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العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

صفحة 16

»روجر فريتس«

من يتصرف بدافع اخلوف 

يظل خائفاً، ومن يتصرف بدافع الثقة 

بالنفس يتطور

قوات تركية خاصة »تستقر« يف عمـق األرايض العراقيـة.. بال موافقـات!
ص3احلشـد يقتحـم »نعيميـة« الفلـوجــة.. وواشنطــن تضغــط للتدخــل »بريـــا«

ص3

ص4روسيا: وجودنا يف سوريا حسب القانون الدويل

لعنة قطر تالحق السياسيني
تســـريـب أسمــاء األحــزاب التــي تلقــت أمـــواال مــن الدوحــة

     المستقبل العراقي / خاص

أك�دت مص�ادر سياس�ية ب�ارزة، أمس 
األربع�اء، أن الكتل السياس�ية س�تخوض 
ح�رب التس�قيط عبر نش�ر قوائ�م بزيارة 
األحزاب السياسية التي زارت قطر وتلقت 
تموي�ًا وتعليم�ات منه�ا، الفت�ة إل�ى أن 
ه�ذه الحرب القادمة س�تندلع بي�ن الكتل 
المص�ادر  وقال�ت  رادع.  ب�ا  السياس�ية 
ل�«المس�تقبل العراقي« أن »الوثائق سيتم 
تس�ريبها من قبل األحزاب التي ش�راركت 
في مؤتمر الدوحة سيء الصيت«، موضحة 

أن »الكثي�ر من السياس�يين الذينو عارض  
مؤتمر الدوح�ة كانوا قد نس�قوا مع قطر 
ف�ي وق�ت س�ابق إج�راء زيارات«.ووفقاً 
للمصادر، فإن »حرب الوثائق هذه تديرها 
قط�ر أساس�اً لتس�قيط جمي�ع األح�زاب 
عل�ى  تعم�ل  جبه�ة  وتمري�ر  السياس�ية 
تش�كيلها لخ�وض االنتخاب�ات البرلمانية 
القادم�ة«. إال أن المص�ادر قال�ت أيضاً أن 
»الكت�ل السياس�ية س�تزور الوثائ�ق ض�د 
بعضها البعض كما فعلت في قضّية وثائق 
ويكليك�س حيث ضاعت الوثائ�ق المزورة 
بالوثائ�ق الحقيقي�ة«. وكان�ت الحكوم�ة 

العراقية قد أعربت عن اس�تغرابها من عقد 
مؤتمر سياس�ي معني بالشأن العراقي في 
الدوحة من دون علم الس�لطات في بغداد، 
نافي�ة أنب�اء تحدث�ت عن مش�اركة رئيس 

مجلس النواب سليم الجبوري فيه. 
واس�تنكرت وزارة الخارجي�ة العراقية 
للقض�اء  مطلوب�ة  ش�خصيات  مش�اركة 
العراق�ي ف�ي المؤتم�ر، وق�ال المتح�دث 
باس�مها أحمد جم�ال إن انعق�اد المؤتمر 
يمثل سابقة سيئة وتدخا سافرا في الشأن 
الداخل�ي العراقي، وخرق�ا واضحا لمبادئ 

العاقات الثنائية، على حد تعبيره.

ص4البيت األبيض: عىل اجلميع املساعدة يف مواجهة أزمة الالجئني

ص2القايض املحمود:القضاء يمر بمرحلـة صعبـة بسبـب التصدي للمتورطني بالفساد

     بغداد / المستقبل العراقي

ق�رر رئي�س ال�وزراء حي�در العبادي، 
أم�س األربعاء، إعف�اء 123 وكياً ومديراً 
عاماً في الوزارات، كذلك قرر تولي معاون 
المدي�ر العام أو مدير القس�م األقدم ادارة 
الدائرة المس�تمرة في عملها لحين تعيين 
مدي�ر ع�ام لها.وقال مص�در حكومي إنه 
وللمض�ي  االصاح�ات  لحزم�ة  »تنفي�ذاً 
باجراءات الترش�يق بما يرف�ع من كفاءة 
اداء مؤسس�ات الدولة قرر رئيس مجلس 
ال�وزراء إعف�اء 123 وكي�ل وزارة ومديراً 
عاماً«.وأض�اف المص�در ال�ذي طلب عدم 

»المذكوري�ن  أن  إس�مه،  ع�ن  الكش�ف 
يحال�ون عل�ى التقاعد أو يكي�ف وضعهم 
االداري حس�ب القان�ون وف�ق تعليم�ات 
تصدرها االمانة العامة لمجلس الوزراء«.

وأكد المص�در، أن »العبادي قرر أن يتولى 
القس�م  أو مدي�ر  الع�ام  المدي�ر  مع�اون 
األق�دم ادارة الدائرة المس�تمرة في عملها 
لحي�ن تعيي�ن مدي�ر ع�ام لها«.وتابع، أن 
»رئيس الوزراء قرر أيضاً إستمرار اللجان 
ال�وزارات  هي�اكل  بمراجع�ة  المختص�ة 
ومس�توى ادائها وتقيي�م الك�وادر العليا 
فيها، ورفع تقاريرها اليه التخاذ القرارات 
المناس�بة بش�أنها«.وكان رئيس الوزراء 

حي�در العبادي أصدر، ف�ي )9 آب 2015(، 
جمل�ة م�ن التوجيهات، تضمن�ت تقليص 
ف�وري بإعداد الحمايات لكل المس�ؤولين 
بضمنهم الرئاسات الثاث، وإلغاء مناصب 
ن�واب رئيس الجمهوري�ة ورئيس مجلس 
الوزراء فوراً، وإبعاد جمي����ع المناصب 
العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، 
وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة 
النفقات، وإلغ�اء المخصصات  وتخفيض 
والهيئات  للرئ����اس�ات  االستثنائي���ة 
ومؤسس�ات الدول�ة والمتقاعدين منهم، 
وفت�ح ملفات الفس�اد الس�ابقة والحالية 

بإشراف لجنة »من أين لك هذا«.

رئيس الوزراء يعفي 123 وكيال ومديرا عاما يف الوزارات

وصول جثامين طفليـن عراقييـن غرقـا
يف زورق والد »إيالن« السوري

السعودية جتهز مؤامرة: حان موعد 
اغـتـيـال الشيـخ النـمـر!

ات الترشيق  تنفيذًا لحزمة االصالحات وللمضي باجراء
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تعلن الخطوط الجوية العراقية احدى تشكيات 
وزارة النق�ل ع�ن افتت�اح خط ج�وي )بغداد- 
باكو – بغداد( اذربيج�ان وبواقع رحلة واحدة 
اسبوعياً كل يوم ثاثاء اعتباراً من 2015/9/22 
وبسعر مخفض 250$ لاربع رحات االوىل فقط 
وبدون تأشرية دخول )فيزا( حيث تعترب تذكرة 
الخطوط الجوية العراقية هي تأشرية الدخول 
)في�زا( بينما يك�ون الس�عر بعده�ا )$430( 
وملزيد م�ن املعلومات يرج�ى مراجعة مكاتبنا 
املنترشة يف بغداد واملحافظات او زيارة موقعنا 
االلك��رتون�ي )www.ia.gov( او االتصال عىل 
هات�ف )07809141622( يف بغداد او االتصال 

عىل الهاتف )00994124507505( يف باكو.

«بشرى سارة»
لمناسبة عيداالضحى المبارك

االمن الربملانية: مترير 
»احلرس الوطني« نسف 

ص2للعملية السياسية

رسائل الكرز أول تجربة إخراجية 
لسوالف فواخرجي

الــزبــيـدي
يقدم كتايب شكر وتقدير

ص2ملوظفني ألمانتهام

راموس يطالب بتجاوز ما حدث مع 
بيكيه لمصلحة منتخب إسبانيا

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


القايض املحمود: القضاء يمر بمرحلة صعبة بسبب التصدي للمتورطني بالفساد
      بغداد / المستقبل العراقي

وصف رئيس مجل�س القضاء األعلى 
القاضي مدحت المحم�ود أمس األربعاء 
المرحل�ة الحالي�ة التي تمر بها الس�لطة 
القضائية بأنه�ا »صعبة جداً« كونها يتّم 
فيها التص�دي الى المتورطين بالفس�اد 
الدول�ة  دوائ�ر  ف�ي  واإلداري  المال�ي 

ومؤسساتها.
اجتماع�اً  ترأس�ه  ذل�ك خ�ال  ج�اء 
ال�دورة  القضائ�ي  المعه�د  لخريج�ي 
)37( البال�غ عدده�م )65( قاضياً وذلك 
في مق�ر الس�لطة القضائي�ة االتحادية 
بحض�ور نائ�ب رئي�س محكم�ة التمييز 
االتحادية رئيس مجلس المعهد القضائي 
القاض�ي فائ�ق زي�دان والمدي�ر الع�ام 
الموس�وي،  القضائ�ي ري�اض  للمعه�د 
بحس�ب بيان صادر عن المركز اإلعامي 

المحم�ود  دع�ا  القضائي�ة.و  للس�لطة 
القضاة الج�دد الى ضرورة مراعاة خطة 
السلطة القضائية االتحادية بالمساهمة 
الج�ادة ف�ي مكافحة الفس�اد عن طريق 
تطبي�ق القانون على الجميع مهما كانت 

عناوينهم الوظيفية واالجتماعية.
ونقل البيان عن المحمود قوله »نحن 
نم�ر بمرحلة صعب�ة جدا وه�ي مرحلة 
التص�دي الى الفس�اد بكل ص�وره مالي 
او اداري وكذل�ك التص�دي ال�ى االي�دي 
غي�ر النظيفة التي امتدت الى المال العام 
ونهب�ت مايجب ان يصرف لخير هذا البلد 

لألجيال الحالية واالجيال القادمة«.
واوضح المحمود الى ان دور القضاء 
يكم�ن ف�ي تلق�ى الدعاوى م�ن الجهات 
المكلف�ة قانون�ا برص�د الفس�اد وف�ي 
المقدمة هيئ�ة النزاهة ودي�وان الرقابة 
المالي�ة ودوائ�ر المفتش�ون مبين�اً ان » 

القض�اء متلقي لجهودهم ثم ياتي دوره 
في التحقيق القضائي والمحاكمة وهذه 

طبيعة مهمتة منذ ان خلق القضاء.
وذك�ر المحم�ود بدورهيئ�ة النزاهة 

باكمال مس�تلزمات الدعوى قبل احالتها 
الى المحاكم المتخصصة بالنزاهة وربط 
كافة المستندات والوثائق الازمة للسير 

بالدعوى.
صعوب�ة  ع�ن  المحم�ود  ع�رج  ث�م 
المرحلة التي يمر به�ا البلد واوضح بان 
القضاء استطاع ان يضع في كل منطقة 
اس�تئنافية قاض�ي تحقي�ق متخص�ص 
بالنظ�ر في قضاي�ا النزاه�ة وكذلك قام 
بتشكيل محاكم متخصصة بالنزاهة بكل 
درجاته�ا ف�ي مناطق اس�تئناف البصرة 
والنجف والمثنى تختص بالنظر بقضايا 

النزاهة كما هو الحال في بغداد .
واضاف المحمود بان مجلس القضاء 
االعل�ى تول�ى توزيع القض�اة الجدد الى 
جناحي�ن )31( منهم كاعضاء ادعاء عام 
لمتابعة دعاوى الفس�اد المالي واالداري 
و)35( قاض�ي ف�ي المحاك�م وحس�ب 

الحاجة.
واعل�ن القاض�ي مدح�ت المحم�ود 
ان المحاك�م المتخصص�ة بنظ�ر قضايا 
الفس�اد ف�ي بغ�داد ق�د حس�مت خ�ال 
الفترة م�ن 2015/1/2 الى 2015/9/6 
م�ا نس�بته 73 % مش�يرا ال�ى محكم�ة 
التحقي�ق ق�د حس�مت ) 2549( دع�وى 
م�ن اص�ل )3417 ( دعوى فيم�ا انجزت 
محكم�ة الجنح )375( دعوى من اصل ) 
498( وحسمت محكمة الجنايات )458( 
دع�وى مبيناً ان�ه لم يتبقى لديها س�وى 

)51( دعوى فقط .
وترجى خيراً من جهود هيئة النزاهة 
االخ�رى  والجه�ات  حص�راً  المختص�ة 
المس�روقة  الدول�ة  ام�وال  بتحصي�ل 
والمختلس�ة التي اصدر القضاء االحكام 
بها وذل�ك بالتعاون مع اجهزة الس�لطة 

التنفيذية.

الفكرة ما بعد »السكرة«!
     التحليل السياسي /غانم عريبي

 
هاه�ي س�كرة التظاه�رات العارمة 
الت�ي اجتاحت م�دن الع�راق والعاصمة 
بغ�داد ذهبت م�ع الهتافات والش�عارات 
المختلف�ة الت�ي لمها الش�ارع من فتات 
االي�دي المرفوعة وج�اءت الفكرة التي 
يمكن ان نستخلص منها الدروس االولى 
في التح�رك الذي تح�دث الكثيرون عنه 

باكثر من لسان!.
عملي�ا ل�م تس�تطع الحكوم�ة م�ن 
تصريف مس�الك االزمات المختلفة التي 
يم�ر بها العراقيون النه�ا وقعت في فخ 
المطال�ب الكبي�رة، ف�ا مش�روع كبير 
قص رئيس الوزراء ش�ريطه وال مجمع 
س�كني مهم تم المباش�رة به الستيعاب 
مئ�ات االالف من العوائ�ل العراقية التي 
تعيش با س�كن وال اس�تطاعت العودة 
ال�ى الصاحي�ات الممنوح�ة لمجال�س 
المحافظ�ات البدء بالمش�اريع الخدمية 

المؤجلة بسبب غياب التخصيصات!.
م�ا ه�و مطل�وب اكث�ر م�ن اله�زة 
السياس�ية الت�ي ج�رت ف�ي الحكوم�ة 
ودفع�ت الرئي�س العب�ادي الذه�اب الى 
بع�ض االصاحات غي�ر االس�تراتيجية 
م�ع ان المعلومات الواردة من الس�راي 
الحكوم�ي تق�ول ان االس�بوع المقب�ل 
م�ن  مهم�ة  حزم�ة  ظه�ور  سيش�هد 

االصاحات عل�ى خلفية مطالبات 
ش�عبية وااله�م ظه�ور مذك�رات 
قبض بح�ق الذين تم االفراج عنهم 
بكف�االت مالية لكنه�م مطلوبون 
والقضائي�ة  القانوني�ة  للمس�ائلة 

تحت بند »من اين لك هذا«.
المعلوم�ات تق�ول ان م�ن بي�ن من 
القب�ض  مذك�رات  بحقه�م  س�تصدر 
ش�خصيات نيابي�ة س�ابقة وسياس�ية 
ووزراء س�ابقين وس�يكون لهذا الحدث 
تح�ول مه�م ف�ي مج�رى التنفيس عن 

ازم�ة الش�ارع واالحتقان�ات »الدموية« 
التي يش�هدها من�ذ فترة بس�بب التاخر 
في اجراء الحس�اب القانوني والقضائي 
بحق من سرقوا الشعب العراقي وعطلوا 
مشاريع التنمية واستدعوا بسبب فشلهم 
ف�ي ادارة الدول�ة العراقي�ة داعش وكل 

المنظم�ات االرهابية في العالم وتحويل 
الع�راق ال�ى حديق�ة خلفية لمش�اريع 

التكفير والتطرف الطائفي.
الحقيق�ة ان الحكوم�ة انش�غلت في 
الش�عبية وتفاعل�ت معه�ا  المطالب�ات 
حتى نحن ف�ي االعام والكثير من الذين 

يعتب�رون انفس�هم ج�زءا م�ن العملية 
الوطني�ة تفاعلن�ا م�ع التظاه�رات الى 
درجة اعتبارها الخيار الستراتيجي البديل 
ع�ن الدول�ة والحكوم�ة والمؤسس�ات 
وكن�ا نهتف والنع�رف اين س�يذهب بنا 
هذا الهت�اف هل الى المجه�ول والحرب 

االهلي�ة والفوضى والفراغ وعدم وجود 
الدولة او الدولة الخاوية التي التستطيع 
فعل شيء النها غير قادرة على محاسبة 

الحيتان الكبيرة المدعومة من الخارج!.
التظاه�رات  وتايي�د  التفاع�ل  ان 
والمطال�ب الش�عبية العام�ة والهتافات 

العفوي�ة التي انطلقت من حناجر الناس 
ش�يء والتفكير بمصير البلد ومستقبله 
وطبيعة التحديات كم�ا المؤامرات التي 
تح�اك من قب�ل الخ�ارج والتص�دي لها 
ش�يء اخر.. االهم ان ماهو مطلوب هو 
عدم التفريط بالتظاهرات العفوية النها 
جزء من بيئة الديمقراطية الناش�ئة لكن 
بنف�س الوق�ت يجب العمل عل�ى تفكيك 
مايجري على خلفية الحذر من الدسيسة 
واالس�رائيلية  واالقليمي�ة  العربي�ة 
واالمريكي�ة الت�ي تتحي�ن الفرص�ة من 
اج�ل تحقي�ق اهدافها العلنية والس�رية 
ف�ي العراق الس�يما العمل على اس�قاط 
الديموقراطية  الوطني بااللي�ات  النظام 

المسموح بها في القانون.
يجب ان نعي بان كل شيء في العراق 
ومخط�ط  دراس�ة  وف�ق  اال  اليتح�رك 
وتوجي�ه ولي�س هنال�ك ش�يء عف�وي 
بالم�رة!. المعلومات الواردة من مصادر 
مهم�ة ف�ي الدول�ة العراقي�ة تق�ول ان 
مجموعات كانت تهتف في الباب الشرقي 
وتحت نصب الحرية س�افرت الى تركيا 
بدع�م من الس�فارة االمريكية الى تركيا 
لتلقي اشارات ودروس ومحاضرات في 
»العم�ل المدني« والتس�ريع ف�ي وتائر 
الهتاف االعامي والسياسي تحت غطاء 
الديموقراطي�ة لتحقيق بع�ض االهداف 
االنية م�ن التظاهر الس�لمي الذي يرفع 
العلم العراقي ولكنه يشتغل باليات 
االطاحة بوحدة البلد ويهدم تواصله 
الواقعي في العمل على التخلص من 
دواعش البغدادي ودواعش العملية 
السياس�ية وهؤالء وصلوا بالفعل 

الى العاصمة التركية انقرة!.
يج�ب ان نعي المؤام�رة التي تتحرك 
العف����وي�ة  التظاه�رات  اروق�ة  ف�ي 
العراقي���ة ونمي�ز بي�ن ماه�و مدن�ي 
مشروع وبين ماهو عربي اقليمي دولي 

اسرائيلي ممنوع!.

يجب العمل على تفكيك األزمة السياسية على خلفية الحذر من الدسائس
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وصول جثامين طفلني عراقيني غرقا يف زورق والد »إيالن« السوري

      بغداد / المستقبل العراقي

تس�ببت عاصفة ترابية، وصفت بأنها »األس�وأ«، التي 
تضرب منطقة الشرق األوسط، بوفاة ثاثة أشخاص على 
األق�ل في لبنان، وتعطيل مئات المدارس في األردن، حيث 
امتدت تأثيراتها إلى مناطق في الس�عودية ومصر وايضا 

بغرب العراق.
وأعلن�ت وزارة الصحة العامة في بيروت عن تس�جيل 
ث�اث وفي�ات و1724 حالة »اختن�اق«، نتيج�ة العاصفة 
الرملية، التي تش�كلت في المنطقة الحدودية بين س�وريا 
والع�راق، قبل أن تتجه جنوب�اً، لتضرب عدداً آخر من دول 

المنطقة.
وفي األردن، أعلنت الس�لطات عن تعطيل الدراسة في 
مئات المدارس بمختلف المحافظات حتى نهاية األسبوع، 
ونقلت وكالة »بترا« عن دائرة األرصاد الجوية أن »األربعاء 
سيشهد أجواء حارة وجافة في كافة مناطق المملكة، مع 

بقاء األجواء مغبرة في ساعات النهار«.
كما شهدت المناطق الغربية من العراق عواصف ترابية 
ادت الى تردي مس�توى الرؤية مابين )1-3( كم في بعض 
االماك�ن منها والى دون 1000متر في اماكن اخرى منها، 

حيث ستستمر هذه العواصف اليوم االربعاء ايضا.
وتتعرض اغلب المحافظات العراقية بين الحين واألخر 
الى هبوب غبار يصل في بعض االحيان الى انعدام للرؤية 

نتيجة عدم وجود مصدات االشجار.

      بغداد / المستقبل العراقي

وص�ل إلى مطار بغداد، أمس األربعاء، 
جثمان�ي الطفلين العراقيي�ن اللذين غرقا 
مع الطفل السوري إيان أثناء محاولتهم 
العب�ور بالقارب م�ن تركيا إل�ى اليونان، 
وأع�رب صدي�ق لوالدهما عن اس�تغرابه 
من »الصمت« الحكومي واإلعامي تجاه 

قضيتهما.
وقال صديق العائلة محمد عبود، على 
هامش تسلمها جثماني الطفلين في مطار 
بغداد الدولي، إن »حال�ة والدهما المادية 
كانت س�يئة جداً ف�ي الع�راق، خصوصاً 

بع�د أن تم س�جنه على خلفية االش�تباه 
بس�يارته على انها تعود لإلرهابيين، مما 
أضطره لدف�ع مبلغ مالي لكي يتم إطاق 

سراحه«.
وأض�اف عب�ود أن »الطفلي�ن زين�ب 
وحي�در كان�ا عل�ى نف�س الق�ارب الذي 
غ�رق بالطف�ل الس�وري إي�ان«، معرباً 
ع�ن »اس�تغرابه م�ن صم�ت الحكوم�ة 
وقي�ام  تجاههم�ا،  واإلع�ام  العراقي�ة 
رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بإرس�ال 
مس�اعدات إنسانية لذوي الطفل السوري 

وعدم اهتمامه بالعراقيين«.
وأته�م عب�ود »وال�د الطفل الس�وري 

إيان بحادث غرق الطفلين زينب وحيدر«، 
مس�تدركاً بالقول »أنه هو من دفع بوالد 
الطفلي�ن العراقيي�ن الغريقي�ن أحمد إلى 
حتفهم�ا كونه هو م�ن كان يقوم بقيادة 

الزورق«.
ولف�ت عبود إلى أنه�م »ينتظرون منذ 
الس�اعة السادس�ة والنص�ف ف�ي مطار 

بغداد من أجل تسلم جثتي الطفلين«.
من جهت�ه، قال ع�م الطفلي�ن حيدر، 
إن »ش�قيقه أحمد خريج كلية وقد عانى 
كثي�راً م�ن أج�ل الحص�ول عل�ى وظيفة 
ولكن�ه لم ينجح، مم�ا أضطره إلى العمل 
كس�ائق تاكس�ي«. وأش�ار حي�در إلى أن 

»الح�ادث وق�ع عندم�ا كان�وا يحاولون 
العب�ور من تركيا إلى اليونان بمركب كان 
يقل 14 شخصاً«، مؤكداً أن »المركب كان 

غير صالح من خال وجود ثقوب فيه«.
ب�دوره حّمل خال الطفلي�ن الغريقين 
وه�و يجل�س عل�ى األرض، »الحكوم�ة 
مس�ؤولية ما ح�دث لهما«، مؤك�داً »أنها 
لو اس�تطاعت توفير حياة كريمة وجيدة 
للعراقيين ما كان�وا ليواجهون المصائب 

والكوارث«.
وكان 12 ش�خصاً م�ن بينه�م ثمانية 
أطف�ال قد غرق�وا بعد أن غ�اص قاربهم 
المتوج�ه ال�ى الج�زر اليوناني�ة في بحر 

ايجه التركي.
وجرف�ت امواج البحر جث�ث الضحايا 
م�ن ضمنهم االطف�ال الى س�احل البحر 
الترك�ي، الس�يما جث�ة الطفل الس�وري 
الت�ي  الس�نتين  صاح�ب  ك�ردي  اي�ان 
انتش�رت ص�وره كالنار في الهش�يم في 
مواقع التواص�ل االجتماعي واخيه غالب 
صاحب الث�اث س�نوات وأمهم�ا زاهين 
كردي 27 عاماً، حي�ث اثبتت هويتهم من 

قبل السلطات التركية.
يذكر أن جثث العائلة المنكوبة ستسلم 
ال�ى األب الذي نجا م�ن الكارثة في وقت 

الحق الخميس.

الزبيدي يقدم كتايب شكر وتقدير 
ملوظفني ألمانتهام

وزير الداخلية وأمينة بغداد: نقاش لتهيئة ابنية 
ملرشوع البطاقة املوحدة 

      بغداد / المستقبل العراقي

اعتب�ر عض�و لجنة االم�ن والدف�اع البرلماني�ة ماجد 
الغ�راوي، أمس االربع�اء، تمرير قانون الح�رس الوطني 
بصيغت�ه الحالي�ة »نس�ف« للعملية السياس�ية و«تهديد« 
الم�ن المحافظات، فيما أش�ار إل�ى أن تمري�ره »يحرم« 
الحشد الشعبي من المساهمة في تحرير بعض المناطق.

وق�ال الغ�راوي في حدي�ث لبرنامج »م�ن 10 لل�11« 
ال�ذي تبث�ه »الفضائي�ة الس�ومرية«، إن »ق�وات الحش�د 
الش�عبي اغلبها تابعة لفصائل المقاومة، وتعتبر ان تبني 
الواليات المتح�دة االمريكية لقانون الحرس الوطني، هو 
لتقس�يم الع�راق وخلق فتنة داخلية بي�ن المحافظات من 
خال تحدي�د واجبات كل محافظة«. واضاف الغراوي، ان 
»قادة الحش�د يعتبرون اقرار القان�ون بهذا الوقت وبهذه 
الفقرات بصيغته الحالية نسف للعملية السياسية وتهديد 
الم�ن المحافظ�ات«. واعلن�ت فصائل بالحش�د الش�عبي 
ع�ن رفضه�ا لقانون الح�رس الوطن�ي، وفيم�ا وصفته 
ب�«المشؤوم«، طالبت مجلس النواب بعدم تمرير القانون 
الذي ال يحفظ دماء وتضحيات المقاتلين. وقررت رئاس�ة 
البرلمان، تأجيل عقد الجلس�ة ال�19 التي كان من المقرر 
أن تعقد ام�س الى اليوم األربعاء، وذلك بس�بب الخافات 

بشأن قانون الحرس الوطني.

االمن الربملانية: مترير »احلرس الوطني« 
نسف للعملية السياسية

عاصفة الرشق األوسط الرملية
 »القاتلة« تبلغ العراق 

      بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه وزي�ر النق�ل المهن�دس 
باق�ر الزبي�دي ش�كره وتقدي�ره 
عب�د  ش�نين  عب�اس  للموظفي�ن 
حس�ن  س�عد  وناص�ر  العب�اس 
المانته�م واخاصه�م ف�ي العمل 
من خال قيامه�م باعادة الحقيبة 
العائدة للحاج حميد كامل حس�ين 

من اهالي بلدروز.
وثمن متعهد الحج والعمرة في 
القض�اء، دور الوزي�ر ف�ي اختيار 
العاملين االمن�اء والمخلصين في 

اداء الواجب.
الموظفي�ن  ان  إل�ى  يش�ار 
اعاه عث�را على حقيب�ة بداخلها 
ج�وازات المعتمرين والمنفيس�ت 
ومبل�غ اربع�ة االف دوالر امريكي 

الش�رعي  لصاحبه�ا  واعادوه�ا 
الحاج حميد كامل حسين، متمنين 
ان يك�ون هذي�ن الموظفين قدوة 
لزمائهم والذي عكس�وا الصورة 

الناصعة للعراقي االصيل.

      بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزي�ر الداخلية محمد 
س�الم الغبان أمس األربعاء مع 
امين بغ�داد ذكرى علوش تهيئة 
ابني�ة يت�ّم فيها تنفيذ مش�روع 
البطاق�ة الموح�دة، إضافة الى 
إع�ادة تأهي�ل س�يطرات حزام 
العاصمة. وذكر بيان نش�ر على 
لل�وزارة،  الأللكتروني  الموق�ع 
ان الغبان التق�ى علوش وجرى 
مناقش�ة ع�دد م�ن المواضي�ع 
بتقوي�ة  المتعلق�ة  المش�تركة 
العم�ل وتطوي�ره بين  أواص�ر 
تع�ود  لم�ا  واألمان�ة  ال�وزارة 
أث�اره االيجابية عل�ى المواطن 
البغ�دادي. وأض�اف البي�ان انه 
جرى مناقشة دعم جهود وزارة 

الداخلي�ة في مش�روع البطاقة 
الوطني�ة وتهيئة األبنية الازمة 
للمش�روع فضاً عن مس�اهمة 
جه�د  إلس�ناد  بغ�داد  أمان�ة 
ال�وزارة ف�ي تأهي�ل س�يطرات 

ح�زام بغ�داد خاصة في�ا يتعلق 
للح�دود  التابع�ة  باألراض�ي 
اإلداري�ة لألمانة. وم�ن المقرر 
ان يت�م انط�اق عملي�ة توزيع 
الموحدة ف�ي مديرية  البطاق�ة 

ناحية الجس�ر في بغداد اعتبارا 
من يوم 2015/9/13 التي تمت 
ارشفة سجاتها، حيث تم تهيئة 
الك�وادر للبدء بالعمل، بحس�ب 

بيان صادر عن الوزارة.



صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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      بغداد / المستقبل العراقي

اكدت عضو لجنة االقتصاد النيابية نجيبة نجيب ان »الحكومة وضعت اجراءات جديدة الشراك القطاع الخاص في 
المشاريع الحكومية التي تنجزها الوزارات«.

وبين�ت نجي�ب لوكال�ة ان »هنالك اتفاقات مع ال�دول االخرى مفعلة عن طريق تش�ريعات القواني�ن، او اجراءات 
تنفيذي�ة اتخذتها الحكومة في وقت س�ابق، تص�ب بمصلحة البالد«، مبينة ان »من هذه االج�راءات منح 5 ترليونات 
للمصارف ليتم فتح ابواب القروض الصغيرة«.واش�ارت الى ان »هنالك توجها حكوميا كبيرا الش�راك القطاع الخاص 
ف�ي المش�اريع الحكومية ، التي تس�اهم في النهوض بالقطاع الخاص«، مبينة ان »اش�راك القط�اع الخاص يتضمن 
الشركات المحلية واالجنبية«.يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي وخالل اجتماع التحالف الوطني في اواخر الشهر 
، وزيادة مصادر االس�تثمار، وتنش�يط االقتصاد،  الماضي، اس�تعرض عدداً من اإلجراءات الهادفة لدعم الوضع الماليِّ
وتوفير فرص العمل، وتش�غيل األيدي العاملة ، مؤكدا على أهّميّ�ة اس�تكمال التحالف الوطنيِّ استراتيجيّ�ته الوطنّية 
الش�املة للمرحل�ة القادمة من خالل تضاف�ر الُجُهود، والعمل على حلِّ جميع الُمش�ِكالت، وُمواَجه�ة التحدِّيات على 

األصعدة السياسّية، واألمنّية، واالقتصادّية.

نائبة: احلكومة وضعت آلية جديدة الرشاك القطاع اخلاص يف املشاريع احلكومية

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

انطلقت, أم�س األربعاء, عملية 
أكث�ر م�ن مح�ور   عس�كرية م�ن 
لتحري�ر منطق�ة النعيمي�ة جنوب 
به�ا  اش�تركت  الفلوج�ة,  مدين�ة 
قطاع�ات عس�كرية م�ن الفرقتين 
األولى وال�17 من الجيش العراقي، 

والحشد الشعبي وطيران الجيش.
وتأتي هذه العملية, بالتزامن مع 
وجود تسريبات  تفيد بوجود ضغط 
أمريك�ي على رئيس ال�وزراء حيدر 
العبادي, لس�حب الحش�د الش�عبي 
من أط�راف الفلوجة, وإيكال مهمة 
تحرير المدينة للجيش األمريكية.    

وبموازاة ذل�ك, رجحت حكومة 
الق�وات  تدخ�ل  المحلي�ة  االنب�ار 
المعرك�ة  ف�ي  بري�ا  األمريكي�ة 
ض�د »داع�ش«  لتحري�ر الرمادي, 
بينم�ا تحدثت مص�ادر محلية, عن 
اس�تطالع ميداني قامت به القوات 
األمريكي�ة المتواجدة حاليا بقاعدة 
الحباني�ة.  و ما يزال يس�يطر على 
بع�ض مناط�ق محافظ�ة األنب�ار، 
فيما تش�هد المناطق الجنوبية من 
المحافظة عمليات عسكرية واسعة 
لتحري�ر قضاء الكرم�ة والفلوجة، 
وسط تحضيرات عسكرية مستمرة 

لتطهير المحافظة بالكامل.
وأعلن�ت خلية اإلع�الم الحربي، 
االعالم�ي  المس�ؤول  مقت�ل  ع�ن 
لتنظي�م داع�ش االرهاب�ي، المدعو 
محمد ناصر الفه�داوي، اثر ضربة 
لطيران القوة الجوية في الفلوجة.

وقالت الخلية في بيان صحفي، 
إن »طيران القوة الجوية نفذ صباح 
االربع�اء، غ�ارة جوية اس�تهدفت 
تجمع�ا لعناص�ر داع�ش االرهابية 

قرب جسر الفلوجة القديم«.
»القص�ف  أن  البي�ان  وأض�اف 
اس�فر عن مقت�ل عدد م�ن عناصر 
داعش بينه�م المس�ؤول االعالمي 

للتنظي�م االرهاب�ي، المدعو محمد 
ناص�ر الفه�داوي«، مش�يرا إلى أن 
»الضرب�ة اصاب�ة اله�دف بدقة بعد 
ورود معلومات اس�تخبارية دقيقة 

حول الهدف«.
وفي بيان أخ�ر لها, أعلنت خلية 
 28 مقت�ل  ع�ن  الحرب�ي  اإلع�الم 
م�ن ارهابي�ي تنظي�م داعش خالل 
العملي�ات العس�كرية ف�ي مناطق 

متفرقة.
 « ان�ه  إل�ى  الخلي�ة  ولفت�ت 
تواص�ل  العس�كرية  القطاع�ات 
عملياتها األمني�ة لتطهير محافظة 
االنبار م�ن العصاب�ات اإلرهابية«, 
مبين�ة »إحب�اط محاول�ة  تع�رض 
وردت على نيران العدو بالقرب من 
جامعة االنبار ، كم�ا وجه الطيران 
ضربة في منطقة البو حله اسفرت 
ع�ن تدمي�ر زورق في نه�ر الفرات 
وزورق اخ�ر في المحور الش�رقي 

وقتل من عليهما«.
ف�ان  الخلي�ة,  لبي�ان  ووفق�ا 
»الطيران العس�كري دم�ر  بالكامل 
حاوي�ة كبي�رة لداع�ش االرهاب�ي 
تحت�وي عل�ى اس�لحة واعت�دة في 
منطق�ة حصيب�ة الش�رقية ، كم�ا 
اس�تهدف مجموع�ة م�ن عناص�ر 
داعش وقت�ل 4 منه�م ودمر عجلة 
في المحور الجنوب�ي ومخبأ وقتل 
4 إرهابيي�ن ودمر 3 طرق يس�لكها 
الدواعش ، في حين استهدف تجمعا 
كبي�را لداعش في المح�ور ذاته ما 

ادى الى مقتل افراده جميعا«.
وف�ي تط�ور آخر, تمكن�ت قوة 
العراق�ي  الجي�ش  م�ن  مش�تركة 
والحشد الشعبي من قتل ما يسمى 
بوال�ي ناحي�ة البغدادي أب�و همام 
الشامي واثنين من معاونيه بضربة 
عس�كرية ف�ي منطقة الب�و حيات 
التابعة لناحية البغدادي غرب مدينة 

الرمادي.
في الغضون, رجح أحد ش�يوخ 

عش�ائر محافظ�ة األنب�ار المقاتلة 
ض�د اإلره�اب غس�ان العيث�اوي، 
أن تش�ارك ق�وات أميركي�ة بري�ة 
ف�ي القت�ال ض�د تنظي�م »داعش« 
بالمحافظ�ة، لكن�ه أب�دى تحفظه 
إزاء ذل�ك، وفيم�ا وص�ف الغ�ارات 
التي ينفذه�ا التحال�ف الدولي ضد 

التنظي�م بأنها »ال تش�بع وال تغني 
عن جوع«، اتهم واشنطن بمحاولة 

إبعاد الحشد الشعبي في األنبار.
»الق�وات  إن  العيث�اوي،  وق�ال 
موج�ودة  األميركي�ة  العس�كرية 
الحباني�ة  قاع�دة  ف�ي  بالفع�ل 
وأبن�اء  األمني�ة  الق�وات  وترف�د 

اللوجس�تية  بالمعلومات  العش�ائر 
واالس�تخباراتية، لكنن�ا لم نالحظ 
مش�اركة فعلية له�ذه القوات على 
األرض«، الفت�ا إل�ى أن »ه�ذا األمر 
مبهم ومن المحتمل أن تشارك هذه 

القوات في المعارك ضد داعش«.
وأضاف العيثاوي، أن »األميركان 

يحاولون إبعاد الحش�د الشعبي عن 
محافظة األنبار«.

وأك�د العيث�اوي، أن »القي�ادات 
العش�ائرية المتواجدة على األرض 
ليس�ت لديها أي مشكلة من الحشد 
فنح�ن  األمي�ركان  أم�ا  الش�عبي، 
ك�ون  مش�اركتهم  عل�ى  نتحف�ظ 

المعرك�ة عراقي�ة والق�رار يع�ود 
لرئيس الوزراء«.

الج�وي  »الغط�اء  أن  وتاب�ع 
للتحالف الدولي لو كان جادا بنسبة 
كبيرة لكانت المعركة حس�مت منذ 
شهور لكن ضرباته الجوية ال تشبع 

وال تغني عن جوع«.
أك�د،  الش�عبي  الحش�د  وكان 
ف�ي )30 آب 2015(، أن قوات�ه ل�م 
األنب�ار،  محافظ�ة  م�ن  تنس�حب 
وفيما عد االنس�حاب م�ن المعارك 
ضد »داعش« بأنه »هزيمة س�تقدم 
أك�د  للتنظي�م«،  مجاني�ة  خدم�ة 
أن قاع�دة الحباني�ة يتواج�د فيه�ا 
أميركيون »ال يعملون  مستشارون 

على األرض«.
واس�تطلعت الق�وات األميركية 
الش�رقية  المناط�ق  م�ن  ع�دداً 
المحيط�ة بمدين�ة الرم�ادي، امس 
االول الثالثاء، فيما أكد مصدر امني  
أن األي�ام القليلة المقبلة ستش�هد 
»ساعة الصفر« لتحرير المدينة من 

سيطرة عناصر تنظيم »داعش«.
إن   ، امن�ي,  مص�در  وبحس�ب 
»القوات األميركية اس�تطلعت، براً 
ع�دداً م�ن مناطق محي�ط الرمادي 
ف�ي منطقة حصيبة الش�رقية وتل 
مش�يهيدة ومنطقة الشيخ مسعود 
وقضاء الخالدية »، مبيناً أن »القوات 
االميركية تفقدت قطعات الشرطة 

المنتشرة في تلك المناطق«.
وأض�اف المص�در، أن »الق�وات 
نش�ر  طري�ق  تفق�دت  األميركي�ة 
وتحدي�د  العس�كرية  القطع�ات 
مناط�ق جديدة يج�ب مراقبتها في 
محي�ط الرم�ادي وزودت مقاتل�ي 
العش�ائر بخرائ�ط مص�ورة ج�واً 
ع�ن تجمع�ات ومق�ار التنظيم في 
الرم�ادي«، مش�يراً ال�ى أن »األيام 
القليلة المقبلة ستكون فيها ساعة 
الصفر والحس�م القتح�ام الرمادي 

وتحريرها من تنظيم »داعش«.

احلشد يقتحم »نعيمية« الفلوجة.. وواشنطن تضغط للتدخل »بريًا«
عملية عراقية من عدة محاور.. والطائرات األميركية مستمرة باالستطالع
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دعت مفوضية حقوق اإلنسان، أمس 
األربعاء، إل�ى اعتبار ما ج�رى لألقليات 
في نين�وى إبادة جماعي�ة وجريمة ضد 
اإلنس�انية، وفيما ش�ددت على ضرورة 
تنظي�م قانون لحماية األقليات,كش�فت 
حكومة إقليم كردستان، عن تحرير أكثر 
من 2000 ايزيدي خالل األشهر الماضية 

من قبضة تنظيم داعش اإلرهابي.
حق�وق  مفوضي�ة  عض�وة  وقال�ت 
اإلنس�ان أثمار الش�طري، ف�ي كلمة لها 
خ�الل المؤتمر الدولي لحق�وق األقليات 
الديني�ة وحمايته�ا ف�ي الع�راق والذي 
عق�د ف�ي مبن�ى البرلم�ان، إن »تنظي�م 
»داع�ش« ق�ام بقت�ل الراهب�ات وحرق 
الصلبان واالس�تيالء  الكنائ�س وإن�زال 
عل�ى ممتلكاته�م وتخييره�م بي�ن ترك 
ديانته�م أو دخ�ول اإلس�الم«، مبينًة أن 
»عناص�ر التنظيم ارتكبت مج�ازر إبادة 
جماعية وقتلت جمي�ع الذكور المدنيين 
الذي�ن ينتمون للديان�ة االيزيدية وقامت 
بسبي النساء االيزيديات وخطف النساء 

وقدمت النساء إلى أمراء التنظيم«.
»عناص�ر  أن  الش�طري،  وأضاف�ت 
»داعش« سيطرت على مجمعات الجزيرة 
ومجم�ع القحطانية وتل البنات والقرى 
المحيطة بقضاء سنجار ومجمع التأميم 
وقصبة س�نوني وقرى حم�دان والعديد 
من القرى وقتلت 500 شخص في مجمع 
الجزيرة وخطفت أكثر من هذا العدد من 
النس�اء وبلغ عدد القتلى اكثر من 2000 

والمخطوفين خمسة آالف«.
ودعت الشطري، إلى »اعتبار ما جرى 
لاليزيديي�ن في س�نجار إب�ادة جماعية، 
وم�ا حص�ل للمس�يحيين ف�ي نين�وى 

جريم�ة ضد اإلنس�انية«، مش�ددة على، 
ضرورة »تنظيم قانون لحماية األقليات 
في العراق«. وفرض »داعش« س�يطرته 
عل�ى مدينة الموص�ل، مرك�ز محافظة 
نينوى، في )العاش�ر من حزيران 2014 
المنص�رم(، قب�ل أن يف�رض س�يطرته 

عل�ى مناطق أخ�رى عديدة م�ن العراق، 
قد ارتكب »جرائ�م« كثيرة بحق األهالي 
الس�يما من األقلي�ات، والمواقع الدينية 
محلي�ة  جه�ات  عدته�ا  والحضاري�ة، 
وعالمية عديدة »جرائم ضد اإلنس�انية، 
وإبادة جماعي�ة«. من جانب أخر, اعلنت 

حكومة إقليم كردستان، عن تحرير اكثر 
من 2000 ايزيدي خالل األشهر الماضية 

من قبضة تنظيم داعش االرهابي.
وق�ال نائ�ب رئي�س دائ�رة العالقات 
الخارجي�ة ف�ي حكوم�ة اقلي�م دين�دار 
زيب�اري  ف�ي كلمة له خالل ف�ي الدورة 

التاس�عة لالتفاقي�ة الدولي�ة للدفاع عن 
االنس�ان م�ن االختف�اء القس�ري ف�ي 
جني�ف،إن »حكوم�ة اقلي�م كردس�تان 
قامت بجهود حثيث�ة لتحرير االيزيديين 
المختطفي�ن م�ن قب�ل داع�ش والبال�غ 
عددهم )5838( منه�م )3192( امرأة و 

)2646( رج�اًل، وقد ت�م تحرير )2080( 
منهم لغاية يوم 2015/8/16«.

وطالب زيب�اري »االمم المتحدة، بأن 
توث�ق ه�ذه الجرائم بالش�كل المطلوب 
االختف�اء  ضحاي�ا  حق�وق  لحف�ظ 

القسري«.
م�ن جانبه�ا, أك�دت بعث�ة االتح�اد 
األوربي، انها حريصة على حماية حقوق 
األقليات وخاصة الشباب والحوار ما بين 
الشباب وترسيخ سيادة القانون، مؤكدة 
اس�تعدادها للتع�اون مع الع�راق لدعمه 

في محنته الصعبة.
وقال كونس�تان تينوس ، إن »االتحاد 
ينظ�رون  االعض�اء  وال�دول  االورب�ي 
لحق�وق االنس�ان ام�ر اساس�ي وه�م 
يدافع�ون عن ه�ذه الحقوق م�ن خالل 
»الس�لم  ان  مبين�ا  الش�ركات«،  اقام�ة 
المس�تدام والتنمية واالزده�ار ال يمكن 
ان تظه�ر بدون احترام حقوق االنس�ان 
وه�ذا االحترام يرتبط اقامة عالقات مع 

حقوق االنسان«.
وأوضح تين�وس ان »االتحاد االوربي 
ي�درك مق�دار الجرائ�م التي قام�ت بها 
داع�ش خاص�ة ض�د االقليات والنس�اء 
واالطف�ال«، مؤك�دا ان »االتح�اد يقوم 
اي  لتالف�ي  الع�راق  ومس�اعدة  بدع�م 
خروق�ات ف�ي مج�ال حقوق االنس�ان 
ودعم الحرية وحرية المعتقد«. واضاف 
ان »االتحاد يؤمن ان من خالل االنضمام 
ال�ى المنظم�ة الجنائي�ة الدولية يضيف 
جهدا كبيرة في مجال حقوق االنسان«، 
مش�يرا الى »حرص االتحاد على حماية 
حقوق األقليات خاصة الشباب والحوار 
ما بين الش�باب وترسيخ سيادة القانون 
ونحن مس�تعدين بالتع�اون معكم دعم 

العراق في هذه المحنة الصعبة«.

االيزيدون يواجهون اإلبادة: دعوات لترشيع قانون حيمي األقليات
اإلقليم: حررنا ألفي شخص كان يحتجزهم »داعش«

قوات تركية خاصة »تستقر« يف عمق األرايض العراقية.. بال موافقات!
بارزاني يطرح مبادرة لوقف القتال 
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تلغ�راف  الديل�ي  صحيف�ة  قال�ت 
البريطانية إن قوات تركية خاصة دخلت 
العراق واس�تقرت في ش�ماله، بذريعة 
محارب�ة المتمردين من مس�لحي »البي 

كي كي«.
وأوضحت الصحيفة في تقريرها، ان 
»القوات التركية عبرت حدود كردستان 
واش�تبكت بهج�وم مع مس�لحي حزب 

العمال الكردستاني«.
وأضاف�ت، نق�ال ع�ن وكال�ة انب�اء 
ان  التركي�ة،  الرس�مية  االناض�ول 
»الق�وات التركي�ة الخاص�ة المدعومة 
بالطائرات الحربية في الشمال العراقي 
ق�د اقتحم�وا االج�واء العراقي�ة بدون 
ان�ذار، ودارت اش�تباكات بي�ن  س�ابق 
المس�لحين والقوات الخاص�ة، مخلفة 
مقت�ل ١٦ جندي�اً م�ن مس�لحي الحزب 
الكردس�تاني«. ووفق�اً لوكالة »فرنس 
ب�رس«، ف�ان »ق�وات االم�ن التركي�ة 

الموجودة حت�ى اللحظة ف�ي االراضي 
العراقي دون صفة ش�رعية، مبررة تلك 
الق�وات وجوده�ا لمالحق�ة مس�لحي 

حزب العمال الكردستاني«.
وق�ال مس�ؤول حكوم�ي للصحيفة 
البريطانية، ان »مناطق عراقية بالشمال 
تعان�ي منذ فت�رة قصفاً عنيف�اً من قبل 
الطائ�رات التركية، وجاء ذل�ك الهجوم 
بعد مقتل 10 اشخاص اتراك عند الحدود 
المش�تركة بي�ن البلدين، ول�ن تعلن اية 
جهة مس�ؤوليتها عن مقتل االشخاص 

االتراك«.
وأصاب�ت الطائ�رات التركي�ة أكث�ر 
م�ن 40 هدف�اً تابع�اً لمس�لحي العمال 
الكردستاني، ورداً على ذلك الهجوم قتل 
مس�لحون 16 جنديا تركي�اً بالقرب من 

الحدود العراقية.
وفي هذا الس�ياق، ق�ال مصدر امني 
ان »عش�رات من مقاتلي ح�زب العمال 
الكردس�تاني قتلوا في الغارات التركية، 
بينما ش�ن ح�زب العمال الكردس�تاني 

بدوره هجوماً على المواقع العس�كرية 
التركية في اليومين الماضيين«.

وتعتبر منظمة العمال الكردس�تاني 
من الجماع�ات المندرج�ة ضمن قوائم 
الجماع�ات االرهابي�ة، بع�د تصنيفه�ا 
م�ن قب�ل الوالي�ات المتح�دة واالتحاد 

االوربي.
البريطاني�ة،  الصحيف�ة  واعتب�رت 
التدخل الترك�ي باالراضي العراقية امراً 
محرجاً وانتهاكاً واضحاً لس�يادة البلد، 
وه�ذا ما قد يدخ�ل الطرفي�ن بخالفات 
دبلوماسية مستقبالً ويبدو ان المستفيد 
الوحي�د م�ن ه�ذه الهجم�ات الجان�ب 
الك�ردي بالعراق والس�يما حزب رئيس 
اإلقلي�م مس�عود بارزاني الذي يس�عى 
من�ذ فترة الى مالحقة مس�لحي العمال 

الكردستاني.
إلى ذلك، طرح رئيس اقليم كردستان 
مس�عود بارزاني مبادرة النه�اء القتال 
الدائ�رة بين الجي�ش الترك�ي وعناصر 

حزب العمال الكردستاني.

وش�هدت االي�ام الماضي�ة تصعي�دا 
ملحوظ�ا بين الطرفين، اذ س�قط قتلى 
من العناصر االمنية والعسكرية التركية 
اثر تفجيرات تبناها العمال الكردستاني 
ال�ذي بدوره س�قط ع�دد م�ن مقاتليه 

نتيجة الضربات الجوية التركية.
وبحس�ب المعلومات، ف�أن بارزاني 
قلق من استمرار القتال الدائر، ولما في 
ذل�ك من امكانية ان يؤثر بش�كل متزايد 
عل�ى المنطقة بش�كل عام وكردس�تان 

بشكل خاص.
وبموجب ذلك فأن بارزاني تبنى طرح 
مبادرة لعقد اجتماع بين انقرة وقيادات 

من حزب العمال النهاء القتال.
والعملي�ات  االش�تباكات  وكان�ت 
الق�وات  اندلع�ت بي�ن  العس�كرية ق�د 
ح�زب  ومقاتل�ي  التركي�ة  العس�كرية 
العمال الكردس�تاني قد اس�تؤنفت قبل 
اكثر من ش�هرين بع�د اته�ام الجانبين 
لبعضهما بخرق الهدنة والبدء باالعمال 

الحربية.



أكدت دعمها للنظام السوري بالسالح

شددت موس�كو على أن توريدها 
معدات عسكرية إلى س�وريا يتطابق 
بالكام�ل م�ع القانون الدول�ي، وأنها 
قد ت�درس تقدي�م مس�اعدة إضافية 

لسوريا في مكافحة اإلرهاب.
وقال�ت ماريا زاخاروف�ا الناطقة 
باس�م وزارة الخارجية الروسية ”لم 
نخ�ف أبدا عالقاتنا العس�كرية الفنية 
م�ع س�وريا. ونح�ن ن�زود س�وريا 
منذ زمن بعي�د باألس�لحة والمعدات 
الحربي�ة. ونحن نقوم بذل�ك بمراعاة 
العقود الموقعة وبما بتطابق بالكامل 

مع القانون الدولي”.
وأك�دت زاخ�اروف وج�ود خبراء 
س�وريا،  ف�ي  روس  عس�كريين 
وكشفت أن مهمتهم تتمثل في تدريب 
العس�كريين السوريين على استخدام 

المعدات الروسية الجديدة.
وأردفت “إذا ظه�رت هناك حاجة 
في اتخاذ إجراءات إضافية من جانبنا 
م�ن أجل تكثي�ف مكافح�ة اإلرهاب، 
فنح�ن س�ندرس ه�ذه المس�ائل بال 
شك، وس�نعتمد في ذلك حصريا على 
القانون الدولي والقوانين الروسية”.

الس�وري  اإلع�الم  وزي�ر  وكان 
عم�ران الزعب�ي ق�د نفى اإلش�اعات 
حول وجود قوات روسية في سوريا، 
متهم�ا مخابرات غربية ببث مثل هذه 

اإلشاعات.
ب�دوره، أوض�ح مبع�وث الرئيس 
الروسي الى الش�رق األوسط وبلدان 
أفريقيا ميخائيل بوغدانوف أن س�بب 
تواج�د الخب�راء العس�كريين الروس 
في س�وريا يعود ال�ى ضرورة تدريب 
العس�كريين السوريين على استخدام 
المعدات الروس�ية الت�ي يتم توريدها 
وفق عقود موقع�ة في إطار التعاون 

العسكري التقني بين البلدين.
وق�ال بوغدان�وف “يج�ري تنفيذ 

عقودن�ا مع س�وريا، ويج�ري توريد 
مختل�ف أن�واع المعدات الت�ي تحتاج 
ال�ى صيانة، ويحت�اج ش�ركاؤنا من 
ممثل�ي القوات المس�لحة الس�ورية 
الى المس�اعدة والمش�ورة والتدريب 
على اس�تخدام هذه المعدات، وهو ما 
يعني إرس�ال خبرائنا العسكريين مع 
لتدريب  العس�كرية  المعدات  شحنات 

شركائنا السوريين”.
وكانت وزارة الدفاع الروس�ية قد 
نف�ت قطعا مزاع�م تناقلتها وس�ائل 
إع�الم عبرية عن مش�اركة مقاتالت 
العس�كرية  العملي�ات  ف�ي  روس�ية 

بسوريا.

ج�ددت  ذل�ك،  م�ن  الرغ�م  عل�ى 
واش�نطن قلقه�ا م�ن تل�ك المزاع�م 

واإلشاعات.
الناط�ق  إرنس�ت  ج�وش  وق�ال 
باس�م البيت األبيض “لق�د أكدنا أكثر 
م�ن مرة إنن�ا نقلق من أنب�اء تحدثت 
ع�ن إمكانية نش�ر عس�كريين روس 
إضافيي�ن وطيران في س�وريا، وذلك 
ألنه م�ن الصعب عليها تفهم نواياهم 

)الروس(”.
ويأتي التوتر األخير بين موس�كو 
مفاجئ�ا  س�وريا  ح�ول  وواش�نطن 
لدرجة كبيرة، بعد بروز بوادر إيجابية 
اعتبر كثي�رون أنها ت�دل على تقارب 

مواق�ف البلدين، فيما بعد مش�اورات 
مكثفة حول الملف الس�وري أجرتها 
موسكو الشهر الماضي مع واشنطن 
والرياض ومختلف أطياف المعارضة 

السورية.
ومن الالفت أن صحيفة “نيويورك 
تايمز” تحدثت في الوقت نفس�ه عن 
روس�ية  عس�كرية  “فرق�ة  إرس�ال 
متقدم�ة” لدع�م الجي�ش الس�وري، 
روس�ية  “خط�وات  إل�ى  باإلضاف�ة 
أخرى“، تخشى واشنطن من أنها تدل 
عل�ى وجود خطط روس�يا لتوس�يع 
الدعم العسكري لحكومة بشار األسد 
بقدر كبير، حس�ب مزاع�م الصحيفة 

األمريكية.
ال�ى ذل�ك، اتهم�ت وس�ائل إعالم 
أمريكية موس�كو بإرسال عسكريين 
إلى الالذقية الس�ورية بذريعة إيصال 

مساعدات إنسانية.
وفي هذا الس�ياق، تعمل واشنطن 
نق�ل  أم�ام  عراقي�ل  وض�ع  عل�ى 
إذ  لس�وريا،  الروس�ية  المس�اعدات 
تضغ�ط على ع�دد من ال�دول لحملها 
عل�ى إغ�الق مجاله�ا الج�وي أم�ام 
الطائرات التي تحمل تلك المساعدات.

ولق�د أكدت أثينا تلقيه�ا طلبا من 
واش�نطن به�ذا الش�أن، فيم�ا أعلنت 
بلغاري�ا أنه�ا ل�م تس�مح لطائ�رات 

مس�اعدات روس�ية بعب�ور مجاله�ا 
الماض�ي،  األس�بوع  نهاي�ة  الج�وي 
بس�بب وج�ود “ش�كوك قوي�ة حول 
تل�ك  الش�حنات” عل�ى مت�ن  طاب�ع 

الطائرات.
وف�ي ه�ذا الس�ياق أكد س�يرغي 
الخارجي�ة  وزي�ر  نائ�ب  ريابك�وف 
الروسي أن موسكو ستواصل إيصال 
المس�اعدات اإلنس�انية إلى س�وريا، 
وهي س�تعتمد في ذلك على مسارات 
بديلة.وأردف قائال “لألس�ف الش�ديد 
وضغ�وط  واش�نطن  ضغ�وط  أدت 
أخ�رى، يب�دو أن مصدرها بروكس�ل 
واالتح�اد  النات�و  مق�ر  يق�ع  حي�ث 

األوروب�ي، إلى أن بعض ال�دول بدأت 
تتهرب من الوفاء بما أسميه التزامها 
الدول�ي المتمث�ل ف�ي فت�ح مم�رات 
إنسانية لمرور طائرات معنية بتنفيذ 

مهمات إنسانية“.
وأعاد إلى األذهان أن العالم برمته 
يعرف الوضع اإلنساني الكارثي الذي 
تواجهه سوريا ونطاق معاناة الشعب 
الس�وري. ووصف عم�ل بعض الدول 
عل�ى إحباط الجه�ود العملية الرامية 
بالنف�اق،  المعان�اة  ه�ذه  لتخفي�ف 
بموازاة إب�داء قلق علني حول الوضع 

اإلنساني في سوريا“.
هذا وأعلنت السفارة الروسية في 
إي�ران أن طه�ران س�محت لطائرات 
المساعدات اإلنسانية الروسية بعبور 
المجال الجوي اإليران�ي في طريقها 

إلى سوريا.
وقال الملحق الصحفي بالس�فارة 
ماكسيم سوسلوف “حصلت السفارة 
الروس�ية على التصاريح الالزمة ردا 
عل�ى جمي�ع الطلب�ات الت�ي قدمتها 
لعب�ور طائ�رات روس�ية متجهة إلى 
س�وريا إليصال مس�اعدات إنس�انية 

إلى هناك“.
وكان�ت الس�لطات البلغاري�ة ق�د 
أغلقت مجاله�ا الجوي أمام طائرتين 
بمس�اعدات  محملتي�ن  روس�يتين 
لس�وريا يوم ايلول. وذكرت وس�ائل 
إعالم يوناني�ة أن الطائرتين اضطرتا 
المج�ال  لتغيي�ر مس�ارهما وعب�ور 
الجوي اإليراني. أم�ا اليونان، فأكدت 
أنها س�محت بعبور طائرات روس�ية 
عبر مجاله�ا الجوي يوم 31 آب، رغم 
طلب واشنطن بإغالق المجال الجوي 

أمام المساعدات الروسية لسوريا.
وف�ي ه�ذا الس�ياق أك�د دميتري 
بيس�كوف الناط�ق الصحف�ي باس�م 
الرئيس الروسي أن موسكو سترصل 
مساعداتها اإلنسانية إلى سوريا دون 

المرور بالمجال الجوي البلغاري.

روسيا: وجودنا يف سوريا حسب القانون الدويل

مريكل اجلرمانية أم الغرية
كاظم فنجان احلاممي

   بغداد / المستقبل العراقي

جنرال سعودي: 
نحتاج إىل نتنياهو 

ألنه منطقي!
     بغداد / المستقبل العراقي

زعم الجنرال الس�عودي 
المتقاعد أنور عشقي “احد 
المل�ك  مستش�اري  اق�رب 
الس�عودي س�لمان بن عبد 
العزيز”، أن رئيس الحكومة 
الصهيونية بنيامين نتنياهو 
رجل ق�وي ومنطقي، لذلك 
فهن�اك حاجة إلي�ه للقبول 
االم�ر  التس�وية،  بمقت�رح 
الذي يكش�ف مدى التواصل 
السعودي   � »االس�رائيلي« 
من خالل بعض المسؤولين 
القضي�ة  عل�ى  والتآم�ر 

الفلسطينية .
ف�ي  عش�قي  وأش�ار 
حوار أجراه م�ع تليفزيون 
اإلس�رائيلي،   ”i24news“
إل�ى أن العرب يريدون طرد 
»إس�رائيل« من فلس�طين، 
لك�ن »إس�رائيل« أصبح�ت 
واقع�ا على األرض،وأضاف 
تح�ب  الس�بب  لذل�ك  أن�ه 
يعي�ش  أن  الس�عودية 
وال�دول  »اإلس�رائيليون« 

العربية معا.
وفيم�ا يتعل�ق بمب�ادرة 
الت�ي   2002 التس�وية 
ق�ال  الري�اض،  طرحته�ا 
عش�قي إن ه�ذه المب�ادرة 
“فش�لت ألنهم )العرب( لم 
يقدم�وا أي خط�ة من أجل 
“نحن  مضيف�ا  تنفيذه�ا”، 
ال�وزراء  رئي�س  نحت�اج 
بنيامي�ن  »اإلس�رائيلي« 
نتنياه�و ألن�ه رج�ل قوي، 
وهو رج�ل منطقي كما أنه 
واقعي”، مؤكدا حاجته إلى 
الع�دو  “موافق�ة حكوم�ة 
مب�ادرة  اقت�راح  وقبوله�ا 
الس�الم”، وف�ق م�ا اعتب�ر 

عشقي.
واش�ار موقع “اسرائيل 
نيوز 24  إلى ان الس�عودية 
الصهيون�ي  والكي�ان 
الحربة  “يقفان عل�ى رأس 
ف�ي مجابه�ة االتف�اق بين 
ال�دول الغربية وإيران حول 

مشروعها النووي”.

العفو الدولية: موقف الدول اخلليجية
من الالجئنی السورینی شائن
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قال�ت عضو منظم�ة العفو الدولیة س�ارة 
حشاش، إن “مسلك دول الخليج شائن تماما”، 
منتقدة “قطر والكويت والبحرين والسعودية 
واالم�ارات ألنه�ا ل�م تقبل رس�ميا أي الجئ” 
)سوري(.وقالت وكالة رویترز “عندما اجتاح 
الع�راق الكويت عام 1990 س�ارعت بقية دول 
الخلي�ج إلى إي�واء آالف النازحي�ن الكويتيين، 
وبعد 25 عاما لم يجد السوريون الذين شردتهم 
الحرب األهلية م�أوى يذكر لهم في أغنى دول 

العالم العربي”.
وأضافت الوكالة “بالنس�بة ل�دول الخليج 
الغني�ة يبدو هذا التناقض في غاية القس�وة”، 
مش�يرة الى أن “العدي�د من هذه ال�دول يقدم 
الدعم ألطراف متحاربة في الصراع الس�وري 
وبالتالي فإن عليها أن تتحمل مسؤولية خاصة 

عن عواقب هذا الصراع”.
وبين�ت الوكال�ة أنه “رغ�م أن دول الخليج 
العربي�ة ل�م توق�ع عل�ى أي اتفاق�ات عالمية 
رئيس�ية من االتفاقات الت�ي تحدد عدد العمال 
الوافدين بنس�بة خمس�ة إل�ى واح�د مقارنة 
بالسكان المحليين في كل من اإلمارات وقطر 
حيث تش�اهد أس�ر أوروبية وعمال من جنوب 
اسيا أكثر مما يش�اهد المواطنون بالدشداشة 
المنطق�ة  دول  ف�ي  وج�ود  ف�ال  الخليجي�ة، 
لمخيم�ات الالجئي�ن”، مرجح�ة أن “ال يتغير 
ه�ذا الوضع”.وتابع�ت الوكال�ة أن�ه “على مر 
الس�نين أصبح�ت الس�عودية تس�تضيف أكثر 
من نصف مليون س�وري واالم�ارات أكثر من 
150 ألف س�وري وس�اهم وجودهم وغيرهم 
م�ن المهنيي�ن الوافدي�ن ف�ي تعزي�ز اقتصاد 
دول الخلي�ج”، مش�يرة ال�ى أن�ه “من�ذ تفجر 
االضطرابات والحروب بع�د انتفاضات الربيع 

العربي في ع�ام 2011 تبنت ه�ذه الحكومات 
نهجا أكثر تش�ددا بش�أن قبول الفلس�طينيين 
والس�وريين والمس�لمين الش�يعة في عالمة 
على مدى قلق هذه الدول من اس�تيراد العدوى 
ق�ال  الخليج�ي،  الجان�ب  السياس�ية”.وعلى 
رئيس تحرير صحيف�ة “العرب” القطرية عبد 
الله العذبة، إن “قط�ر بلد صغير يقدم تبرعات 
لالجئي�ن في األردن وتركيا وش�مال العراق”، 
موضحا أنه “ال يس�تطيع، ألسباب لوجستية، 
أن يقبل أعدادا كبيرة من الالجئين ولهذا يختار 

أن يقدم المدعم ماليا”.
فيم�ا ق�ال الكاتب زي�د الزيد ف�ي مقال له 
بصحيفة “اآلن” الكويتية، أن “ما شهدناه في 
األسابيع األخيرة من حمالت تعاطف وتضامن 
واس�عة مع قضي�ة الالجئي�ن الس�وريين من 
جان�ب حكومات وش�عوب بع�ض دول القارة 
األوروبية بعد حوادث غرق الالجئين األخيرة، 
يش�عرنا ببصيص من األمل”، مستدركا “لكنه 
يش�عرنا باألس�ى، في الجانب اآلخر، ويجعلنا 
نتس�اءل عن غياب التعامل الرسمي من جانب 
حكومات الدول العربية بالقدر المسؤول الذي 

تفرضه أواصر القربى والمصير المشترك”.
وأضاف الزي�د أنه “على الرغم من أن دولنا 
العربية أقرب جغرافيا لسوريا من دول أوروبا، 
وبالتالي س�هولة تقديم المساعدات لالجئين، 

إال أننا نشهد صمتا مخزيا ومستنكرا”.
ال�ى ذلك، ق�ال أس�تاذ العل�وم السياس�ية 
ف�ي االمارات عب�د الخالق عبد الل�ه، إن “أعداد 
األجان�ب كاس�حة هن�ا لدينا %90 فه�ل تريد 
أن تح�ول الس�كان المحليي�ن إل�ى أقليات في 

بالدهم؟ هم بالفعل كذلك”.
وکانت عدة دول اوربية أعلنت عن موافقتها 
وترحيبه�ا بقب�ول االف الالجئين الس�وريين 

خالل االيام الماضية.

أسرتاليا تشارك برضب »داعش« 
يف سوریا

البيت األبيض: عىل اجلميع املساعدة 
يف مواجهة أزمة الالجئنی
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توني  ال�وزراء  أعلن رئي�س 
أم�ر  داع�ش  تدمي�ر  أن  أب�وت 
أساس�ي للقض�اء عل�ى الخطر 
الذي يتهدد بقي�ة العالم متعهداً 
باستضافة بالده ل�12 ألف الجئ 

إضافي من سوريا والعراق.
ال�وزراء  رئي�س  أعل�ن 
األس�ترالي توني أبوت أن بالده 
ستوس�ع نطاق مش�اركتها في 
الغ�ارات الجوي�ة ض�د داع�ش 
لتشمل التنظيم في سوريا تلبية 

لطلب أميركي. 
وقال أب�وت إن تدمير داعش 
األزم�ة  إلنه�اء  أساس�ي  أم�ر 
االنس�انية في الش�رق األوسط 
والقضاء على الخطر الذي يتهدد 
بقي�ة العالم، مضيف�اً “بضربنا 
داع�ش ف�ي س�وريا إنم�ا نحن 
نمارس حق الدول الجماعي في 
الدفاع عن النفس بموجب المادة 
51 من الفصل السابع من ميثاق 

األمم المتحدة”، مش�ددا على أن 
“الغارات األسترالية في سوريا 
س�تركز على اس�تهداف تنظيم 
داع�ش ولي�س نظ�ام الرئي�س 

بشار األسد” على حد قوله. 
م�ن جه�ة ثانية لف�ت أبوت 
أن ب�الده ستس�تضيف 12 أل�ف 
س�وريا  م�ن  إضاف�ي  الج�ئ 
والعراق مش�يراً إلى أن “هؤالء 
س�يضافون إل�ى 13750 الجئاً 
ق�ررت  أن  ألس�تراليا  س�بق 

استضافتهم هذا العام”. 
ال�وزراء  رئي�س  وق�ال 
األس�ترالي “إن التركيز سيكون 
لنس�اء  الحماي�ة  تأمي�ن  عل�ى 
أقلي�ات  م�ن  وأس�ر  وأطف�ال 
مضطهدة ممن لجأوا إلى األردن 

ولبنان وسوريا”.
س�تقدم  أس�تراليا  أن  كم�ا 
مساعدات مالية لسد احتياجات 
240 أل�ف الجئ يقيم�ون حالياً 
لس�وريا  مج�اورة  دول  ف�ي 

والعراق.
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البي�ت األبيض جميع  دعا 
بلدان العالم، بما في ذلك دول 
الخلي�ج العربية، إل�ى تكثيف 
ف�ي  للمس�اعدة  جهوده�ا 
مواجه�ة األزم�ة الناتجة عن 
وصول آالف الالجئين الفارين 

إلى أوروبا.
باس�م  المتح�دث  وق�ال 
البيت األبيض جوش أرنس�ت 
ف�ي تصريح للصحفيين “نود 
أن تلق�ي جمي�ع دول العالم، 
بم�ا ف�ي ذل�ك دول الخلي�ج، 
نظرة على ما فعلته حتى اآلن 
)لمساعدة الالجئين( والبحث 
ع�ن الط�رق التي يمك�ن من 
نط�اق  توس�ع  أن  خالله�ا 
قدمته�ا”  الت�ي  المس�اعدة 

سابقا.
وأضاف ارنس�ت أن البيت 
جدي�د  م�ن  يبح�ث  األبي�ض 
خط�وات يمك�ن أن تتخذه�ا 

الوالي�ات المتحدة لمس�اعدة 
أوروبا في التعام�ل مع أزمة 
أن  اعت�رف  الالجئي�ن، لكن�ه 
مثل ه�ذا القرار يحت�اج على 
األرجح للحصول على موافقة 

الكونغرس.
تصريح�ات  وج�اءت 
المتحدث باسم البيت األبيض 
بعد نحو أسبوع على تصريح 
ص�در ع�ن واش�نطن أك�دت 
فيه بأنه ليس�ت لديها خطط 
ف�ي  تغيي�رات  أي�ة  إلج�راء 
سياستها بشأن الهجرة ألجل 
الشرق  اس�تقبال الجئين من 

األوسط.
الرئي�س  إدارة  وتتع�رض 
األمريك�ي ب�اراك أوبام�ا إلى 
انتق�ادات م�ن المدافعين عن 
حق�وق الالجئين لع�دم بذلها 
ما يكفي للتعام�ل مع األزمة 
الناجمة عن الالجئين الفارين 
من مناطق العنف في س�وريا 

والعراق ودول أخرى.

السعودیة جتهز مؤامرة: حان موعد اغتيال الشيخ النمر!
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ذک�ر موق�ع “الوع�ی نی�وز” 
ان الس�لطات الس�عودیة تس�عى 
لنقل عال�م الدین الش�یعی البارز 
الش�یخ نم�ر النمر الس�جین فی 

بمدین�ة  س�جن  ال�ى  الری�اض، 
جی�زان فی جن�وب المملکة ومن 
بع�ده یعرض�وا الس�جن للهجمة 
الصاروخی�ة ویلق�وا بمس�ئولیة 
ه�ذا االقتح�ام على عات�ق حرکة 

أنصارالله الیمنیة.  

واض�اف الموق�ع نق�ال ع�ن 
مصادر أن السلطات السعودیة لم 
تتخذ القرار الحاس�م بهذا الشأن 
ولکنه مط�روح کأح�د الخیارات 
المحتمل�ة ألغتی�ال نم�ر النمر و 

السیاسیین ایضا.

النمر  الش�یخ  ان  والمع�روف 
س�جین فی الس�عودیة ما یناهز 
ثالث س�نوات، فکان ف�ی البدایة 
فی س�جن بمدینة الدمام ش�رقی 
الس�عودیة ولکن نق�ل بعدها الى 

سجن فی الریاض.
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من كان يصدق أن ابنة الراهب )هورست 
كاس�تر( الت�ي ولدته�ا امه�ا ف�ي ألماني�ا 
الشرقية عام 1954 ستصبح زعيمة أللمانية 
االتحادي�ة بش�طريها الش�رقي والغربي ؟، 
ومن كان يصدق أنها س�تحترف السياس�ية 
بع�د حصوله�ا على ش�هادة الدكت�وراه في 
الفيزياء من جامعة اليب�زغ )كارل ماركس 
س�ابقاً(، وم�ن كان يص�دق إن ه�ذه المرأة 
الجرماني�ة البافاري�ة تحم�ل م�ن النخ�وة 
والم�روءة ما لم يحمل�ه الزعم�اء والملوك 
العرب م�ن كبيرهم إلى صغيره�م، وتحمل 
من الرحمة واإلنس�انية ما لم يحمله فقهاء 

الس�وء وش�يوخ الفتن�ة الطائفي�ة، الذي�ن 
نش�روا الرعب والخراب ف�ي ديارنا، وتحمل 
م�ن الحنك�ة والمهنية ف�ي التعام�ل المرن 
مع األزم�ات ما لم يحمله رؤس�اء الجامعة 
العربي�ة منذ بداية تأسيس�ها وحت�ى يومنا 

هذا. 
أتدرون لماذا ؟. ألنها وبكل بس�اطة هي 
التي انفردت وحدها بإيواء الجموع الغفيرة 
من الالجئين الس�وريين والعراقيين - حتى 
ل�و زاد عددهم على خمس�ة ماليي�ن، وهي 
التي وف�رت لهم المالذ اآلم�ن، وفتحت لهم 
المالج�ئ الواس�عة والمخيم�ات المؤثث�ة، 

ثم فتحت له�م مالعب كرة الق�دم رغم أنف 
البوندسليغا، ووفرت لهم الغذاء والدواء من 
دون أن تبخ�ل عليهم بش�يء، وم�ن دون أن 
تحتجزهم خلف أسالكها الحدودية الشائكة 
مثلما تفعل الكيانات العربية الهمجية، ومن 
دون أن تشكك بنواياهم أو تتفحص وثائقهم، 
وم�ن دون أن تضعهم في تصنيفات طائفية 
مثلما تفع�ل المنظم�ات العربي�ة المريضة 
وأحزابه�ا المراهق�ة، ومن دون أن تس�عى 
للتكس�ب المالي أو اإلعالم�ي، ومن دون أن 
تتبج�ح وتتحذلق - على طريق�ة زعمائنا - 

عبر شبكات اإلعالم الدولية والمحلية.  

المثي�ر للس�خرية أن الفضائيات العربية 
الرس�مية الرخيص�ة نقل�ت لن�ا باق�ة م�ن 
أخب�ار الدع�ارة السياس�ية المنتش�رة هذه 
األي�ام ف�ي العواص�م العربي�ة الموغلة في 
الرذيل�ة، أخب�ار ع�ن نواي�ا بع�ض المل�وك 
والرؤس�اء وال�وزراء الع�رب للتع�اون مع 
الس�يدة )مي�ركل( بذريع�ة مس�اعدتها في 
احتض�ان المهاجرين والالجئي�ن والهاربين 
م�ن الجحي�م. متجاهلين أنهم هم أنفس�هم 
الس�بب الرئيس لهذه الهجرة الكارثية، وهم 
أنفس�هم الس�بب الرئيس في تفجير براكين 
الدمار والخراب في الش�رق األوسط. أرأيتم 

إل�ى أي منزلق وصل�ت بهم الوقاح�ة، وإلى 
أي منح�در هبطت به�م خس�تهم ونذالتهم 
؟. فاش�لون ومجرم�ون يقتل�ون القتيل ثم 
يمش�ون خلف جنازته. معقدون وجاحدون 
تخصص�وا في ممارس�ة التهتك السياس�ي 
بمباركة جامعته�م المفككة. أال تباً لزعماء 
الس�وء وتجار الحروب، الذين س�يجنح بهم 
مس�ارهم المنح�رف نح�و مزاب�ل التاريخ. 
وس�يكتب التاريخ بحروف من نور المواقف 
اإلنس�انية المش�رفة له�ذه الم�رأة النبيلة، 

وستكون لها مكانة كبيرة في قلوبنا.
ربنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين
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          امل�ستقبل العراقي / وكاالت

رحيب الرئييس الصيني يش جين بينغ 
أمس الثالثياء بنظريه السيوداني عمر 
حسين البشيري املتهم بارتيكاب جرائم 
حرب واصفا اياه "بالصديق القديم" يف 
الوقت الذي دافعت فيه وزارة الخارجية 
عين دعوته لحضور عرض عسيكري يف 

ذكرى انتهاء الحرب العاملية الثانية.
وكانت املحكمة الجنائية الدولية أصدرت 
مذكيرات توقييف بحيق البشيري عامي 
2009 و2010 واتهمتيه بتدبيري جرائم 
إبيادة جماعيية وغريهيا مين الفظائع 
أثنياء قمع ثورة ضيده يف منطقة غرب 

دارفور.
وتلزم املحكمة الدولية أعضاءها بتنفيذ 
مذكيرات التوقييف الصيادرة عنها لكن 
الصين لم توقع عيى اتفاقية االنضمام 

إليها.
واثنى يش عى الرشاكة بن البلدين أثناء 

لقائه البشري يف قاعة الشعب الكربى.
وتوجيه إليه بالقول "أنيت صديق قديم 
الصين والسيودان  الصينيي.  للشيعب 

كالشقيقان وهما أيضا صديقان جيدان 
ورشييكان. إن قدوم السييد البشيري إىل 

الصن يظهر أن رشاكتنا قوية."

ورد البشري بالتعبري عن سعادته الكبرية 
لدعوتيه إىل العيرض العسيكري اليذي 
سييجري ييوم الخميس يف وسيط بكن 

ويشارك فيه 12 ألف جندي.
وزارة  باسيم  املتحدثية  وتسياءلت 
الخارجيية الصينية هوا شيون ينغ عن 
املفارقية يف االعيراض عى دعيوة قائد 
ارتيكاب جرائيم حيرب يف  مطليوب يف 
حن ترتكيب الكثري من جرائيم الحرب 
يف النزاعات يف آسييا وأوروبيا وقالت ان 

املوضوع "يعطى أكرب من حجمه".
وقاليت هيوا للصحفيين "إن شيعوب 
أفريقيا وبينها السودان كان لها اسهام 
هيام يف النير يف حيرب العاليم عيى 
الفاشية. إن دعوة الصن للرئيس البشري 
لحضيور نشياطات احيياء الذكرى هو 
منطقي وعادل. وأثناء تواجده يف الصن 

سيحظى باملعاملة التي يستحقها."
وأضافيت أنيه بميا أن الصين ليسيت 
عضيوا يف املحكمة الجنائية الدولية فان 
املواضييع املتعلقة بها سييتم التعاطي 
معها "وفقا للمبادئ األساسية للقانون 

الدويل" دون الخوض يف التفاصيل.
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احتيج مئيات املهاجرين أميام محطة قطيارات مهمة يف بودابسيت 
بعدميا منعتهم الرشطية املجرية من السيفر إىل دول أخرى باالتحاد 

األوروبي.
وصاح املحتشيدون مردديين "أملانييا" و"الحرية"، ولوحيوا بتذاكر 
القطيارات بعدميا أجربوا عيى مغادرة محطية كيلتيي يف العاصمة 
املجرية.ويقول مسيؤولون يف املجر إنهم يعملون عى استعادة األمن 

والنظام وتطبيق قواعد االتحاد األوروبي.
وأغلقت السيلطات محطة كيليتي مع تدفق مئيات املهاجرين الذين 

يحاولون السفر إىل النمسا وأملانيا.
وأفادت لوحات عامة يف محطة كيليتي بأنه لن تتحرك قطارت من أو 

إىل املحطة حتى إشعار آخر.
وتقيول رشطة النمسيا إن أكثر من 3 آالف و500 شيخص وصلوا إىل 
فيينا عى متن قطارات يوم االثنن بعدما سيمحت السلطات املجرية 
بالسفر من بودابست مع أنهم ال يملكون تأشريات لالتحاد األوروبي.

وقيد وصلت بالفعل قطارات تقل مئيات املهاجرين إىل مدينة ميونيخ 
األملانيية بعدميا تخلت املجر عن محياوالت لتسيجيلهم وفقا لقواعد 
أوروبية.ووصل قرابة 1400 شيخص إىل ميونيخ صباح أمس الثالثاء 

بعد سفرهم عرب النمسا.
وطالبت املستشيارة األملانية أنغيال ميريكل بتوزيع عادل لالجئن بن 
دول االتحياد األوروبي.ووصل قرابة 100 ألف مهاجر إىل دول االتحاد 

األوروبي خالل شهر تموز فقط.
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عربية ودولية5   العدد )1047(  الخميس  10 ايلول 2015
مهاجرون حيتجون أمام حمطة  رغم اتهامه بجرائم حرب

قطارات يف املجر بعد منعهم من السفر الصني ترحب بالبشري: أهاًل بالصديق القديم

تعلن رشكة مصايف الوسط عن اعالن الطلبيات االستريادية وكما مبن ادناه :

وبالرشوط التالية :
1. يتيم بييع مواصفات الطلبيية بمبلغ 250000 ) مائتان وخمسيون الف( دينار عراقي غري قابيل للرد او تحويل ذلك املبليغ اىل املرف الخاص 

لرشكتنا )مرف الرافدين( الفرع الرئييس رقم الحساب هو 90956
2. يتم فتح العروض الفنية والتجارية يف ان واحد )يف اليوم الذي ييل تاريخ الغلق( ويف حالة مصادفة عطلة تؤجل اىل اليوم التايل وباالمكان حضور 

ممثيل الرشكات اىل مقر رشكتنا عند الساعة العارشة من اليوم الذي ييل تاريخ الغلق واملثبت يف الفقرة 25 ادناه  
3. يفضل تقديم االسعار بعملة الدوالر )CIP( واصل بغداد/ رشكة مصايف الوسط وال تقبل االسعار بالعملة املحلية للطلبيات  االستريادية وتكون 

االسعار نهائية وغري قابلة للتفاوض ورشكتنا غري ملزمة بقبول اوطا االسعار .
 4. يتم تقديم عرضن مغلقن )فني وتجاري( منفصلن مثبت عليهما رقم املناقصة وعنوانها وتاريخ الغلق وموقعن من قبل املدير العام او املدير 
املفوض مع تثبيت االسيم الكامل وعليهما ختم الرشكات يف الصندوق الخاص يف اسيتعالمات رشكتنا تقبل العروض التي ترسيل مغلفة بالربيد او 

D.H.L وتهمل العروض التي ترد بعد تاريخ الغلق او عن طريق الربيد االلكروني .
5. يجب تحديد فرة نفاذية العرض ضمن العرض الفني وكذلك تثبيتها عى الظرف الخاص بالعرض بالعرض التجاري وكذلك تحديد تاريخ نفاذية 

التامينات االولية يف كال العرضن ويجب ان ال تقل مدة نفاذ العروض عن )120 يوما( 
6. ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء )الفني والتجاري( مع املرفقات 

7 . عى الرشكات الراغبة يف املشياركة تقديم كافة املستمسيكات االصولية والقانونية الخاصة بالرشكة )شيهادة تاسيسية حديثة ونافذة ي براءة 
ذمة ي املوقف املايل املتمثل بحسيابات ختامية الخر سينة مالية ي الهوية التجارية النافذة( مع تقديم االعمال املماثلة صادرة من قبل جهات تعاقد 
حكومية قبل رشاء الطلبية ومصدقة حسيب االصول من السيفارة او القنصلية العراقية يف بلد الرشكة )للعام الحايل( او ترفق مع العرض الفني 

املقدم يف حالة عدم تقديمها سابقا .
8 ي  يتم تقديم تامينات اولية  وحسيب املبالغ املثبتة امام كل طلبية يف االعالن  اعاله من قبل املسياهمن يف الرشكة وحسيب التعليمات وترفق مع 
العرض التجاري    )خطاب ضمان او صك مصدق او كفالة مرفية( نسخة اصلية صادرة من احد املصارف العراقية ) مرف كوردستان الدويل 
لالستثمار والتنمية ، مرف الشمال  مرف اربيل  مرف جيهان لالستثمار والتمويل ، االتحاد العراقي ، الوطني االسالمي ، املنصور لالستثمار 
، االقلييم التجاري لالسيتثمار والتمويل ، )امريالد سيابقا( مرف بغداد ، مرف الخليج التجاري ، سيومر التجاري ، االئتميان العراقي ، االهيل 
العراقي ، االسيتثمار العراقي ، اشيور الدويل لالستثمار ، العراقي االسالمي لالستثمار والتنمية التنمية الدويل لالستثمار والتمويل التجاري العراقي 

مرف دجلة والفرات للتنمية واالستثمار  مرف بيبلوس اللبناني مرف الرشق االوسط العراقي  لالستثمار,بنك البحر املتوسط( 
     وترفق مع العرض التجاري وتطلق هذه التامينات يف حالة عدم احالة الطلبية عليكم وتهمل العروض التي لم ترفق بها التامينات االولية ترفض 
التامينات االولية )خطاب ضمان او صك مصدق او كفالة مرفية( الصادرة من مرف الوركاء لالسيتثمار والتمويل ومرف البالد االسيالمي 
ومرف البرة الدويل ومرف املتحد لالستثمار ومرف الهدى ومرف االقتصاد لالستثمار ويجب ان تكون هذه  التامينات نافذة ملدة ال تقل 

عن )120( يوما وتصادر التامينات االوية للرشكات التي ال تستجيب للمراسالت  اثناء الدراسة  الفنية والتجارية.
9. تحديد فرة التجهيز بااليام وال يجوز تثبيت عبارة )من ي اىل

 10 . رشوط الدفيع / اعتمياد مسيتندي غيري قابل للنقض او التحويل وغري مثبت تطلق املسيتحقات )100% ( بعد اسيتالم املواد كاملة ومطابقة 
للمواصفات يف مصفى الدورة ويمكن االتفاق عى نسب اخرى مقابل كفالة مرفية ضامنة او عن طريق حوالة مرفية  ويتم احتساب االسعار 

عى حساب نرشة البنك املركزي العراقي ليوم فتح العطاءات
11. تفرض غرامة تاخريية عى املجهز ال يتجاوز حدها االعى نسبة 10% من مبلغ عقد يف حالة عدم تجهيز املواد بفرة التجهيز املثبتة يف العقد.

12. يقدم املجهز كفالة حسن اداء بنسبة )5%( من الكلفة الكلية لالحالة بعد التبليع باالحالة من قبل احد املساهمن يف الرشكة وحسب التعليمات 
وقبيل توقييع العقد ومين احد املصارف الواردة بالفقرة رقم 8 وخالل ميدة ال تتجاوز )15( يوما وكرشط لتفعيل االعتمياد ويف حالة التاخر تهمل 
االحالية ويحيال املجهز اىل لجنة الناكلن وتبقى الكفالة نافذة ملدة شيهرين بعد فيرة التجهيز او لحن انتهاء فرة الضميان يف حالة وجود )فرة 

ضمان( وال يجوز سحبها اال بموافقة املشري ويتم مصادرتها يف حالة عدم االلتزام بتنفيذ امر الرشاء.
13.سييتم اسيتقطاع نسيبة )2,7%( من قيمة امر الرشاء كرضيبة وذلك بالنسيبة للرشكات العراقية وايضا يف حالة الدفع بالدينار العراقي اما يف 
حالة الرشكات الغري عراقية فيتم حجز هذه النسبة كأمانات رضيبية وتطلق بعد ان يقوم املجهز بتزويدنا برباءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب 
وخالل مدة )180 يوم( من استالم املواد كاملة ومطابقة وبخالفه سيتم احالة هذه  االمانات اىل الهيئة العامة للرضائب وتكون النسبة 3% للعقود 

املتضمنة نصب وارشاف موقعي.
14. تستقطع نسبة )0,002( من مبلغ امر الرشاء كرسم طابع

15.يستقطع مبلغ )205000( دينار عراقي من مبلغ امر الرشاء  عن قيمة اجازة االسترياد
16. شهادة املنشأ والقوائم التجارية  يجب ان تكون مصدقة من قبل امللحقية التجارية العراقية او السفارة يف بلد املنشأ.

 17. ال يجوز ملقدم العطاء شطب اي بند من بنود مستندات املناقصة او اجراء اي تعديل فيها مهما كان نوعه.
18. منشأ املواد ينبغي ان يحدد يف العرض وثابت )لن يتغري الي سبب كان( مع تحديد طريقة وميناء الشحن ونقطة الدخول
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20.يقوم املجهز بتثبيت اسم املدير العام للرشكة او من يخوله يف العروض واملراسالت وبشكل واضح ورسمي وبخالفه يهمل العرض.
21 ي تقديم كتاب  تخويل من الرشكات املصنعة مصدقة من وزارة الخارجية او السيفارة او القنصلية او امللحقية التجارية يف بلد املنشيا وحسيب 

التعليمات والطلبيات )تجهيز املواد املتخصصة(
22. يتم استقطاع كلفة املواد التي ال تجهز نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات باعى سعر تنافيس ورد عند تحليل االسعار والعطاءات املقدمة من 

قبل الرشكات.
23. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن مقدارها )100دوالر( 

24. تطبييق القوانين والتعليميات املعمول بها يف العراق يف حالة وقيوع منازعات او يف كل ما لم يرد به نص ويكيون النزاع خاضعا لوالية القضاء 
العراقي مع تطبيق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 بان املستحقات املالية ترتب لرشكتنا بذمة الطرف االخر .

25 يف طلبات املواد الكيمياوية يجب ان تقدم النماذج خالل فرة الغلق )مع العروض الفنية والتجارية( وبخالفه سيتم اهمال العروض
26. تاريخ الغلق الساعة )1( بعد الظهر ليوم 2015/10/12.

www.oil.gov.iq :مالحظة يمكن االطالع عى رشوط تقديم العطاءات وعى املوقع االلكروني
www.mrc.oil.gov.iq

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 884 / 2015 

اسيم املحكمية : محكمية قيوى االمين 
الداخيل الخامسة بالبرة

اسيم املتهم ورتبتيه ووحدتيه: الرشطي 
حسين عيودة حسيج عميار / مديريية 

رشطة محافظة البرة .
رقم الدعوى وتاريخها : 785 / 2015

تاريخ ارتكاب الجريمة : 2008/1/17
تاريخ الحكم : 21/ 2015/6

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

خالصة الحكم 
حكميت محكمية قيوى االمين الداخييل 
الخامسية عى امليدان الغائيب )الرشطي 
حسن عودة حسج عمار( باسم الشعب 

بما ييل :
1 ي بالحبس البسييط ملدة )سيتة اشهر( 
وفق املادة 5/ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 
بداللية املادتين 61/اوال و 69 /اوال مين 
ق. أ.د رقيم 17 لسينة 2008 لغيابيه عن 
مقر عمله من تاريخ 2008/1/17 ولحد 

االن.
2 ي اعطياء املوظفن العمومين صالحية 
القبيض عليه اينميا وجد لتنفييذ الحكم 
الصادر يف حقه اسيتنادا الحكام املادة 69 
/ ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لسينة 2008.3 
ي الزام املواطنن االخبار عن محل اختفاء 
املحكوم أعاله استنادا ألحكام املادة 69 / 

ثالثا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
6 ي اليزام املواطنين االخبيار عين محيل 
اختفاء املحكيوم اعاله اسيتنادا الحكام 
امليادة 69/ثالثا من ق.ا.د  رقم 17 لسينة 

2008
7 ي حجيز امواله املنقولة وغيري املنقولة 
اسيتنادا ألحيكام امليادة 69 / رابعيا من 

ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008 .
8 ي اخراجيه من الخدمة اسيتنادا للمادة 

42 / أوال ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008.
6 ي تحدييد اتعياب محامياة للمحاميي 
املنتيدب جبيار عاتي جيرب   مبليغ قدره    
عرشون الف دينار ترف له بعد اكتساب 

الحكم الدرجة القطعية .
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا 
الحيكام امليادة 61/اوال مين ق.أ.د قابال 
لالعراض وافهم علنا يف      /  /2015م   

ييييييييييييييييييييييييييي
مجلس القضاء االعى

البيرة  اسيتئناف  محكمية  رئاسية   
االتحادية

محكمة بداءة البرة
العدد: 417/ب/2015   
التاريخ: 7 / 9 / 2015 

اعالن
املدعيي / مهيدي حسين ثجييل ي وكيله 

املحامي سعد عثمان
1-عفيفه عبد الرحمن جابر

2 ي حكيمة عبد الكريم ثجيل 
3 ي مرتيى وماليك ومصطفيى وكميل 

وشهاب ابناء احمد حسن
4 ي منتظر ومحمد وهناء وزينب وفضيلة 

ونهلة وسهله ابناء عيل حسن
وعقيلية  وحسينه  وجعفير  عقييل  ي   5

ومهدية ابناء حسن ثجيل
6 ي صالح عبد الكريم ثجيل

7 ي مهدي صالح عبد الكريم
8 ي ليى وشيماء وهدى وماجدة ابناء عبد 

الرسول احمد
9 ي عبد الرسول احمد عيل

تبييع محكمية بيداءة البيرة العقيار 
مسياحته  القبلية     3  /  711 تسلسيل 
البيرة  منطقية  يف  يقيع  310,20م2  
القديمة السيعدونية خليف مركز رشطة 
البيرة وعى شيارع  فرعي غيري مبلط 
مشييد علييه دار سيكن تحيوي سياحة 
امامية غيري مبلطة وغرفتين نوم مبنيه 
مين البليوك ومسيقفة بالسيندويج نبل 
ميع غرفتين جانبييه مبنيه مين البلوك 
ومسيقفة بالجنيدل والبيواري متخيذه 
مطبيخ ومخزن مع مرفيق صحي درجة 

عمرانها متوسطة 
  فمين له الرغبة  باليرشاء مراجعة هذه 
القانونيية  التامينيات  ودفيع  املحكمية 
بنسيبة 10% مين القيمة املقيدرة للعقار 
البالغية مائية وثالثة و ثالثيون     مليون 
دينيار        وبصيك مصيدق المير  هيذه 
املحكمية     وسيتجري املزاييدة السياعة 
الثانيية عرش من ظهير  الييوم   الثالثن   
التايل  للنرش  واجور املناداة عى املشري.

القايض االول
ليث جرب حمزة

ييييييييييييييييييييييييييييي
مجلس القضاء االعى

البيرة  اسيتئناف  محكمية  رئاسية 
االتحادية

محكمة بداءة البرة
العدد:1365//ب/2015

التاريخ:9 /2015/9
اعالن

اىل املدعى عليه /عيل ناهي خطار 
اقام املدعي   رياض محمد جاسم  الدعوى      
البدائية   املرقمة 1315/ب/2015  ضدك 
يطليب فيهيا الحكيم بالزامك بتسيجيل 
العقار تسلسيل 779/811 القبلة باسمه 
يف دائيرة التسيجيل العقياري  يف البرة 
اسيتنادا لنص الفقيرة )ب( من البند اوال 
من قيرار مجليس قييادة الثيورة املنحل 
املرقم 1198 لسينة 1977       وملجهولية  
محل اقامتك وحسب رشح القائم بالتبليغ 
وتاييد املجليس البلدي ملنطقة  القبلةحي 
البلدييات قيررت هيذه املحكمية تبليغك 
اعالنا       بصحيفتن     محليتن يوميتن  
للحضور يف موعيد املرافعة املصادف يوم 
2015/9/20 ويف حالية عيدم حضيورك 
او ارسيال من ينوب عنك قانونا فسيوف 

تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا .
 القايض محمد قاسم عبود

مجلس القضاء االعى
رئاسية محكمية اسيتئناف البيرة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل

العدد:2746/ش/2015
التاريخ:7 /2015/9

اعالن
اىل املدعيى علييه/ اثيري عبيد الهادي 

محمد 
اقاميت املدعيية   مهيا قاسيم ماليك  
املرقمية  الرشعيية     الدعيوى      
2746/ش/2015 ليدى هذه املحكمة 
تطالبك فيها )تصديق الزواج والطالق         
وملجهولية  محل اقامتك وحسب رشح 
القائم بالتبلييغ وتاييد املجلس البلدي 
ملنطقية  البيرة الصناعيية القديمة 
املؤرخ 2015/9/2  لذا  قررت   املحكمة 
تبليغيك         بصحيفتين     محليتين 
يوميتن  ويف حالة عدم حضورك فانه 
سوف يتم اجراء املرافعة بحقك غيابيا 
وفيق القانون علميا ان موعد املرافعة 
السياعة   2015/9/21 يصيادف 

العارشة صباحا.
القايض

نوري قادر املالكي
يييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعى
رئاسية محكمية اسيتئناف البيرة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البرة

العدد:4616/ب/2015
التاريخ:7 /2015/9

اعالن
اىل املدعى عليها /اريج عمر عبد الله 

اقيام املدعي زوجك محميد عبد الرضا 
سياجت       الدعوى      املشيار لعددها 
اعياله والتيي يطليب فيهيا تصدييق 
زواجكيم الواقيع اميام رجيل الديين 
وملجهوليية        2008/2/7 بتارييخ 
محل اقامتيك وحسيب رشح املجلس 
البليدي لحي امليدراء يف البرة ورشح 
املبليغ القضائيي لهيذه املحكمة فقد 
تقيرر تبليغيك  اعالنيا    بصحيفتين     
محليتن يوميتن   للحضور امام هذه 
املحكمة صباح يوم 2015/9/17 ويف 
حالة عدم حضورك او ارسال  معذره 
مرشوعه سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض االول

غازي داود سلمان
يييييييييييييييييييييييييييي

محكمة بداءة الزبري
لجنة تثبيت امللكية

قرار تثبيت العائدية عقار مجدد
العائديية  بنياء عيى صيدور تثبييت 
تميام العقار 90 / الكوت سيهام من 
اعتبيار تسلسيل 90 منطقية الكيوت 
القايض تثبيت امللكية يل /بالتسيجيل 
باسيم العراقي ياسين زبيون  محمد 
بموجب قرار تثبيت العائدية املؤرخ يف 
2015/9/6 الصيادر من لجنة تثبيت 
امللكية ومسيتند اىل احكام املادة )49( 
من قانون 43 لسينة 1981 تعلن هذا 
القرار مدة )ثالثون يوما ( عى من لديه 
اعراض عى القرار املذكور الطعن فيه 
لدى رئاسة محكمة االستئناف اعتبارا 
مين الييوم الثالثن لنرش هيذا االعالن 
وعنيد انتهاء املدة وعدم ورود اشيعار 
من رئاسة االسيتئناف بوقوع الطعن 
عيى القرار لديها خيالل املدة املذكورة  
سيتبادر هذه الدائرة بالتسجيل وفقا 

لقرار تثبيت العائدية .
القايض

عالء حسن صيهود
رئييس لجنية تثبيت امللكيية يف قضاء 

الزبري
يييييييييييييييييييييييييي

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة/ 2014/2308

التاريخ/ 2015/7/29
اعالن

تبييع مديريية تنفيذ الكوت  السييارة 
فحيص  بغيداد     641646 املرقمية 
مؤقيت نوع شيوفرليت افييو    العائد  
للمديين )جواد كاظيم عبد  ( املحجوز 
لقاء طلب الدائن ميسون كاظم كريم      
الباليغ  7000000مالين   دينار  فعى 
الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية 
خيالل ميدة عيرشة اييام       تبيدأ من 
الييوم التايل للنيرش مسيتصحبا معه 
التامينيات القانونية عيرشة من املائة 
من القيمة املقدرة وشيهادة الجنسية 
العراقية  وان رسم التسجيل والداللية 

عى املشري.
املنفذ العدل
املواصفات:

السييارة  ورقميه    موقعيه  ي   1
نيوع  بغيداد      641646 املرقمية 
              BB   167920 افييو رقيم الشيايص

   KLITJOBVV
وتحمل 4 اشخاص 

2 ي جنسه ونوعه :  
3 ي حدوده واوصافه:       

4 ي مشتمالته: 
5 ي مساحته:     
حصة املدين      

6 ي درجة العمران: 
7 : الشياغل :   السييارة موجودة لدى 

معرض النور  
8 ي القيمية املقيدرة:   عيرشة مالين 

دينار وخمسمائة الف دينار عراقي

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الصويرة  
العدد : 730/ 2014

التاريخ  2015/9/1 
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ الصويرة حصة املدين 
)احمد جيري خضري( والبالغة )16541( 
 408/232 املرقيم  العقيار  مين  حصية 
الصوييرة  واسيط  يف  الواقيع  اليراي 
املحجوز لقياء طلب الدائين )طالب داود 
وعيرشون  )خمسية  الباليغ  سيلمان( 
ملييون( دينيار  فعيى الراغيب  بالرشاء 
مراجعية  هذه املديرية ميدة ثالثن يوما 
تبدأ مين الييوم التايل للنرش مسيتصحبا 
معه التامينات القانونية عرشة من املائة 
من القيمية املقدرة وشيهادة الجنسيية 
العراقية وان رسم التسجيل والداللية عى 
املشيري ويكون وقت املزايدة يف الساعة 

الثانية عرش ظهرا.
 املنفذ العدل 
 املواصفات :

1 ي موقع العقار : واسط الصويرة / حي 
الراي ي 408/232 الراي

2 ي جنسيه ونوعيه : دار سيكن /مليك 
رصف

3 ي حيدوده واوصافه : ش.م 357/232 
ر ج غ 350/232 ر . ج ش 232 /429

 4 ي مشيتمالته : غرفة نوم واحدة وهول 
واسيتقبال ومطبخ  وصحيات يف الطابق 

االريض وغرفتي نوم يف الطابق العلوي
 

5 ي مساحته  : 330,41
6 ي درجة العمران : وسط

7 ي الشياغل / مشيغول  من قبيل املدين 
وعائلته  

8 ي القيمة املقدرة  مائة وعرشون مليون 
دينار

ييييييييييييييييييييييييي
فقدان 

خيرج احميييييد 
سيلمان علييي  يف 
من   2015/4/25
الكائين  املسيكن 
حيي  بغيداد  يف 
محلية  القادسيية 
دار  604 زقاق 13 
9 ولم يعد لحد االن 

يرجيى ممن لديه ايية معلومات االتصال 
بهاتف والده الدكتور سيلمان عيل محي 

الرشع )07816601945( 
ييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة اسيتئناف بغداد / الكرخ 

االتحادية 
محكمة بداءة البياع

العدد /903/ب/2015
التاريخ /2015/9/8

اعالن
املدعى علييه مدير رشكة جوهرة املختار 
للمقياوالت العامية )عبيد الحمييد كامل 
علوان(اضافية لوظيفتيه مجهيول محل 
االقامية اصدرت املحكمية قرارها املؤرخ 
يف 2015/6/30 الدعوى 903/ب/2015 
يقيي باليزام املدعى علييه مدير رشكة 
العامية  للمقياوالت  املختيار  جوهيرة 
عليوان  كاميل  الحمييد  عبيد  املحيدودة 
)اضافية لوظيفتيه( باداء مبلغ خمسية 
وعيرشون ملييون دينيار اىل املدعي عليه 

عالء شون حسن 
وتحميله املصاريف.

غيابيا يف حقك ولظهور كونكم مجهولن 
محل االقامة حسب رشح القائم بالتبليغ  
وتاييد املجليس البلدي علييه تقرر تبليغ 
بصحيفتين محليتن يوميتين ولك حق 
االعيراض علييه خيالل امليدة القانونية 
الدرجية  القيرار  سيكسيب   وبعكسيه  

القطعية .
القايض

استربق العزاوي
يييييييييييييييييييييييي
رقم اإلخطار   629 / 2015

إعالن
الداخييل  األمين  قيوى  محكمية   / مين 

الخامسة بالبرة
إىل / املتهيم الهيارب )الرشطيي عبد الله 
جالب رشهان  ( املنسوب إىل قيادة حرس 
حيدود املنقطية الرابعة   مليا كنت متهما 
وفيق املادة/ 5 من ق.ع.د رقم 14 لسينة 
2008  لغيابك عين مقر عملك من تاريخ 

2014/7/15 ولحد االن   
 وبميا إن محل اختفائيك مجهول اقتى 
تبليغيك بهذا اإلعالن عيى إن تحرض أمام 
محكمة قيوى األمين الداخييل للمنطقة 
الخامسية بالبيرة خيالل ميدة ثالثون 
يوميا مين تارييخ تعلييق هيذا اإلعيالن 
يف محيل إقامتيك وتجييب عين التهمية 
املوجهية ضيدك وعنيد عيدم حضيورك 
سيوف تجري محاكمتيك غيابيا وتحجز 
أمواليك املنقولة والغيري املنقولة ويطلب 
مين املوظفين العمومين إلقياء القبض 
علييك أينميا وجيدت وتسيليمك اىل اقرب 
سيلطة حكومية وإليزام األهليين الذين 
يعلمون بمحيل اختفائك بإخبار الجهات 
املختصة استنادا  للمادة 69 / أوال وثانيا 
وثالثا ورابعا من قانون أصول املحاكمات 
الجزائيية لقوى األمين الداخييل رقم 17 

لسنة 2008.
رئيس املحكمة

ييييييييييييييييييييييي
محكمة االحوال الشخصية يف املحمودية

اعالن
تعلن هيذه املحكمية عن فقيدان املدعو 
حسيام حميد عييل الذي خرج مين داره 
بتاريخ 12 / 6 / 2014 ولم يعد لحد نرش 
االعيالن فعى مين تتوفر لدييه معلومات 
عين املفقود مراجعة هذه املحكمة خالل 
ثالثة ايام من تاريخ النرش وبعكسه فان 
املحكمة ستسيتمر باالجراءات القانونية 

.
القايض محمد محي عباس الجبوري 

رقم اإلخطار   442 / 2015
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة 
بالبرة

إىل / املتهيم الهيارب )الرشطيي ر.ع عييل 
مديريية  إىل  املنسيوب   ) عبيود   كاظيم 
رشطة محافظية البرة  مليا كنت متهما 
وفيق املادة/ 5 مين ق.ع.د رقم 14 لسينة 
2008  لغيابيك عين مقر عمليك من تاريخ 

2014/8/25 ولحد االن   
وبميا إن محيل اختفائك مجهيول اقتى 
تبليغيك بهذا اإلعيالن عيى إن تحرض أمام 
محكمية قيوى األمين الداخييل للمنطقية 
الخامسية بالبيرة خيالل ميدة ثالثيون 
يوما من تارييخ تعليق هذا اإلعالن يف محل 
إقامتك وتجيب عين التهمة املوجهة ضدك 
وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك 
غيابييا وتحجيز أمواليك املنقولية والغيري 
املنقولية ويطلب من املوظفين العمومين 
إلقاء القبض عليك أينما وجدت وتسيليمك 
اىل اقرب سيلطة حكومية وإليزام األهلين 
الذيين يعلميون بمحيل اختفائيك بإخبار 
الجهيات املختصة اسيتنادا  للميادة 69 / 
أوال وثانييا وثالثا ورابعيا من قانون أصول 
املحاكميات الجزائية لقيوى األمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

يييييييييييييييييييييييييييييييي
رقم اإلخطار   610 / 2015

إعالن
من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة 

بالبرة
إىل / املتهم الهارب )الرشطي ناظم جاسيم 
فاليح  ( املنسيوب إىل قييادة حيرس حدود 
املنطقة الرابعة   ملا كنت متهما وفق املادة/ 
5 من ق.ع.د رقم 14 لسينة 2008  لغيابك 
عين مقير عملك مين تارييخ 2014/6/7 

ولحد االن   
وبميا إن محيل اختفائك مجهيول اقتى 
تبليغيك بهذا اإلعيالن عيى إن تحرض أمام 
محكمية قيوى األمين الداخييل للمنطقية 
الخامسية بالبيرة خيالل ميدة ثالثيون 
يوما من تارييخ تعليق هذا اإلعالن يف محل 
إقامتك وتجيب عين التهمة املوجهة ضدك 
وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك 
غيابييا وتحجيز أمواليك املنقولية والغيري 
املنقولية ويطلب من املوظفين العمومين 
إلقاء القبض عليك أينما وجدت وتسيليمك 
اىل اقرب سيلطة حكومية وإليزام األهلين 
الذيين يعلميون بمحيل اختفائيك بإخبار 
الجهيات املختصة اسيتنادا  للميادة 69 / 
أوال وثانييا وثالثا ورابعيا من قانون أصول 
املحاكميات الجزائية لقيوى األمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

يييييييييييييييييييي
فقدان

فقدت مني  هوية املوظف الوزارية الصادرة 
من وزارة االسيكان واالعمار باسم) ديوان  
مشكل سالم (واملرقمة 1083 عى من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار
يييييييييييييييييييييي

فقدان
فقيدت مني  هويية غرفة تجارة  باسيم) 
سيلمان ابراهييم سيلمان(  عى مين يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار
ييييييييييييييييييييييييييي

تنويه
ورد يف صحيفية املسيتقبل العراقيي عيدد 
محكمية  االعيالن   2015/9/8 يف   1045
بداءة ابي الخصيب رقم املقاطعة 21 خطا 

والصحيح )31( لذا اقتى التنويه
ييييييييييييييييييييييييييي

فقدان
فقيدت منيي  هويية الطالب) سيجاد عبد 
الصاحيب داود (الصادرة من املعهد التقني 
كهربياء / البيرة عيى مين يعثير عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار
يييييييييييييييييييييييييي

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 58 / 2013 

اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل 
الخامسة بالبرة

اسيم املتهيم ورتبتيه ووحدتيه: الرشطيي 
عباس عيل حسين عليك / مديرية رشطة 

محافظة البرة .
رقم الدعوى وتاريخها : 1401 / 2012

تاريخ ارتكاب الجريمة : 2009/1/5
تاريخ الحكم : 20/ 2013/2

املادة القانونية : 5 / ق.ع.د رقم 14 لسينة 
 2008

خالصة الحكم 
الداخييل  االمين  قيوى  محكمية  حكميت 
الخامسية عيى امليدان الغائيب )الرشطي 
عبياس عيل حسين علك( باسيم الشيعب 

بما ييل :
1 ي بالحبس البسييط ملدة )سيتة اشيهر( 
وفق املادة 5/ق.ع.د رقم 14 لسينة 2008 
بداللة املادتين 61/اوال و 69 /اوال من ق. 
أ.د رقيم 17 لسينة 2008 لغيابيه عن مقر 

عمله من تاريخ 2009/1/5 ولحد االن.
2 ي اعطياء املوظفين العمومين صالحية 
القبيض علييه اينما وجيد لتنفييذ الحكم 
الصادر يف حقه استنادا الحكام املادة 69 / 

ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
3 ي الزام املواطنن االخبار عن محل اختفاء 
املحكوم أعاله اسيتنادا ألحكام املادة 69 / 

ثالثا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
4 ي حجيز امواليه املنقولية وغيري املنقولة 
استنادا ألحكام املادة 69 / رابعا من ق.ا.د 

رقم 17 لسنة 2008 .
5 ي اخراجه من الخدمة استنادا للمادة 42 

/ أوال ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008.
6 ي تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب 
عبد الرحمن عبد عيل  مبلغ قدره خمسون 
اليف دينار ترف له بعد اكتسياب الحكم 

الدرجة القطعية .
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اسيتنادا 
الحيكام اميالدة 61/اوال مين ق.أ.د قابيال 
لالعراض وافهم علنا يف    2013/2/20م 

رقم اإلخطار   48 / 2014
إعالن

مين / محكمية قيوى األمين الداخييل 
الخامسة بالبرة

جفيات  ش.م   ( الغائيب  املتهيم   / إىل 
صبياح فاطيس  ( املنسيوب إىل رشطة 
البرة   مليا كنت متهما وفق املادة/ 5 
من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008  لغيابك 
عن مقر عملك من تاريخ 2012/7/23 

ولحد االن   
وبما إن محل اختفائك مجهول اقتى 
تبليغك بهذا اإلعالن عى إن تحرض أمام 
محكمية قوى األمين الداخيل للمنطقة 
الخامسية بالبرة خيالل مدة ثالثون 
يوميا من تارييخ تعلييق هيذا اإلعالن 
يف محيل إقامتيك وتجييب عين التهمة 
املوجهية ضيدك وعنيد عيدم حضورك 
سوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز 
أمواليك املنقولة والغري املنقولة ويطلب 
من املوظفين العمومين إلقاء القبض 
علييك أينما وجدت وتسيليمك اىل اقرب 
األهليين  وإليزام  حكوميية  سيلطة 
الذين يعلمون بمحيل اختفائك بإخبار 
الجهيات املختصة اسيتنادا  للمادة 69 
/ أوال وثانييا وثالثا ورابعيا من قانون 
أصول املحاكمات الجزائية لقوى األمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

ييييييييييييييييييييييييييييييي
مقتبس الحكم الغيابي

رقم املقتبس / 1103 / 2015 
اسيم املحكمية : محكمية قيوى االمن 

الداخيل الخامسة بالبرة
اسيم املتهم ورتبته ووحدته: الرشطي 
مؤييد عبد العظيم عبيد الوهاب عيل / 

مديرية رشطة محافظة البرة .
رقم الدعوى وتاريخها : 990 / 2015

 : الجريمية  ارتيكاب  تارييخ 
2013/10/10

تاريخ الحكم : 4/ 2015/8
امليادة القانونيية : 5 / ق.ع.د رقيم 14 

لسنة 2008 
خالصة الحكم 

حكميت محكمة قيوى االمين الداخيل 
الخامسية عى املدان الغائب )الرشطي 
مؤييد عبيد العظيم عبيد الوهاب عيل( 

باسم الشعب بما ييل :
)سيتة  مليدة  البسييط  بالحبيس  ي   1
اشيهر( وفق امليادة 5/ق.ع.د رقم 14 
لسينة 2008 بداللية املادتين 61/اوال 
و 69 /اوال مين ق. أ.د رقيم 17 لسينة 
2008 لغيابه عن مقر عمله من تاريخ 

2013/10/10 ولحد االن.
العموميين  املوظفين  اعطياء  ي   2
صالحية القبض عليه اينما وجد لتنفيذ 
الحكم الصادر يف حقه استنادا الحكام 
امليادة 69 / ثانييا مين ق.أ.د رقيم 17 

لسنة 2008.
3 ي اليزام املواطنين االخبيار عن محل 
اختفاء املحكوم أعاله اسيتنادا ألحكام 
امليادة 69 / ثالثيا مين ق.أ.د رقيم 17 

لسنة 2008.
4 ي حجيز امواله املنقولة وغري املنقولة 
اسيتنادا ألحكام امليادة 69 / رابعا من 

ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008 .
5 ي اخراجه من الخدمة استنادا للمادة 

42 / أوال ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008.
6 ي تحدييد اتعياب محامياة للمحامي 
املنتيدب جبار عاتي جيرب   مبلغ قدره 
عيرشون اليف دينيار تيرف ليه بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
حكميا غيابييا صيادرا باتفياق االراء 
اسيتنادا الحيكام امليادة 61/اوال مين 
ق.أ.د قابيال لالعيراض وافهيم علنا يف     

/ /2015م   
ييييييييييييييييييييييييي

رئاسة محكمة اسيتئناف صالح الدين 
االتحادية

يف  الشيخصية  االحيوال  محكمية 
الضلوعية

اىل / املفقود حيدر نجاح سعود
املوضوع / اعالن

قدميت املدعيوة رويدة فاضيل خميس 
طلبيا اىل هذه املحكمية تنصيبها قيمة 
علييك لفقدانك واسيتنادا الحكام املادة 
87 من قانيون رعاية القارصين قررت 
املحكمية تبليغك بواسيطة صحيفتن 
محليتين ويف حالية عدم حضيورك او 
ارسيال من ينيوب عنك سيوف تنصب 

زوجتك قيمة عليك حسب االصول .
القايض

عبد الله حسن خلف الحبيب
ييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعى 
رئاسية محكمة اسيتئناف القادسيية 

االتحادية 
يف  الشيخصية  االحيوال  محكمية 

املهناوية 
العدد/2903

التاريخ/2015/9/8 
اعالن 

قيدم املواطين نيارص هادي عييل طلبا 
اىل هيذه املحكمة ييروم الحصول عى 
حجة قيمومة عى ولده املفقود عباس 
نارص هادي يف قاعدة سيبايكر بتاريخ 
2014/6/12 يف محافظة صالح الدين 
اثناء تواجده يف وحدته العسكرية كونه 
مطيوع يف القيوات املسيلحة والنقطاع 
اخباره من ذلك التاريخ ولحد االن فعى 
ممن تتوفر لديه معلومات حول املذكور 
اعياله الحضيور اميام هيذه املحكمة 
الدالء تليك املعلومات خالل سيبعة ايام 

من نرش هذا االعالن مع التقدير 
القايض ماهر صاحب شاكر

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 1007 / 2015 

اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة بالبرة
اسيم املتهم ورتبته ووحدته: الرشطي يحيى حسن عبد الرضا 

خلف / مديرية رشطة محافظة البرة .
رقم الدعوى وتاريخها : 905 / 2015
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2012/5/8

تاريخ الحكم : 15/ 2015/7
املادة القانونية : 5 / ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 

خالصة الحكم 
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة عى املدان الغائب 
)الرشطي يحيى حسن عبد الرضا خلف( باسم الشعب بما ييل 

:
1 ي بالحبس البسييط ملدة )ستة اشيهر( وفق املادة 5/ق.ع.د 
رقيم 14 لسينة 2008 بداللة املادتين 61/اوال و 69 /اوال من 
ق. أ.د رقيم 17 لسينة 2008 لغيابه عن مقير عمله من تاريخ 

2012/5/8 ولحد االن.
2 ي اعطياء املوظفين العمومين صالحية القبيض عليه اينما 
وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه استنادا الحكام املادة 69 / 

ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
3 ي اليزام املواطنن االخبيار عن محل اختفياء املحكوم أعاله 
اسيتنادا ألحيكام امليادة 69 / ثالثا مين ق.أ.د رقم 17 لسينة 

.2008
4 ي حجيز امواله املنقولة وغري املنقولة اسيتنادا ألحكام املادة 

69 / رابعا من ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008 .
5 ي اخراجيه من الخدمة اسيتنادا للمادة 42 / أوال ق.ع.د رقم 

14 لسنة 2008.
6 ي تحدييد اتعاب محاماة للمحامي املنتيدب جبار عاتي جرب   
مبلغ قدره عرشون الف دينار ترف له بعد اكتسياب الحكم 

الدرجة القطعية .
حكميا غيابيا صادرا باتفاق االراء اسيتنادا الحكام املادة 61/

اوال من ق.أ.د قابال لالعراض وافهم علنا يف     / /2015م  

 مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 760 / 2013 

اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة بالبرة
اسم املتهم ورتبته ووحدته: الرشطي فهد شاكر  عيل عواد / مديرية رشطة محافظة البرة .

رقم الدعوى وتاريخها : 1099 / 2012
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2010/5/4

تاريخ الحكم : 8/ 2013/7
املادة القانونية : 5 / ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 

خالصة الحكم 
حكميت محكمية قوى االمن الداخيل الخامسية عى امليدان الغائب )الرشطي فهد شياكر  عيل عواد( 

باسم الشعب بما ييل :
1 ي بالحبس البسييط ملدة )ستة اشهر( وفق املادة 5/ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 بداللة املادتن 61/

اوال و 69 /اوال مين ق. أ.د رقيم 17 لسينة 2008 لغيابه عن مقر عمله مين تاريخ 2010/5/4 ولحد 
االن.

2 ي اعطاء املوظفن العمومين صالحية القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه استنادا 
الحيكام املادة 69 / ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لسينة 2008.3 ي اليزام املواطنن االخبار عن محل اختفاء 

املحكوم أعاله استنادا ألحكام املادة 69 / ثالثا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
6 ي اليزام املواطنن االخبار عن محل اختفاء املحكوم اعاله اسيتنادا الحكام املادة 69/ثالثا من ق.ا.د  

رقم 17 لسنة 2008
7 ي حجيز امواليه املنقولية وغري املنقولة اسيتنادا ألحكام امليادة 69 / رابعا من ق.ا.د رقم 17 لسينة 

. 2008
8 ي اخراجه من الخدمة استنادا للمادة 42 / أوال ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008.

6 ي تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب عبد الرحمن عبد عيل   مبلغ قدره خمسية وعرشون الف 
دينار ترف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .

حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 61/اوال من ق.أ.د قابال لالعراض وافهم علنا 
يف    8 /7 /2013م

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
اعالن

بناء عى الطلب املقدم من السييد )حسن عبد النبي عيل( الذي يطلب فيه تسجيل اللقب من )الفراغ( 
اىل )الجعفر( فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية خالل مدى اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
تنظير هذه املديرية يف الطليب وفق احكام املادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 65 لسينة 1972 

املعدل.
اللواء تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

رشكة مصايف الوسط
) رشكة عامة(

سعد نوري حممد
املدير العام

اعالن رقم )ط ـ34( لسنة 2015



 

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

أكدت لجن�ة الزراع�ة والمياه في 
مجل�س النواب، ام�س االربع�اء، أن 
الجماعات “اإلرهابية” تس�يطر على 
أغل�ب الس�دود ف�ي ح�وض الفرات 
بالجانب السوري وتمكنت من إفراغ 
خزانات بعضها مما حال دون وصول 
“أية قط�رة” منها للعراق، واش�ارت 
إلى أنها س�بق وأن أوص�ت الحكومة 
باالنضم�ام التفاقي�ات دولية تؤمن 
الحص�ول على حصة مائية مناس�بة 
م�ن تركيا، وربط المل�ف االقتصادي 

معها بقضية المياه.
وقال رئيس اللجنة فرات التميمي، 
إن “الوضع المائي في حوض الفرات 
عصاب�ات  ألن  القل�ق،  عل�ى  يبع�ث 
تنظيم “داع�ش” والنصرة اإلرهابية، 
تس�يطر على أغلب الس�دود الواقعة 
بالجانب الس�وري منه، وتمكنت من 
إف�راغ خزان�ات بعضه�ا خاص�ة في 

الموصل”.
تل�ك  أن  التميم�ي،  وأض�اف 
“العصابات قامت خالل السنة الحالية 
بقطع مياه الفرات وتحويلها للسدود 
الموجودة على حوض نهر الفرات”، 
مش�يراً إل�ى أن “اللجنة ناقش�ت ذلك 
الت�ي  المائي�ة،  الم�وارد  وزارة  م�ع 
بحثته بدورها مع الجانبين السوري 

والتركي”.
وأوض�ح رئي�س لجن�ة الم�وارد 
المائي�ة البرلمانية، أن هن�اك “اتفاقاً 
ثالثي�ًا موقع�اً ف�ي ع�ام 1985 بي�ن 
العراق وسوريا وتركيا”، الفتاً إلى أنه 
“يقضي بأن تقوم تركيا بإطالق أكثر 
م�ن 500 متر مكعب بنهر الفرات عند 
الحدود الس�ورية التركية، تبلغ حصة 
العراق منها 52 بالمئة، أي يفترض أن 

يصله أكثر من 250 متراً مكعباً”.
وأع�رب التميم�ي، عن أس�فه بأن 
“العراق ال يتسلم أي قطرة ماء من نهر 
الفرات، في منطق�ة حصيبة تحديداً، 
وداع�ش  النص�رة  بس�بب عصاب�ات 
بالجانب السوري”، مؤكداً أن “وزارة 
الموارد المائية لجأت لتعويض بعض 
ذلك النقص من نه�ر دجلة عبر القناة 

الرابط�ة بينه وبين نهر الفرات، برغم 
عدم كفايتها”.

واش�ار التميم�ي إل�ى، أن “اللجنة 
شخصت تلك األزمة منذ أيار الماضي، 
المائي�ة  الم�وارد  وزارة  وأوص�ت 
ومجلس ال�وزراء، بض�رورة انضمام 
الع�راق التفاقي�ات دولي�ة تمكنه من 
الحص�ول عل�ى حصت�ه المائي�ة من 

الجان�ب التركي”، الفتاً ال�ى انه “كما 
دع�ت لربط الملف االقتصادي بقضية 
المي�اه، الس�يما أن حج�م الصادرات 
التركي للعراق يتج�اوز المليار دوالر 
س�نوياً، يمكن أن تك�ون عامل ضغط 

للحصول على حصة مائية مناسبة”.
يش�ار ال�ى أن الحكوم�ة المحلية 
ف�ي محافظ�ة األنب�ار، ناش�دت، في 

)الخام�س من أيل�ول 2015 الحالي(، 
ق�وات التحال�ف الدول�ي باس�تهداف 
إحدى بوابات س�د الطبقة الس�وري، 
للس�ماح بتدف�ق المي�اه إل�ى العراق، 
مبينة أن تنظيم )داعش( يقوم بإغالق 
سد الطبقة والس�دود الموجودة على 
نه�ر الفرات في س�وريا لحجز المياه 

الستخدامها في الحرب ضد العراق.

   ديالى/ المستقبل العراقي

أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، 
أمس األربعاء، عن نصب جهاز متطور 
التخصصية  الجراحات  في مستشفى 
ف�ي بعقوب�ة لتفتي�ت حص�ى الكلى، 

مبين�ًة أن الجهاز ه�و األول من نوعه 
في المحافظة.

وق�ال المتح�دث االعالمي باس�م 
الدائ�رة فارس الع�زاوي، إن “الكوادر 
الهندسية في دائرة صحة ديالى نصبت 
جهازاً متطوراً سويس�ري المنشأ في 

التخصصية في  الجراحات  مستشفى 
بعقوبة لتفتيت حصى الكلى هو االول 

من نوعه في ديالى”.
وأضاف العزاوي، أن “الجهاز يعتمد 
عل�ى الموجات ف�وق الصوتي�ة وفق 
نظام متطور لتحدي�د مواقع الحصى 

ومن ثم يركز الموجات عليها من اجل 
تفتيته�ا دون أي مؤث�رات جانبي�ة”.

وأوضح، أن “نخبة من االطباء تدربوا 
على اليات تشغيل الجهاز الذي سيرفع 
الع�بء عن كاه�ل عش�رات المرضى 
الذين كانوا يس�افرون الى محافظات 

اخرى لغرض العالج”.
وكانت دائرة صح�ة ديالى نصبت 
العديد من االجه�زة الطبية المتطورة 
ف�ي مراكزه�ا التخصصية لالس�هام 
في تحس�ين واقع الخدمات العالجية 

للمرضى.

    ذي قار/المستقبل العراقي

أعلنت مديرية دوائر العمل في محافظة ذي قار، امس االربعاء، 
ع�ن فتح باب ش�مول االرامل والمطلقات برواتب ش�بكة الحماية 
االجتماعي�ة بعد إكمال عملية المس�ح الميدان�ي، متوقعة االنتهاء 
من المسح منتصف الشهر الجاري.وقال مدير المديرية محمد عبد 
الس�تار الغزي، إن “فتح باب الش�مول الجديد لالرامل والمطلقات 
بروات�ب ش�بكة الحماي�ة االجتماعية س�يكون بعد إكم�ال عملية 
المس�ح الميداني التي تقوم بها دوائ�ر وزارة العمل، والمتوقع ان 
ينته�ي العمل بها منتصف الش�هر الج�اري”، مبينا ان “الش�مول 
الجديد يكون وفق عملية الحذف واالستحداث”.وأضاف الغزي، أن 
“المديرية تنتظ�ر التعليمات الصادرة من وزارة العمل والش�ؤون 
االجتماعية الخاصة بالية ش�مول ارامل ش�هداء الحش�د الش�عبي 
برواتب الحماية”، مش�يرا ال�ى ان “تعليمات قان�ون وزارة العمل 
والش�ؤون االجتماعية تش�ير الى عدم الجمع بين رواتب الحماية 
والرواتب التقاعدية لشهداء الحشد الشعبي”.وأعلنت دائرة الرعاية 
االجتماعي�ة في محافظ�ة ذي قار، في )2 كان�ون الثاني 2014( ، 
عن ش�مول 3000 من فئة العاجزين وكبار الس�ن ويتامى األبوين 
برواتب ش�بكة الحماي�ة االجتماعية، مؤكدة ق�رب إطالق الدفعة 

الرابعة من الرواتب.

ذي قار تفتح باب شمول األرامل واملطلقات 
برواتب شبكة احلامية االجتامعية

الزراعة النيابية تطالب باالنضامم التفاقيات دولية تؤمن للعراق حقوقه املائية

نصب جهاز متطور لتفتيت حصى الكىل يف مستشفى ببعقوبة

الصناعة: نحتاج لـ 21 مليون طن من االسمنت سنويًا 
   بغداد/المستقبل العراقي

الصناع�ة والمعادن  أعلن�ت وزارة 
، ام�س االربع�اء، انها تحت�اج الى 21 
ملي�ون ط�ن م�ن االس�منت س�نويا، 
مشيرة الى ان معامل البالد قادرة على 

ذلك.
وقال وزير الصناعة محمد صاحب 
الدراجي في مؤتمر صحفي عقده، في 
فندق بابل ببغداد حول المؤتمر الثالث 
لمصنع�ي االس�منت ف�ي الع�راق، ان 
“الواق�ع المرير التي تعيش�ه الصناعة 
العراقي�ة ادت ال�ى تحويل الع�راق الى 
بلد مس�تهلك ما س�اهم في اس�تنزاف 
خ�ارج  وخروجه�ا  الصعب�ة  العمل�ة 
البلد”، مطالب�ا ب�”ضرورة تفعيل دور 
بالقطاع  للنه�وض  الخ�اص  القط�اع 

الصناعي في ظل الظروف االقتصادية 
االستثنائية التي يمر بها البلد”.

وأضاف الدراجي ان “حاجة العراق 
الحالي�ة من م�ادة االس�منت تقدر ب� 
21 مليون طن س�نويا”، مشيرا الى ان 
“معامل االس�منت المحلية بقطاعيها 
الع�ام والخ�اص ق�ادرة على ان تس�د 
ج�زء كبير منها اذا ما تم ايجاد الحلول 
المناسبة للمش�اكل التي تعترض هذه 

الصناعة”.
واعتب�ر ان “تجرب�ة الش�راكة مع 
القطاع الخ�اص ناجحة إلعادة الحياة 
ان  ال�ى  الفت�ا  العراقي�ة”،  للصناع�ة 
“الع�راق يمتل�ك ما يق�ارب 22 معمال 
الع�ام  بقطاعيه�ا  االس�منت  إلنت�اج 
والخ�اص ويبل�غ مجم�وع طاقاته�ا 
التصميمي�ة بح�دود 30 ملي�ون ط�ن 

سنويا”.
“ه�ذه  ان  الدراج�ي  واوض�ح 
المعام�ل ق�ادرة عل�ى الوص�ول ال�ى 
طاقاته�ا التصميمية ف�ي حال توفرت 
الظروف التش�غيلية للمعامل كالطاقة 
الكهربائي�ة والوق�ود وتطبيق قوانين 
حماي�ة المنت�ج الوطني والمس�تهلك 

والتعرفة الكمركية” .
وتشير الدراسات الى حاجة العراق 
ال�ى 30-25 ملي�ون ط�ن س�نويا من 
السمنت خالل العشرة س�نين المقبلة 
لغرض س�د حاج�ة الس�وق المحلية، 
اضاف�ة ال�ى تلبي�ة التطور الس�كاني 
وح�ل ازم�ة الس�كن وتاهي�ل واعمار 
مشاريع, مما حذا بالدولة العراقية الى 
االس�تثمار وخاصة بعد تبن�ي العراق 

سياسة االقتصاد الحر.

محلة ملعاجلة ختسفات الطرق 
واالزدحام باحلسينية

     بغداد/المستقبل العراقي

باش�رت قائممقامية قضاء الحسينية ش�مالي بغداد، امس 
األربعاء، بحملة لتسوية وتعديل الطرق والتقاطعات التي يكثر 

فيها الزحام المروري بسبب التخسفات.
وقال قائممقام الحس�ينية جواد حمدان الساعدي في بيان 
صحفي، إن “الكوادر الفنية في قضاء الحسينية شمالي بغداد، 
باش�رت بتس�وية وتعديل الطرق والتقاطعات الت�ي يكثر فيها 
الزحام المروري بس�بب التخس�فات”، مش�يرا ال�ى أن “إدارة 
القضاء مس�تمرة بمتابعة عمليات قش�ط الش�وارع الرئيسية 

تمهيدا لمرحلة الصب والتسليح”.
وأضاف الس�اعدي أنه “التقى مدير صحة الرصافة إحس�ان 
جعفر حيث تم مناقش�ة نقص الكوادر الطبيية في المؤسسات 
الصحية بالحس�ينية”، مطالب�ا ب�”زيادة االهتم�ام والنهوض 

بالواقع الصحي للقضاء”.
يذكر أن العاصمة بغداد تتألف من ثمانية أقضية، وهي قضاء 
الك�رخ، وقضاء الرصاف�ة، وقضاء الصدر، وقض�اء األعظمية، 
وقض�اء الكاظمي�ة، وقض�اء المحمودية، وقضاء أب�و غريب، 
قضاء المدائن، وباتت اآلن تسعة بعد تصويت مجلس محافظة 

بغداد على تحويل منطقة الحسينة شمالي بغداد الى قضاء.
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الصحة النيابية: املالية لـم تقدم لدوائر الصحة 
سوى 30 باملئة من موازنتها

   بغداد/المستقبل العراقي

أكدت لجنة الصحة والبيئة 
النيابي�ة، أمس األربع�اء، قلة 
التخصيصات المالية المدفوعة 
أن  مبين�ة  الصح�ة،  لدوائ�ر 
وزارة  قدمت�ه  م�ا  مجم�ل 
المالية لهذه الدوائر ال يتجاوز 
30بالمئة م�ن موازنتها، فيما 
ح�ذرت من أن ه�ذا يؤثر على 
للمواطنين  المقدمة  الخدمات 

مستقبالً.
وق�ال نائب رئي�س اللجنة 
النائ�ب هان�ي العقاب�ي ف�ي 
مؤتم�ر صحف�ي عق�ده ف�ي 
إن  الن�واب،  مجل�س  مبن�ى 
اجتماع�اً  عق�دت،  “اللجن�ة 
اس�تثنائياً م�ع ع�دد الم�دراء 
العامي�ن ب�وزارة الصحة في 
بغداد والمحافظات، لمناقشة 
المواضي�ع المهم�ة بالبالد”، 
مبينا أن “اللجن�ة ركزت على 
ع�دد م�ن المواضي�ع ومنه�ا 
وضع الجرحى خالل العمليات 
العصاب�ات  ض�د  العس�كرية 
وض�ع  وكذل�ك  اإلرهابي�ة، 
النازحين الذين يحتاجون الى 

الخدمات الصحية”.
أن  العقاب���ي،  وأض�اف 

أيض�ا  ناق�ش  “االجتم�اع 
وقل�ة  المادي�ة  الس�يولة 
الت�ي  المادي�ة  التخصيص�ات 
تص�ل للدوائر الصحي�ة، التي 
أثرت بش�كل كبير على بعض 

الخدمات الصحية”.
وتاب�ع، أن “هذه الدوائر لم 
تتسلم أي موازنة استثمارية”، 
مطالباً رئيس الوزراء ب�”رفد 
الدوائر لما تحتاجه من أموال 
إلدام�ة الخدم�ات الت�ي تتأثر 
بص�ورة كبيرة ف�ي حال عدم 
إيفاء وزارة المالية بالتزاماتها 

تجاه الدوائر الصحية”.
وأوض�ح، أن “مجم�ل م�ا 
تقدم�ه وزارة المالية للدوائر 
ال يتج�اوز 30بالمئ�ة، وه�ذا 
يؤثر على الخدم�ات المقدمة 

للمواطنين مستقبالً”.
يعان�ي  الع�راق  أن  يذك�ر 
من أزم�ة مالية كبي�رة خالل 
الع�ام الحال�ي 2015 وعج�ز 
في موازنته بل�غ 25 تريليون 
دينار بس�بب انخفاض أسعار 
النف�ط العالمي�ة، ف�ي حي�ن 
أعلنت معظم الوزارات إيقاف 
المشاريع الجديدة بسبب عدم 
للموازنة  تخصيص�ات  وجود 

االستثمارية.

صالح الدين ختصص 700 شقة وأرض لنصب 2000 خميم للنازحني

بورصة العراق تتداول أكثر من 55 مليار سهم
يف آب

   صالح الدين/المستقبل العراقي

أعل�ن محاف�ظ صالح الدين رائ�د الجبوري، ام�س الثالثاء، 
عن تخصيص 700 شقة س�كنية ومساحة أرض تكفي لنصب 
2000 مخي�م في مدين�ة تكريت للعوائل النازح�ة من قضاءي 

الشرقاط وبيجي.
وقال الجبوري، إن “المحافظة خصصت 70 عمارة سكنية 
تابعة لهيئة االستثمار تحتوي على 10 شقق سكنية، أي بواقع 
700 ش�قة سكنية في حي القادس�ية وسط تكريت”، مبينا أن 
“تلك الش�قق س�تخصص للعوائل النازحة م�ن قضاءي بيجي 

والشرقاط شمالي المحافظة”.
وأضاف الجبوري، أنه “تم أيضا تخصيص أرض في تكريت 
بمس�احة كبيرة تكفي لنصب 2000 مخيم لنازحي الش�رقاط 
وبيجي”، داعيا الحكومة ومنظم�ات المجتمع المدني ووزارة 
الهج�رة إلى “توفي�ر الخدمات لتلك العوائ�ل لتتمكن الحكومة 

المحلية من احتضانها”.
وكان الجب�وري أعل�ن، أمس االثنين )7 أيل�ول 2015(، عن 
ع�ودة نحو %50 م�ن العوائل النازحة م�ن تكريت إلى مناطق 
س�كناها، كما عادت جميع عوائل ناحية العلم، فيما شدد على 

ضرورة تحرير مطاري بيجي والشرقاط في األيام المقبلة.

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلن س�وق العراق ل�أوراق المالية، 
أمس األربعاء، عن تداول 55 مليار سهم 
بقيم�ة مالية إجمالي�ة بلغ�ت 45 مليار 
دين�ار خ�الل ش�هر آب الماض�ي، فيم�ا 
قررت هيئ�ة األوراق المالي�ة إيقاف 14 
ش�ركة عن التداول بس�بب عدم التزامها 

بتعليمات اإلفصاح.
ونظم السوق خالل شهر آب الماضي 
21 جلس�ة يومي�ة في الس�وق النظامي 
و10 جلس�ات في الس�وق الثان�ي، وبلغ 
عدد الش�ركات المتداولة 67 ش�ركة من 
اصل 98 مدرجة في الس�وق، فيما أقفل 
مؤش�ر السوق )ISX60( في نهاية شهر 

آب عل�ى 872 نقط�ة محقق�ا انخفاضا 
نس�بته %3.5 قياس�ا بقيمته في ش�هر 

تموز البالغة 903 نقطة.
وتداول السوق خالل آب الماضي في 
الس�وق النظام�ي األول 55.217 ملي�ار 
س�هم بقيمة مالية بلغت 45.816 مليار 

دينار من خالل تنفيذ 8454 عقدا.
وبلغ عدد االسهم المتداولة المشتراة 
م�ن غي�ر العراقيين 1.619 مليار س�هم 
بقيم�ة مالي�ة بلغت 2.461 ملي�ار دينار 
من خ�الل تنفيذ 726 صفقة، فيما بلغت 
األس�هم المباع�ة من المس�تثمرين غير 
العراقيي�ن 8.202 ملي�ار س�هم بقيم�ة 
مالية بلغت 4.895 مليار دينار من خالل 

تنفيذ 331 صفقة.

وقررت هيئ�ة األوراق المالية إيقاف 
14 ش�ركة ع�ن الت�داول ألنها ل�م تلتزم 
بتعليم�ات اإلفص�اح ولم تق�دم بياناتها 

المالية للفصل األول من عام 2015.
يذكر أن سوق العراق لأوراق المالية 
أسست في حزيران 2004، وكانت تعتمد 
من قبل على التداول اليدوي، وفي نيسان 
2009 اعتمد التداول اإللكتروني بش�كل 
جزئ�ي من قبل بعض الش�ركات، وبدأت 
الت�داول الكترونيا للش�ركات المس�جلة 
فيه�ا س�نة 2010، وتتداول في الس�وق 
95 ش�ركة تابعة لثماني�ة قطاعات هي 
المصرفي، الصناعي، الفندقي، السياحي، 
الزراعي، االستثماري، والتأمين، إضافة 

الى االتصاالت.

مدير زراعة الكرخ يناقش مع اجلمعيات 
الفالحية دعم املشاريع الزراعية

   المستقبل العراقي / خضير عبد صالح

اس�تقبل مدي�ر الزراع�ة محافظ�ة محافظ�ة بغ�داد/ الكرخ 
فارس منعم جاس�م صباح مكتبه  عباس حس�ن  التميمي رئيس 
مكتب العالق�ات الخارجية واالعالم في االتح�اد العام للجمعيات 
الفالحي�ة التعاونية في العراق وحم�زة ربيع رئيس اتحاد فالحي 
الكاظمية, وتم خالل اللقاء مناقش�ة س�بل تذلي�ل المعوقات التي 
تعترض  انجاز معامالت الفالحين و المزارعين ضمن نطاق عمل 
شعبتي الكاظمية والتاجي ومناقشة القوانين والتعليمات النافذة 
لدعم المش�اريع الزراعية و آلية تنفيذها ضمن المبادرة الزراعية 
للحكومة العراقية  لدعم القطاع الزراعي, كما تم مناقش�ة س�بل 
التع�اون بي�ن االتح�اد و مديرية زراع�ة بغداد /الكرخ و ش�عبها 
الزراعية بما يخدم مسيرة العمل و سرعة االنجاز , كما تم عرض 
احتياج�ات الفالحين في مناطق التاج�ي و الكاظمية أمام  أنظار 
السيد مدير زراعة محافظة بغداد /الكرخ و وعد بدراستها و تذليل 
المعوقات التي تعت�رض تقديم الخدمات للفالحي�ن و المزارعين 
ضمن الس�ياقات و التعليمات النافذة و ضمن صالحيات المديرية 
و نق�ل المعوق�ات األخ�رى الى تقع خ�ارج صالحي�ات المديرية 
ال�ى المراجع العلي�ا إليجاد الحلول لها خدم�ة لقطاعنا الزراعي , 
وأك�د الضيوف أهمية األعالم و دوره الرائ�د في إيصال األخبار و 
االنج�ازات للفالحي�ن و المزارعين للتعرف عل�ى حجم االنجازات 
الت�ي قامت به�ا وزارة الزراعة في مجاالت الق�روض الزراعية و 
دعم المشاريع الزراعية الجديدة بمختلف أنواعها بشقيها النباتي 

و الحيواني .

   بغداد/ المستقبل العراقي

نظم�ت المديري�ة العامة لتربي�ة الرصافة الثالث�ة بحضور 
قسمي التخطيط التربوي واإلش�راف االختصاصي و التربوي, 
ندوة توعوية حول حق الطفل في التعليم بالتنسيق مع منظمة 
طفل الحرب اإلنسانية. وبحس�ب بيان لتربية الرصافة الثالثة, 
فان” منظمة طفل الحرب اإلنس�انية ارتأت أن تقيم هذه الندوة 
ف�ي مدينة الص�در, لحث أولياء األمور بتس�جيل التالميذ الجدد 
وإعادة المتسربين منهم لمقاعد الدراسة كونها من أهم حقوق 
الطفل”. وقال محمد عبد الشافي ممثل المنظمة, ان “منظمته 
ته�دف الى توعية هذه الش�ريحة ال�ى االبعاد الس�لبية البتعاد 
ش�ريحة األطفال عن مقاعد الدراسة رغم تقديم وزارة التربية 
للتس�هيالت كافة من اجل اس�تكمال تعليمهم”, مشيدا بالدعم 
والحرص الكبيرين الذي يوليهم السيد مدير عام تربية الرصافة 
لشريحة الطلبة النازحين”. من جانبه,  أكد صباح جاسم معاون 
مدير قسم اإلش�راف االختصاصي والتربوي أهمية هذه الندوة 
لتش�جيع أولياء األم�ور بدفع أبنائه�م لمقاعد الدراس�ة مبديا 
تعاون المديرية الالمحدود بتوفير جميع المس�تلزمات الالزمة 
لبدء العام الدراس�ي الجديد.وفي ختام الن�دوة وزعت المنظمة 
الحقائ�ب المدرس�ية والت�ي حوت األق�الم والقرطاس�ية على 

التالميذ الحاضرين كبادرة دعم وتشجيع للطلبة النازحين.

تربية الرصافة الثالثة تقيم ندوة 
توعوية حول حق الطفل يف التعليم



فوؤاد ح�سون

يرتب�ص االع�ام املضاد بالس�يايس وينتظ�ر منه زلة 
اللس�ان ليبن�ي عىل ذلك قصص�ا وحكايات وينس�ج 
عليه�ا اخبارا وتقارير ويرس�م تحلي�ات وتصورات، 
ه�ذا ما يح�دث يف بلدان متقدمة فيها رجال سياس�ة 
يمتلك�ون خ�رة ووعيا ورؤية سياس�ية ويرس�مون 
س�رتاتيجيات مس�تقبلية لبناء أوطانهم او النهوض 
بها مع وجود اعام وطني حر ومستقل ال يختلف من 
حيث التوجهات الوطنية عن توجهات الس�يايس الذي 

ينتخب للقيام بدوره الوطني.
هذه البديهية ليست امرا جديدا وانما يعرفها الجميع 
فق�د جرى الكثري من صيد زالت اللس�ان وبنت عليها 
الصحاف�ة العربي�ة الكثري م�ن الق�راءات التي تخدم 

تصوراته�ا وافكارها، لك�ن ما يح�دث يف العراق منذ 
التاس�ع م�ن نيس�ان 2003 وحت�ى يومن�ا ه�ذا امر 
مختلف جدا عما تقدم، اذ ان السيايس العراقي يتحدث 
بما يش�اء عما يش�اء من دون ان يحسب حسابا لرد 
فع�ل املتلق�ي، وال ي�رى تناقضا يف أقوال�ه او مواقفه 
السياس�ية حني يكون رافض�ا لهذا الق�رار ويف اليوم 
التايل يصبح مؤديا له من دون ان يبني أسباب الرفض 
او القب�ول ألن املواط�ن ال يطالب�ه ببي�ان او توضيح 
موقف الرف�ض او القبول، املهم يف االمر ان يكون هذا 
السيايس يف الصورة، يظهر يف الفضائيات متحدثا ويف 
الصحف مبديا رأي�ه يف هذا االمر او ذاك، واذا اردت ان 
ترس�م لهذا السيايس صورة او خطا واضحا يعر عن 
فكر س�يايس، فانك ال تس�تطيع ان تق�ف عىل ثوابت 
فكر او مامح ص�ورة وانما تقف عىل وجوه متعددة 

ال تتش�ابه مع بعضها م�ن قريب او بعي�د وكأن هذا 
الس�يايس يرى وجوها أخرى غ�ري وجهه ويتقمصها 
ويتقمص حديثها وحركتها، ليبدو مقنعا اىل الجمهور 

السيايس.
يعتقد هؤالء الساس�ة ان ظهوره�م اإلعامي املتكرر 
يف محطات تلفازية متناقضة يف خطاباتها اإلعامية، 
س�وف يمنحهم املقبولي�ة االجتماعية يف التماهي مع 
تل�ك الخطابات املتناقضة، وال يفكرون يف خس�ارتهم 
املس�تقبلية عىل الصعيد الس�يايس واالجتماعي، لذلك 
يك�ون هؤالء الساس�ة م�ادة س�هلة للنقد م�ن قبل 
الجمي�ع، وال يؤخذ كامهم بع�ني االعتبار ألنه لم يعد 
يحم�ل وزنا سياس�يا، اذ ان املواط�ن العراقي ال يحب 
املتلون الذي يركب املوجة العامة وانما يؤمن باالنسان 
صاحب املبادئ والثابت عليها وليس الذي يلبس يف كل 

يوم ثوبا مغايرا لثوبه.
ان تجربة سنوات التغيري التي مرت، كشفت للعراقيني 
عن الكثري من الوجوه التي كانت تنادي بأفكار ورؤى 
وتص�ورات لبن�اء وطن اس�مه العراق وه�ي تعمل يف 
الخفاء عىل تدمري هذا البلد، ما اوصلنا اىل هذا املستوى 
من الخراب املجتمعي والقيمي واالقتصادي، والذي لن 
يتوقف عند هذا الحد، ألن الرموز الفاس�دة واملفس�دة 
ال تريد ان تغري س�لوكها وترفض ان تأخذ اإلصاحات 
طريقه�ا إليقاف ه�ذا التدهور والخ�راب والتفكري يف 
معالجات س�ليمة تنهض بالباد. ان أصحاب الوجوه 
املتع�ددة من الطبقة السياس�ية اخ�ذوا اليوم بفضح 
انفسهم وما عىل رئيس الوزراء اال اعان تلك األسماء 
والكام برصاحة اذ لم يعد التسرت عىل الفاسدين امرا 

مقبوال.

هذه ليس�ت املرة األوىل التي تقي�م فيها دولة إقليمية 
مؤتم�راً ملا يس�مى املعارض�ني للعملية السياس�ية يف 
العراق، فقد س�بقت مؤتمر الدوح�ة األخري مؤتمرات 
عدي�دة يف تركي�ا واألردن، وهي ع�ادة مؤتمرات تضم 
بعثيني ملطخة أياديهم بدم الش�عب العراقي، وأمراء 
ح�رب من مثريي الفتن�ة الطائفي�ة، وعنارص تنتمي 
مج�ازر،  بارت�كاب  متورط�ة  إرهابي�ة  لتنظيم�ات 
ومجرمني صدرت بحقهم أحكام قضائية، ومطلوبني 
للقض�اء وخون�ة وطائفيني ومحرض�ني وتكفرييني، 
ولألس�ف الش�ديد ينضم بعض املش�رتكني يف العملية 
السياس�ية لتلك املؤتمرات املشبوهة، سواء بالحضور 

واملشاركة أو بالتضامن.
لي�س بإمكانن�ا ترير موقف الس�يد س�ليم الجبوري 
رئيس الرملان، حتى وإن ادعى بأنه يف زيارة رس�مية 
تم ترتيبها يف وقت س�ابق، ال عاقة لها باملؤتمر،  ألنه 
ل�و لم يك�ن راضي�اً أو مب�اركاً لهذا املؤتمر املش�بوه 
الس�تنكر األمر وألغى زيارته الرس�مية احتجاجاً عىل 
التدخ�ل الس�افر لدويل�ة قط�ر التي تس�تظل بمظلة 
الس�فارة اإلرسائيلية، هذا بافرتاض إنه عنوان وطني 
ال يمثل مكوناً أو طائفة، بل يمثل جميع ممثيل العراق 
بمختل�ف مكوناته وأطيافه، ويف�رتض به أن يوضح 
حقيقة التزام�ن بني عقد املؤتمر وزيارته الرس�مية، 
ه�ل كان ذل�ك بتدب�ري م�ن قطر م�ن دون علم�ه، أم 
بتنس�يق معه؟ فوراء هذا التوقي�ت غايات مقصودة، 
منه�ا إضف�اء رشعي�ة أوس�ع ع�ىل املؤتم�ر الفاق�د 
لرشعيت�ه جمل�ة وتفصياً، وتوظي�ف وجوده حرض 
أم لم يحرض للتش�اور، وهذا بحد ذات�ه إيحاء بقبوله 
للمؤام�رة الت�ي تحاك ضد البل�د، ومن ث�م وقوفه إىل 
جانب القتلة واملجرم�ني واإلرهابيني، ويف هذا توريط 
س�يايس ال ينبغ�ي أن ينطيل عليه وه�و رئيس برملان 

وليس سياسياً مجرداً.
أه�داف املؤتم�ر كان�ت جلي�ة وواضح�ة للجمي�ع، 
والشخصيات التي حرضت معروفة للشارع العراقي، 
العس�كريني  الق�ادة  اجتم�اع  لتزام�ن  تك�ون  وق�د 
األمريكان مع ش�يوخ محافظة األنبار يف قاعدة )عني 
األس�د( مع املؤتمر خي�وط ممتدة، ورس�الة إضافية 
الس�تبعاد الحش�د الش�عبي م�ن معادل�ة الحرب مع 
داعش، والتمهيد إلنش�اء ما يس�مى باإلقليم السني، 
وإعادة انتش�ار القوات األمريكية، وربما الحقاً رضب 
العملية السياس�ية برمتها وإع�ادة ترتيب خريطتها 

بحجة التخلص من النفوذ اإليراني.
ما نحذر منه بشدة هو اإلعان عن إقامة مؤتمر أوسع 
برعاية األمم املتحدة، فبهذا تلويح بتأسيس مجلس ملا 
يسمى باملعارضة العراقية، عىل غرار املجلس السوري 
ال�ذي قبلت�ه جامعة ال�دول العربية بدي�ًا عمن يمثل 
رشعي�ة الدولة، واألغرب من ذلك قبول النائبني محمد 
الكربويل وأحمد املس�اري بعضوية اللجنة السداس�ية 
املكونة من قيادي بعثي وتجار وساسيني مشبوهني، 
فأي�ن نحن من الدس�تور الذي يحظر ح�زب البعث؟! 
ونتس�اءل: ما م�دى توافق ذل�ك مع النظ�ام الداخيل 
ملجلس الن�واب؟ وما موقف الخارجية العراقية؟ ومن 
دون تريرات ف�إن ما قام به الجبوري وبعض النواب 
ال يعد خرقاً لألعراف والقيم الوطنية فحس�ب، وإنما 
يعد انتهاكاً لهيبة الدولة العراقية، وتضامناً مع دولة 
انتهك�ت األع�راف الدولي�ة والعاقات الدبلوماس�ية 

بتدخاتها العدوانية ضد العراق.

مؤمترات التدخل والتآمر

www.almustakbalpaper.net
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وجوه السيايس املتعددة

محمد جبير
د. كريم شغيدل

توش�ك كوريا الشمالية أن تصبح معزولة دبلوماسياً أكثر 
م�ن ذي قب�ل. فبعد أن رفض�ت دعوة لحض�ور احتفاالت 
الصني بالذكرى الس�بعني لنهاية الح�رب العاملية الثانية، 
أكد زعيمها »كيم جون�ج أون« مجدداً رفضه القيام بأول 
زيارة له خارج الب�اد كرئيس لها، ألن رئيس الصني »يش 
ج�ني بينج« رف�ض الجلوس إىل ج�واره يف منصة العرض 
العسكري. وجاء يف عدد سبتمر الجاري من جريدة »نايت 
ووتش«، أن »كوريا الش�مالية أرصت عىل أن يلقى قائدها 
األعىل أعىل درجات ال�رشف كضيف«، وأن يجلس إىل يمني 
الرئيس »يش«. وعندما علم من الصينيني أنه س�يجلس يف 

نهاية منصة العرض، رفض »كيم« الحضور. ويف محاولة 
لل�رد ع�ل الصني باملثل، أرس�لت كوريا الش�مالية »تش�و 
ريون�ج هاي«، أمني ح�زب العمال الك�وري ورئيس لجنة 

الرياضة والثقافة البدنية، بدالً من »كيم«.
ويف حني أن مبعوث كوريا الش�مالية ت�م إبعاده إىل طرف 
املنصة، كان مقعد رئيس�ة كوري�ا الجنوبية »بارك جيون 
ه�اي« عىل بعد مقعد واحد من الرئيس الصيني، أي أقرب 
من أي قائد آخر باستثناء الرئيس الرويس بوتني، مما يعد 

رمزاً واضحاً.
ومن�ذ لقائهم�ا الرس�مي األول ع�ام 2013 باعتبارهم�ا 
رؤس�اء للباد، التقى »يش« بالرئيسة »بارك« ست مرات. 
وقبل وفاته، زار رئيس كوريا الش�مالية »كيم جونج إيل« 

الصني أربع م�رات بني عام�ي 2010-2011. ويف تناقض 
صارخ، لم يقم ابنه بزيارة أهم دولة مجاورة لباده حتى 
اآلن أو لق�اء رئيس الدولة الصين�ي. وبذلك، يقوض »كيم 
جونج أون« س�تني عاماً من العاق�ات بني الصني وكوريا 
الش�مالية، وه�ي العاقات الت�ي وصفت ذات ي�وم بأنها 

»مثل قرب الشفاه من األسنان«.
وكان القول الصيني املأثور: »عندما تذهب الشفاه تشعر 
األس�نان بالرودة«، يذّكر قادة كوريا الشمالية السابقني 
ب�أن دولتهم موجودة فقط بس�بب فائدتها للصني كدولة 

عازلة، وليس بسبب حبها لدولة شيوعية زميلة.
ويف وقت سابق من هذا العام، رفض زعيم كوريا الشمالية 
دعوة مماثلة لحضور عرض »يوم النرص« يف روسيا. وبعد 

أن تجاهل أقرب حليفني له عىل مر التاريخ، يبدو أن »كيم« 
ال يرغب يف تقاس�م الساحة مع غريه من زعماء العالم يف 

أول رحلة خارجية له.
وألنه س�ليل عبادة الش�خصية، فإن نزعة األن�ا لديه تعد 
دلياً عىل الكفاءة غري املسبوقة إلدارة الدعاية والتحريض 
يف كوريا الشمالية. ويفرس هذا االتجاه أيضاً أسباب لقاء 
»كيم« مع نجم كرة السلة األمريكي السابق، بينما تجاهل 
الدبلوماس�يني الصينيني الذين ذهب�وا إىل بيونج يانج بعد 

ذلك بشهر.
وذك�ر الكات�ب »آدم كاث�كارت« يف مق�ال له ن�رش مؤخراً 
بجريدة »ذا دبلومات«، أن »تقييم مباراة كوريا الش�مالية 
م�ع الصني ه�و أن العامل�ني ب�وزارة الخارجي�ة بكوريا 

الش�مالية بالتأكي�د لديهم الق�درة عىل بناء اس�رتاتيجية 
تدريجي�ة ت�ؤدي إىل أه�داف عقانية، بما يف ذلك تحس�ني 
العاق�ات مع الص�ني«. لكن »أيدان فوس�رت كارتر«، وهو 
مراقب لكوريا منذ فرتة طويلة، أش�ار إىل وجود »مخاوف 
م�ن أن يترصف كي�م جونج أون بتهور م�ع عدم التفكري 
يف إنه�اء املب�اراة«. وكما أظه�رت »أزمة أغس�طس« بني 
الكوريت�ني، ف�إن ه�ذا االندف�اع يمكنه تحوي�ل الخطاب 

العاصف إىل حرب شاملة.
ف�ا عج�ب يف أن تك�ون كوري�ا الش�مالية دول�ة معزولة 
كالع�ادة، فعندم�ا تس�تويل أوه�ام العظم�ة الدولية عىل 
البديهي�ات الجيواس�رتاتيجية والعقانية، فإن سياس�ات 

»مملكة الناسك« تعكس أوهام قائدها غريب األطوار.

أوهام عظمة »كيم«
ألكسندر دور

تع�د قوانني االحزاب م�ن املرتكزات الرئيس�ة للديمقراطيات يف 
العالم، كونها تنظم الحياة الحزبية يف اطار منافس�ة سياس�ية 
ش�فافة ترتكز عىل أس�س ديمقراطية رصينة تسمح بالتداول 

السلمي للسلطة، واملشاركة الفاعلة يف ادارة الحكم.
كما انها تنظم العديد من القضايا املهمة 

يف بني�ة الح�زب الداخلي�ة وتفاعات�ه الخارجية يف ظ�ل البيئة 
السياسية للنظام السيايس القائمة عىل التعددية الحزبية. وقد 
استندت املعايري الدولية اىل جملة مؤرشات لقياس مدى فاعلية 
قوان�ني االح�زاب يف تنظيم الحياة الحزبية يف ج�و من التعددية 

السياسية الفاعلة واملستدامة.
وعلي�ه ف�ان القوانني الخاص�ة بتنظيم الحي�اة الحزبية تندرج 
يف اطاره�ا عدة م�ؤرشات مهمة يجب ان تؤخ�ذ بنظر االعتبار 
عند ترشيع تلك القوانني، مع االشارة اىل اختاف الخصوصيات 
السياس�ية التي تنعكس عىل صياغة تل�ك القوانني من دولة اىل 
اخرى، بحسب طبيعة التجربة السياسية ومدى تطورها، اي انه 
ال توجد صياغات قانونية او قوانني جاهزة يمكن تطبيقها عىل 
جمي�ع البلدان، وانما لكل بلد او تجربة سياس�ية خصوصيتها 
الت�ي تؤخذ بنظر االعتبار عند ترشيع القوانني، مع التأكيد عىل 
املشرتكات املتوافرة يف املعايري الدولية للديمقراطيات والتي من 

املمكن اعتمادها كنهج عند اقرار القوانني.
وانس�جاماً م�ع ذلك، وعىل الرغ�م من الوالدة املتأخ�رة لقانون 
االح�زاب، وللوق�وف ع�ىل الف�رص والتحديات الت�ي تتضمنها 
بنود هذا القانون ومواده، س�نحاول االش�ارة اىل بعض املعايري 
الدولي�ة للديمقراطي�ات وم�دى انس�جامها مع البن�ود واملواد 
ال�واردة يف قانون االح�زاب الذي صوت علي�ه مجلس النواب يف 
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وانطاق�ًا من ذلك ف�ان املعايري الدولية لقي�اس الديمقراطيات 
والت�ي وضعتها االمم املتح�دة واملنظمات الدولي�ة املعنية بهذا 

الشأن، يمكن ادراجها باالتي:
اوالً: وج�ود هيئة مس�تقلة لها صاحيات االعتم�اد والتصديق 

وس�حب اجازة االحزاب: أشار القانون اىل تأسيس دائرة تسمى 
دائرة شؤون االحزاب، وظيفتها التصديق عىل تأسيس االحزاب 
عىل وفق ال�رشوط والضوابط ال�واردة يف القانون، وهنا اعطى 
القان�ون صاحي�ة التصديق عىل تأس�يس االح�زاب ملفوضية 
االنتخابات، كونها املس�ؤولة عىل وفق الدس�تور والقانون عن 

كل ما يتعلق باجراء االنتخابات واالستفتاءات.
يف حني كان هناك جدل س�يايس كبري بش�أن ما ورد يف مسودة 
القانون من منح تلك الصاحية اىل وزارة العدل، وهو امر اليمكن 
الركون اليه، كون ان وزارة العدل هي وزارة حكومية، وقد تمثل 
حزباً منافساً، ومن ثم فان اناطة تأسيس االحزاب بها يعد امراً 
غري صحيح...فضاً عن اس�باب عديدة ال مجال لذكرها جميعاً 
ولك�ن اهمه�ا ايض�اً ان وزارة الع�دل ال تملك صاحي�ة اصدار 
االنظم�ة واللوائح، يف ح�ني ان املفوضية تمتل�ك تلك الصاحية 
عىل وف�ق ما خولها به قانون مفوضي�ة االنتخابات رقم )11( 

لسنة 2007 املعدل.
اال ان القانون تجاهل منح مفوضية االنتخابات صاحية تجميد 
او س�حب اجازة الحزب يف ح�ال مخالفته للرشوط والتعليمات 
ال�واردة يف القان�ون، اذ اعط�ى اج�ازة حل الح�زب او تجميده 
ملحكم�ة املوض�وع وبطلب من دائرة ش�ؤون االح�زاب، اي ان 
املفوضية ومن خال دائرة ش�ؤون االح�زاب، ال تملك صاحية 
حل الحزب او تجميده يف ح�ال مخالفته للرشوط والتعليمات، 

وانما لها حق الطلب او التوصية فقط.
وهنا فان القانون اعطى صاحية منح اجازة تأس�يس الحزب 
للمفوضي�ة، يف ح�ني ل�م يمنحها صاحي�ة تجمي�د الحزب او 
س�حب اجازته.. وكان من ب�اب اوىل ان تمنح كلتا الصاحيتني 
للمفوضية، مع امكانية الطعن بقرارها امام محكمة املوضوع، 
الن ذلك س�يعطي املفوضي�ة زخماً قانونياً اكر يف ممارس�تها 
الختصاصها املتمثل ادارة االنتخابات وتنفيذها، وكذلك الرقابة 
عىل الحمات االنتخابية وتنظيمها عىل وفق القوانني االنتخابية 

النافذة.
ثانياً: املواطنة اس�اس الديمقراطية: اشارت املادة )5( اوالً من 
القان�ون اىل اآلتي )يؤس�س الح�زب او التنظيم الس�يايس عىل 

اس�اس املواطن�ة وبما ال يتعارض مع احكام الدس�تور(. وهنا 
نس�لط الضوء عىل س�ابقة ايجابي�ة مهمة من خال االش�ارة 
اىل املواطنة كركيزة اس�اس للديمقراطي�ة، وهي انتقالة نوعية 
نعتقد بأهميتها يف بناء الوحدة الوطنية يف الباد مع االشارة اىل 
ان الدس�تور والعديد من القوان�ني ذات العاقة قد اغفلت عنها 

يف موارد عدة.
اال انه ويف السياق ذاته نجد ان هناك اغفاالً عن املواطن، خاصة 
فيما ورد يف املادة )32( ثانياً من القانون والتي تش�ري اىل اآلتي 
) تحجب االعانة من الحزب او التنظيم السيايس ملدة )6( اشهر 
بطلب مس�بب م�ن دائ�رة االحزاب وبن�اًء عىل ام�ر قضائي يف 
حالة ارتكابة احدى الحاالت التالية: )أ( قيامة بعمل من ش�أنه 
االعتداء ع�ىل حقوق وحريات مؤسس�ات الدول�ة واالحزاب او 

التنظيمات السياسية او املنظمات غري الحكومية(.
وهن�ا اغفل القان�ون املواط�ن وممتلكاته يف ح�ال تعرضها اىل 
التج�اوز ك�رشط لحجب االعانة او س�حب االج�ازة، وهي من 
االمور التي نعتقد بأهميتها ألن املواطن هو جوهر الديمقراطية 
وهدفها، كما انه مصدر السلطات، بحسب ما ورد يف الدستور.

ثالثاً: الديمقراطية الداخلية يف بنية الحزب: ان التجارب الدولية 
تش�ري اىل ان قوان�ني االح�زاب يج�ب ان تنظ�م الديمقراطيات 
الداخلي�ة يف بنية الحزب، وذلك من خال وجود انتخابات دورية 
النتخ�اب رئيس الحزب او امينه الع�ام ونوابه، وذلك من خال 
االشارة يف النظام الداخيل للحزب، مع التأكيد عىل ان االنتخابات 
يج�ب ان تكون ب�ارشاف الهيئ�ات االنتخابية وبوج�ود قضاة 
يصدق�ون ع�ىل تلك املحارض كرشط اس�ايس لتس�جيل الحزب 
واعتماده، والذي يسمح بالتداول الدوري لرئاسة الحزب، وبما 
يق�ود اىل تأس�يس احزاب ذات طابع مؤس�ي مس�تند اىل اطر 

ديمقراطية رصينة.
وقد اش�ار القانون اىل ذلك بص�ورة عامة من خال تأكيده عىل 
اعتم�اد االطر الديمقراطية، ولم ي�رش رصاحة اىل ماهية االطر 
الديمقراطية، وكذلك لم يرش اىل االنتخابات الدورية كأساس يف 
اختي�ار رئيس الحزب او امينه... وهو ما جاء يف نص املادة )6( 
اوالً )يعتم�د الحزب او التنظيم الس�يايس االليات الديمقراطية 

الختيار قيادات الحزب او التنظيم السيايس(.
رابعاً: الرش�د الس�يايس اساس العمل الس�يايس: اشارت املادة 
)9( اىل اآلتي )يشرتط يف من يؤسس حزب او تنظيم سيايس ان 
يكون قد اكمل الخامسة والعرشين من العمر ومتمتعاً باالهلية 

القانونية(.
وهن�ا نش�ري اىل ان الس�ماح اىل من اكمل الخامس�ة والعرشين 
بتأس�يس حزب يتن�اىف مع الدس�تور وقوان�ني االنتخابات ألن 
االخرية اعطت حق الرتش�ح لعضوية مجل�س النواب ملن اكمل 
الثاثني من العمر، ومن ثم الس�ماح ملن هو دون ذلك من العمر 
اىل تأس�يس ح�زب يتناقض بش�كل كبري مع رشوط الرتش�ح 
ال�واردة يف القان�ون، ناهيك عن ان س�ن الخامس�ة والعرشين 
هي ليس�ت الس�ن الكافية للنضوج والرشد السياسيني..وربما 
يقول البعض ان قوانني االنتخابات قد اعطت حق االنتخاب ملن 
اكمل سن الثامنة عرشة، وهنا نقول ان املشاركة يف االنتخابات 
واالدالء باالص�وات تختل�ف عن تأس�يس حزب يحم�ل يف بنيته 

رؤية سياسية الدارة الدولة.
والنقط�ة الجوهري�ة االخ�رى ه�ي ان ذل�ك سيس�هم ايضاً يف 
تأس�يس العديد من االحزاب غري الفاعلة سياسياً، اذا ما اخذنا 
بنظر االعتبار ان زيادة عدد االحزاب السياس�ية عن املقبول قد 

يشتت العمل السيايس.
خامساً: الرقابة عىل التمويل واالنفاق: 

ان عملية تمويل االحزاب هو لغرض 
تحقيق تكاف�ؤ الفرص وايجاد فرص متس�اوية ب�ني االحزاب 

املتنافسة يف االنتخابات، اال 
ان:

1 - تموي�ل االحزاب من خ�ال تقديم اعانة مالية تندرج ضمن 
املوازنة العامة للباد قد 

يثقل كاهل الدولة خاصة ان العراق يعاني 
من ازمة مالية حادة وضعف يف البنى االقتصادية، وان تخصيص 
اعان�ات هو امر ال يتناس�ب م�ع الوضع امل�ايل واالقتصادي يف 

الباد.
2 - اش�ارت املادة )44( اىل االتي ) تتوىل دائرة ش�ؤون االحزاب 

توزي�ع املبلغ ال�كيل لاعانة املالي�ة عىل االحزاب وفقاً للنس�ب 
االتية:

- )20( باملئة بالتس�اوي عىل االحزاب املسجلة عىل وفق احكام 
القانون.

- )80( باملئة عىل االحزاب املمثلة يف مجلس النواب عىل وفق عدد 
املقاعد التي حاز عليها مرشحوها يف االنتخابات النيابية(.

وهو ما يعني ان مبلغ االعانة س�وف يقس�م اىل قس�مني االول 
بواقع )20( باملئة يوزع لجميع االحزاب قبل االنتخاب، والثاني 
)80( باملئ�ة يوزع اىل االحزاب الفائزة بنس�بة عدد املقاعد التي 
فاز بها الحزب... وهذا ما اش�ارت اليه املادة )44( ثالثاً )يعمل 

باحكام هذه املادة يف االنتخابات النيابية القادمة(.
وهن�ا نتس�اءل: م�ا الغاي�ة م�ن ذل�ك التموي�ل بع�د انته�اء 

االنتخابات؟
3 - اش�ارت امل�ادة )37( ثاني�اً اىل االت�ي )تمن�ع كل الترعات 

املرسلة من اشخاص او دول او تنظيمات اجنبية(.
يف حني ان املادة )41( اوالً اشارت اىل االتي )عىل الحزب االمتناع 
عم�ا يأتي: قبول اموال عيني�ة او نقدية من اي حزب او تنظيم 
س�يايس او جمعية او منظمة او شخص او اية دولة اجنبية اال 

بموافقة دائرة شؤون االحزاب(.
وهنا نجد ان هناك تناقضاً واضحاً فيما ورد يف املادة )37( ثانياً 
م�ن منع قاط�ع بقبول الترعات من جه�ة اجنبية، ويف ما ورد 
يف امل�ادة )41( اوالً الت�ي اش�رتطت قبول الترع�ات من الجهة 

االجنبية بموافقة دائرة شؤون االحزاب!.
ومن خال ما تقدم حاولنا تسليط الضوء 

عىل قانون االحزاب من خال الوقوف 
عىل الفرص التي وفرها والتحديات 

التي سلطها، تاركني للمرشع وللزماء 
من اصح�اب االختصاص والباحثني واملعنيني بهذا الش�أن من 
تس�ليط االضواء عىل هذا القانون الذي يعتقد الجميع بأهميته 

للحياة السياسية.
ماحظ�ة: اآلراء ال�واردة يف هذه املقالة هي آراء ش�خصية وال 

تمثل رأي املفوضية.

قراءة يف قانون األحزاب السياسية
د. رعــد سامي عبد الرزاق التميمي
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ُيحي�ي النجم كاظم الس�اهر، سلس�لة من 
الحفالت الفنية في ش�هر س�بتمبر- أيلول 
الجاري، أوالها ستكون على البحر مباشرة 
وس�يقام المس�رح ف�ي اله�واء الطلق على 
ش�اطئ البحر الميت، الذي يبعد من العاصمة 
األردني�ة عم�ان ع�ّدة كيلومترات، يوم التاس�ع 

عشر من هذا الشهر.
البطاقات بدأت بالنفاد

وعلمت نواعم م�ن مصادر متابعة ف�ي األردن للحفل، أّن 
مبيعات التذاكر تس�ير على ما ُيرام، حت�ى إّن بعض فئات 
بطاق�ات الحفل قد ب�دأت بالنفاد، وخصوص�اً أّن جمهور 
الساهر في فلسطين المحتلة، سيكون حاضراً في الحفل 
الكبير، وهو الجمهور الذي لطالما طالب بحضور الساهر 
إلى فلس�طين بع�د أخبار تحّدثت ع�ن ذل�ك، إاّل أّن مكتب 
الس�اهر نفى ذلك نهائياً، وها ه�و في األردن القريبة من 

فلسطين سيغني قبل عيد األضحى بأيام.
حفل بوجه هيفا ووائل

بع�د األردن يتوجه النج�م العراقي إلى بي�روت، ليحيي 
حف�اًل فني�اً آخ�ر ضم�ن إط�ار حف�الت عي�د األضحى 

المبارك، وسيكون تحت إشراف شركة "دوبل إيت"، وحسبما 
يظهر واضحاً في األفق، فإّن "خصمي" الساهر في هذا اليوم، 
س�يكونان النجمي�ن وائل كف�وري و هيفا وهب�ي، في حفٍل 
غنائي آخر ُعلَِم أّنه س�ُيقام في الرابع والعش�رين من الجاري 
في فندق الفينيس�يا بيروت، وهذه ليس�ت الم�ّرة األولى التي 

يجتمع فيها النجمان الزميالن على خشبة مسرٍح واحد.
مفاجآت وألبوم جديد

هذا ويطير القيصر مباشرًة بعد حفله اللبناني، إلى إمارة دبي 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة، لحيي حفالً س�يكون األخير 
ل�ه هذا الش�هر ضمن جدول حف�الت العيد أيضاً ي�وم 27 من 
س�بتمبر، ومن المتوقع أن يقّدم الس�اهر عدة مفاجآت خالل 
حفالت�ه القادمة، وس�يؤدي أغنيات من ألبوم�ه الجديد الذي 
أوش�ك على طرحه، وال�ذي من المنتظر صدوره خالل ش�هر 

ديسمبر- كانون األول ويضّم 11 أغنية، اختارها الساهر.
فيما تؤكد معلومات، أّن توزيع األلبوم سيذهب باتجاه شركة 
بالتينوم ريكوردز من حيث نش�ره في الوطن العربي، على أن 
يبدأ الحقاً إنجاز المرحلة الثانية من برنامج "ذا فويس كيدز"، 
الذي س�يعرُض في وقٍت الحق على شاشة MBC نفسها، إلى 

جانب النجمين تامر حسني و نانسي عجرم.

�

علم  من مصادر خاصة أن النجم السوري سلوم حداد سيكون 
حاضراً على الشاشات خالل الفترة القصيرة المقبلة، من خالل 
بطولة مسلسل البيئة الشامية "صدر الباز" للكاتبين بتول ورد 

ورامي المدني وإخراج تامر إسحاق.
وكانت نواعم قد نشرت خبراً يفيد بوقوع المسلسل في مشاكل 
قضائية منعت عرضه خالل شهر رمضان المبارك الماضي، إاّل 
أّن مدير ش�ركة "الرجا" المنتجة للعمل أكد في تصريح خاص 
لنواعم أّن العمل توّقف لفترة ولكّنه س�ُيعرض على الشاش�ات 

خالل الفترة القصيرة المقبلة.
وأضاف المنتج س�هيل الرج�ا في حديثه ل�"نواع�م": "العمل 
س�ُيعرض ونس�تعّد إلنجاز جزء ث�اٍن منه حيث باش�ر الكاتب 
م�روان قاووق بكتابة النص على ان يكون جاهزاً خالل الفترة 

القريبة المقبلة لينطلق التصوير قريباً".

بع�د ان حصل�ت الممثل�ة ش�يري عادل 
عل�ى راح�ة لم�دة ي�وم واح�د، ع�ادت 
اليوم لتس�تأنف تصوير مش�اهدها من 
مسلسلها "البيوت أس�رار" في منطقة 
6 أكتوب�ر واش�ارت عادل انه�ا حصلت 
على يوم للراحة بس�بب تكثيف ساعات 

التصوير من قبل المخرج.
مسلس�ل "البي�وت أس�رار" بطولة هنا 
شيحا وش�يري عادل ،آيتن عامر، كريم 
قاس�م، نس�رين أمي�ن، وعمر الس�عيد 
وغيره�م م�ن الممثلي�ن، إنت�اج طارق 

الجنايني، ومن إخراج كريم العدل.

جيني إسرب تبدأ موسمها الدرامي بـ"خاتون"
تلقت النجمة جيني إس�بر أولى العروض للموس�م المقبل من خالل المسلس�ل السوري خاتون 

تزامنا مع اتفاقها مع شركة لبنانية على بطولة في مسلسل "المصلى".
وفي تصريحات صحفية أكدت جيني أنها تنتظر في الوقت الحالي اإلشارة للبدء بتصوير دورها 

في مسلسل خاتون من دون أن تعطي تفاصيل حول االمر.
واكدت أنها تمر بمرحلة قراءة للشخصية لتكون باكورة ظهوراتها في موسم 2016.

في الجانب اللبناني من المش�اريع أكدت اقترابها م�ن تصوير دور بطولة في المصلى من دون 
أي تفاصيل ايضا.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد
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التشويق يف املسلسالت
 ان اس�تبدال وتغيير الش�خوص في المسلسالت 
الدرامية يؤثر بشكل وباخر على عنصر التشويق 
والمتابع�ة م�ن قب�ل الجه�ور المش�اهد وكم�ا 
حص�ل في )ليالي الحلمية( في اجزائه  الخمس�ة 
)ومناوي باشا( في اجزائه الثالث .. وكما حصل 
وحتى اليوم مع مسلسل )باب الحارة( في اجزائه 

السبعة ..

حيث حدث مثل ذلك االس�تبدال والتغيير بالنسبة 
للش�خوص التي ادى ادواره�ا الفنانين .. والدليل 
ان غياب الفنان وفي�ق الزعيم بعد رحيله قد ترك 
اثر كبيرا على المسلس�ل في جزئي�ه االخيرين .. 
حي�ث كان الممث�ل البدي�ل صبري بعي�دا عن مأل 
الفراغ في دوره بس�بب التباعد بين الشخصيتين 

... بين شخصية )الزعيم( !!

كما ان غي�اب الفنانة منى واص�ف )ام جوزيف( 
العالقة بالذاكرة له اثره ايضا !!

اما ش�خصية )ابو شهاب( الذي لعب دوره الفنان 
سامر المصري في االجزاء االولى والتي ما زالت 
قيد الترق�ب م نقبل المش�اهدين والذين يتمنون 
عودت�ه كم�ا اثر ايضا غي�اب ابو عص�ام )عباس 
الن�وري( في احد االجزاء .. ولقد س�جلت عودته 

حاف�زا لمتابعة  المسلس�ل في جزئيه الس�ادس 
والسابع !!

اضافة الى حضور  الفنان ايمن زيدان الذي اعطى 
قيمة للعمل !!

كم�ا ان الفنان مصطف�ى الخاني قد ع�اد لدوره 
الس�ابق )النم�س( الذي لعبه في االج�زاء االولى 

بعد ان لعب دور )الواوي(  في الجزء السادس !!

وال�ذي وددت ذك�ره ان تواص�ل الممثل مع دوره 
ال�ذي )ابت�دأه  م�ع المسلس�ل يت�رك لن�ا عالمه 
صحيحة تدفع بالمشاهد الى  المتابعة و بروح من 
التش�ويق .. وبالتالي تكتمل عن�ده تنامي الذائقة 
الوجدانية باكمل اوجهها الى جانب التذوق الفني 
لغ�رض اس�تكمال الفائ�دة المرج�وه م�ن خالل 

التواصل مع اجزاء المسلسل وبشغف !!.
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من أرق�ى أص�وات الجي�ل الجديد للموس�يقى 
المغربية، س�طع نجمه في الموس�م األول من 
برنامج »أحلى صوت«. وعدته الفنانة ش�يرين 
بعمل مش�ترك عب�ر األثير، وأك�دت الوعد أثناء 
مش�اركته وزميل�ه فري�د غن�ام لها ف�ي حفلة 

موازين لعام 2013، لكنها لم تِف بالوعد بعد. 
جعله إص�راره على التحدي يصّم�م على تثبيت 
لون�ه ف�ي الس�احة الفنية. ع�ن جدي�ده الفني 
وأش�ياء أخرى، كان لنا هذا الح�وار مع الفنان 

الشاب محمد عدلي.
• طرحت أغنية منفردة »حالة خاصة«، هل هي 

حالة خاصة تعيشها بالفعل؟
إذ  األخي�ر  الفن�ي  مول�ودي  خاص�ة«  »حال�ة 
تصف األج�واء الممي�زة والمفعمة بالس�عادة 
الت�ي قد يعيش�ها أي عاش�ق. حالي�اً، ال أعيش 
ه�ذه الحالة الخاصة، بل أتمنى أن أعيش�ها في 
المستقبل ألنني ما زلت أؤمن بالمشاعر النبيلة 

واالرتباطات الصادقة. 
ف�ي »حالة خاصة«، أعتبر نفس�ي فناناً مغربياً 
عربياً يس�ير ض�د التيار، بخط�ى ثابتة، ليوصل 

إلى الجمهور فناً هادفاً وراقياً.
• يأت�ي اصدار ه�ذه االغنية الس�ينغل الخامس 
بفت�رة زمنية غي�ر بعيدة عن أغني�ة »خلوني«، 
هل تهدف من خ�الل هاتين األغنيتين إلى إثبات 

وجودك في ساحة مليئة باالنتاجات؟
لق�د أص�درت »خلون�ي« كأغني�ة منف�ردة في 
أي�ار/ ماي�و 2014 ث�م على ش�كل فيديو كليب 
في كان�ون األول/ديس�مبر 2014، والمدة بين 
األغنيتين س�نة تقريباً، هي فت�رة غير متقاربة 
ولكنه�ا مقبولة في اس�تراتيجية طرح األغاني 

المنفردة.
وإثب�ات الوجود في س�احة مليئ�ة باإلنتاجات 
يكون أيضاً بالمشاركة في البرامج التلفزيونية، 
وإحياء الحف�الت والمهرجانات والتواصل عبر 

المواقع االجتماعية.
• كل أعمال�ك م�ن تلحين�ك وإنتاج�ك، أال تث�ق 
بالكّت�اب والملحني�ن المغاربة رغ�م أن البعض 
منه�م برع�وا ف�ي إيص�ال األغني�ة المغربي�ة 

ونجاحها؟
نعم، كل أعمالي من كلماتي وألحاني 

ورؤيت�ي الفنية ف�ي التوزيع. 
لق�د التقي�ت ب�كل الكّت�اب 

المغارب�ة،  والملحني�ن 
والكثي�ر منه�م أصدق�اء 
ف�ي  برع�وا  ممي�زون 
إيص�ال األغني�ة المغربية 
أرى  ولكنن�ي  ونجاحه�ا، 

أن أعماله�م تليق بالفنانين 
بالنس�بة  أم�ا  اآلخري�ن. 

الفني�ة  فش�خصيتي  إل�ّي، 
معق�دة برفضه�ا النمطية 

وانفتاحها على ألوان 

مختلفة، وهذا ما أصفه ب� »حالة خاصة«. 
• تطم�ح إل�ى أن تص�ل باألغني�ة المغربية إلى 
أبعد حدود، هل أنت راٍض عن مس�توى األغنية 
المغربية التي يروج لها بعض الفنانين المغاربة 

والمشارقة؟
األغني�ة المغربي�ة تش�هد مرحلة ثوري�ة، الكل 
يش�جعها ولكنه�م ال يتطلع�ون إل�ى تاريخه�ا 
ومراحل تطورها والعراقيل التي تجتاحها. 
فلما أصبح اإلنتاج سهالً والترويج أسهل 
بعيداً من الرقاب�ة، اتجه معظم الفنانين 
نحو األغني�ة المغربية، إما لفك قيودها 
وإطالقه�ا إلى العالمي�ة أو للذهاب بها 
إلى س�وق محلية بم�ا تتيحه من فرص 

عبر المهرجانات والحفالت. 
•  معظ�م الفنانين المغاربة الش�باب 
س�طع نجمه�م ف�ي برام�ج عربي�ة، ما 
األس�باب التي تجعل المغ�رب ضعيفاً في 

صناعة النجم؟
فعالً، معظم الفنانين المغاربة س�طع 
نجمهم من برام�ج عربية، 
إلى  عودتهم  ولدى 
تنطفئ  المغ�رب 
م�ن  األض�واء 
ليبدأوا  حولهم 

من نقط�ة الصفر، فالمغرب بلد زاخر بالفنون، 
لكن طريق�ة إيصالها ال ت�زال تقليدية. صناعة 
النج�م تعتمد على الدراس�ة والدراية والتمويه، 
تس�تجيب تغيير األطر وتزويدها بش�باب قادر 
عل�ى النهوض به�ذه الصناع�ة، فالنجم منتوج 
يج�ب اختي�ار محت�واه، تحدي�د قيمته، رس�م 
خطاه واالجتهاد والنجاح في أس�اليب ترويجه 
بطرق حديثة... هذه األمور ال نزال نفتقدها في 

المغرب. 
•كنت م�ن ألمع خريجي برنامج »أحلى صوت« 
في موس�مه األول والذي فتح لك باب الشهرة، 
ه�ل هن�اك عم�ل مش�ترك يجمع�ك بالفنان�ة 
شيرين، خصوصاً أنك غنيت معها في مهرجان 

موازين؟
مشاركتي في »أحلى صوت« في موسمه األول 
فتحت ل�ي أبواب الش�هرة واس�عًة، خاصة في 
مصر حيث كانت القديرة ش�يرين راعية الفريق 

الذي كنت أنتمي إليه.
فف�ي البرايم نصف النهائي، لما علمت ش�يرين 
أنني س�أغادر البرنامج، وعدتني مباش�رة على 
الهواء بعمل مشترك في ألبومها الجديد، وعندما 
التقينا في موازي�ن، أكدت لي مجدداً في الندوة 
الصحافية التي عقدتها، أن العمل ال يزال قائماً، 
لك�ن ليس بالضرورة أن يكون في إطار ألبومها 

الجدي�د. ومن حينها لم أتل�قَّ أي خبر من فريق 
عملها... حاول�ت االتصال بها لكنها غّيرت رقم 
هاتفها. لم أتوقف يوماً عند وعد من الوعود، بل 

أجتهد وأبدع ألستميل جمهوراً عريضاً. 
•- التقي�ت محبي�ك ف�ي مهرج�ان موازين في 

دورته األخيرة، تجربة موازين ماذا تشكل لك؟
مش�اركة أي فنان مغرب�ي في بداية مش�واره 
الفني في مهرجان موازين، ثاني أكبر مهرجان 
ف�ي العالم، ُتعد حافزاً مهماً لتطلعات مش�واره 
االحترافي، فني�ًا وإعالمياً، وتمكنه من االلتقاء 
بجمه�وره وإبراز إمكاناته ف�ي األداء والتفاعل 
مع محبيه، تحّمست كثيراً لخوض هذه التجربة 

وفخور جداً بهذه المشاركة.
•لقذ منحت العديد من األلقاب خالل مش�اركتك 

في »ذا فويس«، ماذا عنى لك ذلك؟
خالل البرنامج، تعمدت شيرين وضعي في قالب 
األغنية الرومانس�ية. س�عدت بتأث�ر المدربين 
األربعة بإحساس�ي الص�ادق و»المرهف« كما 
وصف�وه، وهن�اك م�ن ش�ّبهني بالفن�ان وائل 
كف�وري، وف�ي البراي�م األخي�ر وصفون�ي ب� 
»عندلي�ب العهد الجدي�د« بعد أدائ�ي أغنية »أي 

دمعة حزن«.
أما اآلن فهناك من يلّقبني بخليفة الراحل محمد 
الحيان�ي، وبعم�رو دي�اب المغرب بع�د إصدار 
»حال�ة خاص�ة«... كل ه�ذه األلقاب تس�عدني 

وتشّرفني.
•أي األصوات المغربية والعربية أقرب اليك؟

األصوات المغربية األقرب إلي: المرحوم محمد 
الحيان�ي والعمالقة نعيمة س�ميح، ثم من جيل 
الش�باب هناك هدى س�عد، غاني قباج وعصام 
كمال وآخ�رون... أم�ا في الش�رق فأنتمي إلى 
م�دارس عدة: في�روز، وردة الجزائري�ة، أنغام، 
ش�يرين، وديع الصافي، كاظم الساهر، مروان 
خوري، عمرو دياب، تامر عاش�ور وملك الراي 

الشاب خالد.
• تعشق اللون الكردي، هل هو عشق دفين؟

فعالً هو عشق دفين، فالفن الكردي يغذي ذوقي 
ويهذب كياني عبر أصواته وألحانه ومواضيعه 

وطريقة أدائه وأصفه ب� »القوة الهادئة«.
• أال تفكر بإعادة غناء روائع االغنية المغربية، 

سواء التراثية او العصرية؟
بلى، أعمل وفريق عملي على بلورة هذه الفكرة، 
ونحن ف�ي مرحلة اختي�ار األغنية التي س�يتم 

االشتغال عليها. 
فمن واجب كل فنان ش�اب له قاعدة جماهيرية 
شابة وطنياً وعالمياً، إعادة غناء روائع االغنية 
المغربي�ة، س�واء التراثية أو العصرية، بش�كل 
ش�بابي إلحيائها من جديد والتعريف بصاحبها 

واالعتراف بموروثه الفني.
• أال تفك�ر في دخ�ول عالم التمثي�ل؟ وهل من 

عروض عمل في هذا اإلطار؟
خضت المغامرة، وكان�ت تجربة صعبة، بحيث 
اقترح علّي دور البطولة في مسلسل مغربي من 
ثالثين حلق�ة، وأُعجبت كثيراُ بال�دور وصّورنا 
الحلق�ة التجريبية ليعرضها المنتج على قنوات 

التلفزة لالتفاق على الخطوات المقبلة.

حممد عديل: »عمرو دياب املغرب«.. يرّشفني هذا اللقب

الساهر ُينافس هيفاء ووائل يف حفالت العيد



أقيم�ت مس�اء أم�س  االول ن�دوة تكري�م 
فاعلي�ات  ضم�ن  ب�در  سوس�ن  الفنان�ة 
مهرجان اإلس�كندرية ل�دول حوض البحر 
المتوسط وس�ط حضوٍر جماهيري كبير، 
وس�عادة ظه�رت واضحة عل�ى مالمحها 
ومن خ�الل حديثه�ا بالندوة، حيث أش�اد 

الحضور فيها وبأدائها التمثيلي. 
   القاه�رة: تحول�ت ن�دوة تكري�م الفنانة 
سوس�ن بدر ف�ي مهرج�ان اإلس�كندرية 
الس�ينمائي أم�س إلى ما يش�به التظاهرة 
لشدة إقبال محبيها من الجمهور والفنانين 
الذين أشادوا باألعمال الفنية التي قدمتها، 
علم�اً أن البع�ض قد اضط�ر للجلوس على 

األرض لضيق المكان.
وكان�ت الفتة مالم�ح الفرح باإلبتس�امة 
التي اعتلت طيلة الوقت وجه المكرمة التي 
عّبرت عن س�عادتها باإلقب�ال الجماهيري 
الكبي�ر ال�ذي ش�هدته الن�دوة، باإلضاف�ة 
لحض�ور ع�دد م�ن الفنانين منهم س�امح 
إيه�اب  مصطف�ى،  نش�وى  الصريط�ي، 
فهم�ي، المخ�رج خال�د الحج�ر وغيرهم. 
وتحدث�ت خالل الن�دوة التي أداره�ا الناقد 
ط�ارق الش�ّناوي ع�ن مس�يرتها الحافلة 
باألعمال الفنية، وس�عادتها باألدوار التي 
قدمتها وعدم ش�عورها بتأخ�ر النجومية 
مقارن�ة بفنانات جيلها، مؤك�دة على أنها 
ترى نفس�ها حققت النجومي�ة في الوقت 
المناس�ب بعدما أصبح لديها تراكم خبرات 

طويلة األمد.
وإذ أضاف�ت أنه�ا اس�تفادت م�ن كل عمل 
قدمت�ه حت�ى فيلم "متع�ة جدي�دة" الذي 
اش�تركت فيه بداياته�ا الفني�ة وتعرضت 
بس�ببه لهج�وم ح�اد جعله�ا تتوقف عن 
التمثي�ل لمدة 3 س�نوات حي�ث أنجبت في 
تل�ك الفترة ابنته�ا، لفتت إل�ى أن قناعتها 

الش�خصية ب�أن كل ش�يء ل�ه أوان.  كما 
أك�دت عل�ى أنها ال ب�د أن تحب ال�دور قبل 
الموافقة عليه، مش�يرًة إلى أنها تدقق في 
كافة التفاصيل الخاصة بالدور من مالبس 
وماكياج وتح�ركات وطريقة الحوار حتى 

تقدمه بقناعة ورضا.
وعّب�رت عن س�عادتها بالتع�اون مع عدد 
كبير من صّناع السينما أبرزهم المخرجين 
الراحلي�ن ش�ادي عب�د الس�الم ويوس�ف 
ش�اهين، باإلضافة إلى الس�ندريال س�عاد 
حسني والفنان عادل إمام، مشيرًة ألهمية 
دور المخ�رج وكات�ب الس�يناريو بإخراج 
أفض�ل ما لدى الممثل أم�ام الكاميراً لجهة 
الموهب�ة والجوانب التي يكتش�فها خالل 
أدائ�ه لعم�ٍل متقن. وأضاف�ت موضحة أن 
المخ�رج يش�به المايس�ترو ال�ذي تك�ون 
ل�ه رؤي�ة فيم�ا يقدمه، مش�يرًة إل�ى أنها 
استفادت كثيراً من المخرجين الذين عملت 
معه�م. كما أكدت أنها ال تفكر في اإلعتزال 
واإلبتعاد عن التمثيل مهما كانت األس�باب 

ألن التمثيل هو كل حياتها. 
ه�ذا وتحدث خالل الندوة عدد من الفنانين 
منه�م نش�وى مصطف�ى، المنت�ج محمد 
الع�دل، المخرج خال�د الحجر الذي�ن أثنوا 
على موهبة "بدر" وشخصيتها، باإلضافة 
إل�ى الناقد طارق الش�ناوي الذي أثنى على 
تقبلها للنقد واستفادتها منه 

في اختياراتها.

كش�فت النجمة س�يديف إيفيتش�ي الش�هيرة ف�ي الوطن 
العربي بشخصية " ميرنا"، عن النجمة التركية التي تجذب 
إنتباهها بإس�تمرار وتعتبرها األفضل.وقالت: "أعشق أداء 
الممثل�ة توبا بويوكس�تون، وتعجبني نظراتها وأس�لوبها 

وشخصيتها التمثيلية، ال أريد أن أظهر كمجنونة بها ولكني 
اُحبه�ا كثيراً".وأضاف�ت إيفيتش�ي: "أريد أن أش�اهد أفالم 

جديدة لها في الفترة المقبلة، وال أرغب أن تركز على 
الدراما فقط".

�

ف�ي ظاهرة ملفت�ة، ابتدعت فنانات “تقليعة” جديدة للتعبير عن دع�م األندية األوروبية التي 
يش�جعنها. فعلن ذلك عبر حضور المباريات في الملعب، أو ارتداء ال� “تي شيرتات” الخاصة 
بفريقهن المفضل.في المقابل، خضعت أخريات لجلس�ات تصوير ب� “تي شيرتات” فريقهن 
المفّض�ل. آخر هؤالء غادة عبد الرازق التي نش�رت صورتها وهي ترتدي “تي ش�يرت” نادي 

برشلونة اإلسباني من داخل مدرجات استاد “كامب نو” في مدريد.
أما يارا اللبنانية، فتعتبر من أكثر الفنانات تشجيعاً ودعماً لفريق برشلونة. تحرص يارا دوماً 
على متابعة المبارايات ومش�اركة محبيها صورها وهي ترتدي “تي ش�يرت” ميس�ي العب 
برش�لونة. كما تحتفل هي وطفلها عند فوز الفريق.وظهرت درة ب� “تي ش�يرت” برش�لونة 
برفقة الفنان حس�ن ال�رداد فى ملعب “كامب نو” في برش�لونة، لحضور إح�دى المباريات 
هناك.ونش�رت أيضاً ديانا كرزوان وس�اندي صوراً عبر حساباتهما حيث أعربتا عن دعمهما 
لفريق برش�لونة.كذلك، خضعت دومينيك حوارني وابنتها لجلسة تصوير وهما ترتديان “تي 

شيرتات” األرجنتين. وهذا ما فعلته هيفا وهبي التي ظهرت ب� “تي شيرت” برشلونة.

انته�ى الفنان محيي إس�ماعيل أخيراً من تصوي�ر فيلم وثائقي عن 
حيات�ه الفني�ة والش�خصية، مؤك�داً أنه بذل�ك يغلق الب�اب أمام أي 
محاوالت يمكن أن تسيء إليه أو تشّوه تاريخه، إذا ما تم تقديم قصة 
حياته بعد رحيله، مثلما حدث مع نجوم كثيرين تم تجس�يد قصص 
حياته�م، كما أن حياته الش�خصية كانت بعيدة ع�ن األضواء، لذلك 
كان يهم�ه أن يقدمه�ا بطريقة صحيحة بدالً م�ن اإلضافة والحذف 
اللذي�ن يق�وم بهما بعض المؤلفي�ن. وأوضح أن كثي�راً من النجوم 
العالميين فعلوا ذلك، وأن مشواره الفني الذي يمتد إلى ما يقرب من 
خمسين عاماً يسمح له بذلك. وأضاف أنه يعتبر هذا الفيلم الوثائقي 
درساً لمن يرغب في االستفادة من تاريخه من دون أي غرور! الفيلم 
مدته ساعتان، وهو من إنتاجه وإخراج ورشة إخراجية عملت تحت 

إشرافه، ومن المفترض أن يطرح قريباً.

القاه�رة: أعل�ن الفن�ان ع�زت أب�و ع�وف عن 
ارتباط�ه بمديرة أعماله أمي�رة التي تعمل معه 
 et منذ 12 سنة. وأضاف في حواره مع برنامج
بالعربي على شاش�ة قناة mbc أن زواجه منها 
جاء بعد 3 س�نوات عاش�ها وحي�داً عقب وفاة 
زوجته األولى، مشيراً إلى أنه كان حريصاً على 
اختيار زوجة ترافقه وتتحمل ظروفه الصحية 

خالل الفترة الحالية.
ُيذك�ر أن "أب�و ع�وف" كان قد خض�ع لجراحة 
القل�ب قب�ل نح�و أس�بوعين حي�ث خ�رج من 
المستشفى بعد تعافيه بشكٍل كامل من األزمة 

الصحية التي مّر بها.

ما هو مصري عرص احلريم إليناس الدغيدي؟
لّم�ا تجّه�ز المخرجة إين�اس الدغيدي، لمسلس�لها "عص�ر الحريم"، وه�و ما يدعو 

للتس�اؤل إلى أين وصل العمل الذي أعلنته قبل س�نوات، وكانت من قبل قد صّرحت 
بأّنه يتش�ابه مع مسلسل "س�رايا عابدين" من ناحية السيناريو والفكرة، لتعود 

وتؤّكد اختالف العملين، وإن كانا يتناوالن الفترة الزمنية نفسها.

التشويق يف املسلسالت
 ان اس�تبدال وتغيير الش�خوص في المسلسالت 
الدرامية يؤثر بشكل وباخر على عنصر التشويق 
والمتابع�ة م�ن قب�ل الجه�ور المش�اهد وكم�ا 
حص�ل في )ليالي الحلمية( في اجزائه  الخمس�ة 
)ومناوي باشا( في اجزائه الثالث .. وكما حصل 
وحتى اليوم مع مسلسل )باب الحارة( في اجزائه 

السبعة ..

حيث حدث مثل ذلك االس�تبدال والتغيير بالنسبة 
للش�خوص التي ادى ادواره�ا الفنانين .. والدليل 
ان غياب الفنان وفي�ق الزعيم بعد رحيله قد ترك 
اثر كبيرا على المسلس�ل في جزئي�ه االخيرين .. 
حي�ث كان الممث�ل البدي�ل صبري بعي�دا عن مأل 
الفراغ في دوره بس�بب التباعد بين الشخصيتين 

... بين شخصية )الزعيم( !!

كما ان غي�اب الفنانة منى واص�ف )ام جوزيف( 
العالقة بالذاكرة له اثره ايضا !!

اما ش�خصية )ابو شهاب( الذي لعب دوره الفنان 
سامر المصري في االجزاء االولى والتي ما زالت 
قيد الترق�ب م نقبل المش�اهدين والذين يتمنون 
عودت�ه كم�ا اثر ايضا غي�اب ابو عص�ام )عباس 
الن�وري( في احد االجزاء .. ولقد س�جلت عودته 

حاف�زا لمتابعة  المسلس�ل في جزئيه الس�ادس 
والسابع !!

اضافة الى حضور  الفنان ايمن زيدان الذي اعطى 
قيمة للعمل !!

كم�ا ان الفنان مصطف�ى الخاني قد ع�اد لدوره 
الس�ابق )النم�س( الذي لعبه في االج�زاء االولى 

بعد ان لعب دور )الواوي(  في الجزء السادس !!

وال�ذي وددت ذك�ره ان تواص�ل الممثل مع دوره 
ال�ذي )ابت�دأه  م�ع المسلس�ل يت�رك لن�ا عالمه 
صحيحة تدفع بالمشاهد الى  المتابعة و بروح من 
التش�ويق .. وبالتالي تكتمل عن�ده تنامي الذائقة 
الوجدانية باكمل اوجهها الى جانب التذوق الفني 
لغ�رض اس�تكمال الفائ�دة المرج�وه م�ن خالل 

التواصل مع اجزاء المسلسل وبشغف !!.

سوسن بدر: لن أعتزل التمثيل

ابنة نور الرشيف تتسّبب
 يف بكاء الفنانني

رسائل الكرز أول جتربة إخراجية لسوالف فواخرجي

عالم الفن

من النجمة الرتكية التي قالت عنها سيديف إيفيتيش: 
ال أريد أن أظهر كمجنونة هبا؟

بالرغ�م م�ن تماس�ك م�ي ن�ور الش�ريف منذ 
وفاة والدها، اال أّنها لم تس�تطع تمالك نفسها 
خالل ندوة تكريم نور الش�ريف في “مهرجان 
االسكندرية السينمائي”.وفور مشاهدة والدها 
أثناء عرض “بتوقيت القاهرة” الذي يعتبر آخر 
أفالم الفنان الراحل، بكت مي، فأبكت الفنانات 
والفناني�ن الذين حرصوا عل�ى حضور الندوة 
كالهام ش�اهين، والمخرجة اين�اس الدغيدي، 
وسوسن بدر، وس�ميرة عبد العزيز، والمخرج 

الفلسطيني رش�يد مشهراوي، ومنال 
س�المة، ومج�دي كام�ل، والمخ�رج 

محمد النجار.
وبدأت الندوة بعرض فيلم تس�جيلي 
عن الفن�ان الراحل تضّم�ن لقطات 
من كلمات الش�ريف خ�الل تكريمه 
في الدورة الس�ابقة من المهرجان 
وس�ط تأث�ر الحضور. كم�ا وقف 

الجميع دقيقة حداد على روحه.

الس�وري  الفيل�م  ع�رض   – القاه�رة 
الس�ورية  للممثل�ة  الك�رز"  "رس�ائل 
س�والف فواخرج�ي أم�س االثني�ن 
بمهرجان اإلس�كندرية الس�ينمائي 

في أول تجربة إخراجية لها.
وال�دة  الفيل�م  ع�رض  وحض�رت 
س�والف والفن�ان الس�وري دري�د 
لحام وزوجت�ه والفنان�ة إلهام 
ش�اهين.وتدور أح�داث الفيل�م 
ف�ي الج�والن المحتل�ة بع�د 
استقالل س�وريا عام 1946، 
 ،1967 مرورا بنكسة يونيو 
وحرب 1973، ويتحدث عن 
قصة حب بين شاب وفتاة 

على خلفية تاريخية ووطنية.
ويق�ف بطل الفيلم النجم الس�وري غس�ان مس�عود 

أمام كاميرا س�والف فواخرجي في تجربتها األولى 
كمخرجة س�ينمائية بعد أعمال تلفزيونية عديدة 

تش�اركا بطولته�ا كممثلين.وس�يعرض فيلم 
"رس�ائل الك�رز" ألول مرة في دمش�ق خالل 
الش�هر الحالي.يذكر أن مهرجان اإلسكندرية 
الس�ينمائي لدول البحر المتوسط في دورته 

ال��31، ال�ذي يترأس�ه الناق�د الس�ينمائي 
األمير أباظة، يحمل اسم الفنان المصري 

محمود ياس�ين، الذي تم تكريمه على 
مش�واره الفن�ي الطوي�ل، إضاف�ة 
إل�ى تكري�م الفنان�ة سوس�ن بدر 

والمخرج محمد عبد العزيز.

أّكدت سلمى المصري أّنها تعارض 
المواضي�ع التي طرحته�ا الدراما 
السورية هذا العام، منتقدًة جرأة 
المش�اهد وقس�اوتها، واعتبرت 
أّن مسلس�ل “غ�داً نلتقي” قصة 
متكامل�ة، بينما احت�وى “عناية 
مشددة” على مشاهد قاسية جداً.

وقالت لكاتيا اس�كيف عبر إذاعة 
“ميلودي إف إم” الس�ورية: “منذ 
بداياتي الفنية، ق�ررت عدم تأدية 

مش�اهد أخجل بها أم�ام أبنائي”.وأبدت الفنانة الس�ورية 
القديرة إعجابها بأداء معتصم النهار وأيمن عبد الس�الم 

ودانا مارديني وس�امر إس�ماعيل وغيرهم من الوجوه 
الش�ابة، وأكدت عل�ى ضرورة تنوع الش�خصيات التي 
يجس�دها الفن�ان، قائلًة: “تنوع األعم�ال للفنان مهم 

جداً وأنا لس�ت مع تكرار الشخصيات، والعمل الذي 
كان ل�ه مكانة ف�ي قلبي منذ بدايات�ي كان دوري 
في مسلسل “الجمل” ودور “امتثال” في “حمام 
القيش�اني” إلى جانب مسلس�لي “أبناء القهر”، 

و”أشواك ناعمة””.

سلمى املرصي: أرفض املشاهد التي أخجل هبا
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ياء الن�سب
ثامر اخلفاجي 

أنا العراقي. .سيدي
أنت العراق

يائي نسبي إليك
يا وطن العشاق
 من رحم أرضك

كانت والدتي
روحي فيك...

تذوب
هوى..اشتياقي
سنين..عجاف
 نأكل حصرما
وعلى خزائنك 
يتسامر الرفاق

أال يكفي ..سوط بؤس
تشهقه السماء
يلفظه جرحي..

 ...أبداً  
هذا ليس طيفك ..
....بال عناق ...
 اتعبنا الصبر..

على غيهم ...سيدي
فهم شرذمة

مردوا على النفاق
سنسقيهم... كأسا

حميما..شرابها
ونشرب ...من رافديك

كاسا..دهاق
هذه الياء...نسبي إليك
فهل عندهم..مثل يائي

تأبى إنعتاق

ش�اعرة من حل�م و الحل�م احتم�االت م�ن أول الضوء 
ال�ى نهاية المس�اء تتأمل األفق وتح�اول أن تتوحد مع 
الطبيعة وتعود الى األصول األولى فتراها شجرة تلتقط 
حب�ات المط�ر أو زهرة تبتس�م للنس�يم تس�مع همس 
النجيم�ات وهي تتكل�م عن القمر فت�أوي الى الضفاف 
لتغازل موجات النهر هذه هي ش�اعرتنا الرقيقة شيماء 

ابراهيم 
فالش�اعرة تس�تلهم الحلم وتحوله ال�ى واقع وتمضي 
بارادته�ا لتحقيق�ه , و تتأم�ل حلمه�ا وه�و يتحق�ق 
وتنش�طر الى نصفين فهي في الحلم و في نفس الوقت 
خارج الحلم ترى ماذا يحدث الحتماالته وتحوالته وهذا 
ما س�نالحظه في قصيدتها احتماالت والتي سنتناولها 

كمتذوقين للشعر
والقصيدة متكونة من أربعة أجزاء مرتبطة مع بعضها 
في المعن�ى و الغاية والهدف وتبدأ بجزاء األول وبكلمة 
ربم�ا وهذا احتم�ال ربما يكون او ال يك�ون وهو الحلم  
والع�ودة الى الطبيع�ة والتوحد معها من خ�الل التأمل 
والذهاب بعيدا في هذه الغاية و االحساس بدفء األرض 

األم التي أتينا منها واليها عائدون .
فهاهي الش�اعرة تتخيل أن األرض تبتلعها و هي تتوحد 
معها وتستجيب لها بلذة ونشوة تتنفس مع الصخور و 

تستسلم للرمال 
وتنتق�ل بن�ا م�ن مرحل�ة البصر ال�ى الش�عور وكثافة 
االحساس فهي تتوحد مع األرض باحساسها  هذا ليس 
الم�وت ب�ل حياة جديدة فه�ذا غص ش�جرة كانت ميتة 
يق�وم برحلة عبثية فوق خالياه�ا لتمنحه الحياة وهي 
تبتس�م أنها لذة البداية من جديد و ش�ريانها يتحول الى 
النسغ الصاعد والنازل في هذه الشجرة التي كانت ميتة 
و االن هي الش�اعرة على شكل شجرة لتزهر و تبدأ من 

جديد 
)1(

ربما
َسَتْبَتلُِعني األرُض هذه الليلَة

هذه القشرُة صلبٌة جدا
وأنا ال وقَت عندي

إلزالِة تلك الطبقات
ني األرُض ال بأَس أن تمتصَّ

وأن أترَك نفسي
في لذِة التسليِم لها

هذه الرماُل ناعمٌة وباردة
ودفُء أنفاِس الصخوِر

يبادُلني التنفَس
أتحسُس عنقي ..

عيناَي ثقيلتاِن
أكاُد ال أميز

بين الشعوِر وبين البصر
وغصٌن صغيٌر هارٌب

ِمن شجرٍة كانت ميتة
يقوُم برحلِته العبثيِة

فوق خالياي
أخَبرني شرياني
أنه آَن له التوقُف

بعد ما انفجرْت كلُّ الطرقاِت
المؤديِة إليه

أخَبرني أيضا أن كلَّ 
تهم األرُض َمن امتصَّ

لم يعودوا أبدا
كسابِق عهِدهم ..!

و بعد أن تحولت الشاعرة الى شجرة و أثمرت  والشاعرة 
ام�رأة وهي ثمرة س�واء كان ذلك مجازا أو حقيقة فهي 
تتس�أل ضمن احتماالته هل ستتناولني على االفطار أو 
تدخ�ر مني قليال لس�اعة الحاجة ويبدأ الح�وار اليومي 
فالم�رأة ه�ي الحض�ارة والخصوبة و اس�تمرار الحياة 
وهي العطاء الدائم وهبة الله س�بحانه وتعالى الى أبينا 
ادم عليه الس�الم وهي الس�كن والم�ودة والرحمة فهل 
س�نفهمها كما هي عبارة عن نقاء وعطاء ام نس�تهلك 
حياتن�ا اليومي�ة ولحظاتن�ا الجميلة بهذا الرت�م العقيم 
للعالق�ات التي ال نهاية لها س�وى االنهيار و هذا ضمن 

االحتماالت وربما

)2(

ربما
ستتناوُلني على اإلفطاِر

أو َتدَِّخُر قليالً ِمنِّي
لساعِة الحاجِة

أو ُتلِحُّ عليَّ أال أَْهُجَر
تلك األشياء

أو تهِمُس في أُُذني
" كم كان جميالً ما أعددِت "

ستخبرني أنَك ستغيُب كثيرا
بعد اإلفطار

أو ربما أنَك لن تأكَل
كلُّ هذا ُمَعرٌَّض لالحتمال ..!

و ندخ�ل في حلم أخ�ر يتأمل احتماالت أخ�رى في هذه 
المتوالي�ة م�ن االحتم�االت و الحل�م هن�ا حقيقي من 
خالل التأمل فتخيل انك تس�تلقي وتنظر الى غرفتك من 
األس�فل األلوان تختل�ف والضوء الناف�ر يرفض النزول 
لألس�فل وعندم�ا تح�اول أن تصغ�ي لص�وت الجيران 
يتهامس�ون ع�ن همهم اليوم�ي وربما ذك�رى خطرت 
عل�ى بالهم آو أم�ل يتطلعون أليه في فجرا جديد غس�ل 
عيني�ه في الضي�اء او النمل في أنفاقهم تس�مع دبيبهم 
وهم يحاولون االس�تمرار في الحي�اة لكن ال تصغي إال 
ألص�وات في عقلك هل هو نداء الحتمال جديد و هل هو 

ما تود ان تسمعه الشاعرة ربما و يبقى االحتمال
)3(

ربما
لن أحُلَم هذه الليلَة

سأستلقي وأنظُر من أسفل
إلى غرفتي

ِمن هنا تختلُف قليال
ألواُن الجدراِن

يرفُض ضوُء المصباِح

أن ينزَل لألسفِل
سأسلِّم أُُذني ألفواِه األرِض

يْمِكُن أن أسمَع أصواَت الجيراِن
وُهم يتجادلوَن

أو أَسمَع أصواَت النمِل
في أنفاِقهم الضيقِة

لكني لم أسمْع إال أصواتا
تهتُف في عقلي ..!

الم�رآة هي تاريخ الوهم ال تعكس  إال الصورة والصورة 
قد تك�ون وهم فالمرآة إال تنقل الش�عور و االحس�اس 
والش�اعرة الم�رأة عندما تتحول الى أحس�اس ش�فاف 
كالحل�م رقيق وعذب ال تظهر صورته�ا في المرآة فهي 
ال تنق�ل ألح�الم وال تعش�ق إال صورتها  فه�ي ال ذاكره 
لها س�و الوه�م وترف�ض أن تحلم وال تس�تجيب للحلم 
الذي في خيال الش�اعرة وهل هي تسال المرآة ام تسال 

نفسها ربما يكون احتمال
)4(

لماذا 
لم ُتْبِصْرني ِمرآتي هذه الليلة؟

لم َتستدِع ألواني وأضوائي؟
لماذا لم تخبرني

عن هذه التفاصيِل الدقيقِة عني؟
ولم تتحسْس يُدها مالمحي؟

تخاِصُمني هذه الليلُة
وكأنَّ الليلَة لم ُتِطل

على شرفِة حاالٍت حالمٍة
ِمرآتي عكفْت أن تجلَس جامدًة

ترفُض أن تحُلَم
أن تحِملَني لحالِة عشٍق

تتحلُل أركاني فيه
ِمرآتي ترفُض أن تعشق ..!!

وهك�ذا س�افرنا س�فر االحتم�االت في س�فينة التأمل 
ش�راعها األحالم لش�اعرة تحاول دائم�ا أن تجد عوالم 
جديدة وتكتش�ف وتخلق ص�ور تغني القصي�دة , فهي 
ال تس�عى الكتش�اف الش�يء ونقيضه لتخل�ق منه لغة 
األض�داد و أنم�ا لتصه�ره فتخل�ق منه جم�اال يضاهي 
فكره�ا الخالق وخياله�ا الخصب فهي تحول النش�اط 
الديناميك�ي للكلمات الى صور اخ�اذه وتجعلها حقيقة 
مرئية وتدعوك الى االشتراك معها في هذا الحلم لتتذوق 

القصيدة 
وبذل�ك تجع�ل الحوار الداخل�ي في القصيدة الى ش�يء 

ملم�وس وه�ذه هي نقط�ة االب�داع التي ترتك�ز عليها 
الشاعرة شيماء وتنطلق منها لتتجاوز بقصيدتها حدود 

قصيدة النثر الى القصيدة المطلقة
وفي األخير أود أن اقو ل أن القصيدة ال تكتس�ب ميزتها 
و أهميته�ا مهم�ا كانت صياغته�ا و لغتها م�ا لم تجيد 
التأثير في المتلقي من خالل ايحائاتها وانفعاالتها ومن 

هنا تأخذ القصيدة شخصيتها وميزتها األساسية

النص
• احتماالت

)1(
ربما

َسَتْبَتلُِعني األرُض هذه الليلَة
هذه القشرُة صلبٌة جدا

وأنا ال وقَت عندي
إلزالِة تلك الطبقات

ني األرُض ال بأَس أن تمتصَّ
وأن أترَك نفسي

في لذِة التسليِم لها
هذه الرماُل ناعمٌة وباردة

ودفُء أنفاِس الصخوِر
يبادُلني التنفَس

أتحسُس عنقي ..
عيناَي ثقيلتاِن

أكاُد ال أميز
بين الشعوِر وبين البصر

وغصٌن صغيٌر هارٌب
ِمن شجرٍة كانت ميتة
يقوُم برحلِته العبثيِة

فوق خالياي
أخَبرني شرياني
أنه آَن له التوقُف

بعد ما انفجرْت كلُّ الطرقاِت
المؤديِة إليه

أخَبرني أيضا أن كلَّ 
تهم األرُض َمن امتصَّ

لم يعودوا أبدا
كسابِق عهِدهم ..!

)2(
ربما

ستتناوُلني على اإلفطاِر

أو َتدَِّخُر قليالً ِمنِّي
لساعِة الحاجِة

أو ُتلِحُّ عليَّ أال أَْهُجَر
تلك األشياء

أو تهِمُس في أُُذني
" كم كان جميالً ما أعددِت "
ستخبرني أنَك ستغيُب كثيرا

بعد اإلفطار
أو ربما أنَك لن تأكَل

كلُّ هذا ُمَعرٌَّض لالحتمال ..!
)3(

ربما
لن أحُلَم هذه الليلَة

سأستلقي وأنظُر من أسفل
إلى غرفتي

ِمن هنا تختلُف قليال
ألواُن الجدراِن

يرفُض ضوُء المصباِح
أن ينزَل لألسفِل

سأسلِّم أُُذني ألفواِه األرِض
يْمِكُن أن أسمَع أصواَت الجيراِن

وُهم يتجادلوَن
أو أَسمَع أصواَت النمِل

في أنفاِقهم الضيقِة
لكني لم أسمْع إال أصواتا

تهتُف في عقلي ..!
)4(

لماذا 
لم ُتْبِصْرني ِمرآتي هذه الليلة؟

لم َتستدِع ألواني وأضوائي؟
لماذا لم تخبرني

عن هذه التفاصيِل الدقيقِة عني؟
ولم تتحسْس يُدها مالمحي؟

تخاِصُمني هذه الليلُة
وكأنَّ الليلَة لم ُتِطل

على شرفِة حاالٍت حالمٍة
ِمرآتي عكفْت أن تجلَس جامدًة

ترفُض أن تحُلَم
أن تحِملَني لحالِة عشٍق

تتحلُل أركاني فيه
ِمرآتي ترفُض أن تعشق ..!!

احتامالت للشاعرة املرصية شيامء ابراهيم قراءة لقصيدة 
ناظم ناصر القريشي

 

هل على المبدع أن يخاطر بالس�باحة في بحر الجنون 
ليص�ل إل�ى جزي�رة العبقري�ة ؟، وليس هن�ا الجنون 
بالمعنى الفعلي؛ العقل المبدع غالباً ما يكون فوضويا 
غير مترابط وتفكيكيا، وهذه الميزات هي التي تسمح 
للمب�دع بجمع معلوم�ات متناقضة م�ن الواقع ، وقد 
أجري�ت العديد م�ن الدراس�ات على موض�وع اإلبداع 
والجن�ون ، وفي هذه الدراس�ة اتضح مفتاح هذا اللغز 
م�ن الناحية النفس�ية لإلنس�ان من خ�الل عنصرين؛ 

االنفتاح والذكاء.
وتبي�ن الدراس�ة أن ال�ذكاء يمكن فصله ع�ن االنفتاح 
باالكتش�اف  مرتب�ط  فال�ذكاء   ، وعصبي�اً  س�لوكياً 
والتعامل مع أش�كال مج�ردة أو دالالت اإلدراك ، بينما 
االنفت�اح مرتب�ط مع التج�ارب الحس�ية واإلدراكية ، 
وهذا التقس�يم المعرفي طرح العديد من اإلش�كاليات 
لعلماء النفس لفهم ه�ذا النطاق؛ ألن النماذج الفكرية 

لإلدراك تختلط مع الحدس ونماذح حسية للمعرفة.
وق�د خل�ق ه�ذا الوض�ع مفارق�ة؛ ال�ذكاء والجن�ون 
وارتباطهم�ا بالش�كل الس�لبي، وارتباطهما بالش�كل 
اإليجابي في الذكاء واالنفتاح، اضطرابات الش�خصية 
موجودة عند كل البش�ر وتقس�م إلى نوعي�ن إيجابية 

وسلبية.
وبم�ا أننا عرفنا بع�ض المصطلح�ات، يمكننا اآلن أن 
نتكل�م ع�ن دراس�ة دي يونغ وزمالئ�ه الذي�ن قرروا 
بالنظر إلى التغيرات التي تحصل مع اإلنسان الطبيعي، 
أن االستس�قاط* هو الجانب اإليجابي من اضطرابات 
الشخصية وهو أكثر دقة لهذه الظاهرة ودالالتها أكثر 
حيادي�ة م�ن اضطرابات الش�خصية ما قب�ل الفصام، 

وبذل العلم�اء الكثير من الجهود لقياس جانب اإلدراك 
من االستس�قاط، وكان العلماء س�ابقاً متحيزين ضد 
االستس�قاط كن�وع م�ن التفكي�ر، ربما اعتق�دوا أنه 
يتناقض م�ع العلم الجي�د، ويعتقد دويون�غ وزمالؤه 
أنه مع البحث س�وف يتم ربط االستسقاط مع الذكاء 

واالنفتاح.
ما هي القوى التي تبعد الذكاء عن االستسقاط ؟

األمر بس�يط جداً، إنه االس�تيعاب؛ أي حجم امتصاص 
المعلومات، إذا كان األمر كذلك فهو يفسر العالقة بين 
االنفتاح واإلبداع. الدراسات وجدت أن النوم واألحالم 
تلهم اإلبداع، ويعززها العمل الش�اق؛ حس�ب دراس�ة 
حديث�ة لنيلس�ون ورولينجز على عينة م�ن مئة فنان 
) في مجاالت الموس�يقى البصرية والمس�رح واألدب 
( للرب�ط بين االنفت�اح واإلبداع، وقد بين�ت النتائج أن 

الذين سجلوا مستويات أعلى من اإلبداع، سجلوا أيضاً 
مستويات عالية من االستيعاب واالنفتاح، واالستيعاب 
مرتب�ط بالتدفق اإلبداع�ي والحالة العقلي�ة الحاضرة 
تماماً والغائبة في المهم�ة. التدفق مهم لإلبداع، لكنه 

غير مرتبط بالذكاء.
بالطبع الكثير من االستس�قاط قد يكون خطيراً ، فقد 
تخطىء تعريف األشياء بش�كل متكرر، وبذلك تخاطر 
بالجن�ون الفعل�ي، والجان�ب المه�م م�ن اإلب�داع هو 
الموازن�ة بين التط�رف لالنفتاح وال�ذكاء، وقد عبرت 
األبحاث عن ش�كل ) U( لتأثير اضطرابات الش�خصية 

على نتائج اإلبداع.
نتائج دراس�ة دي يون�غ وزمالئه لخص�ت على النحو 

اآلتي: 
" العبقري�ة تتطلب نظرة إلى الواق�ع الملموس، بينما 

الجن�ون هو ارتب�اك حول الواق�ع، ومع ذل�ك يبدو أن 
العبقرية والجنون مرتبطان بشكل ايجابي مع االنفتاح 
والذكاء، دون ميل إلى إدراك األنماط التي تكون أساسية 
ف�ي االنفتاح، وليس من المرجح أن ي�ؤدي الذكاء إلى 
اإلبداع المالزم للعبقرية ، وربما بذلك العبقرية تحتاج 
إلى ذكاء وانفتاح عاليين المس�توى، وعلى اإلنسان أن 

يجازف بالجنون من أجل العبقرية".
ومالحظ�ات اندري�ا كوشفس�كي ف�ي " عل�م النفس 

المرضي األساسي لإلبداع" توضح ذلك: 
لوال تل�ك الجينات المضطربة ، لن تك�ون عبقريا بتلك 
الطريق�ة ، أن تكون في وس�ط الخي�ال ، وال تبالغ في 
اتجاه معين يجعلك متزنا ، ولكن في الواقع ممل أيضاً، 
على الهامش تحصل كل األشياء المثيرة، بعض األشياء 
المثي�رة تكون غي�ر منضبط�ة وتنته�ي باضطرابات 
نفسية، لكن بعض األشخاص الذين يعانون من اكتئاب 
ثنائ�ي القط�ب، الفص�ام والظروف النفس�ية األخرى 
لديهم موهبة السيطرة المعرفية العالية المقترنة بتلك 
الصف�ات، ويصبحون هؤالء العباق�رة الذين نقدرهم ، 
ونس�عى لنكون مثله�م ، وبحاجة لهم ف�ي هذا العالم 

بشكل يائس ".
وهن�ا تك�ون المعضل�ة ق�د حل�ت، يرتب�ط االنفت�اح 
اإليجاب�ي مع ال�ذكاء؛ لكن العالقة بعي�دة عن الكمال، 
وهؤالء الذين يملكون نس�بة ذكاء وانفتاح عاليين هم 
عدد قليل من الناس، لكنهم ربما يتركون بصمتهم في 
ه�ذا العالم ، لذا نع�م علينا أن نخاط�ر بالجنون لنصل 
لإلب�داع لكن عليك أن تكون واٍع كي ال تفقد الس�يطرة 

في العالم الواقعي.
الموهب�ة تصي�ب هدف�ا ال يمك�ن ألح�د أن يصيب�ه، 
أم�ا العبقري�ة فتصي�ب هدف�ا ال يمك�ن ألح�د أن يراه 

"سليفادور دالي ".

هل جيب أن نصاب باجلنون لنصل إىل العبقرية؟
*سكوت باري كوفمان 

ترجمة وإعداد: آماليا داود

أري�د ان انفض عني غبار األنكس�ار ..وأفعل امرا ما 
..

كأن أرسم هدفا واجلس في زوايا االحذية ارتب ألف 
خريطة للوصول إليه ..!

ال بد ان انفض الغبار عن كلي , وأفكر ......!
من�ذ زمن طويل لم أفكر ... منذ اتقنت س�ر الحياة , 
وآمنت بالقضاء والق�در ... و النصيب ..منذ اندلعت 
الح�رب , ومات الكثيرين بلحظة واحدة , كأن القدر 
اراد لروح�ه حف�رة كمقبرة ..و أنا الش�اهد الوحيد 

على جبروت المقدرة ...

منذ فارقني طفلي ارتدى ثوب الموج فأبتلعه البحر 
ليتجمل ..

أريد أن أفعل ش�يئا ما ....!ان انهض مثال ...؟؟ارسم 
وطن فأسير اليه ....

أن أحب�ك ... أنت الوش�م المحفور في حنايا الروح , 
كل حين احتاج ان احبك ...!

ان احمل بندقية و أقف امام من دمر وطني فترتجف 
ي�دي و المح وجهي ف�ي عيونه كما رأيت�ه انا يوما 

..فتعود الرصاصة نحوي ...
ألس�قط كبط�ل س�قط للتو على خش�بة المس�رح 

فأسمع السماء تصفق بحرارة ..
حتى يهطل المطر ...!

حمطات من حياة
 وفكر هادي العلوي

 
 عن   دار ميزوبوتاميا صدرمؤخرا للكاتب مازن لطيف كتاب 
محطات من حياةوفكر هادي العلوي قال عنه المؤلف "ان 
الهدف من اعداد هذا الكتاب هو تس�ليط الضوء على بعض 
جوانب حياة وش�خصية واب�داع هادي العل�وي. من هنا 
كلمة محطات االساسية للعنوان.وذلك الن هادي العلوي 
مس�ار متكامل وطريق اليخلو من وع�ورة، بحاجة الى 
اضاءة مختلف محطاته من احل رؤية طريقه الشخصي 
فيها. وذلك الن هادي العلوي ليس حياة فكر.بل وحياة 
ش�خصية متمي�زة واصيلة.كم�ا انه ص�ورة نموذجية 

للمثقف الروحي والعقلي الحي".

رفاعة الطهطاوي يف باريس
 

صدر كتاب بعنوان “رفاعة الطهطاوي في باريس”، وهو الجزء الثالث من ثالثية “السيمفونية 
الخالدة” للكاتب عاطف يوسف عن دار “سندباد للنشر والتوزيع”.

وقدم الناش�ر الكتاب بكلمة جاء فيها “عاد رفاعة الطهطاوي من باريس إلى عالمه العربي، 
حيث الظالم المخيم وكان هو القناة األولى التي تس�رب منها ش�يء من ش�عاع التنوير إلى 
عالم شديد الظلمة، واألهم في كل ما فعله الطهطاوي أنه كان يمارس التنوير عن وعي تام 
بالدور الذي يقوم به، أو يجب عليه أن يقوم به؛ لقد كانت رحلته من األزهر الشريف، قلعة 

التقليد العتيقة، إلى مدينة النور، ليست مجّرد تحّول في المكان، وإنما تحّول في الوعي”.
ويضيف الناشر: “َقدُرنا أننا ال بّد أن نطرح التنوير، وخطاب مساءلة التنوير في آن، خطاب 
الحداثة، وخطاب ما بعد الحداثة؛ ألننا لسنا في السياق الراهن -الثقافي والتاريخي- الذي 
يحكم أوروبا وأميركا؛ فنأخذ بخطاب ما بعد الحداثة. كما أننا لس�نا في سياق القرن 18 
تماما؛ حتى نأخذ بخطاب التنوير، دونما توقف عند المرحلة التي يعيشها الغرب ثقافيا، 

ليس شرطا أن يكون االنتكاس عودة إلى الحالة التقليدية، أو ما قبل التنويرية”.

انفض غبار االنكسار
مرفت غطاس 

اصدارات



 شح ماء الرشب يف كركوك
 

يواجه اهالي مدينة كركوك مش�كلة عصيبة تتمثل بش�ح 
المياه الصالحة للش�رب خاصة في الفترة الماضية، حيث 
تب�رز الحاجة الماس�ة لوف�رة المي�اه في فص�ل الصيف، 
ويزداد حجم االس�تهالك م�ع االرتفاع الح�اد في درجات 
الحرارة بشكل عام، اذ يلجأ معظم المواطنين الى استخدام 
مضخات س�حب الماء ما يتس�بب بحرم�ان المناطق التي 
تق�ع في نهايات الخطوط الرئيس�ة الناقل�ة للماء الصالح 

للشرب.
وقد ش�هدت المدينة ومنذ س�نوات عدة ازمة مياه خانقة 
بس�بب قل�ة واردات الماء م�ن المص�در. اال ان مواطنيها 
استبش�روا خيرا عند تنفيذ المش�اريع الكبيرة في ش�مال 
وجنوب كركوك بغية ايصال الماء لكافة المناطق والقرى 
الذي�ن يعتم�دون عل�ى مي�اه االب�ار المالح�ة ، ووجدوها 
حال مناس�با لش�ح المياه وكثرة انقطاعات ماء اإلس�الة، 
لكن ازمة الم�اء عن بعض المناطق ظل�ت متالزمة معهم 

وبمرور االيام. 
كريم العزي

بال مربر .. تأخر رصف تعويضات 
أصحاب املناحل

 
يش�كو لفيف من اصحاب مناحل العس�ل ف�ي محافظة 
واسط من عدم صرف التعويضات المالية جراء األضرار 
الناجم�ة عن االمط�ار والرياح الش�ديدة ، حيث تعرضت 
جميع خاليا المناحل الى الهالك وبشكل جسيم،  وحسب 
كش�ف اللجنة المختصة والمش�كلة من اللجنة الزراعية 
في المحافظة وممثل الناحية ومسؤول الوقاية واعضاء 
م�ن الحكومة المحلية وباش�راف الس�يد وزي�ر حقوق 

االنسان محمد شياع السوداني.
وق�د تق�رر ف�ي ض�وء توجيه�ات اللجن�ة الى تقس�يم 
المتضرري�ن ال�ى قس�مين االول متض�ررو المحاصي�ل 
الزراعي�ة حيث ت�م توزيع التعويض�ات اليه�م، والثاني 
متض�ررو الث�روة الحيواني�ة الذي�ن ل�م يحصل�وا عل�ى 
التعوي�ض لحد اللحظ���ة ومنهم اصحاب المناحل علماً 

ان اللجنة قررت صرف مبلغ 400 الف دينار لكل خلية.
ل�ذا يطال�ب اصح�اب المناح�ل المتض�ررون الجه�ات 
ذات العالق�ة وهي زراعة واس�ط واللجن�ة الزراعية في 
المحافظ�ة بص�رف مبال�غ التعوي�ض وانصافنا اس�وة 
بأقرانن�ا المتضررين ، علماً اننا مقترضون من المصرف 
الزراعي وقد اس�تحق القس�ط االول والثاني ولم نتمكن 
من التس�ديد واعادة بناء المناحل من اجل تطوير الثروة 

الحيوانية وخصوصاً مربي النحل.

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

املوقــــع االلكرتونـــــي:

www.almustakbalpaper.net 

حمالت البتاويني السكنيةبني 
األمس واليوم

 
حميد المسعودي

امتازت منطق�ة البتاوين الممتدة من س�احة األندلس وصوال 
الى الباب الش�رقي بالتنوع أالثني وان غلب عليها لون المكون 
الواح�د في بعض محالتها الس�كنية، وكان�ت فيما مضى من  
اجم�ل وابه�ى مناطق بغ�داد وذلك لتمركز اش�هر الس�ينمات 
والفنادق والشركات التجارية والمطابع وغيرها فيها وتحديدا  
على شارع السعدون الذي يش�طرها الى قسمين، ولهذا كانت 
من اكبر المراك�ز التجارية بالبلد وقت�ذاك وربما اليوم، ناهيك 
ع�ن تميز  ش�وارعها الفرعي�ة ومحاله�ا التجاري�ة ونواديها 
بالنظاف�ة واالهتم�ام الخدم�ي أضاف�ة الى اهتمام س�اكنيها  
بمظهره�م العام وأناق�ة أزيائهم باعتبارها ص�ورة من صور 
التحضر والرقي لساكنيها وزائريها، واعتقد عموم البغداديون 

أن متعة النظر تستوجب زيارة البتاوين.
فيما حال منطقة البتاوين اليوم تبدل من ش�أن الى ش�أن آخر 
مغاير عن س�ابقه تماما، فافترق�ت احوال المنطقة عما كانت 
علي�ه باالمس وبمس�افات بعي�دة جدا، وظه�ر التدهور عليها 
واضح�ا في مناظر االهمال لكل ركن من اركانها حيث البيوت 
متهالكة وقديمة ومتداخلة والعمارات الس�كنية القديمة لذلك 
تجد العوائل الفقيرة مالذا لها في تلك البيوت و الشقق الصغيرة, 
وهنا تكثر المش�اكل األجتماعي�ة نتيجة العوز والفقر.وبعض 
البيوت آيلة للس�قوط خاصة بيوت الشناشيل التي تمتلك ميزة 
عمراني�ة تختص بها بي�وت بغ�داد القديمة، وه�ذه الميزة لم 
تش�فع امام الجهات المعنية لترميمها والحفاظ عليها كقيمة 
تراثي�ة تتبع احد العهود الس�ابقة للحكم الملك�ي او ما بعده، 
كم�ا نجد تتكدس أكوام النفايات في كل مس�احة متروكة في 
المنطقة التي تفتقر جميع ش�وارعها الفرعية وبدون استثناء 
ال�ى التبليط فتكثر فيها الحفر والمطب�ات حيث تتجمع المياه 
اآلسنة في بقاع كثيرة من احيائها السكنية. ومن يروم التوغل 
في احياء البتاوين وصوال الى الباب الش�رقي س�يلحظ ودون 
لبس انتش�ار المقاه�ي التي يرتادها اصحاب العمل والكس�بة 
ويش�اع عنها بالس�معة الس�يئة واتهام بعضه�ا بترويج بيع 
بع�ض ان�واع المخ�درات وحب�وب »الكبس�لة« وتوجد بعض 
البيوت لممارسة لعب القمار والدعارة واالتجار بالفتيات وكل 

ما يؤسس لبناء حواضن تفريخ لعوامل الجريمة وانتشارها.
كل ه�ذه المثال�ب الخدمي�ة واالجتماعية واألمني�ة يجعل من 
الصع�ب عل�ى العوائ�ل الس�اكنة ف�ي المنطق�ة التعايش مع 
ه�ذا الواق�ع الم�زري اال ان بعضه�م مرغمين بس�بب الفاقة، 
م�ا يس�تدعي المعالج�ة الجادة  م�ن الجهات المعني�ة بإتخاذ 
اإلجراءات الس�ريعة للحد من أش�كال التدهور ووضع الرقابة 
الحكومي�ة عل�ى أهب�ة االس�تعداد لمداهم�ة اوكار الخ�راب 
المجتمعي ال�ذي يهدد اغلب مناطقنا القديمة الش�عبية والتي 

كانت في يوم ما أنموذجا للمدن الراقية.

انتباه رجاءًا

يعان�ي اهالي محل�ة 745 زقاق 65  الواقع ف�ي بغداد الجديدة 
- ن�واب الضباط م�ن كثرة التج�اوزات الحاصلة على ش�بكة 
الكهرب�اء الواصل�ة لمنازلهم، م�ن خالل التج�اوز على اعمدة 
الكهرباء بواس�طة ربط االس�الك العش�وائية عليها وبش�كل 
غي�ر منظ�م ، االمر الذي تس�بب بعط�ب المغذي�ة الكهربائية 
بسبب االحمال المتزايدة، حيث دوى صوت انفجار عال ارعب 
الس�كان في المنطقة، ناهيك عن تقطع االس�الك وسقوطها 
عل�ى االرض مما هدد بحص�ول صعقة كهربائي�ة للمواطنين 
واطفاله�م ، باالضافة الى عطل الكثير م�ن األجهزة المنزلية 

الكهربائية.
عليه يناش�د اهالي محلة 745 ويطالبون مديرية الكهرباء في 
بغداد الجديدة اتخاذ اإلجراءات الالزمة ، وايجاد بدائل مناسبة 
لغ�رض تزويد عائالت التج�اوز بالكهرباء  دون حدوث اضرار 

مادية ومالية للناس في المحلة.

أظه�ر أحدث تقري�ر لبنك باركلي�ز أن العراق 
يأتي في المرتبة الخامسة عالميا في امتالك 
احتياط نفطي مثّب�ت يقّدر ب� "مئة وأربعين 
ملي�اراً وثالثمئ�ة مليون برمي�ل" االمر الذي 
أكده وزي�ر النفط الحالي ع�ادل عبد المهدي 
عب�ر تصريح صحفي ل�ه. كان المفروض ان 
تترج�م تلك الث�روات والخيرات ع�الوة على 
م�ا يمتلكه بلدن�ا من طاقات بش�رية خالقة 
وكفاءات علمية الى خدمات معيشية وبلدية 
تص�ل ح�د الرفاهية، لكن ما يؤل�م حقا حين 
كش�فت لجن�ة العمل والش�ؤون االجتماعية 
البرلماني�ة عن ارتفاع نس�بة الفقر في بلدنا 
الى ما يقارب 35بالمائة  بحسب االحصائيات 

التي أجرتها وزارة التخطيط.
ويقت�رح المواط�ن )اب�و س�عيد( م�ن خالل 
حديث�ه " لرئيس الوزراء إدارة ملف الكهرباء 
والكش�ف عن مصير مئ�ات الملي�ارات التي 
خصص�ت لقط�اع الكهرب�اء ف�ي الس�نوات 
الماضية دون ان يلمس المواطن اية تحس�ن 
ف�ي س�اعات التجهي�ز بالتي�ار الكهربائ�ي، 
مضيفا: احمل  السلطة التشريعية مسؤولية 
رقابة ومتابع�ة خدمات الكهرباء للمواطنين 
ام�ام  الفاش�لين  المس�ؤولين  ومحاس�بة 
القض�اء وباالخص وزي�ر الكهرباء واقالتهم 

من مناصبهم.
أم�ا المواطن )خي�ري( فيقول ع�ن معاناته 
باعتباره احد السجناء السياسيين : لقد عانينا 
ش�تى ان�واع الظل�م واالضطهاد عل�ى أيدي 
جالوزة النظام المقبور وبعد 8 شباط 1963 

االس�ود ، وق�د تأملن�ا ان تنصفنا مؤسس�ة 
السجناء السياس�يين عبر االسراع في انجاز 
معامالتنا الت�ي تضمن حقوقنا الدس�تورية 
واالنس�انية،وكنا نتوق�ع ان نحصل على تلك 
الحق�وق بحس�ب اس�بقية التاري�خ وحجم 

االضرار المادية والنفسية.
م�ن جانبه يتس�اءل المواطن )ن�زار محمد( 
عن موعد إغالق ملفات المتضررين الذين تم 
تفجير دوره�م إبان احداث 2007-2006 من 
خالل صرف مس�تحقاتهم القانونية من قبل 

محافظة بغداد.
ويطال�ب المواطن )ف�ارس ع�واد( الجهات 

المعنية في وزارة الكهرباء بإعفاء المواطنين 
من الديون الس�ابقة ل�وزارة الكهرب�اء التي 
تنحص�ر بي�ن األع�وام الت�ي تلت الس�قوط 
وغاب�ت فيها خدم�ات الكهرب�اء، النها اقيام 
مبالغ فيها وال تستند إلى أي ضوابط قانونية 

او انسانية بحق المواطنين البسطاء.
فيم�ا يق�ول المواط�ن قيس، بائ�ع متجول: 
الظ�روف المعيش�ية الصعبة فرض�ت علينا 
ان نمته�ن البي�ع المتج�ول بع�د ان س�دت 
بوجوهن�ا ابواب التعيينات ف�ي دوائر الدولة 
ومؤسس�اتها، وبالرغم م�ن كل هذا نتعرض 
للمالحق�ة واالهان�ة وقط�ع ال�رزق من قبل 

امان�ة بغ�داد واالجه�زة االمنية، م�ا ينبغي 
وض�ع حل�ول ومعالج�ات مدروس�ة تضمن 

لعوائلنا لقمة العيش والحياة الكريمة.
محم�د(  )ف�الح  الجدي�د  الخري�ج  ويدع�و 
ف�ي  كلي�ة االدارة واالقتص�اد لع�ام  2010 
المس�ؤولين الى ايجاد حل�ول عاجلة للكثير 
م�ن الخريجين الجدد بفتح اب�واب التعيينات 
ضمن االختصاصات الدراس�ية والعلمية في 
المؤسس�ات الحكومية لخدم�ة بلدهم ضمن 

اختصاصهم الدراسي.
والمتقاع�د )صيهود يوس�ف( يناش�د وزارة 
القط�اع  ال�ى متقاع�دي  االلتف�ات  المالي�ة 
التقاع�د  بقان�ون  ش�مولهم  عب�ر  الخ�اص 
الموحد أسوة باقرانهم من متقاعدي القطاع 
الحكومي واطالق السلف والقروض لشريحة 
المتقاعدي�ن لغ�رض مس�اعدتهم في س�داد 

مابذمتهم من ديون والتزامات مالية .
 ويبدي الفني )مؤيد جبار( العامل في احدى 
المطابع االهلية استياءه الواضح من لتوقف 
المعام�ل وال�ورش الصناعي�ة الكب�رى ف�ي 
البلد،  داعيا الجهات المعنية الى تدوير عجلة 
الصناعة واعادة الحياة للمعامل والمطابع من 
خالل دعمها مالي�ًا ومعنويا لكونها تحتضن 
المئ�ات بل اآلالف من االيدي العاملة الماهرة 
والخدمية من ذوي الخبرة في االختصاصات 
كافة، كذلك المعام�ل التي تؤمن مصدر رزق 
لكثي�ر م�ن العائ�الت لترابط ف�روع عدة من 
العم�ل م�ع بعضه�ا  مث�ل الحمالي�ن وباعة 
الشاي واصحاب العربات والمطاعم وغيرهم 
.وينتقد المواط�ن )ابو محمد( تردي الجانب 
الصحي ويق�ول: تفتقر معظم المؤسس�ات  

والمستش�فيات لالدوي�ة والعالجات المهمة 
واالجهزة الطبية الحديث�ة، فضال عن تعامل 
بعض االطباء والمنتسبين في الدوائر تعامالً 
متعالي�اً وفوقي�اً والفوقي م�ع المراجعين، 
وترف�ض بع�ض المستش�فيات ف�ي مدين�ة 
الطب اس�تقبال الحاالت الطارئة بعد الساعة 
العاش�رة ليالً فيضطر المريض الى االنتظار 
حتى بداية الدوام الرس�مي ف�ي اليوم الثاني 

مايؤدي الى تدهور الحالة المرضية،
وتؤكد المواطنة )ام رحيم( معاناة المرضى 
م�ن ذوي الدخ�ل المح�دود من جراء جش�ع 
اصحاب الصيدليات االهلية الذين تحولوا الى 
تجار يبحثون عن االرباح الطائلة على حساب 
ومعظ�م  الن�اس،  وارواح  وس�المة  صح�ة 
االدوي�ة والعالج�ات في الصيدلي�ات االهلية 
منتهية الصالحية وغالية االس�عار، وتش�دد 
عل�ى ضرورة العمل بنظ�ام الخفارات الليلية 
لمس�اهمتها الفاعلة في مس�اعدة المرضى 
المزمن�ة والح�االت  المصابي�ن باالم�راض 
الطارئ�ة .ومن مقترح�ات المواطن )عباس 
الكناني( لوزارة التربية هو العمل على ترميم 
وصيان�ة الم�دارس خ�الل العطل�ة الصيفية 
ولي�س خالل الموس�م الدراس�ي لم�ا يترتب 
على ذلك من عرقلة لس�ير العملية الدراس�ية 
ف�ي الفصل الدراس�ي، ويرى م�ن الضروري 
ترميم وتأهيل المرافق الصحية في المدارس 
االبتدائي�ة ف�ي مدين�ة الحرية والت�ي تفتقر 
الى وجود المياه الصالحة للش�رب وخزانات 
المي�اه، ام�ا المراف�ق الصحية فق�د تحولت 
ال�ى ب�ؤر للروائح الكريه�ة والمياه اآلس�نة 

والحشرات الضارة واالمراض الخطرة.

مشاكل خدمية ومعيشية بحاجة اىل معاجلات حقيقية

اهايل املحلة 745  وكثرة التجاوزات 
عىل الكهرباء

المستقبل العراقي/ عباس رحمة الله

 ش�كا العدي�د م�ن ذوي المه�ن الصحي�ة في 
محافظ�ة النج�ف من ق�رار تس�كين رواتبهم 
وعدم إعطائه�م توصيفاً وظيفياً، فيما طالبوا 
بإع�ادة النظ�ر ف�ي رواتبه�م، وانص�اف هذه 
الش�ريحة المظلوم�ة والمغبونة في حقوقها.  
وم�ن جمل�ة مطالبهم التي حددوه�ا هي رفع 
التوصي�ف  ومن�ح  درجاته�م  ع�ن  التس�كين 
الوظيفي لذوي المه�ن الصحية وإقرار قانون 

ذوي المه�ن الصحي�ة، وإش�راكهم ف�ي صنع 
القرار الصحي في المحافظة ومنحهم مناصب 
إداري�ة مع إعط�اء كامل الصالحي�ات من قبل 

وزارة الصحة إلى المحافظة.
وه�ددوا باإلض�راب ع�ن العم�ل ان ل�م تنف�ذ 
مطالبه�م وال�ذي يس�بقه تنظي�م التظاهرات 

واالعتصامات.
ويقصد بالتس�كين الوظيف�ي إيقاف الدرجات 

الوظيفية وعدم رفعها للموظفين وفقاً لس�لم 
الرواتب الخاص الذي صدر من مجلس الوزراء 
عام 2008.يذكر أن نقابات ذوي المهن الصحية 
في العديد من المحافظ�ات، طالبت في أوقات 
سابقة بصرف مخصصات مالية لهم من بينها 
احتس�اب بدل العدوى واإلش�عاع والس�اعات 
اإلضافي�ة والخف�ارات أس�وة بأقرانه�م م�ن 

الموظفين.

ذوو املهن الصحية يف النجف يطالبون بتوصيف وظيفي

الموضوع : طلب تعيين )بصفة موظف( على 
مالك وزارة الداخلية

سيدي المحترم ، اني المواطن ) مهدي جاسم 
محمد مهاوي الساعدي(

مواليد 1/10/1992
اس�كن ف�ي بغ�داد / الرصاف�ة ، حاصل على 

شهادة البكالوريوس في القانون
اطلب من س�يادتكم وظيفة على مالك وزارة 
الداخلية بصف�ة موظف ، علما اني لدي خبرة 

واجيد العمل على الكمبيوتر.

1 � اني اس�كن دار ايجار م�ع عائلتي وبمبلغ 
قدرة )500 الف دينار( في كل شهر

باالضافة الى اني المعيل الوحيد لعائلتي كون 
ان والدي رجل كبير بالسن 

2 � ان وال�دي كما اس�لفت رجل كبير بالس�ن 
ومريض ويحتاج الى عالج في كل شهر وانتم 
تعلم�ون س�يادتكم ارتفاع اس�عار العالجات  

حاليا
3 � ان تعين�ي وحصول�ي عل�ى وظيف�ة م�ن 
قبلكم يكون انقاذ لي ولعائلتي التي تعاني ما 

تعاني من اقسى حاالت المعيشة والحرمان
4 � ارجو من سيادتكم ان ال تهملوا طلبي هذا 
وان تكونو يد عون�ا الى الفقراء والمحتاجين 

.
المواط�ن : مه�دي جاس�م محم�د مه�اوي 

الساعدي
التحصيل الدراسي : بكالوريوس قانون

رقم الهاتف :
07705302885
07904485051

امام انظار السيد وزير الداخلية.. اسباب انسانية

 المستقبل العراقي/متابعة
طالب المئات من الفالحين في ناحية الشحيمية 
واس�ط  ال�ى محافظ�ة  التابعتي�ن  والزبيدي�ة 
اداريا  بصرف مس�تحقاتهم من اثمان الحنطة 
والشعير اس�وة  باقرانهم الفالحين المسوقين 
للمحاصيل اإلستراتيجية  في المحافظة، حيث 
تش�كل نس�بة االنتاج ف�ي ناحيتي الش�حيمية 

والزبيدي�ة  الحص�ة االكبر م�ن المنتج المحلي 
ف�ي المحافظ�ة ، وتقدر اكث�ر م�ن 50بالمائة 
م�ن االنت�اج والتس�ويق،هذا عل�ى الرغ�م من 
غي�اب الدعم الحكومي من قب�ل وزارة الزراعة 
والحكومة المحلية للقطاع الزراعي والفالحين 

في المحافظة. 
كما تشكل نسبة االنتاج في حافظة في واسط 

النس�بة االكبر في البلد من حيث التسويق وبما 
يق�در  حوال�ي ب�)750 الف ط�ن ( اي ما يعادل 
نص�ف انتاج الع�راق. الفالحون ف�ي الناحيتين 
يطالبون الجهات ذات العالقة ) وزارتي الزراعة 
والمالية( االسراع بصرف مستحقاتهم المالية 
الج�ل االس�تعداد والتهيئ�ة للموس�م الزراعي 

المقبل ومن اجل زراعة دائمة وانتاج أوفر.

فالحو الشحيمية والزبيدية يطالبون برصف مستحقاهتم املالية

www.almustakbalpaper.net
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 بعد ثالثة أعوام مضت على طالق س�عاد “34” س�نه ،جراء 
زواج فاشل، ومحاوالت متكررة الستعادة توازنها وممارسة 
حياتها بش�كل طبيعي، قادتها الصدفة إلى “هم جديد ش�غل 

بالها”، وفق قولها، بسبب تقدم شاب لخطبتها.
تقول س�عاد “مش�اعر من القلق والتوتر والخوف سيطرت 
عل�ّي بمجرد أن فاتحن�ي زميل بالعمل بموض�وع الخطبة”، 

مبينة أن قرار الزواج الثاني بمثابة “رعب”.
وتتابع “تألمت كثيرا عند فشل ارتباطي وجهدت وأنا أستعيد 
توازني وثقتي بنفسي وأعود لحياتي الطبيعية”، وما إن عاد 
الهدوء واالس�تقرار يسيطر علّي حتى عاد الخوف ليتملكني 
من قرار االرتباط والخوف من الفشل في تجربة ثانية عندما 

فاتحني شاب بموضوع االرتباط.
غير أن س�عاد ترى أنه ليس م�ن المنطقي أن ترفض لمجرد 
أنه�ا خائفة، فربما عليه�ا أن تعطي نفس�ها فرصة عّل هذا 

الشاب يعوضها الفرح الذي غاب عنها في زواجها األول.
نس�اء كثي�رات تقوده�ن تج�ارب عاطفي�ة فاش�لة تنتهي 
باالنفص�ال س�واء بالخطوب�ة أو الزواج لحال�ة من الخوف 
والتوت�ر من اإلقدام على تجربة االرتباط، خوفا من الفش�ل 

والتعرض لأللم من جديد.
ولعل س�ندس مصطفى واحدة أخرى خاض�ت تجربة زواج 
فاش�لة وهي في س�ن صغيرة، حيث قادتها قلة خبرتها إلى 
زواج ل�م ينجم عن�ه أي تفاهم بين الطرفي�ن لتكون النهاية 

الطالق.
س�ندس “23” سنة ،اآلن تقع في حيرة من أمرها كلما تقدم 
ش�اب لخطبتها، فبع�د أن كان كل همها في الزواج الس�ابق 
ارتداء الفس�تان األبيض واالرتباط بشاب يحبها، باتت اليوم 
أكث�ر حذرا من قب�ل، تفكر مليا في ذلك؛ حيث تقول “أش�عر 
أنن�ي نضجت وتعلم�ت من تجربتي وأش�عر بقلق ورهبة ما 
إن يب�دي ش�خص إعجابه بي أو يطلب ي�دي، وأنا اآلن أبحث 
عن رجل يفهمني وأعيش معه مس�تقرة لذلك خياراتي باتت 
صعبة”.وتتابع س�ندس “أفضل البق�اء مطلقة على أن أكرر 

التجربة وأتزوج ألعود بألم جديد وحمل ثقيل”.
االستشاري االجتماعي األسري د.مفيد سرحان، يرى أن أي 
تجربة يمر بها اإلنس�ان يفترض به أن يستفيد ويتعلم منها 

وهذه هي طبيعة الحياة.
وفيما يتعلق بالزواج، يجب أن يكون االختيار، وفق سرحان، 
قائما على أسس س�ليمة من النواحي االجتماعية والنفسية 

والصحي�ة وغيره�ا ألن عق�د ال�زواج دائ�م وأي خل�ل ف�ي 
العالقة الزوجية يؤدي الى الطالق س�يترك أثراً في نفس كال 

الزوجين.
وفي هذه الحالة، يتوقف األمر على طبيعة الشخص ونفسيته 
واألس�باب التي أدت الى الطالق، وفق سرحان، الذي يبين أن 
ش�عور المرأة في أكثر األحيان بالظلم بس�بب الطالق يؤدي 

الى ردة فعل قوية تؤدي الى رفض العرسان وتفضيل بقائها 
مطلقة أو التشدد كثيراً في مواصفات الزوج الثاني.

علماً بأن اإلحصائيات تشير الى أن فرصة الرجل المطلق في 
ال�زواج مرة ثانية أكبر من فرصة المرأة؛ ألن المجتمع ينظر 
نظرة س�لبية للمرأة المطلقة بغض النظر عن سبب الطالق، 

وفق سرحان.

وينصح س�رحان أن يتأنى الزوجان قب�ل الطالق، وفي حال 
لم يقدر للزوجة أن تتزوج مرة أخرى ال بد أن التجربة األولى 
ستبقى ماثلة في نظرها ولن يكون إقبالها بالفرحة نفسها 
التي كانت موجودة في المرة األولى وستبقى لديها تخوفات 
كبيرة خصوصاً اذا لم يكن هناك مبرر لطالقها األول، أو ترك 

عندها مشكالت نفسية يصعب عالجها.
ويش�ير س�رحان الى أنه رغ�م كل ذلك، اال أن هن�اك الطالق 
الناجح كونه أحيانا قد يكون أفضل حل يس�تخدمه الزوجان 
في حالة اس�تحالة الحياة الزوجية بينهم�ا ويقلل من اآلثار 
الس�لبية عليهما ويؤهلهما إلعادة تجربة الزواج مرة أخرى 

مع االستفادة من أخطاء التجربة األولى.
م�ن جهته، يقول االختصاصي النفس�ي والتربوي د. س�عد 
محم�ود ه�ادي  “إن الزواج الثان�ي دائم�اً يصاحبه الخوف 
كونه يأتي بعد فشل، وهناك دائماً تأثير نفسي ناتج عن هذا 

الزواج”.
وي�رى أن الفش�ل يترك آث�ارا س�لبية وقد يخلق عن�د المرأة 
مش�كلة واضطرابات نفسية غير ظاهرة للناس، وأولى هذه 
المشاكل أن تقبل الحالة الزواجية بحد ذاتها يكون صعبا جداً 
لما تركه الزواج األول م�ن أثر احباطي، حيث يكون مفهوم 

الذات عندها فيه خدش.
وص�ورة الزوج األول تبقى ماثل�ة أمامها ومن الصعب تقبل 
رج�ل آخر خصوصاً ف�ي العالقة الزوجية، لذل�ك فإن المرأة 

تحتاج إلى تهيئة للزواج الثاني.
ويش�ير هادي الى أنه وعلى حس�ب ما تتعرض له المرأة في 
الزواج األول ينعكس عليها كله في الزواج الثاني واختيارها 
للش�خص المناس�ب، كونها تبحث عن الزواج الثاني لغايات 

األمان اال أنها تكون مرعوبة من التجربة في الوقت نفسه.
اال أن�ه في حال كان الزواج قائما على أس�س صحيحة ويبدأ 
بنج�اح وخي�ار صحيحي�ن ستتالش�ى كل مش�اعر الخوف 
والقل�ق ه�ذه، مبين�اً أن�ه من المف�روض أن الش�خص بات 
صاحب خبرة واستفاد من أخطائه في التجربة األولى، لذلك 
عليه أن يس�تفيد منه�ا في انجاح تجربت�ه الثانية واالختيار 

بدقة.

تجربة تخافها النساء

زواج املرأة الثاين قرار صعب لتجاوز آالم املايض
       المس����تقبل العراقي /غادة مؤيد

 يلجأ الكثي�ر من األزواج إلى إخف�اء بعض الحقائق عن 
زوجاته�م، معتقدي�ن اس�تحالة كش�ف أس�رارهم، أو 
باألحرى ادعاءاتهم المحبوك�ة تأليفاً وأداء، والتي غالباً 
ما تنكشف وتتعرى تفاصيلها سريعا، بمجرد استشعار 

الزوجة أّن هناك أمراً يخفى عليها.
إحس�اس ليلى حميدالمش�بع بالش�كوك والظنون حول 
أي أم�ر يخبرها به زوجها يس�اعدها وبدون أن تبذل أي 
مجهود أن تكش�ف ادع�اءات زوجها وإخف�اءه لحقيقة 
الكثير من األمور التي تحدث معه.“حبل الكذب قصير”، 
هو ما تؤمن به ليلى التي يس�تفزها أس�لوب زوجها في 
التعام�ل معه�ا؛ إذ نادرا م�ا يخبرها بحقيق�ة ما يجري 
مع�ه أو ما ينوي القيام به، وإن كان ال يس�تحق اإلخفاء 
أو الك�ذب، ما يجعله�ا متوترة ويزرع الش�ك في عقلها 
وقلبها.في حين أن مراوغة زوج منال مسلم”42 “ سنه 
،فاقت التفاصيل واألحداث اليومية عندما أخبرها زوجها 
بنيته السفر إلى شرق آسيا برفقة أصدقائه، فلم تعترض 
أو حت�ى تفت�رض س�وء النية في س�فره، ال س�يما وأّن 

شخصيته واضحة جدا، وفق اعتقادها.
وتقول “لم أش�عر بسوء نية أبدا عندما يخبرني أي شيء 
يحدث معه أو حتى يبلغني بنيته للس�فر”، موضحًة أّنها 
رغ�م كل ذل�ك كان�ت تالح�ظ أّن تصرفاته ل�م تكن على 
طبيعته�ا، وكلما س�ألته عن ش�يء يتهرب م�ن اإلجابة 

بحجة أّن ترتيبات وبرنامج السفر لم تكتمل بعد.
وبينت منال أنها ال تطيق أسلوب “البحبشة” وراء الزوج؛ 
ما جعلها تقرر تجاهل تلك الش�كوك لحين عودته، إالّ أّن 
زوجها س�رعان ما كش�ف نفس�ه أمامها، حين أخبرها 
أّنه�م للتو وصلوا إلى مدين�ة “كازا”، موضحًة أّنها حين 
أعلمته بمعرفتها أّن “كازا” في المغرب وليست من دول 
شرق آس�يا، أجابها بأّنها زلة لس�ان، وأّن اسم المنطقة 

التي يقيمون فيها مشابه لها.
وتردف “حينها أخبرته أّن كذبته باتت مكشوفة”، مشيرًة 

إلى أّنها ال تلوم بعض الزوجات إلثارتهن المشاكل لمجرد 
فكرة سفر الزوج للخارج أو إصرارهن على مبدأ “رجلي 

على رجلك”.
بدورها، ملّت فاطمة محمد “43ط سنه ،من كذب زوجها 
المتك�رر بخص�وص االلتزامات المادي�ة المترتبة عليه؛ 
حيث اكتش�فت وبمح�ض الصدفة أن زوجه�ا يتقاضى 

راتبا ضعف ما أبلغها به.
وتس�بب هذا التصرف في رغبتها الط�الق منه، معتبرة 
ذلك سببا لزعزعة الثقة وشرخا في مفهوم الزواج الذي 
يفترض أن يقوم على المش�اركة والصدق.بدوره، يشير 
اختصاصي علم االجتماع األسري مفيد سرحان، إلى أّن 
الصراحة بين الزوجين من أبرز أس�س اس�تقرار األسرة 
وزيادة الثقة بين الطرفين، بل هي القاعدة األساس لبناء 
أسرة متماسكة بعيدة عن الكذب أو اإلخفاء المتعمد بين 

الطرفين.
ويوضح أّن الصراحة ليس معناها أّن يخبر الزوج زوجته 
بأس�راره كلها؛ كأس�رار العمل، أو أس�رار أهله، أو حتى 
مقدار ما يملك من مال أو عقار وغير ذلك، فليس للزوجة 
حق أن تعرف كل ذلك، لكن يبقى من المهم معرفتها بما 
يتصل بها فقط، ويحقق لها االستقرار واألمان.وبدوره، 
يش�ير اختصاصي علم النفس الدكتور منذر سالم إلى أن 
األصل في العالقة الزوجية أن تقوم على الثقة المتبادلة 
التي من شأنها أن تش�عر الطرفين بالراحة والطمأنينة، 

وتحقق الهدف الحقيقي الذي وجدت ألجله.
ويقول إن الكذب بين األزواج من شأنه أن يقلب حياتهما 
الزوجية رأس�اً على عقب، وستفقد الزوجة حينها الثقة 
بزوجها، إلى جانب س�يطرة الشك والقلق على تفكيرها 

في كل التصرفات المعتادة من زوجها.
ومن جهة أخرى، يخفي س�ليم محمود حقيقة ما يدور 
معه من تفاصيل عل�ى زوجته، بحجة أن ذلك يجعله في 
وضع أكثر راح�ة، معتقدا أن مصارح�ة الزوجة في كل 
شؤون الحياة يجعلها تكثر من أسئلتها المملة من وجهة 

نظره.

وأّكدت س�ارة ابراهيم أّن بعض األزواج ال يعرفون كيف 
يكذبون، فأكاذيبهم دائماً ما تكون مكش�وفة، ورغم أّن 
البعض تكون حجت�ه الخوف من نظرة الش�ك أو الغيرة 
أو “ال�زن” المزعج، إالّ أّن الكذب أيضاً يفتح أبواباً أخرى 
للخالف�ات هم في غنى عنها.وترى أن األزواج ال يميلون 
إل�ى الك�ذب إال إذا كان ما يقومون ب�ه خاطئا أو مخالفا 
للقيم التي يقوم عليها الزواج، معترفة بأّن زوجها نجح 
ف�ي تمري�ر الكثير من األكاذي�ب عليها، موضح�ًة أّنه ال 
داعي ألن يكذب الزوج ألف كذبة حتى يسافر للخارج، أو 
أن يقوم بأي أمر آخر، وعليه أن يكون قادراً على مواجهة 
وإقناع زوجته.وتذهب هالة إلى أّن الحياة الزوجية حين 
تقوم على الكذب والغموض تصبح مضطربة، مبّينًة أّنها 
تؤمن بأّن ثلث العقل في التجاهل والتغاضي عن كثير من 
المس�ائل التي تزيد من توتر العالقة، مؤّكدة أّنها اعتادت 
على الصراحة مع زوجها، ولم تجعل له مجاالً ألن يكذب 
عليها، حت�ى وإن كذب فإّن ذلك ال يهمها؛ ألّنها تثق جيداً 
بأّنه إنس�ان عل�ى خلق، وإن ارتكب أي خطأ ليس�ت هي 
المس�ؤولة عن محاس�بته ومعاقبته.وتضيف “لو أنني 
كن�ت كثيرة التدقيق والتفتيش لفتحت على نفس�ي ألف 
باب من الهموم؛ لهذا ال أثير أي مش�اكل، بل على العكس 
أك�ون ف�ي قم�ة الس�عادة والف�رح؛ ألّنه ل�م يقصر في 
حقوقي أنا وأبنائي، وأجد أّنه من الغباء أن أحدث مشكة 
وأجبره على الكذب باس�تمرار”.ويرى سرحان أنه ليس 
بالض�رورة أن يخبر الزوج زوجته بكل تصرف يقوم به، 
مبّيناً أّن الزوجة تش�عر أحياناً بأّنه�ا يجب أن تعرف كل 
ش�يء عن زوجها، حتى يح�س بأّنه مطوق بأس�ئلتها، 
فتذوب ش�خصيته في ش�خصيتها، وقد تحصل على كل 
هذه األمور حين يكون الزوج صاحب شخصية ضعيفة.

وي�ردف “لكن الزوج صاحب الش�خصية القوية القادرة 
على اتخاذ القرارات بش�كل ناج�ح ال يقبل؛ حيث تكون 
لدي�ه خصوصي�ة ذات ح�دود واضح�ة م�ع زوجت�ه، 
ويحت�رم خصوصيتها، فال يلزم�ه أن يعرف إالّ ما يتصل 
به وبعالقتهم�ا فقط، مبتعدا عن محاوالت التعرف على 

أسرار أهلها، أو التحقيق معها ألي تصرف يبدو 
منها”.

ويش�ير إلى ضرورة أن تتغل�ب الزوجة على 
مشاعر الشك بدون ريبة أو دالئل، مؤّكداً أّن 
ضع�ف الثقة من أكثر األش�ياء التي يمكن 
أن تح�دث إذا أكث�ر الزوج م�ن كذبه على 
زوجت�ه، وتدم�ر العالقة بي�ن الزوجين، 
ويضع�ف أيض�ا نس�يج األس�رة، داعياً 
األزواج إل�ى الصراحة، حتى وإن غضبت 
الزوج�ة فت�رة قصي�رة، فه�و خي�ر من 

أن تش�عر بأنه�ا تعيش م�ع رجل غامض 
ال تفهم�ه، وال تع�رف كيف تتعام�ل معه.

ويلقي انهيار الثقة في العالقة بين الزوجين، 
كما يقول س�الم ، إلى توتر كبي�ر في العالقة وقد 
يجعل كال منهما في إحباط، وهو وضع ال يحتمله 
الزوجان؛ ويبقى الس�ؤال حاضراً عن المس�ؤول 

في وصول الزوجين إلى حياة مليئة بعقد 
الشك وسوء الظن.

 يس�يطر تفس�ير األحالم على كثير من النس�اء، 
العتقاده�ن أن األح�الم تحم�ل رس�ائل ودالالت 
تتعلق بمس�تقبلهن، وهو ما يجعلهن ش�غوفات 
باالط�الع عل�ى الغيبي�ات، ويدفعه�ن للبحث عن 

مفسرين متخصصين في فك الرسائل الليلية. 
تتع�دد اآلراء ح�ول دالالت األح�الم وتفس�يرها، 
فتقول الموظفة  حياة عوض “30” سنه ،أتعامل 
مع األحالم بواقعية وعقالنية، فعندما أرى ش�يئا 
يلتبس علي تفس�يره ألجأ إلى عمتي، ألني أش�عر 
بقدرتها على تفسير الحلم، فأجد عندها ما تطمئن 

له نفسي”.
أما الجامعية فداء حس�ين، فهي تبين أنها، بحكم 
احتكاكه�ا بأس�اتذة الش�ريعة، تلجأ في تفس�ير 
أحالمهم�ا إلى هؤالء العلماء، حت�ى يبينوا لها ما 

فيه لخيرها وصالحها. 
وتضيف ف�داء أنها تتعجب من تصرفات زميالتها 
وقريباته�ا اللوات�ي يتخذن ق�رارات مصيرية في 
حياتهن بناء على األح�الم، فبعضهن، وفق فداء، 
“يتزوجن بناء على ما يرينه في حلم من األحالم، 

بل ويطلبن الطالق إذا رأين أزواجهن يخونونهن في 
الحل�م، أو يتزوجون عليهن”. منوهة إلى أن حياة 
هؤالء النساء “تنقلب كابوسا مزعجا بسبب حلم 
لم يعجبهن”.يق�ول عبد الله الربيعي  عن تجربته 
مع زوجته وأحالمها “األحالم تتسبب في حدوث 
كثير من المش�كالت بيني وبي�ن زوجتي، خاصة 
عندما ترى حلما يثير غيرتها. أش�عر منذ الصباح 
بغضبها فأسألها عن السبب، فيكون السبب حلما 

رأتني فيه في حال يغضبها وال يرضيها”.
ويتابع: أسعى في كل مرة ألن أقنعها بأن الحلم ال 
يفس�ر حرفيا، وأحاول أن امتص غضبها، وأهدئ 
روعه�ا، وأؤكد له�ا أن الحلم الذي رأت�ه ال عالقة 
له بالواقع بتات�ا. يقول الربيعي  إن أحالم زوجته 
تدور في العادة حول الزواج والطالق، والشكوك، 
أو حول موت شخص عزيز عليها، ما يجعل حياتها 

تنقلب كآبة وأفكارا سوداء. 
ف�ي هذا الش�أن يق�ول اختصاصي عل�م النفس، 
د. خلي�ل اس�ماعيل القيس�ي ، إن األحالم ظاهرة 
نفس�ية تحدث أثناء النوم، وهي، كما يؤكد علماء 
النفس، عب�ارة عن صور عقلي�ة نابعة من العقل 
الباط�ن، يدركه�ا النائم، فتك�ون إش�باعا رمزيا 

لرغباته المكبوتة.
ويبين القيس�ي أن األح�الم من الطرق النفس�ية 
الت�ي تفرغ كوامن النفس البش�رية، وتؤدي دورا 
في إحداث التوازن النفس�ي لدى اإلنس�ان عامة، 
ولدى النس�اء خاصة، ألن األحالم بالنسبة إليهن 
ش�يئا مهما، يس�قطن من خاللها صورا تعّبر عن 
رغباتهن الكامنة أو المكبوتة، وهو يحدث معهن 
أكث�ر مما يحدث م�ع الرجال، نظرا لم�ا تتميز به 
الم�رأة م�ن عاطفية قوي�ة، ومن قل�ق زائد على 
حاضرها  ومس�تقبلها، وما يرتب�ط بطموحاتها 

الشخصية وطموحات أسرتها.
العالم النفس�ي فرويد عرف األح�الم بالقول إنها 
“رغب�ات مكبوت�ة، وانعكاس لصراعات جنس�ية 
ووجدانية لم يس�تطع الف�رد تحقيقها في الحياة 
اليومي�ة، لذل�ك تعّبر هذه المكبوتات عن نفس�ها 
م�ن خالل الحل�م الذي تجري أحداث�ه في منطقة 
الالش�عور الذي يغتنم فرصة نوم الرقيب أو “األنا 
األعلى” ليطفو على السطح، ويعّبر عن المشاعر 

والرغبات المكبوتة، برموز وحيٍل عديدة”.
ويلفت القيس�ي  إلى ضرورة التعامل مع األحالم 
بعقالنية وحكمة، وعدم جعلها محورا أساسيا في 

الحياة، أو اتخاذ قرارات مصيرية بناء عليها، حتى 
ال تتح�ول إلى ظاهرة مضرة وهوس اس�تبدادي، 
السيما عند تفسيرها تفسيرا حرفيا، ألن األحالم، 
كم�ا يقول اختصاصيو التحليل النفس�ي، تتحدث 
لغته�ا الخاصة، وهي لغة رمزية ال يفهمها إال من 
تخصص�وا في ه�ذا العلم، وهي بوابة لالش�عور، 
توجه رسائلها إلى الشخص النائم، ومن ثم ليست 
رموزها لغة مشتركة بين كافة الناس، بل هي لغة 
خاصة، موجهة إلى النائم دون سواه، ولذلك يجب 
الحذر كل الحذر عند تفسيرها، وتجنب التفسيرات 
الت�ي تروج لها بعض الفضائيات، حتى وإن ادعت 
التفس�ير الديني لألحالم، ألن صور األحالم صور 
تخ�ص النائم وح�ده، وال يجوز تفس�يرها إال في 
إط�ار التحليل النفس�ي )وليس الطب النفس�ي(، 

وهو غير متوفر في بالدنا العربية.   
ويبين القيس�ي  أن اإلنس�ان الطبيع�ي يحلم في 
كل ليل�ة، لكن�ه ال يتذك�ر غالبي�ة ه�ذه األح�الم 
عن�د اليقظ�ة، مؤكدا أن�ه ال يمكن فص�ل األحالم 
ع�ن الواقع، ألن األح�الم قد تعبر ع�ن تمنيات أو 
رغب�ات مكبوتة، أو تس�عى لتحقيقه�ا رمزيا، أو 
تبي�ن العوائ�ق التي تح�ول دون تحقيقه�ا. ومن 

وجهة نظر علم االجتم�اع يبين االختصاصي في 
ه�ذا المج�ال، د. محمد جابر، فإن هوس تفس�ير 
األحالم شائع أكثر عند الفتيات، لكن هذا االهتمام 
يختلف من شخص إلى آخر. ويؤكد أن المرأة أكثر 
ش�غفا من الرجل، باألحالم وبتفسيرها، وربطها 
بواقعه�ا المعاش، نظ�را لرقة عاطفته�ا، وكثرة 
تطلعاتها في الحياة، س�واء قبل ال�زواج أو بعده. 
ويلفت جابر إلى أن المجتمعات العربية “أكثر تأثرا 
واهتماما” باألحالم وتفس�يراتها، وتأثيرها، من 
تأثر المجتمعات الغربية به�ا، بدليل أن المكتبات 
العربية تزخر بكتب الدين واالجتماع وعلم النفس 

والتربية وتفسير األحالم. 
ف�ي حي�ن أن علم�اء االجتم�اع ف�ي المجتمعات 
الغربية ال يتحدثون عنها كثيرا، وحتى إذا تحدثوا 
ال يتحدث�ون فيه�ا إال عن خبرة وعل�م، وفي إطار 
األص�ول الس�ليمة التي يضعها العل�م، ألن هنالك 
بالفع�ل صلة وثيق�ة بين األح�الم وتأثيرها على 

الواقع االجتماعي للبشر.
وم�ن جه�ة تربوي�ة يق�ول الترب�وي د. محم�د 
السعدي “أستغرب مما تشغله األحالم في حياتنا 
م�ن اهتمام، وم�ن االتج�ار بها من خ�الل الذين 

يس�تغلون الهوس باألحالم، خاصة لدى النس�اء، 
بافتت�اح قنوات فضائية، وخط�وط اتصال دولية 
لتفس�يرها”.ويبين أن التربي�ة له�ا دور كبير في 
اله�وس المرتب�ط بتحلي�ل األحالم وتفس�يرها، 
فالبن�ت كثي�را ما تص�اب بهوس األحالم بس�بب 
هوس والدتها أو قريباتها أو صديقاتها أو زميالتها 
بها. لذلك على األه�ل أن يطمئنوا بناتهم في حال 
تأثرهن بحلم من األحالم، حتى ال يأخذن الدالالت 
الظاهرية للحلم، فُيغّيرن مجرى حياتهن بناء على 
رسائلها التي كثيرا ما يسئن تفسيرها، وال للواقع 
أي صلة بها.   ويضيف أن السيدات يستثمرن جزءا 
كبيرا من طاقاتهن النفس�ية في تفسير األحالم، 
وربطها بالحياة، فيستبد بهن الهوس بها، السيما 
“إن كن محرومات م�ن عالقات جيدة في الحياة، 
كافتقاده�ن للح�ب، أو عندما تخل�و حياتهن من 
ت�وازن طبيعي في مختلف الجوان�ب االجتماعية 
والروحية”. ويضيف أن األحالم “وسيلة للتنفيس 
ع�ن ضي�ق نفس�ي، أو هروب م�ن ع�بء الحياة 
اليومية، فيكون الحلم في هذه الحالة حيلة دفاعية 

لحماية النفس من التوتر والقلق”.
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صناع�ة النفط الصخ�ري التي 
كانت مس�ؤولة عن النمو الس�ريع 
ف�ي إنت�اج النف�ط ف�ي الوالي�ات 
المتح�دة منذ ع�ام 2009، ليس�ت 
عل�ى وش�ك الم�وت. هن�اك كثي�ر 
م�ن الش�ركات القوية الت�ي لديها 
س�ليمة،  عمومي�ة  ميزاني�ات 
وتكالي�ف منخفض�ة، وينبغ�ي أن 
تكون ق�ادرة على اجتي�از األزمة. 
لك�ن هن�اك اختالفات واس�عة في 
المرونة بي�ن الش�ركات. تلك التي 
لديه�ا تكالي�ف مرتفع�ة أو دي�ون 
تواج�ه  كالهم�ا،  أو  مرتفع�ة، 

مستقبال مضطربا.
يق�ول إدوارد م�ورس، الرئيس 
العالمي ألبحاث الس�لع األساسية 
ف�ي س�يتي ج�روب: “عن�د النظر 
إلى الماضي، نرى أن المال الس�هل 
والظروف الصعبة من حيث العثور 
على الش�يء المناس�ب لالستثمار 
فيه أديا إلى تجاوز هدف نمو إنتاج 
]النف�ط[ ف�ي الوالي�ات المتحدة. 
والش�ركات الت�ي ل�م يك�ن ينبغي 
أن تخ�رج إل�ى الحي�اة خرجت إلى 

الحياة”.
اآلن تجاوز الهدف هذا يتجه نحو 
التصحيح. ويتوقع محللون موجة 
م�ن صفق�ات األص�ول وعمليات 
االس�تحواذ وإفالس الشركات، في 
الوقت الذي تكافح فيه الش�ركات 
األضعف لتجنب االنهي�ار، دون أن 

تنجح دائما.
وبالفعل، ه�ذا العام عجزت 16 
ش�ركة إلنتاج النفط ف�ي الواليات 
ديونه�ا،  س�داد  ع�ن  المتح�دة 
بحس�ب وكالة س�تاندرد آند بورز 
للتصني�ف االئتماني. وأكبر فش�ل 
كان من نصيب ش�ركة سامس�ون 
ريسورس�يز، التي تم شراؤها عام 
2011 م�ن قب�ل مجموع�ة بقيادة 
KKR مقابل 7.2 مليار دوالر، التي 
قال�ت الش�هر الماضي إنه�ا كانت 
تن�وي الحصول عل�ى الحماية من 

اإلفالس هذا الشهر.
وبحسب توماس ووترز، المدير 
اإلداري ل� “س�تاندرد آن�د بورز”، 
هناك ثماني ش�ركات إلنتاج النفط 
لديها تصنيف ائتماني CCC أو أقل، 
وه�ذا يعني “أن لديه�ا نحو عام أو 

أقل قبل أن تنفد نقودها”.
العقب�ات األخ�رى الت�ي تواجه 
كثي�را من تلك الش�ركات س�تكون 

إعادة تحديد قاعدة اقتراضها، التي 
ع�ادة ما تصبح نافذة المفعول في 

أول تشرين األول )أكتوبر(.
آذار  ف�ي  الس�ابقة  الجول�ة 
)مارس( ونيس�ان )أبري�ل( كانت 
أقل وحش�ية بالنس�بة للش�ركات 
المعنية مما كان يخش�ى بعضهم. 
أن  المرج�ح  م�ن  الجول�ة  وه�ذه 
تك�ون أكث�ر صرام�ة بكثي�ر، م�ا 
يعني استنزاف الس�يولة بعيدا عن 

الشركات المتعثرة.
ومن�ذ فص�ل الربي�ع، تالش�ت 
بسرعة التوقعات بأن أسعار النفط 
قد تنتعش، وهذا يعني أن المصارف 
ستس�تخدم افتراض�ات أق�ل عن�د 
تقيي�م االحتياطي�ات. وت�م تحذير 
المص�ارف أيض�ا م�ن قب�ل مكتب 
مراقبة العملة، وهو هيئة التنظيم 
الفيدرالي�ة في الوالي�ات المتحدة، 
الت�ي  المخاط�ر  م�ن  لالحت�راس 
تنطوي على إقراض شركات النفط 
والغاز، األمر الذي أثار مخاوف من 
إمكاني�ة أن يت�م س�حب القروض 
من الشركات التي ستكون مجدية 
ماليا ل�و أنه�ا منحت وقت�ا أطول 

قلي�ال. مارك صادقي�ان، من وكالة 
فيتش للتصني�ف االئتماني، يجادل 
بأن المصارف ستحاول مرة أخرى 
تجن�ب تخفي�ض إقراضها بش�كل 
حاد للغاية ويقول: “نحن ال نتوقع 
أي ش�يء عني�ف. م�ن المنطق�ي 
بالنس�بة للمصارف أن تتوصل إلى 
اتف�اق، ف�ي مقاب�ل التضييق على 

الشركات ودفعها إلى الجدار”.
م�ع ذل�ك، حت�ى إذا اس�تمرت 
المص�ارف ف�ي إبق�اء الش�ركات 
الضعيف�ة عل�ى قي�د الحي�اة، من 
المرج�ح تظل المصارف راغبة في 

تخفيض إقراضها.
بادي كالرك الذي يترأس أعمال 
الطاقة في شركة المحاماة، هاينز 
وبون، يقول عندما تعلن الشركات 
ح�دود اقتراضها الجدي�دة، ينبغي 
للمس�تثمرين التأكد من أنهم قرأوا 
الش�روط المطبوعة بخط صغير. 
ف�ي بعض الح�االت س�يتم تحديد 
بمس�تويات  االقت�راض  قواع�د 
مريحة، لك�ن ربم�ا تنخفض على 
مدى س�تة أش�هر، أو تك�ون لديها 

فترة مراجعة أقصر.

يق�ول كالرك: “ األم�ل ه�و أن 
تنتعش السوق في الوقت المناسب 
للس�ماح للش�ركات ببيع األس�هم 
لدع�م الميزاني�ة العمومية”. وفي 
الوقت الذي تس�عى فيه الش�ركات 
إلقن�اع المس�تثمرين والمص�ارف 
بدعمه�ا، ف�إن تكاليفها س�تكون 
حقق�ت  وق�د  حاس�ما.  عنص�را 
ف�ي  واإلنت�اج  التنقي�ب  ش�ركات 
الوالي�ات المتح�دة، الت�ي تتعرض 
للضغط بس�بب التراجع في أسعار 
النف�ط والغاز الطبيع�ي، إنجازات 
باهرة في تخفيض التكاليف - في 
بعض الحاالت بنسبة تصل إلى 25 

في المائة - وزيادة اإلنتاجية.
ش�ركة إي أو جي ريسورسيز، 
أول ش�ركة تنتج النف�ط الصخري 
بنجاح، قالت الش�هر الماضي إنها 
خفض�ت تكلفة حفر البئ�ر وبداية 
اإلنت�اج في تش�كيل إيج�ل فورد، 
جنوب�ي والي�ة تكس�اس، إلى 5.5 
 6.1 ب��  مقارن�ة  دوالر،  ملي�ون 
مليون دوالر الع�ام الماضي، وفي 
الوقت نفسه جعل البئر ينتج مزيدا 
م�ن النفط.م�ن جانبه�ا، “وايتنج 

بتروليوم”، أكبر ش�ركة إنتاج في 
تش�كيل باك�ن ف�ي والي�ة داكوتا 
الش�مالية، قال�ت في وقت س�ابق 
ه�ذا الش�هر إن “عملي�ات اإلنهاء 
أحج�ام  باس�تخدام   - المع�ززة” 
كبيرة من الرمل عند تكس�ير اآلبار 
إلخ�راج النف�ط - يمك�ن أن ترفع 
اإلنتاج بنس�بة 40 � 50 في المائة، 
في حين تزيد التكاليف بنس�بة 15 

في المائة فقط.
مع ذلك، القطاع يضم مجموعة 
غير متجانسة. فقد وجدت دراسة 
النف�ط  إنت�اج  أن ش�ركة  حديث�ة 
ذات تكلف�ة ال�دورة الكامل�ة األقل 
للبرمي�ل - وه�و مقي�اس يجم�ع 
بين تكلفة استخراج النفط إضافة 
الالزم�ة الس�تبدال  لالس�تثمارات 
االحتياطيات - كانت شركة سيفين 

جنيريشنز، بنحو 20 دوالرا.
ش�ركات اإلنتاج األكث�ر تكلفة 
كانت “برايتبيرن إينرجي بارتنرز” 
 70 و”دينبري ريسورسيز”، بنحو 
دوالرا، وفق�ا ل�� “مودي�ز”، وهي 
المس�ؤولة عن  التصني�ف  وكال�ة 

الدراسة.

الكامل�ة  ال�دورة  تكلف�ة 
المتوس�طة للبرمي�ل كان�ت نح�و 
51 دوالرا للش�ركات الت�ي ترك�ز 
على النفط، ما يعني أنه باألس�عار 
دوالرا   46 نح�و  البالغ�ة  الحالي�ة 
للنفط الخام في الواليات المتحدة، 
فإن أكثر من نصف شركات اإلنتاج 

تخسر المال.
في نهاية المطاف، من المتوقع 
ف�ي  والع�رض  الطل�ب  يع�ود  أن 
س�وق النفط العالمية للتوازن، ما 
يؤدي إل�ى ارتف�اع أس�عار النفط 
الخ�ام. وبحس�ب إدارة معلوم�ات 
الطاقة الحكومية، إنتاج النفط في 
الواليات المتحدة ينخفض بالفعل، 
األمر الذي يعكس انخفاضا بنسبة 
58 ف�ي المائ�ة ف�ي ع�دد منصات 
الحفر منذ تش�رين األول )أكتوبر( 

الماضي.
للس�وق  الت�وازن  إع�ادة  لك�ن 
يمك�ن أن تك�ون عملي�ة مطول�ة. 
وفي حي�ن أنها تحقق النجاح أثناء 
سيرها، إال أن من المؤكد أن المزيد 
من شركات إنتاج النفط الصخري 

ستنهار في أثناء ذلك.

تزي�د  الت�ي  العوام�ل  وأح�د 
الضغط المالي على شركات النفط 
األمريكي�ة الصغيرة والمتوس�طة 
الحج�م ه�و أن تعام�الت التحوط 
الخاصة بها، باستخدام المشتقات 
لضم�ان تولي�د عائ�دات أعلى من 
س�عر النفط الخ�ام الحالي قصير 

األجل، بدأت تنفد.
التحوطات التي تم اتخاذها في 
النص�ف األول م�ن الع�ام الماضي 
كان م�ن الممكن أن تضمن س�عرا 
بنح�و 90 دوالرا للبرميل بالنس�بة 
للنف�ط الخ�ام األمريك�ي � تقريبا 

ضعف مستوى السعر اليوم.
وم�ع انخف�اض أس�عار النفط 
ف�ي  أو  اآلن  س�واء  للتس�ليم، 
بات�ت  ح�اد  بش�كل  المس�تقبل، 
ف�ي  واإلنت�اج  التنقي�ب  ش�ركات 
أق�ل حماس�ا  المتح�دة  الوالي�ات 
التحوط.  بش�كل ملح�وظ بش�أن 
بإمكانها حجزها  الت�ي  فالعائدات 
في المش�تقات أق�ل بكثير مقارنة 
بما كانت عليه قبل نحو 18 شهرا.

إينرج�ي  لش�ركة  ووفق�ا 
أس�بيكتس االستش�ارية، شركات 
ف�ي  الرائ�دة  الصخ�ري  النف�ط 
الواليات المتح�دة تحوط نحو 63 
ف�ي المائة م�ن إنتاجه�ا المتوقع 
له�ذا الع�ام و43 ف�ي المائة فقط 
للع�ام المقب�ل، مقارن�ة بالتحوط 
على 75 إلى 80 في المائة من إنتاج 
عام 2014 بحلول فصل الصيف من 

العام الماضي.
يقول كالرك، من ش�ركة هاينز 
وبون: “كثير من الشركات، عندما 
تنخف�ض األس�عار، ال تمي�ل إل�ى 

المزيد من التحوطات”.
أي حماس�ة متبقي�ة للتح�وط 
س�تكون قد تلقت ضربة من أحدث 
تراجع في األس�عار. فقد انخفض 
الخ�ام األمريك�ي تس�ليم  النف�ط 
كانون األول )ديس�مبر( 2016 من 
63 دوالرا للبرمي�ل في أيار )مايو( 
إلى نحو 53 دوالرا في وقت سابق 

هذا الشهر.
مع ذلك، حس�بما يقول فيرندرا 
إينرج�ي  ش�ركة  م�ن  ش�وهان 
أسبيكتس، فإن كثيرا من الشركات 
ال ت�زال تحوط جزءا م�ن إنتاجها. 
وفي بعض الحاالت يبدو أن السبب 
في ذل�ك هو أن الش�ركات أحكمت 

السيطرة على تكاليفها.

اجلفاف املايل يرضب رشكات النفط الصخري
       إد كروكس

�سحيح �أن �لنفط يحرك �لعامل، لكن ر�أ�س �ملال هو �لذي يحرك �سناعة �لنفط، وبالن�سبة ل�سركات �إنتاج �لنفط �ل�سخري ر�أ�س �ملال هذ� بد�أ يجف.يف وقت �سابق من 
�لعام، كان ل يز�ل من �ل�سهل ن�سبيا بالن�سبة ل�سركات �لتنقيب و�لإنتاج يف �لوليات �ملتحدة زيادة ر�أ�س �ملال من خالل بيع �ل�سند�ت �أو �لأ�سهم، على �لرغم من �نهيار 
�أ�سعار �لنفط �لعام �ملا�سي، �لناجم عن وفرة �لإمد�د�ت �لعاملية. �لآن تلك �ملبيعات تباطاأت ب�سكل حاد و�ل�سغط �ملايل على �ل�سناعة ينمو.�لأمر �لكبري �لتايل يقرتب 

على �سكل جولة �أخرى من �أعادة حتديد “قو�عد �لقرت��س”: تقييمات �حتياطيات �لنفط و�لغاز يف �ل�سركات �لتي ت�ستخدمها �مل�سارف ل�سمان قرو�سها.

    كريستوفر آدامز

من النادر العثور على حقل نفط 
أو غاز بهذا الحجم الكبير لدرجة أنه 
يستطيع تحويل اقتصاد أي بلد. في 
األسبوع الماضي، مجموعة الطاقة 
اإليطالية، إيني، فعل�ت ذلك تماما، 
من خالل اإلعالن عن اكتشاف حقل 
“عمالق” تحت الماء قبالة الساحل 
المصري تق�ول إنه يمكن أن يكون 
واحدا م�ن أكب�ر حقول الغ�از في 

العالم.
“زهر” يعتبر حقال ضخما، فهو 
أكبر اكتش�اف من نوع�ه في البحر 
األبيض المتوسط. الحقل يقع على 
بعد مسافة كبيرة للغاية تحت قاع 
البحر في منطقة عمقها 1500 متر 
تقريبا، لكن من السهل استخراجه 
باس�تخدام البنية التحتية القائمة، 
ما يجعل من السهل نسبيا تطويره. 
الرئي�س  ديس�كالزي،  كلودي�و 
التنفي�ذي لمجموع�ة إين�ي، يقول 
إن�ه يحتوي عل�ى 30 تريليون قدم 
مكعب�ة أو أكثر من الغ�از الطبيعي 
- م�ا يع�ادل 5.5 ملي�ار برميل من 

النفط.
في الواق�ع، تقول ش�ركة وود 
ماكين�زي الستش�ارات الطاقة، إن 
حجم “زهر” بلغ مقدارا هائال على 
نح�و يجعل�ه ذا أهمي�ة “ضخمة” 
يب�دأ  وعندم�ا  لمص�ر.  بالنس�بة 
المش�روع في اإلنت�اج، خالل وقت 
قري�ب ربما في عام 2017، س�وف 
يلب�ي الطل�ب المحل�ي عل�ى الغاز 
ف�ي مصر لم�دة ال تقل عن عش�رة 
أع�وام، األمر ال�ذي يلغ�ي الحاجة 

لالستيراد.
وسيتم الشعور بتأثير االكتشاف 
خ�ارج مص�ر أيض�ا، خصوصا في 
إس�رائيل التي توجد لدى ش�ركات 
الطاق�ة فيها طموح�ات لبيع الغاز 

� م�ن حقله�ا المكتش�ف حديث�ا، 
ليفياثان، الذي طغي على زهر اآلن 

� إلى القاهرة.
يقول باتريك هي�ذر، وهو زميل 
أبح�اث أول ف�ي معه�د أكس�فورد 
لدراس�ات الطاقة: “هذا أمر ضخم. 
إن�ه يمكن أن يجعل مصر تس�تعيد 
للطاق�ة  دول�ة مص�درة  مكانته�ا 
جمي�ع  ف�ي  اضطراب�ا  ويح�دث 
الخط�ط األخ�رى لتطوي�ر حقول 
غاز في البحر األبيض المتوس�ط”. 
ويضيف: “بالنس�بة ألوروبا ككل، 
ه�ذا ال بد أن يكون بش�رى س�ارة. 
فمن المحتم�ل أن يدخل المزيد من 
الغاز إلى السوق. والسؤال هو، هل 

تحتاج أوروبا إلى هذا الغاز؟”.

اكتشاف األس�بوع الماضي يعد 
أح�دث دليل على وج�ود نهضة في 
مجال التنقيب ف�ي مصر، حيث إذا 
أديرت بشكل صحيح يمكن أن تنهي 
أزمة الطاقة ف�ي البالد التي تجاوز 

فيها الطلب المحلي العرض.
بع�د عق�د اتس�م بالضع�ف من 
حيث البحث عن اكتش�افات، أعلنت 
ع�ن  عالمي�ة  طاق�ة  مجموع�ات 
اس�تثمارات بملي�ارات ال�دوالرات 
ف�ي مصر هذا العام، ش�جعها على 
ذل�ك إج�راءات حكومي�ة لتس�ديد 
للطاق�ة  الدع�م  الدي�ون وخف�ض 
المحلي�ة. ومن المتوق�ع أن يحفز 
نجاح مجموعة إيني شركة بريتش 
بتروليوم، التي من المقرر أن تنفق 

12 ملي�ار دوالر ف�ي منطقة غرب 
دلتا النيل.

إل�ى  ماس�ة  حاج�ة  وهن�اك 
االس�تثمارات األجنبي�ة. فالض�رر 
ال�ذي لح�ق باقتصاد مص�ر نتيجة 
االضطراب السياسي بعد ثورة عام 
2011 تفاقم بس�بب نقص الطاقة 
الناجم في األس�اس ع�ن انخفاض 
إنت�اج البالد من الغاز الطبيعي، من 
ذروة بلغ�ت 6.1 ملي�ار قدم مكعبة 
يوميا عام 2009 إلى 4.7 مليار قدم 

مكعبة يوميا عام 2014.
ونتيج�ة لذل�ك، تحول�ت مص�ر 
أخي�را م�ن كونه�ا دول�ة مصدرة 
للغ�از الطبيعي المس�ال إل�ى دولة 
تقني�ن  وت�م  صافي�ة.  مس�توردة 

التصني�ع  لش�ركات  اإلم�دادات 
المتعطش�ة للطاقة، مثل ش�ركات 
إنتاج األسمنت واألس�مدة، وغالبا 
م�ا كان يت�م تخفيضه�ا. مارت�ن 
ميرفي، من ش�ركة وود ماكينزي، 
يق�ول إن واردات الغ�از الطبيع�ي 
المس�ال من المتوق�ع أن تصل إلى 
نحو ستة ماليين طن العام المقبل. 
لكن إنتاج�ا إضافيا بمق�دار 2.5 � 
3 ملي�ارات قدم مكعب�ة يوميا من 
حقل الغاز الجديد ربما يجعل مصر 
مرة أخرى مكتفية ذاتيا. ويضيف: 
“حق�ل زهر يتوج تح�وال ملحوظا 

في الحظوظ”.
أحم�د هي�كل، رئي�س مجل�س 
إدارة “القلع�ة القابض�ة”، ش�ركة 

االس�تثمارات اإلقليمية التي يوجد 
مقره�ا ف�ي القاه�رة، الت�ي لديها 
مصال�ح كبيرة في مج�ال الطاقة، 
يعتقد أيضا أن اكتش�اف مجموعة 
إيني يمكن أن يكون بمنزلة “مغير 
لقواع�د اللعبة في مص�ر”. ويقول 
إن الغاز الجديد ينبغي أن يس�تخدم 
لتش�غيل مول�دات الطاق�ة الحالية 
الطاق�ة  بالغ�از، لتوفي�ر  العامل�ة 
الملت�زم به�ا، فضال ع�ن الصناعة 
كثيفة اس�تهالك الطاقة. وسيكون 
على مصر، كما يقول، تجنب تكرار 
أخط�اء الماض�ي الذي ش�هد نموا 
كبي�را في تصدي�ر الغ�از الطبيعي 
المسال وفي الصناعات التي تعتمد 
عل�ى الغ�از الرخي�ص، بينم�ا ت�م 

تجاهل احتياجات توليد الطاقة.
ف�ي المقابل، حق�ل زهر أحدث 
حالة من الفوضى في قطاع الطاقة 
الولي�د في إس�رائيل المجاورة، مع 
انطالق تبادل االتهامات السياسية.

فحتى قبل إعالن مجموعة إيني، 
كانت خطة بقيمة 6.5 مليار دوالر 
لتطوير حق�ل ليفياثان البحري في 
إس�رائيل متعثرة بس�بب اختالفات 
داخل الحكومة اإلسرائيلية وداخل 
تطوي�ر  كيفي�ة  ح�ول  الكنيس�ت 
مس�اهميه  من�ح  دون  المش�روع 
س�وقية  وق�وة  مفرط�ا  تس�عيرا 
كبيرة. ويس�يطر المس�اهمون في 
ليفياثان أيضا على حقل غاز تامار 
األصغ�ر حجما، ال�ذي ب�دأ بتزويد 

إسرائيل بالغاز في عام 2013.
واالكتش�اف المص�ري أكبر من 
حق�ل ليفياثان بما يق�ارب 40 في 
المساهمون  انتقل  بالتالي،  المائة. 
تالش�ي  احتم�ال  احتس�اب  إل�ى 
تزويد حق�ل ليفياثان مصر بالغاز. 
وش�هدت األس�هم ف�ي “ديلي�ك”، 
و”أنفير أويل آند غاز”، و”ريش�يو 
الش�ركات  إكسبلوريش�ن”،  أوي�ل 

اإلسرائيلية الداعمة للحقل، تراجعا 
في األسبوع الماضي. كذلك األسهم 
في نوبل األمريكية للطاقة، الشركة 
المس�اهم  تعتب�ر  الت�ي  األجنبي�ة 
الرائد في حقلي تام�ار وليفياثان، 

انخفضت هي األخرى.
ضرب�ة  زه�ر  حق�ل  ويش�كل 
قوي�ة لحقل ليفياث�ان، لكن ال يزال 
باإلمكان تطوير الحقل اإلسرائيلي. 
ويعتبر إعالن النيات لبيع الغاز لمدة 
15 عام�ا إلى مصف�اة إدكو التابعة 
لمجموع�ة “ب�ي جي” ف�ي مصر، 
أم�را مهم�ا بالنس�بة لخط�ة عمل 
المشروع، لكن الش�ركات الداعمة 
له تق�ول إن لديها اتفاقيات أخرى، 
بم�ا ف�ي ذل�ك م�ع ش�ركة الطاقة 

الكهربائية في األردن.
وف�ي نهاي�ة المط�اف، يتعي�ن 
المشروع اإلسرائيلي التعامل ليس 
فقط مع خس�ارة الطلب المصري، 

لكن أيضا وفرة العرض العالمي.
فاالس�تهالك اآلسيوي الضعيف 
واالنهيار في أس�عار النفط يؤثران 
على س�وق الغاز الطبيعي المس�ال 
ف�ي أوروب�ا التي تش�هد ركودا في 
الطل�ب. ع�الوة عل�ى ذل�ك، الغ�از 
الجدي�د س�وف يصب�ح  المص�ري 
متاحا في الوقت نفسه تقريبا الذي 
تنتهي فيه عدة مش�اريع أمريكية. 
ف�ي  النف�ط  مس�ؤولو  ويعتق�د 
الغ�رب أن مجموعة إيني س�ترغب 
ف�ي تصدير بع�ض الغ�از الطبيعي 
المس�ال من خالل منشأة التصدير 
الساكنة التابعة لها في دمياط، مع 
كون جنوب أوروبا وجهة واضحة. 
تقول الشركة االستشارية، إينرجي 
س�تكون  “المنطق�ة  أس�بيكتس: 
بمنزل�ة حقل غ�از طبيع�ي طويل 
األج�ل”. إذا كان األم�ر كذلك، فإن 
الفائزي�ن الكبار يمك�ن أن يكونوا 

المشترين األوروبيين.

الغاز يعد بتغيري وجه االقتصاد املرصي
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حييى علوان: تعادلنا مع تايالند ليس سيئا!.. وجستن حزين 
لضياع النقاط يف بانكوك

 
ف�رط منتخبن�ا الوطن�ي يف ف�وز ثمني 
كان يف متناول�ه واكتف�ى بالتعادل 2 / 
2 م�ع مضيفه التايالن�دي يف املجموعة 

السادسة.
رف�ع منتخبنا الوطن�ي رصيده إىل أربع 
نقاط لكنه ظل يف املرك�ز الثاني بفارق 
ث�الث نق�اط خل�ف نظ�ره التايالندي 
املتص�در بع�د ث�الث مباري�ات لتايالند 
ومباراتني فقط ألسود الرافدين يف هذه 

املجموعة.
س�جلهما  بهدف�ني  منتخبن�ا  وتق�دم 
جوس�تني م�رام ويون�س محم�ود يف 
أصح�اب  ولك�ن  و49   34 الدقيقت�ني 
األرض انتزع�وا التع�ادل بهدف�ني قب�ل 
دقائق من نهاية املباراة حيث س�جلهما 
تراتون بونماتان ومونكول توساكراي 
يف الدقيقتني 80 من رضبة جزاء و83 .

ويف املب�اراة الثانية باملجموعة، س�قط 
ضيف�ه  كم�ني  يف  التايوان�ي  املنتخ�ب 
ليحص�د   2  /  1 وخ�ر  الفيتنام�ي 
املنتخب الفيتنامي أول ثالث نقاط له يف 
التصفيات ويتقدم إىل املركز الثالث فيما 
مني املنتخب التايواني بالهزيمة الثالثة 
عىل الت�وايل ليقبع يف ق�اع املجموعة بال 
رصي�د م�ن النق�اط وبف�ارق األهداف 

فقط خلف إندونيسيا.
املب�اراة  م�ن  األول  الش�وط  وانته�ى 
بالتع�ادل الس�لبي ثم تق�دم دينه تيان 
الفيتنام�ي يف  ثان�ه به�دف للمنتخ�ب 
الدقيق�ة 53 وتع�ادل البدي�ل وو تش�ن 
تش�ينج به�دف للمنتخ�ب التايواني يف 
الدقيق�ة 82 لكن تران يف س�ون س�جل 
هدف الفوز للضيوف يف الدقيقة الثانية 

من الوقت بدل الضائع للمباراة.
وتستأنف التصفيات بمباريات الجولتني 
الخامسة والسادسة يف الثامن و13 من 
ترشين أول/أكتوبر املقبل عىل الرتتيب.

وكان�ت الجول�ة الثالثة م�ن التصفيات 
الخميس املايض شهدت 76 هدفا يف 15 
مب�اراة وكان منها 44 هدف�ا ملنتخبات 
الس�عودية واإلم�ارات والكوي�ت وقطر 

وعمان.
من جانبه ع�د املدرب الفن�ي للمنتخب 
الوطني بكرة القدم يحيى علوان التعادل 

مع تايالند بانه "ليس سيئاً لكنه ُمر".
وق�ال عل�وان يف املؤتم�ر الصحفي بعد 
املب�اراة "فريقن�ا ق�دم مب�اراة كب�رة 
واس�تحوذ بق�وة عىل مجري�ات املباراة 
وكانت محسومة بأيدينا وممكن نتقدم 
بعدد وافر م�ن االهداف ولكن هذه كرة 

القدم".
وأض�اف "لدينا العب�ني مميزين وكذلك 

الع�ودة  اس�تطاع  التايالن�دي  الفري�ق 
للمب�اراة بع�د ان كان قريب�ا ج�دا من 
خسارة ثقيلة يف ملعبه وامام جمهوره 

الغفر".
وأش�ار عل�وان "الزلن�ا يف املقدم�ة مع 
تايالند ولنا حظ�وة كبرة يف نيل بطاقة 
التأهل والتعادل نتيجة ليس�ت سيئة يف 
ملع�ب الخص�م ولكن مرارته�ا اننا كنا 

االق�رب واالفضل لني�ل النق�اط الثالث 
كاملة".

وفرط العراق فوزاً محققاً أمام مضيفه 
تايالند.

وتمك�ن العراق للدقيق�ة 80 من الوقت 
االصيل بالفوز بهدفني لكن بثالث دقائق 
فق�ط انقلبت املباراة حي�ث تمكن فيها 

م�ن  تس�جيل هدفني الخص�م 

االول يف د80 م�ن رضب�ة ج�زاء واخ�ر 
بهجم�ة يف د83 لتنتهي املباراة بالتعادل 
2-2.وبه�ذا اصبح رصيد الع�راق اربع 
نقاط مقابل تص�در تايالند للمجموعة 

السادسة بسبع نقاط.
فيما تباينت مشاعر جستن مرام العب 
املنتخ�ب الوطني بكرة الق�دم املحرتف 
يف الدوري االمريكي يف تس�جيله الهدف 

يف مب�اراة الع�راق وتايالند الت�ي انتهت 
بالتعادل 2-2 .

وقال مرام: فخور من أجل االداء وسعيد 
بهديف الدويل الثاني لكنني حزين لضياع 

نقاط املباراة يف اللحظات االخرة".
وأض�اف "جميعن�ا يعم�ل كخلية نحل 
ونع�د الش�عب العراقي بانت�زاع صدارة 

املجموعة ".

وكان املنتخب الوطني قد فرط بالحفاظ 
ع�ىل الف�وز ع�ىل تايالن�د حي�ث تمكن 
للدقيق�ة 80 من الوق�ت االصيل بالفوز 
بهدفني لك�ن بثالث دقائق فقط انقلبت 
املباراة وسجل فيها الخصم هدفني االول 
يف د80 من رضبة جزاء واخر بهجمة يف 

د83 لتنتهي املباراة بالتعادل 2-2.
وبه�ذا اصبح رصيد الع�راق اربع نقاط 
للمجموع�ة  تايالن�د  تص�در  مقاب�ل 

السادسة بسبع نقاط.
وبدوره  رأى م�درب نادي الطلبة ايوب 
اوديش�و نتيجة التع�ادل التي خرج بها 
املنتخب أمام مضيفه التايلندي ايجابية، 
وذلك يف ظل الظروف غر الطبيعية التي 

تحيط باملنتخب الوطني.
غ�ر  األج�واء  ان  اوديش�و:  وأوض�ح 
الطبيعي�ة التي رافقت مس�رة املنتخب 
العراق�ي يف التصفي�ات القارية املؤهلة 
لنهائي�ات كأس العال�م يف روس�يا عام 
2018 ونهائيات كأس آس�يا يف اإلمارات 
ع�ام 2019، م�ن خالل ضع�ف مرحلة 
اإلع�داد أض�ف إىل ذل�ك اإلصاب�ات التي 
لحقت ببع�ض الالعبني وإبعاد عدد من 
العن�ارص املهم�ة يف صف�وف املنتخب، 
مم�ا يؤكد الق�ول ان نتيج�ة التعادل يف 
ظل هك�ذا أج�واء غر صحي�ة، وكذلك 
أن املنتخ�ب العراقي لع�ب أمام متصدر 
املتس�لح  تايالن�د  منتخ�ب  املجموع�ة 
ب�األرض والجمهور، كل هذه األس�باب 

تجعل النتيجة ايجابية بعض اليشء”.
وتاب�ع اوديش�و أن “اس�رتخاء بع�ض 
ع�ىل  بهدف�ني  التق�دم  بع�د  الالعب�ني 
املنتخ�ب التايلندي و ارت�كاب األخطاء 
والهف�وات التي حدث�ت يف نهاية املباراة 
س�اعدت املنتخ�ب املضي�ف ع�ىل ش�ن 
ع�دد من الهجمات الخط�رة عىل مرمى 
الح�ارس ن�ور ص�ري الذي اس�تقبلت 
شباكه هدفني يف وقت قصر، لذلك يجب 
ع�ىل اتح�اد الكرة دع�م الجه�از الفني 
للمنتخب الوطني من اجل املس�اهمة يف 
تحقيق حلم الش�عب العراقي والشارع 
الري�ايض بالتأه�ل إىل مونديال روس�يا 

عام 2018”.
ويذك�ر أن املنتخ�ب الوطن�ي يمل�ك يف 
رصيده اآلن أربع نقاط جمعها من فوز 

عىل تايوان وتعادل أمام تايالند.

المستقبل العراقي/ متابعة

هازارد: مجيع اندية الربيمريليج ترغب بقتل تشيليس!

وزارة الشباب والرياضة تشكل جلنة تنسيقية
لنقل الصالحيات اىل املحافظات

تح�دث الدويل البلجيكي ايدي�ن هازارد العب 
وس�ط تش�يليس، بط�ل ال�دوري وال�كأس 
االنجليزية، عن االس�باب التي ادت إىل فقدان 
اس�ود لن�دن ل�� 8 نق�اط يف اول 4 ج�والت 
بمس�ابقة ال�دوري االنجليزي املمت�از لكرة 

القدم.ويف ترصيحات صحفية ادىل بها هازارد 
وتداولته�ا صحيفة )مرور( الريطانية قبل 
املواجه�ة املرتقب�ة امام ايفرت�ون يف الجولة 
الخامس�ة من مس�ابقة الريمرلي�ج، قال: 
"م�ن الصع�ب ان تلعب كبط�ل، ألن الجميع 
يري�د ان يقتلك".واض�اف: "ارت�داء ش�ارة 
الذه�ب تع�د امرا صعب�ا، لقد قدمن�ا عرضا 

مثالي�ا املوس�م امل�ايض، واذا كررن�ا االم�ر 
نفس�ه هذا املوسم سنكون س�عداء".وختم 
ه�ازارد حديث�ه بالق�ول: "امل�درب الرتغايل 
جوزي�ه مورينيو يعرف جي�دا كيف يتعامل 

مع الضغوط�ات املفروضة عىل حامل 
اللقب، س�نغر م�ن صورتنا خالل 

االيام القليلة املقبلة".

 
 

ىل اكد وزير الشباب والرياضة  السيد عبد الحسني عبطان ان الوزارة ستنقل الصالحيات  ا
املحافظات وعىل ش�كل مراحل ابتداءا من االس�بوع املقبل، مبيناً ان الوزارة تواصل عملها يف 

موضوع نقل الصالحيات بهدف تحفيز املوظف للميضء قدماً نحو النجاح.
ج�اء خالل االجتماع الذي راس�ه وزير الش�باب والرياضة يف مقر ال�وزارة بحضور ممثيل 
االمان�ة العامة ملجلس الوزراء واملحافظات من مستش�ارين وخ�راء قانونيني فضال عن 

تواجد عدد من مدراء املديريات يف بغداد واملحافظات.
واكد الس�يد الوزير ان الوزارة ستش�كل لجنة تنسيقية متكونة من خمسة اعضاء من 

املحافظات ملتابعة نقل الصالحيات.
وناق�ش مدي�ر عام الدائ�رة االداري�ة القانوني�ة يف وزارة الش�باب والرياضة اكرم 
نعي�م عط�وان مع الحارضين كافة الفق�رات القانونية التي عىل ضوءها س�يتم 
نق�ل الصالحي�ات اىل املحافظات موضحا ان عدد من الصالحيات س�تكون بيد 
املحافظ�ني وأخرى تمنح اىل مدراء الش�باب والرياض�ة يف بغداد واملحافظات، 
وذل�ك يف ضوء الخطة الت�ي اعدتها الوزارة، كما س�يتم فتح ورش تدريبية يف 

الجانب االداري لكافة املديريات من اجل انجاح خطة نقل الصالحيات.

امل�ستقبل العراقي/ متابعة

امل�ستقبل العراقي/ متابعة

راموس يطالب بتجاوز ما حدث مع بيكيه
ملصلحة منتخب إسبانيا

 
علق الدويل االس�باني سرجيو راموس مدافع ريال 
مدري�د عىل صاف�رات االس�تهجان الت�ي اطلقتها 
الجماهر االس�بانية ع�ىل مواطنه ج�رارد بيكيه 
مداف�ع برش�لونة، ام�ام س�لوفاكيا يف التصفيات 

االوروبية املؤهلة ليورو 2016 بفرنسا.
يف  رام�وس  االس�باني س�رجيو  املح�ارب  واش�ار 
ترصيح�ات تداولته�ا صحيفة )م�رور( الريطانية 
االربع�اء: "ما قام به بيكيه مؤخرا ال يس�اعد بيشء، 
جميعن�ا يخط�ئ يف بع�ض االحي�ان وان�ا اوله�م، 
لكن م�ن يخطئ عليه ان يتحمل املس�ؤولية 

لوحده".
واضاف: "ال اريد الحديث عن االمور التي 
تحدث بعد تحقي�ق الفوز، لكنني عندما 

افوز افضل الصمت خوفا من الخطأ".

وختم ترصيحاته بالقول: "سواء اتفقنا 
مع افعال�ه )بيكيه( او ل�م نتفق، يجب 

علينا الوق�وف إىل جان�ب بعضنا البعض 
بما يصب يف مصلحة املنتخب".

ع�ىل  االس�بانية  )م�اركا(  صحيف�ة  وردت 
ترصيحات راموس بن�رش ترصيح مقتضب له 
بع�د الفوز عىل اتلتيكو مدري�د )4-1( بنهائي 
دوري أبط�ال أوروب�ا يف لش�بونة، حيث قال: 
"ليعل�م الهنود )نس�بة إىل اتلتيكو مدريد( من 
املس�يطر عىل مدري�د اآلن!".وتجدر االش�ارة 
أن بيكي�ه صاحب ال�� )28 عاما( تعرض إىل 

صاف�رات االس�تهجان لدى ملس�ه أي كرة 
امام س�لوفاكيا، بس�بب دعمه لحمالت 
استقالل إقليم كاتالونيا واطالقه بعض 
الترصيح�ات التحريضية ضد املنافس 

التقليدي ريال مدريد.

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

نساء بغداد يتوجن ببطولة الطائرة

احتاد كرة اليد حيدد موعد انطالق الدوري املمتاز

كارنريو تتهم مورينيو بالتمييز 
العنرصي وتتجه ملقاضاته

انشيلويت يوجه رسالة إىل بينيتيز

مرياندا مهدد بالغياب
عن ديريب ميالنو

 
احرز فريق ن�ادي بغداد بطول�ة دوري اندية 
بغ�داد للنس�اء لك�رة الطائ�رة بع�د تغلبه يف 
املب�اراة النهائي�ة ع�ىل فريق نادي 
الش�باب بثالثة اش�واط مقابل 
ال يشء يف املباراة التي اقيمت 

عىل قاعة الشعب ببغداد.
الش�باب  وش�دد وزير 
عىل هام�ش املباراة 

النهائي�ة ع�ىل اهمي�ة النه�وض بالرياض�ة 
النس�وية م�ن خ�الل جع�ل كوتا للنس�اء يف 
الهيئات االدارية لألندية، مؤكدا سعي الوزارة 
بالتع�اون م�ع الجه�ات الرياضي�ة االخ�رى 
الع�ادة دوري ك�رة القدم النس�وي يف العراق 
وان ال�وزارة بص�دد التعاون م�ع دول اخرى 
إلقام�ة معس�كرات تدريبية نس�وية ولكافة 

االلعاب.
فيما قال رعد حمودي رئيس اللجنة االوملبية 
ان  يج�ب  النس�وية  الرياض�ة  ان  العراقي�ة 

تكون فعالة وس�وف ندعم جميع النشاطات 
الرياضي�ة التي تش�ارك به�ا امل�راة العراقية 
ولجميع االلعاب، واثنى عىل مشاركة االندية 

يف ه�ذه البطول�ة الناجح�ة
وقال صب�اح صري رئي�س الهيئ�ة االدارية 
لنادي الشباب ان "مشاركتنا يف هذه البطولة 
لتعزيز الرياضة النسوية وبهدف االرتقاء بها 
وقد قدمن العبات الفريق املستوى الجيد لكن 
خ�رة وتمرس العب�ات نادي بغ�داد جعلهن 

يتفوق�ن ع�ىل فري�ق الن�ادي".

 
ق�رر االتح�اد املرك�زي لك�رة الي�د يف االجتم�اع ال�ذي عق�ده االول 
بمق�ره مع ممثيل االندية املش�اركة يف بطولة الدوري املمتاز انطالق 
منافس�ات الدوري يوم الثالثاء املقبل.وقال االم�ني املايل لالتحاد عبد 
ناجي االس�دي: ان  10اندية اعلنت رس�مياً مشاركتها يف الدوري هي 

الكرخ والجيش والرشطة وكربالء والكوفة ودياىل والنجف وبلدية البرصة 
والخالدون والنس�ية.واضاف: انه س�يتم يف ضوء نتائج مباريات املرحلة 
االوىل من الدوري ترشيح فرق االندية الستة االوىل للعب يف مباريات دوري 
النخبة التي س�تقام بطريقة ال�دوري عىل مرحلتني بينما س�تلعب فرق 
االندية االربعة االخرى مع فرق االندية االربعة الصاعدة من دوري الدرجة 

االوىل يف منافسات الدوري املمتاز التي ستقام ايضاً عىل مرحلتني.

 

تتجه إيفا كارنرو طبيبة تش�يليس اإلنجليزي ملقاضاة ناديها بس�بب القرار الذي 
اتخ�ذه امل�درب الرتغ�ايل جوزيه موريني�و ضده�ا، بمنعها من حض�ور املباريات 
والتدريبات عىل خلفية االزمة التي حدثت يف مباراة سوانزي سيتي الشهر املايض يف 
افتتاح منافس�ات الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم.وكش�فت صحيفة )مرور( 
الريطانية أن الطبيبة ومساعدها جون فرن قررا التصعيد، يف حالة عدم حل األزمة 
خ�الل اجتماع اللجنة الطبي�ة يف االتحاد الدويل لكرة القدم )فيف�ا( الجمعة، حيث ترى 
الطبيب�ة أنها ل�م تقرص يف يشء وهرعت من أج�ل إنقاذ مصاب عىل امللعب، يف إش�ارة إىل 
الدويل البلجيكي إيدين هازارد.كما أن القضية املتوقعة س�يتكون فيها اتهامات من جانب 
كارن�رو للسبيش�ال وان بالتميي�ز العنرصي عىل أس�اس الجن�س، بعدما نعتها 
ببع�ض األلفاظ وأطل�ق عليها بعض الصف�ات عقب املباراة.يذك�ر أن مورينيو 
انفجر غضبا من كارنرو بعدما هرعت إىل ارض امللعب لعالج هازارد يف اللحظات 
االخ�رة من املباراة االفتتاحية للبلوز يف الريمرليج امام س�وانيس س�يتي والتي 
انتهت بالتعادل االيجابي 2-2، مشرا إىل أن أي عامل يف نادي كان سيفهم أن الالعب 

غر مصاب وأنه ال داعي للتدخل يف هذا الوقت الحرج يف ظل النقص العددي.

عر امل�درب االيط�ايل كارلو انش�يلوتي ع�ن دعمه 
املطلق لالس�باني رافييل بينيتيز املدي�ر الفني لفريق 
ري�ال مدريد، مش�را إىل املهمة الصعبة الت�ي ينتظرها 
امل�درب يف ملع�ب )س�انتياغو برنابيو(.واك�د امل�درب 
االيطايل كارلو انش�يلوتي يف ترصيحات تداولتها صحيفة 
)م�اركا( االس�بانية: "ان�ا اعلم م�ا يعاني�ه بينيتيز من 

ضغوطات مع ريال مدري�د، اتمنى له االفضل".واضاف: 
"رافا يمتلك اس�ماء كب�رة تحت قيادته، وان�ا اقول هذا 
الكالم النني س�بق وان ارشفت عىل تدريبيهم ملوسمني".
واش�ار انش�يلوتي، ال�ذي فق�د منصبه مع ري�ال مدريد 
بعد خروجه من املوس�م امل�ايض دون الفوز بأي بطولة: 
"بينيتيز لديه تش�كيلة تستطيع املنافسة عىل اي لقب".
ورصح املدرب االيطايل، الذي سبق وأن ارشف عىل تدريب 
فريق�ي ميالن االيطايل وباريس س�ان جرمان الفرنيس، 

حول قوة املنافسة عىل لقب الليغا: "سيكون هذا املوسم 
مث�ل آخر 3 س�نوات، اتلتيك�و مدريد عىل مس�توى عال 
وس�يخلق صعوبات لري�ال مدريد وبرش�لونة".واختتم: 
"دييغو سيميوني مدرب رائع، يعرف من أين يأتي بأفضل 
الالعبني، من الصعب جدا التغلب عليهم". وتجدر االشارة 
أن املدير الفني االيطايل كارلو انش�يلوتي صاحب ال� )56 
عام�ا( لم يتخ�ذ اي خطوة بعد للع�ودة إىل عالم التدريب 

عقب اقالته من االرشاف عىل تدريب النادي امللكي.

 
تعرض املدافع الرازييل جواو مراندا إىل اإلصابة خالل اللقاء الودي 
الذي خاضه أمام املنتخب األمريكي، وانتهى بفوز كبر للس�امبا 
عىل اليانكيز بأربعة أهداف مقابل هدف.وأصيب مدافع إنرت ميالن 
عقب مرور 16 دقيقة من زمن الشوط األول عقب تعرضه لكدمه 
بالركب�ة اليرى، ليخرج لتلقي العالج لكنه فش�ل يف إس�تكمال 
املباراة، لدخل مدافع باريس سان جرمان ماركينيوس بداًل منه يف 
الدقيقة 23.وسيصل املدافع البالغ من العمر )31 عاما( إىل مدينة 
ميالنو للخضوع إىل الفحص الطبي مع إنرت ميالن للتأكد من مدى 
خطورة اإلصابة التي س�تغيبه عن لقاء الديربي بالدوري اإليطايل 
األح�د أم�ام مي�الن.ورصح الالعب عق�ب اللقاء قائ�ال: "تعرض 
لكدم�ة قوية يف ركبتي اليرى، تأملت كثرا بس�ببها، س�أصل إىل 
ميالنو من أجل التأكد من مدى خطورتها".وأضاف: "أنا ال أعتقد 
أنها إصابة خطرة، لكني س�أنتظر الفحوصات الطبية، س�أعمل 

مع فريقي من أجل أن أكون مستعدا للمباريات املقبلة".

امل�ستقبل العراقي/ متابعة

امل�ستقبل العراقي/ متابعة

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت



امليزان

؟؟هل تعلم
1- املدة التي يحتاجها س�ر الطع�ام يف املعدة ترتاوح 

بني ستة ساعات وعرش ساعات.. 
2� النح�ل يف اليوم الح�ار يقوم بعملي�ة تكييف بالغة 
الدق�ة فيق�ف عن�د ب�اب الخلي����������ة ويرفرف 
بأجنحت�ه وأنه م�ن املتعذر عليك رؤي�ة هذه األجنحة 
أثناء دورانها تم��اماً مثل محرك الطائرة عندما يدور 

برسعة مذهلة.. 
3� النملة تنام مستلقية عىل جنبيها وتقرب سيقانها 
لتالمس جسدها وحني تستيقظ تتثائب بطريقة تشبه 

تثاؤب االنسان.. 
4� طائ�ر النورس يع�رف صوت اليفته ويس�معه من 
بعد حتى لو كان نائماً ومن الغريب أن جميع األصوات 
األخ�رى مهما كانت قوتها التوقظ�ه من نومه إال هذا 

الطائر الذي يخاف من زوجته.. 
5� األس�ماك تزيد عىل خمسة وعرشين ألف نوع ولكن 
اإلنسان لم يس�تطع حتى اآلنأن يصطاد لطعامه غر 

مائتي نوع فقط.. 
6� الخفاش األعمى والذي اليطر إال يف الليل أمدَُّه الله 

بأمواج الرادار يستكشف بها طريقه..

أن�ت ضمن عاصفة من األح�داث ترافقك 
من�ذ الصباح، وال تس�تطيع فع�ل األمور 
الت�ي عليك كاف�ة وخصوصا الش�خصية 
منه�ا، اح�ذر عىل صحتك يف ف�رتة ما بعد 
الظهر، وبخاصة عىل معدتك. يف املساء قد 

تصل مزاجيتك إىل أعىل حد لها

أن�ت يف قمة نش�اطك ي�ا عزي�زي الثور، 
وقوت�ك كب�رة ج�داً، وتب�دو متفائ�اًل يف 
الحياة. الكثر من مواليد الثور سيكونون 
عىل س�فر اليوم، وبخاصة يف فرتة ما بعد 
الظهر. يف املس�اء تبق�ى يف تألقك وتقيض 

وقتا ممتعا مع من تحب

عواطف�ك جياش�ة ي�ا مول�ود الج�وزاء 
وانفعاالت�ك كثرة، عقلك اليوم مش�غول 
باألم�ور العائلية والعاطفي�ة، لكن عليك 
االهتم�ام بأعمالك أكث�ر؛ ألنك مهمل جدا 
وكس�ول. ال ت�دع الغ�رة تأكل�ك يف ف�رتة 

املساء

ما تزال يف املقدمة وثقتك بنفس�ك كبرة، 
ال تهت�م ل�كالم اآلخرين الذي�ن يحاولون 
انتق�ادك يف أفعالك. رصاحتك قد تجلب لك 
بعض املشاكل يف فرتة ما بعد الظهر، وقد 
يح�دث نق�اش بينك وبني أح�د زمالئك يف 

العمل أو مديرك.

ي�وم آخ�ر ليس ع�ىل مزاج�ك ي�ا مولود 
األس�د، فأن�ت عصب�ي وع�ىل أق�ل كلمة 
تفتع�ل مش�كلة، ح�اول اله�دوء فف�رتة 
الظهرة تحمل معها مفاجآت ال تحبذها، 
وبخاص�ة عىل املجال العم�ي الذي يالقي 

تعطيال منذ مدة

الي�وم مثل أمس وال يوجد أي تغير يذكر، 
فاألمور م�ا تزال هادئة، وتش�عر ببعض 
املل�ل يف فرتت�ي الصباح والظه�رة، لذلك 
ح�اول إنه�اء أعمالك قب�ل أن يأت�ي يوم 
غد ال�ذي ال يدعم�ك. يف فرتة املس�اء تبدأ 

األحداث بالتوايل

أمورك جيدة اليوم، لكن تشعر بيشء خطأ، 
لك�ن ال تس�تطيع تحدي�د مص�دره، يوم 
هادئ بعض اليشء وبخاصة منذ الصباح 
حتى الظه�رة، ثم تبدأ األم�ور بالتحرك، 

لكن عليك عدم التهور يف ترصفاتك

تح�اول  ال  لك�ن  الي�وم،  جي�دة  أم�ورك 
الس�يطرة ع�ىل اآلخري�ن، ثقتك بنفس�ك 
تجعلك متكرباً هذا اليوم، قد تواجه بعض 
املش�اكل يف ف�رتة الظهر، لكنها س�تكون 
عاب�رة، يف ف�رتة املس�اء لدي�ك العديد من 

املواعيد، مّما يدفعك إىل إلغاء بعض منها

تبدأ نهارك بنشاط وتصحو باكراً مستعداً 
ملواجه�ة يوم جيد بنظ�رك، وهذا فعال ما 
سيحدث وبخاصة يف فرتة الظهرة، حيث 
تنه�ي أعمالك املرتاكم�ة وتحدد لك بعض 

األمور الجيدة يف العمل.

اليوم لي�س كما تتوق�ع يا عزي�زي الجدي، 
فاألمور تعاكس�ك منذ الصب�اح وتبدأ النهار 
بعصبي�ة ورصاخ، وتح�ّذر أي ش�خص من 
التح�دث إلي�ك؛ ألن�ك ال تحتم�ل أي كلم�ة 
توج�ه لك، يف فرتة ما بع�د الظهر تبدأ األمور 
بالتحسن قليالً مع بقاء الجو ملبداً بالغيوم

ي�وم مهم ع�ىل نط�اق العمل وق�د تكون 
لديك العديد من االجتماعات املهمة، والتي 
تنتهي كما ترغب. لكن عليك بأن ال تكون 
عنيدا، وح�اول أن تكون أكثر ديمقراطية 
يف قراراتك. تأخذ املساء اسرتاحة لك لرتى 

بعض األصدقاء أو عائلتك

نه�ار م�رشق علي�ك، فعلي�ك باغتنامه يا 
حوت؛ لكي تغر نفسيتك ومزاجك، فاليوم 
يعطي�ك الدع�م لتفعل ماذا تري�د، كما أن 
الحظ يخدمك يف كث�ر من املجاالت ويزيد 
ش�عبيتك بني اآلخري�ن، وتكون أس�همك 

عالية جداً هذه الليلة.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

1 جدباء ال خرضة فيها وال ماء o ينتس�ب 
إليه سكان فلسطني والشام

2 ظاهرة طبيعية تحدث لالجس�ام خارج 
نطاق جاذبية األرض )كلمتان(

3 قدر قليل )كلمتان( o حسم األمر وقطعه 
)معكوسة(

4 وس�ائل مواص�الت ونقل o ع�دم القدرة 
عىل النوم

5 ابن�اء فالن )معكوس�ة( o يض�ع نظاما 

يتبعه اآلخرون فيما بعد
6 بحر عظي�م o متعطر بالعط�ر والطيب 

)معكوسة(
7 من شهور السنة امليالدية

8 ح�رف ج�ر o رشاء الس�لع م�ن بلد آخر 
بغرض التجارة

9 نظام اقتصادي عاملي سائد اليوم
10 السم األول لرئيس أمركي اسمه الثاني 

كارتر o التعرف عىل الروائح بالنف

1 نبات يرشب كمهدئ لألعصاب ومس�كن 
للمغص والسعال o طبيخ

2 من مشتقات البرتول o من اسماء الرمح 
)جمع(

أح�س   o البادي�ة  ع�رب  م�ن  رج�ل   3
)معكوسة(

4 االس�م الثاني ملمثل مرصي طويل )االسم 
جنوبي�ة  أمركي�ة  والي�ة   o احم�د(  األول 

رشقية
5 قاع�دة يرتك�ز عليه�ا كل بن�اء o ق�الدة 

تعطى مكافأة لعمل عظيم
6 ل�ون ب�ني االس�وداد واالحم�رار وصفت 
به�ا الخي�ل قديم�ا o ط�راز من الس�يارات 

الربيطانية
7 أئ�ر الض�وء فيم�ا يحي�ط بنا o خمس�ة 

حروف متشابهة
Story األصل العربي من كلمة o 8 قل وندر

9 شبكة املعلومات الدولية
يف  تعي�ش  مزعج�ة  قارص�ة  ح�رشة   10

الشقوق o شجاع يتقدم القوم

اوجد الكلمة املفقودة

املقادير:
نص�ف كيل�و كناف�ة رشائ�ح طولي�ه وليس�ت 

مفروكه
3 مالعق كبره زبدة املراعي

ربع كوب زيت ذره
للحشوة:

علبة معجون تمر
كوب مكرسات مفرومه

للرشبات:
كوب ماء

كوب سكر
عصر ليمون

طريقة تحضر اصابع الكنافة املحشية
1. نض�ع الزب�ده عىل الزي�ت ونضعها ع�ىل النار 

لتذوب الزبده مدة دقيقه ثم نرتكها جانبا.
2. نرش نص كميه من الزبده والزيت عىل الكنافه 

لتصبح طريه ونقوم بتقليبها بيدينا.
3. نأخ�ذ كميه صغ�رة من الكناف�ه تكفي لعمل 
اصبع واحد ونق�وم بفردها وكانها ورقة ملفوف 
ونضع بها قليل من حشوة معجون التمر املخلوط 
باملكرسات املفروم�ه ونقوم بلف الكنافه بحرص 
م�ع الضغ�ط عليها حتى ال تفك ليتش�كل اصبع، 

وهكذا حتى انتهاء الكميه.
4. نض�ع ما تبقى من الزي�ت والزبده ىف قدر عىل 
الن�ار حت�ى يس�خن ونقي به�ا اصاب�ع الكنافه 
ع�ىل نار هادئه ثم نخرجه�ا بعد ان تصبح ذهبية 

اللون.
5. نكسب عليها الرشبات وهي ساخنه.

6. لتحض�ر الرشب�ات نضع املاء والس�كر يف قدر 
عىل نار متوسطة حتى يذوب السكر ملدة 5 دقائق 
ث�م عىل نار هادئة مل�دة 10 دقائق ونضيف عصر 

الليمون ملدة دقيقة ونطفئ النار.

اصابع الكنافة املحشية

معلومات  عامة

فوائد الطرخون
• حمض التنيك .
• الكومارينات .
• الفالفونيات .

• الدهون .
• الدهون املشبعة .

• الكربوهيدرات .
• االلياف .

• الربوتينات .
• االيجينول .

• مسكن آلالم االسنان .

• مقاوم للبكتريا .
• مدر للحيض .
• منشط للكبد .
• مدر للحليب .

• طارد للغازات .
• مدر للبول .

• منشط ومنبه للجهاز الهضمي .
• يساعد عىل النوم .

• يقاوم التسمم من الفطريات وامليكروبات .
• فاتح للشهية .

50 عامًا من النحت عىل بذور اخلوخ
أم�ى رج�ل صيني 50 عام�ا لصنع 
باس�تخدام  مجس�مات فنية صغرة 
بذر ثم�رة الخوخ.فقد ق�ام هو يينغ 
سونغ من تونغكسيانغ رشق الصني، 
بنحت بذور الخوخ منذ سن املراهقة، 
حي�ث تعتم�د قريته تقلي�دا يتمثل يف 
إهداء األطف�ال قلوب الخوخ من أجل 

طرد األرواح الرشيرة.
وقد اس�تلهم س�ونغ حبه للنحت عىل 
ب�ذور الخوخ من عم�ه، ورغم بلوغه 
س�ن 66 عام�ا واس�تغراقه خمس�ة 
عقود يف النحت، إال أنه ما يزال يحافظ 

عىل قوته.
وقال س�ونغ إنه تمك�ن حتى اآلن من 
صن�ع أكثر من أل�ف منحوتة صغرة 
عىل شكل سالل وقوارب وأقداح شاي 
وأحذية، مستوحاة من الثقافة املحلية 
ومن نمط الحي�اة اليومية يف املنطقة 
التي يقطنها.ويعمل سونغ عىل تعليم 
فنه للطالب الصغار يف الس�ن، لتعزيز 
مهاراتهم، خاص�ة وأن أعماله تعترب 
اآلن م�ن ال�رتاث غر امل�ادي للمدينة.

ويعتقد أن هذه الحرفة تعود إىل عهد 
أرسة مينغ بني 1368 و1644.

أعلن باحثون أملان بعد تحليلهم لصنم االورال 
الخشبي »ش�يجر« أن عمره أقدم مما كان 
يتوقع سابقاً، وهو أقدم بمرتني عىل األقل من 
اإلهرامات املرصية.وحدد العلماء عمر الصنم 
بما ال يقل عن 11 ألف سنة بعد أن أستخدموا 
تقني�ات دقيقة، بينما كان�ت نتائج تحليالت 
عام 1997 تشر إىل أن عمره يصل إىل 9500 
ع�ام. ويغر هذا االكتش�اف النظ�رة العامة 
لسكان القارة األوراسية يف تلك الحقبة. حيث 
أوضح الربوفيس�ور توماس تربرغر أن هذا 
االكتش�اف يوضح أنه »قبل 11 ألف عام، لم 
يكن سكان أوراسيا أقل تطوراً من الفالحني 

يف الرشق األوسط.« ويضاف إىل العمر الجديد 
للصنم الخشبي، اكتشاف وجه آخر منحوت 
علي�ه يجعل مجم�وع وجوه الصن�م ثمانية 
أحدها ثالثي األبعاد.وكان الصنم قد اكتشف 
يف منطق�ة األورال ع�ام 1890 بحالة جيدة، 
ولكن�ه ل�م يحظ�ى بالدراس�ة الكافية حتى 
منتصف القرن السابق. ويصل طوله األصي 
إىل 5.3 م�رتا، بينما طوله الحايل يصل إىل 2.8 
مرتاً. ويعتقد بعض العلماء أن الصنف يحمل 
يف طّي�ات نقوش�ه رس�ائل رمزية ق�د تلقي 
الضوء عىل حقائق هامة حول حقبة ما قبل 

التاريخ.

األورال »شيجري« أقدم من اإلهرامات

تغسل يدهيا 50 مرة يوميًا

من نوادرالعرب
من هنا وهناك

حسني الساعدي

الجارية والغالم :- 
تزوج شيخ من األعراب جاريًة من رهطه 
، وطمع أن تل�د له غالماً فولدت له جارية 
، فهجره�ا وهجر منزله�ا وصار يأوي إىل 
غ�ر بيتها ، فم�ر بخبائها بع�د حول وإذا 
�ص ُبَنيََّتها منه وه�ي تقول : ما  ه�ي ُترَقِّ
ألبي حم�زة ال يأتين�ا يظ�ل يف البيت الذي 
يلينا ،غضبان أن ال نلد البنينا تالله ما ذلك 

يف أيدين����ا 

وإنما نأخذ ما أعطينا ،فلما س�مع الشيخ 
األبي�ات َم�رَّ نحوهم�ا حتى ول�ج عليهما 
الخب�اء وقبل ُبنّيتها وقال : ظلمتكما ورب 

الكعبة .
أصناف النساء :-

س�أل املغرة بن ش�عبة وه�و وايل الكوفة 
أعرابي�اً رآه يف الطري�ق فق�ال ل�ه : م�اذا 

تعرف عن النساء ؟ 
قال األعرابي : النس�اء أربع مربع ، وجمع 
يجمع ، وش�يطان سمعمع ، وغل ال يخلع 

!! ..قال املغرة : فرسها يل .. 

قال : أما أربع املربع : إذا نظرت إليك رستك 
، وإذا أقسمت عليك برَّتك ، وأما التي جمع 
يجم�ع : فامل�رأة تتزوجه�ا وال نس�ب لك 
فتجمع نسبك إىل نس�بها ، وأما الشيطان 
الس�معمع : النائح�ة يف وجه�ك إذا دخلت 
، واملولول�ة يف أثرك إذا خرج�ت ، وأما الغل 
ال�ذي ال يخلع : فالزوجة الخرقاء الذميمة 
الت�ي قد نث�رت بطنه�ا وولدت ل�ك ، فإن 
طلقته�ا ضاع ولدك ، وإن أمس�كتها فعىل 

جذع أنفك ..! 
فقال له املغرة : بل أنفك أنت !

بس�بب خوفها من انتقال الجراثيم اليها 
أصيبت فتاة بريطانية بمرض الوسواس 
القه�ري ال�ذي يدفعه�ا إىل غس�ل يديها 

خمسني مرة يف اليوم.
وتعاني س�ري بامف�ري )17 عاماً( من 
الوسواس القهري الذي يؤثر عىل سلوكها 

وأفكارها بشكل سلبي.
وقد ب�دأت عالم�ات الوس�واس القهري 
تظه�ر ع�ىل س�ري عندما كان�ت طفلة 

حيث كانت ترتب أقالمها بحس�ب اللون 
والط�ول، وإن كان أح�د األق�الم يف غ�ر 
محله تش�عر باالنزع�اج.ويف وقت الحق 
أصبحت أفكار س�ري ترتكز عىل مسألة 
النظافة، حيث كانت تخىش من األوساخ 
لدرجة أنها إن رأت أوساخاً أثناء مرورها 
يف الشارع تهرع لالغتسال يف منزلها عىل 
الفور، ووصل بها األمر ألن تغس�ل يديها 

50 مرة يف اليوم يف بعض األحيان.
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رسائل البحر
ات امض���اء

رسل الخفاجي

مس���احة لل���رأي

أري�د مدينة أخرى ألحبك بصوت مرتفع.. أوق�د قنديل قلبي بال تأتأة.. 
وأرفع سماعة املساء إذ تتفاقم بني أصابعي الشهقات..

“مليون أحبك هناك”.. هل س�أقول لك؟.. هل سأرشبك حليبا صباحيا 
نؤوما تحرس�ه عيون الرب وال تحرس�ني س�وى ضحكة يديك؟.. “مليون 
أحبك هنا”.. أوش�وش برعما يزرع�ك يفَّ وأتّوجني بصمٍت م�والَة حرائق.. 
س�أذوب هناك ربما.. سأكّف ُ احرتاقاً.. س�أكّف ُزقزقة ً وال أنقّ�ُر جدراني 
ألبوح.. ال أحّب الغرف والكلمات املعلّبة وحكايا املايض وعبارات اآلخرين.. 
ال أحب األبواب والش�بابيك والسيارات واإلشارات الضوئية.. أريد حقال بال 
توقف.. وغاباٍت بال عيون.. وأحداقا بال نعاس.. وبحرا بال شوائب.. وسماء 
ب�ال نجوم تتلص�ص.. ال أحّب الربد القارص والح�ر القائظ.. أريد يوما من 
ربي�ع فائ�ض وليال من دفء ال يتلون.. فقط ألك�ون معك طوال الوقت بال 

تلكّ�ؤ.. فمن يل بعالٍم أقل تشّوشا لئال
أرم�ش وأنت معي!.. م�ن يل بمدينة أخرى لئال أكون س�وى نفيس وأنا 
معك! من�ذ وقت وثمة زقزقة تنق�ّر يف قفيص الص�درّي وتحاول أن تخرج 
إلي�ك.. منذ وق�ت وثمة يشء ما ينبئ بالورد والعصافري والفراش�ات.. منذ 
وق�ت وثمة خيط من ضوء وموس�يقى يش�دني إليك.. كنت أس�ري حافية 
األف�كار مغمضة األصغري�ن مفعمة بفضول املزيد.. أح�ث الخطى أحيانا 
وأن�ا مطمئنة البال راضي�ة مرضية.. رغم أني م�ن أول لحظة عربت فيها 
صورت�ك أمام�ي وأن�ا أش�م رائحة حري�ق تترسب م�ن أط�راف أصابعي 
وتفضحها عيوني.. بقيت أحاول أن أشتت أفكاري وأراوغ قوانني التجاذب 
لئال أتعثر.. بقيت أتلفت لئال أجد يف وريدي ما يش�به دمك.. وأخاف انفجار 
عواصف�ي لئال يتعك�ر هواء الغرف املعطرة.. فأحجم خش�ية انعتاق حتى 
اختن�ق وأنا “أتنفس تحت ماء عينيك” ولك�ن بصمت وعن بعد وبحرسة.. 
وأحيان�ا بغرق! الله كم أحب أن أحبك!.. فلماذا ومما أخاف؟.. مايل أقتطُف 
جم�رة وأضعها كاملوِت تحت لس�اني؟.. هل بحُت بحب�ك أمام مرآة روحي 
امل�رتددة؟.. ه�ل قلت إني مليون أحب�ك هنا؟.. كم يغلّ�ف الجمود كل يشء 
س�واي!.. أصب�غ وجهي بكل مس�احيق التواري كي ألي�ق بوقت يختزلني 
ويس�تلب س�اعات الصفو التي اس�تلبها ال ليشء س�وى ألبح�ر بال خوف 
يف عيني�ك اللت�ني تنضحان خمرة عس�لية وتهيمان عش�قا.. يخنقني هذا 
الفض�اء املزيف رغم أنك تمطرن�ي فيه حروفا وأمطرك فيه ش�عرا.. فهال 
تخرّينا أن نغادره إىل فضاء أكثر إنسانية وأنقى هواًء؟ اعتْق نبيض هنيهة 
صحٍو أو تواٍر.. صّب مس�ائي يف كأس راحتيك.. وأمهلني زوبعة لالنعتاق.. 
دعن�ي أرقص فوق صدرك حورية ولٍه وقافي�ة تتلظى خبال.. أو فلتمهلني 

مساًء من الصمت عنك ألسرتيح من تصارع األضداد يف جوف عاملي..
أية وحش�ة س�أعلك إذ تعلكني غربتي وأنت قريب قرب قافية ش�غف 
م�ن مدادها!.. أتداعى قب�ل أن أفكر بانفالتي.. ويمور نيزكي عن ش�طآن 
صحوت�ه.. تتقوض الحقيقة وال الهج بس�وى انتهائي واحتفل مرة أخرى 
بموت ومي�الد جديد.. تتلوى نس�اؤك يفّ .. فتخرّي إح�دى الحواري وخذني 
معه�ا.. أريد مدين�ة أخرى ليكون للعش�ق لون يتخطى ح�دود الكلمات.. 
مدينة أخرى ال تشبه وجعي وذكرياتي وال تشبه إال عشقنا.. مدينة أخرى 

فقط ألكون أنا وتكون أنت..
مدينة أخرى فقط.. وأتنفسك ق���ليال.. فدعني أستعيد معنى العشق 

عىل يديك..

ق�د يكون هذا العنوان لفلم مرصي ال�ذي أنتج عام 2010 ، لكن هذا 
العن�وان تحول اىل قصص و حكايات لناجني م�ن أكرب مرشوع موت أال 
و ه�و الهج�رة غري الرشعية ، رغم الخطر الكب�ري الذي يحف املهاجرين 
اال أنه�م مازالوا مس�تعدين للتضحية بأرواحهم، فق�ط ألنهم وصلوا يف 
بالد األس�الم الكافر اىل مرحلة من اليأس و الس�وداوية لم تصل أليها أي 

مهاجرين بأختيارهم الشخيص ...
كتب أح�د الناجني العراقي�ني الذين غدرتهم حتى وس�ائل االعالم يف 
نقله�ا و مطالبته�ا لحقوقهم حتى يف ب�الد الغرب التي لبسس�وا طوق 
النج�اة أليه�ا علهم يجدون حي�اة تمنحهم ش�عاع األم�ل و وظيفة أي 
كانت ملجرد أنها توفر لهم لقمة العيش بس�الم وكتب أحد الناجني ألهله 

قائال..
»اآلن نام�ي يا أمي مرتاح�ة البال، واطمنئ يا أبي س�أكون يف أمان، 
س�أبدأ حيات�ي من جديد يف أملاني�ا، أعدك يا أبي أن أرفع رأس�ك وأواصل 

دراستي، وسرتاني يوماً مهندساً كبرياً يف اإللكرتونيات مثلما وعدتك«.
ولس�ت أدري أي حلم بالحياة يجعلهم يحملون أرواحهم سرتة نجاة 
يف ع�رض البحر يط�وف ولهم أعوان عزرائيل ليقبض�وا األرواح بالجملة 
... »حس�ن وفرقد وس�الم غرقوا، وكنت س�أغرق أنا أيض�اً ألننا لم نكن 
نمل�ك امل�ال لرشاء س�رتات نجاة ووس�ائل إنق�اذ قبل صعودن�ا القارب 
املطاط�ي الذي أقلنا من تركيا، لكني ش�اركت أحد الناجني طوقه، وبعد 
حوايل س�اعتني يف ع�رض البح�ر أنقذتنا س�فينة تجاري�ة، وحملتنا إىل 
اليونان«، ذلك جزء من رس�الة صائب جبار، كتبها ألصدقائه، وأخربهم 
أن يحملوه�ا ل�ذوي أصدقائه الغرقى. وحده حس�ام ربي�ع، املتخرج يف 
كلي�ة الفنون الجميلة قس�م الفنون الس�معية واملرئية، ل�م يغري املوت 
ال�ذي واجه�ه يف طريق رحلت�ه إىل أملانيا م�ن طباعه ومزاحه املس�تمر، 
حي�ث كتبحال دخوله الحدود األملانية »أنا نادم ألني وصلت إىل بالد ليس 
فيها أكش�ن«. رسائل البحر، يشء مما جمعه نشوان فيصل، الناجي من 
الغ�رق مع مجموعة أخرى من املهاجرين، الذين جمعهم زورق خصص 
لحمل 15 ش�خصاً، لك�ن طمع املهربني زاد الع�داد إىل أكثر من ضعفني، 
حس�ب قول فيصل. وق�ال فيصل » إنه نجا لكونه س�باحاً ماهراً وأيضاً 
الرتدائ�ه نّجادات إضافية، فيما لقي 23 مهاجراً حتفهم يف البحر، بينهم 
أطفال ونس�اء. فيصل جمع أش�ياء خاصة كانت بحوزة املهاجرين عىل 
مت�ن الزورق، أوصلها موج البحر إىل اليابس�ة، م�ن بينها دمية صغرية 
تعود لطفلة اس�مها رهف، كانت تحتضنها ط�وال الرحلة. غرقت رهف 
مع والديه�ا، ونجت دميتها، فيما نوى فيص�ل االحتفاظ بالدمية، ألنها 

وفق ما يقول »رسائل البحر«. 
أس�توقفكم ل� )لحظة ( فقط للتنوي�ه ...لم أكن أنا من ألتقى هؤالء 
الناج�ني فأن�ا ل�م أرتدي س�رتة النج�اة لغاية الي�وم، أنم�ا حصلت عىل 
رس�ائلهم من ش�تات املواقع األلكرتونية التي حملة همومهم أكثر مما 
حملتها غربان بائس�ة تقبع عىل كرايس السياسة /و عيًل يوماً ما أكون 
كهؤوالء و أبعث لكم برس�الة من عالم آخر أما يف الضفة األخرى للبحر 
أو م�ن العال�م اآلخر الذي تخلد يف األرواح و تس�كن.... أيه�ا البحر بربك 
أحمل رس�ائلنا و أحفظ أرواحنا و أجس�ادنا فحضن�ك البارد أحن علينا 

من بالدنا الدافئة.

ريم قيس كّبة 

أريد مدينة أخرى
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