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تنتظر انقضاء الصيف.. وتحضر لـ »معركة« برية

»                                        «
 تروي ما حيصل يف املوصل قبيل انطالق 

ص3عملية التحرير

واشنطـن تدعم اجلامعات املسلحة السورية بـ »70« مليون دوالر

يعود لمسؤول عراقي.. واألموال تأتي من السعودية

      المستقبل العراقي / خاص

حصلت »المس�تقبل العراقي« على رقم الحس�اب المصرفي العائد 
لمس�ؤول كبير ف�ي الحكومة وال�ذي يتم من خالله تموي�ل العمليات 

االرهابية في العراق عبر بنك )نيكستايل التركي(.
ووفق�اً للحس�اب الج�اري، فإن أغلب الح�واالت المالي�ة تأتي من 

السعودية.
وطال�ب مصدر نياب�ي الحكومة بالتحرك العاج�ل للتحقق من هذا 

الحساب.
وقال المصدر في حديث ل�«المستقبل العراقي«, أن »على الحكومة 
العراقي�ة التح�رك العاج�ل والف�وري للتحق�ق من الحس�اب في بنك 
نيكستايل التركي وعائدية الحساب, كونه يعود ألحد كبار المسؤولين 

العراقيين في الحكومة السابقة والحكومة الحالية«.
وأش�ار إلى أن »الحساب هو لتمويل اإلرهابيين في العراق ويتسلم 
األم�وال م�ن قبل االس�تخبارات العامة الس�عودية منذ 22 من ش�هر 

حزيران الماضي ولغاية االن«.
وتحتف�ظ »المس�تقبل العراقي« بنس�خة الوثي�ة التي تبّين اس�م 
الحس�اب، وأرقام التحويل من المخابرات السعودية للقيام بالعملّيات 

اإلرهابية في العراق. 
وأش�ار المصدر الى ان »الدفعات المالية تحول الى اربيل حيث كان 

اخر تحويل بمبلغ 575 مليون دوالر«.
 وتتحفظ »المس�تقبل العراقي« على اسم صاحب الحساب, وتترك 
االمر للحكومة العراقية للتأكد من صحة المعلومات ومن سبب تحويل 
المبال�غ التي تؤمن دعم تجنيد االرهابيين م�ن داخل العراق ومنحهم 
روات�ب ومكافات ومنح مالية وتجهي�زات لكي ينضموا الى الدواعش 

في حربهم االجرامية االرهابية ضد الشعب العراقي.
واتهمت الحكومة العراقية في اكثر من مناسبة السعودية  بتقديم 
الدعم المادي للجماعات االرهابية,وتجنيد المتطرفين الذين يرتكبون 

ابشع الجرائم بحق العراقيين يوميا.
يذك�ر أن تنظيم )داعش( قد فرض س�يطرته على مدينة الموصل، 
مركز محافظة نينوى،)405 كم ش�مال العاصمة بغداد(، في )العاشر 
من حزيران 2014 المنصرم(، كما امتد نشاطه بعدها، إلى محافظات 

صالح الدين وكركوك وديالى، ومناطق أخرى من العراق.

»                             « تكشف احلساب املرصيف لتمويل االرهاب يف العراق

منتصرون بعون الله

ص3تأكيدا ملعلومات»                             « .. »داعش« يبيع آثار العراق عىل االنرتنيت.. وأغلب زبائنه من اخلليج

مـخـطـط خـلـيـجـي لـتـصـديـر »إخـوان« مصـر إلـى الـعـراق
تحت خانة االستثمار والعمالة األجنبية

     المستقبل العراقي / خاص

دبلوماس�ي,  مص�در  كش�ف 
امس السبت, عن اتفاق »خليجي- 
امريكي – مصري« ابرم على هامش 
المؤتم�ر االقتص�ادي المنعقد في 
شرم الش�يخ, وفيما ينص االتفاق 
على ان تلعب القاهرة الدور التركي 
في العراق مقاب�ل 12 مليار دوالر 
بعد ان فشلت االخيرة في المهمة, 

رجح�ت ب�ان تق�وم أط�راف ف�ي 
مصر بتصدير االخوان المس�لمين 
القابعين في الس�جون الى العراق 
لض�رب االم�ن واالس�تقرار.وقال 
المصدر الدبلوماسي ل�«المستقبل 
العراقي«, ان »المؤتمر االقتصادي 
افتت�ح  ال�ذي  الش�يخ  ف�ي ش�رم 
بحضور وزير الخارجية االمريكي 
وأمراء قطر واإلمارات والسعودية 
تمخض عن تخصيص اكثر من 12 

مليار دوالر تحت عناوين االستثمار 
االقتص�ادي ف�ي مص�ر, لكنه في 
حقيقة االمر ج�اء بعد اتفاق عمل 
مش�ترك بقيادة مص�ر وتوجيهها 
لتكون القطب البديل عن تركيا في 
العراق بعد ان احترقت اوراق تركيا 
وفش�لت مؤامرة داعش االكبر في 

تاريخ العراق الحديث والمعاصر.
واعتب�ر المصدر »ه�ذا االتفاق 
مس�ار  ف�ي  اس�تراتيجي  تح�ول 

اإلح�داث الس�يما بع�د القطيع�ة 
بي�ن امي�ركا ومصر عل�ى خلفية 
زي�ارة الرئيس الروس�ي فالديمير 
الماضي«,  الش�هر  للقاهرة  بوتين 
مش�يرا ال�ى ان »اح�داث الع�راق 
وتق�دم الحش�د الش�عبي وانهزام 
داعش اجب�ر امريكا عل�ى التنازل 
وتغير سياس�اتها مع دول الخليج 
لينفتح�وا على مصر التي اصبحت 
ه�ي الالع�ب الوحيد الق�ادر على 

التأثير بأوضاع الع�راق, كونها لم 
تفق�د اوراقها بعد ول�م تحرقها«.

»نص�ف  ان  المص�در,  وكش�ف 
المبل�غ خص�ص مباش�رة لدع�م 
يواليهم  المتش�ددين ومن  الس�نة 
ورؤوس الفتن�ة م�ن امث�ال عل�ي 
حاتم الس�ليمان وطارق الهاشمي 
وغيره�م اضافة الى رافع الرافعي 
ش�يخ الفتنة الطائفية, ليكملوا ما 
بدئه الدواعش ف�ي العراق على ان 

يتم توجي�ه المخاب�رات المصرية 
لتلعب دور بدي�ل عن الدور التركي 

في غرب العراق وبغداد«.
واوضح المص�در ان »مصر لن 
تتوان�ي ان تلع�ب دورا اس�وء من 
ال�دور الترك�ي مقابل ه�ذا المبلغ 
الضخم ال�ذي يناهز ثل�ث ميزانية 
ان  مرجح�ة  الس�نوية«,  مص�ر 
تلج�أ مص�ر ال�ى تصدير س�جناء 
المس�لمين وه�م قرابة  االخ�وان 

14 ال�ف مجرم الى الع�راق مقابل 
روات�ب مالي�ة كبي�رة ليلعبوا دور 
س�اند س�واء لداع�ش او لغيره�ا, 
وه�ي ليس�ت ببعي�دة ع�ن تجربة 
حس�ني مبارك عندما صدر للعراق 
اعت�ى المجرمي�ن في مص�ر ابان 
الثمانين�ات واغلبه�م االن يش�كل 
مصدر من مصادر الثروة في مصر 
بعد ما نهبوه من العراق مستغلين 

حرب العراق مع ايران«.

      المستقبل العراقي / نهاد فالح

تتج�ه بوصلة التحري�ر صوب االنب�ار, حيث س�تكون المحافظة 
المحط�ة المقبل�ة لعملي�ات اس�تعادة االرض المغتصب�ة بعد حس�م 
معرك�ة ص�الح الدين التي ش�ارفت على االنتهاء, فالحش�د الش�عبي 
والق�وات االمنية يع�دون العدة لهزيمة »داعش« ف�ي الرمادي وهيت 

وراوه وعنة والفلوجة وغيرها من المدن.
                                                                       التفاصيل ص3

يتواص�ل االداء المهن�ي لمدي�ر ع�ام حماي�ة المنش�آت 
اللواء عامر ص�دام وجهوده المتميزة ف�ي اعداد وتهيئة 
المنتسبين والرقي بادائهم الى مستوى التحديات الكبيرة 

التي تواجه العراق العزيز وشعبه المجاهد.
نحي�ي جه�ود ومهني�ة اللواء عام�ر ص�دام وتمنياتنا له 
بالموفقي�ة والنج�اح ع�ن طري�ق حماية ام�ن المواطن 
والوطن تجس�يداً لتوجيهات السيد وزير الداخلية االستاذ 

محمد الغبان.

مدير عام محاية املنشآت اللواء عامر صدام
جهود متميزة ومهنية عالية
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االزهر »الرشيف« واملقاومة الرشيفة!
    التحليل السياسي /غانم عريبي

شرف اية مؤسسة دينية او فكرية 
او سياس�ية مرتب�ط بش�رف المهمة 
المؤسس�ة  فق�دت  واال  ال�دور  واداء 
دورها واس�اءت لمهمته�ا الفكرية او 
السياس�ية واالزهر بالبيان الذي صدر 
عن مشيخته اساء للمؤسسة وافقدها 
صلتها باالمة واعاد المهمة الى خزينة 
الشيخ س�ليم البشري امامها وسيدها 
صاحب المواقف التاريخية المشهودة 
بع�د ان اس�اء الطي�ب له�ا ولتاريخها 
العادلة  المرتب�ط باالم�ة وقضاياه�ا 

والمعاصرة.
كنت على يقي�ن ان د.احمد الطيب 
س�يرتكب خط�أ العم�ر بع�د ان اوهم 
م�ن قب�ل دوائ�ر االفت�اء الس�عودية 
ان الحش�د الوطن�ي المس�مى عندن�ا 
طائفي�ة  ميلش�يا  الش�عبي  بالحش�د 
وان�ه يرتكب كما اس�ماه ه�ذا الرجل 
الواهم مجازر بحق اهلنا واخوتنا اهل 
الس�نة في تكريت بعد اقتحام القوات 
العراقية له�ا وتحرير اهلها من قبضة 
التطرف والتكفي�ر ومجزرة »داعش« 
مع ان الشاش�ات التلفزيونية العالمية 
فضح�ت اكذوب�ة الطي�ب وم�ن يقف 
ورائ�ه باالس�تقبال التاريخ�ي البن�اء 
الحش�د الش�عبي من قبل اهلنا السنة 

في المناطق العراقية المغتصبة.
ل�م يتح�دث او يش�ر الطي�ب ال�ى 
اغتصاب داعش لالراضي العراقية طيلة 
تسعة اشهر من هذا االحتالل البغيض 
وما فعله بالناس من تهجير واغتصاب 
ازيديات وقتل وتدمي�ر لالوابد واالثار 
الرافدي�ن  التاريخي�ة لحض�ارة وادي 
وليت االمر حدث في االقصر المصرية 
لتمث�ال خوف�و او خف�رع، ه�ل كان 
الطيب سيس�كت على داع�ش ويرمي 
القوات المصرية بحجر الطائفية الذي 
رمى به اهلنا وابناء المقاومة العراقية 

الشريفة؟!
اذا كنت أأس�ف فعال فانا 
أفع�ل ذل�ك على ما ال�ت اليه 
االوض�اع ف�ي االزه�ر م�ن 
انحط�اط وريب�ة وش�ك في 
والوظيفة  وال�دور  المهم�ة 
والمجتمعي�ة  الفكري�ة 
واص�ل وظيفة الدع�وة بعد 
ان ايقن�ا ان تل�ك المؤسس�ة 
جارية بس�يطة وتعمل باجر 
الوهابية  زهيد في بالط�ات 
الس�عودية وه�و ماكش�فه 
البرادع�ي  محم�د  الدكت�ور 
المرشح لرئاسة الجمهورية 
الس�ابق ف�ي مص�ر م�ن ان 
االزه�ر فاتح�ه بش�ان ادانة 
الحش�د الش�عبي في العراق 
اقتح�ام  عملي�ات  اثن�اء 
تكري�ت والمناط�ق العراقية 
المغتصب�ة م�ن داعش حتى 
وبع�ض  لالزه�ر  يتس�نى 
مشايخ السوء في مصر من 
قبض ثمن صفقة االدانة من 
الوهابي�ة الس�عودية وه�و 
تحريض فعلي على الطائفية 

ليس في العراق وحس�ب بل س�يحول 
ق�رار ادانة االزه�ر للمقاومة الوطنية 
العراقي�ة التي تقاتل داع�ش الى مبرر 
الث�ارة الفتن�ة الطائفي�ة ف�ي كاف�ة 

مناطق العالم العربي واالسالمي.
ل�م يك�ن الرج�ل »احم�د الطي�ب« 
طيب�ا ال مع ش�عب مصر ال�ذي يعرف 
تاري�خ الش�عب العراق�ي ومرجعياته 
الديني�ة والفكري�ة وحض�ارة الهوية 
الش�يعية ودور تلك الهوية في حماية 
االم�ة والدفاع عن قضاياه�ا الوطنية 
واالس�المية الح�رة وال م�ع الش�عب 
العراقي الذي يخوض حربا شرسة مع 
التكفيري  المش�روع  اتجاه�ات  اعتى 
وق�د اتض�ح ان الرج�ل داعش�ي م�ن 

الدرج�ة االول�ى وكان منس�جما م�ع 
نفس�ه ومع الدور والمهمة الداعشية 
بع�د ان قبض ثمن صفق�ة االدانة من 
الوهابية الس�عودية وانه حرف مسار 
ام�ام  ووضعه�ا  االزهري�ة  التجرب�ة 
ش�عبنا وش�عوب االم�ة الت�ي تراقب 
س�ير العمليات العس�كرية ضد داعش 
واالرض  االع�راض  ف�ي  ومافعلت�ه 
للسنة  الناس واستخدامها  وممتلكات 
دروع�ا بش�رية ام�ام اختب�ار ش�ديد 
باعتبارها  امامنا  الخطورة وكش�فها 
وليس�ت  للوهابي�ة  تابع�ة  مؤسس�ة 
مرك�زا للتدي�ن والفقه االس�المي في 
مص�ر.ان الطي�ب ك�ذب عل�ى نفس�ه 
وعلى االم�ة وعلى الرئيس السيس�ي 
وعلى الشعب المصري وغيب ضميره 

الش�خصي وهو يصف الحشد الشعبي 
بم�ا لي�س فيه وليت�ه رأى الشاش�ات 
العراقية والعربية وهي تظهر االهالي 
في تكريت وبقية المدن العراقية وهم 
المقاوم�ة ويهللون  ابناء  يس�تقبلون 
ويكب�رون ويعب�رون بمظاه�ر ف�رح 

مختلف�ة عن غبطته�م بوصول هؤالء 
االبن�اء الب�ررة الى تكري�ت لتحريرها 
والقم�ع  الضي�م  م�ن  اش�هر   9 بع�د 
والعدوان والتنكي�ل بهم وتصوروا ان 
يكون شيخ االزهر كذابا على ضميره 

وشعبه وامام الله!.
نحن لم نقل ان االزهر غير ش�ريف 
ب�ل االخ محم�د البرادعي الذي كش�ف 
ان ش�يوخ االزه�ر كذاب�ون ومرائون 
وقابضون على جم�ر الصفقة المالية 
الوهابي�ة الت�ي قض�ت ادانة الحش�د 
مقابل اس�تالم اموال سحت وقد بلعها 
شخ االزهر وقال كالما ساذجا ال يليق 
بمؤسسة عريقة مثل مؤسسة االزهر.
االمام السيس�تاني الذي اش�رف على 
تاس�يس الحش�د الش�عبي يوصي في 

كل جمعة االبناء البررة على 
االس�المية  المعايير  الت�زام 
حماي�ة  وعل�ى  والوطني�ة 
االرض والعرض واستهداف 
والمجموع�ات  داع�ش 
المس�لحة االرهابية االخرى 
وتخليص ناس�نا واهلنا من 
وربم�ا  المجرمي�ن  ه�ؤالء 
س�مع او ق�را ه�ذا الش�يخ 
المغرم بمال السحت الحرام 
كالم االمام السيستاني الذي 
وصف اهلنا واخوتنا الس�نة 
بانفاس�نا الس�نة والنف�س 
هي اقرب االش�ياء الروحية 
يس�يء  فكي�ف  لالنس�ان 

االنسان الى نفسه؟!.
لقد خسر االزهر اصوات 
وتايي�د الس�نة ف�ي الع�راق 
قبل ان يضع نفس�ه موضع 
الش�يعية  المرجعيات  اتهام 
والقوى المجاهدة والتيارات 
ف�ي  الش�يعية  المجتمعي�ة 
المرحل�ة  توج�ب  وق�ت 
االس�الم  والظرف ومصالح 
في العراق وس�وريا ومصر 
وليبيا وكل الدول التي تتعرض لعدوان 
داع�ش البرب�ري تكات�ف المرجعيات 
والقوى االس�المية وعلم�اء االمة من 
اجل وحدة الموقف االس�المي ووحدة 

االمة وعلمائها.
ان الطيب لم يكن طيبا ال مع وحدة 
االم�ة وال مع تياراته�ا المجاهدة التي 
تقاتل بربرية داعش في العراق وتقاتل 
مصر وشعب مصر في صحراء سيناء 
مايعني ان الطيب كان طيبا مع داعش 
وهي تقاتل الشعب المصري والعراقي 
والليب�ي والس�وري وكان ض�د الدول 
العربي�ة ف�ي مص�ر وليبي�ا وس�وريا 
وتون�س وكل البل�دان العربي�ة الت�ي 

تواجه خطر داعش التكفيري.

ان من يتحدث عن الحش�د الشعبي 
الذي يقاتل داعش في العراق لتخليص 
اهلن�ا في تكريت واالنب�ار وكل المدن 
العراقي�ة المغتصب�ة يتح�دث بنف�س 
»الهمة« عن »بطولة اخوته الدواعش« 
ف�ي صح�راء س�يناء ربيب�ة الوهابية 

السعودية في افغانستان.
وم�ن يق�ف ضد الحش�د الش�عبي 
ومقاومته الت�ي تعمل من اجل تحرير 
داع�ش ش�ريك  احت�الل  ارضن�ا م�ن 
البي بك�ر البغ�دادي وش�ريك لداعش 
في جرائمها البش�عة ضد الس�نة قبل 

الشيعة واالنسانية كلها.
ادعو الرئيس عبد الفتاح السيس�ي 
الى اس�تدعاء احم�د الطيب مع داعش 
ومس�اءلته عن الخط�أ الكبير الذي تم 
ارتكابه بحق العراق ومصر وش�عوب 
االمة وواجب الرج�ل المتدين والعالم 
ف�ي امته واس�تبداله بش�يخ اخر مثل 
العالم المجاهد والفيلس�وف والمفكر 
المصري شبيه الش�يخ سليم البشري 
العالم�ة د.عل�ي جمعه الع�ادة تقويم 
ه�ذه  ومواق�ف  االزهري�ة  التجرب�ة 
الممالئ�ة للوهابي�ة من�ذ  المؤسس�ة 

مجيء احمد الطيب اليها الى اليوم.
كن�ت ام�ل ان ينس�جم االزهر مع 
نفس�ه بادان�ة داعش ول�و لفظيا ولم 
يفعل بع�د كل الجرائ�م المروعة التي 
ارتكبته�ا خالي�ا ال�دم التابع�ة له في 
مصر والعراق وسوريا وليبيا بمافيها 
قتل�ه لالقباط المصريين في ليبيا لكن 
االزهر لم يفعل وستبقى تلك »اللعنة« 
تالح�ق الطيب حتى في قب�ره بل الى 
يوم القيامة ي�وم نلقى ربنا ونقول له 
يارب لقد قتلنا ابو بكر البغدادي وذبح 
اقباطنا العرب واغتصب الس�نيات في 
تكري�ت واالنب�ار ووق�ف مع�ه احمد 
الطي�ب لق�اء ام�وال س�حت وصلت�ه 
م�ن الراع�ي االول لداع�ش الوهابي�ة 

السعودية!.

من يقف ضد الحشد 
الشعبي شريك للمجرم 

البغـدادي وشـريــك
 لـ »داعــش«

الوطني يعد ترصحيات األزهر »مضللة« ويطالبه بـ »االعتذار«
      بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب نواب ع�ن التحال�ف الوطني، 
أمس الس�بت، الحكوم�ة بتقديم مذكرة 
األزه�ر  لمؤسس�ة  رس�مية  احتج�اج 
الش�ريف لالعتذار الى الش�عب العراقي، 
معتبرا تصريحات األزهر األخيرة بشأن 
اضطهاد المكون السني بأنها »مضللة«، 
فيما دعوا رجال الدين في األزهر لزيارة 
الع�راق لالط�الع عل�ى أواص�ر التالحم 
امتزج�ت فيه�ا دم�اء  الت�ي  واإلخ�وة 

العراقيين من جميع المكونات.
قال النائب حس�ن س�الم في مؤتمر 
صحافي مش�ترك مع نواب عن التحالف 
الوطني بمبنى البرلمان، إن »انتصارات 
الق�وات المس�لحة وفصائ�ل المقاومة 

اإلسالمية والحشد الشعبي والبيشمركة 
والعش�ائر مات�زال مس�تمرة، لكن تطل 
علين�ا تدخ�الت تح�اول الني�ل من هذه 
االنتص�ارات وتش�ويه س�معة فصائ�ل 
المقاومة والحش�د وتقف على رأس�ها 
ثنائي�ة مخط�ط الطائفي�ة والتقس�يم، 
داعي�ا  السياس�ة«،  ودواع�ش  أمري�كا 
الحكومة ال�ى »تقديم مذك�رة احتجاج 
الش�ريف  األزه�ر  لمؤسس�ة  رس�مية 

لالعتذار الى الشعب العراقي«.
وأضاف س�الم، أن »األزهر الش�ريف 
الذي ع�رف باعتدال�ه ومحاربته ألفكار 
التط�رف بن�ى تصريحاته عل�ى تقارير 
مضلل�ة وكاذب�ة نقله�ا إلي�ه دواع�ش 
السياس�ة ف�ي الع�راق، وه�ي مواق�ف 
تعد تدخال س�افرا في الش�أن العراقي«، 

داعي�اً رج�ال الدين في األزه�ر »لزيارة 
العراق ومحافظة صالح الدين بأنفسهم 
واإلخ�وة  التالح�م  أواص�ر  ليلمس�وا 
العراقي�ة الوطني�ة الت�ي امتزجت فيها 

دماء العراقيين من جميع المكونات«.
بدوره قال النائب عدنان الشحماني، 
إن »األزهر الش�ريف تعرض الى تضليل 
وابتزاز وضغط تبيح سفك الدماء وإثارة 
الفتن�ة، وه�و ما ال يج�ب أن يرتقي الى 
مس�توى الفتاوى والمواقف الرس�مية 
الت�ي تص�در عن مث�ل هذه المؤسس�ة 
المعتدلة«، متهماً السعودية وبعض دول 
مجلس التعاون الخليجي »بأنها احد أهم 
الجهات الت�ي تبتز وتضغ�ط ماليا على 
األزهر الشريف والتهديد بقطع مصادر 

التمويل مالم يتم إصدار تلك الفتوى«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اش��اد عبد الكريم يونس 
البلدي�ات  وزي�ر  االنص�اري 
واالشغال العامة بالعالق��ات 
االخوي��ة التي تربط الشعبين 
العراق�ي واللبنان�ي  المبني�ة 
على االحترام المتبادل معرباً 
ع�ن رغبت�ه بتطويره�ا بم�ا 

يخدم البلدين الشقيقين .
وأك��د الوزي�ر االنصاري 
خالل استقباله للنائب اللبناني 
ياس�ين جابر والوفد المرافق 
ل��ه اس�تعداد ال�وزارة دع�م 
ومساندة الش�ركات اللبنانية 
في سعيها للعمل واالستثمار 
االراضي  العراق وتوفي�ر  في 
مش�اريع  ألنش�اء  الالزم�ة 
اس�تثمارية ف�ي المحافظات 

مس�ت�����عرضاً المش�اريع 
بطريقة  تنفيذه�ا  المخط�ط 

الدفع باألجل واالستثمار .
م�ن جانب�ه أك���د النائب 
اللبنان�ي عن س�عادته بزيارة 
الع�راق متمني�اً ل��ه التوفيق 

والن����ص�ر الم��ؤزر عل�ى 
االرهاب.

مؤك�داً استعداد الشركات 
العمل واالس�تثمار  اللبناني�ة 
الش�قيق وتطوير  العراق  في 

العالقات بما يخدم البلدين .

      بغداد / المستقبل العراقي

اص�درت المحكمة الجنائي�ة المركزية حكما 
بالسجن 15 سنة على مدان باشتراكه في هجوم 
ش�نه مس�لحون على مركز ش�رطة المشاهدة. 

وقال مصدر قضائي ان »المتهم اش�ترك مع 
اخري�ن، بتنفي�ذ هجوم مس�لح على مركز 
ش�رطة المش�اهدة ش�مال غرب بغ�داد«.
المس�لحة  »العملي�ة  ان  المص�در  وتاب�ع 
اس�فرت عن اضرار مادي�ة لحقت العجالت 
التابعة للمرك�ز«, موضحا ان »االدلة كانت 
كافي�ة الدانة المته�م بالجريمة الن الهدف 
منها زعزعة االمن واالس�تقرار« . وخلص 
المصدر الى ان قرار السجن 15 سنة استنادا 

الى احكام المادة الرابعة /1 بدلالة المادة الثانية 
/1و3و5 م�ن قانون مكافحة االره�اب والمادة 
132 /1 من قانون العقوبات عند فرض العقوبة 
النه ش�ابا في مقتبل العم�ر بغية منحه الفرصة 
الصالح نفس�ه، وأن الحكم ابتدائي قابال للتمييز 

التلقائي على وفق المادة 182 /أ«.

وزير البلديات يستقبل النائب اللبناين ياسني جابر

القضاء: السجن 15 عامًا عىل مدان الشرتاكه 
هبجوم عىل مركز رشطة 

جلنة سقوط املوصل تطالب بتمديد عملها لشهرين

       بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزارة الدف�اع، أم�س الس�بت، 
أن قي�ادة عملي�ات البصرة نف�ذت عملية 
اس�تباقية لمالحقة العناصر »االرهابية«، 
مش�يرًة ال�ى الق�اء القبض عل�ى »خاليا 

نائمة« في المحافظة.
تلق�ت  بي�ان  ف�ي  ال�وزارة  وقال�ت 
إن  العراق�ي« نس�خة من�ه،  »المس�تقبل 
»قي�ادة عملي�ات البص�رة نف�ذت عملي�ة 
اس�تباقية تعرضي�ة واس�عة النط�اق في 
مناطق متفرقة ضمن قاطع المس�ؤولية 

وبغطاء ج�وي كثيف لمالحق�ة العناصر 
اإلرهابي�ة التي تق�وم بعملي�ات إجرامية 

وتهريب المخدرات وتجارة األسلحة«.
واضاف�ت أنه »ت�م ألق�اء القبض على 
ع�دد من العناص�ر الذين ص�درت بحقهم 
مذكرات قبض والذي�ن يتواجدون كخاليا 
نائمة في المحافظة ومصادرة األس�لحة 
العملية  المتوس�طة«.وتابعت »تم خ�الل 
القب�ض على عدد من المش�تبه بهم وأحد 
األشخاص المطلوبين للعدالة وفق المادة 
406 قت�ل باإلضاف�ة إل�ى مص�ادرة ع�دد 
من األس�لحة المتوس�طة«. يش�ار الى أن 

محافظة البصرة تشهد إستقراراً أمنياً مع 
انها ش�هدت بعد منتص�ف العام المنصرم 
زيادة في النزاعات العش�ائرية المس�لحة 
وجرائم الخطف والقتل والسطو المسلح، 
فيما أعلنت القوات األمنية مطلع الش�هر 
المنص�رم فرض اج�راءات أمني�ة جديدة 
للح�د م�ن النزاع�ات العش�ائرية وتعزيز 
الوضع األمني ف�ي المحافظة، وتضمنت 
تل�ك االج�راءات تنفي�ذ حم�الت تفتي�ش 
أس�فرت عن مصادرة كميات من األسلحة 
الخفيفة والمتوسطة وإلقاء القبض على 

كثير من المطلوبين.

      بغداد / المستقبل العراقي

كشفت اللجنة النيابية لتقصي حقائق 
سقوط الموصل، أمس السبت، عن عزمها 
مطالبة مجلس النواب بتمديد عملها الذي 
انته�ى الخمي�س الماض�ي لمدة ش�هرين 
آخري�ن، مبين�ة ان هن�اك ش�خصيات لم 
يت�م تدوي�ن اقوالها للوص�ول الى حقائق 

سقوط المدينة.
وق�ال عض�و اللجن�ة النائب ع�ن تيار 
االص�الح الوطن�ي صب�اح الس�اعدي إنه 
»ضمن قرار تشكيل اللجنة النيابية لتقصي 
حقائق س�قوط الموصل، ان يكون عملها 
لمدة ش�هرين«، مبينا أن »مهلة الشهرين 

انتهت منذ الخميس الماضي«.
واضاف الس�اعدي أن »اللجنة ستقدم 
تقرير عن اجراءاتها وعمله«، مش�يرا الى 
»انه�ا س�تطلب من مجلس الن�واب تمديد 

عملها لمدة شهرين«.
وتابع أن »تمديد المهلة متروك لمجلس 
النواب«، موضح�ا أن »اللجنة تعمل خالل 

المهلة على اكمال التحقيقات«.
ان�ه »م�ازال هن�اك  واك�د الس�اعدي 
مفاص�ل مهمة ضمن عم�ل اللجنة لم يتم 
التحقي�ق معه�م، ومنه�م ع�دد الضب�اط 
والقوات االمنية والسياس�يين وقسم من 

الشهود«.
واس�تدعت اللجنة المش�كلة للتحقيق 

بس�قوط الموص�ل، محافظ نين�وى اثيل 
لتدوي�ن   2015 اذار   10 ف�ي  النجيف�ي، 
األق�وال، فيم�ا أكد رئي�س اللجن�ة حاكم 
سيش�هد  الس�بت  الي�وم  أن  الزامل�ي، 
استضافة مدير مكتب القائد العام للقوات 
المسلحة السابق الفريق فاروق االعرجي 

لتدوين اقواله بشأن سقوط المدينة.

الدفاع: إلقاء القبض عىل خاليا ارهابية
 نائمة يف البرصة

      بغداد / المستقبل العراقي

محافظ�ة  إدارة  اعلن�ت 
ديالى، أمس الس�بت، عن عودة 
1000 أس�رة نازحة إلى مناطق 
سكناها في قرى سنسل ضمن 
خط�ة معلن�ة مس�بقا الع�ادة 
الق�رى  ال�ى  النازح�ة  االس�ر 
المقدادي�ة  ش�مالي  المح�ررة 
الواقعة على بعد 35 كم ش�مال 
شرق بعقوبة.واعلنت محافظة 
ديالى في وقت سابق عن اطالق 
خطة العادة االسر النازحة الى 
مناطق ش�مالي المقدادية التي 
تم تحريرها من سيطرة داعش 

اواخر كانون الثاني الماضي.
وق�ال محافظ ديال�ى عامر 
المجمعي ان ع�ودة هذه العدد 
م�ن النازحين تم بالتنس�يق ما 
بي�ن الق�وات االمني�ة من جهة 
وم�ا بي�ن ادارة المحافظة من 
جه�ة اخ�رى. وبين ان األس�ر 
ال��1000 العائ�دة توزعت على 
قري�ة التايه�ة وبقي�ة الق�رى 
ضم�ن قاط�ع سنس�ل، منوها 
الى ان عودة بقية النازحين الى 
قرى سنس�ل ستس�تأنف خالل 
االس�بوع الحال�ي. وتع�د قرى 
سنس�ل والت�ي تضم م�ا يقرب 
من عش�رين قري�ة زراعية من 
المناط�ق الت�ي س�يطر عليه�ا 
ش�هر  خ�الل  داع�ش  تنظي�م 

حزيران من العام الماضي.
االمني�ة  الق�وات  وتمكن�ت 
الحش�د  وبمس�اندة  العراقي�ة 
العش�ائر من  وابن�اء  الش�عبي 
تطهي�ر ه�ذه الق�رى بالكامل 
نهاية ش�هر كان�ون الثاني من 

العام الحالي.

دياىل: 
عودة 1000 أرسة نازحة 

إىل قرى املقدادية
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            بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف عضو  المالي�ة النيابية  احمد حم�ه  إن “الموازن�ة العامة لعام 
2015 حددت اطالق الدرجات الوظيفية على دفعتين االولى خالل شهر اذار 
الحالي والثاني خالل شهر تموز المقبل ولكن اطالق درجات وزارة التربية 
ستكون خالل شهر ايلول المقبل”. وتابع عضو اللجنة ، أن “المشكلة التي 
تواجهنا، اليوم، تتعلق بالدرجات الوظيفية ال�20 الف التي تم مناقلتها من 
الدفاع الى الوزارات االخرى ألن هذه الوظائف غير ش�اغرة”أعلنت اللجنة 
المالي�ة في مجلس النواب، امس الس�بت، عن اط�الق الدرجات الوظيفية 
ل�وزارة التربية ش�هر ايلول المقبل” ، منوها ال�ى ان “  مجلس النواب كان 
ق�د  ص�وت ف�ي 29 كانون الثان�ي 2015، على مش�روع قان�ون الموازنة 
االتحادية للعام الحالي بقيمة تتج�اوز ال�119 تريليون دينار وعجز بنحو 

25 تريليوناً، وحدد سعر برميل النفط على أساس 56 دوالراً”.

املالية الربملانية : إطالق الدرجات الوظيفية يف وزارة الرتبية

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

تتج�ه بوصل�ة التحري�ر صوب 
االنب�ار, حيث س�تكون المحافظة 
المحطة المقبلة لعمليات استعادة 
حس�م  بع�د  المغتصب�ة  االرض 
معركة صالح الدين التي ش�ارفت 
عل�ى االنتهاء, فالحش�د الش�عبي 
والق�وات االمني�ة يع�دون الع�دة 
لهزيم�ة »داع�ش« ف�ي الرم�ادي 
والفلوج�ة  وعن�ة  وراوه  وهي�ت 

وغيرها من المدن.
ش�يوخ عش�ائر االنب�ار التقوا 
باالمي�ن العام لمنظم�ة بدر هادي 
العامري, وطالب�وه بتدخل عاجل 
للحش�د الش�عبي لخ�الص مدنهم 
م�ن »الدواع�ش« كم�ا حص�ل في 
ديالى وصالح الدين, كما ان القادة 
العس�كريين يرون ضرورة تحرير 
المحافظة المذك�ورة قبيل التوجه 

صوب الموصل.
ال�كالم ع�ن عملي�ة عس�كرية 
كب�رى مرتقبة في االنب�ار, ارعبت 
»داعش« في الفلوج�ة, مما جعله 
يص�در ق�راراً يمن�ع المدنيي�ن من 
الخ�روج من المدين�ة, إال بأمر من 
المحكمة الشرعية وبكتاب رسمي 
الخاصة  للمرضى والح�االت  منها 
فقط. وقال القي�ادي في كتلة بدر 
النيابي�ة عب�د ال�رزاق محيبس، إن 
»قوات الحش�د الش�عبي واالجهزة 
االمنية ستتجه إلى تحرير محافظة 
االنب�ار بع�د صالح الدين مباش�رة 
من أجل انهاء تواجد عناصر داعش 
في ه�ذه المنطقة قبل التوجه إلى 

محافظة نينوى«.
واوض�ح محيب�س أن »الجولة 
الثاني�ة الت�ي ستش�مل محافظ�ة 
االنب�ار على اعتبار انه�ا عانت من 
ه�ذه المجامي�ع االرهابي�ة طلية 
إل�ى  الماضي�ة«، الفت�ا  الس�نوات 
أن »للقادة العس�كريين حس�ابات 

فني�ة ورؤي�ة تختلف ع�ن الجميع 
في اختيار المحافظات التي س�يتم 

تحريرها من عناصر داعش«.
وأش�ار القيادي في منظمة بدر 
إلى أن »لكل معركة سيناريوهاتها 
الخاصة بها وبالتالي طبيعة ارض 
االنبار تختلف عن محافظة صالح 
»نهاي�ة  أن  إل�ى  مش�يرا  الدي�ن«، 
تنظيمات عناصر داعش في االنبار 
وص�الح الدي�ن ونين�وى أصبحت 

قريبة وخالل اسابيع فقط«.
وبحسب مصادر سياسية, فان 
»وفدا من ش�يوخ عشائر محافظة 

الماضي  التق�ى االس�بوع  االنب�ار 
برئيس منظمة بدر هادي العامري 
ف�ي محافظة ص�الح الدين وطلب 
من�ه ارس�ال قطع�ات من الحش�د 
الشعبي الى المحافظة الستعادتها 

من )داعش(«.
»الوف�د  إن  المص�ادر،  وقال�ت 
الذي يضم عددا من شيوخ العشائر 
البارزين في االنبار التقى العامري 
في صالح الدين وطلب منه بش�كل 
رسمي دخول قوات الحشد الشعبي 
الى االنبار لمساندة القوات االمنية 
وابن�اء العش�ائر في قت�ال تنظيم 

داعش«, مبين�ة ان »العامري ابدى 
موافقته على طلب الوفد«.

خال�د  الدف�اع  وزي�ر  ووص�ل 
العبيدي امس ال�ى مدينة الرمادي 
مرك�ز محافظ�ة االنب�ار لالطالع 
عل�ى العمليات الجاري�ة هناك ضد 

تنظيم داعش االرهابي.
لعملي�ة  التحضي�رات  وم�ع 
االنب�ار,  ف�ي  مرتقب�ة  عس�كرية 
من�ع  تنظي�م »داع�ش« االرهابي, 
المدنيي�ن من أهال�ي الفلوجة، من 
الخروج منها إال بأمر من المحكمة 
الش�رعية وبكت�اب رس�مي منه�ا 

للمرض�ى والحاالت الخاصة فقط, 
وف�ق مص�در ف�ي قي�ادة عمليات 

االنبار.
ويمن�ع »داع�ش« المدنيين من 
مغ�ادرة الفلوج�ة متجهي�ن ال�ى 
المحافظ�ات األخ�رى ف�ي ه�دف 
دروع�اً  األهال�ي  لجع�ل  واض�ح 
بش�رية لعناصر التنظي�م في حال 
ش�نت القوات األمنية هجوماً على 

الفلوجة خالل األيام المقبلة.
وع�ن اخر التط�ورات الميدانية 
بالرمادي, حاصرت الفرقة الذهبية 
ارهابي�ي  المحلي�ة  والش�رطة 

عصاب�ات داع�ش، داخ�ل منطق�ه 
االندل�س، والح�وز، والمس�تودع، 
وه�ي تعم�ل عل�ى انه�اء تواج�د 

االرهابيين وسط المدينة.
من جانبه, كش�ف الش�يخ عبد 
الكري�م خمي�س اب�و ريش�ة, احد 
ش�يوخ االنب�ار, ف�ي تعلي�ق عل�ى 
التواص�ل  موق�ع  ف�ي  صفحت�ه 
االجتماعي )فيسبوك(, عن وصول 
250 صاروخ خارق للدروع موجه 
باالش�عه الحراري�ه ض�د االهداف 

الثابته والمتحركة.
ان  ال�ى  ريش�ه  اب�و  ولف�ت 

عل�ى  توزيعه�ا  ت�م  »الصواري�خ 
كافه الس�واتر والنقاط في مدينه 
الرمادي من اجل التصدي للسيارات 

المفخخة«.
وكان�ت الرم�ادي ق�د تعرضت 
لسلس�ة من الهجم�ات االنتحاري 
والمس�لحة ت�كاد تك�ون االعن�ف 
م�ن قب�ل التنظيم منذ العاش�ر من 
حزي�ران الماض�ي، لك�ن الق�وات 
االمني�ة ومقاتلو العش�ائر تمكنوا 

من احباطها.
وأطلق�ت قيادة عملي�ات بغداد 
قب�ل ايام عمليات باس�م »الش�هيد 
الس�وداني«  نج�م  الرك�ن  الل�واء 
في ش�رق وغرب مدين�ة الرمادي 
بالتزامن مع عمليات لبيك يارسول 
الل�ه ف�ي محافظ�ة ص�الح الدين، 
اعلنت فيه�ا عن تحرير مناطق في 
بل�دة الكرمة م�ن س�يطرة تنظيم 
داعش. وقالت قيادة عمليات بغداد, 
في بيان صحفي، إن »قوات القيادة 
قتلت خالل تنفيذها عملية الشهيد 
نجم السوداني من قتل 15 ارهابيا 

شرقي الكرمة في الفلوجة«.
وأضافت أنها »تمكنت أيضا من 
تفكيك ومعالجة 77 عبوة ناس�فة 
ومعالجة 20 منزال مفخخا وتدمير 
عجلتين تحمالن احادية، فضال عن 
التص�دي لعجلتي�ن مفخخين قبل 
وصولهما إلى القطعات العسكرية 
في الحافة األمامية لمنطقة شرقي 

الكرمة غرب بغداد«.
يذكر أن تنظيم داعش يس�يطر 
عل�ى أهم وأب�رز مدن األنب�ار منذ 
عام تقريباً على األحداث والمعارك 
والمواجه�ات بين الق�وات األمنية 
والعش�ائرية وم�ن أب�رز المناطق 
التي ه�ي تح�ت س�يطرة التنظيم 
ه�ي الفلوج�ة والقائ�م الحدودية 
بين العراق وس�ورية وهيت وراوة 
ونواح أخ�رى منها كرمة الفلوجة 

القريبة من حدود العاصمة بغداد.

االنــبـار عـلـى اعـتـاب الـتـطـهـيـر
صواريخ متطورة تصل الرمادي.. والعصابات تمنع خروج المدنيين من الفلوجة

        المستقبل العراقي / فرح حمادي 

عرض تنظي�م »داعش« اثار س�رقها 
م�ن الع�راق وس�وريا للبيع عب�ر موقع 
الكتروني, وفيما باتت هذه التجارة تدر 
ارباح�اً طائل�ة للتنظي�م االرهابي تقدر 
بماليي�ن الدوالرات, كش�فت تقارير عن 
وصول كمي�ات كبيرة من االثار المهربة 
ال�ى الوالي�ات المتح�دة االمريكي�ة في 

االونة االخيرة.
وسرق تنظيم »داعش« كميات كبيرة 
من االث�ار العراقي�ة بعد س�يطرته على 
مدين�ة الموصل ف�ي حزي�ران الماضي, 
كما اقدم عل�ى تدمير العديد من المواقع 
االثرية التي تمثل تاريخ وحضارة العراق, 

وهذا ما خلق ردة فعل محلية ودولية.

وذكرت صحيفة بريطانية، ان تنظيم 
داع�ش االرهاب�ي ع�رض آثار اس�تولى 
عليه�ا ف�ي العراق وس�وريا للبي�ع عبر 

موقع »إي باي« اإللكتروني.
العراقي« ان  وس�بق ل��«المس�تقبل 
كش�فت في تقرير لها, عن تهافت تركيا 
وإسرائيل وأمراء الخليج على شراء االثار 
العراقي�ة ضمن مخطط ض�رب حضارة 

وتاريخ العراق.
ودع�ا وزير الس�ياحة واآلث�ار عادل 
ال�ذي  العس�كري  التحال�ف  الشرش�اب 
تق�وده الواليات المتحدة إلى اس�تخدام 
الق�وة الجوي�ة لحماية اآلثار ف�ي البالد 
من عناصر تنظيم »داعش«، الذين قاموا 
بنه�ب وتدمي�ر بعض من أعظ�م الكنوز 

األثرية في العالم.

إن  البريطاني�ة,  الصحيف�ة  وقال�ت 
»حلي وقطعا معدنية وخزفية اس�تولى 
عليه�ا ارهابيو التنظي�م وجدت طريقها 
إلى مش�ترين في الخلي�ج عبر عصابات 
إجرامية«، موضحة أن »عملية البيع تتم 

غالبا من خالل مواقع إليكترونية«.
وأش�ارت إل�ى أن التجارة ف�ي اآلثار 
لتنظي�م  كبي�رة  أرباح�ا  ت�در  أضح�ت 
داع�ش، إذ يعتقد أنه جن�ى منها ماليين 

الدوالرات.
ولفت�ت الصحيفة الى إن خمس�ة من 
س�تة مواقع أثري�ة على قائم�ة منظمة 
األم�م المتحدة للتربي�ة والعلم والثقافة 
»اليونيس�كو« للتراث في س�وريا نهبها 

ارهابيو التنظيم.
وبحس�ب التقري�ر، فإن كمي�ة اآلثار 

التي باتت مطروحة للبيع بعد االستيالء 
عليها في سوريا والعراق قد تسببت في 
انخفاض أس�عار بعض قطاعات س�وق 

اآلثار.
وأض�اف أن بيانات من هيئة الكمارك 
األمريكي�ة تظهر أن اآلثار التي تصل إلى 
الوالي�ات المتح�دة من العراق وس�وريا 
تضاعفت ف�ي الفترة بي�ن عامي 2011 

و2013.
ونقل�ت الصحيفة عن متحدث باس�م 
موقع »إي باي« قوله إنهم »رفعوا بعض 
المواد المعروضة للبيع على الموقع بناء 

على توصية من السلطات أألمريكية«.
وكان العراق قد انتقد تباطؤ المجتمع 
الدول�ي حي�ال جرائ�م »داع�ش«، مبينا 
أنه ش�جع التنظي�م اإلرهابي على تدمير 

وس�رقة مدين�ة الحضر االثري�ة، وفيما 
أش�ار الى أن الحضر مسجلة على التراث 

العالمي منذ ثمانينات القرن الماضي.
واآلث�ار  الس�ياحة  وزارة  وأعرب�ت 
ع�ن قلقها ازاء االنب�اء التي تلقتها حول 
تهري�ب مخطوطات ن�ادرة من الموصل 

الى تركيا.
عناص�ر  ان  ال�ى  المص�ادر  وتش�ير 
تنظي�م داعش اإلرهابي س�هلوا عمليات 
تهري�ب عدد من المخطوط�ات العراقية 
الن�ادرة ومنه�ا مصحف ن�ادر يعود الى 
اواخر العهد العباسي الى داخل االراضي 

التركية.
واآلث�ار  الس�ياحة  لجن�ة  وطالب�ت 
النيابية المجتمع الدولي واألمم المتحدة 
واليونس�كو اعتب�ار جريم�ة داعش في 

الموصل جريمة ضد التراث العالمي.
 ودع�ا رئي�س اللجنة محمد ش�ريف 
المالك�ي التخ�اذ وقف�ة جادة س�ريعة 
لحماي�ة االث�ار العراقي�ة م�ن التهري�ب 
واالتج�ار به�ا بالطرق غير المش�روعة 

واسترداد القطع المسروقة منها,
واعتب�ر المالكي تدمي�ر اثار الموصل 
نكس�ة للش�عب العراقي بكافة طوائفه 
الخانعي�ن  جبي�ن  ف�ي  ع�ار  ووصم�ة 
والراضخين لالرهاب، معرباً عن تخوف 
اللجن����ة م�ن ان يك�ون ماحص�ل في 
الموصل لتغطية تهريب وس�رقة ونهب 
االث�ار الموج�ودة وذل�ك مايخالف قرار 
مجل�س االمن الدول�ي 2199 الرامي الى 
تجفيف الموارد المالية لداعش من خالل 

تهريب االثار.

»داعش« يبيع آثار العراق عىل االنرتنيت.. وأغلب زبائنه من اخلليج
                                                                         تأكيدًا لمعلومات

»                           « تروي ما حيصل يف املوصل قبيل انطالق عملية التحرير
       المستقبل العراقي/ عادل الالمي

ف�ي ظ�ل االنتص�ارات المتتالية الت�ي حققها 
الجيش العراقي والقوات األمنية والحشد الشعبي 
عل�ى األرض، تواترت معلومات عن قرب انطالق 
عملية كبرى لتحرير محافظة نينوى من سيطرة 
التنظي�م اإلرهابي ال�ذي عاث ف�ي الموصل قتالً 

وذبحاً وتدميراً.
وبالتزام�ن م�ع العملي�ة األمنّي�ة، انتش�رت 
ف�ي اليومي�ن الماضيي�ن عل�ى مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي ع�دة ص�ور لمدينة الموص�ل مركز 
محافظ�ة نين�وى والخاضع�ة لس�يطرة تنظيم 
»داعش« منذ الصيف الماضي، تبّين حجم الخوف  

في تفوس قادة التنظيم.
وأظه�رت الصور األس�واق والش�وارع ألحد 
اب�رز معاقل تنظي�م داعش وه�ي خالي�ة تماماً 
م�ن الماّرة.وبّين�ت الص�ور، التي حصل�ت عليها 
»المس�تقبل العراق�ي« األحياء الس�كنية وس�ط 
مدينة الموصل ومنها حي الزهور وسوق صاغة 
الذهب ومنطقة الغابات وملعب جامعة الموصل، 

من دون اي تواجد لعناصر »داعش«.
وبدت شوارع الموصل، بحسب الصور، خالية 

تماما من اي تواجد لمسلحي التنظيم.
وقال سكان محليون في اتصال مع »المستقبل 
وتقاطعاته�ا  المدين�ة  »ش�وارع  إن  العراق�ي« 
ومداخلها الرئيس�ة بدت ش�به خالية من عناصر 

عصابات داعش اإلرهابية«. وأوضح أحد السكان 
المحليي�ن، رفض اإلش�ارة إلى اس�مه، أن »أغلب 
ق�ادة داعش وعناص�ره الس�يما األجانب منهم 
انسحبوا من شوارع المدينة والمباني التي كانوا 
يتخذونه�ا مقرات له�م منذ الجمع�ة بعد تحرير 
ناحي�ة زمار و أجزاء واس�عة من قضاء س�نجار 
وتقدم ق�وات التحرير صوب مدينة الموصل ولم 
يتبق منه�م إال بعض من ت�ورط باالنضمام لهذا 

التنظيم اإلرهابي من سكان المدينة«. 
وأش�ار في حديث ل�«المستقبل العراقي« إلى 
أن »المعلوم�ات التي بدأت تت�داول داخل المدينة 

تؤكد بأنهم فروا إلى الجانب السوري«. 
وأض�اف الس�كان أن »المدين�ة تعي�ش اليوم 

حالة من الترقب والقل�ق في ظل تصاعد وتطور 
األح�داث الت�ي تعيش�ها المحافظة من�ذ يومين, 
واألنب�اء الت�ي تؤكد ق�رب موعد انط�الق عملية 

تحرير الموصل«.
وأكد أن »س�كان الموصل بدأو بش�راء المواد 
الغذائي�ة المهم�ة لتخزينه�ا خوف�ا م�ن أزم�ة 
اقتصادي�ة قد تمر به�ا المدينة إن انطلقت عملية 
التحري�ر«. وقد تمكنت الق�وات األمنية وفصائل 
الحشد الشعبي من السيطرة على أكثر من تسعين 
بالمئة من محافظة صالح الدين والتقدم مستمر 
نحو باقي األراض�ي  للقضاء على عناصر تنظيم 

داعش ومالحقتهم في كل مكان.
واك�د مصدر امني ف�ي حديث ل�«المس�تقبل 

العراقي« ان »القوات احكمت الطوق على عناصر 
التنظيم من جميع المحاور وسيتم القضاء عليه 

في اسرع وقت«.
واكد المصدر ان »أغلب العش�ائر متعاونة مع 
الق�وات األمنية لدح�ر اإلرهاب«، مش�يراً إلى أن 
»عشائر الجبور في قدمت للقوات األمنية أسماء 
) 150 ( م�ن الدواع�ش المتورطي�ن في عمليات 

إرهابية«.
وكان تحالف نينوى الوطني قد اعلن في وقت 
س�ابق، عن تع�اون عش�ائر الجحي�ش والجبور 
وش�مر في نينوى مع الحكومة والقوات األمنية 
والحش�د الش�عبي لدح�ر الدواع�ش ف�ي مدينة 

الموصل.

قادة اإلرهاب األجانب يهربون.. والشبان بانتظار الجيش لالنضمام إلى المعركة
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العملية العسكرية األولى من نوعها منذ 
الح�رب األخيرة التي خاضته�ا الرياض ضد 
الحوثيين عام 2009، ُنّظمت بمشاركة قوات 
عسكرية برية تابعة للجيش اليمني، إضافة 
إل�ى كتائب من »اللج�ان الش�عبية« التابعة 
للجماعة، وس�ط تجمهر حاشد، استخدمت 
فيها دباب�ات وقاذفات صواري�خ ومنصات 
كاتيوش�ا ومضادات الطائ�رات، إضافًة إلى 
البري�ة  اس�تعراضات للكتائ�ب العس�كرية 
المدربة.المناورة الضخمة يمكن تفس�يرها 
مبدئي�اً ف�ي ضوء توج�ه »أنصار الل�ه« إلى 
»مخاطبة« السعودية التي تدعم قوى داخلية 
وترعاه�ا، بص�ورٍة مباش�رة، بعدما أدركت 
»الجماع�ة« أن الحوار والتفاوض الداخليين 
ل�م يعودا مجديين في ظّل إصرار تلك القوى 
عل�ى المراوغ�ة والتملص م�ن أي اتفاقات 
وتس�ويات تخرج م�ن الوصاية الس�عودية 
األميركية على اليمن، كما جرى مع اتفاقات 

سابقة، أبرزها »السلم والشراكة«.
صّعدت الجماعة في تعاطيها مع الجارة 
التي لم تتوقف في اآلونة األخيرة عن التلويح 
بتدخٍل عس�كري في اليمن، حاولت أن تدفع 
باتجاه�ه عب�ر مجل�س األمن ال�ذي رفض 
مش�روع مجلس التعاون الخليجي المطالب 

بقرار التدخل تحت الفصل السابع.
تمكن�ت الجماع�ة م�ن توجي�ه رس�ائل 
عدة ل�م تخرج عّم�ا أكدته م�راراً منذ أيلول 
الماض�ي، تاريخ س�يطرتها عل�ى العاصمة 
صنع�اء، ومفاده�ا أن الجماع�ة تمل�ك قوة 
عس�كرية تتيح له�ا أن ترد عل�ى التهديدات 
الس�عودية خصوص�اً والخارجي�ة عموماً، 
و«بأنن�ا بتن�ا أم�ام يمن جدي�د كلّي�اً«، وأن 
الجماعة الت�ي خرجت من صعدة للتمدد في 

مختل�ف المحافظ�ات، ال ت�زال رابضة على 
الحدود لتنّبه م�ن وراء الحدود لعدم اختبار 

قوتها.
وش�ارك في المناورة العسكرية الجيش 
و»اللجان الشعبية« في زّي عسكري رسمي 
موح�د، اتخ�ذت م�ن منطق�ة وادي آل أب�و 
جب�ارة في صع�دة ميداناً له�ا، وهو المكان 
ال�ذي كان يس�يطر علي�ه التكفيري�ون قبل 
حرب كتاف )شمال( التي انتهت بهزيمتهم، 
بحس�ب الجماع�ة، كذلك يعتب�ر أكثر نقطة 

حدودية استراتيجية مع السعودية.
عض�و اللجن�ة الثوري�ة العلي�ا )التابعة 
للجماعة( في صنع�اء، محمد المقالح، علّق 
عل�ى المن�اورة بأنها رس�الة إل�ى الخارج، 
وخصوصاً السعودية، لتقول لها إن اليمن لم 
يعد اليمن الماضي، وإنه أصبح يمتلك قراره 
المس�تقل. ولف�ت المقال�ح إلى أن الش�عب 
اليمني والجيش جاهزان للدفاع عن البلد في 
مقابل التهديدات الخارجية، وأضاف بالقول 
»يجب أن يفهم الخارج أن اليمن لم يعد طفالً 

قاصراً كما كان يجري التعاطي معه«.
إعالم�ي  بت�داول  المن�اورة  وحظي�ت 
وسياس�ي واس�ع يوم أمس، فيم�ا لم يعلن 
عنه�ا كمن�اورة رس�مية، رغ�م مش�اركة 
الجي�ش فيها، وعل�ى الرغم م�ن أن »أنصار 
الل�ه« لم تصّرح بأي ش�يء حولها، غير أنها 
حضرت على طاول�ة مؤتمر وزراء خارجية 
الخليج الذي ُعقد في الرياض التي قللت من 
تأثيرها، حيث علّق وزير الخارجية القطري 
خالد العطي�ة، في ردٍّ على س�ؤال صحافي، 
»نحن غير قلقون كثيراً بش�أنها«، مؤكداً أن 
دول الخلي�ج »لديها إمكاني�ة كافية لصّد أي 

خطر قد يمّس أي دولة من دول الخليج«.

ف�ي المقاب�ل، ج�دد المقال�ح التش�ديد 
عل�ى أن »الث�ورة جاءت إلس�قاط الوصاية 
الخارجي�ة ولقط�ع الطري�ق أم�ام تدخالت 
الخ�ارج«، معتب�راً الدعوة إلى عق�د مؤتمر 
الري�اض »محاول�ة لفرض خي�ارات معينة 
ولكس�ر فك�رة الث�ورة تمام�اً«، بواس�طة 
الالزمة نفس�ها، »الزمة المبادرة الخليجية 
التي كانت تق�ول لليمنيين صراح�ًة إنهم ال 
يس�تطيعون اتخ�اذ قرارهم بأنفس�هم وال 
يستطيعون تشكيل مؤسساتهم اال بوصاية 
خارجي�ة«. وأض�اف المقال�ح: »ال يمكن أن 

ينجح ح�وار م�ن دون أنصار الل�ه والقوى 
الثورية الوطنية«.

وفي ه�ذا الوق�ت، دع�ا اجتم�اع وزراء 
الخارجية الخليجيي�ن، يوم أمس، الحوثيين 
إلى المش�اركة ف�ي الحوار اليمن�ي المزمع 
عقده ف�ي الرياض قريباً، مع التش�ديد على 
أن مؤتم�ر الح�وار س�يكون تحت »س�قف 
القطري  الخارجي�ة  الش�رعية«.وقال وزير 
إن الدع�وة الى المؤتمر اليمن�ي هي »دعوة 
للجمي�ع«، موضح�اً ان »الحوثيين معنيون 
به�ذه الدع�وة... فه�م مكّون م�ن مكّونات 

الشعب اليمني«. وأضاف أن »مسألة قبولهم 
)الدعوة( هي ش�أن حوثي يع�ود لهم«. من 
جهت�ه، علّ�ق المقال�ح على دع�وة الرياض 
الجماعة إلى المشاركة في الحوار المذكور، 
قائالً: »باعتقادي أن الهدف منها هو جّرهم 
إل�ى الدخ�ول في جوق�ة القوى السياس�ية 

الخاضعة للوصاية الخارجية«.
م�ن جه�ٍة أخ�رى، وف�ي مض�ّي دول�ي 
لتضييق الخناق على اليمن بذريعة »سيطرة 
أنص�ار الله عل�ى الحكم في صنع�اء«، أعلن 
مكت�ب البنك الدولي في اليم�ن أن البنك قرر 

يوم أمس »تعليق تمويل مشاريعه التنموية 
ف�ي اليم�ن حت�ى إش�عار آخر، م�ع تصاعد 
االضطرابات األمنية والسياسية في البالد«. 
وفي سياق السعي اإلقليمي والدولي لتأكيد 
الش�رعية له�ادي، التق�ى األخي�ر الس�فير 
التركي فضلي تشورمان في عدن يوم أمس. 
وقالت مصادر حضرت اللقاء إن المسؤولين 
»بحثا تداعي�ات األحداث ف�ي اليمن«، وذلك 
بعدم�ا كانت أنقرة قد أغلقت س�فارتها في 
صنعاء بعد تس�لم »أنصار الله« السلطة في 

العاصمة.

     بغداد / المستقبل العراقي

احلوثيون يوجهون رسالة إىل السعودية باستعراض عسكري: نحن هنا
قبل أن يخرج اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون 

الخليجي بدعوة إليها للمشاركة في مؤتمر الحوار اليمني 

المزمع عقده في الرياض قريبا، كانت جماعة »أنصار الله« 

تنفذ مناورة عسكرية في محافظة صعدة، شمالي اليمن، 

على الحدود مع السعودية

    بغداد/ المستقبل العراقي

بدأت صحف غربية تروج لقطع التعاون 
العس�كري مع الرياض، بعد إق�دام ألمانيا 
والس�ويد عل�ى مواقف مش�ابهة، بدعوى 
انتهاك المملكة حقوق اإلنسان وسياستها 
في كم االفواه عبر أحكام قضائية قاس�ية 

في المحاكم السعودية.
ودع�ا الكات�ب في صحيف�ة “بلومبرج 
بيرشيدس�كي،  ليوني�د  األميركي�ة  في�و” 
بريطاني�ا إل�ى الس�ير عل�ى درب ألماني�ا 
التع�اون  بقط�ع  يتعل�ق  فيم�ا  والس�ويد 
العس�كري بينهم�ا وبي�ن الري�اض، عل�ى 
اث�ر انتهاك المملكة حقوق اإلنس�ان وفقا 
لم�ا صرحت ب�ه الدولتان.وقال الكاتب في 
مقال�ه بالصحيفة تح�ت عن�وان “أوروبا 
تقف بوج�ه الس�عودية”، إنه عل�ى الرغم 
م�ن أن الواليات المتح�دة األميركية كانت 
دائًم�ا م�ا ُتنتَق�د لضعفه�ا وع�دم وجود 
مب�ادئ ثابت�ة فيم�ا يتعل�ق بتعامله�ا مع 
السياس�ة الخارجي�ة، مستش�هدًة بتبن�ي 
الق�ارة العج�وز موقًف�ا ليًن�ا ف�ي قضايا 
اإلرهاب واالعتداءات الروس�ية، فإن عدًدا 
م�ن دول االتح�اد األوروبي أثبت�ت بالدليل 
القاط�ع وقوفها م�ع الحق�وق والحريات 
على حس�اب مصالحها االقتصادية.وأشار 
الكاتب إل�ى أن الدليل عل�ى ذلك موقف كل 
م�ن ألمانيا والس�ويد: األولى بع�دم إكمال 
صفق�ة الدبابات، والثانية بفس�خ اتفاقية 

التعاون العسكري مع السعودية.

بعد أملانيا والسويد.. 
ضغط عىل بريطانيا لقطع 

العالقات مع السعودية
    بغداد/ المستقبل العراقي

قدمت الوالي�ات المتحدة األميركية 
الس�ورية  للميليش�يات  جدي�داً  دعم�اً 

المسلحة التي تقاتل ضد نظام الرئيس 
السوري بش�ار األسد بقيمة 70 مليون 

دوالر.
وقال�ت وزارة الخارجية األمريكية 

)وصف�ت  المس�اعدات  إن  بي�ان  ف�ي 
لمس�اندة  س�تذهب  الفتاك�ة(  بغي�ر 
المعارض�ة  م�ن  منتق�اة”  “وح�دات 
.وتأت�ي  األمن�ي  الس�ورية والتدري�ب 

ه�ذه المس�اعدات ف�ي وق�ت يس�تعد 
في�ه الجيش األمريكي بش�كل منفصل 
لتدري�ب وتجهيز مس�لحين س�وريين 

بحجة مقاتلة داعش في سوريا.

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت لجن�ة التحقي�ق بس�قوط 
الموص�ل أن 85 س�اعة ه�ي الحصيلة 
األولي�ة للتحقيق�ات الت�ي ج�رت م�ع 
50 ش�خصية أمني�ة وحكومي�ة عل�ى 
الماضيي�ن.وكان  الش�هرين  م�دار 
آخ�ر الذي�ن ت�م التحقي�ق معه�م ه�و 
أثي�ل النجيف�ي، محافظ نين�وى، الذي 
استغرق اس�تجوابه أكثر من 7 ساعات 
متواصل�ة، وال�ذي قال رئي�س الوزراء 
الس�ابق نوري المالكي وقائد الشرطة 
االتحادي�ة بأنهما كانا الس�بب الرئيس 
في سقوط مدينة الموصل في حزيران 
الماضي بي�د عناص�ر داعش.يأتي هذا 
ف�ي الوق�ت الذي س�تقدم في�ه اللجنة 
التحقيقي�ة تقري�راً أولي�اً إلى رئاس�ة 
مجل�س الن�واب متضمناً طلب�اً بتمديد 
عمله�ا لش�هرين أو ش�هر الس�تدعاء 
40 مس�ؤوالً آخرين. وكشف النجيفي 
ع�ن إجابت�ه على جمي�ع أس�ئلة لجنة 
التحقي�ق البرلمانية الخاصة بس�قوط 
مدينة الموصل، مؤكداً أن االس�تضافة 
كان�ت “فرص�ة” لتوضي�ح الكثير من 
المعلومات والحقائق، مش�يراً الى إلى 
أن بعض أعض�اء اللجنة “اعترض على 
بع�ض االس�ئلة” التي وجه�ت اليه من 

اللجنة.ويقول شاخة وان عبدالله نائب 
رئيس لجنة التحقيق بسقوط الموصل، 
األول�ي  “اللجن�ة س�تعد تقريره�ا  أن 
المتضم�ن طلب�اً بتمدي�د عمله�ا لمدة 
ش�هر أو ش�هرين وتقديمه إلى رئاسة 
مجلس الن�واب حتى تس�تطيع اللجنة 
اكمال جميع اس�تجواباتها وإجراءاتها 
النهائي  التحقيقي�ة وتقديم تقريره�ا 

بش�كل مهن�ي وموضوعي”.وأض�اف 
عبدالله، أن “هناك أش�خاصاً مهمين لم 
يتم حتى اآلن استدعاؤهم من قبل لجنة 
التحقي�ق البرلماني�ة لتدوي�ن أقوالهم 
واالس�تماع إلفاداته�م ح�ول تداعيات 
س�قوط نين�وى بي�د ه�ذه المجامي�ع 
أن  مبين�اً  القان�ون”،  ع�ن  الخارج�ة 
“عدد األش�خاص الذين تم استجوابهم 

على مدار الس�تين يوماً الماضية يصل 
إل�ى أكث�ر م�ن 50 ش�خصية حكومية 
وأمنية”.وص�وت مجلس النواب، في 8 
من كانون الثاني الماضي، على تشكيل 
لجنة للتحقيق بأس�باب سقوط مدينة 
الموصل بي�د تنظيم�ات )داعش( على 
أن تق�دم تقريرها النهائي للبرلمان في 

مدة شهرين”.

واشنطن تدعم اجلامعات املسلحة بـ »70« مليون دوالر

جلنة املوصل تستجوب النجيفي لـ »7« ساعات

    بغداد/ المستقبل العراقي

قال مدير مكتب التحقيقات االتحادي 
األميركي “أف ب�ي آي”، جيمس كومي 
إن تجني�د تنظي�م “داع�ش” وجماعات 
متش�ددة أخ�رى لمواطني�ن أميركيين، 
الس�يما من خالل االس�تخدام المتطور 
يمث�ل  االجتماع�ي  التواص�ل  لوس�ائل 
مصدر قلق كبير للمكتب الذي يجاهد مع 
التهديدات اإلرهابية التي تتطور.وأضاف 
كوم�ي، خالل جلس�ة اس�تماع عقدتها 
اللجن�ة الفرعية لإلعتمادات في مجلس 
الش�يوخ، أن “الدولة اإلسالمية -شأنها 
المتش�ددة األخرى-  ش�أن الجماع�ات 

دع�ت لش�ن هجم�ات فردية ف�ي دول 
غربية وش�جعت عل�ى وجه الخصوص 
تنفي�ذ هجمات على الجن�ود والعاملين 
ف�ي إنف�اذ القان�ون واالس�تخبارات”.

التنظي�م  جه�ود  إل�ى  كوم�ي  وأش�ار 
المتش�دد المس�تمرة لتجني�د أميركيين 
لالنضم�ام إليه في س�وريا والعراق، ثم 
إعادتهم إل�ى الواليات المتح�دة لتنفيذ 
أكث�ر م�ا  أن  إرهابية.واض�اف  أعم�ال 
يثي�ر القلق هو جه�ود “داعش” لتجنيد 
أميركيي�ن إل�ى التطرف الدين�ي وقدرة 
التنظي�م عل�ى الوصول له�ؤالء األفراد 
ع�ن طريق اإلنترنت ووس�ائل التواصل 
“ه�ذا  أن  ال�ى  مش�يراً  االجتماع�ي، 

يط�رح أمامن�ا تحدياً هائالً ه�و العثور 
على م�ن يتجاوب�ون مع تل�ك النداءات 
االس�تخبارات  مدي�ر  الجذابة.”وق�ال 
الوطني�ة األميركي�ة جيم�س كالبر إن 
نحو 180 أميركياً س�افروا إلى س�وريا 
لالنضم�ام إل�ى متش�ددين إس�الميين 
وإن نح�و 40 منهم ع�ادوا إلى الواليات 
المتحدة.وقال الس�ناتور الديموقراطي 
ديان فينشتاين، لكومي إن التهديد بشن 
هجم�ات منفردة يمكن الحد منه بس�ن 
تشريع أكثر صرامة بخصوص مبيعات 
األس�لحة النارية.  وفينشتاين معروف 
بمطالبته منذ زمن بتشديد القيود للحد 
من وفرة السالح في الواليات المتحدة.

»أف يب آي« قلقة من جتنيد »داعش« لألمريكيني

أزفت ساعة األردن واقترب مصيرها المحتوم من حافة 
الهاوي�ة، وأصبحت على وش�ك الوقوع ف�ي المحارق التي 
أضرمها الدواعش ف�ي مضاربها، خصوص�اً بعدما اكتوت 
بنيران الكساس�بة، وبعدما أعلنت حاضناته�ا القديمة عن 
اس�تعدادها الت�ام إليواء العائدين إل�ى األوكار التي خرجوا 

منها أول مرة.
أحيانا يتس�اءل المرء: ما الذي يمنع الدواعش من إقامة 
دولتهم هناك ؟، وما الذي يمنعهم من توس�يع رقعتهم في 
)الك�رك( و)معان(، والم�دن األخرى المهي�أة للدخول في 
نف�ق التنظيمات الظالمية ؟. ف�األرض األردنية باتت حبلى 
بالمفاجئات باعتبارها المالذ التوس�عي المرشح الستقبال 
كل أنواع الدواعش وخالياهم اإلجرامية. ثم أن كل مقومات 
البق�اء والنم�و واالنتش�ار متيس�رة ومتوف�رة للدواع�ش 
في األوس�اط المحيط�ة ب�األوكار األردني�ة، وال اعتراض 
للصهاين�ة على الدواع�ش. ألن الدواعش ليس�ت لديهم أي 

عداوات عقائدية مع إسرائيل.
مما ال ريب فيه أن األردنيين كانوا هم الحاضنة المثالية 
له�ذا التنظيم اإلرهابي، لكنهم لم يدركوا خطورتهم إال بعد 
انتش�ار مجازرهم في ش�رق األرض وغربها. كانت داعش 
مصمم�ة ومبرمج�ة لتأجي�ج ني�ران الفتن�ة الطائفية في 
س�وريا والعراق، بيد أن ذلك ال يمنعها اآلن من دق أسافينها 
ف�ي بيئته�ا الطائفية، التي اس�تمدت منها الدع�م والتأييد، 
وأمدتها بكل ما تريد. وبالتالي فأن الحكومة األردنية باتت 
مه�ددة بال�زوال واالنهي�ار أكثر من أي وق�ت مضى. األمر 
الذي اضطرها إلى اللجوء لتطبيق تجربة )الحشد الشعبي(، 
التي أثبتت نجاحها في التص�دي للدواعش المتواجدين في 
العراق. مع األخذ بنظر االعتبار البون الشاس�ع بين القوى 
الش�عبية العراقية الجبارة المعادية للدواعش، وبين القوى 
الش�عبية األردنية الضئيلة الت�ي ال تمتلك الدوافع الحقيقية 

للوقوف بوجه الدواعش.  
م�ن المتوقع أن تظه�ر داعش بكامل قوته�ا في المدن 
األردني�ة المؤي�دة لها، وس�تنضم إليها مدن أخرى تعش�ق 
داع�ش وتصف�ق لقادته�ا. وس�تبقى )عم�ان( وحيدة في 
عزلته�ا بيد الحكوم�ة، وبالتالي ف�أن تلك العزلة س�تكون 
مفروض�ة عليها بموجب برام�ج التقس�يم والتجزئة التي 
س�ارت عليها القوى الظالمية، وس�تعزز جهات محسوبة 
عل�ى أمريكا دعمها اإلعالمي لتنظيم داعش بعد عودته إلى 

األردن. 
ال ش�ك أن المعارك الداخلية س�تنتقل من سوريا لتصب 
حممها فوق رؤوس األردنيين، ثم تنتقل منها إلى العواصم 
العربية األخرى، وس�تغرق المنطقة برمته�ا في الفوضى 
المعبئ�ة داخ�ل س�راويل الفل�ول المنهزم�ة م�ن الش�ام. 
وس�يختلط الحابل بالنابل، ولن تقوم للعرب قائمة بعدها، 
وستخرج أمريكا وحيدة )منتصرة( من هذه الحرب. لكنها 
ل�ن تحقق أي انتصار لها ف�وق األرض العراقية التي أعلنت 
الح�رب عليها وعلى دواعش�ها. وهكذا جنت على نفس�ها 

دواعش.

ً

األردن ختتنق بدخان دواعشها
كاظم فنجان احلاممي

    بغداد/ المستقبل العراقي

ألمحت وكالة االستخبارات األمريكية، 
أمس السبت، بوجود تعاون بين الواليات 
المتح�دة وإيران في حربهم�ا ضد تنظيم 
“داع�ش” في الع�راق، فيم�ا أوضحت أن 
“تعزيز األهداف المشتركة” يمر بواسطة 
المتب�ادل  الش�ريك  العراقي�ة  الحكوم�ة 
لواش�نطن وطهران.وق�ال مدي�ر وكالة 
االس�تخبارات األمريكي�ة ج�ون برين�ان 
ف�ي حديث نقلت�ه صحيف�ة “الغارديان” 
البريطاني�ة، ردا عل�ى س�ؤال م�ن لجنة 
العالق�ات الخارجي�ة، مفاده، هل تنس�ق 
الواليات المتحدة بشكل رسمي ضرباتها 
الجوية ف�ي العراق مع الق�وات اإليرانية 

ووكالئها على األرض؟، فقال إن “تعاونا 
كهذا يم�ر بواس�طة الحكوم�ة العراقية 
المتبادل لواش�نطن وطهران”. الش�ريك 

وأض�اف برين�ان، أن “هن�اك ترتيب�ا في 
المصالح بيننا وبين إيران بش�كل واضح 
ح�ول ما فعل�ه داع�ش”، موضح�ا “إننا 
نعمل بش�كل وثيق مع الحكومة العراقية 
واإليراني�ون يعملون أيضا بش�كل وثيق 
م�ع الحكوم�ة العراقية، ول�ذا فإن بعض 
هذه الجهود تك�ون من خالل المحاورين 
العراقيين والذين يحاولون تعزيز أهدافنا 
المش�تركة ض�د تنظي�م داع�ش”.وكان 
مس�ؤولون أمريكيون كبار ق�د نفوا ذلك 
صراحة، حيث قال قائد القوات األمريكية 
في الشرق األوس�ط الجنرال لويد أوستن 

ف�ي تصري�ح س�ابق “انن�ا ال ننس�ق مع 
اإليرانيين”.وأك�د رئي�س أركان الجيوش 
 11( ف�ي  ديمبس�ي،  مارت�ن  األميركي�ة 
آذار 2015(، أن عناص�ر تنظي�م “داعش” 
ال يس�تطيعون اآلن التنق�ل بي�ن الع�راق 
وسوريا بحرية، عازياً سبب ذلك إلى قيام 
بالده بقطع ط�رق انتقال تل�ك العناصر، 
فيم�ا أع�رب ع�ن قلق�ه إزاء “نش�اطات 
ونفوذ” إيران في المنطقة.وكانت وزارة 
الخارجي�ة اإليراني�ة نفت، ف�ي )6 ايلول 
2014(، موافق�ة المرش�د األعل�ى عل�ي 
الخامنئ�ي على التعاون بين المس�ؤولين 
اإليرانيين واألميركيي�ن لمواجهة تنظيم 
“داعش” في العراق، مؤكدة أن تلك األنباء 

عارية عن الصحة.

االستخبارات األمريكية: العراق حمور التعاون بني واشنطن وطهران

ً



اعالنات5
www.almustakbalpaper.net

   العدد )925(  االحد  15  آذار  2015

مجلس القضاء االعىل
اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

البرصة االتحادية
محكمة بداءة املعقل

العدد : 64/ب/2015
التاريخ : 2015/3/12

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه )فيص�ل عبد 
محكم�ة  (اص�درت  ال�رزاق 
املرق�م  ق�راراه  املعق�ل  ب�داءة 
يف  وامل�ؤرخ  64/ب/2015 
م�ن  والص�ادر   2015/3/5
ه�ذه املحكم�ة وال�ذي يق�ي 
للمدعي�ة)  بتاديت�ك  بالزام�ك 
من�ال مصطف�ى عب�د الكريم( 
مبلغ قدره ثالثمائة وخمسون 
ملي�ون دينار ع�ن الدي�ن الذي 
بذمت�ك حكم�ا غيابي�ا معلق�ا 
ع�ىل النك�ول ع�ن اليم�ن عند 
لالع�راض  قاب�ال  االع�راض 
واالستئناف والتمييز وملجهولية 
محل اقامتك حسب رشح القائم 
بالتبليغ وتايي�د املجلس البلدي 
انتقال�ك اىل جهة مجهولة تقرر 
تبليغ�ك بصحيفت�ن محليت�ن  
يوميتن وعن�د عدم مبادرتك اىل 
الطع�ن امام املحكم�ة املذكورة 
الدرج�ة  الق�رار  سيكتس�ب 

القطعية .
القايض

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم م�ن 
الس�يد  )مهن�د هاش�م محم�د 
دي�ن( ال�ذي يطلب في�ه   تبديل 
اىل    ) )العيدان�ي  م�ن   اللق�ب 
)االس�دي( فمن لدي�ه اعراض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف 
الطلب وفق احكام املادة 21 من 
القانون االحوال املدنية رقم 65 

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

فقدان
فق�دت  مني هوية غرفة تجارة 
الب�رصة باس�م ) س�عيد حميد 
كيط�ان(  عىل من يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت مني  هوية غرفة تجارة 
الب�رصة باس�م ) حي�در حميد 
كيط�ان ( عىل من يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

البرصة االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف 

البرصة
العدد/418/بحث/2015

التاريخ: 2015/3/12 
اعالن

اىل املدع�ى عليه / حيدر عادل 
عبد القادر

اقامت املدعية )رجاء جاس�م 
حس�ن  ( الدع�وى  املرقم�ة 
ض�دك  /418/بح�ث/2015 
نطل�ب فيه�ا الحك�م بتايي�د 
حضان�ة الطفل�ة )ن�ور(  قد 
ال�وارد  ال�رشح  لوح�ظ م�ن 
م�ن املجل�س البل�دي ملنطقة 
االبل�ه الثانية ان�ك مرتحل اىل 
جهة مجهول�ة وغري معلومة  
علي�ه  تق�رر تبليغ�ك   اعالنا 
بصحيفتن   محليتن  يوميتن  
بالحضور امام هذه املحكمة 
صباح ي�وم 2015/3/26 اما 
مكت�ب الباح�ث االجتماع�ي 
وعن�د ع�دم حض�ورك او من 
يمثل�ك قانون�ا س�وف تجري 
املرافع�ة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق القانون.
 القايض
حيدر عاشور حيدر

محكم�ة االحوال الش�خصية يف 
البرصة

العدد / 1120/ش/2015
اعالن

اىل املدعى عليه / وس�ام فكتور 
اسكندر

اقام�ت املدعية )نش�وه طالب 
اعاله  املرقمة  (الدع�وى  محمد 
واملتضمن�ة تصدي�ق طالقكم�ا 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح مركز  رشطة حي الحسن 
وتايي�د املجلس البل�دي ملنطقة 
تبليغ�ك  تق�رر  الحس�ن  ح�ي 
بصحيفت�ن  يوميتن محليتن 
بموع�د املرافع�ة املواف�ق ي�وم 
ع�دم  حال�ة  ويف   2015/3/29
حضورك او ارس�ال م�ن ينوب 
عنك سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول.
القايض
شاكر محمود حمود

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف البرصة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية

يف البرصة
العدد/1081/ش/2015

التاريخ: 2015/3/3
اعالن

اىل / املدع�ى علي�ه )ضي�اء كاظ�م 
فلك(

ارساء  مطلقت�ك)  املدعي�ة  اقام�ت 
املش�ار  (الدع�وى  ط�رش  لفت�ه 
لعددها اعاله والتي تطلب فيه تاييد 
حضانته�ا البنته�ا من�ك الق�ارصة 
)فاطم�ة( مح�ل اقامت�ك وحس�ب 
رشح رئي�س املجلس البلدي ملنطقة 
ملرك�ز  املبل�غ  ورشح  االوىل  االبل�ه 
رشط�ة اله�ادي فق�د ق�ررت هذه 
املحكمة تبليغ�ك اعالنا بصحيفتن 
يوميت�ن محلي�ه للحض�ور امامها 
صباح ي�وم 2015/3/19 ويف حالة 
ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك وعدم ابداء اي معذره مرشوعه 
سوف تجري املرافعة بحقكم غيابا 

وعلنا وفق القانون.
القايض
غازي داود سلمان

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف البرصة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية

يف البرصة
العدد/453/ب/2015
التاريخ: 2015/3/10

اعالن
اىل / املدع�ى علي�ه /طال�ب جاب�ر 

كاطع
اقام�ت املدعي�ة )رغد عي�ى عبد(  
453/ب/2015  املرقم�ة  الدع�وى 
ض�دك تطل�ب فيه�ا الحك�م بتاييد 
حضان�ة وق�د لوح�ظ م�ن الرشح 
ال�وارد م�ن املجلس البل�دي ملنطقة 
جه�ة  اىل  مرتح�ل  ان�ك  العباس�ية 
مجهول�ة وغري معلوم�ة عليه تقرر  
تبليغك اعالن�ا بصحيفتن محليتن 
يوميت�ن    بالحض�ور ام�ام  ه�ذه 
املحكمة صباح ي�وم 2015/3/17 
ام�ام مكت�ب الباح�ث االجتماع�ي 
وعن�د ع�دم حضورك او م�ن يمثلك 
قانون�ا تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون.
القايض
غازي داود سلمان

اعالن
بن�اء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد  
)ناج�ي عبد الحلي�م عب�د الكريم(  
املستدعى عن ابنته القارص )نعيمه 
ناجي عبد الكريم( الذي يطلب   فيه 
تبديل )تبديل اس�مها( من )نعيمة(    
اىل )نادي�ن( فم�ن لدي�ه اع�راض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديري�ة يف الطلب وفق 
احكام املادة 21 من القانون االحوال 

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

اعالن
بن�اء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد  
)عدي ه�ادي مطرش( ال�ذي يطلب 
في�ه تبدي�ل اللق�ب من )عب�د الله( 
اىل )العيدان�ي( فمن لدي�ه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديري�ة يف الطلب وفق 
احكام املادة 21 من القانون االحوال 

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

اعالن
بن�اء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد  
)ان�ور خال�د س�ليم( ال�ذي يطل�ب 
في�ه تبديل اللقب م�ن )القييس( اىل 
)املكص�ويص( فمن لدي�ه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديري�ة يف الطلب وفق 
احكام املادة 21 من القانون االحوال 

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

اعالن
بن�اء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد  
)ولي�د خال�د س�ليم( ال�ذي يطل�ب 
في�ه تبديل اللقب م�ن )القييس( اىل 
)املكص�ويص( فمن لدي�ه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديري�ة يف الطلب وفق 
احكام املادة 21 من القانون االحوال 

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

فقدان
فق�دت  من�ي س�نوية الس�يارة 
ن�وع نيس�ان نافارا حم�ل قمارة 
س�ليمانية   )71170( واملرقم�ة 
وباس�م) درباز جالل رسول (عىل 
من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

فقدان
 فق�دت من�ي  اج�ازة )تجهي�ز 
النف�ط( الص�ادرة م�ن الرشك�ة 
العام�ة لتصني�ع الحب�وب ف�رع 
 )2668( االج�ازة  رق�م  الب�رصة 
الزهراء  التجاري اف�ران  واالس�م 
ابو الخصيب باسم) وسام كاظم 
محم�د (ع�ىل م�ن يعث�ر عليه�ا 

تسليمها اىل جهة االصدار.

فقدان
فق�دان  مني هوي�ة غرفة تجارة 
باس�م) احم�د محم�د عبيد( عىل 
من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

فقدان
فقدان من�ي هوية غرف�ة تجارة 
باس�م )حس�ن عيل ط�الل (عىل 
من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

فقدان
فقدان من�ي هوية غرف�ة تجارة 
باس�م) كريم  تايه الزم (عىل من 
يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جه�ة 

االصدار

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد  
)ع�ادل عبد العباس عب�ود( الذي 
يطلب فيه تبديل اللقب من )العيل( 
اىل )الحسيني( فمن لديه اعراض 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاه�ا ع�رشة اي�ام وبعكس�ه 
س�وف تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف 
الطلب وفق اح�كام املادة 21 من 
القان�ون االحوال املدني�ة رقم 65 

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد  
)لؤي جاس�م محمد( الذي يطلب 
فيه تبديل اس�م ابن�ه القارص من 
)عم�ر( اىل )عم�ار( فم�ن لدي�ه 
اع�راض مراجعة ه�ذه املديرية 
خ�الل م�دة اقصاها ع�رشة ايام 
ه�ذه  تنظ�ر  س�وف  وبعكس�ه 
املديري�ة يف الطل�ب وف�ق احكام 
امل�ادة 21 م�ن القان�ون االحوال 
 1972 لس�نة   65 رق�م  املدني�ة 

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد  
)احمد قاس�م حسن( الذي يطلب 
في�ه تبديل اللقب م�ن )العيل( اىل 
)الحس�يني( فمن لدي�ه اعراض 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاه�ا ع�رشة اي�ام وبعكس�ه 
س�وف تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف 
الطلب وفق اح�كام املادة 21 من 
القان�ون االحوال املدني�ة رقم 65 

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد  
)محمد قاسم حسن( الذي يطلب 
في�ه تبديل اللقب من )االعيل ( اىل 
)الحس�يني( فم�ن لديه اعراض 
مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة 
ايام وبعكس�ه  اقصاه�ا ع�رشة 
س�وف تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف 
الطلب وفق اح�كام املادة 21 من 
القان�ون االح�وال املدنية رقم 65 

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد  
)مرت�ى عب�د الق�ادر حس�ن( 
الذي يطل�ب فيه تبديل اللقب من 
)العيل( اىل )الحسيني( فمن لديه 
اع�راض مراجعة ه�ذه املديرية 
خ�الل م�دة اقصاها ع�رشة ايام 
ه�ذه  تنظ�ر  س�وف  وبعكس�ه 
املديري�ة يف الطل�ب وف�ق احكام 
امل�ادة 21 م�ن القان�ون االحوال 
 1972 لس�نة   65 رق�م  املدني�ة 

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

اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد  
)توفيق صادق حس�ن( الذي يطلب 
في�ه تبدي�ل اللق�ب من )الع�يل( اىل 
)الحس�يني( فم�ن لدي�ه اع�راض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
تنظر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وفق 
احكام املادة 21 من القانون االحوال 

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

اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد  
)محم�د س�عيد عبد الزه�رة محمد 
سعيد( الذي يطلب فيه تبديل اللقب 
من )املفري( اىل )املظفر( فمن لديه 
اعراض مراجعة هذه املديرية خالل 
م�دة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق اح�كام املادة 21 م�ن القانون 
االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 1972 

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

اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد  
)رج�اء زيد عب�د( ال�ذي يطلب فيه 
اىل  )ال�رايض(  م�ن  اللق�ب  تبدي�ل 
اع�راض  لدي�ه  فم�ن  )املوس�وي( 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
تنظر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وفق 
احكام املادة 21 من القانون االحوال 

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

اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد  
)س�جاد نوري صالح( ال�ذي يطلب 
في�ه تبديل اللق�ب م�ن )العامري( 
اىل )القطران�ي( فم�ن لديه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
تنظر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وفق 
احكام املادة 21 من القانون االحوال 

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

اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد  
)خل�ف حمي�د كاظم( ال�ذي يطلب 
في�ه تبدي�ل اللقب م�ن )بخيتاوي( 
اىل )االس�دي( فم�ن لدي�ه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
تنظر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وفق 
احكام املادة 21 من القانون االحوال 

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

اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد  
)عبد الكاظم عبد الجليل عبيد( الذي 
يطلب فيه تبديل اللقب من )السواد( 
اىل )ال جوي�ر( فم�ن لديه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
تنظر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وفق 
احكام املادة 21 من القانون االحوال 

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

اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد  
)محمد ن�وري صالح( ال�ذي يطلب 
في�ه اضاف�ة اللقب م�ن )العامري( 
اىل )القطران�ي( فم�ن لديه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
تنظر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وفق 
احكام املادة 21 من القانون االحوال 

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

اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد  
)س�امان حمزة عباس( الذي يطلب 
فيه تبديل االسم املجرد من )سامان( 
اىل )س�لمان( فم�ن لدي�ه اع�راض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
تنظر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وفق 
احكام املادة 21 من القانون االحوال 

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

فقدان
فقد  مني وص�ل قبض ايرادات 
 330019 املرق�م  الحكوم�ة 
والص�ادر م�ن بلدي�ة الب�رصة 
يف  ال�ف   600000 وبمبل�غ 
وباس�م)   2013/2/25
مصطف�ى خطاب عب�ود( عىل 
من يعثر عليه تس�ليمه اىل جهة 

االصدار 

فقدان 
فق�دت  من�ي هوي�ة املوظ�ف 
الص�دارة م�ن وزارة  الوزاري�ة 
النفط � رشكة توزيع املنتوجات 
النفطي�ة هيئة توزي�ع الجنوب 
املوظف) حم�زة عباس  باس�م 
عبي�د (ع�ىل م�ن  يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار
 

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم م�ن 
الس�يد  )صادق خض�ري خلف( 
ال�ذي يطلب في�ه اضافة اللقب 
من )الفراغ( اىل )الجوير( فمن 
لدي�ه اع�راض مراجع�ة هذه 
املديري�ة خ�الل م�دة اقصاه�ا 
ع�رشة اي�ام وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطلب 
م�ن   21 امل�ادة  اح�كام  وف�ق 
القانون االحوال املدنية رقم 65 

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

اعالن
قدم املدعي عبد امللك رعد هاشم 
طلبا يروم فيه تبديل اسمه من 
عبد امللك اىل مصطفى  فمن لديه 
الدع�وى مراجعة  اعراض عىل 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكسه سوف ينظر 
بالدعوى وف�ق احكام املادة 21 
من قانون االح�وال املدنية رقم 

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

فقدان
فق�دت هوية الطال�ب عبد الله 
عب�د الرحيم مدل�ول والصادرة 
من كلية املنصور الجامعة قسم 
واملعرفي�ة  املحاس�بية  العل�وم 
فمن يعث�ر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار .

اعالن
قدم املدعي عمر باس�م جاس�م  
طلبا يروم فيه تبديل اسمه من 
عمر اىل عيل  فمن لديه اعراض 
ع�ىل الدع�وى مراجع�ة ه�ذه 
املديري�ة خ�الل م�دة اقصاه�ا 
عرشة ايام وبعكسه سوف ينظر 
بالدعوى وف�ق احكام املادة 21 
من قانون االح�وال املدنية رقم 

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

اعالن
ق�دم املدع�ي عمر عيل حس�ن  
طلب�ا ي�روم في�ه تبديل اس�مه 
م�ن عم�ر اىل عامر  فم�ن لديه 
الدع�وى مراجعة  اعراض عىل 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكسه سوف ينظر 
بالدعوى وف�ق احكام املادة 21 
من قانون االح�وال املدنية رقم 

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

اعالن
قدم املدعي عم�ر صالح مهدي  
طلب�ا ي�روم في�ه تبديل اس�مه 
م�ن عمر اىل عص�ام  فمن لديه 
الدع�وى مراجعة  اعراض عىل 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكسه سوف ينظر 
بالدعوى وف�ق احكام املادة 21 
من قانون االح�وال املدنية رقم 

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

اعالن
قدم املدعي س�عد عبود حس�ن  
طلبا يروم في�ه تبديل لقبه من 
العجييل اىل العامري   فمن لديه 
الدع�وى مراجعة  اعراض عىل 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكسه سوف ينظر 
بالدعوى وف�ق احكام املادة 21 
من قانون االح�وال املدنية رقم 

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

رقم االخطار
2015/ 112

اعالن
من / محكمة قوى االمن الداخيل 

املنطقة الخامسة بالبرصة
اىل / املته�م اله�ارب  )الرشطي 
ن�زار طه ياس�ن(  املنس�وب اىل    
قيادة رشط�ة محافظة البرصة  
ملا كن�ت متهما وفق امل�ادة  5 / 
   2008 لس�نة    14 رق�م  ق.ع.د 
لغياب�ك ع�ن مق�ر عمل�ك م�ن 
تاري�خ 2008/5/13 ولحد االن 
وامل�ادة 37 / من ق.ع.د رقم 14 
لسنة 2008 لتس�ببك يف حصول 
االرضار يف العجلتن الحكوميتن 
املرقمتن )332( نوع مستوبييش 
صال�ون و )435( نوع الندكروز 

مونيكا 
  وبما ان محل اختفائك مجهول 
اقتى تبليغك به�ذا االعالن عىل 
ان تح�ر ام�ام محكم�ة قوى 
االمن الداخيل للمنطقة الخامسة 
بالب�رصة خالل مدة ثالثون يوما 
م�ن تاريخ تعليق ه�ذا االعالن يف 
محل اقامتك وتجيب عن التهمة 
املوجهة ضدك وعند عدم حضورك 
س�وف تجري محاكمت�ك غيابيا 
وتحج�ز اموالك املنقول�ة والغري 
املوظفن  املنقول�ة ويطلب م�ن 
العمومي�ن الق�اء القبض عليك 
اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب 
س�لطة حكومية وإلزام االهلين 
الذي�ن يعلمون بمح�ل اختفائك 
املختص�ة  الجه�ات  باخب�ار 
اس�تنادا للم�ادة 69 /اوال وثانيا 
وثالث�ا ورابعا م�ن قانون اصول 
املحاكمات الجزائية لقوى االمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ البرصة
رقم االضبارة: 177 / 2015 

التاريخ :2015/3/11
اىل املنف�ذ عليه/ محي الدين عبد 

اللطيف احمد
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية من   
بالتبلي�غ  القائ�م  رشح  خ�الل 
ومصادقة مختار منطقة حمدان   
انك مجهول محل االقامة وليس 
ل�ك موط�ن دائ�م او مؤق�ت او 
التبلي�غ  اج�راء  يمك�ن  مخت�ار 
 )27( للم�ادة  واس�تنادا  علي�ه 
من قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ 
البرصة    خالل خمسة عرش يوما 
تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة 
التنفيذي�ة بحضورك  املعام�الت 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش 
هذه املديرية باج�راءات التنفيذ 
الج�ري وفق القان�ون علما انك 
مدين بمبلغ )7000000( سبعة 
مالي�ن دينار اىل الدائ�ن / عادل 

طه عبد الرزاق.
 اوصاف املحرر

الب�رصة  ق�رار محكم�ة ب�داءة 
يف  /ب/2013   538 رق�م 

 2013/9/18
املنفذ العدل
ضاري صباح حسن

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ البرصة
رقم االضبارة: 177 / 2015 

التاريخ :2015/3/11
اىل املنف�ذ علي�ه/ خال�ده عب�د 

اللطيف احمد
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية من   
بالتبلي�غ  القائ�م  رشح  خ�الل 
منطق�ة  مخت�ار  ومصادق�ة 
حم�دان   ان�ك مجه�ول مح�ل 
االقام�ة وليس لك موط�ن دائم 
او مؤقت او مختار يمكن اجراء 
التبلي�غ علي�ه واس�تنادا للمادة 
)27( م�ن قان�ون التنفيذ تقرر 
يف  بالحض�ور  اعالن�ا  تبليغ�ك 
مديري�ة تنفيذ الب�رصة    خالل 
خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم 
الت�ايل للنرش ملب�ارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة 
ع�دم حض�ورك س�تبارش هذه 
التنفي�ذ  باج�راءات  املديري�ة 
الجري وفق القان�ون علما انك 
مدين بمبلغ )6500000( س�تة 
مالي�ن دينار وخمس�مائة  الف 
دين�ار اىل الدائن / عادل طه عبد 

الرزاق.
 اوصاف املحرر

ق�رار محكم�ة ب�داءة الب�رصة 
يف  /ب/2013   538 رق�م 

2013/9/18
املنفذ العدل
ضاري صباح حسن

فقدان
فق�دت مني الهوية الصادرة من 
كلية الربية اب�ن الهيثم جامعة 
بغداد بأس�م / حمد قاسم حمد 
احمد فمن يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار .

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف البرصة 

االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد:252/ب/2015

التاريخ:2015/3/5
اعالن

اىل املدع�ى عليه / احمد عبد الكريم 
عبد الرحمن  

اقام املدعي  )محمد عبد الكريم عبد 
الرحمن ( الدع�وى البدائية املرقمة 
وال�ذي  ض�دك  252/ب/2015 
يطلب في�ه تحويل ملكية الس�يارة 
املرقمة 3688 القادسية نوع تويوتا 
ك�روان مودي�ل 1981 ل�ون ابيض 
وبرتقايل ولتع�ذر تبليغك وملجهولية 
مح�ل اقامتك   تق�رر تبليغك اعالنا 
يوميت�ن  محليت�ن  بصحيفت�ن 
بالحضور امام هذه املحكمة صباح 
يوم املرافعة املواف�ق 2015/3/17 
وعن�د عدم حضورك  او ارس�ال من 
ينوب عنك  قانونا ستجري املرافعة 

بحقك  غيابا وعلنا وفق االصول.
القايض
محمد قاسم عبود

اعالن
قدم املدعي وقاص رعد هاشم  طلبا 
ي�روم فيه تبديل اس�مه من وقاص 
اىل حس�ن فم�ن لديه اع�راض عىل 
الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل 
م�دة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف ينظر بالدع�وى وفق احكام 
املادة 21 م�ن قانون االحوال املدنية 

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

اعالن
ق�دم املدعي ابوبكر نعم�ه عبد الله  
طلب�ا ي�روم في�ه تبديل اس�مه من 
ابوبكر اىل احمد  فمن لديه اعراض 
عىل الدع�وى مراجعة هذه املديرية 
خ�الل م�دة اقصاه�ا ع�رشة اي�ام 
وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق 
اح�كام املادة 21 من قانون االحوال 
املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل .
اللواء
تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام / وكالة

اعالن
قدم املدعي هاش�م جاس�م حس�ن  
طلب�ا ي�روم في�ه اضاف�ة لقب من 
لدي�ه  فم�ن  الزبي�دي   اىل  الف�راغ 
اعراض عىل الدعوى مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه سوف ينظر بالدعوى 
وف�ق احكام امل�ادة 21 م�ن قانون 
االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 

املعدل .
اللواء
تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام / وكالة

دائرة كاتب عدل الكاظمية
العدد 5960 

نرش انذار
اىل السيد عيل حس�ن احمد عنوانه 
االعظمي�ة م 314 ز 15 د 3 بالنظ�ر 
ملجهولية اقامتك وحسب رشح املبلغ 
عىل ورق�ة التبلي�غ املرقم�ة 5960 
املؤرخ�ة يف 10 / 3 / 2015 وكتاب 
مركز رشطة االعظمية املرقم 4102 
يف 10 / 3 / 2015 وتايي�د املجل�س 
البل�دي يف االعظمي�ة بتاري�خ 10 / 
3 / 2015 تق�رر تبليغ�ك بالصحف 

املحلية .
كاتب العدل

جهة االنذار :
س�بق وان وكلتكم وكال�ة مصدقة 
من قبل الكات�ب العدل يف الكاظمية 
بع�دد عموم�ي 34584 تاري�خ 4 / 
10 / 2011 وس�جل 173 والنتف�اء 
الحاج�ة م�ن الوكال�ة علي�ه قررت 
عزلك وعدم اس�تعمالها اعتبارا من 

تاريخ تبليغك بهذا االنذار ..
املنذر / جنان توفيق يحيى

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الصويرة

رقم االضبارة 127 / 2015 
محم�د  رش�يد   / علي�ه  املنف�ذ  اىل 
س�عيد . لق�د تحقق له�ذه املديرية 
ان�ك مجهول مح�ل االقام�ة وليس 
لك موطن دائ�م او مؤقت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا 
للمادة 27 من قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالنا بالحض�ور يف مديرية 
تنفيذ الصويرة خالل خمس�ة عرش 
يوم�ا من اليوم الت�ايل لنرش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 
املديرية باجراء التنفيذ الجري وفق 

القانون .
اوصاف املح�رر : قرار الحكم املرقم 
583 / ب / 2014 واملؤرخ 23 / 12 
/ 2014 ومضمون�ه واع�ادة مبل�غ 
سبعة مالين وثمانمائة الف دينار.
املنفذ العل
سعود كامل عاشور
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جملس ميسان يؤكد تلكؤ أربعة مشاريع مهمة
     ذي قار/ المستقبل العراقي

أعلن�ت مديرية بيئة محافظة ذي قار، امس الس�بت، 
ع�ن انجازها نصب س�ت محط�ات ومنظوم�ة لقياس 
نسب التلوث اإلشعاعي في الماء والهواء بكلفة مليارين 
و600 ملي�ون دين�ار، فيم�ا أوضحت أن تل�ك المحطات 

ستسهم بإعطاء قراءات عن نسب الملوثات.
وقال مدير الدائرة محسن عزيز، إن “مديرية بيئة ذي 
ق�ار أنجزت نصب أربع محطات متطورة لقياس التلوث 
في المصادر المائية فضال عن نصب محطتي هواء ثابتة 
ومتحركة لقياس نسبة التلوث في الهواء”، موضحا أن 
“تل�ك المحطات ستس�هم في إعطاء قراءات عن نس�ب 

الملوثات الموجودة في األنهر والهواء”.
وأض�اف عزي�ز أن “المديرية أكمل�ت نصب منظومة 
لقياس نسب التلوث اإلشعاعي وتحديد مصادره وجهاز 
لقياس ت�رددات أبراج الهواتف النقالة”، مش�يرا إلى أن 
“تل�ك المش�اريع هي ضمن خط�ة تنمي�ة األقاليم لعام 
2012 وبكلف�ة أجمالي�ة بلغ�ت ملياري�ن و600 مليون 

دينار”.
ويتعرض نهر الفرات في ذي قار لعملية تلوث بسبب 
مخلفات المستش�فيات والمصانع التي تلقي بفضالتها 
إلى النه�ر من دون أي معالجة له�ا، فيما يتعرض هواء 

المحافظة لبعض الملوثات الغازية واإلشعاعية.

     المثنى/المستقبل العراقي

أعلنت دائرة طرق وجس�ور المثنى ، عن وصول نسبة 
إنجاز طريق مس�يعيدية الرابط مع المرور السريع ط/6 
، ش�مال غ�رب مدينة الس�ماوة الى اكثر م�ن 95بالمئة، 
واكدت أن كلفة المش�روع بلغت اكث�ر من ثالثة مليارات 
دينار، فيما أشارت الى أن أنجاز الطريق يعد مرحلة عبور 

مهمة لتنفيذ مشاريع أخرى مستقبالً.
وقال مدير طرق وجس�ور المثن�ى كامل مجهول نينو 
، أن “مش�اريع الخطة االس�تثمارية في المثنى كانت لها 
الحصة األكبر إلنش�اء هذه الطرق باالضافة الى الجسور 
المعبدة”، مبيناً أن “طريق مس�يعيدية الرابط مع المرور 
الس�ريع ط/6 وال�ذي جاء بكلفة وصلت ال�ى اكثر من 3 
ملي�ارات دين�ار عراقي يع�د واح�داً من هذه المش�اريع 

المهمة”.
وأض�اف نين�و أن “العمل متواصل باس�تمرار إلنجاح 
الطري�ق وفق المواصفات المطلوبة بعد تعاون الحكومة 
المحلي�ة” مبين�اً “ أن نس�بة االنج�از وصل�ت الى 95% 

وبواقع طولي يصل الى 16.75 كم”.
م�ن جانبه, قال عض�و مجلس محافظ�ة المثنى فهد 
سيف، أن “طريق المس�عيدية الرابط مع المرور السريع 
تم انجاز العمل في جميع فقراته بما فيها عملية االكساء 
االسفلتي ويجري العمل حاليا في فقرات امر الغيار التي 

اضيفت للمشروع”
يذك�ر أن ط�رق وجس�ور المثنى قد اك�دت بأن طريق 
المس�عيدية الرابط مع المرور الس�ريع يقع ضمن خطة 
واالس�كان  االعم�ار  ل�وزارة  االس�تثمارية  المش�اريع 

والمرصد لها المبلغ في وقت سابق.

ذي قار تنجز نصب ست حمطات لقياس 
التلوث اإلشعاعي باملاء واهلواء

املثنى تعلن انجاز 95 باملئة من طريق 
يربطها بـالطريق الرسيع

     ميسان/المستقبل العراقي

أعل�ن مجلس ميس�ان، عن تلكؤ 
أربع�ة مش�اريع اس�تثمارية مهمة 
كان يمك�ن أن تس�هم ف�ي انع�اش 
واقع المحافظة، مبيناً أنه سيسحب 
إجازاتها بموجب القانون، ويحاسب 
“المقصري�ن” لوقف تل�ك “المهزلة 
االس�تثمارية”.وقال رئي�س لجن�ة 
االس�تثمار ف�ي مجل�س محافظ�ة 
ميسان، محمد مجيد شويع الحلفي, 
إن هنالك “أربعة مشاريع استثمارية 
متلكئ�ة كان يمك�ن أن تنعش واقع 
المحافظة”، مش�يراً إل�ى أن “أولها 
هو مشروع الديار الذي يشمل إقامة 
أربع�ة آالف وحدة س�كنية، ش�مال 
غربي ميس�ان، بكلف�ة 245 مليون 
دوالر، وكان يع�ول علي�ه لحل أزمة 
السكن، لكنه تعثر برغم مضي أكثر 

من ثالث سنوات على إجازته”.
وأوض�ح الحلف�ي، أن “الش�ركة 
المنفذة للمش�روع الذي خصص له 
أكثر من 600 دونم، تحججت بوجود 
مقذوفات حربية في الموقع”، مبيناً 
أن “فرق الدفاع المدني قامت برفع 
تل�ك المقذوفات وهنال�ك منظمات 
دولي�ة مختصة س�تقوم بالكش�ف 
عن المنطقة ورفع كل ما من ش�أنه 

إعاقة المشروع”.
وأض�اف رئيس لجنة االس�تثمار 
ف�ي مجل�س محافظة ميس�ان، أن 
“المش�روع الثاني هو المستش�فى 
التخصص�ي الجراحي في ميس�ان، 

الذي يتس�ع لمئ�ة س�رير، بموجب 
المنحة األميركية عام 2007”، الفتاً 
إلى أن “المش�روع لم يكتمل بس�ب 
التلكؤ الواضح ف�ي التجهيز والبناء 
من قبل الشركة التي منحت اإلجازة 

االستثمارية”.
وأك�د المس�ؤول الميس�اني، أن 
“لجنة االس�تثمار زارت المستشفى 
ثالث مرات ولم تلحظ وجود مهندس 

مقي�م أو مش�رف عم�ل وال جه�ة 
رس�مية يمكن أن تبّين أسباب تلكؤ 
أن “المستش�فى  المش�روع”، عاداً 
في حال انجازه يمكن أن يخفف من 

معاناة األهالي”.
“ثال�ث  أن  الحلف�ي،  وتاب�ع 
المشاريع المتلكئة هو مجمع المنار 
السكني، الذي  يقع في منطقة سيد 
جمي�ل، جنوب�ي المحافظ�ة، وتبلغ 

كلفت�ه 100 ملي�ون دوالر، ويض�م  
600 دار س�كنية، وينف�ذ م�ن قب�ل 
ش�ركة المنار اللبناني�ة التي تركته 
إكمال�ه برغ�م تعاقده�ا  م�ن دون 
م�ع هيئة االس�تثمار ع�ام 2013”، 
ع�اداً أن “المش�روع أصب�ح مهزلة 
تت�م س�حب  أن  اس�تثمارية يج�ب 
إجازته بعد توجي�ه إنذارين من قبل 

هيئة االستثمار للشركة”.

أن  المحل�ي،  المس�ؤول  وذك�ر 
“مشروع لؤلؤة ميس�ان الترفيهي، 
ش�كل  دوالر،  ملي�ون   80 بكلف�ة 
خيبة مضافة بع�د أن كانت األنظار 
تصب�وا إليه ليكون متنفس�اً ألهالي 
“ش�ركة  متهم�اً  المحافظ�ة”، 
يقي�م  الت�ي  المنف�ذة،  الحري�ري 
صاحبها في إقليم كردس�تان، بعدم 

الجدية بالعمل”.
“مجل�س  أن  الحلف�ي،  وتاب�ع 
العم�ارة  بلدي�ة  وّج�ه  المحافظ�ة 
المش�روع  ف�ي  العم�ل  بإيق�اف 
بالش�ركة،  الخاص�ة  واإلج�راءات 
نتيجة تلكؤها”، مستطرداً أن “عمل 
بع�دم  يتس�م  األجنبي�ة  الش�ركات 
الجدية، أو أنها تكون وهمية، بعكس 
الح�ال مع الش�ركات االس�تثمارية 
المحلية التي يتس�م عملها بالجدية 
والدقة”.وأكد رئيس لجنة االستثمار 
ف�ي مجل�س محافظة ميس�ان، أن 
“المجلس سيحاسب الشركات التي 
ال تقدم نس�ب إنجاز وسينس�ق مع 
هيئة االس�تثمار لحجبها عن العمل 
ف�ي المحافظة، وس�حب إجازتها”، 
متوعداً ب�”محاسبة المقصرين وكل 
من يتالعب بالمشاريع االستثمارية 

أو يبيعها لجهات مجهولة”.
ويأتي التلكؤ بالمشاريع األربعة 
التي تنفذ عن طريق االستثمار، التي 
أحيل�ت منذ أكثر من ثالث س�نوات، 
بعد إعالن محافظة ميسان، إحالتها 
إل�ى ش�ركات أجنبية تح�وم حولها 

“الشبهات”.

    بغداد/المستقبل العراقي

عقد البن�ك المرك�زي، اجتماع�اً عاجالً 
العام�ة  الهيئ�ة  ف�ي  المتخصصي�ن  م�ع 
للكم�ارك والضرائب بش�أن آلية احتس�اب 
نس�ب االمان�ات الجمركي�ة المق�ررة ف�ي 
قان�ون التعرف�ة، فيم�ا ت�م تحديد النس�ب 
على مس�توى كل مادة لتالف�ي دمج بعض 
النس�ب العالية مع المتدنية.وقال البنك في 
بيان صحف�ي انه “ عقد اجتماعاً عاجالً مع 
المتخصصي�ن ف�ي الهيئة العام�ة للكمارك 
وكذل�ك الضرائ�ب لالس�تيضاح ع�ن آلي�ة 

احتساب نسب االمانات الجمركية المقررة 
ف�ي قان�ون التعرف�ة الجمركي�ة والمبلغة 
حالي�اً للمصارف”.وأضاف البنك “تم تحديد 
النس�ب على مس�توى كل مادة لتالفي دمج 
بع�ض النس�ب العالية مع النس�ب المتدنية 
خصوصاً السلع الضرورية”، مشيراً الى أنه 
“سيتم العمل وفق ذلك من قبل المصارف”.

وكان مستش�ار رئي�س ال�وزراء للش�ؤون 
االقتصادي�ة مظهر محم�د صالح أعلن، في 
)23 كان�ون االول 2014(، أن الضرائب التي 
ستفرض ستكون بشكل تدريجي، مؤكداً أن 

التضخم في العراق يعتبر مقبول عالميا.

البنك املركزي يعلن حتديد نسب االمانات الكمركية

الصحة تعلن إرسال 12 شاحنة مواد طبية
اىل صالح الدين

   بغداد/المستقبل العراقي 

أعلن�ت وزارة الصحة، امس الس�بت، عن 
إرس�ال 12 ش�احنة من المواد الطبية وستة 
آالف قطعة إس�عاف أولي للقوات المس�لحة 
والحش�د الش�عبي في قاطع عمليات صالح 
الدي�ن، فيما أك�دت أن وزي�رة الصحة عديلة 
حم�ود في الخطوط األول�ى لجبهات القتال 
ضد تنظيم “داعش” اإلرهابي من أجل تقدم 
الدع�م المعن�وي والطبي للقوات المس�لحة 

والحشد الشعبي.
وق�ال المتح�دث باس�م ال�وزارة أحم�د 
الردين�ي ، إن “وزي�رة الصح�ة عديلة حمود 
زارت، قاطع عمليات س�امراء والتقت عدداً 
من منتسبي الصحة والمتطوعين وعدداً من 
مس�ؤولي الوزارة في صالح الدي�ن”، مبينا 
أن “الوزي�رة زارت ع�ددا من المستش�فيات 
الحش�د  أبن�اء  احتياج�ات  عل�ى  واطلع�ت 
الشعبي والقوات المسلحة من المستلزمات 

الطبية”.

وأضاف الرديني، أن “الوزارة أرس�لت 12 
ش�احنة من المواد الطبية وستة آالف قطعة 
من اإلسعافات األولية التي يحتاجها الحشد 
الش�عبي والق�وات المس�لحة ف�ي جبه�ات 
القتال األمامية”، موضح�ا أن “هذه الزيارة 
هي جزء من المتابعات المستمرة التي تقوم 
بها وزيرة الصحة لجرحى الحش�د الش�عبي 

والقوات المسلحة في المستشفيات”. 
وتاب�ع، أن “الوزي�رة عديل�ة حم�ود في 
الخطوط األمامية للجبه�ات من أجل تقديم 
الدع�م المعن�وي والطبي للقوات المس�لحة 
والحش�د الش�عبي ف�ي القت�ال ض�د تنظيم 

داعش اإلرهابي”. 
وكان�ت وزارة الصح�ة أعلن�ت، الثالث�اء 
وجاهزي�ة  اس�تنفار  ع�ن   ،)2015 آذار   3(
الق�وات  إلس�ناد  الصحي�ة  المؤسس�ات 
المسلحة والحشد الشعبي في معاركها ضد 
اإلره�اب، فيما أكدت تقديم حصص إضافية 
م�ن األدوي�ة والمس�تلزمات الطبي�ة لدائرة 

صحة صالح الدين.

النقل تستعد مبكرًا للزيارات املليونية.. والزبيدي يؤكد: 
حققنا نجاحات كبرية

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف وزي�ر النقل باق�ر جبر 
الزبيدي, ع�ن اس�تعدادات مبكرة 
المقدس�ة  العتب�ات  لزي�ارات 
المليونية,وفيم�ا اك�د ان وزارت�ه 
نجحت ف�ي خطة تفوي�ج ماليين 
الزائري�ن خ�الل زي�ارة اربعيني�ة 
االم�ام الحس�ين )علي�ه الس�الم( 
ع�دد  يص�ل  ان  توق�ع  األخي�رة, 
الزائري�ن خ�الل الع�ام الحالي الى 
100 ملي�ون زائر. ج�اء ذلك خالل 
االول  الفصل�ي  المؤتم�ر  صب�اح 
المليوني�ة  الزي�ارات  لعملي�ات 
للعتب�ات المقدس�ة ال�ذي اقامت�ه 
وزارة النق�ل للوق�وف عل�ى اه�م 
المعوقات التي ترافق تلك العمليات 
ووض�ع الحلول الناجعة لها. وقال 
الزبيدي,  ان” الجهود الكبيرة الذي 
حققتها اللجنة العليا والتي شكلت 
برئاس�ته لنقل الزائرين والمتابعة 

الميداني�ة التي اثم�رت  في انجاح 
الزيارة التي فاقت ه�ذا العام اكثر 
م�ن 20 ملي�ون زائ�ر م�ن العراق 
وال�دول اإلس�المية”, مش�يراً الى 
انن�ا “بدأنا بش�كل مبك�ر من اجل 
معالجة م�ا حصل م�ن  ارباك في 
نقل الزائرين خالل السنة الماضية 
في مح�ور النجف نتيج�ة لدخول 
ثالثة ماليين زائر ايراني “, مبيناً ان 
“اعداد الزائرين للعتبات المقدس�ة 
 100 س�تصل  الع�ام  ه�ذا  خ�الل 
ملي�ون زائ�ر”. وأض�اف الزبيدي, 
ان “ال�وزارة اضاف�ت 313 حافلة 
جديدة كم�ا يجري التفكي�ر جدياً 
بتش�غيل قطار “النجف- كربالء”, 
مضيف�ا ان “وكيل ال�وزارة الفني 
س�يتوجه ال�ى كرب�الء المقدس�ة 
لدراس�ة مش�روع مطار الحسين 
)ع( الدول�ي مع العتبة الحس�ينية 
والتوقيع االول�ي عليه، معتبراً انه 
مش�روع كبير صمم منذ س�نوات 

من قبل ش�ركة فرنس�ية صممت 
مط�ار عم�ان ومط�ارات دولي�ة 
كبرى”. واكد الزبيدي انه “للمكانة 
االقتصادي�ة للع�راق حالي�اً ف�أن 
شركات كبرى لتش�غيل الطائرات 
تقدمت لنقل الزائرين من باكستان 
وافغانس�تان والهن�د واذربيج�ان 
ودول اخرى الى العراق”، مش�يراً 
الى ان�ه يبذل جه�وداً كبيرة لفتح 
المجال ام�ام العراقيي�ن للوصول 
الى الكثي�ر من البل�دان” الفتاً الى 
ان ش�رطه االساس�ي على البلدان 
الراغبة في التع�اون بمجال النقل 
مع العراق هو تس�هيل منح الفيزا 
الى  الزبيدي  للعراقيي�ن”. وأش�ار 
ان ال�وزارة حققت نجاحات خالل 
الس�تة اش�هر الماضية تمثلت في 
لخدم�ة  انش�اء مش�اريع مهم�ة 
المواطن ابرزها تطوير المطارات 
وبن�اء  الطائ�رات  ع�دد  وزي�ادة 

عالقات متميزة مع بلدان العالم.

     بغداد/المستقبل العراقي

أوعز مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية 
التابع�ة ل�وزارة النفط,ام�س الس�بت, بتخصيص 
محطتين لتعبئة الوقود للعمل لمدة 24 س�اعة في 
العاصمة بغداد, مبينة ان هذه الخطوة جاءت دعماً 
لقرار الحكوم�ة برفع حظر التجوال الليلي. وقالت 
الش�ركة في بيان لها, تلقته”المستقبل العراقي”, 
ان مديره�ا  عل�ي عب�د الكري�م الموس�وي, اوعز 
بتخصي�ص محطتين تعبئة وقود للعمل لمدة )24( 
ساعة يوميا”,مبينة انه تم  “ تخصيص محطة تعبئة 
وق�ود الكيالني في جان�ب الرصاف�ة والتي تجهز 

منتوج البنزين المحس�ن بالس�عر المدع�وم البالغ 
)450( دين�ار للتر الواحد, ومحطة تعبئة الرس�الة 
الواقع�ة في جان�ب الكرخ ف�ي منطق�ة المنصور 
والتي تجهز البنزين الممتاز عالي االوكتان بالسعر 
التجاري البالغ )900( دينار للتر الواحد”.وبحسب 
البي�ان, فان” الق�رار جاء دعماً من الش�ركة لقرار 
مجل�س ال�وزراء الموقر برف�ع الحظ�ر الليلي عن 
محافظة بغداد وخدمة للمواطنين الكرام”, مشيرة 
الى انه “تمت المباش�رة بعم�ل تلك المحطتين على 
م�دار الس�اعة يومياً , كما وس�تخصص الش�ركة 
محطة أو أكثر في باقي المحافظات وحسب الحالة 

األمنية لكل محافظة”.

مدير املنتجات النفطية يوعز بتخصيص 
حمطتني تعمالن عىل مدار 24 ساعة

اعالن مناقصة رقم ))2015/8((
)تحميل وتفريغ وتنضيد ورزم وخياطة مواد الرشكة داخل مطحنة املقداد(

تعل�ن الرشك�ة العامة لتصنيع الحبوب عن اجراء مناقصة وللمرة االوىل لتحميل وتفريغ وتنضيد ورزم وخياط�ة مواد الرشكة داخل مطحنة املقداد عىل تبويب)ح/35116( 
وبكلفة تخمينية كما يف الجدول املرفق والذي يعد جزء اليتجزء من هذا االعالن فعىل الراغبني باالش�راك باملناقصة مراجعة القس�م القانوني /ش�عبة العقود يف مقر الرشكة 
الكائن يف محافظة بغداد /س�احة عدن /مدخل مدينة الحرية لرشاء رشوط املناقصة لقاء مبلغ قدرة )500000( خمس�مائة الف دينار)صك مصدق( غري قابل للرد ويقدم 
العط�اء يف ظ�رف مغل�ق ومختوم ومثبت علية اس�م املناقصة ورقمها ويتم وضعه يف صن�دوق العطاءات الكائن يف مكت�ب املدير العام ويكون غل�ق املناقصة بموعد اقصاة 
الس�اعة الثانية عرش حس�ب توقيت بغداد من ظهر يوم 2015/4/16 ويتم فتح العطاءات بذات الوقت والتاريخ وان االس�عار املقدمة يف العطاءات هي اس�عار نهائية غري 
قابلة للتفاوض وس�وف يس�تبعد اي عطاء غري مس�تويف للرشوط اعالة وان الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات وتتحمل الرشكة التي ترس�و بعهدتها املناقصة اجور 
نرش االعالن واية مصارف اخرى وتتحمل املسؤولية القانونية املرتبة عن تقديمها اي مستمسكات يثبت انها مزورة وسيتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقها وعىل الرشكة 

مقدمة العطاء تحديد نفاذيتة بمدة التقل عن اربعة اشهر من تاريخ  غلق املناقصة.
))ترسي كافة النصوص الواردة يف تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم2 لسنة 2014 يف كل مالم يرد بة نص يف هذا االعالن او يتعارض معها يف املضمون((

املستمسكات املطلوبة
1 شهادة تاسيس  الرشكة مقدمة العطاء مع براءة ذمة عن رسوم التجديد لدى دائرة مسجل الرشكات 

2التامينات االولية تقدم بصك مصدق بمبلغ 3% من الكلفة التخمينية من احد املصارف الحكومية ومحرر المر الرشكة من قبل املناقص حرصا او من يخولة قانونا
3 كت�اب ع�دم ممانعة م�ن دخول املناقصات من الهيئة العامة للرضائب لعام 2015 ومعنون اىل الرشكة العامة لتصني�ع الحبوب حرصا)عىل ان يلزم املناقص بجلب مايؤيد 

براءة ذمتة عند احالة املناقصة بعهدتة(
4 وصل رشاء رشوط املناقصة

5 تقديم اعمال مماثلة 
6 يف حالة كون املستمسكات املقدمة مصورة يجب ان تكون مختومة طبق االصل ن جهة االصدار 

7 يتم انعقاد املؤتمر الخاص لالجابة عىل استفسس�ارات املش�اركني يف هذة املناقصات يف الساعة العارشة صباحا حسب توقيت بغداد من يوم 2015/4/9 يف مقر الرشكة /
القسم القانوني

http:/www./tasneehobob.mot.gov.iq
e.mail:grain_contract@yahoo.com

السعر/دينار / طنالفقرةت

3000 ثالثة االف دينارتعبئة وخياطة اكياس الطحين باالوزان المقررة وتحميلها عبر الحزام الناقل وتنضيدها داخل السيارة1

2
تعبئة وخياطة اكياس النخالة والشوائب باالوزان المقررة وتحميلها وتفريغها داخل المخزون واعادة تحميلها مرة اخرى 

الى السيارة 
4000 اربعة االف دينار

3
تفريغ و تنضيد النخالة الواردة الى المطحنة من المواقع و المطاحن االخرى في الشركة و اعادة تحميلها مرة اخرى 

بالسيارة .
3000 ثالثة االف دينار

4
تفريغ الحنطة الخام الواردة الى المطحنة من السايلوات بالسيارات غير القالبة وتنظيف الساحة المحيطة بعين االستالم 

بعد التفريغ وتوفير عمال من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الثامنة مساءا
600 ستمائة دينار

5
تنظيف طوابق المطحنة والسرداب المخازن والمسقفات والساحات من الطحين والنواتج المتناثرة والنفايات ورفع 

الحشائش واالدغال وباي واسطة تؤدي الغرض الذي يحددة الطرف االول داخل اوخارج المطحنة )شهريا(
3000000 ثالثة ماليني دينار

باسم صدام سلطان
املدير العام وكالة

وزارة التجارة
الرشكة العامة لتصنيع احلبوب
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بتاري�خ 12  باإلجم�اع   األم�ن  ص�وّت مجل�س 
ش�باط 2015 عىل ق�رار يقيض بتجفي�ف منابع 
تموي�ل املتطرفني واإلرهابيني، وقد ش�مل القرار 
تنظي�م "داع�ش" وتنظي�م "جبهة الن�رة" يف 
س�وريا باعتبارهم�ا م�ن التنظيم�ات اإلرهابية 
اإلجرامية املتفرخة م�ن تنظيم القاعدة اإلرهابي 
واإلجرامي. إن املقرتح قدمته روس�يا وشاركتها 
به 37 دول�ة بقصد إيقاف الدع�م والتمويل الذي 
تتلق�اه التنظيمات اإلرهابية، س�واء  كان الدعم 
من دول باتت معروفة للجميع أو من ش�خصيات 
يتخ�ذ  وبعضه�ا  مع�روف  بعضه�ا  ومنظم�ات 
اس�ماء معينة إليصال التمويل املايل واللوجس�تي 

للتنظيمات اإلرهابية. 
وم�ن املعروف أن هذه التنظيمات ال يمكن لها أن 
تستمر وتتمادى يف ارتكاب الجرائم ضد اإلنسانية 
م�ا لم تج�د الدع�م امل�ادي واملعنوي م�ن جهات 
عدي�دة، من خ�ال تلقيه�ا املنح واملس�اعدات أو 

من خ�ال التعامل التجاري معها، حيث ش�ملت 
فقرات القرار الصادر عن مجلس األمن محارصة 

التمويل الخاص بهذه التنظيمات. 
إن مجموعة الدول التي س�اندت روسيا يف تقديم 
م�روع الق�رار اىل مجلس األمن ومنه�ا العراق، 
طالبت مجلس األمن بتجميد األصول املالية لهذه 
املجموع�ات واالمتناع عن املتاجرة معها بش�كل 
مب�ارش أو غ�ر مب�ارش، باإلضاف�ة اىل رضورة 
ضب�ط تهريب الش�احنات التي تمر ع�ر الحدود 
الرتكي�ة اىل كل من العراق وس�وريا، باإلضافة اىل 
متابعة وماحقة اآلث�ار املرسوقة وحظر اإلتجار 
بها، ومن�ع املتاجرة بالنفط عر الح�دود واتخاذ 
اإلجراءات القانونية الازمة ملصادرة الش�احنات 
م�ع  يتعامل�ون  الذي�ن  التج�ار  ع�ىل  والقب�ض 

التنظيمات اإلرهابية. 
ومن بني أه�م بنود القرار هو بن�د التوصية التي 
أصدرها لألعض�اء بلزوم االمتناع عن دفع الفدية 

التي تطلبها التنظيمات اإلرهابية عن املخطوفني، 
وطالب القرار أيضا بمعاقبة األشخاص والركات 
والبنوك التي تتعامل مع التنظيمات اإلرهابية بما 
فيه�ا تنظيم القاع�دة وأن تق�وم بتجميد األموال 

التي لها اية عاقة باإلرهاب. 
وال ته�دف عملي�ة تجفي�ف مناب�ع التنظيم�ات 
فق�ط،  امل�ادي  تمويله�ا  ايق�اف  اىل  االرهابي�ة 
وإنما ته�دف اىل تغير الخصائ�ص املنتجة لهذه 
السياس�ية،  أو  منه�ا  االقتصادي�ة  التنظيم�ات 
والتعم�ق يف معرف�ة أس�باب إنتاجه�ا وديمومة 
استمرارها وجميع األش�كال التي تدفع لبقائها، 
فتجفيف منابع االرهاب هو أمر ال يتم  بقرار من 
مجلس األمن، ما لم يقرتن بعقيدة انس�انية تلزم 

أوال بعض الدول الحاضنة والداعمة لإلرهاب، وان 
يتخذ املوقف الدويل بحقها القرارات الازمة يف حال 
عدم التزامها او مراوغتها يف تنفيذ القرار، كما أن 
احالة الش�خصيات واملنظم�ات املمولة والداعمة 
لإلرهاب يشكل جريمة ضد اإلنسانية، ومشاركة 

جنائية فاعلة تستوجب االدانة والعقوبة. 
إن تجفي�ف مناب�ع اإلرهاب يتطل�ب أيضا موقفا 
وطني�ا من جميع رشائح الش�عب، يتناس�ب مع 
تغي�ر الخصائ�ص التي تتمي�ز به�ا التنظيمات 
اإلرهابي�ة، ومواجهته�ا بموق�ف موح�د يجع�ل 
مصلح�ة البل�د وحياة الناس وأمنه�م بمعزل عن 
الحق�د والكراهي�ة والتمايز الدين�ي أو الطائفي، 
وهذا االم�ر يتطلب منا جميعا أن نس�اند القوات 

املس�لحة والحشد الش�عبي وقوات "البيشمرَكه" 
وقوات حماية س�نجار وكل املدافعني عن س�يادة 
وكرام�ة الب�اد، وتخلي�ص الباد م�ن براثن هذا 
الوب�اء البري، وبمثل هذا املوقف س�نتمكن من 
تجفي�ف املناب�ع العميقة لإلره�اب واقتاعه من 

جذوره يف بادنا. 
ويأتي قرار مجلس األمن ليعر عن إرادة املجتمع 
ال�دويل يف أن يك�ون ل�ه موق�ف إزاء م�ا يجري يف 
العراق وس�وريا، وان يكون له موقف من الجرائم 
ض�د اإلنس�انية وجرائم اإلب�ادة الجماعي�ة التي 
ترتكبها التنظيمات املتطرفة واإلرهابية املضللة، 
وأن يكون هن�اك الزام لجميع الدول األعضاء بأن 
يك�ون لها موقف ودور فاع�ل من قضية مصادر 
تموي�ل اإلره�اب ودعم�ه ومس�اندته، وان تعي 
ه�ذه الدول والش�خصيات والتنظيمات املتطرفة 
خط�ورة ما يج�ري بحق اإلنس�انية، ومع أن هذا 
الق�رار جاء متأخرا متجاوزا املرحلة الزمنية التي 

اس�تفحل فيها تنظيم "داعش" اإلرهابي وتمادي 
بعض ال�دول يف مس�اندته وتس�هيل تواجده، اال 
ان ش�مول الق�رار لجمي�ع التنظيم�ات املتطرفة 

واإلرهابية يعطي بعدا وزخما آخر. 
ان الق�رار اإليجاب�ي ملجلس األمن يش�كل قاعدة 
أساس�ية يق�ف عليه�ا املجتم�ع ال�دويل، وإلزاما 
قانوني�ا لجمي�ع األعضاء يف املس�اهمة بتجفيف 
منابع اإلرهاب سواء يف دولهم او يف الدول األخرى، 
عىل أن يك�ون تصنيف ه�ذه التنظيمات وفقا ملا 
تس�ببه من رضر جس�يم وما ترتكب�ه من جرائم 
مهم�ا كان دينه�ا او جنس�ها أو لونه�ا، ومهم�ا 
كان اس�مها، ولعل القرار يس�اهم يف إنهاء وجود 
التنظيم�ات اإلرهابي�ة يف املنطقة، ع�ىل ان نضع 
أمام انظارنا بأن خطر هذه التنظيمات اإلرهابية 
وإن كان مرتك�زا ع�ىل مناط�ق معين�ة يف الرق 
األوسط، إال ان خطره عىل اإلنسانية جمعاء كبر 

وجسيم.  

زهري كاظم عبود 
جتميد اإلرهاب

بني الرباط والجزائر والقاهرة تتوزع الحوارات 
الليبي�ة، فما إن ينفض اجتماع حتى يعقد آخر، 
وكله�ا تحت رعاي�ة األم�م املتحدة الت�ي تأمل 
إيجاد حل سيايس لألزمة العويصة . أما الجامع 
بني كل هذه االجتماعات فهو تعثرها املتواصل 
وعجزها عن رس�م خطوة أوىل يمكن أن ترسخ 

التفاؤل .
لقد انعق�د اجتماع ألط�راف ال�راع يف مدينة 
الصخ�رات املغربية وتاه آخر يف الجزائر، ومن 
املتوق�ع أن ترعى القاهرة خال أي�ام اجتماعاً 
ملمثيل القبائ�ل الليبية، ويوحي تعدد مس�ارات 
الحوار واخت�اف الفضاءات التي تس�تضيفها 
تعق�د األزم�ة وتباي�ن ال�رؤى ب�ني املتدخل�ني 
والوس�طاء . فم�ا يتحق�ق مث�ًا يف املغ�رب ال 
يتحق�ق بالقدر ال�كايف يف الجزائ�ر أو جنيف أو 
غرهما من العواصم التي استضافت حوار ليبيا 
. وأول استنتاج يمكن التوصل إليه بناء عىل هذا 
النس�ق أن املفاوضات ستكون طويلة األمد وقد 
تمر أس�ابيع وأشهر حتى يتم رسم املربع األول 
لهذه املفاوضات . وعىل الرغم من التريحات 
املتفائل�ة دوم�اً والتي تر ع�ىل تحقيق تقدم، 
فلم يتم إىل اآلن التوصل إىل خطة واضحة لوقف 
إط�اق الن�ار وتش�كيل حكومة وح�دة وطنية 

وصوالً إىل تحقيق مصالحة وطنية شاملة .
وسبب هذا الفشل أن هناك تعارضاً بني ما يقوله 
املش�اركون يف الحوارات خارج الباد وما يجري 
ميداني�اً، فالقتال ل�م يتوقف إال إلع�ادة تنظيم 
الصفوف وتحديد األهداف . وبينما كان الفرقاء 
يلتق�ون يف املغرب وجه�ًا لوج�ه اندلعت حرب 
متبادل�ة عىل املط�ارات واملراف�ئ يف رشق ليبيا 
وغربها . أما يف الجنوب فقد تأججت معركة بني 
قبيلتي التبو والطوارق يف مدينة أوباري وس�ط 
مخاوف من امتدادها إىل الكفرة وسبها . وهذه 
األزمة الصحراوية ربما تتطلب وسطاء وحواراً 
ينضاف إىل قائم�ة الحوارات الس�ابقة، ذلك أن 
الخافات القبلية يف الجن�وب الليبي وغره من 
املناطق لم تنته بل هي مرش�حة للتفاقم، وعىل 
تل�ك الخاف�ات تتغ�ذى التنظيم�ات اإلرهابية 
وخايا الجريمة املنظمة . يف هذا الس�ياق يتأكد 
أن املدخل القبيل ربما يكون أنجع املداخل لقطع 
ش�وط طويل يف طريق تحقيق مصالحة وطنية 
والقض�اء ع�ىل اإلرهاب وإع�ادة توحي�د الباد 

سياسياً واجتماعياً .
يف هذا التوقيت يطرح الوس�طاء الدوليون وقف 
إطاق النار كخطوة عاجلة، وهذا أمر مطلوب، 
ولك�ن ماذا عن اإلرهابي�ني و"الدواعش" الذين 
يس�تفحل أمرهم وال يعرتفون ب�أي أحد؟ فهذا 
ال�داء الخطر ال�ذي أصاب ليبي�ا أصبح يرضب 
يف كل مكان ويس�تهدف الجمي�ع من أبناء البلد 
واألجانب . واس�تفحال هذه الظاهرة هو الذي 
أصاب املفاوض�ات السياس�ية يف مقتل، ولذلك 
فإن دعاة الحل العس�كري إلنهاء األزمة يف ليبيا 
يكونون عىل حق ح�ني يقللون من فرص الحل 
الس�يايس . ولكن للمفاوض�ات والحوار فرصة 
أكر برط أن يك�ون أي تفاهم ملزماً للجميع 
بما يس�مح بوضع م�روع وطني ل�ه أهداف 
محددة، أولها مواجهة اإلرهاب وتعزيز الس�لم 
االجتماع�ي وإلغاء قوانني اإلقصاء التي أفقدت 
الب�اد اآلالف من كفاءاتها الذي�ن اغتيل الكثر 
منه�م ودف�ع اآلخ�رون إىل الهج�رة والعيش يف 

املنايف .
ليبيا يف مفرتق ط�رق، واأليام القليلة املقبلة قد 
تفتح أفقاً أمام حل س�يايس شامل، أما الفشل 
الذري�ع فيعن�ي انهي�ار كل اآلمال الت�ي بنيت، 
وحصاد مر لجوالت الحوار املتنقلة من عاصمة 

إىل أخرى . 

مفتاح �شعيب

ليبيا يف عواصم
 املنطقة

انضم�ام جماع�ة بوك�و ح�رام، اىل داعش 
اإلرهابية، أمر كان ملموساً، منذ وقت ليس 
بالبعي�د، ألنهما ولدا م�ن رحم نجس واحد، 
وألن الدع�اة اىل الطائفي�ة واملذهبية، أمثال 
راف�ع الرفاع�ي، وناجح املي�زان، م�ا زالوا 
ينبحون مثل ساستهم الفاشلني، ويزمرون 
بأبواقهم النش�از، ضد رجال املرجعية، من 

الحشد الشعبي والقوات األمنية.
رجال الحش�د يؤكدون للطرف اآلخر دائماً، 
أنه�م ال يس�تعيدون امل�ايض البعي�د فقط، 
بل ويصنعون املس�تقبل التلي�د، ويضيفون 

حقائق املجد، من أجل العراق الواحد.
العراقيون األبط�ال، الذين هبوا إلنقاذ البلد، 

عقوله�م ن�رة متطلع�ة، اىل رض�ا الخالق، 
ف�كأن رشف الش�هادة والكرام�ة، ما بعده 
رشف، منح�ه الب�ارئ له�م، لينال�وا رضاه 
األبدي، يف صور ال تستطيع األقام واإلعام، 
أن ت�ؤدي حقه�م، ألنه�م هام�ات ترف�ض 
الرك�وع، وعيون ال تعرف الدموع، إال عندما 
يقبلون تراب الع�راق الطاهر، فقاتلوا أئمة 

الكفر، وإرموهم بحجارة من سجيل.
التنظيم�ات اإلرهاب، والتط�رف والتكفر، 
الت�ي ت�زرع حيثم�ا يب�زغ اإلس�ام، خطة 
أمريكي�ة إرسائيلي�ة، للقض�اء ع�ىل مبادئ 
الحري�ة والعدالة واملس�اواة، وهم يحاولون 
ط�ي عنق الحقائق وتش�ويه الواق�ع، للنيل 

من الدين اإلسامي العاملي، فأنشأوا إساماً، 
يخدم أجنداته�م الخبيث�ة يف تمزيق األرض 
العربي�ة، ألنه�م أدرك�وا أن األس�ود باقية، 
والحمقى زائلون ال محالة، فأصدرت األمر، 
بدم�ج جماع�ة بوكو ح�رام، م�ع صعاليك 
داعش، بسبب خسائرها، أمام رجال الحشد 

الشعبي.
املي�زان عند املدع�و ناجح املي�زان، يوصف 
بالغب�اء، ألن�ه يعي�ش التنبل�ة الصدامي�ة، 
بعقليت�ه الدموية، وكأنه الخامل الكس�ان 
الع�راق،  تحري�ر  يري�د  ال�ذي  املتبج�ح، 
فيبك�ي وينتح�ب صارخ�اً: )م�ن بل�د لبلد 

تاه�ت وليدات�ي، وم�ن بيت لبي�ت ضاعت 
غريضاتي(، فيطالب الوقح الخائن، بالبيت 
واألغراض معاً، متناس�ياً دم�اء األبرياء، يف 
مجزرة س�بايكر، وه�و مضطجع يف فنادق 
الفس�ق والفجور، ويقوم بتش�ويه بطوالت 
الحش�د )املليش�اوي( كما يزعم، ويتطاول 

عىل رموزه الشامخة.
يف  الوق�وع  ه�و  املتآمري�ن،  عن�د  املي�زان 
اإلنحراف، والكيل بمكيالني، وعدم اإلعرتاف 
بالخط�أ، والقائم�ون ع�ىل مي�زان الباطل، 
يحتاجون لجلسات كهربائية، يف مستشفى 
األم�راض العقلية، لكي يدرك�وا إنحرافهم، 
ع�ن الدين والوطن والعقي�دة، هذا إن كانوا 

يمتلكون عقاً لإلحس�اس، به�ذه الثوابت 
الوطنية املقدسة.

إنها مسألة أيام ويعود العراق حراً بعيد عن 
الدنس التكفري وتتشابك السواعد ليصبح 

العراقيون قلباً واحداً. 
الفرصة الثمينة، التي كرست لحظاتها، من 
أجل إسرتداد األرض املغتصب، من املجاميع 
اإلرهاب�ي، اثبتت أن رايات )لبيك يا رس�ول 
الله ولبيك يا حس�ني(، ون�داء املرجعية لهي 
الس�اح اإلله�ي بوج�ه التكفر، بعي�داً عن 
الطائفي�ة واملذهبي�ة واملليش�ياوية، الت�ي 
ي�روج لها فاش�ل امليزان، وه�و أحد رشاذم 

تنظيم القاعدة ووليدتها داعش الشاذة!.

قي�س �لنجم

بوكو حرام ورجال احلشد وناجح امليزان يف امليزان!

الرميل وتس�عرته الجديدة تدق ناقوس الخطر عىل 
أبواب مس�تقبلنا املرق, لذا وجدنا مخلفات الحكم 
الس�ابق, عبارة عن عجز يف ميزاني�ة الدولة, لكن لم 
تك هناك الس�ن تطالب؛ وجه�ة تنفيذية تحاكم, كل 

الساكتني قاموا بتزوير مستقبلنا.
لذا نجد املشكلة ليست متعلقة بأسعار النفط عندما 
ترتف�ع أو تنخف�ض, فهناك الكثر م�ن األمور التي 
أش�ار اليها املجتمع, والتي كان الفساد تحت مجهر 
قي�ادات يف املجل�س األعىل اإلس�امي ع�ىل طول تلك 
الف�رتة حني ت�ويل الحكوم�ة زمام األم�ور عىل مدار 

ثمان سنوات.
فكان�ت كل املتعلقات واإلش�كاليات مرتبطة أرتباط 
وثيق مع الفس�اد اإلداري وكيفية معالجته, وكيفية 
محارب�ة تلك األرقام الوهمية التي خلقة لدينا فجوة 

م�ن الفضائيني, واس�تمرت اىل ما ال نهاي�ة, ناهيك 
ع�ن الخدمات التطبيق�ات القانونية التي زحفة عن 

مسارها الحقيقي.
فمش�كلة العراق ه�ي إداري�ة أكثر ما ه�ي مهنية, 
فالكف�اءات متواجدة يف الع�راق, لكنهم ليس لديهم 
مكان يف دوائ�ر الدولة لكي يبدعوا يف بلدهم, لذا نجد 
وزي�ر النفط الجديد غر مهتم اىل أرتفاع و أنخفاض 
أس�عار النفط بقدر م�ا هو مهتم كث�ر بالكفاءات 

ويجب تفعيلهم .

الخط�ر محدق بالعراق ما دام الخافات السياس�ية 
مس�تمرة, وت�رك القطاع الخ�اص هو أنهي�ار كبر 
لألقتص�اد العراق�ي ما دام ل�م تق�دم الحكومة لهم 
ش�يئاً من الدع�م, والخدم�ات التي تقدمه�ا الدولة 
يجب متابعتها لكي تكون هناك محاس�بة حقيقية 

ومطالبات صحيحة.
ل�ذا نج�د لوزي�ر النف�ط الجدي�د رؤية مس�تقبلية 
لنه�وض البل�د باالقتصاد, وعدم ترك ث�روات النفط 
تهدر وتنهب بدون خطط تطويرية, ألن هذه الثروة 

كان لعبة بيد السياسات السابقة, وعبارة عن أنبوب 
مفت�وح الفوه�ة يص�ب يف جي�ب الفس�اد اإلداري, 

واملايل, والحزبي.
فاألس�تعداد للخطر هي م�ن اولويات عب�د املهدي, 
التي س�وف يحدثها الفاسدون يف مس�تقبل العراق, 
واإلف�ادة م�ن تحقي�ق التفويضات و اإلس�تثمارات 
ودخول ال�ركات الك�رى يف مواقعه�ا الصحيحة, 
وجع�ل بي�ع النف�ط يذه�ب اىل مس�تقبل اإلجيال ال 
جيوب الفس�اد.فيجب أن تكون هناك نبذ للخافات 
السياس�ية, واس�تقرارها عىل أرض خصبة, وجعل 
البدائل للنفط, ليس لدينا العلم أن النفط س�يدوم اىل 
ما بعد ح�ني, يجب أن يعتمد الع�راق أعتماد مبارش 
عىل القطاع الخاص وخلق البدائل, وجعل النفط اخر 

مرحلة يصل بها العراق من مستوى الرجوع اليه.

علي دجن   

جيش الكفاءات العاطلة.. وقائد املرحلة!

أعلن�ت الصني قبل أي�ام رفع قيمة موازنتها العس�كرية 
10.1 يف املئ�ة لتبل�غ 886.9 بليون ي�وان )144.2 بليون 
دوالر( يف 2015. ولم تنظر دول غربية ووس�ائل إعامها 
بع�ني ال�رىض اىل ه�ذه الزي�ادة، فه�ي تس�وق مخاوف 
متخيلة عن موازنة عس�كرية ضخمة. ولكن نسبة رفع 
املوازنة العسكرية الصينية البالغة 10.1 يف املئة هي أدنى 
الزيادات يف األعوام الخمس�ة األخ�رة. وهي تتماىش مع 
تراجع نس�ب النمو االقتصادي الصين�ي. وترز الحاجة 
إىل أم�وال لتحديث الجيش الصيني وضمان التزام الصني 
النمو الس�لمي. وموازنة بكني العسكرية ليست كبرة يف 
بلد يزيد عدد سكانه عن 1.3 بليون نسمة ومساحته تبلغ 
9.6 ملي�ون كلم مربع. وتقتر هذه املوازنة عىل 1.5 يف 
املئة م�ن الناتج املحيل، يف وقت تبلغ املوازنة العس�كرية 
للوالي�ات املتحدة 4.5 يف املئة من ناتجها املحيل، عىل رغم 
تقليص النفقات العسكرية يف السنوات األخرة. والصني 
هي أك�ر املس�اهمني يف عمليات الس�ام األممية، وعدد 

جنوده�ا األمميني هو األكر بني ال�دول الخمس الدائمة 
العضوي�ة يف مجل�س األم�ن. وموازنتها العس�كرية هي 
األدنى بني هذه الدول قياس�ًا اىل ناتجه�ا املحيل.والحال 
أن زيادة اإلنفاق العس�كري الصيني هو إجراء إصاحي. 
فبكني تس�عى اىل ردم الهوة العسكرية بينها وبني غرها 
من الدول الكرى يف املجال التكنولوجي. ومرد هذه الهوة 
إىل اإلهم�ال وضعف التمويل يف ه�ذا املجال يف الثمانينات 
والتس�عينات. وبعض املحللني الغربي�ني بالغوا يف الكام 
ع�ىل زي�ادة الص�ني ع�دد غواصاته�ا النووي�ة، وأغفلوا 
عمداً أن الهوة كبرة ب�ني قدراتها الصاروخية والقدرات 
األمركي�ة الصاروخية. وال يخف�ى أن الصني تجبه عدداً 

ال يس�تهان به م�ن التحدي�ات الخارجية، فم�ع تعاظم 
التوتر يف بح�ر جنوب الصني وبح�ر رشق الصني وإقرار 
اليابان أكر موازنة عسكرية لها يف كانون الثاني )يناير( 
امل�ايض، ينبغ�ي أن تع�د الع�دة ملواجهة نزع�ات اليابان 
العسكرية وبناء قوتها لردع النزاعات أو حرب قد تشنها 
دولة جارة. وال يجوز إغفال الطبيعة الدفاعية لسياسات 
الصني العس�كرية.وثمة قلق يتنام�ى يف أنحاء الباد إزاء 
س�بل اس�تخدام املوازنة العس�كرية يف وقت ُياحق عدد 
متزايد من املسؤولني العسكريني الفاسدين. ويف 2 الشهر 
الج�اري، ن�رت الس�لطات العس�كرية الصينية الئحة 
بأس�ماء 14 جنراالً ُياَحقون بتهمة االبتزاز والفس�اد أو 

أدينوا بهذه التهمة، ومن هؤالء غووا زهنغ غانغ وغره 
من املس�ؤولني رفيعي املس�توى يف وح�دات مختلفة من 
الجي�ش. والتحقي�ق ه�و قرين�ة بائنة عىل أن مس�اعي 
مكافح�ة الفس�اد املايل ال ح�دود لها، وتندرج يف س�ياق 
الحملة الوطنية ملكافحة الفساد. واملسؤولون الفاسدون 
مهووس�ون باالختاس والرش�اوى للنزول عىل رغباتهم 
ونزواته�م. ويرج�ح أال يلتزموا واجباتهم وأال يس�خروا 
أنفس�هم لحماية البلد. وهم مثل حبات التفاح الفاس�د 
الت�ي تنت�ر عدواها يف الش�جرة كلها، وه�م يقوضون 
أخ�اق املؤسس�ة العس�كرية ومراتب القي�ادة واملراقبة 
والقت�ال واالحتي�اط. ولكن أعدادهم ضئيل�ة من مجمل 
املس�ؤولني العس�كريني. ويس�اهم رفض تبدي�د املوارد 
العس�كرية يف مكافحة الفس�اد واإلرشاف ع�ىل املوازنة 
العس�كرية. ويجب أن تنفق املوازنة العسكرية الصينية 
ع�ىل األبح�اث وتطوي�ر تكنولوجيات دفاعي�ة متقدمة، 

وتحديث األسلحة وتحسني مستوى عيش الجنود.

يني زهو

املوازنة العسكرية الصينية متواضعة

فوؤ�د ح�شون



   القاهرة: إنتهى الفنان الشاب أمير كرارة من تصوير أحدث 
برامج�ه التليفزيوني�ة "الحري�م "أس�رار" والمقرر عرضه 
خ�ال الفترة المقبلة، حيث س�جل الحلقات مع فنانات عدة 
منهن يس�را، كنده علوش، رانيا يوس�ف، صبا مبارك، دينا، 
ونيكول سابا. وهو من إنتاج "سالي والي" ويخرجه "محمد 
بكيروأطلق الفنانات تصريحات جريئة خال اس�تضافتهن 
ف�ي البرنامج، منهم يس�را التي تحدثت ع�ن خافها لمدة 3 
أش�هر مع زوجها، ومش�اركته مع الرقص وتناول العش�اء 
خارج المنزل بش�كل منتظم باإلضافة لحرصها على الطبخ 
بنفس�ها في المنزل. فيما قالت الفنانة األردنية صبا مبارك 
أنها تشعر بكبر حجم أنفها عندما تنظر في المرآة لكنها لن 
تق�وم بإجراء عملي�ة تجميل لها، فيما تتذك�ر كلمة والدتها 
"اللي يش�رب م�ن النيل الزم يرجع له"، بينم�ا تكره التلوث 
وعدم االلتزام بالمواعيد. كما عّبرت "مبارك" عن احترامها 
لش�جاعة الفنانات الاتي يقدمن أدوار اإلغراء خاصة وأنها 
ترفضها بس�بب ابنه�ا، الفتة ألن أكثر األلق�اب المحببة لها 
"بلقيس الشاش�ة" و"دحنونة" األردن أي ال�وردة الحمراء 

في الربيع.

ووصف�ت اللبنانية نيكول س�ابا نفس�ها بأنه�ا "انفعالية" 
وليس�ت "عصبية" وتحدثت عن العاقة مع زوجها والغيرة 
بينهما وأنها كس�بت من التعاون مع تامر حس�ني ورفضت 
الحدي�ث عن س�يرين عبد الن�ور. فيما قالت الس�ورية كنده 
علوش بأنها ترى األش�ياء الس�لبية في وجه�ا عندما تنظر 
في الم�رآة مثل وجود عين أكبر من األخرى مع بداية حول، 
وان جس�مها ممتلئ وغير قابل لتخس�يس لكنه في المطلق 
"ماش�ي الحال" على حس�ب وصفها. وكش�فت علوش عن 
حبه�ا لبدل الرقص كما قالت إنها تفضل تقديم اإلغراء الذي 
يفيد األداء بدون لمس، ولفتت ألنها تعشق البيت والمطبخ، 
وقال�ت أنها تعلمت في مصر طريقة عمل األرز المعمر. ولو 
عاد بها الزمن لفكرت في إنجاب 5 أطفال ألنها تحب األس�ر 
الكبيرة. وأنها ال تمانع من زواج المس�لم من مس�يحية في 
حالة وجود حب، ومن الممكن أن تتزوج مس�يحي لو كانت 
الظروف والدين اإلس�امي يس�محان بذلك. وقدمت علوش 
العديد من الرس�ائل اإليجابية لمنة شلبي والمؤلفين محمد 
أمي�ن راضي وخال�د مرعي وتامر حبيب. فيم�ا قالت أنها ال 

تملك رسالة لتوجها لمي عز الدين.

تؤمن بالمغامرة المحسوبة، وطموحها ال حدود 
له، ولهذا جمعت بين التمثيل واإلنتاج واإلخراج، 
ولهذا تحضر في معظم المهرجانات السينمائية، 
وصوالً للمش�اركة في عضوية لج�ان تحكيمها، 
وآخرها ترؤس�ها للجن�ة تحكيم الفيل�م الوطني 

لمهرجان قرطاج السينمائي.
صبا مبارك المنشغلة دائماً بقضايا الوطن الكبير، 
والداعمة لمواهب واعدة في بلدها األردن، تش�يد 
م�ن جانبها بدعم اإلمارات للتجارب الس�ينمائية 
الجديدة... وتعد ف�ي حديثها معنا بتقديم فيلمها 
الس�ينمائي األول كمخرج�ة، كم�ا تع�د بتقدي�م 
جزء ثان من مسلس�ل »زين« الذي تكفلت بإدارة 

إنتاجه
• بداية من الس�ينما وبالتحديد من مهرجان أيام 
قرطاج الس�ينمائيَّة، حيث ترأس�ت لجنة تحكيم 
األفام الوطنية، هل أنت مع هذه التجربة بش�كل 

عام؟ 
مهرجان أيام قرطاج السينمائية عريق وذو تاريخ 
كبير ق�ارب 50 عاماً، وخ�رَّج فنانين ومخرجين 
كباراً، وله قيمت�ه بين المهرجانات العربية. دون 
أدن�ى ش�ك أن مرحلة ما بع�د الثورة ف�ي تونس 
أرخت بظالها على الحركة الثقافيَّة بش�كل عام 
ومنه�ا المهرجان�ات، ولك�ن عودة أي�ام قرطاج 
الس�ينمائية بدورته األولى ما بعد الثورة، وإقرار 
إقامته س�نوياً سيس�اهمان في تطور المهرجان 

ويعطيانه حضوراً إعامياً عربياً وعالمياً.
• من المتعارف عليه دعمك الدائم للمواهب تمثياً 
وإخراجاً في األردن، وإش�راك البيئة المحليَّة في 
األعمال التي تقومي�ن في إنتاجها، ما أهمية هذا 

الدعم؟  
من�ذ س�نوات وج�دت من آم�ن بموهبت�ي وقدم 
لي الدع�م الذي كن�ت أحتاجه، والي�وم الحمدلله 
حّقق�ت الكثي�ر بعد س�نوات م�ن العمل الش�اق، 
ولك�ن البداية كانت مع ش�خص آمن بي، وبرأيي 
أن هذا واجب عل�ى كلِّ من لديه القدرة لدعم هذه 
المواهب ووضعها عل�ى الطريق الصحيح بغض 
النظر عن مدى خبرتهم، من منَّا كان بالمس�توى 
الفني ال�ذي هو علي�ه اليوم؟!...كيف س�نتعرف 

ف�ي إلى مواهب جديدة تس�اهم 
الفني  المشهد  إغناء 

أننا ل�م نقدْم  لو 
له�م الفرصة 

ر  ظه�ا إل

مواهبه�م، تماماً مثل برامج اكتش�اف المواهب، 
هل كان محمد عس�اف حقق ما حققه من نجاح 
ل�و أنه ل�م ُيمن�ح الفرصة المناس�بة ف�ي »آراب 

أيدول«؟.
• قم�ت بإنتاج بع�ض األعمال الدرامّي�ة، آخرها 
مسلس�ل »زين« والذي القى أصداء جيدة. ما هي 
ظ�روف إنتاج ه�ذا العم�ل، ولم�اذا كان التعاون 
إنتاجياً مع مجموعة MBC، وبالتحديد مع شركة 

O3 لإلنتاج؟
قدمنا مشروع مسلسل »زين« لشركة O3 لإلنتاج 
وأرادوا  العم�ل  فأعجبه�م   ،MBC ومجموع�ة 
تنفيذه، فكنت المنت�ج المنفذ للعمل. الحق يقال، 
ش�ركة O3 لإلنتاج من أفضل الجه�ات اإلنتاجية 
حرفيَّ�ة، وه�م يعمل�ون ضم�ن قواع�د وأس�س 
مهنية عالية ويس�عون لتغيي�ر العقليَّة اإلنتاجية 
التلفزيونيَّ�ة ف�ي العالم العرب�ي، وتقديم أعمال 
جديدة م�ن حيث المحت�وى، ف�ا يمكننا أن 
نستمر في تقديم األعمال الدراميَّة نفسها 
بأس�ماء مختلف�ة. التجدي�د مطل�وب، 
ويمكنن�ا الي�وم أن نلم�س ذل�ك من 
خال العدي�د من األعم�ال الجديدة 
الت�ي باتت تق�ّدم محت�وى درامياً 
جدي�داً كلي�اً وفي قوال�ب بصريَّة 
جديدة مثي�رة لإلهتم�ام. أنا مع 
موج�ة التغيي�ر هذه، وس�أبقى 
دائماً أس�عى لتقديم الجديد الذي 
يأت�ي عل�ى مس�توى طموحات 

المشاهد العربي.
• ه�ل تحضري�ن ألعم�ال أخ�رى 

إنتاجياً؟ 
أحض�ر اآلن ع�دداً  من المش�اريع 

الجدي�دة إنتاجي�اً، درام�ا وبرام�ج تلفزيونيَّ�ة، 
ولكنني لست بصدد طرح أسمائها أو أي تفاصيل 

أخرى عنها اآلن.
• وهل س�نرى صبا مب�ارك الممثلة في كل أعمال 

شركة »بان إيست«؟ 
ال، لس�ت مع فكرة تأس�يس ش�ركة إنتاج ألقوم 
بإنت�اج أعمال م�ن بطولتي، لقد أنتجت الش�ركة 
عملين دراميين، األول كان مسلسل »زين«، قدمت 
فيه دور البطولة ألنن�ي كنت بحاجة لدفع العمل 
وبيعه بشكل أفضل، وبالتالي كان يجب أن يرتبط 
باسمي. والعمل الثاني كان الدراما البدوّية »طوق 
اإلس�فلت« ودوري فيه لم يبدأ بش�كل واضح إال 
في منتص�ف العمل،  ليس من الض�روري أبداً أن 
تك�ون األعمال الت�ي أنتجها من بطولت�ي، وهذا 
لي�س خياراً بالنس�بة إل�ي. والحقيقة أن ش�ركة 
»بان إيس�ت« هي شركة أردنية وتنتج أعماالً في 
األردن وليس خارجها، ال في مصر وال في بيروت 
أو أي من دول الخليج، وعندما أسس�ت الش�ركة 
كان الهدف منه�ا تقديم األعم�ال األردنية ودعم 
هذه الصناعة فنياً في بلدي. ولو كان لدي القدرة 
عل�ى دعمها مادياً بش�كل مباش�ر لم�ا تأخرت. 
ونحن اليوم نعمل على استقطاب رؤوس األموال 
اإلنتاجية إلنعاش ه�ذه الصناعة من خال تنفيذ 
األعم�ال كمنت�ج منف�ذ لمصلحة قن�وات كبيرة 
إنتاجياً مثل مجموعة MBC وتلفزيوني أبو ظبي 

ودبي وغيرها.
• قمت بإخ�راج العديد من األعمال المس�رحيَّة.. 
لماذا المس�رح ولي�س الدراما أو الس�ينما؟ وهل 
هناك أي خطط لتقديم نفسك كمخرجة سينمائية 

أو تلفزيونيَّة؟
قّدم�ت تجربتين مس�رحيتين كمخرج�ة، وأفكر 

جدياً في تقديم عمل سينمائي، ال حدود لطموحي 
ف�ي المج�ال الفن�ي، وكل تجرب�ة تحت�اج لوقت 
وتركي�ز لك�ي تنض�ج ش�رط أن يمتلك اإلنس�ان 

المعرفة والموهبة والطموح لتحقيقها.
• صبا مبارك من األس�ماء القليلة عربياً التي يتم 
التعريف عنها كفنانة عربيَّة وليس أردنّية، ما هو 

تعليقك على هذا؟ 
أفتخر كثيراً ببلدي األردن، وبكوني فنانة أردنية، 
وتس�مية فنان�ة عربي�ة أعت�ز ب�ه كثي�راً وتعبت 
كثيراً ألس�تحقه. ولعل هذا أتى من حقيقة كوني 
قّدم�ت العديد من األعمال بلهج�ات عربية عديدة 
ة والخليجيَّة  منها المصريَّة الس�وريَّة والتونس�يَّ
والبدويَّ�ة وغيره�ا، باختص�ار أنا فنان�ة أردنيَّة 
عربيَّ�ة تؤم�ن بوجود رواب�ط كبي�رة بيننا نحن 
الع�رب تتع�دى اللغة والثقافات الت�ي بالرغم من 

تعّددها تأتي من أصول واحدة مشتركة.
•  عودة إلى الفن وآخر أعمالك هو فيلم 
»الثم�ن« مع الفنان عمرو يوس�ف، أخبرينا قلياً 

عن الفيلم ودورك؟ 
فيل�م »الثمن« م�ن بطولة الفنان عمرو يوس�ف 
والفن�ان القدير ص�اح عبدالل�ه وبطولتي، وهو 
اآلن في المراحل األخيرة من المونتاج، سيشارك 
الفيل�م ف�ي العدي�د م�ن المهرجان�ات العالميَّة، 
وقريباً جداً سيكون في صاالت العرض. أقدم في 
العم�ل دور الجئة س�ورية في القاه�رة ويتناول 
العم�ل الصع�اب الت�ي تواجهها هذه الفت�اة التي 
عان�ت الكثير خال الحرب وبع�د لجوئها لمصر، 
وفي�ه جان�ب إنس�اني جمي�ل م�ن خ�ال عاقة 
الصداق�ة التي تربط ه�ذه الفتاة بش�اب مصري 
بسيط )عمرو يوس�ف( والذي يحاول مساعدتها 

بقدر المستطاع.
• ف�ي أي خان�ة تضعي�ن فيل�م »مملك�ة النمل« 
للمخرج ش�وقي الماج�ري ؟ وبرأيك الخاص هل 
ن�ال العمل ما يس�تحق لجهة الع�رض والتغطية 

اإلعاميَّة؟ 
»مملك�ة النمل« فيل�م وطني بامتي�از، والقضية 
الفلسطينيَّة قضية وطنية، لألسف بعض األعمال 
ال تلق�ى حقه�ا اإلعام�ي ألس�باب سياس�يَّة أو 
بسبب توقيت عرضها أو لظروف إنتاجيَّة. وأعتبر 
»مملك�ة النمل« م�ن أجمل األعم�ال التي قدمتها 
بمس�يرتي الفنيَّ�ة، وأتمنى أن ي�راه الجميع ألنه 
يق�دم المعاناة الفلس�طينيَّة في قالب إنس�اني ال 
يمك�ن فصله عن القضية كله�ا.... وأتوجه لقراء 
مطبوعتك�م الكريمة بطلب، فيلم »مملكة النمل« 
ُس�حب م�ن دور العرض، حاول�وا الحصول عليه 
على DVD ألنه يستحق المشاهدة ويقدم القضيَّة 

الفلسطينيَّة بقالب جديد مختلف.
• ن�رى صب�ا مب�ارك دائم�اً ف�ي خان�ة »القضيَّة 
الفلس�طينيَّة« س�واًء من خ�ال أعماله�ا أو من 
خ�ال لق�اءات صحفية وعب�ر مواق�ع التواصل 

االجتماعي، لماذا؟
قلت س�ابقاً وأكرر، القضيَّة الفلس�طينيَّة تعنيني 
مباشرًة، ويجب أن تعني كل مواطن عربي وتبقى 
ضمن أولوياته. موقفي من القضيَّة الفلسطينيَّة 
ل�م ولن يتغير يوماً مهم�ا كان الثمن الذي دفعته 

أو سأدفعه.
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بشكل رومانسي للغاية ظهرت فنانة العرب أحالم في المشاهد األولي من فيديو كليب أغنية  
“ملهوفة  لصوتك“ الذي حددت شركة “بالتينوم ريكوردز” المنضوية تحت مظلة مجموعة 
MBC يوم االحد ١٥ مارس الحالي موعدًا لبدء عرضه،  واألغنية من ألحان طالل و كلمات أحمد 

علوي ، وقد أشرف عليها موسيقيًا زياد جيالني، فيما تولت اإلخراج آنجي جّمال.
وسيتمكن الجمهور من مشاهدة بث الفيديو كليب للمرة األولى عبر برنامج “صباح الخير يا 
عرب” الذي ُيعرض على شاشة mbc١ ، بعد ذلك على باقي قنوات المجموعة، حيث أكد 

مدير عام “بالتينوم ريكوردز” تيمور مرمرشي أن إطالق هذا الكليب هو مقدمة إلطالق ألبوم 
الفنانة أحالم الجديد في القريب العاجل، والذي ينتظره الجمهور بفارغ الصبر، ويعد فيديو 
كليب “ملهوفه” هو األول لفنانة العرب بعد توقيعها مع “بالتينوم ريكوردز” في يناير 

الماضي.

أنتهت الفنانة دينا من تصوير مشاهدها 
من فيلم "سعيكم مشكور" وهو الفيلم 
الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى 

كوميدى.
ويشارك فى الفيلم مجموعة من الفنانين 

الشباب اضافة الى دانا حمدان وطارق 
التلمسانى ونور قدرى، وتأليف وإخراج 
عادل أديب.وتبدأ دينا تصوير مشاهدها 
األولي من مسلسل "حوارى بوخارست" 

الثالثاء المقبل مع الفنان أمير كرارة 
والمخرج محمد بكير.

بيروت: بدأت الفنانة رانيا فريد شوقي االسبوع الماضي بتصوير أولى مشاهدها في مسلسل "األستاذ 
وحرمه" والذي يشاركها بطولته فتحي عبد الوهاب. وهو من تأليف الدكتور عالء عبد النعيم وإخراج رائد 

لبيب، علمًا أن التصوير قد بدأ في المشاهد الخارجية أواًل بمنطقة المقطم حيث تصور المشاهد التي 
تجمعها بـ"عبد الوهاب" وهي عبارة عن شقة الزوجية في المسلسل.

وعّبرت "شوقي" عن سعادتها بالعمل مجددًا مع المخرج رائد لبيب والفنان فتحي عبد الوهاب حيث سبق 
وقدما معا المسلسل الكوميدي "عائلة مجنونة جدا" الذي حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه ومازال يحقق نسبة 
مشاهدة عالية عند إعادة عرضه، األمر الذي شجعها على تكرار هذه التجربة خاصًة أنها أعجبت بمضمون 
المسلسل الذي يناقش ما يدور داخل األسرة المصرية ولكن في إطاٍر كوميدي. وشرحت أنها تجسد في 
المسلسل شخصية تدعى"نبيلة" وهي سيدة تعمل دائمًا وهدفها في الحياة هو النجاح والتفوق في عملها 
حتى يفوتها سن الزواج، فتتزوج عن طريق الخاطبة من "نبيل" وهو الدور الذي يجسده الفنان فتحي عبد 

الوهاب، فتعيش مع والدته وتتوالى األحداث فى إطاٍر كوميدي.

 القضاء حيكم يف قضية هيفاء وهبي وشقيقتها! 
 قال وكيل النجمة هيفاء وهبي المحامي أشرف الموسوي أن محكمة جزاء جبل لبنان أصدرت 
حكماً غيابياً بحق رلى محمد يموت، شقيقة هيفاء، وذلك بدعوى اإلفتراء والقدح والذم المقدمة 
من األخيرة .وأضاف الموس�وي في إتصال مع موقع النش�رة "الفن" ان المحكمة أنزلت حكماً 
غيابياً قضى بحبس يموت وتغريمها 3 مايين ليرة لبنانية، باإلضافة إلى دفع مبالغ مالية عطل 
وضرر بعد أن تخلّفها عن حضور الجلس�ة، كما انه الحكم األول الذي يصدر بيموت.فهل يكون 

إنتصار هيفاء وهبي أجمل هدايا عيد ميادها؟

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

طـوابـيـر للـمـاء!!
 كث�ر الحدي�ث عند الس�نوات االخي�رة  التي ج�اءت ما بعد 
التغيير عن التدهور الحاصل في الخدمات والتي وجب على 

الدولة والحكومة ان تقدمها للمواطنين..
ولك�ن الغريب ف�ي االم�ر ان المواطن العراق�ي اليوم بات 
يتوق�ع كل ش�يء ما بين ليلة وضحاه�ا .. وقد يصحو ذات 
ي�وم فيجد نفس�ه غارقا ف�ي متاهة من التهمي�ش تجعله 

يقف طوابيرا من اجل الحصول على التار من الماء الصالح 
للشرب .. وكما تعود ان يقف طوابيرا داخل محطات تعبئة 
البنزي�ن وخارجها من اجل الحصول عل�ى البنزين.. كي ال 
يلجأ الى التعامل مع البنزين المباع في االس�واق السوداء.. 

ما بين فترة واخرى .
وليس ذلك بالمستبعد بالطبع الن ذلك المواطن بات في واد 

وحكومته في واد اخر .. والسبب يعود الى ان تلك الحكومة 
)اعانها الله( تعيش في دوامة من )الضربات القاضية( في 
كل خطوة او )جولة( م�ن الجوالت التي تخوضها من اجل 

العمل على رفاهية شعب اسمه العراق !!.
ومع ذلك .. ورغم كل تلك الجهود والتي تذهب سدى .. فان 
من حق المواطن الذي وق�ف )طوابيرا( من الصباح الباكر 

وحتى مغيب الشمس من اجل )التصويت لحكومته(.
نع�م من حق ذل�ك المواطن  ان يطالب حكومت�ه المنتخبة 
ان تفعل المستحيل والمستحيل .. لتكون عند مسؤولياتها 

التاريخية ودون التعلل باالسباب والمبررات ..
الن ذلك المواطن ال يفقه ش�يئا من شيء اسمه عدم تحمل 
المسؤولية واالكتفاء )بالجلوس على التل( وكما فعل )عبد 

المطل�ب( عند التجأ للجلوس  ال�ى التال المحيطة بالكعبة 
يوم جاء )ابرهه الحبش�ي( لهدم الكعبة .. وعند ذاك جاءت 

مقولته التاريخية لتقول : )للكعبة رب يحميها( !!.
فيا سادة ويا كرام .. ال تقولوا لشعب العراق :

)للعراق رب يحميه( ولكن عليكم ان تس�عوا لرفع )الغمة( 
عن ذلك الشعب المبتلى !!.

صبا مبارك: لسنا دمى للرتفيه عن الناس

يرسا ودينا ونيكول سابا
 يف احلريم أرسار مع أمري كرارة
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سمية اخلشاب :أمتنى القضاء عىل أزمة البطالة
 

كش�فت الفنانة س�مية الخش�اب في حديث صحفي عن رغبته�ا في أن يخ�رج المؤتمر االقتصادي 
العالمى بشرم الشيخ، بالعديد من النتائج التي تصب في صالح مصر.

وأعربت عن تمنياتها أن يخرج المؤتمر بمشاريع كثيرة يعمل بها الشباب الذي ُيعاني من البطالة، 
مضيفة: "أحلم بأن يخرج المؤتمر بمش�اريع إس�كانية تقضى على العشوائيات وتساعد الفقراء 
على العيش بمنازل جيدة".وقالت س�مية الخش�اب: "أتمنى أن تساعد االستثمارات التي سيخرج 
منه�ا المؤتمر االقتصادي الفقراء ومحدودي الدخ�ل"، معربة عن تمنياتها بنجاح المؤتمر حتى 
نثبت ألعداء الوطن أن الشعب المصري والمسئولين قادرين على االستمرار مهما كانت الصعاب 

التي تواجههم".
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بيروت: بدأت الفنانة رانيا فريد شوقي االسبوع الماضي بتصوير أولى مشاهدها في مسلسل "األستاذ 
وحرمه" والذي يشاركها بطولته فتحي عبد الوهاب. وهو من تأليف الدكتور عالء عبد النعيم وإخراج رائد 

لبيب، علمًا أن التصوير قد بدأ في المشاهد الخارجية أواًل بمنطقة المقطم حيث تصور المشاهد التي 
تجمعها بـ"عبد الوهاب" وهي عبارة عن شقة الزوجية في المسلسل.

وعّبرت "شوقي" عن سعادتها بالعمل مجددًا مع المخرج رائد لبيب والفنان فتحي عبد الوهاب حيث سبق 
وقدما معا المسلسل الكوميدي "عائلة مجنونة جدا" الذي حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه ومازال يحقق نسبة 
مشاهدة عالية عند إعادة عرضه، األمر الذي شجعها على تكرار هذه التجربة خاصًة أنها أعجبت بمضمون 
المسلسل الذي يناقش ما يدور داخل األسرة المصرية ولكن في إطاٍر كوميدي. وشرحت أنها تجسد في 
المسلسل شخصية تدعى"نبيلة" وهي سيدة تعمل دائمًا وهدفها في الحياة هو النجاح والتفوق في عملها 
حتى يفوتها سن الزواج، فتتزوج عن طريق الخاطبة من "نبيل" وهو الدور الذي يجسده الفنان فتحي عبد 

الوهاب، فتعيش مع والدته وتتوالى األحداث فى إطاٍر كوميدي.

تترقب روال أسير عرض فيلمها الجديد 
"روميو السيدة"، خالل الفترة القادمة، 

حيث يعالج الفيلم قضية مهمة، كما 
يقدم الحي الشعبي بشكله الحقيقي 

بعيدا عن الشكل النمطي المعتاد.
"روميو السيدة" تأليف مصطفى السبكي 
وإخراج هاني صبري، ويشارك في البطولة 

عال غانم، وأحمد عزمي، وسعيد 
طرابيك، وروال أسير، وأيمن منصور، 

وعبدالله مشرف، وأحالم الجريتلي 
وعمرو مكين.

القاهرة: يخوض الفنان طلعت زكريا تجربته الجديدة 
في مجال تقديم البرامج من خالل برنامج "ابن البلد" 

الذي سيبدأ عرضه مع انطالق قناة "العاصمة".
وسُيعَرض البرنامج الجديد بشكٍل أسبوعي على قناة 

"العاصمة" التي تترأسها اإلعالمية منى الحسيني 
ضمن خريطة برامج تشمل مجموعة من اإلعالميين 

والفنانين.
من جهٍة أخرى يقوم "زكريا" ببطولة مسرحية "بابا 

جاب موز" التي ُتعَرض حاليًا على خشبة مسرح نجيب 
الريحاني بوسط القاهرة، فيما سيبدأ تصوير فيلم 

سينمائي جديد بعنوان "حارس الرئيس".

ش

خالف داليا البحريي وحورية فرغيل
 يت�ردد في كواليس المسلس�ل الجديد "امرأتان"، أن�ه تم إيقاف مرحلة التحضير للعمل بس�بب 
خ�اف بي�ن بطلتيه داليا البحيري وحورية فرغلي على مس�احة دور كل منهم�ا، حتى أن منتج 
العمل عادل حس�ني يفكر في إسناد البطولة الى نجمتين أخريين، خاصًة أن كاً منهما مشغولة 
في الوقت نفس�ه بعمل آخر.فالفنانة داليا البحيري تصور مسلس�ل "يوميات زوجة مفروسة"، 
وحورية فرغلي تصور "س�احرة الجنوب". يذكر أن مسلسل "امرأتان" يواجه منذ بدء التحضير 
له، مشاكل تسببت في انسحاب غادة عادل ونيللي كريم منه، لتذهب البطولة إلى داليا وحورية.
المسلس�ل يخرج�ه مج�دي أبو عميرة، ويش�ارك في بطولته ياس�ر جال، وت�دور أحداثه حول 

ضّرتين تتفقان ضد زوجهما.

طـوابـيـر للـمـاء!!
 كث�ر الحدي�ث عند الس�نوات االخي�رة  التي ج�اءت ما بعد 
التغيير عن التدهور الحاصل في الخدمات والتي وجب على 

الدولة والحكومة ان تقدمها للمواطنين..
ولك�ن الغريب ف�ي االم�ر ان المواطن العراق�ي اليوم بات 
يتوق�ع كل ش�يء ما بين ليلة وضحاه�ا .. وقد يصحو ذات 
ي�وم فيجد نفس�ه غارقا ف�ي متاهة من التهمي�ش تجعله 

يقف طوابيرا من اجل الحصول على التار من الماء الصالح 
للشرب .. وكما تعود ان يقف طوابيرا داخل محطات تعبئة 
البنزي�ن وخارجها من اجل الحصول عل�ى البنزين.. كي ال 
يلجأ الى التعامل مع البنزين المباع في االس�واق السوداء.. 

ما بين فترة واخرى .
وليس ذلك بالمستبعد بالطبع الن ذلك المواطن بات في واد 

وحكومته في واد اخر .. والسبب يعود الى ان تلك الحكومة 
)اعانها الله( تعيش في دوامة من )الضربات القاضية( في 
كل خطوة او )جولة( م�ن الجوالت التي تخوضها من اجل 

العمل على رفاهية شعب اسمه العراق !!.
ومع ذلك .. ورغم كل تلك الجهود والتي تذهب سدى .. فان 
من حق المواطن الذي وق�ف )طوابيرا( من الصباح الباكر 

وحتى مغيب الشمس من اجل )التصويت لحكومته(.
نع�م من حق ذل�ك المواطن  ان يطالب حكومت�ه المنتخبة 
ان تفعل المستحيل والمستحيل .. لتكون عند مسؤولياتها 

التاريخية ودون التعلل باالسباب والمبررات ..
الن ذلك المواطن ال يفقه ش�يئا من شيء اسمه عدم تحمل 
المسؤولية واالكتفاء )بالجلوس على التل( وكما فعل )عبد 

المطل�ب( عند التجأ للجلوس  ال�ى التال المحيطة بالكعبة 
يوم جاء )ابرهه الحبش�ي( لهدم الكعبة .. وعند ذاك جاءت 

مقولته التاريخية لتقول : )للكعبة رب يحميها( !!.
فيا سادة ويا كرام .. ال تقولوا لشعب العراق :

)للعراق رب يحميه( ولكن عليكم ان تس�عوا لرفع )الغمة( 
عن ذلك الشعب المبتلى !!.

ممثل�ة لبناني�ة ش�ابة، تتمتع بوج�ه طفولي 
جميل، موهبة مميزة وروح جميلة.

على الرغم من أنها لم تبدأ مشوارها الفني منذ 
فترة طويلة إال أنها اس�تطاعت أن تلعب أدواراً 
ناجحة في مسلسل حلوة وكذابة ووجع الروح 
وه�ي تص�ور حاليا مسلس�ل جزي�رة األحام 
وتطم�ح للكثير بعد.مع الممثل�ة اللبنانية الرا 

خوري كان هذا اللقاء..
 •أخبرين�ا اكث�ر ع�ن دخول�ك مج�ال التمثيل 

وانطاقتك فيه
أن�ا طالبة اع�ام وكنت ف�ي الجامعة وعرض 
علّي دور تمثيلي بمسلسل حلوة وكذابة وكان 
مناسباً جداً النه ليس دوراً صغيراً بل من أصل 
30 حلق�ة اظهر ب 17 حلقة، ف�ي البداية كان 
لدي تردد وخوف ألن التمثيل ليس اختصاصي 
لكني وجدتها فرصة ال اريد أن أتركها واريد ان 
اس�تفيد منها ووضعت هذا الهدف نصب عيني 
فهو سيفيدني باالعام، وبعدها قلت قد تكون 

مجرد تجربة ولكنني "قلّعت".
•من عرض عليك الدور؟

تقدمت ب casting وكانت المواصفات مطابقة 
للشخصية المطلوبة.

بع�د دخول�ك  االع�ام هدف�ك  زال  م�ا  •ه�ل 
التمثيل؟

م�ن االس�اس كان االع�ام هدف�ي لك�ن حين 
وجدت تشجيعاً من الناس شعرت انني تعلقت 
بالتمثيل وانا اذا استطعت ان اوفق بين االثنين 
فهذا ش�يء جميل جدا ولكن�ي ال اريد ان اهمل 
االعام من اجل اي مجال آخر النه االختصاص 

الذي اخترته.
•كي�ف كان�ت التجربة م�ع داليدا خلي�ل وزياد 

برجي؟
كن�ت خائفة ف�ي البداي�ة ومرتبكة ج�دا لكن 
كبداي�ة كان�ت جي�دة و"هن�ي كان�وا لذيذي�ن 

وقريبين" والمسلسل نجح.
•ايضا كانت لِك تجربة بمسلسل وجع الروح

نعم على الرغم م�ن ان الدور لم يكن كبير جدا 
لكني احببت التجرب�ة وانا احب كتابات طارق 
س�ويد وش�عرت ان دوري فيه رس�الة، دوري 
خطيب�ة ط�ارق وعاقتنا جيدة وفج�أة تدخل 
إلي�ان نعمة على الطري�ق ويغرم بها وفي هذه 
القصة رس�الة ومش�اكل اجتماعية موجودة. 
كن�ت مرتاحة م�ع فريق العمل. وس�عيدة بان 

المسلسل سيوزع بمصر.
•والي�وم تحضري�ن لتجرب�ة ثالث�ة وجدي�دة 

وتصورين مسلسا جديدا ماذا عنه؟
ه�ذا اكب�ر دور ألعب�ه حت�ى اآلن والحمدلل�ه 
انن�ي وصلت ال�ى هنا ألن التجرب�ة مهمة جدا 
وه�و مسلس�ل "جزي�رة األحام" س�يعرض 
على قن�وات عربية عديدة ولك�ن ال نعرف من 

المحطة اللبنانية التي ستعرضه.
دوري ش�خصية يارا التي تحب الش�هرة كثيرا 
وتبقى مش�تتة بي�ن التمثيل والغن�اء وعرض 
االزياء فهدفها االساسي األضواء، هو مسلسل 
كومي�دي اجتماع�ي لبنان�ي مصري س�وري 
خليج�ي وفيه أرب�ع عائات ويتح�دث عن كل 
عائل�ة وعاقته�م مع�اً، من لبنان ميش�ال ابو 
س�ليمان وم�ي صايغ وطارق تمي�م وأنا نحن 
العائل�ة اللبنانية. تجربة جميلة وس�افرنا إلى 
قطر للتصوير وش�عرنا اننا ف�ي بلدنا واحببت 
الخلطة والتعارف بين بعضنا وهذا الدور شكل 

نقلة نوعية لي.
•شخصية يارا كم تشبه شخصية الرا ؟؟

هي تشبهني وال تش�بهني ، يارا تحب الشهرة 
والرا ايضا لكن الرا تدرس خطواتها وتحب ان 
تصل بطريقة سليمة، أنا آخذ برأي من حولي.

•هل عارض اهلك دخولك هذا المجال؟
منذ ان كنت صغي�رة وعندما نجحت بالثانوي 
ل�م يقفوا بطريق�ي ولكن وال�دي كان يريدني 
ان ادرس ادارة االعم�ال لكنن�ي رفضت، وهم 
وافقوا ودعموني ولم يقولوا ال النهم يعرفون 

انني لست متهورة.
• الرا انت شقيقة الفنان عامر زيان فكيف هي 

عاقتكما؟
نح�ن أش�قاء وأصدق�اء ف�ي الوق�ت نفس�ه 

نستش�ير بعضن�ا البع�ض وعل�ى الرغ�م من 
انش�غاالته الفنية لم اش�عر مرة انه بعيد عني 
وليس المهم كمية الوقت التي نقضيها معا بل 

نوعية العاقة اشعر انه دائما قريب مني.
•تش�عرين أحيانا أن الفتيات يتقربن منِك ألنك 

شقيقة عامر زيان؟
أكي�د كثي�را )ضاحك�ة( وأن�ا أتقرب 

منه�ّن فأن�ا اح�ب كل م�ن يحب 
عامر.

•انت تحبين مجال الفن هل 
ان  تغني�ن؟ وه�ل يمكن 

يجمعكما ديو؟
جمي�ل  ص�وت  ل�دي 

ولكنها مجرد هواية 
س�يجمعنا  واكيد 

س�ويا  عم�ل 
ونتح�دث فيه 

يب�ا  قر
م�ر  عا و

يحب ان اركز على مجال االعام.
•بالع�ودة للتمثيل من الممثل�ة التي تعتبرينها 

قدوتك بلبنان؟
أح�ب هن�د اب�ي اللم�ع كثي�را وتربين�ا عل�ى 
مسلس�اتها ومن الجي�ل الجديد س�يرين عبد 

النور.
ومن الممثل ال�ذي تحبين أن تلعبي   •

دوراً تمثيلياً امامه؟
يوسف الخال هو الرقم واحد اليوم.

•الى أين تحبين أن تصل�ي الرا وماذا تتوقعين 
لنفسك؟

بعم�ري الصغير ان�ا فخورة بما قم�ت به وما 
زلت أطم�ح للمزيد طبعا وانا اصبحت متمكنة 
اكثر واكثر بفضل المسلس�ل وكل انسان لديه 
طموح ال يمكن ان تعرف الى اين قد يصل وكل 

فرصة ُتقدم لي سأستغلها.
•هل تخافين من المس�تقبل الس�يما مستقبل 

الممثل اللبناني؟
طبعا أخاف ولذل�ك اخترت مجال االعام ايضا 
ال�ى جان�ب التمثيل ويمك�ن أن تقتن�ع بالدور 
ويمكن ال ويمكن ان يمضي عام وال تجد عماً 

موجوداً ومناسباً لك.
 •قد تعرض على الممثلة أدوار جريئة ومشاهد 

مثيرة هل توافقين على ذلك
أوافق على االغ�راء اذا كان بطريقة مهضومة 
ويخدم ال�دور واالغراء غي�ر المبتذل ولكن ان 
تضع الممثلة في مكان فقط كي يبيعوا و"تعوا 
ش�وفوني يا عال�م" بالتأكيد ال ولك�ن اذا كان 
الدور يخدم النص طبعا. االنسان 
يج�ب ان يبقى محافظاً 
وال  محيط�ه  عل�ى 
بالمج�ال  أض�ّر 
اآلخ�ر ال�ذي 

اختاره.

الرا اخلوري :إليانا دخلت بيني وبني طارق سويد..

امحد رزق يستعد لدخول 
»رشيد عارف أرسار«

 
اكد الفنان احمد رزق انه مش�غول حاليا بالتحضير لمسلسل تليفزيونى 

جديد بعنوان "رشيد عارف اسرار" وسيعرض فى رمضان القادم.
وم�ن المق�رر ان يب�دا التصوير ي�وم 25 مارس الجارى ويش�اركه 

البطول�ة احم�د صفوت والمسلس�ل م�ن تأليف وس�ام صبرى 
واخراج موسى عيسى ومن إنتاج شركة "دبل أى برودكشن" 

ايهاب صديق.
وت�دور احداثه ف�ى اط�ار اجتماعى مل�ىء بالغموض.. من 

المعروف انه تم تكريم احمد رزق باالمس بمشاركة مصطفى 
قمر عن مجمل اعمالهم الفنية. 

بي�روت: أطلق الفنان والمخرج اللبناني جاد ش�ويري مع الفنانة 
المصرية الش�عبية بوس�ي صاحبة أغنية "آه ي�ا دنيا" ديو جديد 
تحت عن�وان "إجازة"، وهما يدعوان بمضمونه كل الناس ألخذ 
إجازة وس�ط الضغوط�ات والهموم التي تحي�ط بهم في زمننا 

الحالي.
وبوس�ي حيغّن�وا  بعب�ارة "ج�اد  الكلي�ب  الفيدي�و  ويب�دأ   
للغوال�ي"، وهو ّيعرض حصرّياً على قناة يوتيوب الرس�مية 
ل�"الش�ويري"، ويتنوع بمش�اهده بأجواء الرقص والمزج 
بين الموس�يقى الش�رقية وال�راب المعاصر وس�ط إضاءة 

مميزة وإطالة خاصة للراقصة اللبنانية "نغم".
ُيذك�ر أن األغني�ة والفيدي�و كلي�ب "إج�ازة" م�ن كلمات 
وإخراج جاد ش�ويري، ألحان محم�د يحيى، توزيع مارك 

عبد النور وجيمي حداد وانتاج شركة وتري.

جاد شويري وبويس يغنيان إجازة



زينب عفيفي تستدعي حلظات الطفولة لتتغلب عىل قساوة احلارض
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 ممدوح فر�ج �لنابي 
يش�ار كمال المعل�م الكردي الكبير اب�ن الحياة، بهذا 
العنوان "الُمعلِّم الكبير" َنَعْت جميع الصحف التركية 
عل�ى اختالف أيديولوجياتها األدي�ب التركّي الكردّي 
األص�ل، الذي وافت�ه المني�ة بعد عصر ي�وم 28 من 
فبراي�ر 2015، ع�ن عمر ُيناهز 92 عاًم�ا، بعد توقف 
جهاز القلب الموضوع عليه منذ فترة في مستشفى 
“تش�ابا إس�طنبول” الجامع�ي، الذي دخ�ل إليه بعد 

س. حالة فقدان الوعي وعدم القدرة على التنفُّ
كلمة أُْس�َطة � أُْسَطى في التركية، ال ُتقال إال للحاذق 
والُمْتِقن لعمله، في إش�ارة للمكانة التي كان َيحظى 
به�ا في داخل تركيا وخارجها فق�د ُترِجَمت رواياته 
إل�ى أكث�ر من أربعي�ن لغًة، فض�اًل عن أّن�ه كان أّول 
�ح لجائزة نوبل لآلداب عن روايته »ُمحّمد  تركي ُيرشَّ
النحي�ل« )4 أجزاء( من�ذ ع�ام 1973، والتي حظيت 

بشهرة عريضة لدى القارئ العربي.
الكردي العالي

ولد كم�ال صادق كوكجلي )اس�مه األصل�ي قبل أن 
يعتمد االسم األدبي يشار كمال إّبان التحاقة بجريدة 
الجمهوري�ة( لعائل�ة كردي�ة، ألب م�زارع ص�ادق 
أفن�دي وأم الس�يدة نيجار، في الس�ادس من أكتوبر 
ع�ام 1923، في قرية أرني�س، التابعة لمركز مرادية 
القريبة من بحيرة وان عل�ى حدود إيران، ثّم انتقلت 
األس�رة بسبب االحتالل الروسي في الحرب العالمية 
الثانية إل�ى قرية هاميتا التركماني�ة التابعة ألضنة، 
وهو في الخامس�ة من عمره ش�هد مقت�ل والده في 
الجام�ع على يد أخيه بالتبني يوس�ف بع�د أن أنقذه 
بعد فراره من السجن، وهذه الحادثة تركت أثًرا عليه 
إذ أصي�ب بالّتأَْتأَة، لكن العجيب أن�ه كان أثناء الغناء 
والق�راءة الجهرية للش�عر والقص�ص ال تظهر فيه 
حتى ُشفي منها تماًما. في الحادية عشرة من عمره، 
َترَك الدَِّراَس�ة ف�ي المرحلة الثانوي�ة فامتهن أعمااًل 
كثي�رًة مثل عامل بناء، وناط�ور في مزارع األرز في 
منطق�ة جكوراوفا، ثم موظفا في مكتبة، ورئيس�ا 
ف�ي وقاية النبات�ات فوكيل ُمعلِّم ف�ي قرية “حديقة 

قاديرلي” ما بين عامي 1941 و1942.

وعم�ل أيًضا ف�ي حقول القط�ن وكف�الح أجير في 
مزارع س�مكية وكس�ائق للجّرار في بعض األحيان. 
هاجر مطلع الخمس�ينات إلى إس�طنبول. وعمل في 
صحافتها، إلى أن تفّرغ للكتابة في الس�بعينات. وقد 
كان أحد مؤسس�ي جريدة “أنط / َقَس�ْم” السياسّية 
األس�بوعية ع�ام 1967. َس�اهَم في تأس�يس نقابة 
الُكّتاب في تركيا عام 1973، وش�غل منصب الرئيس 
فيها بين عامي 1975-1974 كما ش�غل منصب أّول 
رئي�س لرابطة ُكّتاب PEN المؤّسس�ة في تركيا عام 

.1988
الجوال العاشق

كان لزيارة الش�اعر الش�عبي الك�ردي الكبير عبدلي 
زنكي، الذي تحّول في وجدان يش�ار إلى قديس كبير 
ُيحّرضه على الش�عر والغناء، األثر الكبير في تشكيل 
ذائقته الّشعرية، وقد حّقق نجاًحا ملموًسا فيه، فبات 
اس�مه في القرية يقترن بالش�عر: “عاشق كمال” أو 
“كمال الش�اعر”. بدأ حياته األدبي�ة بعد االنتهاء من 
المرحلة االبتدائية، بجمع ش�عر الشعراء الشعبيين، 
وبينم�ا كان ف�ي آخ�ر صفٍّ م�ن دراس�ته االبتدائية 
تعّرف بصديق�ه “مجيد المحبوب” وكان يعزف على 
آلة البزق )Saz( الموس�يقية ببراعة بينما كان يشار 
ًرا ذلك بقوله "لدّي أس�بابي  كمال ال يجيد العزف ُمبرِّ
لعدم اس�تطاعتي العزف جيًدا على آلتي الموسيقية، 
فأنا سوف أصبح عاش�ًقا ألمي وسأتجّول أيضا بين 
الدي�ار،… فقد كنُت طفلها الوحيد حيث أنَّ عينيها لم 
تفارقان�ي يوًم�ا" كما قال آللته "ق�د أصبحت عدوًة 
لعش�قي". وبع�د أن ترك المدرس�ة الثانوي�ة بدأ في 
تجمي�ع المأثورات الش�عبية في كت�اب َحَمَل عنوان 
“مرثيات”، وقد ُنِش�َر في جميِع أنحاِء أضنة في عام 

.1943
النواة األولى العتناق أفكار اليسار كانت حاضرة منذ 
أن تفّتح وعيه على الَهّم الكردي، وعلى العصيان في 
آن مًعا، فقد عاش مع عّم أبيه الذي ش�ارك في ثورة 
الشيخ س�عيد الذي قاد الثورة الكردية ضّد الحكومة 
التركّي�ة عام 1925، كما كان ع�ّم أّمه قاطع الطريق 
األش�هر في األناض�ول الش�رقية وإي�ران والقوقاز 

عل�ى حدٍّ س�واء، وكان ينتمي إلى فئ�ة قطاع الطرق 
“الش�رفاء” أو ما يقاب�ل “الصعاليك” عند العرب في 
العصر الجاهلي، وثّمة حكاية يرّددها يش�ار عن عّم 
أّم�ه الذي اعتقلته الش�رطة مع َنفر م�ن أنصاره في 
سجن “وان”، واس�تطاع الهروب من السجن بعد أن 
حفر نفًقا تح�ت جدرانه، لكن أحد الح�ّراس تنّبه له 
وأطلق عليه الن�ار، لكّن العّم تمّكن، رغم جرحه، من 
تجريد الحارس من سالحه وقاوم الشرطة حتى ُقِتَل، 
وتقول الحكاية إن الّشرطة شّقت صدره فعثرت على 
أربعة قل�وب بدل القلب الواحد!، وه�ي الحادثة التي 

استلهم منها، أولى رواياته “ُمحّمد الّنحيل”.
يش�ار كمال يشهد في سن الخامسة من عمره مقتل 
وال�ده في الجام�ع على يد أخيه بالتبني يوس�ف بعد 
فراره من السجن، لتترك هذه الحادثة أثرا كبيرا عليه 
إذ أصي�ب بالتأت�أة، لكن�ه كان أثناء الغن�اء والقراءة 
الجهري�ة للش�عر والقص�ص ينطلق لس�انه حرا بال 

عيوب
حقول الموت

المناهض�ة  الّسياس�ّية  مواقف�ه  بس�بب  تع�ّرض 
للمالحق�ات األمنّي�ة وت�مَّ اعتقال�ه ع�ام 1971 إثر 
االنقالب العسكرّي، لكنه َضاَق ذرًعا بهذه المالحقات 
فاعتزل العمل السياسي المنّظم وتفّرَغ للكتابة دون 
أن يتخلّ�ى ع�ن نق�ده فقد اعتب�ر الكتابة بح�ّد ذاتها 
ا- بالمعنى الواس�ع للكلمة- ومؤثًرا  "عمالً سياس�يًّ

فاعاًل".
ومن شّدة ما تعّرض له األكراد ِمن اضطهاد نشر في 
عام 1995 مقااًل سياسًيا بعنوان "حقول الموت" في 
مجلة دير ش�بيغل )المرآة( أوس�ع المجالت انتشاًرا 
ف�ي ألمانيا، ُمنحاًزا فيه إلى القضي�ة الكردية، ُمندًِّدا 
بسياس�ة التنكي�ل واالضطه�اد والمص�ادرة ومحو 
الثقاف�ة وطمس اللُّغة التي تعّرضوا لها منذ س�بعين 
سنة، عارًضا لجذور المأساة منذ البداية وضحاياها. 
وانتهى فيه إلى القول "بأنه ال أمل لتركيا بمس�تقبل 
ديمقراط�ي ما ل�م ُتَحّل المس�ألة الكردي�ة بطريقٍة 
ِس�لِْميٍَّة، وعاٌر على البشرية جمعاء أْن تتلفَظ بحرف 
ال�دال -ال بكلم�ة ديمقراطية- طالم�ا أن بلًدا يحجب 

عن 15 مليوًنا من ُسّكانه حقوقهم األساسية". وهو 
ما كان له نتائجه الس�يئة من قبل السلطات التركية 
الت�ي اتهمت�ه بالنزع�ة االنفصالي�ة والم�ّس باألمن 

القومي التركّي.
َنَشَر يشار كمال أكثر من 36 عماًل، ما بين مجموعات 
قصصّية وروايات ومسرحيات ومجموعات شعرية 
وتحقيقات صحفّية. أّول كتاباته القصصية ُنش�رت 
وهو في الخدمة العس�كرية بمدينة قيصري بعنوان 
الطف�ل، وصاح�ب المتج�ر، وِمم�ت ِممت ف�ي عام 
1950، ثّم عمل كاتًبا للنكات والتحقيقات في جريدة 
جمهورية بين عام�ي 1963-1951. في هذه األثناء 
نش�ر مجموعته األولى “الَح�رُّ األصفر” عام 1952، 
ث�م تعّددت أعماله التي اس�تطاع من خاللها االنتقال 
باألدب التركي من رواية المدينة الحافلة بش�خصية 
األرس�تقراطي والّسيد إلى واقع الريف/القرية حيث 
�َب برائد  راعية بين الف�الح واألغا، فُلقِّ العالق�ة الصِّ
األدب الريفّي التركّي، كما تبدو لديه شخصية الفالح 

واألغ�ا بعي�دة عن ح�دود الوع�ي الطبق�ي، أو حتى 
الموقع االجتماعي بقدر ما هي "جزٌء صانع ألسلوب 
عيش يومّي طاحن، وجزٌء تكويني في دائرة طبيعية 
بيئّية قاس�ّية وحانّية في آٍن مًع�ا" كما يقول محمد 

علي الصويركي.
اس�تلهَم ماّدة معظم أعماله من البيئة التي نشأ فيها 
بمنطقة س�هول جكوراوفا جنوب األناضول، وفيها 
ُيجّس�د "هموم وش�جون وآم�ال وآالم الناس، ومن 
الت�وق الالمحدود للحرّي�ة، ليصبح بروايات�ه واحًدا 
ِمن الرم�وز الثقافية العالمية الخض�راء الواقفة في 
الخط األمامي لمنع قمع اإلنس�ان ألخيه اإلنس�ان"، 
�لطة  ر حياة القرويين في صراعهم مع السُّ كما يصوُّ
المتمثل�ة ف�ي طبقة اإلقط�اع هذا م�ن جانب، ومن 
جانب آخر ُمعاناة العّمال الزراعيين بعد التطّور الذي 
أحدثته اآللة باس�تخدام الجّرار ف�ي الزراعة والتأثير 
الّس�لبي ال�ذي لَِح�َق بمجتم�ع الفالحي�ن والعّم�ال 
الزراعيي�ن، وه�و ما عّب�ر عنه في روايت�ه القصيرة 

"شجرة الرمان".
وتعدُّ ش�خصية “ُمحّم�د النحيل”، واحدًة من أش�هر 
ش�خصياته مقاوم�ة وتحديًّ�ا لس�لطة األغ�اوات، 
وبه�ا عّبر عن آم�ال الش�خصّية الكردّية في س�بيل 
حصولها عل�ى الحرّية، ومقاومتها لُغبن االس�تبداد 

األرستقراطّي.
تع�ّددت أعمال�ه التي ال تخل�و عوالمها ِم�ن تضميٍن 
واألس�اطير  والحكاي�ات  للحوادي�ت  واس�تلهاٍم 
والفلكول�ور الّش�عبّي، الت�ي َتِعجُّ بها بيئت�ه، ما بين 
رواي�ات ومس�رح وش�عر مث�ل األس�طورة 1971، 
وأسطورة جبل أرارات 1967، ويهبُط الربيع في هذه 
األيام 2010، وقصص لألطفال مثل "النملة العرجاء 
�لطان" 1977، وهي  ذو اللحّية الحمراء مع الفيل السُّ
قصة تصّور الّصراع بين القوّي والضعيف، باإلضافة 
إل�ى تحقيقات صحفّية مث�ل: 50 يوًما ف�ي الغابات 
المحترق�ة 1955، األطفال هم الناس 2013، أين أنَت 
ي�ا صديقي 2014، كما أن بع�ض أعماله تحّولت إلى 
أعمال سينمائية مثل روايات "عدو الّشرف"، لضياء 
متين، و"المنديل األبيض" لعاطف يلماز، و"لو قتلوا 

األفعى" الت�ي مثلتها الفنانة الس�ينمائية الش�هيرة 
توركان شوراي.

وقد َناَل على هذه األعمال الكثير من الجوائز المحلّية 
كجائ�زة إس�كندر )التركّية(، ألفضل مس�رحية عام 
1966-1965 على مس�رحية “الصفيح�ة”، وأخرى 
عالمّي�ة مثل الجائ�زة األولى في مهرجان المس�رح 
العالم�ي عام 1966 على مس�رحيته “األرض حديد، 
الس�ماء نحاس”، وجائ�زة )مدرال�ي( ألفضل رواية 
ع�ام 1973 عل�ى روايته “جريمة س�وق الحدادين”. 
وجائ�زة أفضل كت�اب أجنبّي في فرنس�ا عام1978 
عل�ى روايته “الجان�ب اآلخر من الجب�ل”، وفي عام 
2008 َحَص�َل عل�ى جائزة الف�ن الكبرى الرئاس�ية. 
كم�ا منح عام 1998 الدكت�وراه الفخرية من جامعة 
برلين الحّرة، وحصل على وس�ام جوقة الشرف من 
الجمهورية الفرنسية رتبة الضابط الكبير. وفي عام 
1997 تقاس�م جائ�زة رابطة الكت�اب النرويجية مع 

وول سوينكا النيجيري األفريقي.
كتابات ضد الحرب

ف�ي االحتفال الذي أقامته جامعة “بوغاز إيجي” في 
إسطنبول، وضّم صفوة األدباء األتراك من بينهم إليف 
ش�فق وعدنان بن ي�ازار، آلت�اي كاباجالي، جوندوز 
وس�اف، طوفان تورن�ج، جولريز س�روري، ياووز 
باي�دار ودريا س�ازاك، لتكريم�ه ومنح�ه الدكتوراه 
الفخري�ة، قال يش�ار كمال "َعلَى ال�ذي َيهتُم بقراءة 
كتب�ي، أن ال يتح�ّول إل�ى قات�ل، بل علي�ه أن يصبح 
عدواً للحروب، عليه أْن يناضَل ضّد اضطهاد اإلنسان 
لإلنس�ان.ال يحق ألحٍد أْن يحتق�َر اآلخر وال أْن يطبَِّق 
على اآلخر سياس�ة التطهي�ر العرقي، كم�ا يتوّجب 
قطع دوابر األنظم�ة والحكومات التي تفرض نظام 
التطهير العرقي على ش�عوبها، َعلَ�ى الذين يهتمون 
بقراءة كتب�ي، أْن يعلموا أن األنظم�ة التي تعمل من 
أج�ل إزالة الثقاف�ات األخرى من الوج�ود، قد فقدوا 
ثقافته�م وإنس�انيتهم" وف�ي ذات المحاضرة يقول 
في ش�يء أش�به بالدع�وة لالتحاد "ال أري�ُد لقوٍم أْن 
يصه�َروا أقواًما أخرى، وليتحد قرائ�ي مع الفقراء، 

ألن الفقَر عاٌر على البشرية".

القاه�رة- عن “ال�دار المصرية اللبنانية”، ص�درت مجموعة قصصية 
بعن�وان “خمس دقائ�ق”، للكاتبة الصحفية المصري�ة زينب عفيفي، 
وفيه�ا تس�تدعي الكاتب�ة لحظ�ات الطفول�ة وتصوراتها الس�اذجة 

والعميقة، من خالل قصص تميزت بلغة متماسكة.
ي�كاد يكون الحني�ن إل�ى الطفولة ه�و المحّرك األساس�ي لقصص 
مجموعة “خمس دقائق” لزينب عفيفي، فأبطالها دائما يعودون إلى 
ماضيهم البعيد، يستحضرون تفاصيله البريئة، ولحظاته المبهجة؛ 
ليتغلّب�وا على حاضره�م المحبط، وواقعهم القاس�ي.بدأت الكاتبة 
عفيف�ي مجموعته�ا القصصية بإهداء أش�به بالمفتتح أو المنهج 
الذي ستسير وفقه في قصصها؛ إذ قالت في إهدائها: “إلى الطفلة 
التي كانت..”، ثم وقعت باس�مها األول، وثّنت بمفتتح آخر، قالت 
فيه: “حكاياتنا التي لم ننشرها، هي بعض مّنا، إن لم تكن نحن”، 
ووقعت باسمها الثنائي، وبهذين المدخلين، أخذت الكاتبة قارئها 
معه�ا في رحلة ش�جية إلى عالم الطفولة الب�ريء، حيث تعيش 
ش�خصيات قصصها في واقع صلد، تجبر قسوته على استدعاء 

لحظات البهجة البريئة، وسني الطفولة الناعمة.
“اللحظ�ات المس�روقة م�ن الزمن ف�ي حضن الذاك�رة صور 
أبيض في أس�ود”، بهذه العبارة تفتت�ح الكاتبة قصتها األولى 

“رائح�ة الطعمية”، التي تجتّر فيه�ا بطلتها صورا قديمة “تحمل تعّرجات 
كتعرج�ات الس�نين، وتحم�ل بي�ن جنباتها أس�رارا، ووجوه�ا غابت عن 
الوج�ود، عين الذاكرة ترى جزءا، وتخفي آخر، فتبدو الصور كس�راب في 

صحراء قاحلة”.
كل ه�ذا تس�تدعيه الذاكرة حين ت�رى البطلة “ظريفة” الت�ي تبدو كما لو 
كانت في الخمس�ين م�ن العمر، رغم أنها ل�م تتجاوز الثالثين، وبس�رعة 
تعود إلى الماضي؛ لتس�تدعي لحظات لم تع�د موجودة، بعد أن ترك الزمن 
آثار يده القاس�ية على الوجوه واألرواح “هكذا رس�م الشقاء مالمحه بكل 
تفاصيل�ه على الوج�ه البعيد الذي تتذّكره طفلة العاش�رة بصعوبة بالغة، 
تقف ف�ي دّكانها الضيق المخن�وق برائحة الزيت المق�دوح من كثرة قلي 
الطعمّي�ة دون أن تبذل عن�اء تغييره، تلقي بالفول المدش�وش مع البصل 

وعيدان الكّرات األخضر والكسبرة الجافة والملح داخل الجرن العميق”.
أما في قصة “اإلرث”، فعفيفي تنحو منحى فلس�فّيا؛ إذ تكتش�ف البطلة- 
الطفل�ة فجأة أن جّدها كفيف، رغم أن له عينين مفتوحتين، ويصبح األمر 
أكبر من استيعاب طفلة ال تدرك الفرق بين البصر والبصيرة، فتقترب منه 
لتتأكد بنفس�ها “ضبطتني أّمي متلبس�ة أنظر إل�ى عينيه المفتوحتين عن 
قرب ش�ديد، كان يش�عر بأنفاس�ي المتالحقة بجوار أنفه ول�م يتحّرك له 

ساكن”.

�مل�ستقبل �لعر�قي/متابعة
 ف�ي مختاراتها الش�عرية الت�ي صدرت ف�ي القاهرة 
تنس�ج الش�اعرة العراقي�ة دني�ا ميخائيل م�ن بقايا 
االنفجارات والتدمير عالما إنسانيا أكثر رحمة إذ تقف 
على مس�افة من المشهد تس�مح برؤيته بوضوح ثم 

تعيد رسمه.
وال يوج�د في ديوان )أحبك من هنا إلى بغداد( قصيدة 
بالعنوان نفس�ه ولكن الش�اعرة في قصيدة )الرسا( 
تناجي ابنتها "الرسا" وتأمل أن تكون "رسول جديدة-

تبعثي�ن لثغات وإش�ارات إلى الكون-فأنس�ى أعدائي 
كلهم-أتركهم يذوبون معا-رجال ثلج مسالمين."

وفي قصيدة )الرس�ا( -وهو اس�م سومري يعني ربة 
الش�مس- يتضح أن "هنا" الواردة في عنوان الديوان 
تعني الواليات المتحدة األميركية حيث تقيم الشاعرة 
التي تخاطب الرس�ا في نهاية القصي�دة.. "أحبك من 
هن�ا إل�ى بغداد-وأحبك أكث�ر م�ن كل الكالم-وأحبك 
أعلى م�ن الدخان في المدينة-وأحبك أقوى من صوت 
االنفجارات-وأحبك أعم�ق من جرح يتبادله عراقيون 

وأمريكيون-بقرب عبوة ناسفة."
وتبدو س�يرة الحرب طيفا أو ش�بحا يطارد كثيرا من 
قصائ�د الدي�وان. وتب�دأ الح�رب باللغة فف�ي قصيدة 
)أل�واح(.. "اللغ�ة العربية-تح�ب الجم�ل الطويل�ة-
الطويلة-والس�هر- الطويلة-واألغان�ي  والح�روب 

والب�كاء على األط�الل" وتبدأ قصي�دة )الحرب تعمل 
بجد( بست كلمات هي "كم هي مجدة الحرب-ونشطة 

وبارع�ة" ثم تس�تعرض أنش�طة الح�رب وتجلياتها 
ومنها أنها..

"تلهم طغ�اة إللقاء خط�ب طويلة-تمن�ح الجنراالت 
أوسمة-والش�عراء موضوع�ا للكتابة-تس�اهم ف�ي 
صناع�ة األطراف االصطناعية-توف�ر طعاما للذباب-

تضي�ف صفحات إلى كتاب التاريخ-تحقق المس�اواة 
بي�ن القات�ل والقتيل-تعلم العش�اق كتابة الرس�ائل-

تدرب الفتيات على االنتظار-تمأل الجرائد بالمواضيع 
والصور-تش�يد دورا جديدة لليتامى-تنش�ط صانعي 
التوابيت-ترب�ت على أكت�اف حفاري القبور-ترس�م 

ابتسامة على وجه القائد".
وتبل�غ قصائد )أحبك من هن�ا إلى بغداد( 112 صفحة 
متوسطة القطع وصدر في سلسلة )آفاق عربية( عن 
الهيئة العامة لقصور الثقاف�ة التابعة لوزارة الثقافة 

المصرية.
ودني�ا ميخائي�ل ش�اعرة ومترجمة ولدت ف�ي بغداد 
ودرس�ت األدب اإلنجليزي في جامعتها وهاجرت إلى 
الوالي�ات المتح�دة وتخرجت في جامعة وين س�تيت 
ونال�ت عام 2001 جائزة من األم�م المتحدة لكتباتها 
ع�ن حقوق اإلنس�ان. وله�ا دواوي�ن منه�ا )مزامير 
البح�ر(  1993 و)يومي�ات موج�ة خ�ارج  الغي�اب( 
و)على وشك الموسيقى( 1997.وبين العراق وأمريكا 
كجغرافيا بش�رية توجد مقابالت ومفارقات توجزها 
قصائد منها )الطائرة( حي�ث تنطلق طائرة من بغداد 
تحمل جنودا أمريكيين وترتفع "فوق القمر المنعكس 

على نهر دجلة-فوق غيوم مكدس�ة كالجثث.. فوق 
أن�اس مخطوفين-فوق خرائب تنمو مع األطفال... 
الطائرة-بركابها المنهكين-س�تحط على بعد ستة 

آالف ميل-من إصبع مبتور في الرمل".
وكم�ا ين�در في قصائ�د كثير من ش�عراء العراق 
أن تخلو من اس�تلهام ألس�طورة فإن الش�اعرة 
تس�تدعي "إينانا" السومرية ربة الحب والحرب 
فتحك�ي في قصي�دة )إينانا( جانب�ا من تاريخ 
بالدها وصوال إلى العصر الحالي حيث تش�اهد 

أبناء المدينة في اإلنترنت..
"أميزكم-مقب�رة مقبرة-جمجم�ة جمجمة-
اآلثار-متناث�رة  منام�ي-أرى  ف�ي  أراك�م 
ومس�كورة في المتحف-من بينها قالئدي-
أصيح بكم: اعقلوا ي�ا أوالد الموتى-اعقلوا 
وذهبي-ك�م  ثياب�ي  عراكا-عل�ى  كفاك�م 

أقلقتم منامي".
أم�ا )ش�كل العال�م( فه�و عن�وان أقصر 
قصيدة في مختارات دنيا ميخائيل وفيها 

ما يشبه األماني المستحيلة..
"لو كان العالم مستويا مثل بساط الريح-
لكان لألسى بداية ونهاية. لو كان العالم 
مربعا-الختبأنا في إحدى الزوايا-كلما 
لعب�ت الحرب لعب�ة الغميضة. لو كان 
العالم مدورا-لدارت أحالمنا بالتعاقب 
في دوالب الهواء-وتساوينا جميعا".

وصلة روح
 

صدر حديًثا، عن دار ليان للنش�ر ديوان »َوصلة روح« أشعار بالعامية 
المصري�ة للش�اعرة فاطمة عبدالله، يقع ف�ي 126 صفحة من القطع 
المتوس�ط، وتتن�وع نصوص�ه بي�ن الزجل والش�عر، متن�اواًل أوجاع 
المواط�ن المصرى.ويط�رح الدي�وان قضاي�ا ومش�اهدات اجتماعية 
ورؤى نفس�ية مختلف�ة م�ن خ�الل 42 نًصا، حي�ث يغرق ف�ي البعد 
النفس�ى واإلنس�انى للش�خصية المصرية وحكايتها عل�ى اختالف 
طبائعها.وتتباي�ن النص�وص ما بين العامية الش�ديدة أو لهجة أهل 
القري�ة والريف وبين العامية المعاصرة بلهجة أهل الش�ارع ورواد 
المقاه�ي، ليصنع الكاتب وصل�ة روح يتجول بنا ويتعمق في روح 
بين ش�وارعها، مقاهيه�ا، نيلها ومواطنيها بطيبعته�م وتغيراتهم 

وصراعاته�م عبر الزم�ان ليحاول أن يس�تقي روحها ليعيد ما انس�لت منها بغفلة 
الزمان ويرفأ ما انقطع منه بثنايا الوجدان ُموصاًل إياها برقائق من رهيف الروح.

كمت ..قصص من األرض السوداء
 

صدرف�ي القاهرة مؤخرا للكاتبة منة الله س�امي المجوعة  القصصية 
الرابع�ة »كم�ت.. قصص من األرض الس�وداء«، ع�ن الهيئة المصرية 

العامة للكتاب.
بي�ن دفتي »كم�ت«  تجد فن الومض�ة القصصي�ة، و عناوين ملغزة 

تحير القارئ وتدفعه إلى ضرورة البحث عن إجابة.
وتض�م المجموعة القصصي�ة 26 قصة ما بي�ن الومضة الخاطفة 
والقص�ة القصي�رة، تقع ف�ي 162 صفحة، وُكتب�ت جميعها أثناء 
فترة حكم اإلخوان لمصر، وهي تعكس مدى حرص المؤلفة على 
التشبث بجذورها غير مكترثة بالمصير الذي كان سينتظرها هي 

وقصصها في حالة استمرار هذا الحكم.

ـَو��سـي �لـح
ريـا�ض جـــو�د ك�سكـول

يا كاتَب التأريِخ لي طلٌب
بين الحواشي ُقْل يعبثون
فما دنى من زيفُهم قلٌم

فِحبُرهم دٌم
ِمدادُه حروبنا 

وأهُلنا الُمشردون
و ساتٌر مهما عال

ُركامُه أبناؤنا
جيراُننا

أنَت
أنا

أبناؤُهم فوق السواتِر 
يلعبون

يا كاِتَب التأريخ
سِجل أننا نموُت

أحياًء
ليحيى الخاِئنون
علٰى بقايا ُحفرٍة
بالماِل والبنين

والُسحِت والحرام
أُكُتْب نهايَة َمْن تجحفَل

خلَف شيطاٍن لعين
إخِتم على أسماِء ُكٍل منُهم

كاَن وال زاَل
خليفًة في دولٍة

لم يبقى حتى قبَرُهم
لكننا في ُكتٍب ُمزيفة
ندعوُه أميراً للمؤمنين
ُخلفاؤُه باتوا بمنطقٍة
ُيحصُنها لُهم إبليسُهم

أموالهم محفوظٌة
في بالد الكافرين

حتى عوائلهم يعيشوا
في بالِد الكافرين
و أنا و ُكُل الميتين

نموُت ك�ي يحيى الزنيم
ابن الزنيم
ابن الزنيم
ابن الزنيم

٢٥/٠٢/٢٠١٥
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      عباس رحمة الله
الدخ�ول  ذوي  م�ن  المواطني�ن  اغل�ب  يعي�ش 
المحدودة أوضاعا صعبة بسبب تدهور أوضاعهم 
االقتصادية في ظل غالء المعيش�ة، وهم مكبلين 
بقي�ود االلتزام�ات المالية الكثي�رة المترتبة على 
ذمتهم ومنها أج�ور المول�دة الكهربائية وتامين 
مف�ردات المعيش�ة اليومية وتوفير مس�تلزمات 
الدراسة ألبنائهم وليس انتهاء ببدالت ايجار السكن 
التي تش�هد ارتفاعا مستمرا بين فترة واخرى، ما 
انعكس تأثيرها على اس�تقرار عائالتهم وتعرض 
البعض منهم للطرد بس�بب ع�دم تمكنهم مجاراة 
ارتفاع االيجار وبالتالي عجزهم عن تسديد الديون 
المترتب�ة عل�ى ذمته�م ليكون مصيرهم التش�رد 
والش�ارع، واالنك�ى م�ن ذل�ك ضعف اإلج�راءات 
الحكومي�ة للحد من الجش�ع المتصاعد الصحاب 
العقارات الس�كنية برفع االيجار وبما ال يتناسب 
مع دخول المواطنين من الموظفين والمتقاعدين 
كاقل تقدير.ويتحدث المواط�ن ابوفارس)تجاوز 
الس�بعين عام�اً( عن معاناته ل�"طريق الش�عب" 
ويقول: اعاني مرض الس�كر وارتفاع ضغط الدم 
وآالم المفاصل ،وحاليا ش�به عاجز عن ايجاد حل 
للمش�اكل العديدة التي تواج�ه عائلتي، حيث لدي 

اربع بنات طالبات ، ونعيش في ظرف مالي بائس 
ونسكن في مشتمل مساحته 50 م يفتقر البسط 
مقوم�ات العيش الكريم وبب�دل ايجار قدره  250 
الف دينار، لكن االمر لم يقتصر على هذا فحس�ب 

فق�د فرض صاحب العقار م�ع بداية العام الجديد  
بدل ايجار قدره 400 الف دينار وبعكس�ه يتوجب 
علينا اخالء الدار والمبرر لجش�عه هذا ان االيجار 
القدي�م ال يتناس�ب مع الوضع المعيش�ي والغالء 

الحاصل، مضيفا بقول�ه : و بالرغم من اعتراضنا 
ورفضن�ا  دفع االيجار لكن صاح�ب الدار وضعنا 
ام�ام  خيارين فقط، اما االستس�الم لبدل االيجار 
الجدي�د او اخ�الء ال�دار، واالنك�ى م�ن ذل�ك كله 

الحكومة عاجزة عن ايجاد معالجة لمشكلتنا.
اما المواطنة ام اكرم فتقول:  استلم راتباً تقاعدياً 
قدره مئت�ي الف دينار ش�هرياً وعندي ثالث بنات 
وابني عمره 13 سنة، استشهد زوجي عام 2008، 
وان�ا اس�كن ف�ي مش�تمل مس�احته 400م،  وقد 
ف�رض صاحب الدار ب�دل ايجار جدي�د قدره 350  
الف دينار وبعكس�ه ينبغي اخالء الدار، ما انعكس 
تأثير ذلك على حالتي الصحية والنفس�ية متردية 
ج�داً، لذا اطال�ب الجه�ات المعنية بوض�ع حلول 
مناس�بة لمش�كلتنا والح�د من اس�تمرار جش�ع 
اصح�اب العقارات.فيما الس�يد عبدالل�ه العبيدي 
يق�ول: الحكومات التي تعاقبت فش�لت تماماً في 
ايجاد حلول تنتش�ل المس�تأجرين م�ن معاناتهم 
المري�رة، وق�د توقعن�ا  ان تبادر الدولة لتش�ريع 
قان�ون مدروس ودقيق يضمن ح�ق كال الطرفين 
المس�تأجر والمؤج�ر، الن االم�ور ب�دأت تتفاقم 
ووصلت  لحد الش�جار والسب والشتائم والشجار 

والتهديد بين الطرفين.

* ويش�كو فوزي علوان من تناس�ي المرش�حين 
لوعدوهم السابقة قبيل ايام االنتخابات ، ويقول: 
كنت اعتقد بان المرش�حين يتحل�ون بالمصداقية 
حال وصولهم قبة البرلم�ان والحكومة لكن ثبت 
ان وعودهم الرنانة ليست اال بالونات فارغة تطير 
م�ع الرياح.  ويتس�اءل بقوله : اال يش�عر احدهم 
بالخجل ويؤنب ضميره وهو يسرق حقوقنا؟ كيف 
س�يواجهون ربهم بعد ان تحولوا الى لصوص في 
وضح النهار يسرقون اموال الشعب ويبحثون عن 
عقارات فخمة داخل وخ�ارج العراق ويضاعفون 
باستمرار ارصدتهم ونحن ال نملك شبراً واحداً من 
ارض وطنن�ا الذي قدمنا له كل ما نملكه من جهد 

وعمر طويل؟
اخيرا يطالب المس�تأجرون ممن أرهقتهم بدالت 
والجه�ات صاحب�ة  الحكوم�ة  العالي�ة  االيج�ار 
العالق�ة  باقرار قانون يحدد االيجار وفق دراس�ة 
موضوعية وتخطي�ط دقيق يأخذ بنظ�ر االعتبار 
مس�احة العقار وعمر البناء وموقع�ه الجغرافي 
ودخل الفرد البس�يط الش�هري، ك�ي يتم انصاف 
طرفي المش�كلة المؤجر والمس�تأجر مع مراعاة 
الغذائي�ة  الس�لع  وغ�الء  االقتص�ادي  الوض�ع 

والخدمية في البلد.

ب�شبب ج�شع اأ�شحاب العقارات

ارتفاع االجيارات.. واملستأجرون يف مواجهة املعضلة

 تشكر مجموعة من المواطنين الذين يراجعون 
دائ�رة احوال الك�رخ كافة المنتس�بين العاملين 
ف�ي الدائ�رة وكاف�ة الرت�ب العس�كرية وذل�ك 
لعمله�م ال�دؤوب من اج�ل تس�هيل المعامالت 
ق�در المس�تطاع وانجازه�ا بوق�ت قلي�ل كذلك 
اس�تماعهم الى مالحظ�ات المواطني�ن واالخذ 
به�ا، وهم يس�تحقون فائق االحت�رام والتقدير 
لتعامله�م الراق�ي م�ع المراجعين. لك�ن هناك 
شيء نود ان نلفت انتباه الموظفين اليه في هذه 
الدائ�رة ونرج�و تجاوزه في اق�رب وقت خدمة 
للناس اال وهو : حدوث اخطاء إمالئية في كتابة 
االس�م او اللق�ب او اس�م االب او اس�م االم في 
هوية االحوال المدنية لصاحب المعاملة. ومثاال 
عل�ى ذلك قام مواطن بتقدي�م معاملة يروم بها 
تبديل هويته )بدل تالف( وعندما اس�تلم الهوية 
بعد مدة انتظار دامت ثالث ساعات وجد انه كتب 
في تبوي�ب الجنس )انثى(، فهل نضحك ام نتألم 
لمثل هكذا اخطاء، االمر   جعل المواطن يش�عر 

باالستياء ويغضب تاركاً الهوية في مكانها .
نتمن�ى االنتب�اه لهك�ذا ام�ور ف�ي المس�تقبل 

وأمنياتنا بالتوفيق لكل العاملين في المديرية.

 المس�تقبل العراقي /متابعة -تشهد البالد منذ سنوات اضطراباً امنياً مقلقاً، وقد 
ط�ال العديد من المحافظات الجنوبية والوس�طى والش�مالية، األم�ر الذي جعل 
الكثي�ر م�ن المواطنين يش�عرون بالقلق والخ�وف، وهو ما يؤك�ده بعضهم من 
خالل احاديثم إذ يش�يرون أن األوضاع األمنية التي تش�هدها البالد تلقي بظاللها 
على حالتهم النفس�ية، ما أدت إلى إحباطه�م وبالتالي المباالتهم في التفاعل مع 

نشاطات الحياة العامة. ويذكر مهند هاشم، وهو مخرج سينمائي شاب، انه أوقف 
مشروع فيلمه الذي كان يعمل عليه بشغف مع بقية كادره الفني، بسبب األوضاع 
األمنية التي تمر بها البالد وانعكاسها على حالته النفسية. كما يشير أخر إلى انه 
يحاول التفاعل قدر اإلمكان مع الحياة العامة وان يؤدي مسؤولياته تجاه عائلته، 
لكن�ه ل�م يخف حالة القلق التي يعيش�ها بس�بب األوضاع في الب�الد. فيما يحَمل 

آخرين مسؤولية ما يحدث من اضطراب امني على عاتق القوى السياسية ، داعياً 
إياهم إلى تجاوز خالفاتهم السياسية. إلى ذلك حذرت االختصاصية في مجال علم 
نفس الش�خصية نهى الدرويش من تفاقم حالة اليأس التي يش�عر بها المواطن، 
مضيفة أن تنامي شعوره باإلحباط قد يؤدي إلى ظهور أعراض الصدمة التي لها 

انعكاس خطير على وضعه النفسي.

شكر اىل دائرة أحوال 
الكرخ.. ولكن

مواطنون بغداديون: نتأثر نفسيًا باألوضاع األمنية

تعتبر الش�طرة المدين�ة الثانية ف�ي محافظة 
ذي ق�ار, حيث تمتاز منذ القدم بحركة تجاريه 
نش�طة. يوج�د ف�ي المدين�ة فرع واح�د تابع 
لمص�رف الرافدي�ن يدي�ر الت�داوالت التجارية 
والمالي�ة، وبفض�ل الزخ�م الس�كاني نتيج�ة 
التوس�ع الحاص�ل ف�ي ع�دد النف�وس تق�رر 
انش�اء بناية جديدة الغرض منها فتح مصرف 
جديد قبل التغيير, س�مي حينذاك مصرف أكد, 
وق�د ت�م تعيين كادر مس�تقل له, لك�ن البناية 
موظف�ي  م�الك  ال�ى  اضيف�وا  والموظفي�ن 
المصرف القديم, وبذلك لم تحل مشكلة ازدحام 
المراجعين على مص�رف المدينة الوحيد حيث 
يضط�ر الكثيرون منهم الى تكبد عناء الس�فر 
لغ�رض التوجه الى مراجع�ة مركز المحافظة 
ال�ذي توج�د في�ه تس�عة مص�ارف حكومية 
مص�ارف  وعش�رة  االختصاص�ات  مختلف�ة 
أهلي�ة تغطي جمي�ع النش�اطات التجارية. لذا 
يتطل�ب من الجهات المعني�ة التوجه نحو فتح 
مناف�ذ لمصارف جدي�دة في مدينة الش�طرة, 
ومنه�ا مص�رف الرافدين والرش�يد والعقاري 
واإلسكان والزراعي وغيرها, السيما ان هناك 
بناي�ة جاهزة لمص�رف الرافدين ومس�احات 
من األراضي مخصص�ة لبناء فروع المصارف 

األخرى.
 علي التميمي

      لطيف كريم
يفضل بعض اصحاب السيارات غسل 
س�يارته على الطريق العام وامام باب 
داره ويبرره�ذا التص�رف باس�تخدام 
الم�اء الخاص بمنزل�ه والتقليص من 
النفق�ات المالية لالس�تفادة منها في 
توفير بعض المس�تلزمات األساس�ية 
ألس�رته ناهيك ع�ن المحافظ�ة على 
الس�يارة م�ن العب�ث واإلس�اءة م�ن 
االخري�ن ، في حين ان عملية الغس�ل 
الم�اء  م�ن  كمي�ات  به�در  تس�اهم 
مخصصة لالحياء الس�كنية وبالتالي 
اخذ حصة احياء سكنية اخرى بحاجة 
الى ذلك الماء، باالضافة الى ما تسببه 
المياه الراكدة من تلف اسفلت الرصيف 
وال ننس�ى ان الزيوت الت�ي ترمى بعد 
عملي�ة تبديل وتزييت الس�يارة تس�د 
انابي�ب المجاري وه�ذا بالتأكيد ضرر 

عام.
فيم�ا يحبذ س�ائقون آخ�رون اخرين 
غس�ل س�ياراتهم في كراجات الغسل 

والتش�حيم وه�ي مح�ال مخصص�ة 
لغسل وتش�حيم الس�يارات لقاء اجر 
معي�ن وذلك بفض�ل العناي�ة الخاصة 
بتش�حيم اجزاء مهمة من السيارة ما 
يجنبهم التعرض لحوادث مفاجئة عند 
سير المركبة بالشارع،  لكن بعض من 
تل�ك الكراجات يكون عملها غير دقيق 
المعتم�دة  بالمواصف�ات  تلت�زم  وال 
من قب�ل المؤسس�ات الحكومية ذات 
العالقة فيم�ا يخص المحددات البيئية 

للحد من التلوث.عليه اقترح:
• عل�ى الجه�ات المعني�ة او من يهمه 
االمر تخصي�ص اماكن  تعنى بغس�ل 
السيارات والتشحيم سواء داخل المدن 
او خارجه�ا وتك�ون ملكيته�ا عائدة 
للدولة او الشخاص معينين، وبشرط 

تمنح اجازة لممارسة المهنة.
 االلت�زام م�ن صاح�ب كراج الغس�ل 
والتش�حيم بمح�ددات البيئي�ة وعدم 
التجاوز على الطرق العامة او االحياء 

المجاورة.

يرجى تفضل سيادتكم باالمر والتوجيه 
لرفع الظلم عني ومنحي كافة حقوقي 
الناف�ذة  والتعليم�ات  القان�ون  وف�ق 
بحس�ب ق�رار مجل�س ش�ورى الدولة 
رق�م 47/2013 المعمم بموجب كتاب 
االمان�ة العام�ة لمجل�س ال�وزراء في 
2013 وان تكون بداية احتس�اب راتبي 
من الراتب الذي كنت اتسلمه خالل عام 
1987 والبالغ 187 ديناراً حس�ب البينة 
الخطي�ة لكتاب هيئ�ة التقاعد الوطنية 
ومرفق�ه تقرير الحاس�بة )ال�ذي يؤيد 

الراتب المذكور(.
وكذل�ك منح�ي مخصص�ات الش�هادة 
اعتب�اراً م�ن تاري�خ التخرج وبحس�ب 
الطلبات المقدمة لسيادة وزير التجارة 
الت�ي كان آخرها طلب�ي في عام 2015 
ذل�ك الحظ�ت ووج�دت  ال�ى  اضاف�ة 

)لالسف( ما يلي:
المكت�ب بع�رض  ادارة  * ع�دم قي�ام 

ام�ام  الطل�ب  م�ن  الثاني�ة  النس�خة 
سيادتكم.

* كم�ا لم تعرض النس�خة االخرى من 
الطلبات السابقة بمذكرة قسم االعالم 

واالتصال الحكومي.
ما يتطلب تفضل وزي�ر التجارة باالمر 
والتوجي�ه لع�رض الطلب�ات جميعه�ا 

امامه اوالً بأول.. وعدم تأخيرها.
)وم�ا يزيد الطي�ن بلة( ه�و االجحاف 
االخير بحقي إذ ان ادارة الشركة أصدرت 
أمر انفكاكي بتاريخ 16/2/2015 بعد 
تقدي�م طلبي الى الس�يد الوزير باربعة 
ايام قبل منحي حقوقي.. ودون رغبتي 

ورغماً عني.
واملي وطيد بسيادتكم إلنصافي ورفع 

الظلم عني.. مع التقدير
 

عادل مجيد يونس جواد الربيعي
مدير اعالم االسواق المركزية

 مقرتحات بشأن حمال غسل وتشحيم 
السيارات

      احمد علي 

يع�د معس�كر الرش�يد من اكب�ر المعس�كرات 
الموج�ودة ف�ي بغداد قب�ل ع�ام 2003، اذ كان 
يض�م  عدداً م�ن الكلي�ات والم�دارس ومعاهد 
التدريب والتأهيل العس�كري فض�ال عن قاعدة 
الرش�يد الجوي�ة ومصان�ع تصلي�ح الطائرات 
ومدرس�ة طيران الجيش ومستش�فى الرش�يد 
العس�كري أكبر مستش�فى عس�كري في البلد 
وتبل�غ  وغيره�ا،  الطبي�ة  االم�ور  ومديري�ة 
مس�احته قرابة 30 كم 2 التي تمتد من الطريق 
الس�ريع "محمد القاس�م"، وتنتهي ف�ي بداية 

منطقة الزعفرانية.
غير ان سوء التخطيط واإلهمال وعدم المتابعة 
من قبل الجه�ات المعنية، ادى الى تحول أرضه 
الى مكب للنفايات ومخلفات البناء واالنقاض، 
او  عمراني�ة  مش�اريع  ف�ي  اس�تغالله  ودون 

سكنية... الخ.
يذك�ر المواط�ن ابو احم�د االس�باب التي ادت 
ال�ى اتخ�اذه منطق�ة المعس�كر محالً لس�كنه 

فيقول: يضم معسكر الرشيد عدداً من العائالت 
الفقيرة التي تعتاش على النفايات التي ترميها 
الكابس�ات وس�يارات النفايات من اجل تامين 
مصدر معيش�ي لهم. ويضيف ابو احمد: تتكون 
عائلتي من تس�عة أفراد، وقد أجبرتني الظروف 
االقتصادية الصعبة على العيش في هذه المكان 
الخرب الذي ال تتجاوز مساحته 65 متراً ، حيث 
تس�وء حالن�ا ف�ي الش�تاء لعدم وجود س�قف 
يحمينا م�ن األمطار. ويتابع قول�ه، ففي فترة 
االنتخاب�ات قام بزيارتنا احد النواب وقد وعدنا 
خيرا  كبناء اماكن الئقة للسكن وغيرها.. لكنه 

لم يفز ولم يتذكرنا احد بعد ذلك.
وم�ن جانبه  ي�رى "س . ع "موظف في وزارة 
التخطيط  ان ارض معسكر الرشيد مهمة وذات 
موقع إس�تراتيجي،  حيث تشغل مساحة كبيرة 
من جنوب غربي بغداد تق�در بثالثين كيلومتراً 
مربع�اً ، كم�ا ال يبع�د عن مرك�ز العاصمة غير 
10 ك�م2 ، لذا م�ن الممكن للحكوم�ة العراقية 
العمل على انش�اء عدد من المشاريع العمرانية 
على ارض المعس�كر بدال من تحولها الى مكب 

للنفايات التي تكون مصدراً لألمراض واألوبئة 
بس�بب الروائ�ح المنبعث�ة من النفاي�ات. وهو 
يقترح تحويل معس�كر الرش�يد ال�ى متنزهات 
ومالع�ب لالطف�ال وغاب�ات محمي�ة طبيعية 
من اج�ل تنقي�ة األج�واء الملوث�ة وكمصدات 

للعواصف الترابية وغيرها .
 وقد ابدى عدد من س�كنة المنطقة اس�تياءهم 
من تحول المعس�كر الى مكب للنفايات بس�بب 
البيئ�ي الحاص�ل، وانبع�اث الروائ�ح  التل�وث 
الكريه�ة م�ا ي�ؤدي ال�ى اإلصاب�ة باالم�راض 
واالوبئة المعدية، وهم يعزون اس�باب ذلك الى 
ضع�ف االج�راءات القانونية بح�ق المخالفين 
من قب�ل دائرة البيئ�ة فضال عن ضع�ف تأمين 
المنطقة امنيا ما أس�هم في استفحال الظاهرة 

السلبية .
ويقول مدير قس�م ادارة الكيمياويات ومراقبة 
المواقع الملوثة ف�ي وزارة البيئة لؤي المختار 
ف�ي حديث ل�ه :  إن مك�ب النفاي�ات الموجود  
ف�ي منطق�ة معس�كر الرش�يد جنوب�ي بغداد 
غي�ر قانون�ي، ويت�م فيه ش�راء النفاي�ات من 

س�يارات تابعة المانة بغداد، ويبين ان عددا من 
االش�خاص يقومون بعد ذلك بع�زل وفرز هذه 
النفايات وحرق االشياء التي اليمكن االستفادة 
منها مرة ثانية. ويضي�ف المختار:  أن عمليات 
الح�رق هذه ينتج عنها انبع�اث غازات وروائح 
كريه�ة لوج�ود م�واد كيمياوية وبالس�تيكية 
فيها"، مش�يرا الى ان "تلك الغازات تسبب تلوثاً 
بيئياً.وفي وقت س�ابق اعلنت الهیئ�ة الوطنیة 
لالس�تثمار عن نيتها اس�تثمار ارض المعسكر 
في مشروع س�كني يعد االكبر من نوعه، فيما 
ع�دت امانة بغداد مش�روع اس�تثمار معس�كر 
الرش�ید مش�روعاً ب�"حك�م الملغ�ي" بس�بب 
التأخیر الذي رافقه في االنجاز، في حین رفضت 
هیئ�ة االس�تثمار ذل�ك، مؤك�دة أن المش�روع 
سینفذ وس�يلیق ببغداد والعراق. وبين تصريح 
المس�ؤولين ف�ي المؤسس�ات المعني�ة مازال 
الحال عل�ى ماهو علي�ه. ارض قاحلة ونفايات 
متراكمة تزداد يوما بعد اخر مسببة تلوثاً بيئياً 
تنعكس آث�اره الس�لبية على حي�اة المواطنين 

البسطاء في االحياء القريبة.

سوء ختطيط ام امهال حكومي؟

ارض معسكر الرشيد تتحول اىل مكب للنفايات واالنقاض

محافظ�����ة  تعتب�ر 
واسط، واحدة من اهم 
المحافظ�ات من حيث 
وفرة أنتاجها الزراعي، 
وبخاص�ة بع�د تنفي�ذ 
الزراعي�ة  المش�اريع 
الحيوي�ة الت�ي تعتم�د 
عل�ى الط�رق العلمي�ة 
"الزراع�ة  الحديث�ة 
المتس�طحة" ،وكذل�ك 
لدور المبادرة الزراعية 
وزارة  اطلقته�ا  الت�ي 
 2009 ع�ام  الزراع�ة 
حيث استفاد الكثير من 

المزارعين وخاص�ة صغار الفالحين 
من المكائن واالالت الزراعية والبذور 
وغيرها ، وقد كان دور مديرية زراعة 
واس�ط بتنفيذ المبادرة والعمل على 
تطبيقه�ا متمي�زاً، م�ا أعط�ى دافعا 

قوي�ا ومحف�زا  للعام�ل الزراعي في 
المحافظة لتحقيق وفرة انتاج زراعي. 
وفيما يخص مطالبات الفالحين  في 
محافظة واس�ط فهي تتمثل بحماية 
الحل�ول  ووض�ع  الزراع�ي  المنت�ج 
عبر تش�كيل لجان رقابية لمحاس�بة 

المستغلين من اصحاب 
الضعيف�ة  النف�وس 
ممن يحتكرون المنتج 
الزراع�ي ف�ي الداخ�ل 
رف�ع  ال�ى  ويعم�دون 
االسعار كيفيا.  وتحديد 
اسعار المنتج الزراعي 
يتناس�ب  بما  المحل�ي 
المب�ذول  الجه�د  م�ع 
واالم�وال المصروف�ة 
من قبل الفالحين وبما 
دخ�ول  م�ع  يتناس�ب 
وحماي�ة  المواطني�ن 
المس�تهلك وذلك بالحد 
م�ن اس�تيراد الفواك�ه والخضروات 
وفرض ضرائب عليها، من اجل خدمة 

المواطنين ودعم االقتصاد الوطني. 

عنهم/ شاكر كاظم الناهي

الفالحون يف حمافظة واسط يطالبون بحامية 
املنتج الزراعي

علي احمد مشهد التميمي

للنظ�ر  الف�ت  بش�كل  تنتش�ر 
ظاهرة جزر األبقار واألغنام في 
الطرق العامة, والبيوت الخربة, 
والمجازر القديم�ة, وفي محال 
المنتشرة في األسواق  القصابة 
الس�كنية,  واالحي�اء  الش�عبية 
التي تتم فيها عملية الجزر امام 
المارة  مندون االكتراث بمشاعر 
المواطنين والتأثيرات النفس�ية 
على االطف�ال, واالنكى من ذلك 
كل�ه ب�دون التقي�د بالضواب�ط 
والش�روط الصحي�ة والبيطرية 
والبيئية، اذ كان�ت عملية الجزر 
ف�ي الس�ابق تجري ف�ي مجازر 
نظامي�ة معتم�دة م�ن الجهات 
البيطرية وتراعى فيها الشروط 

الصحية والبيئية.

المباش�ر  الس�بب  ان  علم�ا 
الج�زر  فوض�ى  الس�تمرار 
العش�وائي لس�نوات طويلة بال 
حل�ول عملي�ة وس�ريعة, يق�ع 
عل�ى مس�ؤولية وزارة البلديات 
لع�دم انش�ائها مج�ازر حديث�ة 
في عم�وم الم�دن العراقية, في 
الوقت الذي أع�دت فيه تصاميم 
خاص�ة لبناء المجازر النظامية، 
اال ان بلدي�ات الم�دن تعج�ز عن 
إنش�ائها وذل�ك بس�بب تكلفتها 
عش�رات  تص�ل  الت�ي  العالي�ة 
الملي�ارات, وله�ذا أصب�ح لزاما 
عل�ى ه�ذه ال�وزارة ومديرياتها 
ف�ي المحافظ�ات وض�ع خطة 
سريعة لبناء المجازر خالل فترة 
محددة خوفا م�ن حدوث كارثة 
بيئي�ة ووبائية يذه�ب ضحيتها 

الكثيرون.

إىل متى تبقى املدن من دون 
جمازر حديثة؟

أمام أنظار وزير التجارة
اناشدكم رفع الظلم ومنحي حقوقي

مرصف واحد يف الشطرة
وتسعة  يف املحافظة!
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حم�دان  ليل�ى  الموظف�ة  تس�تطيع  ال   
البقاء ف�ي البيت يومي الجمعة والس�بت 
حي�ث تنطلق م�ع زوجه�ا وأطفاله�ا إلى 
أح�د األماك�ن الترفيهية لقض�اء اإلجازة 
األس�بوعية في اس�ترخاء ت�ام بعيداً عن 

صخب العمل، ونمط الحياة الرتيب.
وتذكر أن تغيير الوجوه واألمكنة “عامل 
مه�م” ف�ي اس�تعادة النف�س هدوءه�ا 
المنش�ود لذا فه�ي اعتادت الخ�روج إلى 
أماكن حيوية ترفيهية تعد فرصة حقيقية 

لالستمتاع.
وتش�ير حمدان إلى أن أطفاله�ا مثلها تماماً 
يحب�ون التنقل بين األمكن�ة الخالبة وزوجها 
يس�اعدها دائم�اً على اقت�راح وجه�ات جديدة 
وتلف�ت إل�ى أنه�ا في أغل�ب األحي�ان تضع خطة 

مسبقة من أجل أن تكون الرحلة مشوقة.
اإلج�ازة األس�بوعية فرص�ة حقيقية لالس�ترخاء 
واستعادة وجه الحياة من جديد بنضارته وصفائه، 
فهي عودة حقيقية إلى النفس وإلى األسرة واألطفال 
في أج�واء مفعمة بالح�ب والتق�ارب الحميم، وما 
من ش�ك ف�ي أن كل الموظفين ينتظرونها بش�وق 
وت�وق حيث يضع�ون رحالهم عل�ى مرافئ الراحة 
واالستجمام بعد عناء أسبوع كامل من العمل الجاد 

الذي ال يهدأ خالله العقل، وال يستريح فيه الجسم.
كم�ا يقضي البع�ض من فئة الش�باب، إجازة نهاية 

األس�بوع في الرحالت الجماعية، بعيدا عن ضجيج 
المدينة وصخبها وكذلك هموم الدراس�ة واألعمال، 
حيث يمضون أوقاتا ممتعة في تبادل أطراف الحديث 

والمواقف الطريفة، أو ممارسة هوايات مفضلة.
م�ن جهته يبين الش�اب علي عبد الس�الم أنه يهوى 
التصوير ويس�تغل إجازته في تطوي�ر ذاته، ويقول 
“أخ�رج مع بعض األصدقاء إلى أماكن عدة اللتقاط 
الص�ور الفوتوغرافي�ة وأحيانا يلح عل�ي أصحابي 
إلع�ادة التجرب�ة أو تخصيص م�كان دائم للتصوير 
في االس�تراحة بعد وضع خلفيات مناسبة تزيد من 

جمال المنظر”.
إج�ازة نهاية اإلس�بوع تعني الراحة واالس�تجمام 
تق�ول،  الت�ي  عام�ا(   26( موس�ى  روان  للش�ابة 
“أخصص اإلجازة األس�بوعية للراحة واالس�ترخاء 
في االستراحة ومتابعة األفالم أو اللقاء بالصديقات 

لقضاء أوقات ممتعة يسودها المزاح والضحك”.
ويخصص الش�اب رامي عبيد إجازة نهاية األسبوع 
لممارس�ة الرياض�ة مع بع�ض األصدق�اء في أحد 
األماكن، ويقول، “نروح عن أنفسنا بممارسة بعض 
الرياضات التي تنشط الجسم وتكسبه الصحة، كما 
أن مثل هذه االجتماعات تعزز الروابط بيننا وتكسر 

الروتين”.
أم�ا أس�رة الس�يد أب�و عبدالل�ه فتغ�ادر العاصم�ة 
بغداد ليل�ة الخميس باتجاه مدين�ة اربيلحيث منزل 
والدت�ه المحاط بحديقة واس�عة، حيث تجد العائلة 
متعةكبيرة حيث األج�واء الصافية الخالبة الخالية 

من اإلزعاج بكل أشكاله.
يق�ول أبو عبدالل�ه، “نصحو باكرا لتن�اول الفطور، 
ومع اعتدال الطقس يخرج أبنائي للعب في الحديقة، 
وري المرزوعات، “التقاط األعشاب مثل الميرمية، 
النعنع، ، الخبيزة وغيرها”، إلى جانب تقليم األشجار 

وغرس الفسائل الصغيرة”.
ويضي�ف، أرى في أبنائي حيوية ونش�اطا ال أراهما 
خالل أيام االس�بوع االخرى، يلعبون ويمرحون مع 
أوالد عمومته�م، حت�ى أن قابليته�م ل�أكل تصبح 
مضاعف�ة وربما س�بب ذلك اله�واء العليل والحرية 
واالنط�الق الذي يؤمنه الجو الريف�ي لهم بعيدا عن 

صخب المدينة واكتظاظها.
وهناك البع�ض ينتظر يوم الجمع�ة ليغذي هوايته 
األثيرة في تربية الطيور ومنهم السيد أبو مصطفى 
وولده عالء اللذان يذهبان ألماكن ومحالت في سوق 
الغزل تبيع أصناف متع�ددة من الطيور، فيتفرجان 
على م�ا تعرضه األقفاص من طي�ور يحبونها مثل 
“طير الحب” “البلبل” “الببغاء” وتتميز هذه الطيور 

بشدة جمالها وصوتها العذب. 
كما أن الموظف أبو زكي يصطحب زوجته وأطفاله 
الصغار للكرادة في اإلجازة األسبوعية بهدف التبضع 
وش�راء متطلبات أسرته، فال يجد وقتا آخر لتحقيق 
ذلك، مما يدفع األسرة للتخطيط منذ الصباح لتناول 
وجبة اإلفطار والغذاء لدى مطاعم تروق للعائلة في 

السوق.
وينوه استشاري االجتماع األسري مفيد سرحان إلى 

أن اإلنس�ان بحاجة إلى التغيي�ر والتجديد والترفيه، 
وخصوص�ا في ظ�ل األعب�اء المتزاي�دة للحياة من 
عمل وعناية باألس�رة واألبناء ومتطلبات العالقات 
االجتماعي�ة وتأت�ي عطل�ة نهاية األس�بوع فرصة 
مناس�بة الس�تثمارها للخروج من الروتين اليومي 
والتواص�ل مع اآلخرين في الزي�ارات والخروج في 
نزهات عائلية وأس�رية حيث إن اإلنسان كبيرا كان 

أم صغيرا بحاجة إلى التغيير والتجديد.
والتروي�ح ع�ن النف�س لي�س له ش�كل مح�دد بل 
بمفهومه الواسع الخروج عن الروتين اليومي، وفق 
سرحان، ويمكن أن يتم بدون تكاليف مادية كبيرة، 
كممارس�ة بعض الهواي�ات الرياضي�ة أو الثقافية 
أو غيره�ا، أو حت�ى الجل�وس مع الزوج�ة واألبناء 
وممارس�ة بعض األلعاب البيتية والمسابقات التي 

تساهم في الترفيه والتسلية.
يضي�ف، وال بد من تذكر أن مثل ه�ذه األمور لها أثر 
كبير على النفس وعلى العالقات األس�رية فهي إلى 
جانب تس�اهم في التخفيف من أعب�اء الحياة فإنها 
وس�يلة للتق�ارب والتواصل وتقري�ب النفوس إلى 
بعضها بعضا وتجاوز المشكالت خصوصا أن كثيرا 
من االسر ال تجد الوقت الكافي للتواصل المباشر فيما 
بينها، ومن الخطورة “قتل أيام العطل باالنكفاء على 
الذات وأن يكون الشخص أسيرا للهاتف المحمول أو 
جهاز الكمبيوتر بحجة أن�ه يتواصل مع اآلخرين”، 
حيث إن كثيرا من األسر واألفراد يكونون متباعدين 

نفسيا وهم يعيشون تحت سقف واحد.
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تجمهر عشرات المواطنين من أبناء القرى المحيطة بموقع 
الطمر الصحي في مدخل الشارع المؤدي إلى المكب، قرب 
الطريق الس�ريع )10 كم جنوب شرقي مدينة الديوانية(، 
لمنع س�يارات البلدي�ة المحمل�ة بالنفايات م�ن الدخول 
ال�ى المكب، بع�د ان قطع�وا الطريق ب�”س�توتة”، وذلك 
للتأثيرات الس�لبية بسبب الحرق العشوائي 
للنفاي�ات الذي يكون احيان�ا ذاتياً بفعل 
الزم�ن وتفس�خ الم�واد العضوية، ما 
ي�ؤدي إل�ى ارتف�اع حرارته�ا إلى 
درجة االتقاد فتنش�ب الحرائق، 
لجش�ع  متعم�داً  يك�ون  وام�ا 
لالس�تفادة  المنتفعي�ن  بع�ض 
المعدني�ة،  مخلفاته�ا  م�ن 
وفع�ال حدثت إصاب�ات مرضية 

ت  ق�ا ختنا ا و
تنفس�ية 

ح  ا ر

ضحيتها أبناؤهم وأحباؤهم
ويق�ول رع�د رس�ول كاظم )40 س�نة(: إن دخ�ان مكب 
النفاي�ات، أو م�ا يس�مى بالطم�ر الصحي، ال�ذي ال يمت 
بأي�ة صل�ة إلى العن�وان، فقد تس�بب ف�ي اصاب�ة ابنتي 
ذات ال�13 س�نة بس�رطان الدماغ، بس�بب التلوث البيئي 
كم�ا أكد لنا األطباء الذين أش�رفوا عل�ى عالجها، مضيفا 
بقوله: المصيبة أن األعراض التي قتلت ابنتي ذاتها، باتت 

أص�اب تتضح ل�دى ش�قيقها وش�قيقتها، وإذا  م�ا 
ص أحدهما أي ضرر لن يكفيني الثأر من  لصو

، الطم�ر كلهم، الذي�ن يثرون  تن�ا بمو
النفايات  حرق  س�عياً ويتعمدون 

لين إل�ى الم�ال ام�ام أنظار  و لمسؤ ا
وبعلمهم.

أن “تغاضي ويضيف األب المنكوب، 
م�ا اضطرنا الحكومة أفقدنا صبرنا، 
ي�ة إلى قطع طريق سيارات  لبلد ا
موقع وعدم الس�ماح لها  بدخ�ول 
حتى  معالج�ة الطم�ر،  تت�م 
لمصيبة  طال�ت ا الت�ي 

القرى  س�كان 

المحيط�ة بالموق�ع من خ�الل م�ا أصابهم م�ن أمراض 
تنفس�ية أو جلدية”.اما مخت�ار قرية الس�ادة )آل زواد(، 
باس�م دكمان، فيقول: ان الق�رى المحيطة بموقع الطمر 
الصح�ي تعرض�ت ألض�رار صحي�ة وبيئية، مضيف�ا ، ان 
األهالي طرقوا أبواب المس�ؤولين، من�ذ التغيرعام 2003 
ولغاي�ة االن، لكن لم يحرك احد منهم س�اكناً، على الرغم 
من المناش�دات والمس�تندات التي عرضناها والمصادقة 
من عدة مستشفيات، بشأن إصابة أبناء المنطقة بأمراض 
سرطانية أو صدرية أو تنفسية، جراء االنبعاثات والغازات 

الناجمة عن دخان النفايات التي تحرق عمدا.
ويس�تدرك دكم�ان بقول�ه : ان األب�واب كله�ا أوص�دت 
بوجوهن�ا، لهذا قررنا قط�ع الطريق الم�ؤدي إلى موقع 
الطمر وعدم السماح لسيارات البلدية المحملة بالنفايات 
م�ن الوصول إليه، وهو يؤكد  بع�دم مغادرتهم المكان ما 
لم تنفذ الوع�ود التي أبرمها مندوب بلدية الديوانية، الذي 

حضر بناًء على اتصال من احد سائقي السيارات.
فيما فاهم فرح�ان بناي يقول: إن المرض أصاب الجميع 
ول�م تنج مواش�ينا من ذلك، فما ذنب�ي وجيراني ان نهرع 
مس�رعين بأطفالنا عند ش�م الدخان إلى المراكز الصحية 
لمعالجته�م من االختناقات وصعوب�ة التنفس، ويبّين أن 

أكثر من عشرة آالف مواطن يعيشون في المنطقة وسط 
تجاهل ش�به تام من قبل المس�ؤولين المحليين، الذين ال 
يتذكرونه�م إال وق�ت االنتخاب�ات، حيث ينث�رون عليهم 
الوع�ود البراق�ة، التي س�رعان م�ا تتبخر م�ع وصولهم 
إل�ى مواقعهم، من دون أن يرف له�م جفن اتجاه األهالي 
المنكوبين.ويتاب�ع المواط�ن بقول�ه :  أن الفق�ر ه�و ما 
يضطر أهال�ي المنطقة على البقاء مرغمين، ويس�تطرد 
، ل�و كانوا يملكون م�ا يكفي من المال لف�روا بأرواحهم 
وعوائلهم من جحي�م موقع طمر النفايات إلى مكان آخر 
أو حتى هاجروا إلى الخ�ارج هرباً من اإلهمال والتجاهل 
وه�ذا الم�وت المحقق.ويتح�دث كاظم جاب�ر كاظم الى 
)الم�دى برس(، بقوله : إن صبرنا نفد، لذا اجتمع س�كنة 
الق�رى المحيط�ة بموقع الطم�ر غير الصح�ي، وأجبروا 
الس�ائقين عل�ى االتص�ال بمس�ؤوليهم الذي�ن بعث�وا لنا 
بموفده�م، متعهداً بعدم ح�رق النفايات ثانية، وإرس�ال 
س�يارة حوضية محملة بالماء وبلدوزر، إلطفاء الحرائق 
المتعمدة، التي يق�وم بها عمال الموقع وهم من الغرباء، 
لفرز النحاس والفافون وغيرها من مواد، التي يتم بيعها 
إل�ى تجار الخردة، لت�در عليهم الماليين ش�هرياً من دون 
اكت�راث لصح�ة األهالي، ويبّي�ن أن ذلك “يعني ببس�اطة 

أن نم�وت نحن أهال�ي المنطق�ة ليحيا الغرب�اء ويثرون 
عل�ى حس�اب جثثنا.ويته�م المواطن، مس�ؤولي البلدية 
بالتواط�ؤ مع عماله�م، مقابل حصولهم على نس�بة من 
أرب�اح بي�ع النفاي�ات أس�بوعياً، متس�ائالً ، كيف يفس�ر 
صمته�م على الرغم من مئات الش�كاوى التي تقدمنا بها 
الى المسؤولين في حكومة الديوانية، من دون أن يحركوا 
س�اكناً.وفي نفس الس�ياق يبين مدير البيئة، حيدر عناج 
أن “عدة إجراءات قانونية وغرامات مستمرة فرضت على 
البلدية، بس�بب موقع النفايات المخالف لجميع الضوابط 
والمح�ددات البيئية، لكن يب�دو أن المخالفات والغرامات 
غي�ر كافية، وقد أبلغنا العديد من المس�ؤولين، وتم تغيير 
المالك المش�رف على موقع طمر النفايات أكثر من مرة.

ويتاب�ع عناج، أن المالك المش�رف متواطئ ويتعمد حرق 
النفايات للحصول على مخلفاتها المعدنية، ليتاجر بها في 
األسواق على حساب صحة المواطنين والبيئة، ويستطرد 
أبلغنا رئيس قسم البيئة في مديرية بلدية الديوانية ووعد 
باتخ�اذ إج�راءات رادعة بحق المتورطي�ن وتغيير المالك 
بالكامل وتوفير آليات خاصة بالس�المة إلطفاء الحرائق 
المفتعلة أو الطبيعية حال نشوبها لنجنب األهالي مخاطر 

شم غازاتها وانبعاثاتها.
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عند أطراف قرية زراعية تبعد نحو )10( كم عن مركز ناحية 
ابي صيدا في محافظة ديالى تعلو أدخنة سود منبعثة من 
عملية احتراق الخش�ب في حفر عدة تحت االرض تسمى 
)الك�ور ( وهي تمث�ل الطريق�ة القديمة لصناع�ة الفحم  
ف�ي بلدنا حيث تش�تهر بصناعته بع�ض المناطق  الفحم، 
الذي يس�تخدم من قبل اغل�ب المطاعم العراقية في طهي 
األطعمة او الش�واء، بيد ان عملية صناع�ة الفحم معقدة 
وصعبة للغاية ألنها تحتاج ال�ى مراحل متعددة، وبالرغم 
من الجهد المبذول فإن قيمة الواردات المادية المنخفضة 
أدت ال�ى تناقص أعداد العاملين ف�ي مهنة توارثتها أجيال 

لكسب الرزق بالرغم من المخاطر الصحية والبيئية.
  وق�ال خلي�ل الربيعي البال�غ )52 عاماً( م�ن أهالي قرية 
)الكب�ة(: اعمل في مهنة صناعة الفحم منذ أكثر من ثالثة 
عق�ود متتالي�ة وهو عمل ورثته عن أب�ي، الفتا النظر الى 
ان “المهنة صعبة وقاسية وتحتاج إلى صبر وقدرة تحمل 

عالية”.
وأض�اف الربيع�ي ان “العاملين في مهن�ة صناعة الفحم 
يطل�ق عليهم محلي�ا تس�مية  “الفحامة” مش�يرا الى ان 
“طريق�ة صناع�ة الفحم وفق اإلط�ار التقلي�دي تبدأ من 

تحضي�ر األخش�اب وترتيبها ف�ي كور وهي حف�ر كبيرة 
تحت األرض ومن ثم حرقها على مراحل”.

وأشار الربيعي الى ان “واردات صناعة الفحم في تضاؤل  
بسبب األس�عار المنخفضة جدا وذلك الستيراد الفحم من 

بعض دول الجوار خاصة في السنوات األخيرة”.
من جهته قال غس�ان ابراهيم )34 عام�اً( وهو من يقوم 
بس�كب وقود عل�ى )الك�ورة(: تعد مهن�ة الفحامة مهنة 
األمراض بس�بب استنش�اق العمال األدخن�ة المنبعثة من 
عملي�ة حرق األخش�اب ولفترات زمنية ليس�ت بالقليلة” 
مش�يرا إلى ان، الوجوه السود والس�عال الدائم من األمور 
التي باتت مألوفة لدى العاملين في مهنة ش�اقة وقاس�ية 
للغاية.وبي�ن ابراهيم ان لقمة الخبز هي من تدفعه وبقية 
العاملي�ن ف�ي المهنة ال�ى البقاء واالس�تمرار ف�ي مهنة 
خط�رة على صحتهم لكنه عازم على منع أبنائه من العمل 

فيها بالمستقبل.
صب�اح التميمي )43 عاماً( عامل آخر يقوم بوضع كميات 
م�ن الفحم في أكياس تمهيدا لنقله�ا إلى بغداد للبيع، قال 
: ان مهن�ة صناعة الفحم لم تع�د مربحة اليوم بالنظر الى 
التكالي�ف المرتفع�ة لكننا نعم�ل على وف�ق هامش ربح 

محدود من اجل االستمرار وتامين قوت أطفالنا.
وأض�اف التميمي ان صناعة الفح�م تتطلب الحصول على 
األخش�اب وه�ي مهن�ة خطرة للغاي�ة في ظ�ل األوضاع 

األمنية المتده�ورة خاصة في المناط�ق التي تمثل مورد 
األخشاب بالنسبة لهم ومنها منطقة الغابات.

وأش�ار التميمي ال�ى ان، هناك مناطق مح�ددة في ديالى 
تصن�ع الفحم منها قرى ابو كرمة والكبة ومناطق الوقف 

اال ان عدد العاملين في انخفاض مستمر منذ سنين.
من جانب�ه يتحدث زهير عبي�د القيس�ي )55 عاماً( وهو 
يعان�ي س�عاالً ش�ديداً ويق�ف على بع�د )10( امت�ار من 
)ك�ورة( تنبعث منه�ا األدخنة، كما يق�ع منزله قريبا من 
ك�ورة صناع�ة الفحم في قري�ة الكبه ش�مالي ابي صيدا 
وق�ال : ان العم�ل في مهنة  صناعة الفحم ولفترة س�نين 
طويلة يس�بب لي أمراضاً في جهازي التنفس�ي والسعال 
الش�ديد ابرز عالماته.وأضاف القيس�ي ان، صناعة الفحم 
وفق الطريقة التقليدية تس�بب الكثير من األمراض ورغم 
تحذيرات االقرباء لكنني لم اس�تجب وه�ا انا ادفع  الثمن 

في خريف العمر.
وتابع انه بالرغم من مرضه لكنه ال يزال يحب مهنة وفرت 

له قوت أسرته ألكثر من 30 عاماً متواصلة.
إلى ذلك قال جاس�م الحداد )تاج�ر فحم( محلي في مدينة 
بعقوب�ة: ان الفح�م المحل�ي انخفضت أس�عاره بنس�بة 
)20بالمائة ( في الس�نوات األخيرة نتيجة وجود استيراد 
للفح�م من قب�ل دول الجوار و تخلي بع�ض المطاعم عن 

استخدامه.

وأض�اف الح�داد ان ديالى تنتج س�نويا م�ن )200-300( 
ط�ن م�ن الفحم ال�ذي  يترك�ز ف�ي مناطق زراعي�ة تقع 
ش�مال ش�رقي ديالى خاصة في محيط ناحي�ة ابي صيدا 
30ك�م ش�مال ش�رقي بعقوبة والعب�ارة )20 كم ش�مال 
شرقي بعقوبة(.في الس�ياق ذاته اعتبر الطبيب المختص 
باألمراض التنفس�ية ف�ي بعقوبة محمد س�الم ، صناعة 
الفحم م�ن اخطر المهن خاصة في ظ�ل تعرض العاملين 
س�اعات طويلة إلى األدخن�ة المنبعثة م�ن عمليات حرق 

الحطب.
وأضاف س�الم ان النس�بة العظمى من العاملين في مهنة 
صناع�ة الفحم ال يتخذون أي اج�راء وقائي لذا يتعرضون 
لوع�كات صحية خاصة ف�ي الجهاز التنفس�ي على مدار 

سنين تؤدي في نهاية المطاف إلى سعال دائم.
واقر سالم بان الفحامة هي مهنة األمراض وان جزءاً من 
المرض�ى ممن يعملون فيه�ا عمدوا إل�ى إهمال وضعهم 

الصحي لسنين طويلة فكانت النتيجة أمراضاً مزمنة.

الفحامة يف دياىل .. عاملون  بوجوه متفحمة 
واألمراض تفتك هبم

العطلة األسبوعية: طقوس خمتلفة وترويح عن النفس
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مناطق النفط الصخري تتهيأ ملتاعب بعد الطفرة
       بارني جوبسون 

حول األ�سنة اللهب املتذبذبة من موقد خارجي، تتحلق جمموعة من عمال النفط الأمريكي الرحل، الذين يتاأ�سفون على ال�سعر املتقلب لربميل النفط اخلام. لقد مت تخفي�ض 
�ساع��ات عمله��م، اأو قيل له��م األ ياأتوا اإىل العمل، اأو فق��دوا عقودهم نتيجة تراجع �سعر النفط، الأم��ر الذي ا�سطر �سركات الإنتاج اإىل خف���ض الإنفاق يف ت�سكيل النفط 
ال�سخري يف اإيجل فورد يف تك�سا�ض. اأوتي�ض ماكولني، حفار خنادق خم�سرم من لويزيانا يرتدي قبعة كاوبوي وله �سارب معقوف، هو من بني اأولئك الذين يدر�سون خطواتهم 
املقبل��ة. يق��ول يف كاريزو �سربينجز، وهي بلدة �سغرية تغريت ب�سبب طفرة النفط ال�سخ��ري: “اإنها اأعمال جيدة - واأعمال قا�سية”. يف الأوقات اجليدة كان يتقا�سى اأجرا 
مبعدل 28 دولرا يف ال�ساعة خالل اأ�سبوع عمل يتاألف من 90 �ساعة، اإ�سافة اإىل 175 دولرا م�سروفا يوميا. الآن انتهى ذلك. يقول: “اأخربوين اأن اآخذ اأ�سبوعني اإجازة. 
لك��ن ه��ذا مثل ت�سريح من العمل، لأين لن اأتقا�سى اأي اأجر طاملا اأنني بال اأعمل”. بعد �ست �سنوات يف كاري��زو، بداية اأخرى جديدة له باتت و�سيكة ولبيته املتنقل. “رمبا 

ينتهي بي احلال يف نورث داكوتا اأو ولية اأوهايو”.

بالنس�بة لكاريزو سبرينجز والمجتمعات 
التي ال تعد وال تحصى عبر منطقة إيجل فورد، 
السؤال هو ما الذي سيحدث عندما يغادر هو 
وصناعة النف�ط. في الس�نوات األخيرة كان 
الس�كان يش�اهدون الوضع ف�ي الوقت الذي 
س�يطرت في�ه الق�وة الضخمة للنف�ط – بما 
لديه�ا من ف�رص عمل وم�ا يراف�ق أعمالها 
م�ن أترب�ة وف�والذ وضوضاء – عل�ى المدن 
الهادئ�ة واألراض�ي المزروعة. المس�ؤولون 
الحكوميون المعتادون على حس�اب رؤوس 
الماش�ية بالكاد اعت�ادوا العزف عل�ى وتيرة 
االستثمارات المليونية نفسها. واآلن، وبما أن 
كل أسبوع يأتي يجلب معه مزيد من التقشف، 
فقد تم تذكيرهم بأن الطفرات لها نهاية تصل 
إليها. فرصهم لزرع بذور االزدهار على المدى 
الطوي�ل مح�دودة ومخاطر االنته�اء بأرض 

محروقة آخذة في النمو.
الس�ابق  تكس�اس  حاك�م  بي�ري،  ري�ك 
والمرشح الرئاسي الجمهوري المحتمل، قال 
في وقت س�ابق ه�ذا العام إن تراجع أس�عار 
النفط من شأنه أن يجعل األمور “غير مريحة 
للغاية” في أجزاء من الوالية. “هذه س�تكون 

فترة مؤلمة”.
وبحس�ب توماس تونس�تول، من جامعة 
تكس�اس في س�ان أنطونيو، تنتش�ر بالفعل 
المس�احات المفتوح�ة عل�ى مصراعيها في 
تكس�اس في أكثر من 250 مدينة مهجورة - 
المستوطنات لتي كانت نابضة بالحياة، التي 
سقطت في االنخفاض عندما اختفى المحرك 
الوحيد القتصادها. في بعض الحاالت جاءت 
النهاي�ة م�ع اس�تنفاد أحد مكام�ن النفط أو 
منجم الفحم؛ في حاالت أخرى فقدت المدينة 
مكانته�ا باعتباره�ا مركز المقاطع�ة، أو تم 
تجاوزها م�ن قبل طريق س�ريع جديد. وكل 
واحدة تذكرة بع�دم دوام النجاح االقتصادي. 
ويضي�ف: “الوالي�ة ال تحتاج إل�ى المزيد من 

البلدات المهجورة”.
ف�ي دراس�ة ممولة م�ن صناع�ة النفط، 
قدر تونس�تول أن قطاع النفط والغاز ش�كل 
ف�ي 15 مقاطع�ة ضم�ن إيج�ل ف�ورد ناتجا 
ف�ي ح�دود 72 ملي�ار دوالر وس�اهم بأكث�ر 
من ملي�اري دوالر في عائ�دات الضرائب إلى 
حكومة الوالية والحكومات المحلية في عام 
2013. ودع�ا الموظفي�ن العموميين الغتنام 
“فرص�ة ن�ادرة” إليج�اد اقتص�ادات قابل�ة 
للحي�اة من خ�ال التنوي�ع بعيدا ع�ن النفط 
والغاز. وتضمنت اقتراحاته زراعة الس�بانخ 
وإنتاج زيت الزيت�ون وتحلية المياه والطاقة 

الحرارية األرضية.
في مقاطعة ديميت، تكساس، التي يعتبر 
مقرها كاريزو س�برينجز، سمع المسؤولون 
الرس�الة، لكنه�م وج�دوا أن مهم�ة إيج�اد 
اقتصاد أكثر تنوعا عملية صعبة - خاصة في 
الوقت ال�ذي يكافحون في�ه للتعامل مع آالم 

متزايدة لطف�رة نفطية. اآلن لديهم مش�كلة 
أخ�رى: وظائ�ف النف�ط والغاز في س�بيلها 
إل�ى االختفاء. يق�ول كارلوس بيري�دا، كبير 
المحاس�بين في مقاطعة ديمي�ت: “ما قالوه 
لنا ه�و أنه ال يزال أمامنا عش�ر س�نوات إلى 
15 سنة أخرى نس�تمر فيها مع هذه الطفرة 
النفطي�ة”. وأضاف: “لذا لدي�ك نصف فرصة 
لتوفي�ر ف�رص عم�ل والقي�ام بغيره�ا م�ن 
األش�ياء. لكن ه�ذا التعطل ال�ذي أصابنا أعاد 

الجميع إلى أرض الواقع”.
وأضافت الواليات المتحدة ش�بكة صحية 
وف�رت 295 ألف وظيفة في ش�باط )فبراير( 
لكن أفدح الخس�ائر جاءت ف�ي قطاع الطاقة 
حيث تم تقليص 16339 وظيفة على مستوى 
الواليات المتحدة ف�ي أعقاب اختفاء 20193 
وظيف�ة ف�ي كان�ون الثان�ي )يناي�ر(، وفقا 
لتش�النجر وجراي وكريسماس، وهي شركة 
توظي�ف. وش�كلت أعم�ال النف�ط والغ�از– 
الحاسمة بالنسبة لطفرة فرص العمل ما بعد 
األزمة، التي احتفى بها بيري ووصفها بأنها 
“معجزة تكساس” - 38 في المائة من جميع 
تخفيض�ات الق�وى العامل�ة األمريكية حتى 
اآلن ه�ذا العام. كثير من تل�ك الوظائف كانت 
نوعا م�ن اإللهام بالنس�بة لمقاطعة ديميت. 
المنطق�ة القريبة من المكس�يك الت�ي يعتبر 
85 في المائة من س�كانها من أصل إس�باني، 
اعتادت أن تكون من بين أفقر عشر مقاطعات 
من حيث دخل األس�رة بي�ن مقاطعات والية 
تكساس البالغ عددها 254. فقط 9 في المائة 
من السكان يحملون شهادة جامعية، مقارنة 

ب� 29 ف�ي المائة على الصعي�د الوطني. قبل 
ثورة النفط الصخري كان�ت أفضل الوظائف 
في القط�اع العام: في التعلي�م أو العمل لدى 
حرس الح�دود. وإذا كان معروفا عن كاريزو 
الطف�رة، عندم�ا كان ع�دد  أي ش�يء قب�ل 
سكانها 5000 نس�مة، فهو أنها قاعدة لصيد 
الغ�زالن البيضاء الذيل. كان الن�اس ينتقلون 
إل�ى هن�اك للتقاع�د. يق�ول ماريو ش�افيز، 
وهو أحد مس�ؤولي المدينة: “كل ش�يء كان 
جمي�ا وبطيئا”. ث�م جاءت ف�ورة التصنيع. 
والكثيف�ة  القصي�رة  الش�جيرات  اختف�ت 
وأش�جار الصبار ف�ي بلد الدغ�ل وحل محلها 
صفوف غي�ر منتظمة من الحظائ�ر المؤقتة 
األنابي�ب  ومداخ�ن  الش�احنات  وس�احات 
ومع�دات الحفر ومش�اعل الغ�از ومضخات 
الط�رق ف�ي األرض. ويعتقد ش�افيز أن عدد 
س�كان كاريزو تضاعف والمنطقة المحيطة 
بها هي اآلن موطن لنحو 40 ألف نسمة، بمن 
فيهم عمال صناعة النفط. تقول بوال سيديل، 
مديرة غرفة التجارة في مقاطعة ديميت: “أنا 
أسميها س�ونامي النفط ألننا تعرضنا جميعا 
للغم�ر من ه�ذه الصناعة”. وتقول الش�رطة 
إن حوادث الس�ير القاتلة ازدادت وأن كميات 
الكوكايي�ن والميثامفيتامي�ن انهم�رت على 

المنطقة، جنبا إلى جنب مع قدوم العمال.
لك�ن المكاس�ب االقتصادي�ة كان�ت أمرا 
ال ج�دال في�ه. أصبح أصح�اب الم�زارع بين 
عش�ية وضحاها م�ن أصح�اب المايين عن 
طريق تأجي�ر حقوق التعدين ف�ي أراضيهم. 
وتم اقتناص األش�خاص م�ن ذوي المهارات 

المحدودة لدفع األدوات وتحميل الش�احنات 
15 دوالرا ف�ي  وتنظي�ف الخزان�ات مقاب�ل 
الس�اعة، ف�ي حين أصب�ح في إم�كان عامل 
اللح�ام أن يكس�ب م�ا يص�ل إل�ى 200 أل�ف 
دوالر س�نويا. الذين كانوا ال يرتاحون للعمل 
في مه�ن تعرضه�م للقذارة والتل�وث أصبح 
يمكنه�م العثور على عمل في مطاعم جديدة، 
وف�ي مح�ال البقال�ة ف�ي محط�ات الخدمة 
مدين�ة  - مس�اكن  الرج�ال”  و”معس�كرات 
مزده�رة تطورت ببطء من حاويات الش�حن 
التي تم تجديدها وتحويلها إلى كابينات رقيقة 
الج�دران. انخفض مع�دل البطالة في ديميت 
م�ن 9.9 ف�ي المائة ع�ام 2009 إل�ى 2.8 في 
المائة في كانون األول )ديس�مبر( الماضي � 
نصف المعدل الوطني. واألرقام على مستوى 
المقاطعة لش�هر كانون الثاني )يناير(، التي 
س�يتم اإلع�ان عنها في وقت الح�ق من هذا 

الشهر، ستبين ما إذا كان األفضل قد انتهى.
إنتاج النفط في إيج�ل فورد لن يهبط في 
أي وقت قريب: مع بلوغ خام غرب تكس�اس 
المتوسط نحو 50 دوالرا للبرميل، من المربح 
الحفاظ على الضخ من اآلبار األكثر رسوخا. 
وق�ال ريك�س تيلرس�ون، الرئي�س التنفيذي 
لشركة إكسون موبيل، األسبوع الماضي، إن 
إنتاج النفط الصخري األمريكي قد يكون أكثر 
متانة وقدرة على التحمل مما توقعه كثيرون. 
وإذا انتعش سعر الخام إلى 80 دوالرا أو 100 

دوالر، يمكن لألوقات الجيدة أن تعود.
لكن الشعور بالنهاية يأتي من تباطؤ حاد 
ف�ي عمليات الحف�ر الجديدة. وفي األس�بوع 

الماض�ي قالت أناداركو، وهي ش�ركة كبيرة 
منتج�ة للنف�ط الصخ�ري، إنها ق�د تخفض 
حف�ارات التنقي�ب النش�طة لديها ف�ي إيجل 
فورد من عش�ر حف�ارات الع�ام الماضي إلى 
نحو خم�س هذا العام. وقالت تشيس�ابيكي، 
وهي شركة منافسة، األسبوع الماضي أيضا 
إن ع�دد حفاراتها ق�د ينخفض من 20 إلى ما 

بين 12-14.
ه  شركات النفط التي ال ترغب في أن يوجَّ
إليها اللوم لتركها قش�رة خاوية في أعقابها، 
س�اعدت أجه�زة الوالية، مثل مجل�س تنمية 
وس�ط ري�و جراندي، عل�ى لقاء مس�تثمري 
القط�اع الخ�اص وط�رح مب�ادرات لتدريب 
الق�وى العامل�ة. ويقول لي�ودورو مارتينيز، 
التنمي�ة: “من�ذ  التنفي�ذي لمجل�س  المدي�ر 
الي�وم األول تحدثن�ا عن قابلية االس�تدامة”. 
ويضي�ف: “ماذا لو انته�ى كل ذلك اليوم على 
نحو مفاجئ؟ ما مدى استعدادكم للتعامل مع 
ذلك؟ الكثير م�ن مجتمعاتنا اتخذت القرارات 

بناء على ذلك”.
أحد التحديات كان إدارة طفرة غير عادية 
ف�ي اإلي�رادات الضريبي�ة. المعدل الس�نوي 
لمقاطع�ة ديمي�ت تضخ�م م�ن 2.8 ملي�ون 
دوالر ف�ي عام 2008 إل�ى 14.7 مليون دوالر 
ف�ي ع�ام 2014، وارتفع�ت قيم�ة العقارات 
الخاضع�ة للضريب�ة وغيره�ا م�ن األص�ول 
م�ن 442 مليون دوالر إل�ى 6.9 مليار دوالر. 
مارتنيز يش�يد بالمقاطعة للتخطيط لس�داد 
ديونه�ا وفي الوقت نفس�ه العم�ل على بناء 
االحتياطي�ات. فرانسيس�كو بون�س، رئيس 

المقاطع�ة اإلداري، يق�ول إن�ه يري�د تجنب 
األخطاء التي ارتكب�ت خال الطفرة النفطية 
في الثمانينيات، عندما لم يخطط أسافه لما 
تبين أنه انهيار على مستوى الوالية. ويقول: 

“هذا سوف يختفي”.
لكنه بال�كاد مقتصد. قائمة اس�تثماراته 
طويلة: س�احة لمسابقات رعاة البقر بتكلفة 
عش�رة مايي�ن دوالر، ومحط�ة محروقات، 
س�لة،  ك�رة  وماع�ب  بيس�بول،  وماع�ب 
ومتنزه�ات عام�ة، ومبن�ى محكم�ة جديد، 
على الرغ�م من أنه أنفق لت�وه مليوني دوالر 
لتجديد المبنى القديم. وردا على س�ؤال حول 
كي�ف يمكن لوس�ائل ومراف�ق الراحة توفير 
ف�رص عمل عل�ى الم�دى الطوي�ل، يقول إن 
المقاطع�ة بحاجة إلى أن تدف�ع المال للناس 
لصيانته�ا، لكنه يعترف بأنه قد يحين وقت ال 
يس�تطيعون فيه تحمل تكاليف ذل�ك. “لذا أنا 

أترك ذلك لشخص أكثر ذكاء مني”.
سيديل، من غرفة التجارة، ترى أن األولوية 
األولى يجب أن تكون ج�ذب المطورين لبناء 
مس�اكن. وتق�ول إن بع�ض موظفي حرس 
الح�دود في كاريزو يعيش�ون في مكان يبعد 
أكثر من س�اعة، في س�ان أنطوني�و. “إذا لم 
يكن لديهم منازل، كيف سيتمكنون من جلب 

الناس ليعيشوا هنا؟”.
أدريان ديليون، رئيس بلدية كاريزو، يريد 
جذب وول مارت س�وبر س�نتر، لتكملة وول 
مارت المتوس�طة الحجم في البلدة. ويقول: 
“نح�ن نبذل قصارى جهدنا للتنويع وتلك هي 

الخطوات األولى”.
وبحسب بونس، في الثمانينيات كان لدى 
مقاطعة ديميت مصفاة لتكرير النفط ومصنع 
لفصل الغ�از عن النفط، لك�ن كاهما مغلق. 
عندم�ا افتتح�ت تويوت�ا مصنعا للش�احنات 
الصغيرة في س�ان أنطونيو عام 2003 سعت 
المقاطعة لجذب معم�ل للموردين، لكن دون 

جدوى.
ويق�ول: “م�اذا يمكن أن نفع�ل لجلب أي 
صناع�ة لمقاطع�ة ديمي�ت؟” ويضي�ف: “يا 
رجل، كان لدينا ش�عب ذك�ي يحاول أن يقول 
لنا إننا نس�تطيع أن نفعل ه�ذا، أو نفعل ذلك، 

لكن لم ينجح أي شيء مطلقا”.
ويتابع: “الشخص العادي هنا لديه بالكاد 
ش�هادة الدراس�ة الثانوية. ليس لدينا ش�يء 
آخ�ر غير النف�ط. أتمنى أن يس�تطيع الصبار 

عاج السرطان، لكن ال قيمة للصبار”.
ماكولي�ن، الحف�ار ال�ذي هو ف�ي إجازة 
قس�رية، يتوقع أن الفن�ادق المزدهرة وراءه 
ظهره س�وف تكون في نهاية المطاف فارغة 
وف�ي أي�دي الدائني�ن المس�تائين. ويق�ول: 
“جميع ش�ركات النفط تخبر المدن الصغيرة 
أنها ستكون هنا لمدة عشرة أعوام، 20 عاما. 
أراه�ن أنك إن أتيت بعد عش�رة أعوام لن تجد 

واحدة منها”.

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعان
بن�اء عىل الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي 
)صاح ش�كاح حمد( يطل�ب تبديل لقبه 
م�ن )الربيع�ي( اىل )االم�ر( فم�ن لدي�ه 
اع�راض مراجعة هذه املديرية خال مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام املادة 
21 م�ن 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

اعان
بن�اء عىل الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي 
)صي�اح ش�دهان كاظ�م ( يطل�ب تبديل 
االس�م املجرد م�ن )صي�اح( اىل )صباح( 
فمن لديه اع�راض مراجعة هذه املديرية 
خال م�دة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الطلب وفق 
اح�كام امل�ادة 21 م�ن القان�ون االح�وال 

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

اعان
بن�اء عىل الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي 
)س�يف حس�ني نارص( يطلب تبديل لقبه 
م�ن )العبي�د( اىل )الرسي�اوي( فمن لديه 
اع�راض مراجعة هذه املديرية خال مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام املادة 
21 م�ن القان�ون االحوال املدني�ة رقم 65 

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

فقدان
 26296 برق�م  الوص�ل  فق�د 
تاريخ�ه 20 / 2 / 2011 بمبلغ 
12800000 عن مكتب 33 علوة 
جميلة بأس�م / حس�ن س�ادة 
هادي  فمن يعثر عليه تس�ليمه 

اىل جهة االصدار .

فقدان
فق�دت الوثيق�ة الص�ادرة م�ن 
تربية بغداد الرصافة / 2 بأس�م 
/ مجي�د لفتة س�عد مرير فمن 
يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار .

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

محافظ�ة  جنس�ية  مديري�ة 
واسط

القسم / شؤون االحوال املدنية
اعان

بن�اء ع�ىل الدع�وى املقامة من 
قبل املدعي )صبيح عبد الحسني 
محم�د( يطلب تبدي�ل لقبه من 
)الحمي�دي(  اىل  )املس�عودي( 
فم�ن لدي�ه اع�راض مراجع�ة 
هذه املديرية خال مدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه املديري�ة يف الطل�ب وف�ق 
اح�كام امل�ادة 21 م�ن القانون 
االح�وال املدني�ة رقم 65 لس�نة 

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

مديرية تنفيذ الديوانية
رقم االضبارة/ 943 / 2014 

اعان
اىل املنف�ذ علي�ه املدي�ن/ موس�يس 

أيسن جاكو
العنوان/ مجهول محل االقامة

املديري�ة م�ن  له�ذه  تحق�ق  لق�د 
كتاب مديري�ة تنفيذ الكرادة ومبلغ 
املديري�ة الكرادة ان�ك مجهول محل 
االقام�ة ولي�س ل�ك موط�ن دائ�م 
او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اجراء 
التبليغ عليه واس�تنادا للمادة )27( 
م�ن قان�ون التنفي�ذ تق�رر تبليغك 
اعان�ا بالحضور يف مديري�ة تنفيذ 
الديواني�ة خال خمس�ة عرش يوما 
تب�دأ من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة 
املعام�ات التنفيذي�ة بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 
الجربي  التنفيذ  بأج�راءات  املديرية 

وف�ق القان�ون.
املنفذ العدل االقدم

هيفاء حسني عباس
اوصاف املحرر

قرار محكمة بداءة الديوانية
رقم ق�رار الحكم املنفذ/ 36 / ب / 

 2014
تاريخه/ 6 / 3 / 2014 

مبل�غ الق�رار/ )12442500( اثنى 
واثن�ني  واربعمائ�ة  ملي�ون  ع�رش 

واربعون الف وخمسمائة دينار.

اعان
قدم املدعي عم�ر كاظم خليل  طلبا 
ي�روم فيه تبديل اس�مه من عمر اىل 
عيل  فمن لديه اعراض عىل الدعوى 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�ال مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
ينظر بالدع�وى وفق اح�كام املادة 
21 م�ن قانون االح�وال املدنية رقم 

65 لسنة 1972 املعدل .
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام / وكالة

مديرية تنفيذ الديوانية
رقم االضبارة: 477 / 2013 

اعان
تبيع مديرية تنفي�ذ الديوانية العقار 
جدي�دة   )272  /  176( تسلس�ل 
الواق�ع يف الديواني�ة العائ�د للمدين 
)رافد جب�وري علوان( املحجوز لقاء 
طل�ب الدائ�ن )حيدر خض�ر عنرب( 
البالغ )60591295( س�تون مليون 
وخمس�مائة وواح�د وتس�عون الف 
ومئت�ي وخمس�ة وتس�عون دين�ار 
فعىل الراغب بال�رشاء مراجعة هذه 
املديري�ة خال مدة ثاث�ني يوما تبدأ 
م�ن اليوم الت�ايل للنرش مس�تصحبا 
معه التأمين�ات القانونية عرشة من 
املائ�ة من القيم�ة املقدرة وش�هادة 
الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشري.
املنفذ العدل / نور غازي الخزاعي

املواصفات
1- موقعه ورقمه/ ديوانية – جديدة 

 272 / 176
م�ع  االرض  ونوع�ه/  جنس�ه   -2

املشيدات
3- حدوده واوصافه/ كما مؤرش يف 

الخارطة
4- مشتماته/ محل كبر يف الطابق 
االريض – ش�قة يف الطاب�ق االول – 
الطاب�ق  ويف  ومطب�خ   – اس�تقبال 

الثاني يحتوي عىل حالة كبرة.
5- مساحته/ )78.8( م2
6- درجة العمران/ جيدة

7- الش�اغل/ املدين وله رغبة البقاء 
بعد البيع

8- القيمة املقدرة/ )296704000( 
ملي�ون  وتس�عون  وس�تة  مئت�ي 
وسبعمائة واربعة االف ارضا وبناءا.

9- م�كان البي�ع/ يف مق�ر مديري�ة 
تنفيذ الديوانية

10- ساعة البيع/ يف الساعة الثانية 
عرش ظهرا يف اليوم االخر.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
اعان

املدعية/ الهيبة عاء عبد الستار � وكيلها املحامي موفق شوقي
املدعى عليهما :

1. موفق عبد الصمد احمد
2. مدي�ر رعاي�ة القارصي�ن يف البرصة / اضاف�ة لوظيفته ع�ن القارصة س�جى عاء عبد 

الستار  
تبيع محكمة بداءة البرصة العقار تسلسل 159 / 31 الكزاره    مساحته 400م2وهو عبارة 
عن دار سكن تقع يف منطقة بريهة وعىل شارع فرعي مبلط بالقرب من مرصف االستقال 
س�ابقا مفرز منها مش�تمل بصورة غر رسمية الدار تحوي غرفة اس�تقبال وهول وغرفة 
ن�وم ومطبخ وحمام ومرفق صحي يف الطاب�ق االريض وغرفتني يف الطابق العلوي البناء من 
الطابوق ومس�قف بالش�يلمان مبلط بالكايش القديم وتوجد حديقة خلف الدار تحوي عدد 
من اش�جار النخيل املش�تمل يحوي غرفتني ومطب�خ وحمام ومرفق صح�ي وانه خايل من 
الش�واغل امام الدار مشغوله من قبل املدعي عليه )موفق عبد الصمد (والذي يرغب بالبقاء 
كمستاجر بعد البيع درجة عمران الدار قديمة فمن له الرغبة بالرشاء مراجعة هذه املحكمة 
ودفع التامينات القانونية بنس�بة 10% من القيمة املقدرة البالغة )699500000( س�تمائة 
وتس�عة وتسعون مليون وخمسمائة الف دينار وبصك مصدق المر هذه املحكمة وستجري 
املزايدة الس�اعة الثانية عرش من ظهر  اليوم الخامس عرش التايل لاعان واجور املناداة عىل 

املشري.
القايض
ليث جرب حمزة

العدد: 691 / ب / 2014 
التاريخ: 4 / 2 / 2015

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعان
بن�اء ع�ىل الدع�وى املقام�ة م�ن قب�ل املدع�ي )مثنى 
حس�ن كاظم( يطل�ب تبديل لقبه من )املس�عودي( اىل 
)الحمي�دي( فمن لديه اع�راض مراجعة هذه املديرية 
خ�ال مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديري�ة يف الطل�ب وف�ق اح�كام امل�ادة 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

اعان
بن�اء ع�ىل الدع�وى املقام�ة من قب�ل املدع�ي )محمد 
حس�ن كاظم( يطل�ب تبديل لقبه من )املس�عودي( اىل 
)الحمي�دي( فمن لديه اع�راض مراجعة هذه املديرية 
خ�ال مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديري�ة يف الطل�ب وف�ق اح�كام امل�ادة 21 من 

القانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة
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منتخب الفروسية حيصد ستة أوسمة

رعد محودي يرتأس اجتامع اجلمعية العمومية للجنة األوملبية
احتف�ت اللجنة االوملبي�ة الوطني�ة العراقية يوم 
امس السبت برواد الحركة الرياضية والرياضيني 
املتميزين واالتحادات التي حققت انجازات خالل 
الع�ام 2014 بحض�ور رئي�س اللجن�ة االوملبي�ة 
الس�يد رعد حم�ودي واعضاء املكت�ب التنفيذي 
للجن�ة االوملبي�ة ونائب رئيس مجل�س محافظة 
بغ�داد ف�الح القي�ي والدكتور عيل ابو الش�ون 
ممثل وزارة الشباب والرياضة فضال عن رؤساء 
االتح�ادات الرياضي�ة وجم�ع م�ن الرياضي�ني 
واالعالميني.الس�يد رع�د حم�ودي اك�د يف كلمته 
بمناس�بة االحتفالية التي اقيمت دعما لجيش�نا 
الباس�ل وابطال الحشد الش�عبي وابناء العشائر 
الت�ي تس�جل اروع مالحك�م االنتص�ارات ض�د 
قوى االرهاب، انه ينحني اج�الال واكبارا لقواتنا 
املس�لحة والحشد الش�عبي وابناء العشائر مثنيا 
عىل وقفتهم البطولية يف معركتهم ضد االرهابيني 

وقوى الظالم.
واضاف حمودي علينا ان نقدم كل التحية والحب 
لروادن�ا الذي�ن قدم�وا خدم�ات جليل�ة وكب�رة 
ومتمي�زة للرياضة العراقية عىل مدار الس�نوات 
املاضي�ة ولوالهم ملا كن�ا موجودين يف هذا املوقع 
او ذاك املنص�ب مش�را اىل ان الش�كر والتقدي�ر 
موصول ايضا لالتح�ادات الرياضية التي تميزت 
بالعط�اء املثم�ر وكذل�ك ابطالنا الذي�ن نكرمهم 
نتيجة م�ا حققوه من انجازات عالية املس�توى 
متمني�ا ان يكون�وا انموذج�ا لبقي�ة الرياضيني 

العراقيني.
م�ن جانبه حي�ا ممثل وزارة الش�باب والرياضة 
الدكتور عيل ابو الش�ون، ابطال قواتنا املس�لحة 
وابناء الحش�د الش�عبي والعش�ائر الذين دحروا 
قوى االرهاب والتكفيرين يف معكرتهم املستمرة 
الش�باب  وزارة  ان  االحتفالي�ة  خ�الل  مؤك�دا 
والرياض�ة تعم�ل جاهدة من اجل بناء املنش�أت 
الرياضية حتى تك�ون جاهزة البنائنا الرياضيني 
م�ن اج�ل رفع راي�ة العراقي�ة عالي�ة خفاقة يف 

املحافل الرياضية الخارجية.
بدوره اش�اد نائب رئيس مجلس محافظة بغداد 
ف�الح القي�ي بابط�ال الع�راق وه�م يدحرون 
االرهاب كما قدم  شكره للجنة االوملبية ملبادرتها 
الطيب�ة يف تكري�م روادن�ا وابطالن�ا الرياضيني، 
متمني�ا ان تتواص�ل هذه الخطوات يف الس�نوات 

املقبلة.
النائ�ب االول لنقيب الصحفي�ني العراقيني خالد 
لالتح�اد  التحضري�ة  اللجن�ة  رئي�س  جاس�م 
العراقي للصحاف�ة الرياضية، نقل تحيات نقيب 
الصحفيني السيد مؤيد الالمي لهذا الجمع املميز 
م�ن الرياضي�ني مثمن�ا يف الوق�ت ذات�ه مبادرة 
اللجن�ة االوملبي�ة الوطني�ة العراقية يف اس�تذكار 
وتكري�م رموز الحركة الرياضية من الرواد الذين 
اسهموا يف تحقيق ابرز االنجازات لبلدهم العراق، 
كما سجل ش�كره للجنة االوملبية بعد ان انجزت 
بروتوكول التعاون مع االتحاد العراقي للصحافة 

الرياضية.
النائ�ب االول لنقي�ب الصحفي�ني العراقيني جدد 

كل اش�كال الدعم واالسناد  من االرسة الصحفية 
ملؤازرة قواتنا الباس�لة وابناء العش�ائر والحشد 
الش�عبي الذين س�طروا اروع البط�والت يف دحر 

عصابات داعش االجرامية.
بعده�ا ق�دم رئي�س اللجن�ة االوملبي�ة الوطني�ة 
العراقي�ة رع�د حم�ودي ونائبي�ه االول والثان�ي 
بشار مصطفى وفالح حسن اوسمة االستحقاق 
االوملب�ي  لكل م�ن املرحومني اك�رم فهمي وعبد 
الواحد عزيز والشخصية الرياضية مؤيد البدري، 
ونال كل م�ن الرياضيني عدنان طعيس وفاطمة 
س�عد ومنتظر فال�ح  واتح�ادات الع�اب القوى 
ورف�ع االثقال والق�وس والس�هم دروع التميز، 
كذلك كان هنالك تكريم لعائلة الصحفي املرحوم 
قاس�م العبي�دي والمني ع�ام االتحاد االس�يوي 

لرف�ع االثقال محمد حس�ن جلود كم�ا كرم كل 
من الس�ادة حسام الكناني وعيل الغراوي وجابر 

العلوي.
االحتفالية ش�هدت يف نهايته�ا توقيع بروتوكول 
التع�اون والرشاكة بني اللجن�ة االوملبية الوطنية 
العراقي�ة ممثلة برئيس�ها الس�يد رع�د حمودي 
واالتح�اد العراق�ي للصحاف�ة الرياضي�ة ممثال 

برئيسه خالد جاسم.
عىل صعيد آخر رفع منتخب العراق بالفروس�ية 
لفعالية التقاط االوتاد، حصيلته من االوسمة اىل 
ستة يف منافس�ات بطولة الهند الدولية بالتقاط 

االوتاد.
وق�ال امني رس اتح�اد اللعبة محمود حس�ني يف 
اتصال هاتف�ي  من العاصم�ة الهندية نيودلهي  

ان الف�ارس عب�د الحمي�د رش�يد احرز وس�اما 
نحاس�يا يف منافس�ات اليوم الثاني من البطولة 
الدولية مش�را اىل ان منتخب الع�راق املؤلف من 
الفارس�ني عبد الخال�ق اياد وعبد الحميد رش�يد 
اح�رز وس�اما نحاس�يا يف منافس�ات الزوج�ي، 
لرتتفع بذلك حصيلة العراق يف املنافسات الدولية 
اىل س�تة اوس�مة وبواقع اربعة ذهبية ووسامني 

نحاسيني.
ويتألف وفد املنتخب العراقي املشارك يف البطولة 
من امني رس االتحاد محمود حسني رئيسيا ويضم 
يف عضويت�ه كال م�ن جاس�ب جرب مهن�ا مدربا 
ملنتخب العراق لفعالية التقاط االوتاد والفرسان 
اسامة لواء وعيل بعنون وعبد الحميد رشيد وعبد 
الخالق اي�اد والفارس االحتي�اط محمد امكلف. 

يش���ار ال�ى ان 
العراق  منتخ�ب 
بالفروسية سبق 
ل�ه ان احرز 13 
وس�اما منوع�ا 
النسخ����ة  يف 
من  الساب��قة 
منه�ا  البطولة، 
ذهبي�ة  اربع�ة 

ومثلهم.
آخر  جان�ب  م�ن 

رئي���س  برعاي�ة 
االوملبي���ة   اللجنة 

الس�يد رع�د حمودي 

واعض�اء املكتب التنفيذي وبحضور ممثل رئيس 
الجمهوري�ة الدكت�ورة ج�وان معص�وم ووزي�ر 
العبي�دي وش�خصيات  الدكت�ور خال�د  الدف�اع 
برملاني�ة وحكومي�ة ورياضية ووس�ائل االعالم 
اقام�ة االتح�اد املرك�زي للفروس�ية مهرجان�ه  
الخ�اص بدع�م قواتن�ا االمني�ة وابطال الحش�د 
الش�عبي والعش�ائر املنتفض�ة يف محارب�ة قوى 

الرش واالرهاب داعش .
وبدأ املهرجان بكلمة لرئيس اللجنة االوملبية رعد 
حم�ودي الذي اش�اد فيها بال�دور الكبر البطال 
القوات املس�لحة والحش�د الش�عبي والعش�ائر 
املنتفضة وقوات البيشمركة مشرا اىل ان اللجنة 
االوملبي�ة بجمي�ع مفاصلها تقف جنب�ا اىل جنب 
م�ع الذين ن�ذروا انفس�هم للدفاع ع�ن تربة هذا 
البلد الطاهر .هذا وقد تم توزيع الجوائز يف نهاية 
املهرج�ان عىل ابط�ال الفروس�ية الذي�ن قدموا 
عروض�ا ممي�زة نال�ت اعج�اب الحارضين 
الذي�ن ع�ربوا ع�ن فرحتهم�ا به�ذا 
الكرنفال الداعم للجميع ابطالنا يف 
جبه�ات القتال .من جانبه اعرب 
رئي�س اتح�اد الفروس�ية حيدر 
الجمي�يل ع�ن س�عادته بجميع 
الحارضين منوها اىل ان االتحاد 
بجمي�ع العاملني في�ه يباركون 
انتص�ارات االبط�ال م�ن الجيش 

والحشد الشعبي .

أنشيلويت: كاسياس حجر أساس يف الكالسيكو

رف�ض املدير الفن�ي االيط�ايل كارلو أنش�يلوتي 
لفريق ريال مدريد، بطل أوروبا ووصيف الدوري 
االس�باني الح�ايل،  اإلعالن عما إذا كان س�يدفع 
بحارسه الكوس�تاريكي كيلور نافاس يف مباراة 
االح�د أمام ليفانت�ي، بالجولة ال��27 من الليجا 
لك�رة القدم، فيما أكد مش�اركة إيكر كاس�ياس 
بالكالسيكو أمام برشلونة، متصدر الدوري، عىل 

ملعب الكامب نو األسبوع املقبل.
ولم يفصح أنش�يلوتي خالل مؤتمر صحفي عن 
قراره بش�أن حراسة شباك امللكي االحد، وما إذا 
كان سيعطي بعض الدقائق لكيلور بعد األخطاء 

التي ارتكبها كاس�ياس يف ثالثة أهداف س�جلها 
يف مرماه ش�الكه األملاني من أصل أربعة أهداف 
أحرزها بلقاء إياب دوري األبطال األوروبي، الذي 
خ�ره الريال بنتيحة 3-4 ولكن�ه تأهل إىل ربع 

النهائي لفوزه بهدفني دون رد يف الذهاب.
كما لم يكش�ف عن الالعبني األساسيني باملباراة 
لكنه قال: "قد يش�ارك كيلور أو كاسياس، ولكن 
إذا ش�ارك كيل�ور أساس�يا فس�يكون ذلك فقط 

إلعطاء بعض الدقائق لالعب متدرب جيدا".
غ�دا  كيل�ور  لع�ب  "إذا  امل�درب:  وأض�اف 
فبالتأكيد س�يلعب كاس�ياس بالكالس�يكو وإذا 
فأيض�ا سيش�ارك  أساس�يا  كاس�ياس  ش�ارك 

بالكالسيكو".

وأش�اد اإليطايل بموقف حارس�ه الكوس�تاريكي 
مدري�د  ري�ال  بصف�وف  األول  موس�مه  خ�الل 
موضح�ا: "كيلور يف حالة جيدة، ال يتذمر جميع 

األيام، لديه حماس�ة ويعمل جيدا وبجدية، 
إذا لع�ب لدينا ثقة كاملة يف أنه س�يقوم 

بعمله عىل أحسن وجه".
تمثل مباراة ليفانتي أهمية بالنس�بة 
للريال بعد خسارته الصدارة االسبوع 
املايض وتراجع للوصافة ب�61 نقطة 
إثر هزيمته أم�ام أثلتيك بلباو بهدف 
نظيف وقبل مواجهة برشلونة، الذي 
انتزع الصدارة ب�62 نقطة، االسبوع 

املقبل يف كالسيكو الليجا.
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كاراجر: مورينيو مدرب مكروه

واص�ل جيمي كاراج�ر مدافع وقائد ليفربول الس�ابق 
واملحلل بقنوات "س�كاي س�بورتس" الحرب الكالمية 
مع املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو املدير الفني لفريق 

تشيلي اإلنجليزي.
وكتب كاراجر يف مقالته بصحيفة "دييل ميل" 
اإلنجليزي�ة: "أح�رتم اإلنج�ازات الت�ي 
حققه�ا جوزيه مورينيو، وال أش�كك 
به�ا ع�ىل اإلط�الق، والكل يعل�م أنه 
أفضل م�درب كرة قدم يف الس�نوات 
 35 كل  ببطول�ة  ويف�وز  األخ�رة، 

مباراة".

واستدرك قائد ليفربول املعتزل: "ولكن ال أعتقد أن جوزيه 
موريني�و ش�خص محب�وب، بالتأكيد جماهر تش�يلي 
تعش�قه، وكذل�ك الوض�ع يف ناديي بورت�و الربتغايل وإنرت 

ميالن اإليطايل.
ويرى جيمي كاراجر أن السبيش�يال وان ال يهتم بكراهية 
الجماهر له، ألن عش�اق كرة الق�دم يهتمون بالكثر من 
األم�ور خارج ح�دود أرض امللعب.وكانت الحرب الكالمية 
بني مورينيو وكاراجر، بدأت عندما انتقد األخر ترصفات 
العبي تشيلي تجاه حكم مباراة باريس سان جرمان يف 
دوري األبطال، وإجباره عىل طرد النجم الس�ويدي زالتان 
إبراهيموفيتش، لرد املدرب الربتغايل س�اخراً بأن كاراجر 
ب�ات يعاني من مرض النس�يان، ولم يع�د يتذكر ما فعله 

عندما كان العباً رغم أنه اعتزل منذ عامني فقط.

بتأل�ق مواطنه�ا  بلجيكي�ة  أش�ادت صحيف�ة 
ياني�ك فري�را كاراس�كو، نجم وس�ط موناكو 
، يف ال�دوري الفرن�ي ودوري ابط�ال اوروب�ا 
لكرة القدم، واعتربت�ه الصحيفة أبرز نجوم 
املنتخب البلجيكي وموناكو بفضل تألقه يف 

الفرتة املاضية.
صحيف�ة "الدرنر اي�ر" البلجيكية أجرت 
حوارا مع البلجيكي كاراسكو )21سنة( 
واعتربته العب وس�ط "أنيق" يقدم كرة 
قدم سلسة وممتعة مع ناديه ومنتخب 
بالده لدرجة انه بات نموذجا يحتذى 
ب�ه ل�دى الش�باب البلجيك�ي نظرا 
ملثاليته واحرتافيته العالية والتزامه 
الفرنس�ية  االم�ارة  فري�ق  م�ع 
ومنتخ�ب "الش�ياطني الحم�ر".

ويف ح�واره م�ع الصحيفة البلجيكية أكد كاراس�كو 
ان�ه مدي�ن بالفض�ل لوالدته الت�ي قام�ت بمفردها 
برعاي�ة خصوصا انه ليس لديه اب، لدرجة ان حصل 
ع�ىل لقبها "كاراس�كو" وس�مى نفس�ه ب�ه وليس 
بلق�ب والده ، وأكد الالعب املتأل�ق ان والدته هي رس 
نجاحه وتألقه ويهدى لها كل ما وصل اليه واعتربها 
اول مدرب له يف مس�رته املهنية واول املش�جعني له 
يف املالعب.وأك�دت الصحيف�ة ان كاراس�كو يعد ابرز 
نجوم الليغ 1 لدرجة انه اصبح متواجدا بنسبة كبرة 
يف التش�كيلة املثالي�ة يف كل جولة كم�ا ان متواجدا يف 
التش�كيلة املثالية ملنتخب الش�ياطني الحمر حس�ب 
الصحف البلجيكية.وكان موناكو قد فاز عىل باستيا 
3-1 امس يف الجولة 29 بالليغ 1 ، ومن املقرر ان يقود 
كاراس�كو فريق�ه موناكو أم�ام ارس�نال اإلنجليزي 
الثالث�اء املقبل ، يف إي�اب دور ال�16 من بطولة دوري 
أبط�ال أوروبا، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز 

موناكو3-1 يف لندن.
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مهند قاسم يقود لقاء االهيل وناسف يف دوري ابطال اسيا

م�ن املؤم�ل ان يق�ود الحك�م الدويل 
ي�وم  قاس�م  مهن�د  العراق�ي 
االربع�اء املقبل مب�اراة فريقي 
وناس�ف  االمارات�ي  االه�يل 
كراتيش االوزبكس�تاني التي 

س�يضيفها ملعب االول ضمن منافسات الجولة 
الثالثة ملس�ابقة دوري ابطال اس�يا يف واحدة من 
ابرز املباريات التي س�تحدد وبش�كل كبر معالم 
ال�دويل مهن�د قاس�م:  املجموعة.وق�ال الحك�م 
ان"لجنة الحكام يف االتحاد االس�يوي بكرة القدم 
اناطة ب�ه مهمة قي�ادة مباراة االه�يل االماراتي 
وناساف كراتيش االوزبكستاني والتي سيضيفها 

ملعب االهيل يف مدينة دبي لحساب الجولة الثالثة 
م�ن املس�ابقة".واوضح ان" التعام�ل مع هذه 
املهمات التحكيمية يجب ان تكون بغاية الرتكيز 
من اجل عدم ارتكاب اي خطاء او التقليل منها يف 
اقل نس�بها من اجل عكس الصورة االيجابية عن 
الصفارة العراقية تمهيداً لعودة الحكام العراقيني 

لقيادة املهام الدولية بشكل اكرب".
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مروان حسني: تواجد املغرتبني لن يقلل 
فرص العبي الدوري املحيل

اكد ال�دويل مروان حس�ني بأن الجه�از الفني الجدي�د للمنتخب 
الوطن�ي بقي�ادة امل�درب اك�رم س�لمان يملك خ�ربة كبرة عىل 
مس�توى قيادة املنتخب�ات الوطني�ة االمر الذي س�يجعله يقدم 

االضاف�ة الفني�ة الس�ود الرافدين,مش�راً يف الوقت ذات�ه اىل ان 
الفيصل يف اختيار العبي املنتخب الوطني استعدادا 

للدخ�ول يف غم�ار تصفي�ات اس�يا املؤهل�ة 
ل�كأس العالم ه�و ما يقدم�ه اي العب 

ذات  يف  املباريات,موضح�ًا  خ�الل 
الس�ياق اىل ان عامل املنافس�ة هو 
من س�يفصل بني افضلية الالعب 
املحيل واملغ�رتب الرتداء القميص 

الوطني.
 : حس�ني  م�روان  الالع�ب  وق�ال 
القي�ادة  مس�ألة  يف  ان"االس�تقرار 

التدريبي�ة ام�ر مه�م ولكن هن�اك العديد 
من الظ�روف التي تجعل م�ن هذا الخصوص 

ال يت�م الس�باب مختلف�ة ولك�ن يف حال�ة التغر 
يجب ان يكون هناك مدرب عىل علم واس�ع يف شؤون 

الك�رة العراقي�ة االم�ر الذي س�يجعل من امل�درب الجديد 
للمنتخ�ب الوطني اكرم س�لمان الذي يتمت�ع بخربة طويلة يف 

عالم كرة القدم قادر عىل تقديم االضافة للصف الوطني".واوضح 
ان"الالعب�ني املغرتبني الذين تم اس�تدعائهم يف االونة االخرة لن يكون 
س�بب يف تقوي�ض فرصة الالعب املحيل يف املنتخ�ب الوطني بقدر ماهي 
فرص�ة اليجاد التنافس الرشيف من خالل املس�توى الفن�ي بني الالعبني 

وهو ما سيجعل االختيار عادل".

المستقبل العراقي/ متابعة

كـاراسـكـو يـكـشـف عـن سـر تـألـقـه
مـع مـونـاكـو
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امليزان

الوسادة الناطقة

التتجنبي البصل

؟؟هل تعلم
* أن الجس�م الب�ري يتكون م�ن 206 قطعة 

عظم 
 ل تعل�م أن الزرافة لط�ول رقبتها فهي ال تنام يف 
الي�وم الواحد إال تس�ع دقائق و ليس�ت عىل مرة 
واحدة إنما عىل ثالث مراحل كل مرة ثالث دقائق 

* أن رشايني الجسم البري يبلغ طولها 600000 
كم 

* أن الحوت يس�تطيع البقاء ساعة تحت املياه 
بدون تنفس

 * أن الح�وت األزرق هو أكرب حي�وان عىل الكرة 
األرضية 

* أن الحيتان الزرقاء تستطيع التخاطب بواسطة 
غنائها عىل مسافة850 كم 

* أن نافورة املاء التي تدفع من رأس الحوت فوق 
جمجمته يصل إرتفاعها أحيانا إىل 9 أمتار 

* أن وزن الفيل يصل إىل 5 أطنان ومع ذلك تصل 
رسعته إىل 40 كم / الساعة 

* أن املشوار الذي يقطعه الدم يف مجراه كل يوم 
يبلغ 168 مليون ميل

اخرتع ياباني وسادة ناطقة، والتي يمكن 
أن تس�تجيب لفظًيا وتتحدث إذا ما ملسها 
مس�تخدمها، وهي ُتطرح للبيع محلًيا يف 
اليابان اآلن مقابل ما يعادل 167 دوالًرا. 

وحس�بما ذكرت صحيف�ة »هافينجتون 
املخ�رتع  أطل�ق  األمريكي�ة،  بوس�ت« 
اس�م  اوش�يمورا«  »كويت�ي  اليابان�ي 
»Ita-Supo« ع�ىل الوس�ادة، التي تحمل 
رس�مة لوجه وجسد فتاة ش�قراء، وهي 

إحدى ش�خصيات أفالم الكرتون اليابانية 
املعروفة هناك. 

جهازّي�ن  ع�ىل  الوس�ادة  وتحت�وي 
م�ن  متفرق�ة  مناط�ق  يف  لالستش�عار، 
الوسادة، وبمجرد ملس أجهزة االستشعار، 

تبدأ الفتاة االفرتاضية يف الحديث. 
ويعمل »كويتي« اآلن عىل جمع األموال، 
من خ�الل حملة تموي�ل جماعي لصالح 

الوسادة الناطقة بهدف تطويرها تقنًيا.

مهني�اً: ما تواجهه اليوم ه�و مجرد تراكمات 
قديم�ة لن تؤث�ر يف محيطك املهن�ي، وتتجاوز 

ذلك براحة تامة
عاطفياً: يفرتض أن تفكر يف االس�تقرار جدّياً، 
وخصوصاً أن الريك املناسب لذلك موجود اىل 

جانبك

مهني�اً: يك�ون الج�ّو ايجابي�اً فأن�ت تتمّت�ع 
بقدرات معنوية هائلة وشجاعة وحماسة، ما 

يجعل كل امورك تتقّدم بخطوات جّبارة
عاطفياً: ما زلت مته�وراً واألقوال تخرج منك 
م�ن دون تفكري م�ا يزعج الري�ك، فيحاول 

تجنبك قدر املستطاع، حذار

مهني�اً: تت�اح أمام�ك فرصة ذهبي�ة ال تهدرها 
بقرار طائش ألنك قد تندم الحقاً .عاطفياً: حان 
الوقت ملصارحة الحبيب بحقيقة مشاعرك فهو 
يستحق، وينتظر إعالن ذلك عىل أحّر من الجمر.

صحي�اً: خّص�ص بع�ض الوق�ت للرياضة عىل 
الرغم من كثرة انشغاالتك، فأنت بحاجة إليها

مهني�اً: اعتم�د ع�ىل ذكائك وحرفيت�ك، الحظ 
حليف�ك ويفتح أمام�ك أبواب النج�اح والربح 

املادي
عاطفياً: ش�كوكك يف الحبيب ليست يف محلّها، 
إمنحه بعض الثقة ألنه أهل لها وسيفاجئك يف 

أمور كثرية

مهنياً: إحذر سوء التفاهم او الرتاجع املعنوي، 
األج�واء معاكس�ة والخصم ق�وي، ال تخالف 
القان�ون فق�د تثار قضاي�ا مالي�ة دقيقة مع 

بعض الجهات
عاطفياً: توضح أمراً مهماً للحبيب كنت تخاف 

الترصيح به، وتفتح أوراقاً أردتها مستورة

مهنياً: ال تميل  إىل االستسالم وال تفقد العزيمة 
القوي�ة التي تمّي�زك أو تتأخر ع�ن مواعيدك، 

أنت الذي يشّدد عىل أهمية الدّقة يف املواعيد
عاطفياً: إذا كنت متزوجاً تستعيد حالوة األيام 

األوىل من العالقة وتعيش أجواء ال تنتىس
مهنياً: يحاول بعضه�م نصب بعض الفخاخ، 

اح�ذر فهذا الي�وم قد يه�ّدد برتاج�ع أو بنزاع 
وصدام، أو بجدال بسبب منافسة أو غرية

عاطفي�اً: ال يوّف�ر ل�ك ه�ذا الي�وم األوق�ات 
العاطفي�ة الت�ي تتوخى، ما ق�د يجعل بعض 
العالقات الشخصية معّقدة ومتوترة يف بعض 

األحيان

مهنياً: هذا اليوم قد يهّدد برتاجع أو بنزاع وصدام 
أو بج�دال بس�بب منافس�ة او غ�رية .عاطفياً: 
تع�رف أوقات�اً عاطفي�ة جميل�ة واس�تثنائية، 
وتعرف بعض العالقات تحسناً ملموساً.صحياً: 
أن�ت مفع�م نش�اطاً وحيوية، والفض�ل يف ذلك 

كثرة التمارين الرياضية التي تمارسها

مهني�اً: تمت�از بأف�كار خالق�ة ج�داً، وتكّثف 
اتصاالت�ك، وتكّرر املح�اوالت وتمارس جميع 

صالحياتك 
عاطفي�اً: يوم خ�اِل من الظ�روف الضاغطة، 
وتس�ود س�ماءك مع الري�ك أج�واء لطيفة 

ومشّجعة عىل التعبري عن عواطفك الدفينة

مهني�اً: تعيش اوقاتاً مس�لية وتفرح بلقاءات 
وجلس�ات ممي�زة، فال تضيع فرص�ة التالقي 
والتفاه�م م�ع اآلخري�ن، وخصوص�اً بعدم�ا 
كانت أفكارك مشوش�ة وغري متزنة.عاطفياً: 
عليك تس�هيل األمور والتخلّص من العقد بدل 

تأزيمها، واستدراك املواقف الحرجة

مهني�اً: قد تخ�ر رهاناً أو صفق�ة أو عرضاً 
مغري�اً، من الواض�ح أن هنالك تعب�اً وإرهاقاً 

ومسؤوليات مرتاكمة ومتتالية
عاطفي�اً: اذا رغب�ت يف ترك الري�ك، عليك ان 
تصارح�ه باألس�باب والدواف�ع لذل�ك مراعاة 

لشعوره، لكنك لن ترتكه ألنك تعشقه

مهني�اً: قد تس�تفيد من حي�اة مهنية صاخبة 
اللتق�اط ف�رص معين�ة تفت�ح أمام�ك بعض 

األبواب
عاطفي�اً: تط�رح مواضي�ع ش�ائكة تتس�بب 
بجرح مشاعر الريك، وربما يحاول النيل من 

سمعتك وتشويهها أمام اآلخرين.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

جيول العالـم بدراجة!
اخت�ار األردني وس�ام الجيويس خ�وض تحد 
جدي�د من نوعه، وانطلق يف رحلة حول العالم، 
ع�ىل »دراجت�ه النارية«، بهدف جم�ع األموال 
لألطفال املرىض واملحرومني، تحت عنوان »غود 

ويل جريني«، أو »رحلة النوايا الحسنة«.
وينوي الجيويس السفر باتجاهني، من الشمال 
إىل الجن�وب ومن ال�رق إىل الغ�رب، بدءا من 
دبي ليزور أكثر من 100 دولة، يف كل القارات، 
ليع�ود إىل دب�ي مرة أخ�رى، متحدي�ا ظروف 
السفر القاس�ية، مثل الطقس السيئ والطرق 
الوعرة.وتبلغ مسافة الرحلة كاملة حواىل 100 
أل�ف كيلوم�رتا، وجمي�ع التكاليف ع�ىل نفقة 
وس�ام الخاصة، ويأمل عربه�ا بإحداث تغيري 
إيجابي بالعال�م، عن طري�ق املغامرة وتحمل 

الصعاب.وكان وس�ام أكمل رحلة سابقة عام 
2010 م�ن دب�ي إىل 36 بل�دا يف 60 يوما فقط، 

ملساعدة األطفال املعوقني يف غزة.
ويه�دف وس�ام أيض�ا م�ن رحلت�ه، للتوعية 
الش�عب  الت�ي يعيش�ها  باألوض�اع الصعب�ة 
الفلس�طيني، يف ظل االحت�الل اإلرسائييل، من 
ع�دم أمان ونق�ص يف الغذاء وال�دواء، والكثري 

من املشاق اليومية التي يعيشونها.
ويتم تش�خيص اآلالف م�ن األطفال يف الرق 
األوس�ط بم�رض الرطان، وأم�راض القلب، 
واألعض�اء  األط�راف  لخس�ارة  ويتعرض�ون 
الحيوي�ة دون الحص�ول عىل الرعاي�ة الطبية 
املطلوبة، بسبب الوضع االجتماعي والسيايس 

واالفتقار إىل املرافق الطبية يف منطقتهم.

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – من�دوب س�ابق للبن�ان لدى األمم 
املتح�دة –

 2 – ش�اعر إيطايل –
 3 – أقران�ي – للنه�ي –

 4 – فوراً – هولندي أخرتع التلسكوب 
–

 5 – متش�ابهة – منازل –

 6 – أعم�ل بتوجيهاته�م وأوامرهم – 
ع�ام –

 7 – متش�ابهان – لإلس�تفهام –
 8 – عكس�ها مطرب�ة لبناني�ة – أحد 

األنبي�اء –
 9 – دول�ة أفريقية – حيوان قطب�ي .

1 – مدينة يف خراسان هاجمها تيمور 14 
مرة –

 2 – سيايس لبناني –
 3 – أمني عام سابق لألمم املتحدة – أحد 

الوالدين –
 4 – جده�ا يف م�رأب – أرق�د – أس�م 

موصول 

 5 – مرتف�ع – اإلس�م الثان�ي ملؤل�ف 
وفيلسوف بريطاني راحل –

 6 – موس�يقار عربي عاش باألندلس  7 
– قوام – أحد الشهور –

 8 – رئيس امريكي – حب –
 9 – أغنية ألم كلثوم .

سـودوكـو

املكونات
كيوي - 4

شوكوالتة بيضاء - 100 غرام
كريمة سائلة - 300 ملل

سكر - 40 غرام
طريقة العمل

1- ق�ّري حّب�ة كي�وي واح�دة وقّطعيه�ا إىل 
مكعبات صغرية، ثّم ضعيها يف قدر مع الس�ّكر 
و3 مالع�ق كب�رية م�ن امل�اء ع�ىل ن�ار هادئة 
واتركيها لتنضج من 6 إىل 8 دقائق، مع التقليب 

من وقت آلخر. أتركي املزيج جانباً ليربد.
2- س�ّخني 50 ملل من الكريمة عىل نار هادئة 
ث�ّم ارفعيه�ا ع�ن الن�ار وأضيف�ي إليه�ا قطع 
الش�وكالته البيض�اء وحرّك�ي املكون�ات حّتى 

تذوب الشوكوالتة كلّياً.
3- ق�ّري الحبات الثالث املتبقي�ة من الكيوي 

وقطعيها إىل مكعبات صغرية.
4- أخفق�ي الكمية املتبقية م�ن الكريمة حتى 
تكث�ف، ثم أضيف�ي إليها الش�وكوالته البيضاء 

ومكعبات الكيوي وقلّبي برفق.
5- أس�كبي املزيج يف 4 كؤوس زجاجّية وضعيه 

3 ساعات يف الثالّجة ليربد.
6- وّزع�ي مزي�ج الكيوي والس�كر ع�ىل وجه 
الكريم�ة. يمكنك تزيني الك�ؤوس بنصف دائرة 

كيوي.

الكيوي بالشوكوالته

فوائد النارنجمعلومات  عامة
الخ�رة،  دائم�ة  مثم�رة  ش�جرة  »النارن�ج« 
أزهاره�ا بيضاء أم�ا أوراقها فغامق�ة اللون ذات 
رائح�ة عطرية فواح�ة، و ثماره�ا كروية كبرية، 
لونه�ا برتق�ايل محمر تش�به ثم�ار »الربتقال« إال 
أنه�ا تختل�ف ع�ن »الربتقال« بش�دة امل�رارة كما 
تختل�ف عنه ب�أن رائحة زهرها أش�د م�ن رائحة 
»الربتقال« وباإلضافة إىل مزايا ش�جرة »النارنج« 
وب�ذوره فوائد تس�تحق لش�دة أهميتها تس�ليط 
الض�وء عليها حي�ث تحتوي ثم�ار »النارنج« غري 
الناضج�ة عىل مركب »س�يزانتني« والذي له تأثري 
مض�اد للحمل إضاف�ة لحمض »الليموني�ك«، أما 

قش�ور ثمار »النارن�ج« فتحتوي ع�ىل زيت طيار 
»الهيسيربين« و«األيسوهيربين« وتستخدم  وعىل 
هذه املركبات يف عالج حاالت الش�لل لدى األطفال 
والحمى الروماتيزمية واإلجهاض، كما يستحصل 
منها أيضاً »البكتني« املس�تعمل يف صناعة األدوية 

ومساحيق التجميل«.
أم�ا البذور واألزه�ار فهي ذات أهمي�ة اقتصادية 
كب�رية بالق�ول: »تحت�وي الب�ذور ع�ىل ن�وع من 
الزيوت التي تدخل يف صناعة الصابون، أما األزهار 
فتتأت�ى أهميتها من كونه�ا املصدر الرئييس لزيت 

»النريويل« والذي يستخدم يف صناعة العطور.

معظمن�ا ي�درك أّن البصل مفي�د للصحة وأّن 
تناوله يحمي الجسم من االلتهابات واالمراض، 
كم�ا أّنه يف أيام املرض قد يك�ون عالجاً فّعاالً. 
وع�ىل الرغم من ذل�ك ال يزال البع�ض يتجّنب 
تناوله بس�بب رائحته القوية التي قد تتسّبب 
برائحة فم كريه�ة ولكن بعد قراءة هذا املقال 
س�تقومني بإدخال البص�ل إىل نظامك الغذائي 

حّتى وإن كان مطهّياً وذلك لألسباب التالية:
- عندم�ا نفّك�ر باألطعمة الت�ي تحمي القلب 
ق�د ننىس أن نذكر البصل ولكن ما قد تجهلينه 
هو أّن هذا األخري يحتوي عىل مضاد لألكس�دة 
يحمل اس�م »Quercetin« قد أُثبت�ت فعاليته 
يف خفض ضغط ال�دم املرتفع عند البالغني ما 

يحمي األوعية الدموية من التلف ويقي بالتايل 
من أمراض القلب.

- نع�م، إّن رائحة البصل قوية ولكّنه يس�اهم 
يف حماية أسنانك من التسوس وذلك من خالل 
القضاء عىل البكترييا الضارة يف الفم وكل ذلك 

بمجرّد مضغه.
- إذا كنت مريضة سكري فإّن إحدى الدراسات 
قد بّينت أّن تناول البصل يومياً ملدة 8 أس�ابيع 
قد يخفض مستويات السكر يف الدم عند مرىض 
الس�كري. - يتمّتع البصل بخصائص مضادة 
للبكترييا، الفريوس�ات، والجراثي�م ما يحمي 
الجسم من اإلصابة بالعديد من االمراض منها 

االلتهابات، التهاب الحلق، ونزالت الربد.

ه�ل فكر أحد يوما ما كيف س�يكون 
األمر عظيما يف حالة امتالك س�يارة 
تنظ�ف نفس�ها؟ أو مالب�س تقاوم 
ذاتيا أشد البقع الصعبة مثل القهوة 
أو النبي�ذ؟ يق�ول العلم�اء أن األم�ر 

قريب.
حيث يطور الباحثون نوع طالء جديد 
يمك�ن تطبيق�ه يف صناع�ة املالبس 
وال�ورق والزج�اج والصل�ب، وعن�د 
اقرتانه مع مواد الصقة س�تكون له 

خصائص التنظيف الذاتي.
وق�ال »ياو ل�و« من قس�م الكيمياء 
يف جامع�ة كولي�دج لن�دن واملؤل�ف 

الط�الء  واصف�ا  للبح�ث  الرئي�يس 
الجديد إنه »يعمل بشكل جيد للغاية 
م�ع مجموعة متنوعة من األس�طح 
يف ظ�روف صعب�ة صمم�ت ملحاكاة 
املش�اكل الت�ي تتعرض له�ا املواد يف 

العالم الحقيقي«.
م�ن  التجريب�ي  الط�الء  ويتك�ون 
جزيئ�ات صغ�رية فائق�ة م�ن ثاني 
ه�ذه  وتعم�ل  التيتاني�وم،  أكس�يد 
الجسيمات النانوية بطريقة سحرية 
لطرد الس�وائل، ومع س�قوط قطرة 
الطالء عىل األس�طح تلتح�م مكونة 
قطرات أك�رب قادرة ع�ىل امتصاص 

ف�وق  انتقاله�ا  خ�الل  األوس�اخ 
الس�طح، أي أن القط�رات تت�رصف 
مث�ل »مكان�س مصغ�رة اللتق�اط 
والبكترييا«  والفريوس�ات  األوس�اخ 
قبل أن تس�قط م�رة أخرى من فوق 

السطح.
ويقول الربوفيسور »إيفان باركني«، 
وه�و أيضا م�ن قس�م الكيمي�اء يف 
الجامعة واملؤلف املش�ارك يف البحث، 
إن صناع�ة الطالء الجدي�د لن تكون 
مكلف�ة، مضيفا أن أقرب اس�تخدام 
تجاري للط�الء من املرجح أن يبدأ يف 

خالل عامني.

طالء ينظف نفسه
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لتتظافر جهودنا ملساندة قواتنا االمنية واحلشد الشعبي وهم يقاتلون عصابات داعش االرهابية
اسبوع التضامن مع قواتنا البطلة

قوانيننا مشجعة للرسقة
ت���ي محط���ات في حيا

د. هادي حسن عليوي

اإلرهابيون خيدمون إرسائيل
مس���احة لل���رأي

ال أري�د االنضمام لجوقة “الليربالجية” الذين يزايدون 
عىل الخواجات يف اثبات منافق لحسن النية، وال أن أقع يف 
فخ “اإلخوانجية” الذين يربرون قتل األبرياء حتى لو كانوا 
مستفزين بأفكارهم. لكن يهمني يف أحداث فرنسا ناتج 
هام عىل ما أتصور. أوال، دعونا من أن ما جرى س�يجلب 
الشقاء للمسلمني يف الغرب. ففي فرنسا واحدة من أسوأ 
قوات الرشطة يف أوروبا � كما تشري كل التقارير الرسمية 
لالتحاد األوروبي سنويا � وفيها أيضا أكثر جاليات شمال 
افريقيا تش�ددا. كما أن فرنسا � مع بريطانيا وأمريكا � 
تتزع�م االتجاه الدويل برضورة “تش�جيع” ما يعتربونه 
“اإلسالم الس�يايس املعتدل” )أي اإلخوان ومن شاكلهم( 
يف مواجه�ة تيار متطرف، متغاضني ع�ن حقيقة أن كل 
ذلك العنف واإلرهاب يف منطقتنا وخارجها جذره واحد: 
ما يش�جعونه! األهم فيما جرى أن الجماعات اإلرهابية 
� وهي تدعي صفة اإلس�الم � تح�رف األنظار واألضواء 
واألخب�ار وكل اهتمام العالم عن كارثة برشية مزمنة يف 
منطقتن�ا وهي إمعان ارسائيل يف العنرصية وترس�يخها 
بغاللة دينية يهودية )بالضبط كما الجماعات اإلرهابية 
ال عالق�ة لها بأي دي�ن أو قيم انس�انية(. فبينما تعاني 
ارسائي�ل م�ن أزمة داخلية م�ع صعود اليم�ني املتطرف 
)صنو تنظيم الدولة وما يفعله يف س�وريا والعراق( ومن 
انكش�اف دويل بحرص الفلس�طينيني عىل الس�عي لحل 
سلمي لالحتالل، يرضب املتطرفون رضبة ترصف النظر 
عن االحتالل والصهيونية وكأنما هناك تنسيق بني أذرع 
التطرف عىل اختالف ما يترسبل به من ديانات. يف إحدى 
حلقات مسلس�ل أحداث فرنس�ا، ربما كان اختيار محل 
به أطعمة يهودية مجرد مصادفة لكنه اتس�ق تماما مع 
الغ�رض األصيل وضاعف م�ن تبعاته بالنس�بة للنتيجة 
التي أراها أهم: فمقابل التضييق عىل املس�لمني يكس�ب 
االرسائيلي�ون نقطة حتى يف الداخ�ل الفرنيس. ال يحتاج 
األمر إىل تفس�ريات نظرية املؤام�رة، فما تقوم به داعش 
وغريها من التنظيمات اإلرهابية يف بلدان املنطقة، وليس 
فقط يف سوريا والعراق بل من اليمن إىل ليبيا مرورا بمرص 
والس�عودية، ال يخدم أكثر من ارسائي�ل. أما الجماعات 
اإلخوانية والسلفية � وكل جذور اإلرهاب وسنده � فهي 
تبدو أحرص من اإلرسائيليني عىل عنرصية دولة االحتالل 
يف فلسطني لتأكيد زيف التسرت بالدين. هل وضح لنا اآلن 

من يخدم اإلرهابيون؟!

أحمد مصطفى

يف كل العال�م املتح�رض قوان�ني تح�رم كل أش�كال 
الفس�اد املايل واإلداري وتحاس�ب بدق�ة كل مواطنيها 
عن كل مخالفة مالية ،وتدقق بش�كل دوري حس�ابات 
املواطنني الخاصة ، وكش�ف ممتلكاته�م ، ومقارنتها 
بالعام امل�ايض ، وما طرأ عليها م�ن زيادة، ومدخوالت 
الش�خص املعني ، وتحاسب يف كل زيادة غري طبيعية .. 
إال يف العراق، فمنذ تأس�يس دولته الحديثة العام 1921 
حت�ى يومنا هذا ال حس�اب وال كتاب ، من االس�كايف يف 

الشارع إىل الكومربدور .. 
من مدي�ر ع�ام براتب معيش�ة جيد ألربع س�نوات 

ليصبح صاحب عقارات ضخمة .. 
ي�ا جماعة الخ�ري يقول امللك فيص�ل االول يف مذكرة 
ل�ه يف آذار 1933 عن كيفية بناء الدولة الفتية )إن أكرب 
تح�دي يواجهن�ا يف بناء العراق هو : الفس�اد الذي يعم 
املوظف�ني ، وال يوجد طريقة للقضاء عىل الرش�وة( .. 
وبعده تشكلت عدة لجان عليا من عنارص نزيهة وقاموا 
بعمليات تطهري لكل من تأكد لها انه فاس�د ومرتش .. 
وبالرغ�م من إن غالبية املس�ؤولني الكبار يف ذلك العهد 

كانوا نزيهني ، لكن ذلك لم يقىض عىل الفساد .. 
يف العه�د الجمهوري األول ص�در قانون )من أين لك 
ه�ذا؟( وكان جمي�ع قياديي نظام عبد الكريم قاس�م 
من العن�ارص املخلصة والنزيه وتخ�اف ربها بمختلف 
توجهاته�م ، لكن بق�ًي القانون عىل ما ه�و عليه ولم 
يحاس�ب إي واحد ، وأخرياً قتل�وا الزعيم والرشفاء رش 
قتل�ة !! وأخذ الفس�اد يتصاع�د ثم ليصل األم�ر إىل إن 
خزين�ة العراق ه�ي خزينة الحاكم ي�رصف ويكرم ما 

يشاء .. 
يف العه�د الديمقراطي فإن القوان�ني النافذة ال تلزم 
املرشحني لالنتخابات النيابية بالكشف عن مصالحهم 

املالية وسالمتهم العقلية والبدنية .. 
فليس مطلوب من املرشح للمجلس النيابي أو ملجلس 
املحافظة أن يقدم ما يثبت س�المته العقلية والنفسية 
؟ وال يق�دم تقريرا طبيا مص�ادق عليه من لجنة طبية 
رس�مية يثبت مقدرت�ه الكاملة عىل الس�ري والجلوس 

والوقوف وصعود الدرج، والسري بشكل طبيعي .. 
وع�ىل الن�واب واملس�ؤولني تقدي�م كش�ف بذممهم 
س�نوياَ ، لكن وص�ل األمر إىل عدم تقديم كش�ف الذمم 

ومن يقرأ من يكتب ؟ 


