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أيـام الـحـسـم
خطة عسكرية عراقية لتحرير االنبار والموصل خالل 30 يومًا

     المستقبل العراقي / خاص

كشفت مصادر أمنية واس�عة اإلطالع، أمس األربعاء، 
ع�ن التجهي�ز لخّط�ة عس�كرية محكم�ة بالتع�اون م�ا 
بي�ن الق�ّوات األمني�ة والحش�د الش�عبي وأبناء العش�ائر 
والبيش�مركة لتحرير الُمدن من س�يطرة تنظيم »داعش«، 

الفتة إلى أن الخطط وضعت بإشراف أميركي.
وقال�ت المصادر ل�«المس�تقبل العراقي« أنه »منذ أيام 
واالجتماعات تس�ير على قدم وساق من أجل وضع خّطة 
محكم�ة إلعالن عملية تحري�ر مدينتي الموص�ل واالنبار 
من س�يطرة تنظي�م )داع�ش( اإلرهاب�ي«، الفت�ة إلى أن 
»هناك خالفات بس�يطة بي�ن األطراف لكنه�ا في الطريق 
إل�ى الحل«. وأكدت المصادر أن الجانب األميركي لن يكون 
سوى مستش�اراً في هذه العملّية، ولن يسمح له بالتدخل 
إطالقاً ف�ي وضع خطط المعارك. ولفت�ت إلى أن طائرات

f16  ستش�ارك ف�ي العملية إذ أنها ستش�كل غط�اء جوّياً 

لضرب المراكز الرئيس�ية التي يسيطر عليها »داعش« في 
كال المحافظتين.

وأم�س األربعاء، أعلنت قيادة العمليات المش�تركة عن 
افتتاح مركز التنس�يق المش�ترك مع إقليم كردستان لبدء 
تنفيذ خط�ة عمليات تحرير محافظة نينوى من س�يطرة 
تنظيم »داعش«. وقالت القيادة في بيان تلقت »المستقبل 
العراق�ي«، نس�خة منه، إن�ه تم »افتت�اح مركز التنس�يق 
المش�ترك م�ع إقليم كردس�تان لبدء تنفيذ خط�ة عمليات 
تحري�ر نين�وى من عصاب�ات داعش اإلرهابي�ة«. يذكر أن 
تنظيم )داعش( قد فرض س�يطرته عل�ى مدينة الموصل، 
مرك�ز محافظة نينوى،)405 كم ش�مال العاصمة بغداد(، 
في )العاش�ر من حزيران 2014 المنصرم(، قبل أن يفرض 
س�يطرته على مناطق أخرى عديدة من العراق، قد ارتكب 
»انته�اكات« كثي�رة بح�ق األهالي الس�يما م�ن األقليات، 
والمواق�ع الديني�ة والحضاري�ة، عدته�ا جه�ات محلي�ة 

وعالمية عديدة »جرائم ضد اإلنسانية، وإبادة جماعية«.
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      بغداد / المستقبل العراقي

التنفيذية لصندوق  المدي�رة  قالت 
النقد الدولي كريس�تين الغارد، أمس 
األربع�اء، إن التقلب�ات األخي�رة ف�ي 
األس�واق المالية العالمية تظهر كيف 
أن المخاطر يمكن أن تنتش�ر بسرعة 

من اقتصاد إلى اآلخر.
ف�ي  مؤتم�را  الغ�ارد  وأبلغ�ت 
ظه�ر  »م�ا  اإلندونيس�ية  العاصم�ة 

واضحا في األسابيع القليلة الماضية 
هو كيف أن آس�يا في قل�ب االقتصاد 
العالم�ي وكي�ف أن االخت�الالت ف�ي 
س�وق في آس�يا يمكن أن تنتشر  إلى 

باقي أنحاء العالم«.
وقالت إن االقتصاد العالمي يواجه 
تأثي�رات س�لبية ناتج�ة ع�ن إع�ادة 
الت�وازن في الصين ونم�و بطيء في 
اليابان وهبوط أس�عار السلع األولية 
والش�كوك الت�ي تحيط برفع أس�عار 

الفائدة األميركية.
وأضاف�ت الغ�ارد أنه يج�ب اتباع 
سياس�ات تك�ون مالئم�ة لحاج�ات 
كل دول�ة على حدة، لكنها س�تتضمن 
في الغالب تعزيز الدفاعات بسياس�ة 
مالي�ة رش�يدة وكبح النم�و المفرط 
لالئتم�ان وتوحي�د أس�عار الص�رف 
لتعم�ل كأداوت امتص�اص للصدمات 
احتياطيات مناس�بة  والحافظ عل�ى 

من النقد األجنبي.

      بغداد / المستقبل العراقي

رجحت لجنة العمل والشؤون االجتماعية 
النيابي�ة، أم�س األربع�اء، ع�رض مش�روع 
قان�ون التقاع�د والضم�ان االجتماعي على 
البرلمان خالل تش�رين الثاني المقبل بعد أن 
تق�دم وزارة العم�ل مالحظاته�ا عليه، وفي 
حي�ن بينت أنه يهدف إلى تخفيف العبء على 
الوظيفة الحكومية، أك�دت أنه يتيح إمكانية 
حص�ول أصح�اب المه�ن الحرة عل�ى راتب 
تقاع�دي حده األدنى 250 أل�ف دينار لتأمين 
مستقبلهم. وقال رئيس اللجنة، صادق رسول 

المحنا، إن »اللجنة تس�تعد لعرض مش�روع 
قان�ون التقاع�د والضم�ان االجتماعي على 
مجل�س العمل ب�وزارة العمل خ�الل اليومين 
المقبلين، لدراسته وإعادته للمجلس بعد إبداء 
الرأي بشأنه«، مشيراً إلى إن ذلك قد »يستغرق 
ثالثين يوما في أكثر تقدير« . وأضاف المحنا، 
180 م�ادة ته�دف  أن »المش�روع يتضم�ن 
لحماي�ة العامل عن�د إصابته وضم�ان راتبه 
التقاع�دي«، مبين�اً أن »المش�روع يتضم�ن 
فصل الضمان االختياري، الذي يتيح إمكانية 
حص�ول أصحاب المه�ن الح�رة، كالنجارين 
والحدادين والمزارعين وسائقي األجرة، على 

رات�ب تقاعدي من خالل دفع مبالغ ش�هرية 
لدائرة الضمان االجتماعي تؤمن لهم ذلك في 
نهاية المط�اف«. وأوضح رئيس لجنة العمل 
والش�ؤون االجتماعي�ة النيابية، أن »الس�ن 
القانون�ي للتقاعد س�يكون 63 س�نة، بواقع 
خدمة 25 س�نة«، الفتاً إلى أن »نقاش�اً يدور 
حالياً بش�أن إمكانية إس�هام الدولة بنس�بة 
ثالثة بالمئة لدع�م الصندوق«. وذكر المحنا، 
أن »القان�ون فت�ح ب�اب االس�تثمار لألموال 
المودعة في الصندوق، لبناء مستش�فيات أو 

مؤسسات صحية للعمال«.
                        التفاصيل ص3

قانون للضامن االجتامعي: 250 ألف دينار لكل عامل متقاعد شهريًا صندوق النقد: املخاطر قادمة
البرلمان بانتظار مالحظات وزارة العمل إلقراره االرتدادات الصينية تشمل كل العالم
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العتبــة احلسينيـة ختــرج 1400 متــدرب علــى الســالح
تلبية لنداء المرجعية

      بغداد / المستقبل العراقي

الحس�يني  الصح�ن  ش�هد 
الش�ريف تخ�رج اكثر م�ن 1400 
طالب م�ن ال�دورات العس�كرية 
التي اقامتها مؤسسات الرضوان 
والمتوس�طة  االبتدائي�ة  لطلب�ة 
واالعدادية والمعاهد والجامعات 
المرجعي�ة  لن�داء  تلبي�ة  وذل�ك 
الش�يخ  وق�ال  العلي�ا.  الديني�ة 
مازن الكربالئي، احد المش�رفين 
لن�داء  »تلبي�ة  ال�دورات،  عل�ى 
العليا بضرورة  الدينية  المرجعية 
ان يس�تثمر الطلب�ة فراغه�م في 
العطلة الصيفية, ل�ذا أقام تجمع 
مؤسس�ات الرض�وان في كربالء 
والفكري�ة  الثقافي�ة  ال�دورات 

حي�ث  والعلمي�ة  والعس�كرية 
كانت هناك مس�ارعة لتلبية هذه 
الدع�وة من خ�الل عقد مجموعة 
مكثفة من المعسكرات التدريبية 
عل�ى مس�توى المناط�ق والكتل 
الش�بابية الموجودة ف�ي كربالء 
وقد شارك في هذه الدورات اكثر 
م�ن ) 1400 ( متدرب«.  وأوضح 
الكربالئي أن »ه�ؤالء المتدربون 
هم في الدرجة االساس يستعدون 
لتلبية نداء الوطن فيما لو تعرض 
العراق الى خط�ر من قبل االعداء 
ه�م  الوق�ت  نف�س  ف�ي  ولك�ن 
عل�ى اهبة االس�تعداد لممارس�ة 
دورا اجتماعي�ا يواج�ه الفس�اد 
وبالتالي هؤالء الشباب يمكن ان 
يكونوا راس الحربة في مواجهة 

الفس�اد واالرهاب«. م�ن جانبه، 
تجم�ع  عالق�ات  مس�ؤول  ق�ال 
مؤسسات الرضوان الشيخ سعيد 
الطائي »هذه الجموع المتواجدة 
ف�ي الصحن الحس�يني الش�ريف 
هم من ش�باب محافظ�ة كربالء 
تقدم�و لل�دورات وكان�ت ه�ذه 
الدورات تقام على ش�كل دفعات 
متتالية ومدة كل دورة هي عشرة 
ايام يتدرب فيها المشاركين على 
مختلف انواع االس�لحة وبصورة 
مكثفة لكي نتمكن من مش�اركة 
اكثر عدد ممكن من الطالب الذي 

سارعوا لتسجيل اسماءهم«.
»الي�وم  الطائ�ي  واوض�ح 
بجوار مرقد االمام الحسين عليه 
السالم يتخرج هؤالء الطلبة وهم 

يعاهدون االمام عليه السالم على 
مضي قدما لتحرير جميع مناطق 

العراق من دنس االرهاب«.
العتب�ة  الط���ائ�ي  وش�كر 
الحسينية المقدس�ة وكذلك ائمة 
المساجد في كربالء لمساعدتهم 
ف�ي نج�اح ه�ذه ال�دورات التي 
المرجعي�ة  لن�داء  تلبي�ة  ج�اءت 

الدينية العليا .
إل�ى ذلك، تح�دث المدرب عبد 
الخض�ر عزي�ز الكالب�ي »أقيمت 
هذه الدورات في مختلف مناطق 
واحياء محافظة كربالء المقدسة 
االبتدائي�ة  للطلب�ة م�ن مراح�ل 
وبعض  واالعدادية  والمتوس�طة 
م�ن طلب�ة المعاه�د والجامعات 
بالتدري�ب عل�ى مختل�ف ان�واع 

الن�دوات  ال�ى  اضاف�ة  الس�الح 
والعقائدية  والفقهي�ة  الثقافي�ة 
لتنمي�ة  العلمي�ة  والمس�ابقات 
اف�كار الطلبة من اج�ل خلق جيل 
اس�المي يواج�ه كل المخططات 
المعادي�ة التي تحاول ان تس�يء 
للدين االس�المي وس�وف يلتحق 
هؤالء المتدربون )معايش�ة( مع 
اخوانهم ف�ي جبهات القتال وهم 
على اتم االستعداد للمشاركة مع 
اخوانهم في الجبهات لدحر الزمر 

االرهابية«.
وتكلم الحاج فاضل عوز عضو 
مجل�س ادارة العتب�ة الحس�ينية 
المقدس�ة: »تس�تقبل ه�ذا اليوم 
العتبة الحس�ينية المقدسة اعداد 
من الطلبة الذي�ن اكملوا الدورات 

التدريبي�ة ف�ي العطل�ة الصيفية 
واعط�ت ه�ذه ال�دورات نتائ�ج 
ايجابية واندفاع بمس�توى عالي 
ليصبحوا س�ندا للقوات المسلحة 
ع�ن  للدف�اع  الش�عبي  والحش�د 

العراق ومقدساته«.
وتابع عوز: »نتقدم بش�كرنا 
المش�رفين على  وتقديرنا لكافة 
الس�تعدادهم  الصيفية  ال�دورات 
وتلبيتهم لن�داء المرجعية الدينية 
العلي�ا به�ذا المجال وه�ذا انجاز 
عظيم , وكذل�ك نهنئ اباء امهات 
ه�ؤالء المتدربين عل�ى انجابهم 
لهؤالء االبطال الذين س�يصبحوا 
عون�ا وس�ندا للقوات المس�لحة 
ع�ن  للدف�اع  الش�عبي  والحش�د 

الوطن والمقدسات.

الشيزوفرينيا السياسية
     التحليل السياسي /غانم عريبي

 
السياس�يين  الق�ادة  م�ن  نم�ط  هنال�ك 
يتحدثون عن االص�الح والعدالة المجتمعية 
الوطن�ي  والنظ�ام  العراقيي�ن  وحري�ة 
والديمقراطية والعمل بنظام الش�ورى وهم 

ابعد الناس عن تلك المفاهيم!.
ه�ذه الش�يزوفرينيا السياس�ية واكبت 
االس�المي  الفريقي�ن  م�ن  الق�ادة  ه�ؤالء 
والعلمان�ي الوطن�ي وااليديولوجي المركب 
عل�ى اس�اس طائفي وس�تبقى تل�ك الحالة 
قائمة الى يوم الدي�ن ولن تجد لها اصالحا.. 
واذا كانت عل�ل المجتمع العراقي س�تنتهي 
بع�د100 عام مث�ال ويس�تقيم االم�ر لرجل 
صالح سياخذ بايدي العراقيين الى االستقرار 
والن�ور والص�الح بع�د الفراغ م�ن عمليات 
االص�الح فان علة ه�ؤالء القادة ل�ن تنتهي 

ب200 عام وهم حالة ميؤوس منها ابدا!.
في الظ�ن ان غالبي�ة المتظاهرين الذين 
ياتون س�احة التحرير لم يات�وا على خلفية 
عل�ى  واالعت�راض  بالحق�وق  المطالب�ة 
مجموعة من السياسات والمناهج والسلوك 
المش�ين لبعض الم�دراء العامي�ن والوزراء 
الفاس�دين الذين ظهرت اسمائهم في لوائح 
هيئ�ة النزاهة انما خرجوا من اجل المطالبة 
باس�قاط طبقة من القادة السياسيين الذين 
بان�ت عوراتهم وتكش�فت ارديتهم ولم يبق 
اال عاصف�ة صحراء تلقي بهم خارج العملية 

الوطنية لكي يستقيم االمر للناس.
التظاه�رات  ق�ادة  اح�د  س�معت 
تل�ك  ان  يق�ول  ام�س  اول  العراقي�ة 
التظاه�رات تاتي لالعتراض على نمط 
من القادة السياسيين الذين »يدوسون« 
يومي�ا ف�ي بط�ون العراقيين بس�بب 

البذخ والعيش في القصور الفارهة والتمتع 
باالمتيازات الخيالية التي توفرها الدولة لهم 
وليتهم )وهم الذين كانوا يصدحون بالتغيير 
والنفي�ر من اج�ل البالد والعب�اد( يخرجون 
االن على شاش�ات التلفزي�ون ويقولون لنا 
م�ن اين لهم كل هذا الث�راء الذي توحش بعد 
2003 وكان�وا قب�ل ذلك معدمين م�ن الفقر 
والفاق�ة والحاجة ويس�كنون بي�وت الطين 
بدل هذا الحرير المغل�ف بالمرمر القادم من 
الصي�ن!. ليته�م التفت�وا الى رفاقه�م الذين 
غ�ادروا الدني�ا برس�الة الش�هادة عل�ى ي�د 

االره�اب الداعش�ي والقاعدي االس�ود مثل 
ابي ياسين )عبد الزهرة عثمان محمد( الذي 
مات وترك اهله بالماوى او بيت ولوال حمية 
اعضاء مخلصين في مجلس النواب العراقي 
لراينا عائلة هذا الداعية والش�هيد الكبير تغذ 
الس�ير الى النمس�ا ويوغس�الفيا م�ع بقية 
المهاجرين والهاربي�ن العراقيين من جحيم 

االوضاع الحالية!.
الكب�ار ال يقيم�ون ف�ي البي�وت الكبيرة 
والفارهة والواس�عة التي تش�كل مساحات 
فاحش�ة ومعيب�ة م�ن مس�احة العاصم�ة 
والمدن العراقي�ة االخرى بل يقيمون ببيوت 

صغي�رة ومتواضعة بين الن�اس وكل الكبار 
في التاريخ اقاموا ببيوت متواضعة ابتداء من 
علي »عليه الس�الم« وانته�اء باالمام الصدر 
االول والثان�ي واالم�ام الخمين�ي وغيره�م 
من كب�ار الق�ادة والعجب ان م�ن يتحدثون 
عن مثالية اإلمام علي وتواضع االئمة ابتلوا 
بمرض االستحواذ على المساحات الواسعة 
والعيش بالمنازل الفخمة وتاسيس المكاتب 
االقتصادية وهي خلفيات س�رية مس�ؤولة 
ع�ن العقود وش�غل ال�وزارات بالتعاون مع 

)النظيفين جدا( في الوزارات العراقية!.
ان التواض�ع صفة الش�خصيات النظيفة 

الت�ي تعتق�د بيقين نبوي انها تش�تغل لربها 
وللن�اس م�ن موق�ع خدم�ة الن�اس ألنه�ا 
مأمورة بتلك الوظيفة النبوية الشريفة طبقاً 
الحكام الشريعة االسالمية ومنابع التشريع 
ومفاهي�م الحض�ارة االس�المية ول�وال تلك 
الصفة المميزة لما تحول الس�يد محمد باقر 
الحكيم الى شهيد للمحراب وعز الدين سليم 
الى مفكر اس�المي ورجل اخ�الص ونزاهة 
وحب لوطنه واهل�ه الجنوبيين بامتياز ولو 
اختلفت الدنيا وم�رت القرون واالعوام فان 
العراقيي�ن المخلصي�ن لوطنه�م واهلهم لن 
ينس�وا ابا ياسين في تدينه ورقته واخالصه 

للتشيع واالسالم والفكر االسالمي وقضايا 
الدع�وة الى الل�ه مثلما لن ينس�وا الصدرين 
الكبيري�ن وكف�ن الش�هادة كم�ا لن ينس�ى 
االيرانيون االمام الخميني وباهنر ورجائي.. 
كان رجائي الشهيد اشبه الناس  خلقا وخلقا 

بابي ياسين.
ان هذا الجيل من االسالميين لم يرث جيال 
يش�بهه في الوقت الراهن وتلك مشكلة على 
الفقهاء االس�الم�����يين والمشتغلين في 
الحركي�ة والحض�ارة والمعرف�ة والعمليات 
االس�المي  المج�ال  ف�ي  التنظي�����مي�ة 

االلتفات اليها.

اذا ج�اع العراق�ي فل�ن يحمي اح�دا من 
الق�ادة الحاليي�ن ول�ن يس�امح اح�دا منهم 
وس�يخرج عليهم كما خرج اب�و ذر الغفاري 
ف�ي عهد الخالف�ة االس�المية معترضا على 
الجوع وهي خالفة اس�المية دانت لها االمة 
واتبعته�ا وبايعته�ا عل�ى الس�مع والطاعة 
بص�رف النظر عن موقفن�ا منها.. ان النظام 
الوطن�ي الحالي اش�به بنظ�ام الخالفة لكن 
الج�وع والفقر والفس�اد والفش�ل في ادارة 
الدول�ة العراقية ه�و الذي يدف�ع الناس الى 
التظاهر كما اندفع الغف�اري الى االعتراض 

على سياسات نظام الخالفة!.
ه�ل كان علي »ع« وهو خليفة الرس�الة 
والرس�ول ولدي�ه 52 والي�ة اس�المية تحت 
امرته يتص�رف في االمة كما يتصرف بعض 
الذين يتحدثون باس�مه من القادة العراقيين 
وه�ل كان يلبس ويحمي نفس�ه كما يرتدي 
ويحمي نفس�ه اليوم من يق�ول ان عليا كان 
امي�را للمؤمنين بس�لوكه وعفت�ه وعظمة 
االجتماع�ي  ون�وره  الرس�الية  اخالقيات�ه 

وحسن تصرفه مع امته؟!.
ل�و جئ�ت علي�ا. .لحارب�ك الداع�ون اليك 
وسموك شيوعيا..كما يقول مظفر النواب!.

ان تك�ون علوي�ا يعن�ي ان تتخل�ى ع�ن 
الحماي�ات المخيف�ة والتمس�ك بالحياة الى 
درجة الق�رف وان تكف عن البذخ واالهم ان 
تس�لم كل المس�احات التابعة للدولة للدولة 
وان التتحدث بعد ذلك عن علي الن عليا اليود 
ان يسمع اسمه على شفة لطالما اكلت 
العسل وتنعمت بالبذخ وقاتلت بسيوف 
غيرها وحولها الفاس�دون والحرامية 

الاحد يتحدث عنهم بسوء!.
مش�كلة بع�ض الق�ادة ضعفه�م 
ام�ام الم�ال.. فاذا تقرب منهم فاس�د 
لديه اموال تحول الفاس�د ال�ى نزيه والنزيه 
ال�ذي اليملك اليحظى بموعد اليس�تغرق 10 
دقائق مع احدهم وان كان من السابقين في 
المعارض�ة العراقية والس�جون واذا ذكرهم 

بالتاريخ قالوا له.. هذا كان في التاريخ!.
عل�ى هؤالء الق�ادة ان يعرف�وا جيدا اننا 
نعرفه�م جيدا وان اليظنوا ان حركة التاريخ 
التتوق�ف عنده�م فيفضحه�م التاريخ قبل 
ان يفتض�ح امره�م عل�ى لس�ان الجماهير 

المنتفضة!.
اللهم اشهد!.

مـــن أيـن لبعــض السياسييــن كل هــذا الــثــراء وكـانـــوا قبـل ذلك معدميـن؟
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القضاء: زيادة اعداد أعضاء االدعاء العام حلسم دعاوى الفساد

اليونان تضبط سفينة حمملة باالسلحة
 واملتفجرات متجهة إىل »داعش«

      بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن المتح�دث باس�م مجل�س محافظة االنب�ار عيد 
عم�اش الكربول�ي، أم�س االربع�اء، ع�ن مباش�رة لجان 
المجل�س بالتحري عن ملفات فس�اد مال�ي واداري بحق 
ع�دد م�ن م�دراء الدوائر. وق�ال عم�اش إن »اللج�ان في 
مجل�س محافظ�ة االنب�ار باش�رت بالتحري ع�ن ملفات 
فساد مالي واداري تخص عدد من مدراء دوائر المحافظة 
والتأك�د من صحته�ا«، مبينا ان »تلك الملف�ات وردت الى 
المجل�س من قبل بعض األش�خاص«. وأضاف عماش، ان 
»مجلس االنبار س�يتخذ اإلج�راءات القانوني�ة واإلدارية 
بحق الفاس�دين الذين يثبت تورطهم بفساد مالي واداري 

واحالتهم الى المحاكم المختصة«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت دائرة اإلص�الح العراقية التابعة ل�وزارة العدل 
أمس االربعاء انها افرجت عن 287  نزيال من سجونها في 

شهر اب الماضي.
وذك�ر بيان لل�وزارة أن »عدد المفرج عنه�م بلغ 287 
نزيال من سجون الوزارة في بغداد والمحافظات بينهم 28 
من النساء«. واضاف البيان ان »عدد المرسلين من النزالء 

الى المحاكم بلغ 1484 حركة تسفير«.
واف�اد البيان بان الكش�ف عن هذه االرق�ام تاتي بناء 
على اوامر وزير العدل حي�در الزاملي، بهدف اطالع الرأي 
العام عن اس�تمرار الوزارة بإلية تس�ريع عمليات اإلفراج 

عن النزالء المنتهية أحكامهم القضائية.

      بغداد / المستقبل العراقي

عقدت مديرية عش�ائر ص�الح الدين، أم�س األربعاء، 
مؤتمراً عش�ائرياً في س�امراء لدعم الحكوم�ة المركزية 
والقضاء على اإلرهاب والفساد، بحضور وجهاء وشيوخ 

عشائر ومسؤولين رسميين.
وقالت تقارير، إن مديرية عش�ائر صالح الدين عقدت 
مؤتمراً عشائرياً في س�امراء تحت شعار »عشائر صالح 
الدي�ن يد بي�د لدع�م الحكوم�ة المركزية والقض�اء على 
اإلرهاب والفس�اد اإلداري«.  وأضافت، أن االجتماع شهد 
حضور وجهاء وش�يوخ عشائر من صالح الدين والبعض 
من ذوي ضحايا س�بايكر، فضال عن ش�يوخ عش�ائر من 
محافظات الجنوب، مبينا أن ممث�ل وزير الداخليةالفريق 
مارد عبد الحسن ومسؤول عشائر صالح الدين العقيد عبد 
حسن وممثل الحشد الشعبي في صالح الدين الشيخ حيد 
اليعقوبي، ش�اركوا في المؤتمر.  وكانت مديرية ش�ؤون 
عش�ائر ص�الح الدين عق�دت، األربعاء )27 أي�ار 2015(، 
مؤتم�راً عش�ائرياً تن�اول دعم الق�وات األمنية والحش�د 

الشعبي، والمصالحة الوطنية وإعادة النازحين.

االنبار تبارش بالتحري عن ملفات فساد 
بحق بعض مدراء الدوائر

العدل تفرج عن 287 سجينًا 
منتهية أحكامهم 

مؤمتر لعشائر صالح الدين لدعم 
احلكومة والقضاء عىل اإلرهاب

      بغداد / المستقبل العراقي

قّرر مجلس القضاء األعلى زيادة أعداد أعضاء 
االدعاء الع�ام في جميع المناطق االس�تئنافية، 
دعماً للمشروعية الرقابية، فيما أوصى المجلس 
بتفعي�ل دور جه�از االدعاء واتخ�ذ إجراءات من 
ش�أنها تكفل حس�م الدع�اوى المتعلق�ة بالمال 

العام.
وقال القاضي عبد الس�تار بيرقدار المتحّدث 
»الجلس�ة  إن  القضائي�ة  للس�لطة  الرس�مي 
االس�تثنائية التي عقدت مؤخرا لمجلس القضاء 
األعلى أوصت بتفعيل دور االدعاء العام، وقررت 

زيادة أعضائه«.
وأضاف بيرق�دار أن »مجلس القضاء يرى أن 
ه�ذه اإلجراءات من ش�أنها تأمين المش�روعية 
الرقابي�ة ومتابع�ة قضاي�ا الموقوفين وحس�م 

الدعاوى المتعلقة باالعتداء على المال العام«.
كم�ا قرر مجلس القضاء األعلى في جلس�ته 
األخي�رة، بحس�ب بيرقدار، »توس�يع صالحيات 
الكتاب�ات وتش�كيل  االس�تئناف ف�ي  مجال�س 

اللجان«.
ولفت إلى أن »هذه الصالحيات تش�ّكل نوعاً 
من الالمركزية ومش�اركة رئيس االستئناف مع 

نوابه في اتخاذ القرار«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت السلطات اليونانية، أمس االربعاء، عن 
اعتراض خفر الس�واحل س�فينة ش�حن محملة 
باالس�لحة والمتفجرات يش�تبه بكونها مرسلة 

لتنظيم »داعش« في العراق وسوريا.
ع�ن  ب�رس«  »االسوش�يتد  وكال�ة  ونقل�ت 
الس�لطات اليوناني�ة قولها، إنها »اس�تولت على 
س�فينة ش�حن محملة باالس�لحة والمتفجرات 
بالقرب م�ن جزيرة كريت وتم نقله�ا الى ميناء 
قريب للبح�ث والتحقي�ق«.  فيما قالت وس�ائل 
اعالم محلية يونانية إن »ش�حنة االسلحة كانت 

مرسلة من االرهابيين المرتبطين بتنظيم داعش 
بليبيا في طريقها الى العراق وسوريا«.

وبحسب »االسوشيتد برس« فأن »السلطات 
اليوناني�ة لم تدل�ي حتى االن عن اي�ة معلومات 
تتعلق بنوع وكمية االس�لحة على متن السفينة، 

كما لم تكشف عن هوية وطاقم السفينة«.
وكان عناص�ر تنظي�م »داعش« قد اس�تولوا 
ف�ي العام الماضي على مدينة س�رت الس�احلية 
والمناط�ق المحيط�ة به�ا ف�ي ليبي�ا، فيما قدر 
المسؤولون العس�كريون هناك أن ما يقرب من 
3000 ال�ى 4000 م�ن االرهابيين يتدربون هناك 

بانتظام في المعسكرات التابعة للتنظيم .

الغبان يدعو إىل مضاعفة اجلهود إلنجاز 
مرشوع البطاقة املوحدة

      بغداد / المستقبل العراقي

شدد وزير الداخلية محمد سالم 
الغب�ان عل�ى ض�رورة مضاعف�ة 
الجهود وتكيف العمل لإلسراع في 
الوطنية  البطاق�ة  انجاز مش�روع 

الموحدة.
انعق�اد  خ�الل  الغب�ان  وق�ال 
األس�بوعي  ال�دوري  االجتم�اع 
لمتابعة تحضيرات انجاز مش�روع 

البطاق�ة الوطني�ة، إن »المرحل�ة 
المقبل�ة يجب أن تش�هد مضاعفة 
الجه�ود وتكثي�ف العمل لتس�ريع 
وتي�رة مراح�ل التقدم ف�ي انجاز 
مش�روع البطاق�ة الوطني�ة الت�ي 
أصبح�ت م�ن ضروري�ات العم�ل 

األمني والخدمي«.
وض�ّم االجتماع أيض�ا كال من 
مستشار البطاقة الوطنية ومديري 
الجنس�ية والبطاقة الوطنية فضالً 

عن بعض المختصين في الموضوع 
من الجهات الساندة والداعمة.

وبحس�ب البيان ف�إن المعنيين 
اس�تعرضوا أمام أنظار الوزير أهم 
مراحل التقدم في المشروع وابرز 
تداعيات�ه وظروف العمل فيه حيث 
مديري�ة  افتت�اح  مناقش�ة  ج�رى 
لألح�وال في جس�ر ديال�ى والتي 
ستش�هد مراحل العم�ل األولى في 

إصدار البطاقة الوطنية.ِ

      بغداد / المستقبل العراقي

حذرت النائبة عن ائتالف دولة القانون عالية نصيف، 
أمس األربعاء، من »أجندات خارجية« تقف وراء هجرة 
الشباب، وفيما طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات رادعة 
إزاء ه�ذه الظاه�رة، اعتبرت أنها س�تؤدي إل�ى زيادة 

نسبة العنوسة في العراق.
وقالت نصيف إن »هجرة الش�باب إل�ى الخارج تعد 
مش�كلة حقيقي�ة يج�ب أن تواجهه�ا الدول�ة«، الفتة 
إلى أن�ه »على الرغم م�ن الوضع األمن�ي واالقتصادي 
الضاغطين على الشباب إال أن الهجرة المنظمة تبين أن 

هناك أجندات خارجية تقف وراءها«.
وأضاف�ت نصي�ف، أن »عل�ى الحكوم�ة أن تتخ�ذ 

إجراءات رادعة لحل هذه المش�كلة كونها ستؤثر على 
هج�رة العقول المهمة«، مبين�ة في ذات الوقت أن »من 
المشكالت األخرى التي يمكن أن تسببها هجرة الشباب 

على الوضع االجتماعي هو مشكلة العنوسة«.
وكان�ت وزارة الهج�رة والمهجري�ن عب�رت، ف�ي 
)22 آب 2015(، ع�ن قلقها »الش�ديد« إزاء زيادة أعداد 
المهاجرين العراقيين غير الش�رعيين، فيما أشارت إلى 
ق�رب عقد اجتماع مع عدد من الدول للتفاهم حول هذا 
موضوع. وأدت األحداث التي مر بها العراق بعد الحرب 
ف�ي 2003، وس�يطرة تنظي�م »داع�ش« عل�ى مناطق 
واس�عة ش�مال البالد في عام 2014، إل�ى عملية نزوح 
واس�عة داخل العراق، فضال عن هجرة أعداد كبيرة من 

األسر واألفراد إلى خارج البالد.

نصيف حتذر من تأثري ظاهرة »اهلجرة« عىل »العنوسة«



صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن في وزارة التجارة، أمس األربعاء، عن قيامها 
ببيع س�يارات صالون االج�رة والخصوصي بنوعيها »طيبة« و«اور ليفان« بالتقس�يط عن طريق 
مصرف الرافدين بفرعيه الخلفاء الكائن في منطقة االعظمية والسبع قصور في منطقة الكرادة.

وقال معاون مدير عام الشركة للشؤون الفنية احمد ياسين في بيان تلقت »المستقبل العراقي« 
نس�خة منه، انه تم المباش�رة ببيع س�يارات نوع طيبة بكمية 140س�يارة واور ليفان بكمية 714 
س�يارة متوزعة على فرعي المصرف بالتساوي وذلك بالتقسيط وفق ضوابط التعامل المعدة وفق 
المعلومات المذكورة في اس�تمارة طلب الش�راء. وأضاف ان اعداد هذه الس�يارات هي وجبة اولى 
ويلحقها وجبات اخرى س�يتم قطعها واس�تالمها من منطقة االس�كندرية وبيعها للمواطنين بعد 
اس�تكمال اجراءات التجهيز يذكر ان الش�ركة قامت في وقت س�ابق ببيع سيارات من انواع اخرى 
منه�ا الصالون واالجرة والس�يارات الحوضي�ة على المواطني�ن ودوائر الدولة اضاف�ة الى بيعها 

سيارات تيكو الصينية وبنظام التقسيط.

التجارة تعلن عن بيع سيارات صالون خصويص وأجرة بالتقسيط

      المستقبل العراقي / فرح حمادي

بعد صمت اس�تمر أليام بشأن 
انعقاد مؤتمر ف�ي الدوحة، أكدت 
الحكوم�ة ع�دم موافقته�ا عل�ى 
مشاركة سياس�يين عراقيين في 
المؤتمر، وذلك بعد ظهور أس�ماء 
ش�خصيات متهم�ة باإلرهاب في 
الرئي�س  نائ�ب  بينه�ا  المؤتم�ر، 
الس�ابق المحكوم باإلعدام طارق 

الهاشمي.
ونفت رئاسة الوزراء ان تكون 
الحكومة قد وافقت على مشاركة 
بع�ض السياس�يين ف�ي المؤتمر 
ف�ي العاصم�ة القطري�ة الدوحة 

لألطراف العراقية.
وقال مصدر حكومي في بيان 
ان »ما اش�يع حول هذا الموضوع 
والتصريح�ات الت�ي تحدث�ت عن 
موافق�ة الحكوم�ة عل�ى حضور 
السياس�ية  الش�خصيات  بع�ض 
ه�ذا المؤتم�ر عارية م�ن الصحة 
تماًم�ا«. واض�اف أن »الحكوم�ة 
موافقته�ا  تع�ط  ل�م  العراقي�ة 
بمش�اركة بعض السياس�يين في 
مؤتمر قط�ر المزمع عقده خالل 

هذا االسبوع«.
وكان رئيس كتلة تحالف القوى 
العراقية النيابية احمد المس�اري 
اشار الى ان رئيس مجلس النواب 
س�ليم الجبوري سيرأس وفدا من 
التحال�ف ال�ى مؤتمر قط�ر يضم 
وزير التخطيط س�لمان الجميلي، 
موضًح�ا ان الحكوم�ة عل�ى علم 
بهذا المؤتمر وبالدعوات الموجهة 

الى المشاركين فيه.
وقال ان 40 شخصا من قيادات 
التح���ال�ف يتقدمه�م الجبوري 
تلق�وا دع�وة إلى حض�ور مؤتمر 
الم����صالح�ة  بش�أن  الدوح�ة 

الوطني���ة ف���ي الع��راق.
وقال إن اجتم�اع الدوحة جاء 
بن�اء عل�ى مب�ادرة تقدم�ت به�ا 
الشقيقة قطر لعقد اجتماع للقوى 
الداخ�ل  ف�ي  العراقي�ة  الوطني�ة 

والخ�ارج، بعل�م م�ن الحكوم�ة 
العراقية. وأوضح أن وزير خارجية 
قطر عندما زار العراق أخيًرا طرح 
المبادرة على القوى العراقية لعقد 
اجتماع بين القوى المشاركة في 

العملي�ة السياس�ية والمعارض�ة 
لها في الدوحة لالستفادة من كل 

الطاقات العراقية الخيرة.
العراقي�ة  الحكوم�ة  أن  وأك�د 
على علم بهذا الحراك وكذلك باقي 

الق�وى الت�ي التق�ى به�ا الوزير 
الع�راق  زيارت�ه  ل�دى  القط�ري 
أخي�ًرا، منوه�ا بأن هن�اك رعاية 
أممي�ة ودولي�ة له�ذا االجتم�اع. 
واش�ار الى ان نواب اتحاد القوى 
ل�ن  االجتم�اع  ف�ي  المش�اركين 
يلتقوا مع وفد حزب البعث، وانما 
مع القوى والشخصيات األخرى، 
كما س�تكون بعض اللقاءات عبر 
وس�طاء، الفًتا إلى أن المشاركين 
من العراق ال يمثلون وفدا رس�ميا 
أو كتال سياس�ية، وإنما بصفتهم 
ان  المساري  الش�خصية.واضاف 
من بين المش�اركين في المؤتمر 
فرحان حس�ن من قياديي الجيش 
االس�المي ومحم�د لطي�ف م�ن 
الس�ابقة  االس�المية  المقاوم�ة 
اضاف�ة ال�ى تجار ورج�ال اعمال 
وقادة من الجيش العراقي السابق 
به�دف  المنح�ل  البع�ث  وح�زب 
اجراء مش�اورات بش�أن مشروع 
األم�م  وبمعون�ة  المصالح�ة 
المتح�دة واطراف دولي�ة، مؤكداً 
أن االجتم�اع هو بعل�م الحكومة 

االتحادية.

الجبوري لن يشارك
لكن مصدرا نيابيا نفى ذلك في 
وقت الح�ق، مؤك�دا ان الجبوري 
لن يس�افر الى العاصمة القطرية 

للمشاركة في المؤتمر. 
من جهته، دع�ا رئيس مجلس 
المقاتل�ة ض�د  العش�ائر  ش�يوخ 
تنظي�م »داع�ش« ف�ي محافظ�ة 
األنبار والمؤيد للحكومة العراقية 

نعي�م الكعود رئيس الوزراء حيدر 
العب�ادي إلى اتخ�اذ موقف تجاه 
المؤتم�ر ال�ذي ق�ال انه يؤس�س 

لمرحلة ما بعد داعش.
كما اعتبر ائتالف دولة القانون 
بزعام�ة رئي�س الوزراء الس�ابق 
ن�وري المالك�ي مش�اركة بعض 
المؤتمر  العراقيين ف�ي  الساس�ة 
لتنظي�م داع�ش  تمث�ل »مبايع�ة 
االرهاب�ي«. وقال�ت النائ�ب ع�ن 
االئت�الف عواط�ف نعم�ة ان هذا 
المؤتم�ر هو اس�تمرار لس�احات 
»ال�ذل والمهان�ة« ف�ي محافظة 

األنبار.
ودعت جهات معارضة للعملية 
السياس�ية الحالية في العراق في 
وقت س�ابق الى مؤتم�ر يجمعها 
في الدوحة، فيما اش�ارت تقارير 
الن�واب  ال�ى حض�ور ع�دد م�ن 
الحاليي�ن ف�ي البرلم�ان العراقي 
وج�ود  تناول�ت  كم�ا  للمؤتم�ر، 
خالف�ات بين الجهات المش�اركة 
على مضم�ون المؤتمر وما يدعو 
الي�ه، وكذلك اعتراضات س�جلتها 
بعض االطراف على اطراف اخرى 

مشاركة في المؤتمر.
وذكرت معلوم�ات ان من بين 
المشاركين في المؤتمر معارضين 
عراقيين وقيادات سنية مناهضة 
نائب  بينهم  السياس�ية،  للعملي�ة 
رئيس الجمهورية الس�ابق طارق 
باالع�دام  المحك�وم  الهاش�مي 
التهامه باالرهاب، ووزير المالية 
السابق رافع العيساوي المطلوب 

للقضاء بتهم ارهاب

بغـداد ترفـض مؤمتـر الدوحـة: ليـس لنـا عالقـة بـه
وعشائـر االنبـار: املشـاركـون »داعـش«

شخصيات سياسية »بارزة« انسحبت في اللحظات األخيرة

     بغداد / المستقبل العراقي

نش�رت صحيف�ة الفايننش�ال تايم�ز 
البريطاني�ة تقري�راً عن معاناة س�ائقي 
الش�احنات في العراق وه�م يعانون من 
سيطرة »داعش« على المنافذ الحدودية.

س�ائقي  باح�د  الصحيف�ة  والتق�ت 
الشاحنات، رضا، العامل على نقل المواد 
ال�ى  االردن  م�ن  المس�توردة  الغذائي�ة 
العراق عن طريق الحدود الصحراوية بين 
البلدي�ن. يتحدث رضا الي�وم عن صعوبة 
الوصول من االراضي الحدودية الى بغداد 
بس�بب هيمن�ة مس�لحي »داع�ش« على 
ذلك الطريق الح�دودي، ليضطر بذلك الى 
س�لك الطرق االلتفافي�ة الترابية واجتياز 
الحواج�ز ليص�ل ال�ى بغ�داد بظ�ل اربع 
ايام واحياناً اس�بوع وربما ش�هر بسبب 
التوقف�ات الكبيرة نظ�راً لالزدحام الذي 

تشكله تلك الشاحنات المتوقفة.
وتبين في هذه الرحلة الشاقة لسّواق 
الش�احنات، مدى خطورة الطريق الرابط 
بين االردن والعراق وكيف عّطل مس�لحو 
»داع�ش« الروابط التجارية بي�ن البلدين 
مم�ا زاد م�ن الضع�ف االقتص�ادي على 
البل�د بش�كل ملح�وظ، وبطبيع�ة الحال 
ف�أن التنظيم االرهابي اس�تفاد من هذه 
المعوق�ات الت�ي فرضه�ا على س�ائقي 
الشاحنات، فهم يتحدثون عن دفع رسوم 
كبيرة لقاء العبور التي تصل هذه الجباية 
من 300 الى 400 دوالر للشاحنة الواحدة. 
ومن خالل سيطرة تنظيم »داعش«، يمكن 
القول انه يسيطر على 200 كيلومتر عبر 
االنب�ار التي تعاني اليوم من عملية نزوح 

خطرة جراء العمليات العسكرية.
ينق�ل  ش�احنة  س�ائق  حس�ين  أب�و 
البضائع والس�لع االلكترونية يتحدث عن 
انتشار مسلحي »داعش« بالشوارع قائالً 

»في االون�ة االخي�رة احكم�ت الجماعة 
االرهابي�ة قبضتها على مدين�ة الرمادي 
وش�نت هجوماً على المناطق الحتاللها، 
اما نحن الس�ّواق فبقين�ا بالحدود ننتظر 
الدخول«. وتتوقف شاحنة ابو حسين الى 
جانب عدد كبير من الشاحنات في مخيم 
الرويش�د وهي بل�دة كبيرة قب�ل الحدود 
القريب�ة م�ن االردن، وهن�اك  العراقي�ة 
يتجمع س�واق الشاحنات لغس�لها واكل 

الكباب العراقي المميز وتبادل المعلومات 
بش�ان س�المة الطريق والمتغيرات التي 
تطرأ عليه وكيفية تجنب مسلحي داعش. 
س�واق الش�احنات وم�ن ضمنه�م اب�و 
حسين يعانون من امور عدة اهمها، عدم 
ش�حن مادة التبغ الى العراق الن التنظيم 
يحرمه�ا ومن يج�د عنده هذه الش�حنة 
يجلد ام�ام زمالئ�ه، ولم يكت�ف التنظيم 
به�ذه الش�روط فحس�ب وانم�ا يجب�ر 

السواق على تالوة آيات من القرآن الثبات 
انهم مسلمون، وممن ال يجيد تالوة هذه 
االيات، يدفع ضريبة تصل الى 300 دوالر 

امريكي و1000 دوالر لكل شحنة.
ويقول ابو حس�ين نقالً عن مسلحين 
صادفهم اثناء دخوله الى الحدود العراقية: 
»انهم يأخذون هذه الجباية تحت مسمى 
ال�زكاة، فه�م يقول�ون لن�ا اعطن�ا زكاة 
الش�حنة«، ويضيف انه يدفع ه�ذا الثمن 

حفاظاً على حياته السيما ان اسمه يشير 
الى انتمائه للطائفة الشيعية«.

ووفقاً للتقارير ال�واردة من االراضي 
الخاضعة لتنظيم »داعش«، حيث يتواجد 
صحافي�ون غربيون هن�اك دخلوا بطرق 
غامض�ة، ف�أن التنظي�م يقط�ع روات�ب 
الموظفي�ن م�ن اج�ل زي�ادة رأس مال�ه 
بس�بب فقدان�ه االي�رادات الناجم�ة من 
تهريب النفط التي تمت قصفها بطائرات 

التحالف الدولي مؤخراً.
ومع فقدان االراض�ي لصالح التنظيم 
المتط�رف من�ذ منتصف الع�ام الماضي، 
المس�لحون االهال�ي عل�ى دف�ع  اجب�ر 
الضرائب بطريقة االبتزاز وهذا ما تحدث 
به الباحث توماس فيس�ك في مؤسس�ة 
وش�ؤون  االمني�ة  للدراس�ات  فيرس�ك 
االره�اب حي�ن ق�ال »به�ذه الضرائ�ب 
يجمع المس�لحون ام�واالً طائلة ويصبح 
لهم دخ�ال كبي�را، فضالً عن س�يطرتهم 
عل�ى الطريق الراب�ط بين عّم�ان وبغداد 
حيث تعج الش�احنات هناك الخذ الجباية 

منها«.
أما أبو قاس�م، فكان يغس�ل شاحنته 
في مخيم الرويشد لقضاء الوقت الطويل 
بس�بب اج�راءات التنظي�م على ش�حنته 
الم�راد إدخالها ال�ى بغداد، يقول يائس�اً 
»الضرائب هي مصدر قوتهم ونشاطهم، 
فهم غير مبالين إن كنت ش�يعياً او س�نياً 
في هذه المناطق تحديداً المهم اخذ المال 

من كل شاحنة«.
االردن وبع�د تضرره�ا م�ن انتش�ار 
مس�لحي »داعش« حول الحدود العراقية 
الس�ائقين  إعف�اء  ق�رروا  االردني�ة،   �
االردنيي�ن واعتمدوا عل�ى نقل بضائعهم 
من خالل الطرق البحرية خوفاً من تنظيم 
»داع�ش«، حيث ب�دأوا بإرس�ال البضائع 
بواس�طة الطري�ق البح�ري الواصل الى 

مدينة البصرة.
ووفقاً لداوود رئيس اتحاد الشاحنات 
االردني، فان عدد الشاحنات انخفض منذ 
ع�ام 2012، اذ كانت في تلك الس�نة تصل 
ال�ى بغ�داد حوال�ي 400 ش�احنة باليوم 
الواحد، اما االن وبعد س�يطرة مس�لحي 
»داعش« لم تصل الى بغداد إال 45 شاحنة، 
وتقدر هذه الخس�ارة الكبيرة بنحو 211 

مليون دوالر لعامي 2013 و2014.

»داعش« خيرس النفط.. ويبتز سائقي الشاحنات والسكان لتمويل عملياته اإلرهابية
األردن يخسر 211 مليون دوالر بسبب التنظيم

قانون للضامن االجتامعي: 250 ألف دينار لكل عامل متقاعد شهريًا
البرلمان بانتظار مالحظات وزارة العمل إلقراره

       بغداد / المستقبل العراقي

والش�ؤون  العم�ل  لجن�ة  رجح�ت 
االجتماعي�ة النيابي�ة، أم�س األربعاء، 
عرض مشروع قانون التقاعد والضمان 
االجتماعي على البرلمان خالل تشرين 
الثاني المقبل بعد أن تقدم وزارة العمل 
مالحظاته�ا عليه، وف�ي حين بينت أنه 
يهدف إلى تخفيف العبء على الوظيفة 
الحكومي�ة، أك�دت أن�ه يتي�ح إمكانية 
حص�ول أصح�اب المه�ن الح�رة على 
رات�ب تقاعدي ح�ده األدن�ى 250 ألف 

دينار لتأمين مستقبلهم.
وق�ال رئيس اللجنة، صادق رس�ول 
»اللجن�ة تس�تعد لع�رض  إن  المحن�ا، 
والضم�ان  التقاع�د  قان�ون  مش�روع 
االجتماعي على مجل�س العمل بوزارة 
العمل خالل اليومين المقبلين، لدراسته 
وإعادت�ه للمجل�س بع�د إب�داء ال�رأي 

بشأنه«، مشيراً إلى إن ذلك قد »يستغرق 
ثالثين يوما في أكثر تقدير« .

»المش�روع  أن  المحن�ا،  وأض�اف 
لحماي�ة  ته�دف  م�ادة   180 يتضم�ن 
العام�ل عن�د إصابت�ه وضم�ان راتب�ه 
التقاعدي«، مبيناً أن »المشروع يتضمن 
فصل الضم�ان االختي�اري، الذي يتيح 
إمكانية حصول أصحاب المهن الحرة، 
والمزارعي�ن  والحدادي�ن  كالنجاري�ن 
وس�ائقي األجرة، على رات�ب تقاعدي 
من خ�الل دفع مبال�غ ش�هرية لدائرة 
الضم�ان االجتماعي تؤمن لهم ذلك في 

نهاية المطاف«.
العم�ل  لجن�ة  رئي�س  وأوض�ح 
أن  النيابي�ة،  االجتماعي�ة  والش�ؤون 
»الس�ن القانوني للتقاعد س�يكون 63 
س�نة، بواقع خدمة 25 سنة«، الفتاً إلى 
أن »نقاش�اً يدور حالياً بش�أن إمكانية 
إسهام الدولة بنسبة ثالثة بالمئة لدعم 

الصندوق«. وذك�ر المحنا، أن »القانون 
فتح باب االس�تثمار لألم�وال المودعة 
في الصن�دوق، لبن�اء مستش�فيات أو 

مؤسسات صحية للعمال«.
يعمل�ون  الذي�ن  العم�ال  وبش�أن 
بالقط�اع الخاص، قال رئي�س اللجنة، 
باس�تقطاع  يقض�ي  »المش�روع  إن 
14 بالمئ�ة كضم�ان يدفع من�ه العامل 
خمسة بالمئة، والباقي على رب العمل، 
مع إلزام األخير بالدفع وبعكسه يحاكم 
في محكمة العمل التي سيتم تفعيلها«، 
وتاب�ع أن »العقوب�ات الت�ي يمك�ن أن 
تفرضه�ا تلك المحكمة على  رب العمل 

تتضمن الغرامة والسجن«.
واس�تطرد المحن�ا، أن »المش�روع 
يهدف م�ن بين أم�ور أخ�رى، تخفيف 
الع�بء عل�ى الوظيفي�ة الحكومي�ة«، 
مؤكداً أن »الحد األدنى للراتب التقاعدي 
س�يكون 250 أل�ف دين�ار يتصاعد مع 

الخبرة والكفاءة«.
وواصل رئي�س اللجن�ة، أن »الجهة 
المختصة المسؤولة عن تسلم األموال 
س�تكون دائ�رة التقاع�د والضمان في 
وزارة العمل التي ستفعل بنحو كامل«، 
داعياً إلى ضرورة »القيام بحملة توعية 

بعد إقرار القانون من قبل البرلمان«.
الثانية  الحالي�ة  المس�ودة  وتعتب�ر 
للمش�روع الذي يخدم ش�ريحة العمال 
بع�د قانون العمل ال�ذي  صوت مجلس 
الن�واب العراق�ي علي�ه خالل جلس�ته 

ال�14 التي عقدت في 17 آب .
وكان مجل�س النواب صوت في)17 

اب 2015(، على قانون العمل الجديد.
يس�عى  المش�روع  أن  يذك�����ر 
إل�ى الحد م�ن التهافت عل�ى الوظائف 
عل�ى  بالحص�ول  ضمان�اً  الحكومي�ة 
التقاعد، مما خلق جيشاً من الموظفين 

وترهالً بالدولة.



لمحاربة »داعش« في سوريا

لوكال�ة  الس�ابق  المدي�ر  يح�اول 
األميركي�ة  المركزي�ة  االس�تخبارات 
)س�ي أي ايه( ديفيد بتراوس تس�ويق 
خطة جديدة لمواجهة تنظيم “داعش” 
ف�ي س�وريا: االعتم�اد عل�ى عناصر 
النص�رة«،  »جبه�ة  ف�ي  »معتدل�ة« 
وهو م�ا يذك�ر بالتقارير الت�ي راجت 
ف�ي الش�هور الماضية والت�ي تحدثت 
ع�ن تأييد أط�راف خليجي�ة، وغربية، 
لفكرة االستعانة ب�»النصرة« وغيرها 
م�ن الفصائ�ل األق�ل تكفيرا، لحس�م 
الح�رب مع كل من »داع�ش« والنظام 

السوري.
وعلى الرغ�م من أن فكرة بتراوس 
ق�د تس�بب إحراج�ا إعالمي�ا ل�إدارة 
األميركية التي وضعت »النصرة« على 
الئح�ة اإلرهاب، إال أن الفكرة قد تلقى 
قبوال ف�ي األوس�اط األميركي�ة التي 
يتمتع بت�راوس بعالق�ات جيدة معها 
بالنظر إلى ما يعتب�ره كثيرون نجاحا 
حققه هذا الجنرال األميركي من خالل 
فكرة »الصحوات« التي استخدمها في 
العراق لتقليص قوة تنظيم »القاعدة« 

هناك.
تباي�ن  ع�ن  جدي�د  تعبي�ر  وف�ي 
الروس�ية حول  المواق�ف األميركي�ة 
مسار التسوية في س�وريا، قال وزير 
الخارجية الروس�ي س�يرغي الفروف 
إن مطالب�ة دول غربية وعربية برحيل 
الرئيس السوري بشار األسد كمقدمة 
للش�روع ف�ي مكافحة اإلره�اب، أمر 
غي�ر واقعي، مش�دداً عل�ى أن الجيش 
الس�وري يمث�ل الق�وة األكث�ر فعالية 

لمواجهة »داعش«.
بيس�ت«  »ديل�ي  موق�ع  ونق�ل 
األميركي عن أربع�ة مصادر قولها إن 
بتراوس يحاول تس�ويق خطة جديدة 
تعتم�د على »جبهة النص�رة« من أجل 

مكافحة »داعش«.
وقالت المصادر إن بتراوس، القائد 
الس�ابق للقوات األميركية في العراق 
وأفغانس�تان، يحاول إقناع مسؤولين 
أميركيي�ن بدراس�ة فكرة االس�تعانة 

»جبه�ة  م�ن  »معتدلي�ن«  بأعض�اء 
النص�رة« التابعة لتنظي�م »القاعدة«. 
وذكر الموقع إن أح�د مصادره ناقش 

هذا الموضوع مع بتراوس مباشرة.
وأشار الموقع إلى أن فكرة بتراوس 
ترج�ع إل�ى خبرته ف�ي قي�ادة قوات 
االحت�الل في العراق ف�ي العام 2007، 
حيث كانت إحدى اس�تراتيجياته لهزم 
»القاع�دة« تعتم�د عل�ى »الصحوات« 
ووق�ف الدعم الس�ني للتنظيم والعمل 

مع الجيش األميركي.
وأوض�ح أن بتراوس عاد إلى لعبته 
القديم�ة، عب�ر اقتراحه إس�تراتيجية 
تعتمد على مسؤولين وعناصر مهمين 
في »النصرة«، خصوصاً أولئك الذين ال 

يحملون إيديولوجية »القاعدة«.
أميركي�ون،  مس�ؤولون  ووص�ف 
استطلع موقع »ديلي بيست« آراءهم، 
وش�به  بالخط�رة  بت�راوس  فك�رة 
ألن  للج�دل،  والمثي�رة  المس�تحيلة 

واش�نطن ب�دأت حربها ض�د اإلرهاب 
على خلفية هجمات »القاعدة« في 11 
أيلول العام 2001. كما س�تواجه هذه 
الفك�رة عقبات كبيرة بع�د أن أدرجت 
 2012 الع�ام  ف�ي  األميركي�ة  اإلدارة 
»جبهة النصرة« على قائمة المنظمات 
اإلرهابي�ة، وأم�ر الرئي�س األميرك�ي 
باراك أوباما باس�تهداف معاقل تابعة 

إلى »جماعة خراسان« في سوريا.
وذك�ر الموقع أن بت�راوس ال يزال 

يمل�ك تأثي�راً كبي�راً عل�ى مس�ؤولين 
وق�ادة  ون�واب  حاليي�ن  أميركيي�ن 
غربيين. وأش�ار مس�ؤولون إل�ى أنه 
يحاول تس�ويق فك�رة االعتم�اد على 
المقاتلين »المعتدلي�ن« في »النصرة« 
الذي�ن يحاربون »داعش« في س�وريا، 
لكنه�م انضم�وا إل�ى الجبهة بس�بب 

الهدف المشترك وهو إطاحة األسد.
يذكر أن الس�فير األميركي السابق 
لدى سوريا روبرت فورد كان دعا، في 

مقالة نشرت مؤخراً، إلى التفاوض مع 
»أحرار الش�ام« المتش�ددة، ووصفها 
بأنها »قد تكون م�ن أهم المجموعات 

التي تقاتل النظام السوري اآلن«.
م�ن جه�ة أخ�رى، ق�ال مس�ؤول 
حكوم�ي ترك�ي إن جندياً تركي�اً قتل 
وأصيب آخر في إطالق نار عبر الحدود 
من أراٍض يس�يطر عليها »داعش« في 
س�وريا. وأوض�ح أن الهجوم وقع في 
إقليم كيليس المتاخم ألراٍض يس�يطر 

عليها التكفيريون.
واعتبر وزي�ر الخارجية الروس�ي 
س�يرغي الفروف أن مطالب�ة الرئيس 
السوري بش�ار األسد بالرحيل كشرط 
مسبق للشروع في مكافحة اإلرهاب، 

أمر ضارٌّ وغير واقعي.
ودع�ا الف�روف، في خط�اب أمام 
موس�كو  معه�د  وأس�اتذة  ط�الب 
ل�وزارة  التاب�ع  الدولي�ة  للعالق�ات 
الخارجية الروس�ية، إلى »التخلي عن 
هذه المطالب، باعتبار أن ذلك سيسمح 
بزي�ادة فعالي�ة مكافح�ة اإلره�اب«، 
مؤكدا أن »هذا ه�و الهدف الذي ترمي 
مب�ادرة الرئي�س الروس�ي فالديمي�ر 

بوتين إلى إحرازه«.
وش�دد الف�روف عل�ى أن »بش�ار 
األس�د م�ا زال رئيس�اً ش�رعياً تماماً 
على الرغم م�ن التصريحات الغربية«. 
وقال: »إنهم يحاولون اليوم ربط سائر 
الخطوات التي يجب اتخاذها للتسوية 
في سوريا برحيل بشار األسد، باعتبار 
أنه لم يعد ش�رعياً، وهو النهج نفس�ه 
ال�ذي اعتم�دوه للقض�اء عل�ى صدام 
حس�ين ومعم�ر القذافي، لكن األس�د 

شرعي تماما«.
وتاب�ع أن »المب�ادرة الت�ي قدمها 
بوتي�ن ف�ي حزي�ران الماض�ي خالل 
اس�تقباله وزي�ر الخارجية الس�وري 
ولي�د المعل�م، تتعل�ق بتوحي�د جهود 
جمي�ع األط�راف الت�ي ت�درك الخطر 
الدول�ة  ال�ذي يمثل�ه تنظي�م  الكبي�ر 
والجماع�ات  )داع�ش(  اإلس�المية 
اإلرهابية األخ�رى«. وأوضح أن »هذه 
المب�ادرة موجهة، بالدرجة األولى إلى 
الجيش�ين السوري والعراقي والقوات 
الكردية، أي إلى كل القوات التي تواجه 

داعش بالسالح على األرض«.
»الجي�ش  أن  الف�روف  واعتب�ر 
السوري يمثل اليوم القوة األكثر فعالية 
التي تواجه داعش على األرض«. وقال: 
»من المستحيل أن يكون األسد شرعياً 
في ما يخص أغراض تدمير األس�لحة 
الكيميائية، في الوقت الذي ليس�ت له 
ش�رعية لمكافح�ة اإلره�اب. يبدو أن 

المنطق ناقص هناك«.

واشـنـطـن تـسـتـعـيـن بـ »الـنـصـرة«!

المنطق�ة  أم�راء  س�أل  ه�ال 
الخض�راء أنفس�هم ف�ي لحظة من 
لحظ�ات تبطره�م السياس�ي ع�ن 
ماهية الظروف القاهرة، التي دفعت 
أوالد الخايب�ة لمغ�ادرة الع�راق إلى 
غي�ر رجع�ة؟ وكي�ف توجه�وا مع 
أطفالهم وش�يوخهم نحو س�واحل 
البحر األبيض المتوس�ط، ليتشبثوا 
بحطام قوارب الموت، ويغرقوا في 

قيعان أغواره السحيقة ؟.  
الخض�راء  أم�راء  يس�مع  أل�م 
بأسطول سفن األحزان التي غادرت 
األمين  س�واحل )صقلي�ة( برفق�ة 
العام لألمم المتحدة )بان كي مون(، 

األورب�ي  االتح�اد  وبع�ض زعم�اء 
بع�د  اإلنس�انية  األوض�اع  لتقيي�م 
سلس�لة الكوارث التي راح ضحيتها 
مئات العراقيين الهاربين من جحيم 
التراكمات األمنية والخدمية الخانقة 

؟. 
أيعقل أن تمد المستشارة )أنجيال 
والش�فقة  الرحم�ة  ي�د  مي�ركل( 
األلماني�ة،  المناف�ي  ف�ي  ألهالين�ا 
فتحتضنه�م وترعاه�م وتوف�ر لهم 
األم�ن واألمان، وال تمت�د لهم أيادي 
الذين  المتظاهرين باإلحس�ان م�ن 
ال يحس�نون شيئا س�وى جني ثمار 
رحي�ق  وش�فط  الس�خية  المزاي�ا 

العطايا البرمكية ؟. أيعقل أن ينشغل 
بتحقي�ق  العراقي�ون  السياس�يون 
المزيد م�ن المكاس�ب النفعية على 
حس�اب الطبق�ات المس�حوقة من 
أوالد الخايب�ة م�ن دون أن يحاولوا 
ترقيع األوضاع المعيش�ية المزرية، 
وم�ن دون أن يكون له�م أي موقف 
وطن�ي في هذه الفواج�ع المتكررة 

؟. 
أال يعلم أمراء الخضراء بمحطات 
القط�ار الهنغاري�ة، الت�ي تحول�ت 
م�الذات  إل�ى  )بودابس�ت(  ف�ي 
طارئة ومخيمات تغ�ص بالالجئين 
العراقيي�ن ؟. أل�م يش�اهد األم�راء 

تل�ك اللقطات المخزي�ة التي ظهرت 
فيه�ا ص�ور الجث�ث المبعث�رة على 
الش�واطئ األوربي�ة ؟. أل�م يخجلوا 
م�ن أنفس�هم وهم يش�اهدون هذه 

المناظر المأساوية المؤسفة ؟. 
أي ضمائ�ر معطوب�ة ه�ذه التي 
فق�دت مروءته�ا وتنك�رت ألبن�اء 
ه�ذه  مصيب�ة  وأي  ؟،  جلدته�ا 
الت�ي وقع�ت ف�وق رؤوس�نا حت�ى 
يتح�ول أهلن�ا إل�ى مهاجري�ن غير 
بأجس�ادهم  يس�بحون  ش�رعيين، 
العاري�ة ف�ي بح�ار الل�ه الواس�عة، 
ويتنقل�ون مذعورين م�ن مرفأ إلى 
أخ�ر، تتقاذفه�م األم�واج العاتي�ة، 

وتبعثرهم التي�ارات المائية العنيفة 
ف�وق صخ�ور الس�واحل اليوناني�ة 
واإليطالية والتركي�ة ؟، وأي مصير 
أس�ود هذا ال�ذي ظ�ل ينتظرهم في 
الجزر النائية، ويطاردهم في عرض 

البحر ؟.
العال�م كله يق�ف اآلن بحزم مع 
العراقيي�ن الفاري�ن م�ن مخيم�ات 
الس�يرك السياسي، والمدن األوربية 
تحتض�ن الهاربي�ن نح�و مخيم�ات 
ال�ذل واله�وان م�ن دون أن نس�مع 
كلمة مواس�اة واح�دة يطلقها أمير 
من أمراءنا المنش�غلين ه�ذه األيام 
الوطني�ة  احتجاجاتن�ا  بتس�فيه 

المصيرية، وآالف القنوات الفضائية 
الغربية تنقل للعالم أبش�ع اللقطات 
المفزعة لقوارب الموت الغارقة في 
جوف البح�ر. بينما تنش�غل معظم 
الفضائي�ات العراقي�ة باس�تعراض 
الوعود الكاذبة التي يطلقها من قت 
آلخر بعض المحسوبين على إدارات 

تلك الفضائيات الرخيصة. 
أال يح�ق لن�ا بع�د هذه المآس�ي 
نطال�ب  أن  المؤس�فة  الوطني�ة 
حق�وق  وزارة  بإلغ�اء  الحكوم�ة 
اإلنس�ان العراقية، الت�ي لم يكن لها 
أي دور إنس�اني ف�ي ه�ذه الفاجعة 

المؤلمة.

ضحايا قوارب املوت
كاظم فنجان احلاممي

   بغداد / المستقبل العراقي

علم فلسطني باألمم 
املتحدة يغضب إرسائيل
     بغداد / المستقبل العراقي

أثار مش�روع قرار يسمح 
برفع العلم الفلس�طيني فوق 
مبن�ى األم�م المتح�دة ه�ذا 
إس�رائيل،  حفيظ�ة  الش�هر، 
الت�ي وصفت الخط�وة بأنها 
“انته�اك” للمب�دأ المتع�ارف 
المتح�دة برفع  عليه باألم�م 

علم الدول األعضاء فقط.
وطالب سفير إسرائيل في 
األمم المتحدة رون بروس�ر، 
األمي�ن العام لألم�م المتحدة 
ورئي�س  م�ون،  ك�ي  ب�ان 
لألم�م  العام�ة  الجمعي�ة 
المتحدة س�ام كوتيس�ا، إلى 
منع ه�ذه الخط�وة، وفق ما 
ذكرت وكالة “فرانس برس”.

وق�ال بروس�ور في رس�الة 
إلى ق�ادة األم�م المتحدة، إن 
ه�ي  الفلس�طينية  الخط�وة 
محاولة “للحصول على نقاط 
سهلة وال معنى لها في األمم 
المتحدة”، وأن هذا “ليس هو 
الطري�ق نحو الحص�ول على 
دولة، وهذا ليس الطريق نحو 

السالم”.
وتم تقديم مش�روع قرار 
إل�ى الجمعي�ة العام�ة لألمم 
المتح�دة قب�ل أي�ام، يطل�ب 
فلس�طين  دول�ة  عل�م  رف�ع 
والفاتيكان إل�ى جانب إعالم 
إذ  األخ�رى،  ال��193  ال�دول 
بصف�ة  الدولت�ان  تحظي�ان 
مراق�ب غي�ر عض�و باألم�م 

المتحدة.
ومن المتوقع ان يتم طرح 
مشروع القرار للتصويت قبل 
15 سبتمبر الجاري. وتقدمت 

بالمشروع 21 دولة .
وم�ن المق�رر أن يتوج�ه 
الرئيس الفلس�طيني محمود 
ال�وزراء  ورئي�س  عب�اس، 
نتانياهو  بنيامين  اإلسرائيلي 
إلى مقر األمم المتحدة في 25 
للمشاركة  الجاري،  س�بتمبر 
ف�ي قم�ة مكافح�ة الفق�ر، 
للجمعية  السنوي  واالجتماع 

العامة.

آبار النفط السعودية يف خطر
     بغداد / المستقبل العراقي

 ش�ب حری�ق الهب ف�ي اح�دى المناطق 
النفطیة تابعة لشرکة آرامکو بشرق المملكة 
الس�عودية قبل أيام حي�ث راح فيها ما ال يقل 
ع�ن ١١ قتي�ال و ٢٥٥ جريح�ا، کم�ا جاء في 

موق�ع الوع�ي نيوز.وأعلنت وس�ائل اإلعالم 
الس�عودية بأن هذا الحادث غي�ر إرهابي في 
حال أن األدلة تش�ير الى تورط جماعة داعش 
بالحادث لإنتقام  ضد ما قامت به السعودية 
في اآلونة األخيرة بإعتقال العديد من العانصر 
التابع�ة لداعش.وهنا الس�ؤال ب�أن لماذا هذا 

الحريق يش�ب في مناط�ق آرامكو النفطية؟! 
ويجب القول أن السعودية لعبت دورا أساسيا 
في هبوط أسعار النفط في األسواق العالمية 
مما جعل�ت دول المصدرة للنف�ط أن تتضرر 
باإلضاف�ة الى تضرر جماع�ة داعش حيث أن 
األخي�رة تعد حاليا مص�ّدرة للنفط عبر تركيا 

للعالم وبق�وة وتحصد يوميا عدة ماليين من 
الدوالرات.وعلى هذا االساس یظهر ان داعش 
وراء الحري�ق ف�ي منطق�ة آرامك�و النفطية 
حيث تريد أن توصل للمس�ؤولين السعوديين 
رس�الة تهديد بأن “قواعد النقطية السعودية 

في معرض الخطر”.

إيران تشكل »جبهة موحدة«
ضد إرسائيل

     بغداد / المستقبل العراقي

أکد وزی�ر الخارجیة االیراني 
محم�د ج�واد ظری�ف ض�رورة 
تشکیل جبهة موحدة امام العدو 
الصهيوني والمح�اوالت الرامية 

الى اثارة التفرقة.
وق�ال ظري�ف خ�الل لقائ�ه 
زعي�م ح�زب النهضة التونس�ي 
راش�د الغنوش�ي، ان العبور من 
ه�ذه المرحلة بحاج�ة الى فطنة 
الش�خصيات والق�ادة المعتدلين 
العال�م  ان  والحكماء.واض�اف، 
االس�المي يواجه الي�وم خطري 
اللذي�ن  والطائفي�ة،  التط�رف 
مص�در  يش�كال  ان  بامكانهم�ا 

مشاكل جادة للجميع.
الخارجي�ة  وزي�ر  وتاب�ع 
اس�تعداد  عل�ى  انن�ا  االيران�ي، 
للتعاون مع جميع االصدقاء الذين 
يؤمنون بضرورة تش�كيل جبهة 

الصهيوني  الع�دو  ام�ام  موحدة 
وفي مواجهة المحاوالت الرامية 
الى اث�ارة التفرقة.واعتبر تونس 
بين  السياس�ي  للتعاط�ي  مث�اال 
الفئ�ات المختلف�ة واض�اف، انه 
علين�ا جميع�ا العمل ع�ن طريق 
والمس�ار  والتعاط�ي  الح�وار 
االح�داث  ووق�ف  السياس�ي 
المؤسفة التي تحدث في سوريا 

واليمن والعراق وليبيا.
م�ن جانب�ه هنأ زعي�م حزب 
النهضة التونس�ي خ�الل اللقاء، 
االيران�ي،  والش�عب  الحكوم�ة 
لمناس�بة االنتص�ار الحاصل في 
النووية.واش�ار  المفاوض�ات 
ال�ى حرم�ة اراق�ة دم�اء االفراد 
ولفت الى تاكيد الدين االس�المي 
على الس�الم والتعاي�ش ورعاية 
حقوق االخري�ن، مؤكدا ضرورة 
االصالح بين المسلمين ومعالجة 

الخالفات بينهم عبر الحوار.

أزمة املهاجرين تتفاقم: آالف يتدفقون عىل األرايض 
اليونانية

     بغداد / المستقبل العراقي

المهاجرين على  آالف  يتدف�ق 
األراض�ي اليونانية مع اس�تعداد 
الحكومة إلجراء مباحثات بشأن 
سبل التعامل مع العدد الهائل من 
الناس الذين يصلون إلى س�واحل 
تحمالن  البالد.واتجهت سفينتان 
أكثر من 4200 ش�خص إلى ميناء 
بيراي�وس الثالث�اء م�ن جزي�رة 

ليسبوس.
األوروب�ي  االتح�اد  ويكاف�ح 
بدول�ه للتعام�ل م�ع تدف�ق غير 

مسبوق للمهاجرين.
متقطع�ة  الس�بل  ت�زال  وال 
معظمه�م  األش�خاص،  بمئ�ات 
من دول الش�رق األوس�ط، خارج 
محطة سكة حديد في المجر بعد 
أن منعته�م الش�رطة من الس�فر 

إلى دول االتحاد األوروبي.
مرددين  المحتش�دون  وصاح 

“ألماني�ا” و”الحري�ة”، ولوح�وا 
بتذاك�ر القطارات بعدم�ا أجبروا 
كيلت�ي  محط�ة  مغ�ادرة  عل�ى 
ف�ي العاصم�ة المجرية.ويق�ول 
إنه�م  المج�ر  ف�ي  مس�ؤولون 
األم�ن  اس�تعادة  عل�ى  يعمل�ون 
والنظ�ام وتطبي�ق قواعد االتحاد 
األوروبي.وتق�ول وكال�ة مراقبة 
األوروب�ي،  باالتح�اد  الح�دود 
إن  باس�م فرنتك�س،  المعروف�ة 
إل�ى  وصل�وا  مهاج�ر  أل�ف   23
اليونان األس�بوع الماضي وحده، 
بزيادة 50 في المئة عن األس�بوع 

السابق.
ووص�ل أكث�ر م�ن 160 أل�ف 
شخص إلى اليونان العام الحالي، 
وه�و ع�دد يف�وق إجمال�ي عدد 
المتدفقين على البالد طوال العام 

الماضي كله.
وتق�ول الحكوم�ة اليوناني�ة 
إنه�ا تفتقر إل�ى الم�وارد لرعاية 

العدد الكبير من البشر المتدفقين 
عل�ى الب�الد، غي�ر أن منظم�ات 
اإلغاث�ة تقول إنه يج�ب أن تفعل 
الس�لطات اليوناني�ة أكث�ر مم�ا 
تفعل اآلن.وكان الرئيس اليوناني 
ق�د  بافلوبول�وس  بروكوبي�س 
اتص�ل الثالثاء بنظيره الفرنس�ي 
فرنس�وا هوالند وطلب مناقش�ة 
الوضع الذي تواجهه اليونان على 
مس�توي أوروب�ي رفيع.وتق�ول 
شرطة النمسا إن أكثر من 3 آالف 
و500 ش�خص وصلوا إل�ى فيينا 
عل�ى متن قط�ارات ي�وم االثنين 
بعدما سمحت السلطات المجرية 
بالس�فر من بودابس�ت م�ع أنهم 
لالتح�اد  تأش�يرات  يملك�ون  ال 
بالفع�ل  وصل�ت  األوروبي.وق�د 
قطارات تق�ل مئ�ات المهاجرين 
األلماني�ة  ميوني�خ  مدين�ة  إل�ى 
بعدما تخلت المجر عن محاوالت 
لتسجيلهم وفقا لقواعد أوروبية.

البنتاغون ينضم ألبل وبوينغ: 
تطوير تقنية قابلة لالرتداء

     بغداد / المستقبل العراقي

 انضم�ت وزارة الدفاع األميركية إلى ش�ركتي أبل وبوينغ 
وجامع�ة هارف�ارد وغيره�ا لتطوي�ر وتصني�ع إلكتروني�ات 
هجينة مرنة يمكن للجنود ارتداؤها أو جعلها جزءا من جس�م 
طائ�رة أو أي وس�يلة أخ�رى تس�تخدم فيها.ويدف�ع التط�ور 
المتس�ارع للتقني�ات الحديث�ة وزارة الدف�اع األميركي�ة إل�ى 
البحث عن ش�راكات م�ع القطاع الخاص بدال م�ن تطوير تلك 
التقنيات بنفسها، وفقا لمسؤولين بالوزارة.وقال وزير الدفاع 
األميركي أش�تون كارتر إن الوزارة ستنضم إلى كونسورتيوم 
)اتحاد( “فليكس تك أاليانس” الذي يضم 162 شركة وجامعة 
ومجموع�ات أخرى ابتداء م�ن بوينغ وأب�ل وجامعة هارفارد 
وحتى شركات مثل “أنظمة بوليمر أدفانتيست أكرون” وكلية 
المجتمع “كاالمازو فالي“.وأوضح كارتر أنه كان يضغط على 
وزارة الدف�اع للتفكير خارج الصندوق الخماس�ي )بنتاغون( 
واالستثمار في مجال اإلبداع في وادي السيليكون ومجتمعات 
التقنية عبر البالد، وقال “اآلن اتخذنا خطوة أخرى ُقدما” في هذا 
الصعيد.ش�فقنا نقال عن رویترز٬وأضاف أن “هذه تكنولوجيا 
ناش�ئة تس�تخدم مواد مرن�ة متقدمة م�زودة بدوائر وأجهزة 
استشعار وطاقة وتدمجها برقائق سيليكون رفيعة حتى تنتج 
ف�ي نهاية األمر الجيل الجديد من المنتج�ات اإللكترونية“.في 
حين قال مس�ؤول في وزارة الدف�اع إن التقنية الجديدة تهدف 
إل�ى اس�تخدام التقني�ات المتقدمة لصن�ع إلكتروني�ات مرنة 
يمكن دمجها بمستشعرات وارتداؤها من قبل الجنود، ويمكن 
اس�تخدامها في نهاية المطاف في السفن والطائرات الحربية 
من أجل مراقبة س�المة هياكلها في الوقت الحقيقي.وأوضح 
أن الحكوم�ة األميركي�ة ستس�اهم في الكونس�يرتيوم بمبلغ 
75 ملي�ون دوالر على مدى خمس س�نوات، وس�يضيف اتحاد 
الش�ركات الذي يديره مختبر أبحاث س�الح الجو األميركي 90 
مليون دوالر، كما ستقدم الحكومات المحلية المزيد من المال 

بحيث يصل إجمالي التمويل إلى 171 مليون دوالر.
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مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي

العدد 432 
م / نرش فقدان

قررت ه�ذه املحكمة نرش فقدان املدعو ) اياد عيل 
حم�د ( الذي فقد يف محافظة كرك�وك بتاريخ 2 / 
11 / 2014 ول�م يعرف يشء عن مصريه لحد االن 
وع�ىل من يعثر علي�ه وتتوفر لدي�ه معلومات عنه 
االتص�ال بذوي�ه الس�اكنني يف قضاء بل�د / ناحية 
االس�حاقي / ابو صفة او مركز رشطة االسحاقي 

خالل شهر من اليوم التايل لنرش االعالن 
القايض
حردان خليفة جاسم

���������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلد

العدد 1884 
م / نرش فقدان

قدم�ت املدع�وة رساب نارص حس�ني كاظ�م طلبا 
اىل ه�ذه املحكم�ة تدعي فيه فق�دان زوجها كريم 
عب�د الهادي جعف�ر صالح الربيع�ي والذي فقد يف 
قض�اء بلد – منطقة محط�ة بلد بتاريخ 12 / 6 / 
2014 بعد ان قام�ت مجموعة ارهابية باختطافه 
ولم يع�رف اي يشء عن مصريه لحد االن وهو من 
سكنة محافظة صالح الدين – قضاء بلد – السوق 
الكبري  فعىل من لديه معلومات عنه االتصال بذويه  

مع التقدير .
القايض

يعرب عيل جاسم 
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بلد
العدد 443 / ش / 2015 

اعالن
اىل املدع�ى عليه�ا / ورود جواد كاظ�م / مجهولة 

محل االقامة  .
اقام املدعي محمد رش�يد حس�ني  الدعوى املرقمة 
443 / ش / 2015 والتي يطلب فيها اثبات الزواج 
الواق�ع بينكم�ا بتاري�خ 3 / 12 / 1997 عىل مهر 
معجله مائة الف دينار مقبوض ومؤجله ثالثمائة 
الف دين�ار باق بالذمة عند اليرس واملطالبة واثبات 
نس�ب اطفالك�م كل من مصطفى تول�د 6 / 11 / 
1998 وحس�ن املجتب�ى تول�د 29 / 10 / 2007 
وحس�ني تول�د 6 / 6 / 2013 وبن�ني تولد 2 / 1 / 
2000 واثب�ات الط�الق الخارجي الواق�ع من قبله 
بتاري�خ 20 / 5 / 2015 وبالنظ�ر ملجهولية محل 
اقامت�ك قررت ه�ذه املحكمة تبليغ�ك بصحيفتني 
محليتني وقد تم تحديد يوم 13 / 9 / 2015 موعدا 
للمرافع�ة بالدعوى اعاله وعلي�ك الحضور باملوعد 
اع�اله ويف حالة ع�دم حضورك او م�ن ينوب عنك 

قانونا سوف تجري املرافعة بحقك وفق االصول .
القايض
يعرب عيل جاسم

���������������������������������
محكمة االحوال الشخصية يف الشعب

العدد / 7666 
اعالن

قدم�ت املس�تدعية ) الهام جبار عب�اس ( طلبا إىل 
ه�ذه املحكمة تروم فيه نصبه�ا قيمة عىل زوجها 
) عامر قاس�م حنون ( لفقدانه بتاريخ 26 / 10 / 
2006 ووصية عىل اوالدها القارصين ) نور الهدى  
وك�رار وزهراء وفاطمة وقاس�م ( فعىل من تتوفر 
لدي�ه املعلوم�ات حول الطل�ب اع�اله الحضور إىل 

هذه املحكمة لالدالء بها .
القايض

محمد عبد الله جاسم 
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف ابي غريب
العدد 1570 / بحث / 2015 

إىل املدعى عليه / خلدون فالح خلف
بناءا عىل الدعوى الرشعية املقامة من قبل املدعية 
ش�يماء رباح خلف ضد املدع�ى عليه خلدون فالح 
خلف والتي سجلت لدى هذه املحكمة بالعدد 1570 
/ بحث / 2015 والتي تطلب فيها بتصديق الطالق 
الخارج�ي الواقع خارج املحكمة بتاريخ 17 / 6 / 
2015 ولثبوت مجهولية عنوان سكن املدعى عليه 
من قبل القائم بالتبليغ املبلغ القضائي املنسوب إىل 
رئاسة محكمة استئناف االنبار فقد قرر تبليغه يف 
صحيفتني محليت�ني مختلفتني بالحضور إىل هذه 

املحكمة صباح يوم 6 / 9 / 2015 .
القايض

قاسم جرو كاظم 
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة
العدد 662 / ش / 2015 

اعالن
إىل املدعى عليه / هشام هادي عبد محمد

اقام�ت املدعية من�ى عيل مزيري الدع�وى املرقمة 
اع�اله امام هذه املحكمة تطلب فيها ضم حضانة 
اطفالها س�جاد وزين�ب وعيل ابناء هش�ام هادي 
عبد حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ لذا تقرر تبليغك 
بالنرش يف صحيفتني يوميت�ني محليتني بالحضور 
ام�ام ه�ذه املحكمة يف جلس�ة املرافع�ة املوافق 9 
/ 9 / 2015 الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حالة 
عدم حضورك تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا وفق 

القانون .
القايض
ابراهيم احمد سالم

���������������������������������
فقدان

الجامع�ة  م�ن  الص�ادرة  الهوي�ة  من�ي  فق�دت 
التكنلوجية قس�م علوم الحاس�بات بأسم الدكتور 
/ احمد حس�ني عليوي فمن يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار .
���������������������������������

محكمة بداءة املعقل
العدد/7/مواد شخصية/2015

اعالن 
اىل املدعى عليه )امجد جمال مطر( 

اقام�ت املدعية )ماري انتص�ار جرد(  دعوى املواد 
الش�خصية املرقم�ة )7/مواد ش�خصية /2015( 
ل�دى هذه املحكمة تطالبك فيه�ا بتاييد حضانتها 
للق�ارصه )ران�ي( وقد ع�ني  ي�وم 2015/9/9  
موع�دا للمرافعة وملجهولية محل اقامتك  حس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ وتايي�د املخت�ار يف منطقة 
ح�ي الحس�ني انتقال�ك اىل جه�ة مجهول�ة ق�رر 
تبليغ�ك    بصحيفتني محليت�ني يوميتني ويف حالة 
عدم حضورك اىل املرافعة سوف يتم اجراء املرافعة 

بحقك غيابيا وفق القانون.
القايض

مصطفى شاكر عيل
 ����������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ البرصة
رقم االضبارة/ 2015/1200

التاريخ/ 2015/9/2
اعالن

اىل املنفذ عليه 
رائد عيل باهض

لق�د تحقق له�ذه املديرية من خ�الل رشح القائم 
بالتبلي�غ ومصادقة مختار  املجلس البلدي ملنطقة 
حي الخ�راء انك مجه�ول مح�ل االقامة وليس 
لك موط�ن دائم او مؤقت او مخت�ار  يمكن اجراء 
التبلي�غ عليه واس�تنادا للم�ادة )27( م�ن قانون 
التنفي�ذ تق�رر تبليغك اعالنا بحالض�ور يف مديرية 
تنفي�ذ الب�رصة خالل خمس�ة ع�رش يوم�ا تبدأ م 
نالي�وم التايل للنرش ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
علم�ا انك مدين بمبلغ قدره )230712640( فقط 
مائتان وثالثون مليون وس�بعمائة واثنا عرش الف 
وس�تمائة واربعون دين�ار اىل الدائن عب�د العباس 

جميل خري الله.
املنفذ العدل
ضاري صباح حسني

اوصاف املحرر
قرار محكمة بداءة البرصة املرقم 1225/ب/2015 

يف 2015/8/12

مجلس االقضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد 1470/بحث/2015

التاريخ 2015/9/2
اعالن

اىل املدعى عليه / عامر سلطان قاسم
اقام�ت املدعي�ة ارساء عم�ر محم�د   الدعوى   
املرقمة 147/بح�ث/2015 ضدك تطلب فيها 
الحكم بنفق�ة ماضية ومس�تمرة وقد لوحظ 
م�ن الرشح الوارد  من املجل�س البلدي ملنطقة 
الرباضعية ان�ك مرتحل اىل جهة مجهولة وغري 
معلومة  عليه تقرر تبليغك اعالنا    بصحيفتني 
محليت�ني  يوميت�ني بالحض�ور ام�ام ه�ذه 
املحكمة صباح ي�وم 2015/9/13 اما مكتب 
الباح�ث االجتماع�ي وعن�د عدم حض�ورك او 
من يمثلك س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون.
القايض
غازي داود سلمان

���������������������������������
مجلس االقضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البرصة

العدد 1469/بحث/2015
التاريخ 2015/9/2

اعالن
اىل املدعى عليه / عامر سلطان قاسم

اقام�ت املدعي�ة ارساء عم�ر محم�د   الدعوى   
املرقم�ة  1469/بح�ث/2015 ض�دك تطل�ب 
فيها الحكم بمشاهدة واصطحاب  وقد لوحظ 
م�ن الرشح الوارد  من املجل�س البلدي ملنطقة 
الرباضعية ان�ك مرتحل اىل جهة مجهولة وغري 
معلومة  عليه تقرر تبليغك اعالنا    بصحيفتني 
محليت�ني  يوميت�ني بالحض�ور ام�ام ه�ذه 
املحكمة صباح ي�وم 2015/9/13 اما مكتب 
الباح�ث االجتماع�ي وعن�د عدم حض�ورك او 
من يمثلك س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون.
القايض
غازي داود سلمان

���������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد:1472//ب/2015
التاريخ:1 /2015/9

اعالن
اىل املدعى عليهما  / 1 � شمخي جرب شالكه

2 � مرية جرب شالكة
اق�ام املدع�ي   عزي�ز كاظم خض�ري  الدعوى      
البدائي�ة   املرقم�ة 1472/ب/2015  ضدكما 
والبال�غ  البدل�ني  ف�رق  في�ه  يطل�ب  وال�ذي 
)100,000,000( مائة مليون دينار عن العقار 
تسلس�ل 18/57 املاجدية بتاريخ 2004/5/1 
بب�دل ق�دره )40,000,000( اربع�ون مليون 
دينار وقد اس�تلما كام�ل املبلغ برورة   نقل 
امللكي�ة اال انهم�ا ممتنع�ني عن ذل�ك ولتعذر 
تبليغكم�ا وملجهولي�ة محل اقامتكما حس�ب 
رشح مبل�غ مركز رشط�ة كرمة عيل واملجلس 
البلدي ملنطق�ة الهارثة / اللطي�ف عليه تقرر 

تبليغك اعالنا 
    بصحيفت�ني    محليت�ني يوميتني بالحضور 
امام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق 
2015/9/13 وعند عدم حضوركما او ارسال 
م�ن ين�وب عنكم�ا قانون�ا س�تجري املرافعة 

بحقكما غيابا وعلنا وفق االصول.
 القايض االول
ليث جرب حمزة

�������������������������������������
    مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة الفاو

العدد:50/ب/2015
التاريخ:31 /2015/8

اعالن
اىل املدعى عليه/ حنظل خليل حنظل 

اق�ام املدع�ي   طال�ب كري�م فدع�م  الدعوى      
البدائي�ة   بالع�دد 50/ب/2015  ام�ام ه�ذه 
املحكم�ة  يطل�ب فيه�ا تمليكه ال�دار املرقمة 
)2/167(م6 الف�او    وملجهولية  محل اقامتك 
يف الوقت الحارض حس�ب كت�اب مركز رشطة 
ورشح   2015  7/8 يف   9532 بالع�دد  الف�او 
املجل�س املح�يل يف قض�اء الف�او علي�ه تقرر 
تبليغ�ك ن�رشا بواس�طة   محليت�ني محليتني  
يوميت�ني للحضور امام هذه املحكمة يف موعد 
املرافع�ة صب�اح ي�وم 2015/9/21 ويف حالة 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا 
س�وف تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلنا 

حسب االصول.
القايض
احمد سعيد طعمه

�������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة جنايات القادسية

العدد 917/ج/2015
التاريخ/2015/8/26

اىل / املتهمني الهاربني كل من  

التهامك�م يف الدع�اوي الجزائي�ة املبينة اعاله 
وف�ق امل�واد القانوني�ة املبين�ة ازاء كل منك�م 
ولهروبك�م ومجهولي�ة مح�ل اقامتك�م فقد 
تق�رر تبليغك�م اعالن�ا بواس�طة صحيفت�ني 
محليت�ني بالحضور امام هذه املحكمة صباح 
ي�وم 2015/10/25 ويف حالة  عدم حضوركم 
سوف تجري املحاكمة بحقكم غيابيا وحسب 

االصول.
القايض

حيدر جواد رديف
رئيس محكمة جنايات القادسية

 ����������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة جنايات القادسية

العدد 930/ج/2015
التاريخ/2015/8/30

اىل / املتهمني الهاربني كل من  

التهامك�م يف الدع�اوي الجزائي�ة املبينة اعاله 
وف�ق امل�واد القانوني�ة املبين�ة ازاء كل منك�م 
ولهروبك�م ومجهولي�ة مح�ل اقامتك�م فقد 
تق�رر تبليغك�م اعالن�ا بواس�طة صحيفت�ني 
محليت�ني بالحضور امام هذه املحكمة صباح 
ي�وم 2015/10/26 ويف حالة  عدم حضوركم 
سوف تجري املحاكمة بحقكم غيابيا وحسب 

االصول.
القايض

عبد الله حريز جبار
رئيس محكمة جنايات القادسية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة جنح الديوانية
العدد 156/ 

التاريخ/2015/8/26
اىل / املتهمني الهاربني كل من

اس�م املته�م                             امل�ادة القانوني�ة         
رقم الدعوى  

1� حي�در مه�دي دح�روب                229ق ع         
1833/ج/2015

2� خش�ان عب�د الل�ه ش�داد                  456 ق ع      
1548/ج/2015

التهامكم يف الدعاوي الجزائي�ة املبينة اعاله وفق 
امل�واد القانوني�ة املبينة ازاء كل منك�م ولهروبكم 
ومجهولية محل اقامتكم فقد تقرر تبليغكم اعالنا 
بواسطة صحيفتني محليتني بالحضور امام هذه 
املحكم�ة صباح يوم 2015/10/8 ويف حالة  عدم 
حضوركم س�وف تجري املحاكمة بحقكم غيابيا 

وحسب االصول.
القايض حسن  عيل فارس

����������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة جنح الديوانية

العدد 1277/ ج/2015
التاريخ/2015/8/13

اعالن
اىل / املدان الهارب )حسني حاكم خليف( 

اصدرت هذه املحكمة وبالدعوى الجزائية املرقمة 
 2015/8/13 امل�ؤرخ  قراره�ا  1277/ج/2015 
واملتضم�ن تجريمك وفق احكام امل�ادة 459 ق.ع 
وحكمت عليك بالحبس البس�يط ملدة اربعة اشهر 
عن ش�كوى املشتكية زينة فليح مهدي وبالحبس  
البس�يط ملدة اربعة اش�هر عن ش�كوى املشتكية 
زهرة جاسم محمد ولك حق االعرتاض عىل الحكم 
املذكور خالل ثالثة اش�هر من الي�وم التايل للنرش 
وبعكس�ه يصبح الحك�م الغيابي بمنزل�ة الحكم 

الوجاهي.
القايض
حسن عيل فارس

��������������������������������������
رقم اإلخطار   273 / 2015
إعالن

م�ن / محكم�ة ق�وى األم�ن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

إىل / املته�م الهارب )الرشطي م�روان ماهر ثامر  
( املنس�وب إىل قي�ادة حدود   املنطق�ة الرابعة   ملا 
كن�ت متهم�ا وفق امل�ادة/ 5 م�ن ق.ع.د رقم 14 
لس�نة 2008  لغيابك ع�ن مقر عملك م�ن تاريخ 

2014/8/4 ولحد االن   
وبم�ا إن محل اختفائ�ك مجهول اقت�ى تبليغك 
به�ذا اإلعالن ع�ىل إن تحر أم�ام محكمة قوى 
األمن الداخيل للمنطقة الخامس�ة بالبرصة خالل 
م�دة ثالثون يوما من تاري�خ تعليق هذا اإلعالن يف 
مح�ل إقامت�ك وتجيب عن التهم�ة املوجهة ضدك 
وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا 
وتحج�ز أموال�ك املنقولة والغ�ري املنقولة ويطلب 
م�ن املوظفني العموميني إلقاء القبض عليك أينما 
وجدت وتس�ليمك اىل اقرب سلطة حكومية وإلزام 
األهلي�ني الذين يعلم�ون بمحل اختفائ�ك بإخبار 
الجهات املختصة استنادا  للمادة 69 / أوال وثانيا 
وثالثا ورابعا من قانون أصول املحاكمات الجزائية 

لقوى األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رشكة توزيع املنتجات النفطية /رشكة عامة /هيئة توزيع اجلنوب )فرع ميسان(
مناقصة رقم )3( لسنة 2015

) اعادة انشاء ساحة غاز ونفط الفرج احلكومية(
تعل�ن رشك�ة توزي�ع املنتجات النفطي�ة )رشكة عام�ة( هيئة توزي�ع الجنوب / فرع ميس�ان 
ع�ن مناقص�ة )  اعادة انش�اء  س�احة غاز ونف�ط الفرج الحكومي�ة ( وبمبل�غ تخميني قدره 
)1,228,068,000( ملي�ار ومائتان وثمانية وعرشون مليون وثمانية وس�تون الف دينار ضمن 
املوازنة الراس�مالية لعام 2015 حس�ب الرشوط العامة واملواصفات التي يمكن الحصول عليها 
من الشعبة القانونية /فرع ميسان لقاء مبلغ قدره )500,000( خمسمائة الف دينار غري قابل 

للرد. 
فع�ىل الرشكات املتخصصة واملقاولني واملصنف�ني من ذوي الخربة واالختصاص من الدرجة )5( 
الخامس�ة )انشائية � كحد ادنى( والراغبني باالشرتاك باملناقصة واملجددة هوياتهم وممن سبق 
له�م القيام باالعم�ال املماثلة مراجعة مقر الفرع /الش�عبة القانونية /اس�تالم العطاءات وان 
يكون رأس مال الرشكة ان ال يقل عن )2( مليار دينار وتعترب الرشوط العامة للمقاوالت لالعمال 
الهندسية وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 جزء ال يتجزء من العقد وسيتم 

اعتماد النسب الرتجيحية املرفقة طيا وثائق املناقصة.
املستمسكات املطلوبة :

1 � تقديم العطاء بظرف موقع ومختوم ومغلق مثبت عليه اس�م املناقصة ورقمها واسم  مقدم 
العطاء  وعنوانه ويف )3( ثالثة ظروف )ظرف يحتوي عىل املستمسكات االصولية ،ظرف يحتوي 

عىل العرض الفني ومنهاج تقديم االعمال ،ظرف يحتوي عىل العرض التجاري للرشكة(.
2 � ارفاق وصل رشاء تفاصيل املناقصة )النسخة االصلية( 

3 � تقديم خطاب ضمان او صك مصدق يمثل التامينات االولية بمبلغ مقطوع )1%( من الكلفة 
التخميني�ة يق�دم  المر رشكة توزيع املنتج�ات النفطية )رشكة عامة( فرع ميس�ان صادر من 
مرصف عراقي معتمد. خطابات الضمان يجب ان تكون من مصارف معتمدة وال يقل رأسمالها 
ع�ن )250( ملي�ار دينار وكذلك غ�ري محضور التعامل معها( ويوض�ع يف ظرف منفصل ومغلق 
وموقع ومختوم ومسجال عليه اسم املناقصة ورقمها رشط ان تكون الصكوك وخطابات الضمان 

باسم مقدمي العطاءات حرصا وان تكون نافذة ملدة )3( ثالثة اشهر بعكسه يهمل العطاء
4 � ذك�ر العن�وان الكام�ل ملوقع الرشكة او املق�اول )املوقع ،رقم املحلة  والزق�اق ، رقم الدار او 

الشقة ، رقم الهاتف ،الربيد االلكرتوني ، النقاط الدالة لسكن املدير املفوض( 
5 � كت�اب الهيئة العامة للرائب  )عدم املمانعة( لعام 2015 معنون اىل رشكة توزيع املنتجات 

النفطية /رشكة عامة

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية/ الفرات االوسط

اعالن  مناقصة  حملية
HG _6_2015   : رقم املناقصة

عنوان املناقصة : تجهيز مادة كارس االستحالب 
التبويب : 321   

تعل�ن املديري�ة العامة النتاج الطاقة الكهربائية/  الفرات االوس�ط عن  اجراء 
مناقص�ة )  تجهي�ز م�ادة كارس االس�تحالب(   ملحط�ة كهرب�اء الحيدري�ة  

الغازية. 
فع�ىل الراغبني م�ن ال�رشكات واملكاتب التخصصية املس�جلة   داخ�ل العراق 
وخارج�ه  مراجعة قس�م الش�ؤون التجارية يف مقر املديري�ة الكائن يف مدينة 
الحل�ة / منطقة الجمعية / خل�ف محطة كهرباء الحلة الغازية للحصول عىل 
رشوط االشرتاك باملناقصة واملواصفات والكميات لقاء مبلغ قدره )150,000( 
مائة وخمس�ون الف دينار ال غريها  غري قابل لل�رد اال يف حالة الغاء املناقصة 
م�ن قب�ل املديرية حي�ث يعاد ثم�ن رشاء وثائق املناقصة فق�ط دون تعويض 
مقدمي العطاءات ويكون تقديم العطاءات يف مقر املديرية واخر موعد الستالم 
العط�اءات هو الس�اعة الثانية عرش ظه�را من يوم الغل�ق 2015/9/28 ويف 
حال كون موعد الغلق يف عطلة رس�مية يكون الفتح  يف بداية االدوام الرس�مي 
للي�وم الذي يلي�ه وان املديرية غري ملزمة بقبول اوط�أ العطاءات ويتحمل من 
ترس�و عليه املناقصة اجور النرش واالعالن علما ان املبلغ التخميني للمناقصة 
ه�و )408,000,000( اربعماءة وثمانية  مليون  دينار عراقي ملنش�أ امريكي  

وحسب الجدول املرفق مع االوليات  مع مراعاة ما ييل :
1 � من اهم املعايري االساسية يف تقديم العطاءات هي قرص فرتة تنفيذ العمل

2 � املديرية غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
3 � يتم تقديم العطاء والتامينات بنفس عملة املبلغ التخميمي

للمعلومات يتم نرش التفاصيل الخاصة بالطلبات املعلنة  ملديريتنا عىل العنوان 
التايل :

 WWW.epmf.moelc.gov.iq : املوقع االلكرتوني ملديريتنا

رقم اإلخطار   282 / 2015
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة
إىل / املته�م الهارب )الرشطي فالح عبيد هليل  ( املنس�وب إىل قيادة 
ح�رس ح�دود  املنطق�ة الرابعة   ملا كن�ت متهما وفق امل�ادة/ 5 من 
 X49910Z  ( ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008  الختالسك املسدس املرقم

( مع كافة ملحقاته .
وبم�ا إن مح�ل اختفائك مجهول اقتى تبليغ�ك بهذا اإلعالن عىل إن 
تحر أمام محكمة قوى األمن الداخيل للمنطقة الخامسة بالبرصة 
خالل مدة ثالثون يوما م�ن تاريخ تعليق هذا اإلعالن يف محل إقامتك 
وتجي�ب عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري 
محاكمت�ك غيابيا وتحجز أموالك املنقولة والغري املنقولة ويطلب من 
املوظف�ني العموميني إلق�اء القبض عليك أينما وجدت وتس�ليمك اىل 
اقرب س�لطة حكومية وإلزام األهليني الذين يعلمون بمحل اختفائك 
بإخب�ار الجه�ات املختص�ة اس�تنادا  للم�ادة 69 / أوال وثانيا وثالثا 
ورابعا م�ن قانون أص�ول املحاكمات الجزائية لق�وى األمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم اإلخطار   290 / 2015
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة
إىل / املته�م اله�ارب )الرشط�ي امج�د رش�يد ظاهر  ( املنس�وب إىل 
قي�ادة حرس حدود املنطق�ة الرابعة   ملا كنت متهم�ا وفق املادة/ 5 
م�ن ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008  لغيابك عن مق�ر عملك من تاريخ 

2014/8/10 ولحد االن   
وبم�ا إن مح�ل اختفائك مجهول اقتى تبليغ�ك بهذا اإلعالن عىل إن 
تحر أمام محكمة قوى األمن الداخيل للمنطقة الخامسة بالبرصة 
خالل مدة ثالثون يوما م�ن تاريخ تعليق هذا اإلعالن يف محل إقامتك 
وتجي�ب عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري 
محاكمت�ك غيابيا وتحجز أموالك املنقولة والغري املنقولة ويطلب من 
املوظف�ني العموميني إلق�اء القبض عليك أينما وجدت وتس�ليمك اىل 
اقرب س�لطة حكومية وإلزام األهليني الذين يعلمون بمحل اختفائك 
بإخب�ار الجه�ات املختص�ة اس�تنادا  للم�ادة 69 / أوال وثانيا وثالثا 
ورابعا م�ن قانون أص�ول املحاكمات الجزائية لق�وى األمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم اإلخطار   271 / 2015
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة
إىل / املته�م اله�ارب )الرشط�ي رزاق جب�ار خزع�ل  ( املنس�وب إىل 
قي�ادة حرس حدود املنطق�ة الرابعة   ملا كنت متهم�ا وفق املادة/ 5 
م�ن ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008  لغيابك عن مق�ر عملك من تاريخ 

2014/7/27 ولحد االن   
وبم�ا إن مح�ل اختفائك مجهول اقتى تبليغ�ك بهذا اإلعالن عىل إن 
تحر أمام محكمة قوى األمن الداخيل للمنطقة الخامسة بالبرصة 
خالل مدة ثالثون يوما م�ن تاريخ تعليق هذا اإلعالن يف محل إقامتك 
وتجي�ب عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري 
محاكمت�ك غيابيا وتحجز أموالك املنقولة والغري املنقولة ويطلب من 
املوظف�ني العموميني إلق�اء القبض عليك أينما وجدت وتس�ليمك اىل 
اقرب س�لطة حكومية وإلزام األهليني الذين يعلمون بمحل اختفائك 
بإخب�ار الجه�ات املختص�ة اس�تنادا  للم�ادة 69 / أوال وثانيا وثالثا 
ورابعا م�ن قانون أص�ول املحاكمات الجزائية لق�وى األمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة
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 التميمي: ننتظر الصرف

   بغداد / المستقبل العراقي

س�جلت مبيعات البنك المركزي “في م�زاده لبيع العملة 
األجنبي�ة انخفاضاَ جديداً حيث بلغت 176 مليون دوالر بعد 

انخفضت امس ايضا ببيع 193 مليون دوالر. 
وذك�ر بي�ان للبن�ك، إن “حجم المبل�غ المب�اع اليوم من 
قبل البنك بس�عر الم�زاد من الدوالر بل�غ 176 مليوناً و164 
الفا و831 دوالر، بس�عر ص�رف 1166 دينارا مقابل الدوالر 
الواح�د، وبمش�اركة 20 مصرفا وس�ت ش�ركات للتحويل 

المالي”. 
وأش�ار إلى ان “حجم مبالغ الح�واالت واالعتمادات بلغ 
154 مليون�ا 892 الف�ا، و831 دوالرا، فيم�ا كان�ت الكمي�ة 

المباعة نقداً 21 مليونا و272 الف دوالر”. 
وأوضح البيان ان “البنك المركزي العراقي يس�تمر ببيع 
وش�راء الدوالر بسعر 1166 دينارا”، مش�يرا الى ان “سعر 
البيع للح�واالت 1187 دينار/ دوالر بضمنه�ا عمولة البنك 
المركزي وقدرها 21 دينارا لكل دوالر، فيما يبلغ سعر البيع 
النق�دي للدوالر 1190 دين�ار/دوالر بضمنه�ا عمولة البنك 

المركزي وقدرها 24 دينارا لكل دوالر”.

انخفاض مبيعات املركزي
اىل 176 مليون دوالر

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

اك�د محافظ بغداد عل�ي التميمي 
عل�ى إن “أكم�ال المش�اريع مهم�ة 
يعتم�د انجازه�ا عل�ى ع�دة جه�ات 
رس�مية وغي�ر رس�مية ترتب�ط بكل 
والمحافظ�ة  فالمواط�ن  األط�راف 
والش�ركات المنفذة جميعها شريكة 
ف�ي انج�از المش�اريع المنف�ذة في 

المحافظة”.
وقال بي�ان لمكتب التميمي تلقته 
“المس�تقبل العراق�ي” ان�ه “به�دف 
تعريف المواطنين بالمشاريع المنفذة 
والخط�ط المس�تقبلية التي س�تنفذ 
ف�ي المحافظ�ة وم�ن اج�ل التعاون 
المش�ترك بين المواطن والمس�ؤول 
وصوالً إلى تحقي�ق الغاية المطلوبة 

وهي خدمة أبناء المحافظة”.  
التقى محافظ بغداد علي محس�ن 
م�ن وجه�اء  التميم�ي ع�دٍد كبي�راً 
ومواطن�ي أحياء العاصم�ة بحضور 
المع�اون الفن�ي للمحاف�ظ وم�دراء 
األقس�ام ذات العالقة وذل�ك لتحقيق 
أكب�ر قدر ممكن م�ن التعاون النجاز 
المش�اريع الخدمي�ة. فض�ال عن مد 
جس�ور التواصل بين أبناء المحافظة 
اللق�اءات  نواف�ذ  فت�ح  خ�الل  م�ن 
المستمرة واالس�تماع إلى مشاكلهم 
الحل�ول ومعالجات س�ريعة  وإيجاد 

لهم”. 
وقال التميمي  إن “أكمال المشاريع 
مهمة يعتمد انجازها على عدة جهات 
رس�مية وغي�ر رس�مية ترتب�ط بكل 
والمحافظ�ة  فالمواط�ن  األط�راف 
المنفذة جميعها شريكة  والش�ركات 
ف�ي انج�از المش�اريع المنف�ذة ف�ي 

المحافظة”. 
وأوض�ح  أن “مش�اريع الص�رف 
الصح�ي والم�اء والج�زء األكب�ر من 
العاصمة  الصب بالخرس�انة ألحي�اء 
واغل�ب المش�اريع متوقف�ة بس�بب 
التغيي�ر األخير لع�ام 2015 في تنفيذ 
العق�ود الحكومي�ة عق�د الكثي�ر من 

الدع�وات  توجي�ه  ت�م  وق�د  المه�ام 
المباشرة للشركات الرصينة وسينجز 
المش�روع حال�ه توف�ر التخصي�ص 

المالي لهذه المشاريع “.
المنف�ذة  “المش�اريع  أن  وبي�ن    
ابت�دأت في مناطق ع�دة في العاصمة 
المدرس�ية  واألبني�ة  كمستش�فيات 

وغيره�ا برغم من قل�ة التخصيصات 
المالية وعدم وجود الس�يولة المالية 
، مؤك�داً ع�زم المحافظة عل�ى تنفيذ 
المش�اريع الخدمي�ة لجمي�ع أحي�اء 

ومناطق المحافظة”.
وفي الجانب األمني أستمع محافظ 
بغداد لمطال�ب المواطنين بما يخص 

غل�ق المداخل كونها تق�ع في مراكز 
الم�دن التجارية وفت�ح البعض األخر 
موضحاً أن هناك لجنة تم تشكيلها من 
قبل المحافظ�ة وقيادة عمليات بغداد 
والمواطني�ن لوضع الحل�ول والعمل 
بها ومعالجة االختناقات الحاصلة في 

مداخل ومخارج بغداد”.

   بغداد/المستقبل العراقي

اعل�ن عض�و مجل�س المفوضين 
التس�جيل  مش�روع  لجن�ة  ورئي�س 
والتحق�ق االلكترون�ي )البايومتري( 

وائ�ل الوائلي عن “تزايد عدد الناخبين 
التس�جيل  مراك�ز  راجع�وا  الذي�ن 
البايومت�ري لغرض تحدي�ث بياناتهم 

في محافظة واسط . 
واضاف الوائلي ان “عملية التسجيل 

مس�تمرة بفعالية ف�ي المحافظة من 
خالل الفرق الجوالة فضال عن تعاون 
مؤسس�ات الدولة والدوائرالحكومية 
، حي�ث بلغ ع�دد الناخبين المراجعين 
)430418( بمعدل %60  من الناخبين 

والعمل مس�تمر في عمليات التسجيل 
للناخبين في المحافظة والمحافظات 
العراقية االخرى باستثناء المحافظات 

التي تشهد عمليات عسكرية” .
ب�أن  حديث�ه  الوائل�ي  وخت�م 

“المفوضية وضعت الخطط العملياتية 
الكفيل�ة بزي�ادة ع�دد المراجعين من 
خالل العمل المتواصل مع المؤسسات 
والجامع�ات والفعالي�ات االجتماعية 

المختلفة .

    بغداد/ المستقبل العراقي

اك�دت وزارة الهجرة والمهجري�ن على “عزمها ايجاد حلول 
للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مبينة انها فاتحت وزارة 
الخارجي�ة العراقي�ة لعقد اجتم�اع عاجل وعلى مس�توى عال 

لمناقشة هذه الظاهرة”.
وق�ال بيان لل�وزراة ان�ه “مع تنام�ي ظاهرة الهج�رة غير 
الشرعية للعراقيين باتجاه دول أوروبا وما رافقتها من حوادث 
مأساوية أودت بحياة إعداد من المواطنين العراقيين واستغالل 
عصاب�ات التهري�ب واالتج�ار بالبش�ر إلعداد أخ�رى منهم مع 
مايراف�ق الهجرة غير الش�رعية لكثي�ر من المخاط�ر”. قامت 
وزارة الهجرة والمهجرين بمفاتح�ة وزارة الخارجية العراقية 
لعقد اجتماع عاجل وعلى مس�توى عال لمناقشة هذه الظاهرة 
والخ�روج بموق�ف رس�مي موح�د وبح�ث إمكانية مناقش�ة 
الموضوع مع الدول” . وأش�ار الناطق الرس�مي باس�م الوزارة 
س�تار نوروز إلى انه “ قد تمت مفاتح�ة وزارة الخارجية أيضا 
للعمل على تسهيل إعادة جثامين المتوفين من العراقيين خالل 
محاولته�م للجوء إل�ى أوروبا والذي صاحبت�ه حوادث غرق أو 
فقدان أو استغالل من عصابات التهريب واالتجار بالبشر فضالً 
عن اع�ادة مجاميع من العراقيين الذين ت�م احتجازهم من قبل 
السلطات التركية من الذين اليمتلكون المستمسكات الثبوتية.

اهلجرة : عازمون عىل اجياد حلول 
للحد من ظاهرة اهلجرة غري الرشعية مشاريع بغداد متوقفة بسبب غياب املال حاليًا والفساد سابقًا

تزايد عدد الناخبني الذين حدثوا بياناهتم االلكرتونية يف مراكز التسجيل البايومرتي يف واسط

الزبيدي يدعو اىل االهتامم بالنقل الربي والسكك
بسبب زيادة الزخم على الموانئ

   بغداد/ المستقبل العراقي

دعا وزي�ر النقل باقر الزبيدي الى 
االهتمام بالنقل البري والس�كك الن 
االش�هر القادمة س�يزيد الزخم على 
الموان�ئ العراقي�ة وتش�هد قدوم�ا 
للبضائ�ع بع�د ان حص�ل تلك�ؤ في 
بعض المنافذ حدودية بسبب الوضع 
االمن�ي مم�ا س�يزيد عم�ل الموانئ 
توفي�ر  وذل�ك س�يتطلب  الجنوبي�ة 
ش�احنات لتامين نق�ل البضائع الى 

المحافظات العراقية.
وق�ال بيان لل�وزارة ان “الزبيدي 
االربع�اء  ام�س  صب�اح  ت�رأس 
“اجتم�اع لجنة التنس�يق العليا رقم 
الم�دراء  2015 بحض�ور  27 لس�نة 

العامي�ن للدائرة الفنية والنقل البري 
والمتابع�ة  والتخطي�ط  والبح�ري 
التج�ارة والداخلية   وممثلي وزارات 
والنف�ط وش�ركة التامي�ن الوطنية 
والمدراء المفوضين لشركات البري 
المختلطة ) البادية –بغداد – العشار 

– والمنتجات النفطية(”.
 واض�اف البي�ان ان�ه “ت�م خالل 
االجتماع بحث موضوع نظام تسجيل 
النقل والشاحنات والسواق  شركات 
في العراق بالتنس�يق مع شركة نافذ 
والجهات المعنية االخرى بالمشروع 
وجرت مناقش�ة هذا النظام من قبل 
الحضور بش�كل مفصل ووجه وزير 
النقل بالزام شركات النقل المختلطة 
بتامين 40 ش�احنة باس�م الش�ركة 

لغرض الس�ماح لها بالعم�ل منفردا 
الش�احنات  بيان�ات  تس�جيل  بع�د 

والسواق لدى شركة نافذ .
ال�ى  دع�ا  “الزبي�دي  ان  وبي�ن 

االهتمام بالنقل البري والس�كك الن 
االش�هر القادمة س�يزيد الزخم على 
الموان�ئ العراقي�ة وتش�هد قدوم�ا 
للبضائ�ع بع�د ان حص�ل تلك�ؤ في 
بعض المنافذ حدودية بسبب الوضع 
االمن�ي مم�ا س�يزيد عم�ل الموانئ 
توفي�ر  وذل�ك س�يتطلب  الجنوبي�ة 
ش�احنات لتامين نق�ل البضائع الى 

المحافظات العراقية.
واش�ار ال�ى ان�ه “ ت�م مناقش�ة 
موض�وع آح�الل بويصل�ة التأمي�ن 
االلكتروني�ة لغ�رض مش�اركة اكبر 
عدد ممكن من الشاحنات في اعمال 
النقل وتج�اوز الغرام�ات التاخيرية 
التي تس�دد الى مالك ش�ركات النقل 

البحري .

االعامر: اجلانب االستثامري مهم لدعم
عمل الوزارة

االمانة تعلن مبارشهتا بفرض الغرامات 
عىل املركبات املركونة عىل االرصفة

   بغداد/المستقبل العراقي

اك��د وزي�ر االعم�ار واالس�كان والبلدي�ات العام�ة طارق 
الخيكان�ي ان “ال�وزارة وضع�ت خط�ة عمل جديدة ف�ي تنفيذ 
المش�اريع الخدمية خ�الل الفترة القادمة على انجاز مش�اريع 
البن�ى التحتية ع�ن طريق ايصال الماء الصالح للش�رب وتنفيذ 
ش�بكات الصرف الصحي وايصالها الى المواطنين باسرع وقت 

ممكن”.
وبي�ن الخيكان�ي ان “ال�وزارة تنف�ذ العديد من المش�اريع 
الس�تراتيجية في عموم محافظات البالد مشيرا الى ان الوزارة 
تعان�ي حاليا من مش�كلة اساس�ية تتمثل بقل�ة التخصيصات 

المالية”.
واض�اف أن “ال�وزارة باش�رت بأع�داد الموازن�ة المطلوبة 
للع�ام المقبل م�ع ادراج المش�اريع الس�تراتيجية في مجاالت 
الم�اء والصرف الصحي وتركز على اس�تكمال المش�اريع غير 
المنج�زة واحالة مجموعة منها للتنفي�ذ بطريقة الدفع باألجل 
او االس�تثمار اذ يع�د الجانب االس�تثماري ضرورياً لدعم عمل 

الوزارة.
مؤك�دا ان “ ال�وزارة الت�زال مس�تمرة بتنفي�ذ العدي�د من 

المشاريع الخدمية للنهوض بالواقع المعماري.

     بغداد/المستقبل العراقي

اعلنت امانة بغداد، امس االربعاء، عن “مباشرتها بفرض 
الغرام�ات المالية على المركبات المركون�ة على االرصفة، 
فيما اشارت الى انه سيجري منع دخول المركبات التي تزيد 

حموالتها على المعدالت المحددة لمركز العاصمة. 
وقال�ت مديري�ة العالق�ات واإلع�الم باالمانة ف�ي بيان 
صحفي ان “امانة بغداد باش�رت إج�راءات تفعيل القوانين 
الخاصة بمنع وقوف الس�يارات على االرصفة في الشوارع 
التجارية والرئيسة في العاصمة”، مبينة ان “من ضمن تلك 
االجراءات هو فرض الغرامات المالية عمال بالقرار رقم 11 

لسنة 2011”. 
وأضاف�ت ان “قي�ام اصحاب المركب�ات بركن عجالتهم 
عل�ى االرصف�ة يتس�بب بإلح�اق اض�رار كبي�رة بخدمات 
البن�ى التحتية وإعاق�ة حركة الس�ير والم�رور، فضالً عن 
تش�ويه المظهر الجمال�ي للعاصمة وعرقل�ة عملية تقديم 

الخدمات”. 
وتابعت ان “هناك تنس�يقاً س�يجري مع مديرية المرور 
العام�ة لمن�ع دخ�ول المركبات الت�ي تزي�د حموالتها على 
المع�دالت المح�ددة ال�ى مرك�ز العاصم�ة لمن�ع حص�ول 
تخسفات وإضرار في الشوارع الرئيسة التي جرى تطويرها 

مؤخراً”.
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النفط ينخفض وسط ترقب بيانات 
خمزونات اخلام األمريكية

   بغداد/المستقبل العراقي

تواصل اسعار النفط تراجعها 
في آس�يا بعد صدور االرقام التي 
تدل على ضعف قطاع الصناعات 
التحويلي�ة ف�ي كل م�ن الواليات 
المتحدة والصين، بانتظار صدور 
احصاءات تشير الى انخفاض عن 
المخزون�ات النفطي�ة االميركية 
كما يتوقع المحللون”.وبحس�ب 
‘فران�س24’  نش�رته  تقري�ر 
النف�ط  برمي�ل  س�عر  انخف�ض 
الخفي�ف )الي�ت س�ويت كرود( 
االول/اكتوب�ر  تش�رين  تس�ليم 
 44,27 ال�ى  ليص�ل  دوالر   1,14
دوالرا. ام�ا برمي�ل البرن�ت نفط 
بح�ر الش�مال، الخ�ام المرجعي 
االوروبي تس�ليم تشرين االول/

 90 اكتوب�ر فق�د تراج�ع ايض�ا 
48,65 دوالرا.وجاء  ليبلغ  س�نتا 
ه�ذا التراج�ع بعد نش�ر مؤش�ر 
النش�اطات التحويلية في الصين 
الذي يشير الى انكماش واضح في 
هذا القطاع في آب/اغسطس في 
الصين الدولة االولى المس�تهلكة 
للطاق�ة ف�ي العالم. وقد يش�كل 
ذلك اش�ارة اضافية ال�ى التباطؤ 
الصين�ي. لالقتص�اد  لمس�تمر 

وحس�ب االرق�ام الت�ي نش�رها 
المكتب الوطني لالحصاءات، بلغ 
مؤشر الصناعات التحويلية 49,7 
نقطة في آب وهو ادنى مس�توى 
منذ آب/اغس�طس 2012، مقابل 
50 ف�ي تموز/يوليو.م�ن جهته، 
الدارة  االميرك�ي  المعه�د  ق�ال 
التموي�ن ان مؤش�ر الصناع�ات 
التحويلي�ة تراجع الى 51,1 وهي 
ادن�ى مس�توى ل�ه هذه الس�نة، 
تموز.وق�ال  ف�ي   52,7 مقاب�ل 
دانيال انغ المحل�ل في مجموعة 
فيلي�ب فيتش�رز في س�نغافورة 
ان ‘االس�واق تتراج�ع م�ن جديد 
بينم�ا ال يبدي مؤش�ر الصناعات 
ان  التحويلي�ة تحس�نا’. واضاف 
‘الس�وق تواجه صعودا وهبوطا 
مم�ا يس�بب تقلب�ات كبي�رة في 
االس�عار’.وتابع انغ ان الوسطاء 
يتوقع�ون مزي�دا م�ن انخفاض 
اس�عار النف�ط بعد االع�الن عن 
لالس�بوع  االميركية  المخزونات 
الذي انته�ى ف�ي 28 آب.وذكرت 
وكال�ة بلومبرغ ني�وز ان محللي 
ف�ي  زي�ادة  يتوقع�ون  الطاق�ة 
االحتياط�ي االميرك�ي تبلغ 900 
الف برميل. والزيادة في المخزون 

تعني تراجعا في الطلب.

جامعة واسط تعلن عن خطة القبول املركزي للدراسات األولية لعام 2015 – 2016

الصناعة واملعادن تدعو املؤسسات كافة اىل االستفادة من السيارات 
احلوضية اخلاصة بسحب ومعاجلة املياه

   واسط /المستقبل العراقي

أعلن�ت جامع�ة واس�ط ع�ن “خطتها 
للدراس�ات  وطالب�ة  طالب�ا  لقب�ول3105 
األولي�ة الصباحية في جميع كلياتها للعام 
رئي�س  .وق�ال   2016  2015- الدراس�ي 
الجامع�ة األس�تاذ الدكت�ور عب�د ال�رزاق 
احم�د النصيري  ، إن “خط�ة القبول للعام 
الدراسي المقبل راعت اإلمكانات المتوفرة 
ف�ي الجامعة م�ن حيث المالك التدريس�ي 

والقاعات والمختبرات الدراسية إذ تضمنت 
قب�ول 3105 طالب�ا وطالب�ة موزعة على 
كليات الجامعة الخمس�ة عشر بواقع 600 
طالب�ا وطالبة ف�ي كلية التربي�ة ، و 500 
طالبا وطالبة في كلي�ة االدارة واالقتصاد 
، و 200 طالب�ا وطالب�ة في كلي�ة العلوم ، 
و150 طالب�ا وطالب�ة ف�ي كلية الهندس�ة 
، و 150 طالب�ا وطالب�ة في كلي�ة القانون 
، و 150 طالب�ا وطالب�ة في كلي�ة الزراعة 
، و 150 طالب�ا وطالب�ة في كلي�ة التربية 

الرياضي�ة ، و200 طال�ب وطالبة في كلية 
اآلداب.وأضاف ان “خطة الجامعة تضمنت 
كذل�ك قب�ول 450 طالبا وطالب�ة في كلية 
التربية األساسية ، و150 طالبا وطالبة في 
كلية الفنون الجميلة ، و 120 طالبا وطالبة 
في كلية اإلع�الم ، و 55 طالبا وطالبة في 
كلي�ة الطب ، و 50 طالب�ا وطالبة في كلية 
طب األسنان ، و 40 طالبا وطالبة في كلية 
الطب البيط�ري ، و 140 طالبا وطالبة في 

كلية علوم الحاسوب والرياضيات  .

   بغداد/المستقبل العراقي

دعا وزير الصناع�ة والمعادن محمد 
صاحب الدراجي “المؤسس�ات والدوائر 
الخدمية كافة الى االستفادة من منتجات 
الس�يارات  لصناع�ة  العام�ة  الش�ركة 
والس�يارات  المي�اه  بس�حب  الخاص�ة 
االمط�ار  مي�اه  لمعالج�ة  الحوضي�ة 
للمساهمة في حل مشكلة مياه االمطار 
الت�ي تعاني منه�ا اغل�ب المحافظات “. 
وبي�ن الدراج�ي ان “ال�وزارة مس�تعدة 
لتجهي�ز امانة بغداد والمجال�س البلدية 
في كافة المحافظ�ات بجميع منتجاتها 
م�ن العج�الت التخصصي�ة والخدمي�ة 
تجهيز مباشر عن طريق الشركة العامة 

التس�ديد  ويك�ون  الس�يارات  لصناع�ة 
الحقا مس�اهمة منها ف�ي تقديم افضل 
الخدم�ات للمواطنين والنهوض بالواقع 
الخدمي لكافة المحافظات” . من جانبه 
بي�ن مدي�ر ع�ام الش�ركة عدن�ان احمد 
رزي�ن، ان  “الش�ركة مس�تمرة بإنت�اج 
الرينو والشاحنات  وتجميع الش�احنات 
ألتخصصيه حيث تمتل�ك معمل متكامل 
ألتخصصي�ه  أب�دان الش�احنات  إلنت�اج 
والتي يتم أنتاجها حس�ب طلب الجهات 
المس�تفيده م�ن مجال�س المحافظ�ات 
لنق�ل  تك�ون  كان  الرس�مية  والدوائ�ر 
الحم�والت أو كخزانات لنق�ل المنتجات 
النفطية وغيرها والش�ركة لديها كوادر 
هندس�يه وفني�ة متخصصه ف�ي مجال 

تجميع وتصنيع الس�يارات وتم تدريبها 
خارج العراق من قبل الشركات ألمصنعه 
للس�يارات”.مبينا ان “الشركة قد اعلنت 
في وقت س�ابق بالمباش�رة بالتش�غيل 
التجريب�ي لخط انتاج وتجميع س�يارات 
كي�ا الكورية ف�ي معمل باب�ل العائد الى 
الش�ركة العامة لصناعة الس�يارات بعد 
أكمال تأهيله من قبل الكوادر الهندس�ية 
والفنية في المعمل وبطاقة انتاجية تبلغ 
3 سيارة/ الس�اعة أي بمعدل 24 سيارة 
/ الي�وم . حي�ث يحت�وي عل�ى خطوط  
تجميع سيارات ) كارنس – اوبتما – ريو 
– س�يراتو – بيكان�و (  وبنس�ب تجميع 
اولي�ة تتصاع�د تباعا مع زي�ادة االنتاج 

وتدريب الكوادر.



فوؤاد ح�سون

من واج�ب الحكومة حماية مواطنيها، النها حصلت عىل 
املناصب بأصواتهم، وجعلتهم يأمرون وينهون ويتمتعون 

باألمتيازات وباقي املنافع األخرى .
خطأ يس�جل ضد الحكومة بكل رئاساتها الثالث، لهجرة 
األف�راد والعوائل العراقيني الهاربني، من حالة العراق غري 
املس�تقرة أمنياً، نتاج تراكمات الحكومات الس�ابقة منذ 

سقوط النظام البعثي .
ت�دارك االم�ور يحتاج اىل الوق�وف عىل املعوق األس�ايس، 

والرتقيع سياس�ة منتهجة قديمة ماع�ادت تجدي نفعا، 
س�يما ونح�ن نواجه اإلره�اب العامل�ي التكف�ريي، الذي 
ق�ى ع�ىل كل مقوم�ات الدول�ة، وإنتهج مس�ار جديد 
القضاء يف عىل األمل! ونفس�ية الش�باب بال�ذات بجعلهم 
يهج�روا بلده�م، نتيج�ة ال�راع القائم واملس�تديم بني 
الحق والباطل، إضافة للضائق�ة املالية تزامنا مع هبوط 
أسعار النفط العاملية، وامللفت للنظر أن الحكومة وضعت 
عىل عاتقها اإلصالح منذ خ�روج التظاهرات، ملدة تقارب 
الش�هر وكثرية هي املطالبات، لك�ن هنالك فرق بني املهم 
واأله�م، وال�روع بالعمل وف�ق الورقة املع�دة من قبل 

رئي�س الحكومة، التي م�ن أولوياتها التغي�ري لكل أوجه 
الفس�اد، وتفعيل القانون وإنجاز كل املش�اريع املَُعَطلة، 
لكننا لحد اآلن لم نلمس أي منتج عىل أرض الواقع، سوى 
الوعود التي مل منها الشارع العراقي يف الفرتة السابقة .

الس�ري وف�ق دراس�ة واقعي�ة حقيقي�ة، ومعالج�ة كل 
املعوق�ات واملطال�ب الت�ي رفعه�ا املتظاه�رون، هي من 
األولويات التي يجب أن يتم التعامل معها بكل ش�فافية، 
وإعالنها بواس�طة القنوات اإلعالمي�ة ليطمنئ الجمهور، 

بأن مطالبُه يف طريق التحقيق وحسب األولويات .
معظ�م املطالب الت�ي يطالب به�ا املواط�ن العراقي هي 

محاس�بة الفاسدين، وجريمة سبايكر ومن يقف ورائها، 
وتقدمه�م للعدال�ة غاية املن�ى، لكن الحزبية التي يس�ري 
وفقها الس�يد العب�ادي عليه�ا مأخذ! س�يما أن املواطن 
العراقي قد سانده، وينتظر منه اإلنسالخ من الكتلة التي 
ينتم�ي لها، ليحصل عىل الفضاء الواس�ع، ليطبق الورقة 

اإلصالحية ونحن ننتظرها بفارغ الصرب 
تقري�ر املصري يحت�اج اىل وقفة جادة م�ن قبل الحكومة، 
واإلصالح�ات ال بد لها من َتَحُقْق، وال أريد أن أَُذّكر الس�يد 
رئي�س ال�وزراء، ب�أن لدي�ه التأيي�د واملس�اندة م�ن قبل 

املرجعية والجماهري.

م�رة أخرى يتم ط�رح قانون الح�رس الوطني يف مجلس 
النواب العراقي لتحرض الخالفات السياسية مجددا حول 
بعض فق�رات هذا القانون ال س�يما النقط�ة التي تحدد 
مرجعية هذه القوات الت�ي يرى البعض رضورة تبعيتها 
ملكت�ب القائد الع�ام للق�وات املس�لحة باعتبارها إحدى 
التش�كيالت العراقية املس�لحة التي يجب ان تكون تابعة 
للحكوم�ة االتحادية والقائد العام للقوات املس�لحة وفق 
الدستور العراقي الذي يحر السالح بيد الدولة ويجعلها 

املسؤولة عن تحقيق األمن الوطني .
ويف الوقت الذي يجد البعض فيه ان تجربة الحرس الوطني 
تحمل الكث�ري من االيجابيات التي قد تس�اهم يف القضاء 

ع�ىل اإلرهاب يف بع�ض امل�دن العراقية ال س�يما املناطق 
الس�اخنة اال ان البعض اآلخر يتخوف من اس�تغالل هذه 
التجرب�ة باتج�اه انع�اش مخططات التقس�يم واالقلمة 
وه�ي مخاوف مروعة ألن اي اس�تغالل س�يئ للتجربة 
سيشكل خطورة عىل وحدة العراق والعالقة بني مكوناته 

املجتمعية.
وقب�ل ان نخوض يف تفاصيل هذا القانون يجب ان نعرتف 
بحقيقة مهمة للغاية وهي ان هذه التجربة قد طبقت يف 
العديد من دول العالم كالواليات املتحدة األمريكية وإيران 
وهي تحمل الكثري من االيجابيات التي يمكن اس�تثمارها 
يف التجرب�ة العراقية وأهمها اس�تثمار الحش�د الش�عبي 
وأبناء العش�ائر والقوى املس�لحة األخ�رى التي تقاتل اىل 
جان�ب الدول�ة وتنظيمه�ا وتوجيهها التوجي�ه الصحيح 

لتك�ون جميعها تحت قيادة واحدة وه�ي القيادة العامة 
للق�وات املس�لحة ملعالجة مس�ألة تع�دد املرجعيات لتلك 
الفصائل وحر السالح بيد الدولة ومؤسساتها األمنية.

وال بد من اإلشارة هنا اىل ان مروع قانون الحرس الوطني 
يعالج الكثري من املشاكل التي تواجهها التجربة العراقية 
م�ن حيث توزي�ع األدوار بني الجي�ش العراقي والرطة 
املحلية واالتحادية وتنظيم عمل هذه املؤسسات األمنية, 
فوف�ق النظ�رة املتوس�طة والبعي�دة املدى ل�دور الجيش 
العراقي ال بد ان يكون دوره محصورا بالدفاع عن الحدود 
الخارجية للب�الد وان ال يدخل املدن, ومن جانب آخر نجد 
ان دور الرط�ة هو معالجة الجريمة والجريمة املنظمة 
وان تس�ليحها ال يمّكنها من مواجهة اإلرهاب واملسلحني 

ومن هنا جاء مقرتح بناء الحرس الوطني.

أما الس�لبيات التي يتخوف منها البعض فهي ان يتم بناء 
ه�ذه القوات عىل أس�اس طائف�ي او مذهب�ي او قومي 
بما يهدد وح�دة العراق والتعايش الس�لمي بني مكوناته 
ومحافظات�ه واس�تثمار ه�ذه القضية لتنفيذ مش�اريع 
األقلم�ة والتقس�يم وهذا م�ا أعلنته املرجعي�ة الدينية يف 
النج�ف األرشف حي�ث أعلن�ت مخاوفه�ا م�ن بن�اء تلك 

التشكيالت عىل أساس طائفي ومذهبي.
من هنا ال بد من التأكيد عىل رضورة إبعاد قضية الحرس 
الوطني عن املناكفات السياس�ية واالش�رتاطات املسبقة 
ورضورة تفه�م الجمي�ع بأن ه�ذه القوات ه�ي عراقية 
قبل كل يشء ومهمتها حماية املدن من اإلرهاب وال بد ان 
يك�ون بناؤها بعيدا عن املحاصصة والطائفية وان تكون 

مرجعيتها للقيادة العامة للقوات املسلحة.

الديمقراطي�ة تحت�اج اىل ديمقراطي�ني، واإلص�الح يحتاج اىل 
وع�ي إصالحي واىل إرادة تجعل من هذا اإلصالح ممكنا. ما بني 
الديمقراطية والديمقراطيني هو ذاته ما بني اإلصالح واإلرادة، 
فكالهم�ا يتطلبان بيئ�ة صالحة، وقوى اجتماعية وسياس�ية 
مؤهل�ة الس�تعمال الديمقراطي�ة، ولتنفي�ذ برام�ج اإلصالح.

الواقع العراقي ليس بعي�دا عن هذه املعطيات، وال أظنه يملك 
خصوصي�ة يف صناع�ة أنموذج قي�ايس للدول�ة الديمقراطية، 
ألن تعقي�دات التاري�خ الس�يايس العراقي، وطبيع�ة األنظمة 
الحاكم�ة في�ه منذ ع�ام 1958 ل�م تؤهله المت�الك القدرة وال 
اإلرادة ع�ىل رشعن�ة البن�اء املهن�ي للدولة بوصفها مؤسس�ة 
ونظاما.تاريخ العراق ارتبط باالنقالبات والعس�كرة والحروب 
وحكومات الطوارئ والدس�اتري املؤقتة، وهذا بطبيعة الحال ال 
يس�اعد عىل صناعة األنموذج، وال عىل تراكم الخربات الضامنة 
مل�روع الدولة، وحتى ما بعد ع�ام 2003 حينما انهار النظام 
القدي�م بروح�ه االنقالبي�ة، وهواجس�ه املحاربة لم تس�تطع 
القوى الجدي�دة أن تقّدم رؤية واضحة للدول�ة، بل أن فرضية 
الحاك�م األمريكي بريمر أضحت هي القانون العريف الذي صنع 
الكثري م�ن الفخاخ لهذه الدولة بدءا من صيغة مجلس الحكم 

وانتهاء باإلجراءات التي رشعنت النظام املحاصيص يف العراق، 
وكرس�ت أوهام الطائفية داخل العمل املؤس�ي ويف العالقات 
االجتماعية.ق�د ال أميل اىل نظري�ة املؤامرة يف التعاطي مع هذا 
املوضوع، وأسند بناء هذا النظام املشوه اىل سياسة مقصودة، 
أو اىل ق�راءة قارصة للواقع العراق�ي، لكني أنحاز اىل معطيات 
الواق�ع فأجده�ا أمام�ي ق�د نس�جت لن�ا خيوطا متش�ابكة 
أس�همت يف تعقيده�ا الجهالة السياس�ية، وطفيلي�ة البعض، 
وغي�اب املهني�ة واملهنيني، وه�ذا بطبيعة الحال أس�قط قيمة 
الديمقراطي�ة من خالل ممارس�ات الالديمقراطيني، وأس�قط 
الرغبة الحقيقية عند الكثريين لبناء الدولة املؤسساتية العادلة 
من خ�الل تعّمد البع�ض لألث�رة واملصالح والفس�اد، وهو ما 
حدث فعال منذ الس�نوات األوىل للتغيري، إذ تعثرت الخطوات اىل 
بناء حقيقي ملؤسس�ة الدولة، واىل تنظيم بني�ة مهنية وطنية 
واقعية تقود مروع التنمية والتحرّض، فالكثري من املش�اريع 
املوعودة كان�ت وهمية، والكثري من اإلجراءات األمريكية كانت 
محسوبة بقياس املصالح لهذا الطرف أو ذاك، وكثريا ما كانت 
تخصص املبالغ الكبرية دون ضوابط وبال مراجعة ملخرجاتها، 
وه�ذا ما ترك أثرا عند البعض بأن األمور )فالتة( وال من رقيب 
وال حسيب، فأخذ مس�ؤولون مهمون يف وزرات مثل الكهرباء 
والدف�اع والصحة وغريها يعق�دون الصفقات الوهمية مقابل 

تخصيص�ات كب�رية جدا وعم�والت أكرب م�ع رشكات ثانوية، 
فضال عن التعّمد يف صناعة أزمات أمنية هنا أو هناك لتش�تيت 
الوع�ي عن مراقبة ومعرفة ما يج�ري كما حدث يف النجف ويف 

الفلوجة ويف مدينة الصدر وغريها.
الي�وم وبع�د أكث�ر من إثني ع�ر عاما ب�ات الش�ارع العراق 
س�اخطا عىل ما يجري، وعىل تحّول الفس�اد والعجز السيايس 
والع�وز القانوني اىل )نظام( واىل ممارس�ة له�ا من يقوم بها، 
ولها من يحميها، فانكش�ف الغطاء ع�ن مظاهر غريبة، وعن 
مشكالت عميقة مّست كل مفاصل الدولة، حتى وجدنا أنفسنا 
أمام )دولة مفلسة( رغم أنها كانت تملك عرات املليارات من 
الدوالرات، مثلما وجدنا أنفس�نا أمام أوهام تخطيطية، وفشل 
تنظيم�ي وخدماتي غريب، لم ُتس�هم كل اإلنفاق�ات الواقعية 
والوهمي�ة يف إنعاش�ه، ويف تضبي�ط وجوده يف واقع س�يايس 
وإقتص�ادي مأزوم، فض�ال عن خط�ورة تفاقم املعان�اة التي 
يواجهها الشعب جراء حروب اإلرهاب السود، وغموض القوى 
الدولي�ة واإلقليمية الت�ي تقف وراءها، والت�ي باتت محكومة 
بنواي�ا تعطيل العملية السياس�ية العراقية، وتش�ويه مس�ار 
الديمقراطية الناش�ئة، وتعطي�ل إرادة الديمقراطيني للتصدي 
ملواجهة اس�تحقاقات التنمية واإلصالح.الشارع العراقي اليوم 
بتظاهراته يكش�ف ع�ن موقف آخر، وعن مواجه�ة أخرى، إذ 

تتبن�ى هذه التظاهرات ش�عارات وعناوين ضاغطة لإلصالح، 
واملطالبة بمواجهة الفساد الذي نخر الدولة وتسبب يف إفالسها 
وعجزه�ا ووضعه�ا عن�د مفرتق الط�رق. وبقط�ع النظر عن 
طبيعة االقتص�اد الريعي الوحي�د الجانب يف الع�راق وأزماته، 
إالّ ان السياس�ات التي تم تنفيذها خالل هذه الس�نوات كانت 
كافي�ة لتعطيل أية إرادة حقيقية للتغيري، وإيجاد موارد أخرى 
للث�روة العراقي�ة، ولبن�اء املؤسس�ات الخدماتي�ة والثقافي�ة 
والس�ياحية والصحية والعلمية والتعليمية، وبما يجعلها أكثر 
فاعلية يف ضبط مس�ارات االقتصاد، وخلق أفق واسع للتنمية 
البرية والعلمية، ومواجهة تداعيات هبوط أس�عار النفط أو 
األزمات الت�ي تحدث هنا أو هناك.تظاهرات الش�ارع العراقي 
وقف�ة احتجاجي�ة للمراجعة، ولكش�ف امللفات الت�ي أّدت اىل 
حدوث هذه األزمات، وهو ما يعني وضع الدولة بكل سلطاتها 
الثالث أمام واقع جديد، يستدعي الراحة والشفافية لكشف 
ما جرى، والتخاذ اإلجراءات الرادعة بحق املفسدين واملسؤولني 
عن العجز والفشل، وكذلك العمل عىل إصالح ما يمكن إصالحه، 
والبدء بمروع تغيري حقيقي تتمثله برامج إجرائية لإلصالح 
وإعادة هيكلة السياس�ات واملؤسسات غري الفاعلة، واملطالبة 
الج�ادة بإصالح العم�ل املؤسس�اتي يف بنية الحكوم�ة والحد 
م�ن ترهله�ا، ومن إنفاقه�ا، وكذلك يف مواجهة أزمة الس�لطة 

التريعي�ة وتحدي�د هويته�ا، وغيابه�ا عن تري�ع القوانني 
املهم�ة والرضوري�ة، فضال ع�ن إص�الح الس�لطة القضائية 
التي تثار حولها الكثري من الش�بهات.هذه التظاهرات نتيجة 
عميق�ة ألس�باب ظلت لألس�ف مهمل�ة ومغيبة، ول�م يلتفت 
إليها الكثري من الساس�ة املش�غولني براعات جانبية، وغري 
املؤهلني أصال مهنيا وتاريخيا للتصدي ملروع دولة حقيقية، 
ويف ظ�ل ظ�روف معقدة عىل املس�تويات األمنية والسياس�ية، 
وحت�ى اإلقليمي�ة الدولية، والت�ي وضعها البعض يف حس�اب 
أجن�دات ورصاع�ات ذات مرجعيات طائفي�ة، إذ كان اإلرهاب 
والعنف األهيل واحدا من صورها البشعة، ومظهرا من مظاهر 
أجنداتها املدعومة من تركيا والس�عودية وقطر وغريها، والتي 
تتكئ عىل الش�ماعة األمريكية التي ت�درك أن صناعة الحروب 
يف املنطقة هي املروع القادم  لرعنة وجود الرق األوس�ط 
الجدي�د والتي ينّفذ أجندته املغفلون من الحكام العرب.ىل مدار 
الع�ام املايض، أرشت مراراً إىل أن أي ش�خص يفوز بانتخابات 
األرجنت�ني الرئاس�ية، يف أكتوب�ر املقب�ل، بمن يف ذلك مرش�ح 
الحكوم�ة دانييل س�يويل، س�يكون أفضل بكثري من الرئيس�ة 
كريستينا فرنانديز التي توشك واليتها عىل االنقضاء. لكن بعد 
مقابلة مع »سيويل« األسبوع املايض أصبحت أقل تفاؤال بشأن 

مستقبل األرجنتني بعد االنتخابات.

وأثن�اء املقابلة يف مكتب�ه يف بيونس أيرس، 
لم يتزحزح »س�يويل«، وهو املرشح األوفر 
حظاً يف اس�تطالعات ال�رأي، قيد أنملة عن 
التص�ور املنفصل عن الواق�ع الذي تروجه 
الحكوم�ة، والقائ�ل ب�أن البالد تب�يل بالًء 
حس�ناً وأن أداءه�ا يتحس�ن كل يوم. لكن 
كل امل�ؤرشات تفي�د عكس ذل�ك، وبيانات 
صن�دوق النقد والبن�ك الدولي�ني تقول إن 
األرجنتني، بجانب فنزويال، بها أعىل معدل 
تضخم يف أمريكا الالتينية وأقل معدل للنمو 

االقتصادي يف املنطقة.
وم�ن املتوقع أن يتقلص اقتصاد األرجنتني 
يتج�اوز  وأن   ،%0.3 بنح�و  الع�ام  ه�ذا 
التضخم 20% وفقاً لتوقعات صندوق النقد 
ال�دويل. لكن عندم�ا ذكرت ه�ذه البيانات 
لس�يويل نفاه�ا باعتبارها غ�ري ذات صلة، 
ورد بأن األرجنتني قلصت البطالة من %25 
إىل 6.5%، وق�ال: »ال أتفق باملرة مع وجهة 
النظ�ر القائل�ة ب�أن األرجنت�ني يف مأزق.. 
س�نذهب للتصوي�ت يف 25 أكتوب�ر يف ظل 
أرجنت�ني تنمو وبطالة تتقلص ومس�توى 
ق�وي من االحتياط األجنبي ونش�اط كبري 

القتصادنا املحيل«.
البطال�ة  مع�دل  أن  ل�ه  ذك�رت  وعندم�ا 
الش�عبوية  الحكوم�ات  ألن  انخف�ض 
لفرنانديز وزوجها نيس�تور كريشنر زادت 
ع�دد املوظفني الحكومي�ني بنحو 70%، لم 
ير س�يويل خطراً كبرياً يف ه�ذا، وأكد أنه لن 
يقلص عدد املوظف�ني الحكوميني لخفض 

اإلنفاق العام.
وفيما يتعلق بالش�ؤون الخارجية، س�ألت 
العالق�ات  إذا كان إص�الح  »س�يويل« م�ا 
الس�يئة مع الواليات املتحدة س�يكون أحد 
أولوياته الخارجية، ف�رد مقلال من أهمية 
أك�رب اقتصاد عاملي، يف اتس�اق مع املوقف 
املع�ادي للوالي�ات املتح�دة ال�ذي تتبن�اه 
فرنانديز. وذكر أن�ه يعتزم العمل مع »كل 
دول العال�م الت�ي تقدم فرص�اً«، بما فيها 
الوالي�ات املتح�دة، وأن�ه يتوق�ع تحس�ني 
العالقات م�ع بوليفيا وباراج�واي والدول 

املجاورة األخرى.
وس�ألته عن مزاعم منتقدي�ه القائلة بأنه 
س�يكون دمية بيد فرناندي�ز التي وضعت 
املقربني منه�ا يف مناصب رئيس�ية حوله، 
ف�رد بأنه طاملا جرى »التقليل من ش�أنه« 
ع�رب مش�واره الس�يايس، وم�ى يقول: 
»مارست دوماً كامل سلطاتي الدستورية. 
فعل�ت ه�ذا يف الوظائ�ف الحكومي�ة التي 

توليتها وسوف أفعله كرئيس«.
لذلك مازلت أعتقد أنه إذا انتخب »س�يويل« 
فسيكون رئيس�اً أفضل من فرنانديز التي 
ب�ددت الوف�رة االقتصادية الت�ي حققتها 
الب�الد م�ن األس�عار العالية عاملياً للس�لع 
األولية بس�بب سياسات ش�عبوية وفساد 
متفش. »س�يويل« أقل إث�ارة للجدل وأكثر 
براجماتية م�ن فرنانديز، حتى وإن بدا أن 
خطابه قد عفا علي�ه الزمن مثل خطابها. 
لكن ماتزال هناك أسباب تثري القلق بشأن 
األرجنتني برف النظر عن الفائز. فإذا فاز 
زعيم املعارضة مورسيو ماكري، ستحظى 
األرجنتني بحكومة ذات تفكري أكثر حداثة، 
لكنه لن يس�تطيع الفوز بغالبية يف الربملان 
وسيواجه صعوبات يف الحكم. وعىل الجانب 
اآلخر، إذا فاز »س�يويل« فإنه سيتعني عليه 
االختيار بني إنهاء السياس�يات الشعبوية، 
ويف ه�ذه الحالة س�يجد أنص�ار فرنانديز 
ه�ذه  يواص�ل  أو  حكومت�ه،  يقوض�ون 
السياس�ات، ويف ه�ذه الحالة س�يتجه إىل 

أزمة اقتصادية واجتماعية أكرب.
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فتاة ل�م تع�ِط للحواجز فرصًة له�دم حلمها 
لذلك قررت صنع ذاتها, فمنذ بداية مش�وارها 
بأغانيه�ا  جمهوره�ا  تفاج�ئ  أن  اعت�ادت 
المميزة, اعتادت أن تكون السّباقة بكّل شيٍء 
عن غيره�ا من الفنان�ات، الس�ّباقة بخوض 
مج�ال اإلعالم، عال�م البزنس, مج�ال التنقل 
تبحث عن التميز بكل ش�يٍء ليس�ت كغيرها, 
بالرغ�م من ذلك لم تح�َظ بالتمّيز والدالل من 

قبل الصحافة السعودية.
 •بداي�ة: كن�ت الس�ّباقة في تقدي�م البرامج، 

وهل أنت األكثر جرأًة أم أكثر رؤية؟
أقدم�ت على تقدي�م برنامج )ليالي الس�مر(، 
ه�ذه الخط�وة الت�ي ل�م يس�بقني به�ا أحٌد, 
مم�ا دفع العدي�د إل�ى انتق�ادي وقولهم لي: 
أن�ت فنان�ٌة، الب�ّد أن�ك فش�لت لذل�ك اتجهت 
إلى تقدي�م البرام�ج، وألنني مح�اورٌة جيدٌة 
عملت به�ذا البرنامج الح�واري, والتي كانت 
فكرت�ه ممي�زًة، وم�ا يميزها أن نس�تضيف 
بعض الفنانين والفنانات ونتس�امر الحديث, 
ومش�اركتي لفريق العمل باختي�ار الضيوف 
المميزي�ن بالنس�بة ل�ي فهي تجرب�ٌة جميلٌة 
ورائع�ٌة وناجح�ٌة, واإلخ�راج واإلنت�اج كان 
على طريقٍة إبداعيٍة، فهذه هي قناة أبو ظبي, 
وإن وجد بعدي العديد منه�م، فهذا دليٌل على 

نجاحي بهذه التجربة.
  •ف�ي اآلون�ة األخي�رة اتجه�ت الكثي�ر م�ن 
الفنان�ات وأصبح�ن مودي�ل إعالن�ات فماذا 

عنك؟
أن�ا ض�دُّ هذا 

الموضوع لي�س تقليالً من 
أحٍد, ولك�ن باعتقادي أنهن 
التجربة على  يمارس�ن هذه 
س�بيل »العمل«, وبالنسبة 
عم�ل  عل�ى  أق�دم  ال  ل�ي 
أك�ون  أن  دون  ش�يٍء  أي 
بم�ا  االقتن�اع  أت�ّم  عل�ى 
أفعل�ه؛  لذلك ل�ن أقدم على 
إعالن منت�ج وأكون وجهه 
اقتنع�ت  إذا  إال  اإلعالن�ي 
أن  أس�تطيع  وال  بالمنت�ج، 
أق�دم عل�ى إع�الن منت�ٍج، 
وأقن�ع المش�اهد بأن�ه جيٌد 
ولن أجرب�ه من قب�ل، حتى 
وإن كان م�ن ورائ�ه الكثير 
م�ن المبال�غ الطائل�ة, رغم 
الكثي�ر م�ن الع�روض الت�ي 
جاءتني ولك�ن لم أقتنع, ليس 

غروراً ولكن هذه قناعتي.
  ه�ل تفكرين بخ�وض تجربة 

التمثيل كالفنانات األخريات؟
ُطرح�ت الفك�رة عل�يَّ كثيراً, 
بس�يناريو  أح�َظ  ل�م  ولك�ن 

يجذبني ويش�عرني باإلثارة والتشويق لتقديم 
هذا الدور, وكوني أفّضل دوراً يضيف لي ش�يئاً 
بسيرتي، ال أن يقال: إني مّثلت من باب الفضول 
حت�ى ال ينقص م�ن قيمتي الفني�ة وأرصدتها, 
وأفضل العمل على أس�ٍس مدروسٍة حتى ال أقع 

بالفشل.
السيما أن أس�مهان توفيق تحّضر لي سيناريو 
ش�خصي أعتق�د أنه س�يكون ممي�زاً وجميالً؛ 
ألنه س�يكون مفصالً تفصيالً بدالً من أن يكون 

جاهزاً ويقدم لك...
 •ه�ل البحث ع�ن الم�ادة وراء ك�ون الفنانات 

شامالت؟
إن الجميع يعمل للبحث عن المادة, ولكن هناك 
َم�ن يبحثن عنه�ا بنس�بة %99 والبعض 50% 
وخي�ر األمور الوس�ط, فال أضع ذات�ي بمكاٍن 
أك�ون في�ه أضحوك�ًة، وال أمنع ذات�ي من كل 
ش�يٍء، وأك�ون متحجرة، ولكن أكون وس�طاً, 
أعمل وأقدم وألبس ما يناسبني دون مبالغٍة هو 

السبب الرئيس، وليس التواجد طوال العام.
  •ما الس�بب وراء اختيار اسم “وعد” فنياً بدالً 

من اسمك الحقيقي؟
صادف ظهوري وج�ود فنانٍة مصريٍة اس�مها 
حنان, وكنت ضّد اس�م ن�وال الكويتية أو نوال 

اللبنانية، رغبت باسٍم أتمّيز به كصباح وفيروز، 
وبمجرد لفظ االس�م يعرف الجميع َمن تكون؛ 
مما دفعني الختيار اس�م »وعد« ومازال مميزاً 

إلى اآلن.
 •العدي�د من الفنان�ات واإلعالمي�ات يصرحن 
بأنهن ي�ردن خ�وض تجربة عال�م “البزنس”، 
ولكن أنت كنت السّباقة وخضتيه وخسرت, ما 

هي نصيحتك لهّن؟
خض�ت عال�م »البزن�س« ول�م أكن المش�رفة 
عل�ى العمل, نصيحتي ه�ي ال تخوضوا »عمالً« 
ال تفقه�ون ب�ه ش�يئاً حت�ى وإن كان بس�يطاً 
يعل�م  الس�ائب  »الم�ال  مستش�هدة بمقول�ة: 

السرقة«. 
  •أطلقت مؤخ�راً أغنيتك “بالعرب�ي” باللهجة 

المغربية, هل واجهت صعوبًة إلتقانها؟
ال الحمد لل�ه، كوني أحّب اللهجات, عش�ت في 
لبنان وغني�ت أغاٍن باللهج�ٍة اللبنانية، واعتقد 

الكثير حين غنيتها أنني لبنانية.
أما اللهجة المغربية كانت بمثابة تحدٍّ لي, فلدّي 
أصدقاء وصديق�ات مغربيات )أوّجه لهم تحيًة 
خاص�ًة( يعتق�دون أن لهجته�م صعب�ٌة، وهي 
هك�ذا بالفعل؛ ألنها قريبة من الفرنس�ية جداً، 
رغم أنني تعلمت اللهج�ة المغربية منهم عقب 

صداقٍة طويلٍة، والحمد لله أتقنتها.
، شارك  وفي هذه األغنية ال يوجد طرٌف مغربيٌّ
ف�ي إخراجه�ا الملحن اإلماراتي فايز الس�عيد, 
والش�اعر السعودي تركي الش�ريف، والموزع 

حسام عراقي.
 يقال: إن الس�بب وراء غنائك باللهجة المغربية 

هو استحواذك على قلوب جمهور المغرب؟
, فجمهوٌر  لي�س غلطاً، ولك�ن ه�ذا ذكاٌء فن�يٌّ
مثل جمه�ور المغ�رب وأفريقيا بصف�ٍة عامٍة 
يتصفون باإلحساس العالي واألذن الموسيقية 
الممت�ازة، وهم يثنون عل�ّي بأغاني الخليجية، 
فكيف أجازيهم؟ إن كلمة ش�كراً ليست كافيًة؛ 
ل�ذا غنيت له�م بلهجته�م ألش�كرهم, وغنيت 
بالمص�ري واللبنان�ي فانتقدوني، أن�ا خليجيٌة 
وأغني بلهجات مختلفة. إنني أعتّز بس�عوديتي 
وبمحافظت�ي عل�ى صوت�ي الخليج�ي، فم�ن 
الجمي�ل أن تصل لكل جمهوٍر بلهجته, ونس�عد 
عندم�ا نس�مع لبناني�ًة أو مغربي�ًة أو مصريًة 

تغني األغنية الخليجية.
  •ما الذي تس�عى الفنان�ات لتقديمه من خالل 
تقديم األغنية بمنظٍر واحٍد طوال فترة الفيديو 

الكليب؟
إن جمهور العالم العربي أصبح ال يسمع األغنية 
بأذن�ه ولكن بعينه؛ لذل�ك أصبحنا نقّدم األغنية 
مص�ورًة بطريق�ة الفيدي�و كلي�ب, وإذا كانت 
األغنية لم تنجح بعد طرحها مس�موعًة بنسبة 
عشر بالمائة بعد تصوير الفيديو كليب ستنجح 
بنسبة 50 % وهكذا. فالتصوير يجعلك تداعبين 
مشاعر الجمهور بتعابير وجهك، رغم أن هناك 
َمن يقدموا فيديو كلي�ب بطريقٍة مبتذلٍة بعيدٍة 

عن الفّن وأخالقياته.
 •هل من شيٍء لم تحققه وعد إلى اآلن؟

»نف�س عميق« م�ن المؤك�د هن�اك طموحاٌت 
كثيرٌة لم تتحقق بعد.

�

القاه�رة � قال�ت الفنان�ة حورية فرغلي إنه�ا لم تلجأ 
لعمليات التجميل من أجل تحس�ين مالمحها كما نشر 
في بع�ض األخبار، وإنها قامت بإج�راء ثالث عمليات 
باألنف بعد أن تعرضت لحادث أثناء ممارستها رياضة 
الت�ي تحترفه�ا من�ذ س�نوات.وأوضحت  الفروس�ية 
حورية أن الذي تس�بب في ظهورها بش�كل غريب هو 
أن الطبيب الذي أجرى لها العملية كان دون المستوى، 

لذلك سوف تلجأ إلجراء عملية رابعة باألنف.
وطلب�ت حوري�ة من المهاجمي�ن لها الصم�ت، قائلة: 
“س�يبوا مناخيري في حالها انتوا متعرفوش أنا بتألم 
قد إي�ه وبعدين أنا مش بش�عة.. أنا كن�ت ملكة جمال 

مصر”.

   القاه�رة: تعاقدت الفنانة الش�ابة ريم الب�ارودي على بطولة مس�رحية "عقلك في 
رأس�ك" المقرر عرضها على خش�بة مس�رح الس�الم بوس�ط القاهرة، والتي تنتمي 
لنوعي�ة األعم�ال الغنائي�ة اإلس�تعراضية. وه�ي من كتاب�ة المؤلف ياس�ين الضوي 
ويخرجها حس�ام الدين صالح. علماً أنها ستش�ارك للمرِة األولى في بطولة عمل فني 
مع خطيبها الفنان الش�اب أحمد س�عد الذي سيخوض أيضا أولى تجاربه في البطولة 

المسرحية.
هذا ومن المقرر أن ُتعَرض المسرحية في نهاية العام الحالي، حيث سيبدأ فريق العمل 
"البروفات" خالل األيام المقبلة تمهيداً للعرض بعد اكتمال الديكورات وانتهاء العرض 

المسرحي "غيبوبة" الذي سُيعَرض أوالً على ذات المسرح.
ُيذكر أن "البارودي" نش�رت مؤخراً عبر حس�ابها الش�خصي على "إنستغرام" صور 
كاريكاتورية تجمعها بخطيبها، وعّبرت بتعليقها عن عمق عالقتهما وحبها له، حيث 

كتبت: ملك حياتي ... ومالك حياتي"، و" بحبه ربنا يخليه ليه".

بلقيس تتعرض النتقادات بسبب سيلفي من داخل سيارهتا
 دب�ي � نش�رت الفنانة بلقيس فتحي عبر حس�ابها الرس�مي على موقع التواص�ل االجتماعي 
انس�تغرام صورة س�يلفي من داخل س�يارتها.وعلّقت بلقيس فتحي على الصورة التي حصدت 

أكثر من 53 ألف إعجاب وأكثر من 1600 تعليق قائلًة: “للمحبة حدود… وحبي لك سما”.
وانتقد عش�اق ومتابعو بلقيس فتحي الصورة حيث علّ�ق أحدهم قائالً: “ليش تحذفين تعليقي 
وتسوي بلوك علشان قلت لك التقلدين نادين نجيم النها احال منك بطلي تقلدي هههه يال اعملي 

بلوك تاني” في حين قال آخر: “ما ادري مين ضحك عليكي وقالك نفخي شفايفك”.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد
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الوجه البشع للتقشف 
 بعد س�نوات الفرح والبهجة وااليفادات واالسابيع الثقافية 
والفنية والمش�اركة ف�ي العديد م�ن المهرجان�ات وااليام 
الزاخرة بالنتائج والجوائز .. والممتلئة بالحقائب السياحية 
لالداريي�ن المرافقي�ن الذين كثي�را ما ي�وازي عددهم اعداد 
المشاركين الفعليين .. جاء عام القحط والتقشف في نهاية 
ع�ام 2014 .. وبات�ت الحقائب الس�ياحية فارغة ومركونة 
وهي تندب حظها وتتباكى على ايامها حينما كانت الطائرات 

تنتقل بها  بين مطارات العالم !!.
نعم .. لقد توقف كل ش�يء ، وبات تنفيذ الدعوات الرس�مية 
للمشاركة في المهرجانات على اختالف انواعها تعتمد على 
)الجيب الخ�اص( الن وزارة الثقافة منوطة باصدار االوامر 
الخاص�ة بااليفاد تحتوي على مب�ادرة : " على ان ال تتحمل 
وزارة الثقاف�ة  ودائرة الس�ينما والمس�رح اي�ة نفقات من  
ج�راء هذا االيف�اد" وتلك والله كانت اول�ى عالئم وعالمات 

التقشف !!
كم�ا ان القي�ام باخ�راج اي عم�ل مس�رحي جدي�د يس�تلم 

الموافقة عليه فورا من الدائرة مسحوبا بالعبارة التالية :
"المانع ولكن م�ن دون اية نفقات او اجور تتحملها الدائرة 

"!!
ولي�س ه�ذا فقط وانم�ا عل�ى المعنيي�ن بالش�ؤون الفنية 
والثقافي�ة في ذات الدائرة ان يتحم�ل )مبالغ الضيافة( على 

حسابه الخاص .. وعليه ان يزود سيارة الدائرة بالوقود على 
حسابه الخاص وعليه ايضا القيام باصالحها اذا ما تعرضت 

للعطل !!  
ذاك هو الوجه  البش�ع للتقشف كما اشار اليه المدير المالي 
لدائرة الس�ينما والمس�رح للصحافة .. اما الوجه المش�رق 
فقد ذكر بانه وباالمكان تعميم ثقافة التقشف في المجتمع  
ك�ي نجعل الجميع يفك�ر ويمعن في التفكي�ر اليجاد حلول 

وبدائل كي ال تتوقف الحياة وكذلك تنشيط الذاكرة المكتنزة 
باالفكار والحلول  بعد ان اصابها الكسل والخدر !!.

وال�ذي وددت ذك�ره اننا مع ثقافة التقش�ف الت�ي يدعو لها 
المدي�ر المالي للدائرة .. ولكن الذي يعنينا ما الذي س�نقوله 
للعاملي�ن على نظام االج�ر اليومي واالخري�ن الذي قوتهم 
ال�ذي ال يموت على الس�لفة التش�غيلية  الت�ي اصبحت خبر 

كان؟!.

ش�ّنت النجمة الس�ورية كندة حنا، المفجوعة بوفاة والدها 
قبل أيام قليلة، هجوماً حاداً وش�ديد اللهجة على بعض ممن 
أساؤوا لها على صفحتها الشخصية على موقع الفايسبوك، 
حين نشرت صورة من مقطع تشييع والدها الذي جرى قبل 
أيام في مس�قط رأس�ه، وتظهر وهي تحم�ل صورة والدها 

فوق رأسها خالل مراسم الجنازة.
وش�ن عدد م�ن المتش�ددين المعجبين هجوماً عل�ى النجمة 
الس�ورية كندة حن�ا واتهموه�ا بالكفر بعد نش�رها مقطعاً 
م�ن جن�ازة والدها بطقوس مس�يحية، م�ا أدى إلى حصول 
مش�احنات وأخ�ذ ورد من المعجبين به�ا، قطعتها كندة حنا 
بتصري�ح ن�اري طالبت فيه المتش�ددين بمغ�ادرة صفحتها 
وقالت: "أنا لست مس�لمة لكّنني أحترم اإلسالم، كما أحترم 

ديانتي وأحترم نفسي أوالً".
وطالبت النجمة الس�ورية أصحاب اآلراء الدينية بمغادرة 
الصفح�ة والبح�ث ع�ن صفح�ات مختص�ة مؤك�دة أن 
صفحتها للفن فق�ط وأضافت: "رجاًء من كل أصحاب 
اآلراء الديني�ة التوج�ه إلى الصفح�ات ذات الصلة، أنا 

فنانة وممثل�ة... الذي يريد أن يتابعني من هذا الجانب فأهالً 
وسهالً به، والذي يريد أن يتابع أدائي فأهالً وسهالً أيضاً، أّما 
من يحاول اإلس�اءة من أصحاب اللسان المش�ّوه والعبارات 
غي�ر المؤدب�ة والمحترم�ة، فليخرجوا من الصفح�ة ويلغوا 
المتابعة أو س�أقوم بحظرهم على الفور، وبذلك يكونون قد 
أراحوني م�ن كالمهم وألفاظهم البذيئ�ة وعليهم أال ينظروا 

إلي عندما يرونني".
وفي س�ياٍق آخ�ر، تس�تعّد كندة للج�زء الثاني من مسلس�ل 
"الع�راب"، للكاتب حازم س�ليمان والمخ�رج المثنى صبح، 
الذي س�يكون أول أعمالها لهذا الموسم، حيث ستتابع تأدية 
ش�خصيتها الت�ي قّدمتها في الج�زء األول م�ن العمل، الذي 
س�ينطلق تصويره بعد عطلة عيد األضحى المبارك. كما أّنها 
مرّش�حة لبطولة إحدى ثالثيات مسلس�ل "مدرس�ة الحب"، 
م�ن تألي�ف مجموعة م�ن الكتاب وإخ�راج صف�وان نعمو، 
والذي يجري تصويره حالياً ويتناول قصص وعالقات الحب 
بمختلف أش�كالها ويش�ارك في�ه نجوم من س�وريا ومصر 

ولبنان.

الفنانة وعد: لن أكون وجهًا إعالنيًا ملنتج
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كندة حنا خترج عن صمتها: أرحيوين
من ألفاظكم املسيئة



استطاعت هنا شيحة التمّرد على مالمحها 
الهادئ�ة والرقيقة لتفاجئنا في الس�نوات 
األخي�رة بتقديم ش�خصيات غي�ر تقليدية 
وبعي�دة عن ش�خصيتها. وكان�ت “أم أم” 
التي قدمتها في مسلس�ل “السبع وصايا” 
قد لفتت انتباه الجمه�ور الذي كان ينتظر 
مشاهدها الرومانسية مع أحمد عرنوس. 
لذل�ك التقين�ا به�ا لتحدثن�ا ع�ن تفاصيل 
الش�خصية وتكشف لنا أسرارها مع القرد 

الذي ظهر معها في العمل.
•هل كنت تتوقعين هذا النجاح لش�خصية 
“أم أم” التي قدمتها في “السبع وصايا”؟

ل�م أكن أعلم كّل هذا الح�ب وردود األفعال 
أّن  درج�ة  إل�ى  أم”،  “أم  حققته�ا  الت�ي 
الجمهور أصبح يناديني باس�م الشخصية 

بعد عرض الحلقات األولى.
له�ذه  الجمه�ور  لح�ب  تفس�يرك  •وم�ا 

الشخصية؟
ألّن “أم أم” ش�خصية خفيفة الظل. ورغم 
الش�ر الذي يبدو عليها، إال أّنه�ا طيبة جداً 
وهي كباقي البشر تحوي تناقضات الخير 
والش�ر، فضالً عن أّن الجمه�ور كان يحّب 
مش�اهدها مع أحمد عرنوس كونها كانت 

تتسم بالكوميديا والقفشات.
•وكيف جاء ترشيحك للعمل؟

تلقي�ت اتص�االً هاتفي�اً من مؤل�ف العمل 
محمد أمي�ن راضي والمخرج خالد مرعي، 
وأبلغاني بترش�يحي للعمل. ووافقت فور 

قراءتي الحلقة األولى منه.
•وكيف تحّضرت لشخصية أم أم من ناحية 

الشكل والمالبس؟
تحدثت مع المخرج في تفاصيل الشخصية 
منذ البداية وس�اعدتنا “االستايلست” دينا 
فتحي في المالبس، وخصوصاً أّن “أم أم” 
تظهر بأكثر من شكل. في الحلقات األولى، 
ظهرت بالخمار ثم بالنقاب. كما اس�تعنت 
بالباروكة بمساعدة الكوافير ايهاب فريد. 

لذل�ك ب�دت الش�خصية طبيعي�ة للغاي�ة، 
واعتقد كثيرون أنني قمت بإطالة شعري.

•وماذا عن قصة الحب التي جمعت “أم أم” 
و”عرنوس”؟

طبعاً س�عيدة بالعمل مع ولي�د فواز الذي 
قدم ش�خصية أحمد عرن�وس، لكن خالل 
التصوي�ر لم نك�ن نخطط أن يك�ون هناك 
خط رومانسي بين الطرفين. لذلك فوجئنا 
ب�ردود أفع�ال المش�اهدين خ�الل عرض 
المسلس�ل. وهناك َمن دّشن صفحات عبر 

فيس�بوك تحم�ل اس�م “أم أم وعرنوس”، 
فه�ي قصة حب عل�ى الطريق�ة المصرية 

وتتواجد في المناطق الشعبية.
•حدثينا عن القرد الذي ش�ارك معكما في 

المسلسل؟
ف�ي البداية، القرد اس�مه “هاني” وتعاونا 
معه بمس�اعدة المدرب الخاص به. تدربنا 
كثيراً عل�ى كيفية التعامل مع�ه. وبالفعل 
تعودنا عليه إلى درج�ة أنني بكيت بالفعل 

خالل مشهد وفاته.

•وما هي أصعب مشاهدك في المسلسل؟
ش�خصية أم أم كلها صعب�ة، ألّنها تركيبة 
نفس�ية ثقيلة وهناك مشاهد أثرت فّي إلى 
جان�ب مش�هد م�وت القرد. هناك مش�هد 
غرق “عرنوس”، إذ بكيت بالفعل أنا ووليد 
فواز قبل أداء المشهد وبعده أيضاً وتأثرت 
به. بالرغ�م من أّن البعض اعتبره مش�هداً 

كوميدياً لكنني أراه كوميديا سوداء. 
•الحظنا في السنوات األخيرة تمردك على 

أدوار الفتاة الهادئة، هل تعّمدت ذلك؟
بالطبع، فقد قررت التمرد على دور الفتاة 
الهادئ�ة بعدم�ا حاصرن�ي المخرجون به 
لسنوات وبدأت التمرد في مسلسل “طرف 
تال�ث” وقدم�ت ش�خصية فت�اة تس�عى 
لمصلحتها ثم قدمت شخصية “نوسة” في 
مسلس�ل “موجة حارة” ومن ثم شخصية 
أم أم، علم�اً ب�أّن الش�خصيتين بعيدت�ان 

عني.
•وم�ا حقيق�ة أن�ك تمنعي�ن أبن�اءك م�ن 

مشاهدة أعمالك الجريئة؟
أنا ل�م أمنع أبنائ�ي من رؤي�ة أي عمل لي 
ألنني ربيتهم على أن يشاهدوا ما يناسبهم 
ويناس�ب أعماره�م، وليس لمج�رد المنع 
لك�ن هذا أم�ر طبيع�ي، فأن�ا لم أق�دم ما 
أخجل منه ولكن هناك موضوعات تناسب 
أعمارهم ويس�تطيعون استيعابها وهناك 
أعمال ال يس�تفيدون منه�ا. لذلك أصبحوا 

يبحثون عن أفالم الخيال العلمي.
•ولماذا ابتعدت عن السينما؟

كل م�ا في األمر أّنه ل�م تعرض علّي أعمال 
مميزة. أبحث دوماً عن عمل س�ينمائي في 
مستوى األعمال التلفزيونية التي قدمتها.

•وماذا عن جديدك في الفترة المقبلة؟
حالياً س�آخذ فترة راحة طويلة مع ابنائي 
وأس�رتي كون�ي انش�غلت خ�الل الفت�رة 
الماضي�ة وأح�اول تعويضه�م ع�ن فترة 

غيابي.

ترق�د قم�ر اللبناني�ة حالي�اً ف�ي 
غرف�ة العناي�ة المرك�زة في أحد 
مستش�فيات بي�روت، إذ كش�ف 
الحساب الرسمي للفنانة اللبنانية 
دخوله�ا  ع�ن  انس�تغرام  عب�ر 
ف�ي غيبوب�ة تام�ة نتيج�ة أزمة 

مفاجئة.

الرس�مية  الصفح�ة  وأوضح�ت 
للفنان�ة أّن س�بب ع�دم نش�رها 
ص�وراً جدي�دة من�ذ يومي�ن هو 

تواجدها في المستشفى. 
وف�ي الوقت نفس�ه، لم تكش�ف 
الصفحة ما تعرضت له وأّدى إلى 

دخولها العناية المركزة.

�

بع�د ثالثة أع�وام على انفصالهم�ا، عادت س�الفة معمار إلى زوجها س�يف 
الدين س�بيعي. إذ تس�تعد للوقوف أم�ام كاميرته في مسلس�ل “نبتدي منين 
الحكاية” )تأليف فادي قوشقجي، وإنتاج المؤسة العامة لإلنتاج التلفزيوني 

واإلذاعي(.
وحزمت النجمة الس�ورية حقائبها واتجهت إلى دمش�ق لتتعاون مع زوجها 
فني�اً للعام الثاني على التوالي بعدما كانت بطلة مسلس�له “بنت الش�هبندر” 

الذي عرض خالل رمضان الماضي.
وتؤدي معمار ش�خصية “ليال” التي تعيش قصة حب مع “بش�ير” )غس�ان 
مسعود(، دامت 15 عاماً، إاّل أّنهما ينفصالن ليشاء القدر أن يصاب هو بمرض 
الس�رطان، فُيقّرر االثنان العودة اس�تئناف عالقتهما بعد انفصال دام عامين 
ليحتفي أحدهما باآلخر مجّدداً.إضافة إلى ذلك، تستعد سالفة لاللتحاق بركب 

الجزء الثاني من “العراب” الذي ينطلق تصويره بعد عيد األضحى.

القاهرة: ُس�رَِّبت مؤخراً أغنية "إحس�اس بيوصللي" للفنانة اللبنانية دوللي ش�اهين عبر عدد من 
المواقع المتخصصة بقرصنة األعمال الفنية المختلفة، علماً أن هذه األغنية س�تصدر ضمن ألبوم 
"س�ندريال" الذي ُيعتبر األول ل�"ش�اهين" في س�وق الكاس�يت، وال تزال تحضر له منذ أكثر من 

عامين.
هذا وكتبت دوللي عبر صفحتها على "فيسبوك" تقول "أغنية إحساس بيوصللي- أو حالة خاصة" 

هي أغنية من ألبوم سندريلال اتسربت من االستوديو وانتشرت على النت....شيء مؤسف".
م�ن جهٍة أخرى، وفيما يخص قرار نقابة الموس�يقيين األخير بمنع المغني�ات من ارتداء مالبس 
الع�ري في الحف�الت، كتبت تدوينة أخ�رى، جاء فيها: "منع�ا ألي لغط و لبع�ض الذين يحاولون 
االصطي�اد بالماء العكر، توكد الفنانة دوللي ش�اهين التزامها باي قانون او قرار يصدر عن نقابة 
المهن الموس�يقية المصرية فيما َخص حفالتها على األراضي المصرية. أما في ما عدا ذلك ، فهي 
تلتزم بقرارات و توجيهات نقابة الموسيقيين في لبنان والتي هي عضوة فيها منذ أكثر من عشر 

سنوات. والتوفيق من الله".

أنوشكا تعود للمرسح
 

القاهرة: بعد غيابها لعدة س�نوات عن المسرح، تعود الفنانة أنوشكا 
مجدداً من خالل مشاركتها في بطولة مسرحية "قواعد العشق األربعين" 

المق�رر عرضها ف�ي نهاية العام الحالي. علماً أن هذه المس�رحية التي يقدمها 
"البيت الفني للمس�رح" على خشبة "مسرح الطليعة" بوسط القاهرة، تحت إدارة 

المخرج عادل حسان، فيما يجري ترشيح باقي فريق العمل في الوقت الحالي.
هذا وتبدأ البروفات للعرض المس�رحي الجديد في بداية ش�هر أكتوبر)تشرين األول( المقبل 

ضمن خطة "البيت الفني" لتقديم عدة عروض جديدة قبل نهاية العام الجاري.

الوجه البشع للتقشف 
 بعد س�نوات الفرح والبهجة وااليفادات واالسابيع الثقافية 
والفنية والمش�اركة ف�ي العديد م�ن المهرجان�ات وااليام 
الزاخرة بالنتائج والجوائز .. والممتلئة بالحقائب السياحية 
لالداريي�ن المرافقي�ن الذين كثي�را ما ي�وازي عددهم اعداد 
المشاركين الفعليين .. جاء عام القحط والتقشف في نهاية 
ع�ام 2014 .. وبات�ت الحقائب الس�ياحية فارغة ومركونة 
وهي تندب حظها وتتباكى على ايامها حينما كانت الطائرات 

تنتقل بها  بين مطارات العالم !!.
نعم .. لقد توقف كل ش�يء ، وبات تنفيذ الدعوات الرس�مية 
للمشاركة في المهرجانات على اختالف انواعها تعتمد على 
)الجيب الخ�اص( الن وزارة الثقافة منوطة باصدار االوامر 
الخاص�ة بااليفاد تحتوي على مب�ادرة : " على ان ال تتحمل 
وزارة الثقاف�ة  ودائرة الس�ينما والمس�رح اي�ة نفقات من  
ج�راء هذا االيف�اد" وتلك والله كانت اول�ى عالئم وعالمات 

التقشف !!
كم�ا ان القي�ام باخ�راج اي عم�ل مس�رحي جدي�د يس�تلم 

الموافقة عليه فورا من الدائرة مسحوبا بالعبارة التالية :
"المانع ولكن م�ن دون اية نفقات او اجور تتحملها الدائرة 

"!!
ولي�س ه�ذا فقط وانم�ا عل�ى المعنيي�ن بالش�ؤون الفنية 
والثقافي�ة في ذات الدائرة ان يتحم�ل )مبالغ الضيافة( على 

حسابه الخاص .. وعليه ان يزود سيارة الدائرة بالوقود على 
حسابه الخاص وعليه ايضا القيام باصالحها اذا ما تعرضت 

للعطل !!  
ذاك هو الوجه  البش�ع للتقشف كما اشار اليه المدير المالي 
لدائرة الس�ينما والمس�رح للصحافة .. اما الوجه المش�رق 
فقد ذكر بانه وباالمكان تعميم ثقافة التقشف في المجتمع  
ك�ي نجعل الجميع يفك�ر ويمعن في التفكي�ر اليجاد حلول 

وبدائل كي ال تتوقف الحياة وكذلك تنشيط الذاكرة المكتنزة 
باالفكار والحلول  بعد ان اصابها الكسل والخدر !!.

وال�ذي وددت ذك�ره اننا مع ثقافة التقش�ف الت�ي يدعو لها 
المدي�ر المالي للدائرة .. ولكن الذي يعنينا ما الذي س�نقوله 
للعاملي�ن على نظام االج�ر اليومي واالخري�ن الذي قوتهم 
ال�ذي ال يموت على الس�لفة التش�غيلية  الت�ي اصبحت خبر 

كان؟!.

هنا شيحة: أم أم شخصية رومانسية عىل الطريقة املرصية

أطلّ�ت الفنان�ة أس�ماء لمنور أخي�راً على الجمه�ور من خالل 
مش�اركتها في لجنة تحكيم برنامج "صوت الجيل الجديد"، 
لُتطل�ق بالتزامن مع ذلك أغنية منفردة بعنوان "درتي ليا 
الطيارة"، وتس�افر إلى دبي لقضاء شهر رمضان مع 

ابنها آدم ووالدتها.
دويتو مع عبد المجيد وابتسام

أس�ماء التي ابتعدت ع�ن الس�احة، قّدمت في 
أواخر ش�هر تم�وز يوليو أغنية أخ�رى – غير 
تجارية – على طريقة الديو الغنائي مع الفنان 
عب�د المجيد عب�د الل�ه بعنوان "زف�ة نورة"، 
أهدته�ا خصيصاً ألخيها ياس�ين لمنور، وهو 
أيضاً مدير أعمالها، بمناسبة حفل زفافه، فيما 
جّهزت ألغنية دويتو مع الفنانة ابتسام تسكت 
الت�ي أعلنت لنواع�م أّن لمنور قدوته�ا الفنية، 
ومتحّمس�ة كثيراً إلط�الق األغنية معها، ولكن 
بحسب معلوماتنا سيتأخر إصدارها حتى الفترة 
المقبلة لتكون تسكت قد تفّرغت تماماً للعمل بعد 

إحياء سلسلة حفالت غنائية في المغرب.
أسماء لمنور فتاة ثرّية ووحيدة

ه�ذا وعلمنا من مصادرن�ا الخاص�ة، أّن الفنانة أس�ماء لمنور 
أنهت وضع صوتها وتس�جيل أغنية جديدة تحمل اسم "عادي" 
وه�ي باللهج�ة الخليجي�ة، كما أنه�ت تصويرها عل�ى طريقة 

الفيديوكليب تحت إدارة المخرجة رندلى قديح.
وع�ن تفاصيل الكلي�ب، فقد علمنا أّنه ُص�ّور داخل منزل يطغى 
على ديكوره اللون األبيض وستكون أسماء فيه فتاة ثرّية داخل 
ه�ذا المنزل الفخ�م، لكّنها وحيدة وتتذّكر حبيبه�ا الغائب عنها 
كما س�تظهر في الكليب ورود متناثرة ف�ي أنحاء المنزل وعلى 

أوراق الورود ُتكتب كلمات األغنية.
"عادي" بينها وبين نوال الزغبي

"عادي" اسم حملته عدة أغنيات، فمثالً الفنانة السورية الغائبة 
حالي�اً نورا رح�ال طرحت أغنية مصري�ة بهذا العن�وان، ومنذ 
حوالى ثالث سنوات أصدرت النجمة الذهبية نوال الزغبي أغنية 
خليجية بذات االسم "عادي" من كلمات سعود الشربتلي، ألحان 
عبد الل�ه القعود وتوزيع ط�ارق عاكف. وخالل األي�ام المقبلة 
س�تطرح أس�ماء جديده�ا لنلحظ التش�ابه بي�ن أغنيت�ْي نوال 
وأس�ماء من حيث العنوان واللهجة، علماً بأن أس�ماء لديها في 
أرشيفها أغنية طرحتها عام 2005 بعنوان "شي عادي" كلمات 

النديم، ألحان يوسف المهنا وتوزيع هشام نياز.

لم تنتظر نجوى كرم طويالً حتى ترّد على مواطنها 
معين ش�ريف الذي انتقد أغنيتها األخيرة “بوس�ة 

قبل النوم”.
عبر حسابها على تويتر ، غّردت: شو صاير عليك يا 
معين؟ جرجرتك المعقدة؟ بس ما بتفاجأ، لو كنت 

أذكى كانت موهبتك أخدتك لمطرح أفضل”.
وأضاف�ت: “ام كلثوم المعلمة، عندم�ا غّنت “هذه 
ليلت�ي” لم تكن ف�ي عمر 16. س�المة معرفتك يا 

حكم”.
وكان ش�ريف ق�د قال في تصري�ح صحافي: 
“ليس�ت نجوى التي تغني بهذا العمر أغنية 
“بوسة قبل النوم”، عندما كانت في عمر 
18 وال�� 20 ل�م تغِن ه�ذه األغنية. لو 
غنتها ف�ي عمر الثالثين أو األربعين 
ربما كانت ه�ذه األغنية مقبولة 
منها، لكن في س�ن الخمسين 
وما فوق ليست مقبولة منها 

“مش زابطة معها””.

عالم الفن

قمر اللبنانية يف العناية املركزة

أسامء ملنور تنتظر ابتسام تسكت وثروهتا عادي

نجوى كرم: مش زابطة مع معني رشيف



وجع أيوب
 

ل�ن تجد في رواية "وجع أيوب" للكاتب الفلس�طيني محمد نصار، الصادرة 
حديث�ا عن دار الكلم�ة في غزة، ما َيعل�ق في ذاكرتك من مش�اعر وأحداث 
ومواق�ف وش�خصيات، فه�ي تمّر س�ريعا ف�ي انس�ياب الذاك�رة الهادئ 
والم�وزون والمحكوم بانتقائية.على امتداد م�ا يقارب الثالثمئة صفحة، 
، تركيب األحداث، من حيث الزمان والمكان والفعل، تركيبا لغويا ملتزما 
بمعن�اه الصف�ري، وال يتع�ّدى اإلخب�ار ليرس�م عالما ممك�ن التحقيق 
يستطيع القارئ معايشته، فهو ال يمتلك صفة التفاعل من حيث المجاز 
والتخيل.كما س�تجد الش�خصيات مرس�ومة على طريقة االس�كتش، 
بال�كاد تلوح في ثنايا عباءة الس�رد الُمخِبر والذاكرة المنتقاة، فأيوب، 
الش�خصية المحورية، يئن تحت ثقل حض�ور المؤلف ولغته وتعبيره، 

وتضي�ع مواقفه ومش�اعره في انتقائي�ة الذاكرة وقفزاته�ا، ويفرض عليه 
الصمت لينطلق لس�ان الروائي، إنه محكوم برغبة المؤلف في اإلخبار، إنه شخصية مسيطر عليها 

ومقموعة، فهو المنحوس الذي ولد تحت شجرة في طريق التهجير عام 1948، لكنه لم يعبر عن شعوره 
تجاه هذا النحس، ولم نر أي حدث يتعلق به.

حب دافئ حتت الثلج
تتن�اول رواية “حب دافئ تح�ت الثلج” للروائي المغربي المقي�م في هولندا مصطفى 
الحم�داوي، قضاي�ا االغتراب والهوية ف�ي أبعادها المتعددة، من خالل ش�بكة أحداث 

رومانسية ووقائع متشابكة تدور في العاصمة الفرنسية باريس.
وتكشف أحداث الرواية الصادرة عن مؤسسة شمس للنشر واإلعالم، في 284 صفحة 
من القطع المتوسط، الوجَه اآلخر لشاب مغربي مهاجر يبدو قريبا من هموم وطنه 
رغم بعده عنه، وهي هموم توازي همومه الشخصية المتمثلة في البحث عن رابط 

ناظم لهوية مبعثرة، والتي تقود إلى فضاءات حّب مضطرب.
يذكر أن الحمداوي قد صدر له في الرواية “يحدث في الظالم”، ورواية “الشيطان 

والورد” و”غواية الجسد”.
وفي النقد كتاب “غابرييل غارس�يا ماركيز في دائرة الواقعية الس�حرية”. وقد 
ف�از بجائ�زة الفجيرة للمونودراما ع�ام 2014. كما وصل�ت روايته “يحدث في 

الظالم” إلى الالئحة القصيرة لجائزة أكيودي الصينية، سنة 2014.

 لم يس�بق أن ق�دم أدب عالم�ي ما قدمه 
األدب الروس�ي من عمق وما تركه كتابه 
من إرث إبداعي ظل ملهما للبقية، محرجا 
اآلداب األخ�رى، مربكا النقاد والمنظرين 

في كل مكان وزمان.
فبينما يتحدث النق�اد عن مدينية الرواية 
وأنها الجنس األدبي الذي نشأ في المدينة 
وتشعباتها باعتبارها فضاء مركبا مؤهال 
الن�دالع الصراع�ات والعالق�ات المعقدة 
وم�ن ث�م ذهب�وا إل�ى أن القرية ليس�ت 
الفض�اء المناس�ب والمؤه�ل ليضطل�ع 
بأدوار سردية، يأتي األدب الروسي ليفند 
ه�ذه النظرية ويق�دم لنا األدل�ة الدامغة 
على أن الرواية هي الجنس الذي ينشأ في 

الالمتوقع.
فه�ي مث�ل نبتة برية س�حرية تنش�أ في 
الم�دن كما في القرى كما في الصحاري، 
وأن لي�س من فضاء بعصي عنها، بل إنها 
ق�ادرة عل�ى الترعرع ف�ي الالمكان وفي 

غياب اإلنسان نفسه.
وتعتبر رواية "جميلة" للقرغيزي جنكيز 
إيتمات�وف الصادرة حديثا ف�ي ترجمتها 
العربي�ة لهق�ال يوس�ف ب�دار الس�اقي 
اللندني�ة واحدة م�ن هذه الرواي�ات التي 

وقعت في الريف.
"األنشودة الرعوية"

ينس�ف إيتمانوف مقول�ة مدينية الرواية 
بضرب أوتاد برنامجه الس�ردي في قلب 
الريف الروس�ي أثن�اء الح�رب العالمية، 
فتأت�ي الصفح�ات األول�ى معلن�ة ع�ن 
طوبوغرافي�ة الفض�اء "ف�ي ي�وم م�ن 
تل�ك األي�ام القائظة، حين ب�دت المناجل 
متوهج�ة من الحصاد، وأثناء عودتي من 
المحط�ة بعرب�ة فارغة، ق�ررت أن أعرج 
على البيت. بج�وار المخاضة تماما، على 
الرابي�ة حي�ث ينته�ي الطري�ق، تنتصب 
عربتان مسيجتان بسياج متين من اللبن، 

وتحيطهما أشجار حور سامقة".

هن�ا ينس�ج الكات�ب القرغي�زي حكايته 
بمعجم خاص يأتي به الروائي منس�جما 
م�ع بيئت�ه، فترتف�ع أص�وات المناج�ل 
والس�نابل والعرب�ات والخيول وأش�جار 
الصفص�اف والبي�ادر ليرس�م لن�ا تل�ك 
الم�زارع الغامضة الش�بيهة بما ورد في 

ف�ان  الهولن�دي  لوح�ات 
كوخ.

جنكي�ز  أن  والح�ق 
إيتماتوف لم يكن بعيدا 
حي�ث  الرس�م،  ع�ن 
الرواي�ة عل�ى  افتت�ح 
الرس�ام  الراوي  تأمل 
ف�ي لوحت�ه الريفية 
ل�م  الت�ي  الناصع�ة 
يعرضه�ا م�ن قب�ل 
ويأخ�ذ ف�ي وصف 
تفاصيله�ا، لتكون 
لألحداث  مسرحا 
فيما بعد "ها أنذا 
أقف م�رة أخرى 
اللوح�ة  أم�ام 
ة  لصغي�ر ا
إطاره�ا  ف�ي 
 . . ض�ع ا لمتو ا

)..( ف�ي عم�ق اللوحة: جانب 
من س�ماء خريفية باهت�ة. الريح تطارد 
س�حبا بلقاء عجولة فوق سلس�لة جبلية 
بعيدة. وفي مقدمة اللوحة: س�هب شيخ 
أحمر، ودرب أسود لم يجف بعد، بعد مطر 
قريب العه�د. على جانبي الطريق تزدحم 
ش�جيرات صحراوي�ة يابس�ة محطم�ة، 
وعلى امت�داد آثار عج�الت العربات تمتد 
آثار أقدام مس�افرين، كلم�ا ابتعدا خفت 
كأنهم�ا  المس�افرون  بينم�ا  آثارهم�ا، 
س�يخرجان من إطار اللوح�ة إذا ما قاما 

بخطوة أخرى".
إن هذه االفتتاحي�ة التي وضعها صاحب 
"المعل�م" يجعلن�ا أم�ام فض�اء القحط 
والجم�ود والغي�اب والرحيل، ب�ل الفناء 
إن أردن�ا الذه�اب ف�ي التأوي�ل أكثر من 

خط�ر الخطوة األخيرة للرجلين، لكن في 
قل�ب ذلك الع�دم والبش�اعة المترتبة عن 
الحرب يشعل الروائي فتيل حكاية للحياة 

والجمال، حكاية "جميلة".
    "الرواية تمضي في س�رد وقائع نضال 
هذه الم�رأة ذات المالم�ح الذكورية التي 
نذرته�ا لهذه المعركة مع القس�وة ضد 
الذكوري  التعصب 
اش�تد  الذي 
ف�ي غي�اب 

معظ�م 
الرجال"

أرض التبن
الرواية  تسرد 
حكاية جميلة، 
النبتة الوحشية 
لكن�ة  ا و
الت�ي  الحس�ناء، 
الفاقة  اضطرتها 
بي�ت  تت�رك  أن 
العائل�ة المحافظة 
بالعم�ل  لتلتح�ق 
الحصائ�د.  ف�ي 
بتدب�ر  فمعرفته�ا 
الخي�ول وتفوقها في 
لتقوم  أهالها  السباق 
ب�دور الح�وذي ال�ذي 
ينقل العل�ف والتبن والحنطة من البيادر، 

وكانت قد تعلمت ذلك في بيت والدها.
كانت جميلة فتاة شرس�ة يهابها الجميع 
نس�اء ورج�اال، لذل�ك أقدم�ت عل�ى م�ا 
ينتظرها من عذابات وإكراهات العمل في 

مثل تلك الفضاءات.
تنه�ض جميل�ة نموذج�ا لقري�ة فق�دت 
ترك�وا  الذي�ن  الرج�ال  أولئ�ك  رجاله�ا، 
نس�اءهم وأطفالهم لمصيره�م ورحلوا 
اليب�س  فع�م  الح�رب.  ف�ي  للمش�اركة 
والقس�وة العالق�ات بين س�كان القرية 
ف�ي  هن�اك  المنس�ية  األرض  تل�ك  ف�ي 
الوق�ت  طيل�ة  المه�ددة  "كولخوزن�ا" 

بفيضان نهر" كوكوريو".

وتمض�ي الرواية في س�رد وقائع نضال 
هذه الم�رأة ذات المالم�ح الذكورية التي 
نذرته�ا له�ذه المعركة مع القس�وة ضد 
التعص�ب الذكوري الذي اش�تد في غياب 
معظم الرجال، ول�م يفلت من التجنيد إال 
أصح�اب الجاه والفاس�دون والمعوقون 

وأصحاب العاهات.
ويتق�دم إيتماتوف ف�ي الحكاية س�اردا 
وقائع صمود ه�ذه الجميل�ة الحرة التي 
أخذت مس�ؤولية إعالة عائلتين يهددهما 

الفقر المدقع.
الرقيب الحميم

ُت�روى ه�ذه الملحمة على لس�ان الطفل 
سعيد الذي رّش�ح نفسه لمرافقة جميلة 
وحراستها منذ اليوم األول، فهو "سلفها" 
أو شقيق زوجها الغائب. ذلك الزوج الذي 
تتناق�ل حوله روايات مختلف�ة، منها أنه 
اختطف جميلة بعد أن س�بقته في سباق 
الخي�ول وتركه�ا بعد أربعة أش�هر فقط 

ليلتحق بجبهة القتال.
وي�روي الطفل بالتفصي�ل المراحل التي 
م�رت بها جميلة ف�ي رحلته�ا لمواجهة 
مصيره�ا كزوج�ة فقدت زوجه�ا، وهذا 
ال�راوي المصاح�ب مث�ل صوت�ا ناظم�ا 
للحكاي�ة وأعطاه�ا رونقا خاص�ا، فتح 
الرواي�ة على م�وروث الرواية الروس�ية 
المنغمسة في تحليل بواطن الشخصيات، 
فراح يس�رد ه�ذا التن�ازع الداخل�ي بين 
تعاطف�ه مع جميل�ة المنس�ية حتى في 
خطابات شقيقه من الجيش، ومسؤولية 
حراس�ته لها، وقص�ة تعرفه�ا بالجندي 
المص�اب العائ�د من الجبه�ة دانيار الذي 
جعل منه ذريعة ليعطي موقفا من رواية 
الح�رب عندم�ا يجي�ب الجن�دي الطف�ل 
الفضول�ي الذي يريد أن ي�روي له حكاية 
عن الحرب قبل النوم: "األفضل أال تعرفوا 

شيئا عن الحرب".
ومنها أدرك الفتى وأصحابه أنه "ال يمكن 
الحديث عن الحرب بهذه البس�اطة، وأنه 
ل�ن ينتج عن ذل�ك حكاية ما قب�ل النوم. 
الح�رب متخثرة كال�دم في أعم�اق قلب 

اإلنس�ان، والحدي�ث عنه�ا لي�س باألمر 
السهل".

    "يب�دو أن الكات�ب اس�تلهم ش�خصية 
الفت�ى العام�ل من س�يرته الذاتي�ة، فقد 
عرف العمل في المزارع منذ طفولته سن 
الرابعة عشرة، بعد أن أُعدم والده الكاتب 

المرموق"
دانيار الهادئ

وكم�ا أدرك الفتى كنه الح�رب أدرك كنه 
الحب من تلك المشاعر التي تولدت أمامه 
بين جميلة الصاخبة ودانيار الهادئ، الذي 
يقض�ي يومه يحم�ل العرب�ات بالحنطة 
ويغني للوطن بعد أن ترك الجبهة مرغما 

بسبب اإلصابة في ساقه.
يبدو أن الكاتب اس�تلهم ش�خصية الفتى 
العام�ل م�ن س�يرته الذاتية، فق�د عرف 
العم�ل ف�ي الم�زارع منذ طفولته، س�ن 
الرابعة عشرة، بعد أن أُعدم والده الكاتب 

المرموق.
بعيدا عن الروايات النهرية لدوستوفسكي 
والعق�اب"  "الجريم�ة  وتولس�توي 
و"الش�ياطين" و"المراه�ق" و"األبل�ه" 
و"الح�رب والس�الم"، يجت�رح جنكي�ز 
إيتمات�وف رواية قصي�رة تقطع مع هذا 
التاريخ الديستوفس�كي، فيعلن التكثيف 
إس�تراتيجية س�ردية، منطلقا من مشهد 
لوحة ليرسم لوحة سردية في 79 صفحة 
كان�ت كافي�ة لينقل لن�ا حكاي�ة عميقة 
ع�ن الحب والح�رب في الريف الروس�ي 
العمي�ق، حت�ى ل�كأن الكاتب هن�ا نّحات 
يعم�ل معول�ه ف�ي الرخامة المح�دودة، 
مؤمنا أن ضرب السرد كضرب المبرد في 
الخام�ة الثمين�ة، إذا أخطأ هدف�ه الدقيق 
أفس�د الخامة/الرخام�ة كله�ا أو أصاب 
ي�ده، لذل�ك يب�دو الروائ�ي حريص�ا على 
نح�ت جملته القصي�رة البراغماتية وهو 
يس�رد وهو يصف، ضمن برنامج سردي 
محك�م يدفع العمل م�ع كل صفحة نحو 
رشاقة حكائية نادرة تجعل الرواية أشبه 
بقصيدة من قصائد بوشكين أو مقطوعة 

من موسيقى تشايكوفسكي.

أقتربُت من بائع�ة القيمر الجميلة ، وقلبي 
يخف�ق ، ذلك ألنن�ي قررت هذا الي�وم ، أن 
أعت�رف لها بالح�ب ، حتى ل�و كلفني ذلك 
جرح مش�اعري ، بصدها عني ، كما فعلت 
مع بقي�ة الجنود من زمالئ�ي ، كلما نزلنا 
باإلجازة ومررنا بالم�كان الصباحي الذي 
تبي�ع فيه بضاعتها عن�د خلفيات وحداتنا 

العسكرية .. 
في تل�ك اإلثن�اء أش�تد القص�ف المدفعي 
المعادي م�ن الجانب االيراني ، وهذا االمر 

، دليل على االيذان بهجوم مقابل ستش�نه 
قواتهم ضد قطعاتنا في هور الحويزة . 

وجدته�ا فرص�ة مناس�بة ، أن افتح معها 
مس�ارات الش�وق واللهف�ة التي تش�تعل 
بصدري ، م�ن خالل الحدي�ث عن القصف 
الذي أخذ يزداد ، إذ كان بعض الجنود الذين 
أنه�وا أجازاته�م ق�د هرعوا الى س�يارات 
االيف�ا لاللتحاق ف�ورا بالجبه�ة االمامية 
، ف�ي حي�ن بقينا نح�ن المجازي�ن ننتظر 
سيارات آخرى تقلنا الى كراج البصرة كي 

نذهب الى بيوتاتنا .
بائع�ة القيمر ، المعيدية ، الفاتنة ، كان قد 
أنف�ض من حولها الجنود ، وبقيت وحدها 

تنظر للقادمي�ن والذاهبين ، ويبدو إنها لم 
تستطع بيع كل الصينية التي جلبتها معها 

مثل كل يوم ، بسبب القصف المستمر .
نكزن�ي صديق�ي ناج�ي ، وقال ل�ي " مو 
وقتها .. اصرف النظر عنها " أبتس�مت له 
، وقل�ت " بل هذا وقتها " نظرت بحس�رة 
وألم وأنا أراقب الجنود كيف ينظرون إليها 
بش�بق . المس�افة بين�ي وبينه�ا ، صارت 
بحدود عشرات االمتار ، والقصف المعادي 
أخذ يقترب من الخطوط الخلفية ، شعرت 
بالخوف عليها ، وتمنيت اال تصيبها واحدة 
من تلك الصواريخ التي اخذت ترعد االرض 

بالقرب منا . 

اقتربت منها وجلس�ت أمامها ، فابتسمت 
ل�ي تل�ك االبتس�امة الرائعة الت�ي تخدش 
وجه النهار بوضوحها وجمالها " ماعون 
فوكاه عس�ل لو بلياه " قالت جملتها وهي 
وتض�ع القيمر ف�ي صحن صغي�ر وتضع 
فوقه�ا العس�ل ، قل�ت له�ا " ان�ت عملت 
الماعون بدون موافقت�ي " قالت ضاحكة 
" قاب�ل يرادلها روحه للقاضي .. كل واحد 
يكع�د يمي يري�د كيم�ر " ... م�ازال قلبي 
يخفق بس�رعة ، ووجدت الفرصة سانحة 
الق�ول لها " ب�ل ان�ت القيم�ر .. " غير أن 
حيائ�ي منعن�ي م�ن الق�ول ، أتي�ت عل�ى 
الصحن وانا التهم بعيني جمال ذلك الوجه 

االسمر والعينين الزرقاوين ، ولما أنتهيت 
، نقدته�ا ، وودعتها .. وه�ي تنظر لي تلك 

النظرة الجانبية الساحرة .. 
صاح عري�ف ناجي من بعيد بأن الس�يارة 
الت�ي تقلنا ال�ى الكراج متوقفة بس�ببي ، 
فركضت مبتعدا عنها ، وأنا التفت من حين 
الى اخ�ر الى جلس�تها وقد بقي�ت وحيدة 
في المكان .. ولما صعدت االيفا وجلس�ت 
بجان�ب ناج�ي .. كان ثم�ة ص�وت رع�د 
لص�اروخ ش�رس ، ارتجت االرض بس�ببه 
ومن ث�م تأجج عمود من الغب�ار والدخان 
الكثيف في المكان الذي كانت تجلس فيها 

الفاتنة .
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عندما كنا صغارا كانت روايات محمد عبد 
الحليم عبدالله »لقيطة«، ويوسف السباعي 
»أرض النفاق« وإحسان عبد القدوس »أنا 
ال أنام«، وس�ميرة بنت الجزي�رة العربية، 
وبعض الرواي�ات المترجمة: »البؤس�اء« 
و«ذهب م�ع الريح«، عالوة عل�ى كتابات 
المنفلوط�ي وجب�ران، تمث�ل األدب الذي 

يمكن أن ننعته ب�«الجدير بالقراءة«. 
اس�تعرت هذا التعبير من بعض الُمناصات 
الت�ي كانت تأت�ي على ظه�ر أغلفة بعض 
الكت�ب. صحيح قد نجد ه�ذه العبارة على 
ظهر كتب غير »جديرة بالقراءة«، وإن كنا 
نجد كتبا أخ�رى صارت بالق�وة وبالفعل 
جدي�رة بالق�راءة »مث�ل التي أش�رت إلى 
بعضه�ا« بع�د أن فرض�ت نفس�ها عل�ى 
الق�ارئ العرب�ي، وطبع�ت منه�ا طبعات 
كثيرة، وكان الكت�اب الواحد منها يتداوله 
الق�راء في ما بينهم بن�اء على توصية من 

معلم، أو صديق. 
حي�ن يتواص�ى الق�راء بكتاب م�ا يصبح 
لدى الموصى لهم جديرا بالقراءة، فيكون 
تداوله فاتحة لنقاشات ال تنتهي. ولما باتت 

القراءة تقتصر على المقررات والمؤلفات 
المفروض�ة، ل�م تب�ق صف�ة »الج�دارة« 
مكرس�ة إال للمق�رر. ومنذ ذل�ك الحين ما 
بق�ي التواص�ي ال بالق�راءة وال بالنقاش. 
لعب اإلع�الم الثقافي العرب�ي عندما كان 
مزده�را ف�ي الس�بعينيات والثمانيني�ات 
دورا في التوجي�ه نحو النصوص الجديرة 
بالق�راءة، وتصادف ذلك م�ع التطور الذي 
عرفت�ه الرواي�ة العربي�ة، فق�رأ الجمي�ع 
رواي�ات كنفان�ي وإميل حبيب�ي والطيب 
صالح وحيدر حيدر وعب�د الرحمن منيف 
والغيطان�ي والقعيد وصنع الل�ه إبراهيم 
وإلي�اس خ�وري، وكانت الالئح�ة طويلة 
لروائيي�ن من المش�رق والمغرب. وبرزت 
أسماء أخرى فرضت نفسها. وبدأ التراجع 
حين صارت الرواية »رجز السرد«، وباتت 
النص�وص الروائي�ة الجدي�رة بالقراءة ال 
عالقة لها باإلبداع الروائي المتميز، ولكن 
بعناصر جديدة تتصل بتغير ميول القراء. 

لكن األم�ر في البلدان المتط�ورة صناعيا 
وثقافيا مختلف تماما. فالروايات »األكثر 
مبيعا« هي الروايات التي تفرض نفس�ها 
عل�ى القارئ تح�ت تأثير وس�ائل اإلعالم 
م�ن جه�ة، والجوائ�ز م�ن جه�ة ثاني�ة، 
وخصوصي�ة اإلبداع من جه�ة ثالثة. وكل 

ه�ذه العناصر تتضافر إلعطاء نص روائي 
م�ا صفة الجدارة. لقد س�اهمت الس�ينما 
في تطوير عالقة القارئ بالسرد الروائي، 
وجعلت القارئ ينتبه إلى نصوص لم يكن 
يلتف�ت إليه�ا ل�وال تحولها إلى الشاش�ة. 
وصار باإلمكان الحدي�ث عن »األدب الذي 
يصن�ع الح�دث«، أو »الجدي�ر بالت�داول« 
»newsworthy«، حي�ن تصب�ح ل�ه مكانة 
مهم�ة في أوس�اط الق�راء. ولع�ل أعمال 
س�تيفن كينغ، وجون كريشمان، وج. ك. 
روولين، ودان براون، ونيكوال سباركس، 
وس�وزي س�المون، خير مث�ال على ذلك. 
إن بع�ض أعمال هؤالء ترج�م إلى العربية 
ولقي الصدى نفس�ه، وإن بشكل مختلف، 
في الوط�ن العربي.قد يختلف الدارس�ون 
بصدد هذه النصوص »الجديرة بالقراءة«، 
أو »بالت�داول« من حيث قيمتها الس�ردية 
واالجتماعية، أو وهي محولة إلى الشاشة. 
ف�إذا كان بعض األكاديميي�ن يدرجها في 
خان�ة »اآلداب الموازية« الت�ي تتوجه إلى 
القارئ المتوس�ط، وهي بذل�ك عابرة وال 
يطول أم�د تأثيرها، عكس الكالس�يكيات 
الخال�دة. يرى آخرون أنها ن�وع جديد من 
الس�رد، ال تهمه الكتابة لقراء المس�تقبل. 
إنه يستجيب ألفق القارئ المعاصر ويلبي 

حاجياته، ويجيب عن تساؤالته. وهو من 
ثمة يكتسب شرعيته الفنية والثقافية.

بالنس�بة إلينا، وفي غي�اب اهتمام الكتاب 
والدارس�ين باألنواع الس�ردية، كل شيء 
عندن�ا »رواية«. وبذلك يصعب التمييز بين 
االتجاه�ات واألن�واع والتي�ارات. فرجاء 
الصانع توضع في الخانة نفسها مع رجاء 
عالم: إنهم�ا روائيتان؟ ونجي�ب الكيالني 
إلى جانب أحالم مس�تغانمي. أال يحققان 
المبيعات نفس�ها؟ هذا الخلط ال يمكنه إال 
أن يس�هم في ضبابية الرواية في التصور 
العربي، ويؤدي بالتالي إلى فوضى الحكم 
عليه�ا، أو له�ا، حي�ث تتس�اوى العوال�م 
الروائي�ة واألع�الم واألنواع. ه�ل يمكننا 
واألغني�ة  الس�يمفونية  بي�ن  المقارن�ة 
الشعبية والراب والجاز وقصيدة الملحون؟ 
إنها جميعا موس�يقى. لكن معايير تقويم 
هذه األعمال مختلف باختالف المستمعين 
وأذواقه�م وميوالته�م. قد تحص�د أغنية 
ش�عبية مث�ل »اعطن�ي صاك�ي« للداودية 
مليوني مش�اهد في اليوتيوب، لكن أغنية 
عصري�ة راقية ق�د ال يش�اهدها أكثر من 

مئة؟
فما الذي يجعل بعض هذه األعمال جديرة 
بالق�راءة، وتحقق أرباح�ا هائلة، وتعرف 

ق�راء  طبع�ات كثي�رة، ويتع�رف عليه�ا 
كثيرون؟ س�معت بعض الناشرين العرب 
يتحدث مرة عن »الكتاب � الس�ندويتش«. 
وهو يقصد به من جهة الحجم، ومن جهة 
ثانية نف�اذه اليومي. إنها اس�تعارة تقوم 
عل�ى تنافر األضداد. فهي م�ن جهة تعني 
الخف�ة »التوجه إلى الجمه�ور العريض«، 
وثاني�ا االس�تجابة لرغب�ة ملح�ة »ح�ب 
االس�تطالع«. ف�ي ه�ذا التص�ور يصب�ح 
القارئ مثل »الجائع« إلى ش�يء ما، ويريد 
ما يس�د رمقه بمعرفة ش�يء م�ا يتحدث 
عنه. لذل�ك يكون الممنوع هو أهم ش�يء 
بالنس�بة إلي�ه. ولما كان الممن�وع يتصل 
بالجن�س والسياس�ة والدين كان الناش�ر 
أحرص الن�اس على تلبية ه�ذه الحاجات. 
إن الرواي�ة الجدي�رة بالق�راءة في الوطن 
العربي تنتمي في أغلبها إما إلى »الروايات 
الموازي�ة« التي تس�تجيب لرغب�ة طارئة 
لدى قارئ عابر، أو تلك التي تتصل بروائي 
معين، عكس ما نجد في أوروبا وأمريكا. 

يتحم�ل النق�د الروائي واإلع�الم الثقافي 
ج�دارة  ف�ي  كبي�را  دورا  النش�ر  ودور 
الق�راءة والت�داول، لذل�ك تس�ود فوض�ى 
اإلنتاج والتلقي، ويق�ل التواصي بالقراءة 

والنقاش.

التاريخ  اعمىالرواية اجلديرة بالقراءة
احد

فانا صلبت
من اول مجزرة لهذه االرض

,فكرة التكنلوجيا عني متأخرة,
صبغتني الصحراء

بوحولها  وترابها واضرحتها,
التكيات مجازر

النكبات
مرسومة على جدران المدارس

ورسوم االطفال,
وكراريس الفتيات الذاهبات ,

للقرون الوسطى,
ليس هناك احد غير المجازر

وسالالت من طين ,
وحنطة األبوية القديمة,

ألحد سواك انت,
ايها المبلل بانتظار ماء الثورة

كلما شنقوك بربطة العنق,
عدت  اكرم من وجوههم الالت  ....

قلُت
لهذا الوجع

لألفئدة التي تطحن
حجر الجوع

قلُت ستاتي الثورة,
بغداد  لم تغير ثوبها منذ رصاص

والشوارع
لم تتوقف عن القتل

منذ ان مر اخر الوعول
ليبول على حزامها االخضر

ايها العربي
ايها العراقي

اياك ان تكسر
ولتسترعي انتباهك الحد

هذا وطن
من الف عام مقيد بتاريخ هزائمه

سرقت من حدائقنا
الف وثن

ومرايانا  تدهش
وجوهنا

نحن نعبد الله كثيرا        ,
في زمان

مر الفرات به حزينا
ترى لماذا نرتكب الحماقة
ونرتب على صفحات موتنا

اكذوبة العصر االخير  ...
ال تكمم فوهة عيونك

كي ال ترى الثورة
الثورة هنا

الثورة
ال يقاف سرقة الرغيف

الثورة ال عادة الوطن لشارعه المقدس
الثورة للمنافي

للشبابيك المغلقة
لساعات الغروب الباذخة  بالموت
الثورة لصفحات تريخنا المبجل

الثورة لنا
ابناء الكتب المسروقة

من نفايات عصرنا المتواضع بالنفط
الثورة

ال يقاف  قوافل السجون
وزحف المقابر )كلي ال تتجاوز الفتحة العاشرة(.

او تكرار مرورها بشوارع )سيد محمد(

www.almustakbalpaper.net

  العدد )1042(  الخميس 3 ايلول 2015

اصدارات

 قصة قصيرة

ثقافية10

 حيدر حاشوش  العقابيسعيد يقطين

محمد مزيد

 عبده وازن



تعتبر والية س�مائل إحدى واليات محافظة الداخلية، 
وهي إحدى واحاتها الخضراء واشتهرت سمائل باسم 
)الفيحاء( ويعود ذلك لكثرة واحاتها الخضراء، وتتميز 
مثلها مثل بقية واليات محافظة الداخلية بوجود عدد 

كبير من القالع والحصون التاريخية.
وتكث�ر في الوالي�ة القالع والحص�ون واألبراج وهي 
تق�ارب حوال�ي 115 حصن�ا وقلع�ة، وأهمها حصن 
س�مائل الش�اهق المبني في أحد المرتفع�ات الجبلية 
بوس�ط المدينة، وهناك قلعة الش�هباء وب�رج الدواء 
وغيرهما.ويعتب�ر حصن س�مائل من أب�رز الحصون 
الموج�ودة في الوالي�ة وال يقل أهمية ع�ن باقي تلك 
الحصون من حيث اش�تراكه معه�ا في التصميم وفي 

المدخل وفي النظام الدفاعي بشتى أنواعه.
وق�د بن�ي هذا الحص�ن على س�فح جبلي في وس�ط 
الوالي�ة، وش�يد منذ حوال�ي 380 عام�ا تقريبا خالل 
الفت�رة ما بين عهدي كل م�ن اإلمام عبدالله بن محمد 

ال�ذي تولى اإلمامة في عام )1560( واإلمام ناصر بن 
مرشد اليعربي الذي تولى اإلمامة عام )1624(.

وحص�ن س�مائل قديم وال أح�د يعلم من ق�ام ببنائه، 
وإن كان هن�اك الكثي�ر من الملوك واألئم�ة قد أعادوا 
ترميمه، ويمتد الحصن عب�ر واجهة منحدرة لصخرة 
معزول�ة وله�ا واجهة رأس�ية نح�و ال�وادي يعلوها 
الحص�ن الذي هو عب�ارة عن برج دائري كبير مش�يد 
بالحج�ارة عن�د أعل�ى نقط�ة، وهن�اك أس�وار عالية 
تحيط بمنطقة الحصن الواسعة.ويتكون الحصن من 
عدد م�ن األبراج والج�دران الخارجي�ة باإلضافة إلى 
الواجه�ة األمامية والمدخ�ل الرئيس�ي، تميزت كلها 
بوجود عناصر دفاعية هامة كمواقع إطالق الس�هام 
والمرام�ي التي كانت تس�تخدم للدفاع ع�ن الحصن، 
فض�ال عن وجود مصاب الدبس والم�اء المغلي والتي 
توجد عادة فوق مدخ�ل الحصن.الحصن يحتوي على 
عدد من المباني األثرية، فهناك س�كن العس�كر ويقع 

ف�ي الواجهة األمامية نحو الغرب ويحتوي على نوافذ 
صغي�رة ذات تصميم متش�ابهكما يتكون الحصن من 
ع�دة وح�دات معماري�ة أهمها بي�ت الوال�ي المكون 
م�ن طابقين )دوري�ن(، وتميز بن�اؤه كامال بالحصى 
والصاروج العماني، وله مدخالن األول يقابل الساحة 
المقابلة للمسجد والسبلة الموجودة بالحصن، واآلخر 
يفضي إلى س�احة تضم عددا من الغ�رف المخصصة 
ألغ�راض أخرى، كم�ا يوجد مبنى -يقع خلف س�كن 
الوالي مباش�رة- وهو عبارة عن بناء كبير ينقسم إلى 
ث�الث غرف كل واحدة منها لها مدخلها الخاص، كذلك 
يوجد مبنى -يالصق سكن الوالي مباشرة- من الجهة 
الجنوبية الغربية وهو غير منتظم الشكل ويقسم من 
الداخل إل�ى غرفتين، كما توجد الس�بلة وتقع جنوب 
المس�جد مباش�رة، أما المس�جد فهو يتوسط ساحة 
الحص�ن من جهة المدخل ويرتفع قليال عن مس�توى 
األرضية.ويحت�وي الحص�ن كذلك عل�ى ثالثة مخازن 

للتمور تستخدم لتخزين التمور العمانية، كما يحتوي 
على غ�رف للجند ومطب�خ وآبار لجم�ع المياه نحتت 

بالصخر بحيث تضمن عدم تسريب المياه للخارج.
ويبلغ ع�دد األبراج في الحصن ثمانية أبراج تش�كلت 
ما بي�ن الدائرية والنصف دائري�ة والمربعة، وتوزعت 
بين أواس�ط جدران الحصن وهي: برج دائري الشكل 
وه�و مؤل�ف من طابقين يق�ع في الزاوية الش�مالية 
الغربي�ة للحصن، وب�رج آخر مربع الش�كل ويقع في 
الزاوية الش�مالية الشرقية للحصن، وبرج شبه دائري 
يقع في الجهة الش�رقية ، وبرج مستطيل الشكل يقع 
ف�ي الزاوي�ة الجنوبية الش�رقية ومدخله م�ن الجهة 
الجنوبي�ة، وب�رج مرب�ع الش�كل ويق�ع ف�ي الزاوية 
الجنوبية للحصن، وبرج شبه دائري ويقع في الزاوية 
الجنوبية الش�رقية م�ن الحصن، وب�رج دائري محاذ 
لمدخ�ل الحصن من الجهة الغربي�ة ويقع في الزاوية 
الش�مالية الغربي�ة للصب�اح )البوابة(، وآخ�ر األبراج 

برج نصف دائري ويق�ع في الزاوية الجنوبية الغربية 
للحص�ن ويحتوي عل�ى نافذتين تطالن على الش�ارع 
العام للمراقب�ة، كما توجد بالحص�ن وحدة معمارية 
مكون�ة من صال�ة مس�تطيلة وغرفة مربعة الش�كل 

وبرج بالغرفة من جهة الجنوب الشرقي.
في ساحة الحصن األمامية تقام العديد من الفعاليات 
التراثية مثل األمس�يات الشعرية وإحياء ذكرى علماء 
وش�عراء والية س�مائل أسوة بقلعة الش�هباء بوالية 
نزوىويحت�وي الحص�ن أيضا عل�ى عدد م�ن المباني 
األثري�ة، فهن�اك س�كن العس�كر ويقع ف�ي الواجهة 
األمامي�ة نحو الغرب ويحتوي على نوافذ صغيرة ذات 
تصميم متش�ابه، كم�ا يوجد مبنى آخر -غرب س�كن 
العسكر- وهو مبنى صغير يتوسطه جدار في الوسط 
يدخ�ل من جهة الغرب ي�ؤدي إلى مدخل صغير ثم إلى 
غرف�ة صغيرة. وهناك أيضا مبنى مس�تطيل الش�كل 
يتكون م�ن غرفتين: األولى تفتح باتجاه الش�رق من 

الب�رج واألخرى باتج�اه الغرب وتتكون م�ن دورين، 
كذلك هناكمبنى آخر مس�تطيل الش�كل يعتقد أنه كان 
س�جنا، ويقس�م البناء حس�ب ما تبقى م�ن عناصره 
المعماري�ة إل�ى غرفتين لهم�ا مدخل واح�د، أما آخر 
ه�ذه المباني فه�و غرفة صغيرة مس�تطيلة الش�كل 
تق�ع ضمن الج�دار الش�رقي للحصن.ونظ�را ألهمية 
حصن س�مائل التاريخية يج�ري ترميمه، حيث قامت 
الوزارة بترميم الحصن الذي تبلغ مس�احته اإلجمالية 
أكث�ر م�ن 10 آالف مت�ر مربع بم�واد البن�اء المحلية 
واس�تخدام الصاروج العماني والحص�ى في األماكن 
المبني�ة ب�ه، فيما اس�تخدم الطي�ن في إع�ادة ترميم 
األماك�ن المبني�ة بالطي�ن، وق�د اس�تخدمت ج�ذوع 
النخيل والدعون والس�ميم المحلي في تسقيف بعض 
الوح�دات المعماري�ة التي كانت مس�تخدمة فيها في 
السابق، فيما اس�تخدمت أخشاب الكندل والبامبو في 

غرف أخرى.

حصن سامئل حيرس واحات الفيحاء العامنية

فرسان من تونس واجلزائر 
يذّرون الغبار يف أعني األرشار

 
 

بع�د أي�ام قليلة من عملي�ة “بوش�بكة” اإلرهابية، الت�ي قتل فيها 
رجل جمارك تونس�ي، وجرح إثنان، التقى العش�رات من الفرسان 
التونسيين غير بعيد عن مكان العملية، على مضمار مدينة فريانة، 
بمحافظ�ة القصرين )غرب(، بنظرائهم من الجزائر، إلحياء تقاليد 
قديمة وتأكيد الترابط الثقافي والحضاري بين البلدين في مهرجان 

للفروسية اختار المشرفون عليه أن تكون له صبغة مغاربية.
وتش�كل الفروس�ية في تونس ج�زءا من الت�راث والهوية، ذلك أن 
الج�واد ظل دوم�ا حاضرا في األدب والمالحم، كما تنتظم س�نويا 
العديد م�ن المهرجان�ات المخصصة للفروس�ية وتش�هد مناطق 

عديدة عروضا منها في أفراحها العائلية.
الفروس�ية رياض�ة نبيل�ة تجمع بي�ن النخوة والش�رف والرحمة 
والتق�وى واإلق�دام، وال يكون الم�رء فارس�ا إال إذا تحلى بصفات 
الص�الح والكرامة، والعزيمة الش�عرية، عكس التطرف وما الزمه 
من ته�ور ووحش�ية واعتداء عل�ى األبري�اء وكل الس�لبيات التي 

تحارب الحياة.
وعلى مدى ثالثة أيام لمهرجان “سيدي تليل” المغاربي، في دورته 
التاس�عة واألربعي�ن )27 و28 و29 أغس�طس( بمدين�ة فريان�ة، 
اس�تمتع الحضور بعروض فرس�ان من قبائل شتى، حافظت على 
تقاليد تربية الخيول، وتعليم أبنائها فنون الفروسية واالستعراض. 
وقب�ل أن يترعرع الج�واد العربي األصيل في تون�س وفي منطقة 
الش�مال األفريقي عموما ارتبطت المنطقة بالجواد البربري الذي 
يتمي�ز بصالبته وصب�ره وتأقلمه مع المناخ�ات المتغيرة وتعلقه 

المفرط بصاحبه.
وم�ن أه�م صفات الج�واد العرب�ي األصي�ل المتواجد ف�ي تونس 

الصالبة والرشاقة والسالسة واألناقة والسرعة والذكاء.
وحظ�ي المهرجان بحض�ور غفير من أبن�اء المدين�ة، والمناطق 
المجاورة، ومن الجزائريين الذين قدموا خصيصا لحضور فعاليات 
أيام الفروس�ية، رغم س�وء األحوال الجوية ف�ي اليوم األول، فيما 
اس�تعرض الفرس�ان مهاراتهم بلباس اختلفت ألوان�ه وزخرفته، 
وإن تشابهت التصاميم في أغلبها، بينما حضرت البنادق والسيوف 
لتبرز مهارات الفرس�ان في االستعراض، ورفع الجزائريون أعالم 

بالدهم.
لطف�ي التليلي، عضو الهيئة المديرة للمهرج�ان المكلف باإلعالم، 
ق�ال إن المهرج�ان “يواصل االهتم�ام بالتراث الم�ادي من خالل 
االهتمام بالفروس�ية، التي تمثل ركيزة المهرجان، ومنذ انطالقته 

كانت أيام الفروسية من أهم األيام التي تحظى بمتابعة كبيرة”.

بنبات�ه الواف�ر وبحيرات�ه القائم�ة عل�ى فوه�ات 
بركانية وحيتانه، يش�كل أرخبيل األزور جنة رائعة 
لمحبي الطبيعة الذين باتوا يأتون بأعداد كبيرة منذ 
بدء تسيير رحالت جوية منخفضة السعر في نهاية 

مارس الماضي.
وتق�ع ج�زر األزور عل�ى بع�د س�اعتين بالطائرة 
من لش�بونة وأربع س�اعات من الواليات المتحدة، 
وكانت المنطقة البرتغالية األقل جذبا للس�ياح مع 
350 ألف زائر، فيما حصتها من الس�وق الس�ياحية 

.” 2.1
وتضم الجزر راهنا حوالي عشرة آالف سرير فندقي 
ويتوقع أن ترتفع هذه القدرة االس�تعابية ب�1800 
س�رير جديد بفض�ل مش�اريع اس�تثمارية جديدة 
حصل�ت على موافقة الس�لطات المحلية، إال أنه تم 
م�ن اآلن وضع تحدي ق�درة فنادقها االس�تيعابية 

ب�15 ألف سرير.
فاعتبارا من أبريل سجل مطار بونتا ديلغادا عاصمة 
هذه المنطقة البالغ عدد س�كانها 250 ألف نسمة، 
ارتفاع�ا بنس�بة 33.6 بالمئة في عدد المس�افرين 
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين 
ارتف�ع رق�م أعمال القط�اع الفندقي بنس�بة 35.2 

بالمئة.
ويشكل تس�يير رحالت جوية منخفضة الكلفة نبأ 
سارا لقطاع س�ياحي غير مطروق كثيرا حتى اآلن 
بعدما كانت األجواء س�ابقا حكرا على الش�ركتين 
الوطني�ة والمحلية. ويمثل هذا التجول تحديا كبيرا 
لوجه�ة معروفة بجماله�ا الطبيعي غي�ر المهدور 

بعد.
وتقول باميال ماس�ي من إيطاليا:" كنت أحلم بجزر 

األزور من�ذ فترة طويلة وحدثتن�ي صديقة لي عن 
هذه الرحالت الجديدة بأس�عار منخفضة، وتمكنت 

من ش�راء تذكرة الطائ�رة بمئة يورو فقط، أي ثلث 
متوسط أسعار بطاقات السفر حتى اآلن. إنه مكان 
مميز م�ع طبيعة رائعة، تدهش�ني رؤي�ة الدالفين 
وهي تلعب إلى جانب الزورق الس�ريع الذي يجوب 
مي�اه بحر صافية قبالة س�او ميغيل كب�رى الجزر 

التسع التي يتشكل منها األرخبيل".
اما تينيك�ي اينتزفيل�د من هولندافه�ي االخرى لم 
تخفي س�عادتها بالقول:"انا س�عيدة جدا بالتواجد 
على بعد أمتار قليلة من مجموعة من الحيتان، العام 
الماض�ي كنا في نيوزيلن�دا وبحثنا دون جدوى عن 
حيتان على م�دى يومين. وهنا يمكننا رؤيتها على 
بع�د 15 كيلومت�را تقريبا عن الش�اطئ في رحالت 
بحري�ة منظم�ة لمش�اهدة الحيت�ان والس�الحف 
والدالفي�ن، وهو اختصاص محل�ي منذ التخلي في 

العام 1986 عن صيد الحيتان التقليدي".
وقال جاو رييس "صاحب فندق": لقد ركبنا الموجة 
في الوقت المناسب ألن شركات الطيران منخفضة 
األس�عار تق�وم بعمل ترويجي كبير م�ن أجل جعل 
نش�اطاتها مربحة، توافد السياح سيتضاعف، ال بل 
س�يزيد ثالث مرات في الس�نوات المقبلة”، رغم أن 
جزر األزور تبقى س�وقا خاصة موجهة إلى محبي 
النزهات ف�ي الطبيعة والغوص ورك�وب األمواج. 
وستسفيد المنطقة واقتصادها من تنمية السياحة 
علما وأن هناك بعض المناطق الحساسة والمهددة 
أكث�ر من غيرها، لذلك البد م�ن الحذر حتى ال يلحق 
األذى بالبيئ�ة وال بالص�ورة المثالي�ة الت�ي تجذب 

السياح.

أرخبيل األزور الربتغايل وجهة عشاق الطبيعة

الدوالماي�ت  جب�ال  ف�ي  هوشبس�ترتال  وادي  ف�ي 
بمقاطع�ة تي�رول الجنوبية بإيطالي�ا يمكنك أن تجد 
النم�وذج الذي يش�به حلوى اآليس كري�م في الحياة 
الواقعي�ة وه�و عب�ارة عن ث�الث قمم وعرة تش�به 
األس�نان تس�مى دري زينين والتي ترتف�ع عاليا من 

منحدرات التزلج التي تغطيها الثلوج.
وتعد قمم دري زينين أش�هر معلم للجذب الس�ياحي 
في سلس�لة جبال الدوالمايت ببلدة سيكس�تن، وتعد 
مقص�دا يلق�ى إقباال كبي�را من جانب ه�واة رحالت 

وس�ط  األق�دام  عل�ى  في الس�ير  المرتفع�ات 
ت فصل الصي�ف أو المتزلجين  فا لمس�ا

فصل طويل�ة عل�ى الجلي�د  ف�ي 

الش�تاء، ويقع نزل لالس�تراحة في جب�ل دري زينين 
على ارتفاع 2438 مترا.

وإذا ح�ان وق�ت العص�ر، وأخ�ذت الظ�الل تمتد في 
ال�وادي يصبح الوقت متأخرا للغاي�ة لمحاولة القيام 
برحلة طويلة س�يرا على األقدام وس�ط الجبال، غير 
أن ذل�ك هو الوق�ت المثالي ألخذ قس�ط م�ن الراحة 
لتناول القهوة، ومن وس�ط بلدة مووس يمكن القيام 
بجولة تس�تغرق بضع دقائق للوصول إلى فندق دري 
زيني�ن حيث نزل عدد من المش�اهير من بينهم نجوم 

هوليوود.
ويأت�ي ال�زوار الذين 
يش�عرون 

بضغوط الحياة إلى هذه البقعة ذات المناظر الطبيعية 
الخالب�ة لش�حن قواه�م النفس�ية والروحي�ة، ومن 
ضمنهم ش�خصيات ش�هيرة عديدة مثل المستشارة 

األلمانية أنجيال ميركل.
وقد رأت الطاهية التي تعد األطعمة في الكوخ الواقع 
أعل�ى الجب�ل في نهاي�ة ال�وادي ميركل أق�وى إمرأة 
ف�ي أوروبا وه�ي تقوم برحلة للمش�ي م�ع زوجها 
بنش�اط على طول وادي فيش�لنتال، وتقول الطاهية 
إن مي�ركل وزوجها يقومان برحلتهما في السادس�ة 
صباح�ا عندما يكون المكان خالي�ا تماما من الزوار، 
فهما يريدان ببس�اطة االس�تمتاع بقدر م�ن الهدوء 

والسكينة.
المنطق�ة  وه�ذه 

ف�ي  تش�به  ال 

معالمه�ا المناط�ق الراقي�ة مث�ل كورتين�ا دامبيزو 
أو دوائ�ر التزل�ج مث�ل تل�ك الموجودة في س�ولدن، 
وحقيق�ة فحتى البلدات األكبر حجما مثل سيكس�تن 
وإينش�ن وتوبالش تعد إل�ى يومنا ه�ذا أماكن نائمة 
نس�بيا حيث تتسم بالهدوء والسكينة والبساطة التي 
تضفي على وادي هوشبسترتال جماال ساحرا أخاذا، 
وهو ما ينطبق عليه القول المأثور “المزيد يكمن في 

القليل”.
وف�ي العطالت األس�بوعية فقط ي�زداد الزحام قليال 
عند مصاعد التزلج، ويش�عر المتزلج�ون المحنكون 
بأنه�م ال يحصل�ون على قدر مهم من الخبرة بس�بب 
مم�رات التزل�ج ف�ي بلدة سيكس�تن بمنطق�ة جبال 
الدولمايت، حيث أن ما نس�بته 17 في المئة فقط 
من منح�درات التزلج فيها تصنف على أنها 

“صعبة”.

سكينة النفس يف قمم جبال الدوالمايت اإليطالية
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الصحافة االستقصائية بعد عام 2003م 

اس�تهل االحتالل األمريكي للعراق إجراءات�ه تجاه اإلعالم 
بحل وزارة اإلعالم وتس�ريح العاملي�ن فيها بقرار أصدره 
الحاك�م المدني بول بريمر في 23/4/2004م ، فتم إيقاف 
إص�دار الجرائد كلها التي كانت تصدر في ظل النظام البائد 
، وبذلك أصبحت السياسة االتصالية  تستمد من التعليمات 
الجديدة التي كان يوجهها االحتالل للمؤسس�ات اإلعالمية 
جميعه�ا ، وه�ي سياس�ة مختلف�ة اختالف�ا  جذري�ا عن 
السياس�ة الس�ابقة ، بعد ان انهارت أجهزةالرقابة القبلية 
الت�ي كانت من مه�ام وزارة اإلعالم آن�ذاك ، فأدى ذلك الى 
إباحة الس�احة اإلعالمية العراقية لكل م�ن يريد ان يصدر 
جريدة  او مجلة او مطبوعات او ينشيء إذاعة او تلفزيون 
وحس�ب رغبته، وفي األش�هر الثالثة األول�ى من االحتالل 
ش�هد العراق ازديادا في عدد الجرائ�د اذ بلغ عددها )180( 
جريدة ولم يكن التغير كميا فحس�ب ب�ل كان تغيرا نوعيا 
أيض�ا في مجال حرية حركة المعلوم�ات ، وقد وصل عدد 
اإلص�دارات الصحفية في عام 2005م  ال�ى )700( إصدار 
صحفي بين يومي وأسبوعي ونصف شهري وشهري وقد 
غ�اب الكثير منها الحقا الس�باب مهنية او مادية وتميزت 
الصحافة العراقية الصادرة في الس�نوات االولى التي تلت 
ع�ام 2003م بالعش�وائية  والتخب�ط ، اذ ان كما كبيرا من 
الجرائ�د التي صدرت ال تتس�م بس�مة معينة، وليس�ت لها 
رؤية واضحة ال لما يجب ان تقدمه من مادة صحفية ، وال 
ألهمي�ة ما تؤديه من دور في المجتم�ع ، ولهذا فان اغلب 
الجرائد  م�ن هذا النوع صدرت ومن ث�م بعد مدة محدودة 
توقفت عن الصدور ، النها ال تمتلك مقومات االنتشار ومن 
ثم مقومات االستمرار ، فضال عن غياب الروح المهنية ، اذ 
ان اغلب الجرائد  التي صدرت وما زال بعضها يتابع الصدور 
تفتق�ر الى روح العم�ل الصحفي المهني ال�ذي يحاول ان 
يقدم الخب�ر والمعلومة والتحليل الموضوعي المتجرد من 

النزعات الطائفية والقومية والحزبية والشخصية .
وال يفوتنا ان نش�ير ال�ى ان التغيير في الواقع السياس�ي 
العراقي أعقبه تغير في كم ونوع الضغوطات على العاملين 
في حقل اإلع�الم وبعد ان كانت الضغ�وط الحكومية قبل 
9/4/2003و تاتي في مقدم�ة الضغوط التي يتعرض لها 
الصحف�ي العراق�ي فان  الحال قد تغي�ر بعد 9/4/2003م 
ويع�د ذلك اىل تغير ش�كل النظ�ام السياس�ي ونظرته الى 
العم�ل الصحفي وحري�ة الصحافة الى جان�ب ظهور قوة 
ضاغطة جدي�دة تتمثل بالجماعات  المس�لحة التي اخذت 
تن�ازع الدولة في س�لطتها وتفرض ضغوط�ا كبيرة  على 
العم�ل الصحف�ي وق�د ورد في دلي�ل التغطي�ة الصحفية 
ف�ي االوضاع الخط�رة ان الحوادث الناجمة عن نش�اطات 
المتمردين مس�ؤولة عن معظم حاالت مقتل العاملين  في 
وسائل االعالم ، اذ بلغت نسبة حوادث  قتل الصحفيين في 
الع�راق 60|% من عدد الصحفيين الذي�ن قتلوا لغاية اوائل 
ع�ام 2005 م فض�ال عن عملي�ات الخطف الت�ي قامت بها 

القوى المختلفة .
   النشاط االستقصائي في العراق :

يب�دو ان اوضاع الع�راق بعد االحتالل جعل�ت منه منطقة 
نش�اط مثيرة بالنس�بة للصحفيين االس�تقصائية ، ولذلك 
تع�ددت الجه�ات التي مارس�ت العمل االس�تقصائي فيه، 
وكان للمؤسس�ات المتمكن�ة مادي�ا تفوق�ا ملحوظا في 
العمل االستقصائي ، ففي الوقت الذي يعجز فيه الكثير من 
الصحفيين العراقيين العاملين في المؤسس�ات الصحفية 
العراقي�ة عن تقدي�م عمل  اس�تقصائي ، تمكن صحفيون 
عراقي�ون يعمل�ون في مؤسس�ات اعالمي�ة خارجية من 
تقدي�م موضوعات اس�تقصائية ، منها على س�بيل المثال 
العمل االس�تقصائي ال�ذي قام به الصحف�ي العراقي علي 
خلف مراس�ل قناة العربية  وكش�ف فيه عن سرقة شحنة 
اجهزة كمبيوتر )8000 جه�از( قدمتها القوات االمريكية 
هدي�ة الى مدارس محافظة بابل ، وتعرضت للس�رقة  من 
مس�ؤولين حكوميي�ن، وتم كش�ف القضية بع�د مالحقة 
الصحفي الش�حنة والذي تابع خيط اختفاء االجهزة حتى 
توصل الى مكان توزيعها في اسواق البصرة ، وشاركه في 
مالحقة القضية كل من “ش�اكر  عواد ومنتظر رشيد” الى 
منطقة الحل�ة اذ المكان المهيأ لوصول االجهزة ، وبعد ان 

نش�رت العربية   التقرير الخ�اص بالموضوع ، قرر رئيس 
الحكوم�ة فت�ح تحقيق ف�وري ادى الى اس�تعادة نصفها 
وعددها اربع�ة االف كمبيوتر، وبقي مصير النصف الثاني 
مجه�وال  حت�ى االن فضال ع�ن اعمال انجزه�ا صحفيون 
عراقيون لقناة العربية في العراق منها ما قدم في برنامج 

صناعة الموت كمجزرة النخيب.
وكان لعدد اخر من المؤسس�ات االعالمية العالمية اعمال 
اس�تقصائية في الع�راق منه�ا تحقيق الصحفي�ة “تريزا 
كريستيانسون” عن عملية بيع االطفال في العراق بعنوان 
“سوق لبيع االطفال في وسط بغداد “ لجريدة “اكسبرسن 

السويدية” وقد سبق ان ذكرناه في الفصل السابق.
وفضيحة ابي غريب التي اثارها الصحفي الش�هير سيمور 
هي�رش ف�ي مجل�ة “ني�و يورك�ر” االمركي�ة وكان فيها 
دور اخ�ر لش�بكة )  ) CBS في برنامج 60 دقيقة الش�هر 
وفضيح�ة “دار الحنان” التي كش�فتها ايضا ش�بكة س�ي 
ب�ي اس ))CBS  االمريكية وفضيحة اس�تخدام الفس�فور 
االبيض في الفلوجة التي كش�فتها ش�بكة “سكاي نيوز” 
البريطانية وموضوعات كشفها موقع ويكليكس بالتعاون 
م�ع مكتب التحقيقات االس�تقصائية في لن�دن ، وقد كان 
النش�اط االس�تقصائي االبرز لوس�ائل اع�الم غربية وفي 

الغالب امريكية وبريطانية ، وربما يعود س�بب كثرة 
المواد االستقصائية التي قدمتها الصحافة االجنبية 
هو رغبة بعض الصحفيين المستقلين والمساعدين 
المحليين في العمل والتعاون مع المراسلين االجانب 

بهدف الحماية الشخصية.
الصحافة االستقصائية العراقية :

تثبت تجارب الصحفيين العراقيين التي س�بقت 
التغيير ف�ي ع�ام 2003 م في مجال 

االس�تقصائية  الصحاف�ة 
كف�اءات  وج�ود 
عراقية  صحفي�ة 

تنفيذ  عل�ى  قادرة 
مثل تل�ك  االعمال ، 

اال ان الواق�ع العملي 
لم�ا نش�رته الصحافة 

التغيي�ر  العراقي�ة بع�د 
ف�ي 9/4/2003 م اثب�ت 

الصحفي�ة  الم�واد  قل�ة 
العراقي�ة  االس�تقصائية 

على عكس م�ا كان متوقع  ، 
االس�تقصائية  الصحاف�ة  الن 

تترع�رع وتنم�و ف�ي االنظم�ة 
الديمقراطية ال الدكتاتورية .

كوبونات النفط: 
من المش�هور ان فضيحة كوبونات 

النف�ط الت�ي كش�فت عنه�ا جري�دة 
المدى  من اول وابرز االعمال الصحفية 

االس�تقصائية العراقية بع�د عام 2003 
م اذ نش�رت الجري�دة في عدده�ا الصادر 

ف�ي 25/1/2004م تقري�را موثقا بعنوان 
“المدى تض�ع يدها على وثائ�ق اكبر عملية 

عراقي�ة لش�راء الذمم رؤس�اء وسياس�يون 
وصحفيون واحزاب اس�تلموا ماليين البراميل 

النفطية من ص�دام” وحصلت المدى على وثائق 
م�ن ش�ركة تس�ويق النف�ط  العراقي “س�ومو” 

وتضمنت قائمة باس�ماء ش�ركات ، وش�خصيات 
قالت الجريدة ان النظام السابق وزع عليهم ما يعرف 

باسم “كوبونات النفط”  وهي اذون تصدير تبيح لهم 
تصدير كميات محدودة من النفط العراقي الى الخارج، 
تطبيقا للمرحلة الثالثة من اتفاقية النفط مقابل الغذاء.

اال ان الباحث لم يجد ما يؤكد في كوبونات النفط ان هناك 
جهودا وراء كشف الموضوع وان الموضوع مجرد تسريب 
وثائق من شركة تس�ويق النفط العراقي “سومو” ال اكثر 
وان عدت القضي�ة من ابز الفضائح التي قدمتها الصحافة 
العراقية واشهرها على المستوى العالمي واكثرها اثرا ، اذ 
كان م�ن تداعياتها ان تم فتح تحقيق دولي برئاس�ة “بول 
فولك�ر” م�ع القائمين عل�ى برنامج النفط مقاب�ل الغذاء 
التابع لالمم المتحدة والذي اشار تقريره النهائي الى فشل 
كوف�ي عنان االمين الع�ام لالمم المتح�دة ومجلس االمن 
والمتعاقدي�ن في اح�كام ادارة النفط مقاب�ل الغذاء  ، كما 

اش�ار التقرير الى اعتراف “الكس�ندر ياكوفليف” مسؤول 
ادارة المشتريات في البرنامج ايضا امام محكمة امريكية 
بان�ه حصل على مئات االالف من الدوالرات كرش�اوى من 
ش�ركات كان�ت تس�عى وراء الحص�ول على عق�ود ،  كما 
اعترف مسؤولين اخرون بتلقيهم رشاوى مماثلة وادينت 
ش�خصيات اخ�رى متورطة ف�ي القضية ، وم�ن اثار هذا 
التقرير استقالة نائب وزير خارجية الهند  “ناتوار سينج” 
بسبب ورود اسمه في التقرير وضغوط المعارضة الهندية 

وتداعيات دولية اخرى.
جريدة الصباح الجديد :

م�ن الجرائ�د العراقي�ة الت�ي ظهرت بع�د التغيي�ر النظام 
السياس�ي ف�ي ع�ام 2003م جري�دة الصب�اح الجديد ** 
لصاحبه�ا ورئيس تحريرها “اس�ماعيل زاير” قدمت هذه 
الجريدة عددا من المواد الصحفية االستقصائية كان ابرزها 
تحقيق اس�تقصائي بعنوان )عقد ايجار مش�بوه يكش�ف 
اختالس�ا كبيرا في نادي الفروسية ( كشفت فيه الجريدة  
ع�ن وجود تالع�ب واختالس في عقد االيج�ار المبرم بين 

ادارة النادي والمسؤولين عن الجامعة العراقية.
جريدة المستقبل العراقي :

على الرغم من حداثة  عمر جريدة المستقبل العراقي اال انها 

تقديم  من  تمكنت 
م�واد صحفية اس�تقصائية 
عدة مع بداي�ة صدورها وكان من ابرز 
تل�ك الموضوع�ات التحقي�ق االس�تقصائي الذي 
تمكن من تقديمه احد العاملين فيها والذي لم تكش�ف عن 
اس�مه لدواعي امنية والذي كش�ف من خالله عن عمليات 
تهري�ب االثار ف�ي جن�وب الع�راق .  وجريدة المس�تقبل 
العراق�ي جريدة يومية عامة مس�تقلة ص�در عددها االول 
ف�ي االول من نيس�ان ع�ام 2011 م ت�رأس  تحريرها في 
بداي�ة اصداره�ا الصحفية “عالي�ة طالب” وتول�ى بعدها 
رئاس�ة التحرير الدكتور “حسن كامل” ،ثم تحولت رئاسة 

تحريرها الى “علي الدراجي” .
يبل�غ العدد الكلي للعاملين ف�ي الجريدة )32( عامال ويبلغ 
ع�دد صفح�ات الجري�دة )20( صفح�ة ولي�س للجري�دة 

مالح�ق وتع�ود ملكي�ة الجري�دة للقط�اع الخ�اص تولى 
الجري�دة التحقيق�ات الصحفي�ة اهتماما خاص�ا وقدمت 
تحقيقات تعال�ج موضوعات اجتماعية من أبرزها الرقيق 
االبيض والبغاء وتعدد الزوج�ات وقضايا االيتام واالرامل 
وايضا تناولت قضاي�ا التربية والتعليم مثل وضع البنايات 
المدرس�ية كما نش�رت الجريدة عددا من االخبار الموثقة  
التي تؤكد وجود فس�اد اداري في بعض مؤسسات الدولة 
وم�ن تل�ك االخبار خبر بعنوان “اس�رع تعيي�ن وايفاد في 
العالم “ وتضمن الخبر نشر وثيقتين تؤكدان استغالل وزير 
الكهرب�اء “كري�م عفت�ان” منصبه وتعيين ول�ده “احمد” 
بصفة حرفي اول وارساله في ايفاد الى القاهرة في اليوم 
نفس�ه الى درجة ان قرار االيفاد صدر قب�ل التعيين وجاء 
القراران بتاري�خ واحد ورقمين متتالي�ن خاضت الجريدة  
سبع دعاوى قضائية ضدها بسبب النشر حول موضوعات 
تتعلق بقضايا  الفساد منها قضية رفعتها الشركة العراقية 
للنقل البري على الصحيفة “دنيا الس�وداني” المحررة في 
الصفح�ة االقتصادية )الصفحة السادس�ة( عن تقرير لها 
بعنوان “المس�تقبل العراقي تكش�ف مضاربات في سوق 

االوراق المالية .. 
العراقي�ة للنقل البري تواص�ل تقديم المزيد م�ن البيانات  
المالية الكاذبة !! ذكرت فيه ان “الشركة العراقية 
للنقل البري تزود هيئة االوراق المالية العراقية 
وادارة س�وق العراق ل�الوراق المالية ببيانات 
تؤكد االرقام الواردة فيها ، لكنها بيانات مالية 
مغلوط�ة !! وفيه�ا تدخ�ل مما يع�رض اموال 
المستثمرين للمخاطرة” وقد ورد في التقرير 
معلومات وارقام من مصادر رفضت الكش�ف 
عن اس�مائها تؤكد اتهام الصحفية للش�ركة ، 
وكانت الش�ركة قد ادعت ف�ي الدعوة المقامة 
عل�ى الصحفي�ة ان المعلوم�ات ال�واردة ف�ي 
التقرير معلومات كاذبة ، وطالبت بتعويضات 
مالي�ة تبلغ ملي�ار دوالر عن االض�رار المادية 
والمعنوية وكانت الشركة قد الحت على ادارة 
الجريدة والصحفية طيلة م�دة اقامة الدعوى 
باالفص�اح ع�ن مص�ادر المعلوم�ات  اال انهم 
امتنعوا عن كش�ف مصدر المعلومة وتم فيما 
بعد تس�وية الدعوة بالتراض�ي، وهو ما يؤكد 

صحة المعلومات الواردة في التقرير.
وكان اهتم�ام الجري�دة بموضوع�ات كش�ف 
الفس�اد س�ببا في تلقيها تهديدات من القوى 
الداخلي�ة واإلقليمي�ة والدولي�ة ، وم�ن تل�ك 
التهديدات تهديد صريح من احدى  الس�فارات 
االجنبية على ش�كل رسالة بااليميل كتب فيها 

“احذروا غضب األسد” 
ف�ي  الص�ادر   43 الع�دد  م�ن  العين�ة  ب�دأت 
1/6/2011 وانته�ت ف�ي الع�دد 275 الصادر 
في 30/5/2012 وقد كان العدد الكلي لألعداد 
الت�ي دخلت ضمن الم�دة هو 232 ع�ددا علما 
ان عطل�ة الجريدة في يومي الجمعة والس�بت 
كما تخل�ل مدة البحث عدد من العطل في اثناء 
المناسبات الوطنية والدينية وفي اثناء انعقاد 
القم�ة العربية من يوم 25/3/لغاية 1/4 وقد 
نشرت الجريدة في تلك االعداد  217 تحقيقا، و 
10 دراس�ات نشرت في صفحة التحقيقات بديال 
ع�ن التحقيقات و11 حوارا وعددا من الملفات السياس�ية 
ش�ارك في كتابة التحقيقات )24( صحفيا منهم )3( فقط 
م�ن العاملي�ن الفعليين ف�ي الجري�دة اما الباق�ون بنظام 

االستكتاب )القطعة( 
وكانت الجريدة تنش�ر تحقيقاتها ف�ي الصفحة رقم )12( 
وم�ن االطالع  على عينة المس�تقبل العراقي وجد الباحث 
الباحث ثالثة تحقيقات فقط تنطبق عليها معايير الصحافة 

االستقصائية هي :
1 � تحقي�ق بعنوان “صرح الكلية بن�ي تجاوزا على ارض 
زراعية؟! .. طالب وطالبات يكش�فون المس�تور في كلية 
دجلة االهلية !! نش�ر في الع�دد )45( بتاريخ 5/6/2011 
ولم تكش�ف الجريدة عن اس�م كاتب التحقيق واشارة الى 
ان�ه خاص وذكر الس�يد مؤيد عبد الزهرة مس�ؤول قس�م 
التحقيقات في الجريدة انهم لم ينش�روا االس�م للضرورة 
االمني�ة ،كما ذك�ر ان الكلية لم ترد ول�م تكذب المعلومات  

اوالردة في التحقيق النها معلومات مؤكدة.

كش�ف فيه الكاتب ع�ن وجود تقصير ف�ي اداء كلية دجلة 
االهلي�ة وصل ال�ى درج�ة اهمال الطلب�ة الذين اك�دوا ان 

بعضهم حصل على شهادة مقابل مبالغ مادية .
2 � تحقيق للصحفي جاس�م الطيب بعنوان )وزارة  النفط 
ال حس�يب وال رقيب على مالكيها محطات الوقود االهلية 
تعمل في ظالم الليل وتغلق في انلهار نش�ر في العدد )55( 
بتاري�خ 19/6/2011م كش�ف فيه عن وج�ود تالعب في 
عملية توزيع المش�تقات النفطية تق�وم به مجموعة من 
المحط�ات التي ذكرها باالس�م بعد ان راق�ب اداءها لمدة 

شهر كامل.
3 � تحقيق ل� “سناء البديري” نشر في العدد )167( بتاريخ 
14/12/2011 بعنوان “فساد  االدوية ظاهرة مخيفة في 
ع�راق التغيير” وه�و ايضا تحقيق معمق وموثق كش�فت 
فيه الصحفي�ة عن وجود حاالت غش وادوية فاس�دة في 
االدوية الموج�ودة في الصيدلي�ات العراقية وعرضت في 
التحقي�ق معلوم�ات تؤكد وج�ود هذه الظاه�رة العالمية 

ودخولها الى العراق.

االستنتاجات
خلصت الدراس�ة النظرية التي قدمه�ا الباحث الى عدد من 

االستنتاجات كانت كاالتي:
عل�ى الصحاف�ة العراقي�ة ان تعم�ل على تنمي�ة الصحافة 
االستقصائية لتتمكن من احداث تاثير في محاربة الفساد 
، وان اعتماده�ا على نش�ر االخب�ار والتقاري�ر التي تؤكد 
وجود فس�اد في العراق دون االعتماد على الوثائق واالدلة 
س�يكون من عوامل زعزعت ثق�ة الجمهور بالصحافة من 

جهة وبالنظام االجتماعي من جهة اخرى. 
� ان الصحافة االس�تقصائية  من الممكن ان تكون وسيلة 
قوية من وس�ائل المنافس�ة الخاص�ة والصحافة الورقية  

امام وسائل االعالم االخرى.
� تع�ود الممارس�ات االول�ى للصحافة االس�تقصائية في 
الع�راق الى عقد الس�بعينات اذ ظهرت ففي اكثر من مجلة 
وصحيفة منها مجلة الف  باء  ومجلة وعي العمال ومجلة 

صوت الطلبة .
 � كان الصحف�ي ه�و الذي يكش�ف  الفس�اد ام�ام انظار 
المس�ؤول قبل عام 2003 م اال ان الوضع تغير بعد 2003م 
واصبح المسؤول هو الذي يكشف الفساد للصحافة بدواع 
مختلفة، منه�ا الرغبات الخيرة المتمثل�ة بتادية الوظيفة 
الرقابي�ة للمس�ؤول ومنه�ا الرغبة في تصفي�ة الخصوم 
السياس�يين بسبب المنافس�ة السياس�ية المحمومة بين 
االط�راف المختلفة ، فف�ي اغلب االزمات السياس�ية التي 
حدثت في البالد كانت هناك تهديدات بنش�ر وثائق تكشف 
عن ممارس�ات فس�اد عند الخصوم وفي هذا الخصم كان 

الصحفي يؤدي وظيفة النشر واالعالم فقط ، ال الرقابة.
� ل�م يكن للصحافة االس�تقصائية في المدة التي س�بقت 
عام 2003م صدى صحفيا، اال انها كانت تقابل باس�تجابة 
حكومية مما جعلها اكثر ق�درة على التغيير من الصحافة 
االستقصائية الحالية ، التي تقابل على االغلب بقلة اهتمام 

لقلة تاثيرها .
� ان الصحفي العراقي قادر على تقديم صحافة استقصائية 
، ولك�ن ذل�ك يتطلب دعم�ا اداريا ومهنيا من المؤسس�ات 

الصحفية من جهة وتعاونا حكوميا من جهة اخرى.
� ان كت�اب التحقيق�ات المنس�بين ال�ى الم�الك الدائم في 
الصحف اكثر قدرة على تقديم تحقيقات اس�تقصائية من 
الكت�اب بنظ�ام القطعة لتحق�ق االمن الوظيفي بالنس�بة  

للمنسبين على المالكات الدائمة.
� تمك�ن الصحفيون العراقيون العاملون في المؤسس�ات 
االجنبي�ة والعربية م�ن تقديم مواد صحفية اس�تقصائية 

مهمة.
� نال عدد كبير من الصحفيين العراقيين على اولى الجوائز 
ف�ي المس�ابقات الخاص�ة بالصحافة االس�تقصائية على 

المستوى العربي
� غي�اب روح العم�ل الجماعي )فرق عم�ل( في الصحفية 
الواحدة احيانا وبين اكثر من صحيفة ومؤسس�ة  اعالمية 
على عكس الموجود في الصحافة الغربية ، وهو االسلوب  

المتبع في التحقيقات االستقصائية الكبيرة
�  ان الصحاف�ة العراقي�ة  وان تمكنت م�ن تقديم صحافة 
اس�تقصائية فان�اه غير قادرة على اح�داث اي تغيير ما لم 
تجد تعاونا من الس�لطات التنفيذية والتشريعية فضال عن 

دعم ومساندة وتاييد قوى المجتمع المختلفة.

الصحافة االستقصائية يف العراق..
اجلزء 2يف رسالة ماجستري للزميل فراس حسني اليايس

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 .ـ 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
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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
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«داعش» يتطاول عىل «بعل شمني»

إســرائـيــل تــســتـورد «ثـــالثــة أربــاع» الــنــفــط مــن إقـــلــيــم كــردســـتـان!
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٦ مـــاليـــيــن دوالر مــن الــلـوبــي الـســعـودي لــرفـــض االتـــفــاق الــنـووي
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      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

المستقبل العراقي/ عباس رحمة الله



رقم اإلخطار   270 / 2015
إعالن

م�ن / محكمة ق�وى األمن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

إىل / املته�م اله�ارب )الرشط�ي طارق هاش�م 
محم�د  ( املنس�وب إىل قي�ادة ح�رس ح�دود 
املنطق�ة الرابعة  ملا كن�ت متهما وفق املادة/ 5 
من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008  لغيابك عن مقر 
عملك من تاريخ 2014/7/27 ولحد االن   وبما 
إن محل اختفائك مجه�ول اقتىض تبليغك بهذا 
اإلعالن عىل إن تحرض أمام محكمة قوى األمن 
الداخيل للمنطقة الخامسة بالبرصة خالل مدة 
ثالث�ون يوما م�ن تاريخ تعليق ه�ذا اإلعالن يف 
محل إقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك 
وعن�د عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 
غيابي�ا وتحجز أموالك املنقول�ة والغري املنقولة 
ويطلب من املوظف�ني العموميني إلقاء القبض 
علي�ك أينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة 
حكومية وإلزام األهلي�ني الذين يعلمون بمحل 
اختفائ�ك بإخب�ار الجه�ات املختصة اس�تنادا  
للمادة 69 / أوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون 
أصول املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم اإلخطار   371 / 2015
إعالن

م�ن / محكمة ق�وى األمن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

إىل / املته�م الهارب )الرشطي خ�ري الله راهي 
حس�ون  ( املنس�وب إىل قي�ادة ح�رس ح�دود 
املنطق�ة الرابعة  ملا كن�ت متهما وفق املادة/ 5 
من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008  لغيابك عن مقر 
عملك من تاريخ 2014/9/21 ولحد االن   وبما 
إن محل اختفائك مجه�ول اقتىض تبليغك بهذا 
اإلعالن عىل إن تحرض أمام محكمة قوى األمن 
الداخيل للمنطقة الخامسة بالبرصة خالل مدة 
ثالث�ون يوما م�ن تاريخ تعليق ه�ذا اإلعالن يف 
محل إقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك 
وعن�د عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 
غيابي�ا وتحجز أموالك املنقول�ة والغري املنقولة 
ويطلب من املوظف�ني العموميني إلقاء القبض 
علي�ك أينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة 
حكومية وإلزام األهلي�ني الذين يعلمون بمحل 
اختفائ�ك بإخب�ار الجه�ات املختصة اس�تنادا  
للمادة 69 / أوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون 
أصول املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم اإلخطار   621 / 2015
إعالن

م�ن / محكمة ق�وى األمن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

إىل / املته�م اله�ارب )الرشط�ي عمار جاس�م 
محيمي�د  ( املنس�وب إىل قي�ادة ح�رس حدود 
املنطق�ة الرابعة  ملا كن�ت متهما وفق املادة/ 5 
من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008  لغيابك عن مقر 
عملك من تاريخ 2015/2/15 ولحد االن   وبما 
إن محل اختفائك مجه�ول اقتىض تبليغك بهذا 
اإلعالن عىل إن تحرض أمام محكمة قوى األمن 
الداخيل للمنطقة الخامسة بالبرصة خالل مدة 
ثالث�ون يوما م�ن تاريخ تعليق ه�ذا اإلعالن يف 
محل إقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك 
وعن�د عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 
غيابي�ا وتحجز أموالك املنقول�ة والغري املنقولة 
ويطلب من املوظف�ني العموميني إلقاء القبض 
علي�ك أينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة 
حكومية وإلزام األهلي�ني الذين يعلمون بمحل 
اختفائ�ك بإخب�ار الجه�ات املختصة اس�تنادا  
للمادة 69 / أوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون 
أصول املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم اإلخطار   276 / 2015
إعالن

م�ن / محكمة ق�وى األمن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

إىل / املته�م اله�ارب )الرشطي حس�ن رس�ام 
عب�د الحمزة  ( املنس�وب إىل قيادة حرس حدود 
املنطق�ة الرابعة  ملا كن�ت متهما وفق املادة/ 5 
من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008  لغيابك عن مقر 
عملك من تاريخ 2014/8/10 ولحد االن   وبما 
إن محل اختفائك مجه�ول اقتىض تبليغك بهذا 
اإلعالن عىل إن تحرض أمام محكمة قوى األمن 
الداخيل للمنطقة الخامسة بالبرصة خالل مدة 
ثالث�ون يوما م�ن تاريخ تعليق ه�ذا اإلعالن يف 
محل إقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك 
وعن�د عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 
غيابي�ا وتحجز أموالك املنقول�ة والغري املنقولة 
ويطلب من املوظف�ني العموميني إلقاء القبض 
علي�ك أينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة 
حكومية وإلزام األهلي�ني الذين يعلمون بمحل 
اختفائ�ك بإخب�ار الجه�ات املختصة اس�تنادا  
للمادة 69 / أوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون 
أصول املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

دائرة التسجيل العقاري يف الحمزة
طلب تسجيل عقار مجددا 

بن�اءا ع�ىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة 
تم�ام  لتس�جيل   )2015/7/27( بتاري�خ 
العق�ار تسلس�ل )56( )الحم�زة( الص�وب 

الصغري
باسم  نوال فاروق محس�ن  مجددا باعتبار 
حائ�زا له�ا بصف�ة املال�ك للم�دة القانونية 
ولغ�رض تثبي�ت امللكي�ة املذك�ورة  تمهيدا 
للتس�جيل وف�ق اح�كام قان�ون التس�جيل 
العقاري رقم )43( لسنة 1971 قررنا اعالن 
هذا الطلب فعىل كل من يدعي بوجود عالقة 
او حق�وق معينة عىل ه�ذا العقار تقديم ما 
دلي�ه من بيان اىل هذه الدائرة خالل مدة 30 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا االعالن 
وكذلك الحضور يف موقع العقار يف  الس�اعة   
الع�ارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة 
هذا االع�الن وذل�ك الثبات حقوق�ه موقعيا 
الكشف الذي س�يجري يف اليوم املذكور لهذا 

الغرض.
عامر محمد عطية

مالحظ التسجيل العقاري يف الحمزة

رقم اإلخطار   381 / 2015
إعالن

م�ن / محكمة ق�وى األمن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

إىل / املته�م الهارب )الرشطي عالء نعيم وايل  ( 
املنسوب إىل قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة  
ملا كنت متهما وفق املادة/ 5 من ق.ع.د رقم 14 
لس�نة 2008  لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 

2014/9/21 ولحد االن   
   وبما إن محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك 
بهذا اإلعالن ع�ىل إن تحرض أمام محكمة قوى 
األم�ن الداخ�يل للمنطق�ة الخامس�ة بالبرصة 
خ�الل مدة ثالث�ون يوما من تاري�خ تعليق هذا 
اإلع�الن يف مح�ل إقامت�ك وتجيب ع�ن التهمة 
املوجهة ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري 
محاكمتك غيابيا وتحجز أموالك املنقولة والغري 
املنقول�ة ويطلب من املوظفني العموميني إلقاء 
القب�ض عليك أينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب 
س�لطة حكومية وإلزام األهليني الذين يعلمون 
بمح�ل اختفائ�ك بإخب�ار الجه�ات املختص�ة 
اس�تنادا  للم�ادة 69 / أوال وثانيا وثالثا ورابعا 
م�ن قانون أص�ول املحاكم�ات الجزائية لقوى 

األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم اإلخطار   628 / 2015
إعالن

م�ن / محكمة ق�وى األمن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

إىل / املتهم الهارب )الرشطي ميثاق عيل صادق 
رشيد  ( املنسوب إىل قيادة حرس حدود املنطقة 
الرابعة  ملا كنت متهما وفق املادة/ 5 من ق.ع.د 
رقم 14 لسنة 2008  لغيابك عن مقر عملك من 
تاري�خ 2015/2/8 ولح�د االن   وبما إن محل 
اختفائ�ك مجهول اقتىض تبليغ�ك بهذا اإلعالن 
عىل إن تحرض أمام محكمة قوى األمن الداخيل 
للمنطقة الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالثون 
يوم�ا م�ن تاري�خ تعليق ه�ذا اإلع�الن يف محل 
إقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند 
عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابيا 
وتحج�ز أموالك املنقولة والغري املنقولة ويطلب 
م�ن املوظف�ني العموميني إلق�اء القبض عليك 
أينما وجدت وتسليمك اىل اقرب سلطة حكومية 
وإلزام األهليني الذين يعلم�ون بمحل اختفائك 
بإخبار الجه�ات املختصة اس�تنادا  للمادة 69 
/ أوال وثاني�ا وثالث�ا ورابعا م�ن قانون أصول 
املحاكم�ات الجزائية لقوى األم�ن الداخيل رقم 

17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم اإلخطار   288 / 2015
إعالن

م�ن / محكمة ق�وى األمن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

إىل / املتهم الهارب )الرشطي مصطفى تحسني 
عبد املحس�ن  ( املنسوب إىل قيادة حرس حدود 
املنطق�ة الرابعة    ملا كنت متهم�ا وفق املادة/ 
5 م�ن ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008  لغيابك عن 
مقر عملك من تاريخ 2014/7/27 ولحد االن   
    وبم�ا إن مح�ل اختفائ�ك مجه�ول اقت�ىض 
تبليغك بهذا اإلعالن عىل إن تحرض أمام محكمة 
قوى األمن الداخيل للمنطقة الخامسة بالبرصة 
خ�الل مدة ثالث�ون يوما من تاري�خ تعليق هذا 
اإلع�الن يف مح�ل إقامت�ك وتجيب ع�ن التهمة 
املوجهة ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري 
محاكمتك غيابيا وتحجز أموالك املنقولة والغري 
املنقول�ة ويطلب من املوظفني العموميني إلقاء 
القب�ض عليك أينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب 
س�لطة حكومية وإلزام األهليني الذين يعلمون 
بمح�ل اختفائ�ك بإخب�ار الجه�ات املختص�ة 
اس�تنادا  للم�ادة 69 / أوال وثانيا وثالثا ورابعا 
م�ن قانون أص�ول املحاكم�ات الجزائية لقوى 

األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

لجنة تثبيت امللكية  يف الحمزة
العدد 8/مجدد/2014

اعالن
بن�اءا عىل صدور ق�رار لجنة تثبي�ت امللكية 
يف  )8/مج�دد/2014(  بالع�دد  الحم�زة  يف 
)2015/8/11( واملتضم�ن تثبي�ت عائدية 
تم�ام العق�ار املرق�م 529 الحم�زة الصوب 
الكبري باس�م طال�ب التس�جيل هاتف لفته 
فت�ني عليه واس�تنادا الحكام امل�ادة 49 من 
قانون التس�جيل العقاري املرقم 43 لس�نة 
1971 ق�رر اعالن ه�ذا القرار مل�دة 30 يوما 
وع�ىل م�ن لدي�ه اع�راض يتق�دم بالطعن 
ل�دى رئاس�ة محكمة اس�تئناف القادس�ية 
االتحادي�ة اعتب�ارا م�ن الي�وم الت�ايل لنرش 
ه�ذا االعالن وعن�د انتهاء املدة وع�دم ورود 
اش�عار من رئاسة االستئناف بوقوع الطعن 
ع�ىل الق�رار لديهما  تبارش دائرة التس�جيل 
العق�اري بالتس�جيل وفق�ا لق�رار تثبي�ت 

العائدية اعاله.
القايض

جفات رايض حسني

رقم اإلخطار   411 / 2015
إعالن

م�ن / محكمة ق�وى األمن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

إىل / املته�م الهارب )الرشط�ي محمد عيل عبد 
الحس�ني  ( املنس�وب إىل قي�ادة ح�رس ح�دود 
املنطق�ة الرابعة  ملا كن�ت متهما وفق املادة/ 5 
من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008  لغيابك عن مقر 
عملك من تاريخ 2014/7/27 ولحد االن   وبما 
إن محل اختفائك مجه�ول اقتىض تبليغك بهذا 
اإلعالن عىل إن تحرض أمام محكمة قوى األمن 
الداخيل للمنطقة الخامسة بالبرصة خالل مدة 
ثالث�ون يوما م�ن تاريخ تعليق ه�ذا اإلعالن يف 
محل إقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك 
وعن�د عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 
غيابي�ا وتحجز أموالك املنقول�ة والغري املنقولة 
ويطلب من املوظف�ني العموميني إلقاء القبض 
علي�ك أينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة 
حكومية وإلزام األهلي�ني الذين يعلمون بمحل 
اختفائ�ك بإخب�ار الجه�ات املختصة اس�تنادا  
للمادة 69 / أوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون 
أصول املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم اإلخطار   657 / 2015
إعالن

م�ن / محكمة ق�وى األمن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

إىل / املته�م اله�ارب )الرشط�ي ناج�ي عيىس 
عيل  ( املنس�وب إىل قيادة حرس حدود املنطقة 
الرابع�ة  مل�ا كنت متهم�ا وفق امل�ادة/ 35 من 
ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008  الختالسك املسدس 
الحكوم�ي املرق�م X17852Z (  (  ن�وع برت�ا 
م�ع كافة ملحقات�ه    وبما إن مح�ل اختفائك 
مجه�ول اقت�ىض تبليغ�ك بهذا اإلع�الن عىل إن 
تح�رض أم�ام محكم�ة ق�وى األم�ن الداخ�يل 
للمنطقة الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالثون 
يوم�ا م�ن تاري�خ تعليق ه�ذا اإلع�الن يف محل 
إقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند 
عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابيا 
وتحج�ز أموالك املنقولة والغري املنقولة ويطلب 
م�ن املوظف�ني العموميني إلق�اء القبض عليك 
أينما وجدت وتسليمك اىل اقرب سلطة حكومية 
وإلزام األهليني الذين يعلم�ون بمحل اختفائك 
بإخبار الجه�ات املختصة اس�تنادا  للمادة 69 
/ أوال وثاني�ا وثالث�ا ورابعا م�ن قانون أصول 
املحاكم�ات الجزائية لقوى األم�ن الداخيل رقم 

17 لسنة 2008.

رقم اإلخطار   293 / 2015
إعالن

م�ن / محكمة ق�وى األمن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

إىل / املته�م اله�ارب )الرشط�ي احمد حس�ن 
خلف  ( املنسوب إىل قيادة حرس حدود املنطقة 
الرابعة  ملا كنت متهما وفق املادة/ 5 من ق.ع.د 
رقم 14 لسنة 2008  لغيابك عن مقر عملك من 

تاريخ 2014/6/3 ولحد االن   
    وبم�ا إن مح�ل اختفائ�ك مجه�ول اقت�ىض 
تبليغك بهذا اإلعالن عىل إن تحرض أمام محكمة 
قوى األمن الداخيل للمنطقة الخامسة بالبرصة 
خ�الل مدة ثالث�ون يوما من تاري�خ تعليق هذا 
اإلع�الن يف مح�ل إقامت�ك وتجيب ع�ن التهمة 
املوجهة ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري 
محاكمتك غيابيا وتحجز أموالك املنقولة والغري 
املنقول�ة ويطلب من املوظفني العموميني إلقاء 
القب�ض عليك أينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب 
س�لطة حكومية وإلزام األهليني الذين يعلمون 
بمح�ل اختفائ�ك بإخب�ار الجه�ات املختص�ة 
اس�تنادا  للم�ادة 69 / أوال وثانيا وثالثا ورابعا 
م�ن قانون أص�ول املحاكم�ات الجزائية لقوى 

األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

لجنة تثبيت امللكية  يف الحمزة
العدد 7/مجدد/2014

اعالن
بن�اءا عىل صدور ق�رار لجنة تثبي�ت امللكية 
يف  )7/مج�دد/2014(  بالع�دد  الحم�زة  يف 
)2015/8/11( واملتضم�ن تثبي�ت عائدية 
تمام العق�ار املرقم 2043 الحم�زة الصوب 
الكبري باس�م طالب التسجيل )احالم رهيف 
عجل( عليه واس�تنادا الح�كام املادة 49 من 
قانون التس�جيل العقاري املرقم 43 لس�نة 
1971 ق�رر اعالن ه�ذا القرار مل�دة 30 يوما 
وع�ىل م�ن لدي�ه اع�راض يتق�دم بالطعن 
ل�دى رئاس�ة محكمة اس�تئناف القادس�ية 
االتحادي�ة اعتب�ارا م�ن الي�وم الت�ايل لنرش 
ه�ذا االعالن وعن�د انتهاء املدة وع�دم ورود 
اش�عار من رئاسة االستئناف بوقوع الطعن 
ع�ىل الق�رار لديهما  تبارش دائرة التس�جيل 
العق�اري بالتس�جيل وفق�ا لق�رار تثبي�ت 

العائدية اعاله.
القايض

جفات رايض حسني

رقم اإلخطار   425 / 2015
إعالن

م�ن / محكمة ق�وى األمن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

إىل / املتهم اله�ارب )الرشطي احمد عبد االمري 
بدي�وي  ( املنس�وب إىل قي�ادة ح�رس ح�دود 
املنطق�ة الرابعة  ملا كن�ت متهما وفق املادة/ 5 
من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008  لغيابك عن مقر 
عملك من تاريخ 2015/2/15 ولحد االن   وبما 
إن محل اختفائك مجه�ول اقتىض تبليغك بهذا 
اإلعالن عىل إن تحرض أمام محكمة قوى األمن 
الداخيل للمنطقة الخامسة بالبرصة خالل مدة 
ثالث�ون يوما م�ن تاريخ تعليق ه�ذا اإلعالن يف 
محل إقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك 
وعن�د عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 
غيابي�ا وتحجز أموالك املنقول�ة والغري املنقولة 
ويطلب من املوظف�ني العموميني إلقاء القبض 
علي�ك أينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة 
حكومية وإلزام األهلي�ني الذين يعلمون بمحل 
اختفائ�ك بإخب�ار الجه�ات املختصة اس�تنادا  
للمادة 69 / أوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون 
أصول املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم اإلخطار   666 / 2015
إعالن

م�ن / محكمة ق�وى األمن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

إىل / املته�م الهارب )الرشط�ي فارس ورد عبد 
الله  ( املنس�وب إىل قيادة حرس حدود املنطقة 
الرابعة  ملا كنت متهما وفق املادة/ 5 من ق.ع.د 
رقم 14 لسنة 2008  لغيابك عن مقر عملك من 
تاري�خ 2015/4/24 ولح�د االن وبما إن محل 
اختفائ�ك مجهول اقتىض تبليغ�ك بهذا اإلعالن 
عىل إن تحرض أمام محكمة قوى األمن الداخيل 
للمنطقة الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالثون 
يوم�ا م�ن تاري�خ تعليق ه�ذا اإلع�الن يف محل 
إقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند 
عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابيا 
وتحج�ز أموالك املنقولة والغري املنقولة ويطلب 
م�ن املوظف�ني العموميني إلق�اء القبض عليك 
أينما وجدت وتسليمك اىل اقرب سلطة حكومية 
وإلزام األهليني الذين يعلم�ون بمحل اختفائك 
بإخبار الجه�ات املختصة اس�تنادا  للمادة 69 
/ أوال وثاني�ا وثالث�ا ورابعا م�ن قانون أصول 
املحاكم�ات الجزائية لقوى األم�ن الداخيل رقم 

17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم اإلخطار   295 / 2015
إعالن

م�ن / محكمة ق�وى األمن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

إىل / املتهم الهارب )الرشطي مهند عماد حسني  
( املنس�وب إىل قي�ادة ح�رس ح�دود املنطق�ة 
الرابع�ة   مل�ا كن�ت متهم�ا وفق امل�ادة/ 5 من 
ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 2008  لغياب�ك عن مقر 
عملك من تاري�خ 2014/8/5 ولحد االن   وبما 
إن محل اختفائك مجه�ول اقتىض تبليغك بهذا 
اإلعالن عىل إن تحرض أمام محكمة قوى األمن 
الداخيل للمنطقة الخامسة بالبرصة خالل مدة 
ثالث�ون يوما م�ن تاريخ تعليق ه�ذا اإلعالن يف 
محل إقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك 
وعن�د عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 
غيابي�ا وتحجز أموالك املنقول�ة والغري املنقولة 
ويطلب من املوظف�ني العموميني إلقاء القبض 
علي�ك أينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة 
حكومية وإلزام األهلي�ني الذين يعلمون بمحل 
اختفائ�ك بإخب�ار الجه�ات املختصة اس�تنادا  
للمادة 69 / أوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون 
أصول املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم اإلخطار   419 / 2015
إعالن

م�ن / محكمة ق�وى األمن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

إىل / املته�م الهارب )الرشطي حس�ني ياس�ني 
جابر   ( املنسوب إىل قيادة حرس حدود املنطقة 
الرابعة  ملا كنت متهما وفق املادة/ 5 من ق.ع.د 
رقم 14 لسنة 2008  لغيابك عن مقر عملك من 
تاري�خ 2014/8/11 ولحد االن   وبما إن محل 
اختفائ�ك مجهول اقتىض تبليغ�ك بهذا اإلعالن 
عىل إن تحرض أمام محكمة قوى األمن الداخيل 
للمنطقة الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالثون 
يوم�ا م�ن تاري�خ تعليق ه�ذا اإلع�الن يف محل 
إقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند 
عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابيا 
وتحج�ز أموالك املنقولة والغري املنقولة ويطلب 
م�ن املوظف�ني العموميني إلق�اء القبض عليك 
أينما وجدت وتسليمك اىل اقرب سلطة حكومية 
وإلزام األهليني الذين يعلم�ون بمحل اختفائك 
بإخبار الجه�ات املختصة اس�تنادا  للمادة 69 
/ أوال وثاني�ا وثالث�ا ورابعا م�ن قانون أصول 
املحاكم�ات الجزائية لقوى األم�ن الداخيل رقم 

17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم اإلخطار   244 / 2015
إعالن

م�ن / محكمة ق�وى األمن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

إىل / املته�م اله�ارب )الرشط�ي ك�رار حس�ن 
سالم  ( املنسوب إىل قيادة حرس حدود املنطقة 
الرابعة  ملا كنت متهما وفق املادة/ 5 من ق.ع.د 
رقم 14 لسنة 2008  لغيابك عن مقر عملك من 
تاري�خ 2014/7/27 ولحد االن   وبما إن محل 
اختفائ�ك مجهول اقتىض تبليغ�ك بهذا اإلعالن 
عىل إن تحرض أمام محكمة قوى األمن الداخيل 
للمنطقة الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالثون 
يوم�ا م�ن تاري�خ تعليق ه�ذا اإلع�الن يف محل 
إقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند 
عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابيا 
وتحج�ز أموالك املنقولة والغري املنقولة ويطلب 
م�ن املوظف�ني العموميني إلق�اء القبض عليك 
أينما وجدت وتسليمك اىل اقرب سلطة حكومية 
وإلزام األهليني الذين يعلم�ون بمحل اختفائك 
بإخبار الجه�ات املختصة اس�تنادا  للمادة 69 
/ أوال وثاني�ا وثالث�ا ورابعا م�ن قانون أصول 
املحاكم�ات الجزائية لقوى األم�ن الداخيل رقم 

17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم اإلخطار   359 / 2015
إعالن

م�ن / محكمة ق�وى األمن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

إىل / املته�م اله�ارب )الرشط�ي حس�ني حميد 
جرب  ( املنس�وب إىل قيادة حرس حدود املنطقة 
الرابعة  ملا كنت متهما وفق املادة/ 5 من ق.ع.د 
رقم 14 لسنة 2008  لغيابك عن مقر عملك من 
تاري�خ 2014/9/21 ولحد االن   وبما إن محل 
اختفائ�ك مجهول اقتىض تبليغ�ك بهذا اإلعالن 
عىل إن تحرض أمام محكمة قوى األمن الداخيل 
للمنطقة الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالثون 
يوم�ا م�ن تاري�خ تعليق ه�ذا اإلع�الن يف محل 
إقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند 
عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابيا 
وتحج�ز أموالك املنقولة والغري املنقولة ويطلب 
م�ن املوظف�ني العموميني إلق�اء القبض عليك 
أينما وجدت وتسليمك اىل اقرب سلطة حكومية 
وإلزام األهليني الذين يعلم�ون بمحل اختفائك 
بإخبار الجه�ات املختصة اس�تنادا  للمادة 69 
/ أوال وثاني�ا وثالث�ا ورابعا م�ن قانون أصول 
املحاكم�ات الجزائية لقوى األم�ن الداخيل رقم 

17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم اإلخطار   424 / 2015
إعالن

م�ن / محكمة ق�وى األمن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

إىل / املته�م الهارب )الرشط�ي فاضل محمود 
صال�ح  ( املنس�وب إىل قي�ادة ح�رس ح�دود 
املنطق�ة الرابعة  ملا كن�ت متهما وفق املادة/ 5 
من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008  لغيابك عن مقر 
عملك من تاريخ 2014/9/21 ولحد االن   وبما 
إن محل اختفائك مجه�ول اقتىض تبليغك بهذا 
اإلعالن عىل إن تحرض أمام محكمة قوى األمن 
الداخيل للمنطقة الخامسة بالبرصة خالل مدة 
ثالث�ون يوما م�ن تاريخ تعليق ه�ذا اإلعالن يف 
محل إقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك 
وعن�د عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 
غيابي�ا وتحجز أموالك املنقول�ة والغري املنقولة 
ويطلب من املوظف�ني العموميني إلقاء القبض 
علي�ك أينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة 
حكومية وإلزام األهلي�ني الذين يعلمون بمحل 
اختفائ�ك بإخب�ار الجه�ات املختصة اس�تنادا  
للمادة 69 / أوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون 
أصول املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم اإلخطار   248 / 2015
إعالن

م�ن / محكمة ق�وى األمن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

إىل / املته�م اله�ارب )الرشط�ي حس�ني فاخر 
غزيل  ( املنسوب إىل قيادة حرس حدود املنطقة 
الرابعة  ملا كنت متهما وفق املادة/ 5 من ق.ع.د 
رقم 14 لسنة 2008  لغيابك عن مقر عملك من 
تاري�خ 2014/8/6 ولح�د االن   وبما إن محل 
اختفائ�ك مجهول اقتىض تبليغ�ك بهذا اإلعالن 
عىل إن تحرض أمام محكمة قوى األمن الداخيل 
للمنطقة الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالثون 
يوم�ا م�ن تاري�خ تعليق ه�ذا اإلع�الن يف محل 
إقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند 
عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابيا 
وتحج�ز أموالك املنقولة والغري املنقولة ويطلب 
م�ن املوظف�ني العموميني إلق�اء القبض عليك 
أينما وجدت وتسليمك اىل اقرب سلطة حكومية 
وإلزام األهليني الذين يعلم�ون بمحل اختفائك 
بإخبار الجه�ات املختصة اس�تنادا  للمادة 69 
/ أوال وثاني�ا وثالث�ا ورابعا م�ن قانون أصول 
املحاكم�ات الجزائية لقوى األم�ن الداخيل رقم 

17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم اإلخطار   369 / 2015
إعالن

م�ن / محكمة ق�وى األمن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

إىل / املته�م اله�ارب )الرشطي ري�اض لعيبي 
فالح  ( املنسوب إىل قيادة حرس حدود املنطقة 
الرابع�ة   مل�ا كن�ت متهم�ا وفق امل�ادة/ 5 من 
ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 2008  لغياب�ك عن مقر 
عملك من تاريخ 2014/9/21 ولحد االن   وبما 
إن محل اختفائك مجه�ول اقتىض تبليغك بهذا 
اإلعالن عىل إن تحرض أمام محكمة قوى األمن 
الداخيل للمنطقة الخامسة بالبرصة خالل مدة 
ثالث�ون يوما م�ن تاريخ تعليق ه�ذا اإلعالن يف 
محل إقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك 
وعن�د عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 
غيابي�ا وتحجز أموالك املنقول�ة والغري املنقولة 
ويطلب من املوظف�ني العموميني إلقاء القبض 
علي�ك أينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة 
حكومية وإلزام األهلي�ني الذين يعلمون بمحل 
اختفائ�ك بإخب�ار الجه�ات املختصة اس�تنادا  
للمادة 69 / أوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون 
أصول املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

قرار الحكم غيابيا
  املحكمة محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة

رقم القضية : 833 /2015
تاريخ القرار / 2015/6/29 

تش�كلت محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة يوم االثنني املصادف 2015/6/29 برئاس�ة ميد الرشطة الحقوقي نزار دمري هاشم 
وعضوية كل من الس�يد العميد الحقوقي خضري عويف هالل والعميد الحقوقي جرب عتيوي معله واصدرت باس�م الشعب حكمها االتي 

:
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل  للمنطقة  عىل املدان الغائب )   ن.ع رشوان عبد الحسني دهيك صالح   ( غيابيا بما ييل :   

 1- بالحبس البس�يط ملدة )س�تة اشهر( وفق املادة 5/ ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 بداللة املادتني 61/ اوال و 69/ اوال من ق.أ.د رقم 
17 لسنة 2008 لغيابه عن مقر عمله من تاريخ 12/ 7/ 2014 ولحد االن.

2 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحية القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر من حقه اس�تنادا الحكام املادة 69/ ثانيا من 
ق.أ.د  رقم 17 لسنة 2008 

3 � الزام املواطنني االخبار عن محل اختفاء املحكوم اعاله استنادا الحكام املادة 69/ ثالثا من ق.أ.د  رقم 17 لسنة 2008  .
4- حجز امواله املنقولة وغري املنقولة استنادا الحكام املادة 69/ رابعا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008 .

5- اخراجة من الخدمة استنادا للمادة 42/ ثانيا ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008  
6 - تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ماجد هادي جخيم    مبلغ قدره عرشون  الف دينار ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة 

القطعية.
 حكما غيابيا صارا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 61/اوال من ق.أ .د قابال لالعراض وافهم علنا يف   /   / 2015م

رقم اإلخطار   576 / 2015
إعالن

م�ن / محكمة ق�وى األمن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

إىل / املتهم الهارب )الرشطي عيل مريات كاظم  
( املنس�وب إىل قي�ادة ح�رس ح�دود املنطق�ة 
الرابعة  ملا كنت متهما وفق املادة/ 5 من ق.ع.د 
رق�م 14 لس�نة 2008  لغيابك ع�ن مقر عملك 
م�ن تاري�خ 2014/7/27 ولح�د االن      وبم�ا 
إن محل اختفائك مجه�ول اقتىض تبليغك بهذا 
اإلعالن عىل إن تحرض أمام محكمة قوى األمن 
الداخيل للمنطقة الخامسة بالبرصة خالل مدة 
ثالث�ون يوما م�ن تاريخ تعليق ه�ذا اإلعالن يف 
محل إقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك 
وعن�د عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 
غيابي�ا وتحجز أموالك املنقول�ة والغري املنقولة 
ويطلب من املوظف�ني العموميني إلقاء القبض 
علي�ك أينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة 
حكومية وإلزام األهلي�ني الذين يعلمون بمحل 
اختفائ�ك بإخب�ار الجه�ات املختصة اس�تنادا  
للمادة 69 / أوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون 
أصول املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم اإلخطار   262 / 2015
إعالن

م�ن / محكمة ق�وى األمن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

إىل / املته�م اله�ارب )الرشط�ي ط�ارق  عزيز 
حس�ني  ( املنس�وب إىل قي�ادة ح�رس ح�دود 
املنطق�ة الرابعة  ملا كن�ت متهما وفق املادة/ 5 
من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008  لغيابك عن مقر 
عملك من تاريخ 2014/7/27 ولحد االن   وبما 
إن محل اختفائك مجه�ول اقتىض تبليغك بهذا 
اإلعالن عىل إن تحرض أمام محكمة قوى األمن 
الداخيل للمنطقة الخامسة بالبرصة خالل مدة 
ثالث�ون يوما م�ن تاريخ تعليق ه�ذا اإلعالن يف 
محل إقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك 
وعن�د عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 
غيابي�ا وتحجز أموالك املنقول�ة والغري املنقولة 
ويطلب من املوظف�ني العموميني إلقاء القبض 
علي�ك أينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة 
حكومية وإلزام األهلي�ني الذين يعلمون بمحل 
اختفائ�ك بإخب�ار الجه�ات املختصة اس�تنادا  
للمادة 69 / أوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون 
أصول املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم اإلخطار   362 / 2015
إعالن

م�ن / محكمة ق�وى األمن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

إىل / املته�م اله�ارب )الرشط�ي منص�ور كمر 
مغام�س  ( املنس�وب إىل قي�ادة ح�رس حدود 
املنطق�ة الرابعة  ملا كن�ت متهما وفق املادة/ 5 
من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008  لغيابك عن مقر 
عملك من تاريخ 2009/9/21 ولحد االن   وبما 
إن محل اختفائك مجه�ول اقتىض تبليغك بهذا 
اإلعالن عىل إن تحرض أمام محكمة قوى األمن 
الداخيل للمنطقة الخامسة بالبرصة خالل مدة 
ثالث�ون يوما م�ن تاريخ تعليق ه�ذا اإلعالن يف 
محل إقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك 
وعن�د عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 
غيابي�ا وتحجز أموالك املنقول�ة والغري املنقولة 
ويطلب من املوظف�ني العموميني إلقاء القبض 
علي�ك أينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة 
حكومية وإلزام األهلي�ني الذين يعلمون بمحل 
اختفائ�ك بإخب�ار الجه�ات املختصة اس�تنادا  
للمادة 69 / أوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون 
أصول املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

www.almustakbalpaper.net

ملفات13   العدد )1042(  الخميس 3 ايلول 2015

    جيمس ماكينتوش

االنخفاض  الش�راء ف�ي وق�ت 
والبي�ع ف�ي وق�ت االرتف�اع؟ في 
األس�بوع الماض�ي، كانت ش�ركة 
هايندس�ايت للتداول تم�ارس كلتا 
العمليتي�ن، محقق�ة 27 في المائة 
من خالل عملتين فقط من تداوالت 
األس�هم الت�ي ت�م توقيتها بش�كل 
ممتاز في كل يوم، بدءا من اإلثنين 
حت�ى الخمي�س )عل�ى اعتب�ار أن 
يوم الجمع�ة مخصص لإلبحار في 

اليخت(.
أم�ا أولئ�ك الذين ال يس�تفيدون 
م�ن النظ�رة الالحقة لألم�ور - أو 
ليست لديهم أجهزة كمبيوتر فائقة 
السرعة � كالتي ساعدت المتداولين 
النشطين على تحقيق أرباح وسط 
المذبحة - فقد مروا بأسبوع صعب 

للغاية.
الوج�ه اآلخر إلمكاني�ة تحقيق 
أرب�اح كبي�رة هو تحقيق خس�ائر 
كبي�رة. م�ن المحتم�ل أن يحق�ق 
المتداولون اليوميون ثروة صغيرة 

فقط إذا بدأوا بثروة كبيرة.
أنه�م  يعتق�دون  الذي�ن  حت�ى 
يس�تثمرون عل�ى الم�دى الطوي�ل 
يغلب عليهم الشعور بالخوف عندما 
تش�تعل الس�وق بالذعر. وأش�ارت 
التقلبات في األسهم األمريكية إلى 
أن االنهيار الصيني كان مهما تماما 
بق�در أهمي�ة االقت�راب م�ن حالة 
اإلعس�ار ف�ي أمريكا ع�ام 2011، 
حين ح�دث أكب�ر انخف�اض خالل 

ي�وم وأكبر اندف�اع صع�ودي منذ 
ذلك الحين. وأش�ار مؤش�ر فيكس 
للتقلبات الضمني�ة إلى الخوف من 
مس�تويات أواخر عام 2008، رغم 

أنها تراجعت بسرعة.
وفي جمي�ع أنح�اء العالم، أدى 
تراج�ع األس�هم الحاد إل�ى دخول 
أربع�ة من كل عش�رة من أس�واق 
-A 66 الت�ي تتعقبها   األس�هم ال�
ف�ي   solute Strategy Research
منطقة السوق الهابطة، منخفضة 
أكث�ر م�ن الخم�س ع�ن ارتفاعات 

بلغتها أخيرا.
وكانت الصي�ن، باتفاق الجميع 
ي�وم اإلثني�ن، في م�أزق كبي�ر. إذ 
كان الهواء يندفع بشكل أسرع من 
أي وقت مضى من فقاعة األس�هم 
وكان�ت  االنكم�اش  ف�ي  اآلخ�ذة 
فق�دت  ق�د  المرتبك�ة  الس�لطات 
الس�يطرة على الوض�ع. وتعرضت 
الس�لع األساس�ية لضربة قاسية، 
وكان�ت أص�داء عام 1998 تس�بب 
إزعاج�ا لألس�واق وس�يتعين على 
االحتياط�ي الفيدرالي االمتناع عن 
رف�ع أس�عار الفائدة هذا الش�هر - 
أو حت�ى البدء في ش�راء الس�ندات 
م�رة أخرى. فقد عاد هبوط الصين 

الصعب مجددا.
ينبغ�ي أن يكون المس�تثمرون 
أكث�ر وعي�ا م�ن ذل�ك. لق�د كانت 
التقلبات اليومية الجامحة مدفوعة 
أكث�ر بالمش�اعر والزخ�م وتفكيك 
الرفع المالي، وليس بسبب تغييرات 

في العوامل األساسية.

مع صباح الجمعة، كانت أسواق 
المتح�دة  الوالي�ات  ف�ي  األس�هم 
وأوروبا والمملكة المتحدة قد عادت 
مرة أخرى لالرتفاع إلى المس�توى 
الذي كانت عليه في بداية األسبوع. 
وشعر كل شخص بالخوف الشديد 
واندفع للبي�ع - وكان هناك الكثير 
م�ن ه�ؤالء. ووفقا ل�� “إي بي إي 
آر” العالمي�ة، تم س�حب 19 مليار 
دوالر من الصناديق المشتركة يوم 
الثالث�اء، ثاني أكبر أيام االس�ترداد 

منذ عام 2007.
لمس�تثمري  بالنس�بة  والخطر 
األجل الطويل من محاولة االشتراك 

في التداوالت اليومية بات واضحا. 
يحق�ق  الس�تينيات  مطل�ع  فمن�ذ 
مؤش�ر س�تاندرد آن�د ب�ورز 500 
عائدا على االستثمار بمعدل سنوي 
فوتن�ا  إذا  لك�ن  المائ�ة.  ف�ي   6.5
أفضل خمسة أيام للسوق، تتقلص 
المائ�ة  ف�ي   5.6 إل�ى  المكاس�ب 
سنويا. إن س�حر المضاعفة يجعل 
هذا ه�و الفرق بي�ن تحويل 1000 
دوالر إلى 26500 دوالر أو 17150 
دوالر، باستثناء األرباح أو تكاليف 
الت�داول. )تعتب�ر مكاف�آت النجاح 
كبيرة بالقدر نفسه: إذا فوتنا أسوأ 
خمسة أيام، فإن مبلغ 1000 دوالر 

سيساوي 47060 دوالر(.
إن االنضم�ام إل�ى الت�داول في 
وقت الذع�ر يؤذي الجميع بش�كل 
أكبر، بسبب ميل أفضل أيام السوق 
ألن تأتي مباش�رة بعد أسوأ أيامها، 
مثلما حدث في األس�بوع الماضي. 
وأس�وأ األي�ام ه�ي: ف�ي الواليات 
المتحدة يوم “اإلثنين األسود” عام 
1987، واالنهي�ار ال�ذي ح�دث في 
عام 1929 وما حص�ل في أعقابه، 
وانهيار بنك ليمان ب�راذرز. والبيع 
بعد الهبوط قد يحمي المستثمرين 
من مزي�د من الهب�وط، لكنه يعني 
أيضا أنهم يفوتون عملية االنتعاش، 

وقد تمثلت أفضل أيام السوق أيضا 
ف�ي فترة الركود العظيم، وبعد بنك 

ليمان، وفي عام 1987.
وال أحد يمك�ن أن يعترض على 
فق�دان القليل من األي�ام العظيمة، 
إذا كان ذلك يعني تجنب محفظتهم 
فترة الركود في الثالثينيات، أو في 
الفت�رة 2009-2008. لك�ن حت�ى 
اآلن عل�ى األق�ل، ال يوج�د أي دليل 
على أن اضطراب األس�واق الناشئة 
من المتوقع أن يؤدي إلى ركود في 
الواليات المتحدة � المرافق المعتاد 

للسوق الهابطة.
لقد جلب الش�هر ال�ذي انقضى 
للت�و تغييرا مهما واح�دا بحق، هو 
تحري�ر الصين نظ�ام العملة لديها. 
لكن س�واء أكان هذا خب�را جيدا أم 
س�يئا للعالم فهذه مس�ألة في علم 
الغي�ب، عل�ى اعتب�ار أن تخفي�ض 
قيم�ة العملة في الصين بنس�بة 3 
ف�ي المائة أمر ضئي�ل ال يكفي ألن 

يكون مهما.
المستثمرون الذين كانوا سعداء 
لشرائهم األسهم قبل شهر ينبغي أن 
يكونوا قد ش�عروا بالسرور لشراء 
المزيد بعد انخفاضها، ألنه لم تكن 
هناك أي تغيي�رات جوهرية. كانت 
الصين تبدو هش�ة ف�ي ذلك الحين، 
وتبدو هش�ة اآلن. كان�ت الواليات 
المتحدة آخذة في النمو، واألسبوع 
الماضي أكد نموها بش�كل أس�رع 
حتى مما كان معتق�دا. ربما يرفع 
االحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 
هذا الش�هر، لك�ن تقلبات الس�وق 

منح�ت حمائم البن�ك ذريعة للبقاء 
في وضع االنتظار.

لكن هل كان يجدر بالمستثمرين 
أن يكونوا سعداء في تموز )يوليو( 
الماض�ي؟ من وجهة نظ�ر طويلة 
للغاي�ة.  مكلف�ة  األس�هم  األم�د، 
باستخدام نسبة السعر إلى األرباح 
)بعد تعديلها بحسب الدورة(، وهي 
النسبة التي وضعها روبرت شيلر، 
من جامعة ييل، يتم تداول األس�هم 
اآلن بمضاِع�ف 25 م�رة عن أرباح 
العقد، مقابل متوسط يبلغ 17 مرة 

منذ عام 1880.
ب�أن  نج�ادل  أن  الصع�ب  م�ن 
أس�هم البلدان المتقدمة لديها آفاق 
رائعة عند هذه المس�تويات. لكن ال 
يوجد عدد كبير م�ن البدائل: عوائد 
الس�ندات بائس�ة، والعوائ�د عل�ى 
النقد هي صف�ر بالمعنى الحرفي. 
لكن األس�هم لديها أسابيع من هذا 

القبيل.
يش�عرون  الذين  المس�تثمرون 
بالقل�ق م�ن الس�نوات، وليس من 
الدقائق، يستطيعون تجاهل حالتي 
االنخفاض واالرتفاع، طالما كانت 
م�ن  منخفض�ة  توقع�ات  لديه�م 
الناحية الواقعية. إذا حققت األسهم 
األمريكية في المتوس�ط ما بين 2 
و5 ف�ي المائة زي�ادة على التضخم 
عل�ى مدى العقد المقب�ل، وهو أمر 
الحالية،  التقييم�ات  ينس�جم م�ع 
م�ع تقلب�ات قليلة من الن�وع الذي 
حدث األس�بوع الماضي، فيجدر أن 

يكونوا سعداء بالتأكيد.

حكايات عن اهنيار األسواق
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اليوم.. منتخبنا الوطني يالقي الصني »تايبه« يف مستهل مشواره بالتصفيات املزدوجة

حدد م�درب املنتخ�ب الوطني لكرة 
الق�دم يحيى علوان ، خ�ال املؤتمر 
الفني ملباراة العراق و تايوان ملقررة 
اليوم الخميس، قائمة العبي املنتخب 

الوطني الثاثة والعرشين.
وتضم القائمة كا من نور صربي و 

محمد كاصد وعيل ياس�ن لحراسة 
املرمى ، ورضغام اس�ماعيل و عيل 
عدنان و س�ام ش�اكر و مصطفى 
ناظم و سعد ناطق و ريبن سوالقا 
و حس�ن فاح و سامح سعيد لخط 

الدفاع.
كم�ا س�مى امل�درب الفن�ي س�عد 
عبداالمري وعيل قاسم و يارس قاسم 

و اسامة عيل و همام طارق و احمد 
ياسن و جستن مريام و عيل حصني 
لخ�ط الوس�ط ، وع�اء عبدالزهرة 
و ايمن حس�ن و يون�س محمود و 

مروان حسن للهجوم.
واس�تبعد علوان عدداً م�ن الاعبن 
هم احمد ابراهي�م ]اجراء اداري[ و 
عيل حس�ن رحيمة و كرار محمد و 

حس�ن عبدالواحد و بش�ار رسن و 
مهند عبدالرحيم.

العراق�ي  املنتخب�ان  وس�يلتقي 
والتايواني يف الساعة الثالثة والنصف 
من ظهر اليوم عىل ملعب نادي باص 
االيران�ي ضمن التصفي�ات القارية 
املؤهل�ة اىل نهائي�ات كأس العالم يف 
روس�يا ع�ام 2018 ونهائيات كأس 

آسيا يف اإلمارات عام 2019".
يذك�ر أن االتح�اد اآلس�يوي س�مى 
طاقم�ا تحكيميا دوليا من س�لطنة 
عمان إلدارة مباراة املنتخب الوطني 

وضيفه منتخب تايوان.
من جانبه أك�د رئيس اللجنة الفنية 
الق�دم  لك�رة  العراق�ي  االتح�اد  يف 

مه�دي  فري مال�ح  تو

مس�تلزمات نجاح مش�وار املنتخب 
املزدوج�ة  التصفي�ات  يف  الوطن�ي 

لكأس العالم وأمم آسيا.
وقال مهدي، بحس�ب بي�ان لاتحاد 
إن "االتح�اد العراق�ي لك�رة القدم 
اجته�د بتوف�ري املعس�كر الخارجي 
العاصم�ة  يف  الوطن�ي  للمنتخ�ب 
اللبناني�ة بريوت، فض�ًا عن تواجد 

املنتخب قبل خمسة أيام من مباراة 
الع�راق وتاي�وان ضم�ن التصفيات 
املزدوج�ة لنهائي�ات كأس العالم يف 
روسيا ونهائيات بطولة أمم اسيا يف 
االمارات".وأضاف مهدي أن "الفوز 
يف املب�اراة األوىل ع�ىل تاي�وان أمر يف 
غاي�ة األهمي�ة بس�بب حساس�ية 

املباريات االفتتاحية.

امل�ستقبل العراقي/ متابعة

غالياين: بالوتييل تغري جذريًا يف ميالن

أشاد املدير التنفيذي لنادي ميان اإليطايل لكرة 
القدم، أدريان�و غالياني، باملهاجم الدويل املثري 
للجدل ماريو بالوتييل، مؤك�ًدا انه تغري جذرًيا 
منذ قدومه إىل الفريق.يف مقابلة خاصة أجرها 
املدير غالياني مع ش�بكة )س�كاي س�بورت( 

إيطالي�ا، رصح قائ�ًا: "بالوتييل تغ�ري جذرًيا 
يف ميان، ان�ه يريد العودة م�ن جديد".وتابع: 
"ماريو هو أول العب يحرض إىل معسكر الفريق 
بميان، وآخر من يرحل، إذا كان موعد األفطار 
الس�اعة 8:30 صباًح�ا، يتواجد قبل الس�اعة 
8، لق�د تغري كثريًا عن قبل، وه�ذا ما نريده".

وأض�اف: "ه�و أدرك أنها الفرص�ة األخرية له 

لك�ي يعود م�ن جديد، ويس�تغل موهبته، وأنا 
متأك�د أن تلك الفرصة لن تضي�ع منه، قدرته 
الفنية لن تحتاج إىل أس�ئلة كث�رية، أكد لنا أنه 
جاه�ز فنًيا للمش�اركة، والق�رار يف يد املدرب 
ميهايلوفيتش".وتعرض بالوتيليل خال الفرتة 
املاضية للعديد من اإلنتقادات بس�بب س�لوكه 
املث�ري للجدل، وقد خ�رج من حس�ابات املدير 

الفن�ي ليفرب�ول اإلنجليزي، ليع�ود إىل ميان 
عىل س�بيل اإلعارة حتى نهاية موسم 2015-

2016.الجمي�ع يف إيطالي�ا يس�اعد بالوتيليل 
من أجل العودة واس�تغال موهبته الكروية، 

ورصح املدير الفن�ي للمنتخب اإليطايل أن باب 
الع�ودة ملاري�و دولًيا م�ازال مفتوًحا 

امامه.

 
تعاق�د فري�ق مانشس�رت يونايت�د اإلنجليزي بش�كل 
رس�مي مع املهاجم الفرنيس ال�دويل انطوني مارتيال 
امللق�ب بخليفة تريي هنري من صف�وف موناكو ملدة 
أربعة أعوام مقابل نحو 36 
مليون جنيه اسرتليني، 
)50 ملي�ون يورو(.
ديديي�ه  وس�مح 
املدي�ر  ديش�ان 
للمنتخب  الفن�ي 

الفرن�يس ملارتيال البالغ من العم�ر 19 عاما بمغادرة 
معسكر الديوك االثنن من أجل الخضوع للكشف الطبي 
يف مانشسرت.وس�جل مارتيال ثمانية أهداف خال 31 
مباراة مع موناكو املوسم املايض، وتنبأ الكثريون بأن 
يصبح الاعب خليفة لاسطورة الفرنيس هنري، نجم 
ارسنال اإلنجليزي وبرشلونة األسباني سابقا.واصبح 
مارتي�ال ثال�ث أغىل صفق�ة يف تاريخ مانشس�رت بعد 
األرجنتين�ي انخي�ل دي ماريا الذي بل�غ قيمة انتقاله 
من ريال مدريد األسباني 59.7 مليون جنيه اسرتليني 
واألس�باني خوان ماتا الذي كلف خزينة النادي 37.1 
مليون اس�رتليني قادما من تشيليس.وحاول توتنهام 
التعاق�د مع مارتيال هذا الصي�ف، ولكن الاعب فضل 
االنتقال إىل أولد ترافورد ليصبح سادس الصفقات 
الجي�دة للفري.وق�ال مارتي�ال "س�عيد للغاية 
بانضمامي إىل مانشسرت يونايتد، أردت دائما 
اللع�ب يف الدوري اإلنجلي�زي املمتاز واتطلع 
إىل لق�اء زمائي الجدد".ومن جانبه أوضح 
امل�درب الهولن�دي ملانشس�رت لويس فان 
ج�ال: "انطون�ي العب ش�اب موهوب، 
يمتل�ك ق�درات هائل�ة، واث�ق من أن 
املناس�ب  امل�كان  ه�و  مانشس�رت 

لتنمية مهاراته".

 
ج�رت يف قاع�ة االجتماعات باتح�اد الكرة قرعة بطول�ة كاس العراق الندية 

الدرج�ة االوىل للموس�م 2015 – 2016 بمش�اركة 19 فريق�ا س�تلعب بنظام 
التس�قيط الفردي، وحددت لجنة املسابقات يومي الخامس والسادس من 

ش�هر ترشين االول املقبل موعدا لبدء املنافس�ات، وبموجب نظام 
القرعة فان خمسة فرق ستكون يف خانة االنتظار يف الدور االول 

هي : دياىل والصليخ والصحة وبلد والكوفة، اما الفرق ال� 14 
االخرى فانها س�تلعب يف ما بينها بنظام التس�قيط الفردي، 
حيث تتاهل سبعة تضاف اىل الفرق الخمسة املنتظرة، ليصبح 

الع�دد 12 فريقا وبعدها يضافون اىل ف�رق الدوري املمتاز ال� 
20 ، لتكون بطولة الكأس منافسة مثرية بن 32 فريقا.

وبحس�ب القرع�ة الت�ي حرضها مراس�ل وكال�ة / موازي�ن نيوز/ 
س�يتواجه فريقا الخطوط وغاز الش�مال عىل ملعب االول ويضيف 
فريق الجيش فريق النجدة، واالتصاالت يلتقي نادي الحس�ن عىل 

ملع�ب االتص�االت، والدفاع املدن�ي ياعب املحمودي�ة عىل ملعب 
االول، والعلم وش�هربان عىل ملعب العلم ويشهد ملعب قزانية 

لق�اء اهل ال�دار بضيوفهم فري�ق كاره واخريا يلعب الس�دة 
والقاسم عىل ملعب السدة.

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

راؤول جارسيا يودع أتلتيكو مدريد

ودع العب الوسط راؤول جارسيا، الذي انتقل إىل أثلتيك بلباو، فريقه السابق أتلتيكو مدريد اإلسباني 
الذي قىض فيه أخر ثمان س�نوات من مس�ريته، باكيا ومحاطا بعدد من العبي ال�"روخيبانكوس" 
والعاملن بالنادي املدريدي.وحصل جارسيا عىل تصفيق حار من حضور حفل وداعه يف قاعة كبار 
الزوار بملعب فيس�ينتي كالديرون أكثر من مرة حيث منعت�ه يف بعض األوقات من التحدث.

وأنهى الاعب بهذه الطريقة سبعة مواسم قضاها بن جدران األتلتي، باستثناء موسم 
2011-2012 ال�ذي لعب فيه معارا ألوساس�ونا.وحرض حف�ل وداع الاعب الذي 
ش�ارك يف 329 مباراة رس�مية مع الفريق سجل فيها 49 هدفا كل من كوكي 
ريسوركس�يون، الذي بكى هو األخر أثناء الحفل، وجابي فرناندز وفرناندو 
توريس وخوانفران توريس وميجل أنخل مويا وتياجو مينديش وخيسوس 
جاميز وفيليبي لويس.ولم يتغيب اخصائيو العاج الطبيعي وعاملو غرف 
املاب�س بالن�ادي عن حفل ال�وداع وكذلك ع�دد كبري م�ن االدارين.وقال 
جارس�يا "أرغب يف ش�كر كل من جعل هذا ممكنا بقدومي إىل هنا وأيضا 
االع�راب عن امتنان�ي للفرصة الت�ي يمنحها يل فريق�ي الجديد".وبكى 
الاع�ب بعد تل�ك العبارة ثم أخذ رش�فة ماء وقال "إنه أمر مس�تحيل، 
أرحل وأنا س�عيد يف أتلتيكو، لحس�ن الحظ تمكنت من تحقيق ما كنت 
آمل فيه وهو أن تعرفني الناس ش�خصيا".وأضاف جارسيا "دائما ما 
آمنت برضورة القيام بكل األش�ياء بصورة جيدة وتعلمت هنا الكثري 
م�ن القيم أهمه�ا هو أن�ك حينما تعمل بأنب�ل الطرق، ف�إن النتائج 
س�تأتي".وأكمل الاع�ب "ل�م أنتظر كل ه�ذا، والفضل في�ه ال يعود 
لش�خيص فقط بل لوال�دي ووالدتي وعائلت�ي".وأردف الاعب "الفوز 
بكل هذه األلقاب املوجودة يمنحني الرضا عىل الصعيد الريايض، ولكن 
يف النهاية فإن معرفة الناس هي اليشء الذي يبقى ويكون له قيمة".وقال 
جارس�يا "ليس لدي أي ضغائن أو يشء أللوم عليه أحد"، يف اش�ارة لصافرات 

االستهجان التي تعرض لها خال السنوات األوىل له يف النادي.

 
أعل�ن االتحاد العراقي املركزي لك�رة اليد، عن مواجهة منتخبنا الوطني باللعبة نظريه اإليراني يف العاصمة 

طهران يف األسابيع املقبلة، استعدادا للمشاركة يف التصفيات اآلسيوية املؤهلة إىل أوملبياد ريو دي جانريو.
وأوض�ح أم�ن رس اتحاد اللعبة غانم كاظم : أن “اتحاد اللعبة تلقى دعوة رس�مية من نظ�ريه اإليراني لكرة اليد 
تضمن�ت دع�وة املنتخب الوطني العراقي ملواجهة منتخب إيران يف ثاثة لق�اءات تجريبية تقام يف العاصمة اإليرانية 
طه�ران خال األس�ابيع القليل�ة املقبلة”، مبين�ا أن املباريات املرتقبة ج�اءت  يف إطار تحضريات املنتخبن للمش�اركة 
يف التصفي�ات اآلس�يوية التي س�تقام يف دولة قط�ر خال النصف األول من ش�هر ترشين الثاني املقبل، وه�ي بطولة تأهيلية 
للمش�اركة يف أوملبياد ريو دي جانريو يف الربازيل صيف عام 2016”.وتابع كاظم أن “االتحاد اإليراني أكد يف دعوته أنه س�يتحمل 
كافة تكاليف نفقات إقامة املنتخب الوطني العراقي طيلة معسكره التدريبي، كما أوضح االتحاد اإليراني أن اربعة منتخبات اجنبية 
س�تتواجد إىل جان�ب العراق، ومن املمكن أن يخوض منتخبنا الوطني مباري�ات تجريبية آخرى مع تلك املنتخبات”.يذكر أن مجموعة 

العراق يف التصفيات تضم منتخبات البحرين والكويت وكوريا الجنوبية واسرتاليا والصن.

 
أع�رب املدير الفن�ي الجديد ملنتخب بوليفيا لكرة القدم خوليو س�يزار بالدبيس�و عن رفضه مواجهة 

األرجنتن وديا الجمعة، بمدينة هيوستن األمريكية.
وقال بالدبيسو: "ال يمكننا اللعب أمام األرجنتن .. من األفضل أن ال نخوض هذه املباراة".

ويس�افر املنتخب البوليفي إىل مدينة هيوس�تن األمريكية اس�تعدادا ملواجهة األرجنتن بعد أن 
خاض 3 حصص تدريبية بمدينة س�انتا كروز دي ال س�ريا البوليفية.وأبدى بالدبيسو استياءه 
أيض�ا من عدم حص�ول بعض الاعبن عىل تأش�رية الدخول إىل الواليات املتح�دة األمريكية ومن 
نق�ص بعض امل�وارد املالية.وقال الناقد الريايض البوليفي كريس�تيان ف�ريا: "املنتخب يلعب 
عندما يجب عليه عدم الاعب .. الكرة البوليفية تسافر إىل هيوستون من أجل القضاء عليها".

وذكر الناقد الريايض أيضا أن بوليفيا تجرعت الهزيمة أمام املنتخب األرجنتيني بخماس�ية 
نظيفة يف مباراة ودية جمعت بن البلدين قبل انطاق بطولة كوبا أمريكا األخرية.

املنتخب الوطني لكرة اليد سيواجه نظريه 
اإليراين قريبا يف طهران

مدرب بوليفيا يرفض مواجهة األرجنتني وديًا

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

امل�ستقبل العراقي/ متابعة

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

انطالق بطولة الكاس الكروية يف منتصف مانشسرت يونايتد يتعاقد مع خليفة هنري
شهر ترشين االول

فيدرير يتأهل لثاين أدوار بطولة 
الواليات املتحدة

فاز الس�ويرسي روجيه فيدرير الصنف الثاني عامليا بن محرتيف التنس 
، بس�هولة عىل األرجنتيني ليوناردو ماير يف أول أدوار بطولة الواليات 

املتحدة املفتوحة، آخر بطوالت الجراند سام األربع الكربى.
وتمكن بطل سينسيناتي من التغلب عىل ماير، املصنف 34 عامليا، 
بث�اث مجموعات نظيف�ة، بواق�ع 6-1 و6-2 و6-2 يف مباراة 

اس�تغرقت س�اعة و17 دقيقة، وس�دد خالها "املايسرتو" 12 
ارساال ساحقا.

ويع�د ه�ذا االنتص�ار الثان�ي ال�ذي يحقق�ه فيدرير ع�ىل الاعب 
األرجنتيني، دون أي خسارة.

ومن املقرر أن يواجه فيدرير يف الدور املقبل الفائز من املباراة 
الت�ي تجمع الق�ربيص ماركوس باغداتي�س والبلجيكي 
ستيف دارسيس.كما فاز التشيكي توماس بريديتش، 

بي�ورن املصنف السادس عامليا عىل األمريكي 
مجموع�ات  بث�اث  فرتنجيل�و 
و2-6   3-6 بواق�ع  نظيف�ة 
النمس�اوي  ليواج�ه  و4-6، 

يورج�ن ميل�زر الذي ف�از عىل 
األمريك�ي دينيس ك�ودال بنتيجة 

6-3 و7-5 و1-6.

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت



امليزان

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن قهوة شجر الرمرام تفتت وتخرج 
الحىص من املس�الك البولّية لألنسان هل تعلم 
أن )السحلية( تعدو برسعة فائقة لدرجة أنها 
تستطيع عبور أنهار وبحريات دون أن تغرق.

هل تعلم أن االصابة بمرض الس�كر قد يرجع 
إىل الكسل وعدم العمل.

ه�ل تعلم ان ع�دد الدول ىف العال�م التطل عىل 
البحر 26 دولة.

هل تعل�م ان اكرب حقل برتول ىف العالم يقع ىف 
دولة الكويت.

هل تعلم ان يصل عدد عظام الجمجمة اىل 22 
عظم�ة هل تعلم ان يؤدى فقدان 20% من ماء 

الجسم اىل ال���������������وفاة.
هل تعلم ان أكثر األسماء تسميًة يف العالم هو 

.Mohammad محمد

تغيري العمل او اإلقام�ة امر غري جيد يف الوقت 
الحايل ألن االستقرار امر مهم بالرغم 

من مواجه�ة الصعوبات ال تبتع�د عن اهلك و 
أصدقائك حاول االحتكاك معهم كي

تكسب ودهم انت يف وضع مايل مستقر مكافأة 
مالية من العمل قد تساعدك

عالقاتك يف العم�ل قد ترض بعالقاتك العاطفية 
ال تك�رتث بم�ا يق�ال فق�ط ركز ع�ىل حياتك 
العاطفي�ة الت�ي تريده�ا و ال تخل�ط العم�ل 
املطل�وب  النج�اح  ستكتس�ب  و  بالعاطف�ة 
،عاطفي�ا انت ش�خص مهم و مح�ور اهتمام 

الوسط املحيط بك الجميع يثق بك

الرتدد يف الحي�اة صفة مميزة لديك و قد تكون 
االكثر الخطورة عليك ان تتخذ

القرار املناسب يف الوقت املناسب ، اهتم بالناس 
املحيطني بك يف مجال العمل

ألن�ك س�تحتاج اىل دعمه�م ال حق�ا يف تبن�ي 
املشاريع و الخطط التي كنت تطمح اليها

ال تضغ�ط عىل ارستك او ع�ىل زمالئك يف العمل 
ك�ي يقوم�وا بم�ا تريده ان�ت فق�ط ألن ذلك 
س�يجعل منك ش�خصا ديكتاتوريا و ستخرس 
محب�ة اآلخرين ل�ك ح�اول ان تقنعهم بوجهة 
نظرك و ان تكون اكثر تفهما ألرائهم ، عاطفيا 
انت يف مرحلة جمود كبرية عليك التخيل عنها .

الحب يف جانبك انت شخص محبوب يف مجتمعك 
و عملك عليك ان تعزز هذه املكانة بمد يد العون 
للجميع عليك ان تعلم بأنك محط ثقة املحيطني 
ب�ك ، عىل صعي�د العمل انت ش�خص متميز و 
الجميع يثق بقدراتك س�تتمتع بالقيادة لفريق 

عملك و ستجني ارباح ذلك قريبا .

ال تتوان�ى عن التواجد مع الحبيب عند الحاجة 
اىل ذل�ك ألن ه�ذا االم�ر ال يع�وض بالنس�بة 
للطرف�ني ،ع�ىل صعي�د العمل س�تحرز تقدما 
مهم�ا علي�ك بدعم ارست�ك و اصدقائ�ك ألنهم 
ال�درع الذي يحميك يف الح�االت الصعبة ، ماليا 

انت وضع ال تحسد عليه

طعم الخطر، يؤثر دائماً تأثرياً حسناً يف نفسك، 
س�يربز جلياً يف ه�ذه الفرتة؛ ح�اول أن تبقى 
عقالني�ًا. يجب أن يندفع الحّب يف حياتك، حتى 
إذا قّررت إغالق أب�واب قلبك لألبد. ال تبتعد عن 
محيطك و لكن كن حذرا حاول ان تس�تمع اىل 

من حولك

القلب ، س�يكون من الرضوري أن تكون لديك 
الش�جاعة لوضع حّد لإلتحاد ال�ذي يثبت عدم 
مالئمته أو الذي لن يقدم أي إمكانية للتحسني. 
عىل صعيد عملك، قم بالفعل بدالً من رّد الفعل 
. ح�اول ان تبح�ث عن حل�ول بديل�ة بدل من 

اصالح الوضع

أف�كارك ليس�ت واضح�ة ج�داً، ال تتخ�ذ أّي 
قرار مه�م جداً هذا اليوم وال تح�اول اإلجبار. 
س�يكون لدي�ك اإلمكاني�ة للنج�اح يف عمل�ك، 
لكن ب�رط بذل جهود عظيمة جداً. حاول ان 
تتحىل بالصرب و الحكمة العجلة باتخاذ القرار 

لن تكون محمودة العواقب

ستنام بشكل س�يئ و من املحتمل أن تشخر. 
لرّبما أنت كئيب جداً أيضاً بدون سبب وجيه.

عالقاتك م�ع اآلخرين س�تكون متوترة وأكثر 
عدواني�ة. ال تح�اول االحت�كاك املب�ارش م�ع  
محيط�ك و انم�ا ح�اول االبتع�اد لف�رتة م�ع 

الطبيعة او يف أي مكان تحس فيه بالراحة 

ال تدع نفس�ك تغرى بصفق�ات العمل الواعدة 
بأرب�اح عظيمة ألنها يف الواق�ع ذات ضمانات 
قليل�ة . قلق�ك املس�ترت س�يظهر نفس�ه مرة 
أخرى بأمراض املعدة، كما كان غالباً يف املايض 
؛  باختص�ار، أمعائ�ك ه�ي مقي�اس حالت�ك 

الطبيعية والروحية.

حّرر نفس�ك م�ن توّترات�ك بمزاول�ة التأمل أو 
الرياضة. إنه لجدير بالثناء أن تحاول توسيع 

حدودك، لكن ال تغايل يف تقييم نفس�ك. ألنك قد 
تتعبه�ا ح�اول ان تنظ�ر اىل نفس�ك كما ينظر 
اآلخرين لك بش�كل فعيل كي تقييم اخطائك و 
تبعد عنك الهم و الغم اقبل عىل مشاريعك بجد

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

1 مخرتع املوتور الكهربائي o سحب
2 مخرتع الغسالة.

3 مخرتع النظارة الطبية.
4 متش�ابهان o ال�كل يس�عى إليه يف 

السباقات.
5 قام بهمة ونشاط o نصف نرحل.

 o 6 ش�جر معم�ر مع�روف يف لبنان

سال o زهر نذكره يف تحية الصباح.
7 متشابهان o مخرتع الالسلكي.

عش�ب   o زائ�دة  رفاهي�ة   8
)معكوسة(.

9 دواء لوجع الرأس
10 مخ�رتع املدفع الرش�اش o لعبة 

كرة املرضب.

الح�رارة  مقي�اس  مخ�رتع   1
فهرنهايت.

2 إله الشمس والريح والخصوبة عند 
قدماء املرصي�ني o مخ�رتع التكييف 

)معكوسة(.
3 رج�ل )مبعث�رة( o ح�رك وخ�ض 

بشدة.
4 من هم يف مستواه يف التفكري o غري 

ناضج.
 o )5 ضع�ف )عامي�ة م�ن االجنبي�ة

موقع النزال واملنافسة )معكوسة(.
6 يزيد قليال o لربط اطراف القميص.

7 ه�دوء o حي�وان أليف م�ن العائلة 
السنورية.

8 مخ�رتع البندقية o مخرتع فرش�اة 
األسنان.

9 امل�ورث الحامل للصفات الوراثية يف 
األحياء o نرب به القهوة

10 غري ذي لياقة يف الترصف وغري ذي 
هندام يف الشكل o مخرتع املنطاد.

اوجد الكلمة املفقودة

املقادير:
للعجينة:

600غ فرينة اي دقيق 
250غ زبدة 

200غ سكر ناعم 
2 بيض 

ملعقة خمارة كيميائية
مربى الفراولة او املشمش حسب الذوق 

و الرغبة
طريقة تحضري تارت املربى

1. نخلط الس�كر و الزب�دة جيدا نضيف 
البي�ض و نخلط املكون�ات جيدا نضيف 
الخم�ارة الكيميائي�ة و اخ�ريا الفرين�ة 
نغلفيها بورق ش�فاف وادخليها للثالجة 

ساعة من الزمن او اكثر.
2. نات�ي بم�ول دائ�ري، إف�ردي أو حيل 
العجين�ة بالح�الل ضعيه�ا داخ�ل املول 
اثقيبها بالفرشاة ريش عليها القليل من 
الفاني�ال اضيفي عليه�ا املربى و قطعي 
رشائ�ط م�ن العجين�ة و ضعيه�ا فوق 

املربى كما هو موضح يف الصورة.
3. ادخليها الف�رن لتخبز وتتحمر قليالً، 

يقدم تارت املربى بارد.

تارت املربى

معلومات  عامة

فوائد ا البقلة
1. صحة القلب :

الرجل�ة يمك�ن أن تس�اعد يف تعزيز ق�وة القلب 
واألوعية الدموية وذلك الحتوائها عىل مس�تويات 
عالية جدا من أحماض أوميغا 3 الدهنية أعىل من 
املس�تويات املوجودة يف زيوت األسماك ، وبالتايل 
تعت�رب أفض�ل املصدر له�ذه األحم�اض الدهنية 

املفيدة .
أوميغا 3 تس�اعد عىل تقليل كمية الكوليس�رتول 
” الضار” يف الجس�م وتعزز توازن الكوليس�رتول 
يف مجرى الدم لتحافظ عىل الجس�م أكثر صحة . 
وقد تبني ان اس�تهالك األطعمة التي تحتوي عىل 

نس�بة عالية من أحماض أوميغا 3 تقلل بش�كل 
كب�ري م�ن األم�راض القلبي�ة الوعائي�ة ، وكذلك 
تصل�ب الراي�ني، وبالتايل منع النوب�ات القلبية 
والس�كتات الدماغية . وكذلك البوتاسيوم يمكن 
أن يقل�ل من ضغط الدم عن طريق انه يعمل عىل 
انبس�اط األوعية الدموية ويقلل من الضغط عىل 

القلب .
2. يساعد عىل خسارة الوزن :

الرجل�ة منخفضة جدا يف الس�عرات الحرارية ، و 
غني�ة باملغذيات واأللياف الغذائية , وهذا يش�عر 

بالشبع الكامل بعد وجبة من الرجلة.

الشاي باحلليب جيمل االسنان
كش�فت دراس�ة حديثة أن وضع الحليب عىل 
الش�اي يمكن أن يقل�ل من اصفرار األس�نان 

ويجعلها أكثر بياضا.
وق�ال القائم�ون ع�ىل الدراس�ة م�ن جامعة 
“ألربتا” الكندية أن إضافة الحليب إىل الش�اي 
يساعد عىل التقليل من نسبة اصفرار األسنان 
ويمك�ن أن يك�ون أكث�ر فاعلية م�ن معاجني 

األسنان املبيضة.
وأش�ار الباحثون، وفقا لصحيفة “دييل ميل” 
الربيطاني�ة، إىل أن الش�اي ه�و ثان�ي أكث�ر 
املروبات استهالكا يف العالم، ويؤثر األسلوب 

ال�ذي يت�م تناول�ه به ع�ىل درجة البق�ع التي 
تصيب األسنان واصفرارها. حسب ما نقلته ” 
mbc”.وأوض�ح الباحثون أنه كلما ازداد معدل 
اس�تهالك الش�اي، كلم�ا زادت بقع األس�نان 
وتحوله�ا إىل الل�ون األصفر، غ�ري أنهم وجدوا 
أن إضافة بعض الحليب إىل الش�اي تقلل قدرة 

األخري عىل تغيري لون األسنان.
وأضافوا أن الشاي يحتوي عىل حمض التنيك، 
وه�و مركب يذوب يف املاء ويس�بب املذاق املر، 
كم�ا أنه غامق الل�ون ويمكن أن يس�بب بقع 

األسنان.

تعت�رب البدانة من املش�اكل التي 
تواجهه�ا البري�ة يف مختل�ف 
أنحاء العالم، لذلك يبحث العلماء 
ع�ن ط�رق جدي�دة تس�اعد يف 

تخفيض الوزن. 
وبين�ت نتائ�ج دراس�ة علمي�ة 
جدي�دة أجراه�ا علم�اء جامعة 
أن  الربيطاني�ة  برمنغه�ام 
التخلص من ال�وزن الزائد ليس 
أمرا معق�دا، إذ يكفي أن يرب 
كل من يعاني من البدانة والوزن 

الزائ�د رشب نصف ل�رت من املاء 
قب�ل تناول الطعام ب� 30 دقيقة 
للم�اء  أن  املع�روف  فقط.م�ن 
أهمي�ة كبرية للصح�ة. إذ يطرد 
الس�موم م�ن الجس�م، وينق�ل 
امل�واد املغذي�ة واألوكس�جني إىل 
الخالي�ا، وينظ�م درج�ة حرارة 
الجس�م ويحمي أعضاء الجسم 
وانسجته، كما أن دراسة سابقة 
أثبت�ت ق�درة امل�اء ع�ىل زي�ادة 

انتاجية الدماغ.

املاء يساعد يف ختفيف الوزن

وحيد القرن مهدد باإلنقراض

من قصص العرب
من هنا وهناك

حسني الساعدي

دخل أحد النحويني السوق ليشرتي حمارا فقال للبائع :
أريد حمارا ال بالصغري املحتقر و ال بالكبري املشتهر

ان أقللت علفه صرب،وان أكثرت علفه شكر
ال يدخل تحت البواري،و ال يزاحم يف السواري

اذا خال يف الطريق تدفق،و اذا كثر الزحام ترفق
فقال له البائع : دعني اذا مسخ الله القايض حمارا بعته لك.

قيل ألشعب :قد رصت شيخا كبريا
وبلغت هذا املبلغ و لم تحفظ من الحديث شيئا

فقال :بل و الله ما سمع احد عكرمة مثل ما سمعت
قالوا : حدثنا

ق�ال :س�معت عكرمة يحدث عن بن عباس عن رس�ول الله صىل 
الله عليه و سلم قال : خلتان ال يجتمعان يف مسلم 

نيس عكرمة واحدة و نسيت انا االخرى.

األناضول: قالت وزيرة الشؤون البيئية يف 
جنوب أفريقا إدنا موليوا أن »749 حيوان 
وحيد القرن )الكرك�دن( تعرضت للصيد 
الجائر، من�ذ بداية عام 2015، يف محمية 

كروغر الوطنية يف البالد.
ترصيحاته�ا  يف  مولي�وا  وأضاف�ت 
للصحافي�ني يف العاصم�ة بريتوريا، أنهم 
تمكنوا من تثبيت 617 هجوما للصيادين 
تج�اه حيوان�ات وحي�د الق�رن امله�ددة 
باالنقراض هذا العام، واستطاعوا خاللها 
إلقاء القبض عىل 138 صيادا، مشرية إىل 
زيادة عدد الهجمات بنسبة 27% مقارنة 

مع العام املايض.ووفقا ملعطيات س�ابقة 
الجن�وب  الوطني�ة  املتنزه�ات  لوكال�ة 
 22 ح�وايل  الب�الد  يس�توطن  أفريقي�ة، 
أل�ف من حيوان�ات وحيد الق�رن األبيض 
واألس�ود، يعيش أكثر م�ن 10 آالف منها 
يف متن�زه كروغر الوطن�ي، وهو ما يمثل 
نحو 70% من إجمايل أع�داد وحيد القرن 
يف العالم.جدي�ر بالذكر أن اعتقادا بوجود 
فائدة طبية ملس�حوق قرون هذا الحيوان 
يس�ود يف بع�ض ال�دول اآلس�يوية، أدت 
الرتفاع أس�عاره بش�كل كبري جدا، رغم 

ندرة األدلة العلمية التي تثبت ذلك.
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مس���احة لل���رأي

املب�دع ال يكتب عم�ا يراه وال يتن�اول املوجودات 
املرئية بل يكتب عما ال يراه يكتب عن الصحراء وهو 
الذي ال يراها كتب األنسان روايته األوىل عن الحجارة 
وهي ذاتها ما زالت تهدد أنسان اليوم واملقالة الفعل 
اإلنساني الوحي����د القادر عىل أنقاذ العالم بزيادة 
وعيه ومن يكتب ليعيش انه مأجور يحرك قلمه كما 
يشاء سيده أو ممولة ومركبة علمه تعرفه الحكومة 
وهؤالء ينشؤون الجريدة ويمارسون صناعة الكتابة 
زمن�اً طويالً دون أن يتعدى اس�م الواحد منهم أدارة 
الجري�دة املس�تخدم فيه�ا وأذ تك�������ل�م الناس 
ع�ن الصح�ايف كما يتكلم�ون عن التاج�ر او املزارع 
فيحرصون الحديث عن الفائدة واألرباح والخس�ائر 
ونادراً ما يذكرون الكاتب او املراسل أو املدير وهؤالء 
يعلقون تسعرية ما يدفع لهم وكرس النظام املقبور 
بعض األقالم لخدمة سلطانه وطغيانه وأغدق عليهم 
باألم�وال وتوجه يل بس�ؤال م�ن أح�دى الفضائيات 

وكان يحوي عىل األثارة واملفاجئة؟ 
كي�ف يقوم كات�ب بتحرير مقال وينس�ب لغريه 
مقابل حفنة من األموال لغ�رض التباهي واالفتخار 
أم�ام األخرين أنه�ا خيانة األمان�ة ورشاء العصريه 
الفكري�ة وكيف ي�رىض الكات�ب بهذا وه�ل هو من 

ساللة التسعريه. 
أم�ا الصن�ف األخ�ر يعيش�وا ليكتبوا ه�ؤالء من 
يؤل�ف ومحارص بالورق واألحب�ار وبعيداً عن حركة 
الحي�اة فأن�ه يس�قط من كث�رة تأليفه كما س�قط 
الكات�ب األول وم�ن الكتاب املبدعني ال�ذي يؤلف كل 
س�نة رواية أو روايتني نوعيه يظل أس�مه يرتدد عىل 
أفواه الش�عب ومن يكتب ليعي�ش فأنه يعيش دون 
كتاب�ه ومن يعيش ليكتب فأن�ه يكتب وال يعيش أما 
النوع الثالث ال�ذي يتفاعل مع الحياة ويعيش روحاً 
وعقالً وم�ن يكتب ل�رييض الن�اس يك����تم علمه 
حباً بكيس�ه ويحاربهم عىل ما يش�اؤون ويسري مع 
التيار أينم�ا أتجه ويتملق اىل الباش�ا ويطنب املديح 
اىل األم�ري ويثني عىل الس�لطان ع�ادالً أو ظاملاً طيباً 
أو خبيث�اً واألخ�ر يكتب ل�رييض نفس�ه فيحتاج اىل 
املطالعة أوس�عها والبحث والتنقي�ب أدقها والجرأة 
أش�دها وال�����كات�ب املطلوب ال�ذي يضع أتناجه 
أمام الن�اس ويفيد األمة ومراع�اة حرمة األدب وان 
كان معاكس�������اً ومخالفاً لذوي الس�لطة وهذا 
يكتب لرضاء الحقيقة مثل النواة التي تنبذها خارجاً 
تخ�رق األرض وتتوارى تحت الرتاب اىل حني يس�وق 
له�ا الله تعاىل املطر فيحييه�ا فتخرض وتنمو ويأكل 

ثمارها العالم. 

ق�د تكون مبيع�ات الكامريات تراجعت أكثر م�ن مبيعات غريها من 
القط�ع الت�ي وهبتنا إياه�ا التكنولوجيا وأهدان�ا إياها العل�م والتقدم، 
إنم�ا التصوير أصبح م�ن مرادفات حياتنا اليومية.. التصوير بواس�طة 
الهوات�ف الذكي�ة الت�ي فاقت ذكاءن�ا. حي�اة الجميع أصبح�ت موثقة 
يومًي�ا لعدة أس�باب؛ الس�بب األول يعود إىل إج�راءات األم�ن والحماية 
م�ن االعت�داءات اإلرهابية والرسق�ات.. وغريها من األم�ور التي تجعل 
الكام�ريات يف الطرق�ات تس�لط عيونه�ا علين�ا، تماًما مث�ل عيون األخ 
األك�ر الذي يرصد تحركاتنا إلعالم أهالينا.ولكن، يف املقابل، ليس�ت هي 
فق�ط عيون األخ األكر التي تحس�ب خطواتنا وتس�جل تحركاتنا، إنما 
نحن أنفس�نا أصبحنا جميًعا مصورين مبدعني ننافس الفنان واملصور 
اإليط�ايل العاملي ماريو تيس�تينو، ألنن�ا أصبحنا نرص�د كل اللحظات يف 
حياتنا وحياة غرينا بواس�طة كامريات هواتفنا املتأهبة دائًما للتصوير؛ 
تصوي�ر ما يرس وما يحزن، وما يدمي القلب وينذر بأن اآلتي أعظم، ألن 
هناك نس�بة كبرية من البرش تحولت إىل حجر.. تنظر وتشاهد املوت من 
وراء عدس�ات التصوير وكأن ما يح�دث ال يهم، وما يهم فقط هو رصد 
اللحظ�ة ونرشها فقط للقول: »أن�ا كنت هناك.. أنا التقطت الصور«، أو 
»أن�ا صورت مقطع الفيديو عندم�ا كان أحدهم يصارع املوت«.. أو »أنا 
من صور ذاك الرجل وهو يتعرض للرضب حتى فارق الحياة«. ما حدث 
يف بريوت منذ أيام جعلني أفكر يف األمراض التي نعيش�ها ولكن ال نعرف 
أنن�ا مصاب�ون بها.. قد تكونون س�معتم بحادث امل�رور الذي جعل أحد 
اللبناني�ني من فئة قّط�اع الطرق يقوم بمط�اردة أب ألربعة أطفال كان 
برفقة زوجته، وتتبعه إىل أن أخرجه من الس�يارة وانهال عليه بالرضب 
املرح وغرز يف جسمه السكني.. كل هذا عىل مرأى من زوجته التي نالت 
نصيبه�ا من الرضب، ولم يك�ن لها ال حول وال قوة، ولكن املؤس�ف، بل 
املخزي، أن رشيط الفيديو الذي رصد تفاصيل الحادثة املفجعة نرش عىل 
قنوات التلفزيون وعىل مواقع التواصل االجتماعي، وترى فيه التفاصيل 
الربري�ة والظلم، والظلم األكر هو تمكن أكثر من ش�خص من تصوير 
ما يحدث من دون أن يحركوا ساكًنا، أو يقدموا أي مساعدة، أو يخلصوا 
ذلك املس�كني من قبض�ة املجرم الذي أزهق روح ذلك األب. هذه ليس�ت 
الحادث�ة األوىل، ولن تكون األخرية، وليس لبنان البلد الوحيد الذي أصبح 
مرسحا لها؛ إذ حصلت يف بلدان عربية وغربية أخرى، وما حصل ليس�ت 
له عالقة بالجنسية، إنما هو مرآة ملا آلت إليه النفسيات والعقليات التي 
ل�م تعد متصالحة حتى مع ذاتها، واألمراض النفس�ية التي تعش�ش يف 

عقول البعض ونفوسهم، وهم ال يدرون.
ش�اهدت مرة رشيط فيديو، لو عرفت بمحتواه قبلها ملا أقدمت عىل 
مش�اهدته.. كان عبارة عن شخص يائس فاقد لألمل يف الحياة توجه إىل 
س�طح مبنى ليلقي بنفس�ه ويتخلص من حيات�ه، وكان هناك عدد من 
عنارص األمن يتوسلون لهذا الشخص ويناشدونه عدم إلقاء نفسه.. كل 
هذا والكامريا تدور وتصور، ومن هم يف الش�ارع لم يحركوا ساكًنا إىل أن 
سقط املس�كني، والنهاية املأس�اوية تعرفونها. هل تحولنا إىل روبوتات 
همها الوحيد أن تلتقط املشاهد والصور وتبثها عىل يوتيوب؟ أين النخوة 
واإلنس�انية.. فب�دالً من أن نتح�ول إىل ماريو تيس�تينو، أتمنى أن نكون 

»سوبرمان« عندما تدعو الحاجة.

ماجد الحسناوي

منحة املبدع

لتتضافر جهودنا ملساندة قواتنا االمنية واحلشد الشعبي وهم يقاتلون عصابات داعش االرهابية
                 تت��ض���ام������ن م��ع االب��ط��ال


