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العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

صفحة 28

»كونفوشيوس«

من يتكلم

 دون تـواضـع سيجــد صعوبـة 

في جعل كلماته مسموعة

»داعش« ينهزم عىل حدود األردن.. والقوات األمنية حتكم القبضة عىل »ثرثار« االنبار 
الربملان يطرح قانون »احلشد الشعبي« بديال  عن »احلرس الوطني« املثري للريبة
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ص4جمتهد يفضح آل سعود: سلامن »بذر« 160 مليار دوالر

خارطة جديدة للمدن »السنية«
أمــــــيــــركــــا تـــرســــم حــــدودًا »مــخـيــفـــــة« مـــــن كـــركـــوك إلـــى االنـــــبـــــار

     المستقبل العراقي / خاص

أك�دت مص�ادر أمنية رفيع�ة المس�توى، أمس 
السبت، أن االميركان تسلموا )رسمياً( إدارة الملف 
االمني في محافظة االنبار، الفتة إلى أن التحركات 
العسكرية صارت، أيا كان موردها، جميعها، تحت 

إدارتهم.
ل�«المس�تقبل  المتطابق�ة،  المص�ادر  وقال�ت 
العراقي« أن »هذه المعطيات تتواصل على األرض 
بالتزامن مع حراك واس�ع داخلي واقليمي ودولي 
لصياغة شكل سياسي جديد للسنة يرتبط باألرض 

ويؤثر فيها«، بحسب وصفها.
وأكدت المصادر أن »هذا المشهد المعقد يناقش 
الوض�ع ابتداء م�ن مناطق ش�مال ديال�ى، مرورا 

بأجزاء من كركوك نحو نينوى، وصوال الى تكريت، 
وانتهاء بمناطق غرب األنبار«.

ووصف�ت المص�ادر ب�أن »ارادة كب�رى« تقف 
خلف هذه الخريطة الجديدة للتعامل مع السنة في 
العراق.يذكر أن جهات معارضة للعملية السياسية 
في الع�راق عقدت ف�ي  أيل�ول 2015، مؤتمراً في 
العاصم�ة القطري�ة الدوح�ة، ف�ي حي�ن تناول�ت 
مواق�ع وتقاري�ر إخبارية حضور فرحان حس�ن، 
م�ن قيادي�ي الج�������ي�ش اإلس�امي، ونائ�ب 
رئي�س الجمهورية الس�ابق، المحك�وم باإلعدام، 
طارق الهاش�مي، ووزير المالية السابق، المطلوب 
للقضاء العراقي، رافع العيس�اوي، فضاً عن تجار 
ورج�ال أعمال وقادة من الجيش العراقي الس�ابق 

وحزب البعث الفاشي.

األصـوات املـغـرضـة 
بمواجهة اإلصالح!

االحتاد األوريب:
جيـب إشـراك إيـران حلـل 

قضايا الرشق األوسط

احتـاد الـالجئيـن:
45 الجـئـًا عراقـيـًا قتـلـوا 

يف الشاحنة النمساوية 242
ص2القضاء يكشف عن »عصــابـة بنغــاليـــة« متـــورطـــة بتــزويــر جـــوازات عــراقيــة

ص2الـمـركـزي: مـاضـون بــتـحـويـل »الـرشـيـد« و »الـرافـديـن« إلـى مـصـارف مسـاهـمـة

      بغداد / المستقبل العراقي

س�عى االف المهاجرين الى اكمال طريقهم 
وعبور الحدود في دول البلقان أمس السبت مع 
تصاعد أزمة الاجئين التي تس�ببت بخاف بين 

الدول االوربية.
من ناحية اخرى كش�ف االتح�اد االوروبي 
خطط�ا لزي�ادة المس�اعدات الت�ي من ش�انها 
تش�جيع الس�وريين على البقاء ف�ي تركيا بدال 
م�ن االنضمام ال�ى جحافل الس�اعين للوصول 
الى اوروب�ا. وفي اطار مس�اعيها لوقف تدفق 

الاجئي�ن، اعلن�ت المج�ر انجاز اقامة س�ياج 
ش�ائك على طول حدودها م�ع كرواتيا، العضو 

في االتحاد االوروبي.
واعلن�ت كرواني�ا الغ�اء سياس�ة االب�واب 
المفتوح�ة الت�ي تتبعه�ا، وقال�ت الجمعة انها 
تعاني من تدفق عدد كبير من المهاجرين يفوق 
طاقته�ا، ما دفعه�ا الى نقلهم ال�ى الحدود مع 

المجر.
ومع استمرار تدفق الاجئين الساعين لبلوغ 
اوروب�ا فرارا من الحرب والب�ؤس في بادهم، 
اظه�رت ارق�ام جدي�دة ان االتح�اد االوروب�ي 

تلقى نحو ربع مليون طلب لجوء خال االشهر 
الثاثة االولى حتى حزيران/يونيو.

م�ن ناحي�ة اخ�رى، اعل�ن خفر الس�واحل 
االيطالي�ون انهم ينس�قون 20 عملية انقاذ في 

المتوسط وتم انقاذ 4540 مهاجرا.
وال�ى جانب بناء االس�يجة وف�رض القيود 
عل�ى اج�زاء من الح�دود بين كرواتي�ا والمجر 
وس�لوفينيا، اع�ادت كل م�ن المانيا والنمس�ا 
وس�لوفاكيا العمل بنظام التحقق من الهويات 
الش�خصية على حدوده�ا، بينما تفك�ر بولندا 

وهولندا في القيام باالمر نفسه.

      بغداد / المستقبل العراقي

بع�د فرارهم من إره�اب »داعش«، 
يعان�ي نازح�و محافظ�ة األنب�ار من 
مرض الكوليرا ال�ذي فتك بهم وأصاب 
أكث�ر م�ن س�تين، وقت�ل أربع�ة حتى 
اآلن، وف�ق ما أعلنه محافظ بغداد علي 
التميم�ي. ويعي�ش نازح�و محافظ�ة 
األنب�ار في ظ�روف صحي�ة متدهورة 
تفتقر ألبس�ط الش�روط الصحية، في 
مقدمته�ا مياه الش�رب الملوثة، وفقاً 

لما ذكره مس�ؤول ف�ي وزارة الصحة 
أمس السبت.

»يعان�ي  أن�ه  المس�ؤول  وق�ال 
المقيم�ون وبينهم نازحون، نقصا في 
المياه النظيفة«.وشكل رئيس مجلس 
ال�وزراء حيدر العبادي، أمس الس�بت، 
لجن�ة علي�ا تترأس�ها وزي�رة الصحة 
عديل�ة حم�ود، وخلي�ة إدارة أزم�ات 
مدنية من أج�ل العمل على منع انتقال 
م�رض الكوليرا إل�ى مناطق أخرى في 
الب�اد.  وجاء في بي�ان لمكتب رئيس 

ال�وزراء تلق�ت »المس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، أن�ه »بتوجيه م�ن رئيس 
ال�وزراء حي�در العبادي، عق�دت خلية 
إدارة األزم�ات المدنية اجتماعا عاجاً 
لدراس�ة اإلجراءات السريعة والازمة، 
لحص�ر المناط�ق الت�ي حصل�ت فيها 
اإلصاب�ات بم�رض الكولي�را، وتقديم 
خط�ة عمل طارئة لتقديمها إلى رئيس 

الوزراء التخاذ القرارات الازمة«.

                   التفاصيل ص3

املهاجرون يتسببون بحرب »خفية« بني دول االحتاد األوريب الكولريا.. »إرهاب« جديد يفتك بالعراقيني
النزوح يعيد رسم الدول بـ »األسالك« موت 4 أشخاص وإصابة 60 في أطراف بغداد
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سي الرئيــس روحــانــي: الشعــب اإليراني ال يـــريــد 
الـــــحـــرب مـــع أي دولـــة

االقتصاد البرلمانية: قانون االستثمار سيوفر 
فـــرص عمل للعاطلين

الزبيدي: رصاع امريكا 
وروسيا غايته رسم خارطة جديدة 

ص2لـلـدول الـعـربـيـة

الصاحلي لألكراد:
أعطوا الرتكامن »ما ُسلب« 

من حقوقهم 

فورين بولييس: 
البنتـاغـون يعـد خططــًا 

ص2حلرب ضد روسيا ص4
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حمافظ البرصة يرشف
عىل إعداد خطة مبكرة الستقبال 

ص2فـــصـل الـشــتــاء

شذى حسون: أتمنى تجسيد
شخصية امرأة مستبدة 

النوارس يتعادل مع نفط الجنوب والطلبة يخطف فوزًا 
مهمًا من الكهرباء في الجولة الثانية من الدوري الممتاز

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


املركزي: ماضون بتحويل »الرشيد« و »الرافدين« إىل مصارف مسامهة
      بغداد / المستقبل العراقي

المرك�زي  البن�ك  محاف�ظ  اك�د   
العراق�ي عل�ي الع�اق، أمس الس�بت، 
الخ�اص  باقتراح�ه  م�اض  البن�ك  ان 
بتحويل مصرفي الرشيد والرافدين الى 
مصرفين مساهمين، كاشفا عن وجود 

تأييد ودعم من الجهات المعنية.
وق�ال الع�اق، ان »للبن�ك المركزي 
دور ف�ي تعزيز القط�اع الخاص وليس 

ما يش�اع من ان هنالك تهميش وإهمال 
ل�ه«، مبين�ا ان »أهم خط�وة للبنك بهذا 
االتجاه هو االقتراح على مجلس الوزراء 
بتحوي�ل أه�م مصرفيي�ن ف�ي العراق 
مصرف الرش�يد ومصرف الرافدين إلى 

خاصين كشركات مساهمة«.
وأض�اف أن »الع�راق وبحك�م كب�ر 
هذي�ن المصرفين عم�د البنك المركزي 
إل�ى تخصي�ص المصرفي�ن م�ن خال 
المص�ارف  م�ن  مس�اهمات  اجت�ذاب 

األجنبي�ة وه�ذا أم�ر مه�م ج�داً ولعل 
العنص�ر الحاس�م والمه�م ه�و هيكلة 
دور  يخل�ق  بم�ا  المصرف�ي  القط�اع 
تنافسي للقطاع س�يكون سبيل لنجاح 
ونه�وض القط�اع المصرف�ي«. وأك�د 
الع�اق »أننا نعمل بهذا الجانب الحيوي 
وبشكل دقيق ومدروس وبتشجيع من 
قبل وزير المالية وديوان الرقابة المالية 
وبدعم من البنك الدولي«، مشيرا إلى أن 
»البنك ف�ي طور مرحلة حل المش�اكل 

الموج�ودة ليكون هن�اك فرصة للقيام 
بالخط�وة الكبيرة ب�ل بالخطوة األكبر 

في العراق وفي المنطقة«.
ويتكون الجه�از المصرفي العراقي 
مص�ارف   7 منه�ا  مصرف�ا،   54 م�ن 
حدي�ث  إس�امي  احده�ا  حكومي�ة 
التأس�يس، وهناك 23 مصرف�ا تجاريا 
إس�امية.  9 مص�ارف  خاص�ا، منه�ا 
لمص�ارف  فرع�ا   15 أيض�ا  ويوج�د 
أجنبية، وهناك العديد من المؤسس�ات 

التي تقوم ببعض األعم�ال المصرفية، 
منها 34 ش�ركة تحويل مال�ي، وقرابة 
200 ش�ركة صراف�ة تابع�ة لمصارف 
او تتعام�ل م�ع مص�ارف، مع ش�ركة 
لتموي�ل  وش�ركة  الق�روض  لضم�ان 
المش�اريع الصغيرة والمتوس�طة، مع 
شركتين لخدمات الصيرفة االلكترونية 
والبطاقة الذكية، إضافة الى قرابة 800 
ف�رع تابع�ة للمص�ارف وموزعة على 

جميع محافظات العراق.
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احتاد الالجئني: 45 الجئًا عراقيًا
قتلوا يف الشاحنة النمساوية

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديرية االس�تخبارات العس�كرية التابعة 
ل�وزارة الدف�اع العراقي�ة أمس الس�بت ع�ن احباط 
تفجي�رات انتحاري�ة غرب�ي العاصمة بغ�داد. وقالت 
الوزارة في بيان إن »مديرية االستخبارات العسكرية 
تمكن�ت م�ن قت�ل انتحاريين صب�اح هذا الي�وم في 
منطق�ة العامري�ة« غرب�ي بغ�داد. وكان ضابط في 
الش�رطة العراقي�ة ق�د ق�ال ان انتحاريي�ن يرتديان 
حزامين ناس�فين فجرا نفس�يهما على قارعة طريق 
للمارة بين منطقتي العامرية والخضراء غربي بغداد 
على م�ا يبدو انهما ق�ام بالتفجير قب�ل الوصول الى 
هدفهم�ا المنش�ود. وتبن�ى تنظيم داع�ش اإلرهابي 
ي�وم الخمي�س الماضي تفجيري�ن انتحاريي�ن وقعا 
ف�ي منطقتي باب الش�رقي، وس�احة الوثبة وس�ط 
بغداد تس�ببا بمقتل ما ال يقل عن 20 شخصاً واصابة 
العش�رات بجروح، بحس�ب مص�ادر امني�ة وطبية. 
وأدانت المرجعية الدينية في النجف المتمثلة بآية الله 
الس�يد علي السيس�تاني الجمعة، التفجيرات األخيرة 
الت�ي ضربت مناطق م�ن العاصمة بغ�داد فيما دعت 
الى تعزيز الجانب االستخباري في الباد. وتأتي هذه 
الهجمات في وقت تح�اول الحكومة العراقية ومعها 
تحالف دولي بقيادة الواليات المتحدة االمريكية طرد 
التنظي�م من مناطق واس�عة س�يطر عليها في غرب 

وشمال الباد منذ منتصف العام الماضي.

االستخبارات العسكرية تقتل انتحاريني 
غريب بغداد

      بغداد / المستقبل العراقي

كشف اإلتحاد العام لاجئين العراقيين، أمس السبت، عن تسجيل 
45 الجئا عراقيا من ال�71 ش�خصا الذين لقوا مصرعهم في حادث 
االختناق الذي وقع مؤخرا داخل ش�احنة نقل بالنمسا، فيما أكد أن 

جثامين أربعة منهم ستصل اليوم إلى مطار أربيل.
وقال س�كرتير اإلتحاد دش�تي جمال، إنه »تم تسجيل 45 الجئا 
عراقيا من ال�71 ش�خصا الذين لقوا مصرعهم في حادث االختناق 
داخل ش�احنة النقل بالنمس�ا نهاية ش�هر آب الماض�ي«، موضحا 
أن »من بينهم 16 ش�خصا من س�كان إقليم كردستان والبقية من 

المناطق العراقية األخرى«.
وأضاف جمال أن »جثامين أربعة من س�كان محافظات اإلقليم 
ستصل إلى مطار أربيل«، الفتا إلى أن »الضحايا العراقيين اآلخرين 
ل�م يتم التعرف عليهم لغاية اآلن بس�بب ع�دم وجود معلومات عن 

أسمائهم وأماكنهم«. 
وبي�ن جم�ال أن »إتح�اد الاجئين يواصل جه�وده مع الجهات 
المعني�ة من أجل التع�رف على هوية الضحاي�ا«، مؤكدا أنه »خال 
الفترة األخيرة توجه أكثر من 25 ألف ش�خص من إقليم كردستان 
إلى أوربا بطرق غير ش�رعية وبحس�ب المعلومات المتوفرة لدينا 

فان نحو 100 عراقي يلجأ يوميا من تركيا إلى الدول األوربية«.
وكان�ت حكوم�ة إقليم كردس�تان أعلن�ت، الجمعة، االس�تعداد 
إلعادة جثامي�ن الجئين كرد قضوا اختناقا داخل ش�احنة نقل في 

النمسا، فيما أكدت أنها تعرفت على 16 جثة من الضحايا.

القضاء يكشف عن »عصابة بنغالية« متورطة بتزوير جوازات عراقية
      بغداد / المستقبل العراقي

الج�وازات  محكم�ة  أعلن�ت 
ف�ي بغ�داد، أم�س الس�بت، عن 
التوصل إل�ى عصاب�ة »بنغالية« 
متورط�ة بتزوير جوازات س�فر 
ال�ى  اش�ارت  وفيم�ا  عراقي�ة، 
اصداره�ا احكام�اً قضائية حول 
قضايا متعلقة ب�«سمة الدخول« 
لفت�ت إلى حس�مها نح�و 7500 
معامل�ة جواز من�ذ بداي�ة العام 
قاض�ي  وق�ال   .2015 الحال�ي 

التحقيق ف�ي محكمة الجوازات، 
ظاف�ر مه�دي ف�ي بي�ان تلق�ت 
نس�خة  العراق�ي«  »المس�تقبل 
متهمي�ن  »اعتراف�ات  إن  من�ه، 
قادت إلى التعرف على مجموعة 
أفراد يحملون الجنسية البنغالية 
تزوي�ر  بعملي�ات  متورطي�ن 
جوازات سفر عراقية«، مؤكداً أن 
»التحقيق مس�تمر بالتنسيق مع 
بع�ض الجه�ات التحقيقية، أماً 

بإكمال الملف بأقرب وقت«.
وأش�ار مهدي، الى ان »هناك 

الكثير من الدعاوى بحق شركات 
أجنبية متهمة بتزوير الجوازات، 
وهن�اك جرائ�م ت�م الحك�م بها 
بقضاي�ا س�مة الدخ�ول وجاري 
كثي�رة  قضاي�ا  ف�ي  التحقي�ق 

أخرى«.
وبش�أن نس�بة االنج�از التي 
حققتها محكم�ة الجوازات، اكد  
قاض�ي التحقي�ق ف�ي محكم�ة 
الجوازات »حس�م نح�و )7500( 
معامل�ة ج�واز منذ بداي�ة العام، 
حيث ان نس�ب انجاز المعامات 

تكاد تكون بشكل يومي«.
محكم�ة  دور  ويضطل�ع 
الفق�دان  بقضاي�ا  الج�وازات 
والتل�ف، باإلضافة إل�ى أن هناك 
مكاتب تحقيقية مختصة بقضايا 
تزوير الجوازات وسمات الدخول 
ومواضيع اإلقامة. وباس�تحداث 
ع�ام  ف�ي  الج�وازات  محكم�ة 
2014، ارتفعت نسبة االنجاز إلى 
%95 وت�م القضاء على كثير من 
حاالت االبتزاز التي كان يتعرض 

لها المواطن في السابق.

حمافظ البرصة يرشف عىل إعداد خطة مبكرة الستقبال فصل الشتاء

الصاحلي لألكراد: أعطوا الرتكامن »ما ُسلب« من حقوقهم

      البصرة / المستقبل العراقي

تفقد محافظ البصرة ماجد النصراوي 
اعمال أكس�اء ش�ارع منطقة الس�نيدية 
الممتد من تقاطع المطيحة الى نهاية مقر 
فرع شركة اسياسيل, ويبلغ طوله قرابة 
)7كم( , وس�يتم انجازه خال االس�بوع 
المقب�ل. محاف�ظ البص�رة ق�ال »بالرغم 
م�ن قل�ة التخصيص�ات المالية إل�ى اننا 
وبالتعاون مع بلدية البصرة قمنا بترقيع 
واكس�اء عدد كبير من الش�وارع، ومنها 
ش�ارع س�يد عدنان في منطقة السنيدية 
وكان هذا الشارع مهمل منذ سنوات وفيه 
الكثير من المطبات والتخس�فات، واليوم 
وصلن�ا الى الربع االخير من هذا الش�ارع 
بالجهود االس�تثنائية لبلدية البصرة رغم 

قل�ة التخصيص�ات إل�ى انن�ا نح�اول ان 
نحصل عل�ى مواد االكس�اء والتبليط مع 
الجه�ود الكبيرة الت�ي تبذلها كوادر بلدية 
البص�رة«. واضاف محاف�ظ البصرة »اما 
الخطط المس�تقبلية فقد قسمنا البصرة 

الى س�تة مناط�ق القبلة واح�دة وخمس 
مناطق ف�ي مركز المدينة وجهزنا جميع 
التحتي�ة  البن�ى  وس�تكتمل  الكش�وفات 
له�ذه المناط�ق وال نس�تثني م�ن ذل�ك 
االقضية والنواحي، اما خطتنا الس�تقبال 
فص�ل الش�تاء فنح�ن بدأنا بأع�داد خطة 
الس�تقبال موس�م االمطار في مقدمتها 
اعانة مديري�ة المجاري من خال التعاقد 
مع ش�ركات تخصصية تس�اعدها، فاآلن 
الحيانية والجمعيات تمت احالتها وكذلك 
مرك�ز المدينة س�يحال ايضا الى ش�ركة 
تخصصي�ة ف�ي االي�ام القليل�ة المقبلة ، 
وبعد العي�د لدينا خطة متكاملة مع بلدية 
البص�رة نق�وم بتأهي�ل جميع الش�وارع 
الرئيس�ية ف�ي س�بيل ان نتج�اوز امطار 

الشتاء القادم«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعتب�ر رئي�س الجبه�ة التركمانية أرش�د 
ه�م  الك�رد  أن  الس�بت،  أم�س  الصالح�ي، 
المس�تفيدون الوحي�دون م�ن »داع�ش« في 
كرك�وك، وفيم�ا اتهمهم ب�«المن�اورة«، دعا 
الكرد ال�ى إعط�اء التركمان »ما ُس�لب« من 
حقوقه�م ف�ي المحافظة.وق�ال الصالح�ي، 

إن »الكرد ين�اورون معنا وه�م يقولون بعد 
دخول داعش لبعض مناط�ق كركوك تغيرت 
التوافقات السياسية في المحافظة«، افتاً الى 
أن »ه�ذا الكام غير منطقي وغير مقنع، الن 
داعش اضر بالكل، لكن عندما يقول الكرد إن 
داعش غير الواقع السياس�ي، فهذا معناه أن 
التنظيم أفاد الجان�ب الكردي واضر بالجانب 
التركمان�ي، وهذا خطأ يحس�ب على الجانب 

الكردي«. 
وطالب الصالحي بأن »يبادر الكرد بإعطاء 
التركمان ما ُسلب من حقوقهم في محافظة 

كركوك«. 
يذكر أن أبن�اء المك�ون التركماني عبروا 
في أوقات س�ابقة عن سخطهم من األوضاع 
في كرك�وك والمناطق التي يس�كنون فيها، 
فيما دعا سياسيون تركمان الى »إنصافهم«.

األصوات املغرضة بمواجهة اإلصالح!
     التحليل السياسي /غانم عريبي

 
سمعت كما س�مع غيري من متابعي 
اصاح�ات الرئيس حيدر العب�ادي بخبر 
احالة 123 وكيا ومديرا عاما في مختلف 
ال�وزارات العراقي�ة لك�ن ش�يئا من هذا 
القرار لم يظهر للش�ارع ولم يتم التوقيع 
عل�ى االحال�ة والزال ال�وكاء والمدراء 
العام�ون ف�ي تلك ال�وزارات يمارس�ون 
اعمالهم!. انا هنا انقل ما يقوله الش�ارع 
وال اتح�دث ع�ن الذي يجري ف�ي الغرف 
المغلق�ة او المس�ارات ذات الخصوصية 
العالية في العملية السياسية إلدراكي ان 
ما يقوله الش�ارع هو الذي يعني الرئيس 

بالدرجة االولى واالخيرة.
الشارع يقول ان رئيس الوزراء منحته 
اللحظة التاريخية فرصة كبرى في تولي 
ش�ؤون ادارة الب�اد م�ن اج�ل المض�ي 
ببعض القرارات الجريئة والعراق بحاجة 
ال�ى البع�ض منه�ا لإلطاح�ة بالبناءات 
المعوجة التي رافقت العملية السياس�ية 
الوطنية لكن الرئيس لم ينتهزها بس�بب 
الضغوط التي مورس�ت وتم�ارس عليه 
م�ن قب�ل البيئة السياس�ية الت�ي أنتجت 
الحكوم�ة العراقية الحالية التي يرأس�ها 
ومن قبل ش�ركائه في تشكيل الحكومة 
م�ن الكت�ل واألح�زاب العراقي�ة خ�ارج 

التحالف الوطني.
هنا اقر مسؤول كبير في الدولة 
العراقي�ة كان ضمن�ي اليه اجتماع 
ه�ذا الصب�اح ان البيئة السياس�ية 
والحزبية الخاصة بالرئيس تمارس 
ضغط�ا مهم�ا وكبي�را وملحوظ�ا 
علي�ه بحج�ة ان اللحظ�ة الحالي�ة 
تتطلب المزيد من التماسك والصبر 

والتحل�ي بالحكم�ة عبر الس�كوت على 
»الملف�ات الصعب�ة« لصال�ح اس�تمرار 
المقبل�ة  المرحل�ة  الحكوم�ة واال ف�ان 
الس�تمرار  بالنس�بة  خطي�رة  س�تكون 
حكوم�ة مطالب�ة باالصاح�ات من قبل 

لكنه�ا  الديني�ة  والمرجعي�ات  الش�ارع 
محكوم�ة م�ن الداخ�ل بتوازن�ات الكتل 

المستفيدة والمتورطة بالفساد!.
هذا الكام يضعف موقف الرئيس امام 
الشارع الذي يطالبه بالمزيد من القرارات 
والمطلوب�ة  والجماهيري�ة  الش�جاعة 

وغي�ر التعجيزي�ة )باس�تثناء المزايدين 
والمتامرين والمندسين( ويجعله رئيس 
وزراء غي�ر ق�ادر عل�ى تلبي�ة متطلبات 
المرحلة وان يك�ون اخا للعراقيين واما 
بالتخلص من الفساد والتعطيل واالرباك 
ب�ل واالمل في رؤية الع�راق متحررا من 

داعش ومن دواعش الفساد.
ف�ي اعتق�اد كثيري�ن وأن�ا منه�م أن 
الرئيس العبادي عليه ان يقترب من نبض 
المحرومي�ن والمس�تضعفين م�ن أبناء 
الحش�د الش�عبي المدني غير المس�يس 
م�ن الذي�ن يتحركون على أس�اس تنفيذ 

المطال�ب الممكن�ة ولي�س الذه�اب إلى 
المرتفع�ات التعجيزي�ة وأن يتح�رر من 
الضغط السياس�ي الحزب�ي الذي يحاول 
أن يعط�ي الرئي�س إش�ارات أن الذه�اب 
إل�ى أقص�ى اإلصاح�ات يعن�ي الذهاب 
إلى أزمة اس�تمرار ش�ركائه في العملية 

انهي�ار  واحتم�ال  الحالي�ة  الحكومي�ة 
التحالف السياس�ي الذي بن�ى الدولة في 

.2014/8/14
على الرئيس أن ال يستمع كثيراً لهذه 
المجموعات التي تريد إشغاله بالتفاصيل 
غير المهمة وممارس�ة إره�اب من نوع 
مختل�ف مح�وره الهاء الرئي�س بقضية 
االستمرار او الا استمرار في أداء مهماته 
السياس�ية الكبيرة كرئيس حكومة وقد 
ج�اء الوقت الذي يض�ع الرئيس العبادي 
ح�دا لمثل هذه الممارس�ات والتحركات 
وان يك�ون حازم�ا ازائها ف�اذا افلح في 
ايقاف تلك البيئ�ة من التصرف الاوطني 
م�ن  غيره�ا  عل�ى  كان  والامس�ؤول 
المس�ائل م�ورد االصاح�ات الوطني�ة 

المطلوبة اقدر وامضى وامهر واعظم.
اج�د ان اكب�ر مثال عل�ى االصاحات 
المهمة التي استش�عر الش�ارع العراقي 
تاثيرها على اس�تمرار الحكومة من عدم 
اس�تمرارها احال�ة ال123 وكيا ومديرا 

عاما على التقاعد!.
الش�ارع يقول ان اس�تمرار الحكومة 
الحالي�ة بعمله�ا ووجودها وش�رعيتها 
يكمن في الس�رعة بانجاز ملف احالتهم 
على التقاعد واخراجهم من المواقع التي 
هم فيه�ا االن والذهاب ال�ى االصاحات 
المهمة في كل وزارة عبر تمهيد الطريق 
امام الوزير للمباش�رة بهذه االصاحات 
بل ومحاس�بته على التلك�ؤ على خلفية 
تق�ف  كأداء  عقب�ة  اكب�ر  ازال�ة 
وزارة  اي  اصاح�ات  ف�ي طري�ق 
وه�ي ال�وكاء والم�دراء العامون 
الفاس�دون مع استثناء المخلصين 

منهم.
الش�رعية في االحالة وليس في 
التراجع او الس�كوت على ق�رار المضي 
باحال�ة ه�ذا الع�دد الكبي�ر م�ن الوكاء 
والم�دراء العامي�ن الفائضين ع�ن العدد 
المفت�رض لوج�ود وكاء ف�ي الوزارات 

العراقية.

      بغداد / المستقبل العراقي

عد وزير النقل باقر جبر 
الزبيدي، الصراع االمريكي 
– الروس�ي ف�ي المنطق�ة 
جدي�دة  لخارط�ة  »رس�ما 
لل�دول العربية«.عل�ى ح�د 

تعبيره.
وقال الزبي�دي في بيان 
له »ما يجري في محافظتي 
م�ن  الموص�ل  و  االنب�ار 

وجود 1600 مقاتل امريكي على االرض حالياً والذي 
قد يصل الى 5000 عس�كري ووجود مئات الروس و 
االسلحة الحديثة وطائرات سوخوي 35 في الاذقية 
و طرط�وس يأتي في س�ياق الصراع عل�ى المنطقة 

ألهميتها اإلستراتيجية وكاً حسب مصالحه«.
وأضاف ان »امريكا تسعى لدحر داعش في االنبار 
دون االس�تعانة بالحش�د الش�عبي وروس�يا وجهت 
أقسى ضربة جوية على عاصمة العباسيين الصيفية 
]الرق�ة[ واس�تهدفت قي�ادات داعش�ية اجنبي�ة من 
الشيش�ان ومناطق االتحاد السوفيتي السابق تجاوز 

عددهم المئات من القتلى و المئات من الجرحى«.
ورجح الزبيدي ان »يجري تفاهم امريكي روس�ي 
مؤق�ت للقضاء على داعش في س�وريا وال نس�تبعد 
صدام�اً بينهم�ا بع�د منتص�ف 2016« الفت�ا الى ان 
»هذا الص�راع يأتي لمأل فراغ الهيمن�ة على المنطقة 
بعد نهاية حقبة ]س�ايكس – بيكو[ ولرس�م خارطة 

جديدة للدول العربية«.

الزبيدي: رصاع امريكا 
وروسيا غايته رسم خارطة جديدة 

للدول العربية

اللحظة الحالية تتطلب المزيد من التماسك والصبر والتحلي بالحكمة
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      بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت عض�و لجنة االقتص�اد واالس�تثمار البرلمانية، أمس الس�بت، على اهمية 
مشروع قانون االستثمار، كونه يدعم القطاعين العام والخاص.

وقالت نجيبة نجيب ان »قانون االستثمار مهم جدا خالل الوضع الراهن الن البلد 
يواجه تحديات اقتصادية كبيرة السيما قلة النقد وموازنة محملة باعباء ثقيلة منها 

نفقات الحرب والنازحين والرواتب التشغيلية المرتفعة«.
وأضاف�ت انه »ال ب�د ان تكون هناك بدائل للوضع الذي يم�ر البلد، من خالل اقرار 
قانون االس�تثمار ال�ذي لم يجد له تطبيق�ا على ارض الواقع نتيجة مش�اكل عملية 
واقعية«، مبينة ان »هذا القانون سيعالج الكثير من المشاكل، منها تمويل المشاريع 

الكبيرة«.
وتابعت نجيب أن »قانون االس�تثمار س�يكون جاذباً لالستثمار األجنبي في البلد 

فضال عن دعم القطاعين العام والمختلط«. 

االقتصاد الربملانية: قانون االستثامر سيوفر فرص عمل للعاطلني

      المستقبل العراقي/ عادل الالمي

أمر رئي�س ال�وزراء حي�در العبادي 
باس�تبعاد قان�ون »الح�رس الوطن�ي« 
المثير للجدل نهائياً من البرلمان, وفيما 
أبدى برلمانيون رفضهم الشديد لتمرير 
هذا القانون تحت الضغط »البريطاني- 
األمريكي«, كشفت لجنة األمن والدفاع 
النيابي�ة عن اس�تبداله بقانون الحش�د 

الشعبي. 
وتواجه عملية إقرار القانون عقبات 
كبي�رة, لغي�اب التواف�ق السياس�ي في 
البرلمان, نتيجة اختالف وجهات النظر 
حوله, اذ يفسر على انه تحرك لتأسيس 
لتقس�يم  ومق�دم  طائفي�ة,  جي�وش 

العراق.  
وقال�ت النائ�ب ع�ن ائت�الف دول�ة 
القان�ون عالي�ة نصيف, ل�«المس�تقبل 
»العب�ادي اص�در ق�رار  ان  العراق�ي«, 
باستبعاد قانون الحرس الوطني نهائياً, 
وتنظيم عمل الحش�د الشعبي بمادتين, 
األول�ى ي�دار من قبل�ه, والثاني�ة يعتبر 

ضمن المؤسسة األمنية«.
وأضاف�ت »لدين�ا خش�ية كبيرة من 
األجندات التي بدأت تفرض على تشريع 
)الح�رس الوطن�ي( الس�يما وانه كان 
حاض�را بقوة ضم�ن مق�ررات مؤتمر 
قطر الذي عقد مؤخرا بحضور إرهابيين 

ومطلوبين للقضاء العراقي«.
وعن سبب رفض ائتالفها ل�«الحرس 
الوطني«, بينت نصيف أن »هذا القانون 
ج�اء لتفكيك الب�الد, وإيج�اد حالة من 
التناحر بين أبناء الشعب الواحد خاصة«, 
مبدي�ة رفضها ألنه صنيع�ة المخابرات 
األمريكي�ة والبريطانية الل�ذان يعمالن 

بش�دة إلقراره من خ�الل الضغط على 
الكتل السياسية«.

وفشل البرلمان في أكثر من مناسبة 
سابقة, بتمرير »الحرس الوطني« رغم 

إلح�اح ورغبة اتح�اد الق�وى الوطنية, 
س�ليم  المجل�س  رئي�س  وتح�ركات 
الجبوري, وتكثيفه الحوارات واللقاءات 
م�ع الكت�ل السياس�ية وس�فراء بعض 

الدول المؤيدة له.   
الحس�ين  عب�د  لف�ت  ب�دوره, 
التحال�ف  ع�ن  النائ�ب  االزيرج�اوي, 
ل�م  النيابي�ة  الكت�ل  أن  إل�ى  الوطن�ي, 

تصل لقاس�م مش�ترك بش�أن »الحرس 
الوطني«.

حديث�ه  ف�ي  الزيرج�اوي  ورأى 
»فك�رة  ان  العراق�ي«,  ل�«المس�تقبل 

)الح�رس الوطني( ول�دت ميتة, كونها 
تؤس�س لجيوش مناطقية على أساس 
طائفي«, مستدركاً بالقول »هناك توجه 
باتج�اه الحش�د الش�عبي ال »الح�رس 
الوطن�ي« باعتبار أن األخيرة س�تكون 
قوة مناوئة للجيش والشرطة وقد تكون 
تضم في طياتها في المس�تقبل نزاعات 

إلى االستقالل وتقسيم العراق«.
وأشار النائب عن التحالف الوطني إلى 
وجود إجماع كبير على رفض »الحرس 
الوطن�ي«, بصيغته الحالية كونه يحمل 
في طياته مخاطر مستقبلية على وحدة 
الع�راق, على خالف الحش�د الذي يمكن 
تأطي�ره بإط�ار قانون�ي, وه�و األم�ر 

األسهل واألبسط.
ف�ي الغض�ون, كش�ف عض�و لجنة 
االمن والدفاع النيابية، محمد الكربولي 
عن تحرك نيابي بشأن استبدال مشروع 
بمش�روع  الوطن�ي،  الح�رس  قان�ون 
اخر تحت اس�م قانون الحش�د الشعبي، 
مش�يرا الى ان ذل�ك جاء بعد اس�تحالة 

أقرار قانون الحرس الوطني.
وقال الكربول�ي، ان “قانون الحرس 
الوطن�ي اصبح م�ن الصعوب�ة اقراره 
لع�دم وج�ود تواف�ق سياس�ي حول�ه، 
اضافة الى ان هن�اك اعتراضا كبيرا من 

قبل الكتل الكبيرة على بعض مواده”.
وأضاف رئي�س كتلة الح�ل النيابية، 
ان »هناك تح�ركاً نيابياً من قبل اعضاء 
لجنة االم�ن والدفاع من اجل اس�تبدال 
اق�رار قان�ون الحرس الوطن�ي بقانون 
خاص بالحشد الشعبي ويسمى )قانون 
الحش�د الش�عبي ( ليعطيه أكثر شرعية 
ولحمايت�ه قانوني�اً إضافة إل�ى تنظيم 

عمله بصورة أفضل«.

الربملان يطرح قانون »احلشد الشعبي« بديال  عن »احلرس الوطني« املثري للريبة
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بع�د فرارهم م�ن إره�اب »داعش«، 
يعاني نازحو محافظة األنبار من مرض 
الكولي�را الذي فتك بهم وأصاب أكثر من 
س�تين، وقتل أربعة حت�ى اآلن، وفق ما 

أعلنه محافظ بغداد علي التميمي.
ويعيش نازحو محافظ�ة األنبار في 
ظروف صحية متدهورة تفتقر ألبس�ط 
الش�روط الصحية، ف�ي مقدمتها مياه 
الشرب الملوثة، وفقاً لما ذكره مسؤول 

في وزارة الصحة أمس السبت.
وقال المسؤول أنه »يعاني المقيمون 
وبينه�م نازح�ون، نقص�ا ف�ي المي�اه 

النظيفة«.
وش�كل رئيس مجلس الوزراء حيدر 
علي�ا  لجن�ة  الس�بت،  أم�س  العب�ادي، 
تترأس�ها وزي�رة الصحة عديل�ة حمود، 
وخلية إدارة أزمات مدنية من أجل العمل 
عل�ى من�ع انتقال م�رض الكولي�را إلى 

مناطق أخرى في البالد.
 وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء 
نس�خة  العراق�ي«  »المس�تقبل  تلق�ت 
منه، أن�ه »بتوجي�ه من رئي�س الوزراء 
إدارة  خلي�ة  عق�دت  العب�ادي،  حي�در 
األزمات المدنية اجتماعا عاجالً لدراسة 
اإلج�راءات الس�ريعة والالزم�ة، لحصر 
المناط�ق الت�ي حصلت فيه�ا اإلصابات 
بم�رض الكولي�را، وتقدي�م خطة عمل 
طارئ�ة لتقديمه�ا إل�ى رئيس ال�وزراء 

التخاذ القرارات الالزمة«.
وأوض�ح البي�ان أن »ممثل�ي منظمة 
اإلنس�انية،  للش�ؤون  المتح�دة  األم�م 
ومنظمة اليونس�يف، حض�روا اجتماع 
الخلي�ة التي يرأس�ها مدير مكتب رئيس 
الوزراء مهدي العالق، كما حضرها ممثل 
ش�بكة اإلعالم العراقي التي ستناط بها 
مهمة إعداد ونشر حملة توعية إعالمية 

هادفة«.
الصح�ة  وزارة  ف�ي  ناط�ق  وكان 
انتش�ار م�رض  العراقي�ة كش�ف ع�ن 
الكولي�را ف�ي أكثر من منطق�ة عراقية، 

وفق البالغات ال�واردة للوزارة من أكثر 
من محافظة. 

وأوض�ح الطبي�ب رف�اق األعرج�ي، 
في تصريح، أن الوزارة أعلنت االس�بوع 

الماض�ي عن »وج�ود 12 حال�ة اصابة 
بالكولي�را« في اب�و غريب غ�رب بغداد 
ومدينة النجف في جنوب البالد، مشيراً 
إلى أنه تم تسجيل هذا االسبوع »حاالت 

أخرى في أبو غريب«.
وأك�د األعرجي وفاة أربع نس�اء من 
نازح�ي أبو غري�ب »توفي لدين�ا أربعة 
أش�خاص ف�ي منطقة أب�و غريب، وهم 

يعانون م�ن احتمالية إصاب�ة بالكوليرا 
نتائ�ج  ننتظ�ر  لكنن�ا  عالي�ة،  بنس�بة 

المختبر«.
اإلصاب�ة  أس�باب  األعرج�ي  وع�زا 

بالكوليرا في هذه المناطق إلى »ش�رب 
المي�اه غير الصالح�ة، واعتماد األهالي 
الش�رب م�ن النه�ر )الف�رات( واآلب�ار 
والماء الملوث بسبب انخفاض منسوب 

نهر الفرات هذه الفترة«.
وأشار إلى أن »وزارة الصحة سجلت 
عدداً م�ن اإلصاب�ات بم�رض الكوليرا، 
وعل�ى الرغ�م م�ن أن ع�دد اإلصاب�ات 
محدود ومحصور في مناطق تعاني من 
شح المياه في نهر الفرات وروافده، االّ 
أن توجيه رئي�س الوزراء بتكثيف العمل 
من قبل اللجنة العليا التي ترأسها وزيرة 
الصح�ة وخلي�ة إدارة األزم�ات المدنية 
ف�ي مكتب رئيس ال�وزراء، جاء لتفادي 
انتق�ال الم�رض إل�ى مناط�ق أخ�رى، 
حي�ث س�تتم معالجة ح�االت اإلصابات 
من خالل تنفي�ذ اإلج�راءات وتوصيات 
اجتماع خلية األزمات«.   بدورها، ش�ّدد 
عضو في لجنة الصح�ة والبيئة النيابية 
غ�ادة الش�مري، على ض�رورة التوعية 
اإلعالمي�ة ح�ول وباء الكولي�را. وقالت 
غ�ادة الش�مري، إن »ت�ردي الخدم�ات 
وتل�وث المي�اه والطع�ام، تعد أس�بابا 
أساسية النتش�ار مرض الكوليرا، فضال 
عن ضعف التوعية اإلعالمية«. وأضافت 
»طالبن�ا وزارة الصح�ة بتقديم برنامج 
عل�ى القن�وات الرس�مية خ�اص به�ذا 
الوباء«، مؤكدة »السيطرة على الحاالت 

المرضية لغاية االن«.
وأكدت الشمري على »ضرورة إعطاء 
الموض�وع أهمي�ة اكب�ر«، مبينة »نحن 
كلجن�ة نتابع الوباء الذي بدأ باالنتش�ار 
قبل ش�هرين«. وكان محافظ بغداد علي 
التميمي كش�ف في الس�ادس عشر من 
الش�هر الجاري عن تلوث مش�روع ماء 
أب�و غريب بمرض الكوليرا، مش�يراً إلى 

أن وزارة الصحة لم تعلن عن ذلك.
انتش�ار  م�ن  العراقي�ون  ويخش�ى 
الم�رض ال�ذي تنتق�ل جرثومت�ه إل�ى 
البش�ر عن طريق تناول طعام أو ش�رب 
مي�اه ملوثة ببكتيريا ضمة الكوليرا من 

مرضى آخرين. 

الكــوليــرا.. »إرهـاب« جديــد يفتــك بالعـراقييــن
موت 4 أشخاص وإصابة 60 في أطراف بغداد

»داعش« ينهزم عىل حدود األردن.. والقوات األمنية حتكم القبضة عىل »ثرثار« االنبار 
الدفاع: حققنا تقدم كبير باتجاه الرمادي

       المستقبل العراقي/ نهاد فالح

حررت القوات األمنية مدعومة بالحشد 
الش�عبي منطق�ة الثرثار بمحافظ�ة االنبار 
في عملية عس�كرية واسعة , أمس السبت, 

أسفرت عن مقتل عشرات »الدواعش«.
وفيم�ا تؤكد وزارة الدف�اع عن مواصلة 
تق�دم الق�وات األمني�ة باتج�اه الرم�ادي,  
قتل�ت قي�ادة عمليات الجزي�رة والبادية 14 
عنص�راً من تنظيم داعش بعملية عس�كرية 
اس�تهدفت تجمعه�م بالق�رب م�ن الحدود 

»العراقية- األردنية«.
وقال قائد الحش�د الش�عبي ف�ي االنبار 
الل�واء الرك�ن زي�اد الدليم�ي، إن »الق�وات 
االمني�ة نف�ذت عملي�ة عس�كرية واس�عة، 
أس�فرت ع�ن تطهير منطق�ة الثرث�ار، من 
عناصر تنظيم »داعش« ومقتل العشرات من 
التنظي�م، فضالً عن تدمير عدد من العجالت 

كانوا يستقلونها«.
وأض�اف الدليم�ي، أن »الق�وات األمنية 
م�ن الجيش ومقاتلي الحش�د الش�عبي من 
عش�ائر االنب�ار كان له�م ال�دور المتمي�ز 
بمع�ارك التطهير لم�ا يمتلكونه م�ن قدرة 
قتالي�ة وجاهزي�ة عالية في تنفي�ذ االوامر 

العسكرية«.
ب�دوره, ق�ال قائ�د الش�رطة االتحادية 
الفري�ق رائد ش�اكر ج�ودت، إن »ق�وة من 
الش�رطة االتحادي�ة اس�تطاعت قصف 10 
أه�داف حيوي�ة لتنظي�م داعش ف�ي مدينة 

الرم�ادي، بينه�ا هيكل وس�قيفتين لتجمع 
آلياته�م، م�ا أس�فر ع�ن تكبده�م خس�ائر 
مادية وبشرية وسماع أصوات االنفجارات 
ومش�اهدة ألس�نة اللهيب والنيران تتصاعد 

فيها«.
وأض�اف جودت أن »فرقة الرد الس�ريع 
بالش�رطة االتحادي�ة وبإس�ناد مصادرن�ا 
الميداني�ة اس�تطاعت قص�ف مق�ر لتنظيم 
داعش بواسطة صواريخ كاتيوشا و مدافع 
)أس ب�ي جي 9( في منطقة حصيبة، )7 كم 
شرقي الرمادي(، ما أسفر عن سقوط قتلى 

وجرحى وتدمير المقر«.
وشهدت محافظة االنبار، أمس ، إحباط 
هجوم انتحاري بس�يارة مفخخة في قاطع 
الصقالوي�ة ش�مالي الفلوج�ة، فيم�ا قت�ل 
ثمانية ارهابيين وجرح العش�رات بضربات 
مكثف�ة بالمدفعي�ة نفذتها قي�ادة عمليات 
االنبار ف�ي منطقة الزاوي�ه بقضاء حديثة، 
ف�ي حين أحبطت قوة أمنية محاولة تس�لل 
حاول عناصر من »داعش« تنفيذها بواسطة 
عبارة عب�ر نهر الفرات الى الخالدية ش�رق 

الرمادي.
وسبق لمصدر في قيادة عمليات االنبار، 
أكد ب�أن تنظي�م »داعش« يحش�د عناصره 
للهج�وم عل�ى قض�اء الخالدية، فيم�ا بين 

استعداد القوات األمنية لصد هذا الهجوم.
م�ن جان�ب أخ�ر, بين�ت وزارة الدف�اع 
مواصلة القوات المسلحة التقدم من جميع 
المح�اور ص�وب مدين�ة الرم�ادي لتحرير 

أراضيها من عصابات داعش اإلرهابية.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة أن »ق�وات ف�وج 
الق�وات  الرم�ادي األول، وبالتنس�يق م�ع 
المش�تركة ضم�ن قاط�ع عملي�ات االنبار 
وباس�ناد الق�وة الجوية وطي�ران الجيش، 
تمكنت من إحباط هجوم إرهابي اس�تهدف 
منطق�ة المضي�ق جنوب الرم�ادي ، بعد ان 
كب�دت االرهابيين خس�ائر فادحة باالرواح 

والمعدات«.
وأضاف أن »الجهد الهندسي كان له دور 
كبير في رفع العبوات الناس�فة التي زرعها 
اإلرهابيون على الطري�ق المؤدي للمنطقة 

وسط انهيار كامل لداعش اإلرهابي«.
في الوقت ذاته, كش�ف مصدر في قيادة 
عملي�ات الجزي�رة والبادي�ة ف�ي محافظة 
االنب�ار، ع�ن مقت�ل 14 عنصراً م�ن تنظيم 
داعش بعملية عسكرية استهدفت تجمعهم 
بالقرب من الحدود العراقية االردنية، غرب 

االنبار.
وقال المصدر، إن »اشتباكاً مسلحاً وقع، 
بي�ن الق�وات االمني�ة وعناصر م�ن تنظيم 
)داع�ش( عملية عس�كرية واس�عة النطاق 
نفذته�ا ف�ي منطق�ة الواح�ة بالق�رب من 
الح�دود العراقية االردني�ة، )440 كم غرب 
االنبار(، مما اسفر عن مقتل 14 عنصراً من 

»داعش«.
وأض�اف المص�در، أن »عناص�ر تنظيم 
»داعش« كانوا يس�تخدمون منطقة الواحة 
لتعزي�ز خط�وط تمويله�م بي�ن المناط�ق 

الغربية لالنبار ونقل السالح والصواريخ«.
ف�ي الغضون,’أعل�ن آم�ر ل�واء األس�د 
المش�كل من أبناء عش�ائر محافظة األنبار 
العميد حمد عبد الرزاق الدليمي، عن انضمام 
1000 مقاتل من أبناء العش�ائر الغربية الى 

لواء االسد الذي يقاتل تنظيم »داعش«.
 وق�ال الدليم�ي ، ان » 1000 مقات�ل من 
أبن�اء عش�ائر االنب�ار الغربية انضم�وا الى 
ل�واء األس�د ف�ي ناحي�ة البغ�دادي )90كم 
غرب الرمادي(، للمش�اركة بعمليات تحرير 

مناطقهم من داعش وطرد التنظيم منها«.
وأض�اف الدليم�ي ان »ع�دد المقاتلي�ن 
ضم�ن ل�واء األس�د تج�اوز 2000 مقاتل«، 
مش�يرا الى ان »جميع عناصره من عشائر 

االنبار المناطق الغربية«.
من جانب آخر، اكد رئيس مجلس ناحية 
البغ�دادي م�ال الل�ه العبيدي ، ان »عش�ائر 
االنب�ار للمنطق�ة الغربي�ة طوع�ت أبنائها 
والبال�غ عدده�م 1000 مقات�ل للمش�اركة 

بتحرير مناطقهم ومقاتلة تنظيم داعش«.
وأوضح العبيدي، ان »عش�يرة الجواعنة 
طوع�ت 300 م�ن أبنائه�ا، والبوعامر 250 
مقاتل من أبنائها، والكبيس�ات 250 مقاتل 
م�ن أبنائها، وعنة 100 مقات�ل ورأوه 100 
مقاتل«.يذكر ان الدليمي أعلن، في )8 أيلول 
2015(، عن تش�كيل لواء األسد من مقاتلي 
عش�ائر األنب�ار المنتفضين ض�د »داعش«، 
وفيما أكد انه يتكون من 1100 مقاتل، طالب 

رئيس الوزراء ومحافظ االنبار بدعمه.



أبناء الملك يسرقون أموال السعودية

نشر المغّرد السعودي الشهير “مجتهد”، 
بيان�اً بعن�وان “نذي�ر عاجل لكل آل س�عود” 
موّقع�اً م�ن أح�د أحف�اء المل�ك الس�عودي 
المؤس�س عبدالعزيز آل سعود، ُيحّذر فيه من 
الفس�اد والتبذير واإلسراف منذ استالم الملك 
س�لمان وال�ذي وصل إل�ى 160 ملي�ار دوالر 
)600 مليار ريال(، وسحب ما ال يقّل عن 100 
ملي�ار دوالر أخرى )375 ملي�ار ريال( لجيب 
أبناء الملك س�لمان. وأشار إلى السرقات التي 
تجري من خالل صفقات الس�الح وتوس�عة 
الحرمي�ن وغيره�ا، وبن�د الش�ؤون الخاصة 
والحس�ابات الملكي�ة الخاصة الذي يش�تمل 
عل�ى 50 ملي�ون ريال يومي�اً للمل�ك )أو من 
يتحّك�م بختم المل�ك( ألي أمر يري�ده. ولفت 
االنتباه إلى وجود حساب جاري ملكي خاص 
في “البنك األهلي” بقيم�ة 9 مليار ريال ُتلزم 
مؤسس�ة النقد بتغطية أي مبلغ يس�حب منه 
بش�كل ف�وري، إضافة إل�ى 2 ملي�ون برميل 
بت�رول يومياً تذهب لحس�اب تابع لولي ولي 

العهد محمد بن سلمان باسم الملك.
وهنا نصي البيان:

نذير عاجل لكل آل سعود
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين والصالة والس�الم 
على أشرف المرسلين و بعد.

هذه نصيحة ونذير لكل من تصله الرسالة 
من أبناء وأحفاد المؤس�س الملك عبد العزيز 

رحمه الله.
أخاطبكم بإخالص اإلمام محمد بن سعود 
وإص�رار اإلمام فيص�ل بن ترك�ي ومنهجية 
المل�ك عب�د العزي�ز وخيري�ة س�عود ودهاء 
فيصل وتدّين خالد وموازنة فهد وعقل نايف، 
بعيداً ع�ن ُحْمِق عبد الله وس�رقات س�لطان 
وعج�ز س�لمان. أخاطبك�م مس�تحضراً هذا 
كله، وم�دركا مس�ؤوليتنا تجاه الل�ه أوال ثم 
تجاه ش�عبنا ثم تجاه أنفس�نا. أخاطبكم آمال 
أن نضع االسترخاء والال مباالة جانبا وننظر 
إل�ى التحدي�ات الخطي�رة بعين الج�د والقلق 
ونفك�ر بأمانة وصدق ونتصرف بمس�ؤولية 
وحزم. إن العاقل ه�و الذي يتعلم من التاريخ 
ويس�تفيد من دروس�ه ويتف�ادى الخطر من 
معرفة أس�بابه، واألحمق ه�و الذي ال يلتفت 
إلى ح�وادث التاريخ وال تجارب�ه. لقد تعلمنا 
م�ن التاريخ كي�ف تج�اوز المل�ك عبدالعزيز 
تحدي الس�بلة وأم رضمة، وكيف اس�تطاعت 
العائلة ل�م ش�ملها بكفاءة بع�د الخالف بين 
س�عود وفيصل رحمهما الله، وكيف صمدت 
أم�ام عاصفة الناصرية ثم أزمة الكويت. لكن 
كذل�ك تعلمنا من التاري�خ أن الدولة األولى لم 
تصمد أمام الغزو المصري وأن الدولة الثانية 
تمزق�ت بس�بب الخالف�ات. ال نزكي أنفس�نا 
وال ندع�ي الكمال، وكثي�ر ممن كان في أعلى 
المناصب كان عليه ما عليه من المآخذ، لكننا 
كن�ا نجته�د أن ال نقت�رف ما يق�وض الحكم 
ويهدم الدولة. وأفضل من ذلك أنه حين تحصل 
تجاوزات على مستوى القرار السياسي يكون 
في العائلة من يعي�د القرار لجادة الصواب أو 
يتدارك المس�ألة من أصلها حت�ى لو كان في 
ذل�ك تضحية بمناصب كبيرة ف�ي الدولة. لقد 
ربانا المؤس�س على مجموع�ة مباديء تديم 
الحك�م وتقوي الدولة وتبقي البلد متجانس�ا 
بي�ن حاكمي�ه ومحكومي�ه. لق�د تعلمنا منه 
أن دوام الحك�م يقتض�ي أن ال يصل للس�لطة 
إال األكب�ر واألصل�ح، وأن يش�رك الباقين في 
قرارات�ه، وأن تبق�ى صبغة الدولة إس�المية 
صافي�ة، وأن ال نتس�اهل في تطبيق الش�رع، 
وأن نحت�رم العلماء ونحف�ظ لهم دورهم في 
المجتم�ع، وأن نعطي وجهاء الناس قيمتهم. 
كم�ا علمنا رحمه الل�ه أن ال نخلط بين الحكم 
والتج�ارة، وأن نأخذ نصيبنا م�ن المال العام 
بش�كل رس�مي وال نمد يدنا بتحايل وتدليس 
وغش مما يس�مونه اآلن الفساد واالختالس. 
كم�ا تعلمن�ا منه أن نحرص على االس�تقامة 
في األخ�الق والدين، وإن ابتلينا بش�يء أن ال 
نجاه�ر به وال نتحدى. وتعلمن�ا منه أن ننزل 
الن�اس منازله�م ونتواض�ع ف�ي المجال�س 
ونقبل النصيحة وال ن�رد طالباً وال نقفل باباً 

وال ننهر س�ائالً وال نخ�ذل متظلماً وال ننصر 
ظالماً. لقد بدأ التفريط ببعض هذه النصائح، 
ولم يتحرك العقالء لألخذ على يد المفرطين، 
مم�ا أدى للتس�اهل ف�ي بقيتها حت�ى فرطنا 
فيها جميعا، فصرنا قريبين من انهيار الدولة 
وخس�ارة الس�لطة، حتى توش�ك الكارثة أن 
تحل علينا وعل�ى غيرنا. وكان آخر ما فرطنا 
فيه ه�و تهمي�ش الكب�ار وأصح�اب الخبرة 
وتسليم األمر لحدثاء األسنان سفهاء األحالم 
الذين يتصرفون خل�ف واجهة ملك عاجز. آن 
األوان أن نعترف بأخطائنا ونس�عى لعالجها 
بجد ومسؤولية وأمانة. كما آن األوان أن نقر 
بأن المعطيات السياسية اإلقليمية والعالمية 
تغي�رت، وأن تطلع�ات الش�عوب تختلف عما 
كان�ت علي�ه س�ابقا. وإذا أردنا أن نس�تدرك 
الوض�ع وننق�ذ الحك�م والوط�ن فعلين�ا ان 
نتحلى بالجرأة والصراحة واالس�تعداد لكسر 
الحواجز المصطنعة والممنوعات التي ما أنزل 
الله بها من سلطان. إن مواجهة هذه األخطاء 
القاتلة ليس إثارة فتنة وال س�بب فوضى، بل 
هو ال�ذي يحمينا من الفتن�ة ويعصم الوطن 
من الفوضى، ولو سكتنا بحجة تفادي الفتنة 
فالبلد كله سينزلق في أتون الفتنة والفوضى 
ونكون أول من انزل�ق معه. ولذلك أتمنى من 
كل من تصله هذه الرس�الة أن يتقبلها بصدر 
رحب، حتى لو لم يعجب�ه كل ما فيها، ويقبل 
م�ن حيث المبدأ أن التناصح الصريح الجريء 
وبي�ان األخطاء هو الطري�ق الصحيح لتدارك 
المخاط�ر. لق�د بدأ الوض�ع يتده�ور باتجاه 
خطير منذ أكثر من عش�ر س�نوات حين تجرأ 
المل�ك عبدالل�ه -غفر الله له- على سياس�ات 
خلخلت ثوابتنا ومنهجنا، وحين س�كتنا عنها 
فتحنا المجال لمزيد من التدهور لمن جاء بعد 

وفاته.
أبن�اء  بتهمي�ش  رضين�ا  -مث�ال-  كي�ف 
عبدالعزيز س�واء في الس�لطة أو بالمشاركة 
بالق�رار؟ وكيف رضينا بموقف س�لبي وعدم 
التدخ�ل تجاه وضع الملك العقلي الذي يجعله 
غي�ر مؤهل لالس�تمرار ف�ي الحك�م؟ وكيف 
رضين�ا لش�خص قريب م�ن المل�ك بالتحكم 
بالبلد سياس�يا واقتصاديا وتركه يخطط كما 

يريد؟
ثم كيف رضينا بسياس�ة خارجية تضعف 
ثق�ة ش�عبنا فين�ا وتؤل�ب علين�ا الش�عوب 
األخرى؟ وكيف رضينا الدخول في مخاطرات 
عسكرية غير محسوبة مثل الحلف العسكري 
لضرب العراق وس�وريا وحرب اليمن؟ وكيف 
ن�زوات  أن يك�ون مصيرن�ا رهي�ن  رضين�ا 

مراهقين وتطلعات مستعجلين؟
وكي�ف رضين�ا كذلك بتمكين ش�خصيات 
معروفة بفس�ادها وتوجهها المحارب للدين 

في مناصب حساس�ة في الوق�ت الذي ندرك 
حساس�ية الدين عند شعبنا وعلمائنا؟ وكيف 
رضين�ا بالنزي�ف الهائ�ل م�ن أم�وال الدولة 
بم�ا يزيد ع�ن ضعف اإلنف�اق في الس�نوات 

الماضية؟
إن س�كوتنا األول هو الذي س�مح بتراكم 
المخاط�ر، وعلين�ا أن نتحرك بج�رأة على أن 
يك�ون ه�ذا التح�رك عل�ى مس�توى صناعة 
الق�رار وإيج�اد ح�ل حقيقي لمش�كلة الملك 
العاج�ز س�لمان الذي يس�تغل وضعه ش�اب 
مراهق. ول�ن يمكنن�ا إيقاف النزي�ف المالي 
والمراهقة السياسية والمجازفات العسكرية 
إال بتغيي�ر آلية القرار حتى لو اس�تدعي األمر 
تغيير الملك نفس�ه. ثم علينا أن نستحضر أن 
ش�عبنا صار على درجة عالية من الوعي وقد 
توف�رت لديه األدوات التي يس�تطيع أن يتابع 
فيه�ا األوضاع، وم�ن الحم�ق والصفاقة أن 
نتصرف في الحكم كما لو كان الش�عب مغيبا 
جاهال عاجزا عن متابعة األحداث والشؤون. 
ولذلك ال نريد أن نتحمل مس�ؤولية اس�تغفال 
المواطني�ن واالس�تخفاف به�م، و ال نريد أن 
نتحمل مس�ؤولية التصرف سياسيا وإعالميا 
دون اس�تحضار تط�ورات وس�ائل االتص�ال 
والمعلومات فضال عن نش�اطات المعارضين 
الذين يرصدون بكف�اءة ما نحاول إخفاءه أو 
تضليل الش�عب عنه. أكتب لك�م وأنا أدرك أن 
الوقت يمضي بسرعة، وكل يوم يمضي يجعل 
تدارك األمر أصعب م�ن اليوم الذي قبله، وأنا 
أعلم أن الكثير منكم يؤيدني فيما كتبت، لكن 
كٌل يق�ول من ال�ذي يرفع الراية. وه�ا أنا قد 
رفعت الراية وأقولها بصوت مرتفع: ال يمكننا 
أن ننجح إال بأعلى درجات المصارحة حتى لو 
خارج دائرة األسرة، وأقوى مستويات الجرأة 
والش�جاعة في مواجهة المس�تغلين للوضع 
الخاطئ. أرجو مّمن يصله كالمي هذا أن ينظر 
له بعين المسؤولية تجاه الدين والوطن، فإن 
لم يكن فلينظ�ر بعين المس�ؤولية تجاه قوة 
وتماسك األس�رة وبقائها في الحكم، فإن لم 
يك�ن فلينظر بعين القلق على نفس�ه، فوالله 
لئن لم نتحرك ستمزقنا األحداث جميعا وآلت 
ساعة مندم. وفي ظل التدهور الحاد لألوضاع 
السياس�ية واالقتصادي�ة، واالنخفاض الحاد 
في أس�عار النفط، والزيادة الهائلة في الدين 
العام، نناشد جميع أبناء الملك عبد العزيز، من 
أكبرهم األمير بندر، إلى أصغرهم س�ناً األمير 
مق�رن، تبنى الدعوة إلى عقد اجتماع طارىء 
لكبار األس�رة، لبحث الموقف، واتخاذ جميع 
ما يل�زم إلنقاذ الب�الد، وإج�راء تغييرات في 
المناصب الهام�ة، و تولية أصحاب الكفاءات 
من العائلة الحاكمة، س�واء كان�وا من الجيل 
األول أو الثان�ي أو الثال�ث أو الرابع. و نقترح 

أيض�اً جمع توقيعات من أبن�اء وأحفاد الملك 
المؤسس بشأن اإلجراءات المقترحة، وتنفيذ 
م�ا ُتِقّره األغلبية للصالح الع�ام. وما زال 13 
م�ن أوالد عبد العزيز على قيد الحياة، وبينهم 
كفاءات وخبرات كبيرة، ونخص منهم األمراء 
ط�الل بن عب�د العزيز وتركى ب�ن عبد العزيز 
وأحمد بن عبد العزيز، بما لهم من باع طويل، 
وخبرات سياس�ية وإدارية يعرفه�ا الجميع، 
يجب استثمارها في صالح الدين والمقدسات 

والشعب.
وعلى هؤالء الثالث�ة بصفة خاصة وعلى 
أبناء المؤس�س ال�13 بصفة عامة أن يحملوا 
يحش�دوا  وأن  اآلراء  يجمع�وا  وأن  الراي�ة 
الصف�وف من آل عبد العزيز ب�ن عبد الرحمن 
الفيص�ل آل س�عود، بقيادة األكب�ر واألصلح 
منهم وم�ن أبنائهم القادري�ن، الذين هم كنز 
ال يفن�ى ب�إذن الل�ه، للتحرك وتنفي�ذ ذات ما 
فعل�ه الملك فيصل وأخوان�ه وأبناؤهم وأبناء 
إخوتهم -عندما عزلوا الملك س�عود- والقيام 
بعزل الثالثة الملك العاجز س�لمان بن العزيز، 
والُمَف�ّرْط المس�تعجل المغ�رور ول�ى العهد 
األمي�ر محم�د ب�ن نايف، والس�ارق الفاس�د 
الُمَدّم�ْر للوطن ولى ول�ى العهد األمير محمد 
ب�ن س�لمان، ليتولى األصل�ح واألكب�ر إدارة 
شؤون البالد والعباد. وليتم تنصيب ملك جديد 
وولى عهد، وأخذ البيعة من الجميع على ذلك، 
وإلغاء المنصب المس�تحدث المستغرب وهو 
ولي ول�ي العه�د. ونرج�و أن يج�د الخطاب 
آذان�اً صاغية، وإيجابية ف�ي التحرك، ونتمنى 
التوفيق والس�داد للجميع، ب�إذن الله الواحد 
األحد الفرد الصمد س�بحانه وتعالى. ونبتهل 
إليه س�بحانه أن يصل آل عبد العزيز ببعضهم 
لدع�م  يوف�ق  وأن  صفوفه�م،  يوح�د  وأن 
االجراءات بوعى وادراك من الس�عوديين لما 
يحق�ق تطلعات الش�عب ومراع�اة مصالحه 

وتقدير وعيه وإدراك إحساس الشعب.
}ُقِل اللَُّهمَّ َمالَِك الُْملِْك ُتْؤِتي الُْملَْك َمْن َتَشاُء 
ْن َتَش�اُء َوُتِعزُّ َمْن َتَشاُء َوُتِذلُّ  َوَتْنِزُع الُْملَْك ِممَّ
َمْن َتَش�اُء ِبَيِدَك الَْخْيُر إِنََّك َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 
* ُتولِ�ُج اللَّْي�َل ِفي النََّه�اِر َوُتولِ�ُج النََّهاَر ِفي 
اللَّْيِل َوُتْخِرُج الَْحيَّ ِم�َن الَْميِِّت َوُتْخِرُج الَْميَِّت 
ِمَن الَْحيِّ َوَتْرُزُق َمْن َتَش�اُء ِبَغْيِر ِحَس�اب{.آل 

عمران:26-27
الرس�الة  به�ذه  إليك�م  توجه�ت  وم�ا 
والنصيحة إال عمالً بالهدى الشريف، فقد قال 
صلى الله عليه وس�لم: )الدين النصيحة، قلنا: 
لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله 

وألئمة المسلمين وعامتهم(
رواه اإلمام مسلم.

وتحذي�راً مم�ا وصف�ه الش�اعر العرب�ى 
الحكيم القديم نصر بن سيار بقوله:

أرى تحت الرماد وميض جمر/ويوشك أن 
يكون له ضرام

ف�إّن الن�ار بالعودي�ن تذك�ى/وإن الش�ّر 
مبدُؤُه كالم

ف�إن ل�م يطفئوها تج�ن حربا/مش�ّمرة 
يشيب لها الغالم

وقل�ت من التعج�ب ليت ش�عري/أأيقاٌظ 
أمّية أم نيام

ف�إن يقظت ف�ذاك بقاء مل�ك/وإن رقدت 
فإنى ال أالم

و آخر دعوانا أن الحم�د لله رب العالمين، 
و الص�الة و الس�الم عل�ى أش�رف األنبياء و 
المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، و من 

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
و)لِلَِّه اأْلَْمُر ِمن َقْبُل َوِمن َبْعُد (

بسم الله الرحمن الرحيم
إيضاحات حول خطابنا السابق

“نذير عاجل لُكْل آل سعود”
الحمد لله رب العالمين ، والصالة والسالم 
على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد، 

وآله وصحبه أجمعين، وبعد..
فق�د َبلََغن�ا -بحمد الل�ه- زخ�م كبير من 
التأيي�د والدعم لخطابنا )نذي�ر عاجل لكل آل 
س�عود( س�واء من العائل�ة الحاكم�ة أو من 
رموز ش�عبنا الكريم. كما أب�دى الكثير منهم 
مجموعة من التعليقات واالستيضاحات التي 
م�ن حقه�م علين�ا أن نفردها ببيان مس�تقل 
يكون بمثابة إلحاق بالخطاب السابق ومتمما 
لم�ا ينبغي إتمامه. أوال: إذا كن�ا  ُنطالب كبار 
األس�رة م�ن أوالد وأحفاد الملك عب�د العزيز 
بع�زل المل�ك العاج�ز س�لمان وول�ى عه�ده 
وول�ى وولى عهده، إلنقاذ الب�الد والعباد من 
س�وء اإلدارة والفساد والتصرفات الجنونية، 
أس�وة بما حصل مع الملك س�عود رحمه الله 
فإننا النعني المس�اواة بين ما أُخذ على الملك 
س�عود وما ي�ُؤخذ على من في السلطة اآلن. 
إن األم�ور الت�ي عزل بس�ببها الملك س�عود 
التس�اوي  إال عش�رين بالمئة مم�ا ي�ُقترف 
اآلن، س�واء في تبديد مقدرات األمة والوطن 
أو في فوضى السياسة الداخلية والخارجية.  
ثانيا: حين أش�رنا إلى عجز الملك سلمان إنما 
كن�ا نعني عجزه ع�ن القيادة وإدارة ش�ؤون 
مجل�س  ورئاس�ة  اليومي�ة  والعب�اد  الب�الد 
الوزراء على نحو فعال بسبب حالته الصحية 
وأمراض�ه العدي�دة بم�ا  يضمن ع�دم إهدار 
مصالح الش�عب وتطلعات الش�عب. ولم يعد 
سرا أن المش�كلة األخطر في وضعه الصحي 
هي الجانب العقلي ال�ذي جعل الملك خاضعا 
بالكامل لتحكم ابنه محمد. ثالثا: حين حذرنا 
من خطر اإلسراف والتبذير منذ استالم الملك 

س�لمان فإننا نتح�دث عن إه�دار 160 مليار 
دوالر     )600 ملي�ار ري�ال( وكذل�ك س�حب 
م�ا ال يقل عن 100 ملي�ار دوالر أخرى )375 
مليار ريال( لجيب محمد بن س�مان وأشقائه 
ترك�ي وخالد ونايف وبندر وراكان.  وإذا كان 
الكثير يعرفون عن الس�رقات التي تجري من 
خالل صفق�ات الس�الح وتوس�عة الحرمين 
وغيره�ا فلعلهم اليعرفون عن بند الش�ؤون 
الخاص�ة والحس�ابات الملكي�ة الخاصة. أما 
بند الشؤون الخاصة فيشتمل على 50 مليون 
ريال يوميا للملك )أو من يتحكم بختم الملك( 
ألي أمر يريده. وأما الحس�اب الملكي الخاص 
فهو حس�اب جاري في البنك األهلي بقيمة 9 
ُلزم مؤسس�ة النقد بتغطية أي  ملي�ار ريال ت�
مبلغ يس�حب منه بش�كل فوري. هذا إضافة 
إل�ى 2 ملي�ون برمي�ل يوميا تذهب لحس�اب 
تابع لمحمد بن س�لمان باس�م الملك. إن هذا 
اإلس�راف آذن بغض�ب رباني عظي�م كما قال 
تعالى “وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها 
ففس�قوا فيها فح�ق عليها الق�ول فدمرناها 
تدمي�را”. رابع�ا: حي�ن طالبن�ا بتغيي�ر ف�ي 
القيادة فإننا يجب أن نلزم القيادة الجديدة أن 
ال تضع في رئاس�ة الديوان إال القوي األمين، 
وذل�ك ألن منصب الديوان ه�و بمثابة المدير 
التنفي�ذي في ه�ذا البلد، أو ما ي�وازي رئيس 
موظفي البيت األبيض ف�ي أمريكا. وقد جاء 
في الحديث : ) َمِن اْس�َتْعَمَل َرُجاًل ِمْن ِعَصاَبٍة 
َوِف�ي ِتلَْك الِْعَصاَبِة َمْن ُهَو أَْرَضى لله ِمْنُه َفَقْد 
َخاَن الله وخاَن َرُس�ولَُه وخ�اَن الُْمْؤِمِنيَن (. 
و قال  ش�يخ اإلس�الم ابن تيمي�ة رحمه الله: 
“يج�ب عل�ى ول�ي األم�ر أن يول�ي عل�ى كل 
عم�ل من أعمال المس�لمين أصل�ح من يجده 
لذل�ك العم�ل “ بمعنى أن ال تك�ون لمودة و ال 
قراب�ة. وال نريد أن تتكرر ظاه�رة عبدالعزيز 
ب�ن فهد ال�ذي اعتب�ر الديوان أداة لالس�تيالء 
عل�ى مق�درات البل�د، وال ظاه�رة التويجري 
ال�ذي اعتب�ر الدي�وان أداة لصهينة السياس�ة 
الداخلي�ة والخارجي�ة تح�ت مظل�ة من وثق 
به. هذا م�ع التنبيه أن الدي�وان حاليا يخضع 
بالكامل لمحمد بن س�لمان حتى بعد أن جرى 
تعيين شخصيات أخرى ال “تشك خيط بإبرة” 
إال بإذن محم�د بن س�لمان. وُنَذّكر بالحديث 
الش�ريف: ) إِنََّما أَْهلََك الَِّذيَن َقْبلَُكْم أَنَُّهْم َكاُنوا 
�ِريُف َتَرُكوُه ،  َوإَِذا َس�َرَق  إَِذا َس�َرَق ِفيِهُم الشَّ
ِعيُف أََقاُموا َعلَْي�ِه الَْحدَّ َواْيُم اللِه لَْو  ِفيِهُم الضَّ
ٍد َس�َرَقْت لََقَطْعُت َيَدَها (   أَنَّ َفاِطَمَة اْبَنَة ُمَحمَّ
رواه البخارى و مس�لم. خامسا: مهما كانت 
ثقتن�ا بالقي�ادة الجدي�دة فيجب أن نش�ترط 
عليه�ا السياس�ة الرش�يدة داخلي�ا وخارجيا 
فلوال التصرفات غير المس�ؤولة لما خس�رنا 
أربع عواصم عربية إليران ولما صارت بالدنا 
نموذجا ف�ي تأخي�ر التنمية رغ�م إمكاناتها 
الهائل�ة. إن ه�ذه التصرفات هي الس�بب في 
التدهور االجتماعي وانتشار الجريمة وأزمات 
الس�كن والبطال�ة والفق�ر وتده�ور أوضاع 
التعليم والصحة وبقية الخدمات. ولهذا يجب 
أن نكون داعمين مس�اعدين للقيادة الجديدة 
في ترش�يد السياسة وفي نفس الوقت رقباء 
خير وناصحين ومحذرين من كل خطأ. و إّننا 
ُنعي�د التنبيه ث�م التنبيه، المّرة تل�و األخرى، 
ُمَناشدين جميع الراش�دين من أوالد وأحفاد 
المل�ك عب�د العزي�ز س�رعة التح�رك وجمع 
التوقيع�ات، بدع�م من الش�عب، لع�زل الملك 
العاجز س�لمان وولى العهد وولى ولى العهد، 
بع�د عي�د األضحى المب�ارك،  وتولي�ة األكبر 
واألصلح إلدارة ش�ؤون الب�الد والعباد،  قبل 
هالك الجميع. و إذا توفى الملك س�لمان يجب 
عليه�م عزل الملك الجديد كائناً من كان وولى 
عه�ده، وإع�ادة األمور إل�ى نصابه�ا، بتولية 
األكب�ر واألصلح واألكف�أ م�ن أوالد وأحفاد 
الملك عبد العزي�ز، حفاظاً على مصالح البالد 
والعب�اد، وقب�ل أن يح�ل بن�ا ما ح�ل بغيرنا 
“وكذلك أخذ رب�ك إذا أخذ القرى وهي ظالمة 
إن أخذه أليم شديد”. لقد وجهنا خطاب النذير 
فحظ�ي ب�رد الفع�ل المناس�ب والحم�د لله، 
ونوج�ه اآلن هذا الخط�اب اإللحاقي والمتمم 
والذي أجاب على بعض االستيضاحات، آملين 
أن تكون االستجابة أكبر والتفاعل بما يحقق 
اآلمال قبل ف�وات األوان ال كمال قال دريد بن 

الصمة:

جمتهد يفضح آل سعود: سلامن »بذر« 160 مليار دوالر
   بغداد / المستقبل العراقي

الرئيس روحاين: الشعب اإلیراين ال یرید 
احلرب مع أي دولة

     بغداد / المستقبل العراقي

ذک�ر الرئیس روحاني في مقابلة مع قناة “س�ي بي أس 
نیوز” االميركية، رداً علی س�ؤال حول الشعارات المناهضة 
للوالی�ات المتحدة، “ش�عبنا یحترم األمیرکیین.. والش�عب 
اإلیران�ي ال یرید الحرب مع أي دولة، ولکن في نفس الوقت، 
سیاس�ة الوالی�ات المتح�دة کان�ت موجهة ض�د المصالح 
الوطنیة للشعب اإلیراني، ومن الطبیعي أن تثیر هذه القضیة 

حساسیة الناس”.
واش�ار ال�ی الدعم ال�ذي قدمته امي�رکا الی ش�اه ایران 
المقبور خالل احداث الثورة االسالمیة وکذلك دعمها للعراق 
ابان الحرب التي فرضها النظام العراقي الس�ابق علی ایران 

واکد ان الشعب االیراني لن ینسی هذه الحقائق.
وتابع رئيس الجمهورية قائال: “ال یمکننا نسیان الماضي 

ولکن یمکننا ان نتطلع الی المستقبل”.
ُیذکر أن ه�ذه أول مقابلة للرئی�س روحاني مع صحفي 
غرب�ي بعد إب�رام اتف�اق مع “السداس�یة”، وس�یتم عرض 
المقابل�ة کامل�ة ی�وم أالح�د، وف�ق ما نش�ر عل�ی الموقع 

اإللکتروني للقناة.

االحتاد األوريب: جيب إرشاك إیران حلل قضایا الرشق األوسط

موسکو: 2400 رويس یقاتلون مع »داعش« يف العراق وسوریا

     بغداد / المستقبل العراقي

العلي�ا للعالق�ات  المنس�قة  اك�دت مس�اعدة 
الخارجي�ة ف�ي االتح�اد االوروب�ي هلغ�ا اش�ميد 
ض�رورة مش�اركة اي�ران ف�ي القضاي�ا المتعلقة 
بالشرق االوسط.مساعدة المنسقة العليا للعالقات 
الخارجية في االتحاد االوروبي هلغا اش�ميد قالت 
ف�ي كلم�ة القتها ف�ي اجتم�اع للس�الم بالبرلمان 
االلمان�ي “ان اتف�اق فيينا يمكن ان يكون اس�اس 

العالقات الجديدة بين طهران واالتحاد االوروبي”.
واضافت اش�ميد: “ان االتفاق الن�وووي بين ايران 
ومجموع�ة 1+5 انفراجه كب�رى للمجتمع الدولي 
وخاصة االتحاد االوروبي”.واكدت انه “بامكاننا ان 
نط�ور عالقاتنا مع ايران ليس في المجال التجاري 
فحس�ب بل في مج�االت البيئة واالم�ن النووي”.

وحول االوضاع في الشرق االوسط، شددت اشميد 
على ضرورة مشاركة ايران في المساعي السياسية 
العادة السالم واالس�تقرار الى سوريا، قائلة “من 

المحتم�ل ان تكون ايران من اكثر الدول تاثيرا على 
الرئيس الس�وري بشار االس�د”.ودعت الى تشكيل 
“مجموع�ة االتصال الس�ورية”، مؤك�دة ضرورة 
ان تك�ون اي�ران وروس�يا ضمن ه�ذه المجموعة 
واش�ارت اشميد الى اهمية االتفاق النووي، وقالت 
ان هذا االتفاق حال دون وقوع مواجهة عس�كرية 
محتملة.واوضحت ان وقت تنفيذ االتفاق قد حان، 
وه�و موضوع في غاية االهمية، ومن المحتمل ان 

تواجهنا بعض الصعوبات في االشهر القادمة.

     بغداد / المستقبل العراقي

 نق�ل عن النائ�ب األول لمدیر جهاز األمن 
االتحادي الروسي س�یرجي سميرنوف قوله 
إن نح�و 2400 روس�ي يقاتل�ون م�ع تنظيم 
“داعش” االرهابي، کما أعلنت وکالة رويترز.

ع�ن  الروس�ية  االع�الم  وكال�ة  ونقل�ت 
س�ميرنوف قوله أيضا إن هن�اك حوالي ثالثة 

آالف من مواطني آس�يا الوسطى في المجمل 
يقاتلون في صفوف داعش.

تصريح�ات  ف�ي  س�ميرنوف  وذك�ر 
للصحفيين أن مش�كلة الالجئي�ن الفارين من 
الشرق األوسط إلى أوروبا ستزيد في االرجح 
مم�ا س�يمثل “تهدي�دا كبي�را” محتم�ال على 

روسيا.
وتاب�ع “أن التأكيد على أن دعم موس�كو 

يؤث�ر س�لبا على الوض�ع في س�وريا وتدفق 
الالجئين على نحو خاص ليس صحيحا. السبب 

في ذلك هو توسع داعش في المنطقة.”
وقال إن هناك دوال تحاول تفادي “التعاون 
الدول�ي لمحارب�ة اإلره�اب” ف�ي تلميح إلى 

الواليات المتحدة.
وأضاف “هناك تعاون لكن ليس بالمستوى 

المطلوب خاصة مع الواليات المتحدة.”

فورین بولييس: البنتاغون یعد خططًا حلرب ضد روسيا
     بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت مجلة “فورين بوليس�ي” األمريكية 
عن قي�ام وزارة الدف�اع األمريكي�ة )البنتاجون( 
للم�رة األول�ى من�ذ انهي�ار االتح�اد الس�وفيتي 
بمراجعة وإحياء خططها الطارئة لصراع مس�لح 

مع روسيا.
البنتاج�ون  إن  األمريكي�ة  المجل�ة  وقال�ت 
يض�ع باس�تمرار خط�ط ط�وارئ ويع�د كاف�ة 
الس�يناريوهات الممكن�ة بدءا لح�دوث مواجهة 
م�ع كوريا الش�مالية إل�ى احتمال ش�ن هجمات 
الكترونية. غير أن البنتاجون أسقط من حساباته 
الرامي�ة  العس�كرية  الخط�ط   1991 ع�ام  بع�د 
للتعامل مع عدوان روس�ي وأصبحت تلك الخطط 
موضوع�ة عل�ى الرف بع�د تزايد اندماج روس�يا 
مع الغرب وأصبحت موس�كو تعتبر أحد الشركاء 
المحتملي�ن في العديد من القضايا حس�بما قالت 

المجلة االمريكية.
ش�فقنا نق�ال ع�ن أ ش أ٬ووفق�ا للعدي�د من 
بوزارت�ي  والس�ابقين  الحاليي�ن  المس�ئولين 
الخارجي�ة والدف�اع األمريكيتين، ب�دأ البنتاجون 

حاليا في إحياء تلك الخطط ويعيد تقييمها خاصة 
وأن روس�يا أصبحت تمثل تهديدا محتمال وليست 

شريكا بعد ضمها لشبه جزيرة القرم.
ونقلت المجلة عن مسئول كبير بوزارة الدفاع 
األمريكي�ة على دراية ب‘حي�اء تلك الخطط قوله: 
إنه ف�ي ض�وء البيئة األمني�ة وتحركات روس�يا 
أصبح من الواضح الحاجة إلى تحديث خطط الرد 
عل�ى أي عدوان روس�ي محتمل ض�د اي من دول 

حلف شمال اإلطلنطي )الناتو(.
وأضاف المس�ئول أن الخطط الجديدة تس�ير 
في اتجاهي�ن: األول يركز على ما يمكن أن تفعله 
الوالي�ات المتح�دة في اط�ار النات�و إذا هاجمت 
روس�يا إحدى الدول األعضاء ف�ي الحلف، واآلخر 

هو تحرك أمريكي خارج مظلة الناتو.
ويرك�ز االتجاهان على اعتداءات روس�يا ضد 
دول منطق�ة البلطي�ق الت�ي تع�د اكث�ر الجبهات 

ترجيحا لغزو روسي جديد.
وتقول المجل�ة األمريكية إن إحي�اء مثل تلك 
الخطط يعد تحوال كبيرا في سياسات الدفاع التي 
اتبعتها الوالي�ات المتحدة في فترة ما بعد الحرب 

الباردة.
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مقتبس الحكم الغيابي

رقم املقتبس / 881 / 2015 
اسلم املحكملة : محكملة قلوى االملن الداخلي 

الخامسة بالبرصة
اسلم املتهلم ورتبتله ووحدته: الرشطي اسلامة 
يونلس داود الزم   / مديريلة رشطلة محافظلة 

البرصة .
رقم الدعوى وتاريخها : 782 / 2015
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2012/5/8

تاريخ الحكم : 21/ 2015/6
املادة القانونية : 5 / ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 

خالصة الحكم 
حكمت محكمة قوى االمن الداخي الخامسة عىل 
املدان الغائب )الرشطي اسامة يونس داود الزم   ( 

باسم الشعب بما يي :
1 ل بالحبلس البسليط ملدة )سلتة اشلهر( وفق 
امللادة 5/ق.ع.د رقلم 14 لسلنة 2008 بدالللة 
املادتلن 61/اوال و 69 /اوال ملن ق. أ.د رقلم 17 
لسلنة 2008 لغيابله علن مقر عمله ملن تاريخ 

2012/5/8 ولحد االن.
2 ل اعطلاء املوظفن العمومين صالحية القبض 
عليله اينما وجد لتنفيلذ الحكم الصلادر يف حقه 
اسلتنادا الحكام املادة 69 / ثانيا ملن ق.أ.د رقم 

17 لسنة 2008.
3 ل اللزام املواطنلن االخبلار علن محلل اختفاء 
املحكوم أعاله اسلتنادا ألحكام امللادة 69 / ثالثا 

من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
4 ل حجلز امواله املنقولة وغري املنقولة اسلتنادا 
ألحكام املادة 69 / رابعا من ق.ا.د رقم 17 لسلنة 

. 2008
5 ل اخراجه من الخدمة اسلتنادا للمادة 42 / أوال 

ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008.
6 ل تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب جبار 
عاتلي جرب مبلغ قدره عرشون الف دينار ترصف 

له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام 
امللادة 61/ اوال ملن ق.أ.د قابال لالعرتاض وافهم 

علنا يف   /   / 2015م
للللللللللللللللللللللللللللللل

 مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 1847 / 2014 

اسلم املحكملة : محكملة قلوى االملن الداخلي 
الخامسة بالبرصة

اسلم املتهم ورتبته ووحدته: الرشطي اسعد عبد 
الواحلد عبلد الكريلم شلواي   / مديريلة رشطة 

محافظة البرصة .
رقم الدعوى وتاريخها : 1228 / 2014

تاريخ ارتكاب الجريمة : 2009/3/8
تاريخ الحكم : 24/ 2014/12

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

حكمت محكمة قوى االمن الداخي الخامسة عىل 
امللدان الغائب )الرشطي اسلعد عبلد الواحد عبد 

الكريم شواي   ( باسم الشعب بما يي :
1 ل بالحبلس البسليط ملدة )سلتة اشلهر( وفق 
امللادة 5/ق.ع.د رقلم 14 لسلنة 2008 بدالللة 
املادتلن 61/اوال و 69 /اوال ملن ق. أ.د رقلم 17 
لسلنة 2008 لغيابله علن مقر عمله ملن تاريخ 

2009/3/8 ولحد االن.
2 ل اعطلاء املوظفن العمومين صالحية القبض 
عليله اينما وجد لتنفيلذ الحكم الصلادر يف حقه 
اسلتنادا الحكام املادة 69 / ثانيا ملن ق.أ.د رقم 

17 لسنة 2008.
3 ل اللزام املواطنلن االخبلار علن محلل اختفاء 
املحكوم أعاله اسلتنادا ألحكام امللادة 69 / ثالثا 

من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
4 ل حجلز امواله املنقولة وغري املنقولة اسلتنادا 
ألحكام املادة 69 / رابعا من ق.ا.د رقم 17 لسلنة 

. 2008
5 ل اخراجه من الخدمة اسلتنادا للمادة 42 / أوال 

ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008.
6 ل تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ماجد 
هلادي جخيلم مبللغ قدره علرشون اللف دينار 
ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .

حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام 
امللادة 61/ اوال ملن ق.أ.د قابال لالعرتاض وافهم 

علنا يف   /   / 2014م
لللللللللللللللللللللللللللللل

قرار الحكم غيابيا
 محكمة قوى االمن الداخي للمنطقة الخامسة

رقم القضية/ 2013/1230
تاريخ القرار/ 2013/7/31

تشكلت محكمة قوى االمن الداخي الخامسة يوم 
االربعلاء املصلادف 2013/7/31 برئاسلة عميد 
الرشطلة الحقوقي نزار دمرتي هاشلم وعضوية 
كل ملن العميلد الحقوقلي خضلري علويف هلالل 
والعميلد الحقوقي جلرب عتيوي معلله واصدرت 

باسم الشعب حكمها االتي:
حكملت محكمة قوى االملن الداخي الخامسلة 
باسلم الشلعب عىل املدان الغائب )الرشطي سعد 

كريم زهراو فادي( غيابيا بما يي:
1 ل بالحبس البسليط ملدة سلتة اشهر وفق املادة 
5/ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 و 55/اوال من ق .أ 
.د رقم 17 لسلنة 2008 لغيابه عن مقر عمله من 

تاريلخ 2009/1/6 ولحلد االن
2  ل اعطاء املوظفن العمومين صالحية القبض 
عليله اينما وجد لتنفيلذ الحكم الصلادر يف حقه 
اسلتنادا ألحكام املادة 69 / ثانيا من ق . أ .د رقم 

17 لسنة 2008
3 ل اللزام املواطنلن االخبار عن محلل اختفاءه 
استنادا ألحكام املادة 69/ثالثا من ق.أ.د  رقم 17 

لسنة 2008  
4 ل حجلز اموالله املنقولة وغري املنقولة اسلتناد 
ألحكام املادة 69/رابعا من ق.أ.د   رقم 17 لسلنة 

2008
5 ل اخراجه من الخدمة استنادا للمادة 42/ ثانيا 

ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008
6 ل تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ماجد 
هادي جخيم  مبلغ قدره  خمسلة وعرشون الف 
دينلار ترصف لله بعد اكتسلاب الحكلم الدرجة 

القطعية.
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام 
امللادة 61/ اوال ملن ق.أ.د قابال لالعرتاض وافهم 

علنا يف   /   / 2013م
لللللللللللللللللللللللللللللل

قرار الحكم غيابيا
للمنطقلة  الداخلي  االملن  قلوى  محكملة   

الخامسة
رقم القضية/ 2015/1089
تاريخ القرار/ 2015/6/21

تشلكلت محكمة قوى االمن الداخي الخامسة 
يوم االحد املصادف 2015/6/21 برئاسة عميد 
الرشطة الحقوقي نزار دمرتي هاشم وعضوية 
كل ملن العميلد الحقوقلي خضري علويف هالل 
والعميد الحقوقي جرب عتيلوي معله واصدرت 

باسم الشعب حكمها االتي:
حكملت محكمة قوى االمن الداخي الخامسلة 
باسلم الشلعب علىل امللدان الغائلب )الرشطي 
مصطفى سلمان عبود جاسم( غيابيا بما يي:

1 ل بالحبس البسليط ملدة )سلتة اشلهر( وفق 
املادة 5/ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 و 55/اوال 
من ق .أ .د رقم 17 لسنة 2008 لغيابه عن مقر 

عمله من تاريخ 2014/6/8 ولحد االن
العموميلن صالحيلة  2  ل اعطلاء املوظفلن 
القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف 
حقه اسلتنادا ألحكام املادة 69 / ثانيا من ق . أ 

.د رقم 17 لسنة 2008
3 ل اللزام املواطنن االخبلار عن محل اختفاءه 
اسلتنادا ألحكام املادة 69/ثالثا من ق.أ.د  رقم 

17 لسنة 2008  
4 ل حجز امواله املنقولة وغري املنقولة اسلتناد 
ألحلكام امللادة 69/رابعلا ملن ق.أ.د   رقم 17 

لسنة 2008
5 ل اخراجله ملن الخدمة اسلتنادا للمادة 42/ 

ثانيا ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008
6 ل تحديلد اتعلاب محاماة للمحاملي املنتدب 
ماجلد هادي جخيم  مبلغ قدره     عرشون الف 
دينلار ترصف له بعد اكتسلاب الحكلم الدرجة 

القطعية.
حكملا غيابيلا صلادرا باتفلاق االراء اسلتنادا 
الحكام املادة 61/ اوال من ق.أ.د قابال لالعرتاض 

وافهم علنا يف   /   / 2015م

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 

محكمة جنايات القادسية 
العدد/11/ج/2015 

التاريخ/2015/8/19 
اعالن 

اىل املتهم الهارب / احمد محمد حسن فرحان
اصلدرت محكمة جنايلات القادسلية قرارها املرقم 
اعاله واملؤرخ يف 2015/3/25 املتضمن الحكم عليك 
غيابيلا ملدة خمس عرشة سلنة وفق  الحلكام املادة 
2/396ق.ع وبدالللة املر سللطة االئتلالف رقم 31 
لسلنة 2003 القسلم 2/3 منه عن شكوى املشتكية 
الحدث )هلدى عباس علواد(  ولهروبلك ومجهولية 
محل اقامتك تقرر تبليغك اعالنا بواسطة صحيفتن 
محليتلن ولك حق االعرتاض عىل الحكم الغيابي عند 

تسليم نفسك او القاء القبض عليك .. 
القايض 

عبد الله حريز جبار 
رئيس محكمة جنايات القادسية  
لللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 

محكمة جنايات القادسية 
العدد/237/ج/2015 
التاريخ/2015/8/19 

اعالن 
اىل املتهم الهارب / ناظم عبد حسن عباس

اصلدرت محكمة جنايلات القادسلية قرارها املرقم 
اعاله واملؤرخ يف 2015/5/12 املتضمن الحكم عليك 
غيابيا بالسلجن مدى الحياة اسلتنادا  الحكام املادة 
2/393/أ,د ق.ع وبداللة امر سلطة االئتالف رقم 31 
لسلنة 2003 القسلم 2/3 منه عن شكوى املشتكي 
الحدث )اثري حسن عبد عطية(  ولهروبك ومجهولية 
محل اقامتك تقرر تبليغك اعالنا بواسطة صحيفتن 
محليتلن ولك حق االعرتاض عىل الحكم الغيابي عند 

تسليم نفسك او القاء القبض عليك .. 
القايض 

عبد الله حريز جبار 
رئيس محكمة جنايات القادسية 
لللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 

محكمة جنايات القادسية 
العدد/4/ج/2015 

التاريخ/2015/8/19 
اعالن 

اىل املتهم الهارب / احمد رشاد ناجي
اصلدرت محكمة جنايلات القادسلية قرارها املرقم 
اعاله واملؤرخ يف 2015/4/12 املتضمن الحكم عليك 
غيابيا بالسجن سبعة سنوات  استنادا  الحكام املادة 
444/اوال عقوبلات علن شلكوى املشلتكي ) صالح 
حسلن رايض(  ولهروبلك ومجهوليلة محلل اقامتك 
تقرر تبليغك اعالنا بواسطة صحيفتن محليتن ولك 
حق االعرتاض عىل الحكم الغيابي عند تسليم نفسك 

او القاء القبض عليك .. 
القايض 

عبد الله حريز جبار 
رئيس محكمة جنايات القادسية  
لللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 

محكمة جنايات القادسية 
العدد/146/ج/2015 
التاريخ/2015/8/19 

اعالن 
اىل املتهم الهارب / سعد راشد فنيخ

اصلدرت محكمة جنايلات القادسلية قرارها املرقم 
اعاله وامللؤرخ يف 2015/4/8 املتضمن الحكم عليك 
غيابيا بالسجن املؤبد  استنادا  الحكام املادة 2/441 
عقوبلات عن شلكوى املشلتكن ) املري طالب نور 
ومحملد جميل جواد وابا ذر عباس مجيد(  ولهروبك 
ومجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك اعالنا بواسطة 
صحيفتلن محليتن ولك حق االعلرتاض عىل الحكم 

الغيابي عند تسليم نفسك او القاء القبض عليك .. 
القايض 

عبد الله حريز جبار 
رئيس محكمة جنايات القادسية    

لللللللللللللللللللللللللللل
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 
محكمة جنايات القادسية 

العدد/551/ج/2015 
التاريخ/2015/8/19 

اعالن 
اىل املتهم الهارب / ايمان مهدي عجيل

اصلدرت محكمة جنايلات القادسلية قرارها املرقم 
اعاله واملؤرخ يف 2015/5/16 املتضمن الحكم عليك 
غيابيا بالسلجن ملدة ستة سنوات  اسلتنادا  الحكام 
املادة 315 عقوبات الشق االول  عن شكوى املشتكي 
)الحلق العلام(  ولهروبلك ومجهولية محلل اقامتك 
تقرر تبليغك اعالنا بواسطة صحيفتن محليتن ولك 
حق االعرتاض عىل الحكم الغيابي عند تسليم نفسك 

او القاء القبض عليك .. 
القايض 

عبد الله حريز جبار 
رئيس محكمة جنايات القادسية    

لللللللللللللللللللللللللللل
فقدان

فقلدت  مني شلهادة كيل صدارة ملن رشكة توزيع 
املرقملة  للسليارة  والعائلدة  النفطيلة  املنتجلات 
)16965/بلرصة فحلص( واملسلجلة باسلم )عادل 
اسلماعيل كايلد( عىل من يعثلر عليها تسلليمها اىل 

جهة االصدار
لللللللللللللللللللللللللللل

فقدان
فقلدت  مني الهوية الصلادرة  ملن جامعة البرصة 
كلية الطب باسلم )احمد عبد الكريم شاكر( عىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
للللللللللللللللللللللللللللل

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 459 / 2014 

اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخي الخامسة 
بالبرصة

اسلم املتهم ورتبته ووحدته: الرشطلي احمد كاظم 
نويف عي   / مديرية رشطة محافظة البرصة .

رقم الدعوى وتاريخها : 1066 / 2012
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2011/7/19

تاريخ الحكم : 26/ 2014/3
املادة القانونية : 5 / ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 

خالصة الحكم 
حكملت محكمة قلوى االمن الداخي الخامسلة عىل 
امللدان الغائلب )الرشطي احملد كاظم نلويف عي   ( 

باسم الشعب بما يي :
1 ل بالحبس البسليط ملدة )ستة اشلهر( وفق املادة 
5/ق.ع.د رقلم 14 لسلنة 2008 بداللة املادتن 61/

اوال و 69 /اوال من ق. أ.د رقم 17 لسنة 2008 لغيابه 
عن مقر عمله من تاريخ 2011/7/19 ولحد االن.

2 ل اعطلاء املوظفلن العموميلن صالحيلة القبض 
عليله اينملا وجلد لتنفيلذ الحكلم الصلادر يف حقه 
اسلتنادا الحكام املادة 69 / ثانيا ملن ق.أ.د رقم 17 

لسنة 2008.
6 ل الزام املواطنن االخبار عن محل اختفاء املحكوم 
أعاله استنادا ألحكام املادة 69 / ثالثا من ق.أ.د رقم 

17 لسنة 2008.
7 ل حجلز اموالله املنقوللة وغلري املنقولة اسلتنادا 
ألحلكام امللادة 69 / رابعلا من ق.ا.د رقم 17 لسلنة 

. 2008
8 ل اخراجله من الخدمة اسلتنادا للملادة 42 / أوال 

ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008.
6 ل تحديلد اتعلاب محاماة للمحاملي املنتدب ماجد 
هادي جخيم مبللغ قدره عرشون الف دينار ترصف 

له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
حكملا غيابيا صلادرا باتفاق االراء اسلتنادا الحكام 
امللادة 61/ اوال من ق.أ.د قابال لالعرتاض وافهم علنا 

يف   /   / 2014م
للللللللللللللللللللللل

 رقم اإلخطار   433 / 2014
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخي الخامسة بالبرصة
إىل / املتهلم الغائلب  ش م /صيهلود هليلل قاسلم   
املنسوب إىل قيادة رشطة البرصة  ملا كنت متهما وفق 
املادة/ 5 من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008  لغيابك عن 

مقر عملك من تاريخ 2008/6/6 ولحد االن   
 وبما إن محلل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا 
اإلعلالن علىل إن تحلر أملام محكمة قلوى األمن 
الداخلي للمنطقلة الخامسلة بالبلرصة خلالل مدة 
ثالثلون يوما من تاريلخ تعليق هلذا اإلعالن يف محل 
إقامتلك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم 
حضلورك سلوف تجلري محاكمتك غيابيلا وتحجز 
أمواللك املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفن 
العمومين إلقاء القبض عليك أينما وجدت وتسليمك 
اىل اقلرب سللطة حكوميلة وإللزام األهليلن الذين 
يعلملون بمحلل اختفائك بإخبار الجهلات املختصة 
اسلتنادا  للملادة 69 / أوال وثانيا وثالثلا ورابعا من 
قانلون أصلول املحاكملات الجزائيلة لقلوى األملن 

الداخي رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

قرار الحكم غيابيا
محكمة قوى االمن الداخي للمنطقة الخامسة

رقم القضية/ 2014/948
تاريخ القرار/ 2014/9/18

تشلكلت محكملة قلوى االملن الداخلي الخامسلة يوم 
الخميس املصادف 2014/9/18 برئاسلة عميد الرشطة 
الحقوقلي نلزار دمرتي هاشلم وعضوية كل ملن العميد 
الحقوقلي خضلري علويف هلالل والعميلد الحقوقي جرب 

عتيوي معله واصدرت باسم الشعب حكمها االتي:
حكملت محكملة قوى االملن الداخي الخامسلة باسلم 
الشلعب عىل امللدان الغائب )الرشطي باقر كريم حسلون 

بليش( غيابيا بما يي:
1 ل بالحبلس البسليط مللدة )سلتة اشلهر( وفلق امللادة 
5/ق.ع.د رقلم 14 لسلنة 2008 و 55/اوال ملن ق .أ .د 
رقلم 17 لسلنة 2008 لغيابه علن مقر عمله ملن تاريخ 

2011/11/30 ولحد االن
2  ل اعطلاء املوظفلن العمومين صالحيلة القبض عليه 
اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه اسلتنادا ألحكام 

املادة 69 / ثانيا من ق . أ .د رقم 17 لسنة 2008
3 ل اللزام املواطنن االخبلار عن محل اختفاءه اسلتنادا 

ألحكام املادة 69/ثالثا من ق.أ.د  رقم 17 لسنة 2008  
4 ل حجلز امواله املنقوللة وغري املنقولة اسلتناد ألحكام 

املادة 69/رابعا من ق.أ.د   رقم 17 لسنة 2008
5 ل اخراجه من الخدمة اسلتنادا للمادة 42/ ثانيا ق.ع.د 

رقم 14 لسنة 2008
6 ل تحديلد اتعاب محاماة للمحاملي املنتدب جبار عاتي 
جلرب   مبللغ قدره     علرشون الف دينار تلرصف له بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
حكما غيابيا صلادرا باتفاق االراء اسلتنادا الحكام املادة 
61/ اوال ملن ق.أ.د قابال لالعلرتاض وافهم علنا يف   /   / 

2014م
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ البرصة

العدد  : 1116 / 2015 
التاريخ :2015/9/16 

اعالن
املدين/ظاهر خلف محسن

عنوانله / مجهلول محلل االقاملة
لقد تحقق لهلذه املديرية  من خالل رشح القائم بالتبليغ 
للمجللس البلدي ملنطقة الرباضعيلة بموجب الكتاب رقم 
442 يف 2015/9/15 انك مجهول محل االقامة وليس لديك 
موطلن دائم يمكن اجراء التبليغ عليه واسلتنادا اىل املادة 
)27( من قانون التنفيذ تقرر ابالغك بصحيفتن  محليتن  
بقلرار املديرية بحجلز االموال الغري منقوللة العائدة لك : 
)سهم واحد من اصل عموم االعتبار اربعة اسهم يف العقار 
تسلسل 20/26 مقاطعة 29 الرباضعية( لقاء دين الدائن 
/ عصلام علي صينلخ الباللغ )359682000( ثالثمائة 
وتسعة وخمسون مليون وسلتمائة واثنان وثمانون الف 
دينلار فيجب عليك اداء املبلغ اعاله خالل فرتة عرشة ايام 
تبدأ من اليوم التايل للنرش وبعكسله سلوف يبلاع العقار 

اعاله وفق القانون.
املنفذ العدل

فردوس حسلن شلاوي
للللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اسيتئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد :4818/ش/2015

1664/بحث/2015
التاريخ /2015/9/16

اعالن
اىل / املدعى عليه )حسان اسعد طه( 

اقامت املدعية زوجتك  )ريم سلعد باقر(  الدعوتن املشار 
لعددهما اعاله والتي تطلب يف االوىل )4818/ش/2015( 
تصديلق طالقلك منهلا الواقع خلارج املحكملة والثانية 
)1664/بحث/2015( والتي تطلب فيها تسليمها اطفالها 
كل ملن ديما وليث  وملجهولية محل اقامتك  كونك مرتحل 
وحسلب رشح املجلس البلدي ملنقطلة الرباضعية ورشح 
القائلم بالتبليلغ فقد تقلرر تبليغك اعالنلا    بصحيفتن 
يوميتن  محليه للحضور صباح يوم 2015/10/17 امام 
هذه املحكملة  وامام الباحث االجتماعلي لهذه املحكمة 
وبعكسه سوف تجري املرافعة والبحث االجتماعي بحقك 

غيابا وعلنا وفق القانون.
القايض غازي  داود  سلمان

لللللللللللللللللللللللللل
 رقم اإلخطار   626 / 2015

إعالن
من / محكمة قوى األمن الداخي الخامسة بالبرصة

إىل / املتهلم الهلارب )الرشطلي بسلام مهلدي مقلداد  ( 
املنسلوب إىل قيادة حرس حلدود املنطقة الرابعة   ملا كنت 
متهملا وفق امللادة/ 5 ملن ق.ع.د رقم 14 لسلنة 2008  
لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 2014/8/11 ولحد االن   
وبملا إن محلل اختفائلك مجهلول اقتلىض تبليغلك بهذا 
اإلعلالن علىل إن تحر أمام محكمة قلوى األمن الداخي 
للمنطقة الخامسلة بالبرصة خالل ملدة ثالثون يوما من 
تاريلخ تعليلق هلذا اإلعالن يف محلل إقامتلك وتجيب عن 
التهملة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك سلوف تجري 
محاكمتلك غيابيا وتحجز أمواللك املنقولة والغري املنقولة 
ويطللب من املوظفن العمومين إلقاء القبض عليك أينما 
وجدت وتسليمك اىل اقرب سلطة حكومية وإلزام األهلين 
الذيلن يعلمون بمحل اختفائك بإخبلار الجهات املختصة 
اسلتنادا  للمادة 69 / أوال وثانيلا وثالثا ورابعا من قانون 
أصلول املحاكمات الجزائية لقوى األملن الداخي رقم 17 

لسنة 2008.
رئيس املحكمة

للللللللللللللللللللللللللللل
رقم اإلخطار   272 / 2015

إعالن
من / محكمة قوى األمن الداخي الخامسة بالبرصة

إىل / املتهلم الهلارب )الرشطلي اكلرم حسلن لطيلف  ( 
املنسلوب إىل قيادة حرس حلدود املنطقة الرابعة   ملا كنت 
متهملا وفق امللادة/ 5 ملن ق.ع.د رقم 14 لسلنة 2008  
لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 2014/7/27 ولحد االن   
وبملا إن محلل اختفائلك مجهلول اقتلىض تبليغلك بهذا 
اإلعلالن علىل إن تحر أمام محكمة قلوى األمن الداخي 
للمنطقة الخامسلة بالبرصة خالل ملدة ثالثون يوما من 
تاريلخ تعليلق هلذا اإلعالن يف محلل إقامتلك وتجيب عن 
التهملة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك سلوف تجري 
محاكمتلك غيابيا وتحجز أمواللك املنقولة والغري املنقولة 
ويطللب من املوظفن العمومين إلقاء القبض عليك أينما 
وجدت وتسليمك اىل اقرب سلطة حكومية وإلزام األهلين 
الذيلن يعلمون بمحل اختفائك بإخبلار الجهات املختصة 
اسلتنادا  للمادة 69 / أوال وثانيلا وثالثا ورابعا من قانون 
أصلول املحاكمات الجزائية لقوى األملن الداخي رقم 17 

لسنة 2008.
رئيس املحكمة

لللللللللللللللللللللللللللل
وزارةالعدل

دائرةالتنفيذ
مديرية تنفيذ سامراء

رقماالضبارة /70/2014
التاريخ/2015/9/16

اعالن
تبليغ مديرية تنفيذ سلامراء العقارتسلسلل8531/71م 
عرموشلية الواقع يف سامراء يف حي املربعة العائد للمدين 
عي حمدان حسلن حبو شلقاء طلبا لدائن نعمان يوسف 
الراغلب  فعلىل  دينلار   )34/215/900( الباللغ  عللوان 
باللرشاء مراجعة هلذه املديريلة خالل ملدة ثالثن يوما 
تبلدا من اليلوم التايل للنرش مسلتصحبا معله التامينات 
القانونية البالغة10%عرشة ملن املائة من القيمة املقدرة 
وشهادة الجنسلية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

عىل املشرتي.
املواصفات:

1- موقعهورقمه   : سامراء 8531/71 م25 عرموشية
2- جنسهونوعه: قطعة ارض

3- حدوداوصافه : حسب مامؤرش يف الخارطة
4- مشلتمالته :دار مبنلي بالبللوك صللب يحتلوي علىل 
اسلتقبال وهول وغرفتن نوم ومطبخ ومجموعة صحية 

مسقفة بمادة الجينكو 
6- درجةالعمران : مقبولة

7- الشاغل        : جاسم محمد حسن
8- القيمةاملقدرة : )46/000/000 ( دينار عراقي

املنفذ العدل
حال عبد اللطيف مناف

لللللللللللللللللللللللللللللل
وزارة العدل

دائرة الكاتب العدل يف الكرادة
العدد العمومي/ 25187
رقم السجل/ 2015/63

التاريخ/2015/9/6
انذار وايداع

اىل السيد/ ليىل فوزي مصطفى 
العنوان الكامل/ م618 ز10 د 1/2 املامون

بوساطة السيد كاتب عدل الكرادة املحرتم
سلبق وان استاجرت منك العقار املرقم 237/220 الواقع 
يف محللة بتاوين م906 ز18 د1 حلي الوحدة ببدل ايجار 
شلهري مقلداره ) مليون دينلار ( دينلار والمتناعك عن 
اسلتالمه عليه قررت ايداعه لدى الكاتب العدل يف الكرادة 
يرجلى مراجعتله السلتالم بلدل  االيجار واني ساسلتمر 

بايداعه شهريا لدى الكاتب العدل 
االسم الثالثي/ عماد جميل جاسم

العنوان الدائم/ م906 ز18 د1 رقم االستمارة 49
رقلم الهويلة/ 00031606 يف 2011/9/5  س 147 ص 

 21239
رقم الشهادة/ 370820 يف 1996/1/10   ر569

0472153 يف 2012/11/8
اصدق بان التوقيع املذيل يف هذا توقيع عماد جميل جاسم 
املعرف يف الهوية اعاله وقد تلوت عليه مندرجاته فاعرتف 
بمنطوقه حرفيا وواقلع امامي يف اليوم 2015/9/6 لدى 
ذهلاب املبلغ القضائي عىل عنوانك للم يجدك واتضح انك 
مجهلول محل االقامة لذا تقلرر تبليغك اعالنا بصحيفتن 

يوميتن وبعكسه تعترب مبلغا قانونا .

اعالن
اىل / مساهمي رشكة ضفاف دجلة والفرات للتحويل املايل / م . خ والجمهور الكريم املحرتم

م / بيان اكتتاب
استنادا اىل احكام قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل وقرار الهيئة العامة للرشكة املتخذ 
بجلسلتها املنعقلد بتاريخ 10 / 9 / 2015 واملتضمن زيادة رأسلمال الرشكلة وفق احكام املادة 
) 55 / اوال ( ملن قانلون اللرشكات آنف الذكر ليصبح رأسلمالها ) 45000000000 ( خمسلة 
واربعلون مليار دينار بدال من ) 25000000000 ( خمسلة وعرشون مليلار دينار وذلك باصدار 
اسلهم جديدة مقدارهلا ) 20000000000 ( عرشون مليار سلهم لذا يلر ادارة رشكتنا دعوة 
املسلاهمن والجمهور الكريم لالكتتاب العام باالسلهم املطروحلة والبالغة ) 20000000000 ( 

عرشون مليار سهم وفق التفاصيل التالية :
1 – ادناه نص عقد تأسيس الرشكة

عقد تأسيس
رشكة ضفاف دجلة والفرات للتحويل املايل / م . خ 

رأسمالها ) 25000000000 ( خمسة وعرشون مليار دينار .
اوال : اسم الرشكة : رشكة ضفاف دجلة والفرات للتحويل املايل / مساهمة خاصة .

ثانيا : مركز الرشكة :
1 – الفرع الرئييس يف بغداد .

2 – ولها الحق يف فتح فروع داخل العراق وخارجه بموجب خطة سنوية للرشكة بعد استحصال 
موافقة البنك املركزي العراقي كذلك لها الحق يف نقل الفرع الرئييس او اي من فروعها او غلق او 

دمج اي فرع بعد اسلتحصال موافقة البنك املركزي .
ثالثا : غرض الرشكة وطبيعة العمل : تحويل ونقل االموال من داخل العراق اىل خارجه وبالعكس 
بلن محافظاتله واقاليمله ووفقا لقانلون البنك املركزي العراقلي 56 لسلنة 2006 والتعليمات 

الصادرة بموجبه وباجازة الرشكة من الجهة اعاله .
وللرشكة يف سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يي :

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

2 – رشاء وبيلع صكوك املسلافرين والصكوك االخرى املسلحوبة عىل املصلارف االجنبية خارج 
العراق .

3 – االحتفاظ بحسابات بالعمالت االجنبية لدى مصارف داخل العراق وخارجه .
4 – دفع وقبض الحواالت لالشلخاص الطبيعن واملعنوين بالعملة االجنبية وبتوسلط املصارف 
املجلازة وبملا اليتجاوز املبلغ املحدد يف تعليملات البنك املركزي العراقي بعلرشة االف دوالر وبما 

ينسجم مع الضوابط املقررة يف قانون مكافحة غسيل االموال رقم 93 لسنة 2004 .
5 – اسلتيفاء العملوالت بالدينار العراقي عن عمليات التحويل امللايل عىل ان يتم تقييم العموالت 

االجنبية بالسلعر املعلن لدى البنك املركزي العراقي .
6 – لرشكلة التحويل املايل الحصول عىل تسلهيالت ائتمانية مبلارشة وغري مبارشة عن املصارف 
املجازة بالحدود املسلموح بها للرشكة بموجب القوانلن والتعليمات الصادرة من البنك املركزي 

العراقي .
7 – لرشكلة التحويلل املايل االقرتاض من خلارج العراق بعد الحصول علىل موافقة مجلس ادارة 

البنك املركزي العراقي .
ثانيلا : تحويلل ونقل االملوال من خارج العلراق اىل داخلله وبالعكس بن محافظاتله واقاليمه 

وحسب تعليمات البنك املركزي العراقي .
ثالثلا :سلحب وتظهلري الصكلوك واملسلتندات واالاوراق التجاريلة واملالية والحواالت وسلندات 

الشحن.
رابعا : التامن واعادة التامن عىل اموال الرشكة وموجوداتها وموظفيها وعمالها .

خامسلا : االحتفاظ بحسلابات بالعملة االجنبية واملحلية لدى مصارف مجازة داخل العراق .
سادسا : رشاء وتملك واستئجار االموال املنقولة والغري املنقولة واجراء كافة الترصفات القانونية 

وعليها وبما يحقق تنفيذ نشاطها واعمالها .
سابعا : اجراء البحوث التي تالئم مع نشاط الرشكة لتطوير وتنفيذ اعمالها واالستعانة بالخرباء 

العراقين منهم واالجانب لذلك .
كما اليجوز للرشكة مايي .

اوال : فتح اي حسابات لديها للمتعاملن معها باي شكل من االشكال .
ثانيلا : منح القروض او اي نوع من انواع التسلهيالت االئتمانية املبلارشة والغري املبارشة داخل 

العراق او خارجه .
ثالثا : اصدار الكفاالت او فتح االعتمادات بالعملة املحلية او االجنبية داخل العراق او خارجه .

رابعا : خصم االوراق التجارية .
خامسلا : املضاربلة الغري مرشوعة  بالعملالت االجنبية باية طريقة او وسليلة كانت بما يف ذلك 
اشاعة وقائع غري صحيح  هاو مزاعم كاذبة او القيام باعمال من شأنها احداث بلبلة يف التعامل 

بالعمالت االجنبية تؤدي اىل رفع اسعار رصفها او تخفيضها .
سادسا : اجراء عمليات الوساطة ببيع ورشاء العمالت االجنبية عىل اساس الدفع االجل .

سلابعا : اي اعملال تتعارض مع احكام قانون البنك املركزي العراقلي وقانون املصارف وقانون 
مكافحة غسيل االموال والتعليمات الصادرة بموجبها .

ثامنا : اليجوز الي مساهم من رشكات التحويل املايل القيام باالعمال التالية :
أ – ان يقلدم قرضلا للرشكلة اال بعلد موافقلة ادارة البنك املركلزي العراقي عىل ذللك وبعد بيان 

االسباب الالزمة .
ب – ان يكون له حسابا مع الرشكة .

ج – ان يقرتض من الرشكة مهما كان السبب .
تاسلعا : عىل الرشكة مالحظة كافة التعليمات الصادرة من البنك املركزي حول رشكات التحويل 
املايل الصادرة بالجلسلة املرقمة 1425 يف 31 / 7 / 2007 وذلك لخضوع كافة سلجالت الرشكة 
وحسلاباتها ومعامالتها للتدقيق والتفتيش من قبل املديرية العاملة ملراقبة الرصيفة واالئتمان 

وكذلك تعين مراقب حسابات مجاز يوافق عليه البنك املركزي .
كما عىل الرشكة مراعاة ما يي :

اوال : ) 1 ( احكام املادتن 42 و 62 من قانون البنك املركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 بشأن 
املخالفات التي ترتكبها رشكات التحويل املايل وتتخذ بحقها االجراءات املقررة قانونيا .

) 2 ( احلكام العقوبات الواردة يف القسلم 2 من قانون مكافحة غسليل االموال وتمويل االرهاب 
رقم 93 لسنة 2004 .

ثانيلا : مع مراعاة احكام الفقرة ) اوال ( اعاله ملجلس ادارة البنك املركزي العراقي ان يقرر وقف 
اعملال الرشكة للمدة التي يراها مناسلبة وله الغاء اجازة ممارسلة املهنلة املمنوحة للرشكة يف 

حال تكرار املخالفة .
رابعا : رأسلمال الرشكة : راسلمال الرشكة ) 25000000000 ( خمسلة وعلرشون مليار دينار 
مقسلم اىل ) 25000000000 ( خمسلة وعرشون مليار سهم قيمة السلهم الواحد دينار عراقي 

واحد .
خامسا : مجلس االدارة .

علدد اعضاء مجللس االدارة اصلين ومثلهلم احتياط تنتخبهلم الهيئة العاملة للرشكة ويكون 
عددهم ) 5 ( اصلين و ) 5 ( احتياط .

2 – عدد االسهم املطروح لالكتتاب ) 20000000000 ( عرشون مليار سهم .
3 – سعر السهم الواحد دينار واحد .

4 – مكان االكتتاب : أ – مرصف اشلور الدويل لالسلتثمار / بغلداد / الكرادة – تقاطع عقبة بن 
نافع .

5 – مدة االكتتاب وبدايته :
أ – التقل عن ثالثون يوما والتزيد عن ستن يوما .

ب – يكون االكتتاب لكل مساهم حسب نسبة اسهمه يف راسمال الرشكة مع مراعاة املادة ) 56 
/ ثالثلا ( من القانون اعاله باعطاء حق االفضلية باالكتتاب للمسلاهمن خالل الخمسلة عرش 

يوما االوىل من بدء االكتتاب وبموجب استمارة خاصة .
ج – يكتتب الجمهور واملساهم غري املكتتب يف الخمسة عرش يوما االوىل خالل الخمسة عرش يوما 
الثانيلة لغاية الثالثون يوما ويخضع االكتتاب اىل قسلمه الفرماء ويتم غلق االكتتاب عند انتهاء 

حالة حصول االكتتاب بكامل االسهم واليجوز اكتتاب املساهم مرة ثانية .
د – يتم اكتتاب املساهمن والجمهور بعد مرور ثالثون يوما يف حالة عدم االكتتاب بكامل االسهم 

.
5 – تاريلخ بدء االكتتاب 21 / 9 / 2015 ويغللق االكتتاب بعد انتهاء املدة وعند االكتتاب بكامل 

االسهم .
6 – يتم االكتتاب بموجب اسلتمارة منظمة وفق احكام املادة ) 41 ( من قانون الرشكات املعدل 

النافذ .
مع فائق االحرتام والتقدير ......

رئيس  مجلس  االدارة
عدي  رشيد حميد

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة / 982 / 2015 

اىل املنفذ عليه 
اىل املدين / عي سجاد حمد عبد

لقد تحقق لهذه املديرية من انك مجهول محل االقامة 
وليلس للك موطلن دائلم او مؤقلت او مختلار يمكن 
اجلراء التبليلغ عليه واسلتنادا للملادة 27 من قانون 
التنفيلذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ 
السماوة خالل خمسلة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل 
للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة 
عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون .
اوصاف املحرر :

التزاملك بالتسلديد مبلغ مليونلان وسلتمائة وواحد 
واربعون الف ومائة وسلبعة وتسلعون دينلار للدائنة 
مهى سجاد حمد عبد حسب قرار الحكم املرقم 1229 

/ ب / 2015 يف 30 / 6 / 2015 .
منفذ عدل السماوة

كاظم ماجد بدؤ 
للللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بلد
العدد 447 / ش / 2015 

اعالن
اىل املدعلى عليه / مولود احملد عبد الكريم / مجهول 

محل االقامة 
اقاملت املدعية نلرباس مجيد لطيف الدعلوى املرقمة 
447 / ش / 2015 والتلي تطلب فيها التفريق بينكما 
للهجلر وبالنظر ملجهوليلة محل اقامتلك قررت هذه 
املحكمة تبليغلك بصحيفتن محليتن وقلد تم تحديد 
يوم 4 / 10 / 2015 موعلدا للمرافعة بالدعوى اعاله 
وعليلك الحضور باملوعد اعاله ويف حالة عدم حضورك 
او ملن ينوب عنك قانونا سلوف تجري املرافعة بحقك 

وفق االصول .
القايض يعرب عي جاسم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل

محكمة االحوال الشخصية يف الخالص
العدد 6260 

اعالن
إىل املفقلودة / هلدى ملوىس محملد  تسلكن الخاللص / 
الغربية . بتاريخ 10 / 9 / 2015 قدمت لنا املدعوة ) عديلة 
اسلماعيل ابراهيم ( ابنتها املفقلودة – هدى موىس محمد 
واللذي فقلدت بتاريلخ 19 / 11 / 2007 والتي تطلب فيه 
اصلدار حجة الحجر والقيمومة عليله لذا تقرر االعالن عن 
ذللك يف الصحلف املحلية فمن لله حق االعلرتاض مراجعة 
هلذه املحكمة خلالل 15 عرش يوم من تاريلخ هذا االعالن 
وبخالف ذلك سوف تصدر املحكمة حجة الحجر والقيمومة 

للقانون .
القايض

للللللللللللللللللللللللللللللل
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الخالص

العدد 8480 / ش / 2015 
م / اعالن

املدعي / خليل ابراهيم عارف
املدعى عليه / سلهيله حمادي فزع

اقام املدعي خليلل ابراهيم عارف الدعوى الرشعية املرقمة 
848 / ش / 2015 موضلوع الدعلوى تصديلق الطلالق 
الخارجي الواقعة بتاريخ 1 / 9 / 2015 بحق املدعى عليها 
سلهيله حمادي فزع وعند ارسال ورقة تبليغ لغرض تبليغ 
املدعلى عليها بموعلد املرافعة اعيلدت الينا ورقلة التبليغ 
بموجب كتاب مركز رشطة الخالص بالعدد 12735 يف 6 / 
9 / 2015 ومرفقلة ورقة التبليغ مرشوحا عليها بتاريخ 6 
/ 9 / 2015 وحسب اشعار مختار منطقة حي االمريعباس 
سلعيد الربيعي يف 6 / 9 / 2015 مرتحلة إىل جهة مجهولة 
وملجهولية محل اقامة املدعى عليها تقرر تبليغها بواسطة 
الصحف املحلية بموعلد املرافعة املصادف 6 / 10 / 2015 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا يف تمام 
السلاعة التاسعة صباحا من يوم 6 / 10 / 2015 ستجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض عي منشد خلف

محكمة االحوال الشخصية يف العلم
إىل املفقود / ابراهيم عطية صالح

للطلب املقلدم من قبل طالبلة الحجة 
والقيمومة / بسهية عويد خليفة الذي 
تطللب فيه الحجر والقيمومة ونصبها 
قيملة عليلك والختفائلك ومجهوليلة 
محلل اقامتك لذا قلررت هذه املحكمة 
بتبليغلك بالحضور إىل محكمة االحوال 
الشلخصية يف العللم ويف حاللة علدم 
حضورك سليتم حجرك ونصلب قيما 

عليك وفقا للقانون .
القايض

عبلد العليلم فيصلل علزاوي
للللللللللللللللللل
مجلس القضاء االعىل 

رئاسلة محكمة اسلتئناف القادسلية 
االتحادية 

محكمة جنايات القادسية 
العدد/79/ج/2015

التاريخ/2015/8/19 
اعالن 

جفلط  /حيلدر  الهلارب  املتهلم  اىل 
حنتوش 

اصلدرت محكملة جنايات القادسلية 
يف  وامللؤرخ  اعلاله  املرقلم  قرارهلا 
2015/3/29 املتضملن الحكلم عليك 
غيابيا بالسلجن املؤبد استنادا الحكام 
املادة 422 عقوبات وبداللة امر مجلس 
اللوزراء رقم 3 لسلنة 2004 البند ثالثا 
منه عن شكوى املشتكي )حاكم شكار 
ضايلع( ولهروبلك ومجهوليلة محلل 
اقامتك تقلرر تبليغك اعالنا بواسلطة 
صحيفتن محليتن ولك حق االعرتاض 
عىل الحكم الغيابي عند تسلليم نفسك 

او القاء القبض عليك .. 
القايض 

عبد الله حريز جبار 
رئيس محكمة جنايات القادسية 

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 

محكمة جنايات القادسية 
العدد/111/ج/2015 
التاريخ/2015/8/19 

اعالن 
اىل املتهم الهارب / والء حسن جينة 

اصلدرت محكمة جنايات القادسلية قرارها املرقلم اعاله واملؤرخ يف 
2015/3/29 املتضمن الحكم عليك غيابيا باالعدام شنقا حتى املوت 
اسلتنادا الحكام املادة 1/406/أ عقوبات وبداللة  املواد 47و48و49 
وامر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 البند 4/1 منه عن حادث قتل 
املجني عليها) ساهرة ذياب جينة( ولهروبك ومجهولية محل اقامتك 
تقرر تبليغك اعالنا بواسلطة صحيفتلن محليتن ولك حق االعرتاض 

عىل الحكم الغيابي عند تسليم نفسك او القاء القبض عليك .. 
القايض 

عبد الله حريز جبار 
رئيس محكمة جنايات القادسية 

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 
محكمة جنايات القادسية 

العدد/80/ج/2015 
التاريخ/2015/8/19 

اعالن 
اىل املتهم الهارب / احمد جادر رشيد

اصلدرت محكمة جنايات القادسلية قرارها املرقلم اعاله واملؤرخ يف 
2015/3/23 املتضمن الحكم عليك غيابيا بالسلجن املؤبد  اسلتنادا 
الحلكام القرار 39لسلنة 1994 البند/1/ج منه املعلدل بالقرار 135 
لسنة 1996 عن شلكوى املشتكي )الحق العام( ولهروبك ومجهولية 
محلل اقامتك تقرر تبليغك اعالنا بواسلطة صحيفتلن محليتن ولك 
حق االعرتاض عىل الحكم الغيابي عند تسلليم نفسك او القاء القبض 

عليك .. 
القايض عبد الله حريز جبار 

رئيس محكمة جنايات القادسية  

بيان اكتتاب
اىل / السادة الجمهور الكريم ومساهمي رشكة البينة للتحويل املايل مساهمة خاصة

رشكة البينة للتحويل املايل مساهمة خاصة
رأسمالها ) 30000000000 ( ثالثون مليار دينار .

اسلتنادا اىل قانون الرشكات رقم ) 21 ( لسلنة 1997 املعدل واستنادا اىل قرار اجتماع الهيئة 
العهامة املنعقد بتاريخ 10 / 9 / 2015 واملتضمن زيادة رأسمال رشكة البينة للتحويل املايل 
– مساهمة خاصة من ) 30000000000 ( ثالثون مليار دينار عراقي اىل ) 60000000000 
( ستون مليار دينار عراقي اي بطرح اسهم قدرها ) 30000000000 ( ثالثون مليار دينار 
/ سلهم لالكتتلاب العام وفلق احكام امللادة ) 55 / اوال ( من قانون اللرشكات مع مراعاة 
املادة ) 56 ( اوال وثالثا من قانون الرشكات رقم ) 21 ( لسنة 1997 املعدل ندعو املساهمن 
والجمهلور لالكتتاب باالسلهم املطروحة والبالغلة ) 30000000000 ( ثالثون مليار دينار 

وفق احكام املادة ) 55 / اوال ( من قانون الرشكات وفق التفاصيل التالية :
اوال : اسم الرشكة :

رشكة البينة للتحويل املايل مساهمة خاصة .
ثانيا : مركز الرشكة :

1 – الفرع الرئييس يف بغداد .
2 – ولهلا الحلق يف فتلح فروع داخلل العراق وخارجله بموجب خطة سلنوية للرشكة بعد 
اسلتحصال موافقلة البنلك املركزي العراقلي كذلك لها الحلق يف نقل الفلرع الرئييس او اي 
ملن فروعهلا داخل العلراق او غلق او دمج اي فرع بعد اسلتحصال موافقلة البنك املركزي 

العراقي.
ثالثا : غرض الرشكة وطبيعة العمل :

تحويلل ونقل االموال من داخل العراق اىل خارجه وبالعكس بن محافظاته واقاليمه ووفقا 
لقانلون البنلك املركلزي العراقي 56 لسلنة 2004 والتعليملات الصادرة بموجبله وباجازة 

الرشكة من الجهة اعاله .
وللرشكة يف سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يي :

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

2 – رشاء وبيع صكوك املسافرين والصكوك االخرى املسحوبة عىل املصارف االجنبية خارج 
العراق .

3 – االحتفاظ بحسلابات بالعمالت االجنبية لدى مصارف داخل العراق وخارجه .
4 – دفلع وقبلض الحواالت لالشلخاص الطبيعين واملعنويلن بالعملة االجنبية وبتوسلط 
املصلارف املجازة وبما اليتجاوز املبللغ املحدد يف تعليمات البنك املركلزي بعرشة االف دوالر 

وبما ينسجم مع الضوابط املقررة يف قانون مكافحة غسل االموال رقم 93 لسنة 2004 .
5 – استيفاء العموالت بالدينار العراقي عن عمليات التحويل املايل عىل ان يتم تقييم العمالت 

االجنبية بالسعر املعلن لدى البنك املركزي العراقي .
6 – لرشكلة التحويلل امللايل الحصول عىل تسلهيالت ائتمانيلة مبارشة وغلري مبارشة من 
املصارف املجازة بالحدود املسلموح بها للرشكة بموجلب القوانن والتعليمات الصادرة من 

قبل البنك املركزي العراقي .
7 – لرشكة التحويل املايل االقرتاض من خارج العراق بعد الحصول عىل موافقة مجلس ادارة 

البنك املركزي العراقي .
ثانيا : تحويل ونقل االموال من خارج العراق اىل داخله وبالعكس بن محافظاته عىل موافقة 

مجلس ادارة البنك املركزي .
ثالثا : التامن واعادة التامن عىل اموال الرشكة وموجوداتها وموظفيها وعمالها .

رابعا : االحتفاظ بحسلابات بالعملة املحلية لدى مصارف مجازة داخل العراق .
خامسلا : رشاء وتمللك وايجار واسلتاجار االملوال املنقولة والغلري منقولة واجلراء كافة 

الترصفات القانونية عليها وبما يحقق تنفيذ نشاطها واعمالها .
سادسلا : اجراء البحوث التي تتالئم مع نشلاط الرشكة لتطوير وتنفيذ اعمالها واالستعانة 

بالخرباء العراقين منهم واالجانب لذلك .
كما اليجوز للرشكة مايأتي :

اوال : فتح اي حسابات لديها للمتعاملن معها باي شكل من االشكال .
ثانيا : منح القروض او اي نوع من انواع التسهيالت ائتمانية املبارشة والغري مبارشة داخل 

العراق او خارجه .
ثالثلا : اصلدار الكفلاالت او فتح االعتملادات بالعملة املحليلة او االجنبية داخلل العراق او 

خارجه .
رابعا : خصم االوراق التجارية .

خامسلا : املضاربة غري املرشوعة بالعمالت االجنبية باية طريقة او وسيلة كانت بما يف ذلك 
اشلاعة وقائع غلري صحيحة او مزاعم كاذبلة او القيام باعمال من شلأنها احداث بلبلة يف 

التعامل بالعمالت االجنبية تؤدي اىل رفع اسلعار رصفها او تخفيضها .
سادسلا : اجراء عمليات الوسلاطة ببيع ورشاء العمالت االجنبية عىل اسلاس الدفع االجل .

سلابعا : اي اعملال تتعلارض مع احلكام قانون البنك املركلزي العراقي وقانلون املصارف 
وقانون مكافحة غسل االموال والتعليمات الصادرة بموجبها .

ثامنا : اليجوز اي مساهم يف رشكات التحويل املايل القيام باالعمال التالية :
1 – ان يقدم قرضا للرشكة اال بعد موافقة مجلس ادارة البنك املركزي العراقي عىل ذلك وبعد 

بيان اسباب الالزمة .
2 – ان يكون له حسابا مع الرشكة .

3 – ان يقرتض من الرشكة مهما كان السبب .
تاسلعا : عىل الرشكة مالحظلة كافة التعليملات الصادرة من البنك املركلزي حول رشكات 
التحويلل امللايل والصادرة بالجلسلة املرقملة 1425 يف 31 / 7 / 2007 وذلك لخضوع كافة 
سلجالت الرشكة وحساباتها ومعامالتها للتدقيق والتفتيش من قبل املديرية العامة ملراقبة 

الصريفة واالئتمان وكذلك تعين مراقب حسابات مجاز يوافق عليه البنك املركزي .
كما عىل الرشكة مراعاة ما يأتي :

اوال : 1 – احلكام املادتلن 42 و 62 ملن قانون البنك املركزي العراقي رقم 56 لسلنة 2004 
بشلأن املخالفلات التي ترتكبهلا رشكات التحويلل املايل وتتخلذ بحقها االجلراءات املقررة 

قانونا.
2 – احكام العقوبات الواردة يف القسلم 2 من قانون مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب 

رقم 93 لسنة 2004 .
ثانيلا : مع مراعاة احلكام الفقرة ) اوال ( اعاله ملجلس ادارة البنك املركزي العراقي ان يقرر 
وقلف اعمال الرشكة للملدة التي يراها مناسلبة وله الغاء اجازة ممارسلة املهنة املمنوحة 

للرشكة يف حالة تكرار املخالفة .
رابعا : رأسمال الرشكة :

رأسمال الرشكة ) 30000000000 ( ثالثون مليار دينار عراقي مقسم اىل ) 30000000000 
( ثالثون مليار سهم قيمة السهم دينار عراقي واحد .

خامسا : مجلس االدارة :
اوال : علدد اعضاء مجللس االدارة اصلين ومثلهم احتياط تنتخبهلم الهيئة العامة للرشكة 

ويكون عددهم ) 5 ( اصلين و ) 5 ( احتياط .
ثانيلا : ملع مراعاة توفر اللرشوط القانونيلة يف عضوية مجللس االدارة اللواردة يف قانون 

الرشكات رقم 21 لسنة 1997 وقانون تعليمات البنك املركزي العراقي .
2 – عدد االسهم املطروحة ) 30000000000 ( ثالثون مليار دينار سهم .

3 – سعر السهم الواحد دينار واحد .
4 – مكان االكتتاب : مرصف ايالف الفرع الرئييس – ساحة كهرمانة .

مرصف االتحاد الفرع الرئييس – تقاطع املسبح .
5 – ملدة االكتتلاب وبدايتله .

• التقل عن ثالثن يوم والتزيد عن ستن يوم وسوف يتم غلق االكتتاب عند االكتتاب بكامل 
االسهم بعد مرور ) 30 ( يوم من تاريخ االكتتاب .

• تكون الخمسة عرش يوم االوىل لالكتتاب للمساهمن والخمسة عرش يوم الثانية للجمهور 
واملسلاهمن غري املكتتبن خالل الخمسلة عرش يوم االوىل وفق احكام املادة ) 56 ( ثالثا من 

قانون الرشكات .
• تاريخ بدأ االكتتاب 21 / 9 / 2015 .

• يتم االكتتاب بموجب استمارة منظمة وفق احكام املادة ) 41 ( من قانون الرشكات .
رئيس مجلس االدارة
سعد هاشم حميد جباره



 

   بغداد/ المستقبل العراقي

ع�ن  ق�ار،  ذي  محافظ�ة  أعلن�ت 
تشكيل لجنة مشتركة من وزارة النفط 
والحكوم�ة المحلي�ة لذي ق�ار لمتابعة 
المحافظ�ة،  ف�ي  النفطي�ة  الملف�ات 
ورجح�ت ب�دء اعم�ال اللجن�ة مطل�ع 
االس�بوع المقب�ل، وفيم�ا وع�د وزي�ر 
النفط عادل عب�د المهدي بانطالق عمل 
شركة نفط ذي قار خالل العام الحالي، 
اشار الى اعتماد س�قوف زمنية إلنجاز 

المشاريع الوزارية في المحافظة.
يحي�ى  ق�ار  ذي  محاف�ظ  وق�ال 
الناص�ري في بيان صحفي على هامش 
لقائ�ه والوفد المرافق ل�ه بوزير النفط 
ع�ادل عب�د المه�دي ، إن “الوف�د اتفق 
مع وزي�ر النفط عادل عبد المهدي على 
تشكيل لجنة مشتركة من وزارة النفط 
المل�ف  المحلي�ة لمتابع�ة  والحكوم�ة 
النفط�ي في المحافظ�ة واطالق العمل 
بش�ركة نفط ذي ق�ار ومصفى ذي قار 
النفط�ي واالس�تثمارات النفطي�ة ف�ي 
حق�ول المحافظة”، مرجحاً “مباش�رة 
االس�بوع  م�ن  ب�دءاً  عمله�ا  اللجن�ة 

المقبل”.
وأض�اف الناص�ري أن “وزير النفط 
وعد باإلعالن عن اطالق العمل بش�ركة 
نف�ط ذي ق�ار خ�الل الع�ام الحال�ي”، 
متوقعاً أن “يكون العمل المش�ترك بين 
وزارة النف�ط والحكوم�ة المحلية أكثر 
فاعلية وايجابية وأن يسهم في اختصار 

الوقت من خالل عمل لجنة المتابعة”.
وبّي�ن محافظ ذي قار أن “مباحثات 
وفد محافظة ذي ق�ار مع وزارة النفط 
كان�ت ناجح�ة ومثم�رة”، معرب�اً عن 
“أمل�ه بتطوير آفاق التعاون والتنس�يق 

المشترك للنهوض بالقطاع النفطي”.
وم�ن جانبه قال وزي�ر النفط عادل 
عبد المهدي بحس�ب البيان إن “مطالب 
محافظ�ة ذي ق�ار الت�ي طرحه�ا وفد 

المحافظة مش�روعة ومس�تحقة وهي 
قي�د المتابعة من قبل الوزارة والس�يما 
ش�ركة نف�ط ذي قار التي س�وف تعلن 
قريب�اً وكذل�ك مصفى نف�ط ذي قار”، 
مش�دداً على “اهمية اطالق المش�اريع 
النفطية التي من شأنها أن تدعم اقتصاد 
المحافظ�ة واالقتصاد الوطني وتنهض 

بالصناعة النفطية”.
وأش�ار عب�د المه�دي ال�ى “اعتماد 
الخط�ط  إلنج�از  زمني�ة  س�قوف 
والمش�اريع الوزارية ف�ي محافظة ذي 

قار”، مبيناً أن “وزارة النفط والحكومة 
العم�ل  قررت�ا  ق�ار  المحلي�ة ف�ي ذي 
بصورة مش�تركة إلدارة الملف النفطي 
المش�اريع  واط�الق  المحافظ�ة  ف�ي 

االنمائية”.
ولفت الوزير الى “عزم وزارة النفط 
عل�ى إج�راء المزيد من االتص�االت مع 
المس�تثمرين لتطوير الصناعة النفطية 
واقتص�اد المحافظ�ة بص�ورة عامة”، 
النف�ط  وزارة  بي�ن  العالق�ة  واصف�اً 
والحكوم�ة المحلي�ة ف�ي ذي ق�ار ب�� 

“النموذجية لالرتقاء بالعمل المش�ترك 
الذي يخدم مصلحة المحافظة ومصلحة 

البالد”.
وكان محافظ ذي قار يحيى الناصري 
اعلن يوم األربعاء )16 ايلول 2015 ( عن 
توجه وفد رسمي من الحكومة المحلية 
في ذي ق�ار الى العاصمة بغ�داد لبحث 
عدد م�ن الملفات الخدمي�ة والصناعية 
والنفطي�ة والصحية مع خمس وزارات 
اتحادي�ة، مؤك�داً أن المباحثات تش�مل 
البلدي�ات والصح�ة والكهرباء  وزارات 

والنفط والصناعة.
وكان وزير النفط عادل عبد المهدي 
أعلن، ف�ي )8 حزي�ران 2015( موافقة 
مجلس الوزراء على تشكيل شركة نفط 
ذي قار برأس�مال قدره ثالث�ة مليارات 

دينار.
وكان�ت محافظ�ة ذي ق�ار، أعلنت، 
ف�ي )29 كان�ون األول 2013(، بلوغها 
سقف اإلنتاج القانوني لتأسيس شركة 
نفط خاصة بعد تجاوز اإلنتاج 150 ألف 

برميل يومياً.

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلن محاف�ظ بغداد علي التميمي ، 
عن وفاة أربع نساء وإصابة 65 شخصاً 
بم�رض الكوليرا في قض�اء أبو غريب 

غرب�ي العاصم�ة ، فيما أكد التنس�يق 
م�ع منظمة األم�م المتح�دة للطفولة 
“اليونيسيف” لتوزيع 50 ألف صندوق 
ماء مقطر. وقال الس�يد المحافظ، أنه 
“تم التنس�يق مع اليونيسيف من اجل 

توزي�ع 50 أل�ف صن�دوق م�اء مقطر 
وتوزيع 100 ألف قنينة ماء ٢٠ لتراً مع 
حبوب الكلور “.وأكد التميمي استمرار 
تخصي�ص ٢٥ حوضية م�اء من آليات 
المحافظة واالتصال بأمانة بغداد ألجل 

زي�ادة مادة الكلور الت�ي تضيفها على 
الماء.وكش�ف التميمي ع�ن وفاة أربع 
نساء في القضاء وإصابة ٦٥ بالمرض 
منها ٢٢ حالة خطيرة ، مؤكدا أن جميع 
الحاالت تخضع للعالج المستمر.وكان 

التميمي كشف  في )16 أيلول 2015(، 
أن مش�روع م�اء أب�و غري�ب تس�بب 
بظه�ور م�رض الكوليرا ف�ي القضاء، 
مش�يرا إلى أن وزارة الصح�ة لم تعلن 

بعد عن هذا المرض .

   بغداد/المستقبل العراقي

قام قسم العمليات الطبية والخدمات المتخصصة في دائرة 
صح�ة بغداد الك�رخ بتوزي�ع المعينات الطبية م�ن خالل لجنة 
فح�ص المعاقين ف�ي مدينة اإلمامي�ن الطبي�ة والبالغ عددها 

)31( كرسي كهربائي للصغار.
وق�ال مدير قس�م العمليات في الدائرة هاش�م جبار محمد, 
ب�ان “اللجنة المختص�ة بفحص المعاقين ف�ي مدينة اإلمامين 
الكاظمي�ن )ع( الطبية بتوزيع )31( كرس�ي كهربائي للصغار 
المس�تحقين بعد اكتم�ال إجراءات الفحص الطبي خالل ش�هر 
آب “, مؤكدا أن “اللجنة مس�تمرة كل أول وثالث أسبوع من كل 

شهر”.
واك�د محمد عل�ى اهمية االهتمام بهذه بش�ريحة المعاقين 
وتقديم افض�ل الخدمات الصحية والخدمي�ة  لهم”, مضيفا ان 
“لجنة الفحص مس�تمرة ف�ي عملها واأليام القادمة ستش�هد 
توزي�ع العدي�د من المعين�ات الطبي�ة وذلك الكتم�ال إجراءات 
اللجنة وتوفر المعينات الطبية في مراكز التوزيع ومنها مدينة 

االمامين )ع( الطبية”.

صحة الكرخ توزع 31 كريس متحرك
لألطفال املعاقني النفط تشكل جلنة مشرتكة مع ذي قار إلطالق رشكتها النفطية هناية العام احلايل

حمافظ بغداد يتابع خطة مواجهة »الكولريا« يف أبو غريب

الزبيدي يوجه بتنفيذ مسارات رسيعة للحافالت يف بغداد وحمطات اسرتاحة خارجية
   بغداد/المستقبل العراقي 

وج�ه وزي�ر النق�ل باق�ر الزبيدي، 
بتنفيذ مسارات س�ريعة لسير حافالت 
نق�ل المس�افرين والوف�ود ف�ي بغداد 
المرورية واالشارات  العالمات  وتثبيت 
الالزم�ة لتوضي�ح خصوصيتها ومنع 
مرور مواكب المسؤولين خاللها، وفيما 
وج�ه أيضا بااليع�از لوزارة اإلس�كان 
بإنش�اء محطات اس�تراحة  والبلديات 
متكاملة على الطرق الخارجية بأسلوب 

االس�تثمار أو التشغيل المش�ترك ، اكد 
موافقته على التوصية الخاصة باللجنة 
الفنية لالس�كوا الخاصة بالتنسيق بين 
وزارة الصحة ومديرية المرور العامة.

وقالت وزارة النقل في بيان صحفي 
إن “وزي�ر النقل باق�ر الزبيدي )رئيس 
اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة 
ف�ي منطق�ة االس�كوا(، وج�ه بتنفيذ 
المس�ارات السريعة لسير حافالت نقل 
المسافرين والوفود في بغداد )جامعة 
بغداد - الجادرية، كرادة خارج - ساحة 

ميسلون ، طريق مطار المثنى - تقاطع 
دمش�ق ، ش�ارع فلس�طين - الجامعة 

المستنصرية(”.
 وأض�اف البي�ان أن “الوزي�ر وجه 
العالم�ات  لتثبي�ت  التأكي�د  بض�رورة 
الت�ي  الالزم�ة  المروري�ة واإلش�ارات 
توض�ح خصوصي�ة المس�ار، من اجل 
قب�ل مواك�ب  اس�تخدامها م�ن  ع�دم 
ومركبات المس�ؤولين إطالقا، مش�يراً 
الط�وارئ  لس�يارات  “الس�ماح  إل�ى 
)اإلس�عاف الف�وري- ش�رطة الدف�اع 

المدن�ي(( ف�ي حالة الط�وارئ فقط”.
وبينت الوزارة في بيانه�ا أن “الزبيدي 
وافق عل�ى التوصية الخاص�ة باللجنة 
الفنية لالسكوا والخاصة بالتنسيق بين 
وزارة الصحة ومديري�ة المرور العامة 
المطلوبة  األهمي�ة  الموض�وع  إلي�الء 
الخطط االس�تثمارية  وإدراجه ضم�ن 
الخاص�ة بوزارة الصحة لغرض إنش�اء 
مراك�ز إس�عاف متخصص�ة بح�وادث 

الطرق وإعالم منظمة االسكوا بذلك”.
وج�ه  “الوزي�ر  أن  البي�ان  وتاب�ع 

باإليعاز إلى وزارة اإلس�كان والبلديات 
بإنش�اء محط�ات اس�تراحة متكامل�ة 
عل�ى الط�رق الخارجي�ة تحت�وي على 
كافة وس�ائل الراحة والخدمات إضافة 
إلى مراكز اإلس�عاف الفوري بأس�لوب 
االستثمار أو التشغيل المشترك”، مبيناً 
ان “الق�رار يأت�ي لتحقي�ق االنس�جام 
والموائم�ة م�ع المعايي�ر والس�ياقات 
الدولية ولغرض تفعيل وتعزيز إجراءات 
االستجابة لقرارات األمم المتحدة بهذا 

الشأن”.
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البنك املركزي: مرشوع الدفع االلكرتوين 
يف مراحله األخرية

   بغداد/المستقبل العراقي

أكد البن�ك المركزي العراقي، 
امس الس�بت، أن مشروع الدفع 
االلكتروني في مراحله األخيرة، 
فيما اش�ار الى ان ش�ركات من 
القط�اع الخ�اص ش�اركت ف�ي 

تأمينه.
وقال محافظ البنك المركزي 
علي العالق ، إن “البنك المركزي 
العراق�ي انهى جميع المتطلبات 
الفنية الخاصة بالتكامل والربط 
للمقسم الوطني مع عدة جهات 
)مص�رف TBI، مصرف أش�ور، 
الش�رق  أموال، مصرف  ش�ركة 
األوس�ط(”، مبين�اً ان�ه “جاهز 
لالنطالق الفعل�ي بانتظار إنهاء 
لالختبارات  التكميلي�ة  المراحل 
لتتم عمليات الدف�ع اإللكتروني 
المحلي�ة بالبطاق�ات من خالله 
وتتم تس�ويتها عن طريق نظام 

.”RTGS
“البن�ك  أن  الع�الق  وأض�اف 
في المراح�ل النهائية لترخيص 
طري�ق  ع�ن  للدف�ع  ش�ركتين 
الهاتف النقال وهاتان الشركتان 
جاهزت�ان لتقدي�م الخدمات في 
عموم العراق حال الحصول على 
الترخي�ص”، مؤك�داً أن “البن�ك 
يعمل مع المصارف والش�ركات 
المتخصص�ة إلط�الق عملي�ات 
التحصيل الحكومي إلكترونياً”.

وأش�ار العالق إلى أن “البنك 
المرك�زي وم�ن اج�ل مواكب�ة 
التط�ور ف�ي مج�ال االتصاالت 
الخط�ط  أنج�ز  المصرفي�ة 

وبالتعاون مع وزارة االتصاالت 
إلنشاء شبكة تربط بين الفروع 
الرئيس�ة للمص�ارف م�ع البنك 
المركزي وفروعه تعمل بتقنيات 
الكاب�ل الضوئ�ي”، موضح�اً أن 
“ه�ذه التقني�ات س�تكون بديالً 
عن الش�بكة الالس�لكية الحالية 
ما يفتح آفاق�اً جديدة في مجال 
تنقل البيانات بسرية وموثوقية 

وتوافرية عالية جداً”.
وكان البنك المركزي دعا في 
أواخر العام 2014 وجدد دعوته 
قب�ل نح�و ش�هرين م�ن الع�ام 
الراغبين م�ن المصارف  الحالي 
عل�ى  الحاصل�ة  والش�ركات 
رخص من�ه الى توس�يع اعمال 
المص�ارف وش�ركات التحوي�ل 
المالي وش�ركات الهاتف النقال 
وممارسة اي من نشاطات الدفع 
االلكترون�ي ف�ي ح�ال رغبتهم 
في العمل بنظ�ام خدمات الدفع 
االلكترون�ي، مؤك�داً ان عليه�م 
تقديم طلبات رس�مية لممارسة 
االلت�زام  ش�رط  الخدم�ة  ه�ذه 
بمتطلب�ات النظام وتقديم كافة 

المستمسكات.
يذكر أن النظام المصرفي في 
العراق يتكون من )54( مصرفاً 
فضال عن البنك المركزي وتتوزع 
حسب الملكية بين )7( مصارف 
حكومية و)23( مصرفاً تجارياً 
خاص�اً بضمنه�ا )9( مص�ارف 
إس�المية إضافة الى )15( فرعاً 
لمص�ارف أجنبي�ة وأكث�ر م�ن 
2000 ش�ركة صراف�ة وتحويل 

مالي.

جلنة نيابية: خمزون املياه بدياىل ال يكفي لتغطية اخلطة الزراعية الشتوية

بابل تفتتح ثالث مدارس.. وتؤكد: نحتاج ألف مدرسة لفك االختناقات

   ديالى/المستقبل العراقي

أكدت لجن�ة الزراعة والمياه النيابية، 
ام�س الس�بت، أن مخ�زون المي�اه ف�ي 
محافظة ديال�ى ال يكفي لتغطيه الخطة 
الزراعية الش�توية في عم�وم مناطقها، 
النظ�ر  إع�ادة  ض�رورة  عل�ى  مش�ددًة 

باسلوب سقي المحاصيل الزراعية.
وق�ال رئي�س اللجن�ة النائ�ب فرات 
التميمي، إن “مخزون المياه في س�دود 
ديال�ى ضعي�ف للغاية بس�بب محدودية 
واردات نه�ر ديالى من منابعه في ايران، 

إضاف�ة الى ضع�ف اطالق�ات المياه من 
بحي�رة س�دربندخان في ش�مال البالد، 
فضالً عن أن الموس�م الش�توي الماضي 

لم تكن فيه معدالت االمطار كبيرة”.
وأضاف التميمي، أن “مخزون المياه 
بديال�ى بش�كل ع�ام ضعي�ف وال يكفي 
لتغطي�ة الخط�ة الزراعية الش�توية في 
جميع المناطق خاص�ة زراعة محصول 
الحنط�ة، ما يؤدي الى ع�دم القدرة على 
زراع�ة المحاصي�ل في مناطق واس�عة 
خاص�ة قض�اء بل�دروز )30 كم ش�مال 
شرق بعقوبة( والمناطق القريبة منه”.

وأك�د التميمي على “ض�رورة اعادة 
النظر باسلوب سقي المحاصيل الزراعية 
واالبتعاد ع�ن الطرق التقليدي�ة التي لم 
تعد تت�الءم مع طبيعة االج�واء الراهنة 
ف�ي ظ�ل محدودي�ة المي�اه المتوف�رة، 
فضالً عن ضرورة اعتماد االطر الحديثة 
التي تس�هم في تقليل كمي�ات الهدر الى 
مستويات عالية وتخلق مرونة في اليات 

السقي”.
وتحوي ديالى خمس�ة س�دود مائية 
ابرزه�ا حمرين ال�ذي يس�توعب خزين 

مائي يزيد عن ملياري متر مكعب.

   بابل/المستقبل العراقي

افتتح�ت مديري�ة تربية محافظة بابل, امس الس�بت, ثالث 
م�دارس نفذت في مناط�ق متفرقة م�ن المحافظ�ة بطريقة 
البن�اء بالهي�اكل الحديدي�ة، فيما اكد قس�م االبنية المدرس�ية 
ف�ي المديرية ان المحافظ�ة تحتاج الى بناء الف مدرس�ة لفك 

االختناقات الحاصلة في المدارس.
وقال مدير عام تربية بابل حسين خلف السالم, إن “مديرية 
التربي�ة افتتحت ثالث مدارس جديدة, واح�دة في مدينة الحلة 
واثن�ان في مناط�ق جنوب المدين�ة من اصل ثماني�ة مدارس 
احتلت للعم�ل منذ عام 2008 بطريقة البن�اء الجاهز بالهياكل 
الحديدي�ة”، مش�يرا إلى ان “افتت�اح هذه المدارس س�اعد في 
القض�اء عل�ى ال�دوام الم�زدوج في اكث�ر من اربع�ة مدارس، 
وم�ن المؤمل ان ينته�ي العمل في بقية الم�دارس المخصصة 

للمحافظة والتي ما تزال قيد اإلنشاء”.
واضاف السالم ان “العمل جاري لتنفيذ قرابة ال�80 مدرسة 
ف�ي عموم مناط�ق المحافظة بطريقة البن�اء الجاهز بالقطع 
الكونكريتي�ة تنفذه�ا ش�ركات وزارة االعمار واالس�كان في 

المحافظة”.
وأكد أن “اس�باب االختناقات في م�دارس المحافظة يعود 
الى عدم بناء اي مدرس�ة من قبل النظام السابق في المحافظة 

قبل 2003 مع استمرار زيادة النمو السكاني آنذاك”.

م�ن جهته, اك�د مدير االبنية المدرس�ية حكمت س�تار, ان 
“المحافظة بحاجة إلى الف مدرسة حتى يمكن لها ان تتخلص 
من االختناقات التي تش�هدها المدارس فضال عن العمل بثالث 

وجبات في بعض المدارس”.
ولفت س�تار إل�ى أن “مديرية التربية بتواصل مس�تمر مع 
مجل�س المحافظة ووزارة التربية للحص�ول على مبالغ مالية 
تخصص لبناء مدارس جديدة في المحافظة بش�كل تدريجي”، 
مؤكدا أن “طريقة البناء الجاهز يمكن لها أن تساعد في تقليل 
ازمة االبنية المدرس�ية خالل وقت قصير نظرا لسرعة االنجاز 

الذي تتصف به هذه الطريقة من البناء”.

التنمية الصناعية تبحث انتاج الطابوق 
املحيل وتطوير صناعة اجلص

سامراء لألدوية تستعد لطرح منتوج جديد

   بغداد/ المستقبل العراقي

عقدت المديرية العام�ة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة 
والمعادن وبالتعاون مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية 
ف�ي مق�ر المديرية ن�دوات تثقيفية موس�عة تحت عن�وان )االرتقاء 
بنوعي�ة انتاج م�ادة الطابوق المحلي ( و )تطوي�ر صناعة الجص في 
العراق ( .وقال مدير المركز اإلعالمي عبد الواحد علوان الشمري, بأن 
“المديرية قامت وس�عيا منها الى تقديم الخدمات ألصحاب المشاريع 
الصناعية س�واء عن طري�ق الخدمة التخصصية ب�كل جوانبها او من 
خالل اقامة ندوات موسعة تثقيفية وتوعوية لتشمل اكبر شريحة من 
الصناعيين بما يخدم الصناعة الوطنية ويعود بمنفعة للصالح العام”.

ولفت الشمري إلى انه “الندوة تهدف للتعريف بأهمية االرتقاء بصناعة 
الطاب�وق وض�رورة تنفيذ ق�رارات مجل�س ال�وزراء ووزارة الصحة 
والبيئة بانعدام االنبعاثات والملوثات الناتجة عن معامل الطابوق من 
اجل خل�ق بيئة نظيفة وكذلك اس�تعراض اصن�اف الطابوق واالجزاء 
الت�ي يس�تخدم فيه�ا كل صنف وعي�وب الطابوق وكيفي�ة معالجتها 
اضافة الى االستماع الى اراء ومقترحات الصناعيين والمعوقات التي 
تواجههم وايجاد الحلول المناس�بة من خالل التنس�يق والتعاون بين 
المديري�ة ووزارة النفط ووزارة الصحة والبيئة ، مفصحا عن االتفاق 
على تش�كيل فري�ق عمل م�ن المديرية واصح�اب المعام�ل وممثلي 
الجه�ات المعنية بهذا الخصوص “.واضاف الش�مري ب�أن “المديرية 
عقدت ايضا ندوة تثقيفية لتطوير وترقية صناعة الجص بحضور عدد 
من اصحاب معامل الجص بهدف فس�ح المج�ال امام المعنيين لطرح 
االراء وتقديم المقترح�ات لالرتقاء بهذه الصناعة بما يخدم الصناعة 

العراقية ويلبي متطلبات المرحلة الحالية .

   بغداد/ المستقبل العراقي

 أعلن معمل ادوية س�امراء، امس السبت، ان ايراداته خالل النصف 
االول م�ن العام الحالي تجاوزت ال�14 مليار دينار، مؤكدا انه يس�تعد 
لطرح منتوج جديد من الدواء.وقال مدير عام الشركة العامة لصناعة 
األدوي�ة والمس�تلزمات الطبية في س�امراء فالح حس�ن، ان “معمل 
سامراء ورغم الظروف االمنية المحيطة في منطقة المعمل لم يتوقف 
عن العمل واستمر بش�كل نسبي في بعض االوقات واليوم هو بكامل 
طاقته”، الفتا الى انه “في النصف االول من العام الحالي حقق المعمل 
ايرادات جيده قياس�ا بالظرف العامة تج�اوزت ال�14 مليار دينار، من 
خالل تصنيعها وتسويقها لمنتجاتها من االدوية والمستلزمات الطبية 
س�واء لوزارة الصحة او للقطاع الخاص من مذاخر االدوية”.واضاف 
حسن ان “الش�ركة تحاول ان تساهم في سد النقص الحاصل بقطاع 
االدوية من خالل انتاجها ألنواع تضاهي ما موجود في دول المنطقة 
او تل�ك التي تذه�ب وزارة الصحة الى اس�تيرادها بالعملة الصعبة من 
ش�ركات اجنبية، لذا س�عت الش�ركة ان تهي�ئ المس�تلزمات للمعمل 
إلنت�اج ان�واع جديدة من المس�تحضرات الدوائي�ة، الخاصة بمعالجة 
أمراض ضغط الدم وتنظيم نس�بة الدهون في الجس�م”.ولفت حسن 
الى أن “الش�ركة مس�تمرة بالتعاون بشكل جيد مع وزارة الصحة من 
خالل تسويق منتجات معمل سامراء اليها وتوزيعها على مستشفيات 
والمراكز الصحية كحبوب واشربة ومراهم وقطرات ومضادات حيوية 
الت�ي تعالج مختلف االمراض والتي تمتاز بالجودة والدقة العاليتين”.

وتش�هد االدوي�ة، س�واء بالمحافظ�ات أم العاصمة بغ�داد، غالء في 
االس�عار فضال ع�ن أن الواقع الصحي في العراق م�ا يزال متردياً مما 
يضطر المواطنين، في غالبية األحيان، إما إلى مراجعة المستش�فيات 

الخاصة أو السفر إلى الخارج لتلقي العالج الالزم.

   بغداد/المستقبل العراقي

بحث�ت اللجنة العلي�ا إلص�الح البطاقة التمويني�ة ،آليات 
تنفي�ذ النظام التموين�ي الجديد مما يس�هم بتزويد المواطن 

بسلة امن غذائي، واحتواء ومعالجة مستويات الفقر.
وذك�ر بي�ان لألمانة العام�ة لمجلس ال�وزراء, أن “ مدير 
مكتب رئيس الوزراء مهدي العالق ترأس اجتماعا للّجنة العليا 
إلص�الح البطاقة التموينية ، ضمن سلس�لة من االجتماعات 
لتطبيق نظام تمويني جديد يزود المواطن بسلة امن غذائي، 

واحتواء ومعالجة مستويات الفقر”.
واوض�ح البي�ان ان�ه “ج�رت خ�الل االجتماع مناقش�ة 
ع�دة مواضي�ع ذات عالقة ،أبرزه�ا الوقوف عل�ى الخطوات 
التنفيذي�ة إلع�داد قاعدة للبيان�ات، باإلضافة ال�ى الخطوات 
العملية التي تم الوصول اليها في اعداد تلك البطاقة من خالل 
اختيار بيئ�ة تجريبية في محافظة النجف ش�ملت 22 وكيال 
تموينيا، واالطالع على الخطوات العملية ونصب المنظومات 
الخاص�ة، والتش�ديد على ان يتم طرح الخي�ار امام المواطن 
للحصول على س�لته الغذائية التموينية من أي وكيل تش�مله 

تلك البطاقة”.
واضاف انه “ تمت كذلك مناقشة المبلغ المحدد للحصول 
عل�ى مفردات البطاقة وتحديد الخطوات الالحقة في س�بيل 

تطبيق النظام المذكور”.

اللجنة العليا إلصالح »التموينية«
تبحث آليات تنفيذ النظام التمويني اجلديد



كل ع�ام تقوم فرنس�ا يف أواخر ش�هر أغس�طس 
بجم�ع س�فرائها ع�ى م�دى أس�بوع م�ن أج�ل 
مؤتمر يتدارس السياس�ة الخارجي�ة للبالد، وهي 
مناس�بة للمراقب الخارجي لتقييم حصيلة العمل 

الدبلومايس لفرانسوا أوالند منذ 2012.
وإذا كانت النتائج اإليجابية يف ما يتعلق بالجوانب 
االقتصادية واالجتماعية ال تزال غري واضحة، فإن 
العم�ل الخارج�ي للرئي�س الفرنيس يب�دو مقنعاً 
بالنس�بة للفرنسيني، إذ تشري اس�تطالعات الرأي 
إىل أنه�م إذا كان�وا غري راضني بخص�وص النقطة 
األوىل، فإنهم راضون عن أداء الحكومة بخصوص 
النقط�ة الثاني�ة. ذل�ك أن الفرنس�يني معجب�ون 
بموق�ف رئيس�هم من هجم�ات الس�ابع والثامن 
والتاس�ع من يناير 2015. ويف ه�ذا الصدد، ُيعترب 
وزي�ر الخارجي�ة ل�وران فابي�وس ووزي�ر الدفاع 
ج�وف إيف لودري�ان األكثر ش�عبية ب�ني الوزراء 
كافة. غري أن ذلك ال يمثل عزاء حقيقياً لفرانس�وا 
أوالند نظراً ألن القضاي�ا االقتصادية واالجتماعية 
هي التي ستحس�م مصري محاول�ة إعادة انتخابه 

يف 2017.عى الصعيد الدويل، نجح فرانسوا أوالند، 
أوالً وقب�ل كل يشء، يف إزالة التوتر الذي كان يطبع 
عالقات فرنس�ا مع عدد من البل�دان خالل الوالية 
الرئاس�ية الس�ابقة. فحماس�ة الرئيس الس�ابق 
نيكوال ساركوزي وخطاباته كانتا تتسببان أحياناً 
يف توت�رات، ولك�ن العالق�ات م�ع رشكاء فرنس�ا 
األوروبي�ني تحس�نت اآلن، وحاالت س�وء التفاهم 
الت�ي كان�ت موج�ودة ب�ني فرنس�ا وبل�دان مثل 
اليابان والصني والهند وتركيا والربازيل واملكس�يك 
وبل�دان الخليج، إل�خ، تبددت.وال ش�ك أن التدخل 
العس�كري يف مايل سيمّثل أحد أبرز أعمال أوالند يف 
فرتته الرئاس�ية. صحيح أن الوضع مازال هش�اً، 
ولكن ينبغي أن نتس�اءل بش�أن ما كان س�يحدث 
يف ح�ال لم تقم فرنس�ا بأي تحرك. بكل بس�اطة، 
العاصم�ة  ع�ى  سيس�يطرون  الجهادي�ون  كان 
باماكو، وكان يشء ما يشبه »دولة« تنظيم داعش 
س�يظهر يف أفريقيا. غري أن م�ا ينبغي أن نتذكره 
دائم�اً ونحفظ�ه يف أذهانن�ا ليس هذا الس�يناريو 
األس�وأ، الذي ت�م تجنب�ه، وإنما طريق�ة التدخل: 
رسع�ة االس�تجابة واتخاذ الق�رار – يف وقت يتهم 
فيه البعض أوالن�د بالتلكؤ والتباط�ؤ -، والتدخل 

تلبيًة لطلب الس�لطات الوطنية مع دعم السكان، 
والبحث ع�ن حل دويل )يف األمم املتحدة( وإقليمي، 
واألهم م�ن ذلك ربم�ا، التفكري يف ما بع�د التدخل 
العس�كري - وهو ما لم يتم القيام به يف ليبيا. ذلك 
أن التدخل ينبغي دائماً أن يتم ضمن جهود البحث 
عن حل س�يايس. كما أنه بوسع املرء أن يذهب إىل 
أن إب�ادة جماعي�ة ربم�ا تم تجنبه�ا يف جمهورية 
أفريقيا الوس�طى بفض�ل التح�رك الفرنيس، وإْن 
كان الوضع هناك ال يزال هشاً أيضاً.تحرك فرنسا 
بخص�وص األزم�ة األوكرانية كان أيض�اً إيجابياً، 
حيث تم اتخاذ عقوبات ضد روس�يا – حفاظاً عى 
إجم�اع أوروبي- إال أن�ه لم تكن ثم�ة متابعة من 
جانب األمريكيني. ومع ذلك، تم الحفاظ عى شعرة 
معاوية مع موس�كو. فعى الرغم من االنتقادات، 
حافظ فرانس�وا أوالند عى دع�وة الرئيس الرويس 
فالديمري بوتني إىل االحتفاالت التي أقيمت يف ذكرى 
إن�زال الحلفاء يف نورماندي. كما زار موس�كو من 
أج�ل االلتق�اء ببوت�ني يف يناي�ر 2015. وكل ه�ذا 
س�اعد، خالل الش�هر امل�وايل، ع�ى والدة اتفاقات 
مينسك 2، بفضل جهود الثنائي الفرنيس- األملاني. 
صحيح أن الوضع هناك أيضاً ما زال هش�اً للغاية، 

ولك�ن الح�ل الدبلومايس هو الذي س�اد يف األخري، 
ب�دالً م�ن الحل ال�ذي كان س�يقوم بص�ب الزيت 
عى الن�ار من خالل تزويد أوكرانيا باألس�لحة.أما 
االتفاق ال�ذي تم التوصل إلي�ه بخصوص برنامج 
إيران النووي، فُيحس�ب لوزير الشؤون الخارجية 
والتنمية الدولية ال�ذي اتهمه البعض بتبني أفكار 
ومواقف املحافظني الجدد. فاملوقف الفرنيس الذي 
ش�ّدد الرشوط لم يحل دون التوصل التفاق وإنما 
جوّده ومّتنه، وصّعب مهم�ة الذين كانوا يريدون 
رؤية حل عسكري مكانه.ويف خطابه أمام السفراء 
الفرنس�يني، لم يكش�ف فرانس�وا أوالند عن رؤية 
عامة للعالم. فهو، قبل كل يشء، سيايس براجماتي 
وال يرغب أن يكون حبيس إطار مفاهيمي معني – 
خالفاً للوران فابيوس الذي يروقه ذلك - بل يفضل 
تناول القضايا الدبلوماسية، الواحدة تلو األخرى. 
ولعل�ه يعتقد أن ذلك ال يمنعه من أن يكون ناجحاً 
وفعاالً. وهذا ليس مجانباً للحقيقة، عى كل حال. 
غ�ري أن املرء يمكن أن يتأس�ف لكون ذلك يؤدي إىل 
دعم وتفهم أقل لسياساتنا خارج حدودنا. فصورة 
فرنسا يف الخارج هي أيضاً تلك القدرة عى التفكري 

بطريقة عامة وشمولية.

فوؤاد ح�سون

بع�د عام 2003 ش�هد الع�راق منح�درات عدة 
وعم�ت الفوىض يف جميع الب�الد ولم يضع بول 
بريمر الذي هو م�ن تولد عام 1٩٤1 الذي عينُه 
الرئي�س األمريكي جورج بوش رئيس�اً لإلدارة 
املدنية ل�أرشاف عى إعادة إعم�ار العراق يف ٦ 
آذار ع�ام 2003 ولكن�ُه ل�م يق�دم اي أعمار او 
عم�ل يخ�دم الش�عب العراقي ب�ل العكس قام 
بريم�ر بأنش�اء س�لطة االئتالف املؤقت�ة وبعد 
ذل�ك عني م�ن بعدُه غ�ازي عجيل الي�اور الذي 
ترأس س�لطة االئتالف اىل أن تشكلت الحكومة 
العراقي�ة الجدي�دة ويف تلك املرحلة م�ر العراق 
بالكثري م�ن األزمات واالنحدارات وانترش القتل 
والتهج�ري والظالم ولم يك�ن هنالك من يطالب 
بحق الش�عب املظلوم او ينرصُه ولكنهم نسوا 

ان الله س�بحانه وتعاىل لن يتخى عن املظلومني 
وان الل�ه عز وجل وضع يف العراق من هو اعظم 
منه�م جميع�اً وان�ُه س�وف يحافظ ع�ى هذا 
الش�عب املظلوم وينرصه ومن تلك املنعطفات 
واالنح�دارات التي وص�ل اليها العراق وش�عب 
الع�راق والتي تصدى لها ذلك الرجل هي حدوث 
فتن�ه طائفية أرادت أن ت�أكل األخرض واليابس 
بع�د التفجريات التي اس�تهدفت مرقد اإلمامني 
العس�كريني ) عليهم الس�الم( وكان الجمهور 
الش�يعي يغ�ي وبكلم�ات منه ه�دأت النفوس 
وطابت القلوب. نشوء حرب رضوس يف النجف 
ل�م ته�دئ وتنته�ي اال عن�د رجوعُه م�ن لندن 
بعد تلقيه العالج. س�افر من الب�رصة اىل بغداد 
فأنسحب الجيش األمريكي اىل الصحراء فكتبت 

كربيات الصحف األمريكية جيشنا ينسحب من 
مواقع�ه بأمرة قائ�د غري أمريك�ي وبدون علم 
وزارة الدف�اع األمريكي�ة. وبعد هج�وم داعش 
الصهيو-أمريك�ي ع�ى بع�ض امل�دن العراقية 
وكادت أن تس�قط بغ�داد صدرت من�ُه الفتوى 
الجهادية التي ابدى اس�تعداد الش�عب العراقي 
له�ا وفرح به�ا وصد ذل�ك العدوان ال�ذي طال 
العراق وش�عب العراق س�يكتب التأريخ أسمُه 
بحروف من ذهب صاحب الفتوة الجهادية التي 
أنقذت الع�راق أنُه قلب العراق أن�ُه الرجل الذي 
ال أحد يع�رف رس قوتُه وال�ذي يقول من خاف 
الله خاف منه كل يشء، أنه ابرز أولئك العباقرة 
هو س�يدنا وقائدن�ا هو حامي العراق وش�عب 
العراق ب�أذن ربه ه�و اية الله العظمى الس�يد 

عي الحسيني السيستاني )دام ظلُه(، فهو من 
أبرز تالمذة األمام الخوئي ) قدس رسُه ( نبوغاً 
وعلم�اً وفضال وأهلية وحديثنا حول هذا الرجل 
ورس قوتُه يطول ويط�ول وكلنا عى اطالع تام 
ومعرف�ة ودراية تامة من هو ومن يكون وماذا 
ق�دم للعراق وش�عب العراق وللدين اإلس�المي 
جميع�ه بكامل اطياف�ه ومذاهبه وال يس�عني 
القول س�وى ان اتمنى ب�دوام الصحة والعافية 
لأم�ام السيس�تاني )دام ظل�ه( وان يطي�ل يف 
عم�ره ف�لواله مل�ا بقينا يف منازلن�ا وال نمنا يف 
أرستنا وال مارسنا أعمالنا، ولواله لضاع العراق 

وشعب العراق.
اآلن ق�د علمتم من هو ه�ذا الرجل وما هو رس 

قوتُه.

من املشاهد املألوفة يف شوارع املدن الكربى يف 
اوروبا الغربية، رجال ونس�اء من سحن سمر 
او غري اوروبية يعملون ويكدون يف اشغالهم، 
وكث�ريون منه�م يدي�رون اعم�اال ناجحة او 
برعوا يف مهن عدة وصاروا من االسماء الالمعة 
يف املجتم�ع يف مختل�ف امليادي�ن: السياس�ة، 
التجارة، املال، الفن�ون، الرياضة. ومع ذلك ال 
ي�زال »رهاب االجانب«، او »فوبيا املهاجرين« 
ينتاب الس�كان االصليني ذو السحنة البيضاء 

والشعر االشقر.
ولعل ه�ذه »الفوبيا« والنزع�ة القومية التي 
تش�وبها عنرصي�ة غذته�ا اح�زاب يميني�ة 
متش�ددة ومصالح انتخابية وثقافة متأصلة 
بع�ض  ل�دى  العرق�ي  بالتف�وق  واحس�اس 
الجماع�ات واالفراد وامليل نحو النقاء ورفض 
التنوع، حجبت اىل حد كبري االهمية االقتصادية 

والعملية والثقافية للهجرة واملهاجرين.
واذا كان م�ن املس�لم ب�ه ان اوروب�ا تتح�ول 
بالتدري�ج اىل ق�ارة عج�وز، ف�ان قل�ة م�ن 
االوروبي�ني يدركون ان احد حلول هذه االزمة 
يك�ون باس�تيعاب قادم�ني جدد م�ن خارج 
القارة ودمجهم بمجتمعاتها لتجديد حيويتها 
وش�بابها. لك�ن رف�ع مثل ه�ذا الش�عار من 
الحكوم�ات او م�ن االحزاب السياس�ية كان 
قد يش�كل رضبا من رضوب املغامرة لرافعيه 
ومن شأنه ان يطيحهم شعبيا وسياسيا يف ظل 
»فوبيا االجانب« الس�ائدة يف اوساط عدة من 
املجتمعات االوروبي�ة... حتى جاءت الصدمة 
التي احدثتها صورة جثة الطفل السوري ايالن 
املرمية ع�ى الش�واطئ الرتكي�ة والتي هزت 
الضمري االوروب�ي والعاملي، وص�ارت بمثابة 
املدخل لهذه الحكومات السيما االملانية منها 

اىل لب ازمة القارة.
الالجئ�ون  وصفه�ا  الت�ي  م�ريكل«  »مام�ا 
بعدم�ا  املنبوذي�ن«  »ام  بأنه�ا  الس�وريون 
س�اهمت يف فتح االمل�ان لقلوبه�م وجيوبهم 
لالجئ�ني اىل حد كبري مقارنة بأي من ش�عوب 
أوروبا االخرى، ال ش�ك انه�ا تدرك ماذا تفعل.

ال اح�د يقلل من الجانب االنس�اني واالخالقي 
يف اللفتة االملانية تجاه املهاجرين، لكن صناع 
برل�ني وغريه�ا من مواق�ع الق�رار االوروبية 
يدرك�ون انه بحل�ول عام 2050، س�يبلغ 28 
باملئة من س�كان دول االتحاد األوروبي س�ّن 
التقاع�د أو يقرتبون منها. ويف أملانيا واليونان 
والربتغال وسلوفاكيا وإسبانيا، ستبلغ نسبة 
املتقاعدي�ن ثلث عدد الس�كان يف ذل�ك العام، 
مقارنة بنس�بتهم الراهن�ة والبالغة 20 باملئة 

أو أقل.
وبناًء عى تقرير معدل الشيخوخة لعام 2015 
الصادر ع�ن املفوضي�ة األوروبية، س�ريتفع 
معدل االعتماد عى السكان الذين تجاوزوا ٦5 
عاماً، إىل 50.1 يف املئة بحلول عام 20٦0 بعدما 
بلغ معدله�م 27.8 يف املئة حالياً، وس�يضاف 
هؤالء إىل الرشائ�ح الفّعال�ة اقتصادياً، والتي 

ترتاوح أعمارها بني 15 و٦٤ عاماً.
تؤدي ش�يخوخة الس�كان إىل تخفيض معدل 
النم�و االقتص�ادي لالتح�اد األوروب�ي بنحو 
0.2 باملئ�ة س�نوياً، إال أن ه�ذه املش�كلة ل�م 
تبلغ مس�توى الخطورة الحقيقية حتى اآلن، 
وس�وف يح�دث ه�ذا عندم�ا يتح�ول قانون 
التقاعد إىل نظام غري مستدام يف املستقبل غري 
البعي�د. وحتى تتمكن أوروب�ا من اإلبقاء عى 
معدل الرشيحة الفعالة اقتصادياً ثابتاً، فإنها 
تحت�اج إىل زيادة يف أعداد الس�كان األقل عمراً 
بمئ�ات املالي�ني يف كل عقد عن مع�دل الزيادة 
الراهن�ة. وال تتواف�ر أية طريق�ة لزيادة عدد 
سكان دول االتحاد األوروبي بنحو ٤2 مليون 
س�اكن جديد بحلول عام 2020، وبنحو 257 
مليون�اً ع�ام 20٦0، ول�ن يكون يف وس�ع اية 
حكومة ارغام الناس عى إنجاب عدد أكرب من 

األطفال.
ولهذا الس�بب، صارت زي�ادة معدالت الهجرة 
إىل أوروب�ا ه�ي الح�ل الوحيد لتجن�ب كارثة 
مالية واقتصادية أوروبي�ة مقبلة، وهنا ربما 
تكمن حاجة أوروبا الس�تثمار مأساة الصبي 
ايالن. وبما ان غالبية النازحني هم من رشائح 
الش�ّبان أو األطف�ال الذي�ن فق�دوا آباءه�م 
وذويهم، فان اوروبا ستحتاجهم لحل مشكلة 
زي�ادة مع�دالت املتقاعدي�ن لو عرف�ت كيف 

ترعاهم وتؤهلهم عى النحو السليم.
اىل ذلك فان هؤالء املهاجرين الش�جعان الذين 
غامروا بحياتهم وحياة عائالتهم حبا بالحياة 
وتغي�ري نم�ط العيش، س�وف يس�تغلون أية 
فرص�ة ُتتاح لهم إلثبات جدارتهم وفعاليتهم. 
وال ش�ك أن ال�دول الت�ي تعان�ي انخف�اض 
اإلنتاجية س�رتّحب به�ذا التناف�س املتزايد يف 
سوق العمل حتى لو استثار حفيظة معاريض 

الهجرة، ال س�يما يف دول أوروبا الرشقية.
ولك�ن هن�اك ح�دوداً لس�خاء األمل�ان أيضاً، 
فاملطالبون بحق اللجوء يف هذا البلد من الدول 
التي ال تمزقها الحروب يحتمل إىل حد كبري أن 
ُيرفض طلبهم، فنس�بة قبول الطلبات إجماالً 
يف أملانيا تبلغ ٤0 باملئة. كما أن اليمني املتطرف 
يف الب�الد مثل�ه مث�ل نظ�ريه يف دول اخرى ال 
يرضيه ما يحدث.لذا حتى يكتش�ف املصابون 
ب�داء »فوبي�ا االجان�ب« يف اوروب�ا األهمي�ة 
االقتصادية لظاهرة الهجرة الجدي�دة، سيمر 

وقت طويل.

مريكل" تقاوم  "ماما 
الشيخوخة
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الرجل الذي استمر بإنقاذ العراق

بالل حنويت الركابي 

امين قمورية

يمكن ألي مراقب يحس�ن قراءة املعطيات أن يتنبأ 
بما ستؤول اليه األوضاع يف العراق واملنطقة، فليس 
من شأن السياسة ان تكون رصيحة وبخاصة تلك 
التي تتعلق بأهداف غري مرشوعة، أو التي تتعارض 
مع مصلح�ة املاليني من الناس، هذا ما نستش�فه 
من ترصيحات املسؤولني األمريكان وغريهم، فهل 
ثم�ة أجندة غ�ري معلنة تتعل�ق بالتقس�يم تنتظر 

الفرصة لتكون واقعاً عى األرض؟. 
وبحساب املواقف ومجريات األمور طيلة السنوات 
املاضية بوس�عنا ان نل�وم الكثري من السياس�يني 
الذي�ن فش�لوا يف صن�ع موق�ف س�يايس عراق�ي 
متقارب ال يدع للدول األخرى مجاالً للتدخل بشكل 
س�افر، بل إنهم لم يبذل�وا جهداً حقيقياً إلش�اعة 
روح الثق�ة فيما بينه�م، وهذا ما جعل السياس�ة 

العراقي�ة تعاني من االرتب�اك وال نغايل اذا قلنا انها 
اعطت رس�ائل س�لبية ملن يريد التدخل يف الش�أن 
العراق�ي،  واألمر املح�ري يف هكذا أداء س�يايس أنه 
يتع�ارض مع ما تريده غالبي�ة العراقيني وتباركه 
املرجعي�ات عندنا، فال خالف ع�ى أن الجميع كان 
وال يزال يريد األم�ن واالزدهار لهذا البلد، فما الذي 
كان ينقص سياسيونا لبلوغ هذا الهدف الذي يبدو 

بديهياً؟.
 الجمي�ع يتح�دث ع�ن ازم�ة ثق�ة ب�ني األطراف 
املش�رتكة يف العملية السياسية، وكأن الجميع بعد 
2003 مع اشرتاكهم يف معارضة النظام السابق قد 
دخلوا يف حلب�ة رصاع وليس ادارة بلد، وعوضاً عن 
التق�ارب اغلقوا نافذة الح�وار الحقيقي وانفتحوا 
ع�ى دول الخ�ارج يف تناقض غري�ب، فمتى كانت 
سياس�ات الدول تبن�ى عى نبذ ال�رشكاء واإلتكال 

عى قوى الخارج؟. 

ان املس�ؤولية الت�ي تحملتها األح�زاب املوجودة يف 
السلطة اليوم تحتم عليها مواجهة تحديات كبرية، 
لي�س فقط ع�ى صعيد اإلص�الح الذي غ�دا مطلباً 
جماهريياً، بل االنتباه ملا هو أخطر من ذلك بكثري، 
فقد اصبحنا نس�مع ترصيحات عن تقس�يم البلد 
عى أساس طائفي، واذا كانت هذه الطائفية التي 
جرى اس�تغاللها سياس�ياً من اجل منافع حزبية 
وش�خصية قد نفعت البعض يف املرحلة الس�ابقة، 
فانه�ا الي�وم ص�دع خطري يه�دد وحدة ه�ذا البلد 

ومستقبل جميع مكوناته.
التحول الذي يدعو اىل القلق عى العملية السياسية 
والديمقراطي�ة يف الع�راق اليوم هو تلك اإلش�ارات 
الرصيح�ة اىل دول�ة )داع�ش(، وكأن داعش دولة 
ي�راد منا اإلع�رتاف بها، هذه الجريمة السياس�ية 
- وال نج�د م�ن تس�مية مناس�بة لها غ�ري ذلك - 
تحت�م عى الجميع ان ينظ�روا بجدية اىل ما ينتظر 

العراق واملنطقة من مصري قاتم يبعث عى الحزن. 
ل�م تع�د املش�كلة العراقي�ة محصورة يف تقاس�م 
مناص�ب وامتي�ازات،  انها بوص�ف مختزل رصاع 
مصريي بني اقامة دولة عى اس�اس ديمقراطي او 
االستس�الم لقوى التطرف واإلرهاب العاملي، هذه 
القوى التي وجدت يف ضع�ف الدولة وانعدام الثقة 
بني السياس�يني فرصتها لتمارس اس�وأ ما يمكن 
تص�وره من جرائ�م وهمجية، فه�ل تمتلك القوى 
السياس�ية الوعي واإلرادة لتاليف تل�ك األخطاء من 
أجل التصدي ملشاريع خارجية تتخذ من الطائفية 
ذريع�ة لتقس�يم البل�د وتحويل�ه اىل مس�توطنات 

لإلرهاب واألزمات التي بال نهاية؟. 
ال نعرف حقيقة مدى جدية الكثري من السياسيني 
يف مواجه�ة هذه اللحظة التاريخي�ة التي تحركها 
اجندات خفية يراد تمريرها، ألننا بصدق لم نشهد 

اداء يبعث عى األمل طيلة السنوات املاضية!.

تركة »هوالند« اخلارجية

األجندات اخلفية
ناظم محمد العبيدي

باسكال بونيفاس



تعال  اليك  مهووسة  يأخذني  شوقي 
تعال وانجدني خلصني من نار الوجد ..

 .. المجروحة  المشتكية  النادبة  وانا 
والجرح في قلبي يندي خلصني من نار 

في  أثرتا  قد  الرحيمتان   ..يداك  الوجد 
كانتا  المناجيتان  ،عيناك  فررتا  و  اثرا 
تتأمالني واستنجداني وببريق شوقهما 
الوصل  ،منك  وعشقتهما  نازلتهما 

أنقطع
يجدد  هل  ترى  يا  أين  الحب  ذاك  اين   

قلبك العشق من جديد ؟..أما انا ما زال  
يسري عشقك في دمي متنقال من وريد 
الحل  انه  بعدك  اخترت  تريد  ..ما  لوريد 

األكيد ..
حبك  أمسى  تريد  االكيد،ما  الحل  أنه 
في  تريد  ..ما  بها  اعتقلتني  جريمة 

سكوتي  ،في  ضياعي  رسمت  ضعفي 
عزلتي  ،في  ندبتي  ،في  تعبيري  كبلت 
لي  من   . بحتفي   أودى  مصير  كان    ،
في  المذبوح  الحب  شكوى  وبدموعي 
أنا  ..وما  النهاية  حبنا  على  ختم  شرع 
سوى تاريخ أمضيت عليه ذكراك وبدلته 

بإمضاء جديد ..
به  ،لذت  اشتياقه  يشكوني  طيفك  زائر 

احتمي ال أهوى فراقه ..
إليه  تجري  دمعتي  أم  لهفتي  ترى  يا 
سباقة  ؟.لكنها اضغات احالم ٍ بها كان 

فراقه 

الصور وإسرتاتيجيات التأثري
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رشيط أسود .....
 رجب الشيخ

عالمات معلقة......1
على 

جدران الوهن
أو أشياء
مهملة ...

على قلوب بكت
فأنتزعت الصبر
لفترة أخرى ...

...
العيون ترنو..... 2

إلى
خلف الحكايات

تشوبها قلق
مستديم 

أو شريط أسود
يرسم لوحة حزن.

..الصور تمشي........3
حيث

المنفى ...
ال يسمع شىء إال موجة التحدي

أجواء 
شبه معتمه 
ليل بليد ...

القادم 
أغنية حزن..

.
نفتش ...........4
أجزاء الخريطة

تبحث 
عن مالذ

أمان بصور قارب
وبحر

القارب هنا
من طين

والمجذاب 
شاحب نوازعه
ورق أصفر...

.
.الصورة .........5
بهرجة حد الجنون

والتفكر
 القرار متأرجح 
ما بين الصواب
والخطأ ......

يش�تغل القاص والكاتب " أحم�د جبار غرب " على 
ثيماٍت كثي�رٍة في صومعته الس�ردية ، أو لنقل في 
معمله الس�ردي الذي إختاره ، ونحن عندما نس�لّط 
الض�وَء عل�ى أي منج�ٍز ، نح�اول تذكي�ر الق�ارئ 
ببديهي�ات الكتاب�ة ، بوصفه�ا تمث�ل أس�لوبا ً من 
أساليب عدة ، تكون لدى الكاتب كاألدوات بين يديه 
، وهو بالتالي وأعن�ي الكاتب هو الذي يختار األداة 
التي تناس�به مم�ا يطمح إلظهاره ، والذي إش�تغل 
علي�ه ال�ذي يحتوي عل�ى آلي�ات عدي�دة تتبنى هو 
ترجمة األفعال والس�لوكيات اإلنس�انية واألماكن 
إلى بنى من المعاني وااليقونات واالشكال بإسلوب 
س�ردي فن�ي ، ونذكر منهم " حينما ق�دم الكاتب " 
غريماس " فهماً جديداً للشخصية في الحكي ، وما 
يمكن تس�ميته بالشخصية المجردة ، حتى األفكار 

السرية لألبطال . ) جوانيات الشخصية (
" لي�س هن�اك مايجول بخاطري ، غير إن أس�تمتع 
بحوار ناضج يغطي مساحة مما أفكر ، وكثيرا منا 
من تكون دواخله مألى باألس�ئلة الضائعة " قصة 

شوكوالته 
مح�اوالً " غ�رب " وم�ن خ�الل ه�ذه المجموع�ة 
القصصي�ة الت�ي تحم�ل العن�وان " إمت�الك " بذلك 

الخروج عن وطأة األزم�ة إلى عالم الحياة والتجدد 
واألم�ل ، والتي أراد له�ا أن تكون حاجزاً بينه وبين 
ه�ؤالء الُدهّماء ، وإنه لم ُيخلق ليكون أداة لتس�لية 
هؤالء ، إنما ُخلَق ليك�ون له منارة وهداية ، أو كما 
تقول فلس�فة األدباء ، وه�ي ترّجح كفة المواجهة 
ضد التعس�ف والفس�اد ، وأن القيم اإلنس�انية في 
زمانن�ا هذا ، وخاصة في بلدن�ا العراقي قد أُهدرت 
إه�دارا ، وأن الغلب�َة ق�د أصبحت للطغ�اة ومن هم 
دون الطغاة ، فم�اذا يفعل أديب عراقي وكاتب مثل 
القاص والكاتب " أحمد جبار غرب " ؟ وهو صاحب 
الموهبة ، اإل أن يثور من أجل كرامة األدب ، فجاءت 
مجموعت�ه القصصي�ة األول�ى لتتص�دى لتحديات 
عالم الس�رد الحديث ، التي إنطل�ق منها بإعتبار ان 
المش�هد القصصي الحديث ال يزال يش�غل مساحة 
كبيرة في عالمنا األدب�ي في الوقت الحاضر ، نظراً 
إلى أهميته ، ولكون القصة القصيرة قادرة على أن 
ترص�د مجموعة من األه�داف ، والقيم بين الناس ، 
وتبث فيهم روح الوعي ، وترس�ل إشارات لالنفتاح 
على الحياة ، ووس�ائل للتعبير عما يعيشه االنفتاح 
، وم�ن خ�الل مجموعت�ه المذك�ورة ، والتي يروج 
لها عبر وس�ائل كثيرة ،كي تأخذ تأخذ طريقها بين 

المجاميع القصصي�ة التي صدرت في هذه الفترة ، 
ولكي يسهم في إرساء الوعي المعرفي لدى المتلقي 
، وهو يرس�ل عدة إشارات في هذه المجموعة التي 
أراد له�ا أن تكون عل�ى أجواء جدي�دة متنوعة في 
المسألة السياسية وكذلك الواجدانية وما إلى ذلك .

" أن الكهرب�اء أصبح�ت ضرورة حياتي�ة ، ال يمكن 
اإلس�تغناء عنه�ا ، س�يما إذا تزامن ذل�ك مع خواء 

اإلنتاج من الطاقة الشحيحة " من قصة المولدة 
وله�ذا ج�اءت معظ�م قص�ص ه�ذه المجموعة " 
إمت�الك " التي أراد له�ا القاص والكات�ب " غرب " 
أن تحمل عبرا ً ومواعَظ أكثر ، ورس�ائل ومضامين 
تش�تبك م�ع فوض�ى الواقع كي يس�هم في س�بر 
اغوار اإلنسان المحطم وسط هذا الواقع ، فيحاول 
تجس�يد لنا مسألة التش�اؤم والتفاؤل ، وتفكيك ما 
يعتمل ف�ي داخله من نزع�ات ، وحاجات ضرورية 
البد من توفرها ، ونحن نعيش في زمن التكنلوجيا 
الت�ي ما عاد اإلنس�ان االس�تغناء عنه�ا ، وهو في 
س�رده الجمال�ي ، ولغت�ه الصافي�ة الخالي�ة م�ن 
الشوائب ، وحسه الفني ، وحركته بالحياة ، أدخلنا 
في عمق التجربة التي يحاول نس�جها ، وهو يرصد 
اإلنس�ان العراقي الذي يعيش المأس�اة ، بمعنى أن 

األدب هو تجربة اإلنسان الفكرية ، التي تتحول إلى 
تجربة ش�عورية ، والتجربة الحياتي�ة التي تتحول 
إلى تجربة في اإلحس�اس ، ولهذا جاءت اشتغاالته 
الكتابي�ة في مواقع العمق ، واإلمتداد ، بحيث ينظر 
إل�ى ش�خوصه التي تحيط�ه من كل م�كان ، نظرة 
جديدة تتمحور في اآلفاق الفلس�فية التي يعيش�ها 

اإلنسان .
" من هذا الكم الهائل من المعاناة واإلحباط ، ويبدو 
إن قضيتنا خاس�رة ومش�كلتنا عويصة مس�تمرة 

على مدار السنين " قصة المولدة 
يق�ول عنه الق�اص والروائي العراق�ي المعروف " 
شوقي كريم حس�ن " قصص " أحمد جبار غرب " 
قصص شدتني موضوعاتها المنتقاة بقوة مالحظة 
، ونبش دقيق ، لكن هنا ال يكفي ابدا البد من مشغل 
يعيد كل األشياء إلى حقيقة خلقها اإلبداعي ، وهذا 
م�ا يج�ب أن يفكر به القاص ، ويح�اول ديمومته ، 
كي�ف ذلك ؟ س�ؤال أترك�ه للس�ارد أوالً ، وللمتلقي 
الذي قد يقف معي في الضد مما قلت ، وهذه واحدة 

من االماني ألتي أرغب في تحقيقها !
" كن�ت أرى ف�ي المط�ر عالم�ا خاص�ا فيه س�مو 
وروحي�ة مقدس�ة ،يجذبن�ي هطول�ه ، وأس�تمتع 

بصوت�ه المنهم�ر بغ�زارة ، وطالم�ا أبهجني هذا 
المنظ�ر ، وهو يس�حبني إل�ى مدي�ات بعيدة عن 
التص�ورات ، وعندم�ا تفي�ض س�احاتنا بالمي�اه 
، نلج�أ إليها حف�اة األقدام " قص�ة تداعيات رجل 

يحتضر 
يمك�ن ق�راءة قصص�ه ق�راءة متأنية " تس�كع ، 
المول�دة ، الرجل الط�اووس ، امت�الك ، خياالت ، 
ش�وكوالته " وغيره�ا م�ن القص�ص ، لتجد في 
عوالم ش�خوصها الداخلية الحلم الذي إنطلق منه 
الق�اص " غرب " وكذلك حيوية الحركة من خالل 
اس�تيعابه ومعالجت�ه لمعاناة االنس�ان العراقي 
المكت�ظ بأزمات اجتماعية وسياس�ية وتوترات 
تحطي�ه من كل م�كان تص�ل إلى ح�د االختناق 

والموت . 
" وإم�ام ه�ذا المد الروح�ي في إخت�زال اللحظات 
، يتس�رب إلى نفس�ي الحنين والش�وق إلى الغناء ، 
فانغمس في ترتيل الكلمات واإللحان في ش�هقات 

متالحقة " قصة امتالك 
بق�ي أن نقول أن القاص " غ�رب " كتب مجموعته 
القصصي�ة ببعدها اإلنس�اني والسياس�ي ، وكذلك 
لما تحمله هذه القصص من دالالت تكش�ف مقدرة 

الكائن العراق�ي على التصدي 
لمواجهة الطغيان وصعوبات الحياة 

المتجددة ، وهو يستذكر الكثير من تفاصيل حياته 
اليومي�ة ، وهو بذلك يضع كل التفاصيل في الس�رد 
دون إختص�ار ،وألن�ه كاتب وصحفي فه�و يعتمد 
عل�ى م�ا يرصد من مي�دان الواق�ع ، فيبدو الس�رد 
الذي إس�تخدمه في هذه المجموعة هو س�رد ذاتي 

وموضوعي متناوالً أبطاله بسرية تامة

الطغيان ملواجهة  التصدي  عىل  العراقي  مقدرة  "إمتالك" تكشف 
وصعوبات احلياة 

كمال القاضي

يحلل الباحث إسماعيل السعافين في كتابه “المرأة في قلب 
محم�ود درويش: جماليات نصوص الحب”، الصادر حديثا 
ع�ن دار فضاءات في عّمان، ثيمة الحب في قصائد محمود 
دروي�ش وكتابات�ه النثرية، عبر ثالثة مح�اور لكل مرحلة 
خصائصه�ا وظروفها ومالمحها: األولى مرحلة الش�باب 
وجمالي�ات قصائد “الحّب تحت االحت�الل”، الثانية مرحلة 
األوج وجمالي�ات قصائ�د “الحب ف�ي المنف�ى”، والثالثة 

مرحلة التأمل: جماليات قصائد “الحب حتى الموت”.
يرى السعافين في تقديمه للكتاب أن محمود درويش واحد 
من أرّق ش�عراء العاطفة وأغناهم في تاريخ الشعر العربي 
الحدي�ث، فهو -ب�ال منازع- ش�اعر القضية الفلس�طينية 
األول، لكنه من جهة أخرى ش�اعر الم�رأة األول، فقد أفرد 

لها مساحة كبيرة في قلبه وأدبه.
تب�دأ المرحلة األولى منذ انطالقة درويش الش�عرية س�نة 
1960 حت�ى خروج�ه م�ن فلس�طين س�نة 1970، وفيها 
اشتعل قلبه بالحماس�ة والحب، وتداخلت قصائده األولى، 
فكت�ب الش�عر في الم�رأة والوطن قائال “أكت�ب عن الحب 
ال�ذي ولد في وس�ط قضي�ة فيحمل مالمحه�ا وهمومها 
ويصبح جزءا منها”. إن حبه للمرأة في هذه المرحلة ليس 
حب�ا مترفا، بل متأث�را بمعاناة أهله وش�عبه من االحتالل 
والقه�ر والمطاردة، ل�ذا يدعو حبيبته إل�ى مقاومة الظلم 
ي�دا بيد. هو وحبيبته والوط�ن: الثالثة مّتحدون في روحه 

وجميعهم منكوبون باالحتالل.
تداخلت مس�تويات المش�اعر وغاصت الصورة فالتبس�ت 

الحبيب�ة بالوط�ن. فف�ي قصي�دة واحدة ن�راه يتحدث عن 
حبيبته، وفي مقطع آخر منها نجد هذه الحبيبة قد تحّولت 

إلى وطن، ثم تتداخل فتتحول إلى أم أو أخت، وهكذا فالحب 
والوط�ن والحري�ة والطبيعة كله�ا معاٍن تختل�ط بعضها 
ببع�ض، إنها ذات مالمح متش�ابهة، فالح�دود بينها تلغى 
كلي�ا. ويظهر في ش�عره نوع من وحدة الوج�ود، وذوبان 

الكل في واحد:
“رأيت�ك في جبال الش�وك/ راعية بال أغن�ام/ مطاَردة في 
األطالل/ رأيتك في مقاهي الليل خادمة/ رأيتك في خوابي 
الماء والقمح محّطمة،/ رأيتك في ش�عاع الدمع والجرِح/ 
رأيت�ك عند باب الكهف عند النار/ معلِّقًة على حبِل غس�يٍل 

ثياَب أيتامِك”.
ويتخذ من الحبيبة رمزا للوطن، ويتصدى للغاصب المحتل 
الذي يح�اول أن يطمس مالمح الوطن وم�ا عليه، كما في 
قصيدتيه “عيونك ش�وكة في القلب وأعبدها” و”أحن إلى 

خبز أمي”.
يقسم الباحث المرحلة الثانية إلى قسمين:

أ- مرحل�ة بي�روت، وتب�دأ من�ذ التحاقه بصف�وف الثورة 
الفلس�طينية وحت�ى خروجه م�ن بيروت أي م�ن -1972

.1982

ب � مرحل�ة باري�س، وتبدأ بعد تش�تت فصائ�ل المقاومة 
الفلس�طينية حتى ع�ودة بعضها ف�ي ظل اتفاق أوس�لو، 
أي م�ن 1994-1982، وخاللها تنّق�ل درويش بين عواصم 

العالم، لكن باريس كانت هي المكان المحبب إلى نفسه.

يج�د الباحث أن مرحلتي بي�روت وباريس هما أهم مراحل 
حياة درويش األدبية، فقد انتشر صيته حتى صارت طبعات 
دواوينه تنفد من األسواق في أيام قليلة. واتسعت تجربته 
وتعمق�ت ثقافته في العمل الوطن�ي في بيروت بانخراطه 
ف�ي الخنادق األمامي�ة لصفوف المقاوم�ة، فكان حضور 
موض�وع الم�رأة طفيف�ا، ذل�ك أن الظرفي�ن الموضوعي 
والذات�ي منح�ا األولوية القصوى لش�عر المقاومة. ورغم 
ذل�ك فإن المرأة ظل�ت امتدادا رمزيا ل�ألرض أو مكمال له، 
فالحنين ل�ألم، أو الحبيبة أو األخت يتداخل مع الحنين إلى 
األرض المحتلة في قصائ�ده الغنائية التي نضجت فنّيا إثر 
تطّور وعيه وانفتاحه على الثقافات اإلنس�انية المعاصرة 

والقديمة.
ويق�ول الس�عافين: المرحل�ة الثالثة بأنها مرحل�ة التأمل 
والحكمة والجمال، وتبدأ منذ عودة الشاعر للعيش في رام 
الله سنة 1994 إلى تاريخ وفاته في 10/ 08/ 2008. وهي 
مرحل�ة العودة والالعودة، فقد عاد إلى وطنه، لكنه لم يعد 
إل�ى موط�ن الطفول�ة، واالحتالل ال ي�زال يدّنس ش�وارع 
المدين�ة وحديق�ة بيته، بل يدخل إلى غرف�ة نومه ومكتبه 
ويعب�ث بكل ش�يء ويدّم�ره. ويعط�ي دروي�ش موضوع 
الحب أهمي�ة خاصة في هذه المرحلة، ف�ال يربطه بالحال 
السياس�ية التي يعيشها، وإنما بجّوه النفسي الخاص. وقد 
أصدر خاللها ديوان “سرير الغربية” حيث احتلت “المرأة” 
لغته بعد أن كانت قبل ذل�ك حاضرة، وبقوة، لكنها متصلة 

بالصراع، ومنخرطة معه في المقاومة.

املرأة يف شعر حممود درويش.. مجاليات نصوص احلب
المستقبل العراقي / متابعة

يمكن توصي�ف عالم اليوم في جزء منه 
بعال�م الص�ورة الحّي�ة، ف�كّل حدث هو 
موض�وع وص�ورة ف�ي الوقت نفس�ه، 
تؤرش�فه ذاكرة آالت التصوي�ر وتبقيه 
حّي�ا، حّت�ى ص�ور الموت�ى والراحلي�ن 
ولقطاته�م المأخ�وذة تبق�ى محتفظة 
بحيوّيته�ا وجّدته�ا وتأثيره�ا، ورّبم�ا 

تكتسب أصالة مع التقّدم في الزمن. 
يمك�ن لص�ورة أن تش�ّكل آراء أو تغّي�ر 
تص�ّورات، كما يمكنه�ا أن تبلور صورا 
وتس�اهم في خل�ق مواقف مض�اّدة أو 
مس�اندة للقضاي�ا التي تطرحه�ا، كما 

حصل مع الطفل الس�ورّي الغريق آالن، 
الص�ورة التي تحّولت إلى أيقونة في حّد 

ذاتها.
أصبحت الصورة موضوع دراسة وبحث 
ل�دى كثير من األدب�اء والباحثين، منهم 
األميركية س�وزان س�ونتاغ في كتابها 
“حول الفوتوغراف” الت�ي عالجت دور 
الص�ور الفوتوغرافي�ة وتأثيراته�ا في 
الحي�اة الواقعي�ة واالجتماعي�ة، وذل�ك 
عب�ر تقص�ي أثره�ا من�ذ اكتش�اف آلة 
التصوير وحتى الوق�ت الحاضر، مرورا 
بالمنعطفات التي مرت بها، والتطورات 
أدخلته�ا  والت�ي  الحاصل�ة  والتغي�رات 
بدوره�ا عل�ى المجتمع�ات، وذهني�ات 

أبنائها في مختلف األزمنة واألمكنة.
أقّرت س�ونتاغ أن عادة الجنس البشري 
أن يجد متعة بالغة في محض صور من 
الحقيق�ة، وتؤكد أّن االخت�راع الذي بدأ 
سنة 1839 غّير النظرة للزمن من بعده، 
فقد صار كل شيء مصورا فوتوغرافيا، 
أو يب�دو هكذا. كما تعتق�د أن هذا النهم 
المطلق للعي�ن الفوتوغرافي�ة يغير من 
فت�رات الحب�س ف�ي العالم ال�ذي تنعته 
بالكه�ف. وتج�د أن�ه بتعليمنا ش�يفرة 
بصرية جديدة بدلت الصور الفوتوغرافية 
ووس�عت من مفاهيمنا عم�ا هو جدير 
بالنظر وحول حقنا في المراقبة. تطلق 

عليها قواعد أو أخالقيات الرؤية.

طريق�ة  الص�ور  التق�اط  أّن  اليخف�ى 
أيض�ا  وه�و  تجرب�ة،  عل�ى  للتصدي�ق 
طريق�ة لرفضها، كم�ا تقول س�ونتاغ 
الت�ي تج�زم أّن للتصوي�ر الفوتوغرافي 
س�معة مش�بوهة بكونه أكث�ر الفنون 
واقعي�ة، وبالتالي أكثرها س�هولة، بين 
الفنون التي تتس�م بالتقليد والمحاكاة. 
وأنه في الواق�ع الفن الوحيد الذي نجح 
في مواصل�ة التهدي�دات الهائل�ة ألكثر 
من ق�رن، باالس�تيالء على الحساس�ية 
العصري�ة، ف�ي الوق�ت الذي خ�رج فيه 
المرشحون األصليون من حلبة السباق. 
الف�ن  مواضي�ع  بخ�الف  أن�ه  وتكت�ب 
الجمي�ل لعصر ما قب�ل الديمقراطية، لم 

يبد على الصورة أنها مدينة بالفضل إلى 
مقاص�د الفن�ان، وأنها تدي�ن بوجودها 
إلى التعاون الحر؛ ش�به الس�حري، بين 
المص�ور والموض�وع، ال�ذي ينش�أ من 

خالل آلة بسيطة.
تبقى الصورة، كالكلمة، سالحا ذا حّدين، 
يمك�ن أن تجّير ف�ي االنتص�ار لقضّية، 
أو تش�ويهها، وذلك يعتم�د على الزاوية 
الت�ي يلتقط منه�ا المص�ّور، واألرضية 
الت�ي ينطلق منها، والش�ّك أّن العدس�ة 
تخض�ع العتب�ارات حاملها، وت�رى ما 
ت�راه عينه، أو ما يوّد أن ينقله كرس�ائل 
منه، ومس�اهمة في إستراتيجّية التأثير 

وبلورة الصور 

هيثم حسين

اليتيمة' 'غزة 
المجموعة القصصية الموس�ومة ب� “غ�زة اليتيمة”، الصادرة حديثا، 
عن دار “منش�ورات الرم�ال” للكاتب محمود ج�ودة، تحوي 27 قصة 
تتن�اول الواق�ع اإلنس�اني للمواطن الفلس�طيني في قط�اع غزة خالل 
فترة ح�رب غزة األخيرة عام 2014 والتي امتدت ل�51 يوما. المجموعة 
القصصية تس�تعرض البعد اإلنساني البحت، وترصد حياة الناس العادية 
تحت القصف، والمجازر وحاالت القتل الجماعي. صممت الغالف الفنانة 

الفلسطينية ليلى الشوا.
ت�دور أحداث قصص “غ�زة اليتيمة” لمحمود جودة خ�الل فترة العدوان 
اإلس�رائيلي عل�ى قطاع غزة صي�ف الع�ام 2014 والذي خل�ف أكثر من 
2200، وأكثر من 10 آالف جريح، ويحتوي على مش�اهد إنسانية مؤلمة 

توثق معاناة أهل القطاع خالل تلك الفترة.
ويق�دم األديب جودة صور قلمي�ة مؤثرة عن أحوال الن�اس ومعاناتهم، 
وهو ابن المخيم الالجئ الذي أجبرت أسرته على مغادرة بلدة أسدود عام 

.1948

كفن للموت
ص�در، حديثاً، عن دار “العين للنش�ر والتوزي�ع”، بالقاهرة، مجموعة قصصية 

بعنوان “كفن للموت” للكاتب الجزائري عبد الرزاق بوكبة.
تتف�اوت القصص داخل الكتاب، ما بين قصيرة وقصيرة جدا، لكنها اس�تعملت 
جميع�ا لغ�ة تميل إلى االختص�ار، وتتكون المجموعة من خمس�ة عش�ر نصا 

قصصيا، تمحورت كل مواضيعها حول تيمة الموت.
ومن أجواء المجموعة، قصة “الهاتف” وفيها يس�مع البطل بس�قوط الطائرة 
التي تتواجد عليها صديقته، وما أعطاه العزاء أنه سمع عن نجاة بعض الركاب، 
فتيق�ن بأنها نج�ت، ألنه يعرف ارتباطه�ا بالحياة، وراح ينتظ�ر أن تكلمه في 
الهات�ف، إلى أن س�مع طرقا عل�ى الباب، وحين فتحه واجهه رجال الش�رطة 
بتاب�وت فيه جث�ة صديقته، طالبين منه التوقيع على محضر اس�تالم الجثة، 

غير أنه رفض ذلك، وعاد إلى جوار هاتفه مواصال انتظاره أن تتصل به.
يذك�ر أن المجموعة “كف�ن للموت” هي التجربة الثاني�ة للكاتب الجزائري، 
فكان�ت مجموعته األولى بعن�وان “أجنحة لمزاج الذئ�ب األبيض”، صادرة 
ع�ن دار ألفا الجزائري�ة عام 2008، وفازت في مس�ابقة “بيروت 39” عام 

.2010

اصدارات

عال التميمي

خلصني ...



 

املرصفان الزراعي والصناعي 
لطيف كريم

في وقت س�ابق اعلن المصرفان الصناع�ي والزراعي اطالق 
صرف السلف من اجل تطوير الواقع الصناعي والزراعي، لكن 
باعتقادي الش�خصي ان الجدوى من القروض كانت ضعيفة 
ولم تحقق الهدف المنش�ود منها، ألن عملية صرف السلف لم 
تكن بالش�كل الصحيح وال بموجب آلية تحف�ظ هذه االموال 
من الضياع، في مقابل اجراءات المصرف العقاري او صندوق 
االس�كان الجيدة وهي العمل على تقسيط القرض على شكل 
مراح�ل تص�رف الواح�دة بعد االخرى بحس�ب نس�ب انجاز 
المش�روع،  حيث نجحت هذه الطريقة في تش�ييد الكثير من 

الدور السكنية ولم تذهب اموال السلف في  غير محلها.
علي�ه نقت�رح ان يكون تس�لم س�لف المصرفي�ن الزراعي او 
الصناع�ي بطريق�ة الوجب�ات المتع�ددة كما ه�و معمول به 
في المص�رف العق�اري وصندوق االس�كان لتك�ون الوجبة 
االول�ى والثاني�ة والثالث�ة والرابعة او اكثر وبحس�ب مراحل 
انجاز المش�روع المعتم�د عليه القرض ويعينه�ا خبراء هذه 
المص�ارف وان ال تص�رف اي�ة وجبة من هذه الس�لف اال بعد 
التأك�د من تمامها، وعلى وفق طريقة لجان مش�كلة من هذه 
المص�ارف لمعاينة اكتمال ه�ذه المرحلة م�ن عدمه وتكون 
اللجنة مس�ؤولة بشكل كامل ومعرضة للمس�اءلة القانونية 
فيما اذا كان�ت المراحل غير مكتملة، ويمكن اعتماد التصوير 
الفوتوغرافي بحضور صاحب العالقة واعضاء اللجنة لصرف 

القرض لمن يستحقه إلقامة المشروع المعين.
 

بال مربر .. تأخر رصف تعويضات 
أصحاب املناحل

 
يش�كو لفيف من اصحاب مناحل العس�ل في محافظة واسط 
من عدم صرف التعويضات المالية جراء األضرار الناجمة عن 
االمطار والرياح الشديدة ، حيث تعرضت جميع خاليا المناحل 
الى الهالك وبش�كل جسيم،  وحسب كش�ف اللجنة المختصة 
والمش�كلة من اللجنة الزراعية في المحافظة وممثل الناحية 
ومس�ؤول الوقاية واعضاء من الحكومة المحلية وباش�راف 
الس�يد وزي�ر حقوق االنس�ان محمد ش�ياع الس�وداني.وقد 
تق�رر في ضوء توجيهات اللجنة الى تقس�يم المتضررين الى 
قس�مين االول متضررو المحاصي�ل الزراعية حيث تم توزيع 
التعويضات اليهم، والثاني متضررو الثروة الحيوانية الذين لم 
يحصل�وا على التعويض لحد اللحظة ومنهم اصحاب المناحل 
علم�اً ان اللجنة قررت صرف مبل�غ 400 الف دينار لكل خلية.

لذا يطالب اصحاب المناحل المتضررون الجهات ذات العالقة 
وهي زراعة واس�ط واللجنة الزراعي�ة في المحافظة بصرف 
مبالغ التعويض وانصافنا اس�وة بأقرانن�ا المتضررين ، علماً 
انن�ا مقترضون من المصرف الزراعي وقد اس�تحق القس�ط 
االول والثان�ي ولم نتمكن من التس�ديد واع�ادة بناء المناحل 

من اجل تطوير الثروة الحيوانية وخصوصاً مربي النحل.

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

املوقــــع االلكرتونـــــي:

www.almustakbalpaper.net 

الترسب من املدرسة ظاهرة 
سلبية 

سالم السوداني
التس�رب م�ن المدرس�ة ظاه�رة س�لبية ذات مخاط�ر جم�ة 
اقتصادية واجتماعية ونفسية وتأتي انعكاساتها السلبية على 
الفرد والمجتمع واالسرة ككل، نتيجة المتهان المتسربين من 
المدرسة مهناً تافهة، ما يحرم المجتمع من طاقاتهم في بنائه 

في الوقت الذي يفترض ان يسهموا في تقدمه.
 وتعود االسباب العديدة للتسرب من المدرسة خاصة االطفال 
منه�م الى ضعف وعي اولياء االم�ور باهمية التعليم في حياة 
المجتم�ع وتطوره يصاحبه ضعف الدافع المش�جع من اآلباء 
ألبنائهم عل�ى إكمال تعليمهم وحاجة االس�رة الى عمل البنت 
في البيت، بس�بب ش�يوع التقالي�د والقيم القديم�ة التي تمنع 
البن�ت من الذهاب الى المدرس�ة في س�ن معينة ورفض تقبل 
اختالطها مع الجنس االخر في المراحل الدراسية، كذلك ضعف 
الرغبة في التعليم والتفكك االس�ري وتكرار الرسوب والغياب 
المتك�رر او ال�زواج المبك�ر للبن�ات. كذلك ال ننس�ى العوامل 
االقتصادية التي تتعلق بالدخل الواطئ لألس�ر، وطبيعة العمل 
الزراع�ي في الري�ف الذي يس�تخدم الصغار في حق�ل العمل، 

وهناك ايضا الخدمات الصحية والبيئة السكانية الهشة.
ومن االسباب االخرى المرتبطة بالسلك التعليمي هي العوامل 
الت�ي تتعل�ق بعيوب النظ�ام التعليمي ف�ي الع�راق كالمناهج 
وط�رق االمتحان�ات واس�لوب التدري�س الذي يعتم�د اعتمادا 
اساس�ياً عل�ى التلقي�ن والحفظ ، فض�ال عن انعدام النش�اط 
المدرسي واكتظاظ الصفوف بالطلبة مع ضعف تطبيق قانون 
التعلي�م االلزامي، وضع�ف العالقة بين المدرس�ة والمجتمع، 
نتيجة المباالة بعض المعلمين او المعلمات بمشكالت التالميذ 
والتلميذات ودورهم الحس�اس في تقوية االواصر االجتماعية 
فيم�ا بينه�م، باالضاف�ة ال�ى اس�اليب االدارة البيروقراطي�ة 
والتس�لطية واس�تعمال اس�اليب العن�ف المدرس�ي م�ن قبل 
بعض المعلمين بش�كل مفرط، وضعف االش�راف التربوي في 
متابع�ة ادارات المدارس والمعلمين وهشاش�ة مجالس اآلباء 

والمعلمين في أداء دورها التربوي.
وكل تل�ك االس�باب المذك�ورة آنفاً تؤث�ر على كف�اءة النظام 
الترب�وي، وتزي�د من أع�داد المتس�ربين االطفال م�ن مقاعد 
الدراس�ة، ف�ي مقاب�ل ذل�ك تج�د ان إج�راءات وزارة التربي�ة 
ومنظم�ات المجتمع المدني في هذا المج�ال ما زالت خجولة 
وبائس�ة، وذلك لكثرة المش�اهد ألطفال في عمر الزهور وهم 
يبيع�ون مختلف الحاجات عل�ى األرصفة او أطف�ال يزاولون 
اعم�االً مرهقة وقاس�ية ف�وق قدرتهم الجس�دية او يجوبون 
االس�واق ويتعرضون الى ش�تى االنتهاكات الصارخة لحقوق 
الطفولة التي نص عليها الدس�تور. وهن�ا يتطلب من الجهات 
المعنية التنسيق مع الجهات المساندة لها،  لوضع خطة شاملة 
وإس�تراتيجية م�ن اجل النه�وض بواقع االطف�ال االجتماعي 
واالقتص�ادي ودمجهم في المجتمع عب�ر اعادتهم الى مقاعد 

الدراسة وبأسرع وقت ممكن.

انتباه رجاءًا

 ناش�دت مجموعة من س�كنة حي الطليعة الواق�ع قرب جامع 
النداء في بغداد وتحديدا أهالي زقاق 28 من محلة 322 الس�يدة 
أمينة بغداد بتمليكهم المساحات المتروكة قبالة بيوتهم وتحت 
مس�ميات )الفضالت( والتي اليس�مح باس�تغاللها اال للتشجير 
كحدائق لوجود ش�بكة خدمات البن�ى التحتية )المجاري( وذلك 
حسب أدعاء قسم بلدية االعظمية،  وقد قامت االهالي بمراجعة 
دائ�رة البلدي�ة  لالط�الع عل�ى الخرائ�ط الموجودة في القس�م 
البلدي وتوضح ان ش�بكة المجاري قريبة من الش�ارع اما باقي 
المس�احات غي�ر مش�غولة الي خدمة تذك�ر، ماح�دا باالهالي 
للمطالبة بتملك االرض غير المش�غولة باعتبارهم المستفيدين 
الوحيدي�ن منه�ا والنه�ا تقع أم�ام بيوته�م وال يس�تطيع أحد 

االستفادة منها.
واك�د العديد منه�م ان بعض المس�احات اصبح�ت مكانا لرمي 

النفايات واالنقاض ومنظرها غير الئق وطبيعة الزقاق.
 لما تقدم من االس�باب يناش�د اهالي حي الطليعة السيدة أمينة 
بغداد للبت باالمر ، واستمالكها من قبلهم لكي يتم استخدام هذه 
المس�احات في توس�يع دورهم او تنظيم حدائ�ق تليق بجمالية 
المنطقة وتخليصها من النفايات واالنقاض وتواجد الحيوانات 

السائبة التي تتواجد في هكذا مكان..
وهذا المطلب يضعونه امام انظار الس�يدة االمينة التخاذ الالزم 
بع�د التأك�د من عدم تع�ارض المس�احات الفارغ�ة والخدمات 
الموج�ودة فيها لمنح المواطنين حق اس�تمالكها وفق االصول 

القانونية من بيع واستمالك اراضي الدولة للمستفيدين منها.
حسين علوان

يش�كو الكثير من المواطني�ن النازحين  من 
والمعيش�ي  االقتص�ادي  وضعه�م  انهي�ار 
والصحي بالنظر لعدم توفر سكن يضمن لهم 
استقراراً نسبيا فالبعض منهم ما زال يسكن 
الكرفانات والجوام�ع وهياكل البنايات التي 
تفتقر الى ابس�ط وادنى مس�توى الخدمات 

خاصة الكهرباء والمياه الصالحة للشرب.
 ام�ا الذي�ن يس�كنون دوراً مس�تأجرة فهم 
ليس�وا اوفر حظاً من إقرانهم اآلخرين النهم 
مه�ددون باخ�الء مس�اكنهم بس�بب ع�دم 
قدرته�م على تس�ديد بدالت االيج�ار بالنظر 
لتأخر تسلم رواتبهم وصعوبة ايجاد الكفيل 
الضامن لس�كناهم في مناطق بغ�داد، فيما 
تتس�ع دائرة معاناتهم نتيجة االنفاق المالي 
للتنق�ل بي�ن الدوائ�ر المعنية به�دف انجاز 
معامالتهم واضطرارهم الى االقتراض لحين 
انجازها وتس�لم  منحة المليون دينار، اذ لم 
يتس�لمها اغلبهم وبينهم من تس�لمها لمرة 
واحدة في السنة الماضية، عالوة على الكثير 

من المشاكل.
ويتح�دث ابو تحس�ين قائال: هناك مش�اكل 
ال�ى  وتحت�اج  النازح�ون  يعانيه�ا  كثي�رة 

حل�ول عاجل�ة وس�ريعة، ومنها ع�دم قدرة 
البع�ض منه�م عل�ى جل�ب المستمس�كات 
االصلية الت�ي تطلبها الدوائر المعنية لغرض 
انج�از معامالته�م حي�ث ترف�ض الوثائ�ق 
المستنس�خة، ف�ي حي�ن ان اغل�ب العائالت 
النازحة مجزأة الى اقسام، بعضهم نجح في 
النزوح والقس�م اآلخر ما زال ف�ي المناطق 
التي يسيطر عليها داعش ومن الصعب  جلب 

تلك الوثائق االصلية.
بن�ت الفلوجة النازحة )حن�ان زكي( تقول: 
اس�كن ف�ي جام�ع حمي�د المجي�د بمدين�ة 
االعظمي�ة مع اثنتي�ن وثالثي�ن عائلة ومنذ 
س�تة اش�هر ماضية، حي�ث قمنا باقتس�ام 
مس�احة االرض وف�ق االمت�ار، ونقتطعه�ا 
بواسطة س�تائر القماش لكننا نعاني افتقار 
الجامع للخدمات االساس�ية بما يغطي عدد 
اف�راد العائالت الس�اكنة. مضيف�ة بقولها، 
المعوق�ات الت�ي تواجهنا كثي�رة منها عدم 
تس�لم هوي�ة المهجري�ن لغاي�ة االن والتي 
تحول دون تس�لمنا المعونات ومواد االغاثة 

المقدمة من المنظمات االنسانية.
معلم�ة نازحة من محافظ�ة االنبار - قضاء 
هي�ت رفض�ت ذك�ر اس�مها، تق�ول: بهدف 
الحصول على هوية المهجرين قدمت الوثائق 

المستنس�خة المطلوبة ووكال�ة خاصة من 
زوجي الس�اكن مع زوجته الثانية المهجرة 
في منطقة الكريعات، لكن ذلك لم يس�عفني 
في الحصول على بطاقة المهجرين، فالجهات 
المعنية تطالبني بتقديم مستمسكات اصلية 

وهي ليست بحوزتي االن.
 واضافت: لم اتس�لم رواتبي الكثر من س�نة 
باعتب�اري معلمة، وعائلتي تعيش فقط على 
المس�اعدات خ�الل ه�ذه الفترة. ام�ا منحة 
الملي�ون فتؤك�د عدم تس�لمها لغاي�ة االن.  
مس�تدركة بقولها: زوج ش�قيقتي الموظف 
في الدف�اع المدن�ي بقضاء هيت لم يتس�لم 

رواتبه الكثر من سنة.
اما المعلم النازح )عب�اس حمزة جوير( من 
محافظة نينوى / قضاء تلعفر، فيقول: كنت 
اتسلم راتبي شهريا وبانتظام كوني موظفاً 
ف�ي التربي�ة، كذلك لوج�ود المستمس�كات 
االصلية، لكن تم حجب الراتب منذ ثالثة اشهر 
ماضية بحجة تنظيم جرد خاص بالموظفين 
النازحي�ن من قبل الجه�ات الحكومية، لكن 
ه�ذه االجراءات اخذت وقتاً طويالً ، ما ترتب 
علي�ه زي�ادة في معاناتن�ا لع�دم تمكننا من 
س�داد ايج�ار الدار التي نس�كنها م�ع عائلة 
اخ�رى، ونح�ن معرضون الخالئها باس�رع 

وق�ت،  باالضاف�ة الى معانات�ي عدم تمكني 
من ش�راء عالج والدي المعاق صحياً وابنتي 

المصابة بمرض عضال.
ويضي�ف جوير: هناك منحة قدرها 400 ألف 
دينار تصرف شهرياً من مكاتب الصيرفة في 
ض�وء البطاق�ة الذكية. وقد مض�ى اكثر من 
ثمانية اشهر ولم نتس�لمها الن كل المكاتب 
الخاص�ة بالصيرف�ة تفش�ل ف�ي الحص�ول 
الكترونياً عل�ى رصيد يغطي ه�ذه المبالغ ، 
حيث ُح�رم منها آالف النازحي�ن على الرغم 

من ان الميزانية العامة تضمنت تخصيصات 
مالية تخص المنحة.  عليه يتس�اءل: الى أين 
ذهبت تل�ك المبال�غ التي تق�در بالمليارات؟ 
ويختت�م قوله بانن�ا غرباء ف�ي وطننا وتلك 

مأساتنا.
فيما يقترح النازح )س�عد اس�ود عبد( - من 
محافظ�ة االنبار/ قضاء القائم نقل البطاقة 
التمويني�ة الخاص�ة بالعوائ�ل النازح�ة من 
محافظاتهم الواقعة تحت سيطرة داعش الى 

مناطق النزوح بغية التقليل من معاناتهم.

النازحون.. إنعدام الوضع اإلنساين

 مناشدة ألهايل حي الطليعة يف بغداد

المستقبل العراقي/ عالء عبد الوهاب

متابعة-طالب عدد من فالحي محافظة واس�ط 
الجهات الحكومية بتسديد مستحقاتهم المالية 
تس�لمتها  الت�ي  الزراعي�ة  محاصيله�م  نظي�ر 
س�ايلوات الكوت بح�دود 800 ال�ف طن ووفق 
المواعي�د المحددة من قب�ل وزارة التجارة ومن 
دون تأخي�ر منهم، بالرغم م�ن الصعوبات التي 
واجهوه�ا في الزراعة والحص�اد والنقل نتيجة 

ضعف الدعم الحكومي وشح المياه. ويتساءلون 
عن أس�باب تأخير صرف المس�تحقات المترتبة 
له�م في الوقت ال�ذي يحتاجونها بش�دة ، وذلك 
لغرض تس�ديد ما بذمتهم من ديون ومصاريف 
اجور نقل وغيرها، فضال عن التهيئة واالستعداد 
للموسم الزراعي المقبل، الن اي تأخير مضاعف 
قد يحمل الفالح خس�ائر مالي�ة يتكبدها وحده، 

في حي�ن انه يعتمد في معيش�ته واعالة عائلته 
عل�ى مهنة الزراعة.  ويش�ددون على مطالبتهم 
بصرف المستحقات المالية ومن دون تأخير من 
قبل الجهات صاحبة العالقة، النهم مهددون في 
خبزهم. وف�ي حالة عدم االس�تجابة لمطالبهم 
سوف يضطرون الى التعبير عن مطالبهم بطرق 

اخرى سلمية.

 فالحو واسط يطالبون احلكومة بتسديد مستحقاهتم املالية

 المستقبل العراقي /متابعة -
تعاني مناطق زراعية مترامية األطراف في 
محافظ�ة ديالى، من تنامي اع�داد الخنازير 
البري�ة لدرج�ة بات�ت تمث�ل تهدي�دا جديدا  
للمزارعين في الس�نوات االخيرة الماضية، 
وهم مرغم�ون على حمل االس�لحة النارية 
اثن�اء دخوله�م ال�ى بس�اتينهم للدفاع عن 
النفس، اذا ما تعرضوا الى هجوم مباغت من 
الخنازير التي  تس�ير ضم�ن قطعان تتراوح 

اعدادها من 10-4 في اغلب االحيان.
فيم�ا تعد االضطراب�ات االمنية التي ضربت 
المناط�ق الزراعية ف�ي المحافظة، من ابرز 
العوام�ل الت�ي تق�ف وراء تكاث�ر الخنازير 
البرية وتصاع�د اعدادها، التي تمثل االخطر 
عل�ى حي�اة المزارعين النها شرس�ة للغاية 
، فض�ال عن انه�ا عن اداة تخريب لالش�جار 
المثم�رة وتكب�د المزارعين خس�ائر فادحة 

موسميا.
وق�د كانت الجه�ات الحكومي�ة تقوم بدعم 
المزارعي�ن في مل�ف القضاء عل�ى قطعان 
الخنازي�ر، اضافة الى ان وج�ود المزارعين 
الدائم في بس�اتينهم ال�ذي يعد حلقة مهمة 
في تحقيق التوازن بسبب عمليات التصفية 
لقطع�ان الخنازي�ر الت�ي تحدث بي�ن فترة 
واخ�رى لكن تل�ك االمور توقفت لس�نوات 

واصبحت البساتين ساحة لتكاثرها.
الي�وم ب�دأ المزارع�ون بتنظي�م الحم�الت 
للقض�اء عل�ى قطع�ان الخنازير بي�ن فترة 
واخ�رى على الرغ�م من انه�ا خجولة، لكن 

المش�كلة اكب�ر وتحتاج الى جه�د حكومي 
وفق خطط داعم�ة للمزارعين للقضاء على 
ع�دو متح�رك ب�دأت تأثيرات�ه الس�لبية في 

تصاعد مطرد.

اخلنازير الربية.. عدو متحرك يف بساتني دياىل

يش�كو المواطنون ف�ي االقضي�ة والنواحي 
التابع�ة لمحافظ�ة واس�ط انتش�ار ظاهرة 
الصيدلي�ات غي�ر المهني�ة وكوادره�ا الذين 
يفتق�رون لالختص�اص العلم�ي المناس�ب، 
فأغل�ب العاملي�ن ف�ي الصيدلي�ات ه�م من 
الفني�ة ومنه�ا عل�وم  الش�هادات  اصح�اب 
حاس�بات، معه�د معلمي�ن، قس�م الكهرباء  
مهن�ة  اختص�اص  م�ع  تتناس�ب  ال  والت�ي 
الصيدلة، كما يش�كون ارتفاع اسعار االدوية 

ذات المناش�ئ المتع�ددة، ويتس�اءلون ع�ن 
وج�ود ادوي�ة وعالجات اصلي�ة وادوية غير 
اصلية، االمر الذي يش�كل مصدر قلق وخوفاً 
للكثير من المرض�ى الرتباط االمر بصحتهم 
وس�المتهم وان اي خل�ل ف�ي ص�رف الدواء 
وم�ن دون وصف�ة طبي�ة يؤدي ال�ى تدهور 
حالتهم المرضية ، كما يحول ارتفاع اس�عار 
االدوي�ة دون تمكن المرض�ى الفقراء وذوي 
الدخل المحدود من ش�راء العالجات الخاصة 

بحالتهم الصحية.
عليه يطالب المواطنون في محافظة واسط 
الجه�ات ذات العالقة بتحديد اس�عار االدوية  
بما يتناس�ب ودخولهم المحدودة،  فضال عن 
تكثيف جوالت الرقابة والتفتيش للصيدليات 
غير المهنية، والزام اصحاب حملة الش�هادة 
العلمية بممارسة مهنة الصيدلة حصرا دون 

االخرين.
شاكر كاظم الناهي

أهايل حمافظة واسط يشكون انتشار الصيدليات غري املهنية
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اني الطالبة )ميادة محمد خلف( في جامعة تكريت - كلية التربية 
للبن�ات/ قس�م التاريخ ناجحة م�ن المرحلة االولى ال�ى المرحلة 
الثانية. اناش�د السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ) حسين 
الشهرس�تاني ( الموافقة على نقلي من كلية التربية للبنات- قسم 
التاري�خ  ف�ي جامعة صالح الدين الى كلي�ة التربية للبنات جامعة 
بغداد - قس�م التاريخ وذلك وف�ق قرار )القاع�دة الزوجية( حيث 
ت�م زواجي في هذا العام وزوجي من س�كنة محافظ�ة بغداد، لذا 
قدم�ت طلبي بغي�ة الموافقة على قرار نقلي وبحس�ب الش�روط 
والضوابط المنصوص عليها ف�ي قانون القبول والنقل لهذا العام 
والمنش�ورة على الموقع االلكتروني للوزارة ف�ي الصفحة )33(  
حي�ث أج�ازت  لي طلب النقل.   لذا التمس من الس�يد الوزير مد يد 
العون والمس�اعدة لي وش�مولي بعطفه االب�وي بالموافقة على 
نقل�ي إلنقاذ مس�تقبلي واكمال دراس�تي في بغداد، م�ع العلم ان 
الموقع البديل للجامعة يقع في محافظة كركوك، لكن  ال استطيع  
ايضا الذهاب الى الموقع البديل للجامعة بسبب تغيير محل سكني 

الى بغداد.

أمام أنظار وزير التعليم العايل والبحث العلمي
مناشدة طالبة



اعــالن
Announcement

حمافظة البرصة
مديرية العقود احلكومية

قسم التعاقدات
 contracts@basra.gov.iq     :الربيد االلكرتوين

 www.basra.gov.net      :العدد:      ب/ 1916                                                                                   املوقع االلكرتوين
التاريخ:2015/9/17

ي�ر محافظ�ة الب�رة / مديري�ة العق�ود 
الحكومي�ة إع�ان الوجبة الثالث�ة و العرشين   
لعام 2015  والخاصة ب� قطاع)طرق وجسور(

ضمن تخصيصات  )برنام�ج تنمية األقاليم( 
فع�ى الراغبني من الرشكات األجنبية واملحلية 
واملقاولني من ذوي الخربة واالختصاص مراجعة 
محافظة البرة )مديرية العقود الحكومية/ 
قسم التعاقدات( الكائن يف بناية ديوان املحافظة 
لرشاء مستندات املناقصة )التندر( بسعر غري 
قابل للرد ومبني إزاء املناقصة اعتبارا من يوم 
االح�د املص�ادف 2015/9/20 علم�ا إن آخر 
موعد إليداع العطاءات الس�اعة الثانية  ظهراً 
من ي�وم االحد املص�ادف 2015/10/11علما 
ان�ه قبل ذلك س�يعقد مؤتمر خ�اص باإلجابة 
ع�ى استفس�ارات املش�اركني يف املناقص�ات 
بمقر ديوان محافظة البرة يف تمام الساعة 
الحادية عرش صباحاً من يوم االثنني املصادف 

2015/10/5
 وبحض�ور ممث�ي ال�رشكات املتقدمة خال 
فرتة الفتح عى أن يتضمن العطاء املقدم ثاثة 

ظروف داخل ظرف واحد  تحتوى عى ما يي
ظرف يتضمن العرض التجاري .   -1

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

املطلوبة :
رشوط التقديم :

يلت�زم مقدم العطاء بتقديم تأمينات أولية  أ - 
بمبلغ مقطوع بنسبة 1% من الكلفة التخمينية 
للم�رشوع عى ش�كل خطاب ضم�ان أو صك 
مصدق أو س�فتجة نافذ إىل ما بعد انتهاء مدة 
نفاذية العطاء املحدد يف وثائق املناقصة والتي 
ت�م تمديدها بمدة ال تقل ع�ن 28 يوما  صادر 
من م�رف معتم�د م�ن عم�وم محافظات 

The province of Basra / Directorate of 
government contracts is pleased to  announce  
the twenty - three  group for 2015 of the 
sector  )roads & bridges(  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 Sunday   on 20/9/2015  noting that the 
last date for submitting proposals is Sunday  
on  11/10/2015 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 
Monday  5/10/2015
 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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العراق وال تقب�ل أي أوراق تجارية عند تقديم 
العطاءات كما ال يقبل أي عذر بشأن تأخري دفع 
التأمينات اعاله عىل ان يكون خطاب الضمان 
موج�ه اىل الط�رف االول )محافظ�ة البرصة- 
مديري�ة العق�ود الحكومية(ويذكر فيه اس�م 
ورق�م املناقص�ة املعني�ة وأن ال يكون خطاب 

الضمان مرشوطاً وان يدفع حني الطلب
ب- يجب أن يكون املتقدم لرشاء تندر املناقصة 
وكذلك مقدم العطاء إما املدير املفوض للرشكة 
أو حاص�ل ع�ىل توكيل أو تخويل رس�مي من 
األجنبي�ة  لل�����رشكات  بالنس�بة  الرشك�ة 

والعربية .
ج- يلتزم مقدم العطاء بتقديم الكفاءة املالية 
للرشكة من خالل تقديم الحس�ابات الختامية 
للرشك�ة  للس�نتني االخريت�ني )مربحة( كحد 
ادنى مصادق عليها من قبل املحاسب القانوني 

للرشكة ومؤيد من قبل املرصف . 
د- يلتزم مقدم العطاء بتقديم األعمال املماثلة 
من خالل تقديم قائمة مفصلة باألعمال التي 
قام بتنفيذها مع بيان الجهة التي قام بالعمل 
لحس�ابها ويعتمد يف ذلك عىل الكتب الرسمية 
الص�ادرة عن الجه�ات الحكومي�ة التي تؤيد 
القيام باألعمال املحالة أو املنجزة عىل حس�ب 

حالته.
ه- كت�اب ب�راءة الذم�ة م�ن الهيئ�ة العامة 
للرضائب / قسم الرشكات نسخة ملونة نافذة 

للرشكات املحلية.
و- حج�م االلتزام املايل من خالل تقديم قائمة 
مفصل�ة باألعمال التي يق�وم بتنفيذها حاليا 
والتي لم تنجز بعد عند تقديم العطاء والجهة 

التي يقوم بالعمل لحسابها .
ز- تقدي�م ما يؤيد الكف�اءة بالتنفيذ مع بيان 
مؤه�الت الجه�از الفن�ي واملع�دات واآلليات 

التخصصية
ح- تلت�زم الرشكة بتقديم ج�دول تقدم عمل 
أويل للم�رشوع عىل ان يت�م تقديم جدول عمل 

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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تفصي�ي بعد توقي�ع العقد لغ�رض املصادقة 
عليه.

ط- يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم 
عط�اء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم 
تضامني�ة تكافلي�ة يف ذل�ك لتنفي�ذه عىل ان 
يقدم عقد املش�اركة مصادق عليه اصولياً مع 
العطاء مع تقديم كافة املستمسكات املطلوبة 

للرشكتني
ي- تقدي�م حركة مرصفية م�ن قبل الرشكة 
املنفذة ) حركة أموال الرشكة يف املصارف لستة 

اشهر االخرية( 
ك- تلتزم الرشكة بتقديم قرص ) CD ( يحتوي 
عىل جميع األوراق واملستمسكات املقدمة من 

قبل الرشكة
ل- ع�ىل الرشكة تقدي�م كافة املستمس�كات 

باللغة العربية و اللغة االنكليزية .
م- تلت�زم الرشك�ة بتقدي�م جمي�ع الوثائ�ق 
الخاصة بالرشكة وبمديرها املفوض ووكالءه 
أو مخوليه مرتجم�ة إىل العربية ومصدقة من 

قبل مرتجم قانوني معتمد
مالحظ�ة /عىل مقدمي العط�اءات مراعاة ما 

يي:؛
*أن يك�ون العرض نافذ حس�ب ما ورد يف) أ( 

من الفقرة ) 3( 
*أن تقوم الرشك�ة بتثبيت عنوان مكتبها مع 
أرقام الهواتف والربيد االلكرتوني عىل الظرف

*يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش 
واإلعالن 

*إذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية 
يكون موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي 

يي يوم العطلة
* يخضع هذا اإلعالن إىل تعليمات تنفيذ العقود 
الحكومي�ة رق�م )2( لس���2014�نة وكافة 

القوانني والتعليمات والضوابط النافذة 
* ال يج�وز 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 / 
hours.
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قائمة بإعالن الوجبة الثالثة و العشرين لعام 2015 والخاصة بـقطاع )طرق وجسور( ضمن تخصيصات برنامج تنمية األقاليم
 A list of the announcement of the twenty-three group for 2015  of  the sectors )roads & bridges( within the allocations of  regions

development program

* تلتـزم الرشكة بالعمل مدة 16 / سـاعة * 
يف حالـة طلب تمديد فرتة اإلعالن من قبل احد 
الرشكات يكون تقديم طلب التمديد قبل سبعة 

أيام من تاريخ غلق املناقصة 
* تلتـزم الرشكة باملدة املحـددة يف اإلعالن إال 
يف حالة تقديمها مـدة اقل من املدة املحددة يف 

اإلعالن . 
* أن الدرجـة والصنـف تخص الـرشكات املحلية 

فقط .
*يف حـال اختالف املعنى بـن اللغة العربية واللغة 

االنكليزية تعتمد اللغة العربية
* للدائرة الحق يف إلغاء املناقصة يف أي مرحلة من 
مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة وحسب 
مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشرتكن يف 

املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك.
*يتحمل من ترسـو عليه املناقصة تجديد خطاب 

الضمان .

رئيس مهندسني
احسان عبد اجلبار اسامعيل

مدير العقود احلكومية

* 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

ت 
.No

رقم المناقصة 
Tender number

اسم المشروع 
Project name

الموقع 
Location

الدرجة 
Grade

الصنف 
Class

مدة االنجاز
 Completion

 time

كلفة المشروع 
) بالدينار( 

Project cost
)IQD(

كلفة التأمينات 
االولية

 Cost of
 initial

insurances

رقم التبويب 
.Classification No

سعر التندر 
) باالف ( 

دينار 
 Tender
 price
))IQD

المالحظات  
Notes

مادة
material

نوع
type

ت نوع
.Type Noتسلسل

Sequence

1

12/11/1/طرق 
وجسور/20151/11/12/

 roads &

bridges/2015

برنامج تنمية االقاليم لسنة 
 2011

Regions develop-

 ment program for

2011

االعمال الغير 
المنجزة النشاء 
طريق )السليم- 

السودان- العلوان- 
الجالل( بطول 7,2 
كم )الجزء الثاني(/ 

المدينة

 Non-completed
works for con-
 struction of

)Alseleem- Al-
sudan- Alal-

 wan- Aljalal(
 road with

 length of 7,2
 km )second
part(/ Al-Ma-

  dina

المدينة

Al-Madina

الخامسة

Fifth

انشائية

Con-
struc-
tion

180 يوم

days 180
1,692,075,00016,920,750818113150

بدون عرض 
فني

 No tech.
specifica-

tion



أك�دت الفنان�ة العراقي�ة ش�ذى 
حس�ون أن ال مان�ع لديه�ا م�ن 
دخ�ول عال�م التمثي�ل إذا أعجبها 

الدور أو القصة.
وأشارت حس�ون الى انها تتمنى 
تجس�يد ش�خصية ام�رأة جديدة 
وغير مألوف�ة، واأله�م أن تكون 
القصة غير مستهلكة، كأن تجسد 

حياة امرأة تاريخية، أو مريضة نفسية، أو 
المرأة المستبدة. ويذكر ان شذى حسون 
اول فنان�ة عراقية تتخط�ى المليون على 
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي .وتعتم�د 
شذى على نشر صور من حفالتها الفنية 
واالفراح التي تحييها باالضافة الى صور 
حياته�ا الخاصة وجوالتها المتعددة التي 
تحص�د العدي�د م�ن االعج�اب ويعلقون 

عليه�ا باس�تمرار.وعبرت حس�ون ع�ن 
متابعي�ن  بوج�ود  الغام�رة  س�عادتها 
نش�طاء يتفاعلون معها في ادق تفاصيل 
حياته�ا الفني�ة حيث علقت :"الف ش�كر 
لكل متابعين�ي على متابعتك�م ودعمكم 
المتواص�ل الي وبفضل هذا الحب والدعم 
وصلن�ا للمليون وان ش�اء الل�ه الماليين 

جايه احبكم".

�

أكدت الفنانة بوسي أن خبر القبض عليها وخروجها من النيابة 
بكفال�ة 5 آالف جني�ه ع�اري تمام�اً م�ن الصح�ة، موضحة أن 
الموقف "استدعاء من النيابة بعد اتهامها بتحرير شيكات بدون 
رصيد، ومحاميها توجه للنيابة ولم تذهب أو يتم احتجازها كما 

تردد".
وأضافت: "أحد االشخاص تقدم ب�6 شيكات دون رصيد، بمبلغ 
ملي�ون و800 ال�ف جنيه، وهو مبلغ متبقي ل�ه مقابل حصولي 

على فيال، من شخص يدعى محمود محمد محمود".
وأوضحت أن محاميها تقدم بطعن بالتزوير ضد هذه الصور من 
الشيكات، وتقدم بطعن بالتزوير ضد هذه الصور من الشيكات، 
وتق�دم بصورة من محضر حررته بوس�ي منذ 4 أش�هر بقس�م 
ش�رطة األهرام، يفيد بفقدانها دفتر الشيكات الخاص بها وهو 

ما قد يستغله هذا الشخص في ابتزازها.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

 ال
ع

 " ؟!  السالم  املقامات  عىل  قرأنا  " هل 
 كم�ا يقال : ل�كل مقام مق�ام .. ومق�ام الغناء  
العراق�ي االصيل يكم�ن ومنذ البداي�ة )بالمقام 
العراقي( .. ومن هذه المقدمة نجد ان  للمقامات 
دورا ب�ارزا  ومؤث�را ف�ي الط�رب الرصي�ن .. 
واالغني�ة التي ال تعتمد ف�ي ألحانها على المقام 

تعتبر ناقصة ومشوهة ... بل وهجينة.
ه�ذا لقد وردت عدة تعاريف للمقام الموس�يقي 

.. ولكن المه�م ان نذكر هنا ان المقام علميا في 
الموس�يقى هو مجموعة الدرجات الموس�يقية 
تتوال�ى بينه�ا المس�افات النغمية  بش�كل غير 
متساو .. وهي سبع مسافات  بالضرورة .. على 
ان يكون مجموع تلك المس�افات ستون ... وهو 
اكبر وحدة قياسية للنغمة الصوتية موزعة على 

المسافات السبع .

وفي  مقابل تل�ك المعلومات علينا ان نعلم ايضا 
ان التسميات القديمة للمقام العراقي هي :

" رس�ت � دوكاه � بوس�ليك � جه�ار كاه � نوى 
� حس�يني � نيم ماهور " والمرادفة للتس�ميات 
القديمة في الموسيقى العربية المتعارف عليها 
الي�وم اي : " دو � ري � م�ي � ف�ا � صول  � ال � 

سي "

كم�ا ان  موج�ات الغناء والموس�يقى  االوربية 
والهجين�ة ل�م تؤثر على المقام�ات العراقية  ... 
حت�ى انه ومن�ذ بداية الق�رن العش�رين ظهرت 
مقاه يقدم  فيها المقام العراقي يوميا  من خالل 
امس�يات يش�ارك فيها احد مطربي المقام .. ثم 
جاء دور شركات االسطوانات .. وتبع ذلك افتتاح 
دار االذاع�ة العراقي�ة ع�ام 1934 لتبث حفالت 

المقام واش�هرهم محم�د القبانج�ي وتالمذته 
امثال يوسف عمر وناظم الغزالي ومائدة نزهت 
واخي�را قارئ�ة المق�ام فريدة .. حت�ى جاء بيت 
المقام العراقي الذي كان زاهرا قبل التغيير .. اال 
انه اضمحل بع�د التغيير وليضمحل بعده المقام 
العراقي عموما سوى ما يتواصل بتقديمه عربيا 

وعالميا حسين االعظمي وفريدة ..

www.almustakbalpaper.net

عالم الفن14-15  العدد )1053(  االحد  20 آيلول 2015

بعدم�ا حّقق�ت ش�هرتها في س�ورية، قررت 
اقتحام الدراما المصرية، لكنها ومع أول عمل 
لها في مصر فوجئت بأنه مطلوب منها ارتداء 

المايوه، فرفضت وكان لها مبررها. 
الفنانة الس�ورية جيه�ان عبدالعظيم تتحدث 
عن مش�كلة اللهجة التي نجحت في تجاوزها 
سريعاً، وتتكلم على أعمالها الجديدة في مصر، 
وموقفها من الدراما السورية، والنجوم الذين 
تتمنى العمل معهم، والخوف الذي كان بداخلها 
وتخلّص�ت من�ه. وبعيداً من الفن، تكش�ف لنا 
الكثير من أس�رارها الش�خصية، فتتكلم على 
الرجل المنتظر في حياتها، والحالة التي يمكن 
من خاللها أن تعتزل من أجله، كما تكش�ف لنا 
هواياته�ا وعالقته�ا بالمطبخ و »فيس�بوك«، 

والفوبيا التي تعانيها.

- بداي�ًة، ماذا عن مسلس�لك األخير »األس�تاذ 
بلبل«؟

هو عم�ل اجتماعي، كومي�دي، يناقش العديد 
م�ن الظواه�ر ف�ي مجتمعن�ا، ويعتم�د عل�ى 
رصد عالقة األزواج ببعضهم، بش�كل عصري 
متحض�ر. كم�ا يتن�اول عل�ى هام�ش أحداثه 
قضي�ة العنوس�ة التي تمث�ل هاجس�اً للكثير 
م�ن الفتي�ات، وتدفعه�ن ف�ي أغل�ب األحيان 
لالرتباط بأي رجل لئال يفوتهن قطار الزواج، 
ويش�اركني البطولة فتحي عبدالوهاب ورانيا 
فريد ش�وقي وهبة عبدالغني وش�ريف باهر، 

»ش�اهيناز«،  ش�خصية  خالل�ه  م�ن  وأجس�د 
معي�دة في أكاديمي�ة الفنون وتحّضر لرس�الة 
الماجستير، وتنش�أ بينها وبين زميلها األستاذ 
»بلب�ل«، فتح�ي عبدالوهاب، عالق�ة حب، مما 

يؤثر في عالقته بزوجته، وتتطّور األحداث.

- ه�ل كان س�هالً التكي�ف 
المصرية  اللهج�ة  م�ع 

في  العم�ل  وأج�واء 
مصر؟

أنن�ي  أعتق�د 
ت  ز و تج�ا

ع  ض�و مو
 ، للهج�ة ا
ألنني شبه 

مقيم�ة 
ف�ي 

القاهرة من�ذ عامين، رغم أن إتقان اللهجة كان 
صعب�اً في البداية وعانيت كثي�راً، خصوصاً في 
مسلس�ل »قلوب« الع�ام الماضي م�ع المخرج 
حسين شوكت، حتى أتقنتها واعتدت أيضاً على 
أج�واء العمل في مص�ر، ومع »األس�تاذ بلبل«، 

الموضوع يبدو اآلن أكثر سهولة بالنسبة إلي.

- وم�اذا عن مسلس�لك اآلخ�ر »زواج 
باإلكراه«؟

هو م�ن تأليف أك�رم مصطفى 
الح�داد.  إيم�ان  وإخ�راج 
أت�ردد في  ل�م  وبصراح�ة، 
في�ه  المش�اركة  قب�ول 
ألس�باب ع�دة، أولها أن 
مكت�وب  الس�يناريو 
بعيد  احترافي،  بشكل 
عن الم�ط والتطويل، 
ك�ون العم�ل ينتم�ي 
»الس�وب  دراما  إلى 
ويتن�اول  أوب�را«، 
إطار اجتماعي  في 
مقدرة  رومانس�ي 
الح�ب عل�ى تغيي�ر 
الع�ادات والتقاليد في 
وأجس�د  المجتم�ع، 
م�ن خالله ش�خصية 
فت�اة لبناني�ة، تقرر 
خالتها  مس�اعدة 
رحلة  وتشاركها 
ع�ن  البح�ث 
أوالدها، وتضطر 
للسفر معها إلى 
القاهرة، لتعيش 
حب  قصة  هناك 
م�ع اب�ن خالته�ا 

وتتوالى األحداث.

-ولماذا هجرت الدراما السورية؟
ل�م أغب عنها إطالق�اً، فأنا أح�رص على زيارة 
أهل�ي في س�ورية كل فت�رة، وكنت مش�غولة 
بتصوير مسلس�ل »مذنبون أبري�اء«، عن قصة 
عبدالمجيد س�ليمان العنزي، وسيناريو وحوار 
باسل خليل وإخراج أحمد سويداني، وأجسد من 
خالله ش�خصية طبيبة تدعى »فت�ون«، يتوفى 
زوجه�ا فتعي�ش مع والده�ا وتك�رس حياتها 
البنه�ا، وخ�الل األح�داث يحاول أح�د زمالئها 
في العم�ل إيهامها بحبه، وتترك قلبها لتقع في 
حّبه، لتكش�ف األحداث أنه كان يريد استغاللها 
ف�ي جلب الم�واد المخ�درة له حت�ى يترّبح من 

بيعها لتجار المخدرات.

- كن�ت متخوفة في الس�ابق من مغامرة العمل 
في الدراما المصرية، فهل ما زلت عند خوفك؟

)تضح�ك(، ال طبع�اً تج�اوزت مرحل�ة الخوف 
اآلن، وم�ع ذل�ك فإن خوفي م�ن مغامرة العمل 
في الدراما المصرية كانت له أسبابه، فأنا فنانة 
معروفة في س�ورية وقدمت نحو 40 مسلسالً، 
منها »غزالن في غابة الذئاب« و »خان الحرير« 
و»قص�ة حب عادية جداً« و »أش�واك ناعمة« و 
»أح�الم ال تموت« و »بيت ج�دي«، وغيرها من 
األعمال التي حققت نجاحاً كبيراً، فجاء خوفي 
م�ن أال أحقق النجاح ذاته ف�ي مصر، لكن ردود 
األفعال كانت مدهشة ومبّشرة وشجعتني على 

االستمرار.

- لكن مسلس�ل »قلوب« الذي اشتركت فيه أثار 
كثيراً من الجدل بسبب جرأته، فما تعليقك؟

ج�رأة »قل�وب« كان�ت حقيقية وغي�ر مفتعلة، 
والفتي�ات والنس�اء يتبادل�ن ه�ذه األلفاظ مع 
بعضه�ن بعض�اً وعل�ى حريته�ن، والعمل كان 

يط�رح كثيراً من القضايا الش�ائكة، س�واء من 
حي�ث حاجة الم�رأة إلى الرج�ل أو غياب الزوج 
ع�ن المرأة، وش�كل العالق�ة بينهم�ا، والتي قد 
تصل إل�ى درجة االغتصاب. لك�ن عندما عرض 
، فضلت تقديم شخصية »هبة« ألنها  العمل عليَّ
تش�بهني كثي�راً، فه�ي حنونة وهادئ�ة ولديها 
فيض من المش�اعر النبيلة، وكان في ذهني أن 
يصل ه�ذا االنطب�اع األول عني إل�ى الجمهور، 
واس�تفدت كثيراً من توجيهات المخرج حسين 

شوكت.
- هل حقيق�ي أنك رفضت ارت�داء المايوه أثناء 

األحداث؟
نع�م رفض�ت ارت�داء الماي�وه بش�دة، رغ�م أن 
األح�داث كانت ت�دور في ش�رم الش�يخ، ومن 
الطبيع�ي ارت�داء الماي�وه هناك، لك�ن أخالقي 
تمنعن�ي من الظه�ور به على الشاش�ة احتراماً 

لنفسي ولتقاليد أسرتي.

- لكن�ك فنان�ة وعليك قب�ول كل الش�خصيات، 
أليس كذلك؟

هذا طبيعي وأنا معك، لكن ليس إلى هذه الدرجة، 
بدليل أن المخرج حس�ين شوكت احترم رغبتي 

ولم أظهر به خالل األحداث.

- تخافين الغربة، فكيف بالبعد عن سورية؟
أنا مش�تاقة جداً إلى بلدي، وكن�ت مرعوبة وال 
أزال م�ن ط�ول م�دة التصوير خارج س�ورية، 
وأحس�ب أي�ام وع�دد س�اعات التصوي�ر بدقة 
ش�ديدة حتى أعود إلى بل�دي، وأتمنى أن تنتهي 
األحداث التي تش�هدها س�ورية اآلن لتعود كما 
كانت قلعة للف�ن للعربي، تقدم أروع النصوص 

الدرامية وأقواها.

- تألقت في الدراما، فماذا عن السينما؟
تعرض عليَّ عشرات السيناريوات، لكنني أتمهل 
في االختي�ار حتى تقع عيناي على الس�يناريو 
المناس�ب ال�ذي أف�رح بتقديم�ه والظهور من 
خالله للجمهور، كما أنني متابعة جداً للس�ينما 
المصرية، وأتمنى العم�ل مع الزعيم عادل إمام 
والنجمي�ن كري�م عبدالعزي�ز وأحم�د حلم�ي، 
والعم�ل أيضاً م�ع المخرج خالد يوس�ف، ألنه 
فنان مب�دع وموضوعات�ه تتمت�ع بجماهيرية 

عريضة في العالم العربي كله.

- هل صحيح أنك تفكرين في الغناء أيضاً؟
صوتي جميل بشهادة كل من حولي، لكن الغناء 
خط�وة مؤجل�ة اآلن وال يمك�ن أن أك�ون تحت 
رحمة أي منتج فني، وأن�ا موجودة في الدراما 

وأحب مواصلة هذا الطريق.

- ماذا عن الحب في حياتك؟
ال يوج�د رج�ل ف�ي حيات�ي اآلن، وأبح�ث عن 
ش�خص يحتويني بحنانه وعطفه، ويس�تطيع 
أن يش�اركني حياتي ويكون س�عيداً بعملي في 

الفن وبشهرتي أيضاً.
- ما هو اللون الغنائي الذي تفضلينه؟

أحب أن أس�تمع إل�ى كل أنواع األغاني، س�واء 
كان�ت في األوب�را أو كالس�يكية. وف�ي بعض 
األحيان أشعر بالحاجة إلى سماع أغاني الدبكة 
واألغاني الش�عبية، ليس ل�ي لون مفضل بعينه 

وأسمع وفق مزاجي.

جيهان عبد العظيم: طلبوا مني ارتداء املايوه ورفضت!

شذى حسون: أمتنى جتسيد شخصية امرأة مستبدة 
تايلور سويفت تدخل "غينيس" لأللبومات األكثر مبيعًا

دخلت مغنية البوب األميركية تايلور س�ويفت إلى موس�وعة "غينيس" لألرقام القياس�ية عن فئة 

أكثر االلبومات مبيعاً.

واستطاعت المغنية أن تدخل إلى الموسوعة بعد أن حققت مبيعات البوماتها الثالث األخيرة أرقاماً 

قياسية، اذ بيع 3.534 مليون نسخة من هذه االلبومات.

وبي�ع م�ن البومها "س�بيك ناو" الذي صدر في العام 2010، 1.047 مليون نس�خة، في حين س�جل 

البومها "ريد" الذي صدر في العام 2012 1.2 مليون نسخة مباعة، اضافة إلى 1.287 مليون نسخة 

بيعت من البومها األخير "1989" الذي صدر في العام 2014.

وأعلنت مؤسس�ة "غينيس" أن سويفت ستكون ضمن األسماء المسجلة في نسخة الكتاب الجديدة 

التي ستصدر في العاشر من الشهر الجاري.

يذكر أن ش�ركة متابعة المبيعات "نيلس�ون ساوند سكان" هي من تتابع مبيعات ألبومات سويفت، 

اذ بدأت سويفت العمل معهم في العام 1991. 

يستعد النجم السوري الكبير دريد لحام، لتجسيد دور البطولة المطلقة في مسلسل جديد ُيكتب له 
خصيصاً فيما ستتولى إنتاج العمل المؤسسة العامة لإلنتاج التلفزيوني و اإلذاعي.

وعلم ، أّن المسلس�ل الذي س�ينطلق تصويره مع نهاية العام الحالي 2015 أو مطلع العام المقبل 
2016 ليك�ون جاه�زاً للع�رض الرمضاني، ينتمي إلى نم�ط الكوميديا االجتماعي�ة التي برع فيها 

النجم السوري عبر مسيرة حافلة باألعمال الدرامية والسينمائية.
وس�يتناول المسلس�ل الذي يحمل عنوان "أحلى عالم"، الكثير من القصص والحكايات المستقاة 
من الوضع الراهن في س�وريا، ضمن أس�لوب كوميدي، فيما س�يكون العمل في حلقات متصلة - 
منفصلة، حيث س�تتناول كل حلق�ة موضوعاً معيناً بحد ذاته، فيما يتعرض النجم الس�وري دريد 
لح�ام للكثي�ر من القص�ص التي يرصدها العم�ل، بينما علم�ت نواعم، أّن حلقات العمل ستش�هد 
مش�اركة العديد من النجوم الذي يحلون ضيوفاً على العمل.المسلس�ل ف�ي أولى تجاربه الدرامية 
بعد مسيرة سينمائية حافلة تضّمنت خمسة أفالم روائية طويلة: "نصف ملغ نيكوتين"، "دمشق 

مع حبي"، "المهاجران"، "الرابعة بتوقيت الفردوس"، 

تصوي�ر  صب�ري  عبي�ر  الممثل�ة  تب�دأ 

الجدي�د  مسلس�لها  م�ن  مش�اهدها 

"جراب حواء" مطلع الش�هر المقبل، 

وت�دور أحداث المسلس�ل في اط�ار كوميدي 

واجتماعي وسياسي.ويش�ارك بجانب  عبير 

صبري، نشوى مصطفى، سوسن بدر، الفنانة 

صابرين، هالة صدقي، وهو من إخراج سارة 

وفي�ق، وتألي�ف أحمد عزت، وإنت�اج ممدوح 

شاهين.

عبري صربي تبدأ تصوير مسلسل "جراب حواء" الشهر املقبل



يخوض أول تجربة سينمائية له في مصر من 
خال فيلم »باباراتزي«، كما يصور مسلسلًا 
جديداً فلي لبنان. وما بيلن القاهرة وبيروت 
يتنّقلل النجم رامي عياش هذه األيام، رغم ما 
يشكله له هذا من إرهاق، لكنه عاشق لعمله. 
التقينلا به فحّدثنا عن فيلمله األول واتجاهه 

إلى التمثيل، وألبومه الجديد
- ملا اللذي جذبلك فلي فيللم »باباراتلزي« 

لتخوض به أولى تجاربك السينمائية؟
القصة جذبتني بمجرد قراءتها، ألنها تجسلد 
حياة مطرب شلهير في الوطلن العربي، وال 
تتحلدث علن نجاحاتله كمطلرب، وإنما عن 
حكاية الحب بينه كمطرب لبناني، وبين فتاة 
مصريلة، تجسلدها الفنانة إيملان العاصي، 
باإلضافلة إللى عواملل أخلرى جذبتنلي إلى 
التجربلة، أهمها شلركة اإلنتلاج التي عملت 
عللى توفيلر كل إمكانلات النجلاح، الماديلة 

والمعنوية.
- أال تلرى أن قصة صعود مطرب تم تقديمها 
كثيراً في العديد من األعمال السينمائية، فما 

الجديد الذي ستقدمه؟
بالفعل كامك هذا صحيح تماماً، لكن فيلمي 
ال يتنلاول قصلة صعود مطلرب أبلداً، وإنما 
يناقلش أملوراً إنسلانية وحياتيلة لمطلرب 
مشلهور في األسلاس، أي أن األمر سليكون 
مختلفاً هذه المرة على الجمهور، ويشاركني 
فنانلون مصريون ولبنانيلون مميزون، مثل 
كارال بطرس وعزت أبو عوف وإيمان العاصي 

وغيرهم، وهي تركيبة أحببتها كثيراً.
- ملاذا علن الكواليلس التي جمعتلك بفريق 

العمل؟
كانلت أكثر ملن رائعلة، وأنلا بطبعلي أحب 
الكوميديلا وخفة اللدم معظم الوقلت، لذلك 
كانت تجمعنا مواقف طريفة دائماً، وأحببتهم 

جميعاً.
- ما سبب تأخرك في اقتحام مجال السينما؟

كل شليء في وقته حلو، كانلت تعرض عليَّ 
سليناريوات عديلدة، لكن عندملا ُعرض علّي 
الموضوع المناسب لم أتردد أبداً في الموافقة 

عليه وتقديمه.
- تجارب بعض المطربين في التمثيل سحبت 

من رصيد نجاحهم الغنائي، أال يقلقك هذا؟
ال أعتقلد أن هلذه التجربلة ستسلحب ملن 
رصيلدي، بل سلتضيف إلّي ألننلي أركز فيها 
جيلداً، وتأنيلت قبلل اإلقلدام عليهلا، وأثلق 
بالنجلاح طالما بذللت كل طاقتي ومجهودي 

في عملي.
- أعللم أنك سلتظهر بلوك جديد فلي فيلمك، 

فماذا عنه؟
بالفعلل قمت بتغيير اللوك نوعاً ما ليتناسلب 
ملع طبيعلة الشلخصية التلي أقدمهلا، وال 

أسلتطيع أن أكشف تفاصيل اآلن، حتى يكون 
مفاجأة للجمهور.

- ما مصير فيلملك »صدفة« الذي أعلنت عنه 
في الفترة الماضية؟

هلو فيللم لبناني لكنه للم ينّفذ حتلى اليوم، 
وحدث خلط بينه وبين »باباراتزي«، فالبعض 
اعتقد أنه الفيلم نفسه، لكن ذلك أمر خاطئ.

- بلدأت تصوير مسلسللك األول أيضلاً »أمير 
الليل«، كيف ترى تلك التجربة؟

أرى أنهلا تجربة مميزة وسلعيد بهلا للغاية، 
وهلو مسلسلل لبنانلي يتحلدث علن الفترة 
الزمنيلة لانتداب الفرنسلي والتركي للبنان، 
وسيشلكل مفاجأة للجمهور، وبالفعل بدأت 

تصويره منذ شهرين تقريباً.
- أال تلرى أنه مجهود شلاق عليلك أن تصور 

فيلماً ومسلساً في الوقت نفسه؟
بالفعلل، يتطلب مني ذللك مجهوداً مضاعفاً، 
خاصلًة أنني أصلور الفيلم حاليلاً في مصر، 
لكننلي أضطر للسلفر إللى بيروت ملن أجل 
تصوير المسلسلل، وأتمنلى أن يلقى العمان 
نجاحاً كبيراً لدى الجمهور المصري والعربي، 
فذلك كل ما يهمني، وأي تعب أو إرهاق أنساه 
بسرعة، طالما حققت أعمالي النجاح وأشاد 

بها الجمهور.
- كيف ترى حال الدراما العربية والمصرية؟

الدراملا المصريلة متطلورة دائملاً، وهنلاك 
فنانون كبلار ومميزون فيهلا، وتوجد كذلك 

بعض األعمال العربية الجيدة، لكنني ال أُتابع 
كثيلراً كل األعمال الدرامية المعروضة بحكم 

سفري وانشغالي الدائم.
المطربيلن  اتجلاه  - فلي رأيلك، ملا سلبب 
اللبنانييلن أخيراً إللى الدراما والسلينما مثل 

عاصي الحاني في مسلسله »العراب«؟
من حلق أي فنان أن يخوض تجلارب جديدة 
في حياته الفنية، ولو فشل في تجربة معينة 
فللن ُيقدم عليهلا أو يكررها ثانيًة بسلهولة، 
لكلن لو نجح فمعنى ذللك أن الجمهور تقّبله 
فيها، وذلك هدف مهم يجب أن يطمح اليه أي 
فنلان لبناني أو عربي، بلأن يخلّد في تاريخه 
الفني أعماالً سلينمائية وتلفزيونية وغنائية 

مميزة، تظل عالقة في أذهان الجمهور.
- احتفللت زوجتك داليلدا أخيراً بعيد ميادك، 

هل توجه رسالة إليها؟
هي شلريكة حياتلي وصديقتلي، وأقول لها 

»ربنا يخليك لي وربنا يديم السعادة علينا«.
- أال تحلم باألبّوة؟

هذا األملر في النهاية بيلد الله، ولو 
حلدث فسلأكون سلعيداً بالطبع 

ألنني أحب األطفال كثيراً.
- كيلف ترى براملج المواهب 
التي انتشرت بدرجة  الغنائية 

كبيرة؟
لقلد انتشلرت بشلكل مبالغ 

فيه، وال أعرف سبباً لذلك.

- هل ستأخذك السينما من الغناء؟
لن يحدث ذلك أبداً، ألنني أعشلق الغناء، وهو 
حبلي األول واألخيلر، لكلن خطوة السلينما 
كملا قلت سلتضيف الى رصيلدي الفني لدى 

الجمهور وجاءت في وقتها المناسب.
- هل تفكر في تكرار تجربة السينما بعد فيلم 

»باباراتزي«؟
للو حقلق الفيللم النجلاح الكبيلر، بالتأكيلد 
سأتحمس لتكرار التجربة مرة أخرى. وأؤكد 
حالياً أنني وبينما أصور فيلمي، ُعرضت عليَّ 
سليناريوات سلينمائية جديدة، لكنني أنتظر 
االنتهاء منه حتى أقرأها جيداً وأختار األفضل 

بينها.

- هناك من يلرى أن أعمالك الغنائية أصبحت 
قليلة، ما تعليقك؟

ال أعتقلد ذلك، فقلد طرحت أغنيتلي الجديدة 
»يلا نرقلص« منلذ فتلرة قصيلرة وأحّبهلا 
الكثيلرون، لكلن ألبوملي الجديلد ال يزال في 

مرحلة التحضير.
- »يا نرقص« هل أرضاك نجاحها فنياً؟

األغنية صيفية للغاية وأحبها كثيراً.
- وماذا عن ألبومك الجديد »حابب«؟

سلأطرحه خال األيلام المقبللة، وأقدم فيه 
توليفلة مميلزة ملن األغنيات بيلن اللهجات 
اللبنانيلة والمصريلة والخليجيلة، كما أقدم 
للمرة األولى موسليقى مختلفة، منها الجاز، 
فقد غابت عن الساحة الفنية لسنوات طويلة، 

وأتمنى أن ُيعجب بها الجمهور.
- كيف تحافظ على صوتك متجدداً؟

أحلاول تطوير الموسليقى التلي أقدمها في 
أغنياتلي، بحيث أقدم أغنية في فيلمي الجديد 
»باباراتزي« هي »سلاعات كتير«، وستكون 
مختلفة عن أي أغنية قدمتها سابقاً، كما أنفق 
أحياناً من جيبي الخاص على أعمالي الفنية، 
وحلدث ذلك بالفعل عندما كنلت موجوداً في 
»روتانلا«، حتلى يظهلر العمل بشلكل مميز 
والئق للجمهور، وأظلل أفتخر به مع عائلتي 

في المستقبل.
- أعلم أنك معجب بفن األسلطورة شيريهان، 

ما ردك؟
)بابتسلامة(، هلذه حقيقلة، ألن شليريهان 
اسلتطاعت أن تتخطى الحدود وتصل 
إللى مكانة لم يبلغهلا أحد، فهي 
سلتبقى في نظري جوهرة 
ثمينلة ال يمكن خدشلها 
أبداً ملع الزمن، والمعة 
دائملاً، وهلي صادقة 
مع جمهورهلا، مما 
يرسخ مكانتها في 

قلوبنا جميعاً.

ل

 " ؟!  السالم  املقامات  عىل  قرأنا  " هل 
 كملا يقال : للكل مقام مقلام .. ومقلام الغناء  
العراقلي االصيل يكملن ومنذ البدايلة )بالمقام 
العراقي( .. ومن هذه المقدمة نجد ان  للمقامات 
دورا بلارزا  ومؤثلرا فلي الطلرب الرصيلن .. 
واالغنيلة التي ال تعتمد فلي ألحانها على المقام 

تعتبر ناقصة ومشوهة ... بل وهجينة.
هلذا لقد وردت عدة تعاريف للمقام الموسليقي 

.. ولكن المهلم ان نذكر هنا ان المقام علميا في 
الموسليقى هو مجموعة الدرجات الموسليقية 
تتواللى بينهلا المسلافات النغمية  بشلكل غير 
متساو .. وهي سبع مسافات  بالضرورة .. على 
ان يكون مجموع تلك المسلافات ستون ... وهو 
اكبر وحدة قياسية للنغمة الصوتية موزعة على 

المسافات السبع .

وفي  مقابل تللك المعلومات علينا ان نعلم ايضا 
ان التسميات القديمة للمقام العراقي هي :

" رسلت ل دوكاه ل بوسلليك ل جهلار كاه ل نوى 
ل حسليني ل نيم ماهور " والمرادفة للتسلميات 
القديمة في الموسيقى العربية المتعارف عليها 
اليلوم اي : " دو ل ري ل ملي ل فلا ل صول  ل ال ل 

سي "

كملا ان  موجلات الغناء والموسليقى  االوربية 
والهجينلة للم تؤثر على المقاملات العراقية  ... 
حتلى انه ومنلذ بداية القلرن العشلرين ظهرت 
مقاه يقدم  فيها المقام العراقي يوميا  من خال 
امسليات يشلارك فيها احد مطربي المقام .. ثم 
جاء دور شركات االسطوانات .. وتبع ذلك افتتاح 
دار االذاعلة العراقيلة علام 1934 لتبث حفات 

المقام واشلهرهم محملد القبانجلي وتامذته 
امثال يوسف عمر وناظم الغزالي ومائدة نزهت 
واخيلرا قارئلة المقلام فريدة .. حتلى جاء بيت 
المقام العراقي الذي كان زاهرا قبل التغيير .. اال 
انه اضمحل بعلد التغيير وليضمحل بعده المقام 
العراقي عموما سوى ما يتواصل بتقديمه عربيا 

وعالميا حسين االعظمي وفريدة ..

رامي عياش: أنا حمظوظ بزوجتي واإلنجاب بيد اهلل

عالم الفن

أعلنلت شلبكة قنلوات دبي علن إطاق 
البرناملج الجديلد »محمد عبلده وفنان 
العرب« مقدماً للمواهب العربية الشابة 
الفرصة الحقيقيلة للتعبير عن قدراتها 
الفنيلة فلي عاللم الغنلاء والنجوميلة 

والشهرة.
 وأكلد أحمد سلعيد المنصلوري المدير 
دبلي  مؤسسلة  فلي  للقنلوات  العلام 
لإلعلام، أن إطاق النسلخة األولى من 
البرنامج الجديد في شهر أكتوبر المقبل 
يعكلس أهميلة تواجد فنلان العرب في 

هلذا البرناملج احتراملاً لتاريخه الفني 
ومسيرته الحافلة بالعديد من المحطات 
التي شلكلت عامات فارقة في مسيرة 

األغنية الخليجية والعربية.
 من جهته قال، خليفة حمد أبو شلهاب 
مديلر قناة سلما دبلي، إنه تلم تصوير 
حلقات اختيار األصوات المميزة، تمهيداً 
النطاق المنافسلات بشكل رسمي بين 
األصلوات العربيلة والخليجية الشلابة 
وتصوير الحلقات الرئيسية بحضور كل 
أعضاء لجنلة التحكيم، النجلم الكويتي 

عبد الله الرويشلد والنجمة السلورية 
أصالة نصري، على أن يلتحق باللجنة 
كملال،  عصلام  والفنلان  الملحلن 

إللى جانلب نخبلة ملن الملحنين 
والموزعيلن فلي عاللم األغنية 

إخلراج  وملن   ، الخليجيلة 
اللبناني باسم كريستو.

بينملا يقلدم البرنامج كل 
ملن اإلعاملي اإلماراتي 
أحمد عبد الله واإلعامية 

رؤى الصبان.

الرويشد وأصالة وعصام كامل يف جلنة حتكيم برنامج 
»حممد عبده وفنان العرب«

مديحة يسري شعبان عبد الرحيم 
حكيم  عزت أبو عوف جميل راتب

ال تتوقلف شلائعات الملوت علن 
النجلوم، فبعدما ضمت  ماحقلة 
القائملة نجوماً كثيرين، مثل فريد 
شوقي ونور الشريف اللذين سمعا 
في حياتهما شائعة موتهما، انضم 
أيضلاً الزعيلم عادل إملام الى تلك 
القائمة. والغريب أن الشائعات لم 
تعد مقصورة عللى النجوم الكبار 
في العمر الذين يصارعون المرض، 
وإنما الحقت أيضاً نجوماً شباباً ال 

يعانون أي أمراض.
  أحدث هؤالء النجوم كان المطرب 
تلرددت شلائعات  حكيلم، حيلث 
علن وفاتله فلي أميلركا، وعللى 
الفور خرج مديلر أعماله لينفيها، 
ويطمئن الجميلع بأن حكيم بخير 
وبصحة جيدة، وأن ما تم نشره ما 

هو إال شائعة سخيفة.

 اسلتغلت الشلائعات أيضاً مرض 
الفنلان علزت أبو علوف ودخوله 
ليثيلر أصحابها  العمليلات،  غرفة 
أقاويل علن وفاته، وهلو ما نفته 
شلقيقته مهلا أبو علوف، مؤكدة 
أن هاتفهلا للم يتوقف علن تلقي 
الشلائعة،  تللك  بعلد  االتصلاالت 
لاطمئنلان عللى صحة علزت أبو 
عوف الذي خضع أخيراً لعملية في 

القلب.
 كما تعرض الفنان صاح السعدني 
للشائعة نفسها أيضاً، بعدما ألّمت 
بله وعكة صحيلة، وهو ملا نفاه 
ابنه الفنان أحمد السلعدني، حيث 
أكد أن والده ككل نجوم جيله تأثر 
كثيراً برحيل نور الشريف، وأُصيب 
بحالة نفسلية سليئة، لكنه صحياً 
بخيلر، بل ويصر عللى تقديم عمل 

درامي جديد يحّضر له حالياً.
 كملا طاوللت الشلائعات الفنانة 

الكبيرة مديحة يسلري، لكن 
قبل أن تنتشر الشائعة وتثير 
قلقاً، صرح نقيب الممثلين 
أشلرف زكلي بلأن مديحة 
ولكنهلا  بخيلر،  يسلري 
تعاني بعلض آالم العظام 

فقط.
 كما تعرض الفنان شعبان 
عبدالرحيم لوعكة صحية، 
وانتشلرت شلائعة وفاته 
على اإلنترنت، لكنه حرص 
عللى نفيهلا بنفسله ملن 
خلال مداخللة هاتفية مع 

أحد البرامج.
الفنلان جميلل  كان  أيضلاً   
هلذه  ضحايلا  أحلد  راتلب 
الشائعة، حيث ترددت أخبار 
وفاتله أكثر من ملرة. ويذكر 
أنه احتفل أخيلراً بعيد مياده 

الخامس والثمانين.

السعدين وحكيم ومدحية وأبو عوف ضحايا جدد لشائعات املوت

بعد ملرور فترة قصيلرة على إنفصالهلا عن النجم 

النجملة سليريناي  شلاتاي أولسلوي، للم تسللم 

سلاريكايا، التلي حققلت نجاحلاً كبيراً ملن خال 

شخصية ميرا بمسلسل "مد و جزر"، من الكام عن 

وقوعها في حب النجم كرم بورسلين بطل مسلسل 

"مسألة شرف".

وبعد رفض سيريناي طوال الفترة الماضية الحديث 

عن حقيقة هذه العاقة،  ومطالبتها وسائل اإلعام 

بعدم التدخلل في حياتها الخاصة، فاجأت الجمهور 

مؤخراً بظهورها مع كرم وهي ممسكة يده وتتجه 

معله إلى اليخت الذي يمتلكله لقضاء إجازة قصيرة 

في إحدى المدن الساحلية بتركيا.

خرجلت الفنانلة مريلم حسلين عن 
صمتها مؤخلرا وردت على الجمهور 
اللذي أنتقدهلا بسلبب لباسلها الذي 
المجتملع  علادات  ملع  اليتناسلب 

الخليجي.
وقالت حسلين: ليس ألحلد الحق في 
أن يعلمنلي الصح والخطلأ وانا حره 

فيما أفعل.
وعن سبب قصها لشعرها قالت: "هو 
مسلألة إنتقلام من أحد األشلخاص 

حولي".
وأضافت: "أمي تريدني أن اصبح أماً 
وإن شاء الله اجيب لها درزن عيال".

اسلتعداداً لدورهلا في الفيللم الجديد »أهلل العيب«، بدأت 
الفنانة منة شلبي تلقي تدريبات على العزف، وتحديداً على 
آلة »الفيولينا«، حيث تجسلد في الفيلم دور عازفة في دار 

األوبرا.
ومن المفتلرض أن يجمعها الفيلم للملرة األولى بالفنانة 
يسلرا، التلي لم تقلرر الموافقلة بعد، حيلث ينتظر مؤلف 
الفيلم تامر حبيلب ومخرجه هادي الباجلوري رداً نهائياً 

من يسرا على موقفها من المشاركة في الفيلم.
 ويرّشح المخرج حالياً بقية األبطال تمهيداً لتصوير الفيلم 
قريباً وعرضه في إجازة نصف العام الدراسلي في كانون 

الثاني/يناير المقبل.

كشلفت الفنانة هالة صدقي عن السلبب الذي حّمسلها للمشلاركة في بطولة فيلم "يوم 
للستات" الذي بدأت تصوير أولى مشاهدها به مؤخراً.

وقالت صدقي: "رغم صغر مسلاحة دوري بهذا الفيلم، إالّ أنني وافقت عليه بدون أي تردد 
ليس فقط بسلبب إشلتياقي للعودة إلى السلينما، ولكن لمجاملة منتجتله صديقتي إلهام 

شاهين وهذا ليس عيباً".
وأضلاف: "قلررت مجاملة إلهلام من خلال التواجد بهذا الفيللم، فهي منتجتله وال بد أن 
أسلاندها في هذه الخطوة، كما أعرف أن إقدامهلا على اإلنتاج ليس من أجل الربح المادي، 
لكن لحبها الشلديد للسينما، وشعورها بضرورة أن يتخذ الفنانون خطوة اإلنتاج للنهوض 

بهذه الصناعة مرة أخرى".
ويشارك في بطولة "يوم للستات" نيللي كريم و أحمد الفيشاوي و محمود حميدة، إخراج 

كاملة أبو ذكري.

كيف ساندت هالة صدقي صديقتها إهلام شاهني؟



“جميل أن ترى صورة أو عبارة كتبتها قبل س�نوات 
لتعود بك الذاكرة إلى موقف جميل أو عابر”.

بهذه العبارة ، وصف�ت وفاء ناصر التحديث الجديد 
عل�ى موقع التواص�ل االجتماعي فيس�بوك، والذي 
يقوم بتذكير المستخدم بما قام بنشره خالل أعوام 

مضت في ذات التاريخ.
وتقول ناصر أنه�ا تتذكر عبارة “حدث في مثل هذا 
اليوم”، عندما تش�اهد تلك الذكريات على صفحتها 
على فيس�بوك، وتش�عر بالكثير من الحنين خاصة 
عندما تكون الذكرى لش�يء مّر عليه أكثر من ثالث 
أو أربع سنوات، إذ ُيشعرها ذلك بالسعادة وتذكرها 
بموق�ف جمي�ل او ص�ورة جمعته�ا م�ع أصدق�اء 

وأقارب في مناسبات مختلفة.
الكثي�ر  وكان�ت صفح�ات فيس�بوك ق�د ش�هدت 
م�ن التحديثات خ�الل الس�نوات المتتابع�ة منذ أن 

انطلق�ت، كان آخرها “مش�اهدة الذكريات”، والتي 
تسمح للشخص المش�ترك أن يشاهد ما نشره  في 
ذات الي�وم قبل عدة س�نوات، ما يتي�ح لهم إمكانية 
مش�اركة تلك الص�ورة أو الذكرى لتع�ود من جديد 

على الصفحات.
وتعتقد ناصر أن الكثير من األشخاص قد يغيب عن 
ذاكرتهم ما قاموا بنش�ره خالل سنوات ماضية من 
خالل حس�ابهم على فيس�بوك، لذلك ق�د يكون من 
الجمي�ل والطري�ف أحياناً أن يس�تذكر اإلنس�ان ما 

حدث معه في الماضي القريب.
وتق�ول هيام  س�الم أنها فرحت بمش�اهدة صورة 
لها في الجامعة مع صديقاتها قبل فترة من الوقت، 
وهي التي تخرجت قبل ثالث س�نوات من الجامعة، 
إذ ل�م تفك�ر بالعودة إلى ألبوم الصور في حس�ابها 
على فيس�بوك، إال أن “مشاهدة ذكرياتك” شجعتها 
على العودة إلى الصور ليمر عليها ش�ريط ذكريات 

األوقات السعيدة والمواقف التي مرت بها.

وفي الجانب األخر، ترى سالم أن الكثير من العبارات 
الت�ي قد دونتها في أوق�ات مختلفة، قد تكون تعبر 
عن موقف عصيب أو وقت حصل فيه أمر “آذاها من 
أشخاص آخرين”، وقد ال تحب ان تتذكره، إال أن ذلك 
ال يعني أنها لم تس�عد بهذا التحديث، وتنتظر بشكل 

يومي ما قد يخرجه لها فيسبوك من ذكريات.
واستعادة الذكريات لها تأثيرها على الفرد وقد تكون 
س�بباً في تغيير حالته النفس�ية، سواء إلى األفضل 
أو إل�ى األس�وأ، كما ي�رى اختصاصي عل�م النفس 
الس�لوكي الدكت�ور خليل العبي�دي ، إن الصورة لها 
تأثير مباشر على االنس�ان، كونها ترتبط بلحظات 
وذكري�ات ف�ي ذهن اإلنس�ان، وه�ذه الذكريات قد 
تجعل االنسان يندفع بمشاعره اتجاه هذا الموقف، 
أو الصورة، كما يحدث في اس�ترجاع الذكريات في 

مواقع التواصل اإلجتماعي.
لذلك، يش�عر نض�ال كامل أن رؤيت�ه لبعض الصور 
والعبارات التي كان قد نش�رها في الس�ابق، تجعله 

بالفعل يس�ترجع ذاكرته قبل عدة س�نوات، خاصة 
فيم�ا يتعلق بصوره مع أطفاله خالل الرحالت التي 
كان يرافقه�م به�ا، وك�م أن تلك الفت�رة جميلة، إذ 

كانوا أطفاالً ال تتجاوز أعمارهم االربع سنوات.
ويق�ول كام�ل أن�ه تفاجأ ف�ي إحدى الم�رات وهو 
يتصف�ح فيس�بوك بأن�ه ق�رأ “ش�اهد ذكريات�ك”، 
وعندم�ا فتح الرابط وجد صورة ل�ه مع طفلِه قبل 
ارب�ع س�نوات، وف�رح بها كثي�راً، وعاد ونش�رها، 
واسترجع تلك اللحظات التي كانت في ذات التاريخ، 

وهو في رحلة مع عائلته في تركيا.
ويردف كامل قائالً أن ه�ذا التحديث أتاح له معرفة 
الوقت الذي أصبح في�ه صديقاً مع بعض االصدقاء 
عبر حس�ابه على فيس�بوك، من خالل تبي�ان ذلك، 
مؤكدأ أنه قرر التواصل مباشرة مع أحد األشخاص 
الذي�ن صادقهم في ذات التاريخ قبل أربع س�نوات، 

وتذكيره بهذا اليوم.
الص�ور والذكري�ات العائلية لها طاب�ع خاص لدى 

معظم الناس، لذلك اس�ترجاع مشاهدة هذه الصور 
أمر م�ن الطبيع�ي أن يك�ون ذا تأثي�ر إيجابي على 
الش�خص وعالقات�ه، كما تبي�ن ذلك االستش�ارية 
األسرية الدكتورة خولة السعدي، كما في مشاهدتها 

على مواقع التواصل اإلجتماعي، 
وفيس�بوك عل�ى وج�ه التحدي�د كون�ه م�ن يقدم 
مي�زة “ش�اهد ذكريات�ك”. وتضي�ف الس�عدي أن 
حف�ظ الذكريات على “فيس�بوك” ووجود تعليقات 
و”اليكات” ومجامالت مع اآلخرين، يجعل اإلنسان 
يش�عر ب�”الس�عادة”، كون�ه يحتفظ وينش�ر على 

“فيسبوك” الصور التي تضم مناسبات سعيدة. 
وتضي�ف الس�عدي أن اإلنس�ان من خ�الل الصورة 
التي يلتقطه�ا مع أفراد العائلة وإعادة مش�اهدتها 
م�رة أخرى بعد فترة من الوقت، قد تدفعه لمحادثة 
أفراد أس�رته غير المتواجدين معه ف�ي البيت ذاته، 
وهذا يسهم في زيادة التواصل االجتماعي بين أفراد 

األسرة.

أس�ماء األش�خاص المألوفة في العراق كثي�رة ومصادرها 
أس�ماء شخصيات دينية أو عش�ائرية، ويلجأ العراقيون إلى 
هذه األس�ماء ليس�موا بها ابناءهم طلبا للبرك�ة أو للحفاظ 
عل�ى التقالي�د، لكن هذه األس�ماء ق�د تق�ود بصاحبها إلى 

السجن. 
أثن�اء مرور محمد جاس�م محمد في أحدى نق�اط التفتيش 
المفاج�أة التي ع�ادة ما تقوم بها ق�وات خاصة في منطقة 
س�كنه«الغزالية«في بغداد، طلب أحد عناص�ر القوة األمنية 
الهوي�ة الرس�مية الخاص�ة ب�ه ولس�ائق األجرة ال�ذي كان 

برفقته.
يقول محمد :« ابلغن�ي »عنصر األمن بأنني مطلوب للقضاء 
بته�م إرهابية، عندها لم أعرف ما أقول، أما صاحب س�يارة 
األجرة الذي كان يقلني لمكان عملي تبرأ مني بس�رعة وقال 

بصوت عاٍل، أنا ال أعرفه أنا مجرد سائق تاكسي«.
وبعد دقائق من محاوالت محمد االس�تعالم عن س�بب هذه 
التهم�ة، أجابه الضابط المس�ؤول عن الوح�دة األمنية وهو 
يحمل ورقة بيده مكتوب فيها أسماء أشخاص فقط، وبخط 
غير مفه�وم، أم�ا الورقة فكان�ت تالفة لكثرة م�ا تداولتها 

االيدي والجيوب، كما يقول محمد.
قال الضابط للشاب الذي تكّفل إثنان من عناصر األمن بتكبيل 
يديه، بان اس�مه ورد في قائمة لمتهمي�ن باإلرهاب صادرة 
من القضاء العراقي، ورغم محاوالت جاس�م إقناع الضابط 
بأنه برئ وأن ش�خصاً أخر هو المطلوب لكن الضابط أجابه 

»دافع عن نفسك أمام القاضي«.
بعد أسبوعين على اعتقال محمد في حي المنصور واحتجازه 
ف�ي أحد مراكز االحتجاز التابعة لوزارة الدفاع في الكرخ تم 
إطالق سراحه بعدما تبّين للقوات األمنية بإنه ليس الشخص 
المطل�وب للقضاء، والمش�كلة أن اس�مه واس�م أبيه وجده 

تشابه االسم الثالثي لشخص آخر مطلوب فعالً للقضاء.
المش�كلة التي واجهها محمد هي  اسمه المألوف كثيراً بين 
أوساط العراقيين وقد كان وراء اعتقاله واتهامه باإلرهاب، 
وكذلك بسبب الوضع األمني المضطرب في بغداد هذه األيام 

فاالعتقاالت تكون عشوائية ودون أدلة واضحة.
محمد ليس الش�خص الوحيد الذي عانى من المشكلة، بل أن 
المئ�آت من األش�خاص تعرضوا لذات األمر، كما أن س�كان 
بغ�داد مم�ن يحملون أس�ماء مألوف�ة يخافون ه�ذه األيام 

عند المرور م�ن نقاط التفتيش والطلب منه�م إبراز الهوية 
الشخصية الخاصة بهم خوفاً من اعتقالهم.

الغالبية العظمى من أسماء العراقيين مألوفة وهي تسميات 
لش�خصيات دينية تاريخية أو شخصيات عشائرية تعود إلى 
عقود وقرون ماضي�ة، ويتداول اآلباء هذه التس�ميات طلباً 

للبركة أو للتمسك بالعادات والتقاليد.
وعلى س�بيل المثال إذا كان اس�م األب جاس�م عندما يتزوج 
وينج�ب صبياً يطلق عليه اس�م محمد وعندم�ا يكبر محمد 

ويت�زوج ويرزق بصبي يطلق على ابنه أس�م جاس�م، واألب 
ال�ذي اس�مه علي يطلق على ابنه اس�م حس�ين، واألب الذي 
اسمه حسن يطلق على ابنه اسم فالح، وهنالك العشرات من 

األمثلة األخرى.
ولكن هذه الظاهرة أدت ألى كثرة األس�ماء المتش�ابهة بين 
العراقيي�ن ويصل التش�ابه إلى نفس اس�م الش�خص وأبيه 
وجده وحتى جده الرابع، وحاملو األسماء المألوفة كثيراً ما 
يعانون أثناء المعامالت الحكومية، ولكن المش�كلة الجديدة 
الت�ي أضيفت إل�ى معاناته�م هي احتم�ال اعتقاله�م بتهم 

إرهابية.
»عمار ياس�ر« جار يعمل في بغداد اعتقل بداية العام الحالي 
وأطلق س�راحه بعد تس�عة أش�هر من اعتقاله بسبب تشابه 

اسمه مع اسم آخر مطلوب للقضاء.
ويقول عمار بخصوص م�ا جرى له: »عندما اعتقلوني قلت 
للقاضي بأنني برئ ويجب التأكد من اس�م أمي الموجود في 
الهوي�ة الش�خصية ومقارنته مع اس�م أم المطل�وب لديكم 
ألنه من الصعب إن يصل تطابق أس�ماء األش�خاص إلى اسم 

األم«.
ويضي�ف عم�ار: »القاض�ي كان متعاون�اً وطل�ب م�ن أحد 
الضباط المس�ؤولين عن اعتقالي تزويده بأسم أم المطلوب 
للقضاء، وهنا تعرضت للصدمة عندما أجاب الضابط بأنه ال 
يعرف التفاصيل الكاملة للمطلوب للقضاء وكل ما يعرفه أن 
اس�مه عمار ياس�ر«. بعدها قرر القاضي إطالق سراح عمار 
لعدم كفاية األدلة، ولكن القرار جاء بعدما قضى عمار تسعة 
أش�هر  كاملة ف�ي الس�جن دون أي ذنب، وبس�بب اكتظاظ 
الس�جون بآالف المعتقلين كان عليه أن ينتظر كل هذه المدة 

ليصل دوره في العرض على القاضي.
ويعت�رف النقي�ب في الش�رطة جعف�ر محمد وه�و ضابط 
تحقيق في قضايا إرهابية، بأن مش�كلة تشابه األسماء أدت 
إلى اعتقال مئآت األبرياء، بس�بب فوضى عمل بعض عناصر 

القوات األمنية، كما أن الوضع األمني المضطرب وتهديدات 
تنظيم«داعش«ال تترك المجال أمام القوات األمنية للتأكد من 

المطلوبين للقضاء، وتنفذ االعتقاالت بشكل عشوائي.
النقيب جعفر قال إن »هذه المش�كلة خطيرة ومن أس�بابها 
غي�اب قواني�ن ينبغ�ي تش�ريعها، وتدريب الق�وات األمنية 
المكلف�ة باالعتقاالت عل�ى احترام حقوق اإلنس�ان والتأكد 

من األشخاص قبل اعتقالهم«.
األثني�ن الماضي عق�د رئيس الس�لطة القضائي�ة العليا في 
الع�راق القاض�ي مدح�ت المحمود مؤتم�راً صحافي�اً كان 
الغ�رض منه ال�رد على ع�دد من االنتق�ادات الت�ي يوجهها 
السياسيون للقضاء متهمينه باالنحياز، وقال المحمود بان: 

»القضاء كشف عن وجود 498 مخبر سري كاذب«.
وه�ذا التصري�ح س�بب صدم�ة ف�ي األوس�اط السياس�ية 
والش�عبية، ألن عمل األجه�زة األمنية المختص�ة باإلرهاب 
يرتك�ز من�ذ س�نوات عل�ى مخبرين س�ريين خصوص�اً في 
قضايا اعتقال األش�خاص، وهذا الع�دد الكبير من المخبرين 
الس�ريين الكاذبين يعني أنهم كانوا سبباً في اعتقال المئآت 

من األبرياء.
القاضي المحمود أكد إحالة المخبرين السريين إلى القضاء، 
كما قال أيضاً بأن هنالك قرارات جديدة اتخذها القضاء لحل 

مشكلة اعتقال األشخاص بسبب تشابه أسمائهم.
ومن ابرز هذه القرارات أن يتم التأكد من اس�م والدة المتهم 
وأبيها وجده�ا، إضافة إلى مكان س�كنه، وضرورة حضور 
المخبر السري إلى المعتقل في اليوم الول إلعتقال الشخص 
للتأكد بنفس�ه من أنه الش�خص المطلوب. وعلى الرغم من 
اإلجراءات األخيرة لمعالجة مش�كلة تش�ابه األسماء، إال أن 
بعض العراقيين بدأو منذ فترة بتسمية أوالدهم بأسماء غير 
مألوف�ة وبدأو يلجأون إلى أس�ماء أجنبية أو عربية غالبيتها 
من األفالم والمسلسالت التي يش�اهدونها، من اجل تجنيب 

أوالدهم التعرض إلى المشكالت في المستقبل.

أسامء العراقيني .. بركة تتحول اىل نقمة!
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حتديث حييي الذاكرة ويسرتجع الصور القديمة
»ذكريات في�سبوكية« 

أقرانه�م، مش�اعر  األبن�اء م�ن  غي�رة 
إنس�انية طبيعي�ة، ولكنها تؤثر بش�كل 
س�لبي حينم�ا تزيد على حده�ا. وهناك 
غي�رة تتمثل بضغط األبن�اء على آبائهم 
أن يجلب�وا له�م أش�ياء موج�ودة عن�د 
زمالئه�م أو أصدقائه�م، م�ا يس�تنزف 

أحيانا جيوبهم، ويؤثر عليهم.
وتش�تكي س�هير جهاد من قل�ة دخلها 
الواض�ح بس�بب غي�رة أبنائه�ا وكثرة 
مطالبه�م بدعوى أن أوالد ف�الن لديهم 

ونحن ليس لدينا.
التباه�ي  يحب�ون  أبناءه�ا  أن  وتبي�ن 
والتظاه�ر أم�ام أبن�اء عائالته�م بم�ا 
يمتلكون من وس�ائل تكنولوجية أو بما 
يلبس�ون من ماركات، مما جعلها تكره 
اجتم�اع أبنائها مع أقرانهم حفاظا على 
مش�اعر األطفال، وكي ال تزيد الطلبات 
أجه�زة  ظه�ور  م�ع  تضاعف�ت  الت�ي 
االتصاالت والتسلية والتواصل الحديثة، 

كاآليباد واآليبود واآليفون.
المتطلب�ات مكلف�ة  وتضي�ف أن ه�ذه 
وغالية الثمن حتى على األسر الميسورة، 
فماذا إن كانت تلك األس�ر من محدودي 

الدخل.
الطف�ل لؤي عبد الل�ه )11 عاما(، يقول 
“ال أريد أن أك�ون أقل من أصدقائي، أود 
أن أبين لهم أنني أس�تطيع شراء آيباد أو 
أي جه�از حديث، وكثي�را ما يكون بيننا 
التحدي من يش�تري أحدث جهاز خلوي 

أوال”.
أبناءه�ا  أن  الس�امرائي  وتفي�د حن�ان 
يغ�ارون مم�ا في أي�دي أبن�اء أقربائها 
وجيرانه�ا، وأنه�ا تضط�ر ف�ي أحي�ان 
كثي�رة وحس�ب ظروفه�ا المادي�ة إلى 
تلبية طلباتهم، حتى ال يشعروا أنهم أقل 

من غيرهم، لكن في الوقت ذاته ترى أن 
ذلك األمر ق�د يثير أناني�ة الطفل.وربما 
يكون الح�ل بالنقاش م�ع األبناء وعدم 

االستجابة الدائمة لمطالبهم.
“علين�ا أن ال ننف�ذ كل طلباته�م”، هكذا 
تق�ول ليلى كامل، فمن الطبيعي أن يغار 
األبن�اء من مقتنيات غيره�م وأقرانهم، 
وأنها حالة مؤقتة بالغالب، وعلى األبناء 
أن يش�عروا بأوض�اع آبائه�م المادي�ة، 
الفت�ة إل�ى أن االس�تجابة له�ذه الغيرة 
ربم�ا تكلفها م�ا يقارب راتبه�ا وراتب 
زوجه�ا عدا ع�ن المس�ؤوليات األخرى 

ومستلزمات الحياة.
وتقول “يج�ب أال ننفذ كل ما يطلبه منا 
الطف�ل، وأال نع�وده الحص�ول عل�ى ما 
يريده بس�هولة بدون معرف�ة قيمة هذا 

الشيء وكيفية المحافظة عليه”.
بي�د أن أبو أحم�د وهو أب لثالث�ة أبناء، 
يق�ول “لن أجعل أبنائي يحس�ون بأنهم 
أقل من غيرهم، وال أن يشعروا أن أباهم 
ليس ميس�ور الحال”، الفتا إلى أن غيرة 
أبنائ�ه م�ن أقرانه�م اس�تنزفت جيب�ه، 
ولكنه س�عيد ألنه يس�تطيع أن يرس�م 
االبتسامة على وجوههم بجلب األشياء 

التي يحبونها.
ويبي�ن اختصاصي علم االجتماع د. عبد 
المنعم صبيح :”أن المس�توى اإلدراكي 
وفه�م أبعاد األم�ور بالنس�بة لألطفال 
والمراهقي�ن غالب�ا ما تكون س�طحية 
وقليل�ة، وأغل�ب األطف�ال والمراهقين 
ي�رون أن آباءهم ق�ادرون على فعل كل 
ش�يء، وعل�ى أن يجلبوا لهم كل ش�يء 
أس�وة بزمالئهم وأقرانهم في المدرسة 
أو أقربائهم، ب�دون أن يدركوا أن قدرات 
اآلباء متفاوتة، ولها سقف معين وحدود 
ال يمكن تجاوزها بحكم الفوارق المادية 
والظروف المعيش�ية بين أسرة وأخرى 

وشخص وآخر”.
ويوضح :”أن سوء الفهم وعدم اإلدراك 
ل�دى األبن�اء يحتاج م�ن اآلب�اء إلى مد 
جس�ر للتواص�ل م�ع األبن�اء لتوضيح 
الوض�ع الحقيقي للعائل�ة بطريقة فيها 
نوع من الود والمحبة، ومحاولة تحقيق 
رغباتهم ولك�ن بطريقة فيه�ا نوع من 
عدم اإلضرار بميزانية ومستقبل األسرة، 
فمتى ما وصل اآلب�اء إلى مرحلة يمكن 
من خاللها التفاه�م مع األبناء وإيضاح 
األمور لهم سيساعدهم ذلك على التقبل 

وفهم معطيات األمور”.
وبنظ�ره أن األبناء حينم�ا يصلون لهذه 

المرحلة سوف يتجاوبون مع اآلباء.
ويقول صبيح “يمكن تقسيم احتياجات 
وكمالي�ات،  ضروري�ات  إل�ى  األبن�اء 
وبالتالي يجب على اآلباء مساعدة األبناء 
في تحقيق احتياجاتهم الضرورية أكثر 
م�ن الكمالي�ات التي تتضم�ن الحصول 
مث�ال على أح�دث األجه�زة اإللكترونية 
للتش�به باآلخري�ن، هنا يج�ب أن تكون 
لآلب�اء وقفة ح�زم وتفاهم م�ع األبناء 
بأن األم�ور الكمالية تخضع لمس�توى 
وال  الرفاهي�ة،  ولمس�توى  المعيش�ة 
االحتياج�ات  لمس�ؤولية  تخض�ع 
الضروري�ة كم�ا هو الحال ف�ي الملبس 

والمأكل والمسكن والمشرب”.
اختصاصي علم النفس د. س�عد محمود 
هادي ، يبي�ن :”أن الغي�رة عند األطفال 
من المشاعر اإلنسانية الطبيعية، ولكن 
إذا زادت عل�ى حدها تؤدي إلى كثير من 
المش�كالت النفسية والسلوكية للطفل، 
وهي ما تس�مى ب�”الغي�رة المرضية”، 
سببها أحيانا خيبة أمل الطفل بالحصول 
عل�ى رغبات�ه، وحصول غي�ره على تلك 

الرغبات، أو الشعور بالنقص”.
أس�باب الغي�رة عن�د األطف�ال، حس�ب 

ه�ادي، ه�ي التفريق ف�ي المعاملة بين 
األطفال، والمقارن�ة بينهم من اآلباء أو 
المدرس�ين، وأحيانا ضع�ف ثقة الطفل 
بنفسه، وإحساس�ه بالنقص، وأنه غير 

مرغوب داخل محيطه.
وتؤثر الغيرة س�لبيا على الطفل، فيقول 
د.س�عد “يصب�ح س�لوكه عدوانيا نحو 
الطف�ل اآلخ�ر الذي يغ�ار من�ه، أو نحو 
الممتل�كات الش�خصية، أو نح�و أبويه، 
كذلك التقل�ب المزاجي واالرتباك، وعدم 
الرض�ا عما يقدمه له الوالدان من هدايا، 
إضافة إلى األناني�ة والتملك واالنطواء، 
والغضب من نفس�ه ومم�ن تمكنوا من 
تحقي�ق أهدافه�م التي لم يس�تطع هو 

تحقيقها.
ولمعالج�ة آث�ار الغي�رة والتخل�ص من 
اآلث�ار الس�لبية له�ا، ي�رى اختص�اص 

عل�م النف�س “البد م�ن التعرف على 
أسباب الغيرة عند الطفل وعالجها 
الغي�رة  واس�تثمار  البداي�ة،  من�ذ 
بي�ن األبناء ف�ي توليد المنافس�ة 

اإليجابي�ة تجاه اآلخري�ن للوصول 
إل�ى األفض�ل، م�ع تنمية ثق�ة االبن 
في نفس�ه، وتخفي�ف حدة الش�عور 
بالنقص أو العجز عنده، وكذلك إقامة 
العالق�ات بي�ن االب�ن وأقران�ه على 
أساس المساواة والعدل بدون تمييز 
أو تفضي�ل، وتعليم االبن أن الحياة 
أخذ وعطاء منذ الصغر، وضرورة 
احترام حقوق اآلخرين، وإشعاره 
بقيمت�ه ومكانت�ه ف�ي األس�رة 

والمدرسة وبين األقران”.
وال بد من تحمل المسؤولية عند 
األبناء وتخط�ي العوائق المالية 
مع األه�ل، فتحمل المس�ؤولية 
يعطيه�م دافع�ا نفس�يا بالق�وة 

والنضوج أيضا.

طـلـبـات "ثـقـيـلـة" عـلـى اآلبـاء..
والـسـبـب غـيـرة األطـفـال

المستقبل العراقي /متابعة



قرار الحكم الغيابي
 محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة

رقم القضية/ 2014/940
تاريخ القرار/ 2014/9/18

تشلكلت محكملة قلوى االملن الداخليل 
املصلادف  الخميلس  يلوم  الخامسلة 
الرشطلة  عميلد  برئاسلة   2014/9/18
الحقوقي نلزار دمرتي هاشلم وعضوية 
كل ملن العميلد الحقوقلي خضلر عويف 
هالل والعميد الحقوقي جرب عتيوي معله 

واصدرت باسم الشعب حكمها االتي:
حكملت محكملة قلوى االملن الداخليل 
الخامسة باسم الشعب عىل املدان الغائب 
داود جاسلم سلنيد(  )الرشطلي بسلام 

غيابيا بما ييل:
1 ل بالحبلس البسليط ملدة سلتة اشلهر 
وفق املادة 5/ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 
.د رقلم 17 لسلنة  .أ  و 55/اوال ملن ق 
2008 لغيابله عن مقر عملله من تاريخ 

2011/12/4 ولحد االن
2  ل اعطاء املوظفني العموميني صالحية 
القبلض عليه اينملا وجد لتنفيلذ الحكم 
الصادر يف حقه اسلتنادا ألحكام املادة 69 

/ ثانيا من ق . أ .د رقم 17 لسنة 2008
3 ل اللزام املواطنلني االخبلار علن محلل 
اختفاءه اسلتنادا ألحكام املادة 69/ثالثا 

من ق.أ.د  رقم 17 لسنة 2008  
4 ل حجلز امواله املنقولة وغلر املنقولة 
اسلتناد ألحكام املادة 69/رابعا من ق.أ.د   

رقم 17 لسنة 2008
5 ل اخراجله من الخدمة اسلتنادا للمادة 

42/ ثانيا ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008
6 ل تحديلد اتعلاب محاملاة للمحاملي 
املنتلدب جبلار عاتلي جلرب  مبللغ قدره  
عرشون الف دينار ترصف له بعد اكتساب 

الحكم الدرجة القطعية.
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا 
الحلكام امللادة 61/ اوال ملن ق.أ.د قابال 

لالعرتاض وافهم علنا يف   /   / 2014م

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد /329/ب/2015
التاريخ /2015/9/16

اعالن
اىل / املدعى عليهم / 1 ل اقبال شاكر يوسف

2 ل كامل ابراهيم محمد
3 ل الهام احمد شفيق

4 ل محمد رشك كربول
5 ل فاطمة وريكس كوالن

اقلام املدعلي  فلاروق عبلد اللله حسلني الوطبلان 
الدعلوى البدائيلة املرقملة 329/ب/2015 ضدكلم 
واللذي يطلب فيه ابطال القيد املسلجل باسلم وزارة 
والقيلد   410/   1985 ايللول   /79 بالقيلد  املاليلة 
املسلجل باسلم العراقية  اقبال شلاكر يوسف بالقيد 
1988/77 ت449/1 والقيد املسلجل باسلم العراقية 
فاطملة  وريكلس كلوالن بالقيلد 1988/51 ك 1 / 
453 والقيلد املسلجل باسلم العراقي كاملل ابراهيم 
محمد 1991/38 ايلول /640 والقيد املسلجل باسلم 
العراقيلة الهلام احمد شلفيق بالقيلد 1991/97 ت 
1 /892 والقيد املسلجل باسلم العراقي محمد رشك 
كربلول بالقيد 1997/41 ت1/ 792 والقيد املسلجل 
باسم العراقي ثابت عبد الواحد عايد بالقيد 2001/5 
/اذار  /990 والقيد املسجل باسم العراقي عيل حسني 
منخي بالقيد 2011/54/ ايلول /84 واعادة تسجيل 
العقار باسلم املدعلي فاروق عبد الله حسلني بالقيد 
املرقلم  19/اذار /1974  مجلد 101 ولتعذر تبليغكم 
وملجهوليلة محلل اقامتكم بالنسلبة للمدعلى عليها 
االوىل حسلب رشح املبللغ القضائلي واملجلس البلدي 
ملنطقلة الكزارة واملدعلى عليه الثاني كاملل ابراهيم 
محمد حسلب رشح املبلغ القضائلي واملجلس البلدي 
ملنطقلة الخليج العربلي واملدعى عليهلا الثالثة الهام 
احمد شفيق والرابع محمد رشك كربول حسب رشح 
املبللغ القضائلي واملجللس البلدي يف الزبلر / محلة 
العلرب واملدعلى عليها الخامسلة  فاطملة وريكس 
كوالن حسلب رشح املبلغ القضائلي واملجلس البلدي 
ملنطقة الخليلية عليه تقرر تبليغكم اعالنا بصحيفتني 
محليتلني  يوميتلني بالحضلور املام هلذه املحكمة 
صباح يوم املرافعلة املوافق  2015/10/1 وعند عدم 
حضوركم او ارسلال من ينوب عنكم  قانونا ستجري 

املرافعة بحقكم غيابا وعلنا وفق االصول.
القايض

علوان بربوت البزوني

رقم اإلخطار   367 / 2015
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل 
الخامسة بالبرصة

إىل / املتهلم الهلارب )الرشطلي 
وسام مطرش عليوي  ( املنسوب 
إىل قيلادة حرس حلدود املنطقة 
الرابعلة  مللا كنلت متهملا وفق 
املادة/ 5 من ق.ع.د رقم 14 لسنة 
2008  لغيابك عن مقر عملك من 
االن     ولحلد   2014/8/4 تاريلخ 
وبما إن محلل اختفائك مجهول 
اقتىض تبليغك بهلذا اإلعالن عىل 
إن تحلر أملام محكملة قوى 
األمن الداخيل للمنطقة الخامسة 
بالبلرصة خالل مدة ثالثون يوما 
ملن تاريخ تعليق هلذا اإلعالن يف 
محل إقامتك وتجيب عن التهمة 
املوجهة ضدك وعند عدم حضورك 
سلوف تجري محاكمتلك غيابيا 
وتحجلز أموالك املنقوللة والغر 
املنقوللة ويطللب ملن املوظفني 
العموميلني إلقلاء القبض عليك 
أينما وجدت وتسلليمك اىل اقرب 
سللطة حكومية وإلزام األهليني 
الذيلن يعلمون بمحلل اختفائك 
املختصلة  الجهلات  بإخبلار 
اسلتنادا  للمادة 69 / أوال وثانيا 
وثالثلا ورابعا ملن قانون أصول 
املحاكمات الجزائية لقوى األمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم اإلخطار   274 / 2015
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل 
الخامسة بالبرصة

إىل / املتهلم الهلارب )الرشطلي 
حيلدر ليلث جلواد  ( املنسلوب 
إىل قيلادة حرس حلدود املنطقة 
الرابعلة  مللا كنلت متهملا وفق 
املادة/ 5 من ق.ع.د رقم 14 لسنة 
2008  لغيابك عن مقر عملك من 
االن     ولحلد   2014/6/1 تاريلخ 
وبما إن محلل اختفائك مجهول 
اقتىض تبليغك بهلذا اإلعالن عىل 
إن تحلر أملام محكملة قوى 
األمن الداخيل للمنطقة الخامسة 
بالبلرصة خالل مدة ثالثون يوما 
ملن تاريخ تعليق هلذا اإلعالن يف 
محل إقامتك وتجيب عن التهمة 
املوجهة ضدك وعند عدم حضورك 
سلوف تجري محاكمتلك غيابيا 
وتحجلز أموالك املنقوللة والغر 
املنقوللة ويطللب ملن املوظفني 
العموميلني إلقلاء القبض عليك 
أينما وجدت وتسلليمك اىل اقرب 
سللطة حكومية وإلزام األهليني 
الذيلن يعلمون بمحلل اختفائك 
املختصلة  الجهلات  بإخبلار 
اسلتنادا  للمادة 69 / أوال وثانيا 
وثالثلا ورابعا ملن قانون أصول 
املحاكمات الجزائية لقوى األمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم اإلخطار   181 / 2014
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة
إىل / املتهم الهارب )قيس سلطان حسني   ( املنسوب إىل مديرية رشطة   
البلرصة  ملا كنت متهما وفق املادة/ 5 من ق.ع.د رقم 14 لسلنة 2008  

لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 2008/8/4 ولحد االن   
وبملا إن محلل اختفائلك مجهول اقتلىض تبليغك بهذا اإلعلالن عىل إن 
تحر أملام محكمة قوى األمن الداخيل للمنطقة الخامسلة بالبرصة 
خالل ملدة ثالثون يوما ملن تاريخ تعليق هذا اإلعلالن يف محل إقامتك 
وتجيلب علن التهمة املوجهة ضلدك وعند عدم حضورك سلوف تجري 
محاكمتلك غيابيا وتحجلز أموالك املنقولة والغلر املنقولة ويطلب من 
املوظفني العموميني إلقاء القبض عليك أينما وجدت وتسليمك اىل اقرب 
سللطة حكومية وإلزام األهليني الذيلن يعلمون بمحل اختفائك بإخبار 
الجهلات املختصة اسلتنادا  للملادة 69 / أوال وثانيا وثالثلا ورابعا من 
قانلون أصول املحاكملات الجزائية لقوى األمن الداخيل رقم 17 لسلنة 

.2008
رئيس املحكمة

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
رقم اإلخطار   69 / 2014

إعالن
من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة

إىل / املتهلم الغائلب )علالء لطيف عبد حمادي   ( املنسلوب إىل   رشطة   
البلرصة  ملا كنت متهما وفق املادة/ 5 من ق.ع.د رقم 14 لسلنة 2008  

لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 2011/2/19 ولحد االن   
 وبملا إن محلل اختفائك مجهول اقتلىض تبليغك بهلذا اإلعالن عىل إن 
تحر أملام محكمة قوى األمن الداخيل للمنطقة الخامسلة بالبرصة 
خالل ملدة ثالثون يوما ملن تاريخ تعليق هذا اإلعلالن يف محل إقامتك 
وتجيلب علن التهمة املوجهة ضلدك وعند عدم حضورك سلوف تجري 
محاكمتلك غيابيا وتحجلز أموالك املنقولة والغلر املنقولة ويطلب من 
املوظفني العموميني إلقاء القبض عليك أينما وجدت وتسليمك اىل اقرب 
سللطة حكومية وإلزام األهليني الذيلن يعلمون بمحل اختفائك بإخبار 
الجهلات املختصة اسلتنادا  للملادة 69 / أوال وثانيا وثالثلا ورابعا من 
قانلون أصول املحاكملات الجزائية لقوى األمن الداخيل رقم 17 لسلنة 

.2008
رئيس املحكمة

رقم اإلخطار   439 / 2015
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة
إىل / املتهم الهارب )ن .ع فالح مزبان جرب ( املنسوب إىل مديرية رشطة 
محافظلة البرصة  مللا كنت متهما وفلق املادة/ 5 ملن ق.ع.د رقم 14 
لسنة 2008  لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 2014/6/26 ولحد االن   
وبملا إن محلل اختفائلك مجهول اقتلىض تبليغك بهذا اإلعلالن عىل إن 
تحر أملام محكمة قوى األمن الداخيل للمنطقة الخامسلة بالبرصة 
خالل ملدة ثالثون يوما ملن تاريخ تعليق هذا اإلعلالن يف محل إقامتك 
وتجيلب علن التهمة املوجهة ضلدك وعند عدم حضورك سلوف تجري 
محاكمتلك غيابيا وتحجلز أموالك املنقولة والغلر املنقولة ويطلب من 
املوظفني العموميني إلقاء القبض عليك أينما وجدت وتسليمك اىل اقرب 
سللطة حكومية وإلزام األهليني الذيلن يعلمون بمحل اختفائك بإخبار 
الجهلات املختصة اسلتنادا  للملادة 69 / أوال وثانيا وثالثلا ورابعا من 
قانلون أصول املحاكملات الجزائية لقوى األمن الداخيل رقم 17 لسلنة 

.2008
رئيس املحكمة

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
رقم اإلخطار   79 / 2015

إعالن
من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة

إىل / املتهم الهارب )الرشطي اسلعد غازي حافظ  ( املنسلوب إىل قيادة 
حلرس حدود املنطقة الرابعة  ملا كنلت متهما وفق املادة/ 5 من ق.ع.د 
رقم 14 لسلنة 2008  لغيابك عن مقر عملك ملن تاريخ 2014/7/27 
ولحد االن      وبما إن محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا اإلعالن 
علىل إن تحلر أمام محكمة قلوى األمن الداخيل للمنطقة الخامسلة 
بالبلرصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريلخ تعليق هذا اإلعالن يف محل 
إقامتلك وتجيب علن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك سلوف 
تجري محاكمتك غيابيا وتحجز أموالك املنقولة والغر املنقولة ويطلب 
ملن املوظفني العموميني إلقاء القبض عليك أينما وجدت وتسلليمك اىل 
اقرب سللطة حكومية وإللزام األهليني الذين يعلملون بمحل اختفائك 
بإخبار الجهات املختصة اسلتنادا  للمادة 69 / أوال وثانيا وثالثا ورابعا 
من قانلون أصول املحاكملات الجزائيلة لقوى األمن الداخليل رقم 17 

لسنة 2008.
رئيس املحكمة

www.almustakbalpaper.net

اعالنات17   العدد )1053( االحد 20 ايلول 2015

القيمة التقديرية رقمامدة االيجارالمساحةرقع العقارالتفاصيلت
)500000( خمسمائة الف دينار سنوياسنة واحدة 12م12 جزء من القطعة 21/37734/1 حيدريةكشك بجانب محكمة الحر1
)500000( خمسمائة الف دينار سنوياسنة واحدة 12م22جزء من القطعة 21/37734/1 حيدريةكشك بجانب محكمة الحر2
)500000( خمسمائة الف دينار سنوياسنة واحدة 12م32 جزء من القطعة 21/37734/1 حيدريةكشك بجانب محكمة الحر3
)500000( خمسمائة الف دينار سنوياسنة واحدة 12م42 جزء من القطعة 21/37734/1 حيدريةكشك بجانب محكمة الحر4
)500000( خمسمائة الف دينار سنوياسنة واحدة 12م52 جزء من القطعة 21/37734/1 حيدريةكشك بجانب محكمة الحر5
)500000( خمسمائة الف دينار سنوياسنة واحدة 12م62 جزء من القطعة 21/37734/1 حيدريةكشك بجانب محكمة الحر6
)500000( خمسمائة الف دينار سنوياسنة واحدة 12م72 جزء من القطعة 21/37734/1 حيدريةكشك بجانب محكمة الحر7
)500000( خمسمائة الف دينار سنوياسنة واحدة 12م82 جزء من القطعة 21/37734/1 حيدريةكشك بجانب محكمة الحر8
)500000( خمسمائة الف دينار سنوياسنة واحدة 12م92 جزء من القطعة 21/37734/1 حيدريةكشك بجانب محكمة الحر9

)500000( خمسمائة الف دينار سنوياسنة واحدة 12م102 جزء من القطعة 21/37734/1 حيدريةكشك بجانب محكمة الحر10

)500000( خمسمائة الف دينار سنوياسنة واحدة 12م112 جزء من القطعة 21/37734/1 حيدريةكشك بجانب محكمة الحر11

)500000( خمسمائة الف دينار سنوياسنة واحدة 12م122 جزء من القطعة 21/37734/1 حيدريةكشك بجانب محكمة الحر12

)500000( خمسمائة الف دينار سنوياسنة واحدة 12م132 جزء من القطعة 21/37734/1 حيدريةكشك بجانب محكمة الحر13

)500000( خمسمائة الف دينار سنوياسنة واحدة 12م142 جزء من القطعة 21/37734/1 حيدريةكشك بجانب محكمة الحر14

)6000000( ستة ماليين دينار سنوياسنة واحدة 2683م2  جزء من القطعة 21/37734/1 حيدريةساحة وقوف السيارات بجانب المحكمة 15

)10750000( عشرة ماليين وسبعمائة وخمسون الف دينار سنوياسنة واحدة 5000م2  جزء من القطعة 21/38352/1 حيدريةساحة بيع المواد االنشائية في حي الوالء16

)3000000( ثالثة ماليين دينار سنوياسنة واحدة 28م12 جزء من القطعة 21/37829/1 حيدرية حانوت بجانب شارع الرزازة17
)3000000( ثالثة ماليين دينار سنوياسنة واحدة 28م22 جزء من القطعة 21/37829/1 حيدريةحانوت بجانب شارع الرزازة18
)3000000( ثالثة ماليين دينار سنوياسنة واحدة 28م32 جزء من القطعة 21/37829/1 حيدريةحانوت بجانب شارع الرزازة10
)3000000( ثالثة ماليين دينار سنوياسنة واحدة 28م42جزء من القطعة 21/37829/1 حيدرية حانوت بجانب شارع الرزازة20
)3000000( ثالثة ماليين دينار سنوياسنة واحدة 28م52 جزء من القطعة 21/37829/1 حيدرية حانوت بجانب شارع الرزازة21
)3000000( ثالثة ماليين دينار سنوياسنة واحدة 28م62 جزء من القطعة 21/37829/1 حيدرية حانوت بجانب شارع الرزازة22
)3000000( ثالثة ماليين دينار سنوياسنة واحدة 28م72 جزء من القطعة 21/37829/1 حيدرية حانوت بجانب شارع الرزازة23
)3000000( ثالثة ماليين دينار سنوياسنة واحدة 28م82 جزء من القطعة 21/37829/1 حيدرية حانوت بجانب شارع الرزازة24

)3000000( ثالثة ماليين دينار سنوياسنة واحدة 28م112 جزء من القطعة 21/37829/1 حيدرية حانوت بجانب شارع الرزازة25

)3000000( ثالثة ماليين دينار سنوياسنة واحدة 28م132 جزء من القطعة 21/37829/1 حيدرية حانوت بجانب شارع الرزازة26

)3000000( ثالثة ماليين دينار سنوياسنة واحدة 28م142 جزء من القطعة 21/37829/1 حيدرية حانوت بجانب شارع الرزازة27

)3000000( ثالثة ماليين دينار سنوياسنة واحدة 28م152 جزء من القطعة 21/37829/1 حيدرية حانوت بجانب شارع الرزازة28

وزارة االعمار واالسكان البلديات العامة
مديرية البلديات العامة

مديرية بلديات كربالء املقدسة
لجنة البيع وااليجار

اعالن
تعللن مديريلة بلديلات كربالء املقدسلة / لجنة  البيلع وااليجار     عن تاجر   العقارات املدرجلة    يف ادناه  والعائدة اىل مديرية بلدية الحلر يف املزايدة العلنية فعىل الراغبني 
باالشرتاك الحضور يف ديوان البلدية اعاله يف الساعة العارشة صباحا    بعد مرور )30(  ثالثون يوم  تبدا من اليوم التايل للنرش مستصحبني معهم    وصل التأمينات القانونية 

البالغة 30 % من القيمة التقديرية   ونسخة من هوية االحوال املدنية    ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن واملصاريف االخرى.

املهندس
مازن هاتف عبد املهدي اليارسي

مدير بلديات كربالء املقدسة

العدد: ب/88
التاريخ: 17 / 9 / 2015



اعــالن
Announcement

حمافظة البرصة
مديرية العقود احلكومية

قسم التعاقدات
 contracts@basra.gov.iq     :الربيد االلكرتوين

 www.basra.gov.net      :العدد:      ب/ 1917                                                                                   املوقع االلكرتوين
التاريخ:2015/9/17

ت�ر محافظ�ة الب�رة / مديري�ة العق�ود 
الحكومية أن تعلن عن اعالن الوجبة )24( لسنة 
2015 مناقص�ة رقم )9/بلدي�ة( لعام 2015 
والخاصة بقطاع البلدي�ة ضمن تخصيصات  
)برنامج تنمية األقاليم لسنة 2015 ( مرشوع 
)تنفيذ البنى التحتية املتبقية  ملناطق متفرقة 
يف املركز)ش�عبة الرب�اط و الخورة((وبكلفة 
مليار  )40,253,090,400(اربعون  تخمينية 
ومائتان وثالث وخمسون مليون وتسعون أف 
واربعمائ�ة دينار عراق�ي  فقط ال غري وبمدة 
تنفي�ذ )365يوم تقويم�ي( الدرجة والصنف 
املطلوبة هي )الدرجة املمتازة,الصنف انشائية 

()وبعرض فني(رقم تبويب املرشوع
الراغب�ن  فع�ى   ،)2  ,5  ,5  ,4  ,16  ,43  ,3(
م�ن ال�رشكات األجنبي�ة واملحلي�ة  من ذوي 
محافظ�ة  مراجع�ة  واالختص�اص  الخ�رة 
الب�رة  )مديرية العقود الحكومية/ قس�م 
التعاق�دات( الكائن يف بناي�ة ديوان املحافظة 
لرشاء مستندات املناقصة )التندر( بسعر غري 
قاب�ل للرد  ق�دره )300 إلف دين�ار عراقي (

اعتبارا من يوماالحد املصادف 9/20 /2015 
علما انه س�يعقد مؤتمر خاص باإلجابة عى 
استفسارات املشاركن يف املناقصة بمقر ديوان 
محافظة البرة- مديرية العقود الحكومية 
الساعة الحادية عرشصباحاً  حسب التوقيت 
املح�ي ملحافظة البرة م�ن يوم )الخميس( 
املص�ادف 2015/10/15  علما إن آخر موعد 
إليداع العطاءات الساعة الثانية ظهراً من يوم 
)االربعاء( املص�ادف 10/21 /2015بتوقيت 
محافظ�ة الب�رة املح�ي وبحض�ور ممثي 
ال�رشكات املتقدمة خالل ف�رة الفتح عى أن 
يتضم�ن العطاء املق�دم ثالثة ظ�روف داخل 

ظرف واحد  تحتوىعى ما يي:

Basra Governorate / Directorate of 
government contracts is Pleased to announce  
the group )24( of 2015 of tender  )9/ 
municipality ( for 2015 of the municipality  
sector of)regions development program for 
2015( project)construction of  the remained 
infrastructure for several regions in the 
center )division of Al-Ribat& Al-khora((     
with an estimated cost )40,253,090,400(
IQDand completion time is )365 
days calendar ( the required grade 
and classification are )thegrade/
excellent, class/construction()Tech.
specification ( and classification number 
is )2,5,5,4,16,43,3( Thus, the  interested 
specialized   foreign and local  companies 
who should attend  the Governorate of 
Basra )Directorate of government contracts 
/Contracts Department( located in the 
governorate office  to  purchase of tender 
documents  at a non-refundable price )300, 
000(IQD )three hundred  thousand IQD(
starting from Sunday20/9/2015, noting 
that a special conference will be held to 
respond bidders' questions at the governorate 
office- directorate of government contracts 
ateleven o'clock 11:00 AM  Basra local time 
onThursday15/10/2015.
The bids submitting closing date will be on 
Wednesday21 /10/ 2015  at 2:00 pm Basra 
local time, the bids must be submitted by 
authorized person. The bid  must be in must 
be submitted as one envelop contain three 
envelops, each one of these three should 
contain the Documents as the following:-
1 - envelope includes commercial offer  
original+ 2 colored copies 

www.almustakbalpaper.net

اعالنات18  العدد )1053(  األحد 20 آيلول 2015



ظ�رف يتضم�ن الع�رض التج�اري أصيل   -1
+2نسخ ملونة 

ظرف يتضمن العرض الفني أصيل +2نسخ   -2
ملونة

املستمس�كات  كاف�ة  يتضم�ن  ظ�رف   -3
املطلوبة

رشوط التقديم:
تأمين�ات  العطاءبتقدي�م  مق�دم  يلت�زم   -1
أوليةبمبل�غ مقطوع بنس�بة1% م�ن الكلفة 

التخمينية قدره 
 )402,530,904(اربعمائ�ة واثن�ن ملي�ون 
وخمس�مائة وثالثون الفاً وتسعمائة واربعة 

دينار عراقي وفق التايل 
أ - موجه إىل الطرف األول /محافظة البرصة/

مديرية العقود الحكومية 
ب -يذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية 
ت -ان ال يكون خطاب الضمان مرشوطا 

ث -ان يدفع حن الطلب 
ج -ان يك�ون ع�ى ش�كل خطاب ضم�ان أو 

سفتجة أو صك مصدق 
ح -ان يكون نافذا إىل ما بعد انتهاء مدة نفاذية 
العط�اء املحدد يف وثائ�ق املناقصة و التي يتم 
تمديده�ا بمدة ال تقل عن 28 يوما صادر من 
مرصف معتمد من عم�وم محافظات العراق 
ال تقبل إيأوراق تجارية عند تقديم العطاءات 
خ -ال يقبل إي عذر بشان تأخري دفع التأمينات 

أعاله
يجب أن يكون املتقدم لرشاءأوراق املناقصة   -2
وكذلك مقدم العطاء إما املدير املفوض للرشكة 
أو حاصل ع�ى توكيل أو تخويل رس�مي من 

الرشكة .
تقدي�م الكفاءةاملاليةم�ن خ�الل تقدي�م   -3
الحسابات الختاميةللرشكةللسنوات الخمس 
األخ�رية )مربحة(  مص�ادق عليه�ا من قبل 
الس�فارة  قانون�ي ومؤي�دة م�ن  محاس�ب 
وللس�نتن  األجنبي�ة(  العراقية)لل�رشكات 

االخريتن مربحة )للرشكات املحلية(.

2 – Envelope includes the technical offer 
original+ 2 colored copies
3 – Envelope includes all the required 
documents
Submitting conditions:
1- a bidder is committed to submit  a bid 
bond of 1% which is equal to the estimated 
cost of )402,530,904( IQD, as follows
a-   addressed to Basra Governorate /
Contracts  Directorate
b- the name and  number of  the specified  
tender
should be mentioned .
c- The letter of Credit should be 
unconditioned
d-It should be paid when requested
e-The bid bond should be submitted as  a 
letter of credit , bank check  or certified 
check issued from a certified bank.
f-The expiry date of the this bond should be  
after the validity of the specified tender bid 
that issubject to be  extended for no less than 
28 days, this bond should be  issued from a 
certified bank for all Iraq provinces .
g- Any bank statement would  not be accepted 
when submitting the bids
h- any apology for delaying  the pay of  the 
above  insurances would not be accepted
2- The bidder must be either the authorized 
manager of the company or someone  having 
authorization of the company.
3- presenting  the financial capability  of 
the company )local or foreign(   through the 
presentation of the financial statement  of the 
company for the last five years )profitable(  
certified by a credited auditors   and certified 
by  the Iraqi embassy.
1-The bidder is committed to present what 
proves the financial capability  as follows :
a. The capital money of the company
b. b-The value of assets
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يلت�زم املش�رك بتقديم مايثب�ت الكفاءة   -4
املالية له  وكما   ييل:

أ -رأس مال الرشكة التأسييس 
ب -قيمة املوجودات الثابتة
ج- مصادر تمويل الرشكة

تقديم )شهادة التأسيس، عقد التأسيس،   -5
النظام الداخيل للرشكة( وحسب طبيعة العمل 
املعلن عنه مصدقة وف�ق القانون عند تقديم 

العطاء )نسخة ملونة عدد 2( .
تقدي�م األعم�ال ) املماثلة لكاف�ة االعمال   -6
املذك�ورة ضم�ن املرشوع ( من خ�ال تقديم 
قائم�ة مفصلة باألعمال التي ق�ام بتنفيذها 
م�ع بيان الجه�ة التي قام بالعمل لحس�ابها 
ويعتمد يف ذلك عىل الكتب الرسمية الصادرة من 
الجهات الحكومية التي تؤيد القيام باألعمال 
املحال�ة أو املنجزة عىل حس�ب حالته وتكون 
بم�ا ال يقل عن ثاثة اعمال ك�حد ادنى خال 
الخمس سنوات االخرية مصدقة من السفارة 
العراقية يف بلد التنفيذ وبكلفة ال تقل عن %80 

من كلفة املناقصة اعاه . 
حجم االلتزام املايل :   -7

أ-  من خال تقدي�م قائمة مفصلة باألعمال 
التي يقوم بتنفيذها حاليا والتي لم تنجز بعد 
عند تقديم العطاء والجهة التي يقوم بالعمل 
لحس�ابها,وتقديم االي�رادات املالية املتحققة 

منها .
ب-تقدي�م االي�رادات املالي�ة املتحقق�ة م�ن 
املش�اريع املنجزة  ال تقل عن  نسبة 80% من 

الكلفة التخمينية لهذا املرشوع أي ال تقلعن
)  32,202,472,320( دين�ار عراق�ي خ�ال 

سنتني االخريتني .
تقديم ما يؤي�د الكفاءة بالتنفيذ مع بيان   -8
مؤه�ات الجه�از الفن�ي واملع�دات واآلليات 

التخصصية
تقدي�م جدول تق�دم عم�ل أويل للمرشوع   -9
عىل أن يت�م تقديم جدول عم�ل تفصييل بعد 

c. c-The company's funding resources
2-presenting  )certificate of registration , 
registration  contract, the constitution  of 
the company( according to the nature of 
the announced work certified according to 
law when submitting the tender )2 colored 
copies (
3-provide the similar implemented works 
through providing a detailed list of the 
works which he implemented with referring 
to the party for which he worked, depending 
on the official letters issued by government 
authorities thatcertify the implemented 
or awarded works in the same number 
of the housing units during the last five 
years certified by the Iraqi embassy in the 
implementing country,  with cost which is no 
less than 80%of cost of tender above  .
4-The total amount of the financial 
commitment through providing a detailed list 
of thecurrentprojects that are not completed 
yet and the clients and the Authorities that 
own the projects when submitting the bid,on 
the conditionthat the financial incomes of 
these projects should be no less than80% 
of estimated cost of the  current projects 
)32,202,472,320(IQD through last two 
years .
5-presenting what provide implementation 
efficiency ,the technical qualifications , 
equipment, and the specialized machines
6- Presenting a preliminary time schedule 
of work progress on the condition that a 
detailed work schedule should be presented 
after starting the project for assurance.
7-In case of  sharing of more than one 
bidder in presenting a tender to perform the 
contract, both parties would be responsible 
for the project on the condition of presenting 
the joint venture contract would be issued 
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املبارشة باملرشوع لغرض املصادقة عليه.

10-يف حالة اشرتاك أكثر من مقاول  يف تقديم 
عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم 
تضامني�ة تكافلي�ة يف ذلك لتنفي�ذه عىل أن 
يق�دم عقد مش�اركة مصادق علي�ه أصوليا 
م�ع العطاء م�ع تقديم كافة املستمس�كات 

املطلوبة للرشكتني
11-تقدي�م حركة مرصفية من قبل الرشكة 
املنف�ذة ) حرك�ة أموال الرشك�ة يف املصارف 

لستة أشهر األخرية ( 
12-تقديم قرص ) CD ( يحتوي عىل جميع 
األوراق واملستمس�كات املقدم�ة م�ن قب�ل 

الرشكة
13-تقديم كافة املستمسكات باللغة العربية 

و اللغة االنكليزية .
14-تقدي�م جميع الوثائق الخاصة بالرشكة 
مخولي�ه  أو  ووكالءه  املف�وض  وبمديره�ا 
مرتجمة إىل العربية ومصدقة من قبل مرتجم 

قانوني معتمد وكذلك من السفارة العراقية
15-تلتزم الرشكة أو املقاول بتقديم رشكات 
تصاميم يف كافة مجاالت العمل يف الش�وارع 
من بنى تحتية وطرق ومناظر طبيعية ...(يف 
حالة كون الرشكة منفذة فقط ويقدم أيضا 
عقد رشاكة او اتفاق مشاركة بني الرشكة أو 
املق�اول والرشكات املصممة مع كافة أوراق 
التأس�يس والحس�ابات الختامية للس�نوات 
الخمس األخ�رية )مربحة( للرشكة املصممة 
مصدقة أصوليا من السفارة العراقيةاذا كان 
املصمم اجنبي , وحسابات ختامية للسنتني 
االخريت�ني )مربح�ة ( اذا كان املصمم محيل 
16-تقديم كافة املخططات وجداول الكميات 
األولية مفصلة ومس�عرة رقماً وكتابة ولكل 
فق�رة عىل حدة باإلضاف�ة إىل املبلغ اإلجمايل 

للمناقصة. 
17-ال يجوز ملقدم العطاء شطب أي بند من 
بنود مس�تندات املناقصة أوأج�راءأي تعديل 

with the bid and presenting all the required 
documents for both companies .
8-present a cash flaw of the implementing  
company  of the  company )the cash flaw 
should be for  the last six months(
9-submit  a CD containing all the documents 
presented by the company
10-All the documents of the company 
should be submitted in Arabic and English 
languages.
11-All the documents of that are related 
to theCompany, the Manager of the 
Company, authorizedmanger, his agents 
or authorized people should be translated 
into Arabic language and certified by 
accredited translator andcertifiedby  the 
Iraqi embassy.
12-The company should submit a 
specialized designers in all field of works 
)infrastructure, traffic or roads, landscape, 
hardscape …etc.(  , a joint venture contract 
between the company or the contractor 
and the designing companies with all the 
registration documents and the financial 
statement for the last five years )profitable( 
for the company      certified from the Iraq 
embassy( in case of foreign  designer and 
estimated calculations for the last two years 
)gain( in case of local designer  
13-The bidder has to submit 
all the preliminary designs 
anddetailedpricedBOQs )in numbers and 
written( for each item in addition to the 
total amount of the tender.
14-The bidder is not allowed to delete or 
amend any item of the tender.
15-The company has to submit the project 
staff structure, showing thenames of the 
project manager, designs manager, the 
procurement manager, quality assurance 
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فيها مهما كان نوعه.

18-تلتزم الرشكة بتقديم هيكل فريق املرشوع 
التصاميم,  مدير  املرشوع,  مدير  وأسماء 
الجودة,  ضمان  برنامج  املشرتيات.  مدير 
باإلضافةإىل  مع وصف خرباتهم وكفاءاتهم 

االختصاصات األخرى.
بالعمل ملدة 24 ساعة يف  19-تلتزم الرشكة 

اليوم عىل ثالث وجبات عمل 
مالحظة /عىل مقدمي العطاءات مراعاة ما 

ييل:-
* يتم توقيع العقد خالل )14 يوم( بعد تبليغ 

املقاول بكتاب اإلحالة .
* كل رشط أو تحفظ يخالف ما ورد بمستندات 

املناقصة ال يعتد به.
* االلتزام بتقديم رقم الحساب الجاري بعد 
اإلحالة ليتم تضمينه يف متن العقد )مصارف 

عراقية معتمدة(.
إىل  والتعاقد  املناقصة  إجراءات  تخضع   *
 )2( رقم  الحكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات 
وزارة  من  الصادرة  2014والضوابط  لسنة 
التخطيط ورشوط املقاولة إلعمال الهندسة 
العراقية  والقوانني  التعليمات  املدنية وكافة 

النافذة.
املتقدمة عند تقديم  إلزام كافة الرشكات   *
العطاء االحتفاظ  بنسخ أخرى وذلك لألغراض 

التدقيقية.
الفحوصات  كلفة  بتحمل  الرشكة  تلتزم   *
املقاولة)الناجحة  تتطلبها  التي  املختربية 
والفاشلة بالفحص املختربي ( ويلتزم املقاول 
بتقديم شهادة فحص عاملية ويتحمل تكاليف 
املخصص  املوقع  إىل  وإيصالها  املواد  نقل 

للعمل.
* للدائرة الحق يف إلغاء املناقصة يف أي مرحلة 
من مراحلها قبل اإلحالة وعدم إجراء املفاضلة 
وحسب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق 
للمشرتكني يف املناقصة املطالبة بأي تعويض 

جراء ذلك.

program and describing their experiences 
and efficiencies in addition to the other 
specializations.
16- The company has to work for 24 hours 
per a day divided on three shifts
Note/ the bidders  should take the following 
in to consideration  :
The contract is to be signed in )14 days' 
time( after notifying the contractor of the 
awarding letter.
.Any condition or reservation that contradicts 
with the tender items is not applicable.
.The bidder should submit the current account 
number of the company immediately after 
the awarding in order that will be included 
in the contract )accredited Iraqi banks(.
.The tender and contracting procedures are 
subjected to the instructions of government 
contracts )2( 2014  , the instructions issued 
by the Ministry of Planning , all  contracting 
conditions of civil engineering works  and all  
the Iraq valid instructions and  laws .
.All the bidders, when submitting bids, should 
keep another copies for auditory purposes.
.The company is committed to pay the cost of the 
laboratory tests that are required)succeeded 
& failed  in the laboratory test (    . Also, 
the contractor is committed to present a 
global test certificate and paying the costs 
of transferring and delivering the materials 
to the work specified location.
.The governorate of Basra has the right 
to cancel the tender at any stage before 
the awarding, without making superlative 
accordingto the public interestrequirements. 
The bidder has no right to ask for any 
compensation.
.The bidder has to submit all his contacts 
details )company website contact person 
Email, phone number( in the bidding 
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* عىل مقدم العطاء بيان املوقع االلكرتوني 
رقم  االلكرتوني  الربيد  العطاء  وثائق  يف 
واسم  عنوان الشخص املسؤول عىل متابعة 

االستفسارات التي تخص العطاء.
* تلتزم الرشكات املقاولة برضورة مراجعة 
التجارة  ووزارة  التخطيط  وزارة  من  كل 
تكييف  لغرض  الرشكات  مسجل  /دائ��رة 
جاء  ما  وفق  والقانونية  املالية  أوضاعهم 
لسنة   )3( رقم  املقاولني  تصنيف  بتعليمات 
2009.بالنسبة للرشكات املحلية والضوابط 

الخاصة بالنسبة للرشكات األجنبية
الطرفني تكون  نزاع بني  يف حالة حصول   *
القوانني واملحاكم العراقية هي الجهة املخولة 

لحل النزاع.
* أن يكون العرض نافذ حسب ما ورد فيح) 

1( من الفقرة ) 3( رشوط التقديم 
أجور  املناقصة  علية  ترسو  من  يتحمل   *

النرش واإلعالن 
* إذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية 
يكون موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي لليوم 

الذي ييل يوم العطلة
* تلتزم الرشكة بمدة تنفيذ املرشوع  املحددة 
اقل من  إال يف حالة تقديمها مدة  اإلعالن  يف 

املدة املحددة يف اإلعالن
* يف حالة طلب تمديد فرتة اإلعالن من قبل 
احد الرشكات يكون تقديم طلب التمديد قبل 

سبعة أيام من تاريخ غلق املناقصة 
تدفع مستحقات الطرف الثاني  بالدينار   *

العراقي 
العربية  اللغة  بني  املعنى  اختالف  حال  يف   *

واللغة االنكليزية تعتمد اللغة العربية
تجديد  املناقصة  عليه  ترسو  من  يتحمل   *

خطاب الضمان  .

documents.
.The contracted companies are committed to 
attend to the Ministry of Planning and the 
Ministry of Trade/ the office of companies' 
registration for illustrating their financial and 
legal situations according to the instructions 
of contractor's classification number )3( for 
2009 for the local companies and special 
instructions for foreign companies.
.In case of any dispute between the two 
parties, Iraqi laws and courts are the 
authorized party to solve the dispute.
.The bid should be valid as stated in –f- )1( 
of item  )3(
.the bidder for which the tender is awarded 
should  pay the  cost  of publishing and 
advertising
.If the bid closing  date is in an official holiday, 
the next working day   will be  the closing 
date to receive  the bids
.The company is committed to 
projectimplementationtimewhich is 
specified  in the announcement, except in 
the case when presenting a time less than 
the time specified in the announcement
.In case of request for extending the 
announcement time via one of the companies, 
the request should be submitted before seven 
days of the tender closing date.
.Second party payments will be paid in Iraqi 
Dinar )IQD(.
.In case of the difference in meaning between 
Arabic and English, the meaning of Arabic 
language will beconsidered.
.and receiving the project Categorization
.the bidder for which the tender is awarded 
should renew the letter of credit .

رئيس مهندسني
احسان عبد اجلبار اسامعيل

مدير العقود احلكومية

Engineers chlef
Ihsan A. Ismaeel

Director of Government contracts
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وزارة الدفاع

دائرة املستشار القانوني العام
املحكمة العسكرية الخامسة

اعالن حكم 8
اىل املحكومني الغائبني املدرجة اس�مائهم ادناه ملا كنتم محكومني غيابيا وفق املادة 33/اوال العقوبات العس�كري رقم 19 لس�نة 2007 املعدل وبما 
ان محل اقامتكم مجهول لذا اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية عىل ان تحرضوا امام املحكمة العس�كرية الخامس�ة خالل مدة )ثالثة اش�هر( من 
تاريخ نرش هذا االعالن وعند عدم حضوركم سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية استنادا ألحكام املادة 243 من قانون اصول املحاكمات الجزائية 

رقم 23 لسنة 1971.

وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوني العام

املحكمة العسكرية الخامسة
اعالن حكم 10

اىل املحكومني الغائبني املدرجة اس�مائهم ادناه ملا كنتم محكومني غيابيا وفق املادة 33/اوال العقوبات العس�كري رقم 19 لس�نة 2007 املعدل وبما 
ان محل اقامتكم مجهول لذا اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية عىل ان تحرضوا امام املحكمة العس�كرية الخامس�ة خالل مدة )ثالثة اش�هر( من 
تاريخ نرش هذا االعالن وعند عدم حضوركم سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية استنادا ألحكام املادة 243 من قانون اصول املحاكمات الجزائية 

رقم 23 لسنة 1971.

وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوني العام

املحكمة العسكرية الخامسة
اعالن حكم 9

اىل املحكومني الغائبني املدرجة اس�مائهم ادناه ملا كنتم محكومني غيابيا وفق املادة 33/اوال العقوبات العس�كري رقم 19 لس�نة 2007 املعدل وبما 
ان محل اقامتكم مجهول لذا اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية عىل ان تحرضوا امام املحكمة العس�كرية الخامس�ة خالل مدة )ثالثة اش�هر( من 
تاريخ نرش هذا االعالن وعند عدم حضوركم سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية استنادا ألحكام املادة 243 من قانون اصول املحاكمات الجزائية 

رقم 23 لسنة 1971.

خالصة الحكم: اصدرت املحكمة باسم الشعب الحكم االتي :
1 � الحبس الش�ديد ملدة )س�نة واح�دة( وفق املادة 33/اوال من ق.ع.ع رقم 19 لس�نة 2007 املعدل وبداللة املادة 79 م�ن قانون اصول املحاكمات 

الجزائية العسكري رقم 30 لسنة 2007
2 � تنف�ذ بحقه عقوبة الحبس اعاله اعتبارا من تاريخ القاء القبض عليه او تس�ليم نفس�ه  نادما بع�د مراعاة احكام املادة 243 من قانون اصول 

املحاكمات الجزائية رقم 23  لسنة 1971.
3 � من�ح الح�ق للموظفني العمومي�ني بالقاء القبض عليه اينما وجد وال�زام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باالخبار عن محل اختفائه اس�تنادا 

الحكام املادة 82 من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 30 لسنة 2007
العقيد الحقوقي 
رئيس املحكمة العسكرية الخامسة

وزارة الدفاع
   دائرة املستشار القانوني العام

املحكمة العسكرية  الخامسة      
 إعالن 18 

اىل املتهم�ني الغائب�ني املدرجة أس�مائهم أدناه والس�اكنني يف العناوين املؤرشة إزائهم ملا كنت�م متهمني وفق املواد القانونية   م�ن قانون العقوبات 
العسكري رقم 19 لسنة 2007 املعدل والقضايا املبينة ازاء اسم كل واحد منكم  وبما ان محل إقامتكم مجهول لذا اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية 
عىل ان تحرضوا أمام املحكمة العسكرية الخامسة  خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن  وعند عدم حضوركم سوف تجري محاكمتكم 
غيابيا وإعطاء الحق للموظفني العموميني بإلقاء القبض عليكم وإلزام كل ش�خص يعلم بمحل اختفائكم   ان يخرب الجهات العس�كرية   اس�تنادا  

للمادة  81 من قانون أصول املحاكمات الجزائية العسكرية رقم 30 لسنة 2007.

العقيد الحقوقي
 رئيس املحكمة العسكرية الخامسة

خالصة الحكم: اصدرت املحكمة باسم الشعب الحكم االتي :
1 � الحبس الش�ديد ملدة )س�نة واح�دة( وفق املادة 33/اوال من ق.ع.ع رقم 19 لس�نة 2007 املعدل وبداللة املادة 79 م�ن قانون اصول املحاكمات 

الجزائية العسكري رقم 30 لسنة 2007
2 � تنف�ذ بحقه عقوبة الحبس اعاله اعتبارا من تاريخ القاء القبض عليه او تس�ليم نفس�ه  نادما بع�د مراعاة احكام املادة 243 من قانون اصول 

املحاكمات الجزائية رقم 23  لسنة 1971.
3 � من�ح الح�ق للموظفني العمومي�ني بالقاء القبض عليه اينما وجد وال�زام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باالخبار عن محل اختفائه اس�تنادا 

الحكام املادة 82 من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 30 لسنة 2007
العقيد الحقوقي 
رئيس املحكمة العسكرية الخامسة

خالصة الحكم: اصدرت املحكمة باسم الشعب الحكم االتي :
1 � الحبس الش�ديد ملدة )س�نة واح�دة( وفق املادة 33/اوال من ق.ع.ع رقم 19 لس�نة 2007 املعدل وبداللة املادة 79 م�ن قانون اصول املحاكمات 

الجزائية العسكري رقم 30 لسنة 2007
2 � تنف�ذ بحقه عقوبة الحبس اعاله اعتبارا من تاريخ القاء القبض عليه او تس�ليم نفس�ه  نادما بع�د مراعاة احكام املادة 243 من قانون اصول 

املحاكمات الجزائية رقم 23  لسنة 1971.
3 � من�ح الح�ق للموظفني العمومي�ني بالقاء القبض عليه اينما وجد وال�زام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باالخبار عن محل اختفائه اس�تنادا 

الحكام املادة 82 من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 30 لسنة 2007
العقيد الحقوقي 
رئيس املحكمة العسكرية الخامسة
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وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوني العام

املحكمة العسكرية  الخامسة     
إعالن 19 

اىل املتهمني الغائبني املدرجة أس�مائهم أدناه والس�اكنني يف العناوين املؤرشة إزائهم ملا كنتم متهمني وفق املواد القانونية  من قانون العقوبات العس�كري رقم 19 لسنة 2007 املعدل والقضايا 
املبينة ازاء اس�م كل واحد منكم  وبما ان محل إقامتكم مجهول لذا اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية عىل ان تحرضوا أمام املحكمة العس�كرية الخامس�ة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ 
نرش هذا اإلعالن   وعند عدم حضوركم س�وف تجري محاكمتكم غيابيا وإعطاء الحق للموظفني العموميني بإلقاء القبض عليكم وإلزام كل ش�خص يعلم بمحل اختفائكم   ان يخرب الجهات 

العسكرية   استنادا  للمادة  81 من قانون أصول املحاكمات الجزائية العسكرية رقم 30 لسنة 2007.

وزارة الدفاع
   دائرة املستشار القانوني العام
املحكمة العسكرية  الخامسة     

إعالن 20 
اىل املتهمني الغائبني املدرجة أسمائهم أدناه والساكنني يف العناوين املؤرشة إزائهم  ملا كنتم متهمني وفق املواد القانونية  من قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 املعدل والقضايا 
املبينة ازاء اس�م كل واحد منكم  وبما ان محل إقامتكم مجهول لذا اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية عىل ان تحرضوا أمام املحكمة العس�كرية الخامس�ة  خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ 
ن�رش هذا اإلعالن وعند عدم حضوركم س�وف تج�ري محاكمتكم غيابيا وإعطاء الحق للموظفني العموميني بإلقاء القبض عليكم وإلزام كل ش�خص يعلم بمحل اختفائكم  ان يخرب الجهات 

العسكرية   استنادا  للمادة  81 من قانون أصول املحاكمات الجزائية العسكرية رقم 30 لسنة 2007.

العقيد الحقوقي

رئيس املحكمة العسكرية الخامسة

العقيد الحقوقي
 رئيس املحكمة العسكرية الخامسة

تعلن الرشكة العامة الدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية لتاجري املشيدات املدرجه ادناه يف محافظة )النجف االرشف( يف اليوم )الثالثني( تبدا اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعالن وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة 
املرقم )21( لسنة 2013 والرشوط التي يمكن الحصول عليها من قسم الرشكة اعاله لقاء مبلغ )5000( دينار غري قابلة للرد.

فعىل الراغبني الحضور يف الساعة الحادية عرش يف قسم الرشكة يف محافظة )النجف االرشف( عىل ان يقدم املزايد كتاب يؤيد براءة ذمته من الرضيبة وهوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن )النسخ االصلية( 
ويدفع التامينات القانونية البالغة 20% مرضوبا يف عدد سنني العقد بصك مصدق وكذلك يتحمل الناقل فرق البدلني يف عدد سنني العقد   ويف حالة مصادفة  موعد املزايدة عطلة رسمية تجري املزايدة يف اليوم التايل .

يدفع بدل االيجار عىل شكل قسط واحد لكل سنه

الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص
اعالن رقم )12893(قسم االمالك والعقارات

عبد اهلل لعيبي باهض
املدير العام

مدة االيجارتاميناتاسم العقارت

سنة واحدة81,000 الف دينارغرفة رقم )1( يف مراب النجف الجنوبي1

=132,000 الف دينارمقهى رقم )4( يف مراب النجف الجنوبي2

=99,000 الف دينارمحل رقم )5( يف مراب النجف الجنوبي3

سنتان1,998,000 مليون ديناردورة مياه رقم )3( يف مراب النجف الجنوبي4

سنة واحدة51,840 الف ديناركشك رقم )2( يف مراب النجف الجنوبي5

=102,240 الف ديناركشك رقم )4( يف مراب النجف الجنوبي6

سنة واحدة )لكل كشك( 50,000 الف ديناراالكشاك رقم )10/9( يف مراب النجف الجنوبي7

سنة واحدة93,600 الف ديناركشك رقم )12( يف مراب النجف الجنوبي8

=74,880 الف ديناركشك رقم )13( يف مراب النجف الجنوبي9

سنتان196,992 الف دينارفرن صمون   يف مراب النجف الشمايل 10

سنة واحدة54,720 الف دينارمقهى رقم )2(   يف مراب النجف الشمايل 11

سنتان )لكل محل ( 186,048 الف دينارمحالت رقم )2/1( يف مراب النجف الشمايل 12

سنة واحدة71،136 الف  دينارمحل رقم )4( يف مراب النجف الشمايل 13

=59097,6 الف دينارمحل رقم )11( يف مراب النجف الشمايل 14

مدة االيجارتاميناتاسم العقارت

=86,400 الف دينارمحل رقم )19( يف مراب النجف الشمايل 15

16
دورة مياه رقم )2( يف مراب النجف الشمايل 

سنتان1,820,160 مليون دينار

سنتان )لكل محل (160,040 الف دينارمحالت رقم )2/1(   يف مراب الكوفة 17

سنتان288,000 الف دينارمحل رقم )4( يف مراب الكوفة18

=329,400 الف دينارمحل رقم )9( يف مراب الكوفة19

=90,000 الف دينارمحل رقم )12( يف مراب الكوفة 20

=135,000 الف ديناردوره مياه يف مراب الكوفة21

سنة واحدة72,000 الف دينارمحل رقم )44( يف مراب النجف الداخيل22

=78796,8 الف دينارمقهى يف مراب العباسية23

=61,200 الف دينارمحل رقم )2(يف مراب العباسية 24

=78796,8 الف ديناردوره مياه يف مراب العباسية25

سنة واحدة )لكل محل(50,000محل رقم )2/1( يف مراب املشخاب26

سنة واحدة72,000 الف دينارمحل رقم )3( يف مراب املشخاب27

=57,600 الف دينارمطعم يف مراب الحرية28

=57,600 الف ديناردورة مياه يف مراب الحرية29
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النوارس يتعادل مع نفط اجلنوب والطلبة خيطف فوزا مهام من الكهرباء 
يف اجلولة الثانية من الدوري املمتاز

حض�ور  ووس�ط  كب�رة  مب�اراة  يف 
جماهري غفر تقاسم فريقي الزوراء 
و مضيفه نفط الجنوب نقاط املباراة 
الت�ي جمع�ت بينهم�ا مس�اء، أمس 
الس�بت، ع�ى ملعب نف�ط الجنوب يف 
البرصة بتعادلهما بهدفني لكل منهما 
،يف انطالق مباريات الجولة الثانية من 

منافسات الدوري املمتاز ". 
ب�دأ نفط الجن�وب املباراة بق�وة أمام 
ال�زوراء معتم�دا ع�ى عام�ي األرض 
الق�وة يف  والجمه�ور وترج�م ه�ذه 
الدقيق�ة الثالث�ة من انط�الق صافرة 
البداي�ة به�دف لالعبه فيص�ل كاظم 

معلنا تقدم الفريق البرصي".
لم يقف العبو ال�زوراء مكتويف األيدي 
أم�ام اندف�اع الفريق املضي�ف لردوا 
بقوة بعد مرور ثالث دقائق فقط عى 
تس�جيل نفط الجنوب ه�دف التقدم 
ع�ن طري�ق املح�رف الس�وري عدي 

جفال معلنا التعادل للنوارس".
تواصل الضغط م�ن الفريقني للظفر 
بهدف التقدم ويف الدقيقة 26 من زمن 
الشوط األول استطاع الفريق البرصي 
م�ن هز ش�باك الن�وارس ع�ن طريق 
العبه باس�م عي حس�ن معلن�ا تقدم 

نفط الجنوب مرة أخرى".
لم تش�هد الدقائق املتبقية من الشوط 
األول أي جدي�د بالرغ�م من محاوالت 
الفريقني لينتهي الشوط بتقدم فريق 

نفط الجنوب بهدفني لهدف".
ويف الشوط الثاني دفع الفريقان بكل 
قوتهما م�ن اجل تعدي�ل النتيجة من 
جان�ب النوارس واملحافظ�ة عليها أو 
تعزيزها من قبل نفط الجنوب وتوالت 

الفرص الضائعة للفريقني ".
ويف الدقيقة 61 من عمر املباراة تمكن 
ال�زوراء من تعدي�ل النتيجة عن طرق 
العبه مهند عبد الرحي�م معلنا تعديل 

النتيجة لفريقه".
ه�دأت املب�اراة نس�بياً ب�ني الفريقني 
فيما تبقى من دقائقها ولم تشهد اي 

ترجمة حقيقية لتعزيز النتيجة".
أطل�ق الحك�م صافرته معلن�ا نهاية 
اللق�اء ليعود الن�وارس بنقطة ثمينة 

من الفريق الصعب نفط الجنوب".
ويف مباراة أخرى "تمكن فريق الطلبة 
م�ن تحقي�ق ف�وزاً مهماً ع�ى فريق 
الكهرب�اء يف مباراتهم�ا الت�ي ج�رت 
بينهما أمس عى ملعب القوة الجوية 
يف بغ�داد ضم�ن منافس�ات الجول�ة 
الثاني�ة ل�دوري الكرة املمت�از عندما 

تغلب عليه بثالثة أهداف لواحد".
يف املب�اراة الطلب�ة الت�ي ش�ارك فيها 
الالع�ب يونس محمود أساس�يا حيث 
قدم الفريق أداء جيدا توجه بتس�جيل 
ثالثة أهداف مقابل هدف واحد لفريق 
الكهرباء، وج�اءت أهداف الطلبة عن 
طريق الالع�ب عبد القادر طارق الذي 

سجل هدفني ويارس عبد املحسن."
وعى نفس الصعيد "عاد فريق النفط 
م�ن محافظة ميس�ان خ�ارسا أمام 
نفط ميس�ان به�دف نظي�ف بعد أن 
أضاع ركل�ة جزاء عن طري�ق الالعب 
مصطف�ى ج�ودة، فيما حق�ق فريق 
دهوك ف�وزا صعبا عى أرض�ه بثالثة 
أهداف لهدف�ني أمام فريق الس�ماوة  

العائد اىل األضواء".
ويف مب�اراة أخ�رى فاز حام�ل اللقب 
نف�ط الوس�ط ع�ى مضيف�ه الكرخ 

بهدف نظيف سجله أمر صباح.

المستقبل العراقي/ عادل الالمي

منتخب الناشئني يفوز عىل قطر ويتصدر جمموعته

عبطان يثّمن املوقف االجيايب لألندية التي وافقت عىل تفريغ 
العبيها ملنتخب الشباب

ف�از املنتخب العراقي للناش�ئني بكرة الق�دم عى صاحب 
االرض قطر يف تصفيات كأس آسيا للمجموعة الثالثة التي 

تضم ايضا طاجكستان وتركمانستان.
وافتت�ح التس�جيل للمنتخب العراقي ع�الء عدنان برضبة 
رائعة يف الدقيقة 22 من الشوط االول للمباراة التي اقيمت 

عى ملعب سباير يف العاصمة الدوحة.
وكان املنتخ�ب العراقي يف الزي االبيض الكامل هو االفضل 
واالخطر يف اغلب اح�داث اللقاء مع قطر الذي ارتدى الزي 
االرجواني.وحرض املباراة نجم برش�لونة السابق واملنتخب 
االس�باني تشايف هرنانديز الذي انتقل هذا املوسم اىل نادي 

السد القطري بعد اعتزاله العام املايض من الربسا.
يش�ار اىل ان منتخب العراق للناش�ئني فاز االربعاء املايض 

ع�ى نظ�ره طاجكس�تان بثالثة اه�داف مقاب�ل هدف، 
وبالف�وز عى قطر فقد تصدر الع�راق عى فرق مجموعته 
الثالثة برصيد س�ت نقاط .وس�يواجه الع�راق اليوم االحد 
تركمانس�تان فيم�ا يلتقي بنف�س الي�وم والتوقيت قطر 

وطاجكس�تان يف ختام تصفي�ات املجموعة.وهذه 
التصفي�ات ه�ي مؤهلة لنهائي�ات كاس العالم 

تحت سن 16 عاماً.

 
 ثّمن وزير الشباب والرياضة السيد عبد الحسني عبطان املواقف 
االيجابي�ة لألندية التي ابدت اس�تعدادها للتع�اون مع االتحاد 

العراق�ي لكرة الق�دم ومدرب منتخ�ب الش�باب واملوافقة عى 
تفري�غ العبيها لاللتح�اق بتدريبات منتخب الش�باب الذي تنتظره 

استحقاقات خارجية .وكان وزير الشباب والرياضة قد اجرى اتصاالت هاتفية مع عدد 
م�ن االندية الرياضية ومنه�ا ناديا الزوراء وامليناء وتباحث معه�ا قضية تفريغ الالعبني 
والس�ماح لهم بااللتحاق باملنتخب الشبابي كجزء من االلتزام تجاه منتخب يحمل اسم 

الع�راق ننتظر منه تحقيق االنجازات التي ترّشف اس�م الكرة العراقية. واوضح عبطان 
ان االندية عرّبت عن استعدادها للتعاون التام مع اتحاد الكرة وجسدت شعورها العايل 
باملس�ؤولية وحرصها عى س�معة الوطن. وتأتي مبادرة الس�يد الوزي�ر هذه مكّملة 
ملبادرته السابقة يف فتح صفحة جديدة من العالقات الطيبة يف الوسط الريايض.يشار اىل 
ان وزارة الش�باب والرياضة قد اطلقت االسبوع املايض مبادرة كبرة انطوت عى انهاء 
التقاطعات داخل الوس�ط الريايض وحّث املؤسسات الرياضية عى الغاء جميع 
العقوب�ات االنضباطي�ة بحق العبيه�ا، وقد القت مبادرته ص�دى طيبا لدى 
الش�ارع الريايض ومن االعالم وايضا م�ن االرسة الرياضية التي تفاعلت 
رسيع�ا مع املبادرة وقررت تلبية دع�وة الوزارة.عى صعيد متصل اكدت 
وزارة الشباب والرياضة انها تعد العدة ليكون نادي الشباب الريايض يف 
مقدمة االندية املؤسساتية بعد ربطه بالوزارة، وبينت انها ستجعل منه 

ناديا نموذجيا يقتدى ب�ه من حيث التخطيط والتطوير .واوضح عبطان 
لقس�م االعالم واالتص�ال الحكومي بالوزارة انه وبع�د صدور قرار يقيض 

بإعادة ربط نادي الشباب بوزارة الشباب والرياضة.

أصب�ح ال�دويل اإلنجلي�زي واي�ن رون�ي قائ�د 
مانشسر يونايتد، جاهزًا ملواجهة ساوثهامبتون 
الي�وم األح�د يف الجول�ة السادس�ة م�ن الدوري 
اإلنجليزي لكرة القدم، بعدما كان تغيب املهاجم 
عن أخر مباراتني لإلصابة يف العضلة الخلفية.

وأكد الهولن�دي لويس فان ج�ال املدير 
الفني ليوناتيد يف ترصيحات لوسائل 
اإلع�الم أن رون�ي أصب�ح جاه�ز 
ملواجه�ة األح�د، قائ�ال: "روني 
كانل�ت لدي�ه إصاب�ة خفيف�ة، 

وفضلنا عدم املخاطرة به".
االن  "الالع�ب  وأض�اف: 

تلق�ى الع�الج ال�الزم، وأصبح جاهز م�ن جديد 
للمواجه�ات، أعتق�د أن�ه بامكان�ه ب�دء املباراة 

املقبلة".
وكان رون�ي ق�د تغيب عن صفوف "الش�ياطني 
الحم�ر" يف مبارات�ي ليفرب�ول  يف الربيمرلي�ج، 
وايندهوف�ن الهولن�دي يف دوري أبط�ال أوروب�ا 

بسبب اإلصابة يف العضلة الخلفية.
عى جانب أخر أش�اد فان ج�ال بالروح املعنوية 
الكبر لنج�م دفاعه املصاب بك�ر مضاعف يف 
ساقه لوك شو، مش�ًرا إىل أنه سيعود ملانشسر 
لبدء رحل�ة طويلة للعالج والتأهي�ل، حيث قال: 
"اتصلت بشو وتفاجأت من معنوياته املرتفعة، 
دائًم�ا ما أق�ول أن العالج يك�ون بالدرجة االوىل 

نفسًيا و عقلًيا".

 
 

أك�د قائد املنتخب الوطني يونس محمود، أن�ه وقع عى بياض لتمثيل 
نادي الطلبة للموس�م الح�ايل، معتربا أن الطلبة فرقه األم واس�تفاد 
من خربة رئيس�ه ع�الء كاظم، فيما كش�ف أنه لن يرش�ح لوزارة 
الش�باب والرياضة.وق�ال يونس محمود خ�الل املؤتمر الصحايف 
ال�ذي عقده ن�ادي الطلبة إن "التوقيع لن�ادي الطلبة ياتي من 
ب�اب الوفاء للنادي الذي قدم�ه للنجومية وله الفضل عليه"، 
مبين�ا أنه "اس�تفاد م�ن خربة رئي�س النادي ع�الء كاظم 
عندم�ا كان قائدا لفريق الطلبة".وأضاف محمود أنه "وقع 
عى بياض لن�ادي الطلبة وبدون اي مقاب�ل مادي من أجل 
تمثيل الفريق يف مباريات الدوري املمتاز للموس�م الحايل من 
ب�اب الوفاء للنادي".وتابع محمود أن�ه "فوجئ برداءة املالعب 
التي تقام عليها املباريات وهي غر صالحة للعب"، داعيا "وزارة الش�باب والرياضة ألن تهتم باملالعب 
وتنه�ض بالبنى التحتية".وطالب محمود "املؤسس�ات الرياضية باالهتمام الرياضة ومن ال يس�تطيع 
العمل وخدمة الرياضة فليتنحى جانبا ويرك املجال لغره"، مؤكدا أنه "يفكر يف السنوات الثالث أو األربع 

املقبلة بالعمل يف اتحاد الكرة لكنه استبعد الرشيح لوزارة الشباب والرياضة".

 

ابدى فريق برشلونة االسباني ممثال برئيس 
الن�ادي جوزي�ب ماري�ا بارتوميو اس�تياءه 
الش�ديد م�ن العقوبات املتتالي�ة املفروضة من 
االتحاد الدويل لكرة القدم )فيفا( حول اكاديمية 
الماس�يا ومنعهم م�ن قيد الصفق�ات الجديدة، 
وآخره�ا ضد الالعب�ني املحليني."الوض�ع لم يعد 
يحتم�ل"، به�ذه الكلم�ات القاس�ية ع�رب رئيس 
نادي برش�لونة جوزيب ماري�ا بارتوميو عن غضبه 
من ترصفات الفيفا تج�اه احد افضل االندية يف العالم 
بالوق�ت الحايل، ان لم يكن افضله�م، بعدما رفض الفيفا 
تس�جيل الدويل الركي اردا توران بدال م�ن الربازيي رافينيا 
الكانت�ارا، ال�ذي س�يغيب عن صفوف برش�لونة حت�ى نهاية 
املوس�م بس�بب الرباط الصليبي.ويف ترصيحات ادىل بها بارتوميو 
لصحيفة )موندو ديبورتيفو( الكتالونية ، اش�ار بأنه: "حان الوقت 
لكي يرمي بالتر وفريقه االداري املنديل، ألن قرارات الفيفا غر عادلة 
بالنس�بة لنا، نحن بانتظار قادة التغير من اجل بناء جسور جديدة 
م�ع الفيفا".وتاب�ع: "يج�ب تنقية الفيفا م�ن روائح الفس�اد التي 
طالته يف اآلونة االخرة"، علما ان بالتر دعا إىل عقد انتخابات رئاسية 
جديدة يوم 26 شباط/ فرباير من العام 2016 بعدما اعلن استقالته 

من رئاسة منظمة الفيفا.  
وه�دد بارتوميو، الذي اعي�د انتخابه يف تموز/ يوليو املايض رئيس�ا 
لفريق برش�لونة ملدة 6 س�نوات امام البورتا، باالنسحاب من بطولة 
كأس العالم لألندية، املقرر اقامتها يف كانون االول/ ديسمرب املقبل يف 
يوكوهاما باليابان، حيث قال: "غياب برش�لونة عن حدث كبر مثل 
مونديال االندية س�يدفع الجميع للتساؤل والبحث عن االسباب التي 

دفعته لالمتناع عن املشاركة".
واضاف: "االجابة واضحة .. الظلم الكبرالذي يتعرض له برش�لونة، 
وال�رضر الكبر الذي احدثته ق�رارات الفيفا بعدم�ا منعت 9 العبني 
من صغار برش�لونة من تمثيل فرقهم السنية منذ فرة، وفقا للوائح 

الفيفا التي تقتيض بعدم ارشاك الالعبني القرص".
 وتعد حالة الكامروني باتريس سوسيا )16 عاما( االكثر املا وتأثرا 
عى رئيس النادي الكتالوني بارتوميو، ألنها منعته من العيش حتى يف 
منزل ال ماسيا، لذلك كان عليه العيش مع والدة زميله أليكس كوالدو 
بعيدا عن ارسته.واختتم بارتوميو حديثه بالقول: "يجب عى الفيفا 
ان يتعام�ل بجدية مع تحذيرات برش�لونة باالنس�حاب من مونديال 
االندية، الننا قد نحتجب عن املشاركة بكافة بطوالت الفيفا".وتجدر 
االش�ارة ان رئيس برش�لونة بارتوميو غاب عن حفل الكرة الذهبية 
الذي اقيم يف كانون الثاني/ يناير املايض 2015 بسويرا، حيث مّثل 
الربس�ا كل من املديرين التنفيذيني راؤول وسولر، يف اشارة واضحة 

عى استياء ادارة برشلونة من بالتر وفريقه املساعد يف الفيفا.

امل�ستقبل العراقي/ متابعة

 
اجرى تشابي الونسو، العب خط وسط نادي بايرن ميونيخ، بطل الدوري االملاني 

لكرة القدم، مقابلة مطولة مع مجلة "ليبرو" االس�بانية والتي اش�ار فيها اىل 
اب�رز محطاته يف مس�رته الكروية.ويعترب الونس�و من الالعب�ني القالئل الذين 

تدرب�وا تحت ارشاف ابرز مدربان يف العالم وهما جوزيه مورينيو وبيب غوارديوال، 
العب خط الوسط الباسكي اشاد بقدرتهما التدريبية مؤكدا انهما ابرز مدربان عمل 

معهما طوال مسرته.ورصح الونسو ملجلة "ليبرو" قائال: "مورينيو وغوارديوال 
يتش�ابهان، النهما اش�خاص يعملون كثرا، ويحبون ان يكون عملهم يصل اىل 
الكم�ال وان تكون هناك قاعدة يجب اتبعاها داخل الفريق، انهما ابرز مدربان 

عمل�ت معهما وترك�وا انطباع كبر يف مس�رتي".ومن جان�ب آخر، تحدث 
الالعب الباسكي عن محطته يف ريال مدريد، وقال: "ريال مدريد هو دوري 

ابط�ال اوروب�ا، حينما تصل اىل الن�ادي تدرك ذلك من�ذ البداية، واذا كنت 
تري�د التواجد يف تاري�خ النادي يجب عليك تحقي�ق اللقب االوروبي، لم 

اكن س�أغفر لنفيس لو لم احقق العارشة".ويف نفس املقابلة، اعرف 
تشابي الونسو ان االصابة التي عانى منها يف عام 2013 جعلته يفكر 

يف اعتزال كرة القدم، وهو الذي كان قد غاب الش�هر عن النادي 
امللك�ي.ويف نفس الوقت، كش�ف العب خط وس�ط بارين 

ميوني�خ عن تعاطفه لنادي يوفنت�وس االيطايل، مؤكدا 
ان السبب هو سفره اىل تورينو حينما كان طفال.

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

امل�ستقبل العراقي/ متابعة

اليوم.. روين جاهز ملواجهة ساوثهامبتون

يونس حممود: وقعت للطلبة
عىل بياض

تشايب ألونسو: مورينيو وغوارديوال 
متشاهبان

برشلونة هيدد باالنسحاب من مسابقات الفيفا!
امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

امل�ستقبل العراقي/ متابعة



امليزان

؟؟هل تعلم
•  هناك نوع من النمل يش�تهر باسم »النمل السفاح« 
وذلك ألنه يشن غارات عىل مستعمرات النمل املجاورة 
ل�ه حيث يقتل ملكاته�ا وينهب محتوياته�ا ثم يقتاد 

عدداً من ذلك النمل ويجربه عىل العمل كعبيد لديه!
•  القي�ر الرويس بيرت األك�رب كان يفرض الرضائب 
ع�ىل م�ن يطلق�ون لحاه�م وكان�ت قيم�ة الرضيبة 

تتناسب طردياً مع طول وحجم اللحية..
•  الذهب عيار 24 قرياطاً ليس ذهباً خالصا بنسبة 100 
يف املئة بل يحتوي عىل نسبة ضئيلة من النحاس، وذلك 
أن الذهب الخالص مئة يف املائة يكون ليناً كالصلصال 

لدرجة أنه يصبح من املمكن تشكيله باليدين. 
•  يق�وم أفراد إحدى القبائل املاليزية بغس�ل أجس�ام 
أطفاله�م الرضع بالبرية )الجع�ة( العتقادهم أن ذلك 

يحميهم من اإلصابة باألمراض..
• . النعامة ال تدفن رأس�ها يف الرم�ال هرباً من الخطر 

بل بحثاً عن املاء.. 
•  أصغ�ر والدين يف العال�م كانا يبلغان من العمر 8 و9 

أعوام وكانا يعيشان يف الصني يف العام 1910..

مهني�اً : أن�ت عىل موع�د مع مكاف�أة أو 
نج�اح أو تلبية رغبة كب�رية و إنجاز مهم 

تفخر به
عاطفي�اً : إن تقرّبك م�ن الحبيب أكثر من 
املعتاد يش�عره بطمأنين�ة كان يفتقدها 

منذ مدة

مهني�اً : يالحقك الحظ الس�ّيىء منذ مدة 
، و العي�ون الحاس�دة ش�اخصة علي�ك , 
ال تك�ن مترسع�ًا يف الحك�م اآلخري�ن من 
النظ�رة األوىل , ت�روَّ قليال ، و أقم حس�اًبا 

لخط الرجعة

مليئ�ة  املقبل�ة  األي�ام  تك�ون   : مهني�اً 
باملفاجآت الس�عيدة ، و ال سّيما أن هناك 

تبدالت كثرية تلوح يف األفق
عاطفي�اً : يس�هل علي�ك إتخ�اذ القرارات 
لجه�ة املصالح�ة أو لتلطي�ف األج�واء أو 

ترميم العالقة مع الرشيك

مهنياً : تتاح لك الفرصة لإلهتمام بالوضع 
املهن�ي كما يج�ب ، و قد تنش�د األمان و 
اإلس�تقرار بالقرب من الذين تحبهم بعيًدا 

من املغامرات و اإلجتماعيات .

مهني�اً : ي�وم من راح�ة البال يس�ود عىل 
صعيد العمل ، لك�ن هنالك بعض املطبات 

غري املؤثرة و هي لن تعّوق تقدمك
عاطفياً : قد تكون عىل موعٍد عاطفي غري 
منتظ�ر و يش�هد وضعك تط�ّورات مهّمة 

جدًّا و إستثنائية

مهنياً : عليك التخلص من املشاعر السلبّية 
و الت�ي تتنّق�ل ب�ني الش�عور بالوحدة و 
الشعور بالش�فقة أو الشعور باإلمتعاض 
و الرغبة يف اإلبتعاد أو برفض األمر الواقع 
و اإلحتجاج ، فال تسمح للمشاعر السلبية 

بالتأثري يف إستقرار الوضع املهني

مهني�اً : ق�د تختل�ط عليك األم�ور فتفقد 
قدرتك عىل الرتكيز لرتتك�ب خطأ واضحاً 

يجّر عليك سلسلة من املواقف املربكة
عاطفياً : أخبار س�اّرة ترفع معنوياتك و 
تساعدك عىل تخّطي األزمات و املشكالت ، 

أكان عرب رسالة أم إتصال من أحدهم

مهنياً : يوم مناس�ب ملناقشة أمور مالية 
و إس�تثمارية و للس�فر إذا أردت ذلك , ال 
تخَش الذهاب بعي�داً وقد تحب اإلطالع إىل 
بعض املناطق الجديدة.عاطفياً : إذا كانت 
العالقة تن�ذر بتأّزم األوض�اع ، فال بد من 

إتخاذ قرارات حاسمة

مهني�اً : تح�رّك حم�ايس ع�ىل الرغم من 
الضغوط بس�بب الرغب�ة الكبرية إلقتحام 
أن  علي�ك   : املجهول.عاطفي�اً  و  الجدي�د 
تك�ون حذراً يف األيام املقبل�ة ، فهنالك من 
يحاول النيل من عالقتك املمتازة بالرشيك 

و التشويش عليك

مهني�اً : ال تغامر يف عمل�ك , تقّدم بحكمة 
و عن سابق تحضري و دراسة , عىل الرغم 
من بع�ض القل�ق و اإلضطراب س�يكون 

يوماً مهّماً جدًّا
عاطفي�اً : ه�ل تحس�ب نفس�ك أعىل من 

اآلخرين

مهني�اً : تتحّس�ن األم�ور م�ع الزم�الء و 
املحي�ط من خالل توضي�ح بعض النقاط 
الغامضة أو مناقش�ة بع�ض املوضوعات 

الحّساسة و الجريئة
عاطفي�اً : ال تغض�ب م�ن كالم الحبي�ب 

الريح

مهنياً : تك�ون املعنويات مرتفعة جداً هذا 
الي�وم ، حيث إنك تش�عر باإلرتياح و الثقة 
بالنفس.عاطفي�اً : ج�ّو عاطف�ي هاديء 
يشّجع عىل تبادل العواطف و تبادل األفكار 
و التواصل , لكن عليك عدم اإلنجراف وراء 

األفكار السوداء أو املشاعر السلبّية

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

1 مركب�ات بحري�ة o م�ن أعض�اء 
النبات التناسلية )جمع(.

واض�ح   o علي�ه  يحاف�ظ  وع�د   2
ومعلن.

3 م�ا يكتب من كاف�ة املعلومات عن 
موضوع أو حدث ما o من األطراف

 o 4 حيوان ضخم الحم يحب العس�ل
شقيقة o نصف بدري

5 من مدن مر o رست وهنئت.

6 نصف ساحر o سال o من الشهور 
امليالدية.

 o من الظهر فصاعدا o 7 متش�ابهة
توضع عليه األشياء.

8 الحكواتي )معكوسة(.
9 أدوية مضادة )معكوسة( o رسيع 

الغضب.
ملع�ت  راحل�ة  مري�ة  فنان�ة   10

كراقصة مع فريد األطرش

1 س�ندريال الشاشة ماتت يف ظروف 
غامضة يف لندن.

2 مطرب وممثل سوري من أغنياته 
يا بنات املكال o للنفي

 o األرض  يف  يم�ي  الحي�وان   3
مستغرقون يف سبات

إلي�ه  آل�ت  م�ن   o أرسة  نص�ف   4
الوصاية.

5 سيدة الشاشة العربية.
6 ثلثا تخت o مصباح

7 نصف قميص o ثياب بالية.
8 ع�دم قدرة عىل النوم o نصف عابر 

o ضمري متكلم.
9 ممثل ومخرج مرسحي وسينمائي 
راحل ت�رك الطب البيط�ري من أجل 

الفن o أخطأ

اوجد الكلمة املفقودة

املقادير:
لتحضري عجينة اللقيمات:

4 كوب دقيق
1 ملعقة كبرية خمرية 

1 ملعقة كبرية سكر 
½ ملعقة صغرية هيل 

4 كوب ماء دافئ
لقيل اللقيمات: 

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

لتزيني اللقيمات:
¼ كوب سمسم

طريقة تحضري لقيمات مقرمشة بدبس التمر
1. يف الخ�الط، يس�كب امل�اء الدافئ ويض�اف الدقيق، 
السكر، الخمرية والهيل ويخلطوا حتى تتشكل عجينة 

متجانسة ولينة.
2. تس�كب العجينة يف وعاء، تغطى وترتك ملدة س�اعة 

حتى تختمر.
3. يف مقالة عىل النار يحمى سائل الطبخ من لورباك.

4. يف ك�وب صغري، يس�كب القليل من الزيت، وتغمس 
فيه ملعقتني، ترفع بواسطة ملعقة كمية من العجني 
وتس�قط بامللعق�ة الثاني�ة يف املقالة. تك�ّرر الطريقة 

لتشكيل باقي الكرات.
5. تق�ىل اللقيمات حتى تصبح ذهبية اللون وترفع إىل 

طبق.
6. تغم�س اللقيمات يف وع�اء دبس التمر وتقلّب حتى 

تتغلف بشكل كامل ثم ترفع.
7. توض�ع اللقيم�ات بدب�س التم�ر يف طب�ق التقديم 

وتزين بالسمسم ثم تقدم.

لقيامت مقرمشة بدبس التمر

معلومات  عامة
فوائد الواكامي

مراقبة الوزن
إن كمية صغرية للغاية من الس�عرات الحرارية ، 
والكربوهي�درات ، والدهون يف الواكامي هي أحد 
األس�باب التي تم�أ لكم دون إضاف�ة الكثري من 
الس�عرات الحرارية إىل حميت�ك ، ولكن ليس هذا 
ليس الس�بب الوحي�د للجوء الن�اس إىل الواكامي 
للس�يطرة عىل السمنة . وقد اكتش�ف الباحثون 
انه مركب ليس�مى فوكوزانثني يف الواكامي الذي 
يمنع فعال تراكم الدهون يف الخاليا ويحفز أكسدة 
الدهون . هذا املرك�ب الفريد ، والنادر ملا يوجد يف 
الخض�ار ، فهو الس�بب يف أن الواكام�ي له لونه 

البن�ي الغري العادي ، ألنه يس�اعد أيضا يف عملية 
التمثيل الضوئي .

الكولسرتول وصحة القلب
جنب�ا إىل جنب م�ع املثبطة مل�ا يؤثر ع�ىل تراكم 
الده�ون ، فوكوزانثني أيضا يحف�ز الكبد لزيادة 
إنتاجها من DHA ، وهو حمض ذو النوع الدهني 
الت�ي تخف�ض فع�ال ملس�تويات الكوليس�رتول 
“الض�ار” يف النظام الخاص بك . هذا هو نوع من 
الكولس�رتول املرتبط عادة م�ع تصلب الرشايني 
وانس�داد الرشيان ، لذلك انه يساعدك عىل حماية 

نفسك من األمراض املختلفة بالقلب<

طريقة لوقف الشيخوخة
اكتش�ف فريق علمي من جامعات روس�ية بكترييا 
تس�اعد يف تحسني نوعية الحياة أي يمكن اعتبارها 
»إكس�ري الش�باب«.يدرس فريق علمي من ياقوتيا 
املجهرية  األحي�اء  ونوفوسيبريس�ك ويكاترينبورغ 
التي اكتشفت يف دماغ املاموث املتجمد الذي عثر عليه 
يف املنطق�ة القطبية.وبين�ت التج�ارب التي أجريت 
عىل الفرئان املخربية أن هذه البكرتيا تحسن نوعية 
الحياة بصورة ملحوظة. هذا االكتشاف يشري اىل أن 
العلماء الروس عىل عتبة اكتشاف »إكسري الشباب«.

ويق�ول العلماء إن األحياء املجهرية التي عثر عليها 
يف دم�اغ املام�وث )20 – 40 ألف س�نة( والذي عثر 
علي�ه يف ياقوتي�ا، والت�ي بقي�ت عىل قي�د الحياة يف 

درجات الحرارة السلبية، يمكن استخدامها يف إعادة 
الشباب اىل جسم اإلنسان يف ظروف درجات الحرارة 
املنخفضة.يق�ول الدكتور فيكتور ترشنيافس�كي، 
»إن س�اللة البكتريي�ا املكتش�فة إضاف�ة اىل أنه�ا 
تعي�ش يف ظ�روف درج�ات ح�رارة س�لبية، فه�ي 
تحاف�ظ ع�ىل قدرتها ع�ىل إف�راز م�واد بيولوجية 
منش�طة، وهذا مهم جدا يف مجايل امليكروبيولوجيا 
والبيوتكنولوجيا«.اخت�ربت هذه البكرتيا فقط عىل 
الفرئان، حيث تبني ازدياد نشاطها بصورة ملحوظة 
واتضح أن الفرئان املتقدمة يف السن أصبحت قادرة 
عىل اإلنجاب. وحس�ب رأي الخرباء يحتمل أن تكون 
نتائج اختبارها عىل اإلنسان مماثلة لهذه النتائج.

قتل 3 اش�خاص بينه�م اثنان من 
يف  الربتغالي�ة  الرشط�ة  عن�ارص 
إط�الق نار خ�الل محاولتهم فض 

شجار بسبب نباح كلب.
وقع الحادث يف ضاحية تقع جنوب 
لش�بونة، حي�ث أطل�ق رج�ل )77 
س�نة( الن�ار تجاه جريان�ه خالل 

شجار بسبب نباح الكلب.
يقول ش�اهد عي�ان إن الرجل هدد 
ج�اره بالقتل إذا ل�م يتوقف كلبه 
ع�ن النب�اح. ولك�ن ل�م يأخ�ذ أي 
ش�خص ه�ذا التهديد ع�ىل محمل 

الج�د. غري أن الرج�ل كان يف حالة 
الن�ار  فاطل�ق  ش�ديدة،  عصبي�ة 
ع�ىل رشطي بال�زي املدن�ي حاول 
ث�م  املش�كلة،  وتس�وية  تهدئت�ه 
أطلق النار باتجاه دورية الرشطة 
الت�ي وصل�ت إىل امل�كان وقتل أحد 
الثالث�ة كان  أفراده�ا. والضحي�ة 
ابن الرشط�ي املقتول عندما حاول 

مساعدة والده.
حاول القاتل االنتحار ولكن تمكنت 
الرشطة من اعتقاله قبل أن يطلق 

النار عىل نفسه.

نباح كلب يتسبب بمقتل 3 أشخاص

نعل بإمكانية مكنسة

غلب عىل كل طبع أهله
من هنا وهناك

حسني الساعدي

حكى بعضهم قال : كنت يف س�فر فضللت 
ع�ن الطريق ، فرأيت بيتاً يف الفالة ، فأتيته 
ف�إذا ب�ه أعرابّي�ة ، فلما رأتن�ي قالت من 
تك�ون ؟ قلت ضيف . قالت أه�اًل ومرحباً 
بالضي�ف ، ان�زل ع�ىل الرح�ب والس�عة . 
ق�ال فنزل�ت فقدم�ت يل طعام�اً فأكلت ، 
وم�اًء فرشبت ، فبينما أنا عىل ذلك إذ أقبل 

صاح�ب البيت . فق�ال من ه�ذا ؟ فقالت 
ضي�ف . فقال ال أه�اًل وال مرحب�ًا ، ما لنا 
وللضي�ف ، فلما س�معت كالمه ركبت من 
س�اعتي ورست ، فلم�ا كان من الغد رأيت 
بيتاً يف الف�الة فقصدته فإذا في�ه أعرابّية 
فلم�ا رأتني قالت من تك�ون ؟ قلت ضيف 
. قالت ال أه�اًل وال مرحباً بالضيف ،ما لنا 
وللضي�ف ، فبينم�ا ه�ي تكلمن�ي إذ أقبل 
صاح�ب البيت فلم�ا رآني قال م�ن هذا ؟ 

قالت ضيف . قال مرحباً وأهالً بالضيف ثم 
أتى بطعام حس�ن فأكل�ت ، وماء فرشبت 
، فتذك�رت ما مر بي باألمس فتبس�مت . 
فقال مم تبس�مك فقصصت عليه ما أتفق 
يل م�ع تلك األعرابّية وبعلها ، وما س�معته 

منه ومن زوجته ، 
فقال ال تعجب ان تلك األعرابّية التي رأيتها 
هي أخت�ي ، وان بعلها أخو امرأتي هذه ، 

فغلب عىل كل طبع أهله

امل�وارد  معه�د  ط�الب  ابتك�ر 
تومس�ك  مدين�ة  يف  الطبيعي�ة 
الوق�ت  ويف   – نع�ال  الروس�ية 
نفسه مكنسة كهربائية ال نظري 
املكنس�ة  العالم.تتك�ون  يف  له�ا 
الكهربائية الجديدة من املكنس�ة 
الكهربائي�ة التقليدي�ة توضع يف 
حقيب�ة الظهر ونع�ال مصنوعة 
م�ن م�ادة »Penoplex« العازلة 
للحرارة وخراطيم تربط بينهما.
يمك�ن اس�تخدام هذه املكنس�ة 

اىل  الحاج�ة  دون  الكهربائي�ة 
الذي�ن  أن  أي  لأم�ام،  االنحن�اء 
يعانون من مش�اكل يف الظهر ال 
يمكنهم االستغناء عن استخدام 
هذه املكنسة الجديدة. ألنه يكفي 
احت�ذاء ه�ذا النع�ل - املكنس�ة 
والتجول يف املسكن لتنظيفه من 
الغبار.يبل�غ وزن هذه املكنس�ة 
الكهربائي�ة الت�ي ابتكرها طالب 
معه�د امل�وارد الطبيعي�ة 5 ك�غ 

فقط.
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فؤاد حسونك�اريك�ات�ير

الكتابة فن وحرفة
ات امض���اء

عبدالرحمن بسيسو

مس���احة لل���رأي

يف س�ن املراهقة، كانت تصيب لوثة الش�عر أغلب العراقيات والعراقيني، فمنهم 
م�ن يرع�وي بعد البلوغ، بينما تم�ي قلّة يف ذلك الغي الجميل ويصبحون ش�عراء 
حقيقي�ني. ومث�ل غ�ري، كتبت يف س�ن مبكرة خواطر س�اذجة س�ميتها قصائد، 
وش�جعني الوالد فأهداني أسطوانة من الحجم الكبر )45 دورة(، كانت قد صدرت 
يف بروت وتحمل تس�جيال ملجموعة من أش�عار س�عيد عقل مع إخراج موس�يقي، 
هذا ش�اعر ال يكتب مثل الش�عراء الذين أعرف أو الذين نطالعهم يف منهج الدراسة، 
كأنه يخرج ليصطاد يف بستان اللغة، ينحت االشتقاقات الغريبة والرتاكيب املدهشة 
ويالع�ب صقور الذرى أو عصافر الحب. يف الصيف التايل، كنا يف برمانا بلبنان، قبل 
حربه وحروبنا، ورأيت يف فندق »كالريج« كهال ذا هامة عالية وخصالت َش�عر كأن 
بينها واملش�ط خصومة، إنه س�عيد عقل يخرج من األس�طوانة الس�وداء ويتجسد 
أمامي. وها هو يجالس يف الرشفة مع سيدة جميلة من نزيالت الفندق هي فينوس 
خوري، الش�اعرة والكاتبة املعروفة باللغة الفرنس�ية، اليوم. وق�د تطفلت عليهما 
باعتب�اري »ش�اعرة من العراق«، رغم أن س�ني لم يكن يتجاوز ال�14، واس�تمعت 
إلي�ه يلقي أبياتا غزلية بني يديها بينما تضحك هي مزهوة ومتغاوية. إن ضحكاتها 
تصيبه بالحنق فيغضب ويقول إن أش�عاره تبكي النساء. لقد قرأ عىل فروز بيتني 
كتبهما لها فس�الت دموعه�ا عىل خديها: »قال اليل عم يش�قى: كل يش للموت/ ال 
تصدق�ي، بيبقى مني يركع وهل الصوت«. فروز ه�ي الصوت الذي حمل إىل العرب 
أش�عار س�عيد عقل بالعامي�ة اللبنانية، وقصائ�ده الفصيحة التي قالها يف الش�ام 
ومكة وعّمان والقدس. فهل تكون أُغنيتها الفذة عن بغداد من تأليفه أم من كلمات 
األخوي�ن رحبان�ي، كما تش�ر أغلب املصادر؟ لقد اس�تمعت إليه�ا تغنيها يف حفلة 
له�ا بقاعة »الخلد« يف بغداد ع�ام 1976، والحضور يف حالة وجد وانخطاف: »بغداد 
والش�عراء والصوُر/ َذَهُب الزمان وضوُعُه الَعطُر/ يا ألف ليلَة يا ُمَكّملة األعراس/ 
يغس�ل وجهك القمُر«، حتى إذا وصل�ْت إىل املقطع الذي تقول فيه: »جئُت من لبنان 
م�ن وط�ن/ إن عاكس�ْته الريُح تنك�ُر«، ارتفع م�ن القاعة ص�وت يعرتض: »بل 
ينكر«. وكان التعليق الفظ، وحرائق لبنان يف أولها، صادرا عن الش�اعر الس�وري 
خليل خوري، إنه صاحب قصيدة »من قاس�يون أُطّل يا وطني/ أرى دمش�ق تعانق 
الُس�حبا«، وقد أدتها املغنية دالل شمايل، أثناء إقامتها يف العراق، فصار عجز البيت: 
»أرى بغداد تعانق السحبا«. كتب الزميل أمر الحلو أنه بحكم عمله يف وزارة اإلعالم، 
آن�ذاك، راف�ق الرحابنة أثناء حفالته�م يف بغداد، واطلع عىل كلم�ات األُغنية قبل أن 
تؤديها فروز عىل املرح، فقال، مازحا، لعايص ومنصور إنها أُغنية محايدة وكأنها 
تخاطب كوبنهاغن وليست عاصمة عربية. وقد اقرتح إضافة عبارات الفخر واملجد 
والتاري�خ التليد عىل عاصمة الحضارة اإلس�المية، وكان منصور هو الذي يناقش�ه 
يف املوض�وع وهو الذي يجري تعديالت عىل النص، مم�ا يؤكد أنه صاحب القصيدة. 
وماذا عن األبيات ذات التقديم والتأخر والبناء املمهور بختم سعيد عقل؟ من كتب: 
»بغ�داد ه�ل مجٌد ورائعٌة/ ما كان منِك إليهما س�فُر/ أيام أن�ِت الفتح ملعبه/ أّنى 
يحّط جناَح�ه املطُر«؟ منصور رحباني أم عقل؟ م�ن الصعب القطع بجواب، ففي 
القصيدة رس�ائل سياسية تأتي من خارج مالعب الشاعر الذي عاش، مرتفعا، قرنا 
وس�نتني، وهي تبدو موجهة للحاكمني يف بغ�داد: »يا من ُيواجدني وُينكرني حذًرا/ 

وإّن طريقنا الحذُر/ بيني وبينَك ليس من عتٍب/ ُحّييَت ُتنكرني وتعتذُر«.
زار س�عيد عقل بغداد أواسط التسعينات، وزحف كل ش�عراء املدينة لالستماع 
إلي�ه، لكنهم وجدوا أس�تاذا ج�اء يلقي عليهم درس�ا يف البالغة، مس�تعيدا قصيدة 
الشاعر الجاهيل ثابت بن جابر: »أت����وا ناري فقلت منون أنتم«، وتروي الشاعرة 
ري�م قيس كبة أن صوته كان يهدر عميقا يف الحديقة الواس�عة التحاد األدباء وهو 
ي�رشح ملاذا قال الش�اعر »منون«، ولم يق�ل من أنتم؟ هذا قليل م�ن جنون عظمة 

الشاعر الراحل.

ز الكتاب،   الكتاب�ُة فٌن، ولكنَّه�ا ِحرَْفٌة وَصْنَع�ٌة أيضاً! وغالباً م�ا يركِّ
وال س�يما بعض الناش�ئني الذين لم يكتبوا أو ينرشوا كتاباً بعد، عىل الَفنِّ 
، ويتجاهلون الِحرَْفَة، أو  كفكرٍة أو مبدأ أو مجال إبداعيٍّ ونش�اٍط إنسانيٍّ
ُقون الفنَّ وال يبلغونه إلنكارهم نصَف حقيقيته  ينكرونها تماماً، فال ُيحقِّ
الَجوهريةج�رَّاء عزوفه�م ع�ن متابعة ال�ُوُروِد ع�ىل مناب�ِع تَجلِّيه التي 
نهم من بلوغه! إنَّ فنَّ الكتابة،  ُتزوِّدهم بماء الِحرَْف�ة ومهاراتها التي ُتمكِّ
�ور، وتتيح لنا أْن  أو العملي�ة اإلبداعي�ة التي تحملن�ا إىل عالم الرُّؤى والصُّ
نبتك�َر حبكاٍت قصصيٍَّة، وأْن نخلق ش�خصيات، وأْن نتخيَّل أحداثاً تجري 
ومحاورات تدور، هو األساس الذي يرفُع الُكتَّاُب املبدعوَن أَبنيتهم األدبية 
ُنُهم من  عليه فرفعون ش�أَنُه بقدِر إيغالهم يف اكتساب املهارات التي ُتمكِّ
ل الحيويِّ يف رحابه اإلبداعية الواس�عة. إنَّه جوهر النَّش�اط  ُبُلوغه والتَّجوُّ
�ه وأَْصُلة، وه�و ِعَماُد تمييز الكتاب�ة اإلبداعية عن  اإلبداع�ي اللُّغويِّ وأُسُّ
غره�ا من الكتاب�ات، ومالحظة التَّماي�ِز الفارق، والحاس�م، بني الكتاب 
املبدع�ني وغرهم من الكتبة واملس�تكتبني، وبني حرف�ة الكتابة اإلبداعية 
 ، ُل بالفنِّ وغره�ا من الِحرَِف التي ُتجايف اإلبداع ! وفنُّ الكتابة حرفٌة تتأصَّ
�خه الحرِّفة وُتجلِّي�ه. وعىل غ�رار كلِّ الح�رِف اإلبداعية، لهذه  وف�ٌن ُترسِّ
زمة إلتقان  الحرف�ة “صندوُق ِعدِّة” يحتوى األدوات واملواد األساس�ية الالَّ
الحرفة، ففيه أداٌة اسُمَها الَْكلُِم )أي الكلمات من أسماء وأفعال وُحروف(، 
ف، وأدوات أخرى هي علوم البالغة والبيان؛  وفيه أداة اسمها النَّحو والصَّ
وعل�م األس�لوب، ونظري�اُت عل�ِم الجم�اِل واألدب والنَّقد، وذل�ك إضافًة 
إىل أدوات أخ�رى ُمَس�اِعدٍة نعث�ر عليها يف ذلك النِّطاق الواس�ع من الُعلوم 
اإلنس�انية. وليس لكاتٍب ُمْبدٍع أْن ُيْتِقَن حرفته إْن هو لم ُيْتِقَن اس�تعمال 
ل بنقل تصوراتنا  أدواتها وموادها الخام. وليس إلتقان الحرفة إال أْن يتكفَّ
اإلبداعي�ة من الوج�ود بالقوة إىل الوجود بالفع�ل؛ أي من مجال اإلمكانية 
قة، أو من مج�ال التجريد إىل  املج�ردة إىل مجال اإلمكاني�ة الفعلية املتحقِّ
مج�ال التجس�يد، أو من الرؤي�ا اإللهامي�ة التَّخيليَّة إىل الرؤي�ة البصية 
ة ؛ حيث تصر رؤانا مرئيًة للنَّاس؛ وحيث َتْحِمُل حرَفُتَنا  والعقلي�ة املُتبصِّ
، عربُه، َرَسائلنا املتنوِّعة يف  �خ ُحُضوَره فيه، وتبثُّ إبداعنا إىل العالم فرتسِّ
. وال يتبدَّى إْتَقاُن  فضاءات الوجود! إنَّ إْتَقاَن الحرفِة هو طريُق عالم الفنِّ
اِن عن إتقانها  الِحرْفة إال بإخفائها! أي بممارس�تها بعفوية وتلقائية تنمُّ
نعِة، َعلَْت درجة اإلتقان؛  تمام�اً؛ فُكلَّما َعلَْت درجُة إخفاِء الِحرْفة، أو الصَّ
نعة! إنَّ حرفَة الكتابة، التي هي  نعُة، يف جوهرها العميق، إخفاٌء للصَّ فالصَّ
ُنَنا من إحالة ذواتنا إحالًة موضوعيًة يف العالم  األداُة أو الوس�يلُة التي ُتَمكِّ
كب�رٍش ُمْبِدِعني، تس�تحقُّ أْن نوليها ُجلَّ عنايتن�ا، وأْن نمنحها ما يكفيها 
من الوقت والجهد اللذين يمكنانها من فضِّ إرسارها، وتس�ليمنا مفاتيح 
إْتَقاِنَه�ا. وألنَّ ه�ذه الِحرْفِة، يف خاتمة املطاف، ُمْتع�ٌة فريدٌة تنطوي عىل 
ِب علينا أْن ُنعيَد إنعاَش ذاكرتنا  إنجاٍز ُمميٍَّز ينتظرُه النَّاس؛ فإنَُّه ملَن املُتوجَّ
بقواعد اللُّغة، لنعرف كيَف ُنْحِس�ُن اختياَر الكلمات، وكيَف َنُصوُغ الُجَمَل 
ُب علين�ا أْن ننعَش ذاكرتنا  ل النُّص�وَص. كما يتوجَّ ونبني الفقرات لُنَش�كِّ
بقواع�د البالغة والبيان كي ُنْحِس�َن ابتكار صيغ تعبري�ة عالية الكثافة 
ُنَنا من رؤية األش�ياء عوضاً عن االكتفاء بأخذ  وذات طاقة تصويرية ُتَمكِّ
العل�م بوجوده�ا، وأْن نتوافَر عىل دراي�ٍة عميقٍة ببالغِة الق�صِّ وقوانينه 

خصيات. وتقنياته الفنِّية واألُسلوبية املُتنوِّعِة لنعرف كيف نخلق الشَّ

إنعام كجه جي

سعيد عقل يف بغداد
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