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      المستقبل العراقي / خاص

كش�فت عضو ف�ي البرلمان, أم�س األربعاء, ع�ن ان ثمن الصوت 
الواح�د ف�ي مجلس الن�واب للتصوي�ت على محاس�بة االمي�ن العام 
لمنظمة ب�در هادي العام�ري, وصل الى 100 ال�ف دوالر, و250 الف 
دوالر لرئي�س الكتل�ة, وفيم�ا بينت ان ه�ذه االموال تات�ي من قطر, 
اش�ارت الى ان البعض تسلم حصته مسبقا واعلن في وسائل االعالم 

بانه مع معاقبة العامري.
وقال�ت النائبة, التي رفضت الكش�ف عن هويتها, ان »ثمن الصوت 
البرلماني الواحد للتصويت على محاسبة أمين عام منظمة بدر هادي 
العام�ري في في مجل�س النواب وصلت الى 100 الف دوالر بالنس�بة 
للنائ�ب و250 ال�ف دوالر بالنس�بة لرئيس الكتلة النيابي�ة«, مبينة ان 
»ه�ذه االم�وال تاتي من قط�ر مباش�رة وهنالك مثلها فيم�ا لو اتخذ 
مجل�س النواب اي قرار يخص تواجد قائد فيلق القدس اإليراني اللواء 

قاسم سليماني«.
ولفت�ت النائبة ف�ي حديث ل�«المس�تقبل العراق�ي«, ان« العامري 
وس�ليماني باتا يرعبان الدواعش ومن يسندهم من اعداء الله وخونة 
الع�راق, الذي�ن ادخل�وا الدواعش الى البل�د ومكنوهم م�ن اعراضهم 
واراضيهم«.واش�ارت ال�ى ان »البعض تس�لم حصته مس�بقا واعلن 
موقفه عبر الفضائيات وعبر وس�ائل االعالم االخرى وطالب رس�ميا 
رئي�س مجلس النواب بان يصار الى اتخاذ قرار بحق العامري«, نافية 
ان يكون هنالك طلب بمحاسبة العامري, وان الترويج للموضوع انما 
هو كذب وافتراء النهم يتنقلون من تخبط الى اخر كما يفعل اسيادهم 
في الخليج واسرائيل وتركيا«.ويقود العامري فصائل الحشد الشعببي 
ف�ي المعارك م�ع »داعش«, حيث تمكن من اس�تعادة الس�يطرة على 
العدي�د من المناطق الت�ي كانت تمثل مركز تجم�ع االرهابيين ومنها 
جرف الصخر وامرلي والمقدادية وتكريت وديالى,لكن نجاحه بقيادة 
المعارك حركت بعض النواب للمطالبة بمحاس�بته على انه لم يحضر 

جلسات المجلس. 

قطر تدفع 100 ألف دوالر لكل نائب يصوت عىل حماسبة العامري
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أبدت مصادر دبلوماس�ية استيائها 
من حرمان وزيرة الخارجية السويدية 
مارغوت فالستروم من القاء كلمة لها 
في االجتماع الوزاري العربي الذي عقد 
في القاه�رة, االثني�ن الماضي, وفيما 
اش�ارت الى ان هذا القرار »السعودي- 
االس�رائيلي« جاء كعقوب�ة العترافها 
بالدول�ة الفس�طينية وانتقادها لملف 

حقوق االنسان في السعودية.
»الجامع�ة  ان  المص�ادر  وذك�رت 
العربية رفضت استقبال وزيرة خارجية 

السويد بعد ان اعترضت السعودية على 
حضورها بسبب انتقادها لملف حقوق 
االنس�ان في الس�عودية ف�ي البرلمان 
الس�ويدي قبل عدة ايام وقد اثار القرار 
اس�تياء ل�دى ممثلي العديد م�ن الدول 
العربية«.واشارت الى ان »الرفض الذي 
تعرضت له وزيرة الخارجية السويدية 
-اس�رائيلي  »س�عودي  بتنس�يق  ت�م 
» واس�ناد خليج�ي لمعاقب�ة الس�ويد 
لموقفها الداعم للقضية الفلسطينية«.

وأكدت وزيرة الخارجية الس�ويدية 
تصري�ح  ف�ي  فالس�تروم  مارغ�وت 
صحفي أنها »اضطرت، تحت ضغط من 

السعودية، إللغاء خطاب كان يفترض 
أن تلقيه أمام جامعة الدول العربية في 

القاهرة«.
وانطلق�ت االثني�ن الماض�ي أعمال 
الدورة العادية ال�143 لمجلس جامعة 
ال�دول العربي�ة عل�ى مس�توى وزراء 
الخارجي�ة ف�ي القاهرة، وذل�ك لبحث 

القضايا العربية .
يش�ار ال�ى ان الس�ويد ق�د اعلن�ت 
العام الماضي رس�ميا اعترافها بدولة 
فلس�طين، وقد وصف الفلس�طينيون 
الق�رار بالتاريخي, في حي�ن نددت به 

إسرائيل ووصفته ب�«المؤسف«.

قرار »سعودي صهيوين« يبعد وزيرة خارجية 
السويد عن اجلامعة العربية 

العترافها بالدولة الفلسطينية وانتقادها حقوق االنسان في الرياض
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بغداد عاصمة وليست جارية!
    التحليل السياسي /غانم عريبي

تربطنلا بالثلورة االسلامية في 
ايران عاقلة تاريخيلة وعلى مذبح 
تلك العاقة قدمنا عشرات االالف من 
القرابين فداًء لامام الخميني وثورته 
والشليعي  االخاقلي  ومشلروعه 
واالممي والسياسلي االسامي ولم 
يقلدم شلعب عربلي او مسللم فلي 
الدنيلا مثل ماقلدم العراقيلون على 
هذا النهج اليماننا ان االمام والثورة 
وحلم اقاملة الدولة االسلامية هي 
القواعلد المحوريلة التلي نسلتلهم 
منهلا اسلتعادة االسلام واحكامله 

وحضارته القيمية الغابرة.
سلتبقى الثلورة االسلامية في 
نفلس كل داعيلة لاسلام ومحلب 
مثلل  الخمينلي  واالملام  للثلورة 
الشليوعية في نفس كل شيوعي او 
ماركسلي ضميلرا حيلا ومشلروعا 
قابا للتالق واالبداع والتنوع والغنى 
ومصلدرا ملن مصلادر االسلتلهام 
الخميني  االنساني وسليبقى االمام 
الرسلولية االكثر اشراقا  الشخصية 
وقدسلية واحتراما واسلتلهاما في 

دنيا الحركة االسامية.
لقد عشت جانبا مهما من تجربة 
الثلورة فلي طهلران وفي سلنوات 
الجملر والحلرب والحصلار الدولي 
مسلتوى  ورأيلت  عليهلا  والغربلي 
الوعي الوطني عنلد االيرانيين وهم 
يقفون الى جانب قيادتهم ويتصدون 
العتى حرب فرضتها القوى الكبرى 
بواسطة صدام حسلين ورأيت كيف 
يتجلاوز االيرانيلون ازملة احتلال 
االراضلي االيرانية بظاهلرة التعبئة 
فملا  الثلوري  والحلرس  الشلعبية 
اشلبه الليلة بالبارحة بين التجربتين 
العراقيلة وااليرانيلة حيلث يصنلع 
العراقيون بالحشد الشعبي ماصنعه 

التصلدي  فلي  االيرانيلون 
للظاهرة الداعشلية البعثية 

االولى عام 1980.
المجاهديلن  رأيلت 
يقفلون  وهلم  العراقييلن 
اللى جانب الثلورة واالمام 
والقيادة االسلامية ممثلة 
ورفسلنجاني  بالخامنئلي 
والشهيدين رجائي وباهنر 
نقلدم  كنلا  قلتنلا  وعللى 
الشهداء في جبهات القتال 
وتركنا اكثر من شلهيد في 
االرض الحلرام وللم ندفن 
الكثيلر ملن شلهدائنا كما 
دفنلا عشلرات بلل مئلات 
الشلهداء فلي قم ومشلهد 

ومدينة االهواز االيرانية.
كنلا نقاتلل اهلنلا ملن 
ونواجله  الثلورة  اجلل 
ابنلاء عمومتنلا في سلبيل 
القيلم الفكريلة والروحية 
االسلس  ومنظوملة 
االسلامية التلي تجسلدت 
االيراني  االسامي  بالحدث 
لامام  التاريخية  والعلودة 

من نوفل لوشلاتو الى طهلران وقد 
هبلط فلي مطلار مهرابلاد وكانله 
يهبط ملن السلماء ولم نكلن نبالي 
ان وقعنلا على الملوت او وقع علينا 
اذ امام حدث الثلورة وجالة قدرها 
ومعيارهلا القيمي الكبيلر كنا نرى 
الكون كونا اخلر والقيم قيما اخرى 

وكنا واالمام في خندق واحد.
ان االمام الخميني هو الذي كرس 
في نفوسلنا القتال ملن اجل الوطن 
والسليادة الوطنيلة واالصلرار على 
اسلقاط الدكتاتورية من اجل اقامة 
حكلم االسلام في العلراق ليس من 
اجل ان يكون العراق جارية لطهران 
او حديقلة خلفية للمصالح االيرانية 

بل من اجل استعادة الدور المحوري 
للعراق في المنطقة العربية بالتكامل 
ملع بقيلة حلركات التحلرر والدول 
الحرة المستقلة الداء الدور المأمول 
لله فلي المسلألة العربيلة والدولية 
واالقليميلة تماما كما كان يدعو الى 
التظاهر من اجل يوم القدس العالمي 
في اخر جمعة ملن رمضان المبارك 
وهلي عمليلة او خطوة اليسلتهدف 
االمام منها نقلل القدس الى طهران 
بلل تحرير القدس وعلودة النازحين 

الفلسطينيين والاجئين اليها.
ان عظمة الثورة تكمن في عظمة 
الشخصية المحورية واالستراتيجية 
التي تقف خلفهلا، واالمام الخميني 
كان الرجلل الذي اسلتاهل منا االف 

الشلهداء والتضحية بكل شليء من 
اجلل المشلروع والرؤية والرسلالة 
التي نسلجها بابداننلا وارواحنا كما 
الحسلينية  النسلاج عباءتله  نسلج 
العلوية ووطأ بها ايوان كسلرى في 
اعتلى قصور الشلاه وفضلل بهذه 

كان  بيلت  فلي  يعيلش  ان  العبلاءة 
يدفع اجاره الشلهري بحسينية في 

جمران.
ملن غيلر المنطقلي بعلد ذلك ان 
الجمهورية  ينبري مستشلار رئيس 
يونسلي  عللي  السليد  ايلران  فلي 
ويتحلدث بلغلة غريبة يصنلف فيها 
بغلداد بوصفهلا مدينلة ايرانية في 
والثلورة  االملام  يرفضله  تدخلل 
والقيلادات الثورية العاقلة في نظام 

الجمهورية.
الخارجيلة  اسلتنكرت  هكلذا 
العراقية التي يقودها الوزير ابراهيم 
الجعفلري كام المستشلار االيراني 
وعلدت االملر تدخلا واضحلا فلي 
الشلؤون الداخليلة العراقيلة وهلو 

ما لم تسلمح بله المعايير 
الن  العراقيلة  الدسلتورية 
العراق بلد يتمتع بسليادته 
اراضيله  عللى  الكامللة 
يلؤذي  بالمثلل  والقلول 
والمزاج  السياسية  الذائقة 
فلي  الشلعبي  الوطنلي 

طهران.
عللي  ورط  اللذي  ملن 
اللى  ودفعله  يونسلي 
ان  ملع  االنلف  التصريلح 
الرجلل يعلرف ان الشليخ 
رجلل  روحانلي  حسلن 
فلي  ويفهلم  اسلتراتيجي 
الدوللة واالدارة واالصلول 
الدوليلة ويفهلم المسلألة 
العراقية وبيئتها السياسية 
والتحلوالت  والفكريلة 
التلي تجري فيهلا وحولها 
ملع انني واثلق ان خطأ ما 
حصلل ودفلع الرجلل الى 
هذا التصريح وهي رسلالة 
موجهلة اللى االخلوة في 
ايلران الى ضلرورة توخي 
الدقلة خصوصا فلي هذه 

المرحلة في اطاق التصريحات!.
يونسلي واخرون في السياسلة 
االيرانية يعرفون حماسة العراقيين 
فلي اللذود علن بلدهلم وانلا اعجب 
فعلا من تصريلح الرجل فلي وقت 
يتاهب العراقيون وحشدهم الشعبي 
باالنتصارات التي تحققت في مختلف 
قواطلع جبهلة القتلال ضلد داعش 
الدخول الى تكريت وتحرير الموصل 
وبقية المناطلق العراقية المغتصبة 
اذ الاحلد ينكلر تلك الحماسلة وحب 
العراقييلن لبلدهلم واصرارهم على 
رفع العلم العراقلي على كل منطقة 
وقريلة ورابيلة يحررونهلا فكيلف 
يقبلون ليونسلي تحويل العراق الى 

عاصمة ايرانية؟!.
ان ما يحكمنلا مع ايران اصرارنا 
عللى بنلاء النظلام الوطنلي العادل 
فلي العلراق كملا قاتلنا اللى جانب 
الثورة االسلامية من اجل استكمال 
مسليرة االمام التلي بدأهلا بالثورة 
على الشلاه لبناء النظام االسلامي 
وتحويل طهلران قبللة للمحرومين 
والمسلتضعفين واالحلرار والثلوار 

في العالم.
االملام هو اللذي الهمنلا العاقة 
الوطنيلة  بالسليادة  الموضوعيلة 
وان يكلون بلدنلا قويلا ومتماسلكا 
وقادرا على مواجهة كافة التحديات 
السياسلية  والمشلاكل  واالزملات 
ويحقلق  واالمنيلة  واالقتصاديلة 
االنجلاز االعظم عبلر بنلاء تجربته 

الوطنية.
ان  يلدرك  ان  يونسلي  عللى 
الثورة االسلامية ثورتنلا والتجربة 
اول  والعلراق  تجربتنلا  االسلامية 
الشعوب التي قدمت الغالي والنفيس 
ملن اجلها وليس ملن الائق تخريب 
العاقلة بتصريح غريلب العاقة له 

بالتصريحات!.
الخمينلي  االملام  قاتلل  لقلد 
دكتاتوريلة صلدام والبعلث القومي 
في العراق من اجلل دعم المعارضة 
العراقيلة بتخليلص بغلداد من عهد 
السليدات  عصلر  اللى  الجلواري 
المحترمات وفعل كل ماباستطاعته 
وتجلرع السلم حين وقلع على قرار 
االيرانيلة  العراقيلة  الحلرب  انهلاء 
وليلس من المنطقلي ان يعود نفس 
النظلام اللذي رباه االملام الخميني 
على احترام سيادات الدول المستقلة 
الى االسلاءة المقصودة بتصريحات 
التجلارب  تملس سليادة  وكراملة 
العظيملة فلي الدنيلا مثلل التجربة 

العراقية.

قاتل اإلمام الخميني 
دكتاتورية صدام في العراق 

من أجل دعم المعارضة 
العراقية بتخليص بغداد من 

عهد الجواري

العامري: سننترص.. ومن يعلق آماله بالتحالف الدويل لتحرير العراق فهو يعلقها برساب
      بغداد / المستقبل العراقي

قال االمين العام لمنظمة بدر القائد 
في الحشلد الشلعبي هلادي العامري، 
أملس االربعلاء، إن العلراق يسلتطيع 
بالتحاللف  االسلتعانة  دون  االنتصلار 
الدوللي الذي تقلوده الواليات المتحدة 
األمريكية، الفتا إللى أن من يعلق آماله 
بالتحاللف لتحرير العلراق، يعلق آماله 
بسلراب.وأضاف العامري فلي مقابلة 
أنله  العربيلة   /CNN/ معله  اجرتهلا 
»يتواجلد معنلا مستشلارون إيرانيون 
نفتخلر بهلم ونشلكرهم كثيلرا عللى 
مشلاركتهم وقفتنا وإيران لديها خبرة 
ال يملكهلا أحد فلي العالم فيملا يتعلق 

بموضوع مكافحة اإلرهاب«.
يشلار إلى أن قوات الحشلد الشعبي 
التلي تكونلت بنلاء عللى فتلوى ملن 

المرجعيلة الدينيلة العليلا فلي العراق 
سلاهمت في تحرير عدد ملن المناطق 
التي كان يسليطر عليها الدواعش، مثل 
ناحية آمرلي وقضلاء بيجي في صاح 
الدين وجرف الصخر فلي بابل، إضافة 
إلى معلارك متفرقة فلي ديالى وبغداد 

وكركوك وغيرها.
يذكلر أن القلوات االمنيلة العراقية 
تخلوض معلارك طاحنة منلذ اكثر من 
ثمانيلة اشلهر ضلد عصابلات داعلش 
اإلرهابية وبعض التنظيمات المتشددة 
كبيلرة  خسلائر  وكبدتهلم  األخلرى 
بمعاونلة العشلائر والحشلد الشلعبي 
وتمكنلت ملن تحريلر مناطلق علدة، 
خصوصا بعد أن دخللت طائرات أم 35 
والسليخوي الخدمة بالجيش العراقي، 
وسليما بعد ان هلددت تللك المجاميع 

االمن واالقتصاد معا.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنلت السللطة القضائية 
االتحاديلة عن معدالت حسلم 
أملام  المعروضلة  الدعلاوى 
محكملة النزاهة في الرصافة 
العشلر  السلنوات  خلال 
إصلدار  مؤكلدة  الماضيلة، 
)263( حكملاً بإدانة متهمين 
بين درجلة وزيلر ومدير عام 
في تللك المدة.وقلال القاضي 
عبد السلتار بيرقدار المتحدث 
القضائية  للسللطة  الرسلمي 
االتحاديلة إن »علدد القضايلا 

المفتوحة بحلق الوزراء ومن 
 209 إللى  وصلل  بدرجتهلم 
دعاوى منذ 2004 وحتى نهاية 
2014«.وأضلاف بيرقلدار أنه 
»خال هذه الفتلرة تم إصدار 
21 حكم إدانلة لمتهمين ممن 
هم بدرجة وزير«، مشليرا إلى 
»إصدار 24 حكملا باإلفراج«.

وفيملا أكلد أنه »أحيللت 112 
دعوى إللى محاكم الموضوع 
)الجنلح والجنايلات(«، لفلت 
تخلص  قضيلة   39« أن  إللى 
هلذه الشلريحة ملا زالت قيد 
التحقيق«.وأوضح بيرقدار أن 

»1080 قضيلة ُحّركلت بحلق 
متهمين ممن هم بدرجة مدير 
علام فما فلوق خلال الفترة 
ذاتهلا«، وفيملا ذكر إنله »تم 
إصلدار 242 حكملا باإلدانة«، 
بّيلن أن »88 حكملا آخر صدر 
إن  قائلًا  باإلفراج«.وأكملل 
»بعض المتهمين لديهم قضايا 
عدة وصدر بهم أكثر من حكم«، 
مشددا على أن »هذه القرارات 
التي أصدرتها محكمة النزاهة 
اسلتئناف  لرئاسلة  التابعلة 
بغلداد/ الرصافلة االتحاديلة 

جاءت وفق القانون«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أفلاد مصلدر محللي فلي 
محافظة نينوى، الثاثاء، بأن 
تنظيلم »داعش« حلذر أهالي 
الموصل عبر مكبرات الصوت 
من مغادرة المدينة، فيما هدد 
باعتبلار ملن ينلوي الخروج 
»مرتدا« ومصادرة ممتلكاته.

وقال المصدر إن »سيارات 
تابعة لداعش تجولت في أحياء 
مدينة الموصل وحذرت أهالي 
المدينة عبلر مكبرات الصوت 
ملن مغادرتهلا«، موضحا أن 
»المنادين أبلغوا األهالي أن كل 
من يغلادر الموصل فهو مرتد 

وسليصادر بيتله وأماكله«.
وأضلاف المصدر اللذي طلب 
علدم الكشلف عن اسلمه، أن 
»تحذيلرات مماثللة انطلقلت 
أيضا عبر مكبرات الصوت من 
المساجد«. يشار إلى أن أجزاء 
كبيلرة ملن محافظلة نينوى 

شلمال العلراق تخضلع منلذ 
حزيران الماضي إلى سليطرة 
شلبه تاملة ملن قبلل تنظيم 
»داعلش« وتشلهد المحافظة 
منذ ذلك الوقت عمليات إعدام 
إنسلانية  وأوضاعا  جماعيلة 

وأمنية صعبة.

القضــاء : 263 حكــم إدانـة ملتهميــن
 بني وزير ومدير عام خالل 10 سنوات

»داعش« حيبس أهايل املوصل: من خيرج 
من املدينة »مرتد«

البوسنة تتربع بـ 500 طن من الذخرية للعراق

»داعش« هيدم مسجد اإلمام إبراهيم غريب املوصل

       بغداد / المستقبل العراقي

استخرجت دائرة الشلؤون االنسانية 
التابعة لوزارة حقوق االنسلان رفات 41 

ضحية للحرب العراقية االيرانية.
وذكر بيان للوزارة، تلقت »المستقبل 
العراقي«، نسخة منه ان »عمليات الحفر 
المشلترك ملع الجانب االيرانلي الجارية 
فلي محافظة البصلرة الفلاو، المملحة، 
المعامر، وجزر مجنلون النفطية للفترة 

منذ التاسلع من شلباط الماضي ولغاية 
26 من الشهر ذاته اسفرت عن استخراج 
رفلات 41 شلخصا ملن ضحايلا الحرب 

العراقية االيرانية«.
وأضلاف أن »من بين الرفلات التي تم 
استخراجها رفات شلخص عراقي واحد 
معلوم الهوية، فيما استخرج رفات و40 
إيرانيلا بضمنهلا 21 معلوملي الهوية«، 
مشليرا الى انه »تم ايداع رفات االيرانيين 
للدى شلعبة اسلتام وتسلليم الشلهداء 

فلي الزبيلر تمهيلدا لتسلليمها للجانلب 
االيراني«.

وتابلع البيان ان »فريلق العمل اجرى 
كذلك عملية استطاع لجزيرة ام الرصاص 

تمهيدا لبدء أعمال الحفر فيها«.
وكانت وزارة حقوق االنسلان اعلنت 
في 26 من شلباط الماضي عن استخراج 
رفلات  46 ضحيلة ملن ضحايلا الحرب 
العراقيلة االيرانيلة، فلي مقبلرة حطين 

بمحافظة ميسان.

      بغداد / المستقبل العراقي

كشلف مسلؤول في وزارة 
أملس  البوسلنية،  الدفلاع 
بلاده  تبلرع  علن  االربعلاء، 
الذخيلرة  ملن  طلن  بلل500 
الىالعراق كمساعدات لمحاربة 

تنظيم »داعش«.
ونقللت وكاللة الصحافلة 
المسلؤول  علن  الفرنسلية 

قوله، إن »جمهورية البوسلنة 
تبرعلت اللى العلراق بلل 500 
طن من الذخيرة الحية لغرض 
مسلاعدة القوات العراقية في 

قتال داعش«.
واضلاف المسلؤل الذي لم 
تذكر الوكالة الفرنسية اسمه، 
»اننا بذلك نسلهم في مكافحة 
االرهابلي«،  داعلش  تنظيلم 
الثاث  أن »الرئاسلات  مضيفا 

في البوسنة وافقت على طلب 
االنضمام  المتحلدة  الواليلات 

الى التحالف الدولي«.
»الذخائلر  أن  اللى  ولفلت 
جلزء ملن حواللي 1600 طن 
ملن االسللحة والذخيلرة من 
مخلفلات الحلرب العرقية في 
البوسلنة بيلن اعلوام 1992-

1995 والتلي كانت السللطات 
اما تدميرها  البوسلنية تعتزم 

او التبرع بهلا والتخلص منها 
نهائيا عام 2020 ».

وكانت البوسلنة قد سلمت 
60 مدفعلا من عيلار 120 ملم 
الى افغانسلتان وتلقت طلبات 
ملن اوكرانيا بهلذا الخصوص 
لكنها لم تقلم بتصديرها اليها 
خوفلا ملن االنتقام الروسلي 
والتلي تتمثلل بالتأثيلر عللى 

امدادات الغاز لديها.

      بغداد / المستقبل العراقي

افاد مصدر محلي في محافظة نينوى، 
أمس األربعاء، بلأن تنظيم »داعش« هدم 

مسجد اإلمام إبراهيم غربي الموصل. 
وقلال المصلدر إن »عناصلر تابعيلن 
لتنظيم داعلش اإلرهابي أقدملوا، اليوم، 
عللى هلدم مسلجد اإلملام إبراهيلم في 

منطقة رأس الكور غربي الموصل«.
وأضلاف المصلدر اللذي طللب علدم 
الكشلف علن اسلمه، أن »عمليلة هلدم 
الجرافلات  باسلتخدام  تملت  المسلجد 

والمعاول اليدوية«.
يذكلر تنظيلم »داعلش« قلام بتفجير 
التاريخيلة  المعاللم  لمعظلم  ممنهلج 
والدينيلة فلي الموصلل، وأبرزهلا مرقد 

النبي يونس ومرقد اإلمام السللطان عبد 
الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، ومقام 
اإلملام العباس فلي قرية الكبة شلمالي 
الموصل، فضلا تجريف ملدن تاريخية، 
أبرزها الحضر والنمرود وعدة حسينيات 
ومسلاجد تاريخية وكنائس، وهي معالم 
فريدة ملن نوعها ويعود تاريخها لقرون 

من الزمن، بحجة أنها مظاهر للشرك. 

البرصة: استخراج رفات 41 من ضحايا احلرب 
العراقية - االيرانية 

      بغداد / المستقبل العراقي

مسلتعمرة  مؤسسلة  أبدت 
ويليامز األمريكية، اسلتعدادها 
لقبول التحلف األثرية العراقية 
لحفظهلا  للخطلر  المعرضلة 
ملن تدميلر تنظيلم »داعلش« 
اإلرهابلي، فيملا أوضحلت أنه 
علرض تلم تقديمله ملن قبلل 
فريق من علملاء اآلثار وخبراء 
المتاحف في زيارة لهم للعراق.

وقاللت صحيفلة »ديجتلال 
جورنلال« األمريكية في تقرير 
مسلتعمرة  »مؤسسلة  إن 
ويليامز األمريكية قدمت عرضاً 
لقبول التحلف األثرية العراقية 
المعرضة للخطلر لحفظها من 
تدمير تنظيم داعش اإلرهابي«، 
موضحا أن »رئيسلة المؤسسة 
ميتشلل ريس كانت قلد قدمت 
العرض فلي وقت سلابق أثناء 
زيارتهلا للعلراق، وتلم توقيع 
مذكرة تفاهلم بهذا الخصوص 
للعمل مع دائلرة اآلثار والتراث 
فلي تحديد القطلع األثرية التي 
ستسلتفيد ملن عمليلة الحفظ 
الصحيفلة  وخبراتها«.ونلقلت 
علن ريلس قولهلا، إن »ماضي 
أسلاس  هلو  بالتأكيلد  األملة 
مهلد  العلراق  وان  مسلتقبلها 
الحضلارة بملا فيهلا اختلراع 
الكتابلة والعجللة والتلي يعود 
تاريخها الى 10 آالف عام والتي 
ما تلزال لحد أالن تثيلر إعجاب 
والهام اإلنسانية«.وأضافت، أن 
»هذه اآلثار تمثل إرثا إنسلانيا 
مشلتركا وهي وعاء الحضارة 
اللذي يتعلرض للتدمير من قبل 

تنظيم داعش اإلرهابي«.

مؤسسة أمريكية تعرض 
استضافة »اآلثار« 

حلاميتها من »داعش«!
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            بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت قي�ادة القوة الجوية امس االربعاء ع�ن فتح باب التطوع بصفة 
ضاب�ط مهندس.وذكر بيان ل�وزارة الدف�اع، تلقت »المس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان  قي�ادة القوة الجوية تدعو الش�باب الواع�ي من  خريجي 
الكلي�ات الهندس�ية ولالختصاص�ات التالي�ة) ميكانيك طائ�رات ,مكائن 
ومع�دات , كهرباء عام , إنتاج ومع�ادن , إلكترونيك , كيمياوي ( الراغبين 
بالتط�وع عل�ى م�الك القوة الجوي�ة بصف�ة ) ضابط مهن�دس ( الى ملئ 

االستمارة الخاصة على موقع الوزارة .
واض�اف البيان ان باب التطوع مفتوح اعتباراً من 2015/3/15 ولغاية 
2015/4/30 . واوضح انه يشترط على المتقدم أن يكون المتقدم عراقي 
الجنسية من أبوين عراقيين و أن يكون من مواليد 1991/6/1 فما فوق ) 

1992 – 1993 .... الخ(.

القـوة اجلـويـة تفتـح بـاب التطـوع بصفـة ضـابـط مهنـدس

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

احكمت القوات االمنية والحشد 
الشعبي قبضتها على اغلب مناطق 
تكريت ف�ي المرحل�ة االخيرة من 
العملي�ة العس�كرية لتحرير صالح 
الدي�ن واعالنه�ا محافظ�ة خالية 

من«داعش«.
فعملي�ة تحري�ر مرك�ز تكريت 
الت�ي انطلق�ت أمس اس�فرت عن 
وادي  عل�ى  الس�يطرة  اس�تعادة 
شيشن ومستشفى تكريت،  والحي 
الصناع�ي )غربا( واجزاء واس�عة 
من حي القادس�ية تمتد من شمال 
الحي الى وسطه حيث المستشفى 
العسكري )ش�ماال( وكذلك مجمع 
القصور الرئاسية الجنوبي ومبنى 
قي�ادة ش�رطة محافظ�ة ص�الح 
الدين, كم�ا تواصل القوات تقدمها 
بسالس�ة وبمقاومة محدودة الن 
اغلب س�كان المدينة فروا قبل ايام 

منها.
وبحسب مصدر امني, فان ابناء 
قبيلة العبيد في قرية ربيضة شمال 
ش�رق تكري�ت اس�تقبلوا الق�وات 

االمنية باالهازيج ونحر الذبائح.
ب�دوره, أعل�ن مجلس ش�يوخ 
عش�ائر ص�الح الدين، ع�ن تحرير 
90 بالمئة من تكريت، مش�يراً الى 
أن القطع�ات العس�كرية تواص�ل 
تقدمها لتحرير المناطق المتبقية.

وقال المتحدث باس�م المجلس 
الشيخ مروان الجبارة، إن »القوات 
االمنية من جهاز مكافحة االرهاب 
والرد السريع وقيادة شرطة صالح 
الدي�ن وباس�ناد م�ن قبل الحش�د 
الش�عبي ومقاتلي ابن�اء محافظة 
ص�الح الدين تمكنوا، م�ن الدخول 
الى مرك�ز مدينة تكري�ت وتحرير 
والح�ي  القادس�ية  ح�ي  مناط�ق 
العص�ري وح�ي الزهور وش�ارع 
االطباء ومبنى قيادة شرطة صالح 
الدي�ن ومبن�ى المجل�س المحل�ي 

وسط تكريت«.

وأض�اف الجب�ارة أن�ه »به�ذه 
ح�ررت  الق�وات  ف�أن  العملي�ة، 
90بالمئة من مدينة تكريت باستثناء 
مجمع القصور الرئاسية«، مشيراً 
الى أن »القطعات العسكرية تواصل 
تقدمها وعملياتها بهدف السيطرة 

على مجمع القصور الرئاسية«.

في الغضون, ق�ال االمين العام 
فصائ�ل  اح�دى  النجب�اء  لحرك�ة 
الحشد الش�عبي، ان مدينة تكريت 
اصبح�ت تح�ت س�يطرة الق�وات 

االمنية والحشد الشعبي بالكامل.
وقال امين الحركة الشيخ اكرم 
الكعبي، »االن نزف البشارة للشعب 

العراق�ي بتحرير مدينة تكريت من 
سيطرة داعش«.

واض�اف الكعب�ي أن »المدين�ة 
قبض�ة  تح�ت  بالكام�ل  اصبح�ت 
الق�وات االمني�ة وفصائل الحش�د 

الشعبي«.
واك�د الكعبي أن القوات االمنية 

تكري�ت  مدين�ة  دخل�ت  والحش�د 
بمش�اركة اهال�ي المدين�ة الذي�ن 

انضموا للحشد.
واض�اف الكعب�ي ان »الق�وات 
العراقي�ة والحش�د، عازم�ة عل�ى 
تحرير جميع مدن محافظة صالح 
الدين وبقي�ة المناطق التي يتواجد 

به�ا عناص�ر التنظي�م االرهابي«, 
اس�تخدام  ت�م   « ان�ه  ال�ى  الفت�ا 
معنوي�ات  »نس�ف«  اس�تراتيجية 
تنظي�م »داعش« في ح�رب المدن 

وحرق االرض«.
»الق�وات  إن  الكعب�ي  وق�ال 
االمنية والحشد الشعبي استخدمت 

نس�ف  ف�ي  جدي�دة  اس�تراتيجية 
معنويات العدو وحرق االرض«.

واضاف الكعبي أن »تلك القوات 
النوع�ي  التخطي�ط  عل�ى  عمل�ت 

للمقاومة في حرب المدن«.
وس�بق لمجلس ش�يوخ عشائر 
صالح الدي�ن، ان اعلن ع�ن تحرير 
مناطق شرق تكريت بالكامل، فيما 
اشار الى ان القوات االمنية تستعد 
للدخول الى قضاء الشرقاط شمال 
المدينة. وفي ح�ادث اخر, تمكنت 
القوات االمنية والحش�د الش�عبي 
من احباط هجوم انتحاري وس�ط 

ناحية العلم شرق تكريت.
وقال مص�در امني, إن »القوات 
االمنية والحش�د الشعبي احبطت، 
هجوم�ا انتحاري�ا لتنظي�م داعش 
بعجل�ة مفخخة يقوده�ا انتحاري 
كان يروم استهدافهم وسط ناحية 

العلم شرق تكريت«.
»تل�ك  أن  المص�در،  واض�اف 
القوات اطلقت النار بإتجاه العجلة 
وتمكنت من تفجيرها قبل وصولها 

الى هدفها«.
ال�ى ذل�ك, اك�دت وزارة الدفاع 
ض�رب مجموع�ة م�ن عصاب�ات 
داع�ش الهارب�ة م�ن تكري�ت الى 
الحويجة التابع�ة لكركوك وقتلهم 
جميعا . وذكر بي�ان لوزارة الدفاع 
ان »أبط�ال قي�ادة طي�ران الجيش 
تمكنت من مطاردة عناصر داعش 
الهاربين باتجاه الحويجة وقتلهم 
جميع�ا وتدمي�ر 8 عج�الت كانت 

تستخدمها العناصر اإلرهابية«.
واض�اف ان�ه » تم ايض�ا تدمير 
صهريجا مفخخا كان معد للتفجير 
العملي�ة  ه�ذه  ف�ي  واس�تخدمت 

.« MI 35طائرة
يش�ار ال�ى ان الق�وات االمنية 
وف�وج امي�ة الجب�ارة وبمس�اندة 
الحشد الشعبي، تمكنت، االثنين )9 
اذار 2015( من تحرير ناحية العلم 
ش�رق تكريت بالكامل ورفع العلم 

العراقي فوق مبانيها. 

سرتاتيجية »نسف املعنويات« تطهر تكريت من »داعش«
طيران الجيش يتعقب الدواعش الهاربين باتجاه الحويجة

        المستقبل العراقي / نهاد فالح

ل�م يفلح تنظيم »داع�ش« المنهك في 
االنبار بالسيطرة على الرمادي بعد فشل 
محاولت�ه التي وصف�ت ب�«االعنف« عبر  
تفجير نحو10 س�يارت مفخخ�ة واكثر 

من 17 انتحاري.
النج�اح,  له�ا  يكت�ب  ل�م  المحاول�ة 
فالقوات االمني�ة كانت على درجة عالية 
م�ن اليقظة والحذر, وتص�دت للدواعش 
وكبدته�م خس�ائر كبي�رة, حت�ى وصل 
بهم الحال الى رف�ع الرايات البيضاء من 
اج�ل التخلص من الحص�ار الذي فرضته 

القوات االمنية.
ودف�ع الهج�وم االرهاب�ي, الحكومة 
المحلي�ة والقي�ادات االمنية ال�ى اعالن 

حضر التجوال في الرمادي والحبانية.
وقال رئيس مجل�س محافظة االنبار 
صباح كرح�وت، ان »القوات االمنية من 
الجيش والش�رطة والقطاع�ات االخرى 
وبمس�اندة مقاتلي العشائر تمكنوا, من 
ص�د هجوم لداعش هو االعنف من نوعه 
خالل العام الحال�ي على مناطق مختلفة 

بمدينة الرمادي«.
واضاف كرح�وت ان »القوات االمنية 
والعش�ائر تمكن�ت م�ن قت�ل 41 عنصرا 
من التنظيم بينه�م 17 انتحاريا يقودون 
ان  ال�ى  مش�يرا  مفخخ�ة«،  مركب�ات 
»القوات االمنية والعش�ائر تسيطر على 

جميع قواطع مدينة الرمادي«.
وتاب�ع كرحوت ان »هن�اك دعم كبير 
من جه�از مكافح�ة االره�اب ومقاتلي 

العش�ائر وانتش�ار كبي�ر لتل�ك الق�وات 
عل�ى الس�واتر االمامية لص�د أي هجوم 

للمجاميع االجرامية على الرمادي«.
وبحس�ب مص�در امن�ي ف�ي قي�ادة 
عملي�ات االنب�ار, ف�ان » داع�ش هاج�م 
مداخل ومراكز مدينة الرمادي بما ال يقل 
عن 10 سيارات ملغمة، عقبها اشتباكات 
مس�لحة »ضعيفة« من قب�ل االرهابيين 

ضد القوات االمنية المتواجدين هناك«.
وق�ال المص�در, إن الق�وات االمني�ة 
فرضت حظراً شامالً للتجوال في المدينة 
بع�د تلك الهجمات، مش�يراً الى ان قضاء 
الحبانية شرق الرمادي شهد ايضا حظراً 

للتجوال على خلفية تلك االحداث.
وتص�دت الق�وات االمني�ة لهجومين 
مركبتي�ن  يق�ودان  اثني�ن  النتحاريي�ن 

الق�وات  اس�تهداف  ح�اوال  مفخختي�ن 
االمني�ة ف�ي المدخ�ل الش�مالي لمدينة 
الرم�ادي، م�ا دف�ع بتل�ك الق�وات ال�ى 
اطالق الن�ار عليهم�ا وقتلهم�ا وتفجير 
تس�ببا  التفجيري�ن  مركبتيهما,لك�ن 
باصابة عدد من عناص�ر القوات االمنية 

والحاق اضرار بجسر )الورار(.
وتاب�ع المصدر, انه عق�ب الهجومين 
االنتحاريي�ن هجوم مس�لح اخر لداعش 
من مناطق التأميم والبوذياب والبوعيثة 

على مدينة الرمادي.
من جانب اخر, تحدثت مصادر محلية 
ع�ن رفع عناصر »داع�ش« رايات بيضاء 
وطلبت التفاوض للخ�روج من الرمادي 
قياداته�ا  وه�روب  محاصرته�ا   بع�د 

وتعرضها لهجمات تعرضية.

في الغضون, قال مس�ؤول عشائري 
في ناحية البغدادي غربي مدينة الرمادي، 
ام�س االربعاء، إن�ه تم دفع�ن 200 جثة 
تعود لعناصر تنظيم »داعش« ممن قتلوا 
خالل المعارك عل�ى مدى االيام الماضية 

في مقبرتين جماعيتين.
وقال ش�يخ عش�يرة البو عبيد الشيخ 
م�ال الل�ه برزان، إن�ه »تم دف�ن اكثر من 
130 جث�ة الرهابيي داعش ف�ي منطقة 
س�د البغدادي بمقب�رة جماعي�ة، ودفن 
اكث�ر من 70 جثة لالرهابيين بالقرب من 

المجمع السكني بمقبرة جماعية«.
واض�اف ب�رزان »نعم�ل حالي�ا على 
استكمال دفن جثث االرهابيين المنتشرة 
داخ�ل ناحي�ة البغ�دادي عب�ر تجميعها 

ودفنها في مقبرة جماعية ثالثة«.

ولفت الى ان »ناحية البغدادي تحولت 
ال�ى مقب�رة لعناص�ر داعش وس�تكون 
عصي�ة بتواج�د الق�وات االمني�ة عل�ى 
االمني�ة  الق�وات  االرهابيين«.واطلق�ت 
ف�ي محافظ�ة االنب�ار عملية عس�كرية 
واس�عة ش�رق وغ�رب مدين�ة الرمادي 
باسم عمليات الش�هيد اللواء الركن نجم 
الس�وداني بالتزام�ن م�ع عملي�ات لبيك 

يارسول الله في محافظة صالح الدين.
وتس�عى الق�وات االمنية المش�تركة 
من جيش وش�رطة اتحادية وبمس�اندة 
من قوات الحشد الش�عبي وابناء عشائر 
المنطق�ة لتحرير المناطق التي يس�يطر 
عليه�ا تنظيم »داعش« من�ذ حزيران من 
الع�ام الماض�ي تزامنا مع االس�تعدادات 

لمعركة الموصل.

الــبــغــدادي.. مــقــبــرة تــنــظــيــم »داعــش«
عناصره يرفعون رايات بيضاء في الرمادي بعد فشلهم باقتحام المدينة

ألف مسيحي يتدربون عىل السالح الثقيل بانتظار معركة املوصل
       بغداد / المستقبل العراقي

بدأت وزارة البيش�مركة في إقليم كردس�تان 
الع�راق بإعط�اء تدريب�ات عس�كرية للفصائ�ل 
المس�يحية الراغبة في محارب�ة تنظيم »داعش« 

اإلرهابي.
وأف�ادت مص�ادر ف�ي البيش�مركة أن قواتها 
تق�دم تدريب�ا عس�كريا لنحو ألف مس�يحي، في 
معس�كرات عدة بأطراف مدينة الموصل، مشيرة 
إل�ى رغبته�م ف�ي المش�اركة بع�د االنته�اء من 
التدري�ب؛ ف�ي عمليات عس�كرية ف�ي المناطق؛ 

الستعادة الس�يطرة على مناطق المسيحيين في 
محافظة نينوى، مضيفة أن الفصائل المس�يحية 
تتلق�ى دروس�ا ف�ي كيفية اس�تخدام األس�لحة 

الثقيلة.
وأفاد »روميو ه�كاري« - األمين العام لحزب 
بيت النهرين الديمقراطي، المس�ؤول عن تدريب 
الفصائل المسيحية - في تصريح ل�«األناضول«؛ 
أن أزم�ة س�قوط الموصل اضطرت المس�حيين 
للن�زوح إل�ى المناطق الت�ي تقع تحت س�يطرة 

البيشمركة.
وأضاف ه�كاري أنه�م طلبوا المس�اعدة من 

رئيس اإلقليم مس�عود بارزاني؛ لتش�كيل وحدة 
عس�كرية مكونة من األش�وريين لحماية أرواح 
وممتلكات المس�يحيين الذين يقطنون في سهل 
نين�وى، مش�يراً إلى أنهم ب�دأوا بإنش�اء الوحدة 

العسكرية؛ بعد الموافقة على طلبهم.
وأوض�ح ه�كاري أن »وحدة س�هل نينوى«؛ 
تش�كلت ضمن وزارة البيش�مركة، في 6 كانون 
األول/ ديسمبر 2014، حيث تدار الوحدة من قبل 
حزب بي�ت النهري�ن الديمقراطي )المس�يحي(، 
و«اتحاد بيث نهرين«، مضيفاً أن حكومة اإلقليم 
وّفرت لهم جميع االحتياجات اللوجستية للوحدة 

العسكرية، من األسلحة والذخائر والمعسكرات.
وأكد ه�كاري أن الفصائل المس�يحية؛ تقاتل 
ف�ي منطق�ة  البيش�مركة  إل�ى جان�ب  داع�ش 
»تللس�قف«، الواقع�ة على مس�افة 30 كيلو متر 

شمال شرق مدينة الموصل.
ولف�ت ه�كاري إل�ى أن »داع�ش« اإلرهاب�ي 
فّجر س�بعة كنائ�س تابع�ة لألش�وريين، ودمر 
كل ش�يء ينتم�ي للثقاف�ة المس�يحية، مبّيناً أن 
الوضع اإلنس�اني في ناحية »بعشيقة« - التابعة 
لمحافظ�ة نين�وى، والت�ي تق�ع تحت س�يطرة 
التنظي�م اإلرهاب�ي - تراج�ع نحو األس�وأ، وأن 

الناس هناك يموتون من الجوع والمرض.
وف�ي 10 حزي�ران الماض�ي؛ س�يطر تنظيم 
»داع�ش« اإلرهابي على مدين�ة الموصل، قبل أن 
يوس�ع في وقت الحق س�يطرته؛ على مساحات 
شاسعة في ش�مال وغرب العراق، وكذلك شمال 

وشرق سوريا.
وتعم�ل الق�وات العراقي�ة وفصائ�ل الحش�د 
الشعبي وقوات البيش�مركة الكردية بدعم جوي 
من التحال�ف الدولي، بقيادة الوالي�ات المتحدة؛ 
عل�ى اس�تعادة الس�يطرة عل�ى المناط�ق الت�ي 

اغتصبها تنظيم »داعش« المتشدد.

البيشمركة تشرف على نشاطهم
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وتش�ير التقارير التي تتح�دث عن ارتفاع 
التوترات بي�ن المقاتلين المحليين واألجانب، 
والمحاولة غير الناجحة بشكل متزايد لتجنيد 
الس�كان المحليي�ن ف�ي الخط�وط األمامية، 
أه�داف  عل�ى  العصاب�ات  هجم�ات  وتزاي�د 
»داع�ش« إل�ى أن المس�لحين يصارعون من 
أج�ل الحفاظ عل�ى صورتهم التى رس�موها 
بعناية كقوة مقاتلة ُمخيفة تجذب المسلمين 

مًعا تحت مظلة دولة إسالمية نموذجية!.
م�ن  المس�تمدة  القصصي�ة  التقاري�ر 
النش�طاء والس�كان المقيمين ف�ي المناطق 
الخاضعة لس�يطرة تنظيم “داعش” ال تعطي 
أي مؤش�ر عل�ى أن التنظي�م يواج�ه تحدي�اً 
ُملح�اً في معقله في المحافظات الس�نية في 
ش�رق س�وريا وغرب العراق؛ وهي المناطق 
التي تش�كل العم�ود الفقري لدول�ة الخالفة 
المزعومة الت�ي أعلنها. وكانت االنتكاس�ات 
في ميدان المعركة أغلبها على هامش آراضي 
التنظي�م، في حين تظ�ل المعارضة المنظمة 
القابل�ة  البدائ�ل  أن  طالم�ا  موج�ودة  غي�ر 
للتطبيق غير موجودة باإلضافة إلى استمرار 
الخوف من االنتقام، حس�بما يقول المحللون 

السوريون والعراقيون.
وتق�ول لين�ا الخطي�ب، الخبي�رة بمركز 
كارنيغ�ي الش�رق األوس�ط في بي�روت، إنه 
على الرغم من ذلك؛ فإن التهديد األكبر لقدرة 
»داعش« على االستمرار ربما يأتي من الداخل 
حيث تصط�دم وعودها الكبي�رة مع الوقائع 

على األرض.
ال�ذي  الرئيس�ي  “التح�دي  أن  وأضاف�ت 
يواجه داع�ش داخلي أكثر منه خارجي. نحن 
نرى بش�كل أساس�ى فش�ل المبدأ الرئيس�ى 
أليديولوجي�ة داع�ش؛ والمتمثل ف�ي توحيد 
الناس من أصول ُمختلفة تحت راية الخالفة. 
وه�ذا ال ينجح عل�ى األرض، وه�و ما يجعل 
التنظي�م أقل فعالية في الحكم وفي العمليات 

العسكرية«.
اإلش�ارات  ه�و  أكب�ر  بش�كل  والالف�ت 
الُمتزاي�دة إلى االنقس�ام بي�ن األجانب الذين 
أغرتهم تجربة بناء دولة والُمجندين المحليين 

الذي�ن أصبح�وا أكث�ر اس�تياًء م�ن المعاملة 
التفضيلي�ة الت�ى يحظ�ى به�ا القادمون من 
الخارج، وهو ما يش�مل منحهم مرتبات أعلى 
وتوفي�ر ظ�روف معيش�ية أفض�ل. ويعي�ش 
المقاتل�ون األجان�ب في الم�دن؛ حيث تكون 
الضربات الجوية التي يشنها التحالف الدولي 
نادرة نسبًيا بس�بب مخاطر سقوط مدنيين، 
بينما يتطلب من المقاتلين الس�وريين العمل 
في المواقع القروية األكثر عرضًة للهجمات، 
بحس�ب ما أفاد ناش�ط مع�ارض ل�”داعش” 
في قرية »ألبو كمال« الس�ورية الحدودية مع 

العراق رفض ذكر اسمه.
وق�ال الناش�ط إن عملي�ات إط�الق النار 
اندلعت في عدة مناسبات في شوارع المدينة؛ 
بما في ذلك األس�بوع الماضي بين المقاتلين 
األجانب والس�وريين الذين رفض�وا أمًرا من 
قائد كويتي باالنتش�ار في الخطوط األمامية 
في الع�راق. وبق�ي الفصيل الس�وري -الذي 
هو تحت قيادة »ص�دام جمال« زعيم الجيش 
السوري الحر الس�ابق- في المدينة، ما أوجد 
حالة م�ن التوت�ر والقلق ل�دى الفصيل الذي 

يقوده الكويتي.
وف�ي حادثة وقعت ف�ي مدين�ة الرمادي 
العراقية في يناير، اشتبك حلفاء محليون مع 
مجموعة تتكون في معظمها من شيشانيين 
بعد أن قرر األجانب العودة إلى س�وريا؛ وفًقا 
ل�»حس�ن الدليم�ي« جنرال ش�رطة متقاعد 
يعمل مع المقاتلي�ن القبليين المنحازين ضد 
»داع�ش«. وأض�اف »يخش�ى العراقي�ون أن 

يصبحوا بمفردهم«.
وهن�اك مؤش�رات أيًض�ا عل�ى أن بع�ض 
المقاتلي�ن األجانب ي�زداد ش�عورهم بخيبة 
األم�ل، ويتحدث نش�طاء ف�ي محافظتي دير 
ال�زور والرق�ة الس�وريتين عن ع�دة حاالت 
س�عى فيه�ا األجان�ب بمس�اعدة المحليي�ن 
للهرب عبر الح�دود إلى تركيا. وُعثر الش�هر 
الماض�ي عل�ى جثث ما بي�ن 30 إلى 40 رجالً 
آسيوياً على األرجح في الرقة، وُيعتقد أن تلك 
الجثث لمقاتلين حاولوا الهرب لكن تم القبض 
عليهم؛ وفًقا لمجموعة ناشطة ُتسمي نفسها 

»الرقة ُتذبح في صمت«؛ والتي تراقب نشطاء 
»داعش«.

وقد ت�م فرض قي�ود جديدة على الس�فر 
م�ن وإلى المناطق الخاضع�ة ل�”داعش” في 
األس�ابيع األخيرة، وش�مل ذل�ك حظر دخول 
س�ائقي الش�احنات الت�ي تنقل رج�االً بدون 
تصري�ح وفًق�ا للمجموع�ة الناش�طة. وت�م 
توس�يع نطاق عمليات اإلعدام العلنية - وهي 
عنصر أساسي في انضباط »داعش« – لتشمل 
حوالي 120 من رجال التنظيم، وفًقا للمرصد 
الس�وري لحقوق اإلنس�ان وال�ذي يتخذ من 
لندن مقًرا له. وتّم اتهام بعضهم بالتجس�س 
وآخرين بالتدخين، لكن األغلب كانوا مقاتلين 

ألقي القبض عليهم وهم يحاولون الهرب.
وف�ى حين أن خس�ائر األرض في ش�مال 
س�وريا وأماكن أخ�رى بالعراق تس�اهم في 
اإلحس�اس ب�أن الجماعة التي أذهل�ت العالم 
بانتصاراته�ا ف�ي البلدي�ن الصي�ف الماضي 

ليس�ت في حالة دفاعية فحس�ب اآلن، وإنما 
تصارع من أجل ايجاد إستراتيجية متماسكة 

لمواجهة قوى متعددة تحالفت ضدها.
وُتس�هم األراضي التي يخس�رها التنظيم 
في العراق وس�وريا بع�د تحريرها في تغيير 
الص�ورة الت�ي أخ�ذت ع�ن التنظيم س�ابًقا. 
وتتخذ »داعش« حالًيا موقًفا دفاعًيا، وتبحث 
جاهدة عن اس�تراتيجية متماسكة لمواجهة 
الع�دد المتزايد من القوات الت�ي تهاجمه من 
ث�الث جبهات عل�ى األقل؛ األكراد في ش�مال 
س�وريا، وق�وات البيش�مركة ف�ي ش�مالي 
العراق، والجيش العراقي والحش�د الش�عبي 
في مدينة تكريت وس�ط العراق. كما توس�ع 
مقاتل�و داع�ش ف�ي المناط�ق الش�رقية من 
المحافظ�ات الس�ورية من حمص ودمش�ق، 
ولكن التق�دم اإلضافي هناك ل�م يكن بنفس 

بريق وقوة فتوحات العام الماضي.
التحدي�ات الخارجي�ة؛ ف�إن  أم�ا بش�أن 

معظم نكس�ات »داع�ش« كانت ف�ي مناطق 
غير س�نية؛ مثل الجيوب الكردية حول مدينة 
عين العرب في ش�مالي س�وريا، أو محافظة 
ديالى المختلطة شرقي العراق؛ حيث تم الحد 
م�ن طموحات »داعش« من خالل عدم وجود 

حلفاء على األرض.
وهن�اك اختبار أكب�ر بكثير م�ن القدرات 
العس�كرية للدولة اإلس�المية؛ وال�ذي يتمثل 
في المعرك�ة الجاري�ة حالًيا للس�يطرة على 
مدين�ة تكريت ذات الغالبية الس�نية مس�قط 
رأس »ص�دام حس�ين«. ويق�ول محللون إنه 
ف�ي الوقت الذي تزداد فيه المش�اعر العرقية 
والطائفي�ة المحركة للقت�ال من أجل األرض 
عبر س�وريا والع�راق، ف�إن انتص�ار القوى 
الش�يعية بأغلبي�ة س�احقة من ش�أنه أيًضا 
أن يختب�ر ق�درة الجماعات غير الس�نية على 
الس�يطرة عل�ى األراض�ي الس�نية الت�ي ت�ّم 

غزوها.

وكانت خس�ائر »داعش« من حيث األرض 
وال�دم كبيرة إل�ى حد ما؛ بما ف�ي ذلك فقدان 
مئ�ات القرى ح�ول المدين�ة الكردي�ة »عين 
العرب« في س�وريا قرب بلدة سنجار شمالي 

العراق وفي محافظة ديالى العراقية.
ويب�دو أن هذه المع�ارك أدت إل�ى فقدان 
التنظيم لعدد كبير من مقاتليه - ُيقدر عددهم 
بحوال�ي 20 ألًف�ا م�ن األجانب - إل�ى جانب 
عدد غير معروف من العراقيين والس�وريين. 
وادع�ت وزارة الدف�اع األمريكي�ة األس�بوع 
الماض�ي أن الضربات الجوي�ة للتحالف قتلت 
8500 من مقاتلي التنظيم، ولم يتس�ن التأكد 

من هذا الرقم.
ويقول السوريون إن س�فك الدماء يعوق 
تجني�د المواطني�ن المحليي�ن الذي�ن كان�وا 
يطالبون قب�ل بضعة أش�هر بإتاحة الفرصة 
لكسب األجور من خالل االنضمام إلى المصدر 

الجديد الوحيد من فرص العمل المتاحة.

     بغداد / المستقبل العراقي

»دولة اخلرافة« تنخرها »الطبقية«.. وعنارص اخلارج والداخل يرفعون السالح عىل بعضهم
يبدو أن تنظيم »داعش« بدأ يتآكل من الداخل؛ 
حيث أثرت االنشقاقات والمعارضة واالنتكاسات 
في ساحات المعركة على قوة التنظيم، كما أدت 

إلى تآكل هالة عدم الهزيمة التي كانت تحيط به 
بين من يعيشون تحت حكمه االستبدادي

    بغداد/ المستقبل العراقي

تستعين السلطات في البحرين بميليشيات مسلحة وملثمة 
وتوضفه�م في قم�ع مدنيين يرفضون النظ�ام الدكتاتوري، 
حي�ث قامت بدهم ومطاردة واس�عة واعتقلت 17 ش�اباً في 
مناطق مختلفة بالبالد .ونقلت قناة اللؤلؤة عن ش�هود عيان 
ب�أن مقنعين اقت�ادوا مجموعة ش�بان من من�زل إلى حافلة 
مدني�ة في حين حاصرت عش�رات المركبات العس�كرية أحد 
أحياء منطق�ة المالكية أثناء عمليات دهم جرت بعد منتصف 
الليل. وذكر الش�هود أن عدد الشبان الذين تم اعتقالهم يناهز 
العش�رة وت�م اعتقاله�م أثن�اء تواجده�م في أح�د مجالس 
المنطقة، بحس�ب الش�هود. كما طاردت مليش�يات مسلحة 
تابعة لوزارة الداخلية شابين مالحقين في قضايا ذات خلفية 
سياس�ية بمنطقة واديان بجزيرة سترة قبل اعتقالهما. فيما 
اعتقلت ش�ابين بمنطقتي أبوصيبع والش�اخورة، وشاباً في 
مداهمة لبناية س�كنية بمنطقة الس�نابس، وآخر في منطقة 
الدي�ه بعد مطاردت�ه، إضافة لش�اب في منطق�ة باربار بعد 
مداهمة منزله. وشملت عمليات الدهم أيضاً العاصمة المنامة 

ومنطقتي دمستان وسار دون تسجيل حاالت اعتقال .

عصابات آل خليفة تعتقل 
    بغداد/ المستقبل العراقي17 شابًا بحرينيًا

أجرت القناة الس�ابعة اإلس�رائيلية “عاروتس 
ش�يفع” ح�واراً م�ع الدكت�ورة “ميش�ال ياري” 
الخبيرة في الش�أن السياس�ي واألمني السعودي 
بالجامع�ة المفتوح�ة ش�رحت فيه أس�باب عدم 
إب�رام اتفاقي�ات ثنائي�ة بي�ن الرياض وت�ل أبيب 
ورف�ض المملكة لتعزي�ز العالقات مع إس�رائيل 
عل�ى الرغم م�ن أن الجانبي�ن يواجه�ان مصالح 

أمنية مشتركة.
وتحدث�ت ياري ع�ن أن هناك كثي�ر من الناس 
يعارضون مثل هذه العالقة، فقضايا مثل االحتالل 

اإلسرائيلي والمسجد األقصى عندهم أهم بكثير.
واعتب�رت أن أي تواصل معلن بين الس�عودية 
وإس�رائيل لن يكون من خالل تشكيل تحالف ضد 
إي�ران ولكن في إطار اتفاق إقليمي بين إس�رائيل 

والدول المجاورة.
وأضافت ي�اري أن الس�عودية مضغوطة جدا 
بش�أن ما يمكنها القيام به لك�ن األمور قد تتغير 
ف�ي إطار اتف�اق إقليم�ي وليس في إط�ار اتفاق 

ثنائي بينهما.
وذك�رت عاروتس ش�يفع أن كثير من الخبراء 

يش�عرون بأن العالقة بين الس�عودية وإس�رائيل 
فيما يتعل�ق بالجانب األمني تس�ير بش�كل ثابت 

حتى وإن كانت تتم بعيدا عن الرأي العام.
وأبرزت ش�يفع س�ماح الحكومة الس�عودية 
للصح�ف بنش�ر وجه�ات نظ�ر إيجابي�ة بش�أن 
تصريح�ات رئيس ال�وزراء اإلس�رائيلي بنيامين 
نتنياهو ومهاجمته لالتفاق النووي مع إيران في 

الكونجرس األمريكي األسبوع الماضي.

وأش�ارت ياري إلى أن الس�عودية غاضبة جدا 
من الواليات المتحدة إلضرارها بمصالح المملكة، 
بعد دعم واشنطن للرئيس المنتخب محمد مرسي 
في مصر ورفضها لحسني مبارك، وعدم اتخاذها 
خط�وات عس�كرية ض�د النظ�ام الس�وري بع�د 
اس�تخدامه ألسلحة كيميائية، وتركها اآلن إليران 
كدول�ة عل�ى اعت�اب التصني�ف باعتباره�ا دولة 

نووية.

واعتبرت ياري أن الس�عودية وعلى الرغم من 
غضبه�ا من سياس�ة الوالي�ات المتح�دة الحالية 
لكنه�ا ف�ي ذات الوقت غير قادرة عل�ى معاقبتها 
ألنه�ا الدولة الوحيدة القادرة على حمايتها أمنيا، 
وقد تأخذ المملكة السياسة األمريكية على محمل 
الجد إذا أرسلت الواليات المتحدة مزيد من القوات 

إلى العراق لقتال “داعش”.
وأكدت ياري على أن زيادة السعودية لمعدالت 
التس�ليح وتجاوزها للهند كأكبر دولة مس�توردة 
للس�الح الع�ام الماض�ي يأت�ي ف�ي إط�ار تعزيز 
المملك�ة لقدراتها العس�كرية وأن تلك األس�لحة 

ليست لدعم جماعات أخرى.
وذك�رت ياري أن س�ماح الس�عودية للطيران 
الحرب�ي اإلس�رائيلي باس�تخدام المج�ال الجوي 
للمملك�ة لمهاجم�ة المنش�آت النووي�ة اإليرانية 
لي�س بالضرورة من ش�أنه أن ي�ؤدي إلى رد فعل 

عسكري انتقامي من قبل إيران ضد السعودية.
وتحدث�ت ع�ن أن الس�عودية ال تخش�ى م�ن 
تعرضه�ا لهج�وم إيران�ي بق�در خش�يتها عل�ى 
س�معتها، كما أن المملكة تخش�ى بش�كل خاص 
من حصول إيران على القنبلة النووية مما سيعزز 

طموحات إيران في المنطقة.

عاروتس شيفع: العالقات السعودية اإلرسائيلية تسري بشكل ثابت! 

م�ن المفارق�ات العجيب�ة أنن�ي كنت 
الدكت�ور  أن  أظ�ن وحت�ى وق�ت قري�ب 
محم�د المس�فر يمتلك مؤه�الت التحليل 
السياس�ي المبني على األسس المنطقية 
المقبول�ة، باعتب�اره م�ن كب�ار أس�اتذة 
العلوم السياس�ية ف�ي جامعة قطر، ومن 
المفكرين المحسوبين على التيار القومي 
العربي. لكنن�ي فوجئت أن�ه كان منحازاً 
ف�ي معظ�م آراءه، وكان أس�يراً لعواطفه 

التي أفقدته الحيادية والموضوعية.
نح�ن ندرك تماماً أنه ليس من الس�هل 
بيئت�ه ورؤيت�ه  الكات�ب م�ن  أن يتج�رد 
الش�خصية عندم�ا يتحدث في الفلس�فة 
وعلوم االجتماع والتدي�ن والعقائد، لكنه 
ينبغي أن يكون أكثر حيادية في مختبرات 

التحلي�ل السياس�ي، بحي�ث ال يخلط بين 
معتقدات�ه وعواطفه. وكلما التزم المحلل 
بالحيادي�ة كان ذل�ك ف�ي صالح�ه، وفي 
صال�ح النتائج التي يتوص�ل إليها، وكلما 
تعددت نواف�ذه كلما كان فهم�ه وتحليله 

أقرب إلى الواقع.
قرأت منذ أيام مقالة تحليلية للمس�فر 
كانت بعنوان: )صرخة خليجية. آن لكم أن 
تس�تيقظوا(. كان ينظر فيها بعين واحدة 
للمشهد، وكأنه ال يرى ما يجري أمامه إال 
من زاوية ضيقة، متجاهالً بقية األطراف 
المتورطة في هذا الس�يرك السياسي. كنا 
نأم�ل أن تك�ون رؤيت�ه لألح�داث أوضح 
م�ن االزدواجية التي طغت عل�ى تحليله، 
فالمحل�ل الحيادي ينبغي أن يتس�لح أكثر 

من غيره برؤية ثاقب�ة، وأن ال ينخدع )أو 
يتأثر( بالمؤثرات العاطفية أو )الطائفية(، 
وأن تك�ون لديه القدرة على ربط األحداث 
ق�در  يبتع�د  وأن  النتائ�ج،  واس�تخالص 
اإلم�كان عن األحكام المس�بقة والقياس 
على أحداث مشابهة دون مراعاة اختالف 

الظروف والمعطيات.
لق�د تجاه�ل المس�فر ال�دور التركي 
تماماً، وكأنه غير موجود في حلبة الصراع 
الدام�ي على األرض الس�ورية والعراقية، 
وتجاهل الدور القطري الخطير الذي تمثل 
بالدعم العسكري المفرط لكل التنظيمات 
السياس�ية المتقاتلة على الساحة العربية 
من المغرب إلى المشرق، ومن الشمال إلى 
الجن�وب، وتجاهل القواعد والتش�كيالت 

الحربية األمريكية واألطلسية، التي نشرت 
أكب�ر قواعده�ا خل�ف من�زل )المس�فر( 
نفس�ه، فالمارينز الذي�ن يتجحفلون اآلن 
في قاعدة )س�نوبي( القطرية ال يبعدون 
عن منزل المسفر سوى بضعة أمتار. وكذا 
بالنس�بة للقاصفات والمقاتالت الجاثمة 
ف�ي قواعد )العدي�د( و)الس�يلية(، ناهيك 
ع�ن س�فن األس�طول الحرب�ي الخامس 
والسادس، التي فرضت هيمنتها اآلن على 
خلي�ج هرمز وبحر الع�رب وخليج عمان 

والخليج العربي حتى مدخل شط العرب.
داع�ش،  أوكار  أيض�اً  وتجاه�ل 
والتخريبي�ة،  االنتحاري�ة  وتش�كيالتها 
والدعم الس�خي ال�ذي تقدمه له�ا القوى 
الظالمية، وتجاهل امتداداتها على األرض 

الس�ورية والعراقية، وتجاه�ل مجازرها 
ضد المسيحيين وضد األيزيديين. وتجاهل 
أفعاله�ا الهمجي�ة ف�ي المواق�ع األثرية، 
ودورها ف�ي طمس مواقعن�ا الحضارية، 

ونهب ثرواتنا الوطنية.
فالمس�فر ال ي�رى األتراك وم�ا يفعله 
األردوغان، وال يرى جرائم قطر ضد أقطار 
الخليج، وما آلت إليه عالقاتها الدبلوماسية 
المتش�نجة، وال يرى فلول الدواعش وهي 
تقت�ل وتغتصب وتس�حل وتنح�ر كيفما 
األمريكي�ة  الجي�وش  ي�رى  وال  تش�اء، 
اإلس�رائيلية،  المخاب�رات  وال  الج�رارة، 
فهذه المش�اهد محجوبة م�ن حوله، ألن 
عيون�ه ال تراه�ا، وال ترص�د تحركاته�ا 
المريب�ة، فهو ي�رى التح�ركات اإليرانية، 

والتح�ركات الحوثية، ويرى تقدم س�رايا 
الحشد الش�عبي، ويرى كتائب حزب الله. 
فتوص�ل إلى تحليالته بعيون معصوبة. ال 
ت�رى ما يراه أصغر أطف�ال العرب.كم كنا 
نأمل أن نقرأ تحليالً دقيقاً ش�امال منصفا 
عادالً. يهدف إلنقاذ هذه األمة من ظواهر 
التتري�ك والتفريس والتقطي�ر واألمركة، 
الت�ي عصف�ت بالمنطق�ة وقلب�ت عاليها 
س�افلها. وهكذا خسر المس�فر متابعيه، 
بعدم�ا خرج علينا بوجهه الس�افر ليقول 
لن�ا: أن�ه قطري اله�وى. قط�ري النزعة. 
قط�ري األبعاد. ي�دور في دائ�رة ضيقة. 
نص�ف قطرها دويل�ة قطر، ومس�احتها 
أصغ�ر م�ن الدوح�ة، وال يرى إال م�ا تراه 

قطر )مكمن الخطر(.

كاظم فنجان احلاممي

املسفر يظهر بوجهه السافر

واشنطن: فقدان 11 جنديًا جراء سقوط مروحيتهم بفلوريدا
   بغداد / المستقبل العراقي

ُفق�د 11 جندي�اً أمريكي�اً، ج�راء س�قوط 
مروحيتهم العسكرية في البحر، خالل إجرائها 
طلعة تدريبية في والية فلوريدا، جنوبي شرقي 
الوالي�ات المتحدة األميركي�ة. وأعلن المتحدث 
باس�م قاعدة “إغلين” الجوية بفلوريدا، “أندي 
بورالند”، عن سقوط مروحية تقل أربعة جنود 
م�ن وح�دة الحماي�ة الوطنية ف�ي “هاموند”، 

وس�بعة جنود من مش�اة البحرية “المارينز”، 
تابعي�ن لوح�دة العملي�ات الخاصة بمعس�كر 
“ليجوينا”،  وذلك خالل طلعة تدريبية روتينية 
ليالً.وذك�ر بورالن�د أن ف�رق البح�ث واإلنقاذ 

وصلت إلى أجزاء من المروحية المحطمة.
إل�ى ذل�ك، تتواص�ل عملي�ات البح�ث ع�ن 
الجن�ود المفقودين، فيما ُيعتقد أنها س�قطت 
في منطقة س�احلية تابعة للجيش بين مدينتي 

“بينساكوال”، و” ديستن” في فلوريدا.
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وزارة الدفاع
   دائرة املستشار القانوني العام

املحكمة العسكرية  الثالثة
)إعالن( 

اىل املتهمني الغائبني املدرجة أسمائهم أدناه والساكنني يف العناوين املؤرشة إزائهم  ملا كنتم 
متهمني وفق املواد املبينه  من قانون العقوبات العسكري يف القضايا املؤرشة  إزاء أسمائهم 
وبم�ا ان محل إقامتك�م مجهول لذا اقت�ى تبليغكم يف الصحف املحلي�ة عىل ان تحرضوا 
أم�ام املحكمة العس�كرية يف البرصة   خ�الل مدة ثالثون يوما من تاري�خ نرش هذا اإلعالن     
وعند عدم حضوركم سوف تجري محاكمتكم غيابياوحجز اموالكم املنقولة وغري املنقولة 
وإعط�اء الحق للموظفني العموميني بإلقاء القبض عليكم وإلزام كل ش�خص يعلم بمحل 
اختفائكم عىل ان يخرب الجهات العس�كرية بذلك اس�تنادا  للم�ادة )81 ( من قانون أصول 

املحاكمات الجزائية العسكري رقم 30 لسنة 2007.
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االقتصادية النيابية تكشف عن مساع لدمج رشكات وزارة الصناعة او خصخصتها
     بغداد/المستقبل العراقي

وج�ه وزي����ر 
المهن�دس  النق�ل 
باق�ر الزبيدي,امس 
االربع�اء,  الش�ركة 
لنق�����ل  العام�ة 
المسافرين والوفود 
بنقل مقاتلي الحشد 
األبط�ال  الش�عبي 
بواس�طة حاف�ات 

الش�ركة مجانا.وقال بين للوزارة, تلقته”المستقبل العراقي”,  ان 
“الزبي�دي و خ�ال لقاءه بوكي�ل ال�وزارة االداري والمفتش العام 
ومدير عام ش�ركة نقل المس�افرين والوفود ومدير عام الش�ركة 
العام�ة للس�كك الحديد, وج�ه بنقل مقاتلي الحش�د الش�عبي الى 
ساحات القتال او بالعكس مجاناً, على أن تتحمل الجهة المستفيدة 
توفي�ر مادة الوق�ود فقط, بينما  تتحمل الش�ركة اجور الس�واق 

واندثار الحافات واالدامة”.
ويتطل�ب توفير عدد كبير م�ن الحافات لنقل مقاتلي الحش�د 
الش�عبي من الجبهة ال�ى اهاليهم اوبالعكس, حي�ث يعتبر توجيه 
وزير النق�ل بنقله�م مجانا, خطوة ف�ي االتج�اه الصحيح,تثمينا 
لدوراالبط�ال الذي�ن ضح�وا بانفس�هم من اج�ل امن واس�تقرار 

العراق.

     ديالى/المستقبل العراقي

اعلن�ت قائمقامي�ة قضاء بعقوب�ة في محافظ�ة ديالى، امس 
االربع�اء، عن احالة مش�روع بناء مستش�فى تخصص�ي للحروق 
للتنفي�ذ من قبل ش�ركة محلية بكلف�ة ثاثة ملي�ارات دينار.وقال 
قائمقام بعقوبة عبدالله الحيالي, ان” لجنة العقود في ادارة ديالى 
احالت مش�روع بناء مستش�فى تخصصي لمعالج�ة الحروق في 
بعقوب�ة للتنفيذ من قبل احدى الش�ركات بكلف�ة مادية تبلغ ثاثة 
مليارات دينار”.واضاف الحيال�ي ان” الفترة الزمنية لانجاز تبلغ 
16 شهرا”, مبينا “ اهمية المشروع في معالجة الحروق وفق اطر 

حديثة تواكب التطور الحاصل في هذا المضمار”.

     بغداد/المستقبل العراقي

 وج�ه وزير التجارة م�اس محمد عب�د الكريم،امس االربعاء, 
الش�ركة العامة لتصنيع الحبوب الى اعتماد آليات وضوابط جديدة 
للتعاقد مع المطاحن االهلية.وذكر مدير عام الش�ركة باسم صدام 
س�لطان, ان “الوزير وج�ه بوضع آليات وضواب�ط جديدة للتعاقد 
مع المطاحن األهلية حيث قرر مجلس ادارة الش�ركة اعداد دراسة 
س�ريعة إلمكانية اعتماد احد اساليب التعاقد، التي وجه بها الوزير 
بم�ا فيها اج�راء مناقصة إلنت�اج الطحين وإمكاني�ة تجربتها في 
اح�دى المحافظات، وف�ي حال نجاحه�ا يتم تعميمه�ا على باقي 
المحافظات”.وأضاف ان “من شأن هذه االجراءات النهوض بواقع 
الطح�ن في الع�راق ولخلق روح المنافس�ة بين مطاح�ن القطاع 
الخ�اص، و حافزاً ألصح�اب المطاحن لتحدي�ث وتطوير مطاحن 
ومواكب�ة التطور التكنولوجي في هذا المج�ال، حيث هناك بعض 
المطاح�ن العاملة حالياً متهالكة وقديمة وال تتناس�ب مع التطور 

والحداثة التي شهدها قطاع الطحن عالمياً.

وزير النقل يقرر نقل مقاتيل
احلشد الشعبي جمانًا

بعقوبة: بناء مستشفى ختصيص ملعاجلة 
احلروق بكلفة ثالثة مليارات دينار

وزير التجارة يوجه باعتامد ضوابط 
جديدة للتعاقد مع املطاحن االهلية

     عادل الالمي/المستقبل العراقي

كشف عضو في اللجنة االقتصادية 
النيابية عن مساٍع لدمج شركات وزارة 

الصناعة والمعادن او خصخصتها.
وقال عض�و اللجنة عل�ي المالكي 
ف�ي تصري�ح صحف�ي, “نح�اول من 
االقتصادي�ة صناع�ة  اللجن�ة  خ�ال 
سياس�ة اقتصادية مغاي�رة لما كانت 
علي�ه ف�ي الس�ابق والي�وم الب�د من 
اس�تثمار االزمة بهبوط اسعار النفط 

إليجاد موارد اقتصادية أخرى
الصناع�ة  “وزارة  ان  وأض�اف 
67 تش�كيا  لديه�ا نح�و  والمع�ادن 
صناعيا وكل هذه التش�كيات ممكن 
ان يت�م دمجه�ا وس�نحاول ان نفعل 
ه�ذا االمر بعدة طرق اما باحالتها الى 
االس�تثمار والخصخصة او كشركات 
مس�اهمة او كقط�اع مختلط على ان 
تكون نس�بة الحكومة منها 51بالمئة 
و49بالمئ�ة للمس�اهمين حتى تبقى 
للحكومة س�يطرة على هذه المنشآت 

الصناعية”.
وش�دد المالك�ي عل�ى “ض�رورة 
تفعيل االس�تثمار في الع�راق باعتبار 
وجود أراٍض شاس�عة يمكن زراعتها 
الديني�ة”، مؤك�دا  الس�ياحة  وكذل�ك 
“وج�ود توج�ه اخ�ر اليج�اد م�وارد 

اخرى للدولة”.
صال�ح  محم�د  مظه�ر  وكان 
المستشار االقتصادي لرئيس الوزراء 
العب�ادي كش�ف ع�ن وض�ع  حي�در 
تحوط�ات كبي�رة للدول�ة ف�ي ح�ال 
حص�ول م�ا وصف�ه ب�”مفاج�آت او 
تقلب�ات” في أس�عار النف�ط العالمية 
التي يعتمد عليها العراق بش�كل كبير 

في دخله القومي.
يذك�ر ان وزي�ر المالي�ة هوش�يار 
زيب�اري، ألم�ح ف�ي 26 م�ن الش�هر 
الماض�ي ع�ن “ب�وادر لعب�ور األزمة 
المالي�ة في الباد من خ�ال اجراءات 

وضع�ت لذل�ك”، في حين أك�د رئيس 
خ�ال  العب�ادي،  حي�در  ال�وزراء 
اس�تضافته ف�ي مجل�س الن�واب في 
23 من الشهر نفس�ه “السيطرة على 
الوض�ع االقتص�ادي والمال�ي، ال�ذي 

سيكون جيدا في االشهر المقبلة”.
 ويشهد العراق ضائقة اقتصادية، 
في ظ�ل انخفاض اس�عار النفط التي 
انعكست سلبا على الموازنة االتحادية 
لعام 2015 وادت الى عجزها بنس�بة 

25بالمئة، فيما دعا خبراء اقتصاديون 
ال�ى ضرورة تنش�يط القطاع الخاص 
وتفعيل االستثمار واعتماد المنتجات 
وتقلي�ل  ال�واردات  لزي�ادة  المحلي�ة 

االنفاق.

    بغداد/المستقبل العراقي

اعل�ن وزير االعمار واإلس�كان 
ط�ارق الخيكاني,ام�س االربع�اء, 
بتنفي�ذ  ال�وزارة  مباش�رة  ع�ن 
مش�روع مجمع الزبيدية الس�كني 
ف�ي محافظ�ة واس�ط ع�ن طريق 
شركة المنصور العامة للمقاوالت 
االنش�ائية احدى تشكيات الوزارة 
. وقال الوزي�ر في بيان صحفي ان 
“المش�روع يتكون من )60( بناية 
عمودية تتال�ف البناية الواحدة من 
ث�اث طوابق وتش�تمل عل�ى )6( 
شقق سكنية موزعة بواقع شقتين 
ل�كل طاب�ق وان مس�احة الش�قة 
الواح�دة )120( م2, ويض�م ايضا 
)6( بنايات عمودية تتالف من ثاثة 
طوابق وتشتمل على غرف للعزاب 
مع مجموعات صحية متكاملة لكل 
طابق وبمس�احة تقريبي�ة )500(

م2 ، كم�ا يضم المجم�ع )22( دارا 
وأض�اف   .  “ م2  بمس�احة)250( 
الخيكاني بحسب البيان, ان “ العمل 
في المش�روع يش�مل ايضاً انشاء 
الضروري�ة  المس�تلزمات  جمي�ع 
للمجمع من )مدارس ومستوصف 
ال�ى  اضاف�ة  وط�رق(  واس�واق 
منظوم�ات الم�اء الصاف�ي والماء 
الخام لس�قي الحدائ�ق ومنظومة 
اطفاء مع زراعة لتشجير الموقع”. 
يش�ار الى ان وزارة االعمار اعلنت 
في وقت سابق عن تنفيذ مجموعة 
ف�ي  الس�كنية،  المجمع�ات  م�ن 

مجموعة من المحافظات.

االعامر تبارش بتنفيذ 
مرشوع جممع الزبيدية 

السكني يف الكوت

الكهرباء تعلن تشغيل أول وحدة توليدية 
يف حمطة شط البرصة الغازية

   بغداد/المستقبل العراقي 

الكهرباء,ام�س  وزارة  أعلن�ت 
األربعاء,ع�ن تش�غيل اول وح�دة 
توليدي�ة في محطة ش�ط البصرة 
125 مي�كاواط,  بطاق�ة  الغازي�ة 
مبين�ة انه�ا دخل�ت الخدم�ة بع�د 
انج�زت اعمالها من قبل الش�ركة 

اليونانية المنفذة.
وقال�ت ال�وزارة في بي�ان لها, 
ان  العراق�ي”,  تلقته”المس�تقبل 
“ماكات ش�ركة )متكا( اليونانية 
الهندس�ية  الم�اكات  وبإش�راف 
العام�ة  المديري�ة  ف�ي  والفني�ة 
للمشاريع الغازية التابعة للوزارة، 
وح�دة  اول  ادخ�ال  م�ن  تمكن�ت 
مي�كاواط   125 بق�درة  توليدي�ة 
في محطة ش�ط البص�رة الغازية، 

بمحافظة البصرة.
وذكر البيان, بأنه “تم التشغيل 

التجريب�ي للوح�دة المرقم�ة )4( 
الخدمة  ايضا اس�تعدادا لدخوله�ا 

قبل الصيف المقبل”.
 يذك�ر ان محطة ش�ط البصرة 
الغازي�ة تتأل�ف م�ن 10 وح�دات 
توليدية، ق�درة الواحدة منها 125 
ميكاواط، وبقدرة اجمالية قدرها 

1250 ميكاواط.

الرتبية تناقش نقص االبنية املدرسية يف االجتامع االول 
للجنة االستثامر

    بغداد/المستقبل العراقي

التربية،ام�س  وزارة  أعلن�ت 
االربعاء, عن عقدها االجتماع االول 
للجنة االستثمار في الوزارة برئاسة 

لمناقش�ة  اقب�ال،  محم�د  الوزي�ر 
موضوع األبنية المدرسية.

وذك�ر بي�ان لل�وزارة ، ان�ه “تم 
خال االجتماع مناقش�ة جملة من 
المواضي�ع العاجلة وف�ي مقدمتها 

االسراع في اتمام االبنية المدرسية 
والشروع بالدوام بها، واستعراض 
إل�ى  المقدم�ة  االس�تثمار  عق�ود 
الوزارة من قبل العديد من الشركات 

العالمية”. 
وأض�اف ان “المجتمعين اتفقوا 
عل�ى تفعي�ل التش�ريعات الناف�ذة 
الت�ي تتيح لل�وزارة امت�اك بعض 
االي�رادات ف�ي مج�ال االس�تثمار، 
ووضع الخط�ط الكفيلة بتوظيفها 
بما يس�هم في تطوير عمل الوزارة 
وتسهيل عمل المؤسس�ات التابعة 

لها”. 
اس�تعرض  “اللق�اء  ان  وبي�ن 
موضوع دمج التعليم المهني وأثره 
في حرم�ان الوزارة لع�دة قروض 
دولي�ة لتطوير ه�ذا القط�اع، وتم 
إق�رار تقدي�م ع�دة دراس�ات حول 
الموض�وع لتج�اوز ه�ذه المرحلة 

المالية الصعبة”.

ٍ

اعان
بناء عىل الطلب املقدم من السيد ) حيدر رياض 
عب�د الش�هيد(   الذي يطلب في�ه   تبديل اللقب 
من  )الحلفي (  اىل )الزاميل( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�ال م�دة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطل�ب وف�ق احكام امل�ادة 21 م�ن القانون 

االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

رقم االخطار
2015/ 119

اعان
م�ن / محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل املنطقة 

الخامسة بالبرصة
اىل / املته�م اله�ارب  )الرشط�ي حي�در فال�ح 
حس�ن(  املنس�وب اىل    قيادة رشطة محافظة 
البرصة  ملا كنت متهما وفق املادة  12 / ق.ع.د 
رق�م 14  لس�نة 2008   لقيام�ك بالتهجم عىل 
)املازم اول س�ام عاتي محيسن( بالكام غري 

الائق      .
  وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك 
بهذا االعان عىل ان تح�ر امام محكمة قوى 
االمن الداخيل للمنطقة الخامسة بالبرصة خال 
مدة ثاثون يوما من تاريخ تعليق هذا االعان يف 
محل اقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك 
وعند ع�دم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 
غيابي�ا وتحجز اموالك املنقول�ة والغري املنقولة 
ويطلب من املوظف�ني العموميني القاء القبض 
علي�ك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة 
حكومي�ة وإلزام االهليني الذي�ن يعلمون بمحل 
اختفائ�ك باخب�ار الجه�ات املختصة اس�تنادا 
للم�ادة 69 /اوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون 
اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

اعان
بناء عىل الطلب املقدم من السيد ) احمد جاسم 
فيح�ان  (    الذي يطلب فيه   تبديل اللقب من  
)املنتفكي (  اىل )الش�ملة( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�ال م�دة اقصاها 
عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطل�ب وف�ق احكام املادة 21 م�ن القانون 

االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

رقم االخطار
2015/139

اعان
م�ن / محكمة ق�وى االمن الداخ�يل املنطقة 

الخامسة بالبرصة
اىل / املته�م اله�ارب )الرشط�ي ع�اء جلوب 
حميدي  ( املنسوب اىل قيادة رشطة محافظة 
الب�رصة  مل�ا كنت متهم�ا وفق امل�ادة /5 من 
ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008  لغيابك عن مقر 
عمل�ك م�ن تاري�خ 2008/11/16 ولحد االن 
وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك 
بهذا االعان عىل ان تحر امام محكمة قوى 
االم�ن الداخ�يل للمنطقة الخامس�ة بالبرصة 
خال مدة ثاثون يوما م�ن تاريخ تعليق هذا 
االع�ان يف مح�ل اقامتك وتجيب ع�ن التهمة 
املوجه�ة ض�دك وعند ع�دم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وتحج�ز اموال�ك 
املنقول�ة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني 
العمومي�ني القاء القبض علي�ك اينما وجدت 
وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومي�ة وإلزام 
اختفائ�ك  بمح�ل  يعلم�ون  الذي�ن  االهلي�ني 
باخب�ار الجهات املختصة اس�تنادا للمادة 69 
/اوال وثاني�ا وثالثا ورابعا م�ن قانون اصول 
املحاكم�ات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 

17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

اعان
بن�اء عىل الطل�ب املق�دم من الس�يد  )عط�اف احمد 
عساف(    الذي يطلب فيه   تبديل اللقب من  )املنتفكي 
(  اىل )الس�لمان( فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديرية خال مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 21 من 

القانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعان
بن�اء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد  )عيل عب�د الواحد 
جمع�ه (     الذي يطل�ب فيه   تبديل اللقب من  )نارص 
(  اىل )املحامي�د( فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديرية خال مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 21 من 

القانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

محكمة بداءة الزبري
لجنة تثبيت امللكية

اعان
قرار تثبيت العائدية عقار مجدد

بناء عىل صدور تثبيت العائدية )تمام العقار( س�هما 
من اعتبار منها   

تسلس�ل 2267 منطق�ة الجمهورية الق�ايض بتثبيت 
امللكية اىل )انس س�عود نصيف( بموج�ب قرار تثبيت 
العائدية املؤرخ يف 2015/3/1 الصادر من لجنة تثبيت 
امللكية ومستندا اىل احكام املادة )49( من القانون 43 
لس�نة 1981 نعلن هذا القرار ملدة )ثاثني يوما( وعىل 
م�ن لديه اعرتاض عىل الق�رار املذكور الطعن فيه لدى 
رئاس�ة محكمة االس�تئناف اعتب�ارا من الي�وم التايل 
لنرش هذا االعان وعند انتهاء املدة وعدم ورود اش�عار 
من رئاس�ة االستئناف بوقوع الطعن عىل القرار لديها 
خ�ال املدة املذكورة س�تبادر هذه الدائرة بالتس�جيل 

وفقا لقرار تثبيت العائدية.
القايض

رئيس لجنة تثبيت امللكية
يف قضاء الزبري

اعان
بناء عىل الطلب املقدم من السيد  )محمد قاسم 
م�وىس  (    ال�ذي يطلب فيه   تبدي�ل اللقب من  
)مجح�ان (  اىل )الحمراني( فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خال مدة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق احكام املادة 21 من القانون االحوال املدنية 

رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد :1652/ب/2012
التاريخ /2015/3/11

اعان
اىل املدعى عليهم / 1 . عباس خميس حمادي

2. محسن خميس حمادي
3.عبد الرضا خزعل

4 . صالح وناظم ونزار ابناء حميد صالح
5. نجية خميس حمادي
6 . هاني  ناصح حس�ن

االشخاص الثالثة:
1 . محمد س�عيد طاهر عبد الله

2 . ع�ادل وعم�اد وس�عاد وعدنان ولي�ىل ابناء 
طاهر عبد الله

اقام املدعي )عب�د الرضا كاظم محمد (الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة 1652/ب/2012 ام�ام هذه 
املحكمة يطلب فيها الحكم بازالة شيوع العقار 
تسلس�ل 155 الرباط الصغري ولتع�ذر تبليغكم 
وملجهولي�ة محل اقامتكم تق�رر تبليغكم اعانا  
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بالحض�ور اىل 
ه�ذه املحكم�ة او من يمثلك�م  قانون�ا صباح 
ي�وم املرافعة املواف�ق 2015/3/31 وبعكس�ه 
س�وف تجري املرافعه بحقكم غيابيا وعلنا وفق 

القانون
القايض

جعفر كاظم املالكي
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تضخ�م ظاه�رة اإلرهاب يفت�ح الب�اب للحديث 
عن طبيعة مرجعياته�ا الثقافية/الفقهية، وعن 
مصادر تمويلها املادي واللوجس�تي.. وإذا كانت 
بعض الحواضن الدولتية والجماعاتية قد وجدت 
يف تم�دد "داع�ش" ع�ى الجغرافي�ا السياس�ية 
عنرصا للترصي�ح العلني بهذا الدعم واالحتضان، 
ف�إن تداعي�ات الواق�ع ال�دويل ومواقف�ه األخرية 
م�ن االره�اب الداعيش، وكذل�ك الهزائ�م املاحقة 
الع�راق  االرهابي�ة يف  الجماع�ات  تلقته�ا  الت�ي 
وس�وريا واليمن ومرص تضع الكثري من عالمات 
االستفهام حول إرصار تلك الدول والجماعات عى 
الدعم، وعى اتباع سياس�ات التشويه والتضخيم 

والتشكيك.
فهل يمك�ن القول بأن هذا البعض يتعمد إخضاع 
هذه املعطيات لحس�اب اجن�دات غامضة؟ وملاذا 
هو اإلرصار عى إب�راز الهوية الطائفية للرصاع؟ 
ومل�اذا يت�م تحميل املوق�ف اإليراني م�ن األحداث 
يف الع�راق وس�وريا واليم�ن أك�ر م�ن حجم�ه 
الحقيقي؟ وملاذا يغي�ب أي نقد ومراجعة ملواقف 
دول بعينها من األحداث، رغم أنها األكثر تدخال يف 
أجندة اإلرهاب، واألكثر إثارة للمشكالت الطائفية 

ودعما للطائفيني؟.
هذه االس�ئلة تخترص وقائع ما يجري، وتكشف 
ع�ن خط�ورة الهشاش�ة السياس�ية والثقافي�ة 
واألمنية الت�ي تحكم محاور ال�رصاع، فضال عن 
مايمك�ن أن تث�ريه أيض�ا يف خل�ق اصطفاف�ات 
جدي�دة ومريبة يف املنطقة ومهددة للس�لم األهيل 

وللمصالح العامة.
طائفية املشهد العربي املصطنعة تغّيب أية رؤية 
واضح�ة لألح�داث، وأي حك�م يس�تند اىل موقف 
نق�دي وعقالني، مثلما تس�هم يف تغييب أية إرادة 
سياسية للنظر الجاد يف طبيعة العالقات العربية/ 
العربي�ة، وإمكاني�ة صياغته�ا وف�ق الحاج�ات 
الرضوري�ة للتنمية ولألمن القومي ولبناء س�وق 
عربي�ة مش�ركة، أو اتب�اع سياس�ات اقتصادية 
وسياس�ية يمك�ن أن تنافس ماه�و موجود بني 

العديد من الدول الغربية. 
طبيعة ال�دول التوتاليتاري�ة واالبوية الحاكمة يف 
املنطقة العربية - الس�يما الخليجية- هي جوهر 
صناع�ة األزمة، فهذه الدول ال تمث�ل إالّ مصالح 
ال�دول الك�رى، وفقدانه�ا إلرادته�ا السياس�ية 
يجعله�ا مس�كونة بقل�ق البح�ث ع�ن حماي�ة 
لوجوده�ا ولثرواته�ا، وه�ذا م�ا يجع�ل صناعة 
الخطاب الس�يايس محكومة بحس�ابات غامضة 
يختلط فيها الطائفي مع الس�يايس، مع خضوع 
تام لالرادة الدولية، وخوف غري واقعي من الدخول 
يف محاور إقليمية تكون أكثر فائدة، وأكثر تنظيما 
وتنسيقا بني دول الجوار حول املصالح واألسواق 
والعالقات السياسية واالقتصادية وحتى األمنية.

اإلرهاب وصيانة الحكم
ألن الكثري من الدول العربية تعيش محنة صناعة 
الدولة املدنية، والحقوقية، فإن سياساتها - تحت 
ه�ذا الهاجس - تتحول اىل ق�وة مركزية ودفاعية 
عن هوية الدولة النمطية، تلك التي تتحول تلقائيا 

اىل دول�ة اس�تبداد.. ومفهوم االس�تبداد يصطنع 
ل�ه بالراكم قوى مجاورة، ومؤسس�ات ضاغطة 
ل�إدارة والحكم والقمع وللس�يطرة ع�ى الثروة، 
فضال عن اختالق مؤسس�ات للخدمات اإلعالمية 
والفقهية التي تعطي للسلطة نوعا من القداسة، 
أي قداسة الحاكم، وعى وفق منظور والية األمر.

صيان�ة الحكم يس�هم يف تضخيم رشاس�ته، ويف 
تحويل�ه اىل قوة لإره�اب املجتمعي الذي رسعان 
م�ا يتحول اىل إره�اب دولة وجماع�ة وفقه، ألنه 
يقع يف منطقة صيانة الحكم واملحكومني، وصوال  
اىل ح�ّد صناعة ومؤسس�ات وجمعيات لدعم هذا 
االرهاب، بوصفه جزءا من سياس�ة الدولة، ومن 
فق�ه مؤسس�تها الحاكم�ة، وجزءا م�ن نظرتها 
العصابي�ة لآلخرين املختلف�ني دينيا أو طائفيا أو 
قوميا والذين تمثله�م دول معينة او جماعات او 

حتى مكونات اثنية أو مذهبية.
يف ض�وء التداخ�ل الس�يايس املرع�ب يف املنطقة، 
وطبيعة إدارة الدول الكرى للجغرافيا السياسية 
واألمني�ة فيها، لم يس�أل أحد ع�ن التمويل الذي 
االرهابي�ة، وتحدي�د  الجماع�ات  تحص�ل علي�ه 

مصادره، ومعرفة ممراته.
 ال�دول والقوى التي تق�ف وراء االرهاب هي ذات 

ال�دول الت�ي تعيش فوبي�ا صيانة الحك�م، وهي 
املصدر االس�اس يف تأطري وترسيم الكيفيات التي 
تنفذ م�ن خالله�ا األجن�دات الداعم�ة لالرهاب، 
ولتوسيع ودعم السياسات التي تحمي جماعاته 
م�ن أي�ة مس�اءلة أو نق�د وحت�ى عق�اب محدد 
ومع�روف، فما يح�دث يف العراق وس�وريا وليبيا 
وأخ�ريا يف اليمن بات يثري الكثري من االس�تغراب، 
ليس لع�دم معرفة مرجعيات�ه ومواقفه وطبيعة 
القوى التي تقف وراءه، بل لألوهام التي تصنعها 
دول ما يس�مى ب�)املجتمع الدويل( وتسوقها عى 
انه�ا ج�زء من سياس�ات املواجهة، رغ�م ان هذا 
االمر بات موضوعا دولي�ا بعد قرار مجلس االمن 
األخ�ري بتجفيف منابع االره�اب، ومعاقبة الدول 
الت�ي تق�ف وراءه، لكن م�ا يجري يكش�ف غري 
ذل�ك، ف�ال تزال بعض ال�دول تعوم عى هشاش�ة 
توصي�ف اإلرهاب، وتم�ارس دعمه�ا لإرهابيني 
باملكش�وف، فض�ال ع�ن م�ا تتغافل عن�ه الدول 
الك�رى ذاتها، ولعل املس�ألة الت�ي تؤكد ذلك هي 
الدعوات املستمرة من قبل الواليات املتحدة لقادة 
هذه الدول وبعض سياس�ييها ممن تثار حولهم 
الش�بهات لزيارته�ا، فض�ال ع�ن مواصلة بعض 
ال�دول والجماع�ات بهندس�ة الكثري م�ن الطرق 

اليص�ال )امل�ال والرج�ال واألس�لحة والتقان�ات 
الحربي�ة( اىل الجماعات االرهابية التي تقاتل عى 

االرض يف سوريا والعراق. 
تشويه الحشد الشعبي

مقاب�ل كل هذا الذي يجري عى مس�توى الوقائع 
العراقي�ة، فإنن�ا نج�د أن هن�اك تضلي�ال ح�ول 
توصي�ف اإلره�اب، وجماعاته وأهدافه، الس�يما 
يف التعاطي مع امللف الس�يايس، ويف امللف األمني، 
فالبع�ض يض�ع املحاصص�ة وتقس�يم املواق�ف 
رشطا للمش�اركة، رغم وجود عالمات اس�تفهام 
حول جدية ومصداقية هذه املش�اركة، والبعض 
اآلخر تحكمه م�آرب األجندات اإلقليمية يف تحديد 
آلية انخراطه يف العملية السياس�ية، وأحس�ب أن 
الحمل�ة املمنهج�ة التي تقوم بها قوى سياس�ية 
مشاركة يف الحكم ضد كل من يدعو لتحرير املدن 

العراقية. 
السيما الحشد الشعبي وتش�ويه سمعته، والنيل 
من رم�وزه، يؤكد هذا املنحى، وهذه االزدواجية، 
وه�ذا يف جوه�ره موقف س�يايس وأمن�ي مريب 
وباعث عى القلق، وله حس�ابات يف التعاطي مع 

بعض املمارسات التي قد تحدث هنا او هناك.
املوقف إزاء االرهاب وجماعاته واجنداته س�يظل 
غامضا، وربما غري جاد عى مستوى بعض الدول 
الغربي�ة والعربية، بس�بب تنص�ل البعض من أي 
موق�ف لنق�د ومواجهة م�ا يجري، مقاب�ل إتباع 
سياس�ة مالحقة )الس�لحفاة( لتحقي�ق أهداف 
سياس�ية وس�راتيجية تخ�ص مصال�ح ال�دول 

الغربية من جانب، وتخص الحفاظ عى ما يسمى 
بمنطق�ة الت�وازن املري�ب يف املنطقة م�ن جانب 
آخ�ر، وه�ذا بطبيعة الح�ال س�يبقي الرصاعات 
مفتوح�ة، ولذل�ك ف�ان البح�ث ع�ن أي�ة حلول 
سيتطلب مراعاة ما يمكن أن تستدعيه السياسة 
م�ن مواقف وحس�ابات.يمثل الواق�ع العراقي يف 
ه�ذا الس�ياق بيئة س�اخنة لتصفية الحس�ابات 
السياس�ي�ة، وح�تى الحس���ابات االقتصادية، 
السيما مع وجود مش�كالت يف املنطقة لم تحسم 
بع�د مثل امللف الن�ووي االيران�ي، وضمان حلول 
كاملة للملف الفلس�طيني، والب�ت قانونيا بملف 
الالجئ�ني الفلس�طينني س�نة 1948، وهو طبعا 
ملف س�يايس وديموغ�رايف وليس ملف�ا عابرا أو 
جزءا من معالجات غري واقعية.. لذا فان الحديث 
ع�ن معطي�ات الواقع االمن�ي يف الع�راق يتطلب 
موقف�ا أكث�ر وضوح�ا وواقعية من قب�ل امريكا 
ودول الغ�رب، وحت�ى الدول االقليمي�ة والعربية، 
الن مجريات االمور تعكس الكثري من )الشبهات( 
وتث�ري حولها لغط�ا بحاجة اىل توضي�ح، خاصة 
مايتعلق بملف التس�ليح وملف رضبات التحالف 
الدويل الجوية ومدى جديتها يف تغيري املعادلة عى 
االرض، فضال ع�ن امللف الغامض حول الطائرات 

املجهولة التي تهبط يف بعض املناطق.
كل هذا يس�تدعي قراءة عميق�ة، ويدعو اىل اتباع 
سياس�ة الوض�وح الكامل ملعرفة م�ن يقف وراء 
دعم االرهاب، ومن يريد ان يبقي صناعة الحروب 

مشتعلة يف املنطقة.

علي ح�سن �لفو�ز
اإلرهاب وحسابات اخلنادق

تراج�ع احتي�اط املرصف املرك�زي العراقي من العم�الت األجنبية 
إىل 68 بلي�ون دوالر أخرياً، م�ن 77.7 بليون دوالر نهاية 2013، أي 
بمقدار 9.7 بليون دوالر وبنس�بة 12.5 يف املئة. وحصل ذلك خالفاً 
لنصيح�ة صندوق النقد الدويل بعدم املس باحتياط العراق لتغطية 
عجز م�ايل أو لتس�ديد نفق�ات معينة، لك�ن وزير املال هوش�يار 
زيباري أشار رصاحة إىل »أن العراق يعاني أزمة سيولة نقدية لعدم 
وجود األموال الكافية لتغطية النفقات« موضحاً »أن األزمة املالية 
تعود إىل انخفاض أس�عار النفط ونفقات رشاء األس�لحة واملعدات 
العس�كرية الالزم�ة ملواجهة إره�اب تنظيم داع�ش«. وثمة هناك 
معارض�ة نيابية القراض الحكومة من املرصف املركزي، حتى أن 
عضو اللجنة االقتصادية النيابية نورة البجاري طلبت من محافظ 
املرصف تبيان أسباب انخفاض حجم االحتياط لديه، مستبعدة أن 
يوافق مجلس النواب عى ذلك، ألن أرصدة هذا االحتياط تعطي قوة 

لعملة العراق ولتعامالته الدولية.
وع�ى رغ�م أن الع�راق متفائل بع�ودة أس�عار النف�ط العاملية إىل 
االرتف�اع، تعام�ل بواقعي�ة مع تراجعه�ا أخرياً، إذ خفض »س�عر 
التع�ادل« يف موازنة 2015 مرات، وذل�ك من 90 إىل 70 دوالراً ثم إىل 
60 دوالراً وأخ�رياً إىل 55 دوالراً، م�ع إنتاج نح�و 3.3 مليون برميل 
يومياً كمعدل تصدير، وقدرت املوازنة ب�102 بليون دوالر، يش�كل 
االعتم�اد ع�ى النفط نس�بة 67.3 يف املئة، يف مقاب�ل 12.4 يف املئة 
عى إيرادات من الرضائب والصناعة والزراعة واالتصاالت وغريها، 
ونح�و 2.6 يف املئ�ة ع�ى األرص�دة امل�دورة، أما االق�راض فبلغت 
حصت�ه 17.7 يف املئة، وس�يجري اعتماد الدفعة األوىل لس�د العجز 
البال�غ 21.4 بليون دوالر، بقرض من صن�دوق النقد الدويل بقيمة 
4.5 بلي�ون دوالر، وق�رض آخ�ر م�ن البن�ك الدويل بقيم�ة بليوني 
دوالر. إضاف�ة إىل ذلك قرر املرصف املركزي العراقي تمويل املوازنة 
بقرض قيمته س�تة تريليونات دينار )5.2 بليون دوالر( من خالل 
تش�غيل 50 يف املئة من احتياطات املصارف التجارية املودعة لديه، 
وإعادة رشاء س�ندات الخزينة من الس�وق الثانوية، إذ سيش�ري 
نحو خمس�ة تريليون�ات دينار منها كمرحل�ة أوىل، واعترت هذه 

اإلجراءات بأنها ال تمس االحتياط لدى املرصف.
أما بالنسبة إىل خطورة أعباء الحرب املالية يف الضغط عى املوازنة، 
فخصص�ت الحكومة نح�و 25.9 بلي�ون دوالر موزعة بني 12.75 
بلي�ون دوالر ل�وزارة الدف�اع، ونح�و 12.26 بلي�ون دوالر ل�وزارة 
الداخلية، و983 مليون دوالر ملتطوعي الحش�د الشعبي، إضافة إىل 
صفقات رشاء الس�الح التي ال تزال قيمتها من األرسار الحكومية، 
أما بالنس�بة إىل كلفة الحرب املستمرة منذ أكثر من سنة يف الغرب 
والشمال، فأشارت ترسيبات من وزارة الدفاع إىل أن هذه النفقات 
يف تصاعد مس�تمر، وتق�در حالياً بنحو أربعة مالي�ني دوالر يومياً 
يف محافظ�ة األنبار التي يق�ع نحو 80 يف املئة م�ن أراضيها تحت 
س�يطرة »داعش«، أما العمليات يف محافظ�ة صالح الدين فتكلف 
يومياً نحو ستة ماليني دوالر، ولم تدخل عملية تحرير املوصل بعد 

جدول النفقات الفعلية.
ويف ظل اس�تمرار األزمات املالية واالقتصادية واالجتماعية، فضالً 
عن الس�جال الس�يايس وتطورات الحرب عى »داع�ش« وأعبائها 
املالية، يب�دو العراق غري قادر عى دفع املبالغ املس�تحقة عليه إىل 
رشكات النفط األجنبية والبالغة قيمتها 27 بليون دوالر. وتعمل يف 
العراق حالياً نحو 17 رشكة استثمار عاملية ومن جنسيات مختلفة 
)أمريكي�ة وبريطاني�ة وإيطالي�ة وروس�ية وماليزي�ة وصيني�ة( 
لتطوي�ر الحقول النفطية املنتجة واملستكش�فة، وذلك وفق عقود 
أبرم�ت يف جوالت الراخيص األوىل والثانية والثالثة والرابعة، وهي 
ملزم�ة باس�تثمار أموالها لرفع الق�درة اإلنتاجية، ع�ى أن تلتزم 
الحكومة بدفع ما نس�بته 50 يف املئة من األموال املرصوفة سنوياً، 
تض�اف إليها أرباح بمع�دل 1.5 دوالر عن كل برمي�ل إضايف، وبما 
أن الرشكات أنفقت خ�الل العامني املاضيني نحو 43 بليون دوالر، 
يجب عى الحكومة دف�ع 21.5 بليون دوالر، تضاف إليها أرباح ب� 
5.5 بليون، فيكون املجموع املس�تحق 27 بليون دوالر، وساهمت 
هذه االس�تثمارات بزيادة اإلنتاج نحو مليون برميل يومياً، وجرى 
تش�ييد منش�آت ضخمة تتمتع بكل مس�تلزمات الرفاهية، حيث 
يقي�م اآلالف م�ن الخراء األجان�ب، وينتظر أن تس�تمر الرشكات 
املتعاقدة بتنفيذ خططها االس�تثمارية باس�تثمار نحو 87 بليون 
دوالر حت�ى 2016، ع�ى أن يجري اس�تثمار 27 بليون دوالر العام 
الح�ايل و60 بليوناً العام املقبل.وكان إجمايل اس�تثمارات رشكات 
النف�ط العاملي�ة يف العراق بل�غ 17 بلي�ون دوالر يف 2011- 2012، 
سددت الحكومة منها نحو 10 باليني دوالر عر كميات من النفط، 
وبذلك يكون إجمايل استثماراتها طوال فرة ست سنوات )2011- 
2016( نح�و 147 بليون دوالر. وتطور اإلنتاج النفطي من حقول 
الوس�ط والجنوب، م�ن 1.8 ملي�ون برميل إىل 2.7 ملي�ون برميل 

يومياً، ثم إىل نحو ثالثة ماليني برميل يومياً مطلع العام الحايل.
ويتطل�ع العراق وفق وزير نفطه ع�ادل عبداملهدي إىل تصدير 3.3 
مليون برميل يومياً بعد وص�ول الطاقة اإلنتاجية إىل أربعة ماليني 
برمي�ل، م�ع عودة حق�ل كرك�وك إىل اإلنت�اج، علماً ب�أن خططه 
املس�تقبلية تتطلع إىل إنتاج ثمانية ماليني برميل يومياً بني 2020 
و2030، ولتحقيق هذا الهدف ال بد من تطوير استثمارات الرشكات 
وتنفيذ العقود، خصوصاً لجهة دفع املبالغ املستحقة عى الحكومة 
العراقية. وإذا كان العراق سبق له أن سدد نصيبه من االستثمارات 
بتقديم كميات من النفط، فهو قد يلجأ هذه املرة إىل دفع نحو 12 
بلي�ون دوالر بموجب س�ندات مضمونة ع�ى الخزينة، عى أمل أن 
توافق الرشكات عى تأجيل دفع املبلغ املتبقي، أي 15 بليون دوالر، 

إىل موعد آخر ريثما يتجاوز البلد تداعيات األزمات التي يمر بها.

عدنان كرمية

أزمة العراق املالية 
واستثامرات النفط

م�ن املمكن القول إنه لم يس�بق ألي رئي�س أمريكي يف 
التاري�خ املع�ارص أن تعرض�ت رشعيته للطع�ن كثرياً 
م�ن قبل الح�زب املعارضة مث�ل باراك أوبام�ا. غري أنه 
بينم�ا تدخل فرته الرئاس�ية مرحلته�ا األخرية، ينكب 
الجمهوري�ون عى م�رشوع جديد كلياً: فق�د قرروا أنه 
طامل�ا ش�غل أوباما منصب الرئاس�ة، فإنه ل�م يعد من 

الرضوري إيالء االحرام لهذا املنصب.
ه�ل يف األمر بع�ض املبالغ�ة؟ ربم�ا، لكن الخ�ر التايل 
يبع�ث عى الصدم�ة حقاً. فق�د أقدم�ت مجموعة من 
47 س�يناتوراً جمهورياً عى كتابة رس�الة مفتوحة إىل 
زعم�اء إيران يحذرونهم فيها من أن أي اتفاق يوقعونه 
م�ع إدارة الرئيس أوباما لن يس�تمر بعد مغادرة أوباما 

السلطة.
والح�ال أن انتق�اد أعم�ال اإلدارة الحالي�ة، أو محاولة 
عرقلتها ع�ر العملي�ة الترشيعية، يشء، أم�ا التواصل 
أجنبي�ة به�دف تقوي�ض  بش�كل مب�ارش م�ع ق�وة 

املفاوضات الجارية، فهو يشء مختلف تماماً. إنه يشء 
م�روع! ولكم أن تتخيلوا م�اذا كان هؤالء الجمهوريون 
أنفس�هم س�يقولون لو أن مجموعة من الس�يناتورات 
الديمقراطيني، حاولوا القي�ام بيشء مماثل عندما كان 

جورج دبليو بوش رئيساً!
رسالة الس�يناتورات الجمهوريني تشري بكل وضوح إىل 
أنهم يعتقدون أنهم عندما ال يتفقون مع سياسة إدارة 
ما، فإنهم يمكن أن يترصفوا كما لو أن أوباما ليس هو 

رئيس الواليات املتحدة.
إن النظام الس�يايس األمريكي يش�تغل وف�ق مجموعة 
كامل�ة م�ن القواع�د، التي ال ننتب�ه إىل الكث�ري منها إال 

حينم�ا ُتنتهك. وعى س�بيل املثال، ف�إن رئيس مجلس 
النواب األمريكي يس�تطيع توجيه دعوة إىل زعيم أجنبي 
من أجل إلق�اء خطاب أمام الكونجرس من أجل الهدف 
الوحي�د املتمث�ل يف انتقاد اإلدارة، بل إنه يس�تطيع فعل 
ذلك حتى دون إش�عار البيت األبيض مقدَّماً، إذ ال يوجد 
قان�ون ينهى عن ذلك. بيد أن القيام بذلك ينتهك قاعدة، 
ليس�ت قاعدة االح�رام والتوقري فحس�ب، ولكن أيضاً 
قاعدة تقول إن ممارس�ة السياس�ة الخارجية هي من 
اختصاص اإلدارة. فالكونجرس يستطيع تقديم نصائح 
وانتقادات وترشيعات للتأثري فيها وتش�كيل مالمحها، 
أم�ا أن يأخذ ع�ى عاتقه تقرير السياس�ات الخارجية، 

فذاك غلو وشطط.
لك�ن، ومثلم�ا ح�دث من قب�ل م�رات كثرية، يب�دو أن 
الجمهوري�ني خلص�وا إىل أن ثمة مجموع�ة واحدة من 
القواع�د والقوان�ني الت�ي تطب�ق يف األوق�ات العادي�ة، 
ومجموع�ة أخرى مختلف�ة تماماً تطب�ق عندما يكون 
أوبام�ا هو الرئيس. ووفق ه�ذه األخرية، لم يعد املرء يف 
حاج�ة إلظهار ذرة اح�رام للرئيس، وبوس�عه تخريب 
مفاوضات صعبة مع قوة أجنبية معادية عر التواصل 

بشكل مبارش مع تلك القوة.
وشخصياً، أتس�اءُل حول ماذا كان هؤالء الجمهوريون 
س�يقولون إذا ُس�ئلوا ح�ول م�ا إن كان س�يكون م�ن 
املقب�ول أن يعام�ل الديمقراطيون الرئي�س الجمهوري 
املقب�ل به�ذه الطريقة. أعتقد أن الس�ؤال س�يبدو لهم 
غري منطقي، ألن ذاك الش�خص س�يكون جمهورياً، يف 
النهاية. وبالتايل، فكيف بوس�ع أي أحد أن يفكر يف يشء 

من هذا القبيل؟!

بول وولدمان

الدور اجلمهوري.. ختريبي

تذكرنا هجمات تنظيم "داعش" اإلرهابي ضد كل رموز 
الحضارة والتاريخ والثقافة والعلم يف العراق وس�وريا، 
بأنه نس�خة طبق األصل من جي�وش املغول والتتار، إن 
لم يكن يفوقها همجية ووحشية، فكالهما قام بتدمري 
كل ما يمت لإنس�انية والحضارة بصلة، وكأن التاريخ 
يعيد نفس�ه، بتعرض املنطقة لهجمات منظمة لطمس 
هويته�ا العربية وص�والً إىل تقس�يمها وتنفيذ مرشوع 
الرشق األوس�ط الجديد أو الكبري، الذي طاملا س�معناه 
كثرياً من أفواه املسؤولني األمريكيني و"اإلرسائيليني"، 
من خ�الل خلق فوىض عارمة تتمثل بالتنظيم اإلرهابي 
ومثيالت�ه م�ن "جبه�ة الن�رصة" وجماع�ة اإلخ�وان 
املسلمني ومن عى شاكلتهم من أدوات تخريبية هدفها 
األول واألخ�ري تمهي�د الظروف وإيج�اد األرضية لعودة 
االس�تعمار إىل هذه املنطقة بعد مح�و تاريخها ورموز 

حضارتها العريقة .
تاري�خ وحض�ارة املنطقة هو أكث�ر ما يخي�ف الكيان 
الصهيون�ي الغاصب الذي يس�عى بكل الس�بل إلزالتها 
وتدم�ري حضارة املنطقة التي تعود آلالف الس�نني، وما 
ش�اهدناه من صور ومقاطع فيديو، تظهر لنا جماعة 
همجي�ة تنهال باملط�ارق واملعاول عى تدم�ري التماثيل 
اآلش�ورية يف متح�ف املوص�ل وجرف مدينت�ي الحرض 
ونمرود األثريتني، اللتني تع�ودان إىل القرن الثالث عرش 
قبل امليالد، وأخرياً تدمري مدينة خورسباد وحرق عرشات 
آالف الكتب واملخطوطات الناردة، وقبل ذلك، اس�تهداف 

وقتل وخطف أبناء املكون اآلشوري يف محافظة الحسكة 
الس�ورية، وهذه غاية "إرسائيل" التي تسعى إىل إيجاد 
موط�ئ ق�دم له�ا يف املنطق�ة، إال أن عراق�ة املنطق�ة، 
يبقيها محتالً ثقيل الظل عليها، نظراً النعدام أي تاريخ 
وحضارة لها ."إرسائيل" هي األكثر استفادة من وجود 
ه�ذه التنظيم�ات اإلرهابي�ة الت�ي تحقق له�ا مآربها 
االس�تعمارية الدنيئة، بعد أن عج�زت عن تحقيق ذلك، 
عر ترسانتها العس�كرية الهائلة، ولعل أهمها، إضافة 
إىل تدم�ري حض�ارة وثقاف�ة ش�عوب املنطق�ة، التغيري 
الديمغرايف لسكان املنطقة، عر التضييق عى مكوناتها 

الديني�ة والقومية، وإال ما مرر أن نس�مع بني كل فرة 
وأخ�رى ع�ن اس�تهداف طائف�ة بعينها قت�اًل وتهجرياً 
وخطفاً، بدءاً من اإليزيديني واملسيحيني واألكراد وليس 
انتهاء بالرسيان والكلدان واآلراميني واآلش�وريني وكل 
املكون�ات األخرى التي نفتخر بأنها تش�كل قوس قزح 

جميل وغني للمنطقة .
استهداف اآلثار والكنوز الحضارية والكتب واملخطوطات 
النادرة، إرهاب ثقايف وجريمة حرب بامتياز، وعى األمم 
املتحدة ومؤسساتها املعنية التحرك بشكل عاجل وجدي 
لوقف عمليات التدمري املنهج�ي املتعمد للراث البرشي 
والوق�وف يف وجه ه�ذه الهمجية الجدي�دة والعمل عى 
توحيد جه�ود األرسة الدولية لوقف ه�ذه الكارثة التي 
ترتكبه�ا "داعش" ملصلح�ة كيان محت�ل ال يمتلك إرثاً 

حضارياً ال مادياً وال معنوياً .

�أحمد م�سطفى علي

أداة »إرسائيلية«

فوؤ�د ح�سون



غان�م  س�مير  دني�ا  المصري�ة  الفنان�ة  دخل�ت 
واللبناني�ة إليس�ا ، اللتان تش�اركان في عضوية 
لجن�ة تحكي�م برنامج "إك�س فاكت�ور" إلى جانب 
راغ�ب عالمة ، في مواجهة عل�ى لقب األكثر أناقة 
، رغم أن البرنامج نفس�ه ل�م ينطلق بعد.وجاءت 
المواجه�ة غير المعلنة من خالل صور نش�رتها 
النجمتان بش�كل منفصل على حسابيهما 
بموقع "فيس�بوك" و"انستجرام" خالل 
األولي�ة  التصفي�ات  ف�ي  مش�اركتهما 
 " MBC " للبرنام�ج ، ال�ذي تب�دأ قن�اة
المقبل.وقام�ت دنيا  عرض�ه األس�بوع 
س�مير غانم بنش�ر عدة ص�ور لها على 
موقع "انستجرام" في كواليس البرنامج 
، وكتب�ت تحته�ا معلق�ة "انتظروني قريبا 
في " TheXFactor" قريبا إن ش�اء الله" .وقد 
حظيت الص�ور بالعديد من التعليق�ات وإعجاب 
متابعيه�ا، حيث كتب أحدهم :"دنيا مطربة وبتمثل 
م�ن هى صغيرة ... وموهبة حقيقية .. حتى إعالناتها 
كان�ت تحفة ص�وت وأداء... أكيد تقدر تك�ون محكمة في 
برنام�ج أص�وات .. بتوفيق يا دنيا" ، بينم�ا كتب آخر مبديا 
إعجاب�ه بالفس�تان الذي ظهرت به وقال "يا له من فس�تان 

رائع".وبعده�ا بس�اعات قليل�ة نش�رت الفنانة إليس�ا عبر 
صفحتها الخاصة على "فيسبوك" أول صورة لها الطاللتها 
في اإلعالن الخاص بالبرنامج ، وبدت إليسا غاية في األناقة 
بفس�تان أبي�ض ، واكتف�ت بالتعلي�ق على الص�ورة بكلمة 
"قريبا" ، وحظيت الصورة بتفاعل واسع من عشاق النجمة 
اللبنانية والذين أثنوا على أناقتها المعهودة.وتعقد مجموعة  
MBC ، األربع�اء المقب�ل ، مؤتم�را صحفيا ف�ي مدينة دبي 
باإلمارات العربية المتحدة إلعالن انطالق برنامج المواهب 
"إك�س فاكتور" في موس�مه الرابع.ويش�ارك في المؤتمر 
مازن حايك المدير العام للعالقات العامة والشئون التجارية 
للمجموع�ة وأعض�اء لجنة التحكي�م والمكون�ة من راغب 
عالمة وإليسا ودنيا سمير غانم.وسيتم خالل المؤتمر إعالن 
كاف�ة التفاصي�ل الخاص�ة بالبرنامج والجوائز التي س�يتم 
رصدها للفائز باللقب ورؤي�ة اللجنة وإدارة البرنامج حول 
تنمي�ة قدرات الموهبة وصقلها ومتابعتها باس�تمرار.ومن 
المقرر أن ينطلق البرنامج مساء السبت المقبل ، وسيعرض 
عبر فضائيتي إم بي س�ي مصر وإم بي س�ي 4 بعد أن قامت 
مجموع�ة إم ب�ي س�ي بش�راء حق�وق الب�ث مؤخرا.وقبل 
انطالق البرنامج قام فريق عمل البرنامج بتصوير الحلقات 
التمهيدية "تجارب أداء" في بيروت لمدة شهر ونصف حتى 

يتمكن من اللحاق بموعد عرضه السنوي.

غاب�ت ع�ن الدرام�ا الرمضاني�ة في الموس�م 
الماضي، واعتذرت عن أكثر من فيلم س�ينمائي 
خالل األشهر الماضية. إنها هايدي كرم صاحبة 
أجمل عيون على الشاشتين الصغيرة والكبيرة. 
ل�م تأخ�ذ النجم�ة المصرية اس�تراحة طويلة، 
بل تفّرغ�ت لتصوي�ر الدراما العربي�ة "فرصة 
ثاني�ة" المأخوذ من أج�واء الدرام�ا اإليطالية 
Matrimonio، م�ن إنت�اج ش�ركة "O3 لإلنتاج 
والتوزيع الدرامي والس�ينمائي"، ويعرض عبر 
 MBC4 م�ن خ�الل قنات�ي "MBC مجموع�ة"
و"MBC مص�ر". تجّس�د في العمل ش�خصية 
"إيناس"، وهي امرأة مصرية استقرت في دبي 
بداعي العمل مع زوجها وابنتها. وعندما تواجه 
مشاكل مع صاحب شركة العقارات التي تعمل 
فيه�ا، تقّرر افتت�اح مش�روعها الخاص، حيث 
ستجمع مجموعة من النساء العربيات اللواتي 
تواجه�ن مختلف أنواع المش�اكل ف�ي حياتهن 
الش�خصية والمهني�ة. التقتين�ا هاي�دي كرم، 

وأجرينا معها هذا الحوار:
اش�تغلِت خ�الل مس�يرتك الفني�ة م�ع نج�وم 
مصريي�ن، لكنه�ا المرة األولى التي تش�اركين 
فيها مع ممثلين من جنس�يات متعددة وكاتبة 
لبناني�ة وأكث�ر من مخ�رج تناوب عل�ى تنفيذ 
العم�ل. كيف ترين هذه التوأم�ة، وإلى أي مدى 

هناك انسجام في هذا العمل المشترك؟
فعالً، هذه هي المرة األولى التي أشارك فيها في 
عمل عربي بكل المقاييس، بعد مسلسالت كثيرة 
في مصر منه�ا "العمي�ل 1001"، "العندليب"، 
"أصح�اب المق�ام الرفيع"، "بنت من ش�برا"، 
"حضرة الضابط أخ�ي"، وغيرها من األعمال، 
ومعظمه�ا حقق نجاحاً ملفت�اً. المميز في هذا 
العمل ب�أن لدينا فريق ممثلي�ن محترف، عملنا 
معاً مدة خمس�ة أشهر تقريباً، وشكلنا عائلة ال 
ننقطع ع�ن التواصل مع بعضنا البعض. طبعاً، 
لن أدعي بأن الخالفات لم تكن موجودة، فنحن 
نأت�ي م�ن ثقاف�ات مختلف�ة، والغيرة ش�عور 
إنس�اني طبيع�ي، لكننا كنا نس�اعد بعضنا في 

المشاهد ما خلق روحاً عائلية جميلة.
ألي م�دى نقل�ت الكاتب�ة النس�خة األجنبي�ة 

بأمانة؟
لم أشاهد النسخة األصلية، لكن األكيد أن اإلطار 

العام للقصة هو نفس�ه، ويختلف 
في بعض التفاصيل، 

اعتبار  عل�ى 
نن�ا  أ

ننتمي 
لى  إ

ثقاف�ات مختلفة، وبعض األمور الموجودة في 
الغرب، ال نتقبلها ف�ي مجتمعاتنا العربية. كما 
أن بع�ض الخط�وط الدرامي�ة، نقلته�ا الكاتبة 
اللبناني�ة كلوديا مرش�ليان بش�كل يتوافق مع 
ثقاف�ة المتلقي العربي، وه�و من إخراج  معتز 

التوني وخالد الحلفاوي وعمار رضوان.
ماذا لفتك في قصة "فرصة ثانية" بش�كل عام، 
وه�ل الخطوط الدرامي�ة المصري�ة واللبنانية 
والسعودية متوزانة أم بعض الخطوط اهتمت 

بها الكاتبة وأعطتها مساحة أكبر؟
العمل يحكي قصة س�ت س�يدات م�ن أكثر من 
دولة عربية، هن الش�خصيات الرئيس�ية ولكل 
منه�ن حياته�ا الخاص�ة وعائلته�ا، تجمعهن 
الغربة. وتش�اء الظروف أن تجتمعن في شركة 
"إيناس"، وهي الش�خصية التي أجّسد دورها، 
وتلتق�ي ب�كل النس�اء الواح�دة تل�و األخرى، 
وتعطيه�ن فرص�ة عم�ل معه�ا في ش�ركتها 
الخاص�ة. أم�ا ع�ن الت�وازن بين الش�خصيات 
فموجود، لكن وفق سير الخطوط الدرامية، 
حيث يزيد االهتمام بثنائي ثم 
ينتقل إلى االهتمام بثنائي 

آخر، حلقة بعد حلقة.
ماذا عن عالقة إيناس 
الشخصيات،  ببقية 
م�ع  وبمحيطه�ا 
عائلته�ا بعيداً 

ع�ن 

السيدات؟
إين�اس متزوجة منذ س�نوات من أحمد )فراس 
س�عيد(، وله�ا من�ه ابن�ة واح�دة هي س�ارة، 
ويعيشون في دبي، وعالقتها بعائلتها ممتازة. 
ويعك�ر صف�و ه�ذه العائل�ة ظروف�اً معين�ة، 
نكتش�فها في س�ياق األح�داث، خصوصاً عند 
إصاب�ة "إيناس" بم�رض عضال. ولن أس�تبق 
األح�داث، وال أري�د أن أح�رق القص�ة بكالمي 
عنه�ا. ويهمن�ي القول لم�ن يتاب�ع العمل بأن 
الحب ينتصر دوماً، فهل سيكون هذا هو مصير 

عالقة إيناس وأحمد؟
أخبرين�ا أكث�ر ع�ن أب�رز "النقالت" ف�ي حياة 

إيناس خالل العمل؟
تضّط�ر إين�اس ألن تخض�ع لعملي�ة جراحي�ة 
كبيرة، وتخفي عن زوجه�ا أنها مريضة، وهذا 
ما يتس�بب بجفاء في العالقة بينهما، ويصالن 
إل�ى حاف�ة االنفصال. تخبر إين�اس طارق بكل 
إسرارها، وهو مزين نسائي يؤدي دوره الممثل 
اللبناني وس�ام صب�اغ، يعد صديقه�ا المقرب 
ج�داً� تخت�اره دوناً ع�ن اآلخري�ن، لتخبره كل 
الحقيقة، وهو من سيقف إلى جانبها. وتكشف 
العالقة بينهما، نوعاً من الصداقة الحقيقية بين 
الرج�ل والمرأة، بعيداً ع�ن المصالح والعالقات 

المشبوهة.
ه�ل تعرفين نصوص الكاتبة كلوديا مرش�ليان 
قبل مش�اركتك في عمل م�ن كتابتها وتتابعين 

مسلسالتها؟
الجمه�ور يعرف أعماله�ا وهي كاتب�ة لبنانية 
مهمة، وكتبت مسلس�الت ش�وهدت كثيراً في 
بلده�ا، إضافة إلى مسلس�الت حقق�ت نجاحاً 
عربياً مبهراً منها "روبي" و"جذور". وقد بذلت 

مجه�وداً واضح�اً في كتاب�ة العم�ل، ويكفيها 
فخ�راً بأنه�ا أول كاتب�ة عربية تكتب "س�وب 
أوبرا" عربي�ة %100. أما عن متابعتي أعمالها 
الس�ابقة، أعترف ل�ك بأننا كمصريي�ن ال نملك 
ثفافة متابعة المسلسالت غير المصرية، يمكن 
أننا نتابع الترك�ي حالياً، وطبعاً تابعت أعمالها 

التي شارك فيها مصريين. 
ه�ل ترددِت قب�ل الموافقة على المش�اركة في 

عمل من 120 حلقة؟
العم�ل جدي�د ش�كالً  أت�ردد مطلق�اً، ألن  ل�م 
ومضمون�اً، كما أن طبيعت�ه مختلفة، وتطلبت 
من�ا اإلقامة ش�به الدائمة في دب�ي. وكان من 
الض�روري أن اختار بين المش�اركة فيه، وبين 
الظه�ور ف�ي الموس�م الرمضان�ي، فاخت�رت 
"فرص�ة ثاني�ة"، واعتذرت ع�ن مجموعة من 

األعمال.
وه�ل تمكنت م�ن خل�ق صداقات م�ع نجمات 

العمل؟
أكيد، جميعهن أصدقائي اليوم، من رانيا شاهين 
إلى مارينال سركيس وجناح فاخوري وباميال 
الكك وإلسا زغيب. كما كنا ننتظر "طبيخ" رانيا 

شاهين ألن "نفسها حلو عاألكل".
هل ب�دأِت االتف�اق على أعم�ال درامية لش�هر 

رمضان المقبل؟
بدأت التفاوض على أكثر من عمل، لكنني أفضل 
ع�دم ال�كالم عنه�ا قبل االتف�اق عليها بش�كل 

نهائي.
ماذا عن المسرح والسينما؟

كان هناك مشروع مسرحي على خشبة مسرح 
"الهناجر"، لكن المس�رح الوطن�ي يحتاج إلى 
وق�ت طوي�ل قبل أن يب�دأ تنفي�ذ أي عمل، وها 

نحن ننتظر إشارة البداية قريباً.

سأعود إلى رمضان الماضي، غبت عن الشاشة 
لك�ن حم�ل الش�هر مسلس�الت ضخم�ة منها 
"س�رايا عابدين". هل كنِت تتمنين المش�اركة 

مع النجوم؟ وهل أعجبك العمل؟
ل�دور مه�م،  إذا رش�حت  أش�ارك  أن  يهمن�ي 
خصوص�اً م�ع المخرج عمرو عرف�ة وهو أحد 
أه�م المخرجين في مصر والعالم العربي، ومع 
نخبة من أكبر النجوم في مصر والعالم العربي. 
أم�ا  إذا ما أعجبني العمل، فس�أعترف بأنني لم 
أتمكن من متابعت�ه ألنني كنت عائدة لتوي من 
تصوي�ر "فرص�ة ثاني�ة"، واحتجت إل�ى فترة 
اس�تراحة، لك�ن العمل حق�ق نجاح�اً، وأحدث 

جدالً واسعاً في وسائل اإلعالم...
علمت أنك س�تدخلين ن�ادي الممثالت مقدمات 
البرام�ج قريب�اً. م�ا طبيع�ة البرنام�ج ال�ذي 
س�تقدمينه؟ وم�ا ال�ذي ش�جعك عل�ى خوض 

التجربة؟
لم أتش�جع اآلن، ألن الفكرة كانت في بالي منذ 
فت�رة، وربم�ا حان الوق�ت لتنفيذه�ا اآلن، من 
خالل برنامج "توك ش�و" يتحدث في السياسة 

والمواضيع االجتماعية وغيرها.
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بيروت: بدأ الفنان مصطفى الخاني تصوير دوره في مسلسل حرائر مع المخرج باسل الخطيب ليكون العمل الثاني الذي 
سيظهر فيه في شهر رمضان القادم مع الجزء السابع من مسلسل "باب الحارة". ووقع اختيار "الخاني" على هذا المسلسل 
من إنتاج مؤسسة "اإلنتاج التلفزيوني" بعد اعتذاره هذا العام عن ثالثة أعمال لنفس المؤسسة وهم "إمرأة من رماد"، 

"داماسكو" و"شهر زمان"، باإلضافة لعدد من األعمال لجهات إنتاجية أخرى.
 وسيلعب الخاني في مسلسل "حرائر" شخصية سعيد وهو شاب طيب صادق ومهذب يعيش العديد من الصراعات داخل 

عائلته وخارجها. فتبدأ معاناته بحيرته حيال ما يقوم به والده الذي يجسد دوره الفنان أيمن زيدان، فيقع أمام صراع 
االختيار بين أن يقبل ويتستر عما يقوم به والده من أفعاٍل سيئة وسرقة أموال العائلة واأليتام، وبين أن ُيغِضب أبيه 

ويواجهه.. ُيذكر أن مسلسل حرائر هو التعاون الثالث بين "الخاني" والمخرج"الخطيب" بعد مسلسلي "هوالكو" و"حدث في 
دمشق"، وهو من تأليف عنود خالد ويلعب بطولته مع "الخاني" أيمن زيدان، سالف فواخرجي، صباح الجزائري، ميسون أبو 

أسعد، رفيق سبيعي، ندين سالمة، محمود نصر ونورا رحال إلى جانب عدة ممثلين. 

حلت  المطربة ليلى غفران 
ضيفة ببرنامج "بوضوح" مع 

عمرو الليثى فى الظهور األول 
لها على الساحة الفنية منذ 
فترة كبيرة.وتناول  الحوار 
اسباب ابتعادها عن الساحة 

الفنية ، باالضافة الى الحديث 
عن بدايتها الفنية واجمل واهم 
االغانى فى مسيرتها ويتخلل 

اللقاء غناء باقة من اجمل 
اغانيها القديمة والحديثة.

 أمرية فتحي: تأجيل ألوان الطيف شائعة 
نف�ت الفنان�ة أميرة فتحي، ف�ي تصريح صحفي  ما ت�ردد حول تأجيل عرض مسلس�ل "ألوان 
الطيف" إلى س�باق الدراما الرمضاني الُمقبل، موضحة ان المسلس�ل سوف ُيعرض في 28 اذار 
الُمقبل.وأكدت "أميرة" انها مازالت مش�غولة في تصوير المش�اهد الُمتبقية لها في هذا العمل 

الدرامي الذي تتعاون من خالله مع عبير صبري وفريال يوسف.
من ناحية أخرى أكدت "اميرة" انها تلقت العديد من العروض الدرامية، إال انها لم تتخذ اي قرار 

بشأنها بسبب انشغالها بمسلسل "ألوان الطيف".

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

امل خضري تضع النقاط عىل احلروف   !!
 في عالم الطرب العراقي النسائي لم يبق في الساحة الفنية سوى 

الفنان�ة الرائدة )امل خضير( على المس�توى المحلي والفنانة 

قارئة المقام العراقي )فريدة( على المستوى الخارجي .. وتلك 

الحقيق�ة تؤكد لنا ديمومة الفنان االصيل المرتبط بابداعه الثر 

.. وال�ذي لم يتأتى اعتباطا ... وانما من خالل مدرس�ة  طربية 

.. وانتم�اء حقيقي للفن الذي عايش�ه وتأمل فيه ..وقبل اليوم 

اجرى تلفزيون ديالى لق�اءا فنيا للفنانة القديرة )امل خضير( 

تحدث�ت فيه عن معاناتها المرتبطة بمعان�اة الفنان العراقي .. 

حي�ث وجدناها في ذلك اللقاء الفني صريح�ة كل الصراحة ... 

وخاص�ة حينما وضعت النقاط فوق الحروف وبال وجل او لف 

ودوران !!..

والحقيق�ة التي الب�د ان تق�ال ان الفنانة )ام�ل خضير( كانت 

صادقة في ذلك اللقاء وبحق ... مع نفسها اوال .. ومع وجهات 

نظره�ا من خالل توجيهها االتهام تلو االتهام للجهات المعنية 

وفي مقدمتهم وزير الثقافة الذي اوصد بابه بوجهها.. وبوجه 

الكثيرين من الفنانين الذين يعانون الكثير والكثير ..ثم اضافت 

الفنان�ة القديرة )امل خضي�ر ( وبذات الصراح�ة والجرأة بان 

ذات الوزير لم يرد على رس�التها وحتى على رس�الة شقيقتها 

الفنانة الرائدة )س�ليمة خضير( رغ�م ان مثل ذلك )الرد( يعتبر 

اضع�ف االيمان !!.ومرة اخرى ظه�رت الفنانة )امل ( في لقاء 

تلفازي استذكاري مع قناة البغدادية الثانية وقد استطردت في 

اس�تذكاراتها عن مس�يرة حياتها وحتى تواصلها  مع اغانيها  

الجديدة والمواكبة للحياة المعاش�ة الي�وم في العراق الجديد.. 

وكأنه�ا كانت تريد القول : ان تواصلها يعني تواصل الفنان في 

عطائه رغم كل تلك الظروف والمعاناة !!.

هايدي كرم: فرصة ثانية أول بطواليت يف الدراما العربية  

اليسا ودنيا سمري غانم
 مواجهة األناقة تبدأ قبل انطالق أكس فاكتور



ميار الببالوى مشغولة بأوراق التوت
 

تواصل الفنانة ميار الببالوى تصوير دورها فى مسلسل "أوراق التوت"، والمسلسل من نوعية المسلسالت 
التاريخية.

وه�و من بطول�ة كمال أبو ري�ة وصابرين وهايدى كرم وس�ميحة أي�وب ونورهان ومحس�ن محيى الدين، 
ويشارك من سوريا صفاء سلطان ومن السعودية الدكتور ماجد العبيد ومحمد بخش وبشير غنيم ومن تأليف 

أيمن سالمة وإخراج هانى إسماعيل، ومن إنتاج مؤسسة البناء لإلنتاج اإلعالمي.
من ناحية أخرى، انتهت مؤخرا الببالوى من تصوير دورها فى مسلس�ل كويتى باس�م "س�عد وأخواته"، وتقوم 

فيه بدور فتاة مصرية يتم "زرعها" وسط عائلة كويتية لإليقاع بهم.
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   بيروت: أوضح المخرج الشهير عادل سرحان أن فكرة أوبريت " رياح البغض" تعود للفنان عاصي الحالني، وأن الغناء 
بأكثر من لغة سببه الرغبة في إيصال الرسالة إلى اإلنسانية عبر متابعته بأكبر نسبة ممكنة من الناس. حيث شرح 
بتصريحاٍت خاصة  أن "الحالني" ارتأى في البداية تكريم المجموعة الشبابية التي تعمل معه بأوبريت غنائي يجمعهم 

فيه كلهم فتشكلت النواة األولى للعمل الذي يخرجه "سرحان". وتابع شارحا مبدأ الفكرة: "رياح البغض" تتناول 
الواقع اليومي الذي نعيشه في أكثر من بلد عربي حيث القتل والحرق واإلرهاب، وكل هذه القيم السلبية جمعها عاصي 
واجتمع مع إدارة الجهة المنتجة واتفقوا على إنتاج هذا األوبريت واختاروني ألكون المخرج. وأضاف: تم العمل على 
األوبريت لمدة ثالثة أشهر كاملة وكانت صعبة جدًا، فليس من السهل أن تجمع ثمانية فنانين وعاصي الحالني للغناء 
والتسجيل ومن ثم التصوير، فضاًل عن وجود أكثر من 200 كادر من الكومبارس في األوبريت.وإذ شرح أن األوبريت 
سيقدم باللغة العربية ولغات أخرى أهمها اإلنكليزية، وذلك بهدف ضمان وصول الرسالة إلى أكبر نسبة من الناس في 
العالم، ُيذكر أن أوبريت "رياح البغض" من كلمات الشاعر نزار فرنسيس وألحان عاصي الحالني  بالتعاون مع جمعية 

أجيالنا. 

يشارك عدد من نجوم األردن في مسلسالت مصرية تعرض، خالل رمضان 
المقبل، بعد تجارب سابقة لهم في مصر، كانت كفيلة بقيام المنتجين 
بتجديد التعاقد معهم.ويتصدر الفنان إياد نصار القائمة، حيث يقوم 

ببطولة مسلسلين األول "حارة اليهود" والثاني "أريد رجال".
كما تطل الفنانة األردنية "مي سليم" على جمهورها في دراما، رمضان 

المقبل، بثالث شخصيات مختلفة في ثالث مسلسالت، وتجسد شخصية 
فتاة شعبية في "حواري بوخارست"، وزوجة في "ولي العهد" وعروسة 
في "نصيبي وقسمتي".وتخوض الفنانة صبا مبارك دراما رمضان المقبل، 
بمسلسلين حيث تستعد بتصوير دورها في مسلسل "رد اعتبار"، الذي 

تجسد فيه دور البطولة النسائية أمام الفنان حسن الرداد، والذي يشارك 
في بطولته أيًضا إيمي سمير غانم ووالدتها النجمة دالل عبد العزيز.

طرحت امس االول 
المطربة "هدى" كليبها 
الجديد "كل سنة" على 
"اليوتيوب" والقنوات 
الفضائية واألغنية من 

كلمات صالح مندي، وألحان 
هاني فاروق، وتوزيع رفيق 

عاكف، ومن إخراج كامب���ا.
وتم التصوير داخل إحدى 
الفيالت بمنطقة حدائق 

األهرام .

ش

كندة علوش: بعد نرشها ادعولنا
 

نش�رت الفنانة كندة علوش على صفحتها على موقع إنس�تجرام األفيش األول لمسلس�ل العهد 
.وكتب�ت تعليًق�ا عليه : انتظرونا في العهد.. الكالم المباح إنش�اء الله ف�ي رمضان تأليف محمد 

أمين راضي إخراج خالد مرعي إنتاج طارق الجنايني ..ادعولنا .
»العهد« بطولة غادة عادل وكندة علوش وأسر ياسين وأروى جودة وهنا شيحة وباسل الخياط 
وش�يرين رضا وسلوى خطاب وصبري فواز وميساء مغربي وياسر المصري ومن إخراج خالد 

مرعي.

امل خضري تضع النقاط عىل احلروف   !!
 في عالم الطرب العراقي النسائي لم يبق في الساحة الفنية سوى 

الفنان�ة الرائدة )امل خضير( على المس�توى المحلي والفنانة 

قارئة المقام العراقي )فريدة( على المستوى الخارجي .. وتلك 

الحقيق�ة تؤكد لنا ديمومة الفنان االصيل المرتبط بابداعه الثر 

.. وال�ذي لم يتأتى اعتباطا ... وانما من خالل مدرس�ة  طربية 

.. وانتم�اء حقيقي للفن الذي عايش�ه وتأمل فيه ..وقبل اليوم 

اجرى تلفزيون ديالى لق�اءا فنيا للفنانة القديرة )امل خضير( 

تحدث�ت فيه عن معاناتها المرتبطة بمعان�اة الفنان العراقي .. 

حي�ث وجدناها في ذلك اللقاء الفني صريح�ة كل الصراحة ... 

وخاص�ة حينما وضعت النقاط فوق الحروف وبال وجل او لف 

ودوران !!..

والحقيق�ة التي الب�د ان تق�ال ان الفنانة )ام�ل خضير( كانت 

صادقة في ذلك اللقاء وبحق ... مع نفسها اوال .. ومع وجهات 

نظره�ا من خالل توجيهها االتهام تلو االتهام للجهات المعنية 

وفي مقدمتهم وزير الثقافة الذي اوصد بابه بوجهها.. وبوجه 

الكثيرين من الفنانين الذين يعانون الكثير والكثير ..ثم اضافت 

الفنان�ة القديرة )امل خضي�ر ( وبذات الصراح�ة والجرأة بان 

ذات الوزير لم يرد على رس�التها وحتى على رس�الة شقيقتها 

الفنانة الرائدة )س�ليمة خضير( رغ�م ان مثل ذلك )الرد( يعتبر 

اضع�ف االيمان !!.ومرة اخرى ظه�رت الفنانة )امل ( في لقاء 

تلفازي استذكاري مع قناة البغدادية الثانية وقد استطردت في 

اس�تذكاراتها عن مس�يرة حياتها وحتى تواصلها  مع اغانيها  

الجديدة والمواكبة للحياة المعاش�ة الي�وم في العراق الجديد.. 

وكأنه�ا كانت تريد القول : ان تواصلها يعني تواصل الفنان في 

عطائه رغم كل تلك الظروف والمعاناة !!.

اإلب�داع س�مة إنس�انية ُيفت�رض أال تفّرق في 
خطها العام بين ذكر وأنثى، إال أن الواقع فرض 
معطياته على مختلف اإلنتاجات اإلبداعية بما 
فيها األعمال الدرامية، فباتت ُتقدم مسلسالت 
تدّل عناوينها على أنها أعمال درامية »نسائية«  
)نس�اء من هذا الزمن، ط�وق البنات، حائرات، 
صبايا، زنود الست، قلم حمرة، بنات العيلة...( 
وكأنه�ا ُتجتزأ من حركة النت�اج الدرامي العام 
للدالل�ة عل�ى أنه�ا أعم�ال تحمل ف�ي طياتها 
مواضيع وطروح تمس المرأة في شكل أو في 
آخ�ر ما يعكس تحقيقها خرق في معادلة كان 
مس�لَّماً بها قب�ل فترة، وتمثَّل ه�ذا الخرق في 
إزاحة األعمال الدرامية الذكورية عن عرش�ها 
وتكري�س دراما أخرى لها طابع أنثوي. تطرح 
قضاي�ا المرأة بعم�ق لتكون فيه�ا األنثى هي 

البطلة ومحور األحداث.
 والس�ؤال؟ لم�اذا ه�ذا التوج�ه نح�و الدراما 

األنثوية؟
هل تتجه الدراما حقاً إلى كس�ر تابو الذكورية 

في المسلسالت الدرامية؟
أنصار طرح مشاكل المرأة في الدراما

يعتق�د المخرج المخضرم ع�الء الدين كوكش 
بدور المرأة وأهمية تقديمها بالصورة الالئقة 
عبر األعم�ال الدرامية، فق�دم أعماالً باألبيض 
واألسود ال تنس�ى، كان للمرأة فيها دور بارز، 
ومسلس�الت حاكت المش�اكل والهم�وم التي 
تتعرض لها المرأة موضحاً المكانة التي وصلت 
إليها ومس�توى الوع�ي الذي كان�ت تتمتع به 
وانعكاس ذلك على المجتمع، ومنها مسلس�ال 

»البيوت أسرار« و »أمانة في أعناقكم«.
ولك�ن لدى الحديث عن واقع المرأة في الدراما 
بصورة عامة وإن كانت ُتقّدم في إطار صحيح، 
يقول:  »أنا من أنصار طرح مش�اكل المرأة في 
الدرام�ا لما لها من تأثير ف�ي مجتمعنا، ولكن 
مما ال ش�ك فيه أننا ال نزال مقصرين في إنجاز 
األعم�ال التي تتعلق بقضايا المرأة، ألن مجمل 
األعم�ال الت�ي قدم�ت عنها ال ت�زال قليل�ة إذا 

قارناها بما ينتج من أعمال درامية عموماً«.

األعمال النسائية تخترق الخطوط الحمراء
تحّدث سمير حسين مخرج مسلسل »حائرات« 
الذي قّدم حال المرأة وس�ط األزمة الس�ورية 
الحالية، عن س�بب تسمية عمله بعنوان أنثوي 
وكيف عمل عل�ى ترجمته عل�ى أرض الواقع، 
يق�ول: »اخترنا تس�مية »حائ�رات« ألن هناك 
حيرة ضمن هذه األزمة التي نعيشها، حتى في 

مجتمع فيه استقرار ستجد أن الحيرة قائمة.
فكي�ف النس�اء اللواتي يتحرك�ن ضمن ظرف 
وأزم�ة خطيرة جداً، فكم س�يرتفع مس�توى 

الحي�رة لديه�ن ف�ي مرحل�ة المخ�اض أثن�اء 
محاولتهن البحث ع�ن هدف، ربما يكون ثمنه 
صعب�اً عليه�ن، وبالمحصلة هو عمل نس�ائي 

بامتياز«.
ولو كان يش�ترط في العمل النسائي أن يكون 
مخرج�ه أو كاتب�ه أنثى يقول: »لس�ت مع هذا 
ال�كالم، ألنه قد تأتي كاتبة وتقدم ما له عالقة 

بعالم الرجال ويكون حقيقياً جداً.
وبالتالي أفضل القول أننا نقدم عمالً عن المرأة 

وجهة نظر رجل، كما أن الكاتب م�ن 
يفهم المرأة من زاويته«.

لك�ن  غالباً ما اقترنت األعمال النس�ائية و
بمواضيع تخت�رق الخطوط الحمراء وتكس�ر 
تتن�اول  بحي�ث  اإلجتماعي�ة،  المحرم�ات 
المسكوت عنه بجرأة إن كان على صعيد النص 

أو الرؤية اإلخراجية.
لدينا الكثير من األمور المخبأة

س�بق أن تعاملت المخرجة سهير سرميني في 
أعمالها الس�ابقة مع كاتبات مثل رانيا بيطار، 
س�هى مصطفى، ديان�ا فارس. ع�ن إصرارها 

على التعامل مع كاتبة أنثى تقول:
»ربما كانت في البداية مقصودة، لكنها تحّولت 
في م�ا بعد إل�ى صدف�ة، لكنني س�عيدة بهذه 
التجارب فق�د كان هناك عمل عل�ى التفاصيل 
وتحق�ق تواف�ق كبي�ر بين�ي وبينهن«.وحول 
العم�ل الدرامي النس�ائي ال�ذي تفّضله تقول: 
»أح�ب األعم�ال اإلجتماعي�ة التي له�ا عالقة 
بحياة الم�رأة والمش�اكل الت�ي تعانيها ولكن 
بعيداً من االستعراض، ال أحّبذ األعمال التي لها 
عالقة باس�تعراض الفتيات ومالبس�هن، فهي 

تكون مسلس�الت ابنة س�اعتها وال تت�رك أثراً 
عند الناس، ولو كان لها جمهورها.

ويتح�دث أحم�د حامد كات�ب »ط�وق البنات« 
عن الدوافع وراء تس�مية العمل بعنوان انثوي 
مؤك�داً أن األمر لم يكن مرّده عامل التس�ويق 
وليس بدافع الخض�وع لموضة درامية تحاول 
الش�ركات اإلنتاجي�ة إدراجه�ا، ويق�ول: »من 
خالل عمل�ي في هذا المجال ل�م أتقصد تقديم 
بالمطل�ق، وال عم�ل ذك�وري  عم�ل نس�ائي 
بالمطل�ق، وقد تكون هناك بعض األعمال التي 
قدم�ت الجانب النس�ائي ف�ي ش�كل أكبر ألن 

الحكاية تتطلب هذا األمر.
كما أن اإلعالم في العموم كان يطالبنا بإظهار 
دور الم�رأة. والي�وم كتب�ت عمالً م�ن بطولة 
نس�ائية بالمطلق بعنوان »ش�هر م�ن العمر« 

ليس ألنني من أنصار البطولة النسائية، 

إنما ألن الحكاية تتطلب ذلك.
وم�ا دفعني إلى كتابته أن كثراً قد يحبون على 
زوجاتهم ويطلّقونهم ويتزوجون، وببس�اطة 
قد يخ�ون أحده�م زوجته ويرم�ي أوالده في 
الش�ارع، فأردت الق�ول أن المجتم�ع يبدأ من 
العائل�ة المتماس�كة وم�ن ثم الح�ارة والحي 

فالمدينة والوطن بكامله«.
نستعرض عالم المرأة وال نغوص فيه

تحّدث�ت الفنان�ة رن�ا ك�رم التي س�بق أن أدت 
شخصيات حملت كل منها طابعها الخاص في 
عالم المرأة، عن مدى قدرة النصوص الدرامية 
عموم�اً على الوص�ول إلى المش�اهد بصدقية 
عالية، فقالت: »مما ال ش�ك في�ه أن النصوص 
التي اس�تطاعت مالمسة عالم المرأة فعالً هي 
قليل�ة، فف�ي بعض األماك�ن تّم اإلقت�راب من 
الم�رأة الموض�وع م�ن زاوية س�ياحية وعبر 
الذهاب باتجاه االس�م الرنان، بمعنى أننا نريد 
تناول مش�كلة معين�ة فنس�تعرضها ولكن ال 
نغ�وص ف�ي عمقه�ا وتفاصيله�ا وحيثياتها 
من الناحية االنس�انية، بل نس�تعيض عن ذلك 

باستعراضها من الخارج فقط.
ليست هذه المرأة السورية...

قدم المخ�رج محمد زهير رجب في الموس�م 
الدرامي األخير مسلسالً شامياً بعنوان »طوق 
البنات« وأعلن أخيراً نيته إنجاز جزئين جديدين 
ل�ه، ولكنه ش�ّدد على أنه نأى بنفس�ه فيه عن 
صورة المرأة التقليدية التي قدمتها وكرس�تها 
العديد من المسلس�الت الش�امية وأساءت إلى 
المرأة م�ن خ�الل إظهارها من زاوي�ة واحدة 

ترضي غرور الذكورية لدى البعض. 
عن الخرق الذي حققه مسلسله يقول: »أخذت 
المرأة الدمشقية حقها في »طوق البنات«، أما 
ف�ي األعمال األخرى فرأيتها عبارة عن »س�ت 
بيت« تنحص�ر مهماتها في األعم�ال المنزلية 
والطب�خ وتنتظ�ر ابن عمه�ا )زوجها( 

ليأتي إلى المنزل. 

ما هي الدراما األنثوية وما رّسها؟

يس�جل الفنان ايهاب توفيق أغنية جديدة بمناس�بة عيد األم، تحت 
عن�وان "مش بس أم"، وس�يتم طرحها بالتزامن مع عيد األم 

الش�هر الج�اري. وأضاف ايه�اب أن األغنية م�ن كلمات 
حس�ن باهي، وألحان أشرف س�الم، وتوزيع حمادة 

الحس�يني، وإخراج عبير السجيني.وأوضح أنه 
س�يقدم ه�ذه األغني�ة هدية ل�كل األمهات 

بمناس�بة عيدهم، مشيراً إلى أن السبب 
الرئيس�ي لعم�ل ه�ذه األغني�ة، هو 

ش�عوره بالعرف�ان تج�اه والدته 
المتوفي�ة، خصوص�اً وأن هذا أول 

عيد لألم بعد وفاتها.

طلبت الممثلة اللبنانية ورد الخال من كل متابعيها الذين يحّبون فضل ش�اكر 
عدم متابعتها على “تويتر”، واصفًة كل من يؤيد شاكر بأنه داعشي ومتطرف 

ومريض، ووعدت بأن تحدف من حسابها كل شخص ينتقدها على رأيها.
 وكتب�ت ورد ف�ي تغري�دة: “يال الدعوة لمغ�ادرة صفحتي عامة.. كل داعش�ي 

ومتط�رف ومريض و”ش�اكري” الله مع�و… بعد ناقصني حدا يملي علي ش�و 
ق�ول.. رايي وحرة فيه .. وال block كبس�ة”. وكان ق�د بدأ حديث بين ورد وأحد 

اإلعالميي�ن، الذي نش�ر ص�ورة جمعته بفضل ش�اكر أرفقها بتعليق بأن ش�اكر 
ينوي العودة إلى الفن فكتب: “فضل ش�اكر تال فعل الندامة وتشير المعلومات إلى 

اس�تعداده لعقد مؤتمر صحافي يعلن فيه براءته ثم يس�لم نفس�ه للقضاء ويعود 
للفن”

لتعل�ق ورد بتغري�دة اعتبرت فيها أنه ال أحد يحب س�ماع فضل ش�اكر بعد األن وأنه 
ش�تم الناس وقام بأفعال مسيئة فكتبت: “شو الدني سايبة؟ مين عنده نفس يسمعه 

بعد..ي�ا ريت بيضل محل ما هو.. ما مننس�ى أفعاله وش�تايمه للناس والفن .. ع مين 
عم يضحك؟!”.

اهياب توفيق يستعد لطرح اغنية 
بمناسبة عيد األم

ورد اخلال هتاجم فضل شاكر.. وتصف كل 
من يؤيده بـ داعيش ومتطرف ومريض
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تعلن رشكة مصايف الجنوب )رشكة عامة( عن اجراء املزايدة العلنية لتاجري حوانيت 
الوحدة السكنية ونادي خور الزبري وكافرتيا الرشكة يف الساعة )التاسعة( صباحا 

وحسب التواريخ املؤرشة ازاء كل منهم  .
فع�ى الراغب�ن االش�رتاك باملزاي�دة العلنية الحض�ور باملكان والزم�ان املحددين 
مس�تصحبن معهم التأمين�ات املبينة ادناه بصك مصدق الم�ر الرشكة ويتحمل 
من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن مع جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة 

التموينية وتاييد من املجلس البلدي مع نسخة مصورة مع اصلية.

تعل�ن مص�ايف الجنوب رشك�ة عامة  ع�ن اجراء مزاي�دة علني�ة لبيع وحدة 
تحلي�ة املي�اه )EDR( العائدة لهيئة مصف�ى ذي قار باس�تثناء املواد املبينة 
تفاصيلها ادناه وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013 
يف هيئة مصفى ذي قار يف الس�اعة التاس�عة صباح ي�وم )الثالثاء( املصادف 

 .2014/3/17
فعى الراغبن االش�رتاك باملزايدة العلنية الحض�ور باملكان والزمان املحددين 
مستصحبن معهم التامينات االولية والبالغة )3000000( دينار )فقط ثالثة 
مالي�ن دينار(  بموجب ص�ك مصدق المر الرشكة مع هوي�ة االحوال املدنية 
والبطاق�ة التموينية وبطاقة الس�كن وعى املش�رتي رفع امل�واد خالل )15( 
خمسة عرش يوما من تاريخ االحالة القطعية وبعكسه يتحمل غرامة تاخريية 
قدرها )25,000( خمسة وعرشون الف دينار عن كل يوم تاخري ويعد بعدها 

ناكال وتصادر تاميناته ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن.

الرشكة العراقية النتاج البذور 
مسامهة خمتلطة

اعالن معدل صادر من الرشكة العراقية النتاج البذور / مساهمة � مختلطة راسمالها  
5,128,416,438  دين�ار )خمس مليارات ومائ�ة وثمانية وعرشون مليون واربعمائة 

وستة عرش الف واربعمائة وثمانية وثالثون دينار(
اىل / حرضات السادة مساهمي الرشكة املحرتمن 

اجتماع الهيئة العامة السنوي
عم�ال باح�كام املواد 87 و 88 و 89 من قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 وتنفيذا 
لقرار مجلس االدارة املتخذة  يف الجلس�ة التاسعة املنعقدة بتاريخ 2015/1/10 يرسنا 
دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الس�نوي عى قاعة نقابة املحاسبن واملدققن 
يف بغ�داد / املنص�ور وذل�ك يف تم�ام الس�اعة العارشة من صب�اح يوم االثن�ن املوافق 
2015/4/6  ويف حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل االجتماع اىل يوم االحد الذي 

يليه واملوافق 13 / 4 / 2015 بنفس الزمان واملكان وذلك ملناقشة املواضيع التالية :
1 . مناقشة تقرير مجلس االدارة عن نشاط الرشكة للسنة املالية املنتهية يف 2014/3/31 

واملصادقة عليه
2 . االستماع اىل تقرير ديوان الرقابة املالية ومناقشة الحسابات الختامية للسنة املالية 

املنتهية يف 2014/3/31 واملصادقة عليه
3. اقرار  مقسوم االباح

4 . اطفاء املتبقي من حساب العجز املرتاكم بالكامل
5 . زيادة راس املال وفق املادة /55 ثانيا من القانون النافذ

6 . معالجة حساب الفروقات النقدية واملخزنية )ارضار الحرب( 
7 . مكافاة رئيس واعضاء مجلس االدارة وابراء ذمتهم

8. مناقشة طلب منح السيد رئيس مجلس االدارة مخصصات يومية  املمنوحة من قبل 
مجلس االدارة للسيد رئيس املجلس

9. طلب املوافقة عى منح الس�ادة رئيس واعضاء مجلس االدارة ومخصصات االطعام 
والحوافز التي تنمح ملوظفي الرشكة

10. تسمية رشكة وساطة لبيع ورشاء االسهم
نرحب بحضوركم او من ينوب عنكم بموجب سند االنابة او وكالة مصدقة من الكاتب 
العدل يف الزمان واملكان املذكورين انفا مع تقديم ش�هادات االسهم وفقا الحكام املادة 

61 اوال من القانون
E mail: ICSP_Baghdad@yahoo.com

www.icsp_Baghdad.comقحطان خلف ابراهيم
رئيس جملس االدارة

عبد احلسني نارص قاسم
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

رئيس جملس االدارة

عبد احلسني نارص قاسم
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

رئيس جملس االدارة

التامينات املطلوبةتاريخ املزايدةاسم الحانوت ت

200 مائتان الف دينار2015/4/12حانوت رقم )1(1

200 مائتان الف دينار2015/4/12حانوت رقم )2(2

200 مائتان الف دينار2015/4/12حانوت رقم )3(3

200 مائتان الف دينار2015/4/12حانوت رقم )4(4

2015/4/12حانوت رقم )5(5
80,000 ثمانون الف 

دينار

60,000 ستون الف دينار2015/4/12حانوت رقم )6(6

60,000 ستون الف دينار2015/4/12حانوت رقم )7(7

2015/4/12حانوت رقم )8(8
90,000 تسعون الف 

دينار

2015/4/14نادي خور الزبير الرياضي9
150,000 مائة 

وخمسون الف دينار

10
كافتريا الشركة مقر 

الشركة
2015/4/16

3500,000 ثالثة مالين 
وخمسمائة الف دينار

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب

)رشكة عامة(
جلنة بيع وإجيار اموال الدولة

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب

رشكة عامة
جلنة بيع واجيار اموال الدولة اعالن للمرة الثالثةاعالن للمرة االوىل

الموادت

فالتر كربونية  BوA  عدد /12

فالتر رملية  BوA  عدد /22

3MCC لوحدة التغذية الكهربائية الرئيسية

اوعية CARTRIDGE FILTER عدد /42

5502  Aو  BوC  المضخات

6503  BوC  المضخات

7501  AوB  المضخات

8507  A1   507   و A2   المضخات

9507  B1   507   و B2   المضخات

كتاب محكمة االحوال الشخصية يف 
الخالدية

اىل املفق�ود / ف�واز احم�د ع�ي . 
للطلب املقدم من املستدعية سليمة 
محم�د ابراهي�م الت�ي تطل�ب فيه 
نصبه�ا قيمة علي�ك لكونك مفقود 
ق�ررت   2014  /  1  /  21 بتاري�خ 
هذه املحكم�ة تبليغ�ك باالعالن يف 
صحيفت�ن محليتن للحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة خالل مدة خمس�ة 
عرش يوم�ا وبخالفه تتخذ املحكمة 
االج�راءات القانوني�ة بحق�ك وفق 

القانون .
القايض
عمر احمد حسن

اعالن
قدم املدعي عمر كاظم عجيل  طلبا 
ي�روم في�ه تبديل اس�مه م�ن عمر 
اىل عم�ار  فمن لدي�ه اعرتاض عى 
الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف ينظر بالدعوى وفق احكام 
امل�ادة 21 من قانون االحوال املدنية 

رقم 65 لسنة 1972 املعدل .
اللواء
تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام / وكالة

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف الرصافة

محكمة بداءة االعظمية
رقم الدعوى / 507 / 7 / 2015 

ورقة تبليغ
املدعي السيد عمار فاضل بندر 

املدعى عليه الس�يد فائق مصطفى 
مجيد . تقرر تعين الساعة التاسعة 
م�ن صب�اح ي�وم 23 / 3 / 2015 
موع�دا للمرافعة يف الدعوى املقامة 
ل�ذا يرج�ى الحض�ور ام�ام ه�ذه 
املحكمة يف املوعد املذكور وعند عدم 
حضورك�م او ارس�ال وكي�ل عنكم 
سوف تجري املرافعة بحقكم غيابا 
وفقا للقانون وتجدون بطيه نسخة 
من الئحة الدعوى واملرفقات املبينة 
تفاصيلها ادناه راجن مالحظتها .
القايض
محمد اديب محمد

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغداد 

الكرخ االتحادية
محكمة بداءة املحمودية
العدد 116 / ب / 2015 

اعالن
اىل املدعى عليه / يارس ثائر شنشل

اق�ام املدع�ي خال�د جاس�م صكر 
الدعوى البدائي�ة املرقمة 116 / ب 
/ 2015 ض�دك طلب فيه�ا دعوتك 
للمرافع�ة والحك�م بتس�ديد مبلغ 
الدي�ن البال�غ احدى ع�رش مليون 
اقامت�ك  دين�ار وملجهولي�ة مح�ل 
حسب اشعار مختار منطقة محلة 
مجمع الزه�راء واملؤيد من املجلس 
البل�دي يف املحمودي�ة علي�ه قررت 
ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك بواس�طة 
يوميت�ن  محليت�ن  صحيفت�ن 
بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة يف 
 2015  /  3  /  22 املرافع�ة  موع�د 
الساعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حض�ورك او من ين�وب عنك قانونا 
ستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا 

وفق االصول .
القايض

احالم هالل سند 

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف الكرخ 

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

البياع
العدد 1321 

اعالن
ن�كازه  ه�ادي  حي�در  املدع�و  اىل 
الس�اكن يف ح�ي الجه�اد م 877 ز 
45 د 19 . للطل�ب املق�دم م�ن قبل 
املس�تدعي حس�ن ه�ادي ن�كازه 
لنصب�ه قيما علي�ك ملجهولية محل 
اقامت�ك يف الوق�ت الح�ارض قررت 
املحكمة تبليغك اعالنا يف صحيفتن 
محليت�ن للحضور امام املحكمة اذ 
كنت داخل القطر خمسة عرش يوما 
واذا خارج القطر ثالثن يوما وعند 
عدم حضورك سوف تتخذ املحكمة 

االجراءات ضدك وفق االصول .
القايض
عبد الله محمود

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 

االتحادية
محكمة بداءة بلد

رقم الدعوى 421 / ب / 2014 
اعالن

اىل املدع�ى عليه�م – محم�د قدوري 
خليل ابراهي�م – احمد قدوري خليل 
ابراهي�م – ابراهي�م ق�دوري خلي�ل 
ابراهي�م – عبد الق�ادر قدوري خليل 
ابراهيم – افراح قدوري خليل ابراهيم 
ابراهي�م  خلي�ل  ق�دوري  اس�ماء   –
– ايم�ان ق�دوري خلي�ل ابراهي�م – 
انتص�ار ق�دوري خلي�ل ابراهي�م – 
س�جودة احمد ماجود – سالم خليل 
ابراهي�م – صال�ح خلي�ل ابراهيم – 
رحي�م خلي�ل ابراهي�م – حاتم خليل 
ابراهي�م – قدري�ه خلي�ل ابراهيم – 
ارحيم�ه خلي�ل ابراهي�م – حكيم�ه 
خليل ابراهيم – مجهويل محل االقامة 
2015 اص�درت   / 2 .بتاري�خ 26 / 
محكم�ة بداءة بل�د قراره�ا الغيابي 
بالدع�وى املرقمة 421 / ب / 2014 
املقامة من قبل املدعي س�يف محمد 
فن�ر املتضمن تمليكه تم�ام القطعة 
املرقم�ة 50 / 418 من املقاطعة 4 / 
الحضرية باس�مه وبالنظر مجهولية 
مح�ل اقامتكم قررت ه�ذه املحكمة 
تبليغكم بصحيفتن محليتن ويحق 
لك�م االع�رتاض خ�الل 30 يوما من 
تاريخ ن�رش هذا االع�الن يف الصحف 
الرس�مية ويف حالة ع�دم حضوركم 
او م�ن ين�وب عنك�م قانون�ا خ�الل 
املدة القانونية س�وف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية .
القايض
مكي حسن سعيد

اعالن
قدم املدعي عمر عباس خضري  طلبا 
ي�روم فيه تبديل اس�مه م�ن عمر اىل 
حيدر فمن لديه اعرتاض عى الدعوى 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف 
ينظر بالدعوى وفق احكام املادة 21 
م�ن قانون االح�وال املدني�ة رقم 65 

لسنة 1972 املعدل .
اللواء
تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام / وكالة
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المحامي والدبلوماسي والبرلماني.. من االعتدال الى االمين على مصالح الغرب

برهان الدين باش أعيان .. عراب حلف بغداد واالحتاد اهلاشمي
وخالل الحرب العالمية الثانية التحق بواجب خدمة االحتياط العسكرية .. وفي مطلع خريف العام 

1948تزوج باش أعيان من ابنة عّمه ، ورزقا  أربعة أبناء ، ابنتان وولدان ..1937 ليبدأ حياته المهنّية كمحام 
 ..

برهان الدين بن أحمد نوري آل باش أعيان العباسي ، ولد بمدينة البصرة .. ينتمي إلى أسرة عريقة ،تلقى 
تعليمه قبل الجامعي في البصرة، ثم في بيروت،والتحق بكلية الحقوق في بغداد، التي تخرج منها العام 

نشاطه السياسي
ـ التحق بالسلك الدبلوماسي العام 1938 ـ 1939 ..

 ـ التحـق ثانيـة  بالسـلك الدبلوماسـي العراقـي بعد 
تسـريحه من خدمة االحتيـاط ، فحملته الوظيفة إلى 

القاهرة، والقدس، وطهران ولندن ..
ـ انتخب نائباً برلمانياً عن البصرة )1949( ..

ـ عين وزيراً للخارجية خالل 1954 ـ 1957 ..
ـ عين وزيراً لألنباء والتوجيه العام 1958 ..

ـ أسس مع مجموعة من الناشطين فرع حزب الجبهة 
الشعبية في البصرة العام 1951 ..

حزب الجبهة الشعبية 
بعـد فشـل معاهـدة بورتسـموث سـنة 1948 اتجه 
الغرب إلى طرح مشـروع “الدفاع عن الشرق األوسط 
إزاء الخطـر الشـيوعي” والـذي أثار القـوى الوطنية 
بعـد أن شـعرت إن الفئـة الحاكمة تريد ربـط العراق 
بعجلـة الغرب ، وعلى اثر ذلك اصدر عدد من الساسـة 
المعارضين بيان سياسـي شـامل ، أطلق عليه تسمية 
“بيـان الحياد” في 9 آذار 1951 دعوا فيه إلى السـالم 
والتخلـص من االسـتعمار ، والتمتع بحياة سياسـية 
حـرة ، والحصول على اسـتقالل كامل غير منقوص ، 

والتزام الحياد تجاه المعسكرين المتخاصمين ..
يمكن أن يعد هذا البيان الخطوة األولى لفكرة تأسيس 
الجبهـة الشـعبية المتحـدة ،حيـث كان يمثـل دعوة 
صريحة للقـوى المعارضـة لتوحيد صفوفهـا ، وقد 
اتجهـت العناصر التـي وقعت البيان إلـى خلق تنظيم 
يجمعهم لكي يتمكنوا من خالله الدفاع عن أفكارهم ، 
فقدموا طلبا في 14 نيسـان 1951 إلى وزارة الداخلية 
بتأليـف جبهة سياسـية من أحـزاب وهيئـات وأفراد 
باسم “الجبهة الشعبية المتحدة ، إال إن وزارة الداخلية 
رفضـت الطلـب بحجة انه يخالـف المـادة الثالثة من 
قانون تأليف الجمعيات ،مما أدى إلى انسحاب عدد من 
الموقعيـن على طلب التأسـيس النتمائهم إلى أحزاب 
أخرى ، فقرر مقدمـو الطلب اآلخرون تحويل الجبهة 
إلى حزب سياسي باسم “حزب الجبهة الشعبية “ وقد 

أجازته وزارة الداخلية في 26 أيار 1951 ..
تضمـن ميثـاق  هـذا الحزب األسـس والمبـادئ التي 
يتبعهـا فـي السياسـتين الداخليـة والخارجية ، ففي 
السياسـة الداخلية : تهـدف الجبهة إلـى دعم الوحدة 
الوطنيـة ، وإيجاد وضع سياسـي يقـوم على تطبيق 
، والعمـل  القانـون األساسـي والتمسـك بأحكامـه 
على تحقيق نظـام ديمقراطي دسـتوري نيابي مقيد 
بالقانون ، وفسح المجال للعمل الحزبي والنقابي في 
جميـع أنحاء العراق ، وتامين اسـتقالل القضاء .. أما 
في السياسة الخارجية ، فتعمل الجبهة على استكمال 
سـيادة العـراق واسـتقالله ، وتوحيـد العمـل ضمن 
جامعة الدول العربية وإتباع سياسة الحياد والتعاون 

مع الشعوب العربية ..
اخذ الحزب افتتـاح فروع له في المحافظات العراقية 
فاسـتطاع برهان الديـن باش أعيـان ومجموعة من 
الناشـطين السياسـيين فتـح فـرع لهذا الحـزب في 
البصرة، وفاز باش أعيـان في االنتخابات النيابية عن 

البصرة ممثال عن هذا الحزب العام 1951 ..
 برهان وزيراً للخارجية :

تزامنـت فترة اسـتيزار برهان الدين بـاش أعيان في 
منصـب وزارة الخارجّيـة )1957-1954( مع أحداث، 
عراقّيـة وعربّية وعالمّيـة، كانت أبلـغ خطورة حّتى 
مـن أحداث فترة عمله الحزبـي  والنيابي المعارض .. 
فعلـى صعيد )العـراق(، كان لتنامي التّيار الشـيوعي 
رّد فعل حكومي صارم في التشـديد على نشاطات كل 
األحزاب والفرق الشيوعية واليسارية، وذلك بموجب 

تشريعات جديدة قاسية أصدرتها الحكومة .. 
وعلـى الصعيـد الدولـي فقـد تضافـرت جهـوده مع 
حكومتـه إلى التفكير جّدّيـاً بالتجاوب مع دعوات كل 
من تركيـا والواليـات المّتحدة األميركّيـة وبريطانيا 
للتقارب العسكري والسياسـي بين العراق وجيرانه ، 
وكانت الخطـوة األولى )تركيا(، وهـو التقارب الذي 
انتهى بتوقيع المعاهدة العراقّية - التركّية أواخر العام 

1954، على غرار المعاهدة التركّية ـ الباكستانّية .. 
ومـا لبثت جهـود الحكومة العراقّيـة أن اتجهت نحو 
التقـارب مـع سـوريا، لكونهـا دولـة عربّيـة جـارة 
ولهـا حدودهـا مشـتركة مع تركيـا والعـراق في آن 
واحد،وبسبب االمتداد الطبيعي الجغرافي والتاريخي 
والثقافـي للبلديـن، )العـراق( و )سـوريا( ، وقد كان 
تخّوف الغرب وتركيا من التغلغل الشـيوعي في داخل 
سـوريا، وطموح األمير عبد اإلله في أن يكون له فيها 
عـرش بعد تتويـج الملك فيصـل الثاني العـام 1953، 
وبعـد خطوبة الملـك فيصـل العـام 1957، كانت كّل 
هذه من العوامل األخـرى الداعية لهذا التقارب ، و قد 
تسـّبب هذا الصراع حول سوريا في إحداث المزيد من 
التوّتر في العالقات العراقّية - المصرّية ، وفي إضافة 
وقود جديد للحمالت الناصرّية ضّد الحكومة العراقّية 
، وهـي حمالت أخذت تنطلق هذه المّرة من دمشـق ، 

إضافة النطالقها من القاهرة  .. 
باسـتقالة حكومـة نوري السـعيد الثالثة عشـرة في 
20 حزيـران العـام 1957 ، أصبح بـاش أعيان خارج 
السلطة ، حتى تشـكيل عبد الوهاب مرجان الحكومة 
فـي15 كانـون االول 1957 عـاد فأسـند إليه منصب 
وزيـر الخارجّيـة ،ولم تسـتمر هذه الحكومة سـوى 

ثالثة أشهر فقط .. 
ومـا لبثت فترة الثالثة شـهور )كانـون األّول -1957 
آذار 1958( التـي قضاها باش أعيان في منصب وزير 
الخارجّيـة فـي حكومـة مرجان أن شـهدت تطوّرات 

هاّمة جديدة على السـاحة العربّيـة ، كان أهّمها قيام 
الوحدة بين )مصر( و )سـوريا(، والتي تالها ببضعة 
أّيـام قيام اإلّتحـاد العربي، بين )العـراق( و)األردن(، 
والذي نسـبت المصادر الرسمّية والشعبّية في حينه، 
وأّيدتها فيـه الوثائق التاريخّية، نسـبت إلى )برهان( 
الفضـل الرئيسـي فـي إنجاح قيـام هذا اإلّتحـاد بين 

العراق واألردن ..
كانـت فكـرة هـذا اإلّتحـاد قـد صـدرت أساسـاً من 
الحكومـة البريطانّيـة، والتـي أوحـت بهـا للحكومة 
العراقّيـة ، لكّنها القت فتوراً شـديداً لـدى ولي العهد 
األميـر عبـد اإللـه ، رغم القرابـة الوثيقـة التي كانت 
تربط األسـرتين المالكتين العراقّيـة واألردنّية، وذلك 
رغم ما أبداه كل من الملك )حسـين( و األسرة المالكة 
األردنّيـة والحكومـة األردنّيـة والشـعب األردني من 
حماس للفكرة ،كما أّن نوري السعيد لم يكن متحّمساً 
للفكرة كثيراً، وذلك ألسباب عملّية، كونه كان يجد في 
المشروع مصدر عبء مالي وعسكري على العراق .. 

وافقـت الحكومة العراقّية على تبّني الفكرة، وأناطت 
برهان مهّمة متابعتها ، فلعب دوراً ريادّياً وحيوّياً في 
إنجاز المشـروع، حيـث تمّكن من التغلّـب على فتور 
األمير عبد اإلله الشـديد تجاه الفكرة، وعلى تحّفظات 
نوري السـعيد الصريحة ، وسـاهم بدور رئيسي ليس 
فـي إنجـاح المفاوضـات التمهيدّية فقـط ، بل و في 
صياغـة اتفاقية اإلّتحاد وتطوير دسـتوره، مع فريق 
مـن الساسـة العراقّييـن واألردنّييـن المخضرميـن، 
والخبـراء فـي حقـول اختصاصهم ، فخـرج االتحاد 

الهاشمي إلى الوجود .. 
بعد ذلك بسـّت أسـابيع، قّدم نوري السـعيد استقالة 
حكومتـه ، إثر تكليف الملك فيصل الثاني له بتشـكيل 

حكومـة اتحاديـة لهذا االتحـاد ، فكلّـف البالط أحمد 
مختار بابان بتشكيل حكومة عراقية جديدة برئاسته 

، واستوزر برهان وزيراً األنباء والتوجيه ..
يقـول احمد نجـل برهان الدين باش أعيـان في كتابه 
)أشواك السياسة وألغام السلطة في العراق)  إن والده 
)اشترط أن يكون اختصاص وزارته محصوراً بشؤون 
اإلعـالم الداخلّي فقط ، وأن ال تتعّرض أجهزة الوزارة 
للشـؤون العربّية ، وأن يتـّم نقله من هذا المنصب في 
أقرب وقت ممكن، فوافق كّل من نوري السعيد واحمد 
مختار بابان على كّل هذه الشـروط، ، لكّن )نوري( لم 
يلتزم بهذه الموافقة إالّ في بداية األمر ، حيث سرعان 
ما عاد ليفرض تعليقات سياسـّية تدافع عن سياسـة 
)العـراق( الخارجّية أمام انتقـادات الرئيس المصري 
جمـال عبد الناصـر  والحكومة الوحدوّية السـورّية ، 
وكذلك تتصّدى للدعاية الشيوعّية ضّد العراق ، والدعاية 
الصهيونّية والحمالت اإلسـرائيلّية ضد العراق ، وكان 
باش أعيان شديد االستياء من التعّرض لحكومات أية 

دولـة عربّية، بمـا فيها )مصر( و)سـوريا(، ألّنه كان 
يرى فيها تصعيـداً خطيراً في درجـة التوّتر والتباعد 
بيـن العرب، وهو أمر كان يرى أّن العرب كلّهم هم في 
غنى عنه، لذا فإّن الغضب والسـأم من هذا التدّخل بلغ 
به حـّد أن أمر بفصـل موجتي البّث اإلذاعـي المحلّّية 

والخارجّية، الواحدة عن األخرى( .. 
)وما لبث األمير عبد اإلله أن كلّف مدير البالط بتوجيه 
مديرّيـة اإلذاعة إلعـادة بّث التعليقات السياسـّية في 
الشـئون العربّيـة من الموجـة المحلّّيـة ، عندها قّرر 
بـاش أعيان تقديم اسـتقالته ،  وشـاركه فـي الرغبة 
رئيـس الوزراء أحمـد مختـار بابان، الـذي طلب إليه 
إمهاله ريثما يجد الوقت المناسـب لذلك ، وبعد إلحاح 

باش أعيان، قّدم )بابان( استقالته للملك فيصل الثاني 
،الذي رجاه أن يؤّجل األمر حّتى بعد عودته )أي عودة 
الملـك فيصل(، مـن زيارتـه المزمعة إلى إسـطنبول   
ولندن في شـهر تّموز ، وكان)برهان( قد قرر اعتزال 
العمل السياسـي كلّّيـة واالنصراف، والتفـرغ للبحث 
والدراسـة واألعمال التجارّية الحـّرة ، وقد بدأ بتنفيذ 
خطوات عملّية في هذا االتجاه ، فبعد تقديم استقالته 
)المؤّجلة( أجرى ترتيبات النتقاله إلى أحد المصّحات 
الطّبّية فـي )ألمانيـا الغربّية( بعد انتهـاء اجتماعات 
دول “ميثاق بغداد” المزمعة في )إسـطنبول( في 14 
تّموز 1958، والتحاق أسـرته به إلى هناك، حيث كان 
سـيعلن اعتزاله العمل الحكومي ألسـباب “صّحّية”، 
حرصـاً منه، كعادته، على مراعـاة االعتبارات األدبّية 
مع األسـرة المالكة ونوري السـعيد ، بعدم إحراجهم 
علناً ، كما قام في الثالث عشر من تّموز بإفراغ مكتبه 
فـي الوزارة مـن كّل متعلّقاته الشـخصّية، كونه كان 
مصّممـاً على عدم العـودة إلى الوزارة بعـد ذلك أبداً ، 
ولكّن األقدار كانت تخّبئ ما لم يكن بالحسـبان ، ففي 
فجر اليوم التالي الرابع عشـر من شهر تّموز فقامت 
الثورة وسقط النظام الملكي ، وأقيمت الجمهورية ..

محاكمته 
بدأت محاكمة برهان الدين باشـا أعيان يوم السبت 4 
تشـرين أول العام 1958، من قبل المحكمة العسكرية 
العليـا الخاصـة ،وهـو كمـا يصفـه المدعـي العـام 

للمحكمة :
بـدأ حياتـه السياسـية باالنتمـاء إلـى حـزب الجبهة 
الوطنيـة  باسـم  متمشـدقاً   1951 العـام  الشـعبية 
والقومية والشـعبية، لكنه وجد الطريق وعراً شـائك 
صعب طويل، فأسـرع بلمح البصر إلى طريق الخيانة 
فتقلـب فـي أحضـان الـوزارات، فكانـت أول وزارة، 
أصبـح فيها من أصحـاب المعالي، الوزارة السـعيديه 
العـام 1954، وكانـت أول باكـورة أعمالـه التوقيـع 
علـى ميثاق التعـاون بين العراق وتركيا، الذي سـمي 
فيمـا بعد )حلف بغداد(، ويكمـل المدعي العام كالمه 
بالقـول: وفـي 17/12/1955 تولـى المتهـم وزارة 
الخارجية في وزارة نوري السعيد حتى استقالتها في 
8/6/1957 ثم عاد فأشغل نفس المنصب في الوزارة 
المرجانيـة بتأريـخ 15/12/1957 حتى اسـتقالتها 
في 2/5/1958. وقد قام خالل هذه المدة باالشـتراك 
في حبك المؤامرات وأحداث الفتن ضد كيان سـورية 
الشقيقة عن طريق المشاركة في المؤتمرات واللجان 
المعقـودة لهذا الغرض وقد بدد في سـبيل ذلك أمواال 
جسيمة في شراء األسلحة والعتاد للمتآمرين وصرف 
الرواتب الشـهرية لهم ولعوائلهـم وزودهم بجوازات 

سفر عراقية ..
كمـا أن المتهـم وزمرتـه أنفقـوا عشـرات األلـوف 
مـن الدنانير في سـبيل اإلطاحـة بحكم الشيشـكلي 
وأعوانـه، وبعـد أن أزاح الشـعب السـوري الشـقيق 
الحكم الشيشـكلي عاد المتهم وزمرتـه بال خجل وال 
حياء يتمسـحون بأذيال الخائن الشيشكلي ويغدقون 
عليـه األموال، التي اقتطعت من قوت الشـعب الجائع 
لتصـرف لتمزيق شـمل العرب ولقتل الـروح القومية 
المتحـررة الصاعـدة ولتقويـة نفوذ االسـتعمار في 

الشرق األوسط ..
ويمضي المدعـي العام فيقول: أن المتهم وشـركائه 
اتخذوا موقفاً عدائياً سـافراً ضد سياسة التحرر التي 
تبنتهـا الشـقيقتان الغاليتان مصر وسـورية، كما أن 
المتهـم يتلقـى التعليمات، بـل ويطلبها مـن الجهات 
األجنبيـة البريطانيـة واألمريكيـة فـي كل مـا يمس 
السياسـة العامـة التـي كان ينتهجهـا هـو وزمرتـه 
الباغية لتقرير ورسم مصير هذا البلد المنكوب بهؤالء 
الخونـة المارقيـن، ونذكر على سـبيل المثـال تلقيه 

التعليمـات هـو وزميله فـي الخيانة فاضـل الجمالي 
من السـفير البريطانـي في بيروت قبل سـفرهم إلى 
القاهـرة لحضـور اجتمـاع مجلس الجامعـة العربية 
الخاص الذي عقد بدعوة من الرئيس جمال عبد الناصر 
لبحـث طلب العراق مـن الدول العربيـة االنضمام الى 
ميثاق بغداد. ثم طلبه رسـمياً تدخل الواليات المتحدة 
األمريكية للتخفيف مـن أحكام اإلعدام الصادرة بحق 
شـركائه المتآمرين السـوريين، كما جاء في البرقية 
المؤرخـة فـي 27/2/1957. كمـا طلـب أيضـاً مـن 
الحكومـة المغربية رسـمياً عدم الدخـول إلى جامعة 
الـدول العربية بكتابه السـري المرقـم 168 والمؤرخ 
في 25/2/1956، ولقد ورد بتقريره السـري المؤرخ 
في 6/10/1956 المرفوع لسيده نوري السعيد قوله: 
)أن إصرار سورية على عدم السماح بمد أنابيب النفط 
الجديـدة قبل الوصـول الى اتفاق ال يتفـق مع العرف 
الدولـي ويضر بمصلحة العراق(، ولقـد قال لي كميل 
شـمعون صراحة – كما ورد في نفس التقرير – )أنه 
ال يملـك مخصصات سـرية إلنفاقها ، وقـد أجبته أن 
العراق مسـتعد لتقديم كل مسـاعدة ممكنة لفخامته 
ألننـا نعتز بوجـود فخامتـه رئيسـاً للجمهورية ولن 

نتأخر عن القيام بواجبنا تجاه فخامته( ..
أريـد أن أسـأل المتهم مْن خولك سـلب ميزانية إعمار 
العراق وتقديمها كمخصصات سـرية لكميل شمعون 
.. ومن أعطاكم حق التمسـك بشخص شمعون رئيساً 
للجمهورية، هل منحكم الشـعب اللبناني حق الوالية 
على نفسـه، ولماذا كل هذا االعتزاز بشخص شمعون 

؟.
قضاة الشعب: أن المتهم قد أشغل منصب وزارة األنباء 
والتوجيه مدة ليسـت بالقصيرة، شن خاللها، عبر كل 
أجهـزة اإلعالم حملـة ظالمة وقحة ضـد الجمهورية 
العربية وسـيادة رئيسـها جمـال عبـد الناصر بقصد 
تشـويه أهـداف القوميـة العربية المتحـررة وصرف 
األذهان عما يحيط بالمتهم وزمرته من فسـاد وتحلل 
وتبذير على حسـاب الشعب الجائع المنكود .. وخالل 
أ أربع جلسـات  وّجهت إليه محكمة الشعب أربع تهم 

رئيسّية، هي :
-1 التدخل في شـئون )سوريا( الداخلية و التآمر على 

كيانها و سالمتها
-2 العمل على دفع سياسـة البالد إلـى وجهة تخالف 

المصلحة الوطنية
-3 تبديـد الثروة القومية بصـرف األموال الطائلة من 
مبالغ و أسـلحة للتآمر على كيان )سـوريا( و التدخل 

في شئون )لبنان(
-4 تحريـض الـدول األجنبيـة على التعرض لسـالمة 

)سوريا( و )لبنان( ..
قرار الحكم : وبعد االسـتماع إلى شـهادات الشـهود 
ومناقشـة المتهـم ودفـاع المحامين ودفـاع المتهم 
حكمت المحكمة العسكرية العليا الخاصة على المدان 
برهان الدين باش أعيان، في 13/12/1958 باإلعدام 
شنقاً حتى الموت، وفق المادة الثانية من الباب الثاني 

عشر من قانون العقوبات البغدادي ..
إطالق سراحه 

ظل بـاش أعيـان في السـجن إلـى أن أطلق سـراحه 
وزمالئـه من رجال العهد الملكي من السـجن يوم 15 
تّمـوز 1961، وقّرر ومعظـم رفاقه من رجـال العهد 
الملكي الذين أطلق سراحهم أن يغادروا العراق لإلقامة 
في الخارج ، و قد وجد هو ومعظم رفاقه في )لبنان( 
المحّطة المثالّية النتقالهم المؤّقت ، وذلك لتَوّفر عّدة 
عوامل فيه تتناسب مع ظروفهم الشخصّية واألسرّية 
والسياسـّية ،  قـد كان ال بّد أن يجد الشـيخ )برهان( 
مصـدر رزق مأمـون ومنتظم له وألسـرته، وبأقرب 
وقـت ممكـن ،وقـد عرضت عليـه وظيفة مستشـار 
سياسـي في وزارة الخارجّية السـعودّية في )جّدة(، 
بصفـة متعاقد أجنبي، فاسـتقر المقام به وبأسـرته 
هناك في أواخر العام1963 وفي  العام 1965 تّم نقله 
لوظيفـة مستشـار قانوني متعاقد مـع وزارة الدفاع 

في )الرياض( ..
نهاية المطاف 

أصيب برهان الدين باش أعيان بنوبة قلبّية في منتصف 
حزيران العام 1975 أدخل على إثرها المستشـفى في 
)الرياض(، حيث مكث خمسة أسابيع ، لكّنه لم يشًف 
من هذا المرض أبد، إذ عاودته النوبات القلبّية بشـكل 
أو بآخـر وبدرجـة أو أخرى بعـد ذلك مـراراً وتكراراً،  
فقـد قضى فترة الشـهور السـت األخيـرة  من حياته 
في سلسـلة من الفحوصات وتلّقـي العالج  والنقاهة 

ليتوفاه الله أواخر العام 1975 ..
وكان مـن جملة وصاياه السـابقة والالحقة أن يدفن 
في مقابر )بقيع الغرقد( في )المدينة المنّورة(، إذا ما 
حدثت وفاته في داخل )المملكة العربّية السـعودّية(، 
وأن تكون في مقابر األسـرة الملحقة بجامع األسرة 
األثـري في )البصـرة(، جامع )الكـّواز(، إذا ما حدثت 
الوفـاة خـارج )المملكـة العربّية السـعودّية(. و لعّل 
رفض سـلطات حزب )البعث( الحاكم في العراق عند 
وفاتـه تحقيـق وصّيته هذه وحرمانه مـن تربة آبائه 
وأجـداده حّتى في الموت .. فدفن حسـب وصيته في 

مكة المكرمة .. 
 و قد أجمع كّل من رأى أو تحّدث إلى الشـيخ )برهان( 
في السنين األخيرة من حياته، بأّنه كان قد تعب كثيراً 
وعانى كثيراً وبـدا حزيناً جّداً وزاهـداً بالدنيا وكّل ما 
فيها .. وقد لّخص صديق عمره الدكتور )عبد الرحمن 
الجليلي( ذلـك في رثائه األربعينـي بقوله: “لقد مات 

وفي نفسه حسرات وحسرات” ..

اعداد / د. هادي ح�صن عليوي
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� تق�ع أن�دورا ف�ي جن�وب أوروبا ف�ي جب�ال البيرينيه 
الش�رقية وتحدها أسبانيا وفرنس�ا. وهي دولة صغيرة 
أوروب�ا،  ف�ي  دول�ة  أصغ�ر  وس�ادس  س�احلية،  غي�ر 
وعاصمتها أندورا ال فيال، أعلى عاصمة في أوروبا،اللغة 
الرس�مية فيها هي الكاتالونية، واألس�بانية والبرتغالية 

والفرنسية.
وتتأث�ر أندورا بمناخ جبال األل�ب والمناخ القاري، حيث 

الثلوج في فصل الشتاء، وأشعة الشمس في الصيف.
وتعتبر أندورا وجهة سياحية مشهورة في أوروبا وتمتاز 
بأس�واقها الح�رة، حي�ث إنها أرخ�ص م�ن دول أوروبا 

األخرى ويزورها أكثر من عش�رة مليون س�ائح سنويا، 
معظمهم من أسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة. وتكثر 
في أندورا منتجعات التزلج على الجليد، ومنها س�ولديو 
والتارتر وبال وأرينس�ال. وكذلك م�دارس التزلج األكبر 

في أوروبا.
أندورا هي اإلمارة المشتركة في العالم، لذلك تجد سكانها 
يمتازون بالتس�امح واالنفتاح خاصة وأنها اإلمارة التي 
لم تدخل الحرب منذ ألف عام، ويحكمها أميران، األول هو 
رئيس فرنس�ا، واألمير اآلخر هو أسقف أورجيل. واألول 
منتخ�ب ديمقراطي�ا من قبل دولة أخ�رى. ويعين األمير 

اآلخر األس�قف من باب�ا الفاتيكان. أم�ا المطبخ فيمتاز 
بالتنوع والمزيج بين المطبخ الفرنسي واإليطالي.

وألن أن�دورا ليس�ت عضوا ف�ي االتح�اد األوروبي، فإن 
البضائع والمنتجات فيها ال تخضع للرس�وم الجمركية، 
أي أنها سوق حرة، وأهم هذه البضائع، الكحول والعطور 
والس�جائر. مم�ا يجعله�ا أرخ�ص بكثي�ر م�ن البل�دان 
المج�اورة لها. كما يوجد في أندورا العديد من مس�ارات 
المشي لمس�افات طويلة والتي يمكن استكشافها خالل 
أش�هر الصيف، عندم�ا يذوب الثل�ج. والمناظ�ر الجبلية 
الجميلة أيضا، األضرحة والمهرجانات من عوامل الجذب 

الرئيسية للسياح، والكنائس والمنازل القديمة.
شتاء أندورا يمنحك متعة التزلج في محطات انكامب، أما 
ف�ي الصيف فتصبح هذه المنطقة م�الذا لمحبي التجول 
والمش�ي، والمتسلقين الذين يأتون لالستمتاع بالمناظر 
الوع�رة، واالس�تمتاع  الجب�ال  وتح�دي أنفس�هم ف�ي 
بالمناظ�ر الخالبة في قرى س�يرات. وتق�ع انكامب بين 
العاصمة والحدود الفرنس�ية، وفيها كنيسة من القرون 
الوس�طى. وفي العاصم�ة أندورا، وه�ي مدينة صغيرة، 
تس�هل فيها الفس�حة مش�يا على القدمين وخاصة في 
الشارع الرئيسي، إضافة إلى الكنيسة والميدان الرئيسي 

ف�ي بالكا ديل بوبل، وكازا دي ال فال، والمباني الحجرية 
القديمة.

في كالديا يوجد المجمع الس�ياحي الضخم والذي يتميز 
بالتصميم الفريد للبحيرات ف�ي الهواء الطلق وحمامات 
السباحة الداخلية وحمامات البخار والجاكوزي، تستمتع 
باإلجازة في هدوء في الصيف والتزلج في فصل الشتاء. 
وف�ي المجمع تتوفر مراكز صحية للع�الج والتدليك. أما 
إذا فوت الس�ائح زيارة وادي مادري�و أحد مواقع التراث 
العالم�ي لليونس�كو فعليه الع�ودة لالس�تمتاع بالوادي 

الجليدي ومناظره الطبيعية.

أندورا .. إمارة أوروبية يف قلب اجلبال

ال مدين�ة مفعم�ة برائح�ة البح�ر مث�ل الداخل�ة 
المغربي�ة، إنه�ا كلس�ان بح�ري ممت�د ف�ي رئ�ة 
المحي�ط، وأش�به ب�أم رؤوم تحتض�ن المحي�ط 
األطلس�ي من أقص�ى جنوب المغ�رب، وهي ثاني 

أكبر مدينة بالصحراء المغربية.
أطل�ق عليها المس�تعمرون األس�بان اس�م “فيال 
ثيس�نيروس” عندم�ا ش�يدت س�نة 1884، كأول 
معاق�ل الصي�د، وألن المدين�ة مخلص�ة لروحه�ا 
المغربي�ة لم يبق من آثار المس�تعمر س�وى مبان 
صغيرة من بينها كنيسة ما زالت تحتفي بوجودها 
وتفت�ح أبوابه�ا كل أحد للصالة ف�ي مدينة تجمع 

لحمة قبائل عربية من دليم وبني حسن.
داهي ش�اب مغربي يفتخر أن أجداده تركوا أثرهم 
في عمق صحراء الداخلة، وأن قبيلته دليم العربية 
المغربي�ة تمتد أصولها حتى العراق في المش�رق 
العربي، هكذا تحدث ل�”العرب” التي كانت من بين 
160 مؤسس�ة صحفية دولي�ة زارت الداخلة على 

مدار يومين.

ال يمك�ن أن تصف الداخلة بمدين�ة صحراوية من 
دون أن تذكر إطاللتها على المحيط بمواصفات ال 
تمتلكها أي مدينة س�احلية أخرى، إذ أن طقس�ها 
المعت�دل ش�تاء ودرجة الح�رارة الت�ي ال تتجاوز 
30 درج�ة مئوية في أقصى أش�هر الصيف حرارة 
جعلها وجهة دولية لرياضة التزحلق على األمواج 
ورياض�ة “الكاي�ت بورد” الت�ي تعتم�د على دفع 

الريح.
وألن الداخلة تمتد 40 كيلومترا أشبه بجزيرة داخل 
البحر فتأتيها الريح من كل الجهات فتسهل تزحلق 
المتس�ابقين الماس�كين بطائرات شراعية، الريح 
المنعش�ة كانت مص�درا حيويا لزراع�ة الطماطم 
في البيوت المغطاة، فاستثمرت شركات فرنسية 
مالئمة الطقس لتش�ييد مزرعة طماطم في بيوت 

بالستيكية بمساحة شاسعة.
هذه المدينة تتوق مس�تقبال إلى استقطاب سياح 

م�ن مختل�ف أنح�اء العال�م، فبنيته�ا التحتية في 
تصاعد مس�تمر وقدرتها على اس�تيعاب الزائرين 
تتضاع�ف، كم�ا أن مطاره�ا الحديث لدي�ه قدرة 
اس�تيعاب رحالت مجاميع سياحية، وهذا ما أكده 
مصدر س�ياحي مغرب�ي بالق�ول إن إدارة المدينة 
والهيئ�ات الس�ياحية المغربية على وش�ك إكمال 
االتفاق�ات مع ش�ركات طي�ران غربي�ة للبدء في 

تسيير رحالت من العواصم الغربية.
مع ذلك تبدو المجاميع المولعة بس�ياحة التزحلق 
عل�ى الم�اء تتواجد ف�ي المدينة وهذا ما ش�اهده 
موف�د “الع�رب” حيث توزع�ت مجامي�ع ألمانية 

وفرنس�ية بمعداته�ا على ضف�اف البحر.وهذا ما 
أكده وزير الس�ياحة المغربي لحس�ن ح�داد، بأن 
مدين�ة الداخل�ة تتجه ألن تصبح إح�دى الوجهات 
العالمية لعشاق الس�ياحة المرتكزة على الطبيعة 
والرياض�ة المائي�ة، فجن�وب المغ�رب يعتبر أحد 

المؤهالت الكبرى للتنوع البيئي واالجتماعي.
وأض�اف “نريد اليوم فع�ال أن نجعل م�ن الداخلة 
وجه�ة خاصة ذات بعد دولي، تعتمد على الرياضة 

والطبيعة”.
الداخل�ة  بوجه�ة  النه�وض  “إرادة  أن  وأوض�ح 
تجس�دت من خالل الرحلة الخاص�ة التي انطلقت 

م�ن باريس ف�ي اتجاه الداخل�ة والت�ي دعونا لها 
جمي�ع مهنيي الس�فر ومعتمدي األس�فار األكثر 
أهمية ووس�ائل اإلعالم، للترويج له�ذه المنطقة 

الواقعة جنوب األطلسي”.
وأش�ار إلى أن�ه “تم وض�ع إس�تراتيجية متميزة 
للتعري�ف بمؤه�الت منطق�ة الداخلة الس�ياحية 
عل�ى غرار باقي جه�ات المغرب إلتاح�ة الفرصة 
لهذه الوح�دات اإلدارية لالس�تفادة م�ن مجموع 

مؤهالتها”.
وق�ال “إنه من المتوقع بناء منتج بيئي س�ياحي، 
سيخصص له دعم مالي بقيمة مليار درهم، والذي 
ت�م بش�أنه التوقيع عل�ى مذكرة تفاه�م في مايو 
2013 بي�ن وزارة الس�ياحة والش�ركة المغربي�ة 
للهندس�ة السياحية وهو ما س�يتيح للزوار إطارا 
فخم�ا للبيئ�ة ببني�ات تحتي�ة لإلي�واء واإلطعام 

والتنشيط”.
وأش�ار إل�ى أن مش�روع المنتجع البيئ�ي الذي تم 
إعداده ف�ي إطار رؤي�ة 2020 للتنمية الس�ياحية 
سيس�اهم في تذلي�ل أح�د العراقيل الكب�رى التي 
تواجه عملية اإلقالع السياحي للمدينة، والمتمثلة 
بالخصوص ف�ي غي�اب البنيات التحتي�ة لإليواء، 
مش�يرا إلى أن الوزارة تتطلع إلى االنتقال من 800 
س�رير حالي�ا إلى حوال�ي 4000 س�رير، لمواكبة 

ارتفاع الحجوزات السياحية.
وقال “إن الوزارة تعتزم أيضا تعزيز الربط الجوي 
ال�ذي تؤمنه الخطوط الملكي�ة المغربية وخفض 
أس�عار الرحالت، معتبرا أن مدين�ة الداخلة تتوفر 
عل�ى كاف�ة المؤه�الت الضرورية لتصب�ح إحدى 
الوجه�ات الش�اطئية الرئيس�ية وتش�كل قاطرة 
للسياحة والتنمية المستدامة في الجهة برمتها”.

وخلص إل�ى أن نجاح س�باق “الصحراوية” “يدل 
على وج�ود طلب حقيق�ي على هذا المس�توى”. 
ويبين أيضا، إذا كانت هناك حاجة لذلك، أن المغرب 
ق�ادر على تنظيم س�باقات بمعايي�ر دولية تتوفر 

فيها كافة شروط األمن المطلوبة.

عاصم�ة مملكة أس�بانيا وأصل تس�ميتها إس�المي 
عرب�ي، وه�و مج�رى الجليد، وم�ن ثمة تح�ول إلى 
مجريط، وتقع المدينة على ضفاف نهر مانثاناريس 
ف�ي وس�ط أس�بانيا، وتع�د مدري�د ثالث أكب�ر مدن 
االتح�اد األوروبي بعد لندن وبرلين.تعتبر مدريد أحد 
أه�م م�دن أوروبا إس�تراتيجيا وثقافي�ا واقتصاديا. 
وه�ي راب�ع أكب�ر مدينة من حي�ث عدد الس�ياح في 
أوروب�ا واألول�ى ف�ي أس�بانيا.وتمتلك مدري�د بنية 
تحتية حديثة، وقد حافظت على ش�كل ومظهر كثير 
من األحياء والشوارع التاريخية. تشمل معالم مدريد 
الضخم�ة قصر مدري�د الملكي وتيات�رو ريال مدريد 
)المس�رح الملك�ي( 1850، ودار األوب�را وحديق�ة 
بوين ريتيرو التي أسس�ت في ع�ام 1631، والمكتبة 

الوطنية التي أسست في عام 1712 وفيها مجموعة 
م�ن المحفوظ�ات التاريخية األس�بانية. إضافة إلى 
ثالث�ة متاحف للفنون هي متحف برادو، الذي يحوي 
واح�دة م�ن أجم�ل المجموع�ات الفنية ف�ي العالم، 
والمتح�ف الوطن�ي للتج�ارة مركز الملك�ة صوفيا، 
ومتح�ف الفن الحدي�ث – مدريد، ومتحف تايس�ن- 
بورنميس�زا.وتتواجد مدري�د ف�ي قلب أس�بانيا في 
منطقة قشتالة التاريخية وتقع سلسلة جبال سييرا 
دي غواداراما في شمال غرب المدينة، ويصل ارتفاع 
سلس�لة الجبال هذه إل�ى 2429 مترا فوق مس�توى 
س�طح البحر ف�ي قمة بيني�االرا. ومن الش�رق نجد 
وادى إيناريس، الذي تمر به طرق برية وس�كك حديد 

تربط مدريد بسرقسطة وبرشلونة.

تحظى أس�بانيا بوج�ود مطعم “إل س�يلير دي كان 
روكا” فيه�ا بمدين�ة غرن�دة، ال�ذي يق�دم الطب�خ 
الجزيئي الحديث مع التأثير الكتالوني المحلي والذي 
اعتب�ر أفضل مطعم ف�ي العالم لع�ام 2013. ويعمل 
ه�ذا المطع�م من�ذ افتتاحه ع�ام 1725 ف�ي مدريد 
ول�م يت�م إغالقه من�ذ الق�رن الثامن عش�ر، وإحدى 
القص�ص الش�هيرة ع�ن هذا الم�كان ه�و أن الفنان 
الكبير فرانش�يكو غويا، أثناء القرن التاس�ع عش�ر، 
عمل هناك بجلي الصحون.و في مدريد يشد انتباهك 
الحض�ور العربي في العمارة حي�ث تجد معبد ديبود 
المصري القديم وقد بناه الفراعنة بالقرب من أسوان 
ولكن أهدته مصر ألس�بانيا ع�ام 1968 وتم ترميمه 
وإعادة بنائه في مدريد، كما تزخر أس�بانيا بالمباني 

والقص�ور المبني�ة على أس�س العمارة اإلس�المية 
القديمة واألصيلة، وأشهرها قصر الحمراء المشهور 
عالمياً.وتحوي أس�بانيا العديد من األث�ار الرومانية 
الرائعة والمحفوظة بوضع جيد نسبياً، مثل المسرح 
الرومان�ي القديم في مدين�ة ميديرا ال�ذي تقام فيه 

العروض في بعض أوقات السنة.
كما تعتبر  ميركادو دي س�ان ميغيل وجهة التسوق 
الش�عبية لألغذية المحلية والشهية التي تكتشف من 
خاللها تراكم الحضارات في أس�بانيا. في الهندس�ة 
المعماري�ة المعقدة نجد حديد الزهر المس�تعمل في 
مالم�ح الج�دران الزجاجي�ة التي تع�رض منتجات 
تت�راوح بين األس�ماك والمح�ار الممل�ح إضافة إلى 

المعكرونة الطازجة والكعك.

 فريوز..

 باب دمشق الثامن
 

لدمش�ق س�بعة أبواب حجرية تحي�ط مدينتها القديمة. ل�كل باب حكاية 
تعود إلى آالف السنين. وفي أقدم مدينة مأهولة في التاريخ باب ثامن من 
دون حجارة، باب من صوت وصدى يحيط بسكانها ويتنقل بين أحيائها، 

هو فيروز.
تس�تعد الن�اس صباحاً للخ�روج إلى عمله�ا، قهوة وكأس م�اء ومعهما 
صوت فيروز يرافقهم في بداية نهارهم. المحطات التلفزيونية الرس�مية 
والخاصة تتوحد لتعرض إحدى حفالتها كل يوم، فتس�تقبلك قبل نش�رة 

األخبار.
داخل س�يارة األجرة والحافالت، يس�بقك صوتها إلى حجز مقعد، لتجول 
مع س�ائق الس�يارة في كامل أحياء المدينة، كنشيد رسمي يردد كلماتها 
أثن�اء القيادة، ربما أصبح الحنين في صوته�ا نوعاً من الدواء أو تحضيراً 

نفسياً قبل دخوله في ازدحام النهار.
هي في اإلذاعات ليست ضيفة، وإنما من أهل البيت. فعلى مدى يوم كامل 
يحضر صوتها بين الفقرات والنشرات والبرامج، فال تنطلق إذاعة سورية 
إن أخرج�ت في�روز من تردده�ا، فحينه�ا ال تصبح مرغوبة ل�دى الناس 
لالس�تماع إليها.على مدخل باب توما، يأتيك صوت فيروز من أحد المحال 
التجارية يس�اراً. تس�ير على الط�رق القديمة، فيخرج صوته�ا من نوافذ 
البيوت العتيقة، س�يدة مسنة تس�تند إلى نافذتها وجهاز الراديو الصغير 
أمامها تحركه حتى يلتقط صوتها، المقاهي تحافظ عليها بين جدرانها إذا 
كان صوت الموسيقى خارج نطاقها، باإلضافة إلى زياد الرحباني ووديع 
الصاف�ي وجوزيف صقر وغيرهم. يصبح المكان غريباً عن مدينته، حتى 
المقاهي اختارت أسماءها من أغانيها. في توازن صوتها فرصة مناسبة 
للعش�اق للحديث على الطاولة الخشبية، فال حاجة ليخفضوا الصوت وال 

ليرفعوه، فهي تؤمن لهم مساحة من الحب تناسب حديثهم.
ال خط�اب وال كت�اب يصف الش�ام كم�ا تصورها بصوته�ا، فحين يرغب 
ش�خص أن ينتج فيلماً قصيراً يجمع فيه صوراً عن س�وريا، يكون الخيار 
األول ف�ي بحث�ه هو صوتها. هي مؤرخة الش�ام بحنجرته�ا. يقولون إن 
الق�وي ه�و ال�ذي يكت�ب التاريخ، أم�ا في قاموس�ها فبالص�وت يحفظ 
التاريخ.هي للمغتربين »جس�ر العودة«، جسر يضج بالحكايات، »حكيلي 
عن بلدي«، »ش�ام يا ذا السيف«، »نس�م علينا الهوا«، »شام عاد الصيف«، 
وغيره�ا من األغني�ات التي أصبحت جواز س�فر، لتبقى ف�ي بالد الغربة 

بعض الروح من بالدهم.
بين لبنان وس�وريا تبادل للسفراء، سفيرة النجوم وسفير الياسمين، هو 
خل�ق اإلبداع بين ن�زار قباني وفيروز، له تكوينه الخاص، يش�به صناعة 
»ألبس�ة الصوف«. فحجارة الشام وبيوتها وناس�ها خيوط ملونة، وبين 
الش�اعر والصوت، حوار بين صنارة وصنارة يحيكان معاً عباءة وقميصاً 
من ماء بردى وأرز لبنان.المش�ترك األساس�ي بين فيروز ودمش�ق هو ال 
نهاي�ة الوصف، فال هذه المدينة اس�تطاع أحد أن يضع في وصفها نقطة 
آخر السطر، وال فيروز وضع أحد حدوداً لصوتها. هنا مرت فيروز جسداً 
وروحاً، والياسمين هو وصايا من مروا في المدينة، وهي زرعت ياسمينة 

بين حروف دمشق.

مدينة الدخلة املغربية:
البحر والريح يتقاسامن أرسار الصحراء 

مدريد أو جمرى اجلليد
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وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بن�اء ع�ى الدع�وى املقام�ة من قب�ل املدعي 
)هاش�م محم�د رمضان( يطل�ب تبديل لقبه  
م�ن )الكوران�ي( اىل )النص�ري( فم�ن لديه 
اع�راض مراجعة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر 
هذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام املادة 21 
م�ن القان�ون االح�وال املدنية رقم 65 لس�نة 

1972 املعدل.
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بن�اء ع�ى الدع�وى املقام�ة من قب�ل املدعي 
)عارف عب�دل فليح( يطلب تبدي�ل لقبه  من 
)الب�دراوي( اىل )الركابي( فمن لديه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها 
عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطل�ب وفق احكام امل�ادة 21 من القانون 

االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

محكمة بداءة الزبر
لجنة تثبيت امللكية

اعالن
قرار تثبيت العائدية عقار مجدد

بناء عى صدور تثبيت العائدية )تمام العقار( 
س�هما م�ن اعتب�ار منه�ا تسلس�ل/ 2268 
منطقة/ الجمهوري�ة القايض بتثبيت امللكية 

اىل )سكنة رمي بحبوح(
بموج�ب ق�رار تثبيت العائدية امل�ؤرخ يف 1 / 
3 / 2015 الص�ادر م�ن لجنة تثبي�ت امللكية 
واس�تنادا اىل احكام امل�ادة )49( من القانون 
43 لس�نة 1981 نعلن هذا القرار مدة )ثالثني 
يوم�ا( وعى م�ن لديه اع�راض ع�ى القرار 
املذك�ور الطع�ن في�ه ل�دى رئاس�ة محكمة 
االس�تئناف اعتبارا من الي�وم التايل لنرش هذا 
االع�الن وعند انتهاء املدة وعدم ورود اش�عار 
م�ن رئاس�ة االس�تئناف بوق�وع الطعن عى 
القرار لديها خالل املدة املذكورة ستبادر هذه 
الدائرة بالتسجيل وفقا لقرار تثبيت العائدية.

القايض

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ ابي الخصيب
العدد: 93 / 2014 

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ اب�ي الخصي�ب العقار 
املرقم )7/ 6( مقاطعة )9( القطعة يف قضاء 
ابي الخصيب عن حصة اس�هم املدينة) فائزة 
س�عيد حس�ن الحيدري (من مورثه�ا املتويف 
العراق�ي) عمر يوس�ف مصطف�ى( بموجب 
القس�ام الرشعي املرقم 284 / ق / 2011 يف 
6 / 2 / 2011 والص�ادر من محكمة االحوال 
الشخصية يف البرصة لقاء طلب الدائن) خالد 
محم�د احم�د (البال�غ )61.750.000( واحد 
وس�تون مليون وس�بعمائة وخمس�ون الف 
دينار م�ع رس�م التحصيل واملبين�ة اوصافه 
ادن�اه فع�ى الراغب�ني بال�رشاء الحضور اىل 
مق�ر ه�ذه املديرية يف تم�ام الس�اعة الثانية 
عرش من ظهر اليوم الثالثني لليوم التايل لنرش 
هذا االع�الن مس�تصحبني معه�م التأمينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10 % من القيم�ة املقدرة 

وشهادة الجنسية العراقية.
املنفذ العدل
املواصفات

1- موقع العق�ار: قضاء ابي الخصيب املرقم 
7/ 6 م 9 القطعة

2- جنسة ونوعه: بستان تسقى سيحا بمياه 
املد ملك رصف

3- ح�دوده واوصافه: كما م�ؤرش يف صورة 
القيد والخارطة

املش�تمالت: العقار عبارة عن بس�تان يقع يف 
منطقة خاضعة للعمليات العس�كرية سابقا 
وخايل من املزروعات واملغروس�ات واملشيدات 
ومهمل وتكثر فيه التالل الصغرة واالعشاب 

ومقطوعة عنه الحصة املائية.
4- درجة العمران: دون الوسط

5- مس�احة العقار: 1379 دونم و 17 اولك و 
60 ، 33 م2

6- الشاغل: مروك
7- القيم�ة املقدرة: بلغت قيمة حصة اس�هم 
املدينة بمبلغ مق�داره 80.100.000 ثمانون 

مليون ومائة الف دينار عراقي فقط.

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
مكتب البحث االجتماعي

العدد: 369 / بحث / 2015 
اعالن

اىل املدعى عليه/ فهد نارص عبد الله/ مجهول 
محل االقامة

اقام�ت املدعية زوجت�ك )امان�ي هاني خلف 
املرقم�ة 369 / بح�ث  الرشعي�ة  (الدع�وى 
/ 2015 والت�ي تطل�ب فيه�ا التفري�ق بينك 
وبينه�ا للهجر ملدة تزيد عى اكثر من س�نتني 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املجلس 
البل�دي ملنطق�ة االم�ن الداخ�ي ق�رر الحكم 
بتبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميتني 
للحضور امام ه�ذه املحكمة/ مكتب البحث 
االجتماعي بموع�د املرافعة املوافق 17 / 3 / 
2015 وبعكسه س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول.
القايض

غازي داود سلمان

اعالن
ق�دم املدع�ي عب�اس خض�ر ابراهي�م  طلبا 
يروم في�ه اضافة لقب من الفراغ اىل العامري 
فم�ن لديه اع�راض ع�ى الدع�وى مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها عرشة ايام 
وبعكس�ه س�وف ينظر بالدعوى وفق احكام 
امل�ادة 21 من قانون االح�وال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل .
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العام / وكالة

اعالن
قدم املدعي احم�د طه خضر  طلبا يروم فيه 
تبديل اس�م ابنته من وت�ق اىل ودق فمن لديه 
اع�راض عى الدعوى مراجع�ة هذه املديرية 
خ�الل م�دة اقصاه�ا ع�رشة ايام وبعكس�ه 
س�وف ينظر بالدعوى وفق اح�كام املادة 21 
م�ن قان�ون االح�وال املدني�ة رقم 65 لس�نة 

1972 املعدل .
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العام / وكالة

اعالن
ق�دم املدعي حيدر كاظم جعف�ر  طلبا يروم 
فيه تبديل لقبه من الش�ميالوي اىل الحيدري 
فم�ن لدي�ه اعراض ع�ى الدع�وى مراجعة 
هذه املديري�ة خالل مدة اقصاها عرشة ايام 
وبعكسه س�وف ينظر بالدعوى وفق احكام 
املادة 21 من قانون االح�وال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل .
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العام / وكالة

فقدان وصل
فقد وص�ل قب�ض املرقم 25586 ع�ن مبلغ 
واثن�ان  خمس�مائة   562 قدره�ا  امان�ات 
وس�تون الف دينار الصادر م�ن امانة بغداد 
دائ�رة العقارات للمح�ل الصناعي املرقم 56 
/ 4 / 4 ك�رة وعط�ش للمس�تاجر عباس 
هادي عبيد فمن يعثر عليه تس�ليمه اىل جهة 

االصدار.

فقدان
فق�دت مني الهوي�ة الصادرة م�ن الجامعة 
التكنلوجية قس�م الهندس�ة كهرباء املرحلة 
االوىل باسم / ش�فاء رزاق عبيس فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

اعالن
بن�اء عى الطلب املقدم من الس�يد ) حس�ني 
ادليف�ي حس�ني (ال�ذي يطل�ب في�ه   تبديل 
اللقب م�ن  )الدليمي (  اىل )الصباحي( فمن 
لديه اع�راض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
تنظر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام 
املادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بن�اء عى الطل�ب املقدم من الس�يد  )فاضل 
علي�وي غي�الن  (    الذي يطلب في�ه   تبديل 
اللقب من  )املنتفكي (  اىل )الس�عيدي( فمن 
لديه اع�راض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
تنظر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام 
املادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من الس�يد  )يوس�ف 
علي�وي غي�الن (     الذي يطلب في�ه   تبديل 
اللقب من  )املنتفكي (  اىل )الس�عيدي( فمن 
لديه اع�راض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
تنظر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام 
املادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح 

مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بن�اء عى الطل�ب املقدم م�ن الس�يد ) عايد 
حس�ني بط�ي ( ال�ذي يطل�ب فيه تس�جيل    
اللق�ب وجعل�ه  )الن�داوي (    فم�ن لدي�ه 
اع�راض مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة 
اقصاها س�بعة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 14 
م�ن القانون االح�وال املدنية رقم 65 لس�نة 

1972 املعدل.
املقدم  عامر هادي االمر 
مديرشؤون احوال واسط

اعالن
بن�اء عى الطل�ب املقدم من الس�يد  )لطيف 
حجي شحل  (  الذي يطلب فيه تبديل   اللقب 
م�ن  )الربيع�ي (  اىل )االم�ارة( فم�ن لدي�ه 
اع�راض مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة 
اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 21 
م�ن القانون االح�وال املدنية رقم 65 لس�نة 

1972 املعدل.
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بن�اء عى الطل�ب املقدم من الس�يد ) جمعه 
ادليف�ي حس�ني (     الذي يطل�ب فيه تبديل   
اللقب م�ن  )الدليمي (  اىل )الصباحي( فمن 
لديه اع�راض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
تنظر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام 
املادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بن�اء عى الطلب املقدم من الس�يد  )محمود 
احم�د ابراهي�م   (   ال�ذي يطلب في�ه تبديل   
اللقب من  )ابراهيم (  اىل )املكصويص( فمن 
لديه اع�راض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
تنظر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام 
املادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن 
قدم املدعي )اس�عد عباس( طلب�ا يروم فيه 
تبديل اس�م ابنه من )عمر( اىل )عمار( فمن 
لدي�ه اع�راض ع�ى الدع�وى مراجعه هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها )ع�رشة ايام( 
وبعكسه س�وف تنظر بالدعوى وفق احكام 
امل�ادة )21(  من قانون االح�وال املدنية رقم 

)65( لسنة 1972 املعدل.
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العام / وكاله

تنويه
ورد يف جري�دة املس�تقبل العراق�ي يف عددها 
922 الص�ادر يف 2015/3/10 قيم�ة املبل�غ 
للدائ�ن عب�د الج�واد نج�م عب�د الل�ه البالغ 
3090000 ثالث�ون ملي�ون وتس�عون ال�ف 
صحي�ح وليس ثالث�ة ماليني وتس�عون الف 
اضاف�ة اىل تسلس�ل العقار املرق�م 57 م 18 

صحيح وليس 18257.
لذا اقتىض التنويه

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد:223/ب/2015

التاريخ:2015/3/8
اعالن 

اىل املدعى عليه / عبد اللطيف الش�يخ ياسني 
باشا اعيان 

خديج�ة الش�يخ ياس�ني ب�اش � بموج�ب 
وصايتهم عى ثلث خرات مريم الش�يخ عبد 

الله باش اعيان
اقام املدع�ي ) عبد االمر عي حيدر( الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة اع�اله ضدك�م واملتضمنة 
 130 و   89 تسلس�ل  العق�ار  ش�يوع  ازال�ة 
امل�رشاق وتوزي�ع ثمن�ه ب�ني ال�رشكاء كل 
حس�ب حصته ولتع�ذر تبليغك�م وملجهولية 
مح�ل اقامتكم حس�ب رشح املبلغ القضائي 
واملجلس البل�دي ملنطقة الصف�اة يف البرصة 
تق�رر تبليغكما اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح 
يوم املرافعة املوافق 2015/3/22 وعند عدم 
حضوركما او ارسال من ينوب عنكما قانونا 
س�تجري املرافعة بحقكما غياب�ا وعلنا وفق 

القانون.
القايض

 مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد:226/ب/2015

التاريخ:2015/3/8
اعالن 

اىل املدعى عليه / عبد اللطيف الش�يخ ياسني 
باشا اعيان 

خديج�ة الش�يخ ياس�ني ب�اش � بموج�ب 
وصايتهم عى ثلث خرات مريم الش�يخ عبد 

الله باش اعيان
اقام املدع�ي  )عبد االمر عي حيدر( الدعوى 
البدائية املرقمة اعاله ضدكم واملتضمنة ازالة 
شيوع العقار تسلسل 178    املرشاق وتوزيع 
ثمنه بني الرشكاء كل حس�ب حصته ولتعذر 
تبليغك�م وملجهولي�ة محل اقامتكم حس�ب 
رشح املبلغ القضائي واملجلس البلدي ملنطقة 
الصف�اة يف الب�رصة تق�رر تبليغكم�ا اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بالحض�ور 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة صب�اح ي�وم املرافعة 
املواف�ق 2015/3/22 وعند عدم حضوركما 
او ارس�ال من ينوب عنكما قانونا س�تجري 

املرافعة بحقكما غيابا وعلنا وفق القانون.
القايض

اعالن
بن�اء ع�ى الطل�ب املقدم م�ن الس�يد ) وفاء 
كامل علوان (   الذي يطلب فيه   تبديل االسم 
م�ن  )وفاء (  اىل )احم�د( فمن لديه اعراض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها 
ع�رشة اي�ام وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه 
املديري�ة يف الطلب وفق اح�كام املادة 21 من 
القانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 1972 

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

اعالن
بن�اء عى الطلب املقدم من الس�يد ) س�لمان 
محم�د عس�اف (  ال�ذي يطلب في�ه   تبديل 
اللق�ب من  )املنتفكي (  اىل )الس�لمان( فمن 
لدي�ه اع�راض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام 
امل�ادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بن�اء ع�ى الطلب املقدم من الس�يد  )باس�ل 
محمد عساف ( الذي يطلب فيه   تبديل اللقب 
م�ن  )املنتفك�ي (  اىل )الس�لمان( فمن لديه 
اع�راض مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل مدة 
اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 21 
م�ن القانون االح�وال املدنية رقم 65 لس�نة 

1972 املعدل.
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بن�اء عى الطلب املقدم من الس�يد  )جاس�م 
محم�د عس�اف (   ال�ذي يطلب في�ه   تبديل 
اللق�ب من  )املنتفكي (  اىل )الس�لمان( فمن 
لدي�ه اع�راض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام 
امل�ادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بن�اء عى الطل�ب املقدم م�ن الس�يد  )جواد 
كاظ�م عب�اس (     ال�ذي يطلب في�ه   تبديل 
اللق�ب م�ن  )العب�اس (  اىل )التميمي( فمن 
لدي�ه اع�راض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام 
امل�ادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من السيد ) عمر نعمه 
عي (     الذي يطلب فيه   تبديل االسم املجرد 
م�ن  )عمر (  اىل )حي�در( فمن لديه اعراض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها 
ع�رشة اي�ام وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه 
املديري�ة يف الطلب وفق اح�كام املادة 21 من 
القانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 1972 

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

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من السيد ) جرب جابر 
خل�ف (     الذي يطل�ب فيه   تبديل اللقب من  
)العويف (  اىل )املحمداوي( فمن لديه اعراض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها 
ع�رشة اي�ام وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه 
املديري�ة يف الطلب وفق اح�كام املادة 21 من 
القانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 1972 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بن�اء عى الدع�وى املقامة من قب�ل املدعية 
)خالدة ياس�ني عل�وان ( تطلب تبديل اس�م 
ولده�ا م�ن )عم�ر( اىل )عمار( فم�ن لديه 
اع�راض مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر 
هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 21 
من القان�ون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 

1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

  

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بناء ع�ى الدع�وى املقامة من قب�ل املدعي 
)عمر حمي�د فيح�ان( يطلب تبديل اس�مه 
املج�رد م�ن )عم�ر( اىل )عمار( فم�ن لديه 
اع�راض مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر 
هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 21 
من القان�ون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 

1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بناء ع�ى الدع�وى املقامة من قب�ل املدعي 
)عايد طعمة جاسم( يطلب تبديل لقبه  من 
)العجي�ي( اىل )العبايس( فمن لديه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها 
ع�رشة اي�ام وبعكس�ه س�وف تنظ�ر هذه 
املديرية يف الطلب وف�ق احكام املادة 21 من 
القانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 

املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بن�اء عى الدع�وى املقامة من قب�ل املدعية 
)حمي�دة عب�د الرضا عوي�د( تطل�ب تبديل 
لقبها  من )الجحي�ي( اىل )القرغويل( فمن 
لديه اع�راض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر هذه املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام 
املادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بناء ع�ى الدع�وى املقامة من قب�ل املدعي 
)محم�د بديوي ن�ارص( يطلب تبدي�ل لقبه  
م�ن )الجحي�ي( اىل )القرغ�ويل( فمن لديه 
اع�راض مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر 
هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 21 
من القان�ون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 

1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بناء ع�ى الدع�وى املقامة من قب�ل املدعي 
)ي�ارس حس�ني ع�ذاب( يطلب تبدي�ل لقبه  
من )الب�وداوي( اىل )العيس�اوي( فمن لديه 
اع�راض مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر 
هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 21 
من القان�ون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 

1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بناء ع�ى الدع�وى املقامة من قب�ل املدعي 
)ه�ادي عناد حاي�ف( يطلب تس�جيل لقبه  
وجعل�ه )الخفاج�ي( فم�ن لدي�ه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها 
س�بعة  اي�ام وبعكس�ه س�وف تنظ�ر هذه 
املديرية يف الطلب وف�ق احكام املادة 14 من 
القانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 

املعدل.
املقدم

عامر هادي االمر
مدير شؤون احوال واسط

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بناء ع�ى الدع�وى املقامة من قب�ل املدعي 
)محمد محسن سلمان( يطلب تسجيل لقبه  
وجعله )االمارة( فمن لديه اعراض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها س�بعة ايام 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق اح�كام املادة 14 م�ن القانون االحوال 

املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
املقدم

عامر هادي االمر
مدير شؤون احوال واسط

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بناء عى الدع�وى املقامة من قبل 
املدعي )عدي ساجد صالح( يطلب 
تبديل) اس�م ول�ده القارصمحمد 
اىل  ( م�ن )محم�د رض�ا(  رض�ا 
اع�راض  لدي�ه  فم�ن  )حس�ن( 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاه�ا ع�رشة اي�ام وبعكس�ه 
املديري�ة يف  تنظ�ر ه�ذه  س�وف 
الطل�ب وفق اح�كام املادة 21 من 
القان�ون االحوال املدني�ة رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بن�اء ع�ى الدع�وى املقام�ة م�ن 
قب�ل املدعي )ش�هيد منصور عبد 
عي( يطلب تس�جيل لقبه وجعله  
)الزبي�دي( فم�ن لدي�ه اع�راض 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاه�ا س�بعة اي�ام وبعكس�ه 
املديري�ة يف  تنظ�ر ه�ذه  س�وف 
الطل�ب وفق اح�كام املادة 14 من 
القان�ون االحوال املدني�ة رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.
املقدم

عامر هادي االمر
مدير شؤون احوال واسط

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بن�اء ع�ى الدع�وى املقام�ة م�ن 
قب�ل املدعي )ف�ارس جلود كريم( 
يطلب اضافة لقب )الزبيدي( بدال 
م�ن )الفراغ( فم�ن لديه اعراض 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاه�ا ع�رشة اي�ام وبعكس�ه 
املديري�ة يف  تنظ�ر ه�ذه  س�وف 
الطل�ب وفق اح�كام املادة 21 من 
القان�ون االحوال املدني�ة رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

وزارة الدفاع
   دائرة املستشار القانوني العام

املحكمة العسكرية  الثالثة      
)إعالن( 

اىل املتهمني الغائبني املدرجة أسمائهم أدناه والساكنني يف العناوين املؤرشة إزائهم  ملا 
كنت�م متهم�ني وفق املواد املبينه  من قانون العقوبات العس�كري يف القضايا املؤرشة  
إزاء أس�مائهم وبما ان محل إقامتكم مجه�ول لذا اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية 
ع�ى ان تح�روا أمام املحكمة العس�كرية يف الب�رصة   خالل مدة ثالث�ون يوما من 
تاريخ نرش هذا اإلعالن     وعند عدم حضوركم سوف تجري محاكمتكم غيابياوحجز 
اموالك�م املنقولة وغ�ر املنق������������ولة وإعطاء الح�ق للموظفني العموميني 
بإلقاء القبض عليكم وإلزام كل ش�خص يعلم بمحل اختفائكم عى ان يخرب الجهات 
العسكرية بذلك استنادا  للمادة )81 ( من قانون أصول املحاكمات الجزائية العسكري 

رقم 30 لسنة 2007.
  العميد الحقوقي
 رئيس املحكمة العسكرية الثالثة

وزارة الدفاع
   دائرة املستشار القانوني العام

املحكمة العسكرية  الثالثة      
)إعالن( 

اىل املتهمني الغائبني املدرجة أسمائهم أدناه والساكنني يف العناوين املؤرشة إزائهم  ملا 
كنت�م متهم�ني وفق املواد املبينه  من قانون العقوبات العس�كري يف القضايا املؤرشة  
إزاء أس�مائهم وبما ان محل إقامتكم مجه�ول لذا اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية 
ع�ى ان تح�روا أمام املحكمة العس�كرية يف الب�رصة   خالل مدة ثالث�ون يوما من 
تاريخ نرش هذا اإلعالن     وعند عدم حضوركم سوف تجري محاكمتكم غيابياوحجز 
اموالك�م املنقولة وغ�ر املنق������������ولة وإعطاء الح�ق للموظفني العموميني 
بإلقاء القبض عليكم وإلزام كل ش�خص يعلم بمحل اختفائكم عى ان يخرب الجهات 
العسكرية بذلك استنادا  للمادة )81 ( من قانون أصول املحاكمات الجزائية العسكري 

رقم 30 لسنة 2007.
  العميد الحقوقي
 رئيس املحكمة العسكرية الثالثة
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أكرم سلامن :امحد ياسني »كذب« وال بد إن يعاقب!

أك�د م�درب منتخبن�ا الوطني لك�رة القدم 
أكرم أحمد سلمان، بأن الالعب احمد ياسني 
لم ي�روي الحقيق�ة الكاملة بقص�ة غيابة 
املحتم�ل عن املبارات�ني الوديتني ضد الرأس 
األخرض والكنغو الديمقراطية نهاية الشهر 

الحايل، ضمن مباريات الفيفا دي. 

وق�ال س�لمان: " بأن الالعب أحمد ياس�ني 
ق�د أتص�ل مع�ي هاتفي�اُ، وأبلغن�ي بعدم 
قدرت�ه عىل املج�يء إىل دب�ي والحضور مع 
املنتخ�ب الوطن�ي، بس�بب م�رض والدته، 
وق�ال يل: ب�أن حال�ة والدت�ه صعب�ة وهي 
ترقد باملستش�فى،وأكد يل بأن�ه لم يخوض 
أي وح�دة تدريبية ول�م يلعب أي مباراة مع 
فريقه الس�ويدي منذ انتهاء نهائيات أسيا، 

وأن�ا بدوري ع�ذرت الالع�ب وتعاطفت مع 
حالته اإلنس�انية، وتمنيت الش�فاء العاجل 

لوالدته. 
وكان احمد ياس�ني قد ان�ه خاض مباراتني 
األوىل ب�األول من ه�ذا الش�هر ضمن كاس 
الس�ويد ضد فري�ق ودالك�رد وانتهت بفوز 
فريق�ه وش�ارك يف املب�اراة ع�ىل م�دار 90 
دقيقة، والثانية بتاريخ الثامن هذا الش�هر 

ضد فريق يفله ولعب أساسيا.
وأضاف مدرب الوطني : " قبلت عذر الالعب 
بعدم حضوره ملعس�كر دب�ي، ولكن عندما 
اتصلت بأح�د أعضاء اتحاد الك�رة وأبلغته 
بقضية ياس�ني ، قال يل " بأن الالعب احمد 
ياس�ني يخ�وض الوح�دات التدريبي�ة م�ع 
فريق�ه وقد خاض أخر مباراة رس�مية قبل 
يوم�ني ، وتفاجئت بهذا 

الص�دد . وأوضح س�لمان : " ياس�ني كذب 
بش�ان قضيته، ولم يروي الحقيقة الكاملة 
، وأنا أبلغت اتحاد الكرة باتخاذ قرار صارم 
بش�ان الالعب ومعاقبته، ألن�ه كذب عليه، 
وإنا أؤمن باالنضباط قبل كل يشء، وجميع 
الالعب�ني يعرفونن�ي جيدا، وم�ن املعيب أن 
يك�ذب الالعب عىل مدربه ويقول له بأنه لم 

يلعب أي مباراة منذ نهائيات أسيا .

  كش�ف املدير الفني الجديد لكرة الطلبة صالح رايض عن ان قيادة 
ن�ادي بحج�م وجماهريي�ة الطلبة لن تك�ون مهمة س�هلة يف ظل 
النتائج الس�لبية التي حققها الفريق خالل املباريات الس�ابقة من 
منافس�ات الدوري املمت�از والتي صعبت من حص�د الفريق بطاقة 
التأهل للدور القادم,مش�رياً اىل ان استالم املهمة التدريبية للطلبة يف 
هذا الوقت من املس�ابقة ال تعد مجازفة خصوصاً بتواجد نخبة من 
الالعبني املتميزين يف صفوف االنيق والذين يمكنهم ان يرجحوا كفة 

الطلبة يف اي مباراة من الدوري.
وقال املدير الفني الجديد لكرة االنيق صالح رايض: ان"تدريب نادي 
الطلبة مهمة لن تكون س�هلة عىل مدرب خصوصا وان املهمة تأتي 
يف ف�رة تعد حرجة بعد سلس�لة النتائج الس�لبية الت�ي تعرض لها 
الفريق يف االونة االخرية والتي جعلت الفريق يراجع بش�كل واضح 
عىل الئحة الرتيب االمر الذي اس�هم يف صعوبة الحصول عىل احدى 

البطاقات املؤهلة للدور املقبل من بطولة الدوري املمتاز".
واوضح ان"الطلبة يمتلك هذا املوسم العبني عىل مستوى عال سواء 
كانوا من املحليني او املحرفني االمر الذي س�يجعل من تواجدي عىل 
رأس اله�رم التدريبي لالنيق لي�س باملجازفة كون فرصة التعويض 
الزال�ت متواج�دة ويمكنن�ا م�ن خ�الل مظاف�رة الجه�ود تحقيق 
الخطوة االيجابية االوىل باتجاه عودة روح املنافس�ة عىل اللقب هذا 

املوسم".

  اع�رب العب الرشطة حس�ني عب�د الواحد عن خيب�ة امله الكبرية 
بع�د نهاية مباراة فريق�ه امام الجزيرة االردن�ي بالتعادل االيجابي 
بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات كأس 
االتح�اد االس�يوي,مؤكدا يف الوقت ذات�ه عىل ان الرشط�ة لم يقدم 

املستوى الفني املعهود من العبيه خالل املباراة.
وقال العب فريق الرشطة حس�ني عبد الواح�د: ان"جميع الالعبني 
كان�وا عازمني عىل الخروج من لقاء الجزي�رة االردني بفوز يجعلنا 
نحلق يف ص�دارة املجموعة ونقطع نصف الطريق للوصول اىل الدور 
الق�ادم خصوص�ا وان الجزي�رة ليس بالخصم الذي من املس�تحيل 
تحقي�ق الف�وز علي�ه قياس�ا بف�ارق االمكاني�ات الفني�ة لالعبي 

الفريقني".
واوض�ح ان" فريقن�ا ل�م يقدم نصف املس�توى الفن�ي املعهود من 
العبي�ه تقديمه كما ع�ود الجماهري يف املس�ابقة املحلية االمر الذي 
كان له انعكاس سلبي عىل اداء الفريق طوال شوطي املباراة بالرغم 
من تقدمنا بنتيجة املباراة وكنا االقرب للفوز لو كان لنا تعامل اخر 
مع احداث املباراة".وبني ان"سنحاول قدر امكاننا تعويض النقاط 
االربعة املهدرة عىل مدى املباراتني السابقتني عندما سنواجه الفريق 
الفس�طيني وادي النيص يف الجولة الثالثة من املسابقة يف العاصمة 

القطرية الدوحة".

صالح رايض: مهمتي مع الطالب 
ليست جمازفة

حسني عبد الواحد: لـم نقدم نصف 
مستوانا امام اجلزيرة االردين

المستقبل العراقي/ متابعة

المستقبل العراقي/ متابعة

المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت تقارير اخبارية االربعاء أن النجم الربتغايل كريس�تيانو رونالدو، 
الع�ب ريال مدريد اإلس�باني لن ي�ديل بأي ترصيحات صحفي�ة حتى نهاية 

املوسم.وأش�ارت صحيفة )آس( اإلس�بانية عىل موقعه�ا االلكروني، نقال عن 
صحفي بقناة )بلوس(، إىل أن النجم الربتغايل قال يف املنطقة املختلطة بعد مباراة 

ش�الكه يف إياب ثمن نهائ�ي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم إن�ه ال يعتزم االدالء 
بترصيح�ات صحفية حتى نهاية املوس�م.ويأتي هذا "الترصي�ح" بعد دقائق من 

التق�اط الكامريات محادث�ة بني )صاروخ ماديرا( واملهاج�م الفرنيس كريم بنزيمة، 
ردد خاللها النجم الربتغايل كلمة "عار"، وفقا للصحيفة اإلس�بانية.وتضع الصحيفة 
تفس�ريين لهذه الجمل�ة، أولهما أنه يصف أداء الفريق، واألخرى تعكس اس�تيائه من 
الجماهري.وخرس ريال مدريد عىل أرضه ووس�ط جماهريه أمام ش�الكه )3-4( لكنه 

تأهل إىل ربع النهائي مستفيدا من فوزه ذهابا بهدفني نظيفني.

رونالدو يعلن الصيام عن الكالم 
حتى هناية املوسم

عدنان عطية :استدعائي لصفوف الوطني فرصة الثبات الذات 

ليفربول يراقب 
فيليبي اندرسون

  اع�رب العب نادي الطلب�ة عدنان عطية عن 
سعادته الغامرة الس�تدعاه مؤخراً لصفوف 
املنتخب الوطني من قبل املدير الفني الس�ود 
الرافدين اكرم احمد س�لمان,مؤكدا يف الوقت 
ذات�ه اىل ان تواج�ده م�ع املنتخ�ب الوطن�ي 
خ�الل هه الفرة يعد فرصة الثبات الذات بعد 
ان تغي�ب لف�رة طويلة عن الص�ف الوطني.

وق�ال الع�ب املنتخب الوطني عدن�ان عطية: 
ان"التواج�د ضم�ن صف�وف املنتخب 

الوطن�ي هي الغاي�ة التي يعمل ع�ىل الوصل 
له�ا اي العب كونه�ا الهدف االه�م والتقييم 
الحقيق�ي للجه�ود املبذولة االم�ر الذي جعل 
م�ن االس�تدعاء االخ�ري مناس�بة افرحتن�ي 
كثريا".واوض�ح ان"اتاحة الفرص�ة من قبل 
املدي�ر الفني للمنتخ�ب الوطني اك�رم احمد 
سلمان للتعبري عن امكانياتي الفنية ستكون 
امليدان الثبات الذات من جديد والتشبث بهذه 
الفرصة لالستمرار يف صفوف اسود الرافدين 
وتسخري امكانياتي لخدمة املنتخب الوطني".

وخت�م حديث�ه: منتخبنا الوطن�ي مقبل عىل 

مهم�ة صعبة جدا تتمث�ل بخوض التصفيات 
االسيوية املؤهلة لكأس العالم يف روسيا االمر 
الذي يجعل من الجميع امام مسؤولية كبرية 

لتحقي�ق حل�م الوص�ول اىل املونديال وهو 
لي�س باالمر املس�تحيل عىل 

منتخبنا ملا تمتلكه الكرة 
العراقية من العديد من 

التي  املواهبالكروية 
تك�رار  يمكنه�ا 

مونديال  انج�از 
املكسيك".

يس�عى نادي ليفربول اإلنجليزي للتعاقد مع فيليبي 
اندرسون العب التس�يو اإليطايل خالل فرة االنتقاالت 
الربيطاني�ة  امل�ريور  املقبلة.صحيف�ة  الصيفي�ة 

كش�اف  جولدري�ك  ب�ول  ب�أن  أف�ادت 
ن�ادي ليفرب�ول ق�د تواج�د خالل 
وفيورنتين�ا  التس�يو  مب�اراة 
األخ�رية ملراقب�ة أداء فيليبي 

اندرس�ون، من أجل إعطاء 
الضوء األخرض ملس�ئويل الفريق للتعاقد معه خالل 

الف�رة القادمة.وقد أحرز الالع�ب 7 أهداف وصنع 
8 أهداف خالل 23 مباراة، مما جعله محط أنظار 
العديد من األندية األوروبية، ولكنه لديه عقد حتى 

نهاية ع�ام 2018.وم�ن املتوق�ع أن يطلب نادي 
التس�يو كح�د أدنى مبل�غ 20 مليون 

جنيه إس�رليني، خاص�ة يف ظل 
اهتمام كل من مانشسر يونايتد 

وتشيليس بخدمات الالعب.
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الشعراوي يغازل االندية االنجليزية

عامد هاشم: ال »فيتو« عىل نور صربي 

غازل مهاجم ميالن االيطايل ستيفان الشعراوي 
فري�ق ارس�نال االنجلي�زي، بع�د األنب�اء التي 
تداولتها وسائل االعالم عن اهتمام األخري 

بضمه.
)م�ريور(  صحيف�ة  ونقل�ت 
االنجليزي�ة ع�ن الش�عراوي 

قوله: "أشعر باالمتنان عىل اهتمام ارسنال، لكن 
م�ا يهمن�ي اآلن أن أع�ود من اإلصاب�ة وأن العب 

بشكل جيد مع ميالن".
س�تيفان أكد أنه يقرب من مرحل�ة التأهيل بعد 
اإلصابة القوية التي تعرض لها، وأن تركيزه اآلن 

منصبا عىل استعادة مستواه.
التقاري�ر الصحفية اإليطالية، أش�ارت أن ميالن 
مس�تعد للتخيل عن س�تيفان الشعراوي يف سوق 

االنتق�االت الصيفية املقبلة، يف ظل كثرة إصاباته 
وتراجع مستواه، يف حني يرى اإلنجليز أن ارسنال 

وليفربول وتوتنهام االقرب لضمه.
الصحيف�ة االنجليزي�ة أوضحت ب�أن ترصيحات 
شعراوي لم يكن فيها أي نفي لرغبته بالخروج، 
فهو تحدث عن عودته هذا املوس�م للعب بش�كل 
جي�د، ولم يتحدث أب�داً عن رغبت�ه يف البقاء بعد 

ذلك.

أك�د مدرب ح�راس مرم�ى املنتخب 
الوطني عماد هاشم عىل عدم وجود 
أي "فيت�و" ع�ىل حض�ور الحارس 
ن�وري صربي وغ�ريه م�ن حراس 
ال�دوري يف صفوف املنتخب الوطني، 
مؤكداً بان ، اب�واب املنتخب مفتوحة 
لهم جميعا بغض النظر عن املسميات.

وقال هاشم إن: حراسة املنتخب الوطني 
ليس�ت حكراً ع�ىل أحد ومن يق�دم االداء 
االفض�ل ويق�دم نفس�ه بقوة م�ع فريقه 
س�يكون مكانه يف املنتخب الوطني، وأضاف 
أن ابواب املنتخب مفتوحة امام جميع الحراس 
وال يوج�د "فيتو" عىل الح�ارس نور صربي وال 
عىل زمالئه حراس املرمى بعيداً عن املس�ميات.

وبنينّ هاشم انه أستدعى مؤخراً لصفوف املنتخب 
ح�ارس مرمى ن�ادي الرشطة محم�د كاصد وحارس 
مرمى نادي امانة بغداد جالل حس�ن وح�ارس مرمى نادي 

بورنم�اوث االنكلي�زي ش�وان ج�الل والح�ارس املحرف يف 
الدوري االسرايل راني دويتشا، موضحاً بان، القائمة الحالية 

لحراس مرمى منتخب اس�ود 
نهائي�ة  ليس�ت  الرافدي�ن 

مفتوح�ا  س�يظل  والب�اب 
لكل حارس مرمى يثبت 

صعي�د  ع�ىل  نجاح�ه 
الدوري املحيل او خارج 
الع�راق ألن التصفيات 
وتنتظ�ر  طويل�ة 
املنتخب منافسات عدة.

يذك�ر ان منتخب العراق 
منتخبي  وديا  س�يواجه 
الرأس االخرض وغينيا يف 
ال�)25(  يومي  االمارات 
دول�ة  يف  وال��)31( 
االمارات العربية املتحدة 
لتصفي�ات  اس�تعدادا 

مونديال روسيا 2018.
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مورينيو يدافع عن كوستا من اهتامات بالن

تش�يليس  م�درب  موريني�و  جوزي�ه  الربتغ�ايل  يعتق�د 
االنجلي�زي أن باريس س�ان جريمان هو أكث�ر فريق يلعب 
بخش�ونة تقابل معه هذا املوس�م قبل اس�تضافة منافس�ه 
الفرنيس األربعاء يف اياب دور الستة عرش لدوري أبطال اوروبا 
لك�رة القدم.وأكد مورينيو أن س�ان جريم�ان ارتكب مخالفات 
متك�ررة ضد العبي�ه يف لقاء الذهاب الذي انته�ى بالتعادل 1-1 
يف فرنس�ا الش�هر املايض مع اس�تهداف البلجيكي ايدن هازارد 
جن�اح تش�يليس بش�كل متواصل.وق�ال موريني�و يف مؤتم�ر 
صحف�ي: "فوجئت ألن الفريق الذي يملك العبني رائعني هو من 
يرتك�ب املخالفة تلو األخرى وهو ال�ذي يمنع هازارد عن طريق 
املخالف�ات طوال الوقت وهو ال�ذي يهاجم من معه الكرة باثنني 
م�ن الالعبني أو ثالثة بطريق�ة خش�نة بالغة".وأضاف: "حتى 
زالت�ان إبراهيموفيتش وه�و العب صاحب فني�ات عالية كان 
يركض إىل الوراء لعرقل�ة هازارد من الخلف اليقاف الهجمات 
املرتدة".وتابع: "كنت أعتقد أن أي فريق انجليزي لن يش�عر 
بمفاج�أة تجاه الخش�ونة يف األداء بس�بب وجودها يف 
بطولة الدوري الخاصة بنا".واس�تطرد: "هذا املوسم 
واجهنا منافس�ني من الدرجة الثاني�ة وكأس رابطة 

األندي�ة االنجليزية والقس�م الثالث لكن الفريق األكثر خش�ونة 
يف اللعب كان باريس س�ان جريمان، مع العبني بهذه االمكانات 
كن�ت أتوقع الكث�ري من اللع�ب والقليل م�ن الخش�ونة".وربما 
جاء رد مورينيو بش�كل غاضب بعدما أش�ار ل�وران بالن مدرب 
س�ان جريمان يف وقت س�ابق إىل دييجو كوستا مهاجم تشيليس 
بالالعب "االس�تفزازي".لكن عند سؤاله بشأن رغبته يف الرد عىل 
ب�الن وضع مورينيو اصبعه عىل ش�فتيه وهو يهز رأس�ه قائال: 
"أرف�ض التعليق، ابحثوا عن س�ؤال آخر".لك�ن الحالة املزاجية 
للمدرب الربتغ�ايل أصبحت أقل حدة عند الحديث عن عودة العب 
الوس�ط نيماني�ا ماتيت�ش. افتقد تش�يليس جه�ود ماتيتش يف 
املباراتني السابقتني بس�بب االيقاف عندما فاز الفريق 2-صفر 
عىل توتنهام هوتس�بري يف نهائي كأس رابطة األندية االنجليزية 
و1-صفر عىل مضيفه وس�ت ه�ام يونايتد يف ال�دوري املمتاز.

وق�ال موريني�و: "أبلغته اننا فزن�ا يف مبارات�ني مهمتني للغاية 
بدونه لذلك ربما هو ليس مهما جدا".وأضاف: "انكم تضحكون 
اآلن وربم�ا كان يضح�ك أيضا لكن هذا هو الواق�ع. لكن الواقع 
أيضا انه العب مهم للغاية بالنس�بة لنا".وتابع: "لعب تش�يليس 
جيدا بدونه لكن نحن س�عداء بعودت�ه وهو الئق للعب".ويتطلع 
تش�يليس لالطاحة بس�ان جريمان من البطولة للعام الثاني عىل 

التوايل بعدما تفوق عليه يف طريقه نحو قبل النهائي يف 2014.
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امليزان

الشوكوالته ملشاعر هادئة

دراجة كهربائية تتفوق عىل اهلوائية

؟؟هل تعلم
* سيموت 101 شـخصاً خالل الـ60 
ثانيـة القادمة، وسـيولد 216 طفالً!! 
وهذه املعلومة ليست علم غيٍب باألمور 
ولكن هذا العدد ذكر حسب احصائّيات 

املوتى واملواليد يف كّل العالم.
* أّن شـبكّية العـن تحتوي عىل نحو 
135 مليون خلّية حسّية مسؤولة عن 

التقاط الّصور وتمييز األلوان.
* أّن مجموع البحريات املوجودة يف كندا 
وحدها يزيد عن عدد البحريات املوجودة 

يف جميع دول العالم مجتمعة.
* أّن الفلفـل الحار يحتـوي عىل أعىل 
نسـبة ممكنـة مـن فيتامـن »يس« 
مقارنًة بجميع الخرضاوات والفواكه 

األخرى.

إذا أردت التمتـع بهدوئـك وتنعـم بمشـاعر 
السـعادة ، فمـا عليك سـوى الحـرص عىل 
تناول الشيكوالتة الداكنة .فقد توصل فريق 
من الباحثن األمريكين عىل أن الشـيكوالتة 
الداكنـة تعمـل عـىل زيـادة إفـراز هرمون 
“السـريوتونن” أحـد املوصـالت العصبيـة 
الهامـة يف املخ املسـئول عىل زيادة الشـعور 
بالسـعادة ، فضـال عـن تعزيـز قدرتك عىل 
مواجهـة األزمـات. وأرجـع الباحثـون هذا 

الـدور إىل احتـواء الشـيكوالتة الداكنـة عىل 
العديـد من مضادات األكسـدة الغنية ومادة 
“البوليفينـول” التـي تعمـل عـىل تخليـص 
الجسم من إرضار عملية األكسدة والشوارد 
الحرة الضارة والسـامة يف الجسم ، ومن ثم 
تعزيز قدرته عىل مواجهة التوتر . كما لوحظ 
أن الشـيكوالتة الداكنة تحـول دون وقوعك 
فريسـة لنوبـات اإلكتئـاب، بـل تعمـل عىل 

تحسن وظائف القلب واألوعية الدموية.

افكر جيدا قبل أن تتكلم حتى ال تندم فيما بعد 
عىل ما صدر منك. ال تقل أبدا أنك ال تسـتطيع 
أن تفعل شـيئا وكن واثقا مـن قدراتك. الطف 
من تحب ولّن طباعك معه. التوفيق بن العمل 
وممارسـة الرياضة عامل إيجابي بالنسبة إىل 

الصحة.

فكر يف األشـياء التي تسـبب لـك القلق وعدم 
الراحة وحـاول أن تبتعد عنهـا وواجه الحياة 
بوجـه مـرق ومفعـم باألمـل. ال تخجل من 
مناقشـة مشـاكلك بصـوت عـال وحـاول أن 
تعالجها بالحكمة والهدوء. تأكد أنك سـتفوز 

بالتحدي ولكن عليك أن تثق بقدراتك.

حـاول أن تظـل منطقيـا وواقعيا مـع الذين 
يحبونـك، فأسـلوبك يف الوقت الحـايل ينقصه 
الكثـري. اسـمح لنفسـك بدرجـة أكـر مـن 
التسامح والرغبة يف تقديم التنازالت يف األمور 
العاطفية وحتـى مع أصدقائك. الكرياء ينفر 

اآلخرين منك فكن حذرا.

حـدد أهدافـك ومطالبـك يف الحيـاة ألن الحياة 
عندما تسري بشكل عشوائي تكون غري مثمرة. 
توقـف عن القلق بشـأن أمـور اآلخرين واهتم 
بنفسـك وبمشـاعرك كي ال يمر الوقت دون أن 
تـدري. قد تتعدد املسـؤوليات وتتداخل بعضها 
مع بعض يف الفرتة القادمة فكن عىل استعداد.

أنت تواجه موقفا مسـتحيال، وسـتواجه أيضا 
مشـكالت قد تبـدو غـري قابلة للحـل. احتفظ 
بهدوئك وخطط ألفعالك بدقة، وال تحاول تجنب 
األمـور، بل عىل العكس، يجـب أن تواجه املهام 
الصعبة. قريبا قد تكتشـف أن بعض املشكالت 

ليس بالحجم الذي تخيلته يف بادئ األمر.

تمسك باألمل ألنه درعك الواقي يف هذه الحياة 
املليئة بالصعاب. ربما تكون قد سـمعت كثريا 
عن الحب مـن أول نظرة والحـب الذي يحدث 
عن طريـق الصدفـة البحتـة ودون أي تدخل 
منـك. من املهـم أن تتجـرأ لطـّي صفحة من 

املايض بعد اختبار تجارب قاسية.

 إذا كنت بحاجة شـديدة إىل الحب فال تتوان يف 
البحث عـن نصفك اآلخر. حـان الوقت لتجدد 
نشـاطك واهتمامك بنفسك. قد تضطر إىل بذل 
جهـود مضاعفة إليجاد التفاهم، أو تنسـحب 
بهـدوء، إىل أن تهـدأ األحـوال، ولكـن ال تغامر 

وتواجة املشاكل يف لحظات الغضب.

ثقتـك يف نفسـك هي مفتـاح سـعادتك اليوم 
حتى يف أصعب املواقف. تسـتطيع التغلب عىل 
أي موقـف يف العمـل بحبك لعملك. سـتحاول 
تغيري بعض األوضاع اليوم لكرس الرتابة وامللل 
وربمـا تؤجل بعض األعمال. ال ترتدد يف القيام 

باألنشطة التي تجلب لك السعادة.

ال تستطيع اليوم االنتظار كثريا بل تبادر ملعرفة 
ما يحدث حولك. قد يشعر بعض األشخاص من 
حولك بالكآبة والحزن ولكن عليك أن تحفزهم 
عىل االسـتمتاع بحياتهم بقدر املسـتطاع. من 
الصعب اليوم حضور أي حفل يف املساء، ولكن 

إذا دعاك أحد األصدقاء ال ترفض.

ال تحزن إن فشلت تجاربك األوىل ألنك تستحقق 
بعدها الكثري من النجاحات التي ال مثيل لها. ال 
تسمح للقلق أن يعكر عليك صفو حياتك، واترك 
األمـور تمر بسالسـة. مـن األفضـل أن تواجه 
املشاكل بشجاعة بدال من الهروب منها.مشاعر 

مختلفة وغريبة تجاه بعض األشخاص. 

كـن متفائـال إىل أبعـد الحدود وكـن واثقا أنك 
سـتجد الحـب الحقيقـي عمـا قريـب. مهما 
صادفت من شـخصيات محبطـة فال تتوقف 
عن هدفك وحاول أن تثبت لهم أنك شـخصية 
ناجحـة ويمكنـك الوصول إىل كل مـا تريد.قد 

تشعر أنه ال يوجد أي شخص حولك يراقبك

من املتوقع أن تواجه بعض املشاكل هذا املساء 
فاسـتعن بأصدقائك الذين تتوسم فيهم الخري 
ليسـاعدوك يف حل مشـاكلك. رغم انك تشك يف 
صحة هـذا املوضوع وإمكانيـة حدوثه إال أنه 
يحدث بالفعل. تبدو نشـيًطا ذهنّياً وجسـدّياً، 

ولن تتأخر يف حل املوضوعات التي أقلقتك.
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اجتياز االطليس بقارب
يعتـزم رجل امريكـي اجتاز املحيـط االطليس 
عـىل متـن قـارب وصـوال اىل الكاريبـي العام 
املـايض، ان يواصـل رحلته الهادفـة ملكافحة 
االيدز وصوال اىل نيويـورك، وذلك بعدما تمكن 
من اسـتعادة قاربـه من لصـوص يف هـايتي.

وقال املغامر الذي يدعى فيكتور موني وعمره 
49 عامـا »انـوي االنطـالق يف رحلتـي خـالل 
اسـبوعن« متجهـا مـن هايتـي اىل نيويورك.

ونجـح مونـي العام املـايض يف عبـور املحيط 
االطليس منطلقا من جزر الكناري االسـبانية 
اىل الكاريبـي، لكن اثنـاء ابحاره قـرب هايتي 
هاجمـه عـدد مـن اللصـوص وسـطوا عـىل 
مـركبـه هنـاك.واسـتغرقت رحلـة التجذيف 
مـن جـزر الكانـاري اىل جزيرة سـانت مارتن 

يف الكاريبـي 130 يوما، بن شـباط وحزيران 
2014. وهو سينطلق اآلن يف الشطر االخري من 
رحلتـه، من الكاريبـي اىل نيويورك حيث يقيم 
مع زوجتـه واوالده الثالثة، ويتوقع ان يجتاز 
املسـافة هـذه يف شـهرين.والهدف مـن هذه 
الرحلة تشجيع النـاس عىل اجـراء فحوصات 
احـرتازية لتشـخيص االصابـة بمرض نقص 
املناعـة ودعـم حمـالت مكافحة االيـدز الذي 
اودى بشـقيـق لـه يف الثمانينـات.وسـبق ان 
حاول موني تنفيذ رحلته هذه يف كل من العام 
2006 و2009 و2011، لكنـه كان يفشـل.ويف 
احدى املرات غرق مركبه وظل تائها يف املحيط 
14 يومـا مرتديـا بزة النجـاة، اىل ان عثر عليه 

طاقم سفينة شحن فأخرجوه من املياه.

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – أسم مبنى وزارة الدفاع األمريكية 
–

 2 – ضياء – يف روزنامـة الفلكيـن –
 3 – مقعد – عكسـها بن جبلن –
 4 – مطربة عربيـة – مـادة قاتلـة –

 5 – أداة نصـب – اإلسـم األول ملمثلة 
عامليـة –

 6 – اإلسـم الثانـي ملطـرب لبناني – 
جدهـا يف بـالل –

 7 – يعاتب – من القواد العسكرين يف 
الحـرب العامليـة –

 8 – قائد مغويل – تفسـريية –
 9 – األمـي .

1 – من فرق الجيش العثماني –
املتحـدة  الواليـات  يف  مدينـة   –  2  

األمريكية –
 3 – تنقل بواسطته الرسائل – جدها 

يف يوليو –
 4 – أّهل ورحب – ال عيش بدونه –

 5 – نصـف ريتا – شـكل هنديس – 
جمع –

 6 – رشيف – أذاع أو نر الدعاية –
 7 – صدح الطري – أغنية لوديع الصايف  

8 – فيلم تاريحي ألحمد مظهر –
 9 – أغنية لفريد األطرش .

سـودوكـو

بسكويت شاي - 250 غرام
زبدة مذوبة - 150 غرام

جيالتن بودرة - 3 مالعق صغرية
ماء مغيل - ملعقة كبرية ونصف

جبن كريم عىل حرارة الغرفة - 500 غرام
سكر بودرة - ثلثا كوب

فانيليا - ملعقتان صغريتان
كريمة مخفوقة - 300 مل

فراولة مقطعة للزينة - بحسب الرغبة
نصائح

- إستبديل الفراولة بأي فاكهة تفضلينها.
طريقة العمل

1- إدهني قالب تشيز كيك بالقليل من الزبدة.
الخـالط  يف  والزبـدة  البسـكويت  أخلطـي   -2

الكهربائي.
3- رّص الخليـط يف القالب املحرّض ثّم ضعيه يف 

الثالجة ملدة 10 دقائق.
4- رّش الجيالتن يف هذه األثناء عىل املاء املغيل 

يف وعاء.
5- حرّكي حتى ذوبان الجيالتن.

6- أخفقي باسـتخدام املرضب الكهربائي جبن 
الكريم مع السكر والفانيليا يف وعاء كبري.

7- أضيفـي تديريجيـاً مزيـج الجيالتـن مـع 
الكريمة واخفقي املكونات.

8- وّزعـي املزيـج عـىل قاعـدة البسـكويت ثّم 
ضعيه يف الثالجة لليلة كاملة.

9- زّيني التشيز كيك بالفراولة ثّم قّدميه.

تشيز كيك

فوائد عصري اخلوخمعلومات  عامة
1- يسـاعد عصـري الخـوخ عـىل عـالج كثـري مـن 
مشـكالت الجهـاز الهضمي، فهو غنـي بالقلويات 
التـي تعمل عـىل تخفيف أعـراض التهابـات املعدة 

وعرس الهضم واإلمساك واإلنتفاخ. 
2- يتميز عصري الخوخ بعنارص وخصائص طبيعية 
تعمل عىل تحسـن وظائـف الكيل واملثانـة والكبد، 
واسـتهالكه بشـكل منتظـم يقلـل خطـر اإلصابة 

بالكثري من أمراض الكيل والكبد.
3- يسـاعد عصري الخوخ عىل تقوية عضالت القلب 
وتنشـيط الـدورة الدمويـة، األمـر الـذي ينتج عنه 
تحسـن ضغط الدم وتقليل نسـبة الكوليسرتول يف 

الدم 
4- يحتـوي عصـري الخـوخ عىل كميـات كبرية من 
الحديد مما يمنـع اإلصابة بأمـراض األنيميا وفقر 

الدم، كما أنه غني باملواد املضادة لألكسدة 
 5- عصـري الخـوخ مفيـد ىف إنقـاص الـوزن، فهو 
يتكون من نسبة عالية من املاء ويحتوي عىل كمية 
قليلة من السـعرات الحرارية )100 مل من العصري 

تحتوى عىل 57 سعر حراري فقط(،
6- للخـوخ مزايـا عديـدة للبرة، فهـو يعمل عىل 
ترطيبهـا وحمايتها من الجفاف، ويسـاهم يف الحد 

من الظهور املبكر للتجاعيد. 

تفوقت مبيعات الدراجة الكهربائية عىل 
نظريتها الهوائية يف هولندا بنسـبة 16 % 
العـام املايض وذلك بزيادة أربعة أضعاف 
عن مبيعات الدراجة التقليدية وذلك وفق 
احصاءات صـادرة عن أجهـزة وهيئات 

هذا القطاع الحيوي يف البالد.
وأشـارت اإلحصـاءات إىل بيـع أكثر من 
مليـون دراجـة يف هولندا العـام املايض, 
وزيـادة إجمـايل مبيعـات هـذا القطاع 
مليـون   886 إىل  ليصـل   %  11 بنسـبة 

يورو. 
راي  و  بوفـاج  مؤسسـتا  وذكـرت 

فريينيجنج أن هذا يعني أن واحدة من كل 
خمس دراجات تباع يف هولندا هي دراجة 
كهربيـة بمحرك صغـري. وينصح خراء 
الحكومـة يف هذا املجـال بتطبيق أقىص 
رسعة وهي 25 كيلومرتا يف السـاعة عىل 
حـارات الدراجات الهولنديـة وذلك للحد 
من آثـار الدراجـات الكهربية السـوبر.  
وتعـرض حاليـا الدراجـات الكهربائيـة 
برسعات تزيد عىل 40 كيلومرت/الساعة 
يف هولنـدا مما يثـري القلق بشـأن أثرها 
عىل سالمة راكبي الدراجات حسبما ذكر 

موقع ذا دتش نيوز الهولندي االخباري.

يبـدو أن العالـم يعيـد اكتشـاف هذه 
الطريقة يف تناول الطعام. فرغم األحكام 
املسـبقة ضـد الطعام غـري املطبوخ إال 
أن فوائـده وطـرق تحضـريه الكثـرية 
جعلته يف هذه األيام يف مقدمة الوجبات 

الصحية، وصار أشبه باملوضة. 
يقصـد بالطعام النيء: وجبات الطعام 
الفواكـه  التـي تحتـوي حـرا عـىل 
واأللبـان،  واألعشـاب  والخـرضوات 
والحبـوب والتوابـل، واملـواد الغذائيـة 
الطبيعيـة أو التي تعرضت للطهي عىل 

درجة حرارة ال تزيد عن 42 مئوية. 
تناول هـذه الوجبـات الغذائية عاد إىل 
االهتمام بعد أن فشـلت أغلب الحميات 

الوجبـات  عـىل  املعتمـدة  الغذائيـة 
املطهية. 

بالفيتامينـات  غنيـة  املـواد  وهـذه 
واألنزيمـات واملواد الغذائيـة، كما ذكر 

موقع »فرويندين« األملاني. 
وبعض هذه الفوائد: 

1- الطعـام النيء مـيلء بالفيتامينات 
الطبيعيـة الصحيـة وال يحتـوي عـىل 
سـعرات حراريـة عاليـة أو دهون غري 
صحية، لذلك يسـاهم وبشـكل كبري يف 

إنجاح الحمية. 
2- الفواكـه والخضـار الطبيعية غنية 
باملواد الغذائية وباملياه، وتقي الجسـم 
ومـن  الضـارة  السـوائل  رشب  مـن 

الجفاف. 
3- قـد يكـون الغـذاء الطبيعـي خاليا 
تمامـا مـن السـموم ومن التلـوث، ما 
وجهـاز  الجسـم  تقويـة  يف  يسـاهم 

املناعة. 
4- يحتـوي الطعام النيء عـىل الكثري 
مـن األلياف الغذائيـة الطبيعية املفيدة 

للهضم. 
نصائح لكيفية تحضري الطعام النيء، 

وطرق تناوله: 
1- تنـاول الطعام طازجـا وعدم تركه 

حتى يفقد طعمه وقيمه الغذائية. 
2- مـزج أنواع مختلفة مـن الطعام يف 

وجبة واحدة.

الطعام النيئ وفوائده السحرية
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لتتظافر جهودنا ملساندة قواتنا االمنية واحلشد الشعبي وهم يقاتلون عصابات داعش االرهابية
اسبوع التضامن مع قواتنا البطلة

ويل لنا !!..
ات إمض���اء

نجم عبد الكر يم

صباح العراق يرتدي ثياب امليدان
لث���ة لثا لعي���ن ا ا

صباح العراق يرتدي ثياب امليدان،صباح الصباحات 
ملن يمسح دموع األمهات

صباح الش�باب يف خن�ادق العز وس�احات املنازلة 
يتقدم�ون الصفوف بصدور عام�رة باإليمان مرتعة 
بالتضحيات ،صباح البش�ائر اذ ترتى من كل املحاور 

واملواقع   .. 
صب�اح الصنادي�د إذ يصول�ون ع�ى أوكار الرش . 
صب�اح الرتاب اذ يتطهر من نتان�ة اإلرهاب وصديده 

األبشع » داعش » .
صب�اح الذين يكتبون بدمائهم مجد الوطن املقاوم 
للغ�زاة ،املتص�دي لإلره�اب الثاب�ت الصام�د بوجه 

أعاصري الفتنه والنافخني يف نريانها..
نش�د عى أياديكم ونبارك حضورك�م البهي وانتم 
ترتدون لباس امليدان عاش�قني للعراق تكحلون ترابه 

بعطر دماؤكم  .
اليوم نش�د النط�اق عى النطاق لنتش�كل ونتوكل 
تحت راية العراق الواحد املوحد أرضا وإنسانا ،لنرفع 
س�ارية النرص ضد برابرة العرص ونغذ السري بكربياء 

الفرسان،شامخني إىل إمام.
ا ليوم باندفاعات قواتنا من أبطال الجيش والرشطة 
ومكافحة اإلرهاب والحش�د الش�عبي ب�كل فصائلة 
ورج�ال العش�ائر العربي�ة األصيل�ة  نلق�م الحاملني 

بتشظية الجسد العراقي بحجر  ونقرب مراهناتهم .
اليوم ننزع أسنان الوحش الذي تغول ونحن نجتاز 
الجدران والحواجز  نواص�ل الخطى بعزيمة املؤمنني 

وراية الله اكرب.
هو العش�ق للوط�ن يفجر نخ�وة املنتخني االصالء 
ويعلن حضورهم األبهى ش�موخا وكربي�اء يقاتلون 
حتى النرص او الش�هادة فمرحى وألف مرحى لرجال 
العراق وهم يذودون عن األرض ليكنسوا تلك القذارات 

التي حطت يف غفلة من الزمن عى أرضه.
مرحى لش�باب بربيع العمر مثل زهرة تتفتح للتو 
يتخندقون يف مواقع العز والرشف ويقدمون أرواحهم 

قربانا لطهارة األرض .
لكم املجد ياش�بابنا املقاتل يف خنادق العز والرشف 
وانتم الي�وم تقدمون أرواحكم قربان�ا لحرية األرض 
وخالصها م�ن أولئك الحثاالت املوبؤين الذين يريدون 

اغتيال ماضينا وحارضنا ومستقبلنا.

مؤيد عبد الزهرة

 
كان ج�ربان ُيب�دي ُعجبه بمن ) ي�أكل مما لم يزرع ( 
!!.. و) يلب�س مم�ا ل�م ُيحك ( !!.. الخ .. حيث اسرتس�ل 
ينحي بالالئمة عى من كان يرى أنهم يعيشون عالة عى 

املجتمع يف عرصه !!.. 
بيننا وبني جربان أكثر من ثمانني عاماً .. لهذا فُعجبنا 
، وش�كوانا مم�ا يجري م�ن ويالت يف عرصن�ا ، أُلخصه 

بالقليل القليل !!.. وهو كالتايل :
• وي�ل ألُن�اس : يرددون مقول�ة نبيه�م ) إنما بعثت 
رحم�ة للعامل�ني ( . بينما ه�م قد نزعوا م�ن قلوبهم كل 

رحمة !!..
• ويل لحكاٍم : يش�هدون أمامهم كل الحكام يف العالم 
يلتزمون بالسنوات املحددة لحكم كل منهم وفق القانون 
، بينم�ا حكامن�ا يرصون عى ش�عار ) م�ن القرص ، اىل 

القرب ( !!.. 
• وي�ل ألم�ٍة : هي ) خ�ري أمة أُخرجت للن�اس ( وكل 
اهتماماتها قد انحرصت بمس�ابقات الغن�اء ، وبهيفاء 
وهبي ، وبأحالم ، وما شاكل هذه النوعيات التي أتخمت 
حياتنا !!.. ناهي������ك عن التناحر والكراهية بس�بب 

كرة القدم !!..
• وي�ل لقوٍم : يعيش�ون ه�ذا العرص ب�كل معطياته 
الحضارية ، ويستمدون مرجعياتهم يف الحياة املعارصة 

من مقابر قد مسحها تقادم الزمن منذ قرون !!.. 
: ش�ه���������دوا كي�ف اس�تطاع  • وي�ل لق�وٍم 
األوروبيون تنايس أحقادهم التاريخية ، فوحدوا أنفسهم 
وصنع�وا له�م حض�ارة ، بي����������نما هم يرصون 

عى نبش األحقاد التاريخية ويتذابحون بسببها !!.. 
• وي�ل ملن : يمتهنون أرشف امله�ن يف صياغة وجدان 
وضمائر الناس - في����������ما ُيفرتض أن يكتبوه - 
إن أصبحوا س�مارسة للباطل ، حيث يقفون طوابري عى 

بوابات الزيف والكذب والخداع !!..
• ويل ملن : يدركون تماماً - بالتجربة - أن الصهيونية 
عدوهم األول !!.. لكنهم تناس�وا ذلك وأخذوا يصطنعون 

أعداء جدد !!..
• وي�ل ملن : يتكلم�ون عن حرية األوط�ان ، وبالدهم 

تعج بالقواعد األجنبية !!.. 
• ويل للشعوب : اذا لم تتعلم من ) بوعزيزي ( ، ليغدو 

كل واحد منهم ) بوعزيزي ( !!.. 
• وي�ل ألديان : أرشقت شمس�ها يف منطقة : يس�عى 

أبناؤها أن يطفؤوها !!..
وهن�اك الكثري من الويالت ، والويالت .. لكنني أكتفي 

ب� ) الويالت العرش ( !!..


