
Issue No  ( 1109 )  December 20 Sun  2015    العدد ) 1109( 20 كانون االول 2015        السنة اخلامسة        معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االحد

»الرفض الشعبي« ينذر بثورة ضد »داعش«: شوارع املوصل بال سيطرات
العراقي

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي
صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

صفحة 16

»أديسون«

سقوط اإلنسان

 ليس فشالً ولكن الفشل أن يبقى 

حيث سقط 

ص4التحالف اإلسالمي السعودي بال مؤيدين

حتالف »املغفلني« لتقسيم العراق
بارزاني يعقد اتفاقات سرية: البيشمركة مع القوات السعودية الحتالل أراض عربية

      المستقبل العراقي/عادل الالمي

كان االنقس�ام واضحاً داخل البيت السياسي العراقي 
ازاء »التحالف السعودي« الذي اعلن عنه مؤخراً, فالبرغم 
من موقف الحكومة الرسمي الرافض لهذه الخطوة, راح 
رئيس البرلمان »يغرد خارج السرب« من خالل الترحيب 
والتأيي�د, األمر الذي انعكس على موق�ف كتلته النيابية, 
بينما تحدثت المعلومات عن »اتفاقية« س�رية النضمام 
إقليم كردستان لحلف الرياض.وكانت المستقبل العراقي 
ق�د حّذرت قبل أش�هر م�ن مخطط وتفاهم�ات يقودها 
رئيس إقليم كردس�تان المنتهية واليته مسعود بارزاني 
لقضم واحتالل أراض عربّية وضّمها إلى إقليم كردستان، 
والسيما من محافظات الموصل وكركوك وديالى.   ولم 
تأت�ي المواقف المؤي�دة بجديد, فهي امتداد لممارس�ات 
»مناوئ�ة« للحكوم�ة المركزي�ة طيلة الفت�رة الماضية, 

والت�ي تفس�ر عل�ى أنه�ا ردة فع�ل عن وج�ود خالفات 
»داخلية«. وخالف رئيس البرلمان سليم الجبوري موقف 
العراقيي�ن بش�أن رف�ض التدخ�ل الس�عودي,  بوصفه 
»التحال�ف اإلس�المي« ب�«الخطوة المهم�ة«. بينما راح 
برلماني�ون ينتم�ون لكتل�ة, يس�تنجدون ب�«التحال�ف« 
الورقي, متناس�ين أن الرياض لم تقف إل�ى جانب بغداد 
في حربها ضد »داعش« ولم تقدم أية مساعدات للقضاء 
على اإلرهابيين, ال بل أنها وبحس�ب الدالئل والمعطيات, 
م�ن تقف خل�ف المجامي�ع اإلرهابي�ة.     وب�دالً من أن 
يطالبه�ا بغل�ق »الم�دارس التكفيرية« الموج�ودة على 
أراضيها, التي تجند اإلرهابيين, قال الجبوري, أن »الدول 
اإلسالمية_في إش�ارة إلى الحلف الس�عودي,  اقدر على 
معالج�ة ه�ذا الوباء م�ن جذوره ب�كل الط�رق الفكرية 

واألمنية!.
التفاصيل ص3

البحرينيون ينددون بجريمة 
القوات النيجريية ويطالبون 

بنظام ديمقراطي

اهلجرة الدولية:
نـزوح نحـو 3.2 مليـون 

عراقي خالل عامني

العاملة األجنبية
تـحـمــل إلـى كــربــالء 
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      بغداد / المستقبل العراقي

ذك�ر ضابط�ان س�ابقان وخبي�ر امن�ي 
لوكال�ة فران�س ب�رس ان االمارات ارس�لت 
س�را نحو 300 م�ن المرتزق�ة الكولومبيين 
للقتال نيابة عن جيش�ها ف�ي اليمن، ودفعت 
مبال�غ كبيرة لتجنيد جيش خاص من الجنود 
الجن�وب اميركيي�ن المدربين والمتمرس�ين 

على القتال.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكش�ف 
ع�ن هويتها ان خب�رة الجن�ود الكولومبيين 

الس�ابقين في قت�ال المليش�يات اليس�ارية 
وتجار المخدرات في بلدهم ش�جع االمارات 
على االستعانة بهم نظرا الن جيش االمارات 

قليل الخبرة نسبيا.
ويحص�ل الكولومبيون من ق�ادة القوات 
الخاص�ة او قائ�دي المروحي�ات في ش�ركة 
بالكووت�ر على مبل�غ 3300 دوالر ش�هريا، 
اي اق�ل بخمس مرات من المبلغ الذي يتلقاه 
المتعاقدون االميركي�ون، ولكنه يعتبر ثروة 

صغيرة بمعايير كولومبيا.
وذك�ر ضابط كولومبي س�ابق طلب عدم 

الكش�ف عن هويته ان ذل�ك »خلق عددا كبيرا 
من المشاكل« لوزارة الدفاع الكولومبية.

»افض�ل  ان  ب�رس  لفران�س  وص�رح 
الضب�اط يتوجه�ون ال�ى االم�ارات الت�ي ال 
تجن�د مواطنيه�ا وتفضل تجنيد االش�خاص 

الجاهزين والمتخصصين«.
وخ�اض الجي�ش الكولومب�ي عل�ى مدى 
خمس�ة عقود نزاعا ضد الجماعات اليسارية 
المتمردة.وادى النزاع الى مقتل اكثر من 220 
الف ش�خص، وكانت كتائب االعدام ومهربي 

المخدرات اطرافا فيه.

اإلمارات أرسلت 300 جندي كولومبي إىل اليمن
بعد عجز جنودها عن مقاتلة الحوثيين

ص2أركـان اجليـش تعـزو مشـاكـل املنـظـومـة األمـنـيـة إلـى »املـحـاصـصـة« و »الـحـزبـيـة«
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اعالن نتائج القبول فــي التعليـم الحكومـي 
الــخــاص الــصـبــاحــي

روسيا تمتلك أدلة على عدم اختراق 
طائرتها األجواء التركية

48

العراق بعد هبوط أسعار النفط: حان موعد االعتامد عىل مصادر بديلة
       بغداد / المستقبل العراقي

في شهر آب الماضي، اقترح رئيس 
ال�وزراء حي�در العب�ادي حزم�ة م�ن 
اإلصالحات لتقليص االنفاق الحكومي 
الع�راق  واراد  للفس�اد،  والتص�دي 
من ص�ادرات النف�ط ان يهيم�ن على 
االقتص�اد الريع�ي للبلد، حيث تش�ّكل 
عائدات النفط 43 % من الناتج المحلي 
اإلجمالي، و99 % من الصادرات، و90 

% من مجمل الواردات االتحادية.
له�ذا، ومن أج�ل زيادة اإلي�رادات 
العامة تتعرض الحكومة للضغط دائماً 

لزي�ادة طاقة إنتاج النفط بغض النظر 
عن تقلبات السوق، وتتوقع الحكومة 
تصدي�ر 3.6 مليون برمي�ل من النفط 
يومي�اً في ع�ام 2016. ورغ�م ان هذا 
الحج�م معقول، لكن س�عر 45 دوالراً 
للبرمي�ل الواحد متفائ�ل نوعا ما، الن 
األزمة االقتصادية العالمية التي أّثرت 
على س�وق النفط ف�ي 2008، افقدت 
باالرتف�اع  النف�ط  أس�عار  اس�تمرار 
المّط�رد خالل العق�د الماضي مقارنًة 

بسنوات التسعينات.
نتيج�ًة لذل�ك، قام�ت الحكوم�ات 
العراقية المتعاقبة بتضخيم الميزانيات 

االتحادي�ة وأفرطت في التعيينات غير 
الضرورية ف�ي الدوائ�ر الحكومية ما 
نتج عنه ص�رف رواتب لموظفين غير 

مؤهلين في القطاع العام.
االتحادي�ة  الموازن�ة  حج�م  وزاد 
للعراق بمعدل خمس�ة أضعاف ما بين 
عام�ي 2004 و2015. وبغ�ض النظر 
ع�ن حج�م عائ�دات النف�ط الداخل�ة 
ال�ى الخزين�ة، ف����هن�اك عج�ز في 
الموازن�ات يبل�غ ما يق�رب من 20% 
بينما يص�ل اإلنفاق الفعل�ي دائماً الى 

70 % أو أكثر.
التفاصيل ص3

تـركـيـا
تــقـتـل 54 كـرديــًا 

يف ثالثـة أيام!

احلوثيون يطيحون
 بـ »60« عنرص من »بالك ووتر« 

فـي الـيـمـن

بـغـداد:
اعتقال ثالثة أشخاص بحوزهتـم

44 مسدسًا صوتيًا حمورًا 
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سياسات »التوظيف« ستشهد تقليصًا كبيرًا

القايض مدحت املحمود يرتأس اجتامعًا للتنسيق مع وزارة الداخلية

العبادي إىل الصني
لـتـوقـيـع اتفـاقيـات اقتصـاديـة 

وعسكرية وامنية

ميسـي: كــرة القــدم لـيـســت
كل شيء في حياتي

المستقبل العراقي حذرت قبل اشهر.. والمواقف تتباين بين الحكومة والبرلمان
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»كلمة السر«
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      بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت محكم�ة عراقي�ة حكم�اً باإلع�دام على الس�جين 
السعودي بندر س�عود الزهراني المحتجز بسجن االستخبارات 

العسكرية في مطار المثنى وسط بغداد، منذ عام 2007.
وقال محامي السجناء السعوديين في العراق حامد أحمد إن 
الحكم على الزهراني صدر بالدعوى رقم 3453 في شهر آب من 

هذا العام.
واس�تند الحكم على اتهام�ه وفق المادة الرابع�ة من قانون 
اإلره�اب، مبين�اً أن الترتيبات جارية لنقل الس�جين إلى س�جن 
الرصاف�ة الرابعة في بغ�داد، وفقاً لصحيفة الوطن الس�عودية 

اليوم السبت.
وتتضمن التهم الموجهة للسجناء السعوديين دخول العراق 
بط�رق غي�ر قانوني�ة، فيما صدرت أح�كام باإلع�دام بحق عدد 

منهم، لتهم تتعلق باإلرهاب.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت دائرة سياحة كربالء، أمش الس�بت، عن اصابة عدد 
من العمال االجان�ب المتواجدين في المحافظة بأمراض وبائية 
ابرزها التهاب الكبد الفايروسي، وفيما طالبت باعتماد ضوابط 
محددة في ادخال العمال�ة االجنبية للبالد، دعت الى فتح مراكز 

لفحص الوافدين الى العراق عبر المنافذ الحدودية والمطارات.
وق�ال مدي�ر دائرة س�ياحة كربالء عب�د الحس�ين خليل، إن 
“هيئة السياحة ووفقاً للقانون معنية بمتابعة ومراقبة وتطوير 
الخدمات السياحية التي تقدم بمختلف المرافق السياحية ومنها 
والفن�ادق والمطاع�م وغيرها”، مبين�اً ان “الس�نوات االخيرة 
شهدت دخول كثير من العمالة االجنبية للبالد للعمل في مختلف 
المش�اريع واالس�واق التجارية والفنادق والمطاعم، ونحن مع 
ذل�ك عل�ى ان يكون وفق ضواب�ط العمل والضم�ان االجتماعي 
والس�ياقات الصحية”. وأضاف خليل، أن “مخاطبات وردتنا من 
بعض الدوائر الصحية بكربالء أكدت وجود عدد ال يستهان به من 
العم�ال االجانب في المحافظة مصابين بأمراض وبائية ابرزها 
التهاب الكبد الفايروس�ي، بعد مطالبتها بإخراجهم من البالد”، 
مطالب�اً الجه�ات الحكومي�ة المحلي�ة والمركزي�ة، ب�”التدخل 
ووضع المعالجات السريعة لذلك االمر، كونه خطرا يهدد صحة 
المجتمع”. وش�دد خليل، على “ض�رورة االعتماد على ضوابط 
مح�ددة في ادخ�ال العمالة االجنبية للبالد واش�تراط الش�هادة 
الصحية في تش�غيلها”. من جهته ق�ال مدير عام صحة كربالء 
صباح الموس�وي إن “صحة كربالء تمتلك مركزاً يعنى بفحص 
الوافدين للمحافظة ممن يرومون االقامة فيها ألكثر من عشرة 
ايام اضاف�ة الى العمالة االجنبية، ونح�ن نركز بعملية الفحص 
عل�ى االم�راض االنتقالي�ة، واهمها الته�اب الكبد الفايروس�ي 
وااليدز”، الفتا إلى أن “هناك فرقاً صحية جوالة تتابع المطاعم 
والفن�ادق واالماك�ن العامة الت�ي يعمل فيه�ا االجانب، وتصدر 

بطاقات صحية لهؤالء العمال اضافة الى العراقيين”.
وأوض�ح الموس�وي، ان�ه “لغاي�ة االن ل�م تظه�ر لدين�ا أي 
اصاب�ات بمرض االي�دز بين الوافدي�ن والعمال�ة االجنبية، لكن 
اكتش�فنا اصابات فردية بالتهاب الكبد الفايروس�ي لدى بعض 
العم�ال االجانب”، الفت�ا إلى أن “دائرة الصح�ة وبعد التأكد من 
اصاب�ة العاملين االجانب توجه اش�عارا فوريا به�م الى الدوائر 
المختص�ة من اجل ترحيلهم خارج البالد”. وأش�ار الموس�وي، 
الى أن “الدائرة تش�رع بف�رض غرامات مالية وغل�ق الفندق او 
المطعم الذي يعمل فيه العمال االجانب المصابون، في حال عدم 
ترحيله�م”، داعياً الجهات المختصة في الحكومة المركزية الى 
“فتح مراكز لفحص الوافدين على المنافذ الحدودية والمطارات، 

للتأكد من صحتهم قبل دخولهم للبالد”.  

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الداخلية، الجمعة، عن اعتقال ثالثة أش�خاص 
بحوزتهم 44 مسدسا صوتيا محورا في إحدى مناطق العاصمة 

بغداد.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن في بيان تلقت 
“المس�تقبل العراقي” نس�خة منه، إن “مكت�ب مكافحة إجرام 
الحبيبي�ة التاب�ع لمديرية مكافح�ة إجرام بغداد ألق�ى القبض، 
اليوم، على ثالثة متهمين يتاجرون باألسلحة الصوتية المحورة 

وبحوزتهم 44 مسدسا محورا”.
يذكر أن العاصمة بغداد ش�هدت إلق�اء القبض على موقوف 
بع�د هربه من مكت�ب إجرام الزه�ور ضمن منطقة الحس�ينية 

شمالي بغداد.

احلكم بإعدام سعودي بعد سجنه
 8 أعوام يف العراق

العاملة األجنبية حتمل إىل كربالء 
»أمراض وبائية«

بغداد: اعتقال ثالثة أشخاص بحوزهتم 
44 مسدسًا صوتيًا حمورًا 

      بغداد / المستقبل العراقي

عرض�ت خلية الصقور واس�تخبارات البصرة، 
أم�س الس�بت، اعتراف�ات عصابتي�ن متورطتين 
بالقتل والسلب في مناطق متفرقة من المحافظة، 
فيم�ا أكد محاف�ظ البصرة ماج�د النصراوي عزم 
االجه�زة االمنية عل�ى تنفيذ خططها الس�تتباب 
االمن ف�ي المحافظة. وقال محافظ البصرة ماجد 
النص�راوي خالل عرض اعتراف�ات افراد العصابة 
في مقر خلية االزمة االمنية في القصور الرئاسية 
إن “خلي�ة الصقور واس�تخبارات البصرة تمكنت 
م�ن رصد العصاب�ة واعتقال افراده�ا”، مؤكداً أن 
“العصابة االولى مكونة من ش�خصين متورطين 
بعملي�ات قت�ل وس�لب فضال ع�ن عصاب�ة اخرى 
مكونة م�ن ثمانية افراد متورطي�ن بجرائم القتل 
و الس�لب ايضا”. وأضاف النصراوي، أن “االجهزة 
االمنية في المحافظ�ة عازمة على تنفيذ خططها 
إلع�ادة الوض�ع االمني في المحافظة واس�تتبابه 
والقبض على جميع العصابات والحد من عمليات 

القتل واستهداف المواطنين”.
 وقال احد افراد العصابة خالل عرض اعترافاته 
في مقر خلية االزمة االمنية انه “مع ش�خص اخر 
قاما بقتل س�ائق س�يارة اجرة في منطقة االربع 
ش�وارع وقاما بتس�ليب س�يارته وقتل مواطنين 

اثنين في منطقة الجمعيات”.
يشار الى ان ش�رطة محافظ البصرة تنفذ بين 
مدة واخ�رى عملي�ات دهم وتفتيش ف�ي مناطق 
متفرقة من المحافظة تس�فر عن اعتقال عدد من 
المطلوبي�ن بته�م جنائية مختلف�ة باالضافة الى 

عصابات القتل والسلب.

البرصة تعرض اعرتافات عصابتني 
متورطتني بالقتل والسلب

الربملان العريب: العراق من أعمدة األمة العربية 
ومؤمتر الربملانات اإلسالمية جاء بوقته

أركان اجليش تعزو مشاكل املنظومة األمنية إىل »املحاصصة« و »احلزبية«

      بغداد / المستقبل العراقي

أش�اد رئيس البرلمان العرب�ي أحمد بن 
محمد الج�روان بدور العراق ف�ي القضايا 
الع�راق  أن  العربي�ة واإلس�المية، مؤك�دا 
“عم�ود” م�ن أعمدة األم�ة العربي�ة، فيما 
ال�دول  برلمان�ات  مؤتم�ر  أن  ال�ى  أش�ار 
اإلسالمية جاء في وقته.وقال مكتب رئيس 
البرلمان العراقي س�ليم الجبوري في بيان 
تلقت “المس�تقبل العراقي” نسخة منه، إن 
األخير “اس�تقبل في مكتبه الخاص رئيس 
البرلم�ان العربي أحمد ب�ن محمد الجروان 
والوف�د المراف�ق ل�ه”، مبين�ا أن�ه “جرى 
خالل اللق�اء بحث آفاق التعاون المش�ترك 
بي�ن الع�راق وحاضنت�ه العربي�ة، لتقديم 
كافة المساعدات العس�كرية واالغاثية في 

مواجهة قوى اإلرهاب المتمثلة ب داعش”.

ونق�ل البي�ان ع�ن الج�وري قول�ه، إن 
“الع�راق ش�هد ف�ي اآلون�ة االخي�رة حالة 
م�ن االنفراج السياس�ي واألمني وذلك بعد 
تحري�ر العدي�د من الم�دن العراقي�ة، وهو 

يرغب باالنفتاح على جميع األشقاء العرب 
م�ن أج�ل أن يك����ون ل�ه دور فاع�ل في 
محيطه العرب�ي واالس�المي وأن الفرصة 

مواتية لذلك”. 
ل�”رئي�س  دعوت�ه  الجب�وري  وج�دد 
البرلم�ان العرب�ي لحض�ور مؤتم�ر اتحاد 
برلمانات الدول االسالمية الذي تستضيفه 

بغداد مطلع الشهر المقبل”.
م�ن جانب�ه، أك�د الج�روان أن “الدعوة 
ج�اءت بالوقت المناس�ب لبح�ث القضايا 
المصيرية للوط�ن العربي وأهمها القضايا 

األمنية في مواجهة قوى الظالم”.
وأش�ار الج�روان، بحس�ب البي�ان، الى 
أن “الع�راق ل�م يبتع�د ع�ن أمت�ه العربي�ة 
وه�و عمود من أعمدته�ا”، مؤكدا “وقوف 
البرلم�ان العرب�ي بكام�ل امكانياته خدمة 

للعراق وأهله”.

      بغداد / المستقبل العراقي

ع�زا رئي�س اركان الجيش وكال�ة الفريق 
الركن عثمان الغانمي، أمس الس�بت، مشاكل 
المنظومة األمنية إلى “المحاصصة الطائفية 
والحزبي�ة”، وفيم�ا طال�ب بمعالج�ة الترهل 

الذي تعان�ي منه المؤسس�ات األمنية، أكد أن 
نق�ل الضباط عل�ى دائرة المحاربي�ن “ال يعد 
عقوبة”.وقال الفريق الرك�ن عثمان الغانمي 
خ�الل مؤتمر صحافي مع وزي�ر الدفاع خالد 
العبيدي في مقر وزارة الدفاع، إن “المحاصصة 
الطائفي�ة والحزبي�ة ف�ي المنظوم�ة االمنية 

للعراق هي الس�بب في المش�اكل التي تحصل 
في المنظومة”.

وأضاف الغانمي انه “علينا معالجة الترهل 
الذي تعاني منه المؤسس�ات األمنية”، مؤكداً 
أن “نق�ل الضباط على دائ�رة المحاربين ليس 

عقوبة”.

ناقش »تشابه األسماء« وجهود مواجهة اإلرهاب والجريمة

القايض مدحت املحمود يرتأس اجتامعًا للتنسيق مع وزارة الداخلية
العبادي إىل الصني لتوقيع اتفاقيات 

اقتصادية وعسكرية وامنية
      بغداد / المستقبل العراقي

ت�رأس رئي�س الس�لطة القضائية 
االتحادي�ة القاض�ي مدح�ت المحمود 
أم�س الس�بت اجتماع�اً للتنس�يق مع 
قي�ادات وزارة الداخلي�ة لبحث توحيد 
جه�ود مواجه�ة االره�اب والجريمة 
المنظمة بحضور وزير الداخلية محمد 

الغبان.
المحمود  القاض�ي مدح�ت  وق�ال 
رئي�س الس�لطة القضائي�ة االتحادية 
في كلمته »إننا نأمل من هذا االجتماع 
ان يحق�ق غرض�ه ف�ي حف�ظ االم�ن 
ومكافح�ة الجريم�ة وإع�الء س�يادة 

القانون«.
وتابع المحم�ود أن »االجتماع ضم 
فريقين يس�يران في خطين متوازيين 
القض�اء،  وهم�ا  واح�د  ه�دف  نح�و 
إل�ى أن »كليهم�ا  والش�رطة«، الفت�اً 
يس�يران ف�ي الخط الذي رس�مه لهما 

القانون، واستقرت عليه االعراف«.
وأش�ار إل�ى أن »الس�ير ف�ي هذين 
اختصاص�ه  الطريقي�ن، وكل حس�ب 
وتذلي�ل  المش�ترك  التع�اون  يتطل�ب 
الصعاب وعب�ور التحدي�ات من خالل 
وتب�ادل  المثم�ر  والنق�اش  الت�داول 

الواج�ب  اداء  إل�ى  الخب�رات وص�والً 
المقدس«.

وش�ّدد على أن »اللقاء يمثل صورة 
ال�رأي  وتب�ادل  التع�اون  ص�ور  م�ن 
بموضوعية للوصول إلى الهدف بأيسر 
وأس�رع الط�رق«، معرباً ع�ن امنياته 

ف�ي أن »تع�زز العالقات بي�ن القضاء 
والدخلية بنحو أكبر«.

من جانبه اكد وزير الداخلية محمد 
الغب�ان ف�ي كلمت�ه أن »التع�اون مع 
القضاء أس�هم ف�ي حس�م العديد من 

الملفات التحقيقية«.
ولف�ت الغب�ان إل�ى »التوص�ل مع 
القض�اء إلى آلي�ة جدي�دة للتعامل مع 
ملف تشابه االسماء للحيلولة من دون 

توقيف اشخاص ابرياء«.
إلى ذلك، ذكر رئيس هيئة االشراف 
القضائ�ي القاض�ي كاظ�م حبي�ب أن 
»القض�اء وضع حلوالً بديلة للمتهمين 
الذين فقدت اوراقهم التحقيقية بسبب 
س�يطرة االرهاب على بع�ض مناطق 
الب�الد«، منوهاً إلى »حس�م العديد من 
دعاواهم«.وطال�ب حبي�ب »الجه�ات 
التنفيذي�ة بتأمي�ن احض�ار المدعي�ن 
بالحق الش�خصي والش�هود لكي يتم 

المضي في حسم هذه الملفات«.

      بغداد / المستقبل العراقي

ال�وزراء حي�در  ي�زور رئي�س مجل�س 
العبادي برفقة وفد حكومي رفيع، منتصف 
األسبوع الجاري جمهورية الصين الشعبية 

لتوقع اتفاقية تعاون بين البلدين.
وذكر بيان صادر ع�ن المكتب اإلعالمي 
لرئيس مجلس ال�وزراء، ان العبادي يتوجه 
ال�ى الصي�ن ف�ي زي�ارة رس�مية، منتصف 
االس�بوع الجاري ، يلتقي خاللها مع رئيس 
جمهورية الصين الش�عبية ورئيس مجلس 
الدول�ة ورئي�س المجل�س الوطن�ي لنواب 
الش�عب، لبحث تطوير العالقات بين البلدين 
والش�عبين الصديقي�ن بما يخ�دم المصالح 
المش�تركة ويع�زز األم�ن واالس�تقرار في 

المنطقة والعالم.
وأوضح البي�ان ان التع�اون االقتصادي 
المح�اور  يمث�ل  واألمن�ي  والعس�كري 
األساسية في المباحثات العراقية الصينية، 
حي�ث يتطل�ع العراق ال�ى توس�يع التعاون 

وزي�ادة  المش�اريع  وتموي�ل  االقتص�ادي 
حضور الش�ركات الصينية واالس�تثمار في 
مجاالت النفط والطاق�ة وتطوير الخدمات 

والبنى التحتية.
وأض�اف البيان انه في ضوء الحرب التي 
يخوضه�ا الع�راق ض�د االره�اب وعصابة 
داعش التي يهدد خطرها جميع دول العالم، 
يس�عى العراق للحص�ول على دع�م الصين 
للق�وات المس�لحة العراقي�ة ف�ي مج�االت 
التس�ليح والتدري�ب والمع�دات العس�كرية 

والتعاون األمني واالستخباري.
وتاب�ع البي�ان انه س�يتم خ�الل الزيارة 
المش�تركة  االتفاقي�ات  توقي�ع ع�دد م�ن 
لتعزي�ز التع�اون بين البلدين ف�ي المجاالت 

المذكورة.
واختت�م البي�ان ان الوفد الرس�مي يضم 
المرافق لرئيس مجل�س الوزراء، وعددا من 
ال�وزراء والمس�ؤولين والمستش�ارين في 
مجاالت األم�ن واالقتصاد والم�ال والدفاع 

والنفط .

اهلجرة الدولية: نزوح نحو 3.2 مليون عراقي خالل عامني

الربملان: 2250 منظمة جمتمع مدين مسجلة واحلكومة ال تعرف طبيعة عملها

      بغداد / المستقبل العراقي

ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أمس السبت 
ان نح�و 3.2 مليون عراقي نزح�وا من ديارهم 
خالل عام�ي 2014 و2015 ج�راء تمدد تنظيم 

داعش في مناطقهم وتحولها لساحة معارك.
وقالت المنظمة في بيان، إن “مصفوفة تتبع 
الن�زوح التابع�ة للمنظمة الدولي�ة للهجرة في 
العراق التي تم نش�رها البارحة حددت أن هناك 
 532.565 3.195.390 نازح�ا عراقي�ا بواق�ع 
أس�رة، منذ األول من كان�ون الثاني لعام 2014 
حتى الثالث من كانون األول 2015”. واوضحت 
أن “محافظ�ة بغداد اس�تضافت أكب�ر عدد من 
%18 أو )577.230 ف�ردا(  النازحي�ن بنس�بة 
وتليه�ا محافظة األنبار %18 )570.768 فردا( 
وده�وك %13 )409.170( ومحافظة كركوك 
 )329.472(  10% وأربي�ل   )381.156(  12٪
ونينوى %7 )220.398( ومحافظة السليمانية 
%5 )162.678(”. واضافت ان “نسبة %44 أو 
)1.394.190 فردا( ه�م أغلبية النازحين الذين 
ينحدرون من محافظة األنبار، ونسبة %33 أو 

)1.063.470 فردا( من محافظة نينوى”.
واش�ارت ال�ى ان “لجن�ة تتب�ع الط�وارئ 
للمنظم�ة الدولية للهجرة حددت نس�بة األفراد 
النازحي�ن حديث�ا م�ا يق�ارب )15.054( ف�ي 
محافظ�ة نين�وى في فت�رة مابين 12 تش�رين 
الثان�ي إل�ى 12 كان�ون األول بس�بب العمليات 
العسكرية التي لها تأثير على منطقة سنجار”.

وتابعت المنظم�ة في بيانها انه “في تاريخ 
الثال�ث من كان�ون األول لع�ام 2015 أعلن بأن 
هن�اك م�ا يق�ارب )76.393 أس�رة نازحة( أو 
)458.358 ف�ردا نازح�ا( ع�ادوا إل�ى ديارهم 

وم�ن بين هذا المجموع هن�اك ما يقارب 54% 
م�ن النازحي�ن أو )247.932 فردا( ع�ادوا إلى 
محافظة صالح الدين وبنس�بة 20% )92.352 
فردا( عادوا إلى محافظة ديالى وبنس�بة 15% 

أو )68.958( عادوا إلى محافظة نينوى”.
وقال رئيس فرع المنظمة في العراق توماس 

لوث�ر فاي�س وفقا للبي�ان، “نحن مس�رورون 
برؤية ع�ودة المزيد من النازحين، لكن نش�عر 
باألس�ى الس�تمرارية النزوح حديثا في خضم 
الصراع المس�لح. فالنازحين حديثا والنازحين 
عل�ى المدى الطويل والعائدين جميعهم بحاجة 

إلى مساعدات خاصة”.

وأكد فايس أن “المنظمة ستستمر بالتعاون 
مع الفريق القطري اإلنس�اني لألم�م المتحدة 
والش�ركاء ف�ي المجال اإلنس�اني والس�لطات 
الحكومية والجهات المانحة بتقديم المساعدات 
للنازحين العراقيي�ن في جميع أنحاء البالد في 

هذا الوضع الصعب”.

      بغداد / المستقبل العراقي

كشفت لجنة مؤسسات المجتمع 
الس�بت،  أم�س  النيابي�ة،  المدن�ي 
ع�ن وج�ود 2250 منظم�ة مجتمع 
مدني مس�جلة رس�ميا بالمحافظات 
العراقية باس�تثناء إقليم كردس�تان، 

وفيما أش�ارت إلى أن هناك منظمات 
ال يقدر عددها غير مسجلة، أكدت أن 
الحكومة والبرلمان ال يعرفان طبيعة 

عمل هذه المنظمات.
وقال�ت رئيس اللجنة تافكة احمد 
ميرزا إن “عدد المنظمات المس�جلة 
بدائرة تسجيل المنظمات في األمانة 

العام�ة ل مجل�س ال�وزراء يبلغ نحو 
2250 منظم�ة، أم�ا ع�دد المنظمات 
المس�جلة ف�ي إقليم كردس�تان فقد 
بلغ نحو 900 منظمة”، مش�يرة إلى 
أن “هن�اك منظم�ات ال يق�در عددها 

غير مسجلة”.
وأضافت ميرزا، أن “هذه المنظمات 

ساهمت بنشر الديمقراطية والعدالة 
االجتماعي�ة بالب�الد”، الفت�ة إلى أن 
“الحكومة ومجلس النواب والمواطن 
ال يعرفون عمل هذه المنظمات، وان 
النظرة العامة في الع�راق تجاه هذه 

المنظمات بأنها ربحية”.
المجتمع  وكانت لجنة منظم�ات 

المدن�ي النيابية أعلنت ع�دم إمكانية 
إحص�اء منظمات المجتم�ع المدني، 
عازية السبب إلى عدم تسجيل بعضها 
وعم�ل أخرى ف�ي إقليم كردس�تان، 
منظم�ة   100 أن  أوضح�ت  فيم�ا 
مس�جلة قبل ع�ام 2003 إحداها قبل 

الحرب العالمية الثانية.
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      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج القبول في 
قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي )الموازي(.

وقال مدير دائرة االعالم والعالقات والناطق الرسمي للوزارة 
الدكتور حيدر العبودي ان الطلبة المقبولين في التعليم الحكومي 
الخ�اص الصباح�ي ال يق�ل مع�دل الطال�ب منهم ع�ن درجتين 

صحيحتين عن معدل الطالب المقبول ضمن القبول المركزي.
وأض�اف ان الطالب في هذه القناة يتحم�ل جميع االلتزامات 
المترتب�ة عليه بوصفه دارس�ا عل�ى النفقة الخاصة وبحس�ب 
مقتضي�ات تلك الدراس�ة وطبيعته�ا، وتابع ان بإم�كان الطالب 
متابعة قوائم اس�ماء الطلب�ة المقبولين على الموقع الرس�مي 

لوزارة التعليم العالي.

اعالن نتائج القبول يف التعليم احلكومي اخلاص الصباحي

      المستقبل العراقي/عادل الالمي

كان االنقسام واضحاً داخل البيت 
»التحال�ف  ازاء  العراق�ي  السياس�ي 
الس�عودي« الذي اعلن عن�ه مؤخراً, 
الحكوم�ة  موق�ف  م�ن  فالبرغ�م 
الرس�مي الراف�ض له�ذه الخط�وة, 
راح رئي�س البرلم�ان »يغ�رد خارج 
السرب« من خالل الترحيب والتأييد, 
األمر الذي انعكس على موقف كتلته 
النيابي�ة, بينم�ا تحدث�ت المعلومات 
عن »اتفاقية« س�رية النضمام إقليم 

كردستان لحلف الرياض.   
العراق�ي  المس�تقبل  وكان�ت 
ق�د ح�ّذرت قبل أش�هر م�ن مخطط 
وتفاهم�ات يقوده�ا رئي�س إقلي�م 
كردس�تان المنتهية واليته مس�عود 
أراض  واحت�الل  لقض�م  بارزان�ي 
عربّية وضّمها إلى إقليم كردس�تان، 
والس�يما م�ن محافظ�ات الموصل 

وكركوك وديالى.
ولم تأتي المواقف المؤيدة بجديد, 
فه�ي امت�داد لممارس�ات »مناوئة« 
للحكوم�ة المركزي�ة طيل�ة الفت�رة 
الماضية, والتي تفس�ر على أنها ردة 

فعل عن وجود خالفات »داخلية«.
وخال�ف رئي�س البرلمان س�ليم 
الجب�وري موق�ف العراقيين بش�أن 
رف�ض التدخ�ل الس�عودي,  بوصفه 
»التحال�ف اإلس�المي« ب�«الخط�وة 

المهمة«.
ينتم�ون  برلماني�ون  راح  بينم�ا 

ب�«التحال�ف«  يس�تنجدون  لكتل�ة, 
الورق�ي, متناس�ين أن الري�اض ل�م 
تقف إلى جانب بغداد في حربها ضد 
»داع�ش« ولم تق�دم أية مس�اعدات 
للقض�اء على اإلرهابيي�ن, ال بل أنها 
وبحس�ب الدالئ�ل والمعطي�ات, من 

تقف خلف المجاميع اإلرهابية.   
بغل�ق  يطالبه�ا  أن  م�ن  وب�دالً   
الموج�ودة  التكفيري�ة«  »الم�دارس 
على أراضيها, التي تجند اإلرهابيين, 
قال الجبوري, أن »الدول اإلسالمية_

في إشارة إلى الحلف السعودي,  اقدر 
على معالجة ه�ذا الوباء من جذوره 

بكل الطرق الفكرية واألمنية!.
ويتف�ق العراقي�ون أن »التحالف 
السعودي« الجديد هو خطة لتقسيم 
العراق، رافضين التع�اون بين قيادة 
التحال�ف وبغ�داد, كون�ه يعمل وفق 

أجندات طائفية.
وتش�ير جميع المعطي�ات إلى أن 
واشنطن هي من ترعى هذا التحالف, 
وه�ذا م�ا يفس�ره, توقي�ت إعالنه 
وكيفية الترويج له, خاصة وان اغلب 
الدول التي ظهر اسمها ضمن الحلف, 
نفت علمها, وأكدت عدم مشاركتها, 

وفقاً لتصريحات رسمية عراقية.
مقدم�ات،  أي  ودون  وفج�أة، 
أعل�ن وزير الدفاع الس�عودي محمد 
بن س�لمان ب�ن عبد العزي�ز ،الثالثاء 
الماضي, عن قيام »تحالف إسالمي« 
عس�كري يض�م 34 دول�ة س�يتولى 
مهمة التصدي لإلرهاب، وسيش�كل 

غرف�ة عمليات مش�تركة للتنس�يق، 
مقرها الرياض.

االس�تنجاد  إط�ار  وف�ي 
ب�«األصدق�اء« , أبدى  اثيل النجيفي, 
محافظ نينوى المقال, تأييد للتحالف 
ال�ذي أعلنته الس�عودية، داعي�اً إياه 
الموصل,  الع�راق وتحري�ر  الجتياح 

على حد وصفه.
وفي ذات الس�ياق, كشف مصدر 
كردي مس�ؤول عن موافق�ة رئيس 
المنتهي�ة واليت�ه مس�عود  اإلقلي�م 
ق�وات  انضم�ام  عل�ى  بارزان�ي 
البيش�مركة )جن�اح بارزان�ي( ال�ى 
التحالف بقيادة السعودية سرا ودون 

الرجوع الى بغداد.
وقال المص�در إن »بارزاني أعلن 
س�را موافقته عل�ى انضم�ام قوات 
البيش�مركة التابعة له ال�ى التحالف 
العس�كري اإلس�المي والذي شكلته 

السعودية مؤخرا«.
»تواج�د  ال�ى  المص�در  ولف�ت 
مستش�ارين عس�كريين س�عوديين 
في كل من أربيل وبعش�يقة ش�مالي 
محافظة نينوى، بالتنسيق مع رئاسة 
اإلقلي�م، لتدريب قوات البيش�مركة، 
وقوات الحش�د الوطني التابعة ألثيل 

النجيفي محافظ نينوى المقال«.
غير أن التوجه المشترك لبارزاني 
والنجيفي نحو »النجدة« الس�عودية 
خل�ف  خالف�ا  يخف�ي  والتركي�ة، 
الكوالي�س، إذ حذرت إط�راف كردية 
النجيف�ي م�ن  مرتبط�ة ببارزان�ي، 

إقام�ة إقليم نينوى ومنافس�ة إقليم 
كردستان في ضم مناطق المسيحيين 
وااليزديين بمساعدة تركيا التي تميل 
إل�ى مس�اعدة النجيفي أكث�ر الدعم 

الذي تظهره لبارزاني.
التنافس  المصادر فان  وبحس�ب 
على اش�ده بين بارزان�ي والنجيفي 
الس�يما  األقلي�ات،  الس�تقطاب 
الذي�ن  نين�وى  س�هل  مس�يحيي 
يواجه�ون ضغوط�ا م�ن النجيف�ي 
وبارزاني في عدم الحديث عن تقرير 
المصير. كم�ا يتنافس الجانبان على 
استمالة االيزديين والشبك واألقليات 
الت�ي  المناط�ق  وض�م  األخ�رى 
يتواجدون فيها الى إقليم كردس�تان 

او »إقليم« الموصل المرتقب.
وعلى خلفية اإلعالن عن »التحالف 
الس�عودي«, يح�ذر الخبي�ر األمن�ي 
واالس�تراتيجي وفي�ق الس�امرائي، 
من نش�وب »حروبا كبيرة« بالشرق 
عل�ى  الس�امرائي  األوس�ط.وعلق 
التحال�ف بالق�ول، إن » اإلعالن جاء 
بعد تصاعد االتهامات إلى السعودية 

وقطر برعاية اإلرهاب«. 
وتس�ائل الس�امرائي »هل صمم 
التحال�ف على عج�ل الحت�واء هذه 
رف�ض  حال�ة  وف�ي  االتهام�ات، 
المجتم�ع الدولي التعاطي معه جديا 
أم  الته�م؟  الحج�ة إلس�قاط  تق�ام 
أن�ه تحالف ج�دي يس�تهدف داعش 
تس�تهدف  الفك�رة  أن  أم  وغي�ره؟ 
إقليمية  االس�تعداد لمرحلة ح�روب 

تج�ر إليه�ا إي�ران والعراق«.وأكد أن 
»ح�رب اليم�ن فش�لت ول�م تبرهن 
القوات الخليجية الثالث ) السعودية 
واإلماراتي�ة والقطرية( قدرتها على 
القي�ام بمهم�ات كبيرة«، متس�ائالً 
»ه�ل م�ن بي�ن غاي�ات التحالف جر 
الدول المعنية إلى إرس�ال تشكيالت 

قتالية إلى اليمن؟«.
وأش�ار إل�ى أن »دع�وات بع�ض 
األطراف العراقية لالنضمام الفوري 
إل�ى التحال�ف، ل�م ت�أت بجدي�د عن 
تص�ورات األط�راف نفس�ها عن أن 
)عاصفة الحزم( ستنتقل إلى العراق«، 
ومطال�ب  »دع�وات  أنه�ا  موضح�اً 
ش�خصية  أحالم�ا  س�تبقى  وآم�ال 
وفئوي�ة ألس�باب كثي�رة، أهمها أن 
الع�راق أعت�اد خ�الل مراح�ل مهمة 
على االضط�الع بدور قي�ادي، ومن 
المستبعد التس�ليم بقيادة سعودية، 
لذلك لم ي�دع إلى التحال�ف. وبما أنه 
يقود حربا حاس�مة ضد إرهاب كان 
مصدره األساس�ي خليجيا، فإنه قد 
يطال�ب بقي�ادة التحال�ف وأن يكون 
مق�ره ف�ي بغ�داد«. وأش�ار إلى أن 
»الش�رق األوس�ط سيش�هد س�باق 
تس�لح كبيرا، وقد يش�هد حروبا، إن 
لم يجن�ح إلى التعايش الس�لمي بين 
الشعوب، واألفضل أن يتجه التحالف 
إلى أفريقي�ا، حيث اإلرهاب يتس�ع، 
واجتثاث منابر التحريض والكراهية 
في الجزي�رة، ليتالءم م�ع متطلبات 

الحرب على اإلرهاب«.

المستقبل العراقي حذرت قبل اشهر.. والمواقف تتباين بين الحكومة والبرلمان

بارزاني يعقد اتفاقات سرية: البيشمركة مع القوات السعودية الحتالل أراض عربية

التنظيم يحاول خدع »المصالوه«: الحشد سينتقم منكم!

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

أجب�رت الضرب�ات الجوي�ة المكثف�ة 
خ�الل اليومين الماضيي�ن, »داعش« على 
تقليص س�يطراته المتواجدة داخل مدينة 
الموصل، فيما تحدث تقرير اس�تخباراتي 
عن ق�وة التنظيم ف�ي نينوى الت�ي تتمثل 
بمناط�ق حزام المحافظ�ة, والتي يخطط 
لجعله�ا  خط�وط دف�اع لص�د أي اقتحام 

امني وشيك.
وتأت�ي هذه التطورات في الوقت الذي 
أكد في�ه وزير الدفاع خالد العبيدي، وضع 
خط�ة لتحرير مدينة الموص�ل من تنظيم 

»داعش«.
وق�ال خال�د العبي�دي خ�الل مؤتم�ر 
صحف�ي عق�ده ف�ي مق�ر وزارة الدفاع, 
أمس الس�بت، إن »القوات األمنية تواصل 
اس�تعداداتها لتحري�ر مدين�ة الموص�ل«، 
مؤكدا »وضع خطة لتحرير مدينة الموصل 

من تنظيم »داعش«.
تقري�ر  كش�ف  أخ�ر,  جان�ب  م�ن 
تنظي�م  س�لوكيات  ع�ن  اس�تخباراتي، 
داع�ش في المناط�ق التي يس�يطر عليها 
في محافظ�ة نينوى ، وع�ن مراكز قوته 
وضعفه وع�ن أوضاع أهالي تلك المناطق 

ونظرتهم للتنظيم.
كما يصف التقرير مناطق قضاء تلعفر 
بأنها مناطق سكن أهالي مقاتلي التنظيم 

والتي تعتبر أيضا من مراكز قوته.
ويقول التقرير إن »التنظيم ال يستطيع 
الس�يطرة عل�ى مناطق مرك�ز نينوى ألن 
اعداد االهالي التي ال تؤيد التنظيم تش�كل 
نس�بة كبيرة ج�دا والتنظيم يع�رف جيدا 
أن�ه مع تق�دم الق�وات االمنية سيخس�ر 
اماكن كثيرة ج�دا منها في بداية المعركة 
وستتركه عناصر كثيرة ألن أغلبهم انضم 

الى التنظيم من اجل المال والسلطة«.
واض�اف التقري�ر إن »هنال�ك م�ن هو 
العراقيي�ن  م�ن  التنظي�م  بفك�ر  مؤم�ن 
والمهاجري�ن وه�ؤالء من س�يظلون مع 
التنظيم وهم منتش�رون في مناطق حزام 
نينوى والم�كان الثاني هو قض�اء تلعفر 

حيث مناطق تجمعهم هم وعوائلهم«.

ويكش�ف التقرير ب�إن مناطق جنوب 
الموص�ل س�تكون الن�واة لث�ورة ال تزال 
مؤجلة ضد تنظيم »داعش« بانتظار دخول 
الق�وات األمني�ة إليها وتكثي�ف الضربات 
الجوي�ة. ويص�ف التقرير مناط�ق ناحية 
القي�ارة وناحي�ة حم�ام العلي�ل وناحية 
الش�ورة وقرية صف التوث وقرية صفية 
وقري�ة الخفس�ان وق�رى كثي�رة أخ�رى 

بأنها مناط�ق »منكوبة« لكثرة االغتياالت 
والتهجير ومصادرة الدور ومعاملة اهلها 

بشكل تعسفي.
ووفق�ا للتقري�ر ف�إن أغل�ب عناص�ر 
تنظي�م داع�ش الذي�ن يعتبره�م ركيزته 
األساس هم من البس�طاء من أهل القرى 
والذي�ن يعتبرهم التنظي�م غنيمة له وذلك 

»لقلة فهمهم وثقافتهم«.

اما مركز نينوى وهي مدينة الموصل, 
فع�دد الذي�ن يؤي�دون داع�ش يش�كلون 
نس�بة قليلة وذلك الن اغلبهم لديه الدراية 
والثقاف�ة ويميز الخطأ م�ن الصواب كما 

يؤكد التقرير.
ه�ذه  تك�ون  أن  التقري�ر  ويرج�ح 
المناط�ق أول�ى المناطق التي س�تتهاوى 
عند دخول القوات االمنية بش�كل س�ريع 

مع مناطق جنوب الموصل والسبب يعود 
لكون التنظيم قسى بشكل كبير على هذه 
المناط�ق وأهاليه�ا باتوا مهيئين نفس�يا 
بش�كل كبير للتعاون مع الق�وات األمنية 

والخالص من التنظيم.
ون�وه التقرير إل�ى إن هنالك حالة من 
االحتق�ان الش�عبي داخل م�دن محافظة 
القت�ل  عملي�ات  كث�رة  بس�بب  نين�وى 

للمواطنين فيها  واالعتقاالت واالستفزاز 
الذين ينتظرون الخالص من هذا »المرض 
الخبيث« والخالص من هؤالء »المجرمين« 

ما أدى إلى تراجع تأييد األهالي للتنظيم.
ويلع�ب التنظي�م عل�ى وت�ر الطائفية 
إلبق�اء أهال�ي م�دن نين�وى عل�ى جانبه 
ألطول فت�رة ممكنة وضمان والئهم أمام 

القوات األمنية في حال دخولها.
وينق�ل التقري�ر ع�ن بع�ض األهال�ي 
قوله�م أن مقاتلي التنظي�م حذروهم بأن 
الحش�د الش�عبي إذا دخل س�ينتقم منهم 
ألنهم س�اندوا داعش ووقفوا معهم ضده 

وأنهم سيعرفون قيمة التنظيم وقتها.
ويرك�ز التنظي�م وفق�ا للتقري�ر على 
وس�ائل اإلعالم الداخلي�ة إلظهار مقاطع 
مصورة عن كيفية قيام الحش�د الش�عبي 
بقتل رجال وهم يس�ألونهم عن األسلحة 
ومقاط�ع  بعده�ا  بقتله�م  ويقوم�ون 
أخرى كثيرة عن ض�رب األهالي والرجال 
ليص�وروا ألهل نينوى ب�ان هذا مصيرهم 

أيضا. 
وال يخف�ي التقرير أن هنال�ك من بات 
يص�دق بهذه اإلدع�اءات وأن هنالك من ال 
يزال حائ�را وآخر يع�رف أن الخالص في 

دخول القوات األمنية.
واستولى »داعش« على مدينة الموصل، 
مرك�ز محافظة نينوى، في )العاش�ر من 
حزي�ران 2014 المنص�رم(، قب�ل أن يم�د 
نشاطه اإلرهابي لمناطق أخرى عديدة من 

العراق، ويرتكب فيها انتهاكات كثيرة.    
في الغض�ون, قال�ت مص�ادر محلية, 
بان« »الس�يطرات )نق�اط التفتيش( التي 
أقامه�ا عناص�ر تنظي�م »داع�ش« داخل 
ش�وارع مدين�ة الموصل ب�دأت باالختفاء 
والتقلي�ص بش�كل ملحوظ بعد سلس�لة 
الغ�ارات الجوية التي اس�تهدفت التنظيم 

خالل اليومين الماضيين«.
وأض�اف المص�در ، أن »التنظيم يقوم 
بإنش�اء س�يطرات مفاجئ�ة ف�ي بع�ض 
األحياء الس�كنية وخاصة في أحياء مثنى 
والس�ومر«، مش�يراً  والن�ور  ودركزلي�ة 
الى، أن »كل س�يطرة من هذه السيطرات 

المفاجئة تتكون من خمسة عناصر«.

»الرفض الشعبي« ينذر بثورة ضد »داعش«: شوارع املوصل بال سيطرات اإلرهاب

حتالف »املغفلني« لتقسيم العراق

العراق بعد هبوط أسعار النفط: حان موعد االعتامد عىل مصادر بديلة
       بغداد / المستقبل العراقي

ف�ي ش�هر آب الماض�ي، اقت�رح رئيس 
الوزراء حيدر العبادي حزمة من اإلصالحات 
والتص�دي  الحكوم�ي  االنف�اق  لتقلي�ص 
للفس�اد، واراد العراق من ص�ادرات النفط 
ان يهيمن على االقتصاد الريعي للبلد، حيث 
تش�ّكل عائ�دات النف�ط 43 % م�ن النات�ج 
المحل�ي اإلجمال�ي، و99 % من الصادرات، 

و90 % من مجمل الواردات االتحادية.
له�ذا، ومن أجل زيادة اإلي�رادات العامة 
تتع�رض الحكوم�ة للضغ�ط دائم�اً لزيادة 
طاقة إنت�اج النفط بغض النظر عن تقلبات 
السوق، وتتوقع الحكومة تصدير 3.6 مليون 
برمي�ل م�ن النفط يومي�اً في ع�ام 2016. 
ورغم ان هذا الحجم معقول، لكن س�عر 45 
دوالراً للبرميل الواحد متفائل نوعا ما، الن 
األزم�ة االقتصادية العالمية التي أّثرت على 
س�وق النفط ف�ي 2008، افقدت اس�تمرار 
أسعار النفط باالرتفاع المّطرد خالل العقد 

الماضي مقارنًة بسنوات التسعينات.
نتيجًة لذل�ك، قامت الحكومات العراقية 
المتعاقب�ة بتضخيم الميزاني�ات االتحادية 
وأفرطت في التعيين�ات غير الضرورية في 
الدوائر الحكومية ما نتج عنه صرف رواتب 

لموظفين غير مؤهلين في القطاع العام.
وزاد حج�م الموازن�ة االتحادية للعراق 

بمعدل خمس�ة أضعاف ما بين عامي 2004 
و2015. وبغ�ض النظ�ر عن حج�م عائدات 
النف�ط الداخلة ال�ى الخزين�ة، فهناك عجز 
ف�ي الموازن�ات يبلغ م�ا يقرب م�ن 20% 
بينما يص�ل اإلنفاق الفعلي دائماً الى 70 % 
أو أكث�ر، ما يترك أقل من 30 % لالس�تثمار 
والتنمي�ة، رغ�م ان الع�راق بم�ا ف�ي ذل�ك 
إقليم كردس�تان، قد نجح في زيادة اإلنتاج 
بمع�دل مليوني برميل من النفط يومياً منذ 
ع�ام 2010 ووص�ل الى مجمل إنت�اج يبلغ 
4.4 ملي�ون برميل ف�ي اليوم، لك�ن انهيار 
أس�عار النفط ألغى 60 % م�ن قيمة النفط 
الس�ابقة في الس�وق. عالوًة على ذلك، فإن 
تكاليف الحرب غي�ر المتوقعة على داعش، 
وإدارة شؤون 3.5 مليون نازح في الداخل، 
والسياسة الداخلية الفئوية، وتعّثر مشاريع 
البني�ة التحتية العمالقة، كلها تس�ببت في 

إعاقة تحقيق المزيد من التقدم في البالد.
مع ذل�ك، فق�د اقترح�ت وزارة المالية 
موازن�ة تبلغ 99.6 مليار دوالر لعام 2016، 

مع عجز متوقع يبلغ 25.8 مليار دوالر.
وجاءت الموازنة على سعر برميل النفط 
45 دوالراً وتفترض استمرار صفقة كانون 
االول 2014 م�ع حكومة إقليم كردس�تان، 
الت�ي تخّول الحكوم�ة االتحادية بالحصول 
عل�ى 550 ألف برميل م�ن النفط يومياً من 

حقول جنوب اإلقليم مقابل مدفوعات.

ه�ذه الكمية 550- ألف برمي�ل يومياً- 
تش�مل 300 ألف برميل م�ن حقول كركوك 
أل�ف برمي�ل م�ن حق�ول اإلقلي�م.  و250 
وتتوقع الحكومة تصدير 3.6 مليون برميل 

يومياً في عام 2016.
 45 البرمي�ل المتوق�ع،  ولك�ون س�عر 
دوالر، غي�ر معقول فبالتالي س�يكون عام 
2016 عام�اً صعب�اً م�ن الناحي�ة المالي�ة، 
حي�ث ان احتياطات الدوالر االتحادية للبنك 
المرك�زي ال ت�زال تغرق، والوض�ع األمني 
والمالي للعراق أقل خطورة من جيرانه من 

غير دول مجلس التعاون الخليجي.
وب�دون مص�ادر بديلة لإلي�رادات، فان 
االنخف�اض المس�تمر ألس�عار النف�ط قد 
يعطي فرصة حقيقية لإلصالح في العراق.

ومنذ االحتجاجات الش�عبية التي دعت 
الحكوم�ة الى توفي�ر الخدم�ات ومحاربة 
ص�ار  القان�ون،  حك�م  وتطبي�ق  الفس�اد 
العب�ادي يتمت�ع بدع�م ش�عبي ورغ�م ان 
البرلمان أقر حزمة اإلصالحات األولية فان 

الشعب يتوقع المزيد من اإلجراءات.
مع احتمال اس�تمرار انخفاض أس�عار 
النف�ط، عل�ى الحكوم�ة ان تلغ�ي تدريجياً 
دعمه�ا للوق�ود وتوليد الكهرب�اء من أجل 
توفير ما ال يقل عن 14 مليار دوالر س�نوياً 

عن المواد الخام والسوائل المستوردة.
تتوق�ف  ان  يج�ب  ذل�ك  عل�ى  ع�الوًة 

ف�ي  المف�رط  التوظي�ف  ع�ن  الحكوم�ة 
المؤسسات الحكومية كما يجب ان تخضع 
الرواتب الحكومية واإلنفاق غير الضروري 
الى مراجعة دقيق�ة. وباإلضافة لذلك، على 
الحكوم�ة تقدي�م حوافز للقط�اع الخاص 
م�ن اجل ملء الفراغ في مختلف القطاعات 
االقتصادي�ة بما فيها قط�اع النفط والغاز 
س�نوات  بس�بب  لإلهم�ال  تع�ّرض  ال�ذي 

االضطراب الداخلي.
هذه التطورات ستوفر للعراق المليارات 
العش�رة من الدوالرات التي تدفعها س�نوياً 
عل�ى ش�كل روات�ب للموظفي�ن، وتخّفف 
الضغ�ط ع�ن الميزانية التي توت�رت نتيجة 

انخفاض أسعار النفط.
وكأولوي�ة أول�ى يمك�ن الق�ول، عل�ى 
الع�راق ان يج�ذب المزيد من المس�تثمرين 
الدوليين في مجال توليد الطاقة ومشاريع 
التكري�ر واس�تخدام الغ�از المش�تعل. كما 
يجب على العراق استخدام المبالغ المتوفرة 
م�ن اإلصالحات في إع�ادة الصناعة والبدء 
بالتصنيع، م�ا يعني بالتال�ي تقليل اعتماد 

البالد على االستيراد.
نجاح وإخف�اق العراق كدولة في 2016 
سيكش�ف مدى مرون�ة حزم�ة إصالحات 
العب�ادي. ورغم ان المهمة تبدو صعبًة فان 
اإلصالحات ليست مس�تحيلة اذا ما اتخذت 

الحكومة اإلجراءات الصحيحة.

سياسات »التوظيف« ستشهد تقليصًا كبيرًا



كيري ينقلب على الرياض.. وإيران تكشف المستور

اث�ار إع�ان الس�عودية تش�كيل تحال�ف 
عس�كري اس�امي لمواجهة االرهاب تحفظ 
القاه�رة الت�ي تخش�ى أن يؤث�ر ذل�ك عل�ى 
الق�وة العربية المش�تركة التي يجهد الرئيس 

عبدالفتاح السيسي في تفعيلها.
يأت�ي ذل�ك بع�د دع�وة وزي�ر الخارجي�ة 
األمريك�ي جون كيري لتش�كيل ق�وة عربية 
تواج�ه اإلرهاب بريا، لكنه تخل�ى في الوقت 
ذاته عن دعم السعودية فيما يتعلق باإلطاحة 

بالرئيس السوري بشار األسد.
وأك�د الرئيس المصري أن الق�وة العربية 
المشتركة ليست موجهة ضد أي طرف وإنما 
تحمل رسالة واضحة تعكس قدرة العرب على 
التكاتف واالصطفاف والدفاع عن مصالحهم 
في مواجهة التحديات، مشيرا إلى أنه “يتعين 
تعزيز الجهود العربية، للتوصل إلى تس�ويات 
سياس�ية لألزمات التي تمر به�ا بعض الدول 
العربي�ة، بما يضمن وحدتها وس�يادتها على 
الوطني�ة،  مؤسس�اتها  ويحف�ظ  أراضيه�ا، 
ويص�ون مقدرات ش�عوبها”، مش�يرا إلى ما 
تمثل�ه مناطق األزمات من أرض خصبة تنمو 

فيها قوى التطرف واإلرهاب.
تحفظات السيس�ي التي تضمنت مخاوف 
من تأثير تشكيل التحالف االسامي العسكري 
على تش�كيل الق�وة العربية المش�تركة التي 
اقترحتها مصر، وعطلت السعودية استكمال 
نقاشاتها، حيث تسببت في إلغاء آخر اجتماع 
لوزراء الدفاع بالجامع�ة العربية، وهي بذلك 
تعن�ي ع�دم التأيي�د الكام�ل للق�وة العربي�ة 
الجديدة.وف�ي المقاب�ل، ج�اءت مخاوف من 
ن�وع آخ�ر تمثل�ت ف�ي الغض�ب اإليراني من 
التحالف العس�كري اإلس�امي، حيث انتقدت 
طهران الس�عودية الس�تثناء العراق وسوريا 
م�ن التحال�ف، واعتب�رت صح�ف إيرانية أن 
التحال�ف ج�اء بع�د م�ا وصفت�ه ب�”هزيمة 
واش�نطن”، الفتة إل�ى أن الوالي�ات المتحدة 
قدمت دعما لإلرهابيين وعلى مختلف الصعد.

واتهم�ت طه�ران الري�اض بدع�م تنظيمات 
متش�ددة وتحدث�ت ع�ن “إرهاب س�عودي - 
أمريكي” في س�وريا والعراق، وقامت وكالة 
“ف�ارس” اإليراني�ة ش�به الرس�مية بعرض 
تقاري�ر إعامية قالت أنها تظهر الروابط بين 

الرياض وتنظيمات متشددة.
ول�م يتوقف األمر عند الهج�وم اإلعامي 

بل تخطاه إلى التصريح الرس�مي لنائب وزير 
الخارجية اإليراني حس�ين أمي�ر عبد اللهيان 
ال�ذي أك�د أن بع�ض الجماع�ات المرتبط�ة 
بتنظيم “داعش” شاركت في المحادثات التي 
استضافتها السعودية لجماعات وفصائل من 
المعارض�ة الس�ورية في العاصم�ة الرياض 
مؤخرا.ب�دوره، لم يس�تبعد وزي�ر الخارجية 

الس�عودي ع�ادل الجبي�ر المش�اركة البرية 
في مواجه�ة “داعش”، وه�ذا األمر ال يمكن 
اس�تبعاد صدوره بعد دعوة وزي�ر الخارجية 
جون كي�ري التي جاءت في وقت س�ابق إلى 
نش�ر قوات بري�ة عربية وس�ورية لمواجهة 
التنظيم في س�وريا.كيري ش�دد على أنه من 
دون إمكاني�ة تش�كيل ق�وات بري�ة جاه�زة 

لمواجهة “داعش”، ال يمكن كسب هذا النزاع 
بشكل كامل بالضربات الجوية فقط، ثم أطلق 
تصريحات، استغربتها عواصم منها الرياض، 
قال فيها إن واشنطن لم تعد تسعى إلى تغيير 
النظام في س�وريا، وهو األمر الذي يبدو نقا 
لراية المواجهة إلى التحالف اإلس�امي، وهو 
م�ا يرى فيه البع�ض توريطا للس�عودية في 

مواجهة مع إيران.
من ناحيته، يرى الكاتب البريطاني برايان 
ويتاك�ر أن التحالف الذي دش�نته الس�عودية 
يس�تهدف إي�ران أكثر منه “داع�ش” أو غيره 
م�ن التنظيمات اإلرهابي�ة، موضحا أن غياب 
إيران والعراق وأفغانس�تان وسوريا عن مثل 

هذا التحالف ربما يعد دليا دامغا على ذلك.
صحيف�ة  علي�ه  رك�زت  ذات�ه  األم�ر 
“فاينانش�ال تايمز” البريطانية التي اعتبرت 
أن التحالف اإلس�امي العس�كري الذي أعلن 
عن�ه في الري�اض، دلي�ل جديد عل�ى تصاعد 
نفوذ المملك�ة العربية الس�عودية، موضحة 
أن التحال�ف الجدي�د يمثل خط�وة في الحرب 
ض�د  الس�عودية  تخوضه�ا  الت�ي  بالوكال�ة 
المنافس اإلقليمي إيران، موضحة أن اإلعان 
عن التحالف اإلس�امي ال�ذي يضم 34 دولة، 
يأت�ي في الوقت ال�ذى يحاول في�ه المجتمع 

الدولي إيجاد حل لألزمة في سوريا واليمن.
تحالف�ا  أن  الصحيف�ة  تقري�ر  وأض�اف 
عس�كريا بهذه الص�ورة من ش�أنه أن يجعل 
الس�عودية تخط�و خط�وة أقرب للع�ب دور 
“شرطي المنطقة”، مشيرا إلى أن السعودية 
تخش�ى البرنامج الن�ووي اإليران�ي، وكذلك 
نف�وذ طهران في اليمن من خال ميليش�يات 
الحوث�ي، ووضع الش�يعة في ه�ذا التحالف، 
فإيران غير موجودة ف�ي التحالف والبحرين 
ذات األغلبية الش�يعية وعضو التحالف تعتمد 
اإليراني�ة  التدخ�ات  الس�عودية ض�د  عل�ى 
واالحتجاجات الشيعية، التي تقع فيها منذ ما 
ُس�مي الربيع العربي.بين التنافس السياسي 
والص�راع الس�ني االيراني القائ�م، والتاعب 
األمريك�ي ف�ي المنطقة العربي�ة، وتمريرها 
لسياس�ات من شأنها إشعال الفتن المذهبية، 
ودفعها لصدام سعودي إيراني، يأتي التحالف 
االس�امي بعد ايام من دعوة كيري لمواجهة 
بري�ة لداع�ش، فهل تج�ر الوالي�ات المتحدة 
الس�عودية وتحالفها الجديد إلى مواجهة مع 
عدوها االقليمي إيران؟ سؤال تصعب اإلجابة 

عليه اآلن لكن مقدماته في غاية الخطورة.

التحالف اإلسالمي السعودي بال مؤيدين
   بغداد / المستقبل العراقي

تركيا تقتل 54 كرديًا 
يف ثالثة أيام!

شيكاغو هتتف:
»ال عدالة.. ال سالم«

   بغداد / المستقبل العراقي

أفاد مس�ؤول أمني تركي بأن 
54 مسلحا كرديا على األقل قتلوا 
خال األيام الثاث�ة الماضية في 
ف�ي  مس�تمرة  أمني�ة  عملي�ات 
محافظة ش�رناق بجنوب ش�رق 
“األناضول”  تركيا.ونقلت وكالة 
التركية ع�ن المس�ؤول قوله إن 
ق�وات األم�ن أج�رت عملياته�ا 
ف�ي منطقت�ي جزيرة اب�ن عمر 
)جزرة( وسيلوبي في المحافظة 
العدي�د م�ن  أن  المذكورة.يذك�ر 
المنطقتي�ن غادروهم�ا  س�كان 
قبل ف�رض حظر التج�وال هناك 
االثنين.وتش�ير الوكال�ة إل�ى أن 
حوال�ي 1700 مس�لح وأكثر من 
200 م�ن ق�وات األم�ن التركي�ة 
قتلوا منذ اس�تئناف حزب العمال 
الكردستاني حملته المسلحة في 

أواخر تموز الماضي.

   بغداد / المستقبل العراقي

نظ�م مئ�ات المحتجين مس�يرة 
جاب�ت وس�ط ش�يكاغو باس�تقالة 
رئي�س بلدية المدين�ة راهم إيمانويل 
إثر شكاوى تتعلق بإساءات الشرطة 
المحتجون  المسؤولية.وردد  وغياب 
هتافات “ال عدالة، ال س�ام” وارتدوا 
قمصانا كت�ب عليه�ا “اعتقلوا راهم 
اآلن” ويع�د ه�ذا االحتج�اج األحدث 
في موجة احتجاجات سلمية اندلعت 
معظمه�ا ف�ي ش�يكاغو عقب نش�ر 
فيدي�و يظه�ر ضابط ش�رطة أبيض 
يقتل الش�اب الك�وان ماكدونالد )17 
عام�ا( م�ن ذوي البش�رة الس�مراء 
بإطاق الرصاص علي�ه في أكتوبر/ 
تش�رين األول 2014.وقتلت الشرطة 
األمريكية 17 ش�خصا في المتوسط 
سنويا خال األعوام السبعة األخيرة، 
أص�ول  م�ن  أمريكي�ون  وأغلبه�م 
إفريقي�ة، وم�ن غير المعت�اد إلى حد 
الش�رطة  ضب�اط  يواج�ه  أن  كبي�ر 
اتهام�ات أو إجراءات تأديبية في مثل 
هذه الحاالت.يش�ار إل�ى أن إيمانويل 
ينتمي للديمقراطيين ويحظى بصات 
قوية مع البيت االبيض وانتخب لفترة 
ثانية لرئاس�ة البلدية هذا العام. فيما 
تعد ش�يكاغو أحدث مدين�ة أمريكية 
تشهد تظاهرات بسبب وفيات رجال 

سود على أيدي الشرطة.

البحرينيون ينددون بجريمة القوات النيجريية 
ويطالبون بنظام ديمقراطي

سويرسا ُتعّزز أجهزهتا األمنية ملكافحة اإلرهاب

روسيا متتلك أدلة عىل عدم اخرتاق طائرهتا 
األجواء الرتكية

   بغداد / المستقبل العراقي

البحري�ن  ف�ي  اآلالف  تظاه�ر 
للمطالب�ة بنظ�ام ديمقراط�ي ينهي 
اس�تحواذ عائلة آل خليف�ة الحاكمة 

على السلطة.
باس�تمرار  المتظاه�رون  ون�دد 
اعتقال زعي�م المعارض�ة أمين عام 
جمعية الوف�اق الوطني اإلس�امية 
الش�يخ علي س�لمان، ال�ذي اعتقلته 

الس�لطات نهاية الع�ام الماضي بعد 
أن ج�ددت الجمعية الثق�ة فيه أمينا 
الدراز،  المتظاهرون في  عاما.ورفع 
غ�رب المنامة، ص�ورا للش�يخ علي 
س�لمان وزعي�م المعارض�ة الراحل 
الش�يخ عبداألمير الجمري، الذي قاد 
انتفاضة تس�عينيات القرن الماضي 

للمطالبة بإعادة الحياة النيابية.
كما ن�دد المتظاه�رون بالهجوم 
الذي ش�نه الجي�ش النيجي�ري على 

الش�يخ  الش�يعي  الدين�ي  الزعي�م 
إبراهيم الزكزاكي، وأدى الستش�هاد 
عشرات األبرياء، داعين لتحرك دولي 
للكش�ف عن مصير الزكزاكي وإدانة 
الجريمة.إلى ذلك، ش�هدت عش�رات 
المناط�ق ف�ي البحري�ن تظاه�رات 
إحياء للذكرى التاسعة لرحيل الشيخ 
عبداألمي�ر الجم�ري، وقام�ت قوات 
النظ�ام باس�تخدام الق�وة لتفري�ق 

المتظاهرين في عدة مناطق.

   بغداد / المستقبل العراقي

السويسرية  الحكومة  اس�تحدثت 
86 وظيفة في أجهزة ُتعنى بمكافحة 
مواجه�ة  م�ن  لتمكينه�ا  االره�اب 

التهديدات المتزايدة على اراضيها.
الفيدرال�ي  المجل�س  وق�ال 
أنش�طة  إن  بي�ان  )الحكوم�ة(، ف�ي 

األجه�زة المولجة مكافح�ة اإلرهاب 
“زادت كثي�راً وتنّوع�ت” في األش�هر 
الزي�ادة  ه�ذه  أن  مضيف�اً  األخي�رة، 
“تف�رض تعزي�ز الم�وارد” ف�ي هذه 
مواجه�ة  م�ن  لتمكينه�ا  األجه�زة 
“المتزاي�دة”،  اإلرهابي�ة  التهدي�دات 
مشيراً إلى أن قوات األمن ُتجري حالياً 
70 تحقيقاً حول أشخاص مشبه فيهم 

في قضايا االرهاب.
وحّذرت الحكومة، في بيانها، من 
أنها ال تتوّقع أن يتحّس�ن هذا الوضع 

في المستقبل القريب.
وت�وّزع الجزء األكبر م�ن المراكز 
المستحدثة على 28 مركزاً في حرس 
الح�دود و24 في الش�رطة الفيدرالية 

و23 في االستخبارات.

احلوثيون يطيحون بـ »60« عنرص من »بالك ووتر« يف اليمن
   بغداد / المستقبل العراقي

ارتفع عدد قتلى باك ووتر في اليمن 
الى اكثر من س�تين عنصرا بينهم قيادات 
م�ن مختلف الجنس�يات، فبعي�د االعان 

عن مقتل اكثر من س�تة عشر عنصرا من 
جنسيات أوروبية وغيرها ..كشف مصدر 
عس�كري عن مقت�ل اربعة اخري�ن اثناء 
محاولته�م التقدم باتج�اه منطقة حبيل 
س�لمان بتع�ز .واكد المصدر العس�كري 

ان االربع�ة العناصر التابعين لباك ووتر 
الذين لق�و مصرعهم هم : ابيتي كربوني 
اص�ول  م�ن  أمريك�ي  واخ�ر  ايطال�ي، 
باكس�تانية ويدعى جاوي�د ألطاف خان، 
وصموئيل بريبوتاتانا راوندي، باالضافة 

الى مازول�و كنياتي من جن�وب افريقيا 
.الجدي�ر ذكره أن مصرع ه�ؤالء االربعة 
أتى بعد ايام م�ن االعان عن مقتل اثنين 
واربعي�ن من عناص�ر ب�اك ووتر خال 
الضربة الصاروخية التي استهدفت مركز 

قيادة ق�وات الغزو ومرتزقة العدوان في 
باب المندب من بينه�م قائد كتيبة تابعة 
لهم يدعى كارل�وس نيكوالس باالضافة 
الى االس�رائيلي من اصل روسي موشي 
كابي�روف، ليرتف�ع ع�دد قتل�ى مرتزقة 

ب�اك ووتر وخال ش�هر واح�د الى أكثر 
م�ن س�تين عنص�را. فض�ًا ع�ن قوائم 
مرتزقة االمارات والس�عودية والبحرين 
والس�ودان وقياداته�م الذي�ن قتل�وا في 

الرمال اليمنية أيضاً .

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت موس�كو أن لديها أدلة 
كافي�ة وضرورية على أن طائرة 
السوخوي24 التي أسقطها ساح 
الجو التركي أواخر شهر تشرين 
الثاني الماضي لم تخرق األجواء 
التركي�ة، وتش�ير إل�ى إمكاني�ة 
تضرر بيانات الصندوق األس�ود 
بسبب األضرار الميكانيكية التي 
لحقت بحافظة بيانات الصندوق 
وقوة ضرب�ة الص�اروخ التركي 
ال�ذي أص�اب ذيل الطائ�رة حيث 

ينصب الصندوق. 
ويأتي هذا اإلعان بعد عملية 
فتح الصن�دوق بحض�ور خبراء 
دوليي�ن م�ن الوالي�ات المتحدة 
والصي�ن وبريطاني�ا، حيث بثت 
وزارة الدفاع العملية على الهواء 

مباشرة.
وأعل��ن القائم���ون عل��ى 
التحقي�ق أن�ه قبل الش�روع في 

تفريغ وتحليل البيانات األسبوع 
المقبل، سيتم بحث كيفية قراءة 
البيانات في الحافظة مع الخبراء 

الدوليين نظراً لحالة الصندوق.
دورن�وف  س�يرغي  وق�ال 
نائب قائد الق�وات الجو فضائية 
الروس�ية بأن “تفريغ الصندوق 
وتحليل بياناته سيجري بأقصى 

درجات الشفافية”. 
وأوض�ح ب�أن وزارة الدف�اع 
لجن�ة  إل�ى  توجه�ت  الروس�ية 
الطي�ران التابع�ة لرابط�ة الدول 
المس�تقلة، باعتباره�ا منظم�ة 
تمل�ك خبرة كبيرة ف�ي التحقيق 
بحوادث الطيران وتتمتع بقاعدة 
المعايي�ر  تتناس�ب م�ع  تقني�ة 
الدولي�ة، وإل�ى الخب�راء من 14 
دولة من أجل ضمان الش�فافية، 
رفض�وا  ه�ؤالء  معظ�م  أن  إال 

المشاركة بذرائع مختلفة”.
أم�ا أندريه س�يمينوف رئيس 
قسم س�امة التحليقات لطيران 

س�اح الجو الروس�ي، فقال من 
جهت�ه إن “األض�رار التي لحقت 
بالصن�دوق األس�ود ق�د تك�ون 
ناتجة عن ق�وة ضربة الصاروخ 
ذيله�ا  أص�اب  ال�ذي  الترك�ي 
حيث يوج�د الصندوق األس�ود، 
باإلضاف�ة إل�ى ق�وة االصطدام 

باألرض”.
وظهرت ف�ي لقطات  الفيديو 
الت�ي بثته�ا القنوات الروس�ية، 
البيانات بع�د إخراجها  حافظ�ة 
م�ن الصن�دوق األس�ود، وه�ي 
تتك�ون من ش�ريحتين تضم كل 

منهما 8 لوحات. 
وأك�دت أح�د أعض�اء لجن�ة 
المعنية بالتحقيق أن “3 لوحات 
من أصل 8 على الشريحة األعلى 

انكسرت”. 
وقررت اللجنة دراس�ة جميع 
األش�عة  بواس�طة  اللوح�ات 
الس�ينية قبل بدء تفريغ البيانات 

منها.
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بات من المؤكد إن العد التنازلي 
المتفجرة  الحروب  التس�اع رقعة 
في الش�رق األوس�ط يقترب اآلن 
المش�ؤوم،  الصف�ر  س�اعة  م�ن 
فبع�د أن كان�ت أمري�كا بأوكارها 
التجسس�ية المئوي�ة، وقواعده�ا 
الحربية المنتش�رة على ش�واطئ 
القط�ب  ه�ي  العرب�ي،  الخلي�ج 
المس�يطر على مس�رح األحداث، 
تم�ر اليوم بأضع�ف أيامها بعد أن 
أرهقتها مش�اريعها التوسعية في 
المنطقة، األم�ر الذي فتح األبواب 
عل�ى مصاريعه�ا لكب�ار أعض�اء 
الن�ادي الدول�ي التوس�عي، فوجد 
الدب الروس�ي نفسه هو المرشح 

المنازل�ة  حلب�ة  لول�وج  األق�رب 
الكبرى، التي باتت وشيكة الوقوع 
بي�ن ليل�ة وضحاه�ا، إن ل�م تكن 
أج�راس جولته�ا األولى ق�د بدأت 
بالق�رع المتواص�ل، وهكذا اعتمر 
الدب الروس�ي خوذت�ه الفوالذية، 
وق�رر ترصي�ن جبهات�ه القتالي�ة 
لمواجهة خصومه الجدد في الشرق 
األوسط، وربما وقع اختياره على 
تركيا ثم قطر ثم السعودية، حسب 
المس�قوفية.  هواجس�ه  أولويات 
بدرجات متفاوتة من حيث الش�دة 
والحدة والعنف، وألس�باب سنأتي 
عل�ى ذكرها باختص�ار، فالرئيس 
)بوتي�ن( الذي كان يت�رأس جهاز 

 )KGB( الروس�ي  المخاب�رات 
لس�نوات طويل�ة. يمي�ل لخ�وض 
حروب�ه ف�ي خندقي�ن متوازيين. 
التعبوي�ة  المناوش�ات  أولهم�ا 
مس�تعيناً  المباش�رة،  التقليدي�ة 
بقوته البحري�ة الجبارة، وقواعده 
وثانيهما  الضارب�ة،  الصاروخي�ة 
بما يمتلكه  المخابراتي�ة  عناصره 
من خبرات متراكمة تؤهله لزعزعة 
اس�تقرار األوضاع الداخلية لبلدان 
خصوم�ه، وم�ا س�قوط المقاتلة 
األرضي�ات  بصواري�خ  الروس�ية 
التركية إال إعان مبكر لتلك الحرب 
الطويل�ة، فتس�ارعت األحداث في 
غض�ون بضع�ة س�اعات، ووج�د 

مطالب�اً  نفس�ه  الروس�ي  ال�دب 
بتجهيز ح�زب العمال التركي بكل 
م�ا يحتاج�ه م�ن أس�لحة قتالية 

فتاكة.  
سقطت طائرة روسية مقاتلة، 
أوكار  ل�دك  طريقه�ا  ف�ي  كان�ت 
الدواعش، فجاء سقوطها، بنيران 
تركية، معززا التهام قطر بسقوط 
طائ�رة الركاب، الت�ي أقلعت قبلها 
من ش�رم الش�يخ، وراح ضحيتها 
)224( ش�خصاً، فالدع�م القط�ر 
والترك�ي الامح�دود للمعارض�ة 
وتكفلهم�ا  المس�لحة،  الس�ورية 
بدع�م الدواعش من أجل إس�قاط 
النظام السوري، جاء بسبب رفض 

بشار مشروع ربط خطوط أنابيب 
)نابوكو( عبر ربوع الش�ام، ومن 
ث�م إلى هضبة االناضول، ولم يكن 
له أن يصل إلى هذا المس�توى من 
الت�ورط، لوال رغبات أصدقاء قطر 
بمنافسة الغاز الروسي. من ناحية 
أخ�رى يب�دو أن الدب الروس�ي ال 
يس�تطيع نس�يان الدور السعودي 
في هزيمته على ي�د فلول قندهار 
افغانس�تان،  ف�ي  ب�ورا  وك�ورا 
وتبنيها دفع الفواتير المليارية لكل 
التنظيمات المسلحة، التي شاركت 
في مواصل�ة الضغط علي�ه داخل 
حصونه الشيشانية. فجاء التهديد 
العني�ف ال�ذي وجهت�ه موس�كوا 

رس�مياً عب�ر صحيف�ة )براف�دا( 
ضد معس�كر التحالف الثاثي بين 
تركيا وقطر والس�عودية، ولوحت 
فيه الحتم�االت دخولها في حرب 
انتقامية مباشرة، ستجر المنطقة 
برمتها نحو صراع طويل، تختفي 
في�ه قط�ر م�ن خارط�ة الته�ور 
البترولي، وتنتهي بتقسيم الشرق 
األوس�ط، وربما تؤدي إلى ظهور 
دوي�ات طائفية هزيل�ة متنافرة. 
لك�ن الفضائي�ات العربية ال تدري 
بم�ا ي�دور حوله�ا، ألنه�ا ال تقرأ 
الصحف الروس�ية، وال تجيد اللغة 
ف�ك  تس�تطيع  وال  المس�قوفية، 

شفرتها.

ماذا بعد ثورة الدب الرويس؟
كاظم فنجان احلاممي
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تعل�ن  وزارة املالي�ة / دائ�رة عقارات الدولة عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيله�ا ادناه باملزايدة العلنية لعموم املواطنني وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 
وخ�الل )15( ثالث�ون يوم�ا تبدأ  من الي�وم التايل لنرش االعالن بعد حصول موافق�ة اللجنة املركزية بموجب األمر الديواني املرقم )92( لس�نة 2008 فع�ى الراغبني بالتأجري مراجعة 
قس�م عق�ارات بغ�داد / الرصافة لالطالع عى التفاصيل مس�تصحبني معهم التامينات القانوني�ة  البالغة 20% من القيمة املقدرة من بدل البيع قب�ل موعد املزايدة وبصك مصدق مع 
املستمس�كات الثبوتية )جنس�ية ، ش�هادة جنسية ، بطاقة سكن(  وستجري املزايدة   يف الس�اعة العارشة صباحا يف ديوان دائرة عقارات الدولة الكائنة يف شارع الرشيد / السنك واذا 

صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فتكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف االخرى.

عنوان املناقصة / التامني  عى موظفي رشكة املشاريع النفطية التابعة لوزارة النفط لعام 2016  
رقم املناقصة : ت 17/ 2015

تدعو رشكة املش�اريع النفطي�ة رشكات التامني الحكومية  ورشكات التامني االهلية املس�جلة بموجب 
قان�ون ديوان التامني رقم )10( لس�نة 2005 للمش�اركة  باملناقصة اعاله وبام�كان الرشكات الراغبة 
بالحصول عى  نسخة من وثائق املناقصة مراجعة مركز الرشكة الكائن يف مقر وزارة النفط لقاء مبلغ 

قدره )100000( دينار )مائة الف دينار ( غري قابل لالسرتداد مع مالحظة ما ياتي :
تفاصيل  وثيقة التامني املطلوبة :

1 � وثيقة التامني عى الحياة
2 � وثيقة التامني عى املتقاعدين

3 � وثيقة التامني عى الحوادث لالصابات والوفاة وحاالت االرهاب
املستمسكات املطلوبة  التي ترفق مع العطاء:

1 � ان التامين�ات االولي�ة املطلوب�ة عن هذه املناقص�ة قدرها )1%( من قيمة العط�اء ويجب ان تكون 
بش�كل خطاب ضمان او صك مص�دق  صادر من مرصف عراقي باس�تثناء رشكات التامني الحكومية 

ويوضع يف ظرف مفصل مغلق وعليه رقم الطلبية واسم الرشكة.
2 � تق�دم العطاءات بموجب التعليمات الواردة يف وثائ�ق املناقصة وتودع يف صندوق عطاءات املقاوالت 
املحلية والعائد لرشكة املش�اريع النفطية واملوجود يف الطابق الس�ادس / قس�م املشرتيات واإلخراج يف 

مقر الوزارة يف بغداد 
3 � تقديم كتاب براءة الذمة من الهيئة العامة للرضائب )نافذ( باستثناء رشكات التامني الحكومية 

4 � تهمل العطاءات التي لم ترفق بها املستمسكات املطلوبة
5 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

6 � ان اخ�ر موع�د لتقدي�م العط�اءات ه�و الس�اعة الثاني�ة ع�رش م�ن ظه�ر ي�وم االربع�اء املوافق 
2015/12/30

7 � وصل رشاء وثائق املناقصة االصيل
8 � يتم تقديم العطاء يف ظرفني

االول : يحتوي عى املستمسكات املطلوبة
الثاني : يحتيو عى العرض التجاري عى اقس�اط التامني الس�نوية لكل الوثائق  )عدد 3( عى ان يكون  

احتساب االقساط من 1/1 لغاية 2016/12/31
مالحظة :

1 � الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
2 � يمكن الرجوع اىل موقع الرشكة عى االنرتنت

Website : www.Moiraq.com
www.oil.gov.iq

E-mail:  scop-iraq@yahoo.com

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
جامعة البرصة / كلية الزراعة

الوحدة القانونية

اعالن مزايدة علنية )للمرة االوىل( 
اس�تنادا اىل الق�رار 196 لس�نة 2000 وقانون بي�ع وايجار اموال 
الدولة رقم )21( لس�نة 2013 تعلن عم�ادة كلية الزراعة جامعة 
الب�رصة عن اجراء مزاي�دة علنية خاصة بح�ق التصوير )مصور 

جوال( داخل حرم الكلية 
فع�ى الراغب�ني باالش�رتاك باملزاي�دة املذك�ورة مراجع�ة الوحدة 
القانونية يف الكلية للحصول عى رشوط املزايدة ومراجعة الوحدة  
الحس�ابية لدف�ع تامينات مقدارها 20% م�ن القيمة املقدرة لبدل 
االيجار السنوي والبالغ )700,000( سبعمائة الف دينار ويتحمل 

من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن يف الجريدة الرسمية
علما ان املزايدة ستجري يف الساعة العارشة يف الثالثني لليوم التايل 
لن�رش االع�الن يف  الجريدة الرس�مية وذلك يف بمنى عم�ادة الكلية 

الجديدة مستصحبني معهم  املستمسكات التالية :
1 � املستمس�كات الش�خصية )الجنس�ية + ش�هادة الجنسية + 

بطاقة السكن(
2 � ص�ك مصدق بالتامين�ات االولية ال تقل ع�ن 20% من القيمة 

املقدرة
3 � كتاب براءة الذمة من الرضيبة لعام 2015.

 4 � الهوي�ة الخاصة بالجمعي�ة العراقية للتصوير / فرع البرصة 
)نافذة( 

مالحظة : ال يجوز ملنتسبي  دوائر الدولة كافة لالشرتاك باملزايدة

أ.م.د نوفل عبد االمري حسني
العميد / وكالة

محكمة بداءة الكرادة

اعالن
العدد /387/ب/2014

التاريخ /2015/12/15
اىل املدعى عليه/ عيل نعيم بندر

اقام املدعي الس�يد امني بغداد /اضافة لوظيفت�ه الدعوى اعاله يطلب 
فيها الحك�م بابطال قيد التس�جيل للعقار املرق�م 2223/1 م4 ددوية 
واعادة تس�جيله باس�مه وملجهولي�ة محل اقامتك تق�رر تبليغك اعالنا 
بصحيفتني  يوميتني للحضور عى موعد املرافعة املوافق 2015/12/23 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا ووفق االصول.
القايض
هيثم عبد االله جليل

قرار الحكم غيابيا
  املحكمة محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة

رقم القضية : 1583 /2015
تاريخ القرار / 2015/11/24

تش�كلت محكمة ق�وى االمن الداخيل الخامس�ة 
ي�وم الثالث�اء املص�ادف 2015/11/24 برئاس�ة 
العميد الرشطة الحقوقي رزاق عيل محمد الطائي   
وعضوية كل من الس�يد العمي�د الحقوقي خضري 
عويف ه�الل والعميد الحقوقي ج�ر عتيوي معله 

واصدرت باسم الشعب حكمها االتي :
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل  للمنطقة  عى 
املدان الغائب )   الرشطي باس�م خري الله خميس 

جتزار     ( غيابيا بما ييل :   
 بالحبس البسيط ملدة )ستة اشهر( وفق املادة 5/ 
ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 بدالل�ة املادتني 61/ 
اوال و 69/ اوال م�ن ق.أ.د رق�م 17 لس�نة 2008 
لغيابه ع�ن مقر عمله من تاري�خ 7/29/ 2014 

ولحد االن.
1- اخراج�ة م�ن الخدم�ة يف وقى االم�ن الداخيل 
اس�تنادا للم�ادة 42/ ثانيا ق.ع.د رقم 14 لس�نة 

  2008
3 � اعطاء املوظف�ني العموميني صالحية القبض 
عليه اينم�ا وجد لتنفيذ الحك�م الصادر من حقه 

استنادا الحكام املادة 69/ ثانيا من ق.أ.د   
4 � ال�زام املواطن�ني االخب�ار ع�ن مح�ل اختفاء 
املحك�وم اعاله اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/ ثالثا 

من ق.أ.د     .
5حج�ز اموال�ه املنقول�ة وغ�ري املنقولة اس�تنادا 

الحكام املادة 69/ رابعا من ق.أ.د   .
6� تحديد اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب جبار 
عاتي جر    مبلغ قدره ثالثون  الف دينار ترصف 

له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء  قابال لالعرتاض 
اس�تنادا الحكام املادة 61 / اوال من ق.أ..د وافهم 

علنا يف   /   /2015م

محكمة بداءة السدة
العدد 129/ب/2015

2015/12/17

اعالن
اىل املدعى عليهم / 1 � زين العابدين عبد خرباط

2 � برشى عبد خرباط
س�بق وان اصدرت محكمة بداءة الس�دة بموجب 
يق�ي  129/ب/2015 حكم�ا  املرق�م  قراره�ا 
بازالة ش�يوع العقار املرقم�ة 1/183 م 22 كرود 
املهناوي�ة وتوزي�ع صايف الثمن ع�ى الرشكاء كل 
حس�ب حصت�ه علي�ه وملجهولية مح�ل اقامتهم 
تق�رر تبليغهم بالق�رار املذكور اعاله يبواس�طة 
صحيفت�ني محليتني ويف حال عدم اعرتاضكم عى 
القرار وخالل عرشة ايام من تاريخ النرش  س�وف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية .

القايض
حيدر كطوف عيل

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 1434 / 2015 

اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة 
بالبرصة

اس�م املتهم ورتبته ووحدته: الرشطي بش�ري لقمان 
عاتي ضميد / مديرية رشطة محافظة البرصة .

رقم الدعوى وتاريخها : 1322 / 2012
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2011/6/3

تاريخ الحكم : 20/ 2015/10
املادة القانونية : 5 / ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 

خالصة الحكم 
حكمت محكم�ة قوى االمن الداخيل الخامس�ة عى 
املدان الغائب )الرشطي   بش�ري لقمان عاتي ضميد( 

باسم الشعب بما ييل :
1 � بالحبس البس�يط ملدة )ستة اش�هر( وفق املادة 
5/ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 2008 بداللة املادتني 61/

اوال و 69 /اوال من ق. أ.د رقم 17 لسنة 2008 لغيابه 
عن مقر عمله من تاريخ 2011/6/3 ولحد االن.  

2 � اخراجه من الخدمة  يف قوى االمن الداخيل استنادا 
للمادة 42 / أوال ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008. 

3 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحي�ة القبض 
علي�ه اينم�ا وج�د لتنفي�ذ الحك�م الص�ادر يف حقه 
اس�تنادا الحكام املادة 69 / ثاني�ا من ق.أ.د رقم 17 

لسنة 2008.
4 � الزام املواطنني االخبار عن محل اختفاء املحكوم 
أعاله استنادا ألحكام املادة 69 / ثالثا من ق.أ.د رقم 

17 لسنة 2008.
5 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة وغ�ري املنقولة اس�تنادا 
ألح�كام امل�ادة 69 / رابعا من ق.ا.د رقم 17 لس�نة 

. 2008
6 � تحدي�د اتع�اب محاماة للمحام�ي املنتدب جبار 
عات�ي جر مبلغ قدره ثالثون ال�ف دينار ترصف له 

بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
حكم�ا غيابيا صادرا باتف�اق االراء  قابال لالعرتاض 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 61 / اوال م�ن ق.أ..د وافهم 

علنا يف   /   /2015م

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة ابي الخصيب

العدد: 284 / ب / 2015 
التاريخ: 14 / 12 / 2015 

اعالن
اىل/املدعى عليه  /عمار احمد ثجيل 

اص�درت   محكم�ة بداءة اب�ي الخصي�ب قرارها يف 
الدعوى املرقم�ة 284/ب/2015 يف 2015/11/25 
وال�ذي قىض بالزامك بتادي�ة للمدعي محمود طالب 
داود املدي�ر املفوض لرشكة الي�رة للتجارة العامة 
اضاف�ة لوظيفته مبلغ�ا وقدره ثالث�ة وثالثون الف 
ومائة وثمانون دوالر وثالثة وتسعون سنتا امريكيا 
واتع�اب ومصاريف الدعوى  ولثبوت مجهولية محل 
اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبلي�غ تقرر تبليغك 
ببواس�طة الن�رش يف صحيفت�ني يوميت�ني ويحق لك 
مراجع�ة طرق الطع�ن  املقررة قانون�ا وخالل املدة 
القانونية وبعكس�ه س�وف يكتس�ب الق�رار درجة 

البتات وفق القانون.

القايض
اياد امحد سعيد

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة  التسجيل العقاري يف الحي

اعالن 
طلب تسجيل عقار مجددا

بن�اء عى طلب املقدم اىل هذه الدائرة عباس 
جاس�م محمد لتسجيل تمام العقار تسلسل 
724 محل�ة العرب له مج�ددا باعتبار حائزا 
بصفة املالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت 
امللكي�ة املذك�ورة تمهي�دا للتس�جيل وف�ق 
احكام قانون    التسجيل العقاري رقم )43(  
لس�نة 1971 قررنا اعالن  ه�ذا الطلب فعى 
كل من يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة 
ع�ى هذا العق�ار تقديم ما لدي�ه من بيانات 
اىل هذه الدائرة خ�الل ثالثني يوما من اليوم 
التايل لنرش ه�ذا االعالن وكذل�ك الحضور يف 
موقع العقار يف الساعة العارشة صباحا من 
اليوم التايل النته�اء هذا االعالن وذلك الثبات 
حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي سيجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض 
سعد غانم حسان
مالحظ  التسجيل العقاري يف احلي

فقدان
فقدت  مني الهوية نقابة املهندسني البرصة 
باسم )بسام عبد االمري نعمة( الصادرة من 
نقابة املهندس�ني فرع البرصة عى من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

رقم اإلخطار   832 / 2015
إعالن

من / محكم�ة قوى األمن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

إىل / املته�م اله�ارب )العري�ف فه�د حس�ني 
طعم�ة  ( املنس�وب إىل قي�اد ح�رس ح�دود 
املنطقة الرابع�ة   رشطة محافظة البرصة  ملا 
كنت متهم�ا وفق املادة/ 5 من ق.ع.د رقم 14 
لس�نة 2008  لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 
االن وامل�ادة 35 / م�ن  2015/3/12 ولح�د 
ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 الختالسك الهوية 
الوزارية املرقم�ة )1225424(  والصادرة من 

وزارة الداخلية      
وبما إن محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك 
به�ذا اإلعالن عى إن تحرض أمام محكمة قوى 
األم�ن الداخ�يل للمنطقة الخامس�ة بالبرصة 
خ�الل مدة ثالثون يوما م�ن تاريخ تعليق هذا 
اإلع�الن يف مح�ل إقامت�ك وتجيب ع�ن التهمة 
املوجهة ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري 
محاكمتك غيابيا وتحجز أموالك املنقولة والغري 
املنقولة ويطلب من املوظفني العموميني إلقاء 
القبض عليك أينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب 
سلطة حكومية وإلزام األهليني الذين يعلمون 
بمح�ل اختفائ�ك بإخب�ار الجه�ات املختصة 
اس�تنادا  للمادة 69 / أوال وثانيا وثالثا ورابعا 
من قان�ون أصول املحاكم�ات الجزائية لقوى 

األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.

رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد: 5242 / ش / 2015 
التاريخ: 16 / 12 / 2015 

اىل/للمدعى عليه  / خالد جوده رحيم 
اص�درت ه�ذه املحكمة  بتاري�خ 2015/12/9 حكما 
غيابي�ا بحق�ك يتضم�ن الحك�م بالتفري�ق القضائي 
للهج�ر بينك وبني املدعية زينب ماجد جبار وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك  حس�بما ورد ب�رشح القائ�م بالتبليغ  
وتاييد املجلس البلدي ملنطقة ابو دشري لذا قرر تبليغك     
بصحيفت�ني      يوميتني محليت�ني  ولك حق االعرتاض   
خ�الل امل�دة القانوني�ة عرشة اي�ام من تاري�خ النرش 
وبعكسه سوف يكتس�ب القرار الدرجة القطعية وفق 

القانون. 
القايض غازي داود سلامن

محكمة بداءة الزبري
اعالنالعدد /366/ب/2015

اىل املدعى عليه / فاضل بكر محمد � كاس�ب يس�كن /الزبري � الجمهورية /2 سبق لهذه 
املحكمة وان اص�درت قرارها بالعدد / 366/ب/2015 يف 2015/9/29 واملتضمن الحكم 
بتمليك املدعي عبد الله نجم محسن العقار تسلسل 1302/ الجمهورية والبالغة مساحته  
737م2  و25 س�نتمرت بالب�دل املقب�وض خمس�ة وس�بعون ملي�ون دينار نق�دا بتاريخ 

.2010/5/6
وعن�د محاولة تبلغك بق�رار الحكم فقد وردت الينا التباليغ مرشوحا عليها من قبل القائم 
بالتبليغ يف مركز رشطة /الزبري بانك رمتحل من املنطقة اىل مكان غري معلوم واملؤيد برشح 
مختار محلة / الجمهورية الثانية وقائمقامية قضاء الزبري وملجهولية محل اقامتك قررت 
املحكمة تبليغك  اعالن بواس�طة النرش يف صحيفتني محليتني يوميتني ولك حق االعرتاض 

عى القرار املذكور خالل املدة القانونية وبعكسه فسوف يكتسب القرار درجة البتات.

القايض

بدل االيجار المساحةرقم العقار وموقعهت
االوصافالسنوي

1
93/7 دهانة باب 158/4/10 

خان الدجاج الشورجة محلة 158 
زقاق 51

2,000,000 50سم×1,5م
بسطة لبيع المالبسمليونين دينار سنويا

2

جزء من العقار المرقم 93/7 
دهانة  باب   11 أ /158/4 خان 

الدجاج الشورجة محلة 158 
زقاق 51

6م2
 3,200,000

مليونان واربعمائة 
الف دينار سنويا

غرفة تقع في 
الطابق الثاني متخذ 

مخزن

3
  جزء من العقار المرقم 

  11أ/158/4 خان الدجاج 
الشورجة  

6م2
 2,400,000

مليونان واربعمائة 
الف دينار سنويا

غرفة في الطابق 
االول متخذة مخزن

4
جزء من العقار المرقم 93/5
   دهانة باب 158/3/1 خان 

الدجاج     
6,000,000 ستة 12م2

ماليين دينار سنويا

محل ذو فتحة 
واحدة لبيع 

الكماليات بناءه 
طابوق والسقف 

خشب

5

جزء من العقار المرقم 93/7 
دهانة باب 12 أ158/4/2 خان 
الدجاج محلة 108 زقاق 51 

     

6م2
 1,500,000

مليون وخمسمائة 
الف دينار سنويا

عبارة عن غرفة 
تقع في الطابق 

الثاني متخذ مخزن 
الشورجة

العقار 93/7 دهانة باب 4/16/ 6
14م1582 خان الدجاج

 8,000,000
ثمانية ماليين دينار 

سنويا

محل ذو فتحة 
واحدة متخذ لبيع 

المالبس

7
جزء من  العقار المرقم    6/ 

93  باب 158/3/10خان دجاج 
الشورجة محله 108  زقاق 51

18م2
 8,000,000

ثمانية ماليين دينار 
سنويا

محل ذو فتحة 
واحدة متخذ لبيع 
مالبس االطفال

بدل االيجار المساحةرقم العقار وموقعهت
االوصافالسنوي

8
رقم العقار 93/5  دهانة 

باب 158/4/26  خان دجاج 
الشورجة محله 108  زقاق 51

15م2
 8,000,000

ثمانية ماليين دينار 
سنويا

محل ذو فتحة 
واحدة متخذ لبيع 
المواد البالسيكية

9
جزء من العقار المرقم 93/5  
دهانة باب 35أ/158/3  خان 

دجاج   
11,4م2

3,250,000 ثالثة 
ماليين ومائتان 
وخمسون  الف 

دينار سنويا

غرفة متخذة مخزن

العقار 93/5 باب 10
9م352أ158/3/30 خان الدجاج

 2,750,000
مليونان وسبعمائة 
وخمسون الف 

دينار سنويا

 غرفة في الطابق 
االول متخذة مخزن

العقارالرقم  93/5 دهانة باب  11
5م112أ/158/5 خان الدجاج

 2,250,000
مليونان ومائتان 
وخمسون الف 

دينار سنويا

 غرفة في الطابق 
االول متخذة مخزن

12
جزء من العقار المرقم 93/5 
دهانة باب 35/ب/158/3/4 

خان الدجاج
8م2

 1,800,000
مليون وثمانمائة 
الف دينار سنويا

غرفة متخذة مخزن 
البناء من الطابوق 

والشيلمان

13
العقار المرقم 402أ/171 

تسلسل 417 سراج الدين يقع في 
الصدرية محله 111 شارع 17  

3,000,000 ثالثة 78م2
ماليين دينار سنويا 

محل ذو فتحة 
واحدة متخذ معمل 
لعمل وبيع دكتات 
الهواء وخزانات 

الماء

وزارة املالية
اعـالندائرة عقارات الدولة

صباح صالح القييس
املدير العام

وزارة النفط
اعالن مناقصةرشكة املشاريع النفطية

مدير عام
رشكة املشاريع النفطية



  بغداد/المستقبل العراقي

ام�س  الكهرب�اء،  وزارة  كش�فت 
خصخص�ة  عزمه�ا  ع�ن  الس�بت، 
قط�اع التوزيع م�ن خ�ال االتفاق مع 
مستثمرين للقيام بنصب مقاييس ذكية 
وجباي�ة األموال والصيان�ة، وفي حين 
حذرت من تحول محطاتها إلى “خردة” 
بسبب عدم صيانتها لقلة التخصيصات 
المالية، أك�دت زيادة اس�تهاك الطاقة 
من ثمانية إلى 11 ألف ميكا واط نتيجة 

انخفاض الحرارة مؤخراً.
وقال محمد فتحي، المتحدث باس�م 
مكت�ب وزي�ر الكهرب�اء، إن “ال�وزارة 
الطاق�ة  توزي�ع  مش�روع  طرح�ت 
الكهربائي�ة للمواطني�ن عل�ى مدار 24 
س�اعة عن طريق االس�تثمار”، مشيراً 
إلى أن “عدداً كبيراً من الش�ركات بدأت 

تتقدم لتنفيذ المشروع”.
وأضاف فتح�ي، أن “الوزارة أحالت 
المشروع في مناطق زيونة والمنصور 
وغيره�ا إلح�دى الش�ركات المحلية”، 
مبين�اً أن “الش�ركة المس�تثمرة تقوم 
بنصب محطة كهربائية صغيرة بحسب 
حاجة المنطقة المعنية، تتراوح سعتها 
بي�ن خمس�ة إل�ى عش�رة مي�كا واط، 
وتق�وم بجباية األموال م�ن المواطنين 

شهرياً”.
وأك�د المتحدث باس�م مكت�ب وزير 
الكهرباء، على “عدم معارضة مجلسي 
المش�روع  بش�أن  والن�واب  ال�وزراء 
ألنه س�يعود بالفائدة عل�ى المواطنين 

وسيكون بمشاركة وزارة الكهرباء”.
وبش�أن المش�اريع الجدي�دة، ذك�ر 
فتحي، أن “الوزارة تعمل على استحصال 
موافقات رس�مية إلدخال شركات تنفذ 
مش�اريعها عن طريق الدف�ع باآلجل”، 
الفت�ًا إلى أن “الوزارة تمكنت من تأمين 
الزي�ادة في اس�تهاك الكهرب�اء نتيجة 
انخف�اض درجات الح�رارة، من ثمانية 

آالف ميكا واط إلى 11 أو 12 ألفاً”
وأك�د المتحدث، أن “مش�اكل نقص 
الوقود في محط�ات التوليد الكهربائية 

بعضه�ا  أن  إذ  اآلن  لغاي�ة  مس�تمرة 
متوقف بس�بب ذل�ك”، وتاب�ع أن “قلة 
أث�ر  لل�وزارة  المالي�ة  التخصيص�ات 
أيضاً ف�ي عملها وقدرته�ا على صيانة 
محطاتها خاصة في هذا الوقت الذهبي 

الذي يعد األنسب لذلك”.
وح�ذر فتح�ي، م�ن مغب�ة “تحول 
بعض المحطات إلى خردة نتيجة توقف 
أعمال الصيانة بسبب قلة التخصيصات 
المالي�ة”، مس�تطرداً أن “مخصص�ات 
ال�وزارة بعد تخفيضها ضم�ن موازنة، 
2016 ال تلب�ي إال عش�رة بالمئ�ة م�ن 

احتياجات الوزارة”.
م�ن جهت�ه ق�ال المتح�دث باس�م 
وزارة الكهرب�اء، مصعب المدرس، ، إن 
“مشروع اس�تحداث ش�ركة مساهمة 
الحكومي�ة  المول�دات  تض�م أصح�اب 

واألهلية توقف”.

“ال�وزارة  أن  الم�درس،  وأوض�ح 
التقت قب�ل مدة مع أصح�اب المولدات 
وطرح�ت لهم المش�روع رامي�ة الكرة 
“لك�ن أصحاب  بملعبه�م”، مس�تدركاً 
المول�دات لم يتفقوا بينه�م ما أدى إلى 
ت�رك المش�روع حالياً”.وذكر المتحدث 
“ال�وزارة  أن  الكهرب�اء،  وزارة  باس�م 
تنفذ مشروعاً جديداَ يصب في مصلحة 
والمواط�ن”،  الكهربائي�ة  المنظوم�ة 
مبين�اً أن�ه “يتضمن خصخص�ة قطاع 
التوزيع، حيث تم تقسيم العاصمة بغداد 
والمحافظات، إلى 180 منطقة، وبدأت 
الكثير من الشركات المستثمرة بتقديم 
عروضها”.وتاب�ع الم�درس، أن “ثاث 
محات ف�ي منطقة زيون�ة، هي 710، 
712 و714، س�تكون أول من يطبق تلك 
التجربة، بعد إحال�ة موضوع تجهيزها 
بالكهرباء ألحد المستثمرين لمدة خمس 

س�نوات، عل�ى أن يتقاض�ى نس�بة من 
أموال الجباية”، الفتاً إلى أن “المستثمر 
سيقوم بعملية الخدمة وجباية األجور 
وف�ق  عل�ى  ش�هرياً  المواطني�ن  م�ن 
التعرف�ة المعمول به�ا حالي�اً، على أن 
يجه�ز التي�ار الكهربائي عل�ى مدار 24 
س�اعة”.ومضى المتحدث باسم وزارة 
الكهرباء، قائاً إن “المستثمر سينصب 
مقايي�س ذكية للس�يطرة عل�ى عملية 
التوزيع وتس�ديد ما نس�بته 80 بالمئة 
م�ن أجور موظف�ي قطاع�ات الصيانة 
التابع�ة لمنطقة الزيونة، على أن تؤمن 
ال�وزارة الم�واد االحتياطي�ة للصيان�ة 
م�ن المح�ول وصع�وداً عل�ى أن يجهز 
هو المواد األخرى من أس�اك وقواطع 
دورة”.وأكد المدرس، أن “المش�روع ال 
يش�مل إقام�ة محطات توليدي�ة، حيث 
الكهرب�اء  بتجهي�ز  ال�وزارة  س�تلتزم 

ويقتصر عمل المس�تثمر عل�ى الجباية 
“ال�وزارة  أن  وزاد  فق�ط”،  والخدم�ة 
تعاني تأخر إطاق تخصيصاتها المالية 
ضمن موازنة عام 2015 الحالي، إذ أنها 
لم تتس�لم س�وى 10 بالمئة منها برغم 
قرب نهايته”.وأق�ر المتحدث، ب�”تلكؤ 
برامج الصيانة اس�تعداداً لموسم صيف 
إط�اق  تأخ�ر  بس�بب  المقب�ل   2016
التخصيص�ات المالي�ة، ما س�يؤثر في 
أن  وواص�ل  الكهربائي�ة”،  المنظوم�ة 
“الوزارة ل�م تنفذ أي مش�روع بعد عن 
طري�ق الدف�ع باآلج�ل كونه�ا تنتظ�ر 
موافقة مجلس الوزراء لتنفيذ مشاريع 
خطوط نق�ل الطاقة بذلك االس�لوب”.

وكش�ف المدرس، عن “ع�رض الوزارة 
موق�ع 19 محط�ة غازية لاس�تثمار، 
لنص�ب وح�دات مركبة فيه�ا بناء على 

عقد شراكة مع المستثمرين”.

 اتفقت مع مستثمرين لنصب مقاييس ذكية وجباية األموال والصيانة

   ديالى/ المستقبل العراقي

أعل�ن عضو مجل�س محافظ�ة ديالى حق�ي اس�ماعيل، أمس 
الس�بت، عن المباش�رة بخطة إيصال مفردات البطاق�ة التموينية 

للمناطق المحررة.
وقال اسماعيل إن “مجلس ديالى عقد إجتماع موسع مع لجنة 
حكومية من وزارة التجارة ووكاء البطاقة التموينية في المناطق 
المح�ررة داخل المحافظة من اجل تجاوز كل العراقيل والتعقيدات 

في ملف إيصال مفردات البطاقة التموينية”.
واضاف اسماعيل أن “االجتماع خرج بالموافقة على المباشرة 
عل�ى خطة إيصال مف�ردات البطاقة التمويني�ة للمناطق المحررة 
وفق آليات جرى االتفاق عليها من اجل خلق مرونة وتأمين إيصال 

المفردات الى جميع المناطق دون إستثناء”.

دياىل تبارش بخطة إيصال مفردات 
التموينية للمناطق املحررة الكهرباء تبارش بخصخصة قطاع التوزيع وحتذر من قلة التخصيصات

اإلعامر توقع عقدا مع رشكة يونانية لتأهيل طريق املرور الرسيع
    بغداد / المستقبل العراقي

والبلدي�ات،  اإلعم�ار  وزارة  أعلن�ت 
ع�ن توقيعها عقدا مع احدى الش�ركات 
اليونانية لتاهيل طريق المرور الس�ريع 
ط7، مشيرة الى ان كلفة المشروع الذي 
س�يمول من قبل البنك الدولي سيبلغ 95 

مليون دوالر.
وقال وزير اإلعم�ار طارق الخيكاني 
ف�ي بي�ان صحف�ي ان “ال�وزارة وقعت 
عقدا مع ش�ركة تيرن�ا اليونانية لتاهيل 
الطريق المرور الس�ريع ط7 بطول 145 
كم”، مشيرا الى ان “المبالغ ستمول من 

قبل البنك الدولي”.
“المش�روع  ان  الخيكان�ي  وأض�اف 

المهم�ة  المش�اريع  م�ن  يعتب�ر 
واإلستراتيجية حيث انها تربط محافظة 
ذي قار بالرميلة في محافظة البصرة”، 
مبين�ا ان “العم�ل بالمش�روع يتضم�ن 
وإع�ادة  المتض�ررة  الطبق�ات  قش�ط 
التبليط ،اضافة تجهيز ونصب االس�يجة 
العامات  الوقائي�ة والس�امة ونص�ب 
المرورية ،فضا عن انشاء نقاط تفتيش 
نظامية وكذلك اعمال صيانة المجسرات 

على الطريق”.
“كلف�ة  ان  ال�ى  الخيكان�ي  وأش�ار 
المش�روع تبلغ 95 مليون والذي س�يتم 
تمويل�ه من قب�ل البنك الدول�ي”، مؤكدا 
ان “ال�وزارة س�عت الس�تقدام افض�ل 
ف�ي  المتخصص�ة  العالمي�ة  الش�ركات 

مجال تنفيذ الطريق وضمن المواصفات 
العالمية”.وطري�ق المرور الس�ريع ط7 
ه�و جزء من الطريق الم�رور رقم 1 في 
الع�راق ال�ذي يرب�ط دول الخلي�ج بباد 

الشام مرورا ببغداد.
ويب�دا الطريق من مدينة ام قصر في 
محافظة البصرة ويمر بكل من الناصرية 
والديواني�ة والحل�ة وبغ�داد والفلوج�ة 
والرم�ادي والرطب�ة حي�ث يتف�رع إلى 
فرعي�ن الش�مالي يذه�ب منف�ذ الولي�د 
الم�ؤدي إلى س�وريا والجنوب�ي يذهب 

منفذ طريبيل المؤدي إلى األردن.
ويبلغ طول الطريق حوالي 1200 كم 
وبدا العمل فيه ع�ام 1986 وتم االنتهاء 

منه عام 1990.
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التجارة  تؤسس »142« رشكة وطنية
و »15« مكتب رشكة أجنبية

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت دائرة تس�جيل الش�ركات في وزارة التج�ارة، عن إنجاز 
معامات تأسيس 142 شركة وطنية، و 15 مكتب لشركة أجنبية، 

خ�ال ش�هر تش�رين 
الثاني الماضي. 

وقال�ت مديرة عام 
الدائ�رة فري�ال أك�رم 
عب�د الله ، إن “دائرتها 
عدة  ق�رارات  أصدرت 
تتعل�ق بتعدي�ل عقود 
توزع�ت  الش�ركات 
مابين زيادة الرأسمال 
وتصفي�ة  ودم�ج 

حس�ابات الش�ركات”.  وأضافت عبد الل�ه أنه “تم تس�جيل )15( 
مكتب تمثيل ش�ركة أجنبية وتس�جيل ستة فروع ش�ركة أجنبية، 
وتوثيق )147( ش�ركة مسجلة وتأش�ير المحاضر واحالة )359( 

شركة الى المحقق العدلي لمخالفتها الضوابط والتعليمات”.
وأش�ارت عبد الله ال�ى أن “الدائرة قامت بدراس�ة الحس�ابات 
الختامية للش�ركات الوطنية البالغ عددها )1275( ش�ركة وطنية 
إضافة الى دمج حس�ابات 35 ش�ركة وزيادة رأسمال )32( شركة 
وتصفية حس�ابات )14( ش�ركة وتعديل عقد 1 ش�ركة  مساهمة 
ودراس�ة حس�ابات مكات�ب وفروع الش�ركات األجنبي�ة ل� )31( 

شركة”.
 وأك�دت عبد الل�ه قيام الدائرة “بتصدي�ق محاضر االجتماعات 
التأسيس�ية للش�ركات المحدودة خ�ال المدة م�ن 1/11 ولغاية 
ال�ى  إضاف�ة  محض�راً   )160( عدده�ا  والبال�غ   31/11/2015
تصدي�ق )77( محضراً خاصاً باجتماعات الهيئة العامة للش�ركات 

المساهمة”.

املالية الربملانية: موازنة 
2016 ليست تقشفية

   بغداد/ المستقبل العراقي

أكدت عض�و اللجن�ة المالي�ة البرلماني�ة ماج�دة التميمي، أن 
الموازن�ة العام�ة لع�ام 2016 التي اقره�ا مجلس النواب ليس�ت 
“تقش�فية”، فيم�ا أش�ارت ال�ى أن الموازنة ستش�هد تخفيضات 

إضافية. 
وقالت التميم�ي ، إن “الموازنة العامة لع�ام 2016 التي اقرها 
مجلس النواب، األربع�اء الماضي، بمبلغ تجاوز ال�94 مليار دوالر 
ليس�ت تقش�فية”، مؤك�دة أن “مبل�غ 94 ملي�ار دوالر رق�م كبير 

مقارنة باإليرادات المخمنة التي سترفد الموازنة”.
وأضافت التميمي، أن “الموازنة ستش�هد خال الفترة المقبلة 
تخفيضات إضافية”، مش�يرة ال�ى “تخفيض الدرج�ات العليا في 
رئاس�تي الجمهورية والوزراء، فضا عن تخفيض تكاليف اإليفاد 

بنسبة 50بالمئة”.
يذك�ر أن مجلس الن�واب صوت في )16 كان�ون األول 2015(، 
على مش�روع قان�ون الموازنة المالية لع�ام 2016 بقيمة تتجاوز 
ال��105 تريليون دينار، مع إبقاء حصة إقليم كردس�تان 17بالمئة 

من الموازنة.

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت دائ�رة صح�ة بغ�داد الكرخ ع�ن قيام فري�ق طبي 
اختصاص نسائية وتوليد من إجراء عملية طارئة فوق الكبرى 
لتوليد س�يدة بعم�ر )35( عام والحبل الس�ري داخل اغش�ية 

الجنين في مستشفى الشهيد محمد باقر الحكيم العام.
وقالت أخصائية الجراحة النسائية والتوليد الدكتورة هدى 
حس�ين نصر الله، رئيس�ة الفريق الطبي ، ف�ي بيان صحفي, 
“عند مراجعة المريضة للمستش�فى كحال�ة طارئة الى صالة 
الوالدة وهي في الش�هر التاس�ع كانت تعاني من االم ش�ديدة 
ج�دا واثن�اء الفحص األول�ي للمريض�ة لتحدي�د حالتها وجد 
حدوث تس�رب للس�ائل االمينيوس�ي و حصول ن�زف رحمي 
وتقدم المش�يمة وهبوط ش�ديد ف�ي نبض الجني�ن واجريت 
لها االس�عافات االولي�ة والفحوصات الس�ريرية والمختبرية 

والسونار الازمة”.
واضافت نصر الله “تبين ان الحالة هي )Vase Previa( اي 
ان الحبل السري غير موجود في المشيمة لتغذية الجنين وانما 
في اغش�ية الجنين وبناء عل�ى نتائج الفحوص�ات والتحاليل 
المختبري�ة ق�رر الفريق الطب�ي اجراء عملية ال�والدة وبعون 
الل�ه تكللت العملية بنج�اح كبير وحال�ة االم وجنينها بصحة 
جي�دة ج�دا ومكثت لمدة يوم�ان في ردهة النس�ائية والطفل 
في ردهة الخدج لتلقي العاج والمتابعة وبعد ذلك خرجوا من 

المستشفى بعد االطمئنان عليهم وتحسن حالتهم الصحية”.

نجاح عملية فوق الكربى المرأة حبلها 
الرسي داخل جنينها

   بغداد/المستقبل العراقي

ف�ي  المحلي�ة  الحكوم�ة  أك�دت 
البصرة بشقيها التشريعي والتنفيذي 
وعدد من أعضاء مجلس النواب، أمس 
الس�بت، أن الحكومة اإلتحادية مدينة 
ترلي�ون   12 م�ن  بأكث�ر  للمحافظ�ة 
دين�ار، وأعلن�وا عزمه�م التعاق�د مع 
ش�ركات بصيغة الدف�ع باآلجل لتنفيذ 
باالعتم�اد  اس�تراتيجية  مش�اريع 
عل�ى س�ندات )ضمان�ات( تصدره�ا 
الحكوم�ة اإلتحادي�ة لتلك الش�ركات.

وقال المحافظ ماجد النصراوي خال 
مؤتم�ر صحافي مش�ترك م�ع رئيس 
مجلس المحافظة صباح البزوني وعدد 
من أعضاء مجلس المحافظة ومجلس 
النواب، إن “البصرة لديها استحقاقات 
مالي�ة بذمة الحكوم�ة اإلتحادية تبلغ 
أكث�ر م�ن 12 ترلي�ون دين�ار، وه�ذه 
األم�وال تراكمت لع�دم صرفها خال 
األع�وام القليل�ة الماضي�ة”، مبيناً أن 
“ع�دم ص�رف تل�ك األم�وال م�ن قبل 
الحكوم�ة االتحادي�ة أدى ال�ى توقف 
الكثير من المش�اريع الحيوية، كما لم 
نس�تطع تنفيذ مشاريع جديدة، ولذلك 
اتفقن�ا خ�ال االجتماع عل�ى مطالبة 
الحكومة االتحادية بصرف مستحقات 
المحافظ�ة التي نصت عليه�ا موازنة 
تبل�غ  والت�ي   ،2015 الحال�ي  الع�ام 
ترليونين و950 مليار دينار لم نس�تلم 
منه�ا غي�ر 122 ملي�ار دينار”.ولفت 
النص�راوي ال�ى أن “وزارة المالية لم 
تص�رف لغاي�ة اآلن المنح�ة التي أمر 
بصرفها رئيس الوزراء حيدر العبادي 

ف�ي االس�بوع الماض�ي والبالغة 250 
ملي�ار دين�ار”، مضيفاً أنه “بالنس�بة 
الى الدي�ون المتراكمة ف�إن الحكومة 
المحلي�ة اتفقت على تنفيذ مش�اريع 
اس�تراتيجية ذات أهمي�ة كبي�رة مثل 
بن�اء ميناء تجاري وتش�ييد س�د على 
ش�ط العرب عل�ى أن تق�وم الحكومة 
بتقدي�م س�ندات ضامن�ة  اإلتحادي�ة 
ال�ى الش�ركات التي س�وف تنف�ذ تلك 
المش�اريع بصيغ�ة الدف�ع باآلج�ل”.

بدوره، قال رئي�س مجلس المحافظة 
صب�اح البزون�ي خ�ال المؤتم�ر، إن 
المزم�ع  االس�تراتيجية  “المش�اريع 
تنفيذه�ا بصيغة الدفع باآلجل س�وف 
يص�ادق عليه�ا مجل�س المحافظ�ة، 
لتنفي�ذ  مس�تعدة  ش�ركات  وهن�اك 
مش�اريع بهذه الطريق�ة، كما ندرس 
طريقة أخرى تقضي بتنفيذ مش�اريع 
مقابل النفط”، موضحاً أن “البصرة ال 
تستجدي من أحد، انما تطالب بحقوق 
مالية مكتس�بة فحس�ب”.من جانبه، 
ق�ال عض�و اللجن�ة المالي�ة النيابي�ة 
جب�ار العب�ادي أثن�اء المؤتم�ر ال�ذي 
عق�د في ديوان المحافظ�ة إن “النص 
الموازن�ة  قان�ون  لمس�ودة  األصل�ي 
للع�ام المقب�ل المرس�ل م�ن مجل�س 
ال�وزراء يفي�د باعط�اء البص�رة 5 % 
م�ن قيمة كل برمي�ل نفط، فيما ينص 
قان�ون المحافظ�ات رق�م 21 لس�نة 
2008 المعدل على اعطاء المحافظات 
كل  ع�ن  دوالرات  خمس�ة  المنتج�ة 
برميل، ولذلك تم اقرار قانون الموازنة 
على أساس خمس�ة دوالرات وليس 5 

% عن كل برميل”.

البرصة: احلكومة مدينة للمحافظة 
بأكثر من 12 ترليون دينار

   كربالء/المستقبل العراقي

أعلن وزير الصناع�ة والمعادن، محمد 
الدراج�ي، ع�ن تش�غيل محط�ة الكهرباء 
الخاصة بمعمل س�منت كرباء بطاقة 34 
ميكا واط، وفي حين بّين أن إنتاج المعمل 
وصل إل�ى 750 أل�ف طن س�نوياً وأصبح 
يغطي رواتب منتس�بيه، أك�د أن الحكومة 
س�تمنع اس�تيراد الس�منت ب�دءاً من عام 

2016 المقبل.
وق�ال الدراج�ي، إن “محط�ة كهرباء 

معمل س�منت كرباء، التي أقامتها شركة 
الف�ارج الفرنس�ية المس�تثمرة للمعم�ل، 
باش�رت العمل اليوم، بطاقة تصل إلى 34 
ميكا واط”، مشيراً إلى أن “مجلس الوزراء 
أنهى معوقات الش�ركة الفرنس�ية وألغى 
قرار فس�خ عقد االستثمار ومغادرة الباد 
الذي كان�ت ملزمة به”.وأضاف الوزير، أن 
“الطاق�ة اإلنتاجية لمعمل س�منت كرباء 
وصلت إلى 750 ألف طن س�نوياً، ما جعل 
المعمل قادراً على تأمين رواتب منتسبيه”، 
مبين�اً أن “مجل�س ال�وزراء ق�رر ايق�اف 

اس�تيراد الس�منت ب�دءاً من الع�ام 2016 
المقبل، بعد أن وص�ل إنتاجه المحلي، من 
قبل القطاعات العام والخاص والمختلط، 
إلى 15 مليون طن س�نوياً”.وكانت شركة 
الف�ارج الفرنس�ية قد تعاق�دت مع وزارة 
2010، عل�ى  الصناع�ة والمع�ادن، ع�ام 
استثمار معمل سمنت كرباء، لتكون بذلك 
أول شركة أجنبية تستثمر في المحافظة، 
حي�ث أعلن�ت الش�ركة عن عزمه�ا تأهيل 
وتشغيل المعمل وزيادة إنتاجه، فضاً عن 

تطوير مهارات ماكاته.

   بغداد/المستقبل العراقي

أعل�ن البنك الدولي، عن اق�راض العراق 
نهاي�ة  قب�ل  دوالر  ملي�ون  و200  ملي�اراً 
الع�ام الحال�ي إلعانت�ه عل�ى التعام�ل مع 
اآلث�ار االقتصادية الناجم�ة عن الحرب ضد 
“داعش” وهبوط اس�عار النف�ط ، فيما أكد 
أن العراق تعهد بإجراء اصاحات اقتصادية 
لترميم البن�ى التحتية التي أثرت في تراجع 
النم�و االقتص�ادي للبلد.وق�ال المس�ؤول 
االقليمي لمنطقة الشرق األوسط في البنك 
الدولي فريد بلحاج إن “البنك سيقدم للعراق 
قرض�اً بقيم�ة ملي�ار و 200 ملي�ون دوالر 
إلعانته على التعام�ل مع اآلثار االقتصادية 
الناجمة عن الحرب ض�د “داعش” وهبوط 
اس�عار النفط”، مؤكداً أن “قرض االس�ناد 

ه�ذا س�يقدم بدفعة واح�دة عل�ى أن يقدم 
للع�راق قب�ل نهاي�ة ه�ذا العام”.وأض�اف 
بلح�اج أن “ازمت�ي الح�رب ض�د “داعش” 
وهبوط اسعار النفط جاءتا في مدة حرجة 
وم�ن ش�أنها أن ته�دد اس�تقرار البلد ومن 
الض�روري أن ندعم الع�راق لتافي وقوعه 
ف�ي أزمة أكثر عمقاً”، مش�دداً على أنه “اذا 
ما س�قط العراق في فوض�ى فهذا يعني أن 
الشرق األوسط سيكون في وضع مشوش 
أكثر ونحن نمر به�ذه المرحلة الحرجة وال 
يوج�د أحد يريد أن يزيد الوضع تفاقماً اكثر 
مما هو حاصل وبرنامج القرض يعمل على 
تلبية أهدافن�ا التمهيدية وحتى انه يتخطى 
قسماً منها”.وأشار المسؤول االقليمي الى 
أن “العراق تعهد بأن يتولى اجراء اصاحات 
اقتصادية لترميم البن�ى التحتية التي أثرت 

ف�ي تراج�ع النمو االقتص�ادي للبل�د حتى 
قبل األزم�ة الحالية”، مبين�اً أن “في بعض 
االحي�ان تفتح أزمة معين�ة النافذة لفرصة 
أخرى للصاح ونعتقد أن هذه األزمة فتحت 
للعراق مثل ه�ذه الفرصة”.وبّين بلحاج أن 
“هذه الفرص تتمثل في اصاح المؤسسات 
الحكومية ليك�ون أداؤها اكث�ر فاعلية مع 
تحس�ين اس�لوب االدارة في قطاع الطاقة 
وتقليص هيمنة مصرفي الرشيد والرافدين 
الحكوميين إلعطاء فرصة ومجال للمصارف 
األهلي�ة أيضاً بأن تس�هم في عملي�ة النمو 
االقتص�ادي”، موضحاً أن “م�ن الضروري 
جداً أن يحافظ العراق على استمرارية سير 
عملي�ة االصاحات االقتصادية وأن يحافظ 
عل�ى نظ�ام مالي ك�فء حتى بع�د تحقيق 

االستقرار االقتصادي”.

الحكومة ستمنع استيراده خالل 2016

الصناعة: ارتفاع إنتاجنا من السمنت إىل 15 مليون طن سنويًا

البنك الدويل يقرض العراق مليارا
و »200« مليون دوالر
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زيدون النبهاني

حب�ل الكذب قصير ج�داً.. هك�ذا ُتعلمنا تجارب 
الحياة، وقد ال تكون الحياة منصفة تجاه الناس 
بتكفلها إظهار الحقائق، بقدر ما يتسرع الكذاب 

ويتهور، ليكشف عن حقيقته الُمرة.
فاز الس�يد "محمد بخ�اري" برئاس�ة نيجيريا 
ع�ام ٢٠١٥، وه�ي الوالي�ة الثانية ل�ه َبعد تلك 
التي وصفت بالقاس�ية )١٩٨٣-١٩٨٥(، وقتها 
ُع�رف بخاري بقس�وته وظلمه، وزج�ه لمئات 
المعارضين السياس�يين في الس�جون، إضافة 
إل�ى ط�رده االف المهاجرين م�ن النيجر، الذين 
نزحوا منها بس�بب المجاع�ة القاتلة، فأعادهم 
إلى مصارعة الجوع ومعاندة األلم، حتى ُسميت 

حينها )مجاعة بخاري(.
الضابط العس�كري الذي تس�نم مناص�ب ِعدة، 
سقط في فخ الخسارة ثالث مرات على التوالي، 
ف�ي األع�وام )٢٠٠٣-٢٠٠٧-٢٠٠٩(، والس�بب 
الغال�ب في خس�ارته، هو تبنيه لش�عار تطبيق 
الشريعة اإلس�المية، فكونه متش�دداً؛ لم يأمن 
الشعب لمستقبلهم معه، خصوصاً مع صعوبة 

طرحه وتأريخه الحافل بالعنف.
انتخابات آذار ٢٠١٥، غيرت من توجهات بخاري، 
فنادى بحرية اإلعتق�اد الديني، وهو األمر الذي 
تقبله س�كان نيجيريا، حيث تتوزع الديانة فيها 
بين اإلس�الم والمس�يحية، غير مبالين بحقيقة 
الرجل، ولم يدركوا بأنها شعار انتخابي ال أكثر.

َبع�د أقل م�ن ش�هرين لتولي�ه الحكم اس�تبدل 
بخاري كبار مسؤولي األجهزة األمنية، بذريعة 
القضاء على جماعة "بوكو حرام" المتش�ددة، 
والحقيق�ة.. إن ه�ذا التغيير ص�ب غضبه على 
الش�عب، وعلى الطائفة الش�يعية بالخصوص، 
م�ع أنهم غي�ر داخلين في الس�باق السياس�ي، 
وعارضوا الرئيس الس�ابق "غودالك جوناثان" 
لفساده، أي يفترض بالرئيس الجديد حمايتهم، 
كون�ه يدع�ي محاربة الفس�اد وإش�اعة حرية 

اإلعتقاد!
الطائفي�ة المذهبي�ة التي ولدت ف�ي مملكة آل 
س�عود، تع�دت ح�دود الجغرافيا، كونه�ا ِفكر 
مريض ينتش�ر "الفيروس" بالعدوى، وبخاري 

وجد في�ه ضالته الذي يحقق من خالله، صداقة 
دائم�ة مع المال الس�عودي والفكر الصهيوني، 
وه�و م�ا تحقق له بع�د ذلك، فكالهم�ا من أعز 
أصدق�اء حكومة نيجيريا، وهي بذلك تس�تقبل 
االف الدع�اة الوهابيي�ن س�نوياً، وماضي�ة في 

التطبيع مع إسرائيل.
ل�م تتبن الطائفة الش�يعية ف�ي نيجيريا خطاباً 
متش�دداً، بل هي مدركة لحجم التن�وع الديني؛ 
ف�ي الدولة االفريقية األكبر من حيث الس�كان، 
مس�يرات  خ�الل  وم�ن  علن�اً  رفض�ت  لكنه�ا 
التطبي�ع م�ع إس�رائيل،  أحتجاجي�ة س�لمية، 
والفساد المستشري في أروقة الدولة، ما أهلك 
أهلها الحالمون بمس�تقبل أفض�ل، لما يملكوه 

من احتياطي نفطي.
ه�ذه المظاه�رات الس�لمية وجده�ا الس�راق 
عدٌو يخش�ون ثورته؛ ففي ع�ام ٢٠١٤ في عهد 
الرئيس الس�ابق، فتح الجيش نيران بنادقه على 
المظاه�رة المحتفي�ة بي�وم الق�دس العالمي، 
ُمخلفة العش�رات من الش�هداء الش�يعة، بينهم 

ثالثة من ابناء كبيرهم الشيخ ابراهيم زكزاكي.
لم يحاول الش�يخ زكزاك�ي أو تابعيه أخذ الثأر، 
ولكن بنفس الوق�ت مضوا في طريق اإلصالح، 
رافضين الفس�اد والسياسات الخاطئة للحكام، 
م�ا أدى إلى الهج�وم األخير على منزل الش�يخ 
م�ن  العش�رات  وقت�ل  واختطاف�ه،  زكزاك�ي 

مريديه.
أحداث البحرين تتكرر في نيجيريا، بنفس الُسم 
الوهاب�ي المقي�ت، بنفس األس�اليب والحجج، 
وهنا وهناك ُيعبر أتباع أهل بيت النبي )صلواته 
تعالى عليهم(، عن س�لمية معتقدهم وأراءهم، 

فيما يقابلون بالقتل واإلختطاف والتنكيل.
يب�دو إن "مجاع�ة بخ�اري" القديم�ة ُج�ددت، 
لكن هذه الم�رة بلباس الدين، فهو يمضي َخلف 
مملكة الشر آل س�عود، وكرههم للشيخ النمر، 
ويعتب�ر من حمد ال�ال بحريني وكرهه للش�يخ 
قاسم، ويجول مع فكر التكفير وحب المجاعة، 
تاركاً ُكل وعوده القديمة، يحلم بالمال الخليجي 

ورضا الصهيونية.

فرحة الزهراء )عليها السالم( بني اجلدل والعمل!

  جماعة بخاري   وكذبة االنفتاح

رجل ملحم�ة، وف�راش نائم في 
تفاه�ات  ذات  عاصف�ة،  وس�ط 
صبيانية جاهلية، حاولوا بها هدر 
دم النبي األعظم )صلواته تعالى 
علي�ه(، ليضي�ع الثأر بي�ن قبائل 
الع�رب، وينته�ي الدي�ن الجديد، 
لك�ن ولي�د الكعب�ة، كان حاضراً 
لني�ل ش�رف المن�ام، والحصول 
على نص�ر حقيقي، أما عصابات 
قريش، فقد باتت في دهشة، بعد 
أن إلته�م ع�ش الحمامة، وخيط 

العنكبوت أحالمهم!

 أال يحق للزهراء أم أبيها، في ربيع 
األول بفرحتين؟ األولى: س�المة 
وص�ول أبيه�ا )صلوات�ه تعال�ى 
علي�ه(، للمدينة المنورة، وحفظ 
الفتي�ة، وب�دء نقط�ة  الرس�الة 
إنطالق الث�ورة اإللهية! والثانية: 
س�المة المدخر للملمات، الغالم 
الفدائ�ي، عل�ي إب�ن أب�ي طالب 
)علي�ه الس�الم(، ل�ذا ال جدل في 
هذين األمرين الخطيرين، اللذين 
يس�تحقان م�ن الزه�راء )عليها 
الس�الم(، كل التحميد، والتهليل، 

واإلستبشار!
تن�اول  ال�ذي  الش�عبي،  الفك�ر 
معنى فرحة الزهراء، وفقاً إلرث 
ديني، يصب بعشق محمد، وأهل 
بيت�ه )عليه�م الس�الم أجمعين( 
فحقيق�ة األم�ر، إن الزه�راء لم 
تعش لحظات ف�رح، إال في كنف 
وبي�ت عل�ي،  الرحم�ة،  رس�ول 
بع�د زواج نوران�ي وافقت عليه 
السماء، أن زوج النور من النور، 
وإال فم�ا ح�دث بعد وف�اة أبيها، 

ألمر يندى له جبين األمة!

ش�هر ربيع األول يقال عنه، عند 
بع�ض الن�اس، أن أح�د العلم�اء 
الزه�راء  الس�يدة  رأى  التق�اة، 
)عليها الس�الم( متهللة، بس�بب 
ق�رب ه�الك يزي�د علي�ه اللعنة، 
ف�ي الراب�ع عش�ر من�ه، للع�ام 
الراب�ع والس�تين للهج�رة، وأنه 
رمي في مزبلة التأريخ، وحس�ناً 
ش�حذ  حي�ن  الحص�ان،  فع�ل 
األرض بجس�ده العفن، وقطعته 
صخوره�ا، فم�ا قب�ره إال مجرد 

مبولة للناس ال أكثر!

فرحة الزه�راء، كانت تعني على 
رأي بعض العلم�اء، أنها الفرحة 
المهدوية في آخر الزمان، بسبب 
تتوي�ج اإلم�ام الحج�ة، صاحب 
العصر والزمان، أرواحنا لمقدمه 
الفداء، بعد إستشهاد والده اإلمام 
الحادي عشر، الحسن العسكري 
)عليهما الس�الم( ف�ي الرابع أو 
الثامن م�ن ربيع األول، وتس�لم 
والي�ة األم�ة ف�ي قص�ة حافلة، 
باإلبداع والخلود، فأول الرس�الة 

محمد، وآخرها قائمهم محمد!

رأت  الس�الم(  )عليه�ا  الزه�راء 
الده�ر مختلفاً، فال س�رور يدوم 
على أهل الدنيا، فمنحت لعشاقها 
طري�ق عم�ل، مه�ذب أخ�روي، 
بعي�د عن الجدل الدني�وي التافه، 
ال�ذي ال يق�دس الحي�اة بكرامة 
أو حرية، كما أثبت�ت للعالم، بأن 
قضيته�ا س�تبقى خال�دة، ألنها 
قضي�ة وجود ومصي�ر، يخصان 
أهل بيت النبوة، لذلك فمن حقها 
أن تكون فرحة، بش�يعتها الذين 

فازوا وسعدوا!

أمل الياسري

أمري�كا  الش�يطان  أذن�اب 
تتحال�ف..  الكل يعلم كيف زجت 
لتدمي�ر  اإلرهابي�ة  العصاب�ات 
العراق وسورية, وتدمير الشعب 
والتحال�ف,  بالح�رب  اليمن�ي 
وإشعال الخالفات في المنطقة, 
وتوفير الدعم الم�ادي والرعاية 
بمس�ميات  لإلرهاب)داع�ش(. 

دينية,
    فجع العالم اإلس�المي بعدها, 
بذبح حجاج بيت الله, في حادثة 
س�قوط الرافعة, وتزاحم الزوار 
في من�ى, فب�ات واضحا موقف 

الس�عودية الضعيف, أمام الرأي 
الع�ام, فحاول�ت أن تعي�د م�اء 
وجهه�ا, فتخبط�ت لتج�د منفذ 
لها, لتعيد ثقة الدول العربية بها, 
الش�يطان  المش�اورات مع  بعد 

األكبر أمريكا.
    أصبح�ت أمري�كا تعان�ي م�ن 
أمره�ا  وكش�ف  األم�ل,  خيب�ة 
أم�ام الجمي�ع, ف�ال س�بيال لها, 
إال تحري�ك أذنابها كالس�عودية 
والدول األخرى, لتجعلهم ستارا 
تختفي خلفه, ليس�تمر نشاطها 
و تب�ث س�مومها ف�ي المنطقة 

وتنفذ مشاريعها.
      انتج�ت أمريكا والصهيونية, 
عصاب�ة  الوهابي�ة  وبحضان�ة 
الداعش�ي  واإلره�اب  الكف�ر 
الوهابي, وبأس�طولها اإلعالمي 
صورت�ه للعال�م م�اردا مرعب�ا 
تخيف به الدول المجاورة للعراق 
وس�وريا, رغم س�حقه من قبل 
أبن�اء العراق, بفض�ل مرجعيتنا 
وحكمتها, وتضحياتنا السخية.     
    لو تساءل شخص ما عن عصابة 
)داع�ش(, وم�ن أسس�ها ومن 
يدعمه�ا, فم�اذا يك�ون الجواب 

؟ م�ن المؤكد س�يجيب الجميع, 
أن منطل�ق الوهابي�ة يب�دأ م�ن 
الس�عودية, وبدعم دول الخليج, 
أمريك�ي,  وتش�جيع  وبدراس�ة 
أنش�طر ذنب الوهابي�ة, ليتكون 
منه إنتاج جديد, بمس�مى جديد, 
وذلك يثب�ت أن عصابة )داعش ( 
والوهابية هم اإلرهاب, وترعرع 
في أحضان آل سعود, وانطلقت 

منها .
منتج�ي  تحال�ف  ه�و  ه�ل      
اإلره�اب وداعميه, للتخلص من 
إنتاجهم؟ ألي�س من المخزي إن 

يدافع�ون عن  الع�رب,  الح�كام 
مواقعهم ومناصبهم الشخصية, 
ويتش�بثون به�ا بأي ثم�ن, ولو 

كان مصلحة شعوبهم؟ .  
     لق�د ط�ال صب�ر الش�عوب 
العربية, على حكامهم المارقين, 
الت�ي تتجه به�م يوما بع�د يوم 
التخطيط  الهاوي�ة, بفع�ل  نحو 
وه�ذا  الصهيون�ي,  األمريك�ي 
مخطط جديد تطلقه السعودية, 
األمريكي�ة,  المصال�ح  لحماي�ة 
ال�روس,  نواي�ا  أرعبته�ا  الت�ي 
لتحقي�ق األم�ن والقض�اء على 

اإلرهاب, وتح�اول إبعاد التدخل 
الس�وفيتي ف�ي المنطق�ة, بعد 
صدمتها السابقة بصدور فتوى 

المرجعية, بالجهاد الكفائي.
   

    نح�ن كعراقيين أصابنا الضر, 
الخلي�ج,  ودول  أمري�كا  م�ن 
ونصافح و ندعوا كل من يدفعه 
عنا, بعد فش�ل أمريكا ونواياها 
لدف�ع  ومحاولته�ا  الش�ريرة, 
ول�وال  الهاوي�ة,  نح�و  الع�راق 
حكمة مراجعنا وقادتنا, ألصبح 

الحال غير حال  .

 أذناب الشيطان
عبد الحمزة السلمان

يصاب اإلنس�ان بالقرف, حينما يتابع أغلب البرامج السياس�ية 
المختص�ة في الش�أن العراق�ي, وه�ذه الحقيقة يدركه�ا أكثر 
العراقيين, إلدمانهم مشاهدة هكذا برامج, وال يوجد شك في إن 
رقي اإلعالم بص�ورة عامة, وقيمة المعلومات والتحليالت التي 
يس�وقها, تس�اهم بدرجة كبيرة في تنوير الرأي العام والعكس 

بالعكس.
الش�ك ان تبعية اغلب المحطات التلفزيونية, وعدم استقالليتها 
يؤثر كثي�را على نوعية المادة التي تطرحه�ا, فكل يريد تصدير 
اف�كاره ومش�اريعه للرأي الع�ام, وهذا حق اليمكن س�لبه, وال 
التعوي�ل على انقضائ�ه في االفق المنظور, ولك�ن ثمة أمر اخر 
يمكن ان يساهم مساهمة فعالة في توهين قمية اغلب البرامج 
السياس�ية, وهو نوعية االشخاص الذين يتم اللقاء بهم, والذين 
يتاح لهم الوقت الكافي في طرح ما يروه من مواقف وتحليالت, 
ول�و اردنا تصنيف هؤالء لنجدهم ف�ي االعم االغلب اليخرجون 
عن صنفين االول هم البرلمانيون, والثاني هم األكاديميون ولك 

واحد من هؤالء مشاكل تتعلق بقمية الطرح الذي يسوقه.
البرلمانيون اليوم تمددوا كثيرا على ساحات البرامج السياسية, 
إذ ال يخلوا أي برنامج سياسي من استضافة احدهم, سواء كان 
الموضوع يهت�م باقتصاد البلد, او أمنه, او سياس�يته الداخلية, 
او الخارجي�ة, وتجد احدهم في جميع تل�ك الحقول يعطي رأيا, 
وكله ثقة بصوابية ما يق�ول, والحال ان اغلبهم يجتر الترهات, 
الت�ي ال تورث وعي�ا في المتلق�ي, أضف الى ذلك, ف�ان اكثرهم 
يغ�ازل الجمهور, ويبتغي من كل كلم�ة يقولها حظوة انتخابية 
ف�ي المس�تقبل, وهذا بالض�رورة يجعله ال ينط�ق اال كثيرا من 
التحريض المغلف بالحماسة التي يستسيغها الشارع, وهذه من 
أهم المشاكل التي تواجه اغلب البرامج السياسية وال نعلم سبب 

إصرار القنوات التلفزيونية على هذا النهج البائس.
األكاديميون بدورههم لم يقدموا بديال صالحا لضيوف البرامج 
السياس�ية, فمش�كلة ه�ؤالء إنه�م متخمي�ن بالعق�ل النظري 
واإلغ�راق بالتصنيف�ات التي ألفواها ف�ي جامعاتهم, فضال عن 
حرص البعض منهم على تكلف الشواهد والمفاهيم بغية التميز, 
فض�ال عن عدم المتابعة اليومية لألحداث فتجدهم يرجعون في 
اس�تداللهم الى كبريات المسائل, ألخذ الموقف وليس من خالل 

متابعة متفرقات األحداث والربط بينها. 
حدس�ي إن ما ينقص تلك البرامج, هو وجود محللين مختصين 
بالش�أن السياس�ي, ومتابعين لألحداث بش�كل يوم�ي, على ان 
يكون�وا بعيدين ع�ن االنحي�از إلى إح�دى الجهات السياس�ية, 
فان أمثال ه�ؤالء كفيل بإعطاء رؤية صائبة للمش�اهد, ووعي 
باألح�داث, ولع�ل هذا األمر مما ال ينجز بق�رار حكومي, بل هو 
متعلق بثقافة ومزاج ش�عب يجبر اإلعالم على مسايرته, ولكي 
ال يك�ون كالمنا في الهواء الطل�ق, أود ان أذكر مثاال جيد يمكن 
القياس عليه وهو الس�يد عبد الكريم خلف المتخصص بالش�أن 
األمني, فالرجل يعط�ي رؤية أمنية ناجمة عن متابعة تفصيلية 
لألح�دث, التي يصنعها المجاهدون, فك�م جميل ان نرى مراكز 
للبحوث والدراس�ات تص�در لإلعالم باحثي�ن ومحللين قادرين 

على انتاج وعياً بعيدا عن العاطفة وخطاب الحماسة الفارغ.

معضلة الربامج 
السياسية 

عزيز االبراهيمي

أخي�راً وليس آخ�راً.. إنعطافة مفاجئة في الموق�ف األمركي تجاه 
التدخ�ل التركي ش�مال العراق و"جو بايدن" يدعو لس�حب القوات 

التركية من العراق؟!
اكتشفت الواليات المتحدة وبعد مرور أكثر من إسبوع أن التصرف 
التركي غير مناس�ب، واألتراك دخلوا دون موافقة حكومة وشعب 

العراق؟!
ج�اء الموقف بعد زيارة وزي�ر الدفاع األمريكي أش�تون كارتر الى 
قاعدة أنجرليك التركية، وزيارة العراق ولقاء رئيس وزراءه ووزير 
الدف�اع، وقراءة المش�هد عن كث�ب، وبعد تزامن إعالن الس�عودية 
تش�كيل تحالف إس�المي لمناهضة اإلرهاب الذي وصفه كارتر أنه 
م�ن الظاهر مطاب�ق للرؤية األمريكي�ة، التي تدعو القوى الس�نية 

لمحاربة اإلرهاب؛ لكنه!! وتجهم الوزير من النوايا السعودية؟!
ال يمك�ن لعاقل أن يصدق أن التصرف التركي مدروس�اً س�يما بعد 
إس�قاطهم طائرة روس�ية، وخش�ية انهي�ار اإلقتصاد والس�ياحة 
بحصار روس�ي، وال يبدو أمر التوغل بعيد ع�ن النصائح األمركية، 
الت�ي تريد س�حب األض�واء من الرد الروس�ي، وتوري�ط تركيا في 
منطق�ة؛ قد يلجأ الع�راق مضطراً؛ ال�ى الطلب من روس�يا لضرب 
األتراك، وبالنتيجة زج العراق وتركيا وروس�يا في دوامة؛ وإالّ فأن 
الموق�ف التركي أه�وج؛ بإفنتعال أزمة مع أه�م دولتين يعتمدهما 

اقتصادها وسياحتها وغازها؟!
رضخ�ت أمريكا وغيرت مس�ار تخطيطحها، وإكتش�فت أن معظم 
العراقي�ون ال يس�اومون عل�ى أرضه�م، وال ُيغيرون مب�اديء وأن 
نزف�ت جراحه�م، وال يخضعون كأذيال خيان�ة، وأن قبلوا بالحلول 
الدبلوماس�ية، ال يعن�ي أن أوراقه�م أنتهت بل واح�دة تتلو أخرى، 
وكلهم حش�د إذا دع�ت الملمات وتنادى الوطن، ون�ادت المرجعية 

بخروج األتراك؛ دون قيد وشرط وال قبول إلنتهاك السيادة.
ه�ل تح�اول أمري�كا بخطوتها ه�ذه؛ الظه�ور بوجه َحِس�ْن أمام 
العراقيين، وتقلل من ش�عبية روس�يا في الرأي العام العراقي؟! أم 
أنه�ا أدركت أن موقف تركيا يقوي داعش ويش�ق التحالف، أو تريد 
إظهار نفس�ها كقوة ضامنة للس�لم في المنطق�ة؟! أو هل تحاول 
أمري�كا إرغام الع�راق بدخول تحالفات من صناعتها، وال ُيس�تبعد 

التحالف السعودي المزعوم؟!
إن الموق�ف العراق�ي كان بمنته�ى الحكم�ة، ونجح�ت المرجعية 
بتقوية موقف الحكومة؛ بجمع وإرش�اد الش�ارع العراقي، ويخطأ 
من يضن أن الدبلوماسية إنبطاح؛ إذا كانت أدوات الضغط فاعلة ولم 
تس�تنفذ وتتصاعد؛ الى حصول قناعة شعبية بمقاطعة إقتصادية، 
وضرورة تدوي�ل القضية العراقية، مع تنامي التش�كيك بالمواقف 

األمريكية؟!
 إنتص�رت اإلرادة الوطنية، وذهب ماء وجه المرتزقة، ومتس�ولوا 

السلطة على أبواب الخيانة، اللذين باركوا العدوان على وطنهم.
رضخ األمريكان للمطالب العراقية، ووجدوا شعباً مقاوم ال يساوم 
عل�ى أرضه وعرض�ه، ورقم صع�ب ف�ي المعادلة اإلقليمي�ة، وقد 
إنسحب األتراك والمدافع تتساقط على رؤوسهم، وجاءتهم أمريكا 
متأخ�رة لحفظ م�ا تبقى من ماء وجههم؟! فكانت فرصة ودرس�اً 
للع�راق، ان يتق�دم كدولة قوي�ة بكلمة واح�دة؛ مرجعية وش�عباً 
وحكومة، وأما تركيا وأمري�كا فقد فقدوا ثقتهم بهما، وينتظرون 

وعلى إستعداد؛ لما يخطط عليهم في غرف البيت األبيض.

ما وراء اإلنعطاف 
األمريكي املفاجيء

واثق الجابري



في تغطية خاصة اس�تضافت اإلعالمية المصرية 
وفاء الكيالني الممثلة المصرية سوس�ن بدر في 
حلقة جدي�دة من برنامج "المتاهة" الذي يعرض 

.mbc على قناة
في بداية الحلقة اش�ارت بدر الى أنها تنازلت عن 
حل�م ف�ي حياتها وهو ان تكّون أس�رة مس�تقرة 
لك�ن هذا الحلم ل�م يتحق�ق، ألن كان يجب عليها 
ان تتنازل في عملها لمصلحة األس�رة وهذا ما لم 

تفعله.
وعن الهزات التي تعرضت لها في حياتها اش�ارت 
ب�در الى انها تعرضت لهزات لكنها لم تنل منها بل 

قوتها.
  

ونف�ت ان تك�ون كلم�ة "ي�أس" موج�ودة ف�ي 
قام�وس حياته�ا "ممكن اتعب أو ينكس�ر حلمي 
لك�ن ال يمكنني أن أي�أس، وأنا أذكى إنس�انة في 

الدنيا، وأنا متواضعة جداً".
وعن والدتها الممثلة أمال س�الم، أشارت بدر الى 
أنها كانت ممثلة جميلة وخريجة معهد فنون، أما 
والدها فرفض ان تدخل ابنته عالم التمثيل "يمكن 
ق�رر ذلك ألن والدتي كانت ممثلة.. ووالدتي كانت 
تريد ان تحقق حلمها بالتمثيل من خاللي.. وأعتقد 
أن والدي كان على حق، وهو لم يمنعني بالمطلق 

بل حذرني من ذلك".
أما عن حادثة وفاة والدتها وتركها التصوير ليوم 
واح�د والعودة بعد 24 س�اعة فقط عل�ى الوفاة 
للتصوي�ر رغم أن العزاء لم ينته، اش�ارت بدر الى 
أنه�ا لو أخذت فترته�ا في الحداد كامل�ة لما كان 
س�يعرض العم�ل ال�ذي كان�ت تصوره في ش�هر 

رمضان مثلما كان مقرراً حينها.
كذل�ك اعتبرت ب�در ان ابنتها "ياس�مين" ال تحب 
التمثي�ل ب�ل كان�ت تح�ب الرس�م والموس�يقي 
"ووالدتي ساعدتني بتربيتها، وهي اليوم متزوجة 

وأنا وهي اصدقاء".
م�ن جه�ة أخرى اش�ارت ب�در الى أنها ال تخس�ر 

صديقتها من أجل رجل، وعن الزواج أش�ارت بدر 
الى أنه�ا عدلت ع�ن رأيها بالموض�وع "النهاردة 
عن�دي حاج�ات افض�ل من ال�زواج، مثل الس�فر 
والجلوس م�ع صديقاتي، وق�راءة الكتب...، وانا 

مش ضد الزواج".
وع�ن ع�دد م�رات زواجها اش�ارت بدر ال�ى أنها 
تزوج�ت 7 م�رات وأخ�رت الكش�ف ع�ن بعضها 
ألس�باب عائلي�ة وعملية "لم اتس�تر عل�ى زواج 
اقدمت عليه لكنني تريثت بالكش�ف عنه ألس�باب 

عائلية".
وفيا يخض زواجها من شخص يصغرها بعشرين 
عام�اً أكدت بدر الى أن الف�ارق بالعمر ليس مانعاً 
اطالق�ًا "ال�زواج عالقة خاصة وفيه�ا الكثير من 
التفاهم�ات".. واعتب�رت ان لي�س كل م�ن تحبه 
تتزوج�ه ممازحة ب�"ل�و كان األم�ر كذلك لكنت 

تزوجت تلت ارباع العالم".
وكش�فت بدر أنها مس�تعدة أن تحب وتتزوج من 
جديد إذا وجدت شخصاً يستوعب كل خصوصياتها 

المهنية واإلجتماعية والثقافية "والحب مهم في 
الحي�اة"، مش�ددة على أنها رفضت م�راراً طلبات 

أزواجها بترك العمل.
وعن عالجها من "اإلكتئاب" أش�ارت بدر الى انها 
ال تستحي بذلك وتوجهها للعالج من مرض نفسي 
لم يكن عائقا بوجهها "الطبيب النفسي مثله مثل 
اي معالج صحي"، مش�ددة على أنها لم تعد تذكر 

سبب اإلكتئاب.
وع�ن تركه�ا للتمثيل وعودتها من جديد اش�ارت 
ال�ى أن عودتها كانت صعبة كونها أحس�ت بأنها 
تمث�ل ألول م�رة لكنها تج�اوزت الموض�وع، أما 
فيما يتعلق بالمش�اهد الجنس�ية أو العاطفية في 
أفالمها والتي تعد نادرة جداً، أش�ارت بدر الى أنها 
ل�م تع�رض عليها هكذا مش�اهد، ول�و عرضت ال 

تنفذها.
وعما قيل عن خالفها مع الفنانة روبي أشارت الى 

أن الخالف ليس موجوداً "وأنا وروبي أصدقاء".
واعتب�رت ب�در ان وض�ع اس�مها في اخ�ر "تتر" 
األعم�ال الت�ي قدمته�ا مؤخ�راً أم�راً ال يزعجها 
"الجمهور م�ش بباله الموض�وع، نحن فقط من 

يهتم بذلك".
وع�ن خالفها م�ع الممثل�ة ماجدة زكي أش�ارت 
الى ان الس�بب يع�ود الى "أفيش" مسلس�ل "كيد 
الحم�وات" و"كان يجب أن يك�ون األفيش جامعاً 
للثالث حموات"، وردا على س�ؤال عن هل ستعود 
وتعمل مع زكي مجدداً قالت: "منشتغل مع بعض 

لكن بقواعد".
أم�ا عن الفنان�ة هيفا وهبي قالت ب�در: "هي زي 
القم�ر وال يمكنن�ي أن أتش�به به�ا فه�ي جميلة 

جداً".
وختمت بدر بأن الممثل الراحل نور الش�ريف كان 

يقف الى جانبها وكان صديقا مقرباً منها.

أي�ام قليلة وتب�دأ الفنان�ة التونس�ية لطيفة، 
تصوير مسلسها "كلمة السر"، وهو المسلسل 
ال�ذي تش�ارك بطولت�ه م�ع الفن�ان هش�ام 
س�ليم و ريهام عبد الغف�ور، ومن إخراج 
س�عد هن�داوي، وق�د رّحب�ت لطيف�ة 
بالمش�اركة، خاّصًة أّنه�ا منذ أعوام 

تفّكر في خوض تجربة الدراما.

سّر قبولها العمل
وفي تصريح خاص ، أوضحت 
تعاق�دت  أّنه�ا  لطيف�ة 
المسلس�ل،  عل�ى  بالفع�ل 
وس�يقام احتف�ال لإلعالن 
عن ذلك، ولك�ن ليس خالل 
خاّص�ًة  الراهن�ة،  الفت�رة 
أّن فري�ق العم�ل مش�غول 
ولذل�ك  بالتحضي�رات، 

سُيحتفل بعد أسبوعين تقريباً.
لطيفة كش�فت ع�ن أنها خ�الل أحداث المسلس�ل، تقّدم ش�خصية 
الزوج�ة الت�ي تعاني م�ن المش�اكل في حياته�ا الزوجية، بس�بب 
خالف�ات عديدة بينها وبين زوجها، الذي يقّدم دوره هش�ام س�ليم 

الذي يؤدي دور طبيب.
وعن سر قبولها للعمل، أوضحت أّن السيناريو مكتوب بشكل متمّيز 
جداً، والشخصية التي تقّدمها تناسبها تماماً، وأّنها ترغب منذ فترة 
ف�ي تقديم عمل درام�ي، لكّنها كانت تبحث عن عمل يقّدم رس�الة، 

ويضيف إليها، خاصة أنها ال يمكن أن تقبل أّي عمل قد يقلّل منها.

التحضيرات تؤّجل "ماذا لو"
أم�ا ع�ن مسلس�لها الخليجي ال�ذي كان م�ن المفترض أن تش�ارك 
بطولت�ه، وكان ضم�ن الس�باق الرمضان�ي الماضي ولكن�ه تأّجل، 
أوضحت أّنها بالفعل تحّمس�ت للتجرب�ة كثيراً في "ماذا لو"، ولكنه 
تأّج�ل م�ن أجل التحضيرات الت�ي يحتاج إليها العم�ل، فيما ُعِرضت 
عليها "كلمة الس�ر"، فقّررت المش�اركة فيه كأول مسلسل مصري 

لها.

خطف�ت الفنانة الش�ابة هنا الزاه�د األبصار منذ 
ظهوره�ا، وتمي�زت بجماله�ا الطبيع�ي وصفاء 
مالمحه�ا فطل�ت علين�ا م�ن ناف�ذة اإلعالن�ات, 
وظهرت فى عدد من األعمال الى أن شاركت النجم 
تامر حسنى مسلسل "فرق توقيت" ، قبل ان تدخل 
س�باق رمضان العام الماضى ب�3 أعمال جس�دت 
شخصية "دينا زاد" فى مسلسل "ألف ليلة وليلة" 
,و لعب�ت دوًرا آخ�ر مختل�ف تماًما، في مسلس�ل 
"البي�وت أس�رار"، اضاف�ة الى مسلس�ل "موالنا 
العاشق" أمام مصطفى ش�عبان .وعبرت الفنانة 
الش�ابة عن س�عادتها بالوقوف أمام الزعيم عادل 

إمام فى مسلسله الجديد "مأمون وشركاه",
 مؤكده أنها من أوائل الممثلين الذين وقعوا عقود 
االنضم�ام الى المسلس�ل .وقالت ف�ى تصريحات 
خاص�ة ل�"ص�دى البل�د" أن�ه ش�رف ألي فن�ان 
أن يتواج�د ف�ى عمل واحد م�ع زعي�م الكوميديا 

ع�ادل إمام, وه�و األمر ال�ذى لم تتوق�ع أن يأتى 
س�ريعا, وسوف تسعى لالستفادة من خبرته قدر 
المس�تطاع, ليس فنيا فقط, ولكن على المستوى 
األنس�انى أيضا.وأضافت : فؤجئت بردود األفعال 
التى تلت عرض مسلسلى األخير "البيوت أسرار", 
وال يمك�ن هن�ا أن اخف�ى س�عادتى بالعم�ل مع 

المخرج كريم العدل , 
الذى اس�تطاع أن يعب�ر بأحداث ت�دور حول عالم 
المرأة والنس�اء من الناحي�ة االجتماعية، وعالقة 
المرأة بالمجتمع وعائلتها وأصدقائها، والمشاكل 
الت�ى تم�ر به�ا أى فت�اة خ�الل حياته�ا, الى هم 
شخصي لدى المتفرجين بشكل بسيط ومتقن في 
الوقت نفسه. وحول مشاركتها فى أعمال درامية 

قوية العام الماضى,
 عبرت عن سعادتها بالوقوف أمام النجم مصطفى 
شعبان فى مسلس�ل "موالنا العاشق", باألضافة 

الى حجم األس�تفادة التى وجدته�ا من الفنان 
القدي�ر ش�ريف مني�ر خ�الل مش�اركتها فى 
مسلسل "الف ليلة وليلة". وقالت إن التعاون 
مع مخ�رج بقيم�ة رؤوف عب�د العزيز كان 
ل�ه بريق خ�اص فى اول�ى تجاربه كمخرج 
و بخلفية كبيرة وخبرة واس�عة كأحد اهم 
مدي�رى التصوير فى مص�ر, وخرجت من 

العمل بردود فعل ايجابية ومش�جعة الى 
جان�ب صداق�ات اعتز بها , ام�ا الفنان 

ش�ريف منير , فهو شخص بسيط 
ج�دا, يش�ع بالح�ب ل�كل م�ن 

حول�ه, ويهت�م بعمل�ه ال�ى 
اقصى الحدود, وفى نفس 

مس�اعدة  يحاول  الوقت 
المبتدئي�ن ويمد لهم يد 

المساعدة.

�

ترّدد أخيراً أّن النجمة منة ش�لبي قّررت االعتذار عن بطولة فيلم "أهل العيب"، خاصة أّن الفيلم كان من المفترض أن يبدأ 
منذ فترة طويلة، ولكن بسبب تأجيل التصوير أكثر من مرة، قّررت مّنة االعتذار عنه.

الفيلم من المفترض أن تتقاسم بطولته أمام النجمة يسرا، ولكن في تصريح خاص لنواعم، أّكد السيناريست تامر حبيب، 
أّن هذا الكالم غير صحيح، وأّن مّنة لم تعتذر عن العمل الذي لم ُيحّدد موعد لتصويره، خاّصًة أّن مّنة ال تزال تواصل تصوير 
دورها في أعمال أخرى.مّنة مشغولة أيضاً بتصوير دورها في فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن"، مع المخرج يسري 
نصر الله، وتتقاسم البطولة مع ليلى علوي و باسم سمرة، وقد حصلت األخيرة وشلبي على إجازة من التصوير، من أجل 
حضور فعاليات مهرجان دبي السينمائي في دورته ال�12، حيث مّنة حصلت أخيراً على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في 
فيلم "نوارة" الذي أنهت تصويره منذ فترة.الخروج من السباق الرمضاني وكانت مّنة قد بدأت منذ فترة، تدريبات مكّثفة 
ف�ي ع�زف آلة الفيولينا، حيث تظهر في فيلم "أهل العيب"، من خالل ش�خصية عازفة في األوبرا، فيما تجّس�د يس�را في 

الفيلم نفسه شخصية راقصة، ولكّنها لن تظهر ببدلة رقص في الفيلم حيث تجّسد الشخصية من الناحية اإلنسانية.
وبس�بب انش�غال مّنة بالسينما، أّجلت تصوير مسلس�لها الجديد "واحة الغروب"، الذي تتعاون فيه مع العدل جروب، عن 
رواية بهاء طاهر، والمسلس�ل كان من المفترض أن تش�ارك به مّنة في الموس�م الرمضاني المقبل ولكن تأّجل لرمضان 

2017 ألّنه بحاجة إلى تحضيرات كبيرة.

ُط�رح الفيل�م األول للب�وب س�تار رامي عياش، يوم الس�ابع عش�ر 
من ش�هر كان�ون األول ديس�مبر الج�اري بعنوان "للح�ب حكاية - 
بابارات�زي" ف�ي دور الع�رض الس�ينمائي، وتش�ارك الممثلة إيمان 

العاصي في بطولة هذا العمل إلى جانب رامي.
والفيل�م من تألي�ف أحمد عبد الفتاح وإخراج س�عد هن�داوي. كذلك 
س�يطل رام�ي قريباً في أول عم�ل درامي له أال وهو مسلس�ل "أمير 
اللي�ل" تحت إدارة المخرج ف�ادي حداد من تأليف من�ى طايع. وبعد 
الفيلم والمسلسل نتساءل هل سيقّدم عياش عمالً مسرحياً؟وحينما 
طرحن�ا هذا التس�اؤل عل�ى رامي ص�ّرح لنواعم بأن�ه يتمنى تقديم 
مس�رحية غنائية قائ�اًل: "يا ليت، أتمنى أن أقّدم مس�رحية غنائية"، 
لكن ال خطة جدية حيال هذا المش�روع في الوقت الراهن. وبحس�ب 
توقعاتنا، فإن كافة عناصر ومعايير الممثل المسرحي موجودة لدى 

رامي خاصة في نوع المسارح الغنائية.

نشرت اللبنانية كارول سماحه صورة لها عبر حسابها علي موقع انستجرام ، ووجهت رساله 
ف�ي التعلي�ق لمحبيها .و كتبت كارول :"أعزائي لدي أخبار س�ارة، قريباً س�أعلن عن مفاجأة 

كبيرة وعن مشاريعي المستقبلية لعام 2016 والتي دامت التحضيرات لها سنتين تقريباً ".
يذكر أن كارول كانت قد دخلت االس�تديو مؤخرا لالس�تماع إلى مكساج األغنيات التي تنوعت 

مابين اللهجة المصرية واللبنانية واألغنيات الرومانسية والسريعة.

تستعد الفنانة شيرين عبدالوهاب لطرح البومها الجديد بعنوان "طريقي" خالل شهر يناير 
القادم.ويض�م األلبوم جميع األغنيات التي قدمتها ش�يرين في مسلس�لها "طريقي" الذي 
قدمته في ش�هر رمض�ان الماضي،بجانب مجموعة من االغانى التى ل�م تعرض من قبل ، 
كما وقعت ش�يرين مع شركة "انترجلف ميديا" للتوزيع الفني، وتم االتفاق على أن تتولى 

الشركة توزيع األلبوم في مصر والدول العربية.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد
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" ميالدها  باعياد  حتتفل  فنية  " اعامل 
التواصل في اي عمل فني ولس�نوات تعبر حاجز 
الربع قرن ليس ذلك بالش�يء السهل ... علما بأن 
مث�ل ذل�ك التواصل يجعل م�ن مقدم ذل�ك العمل 
جه�دا كبيرا والب�د ان يتوازى مع س�نوات العمر 
ط�وال ذلك لربع قرن م�ن الزم�ن ... وقبل اليوم 
كان�ت مس�رحيات ع�ادل االم�ام تس�تمر الكثر 
من عش�ر س�نوات ... وكما حصل مع مس�رحية 
)المشاغبون( ومسرحية )الواد سيد الشغال( ... 

علما ب�أن الصعوبة كل الصعوب�ة تكمن ]ان مثل 
تلك المس�رحيات قد تقدم يوميا .. او اسبوعيا ... 
ولقد حدث مثل هذه االس�تمرارية في مس�رحية 
عراقي�ة ايضا حينم�ا تواصل عرض مس�رحية ) 
خميس على خمس�ة ( على مسرح الرشيد الكثر 
م�ن خمس س�نوات ... وه�ي من بطول�ة الفنان 
س�امي قفطان وم�ن الطريف ان نذك�ر عن هذه 
المسرحية ان )عود الفنان سامي سامي قفطان 

( قد كان هو االخر من المش�اركين في المس�رح 
وكان له اجر الى جانب اجور المشاركين !! 

وعلى المس�توى العالمي احتف�ل مؤخرا الممثل 
البريطاني )مستربين( بمناسبة مرور )25( عاما 
على اول ظهور تلفزيوني شعبي له في بريطانيا 
...  ومما يذكر ان الظهور االول لشخصية )مستر 
بين(  الصامتة  معظم الوقت ... كان في بريطانيا 
ع�ام 1990 ... ولقد اكس�بته مأث�ره التي تنتهي 

بالتخريب عن غير عمد ... حب الجمهور لمس�تر 
بين في انحاء العالم .

ه�ذا ولق�د احتفل الفن�ان الكوميدي مس�تر بين 
بالذك�رى الخامس�ة والعش�رين عل�ى ظه�وره 
الول م�رة حيث اقام بجولة  ف�ي لندن  قادته الى 
قصر باكنجهام مس�تخدما مقعدا وثيرا تم ربطه 
بالحبال فوق س�يارته الصغيرة المش�هورة التي 
لطالم�ا كانت ترافق�ه ... وكان ال�ى جانبه دمية 

الدب )تيدي( !!
بق�ي ان نذك�ر ان ش�خصية مس�تر بي�ن ق�ام 
بتجس�يدها طوال كل تلك الس�نوات ه�و الممثل 
البريطان�ي )روان انكينس�ون( وق�د ذك�ر خالل 

االحتفاء وقطع كعكة الميالد :
) ه�ذا رائ�ع ... اعني ان�ي معروف ف�ي برايتون 
وبرمنجه�ام وف�ي كل انحاء العال�م ... وهو امر 

رائع (
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محمود حميدة نجم س�ينمائي من نوع خاص 
جداً..أرشيفه عامر بالعشرات من روائع األفالم 
منها "المصير" و"بحب الس�يما" و"إغتيال " 
و"اآلخ�ر"، ولكنه يعيش ه�ذه االيام في حالة 
انتعاش فنية س�ينمائية إس�تثنائية ، ففي اقل 
من عامي�ن قّدم "قط و فار" و"أهواك" و"من 

ضهر راجل " و" نوارة".
التأكي�د عل�ى أن  ف�ي ح�واره ح�رص عل�ى 
جمهوره هو "رأس مال�ه" في الحياة وتحدث 
عن عالقاته ببناته ، وع�ن تفاصيل دقيقة في 
شخصيته ، كما تحدث عن موقفه من السبكي 
وأغاني المهرجانات وسر عشقه للشاعر فؤاد 

حداد.
 

فن�ان  اش�تراك  للجمه�ور  •كان�ت مفاج�أة   
مثقف له فلس�فته الخاصة في افالم من انتاج 

السبكي، ما ردك؟
أنا ارى أن المنتج محمد الس�بكي واخاه احمد 
الس�بكي ممن وقف�وا أمام أزم�ة الركود التي 
تعرض�ت لها الس�ينما في وقت م�ا، وبالتالي 
فهما يعدان من اهم منتجي الس�ينما، وهذا ما 

يهمني اكثر من اي تنظير آخر.
 

•ولكنك لم تقف عند حد العمل مع السبكي، بل 
كانت لك تصريحات مدافعة وهجومية لكل من 

هو ضده .
انا بالفعل تصديت لمن يعترضون على السبكي 
وافالمه النه يخلص في العمل السينمائي ومن 
له�م آراء اخرى يمكنهم اال يش�اهدوا اعماله. 
ولكن شغل المصادرة والمنع هذا ال يعقل ، فال 
يوجد احد لديه س�لطه لمنعه من االنتاج . كما 
ان الس�بكي انس�ان مخلص في عمله وبدأ من 
الصفر وحقق نجاحاً كبيراً جداً واثبت نفس�ه 
في الوس�ط بالكامل، وللعلم ان الس�بكي قام 
باالنتاج لكب�ار الفنانين مث�ل احمد زكي على 

سبيل المثال.
 

•ولكن هذه االفالم فيها اس�تخفاف بالمشاهد 
ونوعية من االغاني الصاخبة .

ان�ت تقص�د اغان�ي "المهرجان�ات" هي نوع 
م�ن الغناء الش�عبي المعب�ر عن جي�ل وفترة 

وعل�ى  مح�ددة،  زمني�ة 
فكرة انا أحب هذه 

وال  الموسيقى 
بل  تزعجني 

ن�اً  حيا أ

أرقص عليها في البيت .
 

•البعض ش�ّبهك بالممثل العالمي "روبرت دي 
نيرو" في اح�دث افالمك "أهواك"، هل تعتبره 

مدحاً أم ذماً ؟
أن�ا لن اقوم بال�رد على هذه ال�كالم ويكفيني 
انني قمت بالمشاركة في هذا الفيلم الذي كان 
يضم فنانين ش�باب، ورأي�ت انه من واجبي 
ان اقوم بمس�اعدة االجي�ال الجديدة 
التي س�تظهر بعده وه�ي تعتبر 
جيل المستقبل وهذا ال يقلل 
نهائياً من قيمتي الفنية، 
واعتقد أنني قمت بدور 
مؤثر ترك بصمة لدى 
وه�ذا  جمه�وري 
يكفين�ي  االم�ر 

جدا.
 

ل�ك  •كان 
في  مشاركة 
ن  ج�ا مهر
ة  ه�ر لقا ا

وهم�ا  الس�ينمائي،  قرط�اج  ومهارج�ان 
مهرجانان ذات ميزانيات منخفضة بالمقارنة 

بالمهرجانات الفنية الخليجية ، فما تعليقك؟
مبدئياً الميزانيات ال تصنع مهرجاناً سينمائياً 
بل الموق�ف العقلي ما يفعل ذل�ك. نحن نعتبر 
مهرجان الس�ينما عرساً، فإذا مات عزيز لدينا 
ألغينا العرس كله، أي قد ال يكون السبب عمليا 
بحتاً كما يفترض، والثقافة السائدة اننا يهمنا 
السياس�ة واالقتص�اد والس�ياحة وكثي�ر من 
العناوين تحت بند المهرجان، ونغفل الس�ينما 
نفس�ها كصناعة يقولون لك "عرس السينما" 
وعب�ارات احتفالي�ة كثيرة في حين ال نس�مع 
شيئا عن برنامج عملي تطبيقي لدعم الصناعة 

ومناقشتها<
ام�ا بخص�وص مهرجان�ات الخلي�ج فجلب�ت 
خبراء عالميين إلدارته�ا وتوجيه دورها نحو 
دع�م الصناع�ة بش�كل فعل�ي، وه�ذه نقط�ة 

ُتحسب لها .
 

الن�ص  تق�رأ  كي�ف  الخب�رة  ه�ذه  كل  •بع�د 
السينمائي اآلن؟ ما الذي يغريك فيه؟

اوال ال بد أن يناس�بني العمل من كافة النواحي 

حت�ى المالي�ة، فق�د أطل�ب أجري كام�ال وقد 
ال أتقاض�ى أج�را. أنا عامل في ه�ذه الصناعة 
وشغلي أن ألعب الشخصية أمام الكاميرا وفي 
هذه الناحية ال أحد أو شيء يستطيع إغرائي أو 
مفاوضتي ابدا، كما ال تستطيع أن تغري نجاراً 
أن يصن�ع لك غرفة ن�وم أو خياطا أن يعمل لك 
جلبابا، فأنا صاحب مهن�ة أحترمها وأجيدها، 
وأي كالم م�ن قبيل أخذ الفرصة الس�تعراض 

العضالت مرفوض تماما .
 كيف كان العمل مع الراحل يوسف شاهين؟

كان ممتعا جدا بالنسبة لي وفيه قدر كبير من 
التواصل، أنا اس�تفدت منه وهو اس�تفاد مني 

حسبما قال لي..رحمه الله .
•لكن�ه كان يوص�ف بالدكتات�ور ف�ي موق�ع 

التصوير.
ويجب أن يكون كذلك. المخرج الذي ال يقدر أن 
يكون دكتاتورا في العمل ال ينفع لهذه المهنة، 
ل�م أش�عر بذلك م�ع يوس�ف ش�اهين، وكان 

النقاش بيننا مثمراً .
 هل العالمية تمثل هاجساً لديك؟

بالفع�ل العالمي�ة في فت�رة من حيات�ي كانت 
هاجساً ولكنه لم يستقر طويالً النني اكتشفت 
اني لم أقم بتس�لية أهلي كما يجب بعد، كما أن 
الممثل ال يصلح لغير بيئته برأيي ألنه سيكون 

مفتعالً ويشمله الكذب.
•حدثن�ا ع�ن طقوس�ك الخاص�ة ف�ي موق�ع 

التصوير؟
واالس�تماع  تحدي�دا  الش�عر  بق�راءة  أق�وم 
لموس�يقى معينة تناس�ب خلفية الش�خصية 
التي أؤديها، الني أقوم بإستحضار الكاراكتير 
وصرفه أكثر م�ن مرة خالل وقت قصير وهي 

عملية شاقة جداً على الممثل .
• ه�ل ل�ي أن اعرف س�بب امتناع�ك دائما عن 

الحديث للصحف ؟
أن�ا ال أحب أن أتحدث "على الفاضي والمليان" 
ودائم�ا  أق�ول رأي�ي م�رة واحدة لذل�ك أطلب 
م�ن كل من يري�د أن يحاورني أن يق�رأ كل ما 
قلته قبل ذلك حتى ال يك�رر الموضوعات التي 
تحدث�ت فيه�ا من قب�ل ليك�ون الح�وار مليئاً 

بمعلومات جديدة.
•ولكن البعض ينتقد أسلوبك هذا .

كما قلت هذا هو مبدأي في الحياة ومن يريد أن 
يتعامل معي ال ب�د أن يحترم رغبتي ونظامي، 
ثم أن هذا دليل على حبي للتعامل مع المثقفين 

والمطلعين على األخبار بشكل مستمر.
• وهل تفعل ذلك مع الجمهور العادي ؟

إطالق�ًا ، فالجمه�ور له معامل�ة خاصة ألنني 
أعتبر نفس�ي ملكاً ل�ه، فه�و رأس مالي الذي 
أمتلك�ه لذل�ك يجب عل�ى أن ألب�ي كل مطالبه 

وأحترم رأيه مهما كان.
• لماذا ترفض أن يعملن بناتك بالفن ؟

أن�ا لم أرفض ولكن ترك�ت لهن حرية االختيار 
وكان البنتي "آية" تجارب فنية حيث شاركت 
ف�ي فيلم "ول�د وبنت" وغيره م�ن األعمال ثم 
اختارت أن تعمل في مجال الحسابات من دون 

أن أجبرها على شيء.

حممود محيدة: املمثل ال يصلح لغري بيئته

الممثلة نادين الراس�ي تملك صوتاً جميالً، وكان لها مش�اركة 
ممي�زة ج�داً في الموس�م األول لبرنامج ديو المش�اهير حيث 
ف�ازت بالمرتبة األولى من البرنامج. كما س�بق وقّدمت نادين 
التتر الغنائي لمسلس�ل لبناني بعن�وان "والد البلد"، وهي التي 
تبرع�ت بالتمثي�ل لك�ن هل س�تتجه نادي�ن للغناء إل�ى جانب 

التمثيل؟

هل ستغني قريباً؟
لق�د علمنا م�ن مصادرنا الخاص�ة أّن نادين اس�تمعت ألغنية 
جدي�دة من ملّح�ن مصري، ونال�ت إعجابها وكان�ت في صدد 
الدخول إلى األس�تديو واالجتماع بالملحن، وحينما استفسرنا 
عن هذا األمر أكدت لنا الراس�ي صحة معلوماتنا، وفي المقابل 

أشارت إلى أّن هذا المشروع ما زال فكرة ولم تقّرر تنفيذه.

إحدى بطالت جريمة شغف
م�ن جانب آخ�ر، وبعدما تّم تأجيل مسلس�ل "فخامة الش�ك"، 
ال�ذي من المفترض أن ي�ؤدي دور البطولة فيه كّل من الممثل 
قصي خولي والممثلة نادين الراسي بسبب العمل على مسلسل 
جريمة شغف، ورغم التكتم على أسماء بطالته لقد كشفت لنا 

نادين أّنها إحدى البطالت اللواتي سيشاركن فيه.
وهن�ا ال بد م�ن التذكير ب�أّن الممث�ل قصي خولي يق�ّدم دور 
البطولة الذكورية الرئيس�ية في جريمة ش�غف، فيما تنقس�م 
البطولة النس�ائية على خمس ش�خصيات، فقصة العمل تدور 
ح�ول رغب�ة خمس نس�اء لمحاولة قت�ل البطل ضم�ن أحداث 
تشويقية مع تصاعد في الخّط الدرامي األقرب للبوليسي، لكن 

تبقى لكل بطل�ة دوافعها الخاّصة 
لقتل الخولي.

التعديل في أسماء البطالت
وس�وف تك�ون بط�الت العمل 
لبناني�ات،  درام�ا  نجم�ات 
ومصري�ات  س�وريات 
مختلف�ة،  بش�خصيات 
قص�ة  م�ع  ليتالءم�ن 
يفترض  ال�ذي  المسلس�ل 
أن تكون لكل بطلة قصتها 
المنفصلة ع�ن األخرى مع 

قاس�م مش�ترك واح�د ه�و 
محاولة قتل البطل.

لك�ن حت�ى الي�وم ال ي�زال العمل 
أس�ماء  ف�ي  التعدي�ل  عل�ى  جاري�اً 
البطالت. وهذا األم�ر متوقعاً خاصة 

أّن تش�كيلة أدوار "جريمة ش�غف" تعتمد 
عل�ى خمس ممثالت، ما ق�د يجعل كّل ممثلة 

منه�ن تطالب بمس�احة دور مح�ّدد أو التعاون 
مع زميلة معّينة دون أخرى، وذلك يتطلّب التعديل 

في النص وهوية البطالت.
نشير إلى أّن مسلسل "جريمة شغف" من تأليف وكتابة 

نور شيشكلي، إخراج وليد ناصيف وإنتاج شركة "أم آر 7" 
لصاحبها المنتج مفيد الرفاعي.

شريين عبد الوهاب تستعد إلطالق البوم 
"طريقي"

لطيفة تكشف أسباب قبوهلا 
الرس" "كلمة 

هنا الزاهد: انطالقتي »ألف ليلة وليلة«.. وحققت حلم 
العمل مع الزعيم

نادين الرايس يف أغنية مرصية قبل 
شغف" "جريمة 

الفنانة الش�ابة رحمة  نف�ت 
حسن وجود أي خالفات بينها 
وبي�ن الفنان الكبير حس�ين 
فهم�ى، وقال�ت:" تجمعن�ى 
بالفن�ان الكبي�ر عالقة جيدة 

وأنا أحترمه وأقدره جدا".
يذك�ر أن أخب�ارا نش�رت قبل 
وج�ود  ع�ن  تحدث�ت  فت�رة 
خالف�ات بينهماعل�ى خلفية 
مسلس�ل  ف�ى  مش�تركتهما 
"وش تانى" للنجم كريم عبد 
العزيز، والذي عرض رمضان 

الماضى.

كارول سامحة حتمل املفاجآت جلمهورها 
يف 2016

ت�رّدد أخي�راً أّن ظه�ور النجم محمد منير ف�ي فيديو كليب زميله عم�رو دياب الجديد، "القاهرة"، س�يكون 
كضي�ف ش�رف.إاّل أّنن�ا علمن�ا أّن منير فرض عدداً من الش�روط على دي�اب قبل تصوير الكلي�ب، خاّصًة أّن 
الهضبة وافق عليها، نظراً لمشاكله في العقد مع روتانا، حيث إن األمر وصل إلى ساحة القضاء، وينتظر بّت 
الموضوع في أروقة المحاكم قريباً.أول هذه الشروط هي أاّل يطرح عمرو دياب أغنيته السينغل في ديسمبر 
الحالي، قبل أن ُيطرح الديو، وثاني هذه الش�روط هو أن يكون مخرج الفيديو كليب ش�ريف صبري، الذي بدأ 
بالفع�ل بتصوير األغنية في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة.وتأتي موافقة دياب على هذا االقتراح، بالرغم 
من وجود خالفات بين عمرو دياب وشريف صبري منذ عام 2000، وذلك حينما أخرج لعمرو أغنيتي "تملي 
معاك" و"العالم الله"، واس�تمّر الخالف بعدها حتى اآلن، ولكّن منير أصّر على ش�ريف صبري الذي يتعاون 
معه في مسلس�له الجدي�د، والذي من المقرر أن يذاع في رمضان المقبل.وبالفع�ل كانت البداية حينما أصّر 
عم�رو دياب على أن يص�ّور األغنية برفقة فرقته الغنائية، إاّل أّن صبري رف�ض، ألّن الفرقة ظهرت معه في 
آخر إعالناته وأيضاً في بعض األغنيات مثل "راجعين" و"حبيبي تعالى"، ليتّم حّل األمر بموافقة صبري على 
أن تظهر فرقة عمرو دياب في الكليب. هذا ويتّم إنجاز مجموعة مش�اهد من الكليب منذ أيام، إذ يبدأ ش�ريف 

صبري تصويره منذ التاسعة صباحاً ويستمّر حتى ساعات متأخرة من الليل.

بعد تساءل جمهوره 
كش�ف  بكث�رة 
العراق�ي  الفن�ان 
الس�اهر عن  كاظ�م 
س�ر اعتم�اده اللون 
األس�ود في مالبسه 

باستمرار.
الس�اهر:  وق�ال 
"ألنني أحب األس�ود 
وأش�عر بأن�ه يلي�ق 
بشخصيتي ويناسب 

المسرح كثيراً".
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يعي�ش العراق الي�وم، حاالت انكس�ار وعدم 
اس�تقرار نتيجة عدة عوامل تضافرت لتجعل 
من هذا البلد بؤرة للصراعات ومرتعا لالقتتال 
اليوم�ي، األم�ر ال�ذي أّدى إلى هج�رة أبنائه 
بحثا عن االستقرار والطمأنينة، إال أن شعور 
الغرب�ة ظ�ل يؤجج ن�ار المعان�اة، ويزيد من 
لوع�ة الحنين إلى الذكريات األولى، والش�وق 
إل�ى الماضي بما تحمل�ه أحداثه من تحّوالت. 
فاله�روب من الوط�ن األّم حّول بل�د الهجرة 
إلى منف�ى حقيقي ندرك صداه في إحس�اس 
المغترب الذي ترجمه في العديد من الروايات 

واألعمال اإلبداعية.
- ترص�د رواي�ة “أب�واب ضيق�ة”، لألديب�ة 
العراقية س�لوى ج�راح، الص�ادرة أخيرا عن 
المؤسس�ة العربية للدراس�ات والنشر، عالم 
األس�رة الحميم، جامع�ة تفاصي�ل الطفولة 
والصبا والشباب، والخطوات األولى في عالم 
األنوثة. واالنكس�ارات األولى لألحالم بسبب 

التحوالت العنيفة لواقع المجتمع.
وتعيد جراح، على امتداد 240 صفحة، التنويع 
الموس�يقي ف�ي عالمه�ا، ومن ثّم تس�تعيد: 
الفتاة الطفلة الخجول�ة، أمها وأباها، أخاها، 
صديقتها، الحب األول، الحبيب اليساري، وهنا 
تختل�ف النهاي�ات لكنه�ا تتقاط�ع وتتوازى؛ 
الهجرة إل�ى الخارج، حياة المنف�ى، فمعاناة 

الذات ثّم الطمأنينة في عالم الذكريات.

وطن آخر
سلوى جراح الكاتبة التي ولدت في فلسطين، 
وعاشت وتربت ودرست في العراق، واختارته 

وطن�ا قب�ل أن تنتقل إل�ى بلد آخر 
هو بريطانيا، تص�ّور في روايتها 
“أب�واب ضيق�ة” ه�ذا االنخ�الع 
وخاص�ة  الن�اس،  يصي�ب  ال�ذي 
الفلس�طينيين والعراقيي�ن حي�ن 

يتنقلون بين وطن وآخر.
ه�ي مغرم�ة بالعراق، لك�ن بطلة 
روايتها التي تعترف بأنها تتماهى 
معها ف�ي أمور عدي�دة تقتلع من 
وطنه�ا العراق�ي بس�بب العن�ف 
وته�رب إل�ى لبن�ان، لك�ن عودة 
اللبناني�ة تدفعها  الحرب األهلي�ة 

إلى أوروبا الش�رقية، قبل أن تس�تقر، شأنها 
شأن الكاتبة، في بريطانيا وتنظم حياتها من 

جديد هناك.
وألن الكاتب�ة مهج�رة من وطنه�ا إلى وطن 
بديل، ولم تلب�ث أن هجرته إلى مكان آخر، ثم 
إلى موطنه�ا الجديد الذي يب�دو للقارئ كأنه 
وطنها النهائي، فقد برعت في سرد الذكريات 
المس�تعارة، إذ ل�م تك�ن تمل�ك ذكري�ات عن 

وطنها األصلي فلسطين.

حاضر غريب
في بداية الرواية وقبل أن تقدم لنا بطلتها التي 
ذك�رت في مكان ما أنها م�ن نواح كثيرة هي 
الكاتبة ذاتها. تقول سلوى جراح عن نفسها: 
المشكلة الحقيقية التي تواجهني ككاتبة هي 
أنني ال أس�تطيع أن أفعل ما يفعله الروائيون؛ 
أزور األماك�ن التي اخترتها مس�رحا لروايتي 
وأطوف في الشوارع واألزقة، أالمس حيوات 

. هلها أ
ال أس�تطيع أن أفع�ل ذل�ك 

ألنني اخترت أن أكتب عن العراق الذي عرفته 
قبل سنّي الغربة، وحين زرته بعد طول غياب 
كاد حاض�ره يمحو ما عل�ق في ذاكرتي خالل 
السنوات التي عشتها فيه.وتضيف جراح: كل 
ما حول�ي تغير وكل ما اعتدت عليه تالش�ى. 
به�ت الماضي وصار الحاضر غريبا، ال أعرفه 

وال يعرفن�ي. غادرت�ه حزين�ة 
وعدت أقل�ب في ذاك�رة المدن 
وأحببته�ا  فيه�ا  عش�ت  الت�ي 

وألفتها.
قلت لنفس�ي: دعي ش�خصياتك 
تع�د إل�ى تل�ك الس�نين بحلوها 
ومره�ا وابحثي فيه�ا، فالغوص 
في الماض�ي يمنحك رؤية جديدة 
عن الحاضر وتحليال أكثر منطقية 

للعديد من أحداثه.
ن�وار بطل�ة الرواي�ة الت�ي تش�به 
المؤلفة كثيرا تسّيرها دائما نوازع 
تريده�ا  نبيل�ة  وأه�داف  إنس�انية 
للن�اس أجمعين. ه�ي ابن�ة العائلة 
البورجوازية المحافظة والمحترمة. 
ونتيج�ة لحلقة أصدقائه�ا ثّم الرجل 
الذي أحبته، اعتنقت الفكر االشتراكي 
ث�م انخرطت ف�ي الحزب الش�يوعي 

العراقي.
وه�ي تض�ع الق�ارئ وبس�رعة ف�ي 
أج�واء التط�ورات التي مّر به�ا العراق 
ف�ي حقبة من الزمن مليئ�ة باألحداث: 
حك�م الرئي�س عبدالكريم قاس�م الذي 
أيده الش�يوعيون ثم سقوطه، فسيطرة 
ح�زب البعث والرئيس عبدالس�الم عارف، ثم 
الرئيس عبدالرحمن ع�ارف. وتتحدث بمرارة 
عما وصفته باالنتقامات الوحش�ية التي قام 
به�ا طرف�ا الصراع ف�ي كل مرحل�ة من زمن 
هذه الفترة. أحبت زميلها الشيوعي الصامت، 
وبس�بب االضطهاد قرر أن يه�رب إلى لبنان، 

فاتفق�ا على أن ترحل معه وعل�ى أن يتزوجا 
بعد وصولهما إلى بيروت.

لكن والديها لم يقبال ذلك فهربت بعد أن تركت 
لهما رسالة مؤثرة.

بهت الماضي وصار الحاضر غريبا
كانت حي�اة بيروت رائعة بالنس�بة إليها وقد 
عاش�ت وعمل�ت وس�ط بيئ�ة م�ن الفدائيين 
الفلس�طينيين.ثم نش�بت الحرب األهلية التي 
لم تس�تطع ن�وار تحمل وحش�يتها ورفضت 
موقف زوجه�ا والحزب الش�يوعي بضرورة 

القتال ولو دفاعا عن النفس كما كان يقال.
وبع�د رحلة إل�ى أوروب�ا الش�رقية لمعالجة 
زوجها من مرض أصابه، وإثر ش�فائه أبلغته 
أنها ل�ن تعود إلى القتل والم�وت في بيروت. 
تركه�ا هناك لتفكر ثم تتبع�ه إلى لبنان لكنها 
اتصلت بصديقة عمرها فاتن وقامتا بما يلزم 

لسفرها إلى لندن.
إنها ترفض عالم الموت بأّية حجة كانت.

اس�تطاعت الحص�ول عل�ى عم�ل جي�د ف�ي 
لن�دن، وأرس�ل له�ا زوجه�ا وثيق�ة الطالق 
قائال إنه ال يريد أس�رها، وتستمر الحياة كما 
يقال. تتحس�ن حاله�ا في العم�ل والعالقات 

االجتماعية وفي المجال العاطفي.
تختم جراح على لس�ان بطلته�ا “اليوم وبعد 
كل تلك السنين ال أندم على شيء، وأجد أن كل 
ما عشت من حياة يستحق أن أسترجعه. ولي 
أن أكت�ب عن كل م�ا مّر في حيات�ي؛ الفرحة 
والح�ب ولحظ�ات اليأس والبح�ث عن كل ما 

ضاع في وطن ضاقت علّي أبوابه”.

دجلةرواية عراقية عن وطن أبوابه سدت
عبد اجلبار الفيا�ض 

بُحَّ صوُت الفجْر
المآذُن 

تستيقُظ نائمْة . . .
أكاَن ديُك شهرزاد وليمًة لبناِت آوى ؟
لو أنَّ دجلَة ابتلعْت يوماً من صمْت

لو قذفْت حملَها الكاذَب في بطِن البحْر
غسلْت هذا الثوَب البغداديَّ من دنِس 

الُعتمْة . . . 
عِد لباِب الشيْخ دافْت حناَء السَّ
ربطْت بريطِتها ُجرَح األمْس

لو أنَّها أمطرْت عشقاً فوَق رماِد اليوْم . . 
! .

أطاَب لها ليٌل غير األلِف وليلْة
صوٌر قاتمُة األلواْن 

محاْق ؟
 شراٌب 

ِمْن ِعْرٍق َميّْت 
تناخبْتُه من قبُل طسٌم وجديْس ؟

أثرى وهي الثريا ؟
نقيُق سماْن
زاٌد مسموْم

جوٌع 
يمضُغ أسناَنْه
بأيّاٌم سائيْة

ها عصاً غليظْة  تهشُّ
ما كاَن لخضراء ِدَمْن أْن تُْنبـَت شقائْق. . 

 !.
أيَنهُ   

وِقْدٌر بأعلى نخلْة ؟
أفرَغ ُملََحاً على رؤوٍس 

سالْت ُرغاًء بحضِن الوالي . . . 
خرَج 

ثوباً بال أزراْر !
  . . . . . 

أْن يجوَل بيَن الّرصافِة 
والجسْر 

وال تُفقأُ عيُن مهاْة . . .
أيُستودْع قمٌر 

في بغداْد ؟
وعنَد الباِب 

يفتُل زرياُب اوتاَرُه ُحزاَم سفْر . . . 
أيعوُد صادٌح 

يبكي سفَحها عن بُعْد ؟  
ينعى مقصورَتُه بين موٍج وُجرْف . . . 

جرٌح  فٌم
تلّوَنُه تنويمٍة مْن ُمدِن الفتْح 

تصفُع وجَه الخْوْف . . .
ال نوَم وركٌب 

ُه من الفجِرخيْط ! يزمُّ
. . . . .

ليٌل أعمى  
يمسُح الحاّلُج دَمْه  

بصمٍت ... يشرُب صمَتْه 
عشقاً 

يتنّفُس برئٍة مثقوبْة
يا لزنبقٍة تخرُج في أرٍض مواْت . . ُعْتٌم 

يبحُث عن عينْيه 
فيداُه 

تمّردتا !
سبقُهما وقوفاً فوَق َقَدٍر قاتْم

 . . . . .
إبُن النّجاِر 

يصنُع تابوتاً لُه مْن ُحْب 
َق نبأً من ُهدُهْد ليَتُه صدَّ

تحَت وسادِته
عطُر َوَطْن

حروٌف من تّموْز
صفٌد من ماِل قاروْن !!

شفاٌه 
تكّورْت َوَجعاً لوداْع ؟

مقابُر َجْذلى 
إليها 

يُزفُّ ُعرْس 
ِعشٌق يُدَفْن 

فبماذا يحلُم حّفاُر بعْد ؟
سوُق رقيْق 

َم فيها الضوْء   وجوٌه تفحَّ
تدفُع من وراِء حجاْب

لم تكْن حّراً أيُّها الموْت 
لْن تصحَبَك بعَد اآلن دموْع 

فقد استبدلوَك بحفنٍة مْن ُصراْخ 
ولعقٍة من إداْم

ومن بعُد
فبذاْر
إيٍه 

ابَن هانْئ
كيَف أنَت 

وهذا الّزمَن الّشاحَب بعلِة غيِرْه ؟
الّراضَع أثداَء براقْش  

أمازلت تتداوى بما كانْت هي الّداُء ؟
وابُن النّظاِم 
َيغمُض عيناً ؟

فواحدٌة
تكفي !

لقْد بلَغ الّداُء الكْي !!
أليَس البتُر هو األْولى  ؟ 

ال يم�ّل الرس�امون م�ن التمّث�ل، ب�ل ه�و فعل 
يكاد يك�ون بداه�ة إبداعية لديه�م، وعبر هذه 
الممارسة، س�يكون التاريخ والحاضر أو حتى 
العالق�ة بينهم�ا، ذريع�ة للتعبير ع�ن خبرتهم 
تج�اه العالم، س�واء ف�ي صورت�ه المتخيلة أو 
الواقعي�ة. ضمن هك�ذا تصّور، يس�تدل الفنان 
العراق�ي ن�زار يحي�ى المولود في بغداد س�نة 
1963 والمقي�م حاليا في أميركا على موضوع 
رئيس�ي أّط�ر معرض�ه الش�خصي ال�ذي جاء 
بعنوان “اس�تعادة”، والذي يقام في قاعة ميم 

بدبي من 2 نوفمبر 2015 حتى 10 يناير
ضّم معرض الفن�ان العراقي ن�زار يحيى الذي 
يع�رض حاليا في قاع�ة ميم بدب�ي والمعنون 
ب�”اس�تعادة” عش�رين لوحة مس�ندية نفذت 
بأق�الم تخطيط ملونة وأل�وان زيتية، وبأبعاد، 

مختلفة، متوسطة الحجم وصغيرة.
ثيم�ة مع�رض يحي�ى ه�ي “األندل�س، -711

التاريخ�ي  العرب�ي  الفض�اء  ذل�ك   ،”1492
واإلنس�اني الفريد، الذي كان منارة للحضارة، 
ومنبع�ا للفكر، الفن، األدب، العمارة والش�عر، 
وق�د غّيبه تاليا صراع دوي�الت الطوائف، الذي 
آل بهم إلى فقدانه منذ أكثر من خمس�ة قرون. 
وه�و الحلم الف�ادح الذي لم يبرأ منه -بس�بب 
بهائ�ه حين�ا أو انكفائ�ه حين�ا آخ�ر- وجدان 

اإلنسان العربي، وقد ظل يقظا فيه حتى اآلن.
ال يمضي الفن�ان في معرضه “اس�تعادة” إلى 
مش�ايعة أح�داث س�ابقة لألندلس، ه�و ليس 

أو س�اردا لبع�ض  الس�ابقة  راوي�ا لألح�داث 
تاريخي�ة المكان من خالل أعمال تصويرية، بل 
يقدم موضوعا عن�ه بوصفه ثيمة تتخذ صيغة 
الس�ؤال، ويدعو إلى استرجاع مغزى خسارته، 
ومضاهات�ه مع حاضر عربي، بات فيه الصراع 
واالحتراب والخس�ائر، مفردات س�رية تتجول 

بحرية في بلدانه.
ال ي�زال ن�زار يحي�ى يتذكر م�ا ح�دث لمدينته 
بغداد، والتي هاجر منها إلى بلد اس�تقبال آخر، 
بعدم�ا ب�ات ذل�ك الصوت الش�ريد ال�ذي يكرر 
هتافات دوي�الت الطوائف عالي�ا وبقوة فيها، 
كم�ا يكتب في مقدمة دليل معرضه الفني “أنه 
ذات الص�وت ال�ذي أنهى من قبل حي�اة باذخة 
باإلب�داع عرفته م�دن األندلس وم�ا جاءت به 

دويالت الطوائف”.
األندل�س تاريخي�ا وبغ�داد حاض�را، مماثل�ة 
تنطوي على مغزى سياس�ي، يعاينه الفن الذي 
م�ا زال محتفظ�ا بتلك “الق�درة الفري�دة على 
صن�ع االتصال بين المتناقضات”، ذلك ما يبينه 

الفنان ذاته بدليل المعرض.
عشرون لوحة نفذت بأدائية تشخيصية مفعمة 
برمزية دالة، تسعى إلى تحديد موضوعاتها من 
خالل أش�كال أحادية، لكنها متعددة ومختلفة 
ومتحول�ة في طبيع�ة تمثلها للمعن�ى، متخذة 
س�مة مركزية ف�ي فضاء الس�طح التصويري 
للوح�ة، الذي يكاد أن يكون مفرغا من عالقات 
ش�كلية وصورية أخ�رى، ومكتفيا بمس�احة 

لونية واحدة ومتماثلة، ما يضفي على األعمال 
حس�ا اختزالي�ا يع�زز م�ن وح�دة الموض�وع 

ويفترض مقاربة لداللته التعبيرية.
جاءت عناوين اللوحات كي تفترض رؤية دالة 
على موض�وع العمل، وتعّرف في آن معا تمثله 
التصويري للمعنى. عناوين مثل “لعبة الكبار”، 
“س�جن”، “س�رد عربي”، “س�خرية الحرب” 
و”اخت�الف” هي أيض�ا، توضح مدى انش�غال 
الفنان بإضفاء بعد مفاهيم�ي لتجربته الفنية 
هذه، القائم�ة على اس�تعارات وكناية رمزية، 

وليس اقتباسا ألشكال قادرة على الوصف.
الرمزي�ة ه�ذه  تبي�ان مش�هديته  لن�ا  يمك�ن 
وتحولها ف�ي رمز “الحصان”، الذي يتخذ حينا 
بعدا متخيال على ش�كل كائن هجين هو جس�د 
إنس�ان يحم�ل وجه حصان منح�ن، داللة على 
القبول بالخسارة في لوحته التي حملت عنوان 
“انتق�ال”، وفي أخرى بمثابة أش�كال تركيبية 
متصاعدة هرمية الش�كل، لكنها جاءت تش�به 
الدمى المصنوعة من مادة الخشب، وقد حملت 
عن�وان “س�رد عرب�ي” دالل�ة على الس�خرية 
م�ن الح�رب ودوافعها، أو في سلس�لة لوحات 
حمل�ت عنوان “اختالف”، جاء هذا الرمز، رأس 
الحصان على ش�كل دمية يصنعه�ا ويمتطيها 
األطفال في الغرب. لوح�ات الفنان نزار يحيى 
استفس�ار عن مضاهاة وجود تاريخي بما آلت 
إلي�ه حواضر عربية أخرى، وهي ما تقوله عبر 

جماليتها ومغزاها التعبيري.

الرسام نزار حييى يستعيد األندلس ببهائها وانكفائها

ص�در عن وكالة الصحاف�ة العربية بالقاهرة كتاب جديد للباح�ث خالد غازي بعنوان 
“الطيب صالح: س�يرة وش�هادات من محطات العمر”. جاء الكتاب في 252 صفحة، 
ويتك�ون م�ن مقدم�ة وه�ي بمثابة ش�هادة ودراس�ة عن ش�خصية الطي�ب صالح 
اإلنس�ان والروائي.وينقس�م الكتاب إلى قس�مين: األول، أوراق م�ن محطات الزمن. 
وه�ي عبارة عن مجموعة حوارات فكرية أجراه�ا المؤلف مع الطيب صالح ضفرها 
بمقوالته ورتبها زمنيا بحسب السيرة الذاتية والحياتية للطيب صالح وآرائه الفكرية 
والسياس�ية وإبداعاته وشخصياته الروائية.أما القس�م الثاني فهو شهادات إنسانية 
عن قرب، تناول فيها ش�هادات ألصدقاء الطيب صالح ورفاق رحلة الكتابة اإلبداعية، 
وقد س�جل الكتاب ش�هادات لكل من: إبراهيم الصلحي وأحم�د عبدالمعطي حجازي 
وبش�ير محمد صالح وحسن أبشر الطيب وصالح أحمد محمد صالح وطلحة جبريل 

ومحمد إبراهيم الشوش ومحمد الحسن أحمد ومحمد صالح خضر ومحمد عثمان.
وختم الكتاب بمبحث قصير بعنوان “إضاءات” ضم فهرس�ا ورصدا لمؤلفات الطيب 
صال�ح وأهم الكت�ب واألبحاث واألطروح�ات الجامعية وترجم�ات أعماله إلى لغات 

مختلفة.

عن دار صفصافة للطبع والنش�ر والتوزي�ع بالقاهرة، صدرت رواية 
“سفر الشتات” للكاتب المصري محمد موافي.

“سفر الشتات”، هي رواية عن الحب والسياسة واإلسالم السياسي، 
وع�ن الصوفية ومس�تقبل مصر وماضيها، وتلع�ب فيها اللغة دور 
البطول�ة، فتجدها ب�ارزة الحضور في كل المواق�ف، توازي أبطال 

العمل في قوة حضورهم.
وت�دور أح�داث الرواية حول س�ّر مريض اس�تأمن علي�ه طبيبه 
النفس�ي، فيأخذنا هذا الس�ر من عالم الطب النفس�ي إلى أروقة 
ودهالي�ز السياس�ة المصري�ة ومغ�ارات الح�رب بي�ن الدول�ة 

والمتطرفين.
من جانب�ه وصف الكاتب روايته بأنها “تجربة بش�ر خياليين، 
وأيض�ا من لحم ودم”، وأضاف مواف�ي أن: الرواية تجربة لغة 
أردت فيها أن أقول إن من نثرنا ما يقارب الشعر أو هو يكاد. 

اصدارات

الطيب صالح سرية وشهادات سفر الشتات

الأفه�م لغ�ز االنس�حابات ف�ي عال�م مكتظ 
بالسوداوية .. عالقات مزيفة تناغم وتجانس 
في الس�لوك الدوني .. حين تنأى بنفس�ك عن 
موارد التشبث بالممارس�ات المشينة .. تجد 
من تلطح�ت وجوههم بوحل الرذيلة يش�يح 

وجهه عنك ..
الشعور بالمرارة يجسد صعوبة االنسجام مع 
مالمح تبطن الكثير من الكراهية .. كيف لك أن 
تعيش وسط هذا الكم الهائل من االنحطاط .. 
هل يوجد مهرب م�ن زيف مجتمعي متكرس 

في ارجاء هابطة تشكل عالمات مهترئة .. 
) ربي أنهن أظللن كثيراً من عبادك .. ( شعور 

بالمرارة يراودني ال أستطيع التقاط أنفاسي 
.. قواي تخ�ور .. التأثي�رات الجانبية له وقع 

مؤلم في خاصرتي ..
اليوم الرجل الطويل صاحب العقال واليشماغ 
االحمر .. أتى بحركات تنم عن الخسة .. كيف 
أواجهه وهو قريب م�ن مصدر )الباب العالي 
( هذا الباب الذي مافتأ يرتفع بدون وجه حق 

 ..
الرداءة تغزو االبواب .. هناك أبواب من خشب 
وطالؤه�ا اليغري .. وأبواب صنعت من حديد 
ل�م تطل�ى بأصباغ الص�دأ .. لكن الب�اب الذي 

أجلس خلفه بال رتاج .. 

ماتخفي وراءها .. مرات يكون هناك أجتماع 
وعل�ى مس�تويات .. وأخرى لق�اءات ولك أن 
تتص�ور عمقه�ا .. حس�ب االش�خاص الذين 
يتالقون .. لكني بعي�د عن هذه االحتماالت .. 

أريد فقط تجاوز الباب العالي .. 
كيف يتسنى لي ذلك ..؟

حي�ن تتح�ول الوج�وه الدفين�ة الى مس�حة 
مالم�ح غراب .. ربما يك�ون منظر بوم ينعق 
.. اليكون أمامي س�وى االنحس�ار في زاوية 

معتمة تعبر عن قنوطي المبهم .. 
علي�ه  المرس�وم  القم�اش  ذات  س�ترته  زر 
مربعات نسجت الخطوط بعناية كي يتحاشى 

النظ�ر نح�و الش�باك المنكفىء عل�ى صورة 
اللقل�ق المنكس�ر منق�اره .. يواس�د االبواب 
الممس�وحة االلوان حتى يعترف له االخرون 

بسبقه في المناورة ..
مازال في الحديقة المجاورة من يرفع صوته 
بمقام يكشف عذوبة نبراته .. وهذا المتطاول 

في الممر .. يوزع رشاه على االجراء .. 
اغمض طرف عيني .. ألش�عره بالطمأنينة .. 
يدس المبلغ في جيب بنطاله مبتسماً بوجهي 
ملقياً التحي�ة بحرارة .. حتى ي�داري موقفه 
المحرج .. صاحب السترة يتوارى عن أنظاري 

.. مستغفراً الله

يومياً يمارس�ون نفس اللعبة .. لم أعد أحتمل 
البهلوانات .. الس�يرك يناقض قيّمي .. لكنهم 
يشيحون وجههم عني البدو لعبة قش ممزقة 

 ..
يقول ب�رج العقرب اليوم .. التكش�ف س�رك 
الب�اب الموص�د فتح�ه  .. لك�ن  اال للحبي�ب 
موظ�ف حرف�ي .. وم�ا تبقى لي ل�م يعد فيه 
ِس�ُر والحبيب بسبب بس�يط أن الباب العالي 
أغل�ق في وجهي كل رتاجات المدينة النابضة 
على قمامة المراحيض الممتلئة بقذارت بشر 
من يخوض�ون بانهمار الرذيل�ة حين تصفع 

الوجوه ..

صالح جبار خلفاوي

الباب العايل

سعد القصاب 



اثي�رت الكثي�ر م�ن االراء بش�ان الحال�ة 
القانوني�ة للطبق�ات الهوائية وهل تدخل 
في س�يادة الدول�ة  ومن ه�ذه االراء من 
يعتبر طبقات الهواء حرة المالحة الجوية 
حري�ة مطلقة ومن ضمنها البحار العامة 
ولك�ن هن�اك راي يقول يجب ان تقس�م 
طبق�ات اله�واء على مناط�ق ال تعلو عن 
االرض مسافات بعيدة وهذه تعد مناطق 
اقليمية وقد عق�دت عدة مؤتمرات دولية 
للتوفيق بين هذه االراء  والتنظيم الوضع 
القانوني لطبقات الهواء وتناولت اتفاقية 
باريس للمالحة الجوية وقت السلم فقط 
عل�ى ان يك�ون ل�كل دول�ة س�يادة تامة 
على طبق�ات اله�واء التي تعل�و اقليمها 
وس�يادتها  االقليمي�ة عل�ى ان تتعهد كل 
دولة متعاقدة بالس�ماح بالم�رور البري  
االخ�رى  بال�دول  الخاص�ة  للطائ�رات 
المش�تركة ف�ي االتفاقية م�ع االحتفاظ 
لكل دول�ة بحقها في من�ع الطيران فوق 
اقليمه�ا الس�باب  مناط�ق معين�ة م�ن 
عسكرية كما ان الطائرات التي تعمل في 
خطوط المالحة الدولي�ة عليها ان تحمل 
اوراق�ا خاص�ة بالتس�جيل وبصالحيتها 
للمالح�ة الجوية وباف�راد طاقمها وبيان 
المس�افرين وان تنزل بالمطارات المعدة 
لذلك  وتق�دم الدولة التس�هيالت الالزمة 
لن�زول الطائرات االجنبية ف�ي مطاراتها 
واحتفظ�ت االتفاقية ل�كل دولة متعاقدة 
بالح�ق ف�ي قصر الطي�ران المحل�ي بين 
نقطتين في اقليمها على طائراتها التابعة 
له�ا دون غيرها وقد فرقت االتفاقية بين 
الطائرات الحرية وبي�ن الطائرات العامة 
غير الحربية كطائرات البوليس والكمارك 
فال يجوز للطائرات الحربية التحليق فوق 
اقلي�م اي دول�ة او الن�زول في�ه اال بأذن 

سابق..
وف�ي ح�اةل اذا حلق�ت اح�دى الطائرات 
االجنبي�ة ف�ي المناطق المحرم�ة او اتت 
عم�ال محرم�ا بام�ن الدولة وس�المتها 
ف�ان للدول�ة ان تأمره�ا بالهب�وط فورا 
ف�ي المط�ار ال�ذي تح�دده له�ا ف�ان لن 
تذعن لالمر فان له�ا ان ترغمها على ذلك 
بواس�طة طائراتها الحربية واما اتفاقية 
ش�يكاغو والتي عقدت ع�ام 1944 والتي 
الجوي�ة  المالح�ة  نظ�رت ف�ي ش�ؤون 
ونظم�ت احكام�ا للطي�ران المدن�ي وقد 
نادت الدول المشتركة في المؤتمر بكثير 
م�ن الحريات للمالحة الجوية حيث اقرت 

االتفاقية ما يلي :
•حري�ة الطي�ران فوق اقلي�م الدولة دون 

الهبوط فيه
•ح�ق الطائ�رات ف�ي الن�زول ف�ي اقليم  
الدول�ة الغراض تجاري�ة كالحصول على 

وقود
•ح�ق الطائ�رات في ان�زال المس�افرين 

والبضائع والبريد
الحري�ات  ف�ي  بالطائ�رات  والمقص�ود 
الس�ابقة الطائ�رات الخاص�ة م�ن دون 
العامة والبد من االش�ارة الى ان اتفاقية 
باريس ما زالت سارية المفعول دوليا اما  
موضوع  المواصالت واالذاعات االسلكية 
ف�ي عدة اتفاقيات فق�د نظمت على وفق 
اتفاقية واش�نطن لع�ام 1927 واتفاقية 
مدريد لسنة 1932 وكذلك اتفاقية جنيف 
ع�ام 1936 والت�ي بمقتضاه�ا يحق لكل 
دولة في استخدام مجالها الجوي الهوائي 
وكذلك م�ا يخص الدول االخ�رى على ان 
ال يترت�ب على ه�ذا االس�تخدام االضرار 
بمصال�ح الدولة صاحب�ة النطاق الجوي 

الذي تمر به تلك الموجات الالسلكية.

جتربة التعيني والرتقية يف قانون اخلدمة املدنية 
تب�دأ مدة التجرب�ة الخاص�ة بالتثبيت الموظ�ف من تاريخ 
المباش�رة ولمدة س�تة في خدمة هي فعلي�ة حيث يتم بعد 
ذلك باصدار ام�ر بتثبيت الموظف في وظيفته بعد انتهائها 
ان اثبت الموظف في غضونها كفاءة وقابلية ومقدرة على  
اش�غال هذه الوظيفة ويمكن في حالة  ع�دم ثبوت ذلك ان 
تمدد مدة التجربة س�تة اش�هر اخ�رى  وبالعكس في حالة 
اذا اكتش�فت  الدائ�رة المعنية ان الموظف غير اهل لش�غل 
الوظيفة التي وضع تحت التجربة في اتونها فيتم  االستغناء 
عنه وبامر اداري يصدر بهذا الش�أن ويكون مسببا النه قد 
يتع�رض  هذا االم�ر الى التظلم  والى الطع�ن امام محكمة 
القضاء االداري كونه من القرارات القابلة  لذلك كما ان مدة 
هذه التجربة تحتس�ب خدمة فعلية ... ويجوز الطعن  بهذه 
القرارات امام مجلس االنضباط العام خالل 30 يوما وقرار 

االخير يكون باتا .
الموظف المستقيل والمستغنى عنه واعادة التعيين 

يعتب�ر الموظف مثبتا في وظيفته بحك�م القانون اذا مرت 
س�نة عل�ى تاري�خ تعيين�ه كم�ا ورد ف�ي ق�رارات مجلس 
االنضب�اط الع�ام والمنش�ورة ف�ي مجلة االح�كام العامة 
حيث يوض�ع الموظف غير المثبت  تحت التجربة من جديد 
اذا تم�ت اعادة  تعيينه بعد اس�تقالته او االس�تغناء عنه او 
الغاء وظيفته وال يجوز منحه راتبا اكثر من راتبه الس�ابق 
اال اذا ج�از ذلك وفق احكام قان�ون الخدمة المدنية ويكون 
هذا االس�تحقاق لغاية اليوم الذي يبلغ فيه االمر االستغناء 
اال ف�ي حال�ة اذا كانت  واجباته تس�توجب اجراء التس�ليم 
فيس�مح له بمدة ثانية  ويعتبر ارسال نسخة  من االمر الى 
الموظ�ف او محل اقامت�ه الدائم تبليغا له�ذا الغرض وتبدأ 
الدرجات الوظيفية العليا الى العاش�رة وتحتس�ب الرواتب 
والع�الوات  الس�نوية  حس�ب س�نوان الخدمة والش�هادة 
الدراس�ية مثال يكون يس�تحق المعين  في الدرجة السابقة 
راتبا اس�ميا مقداره )296(  دينار وعالوة سنوية مقدارها 
س�تة االف دينار  وعدد سنوات الترفيع تكون كل 4 سنوات  
وهكذا تزداد الراتب االسمي حسب هذه السنة  كل 4 سنوات 

وكذلك بقية الدرجات الوظيفية .
وف�ي حالة اعيد تعيين الموظف المثبت الذي انتهت خدمته 
الي س�بب من االس�باب وكان ذلك بدرجة اق�ل او ادنى من 
الدرجة السابقة وش�غرت وظيفة تعادل تلك الدرجة يجوز 
منح�ه رات  الدرج�ة )الوظيفي�ة( المذكورة م�ع عالواتها 

وتحتس�ب الم�دة الت�ي قضاها  ف�ي الدرج�ة )الوظيفية(  
االدن�ى لغ�رض الترفيع وحس�ب الم�ادة )21( م�ن قانون 
الخدمة المدنية كما ال يج�وز اعادة تعيين الموظف المثبت 
ال�ذي انتهت خدماته الي س�بب  كان بدرجة اعلى )وظيفة 

اعلى ( من الوظيفة والدرجة التي كان يش�غلها اال اذا اكمل 
الشروط القانونية المترفع وحسب المادة ) 22( من قانون 
الخدمة المدني�ة كما ويعدل راتب الموظف المس�تقيل الى 
الرات�ب الذي كان يتقاض�اه قبل االس�تقالة اذا اعيد تعيينه 

موظفا براتب يقل عن راتبه السابق .
الموظف والترقية الى وظيفة اعلى

عندم�ا تت�م ترقية الموظ�ف الى وظيفة اعل�ى وفي درجة 
اعلى م�ن درجته الحالية حيث ان الوظيفة التي ترقى اليها 

تختلف في واجباتها على  واجبات وظيفته السابقة يوضع 
الموظف تحت التجربة لمدة س�تة اش�هر اعتبارا من تاريخ 
مباش�رته الوظيفة )المرقى اليها (  حيث يصدر امر تثبيته 
في درجته بعد انتهاء المدة اعاله اذا ثبتت مقدرته وكفاءته 

في اداء مهامه 
الجديدة وفي عكس ذلك تمدد التجربة الى ستة اشهر اخرى  
وف�ي حالة ع�دم  مقدرته من القيام بالمه�ام  الملقاة على 
عاتقه خالل مدة التجربة  البالغة س�تة اش�هر فتتم اعادته 
الى وظيفته السابقة حيث يجوز االعتراض على هذا القرار 
لدى مجلس االنضباط العام خالل 30 يوما من تاريخ تبليغه 

باالمر ويعتبر قرار االنضباط  العام قطعيا .
وتعتب�ر الترقية من الحوافز المادي�ة  والمعنوية التي تاخذ 
بها االدارة  في سبيل رفع معنويات العاملين وزيادرة ورفع 
كفاءتهم وخلق روح  المنافس�ة واالب�داع حيث ان الترقية 
تعتبر من االمور الجوازية لالدارة  وهي تعتمد على اس�اس 
الكفاءة ومدة الخدمة  في س�بيل ان تك�ون هناك مفاضلة 
بين الموظ�ف الكفء وغير الكفء وهناك ش�روط للترقية 

اوجدها القانون منها :
1 � وجود وظيفة ش�اغرة  ف�ي الدرجة التي ي�راد الترقية 

اليها
2 � اكمال المدة القانونية  في درجته وعنوانه الذي يشغله  

للوصول الى الدرجة االعلى في ضوء التحصيل الدراسي
3 � ثب�وت مق�درة وكف�اءة الموظ�ف عل�ى اداء واجب�ات 
الوظيفة  التي يش�غلها وبتوصية  من رئيس�ه  المباشر او 

الرئيس االعلى   
4 �  اجتياز الدورات العامة والتاهيلية  والتدريبية بنجاح

5 � ع�دم تعرض�ه الى اي�ة عقوبة  انضباطي�ة  خالل المدة 
القانونية للترقية

6 � مالحظة مستوى اداء هذا الموظف خالل الثالث سنوات 
االخيرة

7 � ل�الدارة ان تج�ري االختب�ارات المطلوب�ة والمقابل�ة 
الخاصة لغرض الترقية

وتعد ترقية الموظف هو ترفيع نافذ من تاريخ االستحقاق 
اال اذا  كانت هناك موانع قانونية مثال وجود فعل تقصيري 
..  وتحتس�ب ايام الش�هر ثالثين يوما بغض النظر عن عدد 
االيام فيه ويكون موعد اس�تحقاق الترقية في اليوم االول 

من الشهر  الذي يستحق فيه الموظف الترقية .

س/ م�ن ام ليث من مدينة الكرادة داخل تس�أل عن تجنس غير 
العراقي اذا تزوج عراقية ؟

ج � يج�وز للوزير )وزير الداخلية( ان يقبل تجنس غير العراقي 
المت�زوج من عراقية اذا توفرت فيه ش�روط س�ن الرش�د وان 
يك�ون دخول�ه العراق بصورة ش�رعية واقام ف�ي العراق لمدة 
ال تقل عن عش�ر سنوات وحسن الس�يرة والسلوك وسالما من 
االمراض االنتقالية وغير محكوم عليه بجناية  او جنحة مخلة 

بالشرف
س/ من خولة س�ردار ش�مخي من الزعفرانية تسأل عن اجرة  

الحضانة؟
ج � اج�رة  الحضان�ة تحتس�ب عندما تكون هن�اك حالة طالق 
او تفري�ق وتحتس�ب عندما تكون هناك حالة ط�الق او تفريق 

نفقة وتحتسب اذا كان  هناك اطفال امام ما يخص 
العدة فهي ثالثة اشهر 

قصـــة قانونيـــــة

كثير مابحث المختصون في علم اإلجرام والقانون  
الجنائ�ي موض�وع الورث�ة وأثره�ا عل�ى الجريمة 
وأك�دت هذه الدراس�ات على ان الس�لوك اإلجرامي 
اليمك�ن ان ينتق�ل بالورث�ة وإنما ال�ذي يورث هو 
االس�تعداد الرتكاب الجرائم وإذا ما ساعدته أسباب 
ودوافع ق�د يؤدي بصاحب�ه الى ارت�كاب الجريمة 
خصوصاً أن اإلنس�ان يولد على الفطرة بدليل  اآلية 
القرآني�ة ) ونف�س وما س�واها فألهمه�ا فجورها 
وتقواه�ا قد افلح من زكاها وقد خاب من دس�اها 
..( والحادث�ة التي نرويها ربما يتجلى بها هذا األمر 
بش�كل واضح أللبس فيه فقد عاش�ت )المى( ذات 
الخامس�ة والعشرين من عمرها مع أخوتها الثالثة 
الذي�ن يعيش�ون معها في بيت أبوه�ا ) عبد الحميد 
( وهي س�عيدة فرحة لتعيينها ) معلمة( في أحدى 
الم�دارس الثانوي�ة وعل�ى الرغ�م م�ن إن أمها قد 
)انتحرت( بسبب الخالفات مع زوجها )عبد الحميد 
( والعزل�ة التي فرضها على أوالده وعدم الس�ماح 
لهم باالحتكاك مع اآلخرين ألبل إنه اليس�مح بفتح 
الباب الخارجي بعد أذان المغرب ويلزم أوالده الثالثة 
بالمكوث وع�دم الخروج الى الش�ارع المجاور أما 
بش�ان زوجته فقد وضع بينها وبين أهلها ) حاجزاً 
( اليمكنها أن تتجاوزه ُ وعندما تناقش�ه يستشيط 
غضباً  ويضربها فتقوم بتمزيق مالبس�ها وسحب 
ش�عرها واللط�م عل�ى وجهها حت�ى إنه ف�ي أحد 
المرات كس�ر انفها ليسكتها ماحدى بها أن تسكب 
فوق جس�دها النفط وتوقد النار التي أنهت حياتها 
وح�اول ) عبد الحميد ( بع�د انتحار زوجته ان يبدل 
م�ن )تعامل�ه ( م�ع أوالده إال أن الطب�ع غالب فقد 
عانى من مرض قلبي ش�ديد بسبب قلقة وعصبيته 
الشديدة ما أرقده  الفراش ) ومات ( بالنوبة القلبية 
واثر تعامله مع أوالده في عجزهم عن اتخاذ القرار 
أو معرفتهم بما يجب القيام به بعد وفاته فاختلفوا 

...
وذات ي�وم تجمهر الن�اس في الجام�ع القريب من 

المدرس�ة الت�ي تعمل به�ا )) المى(( وه�ي واقفة 
ترم�ي الن�اس )بالحج�ارة ( م�ع ضحك هس�تيري 
س�يطر عليها واس�تطاع احد الش�باب م�ن أخذها 
ال�ى دار إخوتها الذين وضعوه�ا في غرفة محكمة 
بع�د أن ابلغهم الطبيب بأنه�ا أصيبت ) بلوثة عقلية 
( طارئة ستس�يطر عليها ألوق�ات متفاوتة تحتاج 
الى العالج والمتابعة ولم يس�محوا لها بالخروج أو 
الذهاب الى المدرسة فأزدان حالتها سوء على سوء 

وبإيحاء م�ن عقله�ا الباطن واضطرابها النفس�ي 
كان�ت تم�زق ثيابه�ا وترم�ي إخوته�ا بالحج�ارة 
والطاب�وق وذات ليل�ة وبينم�ا كان الثالثة يغطون 
في نوم عميق وعندما ارضي الليل س�دولُه نش�رت 
ف�ي غرفته�م األغطية على جوانب الغرفة ورش�ت 
فوقها عود الثقاب من تحت الباب فأش�تعل المكان 
ن�اراً هائلة ح�اول على أثره�ا االخ�وة الثالثة فتح 
الباب أو الصراخ والتوسل لكن الدخان وكثافة النار 

أس�قطتهم حتى لفظوا أنفاس�هم ولم تفق)المى ( 
م�ن جنونها إال ف�ي الصباح حيث جاءت الش�رطة 
وأخرج�ت الجث�ث المتفحم�ة وحوكم�ت )المى ( 
وأش�ار التقرير الطبي إنها لم ) تقدر فعلها س�اعة 
الجريمة ( وبالتالي المس�ؤولية عليها فأودعت في 
مستش�فى لإلمراض النفس�ية وتس�اءل الكثيرون 
هل أن سلوك المى كان وراثياً عن أمها ) المنتحرة ( 

أم إن الظروف خلقت منها مجرمة.

فتاة يدفعها اجلنون حلرق إخوهتا 
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املجال اجلوي واملوقف القانوين
الحقوقية سهاد محمد عبد الله

القاضي سالم روضان  الموسوي

مفاهيم قانونية

المادة 60 من الدستور العراقي
اوال : تح�دد حق�وق وامتي�ازات مجل�س الن�واب 

ونائبيه واعضاء المجلس بقانون
ثانيا :

أ � يتمت�ع عض�و مجل�س الن�واب بالحصان�ة عما 
يولي به م�ن اراء اثناء دوره االنعق�اد وال يتعرض 

للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك
ب � ال يج�وز القاء القبض على العضو مدة الفصل 
التش�ريعي اال اذا كان متهم�ا بجناي�ة وبموافق�ة 
االعضاء باالغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه 

او اذا ضبط بالجرم المشهود في جناية

ج � ال يج�وز القاء القبض على العضو خارج 
م�دة الفصل التش�ريعي اال اذا كان متهما 

مجل�س  رئي�س  وبموافق�ة  بجناي�ة 
الن�واب على رفع الحصانة عنه او 

اذا ضبط متلبس�ا  بالجرم 
ف�ي  المش�هود 

الجناية 

يه�دف ه�ذا القانون الذي أق�ره مجلس الن�واب الى حماية 
المنتجات العراقية المحلية من الممارسات الضارة الناجمة 
ع�ن ) التج�ارة الدولي�ة ( م�ع الع�راق ومعالج�ة األضرار 
المترتب�ة عليها وتوفي�ر بيئة مالئمة لبن�اء صناعة وطنية 
ق�ادرة عل�ى المنافس�ة ف�ي األس�واق المحلي�ة والعالمية 
من خ�الل الس�عي الى التنس�يق بي�ن ال�وزارات والجهات 
ذات العالق�ة ومثيالته�ا والمنظمات الدولي�ة ومن ثم رفع 
التوصيات ال�ى مجلس الوزراء كما إن ه�ذا القانون يهدف 
الى نش�ر الوعي عن ح�االت اإلغراق ) وال�ذي يعني توريد 
الس�لع المشابهة الى العراق بسعر اقل من قيمتها العادية ا 
و م�ن خالل الدعم والزيادة غير المبررة والذي يعني إغراق 
الس�وق بكميات كبيرة من المنتج�ات بصورة مطلقة .وقد 
بي�ن هذا القانون في الم�ادة ) الرابعة ( من�ه كيفية تقديم 
الطلب�ات من قبل المنتج ) المتض�رر (   أو من يمثله قانوناً 
ال�ى وزارة الصناع�ة والمع�ادن عل�ى ان يبي�ن في طلب 
المعلومات والممارس�ات الض�ارة ونوعية الضرر 
. فاوجب القانون عل�ى دائرة التنظيم و التطوير  
الصناع�ي في وزارة الصناعة والمعادن دراس�ة 
طل�ب للتأك�د م�ن ش�روطه القانوني�ة على أن 

تقوم برف�ع توصياتها الى الوزير خالل 30 يوما من تقديم 
الطل�ب . وق�د أوج�ب القانون كذل�ك على الوزي�ر البت في 
األمر خالل ) 15( يوم من تاريخ تس�جيل الطلب في مكتبه 
.وللوزي�ر قب�ول الطلب ال�ذي يوجب في ه�ذه الحالة البدء 
بالتحقيق�ات وف�ي حالة رف�ض الطلب فل�كل ذي مصلحة 
الطع�ن بالقرار ) 30( يوم تبلغهم بالقرار .ويجوز ) للدائرة 
أعاله ( ان تس�تعين بالمعلومات م�ن أي جهة كانت وتدفق 
األدلة والمس�تندات المقدمة لها . كم�ا ان للوزير ان يطلب 
م�ن أي جهة كان�ت معلوم�ات تتعلق بالموض�وع الخاص 
بالتحقيقات الخاصة بالممارسات الضارة وتستعين دائرة 
التنظيم والتطوير الصناعي ف�ي وزارة الصناعة والمعادن 
بذوي العالقة واألطراف المش�اركة لتقديم المس�تندات أو 
المعلومات أو س�ماع أقوالهم  أو مناقش�تهم وعليها أيضاً 
اطالع ذوي العالقة على أي معلومات أو مس�تندات متعلقة 
بالتحقيقات إذا كانت غير سرية واوجب القانون أعاله على 
دائ�رة التنظيم والتطوير ف�ي وزارة الصناعة والمعادن في 
المادة ) 7( منه إكمال تحقيقاتها خالل ) 6( أش�هر ويجوز 
للوزي�ر تمديد هذه المدة بقرار مس�بب م�ن الوزير على ان 
التتجاوز ) 8( أشهر أو ان تمدد أيضا لمدة ) سنة ( في حالة 

) اإلغ�الق ( عل�ى أن اليتج�اوز المدة ) 18( ش�هرا .ووفقاً 
للم�ادة ) 9( فان الوزي�ر يتخذ قراراً بإنه�اء التحقيقات أو 
إلغ�اء التعه�دات المقدمة من ) مصدر المنتج ( المس�تورد 
وف�ي  حالة وجود ممارس�ات ض�ارة يصدر الوزي�ر قراراً 
بف�رض تدابير نهائية وبرف�ع القرار خ�الل ) 10( أيام الى 
مجل�س ال�وزراء ال�ذي أوجب القان�ون ان يبت ف�ي القرار 
الص�ادر م�ن الوزير خ�الل ) 30( يوما من تاريخ تس�جيله 
ف�ي األمان�ة العامة . وأل�زم القانون عل�ى المنتجون إيداع 
تأمينات وكفاالت خاصة ولمجلس الوزراء تحديد الحصص 
وف�رض التعريفة الكمركية وفقاً للمادة ) 14( من القانون 
أو أي إج�راء أخر يس�اعد المنتجين المحليي�ن على التكيف 
م�ع المنتجات المس�توردة . ويجوز للوزي�ر ان يتخذ قرار 
بتحديد الرس�وم الكمركي�ة أو تحديد الرس�وم التعريفية ، 
ويعد ه�ذا القانون خط�وة ايجابية لمواجه�ة الضرر الذي 
أص�اب الصناع�ة الوطنية وما اثر عليها من إغراق الس�وق 
بالمنتجات أو الواردات والمنتجات المستوردة والمدعومة 
من الدول المصدرة . وهذا القانون يحتاج الى ان يترجم الى 
ارض  الواقع لعودة المنتجات  الوطنية والصناعة الوطنية 

الى صورتها المشرقة .

  قانون محاية املنتجات العراقية
المستقبل العراقي / متابعة



»املشاعية النووية« واخلوف الذي يوّحد العالـم
لو مددنا يدنا إلى الخوف الذي يوّحد البش�رية؛ لوجدنا مالمح 
خوف أعمق من قرارات قيامية قد ترتكبها جماعات إرهابية، 
ما عادت تضبطها دول. تس�قط الح�روب التقليدية لمصلحة 
التفجي�رات ف�ي عواص�م العال�م، وآخره�ا باريس وتس�ّهل 
التكنولوجي�ا كمس�اعدة على تحوي�ل األس�لحة النووية إلى 
تقليدي�ة. لقد غاب�ت الحس�ابات التقليدية الت�ي كانت ترّجح 
نتائ�ج النص�ر عل�ى أكالف الح�روب إذ كان الضعي�ف يقاتل 
بشراس�ة عنفية فقط، لمضاعفة خس�ائر عدوه األقوى، على 

أمل تحقيق خلل معنوي في معادالت الحروب.
وحجب�ت الك�وارث النووي�ة بعد هيروش�يما العن�ف وقّيدته 
تحقيق�اً لمب�دأ الت�وازن في الق�وة الذرية الذي أرس�ته الدول 
الكبرى. وكانت التحالفات ومازالت تقام بهدف إشاعة الرعب 
عب�ر مضاعفة الق�وة وإظهار التماس�ك والتعاض�د الدوليين 
لحس�م النص�ر وتبرير قص�ف المجموع�ات اإلرهابي�ة، التي 

لطالما كانت تحلم باختراق عواصم العالم بإرهابها. 
 اآلن، تنس�ف هواج�س »المش�اعية النووي�ة« كّل المعادالت 
بع�د نس�ف الطائرة الروس�ية، ونس�ف االس�تقرار األوروبي 
من تفجي�رات باريس، م�روراً ببي�روت. فالعال�م المتغاضي 
عن مج�ازر التفجي�رات العش�وائية والمناف�ع واالنتصارات 
والقت�ل األعمى يتلّفع بالخوف من أن تكون بعض التنظيمات 
اإلرهابي�ة قد حظي�ت بفتات الس�الح الن�ووي أو الكيميائي، 
مهما كان ضئيالً بما يهّدد من نس�ف تاري�خ التوازن النووي، 

وأدبياته وقوانينه وتفاهماته بعد الحرب العالمية الثانية.
 نعم.. تجاوزت »ثقافة« العنف كّل ما يمكن أن تحمله مشاهد 
العن�ف كم�ا آلفناها س�واء في بالدن�ا أو حّت�ى عندما تخرق 
الحدود نحو عواصم الغرب. وسقطت معاني الربح والخسارة 
لدى ش�باٍب وقاصرين موَدعين في مدارس القتل الداعش�ية، 
وموعودين بالجنة والعقائد القاطعة في التخريب العارم الذي 
يحق�ق غبطتهم بعدما ينقعون في ش�هوة الم�وت، ملفوفين 
بقش�رة الدين. ظواه�ر ال يمكن فهمها أو قياس�ها أو تعليلها 
أو حلّها ألّن العنف يجّر العنف والمش�هد يأكل المش�هد التالي 
المش�ابه، أو األعن�ف إلى درجة النس�يان الس�ريع واالعتياد، 
ورّبم�ا اإلدم�ان أو إش�احة البصر كلّي�اً عن دموية المش�اهد 
وقساوتها إلى مس�توى من تحقيق اللذة المرضية، والفصام 
االجتماع�ي األعمى عّما يدور، خصوص�ًا عندما يصبح العنف 

هوية أجيال محلية أو مستوردة ومصّنعة تحلم بالركام.
 المقارب�ات اإلعالمي�ة لما حصل في باريس م�ن ردود أفعال 
وتحليالت كانت مشبعة بالعقالنية خالفاً للمقاربات اللبنانية 

المشبعة بالعاطفية. 
 كالهم�ا يس�عد اإلرهابيي�ن. الص�ور القوية واألش�الء، كما 
يسعدهم تقاذف المسؤوليات همس�اً أو جهاراً بين مسؤولي 
دول الغرب وجدل الجامعيين والخبراء والتحليالت المتناقضة، 
لكن ذلك لن يثنيهم أو يدفعهم إلى التغاضي عن مدى استغراق 
الغرب تاريخياً في ازدواجي�ة المعايير في النظرة إلى الدماء، 
وإعالئه شأن االقتصاد والنفعية على كّل الكوارث، واالستثمار 

ف�ي الدي�ن وحش�د الدبلوماس�يين والطائ�رات واألس�اطيل 
الدبلوماسية؛ بهدف المزيد من التدمير والتفتيت، بما يتجاوز 

بكثير الحروب التقليدية واالستباقية. 
 

إّن الح�روب عل�ى اإلرهابيين ج�اءت متأخرة بعدما حّمس�ت 
ووّحدت الكثير من شباب المسلمين حيال الغرب، بالقدر الذي 
جّزأتهم وحفرت بينهم الخنادق والقبور السريعة في بالدهم. 
صحيح أّن الرعب يؤّطرهم، كما صار واضحاً، لكّنه س�ّهل من 
مصالحته�م مع الم�وت بما يتحّدى بكثير الق�درات والغارات 

الجوّية والبحرية والبرّية العسكرية للدول والتحالفات، مهما 
عظمت أو مّطت استراتيجياتها الطموحة.

سؤال: كيف س�يتعامل، إذن، مع من يرتدي كفنه فوق التراب 
وتحته؟

 
يس�تحيل الج�واب عن الس�ؤال. ق�د يعيدنا األمر إلى )عبس�ة 
قابيل( في وجه ش�قيقه هابيل مظهراً اإلش�ارة البكر لغريزة 
العن�ف، ولكّنه قد يح�ّط بنا في ما يتجاوز ع�دد الضحايا منذ 
فلس�طين حتى س�وريا، بما يتجاوز أكالف الح�رب العالمية. 

يح�ّط بنا رّبما في مخاطر األس�لحة المحظ�ورة دولياً بعدما 
فتحت أبواب جهنم عليها عبر العولمة التي حاول بعض العرب 

مناهضتها بما أسموه العوربة! وأكتفي هنا بثالثة أبواب:
 

-1 كي�ف تصنع قنبلة ومش�تقاتها؛ هو الباب األول المتيس�ر 
للجمي�ع في قلب الرفاهي�ة التي حّققته�ا العولمة في إظهار 
الس�عادة والوفرة في المجتمعات التي صّنع�ت التكنولوجيا، 
بينما ال يرى اآلخرون س�وى بؤس�هم والصور الخيالية فوق 
الشاش�ات. فجهاز اآلي باد مثالً يش�ابه الل�وح الحجري الذي 

كان يس�تعمله التالمي�ذ للتعلّم تحت الس�نديانة أي قبل عصر 
المدارس، )وقد نجده اليوم في األرياف العربية واإلسالمية(، 
لكّن�ه يعلّ�م أيض�اً كيفي�ة اقتن�اء الس�الح وصناع�ة القنابل 

والمتفجرات، ويجعلك تستطلع ساحات العالم وشوارعه.
 أبرزت الرفاهية البعي�دة المنال إذن وجهها المحبط والقبيح 
لمجموعات كبرى من الشعوب وشرائح المقيمين في الجوع 
واألمراض واألمّية والظلم والقهر والبطالة والسجون وكأّنها 
عناوين الحياة الطبيعية، لكّن ش�يوع الصور الجميلة الخادعة 
المتناقض�ة كانت تراك�م الحقد واليأس على م�ن حولها مثل 
العائل�ة واألنظمة م�ن ناحية، كم�ا على هذا الغرب القاس�ي 
ال�ذي يبرق ويرعد أينما وحيثما يش�اء. كان�ت النتيجة أّن تلك 
الرفاهي�ة الوهمي�ة أخفق�ت في تحقيق األس�رة اإلنس�انية 

المتآلفة بمعظم شعاراتها البّراقة.
 -2 التواص�ل ه�و الباب الثاني ال�ذي يتجاوز العق�ل بين أهل 
الكوك�ب من مختلف الطبقات، وهو بمتناول الجميع بالطبع. 
الغرب الذي فتح الفضاء للبش�رية لم يفتحه بهدف ش�عارات 
التنمية والتطور والرحمة والحرية والمساواة والديمقراطية، 
بل أبرز وجهاً بوليس�ياً شرساً يكاد يطبق على أنفاس شعوب 
العالم اآلخر عن طريق تخزين كتاباتهم وصورهم وحركاتهم 
والمعلومات الهائلة والدقيقة حولهم، واسترجاع هذه األمور 
كلّها بكبس�ة زر بسيطة لترصدهم ومالحقتهم ومحاكمتهم. 
من هذا الباب نفذ مهمش�و العالم لتعلّم اس�تراتيجيات غس�ل 
األدمغ�ة وتلقي�ن العال�م دروس�اً حاق�دة قاس�ية، خصوصاً 
عندما ش�عروا بأنهم وقعوا في مصائد الغرب ؛وقوداً للتدمير 

والتخريب.
 

-3 تزام�ن فتح هذي�ن البابين على مصراعيهما منذ س�قوط 
البرجي�ن بفت�ح بالد الع�رب والمس�لمين عن طريق تش�ريع 
أس�باب الخوف بين أبناء الوطن الواحد، وبين الوطن والوطن 
اآلخر، تس�هيالً لفتح بالد العرب أس�واقاً متعطش�ة للس�الح 
حيث نهب الثروات واالنهيارات والمذابح. منذ دعس�ة الرانجر 
األول�ى في الع�راق، صار الخوف ه�و الذي يوّحد المس�لمين 
في الضفة األخ�رى من الكوكب. وعندم�ا يتراكم الخوف مع 
تراكم األسلحة يسهل التنابذ وتقوى المكايدة وتنبش سلبيات 
التاري�خ، وتصب�ح الحروب، كما كان�ت منذ بداي�ات التاريخ، 
المالذ الض�روري واألخير ال�ذي يفتح األبواب كلّه�ا تحقيقاً 

للعنف. 
أسقطت العولمة، إذن، الحدود بين الدول والقارات والثقافات 
وأش�علت الح�روب وأيقظ�ت األحقاد ث�م أقفل�ت الحدود في 
وج�وه الهائمين الناجي�ن من المح�ارق المتنقلة في عواصم 
الع�رب، بعدما جعلت الكثير من الش�عوب األخرى تتلّمس بأّن 
ما تراه وتس�معه ليس س�وى أوهام تقارب األس�اطير، وبأّن 
هن�اك فج�وة ضخمة تصل حّت�ى قاع األرض بي�ن ما يعرض 
أمامه�ا وبين الواق�ع الذي تعيش�ه. ويظهر العن�وان: داعش 

قّسمت العرب ووّحدت العالم.
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د. نسيم خوري

اح�رز صانع�و الس�الح الغربيون حصة االس�د في الس�وق 
العالمي�ة في 2014، لكن مبيعاته�م تتراجع في حين تزدهر 
اعمال منافس�يهم الروس، على ما اعلنت مؤسس�ة االبحاث 

حول السالم الدولي في ستوكهولم )سيبري( االثنين.
وشهد حجم اعمال الشركات المئة االولى عالميا في صناعة 
االس�لحة تراجعا للعام الراب�ع على التوالي وس�جل هبوطا 
ب%1,5 ف�ي 2014، ما ي�وازي 401 مليار دوالر اي اكثر من 
100 ضعف الميزانية السنوية لعمليات االمم المتحدة لحفظ 
الس�الم.لكن رغم تاكيد الش�ركات التي مقارها في الواليات 
المتحدة واوروبا الغربية انها تسيطر على اكثر من %80 من 
السوق فان مبيعاتها تسجل تراجعا بمعدل 3,2 نقاط مقارنة 
بالع�ام الفائ�ت. وخرج�ت ثالث منه�ا من الئحة الش�ركات 
المئة االولى.واكد “سيبري” انه “مع تراجع اجمالي بمقدار 
%7,4 من مبيعاتها للس�الح، فان ش�ركات اوروب�ا الغربية 
تش�هد التراجع االكبر ف�ي انعكاس للصعوب�ات االقتصادية 
ف�ي المنطقة”.في المقابل، ش�هدت الش�ركات ال��36 التي 
تمثل س�ائر مناطق العالم في هذا التصنيف السنوي ارتفاعا 
لعائداتها بنس�بة %25 في العام الفائت نتيجة ارتفاع بنسبة 
%50 لمبيعات الصناعة الروس�ية الت�ي وردت منها نحو 19 

شركة وفروعها على الئحة “سيبري”.
وبعيدا خلف الش�ركة االميركية لوكهيد مارتن )37,5 مليار 
دوالر من العائدات(، وهي الصانع العالمي االول، تحل شركة 
الماز- انتاي في المرتبة 11 مع حجم اعمال يبلغ 8,8 مليارات 
دوالر. وتصنع الشركة القابضة الروسية خصوصا صاروخ 
“ب�ي يو كاي” ال�ذي ذكر في اطار تحطم الطائ�رة الماليزية 

بوينغ 777 في 17 تموز/يوليو 2014 في اوكرانيا.
ويخصص قس�م كبير من االنتاج الروسي للقوات المسلحة 
في البالد، لكنه يش�مل ايضا الكثير م�ن الزبائن الكبار حول 
العال�م بينهم الهن�د والصي�ن، الخصمان الل�ذان يبقيان في 

طليعة سباق التسلح

– الصناعة االوكرانية في تراجع –
وافاد الخبير في النفقات العس�كرية في “سيبري” سايمون 
ويزيمان ان س�وريا ال تزال تحصل على السالح من موسكو 
منذ حقبة االتحاد الس�وفياتي، لكنها “ل�م تعد تتلقى الكثير 
اليوم”.فبع�د نح�و خمس س�نوات على بدء نزاع اس�فر عن 
مقتل اكثر من 250 الف شخص ودفع بالماليين الى النزوح، 
اوض�ح ويزيمان ان س�وريا لم تعد “تملك الم�وارد” لتجهيز 
نفس�ها لمواجهة فصائل المعارضة وجهاديي تنظيم الدولة 
االس�المية، مضيف�ا “يق�ول ال�روس بش�كل ع�ام: ادفعوا 

فنسلمكم، واال فلن نفعل”.
وعموم�ا، ل�م تتضرر مبيعات االس�لحة الروس�ية كثيرا من 
العقوبات الدولية التي فرضت بعد ضم روس�يا لشبه جزيرة 
الق�رم االوكرانية ف�ي اذار/مارس 2014، علم�ا بان ممثلي 
القطاع يؤكدون ان هذا االمر ش�جع روس�يا على البحث عن 

اسواق جديدة وتطوير تكنولوجيات اضافية.
واخيرا، قدر المدير العام لوكالة روسوبورونيكسبورت التي 
تتولى تصدير المعدات العس�كرية اناتولي ايسايكين ان هذه 
المبيعات س�تبقى عل�ى حالها في الس�نوات الثالث المقبلة.

وش�هدت مجموع�ة اورالفاغونزافود القابضة التي تش�مل 

اكث�ر م�ن 30 ش�ركة صناعي�ة وتوظف 
اكث�ر من 70 الف ش�خص اه�م ارتفاع 

في حج�م االعم�ال. فقد س�جلت 
في 2014 حجم اعمال بلغ 1,45 
ملي�ار دوالر، اي بارتفاع يناهز 
%50 مقارنة ب�2013 بحس�ب 
“سيبري”.وفي المقابل انهارت 
مبيعات االسلحة االوكرانية في 
2014 )%37,4-(.فقد تراجعت 
اوكروبورونب�روم  ش�ركة 
التابع�ة للدول�ة والت�ي تتولى 
 58 المرتب�ة  م�ن  مبيعاته�ا 
ال�ى المرتب�ة 90 ف�ي تصني�ف 
المؤسس�ة الس�ويدية، نتيج�ة 

الوطني�ة”  عملته�ا  “ضع�ف 
و”اضطراب�ات في االنتاج بس�بب 

تج�ارة  “توق�ف  وكذل�ك  الن�زاع″ 
االسلحة الروس�ية االوكرانية في منتصف 

″2014 بحسب “سيبري”.
وتلف�ت مؤسس�ة االبح�اث ال�ى ان مبيع�ات الصناع�ة 

الفرنسية تراجعت بنس�بة %11,3 نتيجة تراجع مبيعات 
صان�ع الطائ�رات داس�و )%29,3-( ومجموع�ة تالي�س 

تقدي�رات  تش�مل  )%17,4-(.ول�م  الدف�اع  اللكتروني�ات 
“س�يبري” الصناعات الصيني�ة “لالفتقار ال�ى بيانات تتيح 

اجراء تقديرات مقبولة”.

صعوبات تواجه صانعي السالح الغربيني

ق�ال قائد قوات الصواريخ االس�تراتيجية س�يرغي كاراكايف 
إن 5 أفواج من قوات الصواريخ االس�تراتيجية س�تحصل على 

منظومات “يارس” االستراتيجية.
فق�د ص�رح كاراكايف: “س�يتم الب�دء بإعادة تس�ليح فوجي 
إيركوتسكي ويوش�كار أولينسكي، ومن ثم نوفوسيبيرسكي 
وكوزيلس�كي ونيجني تاغيلسكي. ستحصل هذه األفواج على 

20 صاروخ باليستي عابر للقارات”.
وأوضح أن اعتماد “يارس” يجري على خلفية تبديل الصواريخ 
الباليس�تية العاب�رة للقارات “توبول” و”ار اس18-”، بس�بب 
انتهاء عمرها القتالي. ووفقا ألقوال كاراكايف فإن “يارس”، 
باإلضافة إلى “توبول-ام”، ستشكل في القريب العاجل أساس 

قوات الصواريخ االستراتيجية.
ووفق�ا لتقدي�رات مختلف�ة ف�إن حوال�ي 60-50 منظوم�ة 

“يارس” تتواجد في روسيا في حالة تأهب حاليا.
وقد صمم�ت منظومة الصواريخ االس�تراتيجية “يارس” في 
معهد موس�كو للهندس�ة الحراري�ة. وأج�ري أول إطالق في 
عام 2007. واعتمدت في القوات المس�لحة الروس�ية في عام 

.2009
وعل�ى خالف “توب�ول” فإن “يارس” م�زودة برؤوس حربية 

متعددة، تحمل 3 أو 4 رؤوس نووية ذات التوجيه الفردي.

قوات الصواريخ االسرتاتيجية حتصل عىل 5 أفواج 
من منظومات »يارس« يف عام 2016

باك�صتان تنجح يف �إطالق �صاروخ قادر على 
حمل روؤو�س نووية

نش�ر موق�ع “روس�يا الي�وم” 
فيديو يؤكد أن باكستان اتخذت 
خط�وة جديدة لتعزي�ز القدرات 
العس�كرية لها، وأعل�ن الجيش 
الباكس�تاني أمس، أنه تم إطالق 
صاروخ “شاهين 3” أرض أرض 
ف�ي اتج�اه بحر الع�رب بنجاح، 

الص�اروخ  أن  الجي�ش  وأعل�ن 
قادر عل�ى حمل رؤوس تقليدية 
ونووية.وأش�ار الجي�ش إلى أن 
 ”3 الص�اروخ “ش�اهين  م�دى 

يصل إلى 275 كيلومتًرا.
وقد أشاد الجنرال مزهر جميل، 
رئيس جهاز االس�تراتيجية، بما 

اعتب�ره المرحل�ة المهم�ة ف�ي 
تحس�ن قدرات الردع لدى بالده، 
مش�يرا في الوقت نفسه إلى أن 
“باكس�تان ترغ�ب ف�ي تعايش 
سلمي في المنطقة والمباحثات 
االس�تقرار  تع�زز  النووي�ة 

االستراتيجي في جنوب آسيا.

ط�ورت كوري�ا الش�مالية قنبلة 
هيدروجيني�ة، تع�د األق�وى في 
العالم، باإلضافة إلى أنها أقوي من 
األسلحة النووية التي تعمل دول 
العال�م المختلفة عل�ي تطويرها 
.وقد ألمح الرئي�س الكوري كيم 
أن ب�الده ق�د  إل�ى  أون،  جون�غ 
طورت قنبلة هيدروجينية، حيث  
نقلت وكالة األنباء المركزية في 
 10 الخمي�س  الش�مالية  كوري�ا 
ديسمبر عن كيم جونغ أون قوله 
خ�الل زيارته إل�ى مصنع حربي 

ف�ي بيون�غ يانغ خض�ع مؤخرا 
للتحدي�ث: “تمكن�ا م�ن تحوي�ل 
بالدن�ا إل�ى دولة نووي�ة عظمى 
ق�ادرة على الدفاع عن اس�تقالل 
وكرام�ة األمة بالقناب�ل النووية 
ش�دد  والهيدروجينية”.كم�ا 
الزعي�م عل�ى ض�رورة مواصلة 
تطوير قطاع التصنيع العسكري 

في البالد.
يذك�ر أن كوريا الش�مالية س�بق 
أن اختبرت 3 قنابل نووية، وهي 
قنابل تعمل باالنش�طار النووي، 

بينما تعمل القنابل الهيدروجينية 
باالندماج ما ينتج انفجارا أقوى 

بكثير .
وكان�ت بيون�غ يان�غ ألمحت في 
الس�ابق إل�ى امتالكه�ا أس�لحة 
“أكث�ر ق�وه لكن لم يص�در عنها 
م�ن قب�ل أي تأكيد رس�مي على 
تطوير قنبل�ة هيدروجينية، لذلك 
تع�د المالحظ�ات الت�ي أدلى بها 
الزعي�م كي�م األولى الت�ي يمكن 
تفسيرها كإعالن عن صنع قنبلة 

هيدروجينية .

كوريا �ل�صمالية تطور قنبلة هيدروجينية 
�لأقوى يف �لعامل
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    ليزلي هوك 

مع قميصه األزرق مفتوح العنق 
وُمصافحته الحازم�ة، بيتر وينينك، 
 ASML الرئي�س التنفي�ذي لش�ركة
الهولندي�ة، ال يزال يحي�ط به طابع 
المستش�ار - عم�ل ف�ي ديلويت 20 
 ،ASML عاما . لكن بعد 17 عاما في
من الواضح أن شخصيته تأثرت إلى 
حد ما بطابع المهندس. عندما بدأنا 
الحديث ع�ن تكنولوحيا الرقائق، لم 
يس�تطع مقاومة إمساك قطعة من 
قرطاس�ية الفن�دق لرس�م المعادلة 
درج�ة  تحس�ب  الت�ي  الفيزيائي�ة 
وضوح النقش بالليزر. وكلمات مثل 
الفتح�ة العددي�ة والط�ول الموجي 

كانت ُملقاة حولها.
ه�ذا الهوس ُمالئ�م. ASML هي 
أكب�ر ش�ركة ف�ي العالم م�ن حيث 
المبيع�ات لصناعة مع�ّدات الطباعة 
ُتس�تخدم  الت�ي  بالليثوج�راف، 

لطباع�ة أنماط الدوائ�ر على رقائق 
السليكون لصناعة الرقاقات. تكلفة 
آالته�ا المتط�ورة تزي�د عل�ى 100 
ملي�ون يورو ل�كل واحدة )يبتس�م 
وينينك ويقول “مث�ل بيع الطائرات 
التجارية”(، وتمتلك الش�ركة حصة 
س�وقية بنس�بة تزي�د عل�ى 85 في 

المائة.
ASML بالكاد اسم على كل لسان، 
الت�ي تطّورها  التكنولوجيات  لك�ن 
هي العمود الفقري لصناعة أش�باه 
الموص�الت. الرقائق الت�ي يتضاءل 
حجمه�ا باس�تمرار والت�ي ُتنتجها 
آالتها، موجودة في الهواتف الذكية، 
والس�يارات،  الكمبيوت�ر،  وأجه�زة 
ومراكز البيانات وتقريبا كل ش�يء 
نعتبره تكنولوجي�ا اليوم. مع قيمة 
 ASML ،سوقية تبلغ 34 مليار يورو
هي أيضا الدعامة األساسية لقطاع 

التكنولوجيا في أوروبا.
نحن نجلس في قاعة المؤتمرات 

س�ان  ف�ي  ب�االس  فن�دق  ف�ي 
فرانسيسكو. وينينك جاء إلى وادي 
 ASML زبائ�ن  لزي�ارة  الس�ليكون 
وفروعه�ا. حققت الش�ركة إنجازا 
مهما ه�ذا العام، عندما اس�تخدمت 
آالتها ضوء األشعة فوق البنفسجية 
الش�ديد لنقش الس�ليكون. العملية 
تنطوي على إطالق أشعة الليزر على 
القصدير الُمنصه�ر إلنتاج البالزما، 
الت�ي تبع�ث ض�وء األش�عة ف�وق 
البنفسجية الشديد الذي يتم بعد ذلك 
تركيزه إلى شعاع باستخدام المرايا 
في غرف�ة فارغة. هذا يب�دو ُمعقدا 
، ألن�ه كذلك. تكلف�ة عمليات البحث 
والتطوي�ر الت�ي كان�ت خل�ف هذه 
التكنولوجيا تبلغ نحو ستة مليارات 

يورو.
يقول وينين�ك إن الخطوة التالية 
هي إحداث ُش�عاع من األشعة فوق 

البنفسجية أكثر دّقة بكثير.
ف�وق  األش�عة  آالت  ذل�ك،  م�ع 

ُتب�اع  ال  الجدي�دة  البنفس�جية 
الوق�ت  المتوقع�ة، ف�ي  بالس�رعة 
الذي يزيد فيه الضغط على األس�عار 
وعمليات االندماج في صناعة أشباه 
المحللي�ن  م�ن  كثي�ر  الموص�الت. 
خّفضوا توّقعاتهم بالنس�بة لشركة 
ASML للعام الُمقبل بسبب المخاوف 
حول توقيت ش�حنات آالت األش�عة 
فوق البنفسجية، كما انخفض سعر 
األس�هم ف�ي ASML 8 ف�ي المائ�ة 
على مدى األش�هر ال� 12 الماضية. 
مع م�رور الوقت كانت ASML تبيع 
عددا أقل من اآلالت األكثر تكلفة إلى 
قاعدة زبائ�ن تندمج أيض�ا ، جزئيا 
لتحّم�ل المزيد من المع�ّدات باهظة 

الثمن.
عندما ال يكون مهووس�ا بش�أن 
التالي�ة، ل�دى وينين�ك   ASML آل�ة 
ف�ي  للمس�اعدة  طم�وح ش�خصي 
تطوير من شركات التكنولوجيا في 
أوروبا، خاصة الش�ركات الناش�ئة. 
بلدة شركة ASML التي تقع بالقرب 
م�ن إيندهوفن في هولن�دا أصبحت 
إلى حد ما المركز للشركات الناشئة 
ف�ي مج�ال األجه�زة. هن�اك عامل 
إيجابي آخر، وهو أن شركة فيليبس 
وشركة إن إكس بي سيميكونداكترز 

موجودتان في مكان قريب.
الش�ركات  إن  وينين�ك  يق�ول 
الناش�ئة في مجال التكنولوجيا في 
أوروب�ا ُيمكن أن تواج�ه صعوبات، 
ألن جمع التمويل في أوروبا أصعب 
مم�ا هو عليه في وادي الس�ليكون. 
ُمحافظ�ة.  األوروبي�ة  “األم�وال 
المس�ألة ال تتعلّ�ق بالم�ال - الم�ال 
ف�ي الواق�ع موج�ود - ب�ل ب�إدراك 
عل�ى  بالل�وم  وُيلق�ي  المخاط�ر”. 

نظري�ات الماض�ي. “إذا نظرن�ا إلى 
التاري�خ األوروب�ي في األع�وام ال� 
100 الماضية نجده كان وحش�يا “. 
ويأم�ل أن يك�ون جيل الش�باب أقل 

عزوفا عن المخاطر.
لجن�ة  ف�ي  عض�وا  باعتب�اره 
التقاع�د  صن�دوق  ف�ي  االس�تثمار 
الهولن�دي ABP، ال�ذي ُيدي�ر أكث�ر 
م�ن 350 مليار يورو، ي�رى وينينك 
أيضا مباشرة كيف من الصعب على 
األم�وال األوروبي�ة أن ُتس�اعد على 
تش�جيع المش�هد التكنولوجي. في 
صن�دوق ABP: “يقول�ون إن جزءا 
مما ينبغي أن نفعله هو االس�تثمار 
في الش�ركات الناشئة. لكن السؤال 
التالي: أّيها؟ أّي منها اآلمنة؟ حسنا، 

ال توجد شركة ناشئة آمنة”.
وينينك البالغ من العمر 58 عاما 
أمض�ى عامي�ن فق�ط ف�ي منصب 
الرئي�س التنفي�ذي، وه�و أبع�د ما 
يكون عن التفكير في التقاعد، لكنه 
يأم�ل أن ُيصب�ح أكث�ر انخراطا في 
الشركات الناشئة بمجرد أن يتقاعد 
في نهاية المطاف. يقول: “ستكون 
هناك لحظة م�ن الزمن حينما أكون 
ربم�ا ق�ادرا عل�ى مس�اعدة الناس 
اآلخرين والش�ركات األخرى. عليك 
أن ُتعطي ش�يئا ف�ي المقاب�ل. فقد 

كانت الحياة جيدة جدا معي”.
لديه طفالن ومن�زل “عادي ُبني 
اللون” بالق�رب من المق�ر الرئيس 
بالفع�ل  ويب�دو   ،ASML لش�ركة 
أن الحي�اة كان�ت جي�دة مع�ه. لكن 
ه�ذا ال يثني�ه عن الش�عور بش�يء 
من الحزن بش�أن راتبه - ال يش�كو 
م�ن أن�ه منخفض ج�دا ، فق�ط أنه 
سيكون أعلى لو أنه يعمل في شركة 

أمريكي�ة. “ف�ي أوروب�ا، مس�توى 
أجورن�ا والطريق�ة الت�ي ُنفكر بها 
تختل�ف  اإلدارة  تعويض�ات  بش�أن 
تمام�ا عما ف�ي الوالي�ات المتحدة. 
هن�اك عقلي�ة كاملة، ونح�ن نعتقد 
أن هذا يكف�ي”. وينينك يحصل على 
أجر يبلغ ثالثة ماليين يورو س�نويا 
، بم�ا ف�ي ذل�ك المكاف�آت القائمة 
على الحوافز وخيارات األس�هم، في 
حين أن أقرانه في وادي الس�ليكون 
يكس�بون أضعاف ذلك. “أنا أقول، ال 
بأس. أنا لست في حاجة إلى أكثر من 
ذل�ك”. باعتباره الرئي�س التنفيذي، 
ي�رى وينينك مهمته الرئيس�ة إبقاء 
الجمي�ع على تواصل - وش�خصيته 
منفتحة على الخارج بشكل مناسب. 
ه�ذا ينطب�ق عل�ى المهندس�ين في 
المختب�ر، فض�ال ع�ن المس�اهمين 
والزبائن، الذين يعملون عن قرب مع 
شركة ASML لتطوير تكنولوجيات 
الرقائ�ق الجدي�دة � ع�دد م�ن أكبر 
زبائنه�ا هم أيضا ُمس�اهمون: إنتل 
وسامس�ونج وTSMC، تمل�ك مع�ا 
أكثر م�ن ُخمس أس�هم ASML. أما 
بالنس�بة للتواصل بين المهندس�ين 
في ASML الذين ُيش�ّكلون أكثر من 
ُثل�ث موظفيه�ا، يق�ول وينينك في 
بع�ض األحي�ان ال بد م�ن تذكيرهم 
باأله�داف األوس�ع للش�ركة. “أن�ا 
أعرف أنه�ا أرضية خطيرة ]للحديث 
عن هذا[، لكن المهندس�ون يحبون 
التفاصي�ل، إنه�م يحّب�ون ُعم�ق ما 
يفعلون�ه. ومن وقت آلخر ينس�ون 
الصورة األكب�ر”. وُيضيف إنهم في 
بع�ض األحي�ان ُيمك�ن أن يكون�وا 
“ساذجين” بشأن مس�ائل األعمال. 
لك�ن النج�اح طويل األجل لش�ركة 

ASML يق�ع إلى حد كبير على عاتق 
المهندس�ين. يش�عر كثي�رون ف�ي 
صناعة أشباه الموصالت بالقلق من 
أن وتي�رة التقّدم الُمح�رز في إطار 
“قان�ون م�ور” آخذ ف�ي التباطؤ أو 
يقت�رب م�ن نهايته. وين�ّص قانون 
م�ور، وه�و مبدأ ت�م تطوي�ره أول 
م�رة م�ن ِقب�ل ج�وردون م�ور في 
الترانزيستورات  الستينيات، أن عدد 
الموضوعة على الرقاقة سيتضاعف 
مرة كل عامين، وبالتكلفة نفس�ها. 
م�ن  القط�اع،  يوّج�ه  المب�دأ  ه�ذا 
الُمس�تثمرين، على  إلى  الُمطّوري�ن 
تط�ور  الزم�ن.  م�ن  عق�ود  م�دى 
الرقائق التي تتقلّص باس�تمرار أمر 
حاسم بالنسبة لشركة ASML، ألن 
كون كل جيل جدي�د من اآلالت أكثر 
فاعلي�ة من حي�ث التكالي�ف وأكثر 
دّق�ة من الجيل الس�ابق هو ما يدفع 
الزبائ�ن لش�رائها. يق�ول وينين�ك: 
“منافسنا ليس أي شركة أخرى إلى 
حد كبير، إنه قانون مور”. بالنس�بة 
ل�كل آلة جدي�دة يجب تبرير الس�عر 
من وف�ورات الكفاءة اإلضافية التي 
تستطيع توليدها. “]إنه[ قانون من 
قوانين علم االقتصاد، ويتعلّق كثيرا 
بالقدرة عل�ى تحّمل التكاليف. إذا لم 
ُنحقق تلك األهداف المتعلّقة بتحّمل 
التكاليف، عندها زبائننا لن يش�تروا 
مؤي�دي  م�ن  وينين�ك  األدوات”. 
قانون م�ور في الوقت الذي يش�عر 
في�ه كثي�رون بالقل�ق م�ن أن ع�دد 
الترانزيستورات التي ُيمكن وضعها 
على الرقاقة يبدأ بأن يكون محدودا 
بسبب قوانين الفيزياء. حتى شركة 
إنتل قالت إن دورة الُمضاعفة تطول 

إلى عامين ونصف العام.
يعتق�د وينين�ك أن قان�ون م�ور 
سيس�تمر. وبابتس�امة يقتبس عن 
كبي�ر اإلداريي�ن للتكنولوجي�ا ف�ي 
شركته: “سوف يتوقف قانون مور 
عندم�ا تنف�د مّنا األف�كار. ونحن ال 
يزال لدينا الكثير م�ن األفكار”. بعد 

ذلك بدأ يرسم المعادالت.
لك�ن في وقت الحق يكش�ف أنه 
كان يعان�ي المخ�اوف نفس�ها في 
عام 1999، عندما كان يفكر فيما إذا 
كان ينبغ�ي له ت�رك األمن الوظيفي 
المتوافر لدى “ديلويت”. س�أل كبير 
 ASML اإلداريي�ن للتكنولوجي�ا في
باإلم�كان  س�يكون  م�دى  أي  إل�ى 
تطبيق قانون مور. يقول: “أخبرني 
أن لدين�ا 15 عام�ا أخ�رى. وبعد 17 
عاما س�ألته السؤال نفس�ه، وقال: 

’لدينا 15 عاما أخرى”.

املحاسب الذي يقود رشكة للرقائق

مديرية تنفيذ البياع 
رقم االضبارة /2015/2806 

اىل املنف�ذ علي�ه/ معان ع�يل عبد عيل / 
مجهول محل االقامة 

لقد تحقق لهذه املديرية من خالل رشح 
القائ�م بالتبلي�غ ملركز رشط�ة املنصور 
بالع�دد /8515 يف 2015/12/8 وتايي�د 
املجلس البلدي لحي املنصور انك مجهول 
محل االقام�ة وليس لك موط�ن دائم او 
مؤق�ت او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ 
علي�ه واس�تنادا للم�ادة 27 م�ن قانون 
التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ البياع خالل خمس�ة عرش 
يوما تب�دء من اليوم التايل للنرش ملبارشة 
املعامالت التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة 
عدم حض�ورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون 
اوصاف املحرر / 

نفذ املدعى )عبد اللطيف رش�يد عباس( 
ق�رار الحكم الص�ادر يف محكمة االحوال 
الش�خصية بالع�دد /9193/ش/2015 
يف 2015/11/8 واملتضم�ن الزام املدعى 
علي�ه )معان ع�يل عبد ع�يل( بمطاوعة 
زوجه املدعي )عبد اللطيف رشيد عباس( 
يف ال�دار املرقمة يف منطقة املعالف محلة 

)893( زقاق )19( دار)12( 
المنفذ  العدل 
ماجدة معيوف عاشور 

مديرية تنفيذ البياع 
رقم االضبارة /2015/2645 

اىل املنف�ذ عليه/ ابراهيم خالد ابراهيم / 
مجهول محل االقامة 

لقد تحقق لهذه املديرية من خالل رشح 
القائ�م بالتبلي�غ ملركز رشط�ة املنصور 
بالع�دد /8515 يف 2015/12/8 وتايي�د 
املجل�س البل�دي لح�ي الصالحي�ة  ان�ك 
مجه�ول محل االقام�ة وليس لك موطن 
دائ�م او مؤق�ت او مختار يمك�ن اجراء 
التبلي�غ علي�ه واس�تنادا للم�ادة 27 من 
اعالن�ا  تبليغ�ك  تق�رر  التنفي�ذ  قان�ون 
بالحضور يف مديري�ة تنفيذ البياع خالل 
خمس�ة عرش يوما تبدء م�ن اليوم التايل 
التنفيذي�ة  املعام�الت  ملب�ارشة  للن�رش 
حض�ورك  ع�دم  حال�ة  ويف  بحض�ورك 
ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون 
اوصاف املحرر / 

نفذ وكيل الدائن )عباس عبد بدر( الوكيل 
املحامي )محمد ياس�ن( ق�رار محكمة 
933/ب/2015  املرق�م  البي�اع  ب�داءة 
يف 2015/6/7 واملتضم�ن ال�زام املدي�ن 
)ابراهي�م خال�د ابراهيم( بتادي�ة مبلغ 
قدره )250000( مئتان وخمس�ون الف 
دوالر امريكي ما يعادله بالدينار العراقي 
وتس�عة  ثالثمائ�ة   )329,600,000(
وع�رشون مليون وس�تمائة ال�ف دينار 
عراقي بضمنه رس�م التحصيل اىل الدائن 

)عباس عبد بدر( 
المنفذ  العدل 
حنان فاضل حسين 

فقدان
فق�دت من�ي  مكائن لحي�م عد )3( 
الحجم 400 باس�م )رشكة س�يزم( 
ع�ى من يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل 

جهة االصدار

فقدان
فق�دت  من�ي الهوي�ة الص�ادرة من 
الصناعية  للتنمي�ة  العامة  املديري�ة 
باس�م )ع�يل قحط�ان عب�د الكريم 
تاريخه�ا     81673 (رقمه�ا 
29/12/2009   للم�رشوع  معم�ل 
ع�يل قحط�ان عب�د الكري�م النت�اج 
االس�فلت املؤكس�د ع�ى م�ن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت  مني اجازة الس�وق الصادرة 
م�ن مديرية م�رور البرصة للس�يد) 
بسام عبد االمري نعمه (  عى من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
 فق�دت مني  هوية املوظف الوزارية 
الص�ادرة م�ن وزارة النف�ط رشكة 
نفط الجنوب باس�م )س�تار جاسب 
جبار(  عى من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار 

فقدان
فق�دت  من�ي هوي�ة غرف�ة تج�ارة 
البرصة باس�م )مه�دي صالح عيل( 
هوي�ة تاجر     عى م�ن  يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت  من�ي هوي�ة غرف�ة تج�ارة 
البرصة باسم املدير املفوض )مهدي 
صالح عيل( لرشكة استثمار البرصة 
مح�دودة  الغذائي�ة  للتجهي�زات 

املسؤولية 

تنويه
ورد س�هوا يف الدعوى املرقمة 2679 
/ص/2015 اسم املدعى عليه حاتم 
ذيب�ان عب�د خط�أ والصحي�ح ه�و 
حاتم ذيبان عيد املنشور يف صحيفة 
 1107 بالع�دد  العراق�ي  املس�تقبل 
بتاري�خ 12/16/ 2015 ل�ذا اقتىض 

التنويه .

اعالن
ق�دم املواطن عزيز صالح مهدي معاملة 
تبدي�ل لقب�ه وجعل�ه الكناني ب�دال من 
فراغ حس�ب املادة 14 من قانون االحوال 
املدني�ة رق�م 65 لس�نة 72 فم�ن لدي�ه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية يف فرتة 

اقصاها سبعة ايام من تاريخ النرش .
اللواء مهدي نعمه الوائلي

اعالن
قدم املواطن حبيب صالح مهدي معاملة 
تبدي�ل لقب�ه وجعل�ه الكناني ب�دال من 
فراغ حس�ب املادة 14 من قانون االحوال 
املدني�ة رق�م 65 لس�نة 72 فم�ن لدي�ه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية يف فرتة 

اقصاها سبعة ايام من تاريخ النرش .
اللواء مهدي نعمه الوائلي

اعالن
قدم املواطن محمد صالح مهدي معاملة 
تبدي�ل لقب�ه وجعل�ه الكناني ب�دال من 
فراغ حس�ب املادة 14 من قانون االحوال 
املدني�ة رق�م 65 لس�نة 72 فم�ن لدي�ه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية يف فرتة 

اقصاها سبعة ايام من تاريخ النرش .
اللواء مهدي نعمه الوائلي

فقدان مواطن

 
فق�د املواطن عن�اد احمد عط�ا الله من 
س�كنة محافظ�ة االنب�ار بتاري�خ 3 / 
فم�ن  الرم�ادي  مدين�ة  يف   2015  /  7
لدي�ه اي معلوم�ات االتصال ع�ى الرقم 

07903598413 وله االجر والثواب .

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكاظمية
العدد 450 / 2013 

اعالن
اىل / ع�يل جمع�ه نج�م / الش�علة / ام 
نج�م م 464 ز 33 دار 79 . لق�د تحق�ق 
من اش�عار التبليغات القضائية ملحكمة 
االح�وال الش�خصية يف الكاظمية 8707 
يف 10 / 6 / 2015 وتايي�د املجلس املحيل 
لحي الش�علة انك مجه�ول محل االقامة 
ل�ذا اقت�ىض تبلي�غ املوم�ا الي�ه املذكور 
هويت�ه اعاله بالحضور اىل هذه املديرية 
خ�الل ثالثة ايام اعتبارا م�ن اليوم التايل 
للتبلي�غ وذل�ك لغ�رض تس�ديد النفق�ة 
املستحقة منذ ش�هر آب 2015 والبالغة 

309000 الف دينار شهريا .
المنفذ العدل
ثامر احمد حسين

مجلس القضاء االعى 
الك�رخ/  بغ�داد  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الكرخ 

العدد/بال 
اللتاريخ/2015/12/6 

 اعالن 

اىل املدعو /عزت محمد رسهيد 
بن�اء عى الطلب املقدم من قبل املس�تدعية ثريا 
احم�د عباس لنصبها قيمة ع�ى زوجها املفقود 
عزت محمد رسهي�د وعى اطفاله�ا القارصين 
كل من فهد تولد 2006 وصباح تولد 2007 فعى 
كل من لديه اعرتاض او معلومات الحضور امام 
ه�ذه املحكمة خالل فرتة ثالثن يوما من تاريخ 
النرش وبعكس�ه تتخذ املحكم�ة اجراءاتها وفقا 

لقانون 

القاضي 

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة الخالص 
العدد/445/ب/2015 

التاريخ/2015/12/16 

اعالن 
اىل املدعى عليها / شيماء عيل حاتم 

بناءا عى اقامة الدع�وى البدائية املرقمة 445/
ب/2015 من قبل املدعي )قاس�م رشيد عطية( 
وال�ذي يطل�ب فيه�ا الزامك ب�اداء مبل�غ قدره 
)اربعة مالين وخمسمائة الف دينار( وتحميلك 
الرس�وم واملصاري�ف ولتعذر تبليغك حس�ب ما 
ج�اء بكتاب مركز رشطة بالط الش�هداء بالعدد 
يف  ج�اء  وال�ذي   2015/12/6 يف   )188661(
رشح القائ�م بالتبليغ حيدر عب�د القادر املؤرخ 
يف 2015/12/6 ان�ك مرتحل�ه اىل جهة مجهولة 
ويتعذر تبليغك واملصدق من املجلس املحيل لحي 
الحرض لذا قررت املحكمة تبليغك اعالنا بواسطة 
صحيفت�ن يوميتن محليتن عى موعد املرافعة 
املوافق 2015/12/27 الساعة التاسعة صباحا 
ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا وفق 

القانون مع التقدير 

القاضي  عدنان حسين علي 
ة الخالص  قاضي محكمة بداء

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكاظمية 
رقم االضبارة /2004/112 

التاريخ/2015/12/15 
اىل املنف�ذ علي�ه/ محم�د مهدي كاظم  يس�كن 

الحرية م/426 ز/8 د/8 
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن اش�عار مركز 
رشط�ة الحرية املرقم 18890 يف 2015/12/13 
وتايي�د املجلس املحيل لح�ي الحرية انك مجهول 
مح�ل االقامة ولي�س لك موطن دائ�م او مؤقت 
او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا 
للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا 
بالحض�ور يف مديري�ة التنفي�ذ الكاظمية خالل 
خمس�ة عرش يوم�ا تبدء من الي�وم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة 
عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءت  

التنفيذ الجربي فوق القانون 

المنفذ العدل 
اوصاف املحرر/ 

ق�رار الس�يد املنف�ذ الع�دل املح�رتم امل�ؤرخ يف 
2015/12/9 املتضمن الزامك بتسديد االقساط 

املستحقة عليك 

الرأساملية نجت من االهنيار
      فيليب ستيفنز

ف�ي الديمقراطي�ات الغني�ة 
في العال�م، الكلم�ة التي تصور 
أفض�ل تصوي�ر م�زاج العص�ر 
األم�ن.  انع�دام  ه�ي  الحدي�ث 
تف�كك  العولم�ة.  ه�و  البعب�ع 
الوالءات، والشعبوية، وكراهية 
األجانب - صعود “الُمناهضين” 
تقريباً ف�ي كل مكان - جميعها 
بطريقة أو بأخ�رى هي رد فعل 
عل�ى المخاوف م�ن أن الدول لم 
تُعد أوصي�اء موثوقين على أمن 
مواطنيه�ا. األس�بوع الماض�ي 
رف�ع  الفيدرال�ي  االحتياط�ي 
أسعار الفائدة للمرة األولى منذ 
ع�ام 2006. الحدي�ث كان ع�ن 
العالمي صفحة  فتح االقتص�اد 
جديدة. الرفع أسدل الستار على 
الفترة االس�تثنائية في الشؤون 
المالي�ة العالمي�ة الت�ي أعقبت 
االنهيار في عام 2008. صحيح 
أن النم�و ف�ي أج�زاء كثيرة من 
العال�م ال يزال ضعيفا. ونعم، قد 
يكون البن�ك المركزي األوروبي 
س�ائرا في االتجاه اآلخ�ر. لكن 
خط�وة االحتياط�ي الفيدرال�ي 
ُتمّثل عودة إلى الحياة الطبيعية. 
مختص�و  ُيج�ادل  أن  ُيمك�ن 
االقتصاد فيم�ا إذا كان مثل هذا 
الحكم س�ابقا ألوانه. ما يفوته 
هو التأثي�ر العميق الذي أحدثته 
األزمة على النس�يج السياسي. 
قد تكون االقتص�ادات آخذة في 
استعادة صحتها بصعوبة، لكن 
النخبة السياسية ال تزال تترّنح. 
فق�ط اس�أل الذين ض�د دونالد 
ترام�ب ف�ي الوالي�ات المتحدة 
وماري�ن لوب�ان في فرنس�ا، أو 
مواجهة ارتفاع كراهية األجانب 
في الدول الشيوعية السابقة في 
أوروبا. السياسة تبدو كل شيء 

باستثناء كونها طبيعية.
الرك�ود  وفت�رة  االنهي�ار 
الالحق�ة حّطم�ت الثق�ة بجيل 
من الق�ادة السياس�يين. جميع 
الخزعب�الت الت�ي تعلّموها عن 
الجدي�دة،  المالي�ة  الرأس�مالية 
واألسواق ذاتية التوازن، ونهاية 
فت�رة االزده�ار والكس�اد تبّين 
أنها خزعبالت، أيضاً. بعد مرور 
المصرفيون  أعوام، عاد  س�بعة 
مرة أخرى لالحتفال. على وجه 
العم�وم، اس�تطاعوا النجاة من 
العق�اب. لكن هذا ل�م يكن حظ 
السياسيين الذين آمنوا بالدعاية 
الخاصة به�م وتقّبلوا سياس�ة 
عدم التدخل � لمجموعة إجماع 
أنه�ا نهاي�ة  واش�نطن � عل�ى 
التاري�خ. الرأس�مالية نجت من 
االنهيار، لكن على حساب انهيار 

الحاكم�ة. يذكر  الثق�ة بالنخبة 
مركز بيو لألبحاث في الواليات 
ُخم�س  م�ن  أق�ل  أن  المتح�دة 
األمريكيين يثقون بأن الحكومة 
في واش�نطن “س�تفعل الشيء 
الصحيح” ف�ي األوقات كافة أو 
معظمها. عندما سأل مركز بيو 
السؤال أول مرة في عام 1958، 
ثالثة أرب�اع األمريكيين وضعوا 
كان  بالسياس�يين.  ثقته�م 
انكماش الثقة أكثر وضوحاً بين 
الذي�ن يميلون للحزب  الناخبين 
الجمهوري. فهناك تكُمن معظم 
التفسيرات للجاذبية التي ال ُيمكن 
تفس�يرها خالفاً لذلك لش�خص 
مثل دونالد ترامب. دائماً ما كان 
األوروبيون أكث�ر ميالً من أبناء 
لوضع  األمريكيي�ن  عمومته�م 
الثق�ة بالحكوم�ة، لكن نس�بة 
الناخبين في االتح�اد األوروبي 
الذي�ن “يميلون للثق�ة” بالقادة 
تبل�غ  الوطني�ة  والبرلمان�ات 
أق�ل من الُثل�ث. بعب�ارة أخرى، 
“يوروباروميتر”  اس�تطالعات 
الُمنتظم�ة ُتظه�ر أن أكث�ر م�ن 
وكثي�ر  ُمتش�ّككون،  الُثلثي�ن 
منهم متش�ككون بعم�ق، فيما 
يسمعونه من الطبقة السياسية 
الراس�خة. تفككت السياسة، ما 
وضع األحزاب الوس�طية تحت 
الضغ�ط. ربم�ا ألنه يت�م النظر 
المديري�ن  باعتباره�م  إليه�م 
األكثر كفاءة القتصاد الس�وق، 
أصبح الذين على يمين الوس�ط 
أفضل قلي�اًل من الذي�ن يميلون 
إلى اليس�ار. كان�ت العولمة منذ 
فترة طويلة المصدر لزيادة عدم 
المس�اواة. تراكم�ت مكافآته�ا 
على نحو غير متناس�ب في فئة 
أغنى 1 في المائة من الس�كان. 
كال  عل�ى  المتوس�ط  الدخ�ل 
جانب�ي المحيط األطلس�ي كان 
راكدا منذ الثمانينيات. سياسياً، 
يكس�بون  الذي�ن  المصرفي�ون 
الماليي�ن م�ن المعام�الت غير 
الُمجدية اجتماعياً، والمسؤولون 
الش�ركات  ف�ي  التنفيذي�ون 
الذين يدفعون ألنفس�هم حسب 
له  رغبتهم كان أم�راً يمكن تحمُّ
االقتص�ادات  كان�ت  عندم�ا 
الغموض  أزال  االنهي�ار  تزدهر. 
لُيظه�ر أن�ه، بالنس�بة لمعظ�م 
الناس، أي ش�يء ُيصبح معولماً 
هو مص�در النعدام األمن الحاد. 
ف�ي أوروبا تضّخم�ت الضغوط 
تحقي�ق  ف�ي  الفش�ل  بس�بب 
توازن بين التقش�ف والتضامن 
داخل المش�روع نصف الُمنتهي 
للعملة االقتصادية، وفي اآلونة 
األخيرة، بسبب موجة الالجئين 
الش�رق  وي�الت  م�ن  الفاّري�ن 

اإلرهابية  الهجم�ات  األوس�ط. 
في باري�س أّدت إل�ى المخاوف 
نفسها. ال أحد ينبغي أن يتفاجأ 
من أن الش�عبويين من اليس�ار 
واليمي�ن لديهم جمه�ور ُمتقّبل 
عندما يتعّهدون بإغالق األبواب 
أم�ام العالم الخارج�ي. مع ذلك 
كراهية لوبان وأمثالها لألجانب 
كريه�ة بالق�در نفس�ه. كذل�ك 
ُتمّث�ل  الموع�ودة ال  العالج�ات 
باس�تثناء كونها عالجات  شيئاً 
ب�ال قيمة. حت�ى ال�دول األقوى 
ال تس�تطيع أن تك�ون الخب�راء 
االقتص�ادي  لألم�ن  الوحيدي�ن 
لك�ن  لمواطنيه�ا.  والم�ادي 
الالف�ت للنظ�ر هو العم�ق الذي 
توّغ�ل إلي�ه العداء. اليس�اريون 
إدان�ة  ف�ي  وحده�م  ليس�وا 
الظل�م المزع�وم م�ن العولمة. 
األوروبي  لالتح�اد  الُمناهضون 
الذين يميلون إلى اليمين والذين 
ُيريدون م�ن بريطاني�ا مغادرة 
االتحاد األوروب�ي يقولون إنهم 
يحارب�ون “الش�ركات الكبي�رة 
والمصارف الكبيرة والسياس�ة 
أنجي�ال  تعلّم�ت  الكبي�رة”. 
ميركل أنه ال توجد س�وق ُتذكر 
الُمستشارة  الُشجاعة.  للواقعية 
األلماني�ة هي القائ�دة الوحيدة 
الت�ي تحتل مكان�ة مرموقة في 
أوروب�ا. لكن إثارته�ا لموضوع 
القي�م األوروبي�ة ف�ي الترحيب 
جل�ب  الس�وريين  بالالجئي�ن 
التآمر، بدالً من االستحسان، بين 
زمالئها في الحزب الديمقراطي 

المسيحي. 
المؤسس�ات  ق�ادة  معظ�م 
يأمل�ون أن ت�ؤدي ع�ودة النمو 
مع�دل  وانخف�اض  الُمس�تدام 
البطال�ة، ف�ي نهاي�ة المط�اف، 
إلى جع�ل االقتصاد والسياس�ة 
غي�ر  ُمح�اذاة  إل�ى  يع�ودان 
مس�تويات  ارتف�اع  منتظم�ة. 
سُيس�اعد،  بالتأكي�د  المعيش�ة 
لك�ن االس�تياء أعمق م�ن ذلك. 
السياس�يين  عل�ى  ي�زال  وال 
تفس�ير كيفية تحقيق االرتباط 
أج�ل  م�ن  ليعم�ل  االقتص�ادي 
الطبق�ة المتوس�طة. القومي�ة 

تزدهر على مشاعر اللبس. 
التاس�ع عش�ر  الق�رن  ف�ي 
مارك�س  كارل  جل�س  عندم�ا 
وفريدريك إنجيل�ز لكتابة البيان 
الش�يوعي، كانت لديهم�ا أيضاً 
آمال كبيرة في العولمة. تصّورا 
أن تفكي�ك الح�دود الوطنية من 
ش�أنه أن يفت�ح الطري�ق أم�ام 
الثورة العالمية. لكن خاب أملها 
بقس�وة. العولم�ة ُيمك�ن على 
األرج�ح أن تكون فق�ط بمثابة 

القابلة للقومية.



تقابل الج�اران ريال مدريد ورايو 
فايكانو يف 16 مواجهة يف الدوري 
اإلس�باني لكرة القدم، عىل ملعب 
برنابي�و«،  »س�انتياجو  األول 
وكانت الخس�ارة الوحيدة للفريق 
امللكي أم�ام ج�اره املدريدي يوم 
21 يناير/كان�ون ثان عام 1996، 
س�ببا يف إقالة امل�درب األرجنتيني 
للري�ال حينئذ، خورخ�ي فالدانو، 

من منصبه.
املب�اراة  يف ه�ذه  راي�و  وانت�ر 
بنتيج�ة )1-2( وأح�رز الهدف�ن 
الربازييل جيلرمي، يف إطار الجولة 
الثاني�ة والعرشي�ن لليجا ملوس�م 
1995-1996، وه�و ما اس�تدعى 
اجتماعا طارئا إلدارة ريال مدريد 
بقيادة لورينزو س�انز، وقررت يف 
النهاي�ة إقال�ة خورخ�ي فالدانو 

وطاقمه املساعد.
امللك�ي  الفري�ق  كتيب�ة  وكان�ت 
تض�م وقته�ا أس�ماء ب�ارزة مثل 
ريدون�دو  فرنان�دو  األرجنتين�ي 
واملهاجم التشييل إيفان زامورانو 
الودروب  ماي�كل  والدنمارك�ي 
واملهاجم الصاع�د، حينئذ، راؤول 

جونزاليس.
وتس�ببت هذه الخسارة يف ابتعاد 
ري�ال مدريد عن املتص�در والجار 
التقليدي، أتلتيكو الذي فاز باللقب 
يف النهاي�ة، بف�ارق 16 نقطة و9 

نقاط خلف برشلونة.
وبعد م�رور نحو ع�رشون عاما، 
ينتظ�ر رايو، ال�ذي يعيش موقف 
املوس�م  ه�ذا  الليج�ا  يف  صع�ب 
باحتالل�ه املرك�ز الثام�ن ع�رش، 
قل�ب الطاولة عىل ري�ال مدريد يف 
عق�ر داره، خاص�ة، وأن أي خطأ 

يف ه�ذه املباراة قد يطيح برافائيل 
بينيتيز من عىل مقعد املدير الفني 

للمريينجي.
الف�رة  خ�الل  األح�داث  وألق�ت 

املاضي�ة بظالله�ا ع�ىل األج�واء 
داخل النادي الس�يما بعد الخروج 
املهن من كأس امللك بخطأ إداري 
بع�د إرشاك الع�ب موق�وف خالل 

مب�اراة ذه�اب دور ال��32 أم�ام 
قادش، فضال عن الهزيمة األخرية 
يف الليجا أمام فياريال والتي أبقت 

الفري�ق يف املركز الثالث 

وبف�ارق 5 نق�اط ع�ن رشيك�ي 
الص�دارة برش�لونة واألتلتي عىل 

الرتيب.
وف�از ري�ال مدري�د ع�ىل ج�اره 

زيارات�ه  أوىل  يف  املدري�دي 
بنتيجة  برنابي�و«  ل�«س�انتياجو 
كب�رية )5-2(، ثم واص�ل الفريق 
امللك�ي انتصارات�ه يف املواجه�ات 

الثالث�ة التالية عىل نف�س امللعب، 
ولك�ن أبرزه�ا كان بنتيجة ثقيلة 
)7-0( يوم 7 فرباير/ش�باط عام 

.1980
ويف موسم 1992-1993 ، استطاع 
فايكان�و اقتن�اص أول نقط�ة له 
يف عق�ر دار املريينج�ي بالتع�ادل 
اإليجاب�ي )1-1( وكان ذلك يف يوم 

9 مايو/آيار عام 1993.
ري�ال  انت�ر   ،1996 ع�ام  ويف 
أح�رزه  نظي�ف  به�دف  مدري�د 
املهاجم األسطوري للفريق راؤول 
جونزالي�س عندم�ا كان اإليط�ايل 
فابي�و كابيلو ي�رشف عىل تدريب 
الفريق، وهو املوس�م الذي ش�هد 

هبوط رايو للدرجة الثانية.
ويف موسم 2000-2001 ، استطاع 
راي�و بقي�ادة امل�درب املخ�رم 
خوان�دي رام�وس اقتناص نقطة 
م�ن براثن الريال ال�ذي كان يتوىل 
دي�ل  فيس�نتي  وقته�ا  تدريب�ه 
الفري�ق  بوس�كي، وف�از وقته�ا 

امللكي بلقب الليجا.
وكانت هذه آخر زيارة يتمكن فيها 
الجار املدريدي من تحقيق نتيجة 
إيجابية عىل ملعب الربنابيو، حيث 
إن الزيارات السبعة التالية لم تكن 
ناجح�ة وش�هدت تفوق�ا واضحا 

ألصحاب القميص األبيض.
يذك�ر أن راي�و فاييكانو س�يحل 
ضيفا عىل ريال مدريد اليوم األحد 
عىل ملعبه »س�انتياجو برنابيو« 
ضم�ن مباري�ات الجول�ة ال��16 
ل�دوري الدرج�ة األوىل اإلس�باني 

لكرة القدم »الليجا«.
ويحت�ل املريينج�ي املرك�ز الثالث 
برصيد 30 نقطة بينما يقبع رايو 
يف املركز الثام�ن عرش برصيد 14 

نقطة.

اليوم.. بينيتيز يسعى لتجنب مصري فالدانو يف مواجهة فايكانو
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المستقبل العراقي/ عادل الالمي

مييس: كرة القدم ليست كل يشء يف حيايت
 

ق�ال النجم األرجنتين�ي ومهاجم 
برشلونة اإلس�باني، ليونيل مييس، 
إن مواطن�ه دييجو مارادونا هو أكثر 

من ألهمه يف كرة القدم.
وتح�دث »الربغ�وث« املرش�ح ه�ذا 
الع�ام بقوة للف�وز بجائ�زة الكرة 
الذهبي�ة كأفضل الع�ب يف العالم، 
يف  الخامس�ة  للمرة 
ه  ر مش�وا
ما  دائما 

س�تمتع  أ
ك�رة  بلع�ب 
إذا  أعلم  القدم، ال 
كان هذا هو رس النجاح  
أم ال. لكن نعم أعلم أن كرة القدم هي أكثر 
ما تمتعني وسأواصل محاولة االستمتاع 

بها قدر املستطاع«.واش�ار عن نصيحته 
لعش�اقه م�ن أش�بال ك�رة الق�دم قال: 
»أنصحهم باالستمتاع، بدون ضغوط وأن 
يعلموا قبل كل يشء أن كرة القدم لعبة«.

وح�ول تقييم�ه أله�م عن�ارص الرياضة 
س�واء املوهب�ة أو العمل أو ال�ذكاء داخل 
امللع�ب انا أت�درب بقوة طوال األس�بوع، 
بهدف االس�تعداد بدنيا لتحقيق ما أسعى 
إلي�ه يف املب�اراة. أحيان�ا ال تس�ري األمور 
بالش�كل املريض داخل امللع�ب واملختلف 
عما تتدرب عليه. فظروف املباراة تختلف 
ع�ن التمرين«.وب�ن أن�ا أنام مث�يل مثل 
أي ش�خص. ال أرتبط إىل ه�ذا الحد بكرة 
الق�دم. ألع�ب عندما يتعن ع�يل أن أفعل 
ذلك بش�كل مهني وأيض�ا عندما أرغب يف 
االس�تمتاع مع أصدقائ�ي. لكني أؤكد أن 
ك�رة الق�دم ليس�ت كل يشء يف حياتي«.

واوضح عن أس�باب عشق املالين له 
مثلما هناك مهنيون كبار ينقذون 

حي�اة اآلخري�ن أو يصنع�ون 
أش�ياء تجعلنا نعيش بشكل 

أفض�ل، فأنا ُق�در يل أن ألعب ك�رة القدم 
لك�ي يس�تمتع اآلخ�رون بمش�اهدتها.. 
أش�كر الرب كثريا عىل أن جعلني هكذا«.

واعرب أحاول أن أتعايش بشكل طبيعي. 
وأس�تمتع  أخ�رج  ش�خص،  كأي  فأن�ا 
بالحياة وبأوقات الفراغ، إىل جانب أرستي 
وأصدقائي، أس�تمتع بالجوانب اإليجابية 
ملهنتي«.وختت�م  ع�ىل املس�توين املهني 
أنه�ا  كم�ا  واالجتماع�ي، 
منحتن�ي األمن. لكن 
هناك أيضا الجانب 
-ال�ذي  األرسي 
في�ه  تتدخ�ل  ال 
والذي  الرياضة- 
هام�ا  اعت�ربه 

للغاية وأسايس«.

 
استقبل وزير الشباب والرياضة عبد الحسن عبطان العبي ومدربي املنتخب 

الوطن�ي للمبارزة .وبحث عبطان مع الحارضين املش�اكل التي تواجه االتحاد 
العراق�ي املركزي للمبارزة الس�يما ان اللعبة اصبحت من االلعاب قليلة االهتمام 

يف العراق.وقدم الحارضون وصفا تفصيليا عن املشاكل التي تواجههم ومنها عدم 
وجود اماكن مخصصة لتدري�ب املنتخب الوطني اضافة اىل قلة التخصيصات التي 
ال تف�ي بالحاجة، فض�ال عن وجود العديد من ملفات الفس�اد الت�ي ادت اىل توقف 
الدوري منذ اكثر من 8 سنوات مع توقف تام لألنشطة الداخلية.من جانبه وعد وزير 
الشباب بحل جميع املشاكل التي تواجه االتحاد ومنها توفري االماكن الخاصة لتدريب 

املنتخب الوطني.

ي�ر ري�ال مدريد اإلس�باني ع�ىل إبق�اء آماله يف 
التعاقد مع روبرت ليفاندوفس�كي، مهاجم الفريق 
األول لك�رة القدم بنادي باي�رن ميونيخ األملاني يف 

الصيف املقبل.
 وبحس�ب صحيفة »آس« اإلس�بانية، فأن ريال 
مدريد يتجه نحو تكرار الس�يناريو الذي اتبعه 
باي�رن ميونيخ يف اس�تقدام ال�دويل البولندي 

من بروسيا دورتموند يف صيف 2014.
 ورف�ض الالعب وقتها الحديث عن 
االنضمام للبايرن حتى انتقل 
لألليانز أرينا يف املوسم التايل، 

وه�و م�ا يش�به تريحات�ه عندم�ا تم 
سؤاله عن االنتقال لريال مدريد.

 وقال ليفاندوفس�كي: »لن أتحدث عن 
األمر فأنا أفضل أال أقول ش�يئاً، املسألة 

ليست سهلة للنقاش«.
كارل  جه�ود  إىل  الصحيف�ة  وأش�ارت   

هاينز رومينجيه، رئيس البايرن، يف دحض 
هذه املحاوالت بالتجديد لليفاندوفس�كي الذي ينتهى 
تعاق�ده يف 2019. ويواج�ه بايرن صعوب�ة أخرى يف 
إقن�اع الالع�ب بالتجدي�د، بع�د عرض باريس س�ان 
جريم�ان 15 ملي�ون لليف�ا كراتب س�نوي لالنضمام 
إىل صف�وف األمراء، فيما ع�رض الفريق البافاري 12 

مليوًنا عىل مهاجمه من آجل التجديد.

 
لن�ادي  الفن�ي  الجه�از  افص�ح 
دوري  يف  ينش�ط  ال�ذي  الصناع�ة 
فوكس العراق�ي املمتاز بكرة القدم 
ان النادي س�يفتقد خدمات العبن 
مهمن ج�دا حت�ى انتهاء املوس�م 

الحايل بسبب االصابة.
للفري�ق  املس�اعد  امل�درب  واك�د   
ري�اض مزه�ر: ان الع�ب الوس�ط 

وقائد الفريق تيس�ري عبد الحس�ن 
ق�د تع�رض اىل اصاب�ة بليغ�ة جدا 
يف منطق�ة الرب�اط الصليبي خالل 
اح�دى الوح�دات التدريبي�ة للنادي 

االزرق«.
 واش�ار الع�ب املنتخ�ب  وال�زوراء 
»الن�ادي  ان:  اىل  والجوي�ة س�ابقا 
الصناع�ي س�يخرس جه�ود العبه 
الش�اب حس�ن عطوان ه�و االخر 
لنهاية املوس�م الحايل ايضا بس�بب 

قط�ع كام�ل بالرب�اط الصليب�ي 
خالل احدى الوحدات التدريبية 

ن�ادي  ان  يذك�ر  للن�ادي«. 
الصناعة خرس امام نادي 
)صف�ر-2(  الرشط�ة 
ضمن مواجهات الجولة 
الثانية من اياب دوري 
العراق�ي  فوك�س 

املمتاز بكرة القدم.

نف�ت الهيئة االدارية لن�ادي امانة بغداد الريايض خرب 
اقال�ة املدي�ر الفني للفري�ق احمد خلف بعد خس�ارة 
الفريق امام نادي القوة الجوية )3-1( يف اطار الجولة 
الثانية م�ن اياب دوري فوكس العراق�ي املمتاز بكرة 
القدم. واكد امن رس النادي محمد فرحان: »ال صحة 

ت�م  الت�ي  لألنب�اء 

تناقلها من قبل بعض وس�ائل االعالم املحلية حول 
اقالة املدير الفني احمد خلف«.

 واش�ار فرحان اىل ان: »خس�ارة مب�اراة ال تعني 
تقلي�ص آم�ال الفري�ق العاصم�ي باالنتقال اىل 

االدوار النهائية من الدوري املحيل«.
 يذكر ان نادي امانة بغداد يحتل املركز السادس 
يف املجموعة الثانية جامعا 14 نقطة من اربعة 

انتصارات وتعادلن وخمس هزائم.

 
 

أكد زياد ش�لباية عضو مجلس إدارة ن�ادي الوحدات األردني، 
مدير نش�اط كرة القدم بأن مجلس اإلدارة لم يتسلم حتى اآلن 
أي طلب باالستقالة من قبل املدير الفني العراقي أكرم سلمان.

وأضاف ش�لباية يف رده عىل استفسارات: حتى اآلن لم يتقدم سلمان 
باستقالته، وبالتايل فهو ما يزال مدرباً للوحدات«.

وح�ول موع�د اجتماع مجلس اإلدارة، أجاب ش�لباية: »س�يجتمع 
مجلس اإلدارة يف غضون اليومن املقبلن وس�يتم مناقش�ة كافة 

القضايا وتقييم مسرية فريق كرة القدم«.
وقال شلباية: »القرارات يف نادي الوحدات ال تصدر فردية، فهنالك 

مجلس إدارة يتكون م�ن 11 عضواً ويتم التصويت عىل أي قرار 
قب�ل اإلع�الن عنه«.وح�ول ما يت�م تداول�ه بأن هنالك أس�ماء 

مرش�حة لتدريب الوحدات كعيىس الرك وأحمد عبد القادر 
وهش�ام عبد املنع�م واملري محم�د عمر، قال 

ش�لباية: »لم نتفاوض م�ع أحد، وكيف 
لن�ا أن نتف�اوض مع م�درب وأكرم 
سلمان ما يزال يحتفظ بمنصبه«.

وختم ش�لباية: »الوحدات خرس 
أمام فريق البقعة، وهذه هي كرة 

الق�دم يف النهاي�ة، وال يوج�د أي يشء 
اس�مه مؤام�رة، فتاريخ ن�ادي الوحدات 

كان وسيبقى ناصعاً«.

الصناعة خيرس جهود عطوان وعبد احلسني
حتى هناية املوسم

أمانة بغداد ينفي شائعات إقالة
املدرب خلف

شلباية: أكرم سلامن ما يزال 
مدربا للوحدات
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ليفاندوفسكي: مسألة إنتقايل
اىل ريال مدريد ليست سهلة

عبطان يستقبل العبي ومدريب 
منتخب املبارزة



أغىل بيت يف العالـم
اش�رى ش�خص قرص معروف بإسم » 
قرص لويس الرابع العرش »، ويعترب أغىل 
من�زل يف العال�م، حيث تص�ل قيمته إىل 
300 مليون دوالر، ويقع قرب العاصمة 

الفرنسية باريس.
وبق�ي الق�رص فارغ�اً طوال الس�نوات 
ورفض�ت  مش�ر،  بإنتظ�ار  املاضي�ة 
الرشك�ة املالكة اإلفصاح عن املش�ري، 
وكذل�ك فعل�ت الرشك�ة الت�ي أدت دور 

الوساطة يف الصفقة.
الربيطانية  تليغ�راف  وأفادت صحيف�ة 
أن القرص يّضم بركتي س�باحة، واحدة 

خارجية وأخرى داخلية، وقاعة سينما، 
وملعب سكواش، وقاعات للرقص وتبلغ 
مس�احته 50 ألف مر مربع، كما يوجد 
في�ه مكتبة وقاع�ة اس�تقبال ضخمة، 
وصالون محاط بحوض أس�ماك، فضال 

عن 10 غرف للنوم.
وأشارت الصحيفة إىل اإلجراءات األمنية 
املحيط�ة بالق�رص، حيث ج�رى تركيب 
40 كامريا مراقبة يف كافة زوايا القرص، 
والت�ي يمك�ن االط�الع عليها بواس�طة 
جه�از »آيب�اد« يف أي م�كان يف العال�م، 

وذلك إىل جانب جهاز إنذار متطور.

عث�ر العلم�اء بالص�ن عىل 
مق�ربة قديمة، يقدر عمرها 
بأكثر من ألف س�نة تحتوي 

عىل 131 قرب معلق.
ورج�ح العلم�اء أن املق�ربة 
تع�ود إىل عهد س�اللة هان، 
الت�ي حكم�ت الص�ن م�ن 
أن  وتب�ن  ع�دة،  ق�رون 
الش�كل  الغريب�ة  التوابي�ت 
الخش�ب،  م�ن  مصنوع�ة 
وقد علقت م�ن خالل فتحة 
بالقرب ع�ىل عارض�ة مثبتة 

بالصخر.
كما أكد العلماء أن التوابيت 
كان�ت تعل�ق، ك�ي ال تكون 
بمتن�اول الحيوانات، لكنهم 
ل�م يف�روا كيف ت�م حمل 
هذه القبور الثقيلة إىل أماكن 
الصخور.وقد  ع�ىل  مرتفعة 
عمدت لجنة املواقع األثرية، 
إىل إدراج هذه املقربة ضمن 
املواق�ع الحضارية القديمة، 
حيث أنه�ا من أك�رب املقابر 

املماثلة التي تم إكتشافها.

  مقربة معلقة يف الصني
www.almustakbalpaper.net
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امليزان

؟؟هل تعلم
أن األفع�ى تس�مع األص�وات ع�ن طري�ق التقاط 

ذبذبات موجات الصوت بلسانها
أن س�كان العالم ي�زدادون بمع�دل مليون ونصف 

املليون كل أسبوع
أنه يف العمليات الجراحية يتم تطعيم النسج الحية 
جراحي�ا من مناط�ق أخرى من نفس الجس�م ، أو 
من جس�م توأم ثان يشبه اإلنس�ان الذي تجرى له 

العملية
أن كلم�ة »مل�اذا« يف اإلنجليزي�ة ليس�ت فق�ط أداة 

استفهام بل هي اسم لنوع من أنواع البقر
أن األول من إبريل )نيسان( يدعى عندنا كذبة إبريل 
، ويس�مى يف بريطاني�ا ي�وم الخدعة ، ويف فرنس�ا 
يوم الس�مك، ويف اليابان يوم الدمية أما يف أس�بانيا 

فيدعى بيوم املغفل
أن الح�رشات تنقل لإلنس�ان ماال يق�ل عن ثالثن 

مرضا مختلفا
أن اللسان يختلف مثل بصمات األصابع من شخص 

آلخر

يح�ب رجل هذا الربج التحدى ويس�تمتع 
بأخذ املبادرة ىف بن�اء أية عالقة عاطفية، 
عىل املرأة أن تمنح�ه اإلخالص واإلعجاب 
الذى يس�عى إليهما، وعليه�ا أن تقدم له 
الحب الرومانىس، وأن تؤك�د له دائما أنه 

أعظم حبيب. 

امرأة برج الث�ور قنوعة كل ما تطلبه هو 
اإلخ�الص واألمان�ة يمكن االت�كال عليها 
كزوج�ة وتس�تطيع أن تس�اعد الرجل ىف 
حياته، رصيحة ولكنه�ا ال تحب التالعب 

بعواطفها نهائيا. 

رجل برج الج�وزاء حنون ليس غيورا وال 
يحب التملك، ذكاؤه الحاد وعقله املتحفز 
وفكره الجياش يجعله يس�عى إىل عالقة 
عىل نفس مس�تواه الفكرى يهتم بالعقل 
أكث�ر من الجم�ال يح�ب التنوع بس�بب 

طبيعته املتقلبة. 

مول�ود برج الرط�ان ال يس�لم أرساره 
للم�رأة، غام�ض بع�ض الىشء حس�اس 
ولطي�ف كلم�ات الح�ب تلط�ف مزاجه، 
مرتب�ط بأمه كثريا ويتوقع من املرأة التى 

يحبها أن تكون مثل أمه. 

يح�ب حماية امل�رأة التى تس�تهويه ومن 
أجلها يرف�ع الجبال لكنه ىف املقابل يطلب 
منه�ا اإلعج�اب واالستحس�ان املطل�ق، 
ينجذب إىل النس�اء الجمي�الت وعىل املرأة 
املرتبط�ة ب�ه أن تك�ون ىف كام�ل أناقتها 

دائما. 

مول�ود برج الع�ذراء لن يثن�ى عىل جمال 
امل�رأة التى يحبه�ا حتى ولو كان�ت املرأة 
الوحي�دة ىف حيات�ه فه�و يع�رب ل�ه ع�ن 
حب بطريق�ة هادئة، يضح�ى من أجلها 
ويخلص لها وال يج�د أى رضورة لوصف 

مشاعره. 

ال�زواج أمر مزع�ج ىف حي�اة مواليد برج 
املي�زان ال تروق له�م فكرت�ه، ألنه يعترب 
أنه س�جن يقي�د حيات�ه، لكنه�م عندما 
يتزوجون يحرمون عق�د الزواج ويبدأ ىف 
حب رشيكه وبعد أطفاله، يحب أن تكون 

حياته مرتبة وبيته هادئا ونظيفا. 

مولود ب�رج العقرب يريد أن يكون س�يد 
املوق�ف ىف عالقت�ه العاطفي�ة ويحتف�ظ 
لنفس�ه اتخ�اذ الق�رارات الرئاس�ية أن�ه 
بحاجة إىل امرأة تشعره بقوته عن طريق 
مدح�ه والتطلع بإعج�اب، لكنه رغم هذا 

الشعور فإنه يسعى إىل الحب العاطفى 

مول�ود ب�رج الق�وس ملول بطبع�ه لذلك 
يجب أن تكون العالقة العاطفية مشوقة 
وعىل املرأة التى تود االحتفاظ بقلب رجل 
الق�وس أن تش�اركه ىف أحالم�ه وطريقة 
الت�ى  أس�فاره  ىف  ومصاحبت�ه  حيات�ه 

يعشقها

ال يح�ب العمل ضم�ن مجموعة يعش�ق 
العمل الفردى، متحمال املسئولية منفردا، 
بسبب عدم ثقته ىف أحد، ال يحب العطالت 
ويفضل العمل الدائم ويميل إىل الس�يطرة 

لكنه بارع ىف أعمال خدمة املجتمع. 

يتمت�ع بقدرة عجيبة ع�ىل تهدئة األجواء 
وترطيبها مهما توترت وأيضا عىل تهدئة 
اإلنسان العصبى وذلك يعود لسعة إدراكه 

وتفهمه العميق لخفايا األمور. 

لدي�ه ملك�ة عظيم�ة للتفرقة ب�ن الخري 
وال�رش ويس�تطيع مقاومة جمي�ع أنواع 
اإلغ�راء، رسه عمي�ق مدف�ون ىف أعم�اق 

املحيط. 

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

طبق اليوم

 o الكهربائ�ي  املوت�ور  مخ�رع   1
سحب

2 مخرع الغسالة.
3 مخرع النظارة الطبية.

4 متش�ابهان o الكل يس�عى إليه يف 
السباقات.

5 قام بهمة ونشاط o نصف نرحل.
 o 6 ش�جر معم�ر مع�روف يف لبنان

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

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

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

كرة املرضب.

الح�رارة  مقي�اس  مخ�رع   1
فهرنهايت.

2 إله الشمس والريح والخصوبة عند 
قدم�اء املرصين o مخ�رع التكييف 

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

بشدة.
4 من هم يف مستواه يف التفكري o غري 

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

موقع النزال واملنافسة )معكوسة(.

اط�راف  لرب�ط   o قلي�ال  يزي�د   6
القميص.

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

8 مخرع البندقية o مخرع فرش�اة 
األسنان.

9 املورث الحامل للصفات الوراثية يف 
األحياء o نرشب به القهوة

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

اوجد الكلمة املفقودة

املقادير:
2 كوب ونصف دقيق 

1 ونصف كوب دقيق سميد 
معلقه كبريه سكر 

معلقتن خمريه 
معلقه بيكنج بودر 

كوب زيت 
مقادير الحشو: 

4 معالق قرفه مطحونه كبريه 
كوب ونصف سكر 

نصف كوب مياه
طريقة تحضري الحجازيه االسكندرانى

1. اخلطى الدقيق بدقيق الس�ميد والخمريه 
والبيكن�ج ب�ودر والخمريه ومعلقه الس�كر 
والزي�ت واعجنيه�ا وان احتاج�ت العجين�ه 
مي�اه ضيف�ى برشط تك�ون نف�س عجينه 

البسبوسه.
2. ااقسمى الخليط نصفن وادهنى صنيه 26 
زيت وافردى فيه�ا نصف الخليط واضغطيه 
بايدك. حرضى الحشو احرضى طبق وضعى 
به القرفه والسكر واملاء واعجنيهم وافرديهم 
فالصنيه عىل نصف العجينه ثم ضعى فوقها 
نصف العجينه االخرى وافرديها عىل الحشو 

واعمىل شكل بالشوكه فوق الوش.
3. دخليه�ا ف�رن 180 حت�ى يصب�ح لونه�ا 

ذهبى رائع وبالف هنا.

احلجازية االسكندراين

معلومات  عامة

فوائد السمسم
مضاّد للّرطان. 

ش�ط العرب يحتوي عىل األقّل سبعة مرّكبات 
مخّففة لأللم. 

شط العرب لتخفيف القلق. 
شط العرب ألمراض اللثة واألسنان. 

يساعد يف تخفيف الكولسرول و يمنع تصلّب 
الرّشاين. 

يس�تخدم كمل�ن للجهازالهضم�ي وتخفيف 
اإلمساك. 

معالج�ة ع�دم وض�وح الروئي�ة و ال�ّدوار و 

الّصداع. 
عالج لحساسية الجلد. 

شط العرب تهدئيه األعصاب وتسكن التوتر. 
لتدليك الجسم بسبب صفاته الخاّصة . 

للصح�ة العام�ة والرش�اقة وجم�ال البرشة 
والشعر. 

يس�تخدم كحامي للبرشة من أشعة الشمس 
الحارقة. 

يستخدم يف حالة اآلالم املصاحبة للحيض. 
لتسكن الجفاف أثناء سّن اليأس.

املقص اجليني

من هنا وهناكمن نوادر العرب

حسني الساعدي

• حرض قوم إىل الجاحظ فحرض إليهم غالمه 
فسألوه عن سيده فأجابهم: 

إنه يف الدار
فقالوا: وماذا يصنع ؟

فقال إنه يكذب عىل ربه !
فقالوا له وكيف ذلك ؟

فقال:إنه نظر يف املرآة ملّيا ثم قال :
أحمدك ربي ألنك صورتني جميالً ! 

• -أتى رجل إىل الشعبي فقال : ما اسم امرأة 
ابليس ؟ فقال : ذلك ُعرس ما َشهِدُته .!! 

• كان أح�د الحمقاء يس�وق ع�رشة حمري، 
فركب واح�داً منها وعدها، فإذا هي تس�عة 
حمري، فنزل وعدها ف�إذا هي عرشة، فقال: 
أميش وأركب حمار خري من أن أركب وأخر 

حم�اراً، فمىش حت�ى كاد أن يهلك إىل أن بلغ 
قريته. 

• رسق إعراب�ي رصة فيها دراه�م، ثم دخل 
املس�جد يص�ي، وكان اس�مه م�وىس، فقرأ 
اإلم�ام اآلي�ة: »وما تل�ك بيمينك ي�ا موىس« 
فقال اإلعراب�ي: والله إنك لس�احر، ثم رمى 

الرصة وهرب.

األمريكية،  اختارت مجل�ة “س�اينس” 
الخمي�س، املقص الجين�ي الذي طوره 
التش�وه  لع�الج  محاول�ة  يف  العلم�اء 
الجيني، كأكرب وأبرز إنجاز علمي أحدث 

نقلة نوعية علميا للعام 2015.
وتستطيع هذه التقنية التي أطلق عليها 
العلماء اسم “كريسرب” التدخل يف تغيري 
املجموع الجيني لجميع الكائنات الحية 
ب�دءا م�ن البكري�ا والنب�ات والحيوان 

وصوال إىل اإلنسان، وذلك بشكل فعال.
وبينما كان العلماء يضطرون يف السابق 
لتطوي�ر أدوات متخصص�ة م�ن أج�ل 
إحداث تغ�ري جيني بعينه، ف�إن تقنية 

“كريس�رب” تس�تخدم نفس “املقص” 
باإلضافة إىل جزأين بس�يطن يف العثور 
عىل موض�ع بعينه من الحمض النووي 
به�دف التدخ�ل إلصالح�ه. وش�اركت 
إيمانويل�ه ش�اربنتري الت�ي عين�ت منذ 
أكتوب�ر امل�ايض مدي�رة معه�د ماكس 
بالنك األملاني لألحي�اء املعدية يف تطوير 

هذه التقنية.
ويس�تطيع الباحث�ون ع�رب اس�تخدام 
جين�ات  م�ن  التخل�ص  “كريس�رب” 
واستبدال جينات س�ليمة محل جينات 
معّطل�ة يف الحمض الن�ووي أو إضافة 

مقاطع جينية جديدة لهذا الحمض.

عـامـوي

افـقـي

بدون تعليق
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مس���احة لل���رأي

بحث حديث خفيف الظل يؤكد عىل أن الشعور بالتعاسة والقهر ال يسبب 
الوفاة فإذا كنت تشعر بالحزن وأدمنت القهر، فربما يغري هذا الخرب الظريف 
من لون مزاجك الرمادي وطريقتك الفريدة يف االستمتاع بأحزانك وإحباطاتك 
من دون خوف م�ن نتائجها الوخيمة. عىل مدى عقود، خَدعنا بعض األطباء 
وهم يزينون لنا فوائد الش�عور بالرضا والس�عادة ومدى فاعليتهما يف إطالة 
أعمارن�ا. واآلن، يعكف باحثون يف جامعة أوكس�فورد الربيطانية عىل تقيص 
الدوافع التي جعلت هؤالء األطباء ينجحون يف خداعنا كل هذه املدة من دون 
أن يش�عروا بالخجل، وع�دا ذلك، فإنهم )أي األطب�اء( خلطوا األمور وقطعوا 
حبال املنطق بني النتائج واألس�باب، بمعنى أنهم لم يحس�موا الجدل بعد بني 
أن ي�ؤدي املرض إىل الش�عور بالتعاس�ة والقهر، أو أن التعاس�ة والقهر هي 
الت�ي تؤدي إىل املرض وثم املوت. هذا التقاطع يف األفكار تم تفس�ريه مؤخراً 
بمجه�ود علماء ش�باب، أكدوا ع�ىل أن القه�ر والحزن قد يدفع�ان باملرء إىل 
االس�تهتار بنظام حياته الصحي حيث يلجأ بس�ببهما إىل اإلفراط يف التدخني 
وتعاط�ي الكحول واالبتعاد عن تناول الطعام الصحي، وبهذا تتدهور صحته 
تماما، األمر الذي يعّجل بنهايته وإن من دون هذه الخطوات )االنتحارية( لن 
يحدث املوت. وهكذا، فإن نقطة الخ�الف الجوهرية تتعلق بالعالقة املبارشة 
والفورية بني الشعور بالتعاسة واملوت، أي أنه خالف يتعلق بماهية الحشوة 
التي تمأل الفراغ الواقع بني االثنني. من هذه الزاوية الحادة، يبدو األمر معقدا 
إىل حد ما، لكن العقدة يمكنها أن تحل إذا نجحنا يف تطبيق النظرية عىل أرض 
الواقع، فهناك أنواع ال حرص لها من القهر ومنها؛ القهر النفيس واالجتماعي 
والس�يايس والعاطف�ي كم�ا أن هن�اك درج�ات متفاوتة من القه�ر بعضها 
ي�ؤدي إىل امل�وت وبعضها ال ي�ؤدي إىل يشء، وهناك ضحاي�ا أكثر عرضة من 
غريهم للقهر الواقع عليهم من أش�خاص أعىل منهم يف املرتبة س�واء تمثلت 
هذه املرتبة بالس�لطة السياس�ية أو املنصب الديني أو الس�لّم االجتماعي أو 
الحق�ارة. عندما يحل�م الطفل الفقري، مثالً، باقتناء لعبة وال يس�تطيع إليها 
س�بيالً يصاب بالقهر العاطفي، وهو ش�عور مزع�ج ال يفارقه حتى بعد أن 
يكرب وتتس�ع دائ�رة أحالمه ودوائر حرمانه وهذا نوع م�ن القهر ال يؤدي إىل 
املوت يف الغالب، أما األب الذي ال يجد قوت أرسته وتغلق يف وجهه أبواب العمل 
الرشي�ف فيصاب بنوع م�ن القهر االجتماعي وهو ش�عور بالعجز والدونية 
قلما يبارحه. وبالطبع ال يتس�بب هذا القهر يف موت األب ألن الفقر سيمنعه 
من زيادة معدل التدخني وتعاطي الكحول واالستمتاع بوجبات طعام دسمة، 
لك�ن األم�ر يختلف مع األم التي تفقد فلذة كبدها يف س�احات معارك وهمية 
حيث يتحول القهر هنا إىل ألم مزمن ال شفاء منه. أما املوت فيصفعها يف كل 
لحظ�ة تداعب فيها مخيلتها صورا من املايض حني كان حضنها رسيرا للولد 
الراقد تحت الرتاب، وهذا النوع من املوت عادًة ال يتم تداوله يف مختربات البحث 
النف�يس لكونه يقع خارج إطار املنطق. بي�د أن هناك نوعا آخر من القهر لم 
يتحقق منه الباحثون )األكس�فورديون( جيداً؛ وهو القهر الذي يتسبب فيه 
السيايس الذي يرضب الناس فيبكي ويسبقهم إىل ساحات التظاهر ليشتكي 
عىل نفسه، ولعل املس�افة االفرتاضية التي تباعد بني اإلصابة بهذا النوع من 
القهر الس�يايس واملوت الرسيري، تشبه كثرياً املس�افة الواقعة بني رصاصة 
تخرج من مس�دس جالد وجسد سجني محكوم باإلعدام، حيث تأتي رسيعة 

ساخنة وحاسمة تشبه شهقة مكتومة.

يع�اب علينا، نحن املهتمني بالش�أن الثقايف يف بالد العرب 
والغ�رب، انش�غالنا بالتعري�ف بالكت�ب ونقده�ا، ومتابعة 
األح�داث الثقافي�ة، والحديث عن الفك�ر واملفكرين، يف وقت 
تش�هد في�ه األقطار العربي�ة، وحتى الغربية، ه�زّات عنيفة 
ته�ّدد الفرد يف وجوده نفس�ه، ما يوهم بأنن�ا نعيش خارج 
اللحظة التاريخية، أو أنن�ا ال نويل األحداث املرعبة اهتمامنا، 
ب�ل نوثر عليها أش�عارا وقصصا وروايات، تنه�ل من الواقع 
ال محال�ة، ولكنها ليس�ت الواق�ع املّر الذي نراه ونلمس�ه يف 
معيش�نا اليومي، الطافح بالفظائع، أو نخرّي عليها مجادلة 
أف�كار بعيدة ع�ن هموم الناس ومش�اغلهم يف ه�ذه الفرتة 
بال�ذات. أي أننا، بعبارة أخ�رى، نرفض توجيه أنظارنا إىل ما 
يج�ري من تحوالت رهيبة، ونتله�ى بأمورنا الخاصة، تماما 
كأرخمي�دس الذي تقول األس�طورة إن جنديا قتله، ألنه كان 

غارقا يف حساباته، ولم يسمع أن العدّو احتل املدينة.
ه�ذا املوقف من نش�اطنا مردود عليه لس�ببني اثنني عىل 

األقل:
أولهما أن ذلك قدرنا، ودورنا الذي ال يمكن أن نتخىل عنه، 
إال إذا قبلن�ا بتخ�ي فئات املجتمع كافة عن نش�اطها املعتاد 
يف ش�تى مجاالت الحياة، عند أول رّج�ة. والتاريخ ينبئنا بأن 
الكّتاب لم يهجروا الكلمة حتى يف أحلك الظروف إّبان الحروب 
الطاحنة، ش�أنهم يف ذلك شأن أهل الحرف والصنائع، وسائر 
املنظومة التي تواصل تأمني سنن الحياة. ومن ثّم فانشغالنا 
بالفك�ر واألدب والثقاف�ة ال يعن�ي انش�غالنا عّم�ا يجري يف 
أوطاننا، وإنما هو حرص منا عىل تقديم يشء آخر، غري أخبار 
النزاع�ات والحروب الت�ي تمأل صفحات الجرائد وشاش�ات 

التلفزيون واملواقع االجتماعية عىل شبكة اإلنرتنت.
وثانيه�ا، وهو األهم، إيماننا بأن الثقافة هي خري س�الح 
نناجز به تلك القوى الظالمية التي تعادي الفن واألدب والفكر 
واملوس�يقى والنحت والس�ينما، وتحرق الكتب يف الس�احات 
العام�ة ع�ىل غ�رار الن�ازي غوبل�ز، أو تتخذ م�ن تحريمها 
اس�ما لها، كتنظيم “جماعة أهل الّس�ّنة للدع�وة والجهاد” 
يف نيجريي�ا التي صارت تعرف ببوكو ح�رام )ومعناه حرفيا 
الكت�ب حرام(. فالثقافة، إنتاج�ا وإقباال ومتابعة، تكتيس يف 
هذا الظرف بالذات شكَل مقاومة ضّد دعاة الجهل والتخلف، 
وض�ّد أعداء الحياة. ولو نقلع عن ممارس�تها فس�وف نمّهد 
الس�بيل ملا يس�ميه أوليفي�ي روا: الجهل املق�دس، ذلك الذي 
ترّوج�ه جماعات س�لفية جهادية تكّفر الفك�ر بنّية تجهيل 
الن�اس، حتى يس�هل احتواؤه�م وإخضاعه�م أليديولوجيا 
كلياني�ة تمّج�د القت�ل وتتل�ف كل ما ل�ه عالق�ة بالحضارة 

اإلنسانية.
تق�ول حّنا أرن�دت يف كتاب “أص�ول التوتاليتارية”: إن يف 

. فراغ الفكر يندرج الرّشّ

أبو بكر العيادي 

عقدة أرمخيدس

طرح�ت كربي�ات األس�واق واملح�ال 
التجاري�ة يف بغداد أنواعا فاخرة ومميزة 
م�ن هدايا أعي�اد املي�الد املجي�د ورأس 
الس�نة امليالدية، فيما ركزت الس�لطات 
العراقية أكرب شجرة ملونة مزّينة وسط 
حديقة الزوراء قبل أسبوعني من انطالق 

أعياد امليالد وبدء العام الجديد.
وتع�ج األس�واق الك�ربى واملح�الت 
التجارية بأنواع ممي�زة من هدايا أعياد 
امليالد، فيما رشعت محال أخرى ومطاعم 
ومتاج�ر وس�احات عام�ة وواجه�ات 
العمارات العالي�ة يف نرش الزينة وتثبيت 
أش�جار أعي�اد املي�الد ومجس�مات بابا 
نويل، استعدادا الستقبال موسم األعياد 

والعام الجديد.
وقال به�اء الس�امرائي )48 عاما(، 
صاحب متج�ر يف بغداد، “تش�هد هدايا 
أعي�اد امليالد إقباال كب�ريا من األهايل منذ 
وقت مبكر وهناك رغب�ة يف اقتناء أنواع 
مميزة منها وبأحجام صغرية وكبرية”، 
مضيف�ا أن “األس�عار متفاوتة واإلقبال 

واسع.
وألول م�رة يف الع�راق قام�ت أمان�ة 
بغداد برتكيز أكرب شجرة ألعياد امليالد يف 
مدينة ألعاب وحديقة الزوراء بطول 25 
مرتا وتم تزيينها بأنواع مميزة من مواد 
اإلن�ارة امللون�ة واألج�راس وبمنظوم�ة 
حديث�ة ع�ىل غ�رار م�ا يج�ري يف دول 
العالم يف مش�هد يعكس رغبة العراقيني 

يف مش�اركة العال�م هذه املناس�بة رغم 
قس�اوة الوضع األمني واش�تداد القتال 
مع تنظيم داعش يف مس�احات واس�عة 

من أرض العراق.
ورشع�ت األمان�ة يف إن�ارة وتزي�ني 
ش�ارع الزيت�ون القري�ب م�ن حديق�ة 
الزوراء بألوان زاهية ونرش عربات الثلج 
السحرية، كأحد تقاليد املناسبة وتوزيع 
الهداي�ا عىل األطف�ال الذين س�يزورون 

الحديقة خالل احتفاالت أعياد امليالد.

وقال�ت املوظف�ة أس�يل أحم�د )25 
عاما( “أهم ما يميز املناس�بة هو تبادل 
الهداي�ا وقض�اء ليلة س�عيدة مع األهل 
واألحب�اب عىل مائ�دة طع�ام يف املنازل 
ألن�ه ال توجد أماكن ترفي�ه لقضاء ليلة 
امليالد بسبب الوضع األمني وتداعياته”. 
وأضافت “نأمل يف أن يكون العام الجديد 
عام خري وسعادة وأمان وعودة النازحني 
إىل منازله�م الت�ي فروا منه�ا خوفا من 

العنف وأجواء القتال”.

الكنائس واألديرة يخيم عليها الحزن 
ألنها غري قادرة ع�ىل إحياء احتفاالتها، 
بس�بب هجرة اآلالف من املس�يحيني إىل 

خارج البالد
وارتدت املح�ال التجارية يف ش�وارع 
الك�رادة واملنصور وفلس�طني والربيعي 
والحارثي�ة ببغ�داد حل�ة جدي�دة طغت 
مطابق�ة  املي�الد  أعي�اد  هداي�ا  عليه�ا 
ملثيالته�ا يف دول متقدم�ة، حي�ث يقبل 
عليها األهايل بش�كل كبري لتزيني املنازل 

العائلية  وتهيئة متطلب�ات االحتف�االت 
بهذه املناسبة، أين تتجمع العائالت عىل 
موائ�د فاخ�رة رغم الحال�ة االقتصادية 

الصعبة التي تعيشها البالد.
ورشع�ت رشكات ومكات�ب الس�فر 
والسياحة يف اإلعالن عن رحالت سياحية 
إىل مناطق ش�مايل الع�راق ودول الجوار 
لقضاء ليلة امليالد وحضور حفالت كبار 
الفنانني العراقيني والعرب التي س�تقام 
هناك، فيما تستعد القنوات التلفزيونية 

املحلي�ة لعرض برام�ج ترفيهية خاصة 
باملناسبة .

ورغم اتساع دائرة االبتهاج يف شوارع 
بغداد إال أن الكنائس واألديرة املس�يحية 
تخي�م عليها األح�زان ألنها غ�ري قادرة 
عىل إحي�اء احتفاالتها أس�وة بنظريتها 
يف دول العالم بس�بب هج�رة اآلالف من 
املس�يحيني إىل خارج الب�الد وعدم توفر 
األجواء املناس�بة إلحياء مراس�م قداس 
منتص�ف الليل، لكن هذا ال يمنع الباقني 
منه�م يف بغ�داد م�ن إقام�ة احتف�االت 
بسيطة ومقترصة عىل األهل واألقارب .

وقال رجل الدين املس�يحي شليمون 
وردوني “ستكون لنا احتفاالت بسيطة 
وس�تقترص عىل مراس�م روحية وصالة 
ودعوات إىل أن يعم األمن والسالم العراق 
وُت�زال ه�ذه الغم�ة ع�ن العراقي�ني”. 
وأضاف “بالتأكيد الظروف التي تعيشها 
أج�واء  ع�ىل  بظالله�ا  س�تلقي  الب�الد 
احتفاالتن�ا لكن هذا ال يمن�ع من إحياء 
املناس�بة ألن ش�عب العراق ش�عب حي 
ويحب الس�الم واالس�تقرار وستتصاعد 

دعواتنا لحماية العراق من األرشار”.
ويأم�ل العراقي�ون يف أن يكون العام 
الجدي�د عام أمن واس�تقرار يتوج بطرد 
تنظيم الدولة اإلسالمية داعش من كافة 
امل�دن العراقية، وأن يعم الس�الم ربوعه 
ويع�ود النازح�ون إىل دياره�م للعي�ش 

بأمان واستقرار.

بغداد ترتدي حلة اعياد امليالد

 اكتش�ف مرصد هاب�ل الفضائي يف كوكب�ة أوريون 
نجما غريبا يبعث بُحزم من املادة املضيئة تشبه السيوف 

الضوئية التي شاهدناها يف فيلم »حرب النجوم«.
والتق�ط هابل صورا فوتوغرفي�ة لنجم غريب حديث 
الوالدة أطلق عليه اس�م » HH 24 » وإنه يبعد عن أرضنا 

1350 عاما ضوئيا.
» HH 24 » عب�ارة ع�ن »جنني« نج�م يمتص حاليا 
الغاز من قرص غازي سيش�كل فيم�ا بعد كواكب دائرة 
حوله. والرسع�ة الهائلة للدوران تجعله يقذف جزًءا من 
غازاته عىل ش�كل ُح�زم رفيعة مضيئة للم�ادة الطائرة 

برسعة عالية جدا.
وق�ال العلم�اء أن قوة تلك التي�ارات الغازية يجب أن 

تزي�د بمقدار ع�رشات األضعاف عن الق�وة املدمرة التي 
امتلكها النجم القاتل يف فيلم »حرب النجوم«.

وتولد حركة تلك الُح�زم املضيئة موجات ضاربة من 
ش�أنها تس�خني الغاز املحي�ط بها حتى بضع�ة ماليني 
درج�ة مئوية، األمر الذي يجعل الس�ديم ال�ذي يقع فيه 

نجم » HH 24 » مرئيا ملرصد »هابل« الفضائي.
وتبنّي الصور الفوتوغرافية التي التقطها هابل أيضا 
بقعا س�اطعة أخرى، وهي نجوم فتية تش�كلت يف وقت 
واحد مع تشكل نجم » HH 24 » داخل سحابة الجزئيات 

» B » يف كوكبة أوريون. 
ويمتل�ك الكثري منها أيضا س�يوفا ضوئية ، ما يحول 

تلك املنطقة إلىى أجمل املناطق يف مجرتنا.

صنع�ت رشك�ة » نتفليكس« الش�هرية جوارب 
ذكي�ة ق�ادرة عىل إيق�اف الربنامج الذي تش�اهده 
إذا ما ش�عرت بالنع�اس. فيقوم الش�خص بارتداء 
الجوارب الذكية ومشاهدة برامجه املفضلة وعندما 

يش�عر بالنعاس تكتش�ف الجوارب ذلك عن طريق 
جهاز استش�عار ومن ثم ترس�ل إش�ارات إىل جهاز 
التلفزيون ليوق�ف العرض تلقائيا. ونرشت الرشكة 
رشيط فيديو يوض�ح طريقة صنع الجوارب ليقوم 
نتفليك�س«   « وتق�ول  بتصنيعه�ا،  املس�تخدمون 
إن الج�وارب الذكية ق�ادرة عىل التميي�ز بني وضع 
الس�كون والنوم وذلك عرب جهاز االستش�عار الذي 
يكشف انخفاض معدل نبضات القلب إىل مستويات 
النوم مما يساهم يف تحديد حالة املشاهد بكل دقة.

ول�م يتم ع�رض ه�ذه التكنولوجي�ا الجديدة يف 
األسواق حتى اآلن وهي تندرج ضمن مرشوع رشكة 

» نتفليكس« لتعزيز تجارب مشاهدة التليفزيون.

جوارب توقف التلفزيون اكتشاف سيوف مضيئة يف كوكبة أوريون


