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ص4روسيا: واشنطن ترفض مهامجة »داعش«!

أملانيا تعيد »النازية« من كردستان
بــرلــيــن تــخــوض صـراعــًا مــع لــنـدن وواشــنـطــن على أرض الــعـراق

     المستقبل العراقي / خاص

كشفت مصادر نيابية, أمس االثنين, عن دخول 
ألماني�ا عل�ى خط ص�راع النف�وذ الدائ�ر بالعراق, 
مش�يرة  إل�ى أن ه�ذه الدول�ة تس�عى لتطبي�ق 
خط�ة خاصة لتقس�يم البلد على خ�اف المخطط 

»األمريكي- البريطاني«.
ووفق�اً لتلك المص�ادر, فان ألماني�ا تعول على 
ق�وات البيش�مركة في تنفي�ذ مخطط التقس�يم, 
مشيرة إلى أن ذلك دفعها لتركيز دعمها وتسليحها 
للق�وات الكردية, ف�ي توجه يثير أكث�ر من عامة 

استفهام.
وأبدت المصادر استغرابها من التركيز األلماني 
على البيشمركة وتزويدهم بمختلف أنواع األسلحة. 
وقالت المصادر في حديث ل�«المستقبل العراقي«, 
»نحن نس�تغرب من تعويل ألمانيا على البيشمركة 

في محارب�ة اإلرهاب في العراق ف�ي وقت يتفرج 
فيه األكراد على األحداث وكانوا جزئاً من المؤامرة 
التي اس�تقوى بها الدواعش وتمكنوا من إس�قاط 

الموصل«.
ولفت�ت المصادر إل�ى أن »األلمان يس�عون إلى 
تطبيق خطة خاصة بهم لتقسيم العراق على خاف 

الخطة األميركية- البريطانية«.
ورأت المصادر أن »ألمانيا تسعى لفرض نفوذها 
بش�كل يوازي النفوذ األميركي أو يكاد يقترب منه 
بالع�راق, اذ ينفق�ون من�ذ الع�ام الماض�ي وحتى 
االن مبال�غ طائل�ة ويدرب�ون ويس�لحون األكراد 
الذين يقفون موقف المتفرج من مآس�ي الموصل 

وكركوك«.
وتفس�ر المصادر الدع�م ألماني لألك�راد, بأنه 
»محاول�ة  لعودة النازية بزي جديد وإيجاد موطئ 

قدم لها في العراق«.

الفـعـل االرتـدادي فـي 
اصالحات العبادي

قطر تتخىل عن »اجلزيرة«: 
غري قـادرة عـلـى تغطـيـة 

الـنـــفــقـــات

الـــبـرلـمــان
يـقـرر حجـب الـمـواقــع 

»اإلباحية« رسميًا 242
ص22تنفـرد بنشـر رسـالـة يارس قاسم للجمهور العراقـي: يونس أساء يل ولـم يعتذر

ص3سـيـنــاء ولـيـبـيـا تـمـوالن »داعـش«.. واستــراتـيـجـيـة واشـنـطـن تـواصـل الـفـشـل

       بغداد / المستقبل العراقي

صد ابطال لواء عل�ي االكبر التابع 
أم�س  المقدس�ة،  الحس�نية  للعتب�ة 
االثني�ن، هجوم�اً لتنظي�م »داع�ش« 
االرهابي حاول خاله اختراق قطعات 
اللواء في قاطع بيجي التابع لمحافظة 

ص�اح الدي�ن. وق�ال امر ل�واء علي 
االكبر قاس�م مصلح، ف�ي بيان تلقت 
»المس�تقبل العراقي« نسخة منه، أنه 
»استمرت تعرضات العدو من الساعة 
الرابعة صباحا الى الس�اعة السادسة 
عصرا وتم صدها بقوة من قبل ابطال 
الل�واء«. وأك�د مصلح »كبدن�ا العدو 

خس�ائر كبيرة في االرواح والمعدات 
حيث قتل ما ال يقل عن 50 عنصرا من 

داعش االرهابي في العملية«.
المقبل�ة  »االي�ام  أن  ووأوض�ح 
ستشهد عمليات موسعة ألبطال لواء 
علي االكبر لتطهير بيجي من الجيوب 

المتبقية لزمر داعش االرهابي«.

      بغداد / المستقبل العراقي

بدا الجيش الروسي، أمس االثنين، مناوراته 
العس�كرية االضخ�م لهذا العام ونش�ر 95 الف 
جندي في وس�ط الب�اد بحس�ب وزارة الدفاع 
الروسية. وتشمل هذه التمارين العسكرية التي 
اطلقت عليها تس�مية »وس�ط 2015« وتنتهي 
االح�د نش�ر 170 طائ�رة و20 زورق�ا حربي�ا 
واكثر من 7000 قطعة عس�كرية بحس�ب بيان 
الوزارة. واضاف�ت »هذه التمارين العس�كرية 
هي األضخم هذا العام«، موضحة انها ستجري 
في 20 موقعا مختلفا في »المنطقة العسكرية 

المتوس�طة« في س�وريا وتتالف من مساحات 
هائلة من االورال الى سيبيريا الوسطى. وتابعت 
وزارة الدفاع ان »االستعداد وقدرة التعبئة لدى 
القوات في مناطق باشكيري ونوفوسيبيرسك 
للتجربة«  وس�امارا وتشيليابينسك س�تخضع 
معلن�ة تعبئ�ة االس�طول الروس�ي ف�ي بح�ر 
قزوي�ن كذلك.وتض�م المن�اورات جن�ودا م�ن 
الدول االعضاء في اتفاقية االمن المشترك التي 
تش�مل عددا من الدول الس�وفياتية الس�ابقة.
وس�يجرب العس�كريون ف�ي ه�ذه المناس�بة 
»قدرته�م عل�ى احت�واء ن�زاع مس�لح دولي« 
وس�يحاكون »تدمير مجموعات مس�لحة غير 

ش�رعية في اطار عمليات مش�تركة«، بحسب 
البيان. وصرح الجنرال فاديمير زارودنيتسكي 
الذي يقود المنطقة العسكرية الوسطى لوكالة 
انترفاكس ان مناطق االورال )وس�ط( والطاي 
)س�يبيريا الغربية( وبحر قزوين هي المناطق 
الرئيس�ية المعنية بهذه التمارين.كما يش�ارك 
عس�كريون وفدوا من نيكاراغوا كمراقبين في 
المناورات بحسبه.في االس�بوع الفائت افادت 
صحيفة ازفيستيا الروسية ان الرئيس الروسي 
فاديمير بوتين الذي يجري زيارة رس�مية الى 
طاجيكس�تان تنته�ي الثاثاء، سيش�رف على 

هذه المناورات عند عودته.

قـــرع طــبــول حـــرب عـالــمـيــة!
روسيا تجري مناورات بـ »95« ألف جندي قبالة الشواطيء السوريةلواء عيل األكرب يطيح بـ »50« عنرص من »داعش« يف بيجي

دبابات ومدافع روسية في سوريا
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اجلبري: سفري السعودية سيصل إىل بغداد قريبا
      بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه وزي�ر الخارجي�ة إبراهي�م 
دع�وة  االثني�ن،  أم�س  الجعف�ري، 
ع�ادل  الس�عوديِّ  لنظي�ره  رس�مّية 
الجبير لزيارة الع�راق من أجل تعزيز 
التع�اون بي�ن البلدين ف�ي المجاالت 
واالقتصادّي�ة،  واألمنّي�ة  السياس�ّية 
مؤك�دا جدية الحكوم�ة العراقية في 
تنفي�ذ اإلصالح�ات والقض�اء عل�ى 
الفساد وترس�يخ الديمقراطية، فيما 
أك�د الجبير أن س�فير بالده س�يصل 
إلى العراق في األي�ام القليلة المقبلة 
ف�ي إطار تعميق العالق�ات بين بغداد 
والري�اض. وق�ال مكت�ب الجعف�ري 
في بيان تلقت »المس�تقبل العراقي« 

نس�خة من�ه، إن »وزي�ر الخارجي�ة 
إبراهيم الجعفرّي التقى وزير خارجية 
المملك�ة العربي�ة الس�عودية ع�ادل 
الجبير على هامش االجتماع الوزاري 
لجامعة ال�دول العربّية في القاهرة«، 
مبين�ا أن »اللقاء وج�رى خالل اللقاء 
العراق�ّي�ة  العالق�ات  س�ير  بح�ث 
السعودّية، والُسُبل الكفيلة بتعزيزها 
في ظلِّ الظروف الراهنة التي تمرُّ بها 

ُعُموم المنطقة والعالم«.
البيان،  الجعفري، بحس�ب  ووجه 
دعوة رسمية لنظيره السعودي لزيارة 
الع�راق لتعزي�ز التعاون بي�ن البلدين 
في المج�االت السياس�ّية، واألمنّية، 
أن  »أهمي��ة  مؤك�دا  واالقتصادي�ة، 
تتبنّ�ى الدول العربّية المش�روع الذي 

اقترحه العراق الخاّص بتجريم الفكر 
الُمتطرِّف، والقضاء على اإلرهاب«.

وش�دَّد الجعفرّي عل�ى أنَّ »العراق 
ودس�توره،  بس�يادته،  �ك  ُمتمسِّ
 ، وهوّي�ته الوطنّي�ة، وبتعدُّده الدينيِّ
، ويعتزُّ بجيرانه،  ، والقوميِّ والمذهبيِّ
يتعايش�ون،  الي�وم  الع�راق  وأبن�اء 
بُمختلِ�ف  البن�اء  ف�ي  وُيس�اِهمون 
أجه�زة الدولة«، مبين�ا أن »عصابات 
داعش اإلرهابّية ج�اءت من أكثر من 
80 دول�ة، وه�ي ت�ُهدِّد أم�ن العراق، 
وق�د ت�ُه�دِّد أمن ال�دول الُمج�اورة، 
َّ�ب  والمنطق�ة، والعال�م، مّم�ا يتطل�
وقف�ة حقيق�ّي�ة، وتوحي�د الُجُه�ود 
، وحفظ  لُمواَجهة هذا الخطر العالميِّ

وحدة وسالمة الُشُعوب«. 

»الع�راق  أن  الجعف�رّي،  وأك�د 
حريص عل�ى إقامة أفض�ل العالقات 
م�ع دول العالم كاف�ة، ودول الجوار 
خاصة، وضرورة الُحُضور الفاعل في 
الُمؤتَم�رات«، ُمعتب�ِ�راً أن »الزيارات 
الرس�مّية الت�ي ُيلبِّيه�ا الع�راق دليل 
االنفتاح ف�ي عالقاته الدبلوماس�ّية، 
المصال�ح  لتعزي�ز  الُجُس�ور  وم�دِّ 
المخاط�ر  وُمواَجه�ة  الُمش�تَركة، 

الُمشتَركة«.
وتاب�ع الجعف�ري، أن »الحكوم�ة 
العراق�ّية جاّدة في تنفيذ اإلصالحات 
الت�ي م�ن ش�أنها توفي�ر الخدم�ات 
للُمواِطني�ن، والقضاء على الفس�اد، 
الديمقراطّي�ة«،  التجرب�ة  وترس�يخ 
مشيرا الى أن »االنفتاح الذي يشهده 

 ، ، واإلقليميِّ العراق بُمحيطه العرب�يِّ
ل لتش�كيل  والدول�يِّ من�ذ الي�وم األوَّ
العم�ل  إص�الح  �د  ُيجسِّ الحكوم�ة 
الع�راق ألخذ  ، وع�ودة  الدبلوماس�يِّ
دوره الرياديِّ في المنطقة، والعالم«.  
من جانبه أكّ�د وزير خارجّية المملكة 
العربّية الس�عودّية ع�ادل الجبير، أنَّ 
»ب�الده عازمة على تعزي�ز العالقات 
م�ع الع�راق«، ُمش�يراً إل�ى »ح�رص 
الس�عودّية على الحفاظ على سالمة 
الع�راق، واس�تقراره، ووحدة الصفِّ 

، ونبذ الفرقة«. الُمجتَمعيِّ
ولفت الجبير الى أن »سفير بالده 
سيصل إلى العراق في غُ�ُضون األيام 
القليل�ة المقبل�ة ف�ي إط�ار تعمي�ق 

العالقات بين بغداد والرياض«.
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      بغداد / المستقبل العراقي

كشفت مديرية اسايش كركوك التابعة لالتحاد الوطني 
الكردس�تاني, أم�س االثني�ن, ع�ن القاء القب�ض على 45 
ارهابيا ينتمون لعصابات داعش في جنوب كركوك, مؤكدة 
انه�م كانوا من المندس�ين بي�ن العوائل النازح�ة. وقالت 
المديرية في بيان تلقت »المس�تقبل العراقي« نسخة منه, 
إن »القوات االمنية القائمة بالعمليات العس�كرية االخيرة 
لتحري�ر الق�رى التابعة لقض�اء داقوق جنوب�ي محافظة 
كرك�وك، تمكن�ت من القب�ض عل�ى 45 ارهابي�ا ينتمون 
لعصابات داعش األرهابية«. واضافت ان »االرهابيين الذين 
القي القبض عليهم كانوا مندسين بين العوائل النازحة من 

القرى التي تم تحريرها في المحافظة«.

حمافظ البرصة يعلن املبارشة 
باستقبال طلبات الراغبني بالعمل

 يف الرشكات النفطية

      بغداد / المستقبل العراقي

ص�وت مجلس الن�واب العراق�ي، أم�س االثنين، على 
ق�رار يل�زم وزارة االتصاالت بحج�ب المواق�ع االباحية 
ضم�ن ح�زم االنترنت ف�ي الع�راق. وافاد مص�در نيابي 
ب�ان مجلس الن�واب صوت ف�ي جلس�ته االعتيادية على 
ق�رار يل�زم وزارة االتص�االت بحجب المواق�ع االباحية. 
وق�ال المصدر، إن اعض�اء المجلس صوتوا في الجلس�ة 
ال��22، على قرار يلزم وزارة اإلتص�االت بحجب المواقع 
اإلباحي�ة. وتصاعدت الدعوات المطالب�ة بحجب المواقع 
االباحية، حيث اطلق ناشطون حملة على مواقع التواصل 
االجتماعي وينش�ط نواب داخل البرلمان لتشريع قانون 
يخ�دم ه�ذا الغرض في وقت ع�زز فيه المرجع الش�يعي 
األعلى بالبالد هذه المس�اعي عب�ر افتائه بحرمة متابعة 
تلك المواقع. واطلق ناشطون حملة على مواقع التواصل 
االجتماع�ي واس�تحدثوا صفح�ة خاصة على فيس�بوك 
للمطالبة بتش�ريع قان�ون لحجب المواق�ع االباحية في 
الع�راق قالوا إنها »حملة تس�عى لتش�كيل رأي عام مؤثر 
يضغط الصدار قرار رس�مي بحجب المواقع االباحية من 

صفحات االنترنت في العراق«.

الربملان يقرر حجب املواقع 
»اإلباحية« رسميًا

كركوك: القبض عىل 45 ارهابيًا 
بني العوائل النازحة 

    البصرة / المستقبل العراقي

ماج�د  البص�رة  محاف�ظ  أعل�ن 
النص�راوي، أم�س االثني�ن، إكم�ال 
الخاص بمكتب  االلكترون�ي  الموقع 
التش�غيل المركزي عبر موقع ديوان 
محافظ�ة البص�رة االلكتروني. جاء 
ذلك خالل مؤتمر صحفي عقده مبنى 
دي�وان المحافظ�ة . وق�ال محاف�ظ 
البص�رة، في بيان تلقت »المس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، أن »هذا الموقع 
سيستقبل طلبات الراغبين بالحصول 
على عمل م�ن أبناء محافظة البصرة 
حصرا، حيث يق�وم الباحث عن عمل 
بالتس�جيل عن طريق ملئ اس�تمارة 
االلكترون�ي  الموق�ع  عب�ر  خاص�ة 
الرس�مي لديوان محافظ�ة البصرة، 
وتحت�وي عل�ى معلومات ش�خصية 
باإلضاف�ة إل�ى توقي�ع تعه�د مرفق 
وأوض�ح  الكتروني�اً«.  باالس�تمارة 
متق�دم  »كل  أن  الن��ص�راوي 
س�يحصل على رق�م إحصائي خاص 
وس�يخضع  لالس�تمارة  ملئ�ه  بع�د 
بالت�وظي�ف  المفاضل�ة  لنظ�ام 
حسب النقاط التي س�يتم احتسابها 
االس�تمارة  معلوم�ات  خ�الل  م�ن 
الش�خصية ، كاش�فاً أن هن�اك حاليا 
)125( فرص�ة عم�ل متوف�رة منها 
)75( ف�ي حق�ل الس�يبة وال��)50( 
األخرى في ش�ركة لوك أويل وهناك 
ف�رص أخ�رى س�يتم اإلع�الن عنها 
مس�تقبالً«. بدوره، قال النائب األول 
للمحاف�ظ المهندس محم�د التميمي 

»المعلوم�ات  أن  المؤتم�ر  خ�الل 
الش�خصية الت�ي تضمه�ا اس�تمارة 
المفاضل�ة  نق�اط  تعتب�ر  التقدي�م 
بي�ن المتقدمي�ن وع�ن طريقها يتم 
التعيين الذي س�وف ل�ن يقتصر على 
الش�ركات النفطية في المحافظة بل 
في الدوائر والمؤسس�ات الحكومية 
األخرى التي تمت مخاطبتها من قبل 
دي�وان المحافظة بذلك الش�أن لبيان 
الدرج�ات الوظيفية الش�اغرة لديهم 
للتش�غيل  المركزي  المكت�ب  وإعالم 
بخصوصها«. من جهته، رئيس لجنة 
النفط والغاز ف�ي مجلس المحافظة 
علي شداد الفارس قال خالل المؤتمر 
أن عدد مكاتب التش�غيل 7، الرئيسي 
منه�ا في مرك�ز المدين�ة تحديدا في 
دي�وان المحافظ�ة وال��6 المتبقي�ة 
تتوزع على أقضية ونواحي المحافظة 
والتي س�تكتمل قريبا، مشيرا إلى أن 
جزء آخر مهم في عملية إيجاد فرص 
عم�ل للعاطلين يتضم�ن التدريب في 
مراك�ز خاصة ضمن مبال�غ المنافع 
االجتماعي�ة بحس�ب ق�رار مجل�س 

المحافظة ) 302(.

نائب يطالب الربملان بمنح االرايض السكنية 
والقروض املجانية للمواطنني

حمكمة النزاهة حتقق يف 53 ملف فساد بوزارة املالية

نائبة تطالب رئيس الربملان بالكشف عن مصري االستجوابات واألسئلة املوجهة للوزراء
      بغداد / المستقبل العراقي

طالب�ت النائب�ة ع�ن ائت�الف دول�ة القانون 
عواطف نعمة أمس االثنين رئيس مجلس النواب 
سليم الجبوري بالكشف عن مصير االستجوابات 
الت�ي ت�م تقديمها ال�ى هيئ�ة الرئاس�ة ومصير 
األسئلة البرلمانية الموجهة الى الوزراء، محذرة 

م�ن أن تتصرف هيئة الرئاس�ة بحس�ب أهوائها 
بهذا الخصوص.

وقال�ت نعم�ة في بي�ان تلق�ت »المس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، ان »العديد من االستجوابات 
ذهب�ت أدراج الري�ح، وأوله�ا اس�تجواب صالح 
المطل�ك، اضاف�ة ال�ى طل�ب اس�تجواب وزي�ر 
الدف�اع المق�دم م�ن النائبتي�ن عالي�ة نصي�ف 

وحنان الفتالوي«، متسائلة عن »مصير األسئلة 
البرلمانية الموجهة الى الوزراء والتي تم تجاهل 

معظمها«.
أن  الرئاس�ة  بهيئ�ة  »األج�در  ان  وأضاف�ت 
تح�دد موع�داً لالس�تجواب فور اس�تالمها طلباً 
باس�تجواب أحد الوزراء أو المس�ؤولين بدالً من 
ترك األمر عائماً دون موعد محدد ، فيما لو كانت 

حريصة على الدور الرقابي للمجلس«.
وحذرت نعمة من » أن تتصرف هيئة الرئاسة 
بحس�ب أهوائها في مسألة االس�تجوابات، إذ ال 
يح�ق لها التف�رد باتخاذ الق�رارات دون الرجوع 
الى أعضاء المجلس، والسيما أن المرجعية أكدت 
مراراً وتكراراً على تفعيل الدور الرقابي للبرلمان 

على مؤسسات الدولة كافة«.

      بغداد / المستقبل العراقي

والجريم�ة  النزاه�ة  محكم�ة  أعلن�ت 
االقتصادية وغسيل األموال في بغداد، أمس 
االثني�ن، ع�ن وج�ود 53 مل�ف فس�اد مالي 
وإداري تتعل�ق بوزارة المالي�ة، وفيما أكدت 
أن بع�ض المتهمي�ن فيها بدرج�ات رفيعة، 
شددت على أن التحقيق في أغلبها بلغ مراحل 
متقدمة. ونقل بيان للسلطة القضائية تلقت 
»المس�تقبل العراقي« نسخة منه عن قاضي 

تحقي�ق النزاهة في بغ�داد إيهاب عبد الرضا 
قول�ه، إن »محكمة النزاه�ة تنظر حاليا في 
53 ملف�ا تخ�ص وزارة المالي�ة تتعلق بتهم 

فساد مالي واداري«.
وأض�اف عبد الرضا أن »قس�ما من هذه 
الملف�ات ق�د بلغ مراح�ل متقدمة س�تحال 
عل�ى محكم�ة الموض�وع«، مش�يرا الى أن 
»المتهمين في هذه القضايا بعضهم بدرجة 

مدير عام ووكيل وزارة«.
وأش�ار عبد الرضا ال�ى »مفاتحة مكتب 

مفت�ش الع�ام ف�ي وزارة المالي�ة لتقدي�م 
التحقي�ق االداري وبي�ان مق�دار الضرر في 

المال العام المتحقق بسبب هذه الملفات«.
العب�ادي  حي�در  ال�وزراء  رئي�س  وكان 
2015(، بفت�ح ملف�ات  آب  وج�ه، ف�ي )9 
الفس�اد الس�ابقة والحالي�ة تح�ت إش�راف 
لجن�ة علي�ا تعمل بمب�دأ »من أين ل�ك هذا«، 
فيم�ا دع�ا القض�اء إل�ى اعتم�اد ع�دد م�ن 
القضاة المعروفي�ن بالنزاهة للتحقيق فيها 

ومحاكمة الفاسدين.

      بغداد / المستقبل العراقي

طالب النائب المس�تقل عبد 
اله�ادي الحكيم, أم�س االثنين, 
هيئة رئاس�ة البرلم�ان باصدار 
اراض�ي  بمن�ح  يقض�ي  ق�رار 
س�كنية م�ع ق�روض مجاني�ة 
للمواطني�ن. وق�ال الحكيم في 
ف�ي  عق�ده  صحف�ي  مؤتم�ر 
مجل�س الن�واب, إن »الحكومة 

مطالب�ة بمن�ح قط�ع اراض�ي 
س�كنية للمواطنين ل�كل عائلة 
ال تملك مسكنا وال قطعة ارض 
أن تخط�ط كل  س�كنية، عل�ى 
قطعة ارض س�كنية مخصصة 
المواصف�ات  حس�ب  له�ا 
الهندس�ية الحديثة م�ع مراعاة 

خصوصيات كل محافظة«. 
واوض�ح ان »تقس�م القطع 
يك�ون  للمحافظ�ات  الس�كنية 

بمع�دل )100_200( متر مربع 
لكل عائلة«, مؤكدا على »توزيع 
القطع السكنية مجانا وبالقرعة 
عل�ى المواطني�ن م�ن اصحاب 
العوائل الذين ال يملكون مسكنا 

او قطعة ارض سكنية«. 
واض�اف الحكي�م »يجب ان 
يؤس�س صن�دوق م�ن الدول�ة 
والشركات الخاصة والمصارف 
البن�اء حس�ب  لتموي�ل س�لف 

مواصف�ات مح�ددة«, مش�ددا 
على ان »يس�لف المواطن مبلغا 
مجزيا لبناء القطعة الممنوحة 
له او التي يملكها سابقا حسب 
ضمانات وفاء مح�ددة على ان 
يس�دده خالل 25 سنة«. ولفت 
إلى أنه »من كان راتبه الشهري 
بأمكان�ه  دين�ار  أل�ف   300
 30 ق�دره  مبل�غ  اس�تقراض 

مليون دينار ولمدة 25 سنة«.

الفعل االرتدادي يف اصالحات العبادي
     التحليل السياسي /غانم عريبي

 
راهنا وال زلنا على خط الوطنية في نهج 
الرئي�س العبادي ولم اراه�ن يوما ان الرجل 
س�يفعل كل م�ا يري�ده العراقي�ون الن ذلك 
من س�ابع المس�تحيالت.. ان الره�ان على 
خطه الوطني هو الكفيل بالوصول الى خط 

االصالحات الواقعية.
في الق�راءة االول�ى لقناع�ات العراقين 
يب�دو ان هنالك ش�كا واقعيا بق�درة الرجل 
على تحريك قط�ار االصالحات الى المحطة 
االخيرة، ليس الن العبادي غير قادر، بل الن 
المش�كالت والعراقيل والعقبات كبيرة وقد 
وضع طابور الفس�اد الموزع على االحزاب 
السياسية الكبيرة ما وقعت عليه االعين من 
النص�وص والتفس�يرات واللعب السياس�ي 
من اجل ابق�اء الرجل في نف�س الدائرة من 

المشكالت المعيقة.
المش�كلة ان نف�س االح�زاب الفاس�دة 
باالصالح�ات  العب�ادي  الرئي�س  تطال�ب 
ومؤسس�ات  الحكوم�ة  تنقي�ة  وض�رورة 
الدول�ة م�ن طاب�ور المفس�دين والح�ق ان 
عل�ى الرئي�س ان يك�ون ش�فافا ايض�ا مع 
قادة االحزاب السياسية العراقية ويطالبهم 
بض�رورة الوق�وف ال�ى جان�ب الحكوم�ة 
والدولة العراقية من اجل كش�ف المفسدين 
واماط�ة اللث�ام ع�ن الوجوه التي س�رقت 
ونهبت وقاتلت من اج�ل بناء امبراطوريات 

مالية كبيرة داخل الدولة العراقية.
العب�ادي  الرئي�س  ه�ذا يعن�ي ان 
س�يلزم هذه االحزاب بضرورة كشف 
حس�اباتها المالية وما في ذممها من 
اموال وعقود واستثمارات في الداخل 
والخارج ال احد يسالها او تجرأ وسالها 
عنها منذ 2003 الى اليوم.. ان الرئيس 

ال ب�د ان يتح�رك عل�ى االحزاب السياس�ية 
وعلى رجاله�ا الموجودين في مناصب عليا 
في الدولة وان يتم النقاش على اساس تنزيه 
تلك االحزاب المدعية من االتهامات الشعبية 
التي طالتها في االراض�ي التي تملكها وفي 
القصور الرئاس�ية التي وضعت يدها عليها 
وف�ي االمالك التي تحولت الى ملك عضوض 
لها خصوصا البناءات الش�اهقة والعمالقة 

الت�ي تم�ت تح�ت منش�اءات حكومية رغم 
ان القان�ون العراقي يح�رم بناء اي عقار او 
م�كان تحت منش�أة تابعة للدول�ة العراقية 

ومع ذلك فعلها بعض االحزاب المتنفذة!
يتح�رك  ان  العب�ادي  الرئي�س  اراد  اذا 
الرضاء ش�عبه وان تك�ون االصالحات التي 
اش�تغل عليه�ا مجدي�ة وواقعي�ة ونافع�ة 
ومقبولة علي�ه ان يتحرك على »موجودات« 
االحزاب السياسية كلها دون استثناء، وبهذا 

الحال، س�يضع العراقيون الرئيس بحدقات 
العيون النه بدا بنفس�ه ول�م يبدأ بالخضراء 
والم�دراء  ال�وكالء  اقال�ة  او  وش�وارعها 

العامين.
ربن�ا ف�ي الق�ران الكري�م يل�زم النب�ي 
»ص« بتطهي�ر بيئت�ه المجتمعي�ة االول�ى 
)وثيابك فطهر والرج�س فاهجر(، وهو ما 
ينس�حب بالتالي على المسؤول والمتصدي 
رع�اة  وكل  ال�وزراء  ورئي�س  والوزي�ر 

المس�الة االجتماعي�ة ودع�اة الحقيق�ة لذا 
كان لزام�ا على العبادي ان يب�دا من البيئات 
القريبة لتنفي�ذ برنامج االصالح المجتمعي 
والسياس�ي واالداري الحكوم�ي وان يكون 
عادال ف�ي توزيع االصالحات وال تاخذه في 
تنفيذه�ا لومة الئم وال كراهية احدهم وهو 
يكيل التهم الكاذبة او يحاول االطاحة بمنجز 
وج�ود تكليف نياب�ي ومرجعي وسياس�ي 
باس�تمرار حرك�ة االصالح�ات حت�ى قيام 

الحكومة النزيهة والمجتمع المسؤول.
االمة تطمح الى فعل يحدث اهتزازا عنيفا 
في غرف الفساد وصاالت المتورطين بهدر 
المال الع�ام عن قص�د او دون قصد واالهم 
من هذا كله عدم الرافة بالفاسدين او التلكؤ 
في االجراءات االمنية التي يمكن ان تطال اي 
مسؤول متورط وحسنا فعل وزير الداخلية 
محم�د الغب�ان ي�وم ش�رع بتش�كيل لجنة 
مس�ؤولة خاصة بمتابعة مذك�رات القبض 

الفاس�دين والمتورطي�ن والمتهمين  عل�ى 
بالفساد..هذا يعني ان على العبادي ان تكون 
له ثقة حقيقية بش�ركائه في الحكومة وان 
يعتمد عليهم في عمليات القبض والمالحقة 
والمتابعة لتكون تل�ك الحكومة عهدا مميزا 
تس�قط فيه اقنعة الفاس�دين وتعري اقنعة 
المتهمين والمتورطي�ن وان كانوا في اعلى 

المستويات في الدولة العراقية.
الش�ارع يقول سيدي الرئيس ان الرئيس 
العب�ادي يواج�ه كتال من العقب�ات وضعها 
ويضعه�ا السياس�يون والكت�ل السياس�ية 
امامه وهنالك تهديد حقيقي باالنسحاب من 
الحكومة وش�ل العملية السياس�ية وتبادل 
االتهام�ات ان بقي الرئيس مس�تمرا بحملة 
االصالح�ات الخاص�ة بملف�ات م�ن الوزن 

الثقيل!.
ي�درك العراقي�ون ان الرئي�س العب�ادي 
يواج�ه مش�اكل م�ن الن�وع الثقي�ل ويدرك 
ان طاب�ور الفس�اد متنف�ذ ويتخ�ذ اش�كاال 
مختلف�ة قانوني�ة وسياس�ية ومجتمعي�ة 
وامني�ة وحت�ى »ثورية« للدفاع عن نفس�ه 
وحماي�ة االم�وال التي نهبها وس�رقها من 
امعاء العراقيين ومن خزينة الدولة العراقية 
كم�ا يعل�م العراقي�ون ان الش�وط طوي�ل 
والمش�وار اط�ول للوصول الى مس�يرة في 
الحكوم�ات  وتش�كيل  والمجتم�ع  الدول�ة 
العراقية نظيفة وتس�تحق االش�ادة والمدح 
الوطن�ي الحقيقي وااله�م التعلق بمفاهيم 
تل�ك الحكومة حيث وض�ع االمام علي » ع« 
مفاهي�م الحي�اة والدول�ة والمجتمع 
نصب االعي�ن لكنهم يعرفون ايضا ان 
القائد الشجاع يجب ان ينتهز الفرصة 
التاريخي�ة لصناعة اللحظة التاريخية 
االهم في تاريخ شعبه عبر الضرب بيد 
من حدي�د على الفاس�دين وطواغيت 
المال الحرام باالس�تناد الى التاييد الروحي 
والسياس�ي ال�ذي قوبل�ت ب�ه التظاه�رات 
الش�عبية وااالصالح�ات التي اش�تغل عليها 

رئيس الحكومة.
الفع�ل االرت�دادي للرئيس العب�ادي ازاء 
الفس�اد س�يقابل بفعل جماهي�ري واقعي 
يكرس العهد الوطني ويعزز من رصيد الثقة 

باستمرار هذه الحكومة.

العــراقيـون يطمحــون الى فعــل يــحــدث اهـــتــزازًا عنيفــًا فــي غــرف الـفـسـاد
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      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعلي�م العالي والبحث العلم�ي، أمس االثنين، عن ش�مول أكثر من 
ثماني�ة االف طالب باالختبار التنافس�ي للقب�ول بالمجموعة الطبية للعام الدراس�ي 
2016/2015، مش�يرة ال�ى أن موع�د االختبار س�يكون في الرابع من تش�رين االول 
المقبل.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان تلقت »المستقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، إن »أعداد الطلبة المش�مولين في االختبار التنافس�ي للقبول 
بالمجموعة الطبية للعام الدراسي 2016/2015 تجاوزت ثمانية آالف طالب موزعين 
على المراكز االمتحانية في بغداد والمحافظات«، موضحاً أن »موعد االختبار سيكون 
في الرابع من تشرين االول المقبل«. وأضاف العبودي أن »قوائم المشمولين باالختبار 
تضم أس�ماء الطلب�ة الذين يحق لهم التقدي�م للقبول عن طريق قن�اة التعليم الخاص 
الصباحي«، مبيناً أنه »يمكن االطالع على األس�ماء من خالل زيارة الموقع الرس�مي 

لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي«.

شمول أكثر من ثامنية االف طالب ضمن االختبار التنافيس للمجموعة الطبية

      المستقبل العراقي / فرح حمادي

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، 
أم�س االثنين، ان بع�ض االجراءات 
البيروقراطية تساهم بعرقلة العمل 
واالصالح�ات الجاري�ة االن ولذلك 
ت�م اتب�اع مش�روع لتبس�يط هذه 
االج�راءات ورفع الحلق�ات الزائدة 
إل�ى أن�ه س�تتم  المعرقل�ة، الفت�اً 

محاسبة من يتسبب بهذا االمر.
وق�ال العبادي، ف�ي كلمة خالل 
اعم�ال ورش�ة تنفي�ذ االصالحات 
يريدون  المواطنين  أّن  االقتصادية، 
االصالح »ونحن نعمل ومستمرون 
بتنفيذه ولكن هناك عقبات تراكمية 
نعم�ل جاهدي�ن لتجاوزه�ا وهناك 
مح�اوالت لعرقلة هذه االصالحات 
وباالخ�ص م�ن المتضرري�ن منها 
ونق�ول له�م انن�ا سنس�تمر به�ا 
وبتخفيض االنفاق الحكومي حتى 
لو ارتفعت أس�عار النف�ط الن هذا 

المنهج خاطىء ومضر بالدولة«.
وأضاف أن »االجراءات الروتينية 
اليومي�ة تعيق االصالح�ات لوجود 
عوائق ومعرقالت في أجهزة الدولة 
تق�ف بوجهه�ا ولذل�ك ف�أن االمر 

بحاجة إلى معالجات ثورية«.
وأش�ار العب�ادي إل�ى أن »ف�ي 
4 ماليي�ن موظ�ف وه�ي  الع�راق 
نسبة عالية مقارنة مع عدد سكان 
الب�الد البال�غ 36 ملي�ون نس�مة«، 
مس�تدرًكا ان »هذا لن يدفع التخاذ 
اجراءات لالستغناء عن أعداد منهم 
ولك�ن معالجة االمر مس�تقبال الن 
زي�ادة عدد الموظفين بهذا الش�كل 
ه�ذا  واصف�ا  الروتي�ن«،  م�ن  زاد 
التره�ل في الجه�از االداري للدولة 
بأن�ه »فس�اد« ايض�اً. وأوض�ح ان 
هن�اك امكانية للخ�روج من األزمة 
بش�كل اقوى »ولكن نحتاج للصبر 
االيجابي وعدم اليأس«. مبيناً »اننا 

في الوقت الذي نعمل من اجل تنفيذ 
االصالحات ونواجه هذه التحديات 
االقتصادي�ة والمالية فاننا نخوض 
حربا مع عصابات داعش االرهابية 
وحيث اليمكن االستسالم لالرهاب 
الذي ع�اد بالموصل والمناطق التي 

يسيطر عليها إلى عصور الظالم«.

وش�دد بالق�ول »لذل�ك يجب ان 
نحق�ق النصر لكني ال أس�تطيع أن 
أوفر جميع األسلحة التي تحتاجها 
القوات المس�لحة والحشد الشعبي 
لالنتصار على االرهاب ولذلك يجب 
ان ن�وازن بي�ن االنف�اق الحكومي 
واالحتياج�ات العس�كرية«. وأك�د 

على ضرورة وجود شراكة حقيقية 
والخ�اص  الع�ام  القطاعي�ن  بي�ن 
بع�د ان ظ�ل المواط�ن ف�ي الدولة 
االش�تراكية الس�ابقة يعتم�د على 
الدول�ة في تأمين جمي�ع متطلبات 
حيات�ه م�ن الس�كن إل�ى العم�ل.. 
مس�تدركا بالق�ول لك�ن الظ�روف 

تغي�رت االن بع�د تخل�ي الدولة عن 
الكثير من التزاماتها الس�ابقة وهو 
ما يتطل�ب تنفيذ االصالح�ات التي 
يدع�و له�ا المواطن�ون وه�ذا امر 
اليمك�ن تنفي�ذه اال بتغيي�ر عقلية 
البشر والقوانين. وأوضح أن الكثير 
من ق�رارات االص�الح تحت�اج إلى 

وقت لتظهر نتائجها بسبب الترهل 
الدول�ة  ام�وال  والفس�اد وضي�اع 
نتيجة انخفاظ اسعار النفط وكذلك 
بس�بب االنفاق الزائد بشكل مقامر 
قال إن�ه اليمك�ن المحاس�بة عليه 
نتيج�ة اش�تراك جه�ات ع�دة فيه، 
مشددا على انه مصر على االصالح 

ه�ذا  عل�ى  قرارات�ه  ومضاعف�ة 
الطري�ق موضحا ان م�وارد النفط 
لم تعد تكفي لدفع مرتبات موظفي 
الدولة. ودعا العبادي العراقيين إلى 
الصبر عل�ى الحل للمش�كالت التي 
تواجهه�ا الب�الد والس�ير باالتجاه 
الصحيح بانتظ�ار نتائج االصالح.. 
واقر بوجود ضغ�وط تمارس عليه 
العطاء نتائج سريعة لالصالحات.. 
ق�درات  خ�ارج  ه�ذا  ان  موضح�ا 
الكثي�ر  الن  الدول�ة  مؤسس�ات 
ممن اس�ماهم بالجهل�ة واصحاب 
االمتيازات المتضررين منها يقفون 
بالضد منها. وقال »لكن على هؤالء 
أن يدرك�وا أن اإلصالح هو للجميع 
وس�ينقل اوضاعه�م إل�ى االفضل 
واليمك�ن تحقيق االص�الح وهناك 
مواطنون جياع الن هذا سيؤدي إلى 
فق�دان االمن واالستقرار«.وأش�ار 
إلى أّنه ليس مس�تعدا للمجاملة في 
تنفي�ذ اصالحاته وفق�دان اصدقاء 
ومقربي�ن يتض�ررون من االصالح 
بسبب فقدانهم المتيازاتهم.. مؤكدا 
ان االص�الح س�يفقده ايضا بعض 
التأيي�د السياس�ي.. غير انه أش�ار 
إل�ى أّنه مس�تمر بضغ�ط النفقات 
ولن يطلقها حتى ولو زادت اس�عار 
النفط منوه�ا إلى أّن هذه الزيادات 
الخدم�ات  لتوفي�ر  س�تخصص 
وخدم����ة م��صال�ح المواطنين 
االخرى. وأضاف العبادي أن الثروة 
الحيوانية ال زالت لغاية االن ليس�ت 
بالمس�توى المطلوب ويجب العمل 
لتطويرها واالس�تفادة منها بشكل 
أكب�ر. وأكد على ض�رورة االهتمام 
بالقط�اع الزراعي ووضع اجراءات 
حقيقي�ة لمس�اعدة الف�الح عل�ى 
تطوير الثروات الزراعية والحيوانية 
وتوس�يع دائ�رة المس�تفيدين من 
هذي�ن القطاعي�ن باقام�ة مصانع 

تعتمد على ما ينتجانه.

العبادي يقر بعجز الدولة: موارد النفط ال تكفي لدفع الرواتب
طالب المواطنين بـ »الصبر« لتنفيذ اإلصالحات

      المستقبل العراقي/ عادل الالمي

وصل س�عر كيس الطحي�ن في مدن 
االنب�ار الت�ي يحاصره�ا »داع�ش« إلى 
ملي�ون دينار, بينما تفش�ت » أإلمراض 
الغريبة« نتيجة النعدام الخدمات وتردي 
الوضع الصحي واإلنساني بالمحافظة.

وفيما أطلقت حكومة االنبار المحلية 
الدول�ي  للمجتم�ع  اس�تغاثة  ن�داءات 
بالتدخ�ل إلغاثة الم�دن المنكوبة, دعت 
الحكوم�ة إل�ى اإلس�راع بإرس�ال فرق 
عاجلة لمساعدة األهالي عبر الجو.       

وق�ال النائ�ب ع�ن محافظ�ة األنبار 
غ�ازي الكع�ود، أم�س االثني�ن، خ�الل 
مبن�ى  ف�ي  عق�ده  صحف�ي  مؤتم�ر 
البرلم�ان، إن »ناحي�ة البغ�دادي تعاني 
من انتش�ار أمراض غير معروفة نتيجة 
الظ�روف القاس�ية الت�ي يم�رون به�ا 
نتيج�ة نق�ص الخدمات ورك�ود المياه 
في نه�ر الفرات وش�ربهم المي�اه غير 
صالح للش�رب وارتفاع درجات الحرارة 
ونقص الكهرباء«، مش�يراً الى »ارتفاع 
المصابي�ن ف�ي فايروس غي�ر معروف 
ال�ى 300 مص�اب ويعان�ي المصاب�ون 
م�ن التقي�ؤ وارتف�اع درج�ات الحرارة 
وهب�وط بالضغط��، فضال عن تش�نج 
بالجس�م وش�لل الحركة وإغماء للعديد 

من المرضى«.
الدول�ي  »المجتم�ع  الكع�ود  ودع�ا 
الصحة  الدولية ومنظم�ة  والمنظم�ات 
العالمي�ة إلى اخذ زمام المبادرة وتقديم 
المدن المنكوبة وانتش�الهم من واقعهم 
الصح�ي واإلنس�اني حي�ث وصل كيس 
الطحي�ن ف�ي بع�ض المناط�ق ملي�ون 
دين�ار »، مطالب�اً م�ن »رئيس ال�وزراء 
حيدر العبادي الى اتخاذ إجراءات عاجلة 
بإرس�ال فرق عاجلة عن طريق الجس�ر 

الجوي لتشخيص المرض وتقديم العالج 
له�م وإنقاذهم وتقدي�م اإلغاثة لهم في 
والخالدي�ة  والبغ�دادي  حديث�ة  قض�اء 

وعامرية الفلوجة«
بدوره, اقر رئي�س مجلس محافظة 
األنبار صباح كرحوت، وجود نقص حاد 
في األدوية والكوادر الطبية في مناطق 
المحافظة وخاصة في ناحيتي البغدادي 
والخالدية، مطالبا وزارة الصحة بتوفير 
الك�وادر ومعالجة المرض�ى في ناحية 

البغدادي.
إن  بالق�ول,   كرح�وت  ومض�ى 
»محافظة االنب�ار تعاني من نقص حاد 
في األدوية والكوادر الطبية من األطباء 
والممرض�ات ف�ي مناط�ق المحافظ�ة 
وقض�اء  البغ�دادي  ناحي�ة  وخاص�ة 

الخالدية ».
ب�دوره, ح�ذر فرحان محم�د عضو 
مجل�س محافظة االنب�ار ، من خطورة 
ألهال�ي  والصح�ي  اإلنس�اني  الوض�ع 

الفلوج�ة والخالدية  حديث�ة وعامري�ة 
نتيجة وجود  نقص حاد بالمواد الغذائية 

والعالجية مما يتطلب إغاثة عاجلة«.
وقال عضو المجلس، إن » اإلرهابيين  
يمنعون دخول ش�احنات نق�ل البضائع 
والمواد الغذائية الت�ي يحتاجها األهالي 

للمناطق الخاضعة لسيطرتهم«.
واضاف ان » قضاء حديثة والخالدية 
وناحيت�ي العامري�ة والبغ�دادي تعيش 
ظ�روف إنس�انية صعب�ة وش�حة ف�ي 

المواد الطبي�ة والعالجية فضال عن قلة 
في مياه الش�رب التي تص�ل الى منازل 

المدنيين«.
في الس�ياق ذاته,  أكد عضو المجلس 
حمي�د الدليمي، أن »م�دن االنبار تعيش 
ظ�روف كارثي�ة وخصوص�ا المناط�ق 
الت�ي هي تحت س�يطرة تنظي�م داعش 
اإلرهابي الذي يه�دد األهالي بالقتل في 
ح�ال خروجهم م�ن دياره�م ومنازلهم 

وانعدام الخدمات من كهرباء ووقود«.

المح�ررة  »المناط�ق  ان  وأوض�ح 
ه�ي  األخ�رى تتعرض لكارثة إنس�انية 
بع�دم وجود الوق�ود من النف�ط والغاز 
والبانزين وانعدام وجود الكهرباء بسبب 
الدمار الذي لحق بالمحطات الكهربائية 

واألسالك الناقلة«.
وف�ي ه�ذا الص�دد, كش�ف الش�يخ 
محمد عبد الشعباني احد شيوخ عشائر 
االنب�ار ان »جمي�ع المنظم�ات المدنية 
والمؤسسات الدولية مقصرة في اغاثة 
اه�ل االنبار الذي�ن صمدوا ف�ي ديارهم 
من�ذ عام وثمانية اش�هر وخصوصا في 
الخالدية والحبانية وفي حديثة وعامرية 

الفلوجة«.
وتابع »ال وجود للمش�تقات النفطية 
فارغ�ة  الصحي�ة أصبح�ت  المراك�ز  و 
من األدوي�ة والعالجات الت�ي يحتاجها 
المرضى وخصوصا اإلم�راض المزمنة 
القل�ب والضغ�ط والس�كري وأم�راض 
أخرى ال نج�د لها عالج والجميع يتفرج 

على موت األبرياء«.
ف�ي الغض�ون, كش�ف قائ�د الفرقة 
الس�ابعة بالجي�ش الل�واء الركن نومان 
عبد الزوبعي، ان تنظيم »داعش« س�مح 
البناء هيت بالخروج من مدينتهم مقابل 

دفع 800 دوالر للشخص الواحد.
وق�ال الزوبع�ي ان »تنظي�م داع�ش 
س�مح لعشرات االسر من أهالي منطقة 
ال�دوالب التابعة لمدينة هيت ، بالخروج 
من المدين�ة مقابل دف�ع كل واحدة من 

تلك االسر مبلغ 800 دوالر للتنظيم«.
وأضاف الزوبع�ي ان »التنظيم صادر 
جميع األم�الك واالغ�راض التابعة لتلك 
االسر التي خرجت من المدينة«، مشيرا 
الى ان »التنظي�م فقد مصدر تمويله في 
هيت ولجأ الى هذه األس�اليب للحصول 

على تمويل نفسه«.

األمراض وانعدام الغذاء خينقان سكان االنبار وكيس الطحني بمليون دينار
كرحوت يقر بنقص األدوية

سيناء وليبيا متوالن »داعش«.. واسرتاتيجية واشنطن تواصل الفشل
خبراء أميركيون يدعون البيت األبيض إلى »الحزم« في القضاء على اإلرهاب

       بغداد / المستقبل العراقي

نشر معهد دراس�ات الحرب خارطة 
توضح المس�احات الخاضعة لس�يطرة 
مس�لحي “داعش” في الع�راق وتحديداً 
بمدين�ة الرم�ادي، الخارط�ة اوضح�ت 
ان التنظي�م المتط�رف م�ا ي�زال يحكم 
قبضت�ه بقوة على المدين�ة الصحراوية 
رغ�م الجه�ود الحكومي�ة الس�تعادتها 
بعد س�قوطها في ش�هر آيار الماضي.

وف�ي افتتاحية صحيفة الوول س�تريت 
جورنال، كتب س�يث جون�ز مدير مركز 
السياس�ة الدفاعي�ة لالم�ن الدولي، ان 
مدينة الرم�ادي تعتبر المكان االنس�ب 
لتنظي�م “داع�ش” لذلك احك�م قبضته 
عليه�ا، فض�اًل ع�ن انها نقط�ة انطالق 
ل�”داعش” للتوس�ع ف�ي بقية المناطق 
لجونز.ورغ�م  وفق�اً  له�ا،  المج�اورة 

الرم�ادي،  الس�تعادة  الكف�اح  ش�دة 
وص�ف جون�ز االج�راءات المتخذة ضد 
فش�ل  مرجح�اً  بالفات�رة،  “داع�ش” 
وض�ع  ف�ي  االمريكي�ة  الس�تراتيجية 
ح�د لالره�اب بالع�راق، وكت�ب جونز 
ف�ي افتتاحيت�ه “يتعي�ن عل�ى الواليات 
المتحدة االس�تجابة الس�ريعة للرغبات 
العراقية بشأن محاربة مسلحي داعش، 
وينبغي اجراء تش�خيص دقيق السباب 
تّوس�ع الجماعة االرهابي�ة”. وجاء في 
تقري�ر معه�د دراس�ات الح�رب، الذي 
اع�ده الباحث هارلين گامبير، ان تركيز 
الوالي�ات المتح�دة في الرم�ادي خفت 
حدته النش�غالها ف�ي توجي�ه ضربات 
عل�ى مواق�ع مس�لحي “داع�ش” ف�ي 
سورية، وهذا ما جعل الواليات المتحدة 
في موق�ف دفاعي من تنظيم “داعش”، 
رغ�م علمه�ا ب�ان التنظي�م المتط�رف 

يعتزم التّوس�ع اكثر ف�ي دول المنطقة 
ويح�رض بالوق�ت نفس�ه عل�ى إقامة 
حروب عالمية ته�دد وجود اوربا ربما. 
واظه�رت خارط�ة نش�رتها صحيف�ة 
“الديلي مي�ل” البريطاني�ة، ذات الهدف 
الموج�ود ف�ي خارطة معهد دراس�ات 
نم�و  اوضحت�ا  فالخارطت�ان  الح�رب، 
“داعش” بالع�راق وتحدي�داً بالرمادي.

ماكس ابراهامز، اس�تاذ بجامعة نورث 
إيسترن يقول، اصبحت الدول مثل العراق 
وسورية ضعيفتان بسبب اعمال العنف 
الت�ي ش�هدتهما.ووفقاً البراهامز، فان 
الواليات المتحدة عليها إعادة ما اسماه 
الباحث بالمصالح الستراتيجية المهمة 
للقضاء عل�ى التنظيم المتطرف، وهذه 
المصال�ح بطبيعة الح�ال موجودة في 
الع�راق، لذلك يجب على امريكا ان تنظر 
للع�راق على ان�ه االرض الس�تراتيجية 

الرئيسية في مكافحة مسلحي “داعش” 
لضم�ان بق�اء مصالحها بام�ان. وقال 
كامبي�ر، إن تنظي�م “داع�ش” يتّوس�ع 
الي�وم خ�الل انش�ائه فروع�اً إقليمية، 
مس�تنداً لتيارات ديني�ة متطرفة قامت 
بمبايعت�ه اخيراً للحصول على الش�هرة 
ال اكث�ر، وبحج�ة “توحيد االس�الم في 
راي�ة واحدة”. وخالف�اً لتنظيم القاعدة 
الرئيس�ي، فان تنظيم “داع�ش” يعتمد 
على شخصيات ش�ابة اعطاها التنظيم 
دوراً في القيادة، فضالً عن احتضانه اي 
فصيل اس�المي متطرف، فيمكن القول 
ان تنظي�م “داع�ش” باب�ه مفتوح الي 
تنظي�م او جماعة متطرف�ة تريد العمل 
مع�ه، ناهي�ك ع�ن الش�ركات التجارية 
العمالق�ة الت�ي تمول�ه وتش�رف عليها 
مكاتبه�ا الرئيس�ية في ليبيا وس�يناء، 

وفقاً لصحيفة الديلي ميل.



الفروف يصف محاولة إبعاد الجيش السوري عن محاربة اإلرهاب بـ »الهراء«

كش�ف وزير الخارجية الروس�ي سيرغي 
الف�روف أن الوالي�ات المتح�دة تمن�ع دوالً 
مش�اركة في التحالف الدولي من اس�تهداف 
مواق�ع لتنظي�م “داع�ش” في س�وريا، على 
الرغم م�ن تحديد هذه المواق�ع بدقة، مكرراً 
دعوت�ه إل�ى إش�راك الق�وات الس�ورية ف�ي 

محاربة التنظيم.
وقال الفروف إن القوة العس�كرية األكثر 
فاعلي�ة على األرض في س�وريا ه�ي القوات 
الحكومية، واصفاً الحديث عن عدم إش�راكها 

في الحرب على تنظيم »داعش« ب� »الهراء«.
وأع�رب الفروف ع�ن تعجبه م�ن حديث 
الغ�رب ع�ن ترحيبه بإس�هامات روس�يا، أو 
أي دول�ة أخ�رى في الحرب ض�د »داعش« إذا 
ل�م تع�زز ه�ذه اإلس�هامات موق�ف الرئيس 
السوري بشار األسد. وقال »هل يريد الجميع 
أن تعلن روسيا أنها ستقصف اإلرهابيين في 
سوريا من دون إذن من رئيس هذه الدولة؟«. 
وتساءل »لماذا هذه اللعبة في اختراع مشروع 

عدم االعتراف بشرعية النظام؟«.
وأشار الفروف، في تصريح للقناة األولى 
الروس�ية، إلى ازدواجية معايير دول تشارك 
ف�ي التحالف الدول�ي، الذي تق�وده الواليات 
أس�تراليا  مث�ل  »داع�ش«،  ض�د  المتح�دة، 
وبريطانيا وفرنس�ا، إذ نف�ذت ضربات جوية 
ض�د »داعش« ف�ي العراق بعد أخ�ذ الموافقة 
م�ن بغ�داد في حي�ن أنها ل�م تفع�ل ذلك في 
الحال�ة الس�ورية.وقال الف�روف إن »الغرب 
يعترف بش�رعية األس�د عندما يكون ذلك في 
مصلحته، فحين طفت مسألة تدمير األسلحة 
الكيميائية الس�ورية اعترف بالشرعية التامة 
لألسد وبانضمامه إلى معاهدة حظر األسلحة 
الكيميائي�ة، ورح�ب بذلك من خ�ال قرارات 
مجلس األم�ن الدولي. وبعد م�رور عام على 
ذل�ك لم يعد األس�د ش�رعياً، ألن تهديد المواد 
واألس�لحة الكيميائي�ة زال«، مؤك�داً أن »هذا 
التص�رف لن يأتي بالنتيج�ة التي يعول عليها 
الجميع، ألن الحرب على اإلرهاب تصبح أكثر 
فاعلي�ة عندما تكون منس�قة وغي�ر متحيزة 
وم�ن دون معايي�ر مزدوجة وإع�ادة ترتيب 

لألولويات«.
وأش�ار الفروف إلى أن »جميع الش�ركاء 
الغربيي�ن، ومن دون اس�تثناء، يقولون إنهم 
يدرك�ون جي�داً ما ه�و الخط�ر الحقيقي في 
الشرق األوسط وش�مال أفريقيا، مقرين بأن 
هذا الخطر ليس نظام بشار األسد بل داعش«. 
وقال »م�ا دام الجميع يعت�رف بذلك، علماً أن 
بعضه�م يهمس به وغير ق�ادر على اإلفصاح 
به علناً، إذاً يجب أن تكون هذه الحقيقة عملياً 

على أرض الواقع«.
وق�ال إن »الغرب ينصت جيداً للمقترحات 

الروس�ية، لكن التحي�ز إلس�قاط النظام في 
س�وريا، وال�ذي أعل�ن عن�ه منذ س�نوات، ال 
يس�مح له اآلن بتغيير موقفه ه�ذا خوفاً من 
فقدان ماء وجهه«. وأشار إلى أن »العديد من 
السياسيين في الغرب ينظرون إلى الناخبين، 

وكيف س�يفهم الناخبون هذا اإلجراء أو ذاك. 
إن السياس�يين حصروا أنفس�هم ف�ي زاوية 
ضيق�ة عندم�ا قالوا: ال مكان لبش�ار األس�د 
ف�ي مس�تقبل س�وريا، نحن ل�ن نجلس معه 
إلى طاولة واحدة ولن يجمعنا معه أي ش�يء 

مشترك«.
س�تواصل  روس�يا  أن  الف�روف  وك�رر 
اإلمدادات العسكرية إلى سوريا. وقال »كانت 
إم�دادات عس�كرية وه�ي مس�تمرة  هن�اك 
وس�تتواصل. يرافقه�ا حتم�اً اختصاصيون 

روس يس�اعدون في تركيب العت�اد وتدريب 
ه�ذه  اس�تخدام  كيفي�ة  عل�ى  الس�وريين 

األسلحة«.
وأعلن الفروف أن موسكو تملك معلومات 
المتح�دة بمواق�ع  الوالي�ات  ح�ول معرف�ة 

»داع�ش«، لكنها ال تعطي األوام�ر بقصفها. 
وق�ال »ش�ركاؤنا األميركي�ون من�ذ البداي�ة 
لم ينظم�وا التحال�ف بعناية فائق�ة، أو أنهم 
يملكون أهدافاً أخ�رى غير المعلن عنها. فقد 
تم إنشاء التحالف بش�كل عفوي للغاية، وتم 
خال أيام اإلع�ان عن البلدان التي س�تنضم 

إليه وبدأت أعمال القصف«.
وأض�اف »عندم�ا تحل�ل عملي�ات القوات 
الجوي�ة للتحالف فإنه يخل�ق انطباعاً غريباً، 
وتنتابك أفكار بأن هناك غرضاً خفياً في مهام 
التحال�ف، غير المعلن عنه«. وتابع »أتمنى أال 
أخيِّ�ب أمل أحد عندما أق�ول إن بعض زمائنا 
في االئت�اف يؤك�دون أنهم يملك�ون أحياناً 
معلوم�ات دقيقة حول مواق�ع داعش، بينما 
ترفض الواليات المتحدة، التي تقود التحالف، 
الموافقة على قصف تل�ك المواقع. ال أريد أن 
أق�دم أي اس�تنتاجات، ف�ا أحد يعل�م ما هي 

أفكار وتقديرات قيادة التحالف«.
فاديمي�ر  الروس�ي  الرئي�س  أن  وأعل�ن 
بوتين، الذي سيتوجه إلى نيويورك للمشاركة 
ف�ي الجمعي�ة العامة لألم�م المتح�دة نهاية 
أيلول الحالي، يعتزم إلقاء كلمة أمام الجمعية 
بش�أن س�وريا والصراع في أوكرانيا ووضع 

االقتصاد العالمي والعقوبات ضد روسيا.
وكان المتح�دث باس�م الكرملين ديمتري 
بيسكوف ش�دد على انه »ال بديل« عن النظام 
الس�وري في الح�رب على »داع�ش«، رافضاً 
انتق�ادات الرئي�س األميرك�ي ب�اراك أوبام�ا 
لإلس�تراتيجية الروس�ية ف�ي س�وريا. وقال 
إن االنتقادات األميركية »ليس�ت جديدة على 
اإلطاق، وروسيا سبق أن سمعتها«. وأضاف 
»لس�وء الحظ فإن أحداً حت�ى اآلن لم يتمكن 
من أن يش�رح بطريق�ة مفهومة ما يمكن أن 
يك�ون علي�ه البديل ع�ن الحكومة الس�ورية 
الش�رعية لضمان األمن ف�ي الباد ومواجهة 
تقدم تنظيم الدولة اإلسامية وضمان وحدة 
موق�ف  أن  عل�ى  بيس�كوف  الباد«.وش�دد 
موس�كو نابع من »اعتبارنا أن فرض أي قرار 

على الشعب السوري غير مقبول وخطير«.
إل�ى ذلك، ذكر »المرصد الس�وري لحقوق 
اإلنس�ان«، في بيان، أن روس�يا تق�وم ببناء 
م�درج قرب مط�ار عس�كري ف�ي محافظة 
الاذقية، مشيراً إلى تواجد مئات المستشارين 
العس�كريين والفنيي�ن ال�روس. وأوضح أن 
»الق�وات الروس�ية تعم�ل على إقام�ة مدرج 
طوي�ل ف�ي منطق�ة مط�ار حميمي�م، بريف 

مدينة جبلة في محافظة الاذقية«.
وقال مدير »المرصد« رامي عبد الرحمن، 
»الس�لطات  إن  ب�رس«،  »فران�س  لوكال�ة 
الروس�ية تعمل على توسعة مطار الحميدية، 
الذي عادة ما يس�تخدم من اجل رش األراضي 
بالمبي�دات الحش�رية للمزروعات« وهو يقع 

جنوب محافظة طرطوس.

روسيا: واشنطن ترفض مهامجة »داعش«!
   بغداد / المستقبل العراقي

»القاعدة« عىل خطى 
»داعش«: استدعاء »الذئاب 

املنفردة« لشن هجامت
     بغداد / المستقبل العراقي

دعا زعي�م القاعدة االرهابية، 
أيمن الظواهري، المس�لمين في 
األمريكي�ة  المتح�دة  الوالي�ات 
الغ�رب،  دول  م�ن  وغيره�ا 
“الذئ�اب  أس�لوب  انته�اج  إل�ى 
المنف�ردة”، ف�ي ش�ن هجم�ات 

داخل الدول التي يعيشون بها.
جاءت دعوة الظواهري ضمن 
كلم�ة مس�جلة بعن�وان “الحلقة 
الثاني�ة م�ن الربيع اإلس�امي”، 
نشرتها عدة مواقع تتبنى بيانات 
الجماعات التكفيرية أمس األحد، 
وتم نش�ر الحلقة األولى منها في 
التاسع من الشهر الجاري، تزامناُ 
مع ذكرى هجمات 11 س�بتمبر/ 
2001.وف�ي األح�د، ق�ال  أيل�ول 
زعيم القاعدة االرهابية “أدعو كل 
مسلم يس�تطيع أن يستهدف دول 
التحال�ف الصليبي أن ال يتردد في 
ذلك”.وقال “أرى أننا يجب أن نركز 
اآلن عل�ى نق�ل الح�رب لعقر دار 
مدن ومرافق الغرب.. وعلى رأسه 
المع�روف  م�ن  أمريكا”.ولي�س 
متى تم تس�جيل كلمة الظواهري 
تحديداً، وهذه ليست المرة األولى 
الت�ي يدع�و فيه�ا إلى مث�ل هذه 
الهجم�ات، حي�ث س�بق وأطل�ق 
دعوة مشابهة في سبتمبر/ أيلول 
2013، تزامن�ت أيض�اً مع ذكرى 
الهجمات عل�ى الواليات المتحدة.

وبينم�ا ج�دد الظواه�ري تأكيده 
عل�ى ع�دم اعترافه ب�”ش�رعية” 
داعش التكفيري، فقد دعا الشباب 
المس�لمين إل�ى انته�اج هج�وم 
وكذل�ك  بوس�طن”،  “ماراث�ون 
الهج�وم على صحيفة “تش�ارلي 
الفرنس�ية  بالعاصم�ة  إيب�دو” 

باريس.

قطر تتخىل عن »اجلزيرة«: غري قادرة عىل تغطية النفقاتأوربا تتوافق: استخدام القوة العسكرية ضد مهريب البرش

33 دولة تدين إنتهاكات حقوق اإلنسان يف البحرين
     بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت 33 دول�ة عض�و ف�ي مجل�س 
حقوق اإلنس�ان التابع لهيئة األمم المتحدة 
بيانا مش�تركا أمس اإلثني�ن أعربت فيه عن 
قلقها الش�ديد إزاء حالة حقوق اإلنسان في 

البحرين.
ج�اء ف�ي البي�ان ال�ذي ألقته سويس�را 
نياب�ة عن مجموعة من ال�دول األعضاء في 
المجلس بأنه “ال تزال حالة حقوق اإلنسان 
ف�ي البحرين مس�ألة مثي�رة للقلق بش�كل 

خطير”.
وأعربت الدول عن “القلق إزاء تقارير عن 

مضايقة وسجن األشخاص الذين يمارسون 
حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع 
الس�لمي وتكوين الجمعي�ات، وبما في ذلك 
المدافعي�ن ع�ن حقوق اإلنس�ان م�ع عدم 
وجود ضمان�ات كافية للمحاكم�ة العادلة، 
و احتجاز القاصرين بس�بب مشاركتهم في 

المظاهرات”.
وحّث�ت ال�دول حكوم�ة البحري�ن عل�ى 

“النظر في إيجاد بدائل عن االعتقاالت”.
وكذلك أعربت الدول الموّقعة على البيان 
ع�ن “قلقه�ا إزاء غي�اب المس�ائلة الازمة 
حول تلك اإلنتهاكات، واإلس�تخدام المفرط 

للقوة من جانب القوات الحكومية”.

ورحبت ال�دول بالخط�وات “اإليجابية” 
الت�ي اتخذته�ا حكوم�ة البحرين لتحس�ين 
حال�ة حق�وق اإلنس�ان إال أنها عّب�رت عن 
“القل�ق إزاء التقاري�ر الواردة ع�ن التعذيب 
وسوء المعاملة في المعتقات، بما في ذلك 
األعمال االنتقامية ضد الضحايا الذين يدلون 
بباغ�ات ع�ن انتهاكات حقوق اإلنس�ان أو 
ضد األفراد المتعاونين مع األمم المتحدة.”

ودع�ت ال�دول حكوم�ة البحري�ن إل�ى 
“اإلس�راع ف�ي التنفي�ذ الكام�ل لتوصي�ات 
لجنة تقصي الحقائق واالستعراض الدوري 
الش�امل، من خال اتخاذ مزي�د من التدابير 
إللغاء أو تعدي�ل األح�كام القانونية التي ال 

تتماش�ى م�ع االلتزام�ات الدولي�ة لحقوق 
اإلنس�ان ف�ي البحري�ن وخاص�ة المتعلقة 

بحرية التعبير”.
كما دع�ت الحكومة إل�ى الموافقة على 
زيارة المق�رر الخاص المعني بالتعذيب الى 
البحرين وحّثت الحكومة على ضمان “الحق 
ف�ي التجمع الس�لمي عبر إص�دار تعليمات 
واضحة لقوات األم�ن تتضمن االمتناع عن 
اس�تخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، 

وفقا للمعايير الدولية وضمان تطبيقها”.
كما حّثت الحكومة على “إطاق س�راح 
لمج�رد  المس�جونين  األش�خاص  جمي�ع 
وإل�ى  اإلنس�انية،  لحقوقه�م  ممارس�تهم 

الضرورية الس�تئناف  المس�تلزمات  توفير 
حوار وطني مفتوح وش�امل يؤدي إلى حل 

لألزمة الحالية”.
البيان س�لّط الض�وء على فش�ل النظام 
الخليف�ّي في احترام التزاماته�ا الدولّية في 

مجال حقوق اإلنسان.
والبي�ان ُيع�ّد الخام�س من نوع�ه الذي 
يص�در عن مجلس حقوق اإلنس�ان، وقادت 
سويسرا جهود إصداره برغم الضغوط التي 
حاول الخليفيون ممارس�تها لمنع صدوره 
أو التخفي�ف م�ن لهجته، بحس�ب ما صّرح 
رئيس مركز البحرين لحقوق اإلنس�ان نبيل 

رجب.

     بغداد / المستقبل العراقي

أن  أوروبي�ة  مص�ادر  ذك�رت 
االتح�اد األوروبي توصل إلى توافق 
بش�أن اس�تخدام القوة العس�كرية 
ضد مهربي البش�ر، وذل�ك في إطار 
البحري�ة ف�ي  األوروبي�ة  العملي�ة 

المتوسط.
اإلج�راءات الت�ي اتف�ق أعض�اء 
االتحاد أنها س�تدخل حي�ز التطبيق 
ف�ي مطل�ع تش�رين األول المقبل، 
الحربي�ة  الس�فن  أطق�م  س�تمنح 
األوروبي�ة ح�ق الصع�ود على متن 
س�فن يعتقد أنها تس�تخدم لتهريب 
الاجئين، واحتجازها أو منعها من 

مواصلة الطريق.
للعس�كريين  س�يحق  كم�ا 
األوروبيي�ن أيضا إلقاء القبض على 
المشتبه بهم، شريطة أال يكونوا قد 

دخلوا في المياه اإلقليمية الليبية.
وذكرت المصادر أن المشاركين 
ل�وزراء  الط�ارئ  االجتم�اع  ف�ي 
الداخلية األوروبيين في بروكس�ل، 
تواف�رت  الظ�روف  أن  يؤك�دون 
لانتق�ال بمهم�ة “ ناف-فور ميد” 

الت�ي انطلق�ت ف�ي المتوس�ط في 
أواخر حزي�ران الماض�ي، للمرحلة 

الثانية.
قبل اآلن، كانت القوة المشاركة 
ف�ي المهم�ة، والتي تضم 4 س�فن 
تكتف�ي  عس�كري،  أل�ف  وقراب�ة 
بالرقابة على المياه الدولية ونشاط 
الش�بكات اإلجرامي�ة الت�ي ترس�ل 
يوميا مئات الق�وارب المهترئة إلى 
الس�واحل األوروبية. كما ش�اركت 
تلك الس�فن في عدة عملي�ات إنقاذ 

وس�اهمت ف�ي إنقاذ قراب�ة 1500 
أن  المص�ادر  ش�خص.وأوضحت 
 7 إل�ى  بحاج�ة  البحري�ة  المهم�ة 
سفن أخرى، منها مزودة باألجهزة 
الطبي�ة، باإلضاف�ة إل�ى مروحيات 
وغواص�ات وطائرات ب�دون طيار.

ه�ذا ومن المق�رر أن يجتمع ممثلو 
لل�دول  التابع�ة  األركان  هيئ�ات 
ال��28 يوم األربع�اء المقبل لتحديد 
مساهمة كل دولة في تعزيز قدرات 

المهمة بالكوادر واألجهزة.

     بغداد / المستقبل العراقي

تخل�ت ش�بكة “الجزي�رة” عن 
خدم�ات حوال�ي 500 موظف بين 
محرري�ن وتقنيين بحجة مواجهة 
حال�ة “التره�ل” الوظيف�ي الت�ي 
تعان�ي منه�ا، لك�ن لع�ل الس�بب 

اقتصادي.
عملية االستغناء هذه تمت على 
ث�اث مراحل، وان بع�ض الذين تم 
االستغناء عنهم قدموا استقاالتهم 

طوع�ا الس�باب عديدة، ش�خصية 
وسياسية.

واش�ارت الى ان حملة االقاالت 
هذه ل�م تش�مل حت�ى اآلن اي من 
الكب�ار،  والمذيعي�ن  المذيع�ات 
ال  باالح�رى، ولكنه�ا  النج�وم  او 
تستبعد ان تصل هذه االستغناءات 
عن بعضهم، او عدد كبير منهم في 

مراحل الحقة.
ت�م  الذي�ن  اب�رز  م�ن  وكان 
االستغناء عنهم احمد بشتو مقدم 

ومحم�د  االقتصادي�ة،  البرام�ج 
خي�ر البوريني ال�ذي يقدم برنامج 
“مراس�لون”، وكذل�ك هوي�دا طه 
المخرجة المتخصصة في البرامج 
الوثائقي�ة، ع�اوة عل�ى الس�يدة 
وهيبة بوغاس احد ابرز مقدمات 
نشرة االحوال الجوية في المحطة 

منذ تأسيسها تقريبا.
ف�ي  المس�ؤولون  ويب�رر 
“الجزي�رة” ه�ذه الخط�وة بأنه�ا 
تأت�ي لتخفيض حج�م الموظفين 
والقض�اء على التره�ل الوظيفي، 
ووج�ود عدد كبير من هؤالء الذين 
ال يقدم�ون اي اعم�ال فعلي�ة في 

مجاالتهم.
المص�ادر نفس�ها ان  وتعتق�د 
اسباب حملة االقاالت هذه قد تكون 
عائ�دة الس�باب اقتصادي�ة ايضا، 
حي�ث خس�رت دولة قط�ر حوالي 
نص�ف عوائدها من النف�ط والغاز 
)كان�ت تق�در بحوال�ي 86 ملي�ار 
انخف�اض  دوالر س�نويا( بس�بب 
االسعار بنسبة 55 بالمئة بالنسبة 
للنف�ط، و60 بالمئة بالنس�بة الى 

الغاز.
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سياسية4   العدد )1050(  الثالثاء 15 ايلول 2015

     بغداد / المستقبل العراقي

يرفض غالبية الناخبي�ن اليابانيين اتجاه 
حكومته�م إلى إق�رار قانون يس�مح لقوات 
الب�اد بالقتال في الخارج للم�رة األولى منذ 

الحرب العالمية الثانية.
وبحس�ب ما كشف عنه اس�تطاع للرأي 
نشرته صحيفة “أساهي شيمبون” المحلية، 

فإن %54 م�ن اليابانيين يعارضون القانون 
المرتق�ب، في حي�ن لم يبد تأييدا للمش�روع 

سوى 29%.
ونقل�ت “رويترز” أن %68 ممن ش�ملهم 
االس�تطاع قال�وا إنه�م ال ي�رون داعيا في 
الوق�ت الحال�ي ألن تبح�ث الحكوم�ة خطة 

مماثلة.
وبالرغم من تمتع تكتل “آبي” الحاكم في 

اليابان على األغلبية بمجلس المستش�ارين، 
إال أن المعارض�ة تتوع�د باللج�وء إلى كافة 
المنافذ الممكنة لعرقلة القانون، بما في ذلك 

اقتراحات حجب الثقة.
وهبط التأييد وس�ط اليابانيين للحكومة 
إلى 36 %، حس�ب ما كش�ف عنه اس�تطاع 
الرأي، وهو أدنى مؤش�ر للثقة منذ تشكيلها 

في ديسمبر 2013.

اليابانيون يرفضون القتال بـ »اخلارج«
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فقدان
فقدت  مني الهوية الوزارية الصادرة من 
وزارة التج�ارة الرشكة العام�ة لتصنيع 
الحبوب فرع البرصة باس�م )عالء عايص 
طعم�ه حس�ن( ع�ى م�ن يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار
���������������������

مجلس القضاء االعى
الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكم�ة اس�تئناف الب�رصة / بصفتها 

االصلية
العدد ::437/س/2015
التاريخ /2015/9/14

اعالن
تبلي�غ املس�تأنف علي�ه / عب�د الرحمن 

اسماعيل عبد
اس�تأنف املدعي )املدي�ر املفوض لرشكة 
الرصوح لالستثمارات العقارية املحدودة 
، اضافة لوظيفت�ه ( قرار الحكم الصادر 
من محكمة بداءة شط العرب بالعدد 59/

ب/2015 بالدعوى االس�تئنافية املرقمة 
437/س/2015 لتعذر تبليغك بالحضور 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة وملجهولي�ة محل 
اقامتك تقرر تبليغ�ك اعالنا ببصحيفتن 
محليت�ن يوميتن بالحض�ور امام هذه 
املحكمة صباح يوم 2015/9/23 او من 
ينوب عنك ويف حالة عدم حضورك سوف 
تج�ري املرافع�ة بحقكم حض�ورا وعلنا 

وف�ق القان�ون
القايض

عبد الخالق املزعل
رئيس الهيئة االستئنافية يف البرصة

��������������������������������
وزارة العدل

دائرة كاتب عدل البرصة الصباحي
العدد :24990/انذار

التاريخ/2015/9/13
اعالن

اىل الس�يد : ولي�د يوحنا خيا يس�كن حي 
الخليج شاعر الصنكر

بن�اء ع�ى االن�ذار املوج�ه اليك م�ن قبل 
صال�ح  الحلي�م  عب�د  محم�د  الس�يد 
بخصوص مطالبتك بنق�ل ملكية العقار 
العائد لك تسلس�ل 8398/2071 الرباط 
مديري�ة  يف  للحض�ور  لدعوت�ك  الكب�ر 
التس�جيل العق�اري يف الب�رصة / 2 يوم 
2015/9/20 وملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
حس�ب كت�اب مرك�ز رشط�ة الحس�ن 
ورشح مبلغ املركز واملعزز بتاييد املجلس 
البل�دي لذا تقرر تبليغك بالصحف املحلية 
وفق�ا للقانون ع�ى ان يكون الحضور يف 
مديرية التسجيل العقاري يف البرصة يوم 
2015/9/20 ويف الساعة الثامنة صباحا 

من ذلك اليوم.
الكاتب العدل

محمد جاسم عبود

فقدان
الوثيق�ة  من��ي  فق����دت 
الدراس�ية بأسم )باسم فرج 
حسن( الصادرة من مدرسة 
الياس�من االبتدائية  الرجاء 
من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار 
�����������������������������

مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة

العدد:1469//ب/2015

التاريخ:14 /2015/9

اعالن

اىل املدعى عليه شمخي جبار معيلو 

اقام املدعي   عبد الجواد نجم عبد الله  الدعوى      

البدائية   املرقمة 1469/ب/2015  ضدك والذي 

يطلب فيه فرق البدلن ببدل قدره مليون دينار 

يف العقار تسلس�ل 1484/2307 الرباط الكبر 

وان تاري�خ اب�رام العق�د ه�و 2011/11/17 

ولتعذر تبليغك وملجهولية محل اقامتك حس�ب 

رشح مبل�غ مركز رشطة  كرم�ة عيل ومختار 

منطق�ة الهارث�ة علي�ه تق�رر تبليغ�ك اعالنا      

بصحيفت�ن      محليت�ن يوميت�ن  بالحضور 

ام�ام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق 

2015/9/21 وعن�د عدم حضورك او ارس�ال 

من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا وفق االصول.

القايض

علوان بربوت البزوني 

��������������������������

مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة

العدد: 1364 / ب / 2015 

التاريخ: 14 / 9 / 2015 

  اىل/املدع�ى علي�ه  / لفته خر الله س�خموت 

الحجاج

اص�درت هذه املحكم�ة  قرار الحك�م    املرقم 

1364/ب/2015  يف   2015/9/7   املتضم�ن 

الحك�م بالزامك بتاديت�ك  اىل املدعي حيدر عيل 

حسن مبلغ قدره سبعة مالين دينار   ولتعذر 

تبليغك وملجهولية 

  مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائي 

وتاييد املجلس البلدي ملنطقة الجمهورية وحي 

الرافدين عليه   تقرر تبليغك اعالنا    بصحيفتن    

محليتن يوميتن ولك حق االعرتاض    والتمييز  

خالل املدة القانونية   وبعكسه  سوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية  

القايض محمد قاسم عبود

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد:1576//ب/2015

التاريخ:10 /2015/9
اعالن

اىل املدعى عليها / ارساء قاس�م عليوي 
اقام املدعي   )طالب الحجز(  حسن ناظم محمد 
الدع�وى   البدائي�ة   املرقم�ة 1576/ب/2015  
ضدك والذي يطلب فيه�ا اعادة مقدم بدل البيع 
العرب�ون البالغ خمس�ون ملي�ون دينار عراقي 
للعق�ار تسلس�ل 386/3 مقاطع�ة 28 التنومة  
م�ع الفائدة القانونية اعتبارا م�ن تاريخ اقامة 
الدع�وى 2015/8/17 وحت�ى التادي�ة الفعلية 
ولتعذر   تبليغك وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح املبلغ القضائي ملركز رشطة ش�ط العرب 
ومخت�ار منطق�ة ح�ي الجوادي�ر علي�ه   تقرر 
تبليغك اعالنا      بصحيفتن      محليتن يوميتن  
بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة 
املواف�ق 2015/9/21 وعن�د ع�دم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق االصول.
القايض االول

ليث جرب حمزة
���������������������

فقدان
فق�دت من�ي  اللوح�ة املرقم�ة 1081 الصادرة 
من كم�رك املنطقة الجنوبية ش�احنة س�لكية 
باس�م )رشكة بيكر هيوز( عى من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار
�������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة  استئناف   البرصة االتحادية

محكمة بداءة املعقل
العدد: 2/انابه  /2015   
التاريخ: 4 / 9 / 2015 

اعالن
تبي�ع محكمة ب�داءة املعق�ل باملزاي�دة العلنية  
العق�ار   7 / 40م1 الجبيل�ه وهو عبارة عن دار 
س�كن تقع يف منطق�ة الجبيله يف نهاية ش�ارع 
امليث�اق وبداخ�ل ش�ارع فرع�ي وال�دار مؤلفة 
من طابق�ن االريض مؤلف م�ن حديقة امامية 
تحت�وي عى كراج واربع نخ�الت مثمرة وغرفة 
اس�تقبال وحم�ام  صغر وه�ول وغرفتي منام 
ومطبخ ام�ا الطابق العلوي يحتوي عى غرفتي 
منام متوسطة ومس�تغل العمال املدعي وليس 

للسكن 
  فم�ن ل�ه الرغبة  بالرشاء الحض�ور امام هذه 
املحكمة الكائن يف ق�رص القضاء يف البرصة ويف 
تم�ام الس�اعة )12( من ظهر  الي�وم الخامس 
عرش الت�ايل لنرش االع�الن مس�تصحبن معهم 
التامين�ات القانونية    البالغ�ة 10% من القيمة 
املقدرة للعقار البالغة س�تمائة وس�تة وثالثون 
ملي�ون ومائتان وخمس�ون الف دين�ار وبصك 

مصدق المر هذه املحكمة.
 القايض

مصطفى شاكر عيل

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة  استئناف   البرصة االتحادية

محكمة بداءة املعقل
العدد: 981/ب  /2014   
التاريخ: 13 / 9 / 2015 

اعالن
تبي�ع  هذه  باملزاي�دة العلنية  العق�ار  )16 / 
397( مقاطع�ة 1 ح�ي االندل�س وه�و عبارة 
عن  دار س�كن يقع عى شارع عريض وشارع 
فرعي مس�احته 65 ,337  مرتمربع  وان الدار 
تتك�ون م�ن طابق�ن الطاب�ق االريض يتكون 
م�ن طارم�ة امامية وغرف�ة اس�تقبال وهول 
وغرف�ة ن�وم واح�دة ومطبخ وحم�ام ومرفق 
صحي والطاب�ق العلوي يتك�ون مكن غرفتي 
نوم وحم�ام  ومرفق صحي و ارضية الدار من 
ال�كايش املوزائي�ل القديم وان درج�ة العمران 
قدي�م ويوجد حديقة واس�عة يق�ع يف منطقة 
ح�ي االندلس مش�غول من قب�ل املدعن فعى  

فمن لهم 
لرغبة  بال�رشاء الحضور امام ه�ذه املحكمة 
يف ق�رص العدال�ة يف البرصة ويف تمام الس�اعة 
12 الثانية عرش م�ن ظهر  اليوم الثالثن التايل 
لنرش هذا االعالن مستصحبن معهم التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن القيم�ة املق�درة 
للعق�ار البالغ�ة 4829827 اربعمائ�ة واثن�ان 
وثمانون وثمنمائة وسبعة وعرشون الف دينار 

وبصك مصدق.
القايض

اياد احمد سعيد 
��������������������

دائرة  الكاتب العدول
دائرة الكاتب العدل/ يف الزبر

اعالن تسجيل
بناء عى  الطلب املقدم اىل هذه الدائرة من قبل 
)ماجد طعمه معيوف( واملؤرخ يف 2015/9/9 
املتضم�ن طل�ب تس�جيل املاك�ن العائ�دة له 
واملنسوبة حاليا يف معمل الجص اعاله واملدرجه 
واصافها  ادناه فعى  من له عالقة بها واداوتها 
املوصوف�ة ان يراجع الط�رق القانونية الثبات 
ذلك وابراز استشهاد لهذه الدائرة بغية ايقاف 
التس�جيل خالل خمس�ة عرش يوم�ا من اليوم 
الت�ايل لتاري�خ النرش ويتعرب التس�جيل متأخر 
لحن حسم الدعوى واالعرتاض ملدة سبعة ايام 
لدى  املحكمة املختصة وبعكسه سيتم تسجيل 
املكائن  واداوتها  باس�م طالب التسجيل وفقا 
لقانون الكاتب العدول رقم )32( لس�نة 1998 

وتعطى له شهادة التسجيل.
الكاتب العدل

االوصاف :
1 � هوي�ر ي�دار بماط�ور كهربائ�ي بقوة 20 

حصان صنع محيل
2 � يوج�ة تدار بماطور بق�وة 20 حصان مع 

ملحقاته
3 � طاحون�ة ت�دار بماطور بق�وة 15 حصان 

محيل الصنع
4 � هزاز ي�دار بماطور بقوة 10 حصان محيل 

الصنع
5 � مول�دة روزراي�ز انكلي�زي الصن�ع ل�ون 
رصايص مع راس توليد اصفر اللون بقوة 250 

QF 28808  رقم املحرك  kv

تنويه
سقط س�هوا يف جريدة املس�تقبل العراقي 
محكم�ة   2015/7/26 يف   1014 الع�دد 
بداءة البرصة 548/ب/2015 اسم املدعى 
علي�ه رائد باهض خطأ والصحيح رائد عيل 

باهض لذا اقتىض التنويه
����������������������

فقدان
فق�د الوصل املرق�م 1716 وامل�ؤرخ يف 14 
/ 9 / 2011 والص�ادر م�ن امان�ة بغداد / 
دائرة العقارات بمبلغ قدره 11100000 / 
احدى عرش مليون ومائة الف دينار والتابع 
للمس�تأجر عيل حس�ن نعمة عن املعرض 

املرقم 45 / 3 الرصافة .
�������������������������

قرار الحكم غيابيا
  املحكم�ة محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل 

الخامسة
رقم القضية : 1029 /2013
تاريخ القرار / 2013/6/23

الداخ�يل  االم�ن  تش�كلت محكم�ة ق�وى 
الخامسة يوم االحد املصادف 2013/6/23 
برئاسة ميد الرشطة الحقوقي نزار دمرتي 
هاش�م وعضوي�ة كل م�ن الس�يد العمي�د 
الحقوق�ي خض�ر ع�ويف ه�الل والعمي�د 
الحقوقي جرب عتيوي معله واصدرت باسم 

الشعب حكمها االتي :
الداخ�يل   االم�ن  ق�وى  محكم�ة  حكم�ت 
للمنطق�ة  ع�ى املدان الغائ�ب )   الرشطي 
عيل ش�اكر موىس مطرود  ( غيابيا بما ييل 

   :
1- بالحبس البسيط ملدة )ستة اشهر( وفق 
املادة 5/ ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 بداللة 
املادتن 61/ اوال و 69/ اوال من ق.أ.د رقم 
17 لس�نة 2008 لغيابه عن مقر عمله من 

تاريخ 9/ 11/ 2008 ولحد االن.
2 � اعط�اء املوظف�ن العمومين صالحية 
القب�ض علي�ه اينما وج�د لتنفي�ذ الحكم 
الص�ادر م�ن حقه اس�تنادا الح�كام املادة 

69/ ثانيا من ق.أ.د  رقم 17 لسنة 2008 
3 � الزام املواطنن االخبار عن محل اختفاء 
املحكوم اعاله اس�تنادا الحكام املادة 69/ 

ثالثا من ق.أ.د  رقم 17 لسنة 2008  .
4 حج�ز اموال�ه املنقول�ة وغ�ر املنقول�ة 
اس�تنادا الحكام املادة 69/ رابعا من ق.أ.د 

رقم 17 لسنة 2008 .
5 اخراجة من الخدمة استنادا للمادة 42/ 

ثانيا ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008  
6 تحديد اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب 
عبد الرحمن عبد عيل     مبلغ قدره خمسة 
وعرشون  الف دينار ترصف له بعد اكتساب 

الحكم الدرجة القطعية.
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 61/ االو م�ن ق.أ.د قاب�ال 

لالعرتاض وافهم علنا يف   /   /2013م

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 520 / 2013 

اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة بالبرصة
اسم املتهم ورتبته ووحدته: الرشطي نور الدين رياض خليل ابراهيم / مديرية رشطة محافظة البرصة .

رقم الدعوى وتاريخها : 1847 / 2013
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2008/12/4

تاريخ الحكم : 23/ 2013/5
املادة القانونية : 5 / ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 

خالصة الحكم 
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة عى املدان الغائب )الرشطي نور الدين رياض خليل ابراهيم( 

باسم الشعب بما ييل :
1 � بالحبس البس�يط ملدة )س�تة اشهر( وفق املادة 5/ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 بداللة املادتن 61/اوال و 

69 /اوال من ق. أ.د رقم 17 لسنة 2008 لغيابه عن مقر عمله من تاريخ 2008/12/4 ولحد االن.
2 � اعط�اء املوظف�ن العمومين صالحي�ة القبض عليه اينما وج�د لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه اس�تنادا 

الحكام املادة 69 / ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
6 � ال�زام املواطن�ن االخبار عن محل اختفاء املحكوم أعاله اس�تنادا ألحكام املادة 69 / ثالثا من ق.أ.د رقم 

17 لسنة 2008.
7 � حجز امواله املنقولة وغر املنقولة استنادا ألحكام املادة 69 / رابعا من ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008 .

8 � اخراجه من الخدمة استنادا للمادة 42 / أوال ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008.
6 � تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب عبد الرحمن عيل مبلغ قدره خمسة وعرشون الف دينار ترصف 

له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
 حكم�ا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 61/ االو م�ن ق.أ.د قابال لالعرتاض وافهم علنا يف  

23 / 5  /2013م
�����������������������������������������������������������������������������������������

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 369 / 2014 

اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة بالبرصة
اسم املتهم ورتبته ووحدته: الرشطي صباح نوري تركي جاسم / مديرية رشطة محافظة البرصة .

رقم الدعوى وتاريخها : 1398 / 2012
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2008/7/17

تاريخ الحكم : 16/ 2014/3
املادة القانونية : 5 / ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 

خالصة الحكم 
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة عى املدان الغائب )الرشطي صباح نوري تركي جاسم( باسم 

الشعب بما ييل :
1 � بالحبس البس�يط ملدة )س�تة اشهر( وفق املادة 5/ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 بداللة املادتن 61/اوال و 

69 /اوال من ق. أ.د رقم 17 لسنة 2008 لغيابه عن مقر عمله من تاريخ 2008/7/17 ولحد االن.
2 � اعط�اء املوظف�ن العمومين صالحي�ة القبض عليه اينما وج�د لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه اس�تنادا 

الحكام املادة 69 / ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
6 � ال�زام املواطن�ن االخبار عن محل اختفاء املحكوم أعاله اس�تنادا ألحكام املادة 69 / ثالثا من ق.أ.د رقم 

17 لسنة 2008.
7 � حجز امواله املنقولة وغر املنقولة استنادا ألحكام املادة 69 / رابعا من ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008 .

8 � اخراجه من الخدمة استنادا للمادة 42 / أوال ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008.
6 � تحدي�د اتعاب محاماة للمحامي املنت�دب ماجد هادي جخيم مبلغ قدره    عرشون الف دينار ترصف له 

بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
 حكم�ا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 61/ االو م�ن ق.أ.د قابال لالعرتاض وافهم علنا يف  

11 / 3  /2014م
�����������������������������������������������������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ السماوة 
رقم االضبارة / 2015/982 

التاريخ / 2015/9/13 
اىل املنفذ عليه 

اىل املدين / عيل سجاد حمد عبد 
لق�د تحق�ق لهذه املديرية من ان�ك مجهول محل االقامة وليس ل�ك موطن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن 
اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة )21( من قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ 
الس�ماوة خالل خمس�ة عرشيوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة 

عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون 
اوصاف املحرر 

التزامك بالتس�ديد مبلغ مليونان وس�تمائة وواحد واربعون الف ومائة وسبعة وتسعون دينار للدائنة مهى 
سجاد حمد عبد الله  حسب قرار الحكم املرقم 1229/ب/2015 يف 2015/6/30 

منفذ عدل السماوة 
كاظم ماجد بدر 

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء املقدس�ة  
ع�ن ايجار )العقارات(    املدرج�ة اوصافها  يف ادناه وذلك 
بع�د مرور )30( يوما تبدا من الي�وم التايل لنرش االعالن يف 
احدى الصحف اليومية  فعى الراغبن باالش�رتاك باملزايدة  
الحضور يف ديوان البلدية يف  تمام الساعة العارشة صباحا  
مستصحبن معهم وصل التأمينات القانون��ية البالغ��ة

30 % من القيمة املقدرة لكامل فرتة االيجار..  ونسخة من 
هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن  ويتحمل من ترسو 
عليه املزايدة اجور اللجنة واملساندين لها ويف حال حصول 
املزايدة يف يوم عطلة رسمية ستجري املزايدة يف اليوم الذي 
ي�يل العطلة وال يج�وز الدخول باملزاي�دة اال صاحب وصل 

التامينات او من يخوله بتوكيل رسمي قانوني

تعلن رشكة مصايف الجن�وب )رشكة عامة( 
عن اجراء املزايدة العلنية لبيع وحدة التحلية 
)RO( فعى الراغبن االشرتاك باملزايدة العلنية 
الحضور باملكان والزمان املحددين يف الساعة 
)التاس�عة( صب�اح ي�وم )االح�د( املصادف 
2015/10/4    مستصحبن معهم التامينات 
القانونية البالغة )7,600,000( فقط سبعة 
مالين وس�تمائة الف دين�ار ال غرها  بصك 
مصدق المر الرشكة  مع جلب هوية االحوال 
املدنية   والبطاقة التموينية وبطاقة السكن 
وتايي�د املجلس البلدي   ويتحمل من ترس�و 
علي�ه املزايدة  اجور نرش االع�الن  وعى وان 
ترف�ع املواد خ�الل )15( خمس�ة عرش يوم 
من تاريخ االحال�ة القطعية ويتحمل غرامة 
تاخري�ة  قدره�ا )25000( فق�ط خمس�ة 

وعرشون الف دينار عن كل يوم تاخر .

المساحةرقم العقار وموقعهت
القيمة المقدرة 

سنويا  
مدة ايجار

1
 حانوت رقم )2( حي 

الغدير
3 سنوات1,750,000  12 م2

2
 حانوت رقم )3( حي 

الغدير
3 سنوات121,500,000م2

.3
مطعم / الحي الصناعي 

)61/6819/3 جزيرة( 
3 سنوات3,000,000 100م2

املهندس االقدم
نارص مريي حممد العامري
مدير بلدية كربالء املقدسة

عبد احلسني نارص قاسم
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

وزارة البلديات واالشغال العامة
مديرية البلديات العامة

مديرية بلدية كربالء املقدسة
جلنة البيع واالجيار

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب

)رشكة عامة( اعالن للمرة االوىلاعالن
العدد: 22339

التاريخ: 13 / 9 / 2015
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   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

أعلنت الشركة العامة للموانئ التي 
يق�ع مقرها ف�ي محافظ�ة البصرة، 
أم�س االثني�ن، إنتش�ال ناقل�ة وقود 
كانت غارقة قرب أح�د أرصفة ميناء 
خور الزبير التجاري، وذلك باستخدام 
رافعة بحرية ضخمة تمتلكها الشركة 

منذ العام الماضي.
وقال مدير قسم اإلعالم والعالقات 
العامة في الش�ركة أنمار عبد المنعم 
الصاف�ي، إن “قس�م اإلنق�اذ البحري 
في الش�ركة تمكن بعد جهود مضنية 
م�ن انتش�ال وتعوي�م ناقل�ة الوقود 
كان�ت  والت�ي  )دوكان(،  العراقي�ة 
غارقة من�ذ بضعة أس�ابيع قرب أحد 
أرصفة ميناء خ�ور الزبير التجاري”، 
مبيناً أن “عملية اإلنتشال تم تنفيذها 
البحرية الضخمة  الرافعة  باس�تخدام 
)أباذر( التي تص�ل قدرتها على الرفع 

الى 2000 طن”.
ولف�ت الصاف�ي ال�ى أن “الناقل�ة 
البحرية التي كانت غارقة يبلغ وزنها 
1000 طن، وطولها 60 متراً، وعرضها 
10 أمتار”، مضيفاً أن “إنتشال الناقلة 
يعزز من انس�يابية المالح�ة البحرية 
قرب الميناء الذي ينطوي على أهمية 

كبيرة”.
البحري�ة  القط�ع  مش�كلة  وتع�د 
الغارقة وتردي أعماق بعض القنوات 
الترس�بات  تراك�م  بفع�ل  المالحي�ة 
الطيني�ة، م�ن أب�رز التحدي�ات الت�ي 
واجهتها الش�ركة العامة للموانئ بعد 
عام 2003، وأكث�ر تلك الغوارق توجد 
في شط العرب الذي يتكون من التقاء 
نهري دجلة والفرات ويصب في الخليج 
العربي بعد أن يقطع محافظة البصرة 

من شمالها الى أقصى جنوبها، ورغم 
ان الش�ركة نجحت بانتش�ال عشرات 
الغ�وارق، وأنفقت ماليي�ن الدوالرات 
على إع�ادة حف�ر القن�وات المالحية 
وتأثيثه�ا بالعوام�ات اإلرش�ادية، إال 
أن ش�ركات التأمي�ن العالمية مازالت 

تحدد مبالغ كبيرة نس�بياً كقيم تأمين 
عل�ى الس�فن التجاري�ة الت�ي تقصد 
الموان�ئ العراقي�ة، وه�ي موان�ئ أم 
قصر الشمالي والجنوبي وأبو فلوس 

والمعقل وخور الزبير.
يذك�ر أن أكبر قطع�ة بحرية كانت 

غارقة ف�ي القنوات المالحية المؤدية 
إل�ى الموان�ئ العراقية وتم انتش�الها 
بعد عام 2003 ه�ي الحفارة البحرية 
فلس�طين، والت�ي ت�زن 2780 طن�اً، 
وكانت غارقة في قن�اة خور عبد الله 
المؤدية الى موانئ أم قصر الش�مالي 

ونف�ذت  الزبي�ر،  وخ�ور  والجنوب�ي 
عملي�ة اإلنتش�ال ع�ام 2010 بجه�د 
مشترك بين الش�ركة العامة للموانئ 
وإحدى الشركات التركية المتخصصة 
ف�ي مجال اإلنق�اذ البحري وانتش�ال 

الغوارق.

   بغداد/المستقبل العراقي 

بحث وزي�ر الصناعة والمعادن 
محم�د صاح�ب الدراج�ي, ام�س 
االثنين, مع السفير التركي فاروق 
قامرج�ي  العالق�ات الثنائية بين 

البلدين  السيما في مجال القطاع 
الصناعي وسبل تطويرها.

ع�ن  لل�وزارة  بي�ان  ونق�ل 
الدراج�ي قوله, ب�أن “تركي�ا لها 
باع طوي�ل في مج�ال الصناعات 
الحربي�ة والمدنية منه�ا,  وهناك 

لجان عمل مشتركة بين الجانبين 
تعم�ل منذ فت�رة طويل�ة, مضيفا 
ان “كثي�ر م�ن الش�ركات التركية 
تعم�ل حالياً في الع�راق وبحاجة 
ماس�ة ال�ى خبراته�م الصناعية, 
الفتاً ان هناك مؤتمر مش�ترك بين 

الصناع�ة والتجارة  س�وف يعقد 
ف�ي تركي�ا”, معتبراً  اي�اه مكمال 
للمؤتم�رات الس�ابقة التي عقدت 

لكال الجانبين.
الس�فير  أع�رب  جانب�ه,  م�ن 
التركي رغبة بالدة الجادة بالعمل 

في العراق لتطوير كافة المجاالت 
مج�ال  ف�ي  الس�يما  الصناعي�ة 
صناع�ة الحديد والصل�ب وتفعيل 
عم�ل الش�ركات التركي�ة الماكثة 
المش�اريع  إلحي�اء  الع�راق  ف�ي 

الصناعية.

    بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت دائ�رة صح�ة بغداد الك�رخ ع�ن نجاح فري�ق طبي 
متخص�ص جراح�ة عامة في مستش�فى الكرخ الع�ام  باجراء 
عملي�ة ن�ادرة الس�تئصال ورم ف�ي العصب الوس�طي للمرفق 

األيمن بوزن )200( غرام لمريض يبلغ من العمر )24( عاما.
ونق�ل بيان لدائ�رة صحة الك�رخ عن رئي�س الفريق الطبي 
األخصائ�ي س�عدي حمي�د, بان�ه”  عن�د مراجع�ة المري�ض 
لمستش�فانا كان يعاني من خدر وانتفاخ في المرفق وصعوبة 
حرك�ة اليد, وبع�د أج�راء التحالي�ل والفحوص�ات المختبرية 
واالش�عاعية الس�ريرية تبين وجود ورم في العصب الوسطي 

للمرفق”.
ولف�ت حمي�د إلى أن” ت�م اس�تئصال الورم م�ن عصب اليد 
وتكللت العملي�ة بعون الله بالنجاح والمري�ض حالته الصحية 
جي�دة ومس�تمر بتلقي الع�الج لغاية اس�تكمال فت�رة تأهيله 

والشفاء التام”.
وأضاف حميد بأنه “ هذه العملية تعتبر من النوع الخاص”, 
مؤكدا بان المستش�فى مس�تمرة ف�ي تقديم أفض�ل الخدمات 
الطبي�ة والصحية والعالجي�ة على يد أفضل و امه�ر المالكات 

الطبية والصحية”.

نجاح عملية نادرة يف مستشفى
الكرخ العام

إنتشال ناقلة وقود غارقة قرب خور الزبري باستخدام رافعة بحرية ضخمة

الدراجي يبحث مع السفري الرتكي يف بغداد سبل التعاون الثنائي يف املجال الصناعي

التخطيط تسجل انخفاضًا يف أسعار املواد الغذائية ونتوقع استقرارها
   بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التخطيط، ام�س االثنين، أن هناك 
انخفاض�اً ف�ي أس�عار الم�واد الغذائية ف�ي الغالب 
منذ بدء العام الحالي 2015، فيما توقعت اس�تقرار 

أسعار المواد خالل شهر أيلول الحالي.
وق�ال المتح�دث باس�م ال�وزارة عب�د الزه�رة 
الطالقاني، إن “العراق جزء من المنظومة العالمية 
يتأثر سلباً وإيجاباً من مؤشرات الغذاء والمؤشرات 
األخ�رى كس�وق النفط مث�اًل”، مبين�اً أن “اكثر ما 
يمك�ن ان نؤش�ر فيه درج�ات التضخم ف�ي العراق 
هو عبر أس�عار األغذية والمش�روبات وأيضاً قسم 

السكن”.
وأضاف الطالقاني، أنه “خالل األش�هر األخيرة، 
نج�د ثم�ة ارتفاعاً ف�ي مؤش�ر الس�كن، فيما نجد 
انخفاض�اً في مؤش�ر الغذاء”، مؤك�داً انه “منذ بدء 

الع�ام 2015 غالب�اً م�ا نجد مؤش�ر أس�عار المواد 
الغذائي�ة مس�تقراً أو في�ه انخفاض وه�ذا انعكس 
بشكل واضح على مؤشر التضخم حيث أن مستوى 
التضخم س�جل منذ بداي�ة العام ارتفاع�اً طفيفاً ال 

يتجاوز ال� 1بالمئة مقارنة مع السنوات السابقة”.
وتاب�ع الطالقان�ي، أن “دوائرن�ا المختصة في 
الوزارة س�جلت ارتفاعاً في أس�عار المواد الغذائية 
خ�الل ش�هر تم�وز الماض�ي للع�ام الحال�ي بنحو 
8،4 بالمئة والس�بب يعود لتزامنه مع حلول ش�هر 
رمضان”، مش�يراً الى، أن “هنالك نس�بة انخفاض 
في ش�هر حزيران، حيث س�جلت مؤش�راتنا نسبة 
االنخف�اض بنح�و 9،0 بالمئ�ة أم�ا في ش�هر أيار 
سجلت انخفاض أيضاً بنسبة 3،0 بالمئة وفي شهر 

نيسان سجلت انخفاضاً أيضاً بنسبة 4، 0بالمئة”.
واك�د الطالقان�ي، أن “المحصل�ة م�ن النتائ�ج 
أعاله، هي ان أس�عار المواد الغذائي�ة منذ بدء العام 
الحال�ي وف�ي الغالب منه�ا تراوحت بين اس�تقرار 
وانخفاض”، متوقع�اً أن “يكون هنالك انخفاض أو 
اس�تقرار أيضاً خالل شهر آب الماضي وشهر ايلول 

الحالي”.

وكان�ت األمم المتح�دة أكدت أن أس�عار المواد 
بنس�بة  انخفض�ت  العال�م  نط�اق  عل�ى  الغذائي�ة 
5,2بالمئ�ة ف�ي الش�هر الماض�ي، مما يمث�ل أكبر 

انخفاض منذ سبع سنوات.
فيم�ا قال�ت منظمة األغذي�ة والزراع�ة التابعة 
للمنظمة الدولية، إن األشهر األخيرة شهدت تدهور 
اس�عار كل المواد الغذائية الرئيس�ة من الحليب الى 

الخضروات الى الزيوت والحبوب.
االح�د  ي�وم  أعلن�ت،  التج�ارة  وزارة  وكان�ت 
)ال�16من آب2015(، عن تخفيض الموازنة المقررة 
للبطاق�ة التموينية في موازنة الع�ام 2015 وبثلث 
المبالغ المخصصة لألعوام السابقة، وعزت السبب 
الى “سياس�ة التقش�ف التي اعتمدته�ا الحكومة”، 
وفيما أش�ارت إلى توفير كامل المف�ردات الغذائية 
من مناش�ئ عالمية رصينة، أك�دت اختزال األموال 

بعد “منعها عمليات الهدر وتقليص اإلسراف”.

جتار: العراق خيطط لزيادة صادراته 
من خام البرصة

   بغداد/ المستقبل العراقي

قال تجار، امس االثنين، 
إن الع�راق ثاني أكبر دولة 
مص�درة للنفط ف�ي اوبك 
 3.8 لتصدي�ر  يخط�ط 
ملي�ون برمي�ل يوميا من 
خ�ام البصرة م�ن الميناء 
الجنوبي في تشرين االول 
م�ع زي�ادة االنت�اج وذلك 
اس�تنادا لبرنام�ج تحميل 

مبدئي.
وذك�رت رويت�رز ع�ن 
تج�ار ان “ص�ادرات خام 
البصرة الثقيل قد تنخفض 

إلى 900 ألف برميل يوميا في تشرين األول مقابل 3.017 مليون 
برميل يوميا في ايلول”.

وفي حالة تصدير هذه الكمية ستكون األعلى على االطالق، 
حيث سجلت صادرات خام البصرة مستوى قياسيا في حزيران 

عند 3.064 مليون برميل يوميا.
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العمل تفتح  التسجيل عىل القروض 
الصغرية يف ست حمافظات

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت وزارة العمل والشؤون 
االجتماعي�ة ، امس االثنين ، فتح 
التسجيل على القروض الصغيرة 
المدرة للدخل عن طريق موقعها 
االلكترون�ي ، لمحافظات االنبار 
وصالح الدي�ن ونينوى وكركوك 

والبصرة وذي قارلمدة شهر .
وقال المتحدث باس�م الوزارة 
عمار منعم في بيان صحفي ان” 
الوزارة باشرت باطالق القروض 
محافظ�ات  م�ن  للمس�تفيدين 
)االنبار وص�الح الدين ونينوى(، 
تخض�ع  الت�ي  المناط�ق  ضم�ن 
لس�يطرة الق�وات األمني�ة  بدءا 
من الوجبة األول�ى لغاية الوجبة 

الحادية عشرة”.
اط�الق  ت�م  كم�ا  واض�اف” 
الق�روض  عل�ى  التس�جيل 
ق�ار  وذي  كرك�وك  لمحافظ�ات 
اس�تفذت  كونه�ا   ، والبص�رة 
حصصها من صندوق االقراض ، 
وس�يتم التقديم عليها عن طريق 
الموق�ع االلكترون�ي لل�وزارة”، 
مبين�ا ان” عملية التس�جيل على 
القروض تس�تمر مدة ش�هر بدءا 
 13/10/2015 13/9 لغاي�ة  من 
على ان يكون المشروع يقع ضمن 
المناط�ق الت�ي تخض�ع لس�لطة 
الدولة بالنسبة لمحافظات االنبار 

وصالح الدين ونينوى”.
ال�وزارة  ان”  واوض�ح 
قدم�ت تس�هيالت للنازحي�ن من 
المحافظ�ات الس�اخنة من حيث 
اعتم�اد الكفيل م�ن اي محافظة 
ش�ريطة ان يك�ون موظفا مدنيا 
االكتف�اء  ، وكذل�ك  او عس�كريا 
بتصديق الشهود بدال من تصديق 
عق�د المحل م�ن كات�ب العدل”، 
مبينا ان�ه” تم اعتماد الحد االدنى 
للق�روض الميس�رة }5{ ماليين 
ماليي�ن   10 م�ن  ب�دال   ، دين�ار 
الث�الث  للمحافظ�ات  بالنس�بة 
الدي�ن ونينوى  االنب�ار وص�الح 
بغية ش�مول اكبر عدد ممكن من 

النازحين”.
يذكر ان وزير العمل والشؤون 
ش�ياع  محم�د  االجتماعي�ة 
الس�وداني ش�دد خ�الل ترؤس�ه 
اجتم�اع مجل�س ادارة صن�دوق 
دع�م المش�اريع الصغي�رة على 
اهمية تحقيق العدالة االجتماعية 
الصغي�رة  الق�روض  من�ح  ف�ي 
للمحافظات وفق مؤشرات نسبة 
الفق�ر والبطال�ة فيه�ا ، واكد ان 
الضرورة تقتضي المحافظة على 
حص�ص المحافظ�ات الس�اخنة 
م�ن الق�روض الصغي�رة لحي�ن 
اس�تقرارها مع مراعاة ابناء تلك 
المحافظ�ات وخاص�ة التي تقع 

ضمن سيطرة الدولة.

طريان اإلمارات يستأنف رحالته إىل بغداد الشهر اجلاري

تأسيس 171 رشكة وطنية و25 مكتبًا لرشكة أجنبية
خالل آب املايض

   بغداد/المستقبل العراقي 

كشف مصدر مس�ؤول في فرع شركة 
ام�س  الع�راق،  ل�دى  االم�ارات  طي�ران 
االثنين، عن أستأناف الشركة رحالتها الى 
العاصم�ة بغداد خ�الل النص�ف الثاني من 
الش�هر الحالي.وقال المصدر، ان “ش�ركة 
طي�ران اإلم�ارات ق�ررت ان تعيد تش�غيل 
رحالته�ا الجوية إل�ى العاصم�ة العراقية 
بغداد اعتباراً م�ن 17 أيلول الحالي”، الفتا 
الى ان “الرحالت الجوية للش�ركة توقفت 
مؤقتاً منذ كانون الثاني 2015، في أعقاب 

تع�رض طائرة تابعة لش�ركة )فالي دبي( 
إلط�الق ن�ار، أثن�اء هبوطه�ا ف�ي مطار 
بغ�داد، مم�ا أدى إلى تضرره�ا االمر الذي 
نتج عنه قرار ش�ركات الطي�ران االمارتية 
االربع “ف�الي دبي” و”طي�ران اإلمارات” 
و”االتح�اد” و”العربية للطي�ران”، بتعليق 
رحالتها م�ن والى بغداد”.وبي�ن ان “قرار 
الش�ركة جاء بع�د ان تأكدت م�ن األحوال 
األمني�ة وإج�راءات الس�المة ف�ي محيط 
وداخ�ل مط�ار بغ�داد الدول�ي فض�ال عن 
الجه�ات  به�ا  تقدم�ت  امني�ة  ضمان�ات 
المس�ؤولية عن امن مطار بغداد”.وتوقع 

طي�ران  ش�ركة  “تس�تأنف  ان  المص�در 
االمارات تش�غيل عملياتها إلى بغداد بأربع 
رحالت أسبوعياً”، مش�يرا الى ان “العراق 
يمثل سوق واعدا ومهم في المنطقة سيما 
للمس�تثمرين ورجال االعم�ال في الخليج 
المتحدة”.وتعتب�ر  العربي�ة  واالم�ارات 
ش�ركة “طي�ران اإلم�ارات” ه�ي ش�ركة 
طي�ران وطني�ة إماراتية، تتخ�ذ من مطار 
دب�ي الدول�ي بإم�ارة دبي ثان�ي أكبر مدن 
دولة اإلم�ارات العربية المتح�دة مقراً لها 
ومركزاً لعملياتها، وتقوم بتقديم خدماتها 

إلى أكثر من 120 وجهة حول العالم.

     بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التجارة، تأس�يس 171 
شركة وطنية و25 مكتباً لشركة أجنبية 
خ�الل ش�هر آب الماضي، وأش�ارت إلى 
توثيق 174 ش�ركة مسجلة وإحالة 315 
ش�ركة إل�ى المحقق العدل�ي لمخالفتها 
أك�دت  فيم�ا  والتعليم�ات،  الضواب�ط 
إصدار عدة ق�رارات تتعلق بتعديل عقود 
الشركات.وقالت مدير عام دائرة تسجيل 
الشركات في وزارة التجارة فريال أكرم 
عب�د الله ف�ي بيان صحف�ي، إن “الدائرة 
أنج�زت معامالت تأس�يس 171 ش�ركة 
وطنية و25 مكتباً لش�ركة أجنبية خالل 
ش�هر آب الماض�ي”، مبين�ة أن “الدائرة 

أصدرت قرارات عدة تتعلق بتعديل عقود 
الش�ركات توزع�ت مابي�ن زي�ادة رأس 
م�ال ودمج حس�ابات ش�ركة وتصفية 
الله،  حس�ابات ش�ركة”.وأضافت عب�د 
أن “الدائ�رة قام�ت بتس�جيل 25 مكتب 
تمثي�ل لش�ركات أجنبية وس�بعة فروع 
لش�ركات أجنبي�ة، وتوثيق 174 ش�ركة 
مسجلة وتأش�ير المحاضر وإحالة 315 
ش�ركة إل�ى المحقق العدل�ي لمخالفتها 
الضواب�ط والتعليمات”.ولفتت عبد الله، 
إلى أن “الدائرة قامت بدراسة الحسابات 
الختامية للشركات الوطنية البالغ عددها 
1730 شركة وطنية، باإلضافة إلى دمج 
حس�ابات 37 ش�ركة وزي�ادة رأس مال 
40 ش�ركة وتصفية حسابات 15 شركة 

وتعدي�ل عق�د ش�ركة واحدة مس�اهمة 
وف�روع  مكات�ب  حس�ابات  ودراس�ة 
مؤك�دة  ال��68”،  األجنبي�ة  الش�ركات 
أن “الدائ�رة قام�ت بتصدي�ق محاض�ر 
للش�ركات  التأسيس�ية  االجتماع�ات 
المس�جلة خالل الفترة م�ن 1/8 ولغاية 
 )109( عدده�ا  والبال�غ   31/8/2015
محاضر”.وكان�ت وزارة التجارة أعلنت، 
ف�ي )13 آب 2015(، أن دائ�رة تس�جيل 
الش�ركات في ال�وزارة أنجزت معامالت 
و)27(  وطني�ة  ش�ركة   )82( تأس�يس 
مكتباً لش�ركة أجنبية خالل ش�هر تموز 
الماض�ي، فيم�ا أك�دت إص�دار ق�رارات 
بتعدي�ل عقود الش�ركات ما بي�ن زيادة 
الرأسمال ودمج حسابات وإلغاء أخرى.

كلية اهلندسة تستحدث خمترب املعاجلات 
الدقيقة ألول مرة يف العراق

   واسط/المستقبل العراقي

استحدثت كلية الهندسة في جامعة واسط  مختبر المعالجات 
الدقيقة  في قس�م الهندس�ة الكهربائية للعام الدراسي 2015/ 

.2016
وق�ال بي�ان للجامع�ة, تلقته”المس�تقبل العراق�ي”, بان” 
المختب�ر يهدف إل�ى أن يخرج الطال�ب متمكنا م�ن الربط بين 
مفاهيم نظرية للمعالجات والبرمجة باستخدام لغة التجميع و 
بين التفكير المنطقي والتنفيذ العملي لها كما يتم التعرف على 

البرامج المستخدمة من أجل كتابة برامج بلغة التجميع “.
 وق�ال عمي�د كلية الهندس�ة عل�ي ناصر حلو ان�ه” وضمن 
جه�ود الكلية العلمية لتحدي�ث المناهج وتطوير المختبرات تم 
اس�تحداث المختبر في قس�م الهندس�ة الكهربائية واستخدام 
جهاز  ن�وع )Dragon12( أمريكي الصنع المعتمد في جامعات 

أوكالهوما األميركية وأوكالند النيوزيلندية.
وأض�اف بان” الطالب يق�وم من خالل المختب�ر ب� التعرف 
على أن�واع المعالجات الدقيقة وكيفية التعامل معها ، دراس�ة 
المش�كلة وتحليلها ، كتابة خوارزمية الحل لحل هذه المش�كلة 
، كتاب�ة البرامج بلغة التجميع والتي تعمل على هذه المعالجات 

الموجودة”.
يذكر إن جامعة واس�ط هي األولى بي�ن الجامعات العراقية 
الت�ي تدخل ه�ذا المختبر الحديث ضمن مناهجه�ا والثالثة بعد 

جامعات تركية وإماراتية.

   بغداد/المستقبل العراقي

 اعل�ن عضو مجل�س المفوضين والناطق الرس�مي باس�م 
المفوضية العليا لالنتخابات مقداد الشريفي، أمس االثنين، عن 

أجراء آلية انتخاب المناصب 
العليا في مجلس المفوضين.

وق�ال الش�ريفي ف�ي بي�ان 
 )3( “الم�ادة  إن  صحف�ي، 
الفقرة ثالث�ا/ ب من قانون 
المفوضي�ة رق�م 11 لس�نة 
2007 المعدل، تنص على ان 
تك�ون والية رئيس المجلس 
التنفي�ذي  ونائب�ه والمدي�ر 

س�نة واحدة قابل�ة للتجديد بأغلبية خمس�ة م�ن أعضائه على 
األقل”، مش�يرا إلى أن “المجلس أعاد انتخاب رئيس المفوضية 
سربست مصطفى رشيد رئيسا له، وكاطع الزوبعي نائبا لرئيس 
المجلس وانتخاب محسن الموسوي رئيسا لالدارة االنتخابية، 
ومقداد الش�ريفي مقررا في المجلس”.وأضاف ان “المنتخبين 
لهذه المناصب ستتم المباشرة في مناصبهم اعتبارا من انتهاء 

المدة القانونية لتولي المناصب والبالغة سنة واحدة”.

مفوضية االنتخابات جتري انتخاب 
املناصب العليا فيها



فوؤاد ح�سون

تت�وزع ادوار مكافحة الفس�اد يف املجتمع عىل طرفني 
يف الغال�ب.. األول الحكوم�ة وم�ا تتخذه م�ن اجراءات 
للح�د م�ن ارضاره، والثاني ق�ادة النخ�ب يف املجتمع، 
ومدى قدرتهم ع�ىل القيام بدورهم يف مؤازرة الحكومة 
للقيام بدورها، وال شك أن نوع النظام السيايس له دور 
أساس يف نجاح الدولة أو فشلها، لذلك ال يمكن أن نربئ 
الحكومة من الفش�ل اذا كانت البالد فاشلة يف املجاالت 
السياس�ية واالقتصادي�ة والتعليمي�ة والحقوقية وما 
ش�ابه. وكذلك الح�ال عندما يتم اهدار حقوق الش�عب 
بصورة فاضحة، وفق سلسلة اجراءات فاشلة تديريها 
رؤوس ت�رق كل يشء من الش�عب، وتطمع حتى بما 
يسد رمق الناس وينقذهم من املوت، ومن بداهة القول 
أن إحجام الش�عوب عن املطالبة بحقوقها، سيس�اعد 
الح�كام عىل تصعيد حالة الفس�اد الس�يايس واالداري 
وامل�ايل، كما أن غ�ض الطرف عن التج�اوز عىل حقوق 
الش�عب، مخاف�ة البط�ش والتعذي�ب وم�ا ش�ابه من 
عقوبات س�لطوية جاهزة، ملن يجاهر باملطالبة بحقه، 
س�تؤدي بالنتيجة اىل تنّمر السلطة، وتصعيد العمليات 
القري�ة والقمعي�ة ضد الش�عب، وعندم�ا نبحث عن 
الجهات املس�ؤولة عن ادارة الكفاح ضد الفس�اد، فإن 

مس�ؤولية النخب القيادية الدينية والسياسية واملهنية 
وغريه�ا، هي املس�ؤولة ع�ن ذلك بالدرج�ة األوىل، لكي 
ت�ؤدي دورها الصحيح حيال تعنت الس�لطات وايغالها 
يف س�لب حقوق الناس مقاب�ل الحفاظ عىل مصالحها، 
ف�إذا كان الف�رد ال يعي حقه وال يعرف كيف يس�رده 
ويجهل الط�رق التي تقوده اىل ذلك، فمن واجب النخب 
القائ�دة أن تب�نّي ل�ه تل�ك الطرق والس�بل والوس�ائل 
الت�ي تذهب ب�ه للحصول عىل حقوق�ه املدنية وغريها، 
وهذا م�ا يحدث اآلن يف الع�راق، فبعد أن فش�ل النظام 
الس�يايس يف ادارة البالد بطريقة سليمة تحفظ حقوق 
الجميع، وتمنع من انتش�ار الفس�اد يف مفاصل الدولة 
والحكومة معا، فإن مس�ؤولية النخب يف ادارة الكفاح 
ضد الفس�اد الحكومي تتجىل بوض�وح، وهو ما حدث 
فع�ال، عندم�ا تص�دت املرجعي�ة للفش�ل الحكومي يف 
العراق، وانتش�ار الفس�اد بصورة الفتة ب�ل وخطرية.

عن�د ذاك دقت املرجعية جرس االنذار للحكومة وأعلنت 
رفضها لظاهرة الفس�اد، ولحاالت الظلم التي يتعرض 
له�ا الش�عب عىل اي�دي الطبق�ة السياس�ية الحاكمة، 
ولو افرضنا أن النخب لم تقم بدورها، فماذا س�تكون 
النتائج؟، ال ش�ك أن التخيل عن دور التصدي للحكومة 

وفس�ادها، يمثل سكوتا عىل تجاوزات السلطة وبالتايل 
تصاعد حاالت القمع وانتشار شبكات الفساد، وهو ما 
ال يتس�ق مع دور النخب الواعية يف ادارة ملف مكافحة 
فشل الس�لطة وظاهرة الفساد معا، إننا يف الحقيقة ال 
نزال نعاني من التجاوزات التي تدعم ظاهرة االستبداد 
وتضاعف من قمع الحريات ومصادرة الرأي وما شابه، 
وتزيد من املساحات التي يتحرك فيها اللصوص بحرية 
داخل البلد، لذلك ال بد من فضح هذه الظواهر والوقوف 
بوجهها من قبل اهل العل�م ونعني بهم نخب املجتمع، 
وهذا أيضا دور كل انسان له القدرة عىل القيام بالحفاظ 
عىل الحقوق املدنية التي تحفظ بدورها كرامة االنسان، 
وحريات�ه الت�ي ال ت�ر بحري�ات اآلخرين، علم�ا أننا 
جميع�ا نعرف ما هي نتائج حالة الس�كوت عىل الظلم 

والقهر والتجاوز السلطوي، واىل ماذا سيقود.
 إن انتش�ار ح�االت ال�ردد والخ�وف وع�دم التص�دي 
ألخطاء الحكومة، س�وف ي�ؤدي اىل املزيد من مصادرة 
الحقوق والحريات، وأن كتمان الحق ومراءاة الس�لطة 
ومجاراته�ا لن تقود اىل حف�ظ الحقوق بل عىل العكس 
تزيد من اهدارها وضياعها، فضال عن السماح بانتشار 
مافي�ات الفس�اد وضياع ث�روات الش�عب وحقوقه يف 

صفق�ات التهري�ب وغس�يل االم�وال واالخت�الس وما 
ش�ابه، له�ذا ال بد م�ن أن تأخذ النخب دوره�ا يف ادارة 
مكافحة الفس�اد، وتصحيح الفش�ل الحكومي أيا كان 
حجم�ه او نوعه، باالضاف�ة اىل أن املتنورين وأهل العلم 
والعارف�ني ببواط�ن االمور وظواهره�ا، لهم دورهم يف 
تنوير الناس وتوجيههم نحو مس�اندة الحق ومقارعة 
الباطل، ألن هذا الطريق مع التضحيات والخسائر التي 
يتس�بب به�ا لكنه بالنتيج�ة، هو طري�ق الخالص من 
الظلم، وتصحيح عمل الحكوم�ة والقضاء عىل رؤوس 
الفس�اد واإلتيان بقيادة تدير البالد وفق معايري العدالة 
واملس�اواة.وعندما ينصح العارفون بأهمية أن تتصدى 
النخ�ب ملكافحة الفس�اد والفش�ل الحكوم�ي، فإنهم 
يؤكدون أيضا أن هذه النخ�ب وقادتها، هي األوىل بهذا 
ال�دور، بس�بب قدراتها الكب�رية عىل اتق�ان املواجهة، 
لذل�ك ليس هناك من يس�تطيع أن يقوم بهذا الدور عىل 
الوجه األفضل، س�وى النخب التي تق�ود املجتمع، ويف 
حال ترددها، او تهرّبها من اداء دورها الحاس�م يف هذا 
املج�ال، فإن ظاهرة الفس�اد التي وصل�ت )الذروة( يف 
العراق لن تراجع، بل سوف تصبح أكثر خطرا وتدمريا 

للدولة.

ليلة الخامس من فجر السادس من إبريل/نيسان 1985م حاول 
نظام النمريي اآليل، يومها، للسقوط، أن يستل، كما الحواة، من 
جرابه، آخر حيلة كانت تتش�بث بها س�لطته، يف مواجهة شعب 
حم�ل عليه، تاريخئ�ٍذ، بانتفاضة عارمة، فلجأ لالس�تغاثة، آخر 
اللي�ل، بأمريكا، لرس�ل قوات انتش�ارها الريع م�ن قواعدها 
املتوسطية أو الرشق إفريقية كي تسيطر عىل الشارع، متحججاً 
بأن ثم�ة غزواً ليبياً للبالد سيس�تغل حالة الف�وىض ليقع خالل 
الس�اعات القادمة، غ�ري أن »الصديقة الراعي�ة الكربى« فاجأت 
النظ�ام بدحضها االس�تخباراتي اليقيني لحجت�ه، وباعتذارها، 
من ثم، عن عدم قدرتها، بل، وحس�ب ضابط االتصال من طرف 
ال »يس آي إي�ه« بالس�فارة بالخرطوم، عن عدم قدرة أية قوة يف 
األرض عىل فع�ل أي يشء إزاء املصري املحتوم، فالنهاية كانت قد 

أزفت »game over«، عىل حد تعبريه.
هكذا انترصت انتفاض�ة 1985م الجماهريية ألن »الحد األدنى« 
م�ن عوامل انتصاره�ا كانت قد توف�رت، ويف مقدمة ذلك، فضالً 
عن انحياز القوات النظامية لها، توحد قواها السياسية واملدنية 
ح�ول »ميث�اق التجم�ع الحزبي والنقاب�ي« الذي كف�ل، بدرجة 
معقول�ة، وحدة الهدف القري�ب املتمثل يف اإلطاح�ة بأحد أقوى 

األنظمة الشمولية، وقتها، يف إفريقيا والرشق األوسط. 
ع�ىل أن ذل�ك »الحد األدن�ى« كان أدن�ى من أن يضمن اس�تمرار 
واس�تقرار ذلك االنتصار. فالثورة التي كانت مشتعلة، وقتها، يف 
الجنوب، والتي لطاملا صورتها بروباغاندا النظام كمحض نشاط 
عميل ل�دول أخرى، ولقوى أجنبية، اعت�ربت، يف نظر »التجمع«، 
ملحقة بانتفاضة الش�مال، بما يعني أن انتصار األخرية انتصار 
لث�ورة الجنوب، رضب�ة الزب، ومن ثم لم تعمل ع�ىل اجتذاب، أو 
حتى التنسيق، مع ثورة الجنوب، حتى فوجئت بها تتهم السلطة 
التي تكونت يف إثره�ا بأنها »مايو الثانية May Two«، فكان ذلك 
أول الوه�ن الذي الزم تجربة الديمقراطية الثالثة حتى افرس�ها 
غ�ول الثالثني من يونيو 1989م، ثم ما انفك يتواصل حتى أفىض 

النفصال الجنوب يف 2011م.
دروس كث�رية وفرته�ا انتفاضة إبريل، لعل أهمها ثالثة ش�ديدة 
التش�ابك حول ج�دل »الداخل والخارج«، ورابع�ة تتمحور حول 
جدل »املرك�ز والهامش«: أول هذه ال�دروس أن من قبيل الوهم 
تعوي�ل أنظمة ال�دول الصغ�رى عىل حماي�ة الق�وى الخارجية 
الك�ربى لها، أوان األزمات، مقاب�ل أن تير لهذه القوى تحقيق 
مصالحه�ا فيه�ا بسالس�ة. فاألخ�رية ق�د تفعل ذلك إن كش�ف 
»مي�زان القوة« ع�ن ضعف عىل جانب الحراك الش�عبي يف الدول 
الصغرى، لكنها، أيضاً، قد تعيد حس�اباتها، فتحجم عن التدخل، 
فيم�ا لو ق�درت أن تدخلها م�ٌر بمصالحه�ا املس�تقبلية. أما 
الدرس الثاني فهو أنه ال يمكن لقوى املعارضة يف الدول الصغرى 
إنج�از أي م�ن أهدافها، إن ه�ي لم توازن بدقة ب�ني قوة العامل 
الذات�ي ودور العام�ل الخارج�ي، فراح�ت تس�تهني، م�ن جهة، 
ب�دور العامل الخارجي، أو تضع نفس�ها، من جهة أخرى، تحت 
»رعاي�ة« العامل الخارجي، أو تكتفي، م�ن جهة ثالثة، بمحض 
الش�كوى من نوايا العامل الخارجي، وأما الدرس الثالث فهو أن 
هذا العامل الخارجي يستحيل أن يكون حاسماً بالنسبة لقضايا 
الداخل، يف الدول الصغرى، إال إذا ارتخت قبضة القوى الوطنية يف 
هذه الدول عىل هذه القضايا. وأما الدرس الرابع فهو أن اهتمام 
املعارضة بقضايا املركز وحدها، متصورة أن االستجابة لقضايا 
الهامش س�تتلو، بال�رورة، من تلقاء نفس�ها، لهو رضب من 

استتباع الهامش subordination، وإن عىل نحو آخر.
ثم�ة، يف الراهن الس�وداني، ثالث�ة حراكات هام�ش، يف دارفور، 
وجن�وب كردف�ان، والني�ل األزرق، ضم�ن املجابه�ة العامة بني 
النظام ومعارضيه. أكثر هذه الحراكات شبهاً بالحراك الجنوبي 
الس�ابق، هو الحراك يف دارفور، والذي ربما كان هو األخطر عىل 
»وحدة السودان«، حسب مالحظات الربوفيسري أوفاهي السديدة، 
املنشورة عام 2006م، يف دورية جامعة تفتس األمريكية »منتدى 
 Forum of Worldؤ The Fletcher فليت�رش للش�ؤون الدولي�ة
Affairs«، وترجمه�ا ب�در الدين الهاش�مي بموق�ع »الراكوبة« 
األغ�ر يف العام امل�ايض. فتاريخ دارف�ور مع »الس�ودان املوحد« 
أق�رص من تاريخ الجنوب مع�ه، حيث كان اإلقلي�م، أصالً، دولة 
مس�تقلة، ولم يصبح جزءاً من الس�ودان الحايل إال بعد 1916م، 
كم�ا ولم تنضم إليه دار مس�اليت إال بعد نهاي�ة الحرب األوىل، يف 
حني انص�ب اهتمام الربيطانيني، باألس�اس، لدى اس�تعمارهم 
السودان يف 1898م، عىل استمساكهم بالجنوب كجزء من البالد، 
وإعاقة وصول الفرنس�يني إليه، مما أفىض إىل املواجهة الخطرة 

بني القوتني االستعماريتني يف فشودة.
وقد كتبنا، م�راراً، منبهني إىل بروز ظواهر التهديد، مؤخراً، بحق 
تقري�ر املص�ري لدارف�ور، ومحذرين، تك�راراً، من أن ع�دم إيالء 
االهتم�ام ال�كايف لقضايا اإلقليم، قد يجعل م�ن الواقع التاريخي 
لحداثة انضمامه إىل الس�ودان عامالً س�الباً بالنسبة الستمراره 
جزءاً ال يتجزأ منه، مما يهيئ إلعادة إنتاج تجربة الجنوب املريرة 

بصورة أكثر سالسة هذه املرة.
يف قراره رق�م 539، بتاريخ 25 أغس�طس/آب 2015م، حظيت 
دارفور بنصيب وافر من اهتمام مجلس السلم واألمن اإلفريقي. 
وبثنائه املخصوص عىل اآللية اإلفريقية الرفيعة، وعىل أعضائها 
ف�رداً فرداً، ب�دا القرار كرد فع�ل دبلومايس عقاب�ي عىل املوقف 
الس�لبي غري املحس�وب للحكومة وحزبها، واللذين عربا، أواسط 
أغس�طس املنرصم، عىل أكثر من مستوى، ويف أكثر من مناسبة، 
ع�ن تقليلهما م�ن جهود االتح�اد اإلفريقي، وإس�اءتهما آلليته 
الرفيعة، بل وإعالنهما االس�تغناء ع�ن هذه الجهود، بما يف ذلك، 

بطبيعة الحال، تلك التي تنصب عىل دارفور.
ذلك املوقف العدمي أتاح فرصة نادرة للمعارضة حققت، عربها، 
مكاس�ب كب�رية، أبرزه�ا اجتماعها غري املس�بوق م�ع املجلس 
عش�ية صدور الق�رار، واجتماعه�ا، قبل ذل�ك، بتاب�و أمبيكي، 
رئيس اآللية اإلفريقية الرفيعة، وبهاييل منغريوس، ممثل األمني 
الع�ام لألمم املتحدة، حي�ث عرضت وجهة نظرها باس�تفاضة، 
وقدمت تنويراً ش�امالً حول القضايا التي تش�كل أجندة املجلس 
واآللي�ة الرفيعة، وعىل رأس ذلك رؤيتها لقضايا الس�الم والحوار 
القومي الدس�توري، مؤكدة رفضها ملا يس�مى ب »حوار الوثبة« 
الذي يس�يطر عليه النظام وحزبه، واستعدادها للتنسيق مع كل 
الجه�ات الوطني�ة، واإلقليمية، والدولية، الراغب�ة يف عقد الحوار 
ع�ىل رشوط الح�ل الش�امل، ووقف الح�رب، وتوف�ري الحريات، 
وإخ�الء املعتقالت، وتوصيل اإلغاث�ة، والقبول بعملي�ة انتقالية 

متكاملة. 
أم�ا فيما يخص أزمة دارفور، فتكفي اإلش�ارة إىل أن املجلس أقر 
ب�أن عالجها ال يك�ون إال يف إطار عملية وطنية ش�املة تخاطب 
تحديات إرساء الديمقراطية، واحرام حقوق اإلنسان، والقانون 
اإلنس�اني ال�دويل، وتهيئ�ة ظ�روف الع�ودة اآلمن�ة، والطوعية، 
والكريم�ة، للنازح�ني والالجئ�ني إىل دياره�م، ومعالج�ة قضايا 
الس�الم، والدس�تور، والوحدة، والحكم، واالقتص�اد، والحقوق، 
أي  وأن  الدولي�ة،  والعالق�ات  الوطني�ة،  والهوي�ة  والحري�ات، 
مفاوض�ات، بهذا املعنى، ب�ني الحكومة والح�ركات الدارفورية، 
ينبغي أن تتم بنهج عملية واحدة ذات مس�ارين، استهدافاً ليس 
فقط إلنهاء أزمة اإلقليم، وإنما إلنهاء جميع الرصاعات العنيفة 

يف البالد.
االنتفاض�ة، ع�ىل غ�رار إبريل/نيس�ان 1985م، والت�ي تأخذ يف 
اعتبارها درس حراك الهامش، هي حٌق للش�عب، يف باب التغيري، 
ال يمك�ن أن يم�اري فيه أحد. لك�ن إذا أتيح�ت، يف نفس الوقت، 
فرص�ة لحل تف�اويض ع�ادل، يؤخذ في�ه بالرشوط السياس�ية 
للمعارض�ة الوطنية، ويدعمه ثق�ل دويل وإقليمي معترب، فليس 

من الحكمة رفضه.

دارفور.. دروس انفصال 
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كمال الجزولي

ج�اءت مطالب�ات املرجعية الديني�ة باالهتم�ام بالحملة 
الوطني�ة ملح�و األمي�ة يف الع�راق لتكون بنف�س االتجاه 
الذي تسري فيه الحكومة العراقية من اجل مكافحة هذه 
اآلف�ة الخطرية وإلتاح�ة الفرصة للماليني م�ن املواطنني 
للمش�اركة والتفاعل مع املجتم�ع ملواجهة التحديات الن 
األمية كما يعرف الجميع هي تعطيل للطاقات بالرغم من 
وج�ود اإلمكانات املالية الهائلة واملوارد البرشية والعلمية 

والثقافية التي يزخر بها بلد مثل العراق.
خط�ر األمية يه�دد كي�ان اية دول�ة حيث يش�كل الفقر 
العقيل والفكري خطرا كبريا عىل مهمة بناء اية دولة كما 
يش�كل خطورة عىل عملية بناء اإلنسان وينتج لنا انسانا 
غري س�وي سيكون دوره س�لبيا كما من املمكن ان يتأثر 

بالثقاف�ات واألجن�دات الخارجية املعادي�ة للوطن ولهذا 
أصب�ح محو األمية مطلبا سياس�يا قب�ل ان يكون مطلبا 
اجتماعيا او ثقافيا واقتصاديا فاإلنسان األمي هو األكثر 
تعرضا للوقوع يف املشكالت التي تؤثر عىل ملفات مختلفة 
كالبطال�ة وامل�رض والهدر كم�ا تؤثر بش�كل خطري عىل 
الوق�وع يف ف�خ التطرف الذي يأتي بس�بب الجهل وغياب 

الوعي لإلنسان  غري املتعلم .
الحمل�ة الوطني�ة ملكافح�ة مح�و األمي�ة يف الع�راق هي 
محاولة لتحري�ر العقول وإخراج الن�اس من نفق األمية 
املظل�م وهذا االم�ر بدوره يحت�اج اىل خط�ط وتصورات 
س�راتيجية ويتطلب مش�اركة جميع الق�وى الحكومة 
واملؤسس�ات واملنظم�ات املدني�ة واألكاديمي�ة وال بد من 
دور مهم للمؤسس�ة اإلعالمية لتتضافر كل هذه الجهود 

وفق برامج تربوية تستمد رضوراتها من الحاجة الفعلية 
للمواطن�ني املش�مولني بالحملة ملدرس�ة مناس�بة وبيئة 
تربوية مناس�بة، واألهم من كل ذلك توفر اإلرادة الوطنية 
إلنج�اح الحملة ورضورة التعاون بني مؤسس�ات الدولة 
التي له�ا عالقة به�ذا الجانب ك�وزارة العمل والش�ؤون 
االجتماعي�ة ووزارة الربي�ة إضاف�ة اىل منظم�ات دولية 

مهتمة بهذا الشأن.
الع�راق وهو يقود حملت�ه الوطنية ملحو األمي�ة ل ابد ان 
يتعام�ل بجدية م�ع هذا املل�ف وال بد من وضع فلس�فة 
تربوية جديدة ومناس�بة للحد من هذه الظاهرة ويعتقد 
البع�ض رضورة التأكي�د ع�ىل قان�ون التعلي�م اإللزامي 
وإجب�ار األهايل وفق القانون ع�ىل زج أبنائهم يف املدارس 
وعدم تركهم لظروف الشارع وخطر الترب املدريس الذي 

يأتي يف أكثر األحيان نتيجة الظروف املادية او عدم تقدير 
األهل ألهمية التعلم وعدم معرفتهم بمخاطر االمية.

وم�ن هنا نرى رضورة توعية املواطنني بخطر هذه اآلفة 
من خالل وس�ائل اإلع�الم املختلف�ة ومن خ�الل متابعة 
ال�وزارات املختصة للحملة الوطنية ملح�و االمية والتأكيد 
ع�ىل أهمي�ة تعلم الق�راءة والكتاب�ة ال س�يما وان االمم 
املتح�دة قد ح�ددت يوما لبداي�ة عقد االم�م املتحدة ملحو 
االمية وهو االول من كانون الثاني 2003 وقررت ان تقوم 
منظمة اليونسكو بدور تنسيقي يف الحث عىل االنشطة يف 
ه�ذا املجال ليكون واضحا للجمي�ع اهتمام االمم املتحدة 
وجمي�ع الدول اضافة اىل املرجعية الدينية يف العراق بملف 
مكافح�ة االمية والذي يتعلق بملف�ات عديدة اهمها بناء 

اإلنسان الصحيح.

تبني األمم والش�عوب نفس�ها بنفس�ها، وان احتاجت 
االط�الع عىل تجارب الغري يف البناء وبقدر كبري، وتس�ري 
يف الطريق الصحيح للبناء واإلصالح، وتعدل مس�ارها يف 
هذا الطريق الصحيح حت�ى تريس دعائم البناء وتعيش 

بمقدار من األمن 
واالستقرار. 

تنتخب املالئ�م واألصلح من بني أبنائه�ا ليحافظوا عىل 
مس�ريتها الصحيحة واس�تقامة الطري�ق، وعىل أمنها 

واالستقرار. 
تقف الش�عوب مع اآلراء الصائبة ملس�ؤوليها، واألفكار 
الس�ليمة لقادتها، واإلجراءات الصحيح�ة لحكوماتها، 

بل وتدعمها لتعزيز ه�ذا الصائب والصحيح، وتحتج يف 
املقابل عىل التصورات واالعمال واملسالك غري الصحيحة، 
وتنتفض عىل التجاوز واالس�تغالل. هكذا هي املس�رية 
التي بن�ت مجتمع�ات ودوال متقدمة تنعم ش�عوبها يف 

وقتنا الراهن بحياة ملؤها االزدهار.
 يف ه�ذه ال�دول واملجتمع�ات ال يتخل�ف أح�د عن دفع 
الريب�ة، واذا م�ا تخلف واح�د هنا وآخر هن�اك، فانه 
يوس�م مخالف�اً أو مرتكب�اً لجريم�ة مخل�ة بال�رشف، 
وَيس�ّود س�جله بوقعها اىل آخر املشوار، وال يتخلف أحد 
عن س�داد ديونه للحكومة أو ال�رشكات املعنية بتقديم 
الخدمات والروريات مثل امل�اء والكهرباء واالنرنت، 
وم�ن يتخلف يوجه له ان�ذار أويل ومن بعده تقطع عنه 
الخدم�ات، ويح�ال اىل املحاكم بتهم�ة املديونية، ويغرم 

املبل�غ وأتع�اب املحام�اة وعند وج�ود تعم�د يف ارتكاب 
التقص�ري تضاع�ف الغرامة، وهك�ذا يف جوان�ب الحياة 
األخ�رى التي تنظمها القوانني والضوابط بش�كل يؤدي 

اىل انسيابيتها دون عناء. 
أما يف مجتمعنا العراقي فاننا نرى العكس من هذا تماما، 
فالكثري من البيوت يف الوقت الراهن لم تسدد قوائم املاء 
والكهرباء، وان أنذرهم املوظف املختص ولو بشكل نادر 
فهم لم يس�تجيبوا له، واملفارقة أنه�م يدفعون للقطاع 
الخ�اص »مولدات الش�ارع« مثال أضع�اف األجور التي 
يدفعونها اىل رشكة الكهرباء الحكومية، وعندما تس�أل 

أحدهم ملاذا؟، يجيب بعدائية، أين هي الكهرباء؟. 
وهنا نتس�اءل: كيف يمكن أن تنظم الكهرباء وتتحسن 
اذا ل�م تكن هناك جباية ألجور الخدمات التي تقدمها؟، 

كي�ف تتحس�ن اذا لم تح�رم وتصان ش�بكتها وينهى 
التجاوز عليها؟. 

انه�ا معادلة صعب�ة يف وقتنا الراهن ال�ذي بات يطالب 
فيه الشارع بتقديم الخدمات ومن بينها الكهرباء، وهو 
مح�ق يف مطالب�ه، لكنه من جانب آخر ال يس�دد بعضه 
االلتزام�ات التي عليه، ولم نجد ثقافة وال جهدا للضغط 
من قبل العقالء والش�باب عىل الناس الذي يقرصون يف 
عملية التسديد، من هذا يمكن القول ان اإلصالحات التي 
يريدها الش�ارع ويتمناها س�يكون تحقيقها مناصفة 
أو مش�اركة بني أه�ل الش�ارع والحكوم�ة، كل منهما 
ل�ه حق�وق وعليه واجب�ات اذا ما أُديت بش�كل صحيح 
فس�يتم اإلصالح بس�هولة وس�يحيا أهل البلد بقدر من 

االستقرار.

اخلروج من نفق األمية

رشوط فعل اإلصالح

علي هاشم علوان

د. سعد العبيدي

لينني يعود إىل برلني!
ليونيد بيرشيدسكي

ي�وم الخميس املايض عاد لين�ني إىل برلني. ويف الواقع، 
عاد رأس�ه فقط، ولكنه رأس يزن قرابة أربعة أطنان، 

ولذلك، فإن عملية االستخراج لم تكن حدثاً عادياً.
والالف�ت أن�ه بينما تعم�ل أوكرانيا عىل إزال�ة الرموز 
الس�وفييتية وإعادة تسمية الش�وارع، نجحت دائرة 
الثقاف�ة بمنطق�ة »س�باندو« يف برلني يف اس�تخراج 
ال�رأس من امل�كان الذي كان مدفوناً في�ه منذ 1991، 
إىل جانب أج�زاء أخرى من التمثال الذي يبلغ ارتفاعه 
19 مراً. وهو ما يدل عىل أنه إذا حاول املرء عبثاً دفن 
التاري�خ، فإن التاري�خ دائماً يأب�ى إال أن يجد طريقاً 

للخروج والظهور!
وتمثال لينني يف برلني هو من إبداع نيكوالي تومسكي، 
الذي ُيعد أحد أكثر فناني الفرة الس�وفييتية توشيحاً 
باألوسمة، وقد نحت أكثر من عرشة تماثيل كبرية حقاً 
للين�ني، ومعظمها ما زال قائم�اً يف مكانه. أما وضعه 
هن�اك، فقد كان م�ن بنات أف�كار فالر أولربيش�ت، 
أح�د زعماء أملانيا الرشقية منذ والدتها يف فرة ما بعد 
الحرب العاملية الثانية إىل أوائل الس�بعينيات. وُدش�ن 
تمثال برلني يف 1970 يف إطار االحتفاالت بالذكرى املئة 
مليالد الزعيم الثوري. وقد اعتاد عليه سكان العمارات 
الس�كنية املجاورة إىل درج�ة أنهم ش�ّكلوا جمعية يف 
1991 لالحتج�اج ع�ىل إزالته من الس�احة. وانضمت 

إىل االحتجاج�ات ش�خصيات ثقافي�ة، وسياس�يون 
يساريون، بل وحتى أحفاد تومسكي، ولكن هيليوس 
مانديب�ورو، عم�دة منطقة »فريدريكش�اين« وقتئذ، 
ضغ�ط يف اتجاه تمرير قرار تفكي�ك التمثال الضخم. 
وكان مانديبورو يكّن مش�اعر حقد ش�خصية للينني 
ألن�ه أم�ىض عامني ونص�ف الع�ام يف س�جون أملانيا 

الرشقية بسبب تنظيمه احتجاجات.
وبعض البل�دان -مثل ليتوانيا وروس�يا- لطاملا كانت 
لديه�ا متاحف وحدائق خصصت الحتض�ان التماثيل 
الس�وفييتية الت�ي أزيل�ت م�ن أماكنها األصلي�ة. أما 
برل�ني، الت�ي عمل�ت ع�ىل مح�و كل عالم�ات وآث�ار 
ماضيه�ا الن�ازي، فق�د كان لديها موقف أكث�ر تردداً 

تج�اه اإلرث الش�يوعي، ربم�ا ألن الح�زب الس�يايس 
ال�ذي خلف ش�يوعيي أملانيا الرشقية م�ا زال ممثاًل يف 
الربمل�ان، والتقاليد اليس�ارية ما زال�ت قوية. فنصب 
االنتص�ار الس�وفييتي يف حديقة »تريبت�و«، مثاًل، ما 
زال قائم�اً ومحفوظاً بعناية وحب، وكلمات س�تالني 
املنقوشة عىل قاعدته الرخامية ما زالت تطىل بالذهب 

باستمرار.
وش�خصياً، أعتزم اصطحاب بناتي لرؤية رأس لينني 
يف »سباندو«، حيث ستكون تلك طريقة جيدة ألريهن 
ذلك الجزء من حياتي، ومن حياة برلني. ويمكن القول 
إن ثمة س�بباً لعدم بقاء لينني مدفوناً: ذلك أن مشاعر 

الفضول تنترص دائماً عىل مشاعر الغضب واأللم.
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يرس محافظ�ة البرصة / مديرية العقود 
الحادي�ة و  الوجب�ة  إع�ان  الحكومي�ة 
العرشي�ن   لع�ام 2015  والخاص�ة ب�� 
تخصيص�ات   قطاع)بلديات(ضم�ن 
)برنامج تنمية األقالي�م( فعىل الراغبني 
من الرشكات األجنبية واملحلية واملقاولني 
م�ن ذوي الخربة واالختص�اص مراجعة 
العق�ود  )مديري�ة  الب�رصة  محافظ�ة 
الحكومية/ قس�م التعاقدات( الكائن يف 
بناي�ة ديوان املحافظة لرشاء مس�تندات 
املناقصة )التندر( بس�عر غ�ر قابل للرد 
ومبني إزاء كل مناقص�ة اعتبارا من يوم 
الثاث�اء املص�ادف 2015/9/15 علم�ا 
إن آخ�ر موعد إليداع العطاءات الس�اعة 
الثاني�ة  ظهراً من ي�وم االثنني املصادف 
2015/10/5علما انه قبل ذلك س�يعقد 
مؤتمر خاص باإلجابة عىل استفسارات 
املش�اركني يف املناقص�ات بمق�ر دي�وان 
محافظة البرصة يف تمام الساعة الحادية 
ع�رش صباحاً من ي�وم الثاثاء املصادف 

2015/9/29
 وبحضور ممثيل الرشكات املتقدمة خال 
فرتة الفتح عىل أن يتضمن العطاء املقدم 
ثاثة ظروف داخل ظ�رف واحد  تحتوى 

عىل ما ييل
 1- ظرف يتضمن العرض التجاري . 

2 - ظرف يتضمن العرض الفني . 
3- ظ�رف يتضم�ن كافة املستمس�كات 

املطلوبة : 
رشوط التقديم :

 أ- يلتزم مقدم العط�اء بتقديم تأمينات 
أولية بمبلغ مقطوع بنسبة 1% من الكلفة 
التخميني�ة للمرشوع عىل ش�كل خطاب 
ضمان أو صك مصدق أو سفتجة نافذ إىل 
ما بعد انتهاء مدة نفاذية العطاء املحدد يف 
وثائق املناقصة والتي تم تمديدها بمدة ال 
تقل عن 28 يوما  صادر من مرصف معتمد 

The province of Basra / Directorate of 
government contracts is pleased to  announce  
the twenty-one  group for 2015 of the sector  
)municipalities(  within the allocations of 
)regions development program(. Thus, the 
interested specialized foreign and local 
companies and contractors should attend 
Basra Governorate Directorate of government 
contracts /Contracts Department( located in 
the governorate office  to  purchase tender 
documents  in a non-refundable price that 
is explained in front of the tender starting 
from Tuesday   on 15/9/2015  noting that 
the last date for submitting proposals is 
Monday  on  5/10/2015 at 2:00 pm knowing 
that a special conference will be held to reply 
bidders' questions about the tenders at the 
Basra Governorate office  on  eleven o'clock on 
Tuesday  29/9/2015
 in the presence of representatives of presented 
companies during the Opening period   that 
includes the three envelopes of the tender 
submitted in one envelope
contains the following
1 –An envelope includes commercial offer.
2 – An envelope includes the technical offer.
3 – An envelope includes  all the  required 
documents  :
Submitting  conditions :
A - The bidder is committed to submit a bid 
bond of 1% which is equal to the estimated 
cost for the project as a letter of credit, bank 
check or certified check and the expiry date 
of this bond should be after the validity of the 
specified bid in the tender documents that will 
be extended for no less than 28 days issued 
from a certified bank for all Iraqi provinces. 
Any bank statement would not be accepted 
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من عموم محافظات العراق وال تقبل أي 
أوراق تجارية عند تقديم العطاءات كما ال 
يقبل أي عذر بشأن تأخري دفع التأمينات 
اعاله عىل ان يكون خطاب الضمان موجه 
البصرة-  االول )محافظصة  الطصرف  اىل 
الحكومية(ويذكر فيه  العقصود  مديريصة 
اسصم ورقم املناقصة املعنية وأن ال يكون 
خطاب الضمان مرشوطاً وان يدفع حني 

الطلب
ب- يجصب أن يكون املتقدم لصرشاء تندر 
املناقصة وكذلصك مقدم العطاء إما املدير 
املفصوض للرشكة أو حاصصل عىل توكيل 
أو تخويل رسصمي من الرشكة بالنسصبة 

للرشكات األجنبية والعربية .
ج- يلتزم مقصدم العطاء بتقديم الكفاءة 
املالية للرشكة من خالل تقديم الحسابات 
الختاميصة للرشكصة  للسصنتني االخريتني 
)مربحة( كحد ادنى مصصادق عليها من 
قبل املحاسصب القانونصي للرشكة ومؤيد 

من قبل املرف . 
د- يلتصزم مقدم العطصاء بتقديم األعمال 
املماثلة من خصالل تقديم قائمة مفصلة 
باألعمصال التي قصام بتنفيذهصا مع بيان 
الجهة التي قام بالعمل لحسابها ويعتمد 
يف ذلك عىل الكتب الرسصمية الصادرة عن 
الجهصات الحكوميصة التصي تؤيصد القيام 
باألعمصال املحالة أو املنجزة عىل حسصب 

حالته.
ه- كتاب بصراءة الذمة من الهيئة العامة 
للرضائب / قسم الرشكات نسخة ملونة 

نافذة للرشكات املحلية.
و- حجصم االلتزام املايل مصن خالل تقديم 
قائمصة مفصلصة باألعمصال التصي يقصوم 
بتنفيذهصا حاليا والتي لصم تنجز بعد عند 
تقديم العطاء والجهة التي يقوم بالعمل 

لحسابها .
ز- تقديصم ما يؤيد الكفصاءة بالتنفيذ مع 
بيصان مؤهالت الجهصاز الفنصي واملعدات 

واآلليات التخصصية

ح- تلتصزم الرشكة بتقديم جصدول تقدم 

when  submitting the bid .Also, any apology for 
delaying the payments of the bond will not be 
accepted. 
The letter of credit should be addressed to 
Basra Governorate- directorate of government 
contracts and the bidder should  mention the 
name and the number of the specified tender 
in this letter of credit. Also, it should be 
unconditioned and paid when requested.
B - The bidder should be either the company 
authorized manager or a person  having an 
official authorization letter of the company in 
regard with foreign companies.
C – The bidder is committed to submit  financial 
capability via presenting the bank statement of 
the company for the last two years )profitable( 
at minimum assured by a legal accountant and 
a certified by the bank.
D – The bidder is committed to provide similar 
works through providing a detailed list of the 
works which he implemented with  referring 
to the party for which he worked ,and is based 
on the official letters issued by government 
al authorities that certify the awarded or 
implemented works according to the work type 
.  
E - clearance  letter from the GCT / companies 
department colored  copy valid for local 
companies. 
F – The amount of the financial commitment 
via providing a detailed list of the works that he 
is implementing and which are not completed 
yet  at the tender offer  and the party for which 
he works. 
G – presenting what provide the implementation 
efficiency and explaining the technical 
qualifications, equipment and specialized 
machines.
H- The company is committed to present a 
preliminary time schedule   of work progress 
on the condition that a detailed work schedule 
be presented after signing the contract to be 
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عم�ل أويل للم�روع عىل ان يت�م تقديم 
ج�دول عم�ل تفصييل بعد توقي�ع العقد 

لغرض املصادقة عليه.
ط- يف حالة اش�راك اكثر من مناقص يف 
تقديم عط�اء واحد لتنفي�ذ العقد تكون 
مس�ؤوليتهم تضامني�ة تكافلي�ة يف ذلك 
لتنفي�ذه ع�ىل ان يق�دم عقد املش�اركة 
مصادق عليه اصولياً مع العطاء مع تقديم 

كافة املستمسكات املطلوبة للركتني
ي- تقديم حركة مرصفية من قبل الركة 
املنفذة ) حركة أموال الركة يف املصارف 

لستة اشهر االخرية( 
 ) CD ( ك- تلتزم الرك�ة بتقديم قرص
يحتوي عىل جميع األوراق واملستمسكات 

املقدمة من قبل الركة
ل- عىل الركة تقديم كافة املستمسكات 

باللغة العربية و اللغة االنكليزية .
م- تلت�زم الركة بتقديم جميع الوثائق 
الخاص�ة بالرك�ة وبمديره�ا املفوض 
ووكالءه أو مخوليه مرجمة إىل العربية 
ومصدقة من قبل مرجم قانوني معتمد

مالحظة /عىل مقدمي العطاءات مراعاة 
ما ييل:؛

*أن يكون العرض نافذ حسب ما ورد يف) 
أ( من الفقرة ) 3( 

*أن تقوم الركة بتثبيت عنوان مكتبها 
مع أرقام الهواتف والربيد االلكروني عىل 

الظرف
*يتحمل من ترس�و علية املناقصة أجور 

النر واإلعالن 
*إذا ص�ادف ي�وم غل�ق املناقصة عطلة 
رس�مية يكون موعد الغلق يف يوم الدوام 

الرسمي الذي ييل يوم العطلة
* يخض�ع هذا اإلعالن إىل تعليمات تنفيذ 
العقود الحكومية رقم )2( لس��2014�نة 
وكاف�ة القوانني والتعليم�ات والضوابط 

النافذة 
* ال يجوز ذكر اي رشط أو تحفظ يخالف 

ما ذكر أعاله 
بالعم�ل م�دة 16 /  الرك�ة  تلت�زم   *

approved.
I- In case of  sharing of more than one bidder in 
presenting one bid to implement the contract 
)project(, both parties should be responsible 
to implement it on the condition that the join 
venture contract be presented assured with the 
bid. Also, all the required documents of both 
companies should be presented.
J – presenting a cash flow by executing 
company )the company cash flow  for the last 
six months(
K - the company should present a )CD( 
containing all documents presented by the 
company
L- the company should provide all the documents 
in Arabic and English language.
M - the company is committed to provide 
all the documents of the company and its 
authorized  manager, his agents and authorized 
people translated into Arabic and certified by 
a certified translator.
Note / bidders should consider the following:;
* The bid should be valid as stated in )a( of 
item )3(
* The company should write its office address 
with phone numbers and e-mail address on the 
envelope
* the bidder to whom the tender is awarded  
should  bear the cost of publishing and 
advertising
* If it the closing happened an official holiday, 
the closing date of the official working day will 
follow the day of holiday  
* This announcement is subjected to the 
instructions of contracts implementation 
No. )2( for 2014 and all the valid laws and 
instructions  
* Any condition or reservation that contradicts 
with the conditions mentioned above is not 
allowed
* The company is committed to work for 16 / 
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قائمة بإعالن الوجبة الحادية والعشرين لعام 2015 والخاصة بـقطاع )بلديات ( ضمن تخصيصات برنامج تنمية األقاليم

 A list of the announcement of the twenty-one group for 2015  of  the sectors ) municipalities( within the allocations of  regions

development program

ت 

.No

رقم المناقصة 

Tender number

اسم المشروع 

Project name

الموقع 

Loca-
tion

الدرجة 

Grade

الصنف 

Class

مدة 
االنجاز

Com-
ple-

 tion
 time

كلفة المشروع 

) بالدينار( 

Project cost

)IQD(

كلفة التأمينات 
االولية

رقم التبويب 

 Cost of
initial insur-

ances

رقم التبويب 

.Classification No

سعر التندر 
) باالف ( 

دينار 

 Tender
 price
))IQD

المالحظات  

Notes نوع 
االستثمار

Invest-
 ment
 type

الباب

Sort

القسم

Sec-
 tion

الفصل

Part

المادة

Ma-
te-
rial

النوع

Type

تسلسل

Sequence

1

4/بلديات/2015 

/4
municipalities/2015

برنامج تنمية االقاليم لسنة 
 2015

Regions develop-
 ment program for

2015

اعمال تأهيل 
وتبليط شوارع 
الدير الجزء 

الجنوبي

 Works of
rehabilita-
 tion and
 paving
 Al-Dair

 streets the
 southern

 part

الدير

Al-
Dair

الرابعة

Fourth

انشائية

Con-
struc-
tion

 250
يوم

 250
days

4,127,228,50041,272,2853
43163

9234150
بدون عرض فني

 No technical
specification

ساعة 
* يف حالـة طلب تمديد فـرة اإلعالن من 
قبـل احد الـركات يكـون تقديم طلب 
التمديد قبل سـبعة أيام مـن تاريخ غلق 

املناقصة 
* تلتزم الركة باملدة املحددة يف اإلعالن 
إال يف حالـة تقديمهـا مدة اقـل من املدة 

املحددة يف اإلعالن . 
* أن الدرجة والصنـف تخص الركات 

املحلية فقط .
*يف حال اختالف املعنى بني اللغة العربية 

واللغة االنكليزية تعتمد اللغـة العربيـة
* للدائـرة الحق يف إلغـاء املناقصة يف أي 
مرحلة مـن مراحلها وقبل االحالة وعدم 
املفاضلـة وحسـب مقتضيـات  اجـراء 
املصلحـة العامـة وال يحق للمشـركني 
يف املناقصة املطالبـة بأي تعويض جراء 

ذلك.
*يتحمل من ترسو عليه املناقصة تجديد 

خطاب الضمان
رئيس مهندسني

احسان عبد اجلبار اسامعيل
مدير العقود احلكومية

hours.
* In case of making a request to extend the 
closing date via one of the companies, the 
extension request should be presented before 
seven days of the bid closing date
* Company is committed to the time limit 
in the announcement , except in the case 
provided for less than the period specified in 
the announcement.
* The degree and class belonging to local 
companies only.
*In case of the difference in meaning between 
Arabic and English, Arabic language is 
depended .
* the office  has the right to cancel the tender 
at any time  before awarding , and not to 
make the superlative according to the public 
interest. The bidders have no right  to ask for 
any compensation. 
*the bidder for whom  the tender is awarded 
should renew the letter of credit

Engineers chlef
Ihsan A. Ismaeel

Director of Government contracts



تعاق�دت  أن  بع�د 
روتان�ا  ش�ركة 
م�ن  ع�دد  م�ع 
أخي�راً  النج�وم 
إلنتاج ألبوماتهم 
الغنائية المقبلة، 
ي�د  تجد و
ه�ا  د جو و
س�احة  عل�ى 
ت  ا ر ا ص�د إل ا
ترّدد  العربية، 
النجم�ة  أّن 
سعيد  س�ميرة 
قّررت إلغاء 
ق�د  لتعا ا
بينها 

وبين الشركة.

حقيقة تركها لروتانا
وكان م�ن المرتق�ب أن ينت�ج ع�ن التعاقد بين 
الطرفي�ن، إنت�اج ألبومه�ا الجدي�د، ال�ذي طال 
انتظ�اره في الفترة الماضية؛ ولكن في تصريح 
خاص لنواعم قالت سميرة سعيد إن هذا الكالم 
غير صحي�ح على اإلط�الق، وإّنه�ا ال تفّكر في 
ت�رك التعاق�د م�ع الش�ركة، وم�ن الطبيعي أن 
تتعاق�د روتانا مع نجوم آخرين فهو أمر بديهي 
وال يتعل�ق به�ا، ول�كّل فنان مس�احة االهتمام 
الخاصة ب�ه في الش�ركة وتوقيت�ه المخّصص 

لطرح جديده.

سبب تأخير األلبوم
وأوضح�ت س�ميرة أّن ألبومه�ا ل�م ُتح�ّدد بعد 
موع�داً لطرحه في األس�واق العربي�ة، ألنها ال 
تزال تعمل على إنجاز بعض أغنياته واإلش�راف 
على تفاصيل�ه، وقالت إّنها دائم�اً ما تتأخر في 
طرح ألبوماتها، ألّنها تعمل على كل أغنية كأنها 

منفردة - س�ينغل، وهي تحّب أن ترّكز على كل 
التفاصيل بنفس�ها وتتعامل م�ع األغنيات بدقة 

وعناية شديدتين.
الدويتو مع شيرين قريباً

وقالت سعيد إّن األلبوم سيكون منّوع اللهجات 
بالتأكي�د، ويحم�ل الكثير من المفاج�آت أيضاً، 
وتتعاون فيه مع ش�عراء وملحني�ن مختلفين، 
وكش�فت عن أّنها س�عيدة بالتعاون مع روتانا 
خاص�ة أّن هن�اك تفاهم�اً بينها وبين الش�ركة 

والمشرفين على عملها فيها.
من ناحي�ة أخرى، وحول ما ت�رّدد عن خوضها 
تجرب�ة التمثيل قريب�اً، قالت إّنه�ا كانت تتمنى 
بالفع�ل أن تخ�وض التمثي�ل، ولكّنها انش�غلت 
بالغن�اء والموس�يقى، ولذل�ك رفض�ت أغل�ب 
الع�روض التي تلّقته�ا، ولكن إذا ُع�رض عليها 

عمل متمّيز، فقد تفكر في خوض التجربة.
وع�ن الدويتو مع الفنانة ش�يرين عبد الوهاب، 
فه�ي ال ت�زال تجّه�ز له، ولك�ن حتى الي�وم لم 
تس�تقّرا على األغنية، والمش�روع ما زال قائماً 
حتى إن تأّخر، معّبرًة عن حّبها لصوت شيرين.

�

القاه�رة: تع�ود الفنان�ة إليس�ا للجمه�ور 
المص�ري من خ�الل الحف�ل الذي س�تحييه 
لمناس�بة عيد األضح�ى المب�ارك داخل أحد 
الفن�ادق الكب�رى بالقاه�رة وذلك ي�وم 26 
س�بتمبر)أيلول( الج�اري مع الفن�ان ماجد 
المهندس. وتتجاوز أس�عار التذاكر أكثر من 
مائتي دوالر للفرد نظراً لطبيعة الحفل الذي 
يقتص�ر عل�ى العائ�الت ويتمّي�ز بالحضور 

الجماهيري المحدود.
هذا وبدأت الحملة الدعائية للحفل في الوقت 
الراهن في شوارع العاصمة المصرية، علماً 
أن�ه ُيعتب�ر م�ن أهم حف�الت عي�د األضحى 

المتوقع إقامتها بالقاهرة.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

 ال
ع

" القيايس  والرقم   .. احلارة  " باب 
في تاريخ المسلس�الت التلفازي�ة العربية هناك 
مسلس�الت درامي�ة تواصلت في ع�دة اجزاء .. 
ولعل في مقدمتها س�ابقا المسلس�ل المصري 
)ليال�ي الحلمية( للكاتب انور عكاش�ة وبطولة 
يحيى الفخراني حيث اس�تمر في خمسة اجزاء 
.. وعلى المس�توى العراقي كان هناك  مسلسل 
ح�اول كاتب�ه علي صب�ري محاكاة المسلس�ل 

يك�ون  ان  وكاد  الحلمي�ة(  )ليال�ي  المص�ري 
منس�وخا عنه ... بفكرته وحتى في ش�خوصه 
وهو مسلس�ل )مناوي باش�ا( الذي تناوب على 
اخراجه فارس طعمة التميمي في جزئيه االول 
والثان�ي واركان جهاد في جزئه الثالث واالخير 
ثم كان هناك المسلس�ل التلفازي السوري الذي 
ض�رب رقما قياس�يا ف�ي اجزائه الس�بعة وهو 

مسلس�ل ) باب الحارة( لباس�م المال والذي اثار 
من�ذ انطالقته ف�ي الجزء االول ج�دال اجتماعيا 
اس�تمر مع اجزائ�ه  المتالحقة بحي�ث ارتفعت  
نب�رة االنتق�ادات حول�ه .. فيما تابع�ه البعض 
بش�غف الفت اال انه فوق كل المالحظات  يبقى 
اس�مه ملتصق�ا بش�هر رمض�ان كاحد اش�هر 
المسلس�الت اال ان�ه م�ن ناحي�ة اخ�رى يمكن 

القول ان مسلس�ل )باب الحارة( بات عالقا في 
حقب�ة زمنية لم يتخطاها منذ انطالقته ... وفي  
وقت يتس�اءل الكثيرون عن سبب تغييب )ثورة  
س�لطان باش�ا االطرش( عن مجريات االحداث 
التاريخي�ة !!  كم�ا علين�ا ان نذك�ر ب�ات عالقا 
ف�ي مرحلة )االنت�داب الفرنس�ي( دون ان يبدل 
المسلسل جلده .. وكان االولى ان يتدارك مؤلف 

العم�ل اهمية تطوير  الس�يناريو ليعب�ر به الى 
المراح�ل الجديدة في التاريخ  الس�وري وصوال 
لمرحلة الث�ورة والتحرر من المحتل الفرنس�ي 
.. وكأن الكات�ب ال يري�د الخ�روج ال�ى الحري�ة 
خوفا م�ن انتهاء اجزائه  والت�ي من المؤمل ان 
تس�تمر الجزاء اخرى قد تطول وتطول وبنفس 

الشخوص!!.
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يعت�رف بأن ش�خصية المدمن الت�ي قّدمها في 
مسلس�ل »أرض النع�ام« قد أرهقت�ه، وأنه لجأ 
بس�ببها إلى أطباء نفسيين. النجم الشاب أحمد 
زاهر يحّدثنا عن مش�اهده العاطفي�ة مع رانيا 
يوس�ف، وعالقته بأحمد الس�قا وتامر حسني، 
ورأي�ه ف�ي طارق لطف�ي وش�يرين، ويرد على 
الجمه�ور  اتهام�ه بمحاول�ة كس�ب تعاط�ف 
بظه�وره م�ع ابنتي�ه والكالم ع�ن مرضه على 

الشاشة.

»أرض  مسلس�ل  لتقدي�م  جذب�ك  ال�ذي  م�ا   •
النعام«؟

لكونه عم�اًل درامي�اً قوي�اً، والس�يناريو كتبه 
ناصر عبدالرحمن بشكل رائع، والمنتج عاطف 
كام�ل أعتبره أخي األكب�ر، باإلضافة إلى وجود 
فنانين كبار مثل سوسن بدر وأحمد فؤاد سليم، 
ومحمد ش�اهين وم�روة عبدالمنعم، وقد حقق 

المسلسل نسبة مشاهدة جيدة في رمضان.

•لكن مسلس�لك السابق »عالقات خاصة« حقق 
نجاحاً أكبر من »أرض النعام« رغم عرضه بعيداً 

من موسم رمضان، فما تعليقك؟
مسلس�ل »عالقات خاصة« نجح لدرجة أنني ال 
أس�تطيع أن أس�ير بس�هولة في دبي وبيروت، 
ألن�ه حق�ق بالفعل نس�بة مش�اهدة عالية في 
الوط�ن العرب�ي، لكنني ال أس�تطيع الجزم بأنه 
أكثر مشاهدًة من »أرض النعام« الذي بذلت فيه 
جهداً كبيراً، وأرى أن الجمهور سيركز عليه بعد 
رمضان، خاصة أن ش�هر رمضان كان مزدحماً 

باألعمال الدرامية هذا العام.

• ه�ل صحيح أنك جلس�ت 

م�ع أح�د األطب�اء النفس�يين م�ن أج�ل ه�ذه 
الشخصية؟

بالفعل جلس�ت مع أكثر من طبي�ب قبل تقديم 
شخصية يحيى، باإلضافة إلى أنني كنت مهتماً 
بالق�راءة عن اإلدم�ان، وجمع أكب�ر مقدار من 

المعلومات عن شخصية المدمن.

•كي�ف وجدت تعاونك مع الفنانة رانيا يوس�ف 
في »أرض النعام«؟

هي فنانة مجته�دة للغاية، وكنت أحب التعاون 
معه�ا في أي عمل فني منذ فت�رة طويلة، ألنها 
موهوبة جداً، وكان بيننا تفاهم في االستوديو 

وأثناء تصوير المشاهد.

•كان�ت لك بع�ض المش�اهد الرومانس�ية، هل 
تراها أسهل من مشاهد اإلدمان؟

مش�اهدي وأن�ا مدمن تظه�ر طاق�ات تمثيلية 
جديدة في داخل�ي، ألنها تقدم للمرة األولى في 
الدراما. أما العالقة الرومانس�ية التي جمعتني 
برانيا يوسف في المسلسل فهي مشاهد تضيف 
إل�ى العمل وتجع�ل روح�ه مختلف�ة ومميزة، 
وأرى أن العمل س�يلقى قب�ول الجمهور بدرجة 

كبيرة في العرض الثاني له.

• هل تعمدت تقديم مسلسل خارج رمضان مثل 
»عالق�ات خاصة« وآخر في رمضان هو »أرض 

النعام«؟
هي معادل�ة تعّمدتها بالفع�ل، وكنت منذ وقت 
طويل أري�د معرفة نتيج�ة ه�ذه المعادلة التي 
كانت في مصلحت�ي، ألنني نجحت في رمضان 
وبعي�داً عنه أيضاً، فمسلس�ل »عالقات خاصة« 
كان مغام�رة كبيرة بالنس�بة إلّي، لكونه 

من 60 حلقة، ورفضت من أجله أن أقدم بطولة 
مطلقة، كما س�ررت ألن أشارك فيه مع عشرة 
نج�وم مهمي�ن، منه�م باس�م ياخ�ور وماجد 
المص�ري وعم�ار ش�لق وصفاء س�لطان، ألنه 
عمل عربي مش�ترك، وهي تركيب�ة جديدة عليَّ 
تمام�اً، وكان عمالً درامياً مختلفاً ويحمل جرأة 

معينة.

• لك�ن العمل تضمن مش�اهد جريئة مما صدم 
الجمهور، ما تعليقك؟

المسلسل كانت فيه جرأة ألنه يناقش العالقات 
بي�ن الزوجين، لك�ن ليس بإباحي�ة متعّمدة، إذ 

احترمنا عقلية الجمهور ومشاعره.

•ألم يكن مرهقاً أن تنتهي من »عالقات خاصة« 
ثم تصّور »أرض النعام« بعده مباشرة؟

بالطبع كنت مرهقاً كثيراً في الفترة الس�ابقة، 
بحي�ث كنت أجهز ل� »أرض النعام« بينما أصّور 

»عالقات خاصة«.

•ه�ل ت�رى أن�ك نضج�ت فني�اً ف�ي المرحل�ة 
الحالية؟

أعتقد ذلك، فكلما قدمت شخصية معينة ازددت 
خب�رة، وأرى أنن�ي أصبح�ت أكث�ر نضوجاً من 
الس�ابق، وذلك يظه�ر جلياً في أعمال�ي الفنية 
الجدي�دة، كم�ا ش�عرت من�ذ ب�دء تعاون�ي مع 
المخرج محمد س�امي في مسلسل »آدم« بأنني 
ف�ي محطة فني�ة هامة م�ن مش�واري الفني، 
ووجدت نفسي في مكانة أخرى لدى الجمهور، 
وتوال�ت النجاحات في مسلس�الت »مع س�بق 
اإلص�رار« و »حكاية حياة« و »عالقات خاصة« 

و »أرض النعام«.

• ه�ل أصبحت تهتم كثيراً باللوك الذي تظهر به 
في أعمالك؟

بالفع�ل، من�ذ خّفض�ت وزن�ي وواظب�ت على 
ممارسة الرياضة، أصبحت أهتم بالظهور بأكثر 
المالبس أناقًة، لو تطلب الدور ذلك مثل شخصية 
»حسام« في »عالقات خاصة« و »حكاية حياة« 
أيضاً، ألن ذلك يضيف إلى الشخصية بشكل عام 

ويترك صدقية لدى المشاهد.

• هل ترى أن مسلس�ل »أنا عشقت« ظلم بسبب 
توقيت عرضه وحصريته على قناة »النهار«؟

ربم�ا، لكن دور أك�رم البدري ال�ذي قدمته فيه 
نال إعج�اب الكثيرين، ورغ�م أن العمل تعرض 
لظروف معينة، لكنه من المسلس�الت المحببة 

إلى قلبي كثيراً.

• وم�ا حكاية لقائك مع النجم أحمد الس�قا في 
الفترة السابقة؟

قابل�ت الس�قا صدفة أثناء عودت�ي من بيروت، 
وه�و صديق عزي�ز علّي من�ذ س�نوات طويلة، 
ونج�م كبير يش�ّرفني العم�ل معه ف�ي الفترة 
المقبل�ة، وق�د هّنأت�ه عل�ى مسلس�له »ذهاب 

وعودة« هذا العام.

• ظهورك مع ابنتيك في أحد البرامج التلفزيونية 
أث�ار جداالً واس�عاً ألنك أبكي�ت الكثيرين بعدما 
تكلمت ع�ن تجربة مرضك، ه�ل كانت محاولة 

لكسب التعاطف؟
األم�ور كلها ج�اءت صدفة ولم أرتب أي ش�يء 
قب�ل الظهور ف�ي البرنامج. والمس�ؤولون عن 
إع�داد البرنام�ج اقترح�وا ظهور ابنت�يَّ معي، 
وكان�ت حلقة مميزة للغاي�ة، وتكلمت فيها من 
كل قلب�ي وبصراحة، ولم أهدف إال إلى التواصل 

مع الجمهور بعيداً من استدرار عطفه.

• ما سبب غيابك الطويل عن السينما؟                                                           
أتمن�ى أن أعود إلى الس�ينما بفيلم قوي، مثلما 
أقدم ف�ي الدرام�ا التلفزيونية، ألنن�ي لن أعود 

لمجرد إثبات الوجود فقط بعمل فني تافه...

• أال تفك�ر ف�ي تك�رار تجرب�ة الص�ور الت�ي 
التقطتها م�ع الفنانة نجالء ب�در وأثارت جداالً 

كبيراً وشائعات وقتها؟
ل�ن أفكر في ذلك م�رة ثانية، ألنن�ي حاولت أن 
أقدم صورة بش�كل درامي، مثلما أرى أي صور 
جديدة للنجوم والنجمات في العالم، وأبتعد عن 
الش�كل التقليدي للصور، لكن الجمهور انزعج 
منه�ا، لذل�ك ال يمك�ن أن أكرر ذل�ك، ألنني أقدم 

أعمالي للناس.

• ما سبب ابتعادك عن المسرح؟
ل�م يعد موج�وداً من األس�اس وأتمن�ى العودة 

إليه.
• ما هي األماكن المفضلة لك في السفر؟

أعش�ق لبن�ان كثي�راً وأرت�اح نفس�ياً في�ه مع 
أسرتي.

أمحد زاهر: أصبحت أهتم بالظهور بأكثر املالبس أناقة...

سمرية سعيد : مل أترك روتانا وتأخري األلبوم بسببي 

بيروت: لم ينفصل الفن عن الحراك الشعبي اللبناني، وشوهدت 
وجوه فنية عديدة وس�ط الشباب في س�احة الشهداء منذ بدأ 
التحرك الش�عبي ثورته ضد الفس�اد، وكانت الفنان�ة اللبنانية 
تاني�ا صال�ح من ضمن الوج�وه الفنية التي تص�درت الحراك، 
ومن هذا المنطلق طرحت أغنية من كلماتها وألحانها وغنائها 
بعنوان "قوم س�كر الدكانة" بالتع�اون مع حركة تحمل نفس 
إس�م األغني�ة، إنظمت لبقية الح�ركات المدني�ة اللبنانية التي 
تهدف إلستعادة لبنان من براثن الفساد. وتم تصوير العمل في 
عدد من المؤسس�ات الرسمية )ش�ركة الكهرباء، األمن العام، 
المطار، المرفأ(، وهي جاءت لتقول بأن هذه المؤسس�ات هي 

جزء من الفساد .

وضعت الفنانة روبي مس�اء أمس األول ابنتها األولى من زوجها المخرج س�امح 
عب�د العزيز في الواليات المتحدة األميركية. وأطلقت عليها الطفلة "طيبة"، فيما 
جاء اإلع�الن عن المولودة الجديدة من ش�قيقتها كوكي التي نش�رت الخبر عبر 

صفحتها على "فيسبوك" حيث أعلنت أنها أصبحت خالة إلبنة شقيقتها.
هذا ومن البديهي أن المولودة الجديدة قد حصلت على الجنس�ية األميركية بحكم 
والدته�ا ف�ي البالد، علم�اً أن العديد م�ن الفنانات أصبحن يس�افرن إلى الواليات 

المتحدة قبيل موعد والدتهن حتى يحصل مولودهن على هذه الجنسية.

رويب تضع ابنتها األوىل يف الواليات املتحدة األمريكية

القاه�رة: تخوض الفنانة الش�ابة أمينة خلي�ل البطولة 
الس�ينمائية األول�ى من خالل فيلم "خان�ة اليك" الجديد 
للمخرج أمير رمس�يس، وال�ذي ينتم�ي لنوعية األفالم 
الش�بابية ويش�ارك في بطولته مجموعة م�ن الفنانين 
الش�باب منهم محمد فراج، عمر السعيد، ونبيل عيسى، 
علم�اً أنها بدأت بتصوير مش�اهدها بش�خصية مختلفة 
عن أدوارها الس�ابقة ال تزال تتكتم عن تفاصيلها، فيما 

لم يتحدد موعد عرضه بعد.
تجدر اإلشارة إلى أن آخر تجارب "خليل" كانت من خالل 
فيلم "س�كر مر" م�ع المخرج هاني خليف�ة الذي ُطِرَح 
خالل موس�م عي�د الفطر الماض�ي وتج�اوزت إيراداته 

مليون ونصف جنيه.



رغم أنها شاركت في مسلسل واحد فقط هذا 
العام، لكنها تعلن أنها راضية به، وتتكلم على 
أسباب حماستها له، ولماذا شعرت مع بطله 

بالراحة النفسية. 
الفنانة ريم البارودي تكش�ف لنا عن الفنانة 
التي هنأتها عل�ى دورها في رمضان، وتعلن 
ب�كل صراحة أن هناك فنانات يرين أنفس�هن 
نجمات الص�ف األول، بينما هن في الحقيقة 
نجم�ات الص�ف الثال�ث، كم�ا تتح�دث ع�ن 
عالقتها بالمطرب أحمد س�عد، والتي شغلت 
الكثيرين أخيراً، وسر تضامنها مع زينة رغم 

هجوم »فانز« أحمد عز عليها.

• هل ترين أن مش�اركتك في مسلس�ل »ولي 
العهد« في رمضان الماضي ترضيك فنياً؟

لق�د قّدم�ت في�ه ش�خصية جدي�دة بتركيبة 
مختلف�ة، باإلضافة إلى أن أجري أصبح أعلى 
من الع�ام الماضي، لذلك لم أك�ن بحاجة إلى 
المش�اركة في عم�ل درامي آخ�ر، ورأيت أن 
من األفضل أن أركز على مسلسل واحد فقط، 
كم�ا أن وج�ود فريق عمل مث�ل حمادة هالل 
ولوس�ي والمؤلف أحم�د أبو زي�د والمخرج 

محمد النقلي جذبني للمشاركة فيه.

• ش�خصية »مه�ا« الت�ي قدمتها ف�ي »ولي 
العهد« تضج بالتناقضات بين الخير والشر... 

هل شّكل األمر صعوبة لك في األداء؟
بالعكس، لقد استمتعت بالشخصية ولم أشعر 
ب�أي صعوبة ف�ي تأديتها، ألن أي ش�خصية 
فيه�ا متناقض�ات، فهي كان�ت تواجه أخاها 
خالد وتدبر مؤامرات مع أش�قائها ضده، كما 
ش�اهدنا في المسلس�ل، من أجل االس�تيالء 
على الميراث، وفي الوقت نفسه تبدو إنسانة 

طيبة.

• م�ن ه�م النج�وم الذي�ن لفتوا نظ�رك في 
رمضان؟

نيللي كريم في مسلس�لها »تحت الس�يطرة« 
كانت رائع�ة، وهناك أعمال أخ�رى لكنني لم 
أس�تطع مش�اهدة معظمه�ا لس�فري الدائم 
خ�ارج مص�ر، لك�ن جمي�ع زمالئ�ي بذل�وا 
مجه�وداً كبيراً في رمضان هذا العام، وأوجه 

إليهم التحية والتقدير.

•أال تفكرين في البطولة المطلقة؟
حت�ى اآلن ل�م أح�ظ ب�دور البطول�ة ال�ذي 
يرضيني، لكن أش�عر بأنني في تطور ونضج 

فني مستمر كل عام.

• هل تشعرين بأنك وصلت إلى المكانة الفنية 

التي ترضيك؟
أع�رف مكانت�ي الفني�ة جي�داً اآلن، فهن�اك 
فنانات يرين أنفس�هن في الصف األول، وهن 
م�ا زلن صف�اً ثالثاً مثالً، لك�ن أرى أن حمادة 
هالل كان يقّدرني كثيراً، ولمست ردود أفعال 
جيدة من زمالئي في الوس�ط الفني، مثل مي 
عز الدين صديقتي التي هّنأتي على المسلسل 

في رمضان.

• لم�اذا لم يحقق مسلس�ل »ش�طرنج« الذي 
شاركت فيه النجاح المطلوب؟

حلق�ة،   60 م�ن  درامي�ة  تجرب�ة  أول  ه�و 
وأرهقن�ي كثي�راً وال أعرف إن حق�ق نجاحاً 
أم ال، لكنن�ي ل�ن أكررها ثاني�ًة، إال إذا تلقيت 
عمالً يع�رض مناظر مص�ر الجميلة، وأوجه 
رس�الة إل�ى المنتجين بأن يس�تغلوا األماكن 
الجميل�ة ف�ي بالدن�ا لتصوي�ر المسلس�الت 
واألقص�ر  حش�يش  س�هل  مث�ل  الطويل�ة، 
وأس�وان، واالبتعاد عن تصوير هذه األعمال 
في الديكورات المغلقة فقط، حتى نس�تطيع 

تش�جيع السياحة من خالل الفن... وقد قمت 
بتصوي�ر برنام�ج »دوس بنزي�ن« مث�اًل في 
رمضان خ�ارج القاهرة، وف�ي مكان جميل، 
لكن لألس�ف اس�تخراج التصاريح في بعض 
األماك�ن كان األزمة الحقيقي�ة التي واجهت 

هؤالء المنتجين.

• لم�اذا انزعجت من نش�ر ص�ورك مع أحمد 
سعد في الصحافة رغم أنك من وضعتها على 

حسابك في »إنستغرام«؟
»إنس�تغرام«  عل�ى  حس�ابْين  ل�ديَّ  نع�م 
و»فيس�بوك« أيض�اً، وأنش�ر عليهم�ا بعض 
الصور، لكن ليس من حق أي صحافي أن يأخذ 
أي صورة أقوم بنش�رها من دون استئذاني، 
وذل�ك م�ا فعله أحده�م، حين نش�ر صورتي 
مع أحمد س�عد وكت�ب عليه�ا »خطوبة ريم 
البارودي وأحمد س�عد«، بينم�ا كنت مرتدية 
فستاناً أسود في عيد ميالد وجميع أصدقائي 
يعرفون ذلك، فهذه س�خافة، ويتم نش�ر هذه 
السخافات عبر مواقع إلكترونية غير مصرح 

بها، ألنها أصبحت بال رقيب أبداً.
•ما الذي يميز أحمد سعد في نظرك؟

على المستوى الفني هو من أفضل األصوات 
ف�ي الوط�ن العربي، إن لم يك�ن أقوى صوت 
بالفع�ل، وه�و فن�ان موهوب ج�داً ومجتهد 
ف�ي عمله، وأح�ب أن أراه وهو يغن�ي دائماً. 
وعلى المستوى اإلنساني، هو طيب و »جدع 
وراجل بجد«، وأشعر باالطمئنان بينما أكون 

في جواره.

•هل تفكرين في االرتباط به بش�كل رس�مي 
في الفترة المقبلة؟

عالقتنا ليس�ت خافية عل�ى أحد، خاصًة أنني 
أعبر عنه�ا كثيراً عب�ر حس�اباتي على فيس 
بوك وإنس�تغرام، ف�ال يوجد لديَّ م�ا أخفيه، 
فعالقتن�ا في الن�ور وقريب�اً س�يكون هناك 

ارتباط رسمي.

• لم�اذا تضامن�ت مع زينة ف�ي قضيتها ضد 
أحمد عز؟

متضامنة مع زين�ة لكونها أنثى بغض النظر 
عن كوننا صديقتين، ألنني مع تحقيق ميزان 
الع�دل في ه�ذه القضية بينهما، ولس�ت ضد 
أحم�د عز ألمر ش�خصي، بل أري�د أن يتحقق 
عدل ربنا، خاصة أن المسألة تتعلّق بطفلين.

• لم�اذا قررت تأجيل فك�رة تقديمك برنامجاً 
تلفزيونياً؟

بالفع�ل عرض�ت عليَّ فك�رة معين�ة، لكنني 
خفت من تقديمها ألنني أريد أن تكون جميع 
العناص�ر مكتملة، حتى ال أخس�ر ما حققته 
حتى اآلن في التمثيل، ولذلك فضلت التأجيل.

•لم�اذا ل�م يحق�ق فيلم�ك األخي�ر »زجزاج« 
نجاحاً كبيراً؟

ال أرى ذل�ك، ب�ل حق�ق إقب�االً جي�داً في دور 
العرض السينمائي وقت عرضه، لكن ظروف 
الس�ينما أصبحت »متلخبطة« بدرجة كبيرة، 
ولم تعد األف�الم الجيدة كثيرة كالس�ابق، بل 
أصبحت معدودة على األصابع مثل »الجزيرة« 

و »الفيل األزرق« فقط.

•كي�ف كانت مش�اعرك بعد رحي�ل صديقتك 
ميرنا المهندس؟

ميرنا ل�م تكن صديق�ة عادية بالنس�بة إلي، 
كانت صديقتي المقربة، وقبل وفاتها عش�ت 
حالة من القلق الرهيب على حالتها الصحية، 
وكن�ت أتمن�ى ش�فاءها، لكنه�ا إرادة الل�ه، 
وبصراح�ة ش�عرت بصدمة كبي�رة لوفاتها، 
وسأظل أتذكرها دائماً، فما بيننا من ذكريات 

ال يمكن نسيانه.

�

   بيروت: حرص الفنان جورج وس�وف على مخاطبة جمهورة في األردن 
وف�ي مناط�ق 48 وكل محبيه ُقبيل موع�د حفله المقرر ف�ي عمان، بهذه 
الكلمات المسجلة: "يس�عد صباحكم ومسائكم حبايبي جمهور األردن ان 
ش�اء الله رح ش�وفكم في 9-25 2015- في فندق "الروي�ال"- عمان وان 
ش�اء الله رح نس�هر س�هرة حلوه وأنا كثير اش�تقتلكم وأن�ا كثير بحبكم 

حبايبي".
ويأتي هذا التأكيد من "أبو وديع" بالتس�جيل المصّور للرد على الش�ائعات 
الت�ي راجت خالل األيام الماضية بأن "الوس�وف" ل�ن يتواجد بهذا االحفل 
بس�بب عارض صحي، ليكون هذا التصريح األول ل�ه قبل أيام من موعده، 
حيث نفى فيه بش�كٍل قاطع الش�ائعات التي تداولها بعض النش�طاء على 
شبكات التواصل اإلجتماعي وبعض المواقع االخبارية. علماً أن هذا الحفل 

يأتي بعد غياب "الوسوف" لسنوات عن الساحة الفنية في األردن.  

وافقت الفنانة منة شلبي على بطولة المسلسل التليفزيوني الجديد 
"واح�ة الغ�روب" المأخ�وذ ع�ن الراوية الت�ي تحمل نفس األس�م 
للكات�ب القدير به�اء طاهر، وهو العم�ل الذي تنتجه ش�ركة العدل 
غروب لرمضان 2016. علماً أنها حلّت بديلة للفنانة نيللي كريم التي 
اعت�ذرت عن العمل قبل أيام قليلة، ومن المتوقع أنها س�توقع العقد 

مع الشركة المنتجة خالل أيام.
والجدي�ر بالذك�ر أنه م�ن المق�رر أن تخ�رج كاملة أبو ذك�رى هذا 
المسلس�ل الذي تقوم السيناريس�ت مري�م نعوم بكتاب�ة المعالجة 
الدرامي�ة ل�ه خالل الفت�رة الحالية، مع اإلش�ارة إل�ى أن آخر أعمال 
"شلبي" الدرامية كان مسلسل "حارة إلىهود" الذي ُعِرَض خالل شهر 
رمضان الماضي، فيما انتهت مؤخراً من تصوير فيلمها الس�ينمائي 

الجديد "نواره" المقرر عرضه قريباً بالصاالت السينمائية.

سام املرصي: إعتزلت الفن من أجل السياسة

صّرحت الفنانة س�ما المصري أنها س�تقدم أوراق ترش�حها لإلنتخاب�ات البرلمانية 
مج�دداً الي�وم للتنافس على مقع�د دائرته�ا اإلنتخابي�ة باألزبكية، مش�يرًة إلى أنها 
س�تتوجه لمحكم�ة زينهم حيث يت�م تلقي أوراق المرش�حين رس�مياً. وأضافت في 
تصريح صحفي  أنها قررت اعتزال الفن من أجل السياسة وممارسة العمل البرلماني 

خالل الفترة المقبلة، حيث ستمارس السياسة بعدة طرق وطروحات

" القيايس  والرقم   .. احلارة  " باب 
في تاريخ المسلس�الت التلفازي�ة العربية هناك 
مسلس�الت درامي�ة تواصلت في ع�دة اجزاء .. 
ولعل في مقدمتها س�ابقا المسلس�ل المصري 
)ليال�ي الحلمية( للكاتب انور عكاش�ة وبطولة 
يحيى الفخراني حيث اس�تمر في خمسة اجزاء 
.. وعلى المس�توى العراقي كان هناك  مسلسل 
ح�اول كاتب�ه علي صب�ري محاكاة المسلس�ل 

يك�ون  ان  وكاد  الحلمي�ة(  )ليال�ي  المص�ري 
منس�وخا عنه ... بفكرته وحتى في ش�خوصه 
وهو مسلس�ل )مناوي باش�ا( الذي تناوب على 
اخراجه فارس طعمة التميمي في جزئيه االول 
والثان�ي واركان جهاد في جزئه الثالث واالخير 
ثم كان هناك المسلس�ل التلفازي السوري الذي 
ض�رب رقما قياس�يا ف�ي اجزائه الس�بعة وهو 

مسلس�ل ) باب الحارة( لباس�م المال والذي اثار 
من�ذ انطالقته ف�ي الجزء االول ج�دال اجتماعيا 
اس�تمر مع اجزائ�ه  المتالحقة بحي�ث ارتفعت  
نب�رة االنتق�ادات حول�ه .. فيما تابع�ه البعض 
بش�غف الفت اال انه فوق كل المالحظات  يبقى 
اس�مه ملتصق�ا بش�هر رمض�ان كاحد اش�هر 
المسلس�الت اال ان�ه م�ن ناحي�ة اخ�رى يمكن 

القول ان مسلس�ل )باب الحارة( بات عالقا في 
حقب�ة زمنية لم يتخطاها منذ انطالقته ... وفي  
وقت يتس�اءل الكثيرون عن سبب تغييب )ثورة  
س�لطان باش�ا االطرش( عن مجريات االحداث 
التاريخي�ة !!  كم�ا علين�ا ان نذك�ر ب�ات عالقا 
ف�ي مرحلة )االنت�داب الفرنس�ي( دون ان يبدل 
المسلسل جلده .. وكان االولى ان يتدارك مؤلف 

العم�ل اهمية تطوير  الس�يناريو ليعب�ر به الى 
المراح�ل الجديدة في التاريخ  الس�وري وصوال 
لمرحلة الث�ورة والتحرر من المحتل الفرنس�ي 
.. وكأن الكات�ب ال يري�د الخ�روج ال�ى الحري�ة 
خوفا م�ن انتهاء اجزائه  والت�ي من المؤمل ان 
تس�تمر الجزاء اخرى قد تطول وتطول وبنفس 

الشخوص!!.

ريم البارودي: مرينا املهندس صديقة عمري ورحيلها صدمني

عالم الفن

تع�ود النجم�ة هيف�اء وهبي 
غ�داً إلى بي�روت بعدما فازت 
 - العالمي�ة  "أب�ل"  بجائ�زة 
BAMA، ف�ي حف�ل أقيم في 
هامبورغ - ألمانيا أمس التي 
وصل�ت إليه�ا منذ أي�ام، وقد 
اهتّم�ت بإطاللتها خالل هذه 
الرحلة خبي�رة التجميل رانيا 

قيس.

هيفاء تتحّدى المطر
هيف�اء اس�تعّدت ف�ي وق�ٍت 
باكر ي�وم أمس لتك�ون على 
أهبة االستعداد لوقوفها على 
خش�بة المس�رح، وقد أش�ار 
معجبوه�ا عبر اإلنس�تقرام، 
إل�ى أّنه�ا اخت�ارت أن تحمل 
إطاللتها هذه توقيع المصّمم 

اللبناني العالم�ي زهير مراد، 
صديقها الُمقّرب، وظهرت به 
بطريقة الفتة جداً، وقد تحّدت 
الطق�س الماط�ر ف�ي ألمانيا 
ووصل�ت إل�ى الحف�ل، حيث 
انتظره�ا عدد م�ن معجبيها 
بالهت�اف  وب�دأوا  ومحّبيه�ا 
باس�مها من�ذ أن ترّجلت من 
الس�يارة التي كانت تقلّها إلى 

الحفل.

جائزتان بدالً من واحدة
وفي معلوم�ات وصلت إلينا، 
ف�إّن هيفاء ربح�ت جائزتين 
ال واح�دة كم�ا كان متوقعاً، 
والثاني�ة ج�اءت مفاجأة من 
اللجن�ة، وستكش�ف هيف�اء 
عن أس�باب منحها جائزتين، 
النجم�ان أحالم  بعدم�ا ف�از 

الشامس�ي و محمد عس�اف 
بجائزة واحدة.

هيف�اء  تف�ّوق  أّن  ويب�دو 
وحضوره�ا عل�ى صفح�ات 
الصحاف�ة الغربية كان حافزاً 
الجائ�زة،  عل�ى  للقائمي�ن 
لمنحها جائزة ثانية ما جعلها 
تش�عر بس�عادة لهذا اإلنجاز 
ال�ذي أهدت�ه ل�كّل م�ن آم�ن 

بموهبتها وعملها.
وُعلِ�َم أن هيف�اء وهب�ي ق�د 
اّتصل�ت وألق�ت التحّي�ة على 
الموج�ودة  أح�الم  الفنان�ة 
ف�ي نف�س الم�كان وهّنأتها 
بالجائزة الت�ي حصلتا عليها، 
ومعروٌف عن الصداقة القوية 

التي تربط بين النجمتين.

لم توافق على أّي مسلسل

في سياٍق منفصل، 
هيف�اء  أّن  ُيذك�ر 

ل�م تع�ِط أي موافقة 
جديد  مسلس�ل  عل�ى 

وه�ي  المقب�ل،  للع�ام 
التي دأبت منذ سنتين على 

تصوير مسلسالت رمضانية، 
مع�روٌض  أّن�ه  العل�م  م�ع 
القص�ص  عش�رات  عليه�ا 
ل�م  الت�ي  والس�يناريوهات 
تقرأه�ا، لكّنه�ا متفّرغة في 
هذا الوق�ت للتجهيز أللبومها 
الغنائي الذي ستصدره الحقاً 
م�ع بداي�ة ع�ام 2016، ف�ي 
وق�ٍت صدمت في�ه معجبيها 
والجمه�ور بتغري�دٍة وصفت 
فيه�ا ش�ركة إنتاج مسلس�ل 
"مري�م" بأّنه�ا األس�وأ على 

اإلطالق.

جلنة BAMA ُتفاجئ هيفاء وهبي بجائزتني!

تستعد النجمة اللبنانية ماغي بو غصن خالل الفترة المقبلة لتأدية أحد أدوار 
البطولة في مسلس�ل حديث اجتماعي س�وري - لبناني مشترك، سيجمعها 
بالنجم الس�وري عابد فهد بعد أن قدما معاً، برفقة النجمة اللبنانية س�يرين 

عبد النور، مسلسل "24 قيراط" في شهر رمضان المبارك الماضي.

"أطلقوا الرصاص" العمل المنتظر
النجمة اللبنانية كش�فت عن أّنها تستعد لعمل س�يجمعها بالنجم عابد فهد، 
خالل الفترة المقبلة وأنها س�تعلن عن التفاصي�ل بعد توقيع العقود. نواعم 
بدورها، علمت أّن المسلسل الذي سيجمع ماغي مع عابد هو بعنوان "أطلقوا 
الرصاص" للسيناريس�ت الس�وري س�امر رضوان، الذي قارب بدوره إنهاء 
كتابة النص، وبقي التف�اوض قائماً مع عدد من النجوم ألداء ادوار البطولة 

في العمل مع عابد وماغي من شركة "إيغل فيلمز" المنتجة للمسلسل.

عابد فهد بشخصية لبنانية
وكان كاتب العمل سامر رضوان قد أكد في تصريح صحفي أّن عمله لن يتناول 

األزمة السورية وقال: "سأذهب بعيداً عن صخب الرصاص، رغم 
أّن العن�وان خ�ادع بارتباط�ه بالمعركة، أنا في م�كان آخر هذه 
الم�رة... وأرجو أن يكون مكاناً محترماً". وس�يؤدي عابد فهد 
في المسلس�ل شخصية ش�هيرة سياس�ياً واقتصادياً في لبنان 

خالل مطلع األلفية الجديدة.

المخرج لم يحّدد بعد
وعلم، أّن المنتج لم يحدد بعد اسم المخرج الذي سيتولى دفة العمل، 
فبعد اس�تبعاد خيار المخرجة رشا شربتجي كما أكد الكاتب سامر 
رضوان س�ابقاً، وانش�غال المخرج حاتم علي بأكث�ر من ارتباط، 

ربما يبقى الخيار مفتوحاً بين الليث حجو و رامي حنا، وإن كان 
حجو يبدو أّنه سيس�ير باتجاه مسلسل "خبز وملح ودم" مع 

السيناريس�ت رافي وهبي باإلضافة إلى إنجاز خماس�يات 
من الجزء الثالث لمسلسل "أهل الغرام".

السياسة تعيد ماغي بو غصن إىل عابد فهد

بيروت: لم ينفصل الفن عن الحراك الشعبي اللبناني، وشوهدت 
وجوه فنية عديدة وس�ط الشباب في س�احة الشهداء منذ بدأ 
التحرك الش�عبي ثورته ضد الفس�اد، وكانت الفنان�ة اللبنانية 
تاني�ا صال�ح من ضمن الوج�وه الفنية التي تص�درت الحراك، 
ومن هذا المنطلق طرحت أغنية من كلماتها وألحانها وغنائها 
بعنوان "قوم س�كر الدكانة" بالتع�اون مع حركة تحمل نفس 
إس�م األغني�ة، إنظمت لبقية الح�ركات المدني�ة اللبنانية التي 
تهدف إلستعادة لبنان من براثن الفساد. وتم تصوير العمل في 
عدد من المؤسس�ات الرسمية )ش�ركة الكهرباء، األمن العام، 
المطار، المرفأ(، وهي جاءت لتقول بأن هذه المؤسس�ات هي 

جزء من الفساد .
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كفراشة من زمن التمني

نجوى السالمي 

أرافق أحالمي وترافقني
أفلتها لترحل 

وتفلتني لتعود 
كحمامة تهوى العود

لعشها المتهدم
يا صاحب الصبر 
األنبياء ال يمزحون
يبشرون ويبكون 

ثم على األعمدة يصلبون 
يعذبون او يعدمون 

كأنهم مجرمون 
انا لست نبيا 
وال أنت منهم 

كالنا أبناء صبر فتر 
قد تغريك عيناي 

فاعلم ان عينيك أغر
كل الفراشات ترحل إلى النور

خلقت لترحل 
ولو بجناحين منكسرين

وأنت بال أجنحة 
تحلق في دوار 
والوجهة عدم

نجد أنفسنا في رواية “عتبة الباب” لسندس برهوم 
أم�ام هلوس�ات وهواج�س يومّية الم�رأة تحاول 
إعادة التماس�ك إلى حياتها، فاالختباء تحت الدرج 
مع أطفالها خوفا من الهاون وتغلغل صور الموت 
لحياتها األس�رية والزوجية يجعل االستمرار شبه 
مستحيل، وخصوصا في ظّل االختالفات في اآلراء 
والتوجهات التي تحكم األشخاص المحيطين بها.

لك�ن يالح�ظ أن الرواية ال تح�وي حكاية واضحة 
المالم�ح، إذ ال أح�داث جوهرية تختبره�ا الراوية 
بل ما يحدث يحيط بها وتتفاعل معه بالحد األدنى 
دون التورط كليا به، كأن “عتبة الباب” بمفهومها 
المجازي -األسرة والمحيط- هي حد األفعال التي 
تقوم بها، وغير ذلك ال مجال لتغييره، بالتالي الغرق 

في خياالت يومّية وتقلّبات بالرأي والمشاعر.

محاوالت للبقاء

“عتبة الب�اب” أقرب إلى مونول�وج طويل بصوت 
الراوّي�ة تحكي تفاصيل حياته�ا وكأننا أمام فصل 
م�ن رواية لم تكتمل أو خاطرة طويلة عن يوميات 
الم�وت والخوف، كم�ا نق�رأ الح�رب وفضاءاتها 
وكي�ف انعكس�ت جس�ديا عل�ى الراوّي�ة -ل�ور- 
التي تش�عر بخ�واء في بطنه�ا يجعله�ا أقرب إلى 
المش�لولة، تأخذه�ا هواجس مج�زرة الكيمياوي 
والم�وت الذي يقتنص من حوله�ا، وتخيالتها عن 
أطفاله�ا يقتلون أو يش�هدون الم�وت، الهواجس 
اليومية التي تمّر بها يش�ترك فيها الس�وريون إلى 

جانب رغبة الرحيل واالنفكاك من الموت.
إال أن الرومانس�ّية تحض�ر ف�ي الرواي�ة بعد هذه 
الهواجس لنرى لور تس�عى إل�ى تجاهل ما يحدث 
حوله�ا بعد يقينه�ا بأنه ال يمكن تغيي�ر ما حولها 
ومحاولتها خلق تفاصيل “جميلة” مع المحيطين 
به�ا وقط�ع س�بل التواصل م�ع العال�م الخارجي 
لتحاف�ظ على صورتها عن دمش�ق -مكان س�كن 
ل�ور- حيث ت�زور أصدقاءها وتش�اركهم لحظات 
بهيج�ة بالرغ�م م�ن المصائ�ب الت�ي حل�ت بهم 
كرصاص القناصة الذي ش�ل صديقتها واالنفجار 
ال�ذي ألح�ق األذى بأخ�رى، باإلضاف�ة إل�ى عودة 
الش�غف إلى حياتها اليومية مع زوجها واش�تعال 

فتيل الحميمّية من جديد بينهما.

يالح�ظ ف�ي الرواي�ة أن الموت الذي تش�هده لور، 
يقتصر على محافظتي دمش�ق وحمص والطريق 
بينهم�ا المليء بصور الدمار في حي�ن أن زيارتها 
للس�احل الس�وري -الالذقّية- كانت أه�دأ وكأّن ال 
ش�يء يحدث بل أش�به باالصطي�اف، دون حضور 
الجحي�م المش�ابه للحياة في دمش�ق وحمص أّما 
خوفها على أوالدها فنراه فجأة يختفي بعد العودة 
من الساحل وقرارها بالتراجع عن الرحيل والبقاء 
في س�وريا واإلغ�راق في العالم ال�وردّي المتخّيل 
عن دمش�ق بالرغم م�ن الموت، وكأن ل�ور تختار 

تجاهل ما يحدث من حولها.
"عتبة الباب" تحكي هواجس امرأة شتتتها الحرب 

واألس
يعك�س العنوان ال�ذي تحمله الرواي�ة الثيمة التي 
تحاول معالجته�ا، ففضاءات وعوالم الش�خصية 

كله�ا مرتبطة ب�”الداخ�ل” وبالتفاصي�ل اليومية 
والحميمية التي تعيش�ها وعالقتها مع من حولها 
فق�ط، حت�ى إحساس�ها بمن ه�م “خارج�ا” من 
أطفال وضحاي�ا ال يتجاوز التعاط�ف، صحيح أنه 
انعكس عل�ى طفليها ورغبتها ف�ي حمايتهما إلى 
درجة تخّيلها لقتلهما بيديها كي ال يشهدا الفجيعة 
إن أصيبت األسرة بشيء خطير، داللة على اقتحام 
م�ن ن�وع ما، لمس�لحين من ن�وع ما، س�يقومان 
باغتصابه�ا أم�ام أوالده�ا، إال أنه�ا تق�ّرر، فجأة، 
عدم متابعة ما يحصل في س�وريا، مختزلة موقف 
اإلنسان المحايد الذي مازال في سوريا بعد سنتين 
ونصف الس�نة من الثورة -زمن السرد ومرجعيته 
للواقع- ومحاوالته لملمة أشتات حياته والتمسك 
بها، ليعيش في ما يش�به الفصام الذي تعيشه لور 
التي انتهت نحو نزعة رومانسية تجعل أمام عينيها 
غش�اوة وردّية، وكأن حضور الم�وت أعماها عن 

الحل وتسبب في شللها.

الموت العبثي

موق�ف الحي�اد ال�ذي تح�اول الكاتب�ة المحافظة 
عليه ال يبدو متماس�كا وخصوص�ا في ظل تداخل 
المصطلح�ات التي تس�تخدمها لوص�ف ما يحدث 
في س�وريا كذلك اختالف توصيفات أطراف النزاع 
وجعل الم�وت عبثي�ا دون توجيه الل�وم ألحد ما، 
ليب�دو الن�ّص متخبطا في مرجعّيت�ه وعالقته مع 
العن�ف، م�ا جع�ل الموقف من الس�لطة مشّوش�ا 
وغير واضح المعالم، باإلضافة إلى إحاالت الكاتبة 
إل�ى ثنائي�ة “أكثرّية/ أقلّي�ة” حي�ن اتخاذها قرار 

الرحيل واإلش�ارة إلى تس�هيالت رحيل األقليات 
بعك�س األكثرّي�ة، م�ا يجعل النص يب�دو مجردا 
من الصراحة في عالقته مع “الثورة الس�ورّية” 
وتكريس بع�ض األقاويل المتداولة والتي ترتبط 
ب�”األقلي�ات” الموج�ودة في دمش�ق وخيارات 

الرحيل أو الحياد المرتبطة بذلك.
الحديث عن اإلنس�ان العادي وحياته الخالية من 
“التش�ويق” يجعل خيار الكتابة عنه تحديا، فإما 
االنتصار للتقنية الروائية أو وضعه ضمن سياق 
أو فرضية تختبر بنيته ودوره كشخصية روائية، 

إال أنن�ا ف�ي “عتب�ة الباب” 
نجد ثرثرة أحيانا وهواجس 
الذات�ي  الب�وح  إل�ى  أق�رب 
والتخّيالت والتهّيؤات، التي 
صحيح أنها تعكس وتختزل 
كبي�رة  ش�ريحة  هواج�س 
م�ن الس�وريّين إال أنه�ا ال 
تخ�دم الرواية، ما يدعو إلى 
التش�كيك ف�ي م�دى صحة 
تس�مّية هذا الن�ص برواية، 
ش�عرية البوح الت�ي نجدها 
أحيانا تصلح للش�عر لكنها 
ال تب�دو ذات أهمية في بناء 
الت�ي تخل�و م�ن  الرواي�ة، 
الحكاية والتقنّية بل تحكي 
تتع�دى  ال  يومّي�ة  تجرب�ة 
يمك�ن  صفح�ة  التس�عين 
اختزاله�ا بمق�ال أو تحقيق 

صحفي.

سندس برهوم ترتقب املوت املؤجل عند 'عتبة الباب'
عّمار المأمون 

الشاعر العراقي كريم عبد الله المبتسم دوما رغم األلم فهو 
كريم االبتس�امة كريم الوجه شاعرا من نوع فريد شفاف 
في عبارات�ه وكلماته والصور التي يبتك�ره تنم عن ثقافة 
عالي�ة المضامين متدفق في أفكاره لديه تسلس�ل منطقي 
لها خالق في صناعة الشعر وهو من الشعراء القليلين الذي 
يرحل بك عبر قصيدته في فضاءات واس�عة ثم يوصلك الى 
بر األمان فأنت معه امن ومن أروع قصائده قصيدة العربة 
التي سنتناوله في مقالنا هذا كمتذوقين للشعر باحثين في 

خفايا القصيدة عن جمالية المكان والزمان .
فه�ذه القصيدة ملحم�ة وملحمة حقيقية بين المس�تحيل 
والرماد والس�راب الرماد هو الماضي الذي مضى بهمومه 
وأحالمه المحترقة ولم يت�رك لنا اال الرماد والحاضر الذي 
هو المس�تحيل بقس�وة األي�ام واللحظات حت�ى الوقوف 
على حافة األلم  والمس�تقبل الذي هو نتاج الماضي الرماد 
والحاض�ر األل�م فم�اذا يكون لنطل�ق عليه افتراضا اس�م 

السراب 
والشاعر في هذه القصيدة يقدم نوعا مقبوال بين األسطورة 
والواقعي�ة رغم تفاصيل الحياة اليومية التي ال ينحاز اليها 
, ونرى البحث الدائم للش�اعر عن أشكال مبتكره وعبارات 
جديدة فالقصيدة تبداء بسفر رحلة عبر مدارات المستحيل 
الذي دائما ما يواجهنا ونواجهه وهذه المرة بعربة وعربة 
هرمه وهنا أود انا نبه الى براعة الشاعر باختياره الكلمات 
وخلق ص�ور خفية مابين الس�طور فالعربة هي الش�اعر 
نفس�ه والعربة متعب�ة هرمه جار عليه�ا الزمن ووضعها 
الق�در االن في مواجه المس�تحيل فأي صراع غير متكافئ 

هذا 
فالش�اعر او االنسان منذ بداء الخليقة خالل سعيه اليومي 
باح�ث م�ن خ�الل همومه ف�ي زحم�ة الوقت ومس�افته 
المتباع�د عن حياة أفضل يحيى بها حياة كريمه في صراع 

دائم بين الخير والشر الحق والباطل 
في مداراِت المستحيِل .. عربة

عرب�ٌة هرم�ٌة ../ تبح�ٌث في ه�وِس المس�افاِت ../ بينما 
المحطات تبتعُد ../ تتالشى ../ في العدِم تولُد الخيبة 

تتدح�رُج عل�ى حب�اِل التمّن�ي ../ الماضي كان رم�اداً ../ 
والحاضر صفيراً ../ والمجهول ينتظرها دوماً

على األرصفِة كالنس�ياِن تناُم ���� كّل هذا الخراب تواريخ 
مذعورة ../ تتكّدُس فيها سكٌك معوّجة

وه�ذا الص�راع دائما م�ا ينتج انتص�ارات قليل�ة للحق ثم 
يعود الباطل يفرض نفس�ه س�واء في مواجه مباش�رة او 
بالخديعة ويرتدي في أحي�ان كثيرة الحق والحق اال يكذب 
ألنه الحقيق�ة المطلقة لكن الباطل ه�و الذي يكذب ويلف 
وي�دور ويحاول بجميع أس�لحته  أن يكون ه�و المنتصر, 
وهوس المس�افات هذه الجملة الفري�دة حيث تختصر لك 
مس�افة الزمن س�واء كانت الكبرى أي منذ ب�دا الخليقة أو 
الصغ�رى وهي حياة الش�اعر ه�ذا الهوس ال�ذي أدخلونا 
في�ه من حرب الى حروب من مأس�اة الى مأس�اة أدخلونا 
ف�ي أنفاق مظلمة ال نهاية لها وال ض�وء في نهايتها يبحر 
فيها االنسان في ظلمة وعتمة مقيتة وهو يكابد ويصارع 
الش�ر الذي طغ�ى وال فنار ينير له الطري�ق ورغم الخيبات 
المتك�ررة والت�ي تول�د م�ن العدم فه�و يعيش عل�ى مداد 

األمنيات والتمني 
وهنا األنسان ككيان ومشاعر دائما مهمش حسب الكلمة 
الدارج�ة ه�ذه األي�ام يضعون�ه في خان�ة النس�يان كأنه 
ليس موجود فهو ش�بح أو ظل أنس�ان رغم ما يكابده من 

حروب 

واضطهاد و رغم ثوراته الداخلية وانفعاالته 
وتبقى هذه العربة بش�موخها عاب�رة كل الصعاب واآلالم 
في مسارات صعبه مستحيلة مليئة بسكك معوجة  مبحرة 
ف�ي الالممك�ن عاجزة عن ف�ك حيرتها وأخي�ر على حافة 

غربتها تظهر مدججة بصلصالها الفطري
على حافِة غربتها ../ تغامُر ../ نهايُة الس�باق ش�اّقة ../ 

مدّججة بصلصالها الفطري
بيَن القوس�ين ../ يظلُّ )) األش�تهاء (( يجرجرها ../ بيَن 

الممكِن والالممكن ../ زهرة يعلوها رماد الصدأ
باهت�ٌة نواعيره�ا ../ تتّكيُء عل�ى صخرة الصب�ِر ../ كّل 

السواقي عطشى حيَن تذرُف دموَع الرثاء
تغرُق في قاِع أحالمها ../ تراودها الدهاليز ../ عْن اليميِن 

والشماِل ../ السراُج تأكلُه العتمة
أغلق�ْت ب�اب الكه�ف ../ والتواري�خ باس�طة ذراعيها ../ 
يمأله�ا رع�ب الس�بات ../ والمفاتيح معلّقة عل�ى لوحِة 

الضجر
وتذاكُر الس�فر مازالت عالقة ��� والذكريات ترس�م أغنية 

الغربة

 وهن�ا تظه�ر ش�خصية كلكام�ش او قلقمي�ش أو عياش 
الش�خصية العراقية االس�طوره وببحثه الدائم عن الخلود 
وهن�ا تكمن المش�كلة فالحض�ارة العراقية ه�ي حضارة 
الحياة بطلها كلكامش ورمزه�ا الجنائن المعلقة وكتابها 

كتاب الحياة والتي هي أسطورة كلكامش نفسه
كلكامش البح�ث عن الخلود واالنس�ان العراقي هو حفيد 
هذا البطل األس�طوري فهل رض�ي بالتخلي عن البحث عن 
الخل�ود من اجل حياة كريمة ام س�يتخلى ع�ن هذه الحياة 
الكريمة أيضا وهل س�يترجل من عربته التي الزالت تجول 

في مدارات المستحيل 
العربة 

في مداراِت المستحيِل .. عربة
عرب�ٌة هرم�ٌة ../ تبح�ٌث في ه�وِس المس�افاِت ../ بينما 

المحطات تبتعُد ../ تتالشى ../ في العدِم تولُد الخيبة 
تتدح�رُج عل�ى حب�اِل التمّن�ي ../ الماضي كان رم�اداً ../ 

والحاضر صفيراً ../ والمجهول ينتظرها دوماً
على األرصفِة كالنس�ياِن تناُم ���� كّل هذا الخراب تواريخ 

مذعورة ../ تتكّدُس فيها سكٌك معوّجة
مبح�رٌة في الالممكن ../ تحبو في مداراِت المس�تحيل ../ 

تراودها الفنارات العائمة ../ تضاجعها المحيطات
تع�وي .../ تموُء كقّطٍة متش�ّردة ../ كلّما ُيثقُب إطاراتها 

مسمار الصلب
تول�وُل خارَج الس�رِب ../ ته�روُل بال أجنح�ٍة ../ تخونها 
ري�اح الرغبات  تتخّبُط ../ عاجزٌة عْن فكِّ حيرتها ../ لماذا 

الليل دائما يعشعُش في الحدقات ..؟!
على حافِة غربتها ../ تغامُر ../ نهايُة الس�باق ش�اّقة ../ 

مدّججة بصلصالها الفطري
بيَن القوس�ين ../ يظلُّ )) األش�تهاء (( يجرجرها ../ بيَن 

الممكِن والالممكن ../ زهرة يعلوها رماد الصدأ
باهت�ٌة نواعيره�ا ../ تتّكيُء عل�ى صخرة الصب�ِر ../ كّل 

السواقي عطشى حيَن تذرُف دموَع الرثاء
تغرُق في قاِع أحالمها ../ تراودها الدهاليز ../ عْن اليميِن 
والش�ماِل ../ الس�راُج تأكلُه العتمة أغلقْت باب الكهف ../ 
والتواري�خ باس�طة ذراعيها ../ يمألها رعب الس�بات ../ 

والمفاتيح معلّقة على لوحِة الضجر
وتذاكُر الس�فر مازالت عالقة ��� والذكريات ترس�م أغنية 

الغربة

قراءه أولية لقصيدة العربة للشاعر املبدع كريم عبد اهلل
ناظم ناصر

ال أريد ان أموت كما يموتون البس�طاء والمهمش�ين 
في هذا العالم ....!

بالطعن�ة  الطعن�ة  تبادلن�ا   , األي�ام  مس�رح  عل�ى 
...والرصاصة بمثلها ..

وم�ا أرتوين�ا  يوم�ا وال أنا من ه�ذه اللعب�ة المؤلمة 
اكتفيت ...

على كتفي ألف امرأة مطعونة في شموخها ... وامرأة 
لم تبوح بحرف بعد

على كتفي األخرى ... أمي تلك المرأة الصلبة , وحدها 
من خل�ق األوجاع بداخل�ي كلما تحسس�ت صبرها , 

سالت من بين أصابعي قطرات الدم ..
ال أري�د ....ان أك�ون احتم�االت الربيع ..وال فس�اتين 

السهر ..
وأم�وت كم�ا تم�وت ش�قائق النعمان عل�ى ضفاف 

الفصول ..
ومصير احمق كما يحدث للطيور وهي تلملم مراجيح 

الفرح لترحل ..
ببس�اطة خلفها ضحكات لم تحلق بعد تتركها لتدفن 

مكانها ...في جنازة صامته ...
ال أري�د ان أكون النقطة األخيرة في رواية تافهة ..وال 
كتاب ألنس�ق كمزهرية على الرف في  المكتبة ..أريد 

من أحالمي ان تباغت خطواتي  

فتغتالن�ي ....كم�ا يغتالون رج�ال الدين والسياس�ة 
العاهرة ..في خطة محبوكة , بحرفة ..أريد ان أش�عر 
بالطعن�ة تل�و األخ�رى ... وكي�ف يغ�رز الخنجر في 

صدري .. 
األلم ... الدهشة ...تجعال من موتي حدثا جديدا يضاف 
إلى األوراق القانوني�ة التي تدعي والدتي ..واني على 
ه�ذه األرض ذاتها تنفس�ت , وعلى عش�بها ركضت , 
وقعت , عش�قت , س�رقت رجاال من أحضان نساء ال 

أتذكر مالمحن كثيرا ..
ال اتذكر صرختهن ...نحيبهن ..وامحو صوت ضحكتي 
و أن�ا ارق�ص على أنق�اض الوج�ع ..حان�ات تمألها 
األقنع�ة , قط�ع نقدي�ة موش�ومة بالق�در ...الكأس 
يرتطم بالكأس وكأني الخمر الذي ينتابه الدوار حينها 
..أصعد لل�رأس لينتابه صداع اللحظات الرخيصة ..لو 
أجتم�ع ألف س�بب ف�ي اغتيالي ...يكفي ألش�عر بألم 

جريمة واحدة اقترفتها و أنا أدعي الطيبة ...

ال أريد...
مرفت غطاس 

  ذاكرة الفواجع املنسية

- ص�در عن "مؤسس�ة أروقة للدراس�ات والترجمة والنش�ر"، 
كت�اب "ذاك�رة الفواج�ع المنس�ية" للباح�ث محمد ب�ن ربيع 

الغامدي.
الكتاب يتناول األس�اطير والحكايات الش�عبية المتداولة بين 
الن�اس في منطقتي "تهام�ي"، وهي منطق�ة حدودية تقع 
بي�ن اليمن والس�عودية، ومنطقة "الس�راة"، وهي تقع في 

األراضي السعودية.
يضم الكتاب أربعة فصول تش�مل حكايات عن األماكن مثل 

جبل ق�اف، جبل الثور، جبل نصران وحكايات عن الناس مثل أبو قطنة 
ل�ى وبسيس عمار وحكايات عن السعالي مثل البنت السعلية والسعلية والرفيقات الثالث، باإلضافة  إ

السّير الشعبية مثل رأس الغول وفتوح وادي السيسبان.
وتكش�ف ه�ذه الحكايات ما ترس�ب لدى الناس م�ن معتقدات اجتماعي�ة ودينية، كما تب�رز من الزاوية 

النفسية ما يشغل الالشعور الجمعي.

باليت ..عدد جديد
صدر العدد الجديد من المجلة الفنية باليت بصوت موس�يقي ، بقناديل قلبية ، تش�رب القاريء 
فطورا صباحيا  فوق مائدتها الزاخرة بانواع االقالم في حلة ربيعية تكشف بشكل وباخر على 
عنص�ر التش�ويق والمتابعة من قبل صاحب االمتياز ورئيس التحري�ر ناصر عبد الله الربيعي 
م�ع نخبة من كتاب المجلة ، وهم ماجد الس�امرائي  ود بالس�م  محمد وحس�ن عبد الحميد 
وكريم رسن و د جواد  الزيدي وجاسم عاصي وعمار داوود ورفاه المعموري واحمد بجاي 

وغيرهم من النخبة المختصة بالفنون التشكيلية والبصرية ..
حف�ل الع�دد بمقدمة الربيعي ، وتوالت الصفحات عن الفنان والش�اعر ، ومن افق اخر عن 
الفنان المغربي فريد بلكهاية ، كذلك عن  معرض قحطان االمين الذي استضافته دار االندي 

في عمان ، وكتب د بالس�م محمد عن الفنان الدكتور محمد الكناني موضوعا حمل عنوان  
الش�كل بال حدود .. كما كانت في صفحة اس�رار معلنة عن معرض كريم الوالي بعنوان  ش�يفرة الحضارة .. 
وتواصلت باليت مع الخزف عند الفنان وليد القيسي .. وفي صفحة شظايا تلفاز عن الكتابة التصويرية لالثر 
.. كما كان هناك حوار مع الفنانة اريج المنصوري الساكنة في السويد منذ اثني عشر عاما ، ، وطرحت  في 

حوارها هموم ومعاناة الواقع الذي يعيشه ابناء العراق للمتلقي السويدي .. 

اصدارات
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رفع أجور جباية املجاري يضاعف مهوم 
مواطني كربالء 

عم�دت مديرية مج�اري كربالء الى القي�ام برفع أجور 
الجباي�ة لمجاري المدينة إل�ى 25 بالمائة من الخدمات 
الت�ي تقدمها للمواطنين وذلك لس�د العجز الحاصل في 
إي�رادات المديري�ة واالعتماد عليها. االم�ر الذي انتقده 
المواطنون في كربالء بالنظر لتردي الوضع االقتصادي 
للفرد العراقي، وما يش�هده البلد من اجراءات تقش�فية 
مجحفة بحقهم دون سواهم، مشددين على ان الجباية 
والضرائ�ب تفرض على المواطني�ن في البلدان االخرى 
في حال توفر الخدمات كافة وبمستوى يليق باالنسان، 
فضال ع�ن ارتفاع متوس�ط دخولهم الش�هرية، وليس 
الح�ال كم�ا هو ف�ي بلدنا حي�ث يعاني مواطنوه ش�ح 
الخدم�ات وتلك�ؤ المش�اريع الخدمية وس�وء تنفيذها 
باالضافة الى انخفاض متوسط الدخل، وبعضهم يعيش 

تحت خطر الفقر .
فيما برر مدير الدائرة اتخاذه اإلجراء ذلك بسبب النقص 
الحاص�ل في المبال�غ المالية في المديري�ة، ما ال يمّكن 
م�ن تغطية المش�اريع المتلكئة من اإلي�رادات من دون 

رفعها.
 

طلبة كليات املجموعة الطبية يناشدون 
جملس الوزراء

 لفيف من عوائل الش�هداء الذين أعدموا في زمن النظام 
المباد يطالبون مؤسس�ة الش�هداء والمغيبين االسراع 
بصرف مس�تحقاتهم المالية عن بدل الوحدة الس�كنية 
للمرش�حين منهم، وذلك منذ عام  2013  وهم يوعدون 
من قبل المعنيين بصرفها اسوة باالخرين دون جدوى، 
خاص�ة انهم اس�توفوا كافة الش�روط والمس�تلزمات 
الكفيلة بشمولهم وصرف المستحقات بدالً عن الوحدة 
الس�كنية التي لم يس�تلموها وقدموا طلبا يقر بإبدالها 
باالموال، لكن لم يجر صرف المبالغ في الوقت الذي تم 

استالم اخرين مستحقاتهم.
 لذا يتساءلون عن االسباب الموجبة لتأخر البدل المالي 
دون صرف�ه اليهم، وهل هناك اس�تثناءات بالصرف، او 
غير ذلك ؟ مع العلم انهم بحاجة ماسة لهذه المبالغ من 

اجل التزامات مالية مفروضة بذمتهم.
 

 لفيف من عوائل الشهداء

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

املوقــــع االلكرتونـــــي:
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التحدي االكرب 
كفاح محمد مصطفى

اك�دت وزارة التج�ارة انه�ا اتخ�ذت حزمة اج�راءات 
اليق�اف اله�در المال�ي ف�ي مل�ف البطاق�ة التموينية 
توزيعه�ا  انس�يابية  وضم�ان  مفرداته�ا  وتحس�ين 
للمواطنين. مبينة انها تمكنت من خفض قيمة ش�راء 
تلك المفردات من قرابة خمسة مليارات الى اكثر قليالً 
م�ن مليار دوالر فق�ط. وقال المتحدث باس�م الوزارة 
محم�د الحمدان�ي لوكال�ة )الم�دى ب�رس(: ان الدولة 
كان�ت تصرف عل�ى البطاقة التموينية م�ا يتراوح بين 
ثالثة الى خمس�ة مليارات دوالر سنوياً لتأمين موادها 
االربع وهي الرز، السكر، الزيت والطحين. مشيراً: الى 
ان توج�ه الوزارة للحف�اظ على المال الع�ام اثمر عن 
نتائج ايجابية لتقليص تلك المبالغ. واضاف الحمداني: 
ان الوزارة انفقت ملي�اراً ومئة و 17 مليون دوالر منذ 
بداي�ة العام 2015 الحالي وحت�ى النصف االول من آب 
الجاري لتأمين مواد البطاق�ة التموينية االربع بانواع 
جيدة متس�ائالً: كي�ف كانت تصرف تل�ك االموال على 

تأمين المواد ذاتها؟
الغريب والعجيب في أم�ر بالدنا الحبيبة بالد العجائب 
والغرائب ان يتساءل المتحدث باسم وزارة التجارة عن 
كيفي�ة صرف االموال في وزارت�ه بدالً من االجابة عن 
تلك التس�اؤالت والبحث عن حيتان الفساد في وزارته 
التي ابتلع�ت تلك االموال وتقديمه�ا للعدالة فليس من 
المعق�ول ابداً ان ال يحاس�ب من س�رق اموال الش�عب 
العراقي المظلوم. ان النجاح الحقيقي للمسؤولين في 
وزارة التجارة لي�س باتخاذها حزمة اجراءات اليقاف 
اله�در المالي ف�ي مل�ف البطاقة التموينية وتحس�ين 
مفرداته�ا وضم�ان انس�يابية توزيعه�ا للمواطني�ن 
وتمكنها من خفض قيمة ش�راء تل�ك المفردات ولكن 
النجاح الحقيقي والرائ�ع والذي يثلج قلوب العراقيين 
في هذا الج�و الالهب هو بمعرفة أي�ن ذهبت مليارات 
ال�دوالرات وهي الف�رق بين قيمة ش�راء مواد الحصة 
التمويني�ة س�ابقاً وقيمة ش�رائها حالي�اً والبحث عن 
حيتنان الفساد في وزارة التجارة والوسطاء الفاسدين 
الذين التهم�وا تلك المليارات التهاماً وتقديمهم للعدالة 
ليكونوا عبرة لمن اعتبر واس�ترداد ما يمكن استرداده 
من اموال الشعب المظلوم فهل ستقدم حيتان الفساد 
في وزارة التجارة ال�ى العدالة؟ هذا هو التحدي االكبر 
امام الس�يد وزير التجارة وبقية المسؤولين النزيهين 
والمخلصين في وزارة التجارة فهل سيقبلون التحدي؟ 
هذا ما يأمله كل احرار وش�رفاء الشعب العراقي وهذا 
هو النجاح الحقيق�ي الذي ال يضاهيه اي نجاح آخر يا 

سيادة وزير التجارة.

انتباه رجاءًا

المستقبل العراقي/متابعة-
ش�كا العدي�د من أهالي ناحي�ة بهرز في محافظة ديال�ى، من تلكؤ 
تبطين نهر خريس�ان الذي بات مصدر خطر اقلق الكثير منهم حيث 
يلتهم العديد من المركبات والدراجات النارية بحس�ب قولهم، فيما 
حذروا من خطورة الوضع إذا لم تكن هناك حلول عاجلة. ومنتقدين 
صمت الجهات الرقابية والحكومية من تأخر انجاز مشروع تبطين 
النهر ودون اتخاذ االجراءات الالزمة ومحاسبة الشركات المتلكئة.

ويبين احد س�كنة الناحية ان نهر خريس�ان المار بناحية بهرز، )9 
ك�م جنوب بعقوبة(، بات يلتهم بين فت�رة وأخرى مركبة أو دراجة 
ناري�ة نتيجة عدم تبطين النهر في مقطع ال يتجاوز ال�100 م قرب 

القنطرة العباسية?وسط الناحية، ما أدى الى تكرار الحوادث.
عازيا الس�بب الى صغر الطريق الرئيسي المحاذي للنهر ما ادى الى 
س�قوط المركبات والدراجات النارية، مبديا خش�يته من س�قوط 

ضحايا في حال تكرار مثل هذه الحوادث.
يذكر أن مشروع تبطين نهر خريسان وطوله اقل من 3 كم لم ينجز 
منذ 7 سنوات متتالية، والذي شكل مصدر قلق لألهالي نتيجة تكرار 

حوادث سقوط المركبات بسبب عدم إكمال مشروع التبطين.
وكان مش�روع تبطين نهر خريس�ان المار في وس�ط ناحية بهرز 
جنوب بعقوبة لم ينجز منذ س�نوات عدة، ما ادى الى تفاقم معاناة 
األهالي، وأخطرها تكرار حوادث س�قوط المركبات والدراجات في 

قعر النهر.

تس�تعد العائالت العراقية الس�تقبال العام الدراس�ي 
الجدي�د م�ن خ�الل توفي�ر المس�تلزمات الدراس�ية 
الضرورية ألبنائها وبناتها الطلبة ومنها القرطاسية 
والزي المدرس�ي الموحد والحقيبة وغيرها، اذ يتأمل 
ذوو الطلبة والطالبات عند ذهابهم لالسواق المحلية 
من اجل التبضع وش�راء تلك المس�تلزمات االساسية 
ان يك�ون دور الحكومة واضحاً عبر تحديد االس�عار 
مقارنة مع دخولهم  المحدودة وخاصة لمن لديه اكثر 
من طالب واحد ضمن افراد العائلة، لكن ما يجدوه هو 
اس�تعار لهيب االس�عار في ظل قلة حيلتهم من تلبية 
رغبة اطفالهم وشراء ما يغطي حاجاتهم طيلة العام 
الدراس�ي الجدي�د،  فيما الجهات المعني�ة في موقف 
المتفرج وال تبال�ي بمعاناة اغلب المواطنين بس�بب 
غالء اس�عار المستلزمات الدراس�ية قياسا برواتبهم 

المتدنية وضعف موردهم اليومي.
 علم�ا ان اس�عار ال�زي الموح�د للبنات يت�راوح بين 
25 - 50  ال�ف دينار، وكذلك الحال بالنس�بة لمالبس 

االوالد.

وتق�ول المواطن�ة ام حس�ين ع�ن معاناتها بس�بب 
ارتفاع االس�عار: عن�دي اربعة اطفال ف�ي المدارس 
وم�ن ضمنهم ابنت�ي الوحي�دة التي س�تدخل الصف 
االول، ل�ذا فان�ا مجبرة على ش�راء صدري�ة لها رغم 
ارتفاع الس�عر الذي يبلغ 25 الف دينار، لكني محتارة 
كي�ف اوفر الخوتها الباقين طلباتهم بس�بب ظروفنا 
المعيش�ية الصعبة، واس�عار االس�واق خيالية تحول 
دون توفير كل المس�تلزمات، مضيفة على الحكومة 
فتح منافذ مركزية للبيع المباش�ر وباسعار مناسبة 

للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.
ام�ا المواطنة ام احمد فتقول: ل�دي ابنة في المرحلة 
المتوس�طة والزي الخاص بالبنات اس�عاره مرتفعة 
جدا حيث يتراوح بين 40 - 60 الف دينار، ومتس�ائلة 
بقوله�ا، كي�ف نتدب�ر المبال�غ الكبي�رة الت�ي تغطي 
احتياج�ات اوالدنا الطلبة خاصة وان عائلتي متكونة 
من خمس�ة طالب وه�م بحاجة الى الزي المدرس�ي 
فضال عن حاجتهم الى المالزم الدراسية والقرطاسية 
وغيره�ا الكثير، وتتابع قوله�ا : قد اعود إدراجي الى 
البيت  دون تمكني من ش�راء ما يحتاجون اليه نتيجة 

االسعار الغالية والخيالية.

ويتح�دث الطالب مع�ن عن تجربته ف�ي العمل خالل 
العطلة الصيفية لتوفير بعض المبالغ للعام الدراسي 
الجدي�د ويق�ول: لق�د جنيت م�ن عملي مبل�غ مائتي 
الف دينار وخالل تجوالي باالس�واق لمعرفة االسعار 
وج�دت ان المبلغ بالكاد يغط�ي احتياجاتي من الزي 
والحقيبة وبعض القرطاس�ية، مضيفا ان اقل س�عر 
للبنطل�ون الع�ادي يق�در ب�� )25 ألف دين�ار( كذلك 
س�عر الحقيبة، اما اس�عار القرطاسية وورق التجليد 
والم�الزم بحس�ب النوعي�ة، اعتق�د س�وف اعط�ي 
لوالدتي المبلغ الساعدها في المصروف البيتي واترك 

الدراسة.
ويناش�د المواط�ن اب�و حني�ن الحكوم�ة بااللتفات 
واالهتم�ام باصح�اب الدخ�ل المح�دود والمواطنين 
الفق�راء الذين لديهم اربعة او خمس�ة طالب مدارس 
عبر القيام بتحديد االس�عار وفق الدخول المحدودة، 
ويق�ول : اغل�ب المواطني�ن وان�ا منهم ال نس�تطيع 
تلبية كافة رغبات اطفالنا الدراس�ية الن االسعار في 
االس�واق المحلية مرتفعة جدا في ظل شح الخدمات 
الت�ي تس�تنزف اغلب مداخلين�ا المح�دودة، مضيفا، 
سأكتفي بشراء القميص المدرسي والجوارب وبعض 

المالزم المدرس�ية، ما يترتب علي�ه اجبار بناتي على  
ارتداء الزي القديم من العام الماضي.

وتب�دي الطالبة س�ندس اس�تياءها الواضح من عدم 
شراء زي مدرسي جديد بسبب غالء االسعار وتقول: 
رغ�م أمنياتي بش�راء زي جدي�د لكني س�اوفر المال 
لش�راء حقيبة وقرطاسية النهما اهم عندي. مضيفة 
يواجه المواطنون من محدودي الدخل ارتفاع اسعار 
المالبس والمواد قبيل المناس�بات وايام االعياد حيث 
يعمد التجار الى رفع االس�عار من اجل الكسب المالي 
على حس�اب الناس في ظل غي�اب الرقابة الحكومية 

على االسواق.
ويقت�رح المواطن ابو جواد عل�ى الجهات الحكومية 
تحديد اس�عار ال�زي الموحد والقرطاس�ية وغيرها، 
وانش�اء عدد م�ن الجمعي�ات ومنافذ البيع المباش�ر 
لبي�ع المالب�س المدرس�ية باس�عار مناس�بة، كذلك 
القيام بافتت�اح معامل خياطة محلي�ة لخياطة الزي 
المدرس�ي وتوزيع�ه على طالب العائالت البس�يطة، 
وم�ن الضروري ف�رض رقاب�ة صارمة على اس�عار 
المالبس خاصة قبيل ايام المناس�بات للحد من جشع 

التجار.. الخ .

مع قرب العام الدرايس اجلديد.. السوق تشتعل بنار األسعار

أهايل هبرز يطالبون بإنقاذهم 
من هنر يلتهم املركبات

متابع�ة -قامت بعض الكلي�ات االهلية برفع 
االجور الدراس�ية على طلبتها ضمن المراحل 
الدراس�ية م�ن الثانية الى الرابعة، ما تس�بب 
في حالة أس�تياء كبير وسط صفوف الطلبة 
الذين اوضحوا  أن الوضع المالي الحالي الذي 
يش�هده البلد بإالضافة الى سياس�ة التشقف 
المتبع�ة ال يس�مح برف�ع االجور الدراس�ية 
بش�كل كيف�ي وبالتال�ي يجب ان تلت�زم هذه 

الكلي�ات بأج�ور معتدل�ة مراع�اة لظ�روف 
الطالب العراقي.

وق�د ناش�د العدي�د م�ن الطلب�ة وأوليائه�م 
وزارة التعلي�م العالي والبح�ث العلمي اتخاذ 
االجراءات الالزمة وعدم السماح برفع االجور 
الدراس�ية من قب�ل الكلي�ات االهلية بش�كل 
عفوي، منوهين بضرورة االلتزام بالتعليمات 
والضوابط الصادرة من وزارة التعليم العالي، 

ومن ضمن تلك الش�روط التي اقرتها الوزارة 
ع�دم رفع االج�ور الدراس�ية بش�كل كيفي.  
ال�ى ذلك بين آخ�رون ان وزارة التعليم العالي 
والبح�ث العلمي هي الجه�ة التي تحدد اجور 
الدراس�ة للكلي�ات االهلية وبحس�ب الوضع 
االقتص�ادي للبلد, ل�ذا فمن غي�ر الجائز لتلك 
الكليات ان تتجاوز على التعليمات والقوانين 

الصادرة من الوزارة.

استياء الطلبة من رفع أجور الكليات األهلية

 واسطيون ينتقدون سوء تنفيذ مشاريع الطرق

المستقبل العراقي / متابعة
بمن�ع  ميس�انيون  مواطن�ون  -طال�ب   
اس�تيراد األيدي العامل�ة االجنبية في ظل 
الظ�روف واالزم�ة الت�ي يم�ر به�ا البلد, 
داعين إلى ضرورة االستعانة باليد العاملة 
المحلية العاطلة عن العمل، ومشيرين إلى 
ارتفاع نسب البطالة في محافظة ميسان 
الت�ي تج�اوزت 20 بالمائ�ة، م�ا يتوجب 
خفض النسبة التي قد تتزايد بمرور االيام 

عبر وضع ح�د للباطلة المستش�رية بين 
صفوف الشباب, وتوفير فرص للعاطلين 
حت�ى لو بأجور تتناس�ب مع معيش�تهم. 
مش�يرين الى وقت س�ابق ازده�رت فيه 
الصناع�ة المحلية بالنظر لوجود المعامل 
والمصان�ع العراقية الكبرى التي تش�غل 
وموضحي�ن  المحلي�ة،  العامل�ة  االي�دي 
ان الفرص�ة مازال�ت س�انحة للعم�ل من 
جديد بخطوات ناجحة عب�ر اعادة الحياة 

وتشغيل المعامل والمصانع المتوقفة.
تجدر االش�ارة ال�ى ان العمال�ة االجنبية 
بس�بب  المحلي�ة  العم�ل  س�وق  غ�وت 
الشركات التي تس�تقدم العمالة االجنبية 
وتقوم بتشغيلها لالس�تفادة منها وجني 
االم�وال على حس�اب العراقيي�ن الفقراء 
الذي�ن يحتاج�ون ال�ى فرصة عم�ل لكي 
يحصل�وا على قوتهم اليوم�ي للعيش في 

هذه الظروف الصعبة.

أهايل ميسان يطالبون بمنع ادخال األيدي  العاملة االجنبية
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المستقبل العراقي/غنية فاضل

  انتقد عدد من مواطني محافظة واسط سوء 
تنفيذ اغلب مشاريع اكساء الطرق وتأهيلها 
في الك�وت، موضحين ان بعض المش�اريع 
الهندس�ية  المعايي�ر واالس�س  تخل�و م�ن 
والفني�ة المعتم�دة عالمي�ا, وهن�اك العديد 
من الش�وارع الرئيس�ة المجاورة لالس�واق 
والم�دارس تفتق�د المطب�ات الصناعية، ما 
يؤدي الى ارتفاع ح�وادث الدهس والمرور. 
فيما حم�ل مواطنون آخرون اس�باب الخلل 
الواضح في عمليات اكساء وتبليط الشوارع 
على عاتق الش�ركات المنفذة غير الكفوءة، 
ناهيك عن بعض  الش�ركات الوهمية التي ال 
تتس�م بالرصانة في أعمالها المنفذة وألكثر 
المشاريع في الكوت, فضال عن سوء المواد 
المس�تخدمة، حيث ينتشر فيها الغش، وذلك 
بس�بب غياب الرقابة الكافي�ة من الحكومة 
المحلية، م�ا ادى بالنتيجة الى إنش�اء طرق 
سيئة االنش�اء يتحمل المواطن اعباءها بعد 

مرور فترة زمنية او عند تساقط االمطار.
واش�اروا ان الدلي�ل عل�ى عملي�ات صيان�ة 
الش�وارع وتأهيله�ا بش�كل غي�ر جي�د، هو 
حالها بع�د فترة م�ن اكمال اعم�ال التأهيل 
او بع�د االنتهاء من عمليات تنفيذ الش�وارع 
حيث تب�دأ الحفر والتموج�ات بالظهور، ما 

يتس�بب في تعطي�ل حركة الس�ير  ويضطر 
س�ائق المركبة الى عدم القي�ادة المنتظمة،  
م�ا يش�كل ازعاجا كبيرا ومعانا ة مس�تمرة 

ويتسبب في كثرة وقوع الحوادث الى جانب 
تشويه أعمال التطوير في المحافظة.

 احمد الواسطي 

المستقبل العراقي/متابعة-
-اب�دى ع�دد م�ن الفالحين قلقه�م الواض�ح بس�بب اس�تمرار انخفاض 
مناس�يب مياه نهر الفرات، مش�يرين إلى أنه يهدد زراعة محصول الشلب 
ف�ي محافظات الفرات األوس�ط، وذلك لقل�ة ايرادات نهر الف�رات المائية 
الت�ي أخ�ذت باالنخفاض بص�ورة تدريجية عل�ى مدى األش�هر الماضية، 
فيم�ا ع�زز انخفاض المياه اخيرا تل�وث المياه نتيج�ة تصريف المخلفات 
الصناعية، فضال عن قيام التنظيمات االرهابية بتلويث المياه وقطعها بين 
فترة واخرى،  وبالنتيجة ادت الى تأثر مس�احات واس�عة من الزراعة في 
محافظات الفرات األوس�ط، منوهين بتضرر األحياء المائية وبشكل كبير 

بسبب انخفاض مناسيب المياه وتلوثها.
عليه يطال�ب الفالحون ف�ي المحافظات الوس�طى وزارة الزراعة باتخاذ  
اجراءات س�ريعة لتالفي المش�كلة المتفاقمة خالل االيام القادمة، ناهيك 
ع�ن مطالبتهم الجه�ات صاحبة العالق�ة باتخاذ اجراءات الط�الق المياه 
في نه�ر الفرات والس�ماح لمحافظات الفرات األوس�ط بزراعة محصول 

الشلب.

 انخفاض مناسيب املياه هيدد 
زراعة الشلب



“جمي�ع العائلة درس�ت الف�رع العلم�ي” به�ذه الكلمات 
تح�دث الطالب محمد أك�رم )الخامس علمي( عن الدوافع 
ف�ي اختيار التخصص العلمي بعيدا عن ميوله في دراس�ة 

االدارة .
يقول أكرم “كان هدفي وأنا صغير أن أصبح طبيبا كوالدي، 
لكن رغبت�ي اختلفت ف�ي المرحلة المتوس�طة، وأخبرت 
عائلتي بعدم قدرتي على فهم بعض المواد العلمية وميلي 
لتخص�ص اإلدارة المعلوماتية”، متابع�ا “رغم تحذيراتي 
المتك�ررة باحتمالية عدم إحراز نتيج�ة مثلى في امتحان 
الثانوي�ة العام�ة إال أنهم�ا أص�را على دراس�ة التخصص 

العلمي”.
وكذلك حال طالبة الص�ف الخامس علمي  هند ماجد التي 
عب�رت عن اس�تيائها باختي�ار الفرع العلم�ي، وقالت “ال 
أعرف في أي اتجاه س�أمضي، مش�كلتي متمثلة بتمس�ك 
وال�دي بدراس�ة هذا التخص�ص الدراس�ي، خصوصا بعد 

حصولي على معدل عال يؤهلني لدخوله”.
وتضي�ف “أعيش ف�ي صراع نفس�ي، وأفقد الق�درة على 
اإلصغ�اء إلى ص�وت رغبت�ي، وأكثر م�ا يغيظني إش�ادة 
معلمات�ي بقدرات�ي العالية ف�ي الحفظ والس�رد، وتوقع 
تفوقي بالمراتب األولى على المملكة في مرحلة التوجيهي 
في حال اختياري للفرع األدبي، والله أعلم إلى أين ستؤول 

نتيجة اختيار عائلتي”.
تشكل مرحلة اختيار التخصص الدراسي )العلمي، األدبي، 
اإلدارة المعلوماتي�ة، ، ، التج�ارة،( ف�ي الص�ف العاش�ر 
منعطف�ا مهما في حي�اة الطلبة، ويلجأ معظ�م اآلباء إلى 
اس�تخدام س�لطاتهم األبوي�ة إلل�زام األبن�اء عل�ى قبول 
تخصص�ات يرونها “ترفع ال�رأس”، للمباهاة والمفاخرة 
االجتماعي�ة، وان كانت ض�د رغبات أبنائه�م وهذا يجعل 
كثي�را من الطلبة في تش�وش ذهني ينس�حب على أدائهم 
ف�ي التخصصات الت�ي يقبلون فيها تلبي�ة لطلبات آبائهم 

وأمهاتهم.

الطالبة ريم راشد اختارت دراسة فرع اإلدارة المعلوماتية 
ه�ذا العام، بعد تفكير طويل ومش�اورات ع�دة مع األهل 

جعلتها مطمئنة وواثقة من صواب اختيارها.
وع�ن دور عائلتها في االختيار تق�ول “تجلى دور عائلتي 
في منحيين اثنين أولهما النصح واإلرش�اد من قبل والدي 
وإعطاؤه�م لي كامل الحري�ة في االختي�ار، وثانيهما ما 
قدمه لي إخوتي من معلومات عن فروع الدراس�ة العلمية 
واألدبي�ة واإلدارة المعلوماتية، ما س�اعدني على التعرف 
على طبيعة الفرع الذي سأختاره تجنبا للوقوع في أشياء 

مجهولة”.

وتتابع “يستطيع الطالب تقييم نفسه جيدا، وهذا ال يعني 
ع�دم األخذ برأي الكبار، ولكل منا قدرات تختلف عن أفراد 
عائلته وع�ن المحيطين ب�ه، وأعتقد أن مرحل�ة االختيار 
هن�ا هي التي تق�ود الطالب للنجاح والتف�وق أو التقصير 

والرسوب”.
أم�ا الطال�ب أنس حات�م فوق�ع اختياره عل�ى التخصص 
الصناعي الس�تجابته لتوجيه�ات والدت�ه والمعلمين في 
المدرس�ة، يق�ول، “أرغب بدراس�ة الهندس�ة، ولكن أجد 
صعوبة في بعض الم�واد العلمية، ولتخطي هذه العقبات 
الدراس�ية تعرفت عل�ى مواد الفرع الصناع�ي بتوجيهات 

ونصائح المعلمين، فكانت األنسب واألفضل لي حتى أصل 
للدراسة الجامعية التي أطمح لها منذ الصغر”.

االس�يد أب�و فايز يق�ول “وجهت ول�دي ابراهيم لدراس�ة 
التخص�ص العلم�ي، وفي حقيق�ة األمر هو غي�ر مقتنع 
تماما لمخاوفه من صعوبة المواد العلمية”، متابعا “لكني 
ال أتقب�ل أن ي�درس تخصص�ا آخ�ر وجميع أف�راد عائلتنا 
درس�وا ويدرس�ون التخصصات العلمي�ة، فمنهم الطبيب 
والمهن�دس والصيدلي، قناعتي بأن الطالب يمكنه النجاح 
والحص�ول على معدل عال بالمواظبة على فهم ودراس�ة 

المواد يوميا”.
وتصف الوالدة أم أمير )أم ألربعة أبناء( معاناتها مع ابنتها 
الكبرى التي درس�ت التخصص العلمي وهي ال تميل إليه، 
وعانت كثيرا جراء هذا االختيار فكانت النتيجة الرس�وب 
بعدم اس�تكمال أربعة من متطلب�ات النجاح”. وتقول “أنا 
وزوجي من تس�بب ف�ي تأخر ابنتن�ا دراس�يا، ولن نكرر 
الخطأ مع أبنائنا اآلخرين، بل س�نترك لهم حرية االختيار 

بحسب توجهاتهم وميولهم”.
معلمة المرحلة الثانوية آيات خالد تقول “الدور األساسي 
لأله�ل هو توجي�ه الطال�ب، فمهم�ا كان واعي�ا ومدركا 
الختي�اره ف�إن األهل على اط�اع أكثر، وعل�ى الرغم من 
ذل�ك فا بد أن يك�ون دور األهل ايجابيا بالنس�بة الختيار 

الطالب”.
وتتابع “نجاح الطالب يعني نجاحهم، كما فشله هو فشل 
لهم، ويج�ب أن يتجلى اهتمام األهل ضم�ن رغبته بهدف 
الوص�ول إلى النجاح الذي يبتغي�ه، ويمكن تحقيق النجاح 
في أي مجال كان وليس فقط في فروع محددة، والطالب 
كالش�جرة إذا اعتنينا به�ا كبرت وأثم�رت، وإن أهملناها 

يبست”.
من جهتها ترى التربوية ومديرة إحدى المدارس الحكومية 
زين�ب محم�د أن الطلبة الموجهي�ن جي�دا والواثقين من 
أنفس�هم يخت�ارون الف�رع العلم�ي وبتوجيه م�ن األهل 
ولنظ�رة مس�تقبلية ثاقب�ة ألن�ه يعط�ي مج�االت كثيرة 
ف�ي الحياة وخاصة ف�ي الجامعة، أما الف�رع األدبي فيتم 

دخوله م�ن فئة قليلة واثق�ة لرغبته الممي�زة في العلوم 
االنس�انية ولابتعاد عن الم�واد العلمية. فئة ثانية تدخل، 
وف�ق محمد، فقط كتخصص أكاديم�ي لعدم رغبة الطلبة 
في التخصص�ات المهنية وبتوجيه من االهل وش�خصية 
طال�ب ضعيفة ترغب في دراس�ة مادة س�هلة، أما االدارة 
المعلوماتي�ة فهي “صرع�ة العصر” فيتم دخ�ول الطلبة 
اليه لابتعاد عن المواد العلمية، فهو يتمتع بمواد عصرية 
تت�اءم والتفجر المعرفي التكنولوجي ويس�تقطب رغبة 

االهل في تخصص اكاديمي بعيدا عن المادة العلمية.
وتق�ول “يؤس�فني انن�ا ما ن�زال نحم�ل نظ�رة تقليدية 
الختيار التخصص وافتقار الطلبة لمن يوجههم من االهل 
ودور المباه�اة الت�ي تقود الطلبة الى طري�ق ال عاقة له 
بقدراتهم”، متابع�ة “من هنا يحدث هدر في التعليم فبعد 
مضي ش�هر يبدأ الطلبة في معاناة حقيقية بين ما يتطلبه 
التخص�ص من جهد جهي�د وبين رغبته�م بالمباهاة أمام 
اآلخري�ن فتتدمر نفس�ية الطال�ب ويعزف عن الدراس�ة، 
ويقوده إلى التفكير في طريقة يتهرب من التخصص بعد 

فوات األوان”.
وعن دور اإلدارة المدرسية في عملية االختيار تقول “أوال 
بتوجي�ه من ال�وزارة توضع خطة لمدة ع�ام في التوجيه 
المهن�ي وتعق�د المحاض�رات والمش�اغل واالس�تضافة 
ألصحاب التخصصات المتنوع�ة، ويتواصل الطلبة معهم 
ويت�م تب�ادل الزي�ارات بي�ن الم�دارس الش�املة وت�وزع 
المناش�ير والماحظات حتى يتمحص االهل والطلبة في 
خياراته�م، ويكتب�ون خياراته�م بدقة ويوق�ع ولي االمر 
على رغبة ابنه ومع ذلك يتراجع االهل في الفترة الحرجة 
لبدء الدراس�ة”.وتضيف ل�كل تخصص طبيعت�ه الخاصة 
والوض�ع العائل�ي والم�ادي واالقتص�ادي واالجتماع�ي 
وحاجة الس�وق الفعلي�ة من التخصصات، وعلى األس�رة 
اختيار ما يتناس�ب وقدرات التخصص المطلوبة، منوهة 
إل�ى أنه “ال يوجد ن�درة في أي تخص�ص والجميع يبحث 
عن مصدر دخ�ل واليوجد وظائف مكتبية فا بد ان يكون 

التخصص متسقا مع رغبة الطالب”.

أرس تفرض ختصصات دراسية عىل أبنائها دون االعتبار مليوهلم

بعد أن جلس�ت رنا علي “34 “ سنة،تفكر بسبب انقطاع 
أخيه�ا التوأم عنه�ا والذي تعده أقرب وأح�ب الناس على 
قلبه�ا وتربطه�ا به عاقة وثيق�ة، علمت م�ن أحد أفراد 
العائل�ة أن خ�اف ابنها الصغير مع ابن�ه من نفس عمره 
على س�بب ال يذكر كما وصفته، كان وراء انقاطعه عنها 

لشهران.
رنا ش�عرت بحزن كبير فكيف يمكن ألطفال اختلفوا مع 
بعضهم البعض على أمور طفولية أن يزرعوا الخاف بين 

األخوة، باعتبار كل واحد منهم يجد ابنه على حق..
تق�ول “ال أعرف كيف وصلت األمور بنا الى هنا لنتحارب 
أنا وأخي توأم روحي أكثر من ش�هرين، بسبب خاف قام 
به طف�ان بلحظة وع�ادوا في اليوم الثاني وكأن ش�يئا 
لم يكن، وكيف س�محنا لنفس�نا أن ته�دد عاقتنا بعضنا 

البعض”.
المش�كلة وفق رنا، هو أن أخاها يخاف على ابنه بطريقة 
جنونية وال يريد لشخص أن يمسه ذلك األمر جعله يتدخل 
بكل ش�يء يخصه وحت�ى يعلق على طبيع�ة الكام الذي 
يوجه�وه األطفال لبعضهم، الفتًة الى أن ذلك هو ما جعل 
األمور تتأزم بينهم بعد أن قررت يومها أن تقف مع ابنها 
ل�ه كما يقف ه�و البنه م�ا جعلهم يتخاصم�ون كل هذه 

المدة.
ولع�ل رنا ليس�ت وحدها الت�ي اختلفت مع ابنها بس�بب 
مش�اكل بين األطف�ال، فابراهيم محس�ن ق�رر أن يأخذ 
موقف�ا لصالح ابنت�ه يترتب عليه أن يق�وم بتوبيخ أغلب 
إخوته واالنقطاع عنهم مدة طويلة وكأن شيئا كبيرا جداً 

حدث بينهم.
ابراهيم بعد أن مسك هاتف ابنته واطلع على الحوار الذي 
يجمعها بأطفال العائلة على جروب “الواتس أب” غضب 
م�ن احد األطف�ال ألنه قام بش�تمها مرات عدي�دة، وهو 
األم�ر الذي جعله يغضب كثي�راً من أطفال العائلة ويقوم 
باالجتم�اع بأهاليه�م وتوبيخهم بكام ق�اس، وأنهم لم 

يعرفوا كيف يربون أبناءهم ويهذبونهم.
يق�ول ابراهي�م “ال أحب أن يهين أي ش�خص أبنائي فهم 

أغلى ما أملك حتى لو كانوا أهلي والذين تربطهم بي عاقة 
متينة جداً، وعليهم أن يربوا أبناءهم بطريقة جيدة ألنني 
قد أخسر أي انس�ان مقابل أطفالي”.ويرى االختصاصي 
االجتماعي د. حسين الخزاعي أنه ال يوجد أي مبرر يؤدي 
ال�ى حدوث أي خافات بين األس�ر أو الجيران أو األقارب 
بس�بب خافات األطفال، الفتا إلى ضرورة االحتكام الى 
العقانية والصب�ر والتأني والتس�امح والطيبة، فدخول 
األطف�ال كمس�بب للمش�اجرات بين األس�ر يعد س�لوكا 
مس�تهجنا. غير أن السبب الرئيس�ي فيه هو تحيز األهل 

ألبنائهم، وان أبناءهم على خلق وعلى تربية حسنة.
ويضي�ف أن األطفال يلج�أون ألهلهم لطل�ب الحماية ما 
يجع�ل األه�ل يعتب�رون أن أطفاله�م مظلوم�ون، فضا 
ع�ن مبالغتهم بوصف الحدث ال�ذي جرى وتهويل القصة 
وعدم ايصال الصورة على حقيقتها لكي يبرروا سلوكهم 

ويهربوا من العقاب.
إل�ى ذلك يقومون في كثير من االحيان باختراع القصص 
والرواي�ات والحكايات ليضمنوا ع�دم تعرضهم للعقاب، 
الفت�ًا الى أن�ه يجب أن يك�ون التدخ�ل ايجابي�ا ويتركوا 
األطف�ال ليحل�وا مش�اكلهم وحده�م دون أي تدخل من 
الكب�ار، وعليه�م عدم تصدي�ق الروايات الت�ي تصدر من 
األطف�ال وع�دم االنفع�ال والتوتر م�ن األهل والتس�لح 
بالصب�ر ومهاراته.ف�ي حي�ن يعد االختصاصي األس�ري 
أحم�د عبد الل�ه أن هذه من األم�ور المضحك�ة المبكية، 
خصوص�ا عندما يصل األمر الى مرحلة تتس�بب بقطيعة 

الكبار ولسنوات.
ويش�ير الى أن المشكات تحتاج الى حل ومن الخطأ أخذ 
الكبار لمواقف كبيرة وهي ال تستحق، مبيناً أن المشكات 
التي بسبب األطفال عادة ما تكون هي رأس جبل الجليد.

ويضي�ف عبدالله أن االصدق�اء والعائ�ات الذين تنقطع 
عاقاتهم بسبب مشكات األطفال إما أن تكون عاقاتهم 
هشة وغير متينة أو أنهم يفتقدون لمهارات حل الخافات 

بينهم. 
ويج�ب أن يتم التعامل مع المش�كلة الحاصلة فقط دون 

فت�ح ملف�ات قديمة واالتف�اق على أنهم 
يري�دون ح�ل المش�كلة ولي�س اعتب�ار 
حس�ابات  لتصفي�ة  فرص�ة  المش�كلة 

قديمة. وف�ي ذلك يذه�ب االختصاصي 
النفس�ي التربوي د. موسى مطر 

أن ه�ذا الموض�وع ينت�ج لدى 
أف�راد وأس�ر لديه�ا خلل في 

بيئتهم النفسية، 
ك�ون األش�خاص الذين على 
مستوى من الوعي والثقافة 
والت�وازن النفس�ي ال ينتج 
بينهم ذلك.ويضيف أنه يجب 
على األخ�وة أن ال ينتظروا 
بعضهم على أي مش�كلة أو 

أن يك�ون عندهم حساس�ية 
زائ�دة ك�ون ذل�ك ناتج�ا عن 

عدم الوع�ي وعدم القدرة على 
التكيف االجتماعي.

ويش�ير مط�ر ال�ى أن األس�رة 
تربطه�م عاقات أمت�ن وأقوى، 

واذا األطف�ال اختلف�وا عليهم أن 
يتحاوروا معه�م ويعلموهم كيف 
يحبون بعضهم وكيف يكون اإليثار 
والمحب�ة وه�ذا يحدث في األس�ر 
الصحيح�ة المتوازن�ة نفس�ياً.غير 
أن م�ا يحدث بي�ن العائات اآلن هو 
نتاج اسقاطات نفسية وعدم توازن 
نفس�ي يس�قطونه عل�ى عاقاتهم، 

مبين�اً أن ه�ذه اش�كالية تعم�ل على 
تفكيك األس�رة والمجتمع وتربي عند 
األطفال س�لوكيات س�لبية ال تناسب 

المجتمع.

قضى السيدس�عيد ال�راوي فترة من عمره 
وهو يتضرع إل�ى الله أن يرزقه ولدا يكون 
س�ندا له ولزوجت�ه ولبنات�ه الخمس، وما 
إن قدم ابنه لم تس�عه الفرح�ة وحمد الله 

كثيرا.
اال أن ال�راوي تفاج�أ مع مرور الس�نوات 
بأن الرجل ال�ذي كان يريده ابنا له “مدلل” 
ومتعلق بأمه وشقيقاته، وال يندمج إال في 
الحديث معهن، وال يخرج مع الشباب، حتى 

إن هوايات واهتمامات الشباب ال تعنيه.  
يقول الراوي “أش�عر بخيبة أمل ال توصف 
فخوفنا واهتمامن�ا المبالغ فيه جعل ابني 
الوحيد يبقى في المن�زل مع اخواته وأمه 
ويكتس�ب عاداتهن كلها بعيدا عن الشباب 
وصفاتهم”، متابعا “تلك التنش�ئة “جعلته 
ال يس�تطيع االندم�اج مع الرج�ال وال في 

مجالسهم وكل ما يستهويه”.
ويضي�ف “حاول�ت دمجه م�ع الرجال من 
خال إخراجه للعمل واالحتكاك مع الناس 
اال أن�ه ال يكمل الش�هر حتى يعود ويجلس 

في المنزل بين شقيقاته”.
تعاني أسر من تنشئة الطفل الوحيد وسط 
إناث، حيث تفرط في حمايته ودالله، ومن 
ثم تشكو الحقا عندما يكبر من سلوكياته 
وطباعه، حيث ينش�أ في الغال�ب ال يعتمد 

عليه.
نه�اد الس�عيد واح�دة أخ�رى أنجبت ثاث 
بن�ات وول�دا واح�دا، وأحاط�وه برعاي�ة 
وحب وحنان ال يوص�ف، مبينًة أنها كانت 
ت�رى أن العاق�ة الت�ي تربطه بش�قيقاته 
من حنان ومحبة ومش�اركة في كل شيء 

“ايجابية”.
اال أن�ه فيما بع�د تبين لها العك�س وبدأت 
تاح�ظ أن بناته�ا يتحدث�ن مع�ه بش�تى 
المواضي�ع ويمزح�ن مع�ه بطريق�ة كما 
ل�و كان أخته�ن الرابع�ة، األمر ال�ذي بات 
يعت�اد عليه ويج�ده “طبيعيا ج�دا”، وفق 
س�عاد التي تقول “الحظت مع األيام أنه ال 
يندمج بأي ش�يء يخص الش�باب وعندما 
يحضر رج�ال لزيارة أبي�ه يختبئ بالداخل 
مثل ش�قيقاته، وال يحاول مس�اعدة والده 
بش�يء”، باإلضافة ال�ى أن طريقة كامه 

“ليس�ت رجولية على اإلطاق ويس�تخدم 
كثيرا من الحركات والكلمات األنثوية”.

وتتاب�ع أن ه�ذا األم�ر ب�ات يس�بب له�ا 
مش�كلة كبي�رة ويؤرقها، خصوص�اً وأن 
زوجها مس�تاء كثيرا منه ويرمي كل اللوم 
عليه�ا حيث يتهمها بأنها الس�بب في هذه 

التنشئة.
االختصاصي االجتماعي د. حس�ين مزهر 
يذه�ب إلى أن�ه من الواض�ح أن األصل في 
األش�ياء ه�و الت�وازن اال أن الواق�ع الذي 
تعيش�ه مثل هذه الح�االت، أن هناك غيابا 
في مصادر إكس�اب هذا الش�اب سلوكيات 

أقرب الى األنثوية منها الى الرجولة.
ولعل العامل األس�اس هو أن تش�رب الولد 
ألنماط التنش�ئة يتم بصورة غير متوازنة؛ 
إذ إن تواج�د البنات ف�ي المنزل برفقة األم 
حي�ث األب خ�ارج البيت، ق�د تؤثر في هذا 
الش�اب ال�ذي ينش�أ “رقيق اللغ�ة وأحيانا 

الزي”. 
واألهم من ذلك، وفق مزهر، الفرص القليلة 
الحتكاك�ه مع أقران�ه في الش�ارع، مبيناً 
أن ه�ذا الش�خص يتم التعلق ب�ه كثيراً من 

قبل األم واألخ�وات، فيظهر تأثيرهن على 
قرارات االب�ن الذكر بافت�راض أنه الوحيد 
بينه�ن وكأن ه�ذا يس�مح له�ن بمصادرة 

خياراته.
وبالتال�ي فإن الزوجة لمث�ل هذا النوع من 
الش�باب تتأث�ر بق�رارات عدي�دة م�ن األم 
واألخوات، وله�ذا نجد أن ش�خصية االبن 

“هادئة وانسحابية وليست مواجهة”.
ويعتبر مزه�ر أن المهم هو أن ينتبه األهل 
الى هذه األمور ويس�عوا ال�ى وضع االبن 
الذك�ر في ه�ذه الحالة تح�ت االحتكاكات 
م�ع أبناء الجي�ران واالق�ارب واصطحابه 
ال�ى مجال�س الرج�ال، منوها إل�ى أن هذا 
الموق�ف يقوم على النمذج�ة ويعمل على 

تنويع مصادر التنشئة.
غي�ر أن أم محم�د ال ترى أن الول�د الوحيد 
يتأث�ر بالضرورة بصفات انثوية ألنه يربى 
بي�ن فتي�ات، فه�ذا يعتمد عل�ى دور األهل 
ف�ي التنش�ئة، وش�خصية االب�ن وتأث�ره 
بالمحيطي�ن، مبين�ة أن هن�اك عائات كل 
أبنائه�ا ذك�ور وم�ع ذلك يك�ون منهم من 

يتصرف تصرفات انثوية.

وفي ذلك يق�ول االختصاصي النفس�ي د. 
سعد محمود هادي  إن اإلنسان دائماً وليد 
البيئة التي لها تأثير كبير خصوصاً األسرة 
التي ه�ي البن�اء األول، بالتالي ف�إن الولد 
الذي يربى بين البنات ولم تنتبه له األس�رة 
من البداية وتدرك ذلك، “تكون دائماً ميوله 

ورغباته مثل الفتيات”.
ويتابع هادي تنعكس التصرافات األنثوية 
على ش�خصية الولد”، الى جانب أن كل من 
ف�ي البي�ت يعملون عل�ى تدليل�ه وبالتالي 
س�يكون عن�ده “اس�تقواء لك�ن بطريقة 

أنثوية وليست رجولية”.
ويش�ير إل�ى أن ذلك س�يولد عن�ده الكثير 
وس�ينعكس على ش�خصيته؛ حيث يصبح 
عنده ت�دن في مفهوم ال�ذات وتظهر عليه 
عام�ات التردد وعدم امت�اك القدرة على 
االندماج مع المجتمع وخصوصاً الرجالي، 
باالضاف�ة الى ع�دم الثق�ة بالنفس وعدم 

امتاك الجرأة الازمة.
ويضيف هادي  الى أن ش�خصية هذا الولد 
تميل ال�ى األنوثة أكثر من حيث اهتماماته 
وطبيعة حديثه وكل ما يتعلق به، حيث إنه 

ال يندمج في مجتمع الرجال وال تستهويه 
جلساتهم كونه لم يعتد عليها.

ويعتبر : أنه من واجب األسرة أن تعمل على 
تنمية قدرات وشخصية الولد في مثل هذه 
الحاالت بش�كل مختلف وه�ذا كله منصب 
عل�ى األب من�ذ الطفول�ة كأن يصحبه الى 
مجال�س الرجال وكل ما يس�اعد على بناء 

شخصيته بطريقة بعيدة عن االنوثة.
األس�ري  االختصاص�ي  ي�رى  ف�ي حي�ن 
أحم�د عبدالله أن الطف�ل الوحيد بين بنات 
ف�ي الغال�ب ينش�أ بمجموع�ة تصرف�ات 
أنثوية بحك�م النمذجة الت�ي يتعرض لها، 
فاألحادي�ث الت�ي ت�دور م�ن حول�ه ه�ي 
أحادي�ث باهتمامات أنثوي�ة، خصوصا لو 
كان الطف�ل ه�و الطفل األصغ�ر فهو في 
الفعل له أكثر من أم ترعاه وهذه الرعاية ال 

بد وأن تترك أثرا في شخصيته. 
بالتال�ي فإن األم�ور التي قد تك�ون عليها 
شخصية الطفل هي أن يكون له اهتمامات 
أكثر في العاقات البش�رية، وميل للحديث 
والح�وار، والخوف من بع�ض األمور التي 

تخشاها الفتيات.
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وفي كان�ون الثاني )يناير( قال 
وزير الخزان�ة األمريكي، جاك ليو: 
“كن�ت دائما أق�ول )...( إن ارتفاع 
سعر الدوالر جيد بالنسبة للواليات 

المتحدة”.
ال�دوالر اآلن لي�س قوي�ا كم�ا 
كان من قبل. لك�ن في الوقت الذي 
يجتم�ع فيه االحتياط�ي الفيدرالي 
األسبوع المقبل لتحديد موعد رفع 
أسعار الفائدة، يسيطر الدوالر على 
اهتمامه. وه�ذا ألن تركيزه تحول 
من القلق بش�أن أثر الدوالر القوي 
عل�ى االقتصاد األمريك�ي إلى أثره 

على بقية العالم.
يبتع�د ال�دوالر اآلن مس�افة ال 
بأس بها عن المستويات المرتفعة 
التي حققه�ا خالل طف�رات الربع 
األول. تل�ك االرتفاعات التي اقترب 
فيها الدوالر بب�طء من التعادل مع 
الي�ورو، ربما تمادت بش�كل كبير، 
بحس�ب ماثيو كوب�ون، وهو مدير 

صندوق في كولومبيا ثريدنيدل.
لقد كانت “العاصف�ة المثالية” 
األمريك�ي،  باالقتص�اد  للثق�ة 
المترافق�ة م�ع برنامج التس�هيل 
النق�دي م�ن قب�ل البن�ك المركزي 
األوروبي � والناتجة عنه � هي التي 
جعلت ال�دوالر يتجاوز المس�توى 
ال�ذي يمك�ن مع�ه أن يض�ع المرء 

نطاقا لقيمته العادلة.
وأتاحت قوة الدوالر االحتياطي 
الفيدرال�ي فرصة للتفك�ر، والقلق 
بشأن التأثير على شركات التصدير 
أرب�اح  موس�م  وكان  األمريكي�ة. 
الشركات األمريكية مليئا بعناوين 
المتعلق�ة باألثر الس�لبي  األخب�ار 
لل�دوالر القوي على ش�ركات مثل 
ناي�ك، وجونس�ون آند جونس�ون، 

وبروكتر آند جامبل.
وبم�ا أن ال�دوالر اآلن أضع�ف، 
ف�إن المنطق يق�ول إن القلق يجب 
أن يخف، وبالتالي إفس�اح المجال 
أم�ام االحتياط�ي الفيدرال�ي لرفع 

األسعار.
لالحتياط�ي  بالنس�بة  لك�ن 
الرف�ع  ع�دم  أس�باب  الفيدرال�ي 
تفوق�ت عل�ى األس�باب الموجب�ة 
للرفع. الس�بب األول هو أن ضعف 
ال�دوالر ربم�ا يك�ون عالم�ة على 
ضع�ف االقتص�اد األمريكي، حيث 
المس�توى  دون  التضخ�م  بق�ي 

المستهدف.

والس�بب الثاني ه�و أن الدوالر 
رغ�م ضعف�ه اآلن، يبق�ى قويا بما 
يكف�ي ليك�ون ل�ه أثر خطي�ر على 
أج�زاء أخ�رى م�ن العال�م، وعلى 
وجه التحديد األسواق الناشئة، ألن 
رأس الم�ال يتدفق م�رة أخرى إلى 
الواليات المتح�دة والصين تتحرك 

نحو خفض قيمة الرنمينبي.
وهذا يقودنا إلى السبب الثالث: 

كيف يمكن أن يؤثر ضعف األسواق 
الناش�ئة عل�ى الوالي�ات المتحدة، 
مبقيا على تدني مس�توى التضخم 
ومس�ببا الضرر ألس�واق األسهم؟ 
يقول س�تيفن إنجالندر، من سيتي 
جروب: “ينظر االحتياطي الفيدرالي 
إل�ى كيف أن أثر ال�دوالر على بقية 
أج�زاء العالم ف�ي نهاي�ة المطاف 
يمكن أن يعود بالنفع على الواليات 

المتحدة من خالل األسواق المالية، 
أو مباشرة من خالل اقتصاد عالمي 

أضعف بكثير”.
وعل�ى رأي ب�ول المب�رت، من 
ش�ركة إنس�ايت لالس�تثمار، فإن 
الفيدرال�ي  االحتياط�ي  مش�كلة 
ليس�ت هي أن االقتص�اد األمريكي 
أقل قوة مما كان عليه بقدر ما هي 
أن “الكثي�ر من بقية أج�زاء العالم 

في حالة ضعف بالتأكيد”.
واحد م�ن المؤش�رات على هذا 
هو كيفي�ة ت�داول ال�دوالر مقابل 
فئ�ات العم�الت المختلف�ة. فف�ي 
فصل الربيع كان أداء الدوالر قويا، 
وهي فترة ألقى فيها منافسوه من 
العمالت األجنبية في مهب الرياح.

لكن ف�ي حين عمل على اجتياح 
عم�الت األس�واق الناش�ئة، إال أنه 

ضُع�ف مقابل أقران�ه األثقل وزنا، 
اليورو والي�ن على وج�ه التحديد. 
بتعام�الت  جزئي�ا  يرتب�ط  وه�ذا 
العمالت، ف�ي الوقت ال�ذي تتفكك 
فيه ت�داوالت تج�ارة المناقلة. مع 
ذل�ك، يق�ول كوبون، تبدو الس�وق 
أقل اس�تعدادا مما كان�ت عليه قبل 
الصيف لالندفاع نحو تداول الدوالر. 
ويضيف أن هناك المزيد من حركة 

األس�عار ذات االتجاهي�ن. “تداول 
ال�دوالر أصب�ح ذو طبيعة تكتيكية 
أكثر - أنه تحرك باتجاه نظرة تركز 
عل�ى من هو الذي س�يكون الالعب 
الضعيف الهامش�ي بدال من الالعب 

القوي الهامشي”.
واألم�ر لي�س مج�رد أنن�ا ل�م 
نعد نس�مع عب�ارة “ق�وة الدوالر” 
مثلما كنا نس�معها في وقت سابق 
من ه�ذا الع�ام. لق�د كان “التباين 
االقتصادي” مشتعال في وقت مبكر 
م�ن ع�ام 2015. وب�دا واضح�ا أن 
المتحدة المضي  الوالي�ات  بإمكان 
قدما في دورة التشديد الكاملة، في 
حي�ن تتخلف بقية العالم، بحس�ب 
ما يقول كوب�ون. لكن قوة الدوالر 
مقابل العال�م النامي “عملت فقط 

على إبراز المشاكل هناك”.
إذا كان هذا الربط - بين الواليات 
المتح�دة وبقية أجزاء العالم، وبين 
ال�دوالر والعمالت األخ�رى - يثير 
الفيدرال�ي  االحتياط�ي  مخ�اوف 
بش�كل كبير، فهل س�يكون مهتما 
رف�ع  ي�ؤدي  أن  باحتم�ال  أيض�ا 
األس�عار في الواليات المتحدة إلى 
زيادة سعر الدوالر، وبالتالي إلحاق 
المزيد من األلم باألسواق الناشئة؟ 
ينبغي أن يكون مهتما. كانت بداية 
دورات رفع األسعار السابقة تميل 
إل�ى دف�ع ال�دوالر إلى أدن�ى، لكن 
هذا ل�ن يحدث هذه المرة، بحس�ب 

المبرت.
أوال، ش�هدت الدورات الس�ابقة 
دوال أخرى تح�ذو حذو االحتياطي 
الفيدرالي. أما هذه المرة، فقط بنك 
إنجلت�را في وض�ع يمِكنه من رفع 
األس�عار. لذلك، كما يقول المبرت: 
الفيدرال�ي  االحتياط�ي  رف�ع  “إذا 
األسعار، فقد يفعلون ذلك من تلقاء 

أنفسهم”.
من جانب آخر، شهدت الدورات 
الس�ابقة وجود ال�دوالر في اتجاه 
هبوطي قوي قبل ارتفاع األسعار. 
ه�ذه الم�رة يتب�ع ال�دوالر اتجاها 
صعوديا. اتجاه الدوالر قوي “ليس 
فقط بسبب القوة النسبية لالقتصاد 
األمريكي، وإنما بسبب التحسينات 
الهيكلية في الحس�ابات الخارجية 
األمريكي�ة”، بحس�ب المبرت. تلك 
العناوي�ن المتعلقة بالدوالر القوي 
هي اآلن في وضع البث واالنتش�ار 

مرة أخرى.

حديث »الدوالر القوي« يعود مع تكهنات رفع الفائدة
       روجر بليتز 

للح�شول على دليل تقريبي جاهز الأثر الدوالر على االقت�شاد االأمريكي، األق نظرة يف “جوجل ترندز” على تكرار عناوين االأخبار التي حتتوي م�شطلح “الدوالر القوي” على مدى ال�شهور الـ 
12 املا�شية. بعد الو�شول اإىل بع�ض م�شتويات ذروة طفيفة يف نهاية عام 2014، هناك طفرة كبرية يف نهاية كانون الثاين )يناير(، وحتى طفرة اأكرب يف منت�شف اآذار )مار�ض(. من ثم ينخف�ض 
ب�شكل حاد يف ني�شان )اأبريل(، ويتعرث بعد ذلك خالل ف�شل ال�شيف. اإن ب�شمة الدوالر على عقلية �شناع ال�شيا�شة االقت�شادية وال�شيا�شيني ورجال االأعمال االأمريكيني كبرية وعميقة. خالل 

االأوقات التي حدثت فيها تلك الطفرات، بدا اأن قوته تعك�ض قوة االقت�شاد االأمريكي، التي بدورها اأثارت احلجة ل�شالح رفع االحتياطي الفيدرايل الأ�شعار الفائدة.

    جيمس كينج وجوناثان ويتلي

الناش�ئة غارقة  ه�ل األس�واق 
بالفعل ف�ي “أزمة”؟ مس�ألة متى 
ُيمك�ن تطبي�ق ه�ذا الوص�ف على 
حظوظ األسواق الناشئة الُمتفّككة 
أكث�ر م�ن مج�رد مس�ألة نظرية. 
كلم�ة “أزم�ة” لديه�ا طريق�ة في 
المستثمرين  بين  التصّورات  تثبيت 

والتنفيذيين وصّناع السياسة.
لك�ن الكلمة ب�دأت تطف�و على 
الس�طح. دوميني�ك روس�ي، كبير 
لالس�تثمار  العالميي�ن  اإلداريي�ن 
ف�ي ش�ركة فيديليت�ي ويرل�د وايد 
إنفستمينت، التي تستثمر 290 مليار 
دوالر لعمالئه�ا، أش�ار إل�ى “أزمة 
أس�واق ناش�ئة” في “فاينانشيال 
تايم�ز”. كذل�ك األس�بوع الماضي 
أصدر معهد التموي�ل الدولي، وهو 
جمعي�ة ذات تأثي�ر ف�ي الصناعة، 
تقري�راً يق�ول إن االنخف�اض ف�ي 
أس�هم وعمالت األس�واق الناشئة 
تع�ادل  مس�تويات  إل�ى  “وص�ل 

مستويات األزمة”.
آخ�رون  ُمحلل�ون  هن�اك 
يعترض�ون، وحت�ى بع�ض الذي�ن 
حريص�ون  الوص�ف  يس�تخدمون 
عل�ى تعديل�ه. يق�ول المعترضون 
الموج�ة  بي�ن  الكبي�ر  الف�رق  إن 
الحالية من ضعف األسواق الناشئة 
أواخر  اآلس�يوية” ف�ي  و”األزم�ة 
التس�عينيات - االنهيار االقتصادي 
الذي نشأ في العالم النامي - هو أن 
هذه الواقعة تطّورت على مدى عدة 
أشهر، في حين أن األزمة اآلسيوية 

كانت صدمة مفاجئة.
رئي�س  لوبي�ن،  ديفي�د  وق�ال 
اقتصاديات األس�واق الناش�ئة في 
س�يتي ج�روب: “باللغ�ة الطبّي�ة، 
حال�ة المري�ض ُمزمن�ة، وليس�ت 
حادة”. وأضاف: “األسواق الناشئة 

لديه�ا مش�كلة دائم�ة َتنُت�ج ع�ن 
اثنتين من الصدم�ات التي ال ُيمكن 
عكس�هما. األولى هي نهاية عصر 
شهد نموا سريعا يقوده االستثمار 
في الصي�ن. واألخ�رى تراجع نمو 
التجارة العالمية إلى مس�تويات لم 

نشهدها منذ جيل”.

ه�ذه  الت�وأم  الضع�ف  نق�اط 
تعطين�ا س�مة ممي�زة للتعري�ف. 
الضيق الحالي في األسواق الناشئة 
كان مدفوع�اً حت�ى اآلن من ضعف 
االقتص�اد الحقيق�ي أكث�ر مما هو 

من ضغوط األسواق المالية.
المالي�ة  وف�ي أعق�اب األزم�ة 

الديناميكي�ة   ،2009  /2008 ع�ام 
ف�ي اقتصادات األس�واق الناش�ئة 
س�اعدت في جّر العال�م مرة أخرى 
إل�ى النم�و، بينما اس�ُتنِزف الزخم 
اآلن تقريباً. وفي النصف األول من 
هذا العام أصبحت األسواق الناشئة 
لنم�و  الصاف�ي  الخص�م  بمثاب�ة 

التجارة العالمي�ة للمرة األولى منذ 
عام 2009، بحسب بيانات جمعتها 
ش�ركة أكس�فورد إيكونوميك�س 

لألبحاث.
المحل�ي  النات�ج  حي�ث  وم�ن 
اإلجمالي، من المرجح أن ينخفض 
نم�و األس�واق الناش�ئة إل�ى 3.6 

ف�ي المائة ه�ذا العام، وه�و أدنى 
مس�توى من�ذ ع�ام 2001 - إذا تم 
اس�تثناء أزمة ع�ام 2008 /2009 
التي نش�أت في الواليات المتحدة، 
صدم�ة  بمثاب�ة  كان�ت  وبالتال�ي 
خارجية بالنسبة لألسواق الناشئة. 
لكن التأثير على اقتصادات األسواق 
الناشئة الُمصّدرة للسلع األساسية 
شديد بش�كل خاص، مع انخفاض 
المحل�ي  النات�ج  نم�و  متوس�ط 

اإلجمالي بسرعة نحو الصفر.
كبي�ر  ش�يرينج،  ني�ل  وق�ال 
خب�راء اقتصاد األس�واق الناش�ئة 
في ش�ركة كابيت�ال إيكونوميكس 
في نيوي�ورك: “ه�ذا ليس تك�راراً 
لسلسلة الموجات التي انتشرت في 
جميع األس�واق المالي�ة في العالم 
في أواخ�ر التس�عينيات وأدت إلى 
اإلخفاق�ات المصرفي�ة الش�املة. 

إنها أزمة نمو”.
والح�ظ أن جزءا من تلك األزمة 
كان بس�بب ضعف الطل�ب: عكس 
تدّفق�ات رأس الم�ال، وانخف�اض 
أس�عار السلع األساس�ية، وتباطؤ 
نم�و االئتم�ان. وجزء آخر بس�بب 
المش�كالت الهيكلي�ة م�ن جان�ب 
العرض، مثل س�وء توزيع الموارد 
ف�ي الصي�ن، واس�تمرار انخفاض 
البرازيل وروس�يا،  االس�تثمار في 
الهن�د  ف�ي  الُمف�رط  والتنظي�م 

والمكسيك.
وأض�اف: “نع�م، هناك نش�اط 
كالغث�اء في بعض األس�واق. نعم، 
تركيا تب�دو ضعيفة. نعم، س�أقلق 
بش�أن عجز الحس�اب الجاري في 
جن�وب إفريقيا. لكن ل�ن يتم محو 
االقتص�ادات بالطريق�ة التي كانت 
عليها األرجنتي�ن في عام 2001 أو 
البرازي�ل ف�ي ع�ام 1999. نحن لم 
نشهد ذلك األلم الحقيقي المفاجئ. 

هذا يعتبر بمنزلة تحّرك بطيء”.

المدي�ر اإلداري  ديفي�د هون�ر، 
في بان�ك أوف أميركا ميريل لينش، 
قال إن اقتصادات األسواق الناشئة 
ُتعان�ي موج�ة انكماش�ية ت�ؤدي 
إلى انخف�اض نمو النات�ج المحلي 
اإلجمالي وإلى عملية بيع س�ريعة 
لألس�هم والعمالت. لكنه يتساءل: 
“الشيء نفسه ينطبق على أستراليا 

وكندا. فهل هما في أزمة؟”.
القول، بحسب هونر،  وخالصة 
ه�ي أن�ه ال توج�د أي�ة أزم�ة ف�ي 
األسواق الناش�ئة طالما العجز عن 
س�داد الديون ال ُيصبح مصدر قلق 

كبير.
وقال: “فيما يتعلّق بتلك المسألة، 
أس�واق االئتمان ال ت�زال متفائلة، 
وكذلك نحن”، ُمشيراً إلى أن الديون 
الس�يادية أصغ�ر بكثي�ر بالنس�بة 
إلى احتياطي�ات النقد األجنبي مما 
كانت عليه خالل األزمات الس�ابقة 
في األس�واق الناش�ئة. وأضاف أن 
استدامة ديون الشركات كانت أكثر 

إثارة للقلق.
االحتياط�ي  أن  احتم�ال  لك�ن 
الفيدرال�ي قد يرفع أس�عار الفائدة 
للمرة األولى منذ عام 2006 ُيضيف 
ع�دم اليقين إلى توّقعات األس�واق 
ت�ران،  القاتم�ة. هون�ج  الناش�ئة 
العضو الُمنت�دب في معهد التمويل 
الدول�ي، يق�ول إن احتمال تش�ديد 
السياس�ة النقدي�ة ف�ي الوالي�ات 
المتح�دة أدى إل�ى تدّفقات خارجة 
كبي�رة ل�رأس الم�ال من األس�واق 
الناشئة، على الرغم من تباطؤ نمو 

اإلنتاجية في األسواق الناشئة.
وقال تران: “إن الرياح الُمعاكسة 
اليوم أكثر حّدة مما كانت عليه في 
األزمة اآلس�يوية. عل�ى الرغم من 
أن الصعوب�ات أقل ح�ّدة مما كانت 
عليه قبل 15 عاماً، إال أنها س�تكون 

طويلة أكثر”.

مشاكل االقتصاد تفاقم علة األسواق الناشئة
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يرس محافظ�ة البرصة / مديرية العقود 
الحكومية إعالن الوجبة الثانية و العرشين   
لعام 2015  والخاصة ب� قطاع)بلديات(

ضم�ن تخصيص�ات  )برنام�ج تنمي�ة 
األقالي�م( فع�ى الراغبني م�ن الرشكات 
األجنبي�ة واملحلي�ة واملقاول�ني من ذوي 
الخربة واالختص�اص مراجعة محافظة 
العق�ود الحكومية/  الب�رصة )مديري�ة 
قس�م التعاقدات( الكائ�ن يف بناية ديوان 
املحافظ�ة ل�رشاء مس�تندات املناقص�ة 
)التندر( بسعر غري قابل للرد ومبني إزاء 
املناقصة اعتبارا من يوم الثالثاء املصادف 
2015/9/15 علم�ا إن آخر موعد إليداع 
العطاءات الساعة الواحدة  ظهراً من يوم 
الخميس املص�ادف 2015/10/15علما 
انه قبل ذلك سيعقد مؤتمر خاص باإلجابة 
عى استفسارات املشاركني يف املناقصات 
بمق�ر دي�وان محافظة الب�رصة يف تمام 
الس�اعة الحادية عرش صباح�اً من يوم 

الخميس املصادف 2015/10/8
 وبحضور ممثيل الرشكات املتقدمة خالل 
فرتة الفتح عى أن يتضمن العطاء املقدم 
ثالثة ظروف داخل ظ�رف واحد  تحتوى 

عى ما ييل
1- ظرف يتضمن العرض التجاري . 

2-  ظرف يتضمن العرض الفني . 
 3- ظ�رف يتضمن كافة املستمس�كات 

املطلوبة :
رشوط التقديم :

أ- يلت�زم مقدم العط�اء بتقديم تأمينات 
أولية بمبلغ مقطوع بنسبة 1% من الكلفة 
التخميني�ة للمرشوع عى ش�كل خطاب 
ضمان أو صك مصدق أو سفتجة نافذ إىل 
ما بعد انتهاء مدة نفاذية العطاء املحدد يف 
وثائق املناقصة والتي تم تمديدها بمدة ال 
تقل عن 28 يوما  صادر من مرصف معتمد 

The province of Basra / Directorate of 
government contracts is pleased to  announce  
the twenty - two  group for 2015 of the sector  
)municipalities(  within the allocations of 
)regions development program(. Thus, the 
interested specialized foreign and local 
companies and contractors should attend 
Basra Governorate Directorate of government 
contracts /Contracts Department( located in 
the governorate office  to  purchase tender 
documents  in a non-refundable price that is 
explained in front of the tender starting from 
Tuesday   on 15/9/2015  noting that the last 
date for submitting proposals is Thursday  
on  15/10/2015 at 1:00 pm knowing that 
a special conference will be held to reply 
bidders' questions about the tenders at the 
Basra Governorate office  on  eleven o'clock on 
Thursday  8/10/2015
 in the presence of representatives of presented 
companies during the Opening period   that 
includes the three envelopes of the tender 
submitted in one envelope
contains the following
1 –An envelope includes commercial offer.
2 – An envelope includes the technical offer.
3 – An envelope includes  all the  required 
documents  :
Submitting  conditions :
A - The bidder is committed to submit a bid 
bond of 1% which is equal to the estimated 
cost for the project as a letter of credit, bank 
check or certified check and the expiry date 
of this bond should be after the validity of the 
specified bid in the tender documents that will 
be extended for no less than 28 days issued 
from a certified bank for all Iraqi provinces. 
Any bank statement would not be accepted 
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من عموم محافظات العراق وال تقبل أي 
أوراق تجارية عند تقديم العطاءات كما ال 
يقبل أي عذر بشأن تأخري دفع التأمينات 
اعاله عىل ان يكون خطاب الضمان موجه 
البصرة-  االول )محافظصة  الطصرف  اىل 
الحكومية(ويذكر فيه  العقصود  مديريصة 
اسصم ورقم املناقصة املعنية وأن ال يكون 
خطاب الضمان مرشوطاً وان يدفع حني 

الطلب
ب- يجصب أن يكون املتقدم لصرشاء تندر 
املناقصة وكذلصك مقدم العطاء إما املدير 
املفصوض للرشكة أو حاصصل عىل توكيل 
أو تخويل رسصمي من الرشكة بالنسصبة 

للرشكات األجنبية والعربية .
ج- يلتزم مقصدم العطاء بتقديم الكفاءة 
املالية للرشكة من خالل تقديم الحسابات 
الختاميصة للرشكصة  للسصنتني االخريتني 
)مربحة( كحد ادنى مصصادق عليها من 
قبل املحاسصب القانونصي للرشكة ومؤيد 

من قبل املرف . 
د- يلتصزم مقدم العطصاء بتقديم األعمال 
املماثلة من خصالل تقديم قائمة مفصلة 
باألعمصال التي قصام بتنفيذهصا مع بيان 
الجهة التي قام بالعمل لحسابها ويعتمد 
يف ذلك عىل الكتب الرسصمية الصادرة عن 
الجهصات الحكوميصة التصي تؤيصد القيام 
باألعمصال املحالة أو املنجزة عىل حسصب 

حالته.
ه- كتاب بصراءة الذمة من الهيئة العامة 
للرضائب / قسم الرشكات نسخة ملونة 

نافذة للرشكات املحلية.
و- حجصم االلتزام املايل مصن خالل تقديم 
قائمصة مفصلصة باألعمصال التصي يقصوم 
بتنفيذهصا حاليا والتي لصم تنجز بعد عند 
تقديم العطاء والجهة التي يقوم بالعمل 

لحسابها .
ز- تقديصم ما يؤيد الكفصاءة بالتنفيذ مع 
بيصان مؤهالت الجهصاز الفنصي واملعدات 

واآلليات التخصصية
ح- تلتصزم الرشكة بتقديم جصدول تقدم 

when  submitting the bid .Also, any apology for 
delaying the payments of the bond will not be 
accepted. 
The letter of credit should be addressed to 
Basra Governorate- directorate of government 
contracts and the bidder should  mention the 
name and the number of the specified tender 
in this letter of credit. Also, it should be 
unconditioned and paid when requested.
B - The bidder should be either the company 
authorized manager or a person  having an 
official authorization letter of the company in 
regard with foreign companies.
C – The bidder is committed to submit  financial 
capability via presenting the bank statement of 
the company for the last two years )profitable( 
at minimum assured by a legal accountant and 
a certified by the bank.
D – The bidder is committed to provide similar 
works through providing a detailed list of the 
works which he implemented with  referring 
to the party for which he worked ,and is based 
on the official letters issued by government 
al authorities that certify the awarded or 
implemented works according to the work type 
.  
E - clearance  letter from the GCT / companies 
department colored  copy valid for local 
companies. 
F – The amount of the financial commitment 
via providing a detailed list of the works that he 
is implementing and which are not completed 
yet  at the tender offer  and the party for which 
he works. 
G – presenting what provide the implementation 
efficiency and explaining the technical 
qualifications, equipment and specialized 
machines.
H- The company is committed to present a 
preliminary time schedule   of work progress 
on the condition that a detailed work schedule 
be presented after signing the contract to be 

www.almustakbalpaper.net

اعالنات19  العدد )1050(  الثالثاء 15 آيلول 2015



عم�ل أويل للم�روع عىل ان يت�م تقديم 
ج�دول عم�ل تفصييل بعد توقي�ع العقد 

لغرض املصادقة عليه.
ط- يف حالة اش�راك اكثر من مناقص يف 
تقديم عط�اء واحد لتنفي�ذ العقد تكون 
مس�ؤوليتهم تضامني�ة تكافلي�ة يف ذلك 
لتنفي�ذه ع�ىل ان يق�دم عقد املش�اركة 
مصادق عليه اصولياً مع العطاء مع تقديم 

كافة املستمسكات املطلوبة للركتني
ي- تقديم حركة مرصفية من قبل الركة 
املنفذة ) حركة أموال الركة يف املصارف 

لستة اشهر االخرية( 
 ) CD ( ك- تلتزم الرك�ة بتقديم قرص
يحتوي عىل جميع األوراق واملستمسكات 

املقدمة من قبل الركة
ل- عىل الركة تقديم كافة املستمسكات 

باللغة العربية و اللغة االنكليزية .
م- تلت�زم الركة بتقديم جميع الوثائق 
الخاص�ة بالرك�ة وبمديره�ا املفوض 
ووكالءه أو مخوليه مرجمة إىل العربية 
ومصدقة من قبل مرجم قانوني معتمد

مالحظة /عىل مقدمي العطاءات مراعاة 
ما ييل:؛

*أن يكون العرض نافذ حسب ما ورد يف) 
أ( من الفقرة ) 3( 

*أن تقوم الركة بتثبيت عنوان مكتبها 
مع أرقام الهواتف والربيد االلكروني عىل 

الظرف
*يتحمل من ترس�و علية املناقصة أجور 

النر واإلعالن 
*إذا ص�ادف ي�وم غل�ق املناقصة عطلة 
رس�مية يكون موعد الغلق يف يوم الدوام 

الرسمي الذي ييل يوم العطلة
* يخض�ع هذا اإلعالن إىل تعليمات تنفيذ 
العقود الحكومية رقم )2( لس��2014�نة 
وكاف�ة القوانني والتعليم�ات والضوابط 

النافذة 

* ال يجوز ذكر اي رشط أو تحفظ يخالف 

ما ذكر أعاله 

approved.
I- In case of  sharing of more than one bidder in 
presenting one bid to implement the contract 
)project(, both parties should be responsible 
to implement it on the condition that the join 
venture contract be presented assured with the 
bid. Also, all the required documents of both 
companies should be presented.
J – presenting a cash flow by executing 
company )the company cash flow  for the last 
six months(
K - the company should present a )CD( 
containing all documents presented by the 
company
L- the company should provide all the documents 
in Arabic and English language.
M - the company is committed to provide 
all the documents of the company and its 
authorized  manager, his agents and authorized 
people translated into Arabic and certified by 
a certified translator.
Note / bidders should consider the following:;
* The bid should be valid as stated in )a( of 
item )3(
* The company should write its office address 
with phone numbers and e-mail address on the 
envelope
* the bidder to whom the tender is awarded  
should  bear the cost of publishing and 
advertising
* If it the closing happened an official holiday, 
the closing date of the official working day will 
follow the day of holiday  
* This announcement is subjected to the 
instructions of contracts implementation 
No. )2( for 2014 and all the valid laws and 
instructions  
* Any condition or reservation that contradicts 
with the conditions mentioned above is not 
allowed
* The company is committed to work for 16 / 
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قائمة بإعالن الوجبة الثانية والعشرين لعام 2015 والخاصة بـقطاع )بلديات ( ضمن تخصيصات برنامج تنمية األقاليم
 A list of the announcement of the twenty-two group for 2015  of  the sectors ) municipalities( within the allocations of  regions

development program

* تلتزم الرشكة بالعمل مدة 16 / ساعة 
* يف حالـة طلب تمديد فـرة اإلعالن من 
قبـل احد الـرشكات يكـون تقديم طلب 
التمديد قبل سـبعة أيام مـن تاريخ غلق 

املناقصة 
* تلتزم الرشكة باملدة املحددة يف اإلعالن 
إال يف حالـة تقديمهـا مدة اقـل من املدة 

املحددة يف اإلعالن . 
* أن الدرجة والصنـف تخص الرشكات 

املحلية فقط .
*يف حال اختالف املعنى بني اللغة العربية 

واللغة االنكليزية تعتمـد اللغـة العربيـة
* للدائـرة الحق يف إلغـاء املناقصة يف أي 
مرحلة مـن مراحلها وقبل االحالة وعدم 
املفاضلـة وحسـب مقتضيـات  اجـراء 
املصلحـة العامـة وال يحق للمشـركني 
يف املناقصة املطالبـة بأي تعويض جراء 

ذلك.
*يتحمل من ترسو عليه املناقصة تجديد 

خطاب الضمان .

رئيس مهندسني
احسان عبد اجلبار اسامعيل

مدير العقود احلكومية

hours.
* In case of making a request to extend the 
closing date via one of the companies, the 
extension request should be presented before 
seven days of the bid closing date
* Company is committed to the time limit 
in the announcement , except in the case 
provided for less than the period specified in 
the announcement.
* The degree and class belonging to local 
companies only.
*In case of the difference in meaning between 
Arabic and English, Arabic language is 
depended .
* the office  has the right to cancel the tender 
at any time  before awarding , and not to 
make the superlative according to the public 
interest. The bidders have no right  to ask for 
any compensation. 
*the bidder for whom the tenders is awarded 
should renew the letter of credit.

Engineers chlef
Ihsan A. Ismaeel

Director of Government contracts
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municipalities/2015/2

برنامج تنمية االقاليم لسنة 

 2015

Regions develop-

 ment program for

2015

تنفيذ شبكات ومحطات 
مجاري مياه االمطار 

والثقيلة وتبليط 
واكساء شوارع في 

مركز قضاء المدينة / 
المرحلة الثانية

Implement-
 ing sewages
 rainwater and
 heavy rains

 networks
 and stations
 and paving

 and covering
streets in Al-

 Mdinah center/
 second level

المدينة

Al-Mdi-
nah

الثانية

Second

انشائية

Con-
struc-
tion

600 يوم

 600
days

11,900,017,500119,000,1753

43163

915200
عرض فني

technical speci-
fication
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يارس قاسم: فضلت االبتعاد عن املنتخب ويونس أساء يل ولـم يعتذر
 

 ق�رر االتح�اد العراق�ي لكرة الق�دم ابع�اد الالعب يارس 
قاس�م املحرتف يف ال�دوري االنكليزي من اللع�ب مجدداً 
م�ع املنتخب الوطني لرفضه اللعب معه يف مباراة تايالند 

الثالثاء املايض.
وذكر يف بيان تلقت "املس�تقبل العراقي" نسخة منه، ان 
"االتحاد قرر يف اجتماعه الذي ُعقد حرمان العبي الرشطة 
م�ن اللعب للمنتخ�ب الوطني مل�دة عام، وابع�اد الالعب 
يارس قاس�م من املنتخب الوطن�ي ودون دعوته مجددا، 
وعدم اس�تدعاء الالعبني عيل صالح وعيل حسني رحيمة 
للمنتخب الوطني يف الف�رتة املقبلة".وقرر االتحاد "رفع 
العقوبة الس�ابقة ع�ن الحارس عالء كاط�ع واملتضمنة 
ايقاف�ه م�ن اللعب ث�الث مباري�ات يف ال�دوري، وإقامة 
معسكر تدريبي داخيل ملنتخب الشباب يف اربيل استعدادا 
للتصفيات االس�يوية، واقامة معس�كر تدريبيي ملنتخب 
الصاالت يف ايران قبل مش�اركته يف البطولة االس�يوية".

وكان املدي�ر الفني للمنتخب الوطني لك�رة القدم يحيى 
عل�وان قرر االثن�ني املايض قبل ي�وم من مب�اراة العراق 
وتايالند التي انتهت 2-2، اس�تبعاد صانع ألعاب املنتخب 
يارس قاس�م م�ن القائمة النهائية للمنتخ�ب التصفيات 
اآلسيوية املؤهلة ملونديال روسيا وكأس أمم آسيا 2019، 
فيم�ا ع�زا الس�بب إىل ع�دم وج�ود رغبة حقيقي�ة لديه 
للمش�اركة يف املباراة.يش�ار اىل ان عل�وان كان قد اوىص 
التحاد الكرة يف الس�ادس من اب املايض باستبعاد العبي 
فريق الرشطة عن تشكيلة املنتخب الوطني يف التصفيات 
املزدوجة لنهائيات اس�يا ومونديال روسيا لتخلفهم عن 
حض�ور تدريبات املنتخب".من جانب�ه أكد الالعب يارس 
قاسم، أن من أهم أسباب اعتذاره عن مواصلة اللعب مع 
املنتخب هو رضوخ املنتخب لس�يطرة أصحاب املصالح، 
مبينا أن يونس محمود أساء له ولنزاهته ولم يعتذر، فيما 
أع�رب عن ش�كره للجمهور العراقي.وقال يارس قاس�م 
يف رس�الة نرشها ع�ى موقعه الخ�اص إن "هناك الكثري 
من األكاذيب قيلت بحقي يف س�بيل االساءة يل ولنزاهتي 
خ�الل االي�ام املايض م�ا وضعني أم�ام ثالث خي�ارات"، 
مبين�ا أن "الخي�ارات ه�ي تغيري الواق�ع أو القبول به أو 
الخ�روج من ه�ذا الواقع".وأضاف قاس�م أن "اختياره 
وق�ع عى االحتم�ال الثال�ث وهو املغ�ادرة لع�دم وجود 
تغي�ري يف الواقع"، معتربا أن "املنتخب الوطني وقع تحت 
سيطرة أش�خاص يلهثون وراء مصالحهم الشخصية".

وتابع قاس�م أن "أولئك االش�خاص قام�وا ببناء نموذج 
لتخويف وقهر الالعبني، وهذا ما لم أقبله مطلقاً"، مشريا 
إىل أن�ه "طالب بالتغيري لكن األمر ازداد س�وء مما أصابه 
بالخيبة."وكش�ف قاسم أن "املنتخب الوطني يعاني من 
سوء اإلدارة وسوء التواصل بعد أن وصل االمر إىل التعدي 
ع�ى خصوصية الالعب�ني وترسيب فيدي�و كاذب عنه"، 
متهما "الالعب يونس محمود باإلساءة لنزاهته من قبل 

دون أن يقدم اعتذاره ولو ملرة واحدة".

المستقبل العراقي / خاص

حق�ق فريق الزوراء ف�وزه االول عى  
فريق الكرخ بثنائية نظيفة يف املباراة 
التي جمعت بينهم�ا عى ملعب نادي 
الصناعة يف بغداد ضمن الجولة االوىل 
من ال�دوري الك�روي املمتاز".تمكن 
الن�وارس م�ن فرض س�يطرتهم عى 

املب�اراة  مجري�ات 
الالعب  ليرتج�م 

ع�الء عب�د الزه�رة ه�ذه الس�يطرة 
بتسجيله هديف املباراة لفريقه ".فيما 
استسلم الكناري اىل سيطرة النوارس 
ولم يقدموا املستوى الذي يمكنهم من 
الع�ودة اىل اج�واء املب�اراة حتى اعلن 
الحكم نهاية املباراة ليحصل النوارس 
ع�ى نقاطه�ا الثالث".وع�ى صعي�د 
متص�ل " تمك�ن حامل اللق�ب فريق 
نف�ط الوس�ط من ان يبدأ منافس�ات 
ال�دوري املمتاز بف�وز مهم عى فريق 

الطلبة".تمكن مهاجم نفط الوس�ط 
صال�ح س�دير من ه�ز ش�باك االنيق 
بهدف نظيف يف مباراة جمعت بينهما 
ع�ى ملع�ب نف�ط الوس�ط يف النجف 
مس�اء ام�س االثنني".وبه�ذا الف�وز 
تمكن فريق نفط الوس�ط م�ن البدء 
برحل�ة الحفاظ ع�ى اللق�ب بخطى 
ثابتة بينما عاد االني�ق اىل بغداد خايل 
الوفاض".م�ن جهة اخرى "تقاس�م 
فريقا النفط والكهرباء نقاط املباراة 

الت�ي جمعتهما ع�ى ملع�ب االول يف 
بغداد بتعادلهما بدون اهداف".

اىل ذلك" تعادل فريقا نفط ميسان 
والس�ماوة بهدف�ني ملثلهما يف 

املب�اراة الت�ي ج�رت ع�ى 
ملعب السماوة االوملبي 

منافس�ات  ضم�ن 
االوىل  الجول�ة 

م�ن ال�دوري 
املمتاز.

ق�ال س�تيفن ج�ريارد يف س�ريته الذاتي�ة إن رفاييل 
بينيتيز، كان أفضل مدرب يتوىل تدريبه من الناحية 
الخططية، لكن قائد فريق ليفربول االنجليزي لكرة 
القدم، السابق شعر أن هذا املدرب االسباني لم يكن 
يحبه كش�خص.وانتقل جريارد إىل لوس أنجليس 
جاالك�ي بعدم�ا ق�ى 17 عام�ا، يف ليفرب�ول 
وأعلن يف س�ريته الذاتية الت�ي تنرش عى حلقات 
يف صحيفة دييل ميل، أنه كان يمكنه االس�تمرار 
بالن�ادي لو ع�رض عليه املدرب الح�ايل بريندان 
رودجرز دورا بالجهاز الفني.وقال جريارد )35 
عاما(: "ال أعتقد أن رفاييل بينيتيز كان يحبني 
كشخص، ال أعرف سبب ذلك لكن هذا الشعور 
الذي وصلني منه".وأضاف: "أستطيع اإلمساك 
بالهاتف واالتصال بأي م�درب توىل تدريبي يف 
ليفربول باس�تثناء رفاييل، هذا مؤس�ف ألننا 

كن�ا مع�ا يف تقريب�ا أه�م 
عندم�ا  مش�وارنا  يف  ليل�ة 
فزنا ب�دوري أبط�ال أوروبا 
اس�طنبول".ويرى  يف   2005
ج�ريارد أن احرتافي�ة رفايي�ل 
بينيتيز دفعته لتطوير مس�تواه 
لكن "عى الجانب اإلنساني" فهو 
يفض�ل أس�لوب رودج�رز وكذل�ك 
ج�ريار أولييه م�درب ليفرب�ول الس�ابق.وقال جريارد: 
"كان لدي رغبة يف تلقي إشادة منه )بينيتيز( لكن أيضا 
كنت أود إبالغه بأنه سيحتاجني كالعب كنا أشبه بالنار 
والجليد".وأضاف: "لن يكون هذا أس�لوبي لو أصبحت 
مدربا بل س�أحاول دمج األس�اليب الخططية لرفاييل 
مع التعامالت اإلنسانية لربيندان".وانتقد جريارد أيضا 
دخ�ول بينيتيز يف حرب كالمية عام 2009، مع الس�ري 
أليكس فريغس�ون مدرب مانشس�رت يونايتد الس�ابق 

وقال إن ذلك أثر بشكل سلبي عى تركيز الالعبني.

خ�رج روبريتو مانش�يني ، مدرب 
نادي إنرت ميالن اإليطايل ، لوس�ائل 
اإلع�الم يف مؤتمر صحف�ي بعد فوز 
فريق�ه عى حس�اب إيس ميالن عى 
ملع�ب جوزيبي مياتزا مس�اء األحد 
ضم�ن مباري�ات الجول�ة الثالثة من 

الكالتشيو بهدف نظيف . 
واستهلَّ مانش�يني املؤتمر الصحفي 
بالحديث عن مجريات املباراة بإيجاز 
املب�اراة  ب�دأ مي�الن  لق�د   ": بالق�ول 
مس�يطراً ، جع�ل األمور صعب�ة علينا 
قلي�اًل لك�ن م�ع الوق�ت عرفن�ا كيفية 
إيقاف خطورته ، عرفنا كيف نتعامل مع 

املباراة ويف النهاية استحقينا الفوز ". 

وتط�رَّق م�درب إن�رت مي�الن إىل ص�دارة 
الرتتي�ب التي يحتله�ا اآلن وقال :" ميالن 
لن يرتك الصدارة بس�هولة بل س�ينافس 
، يوفينتوس أيضاً سيس�عى للقب ، األمر 
لي�س بهذه البس�اطة م�ع أول 3 جوالت 

لكن بال شك هو يعطينا الدفاع ". 
وح�ول خوان خيس�وس مداف�ع الفريق 
الش�اب :" الي�وم ظهر بص�ورة جيدة يف 
الخط الخلفي وكان ح�ارضاً ، أعتقد أنَّه 
يمتل�ك مواصف�ات الالع�ب الكب�ري ومع 

الوقت سيكون له شأن يف مركزه ".
وأك�دَّ مانش�يني يف حديث�ه عن تش�كيلة 
الفري�ق الحالية أنَّ األس�ماء ليس�ت هي 
الركيزة األساس�ية بها وقال :" يف املوسم 
املايض أيضاً امتلكت تش�كيلة من أسماء 
ممي�زة لك�ن يف النهاية ل�م نحقق يشء ، 

العربة ليست يف األسماء بل يف كيفية خلق 
خطة وانس�جام بني الالعب�ني تصنع لك 

فريقاً قوياً ".
 " مي�الن  م�درب  حدي�ث  ع�ى  ورداً 
ميهالوفيت�ش " الذي ق�ال أنَّ ميالن لعب 
بش�كٍل أفضل م�ن اإلنرت ، ردَّ مانش�يني 
قائ�اًل :" كل ش�خص يفك�ر بفريق�ه ، 
بالنس�بة يل ولالعبني خرجن�ا من املباراة 

سعداء ". 
واختت�م م�درب النريات�زوري مؤتمره 

الصحف�ي بالحديث ع�ن كوندوجوبيا 
و فيليب�ي ميلو مبدي�اً إعجابه بهذا 

املي�دان  متوس�ط  يف  الثنائ�ي 
ومشرياً يف الوقت ذاته إىل أنَّهم 

للفريق يف  س�يكونا ركائ�ز 
املستقبل .

 
أكدَّ ع�يل مداف�ع املنتخب الوطن�ي واملحرتف يف 
ن�ادي أوديني�زي اإليطايل عدن�ان كاظم: أنَّ 
فريقه لم يكن يستحق الهزيمة يف مباراة 

أمام التسيو .
وبع�د نهاي�ة املب�اراة، تحدث عيل 
الت�ي  الهزيم�ة  ح�ول  عدن�ان 
تلقاه�ا الفري�ق من التس�يو 
بثنائي�ة نظيف�ة يف املباراة 
التي جمع�ت بينهما عى 

ملعب األخري، وقال: لم نكن نس�تحق الهزيمة ، لكن هذه 
هي ك�رة القدم وأن�ت تواجه فريق كبري مثل التس�يو قد 
تخرس".ورداً عى األسئلة حول احتكاكه مع دوزان باستا 
مدافع نادي التسيو قال عدنان: "تحدث مثل هذه األمور 
يف كل مكان، والكالتش�يو ليس بمن�أًى عن هذه القاعدة 
نظ�راً للق�وة البدني�ة الكب�رية والقتالي�ة الت�ي يتملكها 
الالعب�ون يف مالعبها".واختتم عدن�ان  ترصيحه بالتأكيد 
عى أنَّ أودينيزي يعمل بجد عى اس�تعادة الثقة وتحقيق 
االنتص�ارات مش�دداً ع�ى أنَّ الفري�ق ل�م يكن يس�تحق 
الهزيم�ة أمام التس�يو كم�ا كان ال يس�تحقها يف الجولة 

املاضية أمام بالريمو.

 
ق�رر االتحاد املرك�زي لكرة الس�لة يف اجتماعه التنس�يقي مع ممث�يل االندية 
الثماني�ة املش�اركة يف بطولة الدوري املمت�از الذي عقد يف مق�ر االتحاد اجراء 
مباري�ات ال�دوري عى ثالث مراحل ب�دالً من مرحلتني كما كان مقررا س�ابقاً 
وذلك بطريقة الذهاب واالياب كما قرر االتحاد يف اجتماعه الذي تراس�ه حسني 
العمي�دي رئي�س االتح�اد وح�ره كاوة فيصل النائ�ب االول لرئي�س االتحاد 
والدكت�ور خالد نجم ام�ني الرس العام والدكت�ور مهند عبدالس�تار االمني املايل، 
الس�ماح لكل ناد بالتعاقد مع خمس�ة العبني من قائمة الدولي�ني النخبة وكذلك 

التعاقد مع العبني محرتفني ضمن تشكيلة فريق النادي.
وق�رر االتح�اد عدم انزال اي فريق من االندية املش�اركة يف الدوري اىل مصاف اندية 
الدرجة االوىل وذلك بعد ان تم انس�حاب اندية دهوك وزاخو ونفط الجنوب وس�والف 

الجديد وربما الحلة بسبب الضائقة املالية.

 
كاد النجم األملاني الدويل توماس مولر أن يصبح أغى العبا يف عالم كرة القدم خالل فرتة اإلنتقاالت 

الصيفية املاضية، لكن بايرن ميونيخ رفض ذلك.
وأك�دت صحيفة )كيكر( األملانية أن مانشس�رت يونايتد اإلنجليزي ق�دم عرضا بقيمة 120 

مليون يورو )88.1 جنيه إس�رتليني( من أجل التعاقد مع النجم األملاني البالغ 
من العمر )26 عاما(.

ووفق�ا لتقاري�ر الصحيفة األملانية، ف�إن العرض الذي 
قدم�ه مانشس�رت يونايت�د يمتد حتى ع�ام 2020، 

مع حصوله عى راتب إس�بوعي يصل إىل 175 ألف 
ي�ورو، ومن املق�رر إنتهاء عق�د الالعب م�ع ناديه 

صيف العام 2019.
وأضافت الصحيفة أن مس�ؤولو النادي البافاري 
ي�روا بأن مولر غري قابل للم�س يف بايرن ميونخ، 
والقائد املس�تقبيل للفريق، مؤكدين عى أهميته 
الفني�ة للفري�ق خ�الل املباري�ات القوي�ة، فمن 

الصعب التخيل عنه.
 واش�ار رئيس مجل�س إدارة الن�ادي األملاني كارل 

هاينز رومينيجه، بأن مولر يتمتع بخليط من إمكانيات 
كارل فالنتني وفرانز بيكنباور.

عيل عدنان: لـم نستحق اخلسارة أمام التسيو

احتاد السلة يقرر اقامة الدوري 
عىل ثالث مراحل

بايرن ميونيخ يرفض اغراءات مانشسرت لضم مولر

النوارس يتغلب عىل الكناري.. واالنيق خيرس أمام حامل اللقب يف انطالق الدوري املمتاز

جريارد: أنا وبينيتيز كالنار 
واجلليد

مانشيني يرد عىل مدرب ميالن بعد الفوز 
بالديريب

امل�ستقبل العراقي/ متابعة

امل�ستقبل العراقي/ متابعة

امل�ستقبل العراقي/ عادل الالمي

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

املنتخب وقع حتت �سيطرة اأ�سخا�ص يلهثون وراء م�ساحلهم ال�سخ�سية

تنفرد بن�سر ر�سالة يا�سر قا�سم للجمهور العراقي
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امليزان

؟؟هل تعلم
• أن الدموع التي تسيبب من تقشير البصل تغسل يف طريقها 
قبيل الخروج من العين جميع املواد غر رضوريية والزائدة يف 
الجسيم.. أميا الدموع الطبيعية التي تتسيبب عين الحزن فقد 
أثبتت األبحاث أنها تقوم بتخليص الجسم من املواد الكيميائية 

الضارة التي ُتفرز نتيجة الحزن والقلق واالضطربات 
•  إن مايحدث للجسيم بعد املوت أمر غريب بالغ الغرابة سواء 
دفن الجسيد يف القرب أم غرق يف البحير أو أُحرق بالنار أو أكلته 
السيباع.. فإنه يتحليل إىل عنارصه الرئيسيية األوىل املكونة له 
وهيي عنيارص اليراب املعروفة والتييييي يتكيون منها وهي 
الكاربيون واألوكسيجن والهيدروجن والفوسيفور والكربيت 
والكليور  والصودييوم  والبوتاسييوم  والكالسييوم  واآلزوت 
واملغنزييوم والحدييد واملنجنييز والنحياس والييود والفلورين 
والكوبالت والزنك والسييليكون واألملنيوم.. هيذا ماأثبته العلم 

الحديث بتحليل جسم اإلنسان تحليالً معملياً..
• أن مشياهدة التلفزيون امللون تؤدي إىل السيمنة املفرطة.. إذ 
تجذب ألوان األطعمة نظر املشياهدين وتسيل لعابهم بكميات 

كبرة..
• أن نسيبة اإلصابة باألزمات القلبية تنخفض بن من يكثرون 
من تنياول األسيماك.. وقيد دليل الباحثيون الربيطانيون عىل 
صحية ما توصليوا إليه بما ذكيروه عن ندرة إصابية اليابانن 
وشيعب اإلسكيمو باألزمات القلبية العتمادهم عىل األسماك يف 

طعامهم..

مهنييا:ال تيدع أحيد أن يحيول بينك وبن 
حماسيتك للعميل وال تعطيي أذنيا أليية 
شائعات عاطفيا:تشعر أنك وجدت الحب 
الحقيقيي وتسيعى اىل نيل رضيا الحبيب 

بكافة الطرق.

أصحاب برج الثور حظك لليوم
مهنيا:واقع وحقيقة بعض األشخاص قد 
يصدمك اليوم كن حيذرا يف تعاملك معهم 
عاطفيا:علييك أن تثق أكثير بالحبيب كي 

تنجح عالقتك به.

مهنيا:تعييد الييوم فتيح ملفيات قديمة 
وإعادة ترتيبها كي تكشف بعض الحقائق 
عاطفيا:تشعر بالتعب من إهمال الحبيب 

لك واجهه بما يزعجك.

مهنيا:قيد تحدث الييوم الكثر من األمور 
التى تشيتت إنتباهك يف العمل وتحاول أن 

تجد لها تفسر منطقي
عاطفيا: تتخذ اليوم قرار حاسيم بشيأن 
عالقتيك ميع الحبيب إميا اإلسيتمرار أو 

اإلنفصال.

مهنيا:الكثير مين املسيؤوليات واملهيام 
تراكم علييك وال تعرف كييف تتخذ قرار 
بشيأنها عاطفييا:ال تيدع للييوم مجيال 
لحيدوث أي خالف ميع الحبييب وتجنب 

الجدال الغر مجدي.

يحاوليون  الحاسيدين  مهنيا:بعيض 
إسيتفزازك يف العمل اليوم ال تعطيهم هذا 
املجيال عاطفيا:عليك أن تعطي املزيد من 
الحريية واملجيال للحبيب ليعيرب عن رأيه 

كما يشاء.

مهنيا:تطيرح الييوم الكثير مين األفكار 
املبتكره والتى قد تساعدك عىل بدء عملك 
الخياص عاطفيا:تعيش عالقية عاطفية 
مسيتقره لم تشيعر بهذا اإلسيتقرار من 

قبل.

مهنيا:علييك أن تكيون حذرا الييوم فأي 
خطأ يقع قد يكلفك الكثر

عاطفييا:ال تخيرب أحيد مين األهيل عين 
مشياكلك ميع الحبييب وحياول أن تجد 

الحلول بنفسك.

مهنييا:ال تأخذ املزيد من اإللتزامات خالل 
هيذه الفيرة عىل عاتقيك قبيل أن تنهي 

التزاماتك الحالية تجاه العمالء
عاطفيا:الدبلوماسيه هي الخيار األفضل 

لتعرف كيف تتفاهم مع الحبيب.

مهنيا:أنت تعرف عملك جيدا فال تسيمح 
ألحد بالتدخل يف ملفاتك

عاطفييا:ال تيردد يف إستشيارة الحبييب 
واإلستفاده من آرائه.

مهنييا:ال تتيرف بعشيوائية الييوم يف 
قراراتك وكن واضحا فيما تقوم به

عاطفيا:تنتابك الكثر من الشكوك تجاه 
ترفيات الحبيب مما تشيعرف بالخوف 

واإلستياء.

مهنيا:عليك أن تميش مع التيار خالل هذه 
الفرة وأن تحرم قرارات اإلدارة

عاطفيا:علييك أن تكيون حيذرا أكثير يف 
إسلوب كالمك مع الحبيب وأن تعرف ماذا 

تقول بالوقت املناسب.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

1 آيل يعمل عمل االنسان يف الصناعة 
o خوف مريض

2 عاصمة فنزويال o للنفي
3 أجيادل يف البييع واليراء o عميل 

يجب القيام به
4 معتِد o جهاز لغزل النسيج

5 جزيرة مرية يف البحر األحمر
6 تحيول الييشء من ميادة طرية إىل 

ألياف

7 حيرف للداللة عىل املعنيى o تاجر 
الفراء

8 عشبة طبية توصف للقحة
9 ملتقى العصابة o تسيبب بضعف 

السمع
مرتبطية  عربيات  مجموعية   10
مؤسسية   o االنقيل  السيتعماالت 

صحافية

 o 1 يسيتعان به عىل ركيوب الفرس
حجر البناء

يف  مزروعية  مناطيق  مجموعية   2
الصحراء o للنداء

3 مخلوقيات صغيرة مؤذيية تقفز 
300 ضعفيا مين طولهيا o ثعبيان 

ضخم هارص
4 ثالثة ارباع وارف o من أوراق اللعب 

)الكوتشينة(
 o 5 تسيدان ونسيتغني عن اآلخرين

حرفان من نور
6 خض

7 اشيكال وانماط مرسيومة o هدم 
بشدة

8 حرفيان مين صياغ o نبات يشيبه 
الفجل

9 بلد املليون شيهيد o ثعبان شيديد 
السمية

10 حضيارة ما بن النهريين o بنت 
الرسول األكرم

اوجد الكلمة املفقودة

املقادير:
كيس بسكويت شاي

نصف كأس حليب سائل 
ملعقتن نشا

ملعقتن حليب بودرة
فنجان قهوة سكر 

كأس ونصف ماء
جيي فراولية ميذوب ميع كأس ماء 

حار
حبة رمان

طريقة تحضر حىل رمان
الحلييب  يف  البسيكويت  يغميس   .1

السايل ويرص يف صينية.
2. يوضيع يف قيدر النشيا والحلييب 
والسيكر واملياء ويخلطيوا عيىل نار 
هادئة حتى تتماسيك ثيم تصب عىل 

البسكويت.
3. توضيع طبقة من حبيوب الرمان 

ويسكب فوقها الجي.
4. توضيع الصينيية يف الثالجة حتى 

تربد.

حىل رمان

معلومات  عامة

فوائد القسط
يسيتخدم جذر نبات القسيط لعالج الديدان 
) مثيل الدييدان الخيطيية أو النيماتيودا( يف 
األطفال وجذور نبات القسيط تقلل من عدد 
بيضات الدودة يف الرباز و هو مقياس للعالج 
و هو بنفس كفاءة مسيتويات العالج للدواء 

الكيميائي التقليدي .
ويسيتخدم زيت نبات القسيط ملرىض الربو، 
والسيعال، والغيازات ، واألميراض املعويية 
الحادة مثل الزحار والكولرا. يتم استخدامه 
لعمليية  محفيز  و  منشيط  بمثابية  أيضيا 

الهضم. 
يف األطعمية واملروبيات ، ويسيتخدم زيت 

نبات القسط كمكون توابل.
زييت  ويسيتخدم  التحويليية،  الصناعية  يف 
نبات القسيط باعتبياره تثبيتي و عطري يف 

مستحرضات التجميل.
يعتقيد بعيض الباحثن أن امليواد الكيميائية 
يف زيت نبات القسيط تساهم يف منع تضييق 
الشعب الهوائية، وهذا التأثر يخفض ضغط 

الدم.

سرتة مدرعة من دودة القز
أعلين مواطنيان تايالندييان عين اخراعهما لسيرة مدرعية واقية 
مصنوعية مين رشانيق دودة القيز واملطياط الطبيعي.أفيادت بذلك 
صحيفة »بانكوك بوسيت« التايالندية التي قالت إن املهندسين هما 
مديير مصنع الحريير أورابن تخونغ نونغ نوي ومسياعد األسيتاذ 
يف كليية الهندسية بجامعة هيون كاين التايالندية بانيوم كورن هوا 
هونغ.وأضافت الصحيفة أن السرة يراوح وزنها بن 2.4 كيلوغرام 
و 4 كيلوغراميات حسيب املودييل، وتبليغ سيماكتها سينتيمرين.

وقال املهندسيان إن السرة بوسيعها تحمل إصابة رصاص البندقية 
واملسدس عيار 5.6 – 9 ميليمرات. وفرسا ذلك بمتانة عالية للحرير 
الطبيعيي و رشانيق دودة القيز ولزوجة املطاط السيائل. وأشيارت 
الصحيفة إىل أن سيعر السرة أقل مما هو عليه ملوديالت كالسيكية، 

وتبلغ كلفة املوديل الخفيف للسرة نحو 100 دوالر.

بينيت نتائيج التجيارب التيي أجراها 
العلماء، فعالية مكونات الفلفل األحمر 
العاليية يف عالج رسطان الربوسيتات.

حيث أجيرى علمياء معهيد صامويل 
الرسطانيية  والبحيوث  للدراسيات 
بمدينة لوس انجلس األمريكية دراسة 
علميية، بينيت أن جرعية معتدلة من 
الفلفيل األحمر تقيض عيىل 80 باملائة 
من الخاليا الرسطانية املتكونة يف غدة 

الربوستات.
أجيرى الخيرباء هيذه التجيارب عىل 
الفرئان املخربية تضمن طعامها مادة 

كابسيسن املوجودة يف الفلفل األحمر 
)نسبتها قليلة يف الفلفل األسود( التي 
لهيا مفعيول قوي ضيد الخالييا التي 
االلتهابات.يفيرض  عمليية  تنشيط 
العلمياء أن تنياول 3 – 8 فلفل طازج 
يمنيع ظهيور األورام الخبيثة.تجيدر 
االشيارة اىل ان هذه ليسيت املرة األوىل 
التيي يؤكد فيها العلمياء فعالية مادة 
كابسيسين وفائدتها للجسيم، حيث 
بينت دراسيات سيابقة ان هذه املادة 
ترسع يف هضيم الدهون وتطيل العمر 

نتيجة تأثرها يف مستقبالت األلم.

الفلفل األمحر عالج للرسطان

صينية تبتلع قطعة أملاس وزهنا 6 قرياط

من نوادر العرب
من هنا وهناك

حسني الساعدي

روي عن الشيعبي أنه قال : خرج أسد 
و ذئب و ثعلب يتصيدون ، فاصطادوا 
حميار وحش و غيزاال و أرنبيا ، فقال 

األسيد للذئب : اقسيم ، فقيال : حمار 
الوحش للمليك ، و الغزال يل ، و األرنب 
للثعلب ، قال: فرفع األسد يده و رضب 
رأي الذئيب رضبة فإذا هو منجدل بن 
يدييه ، ثيم قيال للثعلب : اقسيم هذه 

بيننيا ، فقال : الحميار يتغدى به امللك 
، و الغيزال يتعيى بيه ، و األرنب بن 
ذلك ، فقال األسيد : ويحيك ما أقضاك 
! مين الذي علمك هذا القضاء ؟ فقال : 

القضاء الذي نزل برأس الذئب ...

اكتشف رجال الجمارك يف مطار بانكوك الدويل يوم السبت 
12 سيبتمرب/أيلول يف أمعاء مواطنة صينية قطعة أملاس 
وزنها 6 قيراط رسقتها من معرض بانكوك للمجوهرات 

.
أفيادت بذلك القناة التايالنديية التلفزيونية الثالثة.وقالت 
القناة التلفزيونية إن سيعر قطعة األملياس يقدر بي 277 
ألف دوالر، وأضافت أن الصينية وصاحبها تم احتجازهما 

يف مطار »سوفان نابهوم« الدويل يف بانكوك.
وشيارك يف اعتقال الصينيية رشطة الهجيرة التايالندية، 

وذلك لدى محاولتها مغادرة تايالند والعودة إىل الصن.
وكان صاحيب رشكية املجوهرات التيي رسق األملاس من 
جناحها يف املعرض قد أبلغ الرطة عن الرسقة. مشرا إىل 

أن قطعة األملاس األصلية تم استبدالها بقطعة مزيفة.
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إنعام كجه جي

مس���احة لل���رأي

تس�اءل مق�ال يف صحيف�ة »االندبندن�ت« مؤخ�را ع�ن تأثري 
»الثقاف�ة الذكي�ة« - وهو االس�م ال�ذي أطلقة كات�ب املقال عىل 
مدمني استخدام الهاتف الذكي - وخاصة بالنسبة لزوار املتاحف 
واملع�ارض. والح�ظ الكاتب أن الكثريين من ال�زوار لتلك األماكن 
أصبحوا ينش�غلون بتس�جيل لحظ�ات وجوده�م يف املتحف عىل 
الهاتف الذكي؛ فتجدهم يلتقطون ألنفسهم صورا أمام اللوحات 
الش�هرية أو ينش�غلون بنق�ل تل�ك الص�ور اىل مواق�ع االتص�ال 
االجتماعي للمش�اركة بها مع أصدقائه�م. وبدا أن الكاتب ينعى 
فك�رة زيارة املتحف بغرض االس�تمتاع باألعم�ال الفنية والنظر 
له�ا مبارشة، عوضا ع�ن النظر إليها عرب عدس�ة كامريا رقمية. 
وتحدث إىل ع�دد من املختصني ممن الموا أيضا عىل وجود مواقع 
تبادل الصور مثل »انس�تغرام«، الذي تسبب يف حالة من الجنون 

بالتصوير وإضافة الرتوش واأللوان اىل الصور.
من املش�اهد التي ال تنىس بالنسبة يل؛ مش�هد الزحام الشديد 
أم�ام لوحة املوناليزا بمتح�ف اللوفر، من الصعب ع�ىل الزائر أال 
يتوجه لرؤية اللوحة سواء كان من املعجبني بها أم ال، ولكن األمر 
ال�ذي لفتني هو ان أغل�ب الواقفني أمام اللوحة كانو منش�غلني 
بالتق�اط صور له�م أمامها ثم التوجه ملكان آخ�ر اللتقاط املزيد 

من صور »السيلفي«.
انتش�ار السيلفي والتصوير بش�كل عام أمر مالحظ حولنا يف 
كل م�كان، ولكني أضيف إىل ذل�ك أن األمر تعدى املتاحف وأصبح 
س�مة من س�مات العرص. فإذا س�افرنا اىل بل�د لتقضية العطلة 
نجدنا مش�غولني بالتق�اط الصور يف كل م�كان، صحيح أن ذلك 
يعد جانبا من تسجيل تلك اللحظات ولخلق أرشيف من الذكريات 
املرئي�ة، ولكن�ي أعتقد أن األمر ق�د يتخطى ذل�ك ويدخل يف باب 
التس�جيل ألجل التسجيل فقط. يف رحلة لروما وخالل زيارة ألحد 
القص�ور التاريخي�ة الجميلة هن�اك وجدت أمامي فت�اة صينية 
تمس�ك بكام�ريا صغرية مثبتة ع�ىل عصا بمقبض، تس�تخدمها 
اللتقاط الصور الش�خصية لها، وخ�الل الجولة لم تتوقف الفتاة 
للحظة لالس�تمتاع بعم�ارة وجمال امل�كان، ولكنها حرصت عىل 
التقاط صور لها وهي مبتس�مة يف كل رك�ن من القرص، منتقلة 
برسعة من غرفة ألخرى. وعن تجربة شخصية وجدتني يف متحف 
املرتوبوليت�ان بنيوي�ورك أمامي إبداع كب�ار الفنانني العامليني، يف 
فرص�ة لرؤية كل لوح�ة عن قرب والتمتع بها من دون وس�يط، 
ولكني الحظت بع�د فرتة أنني أقوم بتصوير اللوحات ألس�تمتع 
به�ا الحقا، وهنا رادوني تس�اؤل: أنا هنا اآلن فلماذا ال أس�تمتع 
باللحظة كما هي وبالجمال املوجود أمامي بدال من االستمتاع به 

الحقا وقد ابتعد عن ناظري وفصلت بيننا بالد؟
الحق أن ذلك الخاطر نبهني لواحدة من مساوئ الهاتف الذكي، 
رغم أني من أكثر املدافعني عنه، ولكن حني أتحول إىل أسرية لذلك 
الجهاز الصغري يف يدي، أعتقد أن االمر يس�تدعي التوقف وإعادة 
الهات�ف اىل حقيب�ة الي�د ومحاولة االس�تمتاع بلحظ�ات جميلة 

رسيعة الزوال.

تس�تعجل متاج�ر الثياب، م�ع بدايات الخري�ف، وتعرض للزبائ�ن أحدث ما 
ابتكره املصممون للش�تاء اآلتي. إن املصممني مثل الرضائر يف األفالم، يتنافسن 
عىل الزوج لكنهن يتفقن س�وية عىل إقالق عيشته بالشكاوى وبقصص املكائد. 
ويبدو أن أساطني األزياء قد اتفقوا، هذا املوسم، عىل تسميم عيشة القوم الطيبني 
املس�املني وق�رروا أن يكون اللون الخاك�ي، أو الكاكي، هو موضة الش�تاء. ماذا 
يمك�ن أن تفعل »الناس الرايقة ال�ي بتضحك عىل طول«؟ هل بقي يف بالدنا ناس 
»رايقة«؟ واملوضة مثل التاريخ، تعيد نفسها. ففي سبعينات القرن املايض، غزت 
الثياب العس�كرية املتهرئة أجساد األوالد والبنات وصارت لها دكاكينها الخاصة. 
وكان�ت حرب فيتنام قد انتهت وبدأ الجن�ود العائدون محاوالت مضنية للخالص 
م�ن ذكرياته�ا املريرة. رموا بزاته�م الكاكية يف حاويات الزبالة. وانتش�لها تجار 
»الس�كند هاند« وجعلوا منها موضة للشبيبة. رساويل عريضة متهدلة وفانيالت 
مثقوبة وقمصان بجيوب كبرية وقبعات فقدت الرؤوس التي لبستها. كان اعتماد 
تلك القيافة نوًعا من االحتجاج الفوضوي عىل املؤسس�ة العسكرية وعىل العقلية 
الحربية التي ترسل للموت برًشا يف زهرة العمر. حصل األمر نفسه، أو ما يشبهه، 
بعد انهيار االتحاد الس�وفياتي. ورأينا قبعات الجيش األحمر ونياشني الجنراالت 
تباع عىل األرصفة يف صوفيا وبلغراد وبراغ، ويف دكاكني األنتيكا و»سوق الرباغيث« 
يف باريس، وبس�طات بورتوبيللو يف لندن. وكان م�ن يقتني تلك املخلفات خليًطا 
من ش�باب شاهدوا الحرب يف الس�ينما وس�معوا عنها من آبائهم ولم يعرفوها، 
أو رفاًق�ا عقائديني س�ابقني انهارت أحالمهم يف االش�رتاكية ول�م يحتملوا رؤية 
رموزها مبذولة ومبتذلة عىل القارعة. ولعل من يشرتي وساًما بائًدا يرحم عزيز 
قوم ُذل. وابتهج القلب وهو يتابع، قبل فرتة وجيزة، خربًا س�عيًدا من بغداد. خرب 
ال يحمل رماد املفخخات وال هتافات املظاهرات ويرأف بالعباد من مسلسل النهب 
والفس�اد. فقد أقامت وفاء الشذر، وهي مصممة عراقية للثياب، عرًضا ألزيائها 
يف قاعة أنيقة من قاعات مدينة كانت عاصمة ل�»التبغدد« والدالل. وكانت صور 
العارضات تبعث عىل األمل وهن يتمخطرن بالثياب الحديثة أو بالزي الهاش�مي، 
وبينه�ن من حملت رس�ًما للمغني ناظم الغزايل عىل حاش�ية الفس�تان. ثم جاء 
مش�هد أطاح بالفرحة من »فوق النخل« إىل أس�فله. طاخ. ما الحكاية؟ من الذي 
س�مح لهذا الشاب مفتول العضالت أن يعتي مرسح العرض وهو يرتدي الكاكي 
ويتمنطق بمسدس عىل طريقة مفويض الرشطة يف املسلسالت األمريكية؟ قيل إن 
املصممة أرادت أن توجه تحية للجيش العراقي وهو يخوض حرًبا ضد الجماعات 
اإلرهابية، فاختارت تقديم بعض األزياء القتالية. حس�ًنا يا سيدتي وفاء الشذر. 
إن من حق املجند أن يكون أنيًقا يحب الثياب مثل بقية شباب العالم. لكن اجتماع 
لقبك الجميل املقرون بالش�ذر، وهو الفريوز بلهجتنا، مع سالح ُيطلق الرصاص، 
يس�تعيص عىل ذائقت�ي. هل هو قدر مكتوب عىل رجال البالد أن يعيش�وا الحرب 

بعد الحرب وأن يرتدوا ذلك اللون جيالً بعد جيل؟
 تذك�رت آالف الجامعي�ني والجن�ود املكلفني الذي�ن أدوا الخدمة العس�كرية 
بأضعاف املدة املقررة لها. وكانت مفردة »ترسيح« هي الحلم الذي يداعب مخيلة 
كل واح�د منه�م ومخيلة والدت�ه أو حبيبته. تنتظر أن يخل�ع الكاكي لكي يفلت 
م�ن بني فك�ي املوت ويت�زوج وينام قرير الع�ني. لكن الترسيح تأجل س�نة بعد 
س�نة. وحني تنفس الصعداء بعد انتهاء حرب إيران، جاءت حرب الكويت وسيق 
إىل املس�لخ مج�دًدا. وكان الكاكي قد تحول لدى البع�ض إىل اللون الزيتوني. وهو 
مصطلح قد ال يكون له وقع عىل القراء العرب لكن العراقيني يفهمونه جيًدا. وقد 
ارتدى زميل يل بزة عسكرية زيتونية اللون، يأتي بها إىل العمل كل يوم وال يخلعها 
حتى فاحت ريحتها. ملاذا ال تغس�لها يا فالن؟ إنه�ا هدية من قائده وهو ال يريد 

أن تتبدد أنفاس القائد منها.

عبير مشخص

أرسى اهلاتف الذكي

لتتظافر جهودنا ملساندة قواتنا االمنية واحلشد الشعبي وهم يقاتلون عصابات داعش االرهابية

ت��ه�ن��ئ�ة

                            تت��ض���ام������ن م��ع االب��ط��ال

يتقدم الس�يد عبدالحسني هادي عبد الله الحسيني 
بالتهاني اىل الس�يد جس�ام احمد االبيض بمناسبة 
عي�د ميالد فاطم�ة جس�ام ورقية جس�ام ... الف 

مربوك وعمر مديد ان شاء  الله.


