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اتفقت  اأنها  النيابية،  واال�ستثمار  االقت�ساد  جلنة  اأكدت  الغزي:  �ستار  ــ  بغداد     
ب�سكل ر�سمي مع وزير اال�سكان واالإعمار والبلديات العامة باأن يكون فتح قرو�ض 
�سندوق االإ�سكان للمواطنني املدمرة بيوتهم يف حمافظة االنبار مطلع ال�سهر املقبل. 
وقال ع�سو اللجنة فار�ض الفار�ض لـ)اجلورنال( اإن "وزارة اال�سكان �ست�رصف 50 مليون 
دينار كقر�ض لكل مواطن يريد اإعمار منزله املدمر يف حمافظة االنبار"، وبني اأن "القر�ض 

�سيتجزاأ على ق�سمني".
 وبني اأن "وزير االإ�سكان توعد اللجنة باأن يتم فتح القرو�ض للمواطنني يف االنبار خالل ال�سهر 
يف  االإرهاب  جراء  املت�رصرة  دورهم  واعمار  معامالتهم  وا�ستالم  القرو�ض  �رصف  ليتم  املقبل 

املناطق املحررة من قبل القوات االأمنية".
 وتابع اأن "العراق يواجه اأزمة �سكن منذ عام 2003 وبحاجة اإىل خطط �رصيعة من قبل احلكومة ووزارة 

التخطيط واملالية واالإعمار للنهو�ض بواقع ال�سكن واحلد من التجاوزات على امالك الدولة".

عددها  يف  )اجلورنال(  ن�رصته  ملا  تاأكيدا   
عن  النيابية  االحرار  كتلة  ك�سفت  ال�سابق، 
زيارة قام بها زعيم التيار ال�سدري ال�سيد 
الكبري  الديني  املرجع  اىل  ال�سدر  مقتدى 
اآية اهلل ال�سيد علي ال�سي�ستاين دام )ظله( يف 

النجف اال�رصف.
االحــــرار عــواد  الــنــائــب عــن كتلة  وقـــال 
ان  ـــ)اجلــورنــال(،  ل ت�رصيح  يف  الــعــوادي 
"زعيم التيار ال�سدري ال�سيد مقتدى ال�سدر 
التقى باملرجع الديني الكبري اآية اهلل ال�سيد 
علي ال�سي�ستاين يف النجف اال�رصف وبحث 

اجلانبان التطورات التي ي�سهدها العراق".
وا�ساف ان "لقاء ال�سيد ال�سي�ستاين بال�سدر 
اغلق  ان  بعد  ال�سيا�سيني  من  غــريه  دون 
القاء  عدم  على  عالوة  اجلميع  امام  الباب 
للحراك  دعمه  على  دليل  اجلمعة،  خطب 

ال�سعبي".
اعطى  ال�سي�ستاين  ال�سيد  "لقاء  ان  وا�ساف 
على  وال�سغط  للمعت�سمني  كبريا  زخما 
بتنفيذ  الــعــبــادي  حــيــدر  الــــوزراء  رئي�ض 
"لقاء  ان  اىل  ولفت  ال�سامل".  اال�ــســالح 
ال�سدر وال�سي�ستاين يعطي قوة للمعت�سمني 

واحقيتهم يف املطالبة باال�سالح".
ال�سدر  مكتب  من  مقرب  م�سدر  وح�سب 
لـ)اجلورنال( فقد اكد املرجع االعلى ال�سيد 
ال�سي�ستاين �رصورة توفري االمن واخلدمات 
بوجه  والوقوف  واالرهــاب  الطائفية  ونبذ 
اال�سالمية  الوحدة  على  واحلفاظ  الف�ساد، 

والوطنية.
واأو�سح، امل�سدر اأن احلديث دار اأي�سا حول 
البناء  واخلدمات  االمن  توفري  "�رصورة 

واالرهاب  الطائفية  ونبذ  العراقي  ال�سعب 
امل�سلحة  وتقدمي  الف�ساد  بوجه  والوقوف 
الفئوية  امل�سالح  على  العليا  الوطنية 
اال�سالمية  الوحدة  على  واحلفاظ  ال�سيقة 
ال�سعب  يــكــون  ان  و�ـــرصورة  والــوطــنــيــة، 
امل�سوؤولية  من  عالية  درجة  على  العراقي 
يف  واملخل�ض  واالكفاأ  اال�سلح  اختيار  يف 
متثل  النها  املقبلة  الربملانية  االنتخابات 

الطريق الوحيد للتغيري نحو االأف�سل".
التيار  زعــيــم  يجتمع  ان  املــوؤمــل  ــن  وم  
التحالف  ــادات  ــي ق مــع  الــ�ــســدر  مــقــتــدى 
م�ستجدات  اآخـــر  يف  للت�ساور  الــوطــنــي 
الو�سع ال�سيا�سي واالمني يف �سوء توا�سل 

االعت�سام.
يذكر ان ممثل املرجعية الدينية يف كربالء 
خطبة  يف  دعــا  قد  ال�سايف،  احمد  ال�سيد 
ا�ستبدال  اىل  املــواطــنــني  اجلمعة  �ــســالة 
خالل  للبلد  اخلــري  جتلب  مل  التي  الوجوه 
من  حمــذرا  املقبلة،  النيابية  االنتخابات 
يف  املنت�رصة  واالإعالنات  الرباقة  الوعود 
اأهمية  على  اأكد  فيما  للمر�سحني،  ال�سوارع 
عدم  ــال  ح يف  العقل  بــاأهــل  اال�ستعانة 
ال�سخ�سية  الختيار  املر�سح  على  التعرف 
االأرجح.وكانت م�سادر �سيا�سية مقربة من 
وقت  يف  ك�سفت  اال�رصف  النجف  مرجعية 
تدر�سها  توجهات  لـ)اجلورنال(عن  �سابق 
املرجعية حل�سم امر االزمة ال�سيا�سية التي 
يعي�سها العراق خا�سة بعد االعت�سام الذي 
ال�سدري بانتظار  التيار  ان�سار  اقدم عليه 
يف  العبادي  حيدر  ـــوزراء  ال رئي�ض  ــرار  ق
وتهديد  بحكومته  وزاريــة  تغيريات  اجــراء 
مدين  اعت�سام  اىل  بتو�سيعه  املعت�سمني 

عام.

 ك�سف م�سدر يف اخلطوط اجلوية العراقية، 
ــوؤواًل  ــس مــ�  220 ــن  اأكــــر م مـــغـــادرة  ــن  ع
اليومني  3 مطارات خالل  وبرملانيًا عربوا 
مفتوح  اعت�سام  مــع  تزامنا  املا�سيني، 
وتلويح بامكانية اقتحام املنطقة اخل�رصاء.   
وقال �سابط يف اإدارة اجلوازات العراقية، اإن 
العراقية  اخلطوط  على  احلجوزات  "غالبية 
عراقيني  مل�سوؤولني  كانت  اأخرى،  وخطوط 
والذين توجهوا  وعائالتهم ومقربني منهم، 
واإ�سطنبول  عّمان  االأردنية  العا�سمة  اإىل 
دبي  اإىل  حــجــوزات  عــن  ف�ساًل  الــركــيــة، 
الذي  امل�سدر،  وبح�سب  االإمارات".    يف 
من  "اأكر  فــاإن  ا�سمه،  عن  الك�سف  رف�ض 
نحو  اإىل  اأفرادها  تعداد  و�سل  عائلة   350
1400 �سخ�ض بينهم اأطفال ون�ساء، غادروا 
االأيـــام االأخـــرية، وجميعهم  الــعــراق خــالل 
من  عراقيني".    ونــواب  مل�سوؤولني  اأقــارب 
الدوائر  اإحدى  رفيع يف  قال موظف  جهته، 
حيث  اخل�رصاء  للمنطقة  التابعة  اخلدمية، 
داراً   120 من  "اأكر  اإن  احلكومية،  املقار 
و�سقة فخمة ي�سكنها م�سوؤولون وبرملانيون، 
اأ�سبحت خالية داخل املنطقة اخل�رصاء، بعد 
اأن هجرها �سكانها، اأخريا".واأ�ساف، موظف 
الوحدات  "معظم  اأن  اخل�رصاء،  املنطقة  يف 

ل�سكن  املعدة  الرفيهية،  ال�سكنية واملناطق 
�سيا�سيني، اأ�سبحت خالية من �سكانها الذين 
بينما  البالد،  خــارج  عوا�سم  اإىل  ــادروا  غ
حمافظاتهم  اإىل  النواب  بع�ض  ممثلو  غادر 
م�سادر  وحتدثت  الع�سائرية".    ومناطقهم 
اأ�سابت  "الذعر"  من  حالة  عن  �سيا�سية 
�سيا�سيني وبرملانيني عراقيني، مع ت�ساعد 
اتباع  ينفذها  التي  االحتجاجات  وتــرية 
معهم  متحالفون  ومدنيون  ال�سدري  التيار 
مهددين  اأمنيًا،  املعززة  املنطقة  حميط  يف 
العراقية،  العا�سمة  وتبدو  باقتحامها.  
الذين  ال�سيا�سيني  حركة  من  خالية  بغداد، 
�سخمة  مواكب  �سمن  يتنقلون  ما  عــادة 
ــارات املــ�ــســفــحــة، فــ�ــســاًل عن  ــي ــس ــ� مــن ال
على  واقت�ساره  االإعالمي  ن�ساطهم  فتور 
يف  �سفحاتهم  على  يكتبونها  ت�رصيحات 

مواقع التوا�سل. 
"انقالب  من  عراقيون  م�سوؤولون  ويحذر    
م�ستعينا  ال�سدر،  مقتدى  ينفذه،  ناعم" 
وتقت�رص  اتــبــاعــه.    مــن  االآالف  بع�رصات 
عزلها  التي  اخل�رصاء،  املنطقة  يف  احلركة 
يف  ــعــراق  ال احتاللهم  ــدى  ل االأمــريــكــيــون 
2003، على عنا�رص اأمنية وبع�ض موظفي 
العراق،  يف  العاملة  االأجنبية  ال�سفارات 
االأمني  كما نقلت م�سادر من داخل املربع 

اخلا�ض ب�سكن النخبة ال�سيا�سية احلاكمة. 

  ت�سهد اروقة جلنة االمن والدفاع داخل جمل�ض 
موؤيد  بــني  مــا  اع�سائها  بــني  خالفا  الــنــواب 
اأمريكية  م�ساة  قوات  و�سول  على  ومعار�ض 
للقوات  امليدانية  العمليات  لدعم  العراق  اىل 
التحالف.ويقول  وقـــوات  العراقية  االأمــنــيــة 
ت�رصيح  يف  الغراوي  ماجد  االمن  جلنة  ع�سو 
قوات  وا�سنطن  "ا�ستقدام  ان  لـــ)اجلــورنــال(، 
على  للمحافظة  منها  حماولة  للعراق  ا�سافية 
ما تبقى من املناطق اخلا�سعة ل�سيطرة تنظيم 
حتاول  "امريكا  ان  االرهابي".وا�ساف  داع�ض 
با�ستقدام  البلد  به  مير  الذي  الظرف  ا�ستغالل 

فيما  االرهــاب  حماربة  بحجة  ا�سافية  قوات 
االرهاب". لدعم  هــو  الــقــوات  هــذه  هــدف  ان 
وا�سار الغراوي وهو نائب عن كتلة االحرار اىل 
"رف�ض كتلته رف�سا قاطعا للتواجد االمريكي 
احلكومة  حمــذرا  العراقية"،  االرا�ــســي  داخــل 
بار�سال  وا�سنطن  رغبات  على  "املوافقة  من 
"احلكومة  ان  القوات".واو�سح  مــن  املــزيــد 
حترزه  الذي  الكبري  التقدم  ان  ترى  االمريكية 
القوات االمنية واحل�سد ال�سعبي يهدد م�ساحلها 
على  عملت  لذلك  داعــ�ــض  بتنظيم  واملتمثلة 
ا�ستبعد  االثناء  هذه  برية".يف  قــوات  ار�سال 
حممد  النيابية  والــدفــاع  ــن  االم جلنة  ع�سو 
االمريكية  القوات  هــدف  يكون  ان  الكربويل 

داع�ض.وذكر  تنظيم  دعم  هو  ار�سالها  مت  التي 
ــو نــائــب عــن احتـــاد الــقــوى يف  الــكــربــويل وه
االمريكية  "القوات  ان  لـ)اجلورنال(،  ت�رصيح 
ار�سلت اىل العراق بالتن�سيق مع رئي�ض الوزراء 
حيدر العبادي".واو�سح ان "هذه القوة مهمتها 
معاجلة بع�ض االهداف احليوية لتنظيم داع�ض 
"مهمتها  ان  اىل  م�سريا  االر�ض"،  م�سك  ولي�ض 
داع�ض  مواقع  على  جوية  عمليات  تنفيذ  اي�سا 
يف املو�سل ومناطق اخرى من البالد". وانتقد 
الراف�سة  االطراف  بع�ض  الكربويل ت�رصيحات 
بـ"املبالغ  اياها  وا�سفا  االمريكية،  للقوات 
فيها وخلط لالوراق عالوة على �سعيها البقاء 

داع�ض يف العراق".

القائد  باأن  وع�سكرية  اأمنية  قيادات  ك�سفت   
الــــوزراء  رئــيــ�ــض  امل�سلحة  لــلــقــوات  ــعــام  ال
العمليات  قيادة  مع  اجتمع  العبادي  حيدر 
موؤخرا  بغداد  حماية  ت�سّلمت  التي  امل�سركة 
ال�سدريني  اعت�سامات  خيم  ــة  اإزال لغر�ض 
من امام ابواب املنطقة اخل�رصاء، يف خطوة 
نافية  والقانون،  الدولة  هيبة  فر�ض  الإعادة 
للقوات  ت�سمح  اأوامــر  وجــود  ذاتــه  الوقت  يف 
نة  االأمريكية املوجودة داخل املنطقة امُلح�سّ

وقالت  العا�سمة..  اأمــن  ل�سبط  بالتدخل 
ت�سغل  التي  والع�سكرية  االأمنية  امل�سادر 
"العبادي  اإن  لـ)اجلورنال(  ح�ّسا�سة  منا�سب 
تفاجاأ مب�ساركة وحياد بع�ض منت�سبي قوات 
املكلفني  و57   56 واألــويــة  بغداد  عمليات 
�سباط  وتعاطف  اخل�رصاء  املنطقة  باأمن 
كبار مع ُمعت�سمي التيار ال�سدري مما دفعه 
الركن  الفريق  بغداد  عمليات  قائد  جعل  اإىل 
عبد االأمري ال�سمري، والفريق حممد ر�سا قائد 
املنطقة  بحماية  املكلفة  اخلا�سة  القوات 
اخل�رصاء، حتت اإمرة قائد العمليات امل�سركة 

مو�سحة  �سغاتي"،  طالب  ركن  اأول  الفريق 
معلومات  تلقت  ح�ّسا�سة  اأمنية  "اأجهزة  باأن 
بّنية ع�سابات داع�ض االرهابية �رصب  ُتفيد 
االعت�سامات  وخيم  بغداد  العا�سمة  اأمــن 
العبادي  دفع  مما  العا�سمة،  و�سع  الربــاك 
اإىل توزيع املهام االأمنية على اأكر من جهة 
التي  امل�سادر  .واو�سحت  املفاجاآت"  ملنع 
ا�سرطت عدم ذكر ا�سمها اأن "العبادي يعتزم 
بالتعاون مع فريقه االمني والع�سكري اعداد 
اقتحام  من  املعت�سمني  ملنع  طــوارئ  خطة 
اأماكن  ان�ساء  عن  ف�سال  اخل�رصاء  املنطقة 

والع�سكرية  اخلا�سة  القوات  وتكليف  بديلة 
بغداد  يف  باالنت�سار  �سنوفها  مبختلف 
اإىل  ـــذار  االإن ــة  درج رفــع  بعد  اأمنها  ل�سبط 
االيام  الع�سكري خالل  )ج(  االحمر  امل�ستوى 
املقبلة". . ك�سفت م�سادر مطلعة عن �رصوط 
و�سعها رئي�ض املجل�ض االعلى عمار احلكيم 
الوزاري.وقال  التغيري  مقابل  العبادي  على 
الذي  االخري  االجتماع  خالل   " ان  امل�سدر 
رئي�ض  بح�سور  ال�سيا�سية  الكتل  قادة  �سم 
اجلمهورية والربملان والوزراء، و�سع احلكيم 
ا�ستقاله  اهمها  من  العبادي  على  �رصوطا 

العبادي من رئا�سة الوزراء وت�سكيل حكومة 
م�ستقلني �ساملة.وا�ساف امل�سدر ان" ال�رصط 
الثاين هو ا�ستقالة العبادي من ع�سوية حزب 
م�ستقلني،  حكومة  بت�سكيل  ويكلف  الدعوة 
م�سيفا ان" ال�رصط الثالث هو ت�سكيل حكومة 
بعنون حزب الدعوة فقط ويتحمل هو وحزبه 
امل�سوؤولية الكاملة وتذهب باقي الكتل كافة 
الربملان  يف  املعار�سة  دور  ممار�سة  اىل 
ان  على  �سدد  "احلكيم  ان  امل�سدر  ".واو�سح 
وزاري خارج هذه  تغيري  احلديث عن  يتم  ال 

ال�رصوط.

السيستاني للصدر: نؤيدكم بشروط من بينها الحفاظ على أمن العاصمة 

خالل يومين 220 نائبا ومسؤوال تركوا 
بغداد باتجاه عمان ودبي واسطنبول

قوات المشاة األمريكية تصل األنبار وخالف برلماني بشأنها!

خطة طوارئ حكومية لفض اعتصامات الخضراء  والحكيم يحدد شروطه للتغيير الوزاري
بغداد ــ ياسر طالل

بغداد ــ ستار شريف

بغداد ــ سعد المندالوي

بغداد – خاص بغداد ــ ستار شريف 

رئيس التحرير ALJOURNAL

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين »1591«                 رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 2128 لسنة 2015

ممنـوع من النشر
ف�ساد  ملفات  عن  النقاب  )اجلورنال(  تك�سف   
ال�سباب  وزارة  وجهتها  املــرة  هــذه  جــديــدة 
الف�ساد  حجم  يعك�ض  الــذي  االأمــر  والريا�سة، 
اخلدمية  ال�سيما  ــوزارة  ال تلك  يف  امل�ست�رصي 
احلياة  على  فيها  الف�ساد  يوؤثر  والتي  منها 

اليومية للمواطن العراقي.
تدح�ض  وثــائــق  على  ــال(  ــورن )اجل وح�سلت 

الف�ساد  مبحاربة  احلكومية  املزاعم  وتكذب 
على  وتــوؤكــد  اأركــانــهــا،  كافة  يف  ينخر  ــذي  ال
توا�سل م�سرية الف�ساد يف احلكومات املتعاقبة 

بعد عام 2003.
ال�سباب  وزارة  يف  الف�ساد  حــول  الــوثــائــق 
عن  الــوثــائــق  تلك  ك�سفت  حيث  والــريــا�ــســة، 
فـي  كبـرية  وتعاقدية  مـالية  مـخالفـات 
وعقود  فـا�سلة  بـمـ�ساريع  تتعلق  الــــوزارة، 
اغلبـها  ابـرم  الـــدوالرات،  بـمـليارات  وهمـية 

خالل فـرة 2006-2014.
مايل  ف�ساد  وجود  عن  ك�سفت  االوىل  الوثيقة 
للوزارة،  تابعة  متلكئة  م�ساريع  يف  واداري 
دينار  مليار   600 لـنحو  ت�سل  مالية  وبقيمة 
مع  بالتعاقد  تقوم  الــوزارة  اأن  موؤكدة  عراقي، 
لها،  التابعة  امل�ساريع  لتنفيذ  �رصكات خا�رصة 

بالرغم من معرفتها بذلك.
�سمان  خطابات  هناك  اأن  فيها  جاء  الوثائق 
او  متــديــدهــا  يتم  مل  �سابقة  ل�سنوات  تــعــود 

عام  منذ  بحقها  اجراء  اي  اتخاذ  او  ت�سفيتها 
ــوزارة  ال اأن  مبينة  االن،  غاية  واىل   2011
مل�رصوع  التنفيذ  ح�سن  �سمان  خطاب  قدمت 
ان�ساء �ساحة مع املدرجات يف ق�ساء ال�سويرة 
عام  الهدباء  عيون  ل�رصكة  وا�سط  مبحافظة 

100 مليون دينار. 2011، مببلغ 
جلنة ال�سباب والريا�سة النيابية احلالية ذكرت 
ان هنالك العديد من ملفات الف�ساد يف اللجنة 
االوملبية، فيما اعلنت جلنة النزاهة عن تورط 

مايل  ف�ساد  ملفات  يف  ريا�سية  احتــادات   6
واداري يت�سدرها احتاد كرة القدم.

 رئي�ض جلنة ال�سباب والريا�سة النيابية )وزير 
ال�سباب والريا�سة ال�سابق( جا�سم حممد جعفر 
فيها  ال�سباب  ووزارة  االوملبية  اللجنة  ان  اكد 
احتاد  يف  وال�سيما  الف�ساد  ملفات  من  الكثري 
النزاهة  طلبوا من جلنة  من  انهم  مبينا  الكرة، 

فتح التحقيق والتاأكد من هذه امللفات.
تفا�سيل �ض2

وزارة الشباب... ستة اتحادات متورطة بـقضايا فساد قيمتها »600 مليار« دينار 
بغداد ــ خاص 

م احد و ثالثاء
ل يو

 ك

التغيري  كتلة  عــن  النائب  اكـــدت   
ملفات  اكرب  النفط  ان  احمد،  تافكة 
الف�ساد يف اقليم كرد�ستان والوزارة 
الدميقراطي  احلــزب  قبل  من  تــدار 

التابع لبارزاين.
ورد  تــ�ــرصيــح  يف  احــمــد  وقــالــت 
)اجلورنال(، ان "ملف النفط باإقليم 
ــزب  ــد احل ــت ي كــرد�ــســتــان يــقــع حت
ادارة  يــتــوىل  ـــذي  ال الــدميــقــراطــي 
ان  الكردية".وبينت،  النفط  وزارة 

والعقود  والواردات  "ال�سادرات 
غري  االخــرى  ــدول  ال مع  تربم  التي 
ال�سيا�سية  االحـــزاب  لــدى  معلومة 
ي�سيطر  والتي  االقليم  يف  االخــرى 

عليها احلزب الدميقراطي".
ف�ساد  ملف  "اكرب  ان  اىل،  واأ�سارت 

يف االقليم هو ملف النفط".
اإقليم  رئي�ض  ــد  اأك اخــر  جانب  مــن 
انه  بـــارزاين،  م�سعود  كرد�ستان، 
مع  جدية  مفاو�سات  يف  �سيدخل 
ــداد حـــول اال�ــســتــفــتــاء املــزمــع  ــغ ب

اإجراوؤه الإعالن الدولة الكردية.

كوران: بارزاني يدير ملفات الفساد 

ّ

ـــ



اك��د النائ��ب عن اأئتالف دولة القانون من�صور البعيج��ي ، االثنني ، ان ائتالفة يدعم رئي�س 
الوزراء بتنفيذ ا�صالحات �صاملة وتغري وزاري للكابينة الوزارية با�رسع وقت ممكن .

وقال يف بيان �صحفي تلقته )اجلورنال(ان البلد مير باأزمة حقيقية تتطلب من اجلميع من 
الكت��ل ال�صيا�صية ان يك��ون موقفها وا�صح اما تدعم اال�صالحات وتقدم وزراء تكنوقراط او 

ان يكونو راف�صني لهذة اال�صالحات دون تقدمي اي عذر النه مرفو�س جملة وتف�صيال ".
وا�ص��اف البعيج��ي ، ان البل��د ي�صري نح��و الهاوية ب�صبب تزم��ت الكتل ال�صيا�صي��ة بوزرائها 
وم�صاحلها غري مكرتثة مبا مير به بلدنا من ازمة حقيقية اهمها االعت�صامات على ابواب 
اخل���رساء الت��ي ميكن ان تتط��ور اىل امر اليحم��د عقباه".وتابع ،  ان انعق��اد االجتماعات 
وت�صكي��ل اجل��ان الطائل منه��ا اذا مل تدعم الكت��ل ال�صيا�صية رئي�س ال��وزراء وتقدم وزرائها 
دون قي��د او �رسط وحتكم لغة احلوار وم�صلحة البلد على م�صالح اجلميع الننا نعي�س ازمة 
حقيقي��ة وام��ام مفرتق طرق اما نعرب بالبلد اىل بر االم��ان او ن�صري اىل الهاوية لذلك يجب 
على الكت��ل ال�صيا�صية ان ت�صارح ال�صعب مبوقفها واالتك��ون داعمة لال�صالحات باالعالم 
وتعرق��ل باخلف��اء الن ه��ذا االمر غري مقب��ول وال�صعب ي��درك جيدا ماي��دور باالجتماعات 

املغلقة

اأعلنت مديرية اال�صتخبارات الع�صكرية التابعة لوزارة الدفاع، عن اعتقال ت�صعة من عنا�رس 
تنظي��م )داع�س( ي�صكلون خلية كانت تخطط لتنفي��ذ عمليات انتحارية يف العا�صمة بغداد، 
فيم��ا اأك��دت �صبطت اأحزمة نا�صف��ة واأ�صلح��ة بحوزتهم.وقال �صابط اال�صتخب��ارات العقيد 
ج��واد عبد وتابعته )اجلورن��ال( اإن "القوات االمنية متكنت من اعتق��ال ت�صعة من عنا�رس 
تنظي��م )داع���س( ي�صكلون خلية ترتبط مبا ي�صمى والية بغ��داد خالل عمليات دهم وتفتي�س 

ا�صتهدفت امل�صافات اخلا�صة باخللية".

ق��ال اخل��ري القانوين طارق ح��رب ، االثنني ، ان الدع��وة لت�صكيل حكومت��ي انقاذ او 
طارئة غري د�صتورية ، الفتا اىل ان الد�صتور مل يتطرق اىل هكذا حكومات .

وذك��ر ح��رب يف بيان له تلق��ت )اجلورنال(  ن�صخة منه، ان "الدع��وة لرئي�س الوزراء 
حي��در العبادي بان يلجاأ اىل حكومة االنقاذ الوطني او حكومة الطوارئ والواقع ان 
اح��كام ال�صلطات االحتادية الواردة يف امل��واد  -74 86  من الد�صتور تبيح ت�صكيل 

حكومة د�صتورية طبقا الحكام الد�صتور اي توفر فيها ال�رسوط املقررة د�صتوريا".
واأ�صاف ان "الد�صتور مل يتطرق اىل حكومة الطوارئ او حكومة االنقاذ الوطني كما 
تطرق��ت بع�س الد�صات��ري اىل ذلك وهذه احلكومة التي ا�صرتطه��ا الد�صتور مل ي�صرتط 
فيه��ا ان تاأخ��ذ �صكل املحا�ص�صة بحيث يكون لكل كتل��ة �صيا�صية ح�صة من الوزراء 

فيها كما هو حا�صل يف احلكومة حاليا".

تشكيك نيابي  بمحاوالت لاللتفاف على قانون الحرس الوطني 

 �صاهم��ت نتائج االإق��رتاع للدورة االنتخابية االأخ��رية بت�صليط ال�صوء 
عل��ى قانون االنتخابات العراقي ب�ص��كل كبري، ما و�صعه مو�صع النقد 
ل��دى كث��ري م��ن املراقبني الذين دع��وا اىل تعدي��ل العديد م��ن فقراته، 
لكون��ه ف�صل عل��ى مقا�صات بع���س مريديه وخ�صو�ص��ًا زعماء الكتل.

واأدى حتكم رئي�س القائمة موؤداه يف هذا اجلانب، ال�صيما فيما يخ�س 
حتكم "الزعيم" بالنائب البديل يف حال مت الت�صويت على ا�صمه وزيراً 
اأو اختياره الأي من�صب اآخر، االأمر الذي اأ�رسرّ مدى حتكم رئي�س القائمة 
ب�صكل فا�صح يف تقريب من ي�صاء من عتبة الربملان، واإبعاد اآخر عنه.

وبه��ذا اخل�صو�س يوؤكد املحلل ال�صيا�ص��ي جمعة العطواين، ان "قانون 
االنتخاب��ات احل��ايل ال يرتقي مل�صت��وى الدميقراطية الت��ي ينبغي ان 
ي�ص��وت م��ن خاللها املواط��ن ع��ن ممثلي��ه يف ال�صلط��ة الت�رسيعية"، 
م�ص��رياً اىل ان "احتكار ال�صلطة الذي تعانيه ال�صاحة العراقية االآن، هو 
واح��د من خملفات قانون االنتخابات".واأ�صاف العطواين يف ت�رسيح 
ورد )اجلورن��ال( ان��ه "يجب ان تكون هناك اآلي��ات يتم ا�صافتها على 

القان��ون م��ن اأج��ل ال�صم��اح للمواط��ن باإختي��ار ال�صخ�س ال��ذي يراه 
نا�صب��ًا، وان ال ير�ص��ح رئي���س الكتلة نوابًا بداًل عن��ه"، وذلك من خالل 
"ت�رسيع قانون ي�صمن اال�صتحقاق االنتخابي للبدالء، الذين ي�صكلون 
احلكوم��ة، حي��ث ان النواب الذين يت�صلمون منا�صب��ًا وزارية، يجب ان 
يتم تعوي�صهم بح�صب اال�صتحقاقات االنتخابية".واأ�صار اخلبري اىل ان 
"النظ��ام ف�صل على مقا�صات زعم��اء الكتل ال�صيا�صية، �صواء كان يف 
انتخاب��ات جمال�س املحافظات اأو جمل�س الن��واب، ما جعل كل نتائج 
االنتخاب��ات تاتي بناءاً على قناعات ه��وؤالء الزعماء"، م�صرياً اىل انه 
"ال ميك��ن ان تتب��دل الوجوه املوجودة يف العملية ال�صيا�صية احلالية 
اال اذا مت تعدي��ل القان��ون، لك��ون الزعام��ات ال�صيا�صية ه��ي من تاأتي 
باال�صماء بح�صب قان��ون االنتخابات".و�صوت جمل�س النواب، ت�رسين 
الثاين 2013، على قانون االنتخابات بعد تاأجيله لعدة مرات واإجراء 
ت�صويت جزئي على بع�س فقراته، كما اأخفق املجل�س يف عدة جل�صات 
بالت�صوي��ت عل��ى القان��ون ال��ذي �صهد خالف��ات عدة ب��ني الكتل، من 
بينه��ا حتديد القا�صم االنتخابي، وحتدي��د املقاعد التعوي�صية والكوتا 
وغريها من فقرات القانون. اىل جانب ذلك اأكد ال�صيخ حممد اليعقوبي 

يف بي��ان ل��ه عل��ى ان حل االزم��ة احلالية "يك��ون باإج��راء انتخابات 
مبك��رة بعد ت�صكيل مفو�صي��ة انتخابات م�صتقل��ة حقيقية من مهنيني 
وطني��ني مو�صوعيني، وتعديل قانون االنتخابات بال�صكل الذي يحفظ 
ارادة الناخبني وليقول ال�صعب حينئٍذ كلمته يف من يدير �صوؤون البالد 

بعيداً عن فر�س االرادات بالقوة" .
 واعتم��دت الن�صخ��ة اجلديدة من القانون، القائم��ة املفتوحة مع نظام 
�صان��ت ليغو املع��دل، كما وا�صاف��ت 18 مقعداً برملاني��ًا للتغلب على 
م�صكل��ة توزي��ع املقاع��د التعوي�صية، بع��د ان كان عدد الن��واب 210 

نائبًا فقط، يف العام 2010.
وم��ن جهته اأكد رئي�س كتلة الف�صيلة النيابي��ة عمار طعمة، ان قانون 
االنتخاب��ات غ��ري من�ص��ف، لكون��ه ت�صب��ب برت�صيخ وجتذي��ر حتكمهم 
بامل�صه��د ال�صيا�ص��ي ومواق��ع القرار املهم��ة، فنجد الكث��ري من ممثلي 
ال�صع��ب يف ال�صلط��ات يتناغم��ون م��ع رغب��ات وطموح��ات قوائمه��م 
اآم��ال ومطال��ب  االنتخابي��ة وينف�صل��ون ويتقاطع��ون واقعي��ا م��ع 
املواطن��ني وال�صبب انهم ي�صعرون بارتب��اط م�صتقبلهم ال�صيا�صي بتلك 

القوائم ومن يقودها وفق النظام االنتخابي املعمول به.
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قانون االنتخابات: دعوات لتعديله وعدم تفصيله على مقاس زعماء الكتل  نائب : الكتل السياسية تعيق االصالحات وتدعمها امام االعالم 

تفكيك خلية "داعشية" تخطط لتنفيذ عمليات في بغداد

قانوني : الدستور لم يتطرق الى حكومة االنقاذ 

 اتهم احتاد القوى الوطنية، التحالف الوطني بطرح التجنيد االإلزامي يف 
جمل�س النواب لاللتفاف على م�رسوع قانون احلر�س الوطني.

وق��ال ع�ص��و الهيئ��ة ال�صيا�صي��ة الحتاد الق��وى الوطني��ة النائ��ب اأحمد 
امل�صه��داين بت�رسيح ل�)اجلورنال(، اإن "تفعي��ل العمل بالتجنيد االإلزامي 
حماولة لاللتفاف على قانون احلر�س الوطني واإلغائه نهائيًا".واأ�صاف 
امل�صه��داين ان "م��ن ال�صع��ب اإع��ادة العمل باخلدم��ة االإلزامي��ة الأ�صباب 
كث��رية، من بينه��ا عدم حترر كل املناط��ق من �صيطرة داع���س، وغالبية 
�ص��كان تل��ك املناط��ق مهج��رون اأو نازح��ون، واأعتقد اأن االأط��راف التي 
رف�ص��ت م���رسوع احلر�س الوطن��ي )التحال��ف( هي التي دفع��ت باجتاه 
اإحي��اء خدمة العمل االإلزامية".وا�صار اإىل اأن "القانون ما زال يف جمل�س 
ال��وزراء املعن��ي مبناق�صت��ه وتعديل��ه وامل�صادق��ة علي��ه واإحالت��ه على 
الربمل��ان لت�رسيعه".م��ن جهته ق��ال اخلبري االأمني الفري��ق الركن وفيق 
ال�صامرائ��ي بت�رسيح ورد )اجلورن��ال(: "هناك �صعوب��ات تواجه العمل 
باخلدم��ة االإلزامي��ة، اأهمها اأن الف�صاد م��ا زال متف�صيًا يف مرافق الدولة، 
وال ميك��ن تنزي��ه موؤ�ص�صة معينة من ذل��ك، ومن الظلم جلي��ل ال�صباب اأن 
يكل��ف بخدمة اإلزامية قبل اجتثاث الف�صاد بح��زم �صديد كما �صيكون من 
امل�صتحي��ل تطبي��ق اخلدمة على مواطن��ي كرد�صتان، و�صيج��ري التهرب 

بطريقة فردية اأو �صاملة بحجج خمتلفة، ويف هذا ظلم لالآخرين".
 وا�ص��ار اإىل اأن��ه "يف الظروف احلالية �صيكون م��ن امل�صتحيل تقبل �صوق 
اجلن��ود من �صمال بغداد اإىل جنوبها واال�صتجابة �صتكون حمدودة جداً"، 
وزاد اأن "النظ��ام ال�صاب��ق اتخذ اإجراءات عقابي��ة قا�صية وظاملة لفر�س 

اخلدمة".

وح�صلت )اجلورنال( على وثائق تدح�س 
مبحاربة  احلكومية  امل��زاع��م  وت��ك��ذب 
اأركانها،  كافة  يف  ينخر  ال��ذي  الف�صاد 
يف  الف�صاد  م�صرية  توا�صل  على  وتوؤكد 

احلكومات املتعاقبة بعد عام 2003.
ال�صباب  وزارة  يف  الف�صاد  حول  الوثائق 
والريا�صة، حيث ك�صفت تلك الوثائق عن 
ف�ي  كب�رية  وتعاقدية  م�الية  م�خالف�ات 
الوزارة، تتعلق ب�م��صاريع ف�ا�صلة وعقود 
اب�رم  ال����دوالرات،  ب�م�ليارات  وهم�ية 

اغلب�ها خالل ف�رتة 2006-2014.
ف�صاد  وجود  عن  ك�صفت  االوىل  الوثيقة 
مايل واداري يف م�صاريع متلكئة تابعة 
للوزارة، وبقيمة مالية ت�صل ل�نحو 600 
الوزارة  اأن  موؤكدة  عراقي،  دينار  مليار 
خا�رسة  ���رسك��ات  م��ع  بالتعاقد  ت��ق��وم 
لتنفيذ امل�صاريع التابعة لها، بالرغم من 

معرفتها بذلك.
خطابات  هناك  اأن  فيها  جاء  الوثائق 
يتم  مل  �صابقة  ل�صنوات  تعود  �صمان 
متديدها او ت�صفيتها او اتخاذ اي اجراء 
بحقها منذ عام 2011 واىل غاية االن، 
�صمان  خطاب  قدمت  ال��وزارة  اأن  مبينة 
مع  �صاحة  ان�صاء  مل�رسوع  التنفيذ  ح�صن 
املدرجات يف ق�صاء ال�صويرة مبحافظة 
وا�صط ل�رسكة عيون الهدباء عام 2011، 

مببلغ 100 مليون دينار.
جلنة ال�صباب والريا�صة النيابية احلالية 
ذكرت ان هنالك العديد من ملفات الف�صاد 
جلنة  اعلنت  فيما  االوملبية،  اللجنة  يف 
ريا�صية  احت��ادات   6 تورط  عن  النزاهة 
يف ملفات ف�صاد مايل واداري يت�صدرها 

احتاد كرة القدم.
 رئي�س جلنة ال�صباب والريا�صة النيابية 
)وزير ال�صباب والريا�صة ال�صابق( جا�صم 
االوملبية  اللجنة  ان  اك��د  جعفر  حممد 

ملفات  من  الكثري  فيها  ال�صباب  ووزارة 
مبينا  الكرة،  احتاد  يف  وال�صيما  الف�صاد 
فتح  النزاهة  جلنة  من  طلبوا  من  انهم 

التحقيق والتاأكد من هذه امللفات.
وقال جعفر اإن "ال�صيا�صات اخلاطئة هي 
من او�صل احلال اىل هذه النتيجة، واننا 
حققنا يف العديد من امللفات التي تبني 
لنا وجود �صبهات ف�صاد فتم حتويلها اىل 
جلنة النزاهة التخاذ االجراءات ب�صاأنها"، 
مبينا ان جميع االحتادات بدون ا�صتثناء 

فيها ملفات ف�صاد.
كحال  ال�����ص��ب��اب  وزارة  ان  وا���ص��اف 
الوزارات االخرى ال تخلو من ف�صاد مايل 
واداري ب�صبب ال�صيا�صة اخلاطئة االخرى 
دون  من  املالية  التخ�صي�صات  منح  يف 
ان تكون هنالك رقابة على هذه االموال.
بدوره، اعلن ع�صو جلنة النزاهة النيابية 
جمعة البهاديل عن تورط �صتة احتادات 
ريا�صية )مل ي�صمها( بف�صاد مايل واإداري، 
قائاًل اإن اللجنة فتحت ملفات يف اللجنة 
بالف�صاد،  م�صبوهة  العراقية،  االأوملبية 
مبلفات  متنفذين  اأ�صخا�س  تورط  موؤكدا 
يف  م��زورة  ووثائق  واإداري  مايل  ف�صاد 
جميعها  اأحيلت  ريا�صية،  احتادات  �صتة 
النزاهة  اأن  م�صيفًا  النزاهة،  هيئة  اإىل 
اتخاذ  الهيئة  على  ���ص��ددت  النيابية 

االجراءات ال�صارمة بحق الفا�صدين. 
والهيئات  ال����وزارات  معظم  يف  ف�صاد 
طويلة  ل�صنوات  العراق  عا�صه  احلكومية 
وحم�صوبية  وف�صاد  طائفية  �صيا�صة  يف 
ما  ال��دول��ة،  اأرك���ان  كل  يف  تف�صت  التي 
اأو�صل العراق اإىل حافة الهاوية وجعلته 
يتقدم ترتيب الدول يف الف�صاد احلكومي.

اما بخ�صو�س املدينة الريا�صية فك�صفت 
جلنة النزاهة الربملانية، يف )-01-10
ت�صل  ف�صاد  ملفات  وجود  2011(عن 

اإىل نحو مليوين دوالر يف 
م�رسوع املدينة الريا�صية 
ال��ب�����رسة،  حم��اف��ظ��ة  يف 
امليزانية  اعتربت  وفيما 
امل��خ�����ص�����ص��ة ل��ل��م�����رسوع 
ك��ب��رية، اأك���دت اأن��ه��ا �صد 
ه��ذا امل�����رسوع ال��ذي كان 
من املفرت�س ر�صد اأمواله 

الحتياجات املواطنني. 
وقالت اللجنة يف بيان لها 
النزاهة  "جلنة  اإن  اآن��ذاك 
اطلعت على اأوليات العقود 

اخل��ا���ص��ة ب�����ص��اأن 
الريا�صية  املدينة 
املقرر اإقامتها يف 
الب�رسة"،  حمافظة 
"تلك  اأن  اإىل  م�صريا 
م�صتوفية  ال��ع��ق��ود 
ل���ك���اف���ة ال�������رسوط 
اأن  اإال  ال��ق��ان��ون��ي��ة، 
ثانوية  عقودا  هناك 

اأخرى فيها ف�صاد".
"قيمة  اأن  واأ���ص��اف��ت 
ت�صل  الثانوية  العقود 
قيمة  م��ن   40% اإىل 
نحو  االأ���ص��ل��ي  ال��ع��ق��د 
م�صريا  دوالر"،  مليوين 
مل  العقود  "تلك  اأن  اإىل 
باملناق�صة  اأي�صا  تطرح 

ال�صكلية  واالإج��������راءات 
املن�صو�س عليها بالقانون".

مبالغ  االأ�صعار  "تلك  اأن  اللجنة  واأك��دت 
ال�صباب  وزارة  ح��ج��ة  وك��ان��ت  فيها 
اأن  يجب  نف�صه  املقاول  بان  والريا�صة 
"جلنة  اأن  اإىل  الفتا  امل�رسوع"،  ينجز 
جا�صم  الوزير  اإىل  كتابا  اأر�صلت  النزاهة 

حممد 
جعفر ب�رسورة اإيقاف 

هذه العقود".
املخ�ص�صة  امليزانية  اللجنة  وو�صفت 
مبينا  ب�"الكبرية"،  الريا�صية  للمدينة 
الق�صور  وترميم  �صخمة  فنادق  "بناء 
ال�صباب  لوزارة  ملك  لي�س  هي  الرئا�صية 
ملحافظة  ت��ع��ود  واإمن����ا  وال��ري��ا���ص��ة 

الب�رسة".
جلنة  رئ��ي�����س  واع���ت���رب 
النزاهة الربملانية يف حينها "عدم وجود 
وزارة  على  الب�رسة  حمافظة  من  رقابة 
ال�صباب والريا�صة عندما تقوم بعمليات 
اأن  مو�صحا  خطرية"،  �صابقة  ترميم، 
من  امل�رسوع  هذا  �صد  النزاهة  "جلنة 
االأ���ص��ا���س وك���ان م��ن امل��ف��رت���س ر�صد 
املواطن  احتياجات  اإىل  االأم���وال  ه��ذه 

العراقي".

 بغداد - خاص

وثائق وزارة الشباب تكشف: ستة اتحادات رياضية ممنـوع من النشر
متورطة بـ"600مليار دينار" أبرزها اتحاد كرة القدم 

 تك�شف )اجلورنال( 
النقاب عن ملفات ف�شاد 

جديدة هذه املرة وجهتها 
وزارة ال�شباب والريا�شة، 

الأمر الذي يعك�س حجم 
الف�شاد امل�شت�شري يف تلك 

الوزارة ل�شيما اخلدمية 
منها والتي يوؤثر الف�شاد 
فيها على احلياة اليومية 

للمواطن العراقي.
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ار�س��د ال�ساحلي رئي�س جلن��ة حقوق االن�سان 
ق��ال ل�)اجلورن��ال( ان "االح�سائي��ة الدقيقة 
لعدد الوفيات يف حادث��ة ق�سف ناحية تازة 
بل��غ ا�ست�سهاد امراأت��ن و10 ا�سابات بحالة 
خط��رة وع��دد الذي��ن راجع��وا امل�ست�سفى بلغ 

2114 مراجعا ال�ستن�ساقهم الغاز".
وا�س��اف ال�ساحل��ي ان "احلكوم��ة العراقي��ة 
وجمل�س حقوق االن�سان والكونغر�س   والكتل 
له��ذه  ال�سيا�سي��ة مل تع��ط احلج��م احلقيق��ي 
الكارث��ة وال�سباب وا�سح��ة". م�سيفا انه "لو 
تعر�س��ت غري منطقة له��ذا الق�سف لتداولتها 
الكتل ال�سيا�سية ب�س��كل وا�سع جدا"، مبينا ان 

"الرتكمان مهم�سن على جميع اال�سعدة".
واو�س��ح ان "هناك موؤام��رة ا�ستهداف دولية 
واقليمية وحملية لتهمي�س الرتكمان اإن�سانيا 
و�سيا�سي��ا"، مت�سائال: "ملاذا مت تداول ق�سف 

داع�س ملناطق يف �سوريا؟".
وك�س��ف ال�ساحل��ي ان "اجلبه��ة الرتكماني��ة 
�سخ�س��ت اجله��ات الت��ي مل تن��دد ومل ت�س��در 
بيانا بخ�سو�س الق�سف". من جانبهم �سهود 
عي��ان قال��وا "ان االعداد االولي��ة للم�سابن 
بغاز اخلردل الذي اطلق��ت تنظيم داع�س على 

ناحية تازة بلغت اكرث من 2000 �سخ�س".
واو�س��ح ال�سه��ود ان "الناحي��ة تتعر�س بن 
الفرتة واالخرى اىل عملية ق�سف بال�سواريخ 
ت�سته��دف اه��ايل الناحي��ة دون تفري��ق بن 
م��دين او ع�سك��ري او امراأة و�سي��خ"، م�سريين 
اىل ان %80 م��ن اهايل الناحي��ة نزحوا اىل 

اماكن اخرى اكرث امنا.
من جانبهم اهايل تازة تظاهروا يف حمافظة 
الب�س��ري  قري��ة  بتحري��ر  للمطالب��ة  كرك��وك، 
القريبة منها ب�سبب ق�سف الناحية من القرية 
املحتل��ة م��ن ع�ساب��ات داع���س االرهابي��ة 

واحيانا ت�ستخدم فيها غازات �سامة.
وقالت م�س��ادر اعالمي��ة ان "االأهايل عمدوا 
اىل قط��ع الطري��ق الوحيدة الت��ي تربط بغداد 
بكرك��وك و�سم��ال الع��راق، احتجاج��ا عل��ى 
الق�س��ف ال�ساروخ��ي م��ن ارهابي��ي داع���س 

املتواجدين يف قرية الب�سري".
واأكد املتظاهرون ان 300 حالة ت�سمم ا�سيب 
به��ا مواطنو تازة ب�سبب ق�سف داع�س بغازي 
اخلردل والكلور مطالب��ن احلكومة بالتحرك 

لوقف هذا الق�سف وحترير قرية الب�سري.
وكان النائب الرتكماين نيازي معمار اوغلو، 
ق��ال ان ق�سائ��ي ت��ازة وخورمات��و تعر�ستا 
اىل الق�س��ف من قب��ل داع���س االرهابي بغاز 

اخلردل ال�سام.
ان  �سحف��ي  موؤمت��ر  يف  اوغل��و  واأ�س��اف 
"الفح�س��وات الطبي��ة اثبت��ت تعر�سهم لهذه 
امل��ادة ال�سام��ة م��ن خ��الل وج��ود ح��االت 
اختن��اق ب��ن امل�سابن" حمم��ال "احلكومة 
ت��ازة  ق�س��اءي  يف  يح�س��ل  م��ا  م�سوؤولي��ة 
وخرمات��و لعدم تواج��د الت�سكيالت الع�سكرية 

االحتادية يف هذه املناطق".
رئي���س جلنة حقوق االن�س��ان ار�سد ال�ساحلي 
ك�س��ف ان "جمل���س الن��واب العراق��ي مل يذكر 
الق�سف الكمياوي الت��ي تعر�ست له الناحية 
"، مبين��ا ان اجلل�س��ة ناق�س��ت الق�سف ب�سكل 

عام.
وناق���س جمل�س الن��واب العراق��ي يف جل�سته 
برئا�س��ة النائ��ب االأول لرئي�س املجل�س همام 
حم��ودي بح�س��ور 257 نائب��ا الق�سف الذي 
"ت��ازة"  ناحي��ة  يف  املدني��ون  ل��ه  تعر���س 
مبحافظ��ة كرك��وك �سم��ايل الع��راق االأ�سبوع 

املا�سي.
واأدان حمودي م��ا تعر�ست له ناحية "تازة" 
من ق�سف باأ�سلحة كيماوية، منوها مببادرة 
ن��واب الربملان الذي��ن زاروا "ت��ازة" وتقدمي 
م�ساعدات طبية م��ن خمتلف الدول للناحية.. 
وق��ال: اإن ق�س��ف ت��ازة بال�س��الح الكيماوي 
يذكرن��ا بق�س��ف حلبجة وااله��وار مما يثبت 

انتماء التنظيم االرهابي لنظام البعث.
وتال النائب رئي�س جلنة حقوق االن�سان اأر�سد 
ال�ساحل��ي بيان��ا ا�ستنك��ر فيه جرائ��م تنظيم 
داع���س �سد املدنين يف ت��ازة، م�سريا اإىل اأن 

التنظي��م االرهاب��ي ا�ستخ��دم 40 �ساروخ��ا 
اىل  اأدت  والكل��ور  اخل��ردل  بغ��ازي  م��زودة 
اإ�ساب��ة 800 �سخ���س، الفت��ا اإىل اأن الك�سف 
املي��داين اأظهر ان الغاز امل�ستخدم يف املدينة 
من نوع اخل��ردل )و.ق( وادى اىل وفاة طفلة. 

مو�سحا ان عدد امل�سابن يف تزايد.
ودعا ال�ساحل��ي اإىل ك�سف الدول التي زودت 
التنظيم االرهاب��ي باال�سلحة واعتبار منطقة 
“ت��ازة” ملوثة بيئيا ف�سال ع��ن العمل على 
حتري��ر منطق��ة “ب�س��ري” التي ي�سيط��ر عليها 

داع�س وق�سف منها “تازة”.
وطال��ب بعقد جل�سة طارئ��ة يف جمل�س االمن 
واعتب��ار م��ا تعر�س��ت ل��ه ت��ازة م��ن جرائم 
بع��د  الق�سي��ة  واحال��ة  اجلماعي��ة  االب��ادة 
توثيقه��ا اىل حمكم��ة اجلرائ��م الدولية ف�سال 
ع��ن الطل��ب م��ن وزارة ال�سح��ة وال��وزارات 
امل�ساع��دات  لتق��دمي  الع��راق  يف  املعني��ة 
واملنظمات املحلية والدولية لتوثيق اجلرائم 

وعر�سها يف املحافل الدولية.
من جانب��ه، اأ�سار النائب نيازي معمار اأوغلو 
اإىل تعر���س الرتكمان جلرائم خطرية على يد 
االره��اب ف�سال ع��ن التهمي�س عل��ى ال�سعيد 
ال�سيا�س��ي، واأ�س��اف: اإن �سيط��رة ع�ساب��ات 
داع���س عل��ى قري��ة “ب�س��ري” عر���س مدين��ة 
اأ�سفر ع��ن ا�ست�سهاد  “ت��ازة” لق�سف م�ستمر 
الع�رشات، منتقدا ال�سمت الدويل واملحلي ازاء 

ما تعر�ست له مدينة تازة لق�سف كيماوي.
ونب��ه النائب ح�سن توره��ان اإىل اأن ا�ستخدام 
داع�س لغ��از اخلردل يوؤ���رش اإىل منحى خطري 
مم��ا ي�ستل��زم وقف��ة موح��دة م��ن قب��ل دول 
الع��امل من اج��ل حماربة التنظي��م االإرهابي، 
مطالب��ا احلكومة وجمل�س الن��واب اىل ار�سال 
فري��ق لتوثي��ق اال�سابات وب��اأن تعمل وزارة 

اخلارجية على تدويل الق�سية.
كم��ا دع��ا النائ��ب جا�س��م حمم��د جعف��ر اإىل 
الع��راق  كرد�ست��ان  اإقلي��م  اإىل  وف��د  ار�س��ال 
للتح�س��ري لعملي��ة ع�سكري��ة وا�سع��ة لتحرير 
تنظي��م  �سيط��رة  م��ن  الرتكماني��ة  املناط��ق 
داع���س.. كما طالبت النائب��ة احالم احل�سيني 
وزارة اخلارجي��ة العراقية بتق��دمي طلب بعقد 
جل�س��ة طارئ��ة ملجل���س االم��ن ال�س��دار قرار 
دويل به��ذا اخل�سو���س وح��ث رئي���س بعث��ة 
االحت��اد االوروبي يف الع��راق الحالة امللف 
اىل االحتاد ومطالب��ة االمم املتحدة بار�سال 
فري��ق فني خمت�س باال�سلح��ة الكيماوية اىل 
املدين��ة مع فريق طبي ملعاجل��ة اال�سابات، 
العربي��ة اىل عق��د جل�س��ة  ودع��وة اجلامع��ة 
طارئ��ة به��ذا ال�ساأن.ووج��ه هم��ام حم��ودي 

جلان حق��وق االن�س��ان وال�سح��ة والعالقات 
اخلارجي��ة واالمن والدفاع املعنية مبو�سوع 
اجلرمي��ة التخاذ موقف م��ن االحداث وتقدمي 
جل�س��ة  يف  عليه��ا  للت�سوي��ت  التو�سي��ات 

الربملان بعد غد اخلمي�س.
ت��ازة  ناحي��ة  اه��ايل  م��ن  املئ��ات  و�سي��ع 
مبحافظ��ة كركوك، جثم��ان الطفلة مع�سومة 
الت��ي توفيت اثر تاأثره��ا بجروحها بالق�سف 
الكيم��اوي ال��ذي �سن��ه تنظيم )داع���س( على 
الناحي��ة، وفيم��ا ا�سار مدير ناحي��ة تازة اىل 
وف��اة طفل��ن يف احل��ادث ذات��ه قب��ل يومن 

يبلغ احدهما من العمر �ستة ا�سهر.
ت��ازة ح�س��ن عبا���س  ناحي��ة  وق��ال مدي��ر 
الناحي��ة،  اه��ايل  م��ن  "املئ��ات  اإن  ت��ازيل 
)25 ك��م جنوب��ي كرك��وك(، �سيع��وا جثم��ان 
الطفل��ة مع�سومة التي تبلغ م��ن العمر )ع�رش 
�سنوات( بعد وفاتها متاأثرة بجروحها نتيجة 
ا�سابتها بالق�س��ف الكيماوي الذي ا�ستهدف 

الناحية".
واأك��د مدير ناحية ت��ازة، اأن "الناحية �سجلت 
ن��زوح اك��رث م��ن 2500 �سخ�س��ًا، خوفًا من 

تكرار الق�سف الكيماوي لتنظيم )داع�س(".
وكان م�س��در يف كرك��وك، اأف��اد يف )8 م��ن 
اآذار 2016 ( ب��اأن داع���س هاجم بال�سواريخ 
املحمل��ة بالكل��ور ناحية ت��ازة، م��ا اأدى اإىل 

اختناق العديد من االأهايل.
وكان��ت املفو�سي��ة العلي��ا حلق��وق االإن�سان، 
اأعلن��ت يف )11 م��ن اآذار احل��ايل(، وفاة اأول 
حال��ة من بن امل�سابن بالغازات "ال�سامة" 
الناجمة ع��ن ق�سف تنظي��م )داع�س( لناحية 

تازة، هي الطفلة فاطمة �سمري وي�س.
وكان رئي���س جمل���س ال��وزراء العراق��ي حيد 
العب��ادي قد ق��ال يف بيان ل��ه، ان "ا�ستخدام 
تنظي��م داع�س االرهاب��ي الق�س��ف الع�سوائي 
ومواد �سامة �سد املدنين خ�سو�سا االطفال 
والن�س��اء من ابناء مدينة ت��ازة جرمية كربى 
وع��دوان عل��ى االن�ساني��ة جمع��اء،"، متوعداً 

التنظيم برد قا�س على هذه الفعلة.
والطفول��ة  واالأ���رشة  امل��راأة  جلن��ة  بدوره��ا 
انتق��دت التكت��م ال��دويل عل��ى ل�س��ان النائبة 
ري��زان دلري الت��ي حتدث��ت ل�)اجلورن��ال( ان 
ال��دويل ان ي�س��در بيانات  "عل��ى املجتم��ع 
وينتق��د هذه الكارث��ة املاأ�ساوي��ة". مبينا ان 
"داع���س من املمك��ن ان ي�ستهدف اي منطقة 

ي�سيطر عليها بالكمياوي".
وا�ساف��ت دل��ري ان "وزارة ال�سح��ة العراقية 
مل تق��م بواجبها ازاء هذه الكارث��ة االن�سانية 
بحيث مل ي�سل اأي ممثل عنها لتقدمي امل�ساعدة 

وانقاذ م��ا ميكن انقاذه م��ن امل�سابن بهذه 
املادة ال�سامة، م�س��رياً اىل اأن تازة وحميطها 

ا�سبحت ملوثة بالغازات".

و�سن تنظيم داع�س اال�سبوع املا�سي هجوما 
ب�سواري��خ م��زودة مبواد كيميائي��ة ا�ستهدف 
)220 كل��م �سم��ال بغ��داد( اىل  ت��ازة  بل��دة 

اجلنوب من مدينة كركوك.
وانطل��ق الهج��وم من قري��ة ب�س��ري املجاورة 

التي تخ�سع ل�سيطرة تنظيم داع�س.

وك�س��ف م�س��در ان منظم��ة حظ��ر اال�سلح��ة 
الكيميائي��ة تدقق يف عين��ات من اجل حتديد 

املواد امل�ستخدمة، وقد ي�ستغرق ذلك وقتا.
ونف��ذ الط��ريان �رشبات �س��د مواق��ع تنظيم 
داع���س يف قرية ب�سري الت��ي ي�ستغلها التنظيم 
ل�س��ن هجم��ات على م��دن ومناط��ق جماورة 
بينه��ا تازة، بعد ا�سهر من اجتياحهم ملناطق 

�سمايل وغربي العراق.
بدورها، ك�سف��ت وا�سنطن ان التحالف الدويل 
ا�سلح��ة  من�س��اآت  ق�س��ف  وا�سنط��ن  بقي��ادة 
معلوم��ات  اىل  ا�ستن��ادا  لداع���س  كيميائي��ة 
املتط��رف  التنظي��م  يف  مقات��ل  م�سدره��ا 

اعتقلته القوات االمريكية.
اأعلن��ت ع��ن  م��ن جانبه��ا وزارة اخلارجي��ة 
مبا�رشتها حت��ركا دبلوما�سي��ا ب�ساأن جرمية 
تنظي��م "داع�س" بق�س��ف ناحية ت��ازة، فيما 
دع��ت املنظم��ات الدولي��ة اىل ���رشورة اإيالء 

هذا "التطور اخلطري" اهتماما �سديدا.

وق��ال املتح��دث با�سم ال��وزارة احم��د جمال 
"ال��وزارة  اإن  )اجلورن��ال(  تلقت��ه  بي��ان  يف 
تدع��و املنظمات الدولية املعنية كافة و�سائر 
املجتم��ع ال��دويل اىل ���رشورة اإي��الء التطور 
اخلط��ري املتمث��ل با�ستخ��دام تنظي��م داع���س 
االرهابي لال�سلحة الكيمياوية )غاز اخلردل( 

يف منطقة تازة اهتماما �سديدا".
وا�ساف جمال، اأن "هذا الق�سف ميثل جرمية 
�سد االن�سانية ب�س��الح كيمياوي، وا�ستهداف 
"ال��وزارة  ان  اىل  م�س��ريا  الع��ّزل"،  لل�س��كان 
با���رشت من��ذ ع��دة اي��ام حت��ركًا دبلوما�سيًا 
حثيث��ًا يف ه��ذا ال�س��دد، حي��ث اأطل��ع وزي��ر 
اخلارجي��ة كاًل م��ن ال�سف��راء الع��رب و�سفراء 
ال��دول االوربية عل��ى االبعاد اخلط��رية لهذه 
اجلرمي��ة، ا�ساف��ة اىل قي��ام ال��وزارة باإبالغ 
منظم��ة االمم املتحدة وجمل���س االمن ف�ساًل 
ع��ن االمان��ة الفنية ملنظم��ة حظ��ر اال�سلحة 
الكيمياوي��ة كونه��ا اجله��ة الفني��ة املعني��ة 

بذلك".
واأبل��غ اأه��ايل ناحية ت��ازة مبحافظة كركوك 
وف��دا اغاثيا م��ن العتبة احل�سيني��ة، يف )16 
اذار 2016( بوف��اة ع���رشات االأطف��ال جراء 
الق�سف الذي تعر�س��ت له الناحية ب�سواريخ 
حمملة بغازي الكلور واخلردل من قبل تنظيم 

"داع�س". 
يذكر اأن مناط��ق جنوبي كركوك وغربيها ما 
زالت تخ�س��ع ل�سيطرة )داع���س( منذ حزيران 
الع��ام 2014 وه��ي ت�س��م ق�س��اء احلويجة 
ونواحي الزاب والريا�س والعبا�سي والر�ساد.
بال�س��الح  حلبج��ة  ق�س��ف  حادث��ة  وبع��د 
الكيماوي يف االأيام االأخرية للحرب العراقية 
� االإيرانية، حي��ث كانت مدينة حلبجة حمتلة 
م��ن قبل اجلي�س االإي��راين، وعندما تقدم اإليها 
اجلي���س العراقي تراجع االإيرانيون اإىل اخللف 
وق��ام اجلي�س العراقي قب��ل دخولها بق�سفها 
بغ��از ال�سيانيد، مم��ا اأدى اإىل مقت��ل اأكرث من 
5500 م��ن االأك��راد العراقي��ن م��ن اأه��ايل 

املدينة.
حي��ث ُقتل من ال�سكان ف��وراً 3200-5000 
واأ�سيب منهم 10000-7000 كان اأغلبهم 
مدنين، وقد م��ات اآالف من �سكان البلدة يف 
ال�سن��ة الت��ي تلت م��ن امل�ساعف��ات ال�سحية 

واالأمرا�س والعيوب اخللقية.
كانت الهجم��ة، التي تعّرف اأحيانا ب�)االإبادة 
جماعي��ة(، اأكرب هجمة كيماوي��ة ُوّجهت �سد 
�س��كان مدنين من ع��رق واحد وه��م االأكراد 
حتى اليوم.ويبق��ى ال�سوؤال هل �سيفعل داع�س 

ما فعله �سدام؟ وهل لتازة ذكرى كحلبجة؟

2114 ضحايا الخردل واإلهمال 

 بعد )حلبجة(.. )تازة( تتربع على عرش الموت

سعد المندالوي

 بعد ق�صفها بـ)50( �صاروخا حممال بغاز 
اخلردل ت�صتمر حاالت الوفاة واال�صابة 

بالت�صمم لهذه اللحظة يف ناحية تازة حيث 
ا�صت�صهدت امراأتان و10 ا�صابات بحالة 

خطرة وعدد امل�صابني الذين راجعوا 
امل�صت�صفيات بلغ 2114 �صخ�ص.

ال�صاحلي يتهم دول 
اإقليمية وجهات داخلية 

وخارجية بحادثة الناحية 
املنكوبة

اأهايل املدينة ي�صيعون 
موتاهم و�صط اتهامات 

للحكومة باإهمالهم
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أوباما يصل كوبا جالبًا المطر بأول زيارة لرئيس أمريكي منذ 88 عامًا

بدء المعركة القضائية لتسليم عبد السالم الى فرنسا

و�ص��ل �لرئي���س �لأمريكي، ب��ار�ك �أوبام��ا، �إىل كوبا يف 
زي��ارة تاريخي��ة ولإج��ر�ء حمادثات مع رئي���س �لبالد 
ر�وؤول كا�صرتو.ويع��د �أوبام��ا �أول رئي���س �أمريكي يزور 
كوبا منذ �لثورة �لكوبية عام 1959، وكتب يف تغريدة 
ل��ه على "توتري" لدى هب��وط طائرته يف كوبا "مت�صوق 
لروؤية �ل�صعب �لكوب��ي و�صماع �صوته".و�صيلتقي �أوباما 
�لرئي���س �لكوبي ر�وؤول كا�ص��رتو و�صيناق�صان �لعالقات 
�وبام��ا  ��صتقب��ال  يف  وكان  و�لتجاري��ة.  �ل�صيا�صي��ة 
وزوجت��ه و�بنت��اه ل��دى و�صوله��م �إىل هافان��ا وزي��ر 
�خلارجي��ة �لكوب��ي برون��و رودريغي��ز، وتاأت��ي �لزيارة 
بعد �إعادة فتح �ل�صف��ار�ت بني �لبلدين. وقالت �حلكومة 
�لكوبي��ة يف �ل�صاب��ق �إنه��ا م�صتعدة ملناق�ص��ة �أي ق�صية 
يطرحه��ا �مل�صوؤول��ون �لأمريكي��ون خالل ه��ذه �لزيارة 
�لتاريخي��ة مبا يف ذلك حقوق �لإن�ص��ان، و�لدميقر�طية، 
لكن ناطقة با�صم وز�رة �خلارجية �لكوبية تقول �إن مثل 

هذه �لق�صايا غري مطروحة على طاولة �ملفاو�صات".
و�حتج��زت �ل�رشط��ة �لكوبية ع�رش�ت م��ن �ملن�صقني يف 
�لوق��ت �ل��ذي كانت في��ه �لطائ��رة �لرئا�صي��ة �لأمريكية 
ت�صتع��د لالإق��الع وعلى متنها �أوباما باجت��اه �لعا�صمة 
هافانا.لك��ن مثل ه��ذه �لعتقالت م�صاأل��ة روتينية يف 
كوب��ا �إذ عادة ما يفرج عنهم �رشيعا. و�صهدت �لعالقات 
�لدبلوما�صي��ة ب��ني �لبلدي��ن �للذين خا�ص��ا حربا باردة 
طاحن��ة حت�صن��ا يف ع��ام 2014.وقال��ت ت��ار� مكالفي 
مر��صل��ة بي ب��ي �ص��ي يف هافان��ا �إن "�ل�صحافيني من 
�لولي��ات �ملتح��دة و��صبانيا وفرن�ص��ا وبالتاأكيد كوبا، 
كان��و� ينتظرون و�ص��ول �لرئي�س �لأمريك��ي يف هافانا 
وكان��و� و�قف��ني عل��ى مقاع��د مطلي��ة بالل��ون �لأبي�س 
لتخفي��ف حدة �حلر، �إل �أنه عندما حط��ت طائرة �أوباما 
هطلت �لأمطار".و�أ�صافت مكالفي، "��صطر �ل�صحافيون 
�إىل تدوي��ن مالحظاتهم على �أور�ق مبللة مباه �لأمطار، 
�إل �أن معنوياتهم كانت مرتفعة جد�ً، ل�صيما �لكوبيني".

وق��ال مر��صل��ون �إن زي��ارة �أوبام��ا لكوب��ا ه��ي �لأوىل 
لرئي�س �أمريكي منذ 88 عامًا، وهي متثل بادرة حمورية 
يف �لعالقات �لكوبي��ة - �لأمريكية.و�أفاد رئي�س حترير 
مكت��ب بي بي �صي يف �صمال �مريكا ج��ون �صوبيل �أن " 
زي��ارة �أوبام��ا لكوبا متث��ل ف�صاًل جدي��د�ُ يف �لعالقات 
ب��ني �لبلدين".و�صيجتم��ع �أوبام��ا م��ع ر�وؤول كا�ص��رتو 
عل��ى مائ��دة �لع�صاء، يلي ذلك موؤمت��ر �صحايف م�صرتك. 
ويتوقع �ملر�قبون �أن يعلن �أوباما يف كلمته من هافانا 
لل�صع��ب �لكوبي عن �نتهاء حقب��ة "�حلرب �لباردة" بني 

و��صنطن وهافانا. وتاأتي هذه �لزيارة تتويجا للخطو�ت 
�لت��ي �تخذته��ا كل من و��صنطن وهافان��ا خالل �لأ�صهر 
�لأخرية، ق�صد طي �صفح��ة �لعد�ء وفتح �لطريق لإقامة 
عالق��ات طيبة.وقد ��صتعادت �لدولتان منذ بدء �لتقارب 
�لعالق��ات �لدبلوما�صي��ة، ووقعتا �تفاق��ات جتارية يف 
جم��ال �لت�ص��الت، ورحالت ط��ري�ن وتعزي��ز �لتعاون 
فيم��ا يتعلق بتنفي��ذ �لقانون وحماية �لبيئ��ة، بينما ما 
تز�ل هناك خالفات قائمة بني �لبلدين، خ�صو�صا فيما 
يتعل��ق باحلظر �ملفرو�س على كوبا منذ 54 عاما، وقد 

طلب �أوباما من �لكونغر�س �إلغاءه، غري �أن �جلمهوريني 
رف�صو� ذلك.

يف غ�ص��ون ذل��ك، �نت���رش يف �نتظ��ار �ل�صي��ف �لكب��ري 
�أف��ر�د �ل�رشطة �لكوبية بال��زي �ملدين يف خمتلف �أرجاء 
�لعا�صم��ة يف ح��ني �ن�صغ��ل عم��ال �لأ�صغ��ال �لعام��ة 
بر�ص��ف �لطرق يف �ملدينة �لتي ي�صخ��ر �ل�صائقون فيها 
م��ن ��صطر�رهم للمن��اورة لتجنب �حلف��ر يف �صو�رعها، 
�لتي �متالأت بالفتات �لرتحيب و�صور �لرئي�صني ر�وؤول 

كا�صرتو وبار�ك �أوباما. 

يتوقع��ون  �نه��م  جنوبي��ون  كوري��ون  م�صوؤول��ون  �أعل��ن 
وي�صتعدون لتجربة نووية خام�صة جتريها كوريا �ل�صمالية 
يف �نته��اك للعقوب��ات �لدولي��ة �ملفرو�ص��ة عليها.وي�صهد 
�لتوت��ر �لع�صك��ري على �صب��ه �جلزيرة ت�صعي��د� متز�يد� منذ 
�لتجرب��ة �لنووي��ة يف �ل�صاد���س من كان��ون �لثاين/يناير، 
و�لت��ي تالها يف �ل�صابع من �صباط/فرب�ير �إطالق �صاروخ 
�عت��رب جترب��ة ل�ص��اروخ بالي�صت��ي بعي��د �ملدى.وتده��ور 
�لو�صع �أكرث يف �ل�صابيع �ملا�صية بعد �ن بد�أت �ملناور�ت 
�لع�صكري��ة �ل�صنوي��ة �مل�صرتك��ة يف �جلن��وب م��ع �لوليات 
�ملتح��دة. و�طلق��ت بيون��غ يان��غ �صاروخ��ني بالي�صتي��ني 
متو�صط��ي �مل��دى. و�أعل��ن �لزعي��م �لك��وري �ل�صم��ايل كيم 
جون��غ �ون �ن ب��الده �صتق��وم قريب��ا جد� بتجرب��ة لتفجري 
ر��س نووي.و��صار �ملعهد �لمريكي �لكوري �لتابع جلامعة 
جون��ز هوبنكز بع��د �ن در�س �ص��ور �لقم��ار �ل�صطناعية 
ملوق��ع بونغيي ري حيث تقوم بيونغ يانغ بتجارب نووية 

�ن �لنظام �ل�صتاليني ميكن �ن يقوم بتجربة يف �ي وقت.
و�علن��ت وز�رة �لتوحيد �لكورية �جلنوبية �نها تو�صلت �ىل 
�ل�صتنت��اج نف�صه.و���رشح �ملتحدث با�صم �ل��وز�رة جيونغ 
جون هي "بر�ينا �ن جتربة نووية خام�صة ميكن �ن حت�صل 

يف �ي وقت. �حلكومة م�صتعدة لكل �لحتمالت".
من جهتها، جددت وز�رة �لدفاع �لكورية �جلنوبية �لتاأكيد 
�ن �ل�صم��ايل م�صتع��دة لتجربة ع�صكرية جدي��دة فور �صدور 
�لم��ر بذلك. ويف مطل��ع �ذ�ر/مار�س فر���س جمل�س �لمن 
�لدويل عقوبات جدي��دة على بيونغ يانغ ت�صمل قيود� على 
�لتج��ارة �لبحرية وعلى �صادر�ت �ملع��ادن بالإ�صافة �ىل 

حظر على �رش�ء �لوقود للطائر�ت و�ل�صو�ريخ.

بد�أ حمام��ي �صالح عبد �ل�ص��الم �لناجي �لوحيد 
م��ن �ملجموعة �لتي نفذت �عت��د�ء�ت باري�س يف 
13 ت�رشين �لثاين/نوفمرب معركة ق�صائية �صد 
�ل�صلط��ات �لفرن�صية �لتي تطال��ب بت�صليم موكله 
�ىل �ر��صيها. وك�ص��ف وزير �خلارجية �لبلجيكي 
ديدييه ريندرز �ن عبد  �ل�صالم )26 عاما( "كان 
م�صتعد� للقيام بعمل يف بروك�صل" بعد �عتد�ء�ت 
باري�س �لتي �وقعت 130 قتيال ومئات �جلرحى. 
و��صاف ريندرز "لقد عرثنا على كمية كبرية من 
�ل�صلح��ة و�ل�صلحة �لثقيلة، وعرثن��ا على �صبكة 

جديدة حميطة به يف بروك�صل". 
ووج��ه �لق�ص��اء �لبلجيك��ي ر�صمي��ا تهم��ة �لقتل 
�لرهابي و�مل�صاركة يف �ن�صطة منظمة �رهابية 
�ىل �مل�صتب��ه به �لرئي�صي �ل��ذي �وقف بعد فر�ره 
طيل��ة �ربعة �أ�صهر. ونقل �إثر ذلك �ىل �صجن بروج 
)�صم��ال غ��رب( �ل��ذي يخ�ص��ع حلر��ص��ة م�صددة. 
و�أعل��ن �صف��ني م��اري حمام��ي عبد �ل�ص��الم منذ 
�لح��د �ن��ه يعت��زم �لتق��دم ب�صك��وى �ص��د مدعي 
باري���س فرن�ص��و� مولن�س بتهم��ة �نتهاك �رشية 
�لتحقيق.و�أعلن مولن�س خ��الل موؤمتر �صحايف 
�ن عب��د �ل�صالم �أك��د للمحققني "�ن��ه كان ينوي 
�ن  قب��ل  فر�ن���س  دو  �صت��اد  يف  نف�ص��ه  تفج��ري 
يرت�جع". ونقلت �صحيفة "ل��و �صو�ر" �لبلجيكية 
ع��ن حمام��ي عب��د �ل�ص��الم �ن "ت��الوة ق�صم من 
�ف��ادة عبد �ل�صالم خالل موؤمت��ر �صحايف ت�صكل 
�نتهاكا".وق��ال م��اري لقن��اة "�ر ت��ي ب��ي �ف" 

يف  فرن�ص��ا،  يف  يح�ص��ل  مب��ا  ملزم��ني  "ل�صن��ا 
�ملقاب��ل، عليه��م �للت��ز�م ب�رشي��ة �لتحقي��ق يف 
بلجي��كا". �ل �ن �ل�صك��وى لي���س لديه��ا حظ��وظ 
قان��ون  لن  نتيج��ة  �ىل  تف�ص��ي  ب��ان  كب��رية 
�لجر�ء�ت �جلنائية يف فرن�صا وبلجيكا يت�صمن 

��صتثناء�ت ل�رشية �لتحقيق.
- عبد �ل�صالم "ي�صاوي وزنه ذهبا" -

�ملرحل��ة �ملقبل��ة يف �لج��ر�ء �لقان��وين �صتكون 
�لربع��اء عندما ميثل عبد �ل�ص��الم �مام حمكمة 
�بتد�ئي��ة �صتنظ��ر يف �بقائه ق��د �لتوقيف. وكان 
م��اري ق��د �و�صح "�صيت��م متديد �لعم��ل مبذكرة 
و�صيتو��ص��ل  )�لربع��اء(  �لبلجيكي��ة  �لتوقي��ف 
يف  مل��ف  "�ول  هن��اك  �ن  معت��رب�  �لتحقي��ق"، 
بلجي��كا ...وميكن �ن يت��م تعليق �ج��ر�ء �لت�صليم 

�ىل فرن�صا بانتظار تطور �لتحقيق يف بلجيكا".
وتابع ماري �ن عبد �ل�صالم "ي�صاوي وزنه ذهبا. 
فهو يتعاون ويتكل��م... �صيكون من �جليد �ف�صاح 
مزي��د من �لوقت لأتكلم مع��ه وليتكلم �ملحققون 
مع��ه".ويف �إط��ار مذك��رة �لتوقي��ف �لوروبي��ة 
ترغ��ب فرن�ص��ا يف نق��ل عب��د �ل�ص��الم لباري���س. 
وقال��ت وز�رة �لعدل �لفرن�صية "�ن��ه �جر�ء �ب�صط 

و�أك��رث فعالية من �لت�صليم مب��ا �نه ي�صتلزم فرتة 
�لنهائ��ي  ملعاجلته".و�لق��ر�ر  ق�ص��رية  زمني��ة 
ح��ول ت�صليم��ه لفرن�ص��ا �صي�ص��در يف مهل��ة 60 
يوم��ا �عتبار� من ي��وم �عتقال��ه �و 90 يوما �ذ� 
قدم طعن��ا. ولتخاذ قر�ر حول �ل�صماح بت�صليمه 
للق�ص��اء �لفرن�ص��ي على �لق�ص��اة �لبلجيكيني �ل 
يدر�صو� جوهر �مللف بل ��صد�ر قر�ر حول �حرت�م 

�لج��ر�ء �ملطبق.و�أعلن وزي��ر �لد�خلية �لفرن�صي 
برن��ار كازن��وف �ن فرن�صا ن���رشت خم�صة �لف 
�رشطي ��صايف لفر�س رقابة جيدة على حدوها 
للت�ص��دي "للمخاطر �لعالية جد�" بوقوع �عتد�ء.
و�ف��اد م�ص��در قري��ب م��ن �لتحقي��ق �ن مالن�س 
�صي�صتعر�س جمريات �لتحقيق يف بروك�صل "يف 
�طار لقاء مقرر منذ زم��ن" مع �لنيابة �لفدر�لية 
�لبلجيكي��ة.وكان مولن�س �أعل��ن �ن عبد �ل�صالم 
"لع��ب دور� مركزي��ا عل��ى ما يب��دو يف ت�صكيل 
�ملجموعة �لت��ي حتركت يف 13 ت�رشين �لثاين/
بع���س  و�ص��ول  يف  �مل�صارك��ة  ويف  نوفم��رب" 
�جلهاديني �ىل �وروبا ويف �لتح�صري �للوج�صتي 
لالعتد�ء�ت".فقد ��صرتى �ملعد�ت �لالزمة ل�صنع 
�لحزم��ة �لنا�صفة �مل�صتخدم��ة و��صتاأجر �صيارة 
��صتخدمتها �ملجموع��ة يف باتاكالن، و�صقة يف 

�ل�صاحية �لباري�صية كما قال �ملدعي �لفرن�صي.
و�وق��ف عب��د �ل�ص��الم يف �صاحي��ة مولنبيك يف 
بروك�ص��ل حيث ن�ص��ا ومل يكن م�صلح��ا. و��صارت 
م�صادر قريب��ة من �لتحقيق �ن �ل�رشطيني �لذين 
ير�قب��ون �ملكان تاأك��دو� من �ن��ه يختبئ هناك 
مع ���رشكاء عندما طلبت �م��ر�أة مقيمة يف �حلي 
خم���س فطائر بيت��ز� على غ��ري �لعادة.وخ�صعت 
�ل�صي��ار�ت �ملتوجه��ة �ىل فرن�ص��ا للتدقي��ق عند 
مع��رب نوفيل-�ن ف��ري�ن )�صمال فرن�ص��ا(. �ل �ن 
م�صادر من �جلمارك و�ل�رشطة �و�صحو� ملر��صل 
وكال��ة فر�ن�س بر���س �ن �لمر يتعل��ق باإجر�ء�ت 
عادي��ة منذ �ع��الن حال��ة �لط��و�رئ يف ت�رشين 

�لثاين/نوفمرب. 

ألمانيا تعتزم نشر إحصاءات حول تدفق الالجئين عام 2015

سيول تتوقع اجراء 
كوريا الشمالية تجربة 

نووية جديدة

الكويت: الحبس 6 أشهر لـ"معاكسي النساء"

إسبانيا: 14 قتيال في حادث حافلة تقل طالبًا أجانب

برلني– د ب �أ: من �ملقرر �أن تن�رش �حلكومة �لأملانية، بيانات جديدة من �صاأنها 
�إلق��اء �ملزي��د من �ل�صوء عل��ى تدفق �ملهاجرين و�لالجئني عل��ى �أملانيا خالل 
ع��ام 2015.و�صت�صم��ل تلك �لأرق��ام و�لتي جمعها مكت��ب �لإح�صاء �لحتادي 
�لأمل��اين، �أعد�د �ملهاجرين �لذين و�صلو� �إىل �أملانيا من دول �أخرى �أع�صاء يف 

�لحتاد �لأوروبي، بالإ�صافة �إىل هوؤلء �لقادمني من دول خارج �لحتاد.
وق��در وزي��ر �لد�خلية �لأملاين توما�س دي ميزير يف بد�ي��ة عام 2016، �أن ما 
يق��رب م��ن 1.1 مليون طالب جل��وء مت ت�صجيله��م يف �أملانيا على م��د�ر �لعام 
�ملا�ص��ي.ول ي�صمل ه��ذ� �لرقم �لآلف من �لأ�صخا�س �لذي��ن ياأتون �إىل �أملانيا 
من �أجل �لعمل �أو �لدر��صة. ويف عام 2014، بلغ عدد �لأجانب يف �أملانيا �أعلى 
م�صتويات��ه منذ ب��دء �لت�صجيل يف عام 1967، حيث بلغ��ت ن�صبة �لقادمني �إىل 

�أملانيا من دول �أخرى �أع�صاء يف �لحتاد �لأوروبي 60%. 

�لكوي��ت - وكالت: تلق��ت �للجنة �لنيابية �لكويتية �قرت�ح��ني بقانونني، �أحدهما 
لف�ص��ل �لختالط �جلديد و�لآخر لعقوبات حب���س �ملعاك�صات، مقدمني من �لنو�ب 

حممد طنا و�صلطان �للغي�صم وحمود �حلمد�ن و�أحمد مطيع وماجد مو�صى. 
ون���س �ملقرتح عل��ى تطبيق من��ع �لختالط يف جامع��ة �لكويت و�لهيئ��ة �لعامة 
للتعلي��م �لتطبيقي، بو�صع مكان خا���س للطالبات، مف�صول ف�صاًل تامًا ومعزول، 
مب��ا يتو�ف��ق م��ع �ل��ر�أي �ل�رشع��ي لإد�رة �لفت��وى يف وز�رة �لأوق��اف و�ل�ص��وؤون 
�لإ�صالمي��ة يف �ملب��اين وقاع��ات �لدر��ص��ة و�ملخت��رب�ت و�ملكتب��ات و�لأن�صط��ة 
و�خلدم��ات �لرتبوية و�لإد�ري��ة وجميع �ملر�فق.كما فر�س �ملق��رتح �لآخر عقوبة 
حب���س ل جت��اوز 6 �صهور، وغر�م��ة ل جتاوز �ألفي دينار كويت��ي، لكل من يعاك�س 
�أنث��ى يف م��كان عام، مع ج��و�ز م�صاعفة �ملحكمة للعقوبة يف ح��ال كان �لفاعل 
مكلف��ًا بحفظ �لأمن، �أو �إذ� كانت �ملجني عليها قا�رش�ً، �أو �إذ� عاد �جلاين لرتكاب 
�لفع��ل خ��الل �صنة م��ن تاريخ �حلكم عليه، م��ع وجوب �إبعاد �جل��اين �لأجنبي بعد 

تنفيذ �لعقوبة ومنعه من �لعودة �إىل �لكويت. 

مدريد- �أ ف ب: قتل 14 �صخ�صًا وجرح 43 �آخرون يف �صمال �إ�صبانيا، بحادث 
حافل��ة تنق��ل طالبًا م��ن جن�صيات خمتلف��ة، ح�صب م��ا �أعلنت �صلط��ات منطقة 

كتالونيا.
وق��ال مدي��ر وز�رة �لد�خلية يف منطق��ة كتالونيا غوردي جاين��ي، �إن �لطالب 
م�صجل��ون يف جامع��ة بر�صلون��ة يف �إط��ار �لربنام��ج �لأوروب��ي "�إير��صمو�س" 
للتب��ادل، مو�صحا �أن "�حل��ادث وقع بالقرب من حمل��ة فريغينال�س �لتي تبعد 
150 كل��م �إىل جنوب بر�صلونة خ��الل عودة �حلافلة من مهرجان فال�س يف 

فالن�صيا.
م�صيف��ا �أن �صائ��ق �حلافلة "�صدم �حلاج��ز يف و�صط �لطري��ق �ل�رشيع من جهة 
�ليم��ني و��صت��د�ر باحلافل��ة ب�رشعة م��ا جعلها ت�صق��ط على �جلان��ب �لآخر من 
�لطري��ق فا�صطدم��ت ب�صيارة كان��ت قادمة يف �لجتاه �ملعاك���س مما �أدى �إىل 

جرح �صخ�صني كانا بد�خلها".
و�أ�صار �مل�صوؤول �إىل �أن �حلافلة كانت تنقل 57 �صخ�صًا من بينهم �ل�صائق، وقال 
�أي�صًا �إن 14 �صخ�صًا قتلو� وجرح 43 �آخرون نقل 30 منهم �إىل �مل�صت�صفيات. 

 

هافانا – أ ف ب

سيول – أ ف ب

بروكسل- أ ف ب

�صن وزير �لعمل و�لتقاعد �لربيطاين �مل�صتقيل، �إيان د�نكان �صميث، 
�ملعار�س للبقاء يف �لحتاد �لأوروبي، هجومًا عنيفًا على رئي�س 
�ل��وزر�ء �لربيطاين ديفيد كامريون، ما ك�ص��ف عن توتر�ت عميقة 
يف �حلكوم��ة قبل �ل�صتفتاء عل��ى �لبقاء يف �لحتاد �لأوروبي يف 
23 يونيو)حزير�ن(.ويف �أول مقابلة له منذ ��صتقالته من من�صبه 
�تهم د�نكان �صميث كامريون مبحاولة تقلي�س عجز �مليز�نية من 
خالل خف�س �ملعونات، وهو ما ميكن �أن ي�رش بالناخبني �لأفقر.

و�ل�صه��ر �ملا�صي �أ�صبح د�نكان �صميث و�حد�ً من �أبرز �ل�صيا�صيني 
�ملحافظ��ني �لذي��ن يعلن��ون ع��ن معار�صته��م حلمل��ة كام��ريون 
لالإبقاء على بريطانيا يف �لحتاد �لأوروبي، �إل �أنه نفى �أن تكون 

��صتقالته �ملفاجئة تتعلق باأوروبا.
�إل �أن��ه �أق��ر باأن كام��ريون ووزير ماليته وحليف��ه �ملقرب جورج 
�أوزب��ورن مل يعود� ي�صتمعا �إليه. وقال يف مقابلة مع تلفزيون بي 
ب��ي �صي: "هذه لي�صت حماولة ملهاجمة رئي�س �لوزر�ء �أو �أوروبا"، 

م�صيف��ًا �أنه ��صتقال لأنه "يفقد �لق��درة على �لتاأثري على �لأحد�ث 
من �لد�خل".

وتعت��رب ��صتقال��ة د�نكان �صمي��ث �أقوى �صفعة لكام��ريون وتاأتي 
قب��ل ثالث��ة �أ�صهر من �ل�صتفت��اء على بقاء بريطاني��ا يف �لحتاد 
�لأوروب��ي �لت��ي �عرتف كام��ريون يف مقابلة ن���رشت �أن نتيجته 

�صتكون متقاربة.
وقال كام��ريون يف مقابلته مع �صحيفة "�إندبندنت": "خويف هو 
عل��ى �مل�صاركة )..( �أرجوكم �أن تخرجو� لالإدلء باأ�صو�تكم، لأنكم 

ميكن �أن ت�صتيقظو� لتجدو� �أنف�صكم خارج" �لحتاد �لأوروبي.
و�أكد د�نكان �صميث �أنه ��صتقال ب�صبب �لقتطاعات �لتق�صفية �لتي 
��صتمل��ت على �قتطاعات �صنوية بقيمة 1،3 مليار جنيه �إ�صرتليني 

)1،4 مليار دولر( يف �إعانات �ملعاقني.
و�أث��ارت ��صتقالت��ه جدًل بني �ل��وزر�ء يف حكومة كامريون، حيث 
ق��ال بع�صه��م �إن ��صتقالت��ه تنب��ع م��ن موق��ف مبدئ��ي معار�س 
لالقتطاع��ات، بينم��ا ر�أى �آخ��رون �أنها موؤ�م��رة لتقوي�س موقف 

كامريون. 

ف��از رجل �لعم��ال باتري�س تالون يف �جلول��ة �لثانية من 
�لنتخاب��ات �لرئا�صي��ة يف بن��ني، وف��ق م��ا �عل��ن خ�صمه 
رئي���س �لوزر�ء �ملنتهية وليت��ه ليونيل زين�صو، قبل �عالن 
�لنتائ��ج �لر�صمية.وق��ال زين�ص��و لي��ل �لح��د - �لثنني يف 
�ت�صال هاتفي مع وكالة فر�ن�س بر�س "�ن �لنتائج �لوقتية 
تظه��ر ف��وز� و��صح��ا ج��د� لباتري���س تال��ون )..( �لف��ارق 
كب��ري و�لف��وز �لنتخاب��ي )لتال��ون( �كيد".و��ص��اف "لقد 
�ت�صل��ت بباتري���س تال��ون وهناته بالف��وز ومتنت له حظا 
طيب��ا وو�صع��ت نف�ص��ي حتت ت�رشف��ه لإعد�د ملف��ات نقل 
)�ل�صلط��ة(".ومل يق��دم زين�صو �رقاما لكنه ق��ال �ن "�للجنة 
�لنتخابي��ة �صتعل��ن �لنتائ��ج �لوقتية "عل��ى �لرجح نهار 
�لثنني".وكانت متت دع��وة 4،7 ماليني ناخب للت�صويت 
لنتخاب خلف للرئي�س �ملنتهية وليته توما�س بوين يايي 
�ل��ذي يحك��م �لبالد من��ذ 2006 ومل يع��د باإمكانه �لرت�صح 

بع��د وليتني مبوجب �لد�صت��ور.وكان �ل�صرييف �لفرن�صي-
م��ن  �لوىل  �جلول��ة  يف  تق��دم  زين�ص��و  ليوني��ل  �لبنين��ي 
�لنتخاب��ات �لرئا�صية يف 6 �آذ�ر/مار�س، بقليل على "ملك 
�لقط��ن" باتري�س تال��ون )27،11 باملائة مقابل 23،52 
باملائة(.و�لع�صام��ي باتري���س تال��ون )57 عام��ا( �ل��ذي 
توج��ه �ىل مكتب �لت�صوي��ت يف 6 �آذ�ر/مار�س يف �صيارته 
"�لبور���س"، يحر�س عل��ى �صورته كرج��ل �عمال مزدهر 
ويق��ول �نه يج�ص��د "�لقطيعة".وتال��ون �مل�صتثمر �ل�صا�صي 
يف بن��ني حي��ث ي�صيطر عل��ى زر�ع��ة �لقط��ن و�د�رة ميناء 
كوتون��و، كان ق��د م��ول �حلملت��ني �لنتخابيت��ني للرئي�س 
�ملنتهية وليته قبل �ن ي�صب��ح �برز مناف�صيه �ل�صيا�صيني.
وت�ص��كل �لبطال��ة و�لف�صاد وقطاعي �ل�صح��ة و�لرتبية �برز 
�لتحدي��ات �لتي �صتو�جه �لرئي���س �جلديد لبنني.ويبلغ عدد 
�ص��كان بنني 10،6 مالي��ني ن�صمة وي�صك��و �قت�صادها قلة 
�لتن��وع حي��ث يعتمد ��صا�صا عل��ى �لزر�عة وجت��ارة �لعبور 

و�عادة �لت�صدير باجتاه �جلار �لكبري و�برز �رشكائه. 

 
�صيلتق��ي �لأمني �لعام ل��الأمم �ملتحدة بان كي 
م��ون �أع�ص��اء جمل�س �لأم��ن على غ��د�ء، باأمل 
�ملغ��رب  ق�صي��ة  م��ن  موقفه��م  يو�صح��و�  �أن 
و�ل�صح��ر�ء �لغربي��ة، بع��د ق��ر�ر �لرب��اط طرد 
موظف��ي �لأمم �ملتح��دة. وكان �أك��رث م��ن 80 
موظف��ًا مدني��ًا يف مهم��ة �لأمم �ملتح��دة يف 
�ل�صح��ر�ء �لغربية)مينور�ص��و( غ��ادرو�، نهاية 
�لأ�صبوع �ملا�صي، �ل�صحر�ء �لغربية، بعد قر�ر 
�ملغ��رب طردهم �إثر ت�رشيح��ات مثرية للجدل 

لبان كي مون، بح�صب م�صدر مالحي.
و�أ�ص��اف �مل�صدر �أن "�آخ��ر �لأع�صاء �ملدنيني 
يف مهم��ة �لأمم �ملتحدة يف �ل�صحر�ء �لغربية، 
غادرو� م�صاء �لأحد مطار �لعيون باجتاه �لد�ر 
�لبي�صاء، ومنه��ا �صيغادرون نهائي��ًا �ملغرب. 
وب��ني �ل�صب��ت و�لأحد، غ��ادر 83 م��ن �أع�صاء 
�ملهم��ة �ل�صح��ر�ء �لغربي��ة، ووحده��ا موظفة 

حامل مل تتمكن من �ملغادرة.
وكان��ت �لرب��اط طلبت رحيل ق�ص��م من �ملهمة 
�ملنت���رشة يف �ل�صح��ر�ء �لغربي��ة منذ 1991، 
�إث��ر ت�رشيحات بان كي مون �لتي حتدث فيها 

ع��ن و�صع "�حت��الل" ل��دى زيارت��ه يف بد�ية 
مار�س )�آذ�ر( خميمات لجئني �صحر�ويني يف 

تندوف )�جلز�ئر(.
كم��ا قرر �ملغ��رب �إلغاء م�صاهمت��ه �ملالية يف 
نفق��ات �ملهم��ة، و�لت��ي تبل��غ قيمته��ا ثالث��ة 
�أن  �ملتح��دة  �لأمم  و�عت��ربت  دولر.  مالي��ني 
�ملهم��ة لن تكون قادرة عل��ى �أد�ء مهامها، �إثر 
رحيل �لأع�ص��اء �ملدني��ني. ومل يتمكن جمل�س 
�لأمن �لدويل �خلمي���س من تبني موقف موحد 
م��ن �مل�صاألة، ت��اركًا لالأع�صاء حري��ة �لتعامل 

فرديًا مع �ملغرب بهدف تهدئة �لو�صع. 

وزير العمل البريطاني المستقيل يشن هجومًا عنيفًا 
على كاميرون

زينسو يقر بهزيمته امام تالون 
في انتخابات بنين

بان كي مون يلتقي أعضاء مجلس األمن بعد قرار المغرب طرد موظفين أمميين

كوتونو- أ ف بلندن– أ ف ب

الرباط – أ ف ب

القرار النهائي حول 
ت�صليمه لفرن�صا �صي�صدر 

يف مهلة 60 يوما 
اعتبارا من يوم اعتقاله 

او 90 يوما اذا قدم 
طعنا

ّ



يف  احلا�صلة  باملتغريات  تاأثرت  قد  االم��ور  هذه  ولكن   
املجتمع ، و�صار بع�صهن غري موؤمتنات يف نقل احلقائق 
املعلومات  بتغيري  يقمن  االحيان  كما هي ويف كثري من 
اىل اأخرى غري �صحيحة ، من اأجل اال�صتفادة املادية التي 
و�صلت اىل اأرقام غري طبيعية وغريها من امل�صاكل التي 
جعلت غالبيتهن غري موؤهالت لال�صتمرار يف هذه املهنة ، 
كونها اأ�صبحت متاجرة مب�صتقبل النا�س من دون اإعطاء 
االهمية ملا �صوف يحدث بعد ذلك ، نتيجة الكذب اخلداع 

على اأهل العرو�صني .
فهل �صيندثر عمل اخلطبة بعد هذا التطور التكنولوجي 
اأو  العري�س  اأه��ل  عليه  يعتمد  ومل��اذا  ؟  العامل  غ��زا  ال��ذي 
العرو�س على ما تنقله اخلطابة من دون البحث عن مدى 
�صدقه من االخرين ؟ وكيف ميكن لهذه الن�صوة اأن تتحكم 
والتفكري  م�صداقيتها  عدم  خالل  من  العوائل  م�صري  يف 
لو  حتى  الطرفني  كال  من  اأم���وال  من  جتنبه  �صوف  مبا 

و�صل االمر اىل ف�صخ اخلطوبة اأو الطالق فيما بعد ؟ . 
)) اجلورنال (( �صلطت ال�صوء على هذه الظاهرة ، وكان 

لها هذا التحقيق ال�صحفي .
غالبيتهن من االميات

هذا  اإن   :  ) بيت  رب��ة   ( حميد  الر�صا  عبد  ف��ري��دة  قالت 
االميات،  من  غالبيتهن  اللواتي  الن�صوة  به  تقوم  العمل 
ولكن   ، العري�س  ح��ي��اة  بتفا�صيل  دقيقة  معرفة  ول��ه��ن 
من  يتم  التي  ال�صخ�صية  االم��ور  ببع�س  تتعلق  امل�صاألة 
خاللها الرت�صيح للزواج من قبل العرو�س، وهذا ينطبق 
لهم، وهذه  ال�صباب وفق ما يجدونه منا�صبًة  على زواج 
العملية قد اإنحدرت اىل م�صتوى املتاجرة بها من قبلهن، 
فبع�صهن يتفقن قبل االقدام على كل �صيء بحيث تختلف 
معينة  مببالغ  تكتفي  وغريهن  بينهن،  اخلطابة  اأ�صعار 
هذا  ت�صع  اأن  على  ال��ن��ا���س،  اإمكانية  ح�صب  و�صعتها 
ال�صعر على الطرفني بالت�صاوي، ولكن ما ياأ�صف عليه هو 
ج�صع اأخريات ورغبتهن باحل�صول على مبالغ كبرية، ال 
تتنا�صب واملجهود الذي بذل مقابل هذه املهمة ، والكارثة 
اذا كان العري�س من االثرياء ، فتلك طامة كربى يف زيادة 

اأجورهن  ب�صورة عالنية. 
شخصية معروفة

عملهن  اإن   : فقالت   ) موظفة   ( حممد  ه��ادي  فاطمة  اأم��ا 
ال�صكنية  واملناطق  االحياء  النا�س يف  لدى  بات معروفا 
اأمرًا طبيعيًا ، ال غبار عليه  ووجودهن يف املجتمع بات 
وال يعاب منه ، ولكن ما يعاب اأن كثريا منهن عندما يتقدم 
اأن  يجب  ك��ان   ، طريقهن  عن  فتاة  خلطبة  ال�صباب  اأح��د 
يقمن بال�صوؤال عنه اأو من قبل اأحد اأفراد اأ�صرتها ب�صورة 
جيدة، الن �صهوا بق�صد اأو من دون ق�صد يف اإخفاء بع�س 

الن�صوة يف امل�صتقبل، وقد  املعلومات قد تقع بها هوؤالء 
ال�صاب  هذا  عن  ومبهرة  جميلة  �صورة  بع�صهن  تعطي 
له  يكون  كاأن  م�صاكل غري طيبة  عليه  اأن ترتتب  وميكن 
الزواج  بعد  الفتاة وعائلتها  لت�صطدم   ، �صوابق جنائية 

بالكثري من امل�صاكل التي تنتهي بع�صها بالطالق .
دور الوسيط

بينما تدافع عن نف�صها ) اخلطابة ( اأم عامر املعروفة يف 
املنطقة ) اأم عموري ( بقولها : لقد تعلمت من والدتي ) 
رحمها الله ( هذه املهنة والتي ال تتعدى عملية توا�صل 
من  العرو�صة  ذوي  وب��ني  ب��ال��زواج  الراغب  ال�صاب  بني 
اأجل تعريف بع�صهم بع�صًا عن طريق عقد زيارة لبع�س 
اأفراد اأ�صرته الأهل الفتاة وهو معهم من اجل روؤيتها من 
قبل  من  املوافقة  واإنتظار  لهم  ال�صيافة  تقدميها  خ��الل 
رغبة  على  احل�صول  يف  دوري  ي��اأت��ي  وهنا  الطرفني، 
ن�صيب  يح�صل  مل  واذا  الرف�س  اأو  ب��ال��زواج  الطرفني 
يحلم  التي  العرو�س  موا�صفات  عن  اأخرى  مرة  اأتعرف 
بها ، اأو العري�س التي حتلم به الفتاة ، القوم بالبحث بني 

العوائل عن املنا�صب لكال الطرفني .
بين الماضي والحاضر

و�صاركتها يف الراأي اخلطابة ) اأم �صامل ( بقولها : كنت 
من  اأبنهم  زواج  ال�صاب  اأه��ل  يريد  عندما  ال�صابق  يف 
اجلريان اأو املنطقة ، تكون عملية املعرفة ما بني الطرفني 
�صهلة جدًا النهم من نف�س احلي وعلى دراية كاملة بحياة 
الظروف  وفق  حاليًا  �صاهدته  ما  غري  الفتاة،  اأو  ال�صاب 
التي نعي�صها،  اأن هناك اإنغالقا اأ�صريا كبريا بني العوائل 
واأ�صبحت كثريا من اال�صر تتنقل بني املناطق وال حتب 
التعرف على اأهل املنطقة وال حتى اجلريان، وال يوجد 
بينهم غري ال�صالم والتحية فقط ، فكل �صخ�س منهم يلزم 
ال  االأق��ارب  مع  ، وتوا�صله  غريه  م�صاكل  تهمه  وال  بيته 
جدًا  �صعبة  مهمتنا  �صارت  لذا  املنا�صبات،  يف  اإال  يكون 
االأه��ل  على  �صعوبة  واأك��ر  احلقيقية  ال�صورة  نقل  يف 
وكذلك ال�صاب والفتاة اأن يتعرفا على من يتقدم لبنتهما .

شروط الفتيات
غ��ري اإن اإب��راه��ي��م ع��ب��د اخل��ال��ق ع��م��ار ) 

 ) الكهربائية  لبيع املواد  �صاحب حمل 
و�صعت  ب��ال��زواج  رغبت  عندما   : ق��ال 
اأمام املراأة اخلطابة بع�س املوا�صفات 
لزوجة امل�صتقبل، معتقدًا اأن الفتيات ال 

يرف�صن من يتقدم لهن وفق الظروف 
غالبية  وع���زوف  ال�صعبة  املعي�صية 

تفاجاأت  ولكني  ال��زواج،  عن  ال�صباب 
يف  اإ���ص��رتاط��ات��ه��ا  و�صعن  ق��د  الفتيات  ب���اأن 

اأو  ال�صن  اأو  التعليم  م�صتوى  حيث  من  �صواء   ، ال��زوج 
اأن عمل اخلطابة  لهذه وجدت  امل��ادي وغ��ريه،  امل�صتوى 
احلدود،  اأبعد  اإىل  اأمينة  تكون  اأن  وعليها  ي�صريًا  لي�س 
زوجة  ل��دى  واأ�صبح  الق�صمة  جاءتني  حتى  واإنتظرت 

واأ�صرة واأطفال . 
مواقف محرجة

التي  اخلطابة   ) خياطة   ( عبيد  ط���ارق  جميلة  عاتبت 
اأودعت كل ثقتها يف اإختيار زوج منا�صب البنتها فقالت 
منا�صب  زوج  اإي��ج��اد  يف  اخلطابة  ج��ارت��ي  احل��ت  لقد   :
ولكن  ذلك،  على  وافقت  اأبوها  فاحتت  ان  وبعد  البنتي، 
الذي ح�صل هو اإكت�صايف اأن زوج امل�صتقبل التي ر�صحته 
كبرية  ودي���ون  االخ��ري��ن  م��ع  م�صاكل  ل��ه  عليه،  ووافقنا 
وعليه اأوامر قب�س بحقه من قبل النا�س ب�صاأن اأموالهم، 
فاألقيت بالالئمة عليها بعد اأن ح�صلت اخلطوبة بح�صور 
موقف  يف  وو�صعنها  وامل��ع��ارف،  واجل���ريان  االق��رب��اء 
حمرج اأمامهم ب�صبب ذلك االأمر، رغم تربيراتها امل�صتمرة 
باأن دورها يقت�صر على نقل معلومات حول ال�صاب للفتاة 
وكذلك العك�س، واملعلومات عن كال الطرفني تاأخذها من 

اجلريان ون�صاء املحلة . 
العنوسة وأسباب أخرى

اأكدت الباحثة االجتماعية جنالء داود با�صم  من جانبها 
من  وغريها  البالد  يف  العنو�صة  ن�صب  اإرت��ف��اع  اأن  على 
هذه  اىل  العوائل  غالبية  جلوء  اإىل  اأدت  التي  االأ�صباب 
تقادم  ب�صبب  ال��رج��ال  اأو  بناتهن  ت��زوي��ج  يف  الطريقة 
اعمارهم اأو مطلقني ولديهم اأطفال، ولكن �صوء اإ�صتخدام 
نقل املعلومات التي يرغبها اأهايل الطرفني ب�صورة دقيقة 
الغني  �صاهمت يف خلق م�صاكل من دون مربر، فال�صاب 
ولديه منزل م�صتقل يتبني بانه فقري واملنزل الذي ي�صكنه 

امل�صافر  خارج البلد لوالده 
ذات  والفتاة 
املوا�صفات 
اجل����م����ي����ل����ة 

التي  واال���ص��ب��اغ  عد�صات  عيونها  ب��اأن  بعد  فيما  تظهر 
و�صعت للخطابة جعلتها جميلة ولكنها يف حقيقة االمر 
على  حت�صل  مل  اأنها  يبدو  واخلريجة  ذل��ك  عن  تختلف 

ال�صهادة االبتدائية وهكذا . 
رسم الحياة

بان  �صعيد  الله  عبد  وليد  النف�صاين  الطبيب  يو�صح 
مفاهيم كثرية  تغيريًا يف  اأحدثت  التكنولوجية  النه�صة 
قد عهدها النا�س يف ال�صابق والتي كانت غالبية الفتيات 
موهوبات لالأقارب، والزواج كان ب�صيطًا ولي�س بالتكلفة 
اأو املظاهر املبالغ فيها التي نعي�صها يف الوقت احلايل، 
يتجاوز  ال  فعملها  ب�صيط  اأج��ر  عليه  حت�صل  ما  بحيث 
يف  ولكن  ال��ع��رو���س،   ذوي  على  العري�س  اأه��ل  تعريف 
ما  بلغ  العنو�صة  معدالت  اإرتفاع  ومع  االأخ��رية،  الفرتة 
يعود  هذا  وكل   ، مرتفعة  م�صتويات  اخلطابة  تتقا�صاه 
العراقي  امل��واط��ن  يعي�صها  التي  النف�صية  احل��االت  اىل 
واإعتماده يف ر�صم حياته على االخرين من دون تدخل 

منه وح�صب ما تراه منا�صبًا لهوؤالء اخلطبات . 
نهاية الكالم

جميلة  مهمة  حتمل  النا�س  عيون  يف  اخلطابة  زال��ت  ما 
واإن�صانية ت�صعى من خاللها اإىل تخلي�س بع�س الفتيات 
قطار  تخطى  اأن  بعد  تطاردهن  التي  العنو�صة  �صبح  من 
�صغار،  وه��ن  بناتهن  ب��ت��زوي��ج  االه���ل  رغ��ب��ة  اأو  العمر 
و�صعوبة  اإجتماعية  لظروف  ولكن  فيهن  لعيب  لي�س 
عندما  ولكن  للرجال،  بالن�صبة  ال��زواج  متطلبات  اإجناز 
ت�صل اىل خالفات ب�صبب طلبها ملبالغ من اأهل العرو�س 
من  الكثري  بني  �صلبية  �صورة  تعطي  فاإنها  العري�س،  اأو 
وهن  جانب  كل  من  اال�صعار  بارتفاع  متذرعات  االأ�صر، 
كانت  فلو  العراقي،  املواطن  يعي�صه  عما  ببعيدات  ل�صن 
املثقف  الرجل  اأعطى  ملا  النا�س  لدى  ووعي  ثقافة  هناك 
اأ�صرار حياتهما اىل  اأو الفتاة اخلريجة مفاتيح  اخلريج 
بها ور�صم خارطة  ليتحكمن   ، الن�صوة اجلاهالت  بع�س 
طريق حلياتهما من دون تدخل منهما �صوى تقدمي الوالء 
واملوافقة  والطاعة 
لهن. 

»الخطابة« ... ظاهرة إجتماعية تنتعش 
عند إرتفاع نسب العنوسة !
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تقوم بعض النسوة بمهمة 
يعتبرنها من وجهة نظرهن 

إنسانية تسهم في زواج 
الفتيات من الرجال عن طريقهن 
والتي يطلق عليهن ) الخطابة ( 

فمهمتهن التي ال يعرفن غيرها 
هو إيجاد الزوج المناسب للفتاة ، 

والعروس المناسبة للشاب ..

إعتماد االهالي في تزويج أبنائهم عليهن خطأ غير محسوب النتائج

الجورنال -  دريد ثامر 

عملهن معروف لدى الناس 
في االحياء والمناطق السكنية



فيه  يتزامن  الذي  الأثري  اليوم  هذا  مثل  يف 
يجيئ   ، نوروز  اعياد  اندلع  مع  الأم  عيد 
الربيع ليم�سح ندوب اليام القاحلة من على 
�سالم  �سورة  لنا  مقدما  ال�سالم  دار  وجنتّي 
ورائحة  اليانعة  اأ�سجاره  ظالل  حتت  واأمن 
بعطرها،  اجلو  تزين  التي  املتفتح  القداح 
النزاعات  غيبته  الذي  واأهلها  بغداد  جمال 
اليوم  يعود  املرتدية  ال�سيا�سية  والو�ساع 
بكامل  املدينة  مظهر  جديد،  من  لزهر 

الينا  تعيد  التي  اخل�رضاء  وروحها  قيافتها 
ذكريات اأيام جميلة م�ست. 

التقينا  ويف جولتنا يف احدى حدائق بغداد 
ا�ستعدادهم  املواطنني حدثونا عن  عددا من 
ل�ستقبال يوم الربيع بفرح غامر كان اأولهم 
ومبتهج  �سعيد  اأنا  قال:  الذي  علي  يو�سف 
اأجمل  من  اأعده  الذي  الربيع،  ف�سل  بحلول 
ورائحتها  فيه  ال�سجار  �سحر  اأحب  الف�سول 
العبقة وامتنى لو اأن ف�سول ال�سنة كلها ربيعًا، 
اما عن ا�ستعدادي ليوم نوروز فبالتاأكيد يف 
نيتي ان اخرج ب�سحبة عائلتي واأطفايل اىل 

احلياة  باأجواء  والتمتع  املتنزهات  احدى 
النقية التي نفتقدها طيلة ال�سنة.

اأما فاطمة احل�سن كان راأيها ان يوم نوروز 
عر�س  هو  اجلماهريي"  العر�س   " ب  اأ�سبه 
هو  ما  بكل  واحتفاء  احلقيقة،  يف  للطبيعة 
وبالرياح  باملاء  بال�سجر  احتفاء  جميل، 
ن�سعر  اأن  حقنا  من  كب�رض  نحن  وبنا 
بجمالية الطبيعة الذي ين�سينا زحام احلياة 
والواجبات  بالعمل  املمتلئة  واليوميات 
املنزلية، انا اراه املتنف�س الذي يخرجنا من 

�سو�ساء احلياة اىل هدوء الطبيعة.

ان  علي:  وفاء  ال�سيدة  قالت  جانبها  من 
اأم  فهي  ا�ستثنائي  اليوم  هذا  يف  �سعورها 
مع  املقد�س  العيد  بهذا  لالحتفاء  وت�ستعد 
�سعوري يف  ان  وا�سافت:  وزوجها،  اولدها 
فما  اأخر  �سعور  اي  ي�ساهيه  ل  اليوم  هذا 
م�سحية  حمبة  كاأم  بي  ُيحتفى  ان  اأجمل 
تزيل  التي  واللوان  اجلمال  من  اجواء  يف 

بروعتها التجاعيد من اأعمارنا. 
نوعها  من  جديدة  حملة  هناك  ان  يذكر 
اأربيل  يف  الفتيات  من  جمموعة  بها  قامت 
والكتب  الزهور  بتوزيع  وملخ�سها  قيامهن 

على املارة يف ال�سوارع مما عزز هذا اجلمال 
العراقي واعطاه بعداً اخر. . 

املحلية  احلكومة  ان  بالذكر  اجلدير  من 
امن  على  للحفاظ  اجراءات  عدة  اتخذت  قد 
ال�سلحة  حمل  منع  قررت  اإذ  املواطنني، 
ا�سبوع  ملدة  منها  املجاز  حتى  النارية، 
وحما�سبة من يطلق العرية النارية وغريها 
اأي�سا  نوروز  عيد  على  ويطلق  القرارات،  من 
"عيد الدخول" كناية عن دخول �سنة جديدة 
اخل�رضة  مظاهر  ب�سبب  ال�سجرة"  و"عيد 

والربيع. 

الإعدادي  ال�ساد�س  ال�سف  لطلبة  �سامل"  "دخول  وجود  عن  النباء  الثنني،  الرتبية،  وزارة  نفت 
والثالث املتو�سط يف المتحانات النهائية، موؤكدة اأن الطالب يحق له امل�ساركة بالمتحانات اإذا 

كان "ناجحا اأو مكمال بثالثة درو�س وباإ�سافة ع�رض درجات".
وقال املكتب الإعالمي لوزارة الرتبية يف بيان تلقته )اجلورنال( اإنه "ل يوجد دخول �سامل لطلبة 
ال�سفوف املنتهية يف المتحانات النهائية". وا�ساف املكتب ان "التعليمات التي �سدرت ب�ساأن 
ذلك هو اأن الوزارة جعلت م�ساركة الطالب يف المتحانات النهائية للناجحني اأو املكملني بثالثة 
درو�س وع�رض درجات"، لفتة اىل اأن "ما عدا هذه احلالة يعترب الطالب را�سبا يف �سفه ول متكنه 
من اأداء المتحانات النهائية". وتابع املكتب، اأن "دخول طلبة ال�ساد�س البتدائي �سيكون �سامال 
مواقع  بع�س  وكانت  وتربوية".  اأخالقية  املتورطني مب�ساكل  اأو  بالغياب  املف�سولني  الطلبة  عدا 
التوا�سل الجتماعي "الفي�س بوك" تناقلت اأنباء باأن وزارة الرتبية اعلنت عن دخول �سامل لطلبة 

ال�سف ال�ساد�س الإعدادي والثالث املتو�سط يف المتحانات النهائية. 

تظاهر الع�رضات من املواطنني، الثنني، امام م�رضوع ب�سماية جنوب �رضقي بغداد، مطالبني بال�رضاع 
يف اجناز امل�رضوع، م�سريا اىل انهم هددوا باخلروج يف تظاهرات اخرى يف حال عدم تلبية مطالبهم.

"ف�ساد" يف م�رضوع  2016، وجود ملفات  12 �سباط  واأكدت النائبة عن كتلة التغيري تافكة احمد، يف 
ب�سماية ال�سكني، فيما لفتت اىل اأنها "تتحدى" اأي اأحد يقول اأن ت�سليم ال�سقق ال�سكنية يف العراق يتم من 

دون "وا�سطة".
كما اكد اخلبري القت�سادي عبد الرحمن امل�سهداين، اأن هيئة ال�ستثمار مل تِف بوعودها اخلا�سة مبواعيد 
ت�سليم ال�سقق يف جممع "ب�سمايا"، لفتا اىل وجود "ف�ساد كبري" يف عملية القرعة متخ�س عنه اإدخال 

اأ�سماء غري م�سجلة، فيما اعترب اأن م�ساريع وزارة العمار ل حتل اأزمة ال�سكن يف العراق.
يذكر اأن هيئة ال�ستثمار افتتحت يف، )25 اأيلول 2011(، باب الت�سجيل وعرب موقعها اللكرتوين على 
الوحدات ال�سكنية يف جممع ب�سمايا، ومنحت اأولوية الت�سجيل للموظفني واملتقاعدين ومن ثم املواطنني، 

وجاء ذلك بعدما تعاقدت مع �رضكة هانواي الكورية على اإن�ساء 100 اإلف وحدة �سكنية يف املجمع. 

اأملع  من  وواح��د  ال�سبعيني  الغنائي  الن�س  �سيد 
ا�سيل  مبدع  العراقية.  ال�سعبية  الق�سيدة  �سعراء 
من مبدعي العراق ، ل يحتاج اىل �رضح او تعريف 
فرحتي  تكرب   " و   " حا�سبينك   " تقول  اأن  يكفي 
" اأعزاز" وع�رضات الن�سو�س الغنائية  " و  بعيني 
ال�سطرة  اخلالدة يف ذاكرة اجلميع، ولد يف مدينة 
درا�سته  اأك��م��ل   .1941 ع��ام  ق��ار  ذي  حمافظة 
التحق  مدينته  نف�س  يف  والثانوية  البتدائية 
وعنِي  منه  تخرج  حيث  املعلمني  مبعهد  بعدها 
�ستينيات  يف  حمافظته  نف�س  يف  معلم  بوظيفة 
القرن املا�سي من بعدها انتقل اىل بغداد كمعلم 
يف الن�ساط الفني ملديرية الرتبية عام 1970 من 
ثم تزوج وا�ستقر فيها والتقى بالكثري من ال�سعراء 

واملطربني وتاأثر باحلياة يف العا�سمة
مملوءا  مرهفًا  اح�سا�سًا  الريفية  بيئته  منحته 
اخذ  لكنه  له �سوت غنائي جميل  بال�سدق وكان 
)طالب  امللحن  مدينته  واب��ن  �سديقه  بن�سيحة 
لأنه  ال�سعر  كتابة  يف  ي�ستمر  ب��اأن  غ��ويل(  القره 

�ساعر ذو خ�سو�سية ل ميلكها غريه من ال�سعراء.
وقبل اأن ينتهي العقد ال�ستيني فاجاأ الو�سط الفني 
"كمال  الفنان  حلنها  والتي   ) )املَكريرَّ  بق�سيدة 
ال�سيد" واداها غناًء الفنان" يا�س خ�رض" اذ نالت 
احد  �ساعرها  لي�سبح  وا�سعا  وا�ستح�سانا  �سدى 

�سعراء الغنية ال�سبعينية.
مفردات  ب��ني  م��ا  ب��امل��زاوج��ة  ق�سائده  ات�سمت 
املدينة والريف وخرجت بلغة فنية مثقفة وحمببة 
و���رضائ��ح  ف��ئ��ات  اغ��ل��ب  زال���ت-  -ول  ا�ستهوت 

املجتمع.
اذ  الرث  لعطائه  وقتا طويال  القدر مل ميهله  ان  ال 
اأثره  على  فارق  موؤ�سف  م��روري  حلادث  تعر�س 
العراقي  الفن  خ�سارة  وكانت   1983 عام  احلياة 

بفقدانه وهو يف قمة اإبداعه ل تعو�س.
 )35( وف��ي��ه   1971 ع��ام  الول  دي��وان��ه  طبع 
ق�سيدة منها اغان عراقية مهمة لزال العراقيون 
يتذكرونها ويتغنون بها كاأغنية )هذا اآنه( للملحن 
طالب القره غويل. وكلمات اغنية ) جذاب ( والتي 
الذي اخذ  اي�سا  القره غويل  حلنها وغناها طالب 

ح�سة ال�سد من ق�سائد هذا ال�ساعر. 
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بغداد تحن الى من يتغزل بجمالها ..

عيد نوروز.. عرس الطبيعة واحتفاء بالجمال الذي غيبه النسيان

بغداد - لميس عبد الكريم

بغداد- متابعةبغداد- متابعة

 بغداد ــ خاص

 بغداد ــ خاص

تفتقد بغداد" املراأة " اىل من 
يحتفي بها وبجمالها حتى 

ياأتي الربيع الذي ت�شهد 
فيه كرنفااًل مميزا بتجمع 

املواطنني يف احلدائق 
واملتنزهات وعند �شفاف 

دجلة ليغازلون بفرحهم وجه 
بغداد اجلميل

نصيحة أمنية 

بقلم - ناصوح 

نصيحة 

كم���ا يعرف اجلميع ان منظومة �شق���ر بغداد هو م�شروع 
ا�شتثم���اري تابع ملحافظة بغ���داد اأ�ش�س لكي تتعاون هذه 
املنظوم���ة م���ع قي���ادة عملي���ات بغداد م���ن اأج���ل ت�شجيل 
املركبات لكي تقوم املنظومة اخلا�شة بر�شدها الكرتونيًا 
واحب���اط اأي عم���ل ارهابي تنفذه املركب���ات غري امل�شجلة 
وكذلك للحد من �شرقة العجالت وعمليات اخلطف، وكان 

املبلغ املحدد لقاء ت�شجيل املركبة هو 15 الف دينار. 
ح�ش���ل ه���ذا االم���ر الأول م���رة ع���ام ٢٠١٤ ومت جني من 
املواطن���ني اك���ر م���ن 22 ملي���ار دين���ار ث���م اختف���ى هذا 
امل�ش���روع ويف بداي���ة 2016 انطل���ق مرة اأخ���رى ولكن 
ُت�شج���ل  العجل���ة  معلوم���ات  ان  وه���ي  جدي���دة  بحيل���ة 
هوي���ة  عل���ى  احل�ش���ول  يت���م  بعده���ا  وم���ن  باالأنرتن���ت 

الكرتونية تعريفية خا�شة بها. 
ال�ش���وؤال هو كيف �شتتمك���ن هذه املنظوم���ة من احلد من 
العمليات االرهابية؟ وهل باإمكانها ايقاف هذه العمليات 

باالأجهزة امل�شتخدمة لديها ؟؟ 
كان ج���واب قي���ادة عمليات بغداد ان الهوي���ة ت�شاعد على 
اال�شت���دالل عل���ى العجل���ة يف وق���ت قيا�شي ج���دا عند اأي 
طارئ وتقوي����س اأي ن�شاط اجرام���ي براأيي : لن تتمكن 
منظوم���ة �شقر بغ���داد م���ن ايق���اف العملي���ات االرهابية 
باأنواعه���ا العدي���دة، وال�شب���ب ه���و : عندما �شيت���م �شرقة 
العجل���ة من غ���ري املتوقع ان يكون الل����س بهذه ال�شذاجة 
التي جتعله يبقي على الهوية اخلا�شة بالعجلة مل�شوقة 
عل���ى الزجاج وعندم���ا يق���وم باإزالتها والدخ���ول يف اي 
�شيط���رة ت�شادف���ه �شيخ���رج لهم ب���اأي حج���ة، ومن خالل 
متابعت���ي للحوار الذي اجرته اح���دى القنوات مع املدير 
املفو����س للمنظومة مت �شوؤاله يف ح���ال مت �شرقة العجلة 
وقام الل�س باإزالة ال�شتيكر ماذا �شيحدث ؟ اأجاب : �شوف 
تخرج �شيطرة م���ن قبل املنظومة حتم���ل اأجهزة رادارية 
توجهه���ا على العجالت ليتبني لنا العجلة امل�شروقة . اذن 
، كي���ف �شيتعرف اجلهاز الراداري على العجلة امل�شروقة 
وقد مت ازالة ال�شتكري م�شبقًا من قبل الل�س؟ نقطة اأخرى 
تث���ري اجلدل ه���ي ان املنظومة تعمل عل���ى العجالت التي 
حتم���ل ارقام بغ���داد فقط ، هل من املعق���ول باأن العجالت 
املفخخ���ة حتمل ارق���ام بغداد فقط وغريه���ا من العجالت 
غري مفخخة ويف منطقة االم���ان؟ ن�شيحة النا�شوح هي 

اأن تراجع عمليات بغداد النظر يف هذا االمر!

�سكوى على ل�سان احد املواطنني : ظهرت يف الآونة الخرية على ال�ساحة العراقية 
ظاهرة انت�سار حمال املالب�س والك�س�سوارات الع�سكرية يف الباب ال�رضقي وعالوي 
على  احل�سول  يف  املحال  هذه  وفرتها  التي  ال�سهولة  وب�سبب  مريدي،  و�سوق  احللة 
خالل  من  الأمر  هذا  با�ستغالل  الإرهابية  الع�سابات  قامت  الع�سكرية  املالب�س 
�رضائها واخلروج بها بكل ب�ساطة امام مراأى النا�س، اذ تقوم بال�سطو على املنازل 
احلالة  هذه  مبعاجلة  �رضحوا  وممن   ، اأخرى  مرة  والبناء  الهدم  بحجة  واملحال 
ان  قال  اذ  معن،  �سعد  العميد  بغداد  عمليات  باأ�سم  املتحدث  هو  عليها  وال�سيطرة 
"وزارة الداخلية بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد �سكلت �سعبة خا�سة ملتابعة هذا 
املو�سوع بدقة اذ قامت بدورها يف فتح �سجل لكل املحال املرخ�سة لبيع البدلت 
الع�سكرية والأك�س�سوارات ويدون يف ال�سجل ا�سم كل �سخ�س مع الحتفاظ بن�سخة من 
هويته اخلا�سة، لكننا اىل الن مل نر هذا امل�رضوع مطبق فعاًل على ار�س الواقع وانا 
�سخ�سيا اذهب اىل هذه املحال با�ستمرار مل اجد فيها من طلب ا�سمي او هويتي ولول 
هذه الثغرة ملا متكنت العديد من الع�سابات الرهابية بالقيام بعملياتها الجرامية 
م�سحوبة  عجالت  جمموعة  ترى  عندما  منها  الكثري  لن  ال�سيطرات،  اغلب  وجتاوز 
باأ�سخا�س مدججني بال�سالح واملالب�س الع�سكرية ل حتا�سبهم وتف�سح لهم الطريق 

من دون اي �سوؤال، ننا�سد وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد اىل ايجاد احلل!

اىل  برملان الطفل العراقي واجلهات املمثلة للطفولة يف جميع الوزارات العراقية 
من  اليا�رضي  لوؤي  ال�سيد  الأ�رضف  النجف  وحمافظ  الأن�سان  حقوق  وزارة  واىل 
الطفل زمن كرمي عبود الأ�سدي يتيم الأب والذي يرعى عائلته امل�سحوقة ماديا 
من خالل عمل ب�سيط "ميزان يزن به النا�س يف ال�سارع مقابل مبلغ ب�سيط من 
املال " الذي هو م�سدر عي�سه ورزقه مع عائلته علما ان زمن مل ي�ستطع ان يوفق 
بني عمله ودرا�سته مما ادى به اىل تركها ، تعر�س هذا الطفل ال�سغري الذي يجهل 
وقلة وعيه بطريقة غري  براءته  ا�ستغلت  التي  الف�سائية،  القنوات  احدى  �سيا�سة 
اإن�سانية لتجعله و�سيلة يف ت�سقيطها ال�سيا�سي عن طريق اعطائها له بع�س املال 
مقابل ان يبدي راأيا �سلبيا جتاه ال�سيد لوؤي اليا�رضي ومن بعد ذلك قامت بن�رض 

الفيديو، الأمر الذي اأزعج حمافظ النجف ال�رضف 
وطالب باإح�سار الطفل مما اأغ�سب اهله واثار رعبهم فطردوه اىل خارج املنزل 
اأيام، وبوا�سطة �سفري حقوق الأن�سان مت اح�سار الطفل اىل ال�سيد لوؤي  منذ �ستة 
الذي ا�ستجوبه بدوره مرة اخرى وُن�رض فيديو اخر مو�سحا ذلك ويحمل الرد على 
القناة )�س( حالة الطفل الن يرثى لها وهو يعاين الأمرين خارج منزله ويقا�سي 
زمن  اأمر  يف  النظر  اعاله  املذكورة  الوزارات  من  نلتم�س  والفاقة  والربد  اجلوع 

كرمي عبود كي ل يبقى ومن مثله مادة د�سمة للقنوات الف�سائية امل�سي�سة.

 الى وزارة الداخلية 
وقيادة عمليات بغداد

أنقذوا الطفولة!

التربية تنفي أنباء "الدخول الشامل" 
لطلبة االمتحانات النهائية

عشرات المواطنين يتظاهرون قرب 
مشروع بسماية للمطالبة بانجازه

عيد األم .. 
نداء الى األنوثة في جميع انحاء العالم 

مبدعون من العراق

زامل سعيد فتاح

الن�ساء  وورد  جوليا  دعت   1872 عام  يف 
وطالنب  ال�سالح  نزع  دعم  اجل  من  لالن�سمام 
يف ان يقام عيد الأم من اجل ال�سالم وكان نداء 

اإىل الأنوثة يف جميع اأنحاء العامل
ظهر  ديني،  ل  علماين  احتفال  هو:  الأم  عيد 
يف  يح�سل  الع�رضين،  القرن  مطلع  يف  حديثًا 
بع�س الدول لتكرمي الأمهات والأمومة ورابطة 
املجتمع.  على  الأمهات  وتاأثري  باأبنائها  الأم 
وجدوا  والأوربيون  الغربيون  فاملفكرون 
ول  اأمهاتهم  ين�سون  جمتمعاتهم  يف  الأبناء 
يوؤدون الرعاية الكاملة لهن فاأرادوا اأن يجعلوا 
باأمهاتهم،  الأبناء  ليذكروا  ال�سنة  يف  يومًا 
�ستى  ويف  الأيام  من  العديد  يف  به  فيحتفل 
املدن يف العامل ويف الأغلب يحتفل به يف �سهر 
اآذار اأو ني�سان اأو اأيار. ويعترب مكمال ليوم الأب.

يف  فمثال  لأخرى،  دولة  من  تاريخه  ويختلف 
ف�سل  من  الأول  اليوم  يكون  العربي  العامل 
الربيع اأي يوم 21 مار�س اأما الرنويج فتقيمه 
 3 يوم  فهو  الأرجنتني  يف  اأما  فرباير،   2 يف 
اأكتوبر، وجنوب اأفريقيا حتتفل به يوم 1 مايو. 
يف  الحتفال  يكون  املتحدة  الوليات  ويف 
�سهر مايو من كل عام. وفيه  الثاين من  الأحد 
فمثال  وتكرميهن،  بالأمهات  الحتفال  يتم 
ال�ساد�سة  بني  اأطفال  ر�سمها  �سور  عر�س  يتم 
�سمن  وتدخل  عمرهم  من  ع�رضة  والرابعة 
معر�س متجول يحمل ا�سم "اأمي" ويتم نقله كل 
4 �سنوات يتجول املعر�س يف العديد من الدول.
حتتفل الوليات املتحدة بعيد الأم يف يوم الأحد 
جوليا  دعت   1872 عام  يف  مايو،  من  الثاين 
وورد هاو الن�ساء لالن�سمام من اجل دعم نزع 
يقام  ان   1872 يونيو   2 يف  وطالنب  ال�سالح 
عيد الأم من اجل ال�سالم." نداء اإىل الأنوثة يف 

بعيد  اأحيانًا  اإليه  وي�سار  العامل"  اأنحاء  جميع 
الأم. ولكن يوم جوليا مل يكن لتكرمي الأمهات 
امل�ساملات �سد احلرب.  الأمهات  لتنظيم  ولكن 
هناك  كان   1890 وعام   1880 عام  ويف 
العديد من املحاولت من اجل اقامة عيد الأم 
يف اأمريكا لكن هذه املحاولت مل تنجح اىل ان 
"اآنا جارفي�س"  اإن�ساء العيد احلايل من قبل  مت 
يف )جرافتون( غرب فرجينيا يف عام 1908، 
وهو عيد لتكرمي ام واحدة، اذ كانت جوليا تريد 
بجميع  الحتفال  وهو  والدتها  حلم  حتقيق 
حتى  الطلب  هذا  تعزز  جوليا  ظلت  الأمهات. 
عيداً  العيد  ويل�سون" هذا  "وردو  الرئي�س  جعل 
الأم  عيد  املدن  معظم  ا�ستمدت  وطنيًا.  ر�سميًا 
من الأعياد التي ظهرت يف الوليات املتحدة. 
وكان  الأخرى  والثقافات  املدن  اعتمدته  كما 
�سواء  خمتلفة  باأحداث  مرتبط  عديدة  معاٍن  له 

كانت تاريخية اأو دينية اأو اأ�سطورية.

 بغداد ــ خاص



حقق ري��ال مدريد فوز�ً �رصيحًا عل��ى �شيفه �إ�شبيلية 
-4�شفر يف �ملرحل��ة �لثالثني من �لدوري �لإ�شباين 
لك��رة �لق��دم، ليوّج��ه ر�شال��ة �إىل بر�شلون��ة باأّن��ه لن 
يك��ون مناف�شًا �شه��اًل يف �لكال�شيكو.وعل��ى �لرغم من 
�بتع��اد ريال مدري��د منطقيًا عن �ملناف�ش��ة على لقب 
�ل��دوري �لإ�شباين �لذي يت�ش��دره بر�شلونة بفارق 10 
نق��اط عنه و9 عن �أتلتيكو �إل �أّن ه��ذ� �لفوز يعّد مهمًا 
ج��د�ً قبل �أقل م��ن �أ�شبوعني على مو�جه��ة �لكال�شيكو 

�ملنتظرة.
وعل��ى ملعبه �شانتياغو برنابي��و و�أمام نحو 73 �ألف 
متف��رج، ف��از ريال يف مب��ار�ة �شهدت �شي��اع ركلتي 
ج��ز�ء �لأوىل لل�شي��وف ع��ر �لفرن�شي كيف��ن غامريو 
)27(، و�لثاني��ة لأ�شح��اب �لأر���ض �أهدره��ا �لنج��م 
�لرتغ��ايل كري�شتيان��و رونال��دو )58(.و�أنع���ض ريال 
مدري��د �آمال��ه يف �إح��ر�ز لق��ب �لو�شي��ف بعدم��ا رفع 
ر�شيده �إىل 66 نقطة وبات على بعد نقطة و�حدة من 

ج��اره �أتلتيكو مدريد، فيما وقف ر�شي��د �إ�شبيلية عند 
48 نقط��ة باملرك��ز �ل�شاد�ض.و�فتت��ح �لفرن�شي كرمي 
بنزمي��ة �لعائد م��ن �إ�شاب��ة �لت�شجيل للفري��ق �مللكي 
يف وق��ت مبك��ر عندما �أكمل يف �ل�شب��اك كرة عر�شية 
م��ن �لويلزي غاريث بايل )6( ر�فع��ًا ر�شيده �إىل 20 
هدف��ًا يف �لبطولة.و�شنح��ت �لفر�ش��ة �أم��ام �إ�شبيلي��ة 
رفائي��ل  �لفرن�ش��ي  �رتك��ب  عندم��ا  �لتع��ادل  لإدر�ك 
ف��ار�ن خط��اأ �ش��د مو�طنه ع��ادل ر�م��ي يف �ملنطقة 
�ملحظ��ورة و�أه��در �لفرن�ش��ي �لثال��ث غام��ريو ركل��ة 
�جل��ز�ء )27(، علم��ًا �أّن �حلك��م �ألغ��ى هدف��ًا �شحيحًا 
لري��ال قبله��ا بقر�ب��ة 10 دقائق بحجة وج��ود ت�شلل 
على بايل.ويف �ل�شوط �لث��اين، مل يكن رونالدو �أف�شل 
حظ��ًا و�أ�ش��اع بدوره ركلة ج��ز�ء ت�شبب به��ا خو�شيه 
�أنطوني��و ريي���ض بارتكابه خط��اأ �ش��د �لكرو�تي لوكا 
مودريت���ض )58(.لكن رونالدو خالفًا لغامريو عو�ض 
بع��د قليل حني �أ�شاف �لهدف �لث��اين لفريقه م�شتفيد�ً 
م��ن عر�شي��ة �لر�زيل��ي د�نيل��و )64( م�شج��اًل هدفه 
�لثام��ن و�لع�رصين يف �شد�رة ترتي��ب �لهد�فني.وعزز 

باي��ل �له��دف �لثال��ث �إث��ر متري��رة من بنزمي��ة )66( 
م�شج��اًل هدف��ه �خلام�ض ع���رص، و�ختتم بديل��ه خي�شي 
�ملهرج��ان بت�شجيل��ه �له��دف �لر�ب��ع بت�شدي��دة م��ن 
د�خ��ل �ملنطق��ة )86(.و�أه��در بر�شلونة حام��ل �للقب 
ف��وز�ً كان يف متناوله على م�شيف��ه فياريال بعد �أن 
تقدم بهدفني نظيف��ني قبل �أن يكتفي بالتعادل 2-2 
يف �ملرحلة �لثالثني من �لدوري �لإ�شباين لكرة �لقدم.
عل��ى ملع��ب "�إل مادريغال" و�أمام �أك��ر من 24 �ألف 
متف��رج، تق��دم �لفري��ق �لكاتال��وين بهدف��ني نظيفني 
يف �ل�ش��وط �لأول قب��ل �أن تهتز �شباك��ه بهدفني �أي�شًا 
يف �لث��اين ف�شار ر�شيده 76 نقط��ة ومل ي�شتغل جيد�ً 
خ�ش��ارة مط��ارده �أتلتيك��و مدري��د )67 نقط��ة( �أمام 
�شبورتين��غ خيخون �أحد فرق �ملوؤخ��رة 2-1.و�فتتح 
بر�شلون��ة �لت�شجي��ل بعد ركل��ة حرة ومتابع��ة مركزة 
من �لكرو�تي �إيف��ان ر�كيتيت�ض )20(.وعّزز �لر�زيلي 
نيم��ار باله��دف �لثاين من ركل��ة جز�ء ح�ش��ل عليها 
بنف�شه �إثر خما�شنته من قبل �حلار�ض �شريخيو �إ�شنخو 
)41( ر�فع��ًا ر�شي��ده �إىل 21 هدف��ًا يف �ملركز �لر�بع 

على لئحة ترتيب �لهد�فني.ويف �ل�شوط �لثاين �نقلبت 
�ل�ش��ورة متامًا، وقّل�ض �لكونغ��ويل �شيدريك باكامبو 
�لف��ارق لأ�شحاب �لأر�ض �إثر ك��رة مرتدة من ت�شديدة 
زميل��ه ديني���ض �شو�ري��ز فرو�شه��ا و�أطلقه��ا يف قلب 

مرمى �حلار�ض �لت�شيلي كالوديو بر�فو )57(.
و�أثم��ر �شغ��ط فياري��ال عل��ى لعب��ي بر�شلون��ة يف 
منطقت��ه هدفًا ثانيًا بالن��ري�ن �ل�شديقة عندما حاول 
�ملد�ف��ع �لفرن�شي جريميي ماتيو �إبع��اد كرة فحولها 
�إىل �شب��اك �لت�شيلي بر�فو )63( ومنح نقطة لفياريال 

�لر�بع �لذي �شار ر�شيده 54 نقطة.
وعل��ى ملع��ب "مي�شتاي��ا"، �شق��ط فالن�شي��ا يف وق��ت 
متاأخ��ر �أم��ام �شيف��ه �شلت��ا فيغ��و �شف��ر2- فتوقف 
ر�شي��ده عند 34 نقطة يف �ملرك��ز �لر�بع ع�رص مقابل 

�إىل �ملركز �خلام�ض. 48 ل�شلتا فيغو �لذي �نتقل 
وفتت��ح �ل�شوي��دي جون غيديت��ي �لت�شجي��ل لل�شيوف 
�أوريان��ا )80(، وع��ّزز هوغ��و ماي��و  مب�شاع��دة م��ن 
بالهدف �لثاين بت�شديدة من ز�وية �شعبة بعد كرة من 

بالنا�ض )84(.
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التحاق ضرغام اسماعيل ومروان حسين بصفوف المنتخب ورسن بدال من ياسين
منتخبنا الوطني يواصل تدريباته ووصول الوفد التايلندي

�أك��دت وز�رة �ل�شب��اب و�لريا�ش��ة �ملغربي��ة �عتز�زه��ا 
وتقديره��ا للجه��ود �لت��ي يق��وم به��ا �لحت��اد �لعربي 
لل�شحاف��ة �لريا�شية يف دعم وتطور �لعالم �لريا�شي 
و�لريا�ش��ة يف �لوط��ن �لعرب��ي و�شعادته��ا باملو�فق��ة 
عل��ى ��شت�شاف��ة حفل �ل�شتفت��اء �لث��اين لتكرمي جنوم 
�لريا�شة �لعربية �أو�خ��ر �شهر �أيار مايو �لقادم و�شمن 
ن�شاط��ات "�لرب��اط عا�شم��ة �ل�شب��اب �لعرب��ي " �لذي 
ت�شتع��د �ل��وز�رة لإقامت��ه لتحقي��ق �أهد�فه��ا بالتوج��ه 
بالأ�شا�ض جليل �ل�شباب. جاء ذلك خالل ��شتقبال �ل�شيد 
حل�ش��ن �ل�شك��وري وزي��ر �ل�شب��اب و�لريا�ش��ة �ملغربي 

مبكتبه بالرباط �لزميل حممد جميل عبد �لقادر رئي�ض 
�لإحت��اد �لعرب��ي لل�شحاف��ة �لريا�شية ير�فق��ه �لزميل 
ب��در �لدي��ن �لإدري�ش��ي نائب رئي���ض �لإحت��اد بح�شور 
�لأ�شت��اذ م�شطف��ى �أزرو�ل مدي��ر �لريا�ش��ة بال��وز�رة. 
حي��ث رحب �لوزي��ر بوفد �لإحت��اد �لعرب��ي، و�أ�شار �ىل 
�أهمي��ة �لتع��اون �ملثمر بني �لإع��الم �لريا�شي �لعربي 
و�لريا�ش��ة �لعربي��ة. موؤك��د� باأن �ملغ��رب يتطلع د�ئما 
لتعزي��ز �لت�شامن من خالل �لريا�شة �لتي �أ�شبحت من 
�أهم مظاهر ه��ذ� �لع�رص، فهي تعمل على بناء �لأخالق 
و�لقيم و�ملفاهي��م و�لتوجه��ات �لإيجابية �لتي حتمي 
�شبابن��ا م��ن �ل�شلبيات �لت��ي تو�جهه خا�ش��ة �لتطرف 

و�لتع�شب و�لعنف وتغر�ض �لولء و�لإنتماء.

ح�ش��م مان�ش�ش��ر يونايت��د دربي �ملدين��ة �ل�شمالية 
بالف��وز عل��ى م�شيف��ه وج��اره �شيتي به��دف دون 
رد يف �ملب��ار�ة �لت��ي �أقيم��ت عل��ى ملع��ب �لحتاد 
يف �إط��ار �ملرحل��ة �حلادية و�لثالثني م��ن �لدوري 
�لإنكلي��زي �ملمت��از لك��رة �لقدم.و�شج��ل ر��شف��ورد 
�له��دف بعدم��ا تلقى كرة د�خ��ل �ملنطقة يف �جلهة 
�لي�رصى من �ل�شباين خو�ن ماتا تابعها بيمناه يف 

قلب �ملرم��ى يف �لدقيقة 16.وحقق يونايتد �لذي 
خرج خ��ايل �لوفا�ض من �مل�شابق��ات �لأوروبية، 

خطوة مهمة ر�فعًا ر�شيده �ىل 50 نقطة يف �ملركز 
�ل�شاد���ض بفارق �لأهد�ف خل��ف و�شت هام ونقطة 
و�ح��دة خل��ف �شيتي �شاح��ب �ملرك��ز �لر�بع �لذي 
يوؤه��ل �شاحبه �مل�شاركة يف �لأدو�ر �لتمهيدية من 

م�شابقة دوري �أبطال �أوروبا.

باي��رن  مط��اردة  دورمتون��د  بورو�شي��ا  و��ش��ل 
ميوني��خ �ملت�شدر و�ل�شاعي �إىل �لحتفاظ باللقب 
بف��وزه على م�شيف��ه �آوغ�شب��ورغ 1-3 يف ختام 
�ملرحل��ة �ل�شابعة و�لع�رصي��ن من �لدوري �لأملاين 
لك��رة �لقدم.وفوجئ بورو�شي��ا دورمتوند باهتز�ز 
�شباك��ه يف وق��ت مبك��ر ع��ر �لآي�شلن��دي �ألفري��د 
فينبوغا�ش��ون �ل��ذي تابع من م�شاف��ة قريبة جد�ً 
كرة و�شلته من �لر�زيلي كايوبي )16(.ومار�ض 
دورمتون��د �شغطًا كبري�ً عل��ى �أ�شحاب �لأر�ض مل 
ي�شفر ع��ن �لتع��ادل �إل قبيل نهاي��ة �ل�شوط �لأول 
عندم��ا تلق��ى �لأرمين��ي هرني��ك خميتاريان كرة 
عن��د نقط��ة �جل��ز�ء م��ن �لرك��ي ن��وري �شاه��ني 

�أر�شله��ا قوية يف �ل�شب��اك )45(.ويف �ل�شوط 
�لث��اين، تاب��ع دورمتون��د �شغط��ه ومعاناته 

عل��ى ح��د �ش��و�ء، ومتك��ن م��ن ك���رص �لتعادل 
ع��ر بديل ماركو روي�ض كا�ش��رو م�شتفيد�ً من 

ك��رة �لكولومبي �أدريان ر�مو���ض )69(.و�ختتم 
ر�مو���ض �لثالثية بعد ركني��ة ومتابعة �لكرة من 

م�شافة قريب��ة )75(.ورفع دورمتوند ر�شيده �إىل 
5 نقاط مع بايرن  64 نقطة مقل�شًا �لفارق �إىل 
ميوني��خ �لذي تغلب ب�شعوب��ة على م�شيفه كولن 
�لأول  ف��وزه  ليفرك��وزن  باي��ر  -1�شفر.وحق��ق 
يف �آخ��ر 5 مباري��ات عندم��ا تغّلب عل��ى م�شيفه 

�شتوتغارت -2�شفر.

�أح��رز دي��رك نوفيت�شكي 40 نقط��ة تاريخية لي�شع د�ل���ض مافريك�ض 
ح��د� خلم���ض هز�ئ��م متتالي��ة عل��ى �أر�ش��ه بف��وزه 120-132 عل��ى 
بورتالند تريل بليزرز بعد وقت �إ�شايف يف دوري كرة �ل�شلة �لأمريكي 
للمحرفني.وحق��ق مافريك���ض )35 ف��وز� مقاب��ل 35 
هزمي��ة( �نت�ش��اره �لأول عل��ى ملعب��ه �أمري��كان 
�إيرلين��ز �شنر من��ذ �أول مار���ض/ �آذ�ر وح�شم 
تفوق��ه ه��ذ� �ملو�ش��م عل��ى تري��ل بلي��زرز 
)35-36(.و�شج��ل �شبع��ة لعبني ع�رص 
نق��اط �أو �أك��ر ليفوز يوت��ا جاز على 
ميلووكي باك�ض 85-94 وي�شتمر 
عل��ى  مافريك���ض  مط��اردة  يف 
و�لأخ��رية  �لثامن��ة  �لبطاق��ة 
�لإق�شائية  لالأدو�ر  �ملوؤهلة 

عن �لق�شم �لغربي.
�ل�رصق��ي  �لق�ش��م  ويف 
تورونت��و  و��ش��ل 
مناف�ش��ة  ر�بت��ورز 
كليفالند كافالريز على 
ه��زم  بعدم��ا  �ل�ش��د�رة 
�أورلن��دو ماجيك -105
100، وبانت�ش��اره قل�ض 
 )48-21( ر�بت��ورز 
كافالريز  م��ع  �لف��ارق 

 .)49-20(

المغرب يضيف حفل اإلستفتاء الثاني 
لتكريم نجوم الرياضة العربية

يونايتد يحسم دربي مانشستر ويقترب 
من دوري األبطال

دورتموند يرفض االستسالم 

حيث �ن�ش��م �ىل �شفوف �لفريق �ملد�ف��ع علي ح�شني رحيمة 
�ل��ذي و�شل ي��وم �ل�شبت �ملا�شي  فيما و�ش��ل يوم �ول �م�ض 
�لحد �لالعبان �رصغ��ام ��شماعيل ومرو�ن ح�شني �لذي متت 
دعوت��ه بديال عن �مل�شاب �مي��ن ح�شني، يف �لوقت �لذي كان 
�لالع��ب �حم��د يا�شني ين��وي �كم��ال مبار�ته م��ع فريقه �يك 
�ل�شويدي ليلتح��ق باملنتخب �لوطني بطهر�ن بعد �ن تعر�ض 
�ىل ��شاب��ة يف ع�شل��ة  �لفخ��ذ �خللفية ��شطر عل��ى �ثرها �ن 
ي��رك �ملب��ار�ة . ثم ق��رر طبيب �لفريق منعه م��ن �للعب لعدة 
�ي��ام. وقد �ت�شلت �د�رة �لوف��د بالالعب يا�شني حني �شماعها 
بنب��اأ ��شابته لالطمئنان على حالت��ه وخاللها �عتذر يا�شني 
ع��ن �للتحاق باملنتخب �لوطني ) ح�ش��ب توجيهات �لطبيب 
( وقرر�ملدي��ر �لفن��ي للمنتخب �لوطني يحي��ى علو�ن توجيه 
�لدع��وة ) �لفوري��ة ( �ىل لعب �لقوة �جلوية ب�ش��ار ر�شن. ومت 
�كم��ال �ور�ق �ل�شف��ر و�لتذك��رة وقد �لتحق ر�ش��ن ع�رص �م�ض 

�لثنني ب�شفوف �لفريق يف طهر�ن.
وم��ن �ملق��رر و�ش��ول �لالعب��ني علي عدن��ان و��شام��ة ر�شيد 
يف �شاع��ة متاخ��رة من لي��ل �م�ض �لثنني ليكتم��ل بذلك عقد 
�ملنتخب �لذي �شيخو�ض مبار�ته �لوىل يف �ل�شاعة �خلام�شة 
)بتوقي��ت بغ��د�د( م��ن م�ش��اء �خلمي���ض �ملقبل . فيم��ا يقابل 

منتخب فيتنام  يف 29 من �ذ�ر �جلاري  .
و�شول رئي�ض �لحتاد �لعر�قي لكرة �لقدم �ىل طهر�ن

وعل��ى �شعيد مت�شل و�شل م�شاء �م���ض �لول )�لحد( رئي�ض 
�لحت��اد �لعر�قي لكرة �لقدم عبد�خلالق م�شعود �ىل �لعا�شمة 
�لير�ني��ة طه��ر�ن. وح��ني و�شول��ه �لتقى م�شعود م��ع رئي�ض  
�لوف��د علي جبار نائب رئي�ض �لحتاد و�ع�شاء �لوفد �لعر�قي 
و�أك��د على دعم �لحتاد وم�شاندت��ه للمنتخب �لوطني وتذليل 
كاف��ة �ل�شع��اب �لتي تو�ج��ه رحلته نح��و �لتاه��ل �ىل �لدور 
�لثاين و�ثنى على �جله��ود �لطيبة �لتي بذلها �لكادر�ن �لفني 
و�لد�ري للوف��د ول�شيم��ا جلنة �لتنظي��م و�ملتابعة يف �عد�د 
وتنظي��م �لم��ور �لد�ري��ة و�لفنية لوف��ود منتخب��ات �شوريا 
وتايلن��د وفيتنام. ودعا �لالعب��ني �ىل بذل ق�شارى جهودهم 

للف��وز باملبار�تني �ملتبقيتني وحتقي��ق طموحات �جلماهري 
�لتي تنتظر فرحة وب�رصى �خرى .  

يون�ض حممود : �طمئن �جلماهري.. فريقنا بخري  
ويف ت�رصي��ح ملوف��د �لحت��اد �لعر�ق��ي لل�شحاف��ة قال جنم 
�ملنتخب �لوطني �لالعب يون�ض حممود: على �لرغم من تطور 
ك��رة �لقدم �حلا�شل يف دول ���رصق ��شيا �ل �ن �لكرة �لعر�قية 
تبق��ى ممي��زة ومتقدم��ة وق��ادرة عل��ى جتاوزها وكل��ي ثقة 
بالعبي منتخبنا من �لفوز يف �ملبار�تني �ملتبقيتني و�ود �ن 
�طمئ��ن جماهرين��ا و�ن نكون عن��د ح�شن �لظ��ن �ن �شاء �هلل . 
ولكن نبقى بحاجة �ىل �لدعم �لعالمي و�جلماهريي و�متنى 
�ن يك��ون �لالعب��ون )بيومه��م( لك��ي ن�شع��د �شعبن��ا �لعر�قي 
�ملحتاج له��ذه �لفرحة. و��شاف حمم��ود: �ن مهمتي ت�شجيل 
�له��د�ف وهي مهنتي و�متنى �لت�شجي��ل يف كل مبار�ة  لكي 

�كون �شببا يف �ي�شال �ل�شعادة للنا�ض .
و��شتك��ى يون�ض حممود من �ر�شية �مللع��ب �لذي جرت عليه 
مبار�تن��ا �م��ام �شوري��ا وق��ال �نها �ر�شي��ة )�شلب��ة( وقوية 
وتره��ق �لالعبني و�متن��ى �ن يعمل �جلميع عل��ى رفع �حلظر 

ع��ن مالعبنا فلدينا مالعب ممت��ازة يف �لب�رصة و�ربيل و�ن 
�شاء �هلل �شيكون ملعب كربالء ��شافة جديدة .

و�شول �لوفد �لتايلندي 
وم��ن جان��ب �خر و�ش��ل يوم �ل�شب��ت �ملا�شي وف��د �ملنتخب 
�لتايلن��دي برئا�شة رئي���ض �لحتاد �لتايلن��دي وقد �شم عدد� 
كب��ري� م��ن �لد�ريني و�لعالمي��ني �ىل جانب �جله��از �لفني 
و�لطب��ي و�لالعب��ني ، وكان يف ��شتقب��ال �لوف��د ممث��ل ع��ن 
�ل�شفارة �لعر�قية بطه��ر�ن و�ل�شيد حممد جو�د �ل�شائغ ع�شو 
�لحتاد �لعر�ق��ي لكرة �لقدم رئي�ض جلن��ة �لتنظيم و�ملتابعة 
يف طه��ر�ن و�حلكم �لدويل �ل�شابق عبا�ض عبد �حل�شني زويني 
)ع�ش��و �للجن��ة( و�ل�شف��ري �لتايلن��دي بطه��ر�ن . وق��د هياأت 
�للجن��ة �شيار�ت لنق��ل رئي�ض �لوفد و�ع�ش��اء �لوفد و�شيار�ت 
لنق��ل �حلقائ��ب و�ملعد�ت �لخ��رى ومت �ي�شاله��م �ىل �لفندق 
�ملخ�ش���ض )فن��دق لل��ه( �ل��ذي مت حج��زه يف وق��ت �شابق . 
وق��د �ثنى رئي���ض �لوفد على ح�شن �ل�شتقب��ال و�ل�شيافة من 
�جلان��ب �لعر�ق��ي و�لذي ياتي يف �ط��ار �لتع��اون و�ل�شد�قة 

�لدولية.

من المالعب 
الى المقابر

د . هادي عبدالله

خبر 
فيه نظر 

لقي �صخ�ص����ان على �لأق����ل م�صرعهما و�أ�صي����ب 54 �أخرون 
يف مو�جه����ات عنيف����ة �ندلع����ت ب����ن م�صجعي فري����ق �لرجاء 
�لبي�ص����اوي �ملغربي، يف ��صتاد �ملل����ك حممد �خلام�س بالد�ر 

�لبي�صاء، ح�صبما �أفادت �ل�صرطة �ملغربية يف بيان لها.
فعق����ب �نتهاء مب����ار�ة �لفريق �أمام �صب����اب �لريف �حل�صيمي 
)2�1( ل�صال����ح �لرجاء �ل�صبت، �ندلعت مو�جهات عنيفة بن 
م�صجع����ي �لأخري يف مدرجات �ل�صتاد حي����ث تر��صقو� فيما 

بينهم باحلجارة و�ل�صماريخ.
وبع����د �ملو�جهات، نقل �لعديد م����ن �لأ�صخا�س �إىل م�صت�صفى 
مولي يو�صف، وفق����د �أحدهم حياته بعد �أن نزف �لكثري من 
�لدم����اء، بينما تويف �آخ����ر دون وجود �أثار عنف ظاهرة على 
جثته. و�أك����دت بع�س و�صائل �لإع����ام �ملحلية مقتل �صخ�س 

ثالث.
و��صتم����رت �ل�صتب����اكات عل����ى بو�ب����ة �خل����روج يف �ل�صتاد 
حي����ث دمر جم�صع����و �لرجاء 11 �صي����ارة على �لأق����ل بعد �أن 

ر�صقوها باحلجارة.
وتدخلت �ل�صرط����ة لف�س �ل�صتباكات و�عتقلت 31 �صخ�صا، 
بجان����ب 10 �أخرين �ألقي �لقب�س عليه����م يف �لدقائق �لأوىل 

من زمن �ملبار�ة ."
م����رة �خ����رى نق����ف وجها لوج����ه �مام لوح����ة دموي����ة ببعدها 
�لن�ص����اين كروية يف بعدها �لفني .. فه����ل حقا �ن كرة �لقدم 
به����ذ� �ل�صوء �و ه����ذه �لق�صوة �لتي تدف����ع بع�صاقها وحمبيها 

ممن يحملون �صفة م�صجع �ىل �مل�صايف بل �ىل �ملقابر ؟
ل�ص����ك �ن �لك����رة يف �طاره����ا �لفن����ي بريئ����ة م����ن ه����ذ� �لفعل 
لنها �ول و�خ����ري� هي لعبة وج����دت للت�صلية و�لرتويح عن 
�لنفو�����س �لت����ي �رهقتها �لهموم و�عباء �حلي����اة فزحفت �ىل 
�ملاع����ب لتن�صى ل�صاعتن من �لزمن و�قعها وتعي�س يف عامل 
مفرد�ت����ه �لب����د�ع �ملحاط باملحبة �نطاقا م����ن مبادئ �لروح 
�لريا�صية وحتى بعيد� عن من يركبهم �لهم فان متعة متابعة 

مبار�ة بكرة �لقدم تبقى من و�صائل �لرتفيه �لر�ئعة ..
ه����ذه ه����ي �حلقيق����ة �لوردية �لت����ي �صارت جم����رد ذكرى يف 
�لكث����ري من ماعب �لك����رة يف م�صارق �لر�����س ويف مغاربها 
�ذ حل����ت حملها �حلقيق����ة �حلمر�ء �لتي ينق����ل لنا خرب �ليوم 
م����ن �ملاع����ب �ملغربي����ة �ل�صقيقة �ص����ورة من �صوره����ا �ملوؤملة 
ومم����ا ي�صاعف م����ن �لمل �ن �لرباط حتتف����ل بكونها عا�صمة 
�ل�صب����اب �لعربي هذ� �لعام مما يوج����ب �للتفات �ىل ظاهرة 
�ل�صغ����ب يف �ملاعب �لعربي����ة ب�صورها �ملتع����ددة و�ملتكررة 
على م�صتوى �لوط����ن �لكبري..فمن ين�صى جمزرة بور�صعيد 
�لت����ي ر�ح �صحيتها �لع�صر�ت بعد مب����ار�ة �لهلي و�مل�صري 

وماآ�س �خرى يف ماعب عربية �خرى ..
ومم����ا ييث����ري �لنتب����اه يف ه����ذ� �خل����رب ف�ص����ا ع����ن بد�يت����ه 
�ل�صادمة خامتته �ملحرية �لتي ت�صري �ىل �ن ع�صرة م�صجعن 
ق����د �عتقلو� منذ �لدقائ����ق �لوىل  للمب����ار�ة .. �لي�س يف هذ� 

دللة تدعو �ىل در��صة ؟

Hadi.abdulla@journaliraq.com

يو��صل منتخبنا �لوطني  بكرة 
�لقدم تدريباته �ليومية على 

ملعب نادي با�س �لير�ين 
��صتعد�د� خلو�س مبارتي 

�لت�صفيات �ملزدوجة  لنهائيات 
كا�س �لعامل و�مم ��صيا. 

طهران/ قاسم حسون الدراجي – موفد 
االتحاد العراقي للصحافة الرياضية

 عمان / الجورنال

بغداد ــ محمد مأمون

ريال مدريد يبعث رسالة تحد لبرشلونة أن ال يغره جدار النقاط العشر
قبل الكالسيكو.. جدل المالعب

40 نقطة تاريخية تنهي مسلسل 
الهزائم



وهي تتكون من �أرب��ع حمالت هي قلعة بايل 
وبوياق��ي و�ل�س��وق �ل�سغ��ري و�ل�س��وق �لكبري. 
تعر�س��ت من��ديل �إىل �لن�سي��ان ب�سب��ب �زم��ة 
�ملياه و�حل��روب، بعد �ن كانت مزدهرة طيلة 
�لعقود �ملا�سية، وكانت ب�ساتني �ملدينة تنتج 
�فخ��ر �نو�ع �لتمور و�أندره��ا �ال �ن �ل�سد �لذي 
�ن�ساأه �ساه �إير�ن يف ثالثينات �لقرن �ملا�سي 
عل��ى و�دي نهر كنكري حرمه��ا �ملياه �لكافية 
مما �أحل��ق دمار� كب��ري� بالنخي��ل وت�سبب يف 
هج��رة غالبي��ة �بن��اء �ملدينة حين��ذ�ك. وبعد 
ع��ام 1982 ��سبح��ت منديل �خل��ط �المامي 
يف جبه��ة �حلرب �لعر�قي��ة �الير�نية مما �دى 
�ىل ن��زوح �هلها �ىل مدن �خ��رى مثل بلدروز 
وبغ��د�د وبعقوب��ة ومت تنزيلها م��ن ق�ساء �ىل 
ناحي��ة بع��د �ن كان��ت م��ن �وىل �الق�سية يف 
�لعر�ق �حلديث، غالبية �هل منديل من �الكر�د 

و�أكر�د فيلية و�لرتكمان وقلة من �لعرب.
 يحر�سن��ا ��س��م "من��ديل" على تخي��ل �سورة 
ملدينة ذ�ت �س��كل برونزي متاأك�سد �أو حجري 
ي�سب��ه �ملنحوتات �لقدمية، تنبث��ق من �أعماق 
تاري��خ مينحها وق��ار�ً ويذكرن��ا بوقار �ملدن 
�لديني��ة، وزه��د �مل��دن �لت��ي ركنته��ا ث��ورة 
�ملو��سالت وتطور�تها عل��ى �حلدود �لبعيدة، 
بع��د �أن كان��ت ثغ��ور�ً له��ا ق��ول �لف�س��ل يف 
حياة �لبلد�ن و�الأقالي��م. عندما نعرب م�رشوع 
ري من��ديل �لذي يع��ول عليه كث��ري�ً يف حياة 
�ملدينة، ون�سل مبا�رشة �إىل ج�رش �سغري يقوم 
على منخف�ض ي�سمى "و�دي �لنفط" فتلوح لنا 
قمم جب��ال حمرين على �س��كل متوجات بنية 
�لل��ون متال�سية مع غي��وم و�أبخرة د�كنة على 
بع���ض �لقم��م �جلبلي��ة، عند �أ�سف��ل �جلبل تقع 
من��ديل.. ن�س��ق �لطري��ق �إليها عرب خ��الء �سبه 
�سح��ر�وي ي�سم��ى "منطق��ة �لعي��ون"، عل��ى 
مي��ني �ل�سارع تظهر لنا قب��ة منفردة من دون 
�أ�سو�ر، وتعرف �أنه مرقد نبي �هلل بنيامني )ع( 
و�مل�سم��ى �ي�سًا نبي )طه��ر�ن( من قبل عامة 
�لنا���ض، حيث لقب ب� "طهر�ن" الأنه كان �أطهر 
�لنا���ض خلقًا و�أخالقًا... تب��د�أ �ل�سورة حتاكي 
لغة �ل�سائ��ق �ملتاأ�سي��ة، �لب�سات��ني �ملهجورة 
و�لبي��وت �ملهدم��ة و�ل�سم��ت �الب��دي، كله��ا 
تر�سم �س��ورة بالغ��ة �لدقة للهج��رة و�لرحيل 
نتيجة مغام��ر�ت �حلروب �حلمق��اء �لتي د�أب 
عليها �لنظام �ل�سابق. �س��كل �لوح�سة و�لدمار 
وبقاي��ا �حل��روب ال يخف��ي تلميح��ات حلي��اة 
باذخ��ة كانت هن��ا قبل �أن ت��دور دورة �لزمن 

�لقا�سية جالبة معها �أق�سى حرب.
كان مدخل �ملدينة يت�سكل من جمموعة �أحياء 
جدي��دة بني��ت بالطاب��وق، �أول ه��ذه �الأحياء 
�حل��ي �لذي ي�سم��ى "دور �الأملان" وهي بيوت 
�سغرية بنتها �رشكة �ملانية الأهايل �ملدينة - 
وت�سرتك معظم هذه �الأحياء ببيوتها �ملهدمة، 
وهن��اك ��سب��اب عدي��دة للهدم منه��ا �لق�سف 
�ثن��اء �حلرب �لعر�قي��ة - �الير�ني��ة وبقاوؤها 
ب��دون �عم��ار بالرغم م��ن مرور �سن��و�ت على 
�نتهاء �حل��رب، ومنها عب��ث �لل�سو�ض �لذين 
�أ�ستغلو� حمن��ة �ملدينة يف زمن �حل�سار، كما 
�أن بع���ض �أ�سحاب هذه �لبيوت قلعو� �الأبو�ب 

و�ل�سبابيك قبل هجرتهم منها.. 
تاريخ منديل 

يرج��ع تاري��خ من��ديل �ىل 6000 �سن��ة قب��ل 
�ملي��الد، تقع مدين��ة من��ديل يف �سهل خ�سب 
على بعد 160 ك��م �سمال �رشقي مدينة بغد�د 
يحدها م��ن �ل�سم��ال ق�ساء خانق��ني وق�ساء 
�ملقد�دي��ة ومن �ل���رشق �إير�ن، وم��ن �جلنوب 
حمافظة و��سط، وم��ن �لغرب ق�ساء �ملقد�دية 
وق�ساء بعقوبة. تعد منديل من �أقدم �الأق�سية 
يف �لع��ر�ق، وكان��ت تتب��ع �أد�ري��ًا �ىل بغ��د�د 
عندما كانت ت�سمى "مندجل��ني" �أو "بندينج" 
وق��د �أ�سبح��ت ق�س��اًء يف عهد �ل��و�يل مدحت 
با�س��ا، وعندم��ا ت�سكل��ت �حلكوم��ة �لعر�قي��ة 
�سن��ة 1921 �أ�سبح��ت قائممقامي��ة وبقي��ت 
كذلك حتى ع��ام 1987. �أما ��سم �ملدينة فقد 
م��ر بتح��والت كثرية كما هو �س��اأن �لكثري من 
�مل��دن �لعر�قي��ة كما �أرتبط مبعتق��د�ت �أهلها، 
وم��ن هذه �ملعتقد�ت �لتي يتد�ولها �لعامة �أن 
��سمها جاء من قول �الأمام علي بن �بي طالب 
)ع( الأ�سحاب��ه عندما و�سله��ا بعد حربه مع 
�خل��و�رج "متندلو� يا �سحاب��ة" �أي ��سرتيحو� 
بع��د �أن وج��د طي��ب مناخه��ا ورق��ة ن�سيمها، 
خا�س��ة و�أنه��م خرج��و� لتوه��م م��ن مدين��ة 

"�سهرب��ان" �لتي �أ�سابت �لكثري من �أ�سحابه 
وجي�س��ه باالأمر����ض ب�سب��ب �س��وء مناخه��ا. 
لكن �لوقائ��ع �لتاريخية تنفي ه��ذه �حلكاية، 
وتق��دم ج��ذر�ً �آخر للت�سمي��ة، فكم��ا ذكرنا �أن 
من��ديل م��ن �مل��دن �لقدمي��ة ويع��ود تاريخها 
�ىل �ست��ة �آالف �سن��ة قب��ل �ملي��الد، وكان��ت 
تع��رف ب� "�لبندينج��ني"، وهو لفظ تثنية مثل 
"�لبحري��ن" كما ذكر ذلك ياقوت �حلموي يف 
معجم �لبل��د�ن، وقي��ل �أن �لت�سمية معرفة عن 
�لطيبون"  "�ملالكون  "وندتنكيان" ومعناها 
وقي��ل �أي�س��ا �ن معناه��ا )�لرب��اط �حل�س��ن( 
�ىل  �لت�سمي��ة  ترج��ع  �مل�س��ادر  �أغل��ب  لك��ن 
عه��ود �الآ�سوريني، وتذكر بث��الث لفظات هي 
"وردني��كا" و "�أردليكا" و "ورديكا" ومعنى 
ه��ذه �الألف��اظ يف �للغ��ة �الآ�سوري��ة "�ملدين��ة 
�لف�سيح��ة �لو�قعة يف �سف��ح �جلبل" وبعد ذلك 
و  "منديج��ني"  و  "بندينج��ني"  �ىل  حتول��ت 
"مندوعل��ي" و�أطلقت هذه  "مندل��ج" وكذل��ك 
�لت�سمي��ة بع��د �نته��اء معركة �لنه��رو�ن ومن 
ثم حتول��ت �إىل )منديل( �ال�سم �حلايل. وهناك 
�أك��ر م��ن موؤ�رش عل��ى �سح��ة �أ�س��ل �لت�سمية 
�أهمها وجود عو�ئل حتى  "�لبنديجني" ولعل 
�إىل وق��ت قريب تلقب ب� "�لبندنيج"، كما يذكر 
لن��ا �لتاريخ وبع�ض �الأعالم �لذين تلقبو� بهذ� 
�للق��ب ومنه��م �أب��و ب���رش �ليم��اين �لبندنيجي 

�لنحوي �لذي ولد يف �سنة )200( هجرية. 
مر�قد دينية ومو�قع �ثرية 

�لديني��ة  ت�سته��ر من��ديل بع��دد م��ن �ملر�ق��د 
و�ملو�ق��ع �الثاري��ة، منه��ا " منطق��ة "�سي��خ 

حمم��د" ن�سبة �إىل حممد بن �أب��ي بكر �ل�سديق 
"ر���ض" الأنه ع�سك��ر فيها، �أم��ا �أ�سهر �ملر�قد 
فه��و مرقد �الإمام "كرز �لدين" وهو �سيد �أحمد 
بن �أ�سحق بن ها�سم ب��ن جعفر �لطيار )ر�ض( 
�مللقب باأحمر �لعين��ني، �أما �أ�سم "كرز �لدين" 
فلم جند ل��ه معنى، لكن �لبع�ض يقول �أنه ��سم 
م�ستع��ار للت�س��رت يف وقت مالحق��ة �لعلويني. 
وهن��اك �أي�س��ًا مرق��د ح��اج يو�س��ف ويق��ال 
�أن��ه م��ن �أحف��اد �الإم��ام �حل�سن ب��ن علي )ع( 
و�لبع���ض يعتق��د �نه من حامل��ي �لربيد �أثناء 
�لفتوح��ات �الإ�سالمي��ة يف �ل���رشق. ويف قلب 
منديل ينت�سب مرقد �سيد �أحمد بن �الإمام زين 
�لعابدي��ن )ع( وي�سمى من قب��ل �لعامة "بابا 
حافظ" الأنه ��ستهر بتحفيظه �لقر�آن لالأطفال.

�لقالع �الأربع
من��ديل �لقدمية تتكون من بقايا �أربع قالع �أو 
حم��الت رئي�سي��ة منف�سلة ع��ن بع�سها كانت 
ت�س��كل �ملدينة كله��ا، ي�سمها �س��ور كبري فيه 
�ربع��ة �أب��و�ب وال تت�س��ل ه��ذه �ملح��الت �أو 
�لق��الع �إال من خالل �لب�ساتني �ملت�سلة �أو من 
خالل �ل�س��وق �لكبري �ل��ذي يتو�سطها وي�سمى 
�آث��اره  "باقطناي��ا" وماز�ل��ت  "بقطاي��ا" �أو 
قائم��ة حتى �لي��وم، وي�سم��ى �ل�س��وق �لكبري، 
�أم��ا �لق��الع �الأرب��ع فه��ي قلع��ة "مريح��اج" 
و�سمي��ت �أي�سًا "قلم حاج" ويعتقد �أنها �سميت 
به��ذ� �ال�س��م ن�سب��ة �ىل رئي�ض ع�س��رية �أو قوم 
ي�سكن��ون هذه �لقلعة، وحمل��ة �أو قلعة "جميل 
بي��ك" وقلع��ة "بوياق��ي" �أو "بويقي��ا" وقلعة 

"�لنقي��ب" وق��د تغريت �أ�سم��اء هذه �ملحالت 
ر�سميًا يف �ل�سنو�ت �الأخرية، لكن عامة �لنا�ض 
ماز�لو� يتدو�لون �الأ�سماء �لقدمية... �لذي �أثار 
�نتباهن��ا يف ه��ذه �ملنطق��ة، �ل�س��وق �لكب��ري 
ب�سعة م�ساحته وطر�ز بنائه، وقد كان �ساجًا 
باحلركة حتى منت�س��ف �لثمانينيات قبل �أن 
ت�سل �لقو�ت �الير�نية حدود �ملدينة، ويتكون 
م��ن �ك��ر م��ن خم�سمائ��ة دكان، وع��دد كبري 
م��ن �لقي�رشي��ات و�خلانات �ملبني��ة بالطني 
و�حل�س��ى �لكب��ري و�خل�س��ب و�جل���ض و�لنورة 
ويعود تاريخ بنائها �ىل فرتة �حلكم �لعثماين، 
ويتك��ون �ل�س��وق م��ن طبقتني م��ن �لدكاكني 
و�حدة �أر�سية و�أخرى علوية ماز�لت حمافظة 
عل��ى قوتها وحتى �الأبو�ب �لكبرية �لتي ت�سبه 
�بو�ب �لق��الع �لقدمية ماز�ل��ت حمافظة على 
خ�سبه��ا وم�سامريه��ا ذ�ت �لروؤو���ض �لكبرية، 
ونعتق��د �أن ترميمه��ا ب�سيط��ًا ميك��ن �أن يعي��د 
له��ذ� �ل�س��وق �حلي��اة، الب��ل ي�سل��ح �أن يكون 
منطق��ة �سياحية الأنه عاب��ق بر�ئحة �لتاريخ. 

�أوكر�نيا... كاليفورنيا.

�لفتوحات �ال�سالمية
باأ�س��م  �لع��رب  �ملوؤرخ��ني  كت��ب  يف  وردت 
)�لبندج��ني( �مل��وروث من تل��ك �حلقب. حيث 
قال عنه��ا ياقوت �حلم��وي يف معجمه )بلدة 
م�سهورة طرف �لنهرو�ن من ناحية �جلبل من 
�أعمال بغد�د. وقد خرج منها خلق من �لعلماء 
حمدث��ون و�سع��ر�ء وفقه��اء وكت��اب(  وق��ال 
عنها �ملرحوم �لعالم��ة �أن�ستا�ض �لكرملي يف 

جمل��ة ل�سان �لعرب �إن �ال�س��م �الأ�سلي لها هو 
)وندني��كان( :�إنه��ا جم��ع وندني��ك �لفار�سية 
ق��د  وكان  �لطيب��ون(  )�ملالك��ون  ومعن��اه 
ذكره��ا هريودوت�ض �ملوؤرخ باأ�س��م )�أردريكا( 
وق��ال عنه��ا �ن فيها عيون نف��ط. وقد فتحها 
�مل�سلم��ون �سلحًا على يد )�لقعقاع بن عمرو( 
بن��اء على �أم��ر من �خلليفة عم��ر بن �خلطاب، 
بعد فت��ح جلوالء وحل��و�ن وخانقني وقد ورد 
��سمها يف �لفتح )بندني��ك(. وهي متكونة من 
كلمت��ني فار�سيتني )بن��د( ومعناه��ا )حدود( 
يك��ون  وبذل��ك  )�لطي��ب(  ومعناه��ا  و)ين��ك( 
�ملعن��ى )ح��دود �لطيب( ملوقعها ب��ني �ل�سهل 
و�جلبل. وقد ورد ��سمها )طي�سفون( كذلك ويف 
�لعهد �لعبا�سي وردت باأ�سم )حلف( �أو )�لكور( 
ومن �ملعل��وم �أن �ملد�ئن �لقريب��ة منها بقيت 
حمتفظ��ة باأ�سمائه��ا �الآر�مي��ة وه��م )بدر�يا( 
و)ب�سكاي��ا( وحت��ى )بعقوبة(، مب��ا يدلل على 

�سفتها �لثقافية.
لق��د تبع��ت ه��ذه �ملدين��ة بغ��د�د يف �لتق�سيم 
�إب��ان �لعه��د �لعبا�س��ي و�أ�ستم��ر حاله��ا هكذ� 
بع��د �سق��وط بغد�د وحل��ول �لدول��ة �لعثمانية 
الحق��ًا. وق��د ح��دث م��ا ال يحم��د عقب��اه يف 
تق�سي��م �حل��دود بينه��م وب��ني دول��ة �لفر���ض 
�لقجري��ة يف معاهد�ت )�أر���ض روم( و�حلدود 
�ملر�سومة عام 1905 �لفا�سلة �لتي مل حترتم 
يف و�سعه��ا �ب�س��ط ���رشوط �لتق�سي��م �لب�رشي 
و�جلغ��ر�يف ب��ني �لبلدين �لذي ع��اد وباال بعد 
ذل��ك يف تركة م��رة ورثتها �ل�سلط��ة �لعر�قية 
و�لت��ي �أدت �ىل ح��روب و�نتهاكات يف حتديد 

هوي��ة قاطني �ملنطق��ة �لذين بق��و� يف د�خل 
�ي��ر�ن وميت��ون �سالته��م �لعائلي��ة بالعر�ق، 
و�أك��ر مث��ال ملمو���ض يف تل��ك �ملع�سل��ة هو 
و�س��ع �لعر�قي��ون )�لفيلية( �لذي��ن جاءو� من 
)ب�ست ك��و( �أي ظهر �جلبل وو�سمو� بانتمائهم 

�الإير�ين بالرغم من عدمه.
لقد جرى حينئذ و�س��ع �حلدود بحيث �أعطيت 
منطق��ة )�سوم��ار( �ىل �أي��ر�ن مقاب��ل )هورين 
�سيخ��ان( و)قوت��و( �أعطيت��ا للع��ر�ق. وو�س��ع 
من��ديل يدخ��ل يف تل��ك �لفو�سى �لت��ي كانت 
�إحدى �سحاياها، حيث �ن �ملدينة تق�سمت �ىل 
�أ�سالء عل��ى جانبي �حلدود وق��د كانت حدود 
�ملدين��ة تق��ع حت��ى )دير �ل��ه( د�خ��ل �حلدود 
�الإير�نية �ليوم وم��ا يدلل على ذلك هو وجود 
خمف��ر د�خل عم��ق �الأر��س��ي �الإير�نية ي�سمى 
)خمفر �لعثمانيني( وكان لها عدة قرى حتمل 
�أ�سم��اء عر�قية مثل )طي��ب( و)بيات(. ويتذكر 
�مل�سنني من �أهل منديل �أو �لناقلني عنهم بان 
عندم��ا كانت تتق��وى �لع�سائ��ر �لو�قعة د�خل 
�حل��دود �الير�ني��ة عل��ى حكومته��ا �ملركزية 
م��ن �أمثال رئي�ض ع�سرية )كلهور( �أو لور�ستان 
وته��رب �ىل د�خ��ل �لع��ر�ق في�ستغ��ل �الهايل 
جميء �الم��ري �أو و�يل )ب�ستكوه( ليتفاو�سون 
معه م�ستغلني جميئه لل�سيد قرب منديل وبعد 
�س��يء م��ن �لر�سوة يغ���ض �لطرف ع��ن تقنني 
ق��دوم �ملياه �لو�رد �ليه��ا وكذلك عودة هوؤالء 
دون عن��اء يذكر.وق��د �أدى ذل��ك �ىل قطيع��ة 
من��ديل مع حميطها �لطبيع��ي وم�سادر ورود 
�مل��اء �إليها من ور�ء �حل��دود �لذي حتكمت به 
�ل�سلط��ات �الإير�ني��ة لتغيري جم��ر�ه �ىل د�خل 
�أر��سيه��م. وال�سيم��ا بعد �ن جع��ل ر�سا خان 
�س��اه �إي��ر�ن ب�ساتين��ه ومز�رع��ه �لو�قعة على 
�حل��دود يف منطق��ة )�سوم��ار( ت�سق��ى باملاء 
من��ديل  ملدين��ة  خم�س�س��ًا  كان  �ل��ذي  كل��ه 
وحميطه��ا �لق��روي �ل��ذي �أدى �ىل �أن تع��اين 
�ملدين��ة م��ن �سحه �ملاء وما تبع��ه من �لفاقة 
ورحي��ل �لنا�ض عنه��ا باجتاه �مل��دن �لقريبة 
وتتب��ع من��ديل �إد�ري��ا ناحية بل��دروز وميكن 
�ن يك��ون ��سمها حمرفًا ع��ن �أ�سم )بر�ز �لروز( 
�لت��ي ذكره��ا ياق��وت يف معجم��ه. وهي تقع 
عل��ى �لنه��ري �لذي يحم��ل ��سمها ب��ني بعقوبا 
ومن��ديل و�أهلها من �لناطق��ني بالعربية ومن 
�لطري��ف �ن �ر����ض كثرية فيه��ا كان ميلكها 
�ل�سلطان عبد�حلميد �لرتك��ي وقد فو�سها �ىل 
�س��رييف يوناين ��سم��ه )ظريف��ي( ب�سبب دين 
ل��ه عل��ى �حلكوم��ة �لعثماني��ة وكان يوكله��ا 
الأخري��ن غريه. وق��د ��ستمر �حل��ال هكذ� حتى 
�لع��ام 1937 ح��ني بيع��ت �أر��سيها ملالكني 
من بغد�د و�لكاظمي��ة. وحتتوي مدينة منديل 
عل��ى �ستة �أحي��اء كبرية و�أك��رب �ملحالت هي 
)قلعة جميل بك( وحمل��ة )بوياقي( و�سكنتها 
غالبيتهم من �لرتك وحملة )قلم حاج( وعحلة 
)�س��وق �ل�سغ��ري( وغالبية �سكانه م��ن �لفر�ض 
و)�س��وق �لكب��ري( وغالبي��ة �سكانه م��ن �لكرد 
و �لع��رب. ونالحظ هن��ا �للحم��ة �الجتماعية 
)�لك��رد  �لعرق��ي  �لف�سيف�س��اء  ي�سكله��ا  �ل��ذي 
و�ل��رتك و�لع��رب و�لفر���ض( يقطن��ون منطقة 
�سغ��رية ولتمث��ل منديل بذل��ك �أجم��ل �سورة 
�لفته��ا ذ�كرتنا ع��ن �ملجتمع �لعر�ق��ي "�أيام 
زمان" عندما حتابو� �جلميع يف كنفه ورتعو� 

بخري�ته ومل يفرقهم �أي �سيء.
تقاليد مندلية

وتقالي��د �أهل منديل ت�سبه كثري�ً تقاليد )�لكرد 
�لفيلي��ة(، وم��ن �أغرب م��ا يحتوي��ه جمتمعها 
فرق��ة ديني��ة �إ�سالمي��ة عدده��ا �لي��وم حو�يل 
�الأربع��ة �آالف ن�سم��ة تدعى )�لعل��ي �لالهية( 
ويقال لها هنا )�لقل��م حاجية( ن�سبة �ىل �أ�سم 
�حلي �لذي يقطنوه. وهم يعتقدون باأن �المام 
عل��ي بن �أبي ط �لب)ع( ي�سلي عنهم ويعو�ض 
تركه��م له��ا �أم��ا �سيامه��م فل��دى �سيوخه��م 
تف�سري فح��و�ه �أنه ورد ب�سيغ��ة كردية ن�سها 
)�س��ه روز( �أي ثالثة �أيام ولي�ض )�سي روز( �أي 
ثالث��ني يوما. وه��م عادة م��ا يطلقون حلاهم 

ويتجنبون �لنجا�سة كافة.  
تنتظ��ر من��ديل �لبح��ث �حلثي��ث ع��ن �أثاره��ا 
و�ساب��ق تاأريخها �ملرتبط حتم��ًا مع ح�سارة 
�لر�فدي��ن و�الأمل معق��ود على جعله��ا مدينة 
عل��ى  �لتع��اون  تكر���ض  منوذجي��ة  حدودي��ة 
جانبيه ب�سف��اء �لنو�يا و�مل�سلحة �مل�سرتكة. 
ناهي��ك ع��ن منزلته��ا �لنموذجي��ة يف م��دن 
�لعر�ق وذلك بامتز�ج �لثمار و�لنحل يف ظالل 

�أزقتها و�أ�سجارها.

 �حل��ال �ل��ذي �آل��ت �لي��ه من��ديل ناج��م ع��ن 
�أنه��ا  �الأول  �الأه��ايل،  ر�أي  ح�س��ب  �سبب��ني 
�أ�سبحت �ساحة عملي��ات يف �حلرب �لعر�قية 
�الأير�نية مما ��ستدع��ى رحيل وترحيل �أهلها 
عنه��ا، حيث �أنه��ا تبعد عن �حل��دود �لعر�قية 
- �الإير�ني��ة �أربعة كيلوم��رت�ت فقط و�ل�سبب 
�لثاين ه��و �ملياه، وكما نع��رف �أينما وجدت 
�ملياه وجدت �حلي��اة، ومنديل تاأخذ مياهها 
ح��ر�ن"  "و�دي  ه��و  �الأول  م�سدري��ن،  م��ن 
�لقادم من �حلدود �الأير�نية، وهذ� له م�ساكله 
�لكب��رية �لتي متتد جذوره��ا �ىل زمن �لدولة 
�لعثماني��ة، الأنه يخ�س��ع لبارومرت �لعالقات 
�ل�سيا�سي��ة ب��ني �لع��ر�ق و�ي��ر�ن، و�مل�س��در 
�لث��اين، هو قناة من��ديل �الرو�ئية �لتي تاأخذ 
�ملي��اه م��ن �س��در نهر دي��اىل بقن��اة طولها 
54 كيلوم��رت�، وهو م���رشوع �رو�ئي ي�سمى 
"م�رشوع ري منديل" �سمم ملعاجلة م�ساكل 
�ملي��اه مع �ي��ر�ن، لكن �لتج��اوز�ت على هذ� 
�مل�رشوع �أفرغته م��ن �أهميته. هذ�ن �ل�سببان 
�أديا �ىل تقلي�ض عدد �سكان �ملدينة من "34" 

�ل��ف ن�سمة يف مركز من��ديل فقط قبل �حلرب 
مع �أير�ن، �ىل �أربعة �الف وثالثمائة وت�سعني 
ن�سمة قبل �سقوط �لنظام �لدكتاتوري. بع�ض 
�ل�سكان ي�سيفون �أ�سبابًا �أخرى �أهمها �همال 
�ل�سلط��ات �ل�سابقة للمدين��ة، وو�سعها �سمن 
مو�زنات �حلرب مع �ير�ن و�أبعادها �لنف�سية 
�لنظ��ام  يع��زز  �أن  م��ن  فب��داًل  و�الإعالمي��ة، 
�ل�سابق �لو�سع �لنف�س��ي الأهايل منديل دمره 
بقر�ر تنزيل مرتبة منديل �الد�ري من ق�ساء 
ع��ام 1987 �ىل ناحي��ة وقد ترت��ب على هذ� 
�لق��ر�ر حتويل �لدو�ئ��ر �لر�سمي��ة �إىل بلدروز، 
و�سب��ب هذ� �لق��ر�ر هو خوف �لنظ��ام �ل�سابق 
من �س�����قوط منديل باأيدي �الإير�نيني -وهي 
كانت على و�سك �ل�سق��وط لكي يقال �أن �لذي 

�سقط هو ناحية �سغرية ولي�ض ق�ساء.
منديل و�لزر�عة

زر�عي��ًا تعت��رب �أر��س��ي من��ديل م��ن �أخ�سب 
�ر��س��ي  جان��ب  �ىل  �لع��امل،  يف  �الأر��س��ي 
ر�أي خ��رب�ء  �أوكر�ني��ا وكاليفورني��ا ح�س��ب 
�لزر�ع��ة و�جلغر�فية يف �لع��امل. وتتاأكد هذه 

�حلقيق��ة تاريخي��ًا، حي��ث ع��ر �ملنقبون يف 
عام 1961 على �أق��دم م�رشوع �رو�ئي يعود 
تاريخ��ه �إىل �ستة �آالف �سنة قبل �مليالد، وما 
دمنا نتح��دث ع��ن �لزر�عة فق��د �أده�سنا هذ� 
�لع��دد من �لنخيل فيها بالرغ��م من �لظروف 
�سابق��ًا، حي��ث  ذكره��ا  م��ر  �لت��ي  �لقا�سي��ة 
توج��د يف من��ديل نح��و مليون ورب��ع مليون 
نخل��ة تعطي �أجود �أن��و�ع �لتم��ور و�لتي يعد 
بع�سها نادر جد�ً مث��ل �الأ�رش�سي و�لقرنفلي، 
كم��ا تنف��رد من��ديل بنوع م��ن �لتم��ر ي�سمى 
"مريح��اج" وي�س��ل ع��دد �أن��و�ع �لتمور يف 
ب�ساتينه��ا �ىل �أك��ر م��ن )170( نوع��ًا. كما 
ت�سته��ر �أي�س��ًا بب�سات��ني �لربتق��ال و�لرمان 
و�مل�سم�ض، لكن �أغلب ه��ذه �لب�ساتني دمرتها 
�حل��رب وحتول��ت �ىل حقول لزر�ع��ة �حلنطة 

و�ل�سعري و�ل�سم�سم..
وت���رشف ق�سب��ة �ملدينة على �سه��ول و��سعة 
جب��ال  م��ن  تنب��ع  �لت��ي  �لودي��ان  ت�سقيه��ا 
�إي��ر�ن وت�سب يف ه��ذ� �ل�سه��ل �لف�سيح حيث 
تنت���رش �لب�ساتني �ليانع��ة يف �أطر�ف �ملدينة 

وتكتنفه��ا بع���ض �لق��رى �لو�قع��ة عل��ى هذ� 
�ل�سه��ل �لقريب��ة م��ن بع�سه��ا �لبع���ض حيث 
ت���رشف عليها �لرو�ب��ي و�لقريبة من �حلدود. 
وي�سق��ي ب�ساتينها ومز�رعه��ا )و�دي كنكري( 
�ل��ذي ينبع م��ن )هيو�ن( ومي��ر يف )�سومار(

�أو)�سمب��ار( �الإير�ني��ة، حي��ث يجت��از �حلدود 
خمرتق��ًا جبل حمرين وي�س��ب يف �ل�سهل بعد 
�أن ينق�س��م �ىل ع��دة ج��د�ول لي�سق��ي �ملز�رع 
�لب�ساتني.ف��اأن ه��ذه �ل�سهول �لت��ي تقع حتت 
�لت��الل و�جلب��ال تعت��رب ع��ادة �أول م��ن م��ا 
�أ�ستوط��ن �الإن�س��ان بعد هجرت��ه للكهوف يف 
�جلبال، ثم ظهور �ملدنية �الأوىل على تخومها 
كاأول ح�س��ارة  �ل�سومري��ة  و�لت��ي توجته��ا 
مثقف��ة، ميكن �الإ�ست��دالل على مالحمها. وقد 
�أك��دت �حلفري��ات �لت��ي قامت به��ا �حلكومة 
�لعر�قي��ة ع��ام 1966 وجود مدين��ة عامرة 
ي�ستعم��ل �لنه��ر يف معا�سه��ا وفيه��ا بي��وت 
ب�ساتينه��ا  كان��ت  وق��د  وحي��اة متح���رشة. 
�ملتعاقب��ة  �لفار�سي��ة  م��ن  لل��دول  مرتع��ا 

و�ل�سلوقية حتى قدوم �لفتح �الإ�سالمي. 
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مندلي .. حضارة سومرية.. يطويها غبار النسيان

غبار وحروب وزراعة ضائعة !

اعداد: لميس عبد الكريم

منديل مدينة عراقية تقع �شرقي 
حمافظة دياىل �شمن ق�شاء 

بلدروز اأ�ش�شت يف العام 1957، 
تبلغ م�شاحتها 733 كم بلغ 

تعدادها ال�شكاين 120000 
ن�شمة عام 2014 تقع منديل على 

بعد 160 كم �شمال �شرق مدينة 
بغداد
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من  معاجًلا  ت�ضم  ن�ضخة  جي  �إل  �رشكة  �أطلقت 
نوع “كو�لكوم �ضنابدر�جون 652” من هاتفها 
ن�ضخة  وه��ي   ،G5 “جي5”  �لأح���دث  �ل��ذك��ي 

موجهة لأ�ضو�ق �لقارة �لالتينية.
وظهرت �لن�ضخة �جلديدة �لتي حتمل رقم �لطر�ز 
“جي″5،  �لهاتف  من   ،H840 “�إت�ش840” 
�لذي �أعلنت عنه �ل�رشكة �لكورية �جلنوبية �ل�ضهر 
�ملا�ضي، على موقعها �لإلكرتوين �خلا�ش بدولة 
�ضنابدر�جون  “كو�لكوم  �ملعالج  �أن  ُيذكر  بنما. 
�أرب��ع  ي�ضم  �ل��ن��وى  ثماين  معالج  ه��و   ”652
و�أرب��ًع��ا   Cortex-A72 ن��وع  م��ن  ���رش�ئ��ح 
�إىل  �إ�ضافة   ،Cortex-A53 نوع  من  �أخرى 
 Adreno ”510 أدرينو�“ �لر�ضوميات  معالج 
 1.8 �إىل  حت�ضل  ب�رشعة  يعمل  �أنه  ومع   .510
�أن معالج  �إل جي  يذكر موقع  جيجاهرتز فقط، 

�لهاتف يعمل ب�رشعة 2 جيجاهرتز.
“جي5”  �لهاتف  م��ن  �لن�ضخة  ه��ذه  وتتوفر   

بطر�زين فيما يتعلق بذ�كرة �لو�ضول �لع�ضو�ئي 
و�لآخر  جيجابايتات،   3 بحجم  �لأول  “ر�م”، 
بحجم 4 جيجابايتات، �إىل جانب 32 جيجابايًتا 
للتو�ضعة  �لقابلة  �لد�خلية  �لتخزين  م�ضاحة  من 

�لن�ضخة  تقدم  ذلك،  عد�  وفيما  �لطر�زين.  لكال 
�جلديدة من �لهاتف نف�ش �ملو��ضفات �لتي �أعلنت 
عنها �إل جي �ل�ضهر �ملا�ضي، مبا يف ذلك �ضا�ضة 
 1440×2560 وبدقة  بو�ضات   5.3 بقيا�ش 

بك�ضاًل.  وميلك �لهاتف �لذكي �لذي ياأتي ب�ضماكة 
كامريتني  جر�ًما،   159 ويزن  ميليمرت�ت   7.7
خلفيتني �إحد�ها بدقة 16 ميجابك�ضاًل و�لأخرى 
كامري�  �إىل  بالإ�ضافة  ميجابك�ضالت،   8 بدقة 
ب�ضعة  وبطارية  ميجابك�ضالت،   8 بدقة  �أمامية 
 USB ومنفذ  �أم��ب��ري/���ض��اع��ة،  ميلي   2،800
�أعلنت  قد  جي  �إل  �رشكة  وكانت   .Type-C
�أول  باأنه  �لذي ت�ضفه  �أنها �ضتبد�أ طرح هاتفها، 
هاتف ذكي “قابل للتعديل” مع �إمكانية ربطه 
�لتحكم  ذلك وحدة  �مللحقات، مبا يف  بعدد من 
�لعاملية  �لأ�ضو�ق  Cam Plus، يف  بالكامري� 

�عتباًر� من يوم 31 �آذ�ر/مار�ش �جلاري.
ت�ضم  �لتي  �لهاتف  ن�ضخة  �أن  بالذكر  جدير 
معاجًلا من نوع “كو�لكوم �ضنابدر�جون 820” 
�إمنا  �جلنوبية،  �أم��ريك��ا  �أ���ض��و�ق  �إىل  ت�ضل  لن 
�ضتتوفر فقط �لن�ضخة مع �ملعالج “�ضنابدر�جون 

.”652

أبل الذكية أنقذت حياة أمريكيمتنقل لالستحمام في األماكن النائية
يوفر مكالمات ورسائل ومحادثات 
فيديو مجانية لـ 33 دولة

لطير يشبه عالمة تويتر 
يعود إلى 35 ألف عام

�بتك��رت �رشك��ة ياباني��ة فك��رة متمي��زة لد���ش ��ض��تحمام متنقل ميك��ن حمله 
و�لنتق��ال ب��ه يف �أي مكان �ض��و�ء يف رحالت �ض��فاري �أو �جلب��ال وغريها من 
�لأماكن �لتي ي�ض��عب �إيجاد طريقة منا�ض��بة لال�ض��تحمام فيها، �إذ تعتمد فكرة 

�لد�ش على مبد�أ �إعادة تدوير �ملياه و��ضتخد�مها ملدة ت�ضل �إىل �أ�ضبوعني.
 "Hotaru" و��ضتعر�ضت �ل�رشكة �ليابانية �لنا�ضئة �بتكارها �لذي يحمل ��ضم
خالل م�ض��اركتها معر�ش "�ض��اوث باي �ضاوث وي�ض��ت"  يف �أو�ضنت، وقالت �إن 
�لد�ش �ملتنقل ي�ضمح لأفر�د عائلة موؤلفة من 3 �أ�ضخا�ش من �أخذ حمام ملدة 5 
دقائق يوميًا لغاية �أ�ض��بوعني كاملني، فالد�ش معباأ ب� 5 غالون ماء، ما يكفي 

ل� 20 مرة ��ضتحمام بنف�ش �ملاء، بح�ضب موقع "غيزمودو".

�ضاهمت �ضاعة �أبل �لذكية يف �إنقاذ حياة �أمريكي وذلك بف�ضل خا�ضية قيا�ش 
معدل نب�ضات �لقلب، وفق ما ذكر موقع "ديجيتال تريند�ش" �لإلكرتوين. 

وق��ال �ملوق��ع �إن ديني�ش �أن�ض��يلمو �لبالغ 62  عام��ًا كان يف عمله يف جمال 
�لبن��اء عندم��ا �ض��عر بالتعب فج��اأة، فارتاح قلي��اًل قبل �أن يحاول ��ض��تئناف 
عمله، لكنه مل ينجح ب�ضبب �ضدة تعبه، م�ضري�ً �إىل �أنه جل�ش على �لكر�ضي وقام 
بقيا�ش معّدل نب�ض��ات قلبه بو��ضطة �ضاعة �أبل �لذكية �لتي ح�ضل عليها قبل 
نح��و �أ�ض��بوعني.  وتفاجاأ �لرجل باأن �لنتيجة كان��ت �أكرث من 210 دقات يف 
�لدقيق��ة �لت��ي تعن��ي �رتفاعًا حاد�ً يف �ض��غط �لدّم، فطلب من م�ض��اعده طلب 

�ضيارة �إ�ضعاف ونقله �إىل �مل�ضت�ضفى على وجه �ل�رشعة. 

�أطلق��ت �رشك��ة �أمريكي��ة تطبيق��ًا ذكي��ًا يعد مبثابة من�ض��ة جلمي��ع �أنو�ع �لت�ض��ال 
و�لتو��ض��ل بني �مل�ضتخدمني، �إذ يتيح لهم �إجر�ء مكاملات هاتفية وحمادثات فيديو 
و�إر�ضال ر�ضائل ن�ضية وملفات �ضوتية ومقاطع فيديو و�ضور غريها من د�خل مكان 
و�حد فقط، بالإ�ضافة �إىل �أنه تطبيق تر��ضل فوري.  و�أو�ضحت �رشكة "برميو كونكت 
" �لتي تتخذ من كو�ض��تا مي�ض��ا بكاليفورنيا مقر�ً لها، �أن تطبيقها �لذي يحمل ��ضم 
�ل�رشك��ة ذ�ته، مينح للم�ض��تخدمني ميزة �لتحدث �إىل 33 دولة فقط جمانًا من �أ�ض��ل 
65 دولة يغطيها �لتطبيق، �إذ يوفر لهم �ضهريًا دقائق جمانية دون دفع �أية ر�ضوم 
�ض��و�ء للهو�تف �لأر�ضية �أو �لهو�تف �لنقالة، م�ضرية �إىل �أنه يف حال رغب �مل�ضتخدم 

يف �لت�ضال بدولة لي�ضت مدرجة �ضمن قائمة �لدولة �ل� 33 �ملتوفرة جمانًا

عرث علماء �آثار يف فرن�ض��ا على نق�ش لطري ي�ضبه �لطري �ملتخذ عالمة ملوقع تويرت، 
يعود �إىل 35 �ألف عام، يف �أثر يوؤ�رش �إىل توجه فني غري تقليدي �آنذ�ك.

ُنق���ش �لر�ض��م على قطعة من حجر �ل�ض��و�ن بط��ول وعر�ش 5 �ض��نتيمرت�ً لكالهما، 
ويبلغ طول هذ� �لنق�ش خم�ض��ة �ض��نتيمرت�ت وعر�ض��ه خم�ضة �أي�ض��ًا، وقد عرث عليه 
�أثن��اء �أعم��ال تنقي��ب �أثرية ق��ام بها �ملعه��د �لوطني �لفرن�ض��ي لالأبح��اث �لأثرية 
�ل�ض��تباقية قبل �ض��نو�ت عدة يف موقع كانتالويت قرب برج��ر�ك يف جنوب غرب 
فرن�ضا. ونق�ش �لر�ضم على قطعة من حجر �ل�ضو�ن، وقد �أجريت عليها حتليالت يف 
�إ�ضبانيا �أخري�ً �أظهرت �أن �لنق�ش يعود �إىل �لع�رش �حلجري �لقدمي �لعلى �لذي �ضهد 

و�ضول �لن�ضان �ملعا�رش �إىل �أوروبا �لغربية.

كيفية ايقاف حسابات مستخدمي أندرويد 
Truecaller وحذف أرقامهم من

عن طريق القناة السمعية
"األذن" أحدث طريقة بيومترية لتحديد الهوية

التكنلوجيا تدخل في توصيل الطلبات

تويتر تنهي دعمها تطبيق TweetDeck على ويندوز في 15 أبريل

G5 إل جي تطلق نسخة بالمعالج “كوالكوم سنابدراجون 652” من هاتفها

بعد الشطرنج.. فيس بوك تتيح لعب كرة 
السلة عبر تطبيق التراسل مسنجر

مستشعر ذكي يحذر من تسرب المياه بالمنزل

يعت��ر تطبي��ق ت��رو كول��ر Truecaller �أح��د �أ�ض��هر �لتطبيق��ات �لتي تظهر 
تفا�ض��يل �ملت�ضل لالأرقام غري �ملعروفة، ويتم �لأمر عن طريق �أخذ ن�ضخة من 
جهات �ت�ض��ال م�ضتخدم �لتطبيق ورفعها على �لإنرتنت، لذلك حتى لو مل تكن 
ت�ضتخدم �لتطبيق يوجد �حتمال كبري لوجود ��ضمك ورقمك على قاعدة بيانات 
Truecaller. وميكن مل�ض��تخدمي نظام �أندرويد �إلغاء تن�ض��يط ح�ض��اباتهم 
�ض��من Truecaller، ع��ن طري��ق فت��ح �لتطبيق وم��ن ثم �لنقر عل��ى �أيقونة 
�لأ�ضخا�ش �ملوجودة يف �لز�وية �لي�رشى �لعليا ومن ثم �لولوج �إىل �لإعد�د�ت 

ومن ثم �ل�ضغط على خيار حول و�لقيام باإلغاء تن�ضيط �حل�ضاب.
كما با�ضتطاعة م�ضتخدمي �لتطبيق �إز�لة �أرقامهم من قاعدة بيانات �لتطبيق، 
وذل��ك ع��ن طريق �لنتق��ال �إىل �ض��فحة �إلغ��اء �إدر�ج Truecaller، ومن ثم 
�دخ��ال رقم �لهات��ف �خلا�ش بامل�ض��تخدم مع رم��ز �لبلد �ل�ض��حيح، و�ختيار 
�أي �ض��بب من �أ�ض��باب �لإلغاء و�دخال رقم �لتحقق ومن ثم �لنقر على زر �إلغاء 

�لإدر�ج.

تتن��وع �لط��رق �لبيومرتي��ة لتحديد هوية �مل�ض��تخدم عن��د �إلغاء قف��ل �لأجهزة 
�ملختلف��ة �أو �لقي��ام بالإج��ر�ء�ت �ملتع��ددة، مثل م�ضت�ض��عر ب�ض��مة �لأ�ض��ابع 
و�ملا�ض��ح �ل�ض��وئي لأوردة �لي��د �أو �لتع��رف على قزحي��ة �لع��ني. و�لآن �أعلنت 
�رشكة �لإلكرتونيات NEC �ليابانية عن تطوير تقنية جديدة يتم ��ض��تعمالها 

يف �لأذن.
ونظر�ً لأن كل �ض��خ�ش ميتاز بقناة �ض��معية خا�ض��ة به ل تت�ضابه مع غريه من 
�لأ�ض��خا�ش، فاإن ه��ذه �لتقنية �جلديدة تقوم بقيا�ش �لقناة �ل�ض��معية و�لتعرف 
عليها من خالل �ملوجات �ل�ض��وتية يف غ�ضون ثانية و�حدة. ويتم �إ�ضد�ر هذه 
�ملوج��ات م��ن �ض��ماعة �لأذن In-Ear ويتم ��ض��تقبالها مرة �أخرى بو��ض��طة 
ميكروف��ون مدم��ج يف �ل�ض��ماعة. ومل تف�ض��ح �رشك��ة NEC عن �أي��ة بيانات 
تف�ضيلية عما �إذ� كان �ضيتم ��ضتعمال �لطريقة �لبيومرتية �جلديدة يف �لأجهزة 

�ملختلفة، ومل تك�ضف عن موعد �إطالقها ب�ضكل قيا�ضي.

دخلت �لكنولوجيا يف جمال تو�ضيل �لطلبات 
�جلاهزة، وبد�أ �لروبوت يحل مناف�ض��ًا للطائرة 
م��ن دون طيار لتو�ض��يل �لبيت��ز� �إىل �ملنازل 
و�ملكات��ب م��ن خ��الل متي��زه بالعدي��د م��ن 
�ملو��ضفات �لتقنية �لتي جتعل مهمة تو�ضيل 

�لطلبات �أمر�ً بغاية �ل�رشعة و�ل�ضهولة.
وبح�ض��ب �ض��حيفة د�يل��ي مي��ل �لريطاني��ة، 
ميك��ن للروبوت �ل�ض��ري ب�رشع��ة 20 كيلومرت�ً 
يف �ل�ض��اعة كما �أنه مزود بتقنيات �ل�ضت�ضعار 
�لتى حتفظه من �ل�ضطد�م باأي عائق مفاجئ 
ف��ى طريقه، لتدخل �رشك��ة "دومينوز" للبيتز� 
يف �أ�ض��رت�ليا مفهومًا ثوريًا يف جمال تو�ضيل 

�لطلبات �جلاهزة.
عل��ى  �حتو�ئ��ه  �لروب��وت  ممي��ز�ت  وم��ن 

كام��ري� ومكر �ض��وت للتو��ض��ل م��ع �لزبائن 
و�ملحيط��ني ب��ه، �إ�ض��افة �إىل م��كان منا�ض��ب 
يحفظ �لبيتز� �ضاخنة و�آخر يحفظ �مل�رشوبات 
�لغازية باردة، كما يظهر يف �لفيديو �ملن�ض��ور 
عل��ى يوتيوب وي�رشح �آلية عم��ل هذ� �لروبوت 

�جلديد.
وياأت��ي ه��ذ� �لروب��وت ثم��رة تع��اون �رشك��ة 
�رشك��ة  م��ع  �لأ�ض��رت�لية  بيت��ز�  دومين��وز 
"مار�ثون" �لنا�ض��ئة للروبوتات بعد 6 �أ�ض��هر 
�لعم��ل  ز�ل  و�لتج��ارب، وم��ا  �لأبح��اث  م��ن 
و�لتطوير م�ض��تمر�ً لتطويره باملقابل يثري هذ� 
�لرويوت ت�ضاوؤلت حول م�ضري عمال تو�ضيل 
�لطلب��ات يف ح��ال تعمي��م ه��ذه �لتقنية على 

�ضائر �ملطاعم.

�أعل��ن موق��ع توي��رت ع��ن نهاي��ة دع��م ن�ض��خة 
تطبي��ق نظ��ام وين��دوز م��ن من�ض��ة �لتغري��د 
 ،TweetDeck لتابع��ة للموق��ع توي��ت دك�
وقال��ت �ل�رشك��ة �إن "ه��ذ� �لتغيري يب��د�أ يف 15 
�أبريل)ني�ضان("، م�ضيفًة �أنه "ما ز�ل بالإمكان 
��ضتخد�م تويت دك TweetDeck عر موقع 

�لويب".
ومل يق��م �ملوقع باإعطاء �ض��بب حم��دد لإنتهاء 
نظ��ام  عل��ى  �لعامل��ة  �لتطبي��ق  ن�ض��خة  دع��م 
ويندوز، و�أ�ض��ارت متحدثة با�ض��م تويرت ملوقع 
م��ن  "�ض��نتمكن  �لتقن��ي    VentureBeat
تعزي��ز جترب��ة توي��ت دك �ل�ض��املة م��ن خالل 
�يق��اف تطبيق وين��دوز وتفعيل ملفات تعريف 

�لرتباط �خلا�ضة باملن�ضة".
و�أ�ض��افت �ملتحدثة "تركيزنا �لرئي�ضي ملن�ضة 

تويت دك يقوم على مو��ض��لة بناء جتربة �أكرث 
بديهية ومب�ضطة ب�ضكل �أكر جلميع م�ضتخدمي 

موقع تويرت".
و�أ�ض��درت �ل�رشكة على مدى �ل�ض��نو�ت �لقليلة 
�لتدوي��ن  ملن�ض��ة  حتديث��ات  ع��دة  �ملا�ض��ية 
�لتابعة لها TweetDeckو�لتي ��ض��تحوذت 
عليه��ا يف ع��ام 2011، و�ض��ملت �لتحديث��ات 
عل��ى ع��دة مي��ز�ت مث��ل ��ض��تطالعات �ل��ر�أي 

.GIF و�ل�ضور �ملتحركة
و��ض��تكى �لعدي��د من �مل�ض��تخدمني �ض��ابقًا من 
 ،TweetDeck لتطبي��ق  �ل�رشك��ة  �إهم��ال 
و��ض��ارت �ل�رشك��ة يف تدوين��ة ن�رشته��ا "نقوم 
بالعم��ل عل��ى م�ض��اريع بني��ة حتتية ل�ض��مان 
وجود بنية ��ضا�ض��ية م�ضتقرة ملو��ضلة حت�ضني 

�ملن�ضة يف �مل�ضتقبل".

وقال��ت �ل�رشك��ة: "قمن��ا يف �لع��ام �ملا�ض��ي 
بتحديث �ملن�ضة و�إ�ضافة ميز�ت مثل �لر�ضائل 
�خلا�ضة للمجموعة وفالتر بحث جديدة ت�ضهل 
�لو�ضول �إىل فاينز Vines و�ل�ضور �ملتحركة 
�إىل  �لقدمي  GIF وPeriscopes و�ملحتوى 

جانب �إ�ضافة خطو�ت للتاأكيد قبل �لتغريد".
ويب��دو �أنه من غري �لو��ض��ح بع��د فيما �إذ� كان 
�لتطبيق �ض��يتوقف عن �لعمل متامًا بعد تاريخ 
15 �أبريل)ني�ض��ان( �أو �أنه �ضيبقى يعمل ولكنه 

لن يتلقى �ملزيد من �لتحديثات.
وك�ض��فت مدي��رة �ملنتج، �ميي زمي��ا، يف �أخبار 
�أخ��رى عن جتربة ت�ض��جيل دخول �أ�ض��ل�ش على 
من�ض��ة توي��رت يج��ري �لعم��ل عليها، وت�ض��مح 
للم�ض��تخدمني بالتنق��ل ب�ض��هولة ب��ني خمتلف 
خدمات تويرت وت�ضجيل �لدخول ب�ضكل تلقائي.

�لأخ��ري  �لتحديث  يف  ب��وك  في�ش  �رشكة  �أ�ضافت 
“م�ضنجر”  خا�ضتها  �لفوري  �لرت��ضل  لتطبيق 
للم�ضتخدمني  تتيح  جديدة  ميزة   Messenger
خالل  من  وذل��ك  بع�ضهم،  بني  �ل�ضلة  ك��رة  لعب 
م�ضغرة  لعبة  لتظهر  �ل�ضلة”  “كرة  رمز  �إر�ضال 
�إر�ضال   �إل  �مل�ضتخدم  على  ما  �للعبة  �رشية.ولبدء 
بوك  في�ش  عر  �ضديق  �إىل  �ل�ضلة”   “كرة  رم��ز 
كرة  �ضتظهر  ذلك،  وبعد  عليه.  �لنقر  ثم  م�ضنجر، 
�ضلة كبرية يف مو��ضع عديدة من �ل�ضا�ضة، ويتعني 

على �مل�ضتخدم �ضحبها �إىل �ل�ضلة.
�ضهلة  لي�ضت  �أنها  يبدو  �لتي  �للعبة  يف  و�لفائز 

عدد  �أكر  ي�ضجل  �لذي  �مل�ضتخدم  هو  ُيظن،  كما 
من �لأهد�ف على �لتو�يل. وبعد �إحر�ز 10 نقاط، 
�إحر�ز  وبعد  بالتحرك،  لل�ضلة  �خللفي  �للوح  �ضيبد�أ 

20 نقطة، �ضتزيد �رشعة �للوح.
فيها  ُتطلق  �لتي  �لأوىل  �مل��رة  لي�ضت  �أنها  ُيذكر 
م�ضنجر،  تطبيق  �ضمن  م�ضغرة  لعبة  بوك  في�ش 
�إذ �أطلقت �ل�رشكة، �لتي متلك �أكر �ضبكة للتو��ضل 
مليار   1.59 عن  يزيد  ما  �لعامل  يف  �لجتماعي 
لعبة  �لفائت  �لعام  نهاية  �ضهرًيا،  ن�ضط  م�ضتخدم 
كتابة  خالل  من  تفعليها  ميكن  م�ضغرة،  �ضطرجن 
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لتسهيل الوصول إلى األماكن..

غوغل تضيف ميزة الملصقات للعناوين المفضلة على خرائطها
قالت �رشكة غوغل �إنه �أ�ضبح باإمكان �مل�ضتخدمني 
بهم  �خلا�ضة  و�لعمل  �ملنزل  عناوين  تخ�ضي�ش 
�أندرويد  نظام  على  غوغل"  "خر�ئط  تطبيق  على 
منها  م�ضعى  يف  وذل��ك  �ملل�ضقات،  با�ضتخد�م 

لت�ضهيل �لو�ضول �إىل هذه �لأماكن لحقًا.
�أنه  �إىل  مدونتها  عر  من�ضور  يف  �ل�رشكة  و�أ�ضارت 
�ملنزل  عناوين  حلفظ  �لفو�ئد  من  �لعديد  يوجد 
��ضتخد�م  ميكن  �إذ  غوغل"،  "خر�ئط  على  و�لعمل 
�جتاهات  �إىل  للو�ضول  �جلديد  �لقيادة"  "و�ضع 

�لقيادة بنقرة و�حدة من �ل�ضا�ضة �لرئي�ضية.
ت�ضمح  ل  �جل��دي��دة  "�مليزة  �أن  غوغل  و�أو�ضحت 
باملل�ضقات  و�لعمل  �ملنزل  عناوين  بتخ�ضي�ش 

�ملف�ضلة  �ملو�قع  جلميع  متاحة  هي  بل  فح�ضب، 
على �خلريطة، و�لتي كانت يف �ل�ضابق تاأخذ �ضكل 
�لنجمة. لذ� تاأتي ميزة �لتخ�ضي�ش لإز�لة �لت�ضوي�ش 
على  �لنجوم  من  �لكثري  روؤي��ة  عن  ينجم  قد  �ل��ذي 
�خلريطة، و�ل�ضتعا�ضة عنها مبل�ضقات مميزة لكل 

موقع".
من  وغريهما  و�لعمل  �مل��ن��زل  عناوين  وحل��ف��ظ 
�ملو�قع، يتعني على �مل�ضتخدم ت�ضجيل �لدخول �إىل 
�خلا�ش  غوغل  ح�ضاب  غوغل" با�ضتخد�م  "خر�ئط 
تبويب  من  �ملل�ضقات  تخ�ضي�ش  ميكن  ثم  ب��ه، 
�لعنو�ن  كتابة  �أو   "Your Places "�أماكنك- 

�ملر�د.

 ،DCH-S160 علن��ت �رشكة "دي لين��ك" عن �إطالق كا�ض��ف ت�رشب �مل��اء�
و�ل��ذي ينّبه �مل�ض��تخدم �إىل �نفج��ار خر�طيم �لغ�ض��الت �أو �أحو��ش �ملياه غري 
�ملحكمة �ض��د �لت�رشيب. و�إذ� ر�ضد كا�ضف ت�رشب �ملاء DCH-S160 وجود 
ت�رشي��ب يف �ملياه بو��ض��طة كابل �ل�ضت�ض��عار �خلا�ش به، فاإنه يقوم باإ�ض��د�ر 
�ض��وت حتذي��ر، بالإ�ض��افة �إىل وم�ض��ات �ض��وئية. ويف ح��ال ع��دم تو�جد �أي 
�ضخ�ش يف �ملنزل فاإنه يقوم باإر�ضال حتذير �إىل �لهو�تف �لذكية. ويتو�فر كابل 
�ل�ضت�ضعار بطول 50 �ضم، كما يوجد �إ�ضد�ر بطول 1.50 مرت. ويتم دمج وحدة 

.WPS لتحكم يف �ل�ضبكة �ملنزلية عن طريق�

نقشتطبيقساعةدش



هناك تنب�ؤ بقدوم فرتة اختبار هامة، فتعامل معها 
بتف��اوؤل وث��ق يف اإمكانات��ك الذاتي��ة. ال تتاأثر باآراء 
االآخرين وال جتعلها حتيدك عن معتقداتك وبداًل من 
ذلك، ا�ستخدم هذه امل�اجهة الإيجاد ما يدعم احلجج 
امل�ؤي��دة مل�اقفك. قد تكت�س��ف فر�س��ة اأو فر�س��تني 

لتح�سني االأم�ر.
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الي���م ميكن��ك حتفي��ز م��ن ه��م ح�ل��ك، ولك��ن ال تهم��ل 
احتياجات��ك اخلا�س��ة الأن اأهدافك االآن اأ�س��بحت اأو�س��ح 
عن ذي قبل. اأ�س��ل�بك الن�س��ط معد ملن ه��م ح�لك ويلحظه 
باأف��كارك  االحتف��ال  مين��ع  �س��بب  ي�ج��د  ال  االآخ��رون. 
واال�س��تمتاع ب�قتك، لك��ن ال تدع هذا يتح�ل اإىل ال��س��ع 

الطبيعي. 

ت�س��تطيع اأخذ نف�س عميق واال�س��رتخاء، وق��د حان ال�قت 
لك��ي تفك��ر يف نتائ��ج املجه���د ال��ذي قم��ت به. ا�س��تغل 
ه��ذه املرحل��ة لتح�س��ني حالتك ال�س��حية. �س���ف تعطيك 
الفيتامين��ات واله�اء النقي عقًدا جديًدا من احلياة والذي 

�سيك�ن يف غاية االأهمية. 

اإن العراقي��ل الت��ي تنب��اأت بقدومه��ا منذ ف��رتة ط�يلة تظهر 
تدريجًيا وتتح�ل اإىل واقع، وبات تفاديها م�س��تحياًل. واجه 
تل��ك التحدي��ات يف اأ���رع وق��ت، حت��ى واإن كان��ت املهمة 
�سعبة. كلما تاأخرت يف ذلك، تراكمت العراقيل ووجب عليك 

م�ساعفة املجه�د لتجاوزها.

ب�س��بب الظروف املتغرية، يبدو اأن هدفك خارج ال�س��يطرة 
م��ن جدي��د. ال يج��ب اأن ينتاب��ك الياأ���س واالإحب��اط؛ ابداأ 
باإع��ادة التفك��ري يف امل�ق��ف بتمع��ن. ق��د يك���ن جم��رد 
انطباع وميكن جعل اخل�س��ارة يف اأ�س��يق احلدود باتخاذ 

االإجراءات املنا�سبة. 

مبا اأنك �س��خ�س اجتماع��ي بحق، ومبا اأن��ك رمبا قد تك�ن 
ق��د اأهملت واحدا اأو اثنني من معارف��ك م�ؤخًرا، يجب عليك 
االآن اإ�س��الح هذه العالقات مرة اأخرى ومعاودة الت�ا�سل. 
ترتف��ع فر�س حل نزاع ما بني االأ�رة اأو االأ�س��دقاء لالأبد. 

�س�ف متر ب�ساعات ال ُتن�سى من التناغم والت�سامن

اخلط��ط الت��ي قم��ت ب��س��عها منذ وق��ٍت ط�ي��ل اأو�س��كت اأن 
تتحق��ق، فال تتباط��اأ بعد االآن وحت��ى واإن كانت لديك بع�س 
ال�سك�ك. �س�ف حت�سل على م�ساعدة من جميع اجل�انب، لكن 
ا اأن ت�ستجيب بانفتاح للنقد البّناء فالهدف ال�حيد  يجب اأي�سً
��ا اأن تعمل �س��يًئا من اأجل  من��ه ه� م�س��اعدتك. ال تن���س اأي�سً

ج�سدك خالل هذه الفرتات الع�سيبة. 

ياأت��ي الي���م م�س��ح�ًبا ببع���س امل�س��كالت، ف�س���ف تقابل 
م�اق��ف ال ميك��ن التغلب عليه��ا اإال من خالل تغي��ري روؤيتك 
لالأم�ر. اف�س��ل نف�س��ك عن كل ما ه� قدمي ومعروف، وتطلع 
ل��كل م��ا ه��� جديد. ت���خ احل��ذر عند ل���م االآخري��ن – فمن 

ا.  املمكن اأن تك�ن قد ارتكبت اأخطاًء اأي�سً

االسد
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 حظك 
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نبض 
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كل االع���ام لك يا �س��يدة اخلري واحلب .. فعيد االم 
ال يحل� اال بطلت��ك والربيع ال تغف� وروده اال عند 
خديك .. نفرت���س االر�س بانتظار ان تزرعيها لنا 
�س��جرا يثمر باملحبة.. وننظر اىل ال�سماء بانتظار 
ان تثمر دع�اتك لنا خريا ومطرا.. يا �سيدة ال�سفاء 
ها ه� ي���م "االم" مير علينا اي�س��ا دونك.. نزرع 
يف غرفت��ك الهداي��ا بانتظ��ار يدي��ك ان تفتحه��ا 
لتطل ابت�س��امتك علينا مثل طلة القمر ليلة متامه 
.. جتمعن��ا يف عيدك ح�ل فرا�س��ك اخل��ايل اال من 
الذكري��ات ومل جن��د غري ثيابك بال ج�س��د وروحك 
ب��ال �س���ت ين��ادي باأ�س��مائنا ال�احد تل��� االخر 
"ابن��اء واحف��اد" .. جتمعن��ا وكنا منن��ي النف�س 
ان تك���ن ال�س��ن�ات الت��ي م��رت كاب��س��ا وانتهى 
و�س��تع�دين الينا وكانك تلك ال�سابة اجلميلة التي 
تقف عند تن�رها الطيني وتخرج من كفيها اأحلى 
اقرا���س اخلبز اال�س��مر.  جتمعن��ا واالحفاد كربوا 
و�س��ار له��م ابن��اء اي�س��ا ينظ��رون اىل �س���رتك 
املعلقة على اجلدار بابت�سامتك التي ال ت�سيع مع 
ال�س��نني.. ي�س��األ�ن احيانا من تلك ال�سيدة الدائمة 
االبت�س��امة ويجي��ب احدن��ا " ه��ي امراأة ال ت�س��به 
احد .. �س���تها اغنية تطرب لها اال�سماع ووجهها 
بدر .. �س��حنتها ت�س��به العراق يف اغفاءة على نهر 
دجلة .. ا�س��ابعها تلتف بحرير �س��ناعتها للخبز 
واقرا�س احلل�ى.. هي امراأة ال ت�س��به كل الن�س��اء 
وتخت�ر كل الن�ساء.. دائما تبت�سم وعندما يقرتب 
احلزن من جفنيها تطرده لئال يقرتب بع�سه منا.. 
هي امراأة ت�س��به ال���رد اجل�ري وت�س��م كل ال�ان 

ال�رد يف جيدها " .
تل��ك �س��يدة البي��ت الت��ي رحل��ت وبقي��ت مادامت 
اعمارنا باقية معلقة على جدار القلب نحتفي بها 
كل ع��ام ونقدم له��ا الهدايا واحلل���ى يف عيدها 
وعيد الربيع الذي يخت�ر ال�انه يف �س��حكاتها.. 
�س��يدة البي��ت الت��ي وان رحل��ت ف��ال منا���س من 
وج�ده��ا االبدي معنا اينما حللنا واينما ارحتلنا 
فكل بقاع االر���س لها وكل جدران البي�ت حتمل 

ذكرياتها .
تلك �س��يدة االمهات و�س��يدة القلب و�س��يدة الن�ساء 
"نحتف��ي ب��ك يف اي م��كان انت في��ه ونعلم انك 
تبت�سمني كما كنت وكما غادرت وكما ودعتنا يف 
اخ��ر حلظات وج�دك معنا" .. كل عام وانت بخري 
يا�س��ت احلباي��ب .. كل ع��ام وكلن��ا حت��ت قدميك 
نقبله��ا عرفان��ا منا عل��ى رحلة كن��ت فيها ملكة 
يف العط��اء والتفاين وال��روح التي زرعت وردا يف 
كل الطرقات التي م�ست فيها ..كل عام وانت بخري 
يا امي يا نب�س اخلري يف ج�سدي وقلبي وروحي . 

"كل عام وانت �ست احلبايب" .

huda.jasim@journairaq.com

 فف��ي النهاي��ة هذا قرار ال بد م��ن التاأكد 
من �س��حته قبل اتخاذه خدمة مل�سلحة 
طفل��ك. له��ذا ال�س��بب، وبع��د حمادث��ات 
واالأ�س��دقاء  االأق��ارب  م��ع  م�ستفي�س��ة 
واملخت�سني، اإليك خم�سة اأ�سئلة يجب اأن 

ت�ساأليها قبل االختيار.
ما ه� احلجم املت�قع لل�سف؟

احلجم االأمثل لل�س��ف يجب اأن يت�س��من 
18 تلمي��ذاً ومعلم��ة على راأ�س��هم، الأنه 
اإذا كان ال�س��ف مكتظ��ًا، فق��د ال يت�س��ع 
يف  اأو  الغ��داء  �س��اعات  خ��الل  امل��كان 
غرفة الن�س��اطات، اأو حتى يف احلافالت. 
كم��ا يج��ب اأن يك���ن لل�س��ف ع��دد م��ن 
امل�س��اعدات  واملعلم��ات  املتط�ع��ني 
وامل�ظفني املخت�س��ني ل�س��مان تاأمني 
جميع احتياج��ات االأطفال مهما �س��غر 

�سنهم.
ما ه� م�ست�ى انخراط االأهل؟

يف احل�س��انات اجليدة، غالب��ًا ما ُيدعى 
االأه��ل بانتظ��ام للم�س��اركة يف العملية 
التعليمي��ة الأوالده��م. ف�س���اء كان االأمر 
متعلقًا ب�اجبات االأطفال يف احل�س��انة، 

يق�م���ن  الت��ي  اليدوي��ة  باال�س��غال  اأو 
بها، اأو ح�س���ر عر�س �س��غري ي�سارك�ن 
فيه، الب��ّد النخ��راط االأهل م��ن اأن يعزز 
اإجنازات ال�سغار. ميكنك قبل اأن تبادري 
يف اختيار اأي ح�س��انة اأن ت�ساأيل االأهل 
الذي��ن جّرب�ه��ا قباًل، وم��دى انخراطهم 

فيها. 
ي�س��تخدم�نها  الت��ي  ال��س��يلة  م��ا ه��ي 

للحفاظ على النظام؟
كاأم، البد اأنك تريدين معرفة كيف �ستتم 
معاجلة ال�س��ع�بات التي �س��ي�اجه�نها 
م��ع طفل��ك، اإذ اإن طريق��ة فر���س النظام 
تختلف من ح�س��انة ومدر�سة اإىل اأخرى، 
ويجب اأن تفهمي كيف يتم االأمر، وكيف 
�س��يك�ن تاأثريه��ا فيم��ا بعد عل��ى حالة 

طفلك النف�سية.
هل ميكنك اأن تطمئني باأن عالقة جميلة 
�ستن�ساأ بني طفلك ومعلمته يف احل�سانة؟
يق���ل اخل��رباء اإن "العالق��ة ب��ني الطفل 
ومعلمته هي اأهم من اأي منهج، وتتطلب 
يتعل��ق  فيم��ا  عميق��ني  وتفك��رياً  نظ��رة 
باختيار احل�س��انة، اإذ يجب اأن حتر�سي 

عل��ى اختي��ار مدر�س��ة ذات حمي��ط ي�فر 
م�ساركة طاقم كامل ومعلمني، يحيط�ن 
ع��ن  ف�س��اًل  قريب��ة  بتفاع��الت  طفل��ك 

انخراط طفلك ب�سكل �سخ�سي. 
املعل�م��ات  عل��ى  حت�س��لي  اأن  ميكن��ك 
الت��ي تريدينه��ا ع��رب حمادث��ات ط�يلة 
م��ع املعلمني مبا يتعلق بنقاط �س��عفهم 
و�س��هاداتهم،  واهتماماته��م  وق�ته��م 
لتطمئن��ي اإىل م�س��تقبل اأداء طفلك خالل 

م�سريته معهم. 
هل �سيح�سل طفلك على تعليم جيد للغة، 
وهل �سيح�سل على اإجابات منا�سبة عن 

اأ�سئلته الف�س�لية؟
���س  ميك��ن ل��دور احل�س��انة الت��ي تخ�سّ
برواي��ة  ال�ق��ت  م��ن  كب��رية  م�س��احة 
ع��رب  والتعل��م  والق��راءة  الق�س���س 
الن�ساطات التطبيقية اأن ت�سهم يف تعزيز 
ق�ة اللغة وامل�سطلحات لديه، ف�ساًل عن 
تق�ي��ة مهارات��ه اللفظية. كم��ا اأن الدعم 
الذي ت�فره دور احل�سانة يف هذا ال�ساأن، 
ي�سد الفج�ات التي ال ت�ستطيع الن�ساطات 

املنزلية مالأها. 

أحد اسباب توتر 
األهل عندما يحين 

موعد إرسال 
أطفالهم إلى 

الحضانة. ولكن كيف 
تختارين الحضانة 

الصحيحة؟

يب��دو يف ال�ق��ت احل��ايل اأن��ك ت�اج��ه ع��دًدا متزاي��ًدا م��ن 
التعقي��دات غ��ري املت�قعة. ال يق��ع الل�م على م��ن هم ح�لك 
يف بع�س االأحيان تك�ن اأنت املخطئ. حاول اأن تظل هادًئا 
واأن ترى العقبات امل�ج�دة يف طريقك ك��س��يلة الكت�س��اف 
مداخل جديدة. اعد اكت�س��اف هدوئك و�س���ف تخرج من هذه 

املرحلة اأق�ى.

�س���ف تقابلك التحديات ب�س�رة متكررة ب�سكل غري عادي 
الي�م، م�س��ببة لك الكثري من ال�سغ�ط. رمبا يجب اأن تبتعد 
ع��ن الطري��ق اأحياًنا ب��داًل من حتمل م�س��ئ�لية كل �س��يء. 
�س���ف ي�س��اعك هذا عل��ى ت�فري طاقت��ك لالأ�س��ياء الهامة 

بحق، خا�سة يف العمل. 

اعتني ب�س��حتك، فقد ت�س��عر باالإرهاق واال�سطراب الي�م، 
حيث هناك ب�س��ائر مب�س��اعب و�س��يكة احلدوث يف االأفق. 
تعلم كيفية م�اجهتها بال�س��رب والرتكيز يف حتقيق ت�ازن 
داخل��ي وكب��ح رغبتك يف اإح��راز تقدًما مهما كل��ف االأمر. 
ب��داًل من حرق تل��ك الطاق��ة ظاهرًيا، ا�س��تخدمها لتحقيق 

ن�ع من ال�سالم الداخلي

مبا اأنك االآن تن�س��ح بهالة خا�سة من الق�ة واال�ستقرار، فاإن 
النا�س �س���ف يلجئ�ن اإليك من اأجل امل�ساعدة والدعم. حاول 
ا�س��تخدام طاقت��ك يف م�س��اعدة االآخري��ن، حيث اأنهم �س���ف 
ي��ردون اجلميل بالتاأكي��د يف املرة القادمة التي حتتاج فيها 
اإىل م�س��اعدة. لكن حاول اأال تغفل عن اأهدافك الأنك االآن متلك 

الق�ة الالزمة لتحقيقها.

 نعلم جميعا اأن ا�س��تخدام القرفة يف الطعام ي�ساعد على 
حت�س��ني امل��ذاق ولكن قل��ة منا فق��ط يعرف���ن اأنه ميكن 

اأي�سا ا�ستخدامها للح�س�ل على ب�رة نظيفة و�سافية.
مق�ر اجل�سم بالقرفة

املك�نات
ربع ك�ب من ال�سكر اخل�سن

ملعقة كبرية من القرفة املطح�نة
ملعق��ة كبرية من زي��ت الزيت�ن البكر املمتاز اأو الع�س��ل 
الع�س�ي اخلطي ال�سكر االأبي�س اخل�سن مع زيت الزيت�ن 

البكر املمتاز اأو الع�س��ل والقرفة املطح�نة. وا�س��تخدمي 
املزيج لتق�س��ري ج�سمك اأثناء اال�س��تحمام للح�س�ل على 
ب�رة ناعمة. يعالج هذا املق�ر اأي�س��ا حب ال�سباب على 

الظهر اأو اجل�سم.
 قناع القرفة

املك�نات
ربع ملعقة كبرية من ج�ز الطيب

ربع ملعقة كبرية من القرفة املطح�نة
ملعق��ة كبرية من زي��ت الزيت�ن البكر املمتاز اأو الع�س��ل 
اخل��ام، اخلط��ي القرفة الع�س���ية وج�ز الطيب والع�س��ل 
)الب���رة  الزيت���ن  اأو زي��ت  الدهني��ة(  )الب���رة  اخل��ام 

اجلافة(. �س��عي القناع على وجه��ك واتركيه ملدة -15
20 دقيقة. اغ�سليه واأنت تق�رين الب�رة بلطف بحركات 
دائرية. قد ت�سعرين بل�سعة يف ب�رتك لب�سع دقائق حني 

ت�سعني القناع.
القرفة للروؤو�س ال�س�داء

ت�سكل القرفة والع�سل مزيجا رائعا للتخل�س من الروؤو�س 
ال�س���داء. اخلط��ي ملعقة �س��غرية م��ن الع�س��ل اخلام مع 
ملعق��ة كبرية من القرفة. �س��عي العجين��ة على املناطق 
الت��ي حتت���ي عل��ى روؤو�س �س���داء وافرك��ي بلطف ملدة 
دقيقة واحدة. اتركيها لب�س��ع دقائق ثم ا�سطفيها باملاء 

الفاتر.

خلطات القرفة لبشرة نظيفة وصافية

خمسة أسئلة ضرورية عند اختيارك حضانة طفلك األولى

اريج الراوي

اجتاحت م��س��ة جدي��دة م�اقع الت�ا�س��ل االإجتماعي 
خالل الفرتة االأخرية مت ت�سديرها من ال�سني واليابان 
وت�س��ّببت يف اإحراج الكثري من الفتيات العربيات، فيما 
اأثارت �س��خرية الرجال. يكم��ن التحدي من خالل ورقة 
طباعة يبلغ عر�سها 21 �سنتيمرتاً ت�سعها الفتاة ح�ل 
خ�ره��ا، ويج��ب اأال يتع��دى عر���س خ�ره��ا ورق��ة 

الطباع��ة A4 واإال تعترب وفقًا له��ذا االختبار "بدينة"، 
وعليها امل�اظبة على نظام غذائي وممار�س��ة الريا�سة 

لي�سبح خ�رها م�ازيًا لقيا�س عر�س ورقة الطباعة.
والقى ه��ذا التحدي رواجًا كبرياً يف ال�س��ني واليابان، 
بقيا���س  بالر�س��اقة  امله�و�س��ات  ال�س��ابات  وب��داأت 
خ�س���رهن ب�ا�س��طة ال�رق��ة ويظه��رن نحافته��ن من 

خ��الل ن�ر �س���رهن اأثناء خ�س���عهن لالختبار حتت 
 .A4WaistChallenge# ها�ستاق

وعلى الرغم من اأن االختبار كان حم�س���راً بني فتيات 
ال�سني واليابان غري اأنه �رعان ما انت�ر بني الفتيات 
العربيات مثرياً غيظ بع�سهن، ال �سيما بني ذوات ال�زن 

الزائد.

الخصر تحد جديد على مواقع التواصل االجتماعي

 • وقت التح�سري: ٣٥ دقيقة
• وقت الطبخ: ٦٠ دقيقة

5 • عدد اال�سخا�س: 
 اإلي��ِك طريقة عمل �س���ربة ال�س��بانخ بالزبادي، 
ح�ريها بخط�ات �سهلة وب�س��يطة، وا�ستمتعي 

مبذاقها اللذيذ.
مقادير طريقة عمل �س�ربة ال�سبانخ بالزبادي:

160غرام �سحن �سبانخ
2 حبات ك��سة

1 حبة ب�سل
1 ك�ب بازالء

اأك�اب لنب زبادي  3
ملح وفلفل اأ�س�د

ج�زة الطيب
بقدون�س وملعقة زبدة

طريقة عمل �س�ربة ال�سبانخ بالزبادي:
-1 يف ق��در على النار �س��عي كمية من املاء 
وا�س��لقي ال�س��بانخ فيها مدة 30 دقيقة، تبليها 

بامللح والفلفل االأ�س�د.
-2 بع��د 10 دقائ��ق اأ�س��يفي الب�س��ل املقطع 

والك��سة والبازالء.
-3 بق��در على النار �س��عي ملعقة من الزبدة، 

�س��عي اللنب الزب��ادي، تبليها باملل��ح والفلفل 
الن��ار  ارفعيه��ا ع��ن  الطي��ب  االأ�س���د وج���زة 

واتركيها جانبًا.
-4 بع��د ن�س���ج ال�س��بانخ اطحنيها باخلالط 
الكهربائي، اأ�س��يفي املرق واخلطيها باخلالط 

ملدة 3 دقائق.
-5 اأ�س��يفي القليل من ماء ال�سبانخ اإىل اللنب 

الزبادي وقلبي.
-6 بعد طحن ال�سبانخ اأ�سيفي اإليها الزبادي، 
�س��عيها عل��ى النار مل��دة 5 دقائ��ق حتى تثقل 

قلياًل.

طريقة عمل 
شوربة السبانخ 

بالزبادي



جن��ت �سيدة رو�سية وابنها من موت حمتم كان 
ينتظرهما على منت طائرة فالي دبي املنكوبة 
جنوب��ي رو�سيا، ونعت اأربعة من اأفراد عائلتها 
يف هذه احلادث��ة. وكانت ال�سيدة ) يكاتريينا ( 
ق��د الغت رحلته��ا املقررة مع ابنه��ا على منت 
الأخ��رية يف  اللحظ��ة  املنكوب��ة يف  الطائ��رة 
الوق��ت الذي كان اأربعة من اأفراد عائلتها على 
منت الطائرة لتتلق��ى اخلرب املفجع مب�رصعهم 
بع��د ذلك. كما جنا رجل رو�سي من موت حمتم 
نتيج��ة اإلغ��اء رحلت��ه الت��ي كانت مق��ررة مع 
زوجته ب�سبب �سياع ج��واز �سفره وتلقى خربا 
مفجعا بوفاة زوجته التي كانت على منت هذه 
الرحلة.يذك��ر اأن طائرة من طراز وينغ -737
800 متلكه��ا �رصكة "فالي دب��ي" الإماراتية 
حتطم��ت فج��ر ال�سب��ت 19 مار���س/اآذار اأثناء 
حماولتها الهب��وط يف مطار ر�ستوف على نهر 
ال��دون جنوبي رو�سيا م��ا اأدى اإىل م�رصع 62 
�سخ�س��ا مبن فيهم اأفراد طاقمها املكون من 7 

اأ�سخا�س.
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اأ�سي��ب زوج��ان اأمريكيان ب�سدمة كبرية بع��د قيام الزوج 
باإلق��اء خ��امت زف��اف زوجته امل�سن��وع م��ن الأملا�س يف 
القمام��ة، وفق ما ذك��ر موقع "ما�ساب��ل" الإلكرتوين.وقال 
املوق��ع اإن �سع��ر اخلامت يبلغ 400 األ��ف دولر، وقد �سارع 
ال��زوج بالتوج��ه اإىل خارج املنزل للبحث عن��ه، ليتبني له 
لحقًا اأن �ساحنة جمع القمامة كانت قد مّرت ونقلت جميع 
الأكيا���س.  واأُ�سيب��ت الزوج��ة بح��ال م��ن الياأ���س واحلزن 
ال�سديدي��ن، يف وق��ت ات�س��ل ال��زوج بال�رصك��ة املخت�س��ة، 
وح�س��ل عل��ى موافقته��ا لإيق��اف ال�ساحنة قب��ل و�سولها 
اإىل مك��ّب النفاي��ات. وبالفعل توجه الزوج��ان ب�سيارتهما 
اإىل م��كان وقوف ال�ساحنة، حيث طلبا م��ن ال�سائق البحث 
يف الأكيا���س، وبع��د نح��و 30 دقيق��ة من التفتي���س كانت 
املفاج��اأة ال�سعي��دة، حيث عرث عام��ل النظافة على اخلامت. 
وق��ال العامل اإن "احل��ظ كان اإىل جانب الزوج��ني اإذ يندر 
العثور على خامت بهذا احلجم يف كمية كبرية من النفايات، 
يف وق��ت عرّب الزوج��ان ع��ن �سعادتهما وجزي��ل �سكرهما 

للعامل الأمني الذي عرث على خامت الزفاف الثمني".

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 

والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

االكثر تعليقا
ذكري��ات بدء احل��رب العراقية الأمريكية واندلع الغ��ارات الوىل على العراق، 
ومن جانب اخر الحتفاء باأعياد نوروز وعيد الم يف جو من البهجة وال�سعادة.

قالوا في صفحاتهم :
 حام��د املالك��ي : قالوا لن��ا �سيوزع��ون يف احل�سة التمويني��ة كل �سيء، حتى 
"امل���رصوب" مل��ن يريد! الآن احل�سة فيها زي��ت و�سكر وطحني فقط، قالوا لنا 
�ستنتخبون من تريدون! انتخبتنا من نريد، وفاز ب� 17 الف �سوت، لكن اخذوا 
غ��ريه!!! قال��وا لنا، �ست�سافرون ل��كل دول العامل بجواز �سفر ق��وي! جواز �سفرنا 
ن�سف��ه عربي ون�سفه الآخر كردي، ول ندخل به �سوى لإيران ولبنان و�سوريا، 
بقية البلدان نحن فيها مو�سع �سك اأمني!! قالوا لنا �سرتكبون اأحدث ال�سيارات! 
ح��دث ه��ذا، لكن، ركبه��ا الل�سو���س وفر�سان الطوائ��ف!! قالوا لن��ا، �ستكونون 
اح��رارا، كّنا فعال، نق��ول ما نريد، مبنتهى احلرية، لك��ن ل احد ي�سمع لك، حتى 
ل��و اعت�سم��ت يف الطرقات-يح��دث الآن- فع��ال اي�سا! قالوا لن��ا �سنوظف من 
ي�ستح��ق الوظيف��ة بتاريخ��ه املهن��ي و�سهادات��ه! الآن يوظف��ون املتملقني من 
لعق��ي الحذية وما�سحي الكتاف يف املنا�سب الكبرية، البقية يجل�سون على 

من�سات الحتياط، اأم اأنا خمطئ؟
جت��ار الوطني��ة اكرث من الذب��اب، لهم اأزيز ي�س��ّم الأذن، ي�ستن�سخ��ون ما تكتب 
ويقدمون��ه اىل م��ن يهم��ه الأمر-�سل��ون قه��ر عدن��ا لزم��ن كت��اب التقارير - 
�ساعتها، تخرج من دكة الحتياط اىل غرفة املنزع، ثم اىل خارج امللعب، فهذا 
امللع��ب ملعبهم وحدهم من يلعبون به، الل�سو���س واملتملقون والغبياء، هذا 

ح�سل بعد 19 اآذار 2003.
اأحمد �سعداوي : 

ل��و كان اهلل ق��د خلقن��ي بنت��ًا يف الع��راق العظيم، لكن��ت الآن على الغل��ب اأمًا 
ل��درزن اأولد، ورمب��ا كانت بنتي البكر حام��اًل الآن واأنتظر اأن احتّول اىل جّدة. 
ومل��ا كانت حدود عاملي ]ب�سبب البيئة الجتماعي��ة ال�سعبية التي ن�ساأت فيها 
[ ق��د جت��اوزت كثرياً هذه التخمين��ات.  ي�ستطيع ال�ساب اأن يتم��ّرد على و�سعه 
الجتماع��ي. باأ�سعاف م�ساعفة لالإمكانيات نف�سه��ا عند البنت يف جمتمعنا. 
ي�ستطي��ع اتخ��اذ ق��رارات جريئ��ة. ي�س��ع حقيبت��ه القما�سية على كتف��ه ويعرب 
احل��دود. يحّول نف�سه اىل مت�رصد وجمنون، ثم يعود اىل جمتمعه لحقًا ليتقبله 
وي�سم��ه اإلي��ه دون �رصائب كثرية.  ه��ذا �سبه م�ستحيل بالن�سب��ة للبنت.  تقطع 
البن��ت عندنا �سع��ف امل�سافة التي يقطعها ال�ساب كي تك��ون كما تريد هي، ل 
كم��ا يري��ده الآخرون. لي�ست كل بن��ت تريد ان تكون مثقف��ة ومتعلمة وم�ستقلة 
ماديًا جتد الت�سجيع من عائلتها وجمتمعها، وجتد الطرق معّبدة اأمامها. غالبًا 
عليه��ا اأن تنحت لنف�سها درعًا منا�سبًا حلجمه��ا وقدرتها على حمله. تدافع به 
ع��ن نف�سها، وعن كونها جمرد فري�س��ة لآلف ال�سيادين يف ال�سارع واجلامعة 
وم��كان العمل وال�سوق والماكن العامة. خ�سو�سًا اإذا كانت جميلة املظهر، اأو 
ل تت���رصف بتحف��ظ زائد وتريد ان تبدو طبيعية، ت�سح��ك وقتما ت�ساء وت�سفق 
وت��روي النكات، جت��ادل البائعني و�سائق التك�سي وترف��ع �سوتها براأيها دون 
خ��وف من اأحد. حامالت ال��درع ال�سايف يف العراق العظيم، ل اأمتنى اأن اأكون 
يف م��كان اإحداكن، اإنه كابو�س رهي��ب. وت�سامني الوحيد مع حمنتكن اأنني ل 

اأملك جعبة �سهام خاد�سة للدروع.

أبو لسان

اي �سبيك يحظي؟ 
وحدك باللعب وعندك �رصكاء مرعوبني 

دركب املوجة اللي اجتك حا�رصه حم�رصة و�سري بطل اللحظة
ب�س منني اجيب زرار للزيكة هدل.

السياحة العراقيةالمرأة الحرةالعراق الجديد
- تدري اأن املعت�سمني ان�ساأوا مكتبة خا�سة يف ميدان العت�سام 
تتي��ح ا�ستع��ارة الكت��ب جمانًا فيم��ا بينهم كي يق�س��وا الوقت يف 

قراءة الكتب ! نعم اأنه العراق اجلديد.
- ت��دري اأن العراقي بهذه الي��ام قبل ثالث ع�رصة �سنة كان يحلم 
بع��راق وردي وبحري��ة غ��ري م�رصوط��ة وبو�س��ع م��ايل و�سيا�سي 

م�ستقر باخت�سار كان يرى العراق "جنة"
- ت��دري اأن جمموع��ة م��ن فتيات اربي��ل اجلميالت قم��ن بتوزيع 
الزه��ور والكت��ب عل��ى املواطن��ني لإ�ساع��ة ثقافة احل��ب والقراءة 

مبنا�سبة حلول الربيع
- ت��دري ان الطلب��ة م��ن خريجي هذا الع��ام �سارك��وا بالعت�سام 

اي�سا وارتدوا روب التخرج يف خيم العت�سامات.
- تدري اأن �سحيفة "الإندبندنت" قامت باإيقاف طبعتها الورقية 

بعد 30 عاًما على اإن�سائها
- ت��دري ان هناك حمطة وقوف طائ��رات خا�سة بال�سيا�سيني يف 
مطار بغ��داد الدويل يبعد م�سافة كبرية ع��ن ال�سالت التي ي�سافر 
منها املواطنون. وهذا يعني لو ان �سيا�سيا اراد الهروب لو�سل اىل 

اطراف الكرة الر�سية قبل ان ننتبه.

احلري��ة ومبفهومه��ا الب�سي��ط ه��ي م�ساح��ة الأن�سان غري 
امل�رصوطة يف ان يكون ما يريده هو، وفيما يخ�س املراأة 
ه��ي قدرتها على ادارة �سوؤونها كما ترغب ل كما ُيفر�س 
عليه��ا م��ن ِقبل الأه��ل واملجمع والعادات، امل��راأة احلرة 
ه��ي امل��راأة القوية التي تعي م��ا تريد ان تكون��ه الواثقة 
من نف�سها والقادرة على ان تتمتع بحريتها وان تتجاوز 
ا�سفاف الخرين وا�ستغاللهم لها، كون املراأة احلرة دائما 
يف نظره��م ت�سمح بهذا ال�سيء، لك��ن يهمني هنا ان ا�سري 
اىل نقط��ة مهمة وهي ان احلرية ل تعن��ي البذاءة وهناك 
خ��ط رفي��ع جدا يف�س��ل بينهما ، خ��ٌط ا�سب��ه بال�سعرة ما 
اأن تتج��اوزه ه��ذه املراأة حتى تتح��ول حريتها اىل بذاءة 
، عزيزت��ي امل��راأة حريتك تكمن يف رقي فك��رك ور�سانة 
عقل��ك وقدرت��ك على ان ت�سنعي �ساأن��ا لنف�سك ، كي ُي�سار 
ل��ِك كما ُي�سار اىل اقرانك من الذكور وكما قال اأدوني�س " 
مل اخل��ط يومًا بني احلرية والبت��ذال، عا�رصت العديد من 
ال�سخا���س الذين اخط��اأوا يف فهم احلري��ة ومل يحرتموا 

اج�سادهم"

العراق بلد اخلري واجلمال والنفط ، بلد احل�سارات واملعمار 
التاريخ��ي تزه��و حمافظات��ه م��ع بداي��ة مو�س��م ال�سي��ف 
بال�سي��اح الذي��ن يتواف��دون من �ست��ى انحاء الع��امل لروؤية 
احل�س��ارة ال�سومرية، التي هي ا�سل التاريخ واول ح�سارة 
مثقف��ة عرفته��ا الب�رصية فتجد زق��ورة اور مكتظة بهم، اما 
باب��ل ف��اأن الدخ��ول اىل اآثاره��ا بحاج��ة اىل حج��ز م�سبق 
وتذك��رة دخ��ول خا�س��ة من �س��دة الزح��ام، كذل��ك الأهوار 
يف جنوب الع��راق بخ�رصتها اليانع��ة وا�سماكها الطازجة 
الت��ي يق�سده��ا ال�سي��اح خ�سي�س��ا لأنه��ا على ح��د قولهم 
"ذات طعم فاخر" اذ من املعروف ان العراق ل يعتمد يف 
متويل��ه القت�سادي على النفط كلي��ا بل ي�سع ال�سياحة يف 
اأوىل اهتماماته كونها متثل له الدجاجة التي تبي�س ذهبًا 
وامل��ورد القت�س��ادي الذي ل ينف��ك ان يعتني ب��ه، العراق 
لي���س بحاج��ة ارتف��اع ا�سع��ار النفط ك��ي ينق��ذ اقت�ساده ، 
فم��ورد ال�سياحة يغنيه عن ذلك واكرب �ساهد على ذلك حني 
م��ر الع��راق باأزم��ة التق�س��ف خرج منه��ا بف�سل م��ا تقدمه 

ال�سياحة من دخل!

بالمقلوبتدري رأي

�أفقيًا 
ياب�س  o ومنا�شدة  طلب   1

ن���اد ريا�شي �شع���ودي �ختري نادي �لقرن   2
يف �آ�شيا

3 ف���و o الع���ب مغربي يف �شف���وف بوردو 
�لفرن�شي

موج. ثلثا   o قربا  �أكرث   4
بجلده نفذ   o ذهب   o �شامح  ن�شف   5

)�لهاتف(. دق   o )عامية(  ع�شبية   6
7 خاف من o �طلب o ت�شرف بال م�شوؤولية
o حيز  8 متثال على مدخل خليج نيويورك 

ومكان
�ليوناين �لطب  �أبو   9

o يجمع �ل�شورة  10 �أدو�ت للر�ش���م �مللون 
من �لف�شاء لال�شتقبال �لتلفزيوين.

عاموديًا
�لع���رب  قدمي���ا  ��شتخدم���ه   o ن�ش���ب  1ح���رف 
و�مل�شلمون للمالحة وحتديد موقعهم �جلغر�يف

و�نتف�س. وثار  قام   o )معكو�شة(  2�إغالق 
�لقدمي���ة يف بالد  �لعربي���ة  �ملمال���ك  �أه���م  3م���ن 

�ل�شام o �مل�شباح و�ملر�شد �لهادي
 o ع���ذر� الأمر ما  �أعطى   o �ل�شغ���رية  4�لق���ردة 

منطقة يف جبال �لهماليا ت�شمى �شقف �لعامل
�ل�شمر�ء �لقارة   o 5مت�شابهة 

�شتار  ما مثل  �شتار  �أمر� حتت  �أو  �شيئا  6�شرب 
�لليل o �شدة وعدم تر�خ o ثلثا ورل

ناعم ن�شف   o 7حطم 
8بلدة عريقة يف �ل�شمال �للبناين o مت�شابهات

رك�س  o 9مت�شابهات 
�نق�شام  o �للحم  عن  �جللد  10ف�شل 

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

يب��دو ان مق��ربة الفرع��ون امل���رصي ت��وت عنخ 
اآم��ون الت��ي ع��دت اأ�سه��ر مق��ربة يف الع��امل كله 
اذ  الآث��ار.  لعلم��اء  املفاج��اآت  حتم��ل  ت��زال  ل 
اأعل��ن وزير الثار امل���رصي ان امل�س��ح الراداري 
للمقربة او�سح وجود غرفت��ني جديدتني داخلها 

امل�س��ح  واظه��رت عملي��ات 
توج��د  بالغرفت��ني  ان 
واخ��رى  معدني��ة  كت��ل 
يعن��ي  مم��ا  ع�سوي��ة 
وج��ود جث��ة حمنط��ة يف 
داخله��ا وهو م��ا ميكن ان 
يق��ود للعث��ور عل��ى جث��ة 
ال�سهرية  امل�رصي��ة  امللكة 
الكت�س��اف  نفرتيت��ي. 
��ح وزي��ر الآث��ار  ال��ذي رجَّ
امل�رصي ممدوح الدماطي 

اأن يك��ون اكت�س��اف القرن، ترج��ع اأهميته اإىل اأن 
الغرفتني اجلديدتني قد تعودان اإىل ملك اأو ملكة، 
وبالتايل ثارت الت�ساوؤلت عما اإذا كانت مومياء 
امللك��ة نفرتيتي هي املوج��ودة يف اإحدى هاتني 
الغرفتني.ويرجح عامل الآثار الربيطاين نيكول�س 
ريف اأن تك��ون الب�رصية على 
موع��د م��ع اكت�س��اف اآخ��ر 
كبري.ونفرتيت��ي هي زوجة 
عن��خ  ت��وت  للمل��ك  الأب 
اآم��ون، وهي اإحدى زوجات 
الفرع��ون اإخنات��ون، الت��ي 
كان ُيعرف عنه��ا جمالها، 
متث��ال  اأظه��ره  م��ا  وه��و 
ن�سف��ي له��ا عم��ره 3300 
يف  حالي��ًا  موج��ود  ع��ام 

متحف برلني باأملانيا.

هل يعثر العلماء اخيرا على جثة الملكة 
نفرتيتي!

خاتم بقيمة 400
ألف بالقمامة!

ألغت رحلتها وأضاع جواز سفره فنجيا من الموت على متن طائرة "فالي دبي"



اعتزال يوسف فوزي 

بالل بديال عن وائل 

Starbucks قصي يطرد من

ايقاف برنامج )وش السعد(

واسبوع الموضة
من الغناء والرقص 
إلى دراما رمضان

اأ�ش��يب املمث��ل امل���ري يو�ش��ف ف��وزي بال�ش��لل 
الرّعا���ش، م��ا ا�ش��طره اإىل اعت��زال املج��ال الفن��ي 
نهائي��ًا ب�ش��بب ظروف��ه مر�ش��ه. وق��ال يو�ش��ف يف 
ت�ريح��ات �ش��حفية ل��ه: “اأنا طول عم��رى ملتزم 
ب�ش��غلي وبحرتمه وم�ش عاوز اعط��ل حد. قررت اأن 
اأعل��ن اعتزايل العمل الفني من ناحيتي حتى عندما 
يت�ش��ل بي اأحد يك��ون على علم بحالتي ال�ش��حية، 
ويك��ون عل��ى علم بظ��روف مر�ش��ي واإذا كان يقبل 
بها فلي�ش لدّي مانع يف العمل”. تابع كالمه قائاًل: 
“املر�ش ابتالء من عند ربنا ع�ش��ان ن�ش��كره وهو 
مر���ش ملو�ش عالج لكن له اأدوية بتخفف الو�ش��ع 
�شويه، وب�شكر ربنا وبحمده اإحنا اأح�شن من غرينا”.

اأ�ش��بح من املوؤكد اأن املمّثل وائل �رف لن يح�ر 
)ب��اب احل��ارة(،  الثام��ن م��ن م�شل�ش��ل  يف اجل��زء 
وخا�شة بعد اأن طلب وائل اأجراً يفوق املليون دوالر 
اأمريكي، مما دفع املخرج ب�ّش��ام املال اأن يبحث عن 
وج��ه جديد يكون بدياًل لوائل �رف، ويتفّوق عليه، 
حي��ث وقع االختي��ار على املمّثل ال�ش��وري ال�ّش��اب 
بالل مارتين��ي ليكون الوجه اجلديد، لكن املفاجاأة 
كانت باعتذار الفّنان بالل مارتيني من امل�ش��اركة 
الإرتباط��ه بعم��ل فّن��ي اآخر وه��و م�شل�ش��ل “اأحمر” 
الذي يقوم بدور اإبن الّنجم ال�ش��وري عبا�ش الّنوري 
وتك��ون ه��ذه االإطالل��ة االأوىل التلفزيوني��ة للممثل 
بالل مارتيني الذي يبلغ 24 عاما وينهي درا�ش��ته 

من املعهد العايل للفنون امل�رحّية. 

اع��رتف النج��م ال�ش��وري ق�ش��ي خ��ويل خالل 
اإطاللت��ه يف برنامج )هيدا حكي( تقدمي املمثل 
الكومي��دي عادل كرم عن حادثة ح�ش��لت معه 
خالل تواجده يف الواليات املتحدة االأمريكية.

قام��ت   Starbucks اإدارة  اأن  اأعل��ن  ق�ش��ي 
بط��رده بع��د ي��وم واح��د م��ن ا�ش��تالمه العمل 
عنده��م، وق��ال اإنه مل يخ��ر اإدارة املقهى باأنه 
�شخ�ش��ية معروفة، وعندما تنّبه��ت االإدارة اإىل 
الهج��وم ال��ذي قام ب��ه الزبائن الإلق��اء التحية 
علي��ه، قام��ت بط��رده، وه��و مل ي��رد اأن يث��ري 

امل�شاكل اأو فو�شى يف املكان.

ك��ررت بع���ش املواقع الفني��ة اأخباراً تفي��د باإنهاء 
التعاقد مع الفنان حممد �شعد، وعدم تقدمي املو�شم 

الثاين من برناجمه )و�ش ال�شعد(
اأكد املنتج �ش��ادق ال�ش��باح اأن الرنامج مل يحقق 
الرب��ح امل��ادي املتوق��ع من��ه، م��ا ا�ش��طر �رك��ة 

االإنتاج اإىل اإتخاذ قرار وقفه.
م��ن ناحية اأخرى، مل يرد �ش��عد على ه��ذه االأخبار 

التي تظل �شائعات حتى هذه اللحظة.
يذك��ر اأن �ش��عد اأث��ار ج��داًل كب��رياً يف اأوىل حلقات 
برناجم��ه، وذل��ك بع��د ا�شت�ش��افته للفنان��ة هيف��ا 

ال�شجن 5 �شنوات للمتورط فى ف�شيحة "اأى كالود" ون�شر �شور عارية لنجمة هوليوود "كيت ابتون" مع اخرين من امل�شاهري، والتي هزت وهبي وظهورهما ب�شكل اأثار حفيظة اجلمهور.
العامل عام 2014.

ت�ش��تمر يف دبي فعاليات اأ�ش��بوع املو�ش��ة العرب��ي مبجموعة 
متنّوع��ة م��ن االأ�ش��ماء العاملي��ة واالإماراتي��ة، حي��ث انطلقت 
العرو���ش مبجموع��ة ممي��زة حمل��ت ت�ش��اميم متباين��ة م��ن 
الزخارف والر�شوم والنقو�ش. هذا وانطلقت العرو�ش مبجموعة 
ممي��زة لواحدة من اأكرث امل�ش��ممات االإماراتيات انت�ش��اراً يف 
االآونة االأخرية وهي حمدة الفهيم، التي ا�ش��تطاعت خالل فرتة 

ق�شرية ت�شليط ال�شوء على موهبتها يف عامل املو�شة.
واإ�ش��افة اإىل العرو���ش املتنّوع��ة احتف��ت ال�ش��جادة احلم��راء 
مبجموعة من الفنانات واملغنيات، وعدد من م�ش��اهري مواقع 
التوا�ش��ل االجتماع��ي. ب��داأت العرو���ش بعر�ش اأزي��اء مميزة 
ومبتك��رة لالأطفال، ت��اله انطالقة العرو�ش الر�ش��مية بعر�ش 
اأزياء للم�ش��ممة االإماراتية حم��دة الفهيم، الذي ميكن اعتباره 

العر�ش االأف�شل لليوم.

ت�ش��هد �شا�ش��ات التليفزي��ون يف مو�ش��م دراما رم�ش��ان املقبل 
فنان��ات يظهرن الأول مرة يف االأعم��ال التلفزيونية ويكن على 
موعد مع جنومية ال�شا�ش��ة ال�ش��غرية ب�ش��كل ميثل انحرافا عن 

تاألقهن يف الغناء اأو الرق�ش .
تاأت��ي املطرب��ة التون�ش��ية لطيفة عل��ى راأ�ش الفنان��ات الالئي 
تخ�ش��ن اأول بطوالته��ا التليفزيونية يف رم�ش��ان املقبل حيث 
ت�ش��ارك يف بطولة م�شل�ش��ل "كلمة ���ر"، والعم��ل تاأليف اأحمد 

عبدالفتاح واإخراج �شعد هنداوي.
فيما ن�ش��رتت كارمن �ش��ورا لها من كوالي�ش ت�ش��وير امل�شل�شل 
حيث ظهرت برفقة عدد من جنوم العمل بت�ريحة �ش��عر قدمية 
اأ�ش��اد بها جمهورها. وتقول كارمن عندما عر�ش علّي التمثيل 
يف "ليايل احللمية 6" وافقت الأن هذا امل�شل�ش��ل يعد عالمة من 

عالمات الدراما امل�رية وامل�شاركة فيه فخر الأي فنان.

�شارع يقع على ال�شفة ال�رقية جهة الر�شافة 
م��ن نه��ر دجلة وي�ش��ري معه��ا ميتد ب��ن ج�ر 
اجلمهوري��ة )ج���ر امللك��ة عالية �ش��ابقا( يف 
منطق��ة الب��اب ال�رق��ي واجل���ر املعل��ق يف 
منطق��ة الكرادة ال�رقية. و�ش��مي هذا ال�ش��ارع 
عل��ى ا�ش��م ال�ش��اعر اأب��و نوؤا�ش ال��ذي تويف يف 

بغداد �شنة 198ه�.
ي�ش��م ه��ذا ال�ش��ارع عل��ى م��دى تاري��خ بغداد 
احلديث ومنذ القرن املا�شي احدى اأهم مناطق 
ال�ش��هر وال�ش��مر حي��ث متتد على طول ال�ش��ارع 
املقاهي على �ش��اطئ نهر دجلة، هذه املقاهي 
املتباينة بن الب�شيطة والراقية والتي يجمعها 
�شيء واحد هو تقدميها وجبة الع�شاء التقليدية 
من ال�ش��مك امل�شوي )امل�ش��كوف( على الطريقة 
العراقي��ة، مع وجب��ات اأخرى تقليدية و�ش��هية 
اأخرى مثل التكه والكباب والباجه مع ال�ش��اي 
العراقي ال�ش��نكن )الثقيل الغامق(. �ش��ارع ابو 
نوؤا���ش م�رح خ�ش��ب كان رواده من ال�ش��عراء 
واالدباء وال�شيا�شين ي�شتوحون منه حكايات، 
فتت�ش��كل �شور �ش��تى موزعة هنا وهناك تطرز 
ال�شارع بتاريخ عظيم يكاد ياأ�شف على رحيله 
كل م��ن عان��ق تلك احلكاي��ات وعا�ش��ها زمنا 
طوي��ال ول�ش��ان حالهم يق��ول: اأال لي��ت الزمان 

يعود يومًا.
ولكن ماأ�ش��اة ال�شارع احلقيقية االن اأنه اأ�شبح 
مهم��ال كث��ريا ومكان��ا غ��ري مرغ��وب ب��ه لدى 
بع���ش العوائل باالإ�ش��افة اىل وجود احلواجز 
واال�ش��الك ال�ش��ائكة الت��ي اث��رت �ش��لبا عل��ى 
جمالي��ة ال�ش��ارع. ولكن املو�ش��وع االأ�شا�ش��ي 
ه��ي ظاه��رة الب��ارات واملاله��ي خا�ش��ة يف 

اوقات الليل.

)اجلورن��ال( تناول��ت ه��ذا املو�ش��وع والتقت 
بع��دد من اال�ش��خا�ش وكان��ت اآراوؤهم خمتلفة 

عن بع�شهم.
�ش��جى املو�ش��وي تقول: ان" �ش��ارع ابو نوؤا�ش 
ا�ش��بح جم��رد �ش��ورة نراه��ا من بن ال�ش��ور 
املن�ش��ورة عل��ى الفي�ش��بوك، او نل��وح له��ا من 
بعد امتار باأيدينا ب�ش��بب بع�ش ال�شباب الذين 
�ش��وهوا �ش��معة املكان اجلميل ه��ذا باأفعالهم 
الرديئة، فاأ�ش��بح حكراً عليه��م وعلى مالذهم 
ال�ش��اأن  النتيج��ة اىل ا�ش��حاب  واع��زي ه��ذه 
طبعا، فم��كان مثل هذا يعت��ر مكانا للرتويج 
واال�شرتخاء للعوائل اي�شا ولي�ش فقط ال�شباب 
، ان��ا كفت��اة، �شخ�ش��يًا امتن��ى كث��ريا اجللو�ش 
على �ش��فاف النهر والتاأمل خ�شو�ش��ًا وانه ال 
توجد مناطق ترويحية كثرية يف بغداد، ولكن 

مينعن��ي ال�ش��باب املنت���ر هن��اك ، وال�ش��معة 
املطلوبة على هذا املكان ب�شببهم".

وي�ش��يف عل��ي عبا�ش:" ان �ش��ارع اب��و نوؤا�ش 
يتمي��ز مبوق��ع جمي��ل وهو حم��اذ لنه��ر دجلة 
وكان من قب��ل مكانا ترفيهي��ا لوجود حدائق 
عامة ومطاع��م، فكان يعتر متنف�ش��ا للعوائل 
وال�ش��باب خا�ش��ة يف اي��ام العط��ل وغريه��ا 
حت��ى  باحلدائ��ق  يومه��م  يق�ش��ون  وكان��وا 
يك�رون الروتن باالإ�ش��افة اىل فقرات الغداء 

وال�شوي وغريها ".
وي�ش��ري اىل ان��ه : " حالي��ا ا�ش��بح عب��ارة عن 
ب��ارات وماله وخا�ش��ة يف الليل م��ن املحزن 
ان ال�ش��ارع فقد ه��ذه الروحية التي كان يتميز 
به��ا  بعد ان كان يعت��ر مكانا لالدب والفنون 
وتق��ام على ار�ش حدائقه ان��واع املهرجانات 

واملحاف��ل ايل يح�ره��ا نا���ش م��ن خمتل��ف 
فئ��ات املجتمع لكن هذا هو العراق ال يوجد به 

اي تقدي�ش او اهتمام مبثل هذه االأماكن. 
فيم��ا تذك��ر رغ��دة العبي��دي: "ال يختل��ف اب��و 
نوؤا�ش قدميا عن االن فاالآ�شالة وطيب املكان 
موج��وده دائما فيه، الكثري منا عندما ت�ش��يق 
نف�ش��ه يذهب هناك خ�شو�شا ال�ش��اب العراقي 
، وكذل��ك معظ��م العوائ��ل العراقي��ة والع�ش��اق 
واملتزوجن ، و�ش��يكون اك��رث قيمة لو اهتمننا 
به من الناحية اجلمالية اكرث كاأن يكون هناك 
مطاع��م فاخ��رة بالق��رب من��ه ومقاع��د انيقة 
ت��وزع ع��ن مقربة م��ن مياه��ه لي�ش��بح حمط 
اقبال النا�ش م�شتقبال ان زاروا العراق ، ويكفي 
ان مت�ش��ي هناك ل��رتى ان احلياة فيه��ا زاوية 

�شعيدة".

شارع ابو نؤاس... التاريخ يفتقر الى مالمح الحضارة

بغداد

23     11 
التكنوقراط يف ب���الدي ال ي�شبه تكنوقراطا اآخر اال 
كما ت�شب���ه اخل�ش���ارة املليونري" خ�ش���رو اجلاف"، 
وكم���ا ي�شب���ه الرب���ح �شديقي" رب���اح ن���وري"، كل 
احلكوم���ات الت���ي تّدع���ي )التكنو( لي����س لها عالقة 
بحي التنك، ومن يحمل كلمة )قراط( لي�س له عالقة 
بجرمي���ة قطع االذن ب�شبب هروبه من خدمة �شدام 
االلزامي���ة، هناك فرق ب���ن خدمة �ش���دام االلزامية 
وبن خدم���ة الوطن االختيارية، متام���ا مثل الفرق 
ب���ن �ش���ّب ال���ذات االلهي���ة الت���ي كان يحك���م عليه���ا 
القان���ون باحلب�س الب�شيط ملدة ثالث �شنوات، ومن 
ي�شع���ل اآب���اء )يف ح���ال وجودهم!( واأج���داد �شدام 

يحكم باالعدام رميا بالقنادر!.
التكنوقراط ال�شيا�ش���ي ان نبدل وزيرا ب�شكرترية، 
بوزي���ر اخ���ر لي�ش���ت لدي���ه �شكرت���رية، رمب���ا تكون 
ال�شكرت���رية االوىل مبع���زل عن تكنوق���راط ال�شيد 
الوزي���ر وكر�ش���ه، ورمبا تكون ال�شكرت���رية الثانية 
اق���رب اىل الوكيل من���ه اىل الوزي���ر!، التكنوقراط 
ال�شكرت���ريات  حت���ى  ي�ش���ل  ان  علي���ه  ال�شيا�ش���ي 
وموظفات اخلدمة اللواتي يقدمن ال�شاي فقط، يف 
التكنوق���راط غري ال�شيا�شي يجوز ملوظفة املهنة اأن 
تقّدم "ال�شّي���اح والبي�س" ل�شي���وف ال�شيد الوزير 
حتى يكون ال�شيف �شادقا حن يقول ان بينه وبن 
ال�شيد الوزير زاد وملح قبل اأن يخمطه ب� 100 الف 
دوالر، التكنوق���راط ال�شيا�ش���ي ان تق���وم احلكومة 
بو�ش���ع معادلة ال تخ�شع ملربع اجل���ذر التكعيبي!، 
بب�شاطة ت�شع )����س( بدال عن )�س( يف حالة ن�شب 
عل���ى عقول ال�شعب ويف حالة ج���ر لهذا ال�شعب من 
ياخت���ه ) ياقت���ه بالف�شحى!(، ويف حال���ة اعرتا�س 
ال�شع���ب يتم �شحله كاأي "َكوني���ة طحن ا�شمر" اىل 
اق���رب فرن ال�شتبداله باألف �شمونة �شمينة ال ت�شبه 

خدود ال�شفرية �شفية ال�شهيل.
التكنوقراط ال�شيا�ش���ي ي�شتلزم ان ال يكون الوزير 
مهني���ا وال كف���وءا وال نزيه���ا وال ه���م يلح�شون!، ال 
ُيل���زم الوزي���ر التكنوقراطي اأن يق���دم تقاريره اىل 
رئي����س كتلت���ه يف زم���ن التق�ش���ف، ويف حال���ة عدم 
وجود وارد م���ن ال�شادر الوزي���ري يكون االعتذار 
ح�ش���ب قاعدة )ح�شب���ايل( واإذا كان العتب الكتلوي 
كب���ريا جدا يك���ون تق���دمي االعت���ذار ح�ش���ب قاعدة 

)حا�شبينك(.
التكنوقراط مرغوب عن فئات املجتمع، ومرفو�س 
عن���د غريه���م، الوزي���ر التكنوقراط غ���ري ال�شيا�شي 
�شيج���د نف�ش���ه "�شّي���ع امل�شيت���ن"،ال ه���و احتف���ظ 
بكيا�شته كاأ�شتاذ يف اجلامعة، وال جماعة ال�شيا�شي 
فالن تركته لي�شتغل بعلمية النهم �شرياقبونه، الذي 

اعجبني ان "حجي خريبط" قال يل:
-بوي���ة التكنوق���راط نعم���ة وايل يكره���ه يعم���ه...

)يعن���ي اجله���ال  اليه���ال  م���ن  الليل���ة واح���د  ذي���ج 
وه���م ال�شغ���ار!( تعبن���ي واي���د )كثريا( ف���اردت ان 
اج���ره عل���ى الن���وم، فقل���ت له: تن���ام ل���و اجيب لك 
التكنوقراط!، ال�شغري ت�شوره طنطل فنام �شريعا، 
وبع���د عمك رح���ت بالليل للزاي���رة ومار�شت وياهه 

التكنوقراط على ا�شول الطناطلة!!.
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الصناعية وتحاول االستحواذ عليها
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journaliraq.comملحق اقتصادي يومي يصدر عن صحيفة الجورنال

الثالثاء

اقتصاديات العراق

بعد ارتفاعها ليومين.. هبوط حاد السعار الذهب االسودشركة التنظيف الكويتية توقف عملها في البصرة

قررت ال�رشك��ة الوطنية للتنظي��ف، املتعاقدة مع 
ديوان حمافظة الب�رشة لتنظيف مركز املحافظة، 
اإيق��اف اأعماله��ا اعتبارا من االثن��ن )21 – اذار 
– 2016 (  وق��ال الناط��ق با�س��م ال�رشك��ة علي 
الدي��راوي يف بيان �س��حفي ورد ل�)اجلورنال( اإن 
ق��رار اإيق��اف العمل جاء على خليفة عدم ا�س��تالم 
م�ستحقاتها املالية التي يف ذمة احلكومة املحلية 
وعدم جتديد عقدها.وكانت ال�رشكة الوطنية التي 
تعم��ل منذ نحو عام يف الب�رشة اأبدت يف 13 اآذار 
2016،  ا�ستغرابها جراء ربط ت�سديد امل�ستحقات 
املالي��ة لل�رشك��ة الت��ي يف ذمة حكوم��ة الب�رشة 

املحلي��ة بتجديد العقد مع ال�رشك��ة واملوقع ملدة 
ثالث �س��نوات اإال اإن جمل���س املحافظة قرر اإجراء 
تقييم �س��نوي يح��دد مبوجب التجديد م��ن عدمه.
يذك��ر ان ال�رشكة قد اأوقف��ت عملها ليوم واحد يف 
30 ت�رشي��ن الثاين 2015، ب�س��بب عدم ا�س��تالم 
م�س��تحقاتها املالي��ة، االأمر الذي دف��ع باجلهات 
املعني��ة بدفع جزء م��ن االأموال املرتتب��ة عليها.
واأعلن��ت احلكوم��ة املحلي��ة يف الب���رشة يف 12 
حزي��ران 2014 ع��ن توقي��ع عق��د م��ع ال�رشك��ة 
الوطنية الكويتية لتنظيف مركز املحافظة بقيمة 
عق��د بل��غ 207 ملي��ار دين��ار ومل��دة 3 �س��نوات، 
بعدما اختريت من بن 11 �رشكة عربية واأجنبية 

م�ساركة للفوز بهذا امل�رشوع.

تراجع��ت اأ�س��عار النف��ط اخل��ام لليوم الث��اين ب�س��كل اأكرب عن 
اأعلى م�س��توى و�س��لت اإليه عام 2016 يف االأ�سبوع املا�سي 
ب�س��بب خماوف من وفرة املعرو�س بعد ارتفاع عدد حفارات 
النف��ط يف الوالي��ات املتح��دة الأول م��رة منذ دي�س��مرب كانون 
االأول. وح�س��ب روي��رتز ، اأظه��رت بيانات ل�رشك��ة بيكر هيوز 
للخدم��ات النفطي��ة اأن "���رشكات الطاق��ة االأمريكية اأ�س��افت 
االأ�س��بوع املا�س��ي حفارا نفطيا بعد تخفي�سات ا�ستمرت 12 
اأ�س��بوعا . وهبط �س��عر اخلام االأمريكي 40 �س��نتا اأو واحد يف 
املائ��ة اإىل 39.04 دوالر للربمي��ل. وكانت ال�س��وق قد قفزت 
اإىل 41.20 دوالر للربمي��ل وهو اأعلى م�س��توى لها منذ بداية 
دي�س��مرب كانون االأول قبل تراجعها لتهب��ط عند االإغالق نحو 

اثن��ن يف املائة اإىل 39.44 دوالر للربميل. وكانت االأ�س��عار 
قد ارتفعت خالل ال�سهرين االأخريين بعد اأن طرحت اأوبك فكرة 
جتميد االنتاج عند م�س��تويات يناير كانون الثاين. وهبط �سعر 
خام برنت الأقرب �سهر ا�ستحقاق 12 �سنتا اإىل 41.08 دوالر. 

البطاقة التموينية

جدل بين مجلس بغداد ووزارة التجارة.. وخبير يدعو لتحويلها الى القطاع الخاص
العراق و�سعبِه  االقت�سادية على  االزمات  تتواىل 
اأ�ستالم املواطن  من حيث ال يدري، فبالرغم من 
كل �سهر ملادتن او ثالث على االكرث من مفردات 
بن  ي�سمع  انه  اال  الغذائية  التموينية  البطاقة 
حول  م�سوؤولن  من  ت�رشيحات  واالخرى  الفينة 
لعدد  بالن�سبة  تعد  التي  التموينية  البطاقة  الغاء 
كبري من عوائل املجتمع العراقي الفقرية م�سدر 
اإىل  اأدت  والبطالة  الفقر  كون  له  بديل  ال  عي�س 
اعتماد ن�سب كبرية من تلك العوائل على البطاقة 

التموينية . 
حمافظة  جمل�س  ع�سو  اكد  �سابق  ت�رشيح  ويف 
بغداد ال�سبت ) 19 – اذار – 2016 ( ان املجل�س 
�سي�سوت على فر�س ر�سوم على البطاقة التموينية 
�سحفي  حديث  يف  الربيعي  وق��ال   .
تابعته )اجلورنال( 

ان "املجل�س �سي�سوت اال�سبوع املقبل على ثالث 
م�ساريع مهمة منها فر�س ر�سوم على كل بطاقة 
اال�ستفادة  لغر�س  دينار  الف  مبقدار  متوينية 
منها يف بناء وترميم املدار�س"، مبينا ان "هذه 
وكيل  عرب  اال���رش  من  ت�ستح�سل  �سوف  املبالغ 
ملجل�س  ذلك  بعد  ار�سالها  ليتم  الغذائية  امل��واد 

املحافظة"
اي  ا�ستقطاع  التجارة  وزارة  نفت  جانبها  من 
ا�ستالم  مقابل  امل��واط��ن��ن  م��ن  ج��دي��دة  مبالغ 
ما  ان  اك��دت  فيما  التموينية  البطاقة  مفردات 
حمافظة  جمل�س  الع�ساء  ت�رشيحات  من  ي�سدر 
مع  ا�سال  عليه  يتفق  ومل  ق��ان��وين  غ��ري  ب��غ��داد 
ال��وزارة يف بيان نقال عن وزير  ال��وزارة. وقالت 
ال�سوداين تلقت )اجلورنال(  التجارة حممد �سياع 
 "  )  2016 – اذار   –  21  ( االثنن  منه  ن�سخة 
ان الوزارة غري معنية بت�رشيحات بع�س اع�ساء 
على  دينار  ال��ف  مبلغ  با�سافة  بغداد  جمل�س 
ا�ستالمه  مقابل  املواطن  يدفعها  التي  املبالغ 
املفردات الغذائية وهي رمزية وال 
امل��واد  ت�ساوي 

التي ي�ستلمها املواطن من املفردات �سهريا . وذكر 
البيان ان "الوزارة معنية ح�سب القانون بالبطاقة 
او  مبالغ  ا�سافة  جهة  الأي  يحق  وال  التموينية 
ت�رشيحات  من  ي�سدر  ما  وان  اخرى  ا�ستقطاع 
ال  بغداد  بيانات �سحفية الع�ساء يف جمل�س  او 
ار�س  على  تطبيقها  يتم  قرارات  تكون  ان  تعني 
الواقع كونها مل تاخذ �سفة التوعية ما مل ت�سدر 
من احلكومة املركزية. وا�سار البيان بان الوزارة 
تنفي نفيا قاطعا عالقتها باي قرار ي�ستقطع فيه 
عن  ف�سال  املواطنن  من  دينار   )1000( مبلغ 
با�سافة  بغداد  حمافظة  جمل�س  �سالحية  عدم 
ح�سب  التموينية  البطاقة  على  ا�سافية  مبالغ 
القانون وان اي اتفاق مل يح�سل على املو�سوع.

نتيجة  كبرية  مالية  باأزمة  مير  العراق  ان  يذكر 
موازنة  على  اثرت  والتي  النفط  ا�سعار  انخفا�س 
العراق العامة مما حذا باأغلب الوزارات والهيئات 
الر�سوم  فر�س  على  احلكومية  واملوؤ�س�سات 
اكد  �سياق مت�سل  نف�سها. يف  لتمويل  وال�رشائب 
"الغاء  ان  النجار  حممود  االقت�سادي  اخلبري 
احلكومة للبطاقة التموينية يدخل العراق يف نفق 
النجار  الفاح�س. وقال  الغالء  مظلم ي�سيطر عليه 
يف حديثِه ل�)اجلورنال( االثنن 
 –  21  (

ال متتلك خططا  " احلكومة  اإن   )  2016 – اذار 
عمليات  على  بال�سيطرة  كفيلة  ا�سرتاتيجية 
العراقية  ال�سوق  يف  اجلارية  والطلب  العر�س 

والتي من �ساأنها ال�سيطرة على غالء اال�سعار".
اىل  ال�سمري  حيدر  االقت�ساي  اخلبري  دعا  فيما 
القطاع  اىل  التموينية  البطاقة  ت�سليم  ���رشورة 
من  االحت��ادي��ة  احلكومة  عجز  نتيجة  اخلا�س 
ال�سمري  وقال  املواطنن.  اىل  مفرداتها  توفري 
يف ت�رشيح ل�)اجلورنال( االثنن ) 21 – اذار – 

 ) 2016
القطاع  اىل  التموينية  البطاقة  ت�سليم  "يجب 
االحتادية  احلكومة  ق��درة  عدم  نتيجة  اخلا�س 
املتمثلة بوزارة التجارة بتوفري مفردات البطاقة 
اىل املواطن، كون القطاع اخلا�س اليوم يريد اأن 
لتوفري كافة  باأق�سى جهده  اأموااًل فيعمل  يجني 

مفرداتها.
ما  على  يعتمدون  العراقين  غالبية  اأن  يذكر 
تزوده بهم البطاقة التموينية يف حياتهم اليومية 
العام  يف  العراق  على  ال��دويل  احل�سار  بدء  منذ 
1991 بعد غزوه الكويت، وتقدر قيمة هذه املواد 
بنحو  املحلية  ال�سوق  يف  الواحد  للفرد  بالن�سبة 
ع�رشة دوالرات من دون احت�ساب حليب االأطفال، 
البطاقة  يتم احل�سول عليها عن طريق  يف حن 
التموينية مببلغ 500 دينار فقط اأي ما يعادل 

0.40 دوالر.

بغداد – علي كريم اذهيب

لماذا ُتعد شنغهاي أفضل مدن 
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إعادة خطوط نقل الطاقة 
الكهربائية للخدمة بعد تضررها

االعمار واالسكان تصنع ركائز 
خرسانية بمواصفات عالية

النقل: تخصيصات 2015 بلغت 
400 مليون دينار 

بغداد – خا�س
اعلن��ت وزارة الكهرباء عن اإع��ادة خطي نقل الطاقة الكهربائية يف 
املنطقة اجلنوبية بعد انف�س��الها ب�سبب �سوء االحوال اجلوية. وقال 
املتحدث الر�س��مي باأ�س��م الوزارة م�س��عب املدر�س يف بيان اطلعت 
)اجلورنال( عليه ان  املالكات الهند�س��ية والفنية وال�ساندة االخرى 
يف املديري��ة العامة لنق��ل الطاق��ة الكهربائية املنطق��ة اجلنوبية، 
واملديري��ة العام��ة لتوزيع الطاق��ة الكهربائية املنطق��ة اجلنوبية، 
واملديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية املنطقة الو�سطى، متكنت 
م��ن اإع��ادة خطي نقل الطاق��ة الكهربائي��ة ال�س��غط الفائق )٤٠٠( 
ك.ف، اىل اخلدم��ة، وهم��ا، خ��ط )عمارة - وا�س��ط حراري��ة( والذي 
انف�سل ب�س��بب �سقوط احد االأبراج، وخط )هارثة حرارية - عمارة( 
الذي انف�س��ل ب�س��بب �س��قوط ت�س��عة ابراج يف منطقة قلعة �س��الح، 
ب�س��بب �سوء االحوال اجلوية وهبوب رياح �سديدة منت�سف اال�سبوع 

املا�سي.

بغداد – خا�س
اعلنت وزارة االعمار واال�س��كان والبلديات العامة اأن "�رشكة املعت�سم 
العامة للمقاوالت االن�س��ائية احدى ت�سكيالت الوزارة توا�سل انتاجها 
الرواف��د والركائ��ز اخلر�س��انية باأحدث املوا�س��فات الفنية اخلا�س��عة 
للفحو�سات املختربية وباأ�سعار تناف�سية لال�سهام يف اجناز امل�ساريع 
اخلدمي��ة بالبالد. وقال بي��ان للوزارة تلقت وكالة )اجلورنال( ن�س��خة 
منه اإن" املالكات الهند�س��ية والفنية توا�سل انتاج الركائز اخلر�سانية 
رغ��م االزمة املالية الت��ي متر بها البالد عن طريق املعامل الواقعة يف 
العا�س��مة بغداد وحمافظة الديوانية " وا�س��ار اىل ان" الوزارة م�ستمرة 
يف اجناز امل�س��اريع العمرانية للنهو�س بواقع البنى التحتية يف عموم 
الب��الد " وا�س��اف اأن" �رشك��ة املعت�س��م تق��وم بتجهي��ز جمي��ع انواع 
املنتج��ات اخلر�س��انية باملدة الزمني��ة املطلوبة للم�س��اهمة يف اجناز 

امل�ساريع اخلدمية يف عموم املحافظات" .

بغداد – خا�س
 ك�س��فت وزارة النق��ل عن ن�س��بة انخفا���س تخ�سي�س��اتها املالية لعام 
400 ملي��ون  2015 مقارن��ة باالع��وام ال�س��ابقة حي��ث و�س��لت اىل 
دين��ار يف حن كانت لعام 2012 ترلي��ون و600 مليون دينار. وذكر 
بي��ان لل��وزارة اطلعت عليه )اجلورن��ال( مرفق معه ج��دول يبن ارقام 
التخ�سي�س��ات لل�س��نوات املا�س��ية ومنه��ا ال�س��نة االخ��رية يف وزارة 
النقل يحدث �س��كل فرق وا�س��ح وكبري يف مقدار التخ�س��ي�س و التمويل 
".  وا�سار اىل ان " اجلدول يبن حجم التحديات امام الوزارة يف عام 
2015 و 2016 وبالرغ��م من ذلك متكنت الوزارة وال�رشكات التابعة 
لها من زيادة خدماتها وتطوير قدراتها الب�رشية واخلدمية ومتكنت من 

حتقيق ارباح للدولة.

لندن - متابعةالبصرة – خاص

اسعار 
العمالت

1275139 1,5802963,579498 1,2282901,533 27 291137
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

اول  ت�سدير  املهدي  عبد  ع��ادل  النفط  وزي��ر  اعلن 
�سحنة من املكثفات "الغاز ال�سائل " اىل اخلارج عرب 
ام ق�رش. وذكر عبد املهدي يف بيان �سحفي  ميناء 
انه من املفرح ت�سدير اول  اطلعت عليه )اجلورنال( 
اخلارج  اىل   " ال�سائل  "الغاز  املكثفات  من  �سحنة 
الت�سديرية  ال�سحنة  كمية  حيث  ق�رش  ام  ميناء  عرب 
تقدر بع�رشة االف قدم مكعب قيا�سي عاداً هذه ثمرة 
النفط  وزارة  يف  الوطنية  للكوادر  امل�سرتكة  اجلهود 
وتابع  وميت�سوبي�سي".  �سل  �رشكتي  مع  بالتعاون 
وامل�ستقبلية  االآنية  خططها  عرب  ال��وزارة  هدف  ان" 
هو اال�ستثمار االمثل للرثوة الهيدروكربونية وزيادة 

اىل  الغازية  ال��رثوة  من  املالية  االي��رادات  وتعظيم 
جانب ت�سدير النفط اخلام". وكان مدير اعالم �رشكة 
غاز الب�رشة �سعالن الدراجي قد ك�سف عن تفا�سيل 
اخلارج  اىل  ت�سديرها  املقرر  االوىل  الغاز  �سحنة 
مبينا ان "ال�سحنة تبلغ 10االف مرت مكعب و�ست�سدر 
اىل دول جمل�س التعاون اخلليجي ". وكان املتحدث 
با�سم مديرية املوانئ العراقية اأمنار ال�سايف قد اكد 
�سحنة  بت�سدير  احتفاال  �ستقيم  املديرية  ان  �سابقًا 
بنمية،  ناقلة  منت  على  �ستنقل  التي  ال�سائل  الغاز 
املوانئ  قدرات  تطور  تعك�س  "اخلطوة  هذه  م�سيفا 
العراقية يف ت�سدير امل�ستقات النفطية. فيما و�سف 
لرئي�س  االقت�سادي  امل�ست�سار  �سالح  حممد  مظهر 
الوزراء ت�سدير اول �سحنة من الغاز املكثف للخارج 

باداء  م�سيدا  االقت�ساد،  لتنويع   " االوىل  ب�"ال�رشارة 
يف  �سالح  وذك��ر   . الكبري  وتقدمها  النفط  وزارة 
يف  وخبري  اقت�سادي  كمحلل  "انا  �سحفي  ت�رشيح 
م�ستقبل اقت�ساد العراق اجد يف خطوة ت�سدير الغاز 
اخلطوة ال�سحيحة االوىل بتنويع االقت�ساد من خالل 
الذي  الغاز  وخ�سو�سا  الطبيعية،  امل�سادر  تنويع 
ما  االخرية  �سنة   80 مدى  وعلى  يحرق  �سابقا  كان 
قيمته }ع�رشة مالين دوالر{ من الغاز امل�ساحب 
 ." للرثوة  خ�سارة  تعد  وهذه  النفط  ا�ستخراج  لعملية 
وا�ساف ان " هذه اخلطوة االوىل بعد تا�سي�س �رشكة 
الغازات  من  ن��وع  بت�سدير  والقيام  الب�رشة  غ��از 
ال�رشارة  وتعد   ، البانزين  مل��ادة  امل�سابهة  املكثفة 
تنويع  اىل  ننتقل  ثم  ومن  االقت�ساد  لتنويع  االوىل 

ت�سدير م�ستقات النفط ومن ثم االنتقال اىل خمتلف 
وال�سناعة  الزراعة  منها  امل�سادر  لتنويع  املجالت 
حت�سب  ايجابية  ���رشارة  اخلطوة  هذه   " ان  واكد   ."
اىل وزارة النفط والتقدم الكبري الذي احرزته ب�سمت 
مالين  اربعة  نحو  ينتج  ال��ع��راق   " ان  اىل  م�سريا 
و700 الف برميل من النفط وال�سادرات بلغت نحو 
ثالثة مالين و900 الف برميل وهو اعلى من الرقم 
املخ�س�س باملوازنة حيث حدد كمية ت�سدير ت�سل 
اىل ثالثة مالين 600 الف برميل اي بزيادة 300 
اىل  وا�سار   ." باملوازنة  املخ�س�س  عن  برميل  الف 
انه " جمرد ان تتح�سن ا�سعار النفط فالعراق �سيكون 
وخمتلف  املالية  الناحية  من   ، كبرية  انتقالة  يف 

التوجهات االخرى ".

عبد المهدي: 
تصدير الغاز السائل سيعظم االيرادات المالية

بغداد – خاص

العمل : 10 نيسان المقبل استقبال 
طلبات مستفيدي الحماية االجتماعية

بغداد – خا�س
اعلنت هيئة احلماية االجتماعية موعد واآلية ال�س��مول للم�س��تفيدين 
بقان��ون احلماي��ة االجتماعية اجلدي��د رقم 11 ل�س��نة 2014 الذي 
يعتم��د معي��ار خ��ط الفق��ر كاأ�س��ا�س يف ا�س��تهداف اال���رش الفقرية. 
وقال املتحدث با�س��م الهيئة عمار منع��م يف ت�رشيح مكتوب تلقت 
)اجلورن��ال( ن�س��خة من��ه : ان الهيئة ح��ددت ي��وم 10/4/2016 
موع��دا ال�س��تقبال الطلبات من خ��الل اللجان الفرعية ح�س��ب حمل 
�سكن املواطن ويت�سمن الطلب ا�ستمارة التقدمي التي ميكن احل�سول 
عليه��ا عن طري��ق املوق��ع االلكرتوين لل��وزارة او ع��ن طريق وحدة 
االدخ��ال يف اللج��ان الفرعي��ة للحاالت اخلا�س��ة ملن يتع��ذر عليه 
احل�س��ول عل��ى ا�س��تمارة التقدمي م��ن املوقع االلكرتوين. وا�س��اف 
ان "الطلب��ات يتم ادخالها يف اق�س��ام احلماية االجتماعية لدائرتي 

)احلماية االجتماعية للرجل واملراأة( 
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لماذا تعد شنغهاي أفضل مدن الصين للمغتربين؟

القطاع الخاص يطالب باستقدام الخبرات الدولية

على مدار 150 �شنة ت�شتقطب �شنغهاي العاملني الأجانب، 
اأنها  اإل  اقت�شادي،  انكما�ش  من  ت�شهده  مّما  الرغم  وعلى 
ما زالت قبلة للعمالة الأجنبية من اأجل ك�شب العي�ش. يف 
لفكرة  ديوتي  اأندريا  الأمريكية  تتحم�ش  مل  المر  بداية 
اأن  كري�ش  زوجها  اأخربها  وحني  �شنغهاي.  اإىل  الذهاب 
لديها  تكن  مل  املدينة،  يف  من�شًبا  عليه  عر�شت  �رشكته 
ب�شعة  بعد  ديوتي  تتذكر  الأم��ر.  مناق�شة  يف  رغبة  اأي 
اأ�شهر، وهي تق�شم اجُلنب امل�شتورد من اأ�شبانيا يف حانة 
الأوىل  "للوهلة  �شنغهاي:  قلب  يف  "التابا�ش"  مقبالت 
كان رّد فعلي اأن قلت له: هذا اأمر مرفو�ش متاًما". وبعد 
�شنغهاي،  غرام  يف  وقعا  الزوجني،  انتقال  من  �شهرين 
وك�شاأن الكثري من الأجانب، �شي�رشدان لك قائمة تكاد ل 
تنتهي من اأ�شباب ع�شقهما للبلد. وتعّد �شنغهاي اأكرب املدن 

يف ال�شني واأكرثها تنوًعا للثقافات والأجنا�ش، وما زال 
�شحرها يجتذب الأجانب من �شتى اأ�شقاع الأر�ش. ومنذ 
ما يربو على 150 عاًما، ي�شعر الوافدون اإىل �شنغهاي من 
بالد بعيدة هنا كاأنهم يف اأوطانهم، ويف بع�ش الأحيان، 
اأن  بيد  هنا.  ال�شتقرار  على  الفر�شة  هذه  حتثهم  كانت 
الآون��ة  يف  ال�شني  ت�شهدها  التي  القت�شادية  امل�شاكل 
تر�شيخ  يحاولون  الذين  املغرتبني  عدد  �شتقل�ش  الأخرية 
اأقدامهم يف البالد. اإذ ت�شري التقارير اإىل اأن عدد الأجانب 
يف املدينة كان نحو 255 األف اأجنبي منذ ما يقرب من 
عن  املائة  يف   2 بن�شبة  انخفا�ش  يوجد  اأي  م�شى،  عام 
دون  ما  اإىل  القت�شادي  النمو  تراجع  2014.وقد  عام 
الأ�شهم  �شوق  وباتت  املا�شي،  العام  بقليل  املائة  يف   7
لإخراج  �شبل  عن  الأثرياء  ال�شينيون  يبحث  كما  متقلبة، 
بع�ش  اأ�شحت  الأخرية،  ال�شنوات  ويف  البلد.  من  اأموالهم 
ال�رشكات الأجنبية اأكرث ت�شاوؤًما حيال عملياتها التجارية 

يف  تعليمهم  تلقوا  �شينيني  توظف  وب��داأت  ال�شني،  يف 
ويف  الأجانب.  حمل  ليحّلوا  العليا  املنا�شب  يف  اخلارج 
عام 2014، كان عدد املغرتبني الذين خرجوا من ال�شني 
"يوين  اأجرتها  درا�شة  بح�شب  اإليها،  الوافدين  عدد  �شعف 
�شنغهاي  وتعد  اآخر.  اإىل مكان  النتقال  غروب" خلدمات 
مما   - ال�شني  يف  مدينة  واأك��رب  عامليا  جتاريا  مركزا 
اأن  من  الرغم  على  الوافدين  من  لكثري  مق�شدا  يجعلها 
راأ�ش  فاإن  القت�شادية،  الفقاعة  انفجار  اجلميع يرتقبون 
للعاملني  للغاية  مغرًيا  خياًرا  ي��زال  ل  ال�شيني  امل��ال 
الذين يبحثون عن مهمة عمل �شّيقة يف اخلارج. فما برح 
للدفع  فر�شة  اأنها  على  �شنغهاي  اإىل  ينظرون  الأجانب 
اأو  قدًما مب�شتقبلهم املهني، حني يتعذر ذلك يف وطنهم، 
جلني املال �رشيًعا، ويرى الكثريون، اأنها فر�شة لتحقيق 
كال الأمرين مًعا. تقول ديوتي طاهية اأمريكية تعكف على 
اأقاليم  بها  ت�شتهر  التي  الفطائر  عن  طهي  كتاب  تاأليف 

البلد  لأن  �شيقة،  فر�شة  هنا  املغرتبون  "يجد  فرن�شا: 
ي�شعر  ول  اإليها".  الكثريون  ويفد  بعد،  مزدهرة  تزال  ل 
مرتفعة  �شنغهاي  يف  املعي�شة  تكلفة  اأن  املغرتبني  جّل 
للغاية، ولعل هذا ب�شبب ارتفاع م�شتوى دخل املغرتبني. 
ففي ال�شني، ي�شل متو�شط دخل الأجانب اإىل قرابة 158 
األف دولر �شنوًيا، قيا�ًشا باملتو�شط العاملي الذي يتجاوز 
ال�شنوي لآراء  األف دولر بقليل، بح�شب ال�شتطالع   104
لعام  �شي"  بي  اإ���ش  "اإت�ش  بنك  اأج��راه  ال��ذي  املغرتبني 
2015. ويعمل الكثري من املهنيني يف املنا�شب الإدارية، 
ويتلقون عالوات لتمكنهم من حتقيق القفزة الكبرية هنا 
التي  الثقافية  العقبات  اأن  من  الرغم  على  ال�شني،  يف 
الهواء  اأن تلوث  ن�شبًيا، ف�شاًل عن  اأكرب  يواجهونها كانت 
التعر�ش خلطر  بدل  يتلقى  اأن بع�شهم  �شوًءا، حتى  يزداد 
�شاءت  املا�شية،  القليلة  ال�شنوات  م��دار  فعلى  التلوث. 
كان  الأي��ام،  بع�ش  ويف  �شنغهاي.  يف  التلوث  م�شتويات 

اإىل  ي�شل  قّلما  ولكنه  باملرة"  �شحي  "غري  الهواء  يعّد 
امل�شتويات "اخلطرية" التي يعاين منها �شكان بكني. بيد 
اأن لربيق احلياة يف �شنغهاي وما توفره من و�شائل راحة 
عديدة ثمًنا، بح�شب ا�شتبيان للراأي اأجرته موؤخًرا "اإي �شي 
اأيه انرتنا�شيوال" لتقدمي امل�شورة واملعلومات لل�رشكات. 
فمن ناحية تكاليف املعي�شة، فاقت �شنغهاي غريها من 
املدن الأ�شيوية الرئي�شية وت�شدرت قائمة اأغلى مدن القارة 
�شنغهاي،  يف  �شوءا  ي��زداد  التلوث  للمغرتبني.  بالن�شبة 
ال�شينية  امل��دن  يف  امل��وج��ود  للم�شتوى  ي�شل  مل  لكنه 
واخلدمات  ال�شلع  قارن  ال��راأي  ا�شتبيان  اأن  غري  الأخ��رى 
الدخل، ولكن  اأو  ال�شتهالكية فقط ومل يتعر�ش لالإ�شكان 
عدد  يزيد  التي  املدينة  اأن  ا  اأي�شً اأخرى  درا�شات  تو�شح 
�شكانها عن 24 مليون ن�شمة قد تكون اإحدى اأغلى الدول 
يف العامل. ولكن بغ�ش النظر عن و�شائل الراحة املنزلية 
والفاكهة  اخل�رشوات  اأو  الألبان  منتجات  مثل  الباهظة 

الطازجة، فاإن تكلفة املعي�شة يف �شنغهاي مي�رشة للغاية، 
الغذاء  تكلفة وجبة  الأقل. فتقل  قيا�ًشا بهونغ كونغ على 
يف املطاعم الغربية عن 10 دولرات يف املعتاد، وبنف�ش 
يف  بك  تطوف  اأجرة  �شيارة  ت�شتقل  اأن  ميكنك  املبلغ  هذا 
املمتدة  الأنفاق  مرتو  �شبكة  ا�شتخدمت  اإذا  اأما  املدينة. 
وقالت  واحد.  دولر  عن  تدفعه  ما  يزيد  فقّلما  واحلديثة، 
انخف�شت  اليومية  املاأكل  نفقات  اأن  "لقد وجدنا  ديوتي: 
عن ذي قبل، كما اأرى اأن تكاليف منتجات البقالة والنقل 
يف  اأو  لندن  يف  املعي�شة  تكاليف  من  اأكرث  مالًيا  مريحة 
كان  عّما  لالإنفاق  لهم  املتاح  الدخل  يزد  فلم  نيويورك. 
ا،  اأي�شً بل  فح�شب،  الغرب  يف  يعي�شون  كانوا  حني  عليه 
فتدفع  معي�شتهم.  اأ�شلوب  حت�شن  الهواء،  تلوث  با�شتثناء 
عائلة ديوتي نف�ش الإيجار ال�شهري الذي كانوا يدفعونه 
يف لندن، ولكن ال�شقة التي يعي�شون فيها هنا اأكرث رحابًة 

وتتكون من طابقني وجمهزة بغرفة معي�شة ومطبخ.

  
ميث��ل القطاع اخلا���ش حمور النهو���ش بالقت�شاد 
العراق��ي خالل مرحلة التحويل احلايل نحو اقت�شاد 
ال�شوق املفتوح��ة، فاملرحلة تتطل��ب قطاعا خا�شا 
فاع��ال ق��ادرا عل��ى تنفي��ذ امل�شاري��ع وف��ق اأف�ش��ل 
املوا�شف��ات، ولبد من جتارب ناجحة توؤكد وجوده 

بفاعلية لريفد ال�شواق باأف�شل املنتجات.
اخلب��ري القت�ش��ادي ر�شا احل�ش��ني اأك��د ان "وجود 
قط��اع خا�ش فاعل يرتبط مبدى ما تقدمه احلكومة 
م��ن دعم ل��ه"، لفت��ا اىل ان الدعم يك��ون على �شكل 
تنظي��م للعملي��ة ال�شتثمارية، حي��ث يحتاج القطاع 
اخلا���ش اىل القوان��ني الت��ي ت�شهل ان�شيابي��ة تنفيذ 
امل�شاريع بعيدا عن التعقيد والرباك والبريوقراطية، 
كم��ا ان الدعم يتطلب ت�شهي��الت �رشيبية وجمركية 

وت�شهيال يف دخول اخلربات الدولية.
تدريب الكفاءات

تواج��د  ���رشورة  اىل  �شحف��ي  حدي��ث  يف  ولف��ت 
اخل��ربات الدولية يف البلد وتهيئة الظروف املنا�شبة 
حل�شوره��م اىل مي��دان العم��ل الفعل��ي، لي�شاهم��وا 
يف ان�ش��اء اخلط��وط النتاجي��ة املتط��ورة وتدري��ب 

الكف��اءات املحلي��ة واعدادهم بال�ش��كل المثل الذي 
يحق��ق اجلدوى القت�شادي��ة، م�ش��ريا اىل ان تدريبا 
يف مواقع العمل ي�شهم يف �شقل واكت�شاب املهارات 

ب�شكل اأكرث فاعلية.
جتربة ناجحة

وا�ش��ار اىل وجود جتارب حملية اثبتت جناحا كبريا 
عل��ى م�شت��وى البل��د وال��دول القليمي��ة والعاملي��ة 
وا�شبح��ت له��ا �شالحية الت�شدي��ر اىل خمتلف دول 
الع��امل، مبين��ا ان م��ن ه��ذه امل�شاريع الت��ي نفذها 
القط��اع اخلا�ش املحلي وتوا�شل التو�شع باإنتاجها 
مي��اه اللوؤلوؤة مبوا�شفات عاملية وباأ�رشاف �رشكات 
دولي��ة ترخ���ش موا�شل��ة النت��اج وتتاب��ع جمي��ع 
املراح��ل م��ن خالل عين��ات ترفع ب�ش��كل دوري من 

الكميات املنتجة.
اخلربات الجنبية

ج��دوى  يحق��ق  امل���رشوع  ه��ذا  ان  ق��ال:  احل�ش��ني 
اقت�شادي��ة كب��رية وي�شتفي��د م��ن تواج��د اخل��ربات 
الجنبي��ة اىل جانب الفني��ني واملهند�شني املحليني 
املخت�ش��ني بهذا ال�ش��اأن ويك�شبهم اخلربات الالزمة، 
ومت تدريبه��م داخ��ل ميدان العم��ل، مبين��ا امكانية 
تبن��ي ه��ذه التجرب��ة وتعميمه��ا يف م�شاريع اخرى 

للنهو���ش بالعملي��ة النتاجية، م�ش��ريا اىل �رشورة 
ان يكون هناك تع�شيق للخ��ربات املحلية بالعاملية 
ودور ذل��ك يف حتقي��ق ج��دوى اقت�شادي��ة كب��رية 

لالقت�شاد. 
اخلطوط النتاجية

ولفت اىل اهمية الفادة من التجارب الت�شنيعية يف 
املنطقة والتي عملت على حتقيق تزاوج بني اخلربات 
املحلي��ة والدولية وتوا�ش��ل اعتمادها يف امل�شانع 
واخلط��وط النتاجية، مبين��ا اهمية ان "نعمل ن�شخا 
لهذه التجارب ونقلها مليدان العمل املحلي، وتوفري 
الج��واء املالئمة لها من خالل ت�شهيل مهمة دخول 
اخلرباء الدولي��ني وتهيئة عنا�رش جذب لهم لتمكني 
خرباتنا من التكنولوجيا املتطورة التي نحن باأم�ش 
احلاجة لها. وعن مو�شوع النتاج النوعي، احل�شني 
ق��ال: ان متابع��ة النت��اج من قبل اجله��ات املعنية 
���رشورة حتمي��ة للحف��اظ عل��ى امل�شتهل��ك، موؤك��دا 
���رشورة ان "تك��ون هناك رقاب��ة تقوميية مل�شانع 
النت��اج تت�ش��ف بالنزاه��ة وال�شفافي��ة ول ت�شم��ح 

بعر�ش مواد �شارة ب�شحة الن�شان".
الطلب اخلارجي

وق��ال احل�ش��ني: اإن التجرب��ة الناجح��ة الت��ي ذكرت 

�شلفا ميك��ن و�شفها باملهمة، لأنه��ا تعمل وتتو�شع 
رغ��م جمل��ة التحديات، كم��ا ان جناحه��ا يوؤ�رش من 
خالل الطل��ب اخلارجي على منتجها النوعي، م�شريا 
اىل  ���رشورة ان يكون لنا قط��اع خا�ش بهذا الوزن 
لي�شاع��د يف عملي��ة التنمية احلقيقية الت��ي ين�شدها 

العراق لهذه املرحلة. 
دور العالم

وبخ�شو���ش ا�شتق��دام اجله��د ال�شتثم��اري ال��دويل 
احلدي��ث ا�ش��ار احل�ش��ني اىل ان اجلان��ب المني مهم 
يف جذب اجلهد الدويل املتطور، لفتا اىل ان و�شائل 
الع��الم احيان��ا تخل��ق هال��ة اعالمية غ��ري الواقع 
ت�شاهم يف خلق �ش��ورة ماأ�شاوية عن طبيعة احلياة 
القت�شادي��ة، داعي��ا اىل ���رشورة ان يك��ون هن��اك 
عر���ش حقيقي ملا ي�شه��ده البلد بعي��دا عن ت�شخيم 
الح��داث. ولفت اىل اهمية الرتكيز على انتاج املياه 
املعدني��ة النوعية ومتابعة ما يعر���ش يف ال�شواق 
لأن��ه امل��ادة الوحيدة الت��ي تالم�ش حي��اة املواطن، 
واي خلل فيها يعر�ش امل�شتهلك لالإ�شابة باأمرا�ش  
خط��رية، م�ش��ريا اىل اهمي��ة الت�شدي��د عل��ى م�شادر 
املي��اه اخل��ام والتاأكد من انها خالي��ة من اي تلوث 

ا�شعاعي.

الصين ــ متابعة

حلول لمعالجة ظاهرة البطالة عموما والخريجين خصوصا في العراق 

 : وال��وزارات  لل�رشكات  الداخلية  املناف�شة 
كي  تتمكن الوزارات او ال�رشكات الهلية 
وظيفية  طاقة  اف�شل  على  احل�شول  من 
احلقل  يف  العاملني  اأو  اخلريجني  م��ن  
لتقدمي  جاهدة  ت�شعى  فاإنها  املخ�ش�ش، 
لتلك  والوظيفية  املادية  العرو�ش  اف�شل  
ال���وزارة   اأو  ال�رشكة  ق��درة  لن   ، الطاقة 
 ، موظفيها  ق��درة  على  يعتمد  واجن��ازه��ا 
هو  بل  الك��رب  ال�شتثمار  هو  فاملوظف 
 ..... ال��وزارة  او  التجارية  املوؤ�ش�شة  قلب  
فال�رشكات الكربى يف العامل هي ال�رشكات 
موظف  واف�شل  واروع  اذك��ى  متلك  التي 
اينما  عليه  احل�شول  يف  تت�شابق  والتي 
ال  ه��ذا  هدفها  ام��ام  متلك  ل  والتي  ك��ان 
احيانا  ماليه  مناف�شة  حمفزات  تقدمي  يف 
ذلك  ولتحقيق  اأخ��رى:  احيانا  ووظيفية 
القطاع  فاإننا وب�شوره عامه ومن خالل  
اخلا�ش يتوجب على ال�رشكات العاملة يف 
ال�شاحة العراقية اىل تقيم  احلوافز التالية 

اىل املوظف املطلوب:
1. حوافز رواتب اإ�شمّية: ا�شتعارة  الطالب 
مراحلهم  يف  وه���م  الذك���ي���اء  اجل��ي��دي��ن 
اأو  الثالث   الخرية من اجلامعة، منت�شف 
اإ�شمّية  برواتب  بتعيينهم  والبتداء  الرابع 
وتقدميهم  م�شاركتهم   ح�شب  لهم  تدفع 
تقوم  ما  وهو  الدرا�شة  وقت  خارج  للعمل 
خدمات  ل�شتعارة   الطبية  ال�رشكات  به 
علوم  يف  والباحثني  والطباء  ال�شيادلة 
املتخ�ش�شني   املحاميني  وكذلك  الطب 
الخت�شا�شات  من  وغريهم  واملهند�شني 
على حد   الوزارات  اأو  ال�رشكات  تهتم  التي 

�شواء
2. حوافز طبية مثل تغطية ا�شنان املوظف 
لهم  الدوي��ة  تغطية   وكذلك  عائلته  مع 
اخرى  مهمة  طبية  حوافز  اىل  بالإ�شافة 

كاملخترب وال�شعاعي  والنظارات .
للموظف  تقدم  كاأّن  لالإجازة،  حوافز   .3
يق�شيها  بال�شنة  ل�شهر  اج��ازة  ت�شهيالت 
داخ��ل  اأو  خ���ارج  ال�����رشك��ة  ح�شاب  على 

العراق.
املوظف  اىل  تقدمها  درا�شية  حوافز    .4

العليا  درا���ش��ت��ه  يكمل  ب��ان  يرغب  ال��ذي 
زمالة  على  احل�شول  اأو  ال���دوام  بعد   ما 
اجور  تتطلبه  ما  كل  تغطية  مع  درا�شية 
يكمل  ان  على  الدرا�شة،  واجور  اجلامعة،  

فرتة تعيينه يف ذات ال�رشكة.
الراتب  زي��ادة  مثل  ترفيعية  حوافز    .5
درا�شة  بعد  وذل��ك  �شنتني  كل  اأو  �شنة  كل 
من  امل��وظ��ف  ذل���ك  ق��دم��ه  مل���ا   مف�شلة 
ترفيعية  حوافز  اأو  �رشكته  اىل  خدمات 
للمن�شب اي�شًا يف  هذه احلالة فان ن�شبة 
من  املوظف  على  احل�شول  يف  املناف�شة 
احلكومية  املوؤ�ش�شات  اأو   ال�رشكات  قبل 
�شوف تزداد، وباملقابل �شوف يقل العر�ش 
من قبل الطاقات  اجلامعية وبذلك يرتفع 
الرواتب ففي  اعني  للموظف،  �شعر اخلدمة 
كندا مثال  وب�شبب الظاهرة الطبية العاملية 
العمر   متو�شط  ن�شبة  تغيري  يف  اجل��دي��دة 
على  متزايد  طلب  هنالك  كان  لالإن�شان، 
ال�شيادلة ملواكبة هذه الظاهرة  الطبيعية، 
�شعر  ارت��ف��اع  اىل  بالتايل  ادى  م��ا  وه��و 
 50 اىل  لل�شيديل   دولرا   25 من  اخلدمة 
دولرا لل�شاعة الواحدة ارتفاع �شعر اخلدمة 

�����ش����وف 
ي��ن��ع��ك�����ش 
اي���ج���اب���ي���ًا 
ع���ل���ى اجل��ه��ة 
التي  ال��درا���ش��ي��ة 
ت���ق���وم ب��ت��دري�����ش 
اخلدمة،  تلك  م��ادة 
ال�شيدلة  كليات  وهي 
، هنا يف مثالنا نرى ان 
�شوف  التطويرية  العجلة 
ي��ل��ح��ق ب��رك��ب اجل��ام��ع��ات  
وال���ت���ي ����ش���وف ت���ب���ادر اىل 
ما  وهو  اأكفاء  �شيادلة  تخريج 
اجلامعة   تلك  ادارة  على  يتوجب 
م�شتوى  برفع  تقوم  ان  الكلية  او 
وترفع  والتعليمي  التدري�شي  الداء 
وتزيد  واملختربات،  ال�شاتذة  م�شتوى  
باملقابل ن�شب معدلت القبول من املرحلة  
املدار�ش  ب��ان  ن��رى  وبذلك  الع��دادي��ة.... 
من   ت��رف��ع  ���ش��وف  وباملقابل  الع��دادي��ة 
الطرق  اف�شل  ادائها ب�شكل ملحوظ لتقدمي 
الثانوية  املرحلة  يف  للطالب  التدري�شية 

وهنا ويف هذا اجلو التناف�شي �شوف تدخل 
و�شوف  كبري  ب�شكل   اخلا�شة  امل��دار���ش 
تقدم كل مدر�شة قدرات اعلى من الخرى 
لقبول الطلبة يف  مدار�شهم يف ذات الوقت 
تلك  اىل  بتنوعاتها  اللغات  مواد  �شتدخل 
ان طالب  اذ  لبنان،  املدار�ش  كما هو يف 
لغات  ثالث  الق��ل  على  يعرف  الع��دادي��ة 
بال�شاب  ي��وؤدي  ذلك  وق��راءة... كل  كتابة  
ابنائهم،   بتثقيف  يهتموا  ان  بالعائلة  اأو 
الطالب  يكر�ش  و�شوف  انف�شهم،  وتثقيف 
بدل   النتاج  واىل  العلم  اىل  وقته وطاقته 
من التوجه اىل ما ي�رش يف م�شتقبل البلد 
من قبيل املخدرات والرهاب والت�شكع  يف 

ال�شوارع.
املا�شية  اخلم�شة  النقاط  تتحقق  ولكي 

على الدولة ان تقوم:
اول: قانو ن اخلدمة:

املدنية  اخل��دم��ة  ق��ان��ون  تعديل  ام��ا   .1
التي  العاملية  القوانني  مع  يتنا�شب  مبا 

ذكرتها اآنفا
ذلك  املدنية  اخلدمة  قانون  الغاء  اأو   .2

واقت�شاره على الدولة فقط
ي�شتند  جديد  ق��ان��ون  و�شع  اأو   .3
على فكرة املناف�شة ل فكرة الدولة 

ال�شرتاكية
تلغي  ان  عليها  يتوجب  ال��دول��ة  ان 
باعتباره  امل��دن��ي��ة،  اخل��دم��ة  ق��ان��ون 
للعمل  بقانون  وا�شتبداله  ا�شرتاكيًا،  ارثًا 
وان  للعراق...  اجلديد  الو�شع  مع  يتنا�شب 
التغريات  �شوء  على  القانون  ذلك  ي�شاغ 
القت�شاد  واق���ع  ���ش��وء  وع��ل��ى  اجل��دي��دة 
العتبار  بنظر  اآخذين  وال��دويل،  العاملي 
لو  فيما  املنطقة  يف  احلا�شلة  التغريات 
ان  العمل  ب��وزارة  املتمثلة  الدولة  ارادت 
يتوجب  فاإنها  الجراء  هذا   باتخاذ  تفكر 
الغربية  العمل  بقوانني  ت�شتعني  ان  عليها 
للدول التي  تتعاطى املفهوم )الجتماعي( 
وهي  قوانينها  " يف    SocialiSt"
كندا بالدرجة  الوىل، ثم فرن�شا ثم بعدها 
ماليزيا وتركيا والربازيل وهي الدول التي 
تقدم  للعامل قدرا كبريا جدا من الت�شهيالت 
يكون  ان  بالعامل  ادى  وال��ذي  والعطاء، 
التي  بالدرجة  الجتماعي  و�شعه  يف  
الرواتب  دخل  مع  ال�شنوي  دخله  يت�شاوى 
فارق  مع  واملعلم  ال�شيديل  مثل  العالية  
يعمل  ان  له  ممكن  العامل  ان  وهو  ب�شيط 
بينما  والع�شلية  الفكرية  قدرته  ح�شب  
تابع اىل وقت حمدد واىل نظام  ال�شيديل 
النهاية لو عمل الول  خا�ش...  ولكن يف 
بطاقته والثاين كذلك فان الدخل يف نهاية  
واحدة  �شتكون  ال�شتقطاعات  مع  ال�شنة 
فان   ج��دا  املهمة  احل��ال��ة  ه��ذه  مثل  ويف 
الفرد العراقي اأو العائلة العراقية �شوف ل 
تتناف�ش فقط على ال�شهادات العالية  مثل 
الطبيب واملهند�ش والدكتوراه واملاج�شتري 
وامنا تهيا ابناءها مللء  الكوادر الو�شطية 

الواقع  يف  هي  والتي  البلد  يتطلبها  التي 
�شتدر على العائلة  نف�ش ما �شيح�شل عليه 
�شاحب ال�شهادة العالية يف نهاية ال�شنة ... 
ال�شباب  الغربيني  بان  نرى   ال�شبب  ولهذا 
بدايتها  يف  اجلامعية  الدرا�شات  يرتكون 
�شهادة  على  احل�شول  يف   ويتوجهون 
�شنتني  ذو  كلية  اأو  معهد  من  تخ�ش�شية 
وذلك لن الطلب على  �شهادة املعهد كبرية 
رواتب  مع  تت�شاوى  و�شوف  عايل  وراتبها 
�شنني  ع��دد  ف��رق  ان   مع  اجلامعة  خريج 
بينما  �شنوات   4 وهي  اجلامعية  الدرا�شة 

املعهد �شنتني اأو ما �شابه.
ثانيا: العمالة الجنبية والتي  اعني بذلك 
هو �رشورة رفع كل القيود املفرو�شة على 
التجارب  اك��دت  وق��د  الجنبية،  العمالة 
بان  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ال���دول  يف  العاملية 
تقلل  ل  بل  تناف�ش   ل  الجنبية  العمالة 
الوظائف... وامنا تزيد من ن�شبة الوظائف 
القدمي  العتقاد  ان   مع  القطر،  ه��ذا  يف 
الجنبية  العمالة  ان  هو  �شابقا  ال�شائد 
توؤثر �شلبيا على  التوظيف الوطني فالواقع 
كبري   ب�شكل  يحدد  الن  العراقي  والقانون 
العمالة الجنبية ظنا منا بان تلك العمالة 
العراقي  العمايل   الواقع  على  توؤثر  �شوف 
مبا يخ�ش التناف�ش وبهذا اخل�شو�ش احب 

ان ا�شري اىل ما يلي:
اللبناين  ك��ال��ف��رد  ال��ع��راق��ي  ال��ف��رد    .1
الماراتي ل يرغب بالعمل.... بل  وكالفرد 
�شيء  اي  اداء  عن  كبري  ب�شكل  يعزف  انه  
ل�شنا  نف�شي  جانب  ولهذا  بيديه  به  يقوم 
يف جمال  بحثه هنا ، وان كان هنالك ما 
يفر�شه عليهم العمل فانهم ل يوؤدون ذلك 
ت�شتلزمها  التي  والقدرة  بالكفاءة  العمل  

اخلربات
ل  ب�شكل  البلد  تبني  الجنبية  العمالة   .2
التي  ال��دول  من��اذج  هي  كما  عليه  غبار 
مثل  العمالة  تلك  على  قب�شتها  خففت 

امريكا والمارات ولبنان.
زي��ادة  اىل  ت��وؤدي  الجنبية  العمالة   .3
العك�ش  ل  البلد  اىل  ال��داخ��ل��ة  ال����رثوات 
ال�شتقطاعات  قانون  بتوفر  وخ�شو�شا 
كما  املقال،  بداية  يف  عنها  حتدثنا  التي 
لن  احلكومية  النفقات  م��ن  تقلل  ان��ه��ا 
الجناز يف العمالة الجنبية يعادل بن�شب 
اثبتت  كما  الوطن  ابناء  عمالة  متقدمة 

الدرا�شات املتخ�ش�شة.
زي��ادة  اىل  ت��وؤدي  الجنبية  العمالة   .4
بل  العراقية،  العاملة  القوى  لدى  الكفاءة 
تزيد من كفاءة ونوعية النتاج وذلك من 
العاملة  القوى  مع  املناف�شة  خلق  خالل 

العراقية .
والباك�شتانيني  الهنود  العمال  عمالة   .5
والبنغالدي�شيني وال�شينيني وبقية �شعوب 
العامل التي تبحث عن  وارد لعوائلها تنقل 
العراقي  ال��واق��ع  اىل  اخل��ربات  من  الكثري 
وهو ما وجدناه  جليا يف جتربة المارات.

بغداد ــ صالح شبر
الجزء الثاني 

بغداد ــ متابعة

سوق العراق
لالوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

اســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

603.28
13.71
2.33%

827,188,058
3,574,526,176

456
39
21
9
9

0.13
379,128,224.00

0.95
81,207,504.00

0.46
56,256,000.00

0.31
36,150,000.00

0.90
32,873,192.00

)BDSI( سالم

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)IHLI( هالل

)BSUC( سومر

0.13
2,147,483,647.00

0.46
124,100,000.00

0.31
116,500,000.00

0.95
85,250,000.00

0.24
43,520,000.00

)BDSI( سالم

)BGUC( خليج

)IHLI( هالل

)BBOB( بغداد
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حركة االسهم

ايران تشكو خوف البنوك العالمية 
من أمريكا

دويتشه تهدئ مخاوف فرانكفورت من 
اإلندماج مع بورصة لندن

ارتفاع مستخدمي الهاتف المحمول 
25% واالنترنت 52% في تنزانيا 

التعامل  يف  م�صاعب  اإي���ران  ت��واج��ه 
املايل  والنظام  الأجنبية  البنوك  مع 
ال����دويل ح��ت��ى ب��ع��د رف���ع ال��ع��ق��وب��ات 
نتيجة  وذلك  النووي  برناجمها  ب�صبب 
كلمة  بح�صب  الأمريكية  لل�صيا�صات 
اآي��ة  الأع��ل��ى  الإي���راين  الزعيم  األقاها 
خامنئي  واأ�صاف  خامنئي.  علي  اهلل 
الفار�صي  ال��ع��ام  ملنا�صبة  كلمة  يف 
واملناطق  الغربية  ال��دول  “يف  اجلديد 
املتحدة  ال��ولي��ات  لنفوذ  اخلا�صعة 
وحتويل  امل�رصفية  ال�صفقات  تواجه 
ب�صبب  م�صاعب  بنوكهم  من  اأموالنا 
وتابع:  الأمريكيني.  من  البنوك  خوف 

مل يلتزم الأمريكيون بتعهداتهم ورفعوا 
ف��ق��ط.و���ص��ّدد  ال���ورق  على  ال��ع��ق��وب��ات 
مع  “م�صكلة  وجود  عدم  على  خامنئي 
ال�ّصعب الأمريكي بل مع �صيا�صة اإدارته 

اّلتي توا�صل تهديداتها. 
وت�صكو اإيران من اأن البنوك وال�رصكات 
الأوروب����ي����ة حت��ج��م ع���ن ا���ص��ت��ئ��ن��اف 
اأعقاب  يف  معها،  التجارية  العالقات 
�صابقا  اأعلنت  وكانت  العقوبات  رفع 
الدويل  النقد  �صندوق  من  طلبت  اأنها 

تبديد خماوف هذه املوؤ�ص�صات. 
واأدى هذا اإىل اإحجام موؤ�ص�صات اأوروبية 
مواجهة  اإيران، خ�صية  مع  التعامل  عن 
م�صكالت قانونية اأمريكية اإذا ا�صتاأنفت 

الروابط امل�رصفية.

التي  بور�صه  دويت�صه  �رصكة  جت��ري 
ت��دي��ر ب��ور���ص��ة ف��ران��ك��ف��ورت ل����الأوراق 
املالية، مفاو�صات مع م�صوؤولني حكوميني 
يف فرانكفورت قبل الندماج مع بور�صة لندن 
لالأوراق املالية، يف م�صعى حل�صد التاأييد للخطة 
من خالل طماأنتهم على ا�صتمرار حمافظة العا�صمة 
املالية لأملانيا على نفوذها. وكانت دويت�صه بور�صه 
وبور�صة لندن اأعلنتا يف وقت �صابق اأنهما اتفقتا على 
خطة الندماج التي ت�صمن اأن يكون املقر القانوين للكيان 
اجلديد يف لندن. واأثار اختيار لندن قلق طارق الوزير، وزير 
املالية يف حكومة ولية ه�صن التي تتبعها مدينة فرانكفورت، 
كينغيرت  كار�صنت  وق��ال  اخلطة.  يعرقل  اأن  املمكن  من  حيث 
م�صاورات  جتري  ال�رصكة  اإن  بور�صه  ل�دويت�صه  التنفيذي  الرئي�س 
يف  املايل  املركز  تعزيز  على  اتفقنا  لقد   " وقال  ه�صن.  مع  مف�صلة 
فرانكفورت واأنه، على �صبيل املثال، �صيكون مركز التكنولوجيات املالية 
اأ�صاف وبالتاأكيد، �صيكون هما �صمان اأو �صمانني من جانبنا لتنفيذ ذلك 
املائة  يف   54.4 بور�صه  دويت�صه  اأ�صهم  حملة  امتالك  على  التفاق  وين�س 
اأ�صهم  الباقية حلملة  املائة  ال�45.6 يف  ن�صبة  مقابل  اجلديد  الكيان  اأ�صهم  من 
يف  تاميز100  فاينان�صال  موؤ�رص  جتميع  اإىل  الندماج  لندن.و�صيوؤدي  بور�صة 

بور�صة لندن وموؤ�رص داك�س الأملاين ويورو�صتوك�س50 الأوروبي يف كيان واحد. 
وجاء يف بيان ن�رص على املوقع الإلكرتوين ل�رصكة دويت�صه بور�صة ان "الندماج 
�صيوؤدي اإىل قيام كيان يناف�س جمموعات البور�صات الكربى يف العامل مبا يف 
ذلك جمموعة �صي.اإم.اإي غروب وبور�صة هونغ كونغ لالأوراق املالية وجمموعة 
غكلريينغ" وجاء يف البيان اأن التفاق يعني تعزيز املنتجات للعمالء بالإ�صافة 
اإىل املزيد من القدرة على توفري اخلدمات . يف الوقت نف�صه، فاإن �صفقة الندماج 
تواجه جمموعة من العقبات املحتملة التي ترتاوح بني موقف ال�صلطات املعنية 
التنفيذي  الرئي�س  وقال  الأوروبي.  الحتاد  بريطانيا يف  منها، وم�صري ع�صوية 
اأوروب��ا،  يف  مدينتني  اأب��رز  بني  العالقة  "تعزيز  بيان  يف  بور�صه  ل�دويت�صه 
وباري�س  لوك�صمبورغ  مع  اأوروب��ا  اأنحاء  يف  �صبكة  وبناء  ولندن،  فرانكفورت 
وميالنو �صوف يدعم اأ�صواق راأ�س املال الأوروبية. اإنه التطور املنطقي ل�رصكتينا 
يف القطاع املتغري ب�صورة اأ�صا�صية" واأ�صاف اأن �صفقة الندماج �صتكون ناجحة 
ا�صتفتاء  �صتجري  بريطانيا  اأن  بريطانيا.يذكر  ا�صتفتاء  نتيجة  عن  النظر  بغ�س 
23 حزيران/يونيو  الأوروبي يوم  اأو الن�صحاب من الحتاد  البقاء  �صعبيا حول 
املقبل. واأ�صار كينغيرت اإىل اأن ال�رصكتني �صكلتا جلنة لتقييم اآثار اخلروج املحتمل 
لربيطانيا من الحتاد الأوروبي على ن�صاط الكيان اجلديد. وقالت ال�رصكتان يف 
بيان اإن نتيجة ال�صتفتاء قد يكون لها تاأثري جيد بالن�صبة حلجم وطبيعة الن�صاط 
الأوروبية،  املفو�صية  تراجع  اأن  املنتظر  ومن  املندمج  الكيان  به  يقوم  الذي 
وهي الذراع التنفيذية لالحتاد الأوروبي وامل�صوؤولة عن حماية حرية املناف�صة 
على  �صلبا  تاأثريها  عدم  من  للتاأكد  ال�صفقة  الحت��اد،  يف  الحتكار  ومكافحة 

م�صتوى املناف�صة. 

الت�صالت  قطاع  تنظيم  هيئة  اأعلنت 
يف تنزانيا اإن عدد م�صرتكي الهاتف 

 25% املحمول يف البالد ارتفع 
مليون   39.8 اإىل   2015 يف 
اأفريقية  دول  ومثل  م�صرتك. 
م�صتخدمي  عدد  ارتفع  اأخ��رى 
امل��ح��م��ول ب�����ص��ك��ل ك��ب��ري يف 

ال�صنوات  م��دى  على  تنزانيا 
اإطالق  من  بدعم  الأخرية  الع�رص 

وقالت  تكلفة.  اأق��ل  ذكية  هواتف 
م�صتخدمي  "عدد  اإن  بيان  يف  الهيئة 

مليون   17.26 اإىل   52% ارتفع  الإنرتنت 
�صخ�س العام املا�صي.

يف  اقت�صاد  اأكرب  ثاين  تنزانيا  يف  منوا  الأ���رصع  هو  الت�صالت  وقطاع   
47 مليون ن�صمة. وتعمل يف  اأفريقيا والتي يزيد عدد �صكانها على  �رصق 
تنزانيا �صت �رصكات هاتف حممول هي “فوداكوم تنزانيا” اإحدى وحدات 
“فوداكوم” اجلنوب افريقية و “بهارتي اإيرتل تنزانيا” و “تيغو تنزانيا” 
وهي جزء من ميليكوم ال�صويدية و”زانتل” التابعة لت�صالت و”هالوتل” 

اململوكة لفيتل ومقرها فيتنام.

البنوك الليبية تحاول التصدي لشبح االفالس
حتاول الدولة الليبية البحث عن حلول لأزمة ال�صيولة 
النقدية التي يعي�صها قطاعها امل�رصيف لتفادي �صبح 
ب�صبب  املالية  اإيراداتها  الإفال�س، خا�صة بعد تراجع 
الأمني.  الو�صع  وتفاقم  ال�صيا�صي  النق�صام  توا�صل 
و�صع اأثر �صلبا على القطاعات احلكومية واملوؤ�ص�صات 
الأو�صاع املعي�صية  البالد وكذلك على  الإنتاجية يف 
بدرجة  �صاهم  الأمنية  الأو�صاع  تدهور  للمواطنني. 
�صعيد  ح�صب  امل�رصيف  اجلهاز  عمل  تعطيل  يف  اأوىل 
ما  وهو  الليبي،  والقت�صادي  املايل  اخلبري  ر�صوان 
اأن  بعد  خا�صة  النقدية  املعامالت  يف  �صلل  اإىل  اأدى 
قام العديد من املواطنني ورجال الأعمال واأ�صحاب 
روؤو�����س الأم����وال خ��الل الأ���ص��ه��ر الأخ����رية ب�صحب 
يف  خارجا  بها  والحتفاظ  البنوك  من  مدخراتهم 
املركزي  للبنك  الأخ��رية  البيانات  وق��درت  بيوتهم. 

امل�رصيف  القطاع  املتداولة خارج  الأموال  بطرابل�س 
الأعمال  رجال  يكتنزها  اأغلبها  دينار  مليار  ب�24 
وذلك ب�صبب عمليات ال�صحب ال�صخمة وغري امل�صبوقة 
للودائع املالية. واأ�صاف ر�صوان اأن انخفا�س ال�صيولة 
التي يف التداول املنظم اإىل من اقل من مليار ون�صف 
اأكرث من  البالغه  النقديه  الكتله  دينار فقط من حجم 
�صتة وع�رصين مليار، ناجت عن فقدان ثقة املواطن يف 
امل�صارف  اأمن يف  ب�صبب عدم وجود  بنوكه  خدمات 
عن  الك�صف  من  العمال  رج��ال  خ��وف  اإىل  اإ�صافة 
ح�صاباتهم وت�رصيبها اإىل اخلارج وهو ما قد يعر�صهم 
امل�صلحة.  امللي�صيات  قبل  من  والختطاف  لالبتزاز 
الليبية  امل��دن  كافة  يف  املواطنني  من  ع��دد  واجت��ه 
اأموالهم من امل�صارف،  يف الفرتة الأخرية اإىل �صحب 
وف�صلوا الحتفاظ بها خارجا، نتيجة �صبابية امل�صهد 
وعدم و�صوح الروؤية ب�صاأن م�صتقبل التوازنات املالية 
ال�صيا�صي  ال�صتقرار  ا�صتعادة  وب�صاأن  الدولة  ودور 

البوعتيق  عابد  عدمه.  من  الق�صري  الأجل  والأمن يف 
اأحد جتار مدينة م�رصاتة اعترب اأنه اأ�صبح يخاف على 
الأمن  ب�صبب غياب  ال�رصقة يف امل�صارف  اأمواله من 
اإ�صافة اإىل اأنها ل تقدم فوائد لهم قائال: "ما فائدتي 
يوميا  تتم  ال�رصقات  بالبنك،  اأم��وايل  ت��رك  من  اأن��ا 
والف�صاد م�صت�رٍص داخل امل�صارف ول يوجد هناك اأي 
اأحتاج  اأي وقت  اإنهم معي يف ماأمن ويف  �صمانات، 
ذلك  مع  وبالتوازي  الو�صع".  هو  هذا  اأجد،  نقود  اإىل 
بنحو  الدولة  اإي��رادات  تراجع  اأن  ر�صوان  �صعيد  اعترب 
حاد بعد اإقفال عدد من املوانئ وحقول النفط ب�صبب 
ل�صتقالليته  املركزي  امل�رصف  وفقدان  ال�صتباكات 
عمله،  امللي�صيات يف  وكذلك  ال�صيا�صيني  تدخل  بفعل 
تعي�صه  الذي  امل�صبوق  غري  العجز  هذا  اإىل  كذلك  اأدى 
اإىل  اإ�صافة  العامة  امليزانية  يف  والليبيني  الدولة 
ال�صوداء  ال�صوق  يف  و�صل  الذي  الدولر  �صعر  ارتفاع 
منذ  الليبي  القت�صاد  ويواجه  ليبي.  دينار   4.8 اإىل 

اأكرث من �صنتني جمموعة من امل�صاعب يف ظل وجود 
حكومتني وم�رصفني مركزيني وتوا�صل ال�صطرابات 
ال�صيا�صية وت�صاعد ال�رصاع امل�صلح الداخلي وتنامي 
الإرهاب، اإ�صافة اإىل توا�صل امل�صكالت والعوائق اأمام 
عمل احلكومة اجلديدة التي مت ت�صكيلها ومازال اجلدل 
املتاأزم،  الو�صع  تركيبتها. ويف ظل هذا  يحوم حول 
النقدية  ال�صيولة  اأزمة  حل  الليبية  ال�صلطات  حتاول 
لتفادي الإفال�س عرب جملة من الإجراءات، حيث اأعلن 
املا�صي  الأ�صبوع  طرابل�س  يف  املركزي  امل�رصف 
العتمادات  لتغطية  دولر  مليار   2 مبلغ  ر�صد  عن 
خالل  فقط  والأدوي��ة  الأ�صا�صية  ال�صلع  يف  امل�صتندية 
الإع��الم  مدير  ال��ع��ول  ع�صام  مار�س.وك�صف  �صهر 
من  �صتكون  العتمادات  هذه  تغطية  اأن  بامل�رصف 
الدولر  توفري  تعذر  ب�صبب  اخلارج  يف  ليبيا  اأر�صدة 
داخل ليبيا نظرا للحظر الدويل املفرو�س عليها منذ 
�صنة 2013 بعد حادثة �رصقة البنك املركزي ب�رصت، 

مت  اإذا  تنتهي  اأن  ميكن  ال�صيولة  اأزم��ة  اأن  اإىل  م�صريا 
اإعادة اإيداع فقط ع�رصة باملائة من الأموال املتداولة 
خارج البنوك اإىل امل�صارف. واأ�صاف كذلك اأنه �صيتم 
تفعيل منظومة الدفع الإلكرتوين بالأ�صواق واملحالت 
بالدرا�صة  اخلا�صة  ال�رصيعة  احلوالت  خدمة  وكذلك 
من  وذل��ك  اخلا�صة  النفقة  على  باخلارج  والعالج 
خالل ال�صوابط والجراءات التي مت و�صعها من قبل 
امل�رصف املركزي، م�صريا اإىل اأن هذه الإجراءات من 
القادمة.  الأيام  الالزمة يف  ال�صيولة  اأن توفر  املمكن 
اأزمة  م�صكلة  حل  اأن  ر�صوان  �صعيد  يرى  املقابل  يف 
ال�صيولة تبداأ ب�رصورة الن�س على ا�صتقاللية امل�رصف 
املركزي من كل التجاذبات ال�صيا�صية ومنع الأطراف 
وو�صع  عمله  يف  التدخل  من  وامللي�صيات  ال�صيا�صية 
اخلرباء  دعوة  اإىل  اإ�صافة  الدولة،  اأم��وال  على  يدها 
وخارج  داخ��ل  من  الليبيني  وامل�رصفيني  املاليني 
الوطن والذين لديهم جتارب �صابقة يف اإدارة الأزمات 

ال�صوق  واإعادة  اإنقاذه  باإنقاذ ما ميكن  لهم  وال�صماح 
مبوؤ�ص�صات  املواطن  ثقة  واإع��ادة  توازنه  اإىل  الليبي 
كاهل  امل�صتمرة  ال�صيولة  اأزم���ة  واأن��ه��ك��ت  دول��ت��ه. 
ما  وهو  مرتباتهم  تاأخرت  الذين  الليبيني  املواطنني 
اأثر على ظروفهم املعي�صية وقدرتهم ال�رصائية، فمحمد 
امل�صالتي موظف ب�رصكة الكهرباء مل ي�صتلم راتبه منذ 
�صهر دي�صمرب املا�صي، مّما عّمق من معاناته وجعلته 
عاجزا عن توفري احلاجيات الأ�صا�صية لعائلته واأجربه 
على بيع بع�س من ممتلكاته اخلا�صة لت�صيري حياته 
ويف بع�س الأحيان يلجاأ اإىل القرتا�س من اأ�صدقائه 
اأو بع�س اأفراد عائلته. واأ�صاف اأنه اأ�صبح يعتمد على 
الكتفاء  خالل  من  الأ���رصة  داخ��ل  التق�صف  �صيا�صة 
اأ�صعارها،  ت�صاعفت  التي  فقط  الالزمة  املواد  ب�رصاء 
من  للحد  ج��دي��دة  ا�صتهالك  �صيا�صة  باتباع  وق��ام 
النقدية وا�صتالم  ال�صيولة  اإىل حني توفري  امل�صاريف 

مرتباته. 

طرابلس – متابعة

قانون النظام المالي الجديد ينعكس إيجابيا 
على أداء االقتصاد الكلي لدبي

النظام املايل حلكومة  اأن قانون  اأكدت دائرة املالية يف حكومة دبي 
ل�صيما  الكلية،  القت�صادية  ال�صيا�صات  اإدارة  حت�صني  اإىل  يهدف  دبي 
ال�صيا�صة املالية، ومبا ينعك�س ب�صكل ايجابي على اأداء القت�صاد الكلي 
يف المارة. واأو�صحت الدائرة التي تقوم بدور وزارة املالية، اأن النظام 
املوازنة  اإع��داد  بناء  عليها  يتم  التي  واملعايري  الأ�ص�س  ير�صخ  املايل 
العامة و�صياغتها وتنفيذها، ما ي�صاعد على تدعيم ال�صفافية وامل�صاءلة 
"القانون يرمي كذلك  الدائرة ان  ال�صليمة للمال العام. وقالت  والإدارة 
القانوين املحدد واملو�صح لدور اجلهات احلكومية  اإىل توفري الأ�صا�س 
عملية  مراحل  خمتلف  يف  الإم��ارة  يف  واخت�صا�صاتها  وم�صوؤولياتها 
املوازنة، ل�صيما ما يتعلق منها باملوا�صيع ذات الأهمية اخلا�صة على 
م�صتوى اإدارة ال�صوؤون املالية العامة، كاإدارة الدين العام وال�صمانات 
اتباعها  يتم  املايل  احلكومية، والقرتا�س، وو�صع معايري لالن�صباط 
عند �صياغة املوازنة وتنفيذها، ما ي�صاعد على احلد من املخاطر املالية 
املرتبطة باملوازنة. واأو�صح عبدالرحمن �صالح اآل �صالح، املدير العام 

متو�صط  التخطيط  منهجية  تتبنى  الدائرة  اأن  املالية  للدائرة 
الأجل للموازنة، م�صريا اإىل اأن قانون النظام املايل حلكومة 

دبي جاء ليعزز هذه املنهجية عرب تطبيق موازنة الربامج 
اإىل  اإ�صافة  الذكي،  امل��ايل  التخطيط  وبرنامج  والأداء 

لال�صتثمارات  الأجل  متو�صط  عمل  اإطار  و�صع  اإمكانية 
اآل  وق��ال  الإم��ارة.  يف  التنمية  وم�صاريع  احلكومية 

توجيه  على  حر�صت  الإم���ارة  ق��ي��ادة  ان  �صالح 
احلكومة، من خالل قانون النظام املايل اجلديد، 

نحو مواكبة التطورات امل�صتمرة دوليا يف جمال 
اإفراد  يف  جليا  ذلك  وظهر  العام،  املال  اإدارة 

احلكومية  للجهات  جديدة  خا�صة  ف�صول 
واجلهات  والإداري  املايل  ال�صتقالل  ذات 

والدين  احلكومية  وال�رصكات  امللحقة 
العام، ما يدعم توجه حكومة دبي نحو 

ال�صتدامة املالية والن�صباط املايل. 
اإعداد  عند  راعت  "الدائرة  اأن  واأك��د 

قانون النظام املايل جمموعة من 
اإدارة  اإطار  يف  الدولية  املعايري 

"لقد  واأ���ص��اف  العام".  امل��ال 
مبادئ  تطوير  على  حر�صنا 

اإدارة املال العام املتعارف 
عليها دوليا واملتمثلة يف 

وال�صتقرار  ال�صفافية 
واملرونة وامل�صوؤولية، 

ك����م����ا راع����ي����ن����ا 
القواعد  جمموعة 

ال���ت���ي ت�����ص��اع��د 
حتقيق  ع��ل��ى 

ال���ص��ت��ق��رار 
امل�����������ايل 

عالوة  وحت�صينه،  للحكومة  املايل  املركز  على  واحلفاظ  والقت�صادي 
على العمل لرت�صيخ ال�صتقرار القت�صادي واملايل يف الإمارة من خالل 
احلفاظ على م�صتويات مقبولة من الت�صخم والدين العام، وتطوير هيكل 
الإيرادات احلكومية مبا يلبي الحتياجات املالية احلالية وامل�صتقبلية، 
اخلدمات  بتقدمي  الهتمام  مع  ل��الإم��ارة،  التناف�صية  القدرة  ويعزز 
احلكومية ومرافق البنية التحتية، وفقا لأرقى املعايري الدولية، ف�صال 
ال�صرتاتيجية  دبي  خطة  اأهداف  لتحقيق  املالية  املتطلبات  تلبية  عن 
2021. ويرمي قانون النظام املايل اإىل رفع م�صتويات الكفاءة وتر�صيد 
الإنفاق احلكومي، مبا ميكن من تطوير اخلدمات العامة وخدمات البنية 
اأولوياته، مبا يتفق  التحتية، وتوجيه الإنفاق احلكومي واإعادة ترتيب 
الإي��رادات  حت�صيل  كفاءة  زي��ادة  عرب   ،2021 دبي  خطة  اأه��داف  مع 
امل�صتحقة،  احلكومية  الإي��رادات  جميع  حت�صيل  من  والتاأكد  احلكومية 
عالوة على و�صع دورة للموازنة العامة، ذات توقيتات وا�صحة وحمددة 
مع  وال�صفافية،  امل��ايل  الن�صباط  م�صتويات  من  ترفع  مب�صوؤوليات 
مراعاة القواعد العامة لإعداد املوازنة العامة وتقدمي ال�صتثناءات التي 

تدعم عن�رص املرونة وامل�صوؤولية احلكومية.

دبي – متابعة

المركزي المصري يقرر اختزال 
قيمة الدوالر

خروج بريطانيا من اليورو سيضر 
القطاع الصناعي

ق���رر ال��ب��ن��ك امل��رك��زي امل�����رصي اإخ��ت��زال 
واح��د  عطاء  اىل   3 م��ن  ال���دولر  ع��ط��اءات 
و�صتكون  ثالثاء  كل  طرحه  �صيتم  اأ�صبوعيا 
تقديرات  بح�صب  الأ�صبوعي  العطاء  قيمة 
دولر.  مليون   120 م�رصيني  م�رصفيني 
واأ�صدر البنك بيانا اأعلن فيه اأنه �صيتم طرح 
عطاء واحد اأ�صبوعيا كل يوم ثالثاء ال�صاعة 
يطرح  املركزي  البنك  وكان  �صباحا.   11
ثالثة عطاءات اأ�صبوعيا اأيام الأحد والثالثاء 

كل  يف  دولر  مليون   40 لبيع  واخلمي�س 
منها. وخف�صت م�رص قيمة اجلنيه الأ�صبوع 
نظام  اىل  �صتتحول  اأنها  واأعلنت  املا�صي 
لأ�صعار ال�رصف يت�صم بقدر اأكرب من املرونة 
وهو ما قال اقت�صاديون وم�رصفيون اإنه قد 
اإلغاء عطاءات  ي�صفر يف نهاية املطاف عن 
م�رص  وت��واج��ه  ال�����دولر.  لبيع  امل��رك��زي 
انتفا�صة  منذ  الدولرية  امل��وارد  يف  �صحا 
ال�صياح  عزوف  اإىل  اأدت  التي  يناير2011 
امل�صادر  من  وهم  الأجانب  وامل�صتثمرين 

الرئي�صية للعملة ال�صعبة.

ال�صناعات  احت���اد  اأج����راه  ت��ق��ري��ر  ق���ال 
�صدمة  �صتواجه  "بريطانيا  اإن  الربيطاين 
من  خروجها  حال  يف  خطرية  اقت�صادية 
الإحتاد الأوروبي". واأ�صار التقرير اإىل اأن " 
قرار خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي 
البالد  و�صيكلف  بالفعل  باهظًا  �صيكون 
مليون  ونحو  ا�صرتليني  مليار جنيه   100
 " اأن  تقريره  يف  الحت��اد  وظيفة".واأفاد 
الت�صويت على مغادرة  اأن  الدرا�صة وجدت 
تداعيات  له  �صيكون  الوروب���ي  الحت��اد 
�صلبية على ال�صنوات القادمة".وقال ماثيو 

الأعمال  ملجل�س  التنفيذى  املدير  اإليوت 
من اأجل بريطانيا ا�صم "�صوت للخروج"- 
وهى جماعة �صغط مت�صككة جتاه الحتاد 
" القت�صاد �صيوا�صل منوه  اإن  الأوروبى- 
بعد خروج بريطانيا من الحتاد الوروبي 
املديرة  التوظيف".وراأت  قطاع  وبالتايل 
الربيطاين،  ال�صناعات  لحت��اد  العامة 
بريطانيا  خروج   " اأن  فريبرين،  كارولني 
من الحتاد الأوروبي �صي�صكل �رصبة قوية 
والنمو  والوظائف  احلياة  م�صتوى  على 
القت�صادي يف البالد" واأ�صافت فريبرين 
هناك  �صيكون  الأح���وال  اأف�صل  "يف  اأن��ه 

�صدمة خطرية يف القت�صاد الربيطاين".

القاهرة – متابعة

لندن – متابعة

طهران – متابعة

فلوتا – متابعةفرانكفورت – متابعة

اسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
االسواق العالمية

مؤشرات 
االسواق العربية



 بع��د ان اعلن��ت احلكوم��ة االحتادي��ة ع��ن تنفي��ذ املب��ادرة 
ال�ص��ناعية من خال اط��اق قرو�ض من قبل البنك املركزي 
للم�صارف اخلا�صة من اجل دعم القطاع ال�صناعي اخلا�ض، 
ا�ص��تب�رش ال�ص��ناعيون ب��ان حتق��ق ه��ذه املب��ادرة اهدافها 
احلقيقي��ة الحي��اء ال�ص��ناعة الوطني��ة، اال انه يب��دو ان هذه 
املبادرة تذهب اىل غري م�ص��تحقيها من جتار ورجال اعمال 
بدال من ال�ص��ناعيني او العاطلني عن العمل بح�ص��ب عدد من 
ال�ص��ناعيني العراقي��ني، متهمني جهات متعددة بالت�ص��دي 
لهذه املبادرة وال�ص��عي لا�ص��تحواذ عليه��ا. وقال اخلبري يف 
ال�ص��وؤون ال�صناعية عبد احل�صن ال�صمري، انه ال توجد مبادرة 
�ص��ناعية حقيقي��ة على ار���ض الواقع، وان كل م��ا يقال يف 
االع��ام م��ن قبل امل�ص��وؤولني جم��رد اقوال م��ن دون افعال. 
وا�صاف ال�صمري يف حديث �صحفي ان هناك مبادرتني اعلن 
عنها ر�صميا من قبل احلكومة اال انهما مل تطبقا ب�صكل فعلي، 
منها قر�ض تريليون ون�ص��ف الرتيليون دينار من قبل البنك 
املركزي لقطاعات الزراعة وال�صناعة واال�صكان، وامل�رشوع 
االخ��ر دع��م ال�ص��ناعيني والعاطل��ني ع��ن العم��ل بقرو���ض 
مي���رشة مت اطاقه��ا البن��ك املرك��زي والبالغ��ة 5 تريلي��ون 

للم�ص��ارف اخلا�صة. وا�ص��ار اىل ان تلك القرو�ض مل 
ت�صل اىل م�ص��تحقيها وامنا هناك جهات 

الت�ص��دي  حت��اول  متع��ددة 
املب��ادرات  له��ذه 

واال�ص��تحواذ على القرو�ض، بالتايل فان امل�صارف مل متنح 
اأي �ص��ناعي او عاط��ل ع��ن العمل اي��ة مبلغ با�ص��تثناء الذي 
لدي��ه مع��ارف مع تل��ك امل�ص��ارف، باال�ص��افة اىل اطاقها 
اىل التجار ورجال االعمال ولي�ض ال�ص��ناعيني. واو�ص��ح ان 
احلكوم��ة عندم��ا اطلقت ه��ذه املب��ادرات مل ت�ص��ع ال�رشوط 
واالآلي��ات والتعليم��ات الازم��ة من اجل ان تك��ون القرو�ض 
مي�رشة، مبينا ان كل م�رشف يقوم بو�ص��ع ال�رشوط اخلا�صة 
به بحيث يجعل ال�صمانات معقدة وال احد ي�صتطيع احل�صول 
عل��ى تلك القرو���ض. ودعا البنك املركزي با�ص��دار تعليمات 
وا�ص��حة و�رشوط على امل�ص��ارف اخلا�ص��ة بخ�صو�ض هذه 

القرو�ض ل�صمان اي�صال تلك القرو�ض اىل م�صتحقيها.
 م��ن جهته��ا، �ص��ددت ع�ص��و جلن��ة االقت�ص��اد واال�ص��تثمار 
النيابية النائبة جنيبة جنيب على �رشورة ا�ص��دار تعليمات 
وا�ص��حة من قب��ل البنك املركزي تلزم امل�ص��ارف اخلا�ص��ة 

مبن��ح قرو���ض املب��ادرة ال�ص��ناعية اىل م�ص��تحقيها، 
مع حما�ص��بة املق�رشي��ن. وقالت جنيب يف 

بي��ان �ص��حفي ان��ه يج��ب الزام 
امل�ص��ارف اخلا�ص��ة 

مبن��ح 

القرو���ض ب�ص��كل مي�رش وب�ص��مانات مي�رشة اي�ص��ا ليت�ص��نى 
لل�ص��ناعي او �صاحب امل�رشوع احل�ص��ول على القر�ض وفق 
ال�رشوط والتعليمات ال�ص��ادرة ل�صمان اي�صال القرو�ض اىل 
م�ص��تحقيها. ا�ص��افت: يج��ب حما�ص��بة اجلهات الت��ي تعرقل 
تنفي��ذ ه��ذا امل���رشوع الوطن��ي وال��ذي م��ن �ص��اأنه ان يدعم 
القطاع ال�ص��ناعي اخلا�ض �صواء كان م�صارف او ا�صخا�ض. 
وكان��ت احلكوم��ة االحتادية ق��د اعلنت يف وقت �ص��ابق، عن 
اط��اق املبادرة ال�ص��ناعية بتمويل من البنك املركزي ملنح 

القرو���ض املي�رشة اىل ال�ص��ناعني عن طريق امل�ص��ارف 
اخلا�صة وب�صمانات �ص��هلة ومي�رشة من اجل 

دعم القط��اع اخلا�ض وال�ص��ناعة 
املحلية.
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انخف���ض �ص��عر الذه��ب العراق��ي االثنني 
)21 – اذار – 2016( للمثق��ال الواح��د 
عي��ار 21 اىل 194 ال��ف دين��ار بع��د ما 
كان 195 ي��وم ام�ض االحد، فيما و�ص��ل 
�ص��عر الذه��ب عي��ار 18 اىل 168 ال��ف. 
وح�صب االرقام الواردة من �صوق ال�صاغة 
يف العراق بلغ �ص��عر مثقال الذهب، عيار 
دين��ارا،   999 و  ال��ف   194 الي��وم   21
وعي��ار 18 بلغ �ص��عر مثقال��ه 167 الف 
و 142 دينارا. ويتعامل ال�ص��وق العراقي 
باملثق��ال ال��ذي يع��ادل 5 غرام��ات من 
الذهب. وبلغ �ص��عر الذه��ب عيار24، لهذا 

اليوم 222 الف و 856 دينار.  

االأمريكي��ة  اخلزان��ة  وزارة  �ص��لمت   
احلكوم��ة العراقي��ة قائم��ة ت�ص��م 156 
ا�ص��ما م��ن ال�صخ�ص��يات العراقي��ة الت��ي 
تب��واأت منا�ص��ب عليا وو�ص��طية تورطت 
بنه��ب املال الع��ام. وقال م�ص��در مطلع 
ل�)اجلورن��ال( ان رئي���ض ال��وزراء حيدر 
العب��ادي وج��ه بت�ص��كيل جلنة م�ص��رتكة 
ت�ص��م عددا من الع�ص��كريني ورجال امن 
من ذوي اخلربة الطويلة مهمتها مراقبة 
اأداء الدوائر الرقابية لك�ص��ف الل�ص��و�ض 
وا�صتح�ص��ال املوافقات بالقب�ض عليهم 
واحالتهم اىل الق�ص��اء. وا�صاف امل�صدر 
الذي ف�ص��ل عدم ذكر ا�ص��مه ان احلكومة 
م��ن  اأخ��رى  قوائ��م  بانتظ��ار  العراقي��ة 

اجلانب االأمريكي.

ك�صف مدير اعام �رشكة غاز الب�رشة 
�صعان الدراجي، عن تفا�صيل �صحنة 
الغ��از االوىل املق��رر ت�ص��ديرها اىل 
اخلارج. وذكر الدراجي ان "ال�ص��حنة 
تبل��غ 10 االف مرت مكعب و�صت�ص��در 
اىل دول جمل�ض التع��اون اخلليجي". 
واع��رب ع��ن امل��ه "ب��ان تك��ون هذه 
الغ��از  ال�ص��تثمار  ب��ادرة  اخلط��وة 
نغط��ي،  "نح��ن  مبين��ا  وت�ص��ديره، 
%70 من احلاجة املحلية، من غاز 
الطب��خ ومتكنا م��ن ا�ص��تثمار 30% 
امل�ص��احب  املح��روق  الغ��از  م��ن 
لعملية ا�صتخراج النفط وح�صلنا على 
�ص��هادة دولة بهذا ال�ص��اأن، من البنك 
الدويل هذه جميعها اجنازات ت�ص��ب 

مب�صلحة ال�رشكة". 

لتنفيذ المشاريع االستثمارية

العراق يسعى لتشريع قانون لبناء مدينة اقتصادية

القطاع الخاص

خبراء: جهات تتصدى للمبادرة الصناعية وتحاول االستحواذ عليها

 م��ن بن��اء مين��اء كب��ري اإىل بن��اء مدين��ة 
اقت�صادية متكاملة �صتكون وارداتها االأعلى 
بعد القطاع النفطي. واأ�صاف االعرجي على 
هام�ض ور�صة حت�ص��ريية ملوؤمتر ا�صتثماري 
للم���رشوع، اأن الكث��ري م��ن ال���رشكات تقدم 
بعرو���ض جي��دة ال�ص��تثمار ه��ذا امل���رشوع 
ال��ذي �ص��ينفذ ب�ص��يغة ال�رشاك��ة الثاثية ما 
بني احلكومة وم�ص��اهمني وال�رشكة املنفذة 
التي �صتلتزم تاأمني 85 يف املئة من الكلفة 
االإجمالية للم���رشوع، وكذلك عرب ائتافات 
ما ب��ني ال���رشكات. وت�ص��عى جه��ات نافذة 
اإىل تاأ�ص��ي�ض �رشك��ة الب�رشة القاب�ص��ة التي 
�ص��تملك 51 يف املئ��ة م��ن م���رشوع مين��اء 
الفاو. واكت�ص��ب امل���رشوع اأهمي��ة متزايدة، 
ب�صبب �ص��عوبة نقل االإمدادات براً من الدول 
املج��اورة واإليه��ا نتيج��ة �ص��يطرة تنظي��م 
داع���ض االرهابي على م�ص��احات كبرية من 
�ص��مال الباد وغربها. واأو�صح االأعرجي اأن 
التعدي��ات االأخرية على قانون اال�ص��تثمار 
ودخوله��ا حي��ز التنفيذ، منحت �ص��احيات 
اأو�صع واأكرب للم�ص��تثمرين العرب واالأجانب، 
وذلل��ت العقبات الت��ي كانت تعرق��ل عملية 
االأرا�ص��ي  كتمل��ك  امل�ص��تثمرين،  دخ��ول 
والتحكيم الدويل. واأ�ص��ار اإىل اأن عدم القدرة 
على متويل الكثري من امل�ص��اريع و�ّصع نطاق 
اخلريطة اال�صتثمارية، فهناك م�صاريع كربى 
�صتعر�ض لا�صتثمار اإىل جانب وجود اأخرى 
قيمته��ا 5 باي��ني دوالر �ص��تنفذ م��ن طريق 
الدف��ع االآجل خ��ال العام احلايل. واأو�ص��ح 
رئي�ض جلنة االقت�صاد واال�ص��تثمار النيابية 
جواد البوالين، اأن اللجنة حر�ص��ت على رفع 
تو�ص��يات اإىل احلكومة يف �صاأن ميناء الفاو 
الكبري وجرى ت�ص��كيل جلنة م�ص��رتكة عقدت 
ووزارة  الربمل��ان  داخ��ل  ع��دة  اجتماع��ات 
النقل مب�ص��اركة القطاع اخلا�ض، وو�ص��عت 
ال��دويل  املوؤمت��ر  لعق��د  االأخ��رية  اللم�ص��ات 
اال�ص��تثماري يف حمافظ��ة الب���رشة وحتديد 

ال�رشكات العاملية التي �صت�ص��رتك يف تقدمي 
العرو�ض. وقال البوالين، يف حديث �صحفي 
، اإن 15 يف املئ��ة من اأ�ص��هم م�رشوع ميناء 
الف��او �ص��تطرح لاكتت��اب ملدة �ص��هر كامل 
عل��ى الراغبني م��ن اأهايل الب���رشة وبعدها 
�ص��تطرح لاكتت��اب الع��ام يف بغ��داد، كم��ا 
�صتخ�ص���ض 90 يف املئة م��ن الوظائف يف 
هذا امل�رشوع الأهايل املدينة اأي�ص��ًا. واأ�ص��ار 
اإىل اأن املعنيني وج��دوا اأن عائدات م�رشوع 
ترافق��ه  مل  م��ا  حم��دودة  �ص��تكون  املين��اء 
م�ص��اريع اأخرى، لذلك �ص��يتم اإع��داد م�رشوع 
قان��ون للمدينة االقت�ص��ادية التي تت�ص��من 
بناء حمطات �ص��كك حديد تنطلق من امليناء 
باجت��اه تركيا ثم اأوروبا، و�صل�ص��لة من�ص��اآت 

خدماتية واإ�ص��كانية وطرق وم�صارف وبنى 
حتتية متكاملة ينفذ معظمها عرب اال�صتثمار 
املبا���رش. وق��ال مدي��ر م�رشوع مين��اء الفاو 
الكب��ري اأ�ص��عد عب��د الرحيم را�ص��د، اإن خمطط 
بناء امليناء و�ص��ل اإىل مرحلة طرح م�صاريع 
البنية التحتي��ة البحرية، التي ت�ص��ل كلفتها 
اإىل نح��و ملي��اري دوالر، م�ص��رياً اإىل خف���ض 
الكلف��ة الكلية من 4.3 ملي��ار اإىل 2.5 مليار 
بهدف ت�ص��جيع ال�رشكات عل��ى التقدمي للفوز 
بامل�رشوع. وتابع كان يفرت�ض اإنهاء مرحلة 
البن��ى التحتي��ة ع��ام 2013 لكنه��ا تاأجلت 
ب�ص��بب التمويل وناأم��ل حالي��ًا بانتهاء هذه 
العراقي��ل ع��رب اإيج��اد م�ص��ادر متوي��ل م��ن 
القط��اع اخلا���ض وبيع االأ�ص��هم. واأو�ص��حت 

م�ص��ادر اأن امل�صوؤولني العراقيني ي�صعون اإىل 
اإيج��اد �رشيك دويل بح�ص��ة 49 يف املئة من 
االأ�ص��هم يتوىل تنفيذ العمل االإن�ص��ائي. وقال 
مدي��ر امل���رشوع اإن املرحل��ة االأوىل تق�ص��ي 
ببناء �ص��تة اأر�صفة، خم�ص��ة للحاويات ونقل 
امل���رشوع  مق��دور  يف  و�ص��يكون  الب�ص��ائع 
التعام��ل م��ع نح��و ملي��وين حاوي��ة �ص��نويًا. 
واأو�ص��ح اأن موق��ع املين��اء يكف��ي لبناء 80 
ر�صيفًا، لكن نق�ض التمويل يجعل خيار طرح 
اأ�ص��هم امل���رشوع لاكتتاب اأف�ص��ل اخليارات 
املتاحة. واأكد عبد الرحيم اأن احلكومة اأنفقت 
نحو 900 ملي��ون دوالر على امل�رشوع حتى 
االآن لبن��اء كا���رش االأمواج، وطال��ب بت�رشيع 

اإجراءات التنفيذ وتقدمي اأف�صل احللول.

 �أعلن رئي�س هيئة 
�ال�ستثمار �لعر�قية 

�سامي �الأعرجي، �أن 
حمادثات و��سعة 

�أجريت �أخريً� بني 
�ل�سلطتني �لتنفيذية 
و�لت�سريعية �نتهت 

باالتفاق على تعديل 
م�سروع �لفاو

بغداد ــ علي كريم أذهيب

بغداد ـــ خاص

المــواد

المــواد

الغذائية

االنشائية

رز كيلو غرام  

حمص كيلو غرام

فاصولياء يابسة كيلو غرام

لوبياء كيلو غرام

عدس كيلو غرام

سكر كيلو غرام

معجون طماطه 830غرام

شاي ليبتون 450 غرام

شاي حصه كيلو غرام

زيت مستوردلتر واحد

طبقه بيض مستورد

حديد تسليح مستورد 
لكافة القياسات

حديد تسليح مستورد 
قياس 12  ملم

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم

حديد زاوية مستورد 
قياس دون 50 ملم

حديد زاوية عراقي  
قياس كافة القياسات

حديد راسطه كافة 
القياسات مستورد

حديد ساقية عراقي

سيت حمام ابيض 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام ملون 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام مشجر 
موديل انتيك /تركي

ابواب جاهزه داخليه

ابواب جاهزه خارجية 
مختلفة المناشئ

طخم حمام اردني /
موديل سان ريمو

طخم حمام اردني / 
ابيض وملون  ايكو

طخم حمام تركي 
)نارين ( بدون بانيو

طخم خالطات كامل  
موديل لونا

خالطات مغسله 
جسري لبناني

خالط سنك لبناني

خالط بانيو عمودي 
لبناني 

سيراميك ارضيات 
زنوبيا

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

سيت

سيت

سيت

عدد

عدد

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم 

م 2

1000
1400
1000
750
250
1500
2500
3250
2500
2250
5000

450000

450000

450000

470000

500000

250000

500000

500000

155000

160000

170000

70000

150000

25000

200000

250000

50000

15000

10000

20000

4000

حركة 
الطائرات

IA132IRA3415FZ215 IA908TK842IA964 IA474MHK130IA164 IA124IA946QR444

09:3009:1512:00 16:3016:0015:00 16:0014:4010:50 09:0410.3011.00
13:3011.109.50 15.0013:3514.00 15.3010.3019:00 16.0014.3010.00

دبيطهرانبيروت سليمانيةاسطنبولاربيل عماناربيلكوااللمبور دوحةاربيلدبي

الرحلة 

المدينة

وقت المغادرة

وقت القدوم
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