
تلقين�ا ببالغ الحزن نبأ وفاة المغفور له ان 
ش�اء الله المجاهد الفري�ق الركن علي فكري 
مفت�ش عام وزارة الدفاع ال�ذي وافته المنية 
اثن�اء تأديت�ه لواجبه الرس�مي في ال�وزارة، 
وبه�ذا المص�اب الجلل اتقدم بأس�مي ونيابة 
ع�ن منتس�بي مؤسس�ة المس�تقبل العراقي 
للصحافة والنشر )جريدة المستقبل العراقي( 
و)وكال�ة انب�اء المس�تقبل( بأح�ر التع�ازي 

والمواس�اة الى االخ المجاهد الحاج هادي العامري االمين العام لمنظمة 
بدر واالخ نائب االمين العام االس�تاذ عبد الكريم االنصاري والس�يد وزير 
الداخلي�ة االس�تاذ محمد الغب�ان واعضاء كتل�ة بدر النيابي�ة ومجاهدي 
المنظمة س�ائالً العل�ي القدير ان يلهمهم وذوي الفقيد الصبر والس�لوان 
لفقدهم المجاهد والمعلم الذي س�طر تاريخاً مشرفاً ومطرزاً بالتضحية 

في خدمة العراق وشعبه.
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه جنات الخلد

انا لله وانا اليه راجعون

رئيس مؤسسة املستقبل العراقي
 يعزي بوفاة املجاهد املعلم الفريق الركن عيل فكري

 املفتش العام لوزارة الدفاع

عيل الدراجي
رئيس جملس االدارة
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شبح اإلفالس خييم عىل العراق
اختفاء أموال من االحتياط النقدي.. والسياسيون يحاولون لملمة السرقات

     المستقبل العراقي / خاص

ح�ذرت مص�ادر نيابي�ة, أمس األربع�اء, من 
إفالس العراق قريباً جراء انخفاض أسعار النفط 
العالمية, وفيما أرجع�ت األزمة المالية  القائمة 
إلى اختفاء االحتياط النقدي العراقي في ظروف 
غامضة, أشارت إلى التغطية على الفساد ستقود 

البلد إلى منزلق خطير.    
وقال�ت المصادر ل�«المس�تقبل العراقي«, أن 
»االحتياط النقدي لدى البن�ك المركزي العراقي 
وال�ذي يت�راوح م�ا بي�ن -30 27 ملي�ار دوالر, 
اختفى بعد عام 2010  بظروف غامضة«, واصفاً 
التقارير الخاصة بالكش�ف عن ه�ذا االحتياطي  

ب�«الكاذبة«.
ولفت المصدر, إلى أن »هذا الخزين الفيدرالي 
كان يس�تخدم من�ذ ع�ام 2005 لتغطي�ة عج�ز 

الموازنة, لكن بعد اختفائه دخل العراق في أزمة 
كبي�رة, ق�د تنتهي باإلفالس في حال لو اس�تمر 
انخفاض أس�عار النف�ط العالمية التي س�جلت 

أدنى مستوياتها خالل اليومين الماضيين«.    
م�ن جان�ب آخ�ر, أش�ارت المص�ادر إل�ى أن 
14ملي�ار دوالر من موازنة 2014 التي لم يقرها 
البرلم�ان بس�بب الخالفات السياس�ية,  اختفت 

هي األخرى في ظرف ال يختلف عن سابقه.
وأردفت المصادر بالقول  أن »العراق قد يدخل 
مرحل�ة اإلفالس في ح�ال ما انخفضت أس�عار 
النف�ط دون 40 دوالر حي�ث ان�ه اق�ر موازنت�ه 
عن�د 56 دوالر للبرمي�ل وفق�ا لتقاري�ر وزارة 
المالية, بينما تس�تمر  الكتل السياسية بالتستر 
و)طمطمة( تلك السرقات, وهذا ما سيقود البلد 
إلى متاه�ة وأزمة ال يمكن التنبوء بنتائجها وما 

سيصدر عنها«.
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      بغداد / المستقبل العراقي

ادعت النيابة العامة العس�كرية 
في لبنان على المتطرف احمد االسير 
بج�رم القي�ام ب�«اعم�ال ارهابية« 
ش�خصيات  الغتي�ال  والتخطي�ط 
سياسية وقتل عسكريين، باالستناد 
الى مواد قانونية تنص على االعدام، 
بحسب ما ذكر مصدر قضائي أمس 
االربعاء. واوقفت اجهزة االمن في 
15 آب رجل الدي�ن المت�طرف الذي 

كان مالحق�ا لتورط�ه ف�ي معارك 
دامية ضد الجيش وقعت قبل سنتين 
ف�ي جن�وب لبن�ان. وت�م توقيف�ه 
في مط�ار بي�روت اثن�اء محاولته 
مغادرة البالد متنكرا وبجوار س�فر 

فلسطيني مزور.
 وق�ال المص�در »ادعى مفوض 
الحكوم�ة المعاون ل�دى المحكمة 
العس�كرية القاض�ي دان�ي زعن�ي 
على الموقوف احمد االس�ير بجرم 
تأليف عصابة مسلحة بقصد القيام 

باعمال ارهابية وقتل ومحاولة قتل 
عسكريين في الجيش اللبناني«. كما 
وجه اليه تهم�ة »التخطيط الغتيال 
ع�دد م�ن الش�خصيات السياس�ية 
المنتمي�ة ال�ى طائفة معين�ة« في 
إشارة إلى حزب الله. واحيل االسير 
الى قاضي التحقيق العسكري الذي 
سيباشر باستجوابه اليوم الخميس، 

وفق مصادر قضائية
 وب�رز نج�م االس�ير ال�ذي كان 
ام�ام مس�جد صغير في بل�دة عبرا 

ق�رب مدينة صي�دا الجنوبي�ة، في 
2012 عندما دعا الى التظاهر دعما 
للمعارضة الس�ورية.وبعد سلس�لة 
تحركات النصاره تخللتها عمليات 
قط�ع ط�رق واعتصام�ات، وقعت 
مواجه�ات بي�ن المجموع�ة الت�ي 
يتزعمه�ا والجي�ش اللبناني في 24 
حزي�ران 2013 تس�ببت بمقتل 18 
جنديا في الجيش و11 من انصاره، 
وت�وارى االس�ير وعدد م�ن رفاقه 

بعدها عن االنظار.

األسري خطط الغتيال شخصيات بارزة من حزب اهلل
يواجه المحكمة العسكرية اللبنانية 

قوارب الهجرة غير الشرعية مستمرة بحصد ارواح الشباب العراقي والعربي
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طالبات عراقيات يتدربن عىل السالح ملحاربة »داعش«
      بغداد / المستقبل العراقي

نش�ر موق�ع »NBC NEW« تقري�راً 
عن إقب�ال الطالب�ات الجامعيات للتطوع 
ف�ي القت�ال ضد مس�لحي »داع�ش« بعد 
انخراطهن في معسكرات صيفية تنظمها 
الجامع�ات العراقي�ة وفق�اً لتوجيه�ات 

وزارة التعليم العالي.
الموق�ع االمريكي، ق�ال ان الطالبات 
ممتن�ات لم�ا ُيق�دم له�ن م�ن نصائ�ح 
عسكرية ومحاضرات عن كيفية تركيب 
ع�ن  فض�ًا  والبن�ادق  االس�لحة  وف�ك 

محاضرات في االسعافات االولية.
ويق�ول الموقع في هذا الش�أن »في 
الصيف، تب�دأ عطلة الطلب�ة الجامعيين، 
وهي فترة طويلة لمزاولة اي شيء، هذه 

االيام ينشغل الطاب في كيفية التدريب 
عل�ى حم�ل الس�اح، االم�ر الغريب في 
ذلك، ه�ذه الرغبة انتقلت ال�ى الطالبات 
الجامعي�ات الاتي عبرن عن رغبتهن في 
التدريب على اس�تخدام الساح لمحاربة 

)داعش( كما يؤكدن«.
وتق�ول ش�هد حي�در 25 عام�اً، التي 
الجامعي�ة  دراس�تها  للت�و م�ن  انته�ت 
وحصلت بامتياز على شهادة الماجستير 
ف�ي الدراس�ات االعامي�ة، الي�وم وبعد 
انتهائه�ا من الدراس�ة، فضل�ت الذهاب 
لجامعته�ا وه�ي جامع�ة بغ�داد � م�ن 
الجامعات المشهورة في العراق � لتتعلم 
عل�ى كيفي�ة اس�تخدام الس�اح وفك�ه 
وتركيب�ه. وفي الش�هر الماض�ي، كانت 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد 

دعت طاب الكليات والجامعات الى التعلم 
على حمل الساح، داعية بذلك الجامعات 
بفتح ب�اب التط�وع لتقدي�م محاضرات 
للتعلم على الساح لمحاربة المتطرفين، 
مستندة الوزارة الى توجيهات كبار رجال 
الدين في الباد الذين شجعوا الطلبة على 
التدري�ب الصيفي للتعلم على اس�تخدام 

الساح.
التدري�ب بالطب�ع له م�دة، وهي 15 
يوماً، بمعدل اربع ساعات يومياً، يتحدث 
المتطوع�ون هن�ا عن انخ�راط اكثر من 
100 رج�ل وام�راة من الط�اب في هذا 
البرنام�ج الصيفي رغم ان�ه غير إلزامي. 
زهراء محمد عبد الحسن 21 عاماً، تعتقد 
ان تعلمها على حمل الساح امر ضروري 
ه�ذه االيام نظراً لما تعرضت له النس�اء 

من وحشية وهمجية على يد »داعش«.
عب�د الحس�ن تق�ول »نح�ن نواج�ه 
عدواً ال يرحم النس�اء بشيء، ناهيك عن 
ارتكاب�ه الجرائم ض�د العراقيين جميعاً، 
وبالتأكي�د م�ا يقوم�ون ب�ه ال يمت باي 
شكل من االشكال لإلسام«. الطالبة ذات 
21 عاماً، تؤك�د، ان تدريبها يقتصر على 
تفكي�ك البندقية وتركيبه�ا ومحاضرات 

عن االسعافات االولية.
سامي عزيز، طالب في جامعة بغداد 
يقول هو االخر عن تدريباته اليومية » ما 
قام به داعش بحق المس�يحيين، دفعني 
الى التط�وع لحماي�ة كل العراقيين، الن 
ه�ذا بلدي وبلده�م، وم�ا دام التدريب ال 

يؤثر على الدراسة فهذا شيء جيد«.
س�افر بضع�ة طلب�ة ال�ى الخط�وط 

االمامي�ة لقتال »داعش«، وفقاً لتأكيدات 
رئيس الجامعة للشؤون العامة عادل عبد 
ال�رزاق الغريري، رئي�س الجامعة يقول 
ايض�اً، ان ارس�ال الطلب�ة ال�ى الخطوط 
االمامية ام�ر متروك له�م، فالجامعة ال 
ترسل طالباً الى المعارك مادام غير راغب 
بذلك، ولكن ش�عور ه�ؤالء بالخطر الذي 
يمثل�ه »داعش« على المجتم�ع العراقي، 
دفعهم للذهاب لساحات القتال، رداً على 
ممارس�ات التنظيم المتط�رف في بغداد 

مثل تفجير السيارات، وفقاً للغريري.
ويت�م تدري�ب الطلبة على يد الحش�د 
الش�عبي، ويقتص�ر التدريب عل�ى الذين 
تتجاوز اعمارهم 18 سنة فما فوق، وفق 
برنام�ج تدريب�ي تت�����بن�اه فصائ�ل 

الحشد الشعبي.

احلرارة.. يف السفارة!
     التحليل السياسي /غانم عريبي

 
اعلنه�ا صريح�ة واضح�ة ال لب�س فيها 
وال تحوي�ر ان الس�فارة االمريكية في بغداد 
عل�ى علم بم�ا يدبر للعراق م�ن خال مجمل 
االضطرابات والعمليات االرهابية، واالهم ان 
هنالك رؤوس�اً تابعة للماسونية العالمية في 
الشرق االوس�ط متورطة في بث مجموعات 
بي�ن المتظاهرين لاس�اءة ال�ى التظاهرات 
االصاحية التي تتحرك منذ شهر في الساحة 
العراقية!. امتل�ك مخططات ومعالجات على 
الورق لطبيعة عمل رجال الماسونية االممية 
في الس�فارة االمريكية واعرف ان كل جمعة 
من التظاهرات العراقية خصوصا في ساحة 
التحري�ر يتواجد في المنافذ الرئيس�ة لبغداد 
وم�ن خ�ال شاش�ات التلفزي�ون العراقي�ة 
المحلية يتواجد رجل ماس�وني يراقب حركة 
التظاه�رات وعناوي�ن الافت�ات السياس�ية 
وهنال�ك )وهذا هو المه�م( رجال من )كصة 
الش�باب( تابع�ون له�ا يرفع�ون ش�عارات 
محرض�ة على الحكومة وعل�ى االخ الرئيس 

العبادي!.
السؤال المهم في الحقيقة:

ماه�ي المصلح�ة االمريكي�ة م�ن وراء 
وج�ود الماس�ونية االممي�ة في بغ�داد وما 
اله�دف م�ن وراء الش�غب وتالي�ب االوضاع 
السياسية في العراق ضد حكومة رجل ايدته 
في بداية تش�كيل الحكوم�ة وقبلها واصرت 

على التغيير ثم لم�اذا تصمت الواليات 
المتحدة االمريكية على حركة الشارع 
تتح�دث  المطلبي�ة، وال  والتظاه�رات 
عن ش�يء له عاقة بالمطال�ب او انها 
تاتي عل�ى ذكر االصاحات التي اعلنها 
وب�دا ينفذه�ا العب�ادي ف�ي الس�احة 

العراقي�ة؟!. في التصور االول�ي ان الواليات 
المتحدة االمريكية تكشف عن مخطط جديد 
الدارة الصراع السياسي والعسكري واالمني 
في العراق والمنطقة العربية يمتد من ساحة 
التحري�ر الى جبهات القتال مع داعش مرورا 
بالس�فارة االمريكية في بغ�داد وينتهي عند 

مهمة رجال الماسونية في العراق!.
اعلن ان واش�نطن ليس�ت في وارد تقديم 
مس�اعدتها  او  العراقي�ة  للحكوم�ة  الدع�م 
في التغل�ب على التحدي�ات والمصاعب التي 
تواجهه�ا س�واء كان�ت تحدي�ات اقتصادية 
او سياس�ية او امنية او عس�كرية وكل الذي 

تقدمه كام في الدعم وحديث في المس�اندة 
االممي�ة. الماس�ونية ه�ذه الم�رة تطل عبر 
رجال يهود عراقيين عاش�وا في الغرب وفي 
الواليات المتح�دة االمريكي�ة يعملون تحت 
عناوي�ن فكرية وتراثية عراقية مثل تش�كيل 
اللج�ان والجمعي�ات التراثي�ة للحف�اظ على 
اللهج�ة العراقي�ة القديمة وم�ن خال هذه 
الماس�ونية  تتس�لل  والعناوي�ن  اليافط�ات 
ال�ى الع�راق وتتخذ لها لجان�ا ومقرات تحت 
عناوي�ن معينة لكنه�ا في الحقيقة تتش�كل 
وتتحرك ف�ي الواقع العراقي الذي يعيش هذا 
االضطراب العميق في السياس�ة واالقتصاد 
وف�ي ترتي�ب مكون�ات الحكوم�ة العراقية 

وف�ي الصراع م�ع داعش وتعمل على ش�كل 
ارس�اليات تبش�يرية ليس للفكر اليهودي او 
المس�يحية او دعم اللهج�ة العراقية انما في 
عناوي�ن حديثة له�ا عاق�ة بالديموقراطية 
ومس�تقبل الش�باب ومطالب ث�ورات الربيع 
العربي واختيار نوع القادة السياسيين الذين 

يتولون قيادة اوطانهم.
الماس�ونية العالمية تعمل على اس�قاط 
التجرب�ة الوطني�ة العراقي�ة جنب�ا الى جنب 
داعش ال�ذي يتولى ادارة الجانب العس�كري 
الوطني�ة  التجرب�ة  اس�قاط  مش�روع  م�ن 
العراقي�ة وه�ذا ه�و المش�روع ال�ذي ننب�ه 
الميامي�ن  وش�بابنا  المتظاهري�ن  اخوتن�ا 

م�ن االنج�رار الى اتون�ه العميق�ة. نحن مع 
المطالب المش�روعة التي رفعته�ا المايين 
من ابن�اء االم�ة العراقية ومع ش�بابنا وهو 
يهت�ف للمطال�ب وبن�اء الدولة وفق اس�س 
الديمقراطي�ة والتحدي�ث ومحاربة الفس�اد 
ولكننا لسنا مع اغراق البلد بالفوضى والتمرد 
والرصاص والقتل واس�قاط الدولة العراقية 
وهو هدف تعمل تلك االرس�اليات الماسونية 

من اجله وهو ماالنسمح به ابدا.
ان المرجعي�ة الديني�ة فوض�ت الحكومة 
العراقي�ة بتنفي�ذ حزم االصاح�ات الوطنية 
العميقة واطلقت ورشة البناء والتحديث من 
خال مطالب الجماهي�ر العراقية وهتافاتها 

اليم�ان المرجعي�ة الديني�ة بح�ق االم�ة في 
االعت�راض وفي ني�ل الحقوق واس�تردادها 
ومحاربة الفس�اد وتنقية االج�واء العراقية 
الذي�ن تس�ببوا بس�قوط  من�ه ومحاكم�ة  
الموص�ل وع�دد م�ن االراض�ي العراقية بيد 
داع�ش االرهابي. م�ع اس�تمرار التظاهرات 
المطالب�ة بالحقوق ونبذ الفاس�دين والقتلة 
والمجرمي�ن ولكنن�ا م�ع تنبيه ش�بابنا الى 
المزيد من اليقظة والحذر الشديد من السماح 
لتلك المجموعات الماسونية من ان تلعب في 
س�احة التحرير واالخطر ان تصل الى توجيه 
التظاهرات حس�ب مزاجها وخطتها وخطها 
ومش�روعها. السفارة االمريكية طرف داعم 

للماسونية ورجلها ادوين شامول الذي خرج 
م�ن العراق عام 1971 ال�ى الغرب والواليات 
المتح�دة االمريكي�ة وه�و مس�ؤول تنظيم 
الماس�ونية ف�ي الع�راق ولديه مش�روع في 
هذا االطار ويجب التركيز على هذا المشروع 

وتنبيه اخوتنا المتظاهرين منه.
وحتى ال نطيح بمش�روعنا الوطني الذي 
خرجنا من اجله للشارع ال بد من التركيز على 
المطال�ب الوطني�ة في الخدم�ات ومكافحة 
م�ن  السياس�ية  االج�واء  وتنقي�ة  الفس�اد 
المخربي�ن والمنافقين ممن يعتاش�ون على 
ال�دم العراق�ي ومعاناة االم�ة العراقية يجب 
التركيز على دعم حكومة العبادي ورفع صور 
الرئي�س في التظاهرات لكي نش�جع وندعم 
ونق�دم كل اش�كال المس�اعدة له�ذا الرج�ل 
المخل�ص ونعينه على نفس�ه واالثقال التي 
يحملها والمجموعات الضاغطة التي تحاول 
عرقلة سير االصاحات واالهم )وهي رسالة 
له( ان تتشكل لجنة من وزراء الحكومة التي 
يتراسها تشرف على تنفيذ حزمة االصاحات 
العميقة التي ينتظرها الش�ارع فالمعلومات 
ال�واردة ان الرئيس يتح�رك على االصاحات 
بمف�رده دون االس�تعانة برج�ال الحكومة 
التي تقف معه وهي التي تش�كلت لانضمام 

اليه في جهده لرئاسة الوزارة العراقية.
ال اخف�ي م�ا اعلن�ه البعض ف�ي العملية 
السياس�ية م�ن ان غي�اب تل�ك اللجن�ة م�ن 
داخل مجلس ال�وزراء حيث تمثل كافة الكتل 
السياس�ية مقدم�ة لدكتاتورية جديدة 
تتحرك باسم االصاحات لفرض واقع 
معي�ن وهنال�ك اجتماع�ات بين طرف 
شيعي وكيانات سياسية سنية وطرف 
ف�ي  نياب�ي  لتش�كيل مح�ور  ك�ردي 
البرلمان الضع�اف العب�ادي او قبوله 

باشراكها في حوار االصاحات الجارية.
اش�راك  ال�ى  مخلص�ا  العب�ادي  ندع�وا 
المكونات السياسية في ما تريد ان تنجز من 
اصاح�ات وان يكون »حدي�ث االصاحات« 
ج�زءا من واق�ع اجتماعات مجل�س الوزراء 
كما ادعو المكونات »الغاضبة« على سياسة 
الت�روي واله�دوء والحكم�ة  الرئي�س ال�ى 
والتعق�ل والصبر الن التح�دي كبير وداعش 
ينتظ�ر منك�����م اي خاف لتوس�يع رقعة 
احتال�ه للمزيد من الت�راب العراقي ومن ثم 
اسقاط التجربة انتصارا للمشروع الماسوني 

في العراق.

واشنطن ليست في وارد تقديم الدعم للحكومة العراقية أو مساعدتها في التغلب على التحديات
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العامري: ما جيري يف األنبار عملية تطويق

النفط: إقليم كردستان سلم أقل من 50 باملئة 
من االتفاق النفطي وفق املوازنة

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مصدر نيابي رفيع، أمس االربعاء، أن رئيس 
مجلس النواب س�ليم الجب�وري وجه ان�ذاراً نهائياً إلى 
30 نائباً بس�بب تكرار غياباتهم عن جلس�ات البرلمان، 
وأشار الى أن الجبوري سيعمد الى الغاء عضوية النواب 
ف�ي حال تواص�ل غياباتهم. وقال المص�در، إن »رئيس 
البرلمان س�ليم الجبوري وجه انذاراً نهائياً الى 30 نائباً 
بسبب تكرار غياباتهم عن الجلسات ووصولها إلى الحد 
المق�رر«، مبين�ا ان »الجبوري ابلغ الن�واب ان المجلس 
س�يعمد إلى إلغاء عضويتهم فيما لو تواصلت غياباتهم 
وتجاوزت الحد المقرر، بحس�ب النظام النظام الداخلي 

للمجلس«.
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكش�ف عن اسمه، 
أن »البع�ض من الن�واب تعهد بالحضور في الجلس�ات 

المقبلة او االجتماعات التي تعقدها لجان المجلس«.

      د. سيف الدين الدراجي

س�معت عنه كثي�راً ع�ن طريق وال�دي رعاه 
الله، فقد حدثني عن ش�خصه وتواضعه ونزاهته 
وأخاقه العالية، ولق�در حب أبي إليه، احببته في 
الل�ه قبل ان أراه، وحين التقيت به اول مرة ايقنت 
أن م�ا ذكره أبي بحقه هو أقل مما هو عليه فعاً، 
فلل�ه درك يا فريق علي، فقدك العراق في وقت هو 

بأمس الحاجة فيه إلى أبناء الشرفاء المخلصين.
أُشهد الله تعالى، اني لم ار منك او اسمع عنك إال 
خيراً، اسأل الله أن يتغمدك بواسع مغفرته يا عمي 
»كما كنت تحب أن أناديك، )ال تكلي سيادة الفريق 
لو استاد، اني عمك اخو ابوك، كلي عمي(«، واسأل 
الله ان يلهمنا واهلك وذويك الصبر والسلوان، وانا 

لله وانا اليه راجعون.
ابن اخيك/ سيف الدين الدراجي

عهدت�ك واعظ����اً ف�ي كل خطب وانت اليوم 
اوعظ منك حّي

تش�يعك القلوب وأنت فيها حبيب�اً طاهراً عفاً 
نقّي

رحل�ت وف�ي الحش�ا مل����ي�ون ج�رح على 
فرق��اك تدمي جانبّي

الربملان يوجه انذارًا هنائيًا 
لـ »30« نائبًا بسبب غياباهتم 

الفريق الركن عيل فكري
      بغداد / المستقبل العراقي يف ذمة اهلل تعاىل

عد االمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، 
أمس االربعاء، ما يجري من معارك في محافظة 

االنب�ار »عملي�ة تطوي�ق«، 
فيما اكد ان المعركة مع 

»داعش« ليست سهلة.
في  العام�ري  وق�ال 
حديث لعدد من وس�ائل 
االع�ام، إن »م�ا يجري 
م�ن عملي�ات عس�كرية 
االنبار هي  في محافظة 
وتجري  تطويق  عمليات 
على قدم وس�اق«، مبيناً 

أن »القت�ال يج�ري م�ع مقاتلي�ن قادمي�ن م�ن 
108 دول ج�اءوا ال�ى س�وريا والع�راق«. واكد 
العام�ري أن »المعركة مع تنظيم داعش ليس�ت 
س�هلة«، مش�يراً ال�ى ان »االنتص�ار بحاجة الى 
الزمن«. يذكر ان محافظة االنبار ش�هدت معارك 
تنظيم  عنيف�ة وس�يطرة 
)داعش( عل�ى اغلب مدن 
المحافظة ومنها الرمادي 
والمناطق  والف���لوج�ة 
المئات  الغربية وس�قوط 
من الق���تل�ى والجرحى 
الجي�ش  عناص�ر  بي�ن 
والشرطة والمدنيين خال 

المواجهات.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن المتحدث باسم وزارة 
النف�ط عاص�م جه�اد، أم�س 
الثاثاء، أن إقليم كردستان سلم 
أقل م�ن 50 بالمئة م�ن النفط 
المتف�ق علي�ة وف�ق الموازنة 
م�ا تس�بب بعج�ز كبي�ر فيها. 
وقال جهاد، ان »المش�اكل بين 
اإلقليم والمركز ليس�ت حديثة 
وتم االتفاق على حل الخافات 
بالحوار ضمن ش�روط تشكيل 
الحكوم�ة الحالي�ة«. وأض�اف 

جه�اد أن »هناك كميات حددت 
اقره�ا  الت�ي  الموازن�ة  وف�ق 
البرلمان لتأخذ مقابلها حصتها 
البالغ�ة %17«، مش�يراً إلى أن 
»م�ا س�لمه اإلقلي�م للحكومة 
ال�50%  يتج�اوز  لم  االتحادية 
م�ن االتفاق م�ا تس�بب بعجز 
وكان  الموازن�ة«.  ف�ي  كبي�ر 
رئيس إقليم كردستان مسعود 
البارزان�ي أك�د أن أربي�ل تريد 
تنفي�ذ االتفاقي�ة النفطي�ة مع 
بغداد »وفق ما تم فهمها«، فيما 
هدد ببيع نفط اإلقليم »بش�كل 

مباش�ر« في حال عدم إرس�ال 
المالي�ة.  المس�تحقات  بغ�داد 
يذك�ر أن مجلس ال�وزراء قرر 
النفطي  االتفاق  الموافقة على 
بي�ن بغ�داد وإقليم كردس�تان 
الذي ينص على تس�ليم اإلقليم 
م�ا ال يقل ع�ن 250 ألف برميل 
نفط يومي�اً إلى بغ�داد لغرض 
التصدي�ر، وذل�ك عق�ب توصل 
الوفد الكردي برئاسة نيجرفان 
البارزاني مع الحكومة العراقية 
إلى اتفاق بش�أن حصة اإلقليم 

في الموازنة وتصدير النفط.

نائبة تتهم »إرسائيل« بافتعال أزمة هبوط أسعار النفط

االحزاب الكردية تتفق عىل عدد من صالحيات 
رئيس اقليم كردستان

     بغداد / المستقبل العراقي

اتهم�ت عض�و اللجن�ة المالية 
التميم�ي، أمس  النيابي�ة ماج�دة 
بالوق�وف  »إس�رائيل«  األربع�اء، 
وراء هبوط أسعار النفط العالمية، 
الفتة الى ان تلك المس�اعي غايتها 
تصفية حسابات سياسية وضرب 

اقتصاد دول معينة .
وقال�ت التميمي ان »إس�رائيل 
الح�رب  ع�ن  االبتع�اد  تح�اول 
ف�ي  أعدائه�ا  م�ع  المباش�رة 

أس�لوب  ال�ى  فلج�أت  المنطق�ة 
صناع�ة األدوات وتدمير الخصوم 
وإنه�اك  وعس�كريا  اقتصادي�ا 
 .« داخلي�ة  بمش�كات  المنطق�ة 
وأضافت ان »الحروب والمش�اكل 
في المنطقة كان عّرابها إس�رائيل 
وبع�ض الدول المتواطئ�ة معها » 
الفتة الى ان »االزمات االقتصادية 
كان�ت  النف�ط  أس�عار  وهب�وط 
بدف�ع وتوجي�ه م�ن حكوم�ة تل 
أبيب وتعاون واش�نطن والمملكة 
الس�عودية إللحاق الض�رر بالدول 

النفطية التي تشكل عنصر القوى 
والممانعة في العالم وهي روسيا 
وإي�ران وفنزوي�ا وكذل�ك تدمير 

اقتصاد العراق لغايات اخرى«.
يذكر ان اس�عار النف�ط وعلى 
م�دى األس�ابيع الثمان�ي األخيرة 
عانت م�ن هبوط مس�تمر ، حيث 
أنهت أسعار النفط األسبوع األخير 
على انخف�اض غير مس�بوق منذ 
األزمة المالي�ة العالمية في 2009 
ليه�وي النف�ط األميركي دون 40 

دوالرا للبرميل.

     بغداد / المستقبل العراقي

ذك�رت تقارير كردية ان االحزاب الكردية الرئيس�ة 
الخمسة المجتمعين في اربيل منذ ساعات، اتفقت على 

عدد من الصاحيات الخاصة برئيس االقليم.
وقال�ت محط�ة NRT الكردي�ة ف�ي تقري�ر، ان من 
صاحي�ات رئيس االقليم دعوة البرلمان لعقد جلس�ته 
االولى بعد اجراء االنتخابات، كما ان له المصادقة على 

مشاريع القوانين المقدمة من البرلمان او رفضها.
كما منح رئيس االقليم حق تقديم مشاريع القوانين 

للبرلمان للتصويت عليها.
كما له اصدار مرس�وم اقليمي قبول استقالة رئيس 
الحكومة او اي وزير من وزرائها كما اتفق المجتمعون 
على ان لرئيس االقليم اعان حالة الطورائ وتنظيمها.

وكانت االحزاب الرئيس�ة الخم�س االتحاد الوطني 

واالتح�اد  الكردس�تاني  والديمقراط�ي  الكردس�تاني 
االس�امي وحرك�ة التغيي�ر والجماعة االس�امية قد 
دخل�ت ف�ي اجتماع مغل�ق بعيد ع�ن اعين المراس�لين 
وعدس�ات الكامرات قبيل ظه�ر االربعاء للتباحث حول 

سبل التوصل التفاق لحل ازمة رئاسة االقليم.



صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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      بغداد / المستقبل العراقي

اعلن وزير الثقافة فرياد راوندوزي عن تثبيت العقود على المالك الدائم سيكون على مراحل، وبحسب 
توفر الدرجات الش�اغرة. وق�ال رواندزي في بيان تلقت »المس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن »وزارة 
الثقاف�ة ل�م تحصل على درج�ات وظيفية جديدة في موازن�ة العام الج�اري 2015 وأن تعيين موظفي 

العقود سيكون بملء الدرجات الشاغرة الناجمة عن حركة المالك )التقاعد واالقالْة(«.
وبّين إن »تثبيت العقود س�يكون على مراحل، وبحس�ب توفر الدرجات الشاغرة«، مبينا أن »الوزارة 
س�تأخذ في عي�ن االعتبار عدداً من النق�اط في المفاضلة بي�ن الموظفين في تسلس�ل التثبيت، ومنها 

سنوات خدمة، العقد، والخبرة، والشهادة، والكفاءة، والتزام الموظف بالعمل«.
وأض�اف »كما أن تثبيت الموظفين س�يلتزم بالضوابط والتعليمات الصادرة ع�ن وزارة المالية، مع 
مراعاة حاجة أسر الشهداء وضحايا اإلرهاب والتوزيع العادل بين المحافظات، وحاجة دوائر الوزارة«. 
وأك�د عل�ى ان »عملية التثبيت لن تتم دفعة واحدة لعدم توفر الدرج�ات الكافية حالياً، متعهداً في نفس 

الوقت بأن تشمل أكبر عدد ممكن من المتعاقدين حتى يتم تثبيتهم جميعا في أقرب وقت«.

الثقافة: تعيني موظفي العقود يف الدرجات الشاغرة 

      المستقبل العراقي/ نهاد فالح

ضحى محمود  الكبيسي بكل ما 
يملك، ليشتري حريته وخالصه من 
براث�ن تنظيم »داع�ش«، في رحلة 
المخاطر التي استغرقت أسبوعين 
بمحافظ�ة  الرطب�ة  قض�اء  م�ن 
االنب�ار, ال�ذي حوله اإلره�اب إلى 

سجن كبير, للعاصمة بغداد.   
وتشهد الرطبة, احد اكبر أقضية  
االنب�ار,  هجرت قس�رية للمناطق 
األخ�رى بعدم�ا اس�تباح »داعش« 
كل ش�يء، وأطاح بكرامة اإلنسان 
المخالفي�ن  اخ�ذ يض�ع  عندم�ا   ،
لمنهج�ه المنحرف داخ�ل أقفاص 

حديدية، وكأنهم حيوانات.
يضيق�ون  »الدواع�ش«  وب�ات 
على أهالي المدين�ة, فتارة يرتكب 
مجازر بشعة بحقهم, وتارة أخرى 
يمنعهم من مغادرة مدينتهم, حتى 
أنه اخذ يصادر المنازل ويس�تحوذ 
على ممتل�كات النازحين. ويتحدث 
الكبيس�ي )45 عام�ا( ع�ن قص�ة 
مغادرت�ه »الرطب�ة« متوجه�ا إلى 
اس�تغرقت  »رحلت�ه  أن  بغ�داد، 
أس�بوعين حت�ى وص�ل العاصمة، 
بع�د أن عّرض حياته وأس�رته إلى 
الخطر، بس�بب المسافات الطويلة 
التي قطعوها في الصحراء للهروب 
بعيدا عن أعين عناصر »الدواعش«. 
الكبيسي الذي عزا تركه للرطبة إلى 
انعدام أن العمل،والتعليم، وبس�بب 

التنظي�م  عناص�ر  معامل�ة  س�وء 
اإلرهاب�ي«، , اعتب�ر أن »من تبقى 
من األهالي داخل الرطبة يعيشون 
في س�جن كبير، بين يدي سجانين 
يتعامل�ون  الرحم�ة،  يعرف�ون  ال 
مع معارضيه�م على أنه�م أعداء، 

وكفرة، ومرتدين«.
وسبق لمصدر في قيادة عمليات 
تنظي�م  ب�ان  كش�ف   أن  االنب�ار، 
»داع�ش« احتج�ز العش�رات م�ن 
لمنهجه«  »المخالفين  األش�خاص 
داخ�ل أقفاص حديد، في األس�واق 

العامة.
ووفق�ا للمصدر األمن�ي, فان« 
تنظي�م »داع�ش« وض�ع أقف�اص 
حديد كبيرة، وسط األسواق العامة 
في قضاءي القائم والرطبة والمدن 
الغربية لألنبار«، مبيناً أن »التنظيم 
احتجز العشرات من المدنيين ممن 
لم يحلقوا لحاهم وممن يش�ربون 
السكائر في طريقة تعذيب واهانة 

جديدتين للمواطنين«.
أن  إل�ى   المص�در,  ولف�ت 
بض�رب  يقوم�ون  »اإلرهابيي�ن 
المدنيي�ن داخل األقفاص ممن يتم 
احتجازهم وإجبارهم على ش�رب 
الماء الس�اخن ووضع الطين على 

وجوههم ».
وإليقاف نزوح المدنيين, صادر 
تنظيم داعش، عشرات المنازل التي 
تعود لمواطنين بس�بب مغادرتهم 
المدينة دون إذن التنظيم اإلرهابي 

الذي منع الخروج منها.
الكبيس�ي، أح�د  وق�ال ج�راح 
ش�يوخ ووجه�اء قض�اء الرطبة، 
وأحد الذين صادر التنظيم أمالكهم 
عقب مغادرته القضاء، إن »داعش 
أجب�ر جمي�ع األهالي عل�ى البقاء 
ع�ن  يعل�ن  أن  دون  الرطب�ة  ف�ي 

س�بب ذل�ك«. وبي�ن ان »كل م�ن 
يحاول مغادرتها يتعرض للس�جن 
والتعذي�ب والحج�ز داخ�ل قفص 
حدي�دي، وس�ط الس�وق، وعل�ى 
م�رأى المارة للتش�هير به وليكون 

عبرة لكل من يخالف أوامره«.
وأضاف الكبيس�ي، أن » داعش 

الماضي�ة  الفت�رة  خ�الل  ص�ادر 
عش�رات المن�ازل واألم�الك الت�ي 
عق�ب  القض�اء،  ألهال�ي  تع�ود 
خروجهم من�ه، دون علم التنظيم، 
وأنشأ س�وقا لبيع ممتلكات وأثاث 
المواطنين الذي صدر بحقهم حكم 
المخالفة بأسعار زهيدة، بما فيها 

المالبس وألعاب األطفال«.
وفي بداية شهر تموز الماضي, 
نف�ذت طائ�رات حربي�ة ، غ�ارات 
جوي�ة عل�ى قض�اء الرطب�ة غرب 
مدينة الرمادي, أس�فرت عن مقتل 
أمي�ر قضاء الرطب�ة التابع لتنظيم 
داع�ش المدع�و مش�عان حس�ين 

ساير.
وعّب�ر عن اس�تيائه م�ن أعمال 
التنظي�م، قائال »ما يقوم به داعش 
الي�وم، إهانة واس�تخفاف بأرواح 
يعان�ون  الذي�ن  الن�اس،  وكرام�ة 
أصال من البطال�ة وقطع الرواتب، 

وانعدام فرص العمل«.
وتنفذ القوات األمنية المدعومة 
بالحشد الشعبي ومقاتلي العشائر 
وطي�ران الجي�ش والق�وة الجوية 
هجمات وضربات يومية تستهدف 
معاقل »داعش« في األنبار ومناطق 
أخرى، تس�فر عن مقتل العش�رات 
م�ن عناصر التنظيم وتدمير العديد 

من مقاّره يومياً.
وفي تط�ور امني نوع�ي قتلت 
ق�وات عملي�ات الجزي�رة والبادية 
9 إرهابيي�ن م�ن تنظي�م »داعش« 
وتدمي�ر 5 مركب�ات للتنظي�م في 
عملي�ات  قائ�د  وق�ال  البغ�دادي. 
الجزي�رة والبادي�ة بالوكالة اللواء 
عل�ي إبراهيم دبعون ، ان »قوة من 
قي�ادة عملي�ات الجزي�رة والبادية 
وباش�تراك المدفعي�ة تمكن�ت من 
قص�ف وتدمي�ر خمس�ة مركبات 
ثقيل�ة،  أس�لحة  تحم�ل  لداع�ش 
وقتل تس�عة ارهابيين ف�ي ناحية 
البغدادي )90كم غرب الرمادي(«.

وأضاف دبعون ان »قوة أخرى من 
العمليات اس�تطاعت تفكيك حزام 
ناسف وتدمير مدفع هاون للتنظيم 

في ناحية البغدادي«.

»داعش« حيول الرطبة إىل »سجن كبري«.. واهلاربون: خرسنا كل يش من اجل كرامتنا
يستخدم األقفاص لمحاسبة المخالفين لمنهجه المنحرف
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وزارة  ف�ي  مطلع�ة  مص�ادر  قال�ت 
 F16 الدفاع, أم�س األربعاء, بان طائرات
األمريكية التي تس�لمها الع�راق مؤخراً, 
ستبدأ بش�ن غاراتها ضد تنظيم »داعش« 
اإلرهاب�ي بمحافظت�ي االنب�ار وص�الح 

الدين األسبوع المقبل.
وبالتزام�ن م�ع هذا اإلع�الن, حققت 
القوات األمنية مدعومة بالحشد الشعبي 
انتص�ارات كبي�رة ونوعي�ة ف�ي جبهات 
متعددة, أبرزها بيجي وكركوك .وبحسب 
 F16 ��مص�در مطل�ع, ف�ان »طائرات ال
والطيارين العراقيين سيباشرون عمليات 
القصف عل�ى اوكار داعش اإلرهابية في 
محافظت�ي ص�الح الدين واالنب�ار األحد 

المقبل«.
الفري�ق  الجوي�ة  الق�وة  قائ�د  وكان 
الطي�ار الركن أن�ور حمه أمي�ن أعلن في 
وق�ت س�ابق أن طائ�رات ال�� F16 التي 
تس�لمها العراق اليوم جاهزة ومعدة لدك 
اإلرهاب، مش�يراً إلى أن المه�ام القتالية 
ستبدأ بعد تنفيذ عدة طلعات، وأن وصول 
وجبات اخرى من ال�F16 خالل األسابيع 

المقبلة.
بم�وازاة ذل�ك, أعلنت الق�وات األمنية 
عن تطهير منطقة تل ابو جراد في بيجي 
بالكام�ل م�ن تنظي�م داع�ش االرهابي، 
مبين�ة مقت�ل 22 عنص�راً م�ن التنظيم. 
وبه�ذا ف�ان منطقة ت�ل جراد, اح�د ابرز 
معاقل اإلرهاب في بيجي, تمت السيطرة 
عليها بشكل كامل من قبل القوات األمنية 

والحشد الشعبي.
على صعيد متصل, قالت خلية اإلعالم 
الحربي أن أبطال قوات الحش�د الش�عبي 
تمكن�وا م�ن توجي�ه ضرب�ات موجع�ة 
لعصاب�ات داع�ش اإلرهابي�ة المتواجدة 
ف�ي منطقة البش�ير جن�وب كركوك بعد 
محاولة الدواعش التعرض واالقتراب من 

سواتر قوات الحشد.
الحش�د  مجاه�دي  ان  البي�ان  واك�د 
الش�عبي االبطال تمكن�وا من قتل وجرح 
العشرات منهم واالستيالء على اسلحتهم 

ومعداتهم والياتهم.
ووفقاً لمصدر في قوات البيش�مركة 
بمحافظة كركوك، ف�أن طيران التحالف 

الدولي دمر جسراً أنشأه تنظيم »داعش« 
للتنق�ل بي�ن الم�دن التي يس�يطر عليها، 
أن  المص�در،  وق�ال  المحافظ�ة.  غ�رب 

»طائ�رات التحال�ف الدولي نف�ذت، غارة 
جوية اس�تهدفت جس�راً أنش�أه عناصر 
تنظيم »داعش« كان يسهل نقل المقاتلين 

واألرزاق بين قرى قضاء داقوق مع قضاء 
الحويج�ة. وأضاف المصدر، أن »الجس�ر 
يعد الوحيد من نوع�ه الذي تم بناؤه بعد 

حزي�ران من العام الماض�ي 2014، وهو 
مك�ون من دعام�ات كونكريتي�ة وقطع 
حدي�د يبل�غ ارتفاعه 3 أمت�ار وعرضه 3 

أمتار«.وف�ي بيان منفص�ل, أعلنت خلية 
اإلع�الم الحرب�ي، ع�ن تنفي�ذ الطي�ران 
الحرب�ي العراقي، خمس غ�ارات مكثفة 
عل�ى مواق�ع ل�«داعش« ف�ي محافظات 
نين�وى واألنب�ار بالتعاون م�ع األجهزة 
االس�تخبارية المعنية، أس�فرت عن قتل 
أو جرح العش�رات م�ن ارهابيي التنظيم، 
بينهم قياديون عدة، وتدمير معس�كرات 
وآلي�ات له.وقال�ت الخلي�ة، إن »صق�ور 
الج�و األبطال وجه�وا ضربة بالتنس�يق 
والتحقيق�ات  المعلوم�ات  وكال�ة  م�ع 
االتحادية، أس�فرت عن مقتل ما يس�مى 
الوالي الش�رعي الس�ابق لمنطق�ة الرقة 
الس�ورية، وتدمي�ر رت�ل للدواع�ش ف�ي 

منطقة الورشان في الموصل«.
وأضاف�ت خلي�ة اإلع�الم الحربي، أن 
»الق�وة الجوي�ة وجهت ضرب�ة قاصمة 
بطائرات الس�وخوي، على معس�كر عين 
الف�رس، بن�اء على معلومات م�ن وكالة 
االس�تخبارات والتحقيق�ات االتحادي�ة، 
أس�فرت ع�ن تدمي�ر المعس�كر بالكامل 
وقت�ل أمي�ر قاطع غ�رب الالين وس�بعة 
م�ن معاوني�ه، فضالً عن قتل المس�ؤول 
العس�كري للقاط�ع نفس�ه وس�بعة من 
معاوني�ه، وقتل عدد كبي�ر منهم وتدمير 
أسلحة واعتدة وآليات للتنظيم اإلرهابي«. 
وأوضح�ت الخلي�ة، أن »الق�وة الجوي�ة 
العراقية وجهت ضربة أخرى بالتنس�يق 
م�ع وكال�ة االس�تخبارات والتحقيق�ات 
االتحادي�ة أدت إلى قتل القائد العس�كري 
لمنطق�ة أب�و ماري�ا، ف�ي تلعف�ر، غرب 
الموص�ل، وح�رق وتدمير ث�الث عجالت 

تحوي منصات إلطالق الصواريخ«.
وتابع�ت خلي�ة اإلع�الم الحرب�ي، أن 
»ابط�ال الق�وة الجوي�ة العراقي�ة نفذوا 
طلعتي�ن جويتي�ن بن�اء عل�ى معلومات 
م�ن وكال�ة االس�تخبارات والتحقيقات، 
أولها استهدفت رتالً للدواعش في األنبار 
قرب الحدود الس�ورية أس�فرت عن قتل 
اإلرهابي أبو سالم، قائد إداري للدواعش، 
س�عودي  حم�ادي،  أحم�د  واإلرهاب�ي 
الجنس�ية، و25 إرهابياً«، مس�تطردة أن 
»الطلعة الثانية اس�تهدفت رتالً للدواعش 
في منطق�ة الوائلي�ة، وبصحبتهم عجلة 
حمل كبيرة مفخخة تم تدميرها وقتل 50 

إرهابياً من عصابات داعش«.

األحد.. الـ »F16« تدخل املعركة يف االنبار وصالح الدين
سالح الجو يواصل حصد عناصر »داعش«

122 خـرجيـا يـرددون القسـم للعمـل قضـاة يف املحـاكـم
القاضي المحمود: مضاعفة أعداد القضاة يتناسب مع كرامة وقدسية المهنة 

       بغداد / المستقبل العراقي

التأهي�ل  122 خريج�اً م�ن دورة  ردد 
األولى لمعه�د التطوير القضائ�ي التابعة 
للس�لطة القضائي�ة والمعه�د القضائ�ي، 
القس�م أم�ام رئي�س الس�لطة القضائية 
االتحادية القاضي مدحت المحمود للعمل 
قضاة ف�ي محاكم البالد كافة، خالل حفل 

حضره عدد من رموز القضاء العراقي.
وق�ال القاض�ي المحم�ود  ف�ي كلمته 
»نحتف�ل الي�وم بمناس�بة تخ�رج الدفعة 
األولى من خريجي معهد التطوير القضائي 
التابع للسلطة القضائية البالغ عددهم 57 
قاضياً وقاضية، إضافة إلى 65 آخرين من 

خريجي المعهد القضائي«.
وأضاف »بهذا يكون العدد 122 خريجاً، 
ليزداد الطاقم القضائ�ي بنحو ألف قاض، 
عّم�ا كان علي�ه الح�ال قب�ل 2003، حيث 
وصل العدد حالياً إلى 1587 قاضياً وعضو 

ادعاء عام«.
وأش�ار إلى أن »مضاعف�ة أعداد هؤالء 
القض�اة ج�اء بنحو يتناس�ب م�ع كرامة 
وقدسية مهنة القضاء«، معرباً عن سعادته 
ب�«زيادة الطواقم القضائية لتأخذ دورها 
في تحقيق رسالة القضاء من خالل تطبيق 
القواني�ن بأمان�ة وحي�اد والوص�ول إلى 
العدالة وحماية حقوق اإلنس�ان وتكريس 

استقالل القضاء وسيادة القانون«.
وفيم�ا تح�ّدث ع�ن صعوب�ة صناع�ة 
أن�ه  ليوض�ح  المحم�ود  ع�اد  القاض�ي، 
»بالهمة العالي�ة نجتاز الصعاب، وهو مع 

حصل مع جميع الخريجين«.
 وتاب�ع »اعتدن�ا في كل عام بمناس�بة 
القض�اة  م�ن  جدي�دة  كوكب�ة  انضم�ام 

الس�لطة  إل�ى  الع�ام  االدع�اء  وأعض�اء 
القضائي�ة االتحادية أن نق�ف قبلها وقفة 

دراسة وتأمل«.
ويقف المحمود مراجعاً محطة التقدم 
األخيرة لمس�يرة القض�اء، ويؤكد أنه »تم 
تقييمه�ا لمعرف�ة ايجابيتها وتش�خيص 
الس�لبيات ألج�ل دراس�تها بموضوعي�ة 

وشفافية على وفق الكفاءة والنزاهة«.
وال يتخ�ّوف رئيس الس�لطة القضائية 
م�ن »معالجة الخطأ أو الس�لبية برغم كل 
الظ�روف التي تمر بها البالد وانعكاس�ها 

على العمل القضائي«.
قض�اة  إل�ى  دع�وة  »وجهن�ا  وأردف 
الع�راق وأعض�اء االدع�اء الع�ام للتجمع 
ف�ي كل منطقة اس�تئنافية إلب�داء آرائهم 
ومقترحاته�م بخص�وص تطوي�ر العمل 

القضائي في 15 من آب الحالي«.
اآلراء  »قدم�ت  المحم�ود  واس�تطرد 
والمقترح�ات وت�م تصنيفه�ا وعرضه�ا 
في الجلس�ة االس�تثنائية لمجلس القضاء 
األعل�ى في 17 م�ن آب الحال�ي وبحضور 
كام�ل أعضائه«، الفتاً إل�ى »االعتماد على 
ما يص�ب في تحقيق اله�دف المرجو منه 

في جو ديمقراطي حر«.
وذه�ب إل�ى أن »بع�ض المقترح�ات 
تتعلق بالطلب من مجلس النواب لإلسراع 
بتش�ريع القوانين المرس�لة من الس�لطة 

القضائية االتحادية«.
وذك�ر المحمود انه »تمت االس�تجابة 
مؤخ�راً لطلبنا بخصوص تش�ريع قانون 
الجوازات المرس�ل إلى رئاسة الجمهورية 
من�ذ الع�ام 2006، وال�ذي يجع�ل محاكم 
المحافظ�ات تنظ�ر  الجن�ح ف�ي جمي�ع 
ف�ي المخالف�ات المترتب�ة عل�ى قان�ون 

الس�لطة  رئي�س  ون�ّوه  الج�وازات«. 
القضائية ب�«مش�روع قان�ون المرافعات 
المدني�ة المرس�ل إل�ى مجل�س ال�وزراء 
ف�ي 2014/12/23 لتقديم�ه إلى مجلس 

النواب«.
وزاد المحمود أن »هذا المشروع يرفع 
س�قف الدعاوى التي يطعن بها اس�تئنافا 
إل�ى مليون دين�ار حتى نخف�ف من عبء 

محاكم االستئناف«.
وي�رى أن »القانون الحالي ال ينس�جم 
إل�ى  منبه�اً  القضائي�ة«،  المس�يرة  م�ع 
»مقترح توحيد مدد الطعن لتجاوز اإلرباك 
الموج�ود فيها، وكذلك إناط�ة الطعن في 
األمور المس�تعجلة التي تصدرها محاكم  
األحوال الشخصية إلى محاكم االستئناف 
بصفته�ا التمييزي�ة، ب�دالً م�ن أن تأت�ي 
الدع�وى م�ن المناط�ق البعي�دة لمحكمة 

التمييز االتحادية«.
كم�ا تط�رق المحم�ود إلى »مش�روع 
قانون المحكمة االتحادية العليا المرس�ل 
إل�ى مجل�س الوزراء ف�ي 5 آب م�ن العام 
الماضي«، مبيناً أن »المش�روع تلكأ نظراً 

الختالفات معينة«.
وش�دد على أن »القان�ون الحالي نص 
عل�ى اس�تمرار رئيس وأعض�اء المحكمة 
م�دى العمر«، الفت�اً إل�ى »معارضتنا هذا 
المبدأ، ووضعنا مدة زمنية في المش�روع 
تبل�غ 12 س�نة لعضوي�ة رئي�س وأعضاء 
المحكمة االتحادية العليا، وهي س�تنتهي 

بعد أشهر قليلة«.
وأض�اف المحمود ان »ه�ذه المحكمة 
س�تحتضن بعدها عناصر جديدة تستطيع 
أن تمض�ي بالمس�يرة كما كان الس�لف«، 
وعّده�ا »ص�ورة لع�دم تمس�ك القض�اة 

بمراكزهم بل تنم عن اس�تعدادهم لتركها 
لم�ن يعقبهم بنفس المس�توى والروحية 
والحرص عل�ى تطبيق الدس�تور«، معرباً 
عن أمله بأن »يش�ّرع مجل�س النّواب هذا 

القانون بأسرع وقت«.
وكش�ف ع�ن »إرس�ال مش�روع جديد 
لقان�ون هيئ�ة اإلش�راف القضائ�ي ف�ي 
الخام�س م�ن نيس�ان الماض�ي ينط�وي 
عل�ى متغيرات تتناس�ب م�ع روح العصر 
والتجرب�ة، كما تم ارس�ال قان�ون االدارة 

العامة للسلطة القضائية ».
ام�ا بخصوص قان�ون اإلّدع�اء العام، 
اورد المحم�ود أن »مش�روعه أرس�ل في 
حزيران الماضي وأعطينا رؤية جديدة عن 

هذا الجهاز«.
القضائي�ة  الس�لطة  رئي�س  ويف�رق 
بين »نظ�ام االّدعاء العام ف�ي العراق عّما 
موج�ود في مصر«، موضح�اً أن »نظامنا 
رقاب�ي م�وروث م�ن التجربة الفرنس�ية 

للرقابة ومتابعة وتحقيق المشروعية«.
أم�ا ف�ي مص�ر، يؤك�د المحم�ود أن 
»االدع�اء العام يق�وم بواجب�ات المحقق 
وأش�اد  المش�روعية«،  مراقب�ة  ولي�س 
ب�«النظ�ام المتبع ف�ي الع�راق الذي كان 
محط إعج�اب قضاة وأعض�اء ادعاء عام 

في المؤتمرات الدولية«.
وقال إن »لجاناً قضائية متخصصة على 

مستوى عال وضعت هذه المشاريع«.
وأف�اد المحم�ود ب�«أنن�ا حرصنا على 
بق�اء نظام االدعاء العام م�ع منحه دفعة 
جدي�دة«، كم�ا دعا إل�ى »تش�ريع قانون 
تنظي�م ش�ؤون القضاة وأعض�اء االدعاء 
الع�ام أيضا المرس�ل  إلى األمان�ة العامة 

لمجلس الوزراء«.



وصف وجود حزب الله في سوريا بـ »الشرعي« وشكر عمان على تدخلها اإليجابي

استبع�د الرئي�س الس�وري بش�ار االسد 
التوص�ل إل�ى تسوي�ة قريب�ة للص�راع ف�ي 
سوريا، مش�يراً الى ان ذلك ال يمكن ان يتم اال 
بتوقف التدخالت الخارجي�ة بأشكالها كافة، 
وخصوص�ا ان »ال�دول الت�ي تدع�م اإلرهاب 
تف�رض شخصي�ات تمثله�ا ف�ي أي ح�وار، 
وهي ال تمثل الش�عب الس�وري«. كما رأى ان 
»الواليات المتحدة ال تريد لإلرهاب أن ينتصر 
كم�ا ال تريد ل�ه أن يضعف إل�ى درجة تسمح 
بتحقي�ق االستقرار في المنطق�ة بل تريد أن 

تبقى األمور تسير باتجاه الفوضى«.
وقال االسد، في مقابلة مع قناة »المنار«، 
رداً على سؤال بشأن احتمال التوصل الى حل 
قري�ب لالزمة في سوري�ا، »ال يمك�ن القول 
بأنن�ا وصلن�ا إلى رب�ع الساع�ة األخير حتى 
يتوقف أساس المش�كلة في سوري�ا، فهناك 
تفاصي�ل كثيرة، وعوامل متداخلة«، الفتاً الى 
ان »جوه�ر المش�كلة هو التدخ�ل الخارجي، 
ودفع األموال، وإرس�ال السالح واإلرهابيين 

إلى سوريا«.
واضاف االسد »عندم�ا نصل إلى المرحلة 
الت�ي تتوق�ف فيه�ا ال�دول المنغمس�ة ف�ي 
التآمر على سوريا عن دع�م اإلرهاب، عندها 
نستطي�ع أن نق�ول بأنن�ا وصلن�ا إل�ى رب�ع 
الساع�ة األخير، ألن التفاصيل األخرى في ما 
يسم�ى حالً سياسياً أو مس�اراً سياسياً أو أي 
شيء مش�ابه، أو أية إج�راءات أخرى، تصبح 

تفاصيل سهلة ليست ذات قيمة«.
ال�ى  رؤيت�ه  بش�أن  س�ؤال  عل�ى  وردا 
الح�ل السياسي، ق�ال االسد »أن�ا ال أستخدم 
عب�ارة )حل سياس�ي(، وانما عب�ارة )مسار 
سياسي(«، معتب�راً انه »لكي يك�ون للمسار 
السياس�ي تأثي�ر ال ب�د أن يك�ون بي�ن قوى 
سياسية سورية مستقلة تنتمي الى الش�عب 

السوري وجذورها سورية«.
وردا عل�ى س�ؤال بش�أن دخ�ول سلطنة 
عمان على خط األزمة السورية، وزيارة وزير 
الخارجية السوري ولي�د المعلم الى مسقط، 
قال االسد ان »لعم�ان دوراً مهماً في التعامل 
م�ع نق�اط التوت�ر المختلف�ة ف�ي منطقتنا، 
لدفعه�ا باتجاه الب�رود، والحق�اً الحل، ومن 
البديهي أن تك�ون زيارة وزي�ر الخارجية قد 
أت�ت في إطار بح�ث األزمة السوري�ة.. ومن 
البديه�ي أيض�اً أن يك�ون ال�دور العماني هو 

المساعدة في حلها«.
واشار االسد ال�ى ان هذه اللقاءات »كانت 
تهدف الى استطالع التصور السوري لكيفية 
الح�ل، وف�ي الوق�ت ذات�ه ه�م )العمانيون( 

يستطلعون األج�واء اإلقليمي�ة والدولية من 
خ�الل عالقاتهم للوصول الى ش�يء محدد«، 
لكن�ه رأى انه »من المبكر الحديث عن طبيعة 
الدور الذي يمكن أن تلعبه عمان«، قائالً »علينا 
أن ننتظ�ر استمرار هذا الحوار ومتابعته لكي 

نحدد الحقاً كيف تذهب األمور«.
وحول تكرر االعت�داءات االسرائيلية على 
سوريا، قال االس�د »لو عدنا الى تجربة لبنان 
خالل العق�ود الماضية، لوجدنا ان الذي جعل 
اسرائي�ل تتجرأ عل�ى اللبنانيين ه�و أن جزءاً 
منهم ك�ان يرتب�ط بالخ�ارج، وبعضهم كان 
يرتبط بإسرائيل... الش�يء ذات�ه يمكن قوله 

بالنسب�ة ال�ى سوري�ا، فعندما تك�ون هناك 
مجموعات سورية تقبل بالتعامل مع األعداء 
وتستدعيه�م للتدخل في سوري�ا فهذا يجّرئ 

اآلخرين على الوطن«.
ووافق األسد على حدي�ث االمين العام ل� 
»حزب الل�ه« السيد حس�ن نصرالله عن تغير 
قواعد االشتباك مع اسرائيل، وقال »مع األخذ 
ف�ي االعتب�ار الفارق بي�ن الساح�ة السورية 
والساحة اللبنانية«، موضحاً ان »الحدود بين 
المقاومة وإسرائيل هي المقاومة من الجانب 
اللبناني.. أما الحدود اآلن بيننا وبين إسرائيل 
فه�ي عم�الء إسرائيل«.وح�ول تقيي�م عمل 

مبعوث االم�م المتحدة إل�ى سوريا استيفان 
دي ميستورا، قال االسد »من الصعب أن يأتي 
شخ�ص بموافقة الوالي�ات المتحدة والغرب 

ألنه حيادي. لو كان حيادياً لما أتوا به«.
ورداً عل�ى سؤال بش�أن الجهود الروسية 
لعق�د مؤتم�ر »جني�ف 3«، قال االس�د »نحن 
نث�ق بالروس ثق�ة كبيرة، وه�م أثبتوا خالل 
ه�ذه األزمة منذ أربع سن�وات أنهم صادقون 
وشفاف�ون معن�ا بالعالقة ومبدئي�ون. لذلك 
عندما يلتقون بأطراف مختلفة ال يوجد لدينا 
قلق بش�أن محاول�ة هذه األطراف تش�ويش 

الصورة الحقيقية«.

واضاف »الروس لديهم عالقات وثيقة مع 
سوريا، وقادرون عل�ى معرفة كل ما يحصل 
بدق�ة، ونعتق�د أن ه�دف ال�روس ه�و جلب 
القوى السياسية باتجاه الحوار من أجل قطع 

الطريق على دعوات الحرب«.
وبش�أن الف�ارق بي�ن وج�ود مقاتلين ل� 
»ح�زب الله« عل�ى األرض السورية، وبين أن 
يكون لدى الطرف اآلخر مقاتلون من جنسيات 
غي�ر سورية، قال الرئيس األس�د: الفارق هو 
الش�رعية. دخول حزب الل�ه أتى باالتفاق مع 
الدولة السورية، وهي دولة شرعية، وبالتالي 
هي تمثل الش�عب الس�وري... ومن حقها أن 

تدع�و قوى للدفاع عن الش�عب السوري، في 
حين ان القوى األخ�رى إرهابية أتت من أجل 
قتل الش�عب الس�وري، وذلك م�ن دون إرادة 

الشعب والدولة التي تمثل هذا الشعب«.
وحول المبادرة الروسية بش�أن تش�كيل 
تحال�ف اقليمي ض�د االرهاب، ق�ال االسد ان 
»أي تحال�ف أو عمل أو إج�راء أو حوار يؤدي 
إلى وقف نزيف ال�دم السوري يجب أن يكون 
بالنسبة لن�ا أولوية وأن نذه�ب باتجاهه من 
دون ت�ردد. ومن الناحي�ة المنطقية، ال يمكن 
لدول وقفت مع اإلرهاب أن تكون هي نفسها 
التي ستحارب اإلرهاب.. ولكن يبقى احتمال 
بسي�ط أن هذه الدول ق�ررت التوبة أو عرفت 

بأنها كانت تسير باالتجاه الخاطئ«.
وتط�رق االسد ال�ى المخطط�ات التركية 
القامة منطقة عازلة في شمال سوريا، قائالً: 
»أردوغان لديه أحالم.. أحالم كبيرة أن يكون 
زعيماً.. أن يكون سلطان�اً إخوانياً.. هو يريد 
أن يدمج م�ا بين تجربة السلطنة )العثمانية( 
وتجربة اإلخوان المسلمين الجديدة التي بنى 
آمال�ه الكبيرة عليه�ا في البداي�ات في مصر 
وتون�س بالدرج�ة األول�ى«. واض�اف »هذه 
األحالم انه�ارت بحكم الواق�ع... بقيت لديه 
آم�ال في أن يستجيب أسي�اده لحلم المنطقة 

العازلة، وهو الحلم األخير«.
وف�ي ما يخ�ص العالقات م�ع مصر، قال 
االس�د ان »التواص�ل بي�ن سوري�ا ومصر لم 
ينقط�ع حت�ى ف�ي ظ�ل )الرئي�س المعزول 
محم�د( مرس�ي«. واض�اف »هناك ع�دد من 
المؤسس�ات في مصر رفض�ت قطع العالقة 
واستمرت بالتواصل مع سوريا، وكنا نسمع 
منها خطاباً وطني�اً وقومياً واخوياً يعبر عن 

ما كنا نراه من الشارع المصري«.
وتابع »ال أري�د أن أحمل األخوة في مصر 
المسؤولية. قد تكون الظروف ضاغطة جداً. 
ما نري�ده نحن في المرحل�ة األولى أال تكون 
مصر منصة انطالق ضد سوريا أو ضد غيرها 
من الدول العربي�ة، ولكن في المرحلة الثانية 

نريد من مصر أن تلعب دور الدولة المهمة«.
ورأى االس�د ان »العالق�ات بي�ن سوري�ا 
ومصر ه�ي التي تحقق توازن�اً على الساحة 
العربية... وهذا موضوع معروف عبر العصر 
الحدي�ث ولك�ن كان معروف�اً أيض�اً بالنسبة 
للفراعن�ة الذي�ن كان�وا يعتق�دون أن أمنهم 

القومي في ذلك الوقت موجود في سوريا«.
وتابع »أعتق�د أن هذا الوعي نم�ا اليوم.. 
وسوري�ا تعتق�د أنه�ا ف�ي خن�دق واحد مع 
الجي�ش المصري ومع الش�عب المصري في 
مواجهة اإلرهابيين الذين يبدلون مسمياتهم 

كما تبدل مسميات أي منتج فاسد«.

األسد: »التسوية« متعلقة بوقف التدخالت اخلارجية

تراحم احليوان وتناحر العربان
كاظم فنجان احلاممي

   بغداد / المستقبل العراقي

داغستان تصّفي قيادي 
إرهايب يف عملية أمنية
     بغداد / المستقبل العراقي

ف�ي  السلط�ات  أعلن�ت 
داغست�ان جن�وب روسي�ا عن 
تصفي�ة مسل�ح ك�ان يتزع�م 
إرهابية ف�ي شمال  عصاب�ات 
الجمهورية نتيجة عملية جرت 

ليلة االثنين على الثالثاء.
المحل�ي  الف�رع  وأوض�ح 
للجن�ة التحقي�ق الروسية في 
بي�ان أن رج�ال األم�ن رصدوا 
المسلح وهو إس�الم مرادوف 
م�ن موالي�د ع�ام 1985 أثناء 
حملة تمشيط أجريت بمنطقة 
خاسافيورت غ�رب داغستان، 
وأمروه بالتوقف، لكن مرادوف 
لمطالبه�م  الخض�وع  رف�ض 
وأطلق الرصاص من مسدسه، 
وقت�ل عندم�ا رد رج�ال األمن 

بإطالق النار.
وحس�ب معلوم�ات لجن�ة 
التحقي�ق فق�د كان م�رادوف 
مطلوب�ا للعدالة بتهمة ارتكاب 
جرائم عدة، منها شن اعتداءات 
على رجال أمن وقيادة عصابة 
إجرامي�ة والتورط في عمليات 
اغتي�ال والدع�وة إل�ى ارتكاب 
عمليات إرهابية وابتزاز مبالغ 
مالي�ة كبيرة من رج�ال أعمال 

محليين.
ع�ن  نق�ال  شفقن�ا 
لجن�ة  أعلن�ت  تاس٬بدوره�ا 
أن مرادوف  اإلره�اب  مكالحة 
ف�ي  العصاب�ات  يق�ود  ك�ان 
شم�ال داغست�ان وك�ان م�ن 
أوائ�ل “الجهاديين” في شمال 
القوق�از الذين أعلن�وا مبايعة 

تنظيم “داعش” اإلرهابي.
مكافح�ة  لجن�ة  وكان�ت 
اإلره�اب ق�د أعلن�ت االثني�ن 
عن تصفي�ة 3 مسلحين بينهم 
زعيم “عصابة محج قلعة” في 
عملي�ة خاصة جرت ف�ي بلدة 
نوفي خورشي�ت في ضواحي 

عاصمة الجمهورية.

علامء البحرين غاضبون: التهم املوجهة اىل الشيخ عيسى »كيدية«

السعودية هتدد جنودها اهلاربني من املواقع العسكرية قرب اليمن

   بغداد / المستقبل العراقي

رفض علماء البحري�ن االتهامات التي 
وجهته�ا النياب�ة العام�ة الخليفي�ة ض�ّد 
القي�ادي ف�ي جمعي�ة الوف�اق، المعتقل 
الشيخ حسن عيسى، وأكدوا أنها “اتهامات 

كيدية”، وأنها “فضفاضة” وتكش�ف عن 
“تعسف ف�ي استخدام القان�ون والقضاء 
في مالحقة النشطاء الساسيين والتنكيل 

بهم”.
وفي بي�ان، ق�ال العلماء ب�أن اعتقال 
الشيخ حسن عيسى واالتهامات الموجهة 

ضده “تمثل استهدافا وعقابا” على خلفية 
الش�عب  ومطال�ب  لحق�وق  “مساندت�ه 

العادلة”.
البي�ان طالب باإلفراج عن�ه، باعتباره 
“شخصي�ة علمائية ووطني�ة معروفة”، 
وله�ا دور دين�ي واجتماع�ي وسياس�ي 

“طبيع�ي”، و”ف�ي إط�ار الدست�ور، وما 
يكفل�ه م�ن حري�ات وحق�وق”، بحسب 

تعبيره.
وأك�د البيان بأن القمع ل�ن “يفلح في 
كس�ر إرادة الش�عب”، وأن�ه سيمضي في 

القناعة “بضرورة اإلصالح الحقيقي”.

   بغداد / المستقبل العراقي

الوطن�ي  الح�رس  وزارة  اص�درت 
السع�ودي تعميم�ا عاجال ح�ذرت فيه 
واله�روب  “التخل�ف  م�ن  منتسبيه�ا 
ع�ن المش�اركة ف�ي الواج�ب الوطني 
المقدس في الحدود الجنوبية”، مهددة 
اياه�م بإحالتهم الى ديوان المحاكمات 

العسكرية.
وج�اء ف�ي التعمي�م ال�ذي اصدرته 
غي�اب  ظاه�رة  “الحظن�ا  ال�وزارة، 
األفراد بأعداد كبيرة ع�ن مهمة الدفاع 
أن  وحي�ث  الجنوبي�ة  الح�دود  ع�ن 
التخل�ف واله�روب من المش�اركة في 
ه�ذا الواج�ب الوطني المق�دس يعتبر 

تولي�ا ي�وم الزح�ف وجريم�ة يعاق�ب 
عليه�ا الش�رع، ولما لذلك م�ن سلبيات 
ينعكس ضررها عل�ى جاهزية الوحدة 
إلنجاز المهم�ة المكلفة به�ا مع العلم 
ب�أن القيادة حريصة عل�ى منح اوقات 
للراح�ة واالجازات بقدر م�ا تسمح به 
المهم�ة، وحيث قد ت�م استنفاد جميع 
الف�رص واألخذ باألعذار المقنعة وغير 
المقنعة إلحت�واء ظاهرة الغياب ولكن 

دون جدوى”.
وأض�اف البي�ان: “لذا عليك�م ابالغ 
الصباح�ي  الطاب�ور  ف�ي  منسوبيك�م 
وافهامه�م ان�ه سيتم التحقي�ق مع اي 
ف�رد ينقطع ع�ن عمله لم�دة )سبعة( 
ايام متصل�ة او )ثالثين( يوما متفرقة، 

وعن�د عدم وج�ود عذر شرع�ي لغيابه 
سيتم اصدار قرار )انهاء خدمته لغيابه 
وهروبه من المهمة( عمال بالمادة )56( 
من نظ�ام خدم�ة االف�راد واحالته الى 
ديوان المحاكمات العسكرية لمحاكمته 
العسكري�ة  العقوب�ات  نظ�ام  وف�ق 
وحرمانه من كافة المستحقات المالية 
المترتب�ة على انه�اء خدماته والتأشير 
ف�ي هويته بعدم قب�ول إعادته للخدمة 

مستقبال.
وتاب�ع البي�ان: “يعتم�د ق�راءة هذا 
التعميم على العموم وابالغهم بتنفيذه 

اعتبارا من تاريخه )8 ذي القعدة(.
وتش�ن السع�ودي من�ذ اكث�ر م�ن 
خمس�ة اشهر عدوان�ا جويا على اليمن 

والبن�ى  السكني�ة  االحي�اء  استه�دف 
التحتي�ة للب�الد م�ا اسفر ع�ن سقوط 
آالف القتلى والجرحى، ما دفع الجيش 
اليمني واللجان الش�عبية الى استهداف 
مواق�ع عسكرية سعودية ف�ي جيزان 
ونج�ران وعسي�ر ومناط�ق حدودي�ة 
اخ�رى، اسفرت عنها سقوط عش�رات 
القتل�ى والجرحى بي�ن صفوف الجنود 

السعوديين.
العسكري�ة  المواق�ع  ف�إن  كذل�ك 
السعودي�ة الحدودية مع اليمن تش�هد 
بي�ن الحي�ن واآلخ�ر ف�رار منتسبيه�ا 
بسبب هجمات الجيش اليمني واللجان 
الشعبية على مواقعهم، حيث يستوليان 

على معداتهم العسكرية.

الداخلية االيرانية تفشل عملية 
ارهابية لـ»داعش«

   بغداد / المستقبل العراقي

اک�د وزی�ر االمن االیران�ي محمود عل�وي بان ق�وی االمن 
اجهض�ت محاول�ة لتنظی�م داعش لتنفی�ذ اعم�ال ارهابیة في 

البالد.
وخالل حدیثه لحش�د م�ن المواطنی�ن بمدین�ة تویسرکان 
التابع�ة لمحافظ�ة همدان )غ�رب(، اعتبر الوزی�ر علوي االمن 
المستدی�م نعم�ة الهیة کبری في ظ�ل التعاض�د والتعاون بین 

االجهزة االمنیة المختلفة.
وق�ال ان “قوی االمن قام�ت لغایة االن بکش�ف واجهاض 
العشرات من المحاوالت االرهابية لتنفیذ تفجیرات فی البالد”.

واض�اف انه “خ�الل شهر رمض�ان المبارك الع�ام الجاري 
قام تنظی�م داعش االرهابي وفقا الع�الن مسبق بتنفیذ اعمال 
ارهابی�ة ف�ي الکوی�ت والسعودی�ة وفرنس�ا وتون�س، اال ان 
محاولت�ه االرهابی�ة ق�د اجهظت ف�ي الجمهوری�ة االسالمیة 
االیرانی�ة بالکش�ف عن 550 کیلوغراما م�ن المتفجرات علی 3 

مراحل”.
وفي جانب آخر من حدیث�ه، أکد ضرورة الوحدة والتضامن 
والتعاضد في الظروف الراهن�ة باعتبارها االستراتیجیة االهم 

للتنمیة الشاملة في البالد بمختلف القطاعات.
واض�اف انه وفي ه�ذه الظروف الت�ي بلغت فیه�ا عداوات 
االجانب ذروتها ضد الجمهوری�ة االسالمیة االیرانیة، ال ینبغي 

تأجیج الخالفات والتفرقة الداخلیة والمساس بالوحدة.
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الدموي�ة  المش�اهد  ص�ارت 
العربية البشعة من المواد اإلخبارية 
الفضائي�ات  لنش�رات  المالزم�ة 
بنقل مجازر  المتخصص�ة  العالمية، 
المجامي�ع الظالمي�ة الهائم�ة ف�ي 
البراري، والتي ال شغل لها هذه األيام 
المش�وية،  الجثث  سوى استع�رض 
والنس�اء  المقطوع�ة،  وال�رؤوس 
الجماعي�ة  والمقاب�ر  المسبي�ة، 
لألطف�ال. ال مج�ال لمقارن�ة ه�ذه 
الحيوانات  الش�نيعة بسلوك  األفعال 
المفترسة، التي ال تفترس صغارها، 
وال تمارس الصي�د الهمجي من أجل 
الله�و واللع�ب واالنتق�ام، في�ا من 
نزعت�م الرحمة من قلوبك�م. ال تكن 

الحيوانات أرحم منك�م. ارحموا من 
في األرض يرحمكم من في السماء.

حت�ى الفه�ود واألس�ود تتراحم 
بفطرته�ا  وتتص�رف  بينه�ا،  فيم�ا 
والتوح�ش  فالوحش�ية  الطبيعي�ة، 
ليس�ت م�ن صفاته�ا الدائم�ة، فهي 
تصطاد لت�أكل، وتتوق�ف عن الصيد 
والمطاردة حالما تشعر بالشبع، وال 
تقح�م نفسه�ا في مع�ارك خاسرة. 
لي�س الته�ور م�ن ثوابته�ا وال م�ن 
طباعها، فهي تح�رص أشد الحرص 
على أم�ن القطي�ع، وتسعى لضمان 

سالمة أشبالها وحماية صغارها.
كلنا شاهدنا الفيلم، الذي عرضته 
قن�اة ناشيون�ال جيوغراف�ي، لتل�ك 

النمرة الجائع�ة التي اصطادت قردة 
حام�ل، فقتلته�ا بضرب�ة قاصم�ة، 
ق�ردة  بخ�روج  فوجئ�ت  لكنه�ا 
صغي�رة م�ن رح�م الق�ردة الميتة، 
فتركت صيده�ا وتوجهت الحتضان 
م�ن  فأرضعته�ا  الولي�دة،  الق�ردة 
لبنه�ا، ووفرت لها ال�دفء والحماية 
والرعاية. لكن�ك لن تجد هذا التراحم 
الحيواني في قل�وب الضباع العربية 
الهائجة، التي أضرم�ت نيران الفتنة 
الطائفي�ة ف�ي المض�ارب العراقي�ة 
واليمني�ة  والسوداني�ة  والسوري�ة 
والليبية والمصري�ة، فالقتل الفردي 
والجماعي، والقتل العش�وائي وعلى 
الهوي�ة، والقتل م�ن دون تمييز بين 

طفل وشيخ وعجوز، هو الذي صنع 
ه�ذه اله�وة العمي�ق، الت�ي فجرتها 
وصواريخه�م  الناسف�ة  عبواته�م 
صناع�ة  ص�ارت  حت�ى  القاصف�ة. 
التهجير  الموت والدم�ار، وصناع�ة 
واالغتص�اب من الصناع�ات العربية 
المتنامي�ة والمنتش�رة ف�ي عم�وم 

الوطن العربي.  
فوض�ى ومع�ارك متواصل�ة في 
إنسانية  الع�راق. مج�ازر وك�وارث 
ف�ي سوري�ا. مواجه�ات وانتهاكات 
متكررة في ليبيا. عصابات متش�ددة 
تعبث بأمن المدن العربية. ميليشيات 
مسلحة تهدد عامة الناس في مصر. 
طائ�رات تقص�ف اليمن ب�ال رحمة، 

وتقص�ف بنغ�ازي م�ن دون توقف. 
انتحاري�ون  بالجمل�ة.  اغتي�االت 
وتكفيري�ون يعبِّ�رون ع�ن رغباتهم 
الدموية الموروثة، ويمارسون القتل 
العش�وائي بفت�اوى يطلقه�ا فقهاء 

العربان في كل مكان.
خطباء مساج�د تركوا كتاب الله 
وراء ظهوره�م، واتبع�وا م�ا تتلوه 
عليهم أبالستهم وعفاريتهم، فأطلقوا 
العنان لغرائزهم الشيطانية، وجندوا 
أنفسهم لتحريض الشباب على القتل 
والذبح والسب�ي ومصادرة الحريات 

وارتكاب المحرمات.
ال شك أن قطعان البهائم المجبولة 
عل�ى العنف - عل�ى اختالف سلوكها 

الحيواني - أشرف وأنبل وأشجع من 
القطعان العربية المنساقة على غير 
هدى وراء الرذيلة. فما من طائر يطير 
بجناحيه، وال دابة من دواب األرض، 
إال وتع�رف حدود الرحم�ة والتراحم 
فيم�ا بينه�ا، وتمي�ل ف�ي سلوكه�ا 
نحو االستق�رار والسكين�ة، فتراها 
تبحث ع�ن المالذ اآلم�ن، وتلجأ إلى 
أعلى الجبال، أو إل�ى بواطن الوديان 
السحيقة حتى تنعم باألمن واألمان، 
وحتى تتآلف وتتعاي�ش وتتمتع بما 
وهبه�ا الله من م�وارد طبيع�ة. أما 
نحن فعلى الرغم من مواردنا الهائلة 
أصبحن�ا فرجة للش�عوب واألمم في 

كل القارات.
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وظائف شاغرة

تعلن الجامعة التكنولوجية احدى تش�كيالت وزارة التعليم العايل 
والبحث العلمي عن توفر الدرجات الوظيفية الشاغرة للتخصصات 
العلمي�ة النادرة )دكتوراه ح�راً(  للعام الدرايس 2015/2016 

وكما مبني بالجدول ادناه

عىل الراغبني بالتقديم ملئ االستمارة االلكرتونية عىل الرابط التايل :
www.uotechnology.edu..iq\webunit\forms\jobs.htm

دائرة الكاتب العدل يف / الكرادة 
املديرية العامة ملشاريع نقل الطاقة الكهربائية

اىل / رشكة شواهق القمم  للمقاوالت العامة املحدودة
العنوان / بغداد � الكاظمية �  حي الزهراء م/423/ز49/د/ 21

انذار
ل�دى ذهاب املبلغ القضائي عىل عنوانك لم يجدك وبعد االستفسار عنك اتضح بانك 
مجه�ول محل االقامة لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني يوميتني لالجابة وبعكسه 

تعترب مبلغا قانونا.
سبق وتم احالة الدعوة املحلية املرقمة )140/نت/2014( بعهدتكم بموجب كتاب 
االحالة ذي العدد )10980( يف 2015/3/22 واملتضمنة قيامكم ب� ))تنفيذ االعمال 
التكميلي�ة لتجهيز ونقل وغرز الركائ�ز الكونكريتية  املسبقة الصب وتنفيذ قبعات 
الركائ�ز مع اعمال ش�د ونصب االبراج واعم�ال التسليك واكم�ال نواقص االعمال 
امليكانيكي�ة واملدنية ملرشوع خط الضغط الع�ايل 132ك.ف محطة القرنة ، محطة 
الهارث�ة القديم�ة(( وبمبلغ اجم�ايل ق�دره )2,038,400,000( ملي�اران وثمانية 
وع�رشون ملي�ون واربعمائة الف دين�ار عراقي وبمدة تنفيذ امده�ا )75( خمسة 
وسبعون يوما تبدا من تاريخ توقيع العقد والعائد اىل قسم مش�اريع خطوط النقل 

يف مديريتنا
ونظرا الخاللكم بالتزامات التعاقدية املحالة بعهدتكم بموجب العقد وكاتب االحالة 
اع�اله وعدم االلتزام بتقديم سري العمل لذا ننذرك�م بتنفيذ التزاماتكم التعاقدية يف 
الوق�ت املحدد وخالل مدة )15( خمسة عرش يوما م�ن تاريخ استالم كتاب االنذار 
وبخالف�ه سوف تتخ�ذ كافة االج�راءات القانونية االصولية بحقك�م بفسخ العقد 
وسح�ب العمل ومص�ادرة التامينات وتحميلك�م فرق البدلني  ووض�ع اسمكم  يف 

القائمة السوداء.
املنذر
املديرية العامة ملشاريع نقل الطاقة الكهربائية

تعلن  مديرية بلديات  كربالء املقدسة/لجنة البيع وااليجار عن تاجري العقارات    املدرجة    يف ادناه والعائدة اىل مديرية 
بلدية الحر يف املزايدة العلنية    فعىل الراغبني باالشرتاك    الحضور يف ديوان البلدية اعاله  يف    الساعة العارشة صباحا 
بعد مرور )30( ثالثون يوم  تبدا من اليوم  التايل للنرش   مستصحبني معهم وصل التأمينات القانونية البالغة 30 % من 
القيمة التقديرية  ونسخة من هوية االحوال املدنية    ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن واملصاريف 

االخرى.

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الصويرة
العدد :2009/293

التاريخ /2015/8/18
اعالن

تبي�ع هذه املديرية موجودات رشكة واسط للدواجن يف الصويرة باملزاي�دة العلنية فعىل الراغبني بالرشاء الحضور امام هذه 
املديري�ة خ�الل عرشة ايام من الي�وم التايل للنرش مستصحب�ني معهم التامين�ات 10% من القيمة املقدرة وم�ن ترسو عليه 
املزاي�دة يتحم�ل اجور الداللي�ة واالعالن ويكون البي�ع الساعة الثانية عرش ظه�را لقاء طلب الدائن�ني كل من )عدي جاسم 
محم�د ومصطفى جاسم محمد وفؤاد صربي عب�د الله( والبالغ )117800000( مائة وسبعة ع�رش مليون دينار وثمنمائة 

الف دينار
. املواصفات

1 . املج�زرة مش�يدة ع�ىل مساحة 5 دونم محاطة بسياج    brcمنش�ا بداخلها جملون بط�ول 84 52 م والبناء من الطابوق 
ومسقف بالجينكو مضلع من النوع الجيد 

2 � يحتوي عىل قاعات بداخل الجملون فيها رسبس لربط الدواجن وفيها جهاز صعق والجزر اليدوي  وقاعة للتنظيف وقاعة 
للغزل ولوزن الحوم والتكيس 

3 � تحتوي عىل قاعات خاصة بالربادات تحتوي عىل ماطورات كهربائية عدد )2( حيث حالتها دون الوسط
4 � قاعة بطول 6*8 م تحتوي عىل ماطورات  كهربائية خاصة بالتربيد

5 � غرفة تحتوي عىل منشار حديد يدار بالكهرباء وماطور كهربائي عدد)1( 
6 � غرفة مسيطر للكهرباء مع كمربيرس للهواء

7 � ادارة مكونة من )4( غرفة مشيده من الطابوق ومسقف الخرسانة  مع صحيات حالتها وسط
8 � دار سكن للعمال مكون من ستة غرف مشيدة من الطابوق
9 � خزان وقود سعة )18000( الف لرت لتغذية  الرشكة بالوقود

10 � احواض لخزن املياه عدد )2( 
11 � محرقة لحرق الفضالت الزائده

12 � حالة عموم الرشكة وسط
13 � القيمة املقدرة )200000000( مائتان مليون دينار

علما ان جميع االدوات واملوجودات مرتوكة لفرتة اكثر من عرشة سنوات
املنفذ العدل

وزارة التعليم العايل  والبحث العلمي
الجامعة التقنية الجنوبية

اعالن
تعل�ن عمادة  كلية التقنيات الصحي�ة والطبية البرة عن استثمار ما 

ييل:
الن�ادي الطالبي  من ضمنه ن�ادي التدريسيني وصال�ة العاب باملزايدة 
العلني�ة  وايجارها وف�ق قانون بيع وايجار  اموال الدولة رقم 21 لسنة 
2013 وستج�ري املزاي�دة يف عم�ادة  الكلية يف الي�وم الثالثني من اليوم 
الت�ايل  لنرش االعالن يف الصحيفة او اليوم الذي يليه يف حال كون  املوعد 
عطل�ة يف تم�ام الساعة الع�ارشة صباحا فعىل من يرغ�ب االشرتاك يف 
املزاي�دة وللتفاصيل مراجع�ة الصندوق لالطالع ع�ىل الرشوط وتقديم 
املستمسك�ات القانونية ودف�ع التامينات القانوني�ة البالغة 20 % من 
القيم�ة التقديرية من ب�دل االيجار املقدر بصك مص�دق وتقديم براءة 
ذمة التحاس�ب الرضيبي مقابل مبلغ ق�دره ) 50000( خمسون الف 
دين�ار غري قاب�ل لل�رد وسيتحمل من ترس�و عليه املزاي�دة اجور نرش 
االعالن والداللي�ة واملصاريف االخرى ويدفع ب�دل االيجار دفعة واحدة 

عند توقيع العقد
االستاذ الدكتور جواد كاظم مهدي

وزارة التعليم العايل  والبحث العلمي
الجامعة التقنية الجنوبية

اعالن
تعل�ن عمادة  كلية التقنيات الصحي�ة والطبية البرة عن استثمار ما 

ييل:
مكت�ب استنساخ   باملزايدة العلني�ة  وايجارها وفق قانون بيع وايجار  
اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 وستجري املزايدة يف عمادة  الكلية يف 
الي�وم الثالثني من اليوم التايل  لن�رش االعالن يف الصحيفة او اليوم الذي 
يلي�ه يف حال كون  املوعد عطلة يف تم�ام الساعة العارشة صباحا فعىل 
من يرغب االش�رتاك يف املزايدة وللتفاصيل مراجع�ة الصندوق لالطالع 
عىل الرشوط وتقديم املستمسكات القانونية ودفع التامينات القانونية 
البالغ�ة 20 % من القيمة التقديرية من بدل االيجار املقدر بصك مصدق 
وتقديم ب�راءة ذمة التحاسب الرضيبي مقابل مبل�غ قدره ) 50000( 
خمس�ون الف دين�ار غري قابل للرد وسيتحمل م�ن ترسو عليه املزايدة 
اج�ور نرش االع�الن والداللية واملصاري�ف االخرى ويدفع ب�دل االيجار 

دفعة واحدة عند توقيع العقد
االستاذ الدكتور جواد كاظم مهدي

مؤتمر انتخابي لنقابة املعلمني العراقيني
يف ظل انتصارات الجيش العراقي والحشد 
الشعبي وابناء العشائر وتحت شعار )املعلم 
كوكب يتألأل يف سم�اء الوطن تعقد نقابة 
املعلمني العراقيني مؤتمرها االنتخابي يوم 
الخمي�س املواف�ق 3 / 9 / 2015 الساعة 
التاسعة صباحا عىل قاعة قرطبة يف فندق 

املنصور ميليا .
موىس هاشم 
مسؤول لجنة االعالم
يف نقابة املعلمني العراقيني

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة  استئن�اف بغ�داد الرصافة 

االتحادية
محكمة بداءة الرصافة

العدد:49/قضاء مستعجل/ب/ 
التاريخ/8/20/ 2015

اىل  املطل�وب الكش�ف ضده�ا /هن�اء شك�ر 
سعيد
اعالن 

اق�ام املدع�ي امني بغ�داد /اضاف�ة لوظيفته 
الدع�وى املرقمة اعاله  عىل املطلوب الكش�ف 
ضده�ا )هن�اء شك�ر سعي�د (يطالب�ك فيها 
باج�راء الكش�ف املوقع�ي عىل العق�ار املرقم 

92/1/2 السنك وملجهولية 
   مح�ل اقامت�ك حسب رشح القائ�م بالتبليغ 
عليه تقرر تبليغكم بالنرش اعالنا  بصحيفتني 
محليتني يوميتني  للحضور امام هذه املحكمة 
ي�وم 2015/9/8 الساع�ة التاسع�ة صباحا 
وعن�د عدم حضورك او من ين�وب عنك قانونا 
ستجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا ووفق 

االصول.
القاضية
تغريد عبد املجيد نارص

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة  استئن�اف بغ�داد الرصاف�ة 

االتحادية
الهيئة االستئنافية الثالثة
العدد /931/س2015/3

التاريخ/2015/8/23
اعالن

اىل / املستأنف عليهم / هيثم خلف سيد
عيل احمد عبد محسن

عيل حسني علوان
لوق�وع الطع�ن االستئن�ايف ع�ىل ق�رار الحك�م 
الصادر من محكمة ب�داءة مدينة الصدر بالعدد 
441/ب/2015  يف 5/3/ 2015 الق�ايض ب�رد 
الدع�وى وتحمي�ل املدع�ي الرس�وم واملصاريف 
واتعاب املحام�اة لوكيل املدعى عليه االول مبلغا 
مق�داره خمسمائة الف دين�ار حكما حضوريا 
بحق املدعي واملدعى عليه االول قابال لالستئناف 
والتمييز وملجهولية محل اقامتكم تقرر تبليغكم 
بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام هذه 
املحكمة يف ي�وم املرافعة املواف�ق 2015/8/31 
وعند عدم حضورك�م او ارسال من ينوب عنكم 

سوف تجري املرافعة بحقك وفق القانون.
القايض شهاب احمد ياسني
رئيس الهيئة االستئنافية الثالثة

القيمة التقديرية رقما  مدة ايجارالمساحة رقم العقار التفاصيلت

 حانوت في مركز ناحية الحر1
11جزء من القطعة 
املرقمة 21/42/16 

حيدرية
 سنة واحدة12م2

)850000( ثمنمائة 
وخمسون الف دينار سنويا

 حانوت في مركز ناحية الحر2
18 جزء من القطعة 
املرقمة 21/42/16 

حيدرية
  سنة واحدة12م2

)850000( ثمنمائة 
وخمسون الف دينار سنويا

سنة واحدة1250م21/6848/12 حيدريةساحة للباعة المتجولين في حي اليرموك3
)7500000( سبعة ماليني 

وخمسمائة الف دينار 
سنويا

 حانوت في مركز ناحية الحر4
8 جزء من القطعة 

املرقمة   21/42/16 
حيدرية 

سنة واحدة12م2
)850000( ثمنمائة 

وخمسون الف دينار سنويا

 حانوت في مركز ناحية الحر5
20 جزء من القطعة   

املرقمة 21/42/16 
حيدرية

سنة واحدة12م2
)850000( ثمنمائة 

وخمسون الف دينار سنويا

العدد: ب/82
التاريخ: 26 / 8 / 2015

اعـالن

وزارة البلديات واالشغال العامة
مديرية البلديات العامة

مديرية بلديات كربالء املقدسة
جلنة البيع واالجيار

املهندس 
مازن هاتف عبد املهدي اليارسي

مدير بلديات كربالء املقدسة

ت الشهادة االختصاص العدد

1 دكتوراة هندسة نفط 5

2 دكتوراة هندسة االتصاالت 4

3 دكتوراة هندسة ميكانيك محطات الطاقة 1

4 دكتوراة هندسة التقانات االحيائية 2

5 دكتوراة نانو تكنولوجي 3

6 دكتوراة الطب والهندسة الطبية 4

7 دكتوراة هندسة حاسبات / شبكات 2

8 دكتوراة هندسة حاسبات / ذكاء روبوت 1

9 دكتوراة علوم حاسبات / نظام تشغيل 1

10 دكتوراة محاسب قانوني 3

11 دكتوراة جودة 1

12 دكتوراة لغة انكليزية 2

13 دكتوراة استخالص معادن 2

14 دكتوراة هندسة مناجم 1

15 دكتوراة قانون 1

16 دكتوراة احصاء 1

17 دكتوراة تكنولوجيا عمارة 1

العدد العمومي /30636
السجل/104

التاريخ:2015/7/7



 

   بغداد / المستقبل العراقي

حص�ل فري�ق بحثي مك�ون م�ن التدريسي في كلي�ة الطب 
جامعة بابل سلمان محمد 
سلمان والتدريسي في طب 
النهرين حسام حسون علي 
التدريسي في طب النهرين 
والباح�ث عبد ال�رزاق عبد 
اللطيف من بابل على براءة 
اختراع في علم االدوية من 
للتقييس  المركزي  الجهاز 
والسيط�رة النوعية التابع 

الى وزارة التخطيط .
ب�راءة  وبين�ت 
الموسوم�ة  االخت�راع 

)الكلوربرومازي�ن(,  يقل�ل م�ن االع�راض االنسحابية الدمان 
البنزهكسول المستحدث، وان البنزهكسول)االرتين( يعتبر من 
االدوية التي تستعمل لعالج الش�لل االرتعاش�ي )الباركنسون( 
كم�ا ان استمرار استعماله قد يؤدي ال�ى االدمان لتسببه بنوع 
من االنش�راح واالسترخاء وقد لوحظ في الفترة االخيرة زيادة 
عدد المتعاطين لهذا العقار بين المدمنين وخاصة في المجتمع 

العراقي, علما انه ال يوجد عالج محدد لالدمان.

فريق بحثي من جامعتي بابل والنهرين 
حيصل عىل براءة اخرتاع يف علم االدوية

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

أعلن�ت وزارة الصناع�ة والمعادن، 
عن منح 53 إجازة تأسيس لمش�اريع 
صناعي�ة و15 شهادة إكم�ال تأسيس 
وإلغ�اء 49 إج�ازة خ�الل شه�ر تموز 
كش�ف  إج�راء  وأك�دت  الماض�ي، 
ميدان�ي ل��321 مش�روعاً ف�ي بغداد 
والمحافظات، فيما كشفت عن إطالق 
حمل�ة للحف�اظ عل�ى سالم�ة البيئة.  
وقال وزير الصناع�ة والمعادن محمد 
“المديري�ة  إن   ، الدراج�ي  صاح�ب 
العام�ة للتنمي�ة الصناعي�ة منحت 53 
إج�ازة تأسي�س لمش�اريع صناعي�ة 
جدي�دة خالل شه�ر تم�وز الماضي”، 
مبيناً أن “تلك المش�اريع توزعت على 
مختلف القطاعات الصناعية”.وأضاف 
الدراجي، أن “الصناعات الغذائية احتلت 
المرتبة األولى بحصولها على 21 إجازة 
تأسي�س تلته�ا الصناعات اإلنش�ائية 
والخش�بية على المرتب�ة الثانية ب�19 
إجازة تأسيس، فيما حصلت الصناعات 
المعدني�ة والتحويلي�ة عل�ى المرتب�ة 
الثالثة بحصولها على ثماني إجازات”، 
المتبقي�ة  “اإلج�ازات  أن  إل�ى  الفت�ًا 
توزعت بواقع أربع إجازات للصناعات 
الكيمياوي�ة والبالستيكي�ة والورقي�ة 
النسيجية”.وأشار  للصناعات  وواحدة 
الدراج�ي، إل�ى أن “المديري�ة العام�ة 
للتنمي�ة الصناعية منح�ت 15 شهادة 
إكم�ال تأسي�س للمش�اريع الصناعية 
 49 وألغ�ت   للش�روط  المستوفي�ة 
إجازة وأع�ادت مفعول ست إجازات”، 
أن “المديري�ة أج�رت كش�فاً  مؤك�داً 
ميداني�اً  ل��321 مش�روعاً ف�ي بغداد 

والمحافظات”.
“المديري�ة  أن  الدراج�ي،  وبّي�ن 

منحت 450 كت�اب تأييد بتقدير حاجة 
المشاريع الصناعية من المواد األولية 
والمحروق�ات، كما أص�درت 21 كتاب 
صناعي�ة  أراض�ي  قط�ع  تخصي�ص 
للمشاريع و63 هوية جديدة للمشاريع 
وزارة  التأسيس”.وكان�ت  الكامل�ة 
الصناع�ة والمع�ادن أعلن�ت، في )19 
آب 2015(، إصالح�ات إداري�ة وفني�ة 

م�ن اجل القض�اء عل�ى البيروقراطية 
والفس�اد ف�ي ال�وزارة، فيم�ا أك�دت 
األسلح�ة  لتصلي�ح  مف�ارز  تش�كيل 
موقعياً في جبهات القتال، أشارت إلى 
وجود حل�ول لصرف روات�ب شركات 
التموي�ل الذات�ي بالتنسيق م�ع وزارة 

المالية ومصرف الرافدين.
وك�ان وزي�ر الصناع�ة والمعادن، 

محم�د صاحب الدراجي كش�ف في )8 
اب 2015( ع�ن خطة جدي�دة لتقليص 
شركات الوزارة من 73 شركة إلى 37، 
وأك�د أن التقليص سيت�م دون تسريح 
أي موظف ف�ي تلك الش�ركات، وفيما 
أشار إلى أن الهدف من ذلك هو تقليص 
إدارات تل�ك الش�ركات، دع�ا المعنيين 
بتقدي�م الق�روض إل�ى التع�اون م�ع 

الجه�ة المستفيدة لتحديد المش�اريع 
األموال.وك�ان  فيه�ا  ستنف�ق  الت�ي 
مجلس ال�وزراء العراقي دعا، في )25 
آذار 2015(، إلى دعم وتشجيع عمليات 
التصدير، وحث الوزارات والجهات غير 
المرتبط�ة بوزارة عل�ى االستفادة من 
المواد “الراكدة” لدى الشركات التابعة 

لوزارة الصناعة والمعادن.

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النقل, أمس األربعاء, 
ع�ن تش�غيل خط�وط نق�ل للباصات 
لنق�ل  العام�ة  للش�ركة  التابع�ة  
الصدر  المسافري�ن والوفود بمدين�ة 

ببغداد.وبحس�ب بيان لل�وزارة, فان” 
ه�ذا اإلجراء جاء عل�ى خلفية توجيه 
وزير النقل باقر الزبيدي, بوضع خطة 
تشغيلية للباصات التي تم تخصيصها 
للعمل داخل المدينة خالل اجتماع هيئة 
الرأي”.ولف�ت البيان, إل�ى انه “ومن 

خالل المسح الميداني فقد تم تشغيل 
خمس خطوط وعلى مرحلتين,األولى 
 63 خ�ط  خطي�ن,   تش�غيل  تش�مل 
مساره ب�اب المعظم,شارع فلسطين 
ثم ساحة بي�روت ثم ساحة مظفر ثم 
شارع الجوادر ثم ساحة 55 ثم شارع 

الف�الح وصوال إلى نهاي�ة “الجوادر– 
الس�دة”, والثان�ي  خ�ط 108 مساره 
باب المعظ�م ,الجامعة المستنصرية, 
الطالبي�ة , تقاط�ع الكي�اره, تقاطع 
الكب�ر والغزالن ثم كس�ره وعطش”.

وأش�ارت ال�وزارة في بيانه�ا  إلى أن 

82 مس�اره  المرحل�ة الثاني�ة, خ�ط 
ساحة الطيران وص�وال إلى الجوادر, 
وخط 71 مساره باب المعظم وصوال 
إل�ى “الحبيبي�ة – االورفل�ي”, و خط 
86 مس�اره بغداد الجديدة – المش�تل 

وصوال إلى ساحة 55 الجوادر” .

   بغداد/المستقبل العراقي

وجهت أمانة بغداد، امس االربعاء، الشركات المتعاقدة معها 
في مج�ال النظافة بعدم تش�غيل االطفال، مش�يرة الى ان هذا 

االجراء يهدف الى حمايتهم من مخاطر التواجد في الشارع.
وقال�ت مديرية العالقات واالعالم باالمانة في بيان صحفي 
ان “امان�ة بغ�داد ألزمت الش�ركات المتعاقدة معه�ا في مجال 
التنظي�ف بعدم تش�غيل االطفال دون 15 عام�اً، للمساهمة في 
الحد من انتش�ار ظاهرة عمالة االطفال وحمايتهم من مخاطر 
تواجدهم في الش�ارع عم�اًل بقانون العم�ل العراقي رقم 71 / 

لسنة 1987”.
واضاف�ت المديرية ان “االمانة تحرص على حماية االطفال 
م�ن المخاطر الناجمة عن االعمال التي التتناسب مع اعمارهم 
منها حوادث الدعس والمخاطر االخرى التي يمكن ان يتعرضوا 

لها”.
يذك�ر ان امان�ة بغ�داد تعاق�دت م�ع ع�دد م�ن الش�ركات 
المتخصصة بمجال نظافة الشوارع ورفع النفيات، حيث تقوم 

بعض تلك الشركات بتشغيل االطفال الصغار.

أمانة بغداد توجه رشكات النظافة 
بعدم تشغيل األطفال الصناعة متنح 53 إجازة تأسيس ملشاريع صناعية خالل شهر متوز

بتوجيه من الزبيدي .. النقل تبارش بتشغيل خط الباصات يف مدينة الصدر

الرتبية تقرر السامح للمتورطني بالغش بإعادة االمتحان
   بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  التربي�ة،  وزارة  ق�ررت 
األربعاء، السماح للطلبة المشمولين 
بالغ�ش الجماعي بإع�ادة االمتحان 
في كاف�ة الم�واد، فيما أك�دت أنها 
ستتخذ اش�د العقوبات االنضباطية 
ال�ى المحاك�م المختصة  وإحالتهم 
مع المقصرين الذين تسببوا بوقوع 
ببع�ض  الجماع�ي  الغ�ش  ح�االت 

المراكز االمتحانية.
وق�ال وزير التربي�ة محمد اقبال 
الصيدل�ي ف�ي بي�ان صحف�ي، إن�ه 
“ومن أجل تحقي�ق اإلنصاف وعدم 

حرمان طلبتنا من فرص االستدراك 
فق�د تم التوجي�ه للجه�ات المعنية 

المش�مولين  للطلب�ة  بالسم�اح 
بح�االت الغ�ش الجماع�ي بإع�ادة 

االمتح�ان بكاف�ة المواد ف�ي الدور 
الثاني”، مبين�ا ان “الوزارة ستبقى 
س�داً منيعاً بوجه م�ن يريد اإلضرار 

بهم وبمستقبلهم”.
وأضاف الصيدلي انه “تم توجيه 
مكت�ب المفت�ش الع�ام والمديري�ة 
ف�ي  الترب�وي  لإلش�راف  العام�ة 
المقصرين  ال�وزارة بالتحقيق م�ع 
الذي�ن تسببوا بوق�وع حاالت الغش 
الجماعي ببعض المراكز االمتحانية، 
واتخاذ اشد العقوب�ات االنضباطية 
وإحالته�م الى المحاك�م المختصة، 
على ان تنجز اللج�ان اعمالها خالل 

أسبوعين”.

وأش�ار الصيدلي إلى ان�ه “تقرر 
حرم�ان أيضا من يثبت تقصيره في 
واجبه بالمراقب�ة نتائج التحقيقات 
من اج�ور المراقب�ة واإلشراف في 
االمتحان�ات وأي�ة أج�ور أخ�رى”، 
مش�دداً على ع�دم الته�اون في أي 
تقصي�ر او خل�ل يتعل�ق بمستقب�ل 
أبناءن�ا الذين سيكونون م�ادة بناء 

عراقنا العزيز”.
وكان�ت وزارة التربية، قد أعلنت 
في 2 اب 2015، نتائج الطلبة للصف 
السادس اعدادي، فيما بينت النتائج 
ان هناك غش لبعض الطلبة وخاصة 

في نتائج الطلبة النازحين.

جملس كربالء خيصص جزء من االيرادات 
العامة النجاز املشاريع املتلكئة

االعامر: استحدثنا قساًم لالستثامر 
لتوفري وحدات سكنية الئقة للمواطنني

   كربالء/المستقبل العراقي

أعلن رئيس مجلس محافظة كربالء، نصيف الخطابي، أمس 
األربعاء، عن ق�رار المجلس بتخصيص جزء م�ن أموال اإليراد 
العام المحل�ي لتسيير وانجاز المش�اريع المتلكئة التي وصلت 

نسب انجازها الى ال�80 بالمائة.
وقال الخطاب�ي في مؤتمر صحفي ، إن “المجلس سيناقش 
السير الذاتية للمرشحين لش�غل منصب مدير تربية المحافظة 
اضافة الى المرشحين الذين قدمهم المحافظ عقيل الطريحي”.
واض�اف ان “االختي�ار سيكون وفق معايير الكف�اءة والنزاهة 
وبعي�دا عن المحاصص�ة”، مبينا ان “اليومي�ن المقبلين سيتم 

االعالن عن تغيير عدد من مدراء الدوائر بالمحافظة”.
وكش�ف الخطابي عن “احالة ملف مقالع المواد االنش�ائية 
المتجاوزة في كربالء الى هيئة النزاهة للتحقيق فيها ومعالجتها 
اداريا وقضائياً”، موضحا ان “مجلس كربالء خصص جزء من 
ام�وال االيراد العام المحلي لتسيير وانجاز المش�اريع المتلكئة 

التي وصلت نسب انجازها الى ال�80 بالمائة”.

     بغداد/المستقبل العراقي

اك�د وكيل وزارة االعم�ار واالسكان والبلدي�ات العامة دارا 
رشي�د، امس االربع�اء، ان الوزارة استحدث�ت قسما لالستثمار 
لغ�رض توفير الوح�دات السكني�ة الالئقة لجمي�ع المواطنين 
بعد ان كانت في الساب�ق مخصصة للموظفين.وقال رشيد، إن 
“الوزارة استحدثت قسما لالستثمار في جميع المحافظات من 
اج�ل توفير الوحدات السكنية الالئقة للمواطن العراقي”، مبينا 
ان “الوزارة هيأت االج�واء االستثمارية لمساعدة الهيئة العليا 
لالستثم�ار ولالمان�ة العامة لمجل�س الوزراء م�ن اجل اطالق 
البيع لعموم المواطنين”.واضاف رشيد أن “الوزارة في السابق 
كان�ت تخصص ه�ذه الوحدات ال�ى الموظفين فق�ط، اما االن 
فأصبحت لجميع المواطنين”، مشيرا الى ان “الوزارة مستمرة 
للقي�ام بهكذا خط�وات مماثلة لغ�رض توفير السك�ن المالئم 
للمواطنين”.يذك�ر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً 
لتزاي�د ع�دد سكان الع�راق قياسا بع�دد المجمع�ات السكنية، 
إضاف�ة إلى عج�ز المواطن ذي الدخل المح�دود عن بناء وحدة 

سكنية خاصة به بسبب غالء األراضي والمواد اإلنشائية.
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الكهرباء تتباحث مع إيران لتجهيزها بالوقود لتشغيل حمطات الطاقة
   بغداد/ المستقبل العراقي

تباحثت وزارة الكهرباء، امس االربعاء، 
م�ع اي�ران لتجهيزها بالوق�ود للمحطات 
الكهربائي�ة، لتالف�ي تراج�ع االنت�اج في 

الشبكة.
وقال المتح�دث باسم وزي�ر الكهرباء 

محم�د فتح�ي ف�ي بي�ان صحف�ي, ان “ 
وزي�ر الكهرب�اء قاسم الفه�داوي تباحث 
مع السفي�ر االيراني في الع�راق امكانية 
تجهيز المحطات الكهربائية بشكل سريع 

بالوقود عن طريق الصهاريج”.
وأض�اف فتحي ان “تجهي�ز المحطات 
الكهربائي�ة بالوقود سريع�ا سيمكننا من 

تالفي تراجع االنتاج في الشبكة والحفاظ 
على تحسن ال�ذي طرأ على تجهيز الطاقة 

الكهربائية للمواطنين”.
وغالبا ما تته�م وزارة الكهرباء وزارة 
النفط بقل�ة انتاج الطاقة نتيجة انخفاض 
ضغ�ط الغاز ،اضافة ال�ى تلكؤها بتجهيز 

بالوقود من الكاز اويل .

رشكة توزيع املنتجات النفطية  تساهم يف محلة تنظيف واسعة بالنجف االرشف
  النجف االشرف/ المستقبل العراقي

أوعز مدير عام شرك�ة توزيع المنتجات 
النفطية علي عبد الكري�م الموسوي, كوادر 
الشركة بالمشاركة في حملة  تنظيف واسعة 
لكاف�ة أحياء محافظة النج�ف بالتنسيق مع 
مكات�ب المرجعي�ة الدينية والعتب�ة العلوية 
المقدس�ة و الحكوم�ة المحلي�ة للمحافظة. 
ونقل بيان للشركة عن الموسوي قوله, ان”  
وزارة النفط خصص�ت )62( آلية ثقيلة نوع 
) قالب – حوضي�ات – سيارات نظافة ( مع 
سائقيه�ا  تابعة الى شركة توزيع المنتجات 
النفطي�ة من مجم�وع )90( آلي�ة تعمل مع 
شرك�ات و جهات أخ�رى متمثلًة ب� ) شركة 
الخط�وط و األنابيب – شرك�ة تعبئة الغاز- 
شركة غاز الجنوب –شركة مصافي الوسط 
–شرك�ة نف�ط ميسان ( و ت�م تجهيزها من 
قبل شركة التوزيع  بالوقود الالزم لتشغيلها 
، إضافًة إلى مش�اركة وزارة التجارة في هذا 
المجهود”. ولف�ت الموسوي خ�الل زيارته 
الت�ي قام بها للمدينة الت�ي التقى من خاللها 
بالكوادر المش�اركة في حمل�ة التنظيف إلى 
أن “العم�ل مستمر برف�ع األنقاض حيث تم 
رفع ما يقارب   )69.920( طن من النفايات 

و األنق�اض عن طري�ق آلي�ات وزارة النفط  
وتم التخلص منها بطريقة الطمر الصحي”. 
وأكد عل�ى ضرورة أن “يت�م تنظيف و غسل 
الشوارع بعد عمليات رفع األنقاض و من ثم 
يتم تسلي�م المناطق إلى الجه�ات المختصة 
و المتمثل�ة بدائ�رة بلدي�ة محافظ�ة النجف 

األشرف. ومن الجدير بالذكر ان وزارة النفط 
مستمرة بحملة التنظيف لحين انتهاء المهام 
الموكل�ة اليها من أجل إظه�ار مدينة النجف 
العريق�ة  بأبهى ص�ورة ألنها تمث�ل واجهة 
البل�د الدينية بإحتضانه�ا ضريح اإلمام علي 

)ع( و كونها  عاصمة الثقافة اإلسالمية .

العمل: أقرضنا 14 ألف عاطل عن العمل 
ضمن إسرتاتيجية التخفيف من الفقر

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية، أم�س األربعاء، عن 
حصول اكثر من 14 الف عاطل عن العمل على قروض ميسرة، ضمن 
استراتيجية التخفيف من الفقر، مؤكدة أنها ستطلق الوجبات االخرى 
حال توفر السيولة المالية.وقال مدير عام دائرة القروض والمشاريع 
في الوزارة رياض حسن ، إن “الدائرة القروض والمشاريع في وزارة 
العم�ل سلمت حت�ى االن قروضا لنح�و 14 الف�ا و800 مقترض من 
المستحقين والمسجلين ضمن جداول برنامج استراتيجية التخفيف 
م�ن الفقر”، الفتا الى انهم “استلم�وا القروض التي تراوحت بين )5 
– 20( مليون دينار بعد اكمالهم جميع الش�روط المتوفرة للحصول 
على القرض”.واضاف حس�ن ان “الوزارة هيئة كل المستلزمات من 
اجل هذا المش�روع من لجان تخصصية لمتابعة ومراقبة المشروع، 
فضال عن تسهيل االجراءات وتقليل الروتين للحصول على القرض”، 
مبين�ا ان “مبل�غ القرض سيص�رف دفعة واح�دة، اذ ستكون السنة 
االول�ى فترة سماح لهم فيما سيكون التسديد لمدة ثمانية اعوام من 
تاريخ تسل�م الصك”.وأوضح ان “وزارة العم�ل ركزت على االقضية 
والنواح�ي والمناط�ق االكث�ر فق�را وحرمانا ف�ي الب�الد بمساعدة 
الحكومات المحلية في المحافظات”، مش�يرا إلى أن “الدائرة اطلقت 
حتى االن 11 وجبه من القروض وكان مجموع المستفيدين نحو 77 
ال�ف، ومن المتوق�ع ان تكون هنالك وجبات اخ�رى في حال توفرت 

السيولة المالية من قبل الحكومة”.

   بغداد / المستقبل العراقي     

نظمت الشركة العامة لتجارة الحبوب 
ف�ي وزارة التج�ارة دورة تطويري�ة في 
كتاب�ة وتحري�ر الخب�ر الصحف�ي وذلك 
لمالكاته�ا االعالمي�ة العامل�ة في فروع 
المحافظ�ات الت�ي استم�رت عل�ى مدى 
يومين حاضر فيها اكادميين متخصصين 

في االعالم .
اك�د ذلك سعد ف�ارس الحمداني مدير 
ع�ام الش�ركة واض�اف ان تل�ك ال�دورة 

ستسه�م ف�ي تطوي�ر العم�ل االعالم�ي 
المهن�ي لنق�ل وط�رح الحقائ�ق وعم�ل 
الش�ركة  ومفاصلها لل�رأي العام اضافة 
ال�ى ط�رح المعان�اة التي تواج�ه عملها 

الجاد في توفير قوت الشعب .
وف�ي سياق آخر، أك�د سعد فارس أن 
شركت�ه بعد انته�اء الموس�م التسويقي 
للحنط�ة المحلي�ة تعم�ل جاه�دة عل�ى 
المحافظة على الخزي�ن من خالل تأمين 
طاقات خزنية حديثة لخزن تلك الكميات 

وفي جميع محافظات البالد.

رشكة جتارة احلبوب تنظم دورة تطويرية يف كتابة وحترير
اخلرب الصحفي



يح�اول الرئي�س الرتك�ي رجب طي�ب اردوغان 
ان ال ي�رتك شيئا للصدف�ة يف االنتخابات املبكرة 
املف�رتض اجراؤه�ا يف االول من ترشي�ن الثاني. 
الهدف من هذه االنتخابات االتيان بنتائج تؤهل 
حزب العدالة والتنمية للحكم مجددا ولو بغالبية 
بسيط�ة بعدم�ا تب�دى ان االتراك ال يش�اركون 
اردوغان يف احالمه السلطانية التي تريد أن تنقل 
البالد من حكم برملاني اىل حكم رئايس. اآلن يقبل 
اردوغان بمج�رد البقاء عىل قيد الحياة سياسيا 
يف انتظار ظروف تتيح له تحقيق ما يصبو اليه.   
لك�ن م�ن ق�ال ان اردوغ�ان يضم�ن ان ينال يف 
االنتخابات املبكرة نتائج افضل مما اسفرت عنه 
انتخاب�ات 7 حزيران بالنسب�ة اىل اخفاق حزب 
العدال�ة والتنمي�ة يف الحص�ول ولو ع�ىل مجرد 
الغالبي�ة املطلق�ة بما يؤهل�ه لتألي�ف حكومة 
مستقرة م�ن دون الحاجة اىل الدخول يف ائتالف 
م�ع االح�زاب االخرى. وم�ن هذا املنطل�ق تبدو 

االنتخابات املبكرة بمثاب�ة مقامرة غري مأمونة 
العواقب قد تش�كل ه�ذه املرة النهاي�ة الفعلية 
لحزب العدال�ة والتنمية بعدما شكلت انتخابات 
حزي�ران رسالة تحذير كش�فت ع�ن عدم رضا 
الناخبني االتراك عىل سياسات اردوغان سواء يف 

الداخل او يف الخارج.   
 وع�ىل اف�رتاض ان العدالة والتنمي�ة لم يحصل 
عىل الغالبية املطلقة، فإن تساؤالت كثرية ستثار 
حول استمرار رشعية بق�اء اردوغان رئيسا اذا 
م�ا كان االت�راك سريفضون يف غض�ون خمسة 
اشه�ر للم�رة الثانية الخي�ارات الت�ي يقرتحها 
عليه�م. واذا كان اردوغ�ان ال يريد ان يجعل من 
نفسه كبش فداء فش�ل سياسات حزب العدالة 
والتنمي�ة، فهل ستتم التضحي�ة برئيس الوزراء 
احم�د داود اوغلو الذي يعت�ر املهندس الرئييس 
لسياس�ات الح�زب والدول�ة من�ذ 2002 وحتى 
االن؟، ف�داود اوغل�و هو صاح�ب نظرية ميض 

تركي�ا يف خي�ار الع�داء للنظ�ام يف سوريا ودعم 
مجموع�ات املعارضة السوري�ة من تكفريية او 
غري تكفريية حتى اسقاط الرئيس بشار االسد. 
وه�و صاحب م�رشوع دعم جماع�ة »االخوان 
املسلمني« يف مرص مما تسبب يف تدهور العالقات 
م�ع القاه�رة اىل مستويات لم تبلغه�ا من قبل. 
كم�ا ان�ه صاحب م�رشوع التخلص م�ن التيار 
املع�ارض االكث�ر عقالني�ة داخل ح�زب العدالة 
والتنمية ممثال بالرئي�س السابق عبدالله غول. 

كم�ا انه الداعي اىل التخل�ص من زعيم مؤسسة 
»خدمة« فتح الله غولن الذي كان حليفا للحزب 
الحاكم حتى سنوات خلت واىل ان اتهمه اردوغان 
بالخيان�ة وعمل ع�ىل طرد اتباع�ه من الرشطة 
والقض�اء. كما انه من الداعني اىل قمع الحريات 
الداخلية ويف مقدمتها التضييق عىل الصحافيني 
وسجنهم بتهم شتى. كما انه وراء تقليم اظافر 
املؤسسة العسكرية وسجن ضباط كبار بتهمة 
التآمر لقلب نظام الحك�م الديمقراطي والعودة 

اىل الحكم العسكري. وأوغلو نفسه هو من اقنع 
اردوغ�ان ب�أن تركيا يج�ب ان تع�ود اىل الرشق 
ال�ذي اقتلعت منه قبل مئة سنة من خالل احياء 
املش�اريع الطوراني�ة واح�الم استع�ادة امجاد 
اجداده�م العثماني�ني، ول�م تكن زي�ارة اوغلو 
لرضيح سليمان شاه عىل مسافة مئات االمتار 
داخل االرايض السورية قبل اشهر، سوى رمز اىل 
ما يعتمل يف رأس الرجل من طموحات توسعية، 
تجد يف »املناط�ق اآلمنة« املفرتضة داخل سوريا 

تجسيدا للعودة بالتاريخ اىل الوراء.   
 ال ج�دال ب�أن اوغل�و ه�و املس�ؤول ع�ن رسم 
سياس�ات اردوغ�ان، وه�و يتقن لعب�ة »الرجل 
الثان�ي« ألن�ه يفتق�د اىل الكاريزما الت�ي تؤهله 
ليك�ون الرجل االول. لكن الفش�ل يف االنتخابات 
هذه املرة، لن يستطيع ال اردوغان وال داود اوغلو 
تريره. وألن الرجل�ني يدركان عواقب الخسارة 
ه�ذه املرة، فانهما يخوض�ان االنتخابات وسط 

حرب عىل »حزب العم�ال الكردستاني« انتقاما 
من حزب الش�عوب الديمقراطي بزعامة صالح 
الدي�ن دمريطاش، ال�ذي بف�وزه الكاسح حرم 
ح�زب العدالة والتنمية من اصوات الكرد االتراك 
التي تذهب منذ 2002 ملصلحة العدالة والتنمية.    
ويف ظل الحرب عىل »حزب العمال الكردستاني«، 
تب�دو عالقة اردوغان بأمريك�ا اوثق منذ ان قرر 
اردوغ�ان فت�ح قاع�دة انجريليك الرتكي�ة امام 
مقاتالت االئتالف الدويل ملحاربة تنظيم »داعش« 
االرهابي بع�د طول تردد وحساب�ات تركية من 
جدوى الدخ�ول يف الحرب ضد التنظيم االرهابي 
قب�ل ان ينجز االخري مهم�ة اسقاط االسد.   كل 
ذل�ك يمن�ح ام�ال بتوفري من�اخ افض�ل يساعد 
اردوغان ع�ىل االمساك بالزمام مج�ددا. لكن ال 
يشء يوحي ب�أن عقارب الساعة يمكن ان تعود 
اىل ال�وراء. ولذل�ك يبدو اردوغان كأن�ه يريد كل 

يشء او ال يشء.

م�رة أخرى ي�رضب اإلرهاب بق�وة يف فرنس�ا التي صارت 
هدفاً مفضالً إلرهابيني من جنسيات محلية وأجنبية، األمر 
ال�ذي يطرح سؤاالً كبرياً حول دوافع اختيار اإلرهابيني لهذا 
البل�د، فضالً عن سؤال آخر حول اإلج�راءات التي اعتمدتها 
السلطات الفرنسية ملواجهة هذه الظاهرة ومدى صالحيتها 

يف القضاء عىل ظاهرة اإلرهاب ومسبباتها.
بداية يج�در التذكري بالعمليات اإلرهابي�ة التي رضبت هذا 

البلد منذ مطلع العام الجاري.
العملية األك�ر واألهم وقع�ت يف 7 و8 يناير/كانون الثاني 
الفائت ونفذها الشقيقان كوايش يف صحيفة »شاريل ايبدو« 
املعروف�ة بنرشها رسوماً مسيئة للرس�ول واملوضوعة عىل 
الئح�ة أه�داف »القاع�دة« منذ وق�ت طويل. وق�د تزامنت 
العملي�ة مع اغتيال رشطي�ة بلدية عىل يد امي�دي كوليبايل 
يف مدين�ة مونروج املحاذية للعاصم�ة ثم احتجاز رهائن يف 
متجر يهودي ع�ىل مدخل أحد أبواب جن�وب العاصمة وقد 

انتهت العملية بمقتل اإلرهابيني الثالثة.
ل�م تتأخر العملي�ة التالية طويالً فقد وقع�ت يف 13 يناير/

كانون الثاني عندما هدد إرهابي رشطياً باملوت جراء تدخل 
الرشط�ة إللقاء القب�ض عىل هذا الش�اب البال�غ 23 عاماً 

واملعروف بإدارته خلية ترسل اإلرهابيني إىل سوريا.
ويف 3 فراير/شباط اعتدى موىس كوليبايل بالسالح األبيض 
ع�ىل ثالثة من رجال الرشطة كانوا يحرسون متجراً يهودياً 
يف مدينة ني�س جنوب فرنسا واعرتف يف التحقيق معه بأنه 

يكره فرنسا ويحتقر اليهود.
ويف 19 إبريل/نيس�ان بادر طالب من أصول جزائرية يدعى 
سي�د أحمد غالم إىل قتل متدرب�ة فرنسية واعرتف بأنه كان 
يخطط الرتك�اب مج�زرة يف كنيسة »في�ل جويف« جنوب 

باريس.
ويف 26 يونيو/حزيران ذبح ياسني صالحي رب عمله وثبت 
رأسه يف جدار حديقة مصن�ع للمواد الكيماوية وحاول من 
بع�د تفجري أحد املستوعب�ات الكيماوية من دون جدوى إىل 
أن اعتقلته الرشطة، وقد أعلن عن انتمائه إىل »داعش« عر 

نرش علمها إىل جانب رأس ضحيته.
ويف 13 يوليو/تموز ضبطت الرشطة الفرنسية أربعة شبان 
بينهم عسك�ري سابق وترتاوح أعمارهم بني 16 -23 سنة 
كان�وا يحرضون لالعتداء عىل ثكنة عسكرية يف »فور بيار« 

رشقي الريرينه.
وأخرياً، جريمة قطار تاليس التي كادت أن تتسبب بمجزرة 
ل�و تمك�ن اإلرهابي من إط�الق نريان رشاش�ه الذي تعطل 
لسبب تقني وكان بحوذت�ه 9 مماشط تضم 300 رصاصة 

فضالً عن مسدس وخنجر قتايل. 
مع�روف أن 6 مواطن�ني فرنسي�ني وأجانب اعتقل�وا أيوب 
الخزان�ي املغرب�ي املع�روف بصلت�ه الوثيق�ة بالجماع�ات 

اإلرهابية يف سوريا.
يمك�ن تفسري هذه الكثاف�ة يف العلميات اإلرهابية بأسباب 
عدي�دة من بينه�ا اشرتاك فرنسا يف الح�رب عىل اإلرهاب يف 
جبه�ات عدي�دة. فقد شنت منف�ردة حمل�ة عسكرية عىل 
املنظمات اإلرهابية يف شم�ايل مايل توعد خاللها اإلرهابيون 
بال�رد، وتش�رتك باريس يف الحرب عىل اإلره�اب يف ليبيا ويف 

امل�رشق العرب�ي وتعت�ر الجماع�ات الفرنسي�ة املقاتلة يف 
سوريا األكر عدداً بني املقاتلني من أصول أوروبية. 

وم�ن ب�ني األسب�اب الخلفي�ة نكتف�ي باإلش�ارة إىل ح�ال 
الضواح�ي حول املدن الكرى والتي تضم أكثرية من العرب 
واملسلم�ني يعانون التهميش وسط عيش الكفاف ومن هذا 
التهمي�ش يمكن أن ينفذ أصحاب الدعوات »الجهادية« وأن 
يج�دوا ص�دى لطروحاتهم اإلرهابي�ة. ناهيك عن التش�دد 
العلمان�ي ال�ذي تمث�ل يف إح�دى املناسب�ات بمن�ع ارت�داء 
»الف�والر« يف املؤسس�ات التعليمية الرسمية ومن�ع ارتداء 
الرقع يف الطرقات واألماكن العامة، علماً أن عدد املرقعات 

يف فرنسا لم يتجاوز ال 200 حالة.
والواضح أن املوقف الفرنيس املتش�دد م�ن النظام السوري 
لم ينعكس إيجاب�اً عىل موقف الجماع�ات »الجهادية« من 
فرنسا. من جه�ة أخرى، يبدو أن اإلج�راءات التي اتخذتها 
السلط�ات الفرنسية لم تفض حت�ى اآلن إىل الحد من وترية 
الهجم�ات اإلرهابية وبخاصة قان�ون اإلرهاب الجديد الذي 
أطل�ق يد السلطات يف اتخ�اذ ما تراه مناسب�اً من خطوات 
وقائي�ة يف مكافحة اإلره�اب واإلرهابيني ناهيك عن فش�ل 
مخط�ط »فيجي بريات« األمني املعم�ول به لسنوات عديدة 

يف استدراك الهجمات اإلرهابية.
وإذا ك�ان صحيح�اً أن اتقاء األعم�ال اإلرهابية ال يمكن أن 
يص�ل إىل نتيج�ة وقائية مئ�ة يف املئة، فالصحي�ح أيضاً أن 

تزايد العملي�ات اإلرهابية يهدد فرنس�ا بتوتر داخيل يمكن 
أن يتح�ول إىل ح�رب أهلية إذا ما ف�ازت »الجبهة الوطنية« 
الفرنسية املعادية للع�رب واملسلمني يف االنتخابات النيابية 
املقبل�ة. فهي تطرح حلوالً عنرصية من نوع فرض العقاب 
الجماع�ي عىل العرب واملسلم�ني وتهجريهم قرساً وسحب 
الجنسية من عدد كبري منهم.لقد بنى العنرصيون يف فرنسا 
اسرتاتيجيتهم السياسية عىل خوف مواطنيهم من البطالة 
وخوفهم من االنفالت األمني وخوفهم من االندماج األوروبي 
وخوفه�م م�ن االقتصاد اللي�رايل وم�ن العمل�ة األوروبية 
املوحدة وال يمكن لإلرهاب إال أن يغذي ويوسع إطار الخوف 
ويحم�ل املزي�د من األص�وات إىل العنرصي�ني الفرنسيني.يف 
السي�اق نفسه يصعب عىل السلط�ات الفرنسية أن تواصل 
الدفاع عن اسرتاتيجيتها السابقة يف بالد الشام والتي تقول 
بأولوية إسق�اط األنظمة عىل مكافح�ة اإلرهاب خصوصاً 
أن رشك�اء باري�س والسيما الوالي�ات املتح�دة باتت تضع 
مكافح�ة اإلرهاب يف رأس أولوياتها يف املنطقة التي خرجت 
وتخ�رج منها املوجة األخرية من اإلرهابيني، فضالً عن ليبيا 
الت�ي تحولت إىل قاعدة جدي�دة ل»داعش« يف املغرب العربي 

بعد تثبيت أركان هذه املنظمة يف سوريا والعراق.
تبق�ى اإلش�ارة إىل أص�وات خافت�ة يف فرنس�ا تتحدث عن 
أولوية مكافحة اإلرهاب ع�ىل غرار أولوية مكافحة النازية 
يف الح�رب العاملية الثانية، األمر الذي أتاح يف حينه تش�كيل 
مح�ور مناه�ض يض�م ستال�ني والسوفييت الذي�ن كانوا 

مصنفني كأعداء موصوفني للديمقراطية والليرالية. 
ولع�ل الس�ؤال الذي يط�رح نفسه ه�و مت�ى تصبح هذه 
األصوات غالبة ؟وم�ا هو عدد العملي�ات اإلرهابية الالزمة 

حتى تنترص هذه األولوية عىل غريها؟

إق�رار الرمل�ان األملان�ي، البوندست�اغ، األربع�اء يف 19 آب 
)أغسط�س( خطة املساعدات الثالثة املكونة من 86 بليون 
ي�ورو إىل اليونان مقابل خطة إصالحية قاسية، فتح الباب 
أمام اليونان الحرتام الدفعة األوىل من تسديد الديون، حيث 
دفع�ت جزءاً يس�رياً من ديونها الهائل�ة – 3.4 بليون يورو 
– إىل امل�رصف املرك�زي األوروبي.يتعني االنتظ�ار إذا كانت 
اليون�ان ستتمكن من تسديد الدفعات املقبلة يف مواعيدها. 
ال يسري إجم�اع االقتصاديني يف هذا االتج�اه. لذلك، تظهر 
الدعوات إىل النظر يف إعادة هيكلة الدْين، وهو إجراء لم يرش 
إلي�ه الروتوكول الجديد الذي تبنت�ه املجموعة األوروبية يف 
14 آب. وح�ده اإلع�الن النهائي الصادر ع�ن قمة منطقة 
الي�ورو يف 13 تم�وز )يوليو( تناول املسأل�ة ضمن رشوط 
محددة. وتظل القدرة عىل خدمة هذا الدين نقطة أساسية 
عىل ما ذّكر صندوق النقد الدويل.ولم يخف دائنو اليونان يف 
مالحظة مكتوبة لهم »قلقاً جدياً« حول مسألة القدرة عىل 
خدم�ة الدين. وترسم الوثيقة ثالثة سيناريوات يقوم أولها 

عىل تفاقم الدْين الذي قد يصل إىل 206.8 يف املئة من إجمايل 
النات�ج املحيل ابتداء من 2016 قبل أن يبدأ باالنخفاض من 
الي�وم إىل عام 2030 ليص�ل إىل 143.3 يف املئ�ة. السيناريو 
األكث�ر تفاؤالً يتحدث عن دْين يبلغ 198.9 يف املئة يف 2016 
وينخفض إىل 106.7 يف املئة يف 2030. بيد أن التوقعات عىل 
املدى املتوسط تتحدث ع�ن )نحو 166.1 يف املئة يف 2020( 
وهو م�ا يتجاوز بأشواط الهدف األس�اس املحدد يف 2012 
ال�ذي يتوقع ديناً يص�ل إىل 124 يف املئة م�ن إجمايل الناتج 
املح�يل يف 2020.تكم�ن هنا كل بواعث قل�ق صندوق النقد 
الدويل حت�ى لو احرتمت اليون�ان احرتاماً حرفي�ًا وعودها 
الجدي�دة باإلص�الح. وبحديثها الواضح م�ع النواب األملان 

قبل تصويت البوندستاغ، اتسمت املستش�ارة أنغيال مركل 
ووزي�ر املالية فولفغان�غ شويبله »بالنزاه�ة« عىل ما قال 
غون�رتام فولف مدير معهد »بروغ�ل« لألبحاث االقتصادية 

األوروبية.
ويعد املسؤولون األوروبيون الرأي العام وصناع السياسات 
لتقبل فكرة »إعادة هيكلة الدْين« ألنه »من الجيل أن اليونان 

لن تتمكن من تسديد الدين تسديداً كامالً«.
ويف ح�ال بدا أن اليونانيني مستعدون للتعاون مع دائنيهم، 
سيتغري املعطى تغرياً مش�هوداً. وعىل رغم شكه يف حظوظ 
نج�اح برنامج املساعدات الجديد ألثين�ا، أعلن شويبله أنه 
»سيكون من انع�دام املسؤولية التخيل عن فرصة انطالقة 

جديدة يف اليونان«.
وإذا كان�ت نتيجي�ة النقاش�ات غري منتظ�رة قبل ترشين 
األول )أكتوبر(، فإن األملان فرضوا بعض الرشوط. وكررت 
املستشارة أنه لن يكون هناك أي إعفاء من الديون. وذهب 
وزي�ر املالية أبعد قليالً بحديثه عن إع�ادة الجدولة.ونقلت 
صحيف�ة »هاندلسب�الت« االقتصادي�ة األملانية عن مصدر 
قول�ه أن املجموع�ة األوروبية بحثت يف إع�ادة جدولة تمتد 
عىل ست�ني عاماً - وتحدثت وكال�ة »بلومرغ« عن خمسة 
وست�ني عاماً - يف حني أن برنامج املساعدات املالية الجديد 
يتوقع امتداد فرتة التسدي�د إىل خمسة وثالثني عاماً ونيف 

بمعدالت تصل إىل واحد يف املئة.
مقاب�ل ه�ذه اإلش�ارات اآلتي�ة م�ن برل�ني، ظ�ل مصدر 
ديبلوم�ايس أوروبي عىل حذره قائ�اًل: »من دون شك بدأت 
إعادة بناء الثقة« بني اليون�ان ودائنيها. أما األمور الباقية 
فثم�ة إجماع عىل رضورة اتفاق وزراء املجموعة األوروبية 

عليها. وما زالت ليال طويلة من املفاوضات يف انتظارهم.

في�صل جلول

كري�صتوف غارا�ش

كيف صارت فرنسا هدفًا مفضاًل لإلرهاب؟

الديون اليونانية: السيناريوات املمكنة

ما يج�ري يف العراق م�ن وقائع جديدة يضع املش�هد 
السي�ايس أم�ام الكثري من التس�اؤالت، مثلم�ا أن ما 
يجري خارج العراق يضع الجميع أمام هواجس أكثر 
إثارة للجدل، فالتظاهرات الشعبية املطالبة باإلصالح 
ومواجه�ة الفساد وسوء الخدم�ات تعّر عن حاجات 
وطنية ملحة لتحسني أداء مؤسسات  الدولة، ولتعرية 
كل مظاهر الرتهل والتشوه التي أغرقت البالد بالعديد 
م�ن األزم�ات، بدءا م�ن أزم�ة املحاصص�ة واملطالبة 
بالتوازن، مرورا بأزم�ة الخدمات وليس انتهاء بأزمة 
العجز االقتصادي الذي يعني اإلشهار باإلفالس، وجّر 

الدولة اىل منطقة املديونيات املُلَغمة.
م�ا يجري خ�ارج العراق ال يقّل خط�ورة عن الداخل، 
فاملنطق�ة العربي�ة تغيل بح�روب مفتوح�ة، وتتسع 
الصطفاف�ات وخنادق طائفي�ة وجماعاتي�ة مهِددة 
للسلم األهيل العربي، مثلما أن مواقف العديد من الدول 
العربي�ة إزاء العراق تتسم باإلرتي�اب، وخلط األوراق، 
ووض�ع الحساسي�ات الطائفي�ة تعويم�ا للتعري�ف 
باألزم�ات السياسي�ة وبالرصاعات الت�ي تصطنعها 
ه�ذه الدولة أو تلك، وكما هو حاص�ل يف ليبيا ولبنان 

واليمن وسوريا. 
كم�ا أن الوالي�ات املتح�دة الراع�ي الرسم�ي للحراك 
األمن�ي يف ال�رشق األوس�ط ل�م تحسم أمره�ا بعد يف 
مواجه�ة اإلرهاب الداعيش، ويف دع�م الدولة العراقية 
بما يكفي ملواجهة التغويل املصطنع لرعب سيطرتها 
عىل جغرافي�ا سياسية معروف�ة، وبالرغم من وجود 
م�ا يسم�ى ب�)التحال�ف ال�دويل( ض�د داع�ش، فإن 
الوقائ�ع عىل األرض تعكس وج�ود أجندات سياسية، 
وهواجس أمنية وسيناريوهات غامضة وراء املش�هد 
األمن�ي يف العراق ويف املنطقة.غياب وضوح اإلجراءات 
األمني�ة األمريكية يحمل معه سياسات أكثر غموضا، 
والت�ي كثريا ما تت�رسب من خ�الل ترصيحات بعض 
السياسي�ني األمريك�ان، ال سيما ما يتعل�ق بالتلويح 
بسياس�ة تقسيم العراق، وأن مهم�ة مواجهة داعش 
طويل�ة، وتقط�ري املعون�ات العسكري�ة السرتاتيجية 
اىل الق�وات املسلحة، وبما ُيبق�ي توازنات الرصاع غري 
محسوم�ة بالكامل، فضال ع�ن غموض العالقات مع 
دول إقليمي�ة وعربية لها مواقف معروفة من العملية 
السياسي�ة يف الع�راق، ودع�م توجهاته�ا السياسي�ة 
وتزويده�ا باألسلح�ة السرتاتيجي�ة، وه�و م�ا يعني 
وجود نواي�ا مريبة - حتى وإن أعلن�ت أمريكا دعمها 
للحكومة العراقية - وتوجهات تغّض الطرف عن دعم 
هذه ال�دول للجماعات اإلرهابية يف العراق، وتزويدها 
بالس�الح النوع�ي واملعلوم�ات االستخباري�ة، وحتى 
العمل عىل تشويه سمعة العملية السياسية يف العراق 
ع�ر وسائل اإلعالم، ويف العديد من املؤتمرات، أو حتى 
ممارس�ة بع�ض السياس�ات الداخلي�ة والبينية التي 
تحمل معه�ا الكثري م�ن املظاه�ر االستفزازية.هذه 
الوقائع الداخلية والخارجية تلتقي عند خط مجهول، 
وعند سياسات تحتاج للكث�ري من التوصيف، والكثري 
م�ن الوض�وح، فاالتفاقي�ة السرتاتيجة الت�ي وّقعها 
الع�راق م�ع الوالي�ات املتحدة بع�د انسح�اب القوات 
األمريكي�ة تبدو وكأنها خارج التطبي�ق، كما ان ربط 
الحالة العراقية بطبيعة املشكالت يف املنطقة، ال سيما 

مع الحالة اإليرانية يبدو هو اآلخر مثارا للشكوك.. 
وبقط�ع النظر عن مواق�ف محلية تنطل�ق من هذه 
الجه�ة أو تل�ك، ف�إن املوق�ف الرسمي ه�و املقياس 
السي�ايس ال�ذي ينبغ�ي أن يكون حاكم�ا يف التعاطي 
م�ع الحال�ة العراقي�ة، وم�ع دبلوماسيته�ا، والدفاع 
عنه�ا وإسنادها يف املحافل الدولي�ة، ومنع تلك الدول 
م�ن اإلرضار بالع�راق، ال سيما تركيا الت�ي تتدخل يف 
الش�ؤون العراقي�ة وتمن�ع العراق م�ن الحصول عىل 
حصته املائي�ة، وتقوم قواتها باالعت�داء عىل األرايض 
العراقي�ة، كم�ا أن دور اململكة السعودي�ة وحمالتها 
اإلعالمي�ة الش�وهاء وسياساته�ا االستفزازية تضع 
عالم�ات استفه�ام أم�ام ال�دور األمريك�ي يف حماية 

العملية السياسية العراقية الجديدة.
إن تضخي�م الوقائ�ع خ�ارج العراق تنعكس بش�كل 
خطري ع�ىل ما يج�ري يف الداخ�ل، وع�ىل برامج دعم 
الع�راق لحسم العديد من امللف�ات الضاغطة بدءا من 
ملف اإلره�اب، وملف دع�م العراق بالخ�رات الفنية 
لتحسني مست�وى أداء مؤسساته الخدماتية، وانتهاء 
بالدع�م السيايس واالقتص�ادي واإلسه�ام يف تحريك 
عجل�ة االستثمار عر الرشك�ات األمريكية، فضال عن 
إسن�اد الدول�ة العراقية يف سياق مواجه�ة الكثري من 
التحديات التي تعيشها املنطقة، والتي ال تجري بعيدا 

عن الكابينة
األمريكية.

م�ا يجري، وما تتضح صورته يف الداخل، يضع الدولة 
العراقي�ة أم�ام رضورات البح�ث عن آلي�ات جديدة، 
وعن خطط وبرام�ج ملعالجة مظاهر باتت خطورتها 
مرعب�ة، وباعث�ة ع�ىل تكريس صور بش�عة للفش�ل 

السيايس واالقتصادي.
ولع�ل سياسة اإلصالح التي عم�د إليها رئيس مجلس 
ال�وزراء تتطل�ب وعي�ا ومسؤولي�ة عقالني�ة، ورؤية 
عميقة لكل األسباب الت�ي أّدت اىل إنتاج تلك املظاهر، 
والتعاط�ي امل�دروس م�ع معطياته�ا، وبم�ا يتطلب 
خط�وات واقعي�ة ورصينة تكفل أي�ة عملية حقيقية 
للتغي�ري واإلص�الح، والرشوع بإج�راءات استرشافية 
تالم�س املستقب�ل، وحاج�ة الدول�ة لبني�ات تتقب�ل 

التأسيس والبناء.

علي ح�صن الفواز

ما جيري يف الداخل
 واخلارج

�صميح �صعب

رهان أردوغان األخري
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رغم أن ألبومه�ا الجديد تأخر كثي�راً، لكنها لجأت 
إل�ى طرح أكثر م�ن أغنية منفردة، حتى ال يش�عر 
الجمهور بغيابها. النجمة س�ميرة س�عيد تكشف 
لنا أسرار تأخر األلبوم، والمفاجآت التي تحّضرها 
في�ه، والتحدي الذي تش�عر به م�ع كل أغنية. كما 
تتكل�م عل�ى موقفها م�ن التمثي�ل، وتجربتها في 
برنامج »صوت الحي�اة«. وبعيداً من الفن، تعترف 

بأنها ال تحب االحتفال بيوم ميالدها، 
•-شاركت في مهرجان »أصوات نسائية« في بلدك 

المغرب، كيف كان إحساسك وأنت تقفين هناك؟
 ال يمكن أن أصف مدى س�عادتي بالغناء في بلدي، 
كان ف�ي داخل�ي حني�ن كبي�ر لذلك، وق�د حققت 

نجاحاً أكبر مما تمنيت.
•الس�ؤال ال�ذي يفرض نفس�ه كثيراً، لم�اذا تأخر 

ألبومك الجديد كل هذا الوقت؟
 ألنن�ي حريصة ج�داً على أن أق�دم لجمهوري كل 
م�ا ينتظره مني، ولهذا اس�تغرقت وقتاً طويالً في 
تحضي�ره، لكنه س�يكون في القري�ب العاجل في 

متناول الجمهور وأتمنى أن يعجبهم.
»س�ميرة س�عيد تخت�رع ال�ذّرة ف�ي   •
ألبومها الجديد«... تعليق ردده البعض بسبب طول 

فترة التحضير، فما ردك؟
 )تبتس�م(، »وال ذّرة وال حاج�ة«، يظ�ن الكثيرون 
أنني بدأت العمل في ألبومي الجديد منذ عام 2008، 
بالتزام�ن مع ألبومي األخير »أي�ام حياتي«، وذلك 
لي�س صحيحاً أبداً، ألنني تعرض�ت في ذلك الوقت 
لمشاكل إنتاجية نوعاً ما، الى جانب انهيار صناعة 
الموس�يقى بس�بب قرصنة اإلنترن�ت، فأحجمت 
الش�ركات اإلنتاجية عن إنتاج أي ألبومات جديدة، 
وتعرضن�ا جميع�اً لصدم�ة بس�بب ذل�ك، فروتانا 
مث�اًل الت�ي كانت تضم ع�دداً كبيراً م�ن المطربين 
ال�� »س�وبر س�تارز« والعاديين، تقل�ص عددهم 
تدريج�اً بدرجة كبيرة، لذلك توقف�ُت لفترة معينة 
حتى أفهم أين تس�ير األمور، ول�م أفكر وقتها في 
اإلنت�اج لنفس�ي ألنن�ي لس�ت منتج�ة، ومنذ عام 
2011 اندلعت الثورة ولم أستطع التفكير أبداً، فهل 

أقدم أغني�ات عاطفية في تلك 
أس�تمع  كنت  الفترة! 

فقط الى أغنيات 
م�ن  جدي�دة 

تنفيذ  دون 
أي منه�ا، 
نه�ا  أل

طبيع�ة 
 ، عمل�ي

فض�اًل 
ع�ن 
ن�ه  أ

ت  أ طر
ف  و ظ�ر

في  خاص�ة 
حياتي، حالت 

دون تنفي�ذ أغنيات ألبومي الجدي�د، فلم أبدأ العمل 
فيه إال منذ س�نتين فقط، لذلك لم أخترع الذرة كما 

يقولون، لكن الظروف لم تساعدني...
•أال تفكرين في طرح أغنية »ما زال« أو »المظلوم« 

في ألبومك الجديد؟
 ال أعتق�د، ألن األلب�وم س�يحتوي عل�ى أغني�ات 
متنوعة بكل األش�كال الموس�يقية، باإلضافة إلى 
أنن�ي ال أريد م�لء ألبومي بأي أغني�ات، ولن أقول 
إنن�ي أقدم ش�يئاً مس�تحيالً فيه، لكن عل�ى األقل 
س�أكون راضية عنه بنس�بة كبيرة، وهذا ما 
أطمح الي�ه في النهاي�ة، ويتطلب مني 
التركيز الجيد قبل اختيار األغنيات.

•ما الذي تشعرين بأنك تضيفينه 
الى مش�وارك في ه�ذا األلبوم 

بالتحديد؟
أغني�ة  كل  إل�ي  بالنس�بة   
بأنن�ي  أش�عر  أقدمه�ا 
أتح�دى نفس�ي فيه�ا من 
حي�ث األداء، فمث�اًل أغنية 
»م�ا زال« كان�ت مناط�ق 
ضيق�ة  فيه�ا  التطري�ب 
إل�ى  باإلضاف�ة  للغاي�ة، 
أن طريق�ة الغن�اء كان�ت 
جديدة ومختلفة... وأغنية 
أشخاص  هناك  »المظلوم« 
وآخ�رون  عليه�ا  يتفق�ون 
ب�ل  يختلف�ون ف�ي ش�أنها 
ينتقدونها، لكنها في النهاية 
جديدة عليَّ تماماً، حتى عندما 

قدمت أغنيتي الخليجية »ابن الحالل« منذ سنوات، 
كان فيه�ا غناء وتطريب على عك�س »المظلوم«، 
الت�ي هي حال�ة غنائية مغايرة انطلق�ت في فترة 
زمني�ة مختلف�ة تماماً ع�ن أغنية »اب�ن الحالل«، 
ألنني غني�ت فيها بطريقة جديدة في جملة »ش�د 
وجوم« ألحفز الناس على عدم االستس�الم لليأس 
ومصاع�ب الحياة، وأقول لنفس�ي ذل�ك أيضاً، لذا 
ال يمكنن�ي أن أغنيها بطريقة عادي�ة، بل يجب أن 
تكون هناك شراس�ة في الغناء، ما يشكل التحدي 
األكبر في داخلي، ولو اس�تطعت تقديم ذلك األداء 
المختل�ف ف�ي أغني�ات األلب�وم الجدي�د، أكون قد 

أضفت الى نفسي الكثير.
•بع�د خبرتك الفنية الطويلة، ه�ل ما زلت تخافين 

مما تقدمينه الى الجمهور؟
 األمر أصبح أصعب بكثير من الس�ابق، حين كانت 
اختيارات�ي أفض�ل وأجم�ل، لذلك أح�اول أن أثبت 
لنفسي وللجمهور أنني ما زلت قادرة على اختيار 
أغنيات مميزة حتى اآلن، وتقديم أشكال موسيقية 

مختلفة، مما يمثل تحدياً في داخلي.
•ماذا عن انضمامك الى روتانا؟

 أرى أنه�ا من أضخم ش�ركات اإلنت�اج في الوطن 
العربي، ومن مصلحتهم عندما يتعاقدون مع فنان 
معي�ن أن يخدموا أعماله الفني�ة، وبالطبع يهمني 
أن أتع�اون مع ش�ركة إنتاج كبيرة تق�دم أعمالي 
بش�كل مميز، خاص�ًة أنهم يملكون خب�رة كبيرة 
في صناعة الموس�يقى، والنجاح يكون باجتهادنا 

معاً.
•لماذا ال تفكرين في خوض تجربة التمثيل مجدداً 

مثل بعض المطربين؟

 ال يمكنن�ي ذل�ك ول�ن يحدث أب�داً، ألنن�ي لو كنت 
قدم�ت ذلك منذ س�نوات طويلة لكان األمر أس�هل 

من اليوم.
•ما سبب إنشائك استوديو خاصاً في منزلك؟

 ف�ي الحقيقة فك�رت في ذلك منذ عامي�ن تقريباً، 
عندما كانت تمر مص�ر بحوادث أمنية كبيرة، وأنا 
أحب الموس�يقى كثي�راً، وعندما كن�ت أنفذ أغنية 
م�ع الملحن محمد عرام ق�ال لي إن في إمكاني أن 
أس�جل أغنياتي في غرف�ة خصصتها ف�ي منزلي 
لس�ماع األغنيات فقط، »غرفة للموسيقى فقط«. 
ومن هنا انطلقت فكرة تجهيز استوديو خاص في 
منزل�ي، وقد أحببته�ا كثيراً، خصوص�اً أنني كنت 
قلق�ة جداً من الذه�اب الى االس�توديوات، برفقة 
ابني ش�ادي الذي أخاف عليه كثيراً، لذا كنت أغني 
ف�ي هذا االس�توديو الخ�اص وأرس�ل األغنية الى 
االستوديوات لتخضع لعملية ميكساج، وكان ذلك 
مريح�اً لي، لدرج�ة أنني كنت أغني أيض�اً أغنيات 

فرنسية وإنكليزية متنوعة.
•لماذا لم تبصر هذه األغنيات النور حتى اآلن؟

 س�يأتي وقت معين بعد طرحي ألبومي، سيسمع 
خالله الجمهور أغنية كل فترة، )وتكمل ضاحكة(: 

»هاسرسبلهم حاجة كل شوية«.
•ما س�بب عدم تقديم�ك أغنية وطني�ة في الفترة 

الماضية؟
 جه�زت أغنية معينة لرصد الحالة المس�تمرة منذ 
فترة، لكنها ليست أغنية وطنية بالشكل المتعارف 
عليه، لكنن�ي لم أطرحها حت�ى اآلن، ألنني ال أريد 
أن تظه�ر وحده�ا، وتق�ول كلماته�ا: »الش�مس 
طالعة فوق واللي�ل ع األرض ليه«، كما فكرت في 
تقديم أغنية لمصر لكنني ترددت في الش�كل الذي 
س�أقدمها به، هل س�تكون ذات طابع مقسوم أو 

درامية!
•ه�ل ترين أن »اليوتيوب« أصبح مقياس نجاح أي 

أغنية اليوم؟
 لو لم يتم التالعب فيه، أعتقد ذلك، أقصد أنه يمكن 
أن أدفع عش�رة آالف دوالر لزيادة عدد مش�اهدات 
أغنيتي بش�كل مزي�ف وليس حقيقي�اً، ويجب أن 
يك�ون هن�اك عائد من ه�ذه المش�اهدات على كل 
أغنية، وال تس�ير األم�ور بالفوضى، خاصة في ما 
يخص األغنيات والمس�رحيات واألفالم، باستثناء 

األفالم المعروضة على شاشة التلفزيون.
•»الديف�ا« هو اللقب الذي أطلق�ه عليك الجمهور، 

فبَم تشعرين؟
 »الفان�ز« ه�م م�ن أطلقوا عل�يَّ هذا اللق�ب الذي 
يدهشني كثيراً، وأقول لهم أنا سميرة سعيد فقط، 
وه�ذا اللقب كبير وأتمنى أن أكون على قدر ثقتهم 

بي.
•ما نوع عالقتك بش�يرين على المستوى اإلنساني 

والفني؟
 ش�يرين فنانة ذكية جداً وأحبه�ا كثيراً، وعالقتي 
بها طيبة للغاية، ورغم أنني س�بقتها بسنوات في 

مشواري الفني، إال أنها فنانة راقية.
•وبأنغام؟

 مطربة كبيرة أيضاً، وتملك صوتاً دافئاً واختياراتها 
ذكية دائم�اً، وهي ف�ي مكانة لوحده�ا وأعمالها 

الجديدة رائعة دائماً.

�

علم " أن محمد حماقي استعان؛ خالل تسجيله أللبومه 
الغنائي األخير "عمره ما يغيب" وكليبه األخير "أجمل 
يوم"، بعضو من فريق إدارة أعمال النجم عمرو دياب، 
وهو حمادة إسماعيل، مدير األعمال السابق والصديق 
المقرب لعمرو دياب، الذي ينظم له أعماله في إنجلترا، 
حيث اس�تعان حماق�ي بخبرات�ه في ألبوم�ه الجديد، 
وظه�ر اس�مه ف�ي كليب "أجم�ل يوم" تح�ت منصب 
المنتج المنفذ، كما أن حمادة قام بحملة موسعة على 
مواق�ع التواصل االجتماع�ي للدعاية أللب�وم حماقي 

الجديد.
 يذك�ر أن حماقي طرح ألبوم�ه الغنائي الجديد "عمره 

ما يغيب"؛ منذ أيام قليلة، وتضمن 15 أغنية. 

تعاق�د النج�م خال�د الص�اوي عل�ى بطول�ة 
مسلس�ل جدي�د بعن�وان "أب�و اللي�ل"، ومن 
الُمق�رر عرضه في س�باق الدراما الرمضاني 
الُمقب�ل، ولم يتم االس�تقرار حت�ى اآلن على 

باقي فريق العمل.
ُيذك�ر أن خال�د الص�اوي ش�ارك بالموس�م 
الرمضان�ي ه�ذا الع�ام م�ن خ�الل مسلس�ل 
"الصعلوك"، والذي ش�اركه البطولة فيه كل 

من نجالء بدر وحسن حسني.
م�ن ناحي�ة أخ�رى، تلق�ى خال�د العدي�د من 
العروض الس�ينمائية، إال أنه لم يتخذ أي قرار 

بشأنها حتى اآلن.

فيف�ى  الفنان�ة  نش�رت 
حس�ابها  عب�ر  عب�ده، 
موق�ع  عل�ى  الش�خصى 
"إنس�تجرام"،  الص�ور 
صورا جدي�دة تظهر فيها 

بشكل مختلف.
كما اس�ترجعت ذكرياتها 
تجمعه�ا  ص�ورة  بنش�ر 
بالنجم العالمي سيلفستر 
أخرى  وصورة  ستالوني، 
العالمي�ة  النجم�ة  م�ع 

اليزابيث.

 نانيس نرص اهلل :نقطة عىل السطر !
أحيت الفنانة نانس�ي نصر الله العديد من المهرجانات بمختلف المناطق اللبنانية، وكان آخرها 

مهرجان عيد السيدة في بلدتها األم منطقة القاع البقاعية.
وعلى صعيد آخر تس�تعد نانس�ي إلطالق أغنية بعن�وان "نقطة على الس�طر" من كلمات علي 

المولى الحان محمود عيد توزيع عمر صباغ وانتاج "جارودي ميديا".
وس�تكون هذه األغنية مفاجأة من نانس�ي لجمهورها ألنها المرة االولى التي تقدم فيها عمالً 

من هذا النوع.
كما إنتهت نانسي من تصوير العمل مع المخرج وليد ناصيف والذي سيبصر النور قريباً.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
�سر

ع ال

عىل هامش ذاكرة االنتخابات
 بعد انتهاء االنتخابات لنيل احد كراسي مجلس النواب 

ذهب�ت لصاحبي الذي يدير معم�ال لصناعة االعالنات 

بطريق�ة )الفلك�س( وكنت ابغ�ي تصني�ع اعالن لي 

مش�اركتي في ندوة من الن�دوات .. وبعد مجادلتي له 

بص�دد ثمن االعالن .. وجدته  متذمرا لكوني قد اثرت 

لدي�ه )مواجع�ه( جراء خ�ذالن عدد من المرش�حين 

النتخاب�ات المجل�س ل�ه  بع�دم تس�ديدهم للمبال�غ 

المتبقية عليهم بعد فش�لهم في االنتخابات .. لكونهم 

لم يلتزموا بالعهود التي قطعوها ولسان حاله يقول : 

)بعد العملة حرام تمام لو مو تمام ؟!( 

ووقتها كان علي ان اواس�يه الخفف عن مواجعه تلك 

التي اثرتها دون قصد مني..

وما ان اس�تقبل مواس�اتي له حت�ى راح يذكر لي بأن 

فش�لهم باالنتخابات خس�ارة ل�ه .. الن فوزهم يعني 

لدي�ه تس�ديد القوائم الت�ي بذمته�م واالكرامية التي 

وع�دوه بها عن�د الفوز!!ووقتها استفس�رت منه عن 

معلوم�ات تفيدن�ي بص�دد تل�ك االعالن�ات الفارهة 

والباذخ�ة الت�ي اعتل�ت البناي�ات ومالت الس�احات 

وتس�لقت واجهات العمارات ووجدت لها مكانا بارزا 

عن�د منعطفات الطرق واالزقة .. بل ان اعمدة الهاتف 

والكهرب�اء والكت�ل الكونكريتي�ة ل�م تس�لم منها .. 

والمبالغ الت�ي صرفت عليها ؟!.اجابني صاحبي قائال 

)انها تكفي النش�اء احياء س�كنية للذين يفترش�ون 

االرض ويلتحفون بالسماء في كافة انحاء العراق(

وال�ذي وددت قوله:ام�ا ان االوان ان تك�ون وس�ائل 

)الش�كل  موح�دة  االنتخاب�ات  لمرش�حي  الدعاي�ة 

والقي�اس( وتقوم الدولة بتنفيذها او تحديد ش�روط 

تنفيذها على المرشحين .. ويكفينا شر البذخ والتبذير 

.. والفرق م�ا بين صغير وكبير ..وما بين )حمود( او 

)منصور( والكل سواسية كأسنان المشط !!.

بإطاللته س�احر وبحضوره آس�ر، يحملنا بأدائه بكل 
رق�ي وبإحتراف كامل إلى عالم من األحالم الجميلة، 
فنحلّ�ق معه عالياً جداً حي�ث ُتطرب اآلذان وترتوي 

القلوب من إحساسه الملكي .
هو كاظم الس�اهر الذي ما زال نجم�اً مضيئاً في 
أوج بريق�ه ، وهذا ما نش�هده ونؤكده خصوصاً 
عندم�ا ي�زور لبن�ان ليش�ارك ف�ي مهرجاناته 
الكبي�رة ، وكان آخرها "إهدني�ات" حيث أحيا 

حفلين ناجحين جداً كالعادة .
إلتقين�ا قيصر الغن�اء العربي كاظم الس�اهر 
والذي خّصنا بهذا الح�وار قبيل إحيائه حفله 

الثاني من "إهدنيات".
  •لم�اذا مهرجان إهدنيات ل�ه نكهة خاصة 

مع كاظم الساهر ومحبوك كثيرون فيه ؟
كانت مهرجانات رائعة بدأت في بيت الدين 
واآلن إهدني�ات ، اليوم الليلة الثانية ، الليلة 
األولى ف�ي إهدنيات كانت أكث�ر من رائعة 

، كان الجمه�ور راقي�اً ج�داً ، كن�ت طائراً م�ن الفرح على 
المس�رح ، قدم�ت أغنياتي ب�كل ما أملك من إحس�اس كي 
أُس�عد الجمهور وأضعه بعالم غير عالمن�ا الحقيقي ، غير 

عالمنا الواقع .
•س�معنا ع�ن ديو م�ع الفنان حس�ين الجس�مي ، هل هذا 

صحيح ؟
نع�م ، أن�ا قم�ت بتلحي�ن "حّيوا الرج�ال المخلصي�ن اللي 
عّم�روا ه�ذا البلد" ، ه�ذه األغنية فكرت به�ا بصراحة في 
البداي�ة تحية ل�كل الرجال الذي�ن يعملون من أجل إس�عاد 
ش�عبهم وخدم�ة بلده�م وض�د كل م�ن يتنافس�ون على 
الكراسي والمش�اكل التي تحصل ، ولألسف يتركون دائماً 
هدفهم الجميل الذي هو وطنهم ، يتركونه آخر ش�يء بعد 
مصالحهم الخاصة ، فقدمت هذا العمل ، هناك بلدان جعلها 
حكامه�ا بالعمران من أجمل ما يك�ون ، غنيت األغنية في 
دبي وإتصلت باألستاذ حسين وقلت له "لدي هذا العمل إذا 
كنت تحب أن تش�اركني" ، فكان س�عيداً جداً ، وفعالً غنينا 

هذه األغنية التي كتبها األستاذ كريم العراقي .
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كاظم الساهر يكشف هوية املرأة 
الشقراء يف بيته



اليسا:هناك فرق كبري بني 
الفوضى والتغيري

 
ف�ي اطار تظاه�رة حملة "طلع�ت ريحتكم" المس�تمرة في 
س�احة رياض الصلح، عبرت الفنانة إليس�ا ع�ن حزنها حيال 
األزمة السياس�ية التي يمر فيها لبنان، مش�يرة إلى أن السالح 

الوحيد الذي يجب استخدامه هو "السالم".
وكتب�ت اليس�ا عب�ر صفحتها الخاصة عل�ى أحد مواق�ع التواصل 

اإلجتماع�ي: "كان غان�دي ق�ادرا على تغيير  العالم مس�تخدما س�الحا 
واحدا، السالم!"

وأضافت: "دعونا ال ندمر ما تبقى من لبنان".
وكتب�ت: في تعليق آخ�ر: "نعلم أن البلد )لبنان( يحتاج إلى تغيير ولكن هناك 

فرق كبير بين الفوضى والتغيير".

نفت الفنانة لينا كرم أية عالقة لها بصفحات 
على مواقع التواصل أو حسابات قالت إنها 
وهمية وتحمل اسمها، معبرة عن استيائها 
من األم�ر وداعية جمهوره�ا للتعامل مع 

حسابين لها فقط ال ثالث لهما.
وفي تصريحات خاصة بالفن أكدت كرم 
أن لها حساب فيس�بوكي واحد معروف 
لدى جمهوره�ا تماما، ف�ي حين أن أي 
حس�اب آخ�ر أو صفحة تحمل اس�مها 
لي�س لها أي�ة عالق�ة به.وعب�رت عن 
امتعاضه�ا م�ن األخبار الكاذب�ة التي 
تنش�ر عل�ى حس�ابات كثي�رة تحمل 

اس�م "لينا كرم" نافية أن تكون بص�دد القيام بأي رد 
فعل حول ذلك س�وى الرد عبر الصحافة.أما بخصوص 

موقع أنس�تغرام فأكدت أن لها حسابا واحدا يحمل اسم 
"أنستغرام1" باللغة اإلنكليزية وتتواصل من خالله مع 

الناس بالصور وبشكل متقطع بين الحين والحين.أما 
بشأن جديدها في الدراما فكشفت عن نص لمسلسل 

اجتماع�ي تقرأ نص�ه من دون أن تدل�ي بموقفها 
حوله، مشيرة إلى أنها تمر بمرحلة قراءة عامة 

وش�املة للموسم المقبل.وباتت لينا كرم من 
أكثر الممثالت السوريات تداوال في مواقع 

التواصل خصوصاً بعد أدوار الجرأة التي 
ظهرت فيها خالل المواسم األخيرة.

تس�تعد الفنان�ة ميس حمدان لتصوير مسلس�لها الجديد "أمي�ر الليل"، مع رامي عياش وأس�عد 
رشدان؛ إخراج فادي حداد وتأليف منى طايع.

أوضحت ميس أنها تجس�د دور "ناريمان"، وهي مطربة مش�هورة تقع 
في حب ش�خص هام ف�ي الدولة، لكنه يرفض ال�زواج منها، فتهرب 

وتعم�ل في أح�د المالهي الليلية، لكن أهله�ا يرفضون هذا األمر 
ويقررون قتلها.

وأش�ارت إلى أنها س�عيدة للغاية بالمش�اركة في هذا العمل، الذي 
يض�م عدداً كبي�راً من نج�وم الفن العرب�ي؛ على رأس�هم رامي 

عياش.
كما أنها س�تظهر بلوك مختلف تماماً؛ حيث س�تغير لون شعرها 

إلى األحمر.

يذكر أن ميس كان قد عرض لها خالل الفترة الماضية مسلسالن، 
األول "طريق�ي"؛ ال�ذي ش�اركت في�ه كضيفة ش�رف، والثاني 

"شطرنج"، الذي مازال يعرض الموسم الثاني منه.

أثنى الجميع على دورها في مسلس�ل "العراب 
نادي الش�رق" الذي عرض في رمضان الفائت. 
التقاه�ا "س�يدتي نت" ف�ي حوار ع�ن دورها 
وتجربته�ا بالعمل مع جمال س�ليمان وباس�م 

ياخور وغيرها من األمور في السياق التالي:
ع�ن دوره�ا ف�ي المسلس�ل، قالت أم�ل: »ألن 
تس�لّط وجب�روت الوال�د ينعكس عل�ى األبناء 
ويرثون�ه، ودوري ه�و البنت الكب�رى »عليا«، 
فأكون ش�خصية ح�اّدة وقوية ج�داً ونوعاً ما 
متس�لّطة، وال أخشى أي ش�يء، نقطة ضعفي 
الوحي�دة هي وال�دي؛ ألن عالقتي به أقوى من 

عالقتي بوالدتي«.
•نش�رت ص�ورة عب�ر صفحتك الخاص�ة على 
مواقع التواص�ل االجتماعي، تجمع بينك وبين 
جمال س�ليمان، لم�اذا اخترته ه�و تحديداً من 

دون أبطال العمل لنشر تلك الصورة؟
ال بالعك�س، لم أختره تحدي�داً، كل زمالئي في 
العم�ل أحبه�م، »وفيهم الخي�ر والبركة«، لكن 
ممك�ن ألنني منذ فترة طويلة ج�داً لم ألتق به، 
وهذا العم�ل الثاني الذي يجم�ع بيننا بعد أربع 
أو خمس س�نوات من العمل األول، فأحببت أن 

نعاود النشاط بيننا و»نعمل ريفرش«.
•هل شعرت أن الجمهور كرهك من خالل دورك 
في مسلسل »اإلخوة«، حيث كنت شريرة جداً؟

هذا جيد، ف�أن يكرهني الجمهور هو الغاية؛ إذ 
لم يكن مطلوباً أن يحب الجمهور دور ميرا، من 

الممكن التعاطف معها لكن ال يحّبونها.
•عندم�ا س�ئلت عن نادين الراس�ي م�ا إذا كان 
هن�اك ع�داوة بينكما قلت م�ن ناحيتي ال.. هل 

هذا يعني أن هناك عداوة لك من ناحيتها؟
ال، ل�م أقل هذا الكالم، هي زميلتي وال أذكر هذا 

األم�ر، لكن قلت أنا ليس لدي ع�داء مع أي أحد 
من زمالئي الفنانين.

•م�اذا تقولين عن غي�رة الفنانات من بعضهن 
البعض خاصة حينما تجتمعن في عمل واحد؟

توجد منافسة، وأنا مع المنافسة الشريفة. كل 
فنان على قدر المستطاع يحاول أن يظهر على 
الشاش�ة بدور وص�ورة جميل�ة والمتفّرج هو 
الحك�م، ولك�ن القصص والتفاه�ات التي" بال 

طعمة" والغيرة »ماليش فيها«.
•لماذا قلت على أحمد فهمي إنه رئيس العصابة، 

ماذا حدث؟
»ضاحك�ة«.. أثناء تواجدنا في الكواليس خالل 
التحضي�رات للمش�اهد كنت دائم�اً عندما أنزل 
أجده يجم�ع ال�كّل، »وعامل تحت اسكتش�ات 
وفيديوه�ات وص�ور س�يلفي«، فأطلقت عليه 

رئيس العصابة؛ ألنه دائماً يجمعهم.
•الحظت أنك تبتعدين عن الغناء وترّكزين على 

التمثيل، ما القصة؟
»أنا التمثيل حاببني، وأنا حابة حالي فيه«.

•شقيقتك نوال غادرت »مذيع العرب«، أال يلعب 
هنا دور الوس�ائط أي يكون لها واسطة كونها 

شقيقتك؟
ل�و كان هناك واس�طة لما كانت غ�ادرت، هي 
أحّبت أن تخوض التجربة، وتعمل شيئاً جديداً، 

وهذا كان خيارها من البداية.
•لماذا ال تس�تغلّين الواسطة، فهناك العديد من 

النجوم لهم وسائط حتى في أدوارهم؟
»والل�ه أن�ا ب�دي واس�طة«، لك�ن بإمكانك أن 
تسألي »أهل الوس�ائط«! أنا ما عندي واسطة، 
الواس�طة هي عَرق�ي واجته�ادي، وحضوري 

أفرضه كممثلة وبعملي.
•صف�ي لنا أج�واء تصوي�ر مسلس�ل »العراب 
نادي الش�رق« خاصة مع باس�م ياخور؛ كونه 

خفيف الدم؟
أش�عر  أراه  »كلّم�ا  خصوص�اً  ياخ�ور  باس�م 
بأنن�ي أرى مسلس�ل ضيع�ة ضايع�ة«، وه�و 
من األش�خاص العزيزين على قلب�ي جداً ومن 
الفناني�ن الموهوبين جداً، وأنا س�عيدة جداً أن 

نجتمع في هذا العمل.

علّقت الفنانة مايا دياب على ما حدث في وس�ط بيروت 
اليومين الماضيين، خالل تظاهرة حملة طلعت ريحتكم، 
الت�ي تحت�ج عل�ى سياس�ة الحكوم�ة اللبناني�ة وأزمة 

النفايات،حيث إعتبرت أن البلد تحكمه الزبالة.
وكتب�ت دياب ف�ي صفحته�ا الخاصة على اح�د مواقع 

التواص�ل اإلجتماعي: "طلعت ريحت�ك�م لما بّيي وخّيي 
واخت�ي وبنت�ي ينزل�وا عالمظاهرة يعني دول�ة معفنة 

ومش شاّمة ريحتها وهّيي طالعة ريحتها".
وأضاف�ت "بل�د تحكمه الزبال�ة.. على فك�رة هيدا مش 

شعار هيدي حقيقة.. السياسيين بلبنان كالب".

�

عاد النجم الس�وري باس�م ياخور إلى إمارة دبي لالس�تعداد للموس�م الدرام�ي الرمضاني المقبل، بع�د إجازة امتدت 
لحوال�ى ش�هر قضاها بين ألمانيا والنمس�ا بعد موس�م درامي حافل، كان�ت أبرز محطاته بطولته لمسلس�ل "نادي 

الشرق" للسيناريست رافي وهبي.
وق�ال النجم الس�وري في حديث خاص لنواعم: "قضي�ت إجازة جميلة برفقة زوجتي وابني بعد موس�م عمل طويل 
وشاق، وخصوصاً أن اإلجازة هي فرصة للفنان لالستمتاع بوقته مع العائلة، ألنه يقضي أغلب فترات السنة بالتصوير 

والسفر وهو ما يمنعه من رؤية عائلته دائماً".
وكش�ف في السياق أّن أولى مشاركاته للموس�م الدرامي ستكون الجزء الثاني من مسلسل "العراب - نادي الشرق"، 
حيث س�يتابع تأدية ش�خصية "قيصر"، مش�يراً إلى أّنها ستتطّور كثيراً وس�يكون لها حضور أهم من حضورها في 

الجزء األول من العمل.
وأضاف باس�م ياخور "بالنس�بة للمش�اركة في الدراما المصرية، هو أمر مطروح دائماً وهن�اك العديد من العروض 
بعضه�ا عملن�ا عليه منذ أكثر من عامين، باإلضافة إلى عروض جديدة، ولكّنني لم أتخذ قراراً حاس�ماً بعد بش�أن أي 

مشروع، حيث ال أزال أتابع القراءة للعديد من األعمال السورية والمصرية والمشتركة".

القاهرة � انفصل الفنان المصري أحمد الس�قا عن زوجته مها الصغير، ابنة 
مصفف الشعر الشهير، محمد الصغير.

وعل�ى الرغم من انتش�ار الكثير من الش�ائعات خالل الفت�رة الماضية حول 
انفصاله عن زوجته، ونفيهما الدائم لها، أكد برنامج “ET بالعربي” هذا النبأ 
الص�ادم لجمهور الفنان المصري.يذكر أن أحمد الس�قا لديه من مها الصغير 

ثالثة أبناء هم حمزة ونادية وياسين.
من جهته نفى الفنان أحمد الس�قا ش�ائعة انفصاله عن زوجته مها الصغير 
بع�د زواج دام أكث�ر م�ن 15 عاماً.وكتب الس�قا على صفحت�ه الخاصة على 
"الفايس�بوك": "يا جماع�ة حد يقول للبرامج والصفح�ات اللي بتنقل تتقي 
الله فينا وفي عائالتنا، وأكيد لو حصل ال قدر الله انفصال بينني وبين زوجتي 
الناس ها تعرف، ارحمونا يرحمكم الله".ولكن الس�قا حذف هذا التعليق بعد 

دقائق من كتابته، واكتفى بنشر صورة تجمعه مع زوجته.

تعاق�د النج�م خال�د الص�اوي عل�ى بطول�ة 
مسلس�ل جدي�د بعن�وان "أب�و اللي�ل"، ومن 
الُمق�رر عرضه في س�باق الدراما الرمضاني 
الُمقب�ل، ولم يتم االس�تقرار حت�ى اآلن على 

باقي فريق العمل.
ُيذك�ر أن خال�د الص�اوي ش�ارك بالموس�م 
الرمضان�ي ه�ذا الع�ام م�ن خ�الل مسلس�ل 
"الصعلوك"، والذي ش�اركه البطولة فيه كل 

من نجالء بدر وحسن حسني.
م�ن ناحي�ة أخ�رى، تلق�ى خال�د العدي�د من 
العروض الس�ينمائية، إال أنه لم يتخذ أي قرار 

بشأنها حتى اآلن.

سالف فواخرجي ختوض أول جتربة إخراجية
 

تخوض النجمة الس�ورية س�الف فواخرجي اولى تجاربها االخراجية من خالل "رس�ائل 
الكرز" وذلك في مهرجان اإلس�كندرية الس�ينمائي لدول حوض البحر المتوس�ط في دورته 

ال� 31، بعد أن وقع االختيار عليه للمشاركة ضمن المسابقة العربية، والتي تحمل اسم النجم 
الكبير الراحل نور الشريف."رس�ائل الكرز" قصة لنضال قش�حة، وسيناريو وإخراج سالف 

فواخرج�ي، ومن بطولة غس�ان مس�عود، وجيانا عي�د، ومحمود نصر، دان�ا مارديني، 
وباسل حيدر، وناصر مرقبي، وعماد السمان، ووجدي عبيدو.

عىل هامش ذاكرة االنتخابات
 بعد انتهاء االنتخابات لنيل احد كراسي مجلس النواب 

ذهب�ت لصاحبي الذي يدير معم�ال لصناعة االعالنات 

بطريق�ة )الفلك�س( وكنت ابغ�ي تصني�ع اعالن لي 

مش�اركتي في ندوة من الن�دوات .. وبعد مجادلتي له 

بص�دد ثمن االعالن .. وجدته  متذمرا لكوني قد اثرت 

لدي�ه )مواجع�ه( جراء خ�ذالن عدد من المرش�حين 

النتخاب�ات المجل�س ل�ه  بع�دم تس�ديدهم للمبال�غ 

المتبقية عليهم بعد فش�لهم في االنتخابات .. لكونهم 

لم يلتزموا بالعهود التي قطعوها ولسان حاله يقول : 

)بعد العملة حرام تمام لو مو تمام ؟!( 

ووقتها كان علي ان اواس�يه الخفف عن مواجعه تلك 

التي اثرتها دون قصد مني..

وما ان اس�تقبل مواس�اتي له حت�ى راح يذكر لي بأن 

فش�لهم باالنتخابات خس�ارة ل�ه .. الن فوزهم يعني 

لدي�ه تس�ديد القوائم الت�ي بذمته�م واالكرامية التي 

وع�دوه بها عن�د الفوز!!ووقتها استفس�رت منه عن 

معلوم�ات تفيدن�ي بص�دد تل�ك االعالن�ات الفارهة 

والباذخ�ة الت�ي اعتل�ت البناي�ات ومالت الس�احات 

وتس�لقت واجهات العمارات ووجدت لها مكانا بارزا 

عن�د منعطفات الطرق واالزقة .. بل ان اعمدة الهاتف 

والكهرب�اء والكت�ل الكونكريتي�ة ل�م تس�لم منها .. 

والمبالغ الت�ي صرفت عليها ؟!.اجابني صاحبي قائال 

)انها تكفي النش�اء احياء س�كنية للذين يفترش�ون 

االرض ويلتحفون بالسماء في كافة انحاء العراق(

وال�ذي وددت قوله:ام�ا ان االوان ان تك�ون وس�ائل 

)الش�كل  موح�دة  االنتخاب�ات  لمرش�حي  الدعاي�ة 

والقي�اس( وتقوم الدولة بتنفيذها او تحديد ش�روط 

تنفيذها على المرشحين .. ويكفينا شر البذخ والتبذير 

.. والفرق م�ا بين صغير وكبير ..وما بين )حمود( او 

)منصور( والكل سواسية كأسنان المشط !!.

أمل بوشوشة: لـم أقل هذا الكالم عن نادين الرايس

عالم الفن

مايا دياب: بلد حتكمه الزبالة

لينا كرم تعبرّ عن إمتعاضها والسبب !!

ميس محدان 
تغيري لون شعرها إىل األمحر ؟



      محمد شنيشل الربيعي 

االدب التجديدي ؛ سردي�ة تعبيرية ؛ قصيدة نثر الكتلة 
الواحدة ف�ي مناٍم طوي�ٍل أَن الجنَة أُزلف�ْت … ثماُرها 
قطوٌف دانيٌة على كِل االنهاِر البكِر المرسومِة بريش�ِة 
الل�ْه …مملكُة القنادِس والسناجِب والغزالِن والوعوِل 
… حضرْت ف�رَح هدهَد سليماَن عل�ى هدهدٍة من ذاَك 
العال�ِم األبدي ، أمر المليُك بفرَشه�ا على يِد المالئكِة ، 
خض�راُء بيضاُء ، صفراُء …الكناري�اُت تواصُل غناِئها 

، وص�الُت البالبِل تع�زُف لحناً تتراق�ُص عليه بساتيُن 
الوروِد الش�هيِة ، إستعراُض ألسن�َة الببغاواِت يضحُك 
منها الجميُع ، تتبختُر الطواويُس على مسرِح من نور 
، الطي�وُر المهاجرُة ُتلبي دع�وَة الفرِح ، صوُت الكفيِن 
الناعمتي�ِن يضي�ُع م�َع صوِت ك�ؤوِس اللب�ِن والخمِر 
والعس�ِل ، الفراشاُت تحمُل أعمدًة ُتض�يُء بها المكاِن 
، حوري�ٌة غسل�ْت بم�اِء ف�راِت ، تزينْت بماس�ٍة لوُنها 
مرج�اَن ، إستبرَق غط�ى لجَة الساقي�ِن ُسندساً أضاَء 
وجَهه�ا الالهوتي ، تختم�ْت عقيقاً وزبرج�َد ، تقلدْت 

عق�َد لؤلؤٍة ، عل�ى شعِرها الطويِل الممل�ِؤ بكماشاٍت 
م�ن ذهِب ياقوت�ٌة تحمُل أواخرُه العصافي�ُر من عيوِن 
الفي�روزَج ، يلمُع الزمرُد الماسي ف�ي الاللوِن من ذلَك 
الش�الِل ، تتغ�زُل فيها الكناري�اُت تحوُم ف�وَق رأِسها 
طيوُر الحِب والفناجِس ، الفخاتي تنزُع طوَقها تدندُن 
، يقُف على كتِفها زاجٌل ينقُل ما ُتريُد قبَل أْن يرتُد إليَك 
طرُف�َك يضع�وَن كتاباً في اليس�اِر ، يعلو ص�راٌخ بدَل 
الغناِء ، عويٌل بدُل الزقزقِة ، رائحُة الش�واِء اآلدمي بدُل 
العطوِر المذكاِة على كِل الطرِق ، الحرارُة تعلو ثَم تعلو 

ثم تعلو طردياً مع العويِل والش�واِء االصواُت المغردُة 
في الذاكرِة تتحوُل من الخوِف برقاً ، رعداً المكاُن حفٌر 
حالكُة الظلمِة بدِل االستواِء ، أبالسٌة وجوُههم ُغبٌر بدِل 
الحوري�اِت ، كُل شيٍء يحت�رُق ليعوَد من جديٍد حلقاٍت 
محرق�ٍة ، قبَل أْن ُيوقُظني منبُه الوقِت ، رأيُت خراطيَم 
العصافي�ِر تبتلُع الماَء ، تجُر حوافَرها ُسرفاً تحمُل في 
اجنحِتها زبَر الحديِد المتق�ِد …تنطفأُ شاقولياً باتجاِه 
العال�ِم السفلي ، لكَن ما أذهلَن�ي كانْت العباراُت اآلتيِة 

تمأُل المكاْن )رحمتي تسبق غضبي (

     مفيد نجم 

محاوالت عديدة قامت بها جهات ثقافية 
عربية إلعادة تقدي�م التراث إلى القارئ 
العرب�ي بص�ورة حديثة تجع�ل قراءته 
ميس�رة وسهل�ة المن�ال، وتحافظ من 
خالله�ا على عالقة االتص�ال والتواصل 
بين الق�ارئ وتراثه. من تلك المحاوالت 
التألي�ف  دائ�رة  به�ا  قام�ت  تجرب�ة 
والترجم�ة في سوري�ا سابق�ا، عندما 
كلف�ت مجموعة من الكت�اب المهتمين 
الت�راث أن يقوم�وا باختي�ار  بقضاي�ا 
منتخب�ات من كت�ب الت�راث وتقديمها 
بش�كل جدي�د، يتضم�ن مخت�ارات مما 

حوته من معارف وموضوعات.
رغم أهمية المبادرة باعتبارها محاولة 
للبحث عن وسيلة جديدة تقرب القارئ 
م�ن تراثه، إال أنه�ا قوبلت بالتحفظ من 
قبل التراثيين ألنها تعتمد في اختياراتها 
عل�ى ذوق وتقدي�ر الكات�ب ال�ذي قد ال 
يكون ملما بهذا الت�راث بصورة كافية، 
موضوع�ات  تجزئ�ة  أن  إل�ى  إضاف�ة 
تل�ك الكت�ب تجع�ل االط�الع والمعرفة 

بمحتويات تلك الكتب ناقصة.
أصحاب هذا الرأي لم يقدموا في المقابل 
أو مقت�رح ناج�ع تستطي�ع  بدي�ل  أي 
المؤسس�ات الثقافي�ة المعنية األخذ به 
لتطوي�ر ه�ذه التجربة وإغنائه�ا، نظرا 

إلى الحاج�ة الماسة التي باتت تفرضها 
عالقة األجيال الجديدة شبه الغائبة بهذا 

التراث.
دور النش�ر الخاصة لم تسع من جهتها 
إلى تطوير وسائ�ل طباعة وتقديم هذه 
الكت�ب إل�ى الق�ارئ العرب�ي، واكتفت 
الت�ي  التقليدي�ة  بالطريق�ة  بنش�رها 
اعتادت عليها، مستغلة حاجة الدارسين 
والمهتمين إلى تحقيق المزيد من الربح 
والفائ�دة المادية، دون أن تكلف نفسها 
عن�اء البحث عن وسائ�ل جديدة ناجعة 
يمكنه�ا أن تعزز بها إقب�ال هذا القارئ 
على قراءة التراث، وتحافظ على عالقة 

االتصال به.

من هن�ا ف�إن مسؤولي�ة القي�ام بهذه 
المهمة تقع عل�ى المؤسسات الثقافية 
به�ا  يج�در  الت�ي  الرسمي�ة،  العربي�ة 
الباحثي�ن  م�ن  مجموع�ة  تدع�و  أن 
والمختصي�ن الع�رب للبح�ث في وضع 
صيغة جدي�دة لتقديم كت�ب التراث إلى 
القارئ العربي بصورة جديدة وميسرة 
تأخذ في حسبانها الحفاظ على القيمة 
المعرفية والعلمية واألدبية لتلك الكتب، 
في الوق�ت الذي تسعى في�ه إلى ابتكار 
أكثر الوسائل والطرق الحديثة إليصالها 

إلى القارئ.
هذه الخطوة ال تعني االستغناء عن كتب 
التراث القديمة والحفاظ عليها، إذ ال بّد 

من التمييز بين القارئ العادي والباحث 
وال�دارس ال�ذي يمكنه الع�ودة إلى تلك 
المراج�ع واالعتم�اد عليها ف�ي أبحاثه 
ودراسات�ه. أم�ا بالنسب�ة إل�ى القارئ 
العادي في ه�ذا العصر الذي نعيش فيه 
أزمة قراءة، فإن إمكانية التفرغ لقراءة 
ه�ذه الكت�ب الت�ي اعتمد فيه�ا المؤلف 
العرب�ي قديما صيغ�ا وأساليب تتناسب 
م�ع روح زمانه ل�م تعد ممكن�ة، األمر 
الذي يفرض الحاجة الماسة إلى تحرير 
ه�ذه الكت�ب م�ن تل�ك الصي�غ القديمة 
للتأليف، وجعلها أكثر تبسيطا وسهولة 
وتكثيفا، لكي تصبح في متناول القارئ 

العربي.

مـنــام

القارئ والرتاث

     صالح جبار خلفاوي 

مال برأسه إلى األمام في مقعد سيارته .. 
حدق بانتباه .. بدأ الغبار ينتشر.  

     ش�ّد قبضت�ه عل�ى المق�ود .. استدارت 
الطري�ق الرئيسية نح�و اليمي�ن .. شاهد 

سيارة مصطدمة بعمود اإلنارة ..
    .. خف�ض ضغ�ط قدم�ه عل�ى دواس�ة 

البنزين 
  ..   أح�س بغبطت�ه تتالش�ى .. تنف�س 
بقوة .. انبعثت األض�واء الخلفية الحمراء 

لسيارة أخرى 
     أسوأ شيء في وضعه الحالي .. دوافعه 
الطيبة .. فمن�ذ أسبوعين تلقى خبر موت 
شقيقت�ه بانفج�ار عب�وة ناسف�ة .. ف�ي 

إحدى األسواق.. 

  ..   أم�ا زيارت�ه الي�وم فقد كان�ت بدافع 
التواص�ل مع أبنائها .. ل�م يجد احداً منهم 
فق�د غادروا إلى أعمامه�م      تمنى لو انه 
يتعاطى م�ع ألمه الداخل�ي .. كما يتعامل 
م�ع اآلخرين .. نظر عبر المرأة األمامية .. 

واصل سيره ..
     مض�ى أكث�ر من شهر .. على أخر زيارة 
قام بها .. خرج إلى الش�رفة .. حيث ضوء 

الشمس .. بدت عيناه بلون بني.. 
    : شّم رائحة الورد .. تساءل 

    - لماذا غادروا بيتهم ؟
    .. جل�س وراء الطاول�ة .. تطل�ع ف�ي 
الفض�اء .. بعد الظهر عاد إل�ى المطبخ .. 

شاهد قدر المرق يغلي 
     قب�ل أن تمد زوجته يدها لتفتح الباب .. 
امسك ذراعها : انتظ�ري لدي سؤال أقوله 

لك 
     .. مال نحوها .. مّد يده .. دفعته عنها .. 

ضربته على كتفه ..
    - كن�ت أظن انك لم تجدي مقبض الباب 

؟
     حاول�ت كب�ح جماح ميله�ا إلى العنف 
.. ابتعدت عن�ه .. عيناها مركزتان أمامها 
.. ساقاها ترتجف�ان .. لماذا جعلها تحس 

باالرتياب 
     بالنسب�ة له�ا هو متعج�رف .. يجب أن 
تقاوم�ه .. شع�رت وكأنه�ا محاص�رة .. 
محش�ورة ف�ي زاوي�ة ضيق�ة .. تملكه�ا 

اإلرهاق ..
     استحم�ت .. غي�رت مالبسها .. تبادلت 
الحدي�ث .. مع شقيقته�ا .. قبل أن تجلس 

لتناول الطعام قالت: 

    سأخرج ألتمش�ى .. اعتق�د إني بحاجة 
لذلك. 

     الرصي�ف الع�اري مض�اء .. الطري�ق 
تستدير لتع�ود إلى منزلها .. بدأت تش�عر 

بالتحسن .. ُعقد التوتر داخلها تتالشى ..
     أحس�ت بدماغها يصفو .. كلما تنفست 
عميق�ا .. توقفت لتحدق بسيارة بيضاء .. 
لقد سئمت .. ك�ان خطيبها األول .. عادت 

أدراجها ..
     استلق�ت ف�ي سريرها .. تتقلب ساهدة 
.. ل�م يتملكها النوم قب�ل الفجر .. سمعت 
ص�وت دق�ات قلبه�ا ف�ي أذنيها..قلبه�ا 

يلتهب
   :  لم تستطع التحرك .. أغمضت عينيها 

    - هل انا سجينة ؟
 .. ..  أصابعه�ا تغ�وص ف�ي شعره�ا     

أحالمه�ا تب�دو مجنونة .. تغي�ر كامل في 
الالوعي غمرها 

     انطلق�ت ف�ي أعماقها شحنة .. مفعمة 
بصدم�ة عنيف�ة .. في اكتش�اف صمت لم 

يجرؤ .. على إعادة رعشة الوصال.. 
     م�ا يحدث ف�ي مخيلتها .. ذرة من كيان 
مرتجف .. ف�ي لحظة .. انتقل�ت إلى زمن 
مختلف .. بعيد عن المكان .. بقيت ساكنة 

.. مستلقية.. 
     ل�م تك�ن ق�ادرة عل�ى فهم مش�اعرها 
المطحون�ة .. الخيب�ة .. االرتب�اك .. ال�م 

مخيف 
    .. زج�رت نفسه�ا بق�وة .. أغلق�ت باب 

غرفتها 
ل�م  والتش�وش  باالرتب�اك  أحس�ت       

يفارقها

الرصيف

حني يشبهك الغجر
 

يش�كل جدي�د الش�اعر الفلسطين�ي ع�الء نعي�م الغ�ول “حي�ن يش�بهك الغج�ر”، الص�ادر ع�ن دار الكلم�ة 
يختت�م  إذ  مؤخ�را،  ل�ه  ص�درت  الت�ي  للدواوي�ن  عددي�ة  إضاف�ة  غ�زة،  قط�اع  ب�ه ف�ي 
مش�روع األلف قصيدة، الذي عكف عليه خالل السنوات القليلة الماضية، ويتش�ارك مع 

المنت�وج الساب�ق في مجموعة القيم التي يتأسس عليها الفعل الش�عري لدى الش�اعر.
ولع�ل أهم هذه القي�م فعل التداعي وم�ا يحتويه من بوح ووصف، فالش�اعر مسكون 
بقول الشعر دون توقف، وتراه ينتقل في القول من هنا إلى هناك، ومن حدث إلى آخر، 
ومن تأمل إلى مثله، من غير بناء يش�ّيد، أو موق�ف يحدد، إنها مجرد خواطر تومض 

وتمضي.
وعلى امتداد 105 صفحات، هي مجموع القصائد دون حواش، سمح الشاعر لنفسه 
بإقصاء الترقيم عن نص�ه، باستثناء نقطة يتيمة في نهاية القصيدة، سمح لنفسه 
بالتمرد على اللغة التي يعش�قها ويعش�ق جمالها وسحرها؛ إنه ال يريد وقفا حتى 
لو كانت اللتق�اط األنفاس، وال يريد فصال وال عالمات، فطريق التداعي والبوح ال 

وقف فيها وال فصل وال عالمات.

لو خرجت مني
 

بعد غياب خمس سنوات عن الساحة الثقافية تعود القاصة والروائية أسماء شهاب 
الدي�ن عب�ر مجموعة قصصية جديدة بعن�وان “لو خرجُت ِمّني” م�ن إصدارات دار 
“النسي�م للنش�ر والتوزيع”، بالقاه�رة. تتكّون المجموعة الجدي�دة من 12 قصة، 
متفاوتة في الطول والقصر، حملت عناوين “لو خرجُت ِمني، فتنة، السالم المعلّق 
بينن�ا، وغيرها”.تدور القصص في إطار عوالم واقعي�ة ال تتنكر للهم االجتماعي 
أو السياس�ي، وحول شخوص من لح�م ودم مغموسين ف�ي أزماتهم اإلنسانية 
الخاصة والمرتبطة بشكل أو بآخر بالهم العام والصورة الكلية للمجتمع المصري 

بكل تعقيدها.وتتجاوز قص�ص المجموعة أحيانا للعالقات الدقيقة والخاصة بين 
الرجل والمرأة أو األم واالبنة أو حتى الطبيب والمريض وهذه التش�ابكات تخضعها للتشريح الدقيق 
مانح�ة إياها صوتها القصصي المتفرد عبر تقنيات سردية متنوعة وموقف جمالي من لغة الكتابة.

جدي�ر بالذك�ر أن الكاتب�ة صدر لها “اب�ن النجوم” و”ربم�ا كاآلخرين” و”مصارع العش�اق الثالثة” 
و”المنطقة العمياء” و”المرأة األولى” ورواية “الليل وأخفى” و”ما بعد دوللي”. 

 في روايته الجديدة »إيقاع« الّصادرة عن دار الشروق 
2015، يعود وجدي الكومي إلى نفس منطقته األثيرة 
»بي�ن الّسراي�ات«، ليستكم�ل مسي�رة الهامش وهم 
يروون مأساتهم، ومأساة الوطن وهو ينحدر إلى أسوأ 
من القاع الذي نش�أوا فيه. ال يقف الكاتب عند منطقة 
بي�ن السراي�ات، وما انتابه�ا من تغّي�رات وإحالالت، 
ب�ل يتعداها إلى م�ا وصل إليه المجتم�ع المصري في 
سنيه األخيرة من محاوالت لتجريف هويته الثقافية، 
ف�ي مرثية له�ذا المآل وأيض�ا لواقعنا برّمت�ه، ولهذه 
المنطق�ة التي أخ�ذت اسمها من الّسراي�ات التي كان 
يقي�م فيها أبناء محمد علي، ث�ّم انحدارها إلى منطقة 
عش�وائية بامتياز ال تتوازى مع رمزية الجامعة، التي 
تقف شاهدة على ه�ذا االنهيار في مفارقة لوظيفتها 

ودورها التنويري.

الهامش متنا
يع�رض الكات�ب للتغّي�رات الت�ي حلّت عل�ى المنطقة 
بسيط�رة اإلسالميي�ن عليها وهو ما تب�ّدى في تغيير 
ديموغرافيته�ا كما جاء على لسان خريش�ة: فوجئت 
بأهالي بين الّسرايات يكتب�ون عبارات دينّية متوعدة 
على الفتات أسماء الش�وارع، تحذيرية وعبارات تحّث 
عل�ى التمّسك بالعب�ادة »الحجاب عفة وطه�ارة«، ثّم 
م�ا صاحبها من تغيير لل�زي فهجر أصحاب المكتبات 
»البنطلون والقميص إلى الجالبيب البيضاء«، وهو ما 
انتهى بها ألن تك�ون ظهيرا للجماعات اإلسالمية في 
منطق�ة كرداسة، فآل باألحداث الت�ي وصلت ذروتها 

في فض اعتصام النهضة إلى ما آلت إليه.

يب�دأ الكاتب روايت�ه بأحمد خريش�ة وينتهي به أيضا 
بعد فّض اعتصام�ي رابعة والنهض�ة ورفضه الّسفر 
إلى الخارج وعودته م�ن المطار، هو صاحب دي جي 
ف�ي المنطق�ة، يؤّس�س به لغن�اء المهرجان�ات الذي 
انتشر في اآلونة األخيرة، ثّم تحّول إلى لعبة السياسة 
الت�ي جرفته وأحرقته بناره�ا سريعا وفقد كّل شيء، 
حت�ى شخصيته التي كان يهابها الجميع في المنطقة 
والمناطق المجاورة باعتباره أشهر دي جي، ضاعت. 

تب�دأ األحداث به لكنه�ا تفارقه إلي شخصي�ات تتولّد 
تباع�ا وتتش�ابك مصائره�ا بعالق�ات يجمعه�ا لقاء 
المك�ان األّول في الفرح، فتأتي شفق مع زوجها أثناء 

المحامي  اب�ن شك�ري  فرح 
إلى المنطقة حاملة ما لديها 
م�ن وثائ�ق تثب�ت ملكيتها 
ل�»عزبة الوقف« التي ورثها 
جدها من الخديوي، لتدخلنا 
األقب�اط  بي�ن  ف�ي عالق�ة 
والمسلمي�ن. يفت�ح الكاتب 
عب�ر وع�ي س�ردي وإلمام 
بتفاصي�ل الوقائع، الملفات 
البابا  التي أخمدها  الشائكة 
الّساب�ق، ليظه�ر لن�ا لعب�ة 
الدي�ن والّسياسة، وكيف أن 
ال لقاء ف�ي مسارهما، وإذا 

التقيا احترق أحدهما.
عب�ر  ت�روم  الرواي�ة 
وزهران  األنب�ا  شخصيت�ي 
ف�ي اعترافاتهما إلى تفكيك 
المتش�دد،  الديني  الخط�اب 

الكنسي واإلسالمي
عب�ر  الرواي�ة  ت�روم 
)المجهول  األنبا  شخصيتّي 
ف�ي  وزه�ران  االس�م( 
تفكي�ك  إل�ى  اعترافاتهم�ا 
المتش�ّدد،  الدينّي  الخط�اب 

الكنسّي واإلسالمّي على ح�ّد سواء، فاألنبا يدخل في 
مونولوج�ات م�ع نفسه يق�ّدم من خالله�ا انتقادات 
ألوضاع الكنيس�ة وخطاب أعلى ممّثل لهيئة الكرسي 
الباب�وي، ول�م تقتص�ر االنتق�ادات على تعّن�ت البابا 
ف�ي قضايا مصيرية مثل الط�الق، وإنما أيضا موقفه 
الّسلبي من المش�اكل التي أحدثت صداما حقيقّيا بين 
المسلمي�ن والمسيحيين، وكان آخره�ا تفريط البابا 
الجدي�د ف�ي دماء المسيحيي�ن في أح�داث ماسبيرو. 
والالف�ت أن ميدان التحرير كان الخ�الص للتحّرر من 
قبضة الباب�ا وجبروته مثلما كان فرصة للخالص من 

دكتاتورية مبارك.

ومثلم�ا تطّه�ر األنب�ا باعترافاته تطّهر زه�ران أيضا 
باعترافات�ه مظه�را كي�ف أّن رج�ال الدي�ن استغل�وا 
فقر الّش�باب وجعلوه�م في مرمى الني�ران، فتصبح 
جاءت  الت�ي  االعتراف�ات 
على لس�ان زه�ران هي 
العتراف�ات  الم�وازي 
الخطاب  نق�د  األنبا ف�ي 
المتش�ّدد،  اإلسالم�ّي 
وفضح أالعيب الش�يوخ، 
وه�ذه االنتق�ادات تب�رز 
أهميته�ا بأنه�ا تأتي من 
الحالتي�ن  ف�ي  الداخ�ل 
وع�ن تج�ارب معيش�ة، 
وهو يمّث�ل وثيقة مهّمة 
في معرفة كيفّية تفكير 
ه�ذه الجماع�ات والت�ي 
ق�ادت إل�ى التط�ّرف في 

الحالتين.

ثنائيات وانتقادات
الّرواي�ة  بني�ة  تنح�و 
الظاهري�ة إل�ى تسجي�ل 
ف�ن المهرجان�ات ال�ذي 
ظهر في اآلونة األخيرة، 
العميق�ة  بنيته�ا  أن  إال 
االتج�اه  به�ذا  تض�رب 
لتكون رواية عن الثورة، 
بل تقّدم األسب�اب التي آلت إليها، واألصدق هي رواية 
عن مهّمش�ي الث�ّورة أو بمعنى أدق ع�ن وقود الثورة 
وحطبها، ه�ؤالء الذين شاركوا في الث�ورة فداستهم 
عجلتها.ل�ذا يمي�ل الّسرد في كثير م�ن جوانبه إلى أن 
يك�ون سردا، حيث سرد الّراوة البوليفونيون األحداث 
الواقعي�ة التي أعقب�ت الثورة، وفي بعضه�ا توثيقّيا، 
حيث يقّدم الّرواة أيضا معلومات موّثقة خاّصة، مثلما 
ج�اء على لسان الدكتور األلمان�ي شاندور أثناء بحثه 
في التاري�خ، أو ما جاء على لس�ان عزيز عن األقباط 
واألح�داث الت�ي تعّرضوا له�ا خاّصة في الكش�ح ثّم 
أحداث كنيسة القديسين وأح�داث ماسبيرو األخيرة. 

لك�ن ثّمة هيمنة عل�ى سرد غنائي عب�ر مونولوجات 
متعّددة من معظم الشخصيات، هي أشبه باعترافات.

ال يبقى الزمن أسيرا ألحداث الحكاية التي تشغل أربع 
سن�وات أو أكث�ر بقليل، وإنم�ا ينفك عنه�ا إلى أزمنة 
قديمة ق�د تعود في كثي�ر منها إل�ى تأسيس اإلسالم 
الّسياس�ّي كما في حكاية حم�زة أبوأنور الذي يذهب 
وه�و يسرد حكايته إلى زم�ن الخالفة والغزوات التي 
قام بها أبناء محم�د علي، وتهديدهم للسلطان العالي 
في قصره، ومنها ما يعود إلى زمن أحدث نسبيا، حيث 
الّسادات وضرب الش�يوعيين باإلسالميين، ومنها ما 
يعود إلى وقتنا الّراه�ن. ومع طبيعة الزمن التي تبدو 
استرجاعّية، إال أن ه�ذا ال يمنع أن ثّمة أزمنة يمّررها 
الكاتب، أهمها ه�و الزمن االستباقي حيث دائما يذكر 
أّن عزي�زا سيقترف جريمة قتل، وبالمثل عندما يرصد 

األنبا أحداث الثورة وغيرها.
التعّدد هو سم�ة غالبة على الّنّص سواء على مستوى 
الّشخصيات، التي تأّسست بنيتها على لعبة الثنائيات: 
قبطي/ مسلم، مثقف/ مهّمش، بلطجي/ ثورّي، لكن 
ف�ي الحقيقة المؤل�ف ال يأخذ به�ذه الثنائيات ليظهر 
التع�ارض كم�ا هو مع�روف وإنما كحيل�ة يظهر من 
خالله�ا توّح�د الرؤي�ة، فمع ه�ذه البني�ة التعارضية 
لتركيب�ة الش�خصيات إال أّنه�ا جميعها ج�اءت لتقّدم 
ص�ورة واحدة ومتكاملة من مختل�ف الزوايا والرؤى 
واأليديولوجي�ات، بمثابة الّصورة الّصحيحة، أو تكاد، 
للث�ّورة التي سلبت وضاع�ت، وتفّرقت دماؤها فوّحد 
مأساته�ا عل�ى الجميع. كم�ا ال ترتبط الش�خصيات 
والتي تتش�ابك مع بعضها البعض ع�ن طريق المكان 
ال�ذي جّمعهم فحسب أو حتى ع�ن طريق حكاية بيع 
عزب�ة الوقف، وإنم�ا الجام�ع بين هذه الش�خصيات 
المختلفة أيديولوجيا ومكانيا )مصر/ ألمانيا/ كندا(، 
س�وى القهر الذي وق�ع على جميع الش�خصيات مع 

اختالف طبيعة القهر والقاهر معا.
وأيض�ا التع�ّدد على مست�وى اللغة، فثّم�ة تداخل في 
الشريط اللغوي بين اللّغة الفصيحة التي كانت معّبرة 
وبعي�دة ع�ن التكلّ�ف واألهّم أّنه�ا سليمة، م�ع اللّغة 
العامي�ة الت�ي ج�اءت كأداة تعبيري�ة لفئ�ة الهامش، 
ورغ�م فجاجتها في بعض المواقف إال أّنها كانت دالة 

على واقع جديد، بدأت مفرداته تتشّكل.

 إيقاع  رواية عن مهميش الثورة املنسيني
محمد ولد محمد سالم

 حروف خارج ال�سطور 
ثامر اخلفاجي 

حملت حبك نارا

بين الجوانح

ظناً أنه قدري

ورحت 

أسأل بين الناس

من يقفو على أثري ؟

لعلي اخفف

بعضاً من لواعجه

والعمر بي 

يمشي على عجل

فقيل لي

هون عليك والتهن

فلست 

اول من يخلط 

بين الجد والهزل

********

أحبك أو ال احبك

قوليها 

بال خوف وال وجل

فلقد مللت

غنج العاشقين

وشعرا

قيل في الغزل

ما عاد يطربني

رنين الكأس 

أو عزف على وتر

وال كؤوس الطال 

وهي ترشفها

حلو الثنايا

بات يغريني

كفاك جراحا 

بقلب نبضه أنت

وأنت 

تسقيه الحب

كالسم على مهل

*********

مالي وحبك 

يا وجعا مالي

ارق وآهات

وسهد ليالي

تعالي

ودعي المالمة

والعتاب

وتذكري ولو كذبا

يوم الوصال

تعالي

نبدأ من جديد

فإما عذاب

نتقاسمه معا

وإما معا

نشرب 

من ماء زالل

********

صغيرة انت

والحب سوره عالي

صغيرة انت

واخاف عليك

من سهر الليالي

تعالي 

فقلبي مهدك

والجفون وسادة

فهل بعد ذلك

من سؤال
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الرب�اط - خالل فصل الصيف الج�اري وبمجرد انتهاء 
شه�ر رمض�ان، شدت العدي�د من العائ�الت المغربية 
المحسوبة على الطبقة المتوسطة الرحال إلى أماكن 
جبلي�ة علّه�ا تنعم بعطل�ة صيفية تنسيه�ا تعب سنة 

مليئة بالجد والكد.
فج�ل العائ�الت خرج�ت م�ن شه�ر رمض�ان منهكة 
الجي�ب، كما ينتظره�ا افتت�اح سنة دراسي�ة جديدة 
ساخنة بفع�ل التكاليف والمسلزمات الخاصة بها، لذا 
تفض�ل مثل ه�ذه األسر االقتصار على م�ا بات يعرف 
بالسياحة الش�عبية القليلة التكلف�ة والمتواضعة من 
حيث الخدمات، لكن المهم بالنسبة إلى هذه الفئة من 
المواطني�ن تغيير الج�و ومحاول�ة االستمتاع بعطلة 
صيفي�ة تهون من ضغ�ط السنة المدرسي�ة والعملية 

المقبلة.

ففي مدين�ة إفران الواقعة وسط جب�ال األطلس مثال 
وبمج�رد الوصول إليها، يصط�ف شبان يحركون بين 
أيديه�م مفاتي�ح في إش�ارة منهم إلى توف�ر مساكن 
لإلقام�ة، سعر اإليجار يزيد عن مع�دل 200 درهم اي 
ما يعادل 20 يورو لليلة الواحدة. العائالت المتوسطة 
الدخ�ل تفضل ك�راء مثل هذه المساك�ن ألنها ال تقدر 
على اإلقامة ف�ي الفنادق التي تبقي قبلة الميسورين، 
إذ تج�د عائ�الت تتك�ون من ع�دة أف�راد تستفيد من 

مساكن بغرف متعددة.
“لق�د اخترن�ا ه�ذه الصيغ�ة ألنها ج�د عملي�ة وغير 
مكلف�ة”. هك�ذا يوض�ح عبدالحفي�ظ أست�اذ التعليم 
االبتدائ�ي ال�ذي يفضل دائم�ا قضاء أيام م�ن عطلته 
الصيفية في مدينة إفران الجبلية، ويضيف أن اإلقامة 
ف�ي من�زل يستأجره بمبل�غ ال يتع�دى 200 درهم لن 

يكلف�ه كثيرا “خصوصا أن عائلتي تتكون من زوجتي 
و أربعة أبناء، ف�إذا قصدنا الفندق فإن األمر لن يكون 

بهذه السهولة”.
والغري�ب في األم�ر أن أغل�ب الحاالت الت�ي تلجأ إلى 
الش�قق المفروشة ته�دف إلى االقتصاد ف�ي ميزانية 
السكن، لتتمكن من االستفادة من الجوالت التي تقوم 

بها في المناطق المجاورة.

ففي ج�ل المناطق الجبلية، يضط�ر المصطافون إلى 
التخييم في من�ازل متواضعة مفروشة، مقابل قضاء 
اليوم كامال ف�ي التجوال واكتش�اف المناظر الجبلية 

الخالبة التي تزخر بها المنطقة الجبلية.
العائ�الت المتوسط�ة الدخل تفضل ك�راء شقق ألنها 
ال تق�در عل�ى اإلقامة ف�ي الفن�ادق التي تبق�ى قبلة 

ميسوري الحال واألجانب
وغي�ر بعي�د ع�ن مدينة إف�ران تق�ع مدين�ة إيموزار 
المعروف�ة ببساطته�ا الكبي�رة، إذ أنه خالف�ا لمدينة 
الكبي�ر  وباالهتم�ام  بالنظاف�ة  المعروف�ة  إف�ران 
بمظهره�ا وبرونقه�ا، فإن إيم�وزار ال تحظى بنفس 
المكانة بسبب اإلهمال الذي تعيشه من قبل السلطات 
المحلية. إنه�ا مدينة جبلية تمتاز بغ�زارة المياه التي 
تعب�ر السواقي ف�ي أغلب جوان�ب المدين�ة، كما أنها 
تمتاز بطبيعة الفواك�ه الموسمية كالخوخ، البرقوق، 
اإلج�اص الت�ي تج�د إقباال كبي�را من قبل ال�زوار إلى 
جانب اإلقبال المنقطع النظير على عدة أعشاب جبلية 

من زعتر وإكليل الجبل والخزامى وغيرها.
وعلى بعد بعض الكيلوميترات من إيموزار، تتوزع عدة 
عيون لمياه طبيعية تنبع من جبال األطلس المتوسط، 

الت�ي تصبح في العطل وخصوصا خالل فصل الصيف 
قبل�ة للمصطافين والزائرين الذين يتعذر عليها السفر 
إلى أماكن فاخرة.عين الشفا نموذج للعيون الطبيعية 
الموج�ودة في المنطقة الجبلي�ة لألطلس المتوسط، 
مك�ان طبيعي يستهوي العائ�الت الباحثة عن المتعة 
بأقل تكلفة. في هذا المك�ان المتواضع جدا من حيث 
جودة مرافقه، يجد األطفال متعة كبيرة في السباحة 
في مسبح يتم تعبئته من مياه عين الش�فا. القائمون 
عل�ى المسبح يغي�رون المياه مرتين ف�ي األسبوع إذ 
يحددون موعدا مع الزوار كل يومي الثالثاء والجمعة 
إلعادة تعبئة المسبح بمي�اه العين بدون استعمال أي 

مواد حافظة.
إدريسي�ة أم فاطم�ة الزه�راء، تفض�ل عي�ن الش�فا 
كوجهة سياحية شعبي�ة تعفيها من كثرة المصاريف 

الت�ي يتطلبها االصطياف. تقول هذه السيدة وهي في 
عقده�ا الرابع، إنها ف�ي الغالب تأتي إلى عين الش�فا 
برفق�ة أبنائه�ا الصغ�ار ليتمكنوا من قض�اء لحظات 
ممتع�ة هن�اك. وبحكم عم�ل زوجها الذي م�ا زال لم 
يستفد بعد من إجازته الصيفية، فإنها تستغل فراغها 
باعتباره�ا ربة بي�ت لتراف�ق صغارها له�ذا المسبح 
مقاب�ل خمس�ة دراهم )حوال�ي نصف ي�ورو( للفرد 
الواحد. “هناك، كل شيء موجود”، تقول هذه السيدة 
الت�ي تعبر ع�ن سعادته�ا باللحظ�ات الت�ي تقضيها 
وه�ي تح�رس أبناءه�ا، وال تكل�ف نفسه�ا مش�قة 
الطب�خ في المنزل بحكم أنه ف�ي هذا الفضاء تصطف 
محالت المأك�والت لتعرض طواجين باللحم والخضر 
المتنوع�ة، إل�ى جانب أطب�اق أخرى مثل المش�ويات 

والسلطات والشاي المغربي وغيره.

السياحة الشعبية مالذ الطبقة املغربية املتوسطة

بورصة الرتكية تستقطب نسبة 
كبرية من السياح العرب

 
م�ع اقتراب فصل الخريف، بدأ السياح الع�رب، خصوصا القادمين 
م�ن دول الخليج، إل�ى تركيا بتغيير وجهت�م السياحية من منطقة 
البحر األسود )شمال( إل�ى محافظة بورصة )غرب( ذات الطبيعة 

الخالبة، وطقسها المعتدل.
وأفاد مدير منطقة جنوب مرمرة التحاد وكاالت السياحة التركية، 
محم�د أق ق�وش، أن محافظ�ة بورص�ة شه�دت خ�الل السنوات 
السابقة، إقبال كبي�ر من السياح العرب القادمين، من دول الخليج 
مث�ل الكوي�ت، وقط�ر، والمملكة العربي�ة السعودي�ة، واإلمارات 

العربية المتحدة.
وأش�ار أق قوش أن نسبة مهمة من السي�اح العرب الذين يزورون 
منطق�ة البحر األس�ود، غيروا وجهته�م السياحية إل�ى محافظة 
بورص�ة خالل شه�ر يونيو الماض�ي، وذلك لك�ون بورصة تتمتع 
بقدر أكبر من البدائل للسياح من حيث المراكز التجارية والمالعب، 

والمطاعم، والشالالت، والطبيعة الخضراء والمناطق األثرية.
ولف�ت إلى أن السياح العرب كانوا يش�كلون نسب�ة 80 بالمئة من 
مجم�وع السائحين الذين زاروا بورص�ة العام الماضي، والذي بلغ 
نحو 600 ألف سائح، مؤكدا أنه في حال عدم تحقيق هدف التوصل 
إل�ى الملي�ون سائح ه�ذا الع�ام، فسيتراوح ع�دد السي�اح العرب 

لبورصة ما بين 750 و800 ألف سائح.
وبي�ن أن السي�اح العرب يفضل�ون المجيء إلى بورص�ة للسياحة 
واالستجمام، وكذلك لالستثمار، حيث اشترى المستثمرون العرب 
شقق�ت سكنية، وفي�الت، وقط�ع أراض، إلى جان�ب استثمارات 

مختلفة في المحافظة.
م�ن جهته عبر عبدالسالم الفوزان وه�و سائح عربي عن ارتياحه 
لقض�اء عطلته في بورص�ة، حيث أكد أن سك�ان المحافظة أناس 

طيبون، والطقس جميل جدا، والمواصالت في المدينة مريحة.
وم�ن جانب�ه أشار عل�ي البراك سائ�ح عربي اخر أيض�ا، أنه فضل 
زي�ارة محافظ�ة بورص�ة لطبيعتها الخض�راء، إلى جان�ب كونها 

مدينة تاريخية.
وأف�ادت دراسة صادرة عن وكالة التنمي�ة في شرق البحر األسود 
التركي�ة )دوك�ا( العام الماض�ي أن األغني�اء من السي�اح العرب، 
يفضلون السياحة في أوروبا، بينما يفضل متوسطو الدخل منهم، 
السياح�ة ف�ي تركياوأش�ارت الدراس�ة إل�ى أن المنطق�ة العربية 
المكون�ة من 22 دولة، يسكنها نحو 364 مليون نسمة، وذات نمو 
اقتص�ادي حجم�ه 2.8 تريلي�ون دوالر، كما تظه�ر أن معدل دخل 

الفرد فيها يصل إلى 16 ألف دوالر.
وأف�ادت تلك الدراسة -التي ركزت على الفترة بين هجمات الحادي 
عش�ر من سبتمب�ر 2001، وحتى أح�داث الربيع العرب�ي- أن أكثر 
الع�رب إنفاقا على السياح�ة هم السعودي�ون، وأن سكان الخليج 
يفضل�ون السياح�ة في أوروب�ا، وتحديدا ف�ي بريطاني�ا وألمانيا 

وتركيا وسويسرا وإيطاليا وفرنسا.
كم�ا أظهرت الدراسة أن العراقيين يتصدرون قائمة السياح العرب 

إلى تركيا، حيث زارها خالل عام 2014 أكثر من 620 ألفا.

ال ب�ّد أن تراه�ن بع�ض الفن�ادق ح�ول العالم على 
أسالي�ب وابتك�ارات غريبة في ج�ذب السياح إليها 
وخصوص�اً هواة السباحة. لك�ن بعض المهندسين 
يص�ل في تصاميم�ه حّد الجنون كما سنش�اهد في 
هذه الفنادق من حول العالم، في تقرير نشره موقع 
صحيف�ة "Daily Mail" البريطاني�ة، حي�ث يمكنك 
السباحة بالقرب من جبال الثلوج أو المياه الحرارية 

الجوفّية أو حتى في وسط الجّو.
LeCrans -منتجع

لن تتخيل أنك ستجد مسبحاً دافئاً وسط الثلوج وذلك 
Crans- في مجّمع Le Crans في - فندق ومنتج�ع
Montana، في جبال األلب في سويسرا. هنا يمكنك 
السباح�ة في المياه التي يت�م تسخينها وسط البرد 
الق�ارس مع إطاللة على مناظر طبيعّية خالبة. كما 
يمكنك الخروج من المسبح لالنضمام إلى منحدرات 

التزلج التي يضمها المجمع.
الحدائق المعلقة

من اسم هذا المنتجع "الحدائق المعلقة"، في أوبود 
في جزيرة بالي ف�ي إندونيسيا، تعرف أنك ستسبح 
محاط�اً بالجنائ�ن الخضراء المعلق�ة قبالة المعابد 

الهندوسية. وقد صّمم هذا المنتجع وفق استراتيجة 
خاص�ة تجعل الب�رك المائية متراص�ة فوق بعضها 

بحيث يؤمن لضيوفه االسترخاء.

البركة الحمراء
في ه�ذا المنتجع في كوه ساموي في تايالند توجد 
"البرك�ة الحمراء" الش�هيرة التي ق�د تثير اشمئزاز 

البع�ض فيم�ا تلفت انتب�اه الكثيرين. فه�ذه البركة 
ذات الجدران واألرضية الحمراء اللون تش�كل مكاناً 
استثنائياً للسباحة يمّيز هذا الفندق ويجذب السياح 

إليه.
مسبح الالنهاية

ف�ي ه�ذا المنتجع ف�ي سنغاف�ورة يوج�د "مسبح 
الالنهاي�ة"، حي�ث يمك�ن للزائ�ر اختب�ار التجرب�ة 
المائية الفاخرة ف�ي قلب منطقة األعمال المركزية 
الصاخبة م�ع مناظر خالبة، خصوص�اً أن المسبح 
يق�ع ف�ي الطابق 57 مش�رفاً عل�ى المدين�ة. وهو 
بذل�ك يناه�ز ثالثة أضع�اف طول ح�وض السباحة 
االولمب�ي ويتربع على علو 650 قدماً ليش�ّكل أكبر 
تجمع مائي في الهواء الطلق في العالم.وفي جزيرة 
سانت�ا لوسيا في البحر الكاريبي، لن تجد سوى هذا 
المنتج�ع كمالذ وحي�د في الجزي�رة المصّنفة على 
مواق�ع التراث العالم�ي لألونيسكو. ستطّل من هذا 
المنتجع بش�كل استثنائي على ت�وأم بيتون الجبلي 
البركاني وعل�ى البحر الكاريبي، كما أن هذا المكان 
يعتب�ر الوجه�ة الرومانسي�ة األمثل لقض�اء شهر 

العسل.

أغرب منتجعات السباحة حول العالـم

تعتب�ر الهندس�ة المعماري�ة كتابا ي�ؤرخ للحضارات 
بخطوطها وزواياها وزخارفها التي تبهر البصر، دون 
الحاجة إلى الحروف األبجدية لتكتب تفاصيل األحداث 
والتاري�خ، وقصر فرساي أحد ه�ذه المعالم الهندسية 

في العالم الشاهدة على حضارة فرنسا وتاريخها.
فقص�ر فرس�اي.. ك�ان ذات ي�وم بيت المل�وك واآلن 
أصب�ح أكث�ر األماكن جذبا لل�زوار في فرنس�ا، إال أنه 
يخطط لمشروع جديد بإنشاء فندق فخم لدعم موارده 

المالية.
وكان قصر فرساي الفاخر مقر الملكية الفرنسية في 
أواخ�ر القرن الساب�ع والثامن عش�ر. ويضم أكثر من 
700 غرف�ة، و60 درجا و1200 مدف�أة، ويحتوي على 

اآلالف من اللوحات واألعمال الفنية األخرى.
وقالت صحيفة “جورنال دو ديمانش” إن إدارة القصر 
دعت إلى إجراء مناقصة إلنشاء فندق في المباني الثالثة 
التي ترجع إلى ثمانينات القرن السابع عشر الميالدي 
وتق�ع خارج بوابات منتزه فرس�اي وتطل على بعض 
من أشهر البنايات. وقالت الصحيفة إن ترميم المباني 

المتهالكة وإنش�اء فن�دق بين جدرانه�ا ستتراوح 
بي�ن تكلفتهما 

4 و7 ماليين يورو )4.44 و7.77 مليون دوالر(.
يش�ار إل�ى أن تقري�ر الصحيف�ة، الذي لم تعل�ق عليه 
اإلدارة، ج�اء بع�د سن�وات عل�ى إلغاء خط�ة سابقة 
لبناء فن�دق في الموقع نفسه، فاتح�ا الباب أمام عدة 
عملي�ات من هذا النوع في فرنسا لالستفادة اقتصاديا 
م�ن األبنية المصنفة على أنه�ا أثرية وتأمين صيانتها 

وترميمها في الوقت ذاته.
ويطرح مش�روع الفندق الجديد تس�اؤالت حول مدى 
تأثي�ره على المنظومة المعمارية الفريدة للقصر، وإن 
كان�ت ستكون فكرة بن�اء الفندق عل�ى أعقاب عملية 
ترميم ألحد األبنية القديمة ذات فائدة، كما كان مقررا 
ف�ي سن�ة 2010 تحويل “مق�ر المراقب�ة” -أوتيل دو 
غ�ران كونترول- حيث كان يقي�م المدققون الماليون 
مثل تورغ�و ولوميني وبرين ونيكي�ر، إلى فندق فخم 
يض�م 23 غرفة يطل بعضها على برك�ة السويسريين 

“اورانجيري”، لكن لم يتم إنجازه.

قاعة المرايا تشهد أشهر الحفالت الفرنسية
قص�ر  ي ويع�د  س�ا فر

أح�د أشهر المعال�م التاريخية الحضاري�ة في فرنسا، 
كم�ا أنه يتمتع بش�هرة عالمية كبي�رة، ويضم القصر 
آالفا م�ن اللوحات واألعمال الفني�ة الثمينة جدا وهي 
تزين كل غرفة من غرف القصر الفاخرة، وتجذب عددا 

هائال من السياح على مدار السنة.
وق�د بناه الملك لويس الثالث عش�ر ع�ام 1624 ليقيم 
فيه فقط أثن�اء مروره في رحالت الصي�د، لكن الملك 
لويس الرابع عش�ر اتخذ منه قصرا رسميا وأقام فيه، 
وأح�دث مجموعة م�ن اآلداب الصارمة، ف�إذا أراد أي 
شخ�ص التحدث إليه، يجب عليه أال يط�رق الباب أبدا، 
ولكن يقوم بحّكه بواسطة خنصر اليد اليسرى بشكل 
خفيف حتى يستجاب لدخوله أو ينصرف، ولذلك كانوا 

يطيلون ظفر خنصر اليد اليسرى.
أم�ا الملك لوي�س الخامس عش�ر فقد ق�ام بإضافات 
للقصر ولم يقم خلفه الملك لويس السادس عش�ر بأي 
تجديدات ف�ي عهده. واعتبر القصر المالذ األكثر متعة 
للهروب من مشاق الحكم واالستمتاع بجو من الهدوء 
التام، حيث دّون التاريخ أساطير وقصصا حول الملوك 

والملكات.
وتعتب�ر “قاعة المراي�ا” أكبر غرف�ة في قصر 
فرساي ويبلغ طوله�ا 73 مترا، وارتفاعها 
كل  وتج�ذب  10.5م  وعرضه�ا  12.8م 
ع�ام نحو 3 ماليين زائ�ر يؤمونها من 

مختلف أنحاء العالم.
قي�ام  أعل�ن  المراي�ا  قاع�ة  وف�ي 
اإلمبراطوري�ة األلمانية عام 1871 

بعد خس�ارة فرنسا الحرب مع 
بروسي�ا، كم�ا تم 

فيها توقيع اتفاقية فرساي عام 1919 إلعالن تشكيل 
عصب�ة اأُلم�م المتح�دة وترتي�ب عالقة الحلف�اء مع 

ألمانيا، التي خسرت الحرب العالمية اأُلولى.
وم�ن أشهر الحفالت التي جرت ف�ي قاعة المرايا، تلك 
التي أقامها الرئيس الفرنس�ي األسبق الجنرال ديغول 
لضيف�ه الرئي�س األميرك�ي ج�ون كيني�دي وقرينته 
جاكلي�ن ع�ام 1961، وه�ي الزي�ارة الت�ي ق�ّدم فيها 
كيني�دي نفسه للصحفيي�ن، الذين احتش�دوا لتصوير 
زوجته “أنا الرج�ل الذي جاء يرافق جاكي في رحلتها 

إلى باريس”.
وارتب�ط قصر فرساي بواحدة من أشهر الش�خصيات 
النسائي�ة ف�ي التاري�خ وهي م�اري أنطواني�ت ملكة 
فرنسا الت�ي أعدمت خالل الث�ورة الفرنسية، وأختلف 
المؤرخ�ون حوله�ا، حتى أن كثيرا م�ن محبي القصر 
ال�ذي يترددون علي�ه قالوا إنهم شاه�دوا شبح ماري 
أنطواني�ت يطوف بالحديق�ة المحيطة بالقصر بكامل 
زينته�ا كما كانت ف�ي عهدها الملك�ي. وكلما تتقادم 
ه�ذه القصص يخرج م�ن يزعم أن�ه رأى شبح الملكة 

مرة أخرى.
وأثناء الثورة الفرنسية بيعت الكثير من تحف القصر، 
وفي عام 1833 أعلن الملك فيليب قصر فرساي متحفا 
وافتتح�ت أبوابه عام 1837 ليصبح وجهة آالف الزوار 
سنويا.وقد دخل غوغ�ل إلى عرين ملوك فرنسا، حيث 
أنت�ج عم�الق التكنولوجي�ا األميرك�ي، أفالم�ا ثالثية 
األبعاد في بعض أجنحة قصر فرساي، تهدف إلى نقل 

تاريخ القصر المعقد إلى الزائرين افتراضيا.

قرص فرساي من عرين للملوك إىل مبيت للسياح والزوار
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والهمية هذا العمل الصحفي ، ادعاه الكثير من العاملين 
في الصحافة والمؤسسات  الصحفية العالمية والعربية 
، ومن المهم جدا ان تك�ون هناك دراسة لمعرفة موقع 
الصح�ف العراقية ازاء هذا العم�ل الصحفي وما قدمته 
م�ن انجازات في�ه ، والتعرف على م�ا اعترض طريقها 
وح�ال دون تقديمه.وم�ن هنا جاء ه�ذا البحث لدارسة 
، الصحاف�ة االستقصائي�ة دراس�ة مسحية ف�ي جرائد 
الصباح العراقية والمدى والمستقبل العراقي للمدة  بين 

1/6/2011م  لغاية 31/5/2012م.
واستعمل الباحث فيه منهج المسح للوصول الى اهداف 

البحث .

المقدمة
بس�م الل�ه والحمد الل�ه والص�الة والسالم عل�ى النبي 

المختار وعلى أله االطهار 
اما بعد :

فق�د كث�ر ف�ي السن�وات االخي�رة الحديث ع�ن وجود 
ممارسات  خاطئ�ة وانحرافات خطيرة في المجتمعات 
والمؤسس�ات المختلف�ة ، الى درج�ة ان اصبح الفساد 
ظاه�رة عالمي�ة لها اثر سلب�ي جلي على حي�اة االفراد 
والمجتمع�ات  ،وه�و ام�ر يستدع�ي م�ن الصحافة ان  
تق�وم بمهامه�ا في كش�ف أسب�اب تل�ك االنحرافات ، 
وابراز معالمها ،وكشف القائمون بها ، الن االعالم اخذ 
عل�ى عاتقه مسؤولية الرقاة على االنش�طة المختلفة ، 
ليك�ون ظهيرا للمجتمع يرعاه ويحمي�ه ويمنحه العين 
التي تبص�ر واالذن التي تسمع ، ويصن�ع له رأيا صائبا 
بعي�دا عن اللبس والغموض، وقد اثبتت التجارب ان ذلك 
ال يمك�ن ان يحققه اال اإلعالم الموضوعي اإلعالم الذي 
يتبن�ى الص�دق ويتح�رى الحقيقة اينما كان�ت وكيفما 
كان�ت، وان اإلعالم االستقصائي ه�و إعالم موضوعي 

هادف.
وفي السنوات الخمس األخيرة ظهرت هنا وهناك بوادر 
اهتم�ام مستحدث به�ذا النوع من العم�ل الصحفي، إال 
ان العاملي�ن عل�ى تنميته ونش�ره ويش�كون من شحة 
المص�ادر والدراس�ات األكاديمي�ة الق�ادرة عل�ى ابراز 
سم�ات ه�ذا العم�ل ، ف�ال زال الكثي�ر م�ن اإلعالميين 
يشعرون بغموض المصطلح وضبابية المفهوم، فضال 
ع�ن غي�اب المعرف�ة الكافية للت�راث العلم�ي والعملي 
الخ�اص بأساليب�ه وممارسته ومن اجل ذل�ك كله  جاء 
ه�ذا البحث ليكون جزءا من المكتب�ة األكاديمية  ، التي 
تستهدف نش�ر هذا النوع من العمل الصحفي ، وتسعى 
الزدهاره واستثماره وجعل�ه اداة ردع للفساد ووسيلة 

من أساليب الصحافة للدفاع عن مصالح المجتمع.
ولسع�ة الموض�وع وتش�عبه وللحاج�ة الماس�ة إل�ى 
الوق�وف عند جوانبه المختلفة، اشتمل البحث الذي يعد 
م�ن البحوث المسحية المعتمدة عل�ى المنهج الوصفي 
عل�ى ستة فص�ول ، خصص الفص�ل األول منها لإلطار 

المنهجي  وإجراءات البحث التي اتبعها الباحث.
أم�ا الفص�ل الثاني  فق�د تضمن ثالثة مباح�ث، تناول 

المبحث األول منه�ا  مفهوم الصحافة 
االستقصائي�ة مسته�ال الموض�وع 
ث�م  للمصطل�ح،  لغ�وي   بتأصي�ل 
اتب�ع بنظ�رة سريع�ة ع�ن أس�س 
األول�ى،   ممارسات�ه  وتاري�خ 
وتن�اول المبح�ث الثان�ي تعري�ف 

أما  الصحاف�ة االستقصائي�ة  
المبح�ث الثال�ث فقد خصص 
الصحاف�ة  وظيف�ة  لمعرف�ة 

االستقصائية .
إمكانات  الثال�ث  الفصل  وتناول 
الصحافة االستقصائية ، ممثلة 
المالك�ات الصحفي�ة والجه�ود 
والتكالي�ف وفي المبح�ث الثاني 
م�ن الفص�ل موض�وع معلومات 

الصحافة االستقصائية تناول فيه 
الباح�ث موض�وع ح�ق الحصول 

على المعلومات ، أما المبحث الثالث فخصص لموضوع 
أخالقيات الصحافة االستقصائية.

اما الفصل الرابع فقد تضمن ثالثة مباحث أيضا جاء في 
المبحث األول منها موضوع الصحافة االستقصائية في 
العالم وقد خصص للوقوف عند  تاريخ وواقع الصحافة 
االستقصائي�ة ف�ي الصحافة العالمية وتن�اول المبحث 
الثان�ي الصحاف�ة االستقصائي�ة ف�ي العال�م العربي ، 
ام�ا الفص�ل الثال�ث فق�د خصص لع�رض نم�اذج من 

الموضوعات االستقصائية في العالم والعالم العربي . 
وخص�ص الفص�ل الخام�س لتسلي�ط  الض�وء عل�ى 
الصحافة  االستقصائية في العراق تناول المبحث األول 
واق�ع الصحاف�ة العراقية من�ذ بدايات األولى لنش�أتها 
والظروف  المحيطة بها والقوانين العثمانية والعراقية 
التي عمل�ت في ظلها الصحاف�ة االستقصائية قبل عام 
2003م في تل�ك المتغيرات والظروف ، وتناول المبحث 
الثان�ي الصحافة االستقصائية بعد ع�ام 2003م تناول 
في�ه الباحث  الواقع الجديد الذي افرزه التغير السياسي 
.. اي بع�د تغيي�ر النظ�ام السياسي ف�ي 9/4/2003م 
وتن�اول المبح�ث الثال�ث  عرضا لنماذج م�ن الصحافة 

االستقصائية العراقية .
وخصص الفص�ل السادس لإلط�ار العمل�ي والميداني 
وأيض�ا ك�ان في ثالث�ة مباح�ث تضمن المبح�ث األول 
منه�ا تعريف�ا بصحف العين�ة وتضمن المبح�ث الثاني 
نتائ�ج الدراسة المسحية  للعينة المختارة والتي تمثلت 
بالتحقيق�ات الصحفية في الصح�ف الثالثة لعام كامل 
مأخوذة بأسلوب الحصر الش�امل ، أم�ا المبحث الثالث  
فك�ان لنتائج الدراس�ة الميدانية  متمثل�ة بالنتائج التي 
توصل لها الباحث عن طريق استمارة االستبيان ، ثم تاتي 
خاتمة البح�ث وتضمنت  النتائج العام�ة  المستخلصة 
الت�ي خرج بها البحث والتوصي�ات ، والمقترحات  فيما 

يخص معالجة المشكلة.
وقد ب�ذل الباحث قصارى جهده ف�ي بحث معمق مليء 
بالصع�اب متمثلة بن�درة المصادر وتش�عب الموضوع 

وحداثة الدراسة 
واعتمد الباحث ضمن دراسته الميدانية االستبيان 

االستبيان  :
يعد االستبيان أو االستقصاء من أدوات البحث المالئمة 
للحص�ول عل�ى معلومات وبيان�ات وحقائ�ق مرتبطة 
بواق�ع معي�ن ، ويق�دم االستبي�ان على ش�كل عدد من 
األسئلة يجيب عنها عدد من األفراد المعنيين بالموضوع 
وتع�رف باالستبان�ة بأنها “ مجموعة م�ن األسئلة يتم 
اإلجاب�ة عناه من قبل المبحوث ب�دون مساعدة الباحث 
الش�خصية او م�ن يق�وم مقامة “ وتم إع�داد استمارة 
االستبي�ان باالستعان�ة باستم�ارات  استخدم�ت ف�ي 
دراس�ات وابحاث  سابق�ة ، وتضمنت االستمارة أسئلة 
مختلف�ة ومتنوعة عرضت على الخبراء المحكمين وتم 
األخ�ذ بمجم�ل التعديالت الت�ي اقترحها الخب�راء  فيما 
يتعل�ق بتعديل صياغ�ة بعض الفقرات وإع�ادة ترتبيها 
وح�ذف  بع�ض  األسئل�ة وم�ن ث�م وزعت عل�ى كتاب 
التحقيق�ات ف�ي الجرائ�د الثالثة بعد أن اج�ري الباحث 

حصرا شامال فق�د بلغ عددهم 73 كاتب له�م 
تحقيقات توزعوا بالشكل االتي 
 )21( الم�دى 

ان  اي   )28( والصب�اح   )24( العراق�ي  ،والمستقب�ل 
المجموع الكلي )73( وتكم�ن الباحث من الوصول الى 
)49(   مبحوث�ا منهم وتع�ذر الوصول الى البقية بسبب 
التزاماتهم المختلفة منها سفر بعضهم الى خارج العراق 
وبلغ عدد االستمارات المسترجعة )49( استمارة كانت 

اثنتان منها باطلة و )47( استمارة صحيحة .
وت�م التأكد م�ن وحدة االستطالع ف�ي كلية االعالم عن 
ك�ون نسبة )%67( من مجموع كت�اب التحقيقات هي 

نسبة مماثلة ويمكن تعميم نتائجها على الدراسة )1(
المبحث الثالث/ وظيفة الصحافة االستقصائية

ان اله�دف األس�اس م�ن الصحاف�ة االستقصائي�ة هو 
تقديم خدمة للمجتمع والصالح العام، فتضع المسؤول 
موض�ع المساءل�ة بكش�فها الحقيقة، وم�ن ثم تكون 
القيم�ة العلي�ا للصحاف�ة قد تحقق�ت، واذا ل�م تتمكن 
الصحاف�ة االستقصائية م�ن تغيير العال�م مهما كانت 
درجة تميزها فإنها تثير الرغبة في التغيير )1( وتعتمد 
انجازات الصحاف�ة االستقصائية عل�ى تأثير الصحافة  
بش�كل عام وتتناسب طردي�ا مع قوة تأثي�ر الصحافة 
، فق�د تقبل فضيح�ة صغيرة وزيرا ف�ي العالم المتقدم 
،ولكنه�ا تعجز عن تحري�ك او تغيير مسؤول بسيط في 

بعض دول العالم الثالث وان قدمت فضيحة هائلة.
وقال�ت رنا الصب�اغ مديرة شبكة “اري�ج” ان الصحافة 
االستقصائي�ة ف�ي العال�م العرب�ي لم تتمك�ن من دفع 
المفسدي�ن من المسؤولين إل�ى االستقالة من مناصب 
علي�ا بخالف ما يحدث ف�ي بلدان كثيرة ف�ي العالم ، اال  
انه�ا حققت تحسينات مهمة تؤث�ر على الحياة اليومية 
للمجتمع�ات المحلي�ة في مجاالت حيوي�ة مثل الصحة 

والبيئة والتعليم  واألمن وحقوق اإلنسان )2(
فهي م�ن وسائل احتج�اج المصلحين عل�ى المفسدين 
والخيرين على األش�رار وقالت “ميمي شاكاروفا” انها 
قد تأثرت بمقولة مارتن لوثر )من يقبل الش�ر من دون 
ان يحتج عليه فيعني ذلك انه معه( فعملت في الصحافة 
االستقصائي�ة م�ن اج�ل الوق�وف بوجه الش�ر والشك 
ان ه�ذه الروحي�ة ه�ي التي تح�رك معظ�م الصحفيين 
االستقصائيي�ن ف�ي العالم.وم�ن اج�ل ذل�ك أصبح�ت 
الصحاف�ة االستقصائية نوعا مطلوبا ج�دا، في الكثير 
م�ن المجتمعات  وفي األوس�اط اإلعالمية ، على الرغم 
من أنها مكلفة للغاية  ليس فقط ماليا، وإنما أيضا فيما 
يتعل�ق بالموارد البش�رية ، وبالرغم م�ن ذلك كله فانها 

بدأت تحتل موقعا مهما في الصحافة بوجه عام )1(.
  وح�دد الدكتور كاظم المق�دادي الوظائف التي تؤديها 

الصحافة االستقصائية بالنقاط التالية :
1 � ج�زء م�ن العم�ل الرقاب�ي المتخص�ص ال�ذي  من 
الممكن  ان يصن�ع رايا عاما بين الجمهور وال سيما اذا 
تبنى نتائجه بعض الجهات السياسية ووسائل اإلعالم. 
2 � أرشفة لجرائم وفضائح وفساد الساسة والمسؤولين 
ويق�ال في الغ�رب ان للصحاف�ة االستقصائية قدرة ال 

تضاهي على ربط مسؤولين بجرائم معينه
3 � اداة  للوصول للحقيقة من مصدرها األصيل والوقوف 

على صدقها من كذبها وتضخيمها من تحجيمها 
4 � بواب�ة مهم�ة لش�روع أجه�زة الدول�ة ف�ي فت�ح 

التحقيقات في جرائم المال واإلدارة 
5 � تشكيل مراة لمعلومات  المؤسسة وقاعدة بياناتها

6 � تمث�ل صحافة العمق وهو مستقبل الصحافة الحية 
الناجحة المؤثرة مستقبال.

وتأكيدا لما تقدم  فان الصحافة االستقصائية تمكنت 
بالفعل من تحقيق الكثير من االنجازات على مستوى 
العال�م أقالت حكام�ا ووزراء ومسؤولي�ن كثيرين 
وأوقفت حروبا وأنقذت مجتمعات وقومت الكثير من 
األخطاء والممارسات .انها من أكثر أنواع الصحافة  
إثارة وأهمية ألنها تعمل على وضع المرض والعالج  
في سلة واحدة أمام المجتمع وصناع القرار ، وهو 
ما يعط�ي الصحف�ي االستقصائ�ي إحساسا قويا 
باالنجاز وذهب الل�ورد كينيث” الى ان الخبر الجيد 
يثير انتباه الق�راء اما المقاالت والقصص فهي التي 
تستح�وذ عليه�م ، ويمك�ن ان ينطبق ه�ذا الرأي على 

الصحافة االستقصائية 
فم�ن حي�ث المهني�ة فانها ق�ادرة عل�ى تقدي�م  مادة 

متكاملة  للمتلقي وانفرادات 
ال يمك�ن ان يجده�ا ف�ي الجرائ�د األخ�رى ، فالجرائ�د 

التقليدي�ة ال تقدم مادة متكاملة الى الق�راء ، اناه تقدم 
موادا متشابهة تقريبا مع ما تقدمه مثيالتها من الجرائد 
، في وقت أصبحت فيه األخبار والتقارير متاحة للجميع 
، وربما يكون الجمهور قد استقبلها قبل صدور الجريدة 
عن طريق وسائل النشر الحديثة كالموبايل او االنترنت 
او التلفزي�ون  او المذي�اع .. وله�ذا عب�ر “فريد زكريا” 
رئي�س تحرير مجل�ة نيوزوي�ك العربية ع�ن الصحافة 
التقليدية  بصحافة )الكاتشب( الن )الكاتشب( متوافرا 
ف�ي المطاعم كله�ا ويسم�ي الصحاف�ة االستقصائية 

بصحافة الوجبات المتكاملة .
وف�ي السياق نفس�ه سلط�ت دراسة آجراها مش�روع 
“بي�و للتف�وق ف�ي الصحاف�ة” ع�ام 2010 م � الضوء 
عل�ى الحاجة ال�ى صحاف�ة التحقيق�ات االستقصائية 
وأشارت الدراسة الى انهي�ار النموذج القديم للصحافة 
الذي دعم التقرير اإلخب�اري والرقابي عن طريق تقييم 
الروايات على أساس أهميتها من حيث شعبية كل منها 
، واستجاب�ة لما طرحته هذه  الدراسة اتجهت مؤسسة 
الب�ث العام في الصنادي�ق  الفدرالية  ف�ي أمريكا وهي 
القناة األساسية لتوزيع األموال الفيدرالية على األعالم 

الحكومي الى دعم األعالم االستقصائي.
ان هذا التكامل في الرسالة مكن الصحافة االستقصائية 
م�ن استقط�اب اكب�ر عدد م�ن الجمه�ور ألهمي�ة  ما 
تقدمه لهم ولصلت�ه بحياتهم ، واصح قسم التحقيقات 
االستقصائي�ة  اكث�ر  األقس�ام ق�راءة اذ وصلت نسبة  
القراءة عن�د الجمهور األمريكي عل�ى سبيل المثال إلى  

معدل %90 حتى باتت موضوعات  التحقيقات 
موسعة لتش�مل األعمال والم�ال ، والسياسة 
والمجتم�ع ، وتتكيف م�ع متطلبات السوق ، 
ومع اهتمامات الش�عب المحلية في األساس 

.
وف�ي عالمنا العرب�ي تمكن اح�د البرامج 

التلفزيوني�ة )برنام�ج تحقيق( 
ال�ذي تع�ده اإلعالمية 

كل�ود اب�و ناضر 
لقن�اة  الهن�دي 

 )mtv( ام تي ف�ي
م�ن  اللبناني�ة 

نسبة  اعل�ى  تحقيق 
مشاهده.

ان  بالذك�ر  ويج�در 
الصحاف�ة االستقصائية 

أكثر ظهورا في الصحافة 
الصحاف�ة  او  الورقي�ة 

صحفي�و  الن  المكتوب�ة 
بالتغطية  التلفزيون يقومون 

بطريق�ة مختلف�ة تمام�ا ع�ن 
التغطي�ة للصحاف�ة المق�روءة 

بسب�ب الوق�ت المت�اح لكليهم�ا 
للمراس�ل  الممنوح�ة  فالساع�ات 

التلفزيوني قليلة وال تهيئة للحصول 
المعلوم�ات والتفاصي�ل كافة  عل�ى 

وتجميعه�ا فبدال من ان يركز المراسل 
التلفزيون�ي عل�ى جوانب القص�ة كلها 

يركز على جانب معين منها .
ولذل�ك عده�ا الكثي�رون اإلدارة األفض�ل 

لبقاء الصحافة الورقية واستمرارها ، وفي 
هذا الش�أن ذكرت المستش�ارة اإلعالمية في 

مجموعة “انوفيشان” لالستشارات اإلعالمية 
“وارين ليرود” ان الصحافة الورقية في الواليات 

المتح�دة األمريكي�ة وبع�د ان تأث�رت باألزم�ة 
المزدوج�ة المتمثل�ة ف�ي تقلي�ص  إي�رادات اإلعالنات 
نتيج�ة لتراج�ع االقتصاد، وتح�ول القراء ع�ن الجرائد 
المطبوع�ة باتج�اه االنترن�ت، اتجه�ت ال�ى الصحافة 
االستقصائي�ة م�ن اجل الحد م�ن تاثير االزم�ة، واتخذ 
بع�ض الناشري�ن والمحررين مثل “بي�رل لوف” رئيس 
تحري�ر جريدة “رين�و جازيت جورنال” م�ن الصحافة 
االستقصائي�ة  عالية الجودة وسيل�ة للتصدي لالزمة ، 
وتمكن�ت صحيفته من تقدي�م موضوعات استقصائية 
مهمة مثل الكشف عن قضاة ال يلتزمون بالقانون حين 
يص�درون احكامه�م في بع�ض الدع�اوى ، وموضوع 

اهم�ال مستودع�ات نفاي�ات المبي�دات الحش�رية في 
المناط�ق الريفية في نيفادا، وأضافت ان جريدة “الف” 
اضط�رت بفعل األزمة إلى تقليص ع�دد عامليها بنسبة 
%25 واعطاء بقية العاملين إجازات إجبارية في أوقات 
حرج�ة فضال عن أولويات جدي�دة واالتجاه الى توسيع 
العم�ل بالصحاف�ة االستقصائي�ة مع تكتيك�ات تتعلق 
بالتغطي�ة االستقصائي�ة بان قيد العاملين لش�هور في 
كل م�رة للعمل على قصة كبيرة ولكن مع تقديمها على 

شكل تقارير اصغر.
كما ان بع�ض الجرائد والمج�الت استخدمت الصحافة 
االستقصائي�ة ، وسيلة مغرية لش�راء النسخة الورقية 
، فق�د اتجهت مجلة “التايم” االمريكية الى نش�ر اجزاء 
مثي�رة م�ن التحقيق�ات االستقصائي�ة ف�ي موقعه�ا 
االلكترون�ي وتت�رك األجزاء األخ�رى المكملة للتحقيق 
لنش�رها في النسخة الورقي�ة ، ونجحت التايم في هذه 

التجربة وفي تسويق نسختاه الورقية .
 ومع تزايد انج�ازات الصحافة االستقصائية في العالم 
الغربي ودورها في كش�ف الممارسات غي�ر القانونية 
وبقية أوجه الفساد وتزايد ثقة واهتمام الجمهور بهذا 
العم�ل الصحف�ي ، اتجه�ت الجرائد األمريكي�ة الكبرى 
والصغرى الى إنش�اء أقس�ام وفرق عم�ل استقصائية 
، واصبح�ت الي�وم المنافس�ة قوي�ة عل�ى الصحاف�ة 
االستقصائية ، في الجرائ�د جميعها والوكاالت الكبرى 
مثل وكال�ة “اسوشيتدب�رس” التي استحدث�ت مؤخرا 
قسم�ا خاص�ا بالتحقيق�ات االستقصائي�ة وتوسع�ت 

الصحفيي�ن  ف�رق 
المكاتب  لتشمل  االستقصائيين 
ووزارة  األبي�ض  البي�ت  ف�ي  اإلعالمي�ة 
األمريك�ي  والكونج�رس   ، االمريكي�ة  الخارجي�ة 
، وتعم�ل تل�ك الف�رق ف�ي تحقي�ق ح�ول التحقيق�ات 
االستقصائي�ة للصحف التي تمس مسؤوال ما او مسألة 
م�ا في ه�ذه المراكز ، ه�ي سابقة أوجدته�ا فضيحة ، 

“ووترجيت”
وتتزاحم الجرائد الكبرى في الواليات المتحدة األمريكية 
على موضوعات التحقيق�ات االستقصائية ، فتخصص 
له�ا بجانب فري�ق المحرري�ن المتميزي�ن والمعروفين 
بموضوعتيه�م ومصداقيته�م ميزاني�ات مالي�ة كبيرة 
واوقات زمنية طويل�ة بالتحقيقات االستقصائية  التي 

تهم الراي العام.

الصحافة االستقصائية يف العراق..
يف رسالة ماجستري للزميل فراس حسني اليايس

        المس����تقبل العراقي/ عباس رحمة الله

يسر “ المستقبل العراقي “ان تقدم لمحة موجزة ومختصرة جدا عن الصحافة االستقصائية في العراق وهي عنوان دراسة مسحية في جرائد 
) الصباح والمدى والمستقبل العراقي (للمدة من ا/2011/6م لغاية 2012/5/31م قدمها الزميل فراس حسين الياسي الى كلية االعالم-جامعة 
بغداد .. نال عنها درجة الماجستير في األعالم .� تعد المهارة والحرفية في العمل الصحفي العنصر االهم ، والتغطية الصحفية االستقصائية 

من اعلى درجات الحرفية ، لما تتضمنه من جهود ومهارات في عملية كشف حقائق يصعب كشفها باالساليب التقليدية.
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أطراف كردية تستقوي بـ «داعش»!

مصدر كردي: نتوقع أن تفتح أبواب الجحيم بسبب منصب الرئيس
     المستقبل العراقي / خاص

أعربـت مصـادر كردية, أمس االثنين, عن خشـيتها 

من احتمالية لجوء حزب كردي إلى اسـتخدام «داعش» 

كورقة ضغط للظفر بمقعد رئاسة إقليم كردستان.

وكانـت األحزاب الكردية الخمسـة، أعلنـت الثالثاء 

الماضـي، عـن اتفاقهـا علـى تأجيـل جلسـة البرلمان 

لمناقشـة موضـوع رئاسـة اإلقليـم، عازيـة ذلـك إلى 

«حاجتهـا» لمزيـد مـن الوقـت والمشـاورات بشـأن 

الموضـوع. ويواجـه بقـاء مسـعود بارزاني برئاسـة 

اإلقليم رفضًا شديدًا من قبل القوى السياسية الكردية, 

حيـث فشـل أكثر مـن اجتماع تسـوية عقد فـي اربيل 

مؤخـرًا, ممـا جعل حزبه يلـوح بخيارات عـدة, ومنها 

التلميـح بإجراء اسـتفتاء عام.  وتقـول مصادر كردية 

أن أطرافـًا كردّيـة قد تلجـأ إلى تنفيذ مخطط مشـترك 

مع «داعش» إذا ما اسـتمر أعضاء البرلمان في تسويف 

قضية تحديد منصب رئيس الجمهورية.

وتؤكد المصادر, ان «الطرف الكردي –لم يسمه- لن 

يتوان عن دفع (داعـش) 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 

اإلسـالمية الكردسـتانية، عقدت خالل األيام الماضية، 

سلسـلة اجتماعـات مكثفـة، آخرها األحد، فـي مدينة 

السليمانية، للتوصل إلى توافق بشأن رئاسة اإلقليم.

ويطالب الحزب الديمقراطي الكردسـتاني بالتمديد 

لرئيسـه رئيس اإلقليم الحالي، مسـعود بارزاني، الذي 

انتهت واليته في 19 آب، وإجراء انتخابات عامة الختيار 

رئيـس اإلقليم، في حين تصر غالبيـة األحزاب األخرى 

علـى تغيير نظـام الحكم في كردسـتان إلـى برلماني، 

واختيار الرئيس من قبل برلمان كردستان.

األمـم املـتـحـدة
الـعـراقـيـيـن تطلق خطاً ساخناً للنازحني 

بـارزانـي يـلـوح:
رئاسـة اإلقـلـيـماستفتاء عام أو توافق بشأن 

لبنان: ٤٠٠ جريح
«طلعت رحيتكم»وتــأجـيــل مـظـاهـرات 

2
2

4

العراقي
رئيس مجلس االدارة
علي الدراجيرئيس التحرير 

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

صفحة 16

«نيوتن»

ما يجب وضعه
 ال عددها في االعتبار هو ثقل التجارب

املـرجـعـيـة تنتـظـر تـنـفـيـذ «املطـالـب» مـن الـحـكـومـة والـبـرلـمـان

«داعـش» املنهـار خيـرج «االنتحـاريني» لفـك الطـوق األمنـي علـى الرمـادي

ص3

ص2

«داعش» يتطاول عىل «بعل شمني»

إســرائـيــل تــســتـورد «ثـــالثــة أربــاع» الــنــفــط مــن إقـــلــيــم كــردســـتـان!

ص3

٦ مـــاليـــيــن دوالر مــن الــلـوبــي الـســعـودي لــرفـــض االتـــفــاق الــنـووي

ص4

      بغداد / المستقبل العراقي
قالت وسـائل االعالم السعودية 

إن  االثنيـن،  أمـس  الرسـمية، 

مجهوليـن أطلقوا النار على دورية 

للشـرطة في مدينة جدة مما أسفر 
عن إصابة شرطي.

ونقلت وكالة األنباء السـعودية 

عن متحدث باسـم شـرطة منطقة 

مكة قولـه «وقد باشـرت الجهات 

األمنيـة المختصة إجراءات الضبط 

الجنائـي للجريمـة والتحقيق فيها 

األمنية.»وال يـزال الحـادث محـل المتابعـة 

ولم يذكر ما إذا كانت الشـرطة 

تشـتبــــه في متــشددين كانوا 

في الرياض.شـنوا عدة هجمات على الشـرطة 

وكان مؤيدون لتنظيم «داعش» 

أطلقـوا الرصـاص علـى دوريتين 

للشرطة السعودية وفجروا مسجدا 

تابعا لمقر قوات الطوارئ الخاصة 

ومسـجدين آخريـن للشـيعة ممـا 

أسفر عن سقوط 40 قتيال.

وقالـت وزارة الداخلية الشـهر 

الماضي إنها اعتقلت 431 شـخصا 

يشتبه أنهم من أنصار تنظيم الدولة 

اإلسالمية وأحبطت هجمات أخرى 

دبلوماسية.على مسـاجد وقـوات األمن وبعثة 

وكان أبـو بكر البغـدادي زعيم 

تنظيم «داعش» دعا أنصار التنظيم 

فـي السـعودية إلى شـن هجمات 

داخـل السـعودية بدال من السـفر 

لالنضمـام لمقاتلـي التنظيـم فـي 
سوريا أو العراق.

      المستقبل العراقي / نهاد فالح
على ما يبدو، فأن العراق سـوف 

لن يخرج من أزمته المالية في العام 

المقبل السيما وان المعطيات تشير 

إلـى أن العجـز المالـي فـي موازنة 

2016 سوف يتجاوز الـ30 بالمئة.

المختصيـن  لتقديـرات  ووفقـا 

بالشـأن االقتصادي, فان العراق في 

موقـف ال يحسـد عليـه االن, وهـو 

في أزمـة حقيقية, كونـه بدء ينفق 

مـن احتياطـه النقدي لسـد رواتب 

الضروريـة  والنفقـات  الموظفيـن 

بعـد تراجع أسـعار النفـط العالمية 

ووصولها لعتبة الــ40 دوالر بينما 

بنيـت موازنـة العـام الحالـي على 

أساس 70 دوالر.الظرف االقتصادي 

والمالي الخطير الذي يمر به العراق, 

انعكس بشكل سـلبي على المواطن 

وبات يشكل عبئ يضاف إلى سلسلة 

المشاكل السياسية واألمنية السيما 

في ظل وجـود حديث عن عدم قدرة 

الحكومة تسـديد رواتب الموظفين 

في حـال اسـتمر انخفاض أسـعار 

النيابية.النفط, بحسب لجنة النفط والطاقة 

         التفاصيل ص3

العـراق ينتظـر مـوازنـات «فـارغـة» لعاميـن:

«الذئاب املنفردة» تالحق اجليش السعودي الوضع االقتصادي عىل املحك

مستشار العبادي االقتصادي: سنضغط النفقات ونقترض

«داعش» يوسع عملياته في الخليج
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المجنــــون تـــرامـــب يــحــظـــى بتــأيـيــد 
الــــــــجـــمـــهـــوريــــيــــن

فــــوكــوس أونـــاليـــن: انــتـظـــروا تحــــالــف 
الســــعـــوديـــــة وإســـرائــيــل

الزبيدي يرشف
للحشد الشعبي عىل إرسال وجبة مساعدات 

ص6

الــتـعـلـيـم:
الصباحي اخلاصاستحداث نظام التعليـم 

االدعاء العام: ١١٦٦ ملف 
هاربني خارج العراقاسرتداد ملدانني بينهم وزراء 

ص2

ص3

ص4

بنشر صورهم معينيللي كريم: أبنائي ال يرغبون 

يونايتد لضم مولربايرن يرد على عرض من مانشستر 

احلوثيون يطيحون
لـواء فـي جـيـزانبقائـد عسكـري سعـودي برتبـة 

ص4
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أطراف كردية تستقوي بـ «داعش»!
مصدر كردي: نتوقع أن تفتح أبواب الجحيم بسبب منصب الرئيس

     المستقبل العراقي / خاص

أعربـت مصـادر كردية, أمس االثنين, عن خشـيتها 
من احتمالية لجوء حزب كردي إلى اسـتخدام «داعش» 

كورقة ضغط للظفر بمقعد رئاسة إقليم كردستان.
وكانـت األحزاب الكردية الخمسـة، أعلنـت الثالثاء 
الماضـي، عـن اتفاقهـا علـى تأجيـل جلسـة البرلمان 
لمناقشـة موضـوع رئاسـة اإلقليـم، عازيـة ذلـك إلى 
«حاجتهـا» لمزيـد مـن الوقـت والمشـاورات بشـأن 
الموضـوع. ويواجـه بقـاء مسـعود بارزاني برئاسـة 
اإلقليم رفضاً شديداً من قبل القوى السياسية الكردية, 
حيـث فشـل أكثر مـن اجتماع تسـوية عقد فـي اربيل 
مؤخـراً, ممـا جعل حزبه يلـوح بخيارات عـدة, ومنها 
التلميـح بإجراء اسـتفتاء عام.  وتقـول مصادر كردية 
أن أطرافـاً كردّيـة قد تلجـأ إلى تنفيذ مخطط مشـترك 
مع «داعش» إذا ما اسـتمر أعضاء البرلمان في تسويف 

قضية تحديد منصب رئيس الجمهورية.
وتؤكد المصادر, ان «الطرف الكردي –لم يسمه- لن 
يتوان عن دفع (داعـش) 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 
اإلسـالمية الكردسـتانية، عقدت خالل األيام الماضية، 
سلسـلة اجتماعـات مكثفـة، آخرها األحد، فـي مدينة 

السليمانية، للتوصل إلى توافق بشأن رئاسة اإلقليم.
ويطالب الحزب الديمقراطي الكردسـتاني بالتمديد 
لرئيسـه رئيس اإلقليم الحالي، مسـعود بارزاني، الذي 
انتهت واليته في 19 آب، وإجراء انتخابات عامة الختيار 
رئيـس اإلقليم، في حين تصر غالبيـة األحزاب األخرى 
علـى تغيير نظـام الحكم في كردسـتان إلـى برلماني، 

واختيار الرئيس من قبل برلمان كردستان.

األمـم املـتـحـدة
تطلق خطاً ساخناً للنازحني 

الـعـراقـيـيـن 

بـارزانـي يـلـوح:
استفتاء عام أو توافق بشأن 

رئاسـة اإلقـلـيـم

لبنان: ٤٠٠ جريح
وتــأجـيــل مـظـاهـرات 

«طلعت رحيتكم» 2 24

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

صفحة 16

«نيوتن»

ما يجب وضعه

 في االعتبار هو ثقل التجارب

 ال عددها

املـرجـعـيـة تنتـظـر تـنـفـيـذ «املطـالـب» مـن الـحـكـومـة والـبـرلـمـان
ص3«داعـش» املنهـار يدفع «االنتحـارييـن» لفـك الـطـوق األمـنـي عـن الرمـادي

ص2

«داعش» يتطاول عىل «بعل شمني»

ص3إســرائـيــل تــســتـورد «ثـــالثــة أربــاع» الــنــفــط مــن إقـــلــيــم كــردســـتـان!

ص٦4 مـــاليـــيــن دوالر مــن اللـوبــي الـســعـودي لــرفـــض االتـــفــاق الــنـووي

      بغداد / المستقبل العراقي

قالت وسـائل االعالم السعودية 
إن  االثنيـن،  أمـس  الرسـمية، 
مجهوليـن أطلقوا النار على دورية 
للشـرطة في مدينة جدة مما أسفر 

عن إصابة شرطي.
ونقلت وكالة األنباء السـعودية 
عن متحدث باسـم شـرطة منطقة 

مكة قولـه «وقد باشـرت الجهات 
األمنيـة المختصة إجراءات الضبط 
الجنائـي للجريمـة والتحقيق فيها 
وال يـزال الحـادث محـل المتابعـة 

األمنية.»
ولم يذكر ما إذا كانت الشـرطة 
تشـتبــــه في متــشددين كانوا 
شـنوا عدة هجمات على الشـرطة 

في الرياض.

وكان مؤيدون لتنظيم «داعش» 
أطلقـوا الرصـاص علـى دوريتين 
للشرطة السعودية وفجروا مسجدا 
تابعا لمقر قوات الطوارئ الخاصة 
ومسـجدين آخريـن للشـيعة ممـا 

أسفر عن سقوط 40 قتيال.
وقالـت وزارة الداخلية الشـهر 
الماضي إنها اعتقلت 431 شـخصا 
يشتبه أنهم من أنصار تنظيم الدولة 

اإلسالمية وأحبطت هجمات أخرى 
على مسـاجد وقـوات األمن وبعثة 

دبلوماسية.
وكان أبـو بكر البغـدادي زعيم 
تنظيم «داعش» دعا أنصار التنظيم 
فـي السـعودية إلى شـن هجمات 
داخـل السـعودية بدال من السـفر 
لالنضمـام لمقاتلـي التنظيـم فـي 

سوريا أو العراق.

      المستقبل العراقي / نهاد فالح

على ما يبدو، فأن العراق سـوف 
لن يخرج من أزمته المالية في العام 
المقبل السيما وان المعطيات تشير 
إلـى أن العجـز المالـي فـي موازنة 

2016 سوف يتجاوز الـ30 بالمئة.
المختصيـن  لتقديـرات  ووفقـا 
بالشـأن االقتصادي, فان العراق في 

موقـف ال يحسـد عليـه االن, وهـو 
في أزمـة حقيقية, كونـه بدء ينفق 
مـن احتياطـه النقدي لسـد رواتب 
الضروريـة  والنفقـات  الموظفيـن 
بعـد تراجع أسـعار النفـط العالمية 
ووصولها لعتبة الــ40 دوالر بينما 
بنيـت موازنـة العـام الحالـي على 
أساس 70 دوالر.الظرف االقتصادي 
والمالي الخطير الذي يمر به العراق, 

انعكس بشكل سـلبي على المواطن 
وبات يشكل عبئ يضاف إلى سلسلة 
المشاكل السياسية واألمنية السيما 
في ظل وجـود حديث عن عدم قدرة 
الحكومة تسـديد رواتب الموظفين 
في حـال اسـتمر انخفاض أسـعار 
النفط, بحسب لجنة النفط والطاقة 

النيابية.
         التفاصيل ص3

العـراق ينتظـر مـوازنـات «فـارغـة» لعاميـن:
«الذئاب املنفردة» تالحق اجليش السعودي الوضع االقتصادي عىل املحك

مستشار العبادي االقتصادي: سنضغط النفقات ونقترض «داعش» يوسع عملياته في الخليج
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المجنــــون تـــرامـــب يــحــظـــى بتــأيـيــد 
الــــــــجـــمـــهـــوريــــيــــن

فــــوكــوس أونـــاليـــن: انــتـظـــروا تحــــالــف 
الســــعـــوديـــــة وإســـرائــيــل

الزبيدي يرشف
عىل إرسال وجبة مساعدات 

ص6للحشد الشعبي 

الــتـعـلـيـم:
استحداث نظام التعليـم 

الصباحي اخلاص

االدعاء العام: ١١٦٦ ملف 
اسرتداد ملدانني بينهم وزراء 

ص2هاربني خارج العراق ص3

ص4

نيللي كريم: أبنائي ال يرغبون 
بنشر صورهم معي

بايرن يرد على عرض من مانشستر 
يونايتد لضم مولر

احلوثيون يطيحون
بقائـد عسكـري سعـودي برتبـة 

ص4لـواء فـي جـيـزان



رقم اإلخطار   541 / 2015
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة
إىل / املته�م الهارب )الرشطي حس�ام فيص�ل عبد القادر  ( 
املنسوب إىل قيادة رشطة محافظة البرصة     ملا كنت متهما 
وفق املادة/ 35 من ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008  الختالس�ك 
البندقي�ة الحكومي�ة املرقمة )1274( نوع كالش�نكوف مع 
كاف�ة ملحقاته�ا مع مخ�ازن ع�دد )1( فارغة  م�ع )30( 
اطالق�ة من نوعه�ا    وبما إن محل اختفائك مجهول اقتىض 
تبليغك به�ذا اإلعالن عىل إن تحرض أمام محكمة قوى األمن 
الداخ�يل للمنطق�ة الخامس�ة بالب�رصة خالل م�دة ثالثون 
يوم�ا من تاري�خ تعليق هذا اإلعالن يف مح�ل إقامتك وتجيب 
عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري 
محاكمت�ك غيابي�ا وتحجز أموال�ك املنقولة والغ�ر املنقولة 
ويطل�ب من املوظف�ني العموميني إلقاء القب�ض عليك أينما 
وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومية وإلزام األهليني 
الذي�ن يعلمون بمح�ل اختفائ�ك بإخبار الجه�ات املختصة 
اس�تنادا  للم�ادة 69 / أوال وثاني�ا وثالثا ورابع�ا من قانون 
أص�ول املحاكم�ات الجزائية لق�وى األمن الداخ�يل رقم 17 

لسنة 2008.
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين

محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد 432 

فقدان
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة ن�رش فق�دان املدع�و ) 
اي�اد عيل حم�د ( الذي فق�د يف محافظة كركوك 
بتاري�خ 2 / 11 / 2014 ول�م يع�رف يشء عن 
مص�ره لح�د االن وعىل من يعث�ر عليه وتتوفر 
لديه معلومات عنه االتصال بذويه الس�اكنني يف 
قضاء بلد ناحية االسحاقي / ابو صفة او مركز 
رشطة االس�حاقي خالل ش�هر من الي�وم التايل 

لنرش االعالن .
القايض حردان خليفة جاسم

مديرية تنفيذ غماس
رقم االضبارة /56/ت/2015

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ غماس سهام املدين يف العقار املرقم )2/5(م1 أبو تبن الواقع 
يف غم�اس العائد للمدي�ن )جواد كاظم لفته( املحجوز لق�اء طلب الدائن )طالب 
مجه�ول فلي�ح( البالغ اثنى عرش مليون ومائة وس�تة وس�تون الف دينار فعىل 
الراغب بال�رشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة )30( يوما تبدأ من اليوم التايل 
للنرش مس�تصحبا معه التامينات القانونية )10%( من القيمة املقدرة وش�هادة 

الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي . 
القايض حيدر حسن محمد

املواصفات
1-موقع�ه ورقم�ه/2/5م1 أب�و تب�ن / غم�اس 

2-جنس�ه ونوعه/أرض زراعية مزروعة بمحصول الشلب الصيفي نوعها ارض 
مبسطة 

3-حدوده واوصافه/أرض زراعية 
4-مس�احته/)87(دونم و)15( أولك وس�هام املدين منها )4(دونم و)21(أولك 

و)66( مرت 
5-الشاغل/ أصحاب حق االنتقال ومنهم املدين 

6-القيمة املقدرة/ )12166000( اثنى عرش مليون ومائة وس�تة وس�تون الف 
دينار فقط

7-مشتمالته/ اليوجد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف بغداد الرصافة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املدائن
العدد 1457 / ش / 2015 

اعالن
إىل املفقود / عيل رشيد زوير

اقام�ت املدعي�ة انتصار س�عد الدع�وى الرشعي�ة املرقمة 
1457 / ش / 2015 ام�ام هذه املحكم�ة ضد دائرة رعاية 
القارصي�ن طالب�ة الحكم باثب�ات وفات�ك وملجهولية محل 
اقامتك تقرر تبليغك بواس�طة صحيفت�ني محليتني بموعد 
املرافع�ة املص�ادف 9 / 9 / 2015 ويف ح�ال عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانونا س�وف تنظر املرافعة بحقك غيابيا 
وفق القان�ون كما تطلب املحكمة م�ن كل مواطن لديه اي 

معلومات مراجعة هذه املحكمة باملوعد املذكور .
القايض

فارس شيخو محمد عيل

فقدان
فقدت االجازة املرقمة 489 يف 7 / 9 / 2002 
وعىل القطعة املرقمة 7498 ويرجى حضور 
الرشيكة سنية عبد عيدان عىل نفس العقار 
إىل بلدية التاجي سبع البور فمن يعثر عليها 

تسليمها إىل جهة االصدار .

دائرة كاتب عدل البرصة الصباحي
العدد :22733

التاريخ/2015/8/25
اعالن

اىل الس�يد وليد يوحنا خيا/ يس�كن يف حي الحس�ني شارع 
الصنكر 

بن�اء عىل االن�ذار املوج�ه اليك من قب�ل الس�يد محمد عبد 
الحلي�م صال�ح بخص�وص مطالبت�ك بنقل ملكي�ة العقار 
العائ�د لك تسلس�ل 2071/ 8698 الرب�اط الكبر بدعوتكم 
للحض�ور يف مديرية التس�جيل العق�اري يف البرصة/2 يوم 
االثن�ني  2015/9/7 وملجهولية محل اقامتك حس�ب كتاب 
مرك�ز رشطة ح�ي الحس�ني ورشح مبلغ املرك�ز واملفرزة 
بتاييد املجلس البلدي لذا تقرر تبليغك بالصحف املحلية وفق 
القان�ون وعليه رشح ذلك يف ي�وم 2015/8/25 والعرشون 

من شهر اب الفان وخمسة عرش.
الكاتب العدل

محمد جاسم عبود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد:1458//ب/2015

التاريخ:23 /2015/8
اعالن

اىل املدعى عليه /غسان حسن جاسم 
اقام املدعي  حس�ن خيون فيصل بصفته املدير املفوض لرشكة رمال 
البحر اضافة لوظيفته  الدعوى      البدائية   املرقمة 1458/ب/2015  
ضدك يطلب فيه�ا مبلغ الدين والبالغ اثن�ان وثالثون الف وثمانمائة 
واربع�ة دوالر امريك�ي وكذل�ك الفوائ�د القانوني�ة  وذل�ك لتجهيزك 
بكميات من االسمنت بتاريخ 2012/5/2 و 2012/7/22 وملجهولية 
مح�ل اقامتك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ وتاييد املجل�س البلدي 
ملنطق�ة حي صنعاء قررت ه�ذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني ملنطقة ح�ي صنعاء قررت ه�ذه املحكمة تبليغك 
اعالن�ا      بصحيفت�ني     محليتني يوميتني  للحضور يف موعد املرافعة 
املصادف يوم 2015/9/9 ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب 

عنك قانونا فسوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا.
القايض

جعفر كاظم املالكي

محكمة بداءة الزبر
العدد /19/استمالك/  1989  

اعالن
اىل املدعى عليهم / 1 � ابتهاج عبد الكريم احمد

2 � احمد عبد الركيم احمد
3 � ازدهار عبد الكريم احمد يسكنون الزبر محلة الجمهورية /2

س�بق لهذه املحكمة وان اص�درت قرارهاا بالعدد /19/اس�تمالك/ 
1989 يف 1989/3/2 واملتضمن  الحكم بنزع الجزء من امللك تسلس�ل  
799 محلة الجمهورية  بالزبر وتس�جيله باسم مديرية بلدية  الزبر 
ارضا وبناءا وشجرة نخيل لدى مالحظية التسجيل العقاري بعد دفع 
ب�دل االس�تمالك اىل صندوق ه�ذه املحكمة مبلغا ق�دره اربعة عرش 
ال�ف وثمانمائة واثنان وعرشين دينارا واربعمائة فلس وعند محاولة 
تبليغ�ك بقرار الحك�م فقد وردت الين�ا التباليغ مرشوح�ا عليها من 
قبل القائ�م بالتبليغ يف مركز رشطة الزبر بان�ك مرتحل من املنطقة 
اىل م�كان غ�ر معل�وم واملؤيد برشح مخت�ار محل�ة الجمهورية /2 
وملجهولية محل اقامتك قررت  املحكمة تبليغك اعالنا بواسطة النرش 
يف صحيفتني محليتني يوميتني ولك حق االعرتاض عىل القرار املذكور 

خالل املدة القانونية وبعكسه فسوف يكتسب القرار درجة البتات. 
القايض

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الصويرة
رق�م االضب�ارة: 450 / 2015 

التاريخ :2015/8/25
اىل املنفذ عليه/ عيل خلف مشجل

لق�د تحقق لهذه املديرية من   اش�عار املختار ع�زت عبد الكاظم 
التميم�ي وكتاب الرشط�ة الصويرة     انك مجه�ول محل االقامة 
ولي�س لك موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن اج�راء التبليغ 
عليه واس�تنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا 
بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ الصويرة    خالل خمس�ة عرش يوما 
تب�دأ من اليوم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية باجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون  
 اوصاف املحرر

يف  /ب/2015   271 رق�م  الب�رصة  ب�داءة  محكم�ة  ق�رار 
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املنفذ العدل

مقتبس الحكم الغيابي 
رقم االخطار

2015/1058
اعالن

اسم املحكمة – محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة بالبرصة 
اس�م املته�م ورتبته ووحدته -الرشطي حس�ام ع�ودة جابر حاتم / 

مديرية رشطة محافظة البرصة
رقدم الدعوى وتاريخها : 2012/279

تاريخ ارتكاب الجريمة 2009/12/23
تاريخ الحكم 2015/7/29

املادة القانونية : 5/ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008
خالصة الحكم

حكم�ت محكمة ق�ى االم�ن الداخيل الخامس�ة ع�ىل امل�دان الغائب 
)الرشطي    حسام عودة جابر حاتم( باسم الشعب بما ييل:

1 � بالحبس البس�يط ملدة )ستة اش�هر( وفق املادة 5 ق.ع.د رقم 14 
لس�نة 2008 وبدالل�ة املادتني 61/اوال و 69 اوال وفق رقم 17 لس�نة 

2008 لغيابه عن مقر عمله من تاريخ 2009/12/23 ولحد االن
2 � اعط�اء ااملوظف�ني العمومي�ني صالحية القبض علي�ه اينما وجد 
لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه اس�تنادا الحكام املادة 69 ثانيا من ق.أ 

.د رقم 17 لسنة 2008
3 � ال�زام املواطنني االخبار عن محل اختفاء املحكوم اعاله اس�تنادا 

الحكام املادة 69/ ثالثا من ق.أ .د رقم 17 لسنة 2008 
4 � حج�ز امواله املنقولة وغر املنقولة اس�تنادا الحكام املادة 69/

رابعا من ق.أ .د رقم 17 لسنة 2008
5 � اخراج�ه من الخدمة اس�تنادا للم�ادة 42/ثاني�ا ق.ع.د رقم 14 

لسنة 2008
6 � تحدي�د اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب جب�ار عاتي جرب  مبلغ 
ق�دره عرشون ال�ف دينار ت�رصف له بعد اكتس�اب الحك�م الدرجة 

القطعية.
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 61/اوال من 

ق.أ.د  قابال لالعرتاض وافهم علنا يف    /   /2015م

مقتبس الحكم الغيابي 
رقم االخطار

2015/1099
اعالن

اسم املحكمة – محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة 
بالبرصة 

اس�م املتهم ورتبته ووحدته -الرشط�ي عبد الحميد 
يوسف عبد الحميد جاسم/ مديرية رشطة محافظة 

البرصة
 قدم الدعوى وتاريخها : 2015/986
تاريخ ارتكاب الجريمة 2013/12/8

تاريخ الحكم 2015/8/4
املادة القانونية : 5/ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008

خالصة الحكم
حكم�ت محكمة ق�وى االمن الداخيل الخامس�ة عىل 
املدان الغائب الرشطي  الرشطي )عبد الحميد يوسف 

عبد الحميد  جاسم (باسم الشعب بما ييل:
1 � بالحبس البس�يط ملدة )ستة اشهر( وفق املادة 5 
ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 وبداللة املادتني 61/اوال 
و 69 اوال وف�ق رقم 17 لس�نة 2008 لغيابه عن مقر 

عمل�ه م�ن تاري�خ 2013/12/8 ولح�د االن
2 � اعط�اء ااملوظف�ني العموميني صالحي�ة القبض 
علي�ه اينم�ا وج�د لتنفي�ذ الحك�م الص�ادر يف حقه 
اس�تنادا الح�كام امل�ادة 69 ثانيا م�ن ق.أ .د رقم 17 

لسنة 2008
3 � ال�زام املواطنني االخبار عن محل اختفاء املحكوم 
اعاله استنادا الحكام املادة 69/ ثالثا من ق.أ .د رقم 

17 لسنة 2008 
4 � حج�ز اموال�ه املنقولة وغ�ر املنقولة اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69/رابعا م�ن ق.أ .د رقم 17 لس�نة 

2008
5 � اخراج�ه من الخدمة اس�تنادا للم�ادة 42/ثانيا 

ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008
6 � تحدي�د اتعاب محام�اة للمحام�ي املنتدب جبار 
عات�ي جرب  مبلغ قدره عرشون الف دينار ترصف له 

بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
حكم�ا غيابيا ص�ادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 61/اوال من ق.أ.د  قابال لالعرتاض وافهم علنا 

يف    /   /2015م
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الحكم�ة  متوقف�ة،  س�اعة  مث�ل 
التقليدية يج�ب أن تكون ف�ي النهاية 
صحيحة فيما يتعلق بترامب. من نافلة 
الق�ول إن األش�خاص العاقلين ينبغي 
أن يأملوا ذلك. األس�بوع الماضي أقدم 
اثنان من أنص�ار الملياردي�ر الثائرين 
للغاية على ضرب رج�ل بال مأوى من 
أص�ول إس�بانية. كل م�ا كان بإمكان 
ترامب قوله في البداي�ة هو أن أتباعه 
كانوا “عاطفيين”. ال شك في أن قطب 
العق�ارات ال�ذي س�يكون رئيس�ا هو 

شخص من نوع غير سار.
أن يش�عروا  ينبغ�ي  المحافظ�ون 
بالقل�ق عل�ى نح�و خ�اص. فخطت�ه 
لمحاص�رة وترحيل ما يق�در ب� 11.5 
مليون مهاجر غير مس�جلين رس�ميا 
س�وف تتطل�ب ق�وة فيدرالي�ة لدولة 
بوليس�ية. خطته إللغاء حق المواطنة 
المكتسب بمجرد الوالدة في الواليات 
المتح�دة، كما جاء ف�ي التعديل الرابع 
عش�ر للدس�تور، س�تعمل على تدمير 

الروح األمريكية.
مع ذلك، يجب أن يؤخذ على محمل 
الجد. ف�ي البداية كان�ت وجهة النظر 
أن ترام�ب هو مج�رد نكهة مناس�بة 
للشهر. قارن الناس صعوده المفاجئ 
بالسباق الجمهوري عام 2012 عندما 
ظهر شخص مختلف بعيد عن الساحة 
ليرتف�ع إل�ى الص�دارة م�ع كل دورة 
أخبار. في لحظة كانت ميشيل باكمان، 
المحافظة المس�يحية المتش�ددة من 
والية مينيسوتا. بعد ذلك كان هيرمان 
كي�ن، مل�ك البيتزا الس�ابق م�ع خطة 

الضرائ�ب “999” الس�خيفة الخاصة 
ب�ه. م�ن ث�م كان ني�وت جينجريتش، 
رئيس مجل�س النواب الس�ابق. وهلم 
ج�را. لكن تبين أن كل ش�يء كان على 
ما ي�رام ف�ي النهاية، كما ه�ي الحال 
دائما. المؤسسة سادت وميت رومني 

حظي بترشيح الحزب.
لم�اذا ه�ذه المرة ينبغ�ي أن تكون 
مختلفة؟ ألنه�ا كذلك بالفع�ل. تصدر 
ترام�ب اآلن على الدوام اس�تطالعات 
ال�رأي لع�دة أس�ابيع. عندم�ا يك�ون 

الناس بحاجة ماسة إلى نكهة جديدة، 
ف�ال يتوانون لمدة طويلة جدا عن هذه 
النكه�ة. كما ال يمكن أن يعزى الهوس 
بترام�ب إلى ع�دم اهتمام الن�اس. بل 

العكس تماما: الناس مفتونون.
الجمه�وري  الح�زب  مناظ�رة 
ه�ذا الش�هر حصل�ت عل�ى 24 مليون 
مشاهد - أعلى التصنيفات لحدث غير 
رياضي ف�ي تاري�خ تلفزي�ون الكيبل 
ف�ي الواليات المتح�دة. كما كان أيضا 
البرنامج األكثر مش�اهدة على ش�بكة 

فوك�س نيوز على اإلط�الق. لقد تلقى 
تقريبا أربعة أضعاف عدد المشاهدين 
في التس�جيالت الس�ابقة للمناظرات 
األولية للحزب الجمهوري )6.7 مليون 
ف�ي أواخر عام 2011(. ما ال ش�ك فيه 
أن كثيرا م�ن الناس كانوا يش�اهدون 
وهم يفكرون ف�ي الرياضات الدامية، 
ولي�س السياس�ة. لك�ن تق�دم ترامب 

تعزز منذ ذلك الحين.
يق�ول المخضرم�ون ف�ي مج�ال 
السياس�ة إن شيئا ما س�يحدث ليدفع 

بنجم ترامب إلى األرض. ال بد أن يكون 
ذلك ش�يئا خاصا. ف�ي كل مرة يرتكب 
فيها حماقة، يبدو أن أرقامه تتحس�ن. 
سواء كان يطلق تصريحات مهينة عن 
زمالئ�ه الجمهوريي�ن، أو األش�خاص 
مقدم�ات  أو  إس�بانية،  أص�ول  م�ن 
أو  الش�عبيات،  التلفزيوني�ة  البرام�ج 
النساء بش�كل عام، فإن ذلك الطير قد 
ط�ار. على الرغم م�ن زواجاته الثالث 
وميله إل�ى الحديث عن النس�اء كأداة 
للمتع�ة الجنس�ية، إال أن�ه يتق�دم في 

اس�تطالعات ال�رأي بي�ن المحافظين 
المس�يحيين. ش�عبية ترام�ب قائم�ة 
جزئيا على اس�تعداده للتصرف بشكل 
منف�ر. وتعم�ل س�ماته عل�ى إفس�اد 
كل قواني�ن اللباقة ف�ي الحمالت. من 
الصع�ب التفكير فيما يمكن أن يقوله، 

أو يفعله، حيث يقوض ذلك.
كل ه�ذا من األمور المربكة. النقاد 
ف�ي واش�نطن يش�بهون قلي�ال رجال 
الش�رطة المذهولين في فيلم “بيس�ك 
أنس�تينكت” وهو يش�اهدون شارون 
س�تون تش�عل س�يجارة )...(. م�اذا 

ينبغي أن نفعل؟ إلقاء القبض عليه؟
هذا يقودنا إلى الس�طر األخير من 
الدف�اع - مؤتم�ر الحزب ال�ذي يقوم 
 17 م�ع  األص�وات.  مقايض�ة  عل�ى 
مرش�حا يتنافس�ون وال يوج�د واحد 
منهم، باس�تثناء ترام�ب، حافظ حتى 
اآلن عل�ى الص�دارة، ف�إن االحتماالت 

تميل منذ اآلن باتجاه شخص واحد.
حتى دون ترام�ب، هذا هو المجال 
الجمهوري األكثر انقساما ومشاكسة 
ف�ي العص�ر الحديث. دعون�ا نفترض 
أن ترام�ب سيكس�ب رب�ع المندوبين 
ف�ي االنتخاب�ات التمهيدي�ة واألرباع 
الثالثة الباقية موزعة بين جيب بوش، 
وس�كوت ووك�ر، ومارك�و روبي�و - 

وربما تيد كروز وجون كاسيك.
إذا أضفناهم جميعا، فيمكن إخراج 
ترامب بس�هولة. لكن ذلك يفترض أن 
البقية اتحدوا حول ش�خص واحد ذي 
قيم�ة. م�ن الس�هل تص�ور أن روبيو 
س�يمنح مندوبيه لب�وش، أو العكس. 

لك�ن م�اذا عن ك�روز، عض�و مجلس 
الش�يوخ من والية تكس�اس المدعوم 
من حزب الش�اي؟ المؤسسة ال يمكن 

أن تسود إال إذا اتفقت فيما بينها.
دعونا نفترض أن بوش هو المنتصر 
في ترشيح الحزب الجمهوري بعد أيام 
قليلة مريرة من العراك والمناوش�ات. 
م�ا الذي س�يفعله ترام�ب حينئذ؟ هل 
سيعترف بأن اللعبة انتهت بعد معركة 
عادلة؟ أم أنه سيدخل الملعب باعتباره 
مرش�حا عن حزب ثال�ث؟ أراهن على 
االحتمال األخير.س�وف تك�ون هناك 
جمي�ع الصعوب�ات الفنية ف�ي وضع 
اس�مه عل�ى قائم�ة المرش�حين عند 
تل�ك المرحل�ة المتأخ�رة. لك�ن المال 
ول�دى  الكثي�ر،  يحق�ق  أن  يس�تطيع 
ترام�ب مال كثير.األم�ر األهم في هذا 
المق�ام هو أنه أناني يش�عر بأهميته. 
يجادل الناس ف�ي أيديولوجية ترامب. 
بعضه�م يق�ول إن�ه يركز عل�ى نقاء 
أمري�كا. ويق�ول آخرون إن�ه محافظ 
معت�دل لك�ن في ش�خصيته مي�ل إلى 
الس�لوك المنفر. الحقيق�ة أنه يخترع 
ذلك أثن�اء مس�يرته. كان ه�م ترامب 
دائما هو ترامب. إذا استطاع الوصول 
إلى مؤتمر للحزب يقوم على مقايضة 
األصوات فإنه لن يتوقف هناك.وفيما 
يتعل�ق بالتنب�ؤات، س�أخاطر بتقديم 
تنبؤ م�ن عندي. لن يك�ون ترامب أبدا 
رئيس�ا للواليات المتح�دة. الواقع أنه 
قطع نصف الطري�ق الالزم لضمان أال 
يص�ل أي م�ن منافس�يه الجمهوريين 

إلى البيت األبيض كذلك.

    ستيفان واجستيل 

عندم�ا واجهت قرية أوتينش�تاين 
الهادئة ش�مالي ألمانيا مس�ألة إغالق 
مدارس�ها بس�بب عدم وجود أطفال، 
اس�تخدم عمدته�ا، مانفري�د فاين�ر، 
طريق�ة جديدة لجذب األس�ر الش�ابة 
إليها.  ب�دال من تأجي�ر أراضي القرية 
للمزارعي�ن، لج�أ إلى إعطائه�ا مجانا 
لمن هم على استعداد لالنتقال للعيش 
في نلك القرية الصغيرة الخالبة. سيتم 
من�ح المتقدمين الناجحي�ن عقد بناء 
بش�رط واحد: أن يك�ون لديهم أطفال 
صغ�ار ويفض�ل أن يعتزم�وا إنج�اب 
المزيد منهم. استجاب نحو 30 زوجا. 
القادمون الجدد بحد ذاتهم لن يجددوا 
الس�كان كب�ار الس�ن في أوتنش�تاين 
لك�ن  ش�خص.   900 عدده�م  البال�غ 
يمكن أن يك�ون عدده�م كافيا إلنقاذ 
الس�لطات  تعه�دت  الت�ي  المدرس�ة، 
بإبقائه�ا مفتوح�ة طالما لم ينخفض 
عدد التالمي�ذ إلى أدنى من المس�توى 
الحال�ي البالغ 50 تلمي�ذا. يقول فاينر 
البال�غ م�ن العم�ر 71 عام�ا: “ينبغي 
علين�ا الحفاظ عل�ى المدرس�ة. كيف 
يمك�ن للقري�ة أن تكون بال مدرس�ة؟ 
ب�ال مخبز؟ بال ج�زار؟”. عب�ر ألمانيا، 
اآلخ�رون  البلدي�ات  رؤس�اء  يس�أل 

أنفس�هم األسئلة نفس�ها. على الرغم 
من موجة المهاجري�ن - حيث تتوقع 
ألمانيا اس�تقبال 800 أل�ف من طالبي 
اللجوء ه�ذا العام - إال أن من المتوقع 
أن ينخفض عدد الس�كان ع�ن الذروة 
الت�ي وصل�وا إليه�ا ف�ي ع�ام 2002، 
البالغ�ة 82 مليون نس�مة، إل�ى 74.5 
مليون بحل�ول عام 2050، وفقا لألمم 
المتحدة. ويتوقع أن تنخفض النس�بة 
المئوي�ة ممن هم تحت س�ن 15 عاما 
إلى 13 ف�ي المائة، وهي من بين أدنى 
النس�ب المئوية في العال�م. أما حصة 
أولئ�ك الذي�ن هم ف�وق س�ن 60 فمن 
المتوق�ع أن ترتفع م�ن 27 في المائة 
إلى 39 ف�ي المائ�ة. وف تغير الهجرة 
المزي�ج العرقي، لكن م�ن المرجح أن 
يتبع المهاجرون الذين يس�تقرون في 
ألمانيا النمط المح�دد من قبل األلمان 
األصليي�ن، الذين يربون عددا قليال من 
األطفال ليحلوا محل األجيال السابقة. 
فولفجانج شويبله، وزير المالية، قال 
هذا الع�ام: “يعد التغي�ر الديموغرافي 
واح�دا م�ن التحدي�ات الكبي�رة الت�ي 
تواجهن�ا”. في حين تواج�ه كثير من 
ضغوط�ا  األوروب�ي  االتح�اد  بل�دان 
مماثل�ة، إال أن ضغ�وط ألماني�ا حادة 
بش�كل خاص. في ظ�ل وجود اقتصاد 
قوي ومع�دالت بطالة منخفضة، فإن 
عدد س�كانها ممن هم في س�ن العمل 

آخذ في االنخفاض، ما يفرض ضغوطا 
ضخم�ة عل�ى أرب�اب العم�ل. وهناك 
أيضا عواق�ب جيوسياس�ية محتملة: 
م�ع نم�و ع�دد الس�كان ف�ي فرنس�ا 
وبريطاني�ا ربما ال تبق�ى ألمانيا البلد 
األكثر اكتظاظا بالس�كان في االتحاد 
أكب�ر اقتص�اد  أو حت�ى  األوروب�ي - 
في�ه بعد ع�ام 2050، مع آث�ار مترتبة 
عل�ى ميزان الق�وى في أوروب�ا. لكن 
بوصفه�ا دولة غنية ذات عدد س�كان 
بدرج�ة تعلي�م مرتفع�ة، ل�دى ألمانيا 
الفرص�ة لتصب�ح دول�ة مبتدع�ة في 
كيفية إدارة الس�كان المعمرين. يقول 
راينر كلينجهولتز، مدير معهد السكان 
والتنمي�ة: “إن التغي�ر الديموغرافي ال 
يل�زم أن يكون بمنزلة كارثة. الس�ؤال 
ه�و كيفي�ة ال�رد. الحكوم�ات جميعا 
معت�ادة على إدارة النم�و. يجب عليها 
اآلن تعلم كيفية إدارة االنكماش. نحن 
بحاجة إلى إعادة النظر بصورة كاملة 
ف�ي مجتمعاتن�ا”. المش�كلة ه�ي أن 
المجتمعات المعمرة ليست بالضرورة 
جي�دة في إع�ادة التفكي�ر. وفي حين 
يعرب كثير من الناس األكبر س�نا عن 
قلقه�م إزاء المجتم�ع األرحب، عندما 
يتعلق األمر بالسياس�ات، يغلب عليهم 
أن يهتموا كثيرا بأنفسهم ومعاشاتهم 
التقاعدي�ة. وتعم�ل الحكوم�ات على 
إرض�اء مطالبهم: كانت أكبر توزيعات 

اإلنفاق للمستش�ارة األلمانية، أنجيال 
مي�ركل، عل�ى تخفي�ض الح�د األدنى 
لس�ن التقاع�د إل�ى 63 عام�ا لعم�ال 
الخدم�ة الطويل�ة ورف�ع المعاش�ات 
التقاعدي�ة لألمه�ات غي�ر العام�الت. 
يق�ول كلينجهولت�ز: “ه�ذا النوع من 
السلوك قد يزداد سوءا”. ينبع التحدي 
الديموغراف�ي األلماني م�ن انخفاض 

 ،1945 ع�ام  بع�د  الموالي�د.  مع�دل 
تمس�كت حكوم�ات ألماني�ا الغربي�ة 
بال�رأي القائل إنه ينبغي على النس�اء 
االهتم�ام باألطف�ال وتوفي�ر الرعاية 
له�م في البيت، وقدم�ت رعاية أطفال 
مدعوم�ة م�ن الدول�ة وغيره�ا م�ن 
أش�كال الدعم لألمه�ات العامالت أقل 
مما كان�ت تقدمه فرنس�ا أو المملكة 

بين  االختيار  المتحدة. وبمواجهته�ن 
العم�ل أو األطفال، اخت�ارت كثير من 

النساء األلمانيات وظائفهن.
ومن�ذ إع�ادة توحي�د ألماني�ا ف�ي 
عام 1990، حاولت الس�لطات اللحاق 
بالركب، وال س�يما عن طريق التوسع 
في رياض األطف�ال، لكنها تكافح في 
مواجهة ش�عبية نمط الحي�اة الخالي 

من األطفال. معدل الخصوبة يبلغ 1.4 
طفل لكل ام�رأة، بمقارنة ب� 2 )معدل 
ف�ي  و1.8  فرنس�ا،  ف�ي  االس�تبدال( 
المملكة المتحدة، ومتوس�ط يبلغ 1.6 
في االتحاد األوروبي. ويقول دويتشه 
بان�ك في تقري�ر له: “عل�ى الرغم من 
االس�تثمارات الضخم�ة في سياس�ة 
األس�ر، ل�م ترتفع مع�دالت الخصوبة 
ق�ط بأي مقي�اس كبي�ر”. ومع والدة 
عدد أقل م�ن األطفال، تصب�ح ألمانيا 
دولة معمرة بشكل سريع. وبمتوسط 
أعمار 46 س�نة، تأتي ألمانيا فقط في 
المركز الثاني بع�د اليابان. ومنذ اآلن، 
هن�اك واح�د م�ن كل 20 ألمانيا فوق 
س�ن 80 وبحلول عام 2050، ستكون 
النس�بة واحد إلى س�تة، وفقا لبيانات 
األم�م المتح�دة. وتتفاق�م التحدي�ات 
بسبب التحوالت الداخلية. فبعد مضي 
عقود من ف�رار الجمه�ور البريطاني 
والفرنس�ي م�ن القرى الصغي�رة إلى 
المناط�ق الحضري�ة، يج�ري اجتذاب 
الش�باب األلمان�ي م�ن خ�الل اإلثارة 
الموجودة في المدن الكبرى. تراجعت 
ه�ذه العملي�ة طوي�ال بس�بب الهيكل 
الالمركزي األلماني، الذي شجع الناس 
عل�ى البق�اء ف�ي مناطقهم، وبس�بب 
انتش�ار الش�ركات الصغيرة المملوكة 
لألس�ر التي تقدم تلمذة عالية الجودة، 

حتى في أماكن غير عصرية.

ترامب.. شعبية مبنية عىل استعداد للسلوك املنفر

الشيخوخة هتدد ماكينة االقتصاد األوريب

     إدوارد لوس

اإنه �شباط )فرباير( من عام 2016 وال�شماء ت�شقط على روؤو�شنا. فاز دونالد ترامب للتو باالنتخابات التمهيدية يف والية اأيوا ووالية نيوهامب�شاير. الذين توقعوا 
اأنه �شيكون قد انهار منذ فرتة طويلة تدافعوا اإىل مواقف تراجعية. ي�شرون اأنه �شيفقد قوته يف برنامج “�شوبر تيوزداي”. 

وي�شيفون اأنه �شيطرد يف اآذار )مار�ش( من قبل الناخبني الرئي�شيني يف والية فلوريدا التابعة جليب بو�ش.اإذا حدث االأ�شواأ بالفعل، ف�شوف يلتقي ناخبيه يف مدينة 
ووترلو يف موؤمتر احلزب اجلمهوري يف متوز )يوليو( - اأول حدث من نوعه منذ عقود يقوم على مقاي�شة االأ�شوات. ال تخافوا، الروؤ�شاء احلكماء �شوف يطمئنوننا، 

ذلك الرجل ال ميكن اأن يكون رئي�شا للواليات املتحدة.
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فالنسيا يتأهل لدور املجموعات يف ابطال اوروبا رغم خسارته أمام موناكو
دور  إىل  االسبان�ي  فالنسي�ا  ن�ادي  تأه�ل 
املجموع�ات ببطول�ة دوري أبط�ال أوروبا 
لك�رة القدم، رغ�م خسارته ام�ام مضيفه 
موناك�و الفرن�ي بهدف�ن مقاب�ل هدف 
ع�ى ملعب لوي�س الثاني بآم�ارة موناكو 
يف مباراة اي�اب التصفي�ات التأهيلية لدور 

املجموعات.
وكان�ت مب�اراة الذهاب ق�د انته�ت بفوز 
يف  امل�ايض  االسب�وع   )1-3( الخفافي�ش 
املستايا ليصبح مجم�وع املباراتن )3-4( 
لفالنسيا.سجل هديف موناكو العبه االيطايل 
اندريا راجي يف الدقيقة )17(، وأضاف البديل 
النيجريي إيلديرسون أوا إيشييجييل الهدف 
الثاني ملوناكو يف الدقيقة )75(، بينما سجل 
هدف فالنسي�ا االسباني الف�ارو نيجريدو 
من تسديدة ساقطة ورائعة يف الدقيقة )4(.

وأك�د خفافي�ش فالنسيا، أصح�اب املركز 
الراب�ع يف الليجا للموسم امل�ايض، تفوقهم 
عى العبي موناكو، أصح�اب املركز الثالث 
يف الليج 1 للموسم املايض، يف الش�وط االول 
الذي شه�د تأل�ق نيجري�دو صاحب هدف 
التقدم املبك�ر للخفافيش وسيفان فيجويل 
ومورين�و وباريخو قبل ان ي�درك اصحاب 
االرض التع�ادل ع�ر املداف�ع راج�ي اال ان 
االثارة كانت حارضة يف الشوط الثاني الذي 

شهد هدف ثاني ملوناكو اشعل اللقاء.
لع�ب الرتغ�ايل ليون�اردو جاردي�م، مدرب 
موناك�و، بطريق�ة )4-3-3( معتم�دا عى 
الثالثي الهجوم�ي الرتغايل إيفان كافالريو 
انتون�ي  والفرن�ي  درار  نبي�ل  واملغرب�ي 
مارتي�ال، يف املقاب�ل لع�ب الرتغ�ايل نونو 
سانت�و، م�درب فالنسي�ا، بنف�س طريقة 
موناك�و معتم�دا ع�ى الثالث�ي الهجومي 
ومواطن�ه  نيغري�دو  الف�ارو  االسبان�ي 
سفي�ان  والجزائ�ري  مورين�و  رودريج�و 
فيغويل.هدد الفريق الضيف أصحاب االرض 
مبك�را عر رضب�ة ثابت�ة سدده�ا دانيال 
باريخ�و وابعده�ا دفاع موناك�و اىل ركنية 
نفذها باريخو لتصل الكرة اىل فيجويل الذي 
سددها قوية داخل منطقة الجزاء وتصدى 
له�ا براعة الكرواتي دانيي�ل سوباسيتش، 

حارس مرم�ى موناك�و، يف الدقيق�ة )3(.
وترج�م فالنسيا أفضليته الهجومية بهدف 
مبك�ر ع�ر نيجري�دو ال�ذي استغ�ل خطأ 
دفاعي من فابينيو يف اعادة الكرة ليخطفها 
ويسددها ساقطة "لوب" من فوق حارس 

لتسق�ط يف شب�اك  املرم�ى سوباسيت�ش 
اصح�اب االرض يف الدقيق�ة )4(، وواص�ل 
نيجري�دو تألقه وسدد ك�رة قوية مرت من 

ف�وق عارض�ة موناك�و يف الدقيق�ة )10(.
وأدرك موناكو التعادل مستغال خطأ دفاعي 
أيضا يف ابعاد الكرة لينتزعها املدافع االيطايل 
ويسدده�ا يف شباك االس�رايل ماثيو رايان، 
ح�ارس مرمى فالنسي�ا، يف الدقيقة )17(، 
ونش�ط اداء موناكو عقب الهدف بحثا عن 

هدف ثان�ي واعتمد العبوه عى التسديدات 
بعيدة املدى عر نبيل درار وانتوني مارتيال 
وكافالريو اال ان الحارس رايان وقف حائال 
دون اهتزاز شباكه مجددا لينتهي الش�وط 

االول بتعادل الفريقن )1-1(.
ويف الش�وط الثاني، كاد فيغ�ويل ان يسجل 
اله�دف الثان�ي لفالنسي�ا اال ان تسديدت�ه 
م�رت بج�وار القائ�م )49(، بعده�ا طالب 

موناكو برضب�ة جزاء بع�د اعاقة 

الرتغايل برناندو سيلفا داخل منطقة جزاء 
فالنسيا اال ان حكم اللق�اء االيطايل نيكوال 
ري�زويل طالب باستئن�اف اللعب يف الدقيقة 
)51(، ولعب برنان�دو سيلفا بعدها رأسية 
قوي�ة م�رت بج�وار القائ�م )63(، وابع�د 
دفاع فالنسي�ا تسديدة مارتي�ال القوية يف 
الدقيق�ة )70(.واج�رى مدرب�ا الفريق�ن 
تغيريات ساهم�ت يف زيادة املب�اراة رسعة 
ومنافسة واثارة حيث دفع جارديم، مدرب 

موناك�و، بالب�دالء توماس ليم�ار وجويدو 
كاريبو و إيش�ييجييل عى حس�اب الثالثي 
بازاليت�ش وكوارزاوا وكافال�ريو، يف املقابل 
دفع م�درب فالنسيا بالبدالء باكو الكاسري 
وبابلو بياتي ودانيلو ع�ى حساب مورينو 
ونيجري�دو وبرييز.وتمك�ن موناك�و م�ن 
اضاف�ة اله�دف الثاني ملوناكو ع�ر البديل 
إيش�ييجييل يف  أوا  إيلديرس�ون  النيج�ريي 
الدقيقة )75(، لتش�عل املب�اراة اثارة خالل 

الدقائ�ق املتبقية التي سع�ى خاللها العبو 
موناك�و الح�راز الهدف الثال�ث، وهو الذي 
سيعوض خسارته�م )1-3( يف الذهاب، اال 
ان الح�ارس االسرايل وخ�ط دفاع فالنسيا 
ح�اال دون ح�دوث ذل�ك رغ�م مح�اوالت 
اصح�اب االرض الهجومية، لتنتهي املباراة 
بعدها بفوز موناكو وخروجه من البطولة 
وخسارة فالنسيا يف االي�اب )1-2( وتأهله 

بعد الفوز يف مجموع املباراتن )3-4(.

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

ماسكريانو: مهنتي بعد االعتزال سأصبح  مدرب

أع�رب خافي�ري ماسكريان�و نج�م وسط 
ميدان املنتخب األرجنتيني لكرة القدم عن 
رغبت�ه يف أن يصب�ح مدرب�ا عندما يعتزل 
اللع�ب رسميا.وقال ماسكريانو يف مقابلة 
مع شبكة )م�رو( اإلذاعية: "أرغب يف أن 
أك�ون مدرب�ا .. عندما تك�ون العبا تنظر 
إىل األم�ور بش�كل مبسط ولك�ن األشياء 
تتعق�د عندم�ا تنتقل إىل الجان�ب اآلخر .. 
أرغ�ب يف نقل كل ما تعلمت�ه .. كرة القدم 
مثل اإلط�ار الدوار".ويلعب ماسكريانو يف 
مرك�ز املداف�ع يف صف�وف برشلونة، رغم 

أنه يشغل مركز العب الوسط مع املنتخب 
األرجنتيني.وأضاف ماسكريانو قائال: "لم 
أرف�ض أبدا تغيري مرك�زي إذا كان املدرب 
يث�ق يف ه�ذا الق�رار باإلضاف�ة إىل ثنائ�ه 
ع�ى األداء".وأوض�ح ماسكريان�و أنه لم 
يك�ن لديه ما يخرسه عندم�ا وضعه بيب 
غوارديوال املدير الفن�ي األسبق لرشلونة 
يف مرك�ز املدافع.وتاب�ع: "يف تل�ك اللحظة 
كان هناك العديد من املدافعن املصابن يف 
قائمة غواردي�وال فحاول تجربة األمر مع 
بوسكيتي�س ثم عندما شاه�د استعدادي 
البدني جرب األمر معي وبدا واضحا آنذاك 
أنني نل�ت إعجابه".وتحدث الالعب الدويل 

األرجنتين�ي أيضا عن ذكري�ات انضمامه 
لرشلون�ة قائال: "كنت أدرك أنني سأكون 
بدي�ال وأنه سيكون م�ن الصعب أن أكون 
الع�ام  يف  ماسكريان�و  أساسيا".وخ�رس 

امل�ايض نهائ�ي بطول�ة كأس العالم 
املنتخب  بالرازي�ل م�ع   2014

أخف�ق  كم�ا  األرجنتين�ي، 
مج�ددا الش�هر املايض يف 

حصد لقب بطولة كوبا 
أمريكا أم�ام منتخب 

صاح�ب  تش�ييل 
األرض.

ضم�ن منافسات بطولة العالم بالقوس لالحتياجات الخاصة اجتازت الالعبة 
ورود باسم جولة التأهيل بقوس الكومباوند للمعاقن.

وقال رئيس االتحاد العراقي للقوس احمد فليح من أملانيا، ان " الالعبة 
ورود باسم تمكنت من اجتياز جولة التأهيل بقوس الكومباوند ، والتأهل 
اىل جول�ة التسقيط بعد تمكنه�ا من تسجيل 631 نقط�ة يف منافسات 

جمعتها مع 36 العبة " .
واض�اف هذا وسيكون له�ا موعد الخميس املقبل م�ع جولة التسقيط ، 
تب�دأه مع الالعب�ة الصينية ، كما ينتظرها وزمالؤه�ا يوم غد منافسات 
الفرقي واملكس ستمثل بها منتخبنا مع زميلها شاكر عبد ، حيث سيلعب 

مع الخصم االماراتي .

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

 
اشارت العديد م�ن وسائل االعالم 
ال�دويل  ع�ودة  ان  الريطاني�ة، 
كوست�ا  دييغ�و  االسبان�ي 
االنجليزي  تش�يلي  مهاجم 
إىل صفوف فريق�ه السابق 
خ�الل  مدري�د،  اتلتيك�و 
فرة االنتقاالت الصيفية 
تتج�اوز  ال  الحالي�ة، 

الشائعات.
صحيف�ة  وسخ�رت 
الريطانية  )إندبيندنت( 
االلكرون�ي  عدده�ا  يف 
الصادر االربعاء، من الشائعات 
صحيف�ة  اطلقته�ا  الت�ي 
ح�ول  االسباني�ة  )مارك�ا( 
رغبة الرازييل االصل اسباني 

الجنسي�ة دييغو كوستا م�ن العودة إىل 
الروخي بالنكوس، عى خلفية اجتماعه 
االخ�ري م�ع املدي�ر التنفي�ذي التلتيكو، 
ميجي�ل انخي�ل جي�ل ماري�ن يف جزيرة 
)إيبي�زا(. وادعت الصحيف�ة االسبانية 
أن الرئيس التنفيذي وكوستا اتصال مع 
خورخ�ي مينديز وكيل اعم�ال الالعب، 
لبح�ث امكاني�ة الع�ودة إىل )فيسنت�ي 
كالديرون(، إال أن الصحيفة الريطانية 
عالي�ة املصداقي�ة، هاجم�ت صحيف�ة 
بالغبي.ولم  ماركا ووصف�ت تقريره�ا 
يظهر فريق تش�يلي االنجلي�زي الذي 
يتوىل تدريبه الرتغايل جوزيه مورينيو، 
اي مؤرشات حول نيته التخيل عن دييغو 
كوستا، الذي سجل 20 هدفا يف موسمه 
االول م�ع الفري�ق، وساهمت اهدافه يف 
تتوي�ج البلوز بلقب ال�دوري االنجليزي 
املمتاز بك�رة القدم للم�رة الخامسة يف 

تاريخه.
وتج��در 
االش�ارة 
أن دييغ�و 

كوس���تا 
صاح����ب 

ال�� )27 عاما( 
انضم إىل تش�يلي االنجليزي صيف 

العام املايض 2014 قادما من اتلتيكو 
مدري�د االسبان�ي مقاب�ل 32 مليون 

جنيه اسرليني.

العراق يفوز عىل لبنان وديًا استعدادًا للتصفيات املونديالية

حتديد 15 ايلول املقبل موعدا لبدء اختبارات حكام الشاطئية

نجح منتخب العراق الوطني بكرة القدم من تحقيق 
الفوز ع�ى نظريه اللبناني يف املباراة الودية التي 
جرت مس�اء اليوم االربعاء عى ملعب 
صي�دا البل�دي يف لبن�ان ، وقادها 
الحك�م االردن�ي محم�د عرفة ، 
الفريقن  استع�دادات  ضم�ن 
املونديالي�ة  للتصفي�ات 
م�ن  االول  املقبلة.الش�وط 
افضلي�ة  شه�د  املب�اراة 
للمنتخ�ب العراقي الذي 
ك�ان االكث�ر سيط�رة 
عى الك�رة من خالل 
نقل الكرات يف ملعب 
اللبنان�ي. املنتخ�ب 

اس�ود  وافتت�ح 
التسجيل  الرافدي�ن 

به�دف املهاجم مهند عبد الرحي�م الذي استلم كرة 
عرضية من زميله بش�ار رسن ليضعها يف الش�باك 
بالدقيقة )41( ، وك�اد منتخب بالد االرز ان يعادل 
النتيجة قبل نهاي�ة املباراة بعد ان حصل عى ركلة 
ج�زاء منحها الحكم عرفة ، بع�د تعرض مهاجمه 
محمد حيدر العثار م�ن املدافع حسن فالح ، لكن 
الالعب حسن شعيتو اضاع فرصة معادلة النتيجة 
بعد ان لعب كرته باتجاه القائم ، لينتهي الش�وط 
االول بتقدم العراق بهدف دون رد.يف الشوط الثاني 
انقلب�ت االمور رأساً عى عقب بع�د التبديالت التي 
اجراه�ا مدرب منتخب لبنان الرصبي رادولوفيتش 
، ونج�ح الفريق من تعدي�ل النتيجة من كرة لعبها 
محم�د حي�در ارت�دت م�ن الح�ارس ن�ور صري 
ليكمله�ا عباس عطوي يف الدقيق�ة )58( ،وواصل 
منتخب لبنان  تفوقه ليضيف باسل جرادي الهدف 
الثان�ي يف الدقيق�ة )62( بع�د ان يتخط�ى املدافع 
حس�ن ف�الح ولعبها ع�ى يسار الح�ارس صري 
.بع�د ذل�ك اج�رى م�درب املنتخب الوطن�ي يحيى 

عل�وان عدد م�ن التبديالت ليعيد ال�روح من جديد 
للفري�ق الذي نج�ح من تعدي�ل النتيجة عن طريق 
الالع�ب ع�يل قاس�م يف الدقيقة )86( بك�رة لعبها 
عى يس�ار الحارس البديل حسن بيطار.واستمرت 
الندي�ة والحماسة يف الدقائق االخ�رية من املباراة ، 
لك�ن الكلمة الحسم كان�ت الس�ود الرافدين ، بعد 
ان استثم�ر الالعب همام ط�ارق كرة قرب منطقة 
الج�زاء ، وارسلها عرضية اىل راس زميله عالء عبد 
الزهرة ليسجل هدف الفوز يف الدقيقة )94( لتنتهي 
املباراة بعدها بفوز العراق بنتيجة )3-2(.ويستعد 
املنتخ�ب العراقي لكرة القدم لخوض مباراته االوىل 
يف منافس�ات املجموعة االسيوي�ة السادسة ، امام 
ضيف�ه تايوان يف طه�ران يوم 3 ايل�ول / سبتمر 
املقبل ، ومن ثم املغ�ادرة اىل بانكوك لخوض اللقاء 
الثاني له امام متص�در املجموعة منتخب تايلند يف 
8 ايل�ول / سبتم�ر املقبل ، فيم�ا سيلعب املنتخب 
اللبناني امام نظريه الكوري الش�مايل يوم 3 ايلول 

/ سبتمر املقبل.

ح�ددت اللجن�ة املرشف�ة ع�ى اختب�ارات 
الحكام يف لجنة كرة القدم الشاطئية، يوم 
15 ايل�ول املقب�ل، موعداً لب�دء اختبارات 

الحكام، ألجل الرشيح للشارة الدولية.
وتشمل االختبارات 15 حكما من جميع 

املحافظ�ات العراقية، كما تضم اللجنة خمسة 
اعض�اء سيرشفون عى ه�ذه االختبارات وهم 
ع�يل حمدان رئيساً وعضوية اسعد عبد كريدي 
وغس�ان عي�دان وعب�اس جعفر وعب�اس عبد 
الرحم�ن، وستش�مل االختبارات فق�رات عدة 
اوله�ا اجتياز الفح�ص الطبي يف دائ�رة الطب 
الري�ايض وم�ن ث�م اللغ�ة االنكليزي�ة واالداء 

التحكيمي، وتستمر االختب�ارات للمدة من 15 
ولغاية 19 أيلول املقبل.

يذكر أن لجنة الحكام يف كرة القدم الش�اطئية، 
أقامت مؤخراً دورة تحكيمية تطويرية بإرشاف 
الحكم عباس عبد الرحمن والحكم الدويل احمد 
عب�اس، وشملت املحارضات جميع مستجدات 

قانون اللعبة.

امل�ستقبل العراقي/ متابعة

امل�ستقبل العراقي/ متابعة

كوستا ينوي الذهاب إىل اتلتيكو مدريد

العبة عراقية جتتاز جولة التأهيل بقوس 
الكومباوند يف بطولة العالـم للمعاقني

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

امل�ستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن اتح�اد الش�طرنج، أمس األربع�اء، عن اختت�ام منافسات 
بطول�ة الع�راق املفتوحة بالش�طرنج، مبين�ا أن البطولة جاءت 
دعما للقوات املسلحة والحش�د الش�عبي، فيما كشف أن الالعب 

عادل عيل توج بلقب البطولة.
وق�ال رئيس االتح�اد ظافر عب�د األمري، إن "االتح�اد اختتم 
منافس�ات بطول�ة الع�راق األوىل الت�ي استم�رت أكث�ر من 
اسب�وع"، مبينا أن "البطولة ج�اءت دعما للقوات املسلحة 

والحشد الشعبي وشهدت مشاركة واسعة".
وأض�اف عب�د األم�ري ان "الالع�ب ع�ادل عيل خط�ف لقب 
البطول�ة جامع�ا ثمان�ي نقاط م�ن تسع ج�والت لينتقل 
مب�ارشة إىل نهائي الع�راق للرجال، فيما ج�اء ثانياً الالعب 
آري�ز صابر برصيد سب�ع نقاط"، مش�ريا إىل أن "الرشاكة 
فض�ت ب�ن أربعة العبن ع�ن طريق كرس التع�ادل بعدما 
جمعوا ست نقاط ونص�ف النقطة، وبذلك حصد برونزية 

هذه املسابقة الالعب معزز ظاهر حبيب".
وتاب�ع عبد األم�ري أن "املرك�ز الرابع ك�ان من نصيب 
الالعب سعيد عباس ليتاه�ل اصحاب املراكز الثالثة 

اإلول لنهائي العراق".

يذكر أن البطولة جرت وفق النظام السويرسي وبواقع 9 جوالت 
بزم�ن ق�دره 70 دقيقة مع إضاف�ة 30 ثانية ل�كل نقلة منجزة 

وبمشاركة 57 العبا والعبة يمثلون 12 محافظة.

اختتام بطولة العراق بالشطرنج
امل�ستقبل العراقي/ متابعة



امليزان

؟؟هل تعلم
*   حصان البحر : الذكر هو الذي يحمل الصغار و 
ليس األنثى: الذكر يحمل كيسا بالقرب من بطنه. 
و تق�وم األنث�ى بوضع البويض�ات يف هذا الكيس 
حي�ث يت�م اإلخصاب داخ�ل جسم الذك�ر و ليس 

داخل جسم األنثى. 
* يعد جرس وايهي العظيم أطول جرس يف العالم و 

يقع يف جمهورية الصني الشعبية 
• يق�ال ان اول م�ن اسخ�دم املرايا ) امل�رآة ( هم 

اليونان قبل امليالد 
•  إغماض العني يجعلك تتذكر ما نسيته بسهوله 

أكرب.
ابهامك  بني  يدك  باطن  عىل  ثلج  قطعة  فرك   •
بسبب  االسنان  الم  عالج  يف  يس�اهم  وسبابتك 
وجود ممرات األعصاب املحفزة للدماغ التي تمنع 

اشارات األلم!
•  دقيق�ه من الضح�ك تعادل ساعت�ني من النوم 

لجسم االنسان!
•  السم�ع هي الحاس�ة الوحيدة الت�ي ال تتوقف 

بشكل كامل خالل مراحل نومك!

ال تثق بعض األشخاص الذين يخفون نواياهم 
الحقيقي�ة عنك، لكّنك يمك�ن - بدون خوف - 
أن تأتم�ن أفض�ل أصدقائك. ال تتخ�ذ أّي قرار 
احرتايف مه�م يف الوقت الراه�ن. حاول معرفة 
معلومات اكثر ح�ول الطرف اآلخر سواء كان 

يف العمل

اليوم تح�س باملسؤولية تجاه م�ن حولك ، و 
ه�ذا ما يش�عرك بأن�ك مقيد . لكن ه�ذه املرة 
مختلفة ، و لن تحّس كما لو أّن حريتك تنتهك. 
ق�د تتمّتع حتى بأن تكون مسؤوالً. املسؤولية 
عبئ كبري و ال يمكن�ك تحمل اكثر من طاقتك 

كن عقالنيا يف تصور االمور عاطفيا

أنت بحاجة لبع�ض التأمل و التفكر . ال تبخل 
ع�ىل نفس�ك بالوقت ال�الزم لوض�ع األمور يف 
نصابها الصحيح . خ�ذ كامل وقتك يف التمعن 
باالم�ور و اطل�ب مش�ورة من حول�ك القرار 
القادم قرار مص�ريي ال تترسع يف اعطاء رأيك 

باملوضوع عاطفيا

إنك مرح وحّساس ، و تملك الكثري من الطاقة 
اآلرسة . ال ترصف انتباهك بسهولة عن األمور 
املحيط�ة بك ، و أمعن النظ�ر يف كل التفاصيل 
. الجدي�ة الزائ�دة يف بع�ض االمور ق�د تكون 
مطلوبة يف االي�ام القادمة ، ماليا هنالك تغيري 

قريب يف العمل

أنت الش�خص ال�ذي يفضله الجمي�ع. فتمّتع 
بج�ذب كل االنتب�اه. ع�ىل الع�ازب أن يستغل 
ه�ذه الفرصة لالرتب�اط.أي عالقة أو مرشوع 
متع�دد الزواي�ا الي�وم. ادرسه بعناي�ة قبل أن 
تتخ�ذ الق�رار . االصدق�اء و العائل�ة س�وف 

يشكلون مصدر الهام كبري لك

آمل أن تكون يف مزاج مالئم للحب ، ألنه وفقاً ملا 
تقوله النجوم فإنك اليوم يف أنسب مزاج للحب 
، إنها أفك�ارك الجنسية التي ال يمكن إنكارها 
اآلن . استغل ارتباطك بالحبيب لتقوية عالقتك 

العاطفية . ماليا انت يف وضع مستقر 

ُقله�ا بواسطة األزهار ، ال ب�ل قلها عن طريق 
قال�ب كاتو كب�ري ، أو قلها بخربش�ة طباشري 
ع�ىل طول الجدار املمتد ع�ىل جانب رصيفها ، 
فكر ملاذا هذا الشعور بالحرية و الالحدود حني 
تج�ري اتصال معه�ا اآلن ، و األه�م من ذلك، 

فقط قلها .

ه�ل تعرف عظمة األفكار التي يمكن أن تأتيك 
و أن�ت تغسل الصحون ؟ نظ�ف بيتك اليوم و 
سيكون مّخك نظيفاً م�ن األفكار املريبة . خذ 
وقتك يف التفكري بهدوء اكثر ابتعد عن الضغط 
الزائ�د ال تذهب بأفك�ارك بعيدا عن الواقع كي 

ال تظلم نفسك

م�ا تحتاج�ه لالستقاللي�ة ه�و الق�درة ع�ىل 
تجسي�د األم�ور ، س�واء من داخ�ل كل عالقة 
بني متناقضني عىل ح�ده، أو من خالل النظر 
النظ�رة  إىل الظ�روف كمجموع�ة متكامل�ة. 
الش�مولية تعطي�ك ارتياحا يف العم�ل و قدرة 

اكرب عىل تحليل الواقع

أن�ت تكره أن تك�ون شكاك�اً باآلخرين ، لكن 
بع�ض األمور تق�ول لك أن تخترب ه�ذا الحافز 
و تت�رصف بش�كل أكثر ح�ذراً . أنصت إىل هذا 
الصوت الخاف�ت و ال تمانع من الحصول عىل 
بعض األجوب�ة املبارشة . ال تث�ق باالشخاص 

ملجرد كونهم يبدون بمظر انيق او الئق

إن الحي�اة ليس�ت تجربة علمي�ة ، إنها مزيج 
م�ن االنفع�االت و األحاسي�س ، و كل الب�رش 
معرض�ون ألن يخطئ�وا . الح�ب طريق�ك اىل 
النجاح ال تغل�ق قلبك امام التج�ارب الجديدة 
و ح�اول التعلم من االخط�اء قدر االمكان كي 

تكسب ود الحبيب ماليا

تتح�رك كفراش�ة لطيف�ة مم�ا سيخل�ق ل�ك 
الفرص�ة ملواجهة عالقات حب جديدة و جميلة 
. من جهة أخ�رى فإنك بالتأكيد تستحّق بعض 
الراحة. الحب ه�و الفرصة االهم يف حياتك كي 
تغيري الروتني القاتل الذي تعيش�ه ال تيأس من 
كون الطرف اآلخر متحفظ قليال عىل مشاعره

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

1 اقدم متحف بالعالم
2 براق o سورة يف القران

 o ما تعطيه التجارب o 3 للتعري�ف
للنداء معكوسة

 o لل�وداع بالعامية o 4 نصف بيان
ارهاق معكوسة

5 نحن باال جنبي o نعمره
6 ح�رف ج�زم o حرشة ق�د توجد 

بالراس
7 متشابهان o اسم مؤنث o للتمني 

معكوسة
8 متشابهات o مكافآت

9 املط�ر الخفي�ف اللطي�ف o بيت 
الدجاج معكوسة

10 نصف كلمة غ�ايل o شقيق االم 
o طعم الصرب

1 اول غ�زوة غزاه�ا الرسول عليه 
الصالة والسالم

o طع�ام  لي�ايل مبعث�رة  2 كلم�ة 
معكوسة

3 احد االبوين o متشابهات
4 اهتز ملوته عرش الرحمن

5 نوع من الغناء

الجاذبي�ة  قان�ون  مكتش�ف   6
االرضية معكوسة

7 يشء يسيل من الرطب o بحر
8 نصف كلمة رامي o مهرج

9 قلم من قصب o مغلق معكوسة
10 عصا تستخدم يف لعبة البلياردو 

معكوسة

اوجد الكلمة املفقودة

املقادير:
لتحضري عجينة اللقيمات:

4 كوب دقيق
1 ملعقة كبرية خمرية 

1 ملعقة كبرية سكر 
½ ملعقة صغرية هيل 

4 كوب ماء دافئ
لقيل اللقيمات: 

1½ كوب سائل الطبخ من لورباك
لتغميس اللقيمات:
1 كوب دبس التمر

لتزيني اللقيمات:
¼ كوب سمسم

طريقة تحضري لقيمات مقرمشة بدبس التمر
1. يف الخالط، يسكب املاء الدافئ ويضاف الدقيق، 
السكر، الخم�رية 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�ري، يسك�ب القلي�ل م�ن الزيت، 
وتغم�س في�ه ملعقت�ني، ترفع بواسط�ة ملعقة 
كمي�ة من العج�ني 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 

وتزين بالسمسم ثم تقدم.

لقيامت مقرمشة بدبس التمر

معلومات  عامة

فوائد االخدرية
مخفضة لنسبة الكوليسرتول يف الدم    .

مخفضة لضغط الدم املرتفع   .
موسعة لالوعية الدموية   .

مضادة لالتهابات   .
مدرة للبول   .

مساعدة يف االمتناع عن تناول الكحول   .
مقوية لجهاز املناعة يف الجسم   .

مضادة لتجلط الدم   .
طاردة للبلغم   .

منشطة الفرازات املهبل    .
مانعة للجلطات وتصلب الرشايني   .

محسنة لزيادة النشاط عند االطفال  .
منشطة للخصوبة عند املرأة   .

محسنة لالبصار   .
مسكنة لآلالم   .

رافعة ملستوى الكوليسرتول النافع  .
مغذية لفروة الرأس ، بزيت النبات    .

البصل حيّد من اإلصابة بالقرحة
يتواج�د البص�ل كمك�ون رئي�ي يف جمي�ع 
الوجبات الغذائية، س�واء بش�كله الطبيعي، 
أو داخ�ل مكون�ات األكالت واألطعم�ة، ملا له 
من فوائ�د كثرية عىل صحة اإلنس�ان تجعله 

مقبوال وشهيا لدى الكثري.
وأش�اد علماء الط�ب القديم بفوائ�د البصل، 
ونصحوا بأكله نيئ�ا أو مطبوخا، ألنه ينظف 
أرضار املياه امللوثة والس�موم من الجس�م، 
ويق�ّوي املعدة، ويلّط�ف البلغم، ويلني املعدة 
ويش�في م�ن داء الثعلبة.وع�ىل الرغ�م من 
رائحته الكريهة الت�ي يبغضها الكثريون، إال 
أن�ه يتمّتع بفوائ�د صحية كث�رية، منها أنه 

يح�ّد م�ن االلتهابات بالجس�م ويعّزز فرص 
االستش�فاء من العدوى امليكروبية. كما أنه 
يحت�وي عىل مجموعة من العن�ارص الرائعة 
الت�ي تع�ّزز أداء فيتام�ني يس بالجس�م، ما 
يقّوي املناعة، أيضا يوجد به عنرص الكروم، 
والذي يس�هم يف تنظيم مس�تويات الغلوكوز 
بال�دم، ه�ذا بجان�ب م�ادة كريس�يتني التي 
تقلّل من فرص اإلصاب�ة بالرسطان.وتناول 
البص�ل الطازج يس�هم يف تعزيز مس�تويات 
الكولس�رتول الناف�ع، وم�ن ثم يس�اعد عىل 
تحسني أداء القلب. كما يسهم عصري البصل 

يف تخفيف اآلالم.

مصم�م األزي�اء رالف لوري�ن ابتكر 
قميص�ا ذكي�ا لقي�اس ق�وة نف�س 
مرتديه ومعدل نبضات قلبه وكثافة 
ملم�اريس  وذل�ك  عضالت�ه  حرك�ة 
الرياضة.وط�رح القمي�ص الذكي يف 
بطول�ة الوالي�ات املتح�دة املفتوحة 
للتنس<ويق�ول لوري�ن “إن ابت�كار 
القمي�ص الذك�ي اس�تغرق عام�ني 
جدي�د  لخ�ط  فاتح�ة  وس�يكون 
ألزي�اء لوري�ن يم�زج ب�ني املوض�ة 
والتكنولوجيا”.وتتميز عالمة مصمم 
األزي�اء بقمي�ص “بول�و” القطن�ي 

ال�ذي ال يغي�ب ع�ن دوالب أي رجل، 
لكن�ه رغم ذلك يأمل يف املزيد لتحويل 
القميص إىل س�رتة ذكية تتابع حالة 
مرتديه الصحية.ويقول ديفيد لورين 
ابن مصمم األزياء »بولو “إنه قميص 
ضي�ق، ش�ديد االلتص�اق بالجس�م 
املراك�ز  يف  كب�ري  بإقب�ال  ويحظ�ى 
الرياضية حول العالم. ما فعلناه هو 
إدخ�ال بع�ض األنس�جة الفضية إىل 
املادة وكأنها أنس�جة سحرية تتابع 
حرك�ة القفص الص�دري يف التنفس 

ومعدل نبضات القلب.

قميص يتابع حالة مرتديه الصحية

التأمل يضاعف القدرة عىل مقاومة العدوى

من نوادر العرب
من هنا وهناك

حسني الساعدي

أحسن الدروس
دخل الحس�ن والحس�ني ريض الله عنهما املس�جد فوجدا شيخاً 
يتوض�أ ف�ال يحس�ن الوض�وء، ف�أرادا أن يرش�داه إىل الطريق�ة 
الصحيحة يف الوضوء ولكنهما خش�يا أن يش�عراه بجهله فيؤذيا 
شعوره، فاتفقا عىل رأى حيث اقرتبا من الرجل، وقال كل منهما 
ألخيه إنه أحس�ن وأكمل منه وض�وءاً فلما رأى الرجل وضوءهما 
رج�ع إىل نفس�ه وأدرك ما كان يق�ع فيه من الخط�أ فقال لهما: 
أحس�نتما يف وضوئكما، كما أحس�نتما يف إرش�ادي، فب�ارك الله 

فيكما.. وأعاد الرجل وضوءه

تخرب.. ويموت صاحبها
قال عون بن عبد الله: بنى ملك ممن كان قبلكم مدينة، فتفوق يف 
بنائها ثم صنع طعاماً ودعا الناس إليه، وأقعد عىل أبوابها أناس�ًا 

يسألون كل من خرج: هل رأيتم عيباً؟
فيقول�ون: ال، حتى ج�اء يف آخر الناس قوم فق�راء وعليهم ثياب 
بالي�ة غليظة، فس�ألوهم: هل رأيت�م عيباً؟ فقال�وا: نعم عيبني، 

فأدخلوهم عىل امللك .
فق�ال: هل رأيت�م عيباً؟ فقال�وا: عيبني، ق�ال: وما هم�ا؟ قالوا: 
تخ�رب.. ويم�وت صاحبها . قال: فهل تعلم�ون داراً ال تخرب وال 
يم�وت صاحبها؟ قالوا: نعم دار اآلخرة، فدعوه، فاس�تجاب لهم 

وانخلع من ملكه وتركه وتعبد معهم

كشفت الكثري من الدراسات أن التأمل رياضة 
ذهنية ال تقترص عىل املنافع الروحية والنفسية 
فق�ط وإنم�ا تتع�دى فوائده�ا إىل األعض�اء 
والخالي�ا والدم�اغ والقلب.وبتنش�يط الطاقة 
الكامنة داخل اإلنسان وتحفيز جاهزية الدماغ 
والجهاز املناعي يضاعف التأمل قدرة الجس�م 
عىل مقاومة األم�راض والعدوى.وأكد العلماء 
أن التأمل يخّفف من حدة األعراض الرئيس�ية 
الناتجة عن القلق، بدءا من تشّنجات العضالت 

وانته�اء بارتفاع ضغط الدم، مرورا بتس�ارع 
رضب�ات القل�ب، وارتفاع مس�تويات هرمون 
التوتر الكورتيزول. كما أشارت األبحاث إىل أن 
األش�خاص الذين يمارس�ون التأمل يتمّتعون 
بق�درة أك�رب ع�ىل مقاوم�ة الع�دوى مقارنة 
باآلخرين.وتبنّي أن التأمل يس�هم يف التخفيف 
م�ن ح�دة ع�وارض الش�يخوخة، باإلضاف�ة 
إىل أن�ه عىل امل�دى الطويل ي�ؤدي إىل تغرّيات يف 
بنية الطبقة الخارجي�ة للعقل.ويقول د. وائل 

الرفاعي، أس�تاذ علم النف�س بجامعة حلوان، 
إن التأمل يعترب أفض�ل التمارين الذهنية التي 
تنّش�ط العقل وتزيد من حيوية الدماغ، كونها 
تقوم بشحن الطاقة الداخلية لإلنسان، وتحّفز 
الطاق�ة اإليجابية داخل الجس�م عىل حس�اب 
الطاقة الس�لبية، وهو ما تكون له انعكاساته 
ع�ىل الصح�ة الذهني�ة ، مم�ا يجعله يش�عر 
بالراحة والنش�اط، وعمل الدماغ بشكل أفضل 

من خالل ارتفاع معدالت الرتكيز والذاكرة.
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مس���احة لل���رأي

عرفت عدن منذ طفولة الجغرافيا وميثولوجيا الجنائن والكنب السماوية 
، ثم تخيلتها يف قصائد الشاعر الفرنيس  آرثور رامبو يوم نزل يف ميناءها وهو 
يف طريقة اىل مصوع والحبشلة ليبيع السلاح اىل رؤساء القبائل االفريقية يف 
حروبهلا فيملا بينها ، ثم عرفتها يف حكمها اليسلاري وحكايلات الكثري من 
اصدقائلي الذي اختاروها كمنفى وحيض الكثري منهلم بجوازها عندما كان 
هنلاك  قحطان محمد الشلعبي • سلالم ربيلع عيل  • عبد الفتاح إسلماعيل 
• عليل نارص محملد . وبالرغم من هذا فلأن عدن هي خيلال البحر يف تخيل 
فسلحة الكتابة ومن بعض بوابات الغموض والنأي يف ذلك الجنوب الذي اراد 
ان يصنع له سلمة حضاريلة بعيدا عن ممالك القلات والرصاعات القبلية يف 
مدن مملكة سلبأ الشلمالية. اآلن وهدن تشلتعل يف أتون الحرب األهلية وقد 
دمرت بنيتها التحتية وعجر اىل جيبوتي وجزر القمر شلعبها املثقف تأتي ايل 
صورة صديقني عزيزين هم من نتاج ذلك النتاج االسطوري للمدينة العريقة 
، وقد ترشفت بمعرفتهما يف اجمل خصوصيتني يمتلكانها هم االدب والعلم ، 
وتللك الخاصية ال تجتمع إال عند أناس ينتمون اىل املدن الذي يصنعها الخيال 

وخليقة الرب وما يمنحه البحر لساكني سواحله.
األول شلاعر تتكئ عىل روعة حسله الكلمات بموسليقى شعرية غريبة 
تشلعر أنهلا تحمل تلوارث خواطلر الحضارات القريبلة وبعيلدة العربية لل 
الهنديلة للل االنكليزية وأقصد هنا صديقي الشلاعر ) شلهاب محمد عبده 
غانم ( هذا الشلاعر الذي تفتح قصائده بلوح روحي يف زهد املفردة اليومية 
الصارملة والتي ينتقيها من معاجم موهبته فتأتي وهي تحمل عطر املوهبة 
وعملق الفكر وفرادة الرجل الذي يسلكنه يف االشلتياق ليلايل الخليج ) دبي ( 
أولهلا ليحاول ان ينسلج يف مقاصد الحلم ثوب القصيلدة الحكمية واملمتلئة 
باملوسليقى والفكر والتجارب ويضيف اليها موهبة يف الرتجمة والدراسلات 
االدبية الرصينة . لهذا فأن االفتخار بامتاك عافة مع الدكتور شلهاب غانم 
هو فخر لثقافة روحي عندملا تصلني كتبه مرصوفة بدالية حياته وامكنته 
واحزانه ومراثيه واناشليده املغناة بتللك العذوبة الصوفية املتحدة مع ايقاع 
الحلرف وضوء دانلة البحر القابعة يف اعملاق الخليج. الرجلل الثاني ، قامة 
عالية ، يسلكنها عطلر االبداع وااليملان ، وبني الطب واالدب يسلجل الرجل 
اسلاطري سلاحرة من الوعي ونبوءات الكاتب الحاذق والذي يسلري بموهبته 
ورصانتله يف اروقة التواريلخ بدءا من الخليقة االوىل وحتلى العوملة الحالية. 
وأقصلد هنا صديقي الثاني الذي اعتربه املعلم والكاهن هو الدكتور ) محمد 
عليل البار ( الذي اعلده مثاال كبريا للتواضع والطيبلة والكربياء الروحي مع 
قاملة تحمل لقلب العامة وكأنله يعيد الرؤية التلي حملها االملام الغزايل : 
العاملة من يرى يف العلم ما يف قلبه قبلل عقله. وألن القلب هو رس الحياة يف 
نبضه .يشلكل وعلي الدكتور محمد عيل البار صلورة الحقيقة التي يصنعها 
الفهم والبحث والتحقق ومداواة الناس ،وهذا من العظمة ان يكون االنسلان 
مشافيا لألخرين ويف نفس الوقت مؤلف كتب. صورة عدن غي هذين الرجلني 
هو صورة االبداع لقامتني تقفان يف شلموخ الرؤى لتسلجل لتأريخ املكان ) 
علدن لل دبي لل جدة ( تواريخا من حلم االنتملاء والوفاء لألمكنة يف هيبتها 
وقدرتهلا عىل منحنا املزيد من االلهام والتأليف واعادة صياغة روح املعلقات 
وقداسلات مغارات الزهاد ملن جديد. التحية لهما ...) شلهاب محمد عبده 
غانم و محمد عيل البار ( صورة لذلك االسلترشاق الجميع يف الحياة الثقافية 

لبلديهما ولعاقتي الحميمة معهما..

للم أتوقع يوماً أن أحلس بما أحس به من امتنان لكل ملا مّر بي من ألم 
فجعلنلي أعرف ذاتي وأكتشلف نفليس الحقيقية وأرى كل ملا حويل بعيون 

مختلفة ونظرة جديدة.
عبلارة لم أتوقع قولها حتى لنفيس وأنلا يف خضم تجربة الخوف والوجع 
وتداعلي اللروح والجسلد.. بيلد أن لحظة الكشلف التلي طاملا قلرأت عنها 
وسلمعتها وتحدثت بها وضّمنتلُها كتاباتي لم تكن أكثر من كلمة تضمر ما 
يضمره الغموض من سلحر.. ولم تكن يوماً محسوسلة فتشلكل يل أسلوب 
حيلاة وطريقة يومية للتنفس والحب وعشلق الحياة مثلملا أصبحُت أحّس 
بها اليوم. هي لحظة فقط.. لحظة حاسلمة من تاريخ اإلحسلاس باألشياء 
وباملعنلى الحقيقي لكلمة وجود.. واإلدراك العميق ملا تعنيه رحلة الجسلد يف 
حيلاة قصرية جداً وجديرة جداً بأن تعاش.. لحظة أدارت دفّلة الحلم لتجعله 
واقعاً يومياً معاشلاً.. لحظة انكشلفت من بعدها كل الصلور وبدأت تتضح 
لتتناثر أمامي كل األوراق والوجوه.. فرصت أرى ما تكتنفه األقنعة واملابس 
التنكرية وما يكشفه العري إذ ُيلزال الستار عن “آخريني” وأشيائي وكل ما 
حلدث ويحلدث حويل. لم يعد لكلمة مغفرة من معنلى بقدر ما صارت تعنيه 
كلمة تقّبلل.. تقّبل النفس واآلخر والوجود الحارض وما قد يأتي به اآلتي من 
سلحر دائم نسلتطيع بقليل من الرتكيز واإلدراك أن نفهمه ونتقبله ونعيشه 

كما يجب.. مهما كان املوت حارضاً فينا أو معنا.
وصار ثمة معنى كبري لكل ما كان.. بعيداً عن مشلاعرنا صوبه.. وأعني 
كل أنلواع املشلاعر.. وألن الحلارض أو اآلن أهم فإن للملايض أن يكون رائعاً 
إذا غلذى الحارض بالراحة والطمأنينة والسلكينة.. وإال فلن تكون ثمة قيمة 
لوجود أي مشلاعر غري مفهومة تشلغلنا عن حارضنلا وتلهينا عن التواصل 

أو االنغمار فيه.
رصت أحلس أن كل ملا مّر بي ملن تجارب إن هي إال رحلات منحتها يل 
الحياة بسلخاء.. أيًّا ما كانت التجربة ومهما كان أملها أو قسوتها أو غبطتها 
أو روعتهلا أو حياديتهلا وعاديتها.. رصت أحس أننلي أتصفحها مثل كتاب 
جميلل جديلر بالقراءة.. يشلّدني فضويل إلعلادة قراءته أحيانلا فأملس منه 
الحكمة أو القوة ملواجهة ما سلتأتي به دقائقي وسلاعاتي القادمات.. دون 

أن أعري قلقاً وارتباكاً ملا سيكون.
إحسلاس رائلع ال غنى للنفس عنه.. بيد أّني احتجلُت إىل الكثري من األلم 
واملعاناة والعذاب النفيس والجسلدي ألصل إليه.. فألننا برش البد لنا أن نبقى 
بلرشاً.. وأن نحلّس وأن نسلري يف دروب الحياة.. ولكن األهم هو كيف نسلري 

ومتى نتوقف لنتأمل فندرك.. وكيف نختار طريقنا وملاذا؟
الضعف صفة برشية مثلما هي القوة.. والخطأ والصواب ثنائية نسلبية 
تحتملل كل يشء.. وحتى الثوابت واملتغريات قابلة للتلدارك والتمعن وإعادة 

النظر أو إعادة التشكيل.
يقلول موالنا جال الدين الرومي “من ال يجري إىل فتنة الحب.. سليبقى 

يميش طريقاً ال يشء فيه حي”.
وطامللا كان للحب والعطاء واألمل مكان يف أرواحنا ودواخلنا.. طاملا صار 
للصلرب والتحملل والتقبلّل مكان ومكانلة عظيمة يف حياتنلا.. وصار للعمر 
معنى يتخطى حدود الزمن الكائن والوجود املجرد.. وصار للعمق جذر أشلد 

تمسكاً برتبة األرض التي وجدنا أنفسنا عليها ذات صدفة أو ذات قدر.
.. صباحكم كشف وإدراك وتجلٍّ
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لتتضافر جهودنا ملساندة قواتنا االمنية واحلشد الشعبي وهم يقاتلون عصابات داعش االرهابية
                 تت��ض���ام������ن م��ع االب��ط��ال


