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اخلليج حيرك اإلرهاب إىل اليمن.. واحلوثيون يردون 
ص4بـالـسـيـطـرة عـلـى »تـعـز«

القضاء األمريكي يسمح  بنرش املزيد من صور أبو غريب.. وينتظر رد البنتاغون

أول الغيث.. وصفه بأنه أخطر من »داعش« 

      المستقبل العراقي / خاص

كش�فت مصادر دبلوماس�ية, امس الس�بت, عن قيام السعودية 
واإلمارات وقطر بتقديم الرش�ا ألعضاء ف�ي الكونغرس االمريكي 
مقابل انتقادهم للحش�د الش�عبي في الع�راق ووصفه بأنه »اخطر 

من )داعش(«.
وانتق�د اعضاء في الكونغ�رس االمريكي الح�رب على اإلرهاب 
في العراق، زاعمين ان »خطر المليشيات الشيعية يهدد امن الخليج 

االقتصادي«.
وقالت مصادر دبلوماسية ل�«المستقبل العراقي«, ان »السعودية 
وقطر واإلمارات قد تقاسمت توزيع الرشا على اعضاء الكونغرس 
االميركي للحصول على تصريحات اعالمية تنتقد الحش�د الش�عبي 
ف�ي الع�راق ووصفه بانه اخطر م�ن داعش وان خطر المليش�يات 
الش�يعية يتعاظم وقد يمت�د إلى أمن الخليج االقتص�ادي وهو أمن 

العالم أيضاً«.
 وأوضح�ت المصادر ان »ام�واالً كبيرة باتت تنفقه�ا تلك الدول 
عل�ى اعضاء الكونغرس االميركي والساس�ة البارزي�ن في امريكا 
وبريطاني�ا للحص�ول عل�ى مواق�ف داعم�ة للدواعش بش�كل غير 
مباش�ر ومنددة بالحش�د الش�عبي وه�ي ضمن سياس�ة المعركة 
المفتوح�ة والحرب والقذرة التي تش�نها دول الخليج كونها تمتلك 
القدرات المالية التي لها سيطرة ملحوظة على القرارات السياسية 

العالمية«.
ودعت المصادر »ساس�ة الش�يعة إلى مواجهة هذا الخطر وتلك 
المؤامرات عبر وضع اس�تراتيجيات مناس�بة لكشفها وتعريتها«, 
مطالبة »اإلعالم بمواجهة هذه الهجمة الشرسة والمتنوعة والتي 
تشمل حتى الشيعة المغتربين والجاليات الشيعية في عدد من دول 
العال�م وليس فقط التجمع�ات الطبيعية لهم كما في العراق ولبنان 

واليمن والبحرين ومصر وغيرها من المناطق«.
وفرض تنظيم »داعش« سيطرته على مدينة الموصل في العاشر 
حزي�ران العام الماضي, وتمدد ال�ى المحافظات المحاذية االخرى, 
لكن القوات االمنية والحش�د الشعبي وبعد صدور فتوى المرجعية 
الديني�ة بالجه�اد الكفائي, تمكن�ت من تحرير العدي�د من المناطق 

المغتصبة بعد ان استعادة عنصر المبادرة.

أموال اخلليج تتدفق إىل الكونغرس الستهداف احلشد الشعبي

الـــحــيــاة تــســتــمـــر..

ص3قريبا.. »احلرس الوطني« عىل طاولة الربملان.. والنواب: واشنطن تضغط لتمريره

4 ماليني برميل من نفط اجلنوب ملواجهة حرب »الغربية«
الفقر ونقص الخدمات يضرب المدن

     المستقبل العراقي / خاص

كش�فت مصادر نيابي�ة, امس 
الس�بت, عن توجه الع�راق لزيادة 
صادرات�ه النفطية ال�ى 4 ماليين 
برميل يوميا, مش�يرة الى ان هذه 
الخط�وة تن�درج ضم�ن الحل�ول 
الموضوع�ة لس�د عج�ز الموازنة 

ه�ذه  انتق�دت  وفيم�ا  العام�ة. 
الخط�وة التي يع�د بمثاب�ة اهدار 
لثروة الجنوب بينم�ا تذهب اغلب 
اموال الموازن�ة لتمويل العمليات 
ف�ي  االره�اب  ض�د  العس�كرية 
المناطق الغربية, ابدت استيائها من 
عدم تسليم اقليم كردستان حصته 
المقررة من النفط المستخرج من 

حقول�ه النفطية.وقالت المصادر 
المقرب�ة من لجنة النفط والطاقة 
النيابي�ة ل�«المس�تقبل العراقي«, 
ان »العراق يتجه نحو رفع س�قف 
االنت�اج النفط�ي والوص�ول ال�ى 
الطاقة القصوى للمرحلة الراهنة 
والتي قد تصل الى 4 ماليين برميل 
يومي�ا, بعد ان نج�ح في الوصول 

ال�ى ثالث�ة ماليي�ن برمي�ل يوميا 
يأت�ي 80 بالمئة منه�ا حقول من 
البصرة«. وانتق�دت المصادر هذا 
التوجه كونه سيجعل حقول نفط 
الجن�وب ضرع�ا تحلب�ه الحروب 
والعمليات العسكرية في المنطقة 
الغربي�ة, ف�ي الوقت ال�ذي يحرم 
ابناءه من ابسط متطلبات الحياة, 

فضال عن انتش�ار الفق�ر وانعدام 
الخدم�ات. ولفت�ت المص�ادر الى 
أن »70 بالمئ�ة م�ن ام�وال نف�ط 
الجن�وب, تذهب ال�ى المحافظات 
الغربي�ة واألك�راد كتخصيص�ات 
بينما ينفق  للمع�ارك والتس�ليح, 
المحافظ�ات  عل�ى   30 المتبق�ي 

الجنوبية«.

وبحسب المصادر, »نحن نعلم 
بان رفع س�قف االنتاج سيس�هم 
في حل مش�كلة عج�ز الميزانية, 
ان  ه�و  االكب�ر  المش�كلة  ان  اال 
محافظ�ات الغربي�ة تمنح نفطها 
ال�ى داع�ش واألكراد يس�يطرون 
تمام�ا عل�ى نفطه�م ويرفضون 
ال�ى  المق�ررة  حصته�م  تس�ليم 

المركزي�ة«. وأكد وزير  الحكومة 
النفط عادل عبد المهدي استمرار 
المباحث�ات م�ع إقليم كردس�تان 
بش�أن االتفاق النفطي، ولفت إلى 
أن اإلقلي�م ينوي زي�ادة صادراته 
، فيم�ا توق�ع وص�ول ص�ادرات 
الع�راق خ�الل الش�هر الحالي إلى 

ثالثة ماليين برميل يوميا.

     المستقبل العراقي/ عادل الالمي

ينفي قادة في الحش�د الش�عبي وجود ضغوطات دولية وراء توقف 
عملية اقتحام تكريت,  وفيما اش�اروا ال�ى ان اقتحام المدينة المفخخة 
بات مس�ألة وقت ليس إال بعد محاصرتها من جميع الجهات, رفضوا أي 

تدخل للتحالف الدولي في المعركة التي اقتربت من الحسم.
وبعد مرور أكثر اس�بوع على توقف العمليات العس�كرية في صالح 
الدين بعد تحرير جميع مناطقها باستثناء تكريت, تضاربت االنباء حول 
وج�ود ضغوطات دولية او ش�روط خارجية إليقاف الحملة العس�كرية 

ضد »داعش«.
ونفى المتحدث العس�كري باسم الحشد الشعبي كريم النوري وجود 
ش�روط أو ضغوط دولية للتوقف عملية تحري�ر تكريت بالكامل، وفيما 
اعتب�ر تأخر حس�م المعركة أس�بوعا إضافيا بأنه ليس مش�كلة، أكد أن 
قضية تكريت محس�ومة وبمتناول اليد بع�د محاصرة  »داعش« من كل 

الجهات.
وق�ال النوري, إن »التوقف عن تحرير تكريت بالكامل ليس له عالقة 
بأي ش�روط أو ضغ�وط دولية«، موضحا أن »العملي�ة توقفت على عدة 
أمور منها حرص القيادة على عدم إزهاق المزيد من الدماء والحاجة الى 

تحريرها بأقل الخسائر«.
                                                                         التفاصيل ص3
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نتنياهو ومحالتنا االنتخابية!
    التحليل السياسي /غانم عريبي

ال�وزراء  رئي�س  ف�از  اخي�راً 
االسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو 
في االنتخابات التشريعية للكنسيت 
االس�رائيلي ب28 مقع�دا متقدم�ا 
عل�ى مناس�فه تحالف هيرتس�وغ 
/ليفن�ي بف�ارق مقعد واح�د )27 
مقعدا( فيم�ا حلت القائمة العربية 
ف�ي  الثالث�ة  بالمرتب�ة  الموح�دة 
االنتخابات وبدات رس�ائل التهاني 

تتدفق على مكتب الرئيس!.
االنتخاب�ات  تابع�ت  كن�ت 
االنتخابية  والحمالت  االس�رائيلية 
المتنافس�ة  السياس�ية  لالح�زاب 
ال�ى ليلة اع�الن النتائ�ج وخرجت 
بمجموعة من العناصر«االنتخابية« 
الت�ي يمكن وضعها كمس�طرة في 
للكنيس�ت  انتخاب�ات  اي�ة  قي�اس 
االس�رائيلي ومنها ان كل االحزاب 
اللع�ب  عل�ى  تعم�ل  االس�رائيلية 
االس�رائيلي  الناخ�ب  باعص�اب 
المح�اط بالمخ�اوف والتهدي�دات 
العربي�ة خصوص�ا م�ن المقاومة 
اللبنانية وبالس�بل الكفيلة بضمان 
مس�تقبله المعيش�ي في ظل تزايد 

االزمة االقتصادية في اسرائيل.
ف�ي الليلة الت�ي س�بقت اعالن 
النتائج وفيم�ا كان انصار نتنياهو 
يحتفل�ون كعادته�م بف�وز زعي�م 
الليك�ود اك�دت نائب�ة م�ن الحزب 
االنتخاب�ات  ف�ي  ف�ازت  كان�ت 
التش�ريعية وتحتفل م�ع انصارها 
الم�رة  ه�ذه  لع�ب  نتنياه�و  ان 
»انتخابي�ا« عل�ى »المل�ف النووي 
االيراني« وامكانية ايران في صنع 
النووية واقتراب تهديداتها  القنبلة 

م�ن المج�ال القومي االس�رائيلي 
ماس�بب ف�ي الحقيق�ة »وال�كالم 
للنائب�ة الليكودي�ة« تضامن�ا م�ع 
نتنياهو الذي ح�رص في برنامجه 
االنتخاب�ي زي�ادة توتي�ر انص�اره 
وتهوي�ل الخط�ر االيران�ي بحي�ث 
اقف�ل كل المناف�ذ الت�ي يمك�ن ان 
يتس�لل منها خصومه في االحزاب 
االس�رائيلي����ة االخ�رى لزي�ادة 

نوابه�م ف�ي الكنيس�ت وتحقي�ق 
اغلبي�ة ف�ي البرلم�ان تمكنهم من 

تشكيل حكومة.
وهكذا ف�از نتنياهو ال�ذي بات 
زعيما اس�رائيليا غير مرغوب فيه 
ف�ي الوالي�ات المتح�دة االمريكية 
الش�ريك االول لتل ابيب والس�لطة 
الفلس�طينية التي امضت س�نوات 
طويلة في العمل السياس�ي تبحث 

عن ش�ريك يمك�ن التف�اوض معه 
الدولتي�ن وكثي�ر م�ن  عل�ى ح�ل 
ال�دول الغربي�ة بس�بب سياس�اته 
المرفوض�ة امريكيا  االس�تيطانية 
واس�تخفافه بالرئيس اوباما حيث 
الق�ى خطاب�ا ف�ي الكونغ�رس لم 
يس�تمع الي�ه الرئي�س االمريكي.. 
والس�بب البرنامج االنتخابي الذي 
ويزي�د  المش�اعر  عل�ى  يس�تحوذ 

المخ�اوف ويقلل من ف�رص االمل 
بتحقيق حل الدولتين!.

مالم�ح  م�ن  الكثي�ر  ان  اج�د 
الحم�الت االنتخابي�ة االس�رائيلية 
خصوصا حملة حزب الليكود تشبه 
مالمح الحمالت االنتخابية العراقية 
ولق�ادة اح�زاب عراقي�ة تقليدي�ة 
اذ ان القاع�دة الت�ي ترتك�ز عليه�ا 
تل�ك الحم�الت تق�وم على اس�اس 

االس�تحواذ على المشاعر المشتتة 
وسياس�يا  طائفي�ا  والمذع�ورة 
ومجتمعي�ا ومحاولة ص�ب الزيت 
على النار من اجل حصد المزيد من 
المقاعد ولو على حس�اب استقرار 
الن�اس وحقهم في التمتع بالحرية 

والعدالة االجتماعية.
الغربي�ة  الديموقراطي�ات  ف�ي 
التق�وم  االنتخابي�ة  وحمالته�ا 
المس�الة على التخوي�ف او التهديد 
ووضع البلد على ش�فى حفرة من 
االنقس�ام والخوف على كل ش�يء 
ب�ل المس�الة تق�وم عل�ى التنمية 
المتعلق�ة  القواني�ن  ومعالج�ة 
بتطوير الوحدات االدارية وتحسين 
مس�تويات الصح�ة والتامين على 
الحياة مع ان اسرائيل لم تعد تعيش 
هاج�س »الوج�ود« ب�ل المس�الة 
تنطوي على التخويف الذي يكرس 
لالعتراف  مش�روعا  »الصهيونية« 
العرب�ي والفلس�طيني وه�و غاية 
»اس�رائيل الحالية« بعد ان عاش�ت 
اس�رائيل الس�ابقة عل�ى هاج�س 
االعتراف بالوجود االسرائيلي اكثر 
م�ن 60 عام�ا. من هنا اج�د ان من 
يم�ارس التخوي�ف الطائف�ي بحق 
ناسه وش�عبه في اطار العمل على 
بن�اء الدول�ة الوطني�ة ومحاوالت 
فرض منط�ق الواقعية السياس�ية 
التي تش�تغل على ليبرالي�ة الطرح 
االنتخابي هو صهيوني بالممارسة 
والح�ل لدي�ه اال العم�ل عل�ى ه�ذا 
ال�ى  الوص�ول  اج�ل  م�ن  النه�ج 
البرلم�ان واالس�تحواذ على حصة 
المفتوح�ة  الس�لطة  كعك�ة  ف�ي 
على مرض المحاصص�ة الطائفية 

والسياسية!.

اسرائيل لم تعد تعيش 
هاجس »الوجود« بل المسألة 
تنطوي على التخويف الذي 

يكرس »الصهيونية«

القضاء األمريكي يسمح  بنرش املزيد من صور أبو غريب.. وينتظر رد البنتاغون
      بغداد / المستقبل العراقي

أصدر القاضي االتحادي في مانهاتن ألفين هيلرشتين 
قرارا يقضي بضرورة نش�ر الحكوم�ة األميركية صورا 
تظه�ر طريق�ة معاملة أش�خاص احتجزته�م الواليات 

المتحدة في سجن أبو غريب في العراق وأماكن أخرى.
وقرر القاضي هيلرش�تين عدم س�ريان أمره إال بعد 
س�تين يوما، إلعط�اء وزارة الدف�اع األميركي�ة فرصة 

لتحديد ما إذا كانت ستطعن في هذا الحكم.
وكان القاض�ي ذات�ه ق�د ق�ال ف�ي آب الماض�ي إن 
الحكوم�ة تقاعس�ت عن توضيح كيف س�يعّرض نش�ر 
الصور الجنود والعاملين األميركيين في الخارج للخطر، 
ولكنه أعط�ى الحكومة فرصة لتقدي�م مزيد من األدلة، 

وقد ذكر في قراره أن األدلة اإلضافية لم تغير قراره.
وتش�ير وثائ�ق المحكم�ة إل�ى أن الص�ور ستنش�ر 

بأسلوب منّقح إلخفاء هوية أي شخص.
وكان�ت الص�ور الت�ي تم نش�رها قد أظه�رت وقوع 
انتهاكات في س�جن أبو غريب عام 2004، مما أثار جدال 

بشأن ما إذا كانت الواليات المتحدة عذبت سجناء.

وق�د أمر هيلرش�تين الحكوم�ة في البداية بتس�ليم 
الصور في 2005، ولكن في أثناء الطعن على هذا الحكم 
أج�از الكونغ�رس قانونا يس�مح لوزير الدف�اع بحجب 
الصور بإقرار أن نش�رها س�يعرض مواطنين أميركيين 

للخطر.
ودفع�ت الحكومة بأن هذه الصور م�ا زالت محمية 
بالقان�ون ولك�ن هيلرتش�ين رف�ض ه�ذه الحج�ة في 
أغس�طس/آب كما رفضها من جدي�د الجمعة. وقال إنه 
يتعين عل�ى وزير الدفاع مراجع�ة كل صورة على حدة، 

وبّين أن الحكومة لم تثبت أن وزير الدفاع فعل ذلك.
ويعد ه�ذا الحكم انتص�ارا التحاد الحري�ات المدنية 
األميرك�ي الذي أق�ام دعوى قضائية ض�د الحكومة في 

2004 من أجل نشر الصور.
وق�ال جميل جعف�ر نائب المدي�ر القانون�ي التحاد 
الحري�ات المدنية األميركي في بي�ان صحفي إن »هذه 
الص�ور مهمة للس�جالت العامة، فهي أفض�ل دليل على 
ما ح�دث في مراكز االعتقال التابعة للجيش، وكش�فها 
سيساعد الرأي العام على فهم آثار بعض سياسات إدارة 

جورج بوش االبن بشكل أفضل«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزي�ر الدف�اع خال�د 
أن�ه ال س�الح ف�ي  العبي�دي 
البص�رة خ�ارج اط�ار الدولة 
العراقي�ة، معلن�ا ع�ن إصدار 
العس�كرية  للق�وات  أوام�ر 
واألمني�ة والحكومة المحلية 
وتنظي�م  األس�لحة  بن�زع 

حيازتها في البصرة.
وق�ال وزي�ر الدف�اع خالد 
اجتماع�ه  خ�الل  العبي�دي، 
عدداً من ش�يوخ العشائر في 
»م�ا  إن  البص�رة،  محافظ�ة 
نس�معه بين فترة وأخرى عن 

مصادم�ات بين عش�ائرنا في 
البصرة يدم�ي قلوبنا وقلوب 
اح�د  وه�و  العراقيي�ن،  كل 
لتفتي�ت  اإلرهابيي�ن  أه�داف 

اللحمة بين أفراد الشعب«.
وأض�اف »لن نته�اون مع 
م�ن يح�اول أن يش�ق وح�دة 
صف العراقيين في البصرة أو 

أية محافظة أخرى«.
العبيدي، ش�يوخ  وخاطب 
قائ�ال،  البص�رة،  عش�ائر 
يقاتل�ون  الع�راق  »أبن�اء  إن 
قطع�ات  ف�ي  اإلرهابيي�ن 
العمليات، وال نقبل أن تشغلوا 
باله�م بمش�اكل ومصادمات 

أهل العشائر«، معلنا عن
»إص�دار أوام�ره للق�وات 
العسكرية واألمنية والحكومة 
المحلية بنزع األسلحة وتنظيم 

حيازتها في البصرة«.
وأك�د أن�ه »ال س�الح ف�ي 
البص�رة خ�ارج اط�ار الدولة 
العراقي�ة«، مضيفا »ناقش�نا 
ف�ي البص�رة الوض�ع االمني 
النف�ط  ش�ركات  وحماي�ة 
الش�ركات  عم�ل  وتنظي�م 
االمني�ة، وس�نطلع على عمل 
والتأك�د  االمني�ة  الق�وات 
م�ن حس�ن تدري�ب الق�وات 

العسكرية«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أنهت الحكومة المحلية في محافظة البصرة 
وبحض�ور م�دراء الدوائ�ر اجتماع�اً موس�عاً 
لبح�ث تنفيذ خطة العام الحال�ي بعد مصادقة 
مجل�س المحافظ�ة عليه�ا . محاف�ظ البصرة 
ال�ذي ت�رأس االجتم�اع وج�ه بإل�زام الدوائر 
بتقدي�م كش�وفاتها خالل س�قف زمني محدد 

وبخالفه تحال إلى النزاهة، 
كما وجه باس�تخدام أنظمة 
تقني�ة متط�ورة ف�ي إعداد 
كشوفات وتنفيذ المشاريع 
لمن�ع التعارض�ات، مضيفاً 
أن المحافظ�ة اتخذت قراراً 
التج�اوزات  يخ�ص  فيم�ا 
وب�دأت بالمتجاوزي�ن على 
ف�ي  الحيوي�ة  المش�اريع 
المحافظ�ة بمن�ح خمس�ة 
ماليي�ن دين�ار للق�ادم من 

غي�ر محافظ�ة وإس�كان أبن�اء المحافظة في 
الم�دن الكرفانية لحين تخصيص قطع أراضي 
ومنحهم قروض للبناء ، كما بين أن مش�اريع 
الع�ام الحالي ل�ن تح�ال إال لش�ركات رصينة 
وكبي�رة قادرة عل�ى تنفيذه�ا وان خطة العام 
الحالي س�تصل ل�كل الس�فارات والقنصليات 
الموج�ودة ف�ي الع�راق لمن�ح فرص�ة لكافة 

الشركات العالمية التقديم لها.

وزير الدفاع: ال سالح يف البرصة خارج إطار الدولة 

حمافظ البرصة يلزم الدوائر بكشف حساباهتا 
وفق سقف زمني

       بغداد / المستقبل العراقي

أظهر اس�تطالع لل�رأي أج�راه معهد 
»غالوب« األميركي تزايد مخاوف العراقيين 
من الوض�ع االقتصادي، وفيما أش�ار الى 
أن غالبية مستخدمي اإلنترنت في العراق 
م�ن الذك�ور والمتعلمين جي�دا، أكد تزايد 
شعبية رئيس الوزراء حيدر العبادي.وقال 
موقع »فوي�س أوف أميركا« إن »البيانات 
ت�م جمعها على اس�اس اس�تطالع اجري 
عبر الهواتف النقال�ة والخطوط االرضية 
في مناط�ق مختلفة من الع�راق بما فيها 
تنظي�م  لس�يطرة  الخاضع�ة  المناط�ق 
داعش«.وأض�اف أن »بيانات االس�تطالع 
الجدي�د تش�ير ال�ى تزاي�د ش�عبية رئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي، ففي نهاية 
ش�هر كان�ون االول الماضي حصل رئيس 

الوزراء على %53 من ثقة المشاركين في 
االس�تطالع في اقليم كردس�تان، و76% 
من عينة االس�تطالع في جن�وب العراق، 
و%69 من عينة االس�تطالع في المناطق 
داع�ش«. تنظي�م  عليه�ا  يس�يطر  الت�ي 

وأش�ار الى أن »االس�تطالع أظه�ر تزايدا 
في عدد العراقيي�ن الذين يصفون الوضع 
االقتصادي بالفقير وهو امر ليس بالجديد 
في ضوء تقرير صندوق النقد الدولي الذي 
ق�ال أن الوضع االقتص�ادي في العراق قد 
تأذى بش�دة بس�بب االره�اب وانخفاض 
اس�عار النفط«، مبينا أن »هذه المش�اكل 
بنس�بة  االقتص�اد  بانكم�اش  ستتس�بب 
%2 عم�ا كان علي�ه ف�ي الع�ام الماضي، 
بحس�ب تقرير صن�دوق النقد«.ولفت الى 
أن »غالبي�ة العراقيين يجدون صعوبة في 
العي�ش على دخلهم الحال�ي، فيما يكافح 

نصفه�م لدف�ع ثم�ن الطع�ام والم�أوى، 
بحسب االستطالع«.

وتاب�ع أن »غالبي�ة العراقيين يتابعون 
االخب�ار عن طري�ق التلف�از، فيم�ا تزايد 
الب�الد  ف�ي  االنترن�ت  مس�تخدمي  ع�دد 
حي�ث بلغ�ت النس�بة %40«، منوه�ا الى 
أن »نس�بة العراقيين الذين لم يس�تخدموا 
االنترن�ت اب�دا تبل�غ %52«.وأوض�ح أن 
»غالبية مس�تخدمي االنترن�ت في العراق 
م�ن الذكور والمتعلمين جيدا والكرد وهم 
النس�بة األكب�ر«، مضيف�ا أن »ه�ذا يأتي 
في ضوء تصاعد اس�تخدام تنظيم داعش 
لوسائل التواصل االجتماعي، ومن المؤكد 
أن بع�ض الجه�ود للتنظي�م ته�دف ال�ى 
تجنيد بعض الن�اس في محافظات االنبار 
ونينوى، طبقا لمعهد واشنطن لسياسات 

الشرق االدنى«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت السلطة القضائية االتحادية عن 
اط�الق دورة التأهي�ل الثاني�ة لموظفيها 
للعمل قضاة واعض�اء اّدعاء عام، مؤكدة 
ان التقدي�م إلى هذه الدورة س�يكون في 
طيلة شهر نيسان المقبل وفق شروط تم 

تحديدها.
وق�ال القاض�ي عب�د الس�تار بيرقدار 
المتح�دث الرس�مي للس�لطة القضائي�ة 
االتحادي�ة أن »مجلس القضاء االعلى قرر 
اط�الق ال�دورة الثاني�ة لتأهي�ل موظفي 
القض�اء للعم�ل قض�اة واعض�اء اّدع�اء 

عام«.
وتابع بيرقدار أنه »يشترط في المتقدم 
أن يك�ون خري�ج اح�دى كلي�ات القانون 
المعترف بها رسميا، وله خدمة قانونية ال 
تقل عن 10 سنوات ولم يتجاوز الخمسين 

من عمره«.

أن  إل�ى  الرس�مي  المتح�دث  واش�ار 
التطوي�ر  معه�د  ف�ي  س�تقام  »ال�دورة 
القضائي التابع لمجل�س القضاء االعلى، 

لمدة سنة تقويمية«.
ونبه إل�ى ان »المتقدم ي�ؤدي امتحاناً 
في قوانين: المرافعات المدنية، واالثابت، 
والمدن�ي )مصادر االلت�زام وعقدي البيع 
وااليجار(، واصولي المحاكمات الجزائية 

والتحقيق الجنائي، واالحوال الش�خصية، 
والخ�اص  الع�ام  بقمس�يه  والعقوب�ات 
)جرائم االعتداء على االموال واالشخاص(، 
وقواني�ن قضائي�ة )التنظي�م القضائ�ي، 
واالّدعاء العام، والتنفي�ذ(، اضافة إلى ما 
يقرره مجل�س القضاء االعل�ى من مواد 

ذات صلة بالعمل القضائي«.
وزاد بيرق�دار »كما يخضع الناجح في 
االمتحان إلى مقابلة للوقوف على كفاءته 
ومقوماته الش�خصية«، مستطرداً »يعّين 
م�ن يجت�از ال�دورة بمرس�وم جمهوري 
قاضي�اً او نائبا للمدع�ي العام في الصنف 
الرابع وفي المناطق التي يحددها مجلس 
القض�اء وفقاً للحاجة بص�رف النظر عن 

موطنه أو محل سكنه«.
وأكمل قائالً إن »الطلبات تقدم بالوثائق 
بواسطة مرجع المتقدم إلى دائرة شؤون 
القضاة واعضاء االّدع�اء العام للمدة بين 

)1-30( من شهر نيسان المقبل«.

غالوب: تزايد خماوف العراقيني من الوضع االقتصادي

القضاء يطلق دورة تأهيل للعمل قضاة واعضاء ادعاء عام

      بغداد / المستقبل العراقي

الس�ويدي،  الجي�ش  أعل�ن 
أمس الس�بت، ع�ن انضمام 30 
عس�كريا س�ويديا ال�ى ق�وات 
لمكافح�ة  الدول�ي  التحال�ف 
»داعش« قب�ل الصي�ف المقبل، 
مبينا أنه ت�م التخطيط واإلعداد 
لمس�اهمة عس�كرية محتمل�ة 
ضم�ن التحال�ف ض�د التنظيم.
وق�ال المتح�دث باس�م الجيش 
الس�ويدي فيلي�ب س�يمون في 
»ذي  صحيف�ة  نقلت�ه  حدي�ث 
الناطق�ة  الس�ويدية  ل�وكال« 
باللغة االنكليزي�ة، إن »نحو 30 
عس�كريا س�ويديا س�ينضمون 
الى قوات التحالف التي تقودها 
لمكافح�ة  المتح�دة  الوالي�ات 
الصي�ف  قب�ل  داع�ش  تنظي�م 
المقب�ل«. وأض�اف س�يمون أن 
ت�درس  الس�ويدية  »الحكوم�ة 
عدد القوات ونشرها في بضعة 
أش�هر وقد بدأ الجيش السويدي 
لنش�ر  االس�تعدادات  بالفع�ل 
قواته وتسليم المقترح من قبل 
الحكومة الى البرلمان للتصويت 
عليه في ش�هر نيسان المقبل«، 
أمرتن�ا  »الحكوم�ة  أن  مبين�ا 
لمس�اهمة  واإلعداد  بالتخطيط 
عسكرية محتملة ضمن التحالف 
ضد تنظيم داعش«. وكان جهاز 
االستخبارات السويدية )سابو( 
أعل�ن، ف�ي )12 كان�ون الثان�ي 
2015(، أن أكثر من 130 مواطناً 
س�افروا إل�ى س�وريا والع�راق 
للقت�ال إل�ى جان�ب الجماع�ات 
المس�لحة، مؤكداً ع�ودة قرابة 
80 منهم إلى أراض�ي البالد بعد 

خوضهم معارك هناك.

30 عسكريًا
 سويديـًا إىل العـراق 

ملكافحة »داعش«
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            بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مصرف الرافدين، امس الس�بت، اطالق خدمة الرس�ائل القصيرة 
sms لالب�الغ ع�ن موع�د صرف روات�ب المتقاعدي�ن عن طري�ق البطاقة 

الذكية.
وذكر بي�ان للمكتب االعالمي للمصرف انه »وبالتنس�يق مع الش�ركة 
العالمي�ة للبطاقة الذكية اتفق مع ش�ركة زين لالتص�االت على اتباع الية 
معين�ة ف�ي ابالغ المتقاعدين ع�ن موعد صرف رواتبه�م وذلك عن طريق 

.»sms الرسائل القصيرة
واك�د ان »ه�ذه الخط�وة تأتي في س�ياق تخفي�ف االعباء ع�ن كاهل 

المتقاعدين«.
وكان المستش�ار االقتص�ادي لرئيس الوزراء مظه�ر محمد صالح اكد 

في تصريح له ان عدد المتقاعدين في الدولة بلغ حوالي مليوني متقاعد.

إطالق خدمة الرسائل القصرية لإلبالغ عن موعد رصف رواتب املتقاعدين

       المستقبل العراقي/ عادل الالمي

ينف�ي ق�ادة في الحش�د الش�عبي 
وجود ضغوط�ات دولي�ة وراء توقف 
عملية اقتحام تكريت,  وفيما اش�اروا 
الى ان اقتحام المدين�ة المفخخة بات 
مس�ألة وقت لي�س إال بعد محاصرتها 
م�ن جميع الجهات, رفض�وا أي تدخل 
للتحال�ف الدول�ي ف�ي المعرك�ة التي 

اقتربت من الحسم.
وبعد مرور أكثر اسبوع على توقف 
العمليات العس�كرية ف�ي صالح الدين 
بعد تحرير جميع مناطقها باس�تثناء 
تكري�ت, تضاربت االنب�اء حول وجود 
ضغوطات دولية او ش�روط خارجية 
ض�د  العس�كرية  الحمل�ة  إليق�اف 

»داعش«.
ونفى المتحدث العس�كري باس�م 
الحش�د الش�عبي كريم النوري وجود 
ش�روط أو ضغ�وط دولي�ة للتوق�ف 
عملية تحرير تكري�ت بالكامل، وفيما 
اعتب�ر تأخر حس�م المعركة أس�بوعا 
إضافيا بأنه ليس مشكلة، أكد أن قضية 
تكريت محس�ومة وبمتن�اول اليد بعد 

محاصرة  »داعش« من كل الجهات.
وق�ال الن�وري, إن »التوق�ف ع�ن 
تحرير تكري�ت بالكامل ليس له عالقة 
دولي�ة«،  ضغ�وط  أو  ش�روط  ب�أي 
موضحا أن »العملية توقفت على عدة 
أم�ور منها ح�رص القي�ادة على عدم 
إزه�اق المزيد من الدماء والحاجة الى 

تحريرها بأقل الخسائر«.
ف�ي  القي�ادي  ق�ال  جانب�ه,  م�ن 

كتائب سيد الش�هداء ضمن تشكيالت 
الحشد الش�عبي النائب فالح الخزعلي 
ل�«المس�تقبل العراق�ي«, إن تكري�ت 
محاص�رة تمام�اً من جمي�ع المحاور 
ومس�ألة اقتحامه�ا وتحريره�ا باتت 
مسألة وقت ال أكثر وهي بمتناول اليد 

وتحت السيطرة تماماً«.
العائ�ق  إن«  الخزعل�ي,  وأض�اف 
األكبر في حس�م المعركة ه�و أهالي 
تكريت حيث أنهم محاصرون من قبل 
الزم�ر اإلرهابي�ة ويتخذونهم كدروع 
بش�رية ما يجعلنا أن نحاول فتح ممر 
آمن لخروج تلك العوائل بأس�رع وقت 

.«
وأش�ار إل�ى إن » المع�وق الثان�ي 
ه�و زرع العبوات الناس�فة في جميع 
الط�رق والمباني والمن�ازل التي تحت 
س�يطرة اإلرهابيين م�ا يدفعنا لوضع 
خطة محكم�ة القتح�ام المدينة بأقل 

الخسائر الممكنة«.
وأضاف ان« قيادات الحشد الشعبي 
اجمعه�ا التن�وي طل�ب أي دع�م من 
التحالف الدول�ي أو أمريكا أو أية جهة 
أخ�رى، وان الق�وة الجوي�ة وطي�ران 
الجي�ش العراقي ه�ي الداع�م الوحيد 
للق�وات المتقدم�ة عل�ى األرض وهم 

يقومون بعملهم على أكمل وجه«.
على صعيد متصل, قال القيادي في 
منظم�ة بدر الجناح العس�كري النائب 
علي لفتة إن« القوات األمنية وفصائل 
المقاومة في الحش�د الشعبي على أتم 
االس�تعداد لدخول تكري�ت وتطهيرها 
من عناصر المجامي�ع اإلرهابية، وقد 

ت�م محاصرته�م داخله�ا م�ن جميع 
الجه�ات«. وأض�اف لفتة ف�ي حديثه 
ل�«المستقبل العراقي«, ان هناك خطة 
متكامل�ة لالقتحام بمش�اركة القوات 
والجه�د  الذهبي�ة  والفرق�ة  األمني�ة 

لبع�ض  اش�تراك  وهن�اك  الهندس�ي 
الجه�ات التي لم تش�ترك في المعركة 
من قبل، مش�يراً إلى إن« هناك مناطق 
عديدة تم تحريرها في األيام الماضية 

بإطراف تكريت«.

ف�ي  اجتمع�وا  »الق�ادة  ان  وأك�د 
اليومي�ن الماضيين وناقش�وا الخطط 
العس�كرية الت�ي يج�ب مراعاتها في 
األي�ام  وستش�هد  االقتح�ام،  عملي�ة 
القليلة القادمة تحرير كامل محافظة 

ص�الح الدين«. بدوره, ق�ال المتحدث 
العس�كري باس�م عصائب اه�ل الحق 
جواد الطليباوي, إن »المعلومات تشير 
ال�ى تواج�د نح�و 20 انتحاري�ا داخل 
مدين�ة تكريت، ونح�ن اعددنا الخطط 

االمني�ة الالزم�ة لدخ�ول المدينة مع 
مراعاة تحقيق النصر بأقل الخسائر«.

وتوق�ع ان »تب�دأ عملي�ة تحري�ر 
مرك�ز مدين�ة تكريت خ�الل 4-5 ايام 

القادمة«.
واش�ار ال�ى ان »قي�ادات لتنظي�م 
داع�ش تتواج�د داخل مدين�ة تكريت، 
كم�ا ان هن�اك ع�ددا م�ن االرهابيين 
انضموا الى داعش تكريت بعد هروبهم 
م�ن ناحيتي العلم وال�دور وقرية البو 

عجيل«.
وتم استعادة السيطرة على مناطق 
عدة ف�ي محافظة ص�الح الدين كانت 
خاضعة لس�يطرة »داعش« منذ تسعة 
اش�هر، في حملة »لبيك يا رسول الله« 
الت�ي انطلق�ت مطلع الش�هر الجاري 
وشارك فيها 30 الف عنصر من القوات 

األمنية ومقاتلي الحشد الشعبي.
في الغضون, قال الكولونيل ستيف 
وارن، المتح�دث باس�م البنتاغون, إن 
»دخ�ول تكريت  تأخ�ر، والحملة اآلن  
توقفت والقوات العراقية لم تصل بعد 
إلى وسط المدينة بل هي على مشارف 

المدينة«.
وأضاف وارن ان » القوات العراقية 
لديه�م خط�ط لحس�م المعركة,مبينا 
ان«دخ�ول تكري�ت ال مف�ر من�ه وان 

طالت المعركة«.
وأوض�ح وارن  إن«ال����بنتاغون 
يراق�ب العملية العس�كرية في تكريت 
ع�ن كثب لمعرفة ما هي الدروس التي 
يمكن اس�تخالصها قبل ب�ذل  الجهود 

الستعادة  الموصل.«

استكامل اخلطط القتحام »تكريت«.. و«التحالف الدويل« خارج حسابات احلسم
الحشد ينفي توقف العملية العسكرية بضغوط دولية

        المستقبل العراقي / فرح حمادي

لم يج�د »داعش« المحاصر ف�ي الفلوجة 
منذ فترة طويلة, طريقة سوى حفر الخنادق 
وإنشاء الس�واتر, لصد الهجوم المرتقب على 
المدين�ة بعد تحري�ر مناطق عدة م�ن ناحية 

الكرمة.
وتشهد االنبار عمليات عسكرية على اكثر 
من جبهة لمالحقة التنظيمات االرهابية التي 

فرضت سيطرتها على عدد من المدن.
وقال مدير شرطة ناحية عامرية الفلوجة 
الرائ�د ع�ارف الجناب�ي, إن »عناص�ر تنظيم 
داع�ش يعملون عل�ى حفر الخن�ادق ووضع 
الس�واتر حول محيط ناحية العامرية 20 كم 
جنوب�ي الفلوجة لحماي�ة عناصر داعش من 
نيران القوات االمني�ة التي تمنع تقدمهم الى 

المدينة منذ اكثر من عام«.

واض�اف ان »القوات االمني�ة في عامرية 
الفلوج�ة تمكنت من صد العديد من الهجمات 
التي استهدفت مداخل ومحيط الناحية ومقتل 
المئات من فلول داعش وتدمير العش�رات من 

عجالتهم«.
وتمكن�ت الق�وات األمنية, امس الس�بت, 
من إحباط محاولة الستهداف القوات األمنية 
بثالث�ة انتحاريي�ن يرت�دون أحزمة ناس�فة 
العس�كرية  القطاع�ات  اس�تهداف  حاول�وا، 
الموج�ودة على الطري�ق الدولية ف�ي ناحية 

الصقالوية.
من جانبه, قال العقيد القائد الميداني في 
الحش�د الش�عبي في محافظ�ة األنبار جمعة 
فزع الجميلي، إن »القوات األمنية من الجيش 
والش�رطة وقوات الحش�د الش�عبي تحاصر 
ناحي�ة الكرم�ة ش�رقي الفلوج�ة م�ن ثالثة 
محاور رئيسة من الجهة الشرقية والشمالية 

والجنوبي�ة«، مؤك�داً أن »تلك الق�وات تنتظر 
س�اعة الصف�ر لتطهيره�ا من فل�ول تنظيم 

)داعش(«.
وأض�اف الجميل�ي أن »الق�وات األمني�ة 
تمكنت خالل األي�ام الماضية من تطهير عدد 
م�ن مناطق الكرم�ة ومنها الكراغ�ول والبو 
عبي�د والكناط�ر والحمرة والرع�ود ومعامل 
الج�ص وجزء من منطقة البو ش�هاب وجزء 
م�ن منطقة البو حدي�د ومناط�ق أخرى ولم 
تتب�ق لداع�ش إال مناط�ق قليلة داخ�ل مركز 

الكرمة«.
ولف�ت الجميل�ي إل�ى أن »التنظيم أصبح 
لديه منفذ واحد فقط من الفلوجة إلى الكرمة 
وه�و طريق الس�جر وقرية المخت�ار القريب 
من الطريق الدولية الس�ريعة«، مشيراً إلى أن 
»ه�ذه الطريق يتم تطهيرها بش�كل تدريجي 
وما يؤخر تقدم القطع�ات البرية إلى الكرمة 

هو وجود المدنيين وهذا يجعلنا نتوقف لحين 
إخراجهم من سجن )داعش(«.

وتابع الجميلي أن »التنظيم ال يمتلك القدرة 
اآلن على المواجهة في حرب مفتوحة ويعتمد 
عل�ى زراعة العب�وات الناس�فة والس�يارات 
المفخخ�ة لوجود نقص ف�ي عناصر التنظيم 
وخوفهم من االش�تباك المباش�ر م�ع قوات 

الجيش ومقاتلي العشائر والحشد الشعبي«.
وكش�ف رئي�س مجلس محافظ�ة األنبار 
صب�اح كرح�وت ,ام�س االول الجمع�ة, إن 
معركة تطهير الكرمة ش�هدت تقدماً للقوات 
األمنية في تطهير منطق�ة الجزيرة والرعود 
ومنطقة المعامل والحمي�رة ومناطق أخرى 
كان�ت قبل أش�هر معاقل لتنظي�م )داعش(«، 
عاداً »ه�ذه االنتص�ارات هي البداية لحس�م 

معركة الفلوجة«.
م�ن جانبها, أعلنت قي�ادة عمليات بغداد، 

ع�ن مقتل ع�دد من االرهابيي�ن وتفكيك عدد 
من العبوات الناسفة ومعالجة منازل مفخخة 
خالل عملية الشهيد نجم السوداني بالكرمة.

وأش�ار بيان العمليات إل�ى »تكبيد داعش 
خسائر فادحة في األرواح والمعدات، حيث تم 
قتل 14 إرهابيا، وتفكيك 101 عبوة ناس�فة، 
ومعالجة 18 من�زال مفخخا، وتدمير 8 أوكار 

لإلرهابيين، و 5 عجالت تحمل إرهابيين«.
في الغض�ون, اعلنت الق�وات االمنية عن 
تامي�ن  طري�ق »بغ�داد –الرم�ادي« القديم، 
وطهرته بعد رفع المئات من العبوات الناسفة 

منه«.
ويب�دأ الطريق من قضاء أب�و غريب، الذي 
يبع�د 30 كيلومت�را إل�ى الغ�رب م�ن بغداد، 
مرورا بجس�ر وحيد يص�ل الرمادي من جهة 

الحبانية.
الى ذلك, كش�ف مصدر أمني ب�أن طيران 

التحال�ف الدول�ي ش�ن غ�ارات عل�ى مواقع 
»داعش« بمحافظة األنبار أس�فرت عن مقتل 

العشرات.
وبحس�ب المصدر، فان »طي�ران التحالف 
قصف مواقع لعصابات داعش اإلرهابية، في 
صحراء االنبار مستهدفا معسكرات لتدريبهم 
بقض�اء الرطبة، غ�رب المحافظة، ما أس�فر 
عن مقتل العشرات منهم وحرق معدات تابعة 

لهم«.
أن تنظي�م داع�ش يس�يطر عل�ى  يذك�ر 
أهم وأبرز م�دن األنبار منذ ع�ام تقريباً على 
األحداث والمع�ارك والمواجهات بين القوات 
األمنية والعش�ائرية ومن أبرز المناطق التي 
ه�ي تح�ت س�يطرة التنظي�م ه�ي الفلوجة 
والقائم الحدودية بين العراق وسورية وهيت 
وراوة ون�واح أخ�رى منه�ا كرم�ة الفلوجة 

القريبة من حدود العاصمة بغداد.

»داعش« يتحصن بخنادق الفلوجة حتسبًا هلجوم.. واحلشد ينتظر ساعة الصفر
تأمين طريق »بغداد- الرمادي«.. وتقدم عسكري في الكرمة

قريبًا.. »احلرس الوطني« عىل طاولة الربملان.. والنواب: واشنطن تضغط لتمريره
       المستقبل العراقي / نهاد فالح

فيما كش�فت لجن�ة االمن والدف�اع النيابية, امس 
الس�بت, عن تحديد االس�بوع الجاري لمناقشة قانون 
»الح�رس الوطن�ي« المثي�ر للجدل, رج�ح برلمانيون 
اق�راره ف�ي البرلمان عل�ى ان يكون خاضع لس�لطة 
القائد العام للقوات المس�لحة, بينما اشار اخرون الى 

انه سيكون الرديف للجيش والشرطة.
وبينما ينقس�م مجلس النواب بي�ن رافض ومؤيد 
للحرس الوطني على انه فكرة امريكية لتشكيل جيش 
طائفي, كش�فت لجنة العالقات الخارجية في مجلس 
النواب عن ضغوط كبيرة تمارس�ها واش�نطن لتمرير 
هذا القانون,داعية الى تحجيم دور الس�فير االمريكي 

في بغداد.
وبحسب عضو لجنة االمن والدفاع النيابية اسكندر 
وتوت ، فان« نس�خ مش�روع قانون الحرس الوطني 
وزع�ت على جميع أعضاء مجلس النواب,كاش�فا عن 
تحديد االس�بوع الجاري موعدا لبدء مناقش�ة فقرات 

القانون.
وقال وتوت، إن »رئاسة الحرس الوطني لن تدخل 
ضمن المحاصصة التي اعتمدت في توزيع المناصب، 

وسيكون رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة 
هو المس�ؤول المباش�ر االول لتس�مية قائ�د للحرس 

الوطني ويتولى مجلس النواب التصويت عليه«.
ب�دوره, ق�ال رئي�س اللجن�ة حاك�م الزامل�ي، إن 
»اللجن�ة ناقش�ت مش�روع قان�ون الح�رس الوطني 
وثبتت مالحظاتها بشأنه، كما تمت قراءته في مجلس 
النوب ألول مرة«، مش�يراً إلى أن »المناقشات الحالية 
الخاصة بالمش�روع تركز عل�ى ارتباط تلك القوة وما 
إذا كان بالمحاف�ظ أو القائد العام للقوات المس�لحة، 
وكيفي�ة حركة القطاعات بي�ن المحافظات، وطبيعة 

التجهيزات ونوع السالح«.
وأضاف الزاملي، أن »هن�اك توجهاً داخل البرلمان 
للجي�ش  رديف�اً  يك�ون  أن  الوطن�ي  للح�رس  يري�د 
والش�رطة، وأن يكون ارتباطه بالقائ�د العام للقوات 
المس�لحة، وأن يتول�ى حماية المحافظة التي يش�كل 
بها«، معرباً عن أمله أن »يكون إقرار مش�روع قانون 

الحرس الوطني من قبل البرلمان قريباً«.
م�ن جانبه, ق�ال النائب عن كتل�ة المواطن، فرات 
التميم�ي, ان »البرلم�ان ينتظ�ر أن تق�دم لجنة األمن 
والدف�اع تقريره�ا بش�أن مش�روع قان�ون الح�رس 
الوطني لقراءته مرة ثانية ليتس�نى ألعضاء المجلس 

مناقشته«، مبيناً أن »الس�ياق التشريعي يتيح للنواب 
إبداء مالحظاتهم على مش�اريع القوانين بعد قراءتها 

مرة ثانية«.
ورّج�ح التميمي، أن »يتم التصويت على مش�روع 
قانون الحرس الوطن�ي من دون مواجهة صعوبات«، 

عازياً ذلك إلى أنه »يضمن حقوق الحشد الشعبي«.
وكان رئي�س مجلس الن�واب، س�ليم الجبوري قد 
أكد في )ال�23 من كان�ون األول 2014 المنصرم(، أن 
تشريع قانون الحرس الوطني سينهي »الجدل« بشأن 

الحشد الشعبي والعشائر.
وأعل�ن المكت�ب اإلعالم�ي لرئي�س الحكومة، في 
أن  المنص�رم(،   2014 الثان�ي  )ال��21 م�ن تش�رين 
إجراءات تش�كيل الحرس الوطن�ي »بدأت بالفعل« من 
خالل المشاركة الش�عبية في قتال )داعش( بمختلف 
مناط�ق العراق، وفي حين رأت كتل�ة األحرار أن الحل 
يتمثل بالتعديل السابق لقانون المحافظات، وبّينت أن 
الحكومة ستخضع قوات البيشمركة الكردية لقانون 
الح�رس الوطن�ي، حذرت كتل�ة )الوف�اء لألنبار( من 
تكرار سيناريو الصحوات، وشددت على ضرورة إقرار 

قانون الحرس الوطني قبل الحديث عن تشكيله.
في الغضون, قال عض�و لجنة العالقات الخارجية 

البرلماني�ة مث�ال اآللوس�ي، إن »الوالي�ات المتح�دة 
األميركي�ة س�تقوم بالضغ�ط عل�ى رئي�س ال�وزراء 
حي�در العبادي لتش�ريع قان�ون الح�رس الوطني بما 
يخ�دم النزع�ة الطائفي�ة حت�ى يك�ون هن�اك حرس 
وجيش س�ني«، داعياً العب�ادي إلى »االلت�زام بالنهج 
الوطن�ي والحكومة الوطني�ة ويبتعد عن الضغوطات 

األميركية«.
وطالب اآللوس�ي، السياس�يين العراقيين ب�«عدم 
التوجيه�ات  بإعط�اء  األميرك�ي  للس�فير  الس�ماح 
المباشرة اليهم، ألن الضغط األميركي والتدخل السافر 
بالس�يادة العراقية باتا واضحين، وعلينا تحجيم دور 

السفير األميركي في بغداد«.
وأكد اآللوس�ي، أن »التدخل األميركي مالحظ بكل 
المج�االت س�واء السياس�ية أم عل�ى أرض المي�دان، 
فهناك ع�دم وضوح للتحالف الدولي«، داعياً الحكومة 
الى اتخاذ »موقف واضح م�ن التحالف الدولي المضر 

في العراق«.
ورف�ض ائتالف دول�ة القانون، ف�ي 2 اذار 2015،  
قانون الحرس الوطني الذي وصل الى مجلس النواب، 
كون�ه يتضم�ن فق�رات ت�ؤدي ال�ى زعزع�ة اللحمة 
الوطني�ة، مبينا انه يعمل عل�ى تعديل القانون لتفادي 

تحويل الحرس الى جيوش متعددة.
وس�بق للنائب ع�ن ائت�الف دولة القان�ون عباس 
الخزاع�ي ان كش�ف عن وجود رفض ل�دى الكثير من 
اعض�اء مجل�س الن�واب لتش�كيل الح�رس الوطن�ي 
الن�ه يقس�م الب�الد، فيما بين أن�ه باالم�كان انضمام 

المتطوعين من الحشد الشعبي لالجهزة االمنية.
وقال الخزاعي، إن »هناك وجهات نظر متعددة في 
مجلس النواب تجاه مشروع قانون الحرس الوطني«، 
مبين�ا انه »من ضم�ن هذه الوجهات رف�ض القانون 
النه يهيئ لتقس�يم العراق ويولد خالفات مس�تقبلية 

بين المحافظات«.
واضاف ان »هناك خالفات حالية بين المحافظات 
ونعي�ش بجو مش�حون بالطائفية«، متس�ائال »كيف 

سيكون الوضع عند تأسيس الحرس«.
واك�د الخزاعي أن »الكثير م�ن االعضاء يرفضون 
تأس�يس الح�رس الوطن�ي، لكنه�م ال يعلن�ون ذل�ك 
صراحة ألنهم يخضعون لرؤس�اء كتلهم السياسية«، 
مش�يراً ال�ى »وج�ود امكاني�ة بض�م المتطوعين من 
الحرس الوطني وابناء العشائر الى الشرطة االتحادية 
او الشرطة المحلية او لوزارة الدفاع واالجهزة االمنية 

االخرى، لضمان حقوقهم«.

مقترح ليكون رديفًا للجيش والشرطة
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مج�زرة مفجع�ة نتج�ت م�ن 5 هجمات 
انتحارية على مس�جدين ف�ي صنعاء، ال تزال 
حصيلتها غير نهائية حتى الس�اعة، بين أنباء 
عن وصول عدد الش�هداء إلى 80 وأخرى عن 

تجاوز العدد مئة شهيد.
وف�ي وقٍت تتضح فيه المس�اعي الحثيثة 
للدف�ع باليمن إل�ى أتون اإلره�اب تحت رايٍة 
مذهبية ظاهرية، خصوص�اً بعد تبني تنظيم 
للهجم�ات  )داع�ش(  االس�امية«  »الدول�ة 
األخي�رة، تمكن الحوثيون م�ن تحقيق إنجاٍز 
الميداني�ة  حس�اباتهم  إل�ى  ُيض�اف  جدي�د 
والسياسية، حيث وردت أنباء مساء أمس عن 
دخ�ول قوات تابعة للجماع�ة إلى مدينة تعز، 
بوابة الجنوب، والمش�رفة عل�ى مضيق باب 

المندب.
ويب�دو واضحاً أن المس�ارات السياس�ية 
واألمني�ة تتداخل بص�ورٍة ال لب�س فيها، وال 
س�يما أن الدعم المالي واللوجس�تي لعناصر 
»القاع�دة« وتغطيته�م السياس�ية م�ن قبل 
الرئي�س المس�تقيل عبد ربه منص�ور هادي 
والق�وى اإلقليمية الداعمه له، تحت مس�مى 
»القبائل« في الوسط والجنوب، لم تعد خافية، 
حيث تتداول الدوائر السياسية واإلعامية في 
اليم�ن منذ م�دة أنباًء عن األموال الس�عودية 
المتدفقة للمسلحين الجنوبيين لعّدهم لقتال 
الحوثيي�ن. ويبدو أن هناك توجهاً، بعد فش�ل 
اس�ترداد الس�لطة م�ن »أنصار الله« بش�تى 
الوسائل، لتظهير »القاعدة« أو »داعش« واقعاً 
وحيداً على الس�احة اليمنية، ف�ي ظّل تفاقم 
األزمة السياسية، ثم استثمار هذا الواقع عبر 
لّي ذراع الحوثيين، ومقايضتهم على »البديل« 
السياس�ي المناس�ب، والع�ودة إلى الس�لطة 
مج�دداً... لكن هذه المرة من باب »اإلرهاب«. 
وتبنى تنظيم )داعش( في بياٍن موقع باس�م 
»المكت�ب اإلعامي لوالية صنع�اء« هجمات 

على مس�جدي بدر والحش�وش في العاصمة 
اليمني�ة. وبرغ�م أن ه�ذا التبن�ي ه�و األول 
بع�د إعان تنظي�م »أنصار الش�ريعة« نقض 
البيع�ة لتنظي�م »القاعدة« ومبايع�ة »الدولة 
االسامية«، إال أن هناك محاوالت منذ أشهر، 
تحديداً بعد حراك الحوثيين الذي غير موازين 
الق�وى في الباد، الس�تدراج »ملف« التنظيم 
المتط�ّرف إلى اليمن، خصوص�اً الجنوب، في 
م�ا يمك�ن اعتباره أن�ه يأتي في س�ياق ربط 
الس�احة اليمني�ة بقضي�ة التنظي�م في دول 
عربية أخرى، م�ع كل ما تحمله هذه القضية 
من خلفيات وتداعيات. وقال البيان المنسوب 
إل�ى التنظي�م إن »5 م�ن فرس�ان الش�هادة 
ملتحفي�ن أحزمته�م الناس�فة ف�ي عملي�ة 
مباركة يس�ر الله لها أسباب التنفيذ لينغمس 
أربع�ة منهم وس�ط أوكار الرافض�ة الحوثة 
في والية صنعاء ويفجروا مقاّر ش�ركهم في 
بدر وحش�وش«. وأضاف البي�ان »كما انطلق 
خامس إلى وكر آخر لهم في صعدة حاصدين 
رؤوس أئمة الش�رك ومقطعين أوصال قرابة 
ثماني�ن حوثي�اً«، متوع�داً بالق�ول: “ليعل�م 
الحوثة المشركون أن جنود الدولة اإلسامية 
ل�ن يقر له�م ق�رار ولن يهن�أ لهم ب�ال حتى 
يستأصلوا شأفتهم ويقطعوا ذراع المشروع 
الصف�وي ف�ي اليمن”. وف�ي موق�ٍف الفت، 
قلل�ت واش�نطن م�ن أهمية إع�ان »داعش« 
تبن�ي العملي�ة، إذ قال المتحدث باس�م البيت 
األبي�ض جوش إيرنس�ت إن�ه ال توجد عاقة 
واضحة بين األشخاص الذين نفذوا الهجمات 
وبين متش�ددي الدولة اإلس�امية في العراق 
وس�وريا. الهجومان االنتحاري�ان تزامنا مع 
هجوٍم آخر على مجمع حكومي في محافظة 
صعدة، معقل الحوثيين، أدى إلى مقتل اثنين. 
الهجمات االنتحاري�ة الخمس، أدت إلى مقتل 
80 ش�خصاً على األقل وج�رح أكثر من 200، 

بحس�ب وكالة »رويت�رز«، ومن بي�ن هؤالء 
الداعية المرتضى بن زيد المحطوري الحسني 
المنتم�ي إل�ى الجماعة والمع�روف بمواقفه 
ضد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح 
وضد رم�وز حزب »اإلصاح« مثل اللواء علي 
محس�ن األحمر والقيادي حميد األحمر، كما 
كان قد تعّرض العتقاالت عدة، في ما وصفه 

الحوثيون بمحاوالت عدة إلسكاته وقمعه.
بلس�ان  أك�دت  الل�ه«،  »أنص�ار  جماع�ة 
المتح�دث باس�مها محم�د عبد الس�ام، أنه 
مع�روف من يق�ف وراء هجم�ات يوم أمس، 
ومن يحرض عليها ويمولها، مؤكداً أنها جزء 
م�ن معرك�ة ش�املة تقودها أط�راف تتبادل 

األدوار السياس�ية واإلعامي�ة والعس�كرية 
واألمني�ة. وأضاف عبد الس�ام، في بيان، أن 
العناصر اإلجرامية التابعة لتنظيم »القاعدة« 
تحركت في ظّل نشاط ودعم األجهزة األمنية 
والعس�كرية المدعوم�ة أميركي�اً، رابط�اً ما 
شهدته عدن من بالهجمات األخيرة. وقال إن 
تحّرك ه�ادي ثم تهريب عناص�ر القاعدة من 
الس�جن، يكش�ف أن هذه العناصر هي أدوات 
لألجهزة االس�تخبارية األميركي�ة والمحلية. 
وفيما أكد البيان اس�تكمال الخطوات الثورية 
للحفاظ على الش�عب، ش�دد عبد السام على 
أن الجماع�ة اعت�ادت مواجهة الع�دوان بكل 
ش�رف وش�جاعة، قائاً: “نحن نع�رف كيف 

ندافع عن أنفسنا ومتى نتحرك وكيف نواجه 
ه�ذه األعمال اإلجرامية البش�عة”.  ومس�اء 
الجمعة، نقلت وكالة »األناضول« عن ش�هود 
عي�ان دخول ق�وات موالية لجماع�ة »أنصار 
الل�ه« إل�ى محافظة تعز )وس�ط( م�ن دون 
مقاومة، حيث اس�تقرت في معسكر القوات 
الخاصة شرقي تعز. وأوضحت مصادر أمنية 
أن تل�ك الق�وة تتألف من 20 عربة عس�كرية 
وناقات جند باإلضافة الى سيارتين تحمان 
مسلحين دخلت مقر القوات الخاصة«. ويأتي 
دخول الحش�ود العسكرية بعد وقت قليل من 
بي�ان للجنة األمنية ف�ي المحافظة أقرت فيه 
“منع دخ�ول أي تعزيزات عس�كرية أو أمنية 

أو مدني�ة إل�ى المحافظة م�ن أي جهة”. إلى 
ذلك، قالت مص�ادر مقّربة من هادي إن قصر 
المعاش�يق الذي فّر منه الرئيس المس�تقيل، 
تع�ّرض لقصٍف ج�وي للم�رة الثاني�ة خال 
يومي�ن، حي�ث »أس�قطت طائ�رات مجهولة 
قنابل على القص�ر«، مؤكدًة أن هادي لم يكن 
فيه. وكان شهود ومس�اعد للرئيس قد قالوا 
إن المداف�ع المض�ادة للطائ�رات فتحت النار 
على طائرات كان�ت تحلق عالياً فوق المجمع 
الرئاس�ي في عدن، وذلك غ�داة المعارك التي 
شهدتها عدن بين ألوية الجيش والمجموعات 
العس�كرية الموالي�ة له�ادي وبي�ن الق�وات 

الخاصة الرافضة االعتراف بشرعيته.

     بغداد / المستقبل العراقي

اخلليج حيرك اإلرهاب إىل اليمن.. واحلوثيون يردون بالسيطرة عىل »تعز«
تحاول القوى المناوئة لجماعة، »أنصار الله« 

الحوثيين، نقل صراعها مع الجماعة إلى مرحلة 
جديدة، يكون اإلرهاب عنوانها الرئيسي. ما لم 
تتمكن تلك القوى من أخذه بالسياسة، تحاول 

جنيه باإلرهاب »الوظيفي«

أبشع ما نمر به اآلن نحن أبناء الجنوب 
أن الذين يعيش�ون معنا في العراق صاروا 
يش�ككون بارتباطنا العريق بهذه األرض، 
ووصل�ت به�م الوقاح�ة إل�ى الي�وم الذي 
ص�اروا في�ه ينك�رون علين�ا انحدارنا من 
الساالت السومرية والكلدانية واآلشورية 

والبابلية واألكدية. 
منذ زمن بعيد ونح�ن نتقلب بين نيران 
التكفي�ر والتحقي�ر والتصغي�ر، ونتعرض 
للجلد بس�ياط األلسن الحاقدة. يستفزوننا 
م�ن وق�ت آلخ�ر بوخزاته�م التجريحي�ة 
الظالم�ة. ه�ذا يتهمن�ا بالصفوي�ة، وذلك 
يصفن�ا بالرافض�ة، وأحيان�اً يضعوننا في 
خانة الهنود والزن�وج والمجوس والعبيد. 

من�ا  يس�خر  الس�فهاء.  علين�ا  يتط�اول 
األغبي�اء. ينابزنا األق�زام. لكننا نتجاهلهم 
في كل مرة، فنقول: )س�اما(، ونتغاضى 
عنهم حفاظا على وحدتنا، ونحرص أش�د 
الح�رص عل�ى تماس�ك حبات فسيفس�اء 

أرض الرافدين بألوانها الوطنية القلقة. 
الطائفي�ة  ري�اح  علين�ا  هب�ت  ث�م 
المس�توردة لتوق�ظ عفاريته�ا المختبئ�ة 
منذ القرن الهجري األول في تجاويف هذه 
األرض، فاختف�ى الجنوبي�ون ف�ي مدنن�ا 
الش�مالية والغربية، وأخليت األرض تماماً 
م�ن أوالدنا. حتى بات م�ن المتعذر العثور 

عليهم هناك. 
ث�م ج�اءت موج�ة القتل عل�ى الهوية، 

العش�وائية، والقتل  التفجي�رات  وموج�ة 
)س�بايكر(  مج�زرة  فكان�ت  الجماع�ي، 
الطائف�ي  التط�رف  ش�واهد  أبش�ع  م�ن 
ب�كل أبع�اده الاإنس�انية، وم�ا أن وصلت 
نين�وى  س�هل  إل�ى  الدواع�ش  عصاب�ات 
حتى تعال�ت أصوات النفوس المش�حونة 
بالحقد. فاشترك الموالون لهم في التعبير 
ع�ن كراهيته�م ألبن�اء الجن�وب، وانض�م 
الجم�وع  إل�ى  والبرلماني�ون  المثقف�ون 

المعادية للجنوب.
فعل�ى الرغ�م م�ن التركيب�ة العرقي�ة 
غي�ر المتجانس�ة للدواع�ش، ص�اروا هم 
األق�رب إلى ه�ؤالء، وهم المس�موح لهم 
بذب�ح المس�يحي، وقتل األيزي�دي، ونبش 

قب�ور األنبي�اء، وتدمي�ر إرثن�ا الحضاري، 
ونس�ف دورن�ا العبادية. صار الشيش�اني 
والصومال�ي والبرب�ري واألثيوب�ي أقرب 
منه�م إلينا، وهكذا أصبح أبن البصرة وابن 
الناصري�ة وابن العم�ارة أدن�ى مرتبة في 
نظره�م م�ن الباكس�تاني واألفغان�ي في 
جداوله�م العنصرية. يزعم�ون أننا عبارة 
عن تجمعات هندية ومجوس�ية ورافضية 
وشروكية ال قيمة لها. قد ينكرون ذلك في 
العل�ن، لكنهم ال يعترفون بنا في س�رهم، 

وفي مجالسهم الخاصة. 
كانت هذه ه�ي الحنظلة الصفراء، التي 
حاولنا هضمها على م�دى قرون وقرون. 
لكننا لم نع�د نحتمل طعمها المر المقرف، 

خصوصا بعدما تضخمت واتسعت، ونفثت 
س�مومها تحت تراكمات التفرق�ة القبلية 

والطائفية والمناطقية. 
ل�م نع�د نحتمل ال�ردود القاس�ية التي 
تلقيناه�ا من بع�ض الكتاب المحس�وبين 
عل�ى طبق�ة المثقفي�ن، وكل القص�ة وما 
أنن�ا كتبن�ا مقال�ة ش�جبنا فيه�ا  فيه�ا. 
التفجيرات العدوانية الهمجية المتوحشة، 
التي استهدفت المواقع األثرية في نينوى. 
فالدواع�ش مس�موح له�م بارت�كاب م�ا 
يش�اءون من المج�ازر، أما ال�ذي يعترض 
عليه�م فه�و ف�ي نظره�م أم�ا أن يك�ون 
رافضياً، أو شروكياً، أو مجوسياً، أو هندياً 
جلب�ه محمد القاس�م عند عودت�ه من باد 

السند، أو من المعدان والمتخلفين.
هك�ذا ه�ي المقايي�س المحف�ورة في 
سجاتهم، وهذا هو الطريق الصريح الذي 
انتهجه زعماء مشاريع التقسيم والتقطيع 
والتجزئ�ة. وال مج�ال لمناقش�تهم البتة، 
ألنهم ركب�وا العناد حصاناً جامحاً لخوض 

غمار هذه الفوضى الطائفية العارمة.
ختاما: مازلنا نؤمن بأننا أما أن نستمر 
ف�ي العيش كأخوة. أو الم�وت والفناء معاً 
كأغبي�اء. ومازلن�ا نؤم�ن أن الع�راق بل�د 
الجمي�ع، وأن الن�اس أحرار ف�ي دياناتهم، 
وف�ي اختياراته�م، وف�ي توجهاته�م، وال 
فضل ألح�د على أحد إال بمق�دار ما يحمله 

من حب ووفاء لهذا البلد العظيم وشعبه.

رشوكي.. صفوي.. رافيض.. هندي
كاظم فنجان احلاممي

5 آالف اوزبكي
إىل جانب »داعش«

سوريا:  133 قتياًل وجرحيًا 
يف اعتداء عىل احلسكة

     بغداد / المستقبل العراقي

أوزبكس�تان  خمس�ة آالف م�ن حرك�ة 
االرهابية ينضمون الى داعش التكفيري وفق 
إع�ان جهاز األمن القومي األوزبكس�تاني. 
وقال الموظف في الجهاز باختيار شريفوف 
أمس الس�بت إن “ظه�ور داعش عن�د بوابة 
آس�يا الوسطى يعني أن التهديد المحتمل زاد 
عن مس�توى العمليات اإلرهابية والعمليات 
األم�ن  أجه�زة  أن  وأض�اف  العس�كرية”. 
األفغانية أكدت تخفي مسلحي التنظيم على 
طول الحدود مع تركمانيا وازدياد نشاطهم 
عن�د الح�دود األوزبكس�تانية. وذك�ر جهاز 
األمن القومي األوزبكستاني أن هناك 5 آالف 
من أعضاء “حركة أوزبكس�تان” التكفيرية، 
الممنوع�ة ف�ي ع�دة دول بما فيها روس�يا 
والوالي�ات المتح�دة، يقاتل�ون ف�ي الوقت 
الراه�ن ال�ى جان�ب داع�ش، مش�يرا الى أن 
“نصفه�م من أوزبكس�تان”. وتجري وزارة 
الداخلية األوزبكستانية في هذه األيام عملية 
ش�املة ضد اإلرهاب بهدف توفير األمن في 
الباد خال االحتفاالت بعيد النوروز، إذ كان 
داع�ش خطط إلج�راء عملي�ات إرهابية في 
هذا اليوم وبمناس�بة إعادة انتخاب الرئيس، 
كم�ا أعل�ن جه�از األم�ن القوم�ي. يذكر أن 
الس�بت  أعلن�ت  كازاخس�تان  اس�تخبارات 
إحباطه�ا خطة مواطن كازاخس�تاني تدرب 
في سوريا للقيام بأعمال إرهابية في الباد.

     بغداد / المستقبل العراقي

أفادت شبكة “س�انا” السورية الرسمية 
ب�أن االعت�داء االرهاب�ي أس�فر ع�ن مقت�ل 
37 ش�خصاً و96 جريح�اً من ج�راء تفجير 
س�يارتين مفخختي�ن في س�احة الش�هداء 
بمدين�ة الحس�كة معظمه�م م�ن األطف�ال 
والنس�اء . ونقل مراسل سانا عن مصدر في 
قيادة شرطة المحافظة قوله أن عدد ضحايا 
التفجير اإلرهابي بس�يارتين مفخختين في 
ساحة الشهداء بمدينة الحسكة ارتفع الى37 
قتي�ا و96 جريح�ا معظمه�م م�ن األطفال 
والنساء . وأشار المصدر إلى احتمال ارتفاع 
ع�دد القتل�ى بس�بب وج�ود نح�و 20 حالة 
خط�رة م�ن المصابي�ن الذين تم إس�عافهم 
إلى عدد من مش�افي المدين�ة وذكر المصدر 
في وقت س�ابق من مس�اء أمس الجمعة انه 
قتل 25 مواطن�ا وأصيب العش�رات بجروح 
جراء تفجي�ر إرهابي بس�يارتين مفخختين 
في س�احة الشهداء في حي المفتي السكني 
وسط مدينة الحس�كة الفتة إلى أن االعتداء 
اإلرهاب�ي تس�بب بوق�وع أض�رار  مادي�ة 
كبيرة بع�دد من المنازل والمح�ال التجارية 

والسيارات. 
وف�ي األول م�ن الش�هر الج�اري قت�ل 
مواطن�ان وأصيبت فتاة ورج�ل بجروح في 
اعتداء إرهابي بانفجار دراجة نارية مفخخة 

بحي المساكن بمدينة الحسكة.

تركيا تطمح بالنووي: قادرة عىل تأمني 70% من متطلبات اإلنشاء

»أكوال« الروسية قادرة عىل تدمري نصف أمريكا وكل أوروبا

     بغداد / المستقبل العراقي

نائ�ب رئي�س ش�ركة “ويس�تينغ  أوض�ح 
ه�اوس” النووي�ة، “جيف بنيامي�ن”، أن تركيا 
قادرة بإمكاناتها المحلية على تأمين ما نس�بته 
50 إل�ى 70 % م�ن متطلب�ات إنش�اء محط�ة 
للطاقة النووية. جاء ذلك في إجابته على أسئلة 
مراس�ل األناض�ول، على هامش مش�اركته في 

القمة الثانية للمحطات النووية المقامة بمدينة 
إس�طنبول، بتنظيم من وزارة الطاقة والموراد 
المهندس�ين  وجمعيت�ي  التركي�ة،  الطبيعي�ة 
النوويي�ن، والتوأمة التجاري�ة التركية، ووكالة 
األناض�ول بصفته�ا الش�ريك اإلعام�ي. وذكر 
بنيامين أن ش�ركة وس�تينغ هاوس األميركية 
قّيمت المش�اريع النووية المزمع إنش�اؤها في 
تركيا، مضيف�اً “ نحن جادون للغاية بخصوص 

السوق التركية، ونريد من تكنولوجيتنا النووية 
أن تعمل هنا”. وأفاد بنيامين أن االقتصاد التركي 
قوي وس�جل نم�واً س�ريعاً، قائ�ًا “إن الدولة 
التركي�ة تولي اهتماماً كبيراً الس�تخدام الطاقة 
النووي�ة اآلمن�ة والفعال�ة، وهذا من ش�أنه أن 
يمنح الثقة للش�ركات مثلنا، ونحن نًقيم بشكل 
جدي موضوع إنشاء محطة نووية في تركيا”. 
وأش�ار بنيامين إلى أنهم في ش�ركة ويس�تينغ 

هاوس، يول�ون أهمية للتعاون م�ع المصنعين 
والموردين المحليين، مبيناً أنهم س�يعملون مع 
الموردين المحليين في موضوع محطة الطاقة 
النووية التي يرغبون بإنشائها في تركيا. وكانت  
القمة الثاني�ة للمحطات النووية، انطلقت أمس 
الخميس بمدينة اسطنبول، بمشاركة عدد كبير 
من المس�ؤولين الدوليين والمحليين، فضا عن 

المؤسسات والجمعيات المعنية بهذا الشأن.

     بغداد / المستقبل العراقي

)الق�رش(،  “أك�وال”  الروس�ية  الغواص�ة 
أو”تايفون” )اإلعصار، حس�ب تصني�ف الناتو( 
من الغواص�ات الذرية االس�تراتيجية التي تعتبر 
في يومنا الراهن أكبر وأقوى غواصة في العالم”. 
جس�مها أطول من ملعب لكرة الق�دم 170 متراً 
وعرضه�ا 23 مت�راً، باس�تطاعة ه�ذه الغواصة 
مح�و نص�ف الوالي�ات المتح�دة األمريكي�ة، أو 
أوروب�ا بكاملها عن وجه األرض في حال إطاق 
جميع صواريخها. يطلق عليها حلف الناتو اس�م 
“ Typhoon” أي اإلعصار، وتسمى في األسطول 
الروسي ب� “أكوال”، إنها الغواصة الروسية التي 
تع�د األكبر على مس�توى العال�م. وهي مصممة 
لحم�ل 20 صاروخ�ا باليس�تيا نوويا م�ن طراز 
“ر39- “ )فاريان�ت( ذات 3 مراح�ل تعم�ل على 
الوقود الصلب، بعي�دة المدى )يبلغ مداها 8300 
كم(، وتحمل ما يقرب من 200 رأس نووي. صنع 
هيكله�ا الخارجي من الفوالذ الخفيف وأقس�ام 
الطوربي�د م�ن التيتانيوم، تصميمها يس�هل لها 

اإلبحار تح�ت الثلوج والبقاء في البحر لمدة180 
يوما متواصل�ة. يتألف الج�زء الحربي للغواصة 
من 10 رؤوس ذاتية التوجيه، وس�تة منظومات 
طربيد عي�ار 533ملم، و8 منظومات دفاع جوي 
“إيغا”. يوجد في تش�كيلة األس�طول الروس�ي 
الحربي، في الوقت الحاضر، 3 غواصات ذرية من 
ه�ذا الصنف: “دميتري دونس�كوي” التي تجري 
تج�ارب نظام “بوالفا” الصاروخ�ي على متنها، 
واثنتان أخرتان � “أرخانغلسك”و”سيفيرستال”. 
وإجم�اال ُصنع�ت س�ت غواصات من ه�ذا النوع 
في روس�يا الس�وفيتية في الفترة من 1977 إلى 
1989. ولك�ن وف�ق نص إح�دى اتفاقي�ات نزع 
الس�اح التي وقعتها روس�يا والواليات المتحدة 
األمريكي�ة في بداية تس�عينات الق�رن الماضي، 
في عهد غورباتش�وف، كان على روس�يا القيام 
بس�حب ث�اث غواصات م�ن نوع “تايف�ون” أو 
“أكوال” م�ن الخدمة. وفعا تم ن�زع المفاعات 
النووي�ة من هذه الغواص�ات التي تعمل بالطاقة 
النووية وبقيت راس�ية منذ عقود ف�ي موانئها. 
الغواصة مزودة بالنظ�ام الصوتي الهيدروليكي 

Slope ال�ذي يتكون م�ن أربع محط�ات موزعة 
عل�ى الغواص�ة. وه�و يوف�ر إمكاني�ة تتبع 12 
س�فينة معادي�ة مختلفة ف�ي وقت واح�د. كما 
تس�تخدم مجموعَتين م�ن الهوائي�ات الطائفة، 
الستقبال الرسائل الاسلكية، وبيانات تخصيص 
األه�داف، وبيان�ات الماحة بواس�طة منظومة 
األقم�ار الصناعي�ة لتحدي�د الموق�ع. ويمكنه�ا 
تنفي�ذ كّل ذلك وهي غائصة عل�ى أعماق كبيرة، 
ول�و في مياه مغطاة بالجليد كم�ا أن لها زعنفة 
قابلة لإلنسحاب إلى الهيكل، ولها بعض األجزاء 
األخرى التي يمكن أن تنس�حب إلى داخل الهيكل 

ذا التصميم المزدوج. 
فهي تتكون من هيكلَي�ن يتحمان الضغوط 
العالية، قطر كل منهما 7.2متر، وتقع مقصورة 
الصواري�خ أعل�ى مقدمة الغواص�ة ويفصل بين 
المقاط�ع المختلفة للغواصة مم�رات لانتقال، 
يمك�ن إح�كام إغاقه�ا لع�زل أّي مقط�ع م�ن 
الغواص�ة عن باق�ي الغواص�ة تمام�اً، في حال 
تعرض�ه للض�رر أو الخط�ر. ووضع�ت حماي�ة 
خاص�ة، للمقص�ورة الت�ي تحت�وي عل�ى مركز 

القي�ادة والتحك�م والمع�دات اإللكتروني�ة. وما 
يؤك�د كفاءة ه�ذا النظام أس�وأ ح�ادث للبحرية 
الروسية وهي غرق الغواصة النووية “كورسك” 
فى بحر بارنت�س عام 2000، ومقتل كل البحارة 
الذي�ن كانوا عل�ى متنه�ا وعدده�م 118 بحاراً، 
وحادث�ة أخرى وقعت أثناء تدريب�ات بحرية في 
ع�ام 2008 جراء عطل طرأ عل�ى نظام مكافحة 
الحرائ�ق ف�ى غواص�ة نووية، تابعة لألس�طول 
الروس�ي فى المحيط اله�ادئ أدت إلى مقتل 20 
ف�ردا، وإصاب�ة 21 آخ�رون، وف�ي كا الحادثين 
بقي المفاعل النووي سليم ومستويات اإلشعاع 
عادي�ة.و على الرغم من الحم�ات الدعائية التي 
تتع�رض لها روس�يا ف�ي اآلونة األخي�رة بهدف 
التقليل من شأن قواتها البحرية، إال أنها ما زالت 
لديها القدرة على اعتاء القمة كواحدة من أعظم 
الق�وات العس�كرية ف�ي العال�م، فيكف�ي تصدر 
غواص�ة “أكوال” قائم�ة غواصات العال�م، تليها 
غواصة “بوريه” الروس�ية أيض�اً، ليأتي بعدهن 
الك����ابوس األمريكي األوهايواألمريكية ثالث 

أضخم غواصة في العالم.
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املهندس
مازن هاتف عبد املهدي اليارسي

مدير بلديات كربالء املقدسة

اعالن
بن�اء ع�ى الطل�ب املق�دم 
من الس�يد  )مهودر قاس�م 
في�ه  يطل�ب  ال�ذي  رايض( 
تبديل اس�مه من )مهودر( 
لدي�ه  فم�ن  )مه�دي(  اىل 
ه�ذه  مراجع�ة  اع�راض 
املديرية خالل مدة اقصاها 
ايام وبعكسه سوف  عرشة 
تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق اح�كام امل�ادة 21 من 
القانون االحوال املدنية رقم 

65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح

العام�ة/  الجنس�ية  مدي�ر 
وكالة

تعلن مديرية بلديات كربالء املقدس�ة/ لجنة البيع وااليجار عن بيع املواد املس�تهلكة واملدرجة ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية الحس�ينية باملزايدة العلنية    فعى الراغبني باالشراك 
الحضور يف ديوان البلدية اعاله يف الس�اعة العارشة صباحا بعد مرور )30( ثالثون يوم تبدأ من اليوم التايل للنرش ومس�تصحبني معهم وصل التأمينات القانونية البالغة 30 % من 
القيم�ة التقديرية ونس�خة من هوي�ة االحوال املدنية  علما ان القيمة التقديرية االجمالية للمواد )2000000( مليونا دينار ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة  اجور النرش واالعالن 

واملصاريف االخرى.

اعالن
بن�اء ع�ى الطل�ب املق�دم 
م�ن الس�يد  )ولي�د كاظ�م 
ابراهي�م( ال�ذي يطلب فيه 
تبديل اللقب من )الجنابي( 
اىل )البو بصريي( فمن لديه 
ه�ذه  مراجع�ة  اع�راض 
املديرية خالل مدة اقصاها 
ايام وبعكسه سوف  عرشة 
تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق اح�كام امل�ادة 21 من 
القانون االحوال املدنية رقم 

65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح

العام�ة/  الجنس�ية  مدي�ر 
وكالة

اعالن
بن�اء ع�ى الطل�ب املق�دم 
م�ن الس�يد  )ع�ادل كاظم 
ابراهي�م( ال�ذي يطلب فيه 
تبديل اللقب من )الجانبي( 
اىل )البوبصريي( فمن لديه 
ه�ذه  مراجع�ة  اع�راض 
املديرية خالل مدة اقصاها 
ايام وبعكسه سوف  عرشة 
تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق اح�كام امل�ادة 21 من 
القانون االحوال املدنية رقم 

65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح

العام�ة/  الجنس�ية  مدي�ر 
وكالة

اعالن
بن�اء ع�ى الطل�ب املقدم من 
السيد  )فليح فضالةكريوش( 
الذي يطلب فيه تبديل االس�م 
من )فلي�ح ( اىل )فالح( فمن 
لديه اع�راض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الطلب 
وف�ق اح�كام امل�ادة 21 من 
القانون االح�وال املدنية رقم 

65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح

العام�ة/  الجنس�ية  مدي�ر 
وكالة

 اعالن
بن�اء ع�ى الطلب املق�دم من 
الس�يد  )والء عب�د الحس�ني 
ال�ذي يطل�ب فيه  س�دخان( 
تبدي�ل اللقب م�ن )العطبي ( 
اىل )املكص�ويص( فم�ن لديه 
اعراض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديرية يف الطلب وفق احكام 
املادة 21 من القانون االحوال 
املدني�ة رقم 65 لس�نة 1972 

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

اعالن
بن�اء ع�ى الطلب املق�دم من 
الس�يد  )اس�عد عبد الحسني 
س�د خ�ان ( ال�ذي يطلب فيه 
تبدي�ل اللقب م�ن )العطبي ( 
اىل )املكص�ويص( فم�ن لديه 
اعراض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديرية يف الطلب وفق احكام 
املادة 21 من القانون االحوال 
املدني�ة رقم 65 لس�نة 1972 

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

اعالن
بن�اء ع�ى الطلب املق�دم من 
السيد  )هاش�م  مال الله عبد 
العب�اس( ال�ذي يطل�ب في�ه 
تبدي�ل اللقب م�ن )الجزائري 
لدي�ه  فم�ن  )االس�دي(  اىل   )
اعراض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديرية يف الطلب وفق احكام 
املادة 21 من القانون االحوال 
املدني�ة رقم 65 لس�نة 1972 

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

اعالن
بن�اء ع�ى الطلب املق�دم من 
)الس�يدة / س�ناء عب�د الل�ه 
في�ه  تطل�ب  ال�ذي  عي�ى( 
تبدي�ل اللق�ب م�ن )املجانني 
( اىل )الخفاج�ي( فم�ن لديه 
اعراض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديرية يف الطلب وفق احكام 
املادة 21 من القانون االحوال 
املدني�ة رقم 65 لس�نة 1972 

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

اعالن
بن�اء ع�ى الطلب املق�دم من 
الس�يدة  )بهية عب�اس عببد 
في�ه  تطل�ب  ال�ذي  الس�يد( 
تصحي�ح اس�م  االب    م�ن 
)عب�اس ( اىل )س�ويد( فم�ن 
لدي�ه اع�راض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
تنظر ه�ذه املديرية يف الطلب 
وف�ق اح�كام امل�ادة 21 م�ن 
القان�ون االح�وال املدنية رقم 

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

فقدان

فق�دت  مني هوية 

ان�ور  الطال�ب) 

) حس�ن  صب�اح 

الصادرة من املعهد 

التقني البرصة عى 

عليه�ا  يعث�ر  م�ن 

جهة  اىل  تس�ليمها 

االصدار

فقدان

فق�دت  مني هوية 

)بي�داء  الطالب�ة 

  ) ش�هل  ظاه�ر 

الصادرة من املعهد 

التقني البرصة عى 

عليه�ا  يعث�ر  م�ن 

جهة  اىل  تس�ليمها 

االصدار

فقدان

فق�دت  من�ي هوية 

االعض�اء   الصادرة 

من  نقابة املحاسبني 

واملدقق�ني يف بغ�داد 

باس�م )ثام�ر عب�د 

الرضا مرتض���ى (

عى م�ن يعثر عليها 

جه�ة  اىل  تس�ليمها 

االصدار

فقدان

فق�د  مني دفر رخصة 

املرقمة  السيارة  تجوال 

الترصيحة  1072 رق�م 

 )1205070940012(

كم�رك  م�ن  الص�ادرة 

الجنوبية باس�م )قيص 

ناجي عبود(     عى م��ن 

يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار

فقدان
فق�د  من�ي وص���ل 
الحكوم�ي  القب�ض 
امان�ات والصادر من 
وبمبلغ  البرصة  بلدية 
500000 ال�ف دين�ار 
واملرق����م 329956 
وباس�م )ام�ني يارس 
تم�ر(  عى م�ن يعثر 
اىل  تس�ليمها  عليه�ا 

جهة االصدار

فقدان
هوية  من���ي  فقدت 
املهندس����ني  نقابة 
باس�م  البرصة  ف�رع 
علوان(  حسن  )رسى 
نقابة  م�ن  الص�ادرة 
املهندسني العراق��يني 
الفق����دان  تاري�خ 
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عى م�ن يعث�ر عليها  
جه�ة  اىل  تس�ليمها 

االصدار.

تبديل اسم
بن�اء ع�ى الطل�ب املقدم من 
السيد  )عثمان حمادي حمد( 
الذي يطلب فيه تبديل اس�مه 
م�ن )عثم�ان ( اىل )عصام( 
فمن لديه اع�راض مراجعة 
املديري�ة خ�الل م�دة  ه�ذه 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الطلب وف�ق احكام املادة 21 
م�ن القانون االح�وال املدنية 

رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح

العام�ة/  الجنس�ية  مدي�ر 
وكالة

تبديل لقب
بن�اء ع�ى الطل�ب املقدم من 
السيد  )ابراهيم حميد سلوم 
( الذي يطلب فيه تبديل لقبه 
من )الطاي�ع ( اىل )املياحي( 
فمن لديه اع�راض مراجعة 
املديري�ة خ�الل م�دة  ه�ذه 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الطلب وف�ق احكام املادة 21 
م�ن القانون االح�وال املدنية 

رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح

العام�ة/  الجنس�ية  مدي�ر 
وكالة

تبديل لقب
بن�اء ع�ى الطل�ب املقدم من 
الس�يد  )عمار موىس صادق 
( الذي يطلب فيه تبديل لقبه 
من )الطاي�ع ( اىل )املياحي( 
فمن لديه اع�راض مراجعة 
املديري�ة خ�الل م�دة  ه�ذه 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الطلب وف�ق احكام املادة 21 
م�ن القانون االح�وال املدنية 

رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح

العام�ة/  الجنس�ية  مدي�ر 
وكالة

تبديل لقب
بن�اء ع�ى الطل�ب املقدم من 
الس�يد  )دريد م�وىس صادق 
( الذي يطلب فيه تبديل لقبه 
من )الطاي�ع ( اىل )املياحي( 
فمن لديه اع�راض مراجعة 
املديري�ة خ�الل م�دة  ه�ذه 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الطلب وف�ق احكام املادة 21 
م�ن القانون االح�وال املدنية 

رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح

العام�ة/  الجنس�ية  مدي�ر 
وكالة

اعالن
ق�دم املدع�ي عدنان س�اده 
في�ه  ي�روم  طلب�ا  محم�د  
اىل  اج�ي  لقب�ه م�ن  تبدي�ل 
مرياني  فم�ن لديه اعراض 
عى الدع�وى مراجع�ة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
ينظ�ر بالدعوى وف�ق احكام 
املادة 21 م�ن قانون االحوال 
املدنية رقم 65 لس�نة 1972 

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

اعالن
الق�ادر  عب�د  املدع�ي  ق�دم 
محمود جاس�م  طلب�ا يروم 
في�ه تبدي�ل اس�مه م�ن عبد 
القادر اىل عبد الله  فمن لديه 
اعراض عى الدعوى مراجعة 
املديري�ة خ�الل م�دة  ه�ذه 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه 
س�وف ينظر بالدع�وى وفق 
اح�كام املادة 21 م�ن قانون 
االحوال املدنية رقم 65 لسنة 

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

اعالن
ق�دم املدع�ي صادق س�اده 
في�ه  ي�روم  طلب�ا  محم�د  
اىل  اج�ي  لقب�ه م�ن  تبدي�ل 
مرياني  فم�ن لديه اعراض 
عى الدع�وى مراجع�ة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
ينظ�ر بالدعوى وف�ق احكام 
املادة 21 م�ن قانون االحوال 
املدنية رقم 65 لس�نة 1972 

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

اعالن
ق�دم املدع�ي احم�د س�اده 
في�ه  ي�روم  طلب�ا  محم�د  
اىل  اج�ي  لقب�ه م�ن  تبدي�ل 
مرياني  فم�ن لديه اعراض 
عى الدع�وى مراجع�ة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
ينظ�ر بالدعوى وف�ق احكام 
املادة 21 م�ن قانون االحوال 
املدنية رقم 65 لس�نة 1972 

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

اعالن
ق�دم املدع�ي عباس س�اده 
في�ه  ي�روم  طلب�ا  محم�د  
اىل  اج�ي  لقب�ه م�ن  تبدي�ل 
مرياني  فم�ن لديه اعراض 
عى الدع�وى مراجع�ة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
ينظ�ر بالدعوى وف�ق احكام 
املادة 21 م�ن قانون االحوال 
املدنية رقم 65 لس�نة 1972 

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

اعالن
قدمت املدعي�ة هناء صاحب 
في�ه  ت�روم  طلب�ا  رس�ول  
تبدي�ل لقبه�ا م�ن الفليح اىل 
الطائ�ي فمن لدي�ه اعراض 
عى الدع�وى مراجع�ة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
ينظ�ر بالدعوى وف�ق احكام 
املادة 21 م�ن قانون االحوال 
املدنية رقم 65 لس�نة 1972 

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

اعالن
املدعي�ة زينه صاحب  قدمت 
في�ه  ت�روم  طلب�ا  رس�ول  
تبدي�ل لقبه�ا م�ن الفليح اىل 
الطائ�ي فمن لدي�ه اعراض 
عى الدع�وى مراجع�ة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
ينظ�ر بالدعوى وف�ق احكام 
املادة 21 م�ن قانون االحوال 
املدنية رقم 65 لس�نة 1972 

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

اعالن

قدم املدعي س�فيان رعد عي  

طلب�ا يروم فيه تبديل اس�مه 

م�ن س�فيان اىل س�يف فمن 

الدعوى  اع�راض ع�ى  لديه 

املديري�ة  ه�ذه  مراجع�ة 

خ�الل م�دة اقصاه�ا عرشة 

ايام وبعكس�ه س�وف ينظر 

بالدع�وى وفق اح�كام املادة 

21 من قانون االحوال املدنية 

رقم 65 لسنة 1972 املعدل .

اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العام / وكالة

اعالن
بن�اء ع�ى الطل�ب املق�دم 
من الس�يد  )هشام جاسم 
حم�ود( ال�ذي يطل�ب فيه 
تبدي�ل االس�م املج�رد م�ن 
)هش�ام ( اىل )واث�ق( فمن 
لديه اعراض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها 
ايام وبعكسه سوف  عرشة 
تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق اح�كام امل�ادة 21 من 
القانون االحوال املدنية رقم 

65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح

العام�ة/  الجنس�ية  مدي�ر 
وكالة

اعالن
بن�اء ع�ى الطل�ب املق�دم 
م�ن الس�يد  )باس�م كاظم 
ابراهي�م( ال�ذي يطلب فيه 
تبديل اللقب من )الجنابي( 
اىل )البو بصريي( فمن لديه 
ه�ذه  مراجع�ة  اع�راض 
املديرية خالل مدة اقصاها 
ايام وبعكسه سوف  عرشة 
تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق اح�كام امل�ادة 21 من 
القانون االحوال املدنية رقم 

65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح

العام�ة/  الجنس�ية  مدي�ر 
وكالة

اعالن
بن�اء ع�ى الطل�ب املق�دم 
م�ن الس�يد  )عم�ر عدنان 
فاض�ل( ال�ذي يطل�ب فيه 
تبديل االسم من )عمر ( اىل 
)ضياء( فمن لديه اعراض 
املديري�ة  ه�ذه  مراجع�ة 
خالل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه سوف تنظر 
الطل�ب  املديري�ة يف  ه�ذه 
وفق احكام امل�ادة 21 من 
القانون االحوال املدنية رقم 

65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحس�ني عبد الرزاق فليح

مدي�ر الجنس�ية العام�ة/ 
وكالة

اعالن
بن�اء ع�ى الطل�ب املق�دم 
من الس�يد  )ريس�ان مطر 
جاس�م( ال�ذي يطل�ب فيه 
تبدي�ل لقبه من )القاس�م( 
اىل )املوس�وي( فم�ن لدي�ه 
ه�ذه  مراجع�ة  اع�راض 
املديرية خالل مدة اقصاها 
ايام وبعكسه سوف  عرشة 
تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق اح�كام امل�ادة 21 من 
القانون االحوال املدنية رقم 

65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح

العام�ة/  الجنس�ية  مدي�ر 
وكالة

اعالن
بناء عى الطل�ب املقدم من 
الس�يد  )س�عفان ابراهي�م 
خل�ف( ال�ذي يطل�ب في�ه 
تبديل اللقب من )الجنابي( 
اىل )البوبصريي( فمن لديه 
ه�ذه  مراجع�ة  اع�راض 
املديرية خالل مدة اقصاها 
ايام وبعكسه سوف  عرشة 
تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق اح�كام امل�ادة 21 من 
القانون االحوال املدنية رقم 

65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح

العام�ة/  الجنس�ية  مدي�ر 
وكالة

اعالن
بن�اء ع�ى الطلب املق�دم من 
الس�يد  )ناج�ي عب�د الحليم 
عبد الكري�م( الذي يطلب فيه 
تبدي�ل اس�م ابنت�ه القارص) 
نعيم�ة ناج�ي عب�د الحليم (

من )نعيمة( اىل )نادين( فمن 
لدي�ه اع�راض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
تنظر ه�ذه املديرية يف الطلب 
وف�ق اح�كام امل�ادة 21 م�ن 
القان�ون االح�وال املدنية رقم 

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

العدداسم المادةتالعدداسم المادةت

2جهاز استنساخ كانون كبير333باب خشب1

1جهاز طابعة االلكتروني  hpملونة 3734deskjet 3325 روطهبوري )1( انج2

16ماوس حاسبة135بالجكتور كهربائي3

3هارد  10036فرش تنظيف4

2كاميرا سوني37 2ميز حاسبة خشب5

1جهاز استنساخ صغير138  فانوس6

18سماعة حاسبة239مغسلة7

35 مرحديد اسيجة حدائق مختلف القياسات140براد ماء بالستك8

25عربانة دفع341صوبة كهربائية9

30كرك142كرسي حاسبة10

15خرماشة143كرسي عادي مواطنين11

43محجر حدائق144جهاز تقطير12

49شيلمان مختلف القياسات 545 دوالب خشب13

19حديد هنكالين طول 2 متر1246ميز خشب14

20جينكو حجم 3 متر  1247باب خشبي ذو فتحة واحدة15

13ابواب حديد مختلفة االحجام848كرسي دوار16

2مبردة هواء صغيرة549واتر بم مبردة17

5دوالب حديد450جهاز هاتف18
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1براد ماء استيل154شباك مع الباب مزدوج22

2شباك ذو فتحتين 255ساعة جدارية23

11مبردة كبيرة نوع برفاب )كبير( 956كيس حاسبة24

5مروحة سقفية1057شاشة حاسبة25

2مضخة ماء2058جهاز حفظ القدرة26

1حاملة مالبس1559كيبورد حاسبة27

6ماطور ماء260طابعة حاسبة28

1ماطور مبردة1161كاترج29

1ماطور براد162فاكس30

31ok 1باب حديد )سياج( حدائق163جهاز طابعة االلكتروني

 1جهاز طابعة االلكتروني برذر32
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النقل : تسلمنا طائرة جديدة من بوينغ.. وأسطول اخلطوط اجلوية يضم 28 طائرة
     بغـداد/المستقبل العراقي 

كش�فت الهن�د عن نيتها لش�راء 8 مليون برمي�ل من النفط 
العراقي وخزنه في اول خزان للبترول االستراتيجي واالستفادة 
من االسعار الرخيصة للنفط وتقديم الدعم لألسواق التي تعاني 
م�ن زي�ادة المعروض.وقالت مصادر صحفية، إن “مش�تريات 
الهند للنفط الخام العراقي يمكن أن تساعد مؤقتا على التخفيف 
من اثر التوقف المتوقع في المخزونات االستراتيجية للصين”، 
مبينة أن “وزارة النفط الهندية قد اصدرت تعليمات لمؤسس�ة 
مصافي الدولة وشركة هندوستان بتروليوم للبحث عن ناقالت 
خ�ام كبيرة ج�دا لنقل خام البص�رة والتي يتوق�ع أن تصل في 
ش�هري آيار وحزيران المقبلين تحمل ثماني�ة ماليين برميل”.

وبحسب مصادر في وزارة االقتصاد الهندية ، إن “لجنة االدارة 
والمناقص�ات هن�اك ق�د اقترحت نف�ط البصرة ألنه مناس�ب 
للمصافي على الس�احل الش�رقي للهند”، مشيرا الى ان “عملية 
الشراء ستتم لمرة واحدة، حيث ستستخدم هذه الكمية كأسهم 

في حال تعطل االمدادات”.

     ديالى/المستقبل العراقي 

أعلن�ت لجنة البيئ�ة في مجلس محافظة ديال�ى، عن تلقيها 
“الض�وء األخض�ر” م�ن مجل�س المحافظة للمض�ي في ملف 
حماية نهر خريس�ان من التلوث البيئي، مش�يرة الى أن الكلفة 
التخمينية لخطة العم�ل تبلغ أكثر من 500 مليون دينار.وقالت 
رئي�س اللجنة نجاة الطائ�ي، إن “مجلس ديال�ى اعطى الضوء 
االخض�ر للجن�ة للمضي ف�ي ملف حماي�ة نهر خريس�ان اهم 
االنهر في بعقوبة ويعد ش�ريان الحياة فيها بعد تنامي معدالت 
التل�وث البيئي في مياهه خالل الس�نوات االخيرة نتيجة جملة 
من االسباب ابرزها رمي النفايات واالوساخ وتجاوزات الورش 
والمعام�ل الصناعية”.وأضاف�ت الطائي أن “خط�ة العمل تبلغ 
كلفتها التخمينية اكثر من 500 مليون دينار وتتضمن بناء سياج 
حديدي )بي آر س�ي( ومصدات للنفايات ونشر مراقبين اضافة 
ال�ى اطالق اكبر حملة توعوية م�ن اجل تنبيه االهالي لخطورة 
التجاوز على مياه خريس�ان وتأثيره على الصحة العامة”.ويعد 
نهر خريسان من اهم االنهر في ديالى وهو يمثل شريان الحياة 

ببعقوبة ويؤمن المياه الخام ألغلب محطات اإلسالة.

     بغداد/المستقبل العراقي

أقام�ت المديرية العام�ة لتربية الرصاف�ة الثالثة, المعرض 
الفن�ي االول للتدوي�ر , ال�ذي يتضم�ن اع�ادة تصني�ع االدوات 
المس�تخدمة في مدرسة الربيع االبتدائية للبنات بمدينة الصدر 
.وقال�ت المديرية في بيان  صحفي لها, ان”افتتاح المعرض تم 
بحضور مدير قس�م االشراف التربوي صباح جاسم”, مبينة ان 
“المع�رض يقوم على فك�رة اعادة تصنيع خام�ات البيئة , اي 

االشياء القديمة او ما تبقى منها الى اشياء جديدة نافعة”.
وبحسب البيان, فان” المعرض ضم مجموعة مميزة ورائعة 
من االعم�ال تنوعت بي�ن االعم�ال المنزلي�ة وادوات الخياطة 

واكسسوارات المنزل , باالضافة الى االستعماالت المكتبية”.
بدورهم, اشاد الحاضرون بالدور الريادي واالهتمام الواسع 
ال�ذي تبدي�ه تربية الرصاف�ة الثالثة ف�ي دعم وإس�ناد العملية 

التربوية في البالد”.

اهلند تعتزم رشاء ثامنية ماليني 
برميل من النفط العراقي

دياىل ترشع بحملة حلامية هنر خريسان 
من التلوث

تربية الرصافة الثالثة تقيم 
املعرض الفني االول للتدوير

     بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النقل، عن تسلم 
طائرة جديدة من ش�ركة بوينغ 
ضمن العق�د الموقع بين العراق 
 ،2008 ع�ام  خ�الل  والش�ركة 
فيما أكدت أن أس�طول الخطوط 
الجوي�ة العراقي�ة يتك�ون حالياً 
م�ن 28 طائرة.وذك�رت الوزارة 
ف�ي بيان لها ، أن “العراق تس�لم 
ي�وم الثالث�اء الماض�ي الموافق 
)17/آذار/ 2015( طائرة جديدة 
من نوع بوينغ 737/800 ضمن 
العقد المبرم بين شركة الخطوط 
الجوية العراقية وش�ركة بوينغ 
البي�ان  األميركية”.وأض�اف 
أن “أس�طول ش�ركة الخط�وط 
الجوي�ة العراقي�ة أصب�ح حالياً 
يتكون من 28 طائرة بعد تس�لم 
أن وزير  الجديدة”.يذكر  الطائرة 
النق�ل باق�ر الزبي�دي أعل�ن في 
)ال��26 م�ن ش�باط 2015(، ان 
الع�راق سيس�تلم 13 طائرة من 
ن�وع بوينغ، خ�الل ع�ام 2015 
الحال�ي، وف�ي حين كش�ف عن 
وج�ود مفاوض�ات مع ش�ركة 
ايرباص لش�راء طائ�رات منها، 
أكد أن الخطوط الجوية العراقية 
دعم�ت الموازنة العام�ة للدولة 
لعام 2015 ب�450 مليون دوالر.

ووق�ع الع�راق ف�ي آي�ار 2008 
عقدين األول مع شركة )بوينغ( 
طائ�رة،   40 لش�راء  األميركي�ة 
والثاني مع ش�ركة )بومباردو( 
الكندية، لش�راء عش�ر طائرات، 
أن  المالي�ة  وزارة  بّين�ت  فيم�ا 

القيم�ة اإلجمالية للعقدين بلغت 
خمس�ة ملي�ارات دوالر. يذك�ر 

أن الع�راق يمتلك س�تة مطارات 
مدنية منها مط�ار بغداد الدولي 

الذي أنش�ئ في ع�ام 1982 من 
قبل إحدى الش�ركات الفرنسية، 

المط�ارات  أكب�ر  م�ن  ويع�د 
العراقية، وهناك مطارات أخرى 

ف�ي الموصل والبص�رة والنجف 
وأربيل والسليمانية.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت أمين بغ�داد ذكرى عل�وش، امس 
الس�بت، ع�ن حملتي�ن مكثفتي�ن لتش�جير 
وتنظيف مناطق العاصمة كافة، فيما أكدت 
أن النس�اء العراقي�ات لديه�ن حض�ور ف�ي 

جميع المناسبات.
وقال�ت علوش في تصري�ح صحفي لدى 

مش�اركتها في حملة تشجير أطلقتها أمانة 
بغ�داد ومنظم�ات مجتم�ع مدن�ي ف�ي 14 
شارعا ببغداد، إن “زراعة الشجرة من األمور 
الجميل�ة ونتمن�ى أن تس�تمر”، الفت�ة إل�ى 
“وجود حملة تشجير مكثفة ومستمرة في 
مناط�ق بغداد كافة، وحمل�ة أخرى لتنظيف 
أن  عل�وش،  العاصمة”.وأضاف�ت  ش�وارع 
“النساء العراقيات حاضرات في كل مكان”، 

مش�يرة إل�ى أن “الجن�دي العراق�ي ي�زرع 
بدم�ه ش�جرة في كل مكان م�ن أجل تحرير 
تكريت والموص�ل”.وكان وزير البيئة قتيبة 
الجب�وري طالب، في )11 آذار 2015(، أمانة 
بغ�داد ووزارة البلدي�ات بتوجي�ه دوائرهما 
في بغ�داد والمحافظات بان يكون ربيع هذا 
العام موس�ماً للتش�جير وزيادة المساحات 

الخضراء.

    الديوانية/المستقبل العراقي

للط�رق  العام�ة  الهيئ�ة  أك�دت 
والجس�ور التابعة ل�وزارة االعمار 
واإلس�كان ، ام�س الس�بت، أن أحد 
جس�ور الحديد الصغيرة في ناحية 
الديواني�ة  غرب�ي  جن�وب  غم�اس 
تعرض ألض�رار نتيجة ع�دم التزام 
أحد الس�ائقين بمحددات الحمولة، 
وفيما دعت المرور إللزام مستخدمي 
بمح�ددات  والجس�ور  الط�رق 

حم�والت االس�تخدام، أش�ارت الى 
أنها س�تعمل عل�ى إصالح الجس�ر 
وإعادت�ه للخدمة.وقالت الهيئة في 
بيان صحفي, إن “أضراراً جس�يمة 
حصل�ت ف�ي أح�د جس�ور الحديد 
الصغيرة في ناحي�ة غماس جنوب 
غرب�ي محافظ�ة الديواني�ة، نتيجة 
لع�دم الت�زام أحد س�ائقي مركبات 
الحمل الكبيرة )قاطرة ومقطورة( 
المحملة بالمواد االنشائية بمحددات 
الحموالت المسموح بمرورها على 

الجس�ر بما يزيد عن أربعة أضعاف 
الحمولة المقررة للجس�ر مما أدى 
الى غرق ش�خصين وتضرر الجسر 
بش�كل بالغ”.ودعت الهيئة “دوائر 
شرطة المرور في الوحدات اإلدارية 
كاف�ة الى إلزام مس�تخدمي الطرق 
حم�والت  بمح�ددات  والجس�ور 
االس�تخدام عمالً بكل م�ن قانوني 
 2004 لس�نة   )86( رق�م  الم�رور 
المع�دل وقانون الط�رق رقم )35( 
المعدل”.وأش�ارت   2002 لس�نة 

الهيئة الى أنها “ستعمل على إصالح 
الجس�ر المتضرر وإعادت�ه للخدمة 
ف�ي أق�رب وقت”.يذك�ر أن وزارة 
األعمار واإلس�كان نفذت وما تزال، 
العديد من مشاريع الطرق السريعة 
وصيان�ة  والجس�ور  والمم�رات 
الط�رق ف�ي بغ�داد والمحافظ�ات 
بينما يش�هد عملها أحياناً انتقادات 
بس�بب تأخرها أو ع�دم مطابقتها 
للمواصفات أو استعانتها بمقاولين 

غير مؤهلين.

أمني بغداد تعلن عن محلتني مكثفتني للتشجري وتنظيف العاصمة

الطرق واجلسور: أرضار كبرية بجرس ناحية غامس لعدم االلتزام بمحددات احلمولة

    بغداد/المستقبل العراقي

وجه محافظ بغداد علي محس�ن التميمي, 
بمخاطب�ة امانة بغ�داد من اجل انش�اء معمل 
لتدوي�ر النفاي�ات ف�ي ناحية النه�روان وذلك 
بس�بب انتش�ار االم�راض واألوبئ�ة والتلوث 
البيئي وكذلك مخاطبة وزارة االعمار النش�اء 
طريق حولي “.وقال التميمي خالل اس�تقباله 

وفد من وجهاء ناحية النهروان ومدير الناحية, 
ان “هذا اللقاء تضمن مناقشة عدد من القضايا 
المتعلقة بالواقع الصحي والخدمي والبيئي”, 
كاشفا عن اصدار توجيه بمخاطبة امانة بغداد 
من اجل انشاء معمل لتدوير النفايات في ناحية 
النه�روان ، فضال عن مخاطب�ة وزارة االعمار 
النشاء طريق حولي للسيارات الكابسة الناقلة 

للنفايات الى المطامر”.

واكد التميم�ي ان “ المحافظة س�تخاطب 
االمانة العامة لمجلس الوزراء بغية ايجاد حل 
بخصوص تفاقم النفايات في الناحية بس�بب 
قي�ام امان�ة بغداد باس�تغالل بع�ض االراضي 
والمخالف�ة  للمدين�ة  القريب�ة  والمس�احات 
للضوابط الت�ي يتم اعتمادها لطم�ر النفايات 
والتي تس�ببت بانتش�ار االمراض ال�ى جانب 

التلوث البيئي”.

حمافظ بغداد يوجه بإنشاء معمل لتدوير النفايات وطريق حويل يف النهروان

املبارشة بنصب ابراج لتجهيز بغداد
بـ 300 ميغاواط

االعامر واملوارد املائية تبحثان سبل التعاون 
املشرتك بني الوزارتني

   بغداد/المستقبل العراقي

العام�ة  المديري�ة  اعلن�ت 
لنق�ل الطاق�ة الكهربائي�ة ف�ي 
منطقة الفرات االوس�ط، امس 
الس�بت، عن البدء بتنفيذ نصب 
ابراج استراتيجية تربط محطة 
الزبيدي�ة ف�ي محافظة واس�ط 
جن�وب  تحويلي�ة  ومحط�ات 
بغ�داد، مبينا ان ه�ذه الخطوط 
بغ�داد  مناط�ق  تغ�ذي  س�وف 
ب�300  القريب�ة  والمحافظ�ات 
ميغاواط.وقال مدير عام الدائرة 
عدي عواد كاظم، ان “المالكات 
الفنية التابعة ل�وزارة الكهرباء 
وضمنها المالكات الفنية التابعة 
للمديري�ة العام�ة لنق�ل الطاقة 
الكهربائية، باشرت بتنفيذ نصب 
ابراج اس�تراتيجية لنقل الطاقة 
الحرارية  الزبيدي�ة  من محط�ة 
الكبيرة الى المحطات التحويلية 
ف�ي بغ�داد”، مبينا ان ع�دد تلك 
االبراج يبلغ 155 برجا”.واضاف 
كاظم ان” الفترة الزمنية لنصب 

االب�راج التي تعد م�ن الخطوط 
االس�تراتيجية س�تكون نهاي�ة 
ش�هر نيس�ان المقبل”، مشيرا 
ال�ى ان “تل�ك الخطوط س�وف 
تنقل مق�دار 300 ميغاواط من 
المحطة الحراري�ة الكبيرة التي 
ت�م انجازها الع�ام الماضي في 
الزبيدية بواسط، الى المحطات 
العاصم�ة”. ف�ي  التحويلي�ة 

“ش�ركات  ان  كاظ�م  وتاب�ع 
وزارة الصناع�ة التي انيطت لها 
تنفي�ذ نصب االب�راج تلكأت في 
تنفيذها”، مش�يرا ال�ى ان “ذلك 

دفع بوزارة الكهرباء الى التوجه 
لشركاتها لنصب هذه االبراج”.

ويعان�ي الع�راق م�ن نقص في 
إم�دادات الطاقة الكهربائية منذ 
الع�ام 1990 عق�ب فرض األمم 
العراق،  المتحدة حص�ارا عل�ى 
العام  المش�كلة بع�د  وتفاقمت 
2003 فازدادت ساعات انقطاع 
الكهرب�اء م�ا زاد م�ن اعتم�اد 
األهال�ي عل�ى مول�دات الطاقة 
الصغي�رة واألهلي�ة، مم�ا ح�ذا 
بالبع�ض بإيجاد بدائل لتعويض 

الطاقة.

    بغداد/ المستقبل العراقي

االعم�ار  وزرات�ا  بحث�ت 
واإلس�كان والموارد المائية 
المش�ترك  التع�اون  ، س�بل 
خدم�ة   ، الطرفي�ن  بي�ن 

للمواطنين.

ل�وزارة  بي�ان  وذك�ر 
االعم�ار ان “ كال م�ن وزير 
االعم�ار واالس�كان ط�ارق 
الخيكان�ي ووزي�ر الم�وارد 
الش�مري  محس�ن  المائي�ة 
عق�دا اجتماعا موس�عا في 
مق�ر وزارة االعم�ار لبح�ث 

والتنس�يق  التع�اون  س�بل 
الوزارتي�ن  بي�ن  المش�ترك 
ومناقشة  للمواطنين  خدمة 
الصيغة  أع�داد  محاور لجنة 
الوطني�ة الموح�دة لتحديث 
العق�ود والمدونات ووصف 

فقرات العمل “.
ولف�ت البي�ان ال�ى ان “ 
الخيكاني اقترح عقد ورشة 
عمل وطني�ة موحدة للعقود 
ومؤهالت المقاولين وايجاد 
صيغ�ة معين�ة لتحويله الى 
قان�ون يت�م تش�ريعه داخل 

مجلس النواب العراقي “.
الخيكان�ي  وأض�اف 
بحس�ب البيان أن “ الطرفين 
ناقشا موقف تطبيق العقود 
العام�ة  االش�غال  لتنفي�ذ 
ومق�اوالت اعمال الهندس�ة 
المدنية والميكانيكية وكذلك 
موقف تطبيق العقود لتنفيذ 
االش�غال العام�ة ومقاوالت 
المدني�ة  الهندس�ة  اعم�ال 

والميكانيكية “.

تعل�ن مديرية بلديات كربالء املقدس�ة/ لجنة البيع وااليجار ع�ن تاجري العقارات 
املدرجه يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية الحسينية يف املزايدة العلنية   فعىل الراغبني 
باالش�راك الحضور يف ديوان البلدية اعاله يف الس�اعة الع�ارشة صباحا بعد مرور 
)30( ثالثون يوم تبدأ من اليوم التايل للنرش ومس�تصحبني معهم وصل التأمينات 
القانوني�ة البالغ�ة 30 % من القيمة التقديرية ونس�خة من هوي�ة االحوال املدنية    

ويتحمل من ترسو عليه املزايدة  اجور النرش واالعالن واملصاريف االخرى.

وزارة البلديات واالشغال العامة
مديرية البلديات العامة

مديرية بلديات كربالء املقدسة
جلنة البيع واالجيار

املهندس مازن هاتف عبد املهدي اليارسي
مدير بلديات كربالء املقدسة

اعــالن

العدد: ب / 25 
التاريخ: 19 / 3 / 2015 

مدة االيجارالمساحةرقم العقارالتفاصيلت
القيمة التقديرية 

رقما

1
عرصة مشيد 

عليها مولدة / 
العطيشي

جزء من 
القطعة 

800/5 م 34 
ابوزرنت

سنة واحدة137م2
)850000( ثمان 

مائة وخمسون الف 
دينار سنويا

2
عرصة مشيد 
عليها مولدة /

العطيشي

جزء من 
القطعة 

732/5 م 34 
ابوزرنت

سنة واحدة94م2
)850000( ثمان 

مائة وخمسون الف 
دينار سنويا

3
حانوت / 
عطيشي

73 جزء 
من القطعة 

863/26 م 51 
جعيفنية

ثالث سنوات15م2

 )2750000(
مليونان وسبعمائة 
وخمسون الف دينار 

سنويا
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   العدد )930(  االحد 22  آذار  2015

بع�د ثالثة أش�هر، أو أكثر، من خ�وض ما وصف 
بأنها "أرشس" الحمالت االنتخابية التي ش�هدها 
الكي�ان الصهيوني منذ إنش�ائه، وم�ن التحليالت 
والتكهنات واالستطالعات، جاءت النتائج لصالح 
زعي�م "الليك�ود" بنيام�ن نتنياه�و ش�خصياً، 
وليس فق�ط لصالح الحزب ال�ذي يتزعمه، حزب 
"الليكود" . صحيح أن�ه كان واضحاً لغري الخرباء 
أن النتائ�ج س�تكون لصال�ح اليم�ن والتط�رف 
والعنرصي�ة والتوس�عية الصهيونية ككل، لكن يف 
الوقت نفس�ه، ب�دا أن هن�اك إرصاراً "إرسائيلياً" 
ودولي�اً ع�ى إس�قاط نتنياه�و، ال�ذي وص�ل به 
األمر إىل الق�ول إن "مؤامرة كوني�ة" تحاك ضده 
إلس�قاطه، وهو ل�م يكن مخطئ�اً بالكامل، حيث 
كان هن�اك ما يش�به اإلجماع عى أن�ه نجح يف أن 
يض�ع الكيان يف حالة م�ن العزلة غري مس�بوقة، 
وأوص�ل تحالفات�ه، خصوص�اً مع راعيت�ه األوىل 
وحليفته االسرتاتيجية الواليات املتحدة األمريكية، 
إىل أس�فل درك وصلته! لكن ذلك كله، كما رأينا، لم 
يس�قط نتنياهو لس�بب وحيد هو أن بيئة الكيان 

الطبيعية تس�اعده، واألحزاب السياسية كلها بما 
يف ذلك ما يس�مى "اليسار واليسار الوسط"، التي 
اتضح إما أنه�ا تقف عى يمينه، أو ال تختلف عنه 
أو مع�ه يف القضايا الجوهرية الت�ي تهم الكيان . 
ولع�ل أبرز م�ا دّل عى ذلك غياب م�ا يفرتض أنها 
"القضي�ة املركزي�ة" ع�ن الحم�الت االنتخابي�ة، 
قضية الرصاع مع الفلسطينين ومسألتي الحرب 
والس�الم والتس�وية السياس�ية، إىل جانب تصدر 
ألولوي�ات  االقتصادي�ة   - االجتماعي�ة  القضاي�ا 

األحزاب وزعاماتها السياسية .
لقد أعل�ن نتنياه�و أنه وحزب�ه أح�رزا "انتصاراً 
كب�رياً"، وال أراه بال�غ يف ذل�ك . لق�د احت�اج يف 
االنتخاب�ات املاضي�ة أن يتحال�ف م�ع البلطج�ي 
أفيغ�دور ليربمان زعي�م "إرسائيل بيتن�ا"، وبعد 
ظه�ور النتائ�ج تبن أنهما مع�اً حصال عى )30( 
مقع�داً م�ن أص�ل )120(، أي رب�ع ع�دد مقاعد 
الكنيس�ت، ما مكنه بعد ذلك من تشكيل حكومته 
الثالثة . لكنه يف هذه املرة حصل وحده عى نفس 
عدد املقاعد، يف وقت رش�حته بعض االستطالعات 

ل )22( مقع�داً . أال يعترب ه�ذا انتصاراً؟ لقد روج 
بعضهم يف وقت من األوقات لكذبة تجعل نتنياهو 
"زعيماً معتدالً"، يف وقت كان هو الغطاء السيايس 
ملن يعتربون ويوصفون بأنهم غالة املتطرفن من 
املتدينن والعلمانين . واس�تند يف األشهر إىل غالة 
املس�توطنن، حتى أصبح بع�ض "اإلرسائيلين" 
يعترب حكومته "حكومة املستوطنن"! وإعالناته 
األخ�رية الت�ي لح�س بها نص�وص "خط�اب بار 
إي�الن 2009"، وإعالن�ه أن "ال دولة فلس�طينية" 
وأن "الق�دس املوح�دة عاصم�ة إرسائي�ل"، وكل 
الكليش�يهات الصهيونية املتطرفة، أكدت موقفه 
الراف�ض ألي س�الم أو "تقس�يم للب�الد" وفقاً ملا 
يس�مى "ح�ل الدولت�ن" . وترصيحات�ه هذه لم 
تك�ن "مواق�ف انتخابي�ة" إلرضاء املس�توطنن 
واملتطرف�ن عموم�ًا، بل كانت مواقف�ه وقناعاته 

وسياس�اته الحقيقية التي تمس�ك به�ا يف فرتات 
رئاس�ية ثالث .ومثلما انش�غل العالم ثالثة أشهر 
بانتخابات الكنيست العرشين، سينشغل ألسابيع 
بموضوع�ي التكلي�ف واختي�ار رئي�س الحكومة 
ث�م بتش�كيل الحكومة . وإذا كان هن�اك من يرى 
أن الفرص�ة موج�ودة لتكليف إس�حاق هريتزوغ 
بتش�كيل الحكوم�ة الجديدة، فإن ف�رص نجاحه 
يف تش�كيلها يظل مش�كوكاً فيها، إن لم تكن غري 
موجودة . ويقولون يف تل أبيب إن موشيه كحلون 
زعي�م ح�زب "كلنا"، هو من س�يقرر م�ن يكون 
رئي�س الحكومة، وق�د أعلن كحلون ف�ور ظهور 
النتائج، أنه "يس�امح الليكود" ع�ى ما فعله به، 
وهذه إش�ارة إىل املكان الذي سيحط كحلون فيها 
رحال�ه! وال يختلف األمر كثرياً مع يائري لبيد زعيم 
حزب "هناك مس�تقبل"، وبعض األحزاب الدينية 

الصغ�رية . أما بالنس�بة لهريت�زوغ، فليس هناك 
حزب واحد مضمون باس�تثناء ح�زب )مريتس(، 
بم�ا يؤك�د حظ�وظ نتنياهو للع�ودة إىل رئاس�ة 
الحكوم�ة املقبل�ة .فماذا تعني ع�ودة نتنياهو إىل 
رئاسة الحكومة؟لقد اعترب بعضهم إقدام نتنياهو 
عى ح�ل الحكومة والدعوة إىل انتخابات ترشيعية 
جديدة مغامرة ستنتهي باستبعاده عن السلطة، 
لك�ن مراقب�ن اعتربوه�ا "مغام�رة محس�وبة" 
يع�رف نتنياهو نتيجتها، وقد صدقت نبوءة هؤالء 
. والحقيق�ة أنه�ا نتيجة غ�ري مفاجئة مل�ن تابع 
عملي�ة االنزي�اح اليمين�ي املتط�رف يف الكي�ان يف 
الس�نوات األخرية، يف ظروف االنهيار العربي . وإن 
لم تكن سياسات نتنياهو يف هذه السنوات كافية 
الستبعاده وإسقاطه، فإن ما جرى يعترب تجديداً 
للثقة به وهو ما يعني أن "الكل الصهيوني" راض 
عن تلك السياس�ات برصف النظر عن كل الهجوم 
الذي تعرض ل�ه نتنياهو وتعرضت له سياس�اته 
. أكث�ر م�ن ذل�ك، يف ظني أن الش�كل ال�ذي أخذه 
الهجوم ع�ى نتنياهو وسياس�اته )والحقيقة أن 

الهجوم تركز عى الشخص وليس عى السياسات( 
رفع من ش�عبيته لدى أوساط تمثل جوهر الكيان 
وطبيعته، خصوصاً أن الذي�ن هاجموه محلياً لم 
يك�ن لديهم أي برنامج بدي�ل .وهكذا بعد "تجديد 
الثق�ة" بنتنياه�و، علين�ا أال ننتظ�ر األعاجي�ب! 
لق�د اقتنع نتنياه�و اآلن أكثر م�ن أي وقت مىض 
أن سياس�ته يف املحافظ�ة عى "الوض�ع القائم"، 
ه�ي التي س�تمنحه الوق�ت ليس�تكمل برنامجه 
لتهويد فلس�طن، ث�م لفرض رشوط�ه بالكامل . 
ولي�س صحيح�اً أن نتنياهو ليس لدي�ه "برنامج 
س�يايس"، فربنامج�ه واضح للعي�ان . يبقى عى 
الذي�ن كانوا ينتظ�رون أن يذه�ب نتنياهو ليبدأوا 
مع غريه لعبة تبديد الوقت، أن ينتبهوا أن العرض 
القدي�م سيس�تمر! وإذا كان نتنياهو ليس يف وارد 
مراجعة حساباته، وقد وجدها صحيحة، فإن عى 
الفلس�طينين أن يبدأوا بمراجعة حساباتهم، وأال 
يركنوا إىل ما سبق وأعلنوه من خيارات مستندين 
إىل الترصيح�ات األمريكي�ة الكاذبة، أو مس�اندة 

"املجتمع الدويل" و"الرشعية الدولية".

عوين �صادق
ماذا تعني عودة نتنياهو؟

بع�د اختفاء عن األنظار ملدة عرشة أي�ام متواصلة، عاد الرئيس 
ال�رويس فالديمري بوت�ن للظهور العلني مج�دداً يف لقاء جمعه 
بنظ�ريه القريغيزي بمدينة بطرس�بورغ يف الس�ادس عرش من 
آذار الج�اري. وعلّق بوتن عى الش�ائعات الت�ي دارت حول هذا 
االختف�اء، قائالً »إن األمر س�يكون ممالً م�ن دون ثرثرة«. لقد 
أّدى ُبع�د الرئيس الرويس عن األنظار، وهو الرجل األول واألقوى 
يف الدولة الروس�ية، إىل اطالق الكثري من التكهنات والش�ائعات. 
ففي البداية قي�ل إن بوتن أصيب بوعكة صحية، ومن ثم جرى 
تأجي�ل لقاء كان مقرراً مع الرئيس�ن الكازاخي والبيالرويس يف 
العاصم�ة الكازاخية االس�بوع املايض. ويف هذا الس�ياق، ذكرت 
إحدى الصحف النمس�اوية أن طبيباً نمس�اوياً وصل موس�كو 
لع�الج بوت�ن م�ن آالم قديم�ة يف العم�ود الفق�ري كان يعاني 
منها. وامتدت الش�ائعات والتكهنات إىل حي�اة الرئيس الرويس 
الش�خصية، حي�ث أش�اع البع�ض أن بوتن يف س�ويرسا بجوار 
صديقته العبة الجمباز الروس�ية الس�ابقة، إلينا كابايفا، التي 
وضع�ت مولوداً منه. بيد أن املتحدث الصحايف باس�م الكرملن، 
ديمي�رتي بيس�كوف، نفى كل ما يتعلق بم�رض الرئيس، ونفى 

أيضا قصة »املولود«.
ووصلت التكهنات والش�ائعات ذروتها بنرش املوقع االلكرتوني 
لصحيف�ة »دي�ي ميل« الربيطاني�ة ُظهر األحد امل�ايض فرضية 
احتم�ال وق�وع انق�الب عى الرئي�س ال�رويس واعتقال�ه، مع 
اإلشارة إىل وجود تعزيزات أمنية وعسكرية مشددة حول أسوار 
مبن�ى الكرملن. علماً أن أي إجراءات أمنية غري طبيعية لم تكن 
موجودة يف اليوم املذكور. وذهبت مواقع الكرتونية لوسائل إعالم 
غربية إىل أبعد من ذلك، فحددت اس�م قائ�د »االنقالب املُتخّيل«، 
ليتضح أنه نيكوالي باتروش�يف، السكرتري الحايل ملجلس األمن 

القومي الرويس ورئيس جهاز األمن الفيدرايل السابق.
والالفت أنه يف ظل تصاعد الش�ائعات املتعلقة باختفاء الرئيس 
الرويس عن األنظار واألس�باب املحتملة له�ذا االختفاء، التزمت 
معظم وس�ائل اإلعالم الروس�ية الصمت الت�ام، وكأن ما يجري 
ه�و من األم�ور الطبيعية الت�ي ال تحتاج إىل التق�ي أو البحث 
عن الحقيقة. وبذلك، واصلت وسائل اإلعالم الروسية خسارتها 
يف الح�رب اإلعالمية املفتوح�ة مع االعالم الغربي. عم�ًا أن أمراً 
مماثالً كان قد حدث أثناء الحرب الروسية � الجورجية يف 2008، 
باعرتاف مسؤولن روس آنذاك. غري أن بعض املواقع االلكرتونية 
الروس�ية املُعارض�ة للرئي�س الرويس، وه�ي قليلة، أش�ار قبل 
انطالق التكهنات والشائعات الغربية حول أسباب اختفاء زعيم 
الكرمل�ن، وعى لس�ان بع�ض الكتاب ال�روس ذوي التوجهات 
الليربالية، إىل وجود رصاعات وتباينات داخل املجموعات املحيطة 
بالرئيس بوتن عى خلفية األزمة األوكرانية والعقوبات الغربية 
املفروضة عى روس�يا. لكن األم�ر لم يصل بأي من هذه املواقع 

املُعارضة إىل حّد تخّيل فرضية وقوع انقالب عى بوتن.
وت�دور يف الغ�رف املغلقة يف موس�كو الكثري م�ن األقاويل حول 
امتعاض كبار رجال األعمال الروس )األوليغاركية( أو قسم منهم 
من املواجهة الحالي�ة مع الغرب. فقد أّدت العقوبات إىل حرمان 
رجال األعمال الكبار والبنوك والرشكات الحكومية الروسية من 
االق�رتاض الدويل، الذي كانوا يحصلون عليه بأس�عار فائدة غري 
كب�رية، ثم يعيدون إقراض هذه األموال بأس�عار فائدة مرتفعة 
داخل روس�يا. كما فرضت ه�ذه العقوبات تجمي�داً عى أموال 
بعض رج�ال األعمال والرشكات الروس�ية يف أوروب�ا والواليات 
املتحدة. ويتحدث البعض يف موس�كو أيضاً عن إجراءات حرمت 
كبار رج�ال األعمال الروس م�ن تحويل أمواله�م إىل الخارج يف 
محاول�ة لوقف هروب رؤوس األموال. ُيضاف إىل ذلك أن إيرادات 
ال�رشكات النفطية الروس�ية الكبرية تراجعت بش�كل الفت مع 
هبوط أسعار النفط العاملية. وأدى الرتاجع الضخم لسعر رصف 
العملة الروسية »الروبل« مقارنة بمطلع العام 2014، إىل ارتفاع 
أس�عار الواردات الروس�ية وارتفاع مع�دالت التضخم الداخلية. 
وبات واضحاً أن بعض املحال الكربى يف روس�يا رشعت يف إغالق 
عدد من فروعها واالس�تغناء عن قس�م غري قلي�ل من العاملن 
فيه�ا، يف ظل تكهنات البنك املركزي الرويس بانكماش االقتصاد 

ب��� 4 يف املئة، عى األقل، بنهاية العام الجاري.
وكانت وس�ائل إعالم روس�ية يف خريف العام 2014، قد أطلقت 
الكثري م�ن التكهنات ح�ول رصاع�ات وتباينات داخ�ل النخبة 
الحاكم�ة ومدى س�يطرة الرئيس الرويس فالديم�ري بوتن عى 
الحك�م. فقد نرش الكس�ندر دوغ�ن، زعيم »حركة أورواس�يا« 
الدولية، مقالة حذر فيها من احتمال وقوع »انقالب« عى بوتن 
من داخل النخبة الحاكمة نفس�ها عى خلفية األزمة األوكرانية 
والعقوب�ات االقتصادي�ة الغربي�ة. وذّك�ر دوغ�ن وأنصاره أن 
النخبة ه�ذه تحوي »طابوراً سادس�اً« مكّوناً م�ن بعض كبار 
األوليغاركي�ة والسياس�ين والبريوقراطية، الذي�ن ال يروق لهم 
موق�ف بوتن م�ن أوكراني�ا ألن العقوب�ات االقتصادية أرّضت 
بمصالحهم وأموالهم. وش�ّدد دوغن يف مقالته عى أن »الطابور 
السادس« هذا عى استعداد للتخلص من بوتن ملصلحة الواليات 
املتح�دة، معت�رباً أن هؤالء أخط�ر ممن ُيطلق عليه�م »الطابور 
الخام�س«، املكّون من الليربالين واملعارضن الذين يعملون من 

خارج النظام السيايس القائم.
بعد ظهور بوتن من جديد بش�كل علني، ال يس�تبعد البعض أن 
ُيقدم عى اتخاذ حزمة إجراءات تؤدي إىل تغيريات يف املجموعات 
أو الف�رق املحيط�ة به، وتش�ديد موقف�ه أكثر تج�اه الواليات 
املتحدة والغرب بس�بب األزمة األوكرانية. ويدلّل هؤالء عى ذلك 
ب�أن أول قرار اتخذه زعيم الكرملن مع عودته إىل الظهور، كان 
إعالن حالة االس�تعداد القتايل يف ش�مال روسيا ومواصلة إجراء 

املناورات العسكرية يف أكثر من مكان من البالد.
لقد انتهت قصة اختفاء الرئيس الرويس بظهوره مجدداً. لكننا 
لم نعرف األس�باب الحقيقية وراء هذه القصة. فكل ما عرفناه 
تكهن�ات وش�ائعات، ال ُيس�تبعد تكاُثره�ا مس�تقبالً. مع ذلك، 
نعتقد أن ُخطوات وإجراءات الرئيس الرويس القادمة قد تكشف 

عن رس هذا االختفاء الغامض.

هاين �صادي

عودة بوتني وتبديد 
الشائعات

قبل ثالثة أشهر، شهدت والية كشمري الهندية انتخابات 
أسفرت عن نتائج لم تمنح أي حزب األغلبية، انتخابات 
خرج منها الحزب »الديمقراطي الش�عبي« كأكرب حزب 
ب�28 مقعداً يف برملان الوالية يف حن تمكن حزب »بهاراتيا 
جانات�ا« من الفوز ب�25 مقع�داً. وكانت االنتخابات قد 
عرفت اس�تقطاباً ح�اداً يف الوالية حيث صوّت س�كان 
وادي كشمري ذي األغلبية املسلمة للحزب »الديمقراطي 
الش�عبي«، يف حن صّوت الناخب�ون يف منطقة »جامو« 

ذات األغلبية الهندوسية لحزب »بهارتيا جاناتا«.
الحزب�ان الفائ�زان لديهم�ا أيديولوجيت�ان مختلفتان 
وأه�داف مختلفة والقليل من األش�ياء املش�رتكة. ومع 
ذلك، قررا بعد ش�هرين من املفاوضات تش�كيل تحالف 
هذا الش�هر من أجل إدارة الجانب الهندي من كش�مري. 
غ�ري أن الحزب�ن، اللذي�ن يعت�ربان رشيك�ن غريبن، 
رسعان ما بدآ يصطدمان باملش�اكل بعيد أسابيع قليلة 
عى تشكيل الحكومة يف هذه الوالية الحساسة. ولنئ لم 
يكن ثمة ش�ك يف أن التحالف، الذي يصفه البعض بغري 
الطبيعي، سيواجه املشاكل، فإن السؤال هو حول كيف 

يمكن للحزبن أن يتجاوزا خالفاتهما الكثرية.
والواق�ع أن�ه من�ذ تش�كيل الحكومة بعد ش�هرين من 
املفاوض�ات، لم يكن الحزبان يقومان بيشء غري إطفاء 
الحرائ�ق. الحرائق التي اندلعت عندما قام زعيم الحزب 

»الديمقراط�ي الش�عبي« مفت�ي محم�د س�عيد، بعيد 
تنصيبه يف منصب كبري الوزراء، بتقديم الشكر لباكستان 
ناسباً إليها الفضل يف توفري بيئة سلمية وهادئة إلجراء 
االنتخابات التي كانت خالي�ة من الحوادث. والحال أنه 
بالنس�بة لحزب »بهاراتيا جانات�ا« القومي الهندويس، 
الذي كثرياً ما كان يتحدث عن رضورة انتهاج سياس�ة 
خارجية هجومية وتبني موقف صارم تجاه باكس�تان 

املجاورة، كانت ترصيحات سعيد محرجة للغاية.
ومعل�وم أن كش�مري كان�ت يف صل�ب النزاع ب�ن الهند 
وباكس�تان عى مدى عقود، حيث تدعي الهند سيادتها 
عى كل كش�مري باعتبارها جزءاً منه�ا، وهو ما تطعن 
في�ه باكس�تان. وقد س�بق للبلدي�ن أن خاض�ا حربن 
بسبب هذا النزاع، ولكنهما مازاال بعيدين عن إيجاد حل 
لهذه املشكلة، حيث تشهد الحدود بن الهند وباكستان 
إطالق�ا للنار ب�ن الجانبن وتتب�ادل الهند وباكس�تان 
االتهام�ات بخ�رق اتفاقات وقف إطالق الن�ار. والواقع 
أن�ه حت�ى العملي�ة االنتخابي�ة كان�ت تعان�ي عراقيل 

كثرية يف الوالية. ذلك أنه منذ س�نوات ونس�بة املشاركة 
يف االنتخاب�ات منخفضة نتيجة تلبية س�كان كش�مري 
دع�وات االنفصالي�ن إىل مقاطع�ة االنتخاب�ات، الت�ي 
يصفونه�ا بأنها عملي�ة انتخابية باطل�ة. ولكن األمور 
ب�دأت تتغ�ري اآلن حيث يرغب س�كان كش�مري يف عودة 
الحياة الطبيعية إىل ال�وادي مع تحول الخطاب إىل خلق 
الوظائف وتحسن البنى التحتية. غري أنه مازال من غري 
الواضح ما إن كانت الحكومة الجديدة يف الوالية ستكون 
قادرة عى توفري حكامة جيدة وتحقيق تطلعات سكان 

كشمري.
ولك�ن ترصيحات مفتي محمد س�عيد حول باكس�تان 
ل�م تمث�ل حادثا مع�زوالً. ففي الج�دل الثان�ي واألكرب 
ربم�ا، قام كبري الوزراء الجديد باإلفراج عن زعيم حزب 
»الرابطة املس�لمة« يف كش�مري »مرست غالم«، ما فّجر 
جدالً سياس�ياً آخ�ر، وفاجأ ح�زب »بهارتي�ا جاناتا«. 
ذل�ك أن »غال�م« مته�م باملش�اركة يف احتجاج�ات تم 
خاللها رم�ي الحجارة يف كش�مري يف 2010، وهو زعيم 

انفصايل معروف توجه له اتهامات كثرية مثل االنشقاق 
والتحريض عى االحتجاجات والتورط يف أعمال ش�غب. 
وق�د أدى اإلفراج عن�ه إىل اضطرابات كبرية داخل حزب 

»بهارتيا جاناتا«، الذي لم يكن يعلم بهذه الخطوة.
هذا اإلفراج تسبب يف تصدع بن الحزبن حيث ذهب حزب 
»بهارتي�ا جانات�ا« إىل حد تحذير الح�زب »الديمقراطي 
الش�عبي« إىل أنه قد ينس�حب م�ن االئت�الف إذا لم يتم 
التش�اور معه بش�أن قرارات تخرج عن نطاق األجندة 
الرئيسية التي تم االتفاق عليها بن الحزبن. وعالة عى 
ذلك، فإن تداعيات املوضوع لم يسلم منها رئيس الوزراء 
»ناريندرا مودي« نفسه الذي اضطر للدفاع عن حزبه يف 
الربملان بعد أن انتقدت أحزاب املعارضة حكومة الوالية 

بسبب إفراجها عن الزعيم االنفصايل من السجن.
الحزب�ان كانا ق�د تفاوضا ح�ول برنامج الح�د األدنى 
املش�رتك قب�ل التوص�ل التفاق ح�ول تش�كيل حكومة 
ائتالفية يف كشمري. ولكن من الواضح أن ثمة اختالفاً يف 
تأويل هذا الربنامج املشرتك. ومن الواضح أيضاً أن هذا 
األمر لن يكون نهاية الخالفات، ذلك أن »مفتي س�عيد« 
ذه�ب خطوة أبع�د من خ�الل إعالنه ع�ن أن حكومته 
س�تواصل اإلفراج عن الزعماء االنفصالين من السجن 

يف مسعى لبدء مرحلة جديدة من مفاوضات السالم.

د.ِذْكُر �لرحمن

كشمري.. صدامات حزبية

الرضب�ات املوجع�ة الت�ي تلقاه�ا تنظي�م »داعش« يف 
الع�راق وس�ورية، وأدت إىل خس�ارته بع�ض مناط�ق 
»دول�ة الخالفة« املزعومة، لم تحل دون إعالن مزيٍد من 
املنظم�ات الجهادي�ة انضمامه�ا إليه. آخ�ر املنضّمن، 
كان�ت حركة »أهل الس�نة للدعوة والجه�اد«، املعروفة 
باسم »بوكو حرام«، التي تسيطر عى مساحات واسعة 
م�ن املناط�ق ذات الغالبي�ة املس�لمة يف ش�مال رشقي 
نيجرييا. فق�د أعلن زعيمه�ا أبو بكر ش�يكاو، مبايعة 
البغدادي، زعيم »داعش«، عى الس�مع والطاعة واصفاً 

إياه ب� »خليفة املسلمن«، وقد قبل »داعش« املبايعة.
سبق لش�يكاو إعالن »الخالفة اإلسالمية«، كما سيأتي 
بيانه، غ�ري أّن »بيعته« األخرية للبغ�دادي، يف وضوحها 
وتوقيته�ا، تكت�ي أهمي�ة مش�رتكة ل�كال التنظيمن 
اإلرهابين.ذه�ب بعضهم إىل التقلي�ل من أهمية الخرب، 
معتربين أنه مجرد »مكس�ب إعالمي« يسعى »داعش« 
م�ن خالل�ه إىل التعويض عن خس�ائره األخ�رية. لكْن 
يغي�ب ع�ن أصحاب ه�ذا ال�رأي، ما يحققه »مكس�ب 
إعالمي« كهذا من إعطاء »داعش« مزيداً من »الرشعية« 
التي يس�عى إىل تكريس�ها يف مجتمع »الجهاد العاملي«، 
م�ا يتيح له تجني�د أعداد إضافية م�ن مجانن الجهاد. 
كما أّن ذلك يمن�ح التنظيم فرصة فتح جبهات إضافية 
تمّكن�ه م�ن التأثري يف مصالح دول أساس�ية مش�رتكة 
يف التحال�ف الدويل ضّده، كفرنس�ا والوالي�ات املتحدة. 
ومعلوٌم ما لغرب أفريقيا من أهمية اس�رتاتيجية كربى 
يف سياسة األوىل، وأن نيجرييا تحديداً، من أكرب الرشكاء 
التجاري�ن لألخرية يف أفريقيا، عدا ع�ن كونها أحد أبرز 

مصادره�ا النفطية.إىل ذلك، فإّن متابعة تطور املش�هد 
الجه�ادي يف غرب أفريقيا وش�مالها، تدفع إىل القول إن 
هذه الخطوة إنما هي اس�تمرار لالنتشار الواسع الذي 
حقق�ه التنظيم هن�اك. ذلك أن الكثري م�ن جماعات ما 
يعرف ب�� »القاعدة يف بالد املغرب اإلس�المي«، خرجت 

عن التنظيم األم وباتت تنضوي تحت راية البغدادي.
ابت�داًء م�ن صي�ف العام امل�ايض دخل جهاديو ش�مال 
أفريقي�ا أفواج�اً إىل دائ�رة نف�وذ »داع�ش«. فقد جرى 
اإلعالن يف الجزائر عن تأسيس ما سّمي »جند الخالفة يف 
الجزائر«، وهو تش�كيل ضّم عدداً من الكتائب والرسايا 
انش�ّقت ع�ن »القاع�دة« وبايع�ت »دول�ة الخالف�ة« 
الداعشية، معلنًة »أنهم جند للخالفة يف الجزائر، وسهام 
تنتظ�ر أم�ر البغ�دادي لريمي به�ا حيث ش�اء«. تجدر 
اإلشارة هنا إىل الثقل الكبري لجهاديي الجزائر يف أوساط 
»القاعدة«، حيث أن والدة »تنظيم القاعدة يف بالد املغرب 
اإلس�المي«، عام 2007، هي نتيج�ة اندماج »الجماعة 
الس�لفية للدعوة والقتال« الجزائري�ة بتنظيم بن الدن، 
م�ا يعني، عملياً، انتقال ه�ذا الثقل اآلن اىل مصلحة أبي 
بك�ر البغدادي، يف رصاع�ه مع أيم�ن الظواهري، زعيم 

»القاعدة«، عى قيادة »الجهاد العاملي«.
كذلك فعل�ت »كتيبة عقبة بن ناف�ع« يف تونس، ومثلها 
تنظيم »أنص�ار الرشيعة يف تونس«، ال�ذي بايع زعيمه 

س�يف الدين الراي�س »داعش«، داعي�اً أتباعه إىل نرصة 
»إخوانهم املس�لمن يف العراق وس�ورية«. ثّم يف ترشين 
األول )أكتوبر(، وعقب إقامته »إمارة إسالمية« يف مدينة 
درنة رشق ليبيا، أعلن »مجلس ش�ورى شباب اإلسالم« 
انضمام�ه إىل دولة البغدادي، وص�والً إىل خطوة »بوكو 
حرام« النيجريي�ة أخرياً يف االتجاه نفس�ه، والتي تأتي 
أهميتها من كونها صدرت عن أكرب الحركات الجهادية 
وأكثرها قوة يف بلد يزيد عدد س�كانه عن ال�150 مليون 
نسمة نصفهم من املس�لمن، ويحتل مرتبة متقّدمة يف 

سلّم الدول املصّدرة للنفط يف العالم.
الالفت أن ش�وكة اإلرهاب اش�تّدت يف نيجرييا عى غرار 
م�ا حصل يف املرشق العربي، ح�ن أدى التلكؤ الغربي يف 
التعام�ل بجدية مع الخط�ر اإلرهابي، إىل صعود قيايس 
لتنظي�م البغدادي. ففي 17 أيار )مايو( 2014، وبدعوة 
من الرئيس الفرني فرنسوا هوالند، استضافت باريس 
قّم�ة لرؤس�اء نيجريي�ا وتش�اد والكام�ريون والنيجر 
وبنن، ش�ارك فيها ممثلون للواليات املتحدة وبريطانيا 
واالتحاد االوروب�ي، بهدف وضع خطة تح�ّرك إقليمية 
للتص�دّي لجماع�ة »بوكو ح�رام«. حينه�ا، رّصح أحد 
الرؤساء املجتمعن بالقول: »نحن هنا لنعلن الحرب عى 
بوكو حرام«. لم يتعّد الترصيح االس�تهالك اإلعالمي، إذ 
ل�م يعقب القّمة أثر ج�دّي فاعل عى األرض، واس�تمر 

مس�لحو »بوك�و ح�رام« يف التق�دم، ليعل�ن زعيمه�م 
أبو بكر ش�يكاو الخالف�ة، يف 24 آب )أغس�طس(، بعد 
س�يطرة مس�لّحيه عى إحدى بلدات والية بورنو شمال 
رشق نيجرييا.الي�وم، ويف ضوء قرار االتح�اد األفريقي 
إرس�ال قوة إقليمي�ة ملواجهة الجماع�ة املتطرفة، فإّن 
إع�الن »بوكو ح�رام« الوالء ل�� »داعش«، س�يتيح لها 
فرصة االس�تفادة من ارتباطات الجماع�ات الجهادية 
األفريقية العاملة تحت مظلة التنظيم عى امتداد »بالد 
املغرب اإلس�المي«، وهو ما يمّكنها من حشد مزيد من 
الدع�م هي بأمّس الحاجة إليه بعد خس�ارتها عدداً من 
معاقلها أخرياً، واستعداداً للمواجهات املقبلة مع القوة 
األفريقية.عى أّن املصلحة اآلنية ال تفرّس وحدها خطوة 
»بوكو حرام«. فإىل جانب الخلفية العقائدية املشرتكة، 
كان�ت الجماعة النيجريية س�ّباقة يف انتهاج األس�اليب 
وترتي�ب األولوي�ات ع�ى النح�و ذاته الذي يس�ري عليه 
»داع�ش«، ال س�يما اإلف�راط يف التوّحش: ذبح، س�بي، 
إح�راق قرى... بخاّصة بعد تويّل ش�يكاو قيادة الحركة 
ع�ام 2006، خلف�اً لزعيمه�ا املؤس�س محمد يوس�ف 
الخارج من عباءة »اإلخوان املس�لمن«. فهو تتلمذ عى 
يد إبراهيم الزكزكي، مؤسس تنظيم اإلخوان يف نيجرييا 
)مرًة تلو أخرى يتكّشف الجذر اإلخواني لإلرهاب(، قبل 
أن يؤس�س يوس�ف منظمته ويس�تمر يف قيادتها حتى 
اعتقاله والحكم عليه باإلعدام. ومنذ توليه القيادة، هّدد 
ش�يكاو بمهاجمة املصالح الغربي�ة يف نيجرييا انتقاماً 
لس�لفه، وأعلن إرصاره عى »الجهاد حتى املوت«، وأن 

هدفه هو »إقامة الدولة اإلسالمية«.

طارق عزيزة

»داعش« إذ يتغلغل يف أفريقيا

فوؤ�د ح�صون



صّرحت الفنانة الش�ابة ياس�مينا العلوان�ي أن التدوينات 
الت�ي كتبته�ا الفنانة أحالم أبكته�ا، وأنها تعتب�ر الفنانة 
نج�وى كرم مثل والدتها، وذلك في أول ظهور إعالمي لها 

مع اإلعالمية منى الشاذلي في برنامجها "معكم".
القاه�رة: صّرح�ت الفنان�ة الش�ابة ياس�مينا العلوان�ي 
أنه�ا كانت أصغ�ر طفلة تلتح�ق بفرق الغن�اء في قصور 
الثقافة على مس�توى الجمهورية بسبب صوتها، مشيرًة 
ألنه�ا بدأت الغن�اء وهي في الص�ف الس�ادس اإلبتدائي، 
وحصلت على اس�تثناء لإللتحاق بفري�ق الغناء في قصر 
ثقافة اإلس�ماعيلية بعد إعجاب المايسترو ومدير القصر 

بصوتها.
 وأضاف�ت ف�ي أول ظه�ور تليفزيوني لها م�ع اإلعالمية 
من�ى الش�اذلي ف�ي برنامج "معك�م" بع�د خروجها من 
الحلقة النهائية لبرنامج "Arab Got Talent" أنها شعرت 
بحاجته�ا الحت�راف الغن�اء ل�ذا توجهت إل�ى دار األوبرا 

المصرية بمساعدة والدها الذي وقف إلي جانبها. 
وأك�دت أنها بكت بش�دة عندما قرأت تدوين�ات الفنانة 
أحالم التي قامت بمهاجمة صوتها، مشيرًة ألن الفنانة 
نجوى ك�رم عاملتها مث�ل والدتها حي�ث كانت تقوم 
باحتضانها ومس�اعدتها فضالً ع�ن وعدها لها بأنها 

ستغني معها األمر الذي جعلها تشعر بسعادة كبيرة.
هذا وقالت ياس�مينا أنها كانت تش�عر باإلطمئنان عندما 

الفن�ان  إل�ى  أحم�د حلم�ي الذي تنظ�ر 
بعد  بمواس�اتها  قام 
اللق�ب،  خس�ارتها 
أن  عل�ى  مؤك�دة 
أكث�ر م�ا أس�عدها 
إش�ادة  ه�و 
عب�ر  الجمه�ور 
التواصل  مواق�ع 
بأنها  اإلجتماعي 
قامت بعمٍل جيد 

يشّرف مصر.
الجدل  أن  ُيذكر 
ص�وت  عل�ى 
ق�د  ياس�مينا 

أشعل سجاالً غير 
مباشر عبر مواقع التواصل اإلجتماعي 

بين الفنانتين نجوى كرم التي رأت فيها موهبة تس�تحق 
الدعم وأحالم التي وصفت صوتها بالمستعار.

األم تقت�ل م�ن أج�ل إنق�اذ ابنه�ا ف�ي "الم�رأة 
المجهول�ة" وتبي�ع أبناءه�ا إلنقاذهم م�ن الفقر 
فى "ال تس�ألني من أنا" و"الجراج""أيام وليالي" 
و"األم" و"وبالوالدي�ن إحس�انا" و"عائلة ميكي" 
أف�الم ترص�د تضحي�ات األم األم األرمل�ة ترفض 
ال�زواج م�ن أجل أبنائه�ا ف�ي "إمبراطورية ميم" 
و"عائلة زيزي" و"بائعة الخبز"بمناسبة عيد األم، 
نرص�د فى هذا التقرير أش�هر تضحي�ات األم على 
الشاشة، وأهم 10 أفالم ركزت على األم كشخصية 
محوري�ة، وتقديم نم�وذج إيجاب�ي لألمومة، من 
خ�الل المرأة التى تضحى من أجل أبنائها، وتتفرغ 
لرعايته�م، حتى أنها تضطر أحيان�ا إلى القتل من 

أجل إنقاذهم.
المرأة المجهولة

بطولة ش�ادية وعماد حمدي وش�كري س�رحان. 
وفيه نج�د قصة حب بين الدكت�ور احمد وفاطمة 
الت�ى تعم�ل ف�ى سلس�لة متاج�ر "صيدن�اوي"، 
ويتفقان على الزواج، ثم يرزقان بالطفل "سمير"، 
وتذه�ب "فاطم�ة" ذات يوم لزيارة "س�عاد" فى 
منزلها، فإذا بالشرطة تهاجم المكان ألنه مشبوه، 
يت�م القبض عليه�ا، وبعد اإلفراج عنه�ا، ال يتفهم 
الزوج األمر، ويطلقها، تعيش حياة بائسة، وتعمل 
مغنية تح�ت رعاية البلطجى "عباس" الذى يطلب 
منها إت�اوة، ونجد "فاطمة" تضح�ى بحياتها من 

أجل ابنها المحامي وطليقها الدكتور المعروف.
أيام وليالي

بطولة عب�د الحليم حاف�ظ وعقيلة رات�ب وأحمد 
رم�زي ومحم�ود المليج�ي وس�راج مني�ر. وفيه 
يش�ب ولدان غير أشقاء مع بعضهما البعض، هما 
يحي�ى وهو فتى مس�تقيم، أما فتحي فهو ش�اب 
عاب�ث مس�تهتر، تتصاع�د األحداث، عندم�ا يقتل 
فتحي ش�خص اثناء قيادة س�يارته وهو سكران، 
ويتم اتهام صديق يحيي بجريمة القتل، وهنا، يقع 
"يحي�ي" بين اختيار التضحي�ة باخيه أو الضمير، 
وينحاز لضمي�ره، فيق�رر االعتراف بأن�ه القاتل، 
وهنا يأت�ي دور األم التى تضحى بزوجها من أجل 

ابنها، وتشهد فى المحكمة أن القاتل 
هو ابن زوجها.
األم

حم�دي  زوزو  بطول�ة 
الحكي�م وامينة رزق 

ف�وزي.  وليل�ي 
ح�ول  وي�دور 

عائلة متوسطة 
مكونة  الح�ال 
زوج  م�ن 
وزوجة وثالثة 

أمام  أبن�اء. 
االلتزام�ات 

ئلي�ة  لعا ا

المتزاي�دة يجد األب نفس�ه مرغًما على أن يس�لك 
طريق الحرام ليغطي نفقات عائلته، ولكن يقبض 
علي�ه، إال أن ابنه األكب�ر يلصق الجريمة بنفس�ه، 
يم�وت األب، ويت�زوج باق�ي األبن�اء وتبق�ى األم 
وحي�دة صابرة وراضية بقدره�ا إلى أن يفرج عن 
ابنها الذي حالفه الحظ عقب خروجه من الس�جن 
واس�تطاع أن يحقق ألمه الس�عادة التي افتقدتها 

فترة طويلة.
عائلة زيزي

بطولة فؤاد المهندس وعقيلة راتب وسعاد 
حس�ني واحم�د رم�زي. وي�دور حول 
عائل�ة زي�زى، وه�ى اس�رة مكونة 
م�ن "زيزي" طفلة فى الخامس�ة 
ذات  ش�يطانة  عمره�ا،  م�ن 
لس�ان طوي�ل تدخ�ل نفس�ها 
فى كل ش�ىء وه�ا هى تقدم 
أف�راد عائلته�ا، واخيها  لن�ا 
االكب�ر المهن�دس المخت�رع 
بينما شقيقها  "س�بعاوى"، 
وه�و  "س�امى"  االخ�ر 
طال�ب بالجامع�ة وش�اب 
االعج�اب  ش�ديد  عاب�س 
بالفتيات، اما "سناء" فهي 
تحل�م بالش�هرة وتريد ان 
تصب�ح نجم�ة فني�ة، اما 

األم فنجده�ا تقوم ب�دور االب واالم معا، وتتولى 
رعايته�م، ولكنه�ا تق�ف حائ�رة بي�ن طموحات 

اوالدها.
بائعة الخبز

بطولة امينة رزق وشادية وشكري سرحان وزكى 
رس�تم. وقدم ه�ذا الفيلم نموذًج�ا رائًعا لألم التي 
مات زوجها وترك لها طفلين، هما نعمت وسامي، 
فعان�ت بع�ده الكثير من أج�ل تربية األبن�اء، كما 
رفضت ال�زواج مرة ثانية، عل�ى الرغم من جميع 
اإلغراءات التي عرضها عليه�ا الريس عبد الحكيم 
رئي�س العم�ال ف�ي المصن�ع، ال�ذي كان زوجها 
يعمل فيه، فيق�رر هذا الرجل االنتقام منها، فيدبر 
حريًقا، ويتهمها بأنها الفاعلة، وتوضع في إحدى 
المصحات العقلية عق�ب إصابتها بالجنون، وبعد 
عش�ر س�نوات يش�ب حريق في المصحة، فتعود 
لها ذاكرتها، لتبدأ رحل�ة البحث عن أبنائها، وتعلم 
أن ابنه�ا اصبح محاميا، بينم�ا ابنتها تعيش قصة 
حب مع مدحت، فتقرر أن تثبت براءتها من التهمة 

القديمة، من أجل ان يعرف أبنائها الحقيقة.
ال تسألني من أنا

وهو بطولة ش�ادية ومديحة يسري ويسرا. وفيه 
تعانى "عائش�ة" من الفقر، لذا فإنه�ا تبيع ابنتها 
زين�ب للثرية العاقر "ش�ريفه" ش�ريطة أن تقوم 
هى برعايتها بصفتها مربيتها، كما تتكفل شريفه 
هان�م بمصاريف أس�رة عائش�ة لك�ى تتمكن من 

القيام بش�ئون وطلبات أفراد أسرتها، ال يعلم هذا 
االتفاق س�وى زغلول محامى شريفة هانم، يكبر 
األبناء ويحصلون على شهادات جامعية ووظائف 
مرموق�ة ويطلب�ون م�ن أمه�م الكف ع�ن العمل 
كمربي�ة، لكنه�ا ترفض م�ن أجل زين�ب، وعندما 
تم�وت ش�ريفة هانم، نكتش�ف الحقيق�ة وتعود 

زينب إلى أسرتها الحقيقية.
وبالوالدين إحسانا

وهو بطولة فريد ش�وقي وكريمة مختار وسمير 
صبري. وفيه نجد "صابر" يعمل ساعًيا في إحدى 
المصال�ح الحكومي�ة، يتول�ى االب واالم تربي�ة 
ابنهم�ا محمود حتى يتخرج، ويس�عى لدى المدير 
من أجل تعيينه، يتنكر محمود ألبيه وامه، ويتزوج 
من لوال شقيقة شوش�و التي تدير منزال للدعارة، 
ويقوم بإختالس مبلغ من الشركة لسد احتياجات 
زوجت�ه، فيكتش�ف االب واالم بم�ا فعل�ه ابنهما، 
فيس�عي االب إلى تدبي�ر المبل�غ المختلس، كي ال 

يسجن ابنه، وتقف االم بجوار ابنها فى محنته.
إمبراطورية ميم

مظه�ر.  واحم�د  حمام�ة  فات�ن  بطول�ة  وه�و 
وي�دور ح�ول "منى" وهى ام�رأة ارمل�ة، تتحمل 
مس�ئولية تربية أبنائها الس�تة بجان�ب عملها في 
وزارة التربي�ة والتعلي�م، ومع كب�ر األوالد، تزداد 
مشاكلهم، وتزداد معها أعباء والدتهم في التربية، 
خاصة مع وصول أغلبهم لس�ن المراهقة، وتتوتر 
العالق�ة بينه�ا وبينهم، وفي نف�س التوقيت، تقع 
"منى" ف�ي حب رجل األعمال أحم�د رأفت، لكنها 
ال تستس�لم لمش�اعرها بسهولة بس�بب تفرغها 

ألبنائها وتفكيرها في مستقبلهم.
الجراج

ويعد هذا الفيلم من أبرز االعمال الفنية التي قدمت 
دور األم المضحي�ة، وه�و بطول�ة النجمة نجالء 
فتحي، وي�دور حول نعيمة زوج�ة زينهم البواب، 
لديهما خمسة من األبناء، ويعيشون في جراج أحد 
العمارات، تعانى األسرة من ظروف مادية صعبة، 
وال يتحمل األب مس�ئوليتهم، حيث يتركهم بعد أن 
يج�د عقد عمل في الخليج، فتتولى األم مس�ئولية 
األبناء بمفردها، وفي ظل هذه الظروف تكتش�ف 
إصابتها بالسرطان، فتفكر في بيع أبنائها لألثرياء 

، حتى ال يضيعوا بعد موتها.
عائلة ميكي

وه�و بطول�ة لبلب�ة واحم�د ف�ؤاد س�ليم. وتدور 
أحداث�ه ح�ول أس�رة مكون�ة م�ن ثماني�ة أفراد، 
وهن�ا نج�د االم الت�ى تعم�ل ف�ي هيئ�ة حكومية 
ولها خمس�ة أبناء وكل منهم له مش�كله مختلفة 
تماماً عن األخر، وتعيش بين مشاكلهم و أزماتهم 
باإلضاف�ة إلعالته�ا لوالدتها الكفيف�ة، خاصة ان 
الزوج مش�غول باس�تمرار بس�بب ظ�روف عمله 
كضاب�ط، وبعد سلس�لة من األحداث تج�د االم ان 
الح�ل للقضاء على مش�اكلها، ه�و التقدم إلحدى 
المسابقات للحصول على لقب "األسرة المثالية"، 
وبالفعل تتحمل األم مس�ئولية األبناء وتحاول أن 

تحل مشاكل أبنائها بمفردها.
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القاهرة: إختارت مؤسسة "األهرام المصرية" مع مجلة "نصف الدنيا" 

تكريم الفنانة اللبنانية كارول سماحة، وذلك باحتفاٍل سيقام نهار اإلثنين 
23 مارس)آذار( الساعة الخامسة مساًء في قاعة تكال باألهرام. وذلك 
بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور أحمد النجار، عدد من 

الشخصيات المرموقة وأيضًا بحضور أهل الصحافة واإلعالم. وجاء إختيار 
المؤسسة الرائدة لـ"سماحة"، تقديرًا لقيمة نتاجها الفني واألغاني التي 

قدمتها منذ بدايتها ورسالتها التي ساهمت بنشر الوعي اإلجتماعي 
والوطني، وتقديرًا إليمانها بالدور الذي يلعبُه الفن في توحيد الشعوب.  
في سياٍق آخر، ُتحيي "سماحة" حفاًل لصالح شركة خاصة، بتاريخ 24 من 

الجاري في فندق الـFour seasons في القاهرة.

القاهرة: قالت الفنانة القديرة مديحة يسري أن اإلتصاالت والتهاني التي تتلقاها من 
أصدقائها ومن تعتبرهم مثل أبنائها يصبرها على آالم الفراق عن إبنها الوحيد عمرو 

الذي توفي في حادثة سيارة قبل نحو 3 عقود.
وأضافت مديحة في تصريح صحفي  أنها تتلقى العديد من اتصاالت التهاني بعيد 

األم باإلضافة إلى زيارات بعض الفنانين في هذه المناسبة، مؤكدة على أن هذه 
المبادرات تخفف من معاناتها.وأشارت إلى أن الفنانة شيريهان تقوم بإرسال باقة 

ورد بتوقيعها في هذه المناسبة سنويًا وتوقعها بعنوان "كل سنة وانت طيبة يا ماما 
مديحة"، مشيرة إلى أن كثير من الفنانات يقمن بتهنئتها منهن نبيلة عبيد، ويسرا.
وعن ذكرياتها مع ابنها عمرو، قالت يسري أن عمرو كان يقيم حفاًل خاصًا بها في 

هذه المناسبة ويدعو أصدقائه لحضور اإلحتفالية مشيرة إلى أنها كانت تقوم بالغناء 
له.

دنيا سمري غانم تشارك والدها بطولة فيلم هندي
 
ا

لقاهرة: بدأت الفنانة الشابة دنيا سمير غانم تصوير مشاهدها األولى من المسلسل التليفزيوني 
الجديد "فيلم هندي" المتوقع عرضه خالل سباق رمضان المقبل. 

والجدي�ر بالذكر هو أن هذا المسلس�ل ينتمي لنوعية األعمال الكوميدي�ة، وتتعاون فيه "غانم" 
مع والدها الفنان الكبير س�مير غانم وهو من إخراج معتز التوني، فيما س�يتم تصوير مشاهده 

بالكامل داخل مصر. 
هذا وس�تقوم "غان�م" بالتوفيق بين مواعيد تصوير المسلس�ل ومش�اركتها ف�ي لجنة تحكيم 

برنامج المواهب The X Factor، علماً أن تصوير الحلقات المباشرة فيه سيبدأ الشهر المقبل.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

الرفاعي واملندالوي ومنصب النقيب
 ق�د ال اك�ون مبالغا.. او متحي�زا حينما وضع�ت الفنان 
القدي�ر الراحل )خلي�ل الرفاعي( على قم�ة الفنانين في 
الع�راق والختاره قبل رحيله نقيب�ا للفنانين مدى الحياة 
.. وذل�ك لعصاميته ولصدقه ووفائه وتفانيه في عمله .. 
باالضافة الى تواصله المستديم في العطاء الفني الثر ..

وع�دم التوقف وحتى في اصعب الظروف التي مرت على 

العراق والعراقيين بعد التغيير.. وعند فترة عدم استتباب 
االمن وضياع الطمانينه في حينها ..

ب�ل ان احقيته في )العمادة( والتي يس�تحقها عن جداره 
ق�د اكدتها صالبت�ه حينما ظهر وعب�ر الفضائيات داعيا 
ابناء جلدته للمش�اركة ف�ي العرس العراق�ي االنتخابي  
لنقاب�ة الفنانين .. وبكل تلك الحماس�ة رغ�م تقدمه في 

العمر !!.
وق�د يقال : بان هناك من كان وس�يكون اه�ال لمثل تلك 
)العمادة الفني�ة ( في وقتها .. ولكن الذي ى يخفى على 
الجمي�ع ب�ان )ابو فارس( ق�د واكب الحي�اة الفنية اكثر 
م�ن نصف ق�رن .. )فنانا( ..  وهو ذل�ك  المعطاء الصابر 
والقان�ع .. وال�ذي لم يتذب�ذب في مس�يرته الفنية يوما 

.. م�ا بي�ن مد وج�زر .. الن )طيبته الس�محاء( قد اهلته 
وتؤهله ك�ي يتبوأ مثل هكذا )عم�ادات( تلك )العمادات( 
التي س�بق للبعض من الفاش�لين ان قاموا )بقرصنتها( 
بشتى الطرق واالحابيل .. وسط كل اولئك )الزبانية( منه 
قراصنة وادعياء الفن..والذي قلته في وقتها وقبل رحيل 
)اب�و فارس( ان التكريم الذي ناله ليس )منة( من  احد .. 

وانما جاء ذلك التكريم في حينها استجابة لكل 
ما كان يتمتع به من تالق واقتدار واخالص..

والي�وم حينم�ا نتذك�ر )الرفاع�ي( كفانا ش�ر 
االدعياء الذين يعملون في الخفاء باستالب حقوق 

االص�ال .. واع�ان الله  النقيب )صب�اح المندالوي( 
وسط هؤالء واولئك  !!.

اأهم 10 اأفالم قدمت ت�شحيات الأم على ال�شا�شة

السينام ترفع شعار »اجلنة حتت أقدام األمهات«

ياسمينا لـ الشاذيل :
أحالم أبكتني ونجوى كرم مثل والديت



 آمال ماهر: ترشفت بالغناء مع العمالق حممد عبده
عب�رت المطربة آمال ماهر عن س�عادتها بمش�اركتها ف�ي مهرجان هال فبراي�ر وغنائها في الحف�ل الذي اقيم 
الجمعة بمش�اركة المط�رب الكبير محمد عبده .و كتبت امال عبر حس�ابها علي موقع تويت�ر "الحمدلله علي 
كل ش�ئ ويارب تكون الحفلة نالت اعجبكم وش�كرا لجمهور الكويت الحبيب واتش�رفت بالغناء مع العمالق 
الفنان الكبير محمد عبده".من ناحية اخري اش�ادت المغنية مروة نصر بأداء امال ماهر في الحفل و نش�رت 
لها وصرة عبر انسستجرام و كتبت قائلة "بجد احنا الزم نفتخر ان امال ماهر صوت مصر والعرب كله النها 

قامه وقيمة فنية كبيرة العظيمة امال ماهر نورتى هال فبراير وشرفتى المصرين وكنتى قمر".
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تعيش الفنانة منة فضالي حالة نشاط فني حيث تطل على جمهورها في 
رمضان المقبل من خالل مسلسلين وتجسد شخصية صعيدية شريرة 

في األول "سلسال الدم 2" وتخون زوجها في الثاني " وش تاني".وتواصل 
منة تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل "سلسال الدم 2" الذي 
تدور أحداثه فى إطار اجتماعي حول المشاكل والعادات المتوارثة في 
الصعيد، وتجسد شخصية "هنية" وهي فتاة صعيدية شريرة.و"سلسال 
الدم2"، بطولة عبلة كامل، رياض الخولي، عال غانم، هادى الجيار، أحمد 
سعيد عبد الغنى، منة فضالي، راندا البحيري، محمد حسني، أميرة هاني، 
وإخراج مصطفي الشال.وتبدأ "منة" تصوير أول مشاهدها في مسلسل 

"وش تاني" غدا "الجمعة" بمدينة الغردقة حيث يعرض فى رمضان 
المقبل. 

عرضت »نيكول«، عبر حسابها 
الشخصى على موقع الصور 

»إنستجرام«، صورة تجمعها مع 
والدتها.

وعلقت عليها قائلة: »إنتي 
العطاء والتضحية كلها.. عم 

ِبِتْعِبك معي.. بدونك ما بعرف شو 
كنت عملت..الله يخّليلي اياكي 

ولحفيدتك يا رّب ويطّولي دايًما 
بعمرك يا مالكي عاألرض.. ماما..

.»..
ّ
كل عيد والّدنيا أم

يستأنف المخرج أحمد النحاس اليوم "الخميس"، تصوير المشاهد 
الخارجية لمسلسله الجديد "وجع البنات"، بمدينة الغردقة بالبحر 

األحمر، حيث يستغرق تصويرها ثالثة أسابيع كاملة، لالنتهاء من ما 
يقرب من 30 % من أحداث المسلسل.وأشار النحاس، في تصريح له، 
إلي أنه انتهى من تصوير ما يقرب من 400 مشهد حتى اآلن من أحداث 

المسلسل، وهو ما يمثل 35% من األحداث الكلية للجزء األول من 
الحلقات، الفتا إلى أنه تم تصوير هذه المشاهد ما بين الحي الشعبي، 
وديكور محكمة الغردقة بمدينة اإلنتاج اإلعالمي وبعض الشقق في 

المقطم.وأوضح أن المسلسل عبارة عن قصص حقيقية وقعت بالفعل، 
وعايشها مع هؤالء البنات طوال فترة إقامته بالغردقة، وعايش حكايات 

الفتيات االتي تتوجهن إلى الغردقة تحت حلم الثراء الفاحش.

ش

إيفا منديز: أحببت أمي أكثر بعد األمومة
القاه�رة: بع�د أن وضعت الممثلة األميركية "إيفا منديس" طفلتها بس�تة أش�هر وأصبحت أماُ، 

ب�دأت تعي�د ترتيب جدوله�ا الزمني من جديد. فعلى الرغ�م من أن طفلته�ا "أزميرالدا أمادا" 
أصبحت تعطي لوالديها الفرصة للراحة ليالً إال أنهما ال يزاالن يعيش�ان معها بعض الحوادث 

المتفرقة.وفي هذا السياق، صرحت "منديز" البالغة من العمر 41 عاماً ل�Extra حول طفلتها 
قائل�ة "ال يمكننا أن نتكهن متى س�ُيحدث هذا الطفل ضجيجاً في اللي�ل. فهو يفيق فجأة وال 
يستطيع النوم ليالً. ولكن "أمادا " استقرت في الفترة الماضية وأعطتنا فرصة للراحة ليالً". 
وتكم�ل حديثه�ا ممازحة "ال أعرف لم�اذا يختار األطفال اإلس�تيقاظ في الثالث�ة أو الرابعة 
صباح�اً". وعلى الرغم من أن "منديز" وش�ريكها ووالد طفلتها "ريان جوس�لينغ" يحاوالن 

اإلعتياد على تربية طفلتهما معاً، إال أن "منديز" تقول أن األم لها تضحيات خاصة.

الرفاعي واملندالوي ومنصب النقيب
 ق�د ال اك�ون مبالغا.. او متحي�زا حينما وضع�ت الفنان 
القدي�ر الراحل )خلي�ل الرفاعي( على قم�ة الفنانين في 
الع�راق والختاره قبل رحيله نقيب�ا للفنانين مدى الحياة 
.. وذل�ك لعصاميته ولصدقه ووفائه وتفانيه في عمله .. 
باالضافة الى تواصله المستديم في العطاء الفني الثر ..

وع�دم التوقف وحتى في اصعب الظروف التي مرت على 

العراق والعراقيين بعد التغيير.. وعند فترة عدم استتباب 
االمن وضياع الطمانينه في حينها ..

ب�ل ان احقيته في )العمادة( والتي يس�تحقها عن جداره 
ق�د اكدتها صالبت�ه حينما ظهر وعب�ر الفضائيات داعيا 
ابناء جلدته للمش�اركة ف�ي العرس العراق�ي االنتخابي  
لنقاب�ة الفنانين .. وبكل تلك الحماس�ة رغ�م تقدمه في 

العمر !!.
وق�د يقال : بان هناك من كان وس�يكون اه�ال لمثل تلك 
)العمادة الفني�ة ( في وقتها .. ولكن الذي ى يخفى على 
الجمي�ع ب�ان )ابو فارس( ق�د واكب الحي�اة الفنية اكثر 
م�ن نصف ق�رن .. )فنانا( ..  وهو ذل�ك  المعطاء الصابر 
والقان�ع .. وال�ذي لم يتذب�ذب في مس�يرته الفنية يوما 

.. م�ا بي�ن مد وج�زر .. الن )طيبته الس�محاء( قد اهلته 
وتؤهله ك�ي يتبوأ مثل هكذا )عم�ادات( تلك )العمادات( 
التي س�بق للبعض من الفاش�لين ان قاموا )بقرصنتها( 
بشتى الطرق واالحابيل .. وسط كل اولئك )الزبانية( منه 
قراصنة وادعياء الفن..والذي قلته في وقتها وقبل رحيل 
)اب�و فارس( ان التكريم الذي ناله ليس )منة( من  احد .. 

وانما جاء ذلك التكريم في حينها استجابة لكل 
ما كان يتمتع به من تالق واقتدار واخالص..

والي�وم حينم�ا نتذك�ر )الرفاع�ي( كفانا ش�ر 
االدعياء الذين يعملون في الخفاء باستالب حقوق 

االص�ال .. واع�ان الله  النقيب )صب�اح المندالوي( 
وسط هؤالء واولئك  !!.

الفنان�ة األردنية ميس حمدان مش�غولة حاليا 
فى تصوير مش�اهدها ضمن أحداث مسلسلها 
التليفزيون�ى الجديد "ش�طرنج"، ال�ذى تدور 
أحداث�ه ح�ول عال�م الجرائ�م والص�راع بي�ن 
ضابط ش�رطة وس�ارق كبير معتزل السرقة، 
لكنه يمتلك عصابة كبيرة يعاون الش�رطة فى 
القبض عليها، وهو من تأليف حس�ام موسى، 
وإخ�راج محمد حمدى، ويش�ارك فى البطولة 
نض�ال الش�افعى، وفاء عامر، ري�م البارودى، 
حازم سمير، حمزة العيلى، دانا حمدان، محمد 

أبوداود وعدد من النجوم.
وأك�دت ميس " أنها س�عيدة بأدوارها األخيرة 
وبالنجاحات الت�ى حققتها أخيرا ف�ى الدراما 
الم�وت"،  "لعب�ة  مسلس�الت  مث�ل  العربي�ة 
"اإلخوة"، "عشق النساء" وغيرها وهى مازال 
أمامه�ا الكثي�ر لتقدم�ه، لذلك ف�إن اختيارها 
لدوره�ا ف�ى مسلس�ل "ش�طرنج" ج�اء ألنه 
سيضيف لمشوارها الفنى، وألنه جديد عليها، 
وهذا م�ا تبحث عنه ف�ى الفت�رة المقبلة التى 

ستنتقى فيها أدوارها.
وردا عل�ى س�ؤال ح�ول تجربتها م�ع اللهجة 
اللبنانية فى مسلس�ل "عش�ق النساء"؟ قالت: 
أح�ب خوض التجارب الصعبة، لذلك تحمس�ت 
للمسلسل، وبعد نجاحى فى تقديم فيلم "كيف 
الح�ال" وإتقان�ى اللهج�ة الس�عودية، حت�ى 
ظ�ن وقتها كثي�ر من الجمهور أننى س�عودية 
الجنس�ية ومسلسل "عش�ق النساء" حقق لى 
أمنيتى فى تقديم اللهجة اللبنانية وسعيدة جدا 
بردود الفع�ل الجيدة التى حققه�ا العمل أثناء 
عرضه فى لبنان، وإش�ادة الجمه�ور باللهجة 

اللبنانية التى قدمتها.
وعن سر ندرة األعمال الكوميدية التى تشارك 
فيه�ا على الرغم من أنها تمل�ك إمكانات جيدة 
كممثلة كوميدي�ة، أوضحت مي�س أن الدراما 
العربي�ة تعان�ى ن�درة النص�وص الكوميدية، 
وهى كممثلة تتمنى أن تقدم أعماال فنية تجلب 
االبتسامة للجماهير فى ش�تى البالد العربية، 
وم�ن المؤكد أن هذا س�يحدث قريب�ا، كما أن 
بعض مسلس�الت الس�يت كوم الت�ى عرضت 
عليها أخيرا لم تجد نفس�ها فيها، ألن كوميديا 
الموق�ف هى المفضلة لديه�ا ولدى الجمهور، 
وعندم�ا تج�د العمل المناس�ب لن تت�ردد فى 

الموافقة عليه.
وقالت ميس إن المسلس�الت العربية ش�هدت 

انتعاش�ة كبيرة أخي�را واس�تطاعت االنتصار 
عل�ى الدرام�ا األجنبي�ة، الت�ى كان�ت الش�غل 
الش�اغل لعدد م�ن الفضائي�ات والوضع تغير 
اآلن، وأصب�ح المش�اهد يتابع أعم�اال درامية 
جديدة بعيدا عن الموسم الرمضانى، وأصبحت 
صناع�ة الدرام�ا العربي�ة ف�ى تطور مس�تمر 

والمستفيد فى النهاية هو الجمهور.
وأش�ارت ميس إل�ى أن فكرة تك�دس األعمال 
الدرامية فى ش�هر رمضان جعلها تظلم كثيرا 
وعدد هائل من األعمال ال تتم مشاهدتها بسبب 
كثرة المسلس�الت، فالمش�اهد ال يستطيع أن 
يحكم جيدا على سبعين مسلسال وال مشاهدة 
نصفهم�ا، لذل�ك ف�إن فك�رة وج�ود الدرام�ا 
الجديدة على مدار العام مفيدة جدا للمسلس�ل 
وللجمه�ور عل�ى ح�د س�واء، والمش�اهدون 
تقبلوها بشكل كبير واس�تجابوا لها وحققت 

نجاح�ا كبي�را. ولذلك فمن المتوق�ع أن يتنوع 
اإلنت�اج الدرام�ى وتأخذ الكوميدي�ا حقها من 
جانب صن�اع الدراما التليفزيوني�ة فى الفترة 

المقبلة.
وع�ن إتقانه�ا للهج�ة اللبناني�ة فى مسلس�ل 
"عش�ق النس�اء" قالت ميس حم�دان، إن هذا 
األم�ر كان تحدي�ا قوي�ا ش�جعها عل�ى قبول 

المسلس�ل فهى تحب خوض التجارب 
الجديدة، وبعد نجاحها فى تقديم 

فيلم "كي�ف الحال" وإتقانها 
اللهج�ة الس�عودية، ظ�ن 

كثير م�ن الجمهور أنها 
س�عودية،  األصل  فى 
"عش�ق  ومسلس�ل 
لها  حقق  النس�اء" 
أمنيته�ا فى تقديم 

اللهجة اللبنانية فى العمل وكانت س�عيدة جدا 
بردود الفع�ل الجيدة التى حققه�ا العمل أثناء 
عرض�ه فى لبن�ان وأش�اد الجمه�ور بإتقانها 
اللهج�ة وطريق�ة ال�كالم وه�ذا أض�اف له�ا 

بالتأكيد.
ميس حمدان اعتبرت أنها تش�كل ثنائيا ناجحا 
جدا م�ع الفن�ان الس�ورى عابد فه�د، وقالت 
إنه�ا تحب�ه كممثل وكش�خص ولذل�ك ترحب 

بالمشاركة فى أعمال درامية تجمعهما.
وش�ددت ميس على أن كل م�ا يقال عن وجود 
خالف بينها وبين ش�قيقتيها مى سليم أو دانا 
حمدان أمر ال أس�اس له م�ن الصحة، وهى لم 
تع�د ترك�ز ف�ى كالم خيالى يروج ل�ه البعض 
بش�كل ممل، وهى تس�عد دائم�ا بنجاحاتهما 
وتتمن�ى أن تتواصل رحلتهم�ا بامتياز. وقالت 
مي�س إنها تقض�ى فت�رات طويلة ف�ى اللعب 
م�ع "ل�ى لى" بن�ت مى س�ليم وتعي�ش معها 
أحلى األوقات، خصوصا أنها تتميز بالش�قاوة 
وخف�ة ال�دم رغم صغر س�نها، كم�ا تغنى لها 
دائما أغني�ة "الليلة" التى ح�ازت على إعجاب 
جمهورها والتى ستضمها أللبومها مع أغنية 

"ماسكتلوش".
وأوضح�ت مي�س أن�ه عل�ى الرغم م�ن حبها 
للغناء، لكنها تحقق خط�وات ناجحة أكبر فى 
مجال التمثيل على حس�اب الغن�اء، وهى ترى 
أن الغن�اء والتمثيل يكم�الن بعضهما البعض، 
وتتمن�ى أن توظف موهبته�ا فيهما من خالل 
عمل اس�تعراضى كبير مث�ل "الفوازير"، لكن 
تبقى المشكلة الرئيسية فى الجهة التى يمكن 
أن تمول عمال اس�تعراضيا ضخما، ألنها ال تود 
أن تقدم عمال عاديا يفش�ل فى إبهار الجمهور 
وتتمنى أن يكون مشروع الفوازير متميزا من 
جمي�ع النواح�ى. وأش�ارت ميس إل�ى أنها لم 
تحدد بعد إمكانية تقديمها لبرنامج تليفزيونى، 
وأنها تدرس بعض األفكار والعروض المقدمة 
إليه�ا م�ن جان�ب ش�ركات اإلنت�اج 
والفضائي�ات الخاص�ة، وهى 
تبحث عن وجود مؤثر من 
جانبه�ا، ألن الجل�وس 
على كرس�ى المذيعة 
مس�ئولية  يع�د 

كبيرة. 

ميس محدان: املسلسالت العربية انترصت عىل الدراما األجنبية 

رشهيان: حتية وسالم إىل الصامدة 
الصابرة األم العربية

 
بعثت النجمة ش�ريهان رس�الة تهنئ�ة لجميع األمه�ات من خالل 
حس�ابها الخ�اص عل�ى موقع التواص�ل االجتماع�ي "تويتر"، 
وغ�ردت قائلة: "ف�ي عيد األم من قلبي تحي��ة وس��الم إلي 
الصام��دة الصاب�رة العظيم��ة األم العربي��ة من الوط�ن 
العرب��ي الي جميع أنح�اء العال�م".وأضافت: "وقبلة علي 
جبين س�يداتنا وأمهاتنا أمهات الشهداء في م�صر وأمتنا 

العربية".

حممد الرشيدي يكشف أرسار  
املطلقات ىف رمضان

 
ب�دأ المخ�رج محم�د الرش�يدي تصوير مسلس�ل "المطلق�ات" ال�ذي يخوض به 

س�باق رمض�ان المقبل.وتدور أحداث المسلس�ل ح�ول معاناة الس�يدات المطلقات 
ونظ�رة المجتمع لهن والمش�اكل الت�ي يواجهنها في الحياة من خالل ش�خصية دينا 
"مطلقة" من س�كان القاهرة تس�افر للعمل إلى اإلس�كندرية، وتعمل بالفعل في إحدى 
الشركات هناك وتقع في قصة حب من شخص متزوج، ثم تدور األحدث بعدها في إطار 
اجتماعي رومانسي، حيث تجمع الصداقة بين نجمات العمل نظرا لظروفهن االجتماعية 
المتشابهة ضمن الس�ياق الدرامي ألحداث العمل.ويناقش المسلسل حياة المطلقات في 
30 حلقة، ومعظم أحداثه مس�توحاة من قصص حقيقية مع مزج بعض من المش�اعر، 
واألحاس�يس ضمن السياق الدرامي للعمل.ومسلس�ل "المطلقات" يشارك في بطولته 
عال غانم الفنانة، مي س�ليم، مي كساب، ميريهان حسين، تأليف أحمد صبحي، إخراج 

محمد الرشيدي.

ديانا حداد جلمهورها: احتفلوا بعيد األم يف 
هدوء

 
طالبت المطربة اللبنانية ديانا حداد محبيها باالحتفال بعيد االم بهدوء .

وكتبت ديانا عبر حس�ابها علي موقع تويتر "يوم السبت احتفلو بهدوء هناك 
ايتام تتألم ".و اضافت ديانا "هي األم و األخت و اإلبنة و الزوجة هي المرأة 
ليس�ت نصفه كما يقولون بل هي أساس المجتمع وأفتخر بأني احمل هذه 

الصفات ".
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 ممدوح فراج النابي 
ع�ن “ال�دار المصري�ة اللبناني�ة”، صدرت رواي�ة بعنوان 
“الموريس�كي األخير” للكاتب المصري صبحي موس�ى، 
الت�ي ُيحلِّ�ق فيها بين أطالل وأش�جان التاريخ األندلس�ي 
القدي�م، وبين األف�راح والطموحات الكبرى ف�ي التاريخ 
المصري المعاص�ر، آخذا القارئ معه إلى عوالم ش�جية، 
تربط بين الماضي األس�طوري المفع�م باأللم، والحاضر 

االستثنائي المشّبع باألمل.
يطير بنا الكاتب صبحي موس�ى في روايته “الموريسكي 
األخير” إلى عوالم أسطورية، من خالل شخصية “مراد”، 
الموريس�كي األخير، أو عميد الموريسكيين، الذي يعيش 
في مص�ر حياة أش�به بحكايات جدته عن المج�د الغابر، 
وحماي�ة العين الراعية لألبناء واألحف�اد، وكفاح األجداد 
الس�تعادة المل�ك الضائ�ع، وغيرها م�ن التفاصي�ل التي 
أجاد الكاتب س�بكها، وأب�دع في حبكه�ا؛ ليصل الماضي 

بالحاضر، عبر أسلوب شّيق، رصين.
وقد اس�تهل الكات�ب روايته الثرية بالتفاصيل، بالمش�هد 
األش�هر في مصر خالل الس�نوات األرب�ع الماضية، حين 
م�ألت حش�ود كثي�رة المي�دان، “حش�ود م�ن كل القرى 
والم�دن والمذاه�ب واألحزاب والطوائ�ف والفئات، باتت 
الحياة في مصر ش�به متوقفة، وال عم�ل لها غير الثورة، 
حتى أن المش�هد اليومي لم يعد يعرف غير أناس تبيت في 

الشارع محتفية بأنها ما زالت على قيد الحياة”.
الماضي والحاضر

هذه اللحظة الفارقة ف�ي تاريخ مصر والمنطقة العربية، 
وربم�ا العالم، ه�ي التي اختاره�ا الكاتب لتك�ون لحظة 
فارق�ة في حياة “مراد” أيضا، الموريس�كي األخير، حيث 
“العال�م أضيق م�ن ثقب إبرة، هكذا قال الموريس�كي في 

نفس�ه”، كما تبدأ الحكاية، التي تتش�ابك خيوطها بوعي 
ودربة إبداعيين لكات�ب امتطى صهوة الحرف فقاد جمله 
بحنك�ة ودراي�ة، متنقال م�ن اللحظة اآلنية إل�ى الماضي 
األندلس�ي المأس�اوي بعبق�ه وتعقيدات�ه، دون أن يفقد 

الخي�ط ال�ذي يربط بي�ن هذا الماض�ي البعي�د، وبين تلك 
اللحظة التي يحياها بطل الرواية “مراد”، الذي يظل يبحث 

طوال األحداث عن شيء ال يدرك كنهه.
الرواية تبدأ بالمش�هد األش�هر في مصر خالل الس�نوات 

األربع الماضية حين مألت حشود كثيرة ميدان التحرير
فهو يبحث عن حجة وقف جده:

 “كان ق�د تق�ّدم بطلب للحصول على نس�خة معتمدة من 
حجة الوقف الخاص بالعائلة ورواق المغاربة،

 حي�ن كتبها جّده عطية عام 1805، لم يكن يعلم أن محمد 
علي س�يقضي على مهنة الملتزم، لكنه س�عى إلى تأمين 

أسرته التي امتدت لعدة فروع”.
وحين يقترب من الحصول على الحجة، أو يكاد، يكتش�ف 

أنه وقع في فخ مؤامرة كبيرة. 
لكنه ال يدرك كنهها أيضا، وال يفهم من الصادق فيها ومن 
ال�كاذب. هل ه�و رجل األمن الذي أوهم�ه بأنه رئيس دار 

الكتب وأستاذ التاريخ، 
ودأب عل�ى حكاي�ة تاريخ أس�رته األندلس�ية ومآس�يها 
الماثل�ة في الروح رغ�م مرور الزمن؟ أم ابن�ة عّمته التي 
عادت للظهور في حياته باسم “راشيل”، بعد أن “سافرت 

منذ سنوات طويلة”، 
وال يتذك�ر منها “س�وى طفلة بزي مدرس�ي تطارده في 

ردهة البيت كي يرسم لها سيدة في يوم عيد األم”؟
يظل الموريسكي األخير في متاهته، 

تلك التي يحرص الكاتب على أن يربطها بخيط شفاف مع 
متاهة الموريس�كيين القدامى، فيقّدم تاريخا محكّيا على 
ألسنة أبطال روايته، ويمزج ببراعة بين التاريخ الحقيقي 

المحكي، وبين األحداث الواقعية
من خ�الل إيهام القارئ ب�أن كل تفاصيل الرواية ليس�ت 
الس�ردية،  قدرات�ه  مس�تخدما  محك�ي،  تاري�خ  س�وى 

وإسقاطاته الواعية على الواقع الذي نعيشه، 
ومس�تدعيا أماك�ن ماثلة -م�ا زالت- أمام عين�ي القارئ 

ووعيه.

أخطاء األجداد
م�ن خالل القص�ة التاريخية، يس�تعرض الكات�ب أخطاء 
األج�داد، وخطاياه�م، والخيان�ات التي تعرض�وا لها من 
أجل إجهاض حلم االس�تقالل واس�ترداد المج�د الضائع؛ 
لتس�تمر األح�داث متنامية ومتس�ارعة، على مس�تويين 
يتفقان في المغزى: المس�توى األول ما يحدث في مصر، 
خاصة في ميدان التحرير، في أثناء وبعد 25 يناير، وحتى 
حك�م اإلخ�وان، والمس�توى اآلخر ما حدث ف�ي األندلس 
بع�د الضياع الكبي�ر، وتنّقل البط�ل القديم من البش�رات 
إل�ى غرناطة ومن طلبيرة إلى طليطل�ة، وما بين القاهرة 
المحروس�ة وحوم�ة األندلس، في رح�الت تاريخية عبر 
حدود الش�جن.بينما يواصل “مراد”، المرب�وط بالتاريخ 
القدي�م عبر سالس�ل الجينات الممتدة من جي�ل إلى آخر، 
حتى يصبح هو نفسه آخر عميد للموريسكيين في مصر، 
رغ�م صغر س�نه، ومتاهات�ه الدائمة، والت�ي كانت جدته 
إح�دى تجلياته�ا، حين يش�ّيعها وهو غارق ف�ي متاهاته 
المتك�ررة، التي تجعله يعي�ش بين الواق�ع والخيال، بين 
العق�ل والجن�ون، وكأنه نصفان “حين فك�ر في الصعود 
خلفه�ا وجد الب�اب مغلقا أمام�ه، فألقى بتحية الس�الم 
واس�تدار للنزول، س�مع أصداء صوتها م�ن خلفه تقول: 
ولك مني الس�الم.حينها أخذت أقدامه تتحّسس الدرجات 
وروح�ه تحلّق ف�ي البعيد، ش�اعرا أنه نصف�ان، أحدهما 
يمش�ي على األرض واآلخر يطير في السماء، رأى النجوم 
مبعثرة في الفضاء، والموريس�كيين يسعون خلفها على 
األرض”.وبع�د انتق�ال الجدة، يج�د الموريس�كي األخير 
نفس�ه مضطّرا إلى اتخاذ القرار الحتم�ي، الذي يختتم به 
رحلة الضياع، تاركا مس�احة م�ن التأويل للقارئ الذي ال 

شك أنه سيقرأ كثيرا مّما توارى بين السطور.

مرفت غطا�س
نتس�كع في أزقة الوطن ،نبحث ع�ن منفى ،نتبادل 
نظرات الحزن مع المارة , نتبادل الخيبات الخجولة 
, عل�ى رصيف الحكاي�ات كنا دائما أبطال ش�هرزاد 

،وألف ليلة تمضي ونحن الزلنا أول الحكاية. 
الم�ارة ممتلئون باألفكار , ونحن لهم فكرة عابرة , 
عشاق يخطفون قبلة بين السيارات الممتلئة بوحل 
االمط�ار ..هن�ا المطر ال يأت�ي محم�ال بالقصائد , 
ونح�ن ال نرقص تحت المظل�ة , الننا نخاف وحش 

الظ�الم وااللس�نة , نتصن�ع انن�ا غرب�اء , يحميني 
واحميه من وجع السؤال .

نتسكع بين االزقة القديمة نختزل االسماء بحروف 
ننقش�ها على حج�ر , حروفنا ذك�رى ,و الفقر من 
حولن�ا , واالمني�ات مس�تحيلة , عش�ق الفق�راء , 

ممنوع , 
نتكئ على بعضنا عند البركة , نتراشق ب� الماء , هو 
يريد ازالة المس�احيق من وجهي لتتبعثر مالمحي , 
وأنا اريد ان ابلل شعره الخفي الخصالت البيضاء , 

يس�قط الصمت بيننا , يفصلنا ع�ن بعضنا , انتهت 
اللعبة , اشالء تعبر امامنا , ك�� دمى في رواية , من 
فصل الى فصل ،الس�نا فصوال ف�ي رواية , محنطة 
مش�اعرنا نش�تهي ما النفع�ل , ونكت�ب ألن الحبر 
اس�رع جريانا في عروقنا ,نظر الى ودون ان يتكلم 
نهرني من اين س�آتي لك بالمدين�ة الفاضلة , وطن 

المحبة , وبيت جميل على ضفة الفرح .
ال ادري ان س�قط مني وجهي حينها , ام هو مسرح 

الحلم انهار حزنا 

هي نفح�ات الربيع ف�ي وطني تدع�وك للبحث عن 
المنطق وفلسفة الموت من حولك

تدع�وك للحلم بأنك قادرا عل�ى وضع نهاية جديدة , 
لكل فصل , 

الرواي�ات تعرت كلها , ونحن الزلن�ا نرفع ألف راية 
, النن�ا نخجل رؤوية اجس�ادنا افكارنا , مش�اعرنا 
, نوايان�ا , عاري�ة , يش�د على يدي يدعون�ي للحلم 
, امنح�ه الحق في رس�م وطن على ج�دار االمنية , 

لنتسكع في أزقته .

اأ. فالح احلجية
مما الش�ك في�ه ان بن�اء القصيدة العربي�ة المعاصرة من 
موجبات الحداثة الش�عرية اذ توحي إلى تعزيز وتأس�يس 
وعي هذه التجربة لدى الشاعر والناقد على حد سواء اذ أن 
بنية القصيدة العربية المعاص�رة تؤكد لنا بأنها القصيدة 
الت�ي يب�رز فيه�ا اإلنس�ان ف�ي الش�اعر، وموضوعاتها 

مستمدة فيما يخص الشاعر ذاته وتتضح فيها حالتان
أوالهما : ظاهرة واألخرى مضمرة .

ونج�د ف�ي الحال�ة الظاه�رة البين�ة الواضح�ة للش�اعر 
والمتلقي والناقد في س�يرة لشخصية الشاعر ونستشف 
من الحال�ة الثانية غير الواضحة الدالل�ة او المضمرة كل 
العالقات والدالالت التي يتوخاها الش�اعر دون ان يصرح 
بها، والوصول الى ذلك هو االهم في قراءة هذه القصيدة، 
كما يتبي�ن ايضا ان بني�ة القصيدة المعاص�رة المتكاملة 
تتميز بالبناء الدرامي الذي يقوم على التعبير بالش�خوص 
الواضحة او المقنعة او شبه الرمزية وبالحدث والصراع، 
وق�د ه�ذ ب ه�ذا البن�اء العناص�ر الغنائية الت�ي ال بد من 
حضوره�ا في بني�ة القصي�دة بصفتها اح�د ى العناصر 
الش�عرية الت�ي ال ب�د منه�ا، فغ�د ت بعي�دة ع�ن التقرير 
والمباش�رة والنغمي�ة التي ال تس�تهدف س�وى نفس�ها 
وتس�يء ال�ى النمو العض�وي ومفهوم التكام�ل في بنية 

القصيدة المعاصرة.
والقصي�دة المتكامل�ة تكم�ن ف�ي كونها اح�دي مظاهر 
التجديد بل اهمها ،وه�ي متصلة بالتراث تتعامل معه من 
منظار جد لية الحداثة الش�عرية، فتستمد منه شخوصها 
وأقنعتها وبعض أحداثها، ولكن الش�اعر اليعيد صياغتها، 
كما جاءت في القصيدة الش�عرية القديمة، وانما يستعير 
حرك�ة او موقف�اً او حدث�اً مناس�باً ويح�اول بواس�طة 
اإلس�قاط الفني ان يوظف ما ا س�تعاره توظيفاً ينس�جم 
مع المعاص�رة الش�عرية وفنيتها ،ولذلك تب�دو القصيدة 
المتكامل�ة اش�به بحالة او بمركبة يتداخ�ل فيها الماضي 
بالحاض�ر وتتالقى فيه�ا األصالة والمعاص�رة االيجابية 
والسلبية ، والذات والموضوع للتعبير عن تجربة معاصرة 

ايجابية .
ان القصي�دة المتكامل�ة تعبي�ر بالت�راث ع�ن المعاصرة 
وبالماض�ي ع�ن الحاض�ر. وتك�ون العالقة بين الش�اعر 
وتراث�ه عالق�ة صميمي�ة جدلي�ة، يتب�ادل فيها الش�اعر 
والتراث، التأثر والتأثير وان مفهوم الحداثة غير متناقض 
م�ع مفه�وم التراث . فالحداث�ة تكون حتما م�ن التراث ، 
وهي تنبثق منه كانبثاق الغصن من الساق و انبثاق الساق 
م�ن الجذور ر وكذلك التجديد فالتجديد الش�عري ذو ثالثة 

أطوار متالزمة متفاعلة هي:
- موهبة الشاعر 

-المؤثرات الخارجية المساعدة
- المكونات التراثية

وان التأثر سمة إنس�انية مشروعة تشترك فيها الشعوب 
وهي ال تعني النقل عن اآلخر وإنما تعني المعرفة واالطالع 

وبذلك س�يفضي الى اإلبداع واألصالة حيث كان للمدارس 
األدبية المختلفة ولبعض الشعراء الغربيين تأثير في بنية 
القصي�دة العربي�ة الحديثة، فالرومانس�ية س�اهمت في 
إحياء النزعة الغنائية،واتس�اع مدياتها واستلهام جمالية 
الطبيعة وس�حرها ونس�جها من خالل الكالم والش�عور 

والخيال إلى شعر جميل وساحر .
الداخل�ي  اإلحس�اس  تعمي�ق  ف�ي  س�اهمت  والرمزي�ة 
واستخدام اإلسقاط الفني في األغلب وأضيف ان الرمزية 
في الش�عر العربي غير مكتس�بة إنما هي نابعة من تراثنا 
الشعري واستحدثت تبعا للتطور والتجديد وحاجة اإللهام 
الش�عري إليها ،وأما الس�ريالية فقد عمق�ت غنائية اللغة 

والصورة الشعرية والموضوع وحرية الكشف والتعبير.
وتجلت التأثيرات الكلية العميقة باالنتقال في بنية اس�س 
القصي�دة من وحدة البيت الى الش�كل العام ، ومن الذاتية 
ال�ى الموضوعي�ة، وم�ن الغنائي�ة ال�ى الدرامي�ة، ضمن 
المكون�ات الغربية في بنية القصي�دة العربية المعاصرة، 

وأهمها ثالثة:
المكون األسطوري
والمكون التاريخي

والمكون األدبي.
كم�ا ن�رى أن القصي�دة - اس�تفادت في بنيتها وش�كلها 
والنق�د   - ومضمون�ا  ش�كال  القصي�دة  م�ن  العض�وي 
األوروبيين اللذين كان لهما دور مباش�ر في توجيه بعض 
ش�عرائنا إلى االس�تفادة من تراثنا وااللتف�ات الى التراث 
الغربي بأس��اطيره وأش�كاله الفني�ة للتعبير عن تجارب 
معاصرة وهذا س�بب من أس�باب الغموض ف�ي القصيدة 
المتكاملة ،وهو في الوقت ذاته س�بب من أس�باب ثرائها 

وتعدد اصواتها ودالالتها. وتطورها نحو األفضل.
أم�ا الموضوع�ات الغنائي�ة، وأوله�ا غنائي�ة التعبير في 
ح�ت بالعناصر الدرامية  بني�ة القصي�دة المتكاملة فقد لقِّ
لتخاط�ب األحاس�يس والعق�ل مع�اً وتمتزج فيه�ا الذات 
بالموض�وع ويتع�ادل التعبير واإلحس�اس وتغ�دو اللغة 

والص�ورة واإليق�اع أدوات موظف�ة جدي�دة ثابت�ة وان 
القصي�دة المتكامل�ة كانت نتيجة للتح�والت االجتماعية 
واالقتصادي�ة الت�ي طرأ ت عل�ى مجتمعنا من�ذ منتصف 
القرن العشرين ،فالمجتمع االستهالكي افرز موضوعات 
افتراضي�ة الم�وت واالغتراب كما انه�ا ناجمة عن جهود 
الش�عراء المتواصلة منذ بدايات القرن العشرين للنهوض 

بالقصيدة المعاصرة. الحظ بدر شاكر السياب يقول:
في كلِّ قطرٍة من المطْر

حمراء أو صفراَء من أجنِة الَزَهْر
و ُكلُّ دمعٍة من الجياِع و الُعراْة
و كلُّ قطرِة ُتراُق من دِم العبيْد

فهي ابتساٌم في انتظار َمْبِسٍم جديْد
دْت في فم الوليْد أو حلْمٌة َتَورَّ

في عالِم الغِد الفتيِّ , واهِب الحياْة !
كم�ا ان بني�ة القن�اع ف�ي القصي�دة العربي�ة المعاصرة، 
و مج�االت اس�تخدامه ومص�ادره، فه�و وس�يلة درامية 
للتخفيف من حدة الغنائية والمباش�رة وهو تقنية جديدة 
في الشعر الغنائي لخلق موقف درامي او رمز فني يضفي 
على صوت الشاعر نبرة موضوعية من خالل شخصية من 
الشخصيات ، يستعيرها الشاعر من التراث او من الواقع، 
وقد استعارها بعض الشعراء من األساطير او الشخوص 
الديني�ة او م�ن ش�خوص التاري�خ العربي او م�ن التراث 
األدب�ي كما فعل بع�ض ش�عراء الحداثة حين اس�تعاروا 
أقنعة لوجوه ش�عراء قدامى كطرفة بن العبد وابي نواس 

والحالج وغيرهم.
وان ه�ذا الش�اعر الب�د ان يك�ون مثقف�ا ثقاف�ة عالي�ة 
بالض�رورة حيث انه�ا تظهر في ش�عره واضحة المعالم، 
فهو يطوف في التاريخ القديم واألساطير والتراث للبحث 
ع�ن متكأ او مرفع�ا او وس�يلة او موقفا لتحم�ل افكاره 
وآرؤه، وان ه�ذه القصيدة ربم�ا تميل إلى الطول فهي في 
بعض أعمال الش�عراء يعتبرها كتاب كام�ل، لما فيها من 
أم�ور متكاملة.ان بعض الش�عراء المعاصرين اس�تفادوا 

م�ن العناصر الدرامية في خلق ش�خصية غني�ة معقدة، 
فاتجه�وا إل�ى التراث بأنواع�ه يبحرون في�ه للتعبير عن 
تجارب معاصرة، وه�ذا يؤكد أصالة القصيدة المتكاملة، 
وسنكتشف ان الش�خصيات الدرامية التي ابتدعها هؤالء 
الش�عراء ذات خلفي�ات مختلف�ة، فبعضها م�ن الماضي 
واآلخر من الحاضر وبعضها من الدين او األدب او الواقع 
االجتماعي، وبعض هذه الشخصيات ذات منبت اجتماعي 
طبق�ي أو ذات مه�ن اجتماعي�ة وضيع�ة ا و ذات هموم 
معيشية صعبة وهذا ما يثبت ارتباط القصيدة المتكاملة 

بواقعها االجتماعي.
ان عناصر البناء العام وتكامل القصيدة وهي:

الحكاية والحدث وصالته بالشخصية وسماتها من جهة، 
وبالحتمي�ة الناجمة عن تكوينها من جهة ثانية مبيناً من 
خالل الحكاية والحدث الدرامي والصراع والحوار الدرامي 
وبن�اء الحدث ان الحكاية تكتس�ب أهميته�ا الفنية حين 
يمتلك الش�اعر المقدرة على توظيفه�ا توظيفا معاصراً، 
وان الح�وار الجي�د والصراع المتي�ن يؤدي�ان دوراً بارزاً 
في بناء الحدث ورس�م أبعاد الش�خصية الدرامية في بناء 
القصيدة المتكاملة، وان العناصر الغنائية تغتني بالعناصر 
الدرامي�ة فيتل�ون اإليق�اع والص�ورة بتلون إحساس�ات 
الش�خوص ليش�كال اإليقاع والصورة ، كم�ا ان القصيدة 
المتكاملة تكّون ش�بكة من العالقات التماثلية والس�لبية 
المتفاعل�ة، فه�ي ذات أص�وات وأبعاد ومس�تويات ينجم 

عنها التكافؤ بين الداللة التراثية والداللة المعاصرة.
وقد تظهر الخاتمة ونكتش�ف م�دى عمق البحث وأصالته 
فهو يقف عن�د بنية القصيدة المتكامل�ة، يحللها ويدرس 
جوانبها المختلفة بل ويعيد تعريف جملة من المصطلحات 
النقدي�ة الت�ي تقربنا من القصي�دة الحديثة ب�ل وتقربها 
من�ا .ولعل في ذل�ك جهد يود لو يوض�ح الحقيقة ويفكك 
كل تفصيالته�ا ك�ي يقيم من�ارات يهتدي به�ا الباحثون 
والمنقب�ون عن الحداثة وتطوراتها وتجلياتها ، وتؤكد ان 
اتجاه الشعراء الى التراث الثقافي او المعرفي كي يختارون 
منه الش�خوص والحكايات،هو أش�به ب�ردة الى الماضي 
لالنط�الق من�ه الى الحاضر فنس�مع من خالل�ه أصواتنا 
ونرى اونتلمس إحساس�اتنا ونعي مش�كالتنا، من خالل 
رؤي�ة معاصرة تقوم بإحي�اء التراث الماض�ي وتوظيفه 
توظيفا ًمعاصراً على نقيض ما كان يفعله ش�عراء حركة 

االحياء في عودتهم الى بعض عناصر التراث.
لق�د كان الماضي بالنس�بة ألعضاء حرك�ة اإلحياء هدفاً 
له�م يعودون الي�ه لبي�ان جمالياته وتقديس�ه والوقوف 

عنده متلمسين األفضل واألسمى.
وهك�ذا تجم�ع القصي�دة المعاص�رة المتكامل�ة األصالة 
والحداث�ة فهي ال تتخلى عن األصال�ة بحجة الحداثة ، وال 
تتخلى عن الحداثة بحجة التمسك بالتراث كما في الطريقة 
المثلى في رس�م الشخوص واالتجاه نحو التعبير الدرامي 
وقدرة الشاعر على اإلمساك بالخيوط الدرامية والخيوط 

الشعرية التي تنسج منها حلة القصيدة المعاصرة .

العنف يف اخلطاب الروائي
 

ُيق�ّدم الكاتب والناقد الس�وري، عزت عمر في كت�اب »ظاهرة العنف في 
الخط�اب الروائي العربي«، الصادر عن مجلة دبي الثقافية، مجموعة من 
األبح�اث الت�ي ترتبط من حيث األس�اس، بموضوعة العن�ف في الرواية 
العربية، إذ ينقس�م الكتاب إلى س�بعة فصول تتناول العنف وتجلياته ما 
بين جدلية الذات واالغتراب السياسي واالجتماعي..وفي حوار أكد عزت 
عمر، أن اإلنس�ان هو المحور األساس�ي للرواية اإلماراتية التي لطالما 
ارتبط�ت بالواق�ع المعاش على نح�و تخييلي ناضح بأه�م الطروحات 
الفكري�ة واألخالقية لمجتمع اإلمارات.فيما أش�ار في بعض تحليالته 
للرواي�ة العربية واألجنبية إلى أن ثقافة القوة هي التي تهندس ذهنية 

العال�م الذاه�ب إل�ى المجهول، وم�ا يحدث في الوط�ن العربي نم�وذج عن هذا 
الذه�اب إلى المجهول، فال م�كان للحوار والكل يقابل العنف بمزيد م�ن العنف ألن لغتهم ما 

زالت قائمة على لحظة إنشائية واحدة تتلّخص في أن »من ليس معنا هو ضدنا«.

العادات السيئة للاميض
 

يقام يوم اإلثنين المقبل، حفل توقيع ديوان "العادات السيئة للماضى"، 
للشاعر والكاتب محمد خير، بمكتبة "الكتب خان للنشر والتوزيع".

ويق�دم خير خ�الل حفل التوقيع قراءات ش�عرية من الدي�وان، الذى 
يقول عنه: "هناك سطر من قصيدة داخل الديوان اسمها "الماضى"، 
فيه تشبيه شعرى حول المشكالت الالممكنة والتى يسببها الماضى 
لإلنس�ان، وم�ن هناك كان اختي�ار عنوان ديوانى من هذا التش�بيه 
الش�عرى".وصدر للش�اعر محمد خير من قبل ع�دة دواوين منها 
"هدايا الوح�دة، ليل خارج�ى، بارانويا"، كما أص�در مجموعتين 
قصصيتي�ن هم�ا "عفاريت الرادي�و"، و"رمش العي�ن"، ورواية 

"سماء أقرب".

هناك ..
ح�سني ال�ساعدي

هناك ...

على قارعة الرصيف 

عند نهايات العمر المحدودب 

في زوايا المدينة المسكونة بالقلق

يقلب وريقات امل موحش 

يفتش عن بارقة 

تبعد عنه ظنون هواجس تقض مضجعه

مثقل بعذابات سنين مضت 

يترقب تاريخ سوف يكتب الحقا 

يقولون عنه 

ابن فالن االوحد 

ابن ذلك الرجل المحدودب 

هناك .... 

يسمع ازيز رصاصات نائية 

تخترق حجب الالجدوى 

يغرس القلق انيابه 

في الظنون 

يقترب الصوت 

يجثوا على امله االوحد 

يدنو ثم يدنو 

ازيز الرصاصات 

تعدى الصوت 

يرى آلة حدباء 

جثمان مسجى 

يلفه كفن كتب عليه 

الله اكبر 

هنا انتهى تاريخ 

قيل فيه 

هناك رجل محدودب 

يقبع في زواياه



هموم النا�س11
www.almustakbalpaper.net

   العدد )930(  االحد 22  آذار  2015

كلمة »شكرًا« ال تكفي
      فاروق بابان

ُعرف ع�ن الطب بأن�ه مهنة إنس�انية فيما تش�ير بدلة 
الطبي�ب البيضاء الى النق�اء والرحمة... وفي س�نوات 
س�ابقة حينما يعطين�ا مدرس اللغ�ة العربية موضوعاً 
انش�ائياً عنوانه »ماذا تريد ان تكون مستقبالً؟«  تتسع 
دائ�رة الحلم عند الطلبة في مس�احة الكتاب�ة.. أحدهم 
يرى مدرس�ُه قدوة لحلمه فيختار مهن�ة التعب واآلخر 
يرغب ان يكون طبيباً ومهندس�اً.. وبال شك انها رغبات 
انس�انية ومه�ن إنس�انية.. وم�ن يتحك�م ف�ي تحقيق 
الهدف الذي  يصبو اليه اإلنسان هي عوامل كثيرة ذاتية 
وموضوعية. وقد تج�اوز الطلبة ) قيصر عبد الصاحب 
وعل�ي عب�د الرض�ا ومنع�م علي حي�در( تل�ك العقبات 
ودخلوا عالم الطب ونجحوا مسترشدين بمقولة »الطب 

مهنة انسانية«،  مثلما مهنة التدريس انسانية.
مرت األزمنة والس�نين دارت دورتها حتى تحول الطب 
الى مهنة تجارية، وربما ال تس�تغرب كثيرا حين تسمع 
م�ن بعض االطباء عب�ارة »راجعني ف�ي العيادة« وعند 
المراجعة تف�رغ جيوب�ك ألن »الصيدل�ي« و«المختبر« 
متعاونين مع الطبيب وحسب اتفاق مسبق فيما بينهم، 
كم�ا تحول بعض مدرس�ي هذا الزمان ال�ى تجار أيضا. 
وأصبحنا نس�تذكر تلك المهن وأسماء روادها البارزين 
مم�ن رحلوا وبق�ى ذكرهم الطيب بين الن�اس، والحال 
نفس�ه ينطبق عل�ى األطباء االنس�انيين وهم كثر وقت 
ذاك، حينما يخص�ص كل طبيب يوماً لعالج الفقراء في 
عيادته، ودون اغفال العطاء في المستش�فى الحكومي 
، أس�ماء ب�ارزة ال تغيب م�ن الذاكرة. ولك�ن حتى هذه 
اللحظ�ة لس�ت متش�ائماً بالرغ�م  من ظاهرة انتش�ار 
المستشفيات األهلية والمدارس األهلية.ما زال التفاؤل 
مهنت�ي رغم ضبابية الص�ورة والموق�ف وتغير احوال 
الناس وطباعهم ، ما زال االمل يحدوني بالجيل الش�اب 
نب�ض الحياة ونقاوتها. وانقل لكم حدثاً صادفني اخيرا 
حي�ن تعرض صاحبي وصديقي الصحف�ي القديم خالد 
العبي�دي لنوبة قلبية ، فاحت�رت بأمري الى اين اذهب ؟ 
وقتها تم نقل الرجل الى مستش�فى الشيخ زايد وأدخل 
ش�عبة الط�وارئ والتقي�ت بحمامات س�الم وبمالبس 
بيضاء يسعون جاهدين الى اسعاف مرضاهم ونجدتهم 

من موت محقق.
طبيبات ش�ابات ه�ن يس�رى ابراهيم ونس�رين نصير 
وس�ارة احم�د وم�وج وائل.. وم�اذا أقول ع�ن الطبيب 
الش�اب فياض محمد والتقني االنس�ان »لولب« الردهة 
الذي ال يكل وال يمل من تجواله على المرضى الراقدين، 
اما الشيخ الجليل صباح حمود حبيب الكادح الذي يخدم 
مرض�اه بالنكتة والضحك�ة. لكل هؤالء.. كلمة ش�كراً 
قليل�ة بحقه�م. ازددت أمالً وتفاؤالً بكم ولس�ان حالي 
يق�ول »الدني�ا ما زالت بخي�ر وأيامها الرائع�ات لم تأت 

بعد«.

هــــــذه ال�شفحــــة ت�شتقبـــل ال�شكــــــاوى 
واملــــــــالحظـــــــات واملقرتحــــــات مـــن 
املواطنني وتن�شــر جمانــــًا املرا�شلـــــة على 

املوقــــع االلكرتونـــــي:

www.almustakbalpaper.net 

كارت اخ�شر 

قضايا حتتاج  اىل حلول رسيعة 
    عباس رحمة الله

1- مخاطر حرق النفايات
باتت مش�كلة حرق النفايات العش�وائي من المشاكل 
الخطيرة وذل�ك لمخاطرها البيئي�ة والصحية العديدة 
غي�اب  ظ�ل  والهواء،ف�ي  والم�كان  االنس�ان  عل�ى 
المعالج�ات الجادة من قبل الجه�ات المعنية، واالمور 
تس�وء مع ارتف�اع درجات الحرارة ف�ي فصلي الربيع 
والصيف، حيث تغطي سحب الدخان السوداء الخانقة 
والمنبعثة جراء الحرق العش�وائي لمخلفات االطعمة 
واالوراق واالوان�ي والقنان�ي البالس�تيكية واطارات 
الس�يارات المستهلكة س�ماء الدور الس�كنية القريبة 
من مواق�ع الطمر الال صحي مما يتع�ذر على العوائل 
فت�ح الش�بابيك الستنش�اق اله�واء، وكذل�ك صعوبة 
اس�تخدامهم اجه�زة الت?ريد في الصي�ف الن المناخ 
والبيئة ملوثة ، وتسبب اصابتهم باالمراض التنفسية 
الخطيرة وقد ظهرت عدة اصابات مرضية في االحياء 
القريب�ة لمكب النفايات ال س�يما بي�ن االطفال وكبار 
الس�ن، عليه ندع�و الجه�ات المعنية في امان�ة بغداد 
والمختصي�ن في االمر اتخاذ اجراءات لمنع اس�تمرار 

حرق النفايات الخطر.

 2- مجلس المحافظة والمولدات 
معان�اة المواطنين بس�بب اصحاب المول�دات األهلية 
ت�زداد س�وءا يوم�ا بعد اخر م�ن حيث ف�رض االجور 
الكيفي�ة والمزاجي�ة م�ن قبلهم على االمبي�ر المجهز 
من المولدة االهلية، فيما الجهة المس�ؤولة عن وضع 
حد الس�تهتار وجش�ع اصحاب المولدات هي مجلس 
محافظ�ة بغداد ،  اال ان قرارات�ه تحولت الى حبر على 
ورق ولم تنفذ على ارض الواقع لتبقى سلطة اصحاب 
المول�دات قوي�ة ومطلقة وه�م من يحددون اس�عار 
االمبير وس�اعات التشغيل كيفما ش�اءوا؟،  ويبدو ان 
اإلج�راءات الت�ي يتخذه�ا مجل�س المحافظة بش�كل 
مس�تمر وفي االعوام االخيرة تخدم اصحاب المولدات 

االهلية دون سواهم.
وفي الفترة االخيرة طلب مجلس المحافظة من وزارة 
النفط رفع مقدار الحصة الوقودية الصحاب المولدات 
وباس�عار مدعوم�ة م�ن )15-10 لتراً ل�كل )KV( في 
فصل الصي�ف المقبل، اال اننا نؤك�د ونجزم بان تنفيذ 
ه�ذا الطلب يخدم اصحاب المول�دات فقط اذا لم يتخذ 
مجل�س المحافظ�ة خط�وات مدروس�ة وج�ادة من 
اج�ل خدمة المواطنين  وعبر ال�زام اصحاب المولدات 
باس�عار االمبير المقررة وس�اعات التشغيل،  وان يتم 
وض�ع التعليمات ف�ي واجهة المولدات قب�ل بداية كل 
ش�هر من اجل تطبيق قرارات المجلس منذ اليوم االول 

من بداية كل شهر.

انتباه رجاء

تعد منطقة الدورة م�ن المدن الكبيرة في بغداد، 
حيث تضم العديد من المناطق واألحياء السكنية 
التابع�ة لها مث�ل ابو دش�ير والصح�ة وغيرها، 
وتق�ع جنوبي العاصمة ف�ي الرقعة المطلة على 
الجان�ب الغرب�ي من نه�ر جلة. ام�ا فيما يخص 
الخدم�ات فقد نالت المدينة حصتها واكثر كحال 
باقي المناطق في عموم البلد من سوء الخدمات 
وعدم االكتراث بمناش�دات اهاليها لغرض اعادة 
تأهيله�ا وايالئه�ا االهتم�ام الكاف�ي.اذ ال ت�زال 

منطق�ة الدورة الى يومنا ه�ذا بحاجة الى اعادة 
تأهيل وبخاص�ة مداخلها، كذلك اغلب الش�وارع 
فيها غي�ر معب�دة وتحتاج ال�ى اكس�اء، وهناك 
ام�ر آخر وهو ع�دم دخول كابس�ات االزبال الى 
الشوارع الرئيس�ة والداخلية في المنطقة، االمر 
الذي يؤدي الى تراكم النفايات في الشوارع التي 
تفتقر الى وجود  حاويات كافية ما زاد من تناثر 
النفايات في الشوارع، وهناك مساحات خصصت 
لكي تكون متنزهات وحدائق عامة لكنها لألسف 

تعان�ي االهمال وعدم التنظيف وبالخصوص في 
منطقة ابو دش�ير - جهة الضغط، كما تخلو من 
وجود المالعب الخماس�ية رغم كثرة مناش�دات 
شباب ا?منطقة لتوفير مثل هذه المالعب.اهالي 
ال�دورة يطالب�ون الجه�ات المعني�ة باالهتم�ام 
بالمنطق�ة وتوفي�ر المس�تلزمات الكافي�ة م�ن 
اج�ل ان تكون انظ�ف واجمل وابه�ى مدينة في 

العاصمة.
حسين بدر حسين

خدمات شحيحة يف منطقة الدورة

المستقبل العراقي/متابعة 
ش�كا عدد م�ن مزارعي ناحية س�فوان توق�ف الحكومة 
عن تس�ديد التعويض�ات المقررة لهم ع�ن مزارعهم التي 
استقطعت وضمت الى دولة الكويت بقرار األمم المتحدة 
في عام 1993 فيما طالب مسؤولون حكوميون محليون 
بان تق�وم الحكومة المركزية بدفع مس�تحقات أصحاب 
المزارع.من جهته قال المزارع ابو حيدر ان ما تم تعويضه 
للمزارعي�ن لم يدفع بش�كل كامل فيما م�ن المفترض ان 
يكون التعوي�ض بوجبة واحدة وليس عل�ى دفعات مبيناً 
أن ظلماً كبيرا قد لحق بمزارعي ناحية س�فوان والشريط 
الحدودي مع دولة الكويت. وقال المزارع حسين مفتن ان 
المبلغ المرصود لتعويض مزارعي س�فوان هو 99 مليون 
دين�ار لكل مزرعة اال أن اللجنة اس�تقطعت منه 9 ماليين 
وبقي فقط 90 مليوناً مبيناً انه لم يستلم سوى 23 مليوناً 
فيما تبرر الحكومة االستقطاعات والتأخير بالدفع بسبب 

الموازنة وقلة وجود التخصيصات المالية.
وق�ال الم�زارع اب�و ماج�د انه�م ترك�وا مزارعه�م بكل 
موجوداته�ا ولم يحصلوا على ش�يء منها منذ عام 1993 
بع�د تبليغهم من قبل الحكومة باخالء المكان بعد اتفاقية 
االم�م المتحدة وهم غير راغبين في بيعها اال انهم امتثلوا 
لألم�ر لكنه�م ل�م يحصلوا عل�ى تعويض�ات منصفة كما 

تعهدت الحكومة لهم....

  تستحق فرق الصيانة التابعة الى وزارة 
الكهرباء والعاملة في حي الرواد محلة 
895 كل الش�كر والتقدي�ر م�ن اهال�ي 
المنطقة وذلك الستجابتها الى مناشدات 
االهالي بإيص�ال التي�ار الكهربائي الى 

الكبيرة من  الجه�ود  المنطقة،ويبذلهم 
اج�ل اداء واجبه�م عل�ى اكم�ل وج�ه ، 
ويأمل اهالي حي الرواد من جهة اخرى 
ان تحذو حذوهم وحدة الرش�يد التابعة 
ال�ى امان�ة بغ�داد والمختص�ة بتقديم 

الخدم�ات البلدي�ة في المنطق�ة، وذلك 
بان تس�تمع ال�ى مطالب اهال�ي الحي 
الخاصة بتبليط الش�وارع  حيث يعانون 
عدم اكس�ائها  وتعبيدها ومنذ اكثر من 
عشر س�نوات، حيث االمور تسوء اكثر 

في فصل الشتاء وعند تساقط االمطار، 
عليه يت�املون خيرا بقادم االيام وتكون 
هذه خاتمة مناش�داتهم عبر االستجابة 

السريعة لها.
 لفيف من اهالي حي الرواد 

 ش�كر خ�اص وتقدي�ر ع�ال م�ن 
اهال�ي المحاويل  الى كادر مديرية 
بلدي�ة المحاوي�ل ممثل�ة بمديرها 
لعمله�م  وذل�ك  ف�ارس  األس�تاذ 
الدؤوب والمستمر من اجل نظافة 
المدينة ، ورفع مس�توى الخدمات 
البلدي�ة فيه�ا بما يلي�ق بالمواطن 
في القضاء ، كما يس�تحق األستاذ 
محم�د حس�ين جلوب كل الش�كر 
المتمي�ز  أدائ�ه  عل�ى  واالمتن�ان 
ف�ي انتقاء الش�تالت ب�كل أنواعها 

والورود بأش�كالها الموزعة داخل 
بش�كل  الس�نادين  حي�ث رص�ت 
هندس�ي رائع ف�ي مناطق وأماكن 
محددة تجذب الناظرين وبما تشير 

الى حسن ذوق منسقها.
وه�م يتمن�ون التوفي�ق والنج�اح 
لجميع منتس�بي المديرية لعملهم 
الجاد من اجل بناء قضاء المحاويل 
بحيث تكون النموذج األمثل للمدن 
العراقي�ة و بما يحفز اآلخرين على 

العمل لبناء عراقي مزدهر.

جبار موسى آل يحيى
س�احة ميس�لون من الس�احات المعروفة والحيوية 
ف�ي بغ�داد، وه�ي تق�ع على مفت�رق طرق كش�ارع 
فلس�طين وش�ارع الصناعة والش�ارع الم�ؤدي الى 
بغداد الجديدة والبلديات. وقد كانت الساحة مزروعة 
باالشجار والزهور الموسمية، وتحتوي على مالعب 
متنوعة لالطفال ومس�اطب الجل�وس.  فكانت تمثل 
مكان اس�تراحة ومتنفس�ا للعائالت الس�اكنة قريبا 
منه�ا، حيث ترتادها مس�اء. هذا االمر ش�جع الكثير 
م�ن أصحاب المح�ال الفتتاح مش�اريع صغيرة لبيع 

المواد الغذائية وافران الصمون والمعجنات ومطاعم 
االكالت الس�ريعة وصيدليات وبيع اللحوم والفواكه 
قربها، كما تم بناء عدد من العمارات السكنية حولها 
لتزده�ر ا?منطقة بالعائ�الت ال س�يما وان المنطقة 
مجهزة باكثر من مولدة اهلية. وقبل اكثر من شهرين 
تعرضت س�احة ميس�لون الى هجمة م�ن قبل عمال 
امان�ة العاصمة وس�ط اس�تغرب له�ا االهالي، حيث 
ت�م قلع  االش�جار الكبيرة والصغي�رة ونقل مالعبها 
ومس�اطبها وجرى تس�وية ارضها، ولغاية اليوم لم 
يدرك س�كنة المنطقة اسباب اقدام االمانة على هكذا 

عم�ل. ظ�ل مواطنو المنطق�ة بانتظار ماذا س�يؤول 
حال الس�احة، لكنهم لم يروا شيئاً ملموساً بل مجرد 
اكوام من الرمال وبمرور االي�ام اصبحت مكباً لرمي 
العلب الفارغة والقناني الفارغة فتحول منظرها من 
الجميل والمخضر الى الغريب  ?المقزز. سكنة منطقة 
الغدير يناشدون امانة العاصمة بااليعاز الى كوادرها 
العامل�ة م�ن اجل ارج�اع معال�م الس�احة بوصفها 
متنفساً الهالي حي الغدير، وهم ال يطمحون الى اكثر 
من ذلك، النهم يخش�ون ان تتحول الى مكب للنفايات 

كما حدث لساحات اخرى في العاصمة.

شكر وتقدير إىل فرق الصيانة يف وزارة الكهرباء

شكر إىل بلدية املحاويل

اعيدوا ساحة ميسلون لسابق عهدها..!

        بغداد- المستقبل العراقي

أبدى عدد من س�واق سيارات النقل الداخلي من 
نوع "كيا" اس�تياءهم وتذمرهم من هدر الوقت 
ف�ي الش�وارع المزدحم�ة نتيج�ة الك�م الهائل 
من الس�يارات المس�توردة وبما يف�وق الطاقة 
االس�تيعابية للش�وارع، حيث اضطر العديد من 
الش�باب العاطلي�ن المتهان  الس�ياقة كمصدر 
رزق له�م لغ�رض تأمي�ن متطلبات المعيش�ية 
اليومي�ة في ظ�ل غياب فرص العمل المناس�بة 
لهم، باإلضافة ال�ى تعمد بعض رجاالت المرور 
على ف�رض الغرامات المالية وبش�كل مزاجي، 
وغيرها من المش�اكل الت�ي تصادفهم يوميا ما 
يصعب عليهم الحص�ول على مورد يكفل عيش 

عوائلهم بكرامة.
ويتح�دث اح�د الس�واق ال�ى صحيف�ة "طريق 
الش�عب " ويق�ول: تش�هد ش�وارع العاصم�ة 
اختناقات مروري�ة يومية ، حيث نعاني التأخير 
لس�اعات طويل�ة ف�ي س�بيل اجتي�از المناطق 
الحيوي�ة كالب�اب الش�رقي وس�احة الخالن�ي 
والع�الوي وس�احة ع�دن وغيره�ا، وبالرغ�م 
من بع�ض اإلجراءات اتخذته�ا الجهات المعنية 
للتخفي�ف من هذه المعاناة اال انها كانت بمثابة 
حلول ترقيعية وخجولة لم تؤثر على اس�تمرار 
الفوضى، بسبب اس�تيراد وتدفق السيارات من 

قبل ع�دة جهات حكومية من دون التنس�يق او 
استش�ارة المعنيي�ن باالمر وباالخ�ص مديرية 

المرور العامة.
اما س�ائق الكيا )اكرم( فيقول: نعاني المتاعب 
الكثي�رة والمتع�ددة ومنه�ا تع�ذر الوقوف في 
المناطق التي يطل�ب الركاب النزول اليها، وهذا 
االم�ر يعرضن�ا باس�تمرار لعقوب�ة الغرامة او 
حج�ز مركبتنا، ف�ي الوقت الذي نعمل كس�واق 

باجرة يومية ما يحول دون حصولنا على مورد 
مناسب العالة عائالتنا، وذلك الن مالك السيارة 

يطالبنا بمردود مالي يومي. 
ويطالب الس�ائق ابو مهن�د الحكومة بحمايتهم 
من الحمالت التي يشنها رجال المرور واالجهزة 
االمني�ة بي�ن فترة واخ�رى ما ي�ؤدي الى قطع 

رزقهم بسبب حجز مركباتهم لعدة ايام.
ويق�ول المواط�ن موف�ق عب�د الجب�ار: ينبغي  

على الحكومة ان تعتمد دراس�ة تتبع التخطيط 
الصحي�ح لمعالجة مش�كلة الزحام�ات ، وذلك 
بتأهيل الش�وارع وبناء المجس�رات التي تربط 
المناطق مع بعضه�ا وتخصيص اماكن خاصة 
لوق�وف س�يارات النق�ل الداخل�ي, مضيفا: ان 
مش�كلة الزحام�ات الت�ي ادت الى قط�ع أرزاق 
الكثي�ر م�ن الكس�بة والعم�ال م�ن اختصاص 
مديري�ة الم�رور العامة بالتعاون م�ع االجهزة 
االمني�ة في نقاط الس�يطرة المنتش�رة ، بينما 
نالح�ظ ان بع�ض الدوائ�ر الحكومية تس�تورد 
وتوزع الس�يارات من دون استش�ارة المعنيين 
وبدأت كل جهة تتصرف حسب اهوائها من دون 
مراعاة الن�اس ا?اخرين الذين يعانون تاخراً في 

الطرق للوصول الى اماكن عملهم .
فيم�ا يقول رج�ل الم�رور قي�س: يتوجب على 

سواق السيارات ومنها سواق النقل الداخلي
التع�اون م�ع رجال الم�رور في ه�ذه الظروف 
الصعب�ة من خ�الل تطبي�ق النظ�ام وتعليمات 
الس�ير. في الوقت نفس�ه دعا الجه�ات المعنية  
بتكثي�ف التوعية باالنظم�ة المرورية وبخاصة 

السواق من المراهقين والشباب .
وترى الس�يدة بلقيس ضرورة اع�ادة النظر في 
توس�يع الش�وارع والس�احات العامة, وس�ير 
اتج�اه المركب�ات, وايج�اد الحل�ول للتخفي�ف 

ومعالجة الزحامات.
ويتس�اءل المواطن غف�ور عبد الصم�د بقوله: 

لماذا ال تطبق الحكومة نظام اسقاط السيارات 
القديم�ة والمس�تهلكة باخرى حديث�ة وجديدة 
وباس�عار مدعوم�ة ك�ي ال تؤث�ر عل�ى الدخ�ل 
المعيش�ي الصحابه�ا وه�ي حال�ة ايجابية من 
الجانبي�ن الصح�ي والبيئي الن من�اخ العاصمة 
ملوث بالدخان والروائح التي تبعثها الس�يارات 
القديم�ة والمس�تهلكة م�ا تؤث�ر عل�ى صح�ة 

المواطنين وهي مخاطر ينبغي معالجتها.
ويذكر المواطن علي س�الم ان الش�ركة العامة 
للمس�افرين والوفود التابعة لوزارة النقل تقوم 
بالتنس�يق مع احدى ش�ركات القط�اع الخاص 
بتوفي�ر )505( س�يارات حديث�ة ومتنوعة، في 
حين صرح احد المس�ؤولين في مديرية المرور 
العامة بان اكثر من ثالثة ماليين س�يارة  تسير 
حالي�ا في الش�وارع  وه�ذا العدد ال تس�توعبه 
مناطقنا وش�وارعنا وس�احاتنا الت�ي معظمها 
ضيق�ة ومحدودة م�ا يزيد من معاناة الس�واق 

وبخاصة اصحاب النقل الداخلي .
بدورنا نؤكد حرصنا الش�ديد على وضع الحلول 
المدروس�ة والسريعة لحل مش�كلة االختناقات 
المروري�ة ، وتوحي�د  خط�وط النق�ل الداخلي 
ونق�اط انطالقه�ا واماكن توقفه�ا، والحد من 
االس�تيراد غي�ر المدروس للس�يارات وضرورة 
وض�ع ضوابط معينة ف�ي منح اجازة الس�وق 
العمومي�ة ، وبخاص�ة لمن يمتل�ك دراية كافية 

بقواعد وانظمة السير في الشوارع .

زحامات الشوارع والغرامات.. ابرز معاناة سائقي   الكيا 

تركي كحار كوت
ط�رح عدد من ابناء العش�ائر النجفية مش�كلتهم خالل زيارة قام�وا بها الى مقر 
الح�زب الش�يوعي العراقي ف�ي المحافظ�ة يوم الس�بت الماض�ي، والتي يمكن 
تلخصيها كالتالي.قامت دائرة البلدية في االيام االخيرة الماضية بابالغ الساكنين 
ف�ي ال�دور الواقع�ة خلف الك�راج الجنوبي في ح�ي القدس التابع ال�ى محافظة 

النجف، بضرورة اخالء مساكنهم لغرض استغاللها في انشاء مشروع استثماري 
ألحد المتنفذين من المحافظة. علما أن عدد العوائل الساكنة يبلغ حوالي اكثر من 
مئ�ة عائلة  وتضم اكثر من 250 طفالً وهم تالميذ في المدارس القريبة ، والكثير 
من ش�بابهم مشاركون االن في الحشد الش�عبي وبعض العائالت ال يتواجد فيها 
غير النساء واالطفال، وقد تم تهديدهم بهدم البيوت بواسطة الشفالت ومن دون 

طرح اية بدائل من قبل الجهات المنفذة للقرار.عليه يتساءلون اين يكون مصيرهم 
في حالة تش�ريدهم من مس�اكنهم ال س�يما وانهم عائالت تض�م االطفال وكبار 
الس�ن والنس�اء. وهم يطرحون مش�كلتهم امام الس�لطات المختصة ويطالبون 
بتوفير قطعة ارض سكنية باي مكان من المدينة وتعويض االبنية المشيدة وفق 

تقديرات منصفة. وامهالهم فترة من الزمن لحين تكملة بناء تلك القطع. 

إىل بلدية النجف.. أين تأوي العائالت املرشدة؟!

مزارعو سفوان يطالبون 
بالتعويضات



        المس����تقبل العراقي/هيفاء احمد 

ان كن�ت ال تقي�م ذات�ك وتقدرها وت�درك قيمته�ا فكيف يمكن 
للش�ريك أن يق�درك؟ فف�ي العالقات م�ا من عام�ل يلعب دورا 
أساس�يا ف�ي تكوين عالقة صحي�ة وأصيلة مثل احت�رام الذات 
واإليمان بها، فإن كنت تعتقد بأنك لست جيدا بقدر كاف فكيف 
لك أن تصدق أنه يمكن لش�ريك محب ان يختارك؟ تدني وتراجع 
تقدير الذات من شأنه ان يكون عامال مخربا في تدمير عالقاتك 
الت�ي لها إمكانات واحتم�االت للتطور، وحتى تؤثر س�لبا على 
تس�ويتها بحيث تصب�ح عالقة تتوافق فيما تعتق�ده وتنظر به 
إلى ذاتك، وهذا األمر يتفاقم ان كنت تنظر لنفس�ك بانك أقل من 

المستوى.
 ولكن كيف يؤثر تدني تقدير الذات وينعكس سلبا على العالقات 
ف�ي الحياة خصوصا تلك التي تحمل جانبا كبير من المش�اركة 
والخصوصي�ة، وهي تش�مل الح�ب واالرتب�اط خصوصا بين 

البالغين ؟

تتوه�م وترس�م ص�ورة خيالية في ه�ذه الحالة يتخي�ل الفرد 
أنه يائس وس�يأتي الف�ارس على حصانه إلنق�اذه من الوضع 
والظ�روف الت�ي تحيط ب�ه وكل ش�يء س�يغدو أفضل.هذا ما 
اك�ده الدكتور خلي�ل ابراهيم “ علم نفس “ مضيفا : ويتش�كل 
هذا الحنين للفارس م�ن الوقوع في الحب مع خيال األب وهي 
تتعاظ�م مع م�ن فقد أباه، ف�ي العالقة التي يدخلها يش�عر أنه 
مضطر للتمس�ك بالصورة الخيالية الكاملة كنوع من الحماية، 
ويح�اول أن يجب�ر الش�ريك أن يختب�ر المش�اعر المفرطة من 
الرومانسية، والتي بالطبع على أرض الواقع ال تعمل وال تجدي 

نفعا. 
واحيان�ا يك�ون الش�ريك صلبا وحنون�ا ويتفق مع الش�روط، 
ويمن�ح تلك المحبة التي يحتاجها الطرف اآلخر، ولكن المطاف 
ينته�ي به لقل�ة تقديره لذاته بان يخرب العالقة باي ش�كل من 

األشكال. 
وي�رى الطبيب النفس�ي :ان االختب�ار، تبدأ باس�ئلة مثل “كيف 
يمك�ن أن تحبني ؟؟، وهوال يحبن�ي..؟” ويكمن تحت مثل هذه 

األسئلة الدليل على انعدام األمن، فانت ال تصدق فكرة ان تكون 
محبوبا، لذا تختبر الش�ريك ف�ي كل فرصة للتأكد من حبه الذي 
بالطبع” ال تث�ق به”. ومن المحتمل ان تق�وم بتخريب العالقة 
ألن�ك تعرف أن ش�ريكك س�يتركك في نهاية المط�اف إن بقيت 

تختبره وتشكك في مشاعره.
 والنهاية ستكون “ألم أخبرك، ال يمكن ألحد ان يحبني”. وتشعر 
بأسى وندم شديد بعد انتهاء العالقة ألنك فقدته بهذه الطريقة.

فيما يرى د.كامل الحس�ن” نفس�ية وعصبية “ : انه ، في حال 
عانيت من انفصال الوالدين، أو من عالقة مضطربة بينهما في 
الصغر، س�يكون الح�ال في عالقاتك بان تش�عر بانك غير قادر 
على الثقة بالش�ريك س�واء أدركت ذلك بوعيك أم ال. وقد تكون 
مترددا وحتى خائفا من ان تسمح لنفسك في الوقوع بالحب لذا 
تختر إما التخلي عن هذا الش�ريك قبل أن يتخلى عنك او ال تتيح 
لنفس�ك بان تعمق عالقتك معه، مفض�ال الوحدة على التعرض 
لمث�ل هذا النوع من األلم واألذى العميق.ويضيف الحس�ن :كما 
ان الس�عي النعدام األمن، كونك مدركا للظروف التي تولد تدني 

احت�رام الذات وتركها دون معالجتها فإنك تجد نفس�ك منجذبا 
لعالقات تش�عرك بعدم الق�درة على الش�عور باألمان.وحين ال 
يتواجد هذا الش�عور تقوم بإنش�ائه ألنك تس�عى لعالقة تشعر 
فيها بانعدام االمان ألنها هي العالقة الوحيدة لتي تشد انتباهك 
وتنج�ذب نحوه�ا.  ويرى اخصائي�ون في علم النف�س :تكون 
أشبه بمس�توطن فأنت على اس�تعداد لربط نفسك مع شخص 
يع�رب عن اهتمام�ه بك، بغض النظر عن س�لوكياته التي قد ال 
تعجبك وكل هذا ألنك تشعر بانك محظوظ جدا بان لديك شخصا 
أب�دى اهتمامه بك حتى لو لم تكن س�عيدا. كما ان فقدان الثقة 
بالشريك حتى لو كان مخلصا ألنك تفترض الخيانة من الشريك 
حتى لو كان صادقا ومخلصا وتس�تمر هذه الدوامة حتى تغدو 
غي�ر قادرا عل�ى الثقة بالش�ريك وتفتعل دوم�ا اي ظرف حتى 
تش�كك بنزاهته وتصر على انه يكذب طوال الوقت لدرجة تفقد 
فيه�ا القدرة على االعتقاد بان�ه ما من أحد يكذب او يخون وما 
من ش�خص يمك�ن الوثوق به.ه�ذه الط�رق والتصرفات تثري 
المعرف�ة وتلفت االنتب�اه لما يمكن أن يكون خل�ال في إمكانية 

تواصلك مع الش�ريك، او في طريق�ة اختيار العالقات التي تريد 
منها أن تكون جدية ف�ي حياتك، وهي تعزز قيمة وأهمية رفع 

مستوى احترامك وتقديرك لذاتك.
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تقدير الذات عامل مهم لنجاح العالقات

         المس���تقبل العراقي/ قصي هاش���م

 ال يتخيل  الش�اب خالد عادل نفسه يبوح لوالده بما يشعر 
ب�ه، أو حتى التحدث معه من دون خوف ورهبة حضوره، 

مؤكدا أن هذه هي طبيعة عالقته بوالده.
ويق�ول “ف�ي جمي�ع اجتماعاتنا م�ع أمي نأخ�ذ راحتنا، 
ونعطي رأينا بكل شيء، وتكون ضحكاتنا هي المسيطرة 
عل�ى األجواء، إل�ى أن يدخل والدي المن�زل، فيعم الهدوء، 
والجمي�ع يلتزم غرفته وال نحب�ذ االجتماع معه خوفا من 

غضبه في حال خرج منا أي تعليق قد ال يعجبه”.
في حين يس�تذكر ا عل�ي عبد الهادي “21” س�نه ،غضب 
وال�ده الكبي�ر الذي يظه�ر عند س�ماع الضجي�ج، مؤكدا 
“والدتي كانت تنشغل قبل عودة والدي من العمل بمحاولة 

أن أنام أنا وإخوتي الثالث حتى ال نصطدم معه”.
وبالرغ�م من الحب الكبي�ر الذي يكنه عل�ي لوالده، إال أنه 
يوض�ح أن هنالك حاجزا كبي�را بينه وبين أبي�ه، ال يمكن 
تجاوزه، لذلك ال يس�تطيع أن يعرفه عل�ى أصدقائه، وهو 
عل�ى العك�س م�ن زمالئ�ه الذي�ن تربطهم عالق�ة طيبة 

بذويهم.
ويقول “في كثير من األحيان أش�عر باإلحباط ألن والدي 
غي�ر قريب مني، وال أش�عر بحبه الحقيقي، فهو ش�خص 
يعمل بجد ألجل تحقيق أحالمنا، وهذا األمر يدل على محبة 
عظيمة، لكنه�ا ال تترجم بطريقة صحيحة، فنحن بحاجة 

للتقرب منه والتحدث معه بعيدا عن الخوف والجفاء”.
م�ن جهته يؤكد أبو مؤيد قائال “كثيرا ما أش�تاق ألبنائي، 

وأش�عر أن�ي بحاج�ة ألن أعانقه�م، وأكون قريب�ا منهم، 
لك�ن والدي كان ال يعاملني به�ذه الطريقة، فكانت هيبته 
تسبقه قبل دخوله المنزل، ولم أستطع رغم محاوالتي أن 
أكون ش�خصا قريبا من أوالدي إال أنني فش�لت”. ويردف 
“انش�غالي لفترات طويلة خارج المنزل، لم يجعلني أكسر 
هذا الحاج�ز، وعند عودتي إن وجدت م�ن أبنائي من يبث 
ش�كواه تكون ردة فعلي التأني�ب والتوبيخ وأجد أنهم هم 
األق�در على ح�ل مش�اكلهم”.وتختلف مصارح�ة األبناء 
آلبائهم، وفق التربوي عبد المجيد محمد، بحس�ب الفئات 
االجتماعي�ة والبيئ�ة الت�ي يعيش�ون فيها، فف�ي القرى 
والمناط�ق الش�عبية إذا فك�ر األبن�اء بالمصارحة تكون 
األم ه�ي الخي�ار األول، في حي�ن أن أقرانه�م في مناطق 
عمان الغربية يخفون مش�اكلهم وم�ا يواجههم حتى عن 
األم، أو أن الحدي�ث يك�ون مفتوحا بي�ن الطرفين وتكون 
عالق�ات الصداقة بي�ن أفراد العائل�ة كلها.في حين يذهب 
االستش�اري األس�ري أحمد عبدالله إلى أن تفضيل األبناء 
مصارح�ة األم بدال م�ن األب في حال واجهوا مش�كلة ال 
تش�كل ظاهرة كبيرة ف�ي هذه األيام.واللج�وء يكون إلى 
األم، وفق عبدالله، ألنها ه�ي األقرب لألبناء، فهي تقضي 
س�اعات طويلة معهم، ولطبيعتها العاطفية، في حين أن 

األب ينشغل في العمل ساعات طويلة في هذا العصر.
وال يج�د عبدالل�ه ضي�را في أن يص�ارح األبن�اء أمهاتهم 
ش�ريطة أن تنق�ل األم الص�ورة كاملة إل�ى األب من دون 
أن تخف�ي عنه ش�يئا، ألن الوالدين مس�ؤالن عن األس�رة 
بش�فافية عالية.وبحس�ب المنظومة التربوية الس�ائدة، 

كما يقول عبد المجيد محمد، فإن األب ينظر إليه كسلطة، 
موضحا “وهذا ما نعمق�ه نحن في قلوب األبناء من دون 
أن نعرف بعد إش�راك األب في المش�اكل بحجة أنه متعب 

ومرهق مما يولد عالقة جافة فيما بينه وبين أبنائه”.
في حي�ن يلفت اختصاص�ي علم النفس د. س�عد محمود 
ه�ادي  إل�ى أن األبن�اء عندم�ا يب�دأون ف�ي الحدي�ث عن 
مش�اكلهم، فإن ذلك مؤش�ر على بلوغهم، ويجدون عادة 
ف�ي األم األذن الصاغي�ة والقلب الحن�ون ومكانا لكتمان 
أسرارهم.ومن المتعارف عند األبناء بشكل عام، بأن األب 
دائم العصبية، فيخش�ون من حدته وتأنيبه في حال نقلوا 

له مشكلة تواجههم.
وال ينك�ر التربوي محمد الطبيعة البش�رية ويقر بحقيقة 
أن كل جنس ميال لجنسه، فيجد أن البنت تميل إلى والدتها 
بخاص�ة ف�ي مرحلة البل�وغ وم�ا يرافقها م�ن التغيرات 
الجس�دية والنفس�ية، وكذلك اإلبن يلجأ إلى والده، ألن كل 

واحد منهما سيتلمس احتياجات اآلخر بعمق.
ويس�تثني اآلباء المثقفين الذين تجد بناتهم عندهم المالذ 
اآلم�ن والخب�رة الطويلة والمعرف�ة والدراية ب�كل ما قد 
يواجهنه من مشاكل، فيجدن النصح والتوجيه منه بشكل 

مجٍد أكثر من األم، وهم قلة على حد تعبيرها.
ويؤكد أنه وفي العصر الحالي والنش�غال الوالد في تأمين 
المس�لتزمات للبيت، “فهو ال يريد أن يتحمل المس�ؤولية، 
فيترك التربية والتدريس لألم بشكل كامل وهذا خطأ ألنه 

في النهاية سيحصد النتيجة”.
للح�وار  قن�وات  األب  يفت�ح  أن  ض�رورة  إل�ى  ويش�ير 

والنقاش الفكري والثقافي مع أبنائه وكس�بهم من خالل 
االجتماعات األس�رية اليومية، ألن ذلك يس�هل على االبن 

المصارحة في حال واجه مشكلة عملية.
ويذهب د.سعد محمودهادي  إلى أهمية بناء عالقة حميمة 
مع األبناء تس�هل عملية االتص�ال والتواصل معهم، وهي 
الخطوة األولى في مد جس�ور التفاهم بين أفراد األس�رة 
ككل.ويف�رض ع�دم التواص�ل فيما بي�ن اآلب�اء واألبناء، 
بحسب هادي، حالة من الفش�ل في حياة الفتاة والشاب، 
ألنهم عندما س�يخرجون للحياة ستكون تجاربهم ناقصة 
وخبرتهم غير متوزانة وال مكتملة. ويدعو اآلباء إلى فتح 
باب من الح�وار مع أبنائهم كبيرا وصغي�را، وأن يوجهوا 

النصائح بطريقة س�ليمة، ويطالبه�م بزيادة ثقافتهم في 
األمور التربوية. ويدعو أرباب األس�ر إل�ى تنظيم رحالت 
في الهواء الطلق من ش�أنها أن تسهم في فتح باب للحوار 
الش�فاف م�ع األبناء.ويطالب األم بنق�ل كل ما يجري مع 
أبنائها إلى األب بشكل يومي ألن ذلك يسهم في مد جسور 
العالقة فيما بينه وبين أبنائه، كما ويطالب األب بالجلوس 
مع األبناء والسماع لهم، وبخاصة إذا بادره أحدهم وطلب 
منه االستماع إلى مش�كلة يواجهها، ويحذره من التأجيل 
ألن ذلك سيؤثر على نفس�ية االبن ويجعله يلجأ إلى أناس 
خ�ارج البيت غي�ر معروف�ة مبادئه�م وعقائدهم وطرق 

تفكيرهم.

أبناء يصارحون أمهاهتم 
ًخوفا من سلطة األب

اعالن
كاظم   خضير  محمد  املدعي  قدم 
من  لقبه  تبديل  فيه  يروم  طلبا 
لديه  فمن  الفليحي   الى  السويدي 
هذه  مراجعة  الدعوى  على  اعتراض 
املديرية خالل مدة اقصاها عشرة ايام 
وفق  بالدعوى  ينظر  سوف  وبعكسه 
االحوال  قانون  من   21 املادة  احكام 

املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل .
اللواء
حتسني عبد الرزاق فليح
مدير اجلنسية العام / وكالة

اعالن
راشد عواد  طلبا  املدعي عباس  قدم 
العجيلي  من  لقبه  تبديل  فيه  يروم 
الى الفليحي  فمن لديه اعتراض على 
خالل  املديرية  هذه  مراجعة  الدعوى 
وبعكسه  ايام  عشرة  اقصاها  مدة 
سوف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة 
21 من قانون االحوال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل .
اللواء
حتسني عبد الرزاق فليح
مدير اجلنسية العام / وكالة

اعالن
بردان   علي  عبد  عباس  املدعي  قدم 
من  لقبه  تبديل  فيه  يروم  طلبا 
لديه  فمن  الفليحي   الى  اجلحيشي 
هذه  مراجعة  الدعوى  على  اعتراض 
املديرية خالل مدة اقصاها عشرة ايام 
وفق  بالدعوى  ينظر  سوف  وبعكسه 
االحوال  قانون  من   21 املادة  احكام 

املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل .
اللواء
حتسني عبد الرزاق فليح
مدير اجلنسية العام / وكالة

اعالن
بردان   علي  عبد  حسني  املدعي  قدم 
من  لقبه  تبديل  فيه  يروم  طلبا 
لديه  فمن  الفليحي   الى  اجلحيشي 
هذه  مراجعة  الدعوى  على  اعتراض 
املديرية خالل مدة اقصاها عشرة ايام 
وفق  بالدعوى  ينظر  سوف  وبعكسه 
االحوال  قانون  من   21 املادة  احكام 

املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل .
اللواء
حتسني عبد الرزاق فليح
مدير اجلنسية العام / وكالة

اعالن
اهلل   عبد  كمر  محمد  املدعي  قدم 
من  لقبه  تبديل  فيه  يروم  طلبا 
لديه  فمن  املسعودي  الى  العجيلي  
هذه  مراجعة  الدعوى  على  اعتراض 
املديرية خالل مدة اقصاها عشرة ايام 
وفق  بالدعوى  ينظر  سوف  وبعكسه 
االحوال  قانون  من   21 املادة  احكام 

املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل .
اللواء
حتسني عبد الرزاق فليح
مدير اجلنسية العام / وكالة

اعالن
ايدام  طلبا  قدم املدعي حسني علي 
العجيلي   من  لقبه  تبديل  فيه  يروم 
الى املسعودي فمن لديه اعتراض على 
خالل  املديرية  هذه  مراجعة  الدعوى 
وبعكسه  ايام  عشرة  اقصاها  مدة 
سوف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة 
21 من قانون االحوال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل .
اللواء
حتسني عبد الرزاق فليح
مدير اجلنسية العام / وكالة

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكرخ 
رقم االضبارة 1150/2014 

الى المنفذ عليه / محمد عباس سعد / المدير 
 / للمقاوالت  الوصول  دقة  لشركة  المفوض 

اضافة لوضيفته 
كتاب  خالله  من  المديرية  لهذه  تحقق  لقد 
المحدودة  قسم   / الشركات  تسجيل  دائرة 
واالشخاص المرقم )5282( في 24/2/2015 
انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم 
عليه  التبليغ  اجراء  يمكن  مختار  او  مؤقت  او 
واستنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر 
التنفيذ  مديرية  في  بالحضور  اعالنا  تبليغك 
اليوم  تبدا من  الكرخ خالل خمسة عشر يوما 
التنفيذية  المعامالت  لمباشرة  للنشر  التالي 
ستباشر  حضورك  عدم  حالة  وفي  بحضورك 
فوق  الجبري  التنفيذ  باجراءات  المديرية  هذه 

القانون :
المنفذ العدل 
دينا هادي احمد 

اوصاف المحرر :
حسين  ستون  )عالء  الدائنة  وكيلة  نفذت 
المشايخي ( قرار محكمة بداءة الكرخ المرقم 
الزامك   ( والمتضمنة  )3663/ب/2014( 
االف  عشرة   )10.000( قدره  مبلغ  بتأدية 
دوالر امريكي عند رسوم ومصاريف تأسيس 
والمقاوالت  للتجارة  الوصول  دقة   ( شركة 
العامة المحدودة المسؤولية ( وتحميلك كافة 
وكيلة  محاماة  اتعاب  والمصاريف  الرسوم 
مبلغ  عباس  خضر  ضحى  المحامية  المدعي 
وصدر  دينار  الف  خمسمائة   )500,00( قدره 

الحكم غيابيا .

اعالن
قدم املدعي حسني مطر غزاي  طلبا 
يروم فيه تبديل لقبه من الزبيدي  الى 
على  اعتراض  لديه  فمن  الفليحي  
خالل  املديرية  هذه  مراجعة  الدعوى 
وبعكسه  ايام  عشرة  اقصاها  مدة 
سوف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة 
21 من قانون االحوال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل .
اللواء
حتسني عبد الرزاق فليح
مدير اجلنسية العام / وكالة

اعالن
قدم املدعي محمد علي راشد  طلبا 
العجيلي   من  لقبه  تبديل  فيه  يروم 
الى الفليحي  فمن لديه اعتراض على 
خالل  املديرية  هذه  مراجعة  الدعوى 
وبعكسه  ايام  عشرة  اقصاها  مدة 
سوف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة 
21 من قانون االحوال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل .
اللواء
حتسني عبد الرزاق فليح
مدير اجلنسية العام / وكالة

اعالن
قدم املدعي عمر عادل مسرهد  طلبا 
عمر  من  اسمه   تبديل  فيه  يروم 
على  اعتراض  لديه  فمن  مهند  الى 
خالل  املديرية  هذه  مراجعة  الدعوى 
وبعكسه  ايام  عشرة  اقصاها  مدة 
سوف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة 
21 من قانون االحوال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل .
اللواء
حتسني عبد الرزاق فليح
مدير اجلنسية العام / وكالة

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في الصويرة

العدد: 165 / ش / 2015 
اعالن

الى/ املدعى عليه/ محمد غازي ستار
املرقمة  الدعوى  علي  حسني  مروة  املدعية  اقامت 
فيها ضم حضانة  تطلب  احملكمة  هذه  امام  اعاله 
محل  مجهولية  ولثبوت  واحلوراء  كاظم  االطفال 

اقامتك حسب شرح القائم بالتبليغ.
محليتني  صحيفتني  في  بالنشر  تبلغك  تقرر  لذا 
املرافعة  جلسة  في  احملكمة  هذه  امام  باحلضور 
املوافق 29 / 3 / 2015 الساعة التاسعة صباحا وفي 
حالة عدم حضورك جتري املرافعة بحقك غيابيا وفق 

القانون.
القاضي

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف البصرة االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في البصرة

املأذون  الشاوي(  السيد )مؤيد شمخي جبر  القاضي  برئاسة   2014 /  12 / بتاريخ 16  البصرة  تشكلت محكمة االحوال الشخصية في 
بالقضاء بأسم الشعب واصدرت قرارها االتي:

املدعية/ سارة ماجد حامد/ وكيلها احملامي علي محسن الزبيدي
املدعى عليه/ سليم طريفي خلف

القرار لدعوى املدعية وللمرافعة الغيابية العلنية والطالع احملكمة على اعالم احلكم املرقم 516 / ش / 2010 في 31 / 3 / 2010 الصادر من 
هذه احملكمة املتضمن تصديق طالق املتداعيان ولهوية االحوال املدنية الصادرة من دائرة االحوال املدنية في مدينة الصدر سجل 4085 م 
ص193 العائد للقاصر) عبد اهلل( وللبينة الشخصية املستمعة ضبطا واملؤيدة لدعوى املدعية ولتصريح املدعية من انها تروم احلصول 
على تأييد احلضانة لغرض السفر بالقاصر لغرض معاجلته وبعد احالة القاصر )عبد اهلل( الى اللجنة ولكتاب دائرة صحة البصرة/ قسم 
االمر الفنية شعبة اللجان الطبية العدد 2727 في 1 / 12 / 2014 املتضمن ان ذوي املريض يرومون معاجلته على نفقتهم اخلاصة وبذلك 
فان امكانية معاجلة القاصر ميكن ان تكون في داخل العراق وحيث ان االم احق بحضانة الصغير قبل الفرقة وبعدها مالم يتضرر احملضون 
من ذلك وان لالب النظر في شؤون احملضون ورعايته واالهتمام به وان من ضمن ذلك االهتمام ان يكون القاصر ضمن دائرة رعاية املدعى عليه 
والده وان يكون سفره بعلمه وموافقته عليه قرر احلكم بصحة وتأييد حضانة املدعية) سارة ماجد حامد( البنها القاصر )عبد اهلل( ولها 
احلق في مراجعة الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بشأنه على ان ال تسافر باحملضون خارج العراق اال مبوافقة املدعى عليه ويتحمل املدعى 
القرار استنادا  دينار وصدر  الزبيدي مبلغ قدره عشرة االف  املدعية احملامي علي محسن  واتعاب محاماة وكيل  واملصاريف  الرسوم  عليه 
الحكام املواد 57 / 1 / احوال شخصية و 22 و 76 اثبات و 154 و 156 و 161 و 166 و 177 و 178 و 203 و 300 مرافعات مدلية و 63 محاماة 

حكما غيابيا قابال لالعتراض والتمييز وفهم علنا في 16 / 12 / 2014 .
القاضي

التسجيل العقاري في الزبير
اعالن

قرار تثبيت العائدية عقار مجدد
بناء على صدور تثبيت العائدية )متام العقار(

بالتسجيل  لي  امللكية  تثبيت  القاضي  الرشيدية  محلة   948 تسلسل/ 
بأسم )جمال سلمان منديل، ابراهيم شافي هالل(

مبوجب قرار تثبيت العائدية املؤرخ في 15 / 3 / 2015 الصادر من جلنة تثبيت 
امللكية ومستندا الى احكام املادة )49( من قانون/ 43 لسنة 1981 تعلن 
املذكور  القرار  اعتراض على  لديه  يوما( وعلى من  )ثالثون  القرار مدة  هذا 
الطعن فيه لدى رئاسة محكمة استئناف اعتبارا من اليوم التالي لنشر 
االستئناف  رئاسة  من  اشعار  ورود  وعدم  املدة  انتهاء  وعند  االعالن  هذا 
الدائرة  املذكورة ستبادر هذه  املدة  القرار لديها خالل  الطعن على  بوقوع 

بالتسجيل وفقا لقرار تثبيت العائدية.
القاضي
عالء حسني صيهود

العدد: 5683 / ش / 2014
التاريخ/ 2014/12/16
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العدد )930(  االحد 22  آذار  2015   

اعالن
قدم املدعي جاس�م مطر داود  طلبا 
يروم فيه تبديل لقبه من العجييل اىل 
املس�عودي فمن لدي�ه اعرتاض عىل 
الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل 
م�دة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف ينظر بالدعوى وفق احكام 
امل�ادة 21 من قانون االحوال املدنية 

رقم 65 لسنة 1972 املعدل .
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام / وكالة

رقم االخطار
2014/312

اعالن
م�ن / محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل املنطق�ة الخامس�ة 

بالبرصة
اىل / املته�م الغائ�ب  )ش .م  ع�يل جواد زغري(  املنس�وب اىل    
قي�ادة  ح�رس ح�دود م4    ملا كن�ت متهما وفق امل�ادة  5 / 
ق.ع.د رق�م 14  لس�نة 2008   لغياب�ك ع�ن مق�ر عملك من 

تاري�خ  2008/6/1 ولح�د االن  
  وبما ان مح�ل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعالن 
ع�ىل ان تح�ر امام محكمة ق�وى االمن الداخ�يل للمنطقة 
الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالث�ون يوما من تاريخ تعليق 
ه�ذا االع�الن يف محل اقامت�ك وتجيب ع�ن التهم�ة املوجهة 
ض�دك وعند ع�دم حضورك س�وف تجري محاكمت�ك غيابيا 
وتحجز اموال�ك املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني 
العمومي�ني الق�اء القبض علي�ك اينما وجدت وتس�ليمك اىل 
اقرب س�لطة حكومية وإلزام االهليني الذي�ن يعلمون بمحل 
اختفائ�ك باخبار الجهات املختصة اس�تنادا للمادة 69 /اوال 
وثاني�ا وثالثا ورابعا م�ن قانون اصول املحاكم�ات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم االخطار
82

اعالن
م�ن / محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل املنطق�ة الخامس�ة 

بالبرصة
اىل / املته�م اله�ارب  )الرشطي عباس عبد املحس�ن كحيط(  
املنس�وب اىل    قي�ادة  حرس ح�دود املنطقة الرابعة    ملا كنت 
متهم�ا وفق املادة  5 / ق.ع.د رقم 14  لس�نة 2008   لغيابك 

عن مقر عملك من تاريخ  2014/8/11 ولحد االن  
  وبما ان مح�ل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعالن 
ع�ىل ان تح�ر امام محكمة ق�وى االمن الداخ�يل للمنطقة 
الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالث�ون يوما من تاريخ تعليق 
ه�ذا االع�الن يف محل اقامت�ك وتجيب ع�ن التهم�ة املوجهة 
ض�دك وعند ع�دم حضورك س�وف تجري محاكمت�ك غيابيا 
وتحجز اموال�ك املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني 
العمومي�ني الق�اء القبض علي�ك اينما وجدت وتس�ليمك اىل 
اقرب س�لطة حكومية وإلزام االهليني الذي�ن يعلمون بمحل 
اختفائ�ك باخبار الجهات املختصة اس�تنادا للمادة 69 /اوال 
وثاني�ا وثالثا ورابعا م�ن قانون اصول املحاكم�ات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم االخطار
24

اعالن
م�ن / محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل املنطق�ة الخامس�ة 

بالبرصة
اىل / املتهم الهارب  )الرشطي ماهر مالح حس�ني(  املنسوب 
اىل    قيادة  حرس حدود املنطقة الرابعة    ملا كنت متهما وفق 
املادة  5 / ق.ع.د رقم 14  لسنة 2008   لغيابك عن مقر عملك 

من تاريخ  2014/6/8 ولحد االن  
  وبما ان مح�ل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعالن 
ع�ىل ان تح�ر امام محكمة ق�وى االمن الداخ�يل للمنطقة 
الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالث�ون يوما من تاريخ تعليق 
ه�ذا االع�الن يف محل اقامت�ك وتجيب ع�ن التهم�ة املوجهة 
ض�دك وعند ع�دم حضورك س�وف تجري محاكمت�ك غيابيا 
وتحجز اموال�ك املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني 
العمومي�ني الق�اء القبض علي�ك اينما وجدت وتس�ليمك اىل 
اقرب س�لطة حكومية وإلزام االهليني الذي�ن يعلمون بمحل 
اختفائ�ك باخبار الجهات املختصة اس�تنادا للمادة 69 /اوال 
وثاني�ا وثالثا ورابعا م�ن قانون اصول املحاكم�ات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد:480/ب/2015
التاريخ:2015/3/19

اعالن 
اىل املدعى عليه / ناظم حسني محسن  

اقام املدعي  )مازن جواد اس�ماعيل(    الدعوى البدائية 
املرقم�ة 480/ب/2015    ض�دك  يطل�ب فيه�ا الحكم 
بالزام�ك بدفع املبلغ اثنا عرش ال�ف دوالر امريكي وذلك 
ع�ن قرض�ة حس�نة    وملجهولية محل اقامتك  حس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ و تايي�د املجلس البل�دي ملنطقة 
الس�اعي يف البرصة قررت   ه�ذه املحكمة تبليغك اعالنا    
بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور يف موعد املرافعة 
املصادف ي�وم 2015/3/29 ويف حالة عدم حضورك او 
ارس�ال من ين�وب عنك قانونا فس�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا. 
القايض محمد قاسم عبود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد:362/ب/2015
التاريخ:2015/3/18

اعالن 
اىل املدعى عليه / عيل يونس عودة  

اق�ام املدع�ي  )ح�ازم عبيد خل�ف(    الدع�وى البدائية 
املرقم�ة 362/ب/2015 ض�دك يطل�ب فيه�ا الحك�م 
بالزام�ك بدفع املبل�غ البالغ عرشون ملي�ون وثالثمائة 
وعرشة دينار وذلك لتخلفك عن تس�ديد االقساط املتفق 
عليها للم�رصف الرافدين ف�رع االس�تقالل وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ  وتاييد 
املجل�س البلدي ملنطقة الحكيمية ق�ررت هذه املحكمة 
تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني   محليت�ني يوميتني للحضور 
يف موع�د املرافعة املصادف ي�وم 2015/3/29 ويف حالة 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا فس�وف 

تجري املرافعة بحقكما غيابيا وعلنا.
القايض محمد قاسم عبود

اعالن
ق�دم املدعي ياس�ني خض�ري كاظم  
طلب�ا ي�روم في�ه تبدي�ل لقب�ه من 
الس�ويدي اىل الفليح�ي  فم�ن لديه 
اعرتاض عىل الدعوى مراجعة هذه 
املديرية خالل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه سوف ينظر بالدعوى 
وف�ق احكام امل�ادة 21 م�ن قانون 
االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 

املعدل .
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام / وكالة

رقم االخطار
2015/71

اعالن
م�ن / محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل املنطق�ة الخامس�ة 

بالبرصة
اىل / املتهم الهارب  )الرشطي حيدر عباس محمد(  املنس�وب 
اىل    قيادة  حرس حدود املنطقة الرابعة    ملا كنت متهما وفق 
املادة  5 / ق.ع.د رقم 14  لسنة 2008   لغيابك عن مقر عملك 

من تاريخ  2012/11/27 ولحد االن  
  وبما ان مح�ل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعالن 
ع�ىل ان تح�ر امام محكمة ق�وى االمن الداخ�يل للمنطقة 
الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالث�ون يوما من تاريخ تعليق 
ه�ذا االع�الن يف محل اقامت�ك وتجيب ع�ن التهم�ة املوجهة 
ض�دك وعند ع�دم حضورك س�وف تجري محاكمت�ك غيابيا 
وتحجز اموال�ك املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني 
العمومي�ني الق�اء القبض علي�ك اينما وجدت وتس�ليمك اىل 
اقرب س�لطة حكومية وإلزام االهليني الذي�ن يعلمون بمحل 
اختفائ�ك باخبار الجهات املختصة اس�تنادا للمادة 69 /اوال 
وثاني�ا وثالثا ورابعا م�ن قانون اصول املحاكم�ات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم االخطار
143

اعالن
م�ن / محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل املنطق�ة الخامس�ة 

بالبرصة
اىل / املتهم الهارب  )الرشطي هش�ام كريم جابر(  املنس�وب 
اىل    قيادة  حرس حدود املنطقة الرابعة    ملا كنت متهما وفق 
املادة  5 / ق.ع.د رقم 14  لسنة 2008   لغيابك عن مقر عملك 

من تاريخ  2014/7/27 ولحد االن  
  وبما ان مح�ل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعالن 
ع�ىل ان تح�ر امام محكمة ق�وى االمن الداخ�يل للمنطقة 
الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالث�ون يوما من تاريخ تعليق 
ه�ذا االع�الن يف محل اقامت�ك وتجيب ع�ن التهم�ة املوجهة 
ض�دك وعند ع�دم حضورك س�وف تجري محاكمت�ك غيابيا 
وتحجز اموال�ك املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني 
العمومي�ني الق�اء القبض علي�ك اينما وجدت وتس�ليمك اىل 
اقرب س�لطة حكومية وإلزام االهليني الذي�ن يعلمون بمحل 
اختفائ�ك باخبار الجهات املختصة اس�تنادا للمادة 69 /اوال 
وثاني�ا وثالثا ورابعا م�ن قانون اصول املحاكم�ات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم االخطار
78

اعالن
م�ن / محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل املنطق�ة الخامس�ة 

بالبرصة
اىل / املتهم الهارب  )الرشطي ساجد رشهان جابر(  املنسوب 
اىل    قيادة  حرس حدود املنطقة الرابعة    ملا كنت متهما وفق 
املادة  5 / ق.ع.د رقم 14  لسنة 2008   لغيابك عن مقر عملك 

من تاريخ  2014/7/27 ولحد االن  
  وبما ان مح�ل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعالن 
ع�ىل ان تح�ر امام محكمة ق�وى االمن الداخ�يل للمنطقة 
الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالث�ون يوما من تاريخ تعليق 
ه�ذا االع�الن يف محل اقامت�ك وتجيب ع�ن التهم�ة املوجهة 
ض�دك وعند ع�دم حضورك س�وف تجري محاكمت�ك غيابيا 
وتحجز اموال�ك املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني 
العمومي�ني الق�اء القبض علي�ك اينما وجدت وتس�ليمك اىل 
اقرب س�لطة حكومية وإلزام االهليني الذي�ن يعلمون بمحل 
اختفائ�ك باخبار الجهات املختصة اس�تنادا للمادة 69 /اوال 
وثاني�ا وثالثا ورابعا م�ن قانون اصول املحاكم�ات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة  البداءة املختصة بنظر
الدعاوى التجارية يف البرصة 

العدد:1/تظلم/2015
التاريخ:2015/3/19

اعالن 
اىل املتظلم منه االول   / مدير  رشكة اي هاك الهولندية  

للمقاوالت  جنوا  لرشكة  املفوض  املدير  املتظلم  اقام 
1/تظلم/  املرقم  التظلم  لوظيفته  اضافة  االنشائية 
املؤرخ  قرارها  عن  املحكمة  رجوع  فيها  يطلب   2015
الحجزية  الكفالة  اعادة  رفض  املتضمن   2015/2/15
الصدارة من كاتب عدل  املرقمة 3538 يف 2014/3/10 

املعقل 
املحكمة  هذه  قررت  رشكتكم  ادارة   مقر  وملجهولية   
للحضور  يوميتني  محليتني  بصحيفتني  اعالنا  بتبليغك 
اىل هذه املحكمة يوم 2015/3/30 او ارسال من ينوب 
عنك قانونا وبعكسه سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون. 
القايض هاني عبد الكريم منصور

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد:361/ب/2015
التاريخ:2015/3/18

اعالن 
اىل املدعى عليه / كاظم عبد عيل محسن  

اق�ام املدعي  )حازم عبيد خل�ف(    الدعوى البدائية 
املرقمة 361/ب/2015 ضدك والذي يطلب فيها  مبلغ 
مقداره )19841500( تسعة عرش مليون وثمنمائة 
وواحد واربعون الف وخمسمائة دينار وذلك لتخلفك 
عن تس�ديد االقس�اط املتفق عليها ملرصف الرافدين 
فرع االستقالل لتعذر تبليغك ملجهولية محل اقامتك 
تق�رر تبليغك اعالنا  بصحيفت�ني   محليتني يوميتني 
بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة صباح ي�وم املرافعة 
املوافق 2015/3/29 وعند عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول.
القايض جعفر كاظم

اعالن
ق�دم املدعي عيل كمر عبد الله  طلبا 
يروم فيه تبديل لقبه من العجييل اىل 
املس�عودي  فمن لديه اعرتاض عىل 
الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل 
م�دة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف ينظر بالدعوى وفق احكام 
امل�ادة 21 من قانون االحوال املدنية 

رقم 65 لسنة 1972 املعدل .
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام / وكالة

رقم االخطار
2015/76

اعالن
م�ن / محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل املنطق�ة الخامس�ة 

بالبرصة
اىل / املته�م الهارب  )الرشطي كرار تركي عمران(  املنس�وب 
اىل    قيادة  حرس حدود املنطقة الرابعة    ملا كنت متهما وفق 
املادة  5 / ق.ع.د رقم 14  لسنة 2008   لغيابك عن مقر عملك 

من تاريخ  2014/7/27 ولحد االن  
  وبما ان مح�ل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعالن 
ع�ىل ان تح�ر امام محكمة ق�وى االمن الداخ�يل للمنطقة 
الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالث�ون يوما من تاريخ تعليق 
ه�ذا االع�الن يف محل اقامت�ك وتجيب ع�ن التهم�ة املوجهة 
ض�دك وعند ع�دم حضورك س�وف تجري محاكمت�ك غيابيا 
وتحجز اموال�ك املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني 
العمومي�ني الق�اء القبض علي�ك اينما وجدت وتس�ليمك اىل 
اقرب س�لطة حكومية وإلزام االهليني الذي�ن يعلمون بمحل 
اختفائ�ك باخبار الجهات املختصة اس�تنادا للمادة 69 /اوال 
وثاني�ا وثالثا ورابعا م�ن قانون اصول املحاكم�ات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم االخطار
149

اعالن
م�ن / محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل املنطق�ة الخامس�ة 

بالبرصة
اىل / املته�م اله�ارب  )الرشطي ماجد بنون عبيد(  املنس�وب 
اىل    قيادة  حرس حدود املنطقة الرابعة    ملا كنت متهما وفق 
املادة  5 / ق.ع.د رقم 14  لسنة 2008   لغيابك عن مقر عملك 

من تاريخ  2014/6/3 ولحد االن  
  وبما ان مح�ل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعالن 
ع�ىل ان تح�ر امام محكمة ق�وى االمن الداخ�يل للمنطقة 
الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالث�ون يوما من تاريخ تعليق 
ه�ذا االع�الن يف محل اقامت�ك وتجيب ع�ن التهم�ة املوجهة 
ض�دك وعند ع�دم حضورك س�وف تجري محاكمت�ك غيابيا 
وتحجز اموال�ك املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني 
العمومي�ني الق�اء القبض علي�ك اينما وجدت وتس�ليمك اىل 
اقرب س�لطة حكومية وإلزام االهليني الذي�ن يعلمون بمحل 
اختفائ�ك باخبار الجهات املختصة اس�تنادا للمادة 69 /اوال 
وثاني�ا وثالثا ورابعا م�ن قانون اصول املحاكم�ات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم االخطار
74

اعالن
م�ن / محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل املنطق�ة الخامس�ة 

بالبرصة
اىل / املته�م اله�ارب  )الرشطي منري حميد جواد(  املنس�وب 
اىل    قيادة  حرس حدود املنطقة الرابعة    ملا كنت متهما وفق 
املادة  5 / ق.ع.د رقم 14  لسنة 2008   لغيابك عن مقر عملك 

من تاريخ  2014/7/20 ولحد االن  
  وبما ان مح�ل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعالن 
ع�ىل ان تح�ر امام محكمة ق�وى االمن الداخ�يل للمنطقة 
الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالث�ون يوما من تاريخ تعليق 
ه�ذا االع�الن يف محل اقامت�ك وتجيب ع�ن التهم�ة املوجهة 
ض�دك وعند ع�دم حضورك س�وف تجري محاكمت�ك غيابيا 
وتحجز اموال�ك املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني 
العمومي�ني الق�اء القبض علي�ك اينما وجدت وتس�ليمك اىل 
اقرب س�لطة حكومية وإلزام االهليني الذي�ن يعلمون بمحل 
اختفائ�ك باخبار الجهات املختصة اس�تنادا للمادة 69 /اوال 
وثاني�ا وثالثا ورابعا م�ن قانون اصول املحاكم�ات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال االشخصية يف املعقل
العدد:814/ش/2014
التاريخ:2015/3/12

اعالن 
محمد/  صابر  جاسم   / عليه  املدعى  اىل 
املدعية) ذكرى محمد حيدر( الدعوى الرشعية 
املحكمة  هذه  لدى  814/ش/2014  املرقمة 
يوم  عني  وقد  للهجر(  تفريق  )دعوى  تطالبك 
2015/3/23 موعدا للمرافعة وملجهولية محل 
وتاييد  بالتبليغ   القائم  رشح  حسب  اقامتك 
املجلس البلدي انتقالك اىل جهة مجهولة قررت 
املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني  
ويف حال عدم حضورك اىل املرافعة فانه سوف 

يتم اجراء املرافعة غيابيا بحقك.
القايض

محكمة بداءة الزبري
لجنة تثبيت امللكية

اعالن قرار تثبيت العائدية عقار مجدد
تمام العقار

بن�اء عىل صدور تثبيت العائدية )تمام العقار( منها 
تسلس�ل 2117 منطقة الجمهوري�ة القايض تثبيت 
امللكية يل / بالتس�جيل  باسم) اسعد جاسم محمد (

بموجب قرار تثبيت العائدية املؤرخ يف 2015/3/11 
الصدار من لجن�ة تثبيت امللكية ومس�تند اىل احكام 
امل�ادة )49( من قانون /43 لس�نة 1981 تعلن هذا 
القرار م�دة )ثالثني يوم�ا( وعىل م�ن لديه اعرتاض 
ع�ىل القرار املذكور الطعن فيه لدى رئاس�ة محكمة 
االس�تئناف اعتبارا من الي�وم التايل لنرش هذا االعالم 
وعن�د انته�اء امل�دة وعدم ورود اش�عار من رئاس�ة 
االس�تئناف بوق�وع الطعن عىل الق�رار  لديها خالل 
املدة املذكورة س�تبادر هذه الدائرة بالتس�جيل وفقا 

لقرار تثبيت العائدية 
القايض عالء حسني صيهود

اعالن
قدم املدعي عيل عبد عيل بردان  طلبا 
يروم فيه تبديل لقبه من الجحييش 
اىل الفليحي  فمن لديه اعرتاض عىل 
الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل 
م�دة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف ينظر بالدعوى وفق احكام 
امل�ادة 21 من قانون االحوال املدنية 

رقم 65 لسنة 1972 املعدل .
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام / وكالة

فقدان
دائ�رة  فق�دت هوي�ة 
عقارات الدولة بأس�م 
/ حي�در ط�ارق عب�د 
الجب�ار بتاريخ 3 / 2 
يعث�ر  فم�ن   2014  /
اىل  تس�ليمها  عليه�ا 

جهة االصدار .

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة 
دائ�رة  الص�ادرة م�ن 
صحة بغ�داد الرصافة 
بأسم / وصفي حميد 
يعث�ر  فم�ن  كري�دي 
اىل  تس�ليمها  عليه�ا 

جهة االصدار .

فقدان
الطالب  فق�دت هوي�ة 
محمد حسني جبار قسم 
الكهربائي�ة  الهندس�ة 
املرحل�ة االوىل الجامعة 
التكنلوجي�ة فمن يعثر 
عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار .

فقدان
فقدت هوية املوظفة اوس 
عبد الله نجم / ماجستري 
فيزياء مركز بحوث النانو 
تكنلوجي�ة امل�واد املقدمة 
الجامعة التكنلوجية فمن 
يعث�ر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار .

رقم االخطار
2015/79

اعالن
م�ن / محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل املنطق�ة الخامس�ة 

بالبرصة
اىل / املتهم الهارب  )الرشطي اس�عد غازي حافظ(  املنسوب 
اىل    قيادة  حرس حدود املنطقة الرابعة    ملا كنت متهما وفق 
املادة  5 / ق.ع.د رقم 14  لسنة 2008   لغيابك عن مقر عملك 

من تاريخ  2014/7/28 ولحد االن  
  وبما ان مح�ل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعالن 
ع�ىل ان تح�ر امام محكمة ق�وى االمن الداخ�يل للمنطقة 
الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالث�ون يوما من تاريخ تعليق 
ه�ذا االع�الن يف محل اقامت�ك وتجيب ع�ن التهم�ة املوجهة 
ض�دك وعند ع�دم حضورك س�وف تجري محاكمت�ك غيابيا 
وتحجز اموال�ك املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني 
العمومي�ني الق�اء القبض علي�ك اينما وجدت وتس�ليمك اىل 
اقرب س�لطة حكومية وإلزام االهليني الذي�ن يعلمون بمحل 
اختفائ�ك باخبار الجهات املختصة اس�تنادا للمادة 69 /اوال 
وثاني�ا وثالثا ورابعا م�ن قانون اصول املحاكم�ات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم االخطار
146

اعالن
م�ن / محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل املنطق�ة الخامس�ة 

بالبرصة
اىل / املتهم الهارب  )الرشطي عباس محمد كاظم(  املنسوب 
اىل    قيادة  حرس حدود املنطقة الرابعة    ملا كنت متهما وفق 
املادة  5 / ق.ع.د رقم 14  لسنة 2008   لغيابك عن مقر عملك 

من تاريخ  2014/7/27 ولحد االن  
  وبما ان مح�ل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعالن 
ع�ىل ان تح�ر امام محكمة ق�وى االمن الداخ�يل للمنطقة 
الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالث�ون يوما من تاريخ تعليق 
ه�ذا االع�الن يف محل اقامت�ك وتجيب ع�ن التهم�ة املوجهة 
ض�دك وعند ع�دم حضورك س�وف تجري محاكمت�ك غيابيا 
وتحجز اموال�ك املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني 
العمومي�ني الق�اء القبض علي�ك اينما وجدت وتس�ليمك اىل 
اقرب س�لطة حكومية وإلزام االهليني الذي�ن يعلمون بمحل 
اختفائ�ك باخبار الجهات املختصة اس�تنادا للمادة 69 /اوال 
وثاني�ا وثالثا ورابعا م�ن قانون اصول املحاكم�ات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم االخطار
158

اعالن
م�ن / محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل املنطق�ة الخامس�ة 

بالبرصة
اىل / املته�م الهارب  )الرشطي محمد كريم صرب(  املنس�وب 
اىل    قيادة  حرس حدود املنطقة الرابعة    ملا كنت متهما وفق 
املادة  5 / ق.ع.د رقم 14  لسنة 2008   لغيابك عن مقر عملك 

من تاريخ  2014/7/27 ولحد االن  
  وبما ان مح�ل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعالن 
ع�ىل ان تح�ر امام محكمة ق�وى االمن الداخ�يل للمنطقة 
الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالث�ون يوما من تاريخ تعليق 
ه�ذا االع�الن يف محل اقامت�ك وتجيب ع�ن التهم�ة املوجهة 
ض�دك وعند ع�دم حضورك س�وف تجري محاكمت�ك غيابيا 
وتحجز اموال�ك املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني 
العمومي�ني الق�اء القبض علي�ك اينما وجدت وتس�ليمك اىل 
اقرب س�لطة حكومية وإلزام االهليني الذي�ن يعلمون بمحل 
اختفائ�ك باخبار الجهات املختصة اس�تنادا للمادة 69 /اوال 
وثاني�ا وثالثا ورابعا م�ن قانون اصول املحاكم�ات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم االخطار 72
اعالن

الخامسة  املنطقة  الداخيل  االمن  قوى  محكمة   / من 
بالبرصة

اىل / املتهم الهارب  )الرشطي حيدر جمعه جرب(  املنسوب 
اىل    قيادة  حرس حدود املنطقة الرابعة    ملا كنت متهما 
وفق املادة  5 / ق.ع.د رقم 14  لسنة 2008   لغيابك عن 

مقر عملك من تاريخ  2009/1/21 ولحد االن  
  وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعالن 
عىل ان تحر امام محكمة قوى االمن الداخيل للمنطقة 
الخامسة بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق 
املوجهة  التهمة  عن  وتجيب  اقامتك  محل  يف  االعالن  هذا 
ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا 
وتحجز اموالك املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني 
اىل  وتسليمك  وجدت  اينما  عليك  القبض  القاء  العموميني 
اقرب سلطة حكومية وإلزام االهليني الذين يعلمون بمحل 
اختفائك باخبار الجهات املختصة استنادا للمادة 69 /اوال 
وثانيا وثالثا ورابعا من قانون اصول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

محكمة بداءة الزبري
لجنة تثبيت امللكية

اعالن قرار تثبيت العائدية عقار مجدد
بناء عىل قرار  صدور تثبيت  العائدية  تمام العقار

   تسلسل 1662 منطقة الكوت القايض تثبيت امللكية 
يل / بالتس�جيل  باس�م) احم�د عبد الزه�رة جواد (

بموجب قرار تثبيت العائدية املؤرخ يف 2015/3/11 
الص�ادر  من لجنة تثبيت امللكية ومس�تند اىل احكام 
امل�ادة )49( من قانون /43 لس�نة 1981 تعلن هذا 
القرار م�دة )ثالثني يوم�ا( وعىل م�ن لديه اعرتاض 
ع�ىل القرار املذكور الطعن فيه لدى رئاس�ة محكمة 
االس�تئناف اعتبارا من الي�وم التايل لنرش هذا االعالم 
وعن�د انته�اء امل�دة وعدم ورود اش�عار من رئاس�ة 
االس�تئناف بوق�وع الطعن عىل الق�رار  لديها خالل 
املدة املذكورة س�تبادر هذه الدائرة بالتس�جيل وفقا 

لقرار تثبيت العائدية 
القايض

عالء حسني صيهود

قرار الحكم الغيابي
 محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة

رقم القضية/ 2014/1279
تاريخ القرار/ 2014/12/29

تشكلت محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة يوم 
االثن�ني املص�ادف 2014/12/29 برئاس�ة عميد 
الرشط�ة الحقوقي نزار دمرتي هاش�م وعضوية 
كل م�ن العمي�د الحقوق�ي خض�ري ع�ويف ه�الل 
والعمي�د الحقوق�ي ج�رب عتيوي معل�ه واصدرت 

باسم الشعب حكمها االتي:
حكم�ت محكم�ة قوى االم�ن الداخيل الخامس�ة 
باس�م الش�عب عىل املدان الغائب )الرشطي ازهر 

عباس حسن مؤنس( غيابيا بما ييل: 
1 � بالحب�س البس�يط مل�دة س�تة اش�هر وف�ق 
امل�ادة 5/ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 2008 وبدالل�ة 
املادت�ني 61/اوال و 69 / اوال م�ن ق.أ .د رق�م 17 
لس�نة 2008 لغياب�ه عن مق�ر عمله م�ن تاريخ 

2009/11/8 ولحد االن
2  � اعط�اء املوظفني العموميني صالحية القبض 
علي�ه اينم�ا وجد لتنفي�ذ الحكم الص�ادر يف حقه 
اس�تنادا ألحكام امل�ادة 69 / ثانيا من ق . أ .د رقم 

17 لسنة 2008
3 � ال�زام املواطن�ني االخب�ار عن مح�ل اختفاءه 
اس�تنادا ألحكام املادة 69/ثالثا من ق.أ.د  رقم 17 

لسنة 2008    
4 � حج�ز اموال�ه املنقولة وغري املنقولة اس�تناد 
ألحكام املادة 69/رابعا من ق.أ.د   رقم 17 لس�نة 

2008
5 � اخراجه من الخدمة اس�تنادا للمادة 42/ ثانيا 

ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008
6 � تحدي�د اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ماجد 
ه�ادي جخي�م  مبل�غ قدره ع�رشون ال�ف دينار 

ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية

رقم االخطار
2014/55

اعالن
م�ن / محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل املنطق�ة الخامس�ة 

بالبرصة
اىل / املته�م الغائ�ب  )ش.م ثامر حس�ني طه(  املنس�وب اىل    
رشط�ة الب�رصة       مل�ا كنت متهم�ا وفق امل�ادة  5 / ق.ع.د 
رق�م 14  لس�نة 2008   لغياب�ك ع�ن مقر عملك م�ن تاريخ  

2011/5/21 ولح�د االن  
  وبما ان مح�ل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعالن 
ع�ىل ان تح�ر امام محكمة ق�وى االمن الداخ�يل للمنطقة 
الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالث�ون يوما من تاريخ تعليق 
ه�ذا االع�الن يف محل اقامت�ك وتجيب ع�ن التهم�ة املوجهة 
ض�دك وعند ع�دم حضورك س�وف تجري محاكمت�ك غيابيا 
وتحجز اموال�ك املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني 
العمومي�ني الق�اء القبض علي�ك اينما وجدت وتس�ليمك اىل 
اقرب س�لطة حكومية وإلزام االهليني الذي�ن يعلمون بمحل 
اختفائ�ك باخبار الجهات املختصة اس�تنادا للمادة 69 /اوال 
وثاني�ا وثالثا ورابعا م�ن قانون اصول املحاكم�ات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم االخطار
159

اعالن
م�ن / محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل املنطق�ة الخامس�ة 

بالبرصة
اىل / املتهم الهارب  )الرشطي حبيب طالب زاهي(  املنس�وب 
اىل    قيادة  حرس حدود املنطقة الرابعة    ملا كنت متهما وفق 
املادة  5 / ق.ع.د رقم 14  لسنة 2008   لغيابك عن مقر عملك 

من تاريخ  2014/9/21 ولحد االن  
  وبما ان مح�ل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعالن 
ع�ىل ان تح�ر امام محكمة ق�وى االمن الداخ�يل للمنطقة 
الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالث�ون يوما من تاريخ تعليق 
ه�ذا االع�الن يف محل اقامت�ك وتجيب ع�ن التهم�ة املوجهة 
ض�دك وعند ع�دم حضورك س�وف تجري محاكمت�ك غيابيا 
وتحجز اموال�ك املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني 
العمومي�ني الق�اء القبض علي�ك اينما وجدت وتس�ليمك اىل 
اقرب س�لطة حكومية وإلزام االهليني الذي�ن يعلمون بمحل 
اختفائ�ك باخبار الجهات املختصة اس�تنادا للمادة 69 /اوال 
وثاني�ا وثالثا ورابعا م�ن قانون اصول املحاكم�ات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم االخطار
152

اعالن
م�ن / محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل املنطق�ة الخامس�ة 

بالبرصة
اىل / املتهم الهارب  )الرشطي حسني فاضل خليف(  املنسوب 
اىل    قيادة  حرس حدود املنطقة الرابعة    ملا كنت متهما وفق 
املادة  5 / ق.ع.د رقم 14  لسنة 2008   لغيابك عن مقر عملك 

من تاريخ  2014/7/27 ولحد االن  
  وبما ان مح�ل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعالن 
ع�ىل ان تح�ر امام محكمة ق�وى االمن الداخ�يل للمنطقة 
الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالث�ون يوما من تاريخ تعليق 
ه�ذا االع�الن يف محل اقامت�ك وتجيب ع�ن التهم�ة املوجهة 
ض�دك وعند ع�دم حضورك س�وف تجري محاكمت�ك غيابيا 
وتحجز اموال�ك املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني 
العمومي�ني الق�اء القبض علي�ك اينما وجدت وتس�ليمك اىل 
اقرب س�لطة حكومية وإلزام االهليني الذي�ن يعلمون بمحل 
اختفائ�ك باخبار الجهات املختصة اس�تنادا للمادة 69 /اوال 
وثاني�ا وثالثا ورابعا م�ن قانون اصول املحاكم�ات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم االخطار
150

اعالن
م�ن / محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل املنطق�ة الخامس�ة 

بالبرصة
اىل / املتهم الهارب  )ن.ع يوس�ف ش�اكر زامل(  املنسوب اىل    
قي�ادة  ح�رس حدود املنطق�ة الرابعة    ملا كن�ت متهما وفق 
املادة  5 / ق.ع.د رقم 14  لسنة 2008   لغيابك عن مقر عملك 

من تاريخ  2 /2014/9 ولحد االن  
  وبما ان مح�ل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعالن 
ع�ىل ان تح�ر امام محكمة ق�وى االمن الداخ�يل للمنطقة 
الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالث�ون يوما من تاريخ تعليق 
ه�ذا االع�الن يف محل اقامت�ك وتجيب ع�ن التهم�ة املوجهة 
ض�دك وعند ع�دم حضورك س�وف تجري محاكمت�ك غيابيا 
وتحجز اموال�ك املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني 
العمومي�ني الق�اء القبض علي�ك اينما وجدت وتس�ليمك اىل 
اقرب س�لطة حكومية وإلزام االهليني الذي�ن يعلمون بمحل 
اختفائ�ك باخبار الجهات املختصة اس�تنادا للمادة 69 /اوال 
وثاني�ا وثالثا ورابعا م�ن قانون اصول املحاكم�ات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد:394/ب/2015
التاريخ:2015/3/18

اعالن 
اىل املدعى عليه / ناظم حسني محسن  

اقام املدعي ) مهند جواد اس�ماعيل(   الدعوى البدائية 
املرقمة اع�اله ضدك�م واملتضمنة الزامك�م بتاديتكم 
مبلغ خمسني الف دوالر امريكي التي بذمتكم بموجب 
ولتع�ذر   2014/11/27 املؤرخ�ة  العرفي�ة  الورق�ة 
تبليغكم وملجهولية محل اقامتكم حس�ب رشح املبلغ 
القضائي واملجلس البلدي ملنطقة الس�اعي يف البرصة 
تق�رر  تبليغكما اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
بالحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة صباح ي�وم املرافعة 
املوافق 2015/3/29 وعند عدم حضوركما او ارس�ال 
م�ن ين�وب عنكما قانونا س�تجري املرافع�ة بحقكما 

غيابا وعلنا وفق القانون .
 القايض ليث جرب حمزة

قرار الحكم الغيابي
 محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة

رقم القضية/ 2014/944
تاريخ القرار/ 2014/9/18

تش�كلت محكمة ق�وى االم�ن الداخيل الخامس�ة يوم 
الخميس املصادف 2014/9/18 برئاسة عميد الرشطة 
الحقوق�ي نزار دمرتي هاش�م وعضوية كل من العميد 
الحقوق�ي خضري عويف ه�الل والعمي�د الحقوقي جرب 

عتيوي معله واصدرت باسم الشعب حكمها االتي:
حكم�ت محكمة قوى امالن الداخيل الخامس�ة باس�م 
الش�عب عىل املدان الغائب )الرشط�ي احمد عيال كريم 

باجي( غيابيا بما ييل: 
1 � بالحب�س البس�يط مل�دة س�تة اش�هر وف�ق املادة 
5/ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 2008 و 55/اوال من ق .أ .د 
رقم 17 لس�نة 2008 لغيابه عن مق�ر عمله من تاريخ 

2009/6/2 ولحد االن
2  � اعط�اء املوظفني العموميني صالحية القبض عليه 
اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه استنادا ألحكام 

املادة 69 / ثانيا من ق . أ .د رقم 17 لسنة 2008
3 � الزام املواطنني االخبار عن محل اختفاءه اس�تنادا 

ألحكام املادة 69/ثالثا من ق.أ.د  رقم 17 لسنة  
4 � حجز امواله املنقولة وغري املنقولة اس�تناد ألحكام 

املادة 69/رابعا من ق.أ.د   رقم 17 لسنة 2008
5 � اخراج�ه م�ن الخدم�ة اس�تنادا للم�ادة 42/ ثانيا 

ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008
 6 � تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب جبار عاتي 
ج�رب مبل�غ قدره ع�رشون ال�ف دينار ت�رصف له بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية
رئيس املحكمة

 قرار الحكم الغيابي
 محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة

رقم القضية/ 2014/941
تاريخ القرار/ 2014/9/18

تش�كلت محكمة ق�وى االم�ن الداخيل الخامس�ة يوم 
الخميس املصادف 2014/9/18 برئاسة عميد الرشطة 
الحقوق�ي نزار دمرتي هاش�م وعضوية كل من العميد 
الحقوق�ي خضري عويف ه�الل والعمي�د الحقوقي جرب 

عتيوي معله واصدرت باسم الشعب حكمها االتي:
حكم�ت محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة باس�م 
الش�عب ع�ىل امل�دان الغائب )الرشطي حس�ني خش�ن 

طعمه سويف( غيابيا بما ييل: 
1 � بالحب�س البس�يط مل�دة س�تة اش�هر وف�ق املادة 
5/ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 2008 و 55/اوال من ق .أ .د 
رقم 17 لس�نة 2008 لغيابه عن مق�ر عمله من تاريخ 

2014/8/6 ولحد االن .
2  � اعط�اء املوظفني العموميني صالحية القبض عليه 
اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه استنادا ألحكام 

املادة 69 / ثانيا من ق . أ .د رقم 17 لسنة 2008
3 � الزام املواطنني االخبار عن محل اختفاءه اس�تنادا 
ألحكام املادة 69/ثالثا من ق.أ.د  رقم 17 لسنة 2008   
4 � حجز امواله املنقولة وغري املنقولة اس�تناد ألحكام 

املادة 69/رابعا من ق.أ.د   رقم 17 لسنة 2008
5 � اخراج�ه م�ن الخدم�ة اس�تنادا للم�ادة 42/ ثانيا 

ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008
6 � تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب جبار عاتي 
ج�رب مبل�غ قدره ع�رشون ال�ف دينار ت�رصف له بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية

رقم االخطار
161

اعالن
م�ن / محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل املنطق�ة الخامس�ة 

بالبرصة
اىل / املته�م اله�ارب  )الرشطي وليد ورد جويعد(  املنس�وب 
اىل    قيادة  حرس حدود املنطقة الرابعة    ملا كنت متهما وفق 
املادة  5 / ق.ع.د رقم 14  لسنة 2008   لغيابك عن مقر عملك 

من تاريخ  2014/8/4 ولحد االن  
  وبما ان مح�ل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعالن 
ع�ىل ان تح�ر امام محكمة ق�وى االمن الداخ�يل للمنطقة 
الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالث�ون يوما من تاريخ تعليق 
ه�ذا االع�الن يف محل اقامت�ك وتجيب ع�ن التهم�ة املوجهة 
ض�دك وعند ع�دم حضورك س�وف تجري محاكمت�ك غيابيا 
وتحجز اموال�ك املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني 
العمومي�ني الق�اء القبض علي�ك اينما وجدت وتس�ليمك اىل 
اقرب س�لطة حكومية وإلزام االهليني الذي�ن يعلمون بمحل 
اختفائ�ك باخبار الجهات املختصة اس�تنادا للمادة 69 /اوال 
وثاني�ا وثالثا ورابعا م�ن قانون اصول املحاكم�ات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم االخطار
148

اعالن
م�ن / محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل املنطق�ة الخامس�ة 

بالبرصة
اىل / املته�م اله�ارب  )الرشط�ي اي�ر عبد الكري�م صالح(  
املنس�وب اىل    قي�ادة  حرس ح�دود املنطقة الرابعة    ملا كنت 
متهم�ا وفق املادة  5 / ق.ع.د رقم 14  لس�نة 2008   لغيابك 

عن مقر عملك من تاريخ  2014/8/4 ولحد االن  
  وبما ان مح�ل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعالن 
ع�ىل ان تح�ر امام محكمة ق�وى االمن الداخ�يل للمنطقة 
الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالث�ون يوما من تاريخ تعليق 
ه�ذا االع�الن يف محل اقامت�ك وتجيب ع�ن التهم�ة املوجهة 
ض�دك وعند ع�دم حضورك س�وف تجري محاكمت�ك غيابيا 
وتحجز اموال�ك املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني 
العمومي�ني الق�اء القبض علي�ك اينما وجدت وتس�ليمك اىل 
اقرب س�لطة حكومية وإلزام االهليني الذي�ن يعلمون بمحل 
اختفائ�ك باخبار الجهات املختصة اس�تنادا للمادة 69 /اوال 
وثاني�ا وثالثا ورابعا م�ن قانون اصول املحاكم�ات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم االخطار
69

اعالن
م�ن / محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل املنطق�ة الخامس�ة 

بالبرصة
اىل / املتهم الهارب  )الرشطي عيل عبد السيد زيبك(  املنسوب 
اىل    قيادة  حرس حدود املنطقة الرابعة    ملا كنت متهما وفق 
املادة  5 / ق.ع.د رقم 14  لسنة 2008   لغيابك عن مقر عملك 

من تاريخ  2014/8/11 ولحد االن  
  وبما ان مح�ل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعالن 
ع�ىل ان تح�ر امام محكمة ق�وى االمن الداخ�يل للمنطقة 
الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالث�ون يوما من تاريخ تعليق 
ه�ذا االع�الن يف محل اقامت�ك وتجيب ع�ن التهم�ة املوجهة 
ض�دك وعند ع�دم حضورك س�وف تجري محاكمت�ك غيابيا 
وتحجز اموال�ك املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني 
العمومي�ني الق�اء القبض علي�ك اينما وجدت وتس�ليمك اىل 
اقرب س�لطة حكومية وإلزام االهليني الذي�ن يعلمون بمحل 
اختفائ�ك باخبار الجهات املختصة اس�تنادا للمادة 69 /اوال 
وثاني�ا وثالثا ورابعا م�ن قانون اصول املحاكم�ات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد:252/ب/2015
التاريخ:2015/3/17

اعالن 
اىل املدعى عليه / احمد عبد الكريم عبد الرحمن  

اقام املدعي)  محمد عبد الكريم عبد الرحمن( الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة 252/ب/2015 ض�دك يطلب فيها 
تحويل ملكية لس�يارة املرقمة 3688 القادس�ية نوع 
تويوت�ا ك�راون مودي�ل 1981 ل�ون ابي�ض وبرتقايل 
وملجهولي�ة      مح�ل اقامت�ك  حس�ب رشح القائ�م 
بالتبليغ   وتاييد  واملجلس البلدي قررت هذه املحكمة 
تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور اىل هذه 
املحكم�ة يوم 2015/3/30 او ارس�ال من ينوب عنك 
قانونا وبعكس�ه س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابا 

وعلنا وفق القانون . 
القايض محمد قاسم عبود
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ريال مدريد املتحفز يصطدم برشاسة برشلونة يف كالسيكو األنفاس الالهثة
يصمت الح�وار الك�روي يف العالم أجمع، 
وتتجه جميع األنظ�ار صوب إتجاه واحد 
فق�ط، وه�و ملع�ب )كام�ب ن�و( معقل 
العمالق الكتلوني الذي يس�تضيف موقعة 
كالس�يكو االرض ب�ني الغريم�ني األزليني 
برش�لونة وري�ال مدري�د الي�وم األحد، يف 
األس�بوع 28 من الدوري األس�باني لكرة 
القدم .. وقد رفع الجميع شعار "ال صوت 

يعلو فوق صوت الكالسيكو".

كالسيكو األنفاس الالهثة
رغ�م أن نتيج�ة القمة لن تكون حاس�مة 
للقب الليغا، إال أن الكالسيكو يعترب مباراة 
)األنف�اس الالهث�ة(، فربش�لونة املتصدر 
برصي�د 65 نقط�ة يعل�م جي�دا أن الفوز 
سيوسع الفارق بينه وبني املريينغي ألربع 
نق�اط، حي�ث يحتل ري�ال  مدري�د املركز 
الثان�ي برصيد 64 نقطة، بينما سيس�عى 
امللكي بقوة إلس�تعادة الص�دارة املفقودة 
من خالل تحقيق الفوز عىل ملعب )كامب 

نو(، وعدم اإلستسالم لزيادة الفارق.
ولن يكون لحسابات النقاط فقط األهمية 
الك�ربى ل�دى الجمي�ع، فهناك حس�ابات 
ش�خصية تتمثل يف رغبة امل�درب اإليطايل 
كارلو أنشيلوتي املدير الفني لريال مدريد، 
بإزاحة جبل اإلنتق�ادات الذي يضغط عىل 
أنفاس�ه م�ن الجميع بع�د األداء والنتائج 
السلبية يف الفرتة األخرية، وهو نفس حال 
نجمه الربتغايل كريس�تيانو رونالدو الذي 

يعيش كابوسا خالل هذه األيام.
يف املقاب�ل ف�إن امل�درب األس�باني لويس 
إنريكي املدير الفني لربشلونة، الذي تحول 
إىل بط�ل بع�د أن طال�ب البع�ض برحيله، 
يريد مواصلة عروضه القوية مع الفريق، 
الذي يعيش أفضل حالة نفسية وفنية منذ 
بداي�ة العام 2015 مع إس�تعادة الربغوث 
االرجنتين�ي ليونيل مي�ي لربيقه املفقود 
.. ولذلك سيسعى الجميع لتحقيق أهدافه 

بأنفاس متسارعة قبل فوات األوان.

MSN و    BBC
عش�اق املتعة الكروية س�رياقبون الحوار 
الخ�اص ب�ني ثالثي الهج�وم يف كل فريق، 
ويعتق�د جمه�ور امللكي أن بي�ل وبنزيما 
وكريستيانو رونالدو )BBC(، قادرين عىل 
حس�م األمور باملهارات الفردي�ة والقدرة 

التهديفية.
أن  ورغ�م 

الثالث�ي يمر بأس�وأ فرتاته ع�ىل اإلطالق، 
حي�ث تعرض ال�دون الربتغ�ايل لصافرات 
اإلس�تهجان م�ن جماه�ري الربنابيو بعد 
أن كانت تحمله ع�ىل األعناق، بينما نجح 
الويل�زي غاريث بيل يف ال�رد عىل منتقديه 
بإحرازه هدفني يف املباراة األخرية، بعد أن 
تفنن يف إهدارها خالل اللقاءات السابقة، 
وم�ا زال بنزيم�ا يبح�ث ع�ن ذات�ه كأحد 
األوراق الرابحة هجوميا، وس�جل الثالثي 
55 هدف�ا للمريينغي يف الليغ�ا، بواقع 30 

هدف�ا لكريس�تيانو رونال�دو و13 هدف�ا 
لكريم بنزيما و12 هدفا لغاريث بيل.

يف املقاب�ل ف�إن ثالث�ي البلوغران�ا ميي 
وس�واريز ونيم�ار )MSN(، يعيش أفضل 
فرتات�ه التهديفي�ة، فقد ع�اد الربغوث إىل 
إبداعات�ه بع�د بداية س�يئة هذا املوس�م، 
ولك�ن مع الع�ام 2015 إس�تطاع الزحف 
نحو القمة، ليعتيل قائمة الهدافني برصيد 
32 هدفا بعدما إعتقد الجميع أن رونالدو 
األقرب للحسم، وكذلك وضح تفوق نيمار 

ه�ذا املوس�م وأح�رز 17 هدف�ا، وإندمج 
سواريز رسيعا مع الثنائي الخطري ليكون 
الضل�ع الثال�ث للثالث�ي املرع�ب واحرز 7 

أهداف.

شفاء واصابات
إذا كان االخت�الف ب�ني الفريقني يتمثل يف 
الحال�ة النفس�ية واملعنوية، الت�ي تنحاز 
ملصلح�ة الفري�ق الكتلون�ي عىل حس�اب 
الن�ادي امللك�ي، إال أن التماث�ل هو س�يد 

املوق�ف بني الفريق�ني يف ح�االت الغياب، 
حي�ث يفتق�د ري�ال مدريد لعن�ر واحد 
اس�ايس بداعي اإلصابة وه�و الكولومبي 
بديل�ه  كان  وإن  رودريغي�ز،  جيم�س 
االس�باني إيسكو يؤدي بش�كل متميز وال 
يقل عن هداف املونديال، وتسود حالة من 
التف�اؤل جماه�ري ريال مدري�د بعد عودة 
سريجيو راموس يف الدفاع والكرواتي لوكا 
مودريت�ش يف منتص�ف امللع���ب، وهما 
قوة ال يس�تهان بهما ويضيفان التماسك 

لخطوط الفريق.
بين���ما يغيب عن صفوف برشلونة العبه 
س�ريجي��و بوس�كيتس لإلصاب�ة ايضا، 
ويعتم�د انريكي ع�ىل جوك����ر الفريق 
لتعوي����ض  ماس�كريانو  االرجنتين�ي 
غي�اب الالع�ب األس�باني، وبخ�الف ذلك 
فجميع العنارص متواجدة يف الكالس�يكو، 
نيم�ار  الربازي�يل  إيق�اف  إنته�اء  بع�د 
املباراة الس�ابقة لحصوله ع�ىل اإلنذارات 

املستحقة.

حوار خارج الخطوط
رصاع من نوع خاص يدور رحاه خارج 
الخطوط، بني اإليطايل كارلو أنشيلوتي 
املدي�ر الفني لري�ال مدريد واإلس�باني 
لويس إنريكي املدير الفني لربش�لونة، 
وهو اللقاء الثاني بينهما يف الكالسيكو، 
لصال�ح  إنته�ى  األول  اللق�اء  وكان 
انشيلوتي يف جولة الذهاب بنتيجة 1-3 

عىل ملعب سانتياغو برنابيو.
إنريك�ي ال�ذي عان�ي خالل األس�ابيع 
األخ�رية م�ن الع�ام امل�ايض، وتحم�ل 
إنتق�ادات الجماه�ري واإلعالم يس�عى 
األول،  ال�دور  يف  هزيمت�ه  م�ن  للث�أر 
وخاص�ة أنه األن اصبح الفارس املغوار 
يف كتالونيا بعد أن رسق صدارة الليغا يف 
االس�ابيع االخرية، وبعد تألق برشلونة 
خ�الل الع�ام 2015 ووصول�ه لنهائي 

الكأس وتألقه يف دوري األبطال.
الكالس�يكو  يف  انريك�ي  يغام�ر  ول�ن 
بالدفع بأي اوراق إس�تثنائية أو أسماء 
تمث�ل عن�ر املفاجأة، حيث س�يلعب 
بطريقته املعتادة 4-3-3 بتقدم الثالثي 
نيم�ار وميي وس�واريز، ومن خلفهم 

املتألق راكيتيتش وإنييستا.
يف املقاب�ل ف�إن كارلو أنش�يلوتي يعلم 
جي�دا أن الهزيم�ة يف )كام�ب ن�و(، قد 
تقرب من رحيله ع�ن امللكي مع نهاية 
املوس�م الحايل، إال إذا حدث�ت مفاجاَت 
يف االسابيع االخرية، أو إستطاع الفريق 
حس�م لقب دوري األبطال للمرة 11 يف 
تاريخه، ويس�عى خ�الل اللق�اء إنهاء 
عقدته م�ع كامب نو الذي لم يفز عليه 

مطلقا خالل عمله كمدرب.
ورغم مطالبة البعض بأن يعود الفريق 
إىل طريق�ة 4-4-2 الت�ى ف�از به�ا يف 
املباريات الكربى، إال أن أنشيلوتي أرص 
ع�ىل اللع�ب بنف�س الطريق�ة 3-3-4 
بتق�دم الثالثي رونالدو وبي�ل وبنزيما، 
وم�ن خلفه�م تون�ي كروس وايس�كو 
ومودريت�ش، وهو يث�ق تماما أن عودة 
يف  ورام�وس  املنتص�ف  يف  مودريت�ش 
الدف�اع ، ق�ادرة ع�ىل إح�داث الت�وازن 

املطلوب.
وأخريا .. فإن الكالسيكو دائما يبقى له 
طبيعت�ه الخاصة، بعيدا عن حس�ابات 
والفني�ة  البدني�ة  والجاهزي�ة  الق�وة 
والنفس�ية، وتبقى جمي�ع اإلحتماالت 
فم�ن   .. مراعيه�ا  ع�ىل  مفتوح�ة 

يستطيع الحسم يف الكامب نو؟.

المستقبل العراقي/ وكاالت

باالرقام .. ثالثي برشلونة اعىل قيمة من ثالثي ريال مدريد

مع اق�رتاب انط�الق الكالس�يكو بني 
ريال مدري�د وبرش�لونة االحد، ضمن 
الجول�ة 28 م�ن بطول�ة  منافس�ات 
الق�دم،  لك�رة  االس�باني  ال�دوري 
أصبح�ت املقارن�ات ب�ني الفريقني يف 
تزاي�د مس�تمر.آخر املقارنات نرشتها 
صحيفة )سبورت( االسبانية واملوالية 
لفري�ق برش�لونة نق�اًل ع�ن موق�ع 
)ترانس�فري مارك�ت(، حيث 
تعكس قي�م الالعبني يف 
سوق االنتقاالت هذه 

األيام، ليكون ثالثي برشلونة املعروف 
بلقب )MSN( نسبة اىل ميي وسواريز 
ونيم�ار، أع�ىل قيم�ة من ثالث�ي ريال 
مدريد املع�روف بلقب )BBC( نس�بة 
اىل غاري�ث بيل وبنزيمة وكريس�تيانو 
رونالدو.وحس�ب التقري�ر ف�إن قيمة 
االرجنتين�ي ليوني�ل ميي الس�وقية 
كريس�تانو  الربتغ�ايل  م�ع  تتس�اوى 
رونال�دو وه�ي 120 مليون ي�ورو، يف 
حني يتس�اوى الويلزي غاريث بيل مع 
الربازييل نيمار ب� 80 مليون يورو، لكن 
التف�وق يأتي من جانب االوروغوياني 
لويس سواريز الذي تقدر قيمته حالياً 

ب� 60 مليون يورو امام الفرني كريم 
بنزيما الذي تم نس�ب 50 مليون يورو 
كقيم�ة له.وتعكس األرقام الس�ابقة، 
مس�توى الالع�ب يف الف�رتة األخ�رية 
إضاف�ة إىل حجم الطل�ب عليه وقيمته 

التسويقية، وتقدير الصحف لألسعار 
املعروضة حالي�ًا للتعاقد معه 

م�ن أندي�ة أخ�رى، بغض 
النظر عن قيمة فس�خ 

إمكاني�ة  أو  العق�د 
خالل  الالعب  رحي�ل 

الفرتة املقبلة.

تشايف: ال احد ينافس مييس عىل لقب االفضل

أجرى العب خط وسط فريق برشلونة، متصدر الدوري 
اإلس�باني الحايل لكرة القدم، تش�ايف هرينانديز مقابلة 
م�ع قناة "ديب�ور ت�ي يف" األرجنتينية، وأش�اد 
قائد الفريق الكتالون�ي بزميله النجم الدويل 
االرجنتيني وهداف الليغ�ا، ليونيل ميي، 
والذي تألق بشكل الفت يف املباراة األخرية 
س�يتي،  مانشس�رت  أم�ام  للبلوجران�ا 
وصيف ال�دوري االنجلي�زي، يف دوري 
أبط�ال أوروب�ا.ورصح تش�ايف لقناة 
"ديبور ت�ي يف" األرجنتيني�ة قائالً: 
"ميي هو أفضل الع�ب يف العالم 
يف الوق�ت الراه�ن، واألفض�ل يف 

التاري�خ بالنس�بة يل".وواصل حديث�ه: "منذ أن كان يف 
س�ن ال 22 وحتى يومنا هذا وهو يتحسن، ميي ليس 
لديه منافس ألنه ينافس نفسه".وخالل نفس املقابلة، 
تحدث تشايف عن بعض من الالعبني األرجنتينيني الذين 
م�روا يف النادي الكتالوني، وقال: "ريكيلمي وس�افيوال 
كان�وا من الالعب�ني الكبار والذين ج�اءوا يف وقت يسء 
يمر به برشلونة".وعن املدافع السابق لربشلونة جابي 
ميليت�و، أكد تش�ايف: "إن�ه يش�به اىل حد بعي�د ما هو 
ماس�كريانو يف يومن�ا هذا، قائد كبري وش�خص فائز".

وأش�ار تشايف إىل الفرتة التي قضاها مع بيب غوارديوال 
املدرب الح�ايل لبايرن ميونيخ، قائالً: "غوارديوال أحدث 

ث�ورة يف عالم ك�رة القدم مع أس�لوبه الخاص".
وأنهى حديثه بش�أن مس�ريته الكروية: "كنت 

محظوظ�اً للعيش يف أفضل ف�رتة لكرة القدم 

أكد مهاج�م ريال مدريد، الفرني كريم بنزيم�ا، أن فريقه قادر عىل "تكرار 
نتيجة لقاء الدور األول" يف مباراة الكالس�يكو أمام برشلونة بعد غد بملعب 

كام�ب نو، حي�ث كان امللكي قد فاز عىل س�انتياجو برنابيو بثالثة 
أهداف لواحد.ورصح بنزيما لرشكة )بوين( الراعية للفريق 

"نستطيع تكرار نتيجة لقاء الدور األول، نحن بحالة جيدة 
اآلن للف�وز عليهم وتقديم مباراة مش�ابهة لتل�ك التي خضناها 

بالدور األول. نحن ريال مدريد. وال احتاج سوى لبعض التوفيق 
ولي�س أكث�ر من أجل الع�ودة للتس�جيل كما فعل�ت يف اللقاء 
الس�ابق".وأبرز املهاج�م الفرني أن عىل الن�اس تقييم الجهد 
الذي يبذله ه�و وزميليه يف خط الهجوم، كريس�تيانو رونالدو 
وجاري�ث بيل، وليس فق�ط تقييمهم من حيث ع�دد األهداف 
الت�ي يس�جلونها.وأوضح "نعمل م�ن أجل مصلح�ة الفريق. 
نعمل س�ويا، نداف�ع ونهاجم. األم�ر يعتمد عىل س�ري املباراة. 
هناك مباريات جيدة نسجل فيها أهدافا وهناك أخرى ال نتمكن 

فيها من التسجيل، لكننا نعمل دائما من أجل الفريق".

واصل ريال مدريد تدريباته اس�تعدادا ملواجهة برش�لونة 
األح�د يف قم�ة الجول�ة 28 من ال�دوري اإلس�باني لكرة 

الق�دم، دون مش�اركة األملان�ي س�امي خض�رية الذي 
خ�اض مرانا منفردا، ليغيب عن الكالس�يكو إىل جانب 

الكولومبي جيم�س رودريجز.وقبل يومني من املباراة 
املرتقب�ة، واصل خض�رية تدريبات�ه يف صالة األلعاب 

الرياضي�ة ومن املتوقع أن يس�تبعده اإليطايل كارلو 
أنش�يلوتي، املدير الفن�ي للريال م�ن القائمة التي 
يعلنه�ا غدا.وس�ينضم خضرية، ال�ذي يعاني من 
التهاب معوي وفق�ا ملا أفاد به النادي امللكي قبل 
أي�ام، به�ذا إىل رودريجز الذي يتع�اىف من كرس يف 

مش�ط الق�دم اليمنى.وم�ن املتوق�ع أن يخوض 
الريال مباراة الكالس�يكو بتش�كيلة تضم كال من 

كاس�ياس وكارباخ�ال وبيب�ي ورسخيو راموس ومارس�يلو 
وكروس ومودريتش وإيسكو وبيل وكريستيانو وبنزيمة.

المستقبل العراقي / وكاالت المستقبل العراقي / وكاالت

بنزيام: نستطيع قهر برشلونة 
عىل أرضه

انريكي يعيد ذكرى 32 خائنًا
يف الكالسيكو

ريال مدريد يفقد خضرية
يف الكالسيكو
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سينفرد املدرب لويس إنريكي املدير الفني لفريق برشلونة بظاهرة قديمة ستعود بظاللها مع 
انطالق مباراة الكالس�يكو أمام ريال مدريد األحد عىل ملعب )كامب نو( معقل البارسا ضمن 
منافس�ات الجولة 28 من بطولة الدوري اإلسباني لكرة القدم.إنريكي أحد األسماء 
البارزة يف تاريخ )الخون�ة( الذين تنقلوا بني عمالقي الليغا.. والتي تضمنت 
32 صفقة منها ما تم بشكل مبارش، بينما رحل العبون آخرون وغريوا 
قمص�ان البارس�ا باملريينغي والعك�س، بعدما خاض�وا تجارب مع 
أندية أخرى.املدير الفني الحايل لربش�لونة تدرج مع فرق الشباب 
لري�ال مدريد حت�ى وصل للفريق األول، ولكن�ه لم يحصل عىل 

فرصته لينتقل إىل صفوف الربس�ا العام 1996، وشارك يف 
فوز النادي الكتلوني ب7 ألق�اب محلية وأوروبية حتى 
اعتزال�ه يف الع�ام 2004.قائمة )الخون�ة( كما تعامل 

معه�ا ووصفتها جماهري ريال مدريد وبرش�لونة تضم 
32 العب�ًا، حيث بدأت الصفق�ات املبارشة بني الناديني 
بانتقال لوسيانو ليزا ريجا من ريال مدريد إىل البارسا 
العام 1905، وانته�ت بانضمام )األرنب( األرجنتيني 
خافيري سافيوال من برش�لونة إىل ريال مدريد صيف 
الع�ام 2007.ولكن تبق�ى صفقة انتق�ال الربتغايل 
لويس فيغو من برش�لونة إىل ري�ال مدريد يف صيف 

العام 2000 هي األق�وى واألكثر جدالً، حيث كان 
فيغ�و وقته�ا أفض�ل الع�ب يف العال�م، وكانت 
الصفق�ة األغ�ىل يف تاري�خ اللعب�ة، وحكمت 
الجماه�ري الكتلوني�ة باإلع�دام ع�ىل النجم 

الربتغايل ووصفته بالخائن وتناست عطاؤه 
م�ع النادي.صاموي�ل إيت�و أيض�اً كان من 
األس�ماء الب�ارزة التي خلع�ت قميص ريال 
مدريد ليصن�ع األمجاد مع برش�لونة، ولكن 
القص�ة مختلف�ة، حي�ث رفض�ت إدارة النادي 
املدريدي عودة الالعب إىل صفوف الفريق بعد انتهاء 
إعارته إىل مايوركا، ليوجه "األسد" الكامريوني صفعة قوية ملسؤويل ريال 
مدريد بإنج�ازات عديدة مع البلوغرانا.ومن أش�هر الصفقات التي تمت 

بني عمالقي الليجا أيضاً، األملاني بريند شوسرت من برشلونة إىل 
ريال مدريد العام 1988، ونجم الكرة الرومانية جورج 

هاج�ي الذي كان يلقب ب� )مارادونا البلقان(، لعب 
ملدريد ثم انتقل إىل برش�لونة قادماً من بريش�يا 

الع�ام 1994، وكذل�ك ماي�كل الودروب نج�م 
منتخب الدنمارك يف التسعينيات حيث انضم 

للملكي من برشلونة العام 1994.
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امليزان

سجن 20 شخصًا لرسقتهم 18 مليون بيضة

يدرب كلبته عىل تعلم 1000 كلمة

؟؟هل تعلم
هل تعلم ان حجم عني النعامة اكرب من حجم دماغها

هل تعلم ان النمله ال تقلب اال عىل جنبها االيمن فقط.

هل تعلم ان الدبه القطبيه ال تستخدم يدها اليمنى ابدا 

إال انها تستخدم يدهها اليرسى فقط .

هل تعلم ان املرأة ترمش اكثر من الرجل بمرتني.

هل تعلم ان الحيوان الوحيد الذي اليستطيع ان يقفز 

هو الفيل

هل تعل�م ان الحيوان الذي ينتح�ر عندما يمرض هو 

النرس هل تعلم أن الزرافة الزرافة تنام طوال اليوم مدة 

تسعة دقائق عىل ثالثة مراحل

هل تعلم أن الفيل عندما يحزن يقوم بالبكاء

هل تعل�م أن الحيوان ال�ذ اذا انقطع ذيل�ه يموت هو 

الحصان هل تعلم ان الحيوان الذي يغلق عني واحدة يف 

نومه ويبقي االخرى مفتوحة هو الدلفني

هل تعلم أن الحيوان الوحيد الذي يس�تطيع ان يحمل 

وزنا يفوق وزنها ب� 50 ضعفا هو النمل

ه�ل تعل�م أن الحيوان ال�ذي يبكي حينم�ا يفرح هو 

التمساح.

عوق�ب نحو عرشي�ن كوبيا بالس�جن ملدد 
ت�راوح ب�ني خمس وخمس�ة ع�رش عاما 
الش�راكهم يف مؤام�رة لبيع كمي�ات تقدر 

بماليني البيضات يف السوق السوداء.
وذكرت صحيفة »غرانما« اململوكة للحزب 
الش�يوعي يف كوبا الجمعة أن ثمانية عرش 
ش�خصا أدين�وا يف القضية وبرئت س�احة 

شخص واحد.
بمعاقب�ة  طالب�وا  االدع�اء  مملث�و  وكان 
املتهمني بالسجن عرشين عاما يف القضية.

كانت »غرانما« ذكرت األس�بوع املايض أن 
املشتبه بهم بينهم أحد املوظفني التنفيذيني 
يف رشكة توزيع البيض الحكومية يف هافانا 
وكذلك محاسبني وسائقني وعمال آخرين، 
واتهم املش�تبه بهم باخت�الس ما يزيد عىل 
ثماني�ة ع�رش ملي�ون بيض�ة من�ذ أكتوبر 

.2012
وكبدت املؤامرة الرشكة الحكومية خسائر 

قدرت بنحو 365 ألف دوالر.

مهني�اً:ال تكابر و حاول ان تستش�ر 
اح�د الزم�الء يف االم�ور الت�ى يصعب 
حله�ا عاطفياً:تق�ع يف حب ش�خص 
تشعر انك مس�تعد للتنازل عن الكثر 

من اجله.

مهنياً:ان�ت ممي�ز يف عملك مل�ا تتمتع 
ب�ه من قوة الركي�ز و رسعة البديهة 
عاطفياً:عليك ان تكون اكثر تس�اهال 

و تنازال من اجل من تحب.

مهنياً:ترك اثر اعجاب كبر يف نفوس 
مدرائ�ك اليوم عاطفياً:بالك مش�غول 
عن الحبيب فانت لم تس�مع منه شئ 

منذ مدة.

مهنياً:ال تدع مشاكل العمل ان تتطور 
ح�اول ان تتخذ اجراءات حاس�مة يف 
مواجهته�ا عاطفياً:بع�د فراق تلتقى 

حب قديم بالصدفة.

مهنياً:علي�ك ان تراج�ع حس�اباتك و 
امكانيات�ك قبل ان تق�وم باي خطوة 
تجاه استثمار جديد عاطفياً:تنصدم 

و تشعر انك ال تعرف من تحب جيدا.

يف  باالس�تقرار  اخ�را  مهنياً:تش�عر 
عملك ف�كل امورك تجري عىل ما يرام 
عاطفياً:ح�اول اص�الح الخط�ا الذى 

ارتكبته بحق الحبيب.

مهنياً:ال ت�وكل ادارة اعمالك اىل الغر 
علي�ك ان تت�وىل املس�ؤولية بنفس�ك 
عاطفياً:الحبي�ب يطل�ب منك مقابلة 

ملناقشتك يف طبيعة عالقتكما.

االش�خاص  اح�د  مهنياً:يح�اول 
مش�اركتك يف مرشوع مه�م ال توافق 
حتى تدرس املرشوع جيدا عاطفياً:ال 
تض�ع ثقت�ك كلها يف ش�خص تعرفت 

عليه لتوك.

مهنياً:ال تتبع حدس�ك دائما عليك ان 
تحكم عقلك و املنطق عاطفياً:لالسف 
ان�ت ال تتعل�م م�ن اخط�اء املايض يف 

عالقتك العاطفية.

مهنياً:تش�عر انت مضغ�وط فالكثر 
م�ن االعم�ال و التقاري�ر الت�ى يجب 
ان تنجزها قريب�ا عاطفياً:ال تفكر يف 

املايض و ابدأ قصة حب جديدة .

مهني�اً:ال ت�ردد يف قب�ول املس�اعدة 
م�ن اح�د الزمالء ك�ي تنج�ز اعمالك 
عاطفياً:ال تس�أل الحبيب عن ماضيه 

يجب ان تهتم بالحارض فقط.

مهنياً:ح�اول ان تواج�ه اخطائ�ك يف 
العم�ل املواجه�ة افض�ل م�ن الهرب 
م�ع  يجمع�ك  عائ�ي  عاطفياً:لق�اء 
ش�خص ق�د تعي�ش معه قص�ة حب 

جديدة.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 نبتة عش�بية جبلية توض�ع لتزكية 
الشاي أو للعالج o قوام

2 فضة سائلة o أرشد o نصف فارغ
 o 3 طائر اس�طوري يحي�ا بعد احراق

كثر جدا
4 إمارة عربية

5 ماكن�ة تحرك م�ا نركبه ب�را وبحرا 
وجوا

6 انخف�اض درج�ة الح�رارة o نصف 

راية o العزوة واملكانة العائلية
 o o صباح�ك مثل�ه  7 اح�د الوالدي�ن 

يابسة
8 نب�ات طي�ب يف الس�لطة o منطق�ة 

متنازع عليها يف جنوب مرص
9 قبول حسن

10 مث�ل عرب�ي قدي�م يق�ال يف توافق 
اثنني يف الشكل أو الشخصية

 o 1 وحدة معلوم�ات يف الكمبيوتر
نبات صحراوي

2 يؤوي ويعطي األمان o مس�ؤول 
o متشابهان

3 عملة عربية )جمع ومعكوس�ة( 
o دمر وقلب رأسا عىل عقب

4 مؤنس o فول سوداني
5 من اوالد آدم o ندرة )معكوسة(

6 من االطراف o استحسنه
املل�ك  وزراء   o للخج�ل  تدع�و   7

وحاشيته
8 جهنم )معكوسة( o وبخ

9 توق�ف o من يعط�ي الناس دينا 
مقابل فائدة

10 مجموعة )كلمتان(

سـودوكـو

طريقة التحضر
1. ق�رشي امل�وز وضعي يف طب�ق عميق. 
باستعمال أداة هرس البطاطس إضغطي 

عىل املوز ليصبح مهروسا قليال.
2. يف طب�ق عميق ضعي الدقيق، البيكنج 
امل�واد  قلب�ي  واملل�ح.  الس�كر  ب�اودر، 

لتختلط.
3. أضيف�ي خلي�ط الدقي�ق ع�ىل امل�وز. 
أضيف�ي الفانيلي�ا وقلب�ي بخف�ة إىل أن 
يندم�ج الدقيق مع امل�وز ويتكون خليط 

متجانس.
4. يف مق�الة عميق�ة ضع�ي مق�دار من 
الزي�ت بحي�ث يك�ون بارتف�اع 2 بوصة 

تقريبا. ضعي املقالة عىل نار متوسطة.
5. باس�تعمال ملعقة طع�ام كبرة خذي 
مق�دار م�ن خلي�ط امل�وز وأس�قطيه يف 
املق�الة. باس�تعمال ملعق�ة ذات ثق�وب 
قلبي حلو املوز بخفة إىل أن يصبح ذهبي 

اللون.
6. أنق�ي حل�و امل�وز املق�ي ع�ىل قطعة 
م�ن ورق املطب�خ ليتخل�ص م�ن الزيت 

الفائض.
7. ضع�ي حلو املوز املقي يف طبق تقديم. 

أنثري السكر البودرة وقدمي مبارشة.

حلوى املوز املقيل

فوائد البنجرمعلومات  عامة
يفيد البنجر أو الش�مندر املصاب�ني بفقر الدم حيث 
يزي�د مع�دل الهيموجلوبني يف ال�دم بصورة رسيعة 
ج�دا  يحت�وي ع�ىل الحديد بكمي�ة ليس�ت عالية ، 
ولكنها تكفي لتزويد الكري�ات الدم الحمراء وتوليد 

خاليا الدم الحمراء باملغذيات املناسبة
يفي�د اضطراب�ات ال�دورة الدموي�ة و العصبي�ني 

واملحتاجني للمعادن املختلفة.
تزود الجسم باالكس�جني النقي كما يساعد الرئتني 

يف اداء وظيفتها النفسية .
يفتح الشهية ويهضم برسعة وسهولة .

عص�ارة الش�مندر م�ن افض�ل املحالي�ل لرس�يب 

الكالس�يوم بش�كل صناع�ي حيث تق�وم العصارة 
مقام الدواء يف عالج فرط ضغط الدم ، واالضطرابات 
القلبية ومرض تصلب الرشايني ويف توسع االوردة .

يفيد تناول�ه بانتظام عىل تخفيف االمس�اك املزمن 
والبواس�ر حيث يساعد لس�يلولوز يف الشمندر عىل 

التخلص من الفضالت ، ويسهل مرور الغائط .
وكم�ا يفيد تناول�ه بانتظام عىل تخفيف االمس�اك 
املزمن ولعالج البواسريقلل من التصبغات الجلدية 
مث�ل اس�مرار الرقب�ة . يقلل من تس�اقط الش�عر 
وح�ارب الق�رشة . يعال�ج الضغ�ط املنخفض ملدة 

شهرين يوقف االفرازات املهبلية والنزيف.

نجح بروفيس�ور علم النف�س األمريكى 
ج�ون بي�ىل بع�د بلوغ�ه س�ن املعاش ىف 
تدري�ب كلبته الت�ى تبلغ م�ن العمر 12 
عاما، والتى أطلق عليها اس�م ش�ارس ىف 
تعليمها ألف و22 كلمة خالل 3 س�نوات 
ومل�دة 5 س�اعات يومي�ا وخمس�ة أي�ام 
ىف األس�بوع. واس�تطاعت ش�ارس تعلم 
50 كلمة ىف خمس�ة ش�هور مم�ا جعلها 
الكلب�ة األكث�ر ذكاًء ىف العالم، وقد أصدر 
الربوفس�ور مؤخرا كتابه »شارس الكلب 
ال�ذى تعلم ألف كلمة« والذى س�جل فيه 
تجربت�ه الناجح�ة التى بدأ يس�تخدمها 
املتح�دة  الوالي�ات  ىف  ال�كالب  أصح�اب 

األمريكية. وأش�ار الربوفيس�ور ىف كتابة 
إىل ذكاء الكلب�ة الت�ى تع�ادل ذكاء طفل 
يبلغ عامه الثانى وكيف تستطيع التميز 
بني الكرة الكبرة والصغرة، كما تعلمت 
ح�روف الجر والصف�ات وجمل�ة الحال 
وه�ى تفهم التعب�رات التى تق�ال لها.. 
وقد ظه�ر الربوفس�ور األمريكى وكلبته 
ىف العدي�د م�ن الربام�ج التلفزيونية كما 
ش�اركت زوجة الرئيس األمريكى ميشل 
أوباما ىف إحدى الربام�ج التلفزيونية وىف 
بع�ض الصح�ف الصغرة، كم�ا ظهرت 
بجان�ب النج�م الس�ينمائى ب�راد بي�ت، 

وشارىل شني.

خيرس مليون دوالر إلضاعته يا نصيب
اليانصي�ب  ع�ن  مس�ؤول  ق�ال 
بوالي�ة كاليفورني�ا األمركي�ة إن 
رج�ال م�ن جن�وب الوالي�ة تق�دم 
للمطالب�ة بجائزة يانصيب قيمتها 
ملي�ون دوالر، لكنه ع�اد إىل املنزل 
خ�ايل الوف�اض بعد قول�ه إنه فقد 
البطاق�ة الفائ�زة الت�ي اش�راها 
بوقت س�ابق. وقال املتحدث باسم 
جائ�زة اليانصي�ب يف كاليفورني�ا 
-أليك�س ترافرس�و- إن ش�ابا زار  
مكت�ب دائ�رة اليانصي�ب وتحدث 
م�ع املس�ؤولني هن�اك يف محاولة 
للحص�ول عىل الجائزة، مش�را إىل 

أن�ه فقد التذكرة الفائزة يف س�حب 
باورب�ول والت�ي تتضمن خمس�ة 
من ستة أرقام يف س�حب باوربول 
وف�ازت بالجائ�زة الثاني�ة. وق�ال 
املسؤول »إنه مجرد سوء حظ ألنه 
عندم�ا يفوز أن�اس بجائ�زة مثل 
هذه ن�ود أن يتمكنوا من الحصول 
عليه�ا«، مش�را إىل أن�ه بموج�ب 
لوائح لعبة باوربول ال يمكن لفائز 
أن يطالب بجائزة ب�دون البطاقة. 
وتم بي�ع هذه البطاق�ة الفائزة يف 
متجر يف روزمي�د الواقع -عىل بعد 
أقل من 16 كيلوم�را رشقي لوس 

أنجل�وس- والتقطت كامرا فيديو 
باملتجر اللحظة التي بيعت فيها إىل 
شاب قصر الشعر. وبث مسؤولو 
اليانصي�ب يف األس�ابيع األخرة يف 
وس�ائل اإلع�الم املش�اهد املصورة 
يف  ال�رشاء  عملي�ة  تظه�ر  الت�ي 
محاولة لحث حام�ل البطاقة عىل 
التقدم قبل انقضاء املهلة. وانتهت 
مهلة األش�هر الستة يوم الخميس 
بالنس�بة لحامل بطاق�ة للمطالبة 
بجائ�زة »باوربول« البالغة قيمتها 
مليون دوالر يف الس�حب الذي تم يف 

يوم 13 سبتمرب/أيلول 2014.

قال�ت الس�لطات إن الرشط�ة اعتقلت يوم 
الجمعة فت�اة يف والية كول�ورادو األمركية 
عمرها 12 عاما اتهم�ت بمحاولة قتل أمها 
مرتني بتسميمها بمادة كيمياوية تستخدم 
يف تبييض األقمش�ة، بس�بب أخذه�ا جهاز 
اآليف�ون الخاص بها. وقالت هيدي برينتاب 
قائ�د رشطة مقاطعة بول�در يف بيان إن األم 
تناول�ت ه�ذه امل�ادة الكيمياوي�ة يف إحدى 
املحاولت�ني اللت�ني حدثتا خالل أس�بوع من 
ه�ذا الش�هر. وقال�ت برينت�اب إن الفت�اة 
وضعت يوم 2 مارس هذه املادة الكيمياوية 
يف عص�ر إفط�ار أعدت�ه ألمها. وق�ال بيان 
الرشطة »الحظت األم رائحة مادة كيمياوية 

يف املرشوب واعتقدت أن ابنتها نظفت الكوب 
بامل�ادة الكيمياوية قبل إع�داد املرشوب ولم 
تزيله�ا جي�دا«. وتلق�ت املرأة الت�ي لم ترش 
الس�لطات إىل اس�مها العالج يف مستش�فى 
مح�ىل وس�مح لها بالخ�روج. وبع�د أربعة 
أيام قيل إن الفتاة س�كبت املادة الكيمياوية 
يف إبري�ق مياه تضعه أمه�ا يف غرفة نومها. 
وعندما ش�مت األم رائحة املادة الكيمياوية 
اش�تبهت وواجهت ابنته�ا. وقالت الرشطة 
»ه�ذا عندما علم�ت أن ابنته�ا أعدت خطة 
لقتله�ا ألخذه�ا جه�از اآليف�ون«. وقال�ت 
برينت�اب إن األم أبلغ�ت الرشطة عن الفتاة، 
وإن املحققني جمعوا دليال كافيا العتقالها.

حاولت تسميم أمها بسبب آيفون!
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وجودها عيد
ء ح���رة   را   آ

 بريق يف الس�ماء وإعجاز من الله,أقدس معاني األنسانيه 
وأعظ�م هبات الحياة,قيثارة الدني�ا أنها األم,,كثري من األرس 
تفق�د عائلها وه�و األب و ال أحد ينكر أن بفقدانه نفقد كثري 
ج�دا م�ن معاني الحي�اة و قوتها و من هنا تأت�ي قوة األم و 
خاص�ة أن كانت ش�ابة و كانوا أوالده�ا أطفال,تقف للحياة 
و تلمل�م أوالدها مع أحزانها و تمده�م بالقوة و الحياة رغم 
مرارة الفقد أال أن البي�ت يظل قائم, ولكن حني تفقد األرسة 
األم فقد فق�دت األبوين,تعطلت الحياة و توقف النبض ألنها 

الشعلة التي تضئ الحياة.
األم تراك »صغريها« حتى وأن بلغت ألكهوله و تراك وليدها 
و أن�ت أب لنصف دس�ته,تخاف عليك من مصائ�ب الدهر و 
تراقب مالمحك لرتصد أي مس�حة ح�زن أو ملحة هم,تنصت 
لكالمك مدققة يف نربة صوتك لعلها تكتشف نغمه غري عادية 
و مهم�ا حاولت طمأنتها أو خداعها بهدوئ�ك رأفة بها لكرب 
س�نها إنك بخ�ري فأنك ال تس�تطيع ألن قلب األم حس�اس و 

عينيها ملاحة تلتقط كل إشارة مهما كانت ضئيلة.
نع�م أنا لس�ت بحاجة لذل�ك اليوم الوحي�د الذين صنعوه 
لألم,من صنعه نىس األم أو تناس�اها يف كل أيامه ليتذكرها يف 
يوم واحد فقط يف ألس�نه او عىل األرجح ج�زء من ذلك اليوم 

يقدم فيه هديه,فهل أنت بحاجة لهذا اليوم يا أمي؟
األم كلمه صغريه و حروفها قليله لكنها تحتوي عىل أكرب 
معان�ي الحب و العط�اء و الحن�ان و التضحيه,هي أنهار ال 
تنضب و ال تجف و ال تتعب,متدفقه دائما بالكثري من العطف 
ال�ذي ال ينتهي,هي الصدر الحنون الذي تلقي عليه رأس�ك و 

تشكو إليه همومك و متاعبك,هي األمان.
أن كان�ت األم حب�ا فه�ي أجمله , وإن كان�ت غطاءا فهي 
أفضله , وإن كانت احت�واءا فهي أكمله, األم هي الثوب الذي 

تلبسه فيمنحك الحياة بكل معانيها 
إنها الكائ�ن الضعيف الرقيق الذي يتح�ول إىل بركان ثائر 
ووح�ش كارس إذا مس أوالدها مكروه أو أرادهم أحد بس�وء 
, عطاؤه�ا ال يعرف قانونا , وال يرتك�ز عىل نظام , وال يركن 
إىل منط�ق , فهي معك دائما . عند األم أنت دائما عىل صواب , 
ال تفه�م إال أن تك�ون معك ولك , تحب من يحبك وتبغض من 
يبغضك . هي صفوة الحب والعطاء واألمن واألمان والرحمة 

واالحتواء , وال ترجو مقابل ذلك إال أن تسعد أنت وترىض 
أمي ليس�ت بحاجة لهذا اليوم و ل�ن أدعها تحتاجة بإذن 
الل�ه فهي يف قلبي و يف روح�����ي يف كل وقت، األم وجودها 
حي�اه و دعواته�ا نج�اه وتح�ت أقدامه�ا الجنه في�ارب ال 

تحرمني منها.  

شروق عياد

هناك العديد من مش�اريع األس�تجواب التي أجهضت 
بس�حب بعض النواب لتواقيعهم عىل هذه املش�اريع عىل 
خط�ورة بعضه�ا وتضمن بعضها األخر ش�بهات فس�اد 
صارخ�ه. ويطرح س�لوك النكوص ع�ن التوقي�ع تقليدا 
برملاني�ا معطال لوظيفة الرقابه م�ا يعني تعطيل وظيفه 
أساس�ية أسندها الدس�تور للربملان، وعدها من موجبات 
وج�ود الربملان. ويرى بعض املراقبني للش�أن الربملاني أن 
ثقافة سحب التوقيع تكمن ورائها دوافع العالقة لها من 
قري�ب أو بعيد بمصالح الناس ال بل أنها تؤرش أس�تمرار 
لنفس تغليب مصلحة الربملاني الش�خصية عىل ماسواها 
م�ن مصال�ح وي�رى املراقب�ون أن النائ�ب او النائب�ة ال 
يقدمون مربرا لس�حب تواقيعهم، وأن معلومات متواتره 
تلمح اىل مايش�به املزاد لتبادل الخدمات مقابل ثمن، وأن 
مبالغ طائله تصل اىل مليارات الدنانري يوزعها الفاسدون 
يف كل األتجاه�ات للملمة رسقاته�م وقرصنتهم عىل املال 
الع�ام العام وأزاء هذه الص�ورة املخزية التي ال نتمنى ان 
تلق�ي بظاللها الكالحة ع�ىل كهف الش�عب ومعقد آمال 
الناس ورجائهم يف أن يكون عرضة لألتهامات يف مسايرة 
املفسدين وغض الطرف عن جرائمهم، ولعل هيآة رئاسة 
الربملان مطالبة بأتخاذ تدابري تنظيمية ال تسمح بسهولة 
س�حب التواقيع حرصا منها عىل هذه املؤسسة السامية 
وحماية ملمثيل من الوقوع يف املحضور أو ان يكونوا غرضا 

للمرجفني واملتصيدين يف املاء العكر.

ال تظه�ر هذه الجزي�رة »الس�لحفاة« بنه�ر »مودوكيس« 
جن�وب غرب الص�ني؛ إال يف فصل الربيع فق�ط، وتختفي بقية 
الع�ام، ولظهورها قصة طريفة روته�ا صحيفة »الدييل ميل« 
الربيطانية. والجزيرة تش�به يف تكوينها ش�كل »الس�لحفاة«، 

الت�ي يعتربه�ا الصينيون 
رمزاً للحياة وطول العمر؛ 
ول�ذا ف�إن س�كان قري�ة 
»لون�ج ت�ي« بمقاطعة 
يونيان�غ يطلق�ون عليها 
الربي�ع  اس�م »س�لحافة 

املتصاعدة من املاء«. 

جزيرة تظهر يف الربيع فقط


