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صفحة 20
ص4واشنطن قتلت 3 ماليني عراقي يف 3 عقود

بغداد تسلح االنبار.. والتحالف الدويل يتفرج عىل تسلل اإلرهابيني

هـل سـيـطـيـح »مـسـتـنـقـع« الـيـمـن بـآل سـعـود؟
تـــحــالــف »عـــاصــفـــة الـــحــزم« يـــنــفــرط

     بغداد / المستقبل العراقي

بع�د أس�بوعين م�ن حملة عس�كرية 
بقي�ادة الس�عودية ف�ي اليمن، يب�دو أن 
الضربات الجوية قد س�ّرعت في تقس�يم 
الب�اد إلى قبائ�ل متحاربة، ف�ي حين لم 
تفع�ل إال القلي�ل لتحقي�ق ه�دف إع�ادة 
الرئي�س اليمن�ي المخلوع إلى الس�لطة، 

كم�ا نقلت صحيفة »واش�نطن بوس�ت« 
ف�ي تقرير نش�رته عن محللين وس�كان 

محليين.
ورأى تقري�ر الصحيف�ة أن المع�ارك 
أوجدت أزمات، وبش�كل متزايد، تتجاوز 
مواجه�ة الحوثيين والقوى الداعمة لهم، 
إذ إن الص�راع قل�ل م�ن إم�دادات المياه 
والم�واد الغذائية المتاحة ف�ي بلد يعاني 

بالفعل من مس�تويات خطيرة من س�وء 
التغذية، كما أغرى الف�راغ األمني بتقدم 

القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
الس�عودية  للحكوم�ة  وبالنس�بة 
وحلفائه�ا، ف�إن العملية العس�كرية في 

اليمن قد تتحول إلى مستنقع.
»م�ا انجر ع�ن كل ه�ذا، لي�س مجرد 
تش�ريد المايين من الن�اس، ولكن أيضا 

االنتش�ار الهائل للم�رض والجوع وعدم 
إمكاني�ة الوصول إل�ى المياه، م�ع بيئة 
المتطرفة«،  الجماع�ات  مائمة لنش�اط 
كم�ا قال ج�ون ألترم�ان، مدي�ر برنامج 
الش�رق األوس�ط ف�ي مركز الدراس�ات 

اإلستراتيجية والدولية. 
وأض�اف: »الصراع في اليمن يمكن أن 
يصبح حالة ال أح���د فيها يمكنه معرفة 

م�ن الذي بدأ ه����ذه المعركة أو كيفية 
وضع حد لها«.

ونق�ل التق�رر عن تيودور كاراس�يك، 
وهو محلل في شؤون القضايا العسكرية 
في الش�رق األوسط مقيم في دبي، قوله 
إل�ى  إن اإلم�ارات واألردن ق�د انضمت�ا 
المملك�ة ف�ي عملي�ة الحزم الت�ي دمرت 
عش�رات القواعد العس�كرية واألس�لحة 

الس�عوديون  تلق�ى  كم�ا  مس�تودعات، 
أيضا دعم�ا من القوات البحرية المصرية 

لمراقبة السواحل اليمنية.
وقال عماد سامة، الخبير في شؤون 
الش�رق األوس�ط في الجامع�ة اللبنانية 
األميركية، إنه رغم المخاطر، فإن القصف 
الجوي استمر وربما يكون احتمال توغل 

بري الخيار الوحيد أمام السعودية. 

    المستقبل العراقي / فرح حمادي
 

تش�غل عصابات »داعش« في الموص�ل مباني رياض األطفال 
كمق�رات لها, لتف�ادي الضربات الجوية في الوق�ت الذي يتخوف 
فيه الس�كان من التبليغ ع�ن اماكن تواجد تل�ك العصابات, ألنهم 

سيواجهون الموت في حال تم التعرف عليهم.
وعلى ما يبدو أن الهزائم المتكررة التي لحقت بتنظيم »داعش« 
ف�ي مناطق متفرقة من الع�راق كان آخرها تحرير مدينة تكريت، 
ق�د دفعت قيادته في نينوى إلى االعتم�اد على تجنيد األطفال في 
صفوفه، لاس�تفادة من طاعتهم العمياء له بعد رفض الكثير من 

قياداته من أهالي جنوب الموصل االستمرار في القتال.
وتقول النائب�ة عن محافظة نينوى نور البج�اري ان »قيادات 
تنظي�م داع�ش االرهاب�ي بدأت تتخذ م�ن مباني ري�اض االطفال 
مقرات لها لتمويه الطيران«.وتوضح البجاري، إن »تنظيم داعش 
ب�دأ يس�تغل أبنية ري�اض االطفال ف�ي تنفيذ عمليات�ه اإلرهابية 
ولصعوبة اكتش�افها من قب�ل الطيران الج�وي«، مبينة ان »على 
الحكومة االتحادية إرس�ال جهات اس�تخبارية للكش�ف عن هذه 
المواق�ع بدقة أو إرس�ال طائرات استكش�افية«. وتلف�ت الى أن 
»بع�ض األهالي في الموصل من الذين لديهم حس وطني يريدون 
التبلي�غ ع�ن مواق�ع التنظ������يم، إال إنهم يخش�ون كش�فهم 
وقتله�م من قبل الدواعش«.وكش�ف وزير الداخلية محمد س�الم 
الغبان عن تش�كيل غرفة عمليات مع إقليم كردس�تان اس�تعدادا 

لمعركة نينوى.
ص3واشنطن منقسمة جتاه »داعش« مع اقرتاب زيارة العبادي إىل البيت األبيض                                                                         التفاصيل ص3

ون
نـ
فــ

ـة
ض
يا
ر

81

ية
س
يا
س الرافدين: اعتماد البطاقة الذكية

في توزيع رواتب الموظفين
310

ص3

»داعش« يدرب صبية املوصل عىل »املجازر«.. ويلوذ بـ »رياض االطفال« 

الـبـنـتـاغـون
يـسـعـى لتـدخـل عـسـكـري 

ص2»مبارش«ضد »داعش«

تنتظر ارتفاع اسعار النفط لحل األزمة

       المستقبل العراقي / خاص

انتقدت مصادر مطلعة, أمس الس�بت, اإلهمال الحكومي للملف االقتصادي, 
وفيما اش�ارت الى انها لم تأِت بحلول ناجعة لألزمة المالية, أبدت استغرابها من 
انش�غال مستش�اري الحكومة بموضوع الضرائب, التي وصفتها ب�«الس�لبية« 

كونها تؤخذ من المواطن دون تقديم اية خدمات له.
ويواجه العراق ازمة اقتصادية ومالية نتيجة انخفاض اسعار النفط, اذ وصل 

سعر البرميل الى 50 دوالر بعد ان كان يتجاوز ال�100 دوالر.
وقالت المصادر المقربة من الحكومة ل�«المستقبل العراقي«, ان » الحكومة 
لم تأِت بحلول تعالج االزمة االقتصادية التي يمر بها البلد كونها منش�غلة بأمور 

أخرى اقل اهمية من الملف االقتصادي«.
واس�تغرب المصدر م�ن ان »كل ما تفكر فيه عقول الدوائر االستش�ارية في 
الحكومة هي الضرائب السلبية التي تعتمد على جانب واحد, حيث يدفع المواطن 
االم�وال مقاب�ل عدم حصوله عل�ى خدمات تائم وتتناس�ب م�ع الضرائب التي 
س�يقوم بدفعها«. ولفتت المصادر الى ان »حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي 
تنظر بأمل وترقب الرتفاع اسعار النفط لكي تعوض النقص الحاصل عندها في 
األموال«, مشيرة الى ان »هذا قد ال يشكل محطة ضوء تقريباً في ظل ما تشهده 
منطق�ة الخلي�ج العربي من الص�راع الذي خل�ف )محنة تاريخية( بس�بب ملف 
سوريا والعراق واليمن«.وتشير المصادر الى ان »استقدام الشركات المتخصصة 
االس�تثمارية الصناعية والتجارية وش�ركات المتخصصة بإنشاء البنى الخدمية 
ه�ي إحدى أبرز الحلول التي قد تمّث�ل الحل األمثل ألزمة العراق الحالية والتي قد 
ترافقه حت�ى نهاية العام الحالي أو منتصف العام المقبل أن اس�تقرت األوضاع 
ف�ي المنطقة العربية«. وقال مستش�ار رئي�س الوزراء مظه�ر محمد صالح إن 
»الضرائب التي س�يتم اس�تحصالها من بعض الفئات س�يتم صرفها على مجال 
الخدم�ات وهي اش�به بتدوير موارد من دافع�ي الضرائب لنش�اطات اقتصادية 
اخرى«، مبينا ان »العراق خس�ر 45 بالمئة من موارده بس�بب انخفاض اس�عار 

النفط وبالتالي يحتاج الى تعويض جزء منها«.

سرتاتيجية التجويع
احلكومة ترفع الرضائب عىل املواطنني لغياب اخلطط االقتصادية

فـي ذكـرى اسـتـشـهـاد
االمام الصدر االول

مــحـافـظ البصـرة 
يستقبـل وزيـر الداخليـة لبحـث 

الوضع االمني يف املحافظة
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ال تقل القليل 
بكلمات كثيرة، بل الكثير 

بكلمات قليلة

اتحاد الكرة يعلن إنتهاء 
ازمة احمد ياسين 

السعودية تنفذ 
القصاص عىل طريقة 

ص4»داعــش«
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البنتاغون يسعى لتدخل عسكري »مبارش« ضد »داعش«
       بغداد / المستقبل العراقي

الدف�اع  وزارة  ف�ي  مس�ؤول  يس�عى   
األميركية »البنتاغون« إلى إجراء تعديل على 
قانون مكافحة اإلرهاب بالواليات المتحدة 
ال�ذي وضع ع�ام 2001، أمال ف�ي التوصل 
إل�ى صيغة جديدة تس�مح بتدخ�ل أميركي 

عسكري مباشر ضد تنظيم داعش.
ويعمل المستش�ار العام لوزارة الدفاع، 
ستيفن بريستون، على الوصول إلى صيغة 
جديدة لقانون مكافحة اإلرهاب الذي وضع 
بعد هجمات سبتمبر 2001، التي استهدفت 
برج�ي التج�ارة العالميي�ن ف�ي نيويورك 

ومبنى البنتاغون.
اإلره�اب  مكافح�ة  قان�ون  وين�ص 

األمريك�ي عل�ى التدخ�ل عس�كريا لوق�ف 
اإلرهاب خ�ارج الواليات المتحدة، في حال 
ش�كل ذلك تهديدا لألمن القومي األمريكي 
أو كان على عالقة بهجمات س�بتمبر، التي 
شنها تنظيم القاعدة. ومن خالل التعديالت 
المقترح�ة، يق�ول بريس�تون إن المبادرة 
المقترح�ة م�ن اإلدارة األمريكي�ة لقت�ال 
داعش ه�ي من خ�الل ربط تنظي�م الدولة 
بتنظي�م القاع�دة، باعتب�ار أن داع�ش هو 
تنظيم منش�ق عن التنظيم الذي تزعمه أبو 
مصعب الزرقاوي. وكان الزرقاوي أس�س 
تنظيما يع�رف ب� »التوحي�د والجهاد« في 
تس�عينيات القرن الماض�ي، وعرف الحقا 
بزعيم تنظيم ما يس�مى »قاعدة الجهاد في 
بالد الرافدين«، وهو ف�رع لتنظيم القاعدة 

ف�ي العراق. ومن خالل ه�ذا الربط، يصبح 
داع�ش مندرج�ا تح�ت قان�ون مكافح�ة 
اإلره�اب لعام 2001، مما يخ�ول الواليات 
المتح�دة للتدخل عس�كريا بش�كل أوس�ع 
ومحاربته. يذكر أن الرئيس األمريكي باراك 
أوبام�ا كان ق�د تقدم في فبراي�ر الماضي، 
بطل�ب للكونغرس للحص�ول على تفويض 
لمواصل�ة العمليات العس�كرية ضد داعش 
لمدة 3 س�نوات. وأوض�ح أوباما أنه يتمتع 
أص�ال بالس�لطة الضرورية لتوجي�ه األمر 
بشن حملة جوية ونشر آالف المستشارين 
العس�كريين ف�ي الع�راق، ولكن م�ن أجل 
تخفي�ف التوت�ر ل�دى الذي�ن يعتب�رون أن 
الح�رب »غير ش�رعية« ومن أجل ترس�يخ 

الدعم السياسي من قبل الكونغرس. 

       البصرة / امجد المطوري

اس�تقبل محافظ البصرة 
د. ماجد النصراوي ، بمكتبه 
الرسمي في ديوان المحافظة 
وزي�ر الداخلية محمد س�الم 

الجانب�ان  وبح�ث  الغب�ان 
ع�دداً م�ن القضاي�ا المهمة 
وتط�ورات الملف األمني في 
المحافظ�ة والجه�ود الت�ي 
تبذلها تشكيالت الوزارة في 
البص�رة م�ن اج�ل مكافحة 

عل�ى  والقض�اء  الجريم�ة 
س�لطة  وف�رض  اإلره�اب 
القانون وحماية امن وأمان 
المواطن من خ�الل التعاون 
بين جميع السلطات المحلية 

الموجودة في المحافظة .

حمافظ البرصة يستقبل وزير الداخلية لبحث 
الوضع االمني يف املحافظة

االنـبـار: إنــشـاء صـنـدوق تـبـرعـات لشــراء
 اسلحة واعتدة للعشائر

االستخبارات الروسية: انضامم 1700 رويس لـ »داعش«

رئيس الربملان يدعو إىل إرشاك مجيع عشائر نينوى
 بـتـحـريـر الـمـحـافـظـة

       بغداد / المستقبل العراقي

وصل وزير النقل باقر الزبيدي، أمس الس�بت، 
إل�ى مط�ار البص�رة الدول�ي، إذ س�يضع الحجر 
األس�اس لس�احة عن�د مدخ�ل المط�ار تحاك�ي 
س�احة عباس بن فرناس في مطار بغداد.ووصل 
وزير النق�ل باقر الزبيدي إل�ى محافظة البصرة، 

وكان باس�تقباله المحافظ 
ماج�د النص�راوي وم�دراء 
الش�ركات العام�ة التابع�ة 
الزبيدي  للوزارة«.وسيضع 
لس�احة  األس�اس  الحج�ر 
خدمي�ة لتوديع واس�تقبال 
المسافرين عند مدخل مطار 
البص�رة الدولي عل�ى غرار 
س�احة عب�اس ب�ن فرناس 

في مطار بغداد، مبيناً أن الس�احة ستحتوي على 
طائرة مخصصة كمطعم للس�ياح.يذكر أن مطار 
البص�رة الدولي الذي أنش�أته خ�الل الثمانينيات 
شركة ألمانية هو ثاني أكبر مطار في العراق، وقد 
اس�تولت عليه القوات البريطانية في عام 2003، 
وحولت مساحة واسعة منه إلى قاعدة عسكرية، 
فيما س�اهمت في إع�ادة افتتاحه في عام 2005، 
وكان�ت أول�ى الرحالت إلى 
عمان ودبي، ثم سلمته بعد 
انس�حابها في ع�ام 2009 
إلى الق�وات األميركية التي 
من�ه  جان�ب  م�ن  اتخ�ذت 
مركزا لقي����ادة قطعاتها 
في تسع مح���افظات قبل 
أن تخليه بش�كل كامل عند 

انسحابها من العراق.

وزير النقل يف البرصة لوضع حجر األساس 
لساحة حتاكي »عباس بن فرناس«

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن رئيس مجل�س محافظة االنبار 
صباح كرحوت، أمس الس�بت، عن إنشاء 
صن�دوق لجم�ع التبرع�ات م�ن التج�ار 
والمس�ؤولين لشراء االس�لحة واالعتدة 
إنش�اء  أن  مبين�ا  العش�ائر،  لمقاتل�ي 
الصندوق جاء بطلب عدد من الشخصيات 
للتبرع بأموال لش�راء ما يحتاجه مقاتلو 
»مجل�س  إن  كرح�وت  العش�ائر.وقال 
محافظ�ة االنب�ار ق�رر إنش�اء صن�دوق 
لجمع التبرعات من التجار والمس�ؤولين 
ورؤوس األم�وال لغرض ش�راء أس�لحة 
واعتدة لمقاتلي العشائر لمواجهة تنظيم 
المحافظ�ة«. داع�ش وتحري�ر مناط�ق 

وأضاف كرح�وت، أن »إنش�اء الصندوق 
ج�اء بع�د طلب ع�دد م�ن الش�خصيات 
التبرع بأموال لش�راء ما يحتاجه مقاتلو 
العشائر لغرض توفير متطلبات المعركة 

من االس�لحة واالعتدة لتحري�ر االنبار«.
وكان مجل�س محافظ�ة االنب�ار أك�د أن 
وزي�ر الدفاع خالد العبيدي وعد بإرس�ال 
عت�اد وذخي�رة لمقاتلي العش�ائر اليوم، 
وفيما أشار الى أن الوضع داخل الرمادي 
مس�يطر عليه، بين أن ما حدث من خرق 
في منطقتي البو عيثة والبو فراج س�يتم 
معالجته.يش�ار الى أن احد قادة عش�ائر 
المتصدي�ة لتنظي�م »داع�ش« بمحافظة 
االنبار عمر ش�يحان العلوان�ي أكد، اليوم 
الس�بت )11 نيس�ان 2015(، ان مقاتلي 
العت�اد  منه�م  نف�د  العش���������ائر 
والذخيرة، محذرا م�ن مجزرة في مدينة 
الرمادي عل�ى يد التنظيم ف�ي حالة عدم 

توفر العتاد للمقاتلين.

       بغداد / المستقبل العراقي

س�ليم  الن�واب  مجل�س  رئي�س  دع�ا 
الجبوري، أمس الس�بت، إلى إشراك جميع 
عشائر نينوى بعملية تحريرها المرتقبة، 
فيم�ا طالب باتخاذ إج�راءات عاجلة فيما 
يخ�ص دع�م وإغاث�ة المناط�ق المحررة 
ومنه�ا ناحية ربيعة. وق�ال الجبوري في 
بي�ان صدر على هامش لقائه األمين العام 

لحركة الع�دل واإلصالح عبد الل�ه الياور، 
ان »دور أبناء العش�ائر مهم وأساسي في 
تحري�ر مدين�ة نين�وى وهو ما يس�تدعي 
وضع خطط سريعة لتأهيلهم وتسليحهم 
اس�تعدادا إلش�راكهم في معركة الحس�م 
المرتقب�ة في نين�وى«. وثم�ن الجبوري 
»ال�دور الكبي�ر ألبناء عش�يرة ش�ّمر في 
تحري�ر ناحية ربيع�ة والحف�اظ عليها«، 
مطالبا الحكومة ب�«اتخاذ إجراءات عاجلة 

فيما يخص دعم وإغاثة المناطق المحررة 
المج�االت  ف�ي  ربيع�ة,  ناحي�ة  ومنه�ا 
رئي�س  ان  يذك�ر  والخدمي�ة«.  الصحي�ة 
ال�وزراء حيدر العبادي اكد، في 6 نيس�ان 
2015، أن جمي�ع العراقيين سيش�اركون 
بتحري�ر نين�وى، فيما ش�دد على ضرورة 
أن يش�عر اهالي المحافظة انه ليس هناك 
اية مصلحة خاصة الي جهة تس�اهم في 

تحرير مدينتهم.

       بغداد / المستقبل العراقي

حذر مس�ؤول كبي�ر في االس�تخبارات 
الروس�ية من التأثي�ر المحتم�ل للجماعات 
االرهابي�ة داخل روس�يا وخصوصا تنظيم 
»داعش« بين الجالية المس�لمة في ش�مال 
القوق�از، مؤكدا وجود خاليا ارهابية نائمة 
في الشيش�ان وهي تنتش�ر الى محافظات 
ش�مال القوقاز .وذكرت وكالة االسوشيتد 

ب�رس نقال مس�اعد رئي�س االس�تخبارات 
الروس�ية كي جي بي عن الجنرال س�يرجي 
س�ميرنوف قوله أن »المجامي�ع االرهابية 
ب�دأت تتس�لل وترك�ز عملياتها في ش�مال 
القوقاز«، مبينا ان »العديد من امراء الحرب 
م�ن االم�ارات المحظورة للقوق�از تعهدوا 
بالوالء لتنظيم داعش االرهابي وهو اتجاه 
خطير جدا«.واضاف الجنرال سميرنوف أن 
»ما يقدر ب� 1700 مواطن روس�ي كانوا قد 

انضموا الى مجاميع تنظيم داعش االرهابي 
في الع�راق وس�وريا«، مرجح�ا أن »الرقم 
الفعل�ي ربما يك�ون اعلى من ذل�ك«.وكان 
الرئيس فالديمير بوتين قد اعلن خالل الشهر 
الماضي أن خمسىة من االرهابيين العائدين 
من س�وريا قد تم قتلهم في مداهمات امنية 
وان واح�د م�ن اه�م اولويات جه�از االمن 
االتحادي هو تتبع المواطنين الروس الذين 

غادروا للقتال الى جانب تنظيم داعش.

      بغداد / المستقبل العراقي

ف�ي  ب�ارز  قي�ادي  ق�ال 
الت�ي يقوده�ا  منظم�ة ب�در 
هادي العامري، أمس السبت، 
م�ن  المقاتلي�ن  مئ�ات  إن 
الحش�د الش�عبي لمنظمة بدر 
ينتش�رون حالي�ا ف�ي ناحية 
البغدادي وقضاء حديثة غربي 
الرمادي للمس�اندة في تحرير 

المناطق.
الكاظم�ي،  معي�ن  وق�ال 
ان »محافظ�ة االنب�ار مهم�ة 
فتأمينه�ا  لن�ا،  بالنس�بة 
العاصم�ة  تأم��ي�ن  يعن�ي 
بغ�داد ومحافظ�ات الجن�وب 
ف�ي  المح�ررة  والمناط�ق 
ص�الح الدي�ن«، مش�يرا ال�ى 
المتطوعي�ن م�ن  ان »مئ�ات 
الحش�د الش�عبي لمنظمة بدر 
ناحية  يتواجدون ح�الي�ا في 

البغدادي وقضاء حديثة«.
أن  الكاظم�ي  واض�اف 
م�ن  ال��جنوبي�ة  »المناط�ق 
محافظ�ة  باتج�اه  تكري�ت 
االنب�ار الت�زال تش�كل تهديدا 
المحررة  المناط�ق  امنيا على 
تواج�د  بس�بب  تكري�ت  ف�ي 
مس�لحي تنظي�م داعش وهي 
بحاجة الى عمليات عس�كرية 

متواصلة لتأمينها«.
وس�يطر ارهابي�و تنظي�م 
»داع�ش« اول ي�وم امس على 
الب�و عيث�ة والب�و  منطقت�ي 
الرم�ادي فيها  فراج ش�مالي 
عملي�ة  المنطقتي�ن  ش�هدت 
ن�زوح جماعي خش�ية تجدد 
الق�وات  بي�ن  االش�تباكات 

االمنية واالرهابيين.
القائد  الوزراء  وامر رئيس 
العام للقوات المس�لحة حيدر 
العب�ادي بنق�ل كمي�ات م�ن 
االسلحة والعتاد الى محافظة 
االنب�ار، فيم�ا ع�ززت وزارة 
الداخلي�ة الرم�ادي ب�3 افواج 
من الشرطة االتحادية تمهيدا 

الستعادة المنطقتين.

بـدر: لدينا مئات 
املقاتلني يف حديثة 

والبغدادي

يف ذكرى استشهاد االمام الصدر االول
       التحليل السياسي /غانم عريبي

ال��35  الذك�رى  م�رت 
الستشهاد المفكر االسالمي 
المدني�ة  الحق�وق  ورائ�د 
العراقي�ة االمام الصدر االول 
حي�ث تم�ر الب�الد بمنعطف 
المعرك�ة م�ع  تعب�وي ف�ي 
داعش وسياسي في الخالف 
الوطني�ة  القضاي�ا  عل�ى 
الدول�ة  عم�ل  واولوي�ات 
والحكومة وفي وضع يعيش 
العراق فيه جدالً واسعاً حول 
تحديد أطر وتس�مية الهيئات 
االنتقال  وااله�م  المس�تقلة 
الى الفيدرالية بعد الفراغ من 
محنة احتالل داعش والقضاء 
الخالف�ة  »حكوم�ة  عل�ى 

الداعشية في الموصل«.
كان الفت�ا خط�اب رئيس 
الوزراء ف�ي تلك الذكرى وقد 
كان خطابا واضحا حدد فيه 
مالم�ح المرحل�ة وش�خص 
خلل النهج المتب�ع في ادارة 
الكثي�ر م�ن مفاص�ل الدولة 
والحكومة ما اعطى رس�ائل 
مهمة للداخل والخارج ان تلك 
الحكومة ماضية في اهدافها 
ولن تقف س�يئة هن�ا وخلل 
هن�اك وكالم اعالم�ي يث�ار 
في اطار ممارس�ات داعشية 

مقصودة لالساءة الى الحشد 
الشعبي بوجه العمل الوطني 
الحكوم�ة  ومش�روعات 
العراقية الجديدة التي قدمت 
للعراقيين في اطار الدفاع عن 
العراق خالل س�بعة اشهر ما 
عجزت عنه حكومات سابقة 
غالت في عن�وان الدفاع عن 
الس�يادة وانه�ارت دفاعاتها 
»الكرتوني�ة« عن�د اول هب�ة 
رباعي�ات دف�ع داعش�ية في 

الموصل!.
االول  الص�در  االم�ام  ان 
لق�ال  بينن�ا  حي�ا  كان  ل�و 
الدع�وة  ع�ن  مهم�ا  كالم�ا 
االسالمية والنهج والتركيبة 
الرجالية والمشروع الوطني 
الدس�تور  م�ع  واالنس�جام 
للش�عب  الخدم�ة  وتقدي�م 
العراق�ي وألنح�ى بالالئم�ة 
والقتل�ة  الفاس�دين  عل�ى 
والجباري�ن ونظ�ام العق�ود 
التي عشعشت في  الفاس�دة 
زواي�ا الحكوم�ات العراقي�ة 
السابقة، وربما اخذ مجموعة 
من القرارات بعزل الكثير من 
الق�ادة والمس�ؤولين وق�ال 
كالما في المش�روع الوطني 
منص�ات  وتعج�ز  عج�زت 
ومنتديات  ثقافية  وملتقيات 
سياس�ية وصالونات مكيفة 

ف�ي المنطق�ة الخض�راء  ان 
تقول مثله او تقترب من حبه 
وش�غفه بالع�راق واخالصه 

لشعب االمام الحسين.
االول  الص�در  االم�ام  ان 
ل�و كان بينن�ا لدع�ا الدول�ة 
العراقية الى تقديم عدد مهم 
م�ن الق�ادة السياس�يين الى 
العادل�ة  المحاك�م الوطني�ة 
النزي�ه  العراق�ي  والقض�اء 
وتغافله�م  جرمه�م  لف�رط 
المس�ؤولية ونس�يانهم  عن 
تادي�ة  لحظ�ة  ف�ي  الل�ه 
الوطن�ي وتنكرهم  الواج�ب 
البجدي�ات وقواني�ن العم�ل 
والسياس�ي  الدع������وتي 
الن  والوطن�ي  االس�المي 
ه�ؤالء الق�ادة ضيعوا نصف 
السياس�ي  بالخالف  الوط�ن 
الرخي�����ص  والتطاح�ن 
على فتات الحصص والنصف 

االخ�ر س�لمه لداع�ش ف�ي 
10 /6 وربم�ا حض�ر االمام 
الى جلس�ات تل�ك المحاكمة 
العلني�ة ودع�ا القض�����اء 

العراق�ي ال�ى ان�زال اقس�ى 
بحق���ه�م.  العق���وب�ات 
العب�ادي ب�دا حريص�ا عل�ى 
تجس�ير العالقة بي�ن االمام 

االول والش����عب العراق�ي 
وسرايا المقاومة مثلما كان 
حريص�ا على تاكيد ان االمام 
كان وم�ا زال وس�يبقى لكل 

والشيعة..  الس�نة  العراقيين 
االمام ال�ذي خاطب في اخر 
س�نة  للعراقيي�ن  رس�ائله 
وش�يعة عمريي�ن وعلويي�ن 
ان يكونوا احرارا في دنياهم 
وان يتنكب�وا طري�ق الجهاد 
والمقاوم�ة الوطني�ة النقاذ 
العراق من مخلب االمبريالية 
البعث�ي  العمال�ة  ونظ�ام 
وتحقيق حلمه�م في العدالة 
والحري�ة وحكومة الجماعة 
والوطني�ة  االس�الم����ية 

الصالحة.
ق�ال العب�ادي ف�ي اط�ار 
تل�ك المب�ادىء والمح�ددات 
كالما في الهيئات المس�تقلة 
ذات  طغي�ان  في�ه  كش�ف 
النه�ج القديم ف�ي »محاولة 
المس�تقلة  بالهيئات  التفرد« 
لحصد المزيد من االمتيازات 
والس��ياس�ية  ال�����مالية 

لتاكي�د  والحك���وم���ي�ة 
بالثروة  االس�تفراد  ظاه�رة 
الوطنية وم���ؤسس����ات 
الدول����ة. ان الع�ودة ال�ى 

النهج القديم في التعاطي مع 
موضوعة الهيئات المستقلة 
الس�لبي في  للنهج  تكري�س 
اتعاطي مع حكومة العبادي 
واعتباره�ا حكوم�ة امالكي 
االعت�راض عليه�ا  ت�م  ات�ي 
طغي�ان  بفع�ل  وس�قطت 
خ�ط االعت�راض السياس�ي 
عليه�ا.. نود ان نق�ول للكتل 
السياس�ية السنية والشيعية 
المؤتلف�ة في اط�ار حكومة 
الوحدة الوطنية ان المس�الة 
وليس�ت  بحت�ة  وطني�ة 
وان  محاصص�ة  مس�الة 
النهج س�تمنح  العودة له�ذا 
ونافذي�ن  واش�خاصا  ش�لال 
فاسدة  سياس�ية  وش�ركات 
فرصة التسلل لمبنى حكومة 
العبادي من اجل االطاحة بها 
وهذا ما ال نس�مح به كشعب 
وامة وحش�د ش�عبي.هنالك 
م�ن يمن�ي النفس باس�قاط 
بس�بب  العب�ادي  حكوم�ة 
»زعله« من ذهاب مؤسس�ة 
او هيئ�ة او لجن�ة من�ه ال�ى 
ان  ويح�اول  اخ�رى  جه�ة 
يصع�د من لهج�ة »النصيحة 
المفخخة« في منابر الجمعة 
او منابر الصالونات المكيفة 
وكاننا في صالة االجتماعات 
الش�يوعي  الكب�رى للح�زب 

الصين�ي بحي�ث اذا القي�ت« 
ابرة« في وس�ط هذا المحفل 
العريض فانك ستسمع دوي 
ق�وم  ويس�تعد  س�قوطها 
اخ�رون ال�ى تصعي�د مماثل 
للضغ�ط علي�ه وهن�ا اق�ول 
عل�ى االخ العب�ادي ان يحرج 
تل�ك الكتل من خ�الل طرح » 
االصالء« في مجلس الوزراء 
والتخل�ي نهائي�ا ع�ن فكرة 
الوكالء ويعم�د الى احراجها 
بق�وة ف�ي مجل�س الن�واب 
م�ن خالل االص�رار على اخذ 
ق�رار مباش�ر بتاييد االصالء 
ولي�س  العددي�ة  باالكثري�ة 
فعله�ا  وق�د  بالمحاصص�ة 
في مجل�س النواب مع زميل 
ل�ه ف�ي الدعوة وقي�ادي في 
الحزب هو االخ االديب عندما 
ت�م ط�رح اس�مه للتصويت 
عليه كوزير للسياحة وفشل 
في اس�تحصال العدد الكافي 
من االصوات.نحن في معركة 
اخيرة اما ان ننتصر فيها على 
االرهاب ونبني دولة النموذج 
او ننكف�أ ونس�قط ف�ي بئر 
يوس�ف وننه�ار عل�ى وق�ع 
التفجي�ر االقليم�ي لمنص�ة 
ه�ذه التجرب�ة.. والمجا في 
زمن القرار التاريخي الوطني 

للمساومات والمداهنات.

االمـــام الصــدر األول لـــو كــان بيننـــا لــطالب الـــدولـــة العـــراقيــة بتقـــديــم 
عدد من القادة السياسيين الى المحاكم الوطنية العادلة



صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 945 )  APR 12 Sun  2015    العدد ) 945 ( 12 نيسان  2015          السنة الثالثة         معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االحد

            بغداد / المستقبل العراقي

يعتزم مصرف الرافدي�ن اعتماد البطاقة الذكية في توزيع رواتب 
الموظفين بدال عن النقد اليدوي.

وذك�ر بيان للمص�رف، تلقت »المس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
ان »مص�رف الرافدين يعت�زم اعتماد البطاقة الذكي�ة في الية توزيع 
رواتب الموظفين في دوائر ومؤسسات الدولة كافة بدال عن طريقة 

النقد اليدوي«. 
واضاف البي�ان ان »هذه الطريقة تقلل من اهمية التداول النقدي 
والحفاظ على االموال بالشكل الذي يسمح بتداولها في اي وقت واي 

مكان«.
واكد »وجود تنس�يق وتعاون بي�ن المصرف والش�ركة العالمية 

للبطاقة الذكية إلصدار البطاقة ألغلب مؤسسات الدولة«.

الرافدين: اعتامد البطاقة الذكية يف توزيع رواتب املوظفني

       المستقبل العراقي / فرح حمادي
 

تش�غل عصاب�ات »داعش« في 
الموص�ل مبان�ي ري�اض األطفال 
كمق�رات له�ا, لتف�ادي الضربات 
الجوي�ة ف�ي الوقت ال�ذي يتخوف 
فيه الس�كان من التبليغ عن اماكن 
ألنه�م  العصاب�ات,  تل�ك  تواج�د 
س�يواجهون الم�وت في ح�ال تم 

التعرف عليهم.
الهزائ�م  أن  يب�دو  م�ا  وعل�ى 
بتنظي�م  لحق�ت  الت�ي  المتك�ررة 
»داع�ش« في مناط�ق متفرقة من 
الع�راق كان آخرها تحري�ر مدينة 
تكري�ت، ق�د دفع�ت قيادت�ه ف�ي 
نين�وى إل�ى االعتماد عل�ى تجنيد 
األطف�ال في صفوفه، لالس�تفادة 
من طاعته�م العمياء له بعد رفض 
الكثير من قياداته من أهالي جنوب 

الموصل االستمرار في القتال.
وتق�ول النائب�ة ع�ن محافظة 
نين�وى ن�ور البج�اري ان »قيادات 
تنظي�م داعش االرهابي بدأت تتخذ 
من مباني ري�اض االطفال مقرات 

لها لتمويه الطيران«.
وتوض�ح البج�اري، إن »تنظيم 
داع�ش ب�دأ يس�تغل أبني�ة رياض 
عمليات�ه  تنفي�ذ  ف�ي  االطف�ال 
اكتش�افها  ولصعوب�ة  اإلرهابي�ة 
من قب�ل الطيران الج�وي«، مبينة 
االتحادي�ة  الحكوم�ة  »عل�ى  ان 
إرسال جهات اس�تخبارية للكشف 

عن ه�ذه المواقع بدقة أو إرس�ال 
طائرات استكش�افية«. وتلفت الى 
أن »بعض األهالي في الموصل من 
الذي�ن لديهم حس وطن�ي يريدون 
التبليغ عن مواقع التنظيم، إال إنهم 
يخشون كش�فهم وقتلهم من قبل 

الدواعش«.
وكش�ف وزير الداخلي�ة محمد 
س�الم الغب�ان ع�ن تش�كيل غرفة 
كردس�تان  إقلي�م  م�ع  عملي�ات 

استعدادا لمعركة نينوى.
في الس�ياق ذاته, يع�زوا أهالي 
نين�وى س�بب لج�وء »داعش« في 
االطفال  لتجني�د  االخي�رة  اآلون�ة 
إل�ى محاول�ة التنظي�م اإلرهاب�ي 
كضحاي�ا  إعالمي�اً«  »تس�ويقهم 

لعمليات القصف الجوي.
ويقول المواطن خالد مصطفى، 
إن »األس�بوعين األخيري�ن أعتم�د 
األطف�ال  )داع�ش( عل�ى  تنظي�م 
والصبيان دون سن 18 عاما بشكل 
كبير«، مبينا أنه »قام بنشرهم في 
نقاط التفتيش، فضال عن حراس�ة 

مقرات التنظيم«.
ويضي�ف مصطف�ى أن »هؤالء 
الصبي�ة بعضهم يش�عر بالنش�وة 
كون�ه يحمل س�الحا ويعتق�د انه 
أصب�ح ذا مس�ؤولية وان تنظي�م 
مس�لح يعتمد عليه ويث�ق به حتى 
انه أوكل أليه مهام�ا امنيا، وهناك 
م�ن تظه�ر علي�ه مالم�ح الخوف 
»يك�ون  أن  مرجح�ا  واالرتب�اك«، 

الس�بب رئيس ل�ه هو تس�ويقهم 
إعالمي�ا كضحاي�ا قص�ف القوات 

العراقية والتحالف الدولي«.

أن  إل�ى  مصطف�ى  ويش�ير 
»المج�زرة الجدي�دة التي ق�ام بها 
عناص�ر التنظي�م من خ�الل إعدام 

أكثر من 300 شخصا بينهم عناصر 
ش�رطة وجنود من أهال�ي القيارة 
جن�وب الموص�ل نف�ذت عل�ى يد 

الصبية الذي�ن تم جنديهم«، متابعا 
ألي�ه  أوكل  منه�م  واح�د  »كل  أن 
مهمة إعدام شخصين أحدهم رميا 

بالرصاص واآلخر بقطع رأسه«.
م�ن جهت�ه, ق�ال أح�د س�كان 
مدينة القي�ارة، إن »حادث�ة إعدام 
أكثر من 300 ش�خصا جعل مسألة 
التنظي�م  ومعارض�ة  مناهض�ة 
ف�ي المحافظ�ة تزداد بش�كل دفع 
البعض منهم إلى القيام بطرد عدد 
من أس�ر عناص�ر التنظي�م وحرق 
منازله�م وكتابة عبارة فليس�قط 
داع�ش على الج�دران«. ويعزو أبو 
عب�د الله »نش�وب الخ�الف األخير 
بين صف�وف تنظيم داعش س�يما 
الذي�ن م�ن أهال�ي قض�اء تلعف�ر 
إل�ى رفضه�م بق�اء األطف�ال بين 
صفوف�ه فض�ال ع�ن هروبهم من 
ناحيتي ربيع�ة والعياضية وأجزاء 
من س�نجار غ�رب الموص�ل دون 
قتال مم�ا أدى إلى س�يطرة قوات 
األيزيدين  والمقاتلين  البيش�مركة 

على تلك المناطق«.
ويؤكد أبو عبد الل�ه أن »زعماء 
اتهم�وا  الموص�ل  ف�ي  داع�ش 
عناصرهم من س�كان تلعفر الذين 
كانوا مسؤولين عن قاطع الجزيرة 
بالعمل لصال�ح المخابرات التركية 
وان انسحابهم من ربيعة وسنجار 
والعياضية في كانون األول 2014 

كان بإيعاز من تركيا«.
ويلفت أبو عبد الله إلى أن »قيادة 
التنظيم منعت خروج عوائلهم من 
تلعفر وأجبروا أطفالهم دون س�ن 

ال�18 إلى االنضمام إلى التنظيم«.

تصاعد الخالفات بين »قادة« التنظيم بعد الهزائم 

        المستقبل العراقي / نهاد فالح

وصلت ثالث افواج مدرعة ودبابات الى 
محافظة االنبار, امس السبت, لدعم القوات 
االمني�ة ف�ي مع�ارك تطهير الرم�ادي من 
عصاب�ات »داعش«, وفيم�ا تؤكد الحكومة 
المحلي�ة بان رئيس ال�وزراء حيدر العبادي 
ام�ر بنق�ل كمي�ات كبي�رة م�ن االس�لحة 
مص�ادر  اش�ارت  للمحافظ�ة,  والذخي�رة 
محلي�ة ال�ى ان التنظيم االرهابي اس�تقدم 
اكث�ر من 1500 مقاتل م�ن الموصل دخول 
االنب�ار بارتال كبي�رة دون ان تس�تهدفهم 

طائرات التحالف الدولي!.  
وج�اءت هذه التطورات عقب س�يطرة 
تنظي�م »داع�ش« عل�ى مناط�ق ع�دة في 
مدين�ة الرم�ادي, وارتكابه مجازر بش�عة 
بحق االهالي هناك مما اجبر الس�كان على 

النزوح وترك مناطقهم المغتصبة.
وقال�ت قيادة ش�رطة االنب�ار، في بيان 

تلقت »المس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»ثالث�ة افواج مدرعة ودباب�ات وصلت الى 
قواطع البو فراج ومنطقة الجزيرة شمالي 
الرم�ادي لدع�م مع�ارك تطهي�ر القواطع 
الشمالية للمدينة من فلول تنظيم )داعش( 

اإلرهابي«.
وأضاف�ت أن »القوات االمنية تعمل على 
تدمير الخطوط االمامي�ة لدفاعات عناصر 
داع�ش ف�ي البو ف�راج ومنطق�ة البوعيثة 
ومنعه�م م�ن التق�دم ال�ى مناط�ق اخرى 
م�ن الرم�ادي وتطهي�ر المناط�ق االخرى 

المحيطة بها بالكامل«.
إل�ى أن »الضرب�ات الجوي�ة  وأش�ارت 
لطي�ران التحال�ف اربكت تح�ركات تنظيم 
داعش ودمرت مخابئ االس�لحة التي كانوا 

يعتمدون عليها في الجهات الخلفية لهم«.
ب�دوره, أك�د محاف�ظ االنب�ار صهي�ب 
ال�راوي، أن رئي�س ال�وزراء القائ�د الع�ام 
للقوات المس�لحة حيدر العب�ادي أمر بنقل 

كمي�ات كبيرة م�ن االس�لحة واالعتدة الى 
االنبار بالسرعة الممكنة.

وق�ال ال�راوي ف�ي تصري�ح صحف�ي, 
»اجريت اتصاالت مكثفة مع رئيس الوزراء 
حي�در العب�ادي لغ�رض اس�ناد القطع�ات 
باالس�لحة  العش�ائر  ومقاتل�ي  االمني�ة 

واالعتدة«.
وأضاف ال�راوي أن »العب�ادي أمر بنقل 
كمي�ات كبيرة م�ن االس�لحة واالعتدة الى 
االنب�ار بالس�رعة الممكن�ة لتوزيعها على 

القطعات االمنية ومقاتلي العشائر«.
ووع�د محافظ األنب�ار، ب�«الث�أر« لكل 
مواط�ن قتل أو هجر من المحافظة على يد 
»داع�ش«، فيما طالب أبناء األنبار ب�«ش�د 
الع�زم« م�ن أج�ل تحري�ر المحافظ�ة من 

سيطرة التنظيم.
وأضاف الراوي »سوف أثأر لكل مواطن 
ُقت�ل أو ُهجر أو ُدمر بيت�ه على يد عصابات 
 داع�ش اإلرهابية في جمي�ع مناطق ومدن 

األنبار«.وأض�اف ال�راوي، أن »عل�ى أبن�اء 
األنب�ار النجب�اء أن يش�دوا الع�زم من أجل 
معركة تحرير المحافظة من تلك العصابات 

اإلجرامية«.
وس�يطر ارهابي�و »داع�ش«، الجمعة, 
على منطقتي البو عيثة والبو فراج شمالي 
الرم�ادي فيها ش�هدت المنطقتي�ن عملية 
ن�زوح جماعي خش�ية تجدد االش�تباكات 
بي�ن الق�وات االمني�ة واإلرهابيي�ن، فيما 
عززت وزارة الداخلي�ة الرمادي ب�3 افواج 
م�ن الش�رطة االتحادية تمهيدا الس�تعادة 

المنطقتين.
وس�بق لش�يخ عش�يرة البو نم�ر نعيم 
الكعود ان كش�ف عن قيام تنظيم )داعش( 
بإعدام 20 شخصاً بينهم عناصر في القوات 
األمني�ة ف�ي منطق�ة الب�و فراج ش�مالي 
الرم�ادي، فيما أش�ار إلى إح�راق التنظيم 

عدداً من المنازل في المنطقة.
وأش�ار الكعود، إل�ى أن »عناصر تنظيم 

داعش يحاولون إيج�اد نصر إعالمي جديد 
في األنبار بع�د االنتكاس�ات التي تعرضوا 
له�ا بمع�ارك تطهي�ر تكري�ت والموص�ل، 
ويحاول�ون رف�ع معنوي�ات فل�ول داعش 
م�ن خالل إرعاب المدنيين األبرياء وس�فك 

دمائهم«.
احم�د  البوبال�ي  قبيل�ة  زعي�م  وع�زا 
البيالوي، س�يطرة »داعش« على البو فراج 
والبوعيث�ة  ال�ى العاصف�ة الترابي�ة الت�ي 
ضربت مدينة الرمادي والمناطق المحيطة، 

مما جعل االرهاب يستغل انعدام الرؤية.
وبحس�ب مص�ادر أمنية, ف�ان« تنظيم 
داعش فجر جس�ر البو فراج االس�تراتيجي 
بس�يارة مفخخة ش�مالي الرم�ادي ، فيما 

أشار إلى  انهيار الجسر بالكامل«.
وكلفت وزارة الدفاع اللواء الركن محمد 
خل�ف بقيادة عمليات األنب�ار بالوكالة بدالً 
من الل�واء الركن قاس�م المحمدي، وعزت 
الس�بب إلى إصابته بجروح أثر اس�تهدافه 

,الجمعة, بسيارة مفخخة شمالي الرمادي 
.بالمقاب�ل, كش�ف مس�ؤول محل�ي ف�ي 
محافظ�ة االنبار، ع�ن ان 1500 عنصر من 
تنظيم »داعش« االرهاب�ي دخلوا محافظة 
االنب�ار قادمين من مدين�ة الموصل بارتال 
عديدة، مؤكدا ان طيران التحالف للدولي لم 

يستهدفهم.
وقال قائد صحوة غربي الرمادي عاشور 
الحم�ادي، إن »تنظيم داعش االرهابي عزز 
عناص�ره ف�ي محافظ�ة االنبار ب��1500 
عنصر اس�تقدمهم م�ن مدين�ة الموصل«، 
مشيرا الى ان »االرهابيين دخلوا المحافظة 

بارتال عديدة«.
واضاف الحمادي »حرك�ة ارتال داعش 
م�ن الموصل الى االنب�ار مرصودة من قبل 
طيران التحالف الدولي الذي يراقب المنطقة 
بص�ورة متواصلة«، مس�تدركا ان »اي من 
ارت�ال داع�ش ل�م تس�تهدف م�ن التحالف 

الدولي وقد دخلت محافظة االنبار«.

بغداد تسلح االنبار.. والتحالف الدويل يتفرج عىل تسلل اإلرهابيني

»داعش« يدرب صبية املوصل عىل »املجازر«.. ويلوذ بـ »رياض االطفال« 

»داعش« يهاجم الرمادي.. ويرتكب مجازر في البوفراج

واشنطن منقسمة جتاه »داعش« مع اقرتاب زيارة العبادي إىل البيت األبيض
       بغداد / المستقبل العراقي

يع�د وزي�ر الدف�اع األميرك�ي أش�تون كارتر، 
بمعرك�ة طويل�ة األم�د م�ع تنظيم »داع�ش« في 
الع�راق، على الرغم من أجواء التف�اؤل التي حاول 
نائ�ب الرئي�س األميركي ج�و بايدن عكس�ها على 
رؤيت�ه المس�تقبلية للع�راق في خطاب�ه الذي أكد 
فيه تراجع التنظيم المتش�دد على حساب »الوحدة 

الوطنية العراقية«.
وق�ال كارت�ر خ�الل زيارت�ه لكوري�ا الجنوبية 
إن الوالي�ات المتحدة حققت »تقدم�اً« ضد تنظيم 
»داع�ش« في الع�راق، ولكن�ه أكد أنه ال يس�تطيع 
تحديد »الم�دة الزمنية« التي س�تتطلبها المعركة، 
وش�دد عالوة على ذلك، خ�الل مؤتمر صحافي مع 
نظيره الكوري على أن�ه لن يذهب بعيداً في القول 

إنها »بداية نهاية« تنظيم »داعش« في العراق.
وتنعكس تصريح�ات المس�ؤولين األميركيين 
على المس�توى الداخل�ي العراقي بوض�وح، حيث 
اعتبر نواب عن محافظة األنبار أن رئيس الحكومة 

العراق�ي حيدر العبادي تس�ّرع في اإلعالن عن بدء 
العملية العسكرية داخل المحافظة، في ظل الرفض 
األميركي لمش�اركة قوات »الحش�د الش�عبي« في 
ه�ذه المعركة، وتش�ديد الفعالي�ات المحلية على 
ضرورة تحديد الجهة التي »ستمسك باألرض« بعد 

»تحريرها«.
ويبدو أن التنظيم المتشدد الذي يعّد انتشاره في 
األنبار األوس�ع على مستوى المحافظات العراقية 
بس�بب استغالله العامل العش�ائري فيها على نحو 
كبير، قد اس�تفاد من هذا االنقس�ام ليتقدم سريعاً 
ف�ي المناطق الش�مالية والش�رقية م�ن الرمادي، 
حي�ث تحّولت القوات العراقي�ة إلى وضعية الدفاع 

بدل الهجوم بحسب ما ذكر نائب عن المحافظة.
وتفادياً إلخراج »الحش�د« من معادلة المعارك 
المقبلة، يس�عى العبادي إلى تأمين غطاء سياسي 
ورس�مي له�ذه الق�وات، التي س�اهمت في نجاح 
معظ�م العملي�ات العس�كرية ض�د »داع�ش«، من 
خالل إعادة وضعها ف�ي خانتها »العراقية«، بعدما 
وضعتها مزاعم الواليات المتحدة في خانة »الذراع 

اإليراني�ة«، وس�عت آلته�ا اإلعالمي�ة إلى تش�ويه 
سمعتها، ما يفسح المجال أمام التشكيالت الحليفة 

لواشنطن من العشائر ب� »اإلمساك بمناطقها«.
وف�ي هذا الس�ياق، توج�ه العبادي إل�ى مدينة 
النج�ف، والتق�ى المراج�ع الديني�ة فيه�ا، وف�ي 
طليعته�م المرجع الديني الس�يد علي السيس�تاني 
وبحث معه األوضاع األمنية والسياسية في البالد، 
حيث أكد مصدر سياسي أن البحث تناول »المعارك 

التي تنفذها القوات األمنية ضد تنظيم داعش«.
ونق�ل المصدر المطل�ع على أج�واء اللقاء عن 
الس�يد السيستاني تش�ديده »على ضرورة حماية 
المدنيين وممتلكاتهم«، بعدما أصدر مؤخًرا، فتوى 

»تحّرم التعرض للمدنيين في المناطق المحررة«.
من جهته، طالب المرجع الديني الش�يخ بش�ير 
النجف�ي، خ�الل لقائ�ه العب�ادي، بض�رورة دع�م 
»الحشد الشعبي« بما يضمن »بقاءه واستمراره«، 
وبدوره وعد العبادي »بصرف مس�تحقات الحشد 
الش�عبي خالل األيام القليلة المقبلة«، مبّيناً وجود 
»صعوبات ومش�اكل في األنبار«، عل�ى الرغم من 

»الطموح ب�أن تحل كل المش�اكل وتحرر المناطق 
المحتلة من قبل داعش«.

ميداني�اً، وبعد يوم واحد على مغ�ادرة العبادي 
مطار الحبانية ش�رقي الفلوجة، عقب الزيارة التي 
أعل�ن خالله�ا ع�ن انطالق عملي�ة تحري�ر األنبار، 
هاج�م تنظي�م »داعش« مركز مدين�ة الرمادي من 
10 مناط�ق مختلفة، وبقوة نارية كثيفة اس�تطاع 
خالله�ا احت�الل منطقتي�ن ف�ي ش�مال المدين�ة، 
م�ن ضمنه�ا المنطقة التي تضم م�ا كان يعرف ب� 

»ساحة االعتصام«.
وتراجع�ت ق�وات الجي�ش الت�ي ظه�رت ف�ي 
موقف المدافع، بحس�ب النائب عن »تحالف القوى 
العراقية« فارس طه الفارس، الذي اعتبر أن »إعالن 
بدء العمليات العس�كرية ف�ي المحافظة بدا وكأنه 
مجامل�ة من القي�ادات العس�كرية لزي�ارة رئيس 
الوزراء لألنبار، ألن القوات هناك لم تكن مس�تعدة 

للمعركة وتحّولت إلى الدفاع«.
ولف�ت الف�ارس، إل�ى أن »الق�وات ف�ي األنبار 
حصل�ت عل�ى أس�لحة، خفيف�ة )رشاش�ات ذات 

المقبضي�ن(.. غير فعالة في الحرب مع )داعش(«، 
معتب�راً أن »الخطة العس�كرية لم تكن مدروس�ة، 
وبعض القادة العس�كريين هناك يقللون من قدرة 

المسلحين«.
وعّبر النائب األنباري عن خش�يته من أن يكون 
س�بب ما حدث م�ن تراجع أمني ف�ي الرمادي، هو 
أن »واش�نطن ال تريد دخول الحش�د ف�ي المعارك، 
والحكوم�ة ل�ن تكون ج�ادة ف�ي أي معركة بدون 
وج�ود الحش�د، ونحن ف�ي الوس�ط«، مؤك�داً أن 
»المعارك لن تحسم بدون تدخل الواليات المتحدة، 

وتكريت دليل واضح على ذلك«.
إلى ذلك، أكد عضو لجنة االمن والدفاع البرلمانية 
النائب محمد الكربولي أن »الجزء الش�مالي لمدينة 
الرمادي يش�هد مواجهات واش�تباكات عنيفة جداً 
حيث تمكن التنظيم من التمدد في منطقة البوفراج 
والب�و عيثة بعد نف�اد العتاد والذخي�رة لدى قوات 
الشرطة ومقاتلي العشائر، ما تسبب بموجة نزوح 
كبيرة لألهالي من س�كان تل�ك المناطق ومحيطها 

الى داخل مركز المدينة لحماية أنفسهم«.

بايدن يراهن على »الوحدة الوطنية«.. وكارتر: المعركة طويلة األمد
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وُيع�ّد التقري�ر، المك�ون م�ن 97 صفحة 
من ِقبل مجموعة م�ن األطباء الحائزين على 
جائزة نوبل للسالم، هو أول تقرير يستعرض 
عدد الضحايا المدنيي�ن من تدخالت مكافحة 
اإلره�اب التي تقودها الوالي�ات المتحدة في 

العراق وأفغانستان وباكستان.
س�اهم في كتابة هذا التقرير فريق متعدد 
التخصص�ات م�ن أب�رز الخب�راء ف�ي مجال 
الصحة العامة، منهم: الدكتور روبرت جولد، 
مدير التوعية المهنية الصحية والتعليمية في 
المرك�ز الطبي لس�ان فرانسيس�كو بجامعة 
كاليفورنيا، والبروفيس�ور تيم ت�اكارو، من 
كلي�ة العل�وم الصحية ف�ي جامعة س�يمون 

فريزر.
وم�ع ذل�ك، ت�م التعتي�م تماًما عل�ى هذا 
التقري�ر من ِقب�ل وس�ائل اإلع�الم الصادرة 
باللغ�ة اإلنجليزية، على الرغ�م من كونه أول 
جهد تقوم به منظمة الصح�ة العامة الرائدة 
في العالم لتقديم حس�اب س�ليم، من الناحية 
العلمي�ة، لع�دد األش�خاص الذي�ن ُقتل�وا في 
“الحرب على اإلرهاب” التي تقودها الواليات 

المتحدة والمملكة المتحدة.
وصف الدكتور هانز فون سبونيك، األمين 
العام المس�اعد الس�ابق لألم�م المتحدة، هذا 
التقري�ر بأنه “مس�اهمة كبيرة ف�ي تضييق 
الفجوة بين تقديرات معتمدة لضحايا الحرب، 
وخاص�ة المدنيين ف�ي العراق وأفغانس�تان 
وباكستان والحس�ابات المغرضة، المتالعب 

بها والمزورة أيًضا”.
نقدي�ة  مراجع�ة  التقري�ر  أج�رى  كم�ا 
للتقديرات الس�ابقة لعدد القتلى من “الحرب 
عل�ى اإلره�اب”. وانتقد بش�دة الرق�م الذي 
ذكرت�ه وس�ائل اإلع�الم عل�ى نطاق واس�ع 
باعتباره رقًما معتم�ًدا، ومنهم هيئة إحصاء 
الجث�ث في العراق، التي تق�در بأن هناك 110 
آالف قتي�ل ف�ي العراق. ويأتي ه�ذا الرقم من 
تقارير إعالمية عن قتل المدنيين، ولكن يحدد 
تقري�ر منظم�ة أطباء م�ن أجل المس�ؤولية 
االجتماعية ثغرات خطيرة ومشاكل منهجية 

في هذا النهج.
عل�ى س�بيل المث�ال، عل�ى الرغ�م من أن 
هن�اك 40 ألف جث�ة مدفونة ف�ي النجف منذ 
ش�ن الحرب على الع�راق؛ إال أن هيئة إحصاء 
الجث�ث في الع�راق لم تس�جل إال 1354 قتياًل 
ف�ي النجف خ�الل الفترة نفس�ها. ويكش�ف 
هذا المثال حجم الفجوة الواس�عة بين أرقام 
الهيئة والعدد الفعلي للقتلى، الذي يتجاوز 30 

ضعًفا.
وتنتش�ر مثل هذه الثغرات على مس�توى 
قاعدة بيانات هيئة إحصاء الجثث في العراق. 
وفي حالة أخرى، سجلت هيئة إحصاء الجثث 
ف�ي العراق ثالث ضربات جوية فقط في عام 
2005، رغ�م أن عدد الهجم�ات الجوية ارتفع 
م�ن 25 إلى 120 في ه�ذا العام. ومرة أخرى، 

فإن الفجوة هنا تصل إلى 40 ضعًفا.
ووفًقا لدراس�ة أجرتها منظمة أطباء من 
أج�ل المس�ؤولية االجتماعية، وهي دراس�ة 

متنازع عليها بشكل كبير في مجلة “النسيت” 
الطبية، قّدرت ع�دد الوفيات في العراق بنحو 
655 أل�ف حال�ة حتى ع�ام 2006 )وأكثر من 
ملي�ون حتى الي�وم من خ�الل االس�تقراء(، 
فمن المرجح أن تكون هذه الدراسة أكثر دقة 
من أرق�ام هيئة إحص�اء الجثث ف�ي العراق. 
وف�ي الواقع، يؤك�د التقري�ر إجم�اع علماء 
األوبئة الظاهري على مصداقية دراسة مجلة 

النسيت.
االنتق�ادات  بع�ض  م�ن  الرغ�م  وعل�ى 
المش�روعة؛ فإن المنهجي�ة اإلحصائية التي 
طبقتها هذه الدراس�ة هي المعي�ار المعترف 
به عالمًي�ا لتحديد حاالت الوف�اة في مناطق 
النزاع، ويس�تخدم من ِقبل ال�وكاالت الدولية 

والحكومات.
أج�ل  م�ن  أطب�اء  منظم�ة  اس�تعرضت 
المس�ؤولية االجتماعي�ة منهجي�ة وتصميم 
دراس�ات أخرى تبين عدد قتل�ى أقل من ذلك، 
مثل دراس�ة ف�ي مجلة ني�و إنجالن�د للطب، 

كانت لها مجموعة من القيود الخطيرة.
تجاهلت هذه الدراس�ة المناطق الخاضعة 
واألنب�ار  بغ�داد  وه�ي  الوحش�ي،  للعن�ف 
ونين�وى، واعتمدت على بيان�ات خاطئة من 
هيئة إحصاء الجثث في العراق الستقراء عدد 
القتلى في تلك المناطق. وفرضت أيًضا “قيوًدا 
ذات دواف�ع سياس�ية” عل�ى جم�ع وتحليل 
البيان�ات، أُجري�ت مقاب�الت من ِقب�ل وزارة 
الصحة العراقية، وكانت “تعتمد اعتماًدا كلًيا 
على قوة االحتالل”، ورفضت نشر بيانات عن 
الوفي�ات العراقية المس�جلة تحت ضغط من 

الواليات المتحدة .
أج�ل  م�ن  أطب�اء  منظم�ة  قام�ت  كم�ا 
ادع�اءات  بتقيي�م  االجتماعي�ة  المس�ؤولية 
مايكل س�باجت وج�ون س�لوبودا وغيرهما 
ممن شككوا في وسائل جمع بيانات الدراسة 
م�ن مجل�ة “النس�يت”، واحتم�ال أن تكون 
بيانات مزورة. واكتشفت المنظمة أن جميع 

هذه االدعاءات كانت باطلة.
وانتهت منظمة أطباء من أجل المسؤولية 
االجتماعي�ة إل�ى أن القليل م�ن “االنتقادات 
الُمبّررة ال تش�كك في نتائج جميع الدراسات 
الت�ي تجريها مجلة النس�يت؛ فهذه األرقام ال 
تزال تمثل أفضل التقديرات المتوفرة حالًيا”.

كما يجري تدعيم نتائج مجلة “النس�يت” 
م�ن خالل بيانات من دراس�ة جدي�دة أجرتها 
مجلة المكتبة العامة للعلوم الطبية “بلوس”، 
وج�دت أن هناك 500 ألف حال�ة قتيل عراقي 
بسبب الحرب. وبشكل عام، خلصت المنظمة 
إل�ى أن ع�دد القتلى المدنيين ف�ي العراق منذ 
ع�ام 2003 وحت�ى اآلن ه�و ملي�ون نس�مة 

تقريباً.
وإل�ى ذلك الع�دد، تضي�ف الدراس�ة التي 
أجرته�ا منظمة أطب�اء من أجل المس�ؤولية 
االجتماعية 220 ألًفا على األقل في أفغانستان 
و80 ألًفا في باكستان، قتلوا كنتيجة مباشرة 
أو غير مباشرة للحرب التي تقودها الواليات 
المتح�دة: م�ا مجموعه ف�ي المتوس�ط 1.3 

مليون نسمة. والرقم الحقيقي يمكن أن يزيد 
عن 2 مليون.

ولك�ن، حت�ى ه�ذه الدراس�ة تعان�ي من 
القي�ود. أواًل، ل�م تك�ن الحرب عل�ى اإلرهاب 
بعد أح�داث 11/ 9 حرًبا جديدة، ولكن مجرد 
امتداد لسياس�ات التدخل السابقة في العراق 
وأفغانس�تان. ثانًي�ا، إن ن�درة البيان�ات ع�ن 
أفغانس�تان تعني أن الدراس�ة ربما قلّلت من 

تقدير عدد القتلى األفغان.
لم تبدأ الحرب على العراق في عام 2003، 
ولكن في عام 1991 مع حرب الخليج األولى، 

التي أعقبها نظام عقوبات األمم المتحدة.
وف�ي دراس�ة ق�ام به�ا بي�ت دابونت�ي، 
م�ن منظم�ة أطب�اء م�ن أج�ل المس�ؤولية 
االجتماعية، مكتب اإلحصاء الديموغرافي في 
الحكومة األمريكية آن�ذاك، وجدت أن حاالت 
القت�ل في العراق س�ببها تأثير مباش�ر وغير 
مباشر من حرب الخليج األولى، ووصلت إلى 
مقتل حوال�ي 200 ألف عراقي، معظمهم من 
المدنيين. وفي الوقت نفس�ه، تم منع دراسة 

أجرتها الحكومة الداخلية.
بعد انسحاب القوات التي تقودها الواليات 
المتح�دة، اس�تمرت الحرب عل�ى العراق في 
ش�كل اقتص�ادي من خ�الل ف�رض الواليات 
المتح�دة والمملك�ة المتحدة نظ�ام عقوبات 
األم�م المتحدة، بحج�ة إنكار صدام حس�ين 
امت�الك الم�واد الالزمة لصنع أس�لحة الدمار 
الش�امل. وتضمن�ت الم�واد المحظ�ورة من 
العراق في هذا اإلطار عدًدا كبيًرا من العناصر 

الالزمة للحياة اليومية.
وتظهر أرقام األمم المتحدة الُمس�ّلم بها، 
أن 1.7 ملي�ون مدن�ي عراق�ي لق�وا حتفهم 
بسبب نظام العقوبات الوحشية التي فرضها 

الغرب، نصفهم كان من األطفال.
يب�دو أن الموت الجماع�ي كان مقصوًدا. 
ومن بي�ن المواد المحظورة من ِقبل عقوبات 
الكيميائي�ة  الم�واد  كان�ت  المتح�دة  األم�م 

والمعدات األساسية للنظام القومي لمعالجة 
المي�اه ف�ي الع�راق. اكتش�ف البروفيس�ور 
توم�اس ناجي، م�ن كلي�ة إدارة األعمال في 
جامع�ة جورج واش�نطن، وثيقة س�رية من 
وكال�ة اس�تخبارات الدف�اع األمريكية، وقال 
إنه�ا توضح “خطة مس�بقة لجرائ�م اإلبادة 

الجماعية ضد شعب العراق“.
وف�ي ورقته البحثية لرابطة علماء اإلبادة 
أوض�ح  مانيتوب�ا،  جامع�ة  ف�ي  الجماعي�ة 
البروفيسور ناجي أن وثيقة وكالة استخبارات 
الدفاع األمريكية كشفت عن “تفاصيل دقيقة 
لطريقة عملية )إلفساد نظام معالجة المياه( 
ألمة بأكملها” على مدى عشر سنوات. وذكر 
أن سياسة العقوبات خلقت الظروف النتشار 
األمراض واألوبئة على نطاق واسع، وبالتالي 

“تصفية جزء كبير من سكان العراق“.
وه�ذا يعن�ي أنه ف�ي العراق فق�ط، قتلت 
الح�رب التي تقوده�ا الوالي�ات المتحدة في 
القت�رة الممتدة م�ن 1991 إلى 2003 ما يزيد 
ع�ن 1.9 ملي�ون عراق�ي. واعتب�اًرا من عام 
2003 وحتى اآلن، ُقتل حوالي مليون نس�مة، 
ليصل مجموع القتلى العراقيين إلى 3 ماليين 

خالل عقدين من الزمن.
في أفغانس�تان، ُتقّدر منظم�ة أطباء من 
أج�ل المس�ؤولية االجتماعي�ة أن الخس�ائر 
اإلجمالية يمكن أن تكون متفاوتة أيًضا. بعد 
س�تة أشهر من حملة القصف في عام 2001، 
كشف الصحفي جوناثان ستيل، من صحيفة 
الجارديان، أن عدد القتلى األفغان يتراوح بين 
1،300 إلى 8 آالف قتلوا بطريقة مباشرة، وما 
يص�ل إلى 50 ألف ش�خص آخر لق�وا حتفهم 

كنتيجة غير مباشرة للحرب.
ف�ي كتابه “ع�دد الجثث: وفي�ات عالمية 
قابل�ة للتجن�ب من�ذ 1950 ، )2007(، طب�ق 
البروفيس�ور جدعون بوليا نف�س المنهجية 
التي استخدمتها صحيفة الجارديان؛ اعتماًدا 
على بيانات الوفيات السنوية لشعبة السكان 

باألم�م المتحدة لحس�اب األرق�ام المنطقية 
لحاالت الوفاة اإلضافية.

ويخل�ص بولي�ا، خبير الكيمي�اء الحيوية 
المتقاع�د ف�ي جامعة ال تروب ف�ي ملبورن، 
أن مجم�وع الوفي�ات التي يمك�ن تجنبها في 
أفغانس�تان من�ذ ع�ام 2001 تح�ت الح�رب 
الجاري�ة والحرم�ان ال�ذي فرض�ه االحتالل، 
يصل إل�ى 3 ماليين ش�خص، 900 ألف منهم 

من الرضع دون سن الخامسة.
وعل�ى الرغم م�ن أن النتائ�ج التي توصل 
إليها البروفيسور بوليا لم ُتنشر في أي مجلة 
أكاديمي�ة؛ إال أن دراس�ته بعن�وان “إحص�اء 
الجث�ث في ع�ام 2007” أوصت به�ا جاكلين 
كاريجان، أستاذة االجتماع في جامعة والية 
كاليفورنيا، وقالت إنها “بيانات تعريفية ثرية 
ع�ن حاالت الوفيات ف�ي العالم” في مراجعة 
االش�تراكية  روتلي�دج،  نش�رت ف�ي مجل�ة 

والديمقراطية.
وكما ه�و الحال م�ع العراق، ب�دأ التدخل 
األمريكي في أفغانستان قبل هجمات 11/ 9 
في شكل جيش سري ومساعدات لوجيستية 
ومالي�ة لحرك�ة طالب�ان من�ذ الع�ام 1992. 
ومكنت هذه المساعدات األمريكية من فرض 
طالب�ان س�يطرتها على ما يق�رب من 90 % 
من األراضي األفغانية. وفي تقرير صادر عن 
األكاديمي�ة الوطني�ة للعلوم ف�ي عام 2001، 
بعنوان “الهجرة القس�رية والوفيات”، الحظ 
س�تيفن هان، مدير اإلغاثة الدولية، وأس�تاذ 
عل�م األوبئ�ة، أن إجمالي الوفي�ات اإلضافية 
في أفغانس�تان بس�بب اآلثار غير المباش�رة 
للح�رب في فترة التس�عينيات قد يتراوح بين 
200 أل�ف إلى 2 مليون حالة. ويتحمل االتحاد 
السوفيتي، بطبيعة الحال، المسؤولية لدوره 
في تدمير البنية التحتي�ة المدنية؛ األمر الذي 
مّه�د الطري�ق لهذه الوفي�ات. وإجم�ااًل، هذا 
يش�ير إل�ى أن إجمالي ع�دد القتل�ى األفغان 
بسبب اآلثار المباشرة وغير المباشرة لتدخل 

الوالي�ات المتح�دة من�ذ مطلع التس�عينيات 
وحتى اآلن يتراوح بين 3: 5 ماليين شخص.

ووفًقا لهذه األرقام، فإن مجموع الوفيات 
الناتج�ة ع�ن التدخ�الت الغربية ف�ي العراق 
وأفغانس�تان منذ التس�عينيات، م�ن عمليات 
القت�ل المباش�ر وتأثي�ر الحرب عل�ى المدى 
الطوي�ل، يص�ل عل�ى األرج�ح إل�ى حوالي 4 
ماليي�ن قتيل )2 مليون في العراق من 1991: 
2003، إضاف�ة إلى 2 مليون من “الحرب على 
اإلره�اب”(، ويمك�ن أن يتراوح بي�ن 6 إلى 8 
ماليين إذا اعتمدنا على تقديرات الوفيات التي 

يمكن تجنبها في أفغانستان.
هذه األرقام يمكن أن تكون كبيرة للغاية، 
ولكن ال نعرف ما هي األرقام الحقيقية بشكل 
دقي�ق. ترفض الق�وات المس�لحة األمريكية 
والمملكة المتح�دة، من الناحية السياس�ية، 
تتب�ع ع�دد القتل�ى المدنيي�ن ف�ي العمليات 
العس�كرية وتعتب�ره مصدر إزع�اج غير ذي 

صلة.
البيان�ات  ف�ي  الح�اد  النق�ص  وبس�بب 
ف�ي الع�راق، فإن�ه ال توجد أي س�جالت في 
أفغانستان، وعدم اهتمام الحكومات الغربية 
بمقت�ل مدنيين؛ فإن�ه من المس�تحيل تحديد 

الحجم الحقيقي للخسائر في األرواح.
وف�ي غياب إمكاني�ة توثي�ق المعلومات، 
توفر هذه األرق�ام تقديرات منطقية؛ اعتماًدا 
على تطبي�ق منهجية إحصائي�ة موحدة، إلى 
أفض�ل األدلة المتاحة، على الرغم من ندرتها. 
إنها تعطي مؤش�ًرا على حجم الدمار، وإن لم 

توفر التفاصيل الدقيقة.
وق�د ُبّرر الكثي�ر من ح�االت الوفيات في 
س�ياق مكافح�ة الطغيان واإلره�اب. ولكن، 
بفض�ل صم�ت وس�ائل اإلع�الم عل�ى نطاق 
واس�ع؛ فإن معظم الناس ليست لديهم فكرة 
عن الحجم الحقيقي لإلرهاب الذي طال أمده 
من ِقبل طغيان أمريكا والمملكة المتحدة في 

العراق وأفغانستان.

     بغداد / المستقبل العراقي

واشنطن قتلت 3 ماليني عراقي يف 3 عقود
في الشهر الماضي، أصدرت منظمة أطباء من أجل 

المسؤولية االجتماعية، في واشنطن، دراسة 
تاريخية، تنتهي إلى أن عدد القتلى في 10 سنوات 

من »الحرب على اإلرهاب« منذ هجمات 11/ 9 وصل 
إلى 1.3 مليون شخص على األقل، ويمكن أن يكون

2 مليون نسمة

ّند لبنانيني  السعودية تجُ
للمشاركة بالعدوان

عىل اليمن

»داعش« يبيع 
»االيزيديات« يف الفلوجة

   بغداد / المستقبل العراقي

تتحّدث مصادر في قوى الثامن 
من آذار، ان السفارة السعودية في 
بيروت، أعطت تأش�يرات دخول ل� 
165 ش�اباً تمهي�داً إلرس�الهم الى 
المملكة ليشاركوا في الحرب على 

اليمن.
س�ابقة  معلوم�ات  ان  يذك�ر 
كان�ت ق�د تحدث�ت ع�ن عملي�ات 
تجنيد لش�بان في لبنان تجري في 
اكث�ر من منطقة باش�راف ضابط 
استخبارات س�عودي وشخصيات 
تي�ار  عل�ى  محس�وبة  امني�ة 
المس�تقبل. ول�م تقتص�ر عمليات 
التجني�د عل�ى اللبنانيي�ن بل تطال 

جنسيات عربية تقطن في البالد.
وهن�اك إندفاع�ة س�عودية في 
لبنان لجزه في الحرب على اليمن، 
ش�ريحة  برف�ض  يصط�دم  ذل�ك 
ممثل�ة  اللبنانيي�ن  م�ن  واس�عة 
بأح�زاب وتّي�ارات وازن�ة تحاول 
المملكة ش�ن حرب تشويه صورة 

عليها.

   بغداد / المستقبل العراقي

قال المتحدث باس�م الوزارة حقوق 
اإلنسان العراقية كامل أمين، أن تنظيم 
داعش لديه س�وق في الموصل وانتقل 
إل�ى محافظ�ة الرقة الس�ورية ووصل 
مؤخ�را إل�ى مدين�ة الفلوج�ة، حي�ث 
وصلتنا معلومات عن القيام ببيع نساء 
أيزيدي�ات إلى قي�ادات عصابات داعش 

اإلرهابية هناك.
وأض�اف أمين أن ما يج�ري في تلك 
المناطق هو م�ن أخطر أنواع االرهاب، 
وه�و بي�ع النس�اء واالتج�ار بالبش�ر 
حت�ى  تش�هدها  ل�م  بدائي�ة  بطريق�ة 
العص�ور المتخلفة”. وتش�ير التقارير 
والمعلومات التي حص�ل عليها المركز 
الخب�ري أن الفلوجيين يعيش�ون حياة 
طالباني�ة وعزل�ة ع�ن العال�م في ظل 

“داعش”.
وكان أول ما فعله جماعة “داعش” 
بعد حزيران الماضي تش�كيل ما يسمى 
بالهيئة الش�رعية التي تتدخل حتى في 
تفاصيل الحياة الشخصية  للناس، فيما 
يم�ارس أف�راد تل�ك العصاب�ات صوراً 
مختلفة من الفساد، وتناول المخّدرات 

واالعتداء  على النساء. 

السعودية تنفذ القصاص عىل طريقة »داعش«

جملس الشيوخ الفرنيس يدعو اىل اعادة العالقات مع األسد

   بغداد / المستقبل العراقي

أنه�ت إدارة األم�ن الع�ام، خدمات أحد 
رج�ال األم�ن ف�ی ش�رطة منطق�ة مكة 
المكرمة بعد ثبوت قیامه بتصویر ونش�ر 
فیدی�و لحادث�ة تنفیذ حك�م القصاص فی 

مكة المكرمة.

وقال�ت مص�ادر أمنی�ة، إن مدیر األمن 
الع�ام الفریق عثم�ان المح�رج أصدر هذا 
الق�رار مؤخ�ًرا بع�د مخالفة رج�ل األمن 
الم�ادة )٦( م�ن نظ�ام مكافح�ة الجرائم 
واألوام�ر  والتعلیم�ات  المعلوماتی�ة 

المهنیة.
وفی وقت س�ابق، أكد المتحدث األمنی 

ل�وزارة الداخلی�ة الل�واء منص�ور التركی 
أن تصویر العس�كریین ونش�رهم لقطات 
فیدی�و للقضای�ا التی یباش�رونها مخالف 
للتعلیمات واألوام�ر المهنیة، وفیه تجاوز 

لحرمة الحیاة الخاصة.
كما ش�دد عل�ى أنه یت�م القب�ض على 
المخالفی�ن والتحقیق معه�م، وإحالة من 

تت�م إدانت�ه إلى هیئ�ة التحقی�ق واالدعاء 
العام إلحالته إلى المحكمة الشرعیة، ویتم 
بع�د ص�دور الحك�م القضائ�ی محاكمته 
مس�لكیًّا لتشدید العقوبة، وفی حال حفظ 
الدعوى م�ن قبل هیئ�ة التحقیق واالدعاء 
العام یحال إلى المجلس التأدیبی االبتدائی 

وفق نظام قوات األمن الداخلی.

   بغداد / المستقبل العراقي

من�ذ أن زار وف�د البرلمانيين 
ظه�رت  دمش�ق  الفرنس�يين 
مؤش�رات لتغي�ر ف�ي المواق�ف 
الحكوم�ة  تج�اه  الفرنس�ية 
فرانس�وا  فالرئي�س  الس�ورية، 
هوالند، قاب قوسين أو أدنى من 
مغادرة اإلليزيه في أول مناس�بة 
انتخابي�ة بعد أخفاق�ات نتاجها 

مأساة “شارلي إيبدو”.
الفرنس�ية  فالسياس�ات 
الت�ي راهن م�ن خالله�ا هوالند 
وحكومت�ه على ورق�ة اإلرهاب 
والكيان�ات السياس�ية المؤي�دة 
له في س�وريا بحثاً عن إس�قاط 
الدور الذي تشغل الدولة السورية 

المنطق�ة والمش�اركة في  ف�ي 
مش�روع تقس�يم الدول�ة األكثر 
الجغرافيا  اإلس�تراتيجية لجه�ة 
في الش�رق األوس�ط، فالواجهة 
البحري�ة الواس�عة م�ع كمي�ات 
الغاز المكتش�فة قبالة السواحل 
الس�ورية أس�الت لع�اب ال�دول 
الت�ي تطمح لزي�ادة نفوذها في 
سوق الطاقة، األمر الذي ينعكس 
عل�ى التحكم بمس�ار السياس�ة 
الراغبي�ن  وأول  العالمي�ة، 
بالس�يطرة على هذا الموقع هو 
الحكوم�ة األمريكي�ة م�ن خالل 
تحري�ك جمل�ة م�ن ال�دول التي 
تتشارك في الهدف برغم اختالف 
الغايات، ومن ضم�ن هذه الدول 

كانت فرنسا.

ف�ي تقري�ر مجلس الش�يوخ 
الفرنس�ي تأكي�د عل�ى إن 1500 
إرهابي، يشكلون وفق التقديرات 
اإلرهابيي�ن  نص�ف  الفرنس�ية 
الموجودين في س�وريا والعراق 
هم من حملة الجنسية الفرنسية، 
وبالتال�ي ف�إن مجلس الش�يوخ 
عب�ر تقري�ره يح�اول أن يأخ�ذ 
المجتمع الفرنسي نحو التحضر 
لحالة االنقالب في الموقف تجاه 
س�وريا، كي ال يك�ون االنعطاف 
مفاجأ وغير مبرر أمام الجمهور 
الفرنس�ي، فحس�ابات السياسة 
م�ن  له�ا  الفرنس�ية  الداخلي�ة 
التعقي�د م�ا له�ا في ظ�ل وجود 
مفكري�ن متنفذين ف�ي األروقة 
الخلفية للسياسية الفرنسية من 

أصل يهودي وانتماء صهيوني.
األوروبيين  يحض�ر  التقري�ر 
أيض�اً له�ذا االنق�الب م�ن ب�اب 
التخ�وف م�ن ارت�داد ه�ؤالء ال� 
1500 جهادي مدججين بأساليب 
القتل األكثر وحش�ية في العالم، 
فالتنظيم ال�ذي عمل طويالً على 
مأسس�ة وبرمج�ة القت�ل بي�ن 
إلى  بالجهاديين  مقاتليه، وص�ل 
مرحلة تثير مخاوف األوروبيين 
نح�و  الجه�ادي  االرت�داد  م�ن 
بلدانه�م وبكون السياس�ية هي 
ف�ن المناورة ف�ي الممك�ن قدر 
اإلم�كان للوصول إل�ى أكبر قدر 
ممك�ن م�ن االس�تفادة داخلي�اً 
وخارجياً، فإن “هوالند” وإدارته 
يحاولون اللعب بالورقة األخيرة 

بالنس�بة لهم لضمان بقائهم في 
الس�لطة بع�د اله�زة االنتخابية 
العنيفة التي تلقاه�ا هذا النظام 

خالل االنتخابات البلدية.
لذا يمهد الفرنس�يون لطريق 
يأخذهم نحو دمش�ق بالخس�ائر 
األق�ل، وعينه�م عل�ى التع�اون 
األمن�ي م�ع دمش�ق، لك�ن ه�ذا 
التع�اون بالنس�بة للس�وريين ال 
يتم إال عبر األقنية الدبلوماس�ية 
الرس�مية، ول�ن تقب�ل الحكومة 
الس�ورية بأن يكون هذا التعاون 
ف�ي  أو  الطاول�ة  تح�ت  م�ن 
الكوالي�س، وعل�ى ذل�ك يمك�ن 
الق�ول إن مرحل�ة مغاي�رة م�ن 
األوروبي�ة  الس�ورية  العالق�ات 

قريبة من الحدوث.
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وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوني العام

املحكمة العسكرية االوىل
اعالن رقم )37( 

رزمة )2014/37( 
1 . حكمت املحكمة العسكرية  االوىل عىل املدانني املدرجة اسمائهم  ادناه غيابيا بما ييل :

أ ـ الحبس الشديد ملدة )ستة اشهر( وفق املادة )33/اوال( من قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007
ب ـالحبس البسيط )شهر واحد( وفق املادة )62/ثانيا / ثالثا( من ق ع ع رقم 19 لسنة 2007 املعدل

ج ـ السجن ملدة )ست سنوات( وفق املادة )35/ثانيا( من ق ع ع  رقم 19 لسنة 2007 املعدل
د . تنفذ بحقه عقوبتي الحبس والسجن بالتعاقب استنادا الحكام املادة )243 ( من ق ع ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل اعتبارا من تاريخ القاء القبض عليه 

او تسليم نفسه نادما مع مراعاة احكام املادة )243( من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 املعدل  
هــ . منـح الحق للموظفني العموميني  بالقاء القبض عليه اينما وجد ولزام املكلفني بخدمة عامة  باالخبار عن محل اختفائه اسـتنادا الحكام املادة )82( 

من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 30 لسنة 2007 
2 ـ لذا عليك مراجعة وحدتك العسـكرية او تسـليم نفسك اىل اقرب جهة عسكرية رسمية خالل 90 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن وبعكسه يصبح الحكم 
الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية اعاله واملنصوص عليها باملادة )243(  من قانون اصول املحاكمات  الجزائية  رقم 23 لسنة 1971 

املعدل.
العميد  الحقوقي 
رئيس املحكمة العسكرية االوىل

وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوني العام

املحكمة العسكرية االوىل
اعالن رقم )31( 

رزمة )2014/31( 
1 . حكمت املحكمة العسكرية  االوىل عىل املدانني املدرجة اسمائهم  ادناه غيابيا بما ييل :

أ ـ الحبس الشديد ملدة )ستة اشهر( وفق املادة )33/اوال( من قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة   2007 املعدل
ب . تنفذ بحقه العقوبة اعتبارا من تاريخ القاء القبض عليه او تسـليم نفسـه نادما مع مراعاة  احكام املادة )243( من قانون اصول املحاكمات الجزائية  

رقم 23 لسنة 1971 املعدل 
ج . منح الحق للموظفني العموميني  بالقاء القبض عليه اينما وجد ولزام املكلفني بخدمة  عامة باالخبار عن محل اختفائه استنادا الحكام املادة )82( من 

قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 30 لسنة 2007 
2 ـ لذا عليك مراجعة وحدتك العسـكرية او تسـليم نفسك اىل اقرب جهة عسكرية رسمية خالل 90 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن وبعكسه يصبح الحكم 
الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية اعاله واملنصوص عليها باملادة )243(  من قانون اصول املحاكمات  الجزائية  رقم 23 لسنة 1971 

املعدل.
العميد  الحقوقي 
رئيس املحكمة العسكرية االوىل

وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوني العام

املحكمة العسكرية االوىل
اعالن رقم )38( 

رزمة )2014/38( 
1 . حكمت املحكمة العسكرية  االوىل عىل املدانني املدرجة اسمائهم  ادناه غيابيا بما ييل :

أ ـ الحبس الشديد ملدة )ستة اشهر( وفق املادة )33/اوال( من قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة   2007 املعدل
ب . تنفذ بحقه العقوبة اعتبارا من تاريخ القاء القبض عليه او تسـليم نفسـه نادما مع مراعاة  احكام املادة )243( من قانون اصول املحاكمات الجزائية  

رقم 23 لسنة 1971 املعدل 
ج . منح الحق للموظفني العموميني  بالقاء القبض عليه اينما وجد ولزام املكلفني بخدمة عامة  باالخبار عن محل اختفائه استنادا الحكام املادة )82( من 

قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 30 لسنة 2007 
2 ـ لذا عليك مراجعة وحدتك العسـكرية او تسـليم نفسك اىل اقرب جهة عسكرية رسمية خالل 90 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن وبعكسه يصبح الحكم 
الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية اعاله واملنصوص عليها باملادة )243(  من قانون اصول املحاكمات  الجزائية  رقم 23 لسنة 1971 

املعدل.
العميد  الحقوقي 
رئيس املحكمة العسكرية االوىل

وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوني العام

املحكمة العسكرية االوىل
اعالن رقم )32( 

رزمة )2014/32( 
1 . حكمت املحكمة العسكرية االوىل  عىل املدانني املدرجة اسمائهم  ادناه غيابيا بما ييل :

أ ـ الحبس الشديد ملدة )ستة اشهر( وفق املادة )33/اوال( من قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة   2007 املعدل
ب . تنفذ بحقه العقوبة اعتبارا من تاريخ القاء القبض عليه او تسـليم نفسـه نادما مع مراعاة  احكام املادة )243( من قانون اصول املحاكمات الجزائية  

رقم 23 لسنة 1971 املعدل 
ج . منح الحق للموظفني العموميني  بالقاء القبض عليه اينما وجد ولزام املكلفني بخدمة عامة  باالخبار عن محل اختفائه استنادا الحكام املادة )82( من 

قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 30 لسنة 2007 
2 ـ لذا عليك مراجعة وحدتك العسـكرية او تسـليم نفسك اىل اقرب جهة عسكرية رسمية خالل 90 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن وبعكسه يصبح الحكم 
الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية اعاله واملنصوص عليها باملادة )243(  من قانون اصول املحاكمات  الجزائية  رقم 23 لسنة 1971 

املعدل.
العميد  الحقوقي 
رئيس املحكمة العسكرية االوىل
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حمافظة بغداد تعتزم افتتاح جممعني سكنيني إليواء النازحني

    بغداد/المستقبل العراقي
      

كش�ف مصدر مس�ؤول ف�ي وزارة النقل، امس الس�بت، أن 
الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود استبدلت نظام الجباية 

المباشر بكارت مسبق الدفع.
وقال المصدر ، إن “شركة نقل المسافرين والوفود استبدلت 

نظام الجباية المباشر بكارت مسبق الدفع”.
يذك�ر أن وزي�ر النق�ل باق�ر الزبيدي دع�ا )االثني�ن 30 آذار 
2015(، الى تحويل ش�ركات ال�وزارة الى رابحة، مش�دداً على 

ضرورة العمل ب�”عقلية تجارية” تساعد في تحقيق االرباح.

     ذي قار/المستقبل العراقي

أك�دت عضو لجن�ة التربي�ة في مجل�س محافظ�ة ذي قار 
ش�يماء الفتالوي، امس الس�بت، أن وزير التربي�ة محمد اقبال 
وافق على مقترح قدمته بش�أن تشريع قانون يمنع التبرج في 
مدارس البنات، مش�يرًة الى أن اللجنة طالبت اقبال بتحديد يوم 

17 تشرين الثاني من كل عام عيداً للطالب العراقي.
وقال�ت الفتالوي ، انها “قدمت مقترحا خالل زيارة وفد من 
لجن�ة التربية في مجلس محافظة ذي ق�ار وزير التربية محمد 
إقب�ال في بغداد بتش�ريع قانون يمنع بموجب�ه التبرج وارتداء 
المالبس غير المحتش�مة في م�دارس المتوس�طة واإلعدادية 
للبنات”، مشيرًة الى أن “ارتداء المالبس غير المحتشمة تسبب 
بح�دوث مش�اكل كبيرة داخ�ل وخ�ارج الم�دارس”. وأضافت 
أن “ذلك يتع�ارض مع التعاليم الس�ماوية والع�ادات والتقاليد 
االجتماعي�ة الت�ي تربى عليه�ا المجتمع العراق�ي”، مؤكدًة أن 
“الوزير وافق ش�فوياً عل�ى هذا المقترح ووع�د بتعميمه على 
مديري�ات التربية في المحافظات”. وتابعت أن “الوفد طلب من 
وزي�ر التربية بتحديد يوم 17 تش�رين الثاني م�ن كل عام عيداً 

للطالب العراقي تزامناً مع عيد الطالب العالمي”.

النقل تستبدل نظام اجلباية املبارش 
بكارت مسبق الدفع

الرتبية توافق مبدئيًا عىل مقرتح ترشيع 
قانون يمنع التربج بمدارس البنات

     بغداد/المستقبل العراقي

اعل�ن محافظ بغداد علي محس�ن 
التميم�ي ع�ن موافق�ة اللجن�ة العليا 
إلغاثة النازحين على طلب المحافظة 
المتمثل بإنش�اء مجمعيين كرفانيين 

للعوائل النازحة في بغداد.
وق�ال المحاف�ظ خ�الل حض�وره 
االجتماع ال�دوري للجنة العليا الغاثة 
النازحين والتي صوت خاللها االغلبية 
بالموافق�ة عل�ى انش�اء المجمع�ات 
الكرفاني�ة, ان “المحافظة قد تقدمت  
بوق�ت س�ابق للجن�ة العلي�ا الغاث�ة 
النازحي�ن بطلبه�ا المتمث�ل بانش�اء 
مجمعي�ن كرفانيي�ن للعوائل النازحة 
وبعد مطال�ب متكررة واص�رار تمت 
الموافق�ة على ه�ذا المطل�ب واحالة 
تنفي�ذه من قب�ل المحافظة ، مبينا ان 
المجم�ع االول س�يضم 200 كرف�ان 
والمجم�ع  عائل�ة   400 وسيس�تقبل 
الثاني يضم 100 كرفان وسيس�تقبل 

200 عائلة “.
واوضح التميم�ي ان “ المجمعات 
الكرفانية س�تكون جاه�زة من حيث 
البن�ى التحتي�ة م�ن م�اء ومج�اري 
وكهرب�اء وكذل�ك مدرس�ة كرفاني�ة 
ومن المؤمل افتتاحها نهاية االسبوع 

المقبل”.

الوقف الشيعي يقيم حفاًل تأبينيًا بمناسبة استشهاد السيد حممد باقر الصدر
   المستقبل العراقي/منى خضير عباس

أق�ام دي�وان الوقف الش�يعي حفال 
الخامس�ة  الذك�رى  بمناس�بة  تأبيني�ا 
والثالثين الستش�هاد المفكر والمرجع 
الديني الكبير الس�يد محمد باقر الصدر 
عل�ى قاعة الدي�وان المركزي�ة  برعاية 
رئي�س الديوان الس�يد عالء الموس�وي 
وتحت ش�عار الس�يد محمد باقر الصدر 
) رم�ز التغيي�ر والمواجه�ة ( بحضور 
الدكت�ور عل�ي الخطي�ب وكي�ل رئيس 
الوقف الش�يعي وعضو البرلمان الشيخ 
رئي�س  ونائ�ب  المول�ى  تق�ي  محم�د 
الجمهوري�ة الس�ابق الدكت�ور خضي�ر 

الخزاع�ي فض�ال عل�ى ع�دد كبي�ر من 
الموظفين .

وقال وكيل عل�ي الخطيب في كلمة 
له في هذا الحفل, أننا “نقف اليوم لنهنأ 
الشهيد الصدر بانتصار دمائه المباركة 
على الطغاة بعد إن قدم الغالي والنفيس 
ف�ي س�بيل اإلطاح�ة بالزم�ر العفلقية 
المجرمة وإبعادها عن العراق الحبيب”, 
موضحا أن “الشهيد الصدر تحمل جميع 
اإلجرامي�ة  واألس�اليب  الضغوط�ات 
الت�ي اتخ�ذت بحقه ف�ي س�بيل إيصال 
رس�الته التي تحملها الي�وم المرجعية 
الدينية العليا في النجف األش�رف والتي 
يس�ير على خطاها اليوم أبطال الحشد 

الش�عبي والقوات األمني�ة البطلة التي 
تقارع قوى الش�ر واإلره�اب المتمثلة 
بداعش وأعوانهم ، موضحا ان الش�هيد 
الص�در يؤم�ن بالحكوم�ة اإلس�المية 
التي تس�تطيع ان تنش�ر اإلس�الم وفق 
الضوابط التي جاء بها الرس�ول الكريم 

)صلى الله عليه وسلم(”.
ودعا الخطيب الى “التمسك بمبادئ 
الس�يد الش�هيد  ودع�م قواتن�ا األمنية 
البطل�ة التي تجاهد ببس�الة في س�بيل 

حماية المقدسات”.
 م�ن جانب�ه أكد الش�يخ محمد تقي 
المول�ى, ان “الش�هيد الص�در عل�م من 
اإلس�المي”,  بالفك�ر  ومج�دد  أع�الم 

مش�ددا عل�ى ان األمة بحاجة لدراس�ة 
فكره ومش�روعه وماقدمه من نتاجات 

اسالمية واقتصادية كبيرة”.
وأضاف الش�يخ المولى ان “مواقف 
الش�هيد الصدر وتواضعه وزهده فضال 
عل�ى دوره البطولي في س�بيل تخليص 
العراق من الحكام الفاس�دين”, مش�يدا 
بتضحيات أبطال الحش�د الشعبي الذين 
لبوا رسالة الشهيد ونداء المرجعية في 
س�بيل محاربة الباطل والظاللة واقرار 
الح�ق”, مؤك�دا ان الش�هيد الصدر كان 
يدع�و ال�ى محارب�ة الطائفي�ة وتعزيز 

وحدة الشعب العراقي”.
رئي�س  نائ�ب  ق�ال  جهت�ه,  م�ن   

الجمهوري�ة الس�ابق الدكت�ور خضي�ر 
الخزاعي ان دماء الشهيد الصدر حققت 
رسالتها المباركة والمتمثلة في سقوط 
الصنم في اليوم الذي اعدم فيه الش�هيد 
الصدر وأخته العلوي�ة الطاهرة”, مبينا 
ان “ما نشاهده اليوم من حشود شعبية 
مباركة هي ثمرات الش�جرة التي رواها 
بروحه ودمه وأسقطت مشروعا كبيرا 
كاد ان يس�قط الع�راق ب�كل مايحمل�ه 
وغير المعادلة السياس�ية في المنطقة 
الفتا الى ان الحشد الشعبي اسقط والى 
األب�د أس�طورة ان يأت�ي مجموعة من 
المغامري�ن والمتآمرين ليعلنوا صبيحة 

يوما ما انقالبا عسكريا”.      

      بغداد/المستقبل العراقي 

طال�ب عض�و مجلس محافظ�ة بغداد 
بنق�ل  الس�بت،  ام�س  الس�لطاني,  ن�زار 
ومن�ح  المحافظ�ات  ال�ى  الصالحي�ات 
مجالسها صالحيات واسعة، مبيناً أن ذلك 
سيس�هم في زي�ادة الثقة والعم�ل بروح 
الفريق المنسجم، ويس�اعد على استقرار 

األوضاع. 
وقال الس�لطاني في بيان صحفي، إن 
“نق�ل الصالحي�ات الى المحافظ�ات يزيد 
من الثقة ويس�هم في تقديم الخدمات الى 
المواطن بش�كل مركز وافضل”, الفتاً الى 
“اهمي�ة توعية المجتم�ع باختيار النظام 

الالمركزي في البالد”. 
وأضاف “البد لنا من تبني نظام يحافظ 
على وحدة العراق وتماسكه”، موضحا ان 
“قرار منح المحافظات صالحيات واسعة 
سيس�هم في تعزي�ز العمل المش�ترك مع 

باقي السلطات”.
وحذر الس�لطاني م�ن “مطالب بعض 
ال�وزارات بتأجي�ل نق�ل الصالحي�ات الى 

اشعار آخر”. 
وتش�ير الفق�رة أوال من الم�ادة ال�45 
م�ن قان�ون المحافظ�ات غي�ر المنتظمة 
بإقلي�م رق�م 21 لس�نة 2008 المعدل الى 
أن�ه تؤس�س هيئة تس�مى )الهيئ�ة العليا 
للتنس�يق بين المحافظات( برئاسة رئيس 
مجلس ال�وزراء وعضوية وزراء الوزارات 
المشمولة بنقل الصالحيات وتتولى مهمة 

نقل الصالحيات.

    بغداد/المستقبل العراقي

شاركت وزارة الصناعة والمعادن في 
المعرض النوعي الثاني الذي اقامته وزارة 
الكهرباء على ارض معرض بغداد الدولي 
للفترة من الثامن لغاية الحادي عش�ر من 
الش�هر الج�اري لغرض ع�رض منتجات 
شركاتها المتخصصة في مجال الصناعات 
الكهربائي�ة تحت شعار)االس�تثمار نحو 
تكامل الطاق�ة في الع�راق(. وقال وكيل 
الوزارة لش�ؤون التخطيط محمد هاش�م 
في تصري�ح صحفي, ان “ه�ذا المعرض 
جاء لغرض عرض منتجات شركات وزارة 
الصناع�ة والمع�ادن الثب�ات دورها  في 
تظاف�ر الجهود لدعم وزارة الكهرباء بكل 
ماتحتاجه م�ن معدات وم�واد باالضافة 
المتخصص�ة  ش�ركاتها  بع�ض  ان  ال�ى 
لديه�ا الق�درة واالمكاني�ة عل�ى تصنيع 
اجزاء ومواد احتياطي�ة لجميع قطاعات 
الكهرباء في اطار تأهيل واصالح االجزاء 
المتهالك�ة الس�يما ل�دى وزارة الصناعة 
ك�وادر فني�ة وهندس�ية تمتل�ك طاق�ات 
وخب�رات عالية في ه�ذا المجال”.وابدى 
هاش�م اس�تعداده بالتع�اون م�ع قطاع 
الكهرباء باعتباره الجهة المستفيدة منه, 
مبيناً ان هذه المش�اركة فعالة وحقيقية 
س�وف تفتح الباب ام�ام القطاعين العام  
الخ�اص من خالل  اب�رام العقود لتحقيق 
ج�دوى اقتصادية تس�اهم ف�ي حل جزء 
كبي�ر في قضي�ة دف�ع رواتب منتس�بي 

الشركات المتأخرة”.

بغداد تطالب
بمنح املجالس املحلية 

صالحيات واسعة

الصناعة تعرض منتجاهتا 
الكهربائية يف معرض 

وزارة الكهرباء  
      النجف/المستقبل العراقي 

أعلن�ت مديري�ة آث�ار وت�راث 
النج�ف، عن اس�تالمها 43 قطعة 
أثري�ة تعود إلى فترة دولة الحيرة 
م�ن قب�ل أح�د المواطني�ن، فيما 
أش�ارت إل�ى أنه�ا أوش�كت على 

االنتهاء من إنش�اء متحف خاص 
بالمقتني�ات الحضاري�ة واألثرية 
بالمحافظ�ة.  وق�ال مدي�ر آث�ار 
النج�ف محمد الميال�ي ،  إن “أحد 
المواطنين قام بتسليم 43 قطعة 
أثرية طوعيا تتضمن جرار فخارية 
ودم�ى فخاري�ة وأوان�ي فخارية 

تع�ود إل�ى فت�رة دول�ة الحي�رة 
تنحصر بين 268 ميالدية إلى 631 
ميالدي�ة”. وأض�اف الميالي أن “ 
الدائ�رة بصدد االنتهاء من إنش�اء 
األثرية  بالمقتنيات  متحف خاص 
التي تخص محافظة  والحضارية 
النج�ف”، مش�يرا إل�ى أن “هناك 

خطوات جدية تس�ير بهذا االتجاه 
عبر المكان الذي خصص للمتحف 
ضمن بناية قصر الثقافة”. وأشار 
الميال�ي إلى أنه “خ�الل التحضير 
لفعالي�ات النجف عاصمة الثقافة 
تم تخصيص مكان للمتحف ضمن 
القصر الثقافي ، ونحن اآلن بصدد 

استكمال المش�روع وهناك لجنة 
من بغداد تعمل على األشراف على 
س�ير الخطوات ولدين�ا مقتنيات 
الوطني  المتح�ف  محفوظة ف�ي 
س�وف نق�وم باس�ترجاعها بعد 
استكمال المش�روع الذي سيمثل 

حضارة النجف”.

    بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الكهرباء، عن فقدان 
400 ميغ�اواط في محط�ات الرميلة 
والفرات األوس�ط، وعزت السبب الى 
انخف�اض ضغط الغ�از وإطفاء خط 
إنت�اج غ�از الرميلة لغ�رض الصيانة 

السنوية.
وزي�ر  باس�م  المتح�دث  وق�ال 
الكهرباء محمد فتحي ، إن “انخفاض 
ضغ�ط الغاز ف�ي محط�ات المنطقة 

الجنوبية والفرات االوسط جاء بسبب 
 )NGL إطفاء خط انتاج الغاز )رميلة

لغرض إجراء الصيانة السنوية”.
وأض�اف فتحي أن “ذل�ك أدى الى 
فقدان المنظومة نحو 400 ميغاواط 
والف�رات  الرميل�ة  محط�ات  ف�ي 

األوسط”.
وكان�ت وزارة الكهرب�اء أعلن�ت، 
ام�س الخمي�س، أن�ه س�يتم إطف�اء 
محط�ة كهربائي�ة إطف�اء تام�ا غدا 
الس�بت لم�دة أرب�ع س�اعات لغرض 

إنج�از أعمال صيانة، مبين�ة أن عددا 
م�ن المناطق وس�ط العاصمة بغداد 
وأربع وزارات ومستش�فيين ستتأثر 

باإلطفاء.
وكان�ت وزارة الكهرب�اء أعلن�ت، 
األربع�اء )8 نيس�ان 2015(، إع�ادة 
خطي طاقة الى الخدمة شمال مدينة 
العم�ارة مرك�ز محافظ�ة ميس�ان، 
مؤك�دة أن ع�ودة الخطين ستس�هم 
في رفع أحمال محطتين كهربائيتين 

وفك االختناقات في المحافظة.

    البصرة/المستقبل العراقي

افتتح�ت محافظ�ة البص�رة، امس الس�بت، 
فعاليات مع�رض الزهور الدولي الرابع، وس�ط 
المحافظة، وفيما أش�ارت اللجنة المشرفة على 
المع�رض إلى أن 50 مؤسس�ة حكومية ومدنية 
تش�ارك ف�ي المع�رض، طال�ب بصري�ون بنقل 
تجرب�ة المعرض إل�ى المدينة وع�دم اقتصارها 

على القصور الرئاسية. وقال رئيس اللجنة العليا 
المش�رفة عل�ى مع�رض الزهور الدول�ي الرابع 
نوري عبد النبي، إن “معرض الزهور والذي أقيم 
في مجمع القصور الرئاس�ية في البصرة افتتح 
بمشاركة نحو 50 جهة من مؤسسات حكومية 
وقط�اع خاص ومنظم�ات المجتم�ع المدني”، 
مبينا أن “المع�رض تضمن عرض أنواع الزهور 
الربيعي�ة وفعاليات فنية ومس�رحية”. وأضاف 

عبد النب�ي، إن “المعرض ش�هد حض�وراً فاعالً 
م�ن قب�ل المواطنين ف�ي البصرة”، مش�يرا إلى 
أن “المعرض سيس�تمر لمدة 30 يوما ويتضمن 
خدم�ة االنترن�ت المجاني وس�فرات س�ياحية 
نهرية قصيرة عبر تاكسي النهري في مياه شط 
العرب”. من جانبها, قالت المواطنة امل نعمان، 
إن “مع�رض الزه�ور يوف�ر ج�وا م�ن الترفيه 
والمتعة من خالل وجود أزهار متنوعة األشكال 

واأللوان ال توجد خارج المعرض”، مش�يرة إلى 
إنه�ا “ترتاد المعرض للس�نة الرابعة”. وطالبت 
نعم�ان، ب�”نق�ل التجرب�ة إلى خ�ارج القصور 
الرئاس�ية م�ن خ�الل إنش�اء حدائق وس�احات 
خضراء في األماكن العامة ومناطق مختلفة من 
المحافظة كونها ذات اثر نفس�ي ومعنوي على 
المواطنين دون أن تقتص�ر على موقع القصور 

الرئاسية ولفترة محددة”.

آثار النجف تعلن تسلمها 43 قطعة أثرية تعود لدولة احلرية

الكهرباء: فقدان 400 ميغاواط يف حمطات الرميلة والفرات األوسط

افتتاح فعاليات معرض الزهور الدويل الرابع يف البرصة

    بغداد/المستقبل العراقي

يخطط العراق لفصل الخام الثقيل الذي ينتجه 
م�ن حقوله النفطية في جن�وب البالد عن خامه 
الرئيس�ي ف�ي خطوة ق�د تقلل مش�اكل الجودة 
التي تؤثر س�لبا على صادراته وإن كان سيواجه 
تحدي�ات ف�ي الحصول على الس�عر ال�ذي يريده 

وإنشاء البنية التحتية الالزمة.
وال يمل�ك ثاني أكبر منتج ف�ي منظمة البلدان 
المصدرة للبترول )أوبك( س�وى خي�ارات قليلة، 
إذ أن مس�اعيه الرامي�ة لتعزي�ز اإلنت�اج دفعت�ه 
إل�ى التنقيب عن خام أثق�ل لخلطه بخام البصرة 

الخفيف. 
وارتفع إنتاج العراق الى مس�توى قياسي بلغ 

3.15 مليون برميل يوميا العام الماضي.
غير أن مس�ؤولين عراقيين أش�اروا إلى أنهم 
سيس�عرون خامه�م الثقي�ل بس�عر أرخص من 
منافس�يه وس�يخصصون منش�أة ف�ي المين�اء 
اعتب�ارا م�ن أي�ار المقب�ل للعم�ل بآلية تقس�يم 

اإلنتاج.
المنت�دب  العض�و  ش�وم  فيكت�ور  وق�ال 
الستش�ارات أنشطة المصب لدى “آي.اتش.إس” 
إن “فصل خام البصرة الثقيل س�يكون عمليا في 
األج�ل الطويل، إذ م�ن المتوقع أن يزي�د اإلنتاج 

وسيكون اإلنتاج الجديد من الخام الثقيل”.
وق�ال مس�ؤول بش�ركة نف�ط الجن�وب إن 
“العراق يخطط لش�حن 350 ألف برميل من خام 
البصرة الثقيل يوميا في المتوسط وهو ما يعني 
أن�ه قد يمثل نحو 13بالمئة م�ن حجم الصادرات 
الحالية الذي يتراوح بين 2.6 مليون و2.7 مليون 

برميل يوميا”.
وأضاف أن “الس�عر ما يزال محل نقاش لكنه 
سيكون أرخص من أسعار المصدرين الخليجيين 
اآلخرين وانه عندما تكون كثافة الخام أقل وفقا 
لمقياس معهد البترول األمريكي فان ذلك سيعني 

زيادة الخصم”.

العراق خيطط لفصل خاماته النفطية هبدف تقليل مشاكل اجلودة
من المتوقع ان يرتفع االنتاج النفطي
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إذا ما تجنبنا الخ�وض يف تفاصيل املوضوع 
الذي نرشته )الواش�نطن بوس�ت( األسبوع 
امل�ايض وال�ذي كش�ف عن مس�ك ع�دد من 
ضب�اط بعثي�ن ملفاص�ل مهم�ة يف تنظي�م 
"داع�ش" اإلرهابي, ف�إن الكثري م�ن أبناء 
املجتمع العراقي ال يرون يف هذا  الخرب شيئا 
جدي�دا, حتى وان ادعى الكث�ري من املحللن 
السياسين والخرباء السرتاتيجين العكس، 
مس�تندين عىل ركائز نظرية منها مالبسات 
عالقة صدام بأس�امة ب�ن الدن التي لم تكن 
تظهر حماس�ة القاعدة للتعام�ل مع نظام 
العقائ�دي  الخ�الف  اىل  باالس�تناد  البع�ث, 
العلماني ��� اإلسالمي, هذا إذا ما اتفقنا أن 
"داعش" يمث�ل امتدادا لفكر القاعدة وليس 
انقالبا عليها,  أما إذا قبلنا العكس, فقد نجد 
أنفس�نا مضطرين لتفس�ري هذا )االنقالب( 
ع�ىل وف�ق إع�ادة ترتي�ب أوراق الضب�اط 
البعثين ع�ىل أس�اس رضورة ترجيح كفة 
القي�ادات املحلية يف تنظي�م القاعدة )يف بالد 
الرافدين( ال�ذي كان ذا صبغة إقليمية, وقد 
س�بب ذلك تصدعا يف القرار داخ�ل التنظيم 
ال�ذي م�ن املرجح ان يك�ون قادت�ه بعثين 
أصبحوا إس�المين يف تنظيم القاعدة والذين 
رفض�وا قي�ادة العرب للتنظيم تحت ش�عار 
)أهل مكة أدرى بشعابها(, وما يثبت ذلك هو 
إرصار )حجي بكر( الضابط البعثي السابق 
يف جيش صدام, إلجبار ما يعرف ب�)بمجلس 
ش�ورى املجاهدي�ن( ملبايع�ة إبراهيم عواد 
البدري املع�روف ب� "أبو بكر البغدادي" بعد 
مقت�ل "أب�و عمر البغ�دادي" زعي�م تنظيم 

القاعدة يف العراق بعد الزرقاوي. 
واملع�روف ان معظ�م هيكلي�ات املخاب�رات 
واالس�تخبارات ودوائر األمن يف نظام البعث 
وضباطه�ا انتقلوا اىل التنظيم�ات املتطرفة 
وتحول�ت  السياس�ية  للعملي�ة  املناهض�ة 
أس�اليب عملياته�ا إىل اس�تهداف املنش�آت 
كش�ف  تجن�ب  م�ع  العراقي�ن,  واألف�راد 
ارتباطاتهم الس�ابقة ألسباب عديدة أهمها 
رف�ض التأييد الش�عبي لنظ�ام البعث حتى 
يف معاقله, وإظه�ار تهافت االمريكان الذين 
كانوا يردون عمليات العنف اىل جيوب نظام 
البعث, ولكسب ود التنظيمات االرهابية التي 
كان تقوده�ا وتمولها بعض ال�دول العربية 
الت�ي له�ا تاريخ خ�اص مع نظ�ام صدام, 
فض�ال ع�ن انخراطه�م يف م�رشوع الحملة 
اإليمانية الذي أعلنه صدام بوصفه منعطفا 
خط�ريا لف�ك االرتب�اط البعث�ي بالعلمانية 
وتوجه�ه نح�و الدي�ن, وقد ح�رص اإلعالم 
البعثي يف س�نواته األخرية عىل إظهار صدام 
ليس كرئيس لنظام س�يايس فحسب وإنما 
كانت صوره يف املساجد تستعري شكل زعيم 
ديني تق�دم توجيهاته الدينية جنبا إىل جنب 
مع اآليات القرآني�ة واألحاديث النبوية, كما 
كان يظه�ر يف محاكمت�ه حام�ال للمصحف 
بوصف�ه عالم�ة لتتويج التحال�ف الضمني 
املس�خ ب�ن البع�ث والقاعدة الت�ي كانت ال 
تحبذ آنذاك إلصاقها بالنظ�ام البعثي, األمر 
الذي لم ي�رق لضباط البعث العراقين الذين 
كان�وا يتحين�ون الفرصة فقام�وا بانقالب 
داخ�ل القاعدة وصل حد املواجهة املس�لحة 
الت�ي ذه�ب )حجي بك�ر( نفس�ه ضحيتها 
يف س�وريا, ومن ثم ع�ودة الضباط البعثين 
عىل رأس تنظيم "داعش" الذي يش�كل فيه 
البعثي�ون العراقيون نس�با فاق�ت ما كانت 
علي�ه أيام القاع�دة. يعرف معظم الش�عب 
العراق�ي ذلك, لكن يبدو ان ه�ذا االمر جديد 

عىل الرأي العام. 

د.جا�سم بديوي 

داعش
والبعثيون

العراق اآلن يس�تثمر االنتصارات املتحققة عىل "داعش" 
يف التحول للهجوم عىل معاقل هذا التنظيم، فبعد تحرير 
تكريت ها هي قواتنا املس�لحة تتج�ه صوب األنبار التي 
تدور فيها اآلن معارك تحريرها من األرشار الذين اتخذوا 

من قراها وقصباتها ومدنها مالذات لهم.
وه�ذه االنتص�ارات العراقي�ة املتالحقة من ش�أنها أن 
تخت�ر الزمن الذي حددته بعض الدول - ومنها أمريكا 
- للقض�اء ع�ىل "داعش" بثالث س�نوات، ولك�ن وجدنا 
املقاتل العراقي يختر كل ذلك بأيام وأس�ابيع حاسمة 
م�ن ش�أنها أن تقيض عىل ه�ؤالء األرشار يف كل األرايض 
العراقية وتعيدها للس�يادة الوطنية م�ن أجل بناء دولة 
مس�تقرة آمنة وبعيدة ع�ن نوايا الق�وى اإلرهابية التي 
حاولت تقسيم العراق طائفيا وهو املخطط الذي أفشلته 
إرادة الشعب العراقي الذي اثبت للعالم بأنه شعب واحد. 
ونج�د بأن املس�احات التي يتواجد فيها ه�ذا التنظيم يف 

العراق بدأت باالنحس�ار خاصة وان س�رتاتيجية العراق 
بالهجوم عىل هذا التنظيم أتت أكلها عرب تحرير مساحات 
واسعة من األرايض، فضال عن فقدان "داعش" لقوته التي 
ته�اوت برسعة يف دياىل وصالح الدي�ن وقبلها يف مناطق 
عدي�دة وهذا م�ا يدلل ب�أن قدراتنا العس�كرية يف تطور 
مس�تمر ناهيك عن ارتف�اع الروح املعنوي�ة لدى املقاتل 
العراقي بش�كل كبري جدا س�اهم يف تحقي�ق انتصارات 
كبرية يف زمن قيايس، ويضاف لذلك الدعم الشعبي الكبري 
للق�وات املس�لحة العراقي�ة والذي انعك�س إيجابيا عىل 
املقاتل العراقي وهو يخوض معارك تاريخية ضد تنظيم 

همج�ي يحاول إع�ادة العراقي�ن عقودا طويل�ة للوراء 
وهو األمر الذي يجعلنا نخوض معركة من أجل اإلنس�ان 
العراقي ومستقبله، هذا اإلنسان الذي كان وال يزال هدفا 
للتنظيم�ات اإلرهابية التي جعلت من كل العراقين عدوا 
لها وفق تقسيماتها الرشيرة التي يعرفها الجميع بوعي 
كبري، وال ش�ك ان هذا الوعي تجس�د بشكل جيل وواضح 
لدى أبناء عش�ائر األنبار الذين تطوع�وا من أجل تطهري 
محافظتهم وتولت الحكومة العراقية تس�ليحهم بشكل 
مبارش ومن قبل رئي�س الوزراء، وهو األمر الذي يعكس 
التالحم الش�عبي الكبري يف إنجاز عملية التحرير النهائي 

والحاسم.
ومعركة األنبار لها رمزيتها ال س�يما ان عش�ائر األنبار 
تقف مع القوات املس�لحة بشكل كبري جدا وهذا الجانب 
بالذات س�يكون عامال من عوامل حسم املعركة يف هذه 
املحافظة التي لها حدود مشرتكة مع سوريا واألردن من 
جهة، وم�ع صالح الدين من جهة أخرى وهو األمر الذي 
س�يجعل "داعش" وس�ط كماش�ة من مقات�يل الجيش 

العراقي والحشد الشعبي والعشائر.
وال�ذي يتاب�ع مجري�ات األح�داث س�يجد ب�أن تنظي�م 
"داعش" يعيش أيامه األخ�رية يف العراق، وإن العراقين 
بكل أطيافهم يعيشون أيام الحسم واالنتصارات املتتالية 
ع�ىل هذا التنظيم اإلرهابي ال�ذي  تلقى من الرضبات ما 
جعل�ه مش�لوال يف أكثر م�ن منطقة يف الع�راق، وهذا ما 
يجعلن�ا نتف�اءل كعراقين ب�أن النر النهائي وش�يك 

ومحسوم لنا.

عروبة �لنجار

وتستمر االنتصارات

تمر منطقة الرشق األوس�ط بفرتة غليان غري مس�بوقة، 
فقد ع�م الهياج والفوران الس�يايس والعس�كري، جميع 

الدول وبدون استثناء.
القم�ة العربية وما خ�رج بيانها الختام�ي من توصيات، 
كتبتها األيادي السعودية املرتجفة، وقرأها لسان السييس 
املتلعث�م قه�را وخنوع�ا، فال بدي�ل أمامه لِلَْح�س ِ ِقصاَع 
امللوك، س�وى هذا الس�بيل، البيان عموم�ا ال يمثل جميع 

مطالب الشعوب العربية.
السعودية شنت هجوما جويا، أسمته عاصفة الحزم، عىل 
جارتها وأختها الصغرى اليمن، لَتنَقَض عىل أهداف تقول 
بأنها "اسرتاتيجية" عسكريا، وربما انتهت هذه األهداف 
يف اليومن األولن، نظراً لقلة إمكانات اليمن العس�كرية، 

فجاء الدور عىل أهداف أخرى، قد ال يسلم منها املدنين.
التحالف العرشي الذي شكلته السعودية، يؤثر فيه الثالثة 
الكبار، باكستان انس�لخت منه، نظرا للمعارضة الكبرية 
داخل الربملان، "أردوغان" تركيا فكر بعقليته االقتصادية 

ال بعقليت�ه العثماني�ة، حينم�ا زار إي�ران ي�وم الثالث�اء 
املايض، ليعطي إش�ارة غري مريحة للس�عودية، أما مر 
"وسيس�يها" واقتصاده�ا املنه�ار، فيدعوه�ا للتريح 
واملش�اركة الكبرية بالكالم فقط، ألن مستنقع الستينات 
الذي وقع به عبد الن�ارص يف اليمن، ليس ببعيد عن ذاكرة 

"السييس" العسكرية.
اتفاق اإلطار الذي أنجزته الدبلوماسية اإليرانية مع الدول 
الست، واستقبال األبطال املنترين، الذي حظي به وزير 
خارجيته�ا ووفده املفاوض، يخم�ن حجم الدور اإليراني 
االقتصادي القادم يف املنطقة، فضال عن السيايس، العراق 

بحاجة اىل ق�راءة جدي�دة، لوضعِه االقتصادي، وأس�عار 
النفط بالتحديد، وهذا ما تحدث به رصاحة ً، وزير النفط 

العراقي.
رف�ْض إرسائيل و دول الخليج معاً )م�ا عدا عمان(، لهذا 
االتفاق يظهر التخوف العربي، واتكاله عىل الدول الكربى، 
ولي�س عىل أخوتِه العربية أو قدراته الذاتية، فبعد أن كان 
العرب) الخليجي�ون( يرتجفون  خوفا من املارد اإليراني، 
وهو يف سجن العقوبات االقتصادية، كيف بهم وهو اليوم 
خارج قمقمه؟، إذن كيف نقرأ موقف إخواننا املحبط بعد 
هذه املعطيات الجديدة؟س�وريا ولبنان واليمن والبحرين 

وحتى ليبيا، وتناقضات إيران وتركيا ومر والس�عودية 
بش�أنها، ملف�ات خارجي�ة مؤثرة، ل�م نَر م�ن حكومتنا 
ال�رأي الواضح والريح بش�أن أغلبه�ا، وتناقض اآلراء 
والتريح�ات، فيم�ا بن رئاس�ة الجمهوري�ة ومجلس 
ال�وزراء والن�واب أحيانا، يعط�ي انطباعا ل�دى اآلخرين، 
م�دى الضعف الذي تعانيه دبلوماس�ية العرق، فليس من 
املعقول تبقى دولة ذات سياس�ة عىل هذه الش�اكلة، من 

التباين يف اآلراء واملواقف املتناقضة.
م�ا يث�ري االنتباه عندم�ا نتاب�ع امللتقى األس�بوعي ألحد 
الش�خصيات السياس�ية الكبرية، أو صفحته عىل الفيس 
بوك أو لقاءاته م�ع الفضائيات، نجد هناك رؤية واضحة 
متكاملة، لكل امللفات الداخلية والخارجية وللبلد بش�كل 
ع�ام، فلي�س عيباً أن تتعل�م حكومتنا من ه�ذه التجربة 
الناجحة، وتتقمصها لتكون موقفا عراقيا رسميا موحدا، 
تج�اه املتغ�ريات الجدي�دة الحاصل�ة يف الرشق األوس�ط 

الجديد.

باقر �لعر�قي

أين موقف العراق من الرشق األوسط اجلديد؟

يف تم�وز )يولي�و( 1908 ارتقت لجن�ة االتحاد 
والرتقي، االسم الرس�مي لضباط تركيا الفتاة، 
سدة حكم السلطنة. فبعث ارتقاؤها آماالً حارة 
يف األقوام التي اضطهدها النظام السابق وأذاقها 
ألوان القهر. وتوقعت دول أوروبا إقرار الحكام 
الجدد إصالحات يجمعه�ا إطار الدولة – األمة. 
ويبطن هذا اإلطار استبعاد الجماعات القومية 
غ�ري الرتكية، ش�أن اليونانين واألرم�ن. وأدت 
الخسائر اإلقليمية املتعاقبة، بعد هزائم النظام 
الجدي�د يف الح�روب البلقانية املهين�ة )1912-
1913( إىل انتزاع األرايض األوروبية املتبقية من 
السلطنة، ما عدا تراقيا )الرومليل( واستانبول، 
وإىل موازي�ن ق�وى جدي�دة يف اللجن�ة املركزية 
العسكرية، أو قيادة االتحاد والرتقي. فتصدرها 
يف 1913، أكث�ر الضباط تطرف�اً. وبددت أوهام 
اليوناني�ن واألرمن حملة مقاطع�ة حوانيتهم 
ورشكاتهم الت�ي أيدتها الس�لطنة العثمانية يف 
1912. وتغذت الحملة من إرث االزدراء والتنكيل 
الذي رعاه عبد الحميد الثاني حن أمر بمجازر 
1894-1896، وأقر يف الجمهور صورة اليوناني 
أو األرمني »الخائن« الذي يستحق »القصاص« 

عىل خيانته.
وم�اىش ق�رار الس�لطنة العثماني�ة الدخول يف 
الح�رب، األول م�ن ترشي�ن الثان�ي )نوفم�رب( 
املج�ر،   – والنمس�ا  أملاني�ا  جان�ب  إىل   ،1914
النزعة املتطرفة التي غلبت عىل اللجنة املركزية 
االتحادية. وساهم القرار يف بلورة اإلطار املناسب 
لتدم�ري الجماع�ات غ�ري الرتكي�ة والخاضع�ة 
للس�لطنة. وكان األرمن، وه�م متهمون بامليل 
جماعي�اً إىل ال�روس، أكث�ر الجماع�ات عرضًة 
للتش�كيك يف والئهم العثمان�ي. ودخول الحرب 
أت�اح تعبئ�ة األرم�ن البالغن 20 إىل 40 س�نة. 
وتح�ول التفتي�ش ع�ن األرم�ن املدعوي�ن إىل 
الخدمة العسكرية نهباً رسمياً ومباحاً ملنازلهم 
وممتلكاتهم باس�م »الرضورات العس�كرية«، 
وس�طا العس�كر عىل الحنطة والدواب وصادر 

أصحابها األرمن عليها.
وكان�ت لجنة االتحاد والرتق�ي خططت لترتيك 
منطقة األناضول، وبسط سيادة قومية واحدة 
ومتجانس�ة عىل آس�يا الصغرى، منذ اس�تيالء 
ضباطه�ا عىل الس�لطة يف 1908. وحال األرمن 
والرسي�ان، أي القومان األصي�الن يف األناضول 
وغري الرتكين، دون الخطة، واعرتضا طريقها. 
فكان اس�تئصالهما الس�بيل إىل إنفاذها. وأراد 
ضب�اط اللجنة م�لء الف�راغ ال�ذي يخلف نقل 
الس�كان املحلي�ن وترحيلهم بالقوة، بحس�ب 
أولوي�ات ترتي�ب األق�وام يف ض�وء ميله�ا إىل 
االندماج يف القوم األكثري، بمهاجرين مسلمن 
ترجع أصولهم إىل البلقان. ويستجيب الترف 
منه�ا  تتك�ون  تاريخي�ة  بجماع�ات  الداخ�يل 
السلطنة، حوافَز أيديولوجية قومية، من جهة، 
ولكنه�ا كذلك جزء م�ن خطة أعظ�م طموحاً، 
وترم�ي إىل إنش�اء اتص�ال جغرايف وس�لطاني 
)ديموغ�رايف( بن أت�راك تركيا وب�ن الناطقن 

بالرتكية من سكان القوقاز.
ومن�ذ أوائ�ل نيس�ان )أبري�ل( 1915، عم�دت 
الصحاف�ة االس�تانبولية االتحادي�ة إىل ال�كالم 
عىل األرمن بنربة مختلفة. فوصفتهم ب�«أعداء 
الداخ�ل«، وبخون�ة الوط�ن واملتضامن�ن م�ع 
الحل�ف الثالثي )فرنس�ا- بريطانيا- روس�يا(. 
ب�ت إىل الصحافة إيحاءات تتهمهم بالتآمر  ورسرُ
ع�ىل أمن الدول�ة وتع�د الجمهور إىل اس�تقبال 
إجراءات جذرية يف حق الجماعة األرمنية كلها. 
ويعود ق�رار اس�تئصال األرم�ن إىل اجتماعات 
عقدتها اللجنة املركزي�ة االتحادية بن 25-20 
آذار )م�ارس( 1915 دع�ي إليها أعضاء اللجنة 
بع�د رج�وع الدكتور بهاء الدين ش�اكر، رئيس 
املنظمة الخاصة )»تش�كيالتي مخصوصة« يف 
الرتكية(. و«تش�كيالتي مخصوص�ة« جماعة 
ش�به عس�كرية ترتبط مب�ارشة بقي�ادة لجنة 
االتحاد والرتق�ي، قوامها مجرم�ون أعفوا من 
قض�اء عقوباته�م أو ميليش�يات قبلي�ة تضم 

رشاكس�ة وك�رداً، وكانت أنش�ئت يف تموز- آب 
)أغس�طس( 1914، وأع�دت لتصفية مرحلن 
أرم�ن م�ن غ�ري احت�كام إىل هيئ�ات إدارية أو 
قضائية رس�مية. وتصدر إليها أوامر رئيس�ها 
مبارشة ومن غري وس�يط. واملرحل�ة األوىل من 
الهندس�ة الس�كانية، من آذار 1915 إىل نيسان 
1916، قضت بنفي »الخون�ة« املحتملن بعيداً 
م�ن ميادي�ن الح�رب. واملعنى الفع�يل لإلجراء 

الرسمي هو القضاء عىل الرجال البالغن.
شباط )فرباير( 1915: القضاء عىل املجندين

أدت ظ�روف الح�رب، وإلزامها من هم يف س�ن 
ال�20 إىل 40 سنة بااللتحاق يف صفوف املجندين 
من�ذ 3 آب 1914، إىل إخالء األرياف األرمنية من 
معظم الرجال. وب�دا اإلجراء الذي أخىل األرياف 
من مقاومة متوقعة، مناس�باً. ويف 25 ش�باط 
1915، أص�در وزير الحرب، أنور )باش�ا(، أمراً 
بنزع س�الح املجندين األرمن يف صفوف الجيش 
الثال�ث، ونقله�م إىل »أفواج عم�ل«، قبل قتلهم 
جماع�ات صغرية يف أماكن نائية. ومن حالفهم 
الح�ظ من ه�ؤالء، أرسه�م ال�روس يف معركة 
ساري كاميش، وأرسلوهم إىل معتقالت سيربية 

مع مواطنيهم األتراك.
24 نيسان: توقيف النخب

منذ 24 نيس�ان 1915، اتخذ إجراء آخر يف إطار 
خطة استئصال األرمن تناول النخب السياسية 
)األطب�اء  والديني�ة  والفكري�ة  واالقتصادي�ة 
واملحام�ن واملدرس�ن والصحافي�ن والكتاب 
والسياسين وغريهم(. وكانت أعدت بأسمائهم 
لوائ�ح دقيق�ة. وأوق�ف مئ�ات م�ن ه�ؤالء يف 
استانبول ومدن املناطق ليلة 24 إىل 25 نيسان. 
وقتل بعضهم يف الحال، وسيق بعض آخر موقتاً 

إىل معتق�الت ح�ول أنق�رة وكاس�تامونو قب�ل 
قتلهم. وس�بق الخطة إع�داد دقيق تواله مئات 
من املخربين. وعن وزير الداخلية، طلعت باشا، 
لجنة خاصة أرشفت عىل لجنة االتحاد والرتقي 
العلي�ا. ومن أعضاء اللجنة الخاصة إس�ماعيل 
جنبوالت، مدير األمن العام ومحافظ استانبول، 
وعزيز ب�ك، مدير األمن العام يف وزارة الداخلية، 
وعيل مينيف، مس�اعد وكيل الداخلية، إىل بدري 
بك، قائ�د رشطة العاصمة، ومصطفى رش�اد، 
مدير اإلدارة السياسية يف وزارة الداخلية، ومراد 

بك، مساعد مدير العاصمة.
وبعد القض�اء عىل النخب واملجندي�ن، تعاقبت 
مراح�ل اس�تئصال الس�كان األرم�ن م�ن غري 
انقطاع. وأفضت كلها، عىل رغم اختالف أحوال 
املناطق ووجوه العم�ل فيها، إىل نتيجة واحدة. 
ففي الوالي�ات أو املحافظات لجأت الس�لطات 
االتحادية إىل مرس�وم نرش يف 24 نيسان 1915، 
وأوجب ع�ىل األف�راد التخيل عن أس�لحتهم، يف 
غضون 5 أيام، وتسليمها إىل القادة العسكرين. 
واإلجراء الع�ام هذا قصد به األرمن فعالً. وكان 
ذريع�ة إىل تفتيش املنازل وامل�دارس والكنائس، 
وإىل س�جن الوجهاء املحلين واستنطاقهم من 
غري تحفظ أو امتناع من التعذيب. وأخرج األمر 
الهيئ�ات األرمنية املحلية، فلم يس�عها االمتناع 
من التعاون مع السلطات املحلية خشية رميها 
بتهم�ة التم�رد. وكان عليها، يف الوقت نفس�ه، 
جمع الس�الح، بل الوش�اية بم�ن يمتنعون من 
تس�ليمه، وهي عىل دراية بأن نزع الس�الح من 
الس�كان يرتكهم لقمة سائغة للصوص ورجال 
القبائ�ل. والش�واهد كثرية ع�ىل تلبية مجالس 
الرعاي�ا، وأعضاؤها من املحازبن السياس�ين 

والوجهاء املحلين واألس�اقفة، طلب السلطات 
املحلية، وانصياعها لها.

يف  البالغ�ون،  والذك�ور  املحلي�ون  والوجه�اء 
الوالي�ات الرشقي�ة الس�ت، قتل�وا، بع�د وق�ت 
اعتق�ال قصري يف أماكن نائية، إما ذبحاً أو ربط 
الع�رشة معاً بالحبال ورموا يف الفرات أو دجلة. 
وحملت مياه النهرين جثث القتىل إىل الباديتن 
الس�ورية والعراقية طوال أس�ابيع. وعىل رغم 
الرشوع يف ترحيل بقية الجماعات األرمنية، أي 
النس�اء واألطفال واملس�نن، يف بعض الواليات، 
إال أن ترحيلها من الوالي�ات الرشقية، أررضوم 
وفان وبلتيس، لم يقرره مجلس الوزراء رسمياً 
أي�ار،   23 ويف   .1915 )ماي�و(  أي�ار   13 يف  إال 
أبلغ�ت مديرية إس�كان العش�ائر واملهاجرين، 
وه�ي الجه�از الذي أوكل�ت إليه لجن�ة االتحاد 
والرتق�ي املركزية توحيد الس�كان، الواليات أن 
يف مس�تطاعها إس�كان املرحلن يف الجنوب، أي 
باملوصل وواليتها، وبعد أسابيع قليلة، يف 7 تموز 
�عت املديرية مناطق »االس�تضافة«  1915، وسَّ
إىل األجزاء الجنوبية والغربية من والية املوصل، 
عىل ضفة مج�رى الفرات إىل حل�ب ودير الزور 

يف سورية.
وتوض�ح مذكرة املديرية إىل الس�لطات اإلدارية 
والبوليس�ية املحلية أن عىل مناطق اإلسكان أن 
تبع�د عن الحدود اإليرانية 80 كلم وعىل بعد 25 
كل�م من ح�دود والية ديار بك�ر، وقرى حويض 
الفرات والخابور. وتشمل قرى الجبهة الغربية 
من والية حلب، والنواح�ي الجنوبية والرشقية 
ما عدا ش�مالها واألرايض الس�ورية؛ إىل سنجق 
حوران وسنجق الكرك، وتستثني منها األرايض 
الواقع�ة ع�ىل 25 كلم م�ن خط س�كة الحديد. 
وت�ويص املذك�رة ب�أال تتج�اوز نس�بة األرم�ن 
املنفي�ن إىل هذه املناط�ق 10 يف املئة من جملة 

سكانها املسلمن.
وأصاب الرتحي�ل أوالً األرمن املقيمن يف واليات 
الرشق الست، بتليس وسيواس وأررضوم وفان 

وديار بك�ر ومعم�ورة العزيز. فه�ذه الواليات 
هي موط�ن األرمن التاريخ�ي، وتصدرت خطة 
االس�تئصال. وبدا ترحيل أهل املس����توطنات 
األرم��ني�ة األناضولية، إىل الغرب، وهي موطن 
تأخر توطنها، إج�راء مكمالً وليس أصيالً. ولم 
تكن سريورة االستئصال واحدة يف كل الواليات. 
فالخطة لحظت يف والي�ات الرشق قتالً مبارشاً 
أو اس�تعمال قوة عمل الرج�ال يف نقل التموين 
ع�ىل ظهوره�م إىل الجي�ش الثال�ث أو يف تعبيد 
الط�رق. ونجم ع�ن عمل الس�خرة يف مثل هذه 
األح�وال موت معظم الرجال، ومن لم يمت قتل 
بالس�الح األبيض يف مكان ثاٍن وعىل حدة. وعىل 
خالف الواليات الرشقية، حل أرمن الغرب، وهم 
قلة يف وسط الس�كان الرتك، مع عائالتهم، ويف 
أحيان قليلة يف القطارات، وغالباً مشوا بمحاذاة 

خط سكة الحديد.
وبن نيس�ان وأيلول )سبتمرب( 1915، بلغ عدد 
قوافل املرحل�ن 306 قافلة، وبلغ عدد املرحلن 
1،040،782 أرميني�اً، معظمه�م م�ن النس�اء 
واألطف�ال، اقتي�دوا إىل مناط�ق صحراوي�ة يف 
سورية والعراق. وس�لكت مواكب املوت، طوال 
مئ�ات الكيلوم�رتات، طرق�اً غ�ري معروفة وال 
مألوفة، تولت مراقبتها ألوية املنظمة الخاصة، 
وس�طت ع�ىل الرج�ال املتخلف�ن ع�ن الركب 
فقتلتهم، وعىل النس�اء اليافعات فاغتصبتهن. 
وحصل انتخاب طبيعي، فس�قط الضعفاء عىل 
جهت�ي الطريق، ولم يبلغ غري 15 إىل 20 يف املئة 
م�ن مرحيل والي�ات ال�رشق مقصده�م. ومن 
بقوا عىل قيد الحي�اة أنزلوا مخيمات اعتقال يف 
الصحراء الس�ورية والصح�راء العراقية، تحت 
خيام هزيلة ويف أحوال صحية مروعة. ففش�ت 
األوبئة يف املخيم�ن، وتضافر فعلها مع الجوع 
ع�ىل قتل مئات الضحايا يف الي�وم الواحد. وبلغ 
ع�دد القتىل، يف آب 1915، 120 ألفاً من مجندي 
الجي�ش الثالث. وقتل ع�رشات اآلالف من أرمن 

الواليات الرشقية، ومثلهم عىل الطريق.

رميون كيفوركيان

جمازر األرمن وتفكك السلطنة العثامنية

فوؤ�د ح�سون
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اعالن
من / محكم�ة قوى االم�ن الداخيل املنطقة 

الخامسة بالبرصة
اىل / املته�م اله�ارب  )الرشط�ي ثائ�ر ع�يل 
كري�م(  املنس�وب اىل    قي�ادة ح�رس حدود 
املنطق�ة الرابع�ة         مل�ا كن�ت متهما وفق 
امل�ادة  432 / ق.ع  لقيام�ك بتهدي�د العقيد 

كريم طاهر جبار    
  وبم�ا ان مح�ل اختفائ�ك مجه�ول اقتىض 
تبليغ�ك به�ذا االعالن ع�ى ان تح�ر امام 
للمنطق�ة  الداخ�يل  االم�ن  ق�وى  محكم�ة 
الخامس�ة بالبرصة خالل م�دة ثالثون يوما 
من تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك 
وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم 
حض�ورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا 
وتحج�ز اموال�ك املنقول�ة والغ�ر املنقول�ة 
ويطل�ب م�ن املوظف�ن العمومي�ن الق�اء 
القب�ض علي�ك اينما وج�دت وتس�ليمك اىل 
اقرب س�لطة حكومية وإلزام االهلين الذين 
يعلم�ون بمح�ل اختفائ�ك باخب�ار الجهات 
املختص�ة اس�تنادا للم�ادة 69 /اوال وثاني�ا 
وثالث�ا ورابعا من قانون اص�ول املحاكمات 
الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 لس�نة 

.2008
رئيس املحكمة

مديرية تنفيذ الصويرة 
رقم االضبارة 2013/155

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ الصويرة العقار تسلس�ل 
4883/1 م 26 الحس�ينية الواقع يف الصويرة 
حي الس�الم العائ�د للمدين )جمع�ه محمود 
محم�د (املحج�وز لقاء طل�ب الدائ�ن )فالح 
زاير خنجر( البالغ 8400,000 ثمانية مالين 
واربعمائ�ة الف دينار فع�ى الراغب  بالرشاء 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة ثالثن يوما 
تب�دا من الي�وم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة ع�رشة م�ن املائة من 
القيمة املقدره وش�هادة الجنس�ية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عى املشرتي.
املنفذ العدل
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه قضاء الصويرة حي السالم 
4883/1/م 26 الحسينية

2  � جنسه ونوعه  ملك رصف
3 � حدوده واوصافه كما مؤرش يف الخارطة

4 � مشتمالته ال توجد
5 � مساحته 250 م

6 � القيمة املقدرة 8,000,000 ثمانية مالين 
دينار

اعالن
بن�اء ع�ى الطل�ب املق�دم من الس�يد  
)س�عدون مايع بديوي (    الذي يطلب 
فيه تبديل اللقب    من  )الجبوري (  اىل 
)الحيدري( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاه�ا 
عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 21 
م�ن القان�ون االحوال املدني�ة رقم 65 

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

فقدان
فق�دت  من�ي هوي�ة االح�وال املدنية 
الصادرة من دائرة احوال البرصة باسم 
)س�عادة جمع�ة محمد الش�كرجي (

عى من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 
االصدار

تنويه 
ن�رش يف صحيف�ة املس�تقبل العراقي 
2015/4/9 اع�الن محكم�ة االحوال 
بالع�دد 814/ املعق�ل  الش�خصية يف 
/814 والصحي�ح  خط�أ  ش/2014 

ش/2015
لذا اقتىض التنويه

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية 

اعالن
بناء عى الدعوة املقامة من قبل املدعي )عادل محمد عبد الحس�ن( الذي يطلب تس�جيل لقبه وجعله 
)املحنة( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها س�بعة ايام وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 14 من قانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 1972 

املعدل.
املقدم عامر هادي االمر
مدير شؤون احوال واسط

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية 

اعالن
بناء عى الدعوة املقامة من قبل املدعي )س�عد محمد عبد الحس�ن( الذي يطلب تسجيل لقبه وجعله 
)املحنة( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها س�بعة ايام وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 14 من قانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 1972 

املعدل.
املقدم عامر هادي االمر
مدير شؤون احوال واسط

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية 

اعالن
بناء عى الدعوة املقامة من قبل املدعي )صادق محمد عبد الحسن( الذي يطلب تسجيل لقبه وجعله 
)املحنة( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها س�بعة ايام وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 14 من قانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 1972 

املعدل.
املقدم عامر هادي االمر
مدير شؤون احوال واسط

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية 

اعالن
بن�اء عى الدعوة املقامة من قبل املدعي )حيدر 
محمد عبد الحس�ن( الذي يطلب تسجيل لقبه 
وجعله )املحن�ة( فمن لديه اع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية خ�الل مدة اقصاها س�بعة ايام 
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق احكام املادة 14 من قانون االحوال املدنية 

رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
املقدم عامر هادي االمر

مدير شؤون احوال واسط

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

  محكمة  االحوال  الشخصية يف البرصة
 التاريخ / 2015/4/9

العدد / 2305/ش/2015
اعالن 

اىل املدعى عليه / حسام عبد االمر رزاق
اقام�ت املدعي�ة )هدى عي�ى  فنجان (   الدع�وى    املرقمة  
2305/ش/2015    ضدك تطلب فيها الحكم بالتفريق   وقد 
لوح�ظ من ال�رشح الوارد م�ن املجلس البلدي ملنطقة ش�ط 
الع�رب انك مرتح�ل اىل جهة مجهولة وغ�ر معلومة     عليه 
تقرر تبليغك  اعالنا  بصحيفتن محليتن يوميتن بالحضور 
ام�ا هذه املحكمة صباح ي�وم      2015/4/28  امام مكتب 
الباح�ث االجتماع�ي وعن�د عدم حض�ورك    او   م�ن يمثلك 
قانون�ا س�وف تج�ري املرافعة    بحق�ك غيابي�ا وعلنا وفق 

القانون .
القايض 

غازي داود سلمان

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة 
العدد:550//ب/2015

التاريخ:8 /2015/4
اعالن

اىل املدعى عليه/ محمد يوسف حسن
اق�ام املدعي   )مرت�ىض ابراهيم  جاس�م (  الدعوى البدائية   
املرقم�ة 550//ب/2015   ضدك وال�ذي يطلب فيها الحكم 
ل�ه بالزامك برد الثمن الذي قبضت�ه بموجب العقد املربم بن 
املتداعن حس�ب اج�ازه التنمية الصناعي�ة املرقمة 11043 
يف 1984/3/20 بب�دل بي�ع ق�دره تس�عون ملي�ون دين�ار 
ولتع�ذر تبليغك وملجهولية محل اقامت�ك تقرر تبليغك اعالنا      
بصحيفتن   محليتن يوميتن  بالحضور امام هذه املحكمة 
صباح يوم املرافعة املوافق 2015/4/19 وعند عدم حضورك 
او ارسال من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابا 

وعلنا وفق االصول.
القايض علوان بربوت حسن

فقدان
فق�دت من�ي  هوي�ة 
باسم)  البرصة  تجارة 
شفيق حسن اسكندر( 
عى م�ن يعث�ر عليها 
جه�ة  اىل  تس�ليمها 

االصدار

اعالن

بن�اء ع�ى الطلب املق�دم من الس�يد ) جواد 

عبد الش�هيد عب�د (     الذي يطلب فيه تبديل 

اللق�ب    من  )الحلف�ي (  اىل )الزاميل( فمن 

لديه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 

م�دة اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 

تنظ�ر هذه املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام 

املادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.

اللواء

تحسن عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العامة/ وكالة

تنويه
املس�تقبل  صحيف�ة  يف  ن�رش 
اع�الن   2015/49 العراق�ي 
الش�خصية  اح�وال  محكم�ة 
/206 بالع�دد  املعق�ل  يف 

ش/2015 ذكر موعد املرافعة 
2015/4/2 خط�أ والصحيح 
اقت�ىض  ل�ذا   .2015/4/20

التنويه

اعالن
ق�دم املواط�ن )فاضل حم�ود خضر 
( طلب�ا يروم في�ه تبدي�ل )لقبه( من 
)جاب�ري( اىل )الغ�راوي( فم�ن لدي�ه 
اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة اقصاه�ا ع�رشة ايام وبعكس�ه 
سوف ينظر بالدعوى وفقاحكام املادة 
)21( م�ن قانون االح�وال املدنية رقم 

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

مدير الجنسية العام وكالة

محكمة بداءة الزبر 
العدد:179//ب/2015 

اعالن
اىل املدعى عليه /عامر محمد الفارس

 يسكن محلة الرشيدية 2/ 
اق�ام املدع�ي  ) ياس�ن زبون محم�د (   الدع�وى     املرقمة 
179//ب/2015  امام هذه املحكمة والتي تطلب فيها دفع 

ما بذمته من املال والبالغ مائة الف دوالر امريكي.
لدى محاولة تبلغك بموع�د املرافعة فقد وردت الينا التباليغ 
مرشوحا عليها من قبل القائم بالتبليغ يف مركز رشطة الزبر 
بانك مرتحل م�ن منطقة اىل مكان غر معلوم واملؤيد برشح 
املخت�ار املحل�ة واملجل�س البل�دي يف الزبر  ه�ذا  وملجهولية 
مح�ل اقامتك ق�ررت املحكمة تبليغك اعالنا بواس�طة النرش 
يف صحيفت�ن يوميت�ن للحض�ور يف موعد املرافع�ة املوافق 
2015/4/19 ويف حال�ة عدم حضورك او وكيال قانونيا عنك 

فستجرى املرافعة  بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

عالء حسن صيهود

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة الفاو
العدد:100//ب/2013
التاريخ:16 /2015/3

اعالن
اىل املدعى عليه / حسن خالد عيل

قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت   2015/3/16 بتاري�خ 
بالدع�وى البدائية املرقم�ة 100/ب/2013 يق�ي بتمليك 
حق الترصف يف العق�ار العائد لكم املرقم )1710 م 6( الفاو 
للمدع�ن كل من) زمزم عبد الخر حس�ن وحمزه ومحمد 
وفاضل وفوزية وصبيحة ابناء عباس حمزة عباس (اضافة 
اىل ترك�ه مورثه�م عب�اس حم�زة عب�اس  وملجهولية محل 
اقامتك يف الوقت الحارض حس�ب كت�اب مركز رشطة الفاو 
املرق�م )3355( يف 2015/3/24 وتايي�د املجل�س املح�يل يف  
الفاو عليه تقرر تبليغك نرشا بواس�طة صحيفتن محليتن 
يوميت�ن ولك حق  االعرتاض والتمييز خ�الل املدة القانونية 

وبعكسه سيكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض رحيم حسن  الغراوي

فقدان 
فق�د من�ي  وص�ل  القب�ض 
املرق�م  امان�ات   الحكوم�ي 
 )600000( وبمبلغ   238326
وامل�ؤرخ   دين�����ار  ال�ف 
2012/10/24 باس�������م 
)حامد س�وادي جعف�ر( عى 
م�ن يعث�ر علي�ه تس�ليمه اىل 

جهة االصدار

فقدان
القب�ض  وص�ل  من�ي  فق�د  
الصادر من  امانات  الحكومي 
بلدية البرصة املرقم 237507 
واملؤرخ 2012/10/1 وبمبلغ 
675000 دينار باس�م )طارق 
نارص س�ويلم (ع�ى من يعثر 
علي�ه تس�لي����مه اىل جه�ة 

االصدار

اعالن
بن�اء عى الطل�ب املقدم من الس�يد ) عبد 
الكريم حس�ن يعق�وب س�لمان  (   الذي 
يطلب فيه تبديل اللقب    من  )الشمخي (  
اىل )اليارسي( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الطلب وفق احكام امل�ادة 21 من القانون 
 1972 لس�نة   65 رق�م  املدني�ة  االح�وال 

املعدل.
اللواء

تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
ق�دم املواط�ن )رياض كاظ�م صخي 
( طلب�ا يروم في�ه تبدي�ل )لقبه( من 
)الالم�ي( اىل )الفكيك�ي( فم�ن لدي�ه 
اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة اقصاه�ا ع�رشة ايام وبعكس�ه 
سوف ينظر بالدعوى وفقاحكام املادة 
)21( م�ن قانون االح�وال املدنية رقم 

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

مدير الجنسية العام وكالة

اعالن
ق�دم املواط�ن )عم�ر يعقوب يوس�ف 
( طلب�ا ي�روم فيه تبديل )اس�مه( من 
)عمر( اىل )ياسن( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
ينظر بالدعوى وفقاحكام املادة )21( 
من قان�ون االحوال املدني�ة رقم )65( 

لسنة 1972 املعدل.
اللواء تحسن عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة الفاو
العدد:96//ب/2013
التاريخ:9 /2015/3

اعالن
اىل املدعى عليه / حس�ن ابراهيم ش�ناوه

بتاري�خ 2015/3/9 اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا 
بالدعوى البدائي�ة املرقم�ة 96/ب/2013 يقي بتمليك 
ح�ق الت�رصف يف العقار العائ�د لكم املرق�م )1489 م 6( 
الفاو للمدعن كل من )خرية حنظل حس�ن (وملجهولية 
محل اقامتك يف الوقت الحارض حسب كتاب مركز رشطة 
الف�او املرق�م )3354( يف 2015/3/24 وتايي�د املجل�س 
املحيل يف  الفاو عليه تقرر تبليغك نرشا بواسطة صحيفتن 
محليت�ن يوميتن ولك حق  االعرتاض والتمييز خالل املدة 

القانونية وبعكسه سيكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض  رحيم حسن  الغراوي

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة بداءة بلد  
اعالن

اىل املدع�ى علي�ه / صالح عبد الله احم�د / مجهول 
محل االقامة

اق�ام املدعي  ) احمد حكم�ت جبار(    الدعوى اعاله 
ض�دك والتي يطلب فيها الحكم بتمليكه تمام العقار 
املرق�م  655/77  من مقاطعة 45 بني س�عد وقد تم 
تحدي�د موعد املرافع�ة بتاري�خ 2015/4/20  عليه 
قررت هذه املحكمة   وملجهولية  محل اقامتك   تبليغك  
بصحيفتن  محليتن   وعليك الحضور   باملوعد اعاله 
ويف حال�ة عدم حض�ورك او م�ن ينوب عن�ك قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقك وفق االصول.
القايض

فقدان
فق�دت  من�ي هوي�ة املوظف 
احيين�ي   محم�د  الوزاري�ة) 
م�ن  الص�ادرة  عاش�ور( 
واملع�ادن  الصناع�ة  وزارة 
الرشك�ة العام�ة للصناع�ات 
الب�رصة  يف  البرتوكيمياوي�ة  
عى من يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهةاالصدار

اعالن
بن�اء عى الطل�ب املقدم من الس�يد  )عيل 
حس�ن يعق�وب س�لمان(     ال�ذي يطلب 
في�ه تبدي�ل اللقب    من  )الش�مخي (  اىل 
)الي�ارسي( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الطلب وفق احكام امل�ادة 21 من القانون 
 1972 لس�نة   65 رق�م  املدني�ة  االح�وال 

املعدل.
اللواء

تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 61 / 2014 

اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة 
بالبرصة

اسم املتهم ورتبته ووحدته: الرشطي عالء داود  كريم 
حسون    / قيادة رشطة محافظة البرصة .

رقم الدعوى وتاريخها : 1196 / 2012
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2009/2/2

تاريخ الحكم : 28/ 1  /2014
املادة القانونية : 5 / ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 

خالصة الحكم 
حكم�ت محكمة ق�وى االمن الداخيل الخامس�ة عى 
املدان الغائب )الرشطي عالء داود  كريم حس�ون    ( 

غيابيا  بما ييل :
1 � بالحبس البس�يط ملدة )س�تة اش�هر( وفق املادة 
5/ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 بدالل�ة املادتن 61/

اوال و 69 /اوال من ق. أ.د رقم 17 لسنة 2008 لغيابه 
عن مقر عمله من تاريخ 2009/2/2 ولحد االن.

2 � اعط�اء املوظف�ن العمومي�ن صالحي�ة القبض 
علي�ه اينم�ا وج�د لتنفي�ذ الحك�م الص�ادر يف حقه 
اس�تنادا الحكام املادة 69 / ثانيا م�ن ق.أ.د رقم 17 

لسنة 2008.
6 � الزام املواطنن االخبار عن محل اختفاء املحكوم 
أعاله استنادا ألحكام املادة 69 / ثالثا من ق.أ.د رقم 

17 لسنة 2008.
7 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة وغ�ر املنقولة اس�تنادا 
ألح�كام امل�ادة 69 / رابع�ا من ق.ا.د رقم 17 لس�نة 

. 2008
8 � اخراج�ه من الخدمة اس�تنادا للم�ادة 42 / أوال 

ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008.
6 � تحدي�د اتع�اب محاماة للمحام�ي املنتدب ماجد 
ه�ادي جخيم  مبلغ قدره عرشون الف دينار ترصف 

له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

  محكمة  االحوال  الشخصية يف البرصة
 التاريخ / 2015/4/8

العدد / 1272/ش/2015
اعالن  

اىل املدعى عليه / مقداد توفيق عبد الزهرة
اقام�ت املدعية )زين�ب حازم محي (  الدع�وى  الرشعية 
املرقم�ة 1272/ش/2015 ض�دك تطل�ب فيه�ا الحك�م 
بالتفري�ق للهجر وقد لوحظ من  املجل�س البلدي ملنطقة 
الجمهورية ان�ك مرتحل اىل جهة مجهول�ة وغر معلومة 
علي�ه تقرر تبليغك  اعالنا  بصحيفت�ن محليتن يوميتن 
بالحضور اما هذه املحكمة صباح يوم املرافعة  املصادف 
2015/4/20  وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من يمثلك 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة    بحقك غيابي�ا وعلنا وفق 

القانون .
القايض  غازي داود س�لمان

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة الصويرة
العدد:194//ب/2015

التاريخ:9 /2015/4
اعالن

اىل املدعى عليه/ حيدر  حميد حسن
اقام املدعي   )حي�در عذاب ذويب  ( الدعوى البدائية   
املرقم�ة  اع�اله مدعي�ا فيه�ا ان�ه قد اش�رتى منك 
الس�يارة املرقمة 198735 فح�ص مؤقت نوع فورد 
بمبلغ قدره مليونان وخمس�مائة الف دينار عراقي 
وانك اس�تلمت  كامل ب�دل البيع نقدا ولك�ون العقد  
باطل كونه لم يتم تس�جيله يف دوائر املرور املختصة 
فقد طلب الحكم باعادة املال بينكم اىل ما كانت عليه 
قبل التعاقد وتحميلك الرس�وم وكافة اتعاب املحاماة 
ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب كتاب مركز 
بالع�دد 4132 يف  2015/3/18  الصوي�رة  رشط�ة 
وكذلك االشعار الصادر من مختار منطقة جويسيمة 
املخت�ار )فالح ن�وري حمزة(  عليه ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك    بصحيفت�ن   محليت�ن يف موع�د املرافعة 
املصادف 2015/4/19 ويف حال عدم حضورك او من 

ينوب عنك قانونا ستجري املرافعات بحقك غيابيا.
 القايض

عامر عبد الله خر

فقدان
فق�دت من�ي  هوي�ة الطال�ب )محمد 
قاس�م محمد عيل( الصادرة من معهد 
التدريب النفطي ب�رصة عى من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

اعالن
بن�اء عى الطلب املقدم من الس�يد ) احمد 
حس�ن يعق�وب س�لمان(     ال�ذي يطلب 
في�ه تبدي�ل اللقب    من  )الش�مخي (  اىل 
)الي�ارسي( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الطلب وفق احكام امل�ادة 21 من القانون 
 1972 لس�نة   65 رق�م  املدني�ة  االح�وال 

املعدل.
اللواء

تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

محكمة بداءة الزبر
لجنة تثبيت امللكية

اعالن
قرار تثبيت العائدية عقار مجدد

 بن�اء عى ص�دور تثبيت العائدي�ة تمام العقار س�هما عى 
اعتبار تسلسل 1774/منطقة الكوت القايض تثبيت امللكية 
يل/ بالتس�جيل باس�م )محم�د كنعان مصطف�ى( بموجب 
قرار تثبيت العائدية املؤرخ يف 2014/4/5 الصادر من لجنة 
تثبيت امللكية ومس�تند  اىل احكام املادة )49( من قانون 43 
لس�نة 1981 تعلن هذا القرار م�دة )ثالثون يوما( وعى  من 
لدي�ه اعرتاض عى  الق�رار املذكور  الطعن فيه لدى رئاس�ة 
محكمة االس�تئناف اعتبارا ان اليوم التايل للنرش هذا االعالن 
وعند انتهاء املدة وعدم ورود  اش�عار من  رئاسة االستئناف 
بوقوع الطعن عى القرار لديها خالل املدة املذكورة س�تبادر 

هذه الدائرة  بالتسجيل وفقا لقرار تثبيت العائدية .
القايض

 عالء حسن صيهود

رقم االخطار
2015/228

اعالن
من / محكم�ة قوى االم�ن الداخيل املنطقة 

الخامسة بالبرصة
اىل / املته�م اله�ارب  )الرشط�ي ثائ�ر ع�يل 
رشط�ة  مديري�ة  اىل     املنس�وب  داخ�ل(  
محافظة البرصة     ملا كنت متهما وفق املادة  
5 / ق.ع.د رق�م 14  لس�نة 2008   لغياب�ك 
عن مق�ر عملك من تاري�خ  2013/12/30 

ولحد االن  
  وبم�ا ان مح�ل اختفائ�ك مجه�ول اقتىض 
تبليغ�ك به�ذا االعالن ع�ى ان تح�ر امام 
للمنطق�ة  الداخ�يل  االم�ن  ق�وى  محكم�ة 
الخامس�ة بالبرصة خالل م�دة ثالثون يوما 
من تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك 
وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم 
حض�ورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا 
وتحج�ز اموال�ك املنقول�ة والغ�ر املنقول�ة 
ويطل�ب م�ن املوظف�ن العمومي�ن الق�اء 
القب�ض علي�ك اينما وج�دت وتس�ليمك اىل 
اقرب س�لطة حكومية وإلزام االهلين الذين 
يعلم�ون بمح�ل اختفائ�ك باخب�ار الجهات 
املختص�ة اس�تنادا للم�ادة 69 /اوال وثاني�ا 
وثالث�ا ورابعا من قانون اص�ول املحاكمات 
الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 لس�نة 

.2008
رئيس املحكمة

رقم االخطار
2015/223

اعالن
من / محكم�ة قوى االم�ن الداخيل املنطقة 

الخامسة بالبرصة
اىل / املته�م اله�ارب  )الرشط�ي هيبت عبد 
الحس�ن مهله�ل(  املنس�وب اىل    مديري�ة 
رشط�ة محافظة البرصة     مل�ا كنت متهما 
امل�ادة  5 / ق.ع.د رق�م 14  لس�نة  وف�ق 
2008   لغياب�ك ع�ن مقر عملك م�ن تاريخ  

2009/9/6 ولحد االن  
  وبم�ا ان مح�ل اختفائ�ك مجه�ول اقتىض 
تبليغ�ك به�ذا االعالن ع�ى ان تح�ر امام 
للمنطق�ة  الداخ�يل  االم�ن  ق�وى  محكم�ة 
الخامس�ة بالبرصة خالل م�دة ثالثون يوما 
من تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك 
وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم 
حض�ورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا 
وتحج�ز اموال�ك املنقول�ة والغ�ر املنقول�ة 
ويطل�ب م�ن املوظف�ن العمومي�ن الق�اء 
القب�ض علي�ك اينما وج�دت وتس�ليمك اىل 
اقرب س�لطة حكومية وإلزام االهلين الذين 
يعلم�ون بمح�ل اختفائ�ك باخب�ار الجهات 
املختص�ة اس�تنادا للم�ادة 69 /اوال وثاني�ا 
وثالث�ا ورابعا من قانون اص�ول املحاكمات 
الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 لس�نة 

.2008
رئيس املحكمة

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من الس�يد  )عباس 
حس�ن يعق�وب  س�لمان (  ال�ذي يطلب 
في�ه تبدي�ل اللقب    من  )الش�مخي (  اىل 
)الي�ارسي( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الطلب وفق احكام امل�ادة 21 من القانون 
 1972 لس�نة   65 رق�م  املدني�ة  االح�وال 

املعدل.
اللواء

تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

العدد )945(  االحد 12  نيسان  2015   



يزن احلاج
ال يتوّقف الفيلس�وف الفرنس�ّي آالن باديو 
)1937( عن مفاجأتنا وإذهالنا في كل عمٍل 
 ، جديد. ينطلق الذهول من غزارة اإلنتاج أوالاً
إذ تزي�د أعماله عل�ى 50 كتابااً؛ ومن التنّوع 
الواسع لموضوعات اهتمامه بين الفلسفة 
والرواي�ة  والس�ينما  والسياس�ة  والنق�د 
والمس�رح. باديو هو أحد آخر عظماء جيل 
ث�ورة ال�� 1968، وأح�د أش�رس منتقدي 
وتقلّب�ات  الفرنس�ّية  الش�عارات  رطان�ة 
مفّكريه�ا، وأحد أكثر »المتخّش�بين« عنادااً 
في اإلصرار على أهمّية الشيوعّية والماوّية 
والماركسّية حتى لو بقي وحيدااً بعد رحيل 
معظم مجايليه، وارت�داد معظم من تبّقى. 
ال يس�تطيع أش�ّد منتقدي�ه إن�كار أهمّيته 
في الحقول الفلس�فّية والسياس�ّية، ومن 
هنا تنبع خط�ورة وأهمّية أفكاره في زمن 

الرأسمالّية واالستهالك.
لبادي�و  الق�وّي  الحض�ور  م�ن  بالرغ�م 
ف�ي الس�احة الفلس�فّية الفرنس�ّية من�ذ 
الس�تينّيات، تأخر اسمه في الظهور عالميااً 
حت�ى نهاي�ة التس�عينّيات، حي�ن ص�درت 
الترجم�ة اإلنكليزّية لكتاب�ه »بيان من أجل 
الفلس�فة« )1989(، ثم تالحقت الترجمات 
الجمي�ع  أدرك  بعدم�ا  كبي�رة،  بس�رعة 
أّنه�م أمام عق�ٍل فكرّي فريد يت�وازى لديه 
عم�ق الفلس�فة ونظرّياته�ا المتش�ابكة، 

م�ع سالس�ة األف�كار والطروح�ات. عده 
البعض النس�خة الفرنس�ّية من الفيلسوف 
ولكّنه�ا  جيج�ك،  س�الفوي  الس�لوفينّي 
النس�خة األعمق واأله�دأ، دون التنازل عن 
شراسة النقد عندما يتطلّب األمر ذلك، كما 
رأينا في الس�جال األخير بين باديو وجيرار 
بنسوس�ان بش�أن مع�اداة الس�امّية. أم�ا 
عربيااً، فلم تتعّد حصيلة الترجمات 3 كتب، 
آخره�ا كت�اب »في م�دح الح�ب« )2009( 
الذي أصدرت�ه دار »التنوير« أخيرااً )ترجمة 

غادة الحلواني(.
يب�دأ هذا الكتّيب الصغير )وهو حوار أجراه 
نيكوال ترونغ مع باديو( بعبارٍة لرامبو »إّن 
الحب، كما نعلم، يجب أن ُيبتَكر من جديد«، 
ث�م يمض�ي بادي�و ليط�رح أفكاره بش�أن 
الحب ف�ي زمن االس�تهالك، ومكانة الحب 
في الفلس�فة واألدب، وعالقته بالسياس�ة 
والف�ن. ينطل�ق باديو من مقّدمت�ه األثيرة 
التي يك�ّرر فيها رؤيت�ه لماهّية الفلس�فة 
والفيلسوف، حين يؤّكد أّن على الفيلسوف 
أن يك�ون »عالم�ااً بارع�ااً وش�اعرااً هاوي�ااً 
وناشطااً سياسيااً، بل وعليه أن يقبل حقيقة 
أّن حق�ل الفك�ر لي�س محّصن�ااً أب�دااً أمام 
انقضاض�ات الحب«، معّددااً بذلك الش�روط 
الفلسفّية األربعة للفلس�فة كما يراها، أي 

العلمّي، الفنّي، السياسّي، والعشقّي.
يؤّكد بادي�و أّن الحب اليوم تح�ت التهديد، 

وأّن مهمة الفلسفة هي الدفاع عنه. ويشير 
إلى أّن ش�عارات المواق�ع اإللكترونّية التي 
ترّوج لفكرة الحب في زمن ما-بعد الحداثة 
)مثل موق�ع Meetic( أي الحب الخالي من 
المعاناة، الشبيه بالزواجات المدّبرة سلفااً، 
تش�ابه دعاي�ة الجي�ش األميرك�ّي بش�أن 
»القنابل الذكّية«، حيث »المخاطر س�تلحق 

باآلخر ألّنه ال ينتمي إلى الحداثة ...

الذي�ن ال يملك�ون بوليص�ة تأمي�ن جيدة، 
وجيش�ااً جيدااً، وقوة بوليس جيدة، ورعاية 
نفس�ية جي�دة«. ويتوازى ه�ذا الطرح مع 
طرح عال�م االجتماع البولن�دّي زيغمونت 
باومان، الذي يش�ير إلى أّن شعار »ال التزام 
نحوك« ال�ذي تلّوح ب�ه الرأس�مالّية بوجه 
العام�ل، يتوازى م�ع ش�عار »ال التزام من 
جانب�ي«، الذي يقوله الحبيب لش�ريكه في 

زمن االستهالك.
يش�ّدد باديو على أّن أهمّية الحب الفلسفّية 
تنطلق من كونه فرص�ة لتجربة العالم من 
منظور االختالف بدالاً من الفكرة الس�ائدة 
اليوم بأّن كل شخص ال يطارد إال مصلحته. 
ويتذّكر هنا تأكيد جاك الكان على أن الجنس 
ال يوّحد بل يفصل، إذ إّن اللذة الجنسّية هي 
ل�ّذة الش�خص وحده: لي�س ثم�ة »اّتصال 
جنس�ّي« بل الحب هو ما يأت�ي ليحل محل 
الالاتص�ال، »فف�ي الجنس أنت ف�ي عالقٍة 
مع نفس�ك من خالل توّسط اآلخر، أما في 
الحب، فإّنك توّس�ط اآلخر لقيمته بذاتها«. 
الحب عن�د باديو هو إعادة ابت�كار الحياة، 
ومع مرور األيام والعقب�ات واالختبارات، 
سيكون على العاشق من جديد أداء »مشهد 
من اثنين«، وهنا يكمن التشابه المذهل بين 

السياسة والحب.
يش�ير باديو أخيرااً في التقاطة ذكّية إلى أّن 
األدب ال يض�م إال القلي�ل م�ن األعمال التي 

تؤك�د اس�تمرارية الحب عبر الزم�ن، إذ إّن 
معظ�م األعمال المهم�ة والعظيم�ة تدور 
حول استحالة الحب، وتراجيدّيته، ونهايته، 
بعك�س المس�رح، الذي يش�ّدد دوم�ااً على 
الح�ب كأداة للتمّرد الطبق�ّي واالجتماعّي 
والسياس�ّي: الحب في المس�رح »تراجيديا 

ورفض وغضب«.
ويختت�م بادي�و الكت�اب بنس�ف الص�ورة 
النمطّية لفرنس�ا: أي بلد التنوير والحرّيات 
تاريخي�ن  ثم�ة  أّن  ويؤّك�د  والث�ورة؛ 
متضافرين لفرنس�ا، يتوازى فيهما التمرد 
الث�ورّي العظيم مع الرجعية الوسواس�ية 
المتش�ّككة. وهن�ا يع�ود إل�ى فكرت�ه عن 
الح�ب كترياق في زم�ن العنصرّية، إذ »إننا 
ف�ي الحب نث�ق ف�ي االختالف عوض�ااً عن 
الش�ك فيه. أما الرجعّي�ة، فترتاب دومااً في 

االختالف باسم الهوّية«.
بالرغم من أّن ه�ذا الكتاب الصغير قد يبدو 
منحصرااً بموض�وع واحد هو الحب، إال أّنه 
يمّث�ل مقدمةاً جيدة لفهم أف�كار آالن باديو 
الفلس�فية والسياس�ية. م�ع ه�ذا الكتاب، 
وكت�ب ومقاالت بادي�و الس�ابقة المتاحة 
بالعربّية س�يعود التفاؤل إلى أنصار »اللغة 
الخش�بّية«، بأّن ثمة أمالاً ما، ولو ش�حيحااً، 
ف�ي إع�ادة ط�رح األف�كار المغاي�رة التي 
أخرس�تها الثورات والث�ورات المضادة في 

آن واحد.

قا�ضم ما�ضي
الص�ور الس�ردية المؤلم�ة ، وما يعكس�ه فضاء 
القص�ص من مواق�ف ، وهذه المواقف المس�تلة 
م�ن الواقع ، وه�ذا الواقع الٌم�ر والمخيف ، الذي 
تعايش�نا معه وعاش�ه الكات�ب ، محاكي�ااً ما هو 
مخزون في خيالنا من آمال وطموحات ، أو لنقول 
طارحااً الكثير من الحلول لمعضالت حياتنا القلقة 
والمتعب�ة ، و التي يفصح عنها القاص العراقي ” 
يوسف عبود جويعد ” في مجموعته القصصية ” 
حصار االيام ، تل الس�الح ” الصادرة من ” مكتب 
زاك�ي ” بغداد – باب المعظ�م ، وتقع المجموعة 
ف�ي 160 صفح�ة من القط�ع المتوس�ط ، كأنها 
غصة في قلبه ، وهو يرسم تشكيلة العناوين التي 
اختاره�ا ، على نحو يعبر تعبيرااً ش�امالاً وواضحااً 
،ع�ن خصائص الح�وادث ومحتواه�ن ، وبالتالي 
ك�أنه يتفاعل مع المحيط المزري ، ويشم رائحة 
حرائق ال تنطف�ئ ، ويؤكد حضورها المصور في 
مشهده الحكائي ، معلنااً ومن خالل عقله الناضج 
بالوع�ي التأملي بإعتباره من ش�ريحة المثقفين 
الذين ال يس�اومون على العدالة االجتماعية ، عبر 
مسامات تشع أنينااً مكبوتااً ، وأسئلة كثيرة أخرى 
يطرحها لهؤالء الذين يقودون دفة الحكم وخاصة 
المفس�دين منهم ، وهذه المتابعات الحياتية التي 
تش�بع بها عبر ق�راءات تأملية ونفس�ية ، جاءت 
على إس�تلهام حكايات مأس�اوية فرضها الواقع 
مع األسف ، تتمثل في ش�خوصه المتعددة ، التي 
رس�مها بدقة متناهية وهو يحمل فرش�اة روحه 
المتعبة ، والتي أرادها منبرا اً أو بوصلة من خاللها 
يت�وج حياته المفعم�ة باآلمال واألمان�ي ، لربما 
يحق�ق عبق روحه المش�تعلة بالحب والتس�امح 
والت�وق إلى مدين�ة فاضلة بالقدر البس�يط الذي 
يحل�م به ، و لكي يرس�م مالمحه�ا عبر نصوصه 

المثيرة للدهش�ة واالس�تغراب الحاص�ل في هذا 
العالم المترامي األطراف ،وهو يشتغل على إيقاع 
الحدث القصص�ي في حواراته الت�ي يغلب عليها 
طابع التوهج عبر لغة بس�يطة وس�هلة مباشرة 
، أو ربم�ا يري�د ” ” جويع�د ” الحال�م بغ�د أفضل 
ف�ي كل حوارات�ه الملتهب�ة ، والتي إنطل�ق منها 
ليؤك�د لنا عبر معطياته و آليات إش�تغاله ورؤ آه 
حضوره اإلنس�اني والمعرفي بل حتى الفلسفي ، 
من خالل تحفيز آلية المواءمة عنده وتش�غيلها ، 
وهو يتجول بنا في معظم قصصه ، محاوالاً طرح 
قضايا مهمة تخص مجتمعنا الذي تعرض للكثير 
من الهزات ، والصدمات ، والحروب التي اس�همت 
ف�ي تغيير الكثير م�ن القيم و المفاهيم الس�ائدة 
آن�ذاك ،و التي حولت البعض من أبناء ش�عبنا مع 
األس�ف إل�ى لص�وص ، وقتل�ة ، وخارجي�ن عن 
القان�ون ، وهذا م�ا نجده في قص�ة ” االنتقال ” 

ص11
yuosef abod” وفج�أة حصل انفالت امني غريب 
، ه�ب ضعاف النف�وس والذين ال يعرف�ون القيم 
االنسانية ، في عملية نهب وسلب ال ُتبقي والتذر 
، س�رقوا البنوك ، سرقوا مخازن االغذية ، سرقوا 
الدوائ�ر الرس�مية ب�كل معداتها ،حرك�ة دؤوبة 
ومس�تمرة وتنقالت هنا وهناك ، وعربات تجيء 
، وعرب�ات تروح ، ومركبات صغيرة ، تحمل مواد 
ا اً م�ن كل نوع ، أحدهم كان يحمل جهازااً غريبااً ال 
يعرف�ه ، واالخر يعرف قيمة ه�ذا الجهاز قال له ، 

تبيعه نعم بخمسين الف .
يقول عنه القاص والكاتب العراقي ” حسين علي 
غال�ب ” المقيم في بريطاني�ا ، حصار األيام – تل 
الس�الح ” مجموع�ة قصصي�ة للق�اص العراقي 
” يوس�ف عبود جويعد ” ضمت س�بعا وعشرين 
قصة ، تنوعت في ثيماتها والقضايا التي تناولتها 

و أس�اليبها الس�ردية ، لتنق�ل ص�ورا م�ن واقع 
المجتمع العراقي ، حاول القاص الولوج في طور 
التجدي�د والحداثة من خالل بعض االس�تخدامات 
الفني�ة ف�ي عملي�ة بناء أنس�اق المتن ونس�جها 
بشكل مشّوق ، أنه دخل مع الشعب وبين الناس ، 
فكانت القصص وكأنها بحر من الحكايات ، ينهل 
منها كيف يش�اء ، ليعرض هذه الصور الس�ردية 

الباهرة بأسلوب ممتع .
أما في قصة ” باقون ” فتتناول حقيقة أن الشعب 
أكبر من الطغاة ، ومن يريد ايذاءه سيكون مصيره 
الزوال ، ويبقى الشعب، وجسد هذه الصورة التي 
تحم�ل ه�ذا المعن�ى بمعالجة فنية مبه�رة وغير 

مباشرة ،
” البرلمان على السلطة والكرسي ، هؤالء يأخذون 

ُمّرتب يع�ادل اجرَة الف عام�ل ، واالمر المضحك 
المبكي ، أنهم جاءوا من أجلنا ، أنه تناقض غريب 
، تناق�ض خالي من الرحمة ، خال�ي من العدالة ، 
هؤالء الذين ركبوا المركبات المضللة ، والحماية 
تحيطه�م م�ن كل م�كان ، جاءوا م�ن أجلنا نحن 

الجياع لكننا بقينا جياع وهم شبعوا .ص67
وفي قصة ” بيوت من الطين ” يتناول ” جويعد ” 
بؤَس ساكني العشوائيات الذين يواجهون قسوة 
الحي�اة ، ومرارة الطقس م�ن رياح ومطر غزير ، 
يدمر منازلهم وهي من صفيح يتطاير ، وتغمرها 
مياه األمطار ، وتكتسح الرياح اجسادهم الهزيلة 
، فيشعر القارئ كأنه معهم بفعل جمال التصوير 
ودق�ة الوصف ، ول�ه مثلهم من�زل ، يهتز ويغرق 

وتنهش�ه الري�اح ” بي�وت مبني�ة م�ن الصفي�ح 
الجينكو ، هبت العواصف لتصاحب المطر ، هواء 
ومي�اه االمطار يلفحان الوج�وه ، صراخ من هنا 
وهناك ، بدأ س�قف ابو تحس�ين يهت�ز ، ثم تحرك 

فطارت صفائح ” الجينكو ” ص 69
kh yuosef abodوفي قصة ” تل السالح ” يتالعب 
بن�ا ويضعن�ا ” جويع�د ” أم�ام خط�ر آمني على 
حياة الش�عب ، وهو إنتش�ار الس�الح في البيوت 
واالس�تخدام العش�وائي له ، وقلة وعي حامليه ، 
وهو بالتالي ُيدرك هذه المسؤولية ! ليحذر منها ، 

ويوصل أفكاره عبر خطابه السردي المعمق .
” ال وجود لالنس�انية بينهم الكل يتعامل بالسالح 
، انه�م يس�تخدمونه وكأنهم يس�تخدمون لعبة ، 

ال يعرف�ون قيم�ة االنس�انية والح�ب واالخالق ، 
ان�ت تجلس فوق تل م�ن المتفج�رات ، ركام من 
االس�لحة ، هرم من الرصاص ، انت تسكن وسط 
النار ، س�تأكلك االفاعي السامة ، وتنهشك الذئاب 

، ص 79
ف�ي هذا الزم�ن المخي�ف يضعن�ا ” جويعد ” في 
الح�دث األس�اس في قصص�ه ، وه�و يعمل على 
فت�ح قن�وات باتج�اه الداخ�ل المهش�م أو لنقول 
باتج�اه الرحيل إلى األعم�اق ، ألن كلماته ال تدور 
الى عن الخوف ، الحرب ، المأس�اة ، األمل ، فضالاً 
ع�ن إتخاذه موقف إحتج�اج لما يحطه من خراب 
ومعاناة لكل الش�رفاء من أبناء الش�عب العراقي 
المظل�وم ، رأفض�ااً الصم�ت للكثي�ر م�ن األقالم 
المأجورة التي ُتّجمل الواقع الفاسد ، وفي فسحة 
تأمل حاولت مخيلته نسَج أحالم ٍ” وهمية ” تقلل 
من متاعبه النفس�ية ومن حدة اإلحساس باأللم ، 
ولهذا تجد هذه المجوعة تعج بالشخوص المتعبة 
من جراء ما تمر به ، وبهذه الطريقة التي وظفها 
” جويعد ” القدرة على التحكم بمس�ارات الس�رد 

والحكي .
بقي أن نذكر أن القاص ” يوس�ف عبود جويعد ” 
ال�ذي تحدثت معه في قاعة أتح�اد أدباء العراق – 
بغ�داد ، وتعرفت عليه من خالل ه�ذا القاء ، وهو 
يحمل في قلبه وعقله الكثير من الحب والتسامح 
، ويدع�و إل�ى نصرة الع�راق والتآخي بي�ن أبنائه 
للوق�وف ضد أع�داه األش�رار ،أص�در مجموعته 
القصصي�ة المعنونة ” الح�ب األكبر ” عام 1986 
، ل�ه الكثي�ر م�ن القص�ص القصي�رة منش�ورة 
ف�ي الصح�ف العراقي�ة والعربية ، ل�ه العديد من 
الدراس�ات النقدية منشورة في الصحف العراقية 
والعربي�ة ، وه�و عض�و االتح�اد الع�ام لالدب�اء 

والكتاب العرب

حممد اخل�ضريي
»أن�ا مصاب بم�رض. إنني أبص�ر اللغة« يق�ول روالن 
بارت. ال يكل الشاعر المغربي احساين بنزبير )1967( 
ع�ن تطبي�ق مقولة ب�ارت، فيبصر اللغ�ة، كأنه يطمح 
لرس�م خرائطي�ة جدي�دة لها ف�ي ديوانه »كم�ا لو في 

فقاعة« )»بيت الشعر« المغربي(.
يقيم بنزبير في الجنوب الفرنس�ي. أما ش�عريااً، فيقيم 
في قارة لغوية لم تجد لنفس�ها لدى الجغرافيا العربية 
مكانااً بع�د. ربما ألنها تنحت تصورااً ش�عريااً بعيدااً عن 

السائد في القصيدة العربية.
يعسر وصف ديوانه الجديد. هل هو هذياني؟ تشكيلي؟ 
س�وريالي؟ تنفتح التس�اؤالت أم�ام هذا الن�ص الذي 
يبدو كاتبه م�ن »الصعاليك« الخارجي�ن على اللغة من 
خ�الل تفجي�ره منطق »الش�عرية« في العربي�ة. تعود 
االس�تعارات التقليدية التي تكتب بكثرة في النصوص 
الحديثة إل�ى الخلف، لمصلحة لغة ح�ادة ومتوترة في 
ن�ص بنزبير. إنه�ا الَقَدُر المنطقي لس�وء الفهم الكبير 
م�ع العالم، حيث يصي�ر النص تعبيرااً عن هذا الش�رخ 
المعرفي الخاص باالنتم�اء. كأن العيش خارج المجال 
الجغراف�ي العرب�ي، يج�د طريقه إلى النص الش�عري، 

حيث المنفى مضاعف.
برغ�م هذا الخروج، إال أّن خل�ف قصيدة بنزبير حمولة 
معرفي�ة ولغوية ال يخطئها حدس الق�ارئ. لغة متينة 
لك�ن بمرجعي�ات مخالفة لما يكتب ف�ي النص العربي 
المعاصر، وبهذا تربك قارئها للوهلة األولى، وتبدو كما 
لو أنها عمل إرهابي تجاه العربية. إنها لغة تقارب النص 

الش�عري من منطق يتأبط ش�رااً ويتنفس عوالم رفاقه 
في الش�عر والفكر كفيليب بيك، ودريدا، وفوكو. ولهذا 
يتأبط بنزبير ش�ّره المس�الم، ويكتب قصيدة تفكر في 
العالم. إنها الذات أمام شروخها ومآزقها، األنا واآلخر، 
يمتزجان، حيث ال حدود وال أجساد. كأنه بهذا يستعيد 
دراس�اته في التش�كيل والفن المعاص�ر. الخط، يصير 

وردة الوقت الذابل، واحتماالاً لسعادة غير ناجزة.
عن�د ق�راءة قصائ�د »كم�ا لو ف�ي فقاعة«، ق�د يعتقد 
بعضهم أّن لغة الش�اعر المغربي مفككة، لكنه تفكيك 
ينطل�ق من وعي ح�اد بالعالم الذي يصي�ر هنا فقاعة، 
يرت�ب داخلها س�ينوغرافيا نصية. نق�رأ: »أولى بك أن 

تدور لتكتشف سينوغرافيا رغبات مكبوتة.

ثم بالممحاة تتدرب على حياة جديدة.
بقايا اس�تحالة أثر اقتنيته كل يوم. وغدااً، س�وف أعقم 
الحائ�ط واله�واء برغبة بيض�اء، ثم أكلك�م في جوخ 
أبيض كتاب كلود روايي- جورنو في حروف الجر. إنها 
حرب ضدي من جديد. ربما كان اإلفراط ملفااً حيويااً«. 
الكتاب�ة لدى بنزبير كتابة معاصرة، تقطع مع الش�عر 
الحدي�ث في س�ياقه العربي، كم�ا أنها كتاب�ة بال آباء 
محليي�ن، بل تجد أخوتها مع متون ش�عرية تنتمي إلى 
ثقافات وأش�كال تعبيرية أخرى. كتابة واعية بالمأزق 
الذي يعيشه الشعر العربي، المندمج في الغنائية، وفي 
أض�داده التي ترغب ف�ي حكي اليومي. به�ذا، يتموقع 
في النقيض تمامااً. النص بلَّور حاد األطراف. هاجس�ه 
أسئلة، تتردد، لتسائل هذا اإلنسان الذي يتقاذفه صخب 
العال�م. ح�رب بنزبير النصية تجد له�ا موطئ قدم في 

هذا االغتراب المضاعف.
هجرة الجس�د والفكر أيضااً. وه�ي الهجرة التي تحدث 

رجة في األنا وقلقها الدائم. 
يس�ائلها عبر نصوص ع�دة ضمن ه�ذه الفقاعة التي 
»تعتب�ر نفس�ها حيوان�ااً سياس�يااً« كما يش�ير عنوان 
الجزء األول من الدي�وان في نص »كوالج على طريقة 

الخوارج«.
»كم�ا لو ف�ي فقاعة« هو الدي�وان الثال�ث لبنزبير بعد 
»بالصدف�ة، نثر الفص�ول«)2009 � منش�ورات وزارة 
الثقاف�ة المغربي�ة(. ق�د يحب�ه بعضهم، وق�د يكرهه 
آخرون، لك�ن نصه يظ�ل تجربة فريدة اختارت س�بالاً 

مخالفة لما ينشر من الشعر في العالم العربي.

االن باديو: دفاعًا عن احلّب!

حصار االيام تل السالح ليوسف عبود جويعد؛ مناشدة الغياب وحلم استحضاره

ر فقاعة اللغة احساين بنزبري يفجِّ
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 »من الفناء إىل البقاء«
 

ص�در حديثاًا، ضم�ن إصدارات الهيئة العام�ة لقصور الثقافة، 
طبع�ة جديدة ف�ي جزئين من كت�اب بعنوان »م�ن الفناء إلى 
البقاء«، للدكتور حس�ن حنفي، وتصميم الغالف للفنان أحمد 
ا،  ا وتاريخاً الجناينى.والكتاب يدور حول التصوف، تجربة وعلماً
يتناول التصوف اإلس�المي بوصفه ذلك العلم الذي يجمع بين 
ع�دة علوم هي: علم األخ�الق، علم النفس، والفلس�فة، وهي 
مجموعة العل�وم التي تعتمد على الفقه والحديث والتفس�ير 
والس�يرة، تلك الزاوية من البحث والتي تش�غل منطقة مهمة 
ومحورية في مضمار الدراسات الفكرية والفلسفية، باعتبار 
أن التص�وف يع�د م�رآة صادق�ة لم�ا اعت�رى ال�روح العربية 
ا  ا أيضاً اإلس�المية من تحوالت وأزمات، فضالاً ع�ن كونه معبراً
ع�ن طفراته�ا وإس�هاماتها ف�ي المنج�ز الفك�ري والروحي 

اإلنساني.

تغريبة بال رغبة.. 
 

رواي�ة "تغريبة بال رغبة"، للكاتب مجدي حلي�م، الصادرة عن مجموعة النيل العربية، أثارت لغطا 
مجتمعيا منذ صدورها من شهرين بين مؤيد ومعارض لفكرة الرواية نفسها، خاصة أنها تتداخل 
م�ع ثوابت مجتمعية وع�ادات وتقاليد بل فتاوى دينية، فالبطل�ة أو البطل لكونه مولودا ويحمل 
الذكورة واألنوثة معا هو في حد ذاته معضلة مجتمعية، من الممكن أن تقابلها أي أسرة مصرية 
يول�د لها مثل هذا )الهيرمافروديت(، ولكن أن يولد في قري�ة بعاداتها وتقاليدها فهذا موضوع 

آخر.
كم�ا أن ه�ذا أو هذه البطلة تش�ارك ف�ي أحداث الثورة، وتتعرض لكش�وف العذري�ة، فهذا هو 
الدخول في المناطق المحظورة!، ثم الدخول في وس�ط مجتمع اإلخوان المس�لمين في فترة 
ا، من إشكاليات الرواية الكثيرة!، أما أن يطلب أحد  وجودهم على رأس الس�لطة في مصر أيضاً

أعضاء الجماعة الزواج من هذا أو هذه البطلة فهو اإلشكالية الكبرى!!
الرواية تطرح تس�اؤالت كثيرة وتلقي بأحجار كثيرة في مياه راكدة، وتحدث حراكا ولغطا 

مجتمعيا شديدا.

 اأنا الذي اأكون
ح�ضني ال�ضاعدي

أعراٌب 
يلبسوَن ثوَب جراحي

نكراٌت.. يرددوَن حديُث خرافة 
ربما في عمِق تجاعيدهم

فقٌه ال أعرفُه
يقولوَن 

أنَت زائدٌة دودية
صوٌت أجش

ِمْن عمِق الصحراِء 
أعراٌب ال يفقهوَن سوى

)أذا مُت ظمأنااً فال نزَل القطُر(
جاءوا ِمْن نطٌف شتى

خيامهم مواخير 
ُسفك على اديِمها

رجولٌة .. مروءٌة .. شهامٌة 
َمْن هؤالء

أعرابااً وليس ُعربااً 
أنا لم ولْن أستجدي منكم عروبتي

أخجُل أن أنشَر صحُف التأريِخ 
فتظهُر عورَة عمرو بن العاص 
يتبختُر بزهِو النصِر المزعوِم 

تبااً لكم وما تريدون 
قصبٌة ِمْن بردي الهور

تحكي قصَة نشأتي األولى
وبقايا رقم طينية 

أرتقي زقورتها 
أمسُك يَد العالِم كطفٍل..

يخُط أوَل حرفااً 
زرافات ... زرافات

َمْن أجاَز لها الوضوء برائحِة الطين السومري
أسجُد على خضاٍر برديٍة

سجادٌة ِمْن ريِش طائر )الخضيري(
حضَر ِمْن أقاصي االرَض 

ليسجَد على أعتاِب أديَم أرٍض بكر 
أقطعوا بردية 

أنفخوا في جوِفها
ُيبعُث ِمْن أعماِق التأريخ 

صوتااً 
يصُك األسماع 

يكشُف بداوتهم .. عورتهم 
حذاري أن تمتَد أيديكم 
التي تطهرْت ببولِكم 

لتنهشوا جسَد حضارتي الغض 
أسودي رابضٌة 

منُذ الزمن الغابر 
عرينها قصب بردي

وراعيها بطل أسطوري 
الويل ثم الويل 

كل من يعبث بأهواري
صورة مستخدم.
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اعــالن
"announcement"

حمافظة البرصة
مديرية العقود احلكومية

قسم التعاقدات
 contracts@basra.gov.iq     :الربيد االلكرتوين

 www.basra.gov.net      :املوقع االلكرتوين

ي�ر محافظة الب�رة / مديري�ة العقود 
الحكومي�ة اع�ان الوجب�ة الس�ابعة لعام 
)االس�كان(  قط�اع  ب��  والخاص�ة   2015
ضمن تخصيصات  )برنامج تنمية األقاليم 
2015 م�روع  اس�كان   )1( مناقص�ة   )
)انش�اء 1500 وحدة سكنية يف قضاء شط 
الع�رب ) املرحل�ة االوىل ( ( بكلفة تخمينية 
)90،000،000،000( تس�عون مليار دينار 
عراقي�ا الغ�ر وبم�دة تنفي�ذ ) 365 ي�وم 
تقويم�ي(  عىل ان تك�ون الدرجة والصنف 
املطل�وب ) ممت�ازة / انش�ائية ( وبعرض 
فن�ي  )رق�م التبوي�ب 3،3،18،9( يك�ون 
التنفيذ باسلوب Tunnel Formwork  ضمن 
مجمعات كل مجمع يتكون من ثاثة طوابق 
مساحة كل طابق بحدود )400( مرت مربع 
يحت�وي كل طاب�ق عىل 4 وحدات س�كنية 
وبمس�احة لكل وح�دة 90 مرت مربع ويقع 
موقع املروع يف قضاء ش�ط العرب ، فعىل 
الراغبني من الركات األجنبية واملحلية  من 
ذوي الخربة واالختصاص مراجعة محافظة 
البرة  )مديرية العقود الحكومية/ قس�م 
التعاقدات( الكائن يف بناية ديوان املحافظة 
لراء مس�تندات املناقصة )التندر( بس�عر 
غر قابل للرد  قدره )300 الف دينار عراقي (

اعتبارا من يوم األحد   املصادف 4/12 /2015 
علما انه سيعقد مؤتمر خاص باإلجابة عىل 
استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة بمقر 
ديوان محافظ�ة البرة- مديري�ة العقود 
الحكومية الساعة الثانية عر ظهرا  حسب 
التوقيت املح�ي ملحافظة البرة من يوم ) 
الثاثاء  ( املصادف 21 /2015/4  علما إن 

The province of Basra / Directorate 
of government contracts is Pleased to 
announce seventh group for 2015   of 
)Housing( Sector within the allocations 
of )regions development program( of )1/
housing ( 2015  )project of construction 
of 1500 housing units in Shatt Al Arab 
sub distract )first stage( (with estimated 
cost )90,000,000,000( only ninety billion 
IQD and completion time is
)365 calendar days( ,the required  grade 
and class should be)construction /
excellent(with Tech. offer)classification 
NO. 3,3,18,9( the construction is being as  
Tunnel Formwork within complex  everyone 
contains  three floors,  the area  of  each 
floor is 400 m2 , contains 4 housing units 
and the area of each unit is  90 m2 , located 
in Shatt –Alarab township  those interested 
of foreign and local  companies who have 
experience and competence should attend 
the governorate of Basra )Directorate 
of government contracts /Contracts 
Department( located in the governorate 
office  for the purchase of tender documents  
at a non-refundable is )300 thousand 
IQ.( from Sunday   on 12/4/2015 noting 
that a special conference will be held to 
participants in question in the tender at 
the governorate office- directorate of 
government contracts twelve o'clock at 
Basra local time on Tuesday 21/4/2015  
, noting that the last date for deposing 
tenders is Tuesday   on  5/5/2015 at 2:00 
pm Basra local time in the presence of 
representatives of developed companies 

اعالن الوجبة السابعة لعام 2015 واخلاصة بـ قطاع )االسكان( ضمن ختصيصات )برنامج تنمية األقاليم ( مناقصة )1( اسكان 2015 مرشوع )انشاء 1500 وحدة سكنية يف قضاء شط العرب ( املرحلة االوىل 
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آخر موعد إليداع العطاءات الس�اعة الثانية 
ظه�راً بتوقي�ت محافظ�ة الب�رة املحيل 
م�ن يوم )الثالث�اء  ( املصادف5/5 /2015 
وبحض�ور ممثيل ال�ركات املتقدمة خالل 
ف�رة الفتح عىل أن يتضم�ن العطاء املقدم 
ثالثة ظروف داخل ظرف واحد  تحتوى عىل 

ما ييل
1-     ظرف يتضمن العرض التجاري أصيل 

+2نسخ ملونة
2-     ظ�رف يتضم�ن الع�رض الفني أصيل 

+2نسخ ملونة
3-     ظ�رف يتضم�ن كافة املستمس�كات 

املطلوبة
رشوط التقديم:

1-     يلتزم مق�دم العطاء بتقديم تأمينات 
أولية بنسبة 1%  بمبلغ مقطوع  من الكلفة 
فق�ط  ق�دره)900.000.000  التخميني�ة 
تس�عمائة مليون دينار عراقي ال غري( عىل 
ش�كل خط�اب ضم�ان أو صك مص�دق أو 
س�فتجة نافذ إىل ما بعد انتهاء مدة نفاذية 
وثائ�ق  ( يف  ي�وم   120( املح�ددة  العط�اء 
املناقص�ة والتي يت�م تمديدها  بمدة ال تقل 
ع�ن 28 يوما  صادر م�ن مرف معتمد يف 
عموم محافظات العراق وال تقبل أي أوراق 
تجارية عند تقديم العطاءات كما ال يقبل أي 
عذر بشأن تأخري دفع التأمينات أعاله عىل 
ان يكون خطاب الضمان موجه اىل الطرف 
االول )محافظ�ة الب�رة- مديرية العقود 
الحكومية( ويذكر فيه اسم ورقم املناقصة 
املعنية وأن ال يكون خطاب الضمان مروطاً 

وان يدفع حني الطلب.
2-     يج�ب أن يكون املتق�دم لراء اوراق 
املناقص�ة وكذلك مق�دم العطاء إم�ا املدير 
املف�وض للركة أو حاصل ع�ىل توكيل أو 

تخويل رسمي من الركة .
3-     تقديم الكفاءة املالية للركة) اجنبية 

during the Open that includes the three 
conditions of the tender submitted in one 
envelope contains the following:- 
1 - envelope includes commercial offer  
original+ 2 colored copies
2 – envelope includes the technical offer 
original+ 2 colored copies
3 – envelope includes all the required 
documents 
Submitting conditions:
1.     the bidder is committed to present   
initial insurances of  1% with deducted 
sum which is estimated of )900,000,000( 
)only nine hundred million IQD(  under a 
letter of guarantee or certificated cheque 
in a period invalid after the expiration of 
the permeability of the tender )120 day 
(specified in the tender documents and 
which has been extended in no less than 
28 days issued from an accredited bank 
in all provinces in Iraq ,any commercial 
paper will not be accepted when 
submitting tenders also any excuse for 
delay the  above  insurances will not be 
accepted  in the condition that letter of 
guarantee should be directed to the first 
party )Basra governorate- directorate of 
government contracts( mentioning the 
name and number of the tender .Letter of 
guarantee should not be conditioned and 
should be paid on order.
2.     The applicant for the purchase of 
tender as well as the bidder must be either 
the authorized manager of the company 
or having authorization of the company. 
3.     Provide   the financial efficiency of 
the company )local or foreign(   through 
the presentation of the final accounts of 
the company for the last five years )gain 
(  certified by a legal accountant and 
confirmed by the Iraqi embassy and should 
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او محلي�ة ( م�ن خ�ال تقديم الحس�ابات 
الختامية للرشكة  للسنوات الخمس االخرية 
)مربحة(  مصادق عليها من قبل محاس�ب 
قانون�ي ومؤي�دة م�ن الس�فارة العراقية. 

وتكون مرتجمة باللغة العربية
 

4- يلتزم املش�رتك بتقديم ما يثبت الكفاءة 
املالية له وكما ييل:

أ - رأس مال الرشكة التأسييس
ب - قيمة املوجودات الثابتة
ج- مصادر تمويل الرشكة

 
5- تقديم )شهادة التأسيس، عقد التأسيس، 
النظام الداخ�يل للرشكة( وحس�ب طبيعة 
العمل املعلن عنه مصدقة وفق القانون عند 

تقديم العطاء )نسخة ملونة عدد 2( .
6-     تقديم األعمال املماثلة من خال تقديم 
قائمة مفصلة باألعمال التي قام بتنفيذها 
مع بيان الجهة التي قام بالعمل لحس�ابها 
ويعتمد يف ذلك عىل الكتب الرسمية الصادرة 
م�ن الجه�ات الحكومية التي تؤي�د القيام 
باألعمال املحالة أو املنجزة عىل حسب حالته 
وتك�ون بما ال يقل مرشوع مش�ابه بكلفة 

التقل عن 60% من كلفة املرشوع الحايل
7-     حج�م االلتزام امل�ايل من خال تقديم 
قائمة مفصلة باألعمال التي يقوم بتنفيذها 
حاليا والتي لم تنجز بعد عند تقديم العطاء 
والجهة التي يقوم بالعمل لحسابها, عىل أن 
يك�ون حجم اإلي�رادات املالية املتحققة من 
املشاريع املشابهة ال تقل عن  نسبة 80% من 
الكلف�ة التخمينية له�ذا املرشوع اي ال تقل 
)72.000.000.000 فقط اثنان وس�بعون 
مليار دينار عراقي ال غري ( خال الس�نتني 

االخريتني.
8-     تقديم ما يؤيد الكفاءة بالتنفيذ مع بيان 
مؤهات الجه�از الفني واملع�دات واآلليات 

be translated into Arabic language  
4.     The participant is committed to present 
what proves the financial efficiency as 
following:
a.     The company's founding capital
b-The value of asset
c-The company's funding sources
 5.provide )establishing certificate, 
establishing contract, the interior system 
of the company( and due to the nature of 
the announced work certified according to 
law when submitting the tender )colored 
copy number 2(
6.provide the similar works through 
providing a detailed list of the works 
which he implemented with  referring 
to the party for which he worked ,and 
is based on the official letters issued 
by government agencies that approve 
allocated or completed business on his 
case and should be no less than one similar 
project with cost no less than 60% of the 
current project .
7.total amount  of the financial commitment 
through providing a detailed list of the 
works that he is implementing and which 
are not completed yet  during the tender 
offer  and the party for which he works . The 
financial incomes of the similar projects 
should be no less than ) 72,000,000,000 
only seventy two billions  IQD(  of 80%  
of estimated coast of   current  project 
financial cost during the last two years.
8.presenting what provide 
implementation efficiency with an offer 
statement of the technical qualifications, 
equipments and specialized machines.
9.presenting an initial work advance 
table for the project in the condition 
that a detailed work table should be 
presented after beginning the project for 
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التخصصية

9-     تقديم جدول تقدم عمل أويل للمرشوع 
على ان يتم تقديم جدول عمل تفصييل بعد 

املبارشة باملرشوع لغرض املصادقة عليه.
10-   يف حالة اشرتاك اكثر من مقاول  يف تقديم 
عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم 
تضامنيلة تكافلية يف ذللك لتنفيذه عى ان 
يقدم عقد مشلاركة مصلادق عليه أصوليا 
ملع العطاء مع تقديم كافة املستمسلكات 

املطلوبة للرشكتني
11-   تقديم حركة مرصفية من قبل الرشكة 
املنفلذة ) حركة أملوال الرشكة يف املصارف 

لستة أشهر األخرية (
12-   تقديلم قلرص ) CD ( يحتلوي على 
جميلع األوراق واملستمسلكات املقدمة من 

قبل الرشكة
13-   تقديلم كافلة املستمسلكات باللغلة 

العربية و اللغة االنكليزية .
14-   تقديم جميع الوثائق الخاصة بالرشكة 
وبمديرهلا املفلوض ووكالءه أو مخوليله 
مرتجملة إىل العربيلة ومصدقلة ملن قبلل 
مرتجم قانوني معتمد وكذلك من السلفارة 

العراقية
15-   تلتزم الرشكة أو املقاول بتقديم رشكة 
تصاميم تكلون قد نفذت على  االقل ثالثة 
تصاميلم يف السلنوات الخملس األخلرية يف 
مجال السلكن ويقدم ما يثبت  تنفيذه تلك 
التصاميم ويقدم ايضا اتفاقية  رشاكة بني 
الرشكلة أو املقاول والرشكلة املصممة مع 
كافة اوراق التأسيس والحسابات الختامية 
للسنوات الخمس األخرية )مربحة( للرشكة 
املصمملة مصدقلة اصوليلاً من السلفارة 

العراقية
16-   تقديلم كافلة املخططلات وجلداول 
الكميلات االوليلة مفصلة ومسلعرة رقماً 
وكتابلة ولكل فقرة عى حلدة باإلضافة اىل 

approving.
10.   In case of  JV of more than one 
bidder in presenting a tender to perform 
the contract, their responsibility will be 
solidarity to perform and the JV shall be 
presented with approval with the tender 
with all required documents of the two 
companies.
11.Provide  a bank statement   of the  
company (the statement should be for  the 
last six months(
12.   submit  all the papers and documents 
of the company soft) CD(
13.   all the documents  of the company in 
Arabic and English language .
14.   all the documents that related to the 
company , Director, agents or authorized 
people  should be in Arabic  language and 
certified by accredited  legal translator 
and  the Iraqi embassy
15.   the company must present specialized  
designer  in the field of housing complex 
has designed  a minimum   of three projects  
in the last five years ,also  the company 
should submit a joint venture  agreement  
attached with certificate of registration 
bank statement for the last five years(gain 
(   of the designer ) all documents must be 
certified by Iraq embassy (.
16.   the bidders has to submit initial 
design and initial BoQs with  price should 
be in numbers and writing for each item 
and  the total cost of the tender
 17.   the bidder is not allowed to cancel  any 
of the tender documents items or making 
any amendment of whatever kind.  .     
18.   The company has to submit organization 
structure   showing   the names of projects 
manager, designs manager,  procurement  
manager and, quality manger with 
description of their experience  in addition 
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املبلغ اإلجمايل للمناقصة.

17-   ال يجوز ملقدم العطاء ش�طب اي بند 
من بنود مس�تندات املناقص�ة او اجراء اي 

تعديل فيها مهما كان نوعه.
18-   تلت�زم الرشك�ة بتقدي�م هيكل فريق 
امل�رشوع واس�ماء مدي�ر امل�رشوع, مدير 
التصاميم, مدير املشرتيات. برنامج ضمان 
الج�ودة, مع وص�ف خرباته�م وكفاءاتهم 

باالضافة اىل االختصاصات االخرى.
مالحظة /عىل مقدمي العطاءات مراعاة ما 

ييل:؛
* يتم توقيع العقد خالل )14 يوم( بعد تبليغ 

املقاول بكتاب االحالة .
ورد  م�ا  يخال�ف  تحف�ظ  او  رشط  كل   *

بمستندات املناقصة ال يعتد به.
* االلتزام بتقديم رقم الحساب الجاري بعد 
اإلحالة ليتم تضمينه يف متن العقد )مصارف 

عراقية معتمدة(.
* تخضع اج�راءات املناقص�ة والتعاقد اىل 
تعليمات تنفي�ذ العقود الحكومية رقم )2( 
لس�نة 2014والضواب�ط الص�ادرة ل�وزارة 
التخطيط ورشوط املقاولة العمال الهندسة 
املدنية وكافة التعليمات والقوانني العراقية 

النافذة.
* إلزام كافة الرشكات املتقدمة عند تقديم 

العطاء االحتفاظ  بنسخ
اخرى   وذلك لألغراض التدقيقية.

* تلتزم الرشكة بتحم�ل كلفة الفحوصات 
املختربي�ة الت�ي تتطلبه�ا املقاول�ة ويلتزم 
املق�اول بتقدي�م ش�هادة فح�ص عاملي�ة 
ويتحم�ل تكالي�ف نقل امل�واد وإيصالها إىل 

املوقع املخصص للعمل.
* للدائ�رة الح�ق يف إلغ�اء املناقص�ة يف أي 
مرحلة من مراحلها قبل االحالة وعدم اجراء 
املفاضلة وحسب مقتضيات املصلحة العامة 
وال يحق للمش�رتكني يف املناقص�ة املطالبة 

to other specializations.
Note/ the bidders  must consider the 
following :
*- the contract is to be signed in  )14 
days( after the contractor being notified  
by awarding  letter.
*- every  condition or reservation that 
contradicts with what mentioned in 
the  tender documents would  not  be 
considered.
*-the bidder should submitted   the 
current account number of the company  
immediately  after  the awarding to  
included  in the contract )accredited Iraqi 
banks(.
*-  The tender and contracting procedures 
are subjected to the instructions of 
government contracts )2( 2014  , the 
instructions issued by the Ministry of 
Planning and all  contracting conditions 
of civil engineering works  and all  the 
instruction  are  laws  and instructions that 
are valid in Iraq  .
*- all  the bidders  has to keep  another 
copies  for auditory purposes
*- the company is committed to endure 
the cost of the laboratory tests that the bid 
requires. The contractor is committed to 
present a global test certificate and endure 
the costs of transferring and delivering 
the materials to the location.
*- the governorate of Basra  has the right 
to cancel the tender at any stage  before the 
awarding , without making any  comparison 
and according to the public interest. The 
participants in the tender do not have the 
right to demand any compensation.
*- the bidder has to submit all his contacts 
details  ) company website  contact 
person e-mail, phone  number( in the 
bidding documents .
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بأي تعويض جراء ذلك.

*عىل مقدم العطاء بيان املوقع االلكرتوني 
يف وثائ�ق العط�اء الربي�د االلكرتون�ي رقم 
واسم  عنوان الشخص املسؤول عىل متابعة 

االستفسارات التي تخص العطاء.
* تلتزم الرشكات املقاولة برضورة مراجعة 
كل م�ن وزارة التخطي�ط ووزارة التج�ارة 
/دائرة مس�جل ال�رشكات لغ�رض تكييف 
اوضاعه�م املالية والقانوني�ة وفق ما جاء 
بتعليمات تصنيف املقاولني رقم )3( لس�نة 
2009.بالنسبة للرشكات املحلية والضوابط 

الخاصة بالنسبة للرشكات االجنبية
* يف حال�ة حصول نزاع بني الطرفني تكون 
القوان�ني واملحاك�م العراقي�ة ه�ي الجهة 

املخولة لحل النزاع.
*أن يك�ون العرض نافذ حس�ب ما ورد يف) 

1( من الفقرة ) 3(
*يتحم�ل من ترس�و علي�ة املناقصة أجور 

النرش واإلعالن
*إذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية 
يكون موع�د الغلق يف يوم الدوام الرس�مي 

لليوم الذي ييل يوم العطلة
* يف حالة طلب تمديد فرتة اإلعالن من قبل 
احد ال�رشكات يكون تقديم طل�ب التمديد 

قبل سبعة أيام من تاريخ غلق املناقصة
* تلتزم الرشكة بمدة تنفيذ املرشوع  املحددة 
يف اإلع�الن إال يف حالة تقديمها مدة اقل من 

املدة املحددة يف اإلعالن .
* تدفع مستحقات الطرف الثاني عن طريق 
االعتم�اد املس�تندي )LC( ويتحمل الطرف 
الثان�ي نفقات واجور فت�ح االعتماد داخل 

وخارج العراق
*يف ح�ال اختالف املعنى ب�ني اللغة العربية 

واللغة االنكليزية تعتمد اللغة العربية.

*- the contracted companies are 
necessarily committed to go to the 
Ministry of Planning and the Ministry of 
Trade/ the office of companies register 
for illustrating their financial  and legal 
situations according to the instructions 
of contractors classification number )3( 
for 2009 according to local companies 
and special instruction s for foreign 
companies  .
*- In case of any dispute between the 
two parties, Iraqi laws and courts are the 
authorized party to solve the dispute.
*-The show must be invalid as stated in 
)1( of paragraph )3(
* the bidder should  pay  coast  of 
publishing and advertising
* If it the closing  date is official holiday, 
the next working day   will be  the closing 
date to receive  the bids
* all the extension time must be  a 
requested by seven days before closing 
date 
* Company is committed to the time of 
project implementation which is  limited  
in the advertisement, except in the 
case provided for less than the period 
specified in the announcement.
* Second party payments are paid by 
letter of credit )LC( the second party 
has to pay   expenses and fees of ) LC( 
in and outside of Iraq   
*In case of the difference in meaning 
between Arabic and English, Arabic 
language is based  .

رئيس مهندسني
احسان عبد اجلبار اسامعيل

مدير العقود احلكومية

Engineers chlef
Ihsan A. Ismaeel

Director of Government contracts
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القوة اجلوية هيزم الزوراء هبدف دون رد وينتزع الصدارة
بحضور 40 الف متفرج طالبوا برفع احلظر عن املالعب العراقية

أك�د مارتن س�كرتل العب ليفرب�ول، عىل أن مفاوض�ات تجديد عقده 
مع الفريق، لن تتم س�وى بنهاية املوس�م الحايل. مارتن سكرتل رصح 
لوسائل اإلعالم قائالً: "نعم، كانت هناك مفاوضات منذ أشهر ماضية، 
ولك�ن باللحظ�ة الحالية، أنا أرك�ز باملباريات، الرتكيز ع�ىل كرة القدم 
ه�و هديف اآلن، وتجدي�د العقد بنهاية املوس�م الح�ايل." وأضاف: "هل 
كان تأجيل املفاوضات لنهاية املوس�م أمر متعمد؟ ال ليس صحيح ذلك 
األمر." وأنهى حديثه قائالً: "كما قلت س�ابقاً، أنا أركز عىل كرة القدم، 
وبنهاية املوس�م الحايل، لو أراد النادي بقائي، فسوف نبدأ املحادثات." 
يذك�ر أن الس�لوفاكي مارتن س�كرتل صاحب ال� 31 عاماً، قد ش�ارك 
يف 41 مب�اراة وأحرز ه�دف وحيد مع نادي ليفربول، خالل منافس�ات 

املوسم الحايل.

أك�د مصدر يف االتح�اد املركزي لكرة القدم، بأن عودة الالعب أحمد ياس�ن 
لصفوف الوطني خالل املرحلة املقبلة، باتت منطقية، السيما بعد ان ارسل 
التقري�ر الطبي لوالدته هذا اليوم بعد تعذره ع�ن حضور مباراتي الكونغو 
الديمقراطية .  وقال املصدر:" اتحاد الكرة قد تعامل بش�فافية وإنس�انية 
م�ع قضي�ة الالعب أحمد ياس�ن خ�الل الف�رتة املاضية، بعدم�ا تعذر عن 
الحض�ور بمباراتي الكونغ�و الديمقراطية، وذلك مل�رض والدته، وقد أتصل 
ع�دد من أعضاء االتحاد فضالً عن املدرب أكرم س�لمان بالالعب وقدموا له 
الدع�م املعنوي، وقالوا له " أرس�ل لن�ا التقرير الطبي من 
املستش�فى مل�رض والدتك، ونحن س�وف نع�ذرك لعدم 
حضورك خالل الفرتة املقبلة، ونتمنى الش�فاء العاجل 
لوالدت�ك" .  وأضاف املصدر : أن الالعب أحمد ياس�ن 
قد ارس�ل تقريرا يف وقت س�ابق وهو عبارة عن ورقة 
بيضاء، ومكتوب فيها كتابة غري مرتبة، وال يوجد فيها 
توقيع الدكتور، وال كذلك الختم الخاص باملستشفى، 
وال حت�ى ختم م�ن القنصلي�ة الس�ويدية، وعندما 
أطلع أعضاء االتح�اد وكذلك الكادر التدريبي 
عىل التقرير الطبي، تأكد بأن هذا التقرير 
ه�و غري حقيقي من املستش�فى، وأنه 
تقرير وهمي وال يمكن اعتماده وعىل 
ضوء ذلك قرر الكادر التدريبي ابعده 
ع�ن املنتخ�ب خاصة وان�ه قد أتصل 
باملدرب بوقت س�ابق وقال له" بأنه 
ال يت�درب م�ع فريقه من�ذ نهائيات 
أسيا والس�بب مرض والدته، فكيف 
لعب مباراة كاملة مع فريقه بنصف 
نهائي كأس السويد.  وختم املصدر 
حديثه: اتحاد الكرة استلم هذا اليوم 
التقرير الطب�ي لوالدته وفيه جميع 
م�ا يثبت صح�ة كالمه وس�وف يتم 
عرض املوضوع ع�ىل الكادر التدريبي 
وباعتق�ادي فانه ال توجد اي مش�كلة 
حاليا مع الكادر التدريبي كونه العب مهم 

واملنتخب بحاجة اليه يف الفرتة القادمة.

سكرتل يثري أزمة جديدة داخل 
ليفربول
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حق�ق فري�ق الق�وة الجوي�ة فوزا 
صعبا عىل ال�زوراء الجمعة بنتيجة 
1- صفر عىل ملعب الش�عب الدويل 
بحض�ور 40 ال�ف متف�رج، ضمن 
اياب االسبوع الس�ابع للمرحلة ال� 
16 من الدوري العراقي املمتاز لكرة 

القدم.
وبهذا الفوز، انت�زع الجوية صدارة 
ترتي�ب املجموع�ة االوىل من غريمة 
ال�زوراء برصيد 29 نقط�ة متقدما 

بفارق االهداف.
وس�جل هدف القوة الجوية الالعب 
عمر خربن يف الدقيقة 5 من رأسية 
متقن�ة، ام�ام اكث�ر م�ن 35 ال�ف 

متفرج.
وس�نحت للزوراء أكث�ر من فرصة 
للتعويض، لكن صالب�ة دفاع القوة 
الجوي�ة )الصقور( وتألق حارس�ه 
فهد طال�ب، حرم االول م�ن البقاء 

عىل عرش الرتتيب لفرتة اطول.
م�ن جانبه أك�د مدرب فري�ق نادي 
ال�زوراء عماد محمد، بأنه راًض كل 
الرضا عىل فريقه بمباراة اليوم ضد 
القوة الجوية بالرغم من الخس�ارة 
بهدف نظيف والتنازل عن الصدارة 

للصقور بفارق األهداف .
وق�ال محمد : هذا ح�ال كرة القدم 
" تأخرن�ا به�دف وحاولن�ا العودة 
للمب�اراة به�دف التع�ادل ولكن لم 
نوف�ق بذل�ك، لق�د قدمن�ا مب�اراة 
مميزة وكبرية وفريقي كان األفضل 
باملب�اراة، ولكن حكم املباراة صباح 
بقرارات�ه  موفق�اً  يك�ن  ل�م  عب�د 
التحكيمي�ة يف مباراة اليوم، فكثرت 

أخطائه وكان الضحية فريقنا .
وأضاف محمد :" صباح عبد ظلمنا 
بحالت�ن، األوىل بالش�وط األول بعد 
عرقل�ة املهاج�م مصطف�ى ج�الل 
داخل منقطة ج�زاء القوة الجوية، 
وكان�ت عرقل�ة واضحة ش�اهدها 
كل م�ن حرض املباراة، ولكن الحكم 
تغاف�ل عنه�ا!، أم�ا الحال�ة الثانية 
فكانت بالش�وط الثاني بعدما الغى 
الحكم هدف صحيح لنا بداعي ملسة 
اليد عىل أرشف عبد الكريم "مسجل 
اله�دف"، والغري�ب باملوضوع بأن 
الحكم املساعد الثاني هو من تدخل 
وأبلغ صباح عبد بوجود ملسة يد عىل 
الالعب، وصباح عبد كان األقرب من 
الحالة، فكي�ف أتخذ الق�رار والذي 

جاء متأخرا بعد تسجيل الهدف! .
وأف�اد محمد: " أحمل لجنة الحكام 
باتح�اد الك�رة وعىل رأس�ها طارق 
احم�د رئي�س اللجن�ة ، وال�ذي ل�م 
يطور من مس�توى حكامنا، لكونه 
يعتم�د ع�ىل الح�كام الخ�رة، ولم 
يعط�ي الفرص�ة للحكام الش�باب 
ح�كام  م�ن  أفض�ل  ه�م  والذي�ن 
الخ�رة، ولك�ن الش�باب ال م�كان 
وع�ىل  العراقي�ة  بالرياض�ة  له�م 
صعيد كاف�ة املجاالت. وختم مدرب 
الن�وارس حديثه :" م�روك للجوية 
لفريقنا  الف�وز، وه��اردل�ك  ع�ىل 
وعش�اقه وعلينا أن نفك�ر من األن 
بمب�اراة أربيل القادم�ة لكي نحقق 

الفوز ونعود للصدارة من جديد.

عىل صعيد آخر قرر االتحاد العراقي 
لك�رة الق�دم وباالتف�اق م�ع لجنة 
لخت�ام  جدي�دة  آلي�ة  املس�ابقات 

الدوري باملوسم الحايل.
وق�ال عض�و االتح�اد س�عد مالح: 
"لقد اتفق اعضاء االتحاد عىل اجراء 
العراقي  الختام�ي لل�دوري  ال�دور 
وف�ق آلية املجموعتن، عىل أن تضم 

كل مجموعة 4 فرق".
واض�اف مال�ح أن: "كل مجموع�ة 
س�تخوض املباري�ات وف�ق نظ�ام 
ال�دوري ملرحل�ة واح�دة وبطريقة 
التجمع وس�وف يحدد مكان اقامة 
الدوري الحقا إما يف بغداد أو اربيل، 
وبحسب االتفاق الذي سيتوصل له 
االتح�اد م�ع الف�رق ال 8 الصاعدة 

للدوري التأهييل النهائي".
أن: "املب�اراة  وكش�ف مال�ح ع�ن 
ب�ن  س�تجمع  لل�دوري  النهائي�ة 
متص�در املجموع�ة االوىل ومتصدر 
املجموع�ة الثاني�ة، ع�ىل أن يلتقي 
كل  م�ن  الثان�ي  املرك�ز  صاح�ب 
مجموعة لتحدي�د صاحب املركزين 
الثال�ث والرابع". يذك�ر أن االتحاد 
العراقي لكرة القدم حدد يوم 30 من 
شهر ايار/ مايو املقبل موعدا نهائيا 
للمب�اراة النهائية لل�دوري العراقي 
بكرة القدم للموس�م الحايل 2014-
2015، بغي�ة تف�رغ العبي املنتخب 
الوطن�ي لخ�وض تصفي�ات ق�ارة 
آس�يا من أج�ل التأه�ل اىل نهائيات 
املونديال املقبل يف روس�يا 2018. يف 

الوقت ذاته كش�ف مصدر مهم من 
داخ�ل االتحاد العراق�ي لكرة القدم 
أن املوس�م الحايل لن يش�هد هبوط 
أي ن�اد من الدوري املمتاز اىل دوري 
الدرجة االوىل يف املوسم املقبل. واكد 
املصدر الذي طالب بعدم الكشف عن 
اس�مه: أن: "االتح�اد العراقي لكرة 
القدم اتخ�ذ قرارا بع�دم هبوط اي 
نادي من الدرج�ة املمتازة اىل دوري 
الدرجة االوىل املوس�م املقبل بسبب 
الت�ي تعيش�ها  االوض�اع الصعب�ة 

االندية العراقية".
ولم يصدر قرار رس�مي من االتحاد 
العراق�ي به�ذا الخص�وص، ولك�ن 
املص�در توق�ع أن يصدر الق�رار يف 

القريب العاجل.

ع�ىل  املص�در  وش�دد 
املمت�از  "ال�دوري  أن: 
القدم  العراق�ي لك�رة 
باملوسم املقبل سيضم 
22  نادي�ا محليا بعد 
صع�ود فريق�ن من 
االوىل  الدرج�ة  دوري 

بكرة القدم".
ن�ادي  أن  يذك�ر 
انسحب  السليمانية 
رس�ميا م�ن الدوري 
العراق�ي  املمت�از 
املوس�م الحايل بسبب 

التي  املالي�ة  الظ�روف 
بع�د  الفري�ق  عاش�ها 

انطالقة الدوري املحيل.
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احتاد الكرة يعلن إنتهاء ازمة 
امحد ياسني 

المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د الس�ويدي زالت�ان إبراهيموفيت�ش مهاجم 
باريس س�ان جريم�ان الفرن�ي، عىل أن�ه كان 
يتمن�ى إيقاف�ه لنهاية املوس�م الح�ايل، لكي يبدأ 

عطلته من اآلن.
زالت�ان إبراهيموفيت�ش رصح لوس�ائل اإلع�الم 
قائ�اًل: "العقوبة التي وقعت ع�يّل، خري دليل عىل 
صح�ة ما قلت�ه، الجمي�ع اآلن يمكنه�م رؤية ما 

كنت أقوله بأعينهم، األوضاع هنا أصبحت هزلية 
ومضحكة، ما حدث عار عىل كرة القدم".

وأض�اف: "كن�ت أتمنى ب�أن يتم إيق�اف لنهاية 
املوس�م الحايل، وقتها كنت سأتمكن من الذهاب 
إىل العطل�ة، أريد بأن أعرف س�بب تل�ك العقوبة، 
ال�كالم الذي صدر من�ي لم يكن موج�ه إىل حكم 

اللقاء، ولو قمت بذلك لكنت اعتذرت".
واعت�ذر الدويل الس�ويدي عما قاله بحق الش�عب 
الفرني بعد مباراة ب�وردو يوم 15 آذار/ مارس 

امل�ايض، عر حس�ابه الرس�مي قائ�اًل: "أنا كنت 
اتحدث عن كرة القدم، لم أقصد اإلس�اءة إىل دولة 
فرنس�ا، ولكن حكم اللقاء خرج ع�ن قواعد كرة 

القدم، وتلك ليست باملرة األوىل".
بال�دوري  االنضب�اط  لجن�ة  أن  يذك�ر 

الفرني لكرة القدم، فرضت عقوبة 
إبراهيموفيت�ش  بح�ق  اإليق�اف 
ألربع مباريات بسبب استخدامه 

لغة مهينة بحق الحكام.

ابراهيموفيتش: متنيت ايقايف لنهاية املوسم!

أثن�ى األمن العام للجنة االوملبية الوطنية الدكتور عادل فاضل عىل دور 
اللجن�ة النس�وية ملا لها من دور فاع�ل يف االش�رتاك للتهيئة والتحضري 
واالع�داد وتنمية قدرات الفتاة الرياضي�ة يف جميع االتحادات الرياضية 
الس�يما االتحادات التي تهتم برياضة العنرص النسوي.. جاء ذلك خالل 
حض�وره اجتم�اع اللجنة النس�وية يف مق�ر اللجنة االوملبي�ة الخميس 
امل�ايض. وق�ال االمن العام ان للجنة النس�وية دورا كب�ريا كونها تقدم 

التنفيذي  للمكتب  يف املشورة  عمله�ا  سياس�ة  ع�ن 
العراقي�ة مجال تعزي�ز دور املرأة  الرياض�ة  يف 

النس�وية باعتبار ان ممارس�ة  الرياض�ة 
قضاي�ا املرأة من خالل تساعد عىل معالجة 
االنش�طة  تمارسها وحسب ان�واع  التي 

ن�وع الفعالية . واكد فاضل ان دور اللجنة هو رقابي واستش�اري 
باعتبار ان السيدات االعضاء من املتخصصن والعاملن يف الوسط 
الريايض. موضحا: حثهن عىل البدء برس�م السياسات املتبعة يف 
تنش�يط الحركة النسوية من خالل اعتماد قاعدة بيانات ننطلق 
بها للمستقبل من اجل تصحيح االخطاء املتبعة، وكذلك التأكيد 
عىل نرش الوعي الريايض واالجتماعي، وإعطائهن دورا رياديا يف 
قيادة الحركة النس�وية . ووجه االمن العام اللجنة النسوية ان 
تعتمد يف عملها ارس�ال تعميم اىل االتحادات الرياضية لغرض 
التعاون الجاد مع اللجنة النس�وية وكذل�ك مفاتحة الوزارات 
الس�اندة لغرض تنمية وتنشيط الرياضة النسوية واالهتمام 
بالرياض�ة  واالهتم�ام  واملدرس�ية  الجامعي�ة  بالرياض�ة 
املناطقي�ة، وايضا االطالع عىل البحوث التي تعنى بالرياضة 

النسوية كون اللجنة االوملبية الدولية تركز عىل ذلك .

االوملبية تثني عىل عمل اللجنة الرياضية النسوية
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أثقال النساء: عني املسؤول »عمياء« جتاه انجازاته

يواصل املنتخب الوطني النسوي لرفع االثقال 
تحضرياته يف أطار معسكره التدريبي الذي 
ي�أت اس�تعدادا للمش�اركة يف بطول�ة 
غرب اس�يا التي تضيفه�ا العاصمة 
االردنية عمان نهاية الش�هر الحايل 
فضال ع�ن بطول�ة العال�م املقبلة 
يف بولوني�ا. وق�ال املدي�ر الفن�ي 
للمنتخب النس�وي لرف�ع االثقال 
عباس احم�د: ان العبات املنتخب 
النس�وي الثماني�ة )هدى س�الم 
وهدير نعيم وخديجة اس�ماعيل 
ونجاح هاشم وطيبة نبيل وزهراء 
عيل وهديل سالم وياسمن يونس( 
يف  اليومي�ة  التحض�ريات  يواص�ل 
معس�كرهن التدريبي ال�ذي رشعن به 
يف الثال�ث والعرشين من الش�هر املايض 
ويس�تمر لف�رتة ش�هر كام�ل يف املركز 
التدريبي التخصيص التحاد رفع االثقال 
يف قاع�ة التأمي�م ال�ذي يش�هد اجراء 
الرباعات  التدريب�ات املكثفة ومبي�ت 
وأطعامه�ن يف املرك�ز ذات�ه أي ان�ه 
معس�كر تدريب�ي مث�ايل وف�ق م�ا 
متوفر من امكان�ات وفرها االتحاد 
املرك�زي الذي لم يألوا جهدا او يدخر 
عمال يف سبيل تهيئة احسن الظروف 
النس�وي. وأوضح  املنتخب  لرباعات 
ان املنتخب النس�وي سيشارك بثالثة 
فئات للناشئات والشابات واملتقدمات 
يف بطول�ة غرب اس�يا الت�ي تضيفها 
العاصمة االردنية عمان نهاية الشهر 

الحايل فضال عن بطولة العالم املقبلة يف بولونيا 
واملن�ا كبري ان نحصل عىل املركز االول ونجدد 
حضورن�ا القوي عىل الصعيد العربي والعاملي. 
واش�ار اىل ان اود توضي�ح امر مه�م وهو اننا 
نعمل وفق الواقع املفروض علينا واذا ما نفكر 
بالتقشف الذي طال رياضتنا فأننا سنجلس يف 
بيوتن�ا اال اننا عملنا عىل تج�اوز بعض االمور 
للقي�ام بعملنا عىل اكمل وجه وهو ما متحقق 
بالفع�ل اال انن�ا وبالرغم م�ن النجاحات التي 
حققناها لم نحظى بالتكريم منذ بطولة غرب 
اس�يا املاضي�ة وبعدها بطولتي العرب واس�يا 
والتضامن االس�المي الش�هر امل�ايض. وأردف 
بالق�ول: بالرغ�م م�ن موافقة رئي�س اللجنة 
االوملبي�ة رع�د حم�ودي ع�ىل تكري�م العبات 
املنتخب النسوي لرفع االثقال ومدربهن اال ان 
االمر لم ينفذ ونجهل االس�باب ونناشد اللجنة 
االوملبي�ة ان تنظ�ر بع�ن املس�ؤولية لالعبات 
املنتخب النس�وي اال ان هناك م�ن يريد وضع 
الع�ى يف دوالب تط�ور الرياض�ة النس�وية 
الت�ي  االنج�ازات  تج�اه  )عمي�اء(  وعين�اه 
يحققه�ا املنتخب النس�وي لرف�ع االثقال وال 
نعرف ملاذا، واؤكد للجميع بأني س�أحصل عىل 
بطاق�ة التأه�ل اىل اوملبياد ري�ودي جانريو اذا 
م�ا توفر الدعم الالزم لن�ا وهذا االمر ال ينطبق 
عىل اتحادنا املركزي بل املؤسس�ات الرياضية 
املعنية. من جهتها قالت الرباعة الذهبية هدى 
س�الم: نواص�ل تحضرياتنا اليومي�ة بأرشاف 
املدرب عب�اس احمد عىل أم�ل التحضري املثايل 
الذي يس�بق مش�اركتنا يف بطولة غرب اس�يا 
التي سنعمل بكل ما اؤتينا من قوة عىل الظفر 
باالوس�مة م�ن خاللها ك�ون الع�راق يعد من 
الفرق املرشحة لنيل لقب البطولة بكافة فئاتها 

واوزانه�ا. واردفت بالتأكي�د: حققت احالمي 
الرياضية من خالل اح�راز امليداليات يف الكثري 
م�ن البطوالت التي ش�اركت فيه�ا والتي كان 
اخرها بطولة التضامن االسالمي يف تركيا التي 
تع�د أالفضل للتنظيم الرائع للمنافس�ات الذي 
ابهر جميع املش�اركن، واح�رازي للميداليات 
كان ثمرة عمل وجهد مستمر من اتحاد اللعبة 
وم�درب املنتخب الوطن�ي االب واملربي عباس 
احمد ال�ذي لوال ملا كان هناك منتخب نس�وي 
لرفع االثقال وسنواصل التدريب بعزيمة اقوى 
حتى نرتقي ملستوى أفضل يف البطوالت الدولية 
املقبلة. من جهته�ا اعربت الرباعة هدير نعيم 
عن سعادتها لوجودها يف املعسكر التدريبي يف 
بغداد وقال: ارى ان املعسكر التدريبي املغلق يف 

املركز التدريبي لالتحاد سيعود بالنفع لوجود
االجواء التنافسية التي يشهدها املعسكر والذي 
حفزني حفزتها ع�ىل تقديم اقى مالدي من 
االمكان�ات الفنية والبدنية التي س�تؤهلني ان 
شاء الله الحراز االوسمة يف بطولة غرب اسيا. 
اىل ذل�ك أكدت الرباعة طيبة نبيل ان املش�اركة 
يف غ�رب اس�يا م�ن املرج�ح ان تك�ون مثالية 
للرباع�ات العراقيات كون املعس�كر التدريبي 
شهد تقديمهن مستويات جيدة وحققن العديد 
من االرقام الجيدة يف الرفعات وقدمت رباعاتنا 
االمكان�ات الفني�ة الجيدة وتغلبن�ا عىل قرص 
ف�رتة االعداد للتش�جيع املس�تمر م�ن اعضاء 
االتح�اد للرباعات الش�ابات والتوجيهات التي 
اسهمت يف االرتقاء بمستوياتهن الفنية، ونأمل 
الدخول بق�وة اىل دائرة التنافس مع املنتخبات 
العربية عىل احراز امليداليات وس�نبذل قصاري 
جهدنا يف املش�اركات املقبلة لتحقيق املزيد من 

االنتصارات.

مانشسرت سيتي مهدد بفقدان قائده يف الديريب

أمل�ح مانوي�ل بيلغريني املدي�ر الفني 
لفريق مانشس�رت س�يتي االنجليزي 
إىل إمكاني�ة غياب املداف�ع البلجيكي 
فنس�نت كومباني قائ�د الفريق عن 
أم�ام مانشس�رت  الديرب�ي  مب�اراة 
يونايت�د، املق�رر لها األح�د  ضمن 
منافس�ات الجولة 32 من الدوري 
اإلنجلي�زي املمتاز لك�رة القدم. 
"م�ريور"  صحيف�ة  ونقل�ت 
االنجليزية، عن بيليغريني أن 
كومبان�ي لم يتدرب بش�كل 
الفري�ق طوال  طبيعي م�ع 
األسبوع املايض، ملعاناته من 
إصابة يف أوتار الركبة خالل 
ب�االس  كريس�تال  مب�اراة 

األخرية التي خرسها الس�يتيزن 
وأض�اف  امل�ايض.  االثن�ن   2-1
املدرب التش�ييل أنه سيتم تقييم 
حالة فنس�نت كومبان�ي، مؤكداً 
أن�ه يتمن�ى مش�اركته يف مباراة 
الديرب�ي، ولك�ن يف حال�ة ع�دم 
تعافيه بش�كل كامل، فإن الفريق 
ب�ه العدي�د م�ن البدائ�ل الجاهزة 
لخ�وض اللقاء. ولف�ت بيليغريني 
ان ع�ام 2015 ل�م يك�ن جيداً عىل 
فريقه حيث جمع 18 من أصل 36 
نقط�ة يف مبارياته بالع�ام الجديد، 
ول�م ينج�ح يف الفوز خ�ارج ملعبه 
ثالث مباريات متتالية، مشرياً إىل أنه 
يتطلع للفوز عىل مانشسرت يونايتد 
واستعادة نتائج الفريق الجيدة التي 

حققها يف الدور األول للدوري.
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طالب الالعب الرازييل كاكا العب ميالن السابق من ناديه االيطايل اتباع 
يوفنتوس ووضعه كنموذج لكيفية تحدي الظروف وتحقيق النجاح من 
جديد بعد فرتة من التخبط وذلك بعدما اصبح امليالن يف حالة ال ُيرثى لها 
عىل الصعيدين الفني واالداري. وقال كاكا يف ترصيحات لصحيفة الجازيتا 
ديللو س�بورت: " عندما انظر لنتائج الكالش�يو لألس�ف أجد ميالن اليزال 
يعان�ي كثرياً ولكني متفائل بامكانية العودة للمس�ار الصحيح يف املس�تقبل 

". وأض�اف كاكا " حت�ى يعود ميالن عليه أن يتب�ع يوفنتوس ويضع ما فعله 
نص�ب عينيه ، فبعد عدة س�نوات م�ن التخبط عاد النادي م�رة أخرى كبطل 

اليطاليا واصبح األقوى بال منافس ". وعن انزاجي املدير الفني الحايل للميالن 
ق�ال كاكا " انزاج�ي كان يعيش دائماً من اجل كرة الق�دم وهذه النوعية من 

الالعب�ن تصلح تمام�ًا للعمل يف مجال التدريب ، انزاج�ي ال يرتك اي مباراة يف 
التلفزيون دون ان يش�اهدها ، وهو تدرج يف الس�لم التدريبي بشكل صحيح 

وعم�ل اوالً يف ف�رق الناش�ئن ولكن ربم�ا التوقيت الذي ت�وىل فيه قيادة 
مي�الن لم يك�ن التوقيت املناس�ب ولم يك�ن محظوظاً اب�داً يف ذلك ". 

ويحتل ميالن هذا املوس�م املركز الثامن وهو 
نفس املركز الذي احتله الفريق املوس�م 

املايض بينم�ا يق�رتب يوفنتوس من 
تحقيق لقبه الراب�ع عىل التوايل بعد 
عدة س�نوات من التخبط احتل فيهم 

املركز السابع مرتن متتاليتن.

كاكا يطالب ميالن بالتعلم
من يوفنتوس

المستقبل العراقي / وكاالت



اسرتاحة املستقبل العراقي 19
www.almustakbalpaper.net

   العدد )945(  االحد  12  نيسان  2015

امليزان

سافر »جمانًا« بإطار طائرة

يستوحون رسقة جموهرات من فيلم

؟؟هل تعلم
يوجد سكر يف الليمون أكثر من الفراولة. ولكنك ال 

تشعر بذلك ألن كمية الحمض عايل يف الليمون مما 

يغطي عىل الطعم الحلو

يف الياببان النوم أثناء العمل يعتبر مقبول فهو 

عالمة عىل أن الذي ينام مجهد من القيام بعمله

 -عام 1999 حاول مؤسبس Google بيع موقعه 

ببب »مليبون« دوالر, لكنه لم يسبتطع ذلك لعدم 

وجود مشبري... اليوم Google تساوي أكثر من 

250 »مليار« دوالر

 - العطسبة القويبة تنبم عن شبخصية مرحة 

ومنطلقة ال تخىش شبيئاً .. والعطسة املكتومة 

تعكس شخصية خجولة تخىش املواجهات ..!

 - بدايبة اخراع املذياع »الراديو«عام 1889م عىل 

يد األملاني هنري هريتز ولم يصل االختاراع بفكرته 

النهائية اال عام 1896 بعد وفاة هنري بعامني !

 تناول ثمار الكرز Cherries يمكن ان يدفع الخاليا 

الرسطانية إىل األنتحار!!

اقتنبص رجل إندونييس رحلبة مجانية ونجا 
أيضا بعمره بعبد أن اختبأ يف مكمن إطارات 
إحدى الطائرات هذا االسببوع، قاطعا رحلة 
اسبتمرت نحو سباعتني عبىل ارتفباع كبري 
يف الجبو ودرجات حبرارة دون مبن الصفر. 
وشوهد ماريو سبتيفان أمباريتا )21 عاما( 
وهبو يرنح عىل مدرج مطار جاكرتا الثالثاء 
بعبد وقبت قليل مبن وصبول رحلبة محلية 
لرشكة جارودا إندونيسبيا قادمة من جزيرة 
سبومطرة إىل الشبمال. وقال عارف ويبووه 
الرئيبس التنفيبذي لرشكبة جبارودا »األمر 

كان مفاجئبا لنبا«. وقالبت وسبائل اإلعالم 
إن املتسبلل اجتباز حاجزا بارتفباع 2.5 مر 
للوصبول إىل الطائبرة حيث اختببأ يف مكمن 
اإلطارات الخلفية. وانهار بعد وصول الطائرة 
ونقل إىل املستشبفى وهو يعاني من نزيف يف 
األذن وإصابات طفيفة أخرى قبل أن يقيض 
الليلبة يف زنزانبة الرشطبة. وذكبرت تقارير 
لوسبائل إعالم محلية إن أمباريتا قىض نحو 
عبام يف مراقبة الطائبرات وهي تقلع وتهبط 
وتعلم مبن اإلنرنت كيفية االختباء يف مكمن 
اإلطارات وأقدم عىل محاولة فاشلة من قبل.

مهنيباً: تقبوم برحلبة عمبل قريبباً تتكلل 
باببك  تطبرق  ذهبيبة  فرصبة  بالنجباح. 
جاذبيتبك  تثبري  عاطفيباً:  فاقطفهبا. 
وابتسبامتك املرشقة إعجباب الكثريين من 
الطرف اآلخر. مهنياً: إذا كان وضعك املايل يف 

تحسن فلماذا التذمر والتشاؤم ؟ 

عاطفيباً: كبن واقعياً وال تعبش يف األحالم، 
قد تعرضك رومانسبيتك الزائبدة للصدمات 

القاسية.
اجتماعيباً: تجاهل العقبات التبي تواجهك 
وال تقبف عندها حتى تزول. فرة مناسببة 

للقيام بنشاط ريايض يف الهواء الطلق.

مهنياً: تسباعدك معنوياتبك العالية وثقتك 
بنفسك عىل تخطي املشباكل التي تواجهها 

يف العمل.
عاطفياً: تشبعر بالوحدة بسببب انشبغال 
الحبيبب عنبك يف عملبه. اجتماعيباً: فبرة 

مناسبة لزيارة أحد األصدقاء.

مهنيباً: ال توقع عىل أي عقبد قبل مراجعته 
جيداً ودراسته من كل النواحي.

عاطفياً: حب جديد ميلء بالشغف والعاطفة 
يف طريقه إليه، كن مستعداً له.

اجتماعيباً: اسبتماعك إىل مشباكل اآلخرين 
وعملك عىل مساعدتهم يجعلهم أوفياء لك.

مهنياً: ال تؤجل عمل اليوم إىل الغد، تتكاسل 
يف إنجاز أعمالك، قد يوقعك ذلك يف مأزق.

عاطفياً: تشبعرك بعض ترصفبات الحبيب 
بعدم االطمئنان، صارحه بما يدور يف بالك.

اجتماعياً: تفضل البقاء وحيداً وال ترغب بالقيام 
بأي زيارات عائلية أو واجبات اجتماعية.

مهنياً: ال تعقد رشوطبك وال تكثر مطالبك، 
أو تضيبع  قبد تفشبل جميبع محاوالتبك 

جهودك كلها.
عاطفياً: يسببب لك لسانك السليط املشاكل 
مع الحبيبب، تفاهم معه بهدوء وروية وإال 

ستزيد األمور سوءاً.

مهنيباً: تأخرك عبن موعد العمبل يخلق لك 
مشكلة مع رئيسك. حاول ضبط مواعيدك.

عاطفياً: تشبعر بوحدة قاتلة بعد انفصالك 
عبن الحبيبب، تحبلَّ بالقوة سبتكون هذه 
الفرة صعبة.اجتماعياً: اقتنع بالواقع الذي 

تعيش فيه وال تتوتر من دون سبب وجيه.

مهنيباً: يحتاج أحد الزمبالء إىل خرتك، ال تردد 
يف مسباعدته فهبو دائمباً إىل جانببك ويكن لك 
االحرام. عاطفياً: عالقتك مستقرة مع الحبيب، 
بينكما وفاق تبام وعاطفة كبرية.اجتماعياً: ال 
تشغل بالك باملشباكل العائلية فهي ال تستحق 

الحزن والقلق اللذين تشبعر بهما.

مهنيباً: نجاح غري متوقبع يف مرشوع، كنت 
فقدت األمل فيه، يكسبك الكثري من املال.

عاطفيباً: إهمالك ملشباعر الحبيبب يبعده 
عنك، قدم له هدية لتصفية األجواء بينكما.

اجتماعياً: تضايبق ترصفاتك أحد األصدقاء 
املقربني منك وتجرح مشاعره.

مهنياً: اعتمبادك الدائم عىل الغري يزعجهم. 
كن مسؤوالً عن أعمالك.

عاطفياً: لن يقربك غرورك من الطرف اآلخر 
بل يجعله ينفر منك، تواضع لتنال إعجابه.

اجتماعياً: يعاتبك أحد األصدقاء بسبب عدم 
وقوفك إىل جانبه يف محنته.

مهنياً: تنهبال عليك العبروض املغرية حدد 
خيبارك برسعبة. عاطفياً: وقبوف الحبيب 
إىل جانبك وتفهمبه ملواقفك يعزز مكانته يف 
قلبك ويزيد ثقته بك. اجتماعياً: شبعبيتك يف 
ازدهار وتقدم، الجميع معجب بشبخصيتك 

الجذابة وحضورك املتألق.

مهنيباً: تشبعر بامللبل يف العمبل مبا يؤثر يف 
ترصفبات  عاطفيباً:  وحيويتبك.  نشباطك 
الرشيك تضايقك وتثري أعصابك، كن رصيحاً 
معه وأخره بمبا يزعجك. اجتماعياً: تعتمد 
عليبك العائلة يف مسبألة مهمبة، فال تخيب 

أملها.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – شاعر ٌلقب بب شاعر القطرين 
– 2 – متشبابهان – أحبد خطبباء 
 – لبدغ   –  3  – الفرنسبية  الثبورة 
للنهبي – نببرص مجزومبة – 4 – 
ديوان شبعر لسبعيد عقل – أسبم 
علم مذكر – 5 – ضعف – عكسبها  

الغنج والدلع – 6 – رضب من كبار 
البقر يكبون داجناً ومنبه أصناف 
وحشبية – قبرع – 7 – اإلنصباف 
– كبرم – 8 – نوعبي أو صنفبي – 
األسم الثاني لشباعر غنائي عربي 

راحل – 9 – ممثل مرصي.

عاملبي  ملطبرب  األول  األسبم   –  1
– شبدَّد الطلبب – 2 – مدينبة يف 
جنوب غرببي الواليات املتحدة – 3 
– عيبب – أقصبد – 4 – اداة جبزم 
– من أسبماء األسد – 5 – مقياس 
إنكليبزي للمسبافات – يف املقدمة 

– 6 – مدينبة لبنانيبة – عكسبها 
حيبوان أليبف – 7 – نصف رامز – 
حاجز – كأس – 8 – شاعر عبايس 
كان متطرياً – 9 – مقاطعة قديمة 

يف شمال غربي فرنسا.

سـودوكـو

املقادير العجني
500 غ من الدقيق

بيضة
نصف كأس كبري من الزبدة املذابة

قبصة ملح
ملعقتان كبريتان من ماء الزهر

الحشوة:
1 كيلوغرام من اللوز املسلوق

500غ من مسحوق السكر )سنيدة(
قبصة من املسكة الحرة املدقوقة

نصف كأس صغرية من الزبدة املذابة
5 مالعق كبرية من ماء الزهر

طريقة التحضري حلوى كعب الغزال 
يف إنباء، نضبع الدقيق و يجوف وسبطه، 
املذابة،قبصبة  البيضة،الزببدة  نضيبف 
ملبح و ماء الزهبر. يمبزج الخليط حتى 
يصريعجينا لينا. تحرض كويرات من هذا 

العجني و تغطى بالبالستيك الغذائي.
يغسبل اللوز بعد تقشريه و ينشف جيدا، 
يطحن مع السكر، القرفة و املسكة الحرة 
املدقوقبة، ثبم يخلط يف إناء مبع الزبدة و 
ماء الزهر للحصول عىل عجني اللوز الذي 
نحولبه إىل اصاببع صغرية لنصنبع منها 

كعب غزال.
ندلبك كويرات العجبني جيدا واحبدة تلو 
األخرى و نحولها إىل ورقات رقيقة. تدهن 
بقليل من الزيت ثم تلف بها أصابع عجني 

اللوز.

حلوى كعب الغزال

فـوائـد الـبـلـوطمعلومات  عامة
فوائد البلوط يف الطب البديل

البلوط عباره عن شجره معمره قويه
يسبتعمل البلبوط يف عبالج االفبرازات املهمليبه عند 

النساء والطريقه تكون بغيل قرش البلوط
يفيبد البلوط يف عالج رسطبان الرحم بمقدار فنجان 

صغري
يسبتعمل قرش البلوط يف عالج سبلس البول والتبول 
الليبيل وذلك بغيل أوراقبه ورشب املغيل ملدة عرش ايام 

قبل النوم
يفيد يف عالج قروح الفم 
يفيد يف عالج الم االسنان

يفيبد البلوط كمقبوي لالطفال واملسبنني وذلك بغيل 
القشور و تحليتها بالسكر 

يفيد مغيل قشور البلوط يف التهابات وقروح الفم اذا 
استعمل كغرغره

تفيد غرغرة قرش البلوط املغيل يف تخميد الم االسنان
يستخدم مغيل القشور كغرغره لعالج نزيف اللثه

تؤكل ثمار البلوط لعالج حموضة املعده
تبوكل الثمبار لعبالج ضمبور الكببد

االسبهال  لعبالج  قهبوه  البلبوط  ثمبار  تعمبل 
والدوسنتاريا

تستخدم الثمار كقهوه لعالج ضعف االعصاب.

شبهد حي »هاتون غاردن« الشهري بتجارة 
املجوهبرات يف العاصمبة الريطانيبة لندن 
عمليبة رسقبة مجوهبرات تقبدر قيمتهبا 

بعرشات املاليني من الدوالرات.
وقالت قوات األمن أن السارقني استخدموا 
آالت قطبع ثقيلبة ليشبقوا طريقهبم عر 
السقف إىل الخزانة التي تحوي صناديق بها 

املجوهرات وذلك خالل إجازة عيد الفصح.
ورغبم أن قيمبة املرسوقبات لبم تعلن بعد 
بشكل رسبمي إال أن مسبؤوال أمنيا يدعى 

روي رام قبال إنه »لن يندهبش إن تبني أن 
قيمة املرسوقات تبلبغ مائتي مليون جنيه 
إسبرليني«. وأشبارت صحيفة »تلغراف« 
الريطانية إىل أن أسبلوب السارقني يف هذه 
العملية يشابه إىل حد كبري أسلوبا استخدم 
يف الفيلم السبينمائي »الوحش املثري« الذي 
قام ببطولته النجم الريطاني املخرضم بني 
كينغسبيل، حيث استخدم أفراد العصابة يف 
الفيلم معدات ثقيلة أيضا لشبق طريقة إىل 

خزانة بنك.

تكريم املوتى بـ »هدايا مزورة«
تتطبور العادات لتواكب أحبدث التوجهات 
إذ ظهبرت  العرصيبة خاصبة يف الصبني، 
النسبخ الورقية املقلدة من أحدث الهواتف 
والسباعات الذكية يف متجبر بهونغ كونغ، 
يبيع األعمبال اليدوية التقليديبة بالتزامن 

مع مهرجان لتكريم األرواح.
فضمن فعاليات مهرجان كينغ مينغ الذي 
يكرم فيه الصينيون أرواح أسبالفهم، تبيع 
املتاجر نسبخا مقلدة مبن الهواتف الذكية 
والسلع املواكبة للموضة حتى تتمكن األرس 
مبن إهدائهبا ألرواح السبالفني وإبقاءهم 

مطلعني عىل أحدث التوجهات.
فالتقاليبد القائمة عىل حرق نسبخ مقلدة 

السبالفني،  النقبود إلهدائهبا ألرواح  مبن 
مىض عليها الزمن، واألدوات الحديثة تدفع 
األجيبال الشبابة نحبو التمسبك بالعادات 

الصينية القديمة.
ويف هبذه األيبام يشبري الشبباب الذيبن 
تبراوح أعمارهبم ببني ثالثبني وأربعبني 
عامبا النسبخ الورقية املقلدة مبن األدوات 
الحديثة املواكبة للموضة من أجل تقديمها 
ألسبالفهم يف املهرجان الذي يقام خصيصا 
لتكريبم أرواح املوتبى. وتجتمبع األرس يف 
املهرجان الذي يحتفل به منذ آالف السبنني 
يف املقابر حيث تزور القبور وتحرق الهدايا 

الورقية وتهديها ألرواح أسالفها.

بحث مسبؤولو الحياة الريبة يف والية 
اقراحبات  األمريكيبة  نيوهامبشبري 
تقيض بمنبع الصيادين من اسبتخدام 
الشبوكوالتة كطعبم السبتدراج البدب 
األسبود بعد نفوق أربعة منه بالتسمم 
الخريبف املايض إثر التهبام كميات من 
الحلوى. وعثر عبىل الدببة األربعة -من 
بينهبا اثنان صغبريان- نافقة عىل بعد 
50 قدمبا مبن املبكان البذي وضع فيه 
صيباد طعما مكونبا من الكعبك وعدد 
من أنواع الشبوكوالتة. وأشبار ترشيح 
جيبف الدبببة إىل أنهبا كانبت بصحبة 
جيدة وأنها نفقبت نتيجة التهام كمية 

زائبدة مبن الثيوبرومبني وهبو مكون 
سبام طبيعي يوجبد يف ببذور الكاكاو. 
ومبادة الثيوبرومبني تعد مادة سبامة 
أيضا للكالب وحيوان الراكون والثعالب 
وحيوانات أخرى. وقال إيفان مولهوالند 
املنسق القانوني إلدارة األسماك والصيد 
بوالية نيوهامبشباير االربعاء »حاولنا 
الشبوكوالتة  اسبتخدام  مبن  منعهبم 
كطعبم للدببة. لكبن األمر لبم يفلح«. 
واسبتمعت لجنبة األسبماك والصيد يف 
نيوهامبشاير آلراء الجمهور يف مناطق 
كونكورد ونيوهامبشباير ومن املتوقع 
اجبراء اقبراع عبىل هبذه املقرحبات 

الشبهر القادم. ويف حالبة املوافقة عىل 
االقبراح يرسي الحظر يف موسبم صيد 
الدب األسود الذي يبدأ يف مطلع سبتمر 
نوفمر،وتسبمح  يف  وينتهبي  القبادم 
غالبية الواليبات االمريكية بصيد الدب 
األسبود بأعداد محدودة. ويوجد يف نيو 
هامبشباير نحو 4800 دب أسبود قتل 
الصيبادون 784 منها يف موسبم الصيد 
عبام 2014 وقتبل معظمهبا من خالل 
اسبتدراجها بالطعبم. وتعبد الحلبوى 
طعما مغريبا للدببة يف فصبل الخريف 
ألنها تسبعى لتخزين الدهون استعدادا 

لفرة البيات الشتوي.

الشوكوالتة.. طعام الدببة املفضل
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فؤاد حسونكـاريكـاتـير

»داعش« واسرتاتيجية دفع الفدية
ات إمض���اء

رشا العشري

ء ح���رة را ا

يف حس�ابات االمم ومواقيت الشعوب سّجلتك االمة العراقية 
االش�ورية ابتكارا صاحب الحرف الذي ش�ع ألقُه مبددا جهالة 
وتخل�ف دياج�ر الكه�وف، فاس�تهل ب�ك العراقي�ون االوائ�ل 
مس�ار س�نتهم الضاربة يف عمق التاريخ والت�ي دخلت الفيتها 
الس�ابعة. حفروك يف رقم واس�طوانات ال�راب العراقي تربكا، 
رس�موك عىل خدود الربدي تباهيا، نقش�وك عىل وجنات قصب 
الجنوب وش�ما، علقوك قالئد يف جدائل باس�قات النخيل زهوا، 
رصع�وا بك تيج�ان امللكات وصولجان�ات امللوك.. نس�جوك يف 
ظفائر صباياهم الحس�ناوات ودروع ابطالهم الكماة، س�اروا 
بك ورست بهم.. س�اروا بك اىل امرباطوريات حدودها مش�ارق 
االرض ومغاربه�ا، ثابت�ًة الخط�وات متحدية الخط�وب، بانية 
امج�ادا وحضارات. ورست بهم ع�رات القرون خصبا وتألقا 
قبل ان تبكيهم مراجعني متشتتني ثم لتندبهم ذاكرة حضارية 

سادت ثم بادت.
وأبيت االّ ان تعود مش�وقا حتى لكأنك فراتي الهوى جنوبي 
السحنة حنطي املالمح بلون قمح العراق وعطر عنربه الفواح. 
عدت وكأن عشقك يأبى االّ ان يكون عراقي الدم والطعم واللون 
والرائح�ة. ع�دت لتصحبهم يف رحلة مس�ار جديد.. اس�تقباال 
لفج�ر غد م�رق، عدت لتش�هد انعتاقه�م من طغي�ان جثم 
عقودا وامتد سنينا، كبل الحريات، كتم االنفاس، كبت الطموح 
واآلراء واالفكار، قتل عىل الش�بهة والش�ك والظن، بدد الثروات 
الوطني�ة. ادخل الع�راق يف اتون حروب متواصل�ة اكلت االبناء 
ورملت النس�اء ويتمت االطفال هدمت العراق وخربت العقول 
والنفوس والثت الطباع افسدت الخر والطيبة والجمال. اعادت 
العراق اىل سني القحط والجهل واملرض وثقافة السلب والنهب 
والخناج�ر، عزلته عن مس�رة العالم الحض�اري وباعدت بينه 
وبني تطلعات الشعوب الزاحفة صوب سموات الله الالمتناهية 
بع�د ان ضاقت االرض بانجازاتها وابداعاتها وخوارقها يف وقت 
يتقهق�ر العراق�ي باحث�ا عن اعواد حطب يس�جر به�ا تنوره 
الطين�ي ليحصل عىل رغي�ف خبز ال تعرف نوعي�ة طحينه، ثم 
يحفر برئا ليحصل عىل ماء رشبه، ويرسج فانوس�ا لظلمة ليل 

اطفاله.
اذن ع�دت م�ن جديد لتض�ع العراقيني يف مس�ار ال يليق االّ 
بهم.. وعادوا ليس�رجعوا بك حضارة االجداد العظام يف اش�ور 

وسومر وبابل.
وم�ع ما صاحب هذه العودة م�ن تداعيات، ومع ما رافقها 
من تكالب قوى الر والظالم فتكا بهذا الشعب الصابر وخرابا 
بعمران�ه، م�ع فداح�ة ثمن ه�ذا االنعت�اق، مازال�وا متفائلني 
بمواس�مك الندية وهاهم يعلّق�ون »روزنامات« وجهك الباهي 

الجديد. فهل ستطل عليهم خصبا وجماال ومحبة وأمنا؟.

حميد الموسوي

 تحول�ت حرب داعش من قتال الغرب وأعداء الله إىل البحث عن األموال 
لسد حاجاتها، هكذا تكون البداية مع املنظمات اإلرهابية الناشئة، التي تبث 
وجودها عىل الساحة السياس�ية بمزيد من األعمال اإلرهابية إلثارة الرأي 
الع�ام العاملي، ثم تتحول إىل أداة محرفة لجني األموال. هنا يصبح الوضع 
أشبه بالكوميديا الواقعية، والتي يصبح أبطالها قيادات الفتوى القاتلة من 
الجماعات اإلرهابية، التي تستخدم الدين وسيلة لخدمة مصالحها الذاتية 
والقائمة عىل جمع األموال ألم�ور كثرة كحال كافة التنظيمات اإلرهابية 
األخرى. من املتعارف عليه أن الكثر من املنظمات اإلرهابية لديها العديد من 
مصادر التمويل واملتمثلة ىف تجارة املخدرات والتهريب واألس�لحة وغسيل 
االم�وال، وغره�ا من الطرق املروع�ة وغر املروعة لتموي�ل عملياتها 
اإلرهابية، وج�ذب املزيد من املجندين. ويأتي دور فدية الرهائن باعتبارها 
من أكرب مصادر التمويل للتنظيمات اإلرهابية عىل مس�توى العالم، فمثالً 
التنظيم�ات اإلرهابية النش�طة يف ش�مال وغرب أفريقيا جن�ت من أموال 
فدي�ة الرهائن ما يقرب م�ن 70 مليون دوالر من عام 2006 إىل عام 2011 
م�ن اختطاف غربيني يف الجزائر وموريتاني�ا والنيجر ومايل واملغرب وليبيا 
وتون�س ونيجري�ا والصومال وتش�اد، واحيانا تصل قيم�ة فدية الرهينة 
الواح�دة من 5 إىل 15 ملي�ون دوالر أمريكي، وبالتاىل تعت�رب فدية الرهائن 
م�ن أهم مص�ادر التمويل لكافة التنظيمات اإلرهابية، فهي غر ش�اقة يف 
جنيها باعتبارها أس�هل مصادر التمويل ألنه�ا قائمة عىل خطف الرهينة 
واحتج�ازه لحني دف�ع فديته.  بالتايل بدأت داعش تس�ر عىل هذا الطريق 
ربم�ا لجف بعض مص�ادر التمويل، وباعتباره أك�رب التنظيمات اإلرهابية 
إثارة عىل الساحة السياسية الدولية تصبح قيمة الرهينة كبرة . هنا يأتي 
دور الدول الغربية املختطف رعاياها ىف مدى استجابتها لدفع الفدية، فعىل 
الرغ�م من أن األم�م املتحدة أصدرت ق�رارا بعدم التف�اوض مع املنظمات 
االرهابي�ة لدفع فدية الرهائن ومحاولة تخليصهم بالطرق العس�كرية، إال 
أن العديد من الدول مثل فرنس�ا وبريطانيا وايطاليا والسويد والنرويج لم 
تس�تجب لهذا القرار وتفاوضت مع التنظيم�ات لتخليص رعاياها خاصة 
ىف أفريقي�ا، وجنى عىل أثر ذل�ك تنظيم القاعدة وفروعه أم�واالً طائلة من 
الفدي�ة، هن�ا يصبح التمويل له دور يف خلق س�وق للمس�لحني ال ينتمون 
ألى جماعة بعينها أو تنظيم إرهابى، يخطفون األجانب، ثم يسلمونهم إىل 
اإلرهابيني، حيث تس�مح جرائم الخطف للتنظيم بتنفيذ أجندة سياس�ية، 
بينما يجني يف الوقت ذاته »فدى« بماليني الدوالرات، وبالتايل يلعب التمويل 
دوراً هاماً ىف ازدياد حراك التنظيم، ونش�اطه واس�تمراره ىف القيام باملزيد 
م�ن العمليات اإلرهابي�ة، وتوطيد عالقات تعاون م�ع عصابات الجريمة. 
بالتايل يصبح العالم العربي س�احة تلع�ب فيها داعش وأمثالها مع القوى 
الدولية اللعبة الكربى للس�يطرة عىل ثروات�ه الظاهرة والباطنة، ليس ذلك 
فحس�ب، وإنما لتظل أكرب قوة يف العالم كما هي، مهما ظهرت قوة أخرى 
تناهضها، إال أنها تس�عى للمحافظة عىل كونه�ا القوة األحادية القطبية، 
هك�ذا تتكبد الواليات املتحدة كل غال وثم�ني للحفاظ عىل جودها، وهكذا 
تك�ون داعش وأمثالها الورقة الرابح�ة لبقاء هذا النظام الطبيعي يف عرف 
الق�وى الدولي�ة، فهل من صحوة توق�ظ عاملنا العربي حت�ى يعي أنه عىل 

حافة الهاوية؟.

لتتضافر جهودنا ملساندة قواتنا االمنية واحلشد الشعبي
 وهم يقاتلون عصابات داعش االرهابية

شبك�ة االع�الم الع�راقي تقي�م مع�رض الكت�اب 
بمشاركة واسعة لدور النر العربية اوالعراقية

اســــبــــوع                لــلــتــضـــامــــــن مــع االبــطــال

           بغداد / صباح عالل زاير

العراق�ي،  االع�الم  ش�بكة  اقام�ت 
الس�بت، مع�رض الكت�اب ع�ىل قاع�ة 
قرطبة يف فندق املنصور ببغداد بمشاركة 
واس�عة لدور الطباعة والنر العراقية 
والعربية، وحض�ور وزير الثقافة فرياد 

رواندزي.
وقال املدير العام للشبكة محمد عبد 
الجب�ار الش�بوط أن املع�رض ضم االف 
العناوي�ن للكت�ب باخت�الف مواضيعها 

السياسية منها او الثقافية واالقتصادية 
واالجتماعي�ة واالدبي�ة، فضال عن كتب 
ومجالت واص�دارات خاص�ة باالطفال 
وغره�ا، الفت�ا اىل ان اله�دف االس�اس 
م�ن اقامت�ه لكي يك�ون الع�راق يكتب 

والشبكة تطبع والعالم يقرا.
يق�ارع  ال�ذي  الع�راق  ان  واض�اف 
االرهاب فان�ه الثقافة لم تغب عن باله، 
مش�ددا عىل ان تلك الثقاف�ة متأصلة يف 

املجتمع العراقي منذ األزل.
وم�ن املؤسس�ات الت�ي ش�اركت يف 

املع�رض، الذي يس�تمر ليومي الس�بت 
واالح�د، مجلت�ي واملزم�ار، دار ثقاف�ة 
االطف�ال، دار ال�رباق لثقاف�ة االطفال، 
دار  الصب�اح،  جري�دة  اللغ�ات،  كلي�ة 
صديق�ي لالطف�ال، دار املرتىض، العتبة 
العباس�ية، املركز الثقايف العراقي للخط 
الكت�ب  دار  س�طور،  دار  والزخرف�ة، 
والوثائق الوطني�ة، دار املصباح، مكتبة 
مركز الع�راق، دار الزي�دي، دار الثقافة 
والن�ر الكردية، مكتبة ش�بكة االعالم 

العراقي، دار الفراهيدي.

نيسان عراقي اهلوى


