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لبنان يقرتب من معركة »الربيع« 
ص4مـــع »داعــش«

حمافظ البرصة يوجه بتطبيق نظام النافذة الواحدة يف كافة املؤسسات والدوائر

إلدامة الحرب وإيقاف تقدم مفاوضات النووي

      المستقبل العراقي / خاص

أك�دت مص�ادر دبلوماس�ية ب�ارزة، أم�س الثالث�اء، ع�ن قيام 
الس�عودية بصفق�ات ش�راء أس�لحة م�ن واش�نطن لتهريبها إلى 
الجماع�ات اإلرهابّي�ة كرّد عل�ى اقتراب توصل البي�ت األبيض إلى 

اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي.
وتبدو السعودية، التي تقودها عائلة هرمة، مستاءة من االتفاق 
األميرك�ي اإليراني الذي أخ�ذ باالنفراج خالل األس�ابيع الماضية، 
خاّص�ة بع�د التطمينات التي قّدمته�ا إل�ى إدارة الرئيس األميركي 

باراك أوباما بأن برنامجها سلمي.
وتح�اول الس�عودية القيام بموجة أعم�ال إرهابّي�ة كبيرة في 
المناط�ق التي تحاول فيه�ا ايران الحفاظ على األمن مثل س�وريا 
واليمن ولبنان، فضالً عن مساعدتها التي تقدمها للعراق في الحرب 

ضد تنظيم »داعش« اإلجرامي.
وارتفع ش�راء السعودية للسالح خالل األعوام الماضية، وحلّت 
في المرتبة الرابعة في الدول األكثر ش�راء للس�الح، بالرغم من أنه 
ل�م تخ�ض حرباً منذ أكثر م�ن قرن، وهي بطبيع�ة الحال ال تواجه 

تهديدات إقليمية، كمال هو حال بقية دول المنطقة.
وقال�ت المصادر، إن »الس�عودية تنوي القي�ام بأعمال إرهابية 
كبي�رة ف�ي المنقطة م�ن أجل عرقل�ة االتف�اق الن�ووي اإليراني، 
فض�اًل عن زيادة تمويل المجموعات المس�لحة في كل من س�وريا 

والعراق«.
وأش�ارت المص�ادر إل�ى أن الس�عودية س�تهّرب خ�الل الفترة 
القادمة أس�لحة ثقيلة لديه�ا إلى تنظيمي داع�ش والنصرة، وأنها 

ستقوم بصفقات جديدة لشراء السالح من واشنطن.
ويبدو أن واش�نطن ال تس�تطيع الصمود أم�ام الطلبات الكبيرة 
على الس�الح التي تقدمها الس�عودية، ألن أغل�ب اقتصادها يعتمد 
على الس�الح، باإلضافة إلى س�يطرة هذه الش�ركات عل�ى القرار 
السياس�ي األميرك�ي، وغالباً ما تمّول ش�ركات الس�الح الحمالت 

االنتخابية لبعض الرؤوساء األميركيين.
وتوقع�ت المصادر أن تش�هد المنطق�����ة ب�روز مجموعات 
إرهابية جديدة في سياس�ة معهودة ل�دى الرياض من أجل عرقلة 

أي تقّدم إليران.

الـسعـوديـة تـشـتـري الـسـالح لـ »داعـش«

الحشد مستمر بالتطهير

ص3التحالف الدويل يمتنع عن توفري الغطاء اجلوي للقوات العراقية.. واحلشد يؤكد: متآمر مع »داعش«

كادر »BBC« طائفي يقود محلة ضد اجليش واحلشد
بغداد مستاءة من المؤسسة »العريقة«

     المستقبل العراقي / خاص

اب�دت مص�ادر اع����المية 
وسياس�ية ع����راقي�ة, امس 
الثالثاء, اس�تيائها من الخطاب 
الطائف�ي ال�ذي تقدم�ه هيئ�ة 
االذاع�ة البريطانية )BBC( في 
تعاطيها مع االحداث في العراق, 

وفيما اشارت الى انها تقف الى 
جانب تنظيم »داعش« االرهابي 
بينم�ا تقود حملة ض�د الجيش 
الش�عبي,  والحش�د  العراق�ي 
دع�ت الس�فير البريطان�ي الى 
اعادة النظر في سياس�ية هذه 
العريقة.وانتق�دت  المؤسس�ة 
المص�ادر اداء )الب�ي ب�ي س�ي 

عربي�ة( ف�ي تغطيته�ا إلحداث 
التي تدور في العراق, كونها لم 
تنتقد اجرام »داعش« وتهديمه 
العراق�ي,  الحض�اري  االرث 
وتص�ر عل�ى وصف�ه ب�«جيش 
الدول�ة«, بينم�ا تص�ف الجيش 
العراقي ب�«الطائفي« منذ بداية 
االزمة مع »داعش« ولغاية االن.

ل�«المس�تقبل  المصادر  وقالت 
الت�ي  »الهجم�ة  ان  العراق�ي«, 
تش�نها ب�ي ب�ي س�ي العربي�ة 
مؤخ�را ض�د الحش�د الش�عبي 
تاث�ر  بس�بب  تات�ي  العراق�ي 
سياس�ة البث واإلرس�ال للقناة 
بالخلفي�ة الطائفي�ة لكادره�ا, 
حيث يغلب عليه لون طائفي اثر 

وبش�دة على حيادية الفضائية 
واض�ح  خل�ل  وه�و  واإلذاع�ة 
ف�ي حيادي�ة ه�ذه المؤسس�ة 
العريقة«.ودع�ت  االعالمي�ة 
المص�ادر, الس�فير البريطان�ي 
»االلتف�ات  ال�ى  الع�راق،  ف�ي 
المؤسس�ة  ه�ذه  لخط�اب 
وإيض�اح الموق�ف لحكومت�ه, 

ف�ي وق�ت يتهي�أ مجموعة من 
النواب والمس�ؤولين العراقيين 
ال�ى صياغ�ة رد مناس�ب حيال 
طائفية هذه المؤسسة العالمية 
طائفي�ة  وراء  تنح�رف  الت�ي 
كادره�ا مم�ا جعله�ا  تقف الى 
اإلرهاب«.وتخ�وض  جان�ب 
القوات االمنية وس�رايا الحشد 

الش�عبي مع�ارك شرس�ة م�ع 
اج�ل  م�ن  »داع�ش«  تنظي�م 
استعادة السيطرة على المناطق 
والمغتصبة,التي احتلها التنظيم 
االرهاب�ي عقب س�يطرته على 
الموصل, في العاش�ر من شهر 
حزيران الماض�ي, وتمدده الى 

محافظات اخرى.

     المستقبل العراقي / نهاد فالح

ح�ول تنظيم »داعش« مدين�ة تكريت الى صن�دوق مفخخ إليقاف 
الزح�ف العس�كري ضمن عملي�ات تحري�ر المدينة التي ب�دأت مطلع 
ش�هر اذار الج�اري, وفيم�ا تحضر القوات االمنية والحش�د الش�عبي 
القتحام المدينة خالل 72 ساعة المقبلة, تشير التوقعات الى ان الجهد 
الهندسي يحتاج الى من 3-4 ايام لتفكيك االلغام المزروعة على الطرق 
الرئيس�ة.  ومع التحضي�رات القتحام تكريت وص�ل الفريق التكتيكي 
التابع لوكالة االس�تخبارات والتحقيقات االتحادية لالشتراك بعمليات 
التحرير بعد ان دخلت مرحلتها األخيرة, حيث يتمتع هذا الفريق بقدرة 
عالية على خوض حرب الش�وارع بأقل الخسائر.وتستعد قوات االمن 
والحش�د الش�عبي التي تحاصر مدينة تكريت من أربع جهات دخولها 
خ�الل ال�72 س�اعة المقبلة بعد قيام الجهد الهندس�ي بتفكيك االلغام 
والش�وارع المفخخة من قبل تنظيم داع�ش االرهابي. وقال المتحدث 
الرس�مي باس�م قوات الحش�د الش�عبي أحمد االس�دي، إن »المرحلة 
االولى لعملية تحرير مدينة تكريت مركز محافظة صالح الدين انتهت، 
وبدأن�ا بالمرحلة الثانية التي فرضت قوات الحش�د الش�عبي مدعومة 
بالقطعات العسكرية من الجيش والشرطة طوقا من اربع جهات على 

تكريت منذ )10( ايام«. 
                                                                        التفاصيل ص3

ص3الــوطـنـي يـصـف تـصـريــحـات بــارزانــي املسيـئـة لـلـحــشـد بـ »الـخـيـانـة الـكـبـرى«
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متى يفهم إقليم كردستان!
    التحليل السياسي /غانم عريبي

كن�ت أظ�ن أن الص�راع الوجودي 
الذي نخوضه كش�عب ض�د الدواعش 
وق�وى التكفير والتطرف ف�ي العالم 
س�توحد آرائن�ا وتصوراتن�ا العربية 
الكردية ونتجه بالتال�ي إلى المعركة 
ونحن أش�د فت�كاً بالدواع�ش واقرب 

الى بعضنا في التعايش!.
الحقيقة ان داعش وحدت الساحة 
العربي�ة على اخت�اف توجهاتها في 
الع�راق لكنها ابق�ت الموقف الكردي 
يغرد وحيدا في ساحة محشوة بالنار 
والحدي�د والقت�ل والوعي�د الن الكرد 
حت�ى، وه�م ف�ي المراح�ل الصعب�ة 
والخط�ورة والتهديد، يبق�ون ينأون 
بانفس�هم ع�ن التوح�د او االقت�راب 
م�ن العروبة العراقي�ة وكأن العروبة 

مرض او جرب السامح الله!.
عاق�ات بارزان�ي باالت�راك عل�ى 
مايرام دائماً واب�داً، ويلتقي اردوغان 
اكث�ر مما يلتق�ي اخوته ف�ي القيادة 
العراقي�ة خصوصا العب�ادي، لكنه ال 
يفع�ل الن االت�راك جهة ق�ادرة على 
والتهدي�د  والتخوي�ف  الح�ل  ف�رض 
ودول�ة قائم�ة بالق�وة ولديه�ا نفوذ 
اقليم�ي امن�ي وسياس�ي متزايد في 
المنطقة االقليمي�ة والعربية والعالم 

ونحن ال!.
بارزان�ي يعتقد ان النأي عن بغداد 
س�يزيد الموق�ف السياس�ي الكردي 
ق�وة ازاء مختل�ف القضاي�ا المهم�ة 
محط االختاف بي�ن المركز واالقليم 
وان�ه كلم�ا ازداد تطرف�ا ازاء حل تلك 
القضايا ازداد الموقف الكردي توحدا 
في الس�احة الكوردي�ة.. اود ان اقول 
لبارزان�ي ان الس�احة الكردي�ة مث�ل 

الس�احة العربية في بغ�داد في النظر 
ال�ى السياس�ة والمصال�ح وحرك�ة 
القادة والحكومات والدول تتحرك بما 
تمليه المصالح الش�خصية والفردية 
والمجتمعي�ة اوال قب�ل الذه�اب ال�ى 
خيارات القومي�ة الكردية او التطرف 

للعروبة العراقية.
بمعن�ى ان الش�عب الك�ردي يريد 
رواتب وحياة كريمة ونش�اط خدمي 
ومجتمعي وتزفيت ش�وارع وضمان 
اجتماع�ي قب�ل ان يفك�ر بالتقاط�ع 
االيجابي مع مطالب بارزاني وحدود 

خافه مع الحكومة المركزية.

الس�ليمانية  زرت  انن�ي  اتذك�ر 
واربي�ل والتقي�ت قيادات ماركس�ية 
كردية واخرى تنتمي الى البرجوازية 
م�ن  مجموع�ة  واجري�ت  الوطني�ة 
الحوارات السياس�ية المهمة مع قادة 
مهمين في السليمانية قالوا لي اثنائها 
ان عددا كبيرا من ابناء الشعب الكردي 
وق�ف الى جانب المالكي في حربه او 
صراعه مع بارزان�ي الن الرجل اتخذ 
سياس�ات ومواقف وق�رارات اضرت 
الخناق  الكردي�ة وضيق�ت  المس�الة 
عل�ى العمل الحزب�ي الك�ردي ناهيك 
ع�ن الرؤية السياس�ية التي تش�كلت 

بعد قيام االقلي�م حيث نصب بارزاني 
نفس�ه زعيم�ا ابدي�ا ولو بمس�اومة 
الق�وى الوطنية في النض�ال الوطني 

الك�ردي وتس�ربت الدكتاتوري�ة الى 
ترابن�ا الكردي ومؤسس�ات حكومة 
االقلي�م ولم يع�د يهت�م بالطموحات 
وااله�داف الكردي�ة الت�ي وردت في 
ادبي�ات الثقاف�ة السياس�ية الوطنية 
الكردي�ة ب�ل انص�ب االهتم�ام عل�ى 
االخت�اف م�ع المرك�ز واالس�تعانة 
باالت�راك واالس�تقواء بهم م�ن اجل 
تحقيق مكاس�ب مالية او سياسية او 

ستراتجية معينة.
يجب ان ي�درك بارزان�ي ان الكرد 
لم يعودوا بس�بب التعقيد الكبير الذي 
طرأ على الحياة المجتمعية والوظائف 

والحاج�ة ال�ى العي�ش وااللتزام�ات 
والمس�ؤوليات الت�ي تلقيه�ا الحي�اة 
على كاهل الرجال والنس�اء ومعايير 
تحقي�ق العدالة االنتقالية.. لم يعودوا 
اك�رادا يجمعه�م هم وطن�ي انما هم 
ش�عب يتحدث الكردية لكنه يتصرف 
بوصفه شعب لديه حاجات والبد من 
تحقيقها سواء بوجود بارزاني او في 

ظل وجود رجل اخر.
ومثلما وص�ل االمر في الس�احة 
العربي�ة ال�ى ع�دم االهتم�ام بذهاب 
اي رج�ل م�ن مرك�ز صناع�ة القرار 
السياس�ي في بغ�داد لنفس اس�باب 

المجتمعي  ال�ى االس�تقرار  الحاج�ة 
الش�امل الذي ينش�ده اي شعب حيث 
نس�ي العراقي�ون صفح�ة الحكومة 
العراقية السابقة، وصل االمر باالكراد 
ال�ى التظاه�ر م�رة ف�ي حلبجة ضد 
سياسة بارزاني وهنالك جو من العمل 
السياسي يتحرك في االقليم وان كان 
طابعه اساميا اال ان حركة مجتمعية 
له�ا عاق�ة بالحاج�ات والتوقع�ات 
المجتمعية والعيش بس�ام بعيدا عن 
التهدي�د وع�دم تك�رار ما ح�دث بين 
المالك�ي وبارزاني بدأت تتس�رب الى 
الناس وتاخ�ذ طريقها الى الواجهة!. 
كما ان العرب العراقيين على اختاف 
الفكري�ة  وطوائفه�م  مذاهبه�م 
والفقهي�ة والسياس�ية ل�م يع�ودوا 
عراقيين بالمعنى الذي تقدمه عروبة 
س�اطع الحصري واالحزاب القومية 
التقدمي�ة او االح�زاب الطائفية التي 
تش�تغل على العقائد بلغة س�اذجة او 
كاذبة الس�تمالة الناس الى خياراتها 
االنتخابي�ة ب�ل عب�ر فه�م حقيق�ي 
لوجود قيادة تحق�ق غرض وجودها 
في الحكومة. آم�ل ان يلتفت بارزاني 
الى هذا الكام الننا لم نعد غير مبالين 
بما يج�ري في الس�احة العراقية من 
ب�ل  وتداعي�ات  وح�وادث  متغي�رات 
نح�ن في نصف الطري�ق بين امكانية 
االعتراف بالوضع الكردي على عاته 
وانتفاضات�ه القادم�ة عل�ى القي�ادة 
البارزانية او االنتفاضة على االوضاع 
الس�يئة الت�ي خلفته�ا العاق�ة  بين 
المالك�ي وبارزاني عل�ى خلفية ابرام 
اتف�اق حقيق�ي بينن�ا وبي�ن االكراد 
ينهي حالة العداء واالحتراب الداخلي 
ويتم تصويب البنادق الى راس االفعى 

الداعشي.

مــواجـــهـــــة »داعـــش« 
وحدت الساحة العربية 
لكنهـا أبقـت المــوقـــف 
الكردي يغرد وحيدًا

                                                                               تنرش مقررات جملس الوزراء 
      بغداد / المستقبل العراقي

عقد مجلس الوزراء جلسته االعتيادية 
الحادية عش�رة، اليوم الثاثاء، برئاس�ة 

رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي.
تلق�ت  بي�ان  ف�ي  المجل�س  وذك�ر 
»المس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، انه 

صدرت عنه القرارات اآلتية:
-1 الموافق�ة على اص�دار بيان يثمن 
جهود القوات العراقية المسلحة ومقاتلي 
الحش�د الش�عبي ويؤك�د الت�زام العراق 
بعاقت�ه م�ع التحالف الدول�ي والتعاون 
االقليمي بوجه التهدي�دات االرهابية مع 
احترام الس�يادة العراقية ووحدة اراضي 
الع�راق واالش�ادة بالتنس�يق العالي بين 
ووج�وب  والمحلي�ة،  االمني�ة  الق�وات 
السياس�ية  المواق�ف  بي�ن  االنس�جام 
والمواقف العسكرية والجوانب االنسانية 
التي يجب ان تعك�س موقفا موحدا على 

الصعيدين الداخلي والدولي.
-2 قرر مجلس الوزراء التريث بالعمل 
بالفق�رات المعت�رض عليها م�ن قانون 
الموازن�ة االتحادي�ة لس�نة 2015 لحين 
حس�م الدعوى، )ويكون ذلك بعدم اصدار 
التعليمات الخاص�ة بالفقرات المعترض 
عليها من الوزارات ذات العاقة وتعليقها 
)التعليم�ات( ف�ي ح�ال صدوره�ا لحين 

حسم الدعوى آنفا(.
-3 الموافق�ة على الغ�اء الفقرة )3( 
من قرار مجلس الوزراء رقم)91( لس�نة 
2015 ويح�ل محلها مايأتي )تتخذ وزارة 
الصحة االجراءات التالية لتسهيل تطبيق 
ق�رار مجلس قي�ادة الث�ورة المنحل رقم 

204 لسنة 2002:
1/ اعتم�اد ش�هادات فح�ص الع�وز 
المناع�ي الص�ادرة م�ن البل�دان االخرى 
ضم�ن اعتماد الش�هادة الصحي�ة للوافد 
االجنب�ي ش�ريطة ان اليك�ون قد مضى 

عليه�ا اكث�ر م�ن )90( يوما م�ن تاريخ 
اصدارها.

2/ تش�كيل ف�رق عم�ل م�ن مراك�ز 
العوز المناع�ي في وزارة الصحة لغرض 
التوج�ه نح�و اماك�ن تواج�د الوافدي�ن 
االجان�ب في الش�ركات االس�تثمارية او 
ف�ي الش�ركات المتعاق�د معها وحس�ب 
ماتقرره الوزارات لغرض سحب الدم من 
المش�مولين بفحوصات الع�وز المناعي 
واعطائهم النتائج ضمن اماكن تواجدهم 
ومن خ�ال التنس�يق مع دوائ�ر الصحة 
في المحافظ�ات/ مراكز العوز المناعي، 
وبضمنه�ا محافظ�ات اقليم كردس�تان 

العراق.
3/ استثناء الوافدين االجانب العاملين 
في الشركات النفطية العالمية المتعاقدة 
مع وزارة النفط من شرط تقديم شهادات 

العوز المناعي.
الش�ؤون  لجن�ة  توصي�ة  اق�رار   4-

االقتصادي�ة بش�أن قي�ام وزارة المالية 
الفرنس�ية  الوكال�ة  م�ع  بالتف�اوض 
ال�ى  التوص�ل  به�دف   )AFD(للتنمي�ة
تفعيل الق�رض الممنوح من الوكالة آنفا 
وفقا لش�روط القرض الجدي�دة لتمويل 

المشروعين أدناه:
1/ مش�روع)كوت – بتي�رة( لصالح 

وزارة الموارد المائية االتحادية.
المائي�ة  الم�وارد  ادارة  2/ مش�روع 
المتكاملة في حوض الزاب الكبير لصالح 
وزارة الموارد المائية والزراعة في اقليم 
كردس�تان العراق، مع مراع�اة ان تكون 
حص�ة اقلي�م كردس�تان العراق بنس�بة 
)%17( من قيمة القرض لتحس�ين نظام 
الري وتطوي�ر انتاج الطاق�ة الكهربائية 
)اقامة س�د او س�دود( وانش�اء مخازن 
المي�اه  وايص�ال  الزراعي�ة  للمنتج�ات 
للمجمعات السكنية، بالتنسيق مع وزارة 
الموارد المائية االتحادية، ضمن مشروع 

ف�ي  المتكامل�ة  المائي�ة  الم�وارد  ادارة 
حوض الزاب وفقا للدستور.

-5 قي�ام وزارة المالية بالتنس�يق مع 
وزارة الصح�ة باطاق)خمس�ة مايي�ن 
الط�واريء لس�نة  دوالر( م�ن موازن�ة 
2015 ال�ى وزارة الصح�ة، لغرض توفير 
االحتياجات العاجلة للوقاية والس�يطرة 

على االنفلونزا الموسمية.
-6 الموافق�ة عل�ى مش�روع قان�ون 
تصدي�ق جمهوري�ة العراق عل�ى النظام 
االساسي لمجلس الس�لم واألمن العربي 
الموقع عليه من قبل جمهورية العراق في 
الخرط�وم بتاري�خ 2006/3/29، والذي 
دخل حي�ز النفاذ بتاري�خ 2007/6/19، 
واحالت�ه الى مجلس النواب اس�تنادا الى 
احكام المادتين)61/البند اوال و80/البند 

ثانيا( من الدستور.
-7 الموافق�ة عل�ى مش�روع قان�ون 
الغاء الكلي�ة التربوية المفتوحة، المدقق 

م�ن مجل�س ش�ورى الدول�ة، واحالت�ه 
ال�ى مجلس الن�واب، اس�تنادا الى احكام 
و)80/البن�د  اوال(  المادتين)61/البن�د 
ثاني�ا( م�ن الدس�تور، م�ع االخ�ذ بنظر 
االعتب�ار رأي االمان�ة العام�ة لمجل�س 
ال�وزراء، وتحذف المادة 3 من المس�ودة 
وتع�دل المادة 4 كم�ا يلي:(تتولى وزارتا 
التعليم العالي والبح�ث العلمي والتربية، 
توزي�ع الماكات التدريس�ية م�ن حملة 
والدكت�وراه  الماجس�تير  ش�هادتي 

وموظفي الكلية بين الوزارتين(.
-8 الموافق�ة على تخويل وزير العمل 
والش�ؤون االجتماعي�ة صاحي�ة قبول 
الس�يدة )آماني محمد( مغربية الجنسية 
ف�ي دار رعاي�ة المس�نين ف�ي محافظة 
النجف االشرف نظرا لظروفها االنسانية، 
استنادا الى احكام المادة )2/البند ثانيا( 
من قانون الرعاية االجتماعية رقم)126( 

لسنة 1980 المعدل.

      بغداد / المستقبل العراقي

البص�رة  محاف�ظ  وج�ه 
النص�راوي  ماج�د  الدكت�ور 
بتطبيق نظام النافذة الواحدة 
في كافة المؤسسات والدوائر 
الموجودة في المحافظة. جاء 
ذل�ك خال ت�رؤس النصراوي 

الفس�اد  لمكافح�ة  اجتماع�اً 
ضم م�دراء الدوائر الحكومية 
وممثلين عن الشركات العاملة 
ف�ي المحافظة أم�س الثاثاء 
المحافظ�ة  دي�وان  بمبن�ى 
النص�راوي، خ�ال  .وطال�ب 
ال�وزارات بأجراء  االجتم�اع، 
تغييرات في مدراء الدوائر لمن 

مض�ى اكثر من اربع س�نوات 
في منصبه من اجل ضخ دماء 
جدي�دة واف�كار مختلف�ة من 
شأنها مكافحة الفساد ورفع 
االنت�اج ف�ي الدائرة.وحض�ر 
االجتماع رئيس لجنة النزاهة 
في مجل�س محافظة البصرة 

محمد المنصوري .

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت منظمة الصحة العالمي�ة التابعة لألمم 
المتحدة، أمس الثاثاء، ان أكثر من خمسة مايين 
شخص يحتاجون الى الرعاية الصحية في العراق، 
بينما تش�كو المنظمة من نق�ص بنحو 70 بالمئة 
من التمويل الازم لعملياتها. وقال المدير االقليمي 
للمنظم�ة عاء العلواني خال زي�ارة له الى بغداد 
»كلما انتظرنا اكثر، كلما اصبح الوضع اكثر حرجا 
للذين يحتاجون ال�ى الخدمات الصحية الطارئة«.

واضافت المنظم�ة انها تلق�ت 30,4 بالمئة فقط 
م�ن التموي�ل الذي يحتاج�ه القط�اع الصحي، ما 
يعن�ي نقصا بنحو 218,7 مايي�ن دوالر اميركي. 
وق�ال العلوان »هذا الوضع مثي�ر للقلق«، مضيفا 

أن »أكثر من خمس�ة مايين ش�خص ف�ي العراق 
يحتاج�ون حالي�ا الى الخدم�ات الصحي�ة. وكان 
العلوان زار الس�بت مخيما للنازحين في محافظة 
دهوك ف�ي اقليم كوردس�تان الذي يس�تقبل أكثر 
م�ن 2,5 مليوني نازح منذ العام الماضي. واضطر 
مئات اآلالف من االش�خاص للن�زوح من منازلهم 
في حزيران جراء الهجوم الكاس�ح لتنظيم داعش 
ال�ذي ادى الى س�يطرته على مناطق واس�عة في 
شمال العراق وغربه. كما ادت العمليات العسكرية 
التي تش�نها الق�وات العراقية الس�تعادة مناطق، 
لن�زوح اعداد اضافية. واوضح العلوان ان تفش�ي 
االوبئة في اوساط النازحين تم تفاديه حتى اآلن، 
اال ان�ه حذر م�ن ان االرجاء االضاف�ي للتمويل قد 

يهدد حياة الناس.

حمافظ البرصة يوجه بتطبيق نظام النافذة الواحدة 
يف كافة املؤسسات والدوائر

األمم املتحدة: مخسة ماليني عراقي حيتاجون اىل الرعاية الصحية

       المستقبل العراقي / إياس حسام الساموك

أكدت رئاسة استئناف نينوى فتح عدد 
من »دور القضاء« في المناطق المحررة، 
مش�يرة إلى رب�ط أعماله�ا بمحاكم مدن 
المحافظ�ة المحتلة من تنظي�م )داعش( 
اإلرهابي، وفيما كشفت عن تشكيل هيئة 
قضائية نوعية للنظر في الجرائم المرتكبة 
ضد المكون االيزيدي، أفادت بترشيحها 3 
قض�اة لتولي هيئات تعوي�ض المواطنين 
ع�ن العمليات الحربي�ة واألخطاء الناتجة 
عنها.وقال رئيس االستئناف إنه »تم خال 
المدة الماضية افتتاح العديد من المحاكم 
لمحافظ�ة  تابع�ة  مناط�ق  تحري�ر  بع�د 

نينوى«.
وأضاف أن »رئاسة االستئناف باشرت 
أعمالها في محكمة الشيخان، وتعمل فيها 
الهيئ�ات التمييزية واالس�تئنافية، إضافة 
إل�ى الجنايات«.وأش�ار إل�ى أن »محاكم: 
زمار وبيعة وتلكيف )مقرها في القوش(، 
والش�مال ومخمور، تمارس أعمالها بكل 
اقتدار وإمكاني�ة«، متابعاً ان »هناك إقباال 

من المواطنين على هذه المحاكم«.

وزاد »رش�حنا 3 قض�اة لتولي اللجان 
الفرعي�ة الخاص�ة بتعوي�ض متض�رري 
العملي�ات العس�كرية واألخط�اء الناتجة 

عنها«.
الموافق�ات  بانتظ�ار  »نح�ن  وذك�ر 
الرس�مية للعمل في 3 مناطق: األولى في 
الموص�ل، والثانية تخص تلعف�ر والمدن 
والمج�اورة له�ا، والثالث�ة ف�ي جن�وب 
الموص�ل وتش�مل مناط�ق محتل�ة م�ن 
تنظي�م )داعش( كالقي�ارة وحمام العليل 

والحضر«.
وعن اتخاذ هذا اإلجراء حالياً رغم عدم 
تحرير الموصل ف�ي الوقت الحالي، أرجع 
ذلك »لغرض فسح المجال أمام المواطنين 
م�ن أجل تس�ليم الطلب�ات«، مش�دداً على 
»وج�ود تنس�يق ضم�ن ه�ذا اإلط�ار مع 
الجهات التنفيذية المحلية من خال تهيئة 
أماك�ن ف�ي المناطق المح�ررة؛ ألن اغلب 

محاكمنا قد تعرضت إلى التهديم«.
أن  نين�وى  اس�تئناف  رئي�س  وزاد 
»المحاكم المحتلة من )داعش( تم ربطها 
بأخ�رى عامل�ة ف�ي المناط�ق المح�ررة 

لتمشية دعاوى المواطنين«.

أما بخصوص مل�ف االيزيديين، أجاب 
»تلقين�ا إخب�ارات ع�ن تدمي�ر منازله�م 
وقتله�م وس�بي نس�ائهم«، كاش�فاً ع�ن 
»تش�كيل هيئة نوعية تتأل�ف من 3 قضاة 
المك�ون االيزي�دي  للنظ�ر ف�ي دع�اوى 

ومقرها في محكمة تحقيق الشمال«.
وأك�د أن »أب�واب المحاك�م مفتوح�ة 
لتلقي كافة الدع�اوى بما فيها عن جرائم 
ارتكبها )داعش(«، منوهاً إلى أن »السلطة 
القضائية االتحادي�ة تبادر بفتح المحاكم 

في أي منطقة بمجرد تحريرها«.
القضائ�ي  الطاق�م  بخص�وص  أم�ا 
والوظيف�ي لمحاك�م المناط�ق المحررة، 
أورد »ف�ي بداي�ة األمر واجهتن�ا صعوبة 
ف�ي تهيئة ه�ذا الطاقم، الس�يما في مقر 
االس�تئناف«، مس�تدركا »بجهود القضاة 
واتصاله�م بالموظفي�ن تمكنا من تجاوز 

هذه المشكلة«.
وأكمل بالقول »نعمل وفق اإلمكانيات 
المتاح�ة بش�كل جيد وان نس�ب الحس�م 
تس�ير بانس�يابية، خصوصاً في المناطق 
المس�تقرة امني�اً ولي�س فيه�ا عملي�ات 

عسكرية«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت س�فارة جمهوري�ة الع�راق ف�ي 
واش�نطن، أم�س الثاثاء، عن عن اس�تعادة 
أكث�ر من 60 قطعة اثرية من كنوز الحضارة 
العراقية الت�ي ُنهبت وجيء بها الى الواليات 
المتح�دة االمريكي�ة. وذكر بي�ان صادر عن 
السفارة تلقت »المس�تقبل العراقي« نسخة 
منه، »لقد عملت الس�فارة وبشكل وثيق مع 
دائرة الهج�رة والجمارك االمريكية، ومكتب 
تحقيق�ات االم�ن القومي ودائ�رة الجمارك 
وحماي�ة الحدود االمريكية، ومكتب المدعي 

الع�ام لمنطق�ة جن�وب نيوي�ورك إلع�ادة 
القطع االثري�ة ال�ى العراق«.واوضح البيان 
ان »مكت�ب تحقيق�ات االمن القوم�ي تلّقى 
ف�ي تموز عام 2008 معلومات تفيد بان أحد 
تجار االث�ار في مدينة دب�ي كان يبيع االثار 
المسروقة من العراق في الواليات المتحدة، 
وبناًء على تلك المعلومات، ُفتحت تحقيقات 
استمرت س�نوات طوال لمعرفة حقيقة تلك 
القطع«. وأعرب س�فير العراق لدى الواليات 
المتح�دة لقمان الفيلي اثناء حفل اس�تعادة 
القطع االثرية الذي اقامته السفارة العراقية 
في مبن�ى القنصلية العراقية ف�ي العاصمة 

واش�نطن عن تقديره للحكوم�ة االمريكية 
ووزارة االم�ن القوم�ي االمريكي�ة للجهود 
المبذولة الستعادة هذه القطع النفيسة من 
اإلرث الحض�اري العراق�ي والت�ي تعود الى 
العراق وشعبه.  وقال الفيلي في كلمة القاها 
بالمناس�بة إن »ه�ذا ي�وم تأريخ�ي لتوثيق 
عمق العاقة ومس�توى التع�اون والصداقة 
بين العراق والوالي�ات المتحدة. وفي الوقت 
ال�ذي نقف فيه هن�ا متحدين م�ع أصدقائنا 
وحلفائن�ا، فإننا نعّبر بح�زم عن عزمنا على 
هزيمة اإلره�اب وتنظيم داعش وإعادة بناء 

بلدنا وحفظ إرثنا الحضاري والتاريخي«.

استئناف نينوى تضع آلية عمل لمحاكم المناطق المحتلة

هيئة قضائية »نوعية« للنظر يف اجلرائم املرتكبة ضد »االيزيديني«

العراق يتسلم من امريكا أكثر من 60 قطعة اثرية مرسوقة

      بغداد / المستقبل العراقي

اكدت المفوضية العليا لحقوق 
االنسان في العراق، أمس الثاثاء، 
انها قامت بفت�ح مقبرة جماعية 
خاص�ة للتركم�ان ف�ي منطق�ة 
بش�ير جن�وب غ�رب محافظ�ة 
كركوك. وقال المفوض مس�رور 
اسود محي الدين ان العملية تمت 
م�ن قب�ل وزارة حقوق االنس�ان 
ولجن�ة مختصة مؤلفة من قاض 
ومدع ع�ام وطبيب عدلي وممثل 
م�ن االدارة المحلية في محافظة 
كرك�وك حس�ب قان�ون رق�م 6 
لس�نة 2005 الخ�اص بالمقاب�ر 
الجماعية. واضاف ان المفوضية 
العلي�ا لحق�وق االنس�ان تق�وم 
والمعلوم�ات  البيان�ات  بجم�ع 
وجعله�ا وثائق ودعاوى قضائية 
لعد الجرائم ضد االنس�انية، الفتا 
الى ان هن�اك اطفاال ونس�اء من 
بش�ير  منطق�ة  ف�ي  التركم�ان 
ان  وتاب�ع  مفقودي�ن.  مازال�وا 
هناك مقبرتين جماعتين اخريين 
لم يت�م العثور عليهم�ا لحد االن، 
مبين�ا انهم�ا خاصت�ان بضحايا  
يتم البحث عنها خاصة للتركمان 
الش�يعة. وكان�ت مناط�ق غرب 
وجن�وب غرب محافظ�ة كركوك 
قد س�يطر عليه�ا ارهابيو تنظيم 
الموصل  اح�داث  »داع�ش« بع�د 
في حزي�ران من الع�ام الماضي، 
وتخوض القوات االمنية العراقية 
الكردي�ة  الپيش�مرگة  وق�وات 
بمس�اندة طيران التحالف الدولي 
الس�تعادة  عس�كرية  عملي�ات 
عليه�ا  س�يطر  الت�ي  المناط�ق 
االرهابي�ون في نين�وى وصاح 

الدين وكركوك وديالى واالنبار.

كركوك: حقوق
 االنسان تفتح مقربة مجاعية 

خاصة بالرتكامن
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            بغداد / المستقبل العراقي

باشرت دائرة التش�غيل والقروض في وزارة العمل والشؤون االجتماعية، أمس 
الثالث�اء، بتوزي�ع الوجب�ة الثانية م�ن القروض الميس�رة عل�ى المواطنين، ضمن 
االس�تراتيجية الوطني�ة للتخفيف من الفق�ر. وقال بيان للوزارة تلقت »المس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه ان »الدائرة باشرت بتسليم صكوك القروض على مستحقيها 
من المواطنين المس�جلين ضمن استراتيجية التخفيف من الفقر التي اقرتها وزارة 
التخطيط، وحددت بموجبها الفئات المس�تضعفة من المجتمع، وذلك كسياق عمل 
جديد لضمان انس�يابية العمل بنزاهة وشفافية عالية«. واضاف ان »الدائرة سلمت 
قروضا ل� 18مواطنا من الذين اس�تكملت معامالته�م جميع الضوابط وبعد اجراء 
الكش�ف على مش�اريعهم من قبل لجان تابعة للدائرة وفق القوانين المعمول بها«. 
واوضح البيان, ان »هذه الصكوك ستصرف دفعة واحدة حيث ستكون السنة االولى 

فترة سماح لهم ويكون التسديد لمدة ثماني سنوات من تاريخ استالم الصك«.

العمل: توزيع الوجبة الثانية من القروض امليرسة

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

يواجه التحال�ف الدولي انتقاداً 
واس�عاً من قبل األط�راف العراقية 
لع�دم جديته ف�ي محارب�ة تنظيم 
»داعش«, وفيما يش�ير المقاتلون 
في الجبهات االمامية الى ان طيران 
التحال�ف يغي�ب تمام�ا ف�ي ذروة 
المعارك ويمتنع عن تقديم االسناد 
الجوي للقطاعات العسكرية, لكنه 
يظه�ر عب�ر وس�ائل االع�الم على 
انه نفذ طلعات اس�تهدفت عناصر 

التنظيم االرهابي.
وبحس�ب مص�ادر أمني�ة, فان 
»التحالف الدولي لم يقدم اي اسناد 
ج�وي للق�وات االمني�ة والحش�د 
الشعبي خالل معركة تحرير صالح 
الدين«, مضيفة انه »ووفقا للخطة 
المرس�ومة, كان يجب على طيران 
التحال�ف توجي�ه ضرب�ات نوعية 
لمواق�ع »داع�ش«, وان يك�ون له 
المعرك�ة  حس�م  ف�ي  فع�ال  دور 
لكننا تفاجئن�ا باختفائه في ذروة 
المع�ارك«, مرجح�ة ان يكون هذا 
التقاع�س متعم�دا ويدخ�ل ضمن 
اطار دع�م االرهاب وع�دم الجدية 

بمحاربته في العراق.
وتشير المصادر الى انها »ليست 
الم�رة االول�ى التي يمتن�ع طيران 

التحالف الدول�ي عن توفير الغطاء 
العس�كرية,  للقطاع�ات  الج�وي 
فالحادث�ة تك�ررت ف�ي اكث�ر من 
مع�ارك  خ�الل  الس�يما  مناس�بة 
تحرير جرف الصخ�ر والضلوعية, 
وهذا م�ا جعل القادة العس�كريين 

في موقف محرج للغاية«.
وتضع الحكوم�ة العراقية اكثر 
م�ن عالم�ة اس�تفهام ح�ول اداء 
التحال�ف الدولي, الس�يما في ظل 
الحديث ع�ن تكرار ح�وادث انزاله 
للمناط�ق  عس�كرية  مس�اعدات 
الت�ي يس�يطر عليه�ا »داعش« في 
وديال�ى,  واالنب�ار  الدي�ن  ص�الح 
فضال عن قيامه بقصف القطاعات 
العس�كرية, حي�ث كان اخرها في 
االنبار والتي ش�كلت وزارة الدفاع 

على اثرها لجنة تحقيقية.
وس�بق لرئي�س ال�وزراء حيدر 
العب�ادي, ان انتق�د بط�ئ التحالف 
الدولي الذي تقوده واش�نطن ضد 
تنظيم »داع�ش« في دعمه للجيش 
العراقي, ف�ي حين عد وزير الدفاع 
انتق�اد  هيغ�ل  تش�اك  االمريك�ي 
العبادي المتكرر بأنه »غير مفيد«.

والدف�اع  االم�ن  وت�رى لجن�ة 
النيابي�ة ان »التحال�ف الدول�ي لم 
يلعب اي دور ايجابي تجاه مساندة 
الع�راق ف�ي حربه عل�ى عصابات 

داعش االرهابية«. وعن استهدافه 
للجيش العراقي ف�ي االنبار, يقول 
عضو اللجنة عدنان الشحماني, انه 
»اذا ثب�ت ذلك س�نتجه باتجاهين, 
األول في مجلس النواب للتصويت 
على رفع ي�د التحال�ف الدولي من 
العراق، والثاني للمحاكم الدولية«.

من جانبه, يقول فالح الخزعلي 

النائ�ب عن كتلة الوف�اء للمقاومة 
والقيادي في كتائب س�يد الشهداء 
ان »هناك جريمة ترتكب بين الحين 
واآلخ�ر من قب�ل التحال�ف الدولي 
والحش�د  االمني�ة  الق�وات  بح�ق 
الشعبي، ونحن منذ بداية ما يسمى 
التحالف الدولي ابدينا اس�تنكارانا 
لهذا التحالف الذي نعتقد انه تحالف 

ضد انتصارات الشعب العراقي«.
ويضي�ف ان »طي�ران التحالف 
س�جل عليه ع�دة انته�اكات منها 
االس�المية  المقاوم�ة  اس�تهداف 
كتائب سيد الشهداء في حزام بغداد 
والثان�ي اس�تهداف العصائ�ب في 
كرمة الفلوج�ة والجريمة الكبيرة 
التي وقعت باستهداف اللواء الفوج 

األول ومق�ره الل�واء 52 فرقة 14 
في بيجي واآلن االس�تهداف اللواء 
50 فرق�ة 14 ال�ذي ذه�ب ضحيته 
الكثير من ابطال الجيش العراقي«.
ويلفت الخزعل�ي الى ان »لجنة 
األم�ن والدف�اع البرلماني�ة اكدت 
وجود دعم مقدم  الى الدواعش من 

قبل طيران التحالف الدولي ».

يشار إلى أن العديد من المصادر 
االمني�ة وش�هود العي�ان إضاف�ة 
أن  أك�دوا  السياس�يين  لبع�ض 
طائ�رات أمريكي�ة ألق�ت أكثر من 
مرة مس�اعدات وأسلحة لعصابات 
داع�ش، ب�ل أنه�ا قام�ت بقص�ف 
مق�رات عس�كرية تابع�ة للجيش 
الع�ام  العراق�ي. ويص�ف االمي�ن 
لمنظمة ب�در هادي العامري, الذي 
يقود المع�ارك حاليا ضد«داعش«, 
ب�«الس�راب«,  الدول�ي  التحال�ف 
محذرا من تعلي�ق االمال عليه,ألنه 

غير جاد بانهاء ملف االرهاب .
بنواي�ا  العراقي�ون  ويش�كك 
ومن�ذ  كون�ه  الدول�ي,  التحال�ف 
بداي�ة تش�كيله  لم يكن ج�ادا في 
تحجيم ق�وة التنظيم اإلرهابي, بل 
عل�ى العك�س تمك�ن »داعش« من 
االنتش�ار والس�يطرة على مناطق 
جديدة لم يكن مس�يطر عليها قبل 
شروع هذا التحالف بتنفيذ ضرباته 
مجل�س  عض�و  وانتق�د  الجوي�ة. 
الش�يوخ األمريكي تي�د كروز، في 
وقت س�ابق, تعام�ل إدارة الرئيس 
األمريك�ي، باراك أوبام�ا مع ملف 
ج�اد  غي�ر  ان�ه  »داعش«,مؤك�دا 
بمحاربة التنظي�م االرهابي, لعدم 
وضع استراتيجية واضحة المعالم 

لكسب المعركة.

التحالف الدويل يمتنع عن توفري الغطاء اجلوي للقوات العراقية.. واحلشد يؤكد: متآمر
وضع القادة العسكريين في موقف محرج.. واندفاع المقاتلين أفشل المؤامرة

        المستقبل العراقي / نهاد فالح

ح�ول تنظيم »داع�ش« مدينة تكريت 
ال�ى صن�دوق مفخ�خ إليق�اف الزح�ف 
العس�كري ضمن عمليات تحرير المدينة 
الت�ي ب�دأت مطل�ع ش�هر اذار الجاري, 
وفيما تحض�ر القوات االمنية والحش�د 
الشعبي القتحام المدينة خالل 72 ساعة 
المقبلة, تش�ير التوقعات ال�ى ان الجهد 
الهندسي يحتاج الى من 3-4 ايام لتفكيك 
االلغام المزروعة على الطرق الرئيسة.  

وم�ع التحضي�رات القتح�ام تكريت 
وص�ل الفري�ق التكتيكي التاب�ع لوكالة 
االس�تخبارات والتحقيق�ات االتحادي�ة 
لالشتراك بعمليات التحرير بعد ان دخلت 
مرحلته�ا األخي�رة, حي�ث يتمت�ع ه�ذا 
الفري�ق بقدرة عالية عل�ى خوض حرب 

الشوارع بأقل الخسائر.
والحش�د  االم�ن  ق�وات  وتس�تعد 
الش�عبي الت�ي تحاص�ر مدين�ة تكري�ت 
م�ن أرب�ع جه�ات دخولها خ�الل ال�72 

س�اعة المقبلة بعد قيام الجهد الهندسي 
بتفكي�ك االلغ�ام والش�وارع المفخخ�ة 
من قب�ل تنظيم داع�ش االرهابي. وقال 
المتحدث الرس�مي باس�م قوات الحشد 
الش�عبي أحم�د االس�دي، إن »المرحل�ة 
االولى لعملية تحرير مدينة تكريت مركز 
محافظ�ة ص�الح الدي�ن انته�ت، وبدأنا 
بالمرحل�ة الثاني�ة الت�ي فرض�ت قوات 
الحش�د الش�عبي مدعوم�ة بالقطع�ات 
العس�كرية من الجيش والش�رطة طوقا 
من ارب�ع جهات على تكري�ت منذ )10( 
ايام«. وأضاف االس�دي أن »االشتباكات 
مس�تمرة اثناء ب�دء العملي�ة الثانية مع 
عناص�ر داع�ش، لكننا وجدن�ا ان مدينة 
تكريت اش�به بصن�دوق حديدي مفخخ، 
حيث قام�ت العناصر االرهابية بتفخيخ 
كل اعمدة الكهرب�اء واالرصفة والطرق 
والبيوت واالزقة والشوارع«، الفتا إلى أن 
»الجهد الهندسي يعمل حاليا على تفكيك 
هذه العبوات وااللغام لفتح الطريق امام 
القوات االمنية لتحرير المدينة«. وتوقع 

االس�دي، أن »تس�تغرق عمليات تفكيك 
الطرق والدوائ�ر الحكومية الملغمة من 
قبل الجه�د الهندس�ي فترة ثالث�ة أيام, 
وم�ن ث�م تق�وم القطع�ات العس�كرية 
بتحري�ر مدينة تكريت بش�كل كامل من 
ه�ذه المجامي�ع اإلرهابي�ة«, الفتا إلى 
ان�ه »في حال دخول قواتنا حاليا تتحول 
ه�ذه المدينة إل�ى تراب ألنه�ا مفخخة 

بالكامل«.
ونوه إلى أنه »منذ اكثر من )10( أيام 
انس�حبت جميع العوائ�ل واالهالي التي 
كان�ت متواج�دة داخل تكري�ت«، مؤكدا 
انه »من خالل المعلومات االستخباراتبة 
والطائ�رات المس�يرة دون طي�ار اثبتت 

عدم وجود اي سكان في تكريت«.
واش�ار االس�دي إلى أن »عدد عناصر 
داعش المحاصرين منذ ثالثة اش�هر في 

مدينة تكريت اليتجاوز بضع مئات«.
عل�ى صعي�د متص�ل, وص�ل الفريق 
التكتيك�ي التاب�ع لوكالة االس�تخبارات 
ال�ى محافظة  والتحقيق�ات االتحادي�ة 

صالح الدين, مس�اء امس االول االثنين, 
لالشتراك بعمليات تحرير تكريت.

وبحسب مصادر مطلعة, فان«الفريق 
التكتيكي س�يتولى مهم�ة تطهير مركز 
مدين�ة تكريت باقل الخس�ائر وبأس�رع 
التنظي�م  عناص�ر  واصطي�اد  وق�ت، 
المحاصرين هناك، بالتعاون مع س�الح 
الجو العراق�ي والتحالف الدولي، اضافة 
الي بقية التشكيالت التي تحاصر المدينة 

منذ عدة ايام«.
ويضم هذا الفري�ق »المجّوقل« الذي 
يعرف اختصاراً ب�«َفِتك«مجموعة كبيرة 
من ضباط وزارة الداخلية جري تدريبهم 
منذ نهاية عام ٢٠٠٣ علي حرب الشوارع 
واالعتق�االت والمهمات الخاصة، عالوة 
على ق�درة عناص�ره عل�ى اداء مهمات 
عب�ر  الس�ليم  والتح�رك  لي�اًل،  قتالي�ة 
االرتب�اط بش�بكة االقم�ار االصطناعية 
»ج�ي ب�ي اس«. ويحمل الفريق ش�عاراً 
خاصاً كت�ب عليه »ضربة واحدة قاتلة«، 
كما يتمي�ز بتجهيزات عس�كرية مميزة 

منه�ا س�الح »M4« الخفي�ف والدقيق، 
اضاف�ة الى بندقية »بمبكش�ن« الخاصة 
باالش�تباكات القريبة واقتحام المنازل، 
ايضا هو مجهز بنواظير حرارية خاصة 
بالكش�ف الليل�ي، والقناص�ات وقناب�ل 

يدوية متعددة االستخدام.
ويع�د الفري�ق التكتيك�ي م�ن اكث�ر 
التش�كيالت العراقي�ة الت�ي قاتل�ت الى 
جان�ب الق�وات الخاص�ة االمريك�ي في 
الع�راق خ�الل عمليات مكافح�ة تنظيم 
القاع�دة »الزرق�اوي« وقد نف�ذ الفريق 
خالل الس�نوات الماضي�ة »400« عملية 
قتالي�ة مباش�رة وعب�ر االن�زال الجوي 

باالشتراك مع قوات »المارينز«.
وق�د كان له�ذه القوة دوراً اساس�ياً 
في صد هجوم تنظيم داعش على مدينة 
س�امراء خالل ش�هر حزي�ران الماضي، 
كما ق�ام بحس�م معركة ج�رف الصخر 
التي انه�ت تواجد داعش جن�وب بغداد، 
حي�ث قام�ت القوة ف�ي حينه�ا بالتنكر 
على ش�كل عناصر داعش والتس�لل الي 

صف�وف التنظي�م واعتقال وال�ي والية 
بغ�داد الجنوبي�ة، داخ�ل مق�ر القي�ادة، 
فيه�ا  تطل�ق  ان  دون  نوعي�ة  بعملي�ة 

رصاصة واحدة.
في الغضون, كش�ف مس�ؤول سرايا 
ح�زب الله في ذي قار جبار الموس�وي، 
ع�ن أكمال تدري�ب 200 متط�وع ضمن 
س�رايا الح�زب تمهي�دا إللحاقه�م ف�ي 
معارك تحرير صالح الدين، مشيرا الى ان 
500 عنصر من الس�رايا مازالوا يقاتلون 

في المعارك.
وق�ال الموس�وي، إن�ه »ت�م تجني�د 
وتدري�ب 200 متطوع من س�رايا حزب 
الل�ه ف�ي محافظ�ة ذي ق�ار«، مبينا ان 
»500 مقاتل من الحزب يشاركون حاليا 

في معارك تحرير صالح الدين«.
واض�اف الموس�وي ان »المتطوعين 
الجدد سيتم الحاقهم مع الحشد الشعبي 
ضمن قوات سرايا حزب الله في محاور 
قاط�ع حمري�ن – العلم ومح�ور قاطع 

تكريت العوجة الجديدة«.

اقتحام تكريت خالل 72 ساعة.. والفريق التكتيكي يصل حلسم املعركة
المتحدث باسم الحشد: المدينة مفخخة وخالية من السكان

الوطني يصف ترصحيات بارزاين املسيئة للحشد بـ »اخليانة الكربى«
       المستقبل العراقي / عادل الالمي

كل االنتصارات التي حققها الحش�د الشعبي 
في جميع مناطق العراق التي كان يسيطر عليها 
تنظي�م داع�ش اإلرهاب�ي، والدماء الت�ي قدمها 
قربان�اً لهذا الوط�ن وأبنائه لم تق�ف حائال بينه 
وبين أصحاب األجندات الخارجية العازفين على 
أوتار الطائفية والقومية والعرقية والمناطقية.

بش�تى  الش�عبي  الحش�د  ه�ؤالء  ووص�ف 
األوص�اف التي تخدم أجنداتهم وتوجهاتهم على 
اختالفها، فهناك من وصفهم بالميليش�يا وآخر 
بالف�رس المج�وس وآخ�ر بالمع�دان وأطلق�وا 

عليهم تسميات مريضة كتصريحاتهم.
وإضافة إلى ما سبق، يخرج مسرور بارزاني، 
نج�ل رئيس إقليم كردس�تان ومدي�ر مخابراته، 
ل�«يع�رب« ع�ن »مخاوفه« بش�أن ال�دور الذي 
تلعب�ه »مليش�يات ش�يعية مدعومة م�ن إيران« 
حس�ب قوله »في القتال إلى جانب قوات الجيش 
العراقي الس�تعادة الس�يطرة على مدينة تكريت 

من تنظيم داعش اإلرهابي«.
الحكوم�ة  اس�تعانة  ب�ان  مخاوف�ه  وعل�ل 

العراقية بهذه المليشيات قد تؤدي لمشكلة أكبر 
من »داع�ش«، وذلك من خالل زي�ادة التوتر بين 
المجتمعات السنية والشيعية في العراق، حسب 
زعمه. كما انتقد بارزاني حكومة بغداد الستخدام 
»الحش�د الش�عبي« التي غطت إلى حد بعيد على 
دور الجي�ش العراق�ي ف�ي المعركة الس�تعادة 
تكريت ذات الغالبية الس�نية. وقال بارزاني »هذا 
سيخلق مشكلة أكبر من داعش«. وردا على هذه 
التصريحات، قال النائب عن التحالف الوطني عبد 
الحس�ين االزيرجاوي إن »إننا نتحفظ على اغلب 
التصريح�ات الكردي�ة طيلة الح�رب على داعش 
وحتى قبلها ألنها لألس�ف التص�ب في مصلحة 

الوحدة الوطنية ووحدة الصف العراقي«.
ووصف االزيرجاوي في حديث ل�«المستقبل 
العراق�ي« إن »االنتق�ادات الت�ي توج�ه للحش�د 
الش�عبي وخصوص�اً في مث�ل ه�ذا الوقت وهو 
وقت معركة شرس�ة يخوضها أبن�اء العراق في 
الحش�د الش�عبي مع التنظيم اإلرهاب�ي اليفهم 
منه�ا إال إن هناك من يدفع بإتج�اه بقاء داعش 

على ارض العراق طويالً«.
وأض�اف إن »داع�ش عدو ل�كل العال�م ومن 

بموافق�ة  للع�راق  خدم�ة  يق�دم  إن  يس�تطيع 
الحكوم�ة العراقية فليأت�ي واليوم نرى إن هناك 
أكثر من 1500 مستشار أمريكي في قاعدة عين 
األس�د وهن�اك غرفة عملي�ات مش�تركة لقيادة 
الضربات الجوية للتحال�ف الدولي والتي ال نعلم 
عنها ش�يئا ومدفوعة الثم�ن من قبل العراق ولم 

تنتقد ال من قبل األكراد وال من غيرهم«.
وتاب�ع ان�ه »إذا كان مس�رور بارزاني  يعتقد 
بان الحشد الشعبي مدعوم من إيران أو محسوب 
على إيران  فاالكراد وعلى لسان كبار مسؤوليهم  
قالوا لوال إيران لس�قطت اربيل الن المس�اعدات 
األمريكية جاءت متأخرة«، مضيفاً إنه »إذا كانت 
الجمهورية اإلسالمية تدعم الحشد الشعبي فهي 
تس�اهم في جهد كبي�ر لتحرير أراض�ي عراقية 
يجب على األكراد إن يفتخروا بهذا الدور وعليهم 

أن يوجهوا لهم الشكر«.
وح�ذر االزيرج�اوي جميع الجه�ات قائال إن 
»هذه التصريحات هدفها النيل من عزيمة الحشد 
الشعبي ولن يحصل ذلك ابداً«، متمنياً من األكراد 
عدم خل�ط المل�ف السياس�ي والخالف�ات عليه 
بالمل�ف األمني ومعرك�ة التحرير التي يخوضها 

ببسالة الحشد الشعبي إلى جنب القوات األمنية. 
وقال إن »داعش عدو مشترك للجميع  والمراهنة 
عليه انتح�ار ومن يراهن على وجود داعش على 
ارض العراق وفق حسابات سياسية  فأن التاريخ 
ال يرح�م، لذلك نأمل م�ن األكراد يكفوا  عن هذه 
التصريح�ات  المتكررة  التي لألس�ف التصب إال 
في خدمة داع�ش أوال وأصحاب األجندات  الذين 
خلقوا داعش وتصب في قضية تجزئة وتقس�يم 

العراق«. 
وأشار إلى إن »الصورة اليوم مغايرة ومعاكسة 
لما يصفه بعض السياس�يين عل�ى ارض الواقع  
فعندم�ا ذهبنا ف�ي جول�ة ميدانية رأين�ا الناس 
والنازحي�ن الذين ع�ادوا  إل�ى مناطقهم.. كانت 
هناك صورة رائعة من الفرح والتالحم  بين أبناء 
المناطق المحررة وأبناء القوات األمنية والحشد 
الش�عبي«. وتابع أن »هذا الحاج�ز يخلقه بعض 
السياسيين وال يخلقه المجتمع وهذه الطائفية 
السياس�ية التي يري�دون أن يعمقوه�ا هي غير 
موجودة باألس�اس  لذلك المطلوب من هؤالء ان 
يؤدوا مسؤولياتهم بشرف وأمانة  ويبتعدوا عن 

التصريحات التي تشنج الوضع«.

ووصف هذه التصريحات بأنها »خيانة كبرى 
في زم�ن الحرب«.  وق�ال أن »الق�وات المقاتلة 
واغل�ب المقاتلين ل�م يس�تلموا رواتبهم وحتى 
إمكانياته�ا وأرزاقها من الصعب الحصول عليها 
في ظل المعارك المستمرة التي يخوضونها لذلك 
نتمنى من مس�رور وغير مس�رور أن ال يس�جل 
لهم التاريخ تلك التصريحات لألس�ف التي سوف 
يذكرها الناس ويذكرها الش�عب العراقي بمرارة 
وألم فنعتقد ان هذه التصريحات من كردس�تان 
وم�ن بعض السياس�يين ف�ي  الكت�ل الموجودة 
بالبرلم�ان وم�ن هم في عم�ان او ف�ي الخارج 
واصح�اب االجندات المش�بوهة حقيقة س�ترد 
تصريحاتهم الى نحورهم وس�وف تحرر االرض 
وس�وف تكش�ف الوقائع من هو المتخاذل ومن 
ه�و الحريص على وحدة العراق«. أش�ار إلى أنه 
»نحن نرفض ونس�تنكر ونش�جب هذا التصريح 
بش�دة  وعلى االخ�وة الذين ل�م يعرف�وا الواقع 
عليهم ان يتحققوا منه  واال ان الش�عب العراقي 
هو من الذي س�يحكم على هذه الشخصيات  ان 
كان�ت في ص�ف الوطن او في ظ�ل الجهود التي 

تريد تقسيم العراق وتمزيقه«.

اتهم جهات بمحاولة اإلبقاء على »داعش«
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وبال ش�ّك، أضحت قّوة الجيش اللبناني 
في المنطق�ة الممتّدة من عرس�ال جنوباً، 
إل�ى ج�رود الق�اع ش�ماالً، م�روراً ببلدات 
الفاكهة ورأس بعلب�ك والقاع، تحدّياً كبيراً 
أم�ام مقاتل�ي التنظيمي�ن اإلرهابيين، مع 
وجود 5000 آالف جندي مزّودين بمرابض 
مدفعي�ة وراجمات صواري�خ، ومدعومين 
بأنظم�ة مراقب�ة ودع�م ج�ّوي ومروحي، 
تؤّم�ن بعضه في »وقت الش�ّدة « مقاتالت 
س�الح الجّو الس�وري. الوضعي�ة القتالية 
الجديدة للجيش اللبناني، وس�يطرته أخيراً 
عل�ى تلة الحم�را االس�تراتيجية في جرود 
رأس بعلب�ك، ث�ّم تلة الج�رش، جعلت رأس 
بعلب�ك )التي كان�ت إلى حدٍّ كبي�ر خاصرة 
رخ�وة في الجبه�ة الش�رقية الممتدة على 
ط�ول جب�ال القلم�ون الغرب�ي المحاذي�ة 
للح�دود اللبناني�ة، من طريق دمش�ق ���� 
بيروت الدولي، وصوالً إلى منطقة مشاريع 
الق�اع(، موقع�اً متقدماً للجي�ش في عمق 
الج�رود، يضّي�ق عل�ى حرك�ة اإلرهابيين، 
ويقضي عل�ى طموحاتهم ف�ي تحقيق أي 

تقّدم من هذه البقعة.
غي�ر أن الجي�ش ال�ذي نجح حت�ى اآلن 
في الحّد من حرك�ة اإلرهابيين ومحاوالت 
التس�لل، لم يتمّك�ن بفعل وع�ورة الجرود 
وكثافة الت�الل، من قطع طريق المرور في 
الجرود على المس�لحين من جرود عرسال 

ورأس بعلبك إلى جرود القاع.
المس�لحين ف�ي  تب�دو حرك�ة  وفيم�ا 
ج�رود عرس�ال محكومة بمم�رات ضيقة 
اللبنان�ي  الجي�ش  أس�لحة  س�يطرة  بي�ن 
ومواقع الجيش الس�وري وح�زب الله بدءاً 
م�ن رأس المع�رة وفليطا جنوب�اً، وصوالً 
إلى ج�رود الجراجير وقارة ش�ماالً، تمتاز 
ج�رود الق�اع بمدًى مفت�وح عل�ى الداخل 

الس�وري عبر »القلمون الش�رقي« وجبال 
»الحسياء«، المفتوحة بدورها على منطقة 
مهين والقريتين والفرقلس )جنوب ش�رق 
حمص( في مطلع البادية السورية، ومنها 

إلى الشرق السوري.
فالتحضي�ر للمعرك�ة ال يقتص�ر عل�ى 
الجيش�ين اللبناني والس�وري وحزب الله، 
بل تدّل الحركة الميداني�ة لتنظيم »داعش« 
تحديداً، على أن »التنظي�م يعّد العّدة بدوره 
لنقل المعركة إلى البقعة التي يس�تطيع أن 
يؤّم�ن فيها خط�وط إمداده، أي مش�اريع 
الق�اع«، ب�دل حص�ر وج�وده بي�ن فك�ي 

الكماشة في جرود عرسال ورأس بعلبك.
في المعلوم�ات، يؤّكد أكث�ر من مصدر 
أن  ل�»األخب�ار«  وس�وري  لبنان�ي  أمن�ي 
»داع�ش يعم�ل على نق�ل مقاتلي�ن له من 
القلمون الشرقي إلى القلمون الغربي«، في 
الوقت الذي ال تزال في�ه فصائل المعارضة 
اإلس�الم«  ك�»جي�ش  األخ�رى  المس�لحة 
تخ�وض معاركها م�ع التنظي�م اإلرهابي 
للح�ّد من توّس�عه ف�ي القلمون الش�رقي، 
ب�دءاً م�ن منطق�ة بي�ر القص�ب ش�مالي 
ش�رقي الس�ويداء، وصوالً إل�ى الفرقلس. 
وبحس�ب المعلوم�ات، فإن »هجوماً ش�ّنه 
إرهابي�و داع�ش قبل أس�بوعين عل�ى أحد 
مواق�ع الجيش الس�وري ف�ي منطقة دير 
عطي�ة )القلم�ون الش�رقي(، كان بمثاب�ة 
تموي�ه لتمرير داع�ش 1000 م�ن مقاتليه 
ف�ي اتج�اه القلم�ون الغرب�ي«. أكث�ر م�ن 
ذلك، تش�ير المعلومات أيض�اً إلى أن »رصد 
حرك�ة مقاتل�ي داع�ش وردود فعلهم في 
اآلونة األخيرة خالل االش�تباك مع الجيش 
اللبناني، يدالن على أن اإلرهابيين يوّفرون 

في استخدام الذخيرة والقذائف«.
وتوض�ح أن »ترجم�ة توفي�ر الذخي�رة 

تش�ير إل�ى احتمالي�ن: األول أّن هناك أزمة 
باإلم�داد، وه�ذا متوّقٌف على م�دى فعالية 
خطوط اإلم�داد من القلمون الش�رقي إلى 
الغرب�ي«، واالحتمال اآلخ�ر »هو أن داعش 
يعمل على توفير ذخيرت�ه وقّوته للمعركة 
المقبل�ة«. وتصّب المعلوم�ات عن تقليص 
»داع�ش« حرك�ة س�ياراته رباعي�ة الدفع 
والمزّودة بالرشاش�ات الثقيل�ة في الخانة 
ذاتها، وتشير المصادر إلى أن »داعش يوّفر 
الوق�ود، وكذلك يخفي آلياته اآلن خوفاً من 
اس�تهدافها بالطائرات المروحية السورية 
والطائ�رات م�ن دون طي�ار التي يس�ّيرها 

الجيش اللبناني وحزب الله«.
توّقع المعركة في جرود القاع، ال يعني 

أن باق�ي الجبهة غي�ر معّرض لالش�تعال. 
إذ تش�ير مص�ادر معنية إل�ى أن »المعركة 
الثانية المتوّقعة إلى جانب معركة مشاريع 
الق�اع مع داعش، ه�ي جرود بل�دة بريتال 
م�ع إرهابيي النص�رة«. إذ تتوّقع المصادر 
»النص�رة«  بي�ن  طاحن�ة  مع�ارك  وق�وع 
ومقاتل�ي ح�زب الل�ه ف�ي ج�رود البل�دة 
والجرود التي تمتد جنوباً من عرسال.وليل 
أمس )رامح حمي�ة(، تصّدت نقاط الجيش 
اللبناني المطلة على وادي حميد باألسلحة 
المتوسطة لمحاولة تسلل من قبل مجموعة 
صغيرة من المسلحين، حاولت االنتقال من 
محل�ة وادي حميد إلى داخل بلدة عرس�ال، 
ووق�ع عدد من أفرادها بي�ن قتيل وجريح، 

لينكف�ئ بعدها باقي أف�راد المجموعة في 
اتج�اه وادي حمي�د. كذل�ك ش�ّنت طائرات 
الجيش السوري مساًء غارات على تحركات 
آللي�ات تابع�ة للمجموعات المس�لحة في 
ج�رود فليطا وق�ارة والجراجير، وتمكنت 
من تدمير ع�دد منها ومقتل من فيها. وفي 
الس�ياق أيضاً، ش�هدت جرود بريتال أمس 
سقوط صاروخين مصدرهما المجموعات 
المس�لحة ف�ي السلس�لة الش�رقية لجه�ة 
الزبداني السورية، لم يوقعا أي أضرار. وفي 
ج�رود رأس بعلب�ك، واصل�ت المجموعات 
المسلحة في تلة المخيرمة استهدافها شبه 
اليوم�ي بالقذائف والقن�ص لنقاط الجيش 
في تلة الحمرا وصدر جرش وحرف جرش، 

وقد ردت مدفعية الجيش بقصف عنيف على 
التلة. إلى ذلك، ارتفعت وتيرة االحتجاجات 
بين أهالي عرسال على مزاحمة اليد العاملة 
الس�ورية، وعل�ى حرمانه�م التوج�ه إل�ى 
أراضيه�م الزراعية في الجرود حيث مزارع 
تربية الماش�ية والمقالع ومناشر الصخر. 
ولم تس�تبعد مصادر عرسالية، أمام ضغط 
أبن�اء البلدة، إقدام الجيش على »الس�يطرة 
عل�ى وادي حميد ومدين�ة المالهي وصوالً 
حت�ى منطق�ة س�رج الغن�م«، األم�ر الذي 
يس�مح للجيش »بالتخلص من أعباء معبر 
وادي حمي�د«، ويمّكن األهالي من الوصول 
إلى بساتينهم الزراعية ومقالعهم ومناشر 

الصخر فيها. 

     بغداد / المستقبل العراقي

لبنان يقرتب من معركة »الربيع« مع »داعش«
مع حلول الربيع، وبدء ذوبان الثلج المكدس فوق قمم 

سلسلة الجبال الشرقية للبنان وسفوحها، باتت معركة 
جرود القلمون مسألة وقت ليس أكثر. وعلى مدى األشهر 
الماضية، لم يوفر الجيشان السوري واللبناني وحزب الله 

جهدا في استكمال التحضيرات لمعركة آتية ال محالة
مع تنظيمي »داعش« و »جبهة النصرة«

ال غبار على وسطية األزهر وعالميته 
المتحقق�ة من خالل رس�الته التي أخذها 
عل�ى عاتق�ه، وجعله�ا منهج�اً ل�ه ف�ي 
االعت�دال، مصداقاً لقوله تعالى: ))وكذلك 
جعلناكم أمة وس�طا لتكونوا شهداء على 
الن�اس((، ه�ذه هي األس�س الت�ي قامت 

عليها أزهرية )مرجعية( األزهر. 
من هذا المنطلق يتعين على األزهر أن 
يجم�ع وال يف�رق. يحفظ وال يب�دد. يبنى 
وال يهدم. يصون وال يضيع. ويتعين عليه 
أن يحف�ظ تراث هذه األم�ة، ويحمل على 
أكتاف رجال�ه دعوة الوس�طية، وينفض 

الغبار بعد س�نوات من الجه�ل والجهالة، 
ضرب�ت أطنابه�ا ف�ي أرج�اء المعمورة. 
لكن المثير للغرابة والباعث على الدهش�ة 
أن�ه أص�در فت�وى مريب�ة. أث�ارت موجة 
م�ن المواقف الس�اخطة بين المس�لمين 
وغير المس�لمين. فتوى تقول: )أن أفعال 
الدواع�ش ل�م تخرج ع�ن تعالي�م القرآن 
واألحاديث النبوي�ة(. بمعنى أن الدواعش 
لم يخرجوا عن الش�ريعة اإلسالمية، ولم 
يتجاوزوا الح�دود ولم ينتهكوا الحرمات، 
على الرغم من إسرافهم في القتل والسحل 
والنح�ر والخط�ف والتفجي�ر والتدمي�ر 

واالغتص�اب، وقطع رقاب الناس. وتعني 
تنظيم�ات  ب�ه  تق�وم  أن كل م�ا  أيض�اً: 
الدواعش م�ن جرائم القتل واالغتصاب ال 
يضعها في موضع التكفير، ويرى األزهر 
أن داعش غير )كاف�رة(، وبالتالي فأن أي 
ف�رد من أفراد الدواع�ش يحق له بموجب 
فتوى األزهر أن يقيم الحد على أي إنسان 
بتهمة ش�تم اإلس�الم، ويحق له أن يحكم 
على ذلك المتهم بالرجم والقتل ومصادرة 
أموال�ه وممتلكات�ه. الملف�ت لالنتباه أن 
الش�يخ )عباس ش�ومان(، وكيل األزهر. 
ق�ال في تصريح ل�ه قبل بضعة أس�ابيع: 

)أن موق�ف األزه�ر م�ن تنظي�م داع�ش 
اإلرهابي واضح ومعلوم للجميع، مشيرا 
إل�ى دعم األزه�ر لكافة الجه�ود للقضاء 
عليه، مش�ددا على وق�وف األزهر بجانب 
أي فريق يس�عى جاه�دا للقضاء على هذا 
الس�رطان(. إلى هنا انتهى كالم شومان. 
لكن )شومان( نفسه عاد بعد أيام لينسف 
م�ا قال�ه ف�ي الم�رة الس�ابقة، فأكد في 
تعلي�ق له على بي�ان األزهر بع�دم تكفير 
داعش: )أن األزهر كمؤسس�ة رسمية لم 
يكف�ر على م�دار تاريخه أح�دا من الناس 
أو جماع�ة من الجماع�ات(. الفتا أن هذه 

ليس�ت مهم�ة األزهر. وأوضح ش�ومان: 
باالعتق�اد  تتعل�ق  مس�ألة  التكفي�ر  )أن 
يج�ب أن يص�دره القاضي بع�د التحقيق 
والتدقي�ق لمعرفة قصد القائ�ل بقوله أو 
فعل�ه المنس�وب إليه(.  ف�إذا كان األزهر 
يت�ردد في تكفيره�م وتجريمهم، فمن يا 
ترى يس�تطيع ردعهم فقهي�اً بعد اآلن ؟، 
ومن يس�تطيع االعت�راض على جرائمهم 
من النواحي الش�رعية ؟. ثم أال تعني هذه 
المواق�ف المش�ينة أن الدواع�ش صاروا 
يمتلك�ون الدع�م الفقهي، ال�ذي يمنحهم 
وحدهم الح�ق في تكفير الن�اس وقتلهم 

على الهوية، ويمنحه�م الحق في ارتكاب 
ما يش�اءون من جرائ�م وانتهاكات بدعم 
الديني�ة  المؤسس�ات  أكب�ر  مطل�ق م�ن 
اإلسالمية. ختاماً: نخشى أن يستغل بعض 
المنحرفين، الذين يعدون أنفسهم أوصياء 
عل�ى الدين، فيعم�دون إلى تبرئة س�احة 
الدواع�ش، التي ق�د تس�تغلها لصالحها، 
باعتباره�ا نزل�ت عليها م�ن األزهر على 
طبق من فض�ة، وهكذا أصبح�ت أزهرية 
األزهر ووس�طيته في موق�ف يثير آالف 

التساؤالت.
والله يستر من الجايات

األزهـر يـجـازف بـأزهـريـتـه
كاظم فنجان احلاممي

نينوى: »داعش« 
يستبدل صلبان 
الكنائس برايته

     بغداد / المستقبل العراقي

اظهر تقرير مص�ور بعنوان “طمس 
الصلب�ان وإزالة مظاهر الش�رك” يحمل 
وتداولت�ه  نين�وى”،  “والي�ة  توقي�ع 
حس�ابات مؤيدة ل�”داعش” على مواقع 
التواص�ل االجتماعي، قي�ام عناصر من 
التنظي�م بتحطيم صليب عن�د اعلى بيت 
الج�رس الح�دى الكنائ�س، واس�تبداله 

براية التنظيم المتطرف.
كما اظهرت صورة كتب في اس�فلها 
“ازال�ة مظاه�ر الش�رك”، ن�زع ج�رس 
كنيس�ة، وب�دا في ص�ورة اخ�رى وهو 
يه�وي م�ن االعلى.واظهرت ص�ور نزع 
صليب عن باب من الحديد، وآخر عن قبة، 
واستخدام مطرقة لتشويه صليب اسود 
الل�ون منقوش في الحج�ر. كما اظهرت 
الص�ور، تحطي�م جداري�ات وايقونات، 
وصليب يعلو شواهد قبر وبدا في صورة 
تمثال مش�وه مرمي على االرض للسيدة 
العذراء وهي تحمل الطفل يس�وع، وفي 
ص�ورة اخ�رى عنصر يق�وم برش طالء 
اس�ود على عب�ارة “يا مريم يا س�لطانة 
السالم امنحي العراق السالم”.ولم يحدد 
التنظيم الكنائس التي تعرضت للتخريب، 

او تاريخ ذلك.

»بيغيدا« تنظم 
تظاهرات معادية 

لالسالم برشق أملانيا
     بغداد / المستقبل العراقي

التي  نظمت حركة “بيغيدا” 
تظاه�رات  االس�الم  تنه�اض 
جدي�دة ف�ي مدينة درس�ن في 

شرق ألمانيا.
يذكر أن هذه هي المظاهرة 

ال� 19 للحركة.
“بيغي�دا”  حرك�ة  ونش�أت 
أواخر أكتوبر/تشرين األول في 
درسدن ثم بدأت تتنامى لتنتشر 
ف�ي م�دن ألمانية أخ�رى وفي 
الخارج، وتحش�د األنصار حول 
مواضيع مختلفة مثل “الهجرة 
و”الديمقراطي�ة  النوعي�ة” 

المباشرة”.

أمري بريطاين يتخىل عن احلياة العسكرية
     بغداد / المستقبل العراقي

يستعد األمير هاري لطي صفحة 
العس�كرية بإعالن�ه أن�ه س�يغادر 
الجي�ش البريطان�ي ف�ي حزي�ران 

المقبل، بع�د قرابة عقد في الخدمة 
العسكرية قضى بعضها بالقتال في 

أفغانستان.
وق�ال هاري، في بي�ان “التخلي 
عن العس�كرية قرار صعبا للغاية.. 

خ�الل  اكتس�بتها  الت�ي  التج�ارب 
السنوات العشر األخيرة ستظل مع 

إلى نهاية العمر.”
وب�دأ األمي�ر، الذي ع�رف بلقب 
“كاتبن ه�اري ويلز” المش�تق من 

لقب�ه الملك�ي “األمير هن�ري أوف 
عق�ب  العس�كرية،  حيات�ه  ويل�ز” 
التخ�رج م�ن كلي�ة ساندهيرس�ت 
العسكرية في 2005، وخدم مرتين 
في أفغانستان، رقي إلى رتبة نقيب 

عام 2011، وه�و كوماندور مؤهل 
لمروحيات األباتشي المقاتلة.

وس�يقوم األمي�ر، وه�و الرابع 
في ترتيب والية العرش البريطاني، 
بقض�اء ش�هرين آخري�ن ملتحق�ا 

بوحدات عس�كرية مختلف�ة تابعة 
للجيش األسترالي في قواعدها في 
داروين، وبيرث وسيدني، قبل خلع 
الب�زة العس�كرية وتحول�ه للحياة 

المدنية.

تونس: اعتقال 387 تكفرييًا والعثور عىل خمازن أسلحة
     بغداد / المستقبل العراقي

ألق�ت األجهزة التونس�ية القبض 
كم�ا  ارهابي�اً،  تكفيري�اً   387 عل�ى 
وتكش�ف عن مخازن أسلحة في إطار 
حملة تنفذه�ا الحكومة للقضاء على 

جماعات تكفيرية في غضون شهر.
ونقل�ت وكالة رويت�رز عن رئيس 
ال�وزراء ال�ذي يقود حكوم�ة اتئالف 
تضم علمانيين وإس�الميين في كلمة 
وجهها لالمة عبر التلفزيون العمومي 
قول�ه “رس�منا خط�ة أمني�ة جديدة 
ترتك�ز على مزيد التنس�يق بين األمن 
الالزمة  بالمعدات  والجيش ودعمهما 
وتدعي�م الحضور االمني على الحدود 

مع ليبيا”.
وأضاف “هذه الخط�ة أفضت إلى 
اعتق�ال 387 إرهابي�ا والقض�اء على 
بع�ض العناص�ر االخ�رى إضافة إلى 

كشف مخازن أسلحة حربية”.
ولكنه شدد على أن الوضع االمني 

ما زال هش�ا ويتعي�ن مواصلة العمل 
للقضاء على اإلرهاب.

وكش�ف الصيد ان االقتصاد يعاني 

ايضا بسبب تراجع االستثمار االجنبي 
بنس�بة 21 بالمئة ف�ي 2014 مقارنة 
بالع�ام الس�ابق بينم�ا تفاق�م العجز 

المؤسس�ات  الميزاني�ة وعج�ز  ف�ي 
العمومية والصناديق االجتماعية.

بالمض�ي  تعه�د  الصي�د  ولك�ن 

اقتصادي�ة  اصالح�ات  ف�ي  قدم�ا 
تش�مل مراجع�ة الدع�م والصنادي�ق 

االجتماعية.
واض�اف ان حكومته ب�دأت العمل 
على مخطط للتنمية للسنوات الخمس 
المقبلة. وقال إنه يتطلع لتحقيق نمو 

بسبعة بالمئة مع عام 2020.
ول�م تتج�اوز مع�دالت النمو في 
تون�س 2.5 بالمئة منذ ان�دالع الثورة 

قبل أربع سنوات.
وتكافح تونس جماعات تكفيرية 
ف�ي  الش�عانبي  جب�ال  إل�ى  لج�أت 

القصرين قرب الحدود مع الجزائر.
وقت�ل مس�لحون تكفيري�ون في 
الس�نوات القليلة الماضية العش�رات 

من أفراد الشرطة والجيش . 
االنتق�ال  اس�تكمال  وم�ع 
الديمقراطي بنجاح تسعى تونس االن 
الى مواجهة الجماعات التكفيرية مع 
انتشار الفوضى في جارتها الشرقية 

ليبيا.



اعالنات5
www.almustakbalpaper.net

   العدد )928(  االربعاء  18  آذار  2015

بتاري�خ  الع�دد ب/ 429  بكتابن�ا ذي  إلحاق�ا 
2015/3/5  الخاص بإعالن الوجبة الثانية )2( 
لع�ام 2015  الخاصة بقط�اع )كهرباء توزيع( 

ضمن تخصيصات برنامج تنمية االقاليم 
نود إن ننوه إىل  ان املشاريع املعلنة ضمن الوجبة 
هي مشاريع ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 
2015 ولي�س لس�نة 2014 اس�تنادا اىل كت�اب 
هيئ�ة تخطي�ط وتنمية الب�رة ذي العدد 271 
يف 2015/3/16 واملعط�وف ع�ى كتاب مجلس 
يف  أ/5155  س  الع�دد  ذي  الب�رة  محافظ�ة 

2015/3/16
عى الرشكات التي قطعت عى املناقصات املعلنة 
ضمن الوجب�ة اعاله مراجعة دي�وان محافظة 
الب�رة /مديري�ة العق�ود الحكومي�ة قس�م 
التعاق�دات /لجن�ة بي�ع التنادر لتغي�ر واجهة 

الكشوفات والرشوط الفنية.

According to  our letters numbered  B/429  
on   
 5/3/2015 of  announcement )2) for 2015 of  
)distribution electricity ) within the alloca-
tions of regions development program 
We would like to intimate you that  announced 
projects of the group are within regions devel-
opment program for 2015 not  for 2014 accord-
ing to the letter of Basra development and plan-
ning commission numbered 271 on 16/3/2015 
attached to the letter of Basra governorate 
council number SA/5155 on 16/3/2015 .
the companies which participate to the an-
nounced tenders within the group  should be  
review Basra governorate divan /directorate 
of government contract /contracts Dep./ 
Tenders sale commission for change
statements preface &Technical conditions.

محكمة بداءة كركوك
العدد: 573 / ب1 / 2015 

اىل املدعى عليهم/ 1- خرية محمد قادر
2- شادية محمد محمود
3- نادية محمد محمود
4- نجاة محمد محمود
5- سعاد محمد محمود
6- نرمني محمد محمود
7- نهايت محمد محمود
8- طاهر محمود وهاب
9- ظاهر محمود وهاب
10- رعنا محمود وهاب

اقاد املدعي )ابراهيم عبد الس�الم محمد( الدع�وى املرقمة اعاله يطلب 
فيه الحكم بتمليك تمام حصصكم من العقار املرقم 6/ 129 م 52 غ.ت 
وبالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامتكم لذا تقرر تبليغك�م اعالنا بصحيفتني 
يوميت�ني بالحض�ور يف موع�د املرافع�ة املواف�ق ي�وم 25 / 3 / 2015 

وبعكسه سوف تجري املرافعة بحقكم غيابيا.
القايض
حمزة اسماعيل خرض

اعالن
بناء ع�ى الطلب املق�دم من الس�يد )عالء 
ابراهيم عبد القادر( الذي يطلب فيه تبديل 
)اسم ابنه القارص( من )عدي( اىل )عباس( 
فم�ن لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية 
خ�الل م�دة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الطلب وفق 
احكام املادة 21 من القانون االحوال املدنية 

رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بناء ع�ى الطلب املقدم من الس�يد )صالح 
ص�ري محم�د( ال�ذي يطل�ب في�ه تبديل 
اللق�ب م�ن )الحزب�ة( اىل )التميمي( فمن 
لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام 
امل�ادة 21 من القانون االح�وال املدنية رقم 

65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بناء ع�ى الطلب املقدم من الس�يد )محمد 
عب�د ال�رزاق عبد النب�ي( ال�ذي يطلب فيه 
تبدي�ل اللقب م�ن )الغايل( اىل )املوس�وي( 
فم�ن لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية 
خ�الل م�دة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الطلب وفق 
احكام املادة 21 من القانون االحوال املدنية 

رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بناء ع�ى الطلب املقدم من الس�يد )صدام 
حس�ني عيل( الذي يطلب فيه تبديل االس�م 
م�ن )ص�دام( اىل )الحس�نني( فم�ن لدي�ه 
اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الطلب وف�ق احكام املادة 
21 م�ن القانون االح�وال املدني�ة رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من الس�يد )اش�واق 
جميل كاظم( الذي يطلب فيه تبديل االسم 
املجرد من )اشواق( اىل )شوقي( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الطلب وف�ق احكام املادة 
21 م�ن القانون االح�وال املدني�ة رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بناء ع�ى الطلب املقدم من الس�يد )مهدي 
ابراهي�م ش�مخي( الذي يطلب في�ه تبديل 
اللق�ب من )الس�واد( اىل )املوس�وي( فمن 
لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام 
امل�ادة 21 من القانون االح�وال املدنية رقم 

65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بن�اء ع�ى الطلب املق�دم من الس�يد )عبد 
الكري�م نجم عبود( ال�ذي يطلب فيه تبديل 
اس�م )ابنه املج�رد القارص( م�ن )طلحة( 
اىل )احم�د( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية خ�الل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الطل�ب وفق احكام امل�ادة 21 من القانون 
االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.

اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بناء ع�ى الطلب املق�دم من الس�يد )عمر 
مزاح�م عدن�ان( ال�ذي يطلب في�ه تبديل 
االس�م م�ن )عم�ر( اىل )عمار( فم�ن لديه 
اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الطلب وف�ق احكام املادة 
21 م�ن القانون االح�وال املدني�ة رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بناء ع�ى الطلب املق�دم من الس�يد )عمر 
محم�ود معتوك( ال�ذي يطلب في�ه تبديل 
االس�م م�ن )عم�ر( اىل )عمار( فم�ن لديه 
اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الطلب وف�ق احكام املادة 
21 م�ن القانون االح�وال املدني�ة رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بن�اء ع�ى الطلب املق�دم من الس�يد )عبد 
الحس�ني محمد س�عيد( ال�ذي يطلب فيه 
تبدي�ل اللقب من )العيىس( اىل )املوس�وي( 
فم�ن لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية 
خ�الل م�دة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الطلب وفق 
احكام املادة 21 من القانون االحوال املدنية 

رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بن�اء ع�ى الطلب املق�دم من الس�يد )لؤي 
س�عود عبد العزيز( الذي يطلب فيه تبديل 
) اس�م ابنه القارصحذيفه( من )حذيفه( 
اىل )حس�ن( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية خ�الل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الطل�ب وفق احكام امل�ادة 21 من القانون 
االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.

اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بناء ع�ى الطلب املقدم من الس�يد )مهدي 
مهله�ل عنر( الذي يطلب فيه تبديل اللقب 
م�ن )املياح�ي( اىل )العب�ودة( فم�ن لديه 
اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الطلب وف�ق احكام املادة 
21 م�ن القانون االح�وال املدني�ة رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من السيد )نزار عبد 
النبي سوادي( الذي يطلب فيه تبديل اللقب 
من )البص�ري( اىل )الخزرجي( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الطلب وف�ق احكام املادة 
21 م�ن القانون االح�وال املدني�ة رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بناء ع�ى الطلب املقدم من الس�يد )كاطع 
محم�د عليوي( ال�ذي يطلب فيه تس�جيل 
اللقب م�ن )الف�راغ( اىل )املصلوخي( فمن 
لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها س�بعة  ايام وبعكس�ه سوف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام 
امل�ادة 14 من القانون االح�وال املدنية رقم 

65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

محكمة بداءة الزبر
لجنة تثبيت امللكية

اعالن
قرار تثبيت العائدية عقار مجدد

صدور تثبيت العائدية )تمام العقار(
س�هما م�ن اعتب�ار منه�ا 1074 منطق�ة/ الجمهوري�ة القايض 
بتثبيت امللكية اىل/ عبد الجبار جاس�م محمد/ بالتس�جيل بأس�م 
ق�رار تثبيت العائدي�ة امل�ؤرخ يف 1 / 3 / 2015 الصادر من لجنة 
تثبي�ت امللكي�ة ومس�تندا اىل امل�ادة )49( م�ن القانون 43 لس�نة 
1981 نعلن هذا الق�رار مدة )ثالثني يوما( وعى من لديه اعرتاض 
ع�ى القرار املذك�ور الطعن فيه لدى رئاس�ة محكمة االس�تئناف 
اعتبارا من اليوم الت�ايل لنرش االعالن وعند انتهاء املدة وعدم ورود 
اش�عار من رئاسة االس�تئناف بوقوع الطعن عى القرار لديها من 
املدة املذكورة س�تبادر هذه الدائرة بالتس�جيل وفقا لقرار تثبيت 

العائدية.
القايض

عالء حسني صيهود
رئيس لجنة تثبيت امللكية

يف قضاء الزبر

فقدان
فق�دت  من�ي لوح�ة ادخال 
 )1856( املرقم�ة  املؤق�ت 
بيك�ر  لرشك�ة  والعائ�دة) 
هي�وز( والصادرة من كمرك 
املنطق�ة الجنوبي�ة عى من 
يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار.

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بن�اء ع�ى الدع�وى املقامة من قب�ل املدع�ي )تعبان 
خليف�ة عبيد( الذي يطلب تبديل اللقب من )غرباوي( 
اىل )العب�ودي( فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها ع�رشة  ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 
21 م�ن القانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 1972 

املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بن�اء عى الدع�وى املقامة م�ن قبل املدعي )س�ليم 
حس�ن جر( الذي يطلب تبديل اللقب من )الربيعي( 
اىل )االم�ارة( فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها عرشة  ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام 
امل�ادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 

1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بن�اء عى الدع�وى املقامة من قبل املدعي )س�فيان 
جلوب ش�ياع( ال�ذي يطلب تبديل االس�م املجرد من 
)س�فيان( اىل )صاحب( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاه�ا ع�رشة  اي�ام 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
اح�كام املادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة 

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بناء عى الدعوى املقامة من قبل املدعي )احمد بديوي 
نارص( الذي يطل�ب تبديل اللقب من )الجحييش( اىل 
)قرغويل( فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة  ايام وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام امل�ادة 21 من 

القانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة 

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بناء عى الدعوى املقامة من قبل املدعي )مجيد بديوي 
نارص( الذي يطل�ب تبديل اللقب من )الجحييش( اىل 
)قرغويل( فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة  ايام وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام امل�ادة 21 من 

القانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة 

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بن�اء عى الدع�وى املقامة م�ن قبل املدع�ي )حامد 
عب�د الرض�ا عويد( ال�ذي يطل�ب تبدي�ل اللقب من 
اع�رتاض  لدي�ه  فم�ن  )قرغ�ويل(  اىل  )الجحي�يش( 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة  ايام 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
اح�كام املادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة 

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بن�اء عى الدع�وى املقامة م�ن قبل املدع�ي )هادي 
عب�د الرض�ا عويد( ال�ذي يطل�ب تبدي�ل اللقب من 
اع�رتاض  لدي�ه  فم�ن  )قرغ�ويل(  اىل  )الجحي�يش( 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة  ايام 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
اح�كام املادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

حمافظة البرصة
مديرية العقود احلكومية

قسم التعاقدات

تــنويـــه
Intimation

Engineers chief
Ihsan A. Ismaeel

director of Government  contracts

رئيس مهندسني
أحسان عبد اجلبار إسامعيل

مدير العقود احلكومية
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وزير النقل: التكيس النهري انجاز نوعي حتقق يف ظل صعوبات مالية
     بغـداد/المستقبل العراقي 

اعلنت الش�ركة العام�ة للصناعات النس�يجية احدى ش�ركات 
وزارة الصناع�ة والمعادن,امس الثاالثاء, عن اس�تعدادها لتجهيز 
وزارة الدفاع والداخلية بمنتوجاته العس�كرية من االلبسة والدرع 
الواقي.وق�ال مدي�ر مبيعات معمل االلبس�ة الرجالي�ة في النجف 
التاب�ع الش�ركة العام�ة للصناعات النس�يجية ماه�ر صاحب, ان 
“لدى معمل االلبس�ة الرجالية خط�وط انتاجية اخرى تختص في 
مجال انتاج المالبس العس�كرية واألقمشة لصالح وزارتي الدفاع 
والداخلية والقدرة على انتاج الدرع الواقي بالتعاون مع الش�ركات 
البريطاني�ة”, مضيفا ان “الدرع الذي ينتجه معمله يحمل مميزات 
الحماية ضد اطالقات المس�دس والكالش�نكوف”. وابدى صاحب 
اس�تعداده تجهيز الجه�ات االمنية بهذه التجهيزات”, كاش�فا عن 
رغبة جادة إلنتاج المس�تلزمات الطبية من القطن واللواصق التي 
تخ�دم قطاع الصحة والطبابة العس�كرية”, مؤك�دا امكانية انتاج 

بدالت الزي الموحد لصالح وزارة التعليم العالي”.

     بغداد/ المستقبل العراقي

مث�ل وزير التربية محمد اقبال العراق في أعمال منتدى التعليم 
العالمي والمهارات 2015 والذي تقيمه مؤسس�ة فاركي العالمية 
في مدينة دبي ، ويشمل جلسات نقاشية تضم العديد من القيادات 
التربوية في العالم .وذكر بيان لوزارة التربية, ان “اقبال اكد اهمية 
ه�ذا المنت�دى وتأثيره كونه يرب�ط القائمين عل�ى الملف التربوي 
بآخ�ر النظري�ات التعليمية ويمنكه�م من وضع الخط�ط الكفيلة 
للنه�وض بالواقع التربوي في بلدانه�م” .واوضح وزير التربية أن 
“الوزارة جادة في تطوير البرامج التدريبية، لرفع مس�توى كفاءة 
المعلم وإعداده وفق األس�اليب التدريس�ية المتقدم�ة والمتجددة 
عل�ى مس�توى العالم “.وبحس�ب البيان, ان “الخط�ط التي تعتزم 
الوزارة تنفيذها س�تحقق التطورات في هذا المجال وبين الحفاظ 
على الهوية الوطنية ، حاثا الكوادر كافة للتعاون من اجل الوصول 
الى الطموح المنتظر وه�و امتالك كوادر متميزة وقادرة على أداء 

مهامها على أحسن وجه” .

     ديالى/المستقبل العراقي

أعلنت لجن�ة الصحة في مجلس محافظة ديال�ى، امس الثالثاء، عن 
إحالة مشروع بناء اكبر مستشفى في المحافظة إلى هيئة النزاهة، فيما 
ش�ددت على ضرورة اإلسراع بحسم مصير المش�اريع المتلكئة.وقالت 
رئي�س اللجنة نجاة الطائي ، إن “مجلس ديالى قرر إحالة مش�روع بناء 
اكبر مستش�فى في المحافظة، بمنطقة التحرير )4كم جنوب بعقوبة(، 
إل�ى هيئة النزاهة بعد تلكؤ العمل فيها منذ س�نوات رغم تخصيص أكثر 
م�ن 100 مليون دوالر لتمويلها من قبل الحكوم�ة المركزية”.وأضافت 
الطائي، أن “هناك مشاريع إستراتيجية في قطاعات أخرى ستتم إحالتها 
قريبا للنزاهة”، مش�ددا على ضرورة “اإلسراع بحسم مصير المشاريع 
المتلكئة وإصدار القرارات التي تصحح المسار باالتجاه الصحيح”.يشار 
إلى أنه تم تخصيص موازنة تزيد عن 100 مليون دوالر لبناء مستش�فى 
حديث في ديالى من قبل الحكومة قبل أعوام، اال ان نس�ب االنجاز بقيت 

محدودة، ثم توقف العمل فجأة بالمشروع ألسباب غير معروفة.

الصناعة تؤكد استعدادها لتجهيز الدفاع 
والداخلية بالتجهيزات العسكرية

وزير الرتبية يمثل العراق يف منتدى 
التعليم العاملي يف ديب

دياىل حتيل مرشوع بناء اكرب مستشفى 
إىل النزاهة

   بغداد/المستقبل العراقي

أك�د وزير النق�ل باقر الزبي�دي، امس 
الثالث�اء، أن مش�روع التكس�ي النه�ري 
انج�از نوع�ي حققت�ه وزارت�ه ف�ي ظل 
المتغي�رات المالية الصعب�ة التي يمر بها 
البلد.وقال الزبيدي ف�ي بيان صحفي، إن 
“مش�روع التكس�ي النهري انجاز نوعي 
تحققه الوزارة في ظل المتغيرات المالية 

الصعبة التي يمر بها البلد”.
واش�ار الزبيدي الى أن هذا المش�روع 
“دلي�ل حي�وي عل�ى اس�تمرارنا بنه�ج 
التطوي�ر وبن�اء اس�س حقيقي�ة للنق�ل 
بمختلف اتجاهاته ومس�توياته”.وافتتح 
وزي�ر النقل باقر جب�ر الزبي�دي ف�ي )9 
آذار 2015(، أول رحلة تجريبية للتكس�ي 
النه�ري في بغداد، والتي تبدأ من مرس�ى 
ال�زوارق في الجادرية وتنتهي في محطة 
مدين�ة الكاظمي�ة، فيم�ا يتوق�ع أن يبلغ 
س�عر التذكرة الف دينار وان عدد الزوارق 
س�يصل الى 30 زورقا وهي بس�عات 30 
40- راكبا وتبلغ سرعتها 40 كم بالساعة 
ومجه�زة بمح�ركات ياباني�ة متط�ورة.

واستبش�ر مواطن�ون بينه�م موظف�ون 
وطلبة جامعيون، خيرا بافتتاح مش�روع 
التكسي النهري، ووصفوه بأنه “المنقذ” 
بس�بب  اليومي�ة  معاناته�م  م�ن  له�م 
االختناقات المرورية أثن�اء توجههم الى 
دوامهم الرس�مي، وأكدوا أنهم يحتاجون 
اآلن “20 دقيق�ة فق�ط” للوص�ول ال�ى 
مبتغاه�م بع�د أن كان الطريق يس�تنزف 

منهم ساعتين صباح كل يوم.

    بغداد/ المستقبل العراقي

نظم�ت محافظ�ة بغ�داد ،ام�س 
الثالثاء، احتفالية لدعم قواتنا األمنية 
الباس�لة وأبطال الحشد الشعبي في 
مقارعتهم وحربه�م المصيرية ضد 

جرذان وأذناب داعش اإلرهابي.
وق�ال محافظ بغ�داد ف�ي كلمة 
ل�ه خ�الل االحتفالية الت�ي حضرها 
اعضاء مجلس المحافظة والقيادات 
االمني�ة, “انن�ا نق�ف ه�ذه الوقف�ة 
ف�ي  اخوانن�ا  وم�ؤازرة  لمواجه�ة 
الق�وات األمنية الباس�لة ومجاهدي 
العش�ائر  وأبن�اء  الش�عبي  الحش�د 
العراقي�ة األصيل�ة التي تق�ف اليوم 
ايض�ا لتداف�ع ببس�الة ع�ن أرضهم 
وعرضهم م�ن دنس داعش”، مؤكدا 
ان” النص�ر حتم�ي وس�يتحقق في 
صالح الدين عن قريب وفي محافظة 
الموصل وصوال إلى أخر بقعة ارض 
في الع�راق لتنظف م�ن بغي داعش 

الكافر ورجسه “.
التميم�ي ماتناقلته بعض  وفن�د 
المغرض�ة وعب�ر  االع�الم  وس�ائل 
صفح�ات التواص�ل االجتماعي عن 
عدم تماسك قواتنا المسلحة وابطال 
الحشد الش�عبي قائال” نؤكد لهم ان 
تماس�كهم وتوحد قد ازداد اكثر من 
خ�الل مايتحقق من انتص�ارات في 
سوح القتال”، مبينا ان” المجاهدين 
م�ن كل اطي�اف ومكونات الش�عب 
العراق�ي يقف�ون الي�وم للدفاع عن 
اذ اختلط�ت دمائه�م ف�ي  وطنه�م 
الباس�لة  واالنتفاض�ات  المع�ارك 
للدفاع عن ارض الوطن ومقدس�اته 
لتحقي�ق النص�ر المؤكد عل�ى بقايا 

االرهاب من داعش ومؤيديهم “.

    نينوى/المستقبل العراقي

أعلن وزير الموارد المائية محسن 
الشمري،أن عمليات حقن سد الموصل 
في محافظة نينوى مس�تمرة، مبينا 
أنه تم تخصيص مبلغ إضافي إلكمال 

أعمال الحقن.
وقال الشمري ، على هامش زيارته 
س�د الموص�ل ف�ي محافظ�ة نينوى 
برفق�ة ع�دد م�ن الخب�راء العراقيين 
واألجان�ب، إن “لدين�ا عش�ر حاقنات 
مس�تمرة بالحقن وق�د توقف الحقن 
في ع�دد قليل م�ن األي�ام”، موضحا 
“أن�ا كنت في نف�ق الحق�ن واطلعت 
على مع�دات الحقن والعمل مس�تمر 

بالمستوى الذي نريد”.
وأضاف الشمري أن “الفريق الذي 
اصطحبته معي من الخبراء من داخل 
الع�راق وخارجه، وق�د أتينا لالطالع 
على البيانات الموجودة في منش�آت 
الس�د”، مش�يرا الى أن “التربة تعاني 
منذ تصميم الس�د ودخول�ه الخدمة، 
م�ن ذوب�ان الطبق�ة الملحي�ة والتي 

تعوض من خالل الحقن”.
وبي�ن وزي�ر الم�وارد المائي�ة أن 
“التخصيص�ات المالي�ة إلدام�ة عمل 
فرق الحقن وتصليح الس�د وصيانته 
متوف�رة”، مؤكدا “أنن�ا خصصنا من 
ال�وزارة مبلغ�ا اضافيا الكم�ال هذه 

االعمال”.
وكان الشمري قد زار مؤخرا، سد 

الموصل لالطالع على أوضاعه.
وق�رر مجلس ال�وزراء، ف�ي )20 
تخصي�ص   ،)2015 الثان�ي  كان�ون 
10 ملي�ارات دينار العادة تأهيل س�د 
الموصل من االضرار التي تعرض لها 

اثناء سيطرة تنظيم “داعش” عليه.

حمافظة بغداد تنظم 
احتفالية لدعم القوات 
االمنية واحلشد الشعبي

وزير املوارد املائية: 
عمليات حقن

سد املوصل مستمرة

التجارة ترسل مساعدات غذائية عاجلة
اىل صالح الدين

     بغداد/المستقبل العراقي

التج�ارة  وزارة  ارس�لت 
مس�اعدات غذائي�ة عاجلة الى 
العوائل بالمناطق المحررة في 

محافظة صالح الدين.
وذكر بيان للوزارة ان “وزير 
التجارة مالس محمد عبد الكريم  
وجه الش�ركة العام�ة لتصنيع 
مس�اعدات  بارس�ال  الحب�وب 
غذائية عاجلة للق�وات االمنية 
والحشد الش�عبي والعوائل في 
المح�ررة لمحافظة  المناط�ق 

صالح الدين “.
ع�ام  “مدي�ر  ان  واض�اف 
الشركة العامة لتصنيع الحبوب 
باس�م صدام س�لطان اك�د انه 
تم ارس�ال الفي كي�س طحين 
لتوزيعها على العوائل وكمية 9 
االف صمونة يومياً الى القوات 
الش�عبي  والحش�د  االمني�ة 

وبشكل مس�تمر والمنتجة في 
افران الكاظمية الحكومية”.

واشار الى ان “الوزارة تعمل 
جاهدة على تقديم كل الدعم الى 

القوات االمنية والمواطنين”.
منتس�بو  نظ�م  ذل�ك,  ال�ى 
تضامني�ة  وقف�ة  الش�ركة 

م�ع الق�وات االمنية والحش�د 
الش�عبي دعماً لما يقدموه من 
تضحي�ات جس�يمة م�ن اج�ل 
الوطن ولدوره�م في صد المد 
الداعش�ي االرهاب�ي وتحري�ر 
ه�ذا  احتله�ا  الت�ي  المناط�ق 

التنظيم االرهابي”.

مؤمتر اقتصادي يف باريس لبحث االستثامر 
بالعراق

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف مجلس األعمال الوطني العراقي 
ع�ن انعق�اد مؤتم�ر اقتص�ادي “عراقي – 
فرنس�ي” في باريس خالل ش�هر نيس�ان 
المقبل، مؤكدا رغبة الش�ركات الفرنس�ية 
لالس�تثمار في العراق.وقال رئيس مجلس 
األعمال الوطني كريم الشمري خالل لقائه 
مع السفير الفرنسي مارك باريتي مع وفد 
م�ن المجلس ضم نائ�ب المجلس وعضوي 
مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي، إن “العراق 
يتطلع ليكون في مقدمة الدول المستثمرة 
س�يما مع توج�ه الحكومة ف�ي برنامجها 
لدع�م القط�اع الخاص”.وأضاف أن “األول 
من ش�هر نيس�ان الق�ادم س�يعقد مؤتمر 
اقتص�ادي عراقي- فرنس�ي ف�ي العاصمة 
باريس سيش�ارك في�ه نخبة م�ن الجهات 
المعني�ة بالقط�اع  الحكومي�ة والخاص�ة 
االقتص�ادي والمالي”، مبين�ا أن “المؤتمر 
سيبحث مش�اركة شركات للبلدين في بناء 
الع�راق م�ن خ�الل االس�تثمار والتجارة”.

م�ن جانبه، أك�د الس�فير الفرنس�ي مارك 
باريت�ي أن الش�ركات الفرنس�ية لها رغبة 
كبيرة في المشاركة ببناء العراق سيما انه 
يعتب�ر اليوم من الدول الت�ي تحتوي فرص 
كبيرة لالستثمار.وأش�ار إلى أن “الشركات 
الفرنس�ية تعمل بش�كل فعلي ف�ي العراق 
رغ�م الظ�روف األمني�ة التي يعيش�ها كما 
ف�ي قطاعات النفط والبن�اء”، الفتا إلى أن 
“الشركات الفرنس�ية لديها رغبة حقيقية 
للعمل في العراق ومس�اعدة العراقيين في 

بناء بلدهم”.

     بغداد/المستقبل العراقي

اعلنت ش�ركة ل�وك اويل، امس 
الثالث�اء، ان انتاجه�ا م�ن النف�ط 
ارتف�ع بفض�ل انت�اج حق�ل غرب 
القرنة/2، مش�يرة ال�ى ان االنتاج 
المس�توى  تج�اوز  الحق�ل  ف�ي 

المخطط له ب�6بالمئة.
وقال�ت الش�ركة في بي�ان لها 
ان “حجم إنت�اج الهيدروكربونات 
سجلت رقما قياسيا في تاريخ أداء 
ل�وك أويل ليبلغ 112 مليون برميل 
نفط مكافئ”، مبينة انه “تم إنتاج 
9.6 ملي�ون طن من النفط اي أكثر 
ب�� 2.4 م�رات مما ت�م إنتاجه في 
ع�ام 2013 وذل�ك بفضل تدش�ين 
حق�ل غرب القرنة/2 ف�ي العراق، 
اضاف�ة الى إنت�اج 6.8 ملي�ار متر 

مكعب من الغاز”.
ان “حصة  الش�ركة  وأضاف�ت 
ل�وك أوي�ل ارتفع�ت م�ن اجمالي 
إنتاج مجموعة ش�ركات لوك أويل 
م�ن النفط من 4.4 إل�ى 10بالمئة 

مقارن�ة مع عام 2013”، مش�يرة 
ال�ى ان حصتها م�ن إجمالي إنتاج 

الهيدروكربون�ات ارتفعت من 9.5 
إلى 13.3بالمئة”.

ان “تدش�ين  الش�ركة  وتابعت 
حقل غرب القرنة/2 وبدء استرداد 

االس�تثمارات ف�ي هذا المش�روع 
 ،”2014 ع�ام  أح�داث  أب�رز  م�ن 
موضح�ة انه “تم تحمي�ل ما يزيد 
ع�ن 30 ملي�ون برمي�ل نف�ط في 
نهاي�ة العام المذك�ور، فيما بلغت 
مع�دالت اإلنت�اج ف�ي الحق�ل 11 
مليون طن من النفط وهي بالتالي 
متج�اوزة المس�توى المخطط له 

ب�6بالمئة”.
وتدير “ل�وك اوي�ل” ثاني أكبر 
منتج للخام في روس�يا مش�روع 
غ�رب القرن�ة2- المتاخ�م لغ�رب 
القرنة1-، وتس�يطر الشركة على 
حص�ة 75 بالمئ�ة في المش�روع 
بعدم�ا اش�ترت حص�ة ش�ريكها 

االصغر “شتات اويل”.
ويع�د حقل غ�رب القرنة واحد 
م�ن الحقول النفطي�ة الكبيرة في 
الع�راق، وجرى اس�تخراج النفط 
منه أول م�رة خالل الع�ام 1973، 
وتفيد تقديرات خبراء بأنه يحتوي 
عل�ى خزين نفطي يبل�غ 14 مليار 

برميل.

تأسيس قسم لشؤون املرأة يف ديوان البرصة بدعم من األمم املتحدة

لوك اويل: انتاجنا ارتفع بفضل غرب القرنة »2«

    البصرة/ المستقبل العراقي

ف�ي  المحلي�ة  الحكوم�ة  احتفل�ت 
البصرة،بتأسيس قس�م لشؤون المرأة في 
دي�وان المحافظ�ة بالتعاون م�ع برنامج 
 ،)UNDP( األمم المتحدة للتعاون اإلنمائي
والذي أعلن عن قرب إنشاء دار في البصرة 
إلي�واء النس�اء النازح�ات وم�ن ه�ن ب�ال 

معيل.
وقالت مدير قس�م ش�ؤون الم�رأة في 
دي�وان المحافظ�ة منال هادي س�عيد، إن 
“تأسيس القس�م جاء بعد موافقة مجلس 
رئاس�ة ال�وزراء، وه�و يهدف ال�ى رعاية 

بواقعه�ا،  والنه�وض  البصري�ة  الم�رأة 
وخاصة على المستوى االقتصادي”، مبينة 
أن “القس�م س�وف يتبن�ى برام�ج تمكين 
المرأة اقتصادياً بالتعاون مع برنامج األمم 

المتحدة للتعاون االنمائي”.
ولفت�ت س�عيد على هامش حف�ل أقيم 
برعاي�ة برنامج األم�م المتح�دة اإلنمائي 
في أحد فنادق البصرة بمناس�بة تأس�يس 
القسم تزامناً مع عيد المرأة العالمي الى أن 
“القسم يضم العديد من اللجان االجتماعية 
والقانوني�ة، وبع�ض اللج�ان تتأل�ف م�ن 

باحثين اجتماعيين”.
بدوره�ا، قال�ت ممثل�ة برنام�ج األمم 

المتحدة للتعاون اإلنمائي في البصرة أريج 
المصطاف في حديث ل� السومرية نيوز، إن 
“شراكتنا مع الحكومة المحلية في البصرة 
تمخضت عن تأسيس قس�م شؤون المرأة 
الذي نأمل أن يلعب دوراً مؤثراً في تحسين 
أوضاع النساء في المحافظة”، مضيفة أن 
“المرأة البصرية بحاج�ة الى دور أكبر في 
مختلف المجاالت، والقس�م الجديد سوف 
يتح�رك بأكث�ر من اتج�اه إلنص�اف المرأة 

والدفاع عن حقوقها وتحسين ظروفها”.
وأش�ارت المصط�اف ال�ى أن “برنامج 
األم�م المتحدة للتع�اون االنمائي يس�عى 
بالتعاون مع الحكومة المحلية في البصرة 

تك�ون  المحافظ�ة  ف�ي  دار  إفتت�اح  ال�ى 
مخصصة إليواء النس�اء النازحات، إضافة 

الى النساء اللواتي بال معيل”.
يذك�ر أن محافظة البصرة تنش�ط فيها 
العش�رات من منظم�ات المجتمع المدني، 
ونس�بة كبي�رة من تل�ك المنظم�ات تعنى 
بالدف�اع عن حق�وق الم�رأة، إال أن معظم 
تل�ك المنظم�ات المحلي�ة ال تتبن�ى تنفيذ 
مش�اريع أو برام�ج لدعم وتمكي�ن المرأة 
إال عن�د حصوله�ا على تمويل م�ن هيئات 
ومنظم�ات أجنبي�ة، ويع�د برنام�ج األمم 
أب�رز  م�ن   )UNDP( االنمائ�ي  المتح�دة 

الجهات الداعمة، بحسب مراقبين.
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يبدو أن السياس�ة تصنع الكثري م�ن الفخاخ، وتصيب 
الخطاب�ات املج�اورة يف االقتصاد والثقاف�ة واإلجتماع 
بالكث�ري من الع�دوى، وبما ينعكس كث�ريا عىل صياغة 
املواقف واألحكام.. لكن أن تمّس هذه العدوى الخطاب 
الدين�ي واجتهادته يف الفقه والحكم والتأويل، فهذا أمر 
يس�تدعي املراجعة والتقويم والتدّبر، الس�يما وأن هذا 

الخطاب رهني بالثابت كما يقول أدونيس.
تدخل األزهر الرشيف بش�أن سيايس محدد، وعىل وفق 
توصي�ف طائف�ي يفتقر للعلمي�ة واملهني�ة وملرجعية 
املوق�ف، هو امر يؤكد بأن املش�هد الس�يايس يف العراق 
لي�س بعي�دا عن م�ا يج�ري يف م�ر أو يف س�وريا أو 
يف ليبي�ا، خاص�ة وأن الع�دو واح�د، وأن طبيع�ة هذه 
الحروب املصطنعة تدخل يف )علم القياس( الذي يعرفه 
األزهريون جيدا.. فكيف يمكن وصف املوقف األزهري، 
وح�دود اتهام�ه لجه�ة معين�ة؟ وماه�ي املرجعي�ات 
واألس�انيد الت�ي اعتمده�ا االزه�ر يف توصي�ف الحالة 
وإعطائها الحكم الرشعي؟ وهل يمكن أن نقول أن هذا 

الحكم هو رشعي وليس سياسيا؟.
املراقب�ون قد يذهبون مذاهب ش�تى يف ق�راءة الحكم، 
لكن�ه ال يخل�و - عىل العموم- من امل�زاج الطائفي، الن 
م�ا ورد في�ه يدخل يف ه�ذا اإلط�ار، لكن م�ا يمكن أن 
يثريه بش�كل خطري هو تأجيج الفتنة، وإثارة النعرات 
الطائفية، وتوس�يع الخنادق، يف الوق�ت الذي كان فيه 
األزهر الش�افعي من دعاة وأد الفتن دائما، والدعوة اىل 
الرتاح�م والتوادد بني املس�لمني ألنهم ع�ىل ملة واحدة، 

وأن نرش البغضاء مقاربة للكفر والرشك.
وبقط�ع النظر عن ما أثري من لغط بس�بب هذا املوقف 
األزه�ري، فان خصوصية مؤسس�ة األزهر ال يليق بها 
أن تتدخ�ل يف قضاي�ا هي أق�رب للسياس�ة، وأبعد عن 
الش�أن الديني، الس�يما وأن ضحايا االرهاب يف العراق 
يخضع�ون ل�ذات التوصي�ف ال�ذي يطلق ع�ىل ضحايا 
اإلره�اب يف مر، فضال عن أن دعوة األزهر إزاء حركة 
اإلخوان املس�لمني بعد حرك�ة التغيري ال�ذي قاده عبد 
الفتاح السييس تتقاطع مع التوصيف الذي أطلقه عىل 
الحالة العراقية..فهل ه�ذا يعني أن "داعش" هي أكثر 

نبال من اإلخوان املسلمني؟.
كم�ا أن املرجعي�ة اإلدارية الرس�مية ملؤسس�ة األزهر 
- كونها تابعة للرئاس�ة املرية- ق�د تضعها يف خانة 
املوقف الس�يايس الذي يمكن أن تتبناه الدولة خضوعا 
لحس�ابات سياس�ية واقتصادية مع الدول الخليجية، 
والت�ي تحولت اىل دول راعية النق�اذ االقتصاد املري، 
وطبعا هذه املبالغ املعطاة عرب الودائع واالس�تثمارات 
من السعودية واإلمارات والكويت ليست دون ضمانات، 
بما فيها الضمانة السياس�ية واالمنية، وعىل ذمة قول 
غ�ري رس�مي للدكتور الربادع�ي بأن الثم�ن كان مبلغا 

قدره ثالث مليارات!!.
حسابات سياسية

 التدخل يف توصيف الشأن العراقي عىل وفق هذا املعطى 
ال يمكن حس�ابه االّ من باب السياسة، وأن قراءته عىل 
وف�ق األمزج�ة والحساس�يات س�يكون كم�ن يجاهر 
باإلعالن عن موقف تتبلور بعض مالمحه يف األفق، إذ أن 
إطالق مثل هكذا أحكام دون بينة أو سند هو امر شبيه 
بلعبة العميان وهم يحاولون امساك القمر، وال شك أن 
هذه القراءة ستكون خاضعة ألجندات طائفية مقيتة، 
ولرؤى ضيقة ال تملك اية رشعية يف معاينة االش�ياء يف 
ضوء املعرفة واملهنية، ال س�يما وان ما يحدث يف العراق 
م�ن عمليات إرهابية وتفج�ريات وتعديات عىل القوات 
األمنية واألماك�ن العامة هو ذاته الذي يحدث يف مر، 
حيث الس�لوك اإلرهابي الذي تق�وم به جماعات تنتمي 
اىل خط�اب فكري تكف�ريي، وأن املعالج�ة االمنية التي 
تقوم بها الس�لطات املرية لهذه الجماعات جائزة يف 

مر، وغري جائزة يف العراق!!.
موقف مؤسسة األزهر اإلخري يعكس خضوعها ألجندات 
سياس�ية، ولضغط من بع�ض الجماعات يف مر، ويف 
املؤسس�ة ذاتها.. فالكل يعرف بأن املؤسس�ة األزهرية 
معروف�ة بحياديته�ا، ونظرتها املوضوعي�ة للخالفات 
العقائدية واملذهبية، والتي رسخ أسسها الشيخ محمد 
عبدة، والش�يخ محمود شلتوت وهما من العلماء الذين 
تصدوا المور تتعلق باالح�كام الرشعية واالحكام التي 

تخص التعايش بني الطوائف اإلس�المية.
الرتوي�ج لخطاب طائفي معني، واعتماد معلومات غري 
دقيقة س�يكون له بالغ األثر يف خل�ط األوراق ويف إثارة 
رصاع�ات طائفي�ة من ش�أنها أن تزيد م�ن االحتقان، 
وتعري�ض الس�لم األه�ي داخ�ل املجتمع�ات ملخاط�ر 
كثرية، فضال عن كش�ف هذه املؤسسة الكبرية ملواقف 
وانحي�ازات ال تليق بها وبتاريخها وريادتها، االمر الذي 
س�يجعلها يف موق�ع املدافع عن طائف�ة معينة، وليس 
دفاعا عن عموم املس�لمني، والعم�ل عىل حقن دمائهم 
والدعوة للتعايش والتآلف والرتاحم بينهم، وهو جوهر 
ما أكده الدين اإلس�المي يف رس�الته القرآنية ويف سنته 

املحمدية.
ه�ذا الخط�اب يمك�ن أن يكون س�ابقة خط�رية، وقد 
يدفع جهات أخرى لتبن�ي مواقف متقاطعة أو مؤيدة، 
وهو ما يعني تعري�ض الرأي الفقهي والحكم الرشعي 
اىل تدخ�الت جماعتي�ة سياس�ية أو طائفي�ة، ويمكن 
أن يك�ون س�ببا يف صناع�ة املزيد من خن�ادق الفرقة، 
تل�ك الخنادق الت�ي تمارس ضغائنه�ا يف تأجيج الفتن، 
وحماية سياس�ات معينة تنتهجه�ا هذه الدولة أوتلك، 
فض�ال عن أن هذه األحكام تتناق�ض والرؤية الواقعية 
والعقالني�ة لالم�ور، فاالرهابي�ون من جماع�ة )بيت 
املق�دس( أو م�ن بع�ض جماعات االخ�وان وغريهم يف 
م�ر يش�نون حرب�ا مفتوحة ع�ىل الدول�ة املرية، 
وأن االزه�ر يتهمه�م بالكفر والخروج ع�ن االمة وعن 
االجم�اع الوطني والرشعي، لكنه يتغافل عن ما يحدث 
يف العراق حني يقوم االرهابيون بش�ّن الحرب الطائفية 
والتكفريية عىل الش�عب العراق�ي ومكوناته ويذبحون 

ويغتصبون ويطردون العديد من مكوناته. 
إن الواج�ب الرشع�ي يقتيض اليوم أن تكون مؤسس�ة 
األزهر رائدة يف مواجهة مث�ل هذه األخطار، وأن تدعو 
اىل خط�اب الس�الم والح�وار، واىل نب�ذ الفرق�ة، مثلما 
ه�ي الدع�وة اىل الحكم�ة واملعرف�ة، تلك الدع�وة التي 
تقتيض املس�ؤولية والجدية، السيما وان الواقع العربي 
واالسالمي يشهد اليوم مواجهات خطرية عىل مستوى 
تص�دع النظ�ام االجتماع�ي واإلقتصادي واإلنس�اني، 
فض�ال عن املواجهة املفتوحة م�ع الفكر الظالمي ومع 
أجندات�ه املش�بوهة، والت�ي نتج عنها وخالل س�نوات 
قليلة العديد من املش�كالت املرعبة، تلك املش�كالت التي 
راح ضحاياه�ا اآلالف يف س�وريا والعراق واليمن وليبيا 

ولبنان ومر، 
فضال عن  التش�ويه الذي مّس عقائد العرب واملسلمني 

وادى اىل اتهامهم باإلرهاب.
إذن بات من الرضوري أن يكون العقل والحكمة رائدين 
يف تقويم مايجري، ويف النظر بمسؤولية اىل االمور حتى 
ال تختل�ط االوراق ويزداد عبث القتل�ة واالرهابيني عىل 

حساب دماء الناس من مسلمني وغريهم.

علي ح�سن �لفو�ز

األزهر
 وحسابات السياسة

وكالة الحماية البيئية ستطالب قريباً الواليات بتقليص 
الح�راري.  االحتب�اس  لظاه�رة  املس�ببة  االنبعاث�ات 
وق�د يظ�ن امل�رء أن زعم�اء بع�ض الوالي�ات وخاصة 
»الجمهوري�ني« الذي�ن يح�ذرون م�ن لوائ�ح تنظيمية 
صارمة للوكالة س�يبذلون كل ما يف وسعهم للتوصل إىل 
أقل االس�رتاتيجيات إرهاقاً يف تطبيقه�ا. لكن حتى اآلن 
اهتم كثريون بانتقاد الوكالة أكثر من قبولهم سياسات 
تجعل اللوائح الجديدة املنظمة النبعاثات الكربون أيرس 

عىل الناس.
وترى الوكالة أنه إذا وضعت الواليات نفسها يف جماعات 
إقليمية لخف�ض انبعاثات غازات االحتب�اس الحراري، 
ف�إن الكلف�ة اإلجمالي�ة لقاع�دة إدارة أوبام�ا للطاقة 
النظيف�ة س�تتقلص 17 يف املئ�ة. ويجب ع�ىل الواليات، 
حت�ى دون ضغ�ط من الوكال�ة، تبني سياس�ة إقليمية 
للكرب�ون تس�تند عىل الس�وق، ألنه�ا أرخ�ص طريقة 

لتقلي�ص انبعاث�ات ثاني أكس�يد الكرب�ون، وهو هدف 
يجب أن تشرتك فيه كل الواليات. ويف ظل اقرتاب صدور 
أمر رسمي من الوكالة بشأن تقليص انبعاثات الكربون، 
فقد يكون هذا خيارا أسهل. لكن الواليات مازالت تجحم 

عنه مع استثناءات قليلة.
وكاليفورنيا م�ن هذه االس�تثناءات. فقد روج »جريي 
براون« حاك�م الوالية »الديمقراط�ي« يف اآلونة األخرية 
لربنام�ج واليته الخاص بتقيي�د ومقايضة انبعاث ثاني 
أكس�يد الكرب�ون بني ال�رشكات. وصم�د الربنامج ضد 
انتهاكات كثرية من اليمينيني يف السنوات املاضية. ويمثل 

الربنام�ج جيد التصمي�م يمثل نهجاً قائماً عىل أس�اس 
الس�وق وه�و من ب�ني أكثر الوس�ائل فعالي�ة لتقليص 
انبعاثات الكرب�ون. وتحرك عدد من الواليات الغربية إىل 
التعاون مع كاليفورنيا إلبرام اتفاق لعدة واليات بش�أن 
الربنامج. لكن كاليفورنيا هي الوحيدة التي سارت عىل 
الطريق. ويتوق�ع املرء أن يتبع ح�كام الواليات الغربية 
براون لوضع خط�ة إقليمية للربنامج، لكن براون يؤكد 

أن ال أحد من الحكام طلب منه هذا.
ويف الوقت نفس�ه ال�ذي أقامت فيه كاليفورنيا س�وقها 
الخ�اص بالكرب�ون، دش�نت مجموع�ة م�ن الوالي�ات 

الش�مالية الرشقية »املبادرة اإلقليمية لغازات االحتباس 
الحراري«. وتستطيع واليات رشقية االنضمام للمبادرة 
وأن تتقدم به�ذا للوكالة. واعرتف بعض »الجمهوريني« 
بمزاي�ا الفك�رة. وحاول رونال�د فيالنوفا عض�و الهيئة 
الترشيعي�ة لوالية فريجينيا إقن�اع زمالئه املرشعني من 
الح�زب الجمه�وري لالنضم�ام إىل املبادرة ه�ذا العام، 

لكنهم لم يأخذوا بنصيحته.
واملتفائل�ون يعتقدون أن زعماء الواليات لديهم متس�ع 
من الوقت قبل التطبيق املرحي لقواعد الوكالة وأن املزيد 
منهم س�يقبلون النهج الذكي مع اقرتاب املوعد النهائي 
للتطبي�ق. واملتش�ائمون يتوقعون أن يواصل مس�ؤولو 
الواليات تجاهلهم النبعاثات ثاني أكسيد الكربون. لكن 
الواليات ستضطر لالذعان عىل أي حال. ويجب أن تتفق 
اآلراء الحزبي�ة يف املجالس الترشيعية للواليات عىل اتباع 

الطريق األسهل.

يف أبرز مشهد من فيلم »تحت القبة«، الوثائقي الذي يتناول 
أحوال الصني البيئية الكارثية، ُتس�أل فتاة يف السادسة من 
العمر تعيش يف محافظة شانيش التي يستخرج الفحم من 
مناجمه�ا، إن كانت رأت النجوم من قبل. الفتاة وهي ابنة 
املعج�زة الصينية االقتصادي�ة، تجيب بالنف�ي. ومخرجة 
الفيلم، تشاي جينغ، تقول إن ابنتها كأنها سجينة أسوار، 
فهي ال تس�مح لها بالخروج من املنزل مخافة أن تتنّش�ق 
مكونات ضارة. »ذات يوم رأيت ابنتي تقرع زجاج النافذة. 
ول�ن يط�ول األمر قبل أن تس�ألني: مل�اذا تبقين�ي هنا وال 
تس�محني يل بالخروج؟«. وي�درك الصيني�ون أكثر فأكثر، 
أن النم�و االقتصادي الباهر يف بالدهم باهظ الثمن. وتقّدر 
مجلة »النست« الطبية الربيطانية، أن عدد الوفيات املبكرة 
من آثار تلّوث الهواء يف الصني، بلغ 1.2 مليون وفاة مبكرة 
يف 2010، أي 40 يف املئة من مجمل هذه الوفيات يف العالم.
وال يقت�ر التل�وث عىل اله�واء. فالرتب�ة ملّوث�ة، ومياه 
األنه�ر مليئة بجيف الحيوانات النافق�ة، وعالم الحيوانات 

والنباتات ينحرس ويتبّدد. ووفق البنك الدويل يف 2009، تبلغ 
كلفة تلوث الهواء وما يس�ببه م�ن أمراض ووفيات مبكرة 
وخس�ارة يف الدخ�ل، 3.3 يف املئ�ة م�ن الناتج املح�ي. وإذا 
جاز القياس الحريف عىل هذه الدراس�ة، تبلغ نس�بة النمو 
»الفعي« هذا العام أقل من 4 يف املئة. والتلوث الهوائي ُيشّم 
ويرى، وله رائحة وشكل. وما عىل الصينيني الذين يبحثون 
عن ش�وائب نموذجه�م االقتص�ادي، غري أن يتنّش�قوها. 
والي�وم، ص�ارت مس�ألة التل�وث البيئ�ي ش�اغل الطبقة 
الوسطى الصينية. وإقبال الصينيني عىل فيلم تشاي كبري. 
ل عن اإلنرتنت مئات ماليني املرات ]يف  ففي أي�ام قليلة، ُحمِّ
7 آذار )م�ارس( الجاري، حظر الفيل�م يف املواقع الصينية 

وسحب منها[. ورأى شن جينينغ، وزير البيئة الصيني، أن 
ثمة أوجه ش�به كبرية بينه وبني كت�اب »الربيع الصامت« 
لصاحبته األمريكية راشيل كارسون الصادر يف 1962، الذي 
س�لّط الضوء عىل مضار الصناع�ة الكيماوية، وكان وراء 
نش�وء الحركة البيئية املع�ارصة يف الواليات املتحدة.وصار 
تناول مسألة تدهور األحوال البيئية يف الصني مقبوالً إذا لم 
يوّجه س�هام النقد اىل الحزب الشيوعي الحاكم. ويف مؤتمر 
الحزب يف الع�ام املنرم، أعلن رئيس ال�وزراء الصيني، يل 
كه ش�انغ، الحرب عىل التلّوث. فس�حب الدخان والضباب 
هي »تحذي�ر الطبيعة من... النمو األعم�ى املنفلت من أي 
عقال«.ولكن، هل يف وسع الصني الجمع بني تجّنب االنالق 

أكث�ر اىل هاوية بيئية وب�ني دوران عجلة النمو دوراناً يعتّد 
ب�ه؟ نظرياً، الجمع هذا ممك�ن، إذ إن الصني تنتج وحدات 
تلّوث أكرب من نظريته�ا يف الدول الثرية. وعىل الورق، تبدو 
املعايري البيئية معقولة. ولكن يف الواقع، ال قيود عىل تلويث 
البيئ�ة. ويف إم�كان الحكوم�ة معالجة هذه املش�كلة من 
طري�ق انتهاج سياس�ة متواضعة العزم، ال يزيد مس�توى 
عزمه�ا ع�ن نصف الع�زم أو القوة الت�ي ينتهجها الرئيس 
الصيني يش جينبينغ يف مكافحة الفس�اد. ومن الحس�نات 
املفرتض�ة يف االقتصاد املخطط، هو قدرة الدولة عىل خطو 
خط�وات عقالنية. وتس�تطيع بكني ف�رض رشاء املركبات 
الكهربائية، وإرساء معايري قاسية لتوفري الطاقة والسعي 
اىل خفض انبعاث�ات الكاربون من طريق الطاقة املتجددة. 
ولكن، كل من فروع الدولة الصينية ينساق وراء مصالحه 
الخاص�ة. وعىل نحو م�ا هي الحال يف اقتصاد الس�وق، إذا 
كان�ت كلف�ة التل�وث خفية، تب�ادر قلة قليلة فحس�ب اىل 

العدول عما درجت عليه.

ل�ن تس�فر االنتخاب�ات "اإلرسائيلي�ة" الت�ي تج�رى اليوم 
عن مفاجآت بالنس�بة للوس�ط واليس�ار . ألن كتلة اليمني 
واملتدينني س�تبقى االك�رب يف الكنيس�ت "اإلرسائيي" حتى 
ل�و حص�ل املعس�كر الصهيوني الذي يمثل يس�ار الوس�ط 
ع�ىل أكرب ع�دد من املقاع�د يلي�ه الليكود، وم�ن املرجح أن 
تكون القائمة العربية املش�رتكة القوة الثالثة يف الكنيس�ت 
. املعس�كر الصهيوني الذي يتوقع أن يحصل عىل 26 مقعداً 
لن يس�تطيع تش�كيل الحكومة "اإلرسائيلية" املقبلة إال إذا 
تحالف مع بعض أحزاب اليمني كحزب "كوالنو" الذي يعترب 
نفس�ه يمثل التيار القومي بدالً من الليكود وأسس�ه الوزير 
الليك�ودي الس�ابق موش�يه كحل�ون أو بقايا حزب ش�اس 
. ورغم أنه س�بق لح�زب كاديما بزعامة تس�يبي ليفني أن 
حصل عىل أعىل نسبة من املقاعد يف االنتخابات قبل املاضية 
إال أنه فش�ل يف تشكيل الحكومة وانتزعها نتنياهو منه، ويف 
االنتخاب�ات الحالية التي تجرى اليوم م�ن املمكن ان يتكرر 
املش�هد نفس�ه أي حصول يس�ار الوس�ط عىل أكرب نس�بة 
مقاعد، لكنه يفشل يف تشكيل حكومة ائتالفية فيتصدى لها 
نتنياهو ويش�كلها من فسيفس�اء أحزاب اليمني واملتدينني 
بوعود براقة لكل حزب تشمل املطالب األساسية وهي األموال 
لألح�زاب الديني�ة واالس�تيطان لألح�زاب القومي�ة الدينية 
ومنع قيام دولة فلس�طينية تح�ت أي ظرف إلرضاء اليمني 

كله . ل�م يعد رساً أن املجتمع الدويل خاص�ة أوروبا واإلدارة 
األمريكية يحبذ غياب نتنياهو عن الحكم يف "إرسائيل" ألنه 
ب�ات مصدر صداع الصدقاء "إرسائيل" بل إن اثنني من كبار 
مؤسيس الليكود هما مردخاي تسيبوري ودان مرييدور أعلنا 
أنهما لن يصوت�ا لليكود بزعامة نتنياهو ألن�ه يبيع الهواء، 
فه�و يحرجهم يومي�اً بسياس�اته وخطواته غ�ري املتوقعة 
وتراجعه عن تعهدات ووعود س�بق أن قطعها أمامهم حيث 
فقد ثق�ة كثري من الزعم�اء الغربي�ني و"اإلرسائيليني"، بل 
وأقح�م نفس�ه يف ل�ب السياس�ة األمريكية وص�ار يلعب يف 
ملعب الرئيس األمريكي أوباما وكأنه ينافس�ه عىل السلطة 
يف واش�نطن مدعوم�اً من الحزب الجمه�وري يف الكونغرس 
. وه�ذه السياس�ة الفجة حصدت النقمة ع�ىل "إرسائيل"، 
وأصاب�ت املعتدلني "اإلرسائيلي�ني" بالدهش�ة خاصة أنهم 
يحرص�ون ع�ىل العالق�ة م�ع الوالي�ات املتح�دة ويتهمون 
نتنياهو بأنه أساء إليها بذهابه إىل الكونغرس ليلقي خطاباً 
"فارغاً" لم يأت فيه بجديد وإنما ذهب الستعراض عضالته 

الجمهوري�ة أمام الناخب "اإلرسائيي" فق�ط . ومهما يكن 
فإن ال�رأي العام "اإلرسائيي" انقس�م بش�كل عمودي بني 
معسكرين أحدهما يؤيد نتنياهو واآلخر ضده وهي سابقة 
لم تح�دث من قبل حي�ث اصطف اإلعالم ب�ني مؤيد له مثل 
صحيف�ة "إرسائيل" الي�وم ومعاريف اللت�ني تولتا الرد عىل 
الهجم�ات ض�د نتنياهو فيم�ا تولت "يديع�وت أحرونوت" 
و"هآرتس" توجيه الرضبات اليومية يف التحليالت واملقاالت 
إىل نتنياهو املتهم بتدهور االوضاع السياس�ية واالقتصادية 

"اإلرسائيلية" . 
بالنس�بة للقائم�ة العربي�ة املش�رتكة الت�ي تمث�ل الصوت 
العرب�ي ألول مرة فان بعض التقديرات ترجح أنها س�تكون 
القوة الثالثة يف الكنيس�ت بعد املعس�كر الصهيوني بزعامة 
هريتسوغ وليفني والليكود بزعامة نتنياهو ومن املمكن أن 
تحص�ل عىل 13-14 مقعداً يف حالة ارتفاع نس�بة التصويت 
يف الوس�ط العربي، وكان الوسط العربي تميز خالل العقود 
املاضية بانخفاض نس�بة التصويت وتشتيت األصوات عىل 

قوائم عربية متنافسة أو قوائم يهودية يسارية وحتى دينية 
يهودية ال فائدة ترجى منها بالنس�بة له غري رشاء األصوات 
بوعود غالباً ال تنفذ . ويف الخمسينات والستينات كانت نسبة 
التصويت تصل إىل 90 يف املئة لكنها انخفضت سنة 2010 إىل 
81 يف املئ�ة ويف آخر انتخابات ش�ارك نصف الناخبني فقط، 
وتراهن القائمة املشرتكة عىل زيادة نسبة املشاركة العربية 
يف االنتخاب�ات إىل م�ا فوق الس�تني يف املئة ويف ه�ذه الحالة 
س�تضمن القائمة أن تحص�ل 13 مقعداً ع�ىل األقل خاصة 
أن برامجه�ا ترك�ز عىل حل قضاي�ا اإلس�كان واملخططات 
الهيكلي�ة والضائق�ة االقتصادية وليس األمور السياس�ية 
فقط . ألن األوضاع االقتصادية واملعيش�ية والسكن تضغط 
بق�وة عىل الجماهري العربية يف الجلي�ل واملثلث والنقب . لن 
تكون هناك مفاجآت كبرية . . بل إن استطالعات الرأي عادة 
تخفق يف التنبوؤ بنتائج االنتخابات "اإلرسائيلية" كما حدث 
يف انتخابات س�ابقة توقعت س�قوط الليكود، واملحصلة أن 
املعسكر الصهيوني، أي يسار الوسط، ال يملك حالً سياسياً 
س�حرياً وحتى ل�و امتلك فإنه لن يكون ق�ادراً عىل تنفيذه، 
فيم�ا اليم�ني لدي�ه القدرة ع�ىل التنفي�ذ لكن�ه ال يريد حالً 
لل�راع العربي "اإلرسائيي" ضمن ال�رشوط الدولية، بل ال 
يريد دولة فلسطينية أساساً، فاالنتخابات "اإلرسائيلية" لن 

تغري الواقع بل ربما تجمله فقط .

�ستيفن �سرتومبريج
أسواق »الكربون«

د�يفيد بيلينغ

حافظ �لربغوثي

التلّوث البيئي الصيني يفتك بمليون نسمة 

انتخابات بال مفاجآت

فوؤ�د ح�سون
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اعالن مرصف اربيل للتنمية واالستثامر
غلق االكتتاب لرشكة الوائل للتحويل املايل مسامهة خاصة

يعلن مرصف اربيل للتنمية واالستثمار عن غلق 
االكتتاب لرشكة الوائل للتحويل املايل مس�اهمة 
خاصة لكافة االس�هم لالكتت�اب العام من قبل 
الجمه�ور ومس�اهمي الرشكة اع�اله والبالغة 
)ثالثون مليار( س�هم يف 17 / 3 / 2015 نهاية 
الدوام الرسمي املطروحة خالل مدة ثالثون يوما 
علما بأن االكتتاب كان يف بداية الدوام الرس�مي 

ليوم 16 / 2 / 2015.

فقدان
فقد الوص�ل املرقم 41087 يف 
دكان  ع�ن   2010  /  5  /  30
158ب / 158 الدهان�ة بمبلغ 
ف�الح   / بأس�م   2400000
محمد حس�ن فمن يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار .

فقدان
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة من 
املديري�ة   / الكهرب�اء  وزارة 
العام�ة توزيع كهرب�اء بغداد 
حس�ن   / بأس�م  الرصاف�ة 
لعيبي عبيد فم�ن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .

اعالن
ق�دم املدع�ي عثم�ان محس�ن عطريي 
طلبا يروم فيه تبديل اس�مه من عثمان  
اىل عدن�ان  فم�ن لدي�ه اع�راض ع�ى 
الدع�وى مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
ينظ�ر بالدع�وى وفق اح�كام املادة 21 
من قانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 

1972 املعدل .
اللواء تحسن عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العام / وكالة

فقدان
فقد الوص�ل املرقم 14923 يف 
22 / 12 / 2011 مكت�ب 59 
علوة جميلة بمبلغ 5200000 
بأس�م / عادل جبار س�لمان 
فم�ن يعث�ر عليه تس�ليمه اىل 

جهة االصدار .

فقدان
فقد الوص�ل املرقم 37102 يف 
18 / 10 / 2009 مكت�ب 59 
علوة جميلة بمبلغ 4800000 
بأس�م / عادل جبار س�لمان 
فم�ن يعث�ر عليه تس�ليمه اىل 

جهة االصدار .

فقدان
فق�د الوص�ل املرق�م 16183 يف 16 / 
 960000 ق�دره  بمبل�غ   2012  /  5
تسعمائة وس�تون الف دينار الصادر 
من امانة بغداد – دائرة العقارات عن 
امانات مش�تل 4 / محلة 505 شارع 
فلس�طن بأس�م / س�امي جاس�م 
س�ابط فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار .

يقوم قس�م رعاية ذوي االحتياجات الخاصة 
يف النج�ف االرشف بمهامه امللقاة عى عاتقه 
بات�م وج�ه اذ يعم�ل ع�ى تنش�ئة الق�درات 
الذهني�ة لدى االطفال م�ن ذوي االحتياجات 
الخاصة وذلك بتعليمه�م االلعاب التي تنمي 
لعب�ة  مث�ل  الذهني�ة  وقدراته�م  مواهبه�م 
الش�طرنج وااللع�اب الت�ي م�ن ش�انها ان 
تنش�ط قدراتهم وممارس�تها بكفاءة عالية 
اذ يس�عى القائمون علىالقس�م بخلق اجواء 
تدريبي�ة علمية من ش�انها ان تجعل الطفل 
أكثر ادراكا ووعيا بمحيطه الخارجي وتكون 
بمس�توى الطموح الذي يلبي جميع القدرات 
واملس�تويات العلمية الكفيلة بتنشئة الذهن 

كليا .

رعاية ذوي االحتياجات الخاصة 
يف النجف االرشف واجب وطني

      إيد كروكس

بالنس�بة لصناعة النف�ط الصخري 
ف�ي الواليات المتحدة، المنافس�ة ضد 
المملك�ة العربي�ة الس�عودية وغيرها 
من البل�دان المنتج�ة للنفط منخفض 
التكالي�ف ف�ي الش�رق األوس�ط، هي 
كدخول حلبة المالكمة مع بطل الوزن 

الثقيل.
ف�ي اجتماعه�ا األخير في تش�رين 
ق�ررت  الماض�ي،  )نوفمب�ر(  الثان�ي 
منظم���ة أوبك عدم تخفيض اإلنتاج 
لدع�م س�عر الخ�ام، األم�ر ال�ذي جل 

األسعار تهبط في سقوط حر.
ش�ددت الس�عودية، أق�وى عض�و 
ف�ي المنظم�ة، عل�ى أن القص�د م�ن 
هذا ل�م يُكن ش�ن »حرب عل�ى النفط 
الصخري«. واس�تخدم عل�ي النعيمي، 
وزي�ر النف�ط الس�عودي، خطاب�اً في 
برلين هذا الشهر، للتأكيد على أن ليس 
دور دول الش�رق األوس�ط أن »تدع�م 

منتجي النفط عالي التكلفة«.
ف�ي  الصخ�ري  النف�ط  وش�ركات 
أمري�كا الش�مالية بي�ن تل�ك المنتجة 
للنف�ط عال�ي التكلف�ة، والدلي�ل على 
المعان�اة التي تمر به�ا نتيجة الهبوط 
ال�ذي يق�ارب 60 في المائة في س�عر 

النف�ط الخ�ام األمريكي من�ذ الصيف 
ف�ي  يتمث�ل  وه�و  يتزاي�د.  الماض�ي 
انخفاض األرباح، وتقليص الوظائف، 
واالستثمارات، وتوقف عمل المعدات. 
وأعلنت مجموعة صغيرة من شركات 
إنت�اج النف�ط الصخري إفالس�ها، في 

حين تعاني أخرى من ديون كبيرة.
وانخفض عدد منصات التنقيب عن 
النفط في الواليات المتحدة بنسبة 46 
في المائة من ذروته في تشرين األول 
)أكتوب�ر( الماض�ي، وهذا ب�دأ بالفعل 
يؤثر في اإلنتاج. وفي األسبوع الماضي 
توقعت إدارة معلومات الطاقة التابعة 
للحكومة األمريكية، إن ينخفض إنتاج 
النفط بش�كل طفي�ف الش�هر المقبل 
النف�ط  ف�ي منطقتي�ن م�ن مناط�ق 
الصخري الرئيسية الثالثة - باكين في 
والي�ة داكوت�ا الش�مالية وإيجل فورد 
ف�ي جنوب والية تكس�اس. وقالت إن 
اإلنت�اج ال يزال يرتف�ع فقط في حقل 
بيرمي�ان غربي تكس�اس. لك�ن حتى 
اآلن، اإلنتاج بش�كل ع�ام في الواليات 
المتحدة يبدو أنه في حالة جمود، بدالً 
م�ن أن ينه�ار. وإذا بقي س�عر النفط 
الخ�ام األمريكي في مس�تواه الحالي، 
البالغ نحو 45 دوالرا للبرميل، يبدو من 
المرجح أن اإلنتاج س�يبدأ باالنخفاض 

ف�ي وقت الح�ق من ه�ذا الع�ام. لكن 
االستش�ارية  ماكين�زي  وود  ش�ركة 
تتوقع أن ينمو اإلنتاج النفط هذا العام 
والع�ام المقب�ل، إذا ارتفعت األس�عار 
إل�ى نح�و 60 دوالرا للبرميل.وتعتم�د 
قدرة الصناعة على مواصلة 
النمو على مدى قدرتها على 
تخفيض تكاليفها. يقول آدم 
وكالة  رئي�س  سيمنس�كي، 
معلومات الطاقة: »لقد رأينا

w أن النف�ط الصخري ينجح 
بش�كل جي�د جداً عند س�عر 
اآلن  للبرمي�ل.  دوالر   100
س�نعرف ما إذا كان سينجح 
عند س�عر 50 ��� 75 دوالرا 

للبرميل«.
األرب�اح  بيان�ات  جول�ة 
األس�ابيع  ف�ي  والتوقع�ات 
األخيرة من شركات التنقيب 
الش�ركات   - واإلنت�اج 
إل�ى  الصغي�رة  المس�تقلة 
متوس�طة الحجم التي قادت 
 - الصخ�ري  النف�ط  ث�ورة 
أنها جميعها تقلص  أظهرت 
النش�اط بش�كل ح�اد، لكن 
ما من ش�ركة تتوقع تقلصا 

مماثال في اإلنتاج.
والنف�ط الصخ�ري يضع 
المش�غلين عل�ى مس�ار من 
باس�تمرار،  المتِعبة  الجهود 
النف�ط  م�ن  بكثي�ر  أكث�ر 
التقلي�دي، ألن التدف�ق م�ن 
كل بئر ينخفض بسرعة بعد 
أن تصل إل�ى مرحلة اإلنتاج. 

وتحت�اج الش�ركات لمواصل�ة الحفر، 
فق�ط إلبق�اء اإلنت�اج ثابتاً. م�ع ذلك 
الش�ركات األمريكية المس�تقلة ُتخبر 
مس�اهميها أنه�ا تس�تطيع الحف�اظ 
عل�ى اإلنت�اج مس�توياً تقريب�اً، حتى 
أثناء تش�غيل عدد أقل م�ن الحفارات. 
مثال، ش�ركة إي أو ج�ي للموارد تنوي 
تخفي�ض اإلنفاق الرأس�مالي بنس�بة 
40 في المائة ه�ذا العام، لكنها تتوقع 
انخفاض�اً يبلغ 3 ف�ي المائة فقط في 
اإلنتاج. وشركة هيس تخفض اإلنفاق 
بنسبة 14 في المائة، وفي الوقت نفسه 
تتوقع نمو اإلنتاج بنسبة تبلغ نحو 12 
في المائة.إن تحقيق النتائج المتوقعة 
من ِقب�ل منتجي النف�ط الصخري في 
الوالي�ات المتح�دة هذا العام س�ُيمّثل 
واح�داً م�ن أرف�ع مس�تويات اإلنتاج 
عل�ى اإلط�الق ف�ي أي صناعة.وهناك 
س�ابقة لمث�ل ه�ذا التحّس�ن الكبي�ر. 
فبعد عام 2008، انهارت أس�عار الغاز 
الطبيع�ي في الواليات المتحدة وتوقع 
بعض المحللين أن شركات إنتاج الغاز 

الصخري سوف ُيقضى عليها تماما.
وانخفض عدد منصات التنقيب عن 
الغاز من 606 في صيف عام 2008 إلى 
268 منص�ة فقط األس�بوع الماضي، 
ومع ذل�ك إنت�اج الغ�از ف�ي الواليات 

المتحدة يستمر في االرتفاع.
ع�الوة عل�ى ذل�ك، غالباً م�ا تكون 
الش�ركات نفس�ها الت�ي تعامل�ت مع 
انخفاض أس�عار الغاز هي التي تواجه 
اآلن الظاهرة نفسها في سوق النفط. 
وبالتال�ي عليها أن ُتظهر أنها يمكن أن 
تؤدي العم�ل البطولي نفس�ه مرتين. 

وتأتي تخفيضات التكاليف ومكاس�ب 
اإلنتاجية الت�ي يتوقعها منتجو النفط 
الصخري ف�ي ثالث فئ�ات. األولى، أن 
هناك مبالغ يمك�ن توفيرها من خالل 
الضغط عل�ى موردي مع�دات الحفر، 
وخدم�ات  الهيدروليك�ي،  والتكس�ير 
أخرى. وكانت الش�ركات تقول بشكل 
عام إنها تتوقع تخفيضات من 20 إلى 

30 في المائة هذا العام.
الثاني�ة، أن الش�ركات تس�تفيد من 
تركي�ز اإلنف�اق عل�ى أصوله�ا األكثر 
إنتاجي�ة. يق�ول ران�دال كول�وم، من 
شركة جينسكيب ألبحاث الطاقة: »إنك 
تتخلى ع�ن جميع مع�دات الحفر ذات 
األداء األس�وأ وطاقم الحفر ذي األداء 
األسوأ، وتنقل معدات الحفر التي لديك 

إلى المناطق األساسية الخاصة بك«.
الفئ�ة األخي�رة، أن هناك مكاس�ب 
تحس�ين  م�ن  المتاح�ة  اإلنتاجي�ة 
عل�ى  ق�ادرة  والش�ركات  األس�اليب. 
حف�ر المزيد من اآلبار مع عدد أقل من 
معدات الحفر، باس�تخدام أساليب مثل 
»الحف�ر المش�ترك«. وهذا من ش�أنه 
تقليل وق�ت التعط�ل بين اآلب�ار أثناء 
تفكيك معدات الحف�ر، ونقلها وإعادة 
تجميعه�ا من خالل الحف�ر عدة مرات 

في موقع واحد.
كذلك تظه�ر بيانات إدارة معلومات 
الطاقة تحس�ينات ف�ي اإلنتاجية، مع 
ارتفاع اإلنتاج لكل أداة حفر من اآلبار 
الجديدة في العام الماضي بنس�بة 24 
ف�ي المائة في حقل إيج�ل فورد، و29 
ف�ي المائة ف�ي حقل باكي�ن، و30 في 

المائة في حوض بيرميان.

في الصيف الماضي قدرت مجموعة 
متوس�ط  أن  لألبح�اث  إس  إت�ش  آي 
نقط�ة التعادل في س�عر النفط الالزم 
لمش�اريع النف�ط الصخ�ري ه�و 57 
دوالرا للبرمي�ل. وانخف�اض التكاليف 
يعني أن ذلك الرقم س�يكون أقل بشكل 
كبير هذا العام. وفي حال بدأت أس�عار 
النف�ط الخ�ام االرتف�اع م�رة أخرى، 
يعتقد كثير م�ن المحللين والتنفيذيين 
أن ش�ركات اإلنت�اج يمك�ن أن تك�ون 
قادرة على تكثيف النش�اط مرة أخرى 
واس�تئناف نم�و اإلنتاج حت�ى إذا كان 

سعر النفط أقل من 75 دوالرا.
وإح�دى الط�رق الت�ي يح�اول من 
الصخ�ري  النف�ط  منتج�و  خالله�ا 
تخفي�ض التكالي�ف، ه�ي تطوي�ر ما 
يس�مى »أنم�وذج التصني�ع« للحف�ر. 
وه�ذا ينط�وي على توحي�د التصاميم 
تك�ون  حت�ى  واألس�اليب  والمع�دات 
اآلب�ار تكوين�ات أق�ل التصاق�ا بن�وع 
معي�ن وأش�به أكث�ر بمنتج�ات تخرج 
من خ�ط تجمي�ع أحد المصان�ع. وتم 
حفر 37500 بئر في الواليات المتحدة 
الع�ام الماض�ي، لكن كثيرا م�ن مزايا 
ذلك النطاق الواس�ع لم يت�م تجميعها 
بعد. يقول دينيس كاسيدي، من شركة 
أليكس بارتن�رز االستش�ارية: »يغلب 
عل�ى الش�ركات أن ت������غي�ر رأيها 
كثيراً أثن�اء عملية الحف�ر«. ويضيف: 
»لذلك تحصل على سلس�لة توريد غير 
فعال�ة للغاي�ة، ألنها تمل�ك الكثير من 
المخ�زون والكثي�ر من ع�دم الفاعلية 
حتى تستطيع االس�تجابة في اللحظة 

األخيرة«.

النفط الصخري األمريكي يف حالة مجود

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بن�اء عى الدعوى املقام�ة من قبل املدعي )عالء عب�د كريم( الذي 
يطل�ب تس�جيل اللقب وجعله )الش�حماني ( فم�ن لديه اعراض 
مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة اقصاها س�بعة  ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام امل�ادة 14 من 

القانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
املقدم عامر هادي االمري

مدير شؤون احوال واسط

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بن�اء عى الدع�وى املقامة من قب�ل املدعي )تعب�ان خليفة عبيد( 
ال�ذي يطلب تبدي�ل اللقب من )غرب�اوي( اىل )العبودي( فمن لديه 
اع�راض مراجع�ة هذه املديرية خ�الل مدة اقصاه�ا عرشة  ايام 
وبعكسه سوف تنظر هذه 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

دائرة الكاتب العدل يف البياع 
العدد 9764

اعالن 
اىل السيد / عيل عبد الحميد حسن عنوانه / حي العامل م 809 ز 22 د 12 

بالن�ر لتع�ذر تبليغك وارتحالك اىل جهة مجهولة حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ ملركز رشطة حي العامل 
وتايي�د املجل�س املحيل لحي العامل وش�هادة الش�هود لذا تقرر تبليغ�ك بمضمون االن�ذار املرقم 8625 يف 

2015/3/8 الصادرمن دائرة كاتب عدل البياع بصحيفتن رسميتن .
جهة االنذار 

سبق يل واشريت منك السيارة املرقمة 126996 بغداد فحص مؤقت نوع مرسيدس صالون موديل 1991 
اللون اس�ود بموجب عقد البيع املربم معك يف 2010/6/14 وحيث انك لم تبادر اىل اكمال معاملة تس�جيل 

السيارة 
املذكورة لحد االن لذا انذرك بوجوب الحضور امام دائرة املرور العامة / شعبة تسجيل املركبات /يف رشكة 
الظالل / صباح يوم االحد املصادف 2015/3/15 ويف الساعة التاسعة صباحا وبخالف ذلك سوف احملك 
كاف�ة التبعات القانونية واضطر اىل مراجعة املحاكم املختصة لذلك االس�باب اعاله واحملك كافه االتعاب 

واملصاريف االخرى 
املنذر : عبد السادة عباس داخل 

احوال طلحه 326281 س 537 م ص 144 يف 2007/4/5 
العنوان بغداد م 852 ز 58 د 3 ب س 17842 م م ابو دشري 

الكاتب عدل يف البياع

محكمة بداءة السماوة
العدد/136/ب/2015
التاريخ / 2015/3/8

اعالن
اىل املدع�ى عليه/ بداح فاهم فيص�ل اقام املدعي )عدنان صكبان جبار( امام 
ه�ذه املحكمة الدع�وى املرقم�ة 136/ب/2015 والتي يطل�ب فيها دعوتك 
للمرافعة والحكم )له بتحويل ملكية الس�يارة بأس�م املدعي )عدنان صكبان 
جب�ار( وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب اش�عار مخت�ار منطق�ة الطوايل/ 
املعام�ل/ الرحاب املؤرخ يف )2015/2/25( لذا ق�ررت هذه املحكمة تبليغك 
اعالنا بواس�طة صحيفتن محليتن يوميتن بموعد املرافعة املوافق الس�اعة 
التاس�عة من صباح ي�وم 2015/3/19 وعن�د عدم حض�ورك باملوعد اعاله 

ستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفقا لالصول.
 القايض نايف هول الزيادي

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بن�اء عى الدع�وى املقامة من قبل املدعي )جب�ار عبد كريم( الذي 
يطل�ب تس�جيل اللقب وجعله )الش�حماني ( فم�ن لديه اعراض 
مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة اقصاها س�بعة  ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام امل�ادة 14 من 

القانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
املقدم عامر هادي االمري

مدير شؤون احوال واسط

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بناء عى الدعوى املقامة من قبل املدعي )س�ليم حسن جرب( الذي 
يطل�ب تبديل اللقب من )الربيعي( اىل )االمارة( فمن لديه اعراض 
مراجع�ة هذه املديرية خ�الل مدة اقصاها عرشة  ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام امل�ادة 21 من 

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

محكمة االحوال الشخصية يف بلد
العدد 94 / ش / 2015 

املدعي / صدام غازي حميد .
املدعى عليها / انتصار مزاحم صبحي .

اق�ام املدعي ص�دام غازي حميد دعواه امام ه�ذه املحكمة طالبا 
الحكم بتصديق الطالق الخارجي الذي اوقعه عليك بتاريخ 19 / 2 
/ 2015 وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتن محليتن 
بالحض�ور امام هذه املحكمة عى موع�د املرافعة بتاريخ 30 / 3 
/ 2015 ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا  
او ارس�ال معذرة رشعية س�وف تجرى املرافعة بحقك غيابيا وفق 

االصول .
القايض يعرب عيل جاسم

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة بداءة الصويرة
العدد: 71 / ب / 2014 

اعالن
تبيع هذه املحكمة باملزايدة العلنية العقار املرقم 30 / 31 م27 جبل املوصوف تفاصيله يف ادناه 
فعى الراغبن بالرشاء الحضور امام هذه املحكمة خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل 
للنرش بالصحف املحلية الس�اعة الثانية عرش ظهرا مس�تصحبن معهم التأمينات البالغة 10 % 

من القيمة املقدرة ويتحمل املشري الداللية والنرش.
القايض

املواصفات
• رقم العقار/ 3 / 31 م27 جبل

• مساحته: 39 دونم
• املشتمالت: ارض زراعية تقع عى نهر دجلة وشواطيء تفصل قسم منها سدود ترابية واالرض 
بدرجة خصوبة عالية جدا وهو مش�اع بن عدد من الرشاء ويحتوي عى اربعة دور سكنية وبها 

مساحة 10 دونم تقريبا مغروسة بأشجار النخيل والحمضيات
القيمة التقديرية: مليار وسبعمائة مليون دينار

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بن�اء عى الدعوى املقامة من قب�ل املدعي )محمد عبد كريم( الذي 
يطل�ب تس�جيل اللقب وجعله )الش�حماني ( فم�ن لديه اعراض 
مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة اقصاها س�بعة  ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام امل�ادة 14 من 

القانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
املقدم عامر هادي االمري

مدير شؤون احوال واسط

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بن�اء عى الدعوى املقامة من قبل املدعي )س�فيان جلوب ش�ياع( 
الذي يطلب تبديل االس�م املجرد من )س�فيان( اىل )صاحب( فمن 
لديه اعراض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة  ايام 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 21 

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ مديرية تنفيذ الكرادة

رقم االضبارة: 2013/2667
التاريخ : 2015/2/25
مذكرة االخبار بالتنفيذ

لالموال املنقولة
اىل املدين : محمدكريم سلمان 

عنوانه : االسكندرية القرية العرصية /حي الشهداء 
بالنظر لتعذر تبليغكم وحس�ب رشح القائم بالتبليغ وحس�ب كتاب مركزرشطة القرية 
العرصية بالع�دد 3516 يف 2015/2/23 وتاييد مختار القرية العرصية –حي الش�هداء 
ان�ه ليس لديك موطن دائم او مؤقت تق�رر تبليغكبصحيفتن محليتن اعتبارا من اليوم 

التايل للنرش 
ونخربك�م بان�ه تقرر حجز االموال املنقولة  املواد املحجوزة لك واالبراج وحس�ب محر 

الحجز املؤرخ يف 2015/1/27 
لق�اء طلب الدائن نورة عبد حم�ودي  البالغ 10/000/000 ع�رشة مالين دينار فيجب 
عليك�م اداء املبل�غ املذكور خالل م�دة ثالثة ايام م�ن اليوم التايل لتاري�خ تبليغكم بهذه 
االخبار واال فان االموال املحجوزة بموجب هذا القرار ستباع وفقا للقانون وذلك استنادا 

للمادة )69( من قانون التنفيذ .
املنفذ العدل

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الرصافة االوىل
الرقم : 3479

التاريخ : 2015/3/9
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اء عى الطل�ب املقدم إىل هذه الدائرة بتاريخ 2015/3/9, لتس�جيل العقار 7/1 م15 
بزايز .باس�م ورثة توفيق يوسف السويدي, مجدداً باعتباره حائزاً له بصفة املالك للمدة 
القانونية, ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيداً للتس�جيل وفق أحكام قانون التسجيل 
العقاري رقم )43( لسنة 1971 قررنا إعالن هذا الطلب, فعى كل من يدعي بوجود عالقة 
أو حق�وق معينة ع�ى هذا العقار تقدي�م عائدية من بيانات إىل ه�ذه الدائرة خالل مدة 
ثالث�ن يوماً اعتب�اراً من اليوم التايل لن�رش هذا اإلعالن وكذلك الحض�ور يف موقع العقار 
يف الس�اعة العارشة صباحاً من اليوم التايل النتهاء مدة هذا اإلعالن وذلك إلثبات حقوقه 

موقعياً يف الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
حنان سعدي داود / مدير دائرة التسجيل العقاري يف الرصافة/1

ادارة مرصف اربيل للتنمية واالستثامر فرع الرئييس
ادارة مرصف اربيل للتنمية واالستثامر فرع اربيل



       المستقبل العراقي/جمانة مصطفى 
  

   اضحك. ال تضع ش�روطا للضحكة. فاألطباء يص�رون على أننا “ال نضحك ألننا 
س�عداء، بل نس�عد ألننا نضحك”. وكما قال إيليا أبو ماضي منذ زمن “كن 
جميال ترى الوجود جميال”، يقول علم النفس وأطباء القلب: “كن ضحوكا 
ت�رى الوجود ضح�وكا”.   ينص�ح الممثل الكومي�دي الجميع بالضحك. 
يقول: “التوت�ر أكبر قاتل على الكرة األرضي�ة، والضحك هو دفاعنا 

األول، ففضال عن إس�هامه في حل 
والعالق�ات  النفس�ية  المش�اكل 
اإلنس�انية، فهو يساعد كذلك حل 
مشاكل الضغط والقلب واألمعاء 

والدورة الدموية”.
 وعطفا عل�ى ذات الفكرة، فقد 
توصل فري�ق طبي ف�ي مدينة 
بوس�طن األميركية في دراسة 
نش�رت حديثا إلى فوائد جديدة 
للضحك، وقام الباحثون بتصوير 
جلس�ات ع�الج لعش�رة أطباء مع 
مرضاه�م الذي�ن كان�وا يعان�ون من 
أعراض القلق السلوكي، وذلك بوجود حوالي 
145 مش�هدا مضحكا خالل جلسات العالج، 
وقام المرضى بالضحك ضعف عدد المرات 
التي ضح�ك فيه�ا المعالج�ون وفي هذه 
المرات التي ضحك فيها األطباء أش�ارت 

النتائج إلى أن المرضى شعروا بأن األطباء يقدرون مشاعرهم بطريقة 
أفضل األمر الذي انعكس إيجابا على نتائج وسرعة العالج.

    ه�ذا ويوض�ح األطباء والمعالجون النفس�يون أنن�ا ال نضحك ألننا 
سعداء بل نسعد ألننا نضحك، فالضحك يساعدنا على نسيان مشاكلنا 

ولو قليالً منها أو على وضعها جانباً أو حتى تأجيلها.
وأثبتت الدراس�ات الحديثة أن للضحك فوائد طبية مرافقة لما نش�عر 
به من الراحة النفس�ية، فهناك عددا م�ن الفوائد المعروفة واألخرى 
غي�ر المعروفة، أما تلك التي أجمعت عليها الدراس�ات المختلفة فهي 
أن الضح�ك لعدة مرات ف�ي اليوم ينعش القلب ويبقي�ه بصحة جيدة 
ويقل�ل من اإلصابة بتجلط الدم، كما أن اإلكثار من الضحك يؤدي إلى 
الش�عور بالحرية والراحة النفس�ية واالنطالق.أم�ا محاولة الضحك 
بص�وت، أعلى أي “القهقه�ة”، فتؤدي إلى فوائد مضاعفة، كتحس�ن 
عمل نظام المناعة في الجس�م، وتخفيض نس�بة الكوليسترول، كما 

يس�اعد في التخفيف من حدة األلم ويس�اعد في تحسين المزاج بشكل عام.وقام 
األطب�اء بقياس المرضى الضاحكين عقب االنتهاء من الضحك، فلوحظ انخفاض 
ضغط الدم وتحس�ن سرعة نبضات القلب بشكل ملموس، باإلضافة إلى التخفيف 
م�ن توت�ر العضالت.إال أن�ه ومن الطراف�ة أن األطباء في بعض ال�دول األوروبية 
والوالي�ات المتحدة بدأوا مؤخ�راً في إدخال الضحكات واالبتس�امات على الئحة 
وصفاته�م الطبية التي ال تصرف من الصيدليات، بل بتنظيم روتين حياة المريض 
مع االبتعاد عن الضغوطات النفس�ية والجس�دية قدر المس�تطاع، باإلضافة إلى 
الترفي�ه عن النف�س.   وهو ما يؤكده الحاج عيس�ى 
عب�د الهادي )79عاما( بأن الضحك يكون أس�هل في 
الطفول�ة والش�يخوخة، يقول: “حي�ن تكون طفال 
تأتي الضحكة طبيعية ألن الطفل متفاجئ بكل شيء 
ف�ي الحياة، أما حين يصل اإلنس�ان إل�ى مثل عمري 
ف�ال يبق�ى ل�ه إال أن يضحك عل�ى الناس م�ن حوله 
وأنهم يأخذون الحي�اة بجدية كبيرة”.ويتابع حديثه 
مستذكرا األحداث السعيدة والحزينة على حد سواء، 
يق�ول: “رأينا كثيرا ف�ي حياتن�ا. كان هناك حروب 
وموت ومصائب، كما رأينا أشياء جميلة أيضا، وبعد 
هذه السنوات أقول لكل واحد إن الهم والحزن ال يأتي 
إال بالم�رض وأن الضحكة تطي�ل العمر، والكبير في 
العم�ر تحديدا يج�ب أن يضحك، وإال قه�ره المرض 
والكبر. أنا ش�خصيا أتجاهل مرضي وأدّخن وأسهر 
م�ع عائلت�ي وأحف�ادي، وس�عيد جدا في س�نواتي 
األخيرة”.حدي�ث الحاج عيس�ى وبرغم بس�اطته إال 
أنها عصارة سنوات طويلة من الخبرة، وهو بشهادة 
أوالده وأحفاده أكثرهم ضحكا وإلقاء للنكات، وليس 
مستغربا أن يشير مؤلف كتاب “الشفاء بالضحك ” الطبيب ريمون مودي إلى ذات 
النقطة التي أثارها بل وأكدها الحاج عيسى، فمن خالل مشاهداته رأى عددا كبيرا 
من المرضى ش�فوا م�ن أمراضهم ألنهم عرف�وا كيف يجابهون آالمهم بنفس�ية 
س�اخرة مازحة ،  يقول: “أخذت أس�أل نفس�ي عن مفعول هذا الضحك الش�افي، 
واكتش�فت بعد عدد من الدراسات أن الضحك مفيد للصحة فهو ال يضفي السعادة 
على حياتنا فحسب بل على جسمنا ومعنوياتنا”، كما توصل إلى نتيجة أن دقيقة 
واحدة من الضحك تعادل 45 دقيقة من االسترخاء.األطفال أكثر ضحكا من الكبار 
ألنهم ال يضعون ش�روطا حازمة للضحكة، هذا وما تعتق�ده اختصاصية التربية 
ومعلم�ة األطفال في الروضة جوان خلف، تقول: “نحن ال نضحك إال لس�بب على 
عكس األطفال فهم يضحكون ما دام ليس هناك س�ببا يدعوهم للبكاء أو الغضب، 
هذه العقلية تحديدا هي الس�بب في سعادة األطفال الدائمة، اللعب والضحك ليسا 
أم�را ثانويا أو مقترن�ا بأوقات الفراغ بل ه�ي حاجات أساس�ية ويومية، وعلينا 

جميعا أن نتعلم من األطفال فنضحك ونلعب”.

       هيف���اء احم���د 
 “األم قل�ب ينب�ض بالح�ب ف�كل ي�وم هو 
عيده�ا” كلم�ات عذب�ة ورقيق�ة يحمله�ا 
األبناء إلى أمهاتهم في عيدها، حيث يحتفل 
العالم بها تقديرا لجهودها في بناء األس�رة 
والحف�اظ عليه�ا. ووف�اء لعطائهاال�ذي ال 

ينضب. فهي القلب الذي يفيض حبا وحنانا 
وعطف�ا. ف�ي عيده�ا وكل يوم ه�و عيدها 

تحية حب وإجالل.
واللقاء الضوء على هذا الحدث او المناسبة 
كان�ت لن�ا جول�ة ووقف�ة م�ع العدي�د من 
الش�رائح االجتماعية  لبيان  قيمة هذا العيد 

ومدلوالته وماذا يحمل 
أمي يا مالكي

الس�يدة  مريم جميل قالت بالمناسبة :أحن 
ال�ى خبز أم�ي وقهوة أمي. آه ك�م احن الى 
جس�دها االمومي الرائع. فقدت�ه بموافقة 
مني عندما قبل�ت بالغربة، لم يعوض حبها 

اح�د، كان�ت تق�ول ل�ي عندم�ا تنجبين لن 
تفك�ري في بعد ذلك..وها أنا االن عندي من 
االطف�ال اثنان)ادامه�ن الله ل�ي( ولكن لم 

يتغير شيء سوى ان حبها زاد في قلبي.
واضاف�ت :آه ي�ا أم�ي كم أذكرك..تس�كنين 
خيالي وقلبي وتفكيري، اش�عر بعذاب يرى 

بأنني افقد اجمل الذكريات بسبب بعدي عن 
امي الرائعة.

أدعو في صالتي دوم�ا وأتضرع الى خالقي 
يوميا بأن يعيدني الى بغداد العز والى حضن 
امي مرفوعة ال�رأس مجب�ورة الخاطر.. يا 
من هي امهاتم بجانبه�م واليدركون معنى 
شرب شاي الصباح معها والتصبح بوجهها 

المالئكي
نبع الحنان

وقال�ت روان احم�د بالمناس�بة :”إن حبن�ا 
ألمهاتن�ا ال يقدر بيوم نش�عرها به بقيمتها 
وقدره�ا في قلوبنا. فهي هب�ة من الرحمن 

ورمز اإليمان.
وتق�ول جمانه محم�ود :عيد االم مناس�بة 
جميلة وال اع�رف ماذا اقدم لها هدية وأنا ال 

اتصور حياتي من غيرها.
 فيم�ا ت�رى رند جب�ر: االم دائماً ف�ي القلب 
ف�ي كل يوم وفي كل س�اعة وفي كل دقيقة 
فه�ي رمز العطاء والتضحي�ة ومهما قلنا ال 

نكافئها حقها.
وي�رى مهن�د مهدي: ان�ه ل�وال االم لما كان 
للحي�اة معنى ول�وال حنانها لكان�ت الحياة 
قاس�ية ولوال س�هرها لما كان هناك س�مر 
الليال�ي، ول�وال االم وعطره�ا لم�ا كنا االن 
نتمتع بش�ذى الحياة ورونقه�ا .االم ان قلنا 
انها مدرس�ة نكذب النها مجموعة جامعات 
كبرى تعلمنا الحب والحنان والعطف والرأفة 
انها االمومة والحن�ان والحبيبة أمي رحمك 
الله ورحم الله كل ام وأعان الله كل ام ثكلى 
فقدت عمي�د بيتها او ربيع عمرها أعان الله 
امهاتنا على تحمل الش�دائد. وكل عام ويوم 

وساعة وأمهاتنا بألف خير.
األم عيد

الطالب الجامعي عبدالله غازي قال: احبائي 
ليس هناك شيء اسمه عيد االم الن االم هي 
العي�د بعينه وكل يوم ارى فيه امي بخير هو 
عن�دي عيد. وكل لحظه تق�ول لي فيها امي 
كلم�ات الرضى ه�ي عيد كي�ف ال ودخولي 
ف�ي رضا الرحمن س�بحانه وتعالى مرهون 
برضاها. أتمنى لكم رض�اء الوالدين والكف 
ع�ن االحتفال بهذا الي�وم وان تكون ايامكم 

كلها اعياد برضاء والديكم عليكم.
يش�اركه ال�راي زميل�ه خالد طال�ب: برأيي 
خراف�ات ان نقول مثال ان اليوم عيد االم الن 

كل االيام هي عيد ام.
واليخال�ف حس�ام العبي�دي راي اصدقائه : 
بالنسبة لي كل يوم هو يو لألم و”الله يخلي 

للكل امهاتهم ويصبر اللي فقدوها يارب”.

عيد األم
ام�ا س�هام جعفرفتق�ول ع�ن عي�د االم :ال 
تنتظر أن يحبك كل الناس.. وال تتوقع أن تقع 
محبت�ك ف�ي قلوبهم جميعاً لكنك تس�تطيع 
- ل�و أردت - أن تح�ب كل الناس, تس�تطيع 
أن تجاه�د داخلك مش�اعر الغيرة والحس�د 
والحقد, وتقدر على إغ�الق أبواب الكراهية 
العمياء المقبلة من تفاصيل صغيرة سوداء 
بينك وبين اآلخرين. ال تس�لم روحك للعتمة, 
وال تجع�ل قلبك بيتاً لألحقاد والضغائن, وال 
تش�غل عقل�ك بتدبي�ر المؤام�رات من خلف 
الظهور, ك�ن الئقاً بإنس�انيتك, ك�ن جديراً 
بالحياة ف�ي أبهى صورها, ك�ن طيباً طيبة 
األرض والش�جر والم�اء, ابتس�م بعيداً عن 
مكائ�د م�ن يصط�ادون ف�ي الم�اء العكر.. 
ولم�اذا تقف على محطات األس�ى والبكاء؟ 
لم�اذا تن�دب حظ�ك؟ لم�اذا تظ�ن أن الحب 
كوك�ب آخر لن تص�ل إليه؟ ابدأ بنفس�ك, ال 
تس�قط ف�ي بئر ماؤه�ا راك�د, ازرع داخلك 
المحبة للناس, التمس لهم األعذار, وتجاوز 
ع�ن أخطائهم, وافرح بجمي�ل أفعالهم, قل: 
أحبك�م ي�ا ه�ؤالء .. يا أولئ�ك .. ي�ا كل من 
يعب�رون الذاكرة .. والنظر .. ويش�اركونني 
هواء الغرف .. والش�وارع .. يا بشراً طيبين 
حت�ى حي�ن يس�يئون الق�ول والفع�ل. ابدأ 
بنفس�ك, ال تؤجل التصري�ح بالمحبة, ضع 
قبلة وفاء وعرفان على يدي أبيك وأمك, قدم 
وردة ناعم�ة للحبيبة والزوجة, علم أطفالك 
الح�ب, وحين تش�رق ش�مس صب�اح جديد 

خلف نافذتك.
الجنة تحت أقدام األمهات

 وتعتق�د منيرة زي�دان” ربة بي�ت “:انه من 
الضروري اال نحدد يوما واحدا لألم ألن األم 
ايام الس�نة بأكملها وهل هذا يعني أن أتذكر 
أم�ي في ي�وم واحد وأنس�اها باق�ي االيام 
وانا ش�خصيا ال أفي حق ام�ي بهدية رمزية 
أهديه�ا له�ا في ي�وم وأنس�اها ف�ي الكثير 
من المناس�بات واالعياد، واعتبر هدية أمي 
الوحي�دة هي طاعتي لها وفع�ل ما يرضيها 

ألن الله ورسوله الكريم أوصانا باألم.
ولكن مثل ه�ذا اليوم لربما يفس�ح المجال 
أم�ام االوالد بالتق�رب إل�ى األمه�ات أكث�ر 
وخصوص�اً ب�أن الكثي�ر منا قد أهم�ل بأمه 
وفضل مالجئ العجزة عن صدر أمه الحنون 
فه�ذه دعوة مني لكل ابن ف�ي هذه الدنيا أن 
يب�ر بأم�ه ويطيعها ليكس�ب رضاها ورضا 
الله وأخي�راً اجمل هدية أهديها ألمي الدعاء 

لها بالرحمة وان يسكنها فسيح جنانه.
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كن ضحوكًا ترى الوجود ضحوكًا

تقدير األم جيب أال يقترص عىل يوم واحد

          المس���تقبل العراقي/متابعة

اش�تكت ش�ركة تعلي�ب كربالء، الس�بت، من توق�ف أغلب 
الدع�م الحكوم�ي، و”طوف�ان  مصانعه�ا بس�بب غي�اب 

االستيراد”، ما جعلها “عديمة الجدوى”.
وفي حي�ن طالبت نقابة عم�ال الزراعة والم�واد الغذائية، 
بدع�م القطاعين الصناعي والزراعي وفرض الضرائب على 
المنتجات الغذائية المستوردة،  دعا مستشار لوضع “رؤى 

إستراتيجية” للتنمية المستدامة.
وق�ال المدي�ر الفني للش�ركة، ضياء جواد هاش�م، لوكالة 
)المدى برس(، إن “مصانع تعليب كربالء تأسست في عام 
1962 وأصبح�ت في مطلع ثمانيني�ات القرن الماضي، من 
أبرز المصانع العراقية حيث تنتج آالف األطنان س�نوياً من 
المنتج�ات الغذائي�ة المعلبة بجودة عالية”، مش�يراً إلى أن  
“الحص�ار االقتصادي وتردي الواقع الزراعي ما بعد س�نة 
1991 أثر س�لباً عل�ى المصانع برغم تمكنه�ا من الحفاظ 

على نشاطها بفضل الدعم الحكومي البسيط لها”.
وأض�اف هاش�م، أن “أغلب مصانع ش�ركة تعلي�ب كربالء 
توقف�ت بعد س�نة 2003 واقتصرت صناعته�ا على الدبس 
والخل فقط، بس�بب عدم وجود الدع�م الحكومي للصناعة 
وتردي الزراعة التي تعد مصدرا أساساً لمنتجات التعليب”، 

ع�اداً أن “صناع�ة التعليب أصبحت غي�ر مجدية في الوقت 
الحالي ألنها تعتمد على محاصيل زراعية مس�توردة فضال 
عن منافس�ة المنتج األجنبي األقل سعرا منها في األسواق 

المحلية”.
وانتقد مدير مصانع تعلي�ب كربالء، “افتقار التخطيط في 
القطاعي�ن الصناعي والزراعي، واالعتم�اد على المبادرات 
الحكومية التي ال تحل المش�اكل االس�تراتيجية، وال تحقق 
أي تغيي�ر في هذين القطاعين”، مطالباً الحكومة بضرورة 
“دعم المصانع المحلية والتخطيط للسيطرة على االستيراد 

وتقنينه وحل مشاكل التسويق الداخلي”.
من جانبه، قال رئيس نقابة عمال الزراعة والمواد الغذائية 
في كربالء، حيدر رضا، إن “نش�اط مصانع ش�ركة تعليب 
كربالء قبل س�نة 2003 كان أكثر بكثير مما هو عليه اآلن، 
حيث كانت ُتشغل نحو ألف عامل بثالث وجبات خالل اليوم 
الواح�د”، مبيناً أن “عدد العاملين في مصانع تعليب كربالء 

ال يتجاوز ال�90 شخصاً”.
وانتقد رضا، “إهمال الحكومة للصناعة والزراعة بعد سنة 
2003 وحرم�ان آالف األيدي العاملة من عملها”، متس�ائالً 
“لماذا لم ُتخطط الحكومة لدعم المصانع المحلية وفضلت 
االتكال على االس�تيراد في المج�االت كافة، اال اذا كان ذلك 

مقصوداً”.

وطالب رئي�س نقابة عم�ال الزراعة والم�واد الغذائية في 
كرب�الء، الحكوم�ة ب�”دعم القط�اع الصناع�ي والزراعي 
وإيقاف االس�تيراد وإعادة العمل بالضرائب على المنتجات 

الغذائية المستوردة دعما لإلنتاج المحلي”.
إل�ى ذلك ق�ال المستش�ار الصناع�ي، جمال الهاش�مي، إن 
“االقتص�اد العراق�ي يواج�ه الي�وم انهي�اراً كامالً بس�بب 
االعتماد عل�ى النفط مصدرا وحيدا لتموي�ل البالد وإهمال 
الصناعة والزراعة بعد سنة 2003”، مبيناً أن “فتح الحدود 
وفوضى االستيراد دون ضوابط، سبب الكثير من المشاكل 

وأدى إلى اضطراب اقتصاد البالد وتشويهه”.
وانتقد الهاش�مي، “عدم وج�ود إدارة اقتصادية وصناعية 
في العراق وعجز الدولة عن إدارة هذا القطاع والتوجه نحو 
النفط فقط”، داعياً إلى “تنظيم وإصالح التجارة الخارجية 
والصناع�ة الداخلية للبالد وتصنيف المس�توردين وتحديد 

السلع ومنشئها ومبلغها”.
وش�دد المستش�ار الصناعي، عل�ى ض�رورة “وضع رؤى 
اس�تراتيجية للتنمية المس�تدامة ودعم الزراعة والصناعة 
الداخلي�ة وتقدي�م الضمانات للمصان�ع والمعامل العراقية 
بمختل�ف تخصصاته�ا وحماية منتجاتها”، ع�اداً أن “عدم 
وج�ود جهة تداف�ع عن الصناع�ة المحلية وخل�و مجالس 
المحافظ�ات من لجان تختص بالصناعة وتنميتها من أبرز 

أسباب انهيار القطاع الصناعي واالقتصادي العراقي”.
يذكر ان مصنع تعليب كربالء قد تأس�س في تموز من عام 
1962 وكان حينه�ا مصنع�اً صغي�راً بدأ بتصني�ع وتعليب 
معجون الطماط�م وبعض المربيات الغذائي�ة، وكان تابعاً 
للش�ركة العام�ة للتعلي�ب الحكومي�ة، وتط�ور فيم�ا بعد 
لُيصب�ح عب�ارة عن مجموع�ة مصانع وله ف�روع في عدد 
م�ن المحافظات العراقية وُيّصنع ع�دداً مختلفاً من المواد 
الغذائي�ة المعلب�ة، واش�تهرت منتجات تعلي�ب كربالء في 

الثمانيني�ات وأصبح�ت تس�وق بكيم�ات كبيرة لألس�واق 
المحلي�ة لكث�رة الطلب عليها من قب�ل المواطنين لجودتها 

العالية.
 وم�ن ثم باعت الدولة تلك المصانع في عام 1989 لعدد من 
المس�تثمرين في القطاع الخاص مع كوادرها العاملة فيها 
ومن ضمنه�ا نحو 2500 عامل كان�وا يعملون في مصانع 
كربالء، وتغير اس�مها من مصانع تعليب كربالء الى شركة 

تعليب كربالء.

غياب الدعم وطوفان اال�سترياد
رشكة تعليب كربالء تشكو توقف اغلب معاملها



نجم�ة ش�غلت بجماله�ا وموهبته�ا وتفانيها 
الش�ديد في عملها واهتمامها ب�كل تفاصيله، 
جمهوره�ا من الكبار والصغ�ار... إنها الفنانة 
هي�ا عبدالس�ام، أح�دث عروس في الوس�ط 
الفن�ي، إذ عق�دت قرانه�ا أخي�راً عل�ى الممثل 
فؤاد علي لتنتهي قص�ة الحب بينهما في عش 

الزوجية.
ه�ي المخرجة األول�ى في الخلي�ج حالياً على 
مستوى الدراما التلفزيونية، وقد حققت نجاحاً 
باهراً من�ذ تجربتها األولى ف�ي »للحب كلمة« 
ال�ذي تصّدر قائمة االس�تفتاءات والمش�اهدة 
في الموس�م الدرامي الماضي. هيا كشفت عن 
أعماله�ا ونش�اطاتها في الموس�م المقبل في 

هذا الحوار:
• هل تش�عرين بأنك وصلت إل�ى مرحلة الملل 

الفني أحياناً؟
نع�م، ففي بعض األحيان أصل إلى هذه الحالة، 
وأحياناً أخرى أبحث عن األفضل حتى ال أش�عر 
بالمل�ل، خاصة انه في كل س�نة هن�اك توجه 
عام نح�و أعمال معين�ة، وحت�ى األدوار باتت 
تحصرن�ي ف�ي دائرة واح�دة. كم�ا أن األدوار 
الرئيس�ة ف�ي الدراما القلي�ل منه�ا ُيبنى على 

أساس األدوار المركبة.
ولهذا أختار أفضل الموجود، ألن من المستحيل 
أن أتوق�ف وأالزم البيت، فا بد من أن تس�تمر 
دورة الحي�اة وأق�دم أعماالً جديدة. ولألس�ف 
يعتق�د البعض أن إثبات الوجود عملية س�هلة، 
فالف�رص ال تكون متاحة دائماً كي نقدم أدوار 

بطولة مختلفة.
•كونك نجمة والجمهور بات ينتظرك في أدوار 

البطولة... هل هذا ما يصّعب عملية االختيار؟
ف�ي كثير من األحي�ان، أقف في دائ�رة الحيرة 
عندما يعرض علّي عمل وأش�عر أن الشخصية 
تحمل لمحات تتشابه مع شخصية قدمتها من 
قبل، وهنا يأتي دور الفنان في ابتكار تفاصيل 
داخلي�ة وخارجي�ة للش�خصية مختلف�ة عما 

قدمه سابقاً.
• أن�ِت مطلوبة من المنتجين، لماذا ال تفرضين 

طرح قضايا مغايرة تهّم مجتمعك؟
ه�ذا ه�و التوّجه الذي أس�عى اليه ف�ي الفترة 
المقبل�ة، خاص�ة بعدم�ا أصبحت ق�ادرة على 
مناقش�ة الجهات اإلنتاجية بق�وة في األعمال 
الت�ي أري�د تقديمه�ا، وتمّكنت من ه�ذا بعدما 
حّقق�ت مكان�ة باتت ل�ي على أساس�ها كلمة 
ورأي يؤخ�ذ بهم�ا ابتداء من ه�ذا العام وبدأت 
أُحضر أعماالً تحمل قضايا مغايرة لنبّين وجهة 
نظر الرج�ل والمرأة في العم�ل ونحاول إيجاد 

حلول بينهما.
• كيف س�تحققين مش�روعك 

الفني على أرض الواقع 
أزم�ة  ظ�ل  ف�ي 

الكتابة؟

هن�اك مجموعة م�ن الكّتاب الرجال والنس�اء 
ومس�تعدة أن افت�ح له�م الب�اب حت�ى ولو لم 
يعمل�وا مع�ي، ألن حتى ل�و لم أتع�اون معهم 
اليوم ستأتي فرصة نعمل سوياً في المستقبل، 
وعل�ى األق�ل ف�ي ه�ذه المرحلة س�أحاول أن 

أتبناهم فنياً.
- تش�اركين ف�ي مسلس�ل »النور«، فم�ا الذي 

جذبك إلى العمل؟
يتح�دث  رومانس�ي  اجتماع�ي  المسلس�ل 
ع�ن قضاي�ا اجتماعي�ة نعيش�ها ف�ي حياتن�ا 

اإلنسانية.
•  إن كنت تبحثين بعيداً من التقليدية 
ف�ي الكتابة، فلم�اذا ترجعين اليه�ا مجدداً في 

مسلسل »النور«؟
ألنن�ي أحاول »أن امس�ك العصا م�ن النصف«، 
فالقصة تدور حول فتاة موجودة في مجتمعنا 
والقضي�ة س�تكون مثي�رة والفت�ة لانتب�اه، 
والجمهور يعش�ق هذا اللون الدرامي، وال أرى 
أن هن�اك تناقض�اً أو خط�أ في ذلك، 
خاصة إذا كن�ت أحاول إرضاء 
أكبر ش�ريحة ممكنة من 

المشاهدين.
أقدم�ت  •بعدم�ا 
تجرب�ة  عل�ى 

اإلخراج، هل العمل مع المخرجين بات أس�هل 
أم أصعب؟

قب�ل أن أبدأ تصوي�ر العمل يجمعن�ي أكثر من 
ح�وار م�ع المخ�رج لنتناق�ش ف�ي تفاصي�ل 
الشخصية التي سأقّدمها. لكن في نهاية األمر، 

رأي المخرج هو الذي ُيطّبق.
عينه�ا  »ف�ي  الجدي�د  مسلس�لك    •
أغنية« هو العمل الكبير الذي تضعين فيه ثقلك 

وتعتبرين غيره للربح المادي فقط؟
ه�ذا م�ا يعتق�ده البعض، لك�ن حقيق�ة األمر 
ليست كذلك. فحين أش�ارك في عمل ما، يكون 
النص من اختياري والدور ال بد من أن يعجبني 
والعم�ل بمس�توى معي�ن، وه�ذه االعتبارات 
أساس�ية، س�واء كن�ت أتح�دث ع�ن عمل من 
إخراج�ي أو أُمّثل في�ه فقط.أما »الفلوس فهي 
جاي�ه جاي�ه«، ولن أنك�ر أنه في ح�ال عرض 
عل�ّي عم�ل بمبلغ م�ادي كبير، لن أعي�د النظر 
والتفكي�ر فيه مج�دداً، لكن ق�راري حينها لن 
يك�ون خاضع�اً العتب�ارات مادية فق�ط، وإال 
لكن�ت قبل�ت بع�روض اإلعان�ات والدعايات 
وأعمال أخ�رى س�هلة ال تتطلب جه�داً وفيها 
فلوس أيضاً، فأنا ال استطيع أن أقدم عماً دون 

المستوى المطلوب.
• بدأت بالمراحل التنفيذية من مسلس�لك »في 

عينها أغنية«؟
جمعتن�ا مجموعة م�ن الحوارات م�ع الكاتب 
محم�د حس�ن أحمد وتناقش�نا في المسلس�ل 
وحت�ى ف�ي اختي�ار الممثلي�ن. فقناعت�ي أن 
الحوار م�ع الكاتب قبل اختيار األس�ماء مهم، 
لكن الكلمة النهائية للمخرج، فهو س�يد العمل 
وهذا عرف يعلمه كل المنتس�بين إلى الوس�ط 

الفني.
ومن حس�ن الحظ أن الكاتب شخص متواضع 
ويتقبل النق�اش وكانت لديه أف�كار ورأي في 
بعض األس�ماء، وبعد نق�اش معه وجدُت لديه 

وجهة نظر جيدة يؤخذ بها.
•تعودي�ن كثنائ�ي م�ع الممث�ل محم�د صفر، 

فكيف ترين الفكرة؟
م�ن  بع�دد  ومرتبط�اً  فني�اً  كان  االختي�ار 
الشخصيات في العمل، وبعد عملية بحث كبيرة 

وجدنا أنه الشخصية األنسب.
• تجمع�ك عاق�ات الصداقة ببع�ض الفنانين، 
دورك كمخرجة في العمل، أال ترين أنه قد يولد 

حساسية؟
ال، ألن ف�ي النهاية هناك ح�رص جماعي على 
مصلح�ة العم�ل، وكل فن�ان يع�رف جي�داً أن 
مصلحة العمل تأتي فوق كل اعتبار، والصداقة 
تك�ون خ�ارج إط�ار العم�ل وبعي�داً م�ن جو 

المسلسات.
• لديك تحضيرات مسبقة لموسم 2015 وأيضاً 

لموسم 2016، أال ترين أنها ثقة زائدة؟
بل هو خ�وف وحرص على الجودة، خاصة أنه 
كانت هن�اك مجموع�ة من النص�وص الجيدة 
واألفكار الت�ي تحمل تميزاً، ولك�ن الوقت هذا 
العام مّر بس�رعة مع أنني لم آخذ قسطاً كبيراً 
م�ن الراح�ة، ولهذا وج�دت أن عل�ّي أن اختار 
بس�رعة كبيرة العمل الذي سأبدأ به، ومن هنا 
أدركت أهمية التحضير المس�بق لألعمال التي 
س�أختارها، فأنتق�ي أفضل الموج�ود أمامي 
مبكراً.وم�ن حس�ن حظ�ي أن العم�ل كان مع 
الكاتب محمد حسن أحمد وشعرت أنه مناسب 
ل�ي، خاص�ة عندما تحدثن�ا ووج�دت أن بيننا 
مساحة للحوار والتفاهم والتشاور حتى نصل 

إلى نتيجة نهائية.
ولهذا فكرت بالقيام بعملية تحضيرات مسبقة، 
وش�ركة المجموعة الفنية والمنتج باسم عبد 
األمير تتيح لي فرصة اختيار النص المناس�ب 

من بين مجموعة كبيرة من النصوص.
• أال تمانعين الظهور من دون ماكياج؟

)ضاحك�ة( ظه�رت م�ن دون ماكي�اج عل�ى 
الشاش�ة في الموس�م الرمضاني الماضي في 
مسلسل »مسكنك يوفي«... فبعدما قمنا بعمل 
تجربة مع المخرج خالد الرفاعي للش�خصية، 
وجدن�ا أن الظه�ور من دون ماكياج س�يكون 
أفضل وأصدق، وأعتقد أنني في داخلي أحب أن 
أكون طبيعية وبس�يطة، لكن طبيعتي األنثوية 
تح�ب الماكياج. وكفنان�ة، قناعت�ي أن يكون 
الم�رء فنان�اً موهوب�اً لينجح، وال يت�كل على 

الجمال وحده.
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طرحت الفنانة المغربية جنات 

أغنيتها الجديدة "عجباني 
شخصيته"، من إنتاح شركة 

روتانا، كلمات سالمة علي، ألحان 
محمد يحيى، وتوزيع أحمد عبد 

السالم.
من ناحية أخرى، إستقرت جنات 

على طرح ألبومها الجديد في 
منتصف فصل الصيف، وهو 

الموعد المبدئي الذي حددته 
الشركة المنتجة.

انتهى الفنان شريف منير من تصوير المشاهد الداخلية 
من مسلسل "الف ليلة وليلة" للمخرج رؤوف عبد العزيز 
فى أولى تجاربه اإلخراجية، وتم التصوير داخل استديو 

النحاس.ويلعب "منير" دور "شهريار"، ولكن بشكل 
جديد، والمسلسل يصور بتقنية "الثرى دى" وهو 

عبارة عن 30 حلقة، وكل 15 حلقة مختلفة عن االخرى، 
ومن المقرر ان يسافر فريق العمل الى "مراكش" قريبا 

الستكمال تصوير المشاهد الخارجية هناك.
ويشارك فى بطولة المسلسل نيكول سابا وامير كرارة 

واسر ياسين وايمن قنديل ولطفى لبيب ومن تأليف 
محمد ناير.

بعد سؤالها، "هل تحضرين ألعمال جديدة للموسم 
الرمضاني؟"، قالت الممثلة صبا مبارك "انا لست 

ممثلة مواسم، وقررت منذ فترة طويلة ان اختار 
ما يعجبني من االعمال بغض النظر عن توقيت 

عرضها".
وتابعت مبارك، في مقابلة صحفية ، "هناك العديد 
من االعمال في دائرة االختيار النهائي، قرأتها واألن 

احاول اختيار األفضل فنيًا بينها، ألنني في هذه 
المرحلة انحمل مسؤولية كبيرة تجاه الجمهور الذي 

يحب متابعة اعمالي، لذلك علي تقديم األفضل 
بغض النظر عن المواسم".

باسكال مشعالين : ال أحتاج إىل القيل والقال يف اإلعالم
 

قالت الفنانة باس�كال مش�عاني "ال يوجد ش�يء ناقص عندي، كل ما في األمر أنني ال أطّل في 
كل المقابات، ألن هناك برامج ال يناسبني أن أطل فيها، وعندما ال أطل كثيراً في المقابات وال 
أدخل في جدال وأحكي وأرد، سيكون إسمي غائباً إلى حد ما إعامياً، ولكن فنياً الوضع مختلف 

تماماً وكل حفاتي )كومبليه(".
وأضافت مش�عاني خ�ال مقابلة مع جريدة ال�راي الكويتية، "أنا ناجح�ة بأغنياتي وأعمالي، 
 ،)I tunes( وال أحت�اج إلى القيل والقال في اإلعام، ألبومي يحت�ل المرتبة 2 في المبيعات على

وأغنياتي ضاربة وإنتشرت في الجزائر وتونس واألردن ولبنان".

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

حاتم سلامن قبل الرحيل
ذات يوم .. وقبل رحيل�ه اعجبني كثيرا الفنان الرائد 
الراح�ل )حات�م س�لمان( حينما وض�ع النقاط على 
الح�روف في الزم�ن ال�ذي اصبحنا في�ه )خاليا من 

الحروف الصادقة( ..
ولق�د اعجبن�ي اكث�ر واكثر حينم�ا ذك�ر وقتها بان 
المسلس�ات الرمضانية كثيرة .. ولكنها بدون فائدة 
.. وكان م�ن االج�در واالجدى ان ننت�ج اعماال قليلة 

ناجح�ة ومتمي�زة تت�رك اثرها في الوس�ط الفني .. 
وتبقى في ذاكرة المشاهد .. بدال من ذلك الكم الهائل 

الرديء ..!
ووقته�ا .. تألم�ت كثي�را لما ادل�ى به الفن�ان الرائد 
الراحل )حاتم س�لمان( الن صراحت�ه تلك قد جعلته 
)صف�را عل�ى الش�مال( وخاص�ة بع�د ان ج�اء ذلك 
التصري�ح يمس اولئ�ك المنتجين الذي�ن كان همهم 

االول واالخي�ر المتاج�رة وحت�ى ل�و كان ذل�ك على 
حساب االعمال مواضيعها ..

الن واق�ع االنت�اج الفن�ي كان وال زال ف�ي الع�راق 
يعتمد على قاعدة : )ش�يلني واشيلك( .. حيث يتربع 
المتملقي�ن عل�ى راس قائم�ة الذي�ن يت�م التع�اون  
واالتف�اق معهم بالمش�اركة في مثل تل�ك النتاجات 
الت�ي يهيم�ن عليه�ا اولئ�ك المنتج�ون .. وان نظام 

)الش�لل والجماعات والمجموع�ات كان معموال به 
في زمن )حاتم سلمان( وحتى اليوم .

ولهذا كان )الحنقباز االخرس( ما ان ينتهي من عمل 
حت�ى نجده مرش�حا لعمل اخ�ر .. او لع�دة اعمال .. 
لكونه يعمل وفق نظام )ش�يلني واش�يلك ( الساري 

المفعول حتى االن !!.
والذي وددت قوله :

ش�تان ما بين الراحل )حاتم س�لمان( ال�ذي جعلوه 
)صفرا على الشمال( لكونه لم يقبل ان يكون )ساكتا 
ع�ن الحق( .. وعلى اثر ذلك ت�م حرمانه من االعمال 
التلفازية فترة طويلة استمرت حتى رحيله !!.واخيرا 
ولي�س اخرا رحم الل�ه الذين غ�ادروا ويغادرونا في 
القاب�ل من االيام وهم يرتدون )جلباب الفن العراقي 

االصيل( !!. 

كارمن لّبس رئيسة مجهورّية 
»رئيس�ة الجمهوري�ة«، واآلمرة الّناهية في باٍد افتراضّية… وس�ط تكّتم إعامي ش�ديد، هكذا س�تطل 
الّنجمة اللبنانية كارمن لّبس على جمهورها خال ش�هر نيس�ان/أبريل المقب�ل، لتكون في عمل عربي 
مشترك يحمل اسم »مدام برزدنت«، حيث تلعب كارمن البطولة المطلقة وتحمل شخصّيتها اسم »نورا«، 
ف�ي دور ُتط�ل فيه للمّرة األولى خال مس�يرتها الفنّية الّطويلة، حيث تس�ير أحداث العمل ضمن إطار 
اجتماع�ي فانتازي إلى حّد ما، ويبتعد ُكلّياً عن النََّفس الكوميدي الّس�اخر، وكانت صّورت مش�اهدها 

في العاصمة األردنّية عّمان.
وحس�ب معلومات حصرّية حصل عليها »القدس العربي«، فإّن أحداث مسلس�ل »مدام برزدنت« تدور 
ف�ي منطقة افتراضية وتتناول الّربيع العربي وما آلت إلي�ه األحداث اليوم والفوضى الحاصلة، ويقع 
العم�ل ف�ي 15 حلقة فقط، وهو من بطولة عدد من الفنانين الّس�وريين واألردنّيين واللبنانيين منهم 
الفنانة الس�ورّية ناظلي الرواس والفّنان األردني حكيم ح�رب، والفنان األردني زهير النوباني، فيما 

يتولّى اإلخراج المخرج الّسوري سيف الشيخ نجيب.
وفي س�ؤالها عن أي نوع من النس�اء ُتفّضل أن تتبّنى على الشاشة، قالت لّبس في تصريحات خاّصة، 
»أح�ب تجس�يد دور المرأة القوّية المتمّردة، تلك الش�خصية الت�ي يتم تصنيفها ب� »الس�لبّية« درامّياً 
وجماهيرياً، وال أخش�ى أن ُيصّدق المش�اهدين أّن شخصيتي الحقيقّية ُتش�به الشخصيات المتسلّطة 
الت�ي ألعبه�ا، فهذا إن دّل على ش�يء يدّل على أّن أدائي للّدور كان مقنعاً ج�ّداً لدرجة أّن الجمهور صّدق 

تمثيلي«.
وبالعودة لمسلس�ل »مدام بريزدانت«، تقول لّبس إّن »العمل العربي المش�ترك ياقي نجاحاً كبيراً في 
البل�دان العربّي�ة وأّن الدور الجيد لن يرفض�ه الممّثل، واعترفت أّن مثل هذه التج�ارب ُتطّورها، وأّنها 
كفّنانة يهّمها االنتش�ار عربّياً في هذا الّنوع من األعمال الذي يجمع الّنجوم، الفتَة إلى أّن مسلس�ل 
»س�رايا عابدي�ن« الذي لعبت في�ه دور »العمة ناظل�ي« من أجمل األعم�ال العربية 

المشتركة التي شاركت بها.

هيا عبد السالم: كان من املمكن أن خيتار زوجي األسهل



الفنانة الفلسطينية أمل مرقس 
حتية للمرأة واألرض واإلنسان  

 
»ثوروا ك�تش�ي جيڤارا« عنوان أغنية جديدة للفنانة الفلسطينية أمل مرقس، وهي 

م�ن كلم�ات نجلها  فراس زري�ق. وغنتها على ايقاع لحن أغني�ة جيفارا االصلية، 
»نحو النصر دوماً«. وغنتها أمل في حفل حي ومباش�ر في كونس�يرت الكابري 

ي  ر ت�ا و ا ولحن�ي« فنالت إعج�اب الجمه�ور بالكلمات واللح�ن واألداء »
فطالب إعادتها ال س�يما أنها تنبض بنفس نضالي وعلى صلة 

باسم تاريخي مشحون.
يش�ار إلى أن أمل مرقس دأبت على تقديم االغنية لجمهورها 

تس�جيال حيا وطبيعيا، فغنت وعزف مرافقوها الموسيقيون 
س�وية ف�ي غرفة في العق�د الكفرس�اوي العريق ف�ي بلدتها 

كفرياس�يف في الجلي�ل دون مؤثرات تكنولوجية، وبأس�لوب 
ش�عبي يناس�ب جو االغني�ة االصلية الت�ي ولدت في بلد تش�ي 

جيقارا رمز الثائرين في أمريكا الالتينية والعالم، وتحث النس�اء، 
والعمال ، والفالحين والكادحين على النضال.

وش�ارك في العزف واعداد االغنية باالضافة لف�راس زريق فريق من 
العازفي�ن. وتوضح مرقس ل� »الق�دس العرب�ي« إن األغنية هذه تأتي 
بمناسبة يوم المرأة العالمي وفي شهر آذار ٠/ مارس الذي يجدد أمومة 

األرض ف�ي امانين�ا أمال في تحقي�ق النضاالت الثوري�ة االجتماعية 
والسياس�ية نحو العيش الكريم المشتهى لكل الناس.وتقول كلمات 
االغنية »ثوروا كتش�ي جيڤ�ارا.. لكلِّ أطفال الحج�ارة الذيَن ذاقوا 
المرارة ال تهابوا الناَر .. وال تخش�وا الجداَر بل ثوروا كتش�ي جيفارا .. وكونوا 
دوًما الشرارة أحّييكم بحرارة إّنكم أبطاٌل بجدارة لكلِّ نساِء النضال من الجنوب للشماِل.. أنتّن 
روح القتال ش�امخات كالجباِل إنكّن حامالُت األجياِل قاومَن وقت النزاِل ال تقبلَن باإلذالِل بل 
أِنْرَن درَب النضاِل لكلِّ عماٍل كادحيَن وغيرهم من نازحين أنتم نور المظلوميَن ورمز الثائرين.. 

ثوروا على المّضطِهديَن وارفضوا العيَش المهيَن سكان قرية أو مدينة كلنا معا سائرين«.

رغ�م أنها بدأت مش�وارها الغنائ�ي منذ فترة 
طويل�ة، لكنها تعت�رف أن بدايته�ا الحقيقية 
 ،the Voice جاءت بعد مشاركتها في برنامج
وحرص�ت أن تظ�ل موج�ودة عل�ى الس�احة 
وتس�تثمر النج�اح ال�ذي حققته ع�ن طريق 
البرنامج، المطربة مروة ناجي، تتحدث معنا 
ع�ن مس�رحية »بحلم يا مصر« م�ع المطرب 
عل�ي الحج�ار، وألبومها الجدي�د الذي تحّضر 
ل�ه حالي�اً، وأس�باب قرارها عدم المش�اركة 
بدرام�ا رمضان ه�ذا العام، كم�ا تحدثت عن 
خالد الص�اوي وأحمد حلم�ي ووائل كفوري 
ونيللي كريم، وكش�فت عن الحلم الذي تتمنى 

أن يتحقق، ورغبتها في إنجاب طفلة.
• ه�ل كن�ت تخططي�ن للوقوف على خش�بة 

المسرح؟
لم أخطط لذل�ك، خصوصاً أنها خطوة تحتاج 
إلى المغام�رة والجرأة، ألنه�ا تعتبر تجربتي 
األول�ى، لكنني فوجئ�ت بالعديد من العروض 
المس�رحية التي تعرض عليَّ بمجرد خروجي 
م�ن برنام�ج the Voice، ورغ�م أنه�ا كانت 
رائعة ومع مخرجين مسرحيين أتمنى العمل 
معهم، إال أنني اعتذرت عنها جميعاً الرتباطي 
وقتها بتعاقد مع ش�ركة يونيفرس�ال، وهذا 
يلزمن�ي بع�دم المش�اركة ب�أي أعم�ال فنية 

خارج الشركة.
وبع�د فس�خ التعاقد ومش�اركتي بمسلس�ل 
»تفاح�ة آدم«، طل�ب من�ي المخ�رج عص�ام 
السيد المش�اركة بمسرحية »بحلم يا مصر«، 
فل�م أتردد في قبول هذا الع�رض الذي أعتبره 

خطوة مهّمة في بداية مشواري الفني.
•  هل وج�دت صعوبة ف�ي التحدث 
باللكن�ة الصعيدية أثناء تجس�يدك ش�خصية 

زوجة رفاعة الطهطاوي؟
زوجة رفاعة الطهطاوي من أصول صعيدية، 
وفوجئ�ت أثن�اء ق�راءة النص أنن�ي يجب أن 
أتح�دث باللهجة الصعيدية التي لم أتحدث بها 
من قبل طوال حيات�ي، لكنني لم أجد صعوبة 
في ذلك، ألن المخرج جعلني أتدرب عليها على 

عدة مراحل خالل فترة البروفات.
التي اس�تغرقت أكث�ر من أربعة أش�هر. ففي 
البداية، كنت أتحدث باللهجة العامية ثم أدخلت 
عليه�ا اللهج�ة الصعيدية، وكنت أس�تمع إلى 
كل النصائ�ح التي يوجهها ل�ي زمالئي وعلى 
رأس�هم عل�ي الحجار، ال�ذي س�اعدني كثيراً 
بخبرت�ه الضخمة ف�ي االندماج بالش�خصية 

وتقديمها بالشكل الالئق.

•ه�ل هن�اك عالق�ة صداقة تجمع�ك مع علي 
الحجار؟

تعاونت من قبل م�ع علي الحجار في أوبريت 
غنائ�ي بدار األوبرا المصرية، لكنني لم أعرفه 
ع�ن قرب إال مع مس�رحية »بحل�م يا مصر«، 
فمنذ طفولتي وهو يمثل لي قيمة وقامة فنية 
كبيرة، ويعتبر أحد أهم المطربين الذين صقلت 
موهبت�ي بفنهم، وزاد تقدي�ري واحترامي له 
بعدما تعاملت معه إنسانياً وأصبحنا أصدقاء 

على المستوى الشخصي.
فه�و متواضع إل�ى أقصى الح�دود، ويتعامل 
م�ع الجميع برقة وطيبة، كم�ا أنه هادئ في 
تصرفاته وال يغضب ممن حوله حتى لو حاول 
البع�ض اس�تفزازه، وهذا دليل عل�ى الحكمة 
والصبر. وعلى المستوى المهني فهو ال يبخل 
بإعطاء النصيحة لكل من يس�تحق سواء في 

التمثيل أو الغناء.
وحدث أحد المواقف بيني وبينه عندما سّجلت 
إح�دى أغنيات�ي ف�ي المس�رحية، فأعطاني 
بع�ض المالحظات حول طبقة صوتي، ورغم 
أن�ه لم يطل�ب من�ي إعادته�ا، لكنن�ي قّررت 
أن أعي�د تس�جيلها إلضافة مالحظات�ه إليها، 
ووج�دت استحس�ان الجميع بعد ذل�ك، فهو 
من الش�خصيات التي أفتخ�ر بالتعرف عليها، 
وأتمنى التعاون مع�ه مرات عديدة في الفترة 

القادمة سواء بالتمثيل أو بالغناء.
•ه�ل ستش�اركين ف�ي أعم�ال درامي�ة ف�ي 

رمضان القادم؟
ال أفض�ل المش�اركة بأي مسلس�ل في ش�هر 
رمض�ان، حتى أس�تطيع أن أتف�رغ أللبومي 
انش�غالي  بس�بب  تعط�ل  ال�ذي  الجدي�د، 
بالمسرحية، خصوصاً أنني مطربة باألساس 
وال أري�د أن يأخذن�ي التمثيل م�ن الغناء. وإن 
ل�م أس�تطع إقامة الت�وازن بينهم�ا يمكن أن 
أس�تغني لفترة ع�ن التمثيل، وأع�ود إليه بعد 
أن أثبت نفس�ي عل�ى الس�احة الغنائية، لكن 
إذا ع�رض عليَّ عم�ل درامي ممي�ز يمكن أن 
أتراجع عن ذلك وأش�ارك فيه ه�ذا العام، بعد 
النجاح الذي لمس�ته من جمهوري بعد عرض 

مسلسل »تفاحة آدم« رمضان الماضي.
• كيف تقيمين تجربتك في مسلس�ل »تفاحة 

آدم« مع خالد الصاوي؟
وج�ود خالد الص�اوي في 

جعلن�ي  المسلس�ل 
أش�عر بالطمأنينة 

ف�ي  والراح�ة 
أول�ى تجاربي 
 ، لتمثيلي�ة ا
بداية  فقب�ل 
ي�ر  لتصو ا

كن�ت 
تبك�ة  مر
وخائف�ة، 

وبصراحة لم يكن لي أي دراية بالتمثيل، وهذا 
ما جعلني أخضع لدروس تمثيل مكثفة، ولكن 
بالنس�بة لي كان وقوفي أم�ام خالد الصاوي 
بمثابة حلم أتمنى تحقيقه، ألنه يعتبر ممثلي 
المفضل، وأعتق�د أن تلك الخطوة أضافت إلّي 
الكثي�ر وأبرزت لجمه�وري مواه�ب لم يكن 

يعرف أنها لدّي قبل تقديمي للمسلسل.
•ه�ل أوش�كت عل�ى االنته�اء م�ن ألبوم�ك 

الجديد؟
هناك بع�ض األغنيات التي اس�تقررت عليها 
بش�كل نهائي، لكنن�ي لم أس�جلها حتى اآلن 
النش�غالي بالمس�رحية خ�الل تل�ك الفت�رة، 
ومازلت أس�تمع إل�ى كلمات جدي�دة الختيار 
باق�ي أغنيات األلب�وم مع عدد م�ن الملحنين 
والموزعين. واأللبوم من إنتاجي والمفترض 
أن يت�م طرح�ه نهاي�ة ه�ذا الع�ام، ورغم أن 
المعجبين يطالبونني بسرعة طرحه، إال أنني 
ال أرغب في التسرع، ألن فترة التحضيرات هي 

التي تحدد المستوى الذي يخرج به األلبوم.
• هل س�يضم األلبوم نوعية األغاني الطربية 

التي اشتهرت بها؟
ال أريد أن أحصر نفس�ي في ش�كل معين من 
الغناء، ولذلك أحرص على شمول األلبوم على 
كاف�ة أن�واع األغاني، س�واء الرومانس�ية أو 
الشجن أو األوبرالية، وبالتأكيد ستكون هناك 
أغ�اٍن طربية أيضاً، وأرى أن هذه هي فرصتي 

لغناء كل ما يتناسب مع طبقات صوتي.
 the م�اذا أضاف�ت مش�اركتك ف�ي برنام�ج•

Voice لحياتك الفنية؟
أضافت إلي خط�وات إلى األمام لم أكن قادرة 
على تحقيقها إال بعد سنوات عدة، فرغم أنني 
لم أحصد اللقب لكنني فخورة باش�تراكي في 
البرنام�ج، وأعتب�ره من أس�عد األش�ياء التي 
حدثت لي بحياتي، بل غير حياتي تماما. فرغم 
أنن�ي كنت أغني ف�ي دار األوبرا المصرية قبل 
مشاركتي في البرنامج، لكن يجب أن أعترف 
أن جمه�ور األوب�را محدود ف�ي طبقة 
معينة من المجتم�ع، بينما البرنامج 
أعطان�ي ش�هرة وجماهيرية على 
مس�توى الوطن العرب�ي وليس 
مص�ر فقط. كم�ا أن�ه منحني 
نطاقاً أوس�ع من االختيارات 
بين العروض الفنية، س�واء 
عل�ى المس�توى الغنائي أو 

التمثيلي.

سمية اخلشاب يف حالة نشاط فني 
 

تعيش الفنانة س�مية الخش�اب حالة من النش�اط الفني ، حيث تشارك في مسلس�ل "يا أنا يا أنتي" وفيلم "الليلة 
الكبيرة "وتعتزم تصوير ألبوم غنائي جديد.وتواصل س�مية تصوير مسلس�لها "يا أنا ي�ا أنتي" مع الفنانة فيفي 
عبده ومن المقرر عرضه في ش�هر رمضان المقبل ، وتدور أحداث المسلس�ل ف�ي إطار اجتماعي كوميدي حول 
صراع امرأتين ، لكنه صراع من نوع مختلف.ويش�ارك في بطولة المسلس�ل كل من الفنانين س�امح الصريطي ، 
سهر الصايغ ، وكريم الحسيني ، تأليف فتحي الجندي وإخراج أحمد حمودة.وانتهت سمية الخشاب من تصوير 
دورها في فيلم "الليلة الكبيرة" حيث تجسد فيه شخصية فتاة تعمل في سيرك موجود داخل مولد يديره والدها 
أحم�د بدير لكنها تمر بظروف نفس�ية وع�دة مواقف وحوادث صعبة تجعلها تعيش في صراع ش�ديد ويحاول 

والدها مساعدتها على تجاوز هذه األزمة بشتى الطرق لكنه يجد نفسه يواجه موقفاً يصعب عليه تداركه.

�
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بعد سؤالها، "هل تحضرين ألعمال جديدة للموسم 
الرمضاني؟"، قالت الممثلة صبا مبارك "انا لست 

ممثلة مواسم، وقررت منذ فترة طويلة ان اختار 
ما يعجبني من االعمال بغض النظر عن توقيت 

عرضها".
وتابعت مبارك، في مقابلة صحفية ، "هناك العديد 
من االعمال في دائرة االختيار النهائي، قرأتها واألن 

احاول اختيار األفضل فنيًا بينها، ألنني في هذه 
المرحلة انحمل مسؤولية كبيرة تجاه الجمهور الذي 

يحب متابعة اعمالي، لذلك علي تقديم األفضل 
بغض النظر عن المواسم".

القاهرة: ظهرت الممثلة األميركية "كيت هادسون" على شاطئ "ماليبو" يوم السبت 
الماضي بصحبة المغني البريطاني "كريس مارتن" الزوج األسبق للممثلة األميركية 

"غوينيث بالترو" علمًا أنهما اصطحبا أطفالهما معهما. 
وقد أستمتعت "هادسون" البالغة من العمر 35 عامًا و"مارتن" البالغ من العمر 38 
عامًا على الشاطئ، حيث ظهرت وهي ترتدي زي السباحة "البيكيني" بينما ظهر 

"مارتن" ببدلة ركوب األمواج، فيما  استمتع أطفال "هادسون" "رايدر" و"بينج" 
باللعب واللهو مع "أبل" ابنة "مارتن" وشقيقها "موسيز"، ثم تناول الجميع وجبة 

العشاء معًا. 
الجدير بالذكر هو أن تلك النزهة ال تعطي أي إشارة سواء إن كانت رومانسية أم أن 
الثنائي خرجا لكونهما مجرد أصدقاء، علمًا أن "مارتن" قد ارتبط بعالقٍة عاطفية مع 

"جنيفر لورانس" بعد انفصاله عن زوجته "بالترو".

القاهرة: سافرت الفنانة ليلى علوي إلي مدينة االقصر من 
أجل االستعداد لتكريمها في حفل افتتاح مهرجان االقصر 

للسينما اإلفريقية .
ويكرم المهرجان "علوي" عن مسيرتها السينمائية الحافلة 
ومشوارها الفني الطويل وفقا لحيثيات اختيارها للتكريم، 

م معها من مصر أيضا المخرج السينمائي خالد  فيما ُيكرَّ
يوسف.على الجانب االخر، حسمت "علوي" موقفها النهائي من 
المشاركة في السباق الرمضاني، بعدما اعتذرت عن االرتباط 

بأية مشاريع درامية خالل الفترة المقبلة، علمًا بأنها تركز 
على التحضير لمشروع سينمائي جديد تتكتم تفاصيله في 

الوقت الحالي.

 هل تعيش اليسا فرحة عمرها؟
 بيروت –: هل تعيش اليس�ا حالياً فرحة عمرها؟ س�ؤال راود كّل متتبعي وعّش�اق اليس�ا الذين 
أعجبوا بالصورة التي نشرتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل اإلجتماعي »فيسبوك« 

وهي تبدو متألقة بفستان ذهبّي وتمسك بيدها الميكروفون والبسمة مرتسمة على وجهها.
وكانت هذه الصورة التي أعقبها تعليق اليس�ا انها تعيش فرحة عمرها اذ كتبت: »وأخيًرا فرحة 
عم�ري بعيش�ها أنا لي�ل ونهار… وإنت جنبي ألول م�رة بحس براحة بال، ح�ّب كل حياتي«، قد 

حصدت على إعجاب أكثر من 50 ألف متابع على صفحتها بعد فترة قليلة فقط من نشرها.

حاتم سلامن قبل الرحيل
ذات يوم .. وقبل رحيل�ه اعجبني كثيرا الفنان الرائد 
الراح�ل )حات�م س�لمان( حينما وض�ع النقاط على 
الح�روف في الزم�ن ال�ذي اصبحنا في�ه )خاليا من 

الحروف الصادقة( ..
ولق�د اعجبن�ي اكث�ر واكثر حينم�ا ذك�ر وقتها بان 
المسلس�الت الرمضانية كثيرة .. ولكنها بدون فائدة 
.. وكان م�ن االج�در واالجدى ان ننت�ج اعماال قليلة 

ناجح�ة ومتمي�زة تت�رك اثرها في الوس�ط الفني .. 
وتبقى في ذاكرة المشاهد .. بدال من ذلك الكم الهائل 

الرديء ..!
ووقته�ا .. تألم�ت كثي�را لما ادل�ى به الفن�ان الرائد 
الراحل )حاتم س�لمان( الن صراحت�ه تلك قد جعلته 
)صف�را عل�ى الش�مال( وخاص�ة بع�د ان ج�اء ذلك 
التصري�ح يمس اولئ�ك المنتجين الذي�ن كان همهم 

االول واالخي�ر المتاج�رة وحت�ى ل�و كان ذل�ك على 
حساب االعمال مواضيعها ..

الن واق�ع االنت�اج الفن�ي كان وال زال ف�ي الع�راق 
يعتمد على قاعدة : )ش�يلني واشيلك( .. حيث يتربع 
المتملقي�ن عل�ى راس قائم�ة الذي�ن يت�م التع�اون  
واالتف�اق معهم بالمش�اركة في مثل تل�ك النتاجات 
الت�ي يهيم�ن عليه�ا اولئ�ك المنتج�ون .. وان نظام 

)الش�لل والجماعات والمجموع�ات كان معموال به 
في زمن )حاتم سلمان( وحتى اليوم .

ولهذا كان )الحنقباز االخرس( ما ان ينتهي من عمل 
حت�ى نجده مرش�حا لعمل اخ�ر .. او لع�دة اعمال .. 
لكونه يعمل وفق نظام )ش�يلني واش�يلك ( الساري 

المفعول حتى االن !!.
والذي وددت قوله :

ش�تان ما بين الراحل )حاتم س�لمان( ال�ذي جعلوه 
)صفرا على الشمال( لكونه لم يقبل ان يكون )ساكتا 
ع�ن الحق( .. وعلى اثر ذلك ت�م حرمانه من االعمال 
التلفازية فترة طويلة استمرت حتى رحيله !!.واخيرا 
ولي�س اخرا رحم الل�ه الذين غ�ادروا ويغادرونا في 
القاب�ل من االيام وهم يرتدون )جلباب الفن العراقي 

االصيل( !!. 

مروة ناجي: دور زوجة رفاعة الطهطاوي خطوة مهّمة

رسالة بطول 50 مرتًا لتوبا بيوكستون 
القاهرة: قام معجبو الممثلة التركية "توبا بيوكستون" 
بطلة مسلس�ل المال األسود والعش�ق بكتابة رسالة لها 
يبلغ طولها 50 متراً وأطلقوا عليها إسم " 4 ماليين إنسان 
وحٍب واحد" وقرروا أن يس�لموها تلك الرس�الة في يوم 
عيد ميالدها المقبل في 5 يوليو)تموز( علماً أنها س�تبلغ 

 Teknokule 33 عام�اً- حس�بما ذكر موق�ع
التركي. ُيذكر أن الرس�الة سُتكتب بخط اليد 
من قبل معجبيها في الدول التالية: ألمانيا، 
كندا، أمي�ركا، أذربيجان، جورجيا، مصر، 

فرنسان السعودية وبلجيكا.
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 www.basra.gov.net      :املوقع االلكرتوين
العدد:      ب  616

التاريخ: 17/  2015/3
ي�ر محافظ�ة الب�رة / مديري�ة العق�ود 
الحكومي�ة إعالن الوجبة الثالث�ة لعام 2015  
والخاصة ب� قط�اع )كهرباء توزيع- كهرباء 
نق�ل( ضم�ن تخصيص�ات  )برنام�ج تنمية 
ال�ركات  م�ن  الراغب�ن  فع�ى   ) األقالي�م 
واملقاول�ن األجنبية والعربي�ة والعراقية من 
ذوي الخ�رة واالختصاص مراجعة محافظة 
الب�رة   )مديرية العقود الحكومية/ قس�م 
التعاق�دات( الكائن يف بناي�ة ديوان املحافظة 
لراء مستندات املناقصة )التندر( بسعر غري 
قاب�ل للرد ومبن إزاء كل مناقصة اعتبارا من 
يوم االربع�اء املصادف 2015/3/18 علما إن 
آخر موعد إليداع العطاءات الساعة الثانية ظهراً 
من يوم االحد املصادف 2015/3/29 علما انه 
قبل ذلك س�يعقد مؤتمر خاص باإلجابة عى 
استفس�ارات املش�اركن يف املناقصات بمقر 
مديريات الكهرباء قبل الس�اعة الثانية عر 

من يوم االحد املصادف 2015/3/22
 وبحض�ور ممث�ي ال�ركات املتقدمة خالل 
فرتة الفتح عى أن يتضمن العطاء املقدم ثالثة 
ظروف داخل ظرف واحد  تحتوى عى ما يي

1-   ظرف يتضمن العرض التجاري .
2-    ظرف يتضمن العرض الفني .

3-   ظ�رف يتضم�ن كاف�ة  املستمس�كات 
املطلوبة:

رشوط التقديم :
أ -       يلت�زم مق�دم العط�اء بتقديم تأمينات 
أولية بمبل�غ مقطوع بنس�بة 3% من الكلفة 
التخميني�ة للمش�اريع ع�ى ش�كل خط�اب 
ضمان أو صك مصدق أو س�فتجة نافذ إىل ما 
بعد انتهاء مدة نفاذية العطاء املحدد يف وثائق 
املناقصة والتي ت�م تمديدها بمدة ال تقل عن 
28 يوما  صادر من مرف معتمد من عموم 

The province of Basra / Directorate of 
government contracts is pleased to  announce  
the third group for 2015 of the sector  )electricity 
distribution- electricity transmission(   within 
the allocations of )regions development 
program( those interested companies and 
contractors of foreign, Arab and Iraqi who have 
experience and competence should review 
the governorate of Basra )Directorate of 
government contracts /Contracts Department( 
located in the governorate office  for the purchase 
of tender documents  at a non-refundable and 
shown all over the tender from Wednesday    
on 18/3/2015  noting that the last date for 
deposing tenders is Sunday on  29/3/2015 at 
2:00 pm Noting that a special conference will be 
held to participants in question in the tenders 
at the directorate of Electricity headquarters 
before twelve o'clock on Sunday   22/3/2015 
 in the presence of representatives of developed 
companies during the Open that includes the 
three conditions of the tender submitted in one 
envelope
contains the following
1 - envelope includes commercial offer.
2 – envelope includes the technical offer.
3 – envelope includes  all required 
documents:
Presentation  conditions :
A - a bidder is committed to present initial 
insurances of a deducted sum of 3% of the 
estimated cost of the projects under a letter of 
guarantee or certificated cheque in a period 
invalid after the expiration of the permeability 
of the tender specified in the tender documents 
or which has been extended in no less than 
28 days issued from an accredited bank of 
all provinces in Iraq does not accept any 
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محافظات الع�راق وال تقبل أي أوراق تجارية 
عند تقديم العطاءات كما ال يقبل أي عذر بشأن 

تأخري دفع التأمينات اعاله عىل ان
يك�ون خطاب الضمان موجه اىل الطرف االول 
)محافظة البرصة- مديرية العقود الحكومية( 
ويذكر فيه اس�م ورقم املناقصة املعنية وأن ال 
يكون خطاب الضمان مرشوطاً وان يدفع حني 

الطلب
ب- يجب أن يكون املتقدم لرشاء تندر املناقصة 
وكذلك مقدم العطاء إما املدير املفوض للرشكة 
أو حاص�ل ع�ىل توكيل أو تخويل رس�مي من 
الرشكة بالنس�بة للرشكات األجنبية والعربية 

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

للرشكة ومؤيد من قبل املرصف .
د- يلت�زم مق�دم العط�اء بتقدي�م )ش�هادة 
التأس�يس، عق�د التأس�يس، النظ�ام الداخيل 
للرشكة، هوية غرفة التجارة، اجازة ممارسة 
املهنة( وحسب طبيعة العمل املعلن عنه مصدقة 
وفق القانون عند تقديم العطاء )نسخة ملونة 

عدد 2( .
ه- يلتزم مقدم العطاء بتقديم األعمال املماثلة 
من خالل تقديم قائمة مفصلة باألعمال التي 
قام بتنفيذها مع بيان الجهة التي قام بالعمل 
لحس�ابها ويعتمد يف ذلك عىل الكتب الرسمية 
الص�ادرة عن الجه�ات الحكومي�ة التي تؤيد 
القيام باألعمال املحالة أو املنجزة عىل حس�ب 

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

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

commercial paper when submitting tenders 
also any excuse for delay the  above  insurances 
will not be accepted  in the condition that
Letter of guarantee should be directed to the 
first party )Basra governorate- directorate of 
government contracts( mentioning the name 
and number of the tender.
Letter of guarantee should not be conditioned 
and should be paid on order.
B - The applicant for the purchase of  tender 
as well as the bidder must be either the 
authorized manager of the company or having 
authorization of the company for foreign and 
Arabic companies.
C – The bidder is committed to offer the 
financial efficiency of the company through 
the presentation of the final accounts of the 
company for the last two years )profitable( at 
minimum certified by the legal accountant and 
a supporter of the company by the bank.
D – The bidder is committed to present 
)establishing certificate, establishing contract, 
the interior system of the company, identity 
of chamber of commerce, license of doing 
the profession( and due to the nature of the 
announced work certified according to law when 
submitting the tender )colored copy number 
2(
E – The bidder is committed to provide the 
similar works through providing a detailed list of 
the works which he implemented with  referring 
to the party for which he worked ,and is based 
on the official books issued by government 
agencies that approve allocated or completed 
business on his case.
F - Book clearance from the GCT / corporate 
department invalid color copy for local 
companies. 
G - Size of the financial commitment through 
providing a detailed list of the works that he is 
implementing and which are not completed yet  
at the tender offer  and the party for which he 
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التي يقوم بالعمل لحسابها .
ح- تقديم ما يؤي�د الكفاءة بالتنفيذ مع بيان 
مؤه�ات الجه�از الفن�ي واملع�دات واآلليات 

التخصصية
ط- تلت�زم الرشكة بتقديم ج�دول تقدم عمل 
أويل للم�رشوع عىل ان يت�م تقديم جدول عمل 
تفصي�ي بعد توقي�ع العقد لغ�رض املصادقة 

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

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

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

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

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

قبل مرتجم قانوني معتمد
س- عىل الرشكة املجهزة التي س�تحال عليها 
املناقص�ة تزوي�د دي�وان محافظ�ة البرصة- 
مديرية العق�ود الحكومية- قس�م التعاقدات 
بكت�اب ص�ادر م�ن الرشك�ة املصنع�ة يؤي�د 
بأن امل�واد املطلوبة س�تجهز باملوعد املحدد يف 
املناقصة ع�ىل ان يكون ه�ذا الكتاب مصادق 
من السفارة العراقية او من ينوب عنها يف ذلك 

البلد
 ماحظة /عىل مقدم�ي العطاءات مراعاة ما 

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

works for.
H – present what provide implementation 
efficiency with an offer statement of the 
technical qualifications, equipments and 
specialized machines
I- The company is obliged to present an initial 
work advance table for the project and to present 
a detailed work table after signing the contract 
for approving.
J- In case of  sharing of more than one bidder 
in presenting a tender to perform the contract, 
their responsibility will be solidarity to perform 
and the sharing contract shall be presented 
with approval with the tender with all required 
documents of the two companies.
K – presenting a banking movement by executing 
company (the movement of the company's funds 
in the banks for the last six months(
L - the company is committed to provide a disk 
)CD( containing all the papers and documents 
provided by the company
M- the company must provide all the documents 
in Arabic and English.
N - the company is committed to provide all 
the documents of the company and its Director 
Commissioner, agents or his authorized people 
translated into Arabic and certified by a certified 
legal translator
O-  the supplying company  to which  the 
tender will be referred should supply Basra 
Governorate Office- Directorate of Government 
contracts- Contracts dept. with a letter issued 
by the manufacturing company certifies that 
the required materials will be supplied at the 
fixed time in the tender in the condition that 
this letter approved by Iraqi Embassy or an 
agent in that country
Note / bidders to consider the following:;
* The show must be invalid as stated in )a( of 
paragraph )3(
* The company should install the office address 
with phone numbers and e-mail address on the 
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من الفقرة ) 3(

*أن تقوم الرشك�ة بتثبيت عنوان مكتبها مع 
أرقام الهواتف والربيد االلكرتوني عىل الظرف

*يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش 
واإلعالن

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

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

القوانني والتعليمات النافذة
* ال يج�وز ذكر اي رشط أو تحفظ يخالف ما 

ذكر أعاله
* يلتزم مقدم العطاء بإرفاق األعمال املماثلة 

املؤيدة من قبل الجهة املستفيدة .
* تلتزم الرشكة بالعمل مدة 16 / ساعة .

* يف حال�ة طل�ب تمديد فرتة اإلع�الن من قبل 
احد الرشكات يك�ون تقديم طلب التمديد قبل 

سبعة أيام من تاريخ غلق املناقصة
* تلت�زم الرشك�ة باملدة املح�ددة يف اإلعالن إال 
يف حالة تقديمها م�دة اقل من املدة املحددة يف 

اإلعالن .
* أن الدرجة والصنف تخص الرشكات املحلية 

فقط .
*يف حال اختالف املعنى بني اللغة العربية واللغة 

االنكليزية تعتمد اللغة العربية
اليتم اصدار قرار احالة اال بعد مصادقة وزارة 

التخطيط وورود تبويب املشاريع
* للدائرة الحق يف إلغاء املناقصة يف أي مرحلة 
من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة 
وحس�ب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق 
للمش�رتكني يف املناقصة املطالبة بأي تعويض 

جراء ذلك.

envelope
* the bidder should  bear wages of publishing 
and advertising
* If it the closing happened an official holiday, 
the closing date of the official working day will 
follow the day of holiday  
* This announcement is subjected to the 
instructions and implementation of government 
contracts )2( 2014 and for all laws and 
regulations and invalid instruction  
* Not allowed to mention any condition or 
reservation disagree the above
* the bidder is committed  to attach similar 
pro-business by the beneficiary.
* The company is committed to work for 16 / 
hour.
* In the case of a request to extend the period 
before the announcement by one of the companies 
request will be providing an extension  before 
the seven days of the closing date
* Company is committed to the time limit in 
the advertisement, except in the case provided 
for less than the period specified in the 
announcement.
* The degree and class belonging to local 
companies only.
*In case of the difference in meaning between 
Arabic and English, Arabic language is based.
Its  haven't been referral resolution unless 
after   planning  ministry approval and coming 
projects classification.    
*- the office has the right to cancel the tender 
in any stage of its stages before referral, to 
not execute the comparison and according 
to the public interest. The participants in the 
tender do not have the right to demand any 
compensation.

رئيس مهندسني
أحسان عبد اجلبار إسامعيل

مدير العقود احلكومية

Engineers chief
Ihsan A. Ismaeel  

director of Government  contracts
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قائمة بإعالن الوجبة الثالثة لعام 2015 والخاصة بـقطاع )كهرباء توزيع- كهرباء نقل( ضمن تخصيصات برنامج تنمية األقاليم
)A list of the announcement of the third group for 2015  of  the sectors )electricity distribution- electricity transmission

within the allocations of  regions development  program 

ت 
.No

رقم المناقصة 
Tender number

اسم المشروع 
Project name

الموقع 
Location

الدرجة 
Grade

الصنف 
Class

مدة االنجاز
 Completion

 time

كلفة المشروع 
) بالدينار( 

Project cost
)IQD(

كلفة التأمينات 
االولية

 Cost of initial
insur-ances

رقم التبويب 
.Classification No

سعر التندر ) باالف ( 
دينار 

)Tender price )IQD

المالحظات  
Notes مادة

material
نوع

type

ت نوع
 Type

.No
تسلسل

Sequence

1

29/كهرباء/توزيع 
ج/2015

electricity/ distri-/299
bution s/2015

برنامج تنمية االقاليم لسنة 
 2015

Regions develop-
 ment program for

2015

استحداث مغذي 33 ك.ف من 
محطة النجيبية )33/132( ك.ف 
الى محطة المعقل )11/33( ك.ف

 Construction of a feeder
 33 kv from Najeebyya

station (132/33)kv to Al-
Maqel station (33/11) kv

المركز 

 Center

الخامسة

Fifth

كهرباء /
شركات 

متخصصة في 
هذا المجال 

 Electricity/
 specialized
 companies
in this field

100 يوم

days 100
1,936,250,00058,087,500150

عرض فني

tech. offer

29

7/كهرباء نقل /2015

electricity  trans- /7
 mission /2015

برنامج تنمية االقاليم لسنة 
2015

Regions develop-
 ment program for

2015

انشاء خطين  نقل 132 ك.ف 
ثنائي الدائرة T.T  مداخل   لتغذية 
محطة الدير من خط هارثة  قرنة  

132ك.ف

Establishing two transmit-
 ting lines 132 k.v double

circuit T.T  to supply Al-
 Dair station from Hartha
      Qurna line 1329 k.v

الدير 

  Al-Dair

الثامنة

 Eighth

كهرباء /
شركات 

متخصصة في 
هذا المجال 

 Electricity/
 specialized
 companies
in this field

تعتمد المدة االقل 
ألهمية المشاريع

 The minimum
time is de-

 pended for the
 importance of

the projects

700,000,00021,000,00075

عرض فني

tech. offer

3

8/كهرباء نقل/ 2015 

electricity trans- /8
  mission /2015

برنامج تنمية االقاليم لسنة 
2015

Regions develop-
 ment program for

2015

انشاء خط  نقل 132 ك.ف 
ثنائي الدائرة T.T  لتغذية محطة 
القرنة القديمة من محطة القرنة 

 Establishing 400ك.ف
 transmitting line 132 k.v
double circuit T.T  to sup-

 ply the old Qurna  station
 from Al-Qurna station

    400k.v

القرنة 

Qurna

الرابعة 
 fourth

كهرباء /
شركات 

متخصصة في 
هذا المجال 

 Electricity/
 specialized
 companies
in this field

تعتمد المدة االقل 
ألهمية المشاريع

 The minimum
time is de-

 pended for the
 importance of

the projects

3,394,500,000101,835,000150

عرض فني

tech. offer

4

57/كهرباء/توزيع 
ج/2015 

electricity/ distri-/57
bution s/2015

برنامج تنمية االقاليم لسنة 
 2015

Regions develop-
 ment program for

2015

استحداث مغذيات 33 ك.ف عدد 
4 من محطة المعهد الصناعي 
) 33/132 ك.ف( الى محطة 
)صناعية حمدان المقترحة+ 

كوت الصلحي المقترحة )11/33 
ك.ف(

 Construction of feeders
 33 k.v number 4 from
 the Industrial Institute

 )1329/33 k.v( to )Sinaeyyat
Hamdan suggested sta-
tion+ Kut Al-Selhy sug-

  )gested station (33/11 k.v

المركز

Center

الثالثة

Third

كهرباء/
شركات 

متخصصة في 
هذا المجال

Electricity/
 specialized
 companies
 in this field

120 يوم

days 120
7,785,450,000233,563,500200

عرض فني

Tech. offer
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      روز جربان

الكاتب العراق�ي حازم كمال الدي�ن، الحائز على جائزة 
أفض�ل مؤلف مس�رحي عرب�ي للكبار ع�ام 2014، من 
موالي�د س�نة 1954 ف�ي الحل�ة بمحافظ�ة باب�ل ف�ي 
 Woestijn 93 العراق، ش�غل منصب مدير فني لمحترف
المسرحي سابقا، ومدير جماعة زهرة الصبار للمسرح، 
يدرس مادة االرتجال الحركي في معهد مسرح الحركة، 
كما أنه عضو مؤسس�ة القلم الدولية الفرع الفالماني، 
وعض�و هيئ�ة إداري�ة لمؤسس�ة الفناني�ن الالجئي�ن 
البلجيكي�ة ZebraArt. ع�ن تجربت�ه في عال�م الكتابة 

الروائية والمسرحية كان ل�”العرب” معه هذا الحوار.
في لقائنا بالكاتب والروائي العراقي حازم كمال الدين، 
وحديثنا عن الشخصية الرئيسية في روايته كاباريهت، 
داليا رش�دي وهي ش�خصية مختلقة، وعن الذي حمله 
على المزاوجة بين الحقيقي والمتخيل، يعتبر محدثنا أن 
ما دفعه إل�ى هذه المزاوجة هو طبيعة الواقع العراقي. 
فعراق اليوم، في رأيه، مزيج من بشر ينتمون أوال لواقع 

معيشي، وثانيا للُمتخّيل، وثالثا لالفتراضي.

الشخصية في العمل
يقول حازم كم�ال الدين: في زمننا المعاصر الذي تصل 
فيه س�فن الفضاء إلى المريخ، تجد على البس�يطة من 
يري�د تطبيق مبادئ تؤمن ب�أن األرض غير كروية، وأن 
الجن يأكلون الرز مع البش�ر أو يش�اركونهم زوجاتهم 
ومنازله�م، وثم�ة قض�اة يدين�ون متهمي�ن بن�اء على 
شهادات من الجن. زمن تنقض فيه طائرات نفاثة لتبيد 
الحرث والنس�ل، بينما ثمة ف�ي صحارينا ومدننا خيول 
يمتطيها س�يافون يدق�ون األعناق، وآخ�رون يذبحون 
بالس�كاكين البدائي�ة وتصّوره�م تكنولوجيا متطورة، 

ورج�ال دي�ن يعلن�ون ظهور المه�دي المنتظ�ر هنا أو 
هن�اك، لينتص�ر على الطاغ�وت. بل وال يت�وّرع البعض 
م�ن التصريح بأنه هو المهدي المنتظ�ر أو أّن فالنا هو 
األعور الدجال.ويضيف كم�ال الدين: الخيال في العراق 
رجل يفّجر نفسه ليلتقي بحوريات في الجنة، أو يمتطي 
صه�وة حص�ان، ال يتورع عن لعب ك�رة القدم برؤوس 
قتاله في الش�وارع، أو يشوي رؤوسا بشرية وهي على 
قيد الحياة في س�جون س�رّية تحت األرض في مناطق 
خض�راء أو جرداء.تب�دأ الرواية من إش�ارة إلى ظاهرة 
الخطف التي س�ادت المجتم�ع العراقي مطل�ع األلفية 
الثالث�ة مع س�قوط النظام الدكتات�وري، أكانت روايته 
خلصت إلى ش�يء من هذا؟ يؤك�د محدثنا أن الرواية لم 
تخلص إلى أّي شيء، والسبب بسيط مؤداه أن ليس من 
مهم�ات الرواية، كما يرى، أن تق�دم خالصات بقدر ما 
تؤش�ر على مواضع الوجع وتش�رع في استنبات غابة 

من األسئلة.
ظاه�رة االختط�اف هي ج�زء م�ن ثقافة العن�ف التي 
يش�ّرعها نظام محّدد لخلخلة بنية اجتماعية ما، تمهيدا 
لتدميرها، وهي جزء م�ن منظومة متكاملة تؤّدي هذه 
المهمة. وقد كان االختطاف أيام صدام حس�ين بسيطا 
وساذجا يهدف النتزاع اعتراف فرد أو لتصفيته جسديا 
أو للضغ�ط على ذويه ألس�باب سياس�ية. أم�ا ظاهرة 
االختط�اف اليوم فلها عالق�ة بمجموعة م�ن األهداف 
المنظمة، ومنها ما هو استراتيجي، ومنها ما يهدف إلى 

الكسب المادي وغير ذلك.
وإن كان يعتب�ر بطل�ة روايت�ه صوت�ا خاص�ا بالكاتب، 
نس�بة إلى اهتماماتها وخياالتها وأفكارها، وأين يلتقي 
معه�ا وأين يختلف عنه�ا؟ يعتبر حازم كم�ال الدين أن 
كل ش�خصية ف�ي العم�ل الروائ�ي هي أحد مس�تويات 
الصوت الداخلي له، رغ�م عمله الدؤوب على تقديم ذلك 

الصوت بطريقة موضوعية تنتمي إلى نسيج الشخصية 
الداخلي، أكثر من انتمائها إلى أصواته الداخلية ككاتب.

ويؤك�د قائال: تس�تحوذ على كل إنس�ان -وأن�ا منهم- 
رغبات وأمان، أو تراوده أفكار سوداء ورغبات شريرة. 
بي�د أّن اإلنس�ان القويم هو م�ن ال ينّفذ ه�ذه الرغبات 
الداكن�ة. وألج�ل التخلص م�ن ه�ذه الرغب�ات الدفينة 
وتحويله�ا إل�ى مس�ار إيجاب�ي أعمل على تش�خيصها 

وتحديده�ا وتكبيله�ا ف�ي إط�ار ش�خصية )روائية أو 
مس�رحية( أو طرحها كثيمة في الن�ص، ذلك أني أؤمن 
أن قمع هذه النوازع يقود إلى تعقيدات بش�رية، يفضي 
بعضه�ا إلى القيام بما ال نريد القيام به. أعني بهذا أنني 
أحفر قن�وات لهذه األفكار والرغب�ات، وأرمي بأحمالي 
في تلك القنوات التي أخّطط لها أن تكون إيجابية دائما. 
به�ذا المعن�ى فش�خصية بطل�ة الرواية ه�ي واحد من 
أصواتي التي تخلّصُت من عناصرها الس�لبية، إذ كّبلتها 

على الورق وسلّمتها للقارئ.
السرد المتنوع

اتب�ع ضيفن�ا ف�ي روايت�ه تقنيات ش�تى بينها الس�رد 
والحوار واالستعادة والمونولوج؛ عّما أفاده به المسرح 
في روايته ه�ذه، وعن مفهومه للف�ن الروائي، يوضح 
كمال الدين: أفادني المسرح في جوانب متعددة في هذه 
الرواية. من جهة هذا النص قد يكون مسرحية فضاؤها 
المجّس�د هو الكت�اب وأوراق�ه، وقد يك�ون رواية ذات 
أبعاد مس�رحية. توجد داخل النص فصول كاملة يمكن 
مراقبتها من زاوية مش�هدية مس�رحية، وهي نصوص 
قابلة للتحّول ببس�اطة إلى مسرحيات من ممثل واحد، 
حيث تجد الس�ارد يحكي بلغة الفعل المسرحية، وليس 
بلغة الس�رد اإلخبارية أو الوصفية أو التداعياتية أو غير 
ذلك من اللغات السردية. كما أفادني المسرح في قضية 
بناء خط التوتر الكلي، واإلمس�اك بتطورات الشخصية 
واختيار أماكن الذروات )كاليماكس(، وفوق ذلك أفادني 

كثيرا في قضية التكثيف واالختزال )مينيماليزم(.
ويضي�ف: لم تك�ن دوافعي لمثل ذل�ك التجريب )حاالت 
الرفاهي�ة الثقافي�ة أو البط�ر الثقافي(، بق�در ما كانت 
مس�اءالت للجن�س الفن�ي ف�ي صيرورت�ه اليومية في 
عالمنا المعاصر ومدى صالحية أطر جاهزة الس�تيعاب 
عالم متغّير. نحن في عالم يتحرك بس�رعة. إذا ما نش�ر 

أحدهم في الفيس�بوك رواية من 500 صفحة، تراودني 
ش�كوك جدّية في عدد قراء تل�ك الرواية. أما في التويتر 
فعدد كلمات التعلي�ق الواحد محدودة كما هو معروف. 
في المادة الصحافية الخبرية للصحف اليومية ولقنوات 
التلف�زة ثمة س�رعة فائقة لنقل الحدث وفن لإلمس�اك 
بالمتلقي لحظة إيصال المعلومة. في المواصالت أيضا، 
فاالنتق�ال م�ن قارة إلى أخ�رى ماعاد يأخذ منا س�وى 
س�اعات بعد أن قط�ع كولومبوس المحيط س�ابقا في 
أشهر. إن تغّير مفهوم الزمن واقتراب المسافات بسبب 
تغي�ر وس�ائط النقل تجعل كل ش�يء يمش�ي بس�رعة 

ويقتضي من الفرد أن يتناغم مع إيقاع الزمن.
ويؤكد الكات�ب أن قراءة عمل روائ�ي ضخم تحتاج إلى 
ش�كل من أشكال التفرغ لم يعد بديهيا في عالمنا اليوم، 
وأن هذا أمر يحتم أن يس�تجيب له العمل الس�ردي. في 
ذات الوقت يجب أن يستجيب العمل السردي إلى التنّوع 
ف�ي تقنيات التفاعل مع القارئ لكي يحافظ على عالقة 
ش�ّد حيوية مع�ه، وبما أن الق�ارئ -حس�ب رأيه- هو 
أساس اإلنتاج اإلبداعي )بال قارئ، الكتاب غير موجود( 
فهو يش�عر بالحاجة إلى المحافظ�ة على حضوره عبر 
اس�تخدام مختلف أش�كال التواص�ل. من ه�ذه الزاوية 
أدخ�ل عل�ى الرواي�ة تقنية الن�ص الكالمي المس�رحي 
)ح�وار أو إخب�ار حيوي( وتقني�ة الريبورت�اج وتقنية 
القص�ة القصيرة.من جه�ة أخرى ي�رى محدثنا أن في 
تنّوع األجناس محاكاة غير حرفية وال ميكانيكية أللف 
ليلة وليلة؛ ففي ألف ليلة وليلة ثّمة امرأة تس�رد قصصا 
مختلف�ة تمام االختالف عن بعضه�ا البعض، مؤكدا أنه 
حين كان يكتب ويبحث عن تقنية للتواصل مع المتلقي، 
وطريقة لالنتقال من حكاية إلى أخرى، كان يس�تحضر 
الطرق التي تنتقل بها شهرزاد ألف ليلة وليلة من حكاية 

بحّد ذاتها إلى ما يليها.

        �سعد القر�ش 

كات�ب يبحث ع�ن النق�اء والنبل ف�ي زمن 
يفتقد هذه المعاني

سمعت اس�م الدكتور علي ش�ريعتي للمرة 
األولى خالل زيارتي األولى للدكتور إبراهيم 
الدس�وقي ش�تا ف�ي كلي�ة اآلداب بجامعة 
القاه�رة. أثن�اء تل�ك الزي�ارة، وأن�ا طالب، 
أهدان�ي كتابه “الث�ورة اإليراني�ة: الجذور، 
س�نوات  وبع�د   ،)1988( األيديولوجي�ة” 
أهداني روايت�ه الوحيدة “الفي�روز والدم” 
)1995(، ول�م يذك�ر اس�م ص�ادق هدايت، 
وقال إنه مشغول بإتمام ترجمة »المثنوي« 
لموالن�ا جالل الدين الرومي.في وقت الحق 
عجبت أن الدكتور ش�تا )1943 - 1998( لم 
ينبهن�ي إلى رواي�ة “البومة العمي�اء” التي 
ترجمه�ا لصادق هداي�ت )1903 - 1951(، 
ولعل�ه ظن أنن�ي أعرفه�ا وق�رأت طبعتها 
األول�ى عن الهيئة المصري�ة العامة للكتاب 
1976.ف�ي تاري�خ اآلداب ينجو ع�دد قليل، 
ربم�ا كات�ب واحد، م�ن الضياع ف�ي زحام 
مبدع�ي جيل�ه ومّدعيه، ومن بي�ن األعمال 
الغزيرة للكاتب الناجي يصمد الختبار الزمن 
عدد قليل وربما عمل واحد يحظى باالقتران 
باسم مؤلفه؛ تدل رواية “الصخب والعنف” 
مث�ال عل�ى فوكن�ر، و”العج�وز والبح�ر” 
على هيمنغ�واي، و”دون كازم�ورو” على 
ماشادو ده آسيس، و”مئة عام من العزلة” 
على ماركيز، حتى لو وقف القارئ مشدوها 

أمام روعة “خريف البطريريك”.
عنوان األدب اإليراني

ظل اس�م ص�ادق هداي�ت مقترن�ا برائعته 
“البوم�ة العمياء” دون غيرها تقريبا، حتى 
ص�ارت الرواي�ة عنوان�ا ل�أدب اإليران�ي، 
رغم حرص مؤلفه�ا على أن تحمل طبعتها 

األولى )1937( التي صدرت في الهند حيث 
كان، بهذه الجملة: “ليس للبيع أو النشر في 
إي�ران”، ثم كانت الرواية انفجارا أدبيا حين 

نشرت ببالده في مطلع األربعينات.
وتعيد سلسلة “روايات الهالل” هذا الشهر، 
مارس 2015 طبع “البومة العمياء”، إحدى 
والعالم�ي،  الفارس�ي  األدب  كالس�يكيات 
وتصل�ح تماما للق�راءة اآلن، حيث ال يقين 
في هذا العبث الكوني، وال يبقى أمام الفرد 
إال مواجه�ة الجن�ون بجنون آخ�ر يختاره 

أو يجب�ر علي�ه، وال أدل على ه�ذه الفوضى 
الكوني�ة م�ن رواي�ة هداي�ت “بتش�اؤمه 
الفلس�في العمي�ق، وال�ذي لم يبل�غ كاتب 
إيراني آخر معاصر ما بلغه من ش�هرة على 
المس�توى العالم�ي” كم�ا يق�ول المترجم 
الدكتور إبراهيم الدس�وقي ش�تا، وهو أحد 
اللغ�ة  وأس�تاذ  الش�رقية  الدراس�ات  رواد 

الفارسية وآدابها.
التشاؤم الفلسفي

مخطوطة تاريخية كتبت بيد صادق هدايتفي 

ه�ذه الطبعة الجديدة، يس�تعرض المترجم 
تاريخ وحاضر األدب الفارسي، وصوال إلى 
هدايت الذي “حّول األدب الفارسي من أدب 
توقيع�ات وقصور وصالونات إلى أدب أمة، 
ونقله م�ن التصوف إلى االش�تراكية، ومن 
الش�خوص األس�طورية إلى شخوص تأكل 
الطعام وتمش�ي ف�ي األس�واق، وتتصارع 
م�ن أج�ل إثب�ات وجوده�ا، وم�ن رعاب�ة 
األس�لوب والتنمي�ق اللفظ�ي والبدي�ع إلى 
الحديث الس�هل النابع من ضمير الشعب”.

كما يسجل المترجم الذي قّدم أيضا لمحات 
م�ن حياة هدايت وآثاره وأنش�طته األدبية، 
واغتراب�ه ف�ي بل�ده وخارجها، ف�ي الهند 
وباريس التي انتحر فيها عام 1951، وكيف 
اس�تقبلت أعمال�ه وفي مقدمته�ا “البومة 
العمي�اء” بع�د ترجمتها إلى لغ�ات أجنبية.

في المقدمة الطويل�ة يتتبع المترجم فكرة 

التش�اؤم واالنتح�ار كطي�ف يس�يطر على 
كثير من قص�ص هدايت، ففي قصته “حي 
في مقب�رة” يص�رخ البط�ل “االنتحار عند 
بع�ض األش�خاص وجود، ف�ي أصلهم، في 
طبيعته�م، إنه�م ال يس�تطيعون الهرب من 
بي�ن يدي�ه، إن�ه الق�در ال�ذي يحكم”.وفي 
قص�ة “القلعة الملعونة” يقول البطل “كلنا 
ف�رادى، ال ينبغي أن نخادع، الحياة س�جن، 
بل سجون مختلفة، ولكن بعضنا يحاول أن 
ينقش نقوشا على جدران هذا السجن، وبذا 
يوجد لنفسه نوعا من األلفة معه”.“البومة 
العمياء” مرآة لزم�ان هدايت وزماننا، يرى 
فيها القارئ استنطاقا لروحه، لقرينه اآلخر 
المكبوت تحت ضغوط األعراف العامة، هي 
رواية الش�ك والاليقي�ن، وانكس�ار الحلم، 
والبحث ع�ن النقاء والنبل ف�ي زمن يفتقد 

هذه المعاني.

        جباراحل�سيني

حّدثنا من نثُق بمقالِتِه ... قال :
   ُيحّدُثن�ا التأري�خُ  ع�ن جرائ�ِم الغ�زاة , و همجّي�ِة 
المستبّدين و الطغاة .. عن فرعوِن موسى الذي تجّبر 
, و ع�ن قبائ�ِل البرب�ر , و المغوِل و ) موس�وليني و 
هتلر ( .. و ما غرزتُه أنياُب تلَك الوحوش ِ الحيوانّيه , 
في جس�ِد األمِة اإلنسانّيه , من هلع ٍ و فزع , و حلكِة 
ظ�الم , و غ�زٍو و احتدام ٍ و اضط�رام , بحقِّ األنام .. 
حت�ى كأنَّ بش�اعة َ تل�َك المحارق , ترك�ت بصماِتها 
الس�وداَء على عقوِل و أجساِد الخالئق , و لم ينُج من 
س�وِط اإلستعباِد و الفناء , أطفاٌل أو شيوخٌ  أو نساء 

, الكلُّ على حدٍّ سواء ...
   و الي�وم .. ي�ا رجال , و كما ُيق�اُل في األمثال , فإنَّ 
التأري�خ َ ُيعيُد نفَس�ه , و المقبوَر ُيحط�ُّم رمَس�ه .. 
و هاه�م األحفاُد األوغاد , ينش�روَن ف�ي أرض ِ اللِه 
الفس�اد .. يحرقوَن األخضَر و الياب�س , بدم ٍ بارٍد و 

وج�ٍه حاقٍد عاب�س .. غزاةٌ  مرتزق�ه , غريبو أطوار ٍ 
مَرقه , ألسياِدهم خنازير اليهوِد َصفَ�قه .. 

   إنس�ل�ّوا تح�َت ُجنح ِ الخيانه , متفّرق�ي الّرطانه , 
ُمرتدي لبوَس ) ابن مرجانه ( ... في عقولِهُم الّن�ِخرِة 
خرابي�ُش خراف�ه , أس�موها ) دول�ة الخالف�ه ( !!! 
جاست وحوُش�هم خالَل الحضارات , هدموا المراقَد 
و اس�تباحوا المقّدس�ات , في هرج ِ انف�الٍت ليَس لُه 
نظير , و ع�زٍف طائفيٍّ خطير , بعَد أن ركَب موجهم 
الت�ُّعس�اء , و صفّ�قت لس�طوِتهم أيادي الضعفاء , 
و احتض�َن قذارَته�م جبُن اللؤماء , م�ن أوالِد الزنا و 

األدعياء .....
   عل�َق أح�ُد الحاضرين : أوغاٌد مالعين .. لن ينس�ى 
التأريخ ُ وحش�ّيتهم في ) س�بايكر ( , و بشاعة َ ذلّك 
المنظ�ر , فما اقترفوه يندى لُه كلُّ جبين .. فقد روى 
ل�ي أح�ُد الناجين من بطِش�هم , و س�كاكين غدرهم 
, انه�م خضعوا للس�ؤال ِ ع�ن مذاهبهم , قب�َل تنفيِذ 

مآرِبهم , زرعاً لبذوِر الفتنه , , و تأجيجاً للمحنه ..

   علَق آخر  : أكثُر من ألٍف و سبعمائة ِ إنسان , أُقتيدوا 
عّزالً وُذِبحوا ذب�َح الخرفان , دوَن رحمٍة يا إخوان .. 
فهل بعَد هذا المنكِر من إنكار , و هل بعَد تلَك البشاعِة 

من إضمار ؟!!
   أردَف محّدُثن�ا و ق�ال : حت�ى إذا انتش�َر س�رطاُن 
األه�وال , و اس�ُتبيَح األبري�اُء بعَد ت�رّدي األحوال , 
أوجب�ت المرجعية ُالرش�يدة التصّدي لق�وى الظالم 
, و تنظي�م الصف�وف للدفاِع عن اإلس�الم , و رّد كيِد 
الغ�زاِة إل�ى نحوِره�م , و ه�دِم جحوِره�م .. بعَد أن 
قرأت بوضوح , عهَر بعِض السياسيين المفضوح , و 
خذالِن الدِم العراقّي المسفوح ... فتسابقت الحشوُد 
تس�ابَق الفهود , و انتخت العش�ائُر انتخ�اَء المنابر , 
تس�بُقهم الغيرة ُ على البالد , و تخليص رقاِب العباِد 

من الُجالّد ... و أنشأ يقول : 
فديتُ�َك تبكيَك س�����بٌع طباْق 

         لَك اللُه يا ص���ابراً يا عراْق
فديتُ�َك كم مّزقتَك اللئ�������ام   

       و شلّت قواَك فلوُل النف���اْق
جن�اة ٌ تماَدوا بأحقاِده������م     

      أباحوا بُقدسّيَك اإلحت����راْق
و باعوَك بخساً فيا لَلصوص      

    ذيول الدواعِش أهل الّشقاْق
   علَق آخر : لوال فتوى المرجعّيه , و تلبية أهل ِالنخوِة 
و الحمّيه , و صحوة الضمائِر الوطنّيه , ألصبحت كلُّ 
الب�الد , بيَن فكّ�ي األوغ�اد , و يقوُل قائلٌ  هنا كانت 

بغداد !!!
   ث�م ق�ال : ُتش�يُر األخبار, إل�ى هزائِم الغ�زاة , بعَد 
انعط�اِف المس�ار .. و المي�داُن ُيبّش�ُر بتقّدم ِ أس�وِد 
العراق , و تقهُقر ُشذاذ اآلفاق , حاسري األنفاق ... و 

سيولّ�وَن الّدبَر خاسئيَن مذعورين ... 
   أق�ول : الحمُد للِه الذي م�ّن علينا بالصبر , و مك�َّن 
الرج�اَل من إح�راز الّنص�ر , و أراَح نف�وَس الثكالى 
بالث�أر .. تمهيداً لط�رِد الظالمين , من كّل ش�بر ٍ من 

أرض العرين ... آمين .. آمين .. آمين .

ستة إصدارات جديدة خلريي منصور
 

عن المؤسس�ة العربية للدراسات والنشر، وبطبعات 
ُمتمّيزة صدر للكاتب والش�اعر خيري منصور س�تة 
كتب، تتوزع بين الشعر والسيرة الذاتية والنقد هي : 
" ثرثرة بيضاء " مجموعة شعرية جديدة و " صبي 
األسرار " س�يرة ذاتية و " نعاس أزلي " مجموعة 
شعرية و " وسيرة خاطفة " مجموعة شعرية "، 
إضاف�ة إلى " العص�ا والن�اي " و " ثنائية الحياة 
والكتاب�ة" وه�ي دراس�ات ومقاالت ف�ي النقد 

جميعها صدرت هذا العام 2014 .
وقد كتب مقدمات لهذا األعمال كل من الدكتور 
إحس�ان عب�اس والش�اعر محم�ود دروي�ش 

والشاعر أحمد دحبور .

املد
ص�در عن )اآلن ناش�رون وموزعون( رواية )المد( في طبعتها الثاني�ة للروائّية األردنية 
س�ميحة خريس. وجاء ذلك بالش�راكة مع دار أزمنة.        اش�تملت على تمهيد اس�تهلّت 
ب�ه الروائّية قصًة للصياد الذي تحالف مع الش�يطان من خالل خطة جهنمية ليحصد من 
خالله�ا أموال الفقراء، بعد ذلك تتابعت األحداث بتط�ور مجريات رحلة الصياد الذي كان 
صيد الس�مك آخر ما يفكر به.        وفي رواية ''المد'' مواجهة بين العَوز والقس�وة مقابل 

الّرخاء الذي يجلبه الثراء، وهو وهم تفرزه الوحدة والحاجة في ظل الغربة.        
        صدر لها في مجال القصة القصيرة، عدة مجموعات قصصّية، منها: "مع األرض"، 
"أوركسترا"، "دومينو". وفي مجال كتابة السيناريوهات، أعّدت األعمال التالية: "ماجد 
وس�ندباد ف�ي كل البالد"، "حات�م" في مجلة حاتم لأطفال. و مم�ا صدر لها في مجال 

الرواية: "القرمية"، "خشخاش"، "شجرة الفهود"، "يحيى"، "دفاتر الطوفان".

على ظهر ِفرجيل
 

حممد يويو –املغرب  

سافرُت إلى روما القديمة

على ظهر ِفْرجيل..

خرجنا بالغداة تحت تصفيق كثبان غبار سارحة

ال تجيد القراءة

واغتبنا كّل أبناء طروادة

واغتلنا آلهة العواصف الغاضبة

ولم نتناول حّبة وليمة

في الطريق إلى العاصمه..

قلت وأنا ألّوح لعباب غفير:

يا ليتني كنُت شاعًرا مثلك

آٍه لو أّن ما أكتُبه اآلن شعًرا

ألصنع رمًزا للحقيقة

أصنع رمًزا للحقيقة الحقيقية

وأعيد األمل لأساطير

بأّن الحقيقة

ولو قليالً..

ممكنة
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مباراة مانشسرت سيتي.. فرصة لزيادة شعبية انريكي
قب�ل ش�هرين ونص�ف الش�هر فق�ط ، تس�اءل 
مشجعو فريق برشلونة األسباني لكرة القدم عما 
إذا كان املدرب لويس إنريكي هو الرجل املناس�ب 

لقيادة الفريق.
ولك�ن إنريك�ي يتأهب حالي�ا لقي�ادة الفريق إىل 
دور الثمانية لبطول�ة دوري أبطال أوروبا عندما 
يستضيف مانشسرت سيتي اإلنجليزي غدا األربعاء 
يف إياب دور الستة عرش للبطولة وهو ما سيجعل 

إنريكي أكثر شعبية لدى جماهري الفريق.
وأثار إنريكي يف الرابع من كانون ثان/يناير املايض 
دهش�ة الجميع بوضع�ه املهاجم�ن األرجنتيني 
ليونيل مي�ي والربازييل نيمار عىل مقاعد البدالء 
خ�ال املب�اراة أم�ام مضيف�ه ريال سوس�ييداد 
ليخرس برش�لونة صفر/1 وتثري الهزيمة سخط 

كثريين من أنصار الفريق عىل هذا املدرب.
ووس�عت ه�ذه الهزيم�ة الف�ارق بن برش�لونة 
ومنافس�ه التقلي�دي العنيد ري�ال مدريد متصدر 
ج�دول ال�دوري األس�باني وقتها إىل س�ت نقاط 
كم�ا ذكرت تقاري�ر عدة أن ه�ذه الهزيمة أثارت 
مشادات عديدة بن املدرب والعبيه وخاصة ميي 
كما أش�ارت التقاري�ر إىل أن العدي�د من الاعبن 
تدخلوا ملنع االشتباك اليدوي بن إنريكي وميي.

وذكرت تقارير إعامية أن ميي طالب خوس�يب 
ماري�ا بارتوميو رئيس الن�ادي بعد هذه األحداث 
بتغيري إنريكي يف نهاية املوس�م وجلب مدرب آخر 

يروق مليي.
ولك�ن ه�ذه التقاري�ر واجه�ت نفيا م�ن جميع 
العن�ارص داخل النادي وإن بدا مس�تقبل إنريكي 
وقتها يف مهب الريح وتوقع كثريون أال يستمر مع 
الفري�ق لفرتة طويلة وأن تكون فرتة مس�ؤوليته 
عن الفريق أقرص من س�لفه األرجنتيني خرياردو 
مارتينو الذي قاد الفريق يف املوس�م املايض ولكنه 

لم يستمر بعد نهاية املوسم.
وإضاف�ة له�ذا ، أق�ال برش�لونة بع�د يومن من 
الهزيم�ة م�ن سوس�ييداد مدي�ر الك�رة أندوني 
زوبيزاريتا الذي اختار انريكي لقيادة الفريق بعد 
اس�تقالة مارتينو من تدريب الفريق يف حزيران/

يونيو 2014 .
وق�ال إنريكي "من املخ�زي أن زوبيزاريتا رحل.. 
رحيل�ه عن منصب�ه يضع�ف موقف�ي يف النادي 

بشكل واضح".
ولك�ن وضع إنريكي اآلن أصب�ح أقوى منه يف أي 
وقت س�ابق بفضل الصحوة املفاجئة لربش�لونة 
الذي حقق الفوز يف 13 من آخر 14 مباراة خاضها 

يف مختلف املسابقات.
ويتصدر برش�لونة حاليا جدول الدوري األسباني 
بفارق نقطة واحدة أمام الريال كما وصل الفريق 
لنهائي كأس ملك أسبانيا إضافة القرتابه من دور 
الثماني�ة يف دوري األبطال قبل مباراة اإلياب بدور 
الستة عرش غدا أمام مانشسرت سيتي حيث تغلب 
برش�لونة عىل حامل لقب الدوري اإلنجليزي 1/2 

يف عقر داره ذهابا.
وأظهر اس�تطاع للرأي أجري ع�ىل االنرتنت قبل 
أس�بوع واحد أن 58 باملئة من مشجعي برشلونة 
يودون اس�تمرار إنريكي يف منص�ب املدير الفني 

للفريق باملوس�م املقب�ل. وتفوق إنريكي بش�كل 
كبري يف هذا االس�تطاع عىل جوس�يب جوارديوال 
املدي�ر الفن�ي األكثر نجاح�ا يف تاريخ برش�لونة 
وال�ذي يتوىل حالي�ا قيادة باي�رن ميونيخ األملاني 
حيث حل جوارديوال يف املركز الثاني باالس�تطاع 
وبنس�بة 26 باملئ�ة فق�ط. وعلق�ت محطة "راك 
1" اإلذاعي�ة يف كتالونية بقوله�ا "لويس إنريكي 
حظي دائما بالش�عبية يف برشلونة.. كان محبوبا 
دائم�ا كاعب يف صف�وف الفري�ق ، واآلن يحظى 
بالشعبية كمدرب للفريق. معظم املشجعن يرون 
أن�ه يجتهد كثريا يف عمل�ه ويمنح للفريق عنارص 
ل�م تكن لديه من قبل". وتتضم�ن هذه العنارص 

الفاعلية يف اس�تغال الرضب�ات الثابتة والتي لم 
يستغلها برش�لونة جيدة منذ رحيل تريي فينابلز 
ع�ن تدري�ب الفري�ق يف الثمانيني�ات م�ن القرن 
املايض. ويهز برش�لونة ش�باك منافس�يه بشكل 
أس�بوعي م�ن التنفيذ الجي�د للرضب�ات الركنية 
حي�ث يتقدم املدافع طوي�ل القامة جريارد بيكيه 
للمساهمة مع املهاجمن يف هز شباك املنافسن.

كما أعاد إنريكي الحيوية والنش�اط إىل الهجمات 
املرت�دة الرسيعة للفريق وه�و ما افتقده 

برش�لونة من�ذ الهولن�دي لويس فان 
جال الذي ق�اد الفريق من 1997 إىل 
2000 . واش�تهر برش�لونة عاملي�ا 

خ�ال ف�رتة كل م�ن املدرب�ن الهولن�دي يوهان 
كروي�ف )م�ن 1988 إىل 1996( وجوارديوال )من 
2008 إىل 2012( بالت�زام الفريق بأس�لوب اللعب 
املع�روف بلقب "تيكي ت�اكا" وال�ذي يعتمد عىل 
التمري�رات القص�رية املتقنة واالس�تحواذ الهائل 
عىل الكرة. ولم يهجر إنريكي هذا األسلوب ولكنه 
منح الفريق املزيد من األس�اليب واألبعاد األخرى 
يف األداء. وقال نيم�ار حديثا "نتعلم كيفية اللعب 
بأس�اليب مختلفة. لم يعد من الس�هل التنبؤ بما 
س�يقدمه الفري�ق م�ن أس�اليب اللعب حيث 
أصبح�ت لدين�ا العدي�د م�ن األس�لحة يف 
جعبتنا". إضافة لهذا ، يبدو أن إنريكي بث 

حي�اة جديدة لدى العديد م�ن الاعبن الذين بدوا 
منهكن يف املوسم املايض مثل بيكيه وداني ألفيش 
وخ�وردي ألبا وأندريس إنييس�تا ونيم�ار وكذلك 
ميي. ونال إنريكي ش�هرته أساس�ا يف برشلونة 
م�ن خال رحيله عن ريال مدريد بنهاية عقده يف 
1996 ليسجل بعد انضمامه إىل برشلونة 73 هدفا 
يف 207 مباري�ات خاضها مع النادي الكتالوني يف 
ثمانية مواسم متتالية كما أسعد جماهري الفريق 
يف هذه املواس�م بجه�ده الوفري وعمل�ه الدؤوب 
مع زمائه يف امللعب. ول�م يكن التعاقد معه لتويل 
تدريب برشلونة قبل تسعة شهور مفاجأة ملعظم 
جماهري برش�لونة رغم عدم نجاحه بش�كل كبري 

مع فريقي روما اإليطايل وس�لتا فيجو األس�باني 
حيث توىل إنريكي تدريب الفريق الثاني لربشلونة 
خ�ال الف�رتة م�ن 2008 إىل 2011 ونج�ح م�ع 
الفريق بش�كل جيد وق�دم للنادي العبن ش�بان 
بارزين مثل س�ريخيو بوسكيتس ورافينيا وبدرو 
الذين يتألق�ون حاليا مع الفريق األول.وإذا حقق 
برش�لونة الف�وز عىل مانشس�رت س�يتي اليوم ، 
سيكون هذا سببا إضافيا لزيادة شعبية إنريكي.

وأظهر برشلونة ثقته قبل املواجهة املرتقبة غدا ، 
وقال "كل يشء يسري عىل ما يرام يف الوقت الحايل 
والاعب�ون يعرفون م�ا يتعن عليه�م فعله. أثق 

فيهم تماما".

المستقبل العراقي/ وكاالت

الكيوكوشنكاي العراقي أوالً يف بطولة العالـم للفنون القتالية

حقق منتخبنا الوطني للكيوكوشنكاي 
منافس�ات  يف  فرقي�ا  األول  املرك�ز 
بطولة العالم للفنون القتالية التي 
اختتمت مساء األثنن املايض يف 
بانكوك  التاياندية  العاصم�ة 
بمش�اركة أكث�ر من س�بعة 
وأربع�ن دولة م�ن مختلف 

قارات العالم.
منتخبن�ا  وحق�ق  ه�ذا 

الوطن�ي )13( ميدالية منه�ا )6( ذهب عن 
طري�ق الاعبن )عيل عمار عدنان وإبراهيم 
جاس�م كاظم واحمد كاظم عباس وس�عيد 
عب�د الرحي�م ومحم�د اس�ماعيل غف�وري 
وعام�ر محمد كاظم ( و)4( فضيات جاءت 
ع�ن طريق الاعبن )حس�ن عم�ار عدنان 
ومحم�د ابراهيم اس�ماعيل واحم�د محمد 
جبار ومحم�ود وليد خال�د( فيما حقق كل 
من )غاف�ر غايب وزيد جه�اد محمد ورعد 

عبد الواحد( امليدالية الربونزية الثاث.
تجدر األش�ارة ان العراق ش�ارك بوفدين يف 

البطولة األول يمث�ل منتخبنا الوطني للعبة 
والثان�ي يمثل نادي البيئة ال�ذي يضم ايضا 
العب�ن منتخبنا الوطني وذلك بس�بب عدم 
وج�ود ميزاني�ة مالي�ة لألتح�اد يف الوق�ت 

الحارض.
 يذكر ان الوفد العراقي املش�اركة يف البطولة 
تألف م�ن عمار عدنان وهيب رئيس�ا للوفد 
وحيدر داخل محمد نائب رئيس نادي البيئة 
ووسام كاظم رس�ن مدربا ملنتخبنا الوطني 
ونشأت عزيز مدربا للياقة البدنية فضا عن 

)18( العبا.

اعل�ن االتحاد العراقي لكرة القدم عن ان موعد تس�مية املدرب املس�اعد للمنتخب الوطني 
س�يكون بع�د ع�ودة انهاء اس�ود الرافدين املعس�كر التدريب�ي يف دولة االم�ارات العربية 
املتحدة,مش�ريا اىل ان لجنة املنتخبات الوطنية عرضت عىل املدير الفني للمنتخب الوطني 
اكرم سلمان عدد من املدربن الذين يحملون كافة املؤهات واملعايري التي وضعتها اللجنة 
الختيار االنس�ب للتواجد ضمن الطاقم التدريبي لقيادة الك�رة العراقية.وقال رئيس لجنة 

املنتخبات الوطني فالح موىس: ان"املدير الفني للمنتخب الوطني فضل االعان عن تس�مية 
املدرب املساعد ضمن كادره التدريبي بعد العودة اىل العاصمة بغداد بنهاية املعسكر التدريبي 

ال�ذي س�ينطلق يف االي�ام القليلة املقبل�ة يف دبي من اج�ل تدارس جميع االس�ماء 
املطروحة بغية اختيار االفضل والذي يتائم واملرحة التدريبية املقبلة".واوضح 

ان"اللجنة وضعت عدد من االسماء التدريبية وفق املعايري التي تتبعها اللجنة 
عىل طاولة النقاش مع س�لمان ملناقش�ة جميع النواحي املرتبطة بموضوع 
التسمية التي اضحت الشغل الشاغل لاوساط الكروية خصوصاً وان املنتخب 
الوطن�ي ب�ات عىل اعت�اب الدخول الفعيل باس�تعداداته النط�اق التصفيات 

املونديالية االمر الذي يجعل من حسم هذا املوضوع امر رضوري جدا".

المستقبل العراقي / متابعة

المستقبل العراقي / متابعة

أزمة إبراهيموفيتش تقربه من ليفربول

كش�فت ع�دة تقاري�ر صحفي�ة أن النج�م 
إبراهيموفيت�ش  زالت�ان  ال�دويل  الس�ويدي 
مهاجم باريس سان جريمان سيكون قريبا 
م�ن االنتق�ال لليفربول اإلنجلي�زي، يف حالة 
اإلطاح�ة ب�ه خ�ارج فرنس�ا بس�بب أزمته 
األخرية. صحيفة مريور الربيطانية أكدت أن 

ليفربول هو الن�ادي األقرب للظفر بخدمات 
إب�را املوس�م املقب�ل، يف حالة ق�رر العماق 
الباريي االس�تغناء عنه بعدما وجه اإلهانة 
لفرنسا بعد مباراة فريقه األخرية ضد بوردو 
يف ال�دوري الفرن�ي. التقري�ر أش�ار إىل أن 
"الريدز" األقرب لضم السلطان إبرا، وخاصة 
يف حال�ة نجاح�ه يف التأه�ل ل�دوري أبط�ال 
أوروبا وبالطبع يف حالة تفريط باريس سان 

جريمان في�ه، وخاص��ة أن بعض الصحف 
املحلي�ة يف فرنس�ا تطال�ب برحيله 

ع�ن الب�اد. وكان زالت�ان قد 
بالدول�ة  فرنس�ا  وص�ف 

ايل  مش�ريا  "الق�ذرة"، 
أنه�ا ال تس�تحق وجود 
نادي مثل باريس سان 

جريمان فيها.

المستقبل العراقي/ وكاالت

حسام السيد يطالب ادارة امليناء 
بتأمني مباريات جتريبية

طال�ب املدير الفني لكرة املين�اء ادارة النادي 
بتأمن عدد من املباريات التجريبية الستثمار 
فرتة توق�ف ال�دوري املمتاز م�ن جانب وعدم 
الرض�وخ لعام�ل التأث�ري الس�لبي ج�راء توقف 
املس�ابقة م�ن جان�ب اخر.وق�ال م�درب اللياقة 
البدنية لن�ادي امليناء وليد جمع�ة : ان"املدير الفني 
لكرة امليناء السوري حسام السيد قدم اىل ادارة النادي 
منه�اج تدريبي يختص باملرحل�ة املقبلة تتخلله عدد 
من املباريات التجريبية مع اندية الدوري املمتاز من 
اجل ابقاء العبي الفريق يف اجواء املنافس�ات وعدم 
التأثر بشكل واخر جراء الراحة السلبية اثر تأجيل 

مباريات الدوري املمتاز".
واوضح ان"ثاثة اىل اربعة مباريات 

س�تكون املحصلة النهائية للقاءات 
فريقنا خال الفرتة املقبلة مع اندية 

ال�دوري املمتاز يف حال ل�م يتم تأمن 
املعس�كر الخارجي الذي من املؤمل ان 
يقام يف تركيا كما واعدت االدارة بذلك".

يق�دم  املوس�م  ه�ذا  ان"فريقن�ا  وب�ن 
مس�تويات غاي�ة يف الروع�ة حيث فرض 

نفس�ه منافس�اً فوق العائدة عىل التتويج 
بردع الدوري وتكرار انجاز نقل درع الدوري 

للم�رة االوىل يف تاري�خ املس�ابقة اىل خ�ارج 
العاصمة بغداد".

المستقبل العراقي / متابعة

انزاغي: كنا نستحق الفوز 
عىل فيورنتينا

امني رس جلنة املسابقات ينفي خرب إقالته

يرى امل�درب فيليبو انزاغي املدير الفني لنادي ميان اإليطايل لكرة القدم، 
ان فريقه كان االحق بالفوز بعدما نجح خصمه فيورنتينا يف قلب تأخره 
بهدف إىل فوز بهدفن يف الدقائق السبع االخرية مؤكداً انه يأمل االستمرار 
م�ع الفريق كرغبة أوىل ولكنه س�يبحث عن عمل يف م�كان اخر لو كانت 
رغبة االدارة هي رحيله. وق�ال انزاغي يف ترصيحات تلفزيونية: "الفريق 
لعب بشكل جيد للغاية طوال اللقاء وكنت سعيداً بما يقدمه الاعبون عىل 
أرض امللعب ولكن من املؤس�ف ان ينته�ي اللقاء بهذه النتيجة، فالتعادل 

كان س�يكون مؤملاً ايض�اً وليس الخس�ارة فقط فكنا نس�تحق الفوز". 
وأض�اف انزاغ�ي: "انا ال اش�عر باي توت�ر مثلما يرتدد، لقد لعبنا بش�كل 

جيد وخرسنا بش�كل درامي وارد حدوثه يف عالم كرة القدم، ربما يجعلني 
ذلك اش�عر بالغضب ولكن لي�س بالتوتر، فانا افكر فيم�ا قدمه الاعبون 

ط�وال اللقاء وليس فق�ط النتيجة". واس�تمر املدرب االيط�ايل يف حديثه 
قائاً: "عقدي اليزال س�ارياً مع النادي، ورغبت�ي االوىل هي البقاء ولكن 
االمور يعود أيضاً إىل ادارة النادي، لو كانت رغبتهم هي رحييل فسأرحل 
وابحث عن عمل يف م�كان اخر، لقد كنت العباً محرتفاً واتفهم االمر 

جيداً بخاف ذلك فانا احب امليان واتمنى االستمرار هنا".

نفى امن رس لجنة املسابقات فهمي العامري االنباء التي تناقلتها بعض وسائل االعام عن خروج مجلس ادارة اتحاد الكرة بقرار 
اقالته من مهام عمله,مس�تغرباً يف الوقت ذاته تناقل بعض الوس�ائل االعامية ملثل هذه 
االخ�رب التي تفتق�د للمصداقية خصوصاً بعدم وجود مص�در يؤكد هذا املوضوع. 
وق�ال امن رس لجنة املس�ابقات يف اتحاد الكرة فهم�ي العامري: ان"عىل 
بعض وسائل االعام ان تكون مهنية يف مسألة نقل االخبار والتأكد من 
مصدر املعلومة قبل عملية النرش ملا يس�بب ذلك من اثرة مواضيع 
الجمهور الريايض والش�خصية املش�ار لها يف االخبار يف غنى 
عنها". واوضح ان"خرب اقالتي من قبل مجلس ادارة اتحاد 
الك�رة عار عن الصحة وال وجود له حيث اس�تغربت من 
انتش�اره يف عدد من وسائل االعام وبرصاحة لم أبه  له 

كون هناك بعض الشخصيات تحاول تشويه عمل بعض 
لجان اتحاد الكرة دون وجهة حق".

المستقبل العراقي/ وكاالت

احتاد الكرة حيسم تسمية املدرب املساعد ملدرب املنتخب الوطني المستقبل العراقي/ متابعة
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امليزان

سويدية ترتعب من اجلبنة

استبدال الذكريات املؤملة

؟؟هل تعلم
“ هل تعلم أن أصعب املمارسات الروتينية 
يف حياة الب�ر هي اإلس�تيقاظ صباحاً 

للذهاب إىل العمل او املدرسة ”
“ هل تعلم أن األشخاص الذين رسعان ما 
تنزل دموعهم يف مواق�ف الحزن والفرح 

يعتربون أكثر وفاءاً وصدقاً من غريهم ”
“ هل تعلم أن الرود الذهني والرسحان 
يف حاالت عديدة يكون دليالً عىل اش�تغال 
الدماغ باستمرار وُمحفز عىل إنبثاق أفكار 

ورؤى ُمبدعة ”
“ هل تعل�م أن يمكن للغرباء أن يصبحوا 
أصدق�اء مقربني بالصدف�ة، كما يمكن 
لألصدق�اء القدم�اء أن يصبح�وا غرباء 

فجأة”

أوردت صحيف�ة »ذي دي�ي إكس�ربيس« أن 
املواطنة الس�ويدية آنا بونديسون )33 عاما( 
تحدثت أمام الصحفيني عن رهابها الطريف، 
وهو »ره�اب الجبن�ة« حيث يدفعه�ا منظر 
هذا الغذاء إىل البكاء. تعجز آنا، وهي تعمل يف 
مجال التحليالت االقتصادية، عن تعليل أصل 
هذا الرهاب وتعتربه ظريفا لدرجة وال تنوي 
تلق�ي عالج للتخل�ص منه، مع أنه�ا تحاول 
تج�اوز أقس�ام الجب�ن عندما ت�زور محالت 
األغذية لكي ال تواج�ه »ذلك الجهنم العفن«، 

كما تقول. عىل حد قولها فإنها تشعر بالقلق 
عن�د رؤي�ة من ي�أكل جبن�ة. وأضاف�ت أنها 
ش�عرت بالذع�ر عندما وض�ع زميلها صحنا 
فيه قطعة الجبن يف فرن كهربائي لتسخينه، 

مما أدى إىل انبعاث رائحة الجبنة.
هذا وتركت آنا حبيبها بعد أن قدم إليها صحنا 
كام�ال من الجبن.رغم كل ذلك ال يعترب رهاب 
آن�ا فريدا م�ن نوعه، حي�ث تحدث�ت مؤخرا 
لورين دود، وهي طالبة يف جامعة بريطانية، 

عن خوفها من صلصة الطماطم.

مهنياً: فرتة مناسبة لالنطالق بمشاريع وأعمال 
مهم�ة. ال ترتّدد يف قبول فرص�ة تعرض عليك. 
عاطفي�اً: ال تدع أحداً من أف�راد العائلة يتدخل 
يف ش�ؤونك م�ع الحبيب، ألن�ه يزيدها س�وءاً. 
اجتماعي�اً: تلتقي أحد األش�خاص يف مناس�بة 

اجتماعية وتتوط�د عالق�ة الصداق�ة بينكم�ا.

مهني�اً: تش�غل مش�اكلك املالي�ة بال�ك كثرياً، 
اس�تثماراتك وأدرس خطوات�ك.  تغام�ر يف  ال 
عاطفياً: تفاجأ بمساعدة الحبيب لك ووقوفه 
إىل جانب�ك يف املرحل�ة الصعبة الت�ي تواجهها. 
اجتماعياً: تحّب الحياة وتتحمس لها، إذا كنت 
تشعر بضيق، األصدقاء موجودون ملساعدتك. 

مهنياً: حماس�تك للعمل كب�رية، تنجز مهامك 
براحة بعيداً عن املشاكل والضغوط. عاطفياً: 
تعيش تغيريات إيجابية يف عالقتك مع الحبيب 
وتش�عر بالراحة والطمأنينة. اجتماعياً: ابتعد 
عن األقاويل واملش�اكل العائلي�ة، فأنت بغنى 

عنها ورّكز عىل راحتك.

مهني�اً: قلقك الدائ�م عىل وضعك امل�ادي يزيد 
األمور تعقيداً. تحلَّ بالصرب والتفاؤل. عاطفياً: 
يحت�اج الحبيب إىل العاطفة والرومنس�ية. قد 
تفي هدية معنوية من�ك بالغرض. اجتماعياً: 
تصلك رسالة أو اتصال من أحد املعارف تدعوك 

إىل حفلة اجتماعية.

مهنياً: تتعرّض ألزمة مالية تضطرك لالستعانة 
بأحد األصدقاء ملساعدتك عىل حلها. عاطفياً: 
فرتة مناسبة لتمضية بعض الوقت مع الحبيب 
يف اله�واء الطل�ق بعي�داً التوت�ر. اجتماعي�اً: 
يساعدك صديق ويفّ عىل تخطي مشكلة كانت 

تشغل بالك ويقوي معنوياتك.

مهنياً: فرتة مناس�بة لإلنطالق باملروع الذي 
كنت تحلم به من�ذ زمن وتخطط له. عاطفياً: 
اب�دأ مع الحبيب صفحة جديدة، ال تعِط وعوداً 
كبرية تعجز ع�ن اإليفاء به�ا. اجتماعياً: أحد 
األصدق�اء يف حاجة ماس�ة إليك، كن إىل جانبه 

فهو طاملا كان وفياً لك.

مهنياً: فرتة زاخرة بالنش�اط، تنجز كل أعمالك 
برسع�ة.  الوق�ت  ويم�ّر  وسالس�ة  بس�هولة 
عاطفي�اً: تضايق�ك غ�رية الحبي�ب ولك�ن راِع 
مشاعره وانتبه إىل ترصفاتك مع الجنس اآلخر. 
اجتماعي�اً: لق�اء عائ�ي يجم�ع املقرّبني منك 

يسعدك كثرياً ويعيد إليك الذكريات الجميلة.

مهني�اً: مكافأة مالية متوّقعة بعد عمل وجهد 
كبريي�ن، ال تن�ى مس�اعدة أحد الزم�الء لك. 
عاطفي�اً: حاذر العصبية بين�ك وبني الحبيب، 
تع�رف تمام�اً أن�ك ال تس�تطيع العي�ش م�ن 
دون�ه. اجتماعياً: إياك والغرور ألنه قد يضايق 

أصدقاءك واملقربني منك ويبعدهم عنك.

مهني�اً: تثري إعجاب املس�ؤولني عن�ك بإنجاز 
كبري قمت به أخرياً. إحذر حس�د أحد الزمالء. 
عاطفي�اً: عالقت�ك مس�تقرة بالحبي�ب. فرتة 
مناس�بة ملمارس�ة نش�اط ثق�ايف أو ري�ايض 
مع�ه. اجتماعياً: تلتقي أحد األصدقاء القدماء 
وتس�تعيدان ذكري�ات امل�ايض الجميل�ة. رقم 

مهني�اً: مفاج�أة س�ارة ع�ىل الصعي�د امل�ايل 
تس�اعدك ع�ىل إتم�ام املش�اريع العالقة منذ 
وق�ت. عاطفي�اً: ال تجعل رومنس�يتك الزائدة 
تعرض�ك للصدم�ات. ك�ن واقعي�اً يف عالقت�ك 
بالحبيب. اجتماعياً: اعتمد عىل ثقتك بنفس�ك 

وال تدع أحداً يفرض عليك سلوكاً معيناً.

مهني�اً: رحل�ة عمل تك�ون ناجحة وتس�تفيد 
منها كث�رياً، حاذر من الخ�وض يف التفاصيل. 
عاطفي�اً: ف�رتة مناس�بة إلعادة الرومنس�ية 
والح�ب إىل عالقتك بالريك بع�د طول فراق. 
اجتماعياً: حبك للحياة وتفاؤلك الدائم يقرّبان 

إليك األصدقاء وتميض معهم أوقاتاً ممتعة. 

مهني�اً: ف�رتة ممي�زة يمكنك االس�تفادة منها 
إلنجاز أعمالك بس�هولة وحص�د نتائج باهرة. 
عاطفياً: جو مناسب للتقرب من الشخص الذي 
تكّن له اإلعجاب فهو يبادلك املش�اعر نفسها. 
اجتماعياً: ال تثق بأي كان، قد تقع يف خيبة أمل 

كبرية وتتعرض لنكسة نفسية حادة.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

بناه�ا  اس�تنبول  يف  كنيس�ة   –  1
يوستينيانوس –

 2 – مضيق عاملي معروف –
 3 – نشدد الطلب – وقت –

 4 – عكس�ها فتنوا أو قطعوا األنفاس 
– تقي –

 5 – مط�ار فلس�طيني – نهر يصب يف 

بحرية بلخش –
 6 – رصه – قرب –

 7 – غنى – يسجن –
 8 – عاصم�ة أفريقي�ة – أحد الوالدين 

–
 9 – إحدى اإلمارات العربية .

1 – برز يف الفقه والتاريخ واألدب –
 2 ���� أح�د رواف�د نه�ر األردن – من 

األبجدية –
 3 – يس�افر عن طري�ق البحر – دولة 

أسيوية –
 4 – متش�ابهان – عاصم�ة أمريكي�ة 

جنوبية –

 5 – حمالت عسكرية قام بها مسيحيو 
الغرب يف القرون الوسطى – أرشد –

 6 – نص�ف ومي�ض – عكس�ها أغنية 
لعبد الوهاب –

 7 – دولة أمريكية جنوبية –
 8 – يخرب – من أسماء السيف –

 9 – من أدباء األندلس .

سـودوكـو

صدر دج�اج منزوع الجل�د والعظم ومّرح 
من الوسط - 3 قطع

مرتديال حبش - 3 رشائح
جبن بري Brie فرنيس - 3 رشائح بس�ماكة 

سنتمر
بقدونس مفروم فرماً ناعماً

ملح بحسب الرغبة
فلفل أبيض - بحسب الرغبة

فلفل أسود - رّشة
زيت بخاخ

طريقة العمل
1- ضع�ي رشائح صدر الدج�اج يف طبق مع 

رّشة ملح وفلفل أبيض وفلفل أسود.
2- غّم�يس رشائ�ح جبنة ال�ربي بالبقدوس 
الناعم، ثّم ضعي قطعة يف وسط كل رشيحة 
م�ن رشائ�ح ص�در الدج�اج الثالث�ة واثني 
الريح�ة من الوس�ط حتى يغط�ي الدجاج 

الجبنة.
3- رّش املل�ح والفلف�ل األس�ود ع�ىل قطع 

الدجاج مجدداً.
4- ضع�ي رشائ�ح ص�در الدجاج املحش�وّة 
بالجب�ن عىل قط�ع مرتديال الحب�ش، ولّفي 
األخ�رية لتغلّفه�ا، ث�ّم ضعيه�ا يف بال�«إي�ر 
فراير« Air fryer  او الش�واية مع رّشة زيت 

من البخاخ.
5- إطهي الدجاج ملّدة 15 دقيقة.

6- قّدمي الطبق ساخناً.

صدر دجاج بحشوة اجلبن

فوائد البابونجمعلومات  عامة
نب�ات حويل من فصيلة املركبات، يوجد يف الحقول 
وعىل جوان�ب الط�رق باملناطق الح�ارة، والنبات 
عش�بة ي�رتاوح ارتفاعها م�ا بني 15 � 50 س�م، 
ومجنح�ة،  طويل�ة  أوراقه�ا  متفرع�ة،  س�اقها 
وأزهارها بيضاء، ولزهرة البابونج رائحة عطرية 

تميز العشبة عن أعشاب تشبهها ال رائحة لها.
فوائدة واستعماالته.

اس�تخدم هذا النبات ىف الطب القدي�م وقد اورده 
االطباء املس�لمون والع�رب ىف مصنفاتهم وذكروا 
منافعه الطبية، ومما قالوا فيه: انه يفتح السدد، 
ويزي�ل الصداع والحمى واالرم�اد رشبا او انكبابا 

عىل بخاره خصوصا بالخل، ويقوى الكبد، ويفتت 
الحىص ىف الكىل، ويدر الفضالت، وينقى الصدر من 
نحو الرب�و، ويزيل البثور، ويذهب االعياء والتعب 
والن�زالت، وينف�ع ىف مقاوم�ة الس�موم، ودخانه 
يطرد الهوام، ودهنه يفتح الصمم ويزيل الشقوق 

ووج�ع الظه�ر واملفاص�ل والنق�رس والج�رب.
وىف الط�ب الحدي�ث يوصف زه�ر البابونج رشبا، 
فيغ�ىل غرام�ان من الزه�ر ىف مئة غ�رام من املاء 
لتنش�يط الهض�م وجل�ب الن�وم، وبنس�بة اربع 
غرام�ات ىف مئ�ة غ�رام من امل�اء لعالج التش�نج 

وحفظ الحرارة.

أظهرت دراس�ة نرت نتائجها مؤخراً 
أنه وفق تقنية جدي�دة ملن يعانون من 
صدم�ات نفس�ية وذكري�ات س�لبية، 
يمكنهم يف املس�تقبل القريب التخلص 
م�ن ذلك.وكش�فت الدراس�ة الجدي�دة 
الت�ي أجراها علم�اء األعصاب يف مركز 
البح�ث العلمي التاب�ع للمركز الوطني 
الفرنيس، عىل عدد من فرئان التجارب، 
فإنه يمك�ن التالعب بالذكري�ات أثناء 
الن�وم، وذلك من خالل تس�ليط أقطاب 
كهربائي�ة ع�ىل العقل وبالت�ايل تحدث 
الهيمنة املبارشة ع�ىل اآلليات املعرفية 

الت�ي تث�ري الذكريات لتحويل الس�لبية 
منه�ا إىل إيجابي�ة، بحس�ب م�ا ذكره 

موقع “هافينجتون بوست”.
وأكدت الدراس�ة أنه س�يصبح للعلماء 
قدرة عىل التسلل إىل العقل النائم، ومحو 
الذكريات املؤملة، أو استبدالها بذكريات 
س�عيدة، ولكن ال يمكن استخدام هذه 
التقنية مع الذين يعانون من االنفصام؛ 
بينما تكون فاعلة مع األشخاص الذين 
يعانون م�ن االضطراب�ات بعد صدمة 
ما، طبقاً مل�ا ورد بوكالة “أنباء الرق 

األوسط”.

»غوغل«.. الطفل االذكى يف العالـم
 ال يختل�ف الطف�ل الهن�دى الصغري 
م�ن  يبل�غ  Kautilya Pandiال�ذى 
العمر 7 س�نوات ع�ن باقى األطفال 
ش�يًئا عند رؤيته ألول مرة، لكن عند 
التع�رف عىل قصته ونبوغه س�تجد 
أنه يتفوق ع�ىل الكثريين من الكبار 
ولي�س م�ن األطف�ال فق�ط، حت�ى 

أطلقوا عليه اسم “جوجل”.
مواهب الطفل الهندى املتعددة

موس�وعة   Pandit الطف�ل  يع�د 
كامل�ة متحرك�ة، حيث وهب�ه الله 
ق�درة فائقة تجعله ق�ادرا عىل فهم 
واس�تيعاب وحفظ مئات املعلومات 

املتعلقة بكافة املجاالت مثل األحياء 
والجغرافي�ا والسياس�ة، كما تمكن 
هذا الطف�ل الصغري خالل 3 أش�هر 
فقط حفظ معلومات هائلة وضخمة 
ع�ن ع�دد س�كان ومص�ادر الدخل 
القوم�ى والعمل�ة والديانة والتاريخ 
والثقاف�ة املتعلقة بنح�و 213 دولة 
حول العالم. ش�هرة Pandit ىف الهند 
ش�هرية  ش�خصية   Pandit أصب�ح 
ىف الهن�د يزور امل�دارس ويجيب عىل 
أس�ئلة الطالب، حيث يتحداه العديد 
م�ن طلب�ة امل�دارس ويلق�ون عليه 
أس�ئلة دقيقة وصعبة، لكنه يتمكن 

من اإلجابة عليها بس�هولة ورسعة 
دون تردد أو خوف. تأثري والديه عىل 

حياته
األمريك�ى  للموق�ع  ووفق�ا 
 Pandit ين�ى  ال   Odditycentral
ش�كر والدي�ه ىف أى مناس�بة،حيث 
وراء  الرئي�ى  الس�بب  يعتربهم�ا 
ذكائ�ه ونبوغه بفضل تش�جعيهما 
له ط�وال الوقت، وبالرغ�م من عدم 
تع�رف Pandit عىل أصدقاء س�وى 
جده إال أنه يجد ذلك عالمة تدل عىل 
اختالف�ه وتش�وقه للعل�م واملعرفة 

ونهمه ملطالعة كل ما هو جديد.

نص�ح الدكت�ور أرشف ت�ادرس رئيس 
قس�م الفل�ك باملعهد القوم�ى للبحوث 
الفلكي�ة والجيوفيزيقي�ة، بعدم النظر 
يف قرص الش�مس بالعني املجردة أثناء 
ظاهرة الكس�وف الش�ميس مل�ا له من 

رضر بالغ عىل شبكية العني.
وأوىص ت�ادرس باس�تخدام النظ�ارات 
الكس�وفية املخصص�ة له�ذا الغ�رض 
أو اس�تعمال نظ�ارات شمس�ية داكنة 
ج�داً، أو من خالل طبقت�ني من األفرخ 
البالس�تيكية التي تس�تخدم يف أش�عة 
إكس الطبية )املساحات الداكنة منها( ، 
أو من خالل الرقائق املمغنطة املوجودة 

داخل اقراص الفلوبي ديس�ك 5.25 او 
3.5 القديمة الغري مس�تخدمة اآلن ، أو 
باس�تخدام أوراق الفويل البالس�تيكية 
املرنة ، أو من خالل اس�تخدام رشيحة 
عريضة من الزجاج الشفاف والشمعة 
، بحيث يتم تسويد الريحة الزجاجية 
بله�ب الش�معة من عىل بع�د و من ثم 
تك�ون صالح�ة للنظ�ر به�ا إىل قرص 
الش�مس، م�ع العلم ب�رورة تقصري 
زم�ن الرؤية م�ن خالل تلك االس�اليب 
إىل أق�ل وق�ت ممكن حي�ث إطالة زمن 
التحدي�ق م�ن خالل تل�ك الوس�ائل قد 

ير بالعني كثرياً.

ِاحم عينيك من الكسوف



20
ص�ف�ح���ة

العراقـي

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

األخيـرة
العدد )928( 

  االربعاء 18 آذار  2015  

07709670606
مؤي���د عب���د الزه���رة
لتحري���ر س���كرتير ا

العراقـي
تصدر ع�ن مؤسس�ة املس�تقبل العراقي�ة 

للصحاف�ة والطباع�ة والن�ر

ق���ي  لعرا لمس���تقبل ا جري���دة ا

07901463050لالشرتاك واإلعالن 
البريد االلكتروني : 07801969233tahaa.iraq@yahoo.comهاتف رئاسة التحرير

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

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

فؤاد حسونكـاريكـاتـير

أسياد النرص
لث���ة لثا لعي���ن ا ا

مؤيد عبد الزهرة 

مرياث الربابرة !!..
ء ح���رة   را   آ

يف تحليلنا للحالة الوحشية التي يتبعها “داعش” يف اثبات 
وجوده وتثبيت أقدامه عىل أرض الخالفة التي يدعيها يف الشام 
والعراق ،تبدو جملة مالحظات يقدمها لنا السياق التاريخي 
لسيرورة الحضارة االنسانية التي كما شهدت مراحل تنوير 
ونهضة فإنها شهدت مراحل ظالم وانحطاط ال يمكن تصور 
فجائعيتهيا، أول هيذه املالحظيات هيي أنه لم يخيل تاريخ 
االنسيانية يوميا من متوحشين وبرابرة ظهيروا كجماعات 
متطرفية أو كعصابات غازية، كانوا يف حقيقتهم همجين ال 
يجيدون التفاهم بغر السيكاكن والسيوف وسياسة “اقتل 
وأهرب وال تستمع لغر شهوة الدم “هكذا كان برابرة القبائل 
األوروبيية، املغيول والتتيار، جماعية االغتياالت السياسيية 
“عصابية حسين بن الصبياح صاحب “قلعة آمليوت” وفرقة 
الحشاشين، قوى االحتالل االوربي البشع ،محاكم التفتيش 
يف اسيبانيا ،حروب التطهير العرقي التي شينها الصليبيون 
عىل مسيلمي االندلس وشيمال افريقيا، حيروب االبادة التي 
شينها الرجل األبيض عىل حضارات اآلزتك واألنكا …هؤالء لم 
يكونوا أقل وحشيية عن ما يفعله جنيود تنظيم داعش ،وأن 
كان منظرو هذا التنظيم يدعون أنهم يتكؤون عىل منطلقات 
وتفسرات دينية من سر الخلفاء والصحابة ، أال أن تصديق 
هذه التفسيرات ليس سوى تشويه ممنهج لإلسالم السمح 

والعظيم .
ثانيي املالحظات هيي أن هذه الوحشيية املتمثلة يف قطع 
اليرؤوس وبرت االطراف والقتل الجماعي والتفجرات والتهب 
والرسقيات والرتوييع واغتصاب النسياء وسيبيهن وبيعهن 
كرقييق كميا حيدث ميع جماعية األيزيديين ، ليس سيوى 
اسيرتاتيجية ثابتية تضمن لهيؤالء التمدد ومن ثيم البقاء أو 
احتالل الفراغ املوجود عىل األرض ،حيث تعتمد داعش شعار 
“باقية وتتمدد ” فبماذا ستتمدد؟ بالرتويع، فبالرتويع تخىل 
الناس عن دينهم زمن محاكم التفتيش وبالرتويع قىض الرجل 
األبيض عىل قبائل بال حرص من سكان امريكا األصلين، وبه 
تمكنوا من االسيتيالء عيىل األرض وإلغياء اصحابها وفرض 
سياسية األمر الواقع وبشيكل نهائي ، ولهيذا يرص “داعش 
عيىل عدم تفوييت أي فرصة لبث املزيد مين الرعب يف نفوس 
الناس ،وإبراز جنوده بشكل بالغ القوة والهيبة والوحشية ، 
ملضاعفة حالة الخوف يف نفوس املشياهد ، وهو حن يصنع 
هيذه االفيالم التي تبث مين خاللها الرعب فأنه يعلم سيلفا 
أن مالين املشياهدين سيوف يبحلقون يف التفاصيل وسوف 
يرتجفون ويتقييؤون ولن يناموا ليلتهم تليك وهم يتخيلون 

جنود داعش املتوحشيون يطرقون أبوابهم يف أية لحظة !

عائشة سلطان

املقاتلون يف خنادق اليرف هؤالء اللذين  رضعوا من 
حليب األرض معنى الكرامة،حن أراهم أرى العراق بعيون 
املالئكة محروس تباركةتسيبيحاتهم وصلواتهم،والنهم 
يحبون الحياة بعمقها البطولها يقاتلون ليمنحونا حياة 

اكرب
ولهذا نقول :

مباركة أيياد تقبض عىل الزناد بعيزم اليلن ومباركة 
عيون يف الخنادق والسواتر التنام .. 

مباركة صدور يطرزها اإليمان بحتمية النرص .
مباركية خطاكم وصوالتكم العيزوم وانتم تقتحمون 

أوكار الر ..
مباركية الدمياء الطهيور التيي تيروي تربية الوطن 

افتداء.
مبارك وجودكم يف كل قواطع العمليات وانتم تطرزون 

مالحم العز والفخر
وحدكم وال احد غركم من سييزف لنا البشارة عندها 
سيتعلو اصوات املآذن وتقرع أجراس الكنائس وتنفض 

املدن عن أكتافها غبار النسيان وترتدي أجمل الثياب
احتفاء . فمدننا ليست لاليجارولن تكون أمالك للغر 
يمارسيون فيها عربدتهم واسيتباحة وجودنا ولن تبقى 

مصائد لقتل ضحكة أطفالنا وإطفاء أحالمنا 
سيتعود الشيوارع شيوارعنا  تزهيو القا بعيد كنس 
كل قيذرات اإلرهياب  ،ولن تبقى مرسحا السيتعراضات 

القتلة.
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وحدكيم  سيتكونون نجوم النرصواسيياد املوقف وال 
احد سيواكم  ،ولن نيدع كائن مين كان أن يركب املوجه 

ليرسق روح النرص الذي عبدتموه بدمائكم ..
فجرحانا شياهد وكواكب الشهداء ألف شاهد ..نقول 
ذلك اليوم ألننا بتنا  نرى مانرى من سياسين يتصنعون 
البطولية ويزاييدون وطنيه وهم ينيرون صورهم مع 
املقاتلن لتلميع وجودهم مع انهم لم يعرفوا الخندق وال 
لسياعة واحدة ..انهم ابطال تلفزيون ومكرفون ال اكثر 
وال اقل . معروف للشعب جيدا من هوالذي هجر القاعات 
وكان السباق للخنادق والسواتر يتقدم الصفوف مع ازيز 
الرصاص ورعد املدافع ويقاسيم رغيف الخبز وسيجادة 
الصيالة . فقد بيان الخيط األبيض من األسيود والمكان 

للتداخل وخلط األوراق بعد اليوم .


