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أطراف كردية تستقوي بـ »داعش«!
مصدر كردي: نتوقع أن تفتح أبواب الجحيم بسبب منصب الرئيس

     المستقبل العراقي / خاص

أعرب�ت مص�ادر كردية, أمس االثنين, عن خش�يتها 
من احتمالية لجوء حزب كردي إلى اس�تخدام »داعش« 

كورقة ضغط للظفر بمقعد رئاسة إقليم كردستان.
وكان�ت األحزاب الكردية الخمس�ة، أعلن�ت الثالثاء 
الماض�ي، ع�ن اتفاقه�ا عل�ى تأجي�ل جلس�ة البرلمان 
لمناقش�ة موض�وع رئاس�ة اإلقلي�م، عازي�ة ذل�ك إلى 
»حاجته�ا« لمزي�د م�ن الوق�ت والمش�اورات بش�أن 
الموض�وع. ويواج�ه بق�اء مس�عود بارزاني برئاس�ة 
اإلقليم رفضاً شديداً من قبل القوى السياسية الكردية, 
حي�ث فش�ل أكثر م�ن اجتماع تس�وية عقد ف�ي اربيل 
مؤخ�راً, مم�ا جعل حزبه يل�وح بخيارات ع�دة, ومنها 
التلمي�ح بإجراء اس�تفتاء عام.  وتق�ول مصادر كردية 
أن أطراف�اً كردّي�ة قد تلج�أ إلى تنفيذ مخطط مش�ترك 
مع »داعش« إذا ما اس�تمر أعضاء البرلمان في تسويف 

قضية تحديد منصب رئيس الجمهورية.
وتؤكد المصادر, ان »الطرف الكردي –لم يسمه- لن 
يتوان عن دفع )داع�ش( وفتح الطريق لهم للمرور الى 

السليمانية او دهوك من الموصل«.
يذكر أن األطراف الكردستانية الرئيسة، وهي الحزب 
الديمقراطي الكردستاني، االتحاد الوطني الكردستاني، 
حركة التغيير، االتحاد اإلسالمي الكردستاني، الجماعة 
اإلس�المية الكردس�تانية، عقدت خالل األيام الماضية، 
سلس�لة اجتماع�ات مكثف�ة، آخرها األحد، ف�ي مدينة 

السليمانية، للتوصل إلى توافق بشأن رئاسة اإلقليم.
ويطالب الحزب الديمقراطي الكردس�تاني بالتمديد 
لرئيس�ه رئيس اإلقليم الحالي، مس�عود بارزاني، الذي 
انتهت واليته في 19 آب، وإجراء انتخابات عامة الختيار 
رئي�س اإلقليم، في حين تصر غالبي�ة األحزاب األخرى 
عل�ى تغيير نظ�ام الحكم في كردس�تان إل�ى برلماني، 

واختيار الرئيس من قبل برلمان كردستان.
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      بغداد / المستقبل العراقي

قالت وس�ائل االعالم السعودية 
إن  االثني�ن،  أم�س  الرس�مية، 
مجهولي�ن أطلقوا النار على دورية 
للش�رطة في مدينة جدة مما أسفر 

عن إصابة شرطي.
ونقلت وكالة األنباء الس�عودية 
عن متحدث باس�م ش�رطة منطقة 

مكة قول�ه »وقد باش�رت الجهات 
األمني�ة المختصة إجراءات الضبط 
الجنائ�ي للجريم�ة والتحقيق فيها 
وال ي�زال الح�ادث مح�ل المتابع�ة 

األمنية.«
ولم يذكر ما إذا كانت الش�رطة 
تش�تب����ه في مت��شددين كانوا 
ش�نوا عدة هجمات على الش�رطة 

في الرياض.

وكان مؤيدون لتنظيم »داعش« 
أطلق�وا الرص�اص عل�ى دوريتين 
للشرطة السعودية وفجروا مسجدا 
تابعا لمقر قوات الطوارئ الخاصة 
ومس�جدين آخري�ن للش�يعة مم�ا 

أسفر عن سقوط 40 قتيال.
وقال�ت وزارة الداخلية الش�هر 
الماضي إنها اعتقلت 431 ش�خصا 
يشتبه أنهم من أنصار تنظيم الدولة 

اإلسالمية وأحبطت هجمات أخرى 
على مس�اجد وق�وات األمن وبعثة 

دبلوماسية.
وكان أب�و بكر البغ�دادي زعيم 
تنظيم »داعش« دعا أنصار التنظيم 
ف�ي الس�عودية إلى ش�ن هجمات 
داخ�ل الس�عودية بدال من الس�فر 
لالنضم�ام لمقاتل�ي التنظي�م ف�ي 

سوريا أو العراق.

      المستقبل العراقي / نهاد فالح

على ما يبدو، فأن العراق س�وف 
لن يخرج من أزمته المالية في العام 
المقبل السيما وان المعطيات تشير 
إل�ى أن العج�ز المال�ي ف�ي موازنة 

2016 سوف يتجاوز ال�30 بالمئة.
المختصي�ن  لتقدي�رات  ووفق�ا 
بالش�أن االقتصادي, فان العراق في 

موق�ف ال يحس�د علي�ه االن, وه�و 
في أزم�ة حقيقية, كون�ه بدء ينفق 
م�ن احتياط�ه النقدي لس�د رواتب 
الضروري�ة  والنفق�ات  الموظفي�ن 
بع�د تراجع أس�عار النف�ط العالمية 
ووصولها لعتبة ال��40 دوالر بينما 
بني�ت موازن�ة الع�ام الحال�ي على 
أساس 70 دوالر.الظرف االقتصادي 
والمالي الخطير الذي يمر به العراق, 

انعكس بشكل س�لبي على المواطن 
وبات يشكل عبئ يضاف إلى سلسلة 
المشاكل السياسية واألمنية السيما 
في ظل وج�ود حديث عن عدم قدرة 
الحكومة تس�ديد رواتب الموظفين 
في ح�ال اس�تمر انخفاض أس�عار 
النفط, بحسب لجنة النفط والطاقة 

النيابية.
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األمم املتحدة تطلق خطًا ساخنًا للنازحني العراقيني 
      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن برنام�ج األمم المتح�دة، أمس 
االثنين، ع�ن إطالق خط س�اخن وطني 
للعراقيي�ن النازحي�ن المتضرري�ن م�ن 
األزمة اإلنسانية المستمرة، موضحاً أن 
مركز االتصال يحدد االحتياجات الملحة 
للنازحي�ن ويتيح االس�تجابة له�ا، فيما 
أكد أن االتصال ب�ه ممكن عبر أي هاتف 

محمول عراقي على الرقم 6999.
وقال ممثل المفوضية السامية لألمم 
المتح�دة لش�ؤون الالجئين ف�ي العراق 
برونو جيدو في بيان تلقت »المس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، إن »أكث�ر من 3 
ماليي�ن و100 ألف عراق�ي نازحون منذ 
بداية عام 2014«، موضحا بالقول »نحن 
ببساطة ال نستطيع الوصول الى الجميع 

نظراً لفداحة األزمة«.
وأض�اف جي�دو، أطلق خط س�اخن 
وطني للمواطنين العراقيين المتضررين 

م�ن األزم�ة اإلنس�انية«، مبين�ا مرك�ز 
االتصال سيساعد في تحديد االحتياجات 
الملّحة لألشخاص النازحين واالستجابة 
لها، ويضمن توفير أحدث المعلومات لهم 
كي يتمكنوا من الحصول على المساعدة 

والخدمات التي يحتاجونها«. 
ولف�ت جيدر ال�ى أن »ه�ذا الخط له 
أهمية خاصة بالنسبة للنازحين المقيمين 
والمس�توطنات  المخيم�ات  خ�ارج 
الرس�مية، والذين بعكس�ه لن يكون من 
السهل الوصول إليهم لمساعدتهم وتلبية 

احتياجاتهم وتسخير مواردهم«.
وم�ن جانبها قال�ت مدي�رة برنامج 
الغذاء العالمي في العراق جين بيرس، إن 
»مركز االتصال وس�يلة سريعة وسهلة 
لألشخاص النازحين ومعرفة كيف يمكن 
للمجتمع اإلنس�اني مساعدتهم، واألهم 
م�ن ذلك، فإنه يوفر لن�ا فرصة لالتصال 
والحص�ول على فهم أفضل لألش�خاص 
الذي�ن نخدمه�م«، مبين�ة أن »مش�اركة 

النازحي�ن ومالحظاته�م تتي�ح تقدي�م 
مس�اعدات مناس�بة لهم، وبه�ذا يصبح 
المتضررون مساهمون في عملية توفير 
المس�اعدة ويصبح المجتمع اإلنس�اني 

أكثر مساءلة أمامهم«.

وأوضح�ت أن »مرك�ز االتص�ال في 
الوقت الحاض�ر يعمل ف�ي جميع أنحاء 
العراق بع�د التج����رب�ة الناجحة التي 
ج�رت ف�ي محافظ�ة أربي�ل ف�ي تموز 
2015«، مؤك�دة أن »الوص����ول إلي�ه 

ممكن عب�ر أي هات�ف محم�ول عراقي 
باالتصال بالرقم 6999«. 

ونقل البي�ان عن مدي�ر برامج األمم 
المتحدة لخدمات المشاريع كريم البيار، 
قول�ه، إن »مرك�ز معلوم�ات النازحي�ن 
يمثل جهداً تعاونياً حقيقياً بين الوكاالت 
اإلنس�انية«، مبينا أن »مرك�ز معلومات 
مفتوٌح حالياً من الساعة الثامنة والنصف 
صباح�اً لغاي�ة الخامس�ة والنصف بعد 
الظه���ر لأليام من األحد الى الخميس، 

وهناك خطط لتمديد ساعات العمل«. 
وكان�ت عضو لجنة حقوق اإلنس�ان 
النيابية أش�واق الجاف طالب�ت، الثالثاء 
الدول�ي  المجتم�ع   ،)2015 أي�ار   26(
مالي�ا  الع�����راق  بدع�م  واإلقليم�ي 
وإرس�ال خبراء مختصين الحتواء أزمة 
النازحين، فيما اع���تبرت أن اس�تجابة 
األمم المتحدة بهذا الصدد كانت »بطيئة« 
قياسا بحجم التحديات اآلنية التي تواجه 

النازحين.

املرجعية تنتظر تنفيذ »املطالب« من احلكومة والربملان
     بغداد / المستقبل العراقي

 
دف�ع س�وء أداء السياس�يين العراقيي�ن 
واستش�راء الفس�اد ال�ذي ح�رك تظاهرات 
ش�عبية حاش�دة، المرجع الدين�ي االعلى آية 
الله الس�يد علي السيس�تاني الى رفع سقف 
مطالبته باالص�الح والتحذير من خطر يهدد 

ب� »تقسيم« البالد.
السيس�تاني  الس�يد  مواق�ف  وتش�كل 
والمطال�ب الش�عبية، غطاء لرئي�س الوزراء 
حي�در العب�ادي للمض�ي ف�ي االص�الح في 

مواجهة خصومه.
وقال السيد السيستاني »كانت المرجعية 
تأمل ان تقوم الطبقة السياسية التي وصلت 
الى الس�لطة عب�ر صناديق االنتخ�اب بإدارة 
البل�د بصورة صحيح�ة، وال تحدث مش�اكل 
كبيرة بحي�ث تضطر المرجعية الى التدخل«، 
بحس�ب رد من مكتب�ه على اس�ئلة وجهتها 

وكالة فرانس برس.
وأضاف »ولكن - لالس�ف الشديد - جرت 
االم�ور بغير ذلك، وقد تس�بب س�وء االدارة 
- باالضاف�ة ال�ى عوام�ل داخلي�ة وخارجية 
اخرى - في الوصول بالبلد الى هذه االوضاع 

المزرية التي تنذر بخطر جسيم«.
ويوض�ح ان�ه بعدم�ا »نف�ذ صب�ر كثي�ر 
م�ن العراقيي�ن واحتجوا على س�وء اوضاع 
الب�الد«، وجدت المرجعي�ة ان »الوقت مؤات 
للدفع قويا بهذا االتج�اه«، واكدت »ضرورة 
االس�راع في الخط�وات االصالحية وتحقيق 

العدالة االجتماعية«.
للمطالب�ة  التظاه�رات  انط�الق  وبع�د 
بمكافحة الفساد وتحس�ين الخدمات وسط 
درجات حرارة فاقت الخمس�ين، حض السيد 
السيس�تاني العبادي ف�ي 7 آب على ان يكون 
اكثر جرأة ضد الفس�اد. وس�ارعت الحكومة 
بع�د يومي�ن ال�ى اقت�راح اج�راءات اقره�ا 

البرلمان وارفقها باقتراحات اضافية.
وكرر السيد السيستاني بعد ذلك المطالبة 

باصالحات، ال سيما في القضاء.
وفي داللة على خطر الفساد على مستقبل 
العراق، حذر السيد السيستاني من »تقسيم« 

الب�الد بغياب »إص�الح حقيق�ي«، مؤكدا أن 
الفساد ساهم في س�قوط مناطق من البالد 

بيد تنظيم »داعش« في حزيران 2014.
ويأت�ي الحراك االصالحي وس�ط مرحلة 
من االكثر دقة في تاري�خ العراق الحديث، اذ 
تخ�وض قواته مع�ارك مكلفة عل�ى جبهات 
ع�دة ض�د الجهاديي�ن، تزامناً م�ع انخفاض 
مدخول�ه المالي بش�كل ح�اد ج�راء تدهور 

اسعار النفط.
ويرى الباحث في معهد »ش�اتام هاوس« 
حيدر الخوئي ان »الس�يد السيستاني ال يحب 

االنخراط في السياس�ة النه يؤمن بان رجال 
الدي�ن يج�ب ان يلتزم�وا بتوفي�ر التوجي�ه 
والقي�ادة الروحي�ة«، اال ان�ه يتدخ�ل »بتردد 
عندما يتعلق االمر بقضايا استراتيجية كبرى 

فقط«.
يضيف »يش�عر ب�ان لديه واج�ب التحرك 

العادة العراق من شفير الهاوية«.
ونادرا ما يعلن السيد السيستاني مواقف 
سياسية مباش�رة، اال ان نداءاته تلقى صدى 
ل�دى ماليي�ن العراقيي�ن. وم�ن اب�رز ه�ذه 
المواقف، فتوى الجه�اد الكفائي بعد هجوم 

تنظيم »داعش«، والتي تجاوب معها عشرات 
اآلالف م�ن العراقيي�ن الذين حملوا الس�الح 

وانضموا للقتال ضد اإلرهابيين.
ويعتبر استاذ العلوم السياسية في جامعة 
بغداد احسان الشمري ان »االوضاع المأسوية 
االخيرة« دفعت السيس�تاني للتدخل »بشكل 
مباش�ر«، بعدم�ا ادرك ان القوى السياس�ية 
»ال تس�تطيع ان تنتج مخ�ارج او حتى حلوال 
لطبيع�ة االزمات السياس�ية المتراكمة )...( 

واخفقت في تقديم الخدمات بشكل كبير«.
وبدأ العبادي خالل االسبوعين الماضيين 

خط�وات  تطبي�ق  ع�ن  تدريج�ا  باالع�الن 
اصالحي�ة، ش�ملت تقلي�ص ع�دد المناصب 
الوزاري�ة الى الثلثين، وتخفي�ض اعداد افراد 

حماية الشخصيات واصالح الرواتب.
وتتضمن االصالحات المقترحة اجراءات 
اكث�ر جذري�ة، اهمه�ا الغ�اء مناص�ب نواب 
رئيس الجمهورية التي يش�غلها سياس�يون 
ب�ارزون هم ن�وري والمالكي واي�اد عالوي 

واسامة النجيفي.
ويرج�ح محلل�ون ان يصط�دم العب�ادي 
بمعوق�ات في ح�ال مضيه نح�و اصالحات 

جذرية، ال س�يما وان معظم سياسيي العراق 
ذي التركيبة المذهبية المعقدة، استفادوا من 

الفساد لتحقيق النفوذ والثراء.
ويرى فنار حداد، الباحث في معهد الشرق 
االوس�ط بالجامعة الوطنية في سنغافورة، 
ان »تغيير ثقافة فس�اد متجذرة الى هذا الحد 
كم�ا الحال ف�ي الع�راق، ليس فق�ط خطوة 

طموحة، بل مسار طويل المدى«.
يضيف »يمكنن�ا ان نتوقع رؤية خطوات 
رمزية اضافية )...( لكن الرهان ليس لصالح 
حصول اي تغيير جذري في المدى القصير«.

ويعتب�ر الخوئ�ي ان م�ن اكب�ر العقب�ات 
التي س�تواجه اي »تغيير كبير«، ستكون من 

االحزاب.
واض�اف ان »التغيي�ر الحقيقي س�يعتمد 
عل�ى مدى ق�وة العبادي في الدف�ع باتجاهه 

على حساب خصومه، شركائه«.
وحم�ل السيس�تاني الس�يد المس�ؤولين 
الذي�ن حكم�وا الب�الد من�ذ س�قوط النظام 
الديكتاتوري عام 2003، مسؤولية االوضاع 
النه�م »لم يراع�وا المصالح العامة للش�عب 
العراقي، ب�ل اهتموا بمصالحهم الش�خصية 

والفئوية والطائفية والعرقية«.
وتشكل مواقف السيد السيستاني بكلمته 
المسموعة في العراق عائقا امام اي معارضة 

علنية من القوى السياسية.
ويوضح الشمري ان المرجعية هي »االداة 
الفاعلة بالنس�بة للعبادي لمواجهة خصومه 
السياس�يين الن القوى الش�يعية ال تستطيع 
ان تعارض رغبات الس�يد السيستاني بشكل 
علني )...( الن ذلك يعد انتحارا سياسيا لها«. 
رغم ذلك، يرى ان العبادي ال يزال »يتردد النه 
يدرك ان )...( الوضع السياسي معقد جدا في 
العراق«. وقد يتحول دفع الس�يد السيستاني 
ال�ى س�يف ذي حدي�ن. ففي حال ل�م يتمكن 
العب�ادي من مجارات�ه، قد ي�ؤدي ذلك لرفع 

الغطاء عنه وانهاء مسيرته.
ويقول الش�مري »اذا كانت هناك اش�ارة 
واح�دة من المرجعي�ة )...( بان�ه )العبادي( 
عجز ع�ن المض�ي باالصالحات، فس�يكون 

ايذانا بتقديم استقالته«.
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صــالح الـديـن تــكـشــف عــن »إخــتـالس« 
بـ »900« مليـون دينـار شهريـًا 

بـارزانـي يلـوح: استفتـاء عــام أو تـوافـق
 بشـأن رئاسـة اإلقليـم

كركوك حتذر من انخفاض أسعار النفط
 وتؤكد استثامر موارد املحافظة

اجلبهة الرتكامنية حتذر من خطر التقسيم

     بغداد / المستقبل العراقي

أمهل محافظ ص�الح الدين رائد 
الجب�وري، أمس االثني�ن، مدير عام 
صحة المحافظة عمر الجبوري مدة 
إس�بوع ل�«إع�ادة ترتي�ب أوراقه«، 
فيما كش�ف ع�ن مل�ف »إختالس« 
900 مليون دينار شهرياً من رواتب 
موظف�ي تربي�ة المحافظ�ة أثن�اء 

تحويلها الى مكاتب الصيرفة.
صحف�ي،  مراس�ل  وق�����ال 
رائ�د  الدي�ن  ص�الح  محاف�ظ  إن 
الجب�وري إلتقى المديري�ن العامين 

في المحافظ�ة لتقييم آدائهم، مبيناً 
أن الجبوري إنتق�د ضعف آداء مدير 
عام صحة المحافظة عمر الجبوري 
وأمهله مدة إسبوع ل�«إعادة ترتيب 
أن  المراس�ل،  أوراقه«.وأض�اف 
المحافظ إنتقد أيضاً سوء أداء مدير 
عام تربية المحافظة محمد شهاب.

كش�ف  الجب�وري  أن  وتاب�ع 
ع�ن مل�ف »إخت�الس« 900 مليون 
دين�ار ش�هرياً من روات�ب موظفي 
تربية المحافظ�ة أثناء تحويلها الى 
مكات�ب الصيرف�ة، مش�يراً ال�ى أن 
الجب�وري وجه بض�رورة أن يكون 

توزيع رواتب موظفي التربية داخل 
المحافظة حصراً.

يذكر أن الفساد المالي واإلداري 
ينتشر في العراق بشكل كبير، حيث 
العالمية  صنفت منظمة الش�فافية 
العراق كثالث أكثر دولة فس�اداً في 
العالم بعد الصومال والس�ودان، إال 
أن الحكومة العراقية غالباً ما تنتقد 
الفس�اد  بش�أن  المنظم�ة  تقاري�ر 
وتعتبره�ا غير دقيقة وتس�تند إلى 
معلومات تصلها عن طريق شركات 
محلي�ة وأجنبية أخفق�ت في تنفيذ 

مشاريع خدمية في العراق.

     بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س حكوم�ة إقلي�م كردس�تان، نيجيرفان 
بارزان�ي على ضرورة إجراء اس�تفتاء ع�ام يخص آلية 
انتخ�اب رئيس اإلقلي�م، في حال ع�دم توصل األحزاب 
السياس�ية إلى توافق بش�أن الموضوع. وقال بارزاني، 
على هامش مراس�يم افتت�اح ممثلية االتح�اد األوربي 
في أربيل، إن »عدم توصل األحزاب السياس�ية الخمسة 
إلى توافق يحس�م أزمة رئاس�ة اإلقلي�م، يوجب إجراء 
استفتاء عام بشأن الموضوع«.وبشأن الجلسة الطارئة 
للبرلمان، التي لم يكتم�ل نصابها القانوني في،19 آب، 
ع�د رئي�س حكوم�ة اإلقلي�م، أن »األحزاب السياس�ية 

األربع�ة لم تلتزم باالتف�اق المتعلق بتأجيل الجلس�ة«.
وكان�ت األح�زاب الكردي�ة الخمس�ة، أعلن�ت الثالث�اء 
الماض�ي عن اتفاقها على تأجيل جلس�ة البرلمان ليوم 
األربعاء، لمناقش�ة موضوع رئاسة اإلقليم، عازية ذلك 
إل�ى »حاجتها« لمزيد من الوقت والمش�اورات بش�أن 
الموض�وع. يذكر أن األطراف الكردس�تانية الرئيس�ة، 
االتح�اد  الكردس�تاني،  الديمقراط�ي  الح�زب  وه�ي 
الوطني الكردس�تاني، حركة التغيير، االتحاد اإلسالمي 
الكردس�تاني، الجماعة اإلسالمية الكردستانية، عقدت 
خالل األيام الماضية، سلسلة اجتماعات مكثفة، آخرها 
اليوم األحد، في مدينة الس�ليمانية، للتوصل إلى توافق 

بشأن رئاسة اإلقليم.

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د الس�فير البريطاني في العراق فران�ك بيكر, أمس 
االثنين, اس�تعداد بالده لدعم العراق في مختلف األصعدة 

وخاصة األمنية منها.
وقال�ت وزارة الداخلي�ة ف�ي بي�ان تلقت »المس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه, إن »وزير الداخلي�ة محمد الغبان, 
التق�ى اليوم, ف�ي مكتبه ببغ�داد, الس�فير البريطاني في 
الع�راق فران�ك بيك�ر، وجرى خ�الل اللقاء بح�ث الجهود 
المبذول�ة م�ن قب�ل بريطانيا ف�ي تدريب وإع�داد القوات 
األمني�ة العراقي�ة وتبادل الخبرات على المس�توى األمني 

بين البلدين«. 
وأضاف�ت أن »الجانبي�ن بحث�ا األوض�اع ف�ي جبهات 
القت�ال والتق�دم الملحوظ ال�ذي تحرزه الق�وات األمنية 

العراقية على األرض«.
وأكد السفير البريطاني بحسب البيان, استعداد«بالده 

لدعم العراق في مختلف األصعدة وخاصة األمنية منها«.

     بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت صحيفة س�عودية، أمس االثني�ن، عن اصدار 
األم�ن األردني مذكرة توقيف بح�ق حماية رئيس مجلس 
النواب س�ليم الجبوري على خلفية »اعتدائهم« على رجل 

أعمال عراقي في مطار الملكة علياء.
وقال�ت صحيف�ة ع�كاظ ، إن »األم�ن األردن�ي أصدر 
مذك�رة توقيف بحق حماية رئيس مجلس النواب العراقي 
س�ليم الجبوري على خلفي�ة اعتدائهم بالضرب على رجل 

أعمال عراقي«.
وأضافت الصحيفة، إن »االعتداء حدث على متن طائرة 

في مطار الملكة علياء قبل إقالعها«.
وكانت عدد من وس�ائل اإلعالم أكدت، في وقت سابق، 
»اعت�داء« مجموع�ة م�ن حماية رئي�س مجل�س النواب 
العراقي سليم الجبوري على عدد من المواطنين العراقيين 
عل�ى متن طائرة في مط�ار في العاصم�ة األردنية عمان 

بالضرب »مستغلين صفتهم الرسمية«.

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن جهاز االدعاء العام عن وجود 1166 ملف استرداد 
من العام 2003 لمدانين هاربي�ن خارج العراق، مؤكداً أن 

قسماً منها تخص مسؤولين سابقين في الدولة.
وقال رئيس االدع�اء العام القاضي محمد الجنابي في 
تصري�ح إن »هناك 1166 ملف اس�ترداد من�ذ العام 2003 
صدر بحق مدانين من جميع المحاكم العراقية هاربين إلى 

خارج العراق«.
وتابع الجنابي أن »قسماً منهم قد صدر بحقه أكثر من 
ملف، وبعضهم مس�ؤولون كبار في الدولة تصل درجتهم 
إلى وزراء«.وأش�ار رئي�س االدعاء العام إل�ى أن »ملفات 

االسترداد يجري إعدادها في العراق وفقاً للقانون«.

السفـيـر الـربيطانـي لـوزير الداخليـة: 
مستعدون لدعم العراق بمختلف األصعدة 

صحيفة سعودية: عامن اصدرت مذكرة 
توقيف بحق محاية سليم اجلبوري

االدعاء العام: 1166 ملف اسرتداد ملدانني 
بينهم وزراء هاربني خارج العراق

      بغداد / المستقبل العراقي

حذر محافظ كرك�وك نجم الدين كريم، أمس 
االثنين، من اس�تمرار انخفاض اسعار النفط في 
االس�واق العالمية وأثره في االقتصاد العراقي، 
فيم�ا أكد المضي في اس�تثمار موارد المحافظة 

لتقديم الخدمات للمواطنين.
وقال محافظ كرك�وك على هامش االجتماع 
ان  بالمحافظ�ة،  الخدمي�ة  للدوائ�ر  الموس�ع 
»اس�تمرار انخفاض اس�عار النفط في االسواق 
العالمية يؤثر بشكل كبير على االداء االقتصادي 
للدول�ة العراقي�ة ووضعت�ه ام�ام وض�ع مالي 
صعب لإليف�اء بالتزاماتها أمام المواطنين الذين 
يتظاه�رون االن لالحتجاج على انعدام الخدمات 
وال�ذي يتزامن مع توجيه طاقات البالد لمحاربة 

عصابات )داعش(«.
وأضاف كري�م ان » كركوك قدم�ت إنموذجاً 
إنس�انياً كبيراً يفتخر ب�ه الكركوكيون بالتعامل 

االنساني مع مأساة النازحين«، مؤكداً ان »ادارة 
كركوك ومجلسها ملزمان باتخاذ ما هو مناسب 
الدام�ة تموي�ل الخدمات الضروري�ة للمواطنين 
الصح�ة  بقطاع�ات  يتعل�ق  فيم�ا  وخاص�ة 
والبلدي�ة والطرق والتنظيف لالحياء واالس�واق 
والمستش�فيات في ظل استمرار انعدام التمويل 

وصرف مستحقات كركوك المالية«.
وأش�ار المحافظ ال�ى ان »االدارة والمجلس 
يعم�الن س�وياً م�ن اج�ل انص�اف الكركوكيين 
عب�ر االس�تفادة م�ن م�وارد كرك�وك المحلي�ة 
واالس�تمرار في بحث اآلليات العملية الستغالل 
تل�ك الثروات«، موجه�اً جميع الدوائ�ر الخدمية 
ل� »العم�ل بمزيد من التنس�يق وتضافر الجهود 
اليومية بما يس�هم ف�ي تقديم افض�ل الخدمات 
وخاص�ة في هذه المرحل�ة االقتصادية الصعبة 
التي تمر بها المحافظة م�ع اعطاء االولوية في 
التعيين في حال توفر الدرجات الوظيفية حصرا 

لموظفي عقود البترودوالر«.

      بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر رئيس الجبهة التركمانية النائب ارش�د 
الصالحي، أمس االثنين، من أن العراق مقبل على 
خط�ر التقس�يم، فيما دعا الى اج�راء إصالحات 

وتغييرات في بنية الجبهة التركمانية.
وق�ال الصالحي ف�ي بيان تلقت »المس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »الع�راق مقبل على 
مرحلة خطيرة من التداعيات المحلية واإلقليمية 

وخط�ر التقس�يم«، مح�ذراً م�ن »انهي�ار ف�ي 
البنية السياس�ية واالجتماعي�ة العراقية«.ودعا 
الصالحي ال�ى »اجراء إصالح�ات وتغييرات في 
بني�ة الجبه�ة التركمانية وض�رورة عقد مؤتمر 
الس�ادس للجبه�ة التركماني�ة العراقي�ة«، حاثاً 
»كل ساهم في تأس�يس الجبهة التركمانية على 
ض�رورة تحمل مس�ؤولياتهم األخالقية وتقديم 
مقترحاتهم في الحفاظ على مصالح هذا الشعب 

المظلوم في هذه الظروف الحساسة«.



صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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      بغداد / المستقبل العراقي

أس�تحدثت وزارة التعليم العالي، نظام جديد حمل اس�م التعليم الصباحي الخاص الذي يس�تقبل طلبة 
المرحلة االولى من خريجي الدراسات االعدادية خالل العام الدراسي 2015 � 2016.

وق�ال الناطق باس�م ال�وزارة حيدر العب�ودي ان النظ�ام يلبي رغبة نس�بة كبيرة م�ن الطلبة بجميع 
اختصاصاتهم من خالل القبول في الكليات الحكومية اقل بدرجتين صحيحتين من المعدل االصلي للقبول 

المركزي مع دفع مبالغ مالية تحددها مجالس الكليات.
واوضح العبودي أن طلبة التعليم الصباحي الخاص الذي خصصت له مقاعد دراسية بنسبة 10 بالمئة 
من خطة القبول في اي قس�م، يتلقون نفس الدروس والمحاضرات في الجامعات الحكومية في الدراسة 
الصباحية، منوها بان الفرق بين الطلبة هو ان الطالب المقبول مركزيا يدرس مجانا وفي التعليم الموازي 
لقاء اجور دراسية.ولفت العبودي في الوقت نفسه الى ان الهدف من التعليم الصباحي الخاص فتح نافذة 
علمية جديدة معمول بها دوليا لالرتقاء بالواقع العلمي، اضافة الى تعزيز موارد التعليم العالي من خالل 

االجور الدراسية التي يتم استيفاؤها من الطلبة.

التعليم: استحداث نظام التعليم الصباحي اخلاص

     المستقبل العراقي / عادل الالمي

ل�م يتوق�ف الزحف العس�كري 
ف�ي االنبار عن�د نقط�ة محاصرة 
الرمادي فحسب, وإنما اخذ يشمل 
معالجة أهداف مهمة يتحصن فيها 
تنظيم »داعش« اإلرهابي في مدن 
مختلف�ة, في حين راح اإلرهابيون 
االنتحاري�ة  هجماته�م  يش�نون 
للتغطية على خسائرهم الفادحة.  

وبع�د ي�وم م�ن اإلع�الن ع�ن 
عل�ى  األمن�ي  الط�وق  أح�كام 
الرمادي, تحدثت مصادر أمنية عن 
إلى  انهي�ار »الدواع�ش« ولجؤهم 
استراتيجيه »االنتحاريين« إليقاف 
التقدم العسكري. وقال آمر الفوج 
األول لل�رد الس�ريع ف�ي ش�رطة 
المق�دم محمود  االنبار  محافظ�ة 
الحديث�ي ان »الق�وات االمني�ة من 
الجيش والش�رطة ص�دت هجوماً 
لعناص�ر تنظي�م »داعش«  عنيف�اً 
اس�تهدف منطق�ة الب�و حي�اة في 
غ�رب  ك�م  حديث�ة،)170  قض�اء 
االنبار(، مما اس�فر ع�ن مقتل 14 
عنص�راً م�ن »داع�ش« م�ن بينهم 
ثالث�ة انتحاريي�ن يرت�دون أحزمة 

ناسفة«.
وأض�اف الحديث�ي ان » ق�وات 
ال�رد الس�ريع تمكن�ت م�ن تدمير 
سبع عجالت كان يستقلها عناصر 
)داع�ش( اثن�اء الهج�وم وتفجير 
الت�ي كانت  االس�لحة والصواريخ 
بداخلها«. ويحاول »داعش« تشتيت 
الجه�د األمني عبر مهاجمة حديثة 
وغيرها م�ن المدن في خطوة لفك 

الحصار المفروض على الرمادي.
وف�ي ناحية البغ�دادي, تمكنت 
الق�وات األمني�ة م�ن ص�د هجوم 
لتنظيم داعش اإلرهابي بالعجالت 
الناحي�ة. ووفقا  المفخخ�ة عل�ى 

لمص�در امن�ي, ف�ان ، إن »القوات 
األمني�ة تمكن�ت م�ن ص�د هجوم 
لتنظي�م داعش اإلرهاب�ي وتفجير 
وقت�ل  مفخخ�ة  س�يارات  اربع�ة 
اثن�اء محاولتهم  تس�عة عناصره 
الهجوم على تجمع لقوات الجيش 
ف�ي مدخ�ل ناحية البغ�دادي غرب 
»الق�وات  ان  واض�اف  االنب�ار«. 
االمنية عززت تواجدها في محيط 
البغدادي تحسبا من وقوع هجمات 
مماثل�ة ق�د تس�تهدف القطع�ات 

البرية المنتش�رة في تلك المناطق 
مع نش�ر ع�دد م�ن القناصين في 

السواتر االمامية للناحية«.
ب�دوره, قال مدي�ر إعالم قيادة 
عل�ي  النقي�ب  االنب�ار،  ش�رطة 
ش�رطة  »ق�وات  ان  المعم�وري، 
الطوارئ وافواج الشرطة المحلية 
وقطع�ات الجي�ش تمكن�ت خالل 
التطهي�ر ض�د عصاب�ات  مع�ارك 
داعش االرهابي من تكبيد التنظيم 
ف�ي  جعلته�م  فادح�ة  خس�ائر 

حال�ة انهي�ار معن�وي وخوف من 
المواجهة المفتوح�ة مع االجهزة 
االمني�ة«. واض�اف المعموري، ان 
»تنظي�م داع�ش ف�ي م�دن االنبار 
التي يس�يطر عليها، يحاول حماية 
عناص�ره بق�در المس�تطاع عب�ر 
حفر الخنادق والس�واتر واالعتماد 
ف�ي  االنتحاري�ة  الهجم�ات  عل�ى 
مخط�ط ارهاب�ي لرف�ع معنويات 
فلول التنظيم المنهزم«. وش�هدت 
االنب�ار مع�ارك عنيفة الس�تعادة 

السيطرة على مدن المحافظة التي 
الرمادي  احتلها »داع�ش« ومنه�ا 
والفلوجة والمناطق الغربية. على 
صعيد متصل, أعلنت قيادة عمليات 
بغداد ع�ن مقتل 16 إرهابيا وجرح 
3 آخرين أثناء مواصلة عملية فجر 
الكرم�ة لتطهير الناحية والمناطق 
المحيط�ة به�ا. وقال بي�ان لقيادة 
العلميات, أن »عملية الكرمة دمرت 
عجلة تحمل رشاش�ة احادية وقتل 
ارهاب�ي بقربها، فض�ال عن تدمير 

عجلتي�ن للع�دو وقت�ل م�ن فيهما 
وش�فلين وحفارتي�ن للعدو ووكر 
وقتل من بداخل�ه ، واصابة دراجة 
وقتل االرهابي الذي كان يستقلها، 
كما عث�رت على 50 عبوة ناس�فة 
مدين�ة  وف�ي  معالجته�ا«.  تم�ت 
حصيبة الشرقية, قتلت قوات لواء 
الرد الس�ريع األول 6 إرهابيين بعد 
محاصرتهم داخل وكر في المدينة 
فيما تمكنت س�رية القناصين من 

تدمير منظومة مراقبة.

وق�ال قائد الش�رطة االتحادية 
الفري�ق رائ�د ش�اكر ج�ودت أن » 
ل�واء المغاوير الراب�ع تمكنت من 
قتل 5 إرهابيين يستقلون دراجات 
نارية حاولوا اقتحام خط الصد في 

منطقة الملعب بحصيبة«.
إلى ذل�ك, قال�ت خلي�ة اإلعالم 
الحربي، ان قاط�ع عمليات االنبار 
حقق أهداف�ه المرس�ومة بتحرير 
المناط�ق م�ن س�يطرة »داع�ش« 
األرهاب�ي ف�ي المح�ور الش�مالي 
والغرب�ي. وبحس�ب بي�ان للخلية, 
م�ن  تمكن�ت  »القطع�ات  ف�ان 
تفكيك 19 عبوة ناس�فة في جسر 
الجريش�ي واع�ادة فت�ح الطريق، 
قطع�ات  احب�اط  ال�ى  باألضاف�ة 
المح�ور الغرب�ي محاول�ة تعرض 
على قطعاتن�ا االمنية وردت بقوة 
عل�ى الع�دو«. وأضاف البي�ان« ان 
مفارز المحور الش�رقي والجنوب 
الشرقي، عالجت مواقع للعدو كان 
يستخدمها لضرب قواتنا بالهاون، 
وتمكن�ت القطع�ات م�ن معالجة 
عبوة ناسفة مزروعة على الطريق، 
وقتلت ق�وات الش�رطة االتحادية 
ارهابيا حاول التقرب من قطعاتنا 
ف�ي منطقة حصيبة الش�رقية في 

مدينة الرمادي«. 
وتاب�ع« كما دمرت عجلة للعدو 
وقتلت م�ن بداخلها في حين قتلت 
قناصا كان متواجدا في احد االوكار 
، وت�م قتل ارهابي ف�ي منطقة تل 
الش�يخ وقتل اخر في منطقة التلة 
بالرمادي«. وبحسب خلية اإلعالم 
الحربي، فان س�الح الجو العراقي 
قص�ف موقع�ا عس�كريا ومصنعا 
للعبوات الناس�فة يع�ود لعصابات 
ال�ى  ادى  م�ا  االرهابي�ة،  داع�ش 
تدميرهما في قضاء الرطبة غربي 

محافظة االنبار.

»داعش« املنهار يدفع »االنتحاريني« لفك الطوق األمني عن الرمادي
اإلعالم الحربي: عملية االنبار حققت أهدافها المرسومة
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عل�ى م�ا يب�دو، ف�أن العراق س�وف لن 
يخ�رج من أزمت�ه المالية في الع�ام المقبل 
السيما وان المعطيات تش�ير إلى أن العجز 
المال�ي ف�ي موازن�ة 2016 س�وف يتجاوز 

ال�30 بالمئة.
ووفق�ا لتقدي�رات المختصين بالش�أن 
االقتصادي, فان العراق في موقف ال يحسد 
علي�ه االن, وهو ف�ي أزمة حقيقي�ة, كونه 
بدء ينفق من احتياطه النقدي لس�د رواتب 
الموظفين والنفقات الضرورية بعد تراجع 
أس�عار النف�ط العالمي�ة ووصوله�ا لعتبة 
ال�40 دوالر بينما بنيت موازنة العام الحالي 

على أساس 70 دوالر.
الظ�رف االقتص�ادي والمال�ي الخطي�ر 
الذي يمر به العراق, انعكس بش�كل س�لبي 
عل�ى المواط�ن وبات يش�كل عب�ئ يضاف 
إلى سلس�لة المش�اكل السياس�ية واألمنية 
الس�يما في ظل وجود حديث عن عدم قدرة 
الحكومة تسديد رواتب الموظفين في حال 
استمر انخفاض أسعار النفط, بحسب لجنة 

النفط والطاقة النيابية.
ونظ�راً له�ذه التقلب�ات, ف�ان اللجن�ة 
المالية النيابية تشير إلى أن العجز الحقيقي 
في الموازنة االتحادية للعام الحالي بلغ 53 
تريلي�ون دينار بعد انخفاض أس�عار النفط 

العالمية.
وقالت عضو اللجن�ة ماجدة التميمي أن 
»العج�ز المعتمد في قانون الموازنة العامة 
ه�و 23 تريلي�ون دين�ار، لك�ن االن ووفقا 
للحسابات الحالية وانخفاض أسعار النفط 
ف�ي الس�وق العالمية، وصل العج�ز الى 53 

تريليون دينار«.
واوضح�ت ان »ذل�ك يعن�ي ان اكثر من 
نصف الموازنة العام�ة للعام الحالي 2015 

هو عجز حقيقي ال مخطط ».
ودع�ت التميمي الى »ض�رورة ان يكون 

تخطيط وبناء الموازنة العامة وفقا السعار 
بحس�ب  تفاؤلي�ة«  اس�عارا  ال  تش�اؤمية 

تعبيرها.
وأع�ادت التذكير ب�ان »الموازنة العامة 
للعام الحالي بنيت اوال على سعر 70 دوالرا 
لبرمي�ل النف�ط ثم خفضت إل�ى 60 دوالرا، 
واعترضنا على ذلك ث�م اقترحنا 50 دوالرا, 
وف�ي حينه�ا أطلقنا عل�ى الموازن�ة بأنها 
موازن�ة وهمية ألنه�ا حبر عل�ى ورق ولم 
يتحق�ق الس�عر المطلوب ال�ذي بنيت عليه 
الموازنة«.وقالت انه »ال يوجد هناك ضغط 

حقيقي لنفق�ات الوزارات بل تضخيم فقط 
ال يقتصر على ش�راء المفردات وإنما تكرار 
الص�رف الكثر من مرة فضال عن اس�تمرار 
نفق�ات االيف�ادات والضياف�ة والس�يارات 

والوقود«.
ودع�ت عض�و اللجن�ة المالي�ة النيابية 
رئي�س ال�وزراء حيدر العب�ادي الى المضي 
لجمي�ع  الحكومي�ة  النفق�ات  بتقلي�ل 
القطاعات الى اقل ما يمكن وحذف النفقات 
غير الضرورية بالكامل تماشيا مع سياسة 
ق�ال  الص�دد,  واالصالح.وبه�ذا  التقش�ف 

المستش�ار االقتص�ادي لرئي�س الحكومة، 
مظه�ر محم�د صال�ح، إن »هبوط أس�عار 
النفط العالمية إلى قرابة األربعين دوالراً أو 
ما دونها، يش�كل قلقاً كبي�راً للعراق وباقي 
ال�دول الت�ي تعتم�د اقتصادياته�ا على تلك 
الث�روة الطبيعي�ة«، معتب�راً أن »المعالج�ة 
الوحي�دة لتالف�ي تأث�ر ذلك عل�ى االقتصاد 

العراقي، تتمثل باالقتراض«.
ورأى صال�ح، أن »االقت�راض ينبغي أن 
يك�ون مح�دوداً الس�يما مع وج�ود ديون 
خارجي�ة قديمة وأخ�رى داخلية«، مش�يراً 

إلى أن »االقت�راض يجب أن يوج�ه للتنمية 
من خالل مش�اريع منتجة تدر دخالً للعراق 
وتس�هم في تعزيز قدرته التصديرية والحد 
من االس�تيراد، ألنه إذا ما كان لتغطية أمور 

استهالكية يكون كارثة«.
وأوضح المستش�ار االقتصادي لرئيس 
الحكومة، حي�در العب�ادي، أن »االنخفاض 
الحال�ي في أس�عار النف�ط قد يفض�ي إلى 
عجز في العراق، أو يضطره إعادة أولوياته 
باإلنف�اق«، مؤك�داً على ض�رورة »الضغط 

على النفقات لتأمين االستدامة المالية«.

ودعا صالح، إل�ى »دعم القطاع الخاص 
كون�ه المح�رك األول للس�وق«، مبين�اً أن 
ذل�ك »يت�م من خالل س�ن قواني�ن الحماية 
الخ�اص  القط�اع  ودع�م  االجتماعي�ة، 
بالتمويل المتاح، وبناء مؤسس�ات س�اندة 
له وتس�هيل إجراءات منح إجازات تس�جيل 
الش�ركات والتعاق�د وغيره�ا م�ن األم�ور 
الس�اندة لمواجه�ة معضلة هبوط أس�عار 

النفط العالمية«.
وكان�ت تقاري�ر صحافي�ة تحدثت عن، 
دوالرا   40 ع�ن  األميرك�ي  الخ�ام  تراج�ع 
للبرمي�ل، للم�رة األولى منذ األزم�ة المالية 
ع�ام 2009، بع�د أن وصل إل�ى قرابة 120 

دوالراً صيف العام 2014 المنصرم.
ولعل م�ا يزيد المخاوف, ه�و أن األزمة 
المالي�ة ف�ي العراق ستس�تمر حت�ى العام 
المقب�ل, بحس�ب تقدي�رات اللجن�ة المالية 

بمجلس النواب
وبحس�ب عضو اللجنة, جب�ار العبادي، 
إن »نسبة العجز المتوقعة في موازنة العام 

المقبل 2016 ستتجاوز 30بالمئة«.
وذكر العبادي أن »واردات النفط العراقي 
إذا بقي�ت خالل العام المقبل 2016 كما هي 
علي�ه في النص�ف األول من الع�ام الجاري، 
فس�يكون هن�اك عجز في الموازنة بنس�بة 

كبيرة«.
وأضاف أنه »في جميع األحوال سيكون 
هناك عجز، ولكن إذا تجاوزت أسعار النفط 
عتبة 60 دوالراً كما هو متوقع لها فسيكون 
العج�ز أق�ل«، موضح�ا أن »نس�بة العج�ز 
المتوقعة تبقى كبي�رة وتتجاوز 30بالمئة، 
بحال عدم وض�ع الخطط واالحتياطات في 

ظل تذبذب أسعار النفط«.
وأش�ار النائ�ب في البرلم�ان إلى إن هذا 
الموض�وع ال يمكن حس�مه بفترة قصيرة، 
وكان يفترض أن تكون هناك إيرادات أخرى 
كالضرائ�ب والجم�ارك، فضالً ع�ن عائدات 

االستثمار والقطاع الخاص.

العراق ينتظر موازنات »فارغة« لعامني: الوضع االقتصادي عىل املحك
مستشار العبادي االقتصادي: سنضغط النفقات ونقترض

إرسائيل تستورد »ثالثة أرباع« النفط من إقليم كردستان!
قبضت ملياري دوالر خالل 3 أشهر

       المستقبل العراقي / فرح حمادي 

تايم�ز  الفايننش�ال  صحيف�ة  تق�ول 
البريطاني�ة في تقرير صدر، أمس االثنين، 
ان إسرائيل قد اس�تورد ثالثة ارباع النفط 
من حكومة اقليم كردس�تان في االش�هر 
االخي�رة، مما وفر مص�دراً حيوياً لها في 
ظل معاناة العراق م�ن ضائقة مالية تنذر 
بكارث�ة اقتصادية بع�د خوضها حرباً ضد 

مسلحي »داعش« منذ العام الماضي.
اعالن اس�رائيل عن اس�تيرادها النفط 
الخام من كردس�تان، امر جريء بالنسبة 
العالق�ات  بحك�م  نفس�ها،  لكردس�تان 
المقطوعة بين العراق واس�رائيل اساساً، 
لذلك من غير المنطقي ان تقوم كردستان 
بتصدي�ر النف�ط الس�رائيل وعل�ى نح�ٍو 

واسع.
ويش�ير تقرير الصحيف�ة البريطانية، 

الى ان كردس�تان حقق�ت نجاحات كبيرة 
في مجال النفط الخام وتصديره الى دول 
اوربي�ة مث�ل، ايطاليا وفرنس�ا واليونان، 
مؤكداً بالوقت نفس�ه، ان هذه الصفقات 
ُعقدت بس�رية تامة عبر وسطاء من اكبر 
الشركات العالمية تجارة بالنفط بما فيها 

شركة » فيتول ترافيجورا«.
المصاف�ي  ان  ايض�اً،  يؤك�د  التقري�ر 
االس�رائيلية اس�تقبلت نح�و 19 ملي�ون 
برميل من كردس�تان منذ بداية ش�هر أيار 
ال�ى حد 11 آب من الش�هر الحال�ي، وفقاً 
لبيانات الش�حن ومصادر الت�داول وتتبع 
الناقالت الفضائية، وهذا من شأنه سيوفر 
لحكوم�ة اقليم كردس�تان حوال�ي مليار 

دوالر.
ويعد حج�م التصدير الخام الس�رائيل 
م�ن قب�ل اقلي�م كردس�تان الع�راق، م�ن 
المس�تويات العالي�ة، اذ اغن�ت الصادرات 

النفطية الكردية اس�رائيل بنس�بة 77 في 
المائة من مس�توى الطل�ب للنفط الخام، 
وهذا معناه ان اقليم كردستان كان يصدر 
بنحو 240 الف برميل يومياً السرائيل، يتم 
شحنها عبر ميناء البحر المتوسط، قادماً 

من ميناء جيهان التركي. 
وتش�ير مصادر موثوقة، ب�ان تصدير 
النفط من كردس�تان ت�م اغلبه عن طريق 

الناقالت النفطية.
ورجح خبراء وف�ق معطيات اعطوها 
للتقرير المنشور في الصحيفة البريطانية، 
ب�ان النفط الخ�ام الواصل الس�رائيل كان 
بتس�عيرة منخفضة جداً، وفق�اً للخبراء. 
بينم�ا نف�ى مس�ؤولو كردس�تان ه�ذه 

المزاعم.
ولفت التقرير الى ان الواليات المتحدة، 
حث�ت بغ�داد واربيل على التع�اون بينهما 
للتوصل ال�ى اتفاق بش�أن تصدير النفط، 

ولم تتطرف امريكا الى حليفها الرئيس�ي 
في الشرق االوسط اسرائيل.

وقال�ت حكومة اقليم كردس�تان، انها 
لم تبيع النفط الس�رائيل بش�كل مباش�ر 
او غير مباش�ر، وونف�ت ان العالقات بين 
اربيل وتل ابي�ب ايجابية لكن لم تصل لحد 

التعاون التجاري.
وقال مستش�ار حكومي ك�ردي رفيع 
المس�توى، ان اربي�ل ال تهت�م ال�ى اي�ن 
يذهب النفط بعد تس�ليمه الى التجار، الن 
االولوي�ة ه�و الحصول على الم�ال الالزم 
لتأمين رواتب البيشمركة الذين يكافحون 

»داعش«.
واش�ار تقري�ر الصحيف�ة البريطانية 
الى ان الحكومة االس�رائيلية لم تعلق على 
ه�ذه المزاع�م، بينم�ا يرى مطلع�ون ان 
اربيل مستمرة في تصدير النفط لدول مثل 

اذربيجان وكازاخستان وروسيا.



التنظيم مستمر بتدمير حضارات الشعوب

فجر مسلحو تنظيم “داعش”، أمس األحد، 
معبد “بعل ش�مين” الش�هير في مدينة تدمر 
األثرية الواقعة وسط سوريا، والمدرجة على 
الئح�ة التراث العالمي لمنظمة األمم المتحدة 

للتربية والعلوم والثقافة  “يونسكو”.
وق�ال المدي�ر الع�ام لآلث�ار والمتاح�ف 
الس�ورية مأم�ون عبد الكري�م “فخخ تنظيم 
داع�ش الي�وم )األح�د( بكمي�ة كبي�رة م�ن 
المتفجرات معبد بعل شمين، قبل ان يفجره”، 
مضيفاً أنه “تم تدمير جزء كبير من المعبد”.

وأوض�ح أن التفجير أدى إلى “دمار الجزء 
المغلق من المعب�د وانهيار األعمدة المحيطة 
ب�ه”، الفت�اً اإلنتباه إل�ى أن “أس�وأ توقعاتنا 

لألسف بصدد التحقق”.
وأضاف عبد الكريم أن اإلرهابيين “نفذوا 
إعدام�ات في المس�رح األث�ري”، مذك�راً أن 
عناص�ر “داع�ش” دم�روا ف�ي ش�هر تم�وز 
الماضي “تمثال اس�د اثينا الش�هير الذي كان 
موجوداً عن�د مدخل متحف تدمر، كما حولوا 
المتحف الى محكمة وس�جن، وأعدموا أخيراً 

المدير السابق الثار المدينة خالد األسعد”.
وب�دأ بن�اء معب�د “بع�ل ش�مين” الع�ام 
17 مي�ادي، ث�م ج�رى توس�يعه ف�ي عه�د 
اإلمبراط�ور الروماني هادري�ان العام 130، 
وه�و أهم معبد بعد معبد بل، بحس�ب متحف 

اللوفر في باريس.
وقب�ل تفجي�ر معب�د “بعل ش�مين”،  قام 
تنظي�م “داعش” ومجموعات متطرفة أخرى 
بتدمي�ر كنوز أثرية في الع�راق وليبيا ومالي 

وأفغانستان.
وف�ي العراق نفذ “داعش”، الذي يس�يطر 
على مناطق شاس�عة من ه�ذا البلد، “تطهيرا 
ثقافي�ا”، فدم�ر ج�زءاً م�ن آثار ب�اد ما بين 
النهرين التاريخية بحس�ب األمم المتحدة، أو 

باع بعض قطعها في السوق السوداء.
وبدا في تس�جيل مصور نش�ر في شباط 
العام 2015 عناصر من التنظيم يخربون آثاراً 
قيمة س�ابقة لإلس�ام في متح�ف الموصل، 
ثان�ي مدن العراق التي س�يطر عليها التنظيم 

في بدايات هجومه الواسع في حزيران العام 
.2014

وأفاد مس�ؤولو مديري�ة اآلث�ار العراقية 
أن حوال�ي 90 قطعة دم�رت او تضررت، كما 
أحرق اإلرهابي�ون مكتبة الموص�ل وفجروا 
ف�ي تموز العام 2014 مرقد النبي يونس أمام 

حشد من المشاهدين.
وفي نيسان العام 2015 نشر تسجيل آخر 
ب�دا فيه عناصر التنظي�م يهدمون بالجرافات 
والمع�اول والمتفج�رات اثار مدين�ة نمرود، 
جوهرة اإلمبراطورية االشورية التي تأسست 
ف�ي الق�رن الثالث عش�ر قب�ل المي�اد. كما 

هدموا مدينة الحضر التاريخية التي تعود الى 
الحقبة الرومانية قبل أكثر من الفي عام، في 

محافظة نينوى )شمال(.
وف�ي  ليبي�ا، دم�ر إرهابي�ون ع�دداً م�ن 
ف�ي  المتفج�رات  او  بالجراف�ات  األضرح�ة 
مختلف أنحاء الباد، بعد س�قوط نظام معمر 

القذافي في الع�ام 2011. ويعتبر اإلرهابيون 
أن إقام�ة أضرح�ة لألولي�اء تخال�ف تعالي�م 

اإلسام.
وفي العام 2012، فجر عشرات اإلرهابيين  
ضريح الشيخ عبد السام األسمر، وهو عالم 
وداعي�ة صوف�ي مس�لم من القرن الس�ادس 

عش�ر، في زليتن )ش�رق طرابلس(، وهو من 
أهم أولياء ليبيا. كما تعرضت مكتبة وجامعة 
باسم الشيخ للنهب والتخريب. وفي مصراتة 

تعرض ضريح الشيخ احمد زروق للتدمير.
هج�وم  اس�تهدف   ،2013 الع�ام  وف�ي 
بالمتفج�رات ضريح م�راد آغا ف�ي تاجوراء 
في ضواحي طرابلس، وه�و يعود الى القرن 
الس�ادس عش�ر، ويعتبر أحد أقدم األضرحة. 
وفي العام 2014، دانت ال�”يونس�كو” أعمال 
تخري�ب طال�ت عدداً م�ن مس�اجد طرابلس، 
بينها مس�جد احمد باش�ا الق�ره مانلي الذي 

يعود الى القرن الثامن عشر.
وف�ي  مال�ي، خضع�ت تمبكت�و، “مدينة 
الئح�ة  ف�ي  والمدرج�ة  ولي�ا”  ال��333 
ال�”يونس�كو” للتراث البش�ري، منذ نيس�ان 
الع�ام 2012 ال�ى كانون الثان�ي العام 2013، 
إل�ى  عم�دت  ارهابي�ة  جماع�ات  لس�يطرة 

تشويهها.
مرتبط�ة  ح�ركات  إرهبي�و  وق�ام 
األولي�اء  تكري�م  يعتب�رون  ب�”القاع�دة”، 
“عب�ادة لألوثان”، بتدمير ع�دد من األضرحة 
ف�ي حزي�ران الع�ام 2012، بعضه�ا في أهم 
مساجد المدينة. ودمروا أيضاً  أضرحة أخرى 
تشهد على الحقبة الذهبية للمدينة في القرن 

السادس عشر.
وف�ي مطلع الع�ام 2013، تع�رض معهد 
“احمد بابا للبحوث االسامية” للتخريب، لكن 
تمت حماي�ة الجزء األكبر م�ن المخطوطات 
الش�هيرة والكتب القيمة، وب�دأت إعادة بنائه 

في اذار الماضي.
حرك�ة  زعي�م  أم�ر  أفغانس�تان،  وف�ي 
“طالب�ان” الما عمر ف�ي اذار الع�ام 2001،  
بتدمير تمثالي�ن عماقين لبوذا منحوتين في 
الصخ�ر ف�ي بامي�ان، و يعتبران م�ن الكنوز 
األثري�ة ويع�ودان إل�ى أكثر م�ن 1500 عام، 
أنهم�ا يخالف�ان اإلس�ام كونهم�ا  معتب�راً 

“اصناما”.
وتواف�د المئ�ات م�ن عناص�ر “طالبان” 
حينه�ا م�ن مختل�ف انح�اء الب�اد، وعملوا 
طوال 25 يوماً على تدمير التمثالين بالقذائف 

والمتفجرات.

»داعش« يتطاول عىل »بعل شمني«
   بغداد / المستقبل العراقي

لبنان: 400 جريح 
وتأجيل مظاهرات 

»طلعت رحيتكم«

     بغداد / المستقبل العراقي

أكدت مصادر الصليب األحمر 
اللبنان�ي ارتفاع ع�دد اإلصابات 
أعقب�ت  عن�ف  أعم�ال  ج�راء 
مظاهرة خرجت لاحتجاج على 
الفس�اد وتراك�م النفايات قرب 
مقر البرلمان ورئاسة الحكومة 
إل�ى أكثر م�ن 400 جري�ح، في 
وقت دع�ت فيه الكويت رعاياها 

لمغادرة لبنان.
“طلع�ت  حمل�ة  وقال�ت 
ريحتك�م” الت�ي أش�رفت عل�ى 
تنظيم المظاه�رات قبل تحّولها 
إل�ى أح�داث ش�غب، إن الح�راك 
“لم ول�ن يتوقف” ولكنها أعلنت 
المق�رر االثنين  التجمع  تأجي�ل 
إل�ى موعد آخ�ر “إلع�ادة تقييم 
وترتي�ب المطال�ب واالس�تماع 
واع�دة  تق�ول”  وم�ا  للن�اس 
بعق�د مؤتم�ر صحف�ي لتقديم 

التفاصيل.
“كل  الحمل�ة  ناش�دت  كم�ا 
م�ن أصي�ب برصاص ع�ادي أو 
مطاط�ي او بفعل عن�ف القوى 
التظاه�رات”  خ�ال  األمني�ة 
التوجه لوزارة الداخلية لتسجيل 
ش�كوى بحق م�ن أعط�ى األمر 

بإطاق النار”.
الت�ي  التح�ركات  وكان�ت 
تنظمها حملة “طلعت ريحتكم” 
قد ب�دأت قبل أي�ام، م�ع إصرار 
منظميها على رفضهم لتحميلها 
المذهب�ي،  أو  الحزب�ي  الطاب�ع 
وتطورت التحركات إلى صدامات 

تبرأت منها الحملة. 
ويعي�ش لبن�ان تح�ت وطأة 
أزم�ة نفايات غير مس�بوقة مع 
تك�دس المخلف�ات في ش�وارع 
بيروت وعدة مدن أخرى في ظل 
ش�لل سياسي مع شغور منصب 
الرئاس�ة وتمديد مجلس النواب 

لنفسه وتعطل عمل الحكومة.

املجنون ترامب حيظى بتأييد اجلمهوريني
   بغداد / المستقبل العراقي

العق�ارات  إمبراط�ور  تمك�ن 
األميركي دونالد ترامب الذي يس�عى 
الجمهوري  الح�زب  للفوز بترش�يح 
لانتخاب�ات الرئاس�ية الت�ي تج�رى 
الع�ام المقبل، من انتزاع ثقة مؤيدي 
حزب�ه ف�ي أب�رز القضايا الت�ي تهم 
الناخبي�ن، والتق�دم عل�ى خصوم�ه 

بشكل كبير.
لل�رأي  اس�تطاع  كش�ف  فق�د 
األميركي أن ترامب يحظى بتأييد 24 
في المئة م�ن الناخبين الجمهوريين 

المسجلين، يليه الحاكم السابق لوالية 
فلوريدا جيب ب�وش الذي نال 13 في 
المئة، فيم�ا حصل ج�راح األعصاب 
المتقاعد بن كارسون على تسعة في 
المئة، وكل من عضو مجلس الشيوخ 
من فلوري�دا ماركو روبي�و، وحاكم 
والية ويسكونس�ن س�كوت وولكر، 

على ثمانية في المئة. 
مجل�س  عض�و  حص�ل  وفيم�ا 
الش�يوخ م�ن كنتاكي ران�د بول على 
س�تة في المئة، كان نصي�ب كل من 
عضو مجلس الش�يوخ من تكس�اس 
تيد كروز والمديرة التنفيذية السابقة 

لش�ركة HP كارل�ي فيورينا وحاكم 
والية أوهايو جون كيس�ك، خمس�ة 
ف�ي المئ�ة. وتصدر  الحاكم الس�ابق 
لوالية أركنس�و مايك هاكابي قائمة 
المرشحين العشرة المتبقين وحصل 

على أربعة في المئة.
وحس�ب االس�تطاع الذي أعدته 
ش�بكة CNN ومؤسس�ة ORC ألول 
مرة على مستوى الواليات المتحدة، 
ف�إن ترام�ب ه�و الفائ�ز األكب�ر، إذ 
ارتفع�ت نس�بة تأييده ف�ي صفوف 
ناخبي حزبه بنس�بة س�تة في المئة 
الت�ي  التلفزيوني�ة  المناظ�رة  من�ذ 

أجريت في الس�ادس من آب الجاري، 
في مدينة كليفاند بوالية أوهايو.

وارتفعت ش�عبية ترام�ب كذلك، 
إذ وصل�ت إلى 58 في المئة، حس�ب 
االس�تطاع فيم�ا كانت النس�بة عند 
50 في المئة في تموز الماضي، وفق 

استطاع أجري آنذاك.
وأج�ري االس�تطاع م�ا بين 13 
راش�د   1001 بمش�اركة  آب  و16 
أميرك�ي بينهم 466 ناخبا مس�جا، 
م�ن الجمهوريين أو المس�تقلين مع 
ميول للحزب الجمهوري، مع هامش 

خطأ يزيد أو يقل عن 4.5 في المئة.

إيران مستمرة باستعادة العالقات: تعاون جديد مع مصارف بريطانية

6 ماليني دوالر من اللويب السعودي لرفض االتفاق النووي
     بغداد / المستقبل العراقي

كشف موقع “ذا انترسبت” األميركي 
عن قيام اللوبي الس�عودي في الواليات 
المتح�دة بإنفاق مبل�غ 6 مايين دوالر، 
للترويج لمعارضة االتفاق النووي الذي 
جرى التوصل إليه بين إيران ومجموعة 
التلفزيوني�ة  المحط�ات  عب�ر   ،»5+1«
األميركية.وأوض�ح الموق�ع في تقرير 
نش�ر بعن�وان “موج�ة م�ن اإلعانات 
التلفزيوني�ة المعارض�ة لاتف�اق م�ع 
أن  الس�عودي”،  اللوب�ي  م�ن  إي�ران 
مجموعة “المبادرة األمنية األميركية” 
التابع�ة للوبي الس�عودي ف�ي الواليات 
المتح�دة، أنفق�ت 6 مايي�ن دوالر في 
حمل�ة إعاني�ة، تدع�و المواطني�ن إلى 
مطالب�ة ممثليهم في مجلس الش�يوخ 

بمعارض�ة االتفاق الن�ووي مع إيران”.
وأش�ار “ذا انترس�بت” إلى أن�ه رغم أن 
“المب�ادرة األمنية األميركية ال تكش�ف 
ع�ن معلومات تتعلق بالجهات المانحة، 
إال أن رئيس�ها، السيناتور السابق نورم 

كولمان، مس�ّجل على أن�ه منضٍو تحت 
الس�عودي”.وأضاف  اللوب�ي  جن�اح 
التقري�ر أن ش�ركة “هوف�ان لوفيل�ز” 
للمحام�اة، التابعة لكولم�ن، هي وكيل 
العائلة الس�عودية المالكة في الواليات 

المتحدة، مقابل 60 ألف دوالر ش�هرياً.
وفي هذا الس�ياق، أشار معد التقرير لي 
فان�غ، إلى أنه “ف�ي تموز ع�ام 2014، 
وصف كولمان عمله بأنه تأمين خدمات 
قانونية للسفارة السعودية” في قضايا 
م�ن بينها كل م�ا يتعل�ق ب�”التطورات 
القانونية والسياس�ية الت�ي تدخل فيها 
إي�ران، والح�د م�ن الق�درات النووي�ة 
ف�ي  المس�اعدون  اإليرانية”.الرؤس�اء 
“المبادرة األمنية األميركية”، هم أيضاً 
سيناتورات س�ابقون، وفق فانغ، ومن 
بينه�م الس�يناتور ج�و ليبرم�ان. وقد 
أوض�ح التقري�ر أن ه�ؤالء يعملون في 
ش�ركة محاماة أخرى ه�ي “دي ال ايه 
بايبر”، وتعد ش�ركة ضغط “تسعى إلى 
التأثير عل�ى السياس�ة األميركية نيابة 

عن السفارة السعودية”.

احلوثيون يطيحون بقائد عسكري 
سعودي برتبة لواء يف جيزان

     بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت مصادر ميدانية، يمنية بمقتل قائد عس�كري كبير في الجيش 
الس�عودي في هجوم للجيش اليمني على جيزان في العمق الس�عودي.

وأوضح�ت المص�ادر، بحس�ب موق�ع “خب�ر” أن الل�واء عب�د الرحمن 
الش�هراني، قائد اللواء ال�18، لق�ي مصرعه في هجوم للجيش واللجان 
الش�عبية على مناطق عسكرية بجيزان.ويأتي هذا التطور الميداني، في 
ظل استمرار استهداف المواقع العسكرية السعودية في جيزان وعسير 
ونج�ران من قبل ق�وات الجيش واللج�ان الش�عبية.وأضافت، أن قوات 
الجيش واللجان تمكنت من االس�تياء على آلية عسكرية نوع “برادلي” 
في موقع الخوبة العسكري السعودي، مبينة أنه “تم قصف عدة مواقع 
عسكرية في نجران”.وبحسب المصادر ذاتها، فقد تم “تدمير دبابة في 
موقع غرف الش�يخ العس�كري بالخوبة، وقصف الجيش اليمني موقع 
الرديف العسكري بعدد من القذائف استهدفت تجمعاً لآلليات العسكرية، 

ما أّدى إلى هروبها من الموقع”.

     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن رئیس المصرف المرکزي االیراني ولي 
الله س�یف عن بدء نشاطات مصرفین ایرانیین 

في بریطانیا قریبا.
وق�ال ول�ی الله س�یف عصر عل�ی هامش 
اس�تقباله وزیر الخارجی�ة البریطان�ي فیلیب 
هاموند بطهران ردا علی س�وال لمراس�ل ارنا 
حول نش�اطات المصارف البریطانیة في ایران 
قال ان ایران تمتلك اربعة مصارف في بریطانیا 
حیث ان مصرفین هما فرع مصرف “ملي” في 
لندن وبرش�ین اینترننش�یال بنك )البنك الدولي 
االیراني( سیستطیعان بدء نشاطاتهما في هذا 

البلد قریبا.
واعتب�ر ایج�اد التس�هیات وتنش�یط عمل 
المص�ارف اکثر فاکث�ر بانه کان م�ن القضایا 
التي جرت المباحثات بش�أنها خال هذا اللقاء 

ال�ذي حض�ره مس�اعد الخزانة واالمی�ن العام 
للمؤسسة المصرفیة البریطانیة.

واعلن عن رغبة الطرف البریطاني للمشارکه 
ف�ي بورصة طهران قائا ان الطرف البریطاني 
اعرب عن رغبت�ه للتعاون بی�ن بورصتي لندن 
وطهران ومن المقرر ان تنقل هذه القضیة الی 
رئی�س منظمة البورص�ة واالوراق المالیة کي 

یتم ایجاد العاقات بین البوصتین.
هذا واعلن وزیر الخارجیة البریطاني فیلیب 
هاموند ع�ن رغبة البن�وك البریطانیة للتعاون 

مع نظیراتها االیرانیة.
واک�د هاموند خ�ال لقاء رئی�س المصرف 
المرکزي االیراني ولي الله س�یف علی ضرورة 
العوائ�ق  الزال�ة  االولی�ة  الخط�وات  اتخ�اذ 
البیروقراطی�ة والقوانی�ن والمق�ررات قائ�ا 
ان�ه یج�ب اتخ�اذ االج�راءات الازمة م�ن قبل 
السفارة البریطانیة لتسهیل الشؤون التجاریة 

برف�ع  ملتزم�ون  “انن�ا  واالقتصادیة.وق�ال 
المناس�بة  االج�راءات  وس�تجري  العقوب�ات 
لتوس�یع انجاز الش�ؤون المالیة والمصرفیة” 
معلنا ع�ن التفاوض م�ع نظرائ�ه االوروبیین 
الخزان�ة  وزارة  تض�م  ودائ�ره  واالمیرکیی�ن 

والحکومة االمیرکیة الفدرالیة ‘افك’.
وقال “ان المصارف یجب ان تبدأ نشاطاتها 
بعد رف�ع العقوبات”.واضاف ان المؤسس�ات 
االقتصادیة البریطانیة ترغب بان تمتلك المزید 
من المعلومات بش�أن الوض�ع االقتصادي في 
ای�ران نظرا الی انه س�یتم االفراج عن االرصدة 

االیرانیة واالنفتاح االقتصادي في ایران.
واش�ار ال�ی اع�ان ولي الل�ه الس�یف عن 
اس�تعداد ایران القامة العاق�ات بین المصرف 
المرک�زي االیران�ي ونظی�ره البریطان�ي قائا 
ان المص�رف المرک�زي البریطان�ي ه�و هیئة 

مستقلة لکننا سننقل رسالتکم الیه.

فوكوس أونالين: انتظروا حتالف السعودية وإرسائيل
   بغداد / المستقبل العراقي

أع�د موق�ع “ فوك�وس أوناين” 
األلمان�ي تقري�را ع�ن حال�ة الصراع 
الس�عودية  العربي�ة  المملك�ة  بي�ن 
والجمهوري�ة االيراني�ة, متوقع�ا أن 
تتنام�ى قوة إيران بعد رفع العقوبات 
ليس فق�ط من الناحي�ة االقتصادية، 

ولكن أيضا على الصعيد العسكري.
الموقع األلمان�ي في تقريره لفت 
إل�ى أن�ه كلم�ا زادت ق�وة إي�ران في 
المنطق�ة كلم�ا تغي�ر مي�زان القوى 
فتنشأ تحالفات جديدة )مثل التحالف 

الضمني الذى يل�وح في األفق بالفعل 
بين السعودية وإسرائيل(.

أش�ار كذل�ك إلى م�ا يطل�ق عليه 
الص�راع بين الس�نة والش�يعة، الذى 
أج�زاء واس�عة  بعن�ف ف�ي  يتجل�ى 
م�ن المنطق�ة، ويظهر بوض�وح بين 
السعودية وإيران.وحسب الموقع فإن 
االتفاق النووي اإليراني قد ساهم في 
كس�ب إيران هذا الص�راع على المدى 
المتوسط، األمر الذى سيقود المملكة 
العربية السعودية في وقت قريب إلى 
التحالف الس�رى مع إسرائيل من أجل 

إضعاف إيران.

www.almustakbalpaper.net
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اعالنات5   العدد )1035(  الثالثاء  25 آب 2015
اعالن دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة لرشكة البينة

للتحويل املايل/مساهمة خاصة
تحية طيبة .. 

استنادا اىل احكام قانون الرشكات املرقم )21( لسنة 1997 املعدل وتنفيذا 
لق�رار مجلس االدارة املتخ�ذ يف جلسته املنعقدة بتاري�خ 2015/8/20 
يرسن�ا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئ�ة العامة السنوي الذي سيعقد يف 
مق�ر ن�ادي الصيد وذلك يف تم�ام الساعة )10( يف صب�اح الخميس يوم 

2015/9/10 للنظر يف فقرات وجدول االعمال املدرجة ادناه :- 
1-مناقشة تقريرمجلس االدارة للسنة املالية املنتهية يف 2014/12/31 

واملصادقة عليه . 
2-مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية املالية املنتهية 

يف 2014/12/31 واملصادقة عليها . 
3-مناقش�ة زيادة رأسمال الرشكة من )30( مليار دينار اىل )60( مليار 
دينار وفق املادة )55( اوال من قانون مسجل الرشكات املعدل رقم )21( 

لسنة 1997 . 
4-تعيني مراقب حسابات لعام )2015( وتحديد اجوره . 

5-ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس االدارة وتحديد مكافئتهم . 
نرج�و تفضلكم بالحضور اصالة او اناب�ة غريكم من املساهمني او من 
الغ�ري بوكال�ة مصدقة من كاتب الع�دل وايداع االناب�ات والوكاالت لدى 
الرشك�ة قبل ثالثة ايام من موعد االجتماع وف�ق املادة )91( من قانون 
الرشك�ات املع�دل رق�م)21( لسنة 1997 وعن�د عدم حص�ول النصاب 
يؤجل االجتماع يف نفس الزم�ان واملكان يف االسبوع التايل 2015/9/17 
وبامكانكم الحصول عىل النسخة من كراس االجتماع من االدارة العامة 

للرشكة . 
يرسن�ا ان نرح�ب بك�م اجم�ل ترحيب ونش�كركم م�ع واف�ر االحرتام 

والتقدير..
سعد هاشم حميد بدير 
رئيس مجلس االدارة

اعالن
من رشكة ضفاف دجله والفرات للتحويل املايل / م . خ 

م / دع�وة كاف�ة املساهم�ني يف الرشكة لحض�ور اجتم�اع الهيئة 
العامة

نهديكم اطيب تحياتنا
استن�ادا الحكام امل�ادة ) 87 ( من قانون الرشك�ات رقم 21 لسنة 
1997 املع�دل وقرار مجلس االدارة املتخ�ذ بالجلسة املنعقد بتاريخ 

. 2015 / 8 / 19
يرسن�ا دعوتكم لحض�ور اجتم�اع الهيئ�ة العامة للرشك�ة والذي 
سينعقد يف مقر ادارة الرشكة الكائن يف بغداد / شارع الرشيد قرب 
بناي�ة البنك املرك�زي العراق�ي يف الساعة العارشة م�ن صباح يوم 
الخمي�س 10 / 9 / 2015 ويف حال ع�دم اكتمال النصاب القانوني 
يؤجل ليعقد يف نفس الزمان واملكان املعينني يف االسبوع التايل صباح 
يوم الخميس املصادف 17 / 9 / 2015 وذلك لغرض مناقشة فقرة 
جدول االعمال املتضمنة تعديل الفقرة ) سادسا ( من قرارات الهيئة 
العام�ة املتخ�ذة بجلسته�ا املنعقدة بتاري�خ 12 / 8 / 2015 وذلك 
لزيادة راس مال الرشكة من ) 25000000000 ( خمسة وعرشون 
مليار دين�ار إىل ) 45000000000 ( خمس�ة واربعون مليار دينار 
بزيادة قدرها ) 20000000000 ( عرشون مليار دينار وفق احكام 
املادة ) 55 اوال ( من قانون الرشكات النافذ راجني حضوركم او من 
ينوب عنكم من املساهمني بصك انابة او من غريكم بوكالة مصدقة 
من كاتب الع�دل عىل ان يتم ايداع االناب�ات والوكاالت لدى الرشكة 
قبل ثالثة ايام عىل االقل من موعد االجتماع مع مراعاة احكام املادة 

91 من قانون الرشكات النافذ . مع فائق االحرتام والتقدير 
رئيس مجلس االدارة
عدي رشيد حميد

النبال العربية للتحويل املايل ش.م.خ
اعالن 

دعوة الهيئة العامة لرشكة النبال العربية للتحويل املايل م.خ 
اىل / السادة مساهمي رشكة النبال العربية للتحويل املايل م.خ 

استنادا الحكام قانون الرشك�ات رقم 21 رقم 1997 /املعدل.وتنفيذا لقرار 
مجل�س االدارة املؤرخ يف 2015/8/20 فق�د تقرر دعوتكم لحضور اجتماع 
الهيئة العامة للرشك�ة الذيسيعقد يف تمام الساعة الواحدة ظهرا من مساء 
ي�وم السبت املصادف 2015/9/12 الساعة الواح�دة ظهرا يف مقر الرشكة 
الكائ�ن )بغداد-عرص�ات الهندية-محل�ة 929مبن�ى 1/101 رق�م االبواب 

1/320
يف  املنتهي�ة  املالي�ة  للسن�ة  االدارة  مجل�س  تقري�ر  1-مناقش�ة 

2014/12/31واملصادقة عليه 
2-مناقش�ة تقري�ر مراق�ب الحسابات ح�ول امليزاني�ة  للسن�ة املنتهية يف 

2014/12/31 واملصادقة عليها . 
3-مناقش�ة الحسابات الختامي�ة للسنة املالية املنتهي�ة يف 2014/12/31 

واملصادقة عليها .
4-تعيني مراقب حسابات للرشكة للسنة 2015 وتحديد اجوره. 

5- زي�ادة رأسمال الرشكة من )30,000,000,000(ثالثون  مليار دينار  اىل 
)45,000,000,000(خمسة واربعون ملي�ار دينار وفق الحكام املادة 55/

اوال من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل . 
6-مناقش�ة موضوع اقامة الدع�وى املدنية الستحصال مبل�غ املليار دينار 

املرسوق يف املحاكم املدنية . 
7-انتخاب خمس�ة اعضاء اصليني ومثلهم احتي�اط لعضوية مجلس ادارة 

الرشكة .
راج�ني الحضور او انابة بموجب صك انابة او الغري بموجب وكالة مصدقة 
م�ن كاتب عدل مع مراع�اة احكام املادة/91 من القان�ون اعاله . ويف عدم 
حصول النصاب القانوني يؤجل االجتماع اىل يوم السبت 2015/9/19 وذلك 

ملناقشة جدول االعمال  
رئيس مجلس االدارة
عيل رعد عيىس

إىل مساهمي رشكة املرج العاملية للتحويل املايل / املساهمة الخاصة
م / دعوة هيئة عامة

تحية طيبة ..
استن�ادا الحك�ام املادة ) 87 / ثالثا ( من قان�ون الرشكات رقم 21 رقم 1997 / 

املعدل .ز
يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لرشكة املرج العاملية للتحويل املايل 
/ م . خ الذي سينعقد يف تمام الساعة العارشة من صباح يوم الخميس املصادف 
10 / 9 / 2015  يف مقر الرشكة الكائن يف بغداد / كرادة خارج / شارع العطار 

/ م 905 / ز 11 / د4 ملناقشة فقرات جدول االعمال املتضمن االتي :
1 – مناقش�ة تقري�ر مجلس االدارة الرشكة للسنة املالي�ة املنتهية يف 31 / 12 / 

2014 واملصادقة عليه .
2 – مناقش�ة الحسابات للسن�ة املالية املنتهي�ة يف 31 / 12 / 2014 واملصادقة 

عليها .
3 – مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2014 

واملصادقة عليه .
4 – تعي�ني مراق�ب حساب�ات لتدقيق حساب�ات الرشكة لع�ام / 2015 وتحديد 

اجوره .
5 – مناقشة زيادة راس مال الرشكة من ) 30000000000 ( ثالثني مليار دينار 
إىل ) 100000000000 ( مائ�ة ملي�ار دين�ار وفق�ا الحكام امل�ادة 55 / اوال من 

قانون الرشكات املعدل .
6 – انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد من خمس اعضاء اصليني وخمس اعضاء 

احتياط .
7 – براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة .

راجني حضوركم اصالة او انابة احد املساهمني بموجب سند انابة او وكالة الغري 
بموج�ب وكالة مصدق�ة من كاتب عدل مع مراعاة احكام املادة / 91 من قانون 
الرشك�ات رق�م ) 21 ( لسنة 1997 املع�دل مستصحبني معكم شه�ادة االسهم 
االصلي�ة الص�ادرة من الرشك�ة ويف حالة عدم تحق�ق النص�اب القانوني يؤجل 
االجتم�اع إىل اليوم املص�ادف الخميس 17 / 9 / 2015 يف نف�س الزمان واملكان 

املعينني .
مع التقدير

فريال اكرم عبد الله
مسجل الرشكات وكالة

رشكة النبالء للتحويل املايل.م.خ
اعالن 

اىل / مساهمي رشكة النبالء للتحويل املايل مساهمة خاصة 
دعوة اجتماع الهيئة العامة 

استن�ادا الحكام قانون الرشكات رقم 21 رق�م 1997 /املعدل.وتنفيذا 
لق�رار مجلس االدارة امل�ؤرخ يف 2015/8/18 يرسنا دعوتكم لحضور 
اجتم�اع الهيئة العامة للرشكة الذي سيعق�د يف تمام الساعة العارشة 
صب�اح يوم الجمعة املص�ادف 2015/9/11 يف مقر الرشكة الكائن يف 

)الكرادة /م925 /ز/20 / بناية2( ملناقشة جدول االعمال التايل :
يف  املنتهي�ة  للسن�ة  االدارة  مجل�س  تقري�ر  1-مناقش�ة 

2014/12/31واملصادقة عليه 
2-مناقش�ة تقري�ر مراق�ب الحسابات ح�ول امليزانية  للسن�ة املالية 

املنتهية يف 2014/12/31 واملصادقة عليها . 
3-مناقشة الحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية يف 2014/12/31 

واملصادقة عليها .
4-تعيني مراقب حسابات للسنة 2014 وتحديد اجوره. 

5- زيادة رأسمال الرشكة من )30,000,000,000(ثالثون  مليار دينار  
اىل )45,000,000,000(خمس�ة واربع�ون ملي�ار دين�ار وفق الحكام 

املادة 55/اوال من قانون الرشكاترقم 21 لسنة 1997 املعدل . 
6-ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الرشكة .

راج�ني الحضوراصال�ة  او اناب�ة او وكالة الغري بموج�ب صك االنابة 
او الغ�ري بموج�ب وكالة مصدقة م�ن كاتب العدل م�ع مراعاة احكام 

املادة/91 من القانون اعاله . 
ويف حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل االجتماع اىل يوم الجمعة  

2015/9/118 يف ذلك الزمان واملكان املذكور اعاله مع التقدير . 
رئيس مجلس االدارة
يقضان محمد حسن هادي

رشكة النور للتحويل املايل ش.م.خ
اعالن 

اىل / مساهمي رشكة النور  للتحويل املايل مساهمة خاصة 
دعوة اجتماع الهيئة العامة 

استن�ادا الحكام قانون الرشكات رقم 21 رق�م 1997 /املعدل.وتنفيذا 
لق�رار مجلس االدارة امل�ؤرخ يف 2015/8/18 يرسنا دعوتكم لحضور 
اجتماع الهيئة العام�ة الذي سيعقد يف تمام الساعة الواحدة ظهرا من 
ي�وم الخميس املصادف 2015/9/10 يف مق�ر الرشكة الكائن )بغداد-

الكرادة – ساحة الحرية ملناقشة جدول االعمال التايل :-
يف  املنتهي�ة  للسن�ة  االدارة  مجل�س  تقري�ر  1-مناقش�ة 

2014/12/31واملصادقة عليه 
2-مناقش�ة تقري�ر مراق�ب الحسابات ح�ول امليزانية  للسن�ة املالية 

املنتهية يف 2014/12/31 واملصادقة عليها . 
يف  املنتهي�ة  املالي�ة  للسن�ة  الختامي�ة  الحساب�ات  3-مناقش�ة 

 2014/12/31
4-تعيني مراقب حسابات للرشكة للسنة 2015 وتحديد اجوره. 

5- زي�ادة رأسم�ال الرشك�ة م�ن )33,000,000,000( ثالث�ة ثالثون  
ملي�ار دين�ار  اىل )45,000,000,000(خمس�ة واربع�ون مليار دينار 
وف�ق الحكام املادة 55/اوال من قان�ون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 

املعدل. 
6ابراءذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الرشكة .

راج�ني الحضور او انابة اح�د املساهمني بموجب ص�ك انابة او الغري 
بموج�ب وكالة مصدقة من كاتب العدل م�ع مراعاة احكام املادة/91 

من القانون اعاله .
 ويف ع�دم حص�ول النصاب القانوني يؤجل االجتم�اع اىل يوم الخميس 

2015/9/17 يف ذلك الزمان واملكان اعاله مع التقدير  
رئيس مجلس االدارة
عيىس شوكت محمد جواد

بيان اكتتاب
رشكة الحرير للتحويل املايل – مساهمة خاصة

استنادا اىل قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل وقرار الهيئة العامة بجلستها 
املنعق�دة بتاري�خ 8 / 8 / 2015 واملتضم�ن زيادة راس م�ال الرشكة وفق احكام 
املادة ) 55 ( اوال من قانون الرشكات ليصبح راس مال الرشكة )45000000000( 
خمس�ة واربع�ون ملي�ار دينار ب�دال من ثالث�ون ملي�ار دين�ار أي باضافة اسهم 
جدي�دة مقداره�ا ) 15000000000 ( خمس�ة عرش مليار سه�م لذا يرس مجلس 
االدارة دع�وة املساهمني والجمهور الكريم لالكتت�اب باالسهم املطروحة البالغة ) 

15000000000 ( خمسة عرش مليار سهم وفق التفاصيل االتية :
اوال : اسم الرشكة 

رشكة الحرير للتحويل املايل – مساهمة خاصة
ثانيا : مركز الرشكة

1 – الفرع الرئييس يف النجف .
2 – وله�ا الحق يف فتح فروع داخل العراق وخارجه بموجب خطة سنوية للرشكة 
بعد استحصال موافقة البنك املركزي العراقي كذلك لها الحق يف نقل الفرع الرئييس 

او أي من فروعها او غلق او دمج أي فرع بعد استحصال موافقة البنك املركزي .
ثالثا : غرض الرشكة وطبيعة العمل :

تحويل ونقل االموال من داخل العراق اىل خارجه وبالعكس بني محافظاته واقليمه 
ووفقا لقانون البنك املركزي العراقي 56 لسنة 2004 والتعليمات الصادرة بموجبه 

وباجازة الرشكة من الجهة اعاله .
- وللرشكة يف سبيل تحقيق نشاطها القيم بماييل :

اوال : للرشكة القيام باملعامالت التالية :
1 – رشاء وبيع العمالت االجنبية .

2 – رشاء وبي�ع صك�وك املسافري�ن والصكوك االخ�رى املسحوبة ع�ىل املصارف 
االجنبية خارج العراق .

3 – االحتفاظ بحسابات بالعمالت االجنبية لدى مصارف داخل العراق وخارجه .
4 – دف�ع وقبض الح�واالت لالشخ�اص الطبيعي�ني واملعنويني بالعمل�ة االجنبية 
وبتوس�ط املصارف املج�ازة وبما اليتجاوز املبلغ املح�دد يف تعليمات البنك املركزي 
بعرشة االف دوالر وبما ينسجم مع الضوابط املقرر يف قانون مكافحة غسل االموال 

رقم 93 لسنة 2004 .
5 – استيف�اء العم�والت بالدينار العراقي ع�ن عمليات التحويل امل�ايل عىل ان يتم 

تقييم العمالت االجنبية بالسعر املعلن لدى البنك املركزي العراقي .
6 – للرشكة التحوي�ل املايل الحصول عىل تسهيالت ائتمانية مبارشة وغري مبارشة 
م�ن املصارف املجازة بالحدود املسموح بها للرشك�ة بموجب القوانني والتعليمات 

الصادرة من البنك املركزي العراقي .
7 – للرشك�ة التحويل املايل االقرتاض من خارج الع�راق بعد الحصول عىل موافقة 

مجلس ادارة البنك املركزي .
ثاني�ا : تحويل ونقل االموال م�ن خارج العراق وداخل�ه وبالعكس بني محافظاته 

واقاليمه وحسب تعليمات البنك املركزي .
ثالث�ا : سحب وتظهري الصك�وك واملستندات واالوراق التجاري�ة واملالية والحواالت 

وسندات الشحن .
رابع�ا : التام�ني واع�ادة التام�ني ع�ىل ام�وال الرشك�ة وموجوداته�ا وموظفيها 

واعمالها.
خامسا : رشاء وتملك وايجار واستاجار االموال املنقولة وغري املنقولة واجراء كافة 

الترصفات القانونية عليها وبما يحقق تنفيذ نشاطها وعملها .
سادس�ا : اج�راء البحوث التي تتالئم مع نش�اط الرشكة لتطوي�ر وتنفيذ اعمالها 

واالستعانة بالخرباء العراقيني منهم واالجانب كذلك .
كما اليجوز للرشكة ماياتي :

اوال : فتح أي حسابات لديها للمتعاملني معها باي شكل من االشكال .
ثانيا : منح قروض او أي نوع من انواع التسهيالت االئتمانية املبارشة وغري املبارشة 

داخل العراق وخارجه .
ثالث�ا : اص�دار الكفاالت او فتح االعتم�ادات وبالعمالت املحلي�ة او االجنبية داخل 

العراق او خارجه .
رابعا : خصم االوراق التجارية .

خامس�ا : املضاربة غري املرشوعة بالعمالت االجنبي�ة باية طريقة او وسيلة كانت 
بم�ا يف ذل�ك اشاع�ة وقائع غري صحيح�ة او مزاعم كاذب�ة او القي�ام باعمال من 
شانه�ا احداث بلبلة يف التعامل بالعمالت االجنبي�ة تؤدي اىل رفع اسعار رصفها او 

تخفيضها .
سادسا : اجراء العمليات الوساطة ببيع ورشاء العمالت االجنبية عىل اساس الدفع 

االجل .
سابع�ا : أي اعم�ال تتع�ارض مع احك�ام قانون البن�ك املركزي العراق�ي وقانون 

املصارف وقانون مكافحة غسل االموال والتعليمات الصادرة بموجبها .
ثامنا : اليجوز الي مساهم يف الرشكات التحويل املايل القيام باالعمال التالية .

1 – ان يقدم قرضا للرشكة اال بعد موافقة مجلس ادارة البنك املركزي العراقي عىل 
ذلك وبعد بيان االسباب الالزمة .

2 – ان يكون له حسابا مع الرشكة .
3 – ان يقرتض من الرشكة مهما كانت االسباب .

تاسع�ا : ع�ىل الرشكة مالحظة كاف�ة التعليمات الصادرة من البن�ك املركزي حول 
رشك�ة التحويل امل�ايل والصادرة بجلس�ة املرقم�ة 1425 يف 31 / 7 / 2007 وذلك 
لخضوع كافة سجالت الرشكة وحساباتها ومعامالتها للتدقيق والتفتيش من قبل 
املديري�ة العامة ملراقبة الصريف�ة واالئتمان وكذلك تعيني مراق�ب حسابات مجاز 

يوافق عليه البنك املركزي العراقي .
كما عىل الرشكة مراعاة ماياتي :

اوال :
1 – احكام املادتني 42 و 62 من قوانني البنك املركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 
بش�ان املخالف�ات التي ترتكبه�ا رشكات التحوي�ل املايل وتتخذ بحقه�ا االجراءات 

املقررة قانونا .
2 – احك�ام العقوبات ال�واردة يف قسم 2 من قانون مكافحة غسل االموال وتمويل 

االرهاب رقم 93 لسنة 2004 .
ثانيا :

م�ع مراعاة احك�ام الفقرة ) اوال ( اع�اله ملجلس ادارة البنك املرك�زي العراقي ان 
يقرر وقف اعمال الرشكة للمدة التي يراها مناسبة وله الغاء اجازة ممارسة املهنة 

املمنوحة للرشكة يف حالة تكرار املخالفة .
ثالثا : راسمال الرشكة :

راس م�ال الرشك�ة ) 30000000000 ( ثالث�ون مليار دينار عراق�ي مقسم اىل  ) 
30000000000 ( ثالثون مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد .

رابعا : مجلس االدارة :
اوال : ع�دد اعضاء مجلس االدارة اصليني ومثلهم احتي�اط تنتخبهم الهيئة العامة 

للرشكة ويكون عددهم ) 5 ( اصليني و ) 5 ( احتياط .
ثاني�ا : مع مراع�اة توفر الرشوط القانوني�ة يف عضوية مجل�س االدارة الواردة يف 

قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 وقانون تعليمات البنك املركزي العراقي .
2 – عدد االسهم املطروحة لالكتتاب خمسة عرش مليار دينار سهم .

3 – قيمة السهم الواحد دينار واحد .
4 – مكان االكتتاب :

1 – م�رصف اش�ور – الف�رع الرئي�يس – بغداد – الك�رادة خارج – ق�رب املرسح 
الوطني.

2 – مرصف اشور – فرع الربيعي – بغداد – زيونة – شارع الربيعي .
3 – م�رصف الوطن�ي االسالم�ي – الف�رع الرئي�يس بغ�داد – الك�رادة – ش�ارع 

العرصات.
4 – مرصف الوطني االسالمي – فرع جميلة – بغداد – جميلة – شارع الوسيلة .

5 – م�دة االكتت�اب التقل ع�ن 30 يوما والتزيد عن 60 يوما اعتب�ارا من 26 / 8 / 
.2015

6 – تك�ون الخمسة عرش يوم االوىل من االكتتاب للمساهمني والخمسة عرش يوما 
الثانية للجمهور .

7 – يك�ون االكتت�اب بموجب استمارة منظم�ة وفق احكام امل�ادة 41 من قانون 
الرشكات .

رئيس مجلس االدارة
عماد عبد الزهرة كاظم



 

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن وزير العمل محمد ش�ياع الس�وداني، عن تحديد نهاية 
الش�هر الحالي موعدا اخي�را لتحديث بيانات المس�تفيدين من 
األعانة االجتماعية، فيما اش�ار الى ان اللجنة المركزية لتعيين 

الباحثين االجتماعيين ستباشر عملها في المحافظات.
وقال الس�وداني ف�ي بيان صحفي، إن “يوم 31 من الش�هر 
الحال�ي س�يكون الموعد األخي�ر لتحديث بيانات المس�تفيدين 
م�ن أعانة الحماية االجتماعية مم�ن لم تصل إليهم فرق البحث 
االجتماعي ولم يحدثوا بيناتهم”، مبينا انه “بخالف ذلك س�يتم 

قطع االعانة عنهم نهائيا”.
واض�اف الس�وداني، أن “جوه�ر اإلصالح�ات ه�و تحقيق 
العدال�ة االجتماعية من خالل ضمان العي�ش الكريم للفقراء”، 
مش�يرا الى ان “اللجنة المركزية لتعيين الباحثين االجتماعيين 

ستباشر عملها في المحافظات وفق جدول يعلن الحقا”.
يشار الى أن مجلس النواب صوت باالجماع، الثالثاء )11 آب 

2015(، على الحزمة االولى من االصالحات الحكومية.
وكش�ف مص�در حكومي مقرب م�ن رئيس ال�وزراء حيدر 
العبادي، األحد )19 آب 2015(، عن عزم األخير اتخاذ عدد كبير 

من االصالحات للقضاء على “الفساد” و”المحسوبية”.

العمل حتدد هناية الشهر احلايل أخر موعد 
لتحديث بيانات شبكة احلامية االجتامعية

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

أك�دت هيئة اس�تثمار بغداد، امس 
األثنين، أنه�ا اتفقت م�ع أمانة بغداد 
تخصي�ص  عل�ى  المالي�ة  ووزارة 
األراض�ي الالزم�ة لتنفي�ذ قراب�ة 40 
العامي�ن  خ�الل  أجي�زت  مش�روعاً 
الماضيين، مبينة أن األعمال التمهيدية 
ب�دأت إلقام�ة أكبر مرك�ز تجاري في 
العاصمة، وأنها س�تفتتح قريباً أربعة 
مستش�فيات وعدد آخر م�ن المراكز 

التجارية.
وقال رئيس الهيئة، شاكر الزاملي، 
إن “الهيئ�ة توصلت التفاق مع وزارة 
المالية وأمانة بغداد لمنحها األراضي 
الالزم�ة لتنفيذ عدد من المش�اريع”، 
مش�يراً إلى أن ذلك “س�يتيح إمكانية 
تنفيذ قرابة 40 مش�روعا اس�تثمارياً 
و2014   2013 عام�ي  من�ذ  مج�ازة 

الماضيين”.
“األعم�ال  أن  الزامل�ي،  وأض�اف 
التحضيري�ة بدأت إلقام�ة أكبر مركز 
تج�اري )م�ول( من خمس�ة طوابق، 
عل�ى طريق محمد القاس�م الس�ريع، 
بمس�احة 150 ألف متر مربع”، مبيناً 
أن هناك “أربعة مستشفيات ستفتتح 
قريب�اً فض�اًل ع�ن ع�دد م�ن المراكز 
التجارية”.وكانت هيئة استثمار بغداد 
ع�دت في )ال�18 من حزيران 2015(، 
أن امت�الك الحكوم�ة ألكث�ر م�ن 90 
بالمئ�ة من األراضي ي�ؤدي إلى تأخر 
لمل�ف االس�تثمار، مبينة أنه�ا تعاني 
من البيروقراطية مع بعض الوزارات، 
وأن التعقيدات تس�هم في “إضعاف” 

عودة المستثمرين للعراق.

يذك�ر أن هيئ�ة اس�تثمار بغ�داد، 
منح�ت ف�ي الع�ام 2014 المنص�رم، 
295 إجازة اس�تثمارية بمبلغ إجمالي 
قدره قراب�ة 14 مليار دوالر، ش�ملت 
والصناعي�ة  الس�كنية  القطاع�ات 

والتجارية والسياحية.

يذك�ر أن مجل�س الن�واب اقر في 
االس�تثمار  قان�ون   ،2006 الع�ام 
العراق�ي، الذي قيل عن�ه في حينه أنه 
س�يفتح األبواب على مصراعيها أمام 
االس�تثمار األجنب�ي، بس�بب تقديمه 
الكثير من التس�هيالت للمس�تثمرين 

األجان�ب، إال أن العديد من الش�ركات 
األجنبي�ة م�ا ت�زال مت�رددة بس�بب 
غي�ر  األمن�ي  الواق�ع  م�ن  تخوفه�ا 
المس�تقر ف�ي العراق، إضاف�ة إلى أن 
القان�ون ل�م يكن يمنح المس�تثمرين 
حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، 

وس�اوى بي�ن المس�تثمرين العراقي 
واألجنبي في كل االمتيازات، باستثناء 
المس�تثمر  يمك�ن  إذ  العق�ار،  تمل�ك 
األجنبي من استئجار األرض لمدة 50 
سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 

من قانون االستثمار.

   بغداد/المستقبل العراقي

دعا وزير النقل باقر جبر الزبيدي, 
أمس االثنين, جميع تشكيالت وزارته 
إلى المس�اهمة الفعالة بدعم الحش�د 
الش�عبي من خ�الل تقدي�م التبرعات 
والمس�اعدات العينية, وفيما اش�رف 
ش�خصيا على إرس�ال الوجبة األولى 

من المس�اعدات لإلبط�ال المرابطين 
ف�ي س�احات القت�ال, تب�رع بش�راء 
ف�رن متطور يكفي لس�د حاجة ثالثة 
ألوي�ة للخب�ز.  وق�ال بي�ان لل�وزارة 
العراق�ي”,أن  تلقته”المس�تقبل 
“الزبيدي اش�رف على عملية إرس�ال 
فرن متطور سعة 700 رغيف بالساعة 
تم ش�رائه من راتبه الش�خصي لدعم 

الحشد الش�عبي اإلبطال, يعمل بالغاز 
والكهرباء يكفي لثالثة ألوية “.

وبحس�ب البي�ان, أن “ه�ذا الفرن 
يأت�ي ضم�ن قافلة م�ن المس�اعدات  
تضم مواد عينية صلبة وس�ائلة تمثل 

الوجبة األولى”.
ل�ه  كلم�ة  ف�ي  الزبي�دي  وأش�اد 
خ�الل ,االحتفالي�ة الت�ي أقيمت بهذه 

المناس�بة وحضرها موظفي الوزارة 
والم�دراء العامين, ببط�والت القوات 
األمنية والحشد الش�عبي اإلبطال في 
مقارعة الدواع�ش المجرمين”, داعياً 
“قي�ادة ال�وزارة للتب�رع االختي�اري 
لدعم الحشد الش�عبي اإلبطال وتلبية 

لنداء المرجعية الشريفة”.
للنواق�ل  الدع�وة  الوزي�ر  ووج�ه 

الوطنية في سلطة الطيران وشركات 
الخط�وط  ف�ي  المش�ترك  التش�غيل 
الجوية العراقية والمسافرين والوفود 
والنقل البحري والخاص للمس�اهمة 
بش�كل فاعل في دعم المجاهدين في 
الحش�د الشعبي اإلبطال لتكون وزارة 
النق�ل الظهي�ر الق�وي لدع�م هؤالء 

اإلبطال في ساحات العز والشرف”.

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة االعم�ار واالسك�ان والبلدي�ات العام�ة ع�ن 
“تواصل العمل في مشروع اعادة بناء المدارس االيلة للسقوط 
في محافظة واسط لصال�ح وزارة التربية عن طريق المالكات 

الفنية والهندسية في شركة الفاروق التابعة للوزارة.”
وذكر بيان للوزارة تلقته “ المستقبل العراقي” أمس االثنين 
،ان “العم�ل يتضمن ه�دم الم�دارس القديمة وأنش�اء مدارس 
حديثة مشيدة بتصاميم متطورة وحسب المواصفات المطلوبة 
م�ن قبل وزارة التربي�ة أذ تستوعب جميع الطالب وبلغت كلفة 

المشروع 33 مليار دينار”.
وبي�ن ان “ع�دد الم�دارس 23 مدرسة ومنه�ا مدرسة سعة 
6 صف ع�دد 1 وتتكون من طابقيين بمساح�ة 255 متر مربع 
ومدرس�ة سعة تسعة صفوف عدد 1 والتي تتكون من طابقين 
وبمساح�ة 562 متر مربع باالضافة الى مدرسة سعة 12 صفاً 
ع�دد 3 و مساحتها 919 متر مربع ومدرسة سعة 18 صفاً عدد 

18 وبمساحة 919 متر مربع”.
وأش�ار البي�ان ال�ى ان “ال�وزارة مستم�رة ف�ي بن�اء عدد 
م�ن المش�اريع لصال�ح وزارة التربي�ة وعدد من ال�وزارت في 

المحافظات.

االعامر: اعادة بناء املدارس اآليلة للسقوط 
يف حمافظة واسط استثامر بغداد تنفذ 40 مرشوعًا  باالتفاق مع املالية واألمانة

الزبيدي يرشف عىل إرسال وجبة مساعدات للحشد الشعبي

التعليم تعلن ضوابط قبول الطلبة الـ 10 األوائل من خرجيي املعاهد يف الكليات
   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي ضوابط وش�روط قبول الطلبة 
خريج�ي  م�ن  األوائ�ل  ال�10بالمئ�ة 
المعاهد في الكليات للس�نة الدراس�ية 

. 2015/2016
وقال الناطق الرسمي للوزارة حيدر 
جب�ر العب�ودي، إن ضوابط وش�روط 
قبول الطلبة ال�� 10بالمئة األوائل من 
خريج�ي المعاه�د في الكليات للس�نة 
تتضم�ن   ،2016  /2015 الدراس�ية 
احتس�اب نس�بة ال��%10 االوائل لكل 
اختص�اص  عل�ى حدة مع جبر كس�ر 
العدد لمصلحة الطالب، مش�يرا الى ان 

بيان�ات الطلبة المذكورين يتم ادخالها 
من خ�الل البوابة االلكتروني�ة لدائرة 

الدراسات والتخطيط والمتابعة.
وأضاف ان�ه يمكن قب�ول خريجي 

ال�دور الثان�ي وللحاالت الت�ي تم فيها 
تأجيل امتحانات الدور االول الى الدور 
الثاني الس�باب موجبة حتما وحس�ب 
الفقرة  )10( من التعليمات االمتحانية 

رق�م 134 لس�نة 2000 الناف�ذة، على 
اال تق�ل معدالته�م ع�ن الح�د االدن�ى 
للمعدل المقبول في الدور االول بنسبة 
القبول، موضح�ا ان خريجي المعاهد 
الصباحي�ة يت�م قبوله�م ف�ي الكليات 
الصباحية وخريجي المعاهد المسائية 
عل�ى وف�ق  المس�ائية  الكلي�ات  ف�ي 
التخصصات المناظرة والقريبة بما ال 

يزيد على )%10( من خطة القبول.
ان  الرس�مي   الناط�ق  وتاب�ع 
م�ن  ال�)10االوائ�ل  بي�ن  المنافس�ة 
خريج�ي التخصص�ات المماثل�ة تت�م 
من خ�الل تحديد التسلس�الت على ان 
تتم المنافس�ة بي�ن التسلس�ل الواحد 
بحسب تسلس�ل رغبات الخريجين من 

خالل مع�دل كل منهم، مش�يرا الى ان 
قب�ول الطلبة يكون للس�نة الدراس�ية 
)2015/20156( م�ن خريجي الس�نة 

الدراسية )2014/2015( فقط.
واكد أنه ال يحق للطالب الجمع بين 
الدراسة والوظيفة، مبينا انه في حالة 
انس�حاب الطالب لرغبته ف�ي التعيين 
بع�د اصدار اوامر القب�ول يتم مفاتحة 
الدراسات والتخطيط والمتابعة اللغاء 
قبوله وحرمانه من التقديم ضمن كافة 
قن�وات القب�ول لمدة خمس س�نوات،  
مبينا انه اليش�مل الطلب�ة المقبولون 
ضم�ن قن�اة ال��)%10( االوائ�ل على 
المعاه�د بش�رط العم�ر وذل�ك ك�ون 

قبولهم في سنة تخرجهم حصرا.

التجارة تطرح مناقصتني لتجهيزها 
بأربعني ألف طن من الرز والزيت

رشكات حملية توافق عىل العمل باآلجل 
إلنجاز مشاريع يف املقدادية

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التج�ارة، ام�س االثني�ن، ط�رح مناقصتي�ن 
لتجهيزه�ا بأربعي�ن ألف ط�ن من مادت�ي الرز والزي�ت، فيما 
أكدت وضع آليات وضوابط مركزية للعقود والمناقصات التي 

تجريها بشفافية عالية.
وقالت الوزارة في بيان صحف�ي، إنها “طرحت مناقصتين 
لتجهيزه�ا بكمية ثالثون أل�ف طن من مادة الرز من مناش�ي 
امريك�ي – اورغواي – ارجنتيني – برازيلي – هندي ش�ربتي، 
فض�ال عن عش�رة آالف ط�ن من زي�ت زهرة الش�مس من كل 
المناش�يء ع�دا الصيني”، موضح�ة أن “المناقصتي�ن تأتيان 

لتغطية متطلبات البطاقة التموينية من المادتين”.
مركزي�ة  وضواب�ط  آلي�ات  “لدين�ا  ال�وزارة،  وأضاف�ت 
للعق�ود والمناقصات الت�ي تجريها بش�فافية عالية”، مؤكدة 
أنه�ا “س�تقوم باس�تبعاد أي عطاء غير مس�توفي للش�روط 
والمواصف�ات المعتمدة لديها، كونه�ا غير ملزمة بقبول أوطأ 

العطاءات”.
يذكر أن مفردات البطاقة التموينية الواجب توفرها سنوياً 
تتطل�ب ربع ماليي�ن و400 ألف طن من الحنط�ة ونحو 1200 
ملي�ون ط�ن رز و912 ألف طن من الس�كر و500 ألف طن من 
مادة حليب األطفال و600 ألف طن من مادة زيت الطعام والى 

أكثر من 34 مليون مواطن مسجلين ضمن نظام التموين.

     ديالى/المستقبل العراقي

أعلن�ت قائممقامية قض�اء المقدادية ف�ي محافظة ديالى، 
امس االثنين، موافقة ش�ركات محلية عل�ى العمل بمبدأ الدفع 
باآلجل إلنجاز مش�اريع إس�تراتيجية داخل القض�اء بكلفة 20 
ملي�ار دين�ار، مبينًة أنه�ا تنتظر الضوء األخضر م�ن الحكومة 

المحلية للمباشرة بتنفيذ المشاريع.
وقال قائممقام القضاء زيد ابراهيم العزاوي ، إن “ش�ركات 
محلي�ة رصينة وافقت عل�ى العمل بمبدأ الدف�ع باآلجل إلنجاز 
مش�اريع اس�تراتيجية داخ�ل المقدادية بكلفة مادي�ة تبلغ 20 

مليار دينار “.
وأضاف العزاوي أن “إدارة المقدادية رفعت طلباً رسمياً الى 
الحكومة المحلية بهذا الش�أن وننتظر الضوء االخضر من اجل 

المباشرة بذلك”.
وأك�د أن “الدف�ع باآلج�ل ه�و الح�ل األمثل لكس�ر الجمود 
الحاص�ل ف�ي مش�اريع البناء واالعمار بس�بب ش�حة الموارد 
المالي�ة بالوقت الحالي نتيجة انخف�اض واردات البالد من بيع 

النفط الخام”.
يش�ار الى أن محافظة ديالى تعاني من ضائقة مالية صعبة 
منذ أشهر بسبب تدني نسب الموازنة المالية وعدم قدرتها على 

تسديد دفعات الشركات العاملة في مجال االعمار والبناء.
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ذي قار تطالب بإسقاط ديون املاء والكهرباء عن املواطنني

مكتب املفتش العام يف ديوان الوقف الشيعي  ينظم ورشة عمل للدائرة اهلندسية 
   بغداد/ منى خضير عباس

نظم مكتب المفتش العام لديوان الوقف الش�يعي ورش�ة عمل 
بعن�وان )تنظيم التعليم�ات وتنفيذ العقود الحكومية( لمنتس�بي 
المكت�ب  والديوان بالتعاون مع دائرة العقود الحكومية في وزارة 
التخطيط حيث نوقشت في الورشة عدد من النقاط والعقبات التي 
تواجه تنفيذ المش�اريع واس�تعراض الحلول المناس�بة لها ضمن 
الضوابط والتعليمات النافذة والصادرة من وزارة التخطيط.وقال 
الس�يد عبد الحس�ن جمال عبد الله المفتش العام في ديوان الوقف 
الشيعي ان “اقامة هذه الدورة تأتي من اجل تطوير مهارات مالكات 

المكتب والديوان من خالل زجهم في دورات تدريبية وورش عمل 
مختلف�ة االختصاصات مضيفاً ان اهمية مثل هذه الدورات لما لها 
م�ن تأثير كبير في تطوي�ر ادارة االعمال والتخطيط والمش�اريع 
المس�تقبلية بحيث تكون ضم�ن االطار المتمي�ز بالحداثة والدقة 
في التنفيذ”.وبحس�ب بيان للوقف الش�يعي, فان” ل�دورة أقيمت 
في قاعة مكتب المفتش العام في ديوان الوقف الشيعي بمشاركة 
)30( مت�درب”, مؤكداً ان “هذه الدورة التدريبية تأتي ضمن خطة 
المكتب لعام 2015 المتضمنة سلس�لة من الدورات تهدف الى رفع 
كف�اءة موظف�ي الديوان مبين�اً ان الدورة يحاض�ر فيها نخبة من 

أساتذة دائرة العقود في وزارة التخطيط”.

   ذي قار/المستقبل العراقي

طالب مجل�س محافظة ذي قار، امس 
المركزي�ة باس�قاط  االثني�ن، الحكوم�ة 
دي�ون الم�اء والكهرب�اء المترتب�ة بذم�ة 
المواطني�ن والغاء قرار التس�وية وتمليك 
االراض�ي للفالحي�ن والفق�راء، فيما دعا 
ال�ى زي�ادة حص�ة المحافظة م�ن المياه 
ومعاقبة المتجاوزين على الحصة المائية 

للمحافظة.
وق�ال عض�و مجل�س المحافظ�ة عبد 
الرحم�ن الطائ�ي ، إن “مجلس المحافظة 
وج�ه كتبا رس�مية ال�ى مجلس ال�وزراء 
يتضمن عدد م�ن المطالب التي تتماش�ى 
ابن�اء  م�ن  المتظاهري�ن  مطال�ب  م�ع 

المحافظة”.
واض�اف الطائي ان “ابرز تلك المطالب 
والكهرب�اء  الم�اء  دي�ون  بالغ�اء  تتمث�ل 
والواجب�ة  المواطني�ن  بذم�ة  المترتب�ة 
الدفع، كونها مبال�غ باهضة وتثقل كاهل 

المواطنين، والغاء قرار التس�وية وتمليك 
للفالحين والفقراء والمتعففين  االراضي 
من ابناء المحافظ�ة والمتجاوزين منهم، 
اذا ل�م يك�ن هنالك تجاوز عل�ى التخطيط 
العمراني للمحافظة واس�تمالكها اصوليا 

اسوة بباقي المحافظات االخرى”.
تل�ك  بي�ن  “م�ن  ان  الطائ�ي،  وتاب�ع 
المطال�ب ايض�ا، المطالبة بزي�ادة حصة 

المحافظة من المياه ومعاقبة المتجاوزين 
عل�ى الحصة المائي�ة للمحافظ�ة عموما 
ومناطق االه�وار خصوصا، كونها تعيش 
كارثة انسانية وبيئية من خالل شح المياه 
وانتشار االمراض وهالك الثروة السمكية 
والحيوانية وهجرة س�كان تلك المناطق، 
فضال عن مطالبة الحكومة باستالم معمل 
الراشيل لصناعة البطانيات من قبل وزارة 
الصناع�ة الع�ادة الحياة واالنت�اج لمعمل 

نسيج الناصرية”.
ودعا الطائي الحكومة الى “االستجابة 
الس�ريعة لتلك المطالب التي لها مس�اس 
مباش�ر بحياة المواطنين والتي تتماش�ى 
م�ع حملة االصالح�ات الت�ي اعلنت عنها 

الحكومة”.
يش�ار إل�ى أن ع�دداً م�ن المحافظات 
العراقية تش�هد، تنظيم تظاهرات حاشدة 
يش�ارك فيه�ا العش�رات م�ن الناش�طين 
الخدم�ات  بس�وء  تندي�داً  والمواطني�ن 

والفساد ونقص الطاقة الكهربائية.

بلديات البرصة تبسط إجراءات إجازة 
البناء ومتنحها بيوم واحد

   بغداد/المستقبل العراقي

البن�اء  باش�رت بلدي�ات البص�رة بتبس�يط إج�راءات إج�ازة 
ومنحه�ا خالل يوم واحد بدالً من ثالثة أش�هر، مبين�ة أنها األولى 
ف�ي هذا المجال ويمكن للمواطن الحص�ول على اإلجازة من خالل 

االنترنت.
وقال�ت وزارة االعمار والبلديات في بي�ان صحفي، إن “بلديات 
البص�رة بدأت بمن�ح اإلجازة للمواطني�ن الراغبين به�ا خالل يوم 
واحد بدالً من ثالثة أش�هر”، مؤكدة “اختصار طريقة منح اإلجازة 
م�ن 13 خطوة الى 4 خطوات ليتمك�ن المواطن من الحصول على 

اإلجازة في نفس اليوم”.
وأضاف�ت، أن “ه�ذا اإلج�راء ت�م بتوجي�ه م�ن وزي�ر االعمار 
والبلديات طارق الخيكان�ي”، مبينة أن “بلدية البصرة تع�د األولى 
في هذا المجال بع�د دخول الموظفين المعنيين دورات ركزت على 

تبسيط اإلجراءات”.
ولفتت الى أن “المواطن يمكنه الحصول على اإلجازة من خالل 

االنترنت وعلى موقع البلدية”.
وكانت وزارة االعمار واإلسكان، أكدت في وقت سابق اعتزامها 
إصدار إج�ازات البن�اء على أس�اس الحوكمة االلكتروني�ة، مبينة 
أن البنك الدولي س�يضع معايير س�كنية جديدة تت�الءم مع الواقع 

السكني في العراق.



فوؤاد ح�سون

اتجه�ت السرتاتيجية من الرؤية كخط�ة اىل النظر اليها يف 
نهايات القرن العرشين ومطلع القرن الجديد كلعبة معلومة 
االتجاهات واملوارد والسياس�ات واالهداف والغايات، ومن 
ثم ان ادراك السرتاتيجية كلعبة يجعل صانع القرار بحاجة 
اىل سياس�ات عامة تعتمد عليها الدول�ة لتمرير سياساتها 
العام�ة يف ك�ل قطاع�ات تحقي�ق السرتاتيجي�ة الش�املة 
للدولة.وهن�ا نج�د ان الع�راق الي�وم لم تكن لدي�ه صورة 
متكامل�ة حول بناء السرتاتيجية العسكرية للدولة ، نتيجة 
لتح�دي اإلرهاب تارة وعدم وج�ود استقرار تام للمؤسسة 
العسكرية العراقية واملوارد املالي�ة املتباينة والتنافس عىل 

الصالحيات داخل قطاع االمن والدفاع.
 وازعم ان براعم النشوء قد تكون يف فرتة الحكومة الحالية 
2014 – 2018 لبن�اء سرتاتيجية عسكرية متكاملة تتمثل 
بالفلسف�ة والرؤي�ة والعقي�دة والسياس�ة العلي�ا للدولة 

واملصال�ح والسياس�ات العام�ة واألداء املعتمد عىل مركب 
الق�وة و الق�درة ، خصوصاً ان العراق ق�د واجه اعتى تحد 
تم�ر به اإلنسانية اليوم واملتمث�ل باإلرهاب األسود وكيان« 

داعش« اإلرهابي والتنظيمات االجرامية الراعية له .
ان العم�ل يف وزارة الدفاع وبالتعاون مع الوزارات العراقية 
األخ�رى ضم�ن قطاع االم�ن والدف�اع لبن�اء السرتاتيجية 
العسكري�ة العراقية الجديدة ب�ات رضورة، خصوصاً اذ ما 
علمنا ان الفلسفة السياسية موجودة لبناء الجيش العراق 
وجوهره�ا فحوى الدستور العراقي، وان الرؤية السياسية 

تتوافر عليه�ا حكومة الدكتور حيدر العب�ادي يف الربنامج 
الحكومي لحكومة الوحدة الوطنية 2014 – 2018.

وان السياسات العامة التي البد من أن تنش�أ وثيقة خاصة 
من وزارة الدفاع تعرب عن رؤية وزارة الدفاع لبناء وتطوير 
السرتاتيجي�ة العسكري�ة ضم�ن اتجاهات االم�ن الوطني 
العراق�ي للم�دة م�ن 2015 – 2025.ان التح�ول بالعقيدة 
العسكري�ة نح�و ق�وات قتالية فعال�ة ذات رؤي�ة دفاعية 
هجومي�ة ذكي�ة هو األولوي�ة األوىل يف العقي�دة العسكرية 
الجديدة.إضافة اىل التحول من جيش لديه دور قتايل اىل قوة 

قتالية ذات قدرة تنموية قادرة عىل إدارة املناطق املحررة ما 
بعد الرصاع يف اطار الحرب عىل اإلرهاب هو الدور التنموي 
الجديد للجيش العراقي وال�ذي نتطلع اىل مواكبة الجيوش 
اإلقليمي�ة العريق�ة يف منطق�ة ال�رشق األوس�ط وشمال 
افريقي�ا، إضافة اىل ان االخذ بنظرية القوة الجوية كمحرك 
جديد لبناء السرتاتيجية العسكرية العراقية الجديدة.وهذا 
ال يعن�ي االغفال عن االلتحام مع القوة الربية يف بناء قوات 
سرتاتيجية فعالة وقادرة ع�ىل الرد الرسيع إلدارة الحروب 
الك�ربى او الصغ�رى يك�ون عنوانه�ا ) الق�وات العراقية 
املجوقل�ة ( والت�ي تلبي ظ�روف املعركة والح�رب والبيئة 
الجيوبولتيكي�ة يف العراق والعمل عليها يف اطار قوة قتالية 
فعال�ة ذات ق�درة عىل الحركة ج�و - بر ملواجه�ة أي تحد 
إرهاب�ي او تحد تقليدي عسكري يه�دد الحدود او املجتمع 

العراقي او النظام السيايس اوالدولة العراقية. 

د. ح�سني عالوي

يوجد الن�اس عادة لسلوكهم م�ربرات تعفيهم من تحمل 
مسؤولي�ة م�ا يقرتفونه من تج�اوزات تخال�ف القانون 
والضم�ر اإلنساني، وأصبح مثلنا الش�عبي ع�ن »الركي 
والسكلة« لسان حال الكثرين، سواء من عمل يف السياسة 
أو يف مجاالت أخرى، هذه الثقافة التي وجدت لدى البنوك 
الخارجية واألطراف األجنبية فرصة للتكسب عىل حساب 
العراقي�ن ووطنهم، ضيعت علينا فرص�اً تاريخية إلعادة 
إعم�ار العراق ليكون بالصورة التي تليق به، ولتفتح أمام 

املالين من العراقين فرص العمل والحياة الالئقة.
 وعوضاً عن تش�جيع االستثمار وجلب الرشكات األجنبية 
لبن�اء ما نحتاجه من مش�اريع ويف مقدمتها تلك املتعلقة 
بالكهرب�اء، ج�رى انتهاج أسل�وب السم�رسة وممارسة 
الفساد من بعض السياسين والشخصيات التي تصدرت 
املش�هد السيايس والحكومي لكنها ل�م تفلح يف أن ترتقي 
اىل ما يتطلبه من وع�ي بخطورة املنعطف التاريخي الذي 

يمر به العراق، فال يوازي اإلرهاب يف مخاطره عىل العراق 
إال الفس�اد املنظم، وتل�ك الثقافة الش�اذة التي استرشت 
وأصبحت آفة حقيقي�ة استنزفت ثروات العراق عىل مدى 
السن�وات املاضي�ة، وإذا ك�ان الواج�ب يقت�ي اإلشارة 
باصب�ع االته�ام اىل جه�ات أجنبي�ة روج�ت للكث�ر من 
عملي�ات النصب وتهريب األموال، فاألوىل بنا أن نش�ر اىل 
أبناء وطننا الذي�ن رأوا يف الفساد ذكاًء و«شطارة«، وكأن 
خراب وطنهم والتضييق عىل مالين الناس وحرمانهم من 
ح�ق الحياة الطبيعية أمر غ�ر ذي أهمية، عرشات اآلالف 

من الناس قتلوا بسبب الفساد الذي حال دون جلب اجهزة 
فعالة لكش�ف املتفج�رات، ومنح اإلرهابي�ن واملتاجرين 
باملوت فرص�ة التحرك داخل العراق، س�واء بالهروب من 
السج�ن او التغ�ايض عن جرائمه�م اليومية ونش�اطهم 
اإلجرام�ي، باإلضافة اىل اللعب عىل وتر الطائفية وتجاهل 

ما هو وطني من أجل مكاسب حزبية  او شخصية.
 ويف الوقت الذي نحن احوج ما نكون فيه اىل دعم املرشوع 
الوطن�ي، ظل البع�ض يتاج�ر ببضاعة الكراهي�ة ألنه ال 

يمتلك رؤية وبرنامجاً يسهمان يف خدمة املجتمع .

إن الذك�اء الحقيق�ي ال يمكن أن يقف بالض�د مما ينفع 
الن�اس والحي�اة، حيث تت�م تنمي�ة الثروات الش�خصية 
وااللتف�اف عىل ك�ل ما ه�و إنساني وحض�اري من أجل 
أناني�ة شخصية وحزبية، فال احرتام ملا قدمته املرجعيات 
من توصي�ات، وال القانون وال الضم�ر األخالقي، فكيف 

يمكن الخروج من هكذا ترد؟.
 إذا لم نش�يع ثقاف�ة مناهضة لتلك التي ت�رى يف الفساد 

واإلثراء بطرق غر مرشوعة براعة وإنجازاً؟.
 يعتق�د البعض بسبب قصور رؤيته أو يأسه ان مثل هذه 
الثقاف�ة غ�ر مؤاتية يف زمننا هذا، وك�أن لزاماً عىل الفرد 
أن يتجاهل القانون وأبسط مقومات اإلنسانية، وللتذكر 
فق�ط ثمة م�ن يستقي�ل يف العالم اليوم مم�ن يمارسون 
العم�ل السيايس ويتب�ؤون أرفع املناص�ب إذا ما تعرضوا 
ألي خ�دش يم�س نزاهتهم، فهل أمثال ه�ؤالء عدموا من 

بلداننا؟

ناظم حممد العبيدي

عن اخلراب املمنهج! 

السرتاتيجية العسكرية العراقية

بع�د تجدد التعه�دات اإلقليمية والدولي�ة، بدأ التوصل 
إىل اتف�اق وشيك. ولكن الضغوط عىل جميع األطراف، 
ربما تك�ون قادرة بعد عىل إفساد أح�دث جهد إلنهاء 

الرصاع.
بعد شهور م�ن توقف محادثات السالم بقيادة الهيئة 
الحكومية الدولي�ة للتنمية )إيغ�اد(، تعاظمت اآلمال 
يف أن توف�ر آخ�ر جولة م�ن املحادثات يف أدي�س أبابا، 
أفض�ل فرصة حتى اآلن إلنهاء الرصاع الدائر يف جنوب 

السودان منذ 20 شهراً.
ولك�ن م�ا ظه�ر عن�د انته�اء املوع�د النهائ�ي يف 17 
أغسط�س/ آب، ل�م يك�ن إال اتفاق�اً جزئي�اً، وجرى 
توقيعه من قبل زعيم املعارضة املسلحة، ريك ماشار، 
واألم�ن الع�ام للحرك�ة الش�عبية لتحري�ر السودان، 
باقان أم�وم- الذي أعيد تعيينه مؤخ�راً- بالنيابة عن 

املعتقلن السابقن.
ومم�ا ال يبرش بالخر أن الرئي�س سلفا كر لم يوقع، 
بي�د أنه تم إقناع�ه من قبل الوسط�اء، بأخذ 15 يوماً 

للتشاور.
والسؤاالن الرئيسيان اآلن هما، ما إذا كان كر سيعود 
إىل أدي�س أبابا خ�الل 15 يوم�اً ويوقع، وم�ا إذا كان 

اتفاق السالم سيصمد، إذا حدث ذلك.
كان هنالك العديد من املؤرشات اإليجابية يف الفرتة التي 
سبقت الجول�ة األخرة من املحادث�ات، ومنها إطالق 
ما سمي »إيغاد زائد«، وه�و ائتالف واسع من جهات 
دولية تشمل الهيئة الحكومية الدولية »إيغاد«، واألمم 
املتح�دة، واالتح�اد اإلفريقي، وخم�س دول إفريقية، 
والرتويك�ا )الواليات املتح�دة وبريطاني�ا والنرويج(، 
واالتح�اد األوروبي والصن- الت�ي اتفقت جميعاً عىل 

صياغة اتفاق سالم يف جنوب السودان.
ويف 24 يوليو/ تموز، قدم ائتالف »إيغاد زائد« لألطراف 
املعنية، مس�ودة اتفاق لتسوية سلمية، وأمهلها حتى 

17 أغسطس/ آب للتوقيع عىل اتفاق نهائي.
وم�ع بقاء ما ال يزيد عىل 10% من القضايا عالقة بن 
الطرفن بع�د املفاوضات، تركز حوار الدقيقة األخرة 
عىل جوانب التسوية يف االتفاق، مع زيادة الضغط عىل 

األطراف املتحاربة لتوقع.
وقد أعطى التدخل الش�خيص من قب�ل الرئيس أوباما 
أثن�اء زيارته للمنطقة الش�هر املايض، زخم�اً إضافياً 
لعملي�ة السالم، م�ع التحذير من أن اتخ�اذ مزيد من 
اإلجراءات التأديبية، بما فيها فرض عقوبات إضافية، 
وحظ�ر أسلح�ة، واملزيد م�ن التدخل ال�دويل، سيكون 
مطروحاً عىل الطاولة إذا بقيت األطراف املتحاربة عىل 

عنادها.
ويف اجتم�اع قمة م�ع رؤساء دول »إيغ�اد« يومي 16 
و17 أغسط�س، س�اد االعتق�اد ب�أن األط�راف غدت 
قريب�ة م�ن التواف�ق يف اآلراء.ولكن ذلك ب�دأ ينهار يف 
الساع�ات التي سبقت حفل التوقي�ع )يف الوقت الذي 
شه�د مغادرة الرئي�س األوغندي، ي�وري موسيفيني، 
والرئي�س السودان�ي، عم�ر البش�ر(، عندم�ا أثارت 

الحكومة تحفظات مختلفة مرة أخرى.
ويب�دو أن الرئي�س »كر« تع�رض لضغ�ط قوي من 

املتشددين التابعن له يف بحر الغزال، لكي ال يوقع.
وع�ىل الرغم من ح�ث زعماء »إيغاد« ل�ه عىل التوقيع 
ع�ىل االتفاق، رف�ض أن يفعل أكثر م�ن التوقيع عليه 
باألح�رف األوىل، كش�اهد، والتعهد بإج�راء املزيد من 
املشاورات.عىل الصعيد الداخيل، سيواجه كر ضغوطاً 
متضاربة.فالعدي�د م�ن أصح�اب املناص�ب العلي�ا يف 
الحكوم�ة، يؤي�دون االتف�اق، واألم�ن الع�ام لحركة 

تحرير السودان الشعبية، قد وقع بالفعل.
كما دعا زعم�اء الكنيسة يف جنوب السودان، إىل إنهاء 
فوري للقتال، ودانوا تناحر النخبة املنطلق من مصالح 

شخصية، بينما يتواصل قتل املدنين األبرياء.
ولك�ن هنال�ك متش�ددين أقوي�اء يخش�ون أن يهدد 

االتفاق مصالحهم الشخصية ومناصبهم.
كما أن االضطراب الذي يثره انشقاق العديد من كبار 

جنراالت ماشار، قد يؤثر أيضاً يف الحسابات.
ومن املؤكد أن الرئيس سيواجه ضغطاً دولياً وإقليمياً 
شديداً لكي يوقع، كما كان واضحاً من بيانات االتحاد 
اإلفريقي، والواليات املتح�دة واململكة املتحدة وغرها 

من البيانات التي تليت يف حفل التوقيع.
وسيعتمد الكث�ر عىل نوع النصيحة الت�ي سيتلقاها 
كر من حليفه الوثيق، الرئيس موسيفيني، الذي حث 
الحكوم�ة عىل وضع الطموحات الش�خصية والغرور 
جانباً.ويقوم االتفاق املعدل الذي نرشته »إيغاد«، عىل 
مقرتح »إيغاد زائد« املتضمن وقف إطالق النار، ودمج 
قوات األمن خالل مدة 18 شهراً، وإنشاء حكومة وحدة 
وطنية مؤقتة ملدة 30 شهراً، تبقي عىل الرئيس كر يف 

السلطة، وتعيد تعين ماشار نائباً أول للرئيس.
وستكون حص�ة الحكومة يف السلط�ة التنفيذية عىل 
املستوى الوطني، 53%، وحصة املعارضة 33%، وحصة 
املعتقل�ن السابقن، واألح�زاب السياسية األخرى %7 

لكل منها، مع عتبة الثلثن التخاذ القرارات.
ولك�ن ذكر أن بعض اإلصالحات املهمة قد أجريت، وال 
سيم�ا عىل اق�رتاح نزع سالح العاصم�ة الوطنية )تم 
إسق�اط رشط وجود وحدة أمني�ة تابعة لطرف ثالث، 
بم�ا يف ذلك ق�وات تابعة لألم�م املتح�دة(، والرتتيبات 
األمني�ة )وأهمها إعادة تسمي�ة الجيش الجديد باسم 
قوات الدفاع الوطني لجنوب السودان، وإعادة الجهات 
األمني�ة غ�ر الحكومي�ة، بما فيه�ا الجبه�ة الثورية 
السوداني�ة، إىل الوط�ن(، وإجراءات تقاس�م السلطة 
ع�ىل مستوى الدول�ة، بحيث ال تحص�ل املعارضة بعد 
ع�ىل حص�ة األغلبية يف السلط�ة التنفيذي�ة يف واليات 
أعايل النيل الكربى، املتأث�رة بالرصاع والغنية بالنفط، 
بل تحصل عىل حصة 15% يف الواليات السبع األخرى.

كم�ا يتضمن االتفاق أيضاً ع�دداً من بنود بناء السالم 
املهم�ة، املتعلق�ة بإص�الح املؤسس�ات، واملساءل�ة، 
واإلدارة االقتصادي�ة والرقاب�ة الدولي�ة، ع�ىل الرغ�م 
م�ن أن تدخ�ل األم�م املتح�دة يف املحكم�ة املختلطة، 
تم التخ�يل عنه.وحتى ل�و قيض لك�ر أن يوقع، فإن 
الس�ؤال الرئييس الذي يظل مطروح�اً، هو ما إذا كان 
اتفاق السالم سيصمد.فهنالك ع�دد من العوامل التي 

قد تتضافر معاً إلفشال ذلك االتفاق.
وحي�ث إنه ل�م يحظر عىل أح�د الرتش�ح لالنتخابات 
الرئاسي�ة القادم�ة، فم�ن املرج�ح أن تتس�م الفرتة 
االنتقالي�ة بتناف�س سي�ايس شديد.ول�ن يك�ون من 
السهل جع�ل الجميع يعملون معاً، حتى بوجود هيئة 
رقابية دولية، يفرتض بها أن تتوىل محاسبة الحكومة 
االنتقالية.كم�ا ليس من الواضح كي�ف يمكن لتقرير 
اللجن�ة الت�ي شكله�ا االتح�اد اإلفريق�ي للتحقيق يف 
انتهاكات حقوق اإلنسان أثناء الرصاع، الذي لم يصدر 
بع�د، أن يسه�م يف دعم ه�ذا املزيج.واألهم اآلن هو ما 
إذا ك�ان أي اتف�اق يت�م التوص�ل إليه يف أدي�س أبابا، 
يمه�د السبيل أمام ح�وار وطني واس�ع النطاق، بن 
السودانين الجنوبين حول كيفية بناء سالم دائم، بما 

يف ذلك الحاجة إىل مصالحة طويلة األمد بن العامة.
ولكن الطري�ق ال يزال طويالً، قبل أن يتبن ما إذا كان 
يمك�ن تطبيق ه�ذه الخطة األخرة لوق�ف الرصاع يف 

نهاية املطاف.

روزاليند ماْر�سِدن

جنوب السودان..
 السالم الصعب

الحال�ة التوصيفي�ة العام�ة للمنطقة العربي�ة تضعنا 
مب�ارشة يف قل�ب االستحق�اق املطل�وب يف املستوي�ن 
الجمه�وري والسالطين�ي، فعىل الجمهوري�ات العربية 
أن تنتج جمهرته�ا.. أي أن تكون بلدان جمهورية، كما 
ارتض�ت ذلك منذ أن انقلبت ع�ىل الحاكميات التاريخية 
وسّميت باسم الثورات. وباملقابل.. عىل النمط السلطاني 
امللكي القيام بإصالحات مؤملة وامتشاق درب املؤسسة 
الدستورية القادرة عىل تحقيق نمط ديمقراطي دولتي 
ال يتصادم مع املرجعية السلطانية التاريخية. والنماذج 
كث�رة يف العال�م، والدرب سالك لألخذ بم�ا يتناسب مع 
واق�ع الح�ال يف املجتمعات العربية، فلي�س مطلوباً من 
أنظمة الع�رب اليوم أن تقوم بنق�ل ميكانيكي لتجارب 
اآلخري�ن ذات الطابع الخاص واملخص�وص، بل التأيس 
بجوه�ر املعن�ى واملبنى.س�ؤال الدولة العربي�ة الراهنة 
يمنحن�ا الجواب، وعليه يمكنن�ا االنطالق من التوصيف 
القائ�م للدولة العربية املمتدة من امل�اء إىل املاء، والقول 
إنه�ا م�ا زالت دول�ة بسيطة مفارق�ة لوظيف�ة الدولة 
العرصية، وال نستثني يف هذا الباب سوى دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، واململك�ة املغربية.. كما نستثني الدول 

ذات العمقن الجغرايف والديموغرايف املحدود.

هذا التعميم ينطلق من ك�ون الدول العربية ذات العمق 
الجغ�رايف والديموغ�رايف مازالت مقيمة يف زم�ن الدولة 
املركزي�ة البسيط�ة، وترفض بثبات االنتق�ال إىل الدولة 
العرصي�ة الالمركزية املركبة، وتحدي�داً النمط الفيدرايل 
االتح�ادي.. وه�و نم�ط ال يست�ورد بقالبه الع�ام من 
مكان آخر، بل تتم صياغت�ه بناء عىل معطيات التاريخ 
الخ�اص، والجغرافيا التنموي�ة االقتصادية، وإكراهات 

املاراثون العاملي يف املشاركة والحضور.
هنا يمكن اإلش�ارة إىل محنة املركزية التي اقرتنت دوما 
بالخط�اب الديماغوج�ي، والتربي�ر والتمرير، وتقديس 
العواص�م، بوصفها مق�ار األمر، وما استتب�ع ذلك من 
متوالية تهميش طالت األقاليم املختلفة للدولة، ودمرت 
الطبق�ة الوسط�ى، وخلق�ت تراتبي�ات غ�ر معلن�ة يف 

املواطنة واملشاركة، ووصلت يف خواتم نهاياتها البائسة 
إىل تخليق البيئة املثالية للتطرف بكامل أشكاله. والوصف 
الدقيق الذي ينطبق عىل تلك املجتمعات العربية يتلخص 
يف ثنائية الب�ؤس الناجم من الفئ�ات املسحوقة بالفقر 
والرثاث�ة من جهة، مقاب�ل األقلية املنغمس�ة يف أوحال 
الفج�ور املايل الذي يزداد كآبة بقدر تزايد دوائر االنزياح 

نحو الرثاثة الحياتية والثقافية واالجتماعية.
يف ه�ذه البيئة بال�ذات نمت طحالب التط�رف، والبحث 
ع�ن مخارج ومالذات عدمية، وك�ان النظام العربي هو 

الصانع األول لهذه الحقيقة املرعبة.
ذل�ك الوصف ينطب�ق عىل كامل النظ�م األوتوقراطية يف 
ط�ول العالم العرب�ي وعرضه، وال مخرج م�ن نتائجها 
الكئيب�ة إال بإصالحات هيكلية تكره النظام القديم عىل 

التنزل الحر، والسقوط الناعم، وإال فإن التاريخ سيقول 
كلمت�ه اليوم أو غداً أو بعد، كما جرى يف أرجاء املعمورة 

التي عانت خيبات األنظمة وسوء اإلدارة.
الحل واملخرج من الحالة السائدة يمكن تحديده نظرياً، 
ب�ل إنه واضح املعال�م، ويتلخص يف االنتق�ال إىل أنظمة 
دستورية اتحادية تفتح الب�اب واسعاً للتنمية األفقية، 
وتجع�ل املواطنة القانوني�ة واملش�اركة الجربية، أصالً 
أصي�اًل يف التعايش والتساكن والتش�ارك يف املاء والكأل، 
كما كان األسالف الحكماء يقولونها ببساطة واضحة.. 
يكم�ن املخرج أيضاً يف الدولة العرصي�ة القابلة بالدولة 
املركبة متعددة اآلفاق وقابليات التطوير، بدالً من الدولة 
البسيطة التي استنفدت أسباب بقائها، وأصبحت تثقل 

عىل عاتق الحكام والحكومة والشعب. 
يكم�ن املخ�رج أيضاً يف الفص�ل اإلجرائي ب�ن سلطات 
الترشي�ع والقض�اء والتنفيذ، بم�ا ي�ؤدي إىل الحكومة 
الرشي�دة واالنسي�اب الناعم لعن�ارص اإلنت�اج وإعادة 
اإلنتاج املادي والروحي، وأخراً وليس آخراً حل االشتباك 
العس�ر بيننا وب�ن العالم الحي.. ذل�ك أننا ندور خارج 
ال�رسب الس�وي للبرشي�ة الراش�دة والرشي�دة، فنحن 

املعنيون أوالً وثانياً بحل مشكالتنا العويصة.

د. عمر عبد العزيز

واقع احلال يمنحنا جواب املستقبل

www.almustakbalpaper.net
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الفنان�ة  تفّض�ل  النجومي�ة،  بلوغه�ا  رغ�م 
الس�ورّية ميس�ون أبو أس�عد لقب »الممثلة« 
عل�ى »النجم�ة«... ففي الموس�م الرمضاني، 
حّقق�ت حضوراً الفتاً ب�أدوار درامية مختلفة 
وش�خصيات متع�ددة، م�ن خالل مش�اركتها 
ف�ي أربعة أعمال تلفزيونية بينما تأجل عرض 
أحده�ا، فيما تش�ارك للمرة األول�ى في العمل 

السوري »بقعة ضوء«. 
وفي حوار تكش�ف أبو أسعد بذكائها ونكتتها 
الحاضرة جوانب كثيرة من حياتها الشخصية، 
ونظرته�ا إلى درام�ا بلدها في ظ�ل الظروف 

الراهنة، إضافة إلى كيفية تمضية وقتها.
• تم�وت »نادي�ا« زوج�ة »أب�و عص�ام« ف�ي 
الحلق�ات األول�ى من الجزء الس�ابع من »باب 
الح�ارة«، بع�د أن توص�ي بدفنها ف�ي بالدها 
)فرنس�ا(، فيعاني »أبو عصام« مش�اكل عدة 
مصدره�ا أف�راد الح�ارة، عندم�ا يتبّي�ن لهم 
أن »نادي�ا« كان�ت مجّن�دة ف�ي األس�اس لدى 

الفرنسيين، بَم تعلّقين؟
)تضح�ك بتعج�ب( تحم�ل »ناديا« ش�خصية 
تحمل أبعاداً عدة، ويقع على عاتقها الكثير من 
األعباء الذهنية والعاطفية، والتي عبرت عنها 

بأدواتها الخاصة.
• يتمي�ز مسلس�ل »حرائ�ر« بخرق�ه الصورة 
توجزي�ن  كي�ف  الش�امية،  للم�رأة  النمطي�ة 

دورك؟
قدمت ش�خصية »زبي�دة«، ابنة تاجر ش�امي 
غنّي، تحب أن ترفع مستواها االجتماعي أكثر. 
هي فتاة س�عيدة في حياته�ا وتحب المظاهر 
كثيراً، سطحية ومتعجرفة خاصة أمام الناس 

الذين ينتمون إلى المراتب االجتماعية الدنيا.
»زبي�دة« مادي�ة ج�داً، وال يهمه�ا إن تزوجت 
عن حب أو عن غير حب، إلى أن تتزوج بش�كل 
مفاجئ من رجل غني ال تحبه، فيأخذها خارج 

دمشق.
• كي�ف كان�ت مش�اركتك األول�ى ف�ي »بقعة 

ضوء«؟
كممثلي�ن نح�ب أن نعم�ل في�ه، ألن كل لوحة 
تجّس�د ش�خصية مختلف�ة، لق�د ص�ورت 4 
لوحات وب�أدوار متنوعة... م�ن صبّية تعاني 
رهاباً من المجتمع، إلى فتاة غنية ومستهترة 
وتلتق�ي بفتاة أخ�رى مثله�ا، فتتراجعان عن 
تصرفاتهم�ا خوف�اً من أن تتزوجا ش�خصين 

مختلفين عنهما.
هذه أّول مش�اركة لي في »بقعة ضوء«، وهو 
عم�ل جمي�ل ومش�ّوق، حال�ة االرتج�ال فيه 
ذكرتني بالمس�رح، بحيث أس�تمتع بالتصوير 
وأجته�د لتقديم أفضل م�ا لدّي. العم�ل براءة 
اختراع س�ورية، ومن قلّدوه لم ينجحوا بينما 

أصبح هو في الجزء ال�11.
• لماذا لم نشاهد »مذنبون أبرياء« في رمضان 

الحال�ي، وما ه�ي مالمح 
شخصيتك فيه؟

نس�تطع  ل�م 
قبل  إنجازه 

ل  حل�و

رمض�ان، وما زال العمل على النص مس�تمراً، 
وه�و يتخ�ذ ش�كل »سداس�يات«، أنجزنا أول 
سداسية وسنستكمل التصوير في وقت الحق. 
في السداسية األولى قدمت شخصية »سراب«، 
فتاة ت�رّوج للمخدرات في أدنى مس�توى بين 
الش�بان وتعي�ش في ظ�روف صعبة ج�داً في 
كن�ف زوج أم قاٍس جداً... س�لكت هذا الطريق 
لكي تكس�ب المال سريعاً وتس�تقل بحياتها. 
هي ش�خصية شرس�ة وعنيفة نتيج�ة القهر 
االجتماع�ي. بينم�ا ف�ي السداس�يات األخرى 
س�تختلف الخط�وط الدرامي�ة ولك�ن بوجود 

الشخصية نفسها.
•قدمت شخصية مميزة في السينما من خالل 

فيلم »أهل الشمس«، حدثينا عنها.
الفيل�م يتحدث عن س�ورية الي�وم بعدما دخل 
اإلره�اب اليها، وه�و يعالج قصصاً انس�انية 
ويتناول شخصيات سورّية وقعت ضحية هذا 
اإلره�اب، لكنن�ا ندرك في النهاي�ة ومن خالل 
األح�داث أن الس�وري يختلف 
كثي�راً عن ذل�ك اإلرهابي 
تغيي�ر  يري�د  ال�ذي 
وتش�ويهه  صورته 

وتدميره.
جّس�دت  لق�د 

ش�خصية »زينة« صاحبة البع�د »التعبيري«، 
وهي انعكاس لألزم�ة والنضال، بحيث فقدت 
حبيبه�ا وكل م�ا تمل�ك في الح�رب. ظهورها 
خاص جداً ف�ي الفيلم، إذ تتمي�ز أيضاً ببعدها 
الروحان�ي ال�ذي يعّب�ر ع�ن األزم�ة بكاملها. 
وأس�عدني أيض�اً أننا صورنا ف�ي بعض أجمل 
المناطق الس�ورية، والتي ل�م أزرها منذ بداية 

األزمة.
• تعّزز حضورك في الموس�م الحالي من حيث 
عدد األعمال، هل أقنعتك كلها، ما هي معاييرك 

وكيف استطعت التوفيق بينها؟
قبل�ت ب�كل ه�ذه األعم�ال ألن ف�ي كل منه�ا 
أوق�ات  تتقاط�ع  ول�م  مختلف�ة،  ش�خصية 
التصوي�ر كثي�راً م�ع بعضه�ا بعض�اً. »ب�اب 
الح�ارة« أنجزت�ه الع�ام الماض�ي، و »ش�هر 
زمان« تصويره انتهى من�ذ رمضان الماضي، 
فصّورت فيلم »أهل الشمس«، ومن ثم بدأت ب� 
»حرائر« الذي تقاطع تصويره قليالً مع »بقعة 
ضوء«، لكنني كنت مرتاحة واستغرقت وقتي 
في العمل على تفاصيل الش�خصيات. وفي ما 
يتعل�ق بمعايير اختي�ار األعم�ال، أنتظر دائماً 
الن�ص الجّيد، الش�خصية الجدي�دة، العمل مع 

مخرجين مهمين.
• هل تخليت عن المس�رح لمصلحة التلفزيون 

والسينما؟
ال أغامر في المسرح، وأنظر أوالً إلى المضمون، 
بينم�ا يمكن�ك ف�ي التلفزي�ون والس�ينما أن 
تغام�ر، حتى لو كانت العناص�ر غير متكاملة، 

ألن طبيعة العمل تجعل الممثل ينفذ بنفسه.
أما على المس�رح، فتقف لس�اعة أو س�اعتين 
وجهاً لوجه مع المش�اهد، الخطأ غير وارد، ال 
يمكن�ك أن تعيد اللقط�ات كالتلفزيون... يجب 
أن تك�ون مقتنعاً تماماً بالماّدة التي بين يديك. 
في التلفزيون تغتن�م الفرصة لتطّور أداءك إن 
لم يكن جيداً في بعض حلقات العمل الثالثين.

كم�ا تض�رر المس�رح كثي�راً نتيج�ة األزمة، 
في حين يش�هد التلفزيون والس�ينما تحس�ناً 
وازدي�اداً في األعم�ال في الس�نوات األخيرة، 

وبتنا نرى أفالماً مهمة وجميلة.
المسرح تراجع بس�بب الظرف األمني، مررنا 
بأي�ام صعبة، الناس تخ�اف الخروج من بيتها 
ولم تعد مرتاحة نفسياً، لكن نتمنى أن تتحسن 

األوضاع قريباً.
• ما رأيك بوضع الدراما السورية اليوم؟

األزم�ة ش�ّتتت الفنانين ف�ي أماكن ع�دة، ما 
دفع جهات كثيرة الس�تقطاب كوادر س�ورية 
فني�ة مهم�ة ج�داً لالس�تفادة م�ن خبرته�ا 
ونجاحه�ا. خالل األزمة، رأينا أعماالً س�ورية 
متدني�ة المس�توى، ورغ�م الظ�رف الضاغط 
الذي نعيش�ه، أرى أن ال مبرر للتراجع، س�واء 
ف�ي الن�ص أو العمليات التقني�ة أو حتى تذرع 
المنتجي�ن باألزمة لع�دم اإلنفاق ال�الزم على 

العمل الفني.
المسلس�ل المه�م هو كل مسلس�ل ُينفق عليه 
كما يجب، ومع ذلك ألتفت إلى الجانب المملوء 
من الكأس، فهناك أعمال س�ورية ومخرجون 
ل�م يتنازل�وا ع�ن المس�توى الممي�ز للعم�ل 
الس�وري، والنج�وم الس�وريون يلمعون في 

الدراما العربية.
• في أي خانة تجدين نفس�ك؟ ممثلة متحررة 

أم ملتزمة؟
نختار التمثيل لئال »نقولب« في خانة محددة... 
اللق�ب األمثل ه�و »ممثل« فقط. ال�دور الذي 
يكون متكامالً ومتماسكاً أياً كانت مواصفاته 
سأؤديه، المهم هو وجود المبرر الدرامي ألي 

شخصية.
قد يلع�ب الممث�ل كل األدوار ويجب أن يجّرب 
كل ش�يء ويغّي�ر وين�ّوع عب�ر أدوار مقنع�ة 
درامي�اً مع امتالك خلفي�ة واقعية تبرر له هذا 

السلوك.
•أختك النجمة لورا أبو أسعد ممثلة أيضاً، كيف 

تصفين عالقتك بها مهنياً وعائلياً؟
عالقتي بل�ورا ممتازة، هي أخت�ي وصديقتي 
وزميلتي في المهنة ايض�اً. األهم هو األخّوة، 
وفي جوهرها هي مهمة بالنسبة إلّي وتغذيني 
معنوياً جداً، إنها حجر األساس في حياتي. أما 
في الفن فنحن ش�خصيتان مختلفتان جداً، لم 
نتع�رض للمقارنة أو نح�ل بديلتين أبداً في أي 
عمل... كل واحدة منا سعت إلى التمّيز والتقدم 
على طريقتها. نتش�اور أحيان�اً في النصوص 

وفي أحيان أخرى ال.

�

القاه�رة: إس�تقرت جمعي�ة المب�ادرة العربي�ة للتثقي�ف 
والتنمية عل�ى موعد حفل الفنانة القدي�رة ماجدة الرومي 
بالقاه�رة ليكون ي�وم 16 أكتوبر)تش�رين األول( المقبل. 
علم�اً أنه س�يقام داخل نادي هليوبولس بمدينة الش�روق، 
وهو من تنظيم وليد منصور، مع اإلشارة إلى أن هذا الحفل 
يأتي ضمن سعي الجمعية لمواجهة التطرف والعنف بالفن 
والفك�ر، كما أن هناك حفل آخر يجرى التحضير له للفنانة 
اللبناني�ة ف�ي اإلس�كندرية ستس�تكمل تحضيرات�ه خالل 

زيارتها إلى مصر.
ه�ذا ويعتبر ه�ذا الحفل ه�و األول ل�"الروم�ي" في مصر 
خ�الل 2015 حي�ث كان آخر حفالته�ا الع�ام الماضي في 

مكتبة اإلسكندرية.

بي�روت –: اعرب�ت النجم�ة اللبنانية مايا 
دياب ع�ن فرحتها بتوقيف الش�يخ احمد 
االس�ير في مطار رفيق الحريري الدولي 
الس�بت الماض�ي اثن�اء محاولت�ه الفرار 
الى مصر ، وعّب�رت عن موقفها المّرحب 
بتوقيف�ه عبر تغري�دة لها نش�رتها على 
صفحته�ا الخاصة على موق�ع التواصل 
االجتماعي “تويتر” واصفة االس�ير بأنه 
“حي�وان” على ح�ّد ما جاء ف�ي قولها اذ 
كتبت مّعلقة على طريقتها قائلة : “صار 
عندي س�بب  اسكت عن الزبالة لما لقطوا 

أحمد األسير هالحيوان “.

علم " أن الفنانة بوس�ي اتفقت مع نقيب الممثلين 
أش�رف زكي على رفع دع�وى قضائية ضد الموقع 
اإللكتروني الذي نش�ر ش�ائعات كاذبة حول زواج 
زوجه�ا الفن�ان الراح�ل ن�ور الش�ريف من س�يدة 
أخرى وحضورها إلى العزاء للمطالبة بنصيبها في 

الميراث.
وقرر زك�ي أن يتخذ اإلجراءات القانونية بنفس�ه، 
خاص�ة أن بوس�ي تعي�ش فترة ح�زن عل�ى وفاة 
زوجه�ا وال ُيّمكنه�ا التح�دث مع أح�د، وهي تريد 

البقاء وحدها ألطول فترة ممكنة.
ُيذك�ر أن الفنان نور الش�ريف توفي عن عمر يناهز 

ال�69 عاماً بعد صراع مع المرض. 

هيفاء وهبي ملنتقدهيا: صباح الزفت عليكم
 بيروت � خرجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن ش�عورها بس�بب كارهيها الذين يتتبعونها 

على مواقع التواصل االجتماعي، لدرجة أنها وجهت لهم لفظا خارجا للتعبير عن ضيقها.
ونش�رت هيف�اء وهب�ي صورة لها وه�ي تس�تمتع بجمال الطبيع�ة عبر حس�ابها على موقع 

Instagram واستغلت تعليقها على الصورة في توجيه السباب لمنتقديها.
وبدأت هيفاء وهبي رس�التها كاتبة: “صباح الخير على المتابعين الرائعين، وصباح الزفت على 
الحسابات المزيفة المهووسين بصفحتي التي وسخوها بمرضهم وشذوذهم الجنسي وكذبهم 

على الدنيا”.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
�سر

ع ال

معاناة الفن العراقي اليوم
 لي�س بالجديد القول ان الفن العراق�ي اليوم يعاني عن 

عزل�ة وحواجز وع�دم اهتم�ام الجمهور بم�ا تطرحه 

االعمال الفنية سواء في المسرح او االذاعة او التلفزيون 

وحتى الس�ينما )رغم ضحالة افكارها وتواجدها( على 

الرغم من الحرية الواس�عة التي اتيحت للنش�اط الفني 

عل�ى جمي�ع المس�تويات وبجمي�ع الوس�ائل المرئية 

والمسموعة ..

كم�ا ان الفن العراقي حاله حال الكثير من االش�تغاالت 

االنس�انية ... لكن اهميته االستثنائية تحتاج الى الكثير 

م�ن الجهد الحكوم�ي والجهات المعني�ة بالفنون على 

اختالف انواعها ..

وفضال ع�ن ذلك فان الواق�ع الفني هو ج�زء من واقع 

البالد وما تم�ر به من تحديات كبي�رة وازمات متكررة 

ال يمك�ن باي ح�ال من االحوال الفص�ل بينهما .. ولهذا 

نج�د الكثير من الفش�ل واالخفاق واالحب�اط وكل تلك 

)السفاس�ف( المرتبط�ة بالف�ن والدخيلة علي�ه ولهذا 

يمكنن�ا الق�ول ان الف�ن العراقي ق�د اصاب�ه النكوص 

والتش�تت عما كان عليه في السبعينات نتيجة إفرازات 

الواقع المتسارعة .

وهن�ا تبرز أهمية البحث عن الكيفية التي يمكن  للفنان  

االرتقاء بالفن العراقي  وتطويره رغم عدم ايالء الدولة 

والجه�ات الحكومي�ة اي اهتمام للنش�اطات الفنية اما 

كي�ف يتس�نى لنا تطوي�ر هذا الواق�ع الفني ف�ال بد لنا 

من اعادة مد جس�ور العمل االيجاب�ي بعيدا عن كل تلك 

المظاهر السلبية والتي تقودها ما بين فترة واخرى تلك 

النش�اطات المس�ماة باالعمال التجارية الضحلة والتي 

تعم�ل على ادام�ة التراجع الى الوراء .. من خالل نش�ر 

المفاهي�م البعي�دة كل البعد عن اخالقي�ة الفن العراقي 

األصيل ..

والذي وددت قوله :

ان الواق�ع الفني في العراق الي�وم عموما يعاني الكثير 

والكثير من التراجع  .. وفي مقدمة ذلك الكثير المعاناة 

م�ن البؤس الفني وفي مختلف المراحل واالتجاهات ... 

وذلك الب�ؤس الذي بات ينخر في جس�د االعمال الفنية 

الرصينة لتؤول الى الزوال !!.

جمه�ور محّطة MBC على موعد في األس�بوع 
األول م�ن س�بتمبر المقبل، مع انطالق ش�بكة 
البرامج التلفزيونية الت�ي تعّول عليها المحّطة 
بعد نجاٍح كبير في سلسلة أعمال قّدمتها خالل 
ش�هر رمضان المبارك، ومن بي�ن تلك البرامج 

ننتظر انطالق "ذا فويس" و"المتاهة".
تواجه المذيعة المصري�ة وفاء الكيالني نجوم 
الوطن العربي في برنامجها الجديد "المتاهة"، 
ال�ذي علمن�ا أّن تصوي�ره قد انطل�ق أمس في 
اس�توديوهات محّطة MBC ف�ي بيروت، حيث 
إّن ضي�ف الحلق�ة األولى س�يكون الممثل تيم 
حس�ن، ال�ذي تعتب�ره المحّطة "بش�رة خير" 
على موس�م كامل من البرنامج الذي لن تتعّدى 
مدة عرضه ثالثة عش�ر أس�بوعاً، وتعمل وفاء 
الكيالني للمرة الثانية هذا العام مع شركة "إن 
ميديا" التي تديرها كريس�تين جم�ال وإيهاب 
حمود، ومن المرتقب أن تس�تضيف عدداً كبيراً 
من نجوم الوطن العربي وال سّيما نجوم برامج 

المحّطة.
وق�د علمن�ا أّن برنامج وفاء الجديد س�ُيعرض 

في شهر نوفمبر المقبل، بحيث يجري تصوير أكبر عدد 
م�ن الحلقات في الفت�رة الحالية، وس�تدخل المونتاج 
والتولي�ف، لُتع�رض بالتزام�ن مع انط�الق التصفيات 
والمرحلة المباش�رة م�ن "ذا فوي�س"، البرنامج الذي 
ينتظر حلّته الجديدة الجمهور العربي، وينتهي البرنامج 
مع ختام العام الحالي، على أن تكون الفنانة أروى هي 
العائ�دة في العام الجديد مع برنام�ٍج تلفزيوني جديد، 
ل�م ُيعرف حتى اآلن م�ا إذا كان "خلّيها علينا" هو الذي 

سُيعيدها إلى الشاشة أم هناك عمل جديد ُتحّضر له.
وكان�ت مص�ادر مقربه ق�د كش�فت أّن مذيع�اً جديداً 
س�ينضّم إلى "ذا فويس"، وهو الممثل المصري مؤمن 
نور الذي سيكون بديالً لملكة جمال لبنان نادين ويلسن 
نجي�م، ف�ي غرفة السوش�يال ميدي�ا، هي الت�ي كانت 
مراس�لة الكواليس ومذيعة فقرة التواصل االجتماعي 
ف�ي البرنامج، وم�ن المرتقب أن يقف الممثل الش�اب 
في تماٍس مع المش�تركين والجمهور في هذه الفقرة، 
وس�تكون أولى تجارب�ه في تقدي�م البرام�ج، وتعّول 
المحط�ة ليك�ون أح�د وجوهها الش�ابة ف�ي المرحلة 

المقبلة.
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متاهة وفاء الكيالين تواجه تصفيات ذا فويس



ي�رى أن التمثيل لعب�ة، ورغم اس�تمتاعه بها، 
يعترف بأنها تس�رقه من أسرته كثيراً... النجم 
التونس�ي ظافر العابدين يحّدثنا عن س�عادته 
بمشاركة نيللي كريم بطولة »تحت السيطرة«، 
ولماذا ظن كثيرون أنه ممثل مصري، ويكشف 
عن حلمه بالوص�ول إلى العالمية، والمؤهالت 
التي تجعله قادراً عل�ى تحقيق هذا الحلم، كما 
يتكل�م على غياب�ه عن الس�ينما، والقرار الذي 
تراجع عنه، وس�بب رفضه استش�ارة أحد في 
أدواره ومكاسبه وخسائره من الفن، وأهم ما 

يعلمه البنته.
•خضت س�باق الدرام�ا الرمضان�ي من خالل 
مسلس�ل »تحت الس�يطرة«، فما الذي حمسك 

للمشاركة في بطولته؟
أسباب كثيرة، أبرزها أنني قدمت من خالل هذا 
المسلس�ل دوراً مختلفاً، يبتعد تماماً عن أدوار 
الشر التي قدمتها أكثر من مرة خالل السنوات 
الماضي�ة، والش�خصية الت�ي جس�دتها م�ن 
خ�الل األحداث كان�ت قريبة للغاي�ة من قلوب 

المشاهدين، ألنها تشبه الكثيرين.
فدوري في مسلس�ل »تحت السيطرة« إنساني 
بحت ُتس�يطر عليه المش�اعر. والسبب الثاني 
الذي حّمس�ني لهذا المسلس�ل، وجود الفنانة 
نيلل�ي كري�م الت�ي أعتبرها واحدة م�ن أفضل 
الفنان�ات عل�ى الس�احة الفنية، وق�د تمكنت 
خالل السنوات الماضية من تكوين جماهيرية 
ضخم�ة، وحقق�ت نجاح�اً كبي�راً م�ن خالل 
مسلس�لْي »ذات« و »سجن النس�اء«، وأنا من 
أش�د الُمعجبي�ن بموهبته�ا وأدائه�ا الُممي�ز، 

وتعجبني اختياراتها الفنية وأحترم ذكاءها.
• ما الصعوبات التي واجهتك خالل التصوير؟

أصف�ه  أن  ُيمك�ن  بعين�ه  مش�هد  يوج�د  ال 
باألصعب، ألن كل المش�اهد الت�ي قدمتها من 
خالل مسلس�ل »تحت الس�يطرة« كانت صعبة 
وتطلب�ت مني مجهوداً خاص�اً، فدوري يعتمد 
عل�ى تقلبات المش�اعر واألحاس�يس، وقصة 
المسلس�ل مبنية على العاطفة، وهذه النوعية 
م�ن األعم�ال الدرامي�ة ال تق�ل صعوب�ة ع�ن 
مسلس�الت »األكش�ن« على س�بيل المثال، بل 
تتفوق عليها ف�ي الجهد المب�ذول، ألن إظهار 
هذه المش�اعر أمام الكاميرا بشكل صحيح، ال 

يحدث بسهولة، بل يتطلب جهداً وتركيزاً.
• رغم قلة عدد األعمال المصرية التي شاركت 
في بطولتها حتى اآلن، لكنك تمكنت من إتقان 
اللهج�ة المصري�ة بش�كل جعل المش�اهدين 

يعتقدون أنك فنان مصري! 
هذا األمر ُيس�عدني كثيراً، وأعتبر هذا االعتقاد 
الخاط�ئ مكس�باً كبي�راً، ألن�ه ي�دل إل�ى أن 
الجمه�ور أصبح يندمج بش�كل كبير مع الدور 
ال�ذي أقدمه ويتفاعل معه، وال يش�غل نفس�ه 

باللهجة، بس�بب إتقاني الكامل لها، وأتمنى أن 
أكون دائماً عند حس�ن ظن الجمهور، وس�عيد 
للغاية بأنني نجحُت في تخطي حاجز اللهجة.

•كيف وجدت العمل مع نيللي كريم؟
رائ�ع ج�داً، نيلل�ي كريم ليس�ت فق�ط ممثلة 
عبقري�ة تمتلك موهب�ة متميزة وق�ادرة على 
تقدي�م أفض�ل ما لديه�ا في كل مش�هد، وإنما 
إنس�انة مرحة للغاي�ة وتتعامل ببس�اطة مع 
جميع العاملين، لذلك كان العمل معها س�هالً، 
والكواليس كان ُيسيطر عليها التفاؤل والطاقة 
اإليجابي�ة، وقد انعكس هذا بش�كل كبير على 

المسلسل.
• ش�اركت في مسلسل آخر وهو »24 قيراط«، 

ما الذي حّمسك للمشاركة به؟
»24 قيراط« ضّم نخبة كبيرة من النجوم، ولذلك 
وجدت أنها ستكون تجربة إيجابية وستضيف 
إلى رصيدي الفني، خاصة أن الس�يناريو رائع 
ودوري مؤثر في األح�داث، هذا باإلضافة إلى 
أنه مختلف تماماً عن دوري في مسلسل »تحت 
السيطرة«، كما تش�رفت بالعمل مع عابد فهد 

وماغي بو غصن.
• ما سبب ابتعادك عن الدراما التونسية؟

لس�ت بعيداً عنها، فقد شاركت منذ عامين في 
بطولة مسلس�ل تونس�ي، وكنت س�عيداً بهذه 
التجرب�ة، وكان�ت لديَّ رغب�ة في المش�اركة 
في الدراما التونس�ية هذا الع�ام، لكن تعاقدي 
على بطولة مسلسلي »تحت السيطرة« و »24 
قي�راط« جعل اتخ�اذ هذه الخطوة مس�تحيالً، 
النش�غالي بهما ورغبتي في التفرغ للتحضير 

ألدواري.
• رغ�م إعالن�ك من قب�ل رفضك للمسلس�الت 

المكون�ة م�ن 60 حلق�ة، لكن�ك ش�اركت في 
بطولة مسلسل »أريد رجالً«، ما سبب تراجعك 

عن قرارك؟
هذا صحيح، إذ كنت أخشى المشاركة في هذه 
النوعية من المسلس�الت، خوفاً من أن ُيصاب 
المشاهد بالملل بسبب الحلقات الطويلة، لكن 
عندما قرأت س�يناريو مسلس�ل »أري�د رجالً« 
تغّي�رت وجه�ة نظ�ري تمام�اً، ووج�دت أنه 
عمل مش�وق ومل�يء باألحداث المثي�رة التي 
تجعل المش�اهد ينتظر عرض كل حلقة بفارغ 

الصبر.
وتراجعت عن قراري بعدم�ا وجدت أنني أُقدم 
من خالل المسلس�ل دوراً جديداً، كما أعجبتني 
الرس�ائل الت�ي ُيناقش�ها المسلس�ل، وفي كل 
األحوال أنا سعيد بهذه التجربة وأشعر بالرضا 

التام عنها.
•ش�اركت ف�ي بطول�ة العدي�د م�ن األعم�ال 
الفرنسية واإلنكليزية، فماذا أضافت إليك هذه 

الخطوة؟
أش�ياء كثي�رة ال يمك�ن الحدي�ث عنها في 

س�طور قليل�ة، ويكف�ي أنن�ي تمكن�ت 
م�ن خ�الل مش�اركتي ف�ي الدرام�ا 

الفرنس�ية والس�ينما البريطاني�ة 
م�ن  العدي�د  م�ع  التعام�ل  م�ن 

النجوم والمخرجين الكبار، كما 
تعرفت عل�ى ثقافات ُمختلفة 

واكتس�بت خب�رات عدي�دة، 
تمكن�ت به�ا م�ن تطوي�ر 
نفس�ي كممث�ل، ووصلت 
األوروبي،  المش�اهد  إل�ى 
إل�ى  يدع�و  ش�يء  وه�ذا 

الفخر.
• هل تحلم بالعالمية؟

ب�كل تأكي�د، وأحاول المش�اركة في الس�ينما 
العربي�ة واألوروبي�ة، وأس�عى إل�ى التوفي�ق 
بينهما، وأعتقد أن إتقاني أكثر من لغة ولهجة 

يؤهلني لتحقيق هذا الحلم.
•هل تحلم بالبطولة المطلقة؟          

ال أحلم بها وال أُفكر بهذه الطريقة، فالسيناريو 
، وأعتبر نفس�ي  الجي�د يف�رض نفس�ه عل�يَّ
محظوظاً بالمش�اركة بأكثر م�ن عمل ينتمي 
إل�ى البط�والت الجماعي�ة، حي�ث تمكنت من 
التعاون م�ع نخبة كبيرة من الفنانين، وفخور 
بالعم�ل م�ع نيللي كري�م وهند صب�ري ومنة 

شلبي وغيرهن.
•  ما سبب ابتعادك عن السينما؟

الفترة األخيرة فرضت على العديد من الفنانين 
االبتعاد ع�ن الس�ينما والتركيز عل�ى الدراما، 
لكنني أتمنى الوجود في الس�ينما بأقرب وقت 
ممكن، وما زلت في انتظار العرض المناس�ب 
ال�ذي ُيمكنن�ي من تحقي�ق نج�اح ال يقل عما 

حققته في الدراما أخيراً.
• ما الذي تشعر أنك كسبته من الفن؟

بعيداً عن س�عادتي بحب الجمه�ور وبنجاحي 
ف�ي تقدي�م عم�ل فني يحم�ل له رس�الة فنية 
هادف�ة وُيس�عده، يجعلني التمثي�ل أنجح في 
تطوي�ر نفس�ي كإنس�ان وتحدي�ث طريق�ة 
تفكي�ري باس�تمرار، فهو عبارة ع�ن »لعبة«، 
وهذا الش�يء ليس متواف�راً في أي مجال آخر، 
وأس�تمتع طوال الوقت بأنني مشغول باللعب 

وبتجسيد أدوار مختلفة.
•  ه�ل تستش�ير أحداً ف�ي اختياراتك 

الفنية؟
ال أحب ذلك! فال يوجد ش�خص من الممكن أن 
ُيشعر بالدور المعروض عليَّ مثلي، فأنا الوحيد 
الق�ادر على تقييم مدى قدرتي على تقديم هذا 

الدور بشكل مميز.

القاهرة: قالت الفنانة نيللي كريم ان أبنائها 
كري�م ويوس�ف ال يفضلون نش�ر صورهم 
معها في أي مناسبات لرغبتهم في اإلعتماد 
على أنفس�هم مش�يرة إلى أنه�ا تحترم هذا 

األمر وتقدره.
وأضاف�ت نيللي خالل لقائها م�ع اإلعالمية 
منى الشاذلي في برنامج "معكم" أن الصورة 
التي انتشرت لهم وهم يقومون بتقبيلها تم 
الحصول عليها من الحس�اب الخاص بإبنها 

عبر "فيس�بوك" دون الرج�وع إليه معتبرة 
أن ما ح�دث يعتبر إنته�اك للخصوصية ألن 

أوالدها "بيتكسفوا".
وتحدث�ت نيللي ف�ي الحلقة ع�ن دورها في 
مسلس�ل "تح�ت الس�يطرة" حي�ث أك�دت 
أن السيناريس�ت مري�م نع�وم، والمخ�رج 
تامر محس�ن، عرضا عليه�ا الموضوع بعد 
بحث إس�تمر 5 س�نوات وكان لديها فضول 
لتع�رف أكث�ر ع�ن موض�وع اإلدم�ان الذي 

كانت معرفتها له تتوقف على س�ماع بعض 
التق�ت  أنه�ا  الحكاي�ات فحس�ب.وأضافت 
ح�االت لمدمني�ن تعاف�وا وكانت تس�ألهم 
ع�ن تفاصي�ل كثي�رة ف�ي حياته�م ولي�س 
عالقتهم باإلدمان فحس�ب مش�يرة إلى أنها 
اندمجت في شخصية مريم بصورة كبيرة، 

وس�اعدها على ذلك أجواء التصوير 
الت�ي كان�ت مهيئ�ة للعم�ل 

وبعيدة عن النفسنة.

�

نش�ر النجم المصري تامر حس�ني صورة تجمعه بالفنان القدير 
محمود حميدة، من كواليس فيلمهما الجديد "أهواك".

وش�ارك حس�ني جمهوره عب�ر صفحته الرس�مية عل�ى موقع 
"انس�تغرام"، صورة حديثة من كواليس "أهواك" المقرر عرضه 

في عيد األضحى المقبل.
وكان حس�ني تحدث س�ابقاً عن مش�اركة حميدة قائالً: "وجود 
الفنان الكبير محمود حميدة معنا شرف كبير لكل أسرة الفيلم". 
ويعتب�ر "أه�واك" عودة لحس�ني إلى الس�ينما بعد غي�اب عنها 

استمر 3 سنوات.
ويش�ارك فى بطولة العمل كل من غ�ادة عادل وأحمد مالك وأمل 
رزق. وم�ن إخ�راج محمد س�امي الذي ش�ارك بالكتابة مع وليد 

يوسف.

القاه�رة: إس�تنكرت الفنان�ة عبير صب�ري م�ا ورد عنها في 
أحد التقارير الصحفية الذي نش�رته جريدة أس�بوعية مصرية 
يتضمن اس�مها ضم�ن قائمة الفنانين المترددين على الش�يخ 
صال�ح أب�و خليل بمدين�ة الزقازيق ف�ي دلتا مص�ر، وهو أحد 
الش�يوخ الذين يعتمدون الطرق الصوفية للعالج. وشددت على 
أن ه�ذا الخبر ال يتع�دى الفبركة، وأنها لم تذهب للش�يخ الذي 

ورد في التقرير أنه يعالج من العقم.
وأك�دت على أنها س�تخاطب الجريدة لنش�ر اعت�ذار عما حدث 
خاص�ة م�ع وضع اس�مها ف�ي العناوي�ن الب�ارزة للموضوع 
المنشور، علماً أنها تلقت اعتذاراً عبر صفحتها الشخصية على 
"فيس�بوك" من كاتب�ة الموضوع تؤكد فيه أن اس�مها قد ورد 

بالخطأ وأنه سيتم اإلعتذار لها في العدد القادم.

علم " أن الفنانة بوس�ي اتفقت مع نقيب الممثلين 
أش�رف زكي على رفع دع�وى قضائية ضد الموقع 
اإللكتروني الذي نش�ر ش�ائعات كاذبة حول زواج 
زوجه�ا الفن�ان الراح�ل ن�ور الش�ريف من س�يدة 
أخرى وحضورها إلى العزاء للمطالبة بنصيبها في 

الميراث.
وقرر زك�ي أن يتخذ اإلجراءات القانونية بنفس�ه، 
خاص�ة أن بوس�ي تعي�ش فترة ح�زن عل�ى وفاة 
زوجه�ا وال ُيّمكنه�ا التح�دث مع أح�د، وهي تريد 

البقاء وحدها ألطول فترة ممكنة.
ُيذك�ر أن الفنان نور الش�ريف توفي عن عمر يناهز 

ال�69 عاماً بعد صراع مع المرض. 

ياسمني عبد العزيز بطلة الفيلم اجلديد »أبو شنب«
 

القاه�رة � تبدأ النجمة ياس�مين عبد العزيز تصوير فيلمها »أبو ش�نب« مع المخرج س�امح عبد 
العزيز، في سبتمبر/أيلول المقبل.

ويتم اآلن اختيار الممثلين للفيلم الذي يصنف بأنه »اليت كوميدي«. وتدور أحداثه في إطار منوع، 
وتجس�د ياسمين شخصية ضابط بالشرطة النسائية تتعرض للتحرش، وتصر على محاربة هذه 

الظاهرة، وهو من تأليف خالد جالل وإنتاج أحمد السبكي واخراج سامح عبد العزيز.

معاناة الفن العراقي اليوم
 لي�س بالجديد القول ان الفن العراق�ي اليوم يعاني عن 

عزل�ة وحواجز وع�دم اهتم�ام الجمهور بم�ا تطرحه 

االعمال الفنية سواء في المسرح او االذاعة او التلفزيون 

وحتى الس�ينما )رغم ضحالة افكارها وتواجدها( على 

الرغم من الحرية الواس�عة التي اتيحت للنش�اط الفني 

عل�ى جمي�ع المس�تويات وبجمي�ع الوس�ائل المرئية 

والمسموعة ..

كم�ا ان الفن العراقي حاله حال الكثير من االش�تغاالت 

االنس�انية ... لكن اهميته االستثنائية تحتاج الى الكثير 

م�ن الجهد الحكوم�ي والجهات المعني�ة بالفنون على 

اختالف انواعها ..

وفضال ع�ن ذلك فان الواق�ع الفني هو ج�زء من واقع 

البالد وما تم�ر به من تحديات كبي�رة وازمات متكررة 

ال يمك�ن باي ح�ال من االحوال الفص�ل بينهما .. ولهذا 

نج�د الكثير من الفش�ل واالخفاق واالحب�اط وكل تلك 

)السفاس�ف( المرتبط�ة بالف�ن والدخيلة علي�ه ولهذا 

يمكنن�ا الق�ول ان الف�ن العراقي ق�د اصاب�ه النكوص 

والتش�تت عما كان عليه في السبعينات نتيجة إفرازات 

الواقع المتسارعة .

وهن�ا تبرز أهمية البحث عن الكيفية التي يمكن  للفنان  

االرتقاء بالفن العراقي  وتطويره رغم عدم ايالء الدولة 

والجه�ات الحكومي�ة اي اهتمام للنش�اطات الفنية اما 

كي�ف يتس�نى لنا تطوي�ر هذا الواق�ع الفني ف�ال بد لنا 

من اعادة مد جس�ور العمل االيجاب�ي بعيدا عن كل تلك 

المظاهر السلبية والتي تقودها ما بين فترة واخرى تلك 

النش�اطات المس�ماة باالعمال التجارية الضحلة والتي 

تعم�ل على ادام�ة التراجع الى الوراء .. من خالل نش�ر 

المفاهي�م البعي�دة كل البعد عن اخالقي�ة الفن العراقي 

األصيل ..

والذي وددت قوله :

ان الواق�ع الفني في العراق الي�وم عموما يعاني الكثير 

والكثير من التراجع  .. وفي مقدمة ذلك الكثير المعاناة 

م�ن البؤس الفني وفي مختلف المراحل واالتجاهات ... 

وذلك الب�ؤس الذي بات ينخر في جس�د االعمال الفنية 

الرصينة لتؤول الى الزوال !!.

ظافر العابدين: فقدت سيطريت أمام نيليل كريم

يوم االثنين المقبل، ينطلق المخرج سيف الدين 
الس�بيعي في تصوير مسلس�له »نبت�دي منين 
الحكاي�ة« الذي يؤدي بطولته غس�ان مس�عود 

وسالفة معمار وغيرهما
م�ّر مسلس�ل »ف�ي ظ�روف غامض�ة« )كتابة 
فادي قوش�قجي، وإخراج المثن�ى صبح( على 
الهامش في الموس�م الماضي. لم يترك أي أثر، 
بخاصة مع وجود أعمال اختارت االش�تباك مع 
الظرف اإلنس�اني في س�وريا من دون الهروب 
نحو »مش�روع دّمر« والمناط�ق الراقية التي ال 

تزال نس�بياً خارج الدائرة المس�حوقة، 
واس�مها فعلياً »الش�ام الجدي�دة«. مع 

ذلك، يعود كاتب »ليس س�رباً« هذا العام 
من ب�اب َصنع اس�مه ف�ي عال�م الدراما 

الس�ورية، هو عال�م الوجداني�ات والحب. 
س�يكون قوشقجي على موعد مع المخرج 
س�يف الدي�ن الس�بيعي في ش�راكة جديدة 

بعدما اشتغل له مسلسل »تعب المشوار« ولم 
يحقق الحضور الجماهيري المطلوب بس�بب 

الظرف التسويقي، رغم حساسيته وأهميته

القاه�رة | منعاً لألقاويل، ُنش�رت حقيقة حالة 
نجالء فتح�ي الصحية عبر تويت�ر. هذا ما أكده 
زوجه�ا اإلعالمي حمدي قندي�ل في اتصال مع 

»األخبار«.
تعاني الممثلة المصري من مشاكل صحية عّدة. 
خب�ر إصابته�ا بالتهاب ف�ي الكبد الذي انتش�ر 
بق�ّوة قبل يومي�ن دف�ع كثيرين م�ن المحبين 
والصحافيين إلى التواصل مع قنديل. األخير أكد 
لنا الخبر، مشيراً إلى أّنه نشر كل التفاصيل على 

حسابه الرسمي على تويتر.

عالم الفن

نيليل كريم: أبنائي ال يرغبون بنرش صورهم معي

وطني حبيبتي... من أين تبدأ احلكاية؟

نجالء فتحي 
ستنترص عىل األلـم



شيخ النقاد صالح فضل 
 

في كتاب ضخم، تقترب صفحاته من 415 صفحة، وصادر بالتعاون بين دار 
آفاق والصالون الثقافي العربي، ويحمل عنوان »شيخ النقاد  صالح فضل«، 
نتع�رف إل�ى الناقد صالح فض�ل من خالل شه�ادات مجموعة م�ن النقاد 
والمثقفي�ن والسياسيين، الدكتور يحيى الجم�ل، الدكتور قيس العزاوي، 
الدكت�ور مصطفى الفقي، الدكت�ور جابر عصفور، الدكت�ور خالد زيادة، 
مصطف�ى سليم، محم�د الخولي، مدح�ت صفوت العال�م، والموسيقار 
الفنان نصير شمة. وتؤكد هذه الش�هادات المكانة المتميزة التي يتمتع 
به�ا صالح فضل، لدرجة وصفه بأنه رائد م�ن رواد التجديد النقدي، ال 
سيم�ا أنه ناقد بصير بفن�ون األدب العربي، فضالً عن أنه ناقد معايش 

لكل اتجاهات األدب العالمي وتياراته النقدية.
والدكت�ور ص�الح فضل حاص�ل على دكت�وراه الدولة ف�ي األدب من جامعة 

مدريد، وعمل مستشاراً ثقافياً لمصر

»ما بعد عشق الياسمني« 
 

ياسمي�ن ه�ي بطلة رواية ت�دور أحداثها في مدينة الياسمين، دمش�ق. تتماهى الش�خصية 
بالمك�ان ال�ذي تسكن�ه حتى تك�اد تكونه. إنه�ا الرواية األول�ى لصاحبته�ا السورية ليلى 
النويالت�ي التي اختارت لها عنوان »ما بعد عش�ق الياسمين«، كأنها ُتصّر بذلك على إظهار 
وجه دمش�ق الجميل، دمش�ق الحّب والسح�ر والطيب. وهذا ما يتوضح ف�ي قولها: »في 
ربوع مدينة آرامية االسم جمعت جلق والفيحاء. تعّشقها التاريخ فباتت حجارتها شاهداً 
على األزل. في ربوع مدينة أذهلت العالم بالعراقة والقدم. في دمشق حيث ُيسّطر قاسيون 

الحدث، ويوّثق الياسمين الزمن. تعيش بطلة روايتي. في دمش�ق السحر والجمال تعيش ياسمين. 
في دمشق تحّب بجنون ليحاصر عشقها السور القديم«.

تأت�ي هذه الرواية االجتماعية بأحداثها وشخصياته�ا رّداً على ما يجري في وطنها. وفي مقدمة كتبتها النويالتي، اآلتية 
م�ن مجال العلوم الطبية المخبري�ة السريرية إلى الكتابة واألدب، تقول: »تبّدل الدمع حزناً على وطن، فانهار حبراً يسيل 

على ورق. «...

حاز الكات�ب النمس�اوي دانيال غالت�اور، على شهرة 
عالمي�ة إثر صدور روايته “حين تصفر ريح الش�مال” 
الت�ي وقعت ترجمتها إلى أكثر من لغة، منها الفرنسية 
واإلنكليزية، ما جعله يحقق انتشارا واسعا لدى القراء، 
وقد كتب دانيال غالتاور حتى اليوم أكثر من اثني عشر 

كتابا في الرواية والقصة.
 يعد داني�ال غالتاور من أهم الكت�اب النمساويين ولد 
في فيين�ا عام 1960، وق�د درس تاري�خ الفن وعلوم 
التربي�ة قب�ل أن يتوجه إل�ى العمل الصحاف�ي، فكتب 
في الصحيف�ة اليومية النمساوية دّي�ا بريس وبعدها 
في الصحيفة الش�هيرة دير ستاندرد ابت�داء من العام 

.1989
حقق�ت له روايت�ه “حين تصفر ريح الش�مال” شهرة 
عالمي�ة محقق�ة رقم مبيع�ات قارب الملي�ون في بلد 
واح�د، وه�و السبب ال�ذي جعلها تترج�م وتصدر في 
فرنسا عن “دار غراسيه” وقد عملت على ترجمتها عن 

األلمانية آن صوفي آنغالريه.

مؤخرا أصدر مش�روع “كلمة” للترجم�ة التابع لهيئة 
أبوظب�ى للسياحة والثقافة للكات�ب النمساوي رواية 
ب�ا” ترجمها إل�ى العربية  جدي�دة بعن�وان “َنِسيُم الصَّ

محمود حسنين.
أع�اد داني�ال غالت�اور في ه�ذه الرواي�ة ف�ن الرواية 
الرسائلي�ة ف�ي زي جدي�د يتناس�ب وروح العصر. إذ 
اختار الرسال�ة اإللكترونية قالبا لسرد قصة حب على 

نحو مشوق وغير مألوف.
تتكون الرواية من حوال�ي 1500 رسالة ال يتخللها أي 
تعلي�ق أو وصف أو شرح من المؤلف. فال يعلم القارئ 
م�ن األح�داث إال ما يكتبه بط�ال الرواية ف�ي الرسائل 

المتبادلة بينهما.
وتبدأ األح�داث عندما تصل إلى لي�و اَلْيَكه عدة رسائل 
إلكتروني�ة عن طريق الخطأ من سيدة ال يعرفها ُتدعى 
إيم�ي روتنر، في�رد عليها من باب األدب. تش�عر إيمى 
باالنجذاب إليه، فتكتب له. وسرعان ما تتطور العالقة 
بينهم�ا، ويب�دو أن لقاءهما عل�ى أرض الواقع مسألة 

وقت.
ولك�ن اللق�اء يتأج�ل الم�رة 
بعد األخ�رى، ليس فقط ألن 
إيمي متزوج�ة وسعيدة في 
زواجه�ا، وليو خ�ارج لتوه 
م�ن عالق�ة فاشل�ة. وهل 
تتحم�ل  أن  أص�ال  يمك�ن 
المش�اعر المتبادل�ة ف�ي 
الفض�اء االفتراضي لقاء 
على أرض الواقع؟ وماذا 

بعد لو تحملتها؟
مؤل�ف الرواي�ة عم�ل 
م�ا يزيد على عش�رين 

وكاتب�ا  صحافي�ا  سن�ة 
في صحف نمساوي�ة مرموقة، قبل أن يتفرغ 

للكتاب�ة الروائية بش�كل نهائي. صدرت ل�ه عدة كتب 
روائية وغير روائية.

روايت�ه  حقق�ت 
با” نجاحا  “َنِسيم الصَّ
باه�را،  جماهيري�ا 
وتصدرت قائمة أفضل 
النمسا  ف�ي  المبيع�ات 
وألمانيا. ُرشحت الرواية 
للجائزة األلمانية للكتاب 
2006. وُحّولت أكثر  عام 
م�ن م�رة إل�ى مسرحية، 
وُترجم�ت إل�ى العديد من 

اللغات.
أما مترجم الرواية، محمود 
حسنين، فقد ولد في القاهرة 
اللغ�ة  درس   .1982 ع�ام 
األلماني�ة وآدابه�ا في جامعة 

شمس. وحصل على ماجستير عي�ن 
دراسات الترجمة من جامعة ماينتس عام 2011.

)أفتش عنك.... \ ........خلف عوالم الش�مس 
)

شيخ التقليلية رجب الشيخ .
النص التقليلي ال�ذي يعتمد االقتصاد اللغوي 
و اداء الفك�رة بأقصر خط لغوي ، اي اعتماد 
الخ�ط المستقي�م ف�ي التعبي�ر ، ه�ذا النص 
القصي�ر تعبيريا ال بد ألجل تحقيقه االدهاش 
ان يش�تمل على حال�ة التجربة غي�ر العادية 
، و نقص�د بذل�ك النف�وذ العميق ال�ى مكامن 
النفس و الشعور االنساني و اقتناص اللحظة 
المؤثرة التي ال تترك مجاال للقارئ اال الدهشة 
 minimalist ( و االنبهار . ان الشاعر التقليلي
( يعبر و يكش�ف عن تجرب�ة انسانية يدركها 
الك�ل لكن ال اح�د يتناولها او يعب�ر عنها كما 
يق�ول المتنب�ي ) القائل القول ل�م يترك و لم 
يقل ( . هذا هو االشراق الش�عري انه الكشف 
عن الخفي و التجرب�ة العميقة في النفوس ، 
انه االطالع على المعارف و التجارب الجمالية 
االدبي�ة العميقة و التي ليس لكل احد تناولها 
و بلوغه�ا . انها بلوغ الينابيع السرية للجمال 
و االط�الع على الش�عور االنسان�ي العميق . 
التقليلي�ة ) ) minimalismاش�راق عمي�ق و 

ليس تعبيرا أدبيا شاعريا فقط .
الن�ص التقليل�ي ليس شعرا عادي�ا و ال بوحا 

شفيف�ا فقط و ال تجربة فني�ة معهودة ، انه 
تحطيم للحجب و التوجه بسرعة فائقة نحو 
بلوغ مسافات عميقة في النفس . ال بد ألجل 
التقليلية من تجاوز حالة الوساطة اللغوية و 
المرآتي�ة ، و تقديم الفك�رة الجوهر مجردة ، 
و ك�أن الق�ارئ ال يرى حروف�ا و ال كلمات و 
انم�ا يرى الفكرة و هي تتجل�ى ، ان التقليلية 
تجل عظيم للجمال . ليست التقليلية اقتصادا 
لغويا فقط بجمل خالية من النعوت و الشرح 
و التفصي�ل مكتفي�ة باالش�ارة و التلمي�ح ، 
ب�ل ايضا لغة عميق�ة ، انها اقتص�اد لغوي و 
تعبي�ري يتج�ه و بسرعة فائقة نح�و العمق 

االنساني . 
اذن التقليلي�ة ه�ي التجلي االشراق�ي االكبر 
للفكرة الجميلة العميقة النافذة في النفس و 

الشعور .
يقول شيخ التقليلية رجب الشيخ 

))حينم�ا ولدتن�ي أم�ي \ شربت م�اء النهر 
\ فتعلم�ت س�ر الحي�اة \ ورحل�ة الخلود \ 
وعرف�ت أني مخلوق \ من طين... الطين سر 

وجودي ((
ف�ي نص سردي تعبي�ري ، معبأ بالش�اعرية 
العالية م�ن استعارات و رم�وز قريبة تحمل 
الق�ارئ بسرعة ال�ى فكرة الن�ص و جوهره 
التجل�ي  ، محقق�ا  او رت�وش  دون زي�ادات 
الكام�ل للفكرة ، مع نف�وذ عميق في النفس 

و عال�م الش�عور ، باشراق تعبي�ري اسلوبي 
و بي�ان مصرح به في متن الن�ص . ان النص 
يحق�ق غايات�ه التقليلية بالتجل�ي االشراقي 
لجوه�ر الفكرة مع سردي�ة تعبيرية . فيقدم 
لنا رجب الش�يخ نموذج�ا للسردية التعبيرية 
التقليلية وهي تجربة شعرية نادرة . كما هو 
حال تحقيق التقليلية السردية البوليفينية في 

نص )أقنعة ( للدكتور انور غني الموسوي
)) أخبرتني أّمي أن أتسلّق الجبل \ و حينما و 
صلت منتصف الطريق \وجدت رجال في كوخ 
و بين يديه أقنعة بشعة . \قلت له لَم أنت هنا 

؟ قال : لقد طردني القبح من مدينتكم \و هذا 
األقنعة ابعث بها الى كّل جميل \ ليرتديها فال 

يطرد منها مثلي . ((
و بلغ�ة مقتصدة جدا او ما نسمي�ه التقليلية 
الش�ديدة تحقق اللغ�ة غاياته�ا التقليلية في 

نص للشاعر القدير عادل قاسم
)الموتى.. \ حالموْن... (

هن�ا ص�ورة شعري�ة و استعارة ف�ذة تحقق 
شاعرية عالية و بمعادل كمي جمالي ، يبهر و 
يدهش ، و يحقق غايات النص المفتوح ، وهو 
ما اشرنا اليه في مواضع سابقة ان التقليلية 
الش�ديدة تتمحور حور الن�ص المفتوح و ان 
ك�ان بكلم�ة واحدة كم�ا في قصي�دة الكلمة 

الواحدة ، مع تحقيق االشراق و التجلي .
كذلك نجد التجربة في نص لعامر الساعدي

))الظلم�ة داكنة \ الليُل تتوحل أرجلُه \ الليل 
وح�دُه يتحم�ل الصم�ت \ الخري�ف يبكي \ 

واالشجار ال تكف عن لومِه ((
الفك�رة بجوهره�ا تتجل�ى هن�ا ، ليس فقط 
تتجلى بوجه وص�ورة واحدة بل تتجلى بعدة 
ص�ور ، و هذا التجلي متعدد الصور في النص 
الواحد هو من اساليب لغة المرايا ، و التناص 
الداخلي و مع االشراقية العميقة بالنفوذ الى 
التجرب�ة االنساني�ة الخفية و الكش�ف عنها 
للقارئ ، يحق�ق النص تقليلي�ة فسيفسائية 
، وهو نم�وذج نادر بالكتاب�ة .و نجد المجال 

الش�عوري العمي�ق متجليا في ن�ص تقليلي 
لرشا السيد احمد 

)) لس�ت محموم�ة ه�ذا المس�اء \ فق�ط .. 
المش�كلة أن ذاكرتي يقظة جدا ه�ذه الليلة . 

))
هنا لغة ترتكز على االبهار العميق و الكش�ف 
و االشراق الفائق السرعة ، ان الكلمات تتجه 
و بق�وة نح�و مكامن الش�عور العميقة بلغة 
قوية تحقق غاي�ات التكام�ل النثروشعري . 
فالكم�ال النثري بالسردية القوي�ة و النثرية 
الجلي�ة مقرون�ة و مصحوبة بش�عرية تنفذ 
ال�ى االعم�اق و تبحر بالق�ارئ ال�ى المنابع 
الجوهري�ة و تحق�ق التواف�ق النثروشع�ري 
بنص تقليلي .ونجد الشعرية العالية ايضا في 
ن�ص تقليلي فذ بقيمة تعبيرية كبيرة لرياض 

ماشي الفتالوي
)) هدير همسك ... \ أثقب مسامعي ...((

ليس يسيرا تحقيق التقليلية بشعرية متقدمة 
ايض�ا ، فنج�د ه�ذ الن�ص التقليل�ي تجليا و 
اشراق�ا اشتم�ل عل�ى ص�ورة شعري�ة فذة ، 
فقدم لنا رياض الفتالوي نصا تقليليا بثنائية 
تجلي جوه�رة الفكرة ، و الصورة الش�عرية 
العالي�ة ، و لق�د تكلمنا ف�ي موضع سابق ان 
لكل تعبير ادبي قيم�ة جمالية كمية وصفناه 
بالمعادل الكمي ، يعتمد على مدى ما يحققه 
الن�ص من عط�اء و ثراء تعبي�ري ، ما يحقق 

علمية و موضوعية للث�راء النصي و ال يبقى 
مسالة وجدانية و ذوقية ، وهذا النص يحقق 
قيمة كمية جمالي�ة عالية اضافة الى معادله 

الشعري الكيفي العالي ايضا . 
و نجد التقليلية المصحوبة بالصورة الشعرية 

في نص هاال الشعار 
)األمطار \ شهيق األرض \ زفيرها األشجار 

)
و من الواضح تأثير النفس الهايكوي و التغني 
بالطبيعة في شاعرية هاال الش�عار لتقدم لنا 
قطع�ة شعري�ة باستعارة ف�ذة تحقق غايات 

النص التقليلي بتجلي الفكرة و اشراقها .
و ف�ي تقليلي�ة سردية لحس�ن المهدي يقول 
فيه )) منذ ث�الث عقود \ و \ نيف ... \ كلما 
صعدت الجبل \ أللقاك .. هناك الهثا \ ..اجدك 
قد وصلت اسفل الوادي \ ....... \ الغريب اننا 
لم نكن نرى بعضنا \ في اجتيازنا \ منتصف 

المسافة \ مهما تكرر االمر................. ((
للتواف�ق  المحقق�ة  القوي�ة  اللغ�ة  ان ه�ذه 
النثروشع�ري تنف�ذ ف�ي النف�س و تتجل�ى 
فكرتها بوضوح مقتنص�ة اللحظة االنسانية 
و الش�عرية الخفية فتكشف عنها ببوح رفيع 
محققة التجل�ي و االشراق التقليلية بسردية 
تعبيرية .و في نص يعتمد البوح الصادم تقول 
جانيت لطوف ))قيدوا قصيدتي ضد مجهول 

\ تعرت بنات أفكاري وأصبحت يتيمة ((

نسيم الصبا 
رواية احلب يف زمن الرسائل اإللكرتونية

االرشاق و التجيل يف النصوص التقليلية

 
ف�ي النهار يمتل�ئ وجه الش�يخ بالغضب، 
وف�ي كل ليل�ة ين�ام بحزام�ه الناسف مع 
شابة يافعة بريئة يأتون بها اليه، ليفّجرها 
بنزواته قبل بزوغ الش�مس،ويستلب منها 
البرقع والعباءة فتتح�ول عند الصباح الى 

حورية ، ثم تختفي..
ال أحد يع�رف عمر الش�يخ الحقيقي،ففي 
كل مرة يقابلونه، يرونه بهيئة شاب وسيم 
بوج�ه ممتلئ..تتدفق من�ه الدماء فتبنعث 
فيه حيوي�ة دائمة..يق�اوم التعب والسهر 
ويتحم�ل المفاجئ�ات ..وف�ي الليل�ة التي 
سبقت الهبوط الجماعي للحوريات، لم ينم 
الش�يخ الرئي�س ط�وال الليل..فلقد أقّضت 
مضجع�ه رؤيا فظل مضطرب�اً في سريره 
يفك�ر.. ثم نه�ض على قدمي�ه وصاح:لقد 

رأيته، رأيته يتلئأل كالذهب..
تظهر للش�يخ عدة نس�خ تتجول في مركز 
المدين�ة وأطرافها وتتكل�م بلغة مختلفة..

لم تش�به لغة المبش�رين آنذاك،وربما خير 
ما تقوم به هذه النسخ هو الدور الطفيلي، 
والكتاب�ة على جدران البي�وت من الخارج 

برموز مثيرة للقرف !
بظهور ه�ذه النسخ،إنزاح الكثي�ر من هّم 
الشيخ الرئيس..وأزدادت ثقته باعوانه في 
أختيار أجمل فتي�ات لياليه من بين جموع 
االس�ارى..وازداد عدد الح�ور المختفيات 
ف�ي كل صباح عالق في الظالم حتى النهار 

التالي.. 
في صباح اح�د األيام ،وبع�د انتهاء احدى 
غزواته،انبث�ق م�ن اعم�اق الش�يخ شعور 
غريب ،ك�ان مخبئ�اً لفترة طويل�ة كخلية 
نائم�ة، بسبب ضعفه وقل�ة حيلته، وحيث 
ان�ه االن ه�و الش�يخ وه�و الرئي�س فقد 

أصبح�ت ك�ل المخلوق�ات تح�ت امرته!..
وعلي�ه ان يهت�م بروحه الخض�راء حتى ال 

تجف!
خط�ر بباله ان يقي�م حف�اًل لترقية بعض 
أعوانه، من النسخ القديمة المجاهدة،لكي 
يهبه�م مكسباً دنيوياً قبل ان يأسرهم قلب 
حوري�ة جميلة ف�ي آخرة حياته�م الزائلة 
بأصابع التفجير.. لمح أحد الوالة كان ماراً 

بباب الخيمة، سأله :
- هل إحتفظت�م ب�االالت الموسيقية التي 

إستولينا عليها ؟
- نع�م أيها االمير، لق�د حطمنا في السوق 
م�ا كان تآلف�ا منها فقط وأم�ام جمع من 

الناس واحتفظنا بالجيد!
قال الشيخ الرئيس: 

-لقد نوي�ت ان أعمل حفالً هذه الليلة ! قال 
ذل�ك وهو ين�وه لحاجته ال�ى مطرب قدير 

يحيي هذا الحفل!
َرّد الوالي:

- لدينا مش�اهير من الوسط الفني إنظموا 
إلينا مؤخراً،  

-من هم هؤالء؟قال الشيخ
-أيه�ا االمير المف�دى ،ال اع�رف أسمائهم 

ولكني أُشاهدهم يومياً على اّلشاشة!  
قال االمير:

- دع أصواته�م تص�دح ه�ذه الليلة!..أم�ا 
أسماؤهم ف�ال تهمني ،المهم انهم قادرون 

على ترتيل آَياِتَنا !
ف�ي مساٍء تافه كباق�ي المساءات..هبطت 
الش�مس ببطء نحو األفق، وإنتشر الّظالم 
ف�ي أرجاء المدينة كما ُينش�ر الغطاء على 
جث�ة هامدة..وإرتفع�ت اص�وات الط�رب 
ال�ى السماء التي غطتها أس�راب الحالمين 
بالحور..األشالء هناك تمأل المكان،وروائح 
كريهة تنبع�ث من�ه باستمرار..بدأ الضيق 

والملل ي�دب في نفوس الحوريات..وثارت 
ضجة من االحتجاجات، في مختلف أماكن 

الخلد..
 قررت الرئيسة، وهي كبرى الحوريات، ان 
تعقد جلسة للتداول ..فاالمر أصبح خارجاً 
عن السيط�رة بسبب التواف�د المتزايد من 
المراهقين،ٍ ممن يفجرون أنفسهم بش�تى 
الوسائل:ح�زام ناس�ف، عب�وة ناسف�ة..

فإعتل�ت كرسيها ال�دوار، في إح�د أركان 
القب�ة السماوية..المكان أشب�ه بسديم او 
سحابة عائمة في الفضاء..وهذا االجتماع 
االول م�ن نوع�ه لمناقش�ة قضي�ة تبع�د 
ماليي�ن السني�ن الضوئي�ة م�ن السماء..

وراحت تواصل النظ�ر بعيون فاحصة الى 
الحضور..وه�ي تقلِّب بيدها لوح�اً متلئأل 

يتدلى م�ن سلسال ذهبي في عنقها، كأنها 
تحم�ل بش�رى الخالص..تأمل�ت الوج�وه 

جيداً وقالت: 
- لم�اذا تحتّجون وأنتم ف�ي الخلد تنعمون 
بحدائق غّن�اء، وما لّذ وطاب مما تش�تهي 

االنفس؟
أجاب�ت اح�دى الحوريات وه�ي متحمسة 

اكثر من غيرها!
- وهل نعيش نحن في النعيم الدائم واهلنا 
ف�ي االرض يتعذب�ون ويعان�ون من شتى 

انواع القتل واالنتهاك ؟ 
ردت عليها الرئيسة:

- وه�ل من واجبن�ا ان نعالج كل مش�اكل 
االرض ونت�رك مش�اكل السم�اء؟ من اين 

انت يا أختنا ؟
- انا حورية من العراق..

أطرق�ْت الرئيس�ة بنظراته�ا ال�ى أسف�ل، 
األسفل المجهول، والممتد الى البعيد..وبان 
عل�ى وجهه�ا المرمري بع�ض االنكسار..

واستعرضت جملة من االح�داث الساخنة 
في تلك البقعة على مر السنين، انبثق اثناء 
ذلك ص�دى احتجاج من باق�ي الحوريات..

صدى أشبه بصيح�ات نداء تناسب الوضع 
هن�اك، ال تش�به صيح�ات الل�ه اكبرعل�ى 
بعب�ارة  المقرون�ة  الصيح�ات   ، االرض 
تكبيرمكررة..ففي الخلد كل شئ مختلف..

هدوء بمنته�ى السحر..والوداعة،وسكينة 
ال متناهي�ة ..عدا ما يحدث م�ن خرق غير 

قانوني في بعض االحيان..
تمت�از الرئيس�ة بهيئ�ة جذاب�ة اكث�ر من 
الجميع..ولها شعر منسدل الى الخلف غطى 
منطقة الكتفين وما تحتها وانفصلت عدة 
خص�الت منه ف�ي منطقة الص�در لتخفي 

مبعث األنوثة  والجمال..
الحوري�ات بروعت�ه ع�ن  ال يق�ل جم�ال 

جم�ال الرئيسة..ولكن مسح�ة االحتجاج 
والتظاه�ر أبرزت تعابير الحماس، فأخفت 
بريق الجمال ه�ذا ..ال احد يفقه ما دار في 
هذا الحوار..ولك�ن القرار كان منحوتاً في 

اللوح محفوظاً فيه..
إنف�ض االجتماع على صدى عب�ارة تكبير 
رافقت اشالء ارهابي قدم لتوه من االرض..
فسارع الجميع فوراً لمقاطعة االجتماع ..

تجمع أعوان الشيخ وكافة النسخ الشبيهة 
وحواليها..بانتظ�ار  الخيم�ة  ب�اب  عل�ى 
اوامره..عي�ون الجميع المع�ة وشاخصة 
تنظ�ر الى السماء..إذ أقبل�ت مجموعة من 
الح�ور بهيئ�ة جذابة،عاب�رة الغي�وم ف�ي 
طريقه�ا ال�ى االرض..يتمايل�ن بغنج في 
السماء، فينعكس على صفحات وجوههن 
بريقاً وامضاً،يخلب أبصار )المؤمنين(من 

اعوانه، وهم في حالة احتظار..
بإقتراب هذه المجموعة، علت وجه الشيخ 
ابتسامة وهو في مكانه يقتعد تلة مرتفعة 
على مسافة من مهب�ط الحوريات،وهناك 
ُسَور دائري محصن، أُحتجز فيه حشد كبير 
من أهالي المدينة األبرياء ،كانت ابتسامته 
تخفي ورائها الكثير في هذه المرة..إذ راح 
يتحسس شيئاً صلباً في قبضة يده، وعيناه 
تدوران مابين الس�ور ومهبط الحوريات..

ُغ�ّص داخ�ل الس�ور بأعوانه فتح�ول الى 
ما يش�به اله�رج والمرج..واصبح الجميع 

محشورين هناك بانتظار لحظة الحسم.
كانت اصوات التفجيرات المتالحقة مرعبة 
وهائلة،ه�ّزت المك�ان وأث�ارت الفزع في 

نفوس الحوريات..
وظّل رجال حاشية الش�يخ يبحثون طوال 
يومين متتاليين عن الحوريات، فلم يعثروا 
عل�ى شئ..عدا سلس�ال ذهب�ي يحمل في 

طرفه لوحاً لماعا.

حـــوار فـــي الســـمــــاء
هادي المياح

د. انور غني الموسوي 

تنهداٌت على ج�سر 
ال�سهداء

حممد �سني�سل فرع الربيعي 
 1

زئيُر المتظاهريَن ُيخيفني

عباءُة المرأِة التي تحمُل طفلَها لن تسقْط
الوطُن بيِد المتظاهْر

"""
جسُر الشهداِء قريٌب من عاصفِة الخلوِد

واالقرُب المنطقُة الخضراْء
"""

كْم مساحُة الحريْة ؟
حقُل الغاْم 

واآلخُر يقرأُ على الرصاصاِت، وما رميَت....  

2

ال ترسميَن خرائطي على الشرفاِت ..
أما تسمعيَن خلَف تلَك الجدراِن دروٌب تعوي ..

والبحُر يحمُل جسدي الى سمِك الكاريبي 
إحمليني أبعَد من ميتا  حدوِد الصوِت ...

فليَس حريبا أن أموَت وحيداً دون وطن علمني النوم على 
االرصفة ملتحفا خارطة مرسوم عليها سيف 

تفرجي على اشالئي التي تناثرْت بعدما تكهنُت بحملِها على 
اطباِق الرخاْم 

سامنُحِك فرصَة االعتذاِر االخيرِة ... 
مقابل ان تردعي عني جنود الهذيان في ضمائر الدخان ... 
وقبَل ان تستبدلي أوراَقِك الرسميِة بلوٍن بنفسجي جديْد 

عندما تحيُن مواسَم الثورِة 
أعفو عن سباَبتي

"""
إحتمي بستاِر خوذتي المغلِف خلَف األناشيِد الساقطْة

الجنوُد يتجولوَن في ذاكرِة العاصمْة ...
وأنا أتجوُل في ذاكرِة الخراْب

صالُة المغرِب والعشاِء وراَء االماِم ) جواد سليم (
"""

الخطوات ثقيلة تضرب استار المساء 
 لن أموت الى االبد 

أمسك دموع الفجر الالهثة خلف فيروز 
في بلد ال ُيشترى فيه الصبر 

ينبت طبيعيا مثل قصائد االغتراب 
مثل اعمدة اشجار الكالبتوس تنزف وهي واقفة 

تحكي قصصا لكي ننام فقط 
نغتصب منحة العام مجتمعين في ساحة البكاء ... 

مضت سنة 
ونحن فقراء والحمد لله ..

فرحون مضت سنة ..
الناجون ماتوا وسط البحر ..

تحولت قبورنا من وادي السالم الى بحر ليس لنا 
يتذوقنا البحر مرة اخرى 

لماذا نموت على مائدة  ال ُندعى اليها 
فقراء

الفقر في المال ، وفي الحال ، والفقر الخ .. الى اآلخ
في السنة القادمة يفرجها الله ...

مات اخي في حرب الثمان  ... 
 االخر لم يبك عليه البحر 

 كل سنة ينحرنا الله بموته الجميل ..
الى أن مات ابي وامي ...

صار عمري خمسون منحرا والحرب تنعتنا بالبخالء ..
الن آخر ما تبقى من عشيرتي ال يموت 

وطني 
 """

اجمع مخلفات الجنود ...
 أنظف الشوارع من الفراغ 

والساحات من كيبالت التعذيب ..
 اتذكر الجنود يرقصون على جثث راقصة 

"""
لماذا ال ُتهزُم الصدفُة في ظلمِة البحار ...؟

الؤلؤة فاسدة ال تضيء مساحة بيتها ..
صدى بعيد خائف خلف تلة االحتالل 
 سرقوا القصائد من مزاد فطرتي ...
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استبش�ر أهال�ي الحل�ة خي�را عندم�ا قام�ت الحكوم�ة 
المحلي�ة ف�ي بابل بالمباش�رة في مش�روع مجس�ر األم 
ال�ذي يربط مركز المدين�ة مع حي نادر وش�ارع اربعين 
مع حي الش�اوي.وقد سار العمل في بدايته بيسر وتقدم، 
لك�ن بعد أنجاز مجس�ر واح�د توقف العمل بس�بب تأخر 
الموازن�ة آن�ذاك، ونتيج�ة مراجع�ات وش�كاوى أهال�ي 
الح�ي المتضررين من أعمال المش�روع، ت�م فتح الطرق 
عل�ى جانبي�ه لكي تم�ر الس�يارات وألج�ل التخفيف من 
الزحام بس�بب األعمال الهندسية للمشروع، اال ان الجهة 
المنف�ذة تركت نفايات العمل م�ن كتل كونكريتية وأتربة 
وأحجار في مقتربات الجسر وتقاطعاته من دون رفعها. 
كما اس�تغل البع�ض الفراغ�ات الموجودة تحت الجس�ر 
المش�يد وحّولها ال�ى معرض لبيع الدراج�ات النارية، ما 
أدى ال�ى حدوث اختناقات مروري�ة وتصاعد األتربة التي 
غطت ال�دور والمحال الواقع�ة على الطري�ق. لذا يطالب 
أهال�ي المنطقة الجه�ات المعنية باإليع�از بإكمال العمل 
وتخصي�ص المبالغ الالزمة النجازه بحس�ب ما ورد الى 
الحكوم�ة المحلية من تخصيص�ات مالية ، من اجل إنقاذ 
أهالي المنطقة، سيما ان الشتاء على األبواب، وقد عرض 
الكثي�ر من أصح�اب الدور دوره�م للبيع بأثمان بخس�ة 

وأغلق أصحاب المحال محالهم بسبب هذه المضايقات.
محمد علي محيي الدين

 

أهايل حي اجلزائر يف النجف 
يطالبون بخط نقل داخيل

 
يش�كو مواطن�و ح�ي الجزائر ف�ي النجف عدم 
وجود خط نق�ل داخلي يمر بوس�ط منطقتهم 
االخ�رى،  الس�كنية  االحي�اء  بباق�ي  ويرتب�ط 
وتستفيد منه العائالت من ذوي الدخل المحدود 
والفق�راء ف�ي تنقالتهم من منطق�ة الى اخرى 
او مركز المحافظة. اما الخط الحالي لس�يارات 
النقل الداخلي فيصل حتى الش�ارع العام فقط، 
واالمر يش�كل صعوبة حقيقة لسكنة المنطقة 
ف�ي ذهابهم وإيابهم، اذ يتوج�ب على من يروم 
الذهاب الى مكان عمله او منطقة اخرى الس�ير 
حت�ى الش�ارع العام الج�ل ركوب س�يارة تقله 
وخاصة الذين اليملكون سيارة خاصة بهم ، او 
يضطرون الى استئجار سيارة اجرة ما يكلفهم 
مبال�غ ال يقدرون عل�ى تأمينها.  لذا يناش�دون 
هيئ�ة النق�ل ف�ي المحافظ�ة تخصي�ص خ�ط 
س�يارات يمر بوس�ط هذا الح�ي وتحديد مكان 
قري�ب يك�ون موقفاً له�ذه الس�يارات ومحطة 

النطالق الخط .
عنهم / رياض الحمداني

أهايل ناحية الفهود يف ذي قار 
وتقصري املسؤولني

 
متابع-طال�ب العدي�د من اهال�ي ناحية الفهود 
الواقع�ة ش�رقي الناصري�ة ف�ي محافظ�ة ذي 
قار، الجهات المعني�ة  بتوفير الخدمات والمياه 
لمناط�ق االهوار التي جفت مؤخراً وإقالة مدير 
ناحية الفه�ود ورئيس المجل�س البلدي ومدير 
البلدي�ة  لتقصيرهم ف�ي أداء واجباته�م ، فيما 
أك�دوا تلك�ؤ جميع المش�اريع ومش�اريع بناء 

المدارس في الناحية بسبب الفساد.
واوضح ع�دد منه�م ان التعيينات ف�ي الناحية 
ال ت�وزع وفق مبدأ ع�ادل لتش�مل جميع أهالي 
الناحي�ة، إنما تخص�ص ألقارب مدي�ر الناحية 
والمقربي�ن من�ه، كذل�ك اش�اروا ال�ى ان مدير 
الناحية قام بتهديم وإزالة محال الباعة الفقراء 

في الناحية واستثنى أقاربه من ذلك أيضاً.
وقد بات�ت ناحية الفهود منطق�ة مهجورة وال 
تتوفر فيها ابس�ط الخدمات بس�بب شح المياه 
وجف�اف مناطق األه�وار  وذلك بس�بب جفاف 
نهر العط�اء المغ�ذي لمناطق الفه�ود والمنار 
والجبايش وعدد من المناطق المتاخمة ألهوار 
الناصرية، نتيجة ضع�ف االطالقات المائية في 
النهر ما ضاعف معاناة س�كان األهوار واضطر 

عدد  منهم إلى النزوح إلى مناطق أخرى.

هــــــذه ال�شفحــــة ت�شتقبـــل ال�شكــــــاوى 
واملــــــــالحظـــــــات واملقرتحــــــات مـــن 
املواطنني وتن�شــر جمانــــًا املرا�شلـــــة على 

املوقــــع االلكرتونـــــي:

www.almustakbalpaper.net 

ظواهر مؤذية ومؤملة
عباس رحمة الله

االطباء واجور الفحص
معظ�م دول العال�م تهتم وترك�ز على الجان�ب الصحي 
الرعاي�ة والخدم�ات  لمواطنيه�ا وتوف�ر له�م افض�ل 
العالجي�ة والطبية، ام�ا في بلدنا فقد تح�ول الطب لدى 
معظ�م االطب�اء الى تج�ارة الفتقاره الجانب االنس�اني 
بكل معانيه االخالقي�ة والوطنية ، والمريض يمتنع عن 
مراجعة المستش�فيات الحكومية بس�بب التشخيصات 
المرضي�ة غي�ر الدقيق�ة وش�ح ال�دواء بينم�ا االطب�اء 
االختصاصيين في عياداتهم الخاصة يس�تغلون ظروف 
المرض�ى ويفرضون اجوراً عالي�ة للفحص والتي يعجز 
معظ�م الفق�راء وذوي الدخ�ل المح�دود عن تس�دديها 
ناهيك عن اس�عار االدوية واجور التحليل في المختبرات 

وغيرها.
مطلب مل�ح ال�ى وزارة الصحة ونقاب�ة االطباء بوضع 
ضواب�ط س�ريعة ودقيقة لتثبي�ت اس�عار الفحص في 
العيادات الخاصة لالطباء االختصاصيين خدمة للصالح 

العام.
السائقون وهواتف النقال

م�ن المظاه�ر اليومية الخطرة هي اس�تخدام الس�واق 
للهات�ف النقال اثن�اء قي�ادة المركبات وخاصة س�واق 
س�يارة نقل الركاب )الكيا(. الن احدى اس�باب الحوادث 
المؤس�فة هي اس�تخدام الهاتف النقال من قبل السائق 
دون التركيز على طريق المرور والس�يارات التي تس�ير 

في اتجاهين متعاكسين.
ندعو مديرية المرور العام�ة والجهات الرقابية المعنية 
االخرى اتخاذ إجراءات صارمة وس�ريعة لمنع استخدام 
الهاتف النقال )الموبايل( من قبل الس�واق اثناء قيادتهم 
المركبة كفرض الغرامات اس�وة بالكثير من الدول التي 

تحرص على أرواح وسالمة مواطنيها .
معاناة المسنين

تنتش�ر ظاهرة تشرد المس�نين الذين يتخذون االرصفة 
والشوارع في المناطق الشعبية مكانا لعيشهم ونومهم، 
حي�ث يتعرضون الى األذى واالذالل بس�بب مزاج المارة 
من الن�اس فضال عن تقلبات الطق�س الذي ال يرحم من 
حرارة الشمس ولهيبها صيفاً والرياح الباردة واالمطار 
ش�تاء، ومعظم ه�ؤالء المس�نين هربوا نتيجة س�لوك 
ابنائهم ولجوئه�م الى عالم الضياع والتش�رد بعيداً عن 
المش�اكل اليومية التي يس�ببها االبن�اء ويالتالي تنتهي 

بطردهم من بيوتهم.
ان ه�ؤالء المس�نين هم في الس�نوات وربما الس�اعات 
االخي�رة من حياتهم لذا فهم بحاجة ال�ى اهتمام الدولة 
عب�ر توفي�ر الخدم�ات والرعاي�ة الصحي�ة والغذائي�ة 
والنفس�ية لهم في دار المسنين الخاصة بحاالتهم، ومن 
حقه�م الدس�توري ان يتمتع االنس�ان بالعي�ش الكريم 

والرفاهية في بلده. 

مر�شى الهموم

 المستقبل العراقي/متابعة
طال�ب فالح�و محافظة كربالء، بش�مول القط�اع الزراعي بخطة 
اإلصالح الحكومي وتفعيل قوانينه المعطلة ومنها قانوني حماية 
المنت�ج المحل�ي والجمعيات الفالحي�ة التعاوني�ة، والقضاء على 
الروتين اإلداري في دوائر الزراعة، ومحاسبة المقصرين في تنفيذ 
مش�اريع الري واالس�تصالح، وإقام�ة معامل للتصني�ع الزراعي 
وإعادة جدولة قروض المبادرة الزراعية، وتوفير متطلبات تطوير 
الزراع�ة ودعم الفالحي�ن.  كما انتقد المزارع�ون وزراتي التجارة 
والزراعة لعدم تسديد مس�تحقات الفالحين الذين سلموا إنتاجهم 
م�ن محصول�ي الحنط�ة والش�عير منذ خمس�ة أش�هر، مطالبين 
الحكوم�ة بإطالق تلك المس�تحقات المالية. وف�ي معرض حديثه 
إل�ى )الم�دى برس(، اك�د المزارع، محس�ن ه�ادي، إن "الفالحين 
الذي�ن أحيوا المناط�ق الصحراوية الواقعة بي�ن محافظتي كربالء 
والنج�ف، وجعلوها منتج�ة لمختلف المحاصي�ل أجبروا على ترك 
مزارعهم من قب�ل وزارة النقل والحكوم�ة المحلية، إلقامة مطار 
الفرات األوس�ط الدولي، بعد أن وع�دوا بتعويضات مالية وأراضي 
بديلة في مناطق أخرى"، مبيناً أن "حكومة كربالء لم تف بوعدها 
حت�ى اآلن وعمدت إلى منح أولئ�ك المزارعين عقود أراض وهمية 
وصك�وك بدون رصيد". وطالب هادي، رئيس الحكومة، "بالتدخل 
المباش�ر لحل مش�كلة أصحاب الم�زارع الصحراوية ف�ي كربالء 
كونهم أصبحوا عاطلين عن العمل وبال مورد مالي يؤمن معيش�ة 

عوائلهم".

تنش�ط ه�ذه األي�ام حرك�ة كبي�رة لجمع 
"التم�ر" في البس�اتين الكثي�رة. وال يقوم 
أهل تل�ك البس�اتين بهذه المهم�ة الصعبة 
انم�ا يقوم�ون باس�تئجار عم�ال للقي�ام 
بذلك، وهذا العمل الش�اق تلجأ إليه العوائل 
الفقي�رة الريفي�ة المتكون�ة أغلبه�ا م�ن 
النس�اء، حيث تتلخص طبيعة العمل بجمع 
الثم�ار والتقاطها م�ن االرض أو من خالل 
قص األعذاق م�ن النخيل وجمعها بأكداس 
كبيرة في مكان مخصص لها في البس�تان 
عل�ى ان يكون بعيدا ع�ن مربط الحيوانات 

ونظيفا الى حد ما.
وبع�د عملي�ة الجمع تب�دأ عملي�ة تنظيف 
التم�ر المجموع م�ن األوس�اخ العالقة به 
ث�م يصنف كل ن�وع منه بم�كان خاص به 
لتس�هل عملي�ة تعليب�ه بأكي�اس النايلون 
بعد غس�له بالماء وتركه لمدة يوم أو أكثر 
باله�واء الطل�ق لينش�ف، وبعد ذل�ك تقوم 
العام�الت بجم�ع التم�ر بتعبئت�ه ورصفه 
على ش�كل مجموعات وتقليبه بين الحين 
واالخر ليأخذ ش�كله النهائي " كيس تمر" 
ثم يرس�ل الى عالوي التم�ر لبيعه أو يأتي 
التج�ار" ال�دوارة" لش�رائه مباش�رة م�ن 

صاحب البستان.
وتقول احد النساء العامالت: يقوم أصحاب 

البساتين بتوفير السكن والطعام والشراب 
لتل�ك العوائل طيلة فترة العم�ل، وغالباً ما 
تك�ون األجور هي حصة من المحصول قد 
تصل الى الربع أو الثلث في أحسن األحوال، 
كما تستفاد العوائل من جمع  كرب النخيل  
والس�عف الس�تعماله ف�ي بن�اء البي�وت 

الطينية أو الوقود البدائي.

واضاف�ت : تلت�زم العوائ�ل العامل�ة ف�ي 
مهن�ة جمع التمر" التنيس�ن" مع اصحاب 
البساتين بالعمل معه في كل موسم جديد.
ويوض�ح اح�د اصح�اب البس�اتين الى ان 
مدن الحل�ة الس�يما الحصين والس�ياحي 
والهاش�مية والحم�زة الغرب�ي والقاس�م 
وم�دن النجف االش�رف وبس�اتين كربالء 

ومدنه�ا طويري�ج والهندية وس�يد جودة 
والحس�ينية وغيرها هي أهم مواقع العمل 

لهذه المهنة.
اما الحاجة "ش�ريفة" 63 عاما فتقول: أن 
هذه المهن�ة كان تقوم به�ا بعض العوائل 
التي تأتي من أماك�ن ريفية بعيدة وفقيرة 
من الناحية الزراعية، وال تقتصر على جني 
"التم�ر" فق�ط بل تش�مل حص�اد الحنطة 
مايس�مى  او  النس�اء  وكان�ت  والش�عير، 
ب�"الناكول�ة "  يقم�ن بنق�ل المحص�ول 
م�ن األرض الزراعي�ة الى م�كان تجميعه 
ودياس�ته ليصبح مهيئ�ا للتعبئ�ة، وتأخذ 
الناكول�ة مقاب�ل ه�ذا العمل ف�ي كل مرة 
ثالث أحضان من الزرع، والناس ايام زمان 
محتاج�ة جدا للخبز لذلك تعم�ل بمثل هذه 

االعمال الشاقة.
وتضي�ف الحاجة بأن ه�ذا العمل قليل جدا 
االن بس�بب دخول الحاصدات الزراعية في 
العمل.وي�رى بع�ض المختصي�ن بالش�أن 
األقتصادي الى ان البلد يستورد اليد العاملة 
من دول ش�رق آسيا لتوظيفها في وظائف 
جي�دة مقابل دفع مبالغ مالية جيدة ودخل 
شهري ثابت، في المقابل يهمل اليد العاملة 
المحلية ويتركها عرضة للبطالة أو األعمال 
الش�اقة مقابل تذبذب فرص العمل والدخل 
الش�هري، وم�ا عودة مهن�ة " التنيس�ن" 

القديمة الى السطح مرة أخرى اال دليل على 
عدم اهتمام الدولة بمواطنيها، واهمال اليد 

العاملة بشكل مجحف جدا.
يذك�ر أنَّ مهن�ة "التنيس�ن" قديم�ة ج�داً 
وتنتش�ر ف�ي المناطق الجنوبي�ة المجدبة 
والريفي�ة التي تق�ل بها الزراع�ة والرعي  
الدائمين، كذلك تنتش�ر في مناطق األهوار 
حيث أرتف�اع عدد أف�راد العوائل مع ضيق 
فرص العمل، وقد انقرضت هذه المهنة في 
العقود األخيرة بعد اس�تيطان العوائل في 
أماكن ثابتة وانتعاش الزراعة، وشق األنهار 
وايصاله�ا الى القرى البعي�دة والنائية عن 
مراك�ز المدن، وتعد ث�ورة 14 تموز 1958 
الح�د الفاص�ل إلنه�اء هذه المهنة بش�كل 
ش�به نهائي حيث أصدرت قانون االصالح 
الزراع�ي واعادت توزي�ع األراضي الكبيرة 
على صغ�ار الفالحين بعد أن اقتطعتها من 
شيوخ العش�ائر اإلقطاعيين وتحويلها الى 
حي�ازة من يق�وم بزراعته�ا، وبالرغم من 
ذلك لم تنته هذه المهنة بشكل نهائي، النها  
بقي�ت على مس�توى مح�دود  وانحصرت 
ببع�ض العوائ�ل الت�ي بقيت تعان�ي الفقر 
مج�ددا  الظه�ور  ال�ى  وع�ادت  الش�ديد. 
بس�بب العوز والفقر الذي تعانيه العائالت 
الفالحية بس�بب شح مياه السقي وتصحر 

االراضي.

مهنة مجع التمر تعود بسبب العوز!

فالحو كربالء يطالبون بحل 
مشكلة أصحاب املزارع الصحراوية

بغداد – وكاالت

ف�ي البداية نش�يد بالجه�ود الكبيرة المبذولة م�ن قبلكم من 
اج�ل رف�ع المس�توى التعليم�ي في البل�د من خ�الل تطوير 
وس�ائل وامكانيات التعليم وتحديث طرق التدريس ،وبالتالي 
رفع المس�توى العلمي للطالب، كاس�تحداث القناة التربوية 
الفضائي�ة، وهنا نود ان نبين الدارة القناة الفضائية والس�يد 
الوزي�ر بع�ض المالحظات التي اس�تطعنا ان نش�اهدها من 

خالل متابعتنا لبرامج القناة التربوية وهي:
-  اغلب األس�اتذة في القناة يتبع األس�لوب القديم في شرح 
المنهج الدراس�ي، حيث يقوم بالكتابة على السبورة او لصق 
قصاصات او بطريقة الورق المطبوع ) A4 ( ، وكلنا نعلم ان 

هذه الطريقة بدائية جداً.

كان م�ن الممكن اس�تخدام التقني�ات الحديثة ف�ي التدريس 
المتلفز كالشاش�ات الذكية، لعرض مقاطع الرس�وم وحياة 
االحياء لمادة االحي�اء والخرائط ل�درس الجغرافية وغيرها 
م�ن المواد االخرى،  ونجد ان مقترحنا  بتوفير تلك الوس�ائل 
الحديثة في شرح المادة الدراسية للمحاضرين لتلقي الطالب 
المادة باس�لوب س�لس واكثر علمية، ممكن تحقيقه بالنظر 
المكاني�ات ال�وزارة والقن�اة،  وخاص�ة لمتابع�ة العديد من 

أبنائنا الطلبة للمحاضرات المعروضة في القناة.
 - بالرغم م�ن افتقار الكثير من المدارس للمختبرات العلمية 
لم�ادة الكيمياء والفيزياء، لكننا كنا نعول كثيرا ان تجد ادارة 
القناة ح�ال لهذا النقص م�ن خالل تقدي�م المحاضرات لهذه 

الدروس في المختبر بصورة عملية ليتسنى للطالب مشاهدة 
تفاعالت المواد وطرق تركيبها ومزجها ولو عبر الشاشة .

- لع�ل اقتراب حلول االمتحانات للصفوف المنتهية الوزارية، 
بمواعي�د  المجدول�ة  المحاض�رات  لتكثي�ف  مض�اف  وازع 
مح�ددة عبر القن�اة الفضائي�ة التربوية عل�ى ان تتوافق مع 
اي�ام االمتحانات ولكل م�ادة لكي تتس�نى للطالب المراجعة 
م�ن خالل ما يقدمه االس�اتذة من محاض�رات ،وذلك لتقديم 
فائدة اضافية للطالب ولشدة متابعته اليها. اخيرا نشكر لكم 
س�عة صدركم ونتمنى لك�م ولكل الطلبة المزي�د من النجاح 

والتفوق
 لفيف من الطلبة واوليائهم

اعلن�ت مديرية ماء البصرة، رصدها بقعة زيتية كبيرة 
في مياه ش�ط العرب، عليه  قررت إيقاف مشروع ماء 
البراضعي�ة لتف�ادي مش�كلة وصولها الى الش�بكات، 
وحذرت من انتش�ار تلك البقعة الزيتية وإلحاق الضرر 

بالمحطات القريبة من الشاطئ. 
 وقد اش�ار احد المواطنين في البص�رة الى ان البقعة 
أسهمت بتلوث الشاطئ حيث مواقع عدد من محطات 

المي�اه األم�ر الذي يس�تدعي من�ع وصوله�ا إلى تلك 
المحطات، وابدى تخوفه من تأثير البقعة الزيتية على 
توقف محطات المياه وهنا يكون تأثيرها  قاسياً على 
مواطن�ي المنطقة الذي يعانون اصال ش�ح المياه في 
ظ�ل ارتفاع درج�ات الحرارة  في فص�ل الصيف حيث 
ي�زداد الطل�ب عل�ى توفر المي�اه للتخفيف م�ن وطأة 

الحر.

  وكانت لجنة االعم�ار والتطوير في مجلس محافظة 
البص�رة قد عزت، ف�ي تموز المنصرم 2015، اس�باب 
توق�ف مش�روع م�اء البص�رة الكبي�ر إل�ى النزاعات 
العش�ائرية التي تح�دث في ش�مال المحافظة، وفيما 
اشارت الى ان المشروع  يهدف الى توفير المياه العذبة 
الى اغلب م�دن المحافظة، اكدت ان الحكومة المحلية 

بصدد الوقوف على المشكلة ومعالجة األمر.

بقعة زيت يف مياه شط العرب

جمرس األم يف بابل .. معاناة لن تنتهي

أمام أنظار السيد وزير الرتبية .. التفاتة بسيطة اىل قناة الرتبوية الفضائية

www.almustakbalpaper.net

هموم الناس11  العدد )1035 (  الثالثاء 25 آب 2015



تنتظر الجدة أم خالد صباحا أحفادها حتى تقضي 
معه�م يومياً رحلة من الترفي�ه والتربية في ذات 
الوق�ت، فهي أصبحت المالذ ال�ذي يحوي األبناء 
خالل العطلة الصيفي�ة التي يتوجه فيها الوالدان 
للعم�ل، فيما يقضي أبناؤهم�ا باقي يومهما عند 
جدتهم.وتقول الس�يدة أم خالد” 70 “ سنة ،إنها 
منذ سنوات وهي تستضيف أحفادها األربعة في 
العط�ل الصيفية، كونها ال تحب أن يبقوا وحدهم 
في المنزل خالل ساعات عمل الوالدين، وهي في 
ذات الوق�ت تعتب�ره نوعا من قض�اء وقت ممتع 
معه�م، لكونه�ا تعيش وحدها بع�د زواج معظم 
أبنائها.ويع�د احتضان الج�دات الحفادهن خالل 
العطل�ة ص�ورة تكافلية جميل�ة، ما ت�زال باقية 
ف�ي الكثير من األماك�ن، إذ إن األمهات يش�عرن 
بالحاج�ة إلى م�كان آم�ن ي�أوي أبناءهن خالل 
العطل�ة الصيفي�ة، فهم خ�الل الدوام المدرس�ي 
يقضون ساعات قليلة دون الوالدين، إال أن العطلة 

طويلة وهم بحاجة إلى من يرعاهم.
وه�ذا ما تؤك�ده أم بدر، وه�ي أم لثالث�ة أطفال 
أكبرهم في العاشرة من العمر، وتقول إنها تشعر 
بالراح�ة واالطمئن�ان بوج�ود أبنائه�ا ف�ي بيت 
جدتهم لوالدتهم، فهم يشعرون بالمتعة والتسلية 
“والدالل”، على حد تعبيرها، كون الجدة عادًة ما 

تكون أكثر تساهالً وحناناً مع أحفادها.
وتق�ول أم ب�در إن أبناءه�ا ينتظ�رون العطل�ة 
الصيفي�ة بف�ارغ الصبر حتى يتوجه�وا إلى بيت 
جدته�م صباحاً، ومنهم من يع�اود إكمال نومه، 
ويستيقظ ليجد الجدة قد جهزت لهم اإلفطار، في 
أجواء حميمية ال يمكن أن يجدها الطفل في دور 

الحضانة.
كما أن فريال خلف التي بدأت بإرس�ال أبنائها إلى 
بيت جدهم القريب منهم تؤكد أن أبناءها في أعمار 
متوسطة وال يمكن للحضانة أن تستقبلهم، لذلك 
استأذنت جدتهم أن يبقوا معها خالل العطلة، إلى 

حين عودتها من العمل هي وزوجها.

وعلى الرغم من أن الجدة كبيرة في السن، إال انها 
تح�رص على توفي�ر الراحة ألحفادها، بحس�ب 
خلف، وهذا ما يش�عرها بالسعادة والراحة خالل 
س�اعات العم�ل، كما أنه�ا توص�ي ابناءها بعدم 
إزعاج جدتهم وإرهاقها، حتى يتمكنوا من قضاء 

العطلة في بيتها.
ويبقى بيت “الجد” مالذ األهل في أكثر المواقف، 
إذ تق�ول أم كرم إنها في الوض�ع الطبيعي وعند 
حاجتها لوضع أحد ابنائها في ضيافة أحد لظرف 
ط�ارئ، فإنها تتوجه بهم إلى بي�ت والدتها، لذلك 

تجد في العطلة الصيفية مكاناً آمناً لهم.
وتق�ول أم كرم إن أحد أطفاله�ا البالغ من العمر 
س�نتين تضعه في الحضانة، إال أن ابنتها الكبرى 

وهي في التاسعة من العمر، تقضي باقي نهارها 
ف�ي بيت جدته�ا، وهو الم�كان األنس�ب لها من 
ناحي�ة الرعاي�ة واألمان، خاص�ًة وأنها تعود من 

العمل في الساعة السادسة مساًء.
وينتظر س�يف جمال )13 عام�ا( العطلة من كل 
عام بف�ارغ الصبر حتى يقض�ي الوقت عند بيت 
ج�ده. يقول “أجمل لحظات حيات�ي عندما اكون 
مع ج�دي وجدت�ي ألع�ب وألهو وأتناول أش�هى 

األطعمة وال أحد يرفض أي طلب لي”.
ويرى االستشاري األس�ري أحمد عبد الله أن في 
هذه الصورة اإليجابية وهذا النس�يج االجتماعي 
المتمي�ز، نوع�اً من التش�ارك بين أفراد األس�رة 
الممت�دة، وه�و أمر يمك�ن وصفه ب�� “الرائع”، 

الفوائ�د االجتماعي�ة  العدي�د م�ن  ول�ه 
والش�خصية، فوجود الطفل ضمن أسرة 
ممتدة يمنحه فرصة “لتطوير ش�خصيته 

األطفال من جهة ومن جهٍة أخرى ال يشعر 
الج�د والجدة باالنقطاع ع�ن الجيل الحالي”، 

وخاص�ة م�ن أحفادهم.وباالضاف�ة إل�ى ذلك، 
يس�هم في زيادة الروابط بين األج�داد واألحفاد 
وتقوية الصلة واألرحام فيم�ا بينهم، كما يؤدي 
ذل�ك إلى وج�ود الراح�ة النفس�ية لألبوين خالل 
تواجده�م في العمل، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى 
إحداث تغيير في بعض األدوار التي يؤديها األبناء 
عندم�ا يكون�ون برفقة األجداد، كأن يتم إس�ناد 
بعض المهام لهم وقضاء بعض األعمال للجدين، 

وهذه األش�ياء عادًة ال يقوم بها األبناء في 
بيت العائلة.

أن  س�نة(   40( آم�ال  وتعتق�د 
وجود أبنائها عند والدتها قد 
يش�كل اختالفاً في طبيعة 
التفكير وطريقة التعامل مع 

بعض األمور ف�ي الحياة، “فاختالف الزمن 
ال�ذي عاش فيه آباؤنا غي�ر الزمان الذي جاء 

فيه أبناؤنا”، على حد تعبيرها.
بي�د أن عب�د الل�ه يخالف ه�ذا ال�رأي بوصفه 
“غير منطقي”، إال أن ح�دوث “ما هو ممنوع 

اآلب�اء  يصب�ح ل�دى 
مس�موحا 

عن�د 

األج�داد”، ه�و م�ا قد 
يحدث، بمعنى أن 
يربون  اآلب�اء 
على  أبناءه�م 
م�ن  منعه�م 
أن  إال  األم�ور،  بع�ض 
األجداد ال يمنعون أحفادهم 
من أي ش�يء، “رغبًة منهم 
في منحهم الحنان والعطف 
وعدم رفض أي طلب لهم”.

محم�د  الترب�وي 
محمودالتميم�ي:” يرى أن 
الفوائد التي يجنيها الطفل 
وأهله من بق�اء االبن عند 
“كبي�رة”،  وج�ده  جدت�ه 
وتسهم في تطوير التنشئة 
والنفس�ية،  االجتماعي�ة 
وهي فرصة لزيادة الخبرات 
وتغذية الشخصية واالعتماد 

على الذات” .
وبق�اء الطفل مع أج�داده، قد 
يس�اعده عل�ى إيج�اد برام�ج 
اجتماعية كثيرة يش�ارك فيها 
عائلته الكبيرة، بحسب التميمي 
المجتمع�ات  ف�ي  وخاص�ة   ،
القروية التي تحوي تواجد أكبر 
لالسرة الممتدة، وهذا يؤثر إيجاباً 
في التربية األسرية، إذ إن التربية 
عب�ارة ع�ن “خب�رات متراكم�ة”، 
والصح والخطأ متفق عليه سواء في 

المدينة أو القرية.
وبحس�ب التميمي ، فإن الطفل بحاجة 
واالط�الع عل�ى  تجدي�د خبرات�ه  إل�ى 
تفاصيل الحياة ومعالمها في بيت األهل 
واألس�رة الممتدة، إذ إن الطفل في نهاية 
األمر س�يكون دائماً مرجع�ه إلى العائلة 

واألسرة الكبيرة.

»هبلوانيات« الدراجات النارية وسط األزقة الشعبية

تج�د المحاس�بة س�اميه جهاد نفس�ها عاج�زة عن ضبط 
انفعاالته�ا في حال تعرضت لموقف ما يثير غضبها. ورغم 
إقرار العشرينية بأن عملها يتطلب الصبر والتأني ومحاولة 
اس�تيعاب تصرفات المراجعين، إال أنه�ا تفقد في كثير من 

األحيان زمام السيطرة على ردود أفعالها السريعة.
وتذهب س�اميه إل�ى أن االنفع�ال حالة تس�يطر عليها منذ 
طفولتها وال تستطيع إيقافها رغم تدريباتها المستمرة على 
ضبط النفس لكسب اآلخرين والخروج من دائرة الندم التي 

تعيشها بعد كل ثورة غضب تصدر منها.
أما عامر علي فهو رجل هادئ، على حد قوله، لكن س�رعان 
ما ينقلب مزاجه ويصبح شخصا عنيفا وانفعاليا ألبعد حد، 
وال يع�رف مع من يتحدث، ما تس�بب بفق�دان عمله مرتين 

النفعاله وتصادمه مع مديره.
ويقر عل�ي أن الندم يس�يطر عليه فور االنته�اء من موجة 
االنفع�ال والغضب، ولكن بدون فائدة، فاألطراف األخرى ال 
تس�امح ولن تتفهم طبيعة تلك الش�خصية، مبينا أن أبسط 
األمور يمكن أن تثير غضبه وسخطه، وكثيرا ما يتشاجر مع 

زوجته بسبب هذا الموضوع.

االنفعال تعبير نفسي
ويع�رف اختصاص�ي عل�م النف�س د. س�عد محمودهادي 
“االنفعال” بأنه تعبير نفس�ي يعكس حالة االضطراب لدى 
اإلنس�ان ويوم�ئ إلى عارضة جس�دية تنتاب�ه في لحظات 
معين�ة نتيج�ة مثيرات خارجي�ة تدفعه إلى حالة س�لوكية 

احتقانية ثائرة.
ويتأثر اإلنسان في حياته بنوعين من االنفعاالت، كما يؤكد 
ه�ادي؛ األول االنفعال الكام�ن كالحب والك�ره، واالنفعال 

الخارجي كالضحك والغضب.
في حين يشير المدرب في مجال االتصال والتواصل د.طالب 
الفه�داوي ، إل�ى أن األش�خاص االنفعاليين يقس�مون إلى 
قسمين وكل قسم له شخصيات عدة، القسم األول؛ أشخاص 
يعملون على ردود األفعال، أما القس�م الثاني فهوأشخاص 

يقومون هم باألفعال.
ويش�رح عن القس�م األول بأنهم أيضا يقسمون إلى نوعين 
فمنهم م�ن تكون ردود أفعال�ه غير متوقع�ة وهادئة، بأن 
يرد على االنفعاالت الحس�نة أو الس�يئة بشكل غير متوقع 
ولكن هادئ، وأشخاص ردود أفعالهم غير متوقعة وعنيفة 
وهؤالء أسوأ أنواع االنفعاليين، مشيرا إلى أن هنالك أشخاصا 
ردود أفعالهم مضخمة على الف�رح وعلى الحزن ويكونون 

حساسين جدا أو لديهم مشاكل نفسية.

في حين ينقس�م األش�خاص الذين يقومون باألفعال، وفق 
الفهداوي، إلى نوعين؛ أولهما أشخاص عصبيون، وآخرون 

مزاجيون.
وه�ؤالء األش�خاص، ف�ي رأي�ه ، أصواتهم عالي�ة ونبرات 
صوته�م حادة ومس�تفزة ويبحثون عن اخت�الف الرأي مع 
أي ف�رد، ويظن�ون أنهم دوم�ا على حق وأن عل�ى اآلخرين 
سماعهم وتبني آرائهم، ويؤمنون كذلك بأن االنفعال إحدى 
طرق أخذ المزايا في العمل وفي البيت وفي الش�ارع، مؤكدا 
أن هؤالء ترس�خت لديهم قناعة بأن الشخص االنفعالي هو 

القوي وذو الشخصية المميزة.

الشخصية االنفعالية
م�ن جانبه، يؤكد التربوي ثامر الخفاج�ي:” أن االنفعال قد 
يكون سمة وراثية، فينشأ الفرد مياال لالنفعالية، وفي مثل 

هذه الحاالت يجب ضبط الطفل في المراحل المبكرة”.
وتتسم الشخصية االنفعالية، كما يقول “بعدم الصبر وعدم 
احتم�ال مواق�ف اإلحب�اط، وبع�د التفكير المس�بق ووزن 
األمور وق�د تكون خبراتهم في الحي�اة قليلة”، موضحا أن 

هذه الشخصيات تمر بدالل زائد خالل التنشئة االجتماعية.
أم�ا االنفع�ال الخارجي الذي يتمثل ف�ي الغضب فتنتج عنه 
مساوئ اجتماعية خطيرة، كما يقول أبو زناد “فهو يعطي 

صورة مش�وهة عن ش�خصيته ألوالده وإخوانه ووس�طه 
االجتماعي نتيجة لتلك السلوكيات الطائشة، وبخاصة حين 
يصب جام غضبه على ش�خص لم يتس�بب ف�ي األصل في 

إثارته”.
ويزيد “االنفعال ال يمنح الغاضب شعورا بالراحة والطمأنينة 
كما قد يتخي�ل الغاضب في أغلب األحي�ان، بل على العكس 

فقد يشعر بالذنب وتأنيب الضمير”.
في حين يؤكد “أن االنفعال يضيع كثيرا من الفرص س�واء 
على صعيد العمل أو األس�رة، ويفسد العالقات مع اآلخرين 

ويؤثر على اإلنتاجية في العمل وعلى الموقع الوظيفي.

وعن طرق التعامل مع األش�خاص الذين تكون ردود فعلهم 
قوية، يحذرد.سعدمحمود هادي من تنفيذ رغباتهم التي من 
أجلها انفعلوا، والرد عليهم دائما بنبرة صوت هادئة وواثقة 
وفيه�ا إصرار، مؤكدا أنه ومهما تط�ورت األمور يجب أن ال 

تجرك هذه الشخصبات إلى االنفعال.
وإح�دى اس�تراتيجيات الس�يطرة عل�ى موج�ات االنفعال 
والغض�ب الت�ي تصي�ب الش�خص، كم�ا يق�ول، محاول�ة 
االسترخاء والتنفس بعمق، وتخيل بعض التجارب اللطيفة 
التي تس�اعد عل�ى تهدئة األعصاب، مؤكدا ض�رورة أن يتلو 
اإلنس�ان أثناء الغضب سورا وآيات قرآنية تعينه على ضبط 

النفس، مع محاولة استبدال األفكار التي قادته إلى الغضب 
بأفكار أخرى أكثر عقالنية.

ويؤكد هادي:” أن من ال يستطيع إدارة مشاعره ال يستطيع 
إدارة أهداف�ه المس�تقبلية، و”بخاصة ونح�ن نعيش عصرا 
تكث�ر في�ه الضغوط�ات وتس�ارع األح�داث وتزيد نس�بة 

التشويش النفسي”.

نصائح وارشادات
وعلى صعيد إدارة المش�اعر، يرى “أن األطفال يستطيعون 
التحك�م بمش�اعرهم إذا تلقوا التش�جيع والتعلي�م المثابر 
وه�ذا ما يع�رف ب�)ال�ذكاء الوجداني(، منوها إل�ى أنه من 
األجدر بالكبار اكتساب هذه المهارة التي تحتاج إلى تدريب 

ومثابرة”.
ويضع :” مجموعة من النصائح واإلرشادات إلدارة المشاعر 

والسيطرة على االنفعال منها:
- اس�تدعاء التجارب اإليجابية عندما يحاصرنا الفشل حتى 
تعطينا دفعة لألمام وننظر بإيجابية للموقف الذي نمر فيه.

- التفاؤل ألنه يمنحنا طاقة تدفعنا نحو األمام وتمكننا من 
ضبط االنفعاالت وتجعلنا ننظر للخير الذي يجنيه التفاؤل.

- إدارة الغضب الذي قد نقع فيه نتيجة الضغوطات النفسية 
والسيطرة على ردات الفعل الداخلية قبل انبعاثها.

جاس���م  ابراهي���م   – العراق���ي  المس���تقبل 

المستقبل العراقي / مهند حسين
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 ف�ي كل مناس�بة تح�ذر وزارة الداخلي�ة مديرية 
الم�رور العامة من أن انتش�ار الدراج�ات النارية 
بين اوس�اط المراهقي�ن بات ظاه�رة اجتماعية 
ومرورية سيئة البد من الحد منها. بعدما حصدت 
حوادثها أرواح الكثير من الشباب وتسببت بعوق 
البع�ض اآلخ�ر، تقاري�ر مديري�ة الم�رور العامة 
تش�ير الى ان ع�دد الحوادث بات ب�االالف خاصة 
في المناطق الشعبية التي تشهد الفوضى وغياب 
المعايي�ر القانونية ف�ي ظل ما يش�هده البلد من 
فوض�ى في مختلف االتجاهات. وبحس�ب ضابط 
مرور فان أع�داد الحوادث غير المس�جلة يقترب 
م�ن نفس العدد أو يزي�د، خاصة في ظل ما يعرف 
بالدراج�ة  البلهوني�ة  الح�ركات  “بالتفلي�ق” اي 
الناري�ة. الظاه�رة االخرى ه�ي أيج�ار الدرجات 
النارية من قبل المراهقين في المناطق الش�عبية 
ال س�يما في أيام األعياد والمناس�بات، حتى باتت 
تش�كل خطرا على س�ائقيها والمارة إذ إن معظم 
ه�ؤالء ال يملكون إجازات س�وق وأعمارهم دون 
السن القانوني، وفي حين يعد عدد من المواطنين 
انتش�ار هذه الظاهرة إلى قل�ة األماكن الترفيهية 
والوض�ع األمن�ي المتردي الذي يدف�ع بالكثيرين 
بالبقاء بالقرب من مناطق سكناهم، طالب آخرون 
الجميع بالتعاون للحد من انتش�ار هذه الظاهرة، 
محم�د عدن�ان صاح�ب مح�ل لتأجي�ر الدراجات 
الناري�ة قال أن الكثير من المراهقين يقبلون على 
هذه المحال لتأجير دارج�ة نارية مقابل) 5000( 
آالف دين�ار ولم�دة س�اعة، يتجول بها ف�ي أزقة 
محلته، مبينا أن أكثره�م ال يملكون رخص قيادة 
لمثل هكذا درج�ات. مضيفا: أن أي حادث يرتكبه 
س�ائق الدراجة المؤجرة يتحملها هو وليس نحن 
كما حدث قبل أي�ام عندما قام أحدهم بصدم فتاة 
قام أهلها برفع دعوة قضائية عليه ألنه ليس نحن 

من قلنا له أن يقود دراجة، مش�يرا إلى أن أصحاب 
المحال ليس�وا جه�ة قانونية ليتأك�دوا إذا ما هذا 
الشخص يستطيع قيادة الدراجة أم ال. من جهتها 
قال�ت المواطن�ة رب�اب عفي�ف، إن قل�ة األماكن 
الترفيهية في البالد والوضع األمني المتردي دفع 
الكثير من المراهقين إل�ى أيجار الدرجات النارية 
كنوع من التس�لية والترفيه ع�ن النفس، مضيفة 
أن ذلك يعتبر متعة بالنس�بة لهم وال ينتبهون إلى 
الخطر الذي قد يسببوه إلى اآلخرين. مؤكدة : على 
ض�رورة معالجة ه�ذه الظاهرة التي انتش�رت ال 
س�يما في المناطق الشعبية المزدحمة بالسكان.

محمد عناد شوقي شرطي مرور بين، إن المناطق 
الشعبية ذات الطابع العشائري ال تخضع للقانون 
والنظام، سيما أصحاب الدرجات، مبينا أن الكثير 

من حوادث الس�ير تحدث في أيام األعياد بس�بب 
األوالد الصغار الذين يستأجرون الدرجات النارية 
ويتجول�ون ف�ي الش�وارع العامة بين الس�يارات 
الفتا: إلى أن مديرية ش�رطة الم�رور تحاول منع 
ظاه�رة الدرجات النارية، م�ن خالل مصادرة تلك 
الدراجات ولكن دون جدوى، مطالبا أولياء األمور 
ورجال العشائر بمس�اندتنا في القضاء على هذه 
الحال�ة، فض�ال ع�ن لوم أصح�اب الدرج�ات ألنه 
عندما يق�ع حادث س�ير يكون صاحب الس�يارة 
هو المذنب ويتقاضى عشائريا.وأشار شوقي إلى 
أن الخدمة في المناطق الش�عبية متعبة، ويواجه 
ش�رطة المرور المش�اكل بس�بب أن أغلب سكان 
هذه المناط�ق ال يخضعون لقان�ون الدولة وإنما 
للقانون العش�ائري وكثيرا ما نتع�رض للدعاوى 

عشائرية بس�بب تطبيقنا للقانون، وتصل أحيانا 
إل�ى التهديد بالقتل.ك�رار لم يبل�غ 16 عاما بعد ، 
يمل�ك دراجة نارية صغيرة اقنع والديه انها تفيده 
بالعم�ل، يجتمع م�ع عدد من رفاقه من س�ائقي 
الدراجات للتس�ابق ح�ول القدرة عل�ى أداء ألعاب 
بهلواني�ة خطرة تع�رف “بالتفلي�ق”. نجح كرار 
قب�ل أيام ف�ي التمرن عل�ى حركة جدي�دة تتمثل 
بالصمود واقفا لدقائق على ظهر دراجته، وهذا ما 
ش�جع اصدقائه على تقليده لكن ل�م يكن في بال 
كرار ان يس�قط من الدراجة بسبب حفرة صغيرة 
في الش�ارع االم�ر الذي ادى الى ج�روح وكدمات 
بانحاء متفرقة من جس�مه.اما سالم صديق كرار 
وعل�ى الرغم م�ن اصابته قبل عام تقريبا بكس�ر 
في يده بس�بب س�قوطه من عل�ى الدراجة، لكنه 

يستمر على ذات األس�لوب في السياقة السريعة، 
والح�ركات البهلواني�ة الت�ي انتهت به قب�ل ايام 
بده�س طفلة تبل�غ اربعة اعوام م�ن العمر ولوال 
تدخل العش�يرة لكان االن في الس�جن. اذ يقول : 
لو توفرت الس�احات المخصصة لقيادة الدرجات 
النارية وممارس�ة هوايتنا بحرية لما نضطر الى 

قيادة الدراجة في االزقة واالحياء والشعبية ...
ضاب�ط الم�رور ف�ي بغ�داد ل�ؤي ن�وري يقول: 
الجماع�ات االرهابي�ة اس�تغلت فوض�ى امت�الك 
الدراج�ات الناري�ة وعدم تطبي�ق القانون ضدهم 
حي�ث قام�ت بعملي�ات انتحاري�ة بالدراج�ات او 
تفخي�خ بعضها وانفجاره في المناطق الش�عبية 
بشكل خاص .. مضيفا: منها ما حصل في مقهى 
ارخيت�ة بالكرادة وكي�ف اودت بحي�اة العديد من 
رواد وزبائ�ن المقهى.واض�اف نوري: اس�تخدام 
الدراجات النارية بكثرة في ش�وارع بغداد خاصة 
تس�بب بح�وادث كثي�رة وأصبح�ت تش�كل عبئاً 
إضافياً على منتس�بي ش�رطة الم�رور حتى بات 
البعض منهم يتجنبهم بسبب خطرتهم، خاصة ان 
بعض المجاميع الخارجة عن القانون والعصابات 
تم�ارس اعمالها على ظه�ر هذه الدراج�ات التي 
يقودها المراهقون.قرب مرقد الشيخ عبد القادر 
الكيالني ف�ي منطقة فضوة عرب يتجمهر صباح 
كل يوم جمعة المئات من راكبي الدرجات النارية 
بانواعها المختلفة واعمار راكبيها المختلفة ايضا 
اب�و احمد صاحب محل لبي�ع األدوات االحتياطية 
للدراجات يقول بسبب اسعار الدراجات المناسبة 
نجد الكثير من الش�باب والمراهقين يتقنونها، اذ 
يترواح س�عر الدراجة بي�ن 300 دوالر الى 2000 
دوالر وحس�ب الن�وع والحج�م واالس�تعمال او 
عدمه. موضحا: ان الكثير من الش�باب يفضلونها 
بسبب االزدحامات المتكررة وكثرة السيارات في 
الشوارع التي لم تعد تتحمل ذلك ..سرمد بعمر 22 
عاما يتج�ول بين المح�ال والدراجات المعروضة 

باحثا عما ينفعه ويكفي ما يحمله من مال، حتى 
وجد ضالته بدراجة صغيرة يقول س�رمد: لم يعد 
الش�ارع يتس�ع للس�يارات خاص�ة ان عملي في 
منطقة الشورجة، وبوقت محدد غالبا ما يصادف 
مع ساعة الذروة لذا لم يكن امامي سوى الدراجة 
الناري�ة. مضيفا: رغم الصورة غي�ر الالئقة عنها 

في الشارع لكني مضطر لذلك ...
اما عمر الذي اشترى دراجة تعرف بالبطة )هارلي( 
بمبلغ 350 دوالرا من اجل التسابق مع اقرانه في 
محلتهم الشعبية، وما يعرف بالتفليق، مشيرا الى 
ان بعض اصدقائه يفضلون الهونداي و السازوكي 
وس�وبر ياناها هيلوكس، وغيرها م�ن ماركات.

عدد من أهالي االحياء الشعبية في بغداد شكا من 
انتشار ظاهرة الدراجات النارية في شوارع وازقة 
االحياء والتي يقودها المراهقون في مجموعات 
تجوب الش�وارع ليل ونهار ال يراعون حرمة بيت 
او مري�ض اوطف�ل نائم ناهيك عن الس�رعة التي 
يقودون بها دراجاتهم وسط االزقة. عن ذلك يقول 
خالد حسين مدرس : راكبو الدراجات ال يعرضون 
حياتهم فقط للخطر، بل المارة خاصة كبار السن 
واالطف�ال ممن اليس�تطيعون الحركة بس�هولة 
واله�رب من حركاتهم البهلونية، محذرا الش�باب 
من مغبة تعرضهم إلصابات خطيرة نتيجة انقالب 
هذه الدراجات النارية م�ا يؤدي إلى الوفاة نتيجة 
ش�دة اإلصابة او العوق والبقاء بكرس�ي متحرك 
مثلما ح�دث للكثير منهم. يتفق معه بالرأي جواد 
كاظم يعمل في فرن صمون حيث يقول ان البعض 
من الش�باب والمراهقين يتعم�دون الضغط على 
دواسة الس�رعة الخاصة بالدراجة إلصدار صوت 
يرب�ك األطف�ال والنس�اء ويقل�ق المرضى فضال 
عن خطورة تعرضهم للدهس لس�يرهم بسرعات 
عالية جدا وسط األماكن المكتظة بالمارة. مطالبا 
الجه�ات المعني�ة وخاصة رجال الم�رور بفرض 

عقوبات رادعة وتطبيق األنظمة بحقهم .

بغداد / أحمد زويد



فقدان
هوي�ة  من�ي  فق�دت  
املهندس�ن  نقاب�ة 
الزراعين الصادرة من 
بغداد  باس�م )وس�ام 
صادق ياسن(  ورقمها 
م�ن  ع�ى   )34030(
يعث�ر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار

فقدان
فق�د من�ي  وص�ل القبض 
الحكومي )امانات( الصادر 
الب�رة وبمبلغ  بلدية  من 
واملرقم�ة  ال�ف   400000
وم�ؤرخ    )237969(
2012/10/2 باسم / نبيل 
عبد الله عب�اوي /عى من 
يعثر عليه تسليمه اىل جهة 

االصدار

رقم اإلخطار   569 / 2015
إعالن

م�ن / محكمة ق�وى األمن الداخيل 
الخامسة بالبرة

إىل / املتهم الهارب )  املفوض صالح 
فاخر جاسم   ( املنسوب إىل مديرية 
رشط�ة محافظة الب�رة   ملا كنت 
متهم�ا وفق امل�ادة/ 5 م�ن ق.ع.د 
رق�م 14 لس�نة 2008  لغياب�ك عن 
مقر عملك م�ن تاريخ 2014/6/8 
ولحد االن      وبما إن محل اختفائك 
مجهول اقتىض تبليغك بهذا اإلعالن 
ع�ى إن تحرض أم�ام محكمة قوى 
األم�ن الداخيل للمنطقة الخامس�ة 
بالبرة خالل مدة ثالثون يوما من 
تاري�خ تعليق هذا اإلع�الن يف محل 
إقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة 
ض�دك وعن�د عدم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وتحجز 
أموال�ك املنقول�ة والغ�ر املنقول�ة 
العمومين  املوظف�ن  ويطلب م�ن 
إلق�اء القب�ض عليك أينم�ا وجدت 
وتسليمك اىل اقرب سلطة حكومية 
وإلزام األهلين الذين يعلمون بمحل 
اختفائك بإخب�ار الجهات املختصة 
اس�تنادا  للم�ادة 69 / أوال وثاني�ا 
وثالث�ا ورابع�ا م�ن قان�ون أصول 
املحاكم�ات الجزائي�ة لق�وى األمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ شط العرب
العدد :2015/180

التاريخ /2015/8/23
صال�ح  نص�ر  املدي�ن   / اىل 

مهدي
تبليغ

اش�ارة اىل قرار محكمة بداءة 
البرة املرقم 403/ب/2015 
وملجهولي�ة   2015/5/26 يف 
اىل  واش�ارة  اقامتك�م   مح�ل 
كت�اب مرك�ز رشط�ة الخلود 
بالعدد  11929 يف 2015/8/6 
املتضم�ن ارتحالك�م اىل جه�ة 
تبليغك�م  تق�رر  مجهول�ة 
بتنفيذ الق�رار اعاله وتبليغكم 
بصحيفت�ن محليتن يوميتان 
وعلي�ه يرج�ى حضورك�م اىل 
مديري�ة تنفي�ذ ش�ط الع�رب 
ال�ذي  الدي�ن  س�داد  لغ�رض 
بذمتك�م لصال�ح الدائن ماجد 
قاس�م عودة البالغ 130,000 

الف دوالر امريكي.
املنفذ العدل االقدم
فائزة صادق خليل

فقدان
فق�دت  من�ي هوي�ة 
غرفة تج�ارة البرة 
باس�م )عب�اس ع�يل 
عبد املحسن(  عى من 
يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح الدين 

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الضلوعية
اعالن

قدم�ت املدعوة ) ف�دوه عبي�د محمد ( 
طلبا إىل هذه املحكمة لنصبها قيمة عى 
زوجها املفقود ) ايمن شاكر حمد عكيل 
( وال�ذي فق�د بتاري�خ 20 / 9 / 2014 
واس�تنادا إىل احكام املادة 87 من قانون 
رعاي�ة القارصين قررت املحكمة النرش 
يف صحيفتن محليتن لغرض التثبت من 
حي�اة املفقود من عدم�ه ويف حالة عدم 
حضوره او من ينوب عنه سوف تنصب 

زوجته قيمة عليه حسب االصول .
القايض

عبد الله حسن خلف الحبيب

محكمة بداءة  الزبر 
العدد: 351 / ب / 2015 

اعالن
اىل املدعى عليه /عارف عبد باني  � كاس�ب � يس�كن محلة 

الزبر � حي القائد املنتظر
اق�ام  املدع�ي ش�بيب عبد بان�ي الدع�وى املرقم�ة املرقمة  
351 / ب / 2015  ام�ام ه�ذه املحكمة والت�ي يطلب فيها 
تمليك�ه العقار تسلس�ل 266/2319 العرب اس�تنادا لقرار 
مجل�س قي�ادة الث�ورة املنحل املرق�م  1198 لس�نة 1977 
كونه اش�راه منك بمبلغ ثالثمائة وخمس�ة وسبعون  الف 
دينار عام 1997 وبموجب عقد شفوي وعند محاولة تبلغك 
بموع�د املرافعة فقد وردت الين�ا التباليغ مرشحا عليها من 
قب�ل القائ�م بالتبليغ يف مركز رشطة / الزب�ر بانك مرتحل 
م�ن املنطق�ة اىل مكان غ�ر معل�وم واملؤيد ب�رشح مختار 
املحلة واملجل�س البلدي يف الزبر لذا وملجهولية محل اقامتك 
قررت املحكمة تبليغك اعالنا بواس�طة النرش   يف صحيفتن   
يوميت�ن للحضور يف موعد املرافعة املوافق 2015/9/8 ويف 
حالة عدم حضورك او وكيال قانونيا عنك فستجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.   
القايض / فاضل حسن خضر

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكمة اس�تئناف ص�الح الدين 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية

اعالن
قدم�ت املدع�وة ) ف�دوه عبي�د محمد ( 
طلب�ا إىل هذه املحكمة لنصبها قيمة عى 
زوجها املفقود ) ايمن ش�اكر حمد عكيل 
( وال�ذي فق�د بتاري�خ 20 / 9 / 2014 
واس�تنادا إىل احكام امل�ادة 87 من قانون 
رعاي�ة القارصين ق�ررت املحكمة النرش 
يف صحيفتن محليتن لغرض التثبت من 
حي�اة املفقود م�ن عدم�ه ويف حالة عدم 
حضوره او من ينوب عنه س�وف تنصب 

زوجته قيمة عليه حسب االصول .
القايض عبد الله حسن خلف الحبيب

تنويه 
الحاق�ا بأعالن مديري�ة تنفيذ 
غماس رق�م االضبارة )169/

ت/2012( املنشور يف جريدتي 
 )2133( بعدده�ا  ال�رشق 
وجري�دة   2015/8/24 يف 
بعدده�ا  العراق�ي  املس�تقبل 
)1034( يف 2015/8/24 ورد 
س�هوا ذكر اس�م املنف�ذ عليه 
)عب�ود وحيد صكب�ان( خطأ 
والصحي�ح ه�و )عب�ود وحيد 

صكبان( لذا اقتىض التنويه.  

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة بداءة البرة
العدد/210/ب/2015

التاريخ/ 2015/8/24 
اىل الشخص الثالث/ عيل يعكوب هاشم 

اقام�ت املدعيت�ان  العن�ود صادق عب�د املوىل وعت�اب صادق عبد 
امل�وىل   الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة 210/ب/2015   الذي يطلب 
فيها الحكم بابطال القيود الس�ابقة للعقار تسلس�ل 862/137 
الرباط الكبر واعادة تس�جيله حسب القسام الجديد الصادر من 
محكم�ة االحوال الش�خصية يف البرة بالع�دد 371/ق/2014 
واملؤرخ 2014/2/25 عليه قررت املحكمة ادخالك ش�خصا ثالثا 
يف الدع�وى منض�م اىل جان�ب املدع�ى عليهم وزير الع�دل ومدير 
التس�جيل العقاري يف الب�رة الثانية  اضاف�ة لوظائفهم ونظرا 
ملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ وتاييد املجلس 
البلدي ملنطقت�ي الجمهورية وحي الرافدين قررت  هذه املحكمة 
تبليغ�ك اعالن�ا  بصحيفتن محليتن يوميت�ن  للحضور اىل هذه 
املحكم�ة   ي�وم 2015/9/7   او ارس�ال م�ن ينوب عن�ك  قانونا  

ستجري املرافعة بحقك  غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض / جعفر كاظم املالكي

مجلس القضاء االعى
رئاسة   استئناف بغداد / الرصافة االتحادية   

محكمة بداءة الكرادة
العدد:2375//ب/2015
التاريخ:16 /2015/8

اعالن
اىل االشخاص الثالثة عبد السالم عبد الكريم 

اقام املدعي  امن بغداد اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله التي يطلب فيها ابطال قيد التسجيل العقاري 
املرقم 1648/1م4 دودية واعادة تس�جيله باس�مه اضافة لوظيفته وملجهولية  محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ تقرر تبليغك اعالن�ا بصحيفتن   محليتن  للحضور يوم املرافعة املوافق 2015/9/6 وعند 

عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول.
  الق�ايض عم�ار ال�درزي

وزارة الزراعة
مديرية الزراعة يف محافظة بغداد الرصافة

اعالن رقم 60 لسنة 2015
تعل�ن  مديرية  الزراعة يف محافظة بغداد الرصافة / لجن�ة تاجر االرايض الزراعية باملزايدة العلنية 
ع�ن اعالن تاجر املس�احة املبينة اوصافها ادناه يف قضاء املدائ�ن / ناحية الوحدة   باملزايدة العلنية 
وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل  والقانون 35 لس�نة 1983 والقرار 
44 لس�نة 1997 يف الي�وم الثالثن من اليوم الت�ايل للنرش االعالن  يف الصحيفة ي�وم العمل الذي يليه 
يف ح�ال مصادفة  املوعد عطلة وس�تكون املزايدة  يف الس�اعة العارشة صباحا يف مقر ش�عبة زراعة 
النه�روان وللتفاصيل مراجعة مقر مديريتن�ا لالطالع عى الرشوط وتقديم املستمس�كات املطلوبة 
ودف�ع التامين�ات القانونية البالغة 20% م�ن  القيمة التقديرية من بدل االيج�ار املقدر ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن

المساحة رقم المقاطعةرقم القطعة
المشيدات المواصفاتبالدونم

والمغروسات
بدل االيجار السنوي 
المقدر للدونم الواحد

مستصلحة 310/ النهروان 1/39983
7000 دينار عراقي 25 نخلةجزئيا

   مدير الزراعة يف محافظة بغداد الرصافة

تنويه 
الحاق�ا بأع�الن مديرية تنفيذ 
غماس رق�م االضبارة )169/

ت/2012( املنشور يف جريدتي 
 )2133( بعدده�ا  ال�رشق 
وجري�دة   2015/8/24 يف 
بعدده�ا  العراق�ي  املس�تقبل 
)1034( يف 2015/8/24 ورد 
س�هوا ذكر اس�م املنف�ذ عليه 
)عب�ود وحيد صكب�ان( خطأ 
والصحي�ح هو )عب�ود وحيد 
صكبان( لذا اقتىض التنويه.  

دائرة التسجيل العقاري يف غماس 
طلب تسجيل عقار مجددا

بن�اءا عى الطلب املقدم اىل ه�ذه الدائرة بتاريخ 
)2015/8/5( لتس�جيل تم�ام العقار تسلس�ل 
)1381( محل�ة )ال�رشق( الجن�س )ارض الدار 
مع بناءها( باسم )فتوش عطية حمود( مجددا 
باعتبار حائزا له�ا بحصة املالك للمدة القانونية 
ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتسجيل  
وفق احكام قانون التسجيل العقاري رقم )43( 
لس�نة )1971( قررن�ا اع�الن ه�ذا الطلب فعى 
كل م�ن يدعي بوج�ود عالقة او حق�وق معينة 
ع�ى هذا العق�ار تقدي�م مالديه م�ن بيانات اىل 
ه�ذه الدائرة خالل م�دة )30(يوم�ا اعتبارا من 
الي�وم التايل لنرش ه�ذا االعالن وكذل�ك الحضور 
يف موقع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا من 
الي�وم التايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات 
حقوقه موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف اليوم 

املذكور لهذا الغرض . 
مطرش نعيم

مالحظ التسجيل العقاري يف غماس  

دائرة التسجيل العقاري يف غماس 
طلب تسجيل عقار مجددا

بن�اءا عى الطلب املقدم اىل ه�ذه الدائرة بتاريخ 
)2015/8/5( لتس�جيل تم�ام العقار تسلس�ل 
)1381( محل�ة )ال�رشق( الجن�س )ارض الدار 
مع بناءها( باسم )فتوش عطية حمود( مجددا 
باعتبار حائزا له�ا بحصة املالك للمدة القانونية 
ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتسجيل  
وفق احكام قانون التسجيل العقاري رقم )43( 
لس�نة )1971( قررن�ا اع�الن ه�ذا الطلب فعى 
كل م�ن يدعي بوج�ود عالقة او حق�وق معينة 
ع�ى هذا العق�ار تقدي�م مالديه م�ن بيانات اىل 
ه�ذه الدائرة خالل م�دة )30(يوم�ا اعتبارا من 
الي�وم التايل لنرش ه�ذا االعالن وكذل�ك الحضور 
يف موقع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا من 
الي�وم التايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات 
حقوقه موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف اليوم 

املذكور لهذا الغرض . 
مطرش نعيم

مالحظ التسجيل العقاري يف غماس  

إىل مديرية بلدية بلد
فق�دان وصل الصندوق خاص 
باملبالغ فقد مني الوصل املرقم 
وامل�ؤرخ  ب   4 ب   897595
بتاريخ 13 / 11 / 2011 بأسم 
الشخص املس�تلم السيد ميثم 
عبد الرضا محم�د عن امانات 
ايجار محل رقم 7 واملجاور إىل 
كراج بل�د املوحد والبالغ قدره 
180 ال�ف مائ�ة وثمانون الف 
دينار فمن يعثر عليه تسليمه 

إىل جهة االصدار .

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ البرة
رقم االضبارة: 797 / 2015 

التاريخ :2015/8/20
املدين /ناظم حسن محسن

عنوانه/ مجهول محل االقامة
لق�د تحقق له�ذه املديرية م�ن خ�الل رشح القائم 
بالتبليغ للمجلس البلدي ملنطقة البرة / الس�اعي 
بتاري�خ 2015/8/18 ان�ك مجه�ول مح�ل االقامة   
ولي�س ل�ك موطن دائ�م   يمكن اج�راء التبليغ عليه 
واستنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر ابالغك 
بصحيفتن محليت�ن بقرار املديري�ة بحجز االموال 
املنقولة العائدة لك تسلسل 48/41 الخرض لقاء دين 
الدائن /مازن جواد اس�ماعيل البالغ )60702535( 
س�تون مليون وس�بعمائةواثنان الف وخمس�مائة 
وخمس�ة وثالثون دينار اعاله خالل فرة عرشة ايام 
من اليوم التايل للنرش وبعكس�ه س�وف تباع االموال 

اعاله وفق القانون.
املنفذ العدل / فردوس حسن شاوي

فقدان وصل
 1721 املرق�م  الوص�ل  فق�د 
 2011  /  9  /  14 يف  وامل�ؤرخ 
اح�دى   11489000 بمبل�غ 
واربعمائ�ة  ملي�ون  ع�رش 
وتس�عة وثمان�ون ال�ف دينار 
والص�ادر م�ن امانة بغ�داد / 
دائ�رة العقارات ع�ن املعرض 
املرقم 22 / 3 الرصافة بأس�م 
املس�تاجر س�امان صالح عيل 
فمن يعثر عليه تسليمه للدائرة 

املذكورة .

www.almustakbalpaper.net
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    جون بول راثبون 

“ال أحد هنا يستطيع إجراء 
ألبرتو  الحس�ابية”!  العملي�ات 
يوس�ف كان يتحدث يائساً في 
مكالمة هاتفية مليئة بالكلمات 
البذيئ�ة كان�ت تتنّص�ت عليها 
النياب�ة العام�ة ف�ي البرازي�ل 
قب�ل ثالثة أعوام. يوس�ف، منذ 
أن أدي�ن بالمس�اعدة على نقل 
444 مليون دوالر إلى حسابات 
مصرفية في الخارج على شكل 
المنفصل�ة،  المعام�الت  آالف 
هو ش�خص كان يمارس غسل 
األم�وال ثم تح�ّول ليصبح أحد 
فيم�ا  الفس�اد  الُمبلغي�ن ع�ن 
ُيس�مى “بتروالو” في البرازيل 
- فضيح�ة الفس�اد المترامي�ة 
ألحق�ت الضرر  التي  األط�راف 

بأعلى المستويات الحكومية.
ش�هدت  الت�ي  الفضيح�ة 
تؤخ�ذ  ال�دوالرات  ملي�ارات 
م�ن عقود بن�اء كان�ت تنفذها 
“بتروب�راس”، ش�ركة الطاقة 
المملوكة للدولة، الس�تخدامها 
م�أت  للسياس�يين،  رش�ا 
ش�وارع البرازيل بالُمتظاهرين 
وأدت إلى دع�وات إلقالة ديلما 
روسيف، الرئيسة األقل شعبية 
ف�ي تاري�خ البرازي�ل. ه�ذه ال 
ش�ك حس�ابات مهمة. وظيفة 
يوس�ف، في جوهره�ا، كانت 
ح�ّث المس�ؤولين التنفيذيي�ن 
في الشركات على تقديم الرشا 
السياس�يين،  جش�ع  وتهدئ�ة 
الذين معظمهم من حزب العمال 
السياس�يين  جش�ع  الحاك�م. 
كان  لكن�ه   - ملحوظ�اً  كان 
منسجما مع العصر. تلك كانت 
أي�ام طف�رة البرازي�ل، عندم�ا 
كانت أسعار الس�لع األساسية 
مرتفع�ة وكثير من البرازيليين 
اأُلف�ق  أن  يعتق�دون  كان�وا 
المس�تقبل”  “بلد  ل��  المتفائل 
الخ�اص بهم ق�د وص�ل فعالً. 
فالحياة بالنس�بة إل�ى بعضهم 
كانت جميلة - أكثر من ملياري 
دوالر تمت سرقتها عبر الرشا. 
والبرازيلي�ون  التف�اؤل،  لك�ن 
معروفون به، يمكن أن يتحول 
إل�ى تش�اؤم. فمنذ ذل�ك الحين 
م�ن  كثي�ر  ع�ن  الكش�ف  ت�م 
المعلومات وتم إرسال عشرات 
من كبار المسؤولين التنفيذيين 
الس�جن  إل�ى  الش�ركات  ف�ي 
بس�بب دوره�م ف�ي فضيح�ة 
بتروالو، ويج�ري التحقيق مع 
أكث�ر م�ن 30 سياس�يا بتهمة 
انته�ت أيضاً  الفس�اد. الطفرة 

وكثي�ر م�ن مكاس�ب الس�لع، 
كما تبّي�ن، أُنفقت بطريقة غير 
التس�ّوق  س�ليمة عل�ى مراكز 
الخدم�ات  الجدي�دة ب�دالً م�ن 
ال�ذي  الغض�ب  االجتماعي�ة. 
يش�عر به البرازيليون ينُبع من 
الش�عور بأن مستقبلهم ُيسَرق 
منهم. اآلن تراجع االقتصاد إلى 
أس�وأ فترة ركود منذ الكس�اد 
العظي�م، و”لحظ�ة” البرازي�ل 
ماتت. في نظر بعضهم، انتقلت 
المكس�يك،  إلى  اللحظ�ة  ه�ذه 
ف�ي  البرازي�ل  عك�س  وه�ي 
ن�واح كثي�رة. فف�ي حي�ن إن 
اقتصاد البرازيل تراجع بس�بب 
الحماي�ة،  وسياس�ة  الفس�اد، 
وش�غف روس�يف بالتدّخل، إال 
أن اقتصاد المكس�يك الليبرالي 
بالفع�ل ُيصب�ح أكث�ر تحريراً، 
وقط�اع النف�ط المحم�ي ُفِتح 
أم�ام االس�تثمارات األجنبي�ة. 
اقتص�اد البرازيل ال�ذي تقوده 
الس�لع مرتبط بتباطؤ الصين، 
وش�ركات التصني�ع منخفضة 
التكاليف في المكسيك مرتبطة 
بانتع�اش الوالي�ات المتح�دة. 
وله�ذا الرئي�س إنريك�ه بيني�ا 
نييت�و أعلن ع�ن عص�ر جديد. 
لك�ن عل�ى عك�س البرازيليين، 
معظم المكسيكيين لم يتناولوا 
الجدي�د”.  “العص�ر  مش�روب 
فيه�ا  القانوني�ة  والحصان�ة 
موج�ودة ف�ي بالده�م بكثرة. 

ففي حين إن المكس�يك تتقّدم 
كثي�راً في اس�تطالع س�هولة 
ممارس�ة األعمال الذي يجريه 
البنك الدولي )ف�ي المرتبة 39، 
ُمتقّدمة على تشيلي وإسرائيل، 
مقاب�ل المرتبة 120 للبرازيل(، 
فيم�ا  صحي�ح  العك�س  أن  إال 
يتعلق بس�يادة القان�ون. مثال، 
المكس�يك تحت�ل المرتبة 103 
في مؤش�ر تص�ورات الفس�اد 
الش�فافية  لمنظم�ة  التاب�ع 
الصي�ن،  م�ن  أس�وأ  الدولي�ة، 
 69 المترتب�ة  إن  حي�ن  ف�ي 
الت�ي تحتله�ا البرازي�ل ترتبط 

بمستوى إيطاليا واليونان.
ويبدو أن التعّفن المؤسسي 
في المكسيك امتد من المناصب 
الُدني�ا.  المناس�ب  إل�ى  الُعلي�ا 
فق�د عان�ى الرئي�س سلس�لة 
من فضائح تض�ارب المصالح 
تش�مل زوجته ووزي�ر ماليته. 
والصحافي�ون الذي�ن ُيبلغ�ون 
عن ح�االت االختف�اء والعنف 
ال�ذي ُتغّذي�ه المخ�ّدرات، مثل 
جريمة القتل الُمفترضة ل� 43 
طالبا ف�ي الع�ام الماضي، هم 
أنفس�هم يتعرضون للقتل. هذا 
األس�بوع أكثر من 500 ُمثّقف 
الرقابة على  انتقدوا ممارس�ة 
الصحف “باستخدام الرصاص” 
ف�ي   censorship by bullet
المكسيك. وفي حين يتم سجن 
المجرمين في البرازيل، بإمكان 

المخّدرات في  زعماء عصابات 
المكس�يك الهرب من السجون 
ذات الحراس�ة الُمش�ّددة عب�ر 
أنف�اق يت�م بناؤها ف�ي أماكن 
االس�تحمام ف�ي زنزاناتهم. ما 
رد الحكوم�ة عل�ى الصيح�ات 
بعد كل حادثة ُمخجلة؟ ش�عور 
صامت بالح�رج واتخاذ موقف 
“العمل كالمعت�اد”، مع التأكيد 
عل�ى أن اإلص�الح االقتصادي، 
قبل مشكالت س�يادة القانون، 
ه�و مص�در القل�ق األكب�ر في 
المكس�يك. األمر ال�ذي يبدو أن 
القصر الرئاس�ي في المكسيك 
ال ُيدرك�ه هو أن انع�دام األمن 
وغي�اب القانون لديهم�ا أيضاً 
تبع�ات مالي�ة. في مطل�ع هذا 
القرن، كانت البرازيل والمكسيك 
تمل�كان كميات متس�اوية من 
الُمباش�ر،  األجنبي  االس�تثمار 
تع�ادل 19 في المائة من الناتج 
المحل�ي اإلجمال�ي. ومنذ ذلك 
الحي�ن، ارتفع�ت المخزون�ات 
في البرازيل إلى 32 في المائة، 
بينم�ا ارتفعت في المكس�يك، 
“الُمنفتحة جداً على األعمال”، 
إلى 26 في المائة فقط. وحتى 
اليوم، على الرغم من انحس�ار 
طفرة أس�عار السلع، التدّفقات 
الداخلة من االستثمار األجنبي 
السنوي إلى البرازيل تبلغ نحو 
3 في المائة من الناتج المحلي 
اإلجمالي؛ وفي المكسيك 2 في 

المائة. وتكش�ف اس�تطالعات 
أيضاً ع�ن زيادة  المس�تثمرين 
القلق بشأن الحصانة القانونية 
وإنع�دام األم�ن. ف�ي الماضي 
تجاه�ل بيني�ا نييت�و الس�ؤال 

بشأن الفساد باعتباره “قضية 
ثقافي�ة”. لك�ن الزم�ن تغّي�ر، 
ويج�ب أن تتغّي�ر الثقافة معه. 
فضائ�ح  مالحق�ة  تت�م  اآلن 
الفساد بسرعة أكبر في أمريكا 

الالتيني�ة - إل�ى ح�د كبير ألن 
والمواطني�ن  العام�ة  النياب�ة 
يبن�ون عل�ى التحقيق�ات التي 
تبح�ث ف�ي انته�اكات حقوق 
ف�ي  المنطق�ة  ف�ي  اإلنس�ان 

الماض�ي القريب. لق�د تحّولت 
المعايير. يبدو أن البرازيل، مع 
مؤسس�اتها القانوني�ة القوية 
الم�وروث  واإليم�ان  نس�بياً 
بحرية التعبير، تفهم هذا. بينما 
مؤسس�اتها  م�ع  المكس�يك، 
الضعيفة والديمقراطية الشابة، 
ال تفع�ل. قد يكون من الحماقة 
االعتقاد أن تحقيق الفس�اد في 
“بتروب�راس” س�يغير الحي�اة 
السياسية والتجارية البرازيلية 
أزال�ت  )ه�ل  ج�ذري.  بش�كل 
حرك�ة “األي�دي النظيفة” في 
إيطاليا مش�كالتها الهيلكية؟(. 
لكن، على أق�ل تقدير، اإلطاحة 
بالش�خصيات الت�ي كان�ت في 
الس�ابق ال يمكن المس�اس بها 
تتي�ح إمكاني�ة إنش�اء اتج�اه 
ف�ي  المكس�يك،  ف�ي  جدي�د. 
المقابل، لم ُترسل أي شخصية 
ب�ارزة إلى الس�جن، والفس�اد 
إذا  ُمتفّش�ياً.  يب�دو  أن  ُيمك�ن 
أدركت المكس�يك أهمية سيادة 
القانون، فإن التدفقات الداخلة 
من االستثمار األجنبي المباشر 
يمكن أن ترتفع إلى المستويات 
البرازيلية - استثمارات إضافية 
مقدارها 13 مليار دوالر أو أكثر 
س�نوياً. في أبسط مستوياتها، 
ال تحت�اج الحكومة س�وى إلى 

إجراء الحسابات.

سيادة القانون رشط لعافية االقتصاد
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ثالثة اندية اسبانية تسعى الهناء هيمنة ريال مدريد وبرشلونة
أصبحت أندي�ة أتلتيكو مدريد وفالنس�يا 
واش�بيلية ع�ى ق�در كب�ر م�ن الخ�رة 
والقدرة إلعادة بناء فرقهم، من أجل إنهاء 
هيمنة ريال مدريد وبرشلونة عى مقاليد 
مس�ابقة الدوري اإلس�باني لكرة القدم، 
رغم تخليهم اإلجب�اري عن أبرز نجومهم 

يف كل موسم تقريبا.
ويتطلع الثالثي اإلس�باني إىل املنافسة يف 
بطولة دوري أبطال أوروبا، التي قد تشهد 
للم�رة األوىل يف تاريخه�ا وج�ود خمس�ة 
أندية إس�بانية إذا نجح فالنسيا يف الدفاع 
الثالث�اء عن فوزه ال�ذي حققه بنتيجة 3 
- 1 ع�ى موناكو الفرن�ي يف إياب الدور 

التمهيدي للبطولة.
وقال نينو اس�بريتو املدي�ر الفني لفريق 
فالنس�يا قبل املب�اراة: "لدين�ا نهم وثقة 
للتواجد يف منافس�ات بطولة دوري أبطال 

أوروبا".
وكان أتلتيك�و مدريد هو الن�ادي الوحيد 
ال�ذي نجح يف إزاح�ة قبضة ري�ال مدريد 
وبرشلونة قبل موسمني عندما توج بلقب 

مسابقة الدوري اإلسباني.
ويعت�ر أتلتيكو مدريد هو الفريق الوحيد 
الذي فاز ببطولة الدوري اإلس�باني بعيدا 
عن ري�ال مدريد وبرش�لونة خالل ال� 11 
عام�ا األخرة.وبات أتلتيك�و مدريد عاما 
تلو آخر م�ن أكر الفرق يف القارة العجوز 
بع�د أن دأب�ت ف�رق الق�ارة ع�ى التعاقد 
م�ع نجومه املميزين يف كل موس�م، حيث 
ش�هدت جماهر النادي املدري�دي انتقال 
األرجنتيني سرخيو أغويرو إىل مانشسرت 
تبع�ه   ،2011 ع�ام  اإلنجلي�زي  س�يتي 
الكولومب�ي رادمي�ل فالكاو ال�ذي انتقل 
إىل صف�وف موناك�و الفرن�ي يف 2013، 
ثم اإلس�باني ذو األصول الرازيلية دييغو 

كوستا املنتقل إىل تشيلي يف 2014. 
يذك�ر أن املهاجم الرتك�ي أردا توران أبرز 
العب�ي أتلتيك�و يف األعوام األخ�رة انتقل 
هو اآلخ�ر لصفوف برش�لونة خالل فرتة 
االنتق�االت الصيفي�ة للموس�م الج�اري 
ملي�ون   38( ي�ورو  ملي�ون   35 مقاب�ل 
دوالر(.وكان األرجنتيني دييغو سيميوني 
املدي�ر الفني ألتلتيكو مدريد قد أعرب عن 
قلق�ه خالل فرتة اإلعداد للموس�م الجديد 
قائال: "ال أش�عر بالهدوء .. يقلقني كثرا 

ما ستسفر عنه فرتة االنتقاالت".
ويأم�ل أتلتيك�و ه�ذا املوس�م يف الع�ودة 
إلحداث املفاجآت بعد تعاقده مع املهاجم 
األرجنتين�ي لوس�يانو فيت�و الق�ادم من 

فيا ري�ال والجناح الكولومبي جاكس�ون 
مارتيني�ز الق�ادم م�ن صف�وف بورت�و 
والرتغ�ايل ياني�ك فري�را الع�ب موناكو 
الس�ابق واملدافع س�تيفن س�افيتش من 

مونتينيجرو العب فورنيتينا.
وم�ن ناحيته، تمكن نادي فالنس�يا الذي 
يملك�ه رجل األعم�ال الس�نغافوري بيرت 
ليم هذا املوس�م م�ن االحتفاظ بعنارصه 
الب�ارزة الت�ي س�محت للفري�ق اقتناص 
املرك�ز الراب�ع يف بطول�ة ال�دوري املحيل 

املوسم املايض.
ول�م يك�ن معت�ادا يف امل�ايض أن يحتفظ 
فالنس�يا بالعبي�ه املميزين بعد أن ش�هد 
يف أعوام س�ابقة رحيل العب�ني من العيار 

الثقي�ل مث�ل دافي�د س�يلفا ودافي�د في�ا 
وخوان ماتا.

وبعد رحيل املداف�ع األرجنتيني نيكوالس 
أوتامين�دي لصف�وف مانشس�رت س�يتي 
اإلنجليزي يواجه اسبرتو مدرب فالنسيا 
تحدي�ا كبرا هذا املوس�م وخاص�ة أنه لم 
يش�ارك يف أي بطول�ة أوروبية يف املوس�م 
املنرصم كما خرج من دور الثمانية لبطولة 

كأس ملك أسبانيا أمام اسبانيول.
وكان التحدي األكر فالنسيا هو االحتفاظ 
ببع�ض العبيه الذين ش�اركوا مع الفريق 
يف املوس�م املايض مث�ل الرتغاليني جواو 
كانس�يلو وان�دري جومي�ز واألس�بانيني 

الفارو نيغريدو ورودريغو مورينو.

ويف إط�ار س�عيه لتدعيم الفري�ق، تعاقد 
فالنس�يا مع أربعة العبني وهم العب خط 
الوس�ط الرازييل دانيلو باربوس�ا القادم 
من سبورتنغ براغ والعب الوسط املهاجم 
البلجيك�ي زاكريا باكايل الع�ب بي إس يف 
ايندهوفن واملهاجم األسباني سانتي مينا 
العب سيلتا فيغو وحارس املرمى األسرتايل 
ماثيو ريان العب ب�روج البلجيكي، حيث 
ال تتجاوز متوس�ط أعمارهم أكثر من 20 
عاما، مما يثر الش�كوك حول انطالقتهم 

يف املوسم الجديد.
ويع�د اش�بيلية أيض�ا أح�د الف�رق التي 
اعتادت يف املواسم األخرة عى التفريط يف 
العبيها، حيث س�مح 

هذا املوس�م ملهاجمه الكولومبي كارلوس 
ب�اكا بالرحيل لصف�وف مي�الن اإليطايل، 
باإلضاف�ة إىل الظه�ر األيم�ن األس�باني 

اليكس فيدال الذي انتقل إىل برشلونة.
ورغم ذلك، دأبت اإلدارة الرياضية ألشبيلية 
بقيادة الحارس السابق رامون رودريغيز 
برميخ�و "مون�ي" ع�ى التعاق�د م�ع 
العبني مغمورين بأس�عار زهيدة صنعت 
منهم نجوما بارزي�ن مع مرور الوقت ثم 

باعتهم مقابل ماليني الدوالرات.
الحقيقي�ة  األمثل�ة  أح�د  ب�اكا  ويعت�ر 
له�ذه االس�رتاتيجية، فقد انض�م الالعب 
الكولومب�ي لصفوف اش�بيلية قادما من 
ب�روج البلجيك�ي مقاب�ل س�بعة ماليني 

ي�ورو )ثمانية ماليني دوالر(، قبل أن يباع 
لصالح مي�الن اإليطايل بعد موس�م واحد 
فقط مقاب�ل 23 مليون يورو )25 مليون 
دوالر(، حس�بما أف�ادت وس�ائل اإلع�الم 
اإلسبانية.وتعاقد اشبيلية هذا املوسم مع 
خمس�ة العبني م�ن الدوري�ات الخارجية 
مث�ل الفرن�ي ع�ادل رامي الع�ب ميالن 
لتدعيم الخ�ط الدفاعي والظهر الرازييل 
ماريان�و فريرا القادم م�ن بوردو والعب 
وس�ط امليدان ستيفن زونزي العب ستوك 
س�يتي واملهاجم اإليطايل س�رو انموبييل 
العب بروسيا دورتموند والذي كان الهداف 
األول لتورنت�و يف ال�دوري اإليط�ايل قب�ل 
موسمني.واختتم اشبيلية فرتة االنتقاالت 

الصيفية للموس�م الجدي�د باقتناص أحد 
أهم الالعبني ع�ى اإلطالق وهو األوكراني 
يفهني كونوبليانكا ، حيث شهدت املباراة 
النهائي�ة لبطولة ال�دوري األوروبي تألق 
ه�ذا الالعب م�ع فريق�ه القدي�م دنيرو 
دنيروبرتوفس�ك أمام اش�بيليه الذي فاز 
باللقب.وتع�د اس�رتاتيجية إع�ادة البناء 
والتجديد هي االختي�ار الوحيد أمام أندية 
أتلتيكو مدريد وفالنسيا واشبيلية ملواجهة 
القدرات االقتصادي�ة الهائلة لناديي ريال 
مدريد وبرشلونة، فقد أثبتوا خالل املواسم 
املاضي�ة أنهم أصبح�وا قادرين ليس عى 
الفوز عليهما يف املباريات وحس�ب ولكن 

يف تهديد سيطرتهما عى األلقاب أيضا.

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

مورينيو يسعى حلسم صفقة فاران

يس�عى جوزي�ه موريني�و، املدي�ر الفن�ي 
لفري�ق تش�يلي اإلنجليزي لك�رة القدم، 
بكل قوة للتعاقد مع الدويل الفرني فاران 
مداف�ع ريال مدري�د اإلس�باني قبل إغالق 
فرتة االنتقاالت الصيفية الحالية، عى غرار 
التعاقد مع بيدرو رودريغيز من برش�لونة 
اإلسباني.وكش�فت صحيفة "دييل ستار" 

الريطانية عن أن فاران ال يشعر بالسعادة 
الكافية داخل جدران النادي امللكي مع بداية 
املوس�م الجديد، وهو ما يس�عى مورينيو 
الس�تغالله لحل مش�كلة الدفاع يف البلوز.

التقرير أش�ار إىل أن مورينيو بدأ اتصاالته 
وتحركاته الرسية، من أج�ل إقناع الالعب 
وحس�م الصفقة خالل الس�اعات املقبلة، 
قبل غلق سوق االنتقاالت.كان مورينيو قد 
حس�م بشكل مفاجئ صفقة بيدرو بعدما 

كان قريًبا من االنتقال ملانشس�رت يونايتد 
اإلنجلي�زي.ويف نفس الس�ياق، قال بيدرو 
يف مؤتمر صحفي بإس�بانيا حرضه العبو 
برش�لونة االثنني: "س�عيد للغاية باهتمام 

األندية الكبرة يف إنجلرتا بضمي مثل 
مانشس�رت يونايتد ومانشس�رت 

س�يتي، إال أن تش�يلي كان 
يف  جدي�ة  واألكث�ر  األرسع 

املفاوضات للتعاقد معي".

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

يتمسك مسؤولو نادي بايرن ميونيخ 
، حامل لقب الدوري األملاني يف املواسم 
الثالثة األخرة ، ببق�اء مهاجمه الدويل 
توم�اس مولر وعدم املوافقة عى عرض 
نادي مانشسرت يونايتد اإلنجليزي لبيعه 
قب�ل إغالق باب االنتق�االت الصيفية يف 

أول سبتمر املقبل.
وأش�ارت صحيفة "م�رور" اإلنجليزية 
الحم�ر وامل�درب  الش�ياطني  إدارة  أن  إىل 
الهولن�دي للفريق لويس فان جال مهتمان 
للغاي�ة بالتعاق�د م�ع مولر، وارتبط اس�م 
صف�وف  إىل  باالنتق�ال  كث�راً  الالع�ب 
"املاني�و" يف تقاري�ر وس�ائل اإلع�الم 

املختلفة طوال هذا الصيف.

وذكرت الصحيفة أن النادي اإلنجليزي 
بص�دد ع�رض ضخ�م لض�م توماس 

مولر مقابل 100 مليون يورو.
اإلنجليزي�ة  الصحيف�ة  ونقل�ت 
املدي�ر  ملاتي�اس س�امر  ترصيح�ات 
الريايض للن�ادي البافاري يقول فيه: 
"نحتاج كل العب بالفريق، وال نخطط 
ألي تغي�رات يف الق�وام خ�الل الفرتة 

املقبلة".كما أش�ارت إىل أن األسطورة 
األملانية كارل هاين�ز رومينيجيه املدير 

التنفي�ذي لن�ادي باي�رن ميون�خ أكد أن 
توماس مولر )25 عاماً( ليس للبيع مهما 

كان الثمن.ويعد مولر أبرز أس�لحة الفريق 
البافاري منذ بداية املوس�م، حيث سجل 

3 أه�داف يف أول مبارات�ني بال�دوري 
األملاني "بوندسليجا".

دش�ن نادي النارصية الريايض، أمس 
القاع�ة  يف  الجدي�د  مق�ره  االثن�ني، 
الرياضي�ة املغلقة وس�ط املدينة، بعد 

أن أنهى املوافقات الرس�مية الخاصة 
بشغل الجناح اإلداري فيها.

لن�ادي  اإلعالم�ي  املستش�ار  وق�ال 
النارصية حس�ني الزي�دي، إن "إدارة 
النادي بارشت باملقر الجديد واستهلت 
أعمالها بعقد اجتماع رس�مي للهيئة 
اإلداري�ة يف مقره�ا الجدي�د بالقاع�ة 
الرياضية املغلقة"، مشيًدا ب�"الجهود 
الت�ي بذله�ا محاف�ظ ذي ق�ار يحيى 
الن�ارصي ومعاونه للش�ؤون اإلدارية 
تس�هيل  يف  الرشش�اب  فه�د  ع�يل 
اإلجراءات الخاصة بش�غل القاعة 
الرياضة واتخاذها مقرًا للنادي 

وإنهاء معاناته الطويلة".
وأكد الن�ارصي "اكتمال 
عق�د الهيئ�ة اإلداري�ة 
للن�ادي بع�د تس�مية 
عبد األمر تعيبان أميناً 
للرس وجواد كاظم أميناً 

مالي�اً"، مبين�ا أن "العمل داخل 
باالتجاه  اإلدارة يس�ر  مجلس 
الصحيح وبالش�كل ال�ذي يعيد 

إىل نادي النارصية هيبته".
الهيئ�ة  "اجتم�اع  أن  وتاب�ع، 
اإلدارية تمخض عن اتخاذ عدد 
من القرارات الهامة يف مس�رة 
الن�ادي وألعاب�ه"، رفت�ا اىل أن 
"حراكاً فاعالً ستش�هده األيام 
القليلة القادمة م�ن قبل اإلدارة 
وتس�خر كل الجه�ود والطاقات 
م�ن أجل توفر الدعم لفريق كرة 
السلة العائد إىل الدوري املمتاز". 

النارصي "حسم مشاركة  ورجح 
سلة النارصية يف الدوري من عدمها 

خالل الس�اعات القليلة املقبلة، وذلك 
بع�د لق�اء عاج�ل س�يجمع الهيئ�ة 
اإلدارية باملحافظ ورئيس مجلس ذي 

قار".

م�ازال الج�دل قائماً ح�ول مصر املهاج�م الفرني 
كري�م بنزيمة ، العب فري�ق ريال مدريد اإلس�باني، 
بش�أن مدى إمكانية رحيل�ه عن الن�ادي امللكي هذا 
الصيف لالنضم�ام إىل فريق آرس�نال اإلنجليزي قبل 

إغالق سوق االنتقاالت أول سبتمر املقبل.
وذك�رت صحيفة "دييل س�تار" اإلنجليزي�ة أن إدارة 
النادي اإلنجليزي س�تتقدم بعرض قيمت�ه 50 مليون 
جني�ه إس�رتليني لضم بنزيم�ة الذي غاب ع�ن املباراة 
األوىل لري�ال مدريد يف الدوري اإلس�باني أمام س�بورتنج 

خيخون أمس، والتي انتهت بالتعادل السلبي.
كما ألقت صحيفة "إيفينينج ستاندرد" الضوء عى ترصيح 
آرس�ني فينجر الذي أكد فيه أنه بصدد التحرك إلبرام صفقة 

قوية خالل أيام.
أما صحيفة "م�رور" اإلنجليزية نقلت عى لس�ان مصدر 
مق�رب للمهاج�م الفرن�ي أن بنزيم�ة س�عيد للغاي�ة يف 
العاصم�ة اإلس�بانية، ونفى تمام�اً أي إمكاني�ة النضمام 
الالع�ب إىل صف�وف آرس�نال، مؤكداً أنه مس�تمر مع نادي 

ريال مدريد.
وأضاف�ت أن فلورنتين�و بري�ز رئيس نادي ري�ال مدريد ال 

ينوي أيضاً بيع بنزيمة.

خاض العب املنتخب العراقي عيل عدنان، أوىل مباريات فريقه 
اودنييزي االيطايل يف الكالتيش�و أمام يوفنتوس بطل الدوري 

الدرجة االوىل للموسم املايض.
وتعاقد عدنان رس�ميا م�ع اودنييزي يف الرابع من 
تم�وز امل�ايض ويلع�ب بمرك�ز الظه�ر االيرس 
بالفريق وهو أول العب عراقي يف الكالتيش�و 

االيطايل.
وحق�ق فري�ق اودينيزي مفاج�أة كبرة 
بتحقيق�ه الفوز ع�ى مضيفه يوفنتوس 
حامل لقب الكالشيو يف افتتاح مباريات 
الفريق�ني بالدوري به�دف دون مقابل 

ليطلق وبقوة ج�رس االنذار يف اذن ادارة سجله الفرني سريل ترو 
املركاتو  نهاية  بصعوبة املنافس�ة عى اللقب هذا املوس�م يوفنتوس قبل 

بعد رحيل العديد من نجوم بعد نهاية املوسم املايض.
ونجح الالعب الفرني س�ريل ت�رو مهاجم فريق اودينيزي يف تس�جيل الهدف 
األول لفريق�ه يف الدقيق�ة 78 بعد كرة عرضية من زميل�ه كوني من جهة 
اليمني وس�ط حال�ة توهان واضحة م�ن دفاع البيانكون�ري لتصبح 

النتيجة تقدم أصحاب األرض بهدف دون مقابل.
وق�ال املحلل الريايض االيطايل بعد انتهاء املباراة "ان الظهر األيرس 
العراق�ي عيل عدنان ق�دم مباراة رائعة، وانه الع�ب يمتاز بثقته يف 
نفس�ه، وق�ام بعمل جيد الي�وم وأغلق الجبهة اليمن�ى ليوفنتوس 

طوال اللقاء"

نفط الوسط خيترب العبيه يف أوىل مبارياته بمعسكر تركيا

أعلن حام�ل لقب الدوري الكروي املمتاز نادي 
نفط الوس�ط، أمس االثن�ني، أن فريقه 
الك�روي يواص�ل معس�كره يف 
تركيا اس�تعدادا ملنافس�ات 
الدوري املمتاز، مبينا أن 

الفريق سيخوض اختباره األول بمالقاة فريق 
من الدرجة الثالثة.

وقال املتح�دث اإلعالمي للنادي كريم قحطان، 
يف  اليومي�ة  تدريبات�ه  يواص�ل  "الفري�ق  إن 
تركي�ا تح�رضا  يف  املق�ام حالي�ا  معس�كره 
ملنافسات دوري الكرة املمتاز للموسم املقبل" 
مبين�ا أن "الجهاز الفن�ي للفريق الذي يقوده 

امل�درب املرصي حمزة الجمل يس�عى للوقوف 
ع�ى مس�تويات الالعبني لتوظيفهم بالش�كل 

املالئم".
وأض�اف قحطان أن "الفريق س�يخوض، أول 
اختب�ار لالعبي�ه عندما يلعب ودي�ا أمام نادي 
كوني�ا آلت�ي وهو أح�د أندي�ة الدرج�ة الثالة 

الرتكية".

امل�ستقبل العراقي/ متابعة

بايرن يرد عىل عرض
من مانشسرت يونايتد لضم مولر

نادي النارصية يدشن مقره اجلديد ويكمل عقد إدارته
آرسنال جيهز عرضًا مغريًا لضم بنزيمة

عيل عدنان خيوض أوىل مباريات 
فريقه بالفوز عىل يوفنتوس

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

امل�ستقبل العراقي/ متابعة

امل�ستقبل العراقي/ متابعة



امليزان

؟؟هل تعلم
*  الحيوان الوحيد الذي يتحّمل فيه الذكر مهمة الحمل 

بدل األنثى هو حصان البحر
يستطيع  رويسانه  كاهن  ادعى   ،  1989 عام  يف    *

ايقاف قطار شحن
باستخدام اإليحاء فقط . وعندما وصل القطار، دهسه 

واكمل رحلته! مان
• تستطي�ع النعام�ة ان ترك�ض برسعة تص�ل اىل 80 

كيلو مرت يف الساعة
• كمية الح�رارة التي تنبعث يف اليوم الواحد من جسم 
الشخص العادي كافية لجعل 40 لرتا من املاء تصل اىل 

درجة الغليان
• طيور البطريق تستعم�ل التثائب كجزء من طقوس 

الغزل يف فصل التزاوج
• الص�ن كان�ت اول دول�ة يف العال�م تستخ�دم نقوداً 

ورقية
• أثبت�ت البح�وث العلمية ان سم إن�اث األفاعي اقوى 

واكثر فتكا من سم ذكورها
• تب�دا بصم�ات أصاب�ع الجنن يف الظه�ور بعد مرور 

حوايل 15 اسبوعا عىل بدايه الحمل

مهنياً: يتدخل أح�د الزمالء يف أعمالك الخاصة 
فض�ع حداً ل�ه تجنب�اً ألي أذى ق�د يلحق بك. 
عاطفياً: يستش�رك الرشي�ك يف قضية تهمك 
فأعط�ه رأي�ك برصاح�ة مهم�ا ك�ان قاسياً. 
اجتماعي�اً: ال تضّخ�م األم�ور وك�ن واقعياً يف 

معالجة القضايا العائلية الشائكة.

تبع�ات  بإلق�اء  للزم�الء  تسم�ح  ال  مهني�اً: 
مسؤولياته�م عليك، فلديك ما يكفي إلنجازه. 
عاطفي�اً: ك�ن مستع�داً للقاء عاطف�ي مميز 
ق�د يك�ون بداية عالق�ة جدية ق�د توصلك إىل 
االرتب�اط. اجتماعياً: الصداق�ة أمر مهم لديك 

ابذل جهودك للحفاظ عىل أصدقائك األوفياء.

مهني�اً: تق�وم برحل�ة عم�ل قريب�اً تستفي�د 
منه�ا وتّطلع خاللها ع�ىل استثمارات جديدة. 
عاطفي�اً: ال تتدخل يف شؤون الرشيك العائلية، 
ق�د يؤدي ذل�ك إىل خ�الف بينكم�ا. اجتماعياً: 
تطرح العائلة فكرة لتحسن وضعك الشخيص، 

تقّبلها ألنها لصالحك.

مهنياً: تتمتع بالنش�اط والق�وة وتنّفذ أعمالك 
بحماس�ة وعزيم�ة وتحّق�ق نتائ�ج عظيمة. 
عاطفياً: تش�عرك غرة الحبي�ب العمياء بعدم 
االرتياح، صارحه بحقيقة مشاعرك. اجتماعياً: 
تدفعك طيبة قلبك إىل مساعدة اآلخرين ما يزيد 

من حبهم لك وتقديرهم لشخصيتك.

مهني�اً: تج�د صعوب�ة يف ح�ّل مسأل�ة مهنية 
عالقة ف�ال ترتدد يف طلب املساع�دة. عاطفياً: 
تشعر بأنك عىل استعداد التخاذ خطوة جريئة 
وتعزي�ز موقع�ك عن�د الرشي�ك. اجتماعياً: ال 
تترسع يف اتخاذ القرارات الحاسمة بل استمع 

إىل ما يمليه عليك عقلك.

مهني�اً: ال تستسل�م أمام الصعوب�ات التي قد 
تواجهه�ا بل تحدَّ كل ما يقف يف طريقك لبلوغ 
أهدافك. عاطفياً: ال ترتدد يف التقرب من الطرف 
اآلخر وثق بنفسك وبقدراتك املادية واملعنوية. 
اجتماعي�اً: تتعرف عىل شخ�ص تتفاهم معه 

ويصبح صديقاً عىل املدى الطويل.

مهنياً: اح�رتم مواعيد عمل�ك وال تتأخر فذلك 
يدّل عىل قلّة املسؤولية عندك. عاطفياً: يحزنك 
غي�اب الحبي�ب عن�ك وتش�عر بالوح�دة عىل 
الرغم من وج�ود األصدقاء قرب�ك. اجتماعياً: 
اهتّم بأناقتك أكث�ر لتنال إعجاب املحيطن بك 

وتوّسع دائرة معارفك.

مهني�اً: كن حازم�اً يف قرارات�ك وتجنب الرتدد 
واعمل بك�ل عزيمة وثقة بالنف�س. عاطفياً: 
تش�عر بالوحدة بسبب انفصال�ك عن الحبيب 
فال تغرق نفسك يف التش�اؤم. اجتماعياً: يقف 
صدي�ق ويف إىل جانب�ك ويساع�دك عىل تخطي 

املحنة التي أنت فيها.

مهني�اً: تنجز مهامك برسعة ما يعطيك بعض 
الوق�ت ملمارسة نش�اطات خاص�ة. عاطفياً: 
تغرم بش�خص تربط�ك به عالق�ة صداقة، ال 
ت�رتدد يف اإلفص�اح ع�ن شع�ورك. اجتماعياً: 
تسم�ع أخب�اراً تخّص أحد األصدق�اء كنت قد 

قطعت االتصال به فرتة طويلة.

مهنياً: احذر من مشاحنة قد تحدث بينك وبن 
أحد الزمالء واعتم�د الروية والهدوء. عاطفياً: 
توترك الزائد يش�عر الرشيك بع�دم االرتياح، ال 
تدع مش�اكل العمل تؤثر يف طباعك. اجتماعياً: 
لن تفيدك كثرة الكالم والثرثرة، ال تضّيع وقتك 

واستفد منه يف أشياء مفيدة.

مهنياً: اقتنص الف�رص التي تصادفها، الحظ 
حليف�ك ويفتح أمامك أبواب النجاح. عاطفياً: 
ال توج�ه انتق�ادات للحبي�ب ق�د تن�دم عليها 
الحق�ًا ألنها تدفعه إىل االبتعاد عنك. اجتماعياً: 
تف�رض العائلة آراءها علي�ك فتقّبلها برحابة 

صدر لتتفادى املشاكل.

مهنياً: تفعل املستحيل للوصول إىل أهدافك فال 
تدع أي يشء يق�ف يف طريقك. عاطفياً: تساند 
الرشي�ك يف كل األوقات م�ا يقربه منك ويجعله 
ال يطي�ق فراق�ك. اجتماعي�اً: تج�ذب اآلخرين 
إلي�ك بح�وارك السل�س وابتسامت�ك املرشق�ة 

وشخصيتك املمتعة.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

1 عروس البحر االبيض املتوسط
2 بنفسج o بيت األسد

3 مدينة سميت باسمها أهم قناة بحرية 
o رائحة الزهور املنترشة

4 قلعة يف االسكندرية بنيت أيام املماليك 
o كدس

5 واح�د باالنجليزي�ة o »أب�و .....« قرية 
ساحلي�ة مرصية تبعد ع�ن االسكندرية 

23 كم
6 واحدة الرنن )معكوسة(

7 مهرب
8 مل�ك فرعوني حكم مرص قبل أكثر من 

33 قرنا ومات صغرا
9 م�ن أه�م املعالم االقتصادي�ة عىل نهر 

النيل يف جنوب مرص
10 من أبواب القاهرة القديمة

1 عاصم�ة م�رص القديم�ة وم�ن أبرز 
األماك�ن األثري�ة يف م�رص o تعهد بعدم 

تكرار الفعلة
2 يف أثناء الليل o مادة يف صميم مكونات 

املرشوبات الغازية
 o 3 مي�دان شعب�ي قدي�م يف القاه�رة

تشتم
4 صم�ت o ع�ز دي�ن )نف�س الكلمتن 

مبعثرة(

5 يكسد o اآلن باالنجليزية
6 يش�عر بالنعاس o دج�اج بدون عظم 

)باللهجة املرصية(
7 لؤلؤ o موقع وأجهزة التفاعل النووي

8 م�ردود حف�ل أو م�ا شاب�ه o جن�د 
متخصصون بالرمي بالسهام

 o 9 يخص�ص وقت�ه وين�زوي لعمل�ه 
للتمني )معكوسة(

10 كوبري عىل النيل تحرسه األسود

اوجد الكلمة املفقودة

املقادير:
لتحضر عجينة اللقيمات:

4 كوب دقيق
1 ملعقة كبرة خمرة 

1 ملعقة كبرة سكر 
½ ملعقة صغرة هيل 

4 كوب ماء دافئ
لقيل اللقيمات: 

1½ كوب سائل الطبخ من لورباك
لتغميس اللقيمات:
1 كوب دبس التمر

لتزين اللقيمات:
¼ كوب سمسم

طريقة تحضر لقيمات مقرمشة بدبس التمر
1. يف الخالط، يسكب املاء الدافئ ويضاف الدقيق، 
السكر، الخم�رة والهيل ويخلطوا حتى تتش�كل 

عجينة متجانسة ولينة.
2. تسك�ب العجين�ة يف وع�اء، تغط�ى وترتك ملدة 

ساعة حتى تختمر.
3. يف مق�الة ع�ىل الن�ار يحمى سائ�ل الطبخ من 

لورباك.
4. يف ك�وب صغ�ر، يسك�ب القلي�ل م�ن الزيت، 
وتغم�س في�ه ملعقت�ن، ترفع بواسط�ة ملعقة 
كمي�ة من العج�ن وتسق�ط بامللعق�ة الثانية يف 

املقالة. تكّرر الطريقة لتشكيل باقي الكرات.
5. تقىل اللقيمات حتى تصبح ذهبية اللون وترفع 

إىل طبق.
6. تغم�س اللقيمات يف وعاء دب�س التمر وتقلّب 

حتى تتغلف بشكل كامل ثم ترفع.
7. توضع اللقيمات بدب�س التمر يف طبق التقديم 

لقيامت مقرمشة بدبس التمر

معلومات  عامة

فوائد اإلسرتاجالس
عش�بي  نب�ات  األسرتاجال�س 
 Astragalus باس�م  علمي�اً  يع�رف 
membranaceus والج�زء املستخدم 
الج�ذور  ه�و  النب�ات  ه�ذا  م�ن 
ويحت�وي عىل ع�دة مركب�ات هامة 
وكالسيوس�ن  األسباراج�ن  مث�ل 

وفورمونتن وستروالت.
يستخ�دم جذور األسرتاجالس كمدر 

للب�ول ومض�اد للفروس�ات ومنبه 
للمناعة وموسع لألوعية وهو يقوي 
الجه�از املناع�ي ويول�د خالي�ا ضد 
الخاليا الرسطانية وهو مضاد قوي 
لألكسدة ويحمي الكبد من السموم.

يوج�د مستح�ر م�ن ج�ذور هذا 
النب�ات مقن�ن يؤخذ حبت�ن بمعدل 

ثالث مرات يومياً.

بطيخ عىل شكل قلوب
أنت�ج مهندس غاب�ات ترك�ي، ُيدعى إس�ماعيل 
قل�وب  ش�كل  ع�ىل  بطي�خ  ثم�ار  يانارط�اش، 
ومكعبات.وأوض�ح أن�ه س�افر للخ�ارج وترجم 
مق�االت أكاديمية إىل الرتكية، واس�تفاد من دعم 
بع�ض الجهات املحرتفة، من أج�ل إنتاج البطيخ 
باألش�كال املذكورة، مش�را إىل أن مرحلة البحث 
والتطوي�ر كانت ش�اقة، لكنها تكلل�ت بالنجاح.

وأف�اد يانارط�اش أن�ه يعت�زم ط�رح منتجه يف 
األس�واق الرتكية، فضال عن تس�ويقه يف روس�يا 
وأوروب�ا وبل�دان الخلي�ج العرب�ي، ع�ىل وج�ه 
الخصوص، مش�را إىل أن محصول املوسم الحايل 

كان مح�دودا وس�يقترص توزيع�ه عىل الس�وق 
املحيل.وأش�ار إىل أن�ه يمك�ن اس�تخدام املنتج يف 
تبادل الهدايا عىل األخص يف املجال الس�ياحي، أو 
تزين مح�الت بيع الفاكهة، فض�ال عن إمكانية 
تناول�ه بكل س�هولة، مضيفا: »يع�ر الناس عن 
محبته�م بإهداء ال�ورود، وأصب�ح باإلمكان اآلن 
التعبر ع�ن املحبة بالبطيخ«.ولف�ت إىل اعتزامه 
إنتاج ثم�ار الليم�ون والخيار عىل ش�كل قلوب، 
وطرحها للبيع يف الس�وق املحيل، يف فصل الشتاء 
الق�ادم، موضحا أنه�ا املرة األوىل الت�ي يتم فيها 

إنتاج هذه الثمار باألشكال املذكورة يف تركيا.

أنقذت السلطات الهندية فيالً رضيعاً 
كان قد سقط يف برئ يف إحدى القرى 

الهندية »راماكوبام« يوم األحد.
ورّجح القروي�ون أن الفيل الصغر 
قد يكون سق�ط يف البرئ عندما كان 
قطي�ع يتأل�ف م�ن ح�واىل 25 فيالً 
يتج�ول لي�اًل يف املنطق�ة ويقرتبون 
م�ن الب�رئ، لك�ن مس�ؤويل الغاب�ة 
قام�وا بإبعاد األفي�ال ورصفها عن 

املنطقة.

انقاذ فياًل صغريًا

WhatsApp مفاجأة جديدة من

من نوادر العرب
من هنا وهناك

حسني الساعدي

ذكاء
• ق�ال الجاح�ظ ق�ال ثمامة دخل�ت إىل صديق يل أع�وده وتركت 
حماري عىل الباب ولم يكن معي غالم ثم خرجت وإذا فوقه صبي 
فقل�ت أتركب حماري بغر إذني ، ق�ال خفت أن يذهب فحفظته 
ل�ك ، قلت لو ذهب كان أح�ب إيلّ من بقائه قال فإن كان هذا رأيك 
يف الحم�ار فاعم�ل عىل أنه قد ذهب وهب�ه يل واربح شكري ! فلم 

أدر ما أقول

• قال رجل البن عمار املختار 
يزعم أنه يوحى إليه فقال: صدق ، إنَّ الله يقول:

َياِطَن لَُيوُحوَن إىَِل أَْولَِياِئِهْم » » َوإِنَّ الشَّ
• طوَّل ثقيل عند رجل فلما أمىس وأظلم البيت لم يأت رساج فقال 

الرجل : أين الرساج؟
فق�ال صاح�ب البيت إن الل�ه تع�اىل يق�ول : )َوإَِذا أَْظلَ�َم َعلَْيِهْم 

َقاُموا(
فقام وخرج

ل�م تعد خدمة »واتس�اب« مقترصًة عىل 
الهوات�ف الذكية بل وصل إىل الويب، فقد 
 WhatsApp قام »واتساب« بتفعيل ميزة
Web ملستخدم�ي أجهزة »آب�ل« العاملة 
بنظ�ام »iOS« بحس�ب م�ا نقل�ه موقع 
اب  وات�س  خدم�ة  theverge.وب�رزت 
ويب ع�ىل أجهزة آيف�ون، خصوصاً أنَّها 
لم تك�ن تدعمه�ا سابقاً بسب�ب القيود 
األمنية التي تفرضها رشكة »أبل«. وبات 
بإمك�ان مستخدمي »آيف�ون« التواصل 
عر WhatsApp Web عن طريق الضغط 

ع�ىل الخيار الجديد وم�ن ثم الدخول من 
رت  الحاس�ب. وكانت »واتس�اب« قد وفَّ
من�ذ فرتة طويل�ة ميزة االستخ�دام عن 
طريق املتصفح، والتي ب�دأ باستعمالها 
مستخدم�و أجهزة »أندروي�د«، ووعدت 
أنها ستوصل هذه الخدمة إىل مستخدمي 
»واتساب« عىل نظام »آبل«.يشار إىل أنَّه 
يمك�ن تفعي�ل تطبي�ق »واتس�اب« عىل 
أجه�زة الكمبيوتر ع�ر استخدام أجهزة 
»آندروي�د«، و«وين�دوز ف�ون«، و«بالك 

بري«، و«نوكيا إس 60«.
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افـقـي
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فاطمة ناعوت

مس���احة لل���رأي

كان يتح�دث عن املس�توى الهاب�ط الذي بلغته لغ�ة التخاطب يف وس�ائل التواصل 
االجتماعي. قال إنها صارت س�احة مفتوحة للمعارك والس�باب. ورضب مثالً بأس�تاذ 
جامعي ش�تم زميالً له، علًنا، ووصفه بأنه »ابن كلب«. كان يتحدث وكنت أتأمل أقواله 
وأود لو عدت به إىل »ألف ليلة وليلة« ليقرأ معي حكاية الصائغ حسن البرصي وما جاء 
فيها عن بهرام املجويس. وكان هذا مجرًما اش�تهر بأنه يذبح مس�لًما يف كل س�نة. وقد 

هجاه أحد الشعراء بني البيتني:
هو الكلب وابن الكلب والكلب جّده

وال خري يف كلب تناسل من كلِب
أبدي�ت ل�ه رأيي بأن الهجاء هنا للحيوان املس�كني، إذ ُيق�ارن بقاتل فظ. وهناك يف 
الغ�رب م�ن يحنو عىل الكلب وكأنه من أطفاله. هل س�معت إنجليزًيا يش�تم ش�خًصا 
ويقول له يا ابن الكلب »َصن أوف ذا دوغ؟« ال بد وأن جمعيات الرفق بالحيوان ستتدخل 
لتطالب باالعتذار من ذوي األربع. لكن محدثي صحح يل قائالً إنهم يستخدمون الشتيمة 
مع أنثى الكلب. وهي ترد يف حوارات األفالم. لكنها ال تستخدم يف وسائل اإلعالم. وحتى 
لو كتبها أحدهم فإنه ال قانون يمنع الس�باب يف الصحف. وليس من املعهود أن يتدخل 
رقيب لحذف شتيمة من مقال ألحد الصحافيني اإلنجليز. وقد يكون من حق الكاتب أن 

يشتم، وباملقابل فإن من حق املشتوم مقاضاة الكاتب بتهمة السب والقذف.
لم تلجأ وزيرة العدل الفرنس�ية الس�ابقة، رش�يدة داتي، إىل املحاكم عندما شتمها 
املمثل جان روشفور، علًنا، يف مقابلة ُنرشت معه. لكن املجلة أبقت عىل الحرف األول من 
العب�ارة النابية وحذفت الباقي ووضعت مكانه نقاًطا بع�دد الحروف املحذوفة. ونظرًا 
ألنها ش�تيمة ش�ائعة تجري عىل ألس�نة العامة، لم يكن من الصعب ع�ىل أي قارئ أن 
يتكهن بفحواها.حاولت أن أتذكر سوابق لهذا الحذف فلم تسعفني الذاكرة. فمن يطالع 
الصحف الفرنسية عىل مدى سنوات، يجد فيها كل ما تشتهي النفس وما تعاف، مدائح 
ُمستحقة وأوصاًفا مقذعة ومحاورات وتعليقات ومناوشات بعضها فج، وأغلبها لذيذ. 
أم�ا وضع طاقية اإلخفاء عىل رأس مفردة أو ع�دد من املفردات وترك نقاط يف مكانها، 

فأمر يبعث عىل التساؤل وقد يثري حفيظة القراء املؤمنني بحرية التعبري.
هذا نصف ما أود قوله. والنصف الثاني، وهو األكثر إثارة للتأمل، أن جان روشفور، 
آخر النجوم املعمرين يف الس�ينما الفرنس�ية، خص بتلك الش�تيمة رشيدة داتي، وزيرة 
العدل الس�ابقة وعمدة الدائرة السابعة من باريس. لقد دعت القاطنني يف دائرتها، وهو 
م�ن بينهم، إىل حفل أقامته عىل رشفهم. لك�ن املمثل الكبري غاضب عىل حرضة العمدة 
رش�يدة. والسبب هو أنها لم توجه الدعوة إىل بوابة العمارة التي يقيم فيها. وهو يقول 
إن البوابة »أم ش�جاعة«. تعم�ل وتدفع الرضائب. وقد ربت خمس�ة أبناء، تمكن ثالثة 
منهم من دخول معهد العلوم السياسية يف باريس، إحدى أرقى كليات فرنسا وأصعبها 

يف القبول.
ورش�يدة دات�ي يف ورط�ة. وه�ي ال تري�د أن تخرس أص�وات البواب�ني والبوابات يف 
دائرتها. صحيح أنهم يقيمون يف الطوابق األرضية التي ال تدخلها الش�مس لكن وزنهم 
االنتخاب�ي ال يق�ل عن رؤس�اء الرشكات وال�وزراء والوارث�ني األثرياء الذين يش�غلون 
الطوابق العليا. لهذا دافعت العمدة عن نفسها بالقول إن روشفور تلقى الدعوة للحفل 
ألن�ه فنان معروف، وه�ي ال تعرف بوابة عمارته، وحبذا لو أعطاها اس�مها لتوجه لها 
دعوة مماثلة. هل يعقل أن تتكرب املهاجرة العربية الفقرية عىل أبناء وبنات طبقتها بعد 
أن صارت وزيرة للعدل يف فرنسا وحافظة أختام الجمهورية؟ ففي العام املايض، شغلت 
رش�يدة داتي أعمدة الصحف حني دعت بوابات العمارات، يف دائرتها، إىل س�هرة راقصة 
مع عش�اء فاخر. ويبدو أن الديمقراطية الفرنس�ية ال تحرم تدليل الناخبني والناخبات 

والطبطبة عىل أصواتهم.
وعودة إىل العبارة التي بدأ بها الكالم، وإىل الشاعر ابن الرومي الذي عاش قبل عرشة 

قرون. لقد هجا أحدهم بقوله:
فأين منك الحياة ُقْل يل

يا كلب والكلب ال يقول؟

أرسلُت لَك هذا الصباح رسالًة بالهاتف أُحييَك فيها عىل مقالك األخري: “إسماعيل... 
املُفرتى عليه«، ألنني مثلك أحبُّ وأحرتُم الخديوي إس�ماعيل. لكنك لم ترد عىل رسالتي! 
ا هذا؟ ومن  وعلمُت الس�بب اآلن. تقول الصحُف إنك يف غيبوبة وترقد يف املستشفى! أحقًّ
قال إنه من حّقك أن تمرض؟ أنت ملكنا نحن، بوصفَك إحدى ثرواتنا القومية ونفائسنا.  
أعلُم أنَك س�تقوُم من غفوتك، وس�تنهض من وعكتك، وسوف تعيُش ألَف عام. خرّبتني 
العصفورُة بهذا، والعصافرُي ال تكذب. وَمن سواك أجدُر بأن يعيش ألَف عام، وقد وهبَت 
كلَّ من قرأك ألَف حياٍة، وحياة؟! املوسوعاُت ال تموت. واملبدعون ال يموتون. والتاريُخ ال 
يموت. فما قولنا إن اجتمعِت املوسوعُة مع اإلبداع مع التاريخ يف رجل واحد؟! يمازُحك، 
ا إنما املصادفُة  ، ويخربك بأنه يعيُش حتى اآلن محَض مصادفٍة! فتقول له جادًّ وهو جادٌّ
أال يعي�ش! وَمن س�واه أح�قُّ بالعْيش ليمنَح العْي�َش للجوعى والفق�راء؟ جوعى الفّن 
الراقي والفقراء إىل اإلبداع والجمال الذين ال يش�بعون من قراءة رواياته الثرية وس�ماع 
أحاديث�ه امللهمة الش�يقة حول تواريخ ش�وارعنا القديمة وحوارينا وأزّقتنا ومس�اجد 
القاهرة العامرة اآلرسة؟!  حني يقرأ مقايل هذا بعد يوٍم أو يومني، س�وف يبتس�ُم نصَف 
ابتسامة. فهو بخيٌل يف إظهار مشاعره. لم أره يبتسُم إال قليالً. ظننتها تّجهًما، وعرفُت 
فيما بعد أنه الحياء. عرفُت جمال الغيطاني »املبدع« عرب أوراق رواياته يف صباي األول. 
لكنن�ي لم أعرف »اإلنس�ان« إال يف الس�فر. األوراق مخادعٌة تنقل ل�ك »االفرتايّض« من 
الكاتب. لكن اإلنسان، ال تعرفه إال باللقاء العميق. يف لقاءاتي األوىل به كنُت أهاُبه! فهو 
ال يبتس�م! وأنا أخاُف من ال يعرُف أن يبتس�م. لكن الس�فر واللقاء خارج الوطن يفرز 
لك القيمة الصافية لألش�ياء واألش�خاص. فعرفت فيه إنساًنا طفالً جميال ال يشيخ وال 
يهرم.  جوار كنيس�ة نوتردام، وعىل مقربة من نهر الس�ني، خب�أُت هذا الرجل يف زاوية 
النس�يان األبدي من ذهن�ي، وتأهبُت ملعرفة الرجل الجديد ال�ذي أحببته يف معهد العالم 
العربي بباريس. هناك، تعرفت عىل جمال الغيطاني الجديد. رجل نقّي يحمل قلب طفل 
جميل يرى اآلخر ويحتفي به ويعطيه قدره. رأيت الدموع تقاوم اإلفصاح عن نفس�ها 
أثن�اء كلمة س�مري رسحان، الكات�ب املرسحي الكب�ري ورئيس الهيئة املرصي�ة العامة 
للكتاب آنذاك. كان سمري رسحان يف باريس للعالج من الرسطان الذي هّد قواه وأقعده 
عىل مقعد متحرك صعد به منّصة الحفل لتحية املشاركني يف مهرجان ربيع الشاعرات، 
واالحتف�اء بالوف�د املرصي املكّون من الش�اعر أحم�د عبد املعطي حج�ازي، والروائي 
جمال الغيطاني، والش�اعرة الصغرية آنذاك، كاتبة السطور. جاء رسحان لتحيتنا رغم 
املرض والوهن، صوُته يتهدج إعياًء وهو يحيي الحضور. وكان بني الغيطاني ورسحان 
خصومٌة عابرة وقتئذ. لكنني ملحُت يف عيني الغيطاني الجالس جواري ما يش�به دمعًة 
تق�اوم النزول من عينيه. وقام ليناوله بنفس�ه زجاجة املاء ح�ني طلبها مثل أٍخ حميم 
يقتل�ه مرُض أخي�ه. إىل هذا الحد يمكن أن تخدعنا الوجوه وتعط�ل رؤية الرهافة التي 

ا جامًدا؟!  تقبع وراءها؟! هل هذا هو الرجل الذي ظننُته جافًّ
وف�وق هذا يحمل الغيطاني خفة ظل تلمس�ها حني يقول ل�ك إنه يجلس معك اآلن 
باملصادفة، ألن قذيفًة أو أخرى كانت البد أن تقتله من تلك التي كانت تنفجر إىل جواره 
يف حرب االستنزاف حني كان يعمل مراسال حربيًّا يف الفرتة بني عامْي 1968- 1973. ثم 
يرشح لك متى تعرف أن هذه القذيفة سوف تصيب رأَسك وال تخطئه. إن رأيت القذيفة 
يف خط مستقيم، فهي بعيدة عن رأسك، وأنت آمٌن. ولكن إن رأيتها نقطة صغرية فاعلْم 
أنها موّجٌة نحو رأس�ك وبني عينيك، وانتظ�ْر املوت. ثم يحكي لك كيف أطاحت القذيفُة 
برأس رجل كان يش�اركه الطعام ولم يس�تطع أحٌد إنقاذه. ثم يبتس�م قائال: القذيفة 
أخطأت هدَفها! أكتُب هذا املقال من ش�يكاغو. وتبًّا لألسفار واألميال ومياه املحيطات 
التي تفصلني اآلن عن أس�تاذي وحبيبي جم�ال الغيطاني! لو كنُت بالقاهرة اآلن لكنُت 
جالس�ًة عند رسيره باملستش�فى أنتظُر مع زوجته الجميلة الكاتبة »ماجدة الجندي« 
وجم�وع محبي�ه أن يفتح عينيه الطيبتني ويبتس�م قائال: “أنا أعي�ش اآلن بالصدفة!” 
فنجيُب يف صوٍت واحد: “بل الصدفة أال تعيش يا أس�تاذ!” حني أعوُد للقاهرة س�أهديك 
ديوان�ي الجديد الذي أنتظُر صدوره هذا األس�بوع: “األوغاد ال يس�معون املوس�يقى.” 
فقْم وانهْض من وعكتك العابرة بإذن الله، حتى تعلّم األوغاَد أن يس�معوا املوس�يقى يا 

أستاذي الجميل، وِعْش ألف عام.

انعام كجه جي

من يشتم رشيدة

لتتظافر جهودنا ملساندة قواتنا االمنية واحلشد الشعبي وهم يقاتلون عصابات داعش االرهابية
                            تت��ض���ام������ن م��ع االب��ط��ال

من القلب وبفرح غامر يسبقها الدعاء بالخري والربكة 
نقول الف مبارك للسيد حسام احمد االبيض بمناسبة 

املولود الجديد )مصطفى (يرتبى بعزكم ان شاء الله

مبارك املولود اجلديد


