
العراقي

Issue No  ( 946 )  APR 13 Mon  2015    االثنين

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي

العدد ) 946 ( 13 نيسان 2015        السنة الثالثة        معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

صفحة 20

اململكة من الداخل.. الزهايمر يسيطر عىل سلامن.. 
والسيسـي يبتـز السعـوديـة

الـعـبــادي يف واشنطـن لطـلـب اسلحـة وطـائـرات بـ »اآلجـل«

البحرين تكتب ألفاظ »نابية« عىل الصواريخ املتجهة إىل اليمن!
دول »عاصفة الحزم« تتشبه بإسرائيل

مقتل اللواء الركن فهد بن عبدالعزيز

     بغداد / المستقبل العراقي

ب�ث نش�طاء عل�ى مواق�ع التواصل 
اإلجتماع�ي ص�وراً لقذائ�ف صاروخية 
مثبتة في مقاتات س�اح الجو الملكي 
البحرين�ي المش�ارك���ة ف�ي العدوان 

عل�ى الش�عب اليم�ن وق�د كت�ب عليها 
عب�ارات نابي����ة وطائفي�ة. وأظهرت 
الطياري�ن  أح�د  اس�م  الص�ور  إح�دى 
م�ن أص�ول يمنية مكتس�ب الجنس�ية 
البحريني�ة بحس�ب النش�طاء وقد وجه 
عب�ارات نابية إل�ى زعيم حرك�ة أنصار 

الله س�ماحة الس�يد عبدالمل�ك الحوثي 
وتعود إلى 7 نيسان الجاري. وتعد هذه 
الم�رة األولى الت�ي يكتب فيها رس�ائل 
كراهي�ة وعب�ارات نابية عل�ى القذائف 
الصاروخي�ة ف�ي الع�دوان القائ�م على 
اليم�ن على أقل تقدير، ويش�تهر الكيان 

الصهيون�ي بهذا األس�لوب حي�ث يتيح 
الفرصة للمس�توطنين بكتاب�ة عبارات 
الكراهية أثناء عدوانه على غزة ولبنان.

وكان�ت الحكومة العراقية قد اعلنت مع 
بداية قرار المملكة العربية الس�عودية، 
بمش�اركة عش�ر دول عربي�ة أخ�رى، 

ش�ن هجمة عس�كرية على »الحوثيين« 
ف�ي اليم�ن، رفضه�ا القاطع اس�تخدام 
القوة ض�د الش�عب اليمن�ي، داعية إلى 
الحلول السياسية، عادة أن أي »عدوان« 
عس�كري يش�كل »تدخ�ًا« في ش�ؤون 

اليمن الداخلية. 

ص3املحكـمــة الـتـجـاريـة تستـرد أمـواال ضخـمـة لـصـالـح الـوزارات
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»                                 « حتصل عىل تسجيل صويت السلكي: جنود سعوديون يستيغيثون من قصف طائراهتم!

»منابر التطرف« وراء تدمير العراق

       المستقبل العراقي / خاص

اتهمت مصادر نيابية, امس األح�د, دوالً عربية بتدمير العراق عبر 
دعم المجامي�ع االرهابية وفتح حدودها لتس�هيل دخول المتطرفين 
والمجرمي�ن الذي�ن يس�تبيحون دم�اء العراقيي�ن يومي�ا بواس�طة 
المفخخ�ات والعب�وات الناس�فة, وفيما لفتت الى ان اغل�ب المنتمين 
لتنظيم »داعش« االرهابي تاثروا بخطاب »منابر الدين« في تلك الدول, 
اش�ارت الى ان اقليم كردس�تان لعب هو االخر دوراً س�لبياً من خال 

تحوله الى ممر لدخول االرهابيين القادمين من اوربا.
وقالت المصادر ل�«المس�تقبل العراقي«, ان »الدور الطائفي للدول 
العربية بات مضر جداً ومؤثر على العراق, وان غالبية الذين يتطوعون 
ف�ي صفوف )داع�ش( يتأثرون بخط�اب منابر الدين الس�نية في تلك 
الدول«. وأش�ارت المصادر الى أن »دخ�ول االرهابيين الى العراق تتم 
عبر منافذ عدة اولها الحدود الس�عودية ومن ث�م االردنية اضافة الى 
س�وريا وأيضاً اقليم كردس�تان ومن يمر عبره قادماً م�ن اوربا ماراً 

بتركيا التي تقوم هي االخرى بدور كبير جدا في هذا المجال«.
وبين�ت المص�ادر ان »العراق يح�ارب من اجل وق�ف االرهاب في 
اراضي�ه لكن الدول العربية تس�هم بدعم االرهاب لي�ؤدي دوره على 

امثل صورة في تخريب العراق بشكل تام«.
ويش�هد الوض�ع االمن�ي اضطراب�ات أمني�ة على خلفية س�يطرة 
تنظي�م »داعش« على مدينة الموصل في, العاش�ر من ش�هر حزيران 
الماض�ي, وتمدده الى مناطق أخر, حيث قام بارتكاب ابش�ع الجرائم 

ضد المدنيين وخلف اكبر موجة نزوح في تاريخ العراق .
واتهم�ت الحكوم�ة العراقي�ة ف�ي اكثر م�ن مناس�بة دوال عربية 
وإقليمي�ة بدعم المجاميع االرهابية التي تعمل على زعزعت االوضاع  

االمنية في العراق .

بوابات اإلرهاب!
اإلقليم يتحول اىل ممر لعبور »الدواعش« االجانب

حـديـث يمنـي ملغيـر 
ســعـودي!

فرنسـا: »داعـش«
خرس آالف الرجال والعتاد 

فـي تـكـريـت 
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»الوتسي«

أن تتعلم يعني
 أن جتدف ضد التيار، فإذا توقفت 

عدت إلى الوراء

عـبـدالـمـهـدي:
االقتصاد لن ينطلق ما دمنا 

ص2دولـة ريـعـيـة

سيرين عبد النور أطلقت
 مبادرتها االجتماعية

ص4

البرصة تتعاقد مع مستشفى هندي..
والنصـراوي يـؤكـد : سـتـكـون اخلـدمـات

ص2املقدمة للمرضى افضل

لويس انريكي يتحدث 
عن غضب نيمار

       المستقبل العراقي / خاص

حصل�ت »المس�تقبل العراق�ي« على تس�جيل صوتي عبر 
تنصل السلكي ُيظهر أّحد الضّباط السعوديين وهو مرتبك 
أثناء توجيه نداء إلى قيادته، بعد أن اس�تهدف طيران الجو 

السعودي نقطة تابعة لجيشه.
وأخب�ر الضابط، وفق�اً للتس�جيل، القي�ادة بمقتل جندي 
وإصاب�ة عدد م�ن الجنود ج�راء »الني�ران الصديقة« التي 
تطلقها الطائرات الس�عودية أثناء  تنفيذ الطلعات الجوية 
في عملّية ما تس�ّمى »عاصفة الح�زم« على الحوثيين في 
اليمن. وقال الضاب�ط أن »جندي قتل وأصيب عدد آخر من 
الجنود أثناء طلعات الطيران السعودي«، الفتاً إلى أن »هذه 

ليست المّرة األولى التي يحصل فيها هذا األمر«.
وطال�ب الضاب�ط القي�ادة الس�عودية بتوجي�ه الطائرات 
إل�ى األه�داف »الصحيح�ة« ألن القص�ف يتم بش�كل دائم 
على الجنود الس�عوديين المتواجدي�ن بالقرب من الحدود 
اليمنية.ووفقاً للتسجيل، فإن الضابط السعودي ظّل يطلب 
من قيادة العملي�ات التوّجه فوراً إلجاء الجنود المصابين 
ونق�ل الجن�دي الذي قتل بس�بب الني�ران التي أس�قطتها 

الطائرات السعودية على الموقع.
وامس االحد، قتل اللواء الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز 
ف�ي االش�تباكات الت�ي ج�رت م�ع الحوثيين عل�ى حدود 

السعودية.
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العمليات املشرتكة: مقتل أكثر من 100 داعيش وتدمري عجالت هلم بمناطق متفرقة
       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، أمس االحد، عن 
مقتل عش�رات االرهابيين من تنظيم داعش، وتدمير 
عج�ات بينه�ا مفخخ�ة، وابط�ال مفع�ول عبوات 
ناس�فة في مناطق متقرقة داخ�ل الباد.وقال بيان 
عن العمليات تلقت »المستقبل العراقي« نسخة منه، 
إن  قي�ادة عمليات س�امراء نفذت قطعاته�ا فعالية 
امنية في منطقة )الطيوب – بيشيكان( اسفرت عن 
العثور على ثاث عبوات ناسفة وسبع عشرة رمانة 
قاذفة وعش�رين قنبرة هاون وارب�ع رمانات يدوية 
وحزام ناسف وثاث عبوات اسطوانية وتسع دوائر 
كهربائية وثاثة مساطر واربع وثمانية حشوة حزام 
ناس�ف وثاثة وعش�رين صاعق رمان�ة ومجموعة 
من الك�رات الحديدة وواير تس�ليك. واض�اف البيان 

ان قي�ادة عملي�ات دجلة نف�ذت فعاليات مش�تركة 
مع الحش�د الش�عبي في حقول البو عجل )الفتحة( 
والع�اس لتطهي�ر المنطق�ة م�ن عصاب�ات داعش 
االرهابية اس�فرت عن قتل عدد من االرهابين بينهم 
قناص وحرق وتدمير س�بع عجات مفخخة وثاث 
عجات تحمل اش�خاص ورشاش�ة احادي�ة وعجلة 
همر مفخخة في سلس�لة جبال حمرين ، كما عثرت 
القوات االمنية على اثنتي عشر جثة تابعة لعصابات 
داع�ش االرهابية مقابل حقل نفط عجل ، وس�بعين 
عبوة ناس�فة تمت معالجتها.وذك�ر البيان ان  قيادة 
عمليات بغداد استمرت فعاليتها ضمن عملية الشهيد 
اللواء الركن نجم الس�وداني لتطهي�ر منطقة ناحية 
يثرب البو جلي اسفرت عن تفجير اثنتي عشرة عبوة 
ناس�فة وعدد م�ن المنازل مع�دة للتفخيخ ووكرين 
لارهابيي�ن والعثور على اربعة منازل مفخخة تمت 

معالجتها وتطهي�ر الطريق الع�ام والطرق الفرعية 
ف�ي المنطق�ة انف�ه الذكر.وتاب�ع البي�ان ان قي�ادة 
عمليات االنبار نفذت فعالية مش�تركة بالتعاون مع 
جهاز مكافحة االرهاب في منطقة )حي الش�رطة – 
الب�و فراج – جزيرة الخالدي�ة – قرية بريجة – قرية 
الفتحة( اس�فرت عن قتل عدد من االرهابيين وحرق 
وتدمير عدد من العجات. واشار البيان الى ان قيادة 
عملي�ات الجزيرة والبادي�ة نفذت قطعاته�ا فعالية 
امنية في مناط�ق البغدادي وجس�ر المعلق والكيلو 
220 اسفرت عن تدمير منزل يأوي العناصر االرهابية 
وكانت تس�تخدمه لقنص قواتنا االمنية قرب جس�ر 
)جبه( الضفة االخرى لنهر الفرات واالس�تياء على 
عجلة فورد س�وداء اللون مثبت لها قاعدة للرشاشة 
االحادي�ة. ومضى ان طيران التحال�ف الدولي تمكن 
من معالجة اهداف للعدو حاولت التقرب من مصفى 

بيج�ي حيث اس�فرت الضرب�ات الجوية ع�ن تدمير 
تس�عة عش�ر هدف معادي ح�ول محي�ط المصفى 
وقت�ل ثماني�ة وثاثين ارهابيا وج�رح اربعة اخرين 
وتدمير ش�فل وخمس عجات قتالية مدرعة. وجاء 
في البيان ان قيادة القوة الجوية نفذت ثماني عشرة 
طلع�ة جوية على قواطع العمليات كافة ، كما نفذت 
طلعة جوية اس�فرت عن قتل ارهابيي�ن اثنين داخل 
احد الكمائن بالقرب من مركز شرطة الجزيرة، الفتاً 
ال�ى ان قي�ادة طي�ران الجيش نفذت عش�رين طلعة 

جوية على قواطع العمليات كافة.
 واختت�م البيان ان طي�ران التحال�ف الدولي نفذ 
اربع عشرة طلعة جوية في مناطق )سنجار- االسد 
– الحويجي�ة – الموصل – الرمادي – بيجي( اس�فر 
عن قت�ل اثنين وس�تين ارهابيا وج�رح اربع اخرين 

وتدمير تسعة مواقع قتالية.

       بغداد / المستقبل العراقي

ل�وران  الفرنس�ي  الخارجي�ة  وزي�ر  أك�د 
فابيوس، أمس األحد، أن تنظيم »داعش« خسر 
آالف الرجال والعتاد خال المعركة األخيرة في 
تكريت، فيما أش�ار الى أن ب�اده زودت قوات 
البيش�مركة بالتجهي�زات بموافقة الس�لطات 

العراقية.
العاصم�ة  ي�زور  ال�ذي  فابي�وس  وق�ال 
الس�عودية الري�اض ف�ي تصريح�ات اوردتها 
»ه�دف  إن  الس�عودية،  »الري�اض«  صحيف�ة 
فرنس�ا والتحالف الدولي واض�ح، ويتمثل في 
دح�ر تنظيم داعش ومنعه من أن يكون موطناً 
دائم�اً لإلره�اب الدول�ي«، مبين�اً أن »فرنس�ا 
تساهم مس�اهمة كاملة في الضربات الجوية 
التي تس�تهدف مواقع التنظيم في العراق، بناء 

على طلب السلطات العراقية«.
وأض�اف فابي�وس، أن »الضرب�ات اتاح�ت 
فرض االس�تقرار ف�ي خط�وط المواجهة في 
العراق وسورية«، مشيراً إلى أن »تنظيم داعش 

بدأ ينس�حب كما ظه�ر من االنتص�ار الحديث 
العه�د في تكري�ت - فقد خس�ر التنظيم آالف 

الرجال والعتاد«.
ولفت فابي�وس الى أن »الضرب�ات الجوية 
ليس�ت كافي�ة ويج�ب عل�ى الق�وات المحلية 
محارب�ة التنظيم، لذا كانت فرنس�ا في طليعة 
ال�دول األجنبية التي زّودت قوات البيش�مركة 
بالتجهيزات، بموافقة الس�لطات العراقية، ثم 
قام�ت بتزوي�د قوات األم�ن العراقي�ة بها بعد 
تولي رئي�س الوزراء حيدر العب�ادي منصبه«، 
مؤكداً أن »فرنسا تدافع عن سياسة المصالحة 
الوطنية التي ينتهجها رئيس الوزراء العراقي، 

والتي يجب توسيع نطاقها«.
وتثي�ر مح�اوالت تنظيم »داع�ش« لفرض 
س�يطرته على س�وريا والعراق قلق المجتمع 
الدول�ي، إذ أعرب�ت دولة عدة م�ن بينها عربية 
وأجنبية عن »قلقه�ا« حيال محاوالت التنظيم 
ه�ذه، قب�ل أن يق�وم التحالف الدول�ي بقيادة 
واش�نطن بضرب�ات جوي�ة لمواق�ع التنظي�م 

بمناطق متفرقة من البلدين.

فرنسا: »داعش« خرس آالف الرجال 
والعتاد يف تكريت 

العبادي إىل موسكو الشهر املقبل للقاء بوتني

جلنة ثالثية من الربملان والنزاهة والقضاء للتحقيق بملفات الفساد

عشائر صالح الدين: أول مقربة عثر عليها يف البو عجيل
 تعود لشهداء العلم

عبداملهدي: االقتصاد لن ينطلق ما دمنا دولة ريعية

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مصدر مطلع، أمس األحد، بأن 
رئي�س ال�وزراء حي�در العب�ادي س�يزور 
الرئي�س  المقب�ل للق�اء  روس�يا الش�هر 

الروسي فاديمير بوتين.

وقال المصدر إن »رئيس الوزراء حيدر 
العبادي س�يجري في اوائل الشهر المقبل 
زي�ارة ال�ى العاصمة الروس�ية موس�كو 

للقاء الرئيس الروسي فاديمير بوتين«.
وأض�اف المص�در، أن »الزي�ارة تأت�ي 
لتطوي�ر العاق�ات الثنائي�ة بي�ن البلدين 

وبحث ملف تسليح الجيش العراقي«.
وم�ن المقرر أن يغ�ادر رئيس الوزراء 
حي�در العبادي ال�ى العاصم�ة األميركية 
واش�نطن في زيارة رسمية تستغرق عدة 
ايام تلبية لدعوة وجه�ت اليه من الرئيس 

األميركي باراك اوباما .

       بغداد / المستقبل العراقي

البرلماني�ة،  النزاه�ة  لجن�ة  أعلن�ت 
أم�س األح�د، عن تش�كيل لجنة مش�تركة 
م�ن البرلم�ان وهيئ�ة النزاه�ة والس�لطة 
القضائي�ة للتحقيق في ملفات الفس�اد في 

الحكومتين الحالية والسابقة. وقال رئيس 
اللجنة طال الزوبعي إن »لجنة النزاهة في 
مجلس النواب تعم�ل على االطاحة بجميع 
المفس�دين وكش�فهم للرأي العام«، مؤكداً 
»عزم اللجنة التحقيق بكافة ملفات الفساد 
في الحكومتين الحالية والسابقة«. وأضاف 

الزوبعي، أنه »تم تش�كيل لجنة ثاثية تضم 
لجن�ة النزاه�ة ف�ي مجلس الن�واب وهيئة 
النزاه�ة ومجلس القض�اء األعلى للتحقيق 
في ملفات الفس�اد في دوائر ومؤسس�ات 
الدول�ة ف�ي الحكومة الحالي�ة واعادة فتح 

ملفات الفساد في الحكومة السابقة«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزي�ر النف�ط الدكتور ع�ادل عبد 
المهدي على ضرورة إقرار قانون التقاعد 
والضمان لموظفي القطاع الخاص, مبينا 
ان االقتص�اد الوطن�ي ل�ن ينطل�ق ما دام 

العراق في حدود الدولة الريعية.
وق�ال عب�د المهدي، ف�ي بي�ان تلقت 
ان  العراق�ي« نس�خة من�ه،  »المس�تقبل 
»هن�اك حل�ول وقتي�ة وترقيعي�ة، رغ�م 
الحاجة للجوء اليها احياناً، لكنها ال تشكل 
حاً حقيقي�ًا، بل غالباً ما تضيف تعقيدات 

جدي�دة«, مش�دداً عل�ى »أهمي�ة الخروج 
م�ن الدول�ة الريعي�ة ع�ن طري�ق انه�اء 
احت�كار الدول�ة عل�ى واردات النفط وكل 
ش�يء تقريباً، وش�مول كل من يعمل في 
القطاع الخاص )األهلي( بقانون الضمان 
والتقاع�د وكاف�ة الحقوق االخ�رى التي 

يتمتع بها الموظف الحكومي«.
واض�اف مؤك�دا عل�ى اص�اح مجمل 
االقتصاد العراقي والذهاب الى الوطني بدل 
اقتص�اد الدولة, مبينا ان�ه »يجب االنفتاح 
والقط�اع  والش�ركات  المجتم�ع  عل�ى 
مش�كلة  لح�ل  واالس�تثمارات  الخ�اص 

البطال�ة ومعالجته�ا بأنط�اق االقتصاد, 
ول�ن ينطلق االقتص�اد اذا بقينا في حدود 
الدول�ة الريعية«. وتابع » ل�ن يتحقق ذلك 
ان ل�م نوف�ر للقط�اع الخاص م�ن رجال 
اعم�ال وتج�ار ومس�تثمرين وصيرفيين 
وتسهيات وحمايات، وضمانات ورعاية 
خاص�ة لينج�زوا مهمته�م«, الفت�اً ال�ى 
»أهمية تعاون الجميع من وزارات وقطاع 
خاص واهالي الدراك ان س�لوكهم الراشد 
س�يقود الى الس�ير في الطريق الصحيح, 
والسلوك غير الراشد، ومن اي طرف اتى، 

لن يقود سوى الى تعميق المشكلة«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أكد المتحدث باسم مجلس 
ش�يوخ عش�ائر ص�اح الدين 
م�روان الجبارة، أم�س األحد، 
أن تحالي�ل الحم�ض الن�ووي 
ضحاي�ا  بمقاب�ر  الخاص�ة 
أن  أثبت�ت  س�بايكر  جريم�ة 

جث�ث أول مقب�رة عث�ر عليها 
في قرية الب�و عجيل تعود الى 
»ش�هداء« ناحية العل�م. وقال 
الجب�ارة إن »تحالي�ل الحمض 
الخاص�ة   )DNA( الن�ووي 
بمقابر شهداء س�بايكر اثبتت 
ان جثث اول مقبرة والتي عثر 
عليه�ا ف�ي قري�ة الب�و عجيل 

ش�رق تكريتوالتي تضم رفات 
13 مغ�دورا تعود الى ش�هداء 
فرسان العلم من اهالي ناحية 
العل�م«. يش�ار ال�ى أن غرف�ة 
عمليات االمانة العامة لمجلس 
ال�وزراء أعلنت، ف�ي )16 آذار 
2015(، ع�ن اغ�اق المقب�رة 
الجماعي�ة الت�ي وج�دت ف�ي 

قرية البو عجيل شرق تكريت، 
فيما بينت ان عدد الرفات التي 
عثر عليه�ا بالمقبرة بلغت 13 
رفاتا. يذكر أن تنظيم »داعش« 
اق�دم، ف�ي )15 كان�ون االول 
2014(، على اعدام 13 شخصا 
م�ن قبيل�ة الجبور ف�ي ناحية 

العلم شرق تكريت.

      بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر عض�و هيئ�ة رئاس�ة 
مجل�س النواب هم�ام حمودي 
م�ن اي�ة مح�اوالت لتضعي�ف 
األمني�ة  الق�وات  معنوي�ات 
وه�م  الش�عبي  والحش�د 
يخوضون معارك الشرف والعز 
ضد عصابات داعش االرهابية.

وق�ال في كلمته التي القاها 
ف�ي لق�اء التواص�ل والتواصي 
الذي أقيم بمكتبه في بغداد »أي 
تضعيف للمعنويات والتش�كيك 
األمنية والحش�د  القوات  بعمل 
الش�عبي اثن�اء المعرك�ة يع�د 

خدمة للعدو«.
وأض�اف حم�ودي ان »م�ن 
الش�عبي  الحش�د  ال�ى  يس�يء 
يجب ان يحاس�ب ويعاقب وفق 
القواني�ن وكما ه�و معمول به 

في معظم دول العالم«.
الحش�د  »ق�وات  ان  وتاب�ع 
ف�ي  والمنخرطي�ن  الش�عبي 
صف�وف الق�وات األمني�ة بعد 
فت�وى المرجعي�ة الديني�ة ل�م 
رواتبه�م  االن  لح�د  يتس�لموا 
او  مس�جلين  انه�م  بذريع�ة 
ماش�اكل ذلك ومازالوا يقاتلون 
وبعضهم يتبادل المواقع يذهب 
البع�ض ليعيل عائلت�ه وتوفير 
لقمة العيش لهم ثم يعود يقاتل 

ويذهب البعض االخر ».
وكشف عضو هيأة الرئاسة 
ع�ن ان رئيس ال�وزراء د.حيدر 
العب�ادي ابل�غ مجل�س النواب 
وأعطى وعدا بان تحسم رواتب 
الحش�د الش�عب خال الش�هر 

الحالي.
ودع�ا عضو هيئة الرئاس�ة 
والوجه�اء  العش�ائر  ش�يوخ 
الى تنظي�م زيارات ال�ى منازل 
عوائل الشهداء وابداء االحترام 
أبنائه�م  لبطول�ة  والتقدي�ر 
وتقديم المساعدات لهم اعتزازا 

بهم وبشهدائنا االبرار.

حـــمــودي يــــحــذر 
من حماوالت تضعيف 

معنويات القوات األمنية 
واحلشد الشعبي 

حديث يمني ملغري سعودي!
       التحليل السياسي /غانم عريبي

وكرامتنا من الله الشهادة..
كلمة قالتها السنة المجاهدين في يمن 
الحوثي وحركة الوطنية العربية التي تقود 
مش�روع الدفاع عن االس�تقال والكرامة 
والحرية والعدالة االجتماعية وان نكون او 

ال نكون في يمن الثورة والصمود.
الم�وت لس�لمان والتحال�ف الصليب�ي 

الوهابي العربي المتصهين.
قالته�ا جم�وع المجاهدي�ن اليمنيي�ن 
الذي�ن يقف�ون الي�وم ف�ي مواجه�ة ه�ذا 
التحال�ف العربي المخزي الذي اقس�م بتل 
ابي�ب أي يحيل اليم�ن حجر على حجر لكن 
هؤالء القتلة ال يعرفون وقد ال يعرفون من 
التاريخ القريب ش�دة باس الش�عب اليمني 
الذي حطم مؤامرة اس�قاط هيبته كشعب 
وام�ة ودول�ة ورأس ينتدب ف�ي كل ملمة 

ومحنة من طنجا الى باب المندب.
ان ش�دة الب�أس ه�ذه هي الت�ي تقاتل 
مشروع الصهيونية الس�عودية وهي التي 

ستنتصر في النهاية.
وكرامتنا من الله الشهادة.

هي العنوان االبرز لقوى الثورة الوطنية 
اليمني�ة الت�ي اقس�مت بالث�ورة وبالهوية 
الحوثية وبرأس زيد الشهيد على استكمال 
مشروع النهضة الوطنية اليمنية ومحاربة 
القوى الصهيونية التي اجتمعت في القمة 
العربي�ة االخي�رة وتحقيق النص�ر المؤزر 

بسواعد الثوريين من صعدة الى جاكارتا.
السؤال االبرز:

لماذا يخشى الجيش السعودي 
المواجه�ات البري�ة م�ع الجي�ش 
اليمني وقوى اللجان الثورية التي 
تحرس الح�دود ولماذا يهرب ابناء 
نجران وعسير امام بأس المقاومة 
الوطنية واالس�امية اليمنية رغم 
الفارق الكبير بين اس�لحة الجيش 
اليمن�ي والس�عودي واالمكانيات 
التحال�ف  يملكه�ا  الت�ي  التقني�ة 
بالمش�روع  المرتب�ط  العرب�ي 
المتصهين الغارق الى اذنيه بتقديم 

فروض الطاعة لتل ابيب؟
االرادة  ف�ي  تكم�ن  االجاب�ة 
العربي�ة المجاه�دة الت�ي يحملها 
يت���مترس�ون  وه�م  اليمني�ون 
خل�ف صبره�م وايمانه�م العميق 
الزي����دي�ة  بعروب�������ته�م 
االصيل�ة  واالس�امية  الش�يعية 
العادل�ة  الوطني�ة  وبقضيته�م 
وغي�اب تل�ك االرادة ف�ي نف�وس 
ابن�اء الس�فيانية واالموية ومردة 

الوهابي  المش�روع 
الرسالة  قاتلت  التي 
االس�امية في فجر 
االسامية  الرس�الة 
وتقاتله�ا  االول�ى 
ت�ال  عل�ى  الي�وم 

الع�����زة والك���رام�ة في ص���نعاء.
ان المقاومة اليمنية ستس�تمر الى يوم 
القيامة وس�تقرأ س�ورة الرف�ض والتمرد 
على س�يادة يمنية كانت تتعرض لانتهاك 

والسحق واالس�تهداف الوهابي طيلة اكثر 
من 60 عاما من القتل والتشويه.

ان مقاومة تستمد رؤيتها وقدرتها على 
الثورة والنهوض والمواجهة واالس�تمرار 
من روح االمام الحسين وعلي بن الحسين 

زي�ن العابدين وابن�ه زيد الش�هيد )عليهم 
الس�ام( لن تنكسر او تنهار بتحالف جوي 
او غ�زو بري وان ط�ال الزم�ن واجتمعت 

الدنيا بأسرها.
ان الق زيد واستمرار ثورته عبر التاريخ 

بع�د استش�هاده تكمن ف�ي روح 
التضيح�ة والف�داء الت�ي بثها في 
صفوف االتباع والمناصرين وقوى 
الثورة على الطاغوت واالس�تبداد 
والدكتاتورية وقد تحولت شهادته 
ال�ى نب�راس عم�ل ودرس ث�وري 
عميق ومشروع للوطنية واسترداد 
الرسالة  الحقوق واس�تعادة فجر 
االسامية االولى وبقي ثائرا وهو 
في قبره يخشاه الطغاة ويتخوف 
م�ن ظهوره مرة اخ�رى الجبابرة 
وقد ظه�ر هذه الم�رة بالحوثيين 

وبروح عبد الملك.
ان تاريخ المقاوم�ة في اليمن 
هو الذي يرش�ح المقاوم�ة اليوم 
والصب�ر  والع�زة  الصم�ود  عل�ى 
واالنتصار وكس�ر ارادة المشروع 
السعودي الذي يستعين بالدواعش 
الصم�ود  ارادة  والقاع�دة لكس�ر 
الوطني والش�عبي ف�ي اليمن وان 
تلك المقاومة وتاريخها ستستعيد 
ن���ه�وض الث�ورة 
التاريخ  عبر  اليمنية 
التي قاتلت الناصرية 
في الستينات وتقتال 
والتحالف  سعود  آل 
الوهاب�ي اليوم على 
ت��ال ال���ك���رام��ة وال�ح���ري���ة.

وقائ�داً  الروحي�ة  به�ذه  مقاوم�ة  ان 
مثل الحوث�ي بهذا المس�توى البطولي في 
الصم�ود بوج�ه التحالف العرب�ي المخزي 

رغ�م قل�ة الع�دد والنق�ص الواض�ح ف�ي 
التقني�ات العس�كرية س�تنتصر ال محال�ة 
وستقول كلمتها في الميدان وعلى الحدود 
المشتركة بين السعودية الغارقة بالعمالة 
االجنب�ي ويمن الثورة ورجالها الش�جعان 

قبل ان تقولها في اعام المقاومة.
ان الوالي�ات المتح�دة االمريكي�ة التي 
ت�زود طائراتها المقاتلة الوق�ود لطائرات 
التحالف الداعش�ي س�تهزم على مرتفعات 
صع�دة وصنع�اء كم�ا هزمت على س�كة 
مش�اريع المقاوم�ة الثوري�ة ف�ي اي�ران 
وكوب�ا وفيتنام ولبن�ان وس�تدرك االدارة 
الديمقراطية الحالية انها مصابة بانفصام 
الرؤي�ة  وفق�دان  والموق�ف  الش�خصية 
السياس�ية الواضحة اذ كي�ف تدعم تحالفاً 
مريب�اً اس�تهدفها في 11 س�بتمبر ويصب 
التط�رف  مش�روع  مصال�ح  خدم�ة  ف�ي 
والتكفير الداعش�ي والجماعات المس�لحة 
ف�ي مواجه�ة حركة ش�عب ثار م�ن اجل 
الحرية والعدال�ة والديمقراطية التي كانت 
اميركا رفعتها ش�عاراً لدعم ثورات الربيع 

العربي؟.
ان وج�ود مقاوم�ة اس�امية ووطنية 
ف�ي اليمن ض�د داع�ش والقاعدة رس�الة 
عميقة يج�ب ان تفهمها الواليات المتحدة 
المش�روع  ال�ى خط�ر  االميركي�ة تش�ير 
االمريك�ي ف�ي الدع�م المقدم للس�عودية 
والتحالف الجوي الذي تقوده وانها ليست 
دولة حريصة على المصالح االمريكية في 
المنطقة العربية وهي بالتالي ضد نفس�ها 

بالضرورة!.

وجود مقاومة وطنية في اليمن ضد »داعش« و«القاعدة« رسالة عميقة 
يجب ان تفهمها الواليات المتحدة االميركية

       المستقبل العراقي / امجد المطوري

اعلن�ت الحكومة المحلية ع�ن تعاقدها مع 
مستش�فى فورتيس اس�كورت الهن�دي بغية 
ارس�ال المرضى اصحاب الحاالت المستعصية 
من ابناء البصرة ضمن برنامج ارسال المرضى 
اصحاب الحاالت المس�تعصية الى خارج الباد 
، جاء ذلك خال مؤتمر صحفي عقده محافظ 
البصرة د. ماجد النصراوي وممثلي المستشفى 

الهندي ف�ي مبنى ديوان المحافظة . وقال 
الدكت�ور النصراوي : بعد قيامنا بأرس�ال 
وفد متخصص من المحافظة ومجلس�ها 
ودائ�رة صحة البصرة لتقييم المش�روع ، 
حيث اوصت اللجنة باستبدال المستشفى 
المتعاق�د مع�ه س�ابقاً بهذا المستش�فى 
المتط�ور من اج�ل تقديم افض�ل الخدمة 
ألبن�اء البص�رة الكرام . واض�اف محافظ 
المقدم�ة  الخدم�ات  س�تكون   : البص�رة 
للمرض�ى البصريي�ن افض�ل من الس�ابق 

حيث اش�ترطنا على هذا المستشفى ان يكون 
هن�اك اكثر م�ن مترجمين مع كل عش�رة من 
المرض�ى اضاف�ة طبي�ب اختص�اص عراق�ي 
مجاناً مع كل عش�رين مري�ض ويكون واجبه 
عناية المرضى وتدريبه من اجل تطوير كفاءة 
االطباء العراقيين . وتابع الدكتور النصراوي : 
س�يكون هذا المشروع اكثر تكاماً كما اتفقنا 
ان يذهب الوفد ذاته الى الجمهورية االسامية 

االيرانية من اجل تقييم العقد المبرم هناك .

البرصة تتعاقد مع مستشفى هندي.. والنرصاوي يؤكد : 
ستكون اخلدمات املقدمة للمرضى افضل
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            بغداد / المستقبل العراقي

 باش�رت محافظ�ة البص�رة بتوزيع الوجبة االولى م�ن قطع االراضي الس�كنية على ذوي 
شهداء الحشد الشعبي في المحافظة والبالغ عددها 263 قطعة ارض.وقال رئيس لجنة السكن 
ف�ي دي�وان المحافظة محم�د عاجل فجر ان قط�ع االراضي تلك تقع في منطق�ة القبلة مركز 
مدينة البصرة وبمس�احة 200 متر مربع لكل عائلة، مش�يرا الى ان توزي�ع الوجبة الثانية من 
قطع االراضي على ذوي الشهداء سيتم بعد وصول اسماء المشمولين المرشحة من قبل الهيئة 
العامة للحش�د الشعبي في رئاس�ة الوزراء.من جانبه افاد محافظ البصرة ماجد النصراوي ان 
الوجبة الثانية سيتم توزيعها خالل االسبوعين المقبلين مؤكدا تهيئة 200 قطعة ارض سكنية 
لهذا الغرض مشيرا الى ان ذوي ضحايا االجهزة االمنية من قوات الجيش والشرطة سيشملون 
في هذه الوجبة فيما دعا عوائل ذوي ش�هداء الحش�د الشعبي الذين لم  يكملوا معامالتهم الى 
مراجعة وحدة الحش�د الش�عبي في ديوان المحافظة الس�تكمال معامالتهم الرس�مية بهدف 

استالم قطع االراضي.

البرصة: توزيع 263 قطعة ارض سكنية عىل عوائل شهداء احلشد الشعبي 

       المستقبل العراقي/نهاد فالح
 

نج�ا محاف�ظ نين�وى صهي�ب 
ال�راوي, امس األح�د, من محاولة 
اغتي�ال اثر هجوم نف�ذه »داعش« 
تفق�ده  خ�الل  اله�اون,  بقذائ�ق 
القطاعات العس�كرية ف�ي مدينة 
الرمادي, وفيم�ا تواصل الطائرات 
العراقي�ة دك معاق�ل االرهاب في 
عدد من المناطق التي سيطر عليها 
التنظي�م االرهابي مؤخ�را, تعالت 
االصوات المطالبة بتدخل الحش�د 
الش�عبي لحس�م المعركة وإيقاف 

تمدد العصابات االجرامية.
ويقود قائد القوات البرية حاليا 
مع�ارك تطهير م�دن االنب�ار التي 
سيطر عليها »داعش«, وسط انباء 
على استعادة السيطرة على منطقة 
البوف�راج الت�ي احتله�ا التنظي�م 

اإلرهابي الخميس الماضي.
وأعلن�ت قيادة عملي�ات األنبار 
تحري�ر  عملي�ة  انط�الق  مؤخ�راً 
المحافظ�ة م�ن دن�س عصاب�ات 
داع�ش االرهابي�ة، التي ب�دأت من 
المناطق الشمالية لمدينة الرمادي 
الجي�ش  م�ن  ق�وات  بمش�اركة 
الشعبي وأبناء  والشرطة والحشد 

العشائر.
وأكد قائد عمليات األنبار وكالة 
الل�واء الرك�ن محم�د خلف,امس 
االحد, معالجة أه�داف مركزة في 

منطقة البو فراج شمال الرمادي.
وقال خل�ف إن »القوات األمنية 
المدفع�ي  القص�ف  خ�الل  م�ن 
وضرب�ات طي�ران الج�و عالج�ت 
أهدافاً مرك�زة لعصابات »داعش« 
ف�ي منطق�ة الب�و ف�راج ش�مال 
»الوض�ع  ان  مؤك�دا  الرم�ادي«, 

األمني في البو فراج مسيطر علية 
تماما«.

وقتلت قوات الحش�د الش�عبي 
االرهاب�ي أحمد العيث�اوي الملقب 
ب�)أب�و عيثة( و11 م�ن مرافقيه، 
في منطقة البو شهاب القريبة من 

الجسر الياباني شرقي الرمادي.
وأعلن مسؤول الحشد الشعبي 
في قضاء الكرمة الش�يخ محمود 
المرض�ي, في وقت س�ابق  مقتل 
االرهابي  الداعشي مصطفى سالم 
ضعي�ف الحلبوس�ي المقل�ب )أبو 
جراح(، بعد تدبيره إلطالق قذائف 
اله�اون على األجه�زة األمنية في 

القضاء.
واعتقلت القوات األمنية ،أمس 
االول السبت, في ناحية السجارية 
ش�رق مدينة الرمادي، 30 ارهابيا 
من عصابات داعش عندما حاولوا 
اله�روب من العمليات العس�كرية 

الجارية لتحرير المحافظة
على صعيد متصل, نجا محافظ 
االنبار صهيب الراوي من محاولة 
اغتيال بهجوم بسبع قذائف هاون 
تنظي�م  نف�ذه  الرم�ادي,  وس�ط 
)داعش(، فيما أكد أن الهجوم وقع 
أثناء تفقد القوات األمنية ومقاتلي 

العشائر في الرمادي.
»تنظي�م  إن  ال�راوي  وق�ال 
)داع�ش( هاج�م الق�وات األمنية 
ومقاتل�ي العش�ائر وس�ط مدينة 
الرمادي بس�بع قذائف هاون أثناء 
تواجدنا هناك«، مبينا أن »الهجوم 

لم يسفر عن سقوط ضحايا«.
وأض�اف ال�راوي، أن »تواجده 
وس�ط مدينة الرم�ادي كان لتفقد 
القوات األمنية ومقاتلي العش�ائر 

واالطالع على سير المعارك«.

ووصل�ت مؤخرا  ثالث�ة أفواج 
مدرع�ة الى محي�ط منطق�ة البو 
الرمادي للمشاركة  فراج ش�مالي 

في معارك التطهير.
وبحس�ب ضباط ميدانيون في 
محافظ�ة األنبار, فأن قائد القوات 
البرية الفري�ق الركن رياض جالل 
يق�ود العملي�ات الجاري�ة بش�كل 
ميدان�ي، وأن طائرات الس�يخوي 
العراقي�ة تش�ارك ف�ي دك معاقل 

عصابات داعش االرهابية.
وأض�اف الضب�اط أن »طائرات 
اس�تهدفت  العراقي�ة  الس�يخوي 
معاق�ل العصاب�ات الداعش�ية في 
مناطق متفرقة بمحافظة األنبار، 
ف�ي  كبي�رة  بخس�ائر  وتس�ببت 

صفوف الدواعش«.
وفي ناحية البغ�دادي, احبطت 
القوات االمنية مس�نودة بمقاتلي 
العش�ائر هجوم�اً باربع�ة زوارق 

يس�تقلها ارهابيو داعش, حاولت 
التسلل الى الناحية ».

وع�ن خارطة تواج�د عصابات 
»داع�ش«, اش�ارت مص�ادر امنية 
الى ان »عناصر )داعش( س�يطروا 
على قاط�ع الجزيرة والبادية الذي 
يب�دأ من الجس�ر اليابان�ي وصوال 
الى هيت وآخرها منطقة البوعيثة 

والبوفراج ».
وأضاف المص�در ان »تعزيزات 

الق�وات  ال�ى  وصل�ت  دفاعي�ة 
المش�تركة ف�ي محاولة  االمني�ة 
لعدم تق�دم عناصر )داع�ش( الى 
مركز الرم�ادي »، مؤكداً »وصول 
ثالث�ة أفواج مدرع�ة وفوجين من 
الشرطة االتحادية وفوج من جهاز 

مكافحة االرهاب ».
تق�دم   « ان  المص�در  وبي�ن 
عناصر )داعش( وسيطرتهم على 
بعض المناطق في مدينة الرمادي 

تم بواس�طة الخالي�ا النائمة التي 
مهدت الطريق للمجاميع المسلحة 
االرهابية على تلك المناطق«،مؤكداً 
ان ع�دد عناص�ر تنظي�م )داعش( 
ف�ي االنب�ار يصل الى نح�و 1500 

عنصر«.
وتاب�ع المص�در ان » العش�ائر 
التي تقاتل ف�ي االنبار تؤيد دخول 
الحشد الش�عبي للقتال في االنبار 
الن الموقف صعب جدا وال يحل اال 
بطريقتين اما تدخل قوي للتحالف 
الدولي او دخول الحشد الشعبي«.

وع�ن الوض�ع االنس�اني ف�ي 
ع�ن  النائب�ة  قال�ت  المحافظ�ة, 
محافظ�ة االنب�ار وعض�و لجن�ة 
الهجرة والمهجري�ن النيابية لقاء 
العوائ�ل  آالف  إن »هن�اك   ، وردي 
نزحوا من مناطقهم والجميع في 
محافظة االنبار يعاني من العوز«, 
مشيرة الى ان »هناك مدرسة تضم 
50 عائلة وفي بع�ض المناطق تم 
محاص�رة االس�ر من قب�ل داعش 

الستعمالهم كدروع بشرية«.
بع�ض  »هن�اك  ان  واوضح�ت 
المناطق س�قطت بيد داعش منها 
البو ف�راج وهي منطقة قريبة من 
قيادة العمليات ومنطقة البوغيثة، 
ما س�بب ن�زوح اعداد كبي�رة من 
االس�ر«، مضيفة ان »وضع االنبار 
مأساوي والمواطن هو الذي يدفع 

الثمن«.
وبين�ت وردي ان »اكثر من ربع 
المحافظ�ة نزح�وا خالل  س�كان 
اليومي�ن الماضيي�ن بينه�م قتلوا 
ف�ي المناطق الت�ي احتلت من قبل 
داع�ش«، مش�يرة ال�ى ان »هن�اك 
اكثر م�ن 70 الف ن�ازح من خارج 

المحافظة و 50 الف داخليها«.

سالح الجو يمنع تقدم االرهابيين.. والمحافظ نجا من محاولة اغتيال  
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يتوج�ه رئيس الوزراء حي�در العبادي 
عل�ى رأس وف�د حكومي, الي�وم االثنين, 
الى الواليات المتحدة االمريكية في زيارة 

رسمية تستغرق عدة ايام.
ومن المقرر ان يلتقي العبادي الثالثاء 
بالرئي�س االمريكي ب�اراك اوباما وعددا 
م�ن المس�ؤولين ف�ي االدارة االمريكي�ة 
لبحث تطوي�ر العالقات بي�ن البلدين في 

مختلف المجاالت.
وأك�د مكت�ب رئي�س ال�وزراء حي�در 
لزي�ارة  األس�اس  المح�ور  أن  العب�ادي 
األخير ال�ى الواليات المتح�دة األميركية 
سينصب على تس�ريع وتيرة دعم العراق 
على مس�توى التس�ليح في ظ�ل تصاعد 
المعارك، فيما أش�ار إلى ع�دم وجود أي 

عائق سياسي بش�أن صفقة طائرات ال� 
.F16

وق�ال المتحدث باس�م مكت�ب رئيس 
»المح�ور  إن  الحديث�ي،  س�عد  ال�وزراء 
االس�اس لزي�ارة العب�ادي ال�ى الواليات 
المتحدة س�ينصب في تسريع وتيرة دعم 
العراق على مس�توى التس�ليح خصوصاً 
في ظ�ل تصاع�د المع�ارك واالنتصارات 
ادام�ة زخ�م  المتحقق�ة والتأه�ب ف�ي 
»موض�وع  أن  إل�ى  مش�يراً  المع�ارك«، 
والجوي�ة  الثقيل�ة  باألس�لحة  التس�ليح 
م�ن اهم األم�ور الت�ي تتطلبها ش�روط 

المواجهة«.
وأوضح الحديثي، أن »هناك ش�روطاً 
فنية وإجرائية اذا ما اكتملت فأنه ال يوجد 
عائق سياس�ي بشأن صفقة الطائرت ال� 
اف 16«، مؤكداً أن »هناك تفهماً وتعاوناً 

م�ن الجان�ب األميركي وال�ذي نتمنى أن 
يكون مبادراً في تسليح العراق«.

وكان العب�ادي قد تس�لم من الس�فير 
االمريك�ي ل�دى العراق س�تيوارت جونز 
دعوة رسمية من اوباما وذلك اثناء زيارة 
قائد القيادة الوس�طى للقوات االمريكية 
الجنرال لويد اوس�تن والوفد المرافق الى 

العاصمة بغداد منتصف الشهر الماضي.
رف�ض  عراق�ي،  مس�ؤول  وبحس�ب 
الكشف عن هويته, فان العبادي سيطلب 
خالل زيارته واش�نطن مساعدة الرئيس 
األمريك�ي ب�اراك أوبام�ا للحص�ول على 
طائ�رات بدون طي�ار وأس�لحة أمريكية 
أخ�رى بمليارات ال�دوالرات لقتال تنظيم 

داعش.
وأض�اف ان العب�ادي »س�يطلب م�ن 
تأج���يل س�داد  االمريك�����ية  االدارة 

ثمن الصفقة«.
وبين إن »العب�ادي لديه قائمة طلبات 
بأس�لحة متقدمة تش�مل طائ�رات بدون 
هجومي�ة  هليكوبت�ر  وطائ�رات  طي�ار 
من ط�راز أباتش�ي التي تصنعها ش�ركة 
بوين�ج وذخيرة وأس�لحة أخرى ليقدمها 
خ�الل اجتماع�ه م�ع أوبام�ا«, الفتا الى 
انه س�يطلب ايضا تأجيل سداد ثمن هذه 

األسلحة.
من جانبه, قال المتحدث باسم مجلس 
األمن القومي االمريكي اليس�تير باسكي 
إن الواليات المتحدة س�تواصل التش�اور 
مع ق�ادة العراق لضم�ان حصولهم على 

احتياجاتهم لقتال تنظيم داعش.
المتح�دة ملتزمة  »الوالي�ات  وأضاف 
األم�ن  لق�وات  ال�الزم  العت�اد  بتقدي�م 
العراقية بم�ا في ذلك القوات الكردية في 

إط�ار التحالف ضد داع�ش، ونظرا لعلمه 
بالوقت الذي يس�تغرقه تدريب الطيارين 
فمن المحتم�ل أن يبحث العبادي أيضا أن 
تزود الواليات المتح�دة العراق بطائرات 
هليكوبت�ر من طراز أباتش�ي عالوة على 

طيارين لقيادتها«.
الس�فارة  اعرب�ت  الغض�ون,  ف�ي 
االمريكية في بغداد عن املها, بان تسهم 
زيارة العبادي المرتقبة الى واشنطن في 
تعمي�ق مس�توى التفاهم المتب�ادل بين 

بغداد وواشنطن.
وقال�ت الس�فارة، ف�ي بي�ان تلق�ت 
»المس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، أن 
العبادي سيناقش مع األمريكيين القضايا 
االساسية ذات االهتمام المشترك بما في 

ذلك المضي نحو هزيمة تنظيم داعش.
ان زي�ارات  إل�ى  الس�فارة  وأش�ارت 

رس�مية كهذه توفر الفرصة لمس�ؤولي 
القي�ادة في الوالي�ات المتح�دة والعراق 

لتعميق مستوى التفاهم المتبادل.
عل�ى  س�تركز  الزي�ارة  أن  وتابع�ت 
القضاي�ا االمني�ة إل�ى جان�ب العديد من 
االهتمامات األخرى الت�ي يواصل العراق 
والواليات المتحدة العم�ل عليها معاً من 

خالل مجاالت عديدة.
وكان أوبام�ا ق�د أذن ف�ي ش�هر آب 
الماضي بشن أول ضربات جوية أمريكية 
ف�ي الع�راق. وس�مح أيضا بنش�ر ثالثة 
آالف جن�دي أمريك�ي لمس�اعدة الع�راق 
ف�ي محارب�ة »داع�ش«, لك�ن الرئي�س 
ال�دور  عل�ى  قي�ودا  ف�رض  األمريك�ي 
العسكري األمريكي في المعركة ليقتصر 
على التدري�ب وتقديم المش�ورة للقوات 

العراقية.

العبادي يف واشنطن لطلب اسلحة وطائرات بـ »اآلجل« 

نزوح ربع السكان.. وعشائر االنبار تستنجد بـ »احلشد«: انقذونا من »داعش«

الصفقة تكلف مليارات الدوالرات

املحكمة التجارية تسرتد أمواالً ضخمة لصالح الوزارات
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بالدع�اوى  المتخصص�ة  المحكم�ة  أك�دت 
التجاري�ة في بغ�داد إن االدعاء العام س�اهم في 
»اس�ترداد ماليي�ن ال�دوالرات« لصال�ح الدولة. 
وفيما أشارت إلى ضعف دور الممثلين القانونيين 
لدوائر الدولة، أكدت أن قلة الخبرة وتدني الثقافة 
القانوني�ة لدى بعضهم تتس�بب ف�ي تبديد المال 
الع�ام، ودع�ت ال�وزارات والدوائ�ر إل�ى توكي�ل 

محامين كبار في الدعاوى التجارية.
وقال القاضي أمير الشمري إن »مجلس القضاء 
األعل�ى الحظ ضع�ف دور الممثلي�ن القانونيين 
لدوائ�ر الدولة في حماي�ة المال الع�ام فلجأ إلى 
تنس�يب مدٍع عام لحض�ور مرافع�ات المحكمة 
التجارية«.وأضاف الشمري، وهو القاضي األول 

لمحكمة البداءة المتخصصة بالدعاوى التجارية 
أن »ممثلي دوائر الدولة القانونيين ليس�ت لديهم 
خبرة كافية في العمل القضائي إضافة إلى جهل 
الكثير منهم بالقانون«، مش�يرا إلى »هذا يس�بب 
خل�ال في مس�ألة ت�وازن الدفاع ف�ي المرافعات 

مقابل محامي الشركات الكبيرة«.
ولفت إلى أن »بعض الش�ركات الكبيرة توكل 
محامي�ن كب�اراً في الدف�اع ع�ن مصالحها فيما 
تكتف�ي بعض دوائر الدول�ة بممثليهم القانونين 

بغض النظر عن خلفيتهم القانونية وخبرتهم«.
وفي هذا الصدد دعا الشمري دوائر الدولة إلى 
»عدم االكتفاء بالممثلين القانونين وإنما اللجوء 
إل�ى توكيل محامي�ن خبراء ومعروفين الس�يما 
في الدعاوى المهمة«. وفيما أكد »ضرورة العمل 
عل�ى تطوير الثقافة القضائي�ة للممثل القانوني 

لما لعمله من تماس مباش�ر بالقضاء«، أشار إلى 
أهمية »اهتمام الوزارات ودوائر الدولة بش�روط 
العم�ل والتعاق�د م�ع الش�ركات ألن أي مخالفة 
لهذه الشروط سوف ترجح كفة الطرف اآلخر«.

وف�ي ما يتعلق بدور االدع�اء العام في حماية 
الم�ال العام قال الش�مري ان »عمل ه�ذا الجهاز 
يدعم ويكمل عمل الممثل القانوني«، الفتا إلى ان 
»المادة 14 م�ن قانون االدعاء الع�ام نصت على  
حض�ور المدعي العام في الدع�اوى المدنية التي 
تكون الدولة طرفا فيها أو المتعلقة بحقوق مدنية 
ناش�ئة للدولة عن دع�اوى جزائية لبي�ان أقواله 
ومطالعاته ومراجعة ط�رق الطعن في القرارات 
واألحكام الص�ادرة في تلك القضايا ومتابعتها«. 
وأوضح الش�مري ان »حض�ور المدعي العام في 
أي محكم�ة ج�وازي، وحس�ب تقدي�ره ألهمية 

الدع�وى«، الفت�ا الى أن�ه »على المحكم�ة أخبار 
االدع�اء الع�ام ف�ي المنطق�ة قبل نظ�ر الدعوى 
بثالثة أيام على األقل وتزويده بصورة عريضتها 

ومستنداتها«.
لكن بشأن حضور االدعاء العام أمام المحكمة 
ان »مس�الة حض�ور  الش�مري  بّي�ن  التجاري�ة 
االدع�اء العام أمام المحكم�ة التجارية تعتبر من 
الض�رورات ألن هذه المحكم�ة تختص بدعاوى 
مهمة اغلبها تتعلق بالمال العام وان تأخر أو عدم 

حضور المدعي العام يعطل هذه الدعاوى«.
وذكر أن »االدعاء العام اثبت دوره في استرداد 

ماليين الدوالرات لصالح الوزارات«.
من جانبها، أوضحت المدع�ي العام لمحكمة 
البداءة المتخصصة بالدعاوى التجارية ان »قرار 
مجلس القضاء األعلى بتنسيب مدع عام للحضور 

ف�ي الدع�اوى التجاري�ة كان له االث�ر الكبير في 
متابعة الدعاوى التي تكون الدولة طرفا فيها«.

وأشارت القاضية نوال صبري في تصريحات 
ل�)المرك�ز اإلعالمي للس�لطة القضائية( إلى أن 
»االدع�����اء العام س�اهم بتقدي�م المطالعات 
بضمان حقوق دوائر الدولة وكذلك مراجعة طرق 
الطعن في األحكام الصادرة إضافة إلى دوره في 

توجيه الممثلين القانونين لدوائر الدولة«.
وقالت إن »قس�ما م�ن الممثلي�ن القانونيين 
يحتاج إلى متابعة وتنظيم دورات تطويرية لرفع 
كفاءتهم لكونهم يمثل�ون دوائرهم أمام القضاء 
ف�ي دعاوى تتعل�ق بالمصلحة العام�ة، فالممثل 
القانوني يس�اهم مس�اهمة فاعلة ف�ي الحفاظ 
عل�ى المال العام ف�ي حال تمتع بخب�رة وثقافة 

قانونية«.

عمل »الممثلين القانونيين« ضعيف.. ودعت الدوائر لتوكيل محامين كبار
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وتح�دث في تغري�دات له على حس�ابه 
بموق�ع التواصل االجتماع�ي “تويتر” عن 
حقيق�ة وض�ع المل�ك الصح�ي والعقل�ي, 
وطموح�ات  الح�زم  عاصف�ة  وتط�ورات 
محم�د س�لمان, مش�يرا إل�ى أن متعب بن 
عبد الله -وزير الحرس الوطني- اضطر أن 
يحضر اجتماع�ات المجل�س األمني خوفا 
من التهمة بخ�ذالن الوطن وقت المواجهة 
مع الحوثيين, وذلك بعد تمنع من الحضور 

في اجتماعات سابقة.
وأض�اف مجتهد كان متع�ب بن عبدالله 
عبدالمحس�ن  ويني�ب  الغي�اب  يتعم�د 
التويجري -نائب وزير الحرس الوطني, في 
تعبير عن عدم اعترافه بالخضوع لرئاس�ة 
محم�د ب�ن ناي�ف -ول�ي وليالعه�د وزي�ر 
الداخلية الس�عودي, مش�يرا إل�ى أن متعب 
حاول بحضوره االجتم�اع دحض اتهامات 
بتخلي الحرس عن المسؤولية حيث تتداول 
أوس�اط األس�رة أن متع�ب لم ينس�ق ولم 

يرغب بالتنسيق مع الدفاع والداخلية.
ولف�ت إل�ى أنه لوح�ظ عل�ى محمد بن 
س�لمان االرتي�اح الش�ديد بع�د أداء وال�ده 
المقبول في كلمته أمام القيادات العسكرية 
مم�ا قلل الح�رج عليه أن�ه يتحك�م بوالده 
المخ�رف, موضح�ا أن الزهايم�ر ق�د ب�دأ 
بس�لمان نهاية 2011 وتدهور ببطء شديد 

لكن�ه ال ي�زال يتمت�ع بأوقات تك�ون فيها 
القدرات العقلية والذاكرة متماس�كة نوعا 

ما.
وكش�ف مجتهد أن الملك سلمان يعاني 
من مش�اكل في القلب وق�د ركب له منظم 
ضربات القلب قبل س�نتين كم�ا يعاني من 
تضيق في شرايين الرقبة والرأس وارتفاع 
ضغ�ط الدم, موضح�ا أن األس�رة تقر بأن 
سلمان ليس إال واجهة وأن محمدبن سلمان 
يس�يطر حت�ى على اله�واء ال�ذي يمر على 
والده وأنه المطبخ السياس�ي واالقتصادي 

واألمني للدولة.
ونق�ل ع�ن مص�ادره ف�ي الخارجية أن 
ه�ذه المعلومة لم تع�د محلية بل إن معظم 
المس�ؤولين ف�ي دول أخرى عل�ى معرفة 
بحقيق�ة الملك س�لمان وطموحات محمد 
بن سلمان, وينوي بن سلمان ترقية نفسه 
لمنص�ب ولي ولي العه�د بعد إقصاء مقرن 
وتعيين ب�ن نايف وليا للعه�د بعد أن وعده 
بن ناي�ف بتعيينه وليا للعه�د لو صار ملكا 
وهناك من يقول أنه ينوي إقالة كال األثنين 
)مقرن وب�ن نايف( والقف�ز لوالية العهد، 
بع�د أن ح�ذره األطب�اء أن وال�ده عرض�ة 

للجلطة فيخشى فوات الفرصة.
وأض�اف “كان بن س�لمان ق�د تحمس 
لعاصفة الحزم حتى يقوي مركزه الشعبي 

ويعج�ل بتنفي�ذ طموحاته لكن يب�دو انها 
س�تطول أكثر مما توقع ولذلك فهو يسعى 
لح�ل س�ريع لها ولهذا الس�بب فقد أرس�ل 
محم�د بن ناي�ف لتركيا لتحمي�ل اردوغان 
المملك�ة  باس�تعداد  لإليرانيي�ن  رس�الة 

بتفاه�م خل�ف الكواليس ف�ي قضية اليمن 
إلنهاء األزمة”

وأش�ار مجتهد إلى أن تضخيم شخصية 
محمد بن س�لمان ف�ي اإلعالم س�بب قلقا 
عند كثير من ش�خصيات األس�رة وصاروا 

يتداول�ون أن الجيش ملك الوطن والش�عب 
وليس ملك محمد بن سلمان والجميع يؤيد 
دعم الجيش بق�وة أال أنهم يتحفظون -في 
الس�ر- على التفاصيل التي يعزونها لتهور 
ب�ن س�لمان ويقولون أنه�ا قد ت�ورد البلد 

المهالك.
ووأوض�ح أن بن نايف فش�ل ف�ي إقناع 
أردوغان بعدم االستثمار في إيران بعد رفع 
الحظ�ر ألنه ل�م يتمكن م�ن تقديم عروض 

أقوى من اإليرانيين.

     بغداد / المستقبل العراقي

اململكة من الداخل.. الزهايمر يسيطر عىل سلامن.. والسييس يبتز السعودية
قال المغرد السعودي »مجتهد« إن محمد بن 

سلمان وزير الدفاع السعودي, يفكر جديا بتنفيذ 
الشروط المصرية إلرسال قوات ودفع المبالغ التي 

يطلبها عبد الفتاح السيسي مقدما, وذلك بعد 
الرفض الباكستاني

م�ن المفارقات المزعجة التي تحز ف�ي النفس، وتبعث 

عل�ى األس�ى واألل�م، أنن�ا وف�ي الوقت ال�ذي يرتم�ي فيه 

زعماؤن�ا العرب ف�ي أحضان البي�ت األبيض، وف�ي الزمن 

ال�ذي يتهافتون فيه عل�ى احتضان القواع�د الحربية فوق 

أراضيهم، وإيواء س�فن األس�اطيل البحري�ة األمريكية في 

مرافئهم، تصر معاجم األمريكان وقواميسهم على إدراجنا 

ضم�ن التصنيف�ات العنصرية المس�يئة للع�رب على وجه 

العموم، والمعادية للفلسطينيين على وجه الخصوص. 

فقاموس )ويبس�تر( الذي تعده المؤسسات العلمية من 

أفض�ل المعاج�م وأكثرها دقة، من�ح العرب ألقاب�اً ونعوتاً 

تحقيرية، فيها الكثير من التجني والتطاول واالس�تخفاف، 

وفيه�ا كم هائ�ل من المغالط�ات المقص�ودة، التي تضعنا 

في قعر التصنيفات البش�رية. فما أن تبحث عن كلمة عرب 

)ARAB( حتى تكتش�ف أنها تعني: ابن ش�وارع، منحرف، 

متس�كع، متطرف، مش�رد، عدوان�ي، عنصري، متس�ول، 

منب�وذ، ش�حاذ، متخلف، غب�ي. وهي في نظر )ويبس�تر( 

ليس�ت مرادف�ة لكلم�ة عرب�ي فق�ط، وإنما ه�ي المعاني 

الشاملة لهذه الكلمة.

فم�ا بالك إذا علمت أن قاموس )ويبس�تر( ينتش�ر حول 

العال�م، وتعتم�ده المعاه�د والكلي�ات والمراك�ز العلمي�ة 

باعتباره من المعاجم اللغوية الكبيرة، التي ال ُيستهان بها، 

ويقرأه ماليي�ن الطالب، ليقول لهم أن التش�رد واالنحراف 

والتخلف والغباء والفس�اد والتهتك هي الصفات المتأصلة 

ف�ي تركيبة الش�خصية العربي�ة ؟. وما بال�ك إذا علمت أن 

هذه المفاهيم المغلوطة ترس�خت بمرور الزمن في عقول 

وأذهان عشرات األجيال من الدارسين والباحثين ؟. 

أم�ا مفردة )فلس�طيني( فظهرت مكتوب�ة في قاموس 

)لونجم�ان 1978( بحروف صغيرة مائلة، بقصد اإلس�اءة 

والتحقي�ر، وتعن�ي: )ش�خص ال يس�تطيع أن يفهم األدب 

بش�دة(.  ويكرهه�ا  الجميل�ة  واألش�ياء  والموس�يقى 

 )Dictionary.com( والفلسطيني في القاموس االلكتروني

هو: )شخص ناقص، عدائي، يكره العلوم والفنون واآلداب، 

روحه الجمالية غير صافية(.

 American Heritage dictionary( أم�ا ف�ي قام�وس

1996(، فتعني: )ش�خص جاء من بحر إيجة، ثم اس�توطن 

فلس�طين القديم�ة، وه�و بطبيعته يك�ره الفن�ون والقيم 

الجمالية، ويميل نحو الجهل والتخلف(. وتعني في قاموس 

)Collins English Dictionary, Lebanon, 2000(: شخص 

غي�ر قابل الس�تقبال الثقاف�ة، أو يكره اآلداب، أو ش�خص 

ضعيف العقل، ال يمتلك القدرات اإلبداعية.

الحظ�وا أن القاموس األخير ُطب�ع في لبنان عام 2000 

م�ن دون أن يعت�رض عليه أح�د، بل وم�ن دون أن تعترض 

البلدان العربية رسمياً على المفاهيم الخاطئة والمغلوطة، 

المثبت�ة منذ عقود في تلك المعاجم اللغوية بقصد تش�ويه 

صورتن�ا. بينم�ا يتنافس الح�كام العرب فيم�ا بينهم نحو 

تقديم سلس�لة ال منتهية من التنازالت الس�خية لألمريكان 

وأعوانه�م، وربم�ا وص�ل التخ�اذل واالنبطاح إل�ى إظهار 

فروض الطاعة والوالء لخفافيش البيت األبيض ودبابيره. 

هكذا ينعتوننا يف معامجهم
كاظم فنجان احلاممي

االلتحاق بـ »داعش«.. وباء 
اجتامعي يالحق الغرب

   بغداد / المستقبل العراقي

 ح�ذرت الباحثة في ش�ؤون اإلرهاب 
بجامع�ة هارف�ارد األمريكي�ة جيس�يكا 
ش�تيرن من تمدد تنظيم داعش اإلرهابي 
واصفة عمليات التحاق الشباب بالتنظيم 
االجتماعي.وقال�ت  بالوب�اء  اإلرهاب�ي 
الباحثة ش�تيرن في حديث لصحيفة دير 
ستاندرد النمساوية إن توجه الشباب نحو 
االنضمام إلى تنظي�م داعش أصبح اليوم 
وب�اء اجتماعي�ا ونزع�ة تغذيه�ا األفكار 
المتطرف�ة والنعرات الديني�ة والطائفية.

وأضافت ش�تيرن إن مجموعات الش�بان 
الت�ي تعيش على هامش المجتمع وتبتعد 
عن قيمه ومبادئه تسعى من خالل إظهار 
إرهابه�ا الم�روع علن�ا أم�ام العال�م إلى 
بسط نفوذها عبر الترهيب ألن نسبة من 
هؤالء يج�دون في ذلك اإلرهاب وس�يلة 
للبحث عن ش�خصية جديدة لهم مختلفة 
ع�ن الحي�اة المعاص�رة وبعضه�م ي�رى 
فيها ايمانا بحياة جديدة.وأش�ارت إلى أن 
عمليات تجنيد اإلرهابيين المس�تمرة بين 
الشباب مازالت موجودة وأن أكثر من 20 
تنظيما إرهابيا في العالم يبايعون تنظيم 
داع�ش من الصومال وافريقيا وش�مالها 
والشرق األوس�ط مرورا بتنظيم القاعدة 
األب الروح�ي لإلره�اب .وكان�ت تقارير 
صحفية س�ابقة أف�ادت بانضم�ام آالف 
اإلرهابيي�ن إل�ى تنظيم داع�ش اإلرهابي 
م�ن دول عربي�ة وإقليمية ودولي�ة فيما 
تؤك�د تقارير أخ�رى أن دول الغرب وفي 
مقدمته�ا الوالي�ات المتح�دة وحلفاؤها 
م�ن ممال�ك ومش�يخات دول المنطق�ة 
إضافة إلى تركيا ساهمت وبشكل رئيسي 
ف�ي صنع وتموي�ل وتس�ليح التنظيمات 
اإلرهابي�ة ف�ي المنطق�ة كتنظيم داعش 
تنفي�ذا لمخططات صهيوني�ة تهدف إلى 
تقس�يم المنطق�ة وتفتيتها والس�يطرة 

على مقدراتها .

انتحار رجل بالقرب من الكونغرس جيعل اإلدارة األمريكية تعيش برعب

علامء السنة يف لبنان: اتفاق إيران النووي انتصار تارخيي

»داعش« مرص يقتل 6 عسكريني يف سيناء

   بغداد / المستقبل العراقي

ع�ن  األميركي�ة  الش�رطة  أعلن�ت 
انتح�ار رج�ل أم�ام مبن�ى “كابيتول” 

مقر الكونغ�رس األميركي، ما أدى إلى 
إغالقه لفترة وجيزة.

وقال�ت الش�رطة إن الرج�ل ال�ذي 
كان يحم�ل الفتة كت�ب عليه�ا “عدالة 

انتح�ر  س�الحاً  أش�هر  اجتماعي�ة” 
بواس�طته بالق�رب من الج�زء الغربي 
لمبنى الكونغ�رس الذي ال يعقد دورات 
حالياً.وقال قائد شرطة “كابيتول” كيم 

داين إن هذا العمل ال عالقة له باإلرهاب، 
لكنه رفض كشف هوية الرجل ودوافع 
انتح�اره، موضحاً “نعرف من هو، لكن 

علينا التحقق من ذلك”.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعتبرت جبهة العمل اإلس�المي في 
لبنان خالل اجتماعها الدوري برئاس�ة 
منس�قها العام »الش�يخ الدكتور زهير 
الجعيد« وحضور النائب »الدكتور كامل 
الرفاعي« وأعضاء مجل�س القيادة: أّن 
االتف�اق اإلطار المتعلق بالملف النووي 
اإليراني هو إنجاز كبير وضخم حّققته 
الجمهوري�ة اإليراني�ة اإلس�المية رغم 
المعق�دة، وكذلك  صعوبته وتش�عباته 
ه�و انتص�ار تاريخي للش�عب اإليراني 
المس�لم الذي اس�تطاع بصب�ره وثباته 
وعنفوان�ه ووحدته بعد س�نوات طوال 

انت�زاع حّق�ه الطبيعي والمش�روع في 
امت�الك التكنولوجيا النووي�ة من أجل 
لألغ�راض  وتس�خيرها  اس�تخدامها 
العلمية والسلمية وغيرها والتي تساهم 
ف�ي نهض�ة األم�ة جمع�اء. وأش�ادت 
الجبهة بفريق العم�ل اإليراني مجتمعاً 
برئاسة وزير الخارجية الدكتور محمد 
جواد ظريف الذي ك�ّد وجّد واصّر على 
الحقوق المشروعة لنيل المطلب األشد 
رغم اعتراض وتحفظ العديد من الدول 
اإلقليمية والدولية ورغم تهديدات العدو 
لغاية  المس�تمرة  الغاصب  الصهيون�ي 
اآلن. م�ن ناحي�ة أخرى لفت�ت الجبهة 
إلى أّن الحاصل ف�ي منطقتنا اليوم من 

نزاع�ات وصراع�ات مس�لحة داخلي�ة 
وخارجية ومن عدوان غاش�م مس�تمر 
على اليمن الشقيق من ِقبل َمْن ُيسمون 
باألش�قاء هو حالة اس�تنزاف لطاقات 
أمتن�ا وحفل�ة جنون فاقع�ة وصارخة 
المس�تفيد األول منها أمريكا وإسرائيل 
ل�زرع  ونش�اط  بك�ّد  يعم�الن  الل�ذان 
الشقاق ونبش الخالف وإحياء الماضي 
البغيض م�ن أجل تفتيت األم�ة وتبديد 
قوته�ا وطاقاته�ا ك�ي يس�هل الحق�اً 
نه�ب ثرواته�ا وخيراته�ا وإخضاعه�ا 
والس�يطرة عليه�ا. وأش�ارت الجبهة: 
إل�ى أّن أمريكا وإس�رائيل يس�تخدمان 
الي�وم الجماعات اإلرهابي�ة التكفيرية 

التي تعيث فس�اداً وقتالً وذبحاً وتنكيالً 
وحرقاً بمجتمعاتنا العربية واإلسالمية 
م�ن أج�ل تحقي�ق أغراضه�م الدنيئ�ة 
الحاق�دة وتمري�ر مؤامراته�م الخبيثة 
م�ن خ�الل تصوي�ر الص�راع عل�ى أّنه 
ص�راع بين الس�ّنة والش�يعة، في حين 
أّن الجمي�ع يعل�م وي�درك أّن الص�راع 
سياس�ي من أجل الكراس�ي والمصالح 
والمناصب والمكتسبات إال أّنه ولألسف 
يتّم اس�تخدام المصطلح�ات المذهبية 
لتكوي�ن االصطفاف�ات الش�عبية على 
قاع�دة هذا س�ني وهذا ش�يعي وليس 
على قاع�دة أّن أمريكا وإس�رائيل ومن 

لّف لّفهما هم العدو الحقيقي لألمة.

   بغداد / المستقبل العراقي

مصريي�ن  عس�كريين   6 قت�ل 
ف�ي س�يناء إث�ر هج�وم تعرضت له 

دوريتهم شمالي سيناء.
وتبن�ى تنظي�م “والية س�يناء”، 
الف�رع المص�ري لتنظي�م “داعش”، 

المسؤولية عن الهجوم.
وكتب حس�اب منس�وب للتنظيم 
القصي�رة  التدوين�ات  موق�ع  عل�ى 
ف�ي  نج�ح  التنظي�م  إن  “تويت�ر” 
“تفجي�ر آلي�ة “لجي�ش ال�ردة على 
طريق الغاز ش�رق العريش، مما أدى 

لهالك وإصابة م�ن فيها، ولله الحمد 
والمنة”.

وأفادت مصادر أمنية في العريش 
بالجي�ش  عس�كريين  خمس�ة  أن 
المصري بينهم ضابط وصف ضابط 
قتل�وا بع�د اس�تهداف مركب�ة كانوا 
يس�تقلونها بعبوة ناسفة قرب قرية 

الخروبة شمال سيناء.
وأضافت المص�ادر أن 3 مجندين 
أصيب�وا ف�ي االنفج�ار ونقل�وا إلى 

المستشفى.
يأت�ي ذلك بعد س�اعات من إعالن 
تغيي�رات كبيرة في قي�ادات الجيش 

المصري ش�ملت قائد الجيش الثاني 
الميدان�ي ال�ذي يق�ود العمليات في 

منطقة شمال سيناء.
ويقوم الجيش المصري بعمليات 
موسعة في ش�به جزيرة سيناء منذ 
بضع�ة أش�هر يق�ول إن�ه يواجه ما 

يسميه “جماعات إرهابية”.
ويتهم مدونون ونش�طاء الجيش 
المصري بارتكاب جرائم بحق سكان 
س�يناء من الب�دو ما أدى إل�ى مقتل 

مدنيين عدة بينهم أطفال.
ونشر نشطاء على شبكة اإلنترنت 
ع�دة مقاطع مصورة لمن قالوا إنهم 

ضحايا من المدنيين لغارات ش�نتها 
طائرات حربية مصرية على منازلهم 
وأخ�رى توضح إس�اءة معاملة عدد 
من الرجال وضربهم بطريقة مهينة 

من الجنود.
ف�ي  المواجه�ات  وتصاع�دت 
س�يناء بي�ن الجيش ومس�لحين بعد 
اإلطاحة بأول رئيس مصري منتخب 
ديمقراطيا من قبل الجيش عام 2013 
وتبع ذلك تولى قائد الجيش الس�ابق 
عب�د الفتاح السيس�ي رئاس�ة البالد 
إثر انتخابات ش�ككت المعارضة في 

نزاهتها.

أوباما يطوي آخر صفحة من احلرب الباردة
   بغداد / المستقبل العراقي

بلقائهم�ا لم�دة س�اعة تقريب�ا في 
جلس�ة مغلقة، خط الرئيسان االميركي 
والكوبي باراك اوباما وراوول كاس�ترو 
فصال جديدا في التاريخ وطويا معا آخر 
صفح�ة في الح�رب الباردة ف�ي اميركا 

الالتينية.
وق�د جلس�ا اوال ام�ام طاول�ة ف�ي 
صالة متاخمة لمرك�ز المؤتمرات اتالبا 
لتلتقط لهم�ا الصور، وقد تجمع حش�د 
م�ن المصوري�ن الصحافيي�ن عل�ى بعد 
ليرص�دوا كل حرك�ة يق�وم بها رئيس�ا 
كاس�ترو  م�ن  كل  وارت�دى  الدولتي�ن. 
واوباما بزة قاتمة اللون وقميصا ابيض، 

وقد كان�ا مبتس�مين ومرتاحي�ن بدون 
مخالف�ة االج�راءات الرس�مية. والتقط 
عدد هائل من الكاميرات لحظة وقوفهما 
وتصافحهم�ا ف�ي مش�هد يش�كل رمزا 
لتكريس ق�رار اعلن في 17 كانون االول 
الماضي للتقدم عل�ى طريق المصالحة، 
وخلفهم�ا وعل�ى خلفية بيض�اء، يظهر 

شعار القمة السابعة لالميركيتين.
وبدأ الرجالن اللذان احاط بهما حشد 
من كبار المس�ؤولين لقاء خاصا س�اده 
“االحت�رام” و”الصراحة” وكان “وديا” 
و”بن�اء”، وكله�ا صف�ات ج�اءت م�ن 

مصادر رسمية من الطرفين.
وقال الرئي�س االميركي للصحافيين 
بع�د اللق�اء وقبيل عودته الى واش�نطن 

“كان حوارا صريح�ا ومثمرا”، ومع انه 
اعترف بان الخالفات مستمرة خصوصا 
ف�ي مج�ال حقوق االنس�ان، اك�د باراك 

اوباما ان الحوار “كان مباشرا جدا”.
وق�ال اوبام�ا “نجحنا ف�ي التحاور 
بصراح�ة ع�ن خالفاتنا ومص�ادر قلقنا 
بطريق�ة اصبحن�ا نمتلك معه�ا امكانية 
دف�ع العالق�ة بي�ن بلدين�ا قدم�ا وف�ي 
راوول  ام�ا  وافض�ل”.  مختل�ف  اتج�اه 
كاس�ترو الذي يدرك التوقع�ات الكبيرة 
المرتقب�ة من هذا اللقاء غير المس�بوق، 
فقد اوص�ى بالصبر، وق�ال ان “التاريخ 
بي�ن بلدينا كان معقدا لكننا مس�تعدون 
للس�ير قدما” ومناقشة “كل شىء” بما 
في ذلك “حقوق االنس�ان”. وتفصل بين 

الرئيسين ثالثة عقود، وراوول كاسترو 
البالغ م�ن العمر 83 عاما ال ينس�ى هذا 
التفصي�ل، فاوبام�ا ولد في فت�رة كانت 
الخصومة بين كوب�ا والواليات المتحدة 
ف�ي اوجه�ا مع وص�ول فيدل كاس�ترو 
الى الس�لطة في 1959. ومنذ قيام نظام 
كاس�ترو تعاقب على الوالي�ات المتحدة 
11 رئي�س دولة. وقبل اللق�اء التاريخي 
الت�ي تغطيه�ا  صاف�ح كاس�ترو بي�ده 
تجاعي�د، اوباما بقوة، وس�مح الرجالن 
لنفس�يهما بالمزاح خ�الل القمة، مع ان 
راوول كاسترو ال يتمتع بقوة الشخصية 
التي عرف بها الزعيم الشيوعي التاريخي 
في�دل كاس�ترو، ومع�روف بان�ه قلي�ل 
الكالم ويتلو خطب�ه ويرفض االرتجال. 

وقال راوول كاس�ترو ف�ي بداية خطابه 
في الجلس�ة العامة للقم�ة “حان الوقت 
التحدث هنا باسم كوبا، ابلغونا انه علي 
ان اتلو خطابا يس�تغرق ثمان�ي دقائق، 
وبم�ا ان س�تة اجتماع�ات قم�ة عقدت 
بدوني، فساضرب هذه المدة بستة وهذا 
يمنحن�ي 48 دقيق�ة”. وللم�رة االول�ى 
الش�يوعية  الجزي�رة  حكوم�ة  ش�غلت 
مقع�دا في واح�دة من ه�ذه القمم التي 
بدأت في ميامي في 1948. وكان اوباما 
وكاس�ترو تصافحا بشكل خاطف خالل 
تش�ييع رئيس جن�وب افريقيا الس�ابق 
نلس�ون مانديال ف�ي 2013 لك�ن اللقاء 
ف�ي بنما ه�و االول بين رئيس�ين كوبي 

واميركي منذ اكثر من 50 عاما.
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وزارة النفط
الرشكة العامة للمعدات 

اهلندسية الثقيلة

مناقصة رقم )4/م/م.هـ.ث/ 2015(
جتهيز ونصب وتشغيل جهاز ختمري موضعي

خطة استثامرية/ اعالن اول
HEAT TREEATMENT EQUIPMENT

تدعو الرشكة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة – احدى تشكيالت وزارة النفط املجهزين من ذوي الخربة واالختصاص 
ح�را لالش�راك يف املناقص�ة املرقمة )4/م/م.ه��.ث/ 2015( والخاص�ة )بتجهيز ونصب وتش�غيل جهاز تخمري 
موضعي عدد/ 1( فعىل الراغبني باالشراك مراجعة مقر الرشكة يف بغداد/ الدورة/ قرب مصفى الدورة للحصول عىل 

وثائق املناقصة لقاء مبلغ قدره )150000( مائة وخمسون الف دينار عراقي.
الرشوط العامة:

1- يق�دم العط�اء بثالث ظروف مختومة ويثبت عليها اس�م الرشكة ورقم املناقصة واس�م امل�ادة، االول فني والثاني 
تجاري والثالث يحتوي عىل املستمسكات وتشمل.

• شهادة تاسيس الرشكة او املكتب.
• تأمين�ات اولي�ة بنس�بة )1 %( م�ن قيمة العطاء املق�دم بصك مصدق ممغن�ط او خطاب ضمان مص�دق او كفالة 
مرفي�ة ضامن�ة معتمدة من مرف عراق�ي معتمد من البن�ك املركزي العراقي او س�ندات الق�رض الصادرة عن 

الحكومة العراقية.
• يتم التأكد من صحة اصدار البيناتات الجوهرية من قبل رشكتنا.

• كتاب من الهيئة العامة للرضائب لالشراك يف املناقصة نافذ لغاية 31 / 12 / 2015 .
• وصل رشاء املناقصة.

• هوية غرفة تجارة نافذة.
2- تدعو الرشكة كافة املش�اركني لحضور املؤتمر الذي ينعقد يف مقرها لالجابة عىل االستفس�ارات يف الس�اعة )11( 

صباحا من يوم الخميس املوافق 30/ 4/ 2015 .
3- يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور االعالن.

4- يهمل أي عطاء غري مستويف للرشوط اعاله او تحفظ يرد يف العطاء وال يعتمد به قانونا.
5- اخر موعد لرشاء وثائق املناقصة نهاية الداوم الرسمي من يوم االثنني املوافق 4/ 5/ 2015 .

6- اخر موعد لقبول العطاءات هو الساعة 12 ظهرا من يوم االحد املوافق 10/ 5/ 2015 واذا صادف يوم الغلق عطلة 
رسمية يكون الغلق يف اليوم التايل.

يمكن االطالع عىل الرشوط العامة للمناقصة عىل املوقع االلكروني لوزارة النفط واملوقع االلكروني للرشكة املدرجني 
ادناه.

www.heesco.oil.gov.iq     E:mail:info@heesco.oil.gov.iq  -:املوقع االلكروني للرشكة
www.oil.gov.iq  -:املوقع االلكروني للوزارة

املدير العام
رئيس جملس ادارة

رقم االخطار
2015/224

اعالن
من / محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الخامسة بالبرة

اىل / املتهم الهارب  )الرشطي عيل محس�ن جبير(  املنس�وب اىل    مديرية رشطة محافظة البرة     ملا كنت متهما وفق املادة  5 
/ ق.ع.د رقم 14  لسنة 2008   لغيابك عن مقر عملك من تاريخ  2013/11/8 ولحد االن  

  وبم�ا ان مح�ل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعالن عىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل للمنطقة الخامس�ة 
بالبرة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك 
س�وف تج�ري محاكمتك غيابيا وتحجز اموالك املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظف�ني العموميني القاء القبض عليك اينما 
وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومية وإلزام االهليني الذين يعلمون بمحل اختفائك باخبار الجهات املختصة استنادا للمادة 

69 /اوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اس�تئناف صالح الدين 

االتحادية
محكمة بداءة بلد

العدد: 54/ ب / 2015 
اعالن

اىل املدعى عليه/ حس�ني طه ياس�ني/ 
مجهول محل االقامة

اقامت املدعية )س�مراء ص�دار صياد( 
الدعوى اعاله ض�دك والتي يطلب فيها 
تملي�ك العق�ار املرق�م 77/ 574 م�ن 
املقاطعة 45 بني س�عد وق�د تم تجديد 
موع�د املرافعة بتاري�خ 20/ 4/ 2015 
وعليه قررت ه�ذه املحكمة وملجهولية 
بصحيفت�ني  تبليغ�ك  اقامت�ك  مح�ل 
محليت�ني وعليك الحضور باملوعد اعاله 
ويف حال�ة ع�دم حضورك او م�ن ينوب 
عنك قانون سوف تجري املرافعة بحقك 

وفق االصول.
القايض

اعالن
ق�دم املواط�ن )عزيز صالح مه�دي ( طلبا 
ي�روم في�ه اضافة )لق�ب( من )ف�راغ( اىل 
)الكنان�ي ( فم�ن لدي�ه اع�راض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام 
وبعكسه س�وف ينظر بالدعوى وفقاحكام 
املادة )21( من قان�ون االحوال املدنية رقم 

)65( لسنة 1972 املعدل.
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام وكالة

اعالن
قدم�ت املواطن�ة )ضمي�اء كامل جاس�م ( طلبا ت�روم فيه 
تبديل )اس�م ابنها( من )عثم�ان( اىل )مصطفى ( فمن لديه 
اعراض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام 
وبعكس�ه س�وف ينظر بالدعوى وفقاحكام املادة )21( من 

قانون االحوال املدنية رقم )65( لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة استئناف البرة 

االتحادية
محكمة بداءة البرة

العدد: 571 / ب / 2015 
التاريخ: 7/ 4/ 2015 

اعالن
اىل املدعى عليه/ محمد اس�ماعيل 

محمد
اقام املدعي )رس�مي ع�يل الفهد( 
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة 571/ 
ب/ 2015 ض�دك وال�ذي يطل�ب 
فيه�ا الحكم ل�ه بتعوي�ض مادي 
عما لحق�ه من رضر ق�دره مائة 
وخمس�ون مليون دين�ار، ولتعذر 
تبليغ�ك ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك 
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني 
محليتني يوميت�ني بالحضور امام 
ه�ذه املحكمة صباح يوم املرافعة 
املواف�ق 20/ 4/ 2015 وعند عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
قانون�ا س�تجري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وفق االصول.
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة استئناف البرة 

االتحادية
محكمة بداءة البرة

العدد: 572 / ب / 2015 
التاريخ: 9/ 4/ 2015 

اعالن
اىل املدعى عليه/ محمد اس�ماعيل 

محمد
اق�ام املدع�ي )حق�ي اس�ماعيل 
محم�د( الدعوى البدائي�ة املرقمة 
وال�ذي  ض�دك   2015 ب/   /572
يطلب فيها الحك�م له بالتعويض 
املادي واملعنوي مبلغ مقداره مائة 
وخمس�ون مليون دين�ار، ولتعذر 
تبليغ�ك ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك 
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني 
محليتني يوميت�ني بالحضور امام 
ه�ذه املحكمة صباح يوم املرافعة 
املواف�ق 20/ 4/ 2015 وعند عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
قانون�ا س�تجري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وفق االصول.
القايض

رقم اإلخطار   234 / 2014
إعالن

م�ن / محكم�ة ق�وى األم�ن الداخيل 
الخامسة بالبرة

إىل / املتهم اله�ارب )الرشطي محمد 
مديري�ة  إىل  املنس�وب  عب�ود(  نج�م 
رشط�ة محافظ�ة الب�رة مل�ا كنت 
متهما وفق امل�ادة/ 5 من ق.ع.د رقم 
14 لسنة 2008 لغيابك عن مقر عملك 

من تاريخ 28/ 5/ 2013 .
وبما إن محل اختفائك مجهول اقتىض 
تبليغك بهذا اإلعالن عىل إن تحرض أمام 
محكم�ة قوى األمن الداخيل للمنطقة 
الخامس�ة بالبرة خالل مدة ثالثون 
يوما م�ن تاري�خ تعليق ه�ذا اإلعالن 
يف مح�ل إقامت�ك وتجيب ع�ن التهمة 
املوجه�ة ض�دك وعند ع�دم حضورك 
سوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز 
أموالك املنقولة والغري املنقولة ويطلب 
من املوظفني العموميني إلقاء القبض 
عليك أينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب 
سلطة حكومية وإلزام األهليني الذين 
بإخب�ار  اختفائ�ك  بمح�ل  يعلم�ون 
الجهات املختصة اس�تنادا  للمادة 69 
/ أوال وثاني�ا وثالثا ورابعا من قانون 
أص�ول املحاكم�ات الجزائي�ة لق�وى 

األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم اإلخطار   53 / 2014
إعالن

م�ن / محكم�ة ق�وى األم�ن الداخيل 
الخامسة بالبرة

إىل / املتهم الهارب )ش.م نسيم والي 
رحي�م( املنس�وب إىل مديري�ة رشطة 
محافظة البرة ملا كنت متهما وفق 
امل�ادة/ 5 م�ن ق.ع.د رقم 14 لس�نة 
2008 لغياب�ك ع�ن مق�ر عمل�ك من 

تاريخ 24/ 10/ 2009 .
وبما إن محل اختفائك مجهول اقتىض 
تبليغك بهذا اإلعالن عىل إن تحرض أمام 
محكم�ة قوى األمن الداخيل للمنطقة 
الخامس�ة بالبرة خالل مدة ثالثون 
يوما م�ن تاري�خ تعليق ه�ذا اإلعالن 
يف مح�ل إقامت�ك وتجيب ع�ن التهمة 
املوجه�ة ض�دك وعند ع�دم حضورك 
سوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز 
أموالك املنقولة والغري املنقولة ويطلب 
من املوظفني العموميني إلقاء القبض 
عليك أينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب 
سلطة حكومية وإلزام األهليني الذين 
بإخب�ار  اختفائ�ك  بمح�ل  يعلم�ون 
الجهات املختصة اس�تنادا  للمادة 69 
/ أوال وثاني�ا وثالثا ورابعا من قانون 
أص�ول املحاكم�ات الجزائي�ة لق�وى 

األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
محكم�ة  االتحادي�ة  الب�رة 

االحوال الشخصية باملعقل 
العدد: 14/ش/2015

التاريخ: 2015/4/12
اعالن 

اىل املدعى علي�ه / صباح جبار 
خلف  مجهول محل االقامة 

اقام�ت املدعي�ة / رب�اب ثامر 
املرقم�ة 14/ الدع�وى  جوي�د 

ش/2015 لدى ه�ذه املحكمة 
تطالبك فيه�ا ) التفريق للهجر 
( وقد ص�در فيها ق�رار يقيض 
بينكم�ا  بالتفري�ق  الحك�م 
وملجهولية محل اقامتك حسب 
ملرك�ز  بالتبلي�غ  القائ�م  رشح 
والنتقال�ك  االصمع�ي  رشط�ة 
لجه�ة مجهول�ة ق�رر تبليغ�ك 
محلييتن  بصحيفيت�ني  اعالن�ا 
يوميتني ويف حالة عدم تقديمك 
امل�دة  خ�الل  بالق�رار  طعن�ا 
القانوني�ة ف�ان القرار س�وف 

يكتسب الدرجة القطعية 
القايض

تنويه
ن�رش يف جري�دة املس�تقبل العراقي بالع�دد 945 يف 12 
/ 4 / 2015 اع�الن الع�دد 194 / ب / 2015 يف اع�الن 
املدع�ى علي�ه / حيدر حميد حس�ن حيث ذكر رئاس�ة 
محكمة اس�تئناف البرة االتحادي�ة / محكمة بداءة 
الصويرة خطأ والصحيح هو رئاسة محكمة استئناف 
واس�ط االتحادية / محكمة بداءة الصويرة لذا اقتىض 

التنوي��ه.

اعالن
ق�دم املواط�ن )عمر ن�واف ج�واد ( طلب�ا يروم في�ه تبديل 
)اس�مه( من )عمر( اىل )رائد ( فمن لدي�ه اعراض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف 
ينظ�ر بالدعوى وفقاح�كام املادة )21( م�ن قانون االحوال 

املدنية رقم )65( لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام وكالة

اعالن
ق�دم املواطن )حبيب صالح مه�دي ( طلبا 
ي�روم في�ه اضافة )لق�ب( من )ف�راغ( اىل 
)الكنان�ي ( فم�ن لدي�ه اع�راض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام 
وبعكسه س�وف ينظر بالدعوى وفقاحكام 
املادة )21( من قان�ون االحوال املدنية رقم 

)65( لسنة 1972 املعدل.
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام وكالة

اعالن
ق�دم املواطن )محمد صال�ح مهدي ( طلبا 
ي�روم في�ه اضافة )لق�ب( من )ف�راغ( اىل 
)الكنان�ي ( فم�ن لدي�ه اع�راض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام 
وبعكسه س�وف ينظر بالدعوى وفقاحكام 
املادة )21( من قان�ون االحوال املدنية رقم 

)65( لسنة 1972 املعدل.
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام وكالة

اعالن
ق�دم املواطن )عمر جاس�م يحي�ى ( طلبا يروم 
في�ه تبدي�ل )اس�مه( م�ن )عم�ر( اىل )عمار ( 
فمن لديه اع�راض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف ينظر 
بالدع�وى وفقاح�كام امل�ادة )21( م�ن قانون 

االحوال املدنية رقم )65( لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االستحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة
العدد: 1454 

اعالن
املفقود/ عالء حرب عكار

قدم�ت املواطن�ة صابرين خضري ع�كار طلبا 
لهذه املحكمة تطلب فيه اصدار حجة الحجر 
والقيمومة عن املفقود زوجها عالء حرب عكار 
والذي فق�د بتاريخ 12/ 6/ 2014 ولم يعرف 
مصريه منذ ذلك التاريخ حياته من مماته ولم 
ترد أي معلومات عنه لحد االن وتطلب املواطنة 
اعاله تنصيبه�ا قيمة عىل املفقود اعاله فمن 
لدي�ه أي معلوم�ات ع�ن املفقود اع�اله فمن 
لدي�ه أي معلومات عن املفقود اعاله مراجعة 
هذه املحكم�ة خالل مدة خمس�ة عرش يوما 
اعتب�ارا من تاري�خ النرش يف ه�ذه الصحيفة 
لغ�رض االدالء باملعلومات امام هذه املحكمة 
وبعكسه سيتم السري  باجراءات اصدار حجة 
الحجر والقيمومة وتنصي�ب زوجة  صابرين 
خضري ع�كار قيمة عىل زوجه�ا املفقود عالء 

حرب عكار.
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ 

االتحادية
ذات  يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

السالسل
العدد: 545 / بحث / 2014 

التاريخ: 8/ 4/ 2014 
اعالن

اىل املدعى عليه/ عبد الله طارق جعفر
اقام�ت املدعي�ة ش�هباء اي�اد صال�ح 
البح�ث املرقم اعاله امام هذه املحكمة 
تطالب�ك فيها التفريق للضم وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م 
بالتبلي�غ وتأييد املجل�س املحيل لذا قرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني 
يوميت�ني للحضور امام ه�ذه املحكمة 
ي�وم البح�ث املص�ادف 22/ 4/ 2015 
الس�اعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم 
حضورك س�يجري البحث بحقك غيابيا 

وفق االصول.
القايض

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل

العدد: 1096 / ش / 2015 
التاريخ: 12/ 4/ 2015 
اعالن

اىل املدع�ى علي�ه )عب�د الكري�م حس�ن 
عجيل(

اقام�ت املدعية )منتهى س�لمان فاضل( 
 /1096( املرقم�ة  الرشعي�ة  الدع�وى 
ش/ 2015( ل�دى ه�ذه املحكمة تطالبك 
مح�ل  وملجهولي�ة  زواجهم�ا  بتصدي�ق 
اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ يف 
مركز رشطة الزبري وتأييد املجلس البلدي 
يف منطق�ة الزبري ق�ررت املحكمة تبليغك 
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني ويف حالة 
ع�دم حض�ورك فأنه س�وف يت�م اجراء 
املرافعة بحقكم غيابيا وفق القانون علما 
ان موعد املرافعة يصادف 26/ 4/ 2015 

الساعة العارشة صباحا.
القايض

تعلن مديرية بلديات كربالء املقدسة / لجنة البيع وااليجار عن تاجري 

العق�ارات املدرجه يف ادن�اه  والعائدة اىل مديرية بلدية الحس�ينية يف 

املزاي�دة العلنية فعىل الراغبني باالش�راك الحض�ور اىل ديوان البلدية 

اعاله يف الس�اعة العارشة صباح�ا بعد مرور )30( ثالث�ون يوم تبدا 

من اليوم التايل للنرش مس�تصحبني معهم  وصل التامينات القانونية 

البالغة 30% من القيمة التنقديرية  ونسخة من هوية االحوال املدنية 

ويتحم�ل من ترس�و عليه املزايدة اجور  الن�رش واالعالن  واملصاريف 

االخرى.

املهندس
مازن هاتف عبد املهدي اليارسي

مدير بلديات كربالء املقدسة

وزارة البلديات واالشغال العامة
مديرية البلديات العامة

مديرية بلديات كربالء املقدسة
اعــالنجلنة البيع واالجيار

العدد / ب/35
التاريخ /2015/4/9

مدة االيجارالمساحةرقم العقارالتفاصيلت
القيمة التقديرية 

رقما

1
عرصة لتشييد 

كشك عليها

15 جزء من 26/ 
863 / م 51 

جعيفنية 
ثالث سنوات6م2

)1500000( مليون 
وخمسمائة  الف 

دينار سنويا

حانوت عطيشي2
61 جزء من 26/ 

863 / م 51 
جعيفنية

ثالث سنوات15م2
 ) 950000(

تسعمائة وخمسون     
الف دينار سنويا

3
ساحة لبيع 

المواد  االنشائية

جزء من 
 51/800/26

جعيفنية
سنة واحدة1000م2

)3000000( ثالثة 
ماليني دينار سنويا

هناك جتاوزات

مراجعة ديوان هذه احملكمة

املقدرة للعقار ارضا ومشيدات
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وزير النقل يعلن تدشني حفارتني بحريتني جديدتني يف ميناء ام قرص
    بغداد/المستقبل العراقي

      
اكد وزير اإلعمار واإلس�كان األستاذ طارق الخيكاني, 
إن المالكات الهندسية والفنية في دائرة الطرق والجسور 
احدى تشكيالت الوزارة شارفت على انجاز مشروع جسر 

الكرامة الكونكريتي في محافظة واسط.
وق�ال الخيكان�ي, أن “األعم�ال المكلف�ة به�ا الدائرة 
تمثلت بصب س�طح الجس�ر بالكامل من ضمنها الفضاء 
الحديدي فضالً عن صب مماش�ي الجس�ر م�ا عدا الجهة 
اليمنى للفضاء الحديدي حيث تم تركيب الواجهة الجانبية 

للجسر”.
يذك�ر انه تم تثبي�ت )44( عمودا لإلن�ارة من مجموع 
)47( عم�ودا والعم�ل مس�تمر لتثبيت الس�ياج الحديدي 
للجس�ر وأعمال الشتايكر للتس�اريح الجانبية للمقتربات 

في حين تم أنجاز الكربستون للجسر بالكامل .
واضاف الوزير أن “جسر الكرامة من الجسور المهمة 
والستراتيجية في المحافظة والوزارة مستمرة في تنفيذ 
العدي�د من الطرق والجس�ور ف�ي المحافظ�ات من أجل 

النهوض بالواقع العمراني والخدمي للبالد.

     ذي قار/المستقبل العراقي

أعلن�ت مديري�ة بيئة محافظ�ة ذي قار، ام�س االحد، 
عن اغالقها 11 نش�اطا صناعي�ا مختلفا وتوجه اكثر من 
80 إنذارا ألنش�طة مختلفة بالمحافظة، عازية سبب ذلك 

لمخالفتها للمحددات البيئة المتبعة.
وق�ال مدي�ر البيئة محس�ن عزيز، إن “ف�رق المديرية 
قامت خ�الل الفترة الماضي�ة بغلق 11 أنش�طة صناعية 
مختلفة بس�بب مخالفتها للمح�ددات البيئي�ة المتبعة”، 
مبينا ان “تلك األنش�طة ش�ملت حقول دواج�ن ومجازر 
ومحط�ات تصريف مج�اري ومعام�ل طاب�وق ومعامل 

اسفلت”. 
وأضاف عزيز ان “المديري�ة وجهت اكثر من 80 أنذارا 
النش�طة صناعي�ة اخرى منها ان�ذارات الب�راج الهواتف 
النقالة لمخلفتها الضوابط البيئية”، مش�يرا الى ان “فرق 
دائرة البيئة وبالتنسيق مع وزارة البيئة مستمرة بمتابعة 

تلك االنشطة للحد من تاثيراتها على صحة المواطنين”.
يذك�ر ان مديري�ة بيئ�ة محافظة ذي ق�ار، وجهت في 
)29 أذار 2015(، إن�ذارات لع�دد من معام�ل الطابوق في 
المحافظ�ة لمخالفته�ا الش�روط البيئية، مه�ددة بقطع 

حصة الوقود عنها.

اإلعامر تشارف عىل انجاز مرشوع 
طريق اجلرس الكونكريتي يف واسط

اغالق 11 نشاطًا صناعيًا يف ذي قار 
ملخالفتها املحددات البيئية

     البصرة/المستقبل العراقي

تفق�د وزي�ر النقل باق�ر الزبيدي، 
ام�س االحد، ارصفة ومنش�آت ميناء 
ام قصر ف�ي محافظة البص�رة، فيما 
اعلن عن تدش�ين حفارتي�ن بحريتين 
جديدتين. وأعلن الزبيدي خالل جولته 
ف�ي المين�اء, ع�ن تدش�ين حفارتين 
باس�م  احداه�ا  جديدتي�ن  بحريتي�ن 
المعقل واالخرى بأسم الكوفة، مشيرا 
الى ان هاتين الحفارتين انضمتان الى 
اس�طول الحفر العراقي ليصبح عدده 
ان “الحفارتي�ن  14 حف�ارة. وتاب�ع 
وصل�ت قبل اي�ام قليل�ة ال�ى العراق 
قادمة م�ن الصي�ن، الفتا ال�ى انه تم 
تصنيعهما في الصين وفيهما معدات 
ومكائن البعض منها ياباني المنشأ”. 
واك�د ان هذه الحفارات تس�تخدم في 
تعمي�ق القن�وات المالحي�ة المؤدي�ة 
الى الموانئ لتس�هيل دخول البواخر. 
ووص�ل وزي�ر النق�ل باق�ر الزبيدي، 
امس االول الس�بت، إلى مطار البصرة 
الدول�ي، الفتتاح عدد من المش�اريع، 
حيث وضع حجر األس�اس لمش�روع 
خارجي�ة  س�احة  بانش�اء  يقض�ي 
النتظار واس�تراحة المس�افرين عند 
مدخل مط�ار البص�رة الدول�ي، فيما 
أكدت إدارة المطار أن الس�احة سوف 
تحتوي على طائرة مخصصة كمطعم 
سياحي على غرار الطائرة الموجودة 
في س�احة عب�اس بن فرن�اس قرب 

مطار بغداد الدولي.

االقتصادية الربملانية تتوقع انخفاض أسعار رصف الدوالر
   بغداد/المستقبل العراقي

اللجن�ة  رئي�س  نائ�ب  توق�ع 
ح�ارث  البرلماني�ة  االقتصادي�ة 
الحارث�ي، ام�س األح�د، انخفاض 
أسعار صرف الدوالر مقابل الدينار 
خالل اليومين المقبلين، فيما لفت 
الى أن بعض “المافيات” الموجودة 
في األس�واق تتحك�م وتتالعب في 

األسعار حسب مصالحها.
تصري�ح  ف�ي  الحارث�ي  وق�ال 

صحفي, إن “س�عر ص�رف الدينار 
العراقي سيتحسن أمام الدوالر في 
األس�واق المحلي�ة خ�الل اليومين 
المقبلين نتيجة قيام البنك المركزي 
بزيادة مبيعاته من الدوالر”، مشيرا 
ال�ى أن “األس�عار انخفضت، أمس 
االول السبت ، من 1135 الى 1128 

دينارا للدوالر الواحد” .
وأضاف الحارثي، أن “انخفاض 
س�عر صرف ال�دوالر يعتم�د أيضا 
على بعض المافيات الموجودة في 

األسواق والتي تتحكم وتتالعب في 
األسعار بما يخدم مصالحها”.

ف�ي  ال�دوالر  س�عر  وارتف�ع 
الدين�ار  أم�ام  المحلي�ة  األس�واق 
ي�وم  ليص�ل  تدريجي�ا  العراق�ي 
دين�ار   1335 الماض�ي  الخمي�س 
لل�دوالر الواحد مقارن�ة ب� 1228 
ال�ف دين�ار لل�دوالر الواح�د خالل 
األس�بوع الماض�ي و1200 دين�ار 
لل�دوالر الواحد خ�الل نهاية العام 

الماضي 2014.

      بغداد/المستقبل العراقي 

أك�دت وزارة البيئة، ام�س االحد، أنها 
ش�ددت اجراءاته�ا الرقابي�ة عل�ى ابراج 
الهات�ف النق�ال لمعرف�ة مقدار االش�عة 
الكهرومغناطيس�ية الناتج�ة عنها، فيما 
شددت ان ضوابطها تتضمن عدم استخدام 
قطع�ة االرض الت�ي يت�م نص�ب اب�راج 
االتص�االت فيه�ا ألغرض الس�كن. وقال 
مدير عام دائرة التوعي�ة واالعالم البيئي 
امي�ر علي الحس�ون ف�ي بي�ان صحفي, 
إن “وزارة البيئ�ة ش�ددت م�ن اجراءاتها 
الرقابية على ابراج الهاتف النقال لمعرفة 
الكهرومغناطيس�ية  االش�عة  مق�دار 
الناتجة عنه�ا”، مبينا ان “التعليمات رقم 
)1( لس�نة 2010 وضع�ت معي�ارا دقيقا 
لمقدار االشعة المسموح بها والتي تنتج 
عن تش�غيل ابراج االتص�االت”. واضاف 
الحسون أن “الفرق الفنية التابعة لوزارة 
البيئة ماضية باجراء القياس�ات الدورية 
للتأك�د م�ن ع�دم مخالف�ة التعليم�ات”، 
مش�يراً ال�ى أن “الضواب�ط والتعليم�ات 
الص�ادرة م�ن وزارة البيئة ش�ددت كذلك 
عل�ى عدم اس�تخدام قطع�ة االرض التي 
يتم نصب ابراج االتصاالت فيها الغراض 
الس�كن”. وتابع أن “التعليمات اشترطت 
للمول�دات  الص�وت  كوات�م  اس�تخدام 
الكهربائي�ة المش�غلة الب�راج االتصاالت 
وعزل مياه الصرف الصحي عن انسكابات 
الوق�ود والزي�ت المس�تخدم ف�ي صيانة 
المول�د الكهربائي واحاط�ة موقع البرج 
بس�ياج حديدي بارتفاع مترين مع وضع 
العالمات التحذيرية”، الفتا الى أن “الفرق 
الفني�ة التابع�ة لل�وزارة تج�ري بش�كل 
دوري جوالت تفتيشية على مواقع ابراج 
االتصاالت ومتابعة مدى التزام ش�ركات 
والقواني�ن  بالضواب�ط  النق�ال  الهات�ف 
البيئي�ة”. واك�د الحس�ون أن “عملي�ات 
المراقبة والتفتيش تشمل سنوات تشغيل 
االبراج وم�دى االندثار ال�ذي يحصل في 
منظوماتها للتاكد من ع�دم وجود زيادة 
ف�ي ق�درة االش�عة الكهرومغناطيس�ية 
م�ع تق�ادم س�نوات التش�غيل وعمليات 
الصيانة التي تجريها ش�ركات االتصاالت 
على ابراجها”. يش�ار الى أن وزارة البيئة 
طالبت، في )8 نيس�ان 2015(، ش�ركات 
الهاتف النقال العاملة في العراق بتس�ديد 
100 مليار دينار غرامات مالية لمخالفتها 

الضوابط والمحددات البيئية.

    بغداد/المستقبل العراقي

ف�ي  االقتصادي�ة  اللجن�ة  أك�دت 
مجلس محافظ�ة البصرة تحديد ثالث 
مراحل إلنجاز مشروع الربط السككي 
بين العراق وإيران تب�دأ بإزالة األلغام 
والمقذوفات غير المنفقلة بالتنس�يق 

بين الجانبين.
وقال رئيس اللجنة عقيل الخالدي، 
مراح�ل  م�ن  األول�ى  “المرحل�ة  إن 
تنفي�ذ الرب�ط الس�ككي بي�ن العراق 
وإيران س�تضع يوم غد حجر األساس 
له�ا، بالتنس�يق بي�ن الع�راق وايران، 
الت�ي تتضم�ن عملي�ة إزال�ة األلغ�ام 
المنفلقة”، مش�يراً  والمقذوقات غير 
إل�ى أن “وزارتي الدف�اع والداخلية لم 
تنفذا مشروع إزالة األلغام منذ إحالته 

عليهما عام 2006”.
“المرحل�ة  أن  الخال�دي  وأض�اف 
الثاني�ة من مش�روع الربط الس�ككي 
تتضمن إنش�اء الس�دات الترابية على 
الس�ككي م�ن منف�ذ  الخ�ط  امت�داد 
محافظ�ة  إل�ى  وص�والً  الش�المجة 
البص�رة، حي�ث الرب�ط الس�ككي مع 
أن  مبين�اً  بغ�داد”،  البص�رة-  س�كة 
“المرحلة الثالثة من الربط الس�ككي 
تتضمن مد س�كة القطار م�ن المنفذ 

إلى محطة قطارات البصرة”.
ولف�ت الخال�دي إل�ى أن “الجانب 
اإليران�ي تكفل بمد جس�ر من حدوده 
إلى منفذ الش�المجة، بينما س�تتولى 
وزارة النق�ل عل�ى نفقته�ا الخاص�ة 
استكمال مد سكة الحديد”، مشيراً إلى 
أن “استكمال الربط السككي وتشغيل 
الخط سيعزز التعاون االقتصادي بين 

البلدين”.
ويسعى العراق إلى إنشاء مشاريع 
ال�دول  م�ن  بع�دد  الس�ككي  للرب�ط 
العربية ضم�ن خطوات إيج�اد منافذ 
اقتصادي�ة جديدة بما تعزز من الواقع 

االقتصادي.
ووق�ع الع�راق واألردن عام 2012 
مذك�رة تفاه�م تضمنت إنش�اء خط 
الس�كك الحديدي�ة بين العقب�ة )325 
كل�م جن�وب عم�ان( وبغ�داد وفق�اً 
للتصاميم والدراس�ات المعدة مسبقاً 
بكال البلدين، فضالً عن تنسيق مواعيد 
البدء في المشروع واالنتهاء من تنفيذ 

الربط بين البلدين بالسرعة الممكنة.

البيئة تشدد اجراءاهتا 
عـلــى ابــراج

الـنـقـال

ثالث مراحل إلنجاز 
مرشوع الربط السككي 

»اإليراين - العراقي«
      بغداد/المستقبل العراقي

المنص�ور  ش�ركة  ش�اركت 
العام�ة التابعة ل�وزارة الصناعة 
االم�ن  مع�رض  ف�ي  والمع�ادن 
والدفاع الدولي الرابع الذي انعقد 
في الس�ابع م�ن الش�هر الحالي 
حت�ى العاش�ر من�ه عل�ى ارض 
مع�رض بغ�داد الدول�ي لغ�رض 

ع�رض منتوجاته�م ف�ي مج�ال 
الشمس�ية  الطاق�ة  منظوم�ات 
والصناعي�ة  الطبي�ة  والغ�ازات 

والمياه الصحية والمقطرة.
الش�ركة  ع�ام  مدي�ر  وق�ال 
المهندس فلي�ح مزعل مزهر في 
تصري�ح صحف�ي, ان “ ش�ركته 
التظاه�رة  ه�ذه  ف�ي  ش�اركت 
مش�اركات  ضم�ن  االقتصادي�ة 

الش�ركات الش�قيقة المنضوي�ة 
تح�ت مظلة ال�وزارة ال�ى جانب 
وتوج�ت  االجنبي�ة,  الش�ركات 
انش�طة  المش�اركة بعرض  هذه 
االنتاجي�ة ف�ي مج�ال  الش�ركة 
الطاق�ة  ال�واح  ف�ي  تخصصه�ا 
بنوعيه�ا  والغ�ازات  الشمس�ية 
الطبي والصناعي فضال عن انتاج 
القنان�ي البالس�تيكية وتعبئته�ا 

بالمي�اه الصحية والمقطره, التي 
شكلت محط اعجاب وانظار لعدد 
كبي�ر م�ن الزائرين ف�ي وزارتي 
الدفاع والداخلية ومكاتب السادة 
المس�ؤولين في الدولة فضال عن 

القطاع الخاص”.
ولف�ت مزه�ر ال�ى أن�ه “ ت�م 
االتفاق مع ه�ذه الجهات على ان 
تكون بادرة لفتح افاق التعاون في 

الخب�رات والزيارات  تبادل  مجال 
وبلورته�ا لتقوية اواص�ر العمل 
الت�ي  الجانبي�ن  بي�ن  المش�ترك 
م�ن المؤم�ل ان يتمخ�ض عنه�ا 
ابرام عق�ود تجهي�ز وكان عامل 
ضيق الوق�ت للوفود المش�اركة 
ال�ذي يح�ول دون تحقيق ارضية 
مناس�بة للتفاهم لالس�تفادة من 

منتوجات الشركة المختلفة”.

    بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الكهرب�اء، ع�ن عزمه�ا اطالق مش�روع 
“المقي�اس الذكي” للس�يطرة عل�ى االحمال عل�ى الطاقة 
الكهربائي�ة، فيم�ا أك�دت أن نس�ب التجهي�ز ف�ي بع�ض 

المحافظات وصلت الى 24 ساعة.
وقال مدير عام توزيع كهرباء الوسط إبراهيم اسماعيل 
العبي�دي، إن “وزارة الكهرب�اء نف�ذت الكثير م�ن الخطط 
للس�يطرة والتغلب على مش�اكل انتاج الطاق�ة الكهربائية 
لجمي�ع  الكهربائي�ة  الطاق�ة  تأمي�ن  ال�وزارة  ألن ه�دف 
المس�تهلكين”، مش�يراً إلى أن “نس�ب التجهي�ز في بعض 
المحافظ�ات وصل الى 24 س�اعة وهناك تحس�ن مس�تمر 
في بقي�ة المحافظ�ات”. وأضاف العبي�دي، أن “من ضمن 
مش�اريع الوزارة حالياً هو مش�روع المقياس الذكي الذي 
ه�و عبارة ع�ن منظوم�ة متكامل�ة تهدف للس�يطرة على 
االحم�ال ومتابع�ة تصرف الحمل ل�كل مس�تهلك”، مؤكداً 
ضرورة “ضبط عملية االس�تهالك بما يتناسب مع الحاجة 
الفعلية للمس�تهلك”. وكان وزير الكهرباء قاسم الفهداوي 
اعل�ن في )7 نيس�ان 2015(، أن مجلس ال�وزراء اقر العمل 
بتس�عيرة كهرباء جديدة ال تمس المواطن الفقير وتش�مل 

اصحاب االستهالك العالي.

    واسط/المستقبل العراقي

أعلن وزير العمل والشؤون االجتماعية 
محمد ش�ياع الس�وداني، امس األحد، عن 
تمكن الوزارة من اس�ترداد مبلغ 58 مليار 
دينار خالل السنوات الماضية كانت تمنح 
للمش�مولين بقانون الحماية االجتماعية 
م�ن “دون ح�ق، مؤكداً أن ال�وزارة بصدد 
العم�ل ب�”القانون الجديد” للش�بكة الذي 
يح�د م�ن كل الخروق�ات وينص�ف عمال 

البلديات من األجراء اليوميين.
وقال الس�وداني خالل مؤتمر صحفي 
مش�ترك مع الحكومة المحلية في واسط 

عق�د بمبنى ديوان المحافظة ، إن “ الفرق 
الت�ي ش�كلتها ال�وزارة مؤخ�راً لتدقي�ق 
ملفات المشمولين بقانون شبكة الحماية 
االجتماعية تمكنت من اس�ترداد مبلغ 58 
مليار دين�ار كانت قد منحت للمش�مولين 
بقانون الشبكة من دون حق وكشفت عن 
8500 موظ�ف يتقاضون رواتب الش�بكة 

إضافة الى رواتب دوائرهم”.
“ال�وزارة وم�ن منطل�ق  أن  وأض�اف 
إحق�اق الح�ق وإنص�اف الش�رائح الت�ي 
تصن�ف دون مس�توى خ�ط الفق�ر أقرت 
مؤخ�راً قانون�اً جدي�داً لش�بكة الحماي�ة 
االجتماعي�ة من خالل التنس�يق مع وزارة 

التخطيط والتع�اون االنمائي يعتمد جملة 
م�ن المعايير المهم�ة ويحد بش�كل كبير 
م�ن الخروق�ات الت�ي كان�ت تحص�ل في 

السابق”.
وأوض�ح أن “القانون المذك�ور يعتمد 
الزي�ارات الميدانية للمش�مولين بالقانون 
من خالل الباحثي�ن االجتماعيين ومعاينة 
واقعه�م المعيش�ي م�ن جمي�ع الجوانب 
تمهيداً لمنحهم الرواتب التي يستحقونها”، 
مبيناً أن “الوزارة بصدد ش�مول الطبقات 
الفقي�رة م�ن موظف�ي األج�ور اليومي�ة 
وأصح�اب الروات�ب القليل�ة م�ن العق�ود 
بروات�ب ش�بكة الحماي�ة االجتماعية بعد 

توفر السيولة المالية”.
وذكر وزير العمل والشؤون االجتماعية 
أن “ال�وزارة بدأت التنس�يق م�ع حكومة 
واس�ط المحلية لفت�ح مكتب خاص بمنح 
القروض الميسرة للعاطلين بعد استكمال 
الهيكل التنظيمي ليت�م منح تلك القروض 

من دون الرجوع الى الوزارة “.
وكان وزير العمل والشؤون االجتماعية 
محمد ش�ياع الس�وداني ق�د زار محافظة 
واس�ط والتق�ى الحكوم�ة المحلي�ة فيها 
كما زار الدوائر والمؤسس�ات التابعة الى 
وزارت�ه للوقوف عل�ى طبيعة عملها وحل 

المشاكل التي تواجهها.

رشكة املنصور تشارك يف معرض االمن والدفاع الدويل الرابع

الكهرباء تعتزم اطالق »املقياس الذكي« وجتهز بعض املحافظات بـ »24« ساعة

العمل تسرتد 58 مليار دينار بعد  تدقيق سجالت احلامية االجتامعية
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»م�ا بعد« س�قوط طائرة »جريم�ان وينغ�ز« األملانية 
قبل ثالثة أس�ابيع فوق جبال األلب الفرنس�ية يش�به 
يف وقائعه املتكش�فة يوماً بعد يوم م�ا يحيط بمفهوم 
»ما بعد الحداثة« من نظريات وجدل، وينتمي ببساطة 

لعامله!
هي أملانيا املزدهرة، املتقدمة، املتماس�كة، بينما سائر 
أوروبا مصطخب�ة بالتناقض�ات واإلحباطات والبؤس 
واألسئلة حول الوجهة. أملانيا التي ُتقرِّع اليونان بسبب 
خّفته�ا، وتعاقبها حني يل�زم، وتتحمل بصرب خفة من 
نوع آخر تمثِّلها فرنسا، وُتواِزن االنعزالية الربيطانية... 
وال تت�ورط يف مواقف ومش�اريع هوائي�ة للهيمنة عىل 
العالم أو التحكم به، س�واء سياسياً أو عسكرياً، بينما 
تبن�ي بدأب اقتصاد قابل للحي�اة. لكان ماركس افتخر 
يف رسه باملصري الذي آلت إليه بالد »العبودية والقنانة« 
تل�ك، وإْن لم ُتحقق توقعاته لجهة االنتقال إىل »املرحلة 
العليا من تطور البرشية«، أي االش�راكية والشيوعية، 
وهو توقع/منهج يش�به ذاك الذي نادى به بعد قرن أو 
يزي�د فوكوياما، وإن مقلوباً عىل رأس�ه، حني اعترب أن 

الرأسمالية املنترصة نهاية التاريخ.
�ل العال�م رشكات الط�ريان األملاني�ة ويث�ق به�ا.  ُيبجِّ
ولذل�ك، افُرض بداي�ة أن حادث تحط�م الطائرة الذي 
ب�دا من�ذ اللحظ�ة األوىل غامض�اً، ق�د يع�ود إىل عم�ل 
إرهابي. فأمس�كنا قلوبن�ا بأيدينا ألن »11 س�بتمرب« 
املش�ؤوم ما زال قريباً جداً، وما زال�ت آثاره وتداعياته 
� أو اس�تثمارها � ت�رب مجتمعاتن�ا يف الرأس. ومع 
اللحظ�ات األوىل لتبني مالمح الفعل االنتحاري ملس�اعد 
القبط�ان، ج�رى تداول اس�م الرجل يف ش�كل محرَّف، 
يوح�ي بأنه إس�باني، ال س�يما أن الطائ�رة تعمل عىل 
خ�ط برش�لونة دس�لدورف. وه�ذا معقول أكث�ر )أن 
يكون الرجل إس�بانياً، ينتمي إىل املتوس�ط والجنوب � 
حت�ى لو كان جن�وب أوروبا � وليس م�ن العرق اآلري 
املتف�وق(. لكن الفرضية صمدت دقائق. وهي ُنس�يت 
بالرسعة نفس�ها التي ظهرت فيها، وبالرسعة نفسها 
التي ُتكنس فيها األخب�ار واألحداث وُتطوى واحدة إثر 
األخرى ملصلحة األكثر جدة، العابر بدوره، وفق منطق 
اللحظ�ة الراهنة، بال مراجعة وال نظ�رة إىل الوراء وبال 

ترابط وال تقييم... حسناً، هو أملاني إذاً!
التكنولوجي�ا الرقمي�ة الحديث�ة التي بات�ت يف متناول 
الجميع باملعنى الحريف س�محت بأمرين مذهلني. أرْتنا 
أوالً ش�بكة الطريان فوق تلك الجه�ة من أوروبا يف ذلك 
اليوم، وهي أش�به بخريطة ط�ريان لغيمة عظيمة من 
النح�ل. هن�اك يف العالم ما معدله ثالثة ماليني إنس�ان 
يف الجو يف ش�كل دائم، وتقوم مراكز األبحاث املختصة 
بالتكنولوجي�ات املتقدمة، وبعضها تس�اهم يف تمويله 
رشكات الطريان الكربى، بدراس�ة كيفي�ة تنظ����يم 

حركة أرساب النحل املرشحة للتزايد.
 هن�اك اكتظ�اظ يف الفضاء يش�به االكتظ�اظ املروري 
يف امل�دن الكربى. ومن يعرف ذل�ك ُيدرك صواب ما قاله 
مدير الرشكة األملانية حني اعت���رب أن حظاً مذهالً قد 
أحاط بعملية إس�����قاط الطائرة تلك، بحيث أنها لم 
تصطدم بس�واها أثناء تغيري مس�ارها ب�ال إن����ذار، 
وتتس���بب بكارثة مهولة تجعل رق�م ال�150 ضحية 

يتضاعف.
ثم س�محت تلك التكنولوجيا املحمولة يف جيوب الناس 
بالتع�رف إىل مس�اعد القبطان يف الثانية نفس�ها التي 

تلّفظ باسمه مدير »جريمان وينغز«. 
صورته )مع أخطاء وقع فيها البعض، بما فيه شبكات 
تلفزة عاملي�ة، ولكن لبضع دقائ�ق(، وتفاصيل حياته 

وهواياته وغرامياته... ثم مشاكله. 
وه�ذه األخرية عظيم�ة، وما زالت تتكش�ف عن املزيد 
يومي�اً. قيل بداية أن الرج�ل عانى من اكتئاب وإحباط 
نف�ي جع�اله يوق�ف تدريبه لف�رة أش�هر يف قاعدة 
بالواليات املتحدة تابعة لرشكة لوفتهانزا. وقيل بعدها 
إن�ه نتيجة ذل�ك فَقد فرص�ة االلتح�اق بالرشكة األم، 
حلم حياته، ولكنه نال ش�هادته والتحق برشكة تابعة 
لها، مما تس�بب بموجة من... السخرية، عمت برامج 
اإلذاعات والتلف�زات األوروبية، الس�جالية الجادة كما 
الرفيهية. ليتبني بعد ذلك أن الطيار الش�اب لم يش�فَ 
أب�داً من مرض�ه ذاك، وأن�ه كان خاضعاً لع�الج ثقيل، 
وكان يحص�ل عىل تقارير طبي�ة توقفه عن العمل عند 

الحاجة. 
ث�م تبني أنه، ع�ىل ذلك امل�رض األول ال�ذي يفرض أن 
يبع�ده تماماً عن تحمل مس�ؤولية أرواح املس�افرين، 
فه�و يعاني من مش�اكل جدية يف النظر، وأن ش�بكية 

عينيه تتهتك!
أين مس�ؤولية الرشكة يف الس�ماح للش�اب بالطريان، 
حت�ى ل�و افرضنا ج�دالً أن�ه كان يخف�ي عنها بعض 
الوقائع عن أمراض�ه )وهي بالرورة »بعض« وليس 
كل تل�ك الوقائ�ع(. ق�ررت الرشكة تقدي�م تعويضات 
كبرية لعائالت الضحايا. فهل ُتحل املشكلة باملال؟ وأين 
مسؤولية عائلة الشاب وأصدقائه الذين يعرفون، وإْن 
بع�ض )إن لم يكن كل( مش�كالته الصحي�ة الخطرية 
تلك؟ هل يطغى احرام الخصوصية الفردية، والخشية 
من الوش�اية يف ش�كل مطلق أعمى كما ل�و كانا ِديناً؟ 
أم ه�و تواطؤ أو ع�دم اكراث؟ كل ذلك لي�س عقالنياً 
بتاتاً! بل اش�تكت عائلته من كش�ف ملفه الصحي، إذ 
ل�م يحرم ذلك الرس الطبي. بينم�ا ليس من املؤكد أنها 

ستخضع الستجواب إلخفائها رساً خطرياً كهذا.
ويف آخ�ر أخبار هذه القصة، معطى يش�به ما يقال له 
»حبة الك�رز فوق قال�ب الحلوى«: الوكال�ة األوروبية 
لس�المة الطريان كانت ق�د نبهت أملانيا م�راراً إىل خلل 
يف مطابقة إجراءات الس�المة املعتمدة يف رشكاتها مع 
م�ا هو مطل�وب يف معايري الوكالة. كش�فت ذلك بداية 
صحيفة »وول س�ريت جورنال« األمريكية التي قالت 
إن هن�اك نقص�اً يف عدد الطيارين يف أملانيا، ما يتس�بب 

بهذا الخلل.
فهل تخضع هذه القصة لكل ما نعرفه عن املنافس�ات 
التجاري�ة الت�ي يمكن أن تصبح قاتل�ة أحياناً، وكل ما 
نعرفه عن لفلفة القضايا الشائكة وتحويرها. وهذا ال 
يح�دث فحس�ب يف بالدنا، بل قد يكون الف�ارق أنه يتم 
»عندهم« ألسباب »وطنية« عامة وليس خدمة ملصالح 
أش�خاص. وبالطبع، يمكن هنا مالحظ�ة التداخل بني 
مصال�ح الرشكات الكربى أياً تك�ن � بما فيها البنوك � 

وما هو معترب »مصلحة وطنية«.
... ألن األم�ر، ويف نهاية املطاف، يعود إىل الفلس�فة، إىل 
مفهوم عن الحياة ال يحدده الورع املنافق أو السينيكية 
الباردة، وإنما اإلدراك بأن املنظومة الس�ائدة يمكن أن 
تتس�بب بكارثة عظمى )وليس فحس�ب برك مريض 
نفي يقود طائ�رة ركاب(. ولعل أفضل مثال عىل ذلك 
ه�و العمى الذي يلف املس�ألة البيئي�ة، ال عيني الطيار 

أندريا لوبس فحسب.

نهلة �ل�شهال

ما بعد سقوط الطائرة 
األملانية

من ش�عر العامية امل�رصي أذكر "ناح الن�واح والنواحة..
ع�ىل بقرة حاحا النطاح�ة".. ويف أخب�ار كل زمان، توجد 
)بق�رة( يف قص�ة عجيب�ة، وبالتأكيد حكاي�ة البقرة التي 
لها س�ورة - هي األطول يف الق�رآن الكريم - معروفة، وال 
مجال هنا لرسد وقائع جدل قوم النبي موىس عن ش�كلها 
ومواصفاته�ا، بالطبع يطول الحديث ع�ن )أبقار أخرى( 
تأخ�ذ بع�د القداس�ة يف ديان�ات ومعتقدات معين�ة، وكذا 
األمر، فان ل�دى العلمانيني حكايات طريفة، ولعل أجملها 
ما أنش�ده من ش�عر س�يايس الش�اعر الثائ�ر أحمد فؤاد 
نجم ورفيقه )الش�يخ إمام( يوم كان�ا يف دوام التمرد عىل 

الديكتاتوريات.
خرج الش�اعر من س�جنه الطويل ليعود إلي�ه معتقالً بعد 
أن جاب املقاهي مغنياً بصحبة عزف الشيخ الرير وهو 
يدندن عىل عوده الرنان، العناً أحوال مرص أيام الطغيان:" 
ناح الن�واح والنواحة..عىل بقره حاح�ا النطاحة.. وبيوم 

الرب�اس.. الروم..حاحا..زق�وا  حاحا..عملوه�ا  معل�وم 

الخوجات..حاحا.. الحراس..حاحا..دخل�وا  حاحا..هربوا 
ش�فطوا اللبنات..حاح�ا والبق�رة تنادي..حاح�ا وتق�ول 
ي�ا والدي..حاحا..ووالد الش�وم حاحا.. رايح�ني ف النوم 

حاحا". 
بعد س�نوات طويلة، سأعيد كلمات الشاعر البهي، مرسالً 
إياها  بربيد س�اخر ألحد اإلعالميني الع�رب، من الباحثني 
عن الشهرة بربنامج فضائية خليجية، خصص منه حلقة 
)شجار ونياحه( لقضية فنطازية؛ عن "جندي عراقي ترك 
ساحة املعركة ليرسق بقرة من مدينة تكريت".. حتى ناح 

الن�واح والنواحة!. وما كان نياحهم الكاذب ليش�به حزن 
ش�اعرنا املرصي الرائع، ألنه  حزن صادر من عمق الروح 

املثابرة يف املواجهة ونقل هموم الناس.
حزن الشاعر س�بقه حزن واحتجاج لشاعر عراقي، سنة 
15 هجرية!، من أهل ارض الس�واد، أيام كانت قليلة عهد 
بالن�واح رغم  وجوده�ا تحت حكم الف�رس، وعندما قرر 
العرب فتح العراق، معتمدين عىل عنرص وفرة الخري، دخلت 
الجي�وش األوىل كحمالت وغ�ارات قبل معركة القادس�ية 
الش�هرية، وحصل�ت مجموع�ة م�ن الوقائع، م�ن أهمها 
وأغربها عىل اإلط�الق وما ينقله املؤرخون باإلجماع، وهم 

يصفون حالة النهب لتلك الجيوش، وليست هنا الحكاية!، 
فتلكم املجامي�ع القادمة من الصحراء مع�ذورة قبالة ما 
صادف�وه، واعتربوه "بس�تان قريش"، وكانوا يش�يعون 
أن األرض بم�ا عليها تناديهم، فها هي مجاميعهم تخرق 
امل�زارع الكثيفة فيصادفون رجالً يس�تنطقوه عن مكان 
)البق�ر والغن�م( "قال: ال أعل�م؛ وإذا هو راع�ى ما يف تلك 

األجمة، فصاح منها ثور كذب والله وها نحن أوالء".
ولكث�رة م�ا غنموه م�ن أبقار تل�ك األرض وما س�يق إىل 
مش�ارف الصحراء لتذبح للجيش سمي )يوم األباقر( فال 

عهد لهم برؤية وأكل هذه األعداد من األبقار.
ويذكر املؤرخون س�خط أهل العراق مستذكرين الواقعة، 
بسخرية دائمة من حكاية )الثور الذي كلم الجيش( حتى 
ان )الحج�اج الثقفي( ل�م يصدق الحكاي�ة وجمع بعض 
ش�هود م�ن أهل املنطق�ة ليتأك�د منهم عن ف�رح األبقار 

بجيوش الفتح.

علي �شايع

األباقر واألباعر !

ذات ي�وم نهض أس�د الغابة الش�اب من نوم�ه، وراح 
يراقب أهل مملكته، وهي تعمل بإنتظام وفكر يف نفسه 
متسائالً: هل أن رعيتي يعملون لصالحي، حباً بالعمل 
أم خوف�اً من�ي فق�ال لجده: كي�ف أع�رف الحقيقة؟ 
فأجاب�ه قائالً: أجم�ع س�كان اململكة كله�ا، وأمرهم 
بحف�ر خندق طوي�ل جداً، يك�ون أماناً لن�ا وألحفادنا 
فلب�وا النداء، وجعلوا التعاون والتالحم ش�عاراً موحداً، 

من أجل الحفاظ عىل وطنهم، فال أوطان بال شعوب.
م�ن ق�ال إن الحري�ة تعن�ي ع�دم تحمل املس�ؤولية؟ 
وكيف تقدم املس�اعدة للش�عب املحتاج دون املس�اس 
بس�يادته؟ ومل�اذا يتعامل املس�تكربون بقوة الس�الح، 
وكأنه لعبة ضد الضعفاء؟ أس�ئلة كث�رية يراد طرحها 
للذي�ن يقودون دفة الحكم وخاصة املفس�دين   منهم، 
فالصدمات والحروب واإلنتكاسات، أسهمت يف تحويل 
الناس اىل لصوص، وقتلة وخارجني عن القانون، وكأن 
الشعب دخل مع الساس�ة يف املفاسد والطغيان، وبات 

املتسببون بالرصاعات واملآيس، يتلذذون بمنظر الدماء 
واألشالء.

فكرة اليد الواحدة يف عاملنا اليوم أصبحت مقترصة عىل 
املغفل�ني، ألن القائد ال�ذي يحلم بعالم أفضل س�يايس 
فاش�ل ومن الط�راز األول يف التعنت واإلس�تبداد، وهذا 
ما قام به النظام املقبور حني أش�عل حرائق ال تنطفئ 
أب�داً، وترك الع�راق بعدها يف دوامة م�ن الحياة املقلقة 
واملتعبة، فاألدلة شاخصة واملذابح مفزعة، عىل عكس 
األس�د الش�اب الذي أرشك جميع أهله يف بن�اء األمان، 

وخلد وطنه لهم وألجيالهم القادمة.

آل س�عود أرنب أمريكا املدلل أم�ره محري، فتارة يدعم 
اإلرهاب بحجة أنصاف املهمشني، وتارة يستنكر حرق 
األجس�اد، ومرة يهاجم جماعة الحوثي ألنها أسقطت 
رشعية السلطة يف اليمن، ومرة يدعم الحكومة املرصية 
ضد جماعة اإلخوان، والثمن هو بقاءهم لتنفيذ أجندة 
الصهيونية للنيل من الش�عوب وأحرارها، وبالتايل فإن 
الضمري الش�جاع الذي يزأر كاألسد الغيور هو املنترص، 

ألن الشعب إذا أراد الحياة يوماً ال بد للقيد أن ينكرس.
الدولة الوهابي�ة مع حدة الخالف�ات يف األرسة املالكة، 
وتنام�ي الوع�ي الدين�ي املعت�دل، والش�عور بالظل�م 

وسياس�ة القمع ألهل اململكة، س�يؤدي حتماً اىل تآكل 
ه�ذه الرشذمة م�ن املتآمرين عىل أم�ة العرب، خاصة 
مع تزايد تدخلها يف شؤون الدول العربية، ايل تزعم أنها 
تدافع عن قضاياه�م ضد اإلرهاب والتطرف والتكفري، 
رغم أنها هي من تمول وتخطط لبناء دولتهم الخرافية، 
باس�م الخالفة اإلس�المية، ولكن بعيداً عن الس�عودية 

األرنب املدلل.
إتضح�ت األي�ام األخرية م�ن حلقات مسلس�ل العائلة 
السلفية، التي أسستها قوى اإلستكبار العاملية، لتمزيق 
األمة وبث الخطاب الطائفي، وتفكيك اللحمة الوطنية 
ألي�ة دولة تح�اول مواجهة الطغيان، ونيل إس�تقاللها 
الت�ام دون اللجوء اىل أمريكا والغرب، كما بانت أُس�ود 
الغاب�ات العربي�ة الضارية، أمثال الس�يد حس�ن نرص 
الل�ه وعبد امللك الحوثي، الت�ي أثبتت للعالم أنها ترفض 
أن تك�ون أرانب أخ�رى، يف حرة األفع�ى األمريكية، 

والحرباء اليهودية والخنازير األوربية.

�أمل �ليا�شري

أرنوب أمريكا املدلل يعيش أيامه األخرية!

فتح�ت )عاصفة الحزم( الباب مرشعا عىل مرصاعيه أمام 
رشق أوس�ط جدي�د ومختلف عن رشق أوس�ط س�ايكس 
��� بيكو الكالس�يكي املتعارف عليه، فتحته عىل سياس�ة 
التمح�ور الطائف�ي بصيغ�ة منظوم�ة إقليمي�ة واس�عة 
وبتحالف عس�كري س�يايس يقوم عىل التدخل يف ش�ؤون 
اآلخري�ن والتعامل معه�م بأجندات س�يا/ طائفية مبيتة 
وفرض رؤى سياس�ية معينة تتس�ق مع السياسة العامة 
له�ذا التحالف بع�د ان كان�ت التمحورات تق�وم بأجندات 
قومي�ة او مناطقي�ة او ايديولوجي�ة، ولك�ن وألول م�رة 
وبض�وء اخر من جامع�ة الدول العربية التي فش�لت يف 
وض�ع اي ح�ل لجميع األزم�ات العربية طيل�ة نصف قرن 
من عمرها وهي التي يحظر ميثاقها هكذا نش�اط عدواني 
)امل�ادة الثانية: 1- للش�عوب كافة الحق يف تقرير مصريها 
والس�يطرة عىل ثرواته�ا ومواردها ولها الح�ق يف أن تقرر 
بحري�ة اختيار نمط نظامها الس�يايس وان تواصل بحرية 
تنميته�ا االقتصادية واالجتماعية والثقافية.2- للش�عوب 
الح�ق يف العي�ش تح�ت ظ�ل الس�يادة الوطني�ة والوحدة 
الرابية( كما لم تحَظ عاصفة الحزم الس�عودية بأي ضوء 
اخ�ر  دويل فانطلق�ت ب�دون مظلة أممي�ة وبما يخالف 
ميث�اق االم�م املتحدة نص�ا وروحا: )امل�ادة 34 م�ن البند 
الس�ادس من امليث�اق  الدويل: ملجلس األم�ن أن يفحص أي 
نزاع أو أي موقف قد يؤدي إىل احتكاك دويل أو قد يثري نزاعا 
لك�ي يقرر م�ا إذا كان اس�تمرار هذا الن�زاع أو املوقف من 

شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم واألمن الدويل(. 
إن عاصفة الحزم تمثل انته�اكا قانونيا مزدوجا وصارخا 
مليثاق�ي جامع�ة ال�دول العربي�ة واألم�م املتح�دة، واغلب 
األعض�اء "العرب" الع�رشة املنضوي�ن يف تحالف عاصفة 
الح�زم هم "أعض�اء" منتم�ون يف جامعة ال�دول العربية 

وه�م ايضا اعضاء فاعلون يف هيئة االمم املتحدة قد ش�نوا 
عدوان�ا عس�كريا م�ع س�بق االرصار والرصد ض�د دولة 
عربية مس�تقلة )اليم�ن( وهي عضو مؤس�س يف جامعة 
ال�دول العربي�ة وعض�و كام�ل العضوي�ة يف هيئ�ة األم�م 
املتحدة واملؤسس�ات الدولية التابعة له�ا وقد تكون اليمن 
املحطة االوىل يف "تدش�ني" خارطة الرشق االوس�ط الجديد 

واملختلف.
وتأت�ي محاول�ة الس�عودية للع�ب دور اكرب م�ن حجمها 
وقدراته�ا الجيوس�راتيجية يف منطق�ة ال�رشق االوس�ط 
كرشطي الخليج وفرض نفسها كنٍد قوي امام ايران بعد ان 
لعب ش�اه ايران رضا بهلوي هذا الدور بحسب مقتضيات 
الح�رب الب�اردة وهو ما يف�رس تحفظ الس�عودية لبوادر 
انف�راج ازمة ملف ايران النووي ونج�اح مفاوضات لوزان 
ب�ني اي�ران ودول )5+ ا( وهو انفراج تاريخ�ي كان مرّحبا 
به م�ن جميع االط�راف )باس�تثناء الس�عودية( بضمنها 
الواليات املتحدة نفس�ها فضال عن دول املنطقة ألنه يصب 
يف صالح اس�تقرار املنطقة، ومحاولة السعودية ايضا لجر 
البس�اط من تح�ت ايران يف اليم�ن ورضب الجه�ات التي 
تس�اندها ايران وهم الحوثيون اعداء "الرشعية" بحس�ب 
سيناريو التلفيقات السعودية تمهيدا البتالع اليمن وبالتايل 
الس�يطرة عىل مضي�ق باب املن�دب الس�راتيجي الحيوي 
واملؤثر بإطاللته يف مجالها الجيوس�راتيجي والذي يشكل 

غلقه ازمة مالية كبرية يف االسواق املالية العاملية وقد يشعل 
حرب�ا عاملي�ة ثالثة وايض�ا لتثبت � اي الس�عودية �  بأنها 
قادرة عىل خلق محور اقليمي واس�ع بقيادتها يقفز كقوة 
اقليمية مناوئة اليران )الهالل الشيعي مستقبال وهو الهدف 
النهائي  لعاصفة الحزم( من خالل تجييش الدول السائرة 
يف ركابها كدول مجل�س التعاون الخليجي ناهيك عن دول 
اخرى كانت تعد حديقة خلفية للس�عودية كباكستان ذات 
االقتص�اد املتهالك ومرص ذات العمق العربي الس�راتيجي 
وتركيا االخواني�ة واملغرب املتذبذبة ما عدا س�لطنة ُعمان 
الت�ي يبدو انها كرست ط�وق "الش�قيقة الكربى".وتلِّوح 
السعودية يف محاوالتها تلك ومن خالل عاصفة الحزم )التي 
اس�تهدفت البن�ى التحتية وجميع مراف�ق الدولة اليمنية( 
بأنها تري�د تطويق ايران بطوق حديدي عس�كري اقليمي 
يمتد م�ن تركيا اىل م�رص وقص اجنحته�ا يف الخليج لكن 
السعودية غابت عنها جملة حسابات منها:1- انها تحولت 
من "ش�قيقة" كربى والعب س�راتيجي مه�م يف املنطقة 
اىل الع�ب يمني داخ�يل وبيدق من بي�ادق االصطراع االهيل 
اليمن�ي بالحرب بالنيابة لفصائل يمني�ة موالية لها ولكن 
باجندات  طائفية واضحة ومكشوفة. 2- ان السعودية قد 
تدف�ع الثمن غاليا يف مآالت ذلك االصطراع وتقلباته يف دولة 
لم تش�هد اس�تقرارا سياس�يا او اجتماعيا او طائفيا منذ 
عقود وس�يمتد اليها هذا الالاستقرار حتما بعد ان تورطت 

يف االنزالق فيه. 3- قد يرك التدخل الس�عودي يف اليمن اثرا 
س�لبيا عىل الواقع الداخيل فيها لوجود أقلية شيعية كبرية 
يف املنطقة الرشقية من الس�عودية وق�د ال يقفون مكتويف 
االيديوهم يرون بني طائفتهم يف اليمن تحت مطرقة حرب 
وحشية تقودها السعودية دون مربر أخالقي او سيايس او 

حتى غطاء دويل.
 4- تماس الحدود الس�عودية مع اليمن كمحافظة صعدة 
مث�ال واحتمال عبور ردات فعل اليمنيني الثأرية واملس�لحة 

اليها عرب الحدود املشركة مع اليمن.
5- لم يتضمن س�يناريو عاصفة الحزم اي مرشوع دولتي 
او انس�اني لليمن التي ق�د تتحول تدريجيا اىل صومال آخر 
او س�وريا ثانية بانتش�ار العصابات االجرامية املسلحة او 
اس�تقواء تنظيم القاعدة او "داعش" من خالل اس�تغالل 
ظروف الحرب وخروج عملية عاصفة الحزم عن "أهدافها" 

املرسومة لها.
6- ق�د يخرج الرصاع الداخيل اليمني من حدوده االقليمية 
اىل رح�اب التدويل او دخول العبني إقليميني او دوليني جدد 
يف هذا الرصاع لم يكونوا يف الحس�بان مايجعل السعودية يف 
زاوي�ة ضيقة وقد تجد نفس�ها انها لوحدها يف هذه اللعبة 
وربم�ا يدين مجل�س االمن الت�رصف الس�عودي ويجرّمه 

بقرار اممي ملزم.
وعموما فان السعودية قد تضع نفسها تحت رحمة جملة 
مفاجآت وعرة وش�ائكة ل�ن تكون يف صالحه�ا اهمها رد 
فع�ل الحوثيني انفس�هم او رد من قبل ش�يعة الس�عودية 
يف املنطق�ة الرشقية او من قبل املجتم�ع الدويل او من قبل 
اي�ران التي قد تجد نفس�ها امام ح�رب دفاعية اخرى عىل 
غرار حرب الخليج االوىل التي أشعلها نظام صدام ما يضع 

املنطقة برمتها عىل كف عفريت.

عبا�س عبد �لرز�ق �ل�شباغ

رشق أوسط خمتلف

فوؤ�د ح�شون
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فقدان
فق�د من�ي  وص�ل قب�ض 
)ام�ان�ات(  الحك���وم�ي 
والصادر م�ن بلدية البرصة 
واملرق�م )460406( وبمبلغ 
دين�ار  ال�ف   )270000(
 2014  /7  /25 يف  وم�ؤرخ 
وبأسم )مسلم عيل خريبط 
ج�ر( عىل م�ن يعث�ر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار.

فقدان
فقد من�ي ب�اج الرقي�ب االيل الصادر 
من الرشك�ة العام�ة لل����صناعات 
البرتوكيمياوية للموظف )عيل حسني 
جاسم( عىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار.

فقدان
فق�دت  من�ي هوي�ة غرف�ة تج�ارة 
البرصة بأس�م )خ�ري جابر موىس( 
عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار.

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من قبل السيد 
)محسن محمد حسن( الذي يطلب 
تبدي�ل )اللقب( من )الرشش�اوي( 
اىل )الخرس�ان( فمن لديه اعرتاض 
مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
احكام املادة 21 من قانون االحوال 
املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.

اللواء تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة 
م�ن جامع�ة بغ�داد/ كلية 
الهندسة الخوارزمي/ قسم 
هندس�ة تصني�ع املؤتمت/ 
املرحلة االوىل بأس�م الطالبة 
)ماري�ا محمد جواد( يرجى 
من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار.

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم م�ن قبل 
الس�يد )احسان عيل قاس�م( الذي 
يطلب تبديل )اللقب( من )الدليمي( 
اىل )الصباح�ي( فمن لديه اعرتاض 
مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
احكام املادة 21 من قانون االحوال 
املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.

اللواء تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

فقدان
فق�د  من�ي وص�ل قبض 
الحكومي امانات والصادر 
م�ن بلدية الب�رصة املرقم 
يف  م�ؤرخ   )33077(
وبمبل�غ   2013  /3  /18
بأس�م  ال�ف(   675000(
)م�وىس صال�ح عيل( عىل 
من يعثر عليه تس�ليمه اىل 

جهة االصدار.

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم م�ن قبل 
الس�يدة )ملياء طال�ب رشيف( التي 
تطلب تبديل )االسم( من )ملياء( اىل 
)بتول( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام 
املادة 21 من قانون االحوال املدنية 

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

اعالن
قدم املواطن )ك�رار صباح ابراهيم 
( طلبا يروم فيه تبديل )اسمه( من 
)كرار( اىل )ازاد ( فمن لديه اعرتاض 
مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
ينظر بالدع�وى وفقاح�كام املادة 
)21( م�ن قان�ون االح�وال املدنية 

رقم )65( لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام وكالة

العدد )946(  االثنين 13  نيسان  2015   

           توبياس باك

يف �أفينيد� دياجونال يف بر�صلونة، لي�س بعيد� عن ملعب كامب نو لنادي بر�صلونة، ت�صاهد �ثنني من �لأبر�ج �ملظلمة مت بناوؤهما يف �أو�ئل �ل�صبعينيات من �أجل م�صرف �دخار �إقليمي 
متو�صط �حلجم وموؤ�ص�صة خريية مرتبطة به. لي�صا طويلني �أو مبهرجني ب�صكل خا�س، لكنهما يوفر�ن قاعدة منا�صبة مل�صرف مت تاأ�صي�صه حلماية �ملدخر�ت �ملتو��صعة للطبقة �لعاملة 

يف �ملدينة.
40 عاما م�صت، و�ملقر �لرئي�س للم�صرف يبدو كثري� كما كان د�ئما - لكن لي�س هناك ما هو متو��صع ب�صاأن �لإمرب�طورية �ملالية و�ل�صناعية مرت�مية �لأطر�ف �لتي هي جمموعة 
ل كاي�ص��ا La Caixa �لي��وم. م�صالح �ملجموعة تر�وح بني �خلدم��ات �مل�صرفية للأفر�د يف �إ�صبانيا، و�لت�صالت يف �لرب�زيل، وحق��ول �لنفط يف كند�، وحمطات توليد �لطاقة 
يف �ملك�صي��ك؛ وتتطرق �إىل �ل�صيا�صة و�لإع��لم، ومتول �أعمال فنية وم�صاريع �جتماعية ل تعد ول حت�صى. »كاي�صا« �لتي هي يف جزء منها م�صرف، وجزء جمموعة قاب�صة، وجزء 

موؤ�ص�صة خريية، هي �ملحرك �لقوي، لكن �لهادئ يف �إ�صبانيا - �ملعروفة قليل يف �خلارج، لكن تتمتع بنفوذ كبري يف �لد�خل.

مـحـرك »ال كـايـشـا«.. لـدفـع االقـتـصـاد اإلسـبـانــي

مجموعة كايشا أيضا هي أحد الناجين. 
فرعها المصرفي ه�و مصرف االدخار 
اإلسباني الكبير الوحيد الذي خرج من 
األزمة المالية األخيرة في البالد سالما، 
واش�ترى مجموع�ة م�ن المنافس�ين 
المنكوبي�ن على ط�ول الطريق. اليوم، 
مع اكتس�اب انتعاش إسبانيا قوة دفع 
أكب�ر، ف�إن امت�داد مجموع�ة كايش�ا 
االقتص�ادي والسياس�ي ل�م يكن قط 
أكب�ر مما هو اليوم. م�ع ذلك، الطموح 
داخل تلك األب�راج يتألق مثلما كان في 
أي وقت مضى: يقول إيسيدرو فايني، 
رئي�س مجل�س اإلدارة المخضرم: »أنا 
أري�د لمصرف كايش�ا أن يك�ون واحدا 
م�ن أكبر المص�ارف في أوروب�ا. ولن 

أتنفس الصعداء حتى نحقق هذا«.
وخالل جزء كبير من الماضي القريب، 
طغ�ى على مصرف كايش�ا المصرفان 
اإلسبانيان المعروفان، بانكو سانتاندر 
عملي�ات  يمل�ك  وكالهم�ا   ،BBVAو
كبيرة خارج سوق إسبانيا )ويساويان 
أكثر ف�ي البورصة(. لكن في إس�بانيا 
نفس�ها، مص�رف كايش�ا ه�و الرق�م 
واح�د ب�ال من�ازع. وهو يتباه�ى اآلن 
بفروع وزبائن أكثر، ومحفظة قروض 
محلي�ة أكبر م�ن أي مص�رف آخر في 
إس�بانيا - وأوضح أنه س�يفعل كل ما 
يل�زم للحفاظ على هذا التقدم.الدعامة 
الحقيقي�ة لقوة كايش�ا ه�ي محفظة 
المجموعة من حيازات األسهم الكبيرة 
في عدي�د من كبري�ات الش�ركات في 
إس�بانيا، من مجموعة النف�ط والغاز 
»ريبس�ول« إل�ى م�زود الطاق�ة »غاز 
ناتش�ورال« وشركة الهواتف الخليوية 
العمالقة »تيليفوني�كا«. تلك الحيازات 
تمنح المجموعة القائمة في برشلونة 
نفوذا ال مثيل له، ومقاعد حاس�مة في 
مجالس اإلدارة، في كثير من الشركات 
اإلس�بانية. س�واء كانت هناك صفقة 
إلتمامه�ا، أو رئيس تنفي�ذي لإلطاحة 
به، أو مزاود أجنبي لتخويفه، مجموعة 
كايشا ورئيس مجلس إدارتها الموجود 
في كل مكان بالكاد ستكون بعيدة عن 

اإلجراءات المهمة.
في المجال السياسي، أيضا، من الصعب 
تجاهل امت�داد مجموعة كايش�ا. فقد 
لعبت المجموعة دورا حاسما في حملة 
الحكوم�ة إلصالح القط�اع المصرفي 
اإلس�باني. كذلك تعد العبا رئيس�ا في 
الصراع عل�ى اس�تقالل كاتالونيا، من 
خ�الل ممارس�ة الضغط عل�ى كل من 
مدري�د والحكومة اإلقليمي�ة لتخفيف 
التوت�رات والتوصل إلى تس�وية متفق 
عليه�ا. مجموع�ة كايش�ا قريب�ة من 
األس�رة الملكية )تعمل لديها ش�قيقة 
المل�ك، األميرة كريس�تينا(، وأنش�أت 
كذل�ك رواب�ط مالية وش�خصية قوية 
م�ع عدي�د من وس�ائل اإلع�الم األكثر 
أهمية في إس�بانيا. وم�ن النادر قراءة 
كلمة سيئة عن المجموعة الكاتالونية 
سواء في صحافة برشلونة أو صحافة 

مدريد.
وتدع�ي المؤسس�ة أنه�ا ثال�ث أكب�ر 

مؤسس�ة خيرية خاصة ف�ي العالم، ال 
يتفوق عليها س�وى مؤسس�ة جيتس 
في الواليات المتحدة وويلكوم ترست 
ف�ي المملكة المتح�دة. وتملك ميزانية 
سنوية تبلغ 500 مليون يورو، وأصوال 
تبل�غ قيمتها أكثر م�ن 20 مليار يورو. 
وهي تمول اثنين م�ن أرقى المعارض 
الفني�ة في إس�بانيا، إل�ى جانب مئات 
المش�اريع في مج�االت مث�ل الرعاية 
الصحية، والتعلي�م، والعلوم، والتنمية 
الدولية. وحتى في الموت، مجموعة ال 
كايش�ا تطالب بدور: أكث�ر من 15 ألف 
إس�باني مريض في مراحلهم األخيرة 
استنش�قوا أنفاس�هم األخي�رة تح�ت 
رعاي�ة ممرضين وعلماء نفس خففوا 

من آالمهم برعاية المؤسسة.
مجموعة كايش�ا نفس�ها ه�ي بصحة 
ممتازة. لكنه�ا ال تخلو م�ن تحدياتها 
- داخلي�ا وخارجي�ا، ماليا وسياس�يا. 
ربما األمر األكثر إلحاحا هو مس�توى 
الربحية الضعيف في مصرف كايش�ا، 
األساس�ية  عمليات�ه  تجن�ي  ال  ال�ذي 
س�وى قليل م�ن الم�ال، وه�ذا يعتمد 
بش�كل كبي�ر عل�ى أرباح األس�هم من 
محفظته االس�تثمارية لدع�م األرباح. 
وفي المجال السياس�ي، م�ن المرجح 
أن يعان�ي مص�رف كايش�ا ف�ي ح�ال 
خرجت التوترات بين مدريد ومنطقته 
األم عن السيطرة. أخيرا، هناك مسألة 
هيكلة وتنظيم المجموعة، وما إذا كان 
بإم�كان مجموع�ة كايش�ا بالفعل أن 
تشارك في عدة مجاالت كما هو الحال 
ف�ي الوق�ت الراه�ن، وإذا كان األم�ر 
كذلك، فمن س�يقود العرض.في الوقت 
الحال�ي، هذا الرجل ه�و فايني، رئيس 
مجل�س اإلدارة البال�غ م�ن العم�ر 72 
عاما، لكل من مصرف كايشا ومؤسسة 
كايش�ا. فايني، اب�ن فالحين أميين من 
كاتالونيا، نش�أ في من�زل بدون ماء أو 
كهرباء، وبدأ العمل ف�ي عمر 13 عاما 
في ورشة إلصالح الدراجات الهوائية. 
الث�روة  اكتس�ب  الس�نين،  م�ر  عل�ى 
والمكان�ة، وحج�رة خاص�ة ف�ي دار 
األوبرا األنيقة »ليس�و« في برشلونة، 
وذوقا للعبة الجول�ف، وحلفاء أقوياء 
مث�ل الملياردير المكس�يكي كارلوس 
سليم ورئيس شركة تيليفونيكا، سيزر 
أليرتا.لك�ن فاين�ي ال يمل�ك الكثير من 
القواسم المش�تركة مع نخبة القطاع 
المصرفي سلس�ي الحديث في مدريد. 
وهو متدين بعمق وأب لثمانية أطفال، 
التقليدية  ويحب مش�اركة الحكاي�ات 
وحصافة البائع التي حصل عليها خالل 
سنوات الشقاء. ويؤمن بالبساطة، وال 
يحتفظ بأكثر من ثالثة أشياء في رأسه 
في الوقت نفسه. وعلم والديه القراءة 
والكتابة، لكنه يقول إنه تعلم كل شيء 

موجود لتعلمه من والده ووالدته.
ع�ادة م�ا يوص�ف فاين�ي بأن�ه رجل 
األعم�ال األقوى في إس�بانيا، لكن في 
مقابلة مع »فاينانشيال تايمز« يضحك 
رئيس مجل�س اإلدارة من هذا الوصف 
ويقول »ال وجود للقوة بالنس�بة لي - 

فق�ط الخدمة«، قبل أن يضيف للتأكيد: 
»أنا ال أهتم بالقوة«.

نف�وذه ال ينب�ع فق�ط م�ن عل�ى ماذا 
يسيطر، لكن كيف يسيطر عليه. فايني 
يتمت�ع بحرية حكم يمك�ن القول إنها 
فري�دة من نوعه�ا بي�ن المديرين غير 
المالكين في الشركات الدولية الكبيرة. 
يقول أحد كبار السياس�يين اإلس�بان: 
»فاين�ي يتمتع بقوة كبي�رة. في هذه 
المرحلة مجموعة كايش�ا هي بمنزلة 
عرض مكون من رجل واحد«. ال تقوم 
المؤسس�ة وال المص�رف بوضع قيود 
حك�م ملموس�ة عل�ى رئي�س مجلس 
إداراتها. في المؤسس�ة، نجده محاطا 
بمزيج انتقائي، لكن بالكاد مخيف من 
أعض�اء مجل�س اإلدارة. م�ن ضمنهم 
يوج�د صيدل�ي، وعالم أحي�اء بحرية، 
وناشر صحف، وش�ركاء أعمال لفترة 
طويلة، مثل أليرتا، إلى جانب شخصيات 
سياس�ية، مثل خافيير سوالنا، األمين 
العام األس�بق لحلف الناتو. في الوقت 
نفسه، المصرف ال يخلو من التنفيذيين 
المختصي�ن، لك�ن ال يص�ل أي منه�م 
إلى مرتبة منافس�ة قوة فايني. عندما 
يصطدم مع كبار المديرين - كما حدث 
الع�ام الماضي م�ع خ�وان ماريا نين، 
الرئي�س التنفيذي الس�ابق ذي الخبرة 
ال�ذي ال يهدأ - يتم إخراجهم بس�رعة. 
حصة المؤسسة مهيمنة للغاية بحيث 
ال يس�تطيع أي مس�اهم آخ�ر أن يأمل 
بممارس�ة ضغط كبي�ر عل�ى اإلدارة. 
يق�ول أن�درو ميس�ي، رئي�س تحري�ر 
مجل�ة »البدائ�ل االقتصادي�ة« القائمة 
ف�ي برش�لونة: »ه�ذه س�لطة مالي�ة 
كبيرة لك�ن بدون قيود. المس�اهمون 
ال يملك�ون الكثي�ر م�ن الس�لطة ف�ي 
المص�رف«. الهيكل�ة المذهل�ة ومدى 
الطم�وح غي�ر الع�ادي ف�ي مجموعة 
كايش�ا يترس�خان في الش�يء نفسه 
- مكان�ة المصرف الس�ابقة باعتباره 
مص�رف االدخ�ار اإلقليم�ي »كاج�ا«. 
لق�د تم إنش�اء مصارف كاج�ا لتوفير 
الخدمات المالية األساس�ية للمدخرين 

والشركات المحلية، ولمساعدة التنمية 
االقتصادي�ة ع�ن طريق إع�ادة تدوير 
أرباحه�م ف�ي مناطقه�م. وف�ي أكثر 

األحيان، كانت هناك عالقة وثيقة بين 
رؤساء مصارف كاجا والسياسيين.

تراجعت مص�ارف كاجا خ�الل طفرة 

العقارات التي اس�تمرت عش�رة أعوام 
ف�ي إس�بانيا. المص�ارف الت�ي لم تعد 
تقتصر عل�ى منطقته�ا المحلية )كما 
كانت بحسب القانون حتى عام 1988( 
توس�عت وقدم�ت الق�روض بته�ور. 
وعندم�ا انه�ارت الطف�رة بع�د ع�ام 
2008، انهارت جمي�ع مصارف كاجا، 
منه�ا.  باس�تثناء مجموع�ة صغي�رة 
من مص�ارف االدخار األكب�ر، وحدها 
مجموع�ة ال كايش�ا نجت، واس�تغلت 
المتفوقة  العمومية واإلدارة  الميزانية 
فيها للسيطرة على سبعة من نظيراتها 

المضطربة.
يق�ول ج�وردي كانال�ز، عمي�د كلي�ة 
إيس�ي لألعم�ال: »لق�د كان�ت واحدة 
من مص�ارف االدخار القليل�ة جدا في 
أوروب�ا الت�ي دائم�ا ما أدرك�ت أهمية 
وج�ود إدارة جيدة«. عل�ى عكس عديد 
م�ن منافس�يها، يق�ول، إن مجموع�ة 
كايش�ا لطالم�ا كان ينظ�ر إليه�ا على 
أنه�ا »مؤسس�ة متط�ورة« تجمع بين 
التكنولوجيا المتقدمة والنهج الحكيم 

في اإلقراض.

اىل/ السادة املساهمني يف الرشكة العربية للمياه الغازية 
املساهمة الخاصة املحرتمني

اعالن دعوة هيئة عامة
اس�تنادا الحكام امل�واد )86، 87( من قانون ال�رشكات رقم 21 لس�نة 1997 املعدل وتنفيذا 

لقرار مجلس االدارة املؤرخ يف 17/ 1/ 2015 املتضمن دعوة الهيئة العامة لالجتماع.
يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة املراد عقده يف تمام الساعة العارشة من صباح 
يوم السبت املوافق 2/ 5/ 2015 يف مقر الرشكة الكائن يف بغداد – العبيدي املنطقة الصناعية 
ويف حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيؤجل االجتماع اىل يوم السبت املوافق 9/ 5/ 2015 

يف نفس الزمان واملكان. وذلك ملناقشة جدول االعمال االتي:-
1- مناقش�ة تقريري مجلس االدارة عن نشاطات الرشكة للسنة املالية املنتهية يف 31/ 12/ 

2012 و 31/ 12/ 2013 واملصادقة عليها.
2- مناقش�ة تقريري مراقب الحس�ابات والحسابات الختامية للس�نة املالية املنتهية يف يوم 

31/ 12/ 2012 و 31/ 12/ 2013 واملصادقة عليهم.
3- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة.

4- اقرار تعيني مراقب الحسابات للسنة املالية املنتهية يف 31/ 12/ 2013 .
5- تعيني مراقب الحسابات للسنة املالية املنتهية يف 31/ 12/ 2014 وتحديد اجوره.

6- اقرار معالجة الخسارة.
راجني من الس�ادة املساهمني الحضور يف الزمان واملكان اعاله ويف حالة تعذر الحضور انابة 
غرك�م من املس�اهمني بموجب صك االناب�ة املعد لهذا الغرض وفق القان�ون او توكيل الغر 
بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل تخوله حق الحضور واملناقشة والتصويت مع مراعاة 

احكام املادة )91( من قانون الرشكات اعاله.
شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير

ياسني سليمان عبد الجبار
رئيس مجلس االدارة

اعالن
غلق اكتتاب رشكة النبال العربية 
للتحويل املايل – مساهمة خاصة

يعلن مرصف س�ومر التجاري – الفرع الرئييس 
– قرب مرصف الرش�يد فرع االعتماد ومرصف 
س�ومر التجاري – فرع النضال – قرب كنيسة 
السبتني عن غلق  االكتتاب لرشكة النبال العربية 
للتحويل املايل – مساهمة خاصة يف نهاية الدوام 
الرس�مي ليوم االحد 12 / 4 / 2015 لكون يوم 
11 / 4 / 2015 عطلة رس�مية ) السبت ( علما 
بأن االكتتاب كان يف بداية الدوام الرس�مي ليوم 

10 / 2 / 2015 . مع التقدير
-ادارة مرصف سومر التجاري / الفرع الرئييس 

– قرب مرصف الرشيد فرع االعتماد
-ادارة مرصف سومر التجاري / فرع النضال – 

قرب كنيسة السبتني 



قا�سم حممد جميد
لكل منا اتجاهاته

تتواف�ق مجموع�ة "تأتي�ك بحكاي�ة باردة وبمس�رح 
لألس�اطير" للش�اعر قي�س مجي�د المولى م�ع فكرة 
جاكوب والتي تتلخص ان كل ش�يء ممكن استخدامه 
)كعنصر شاعري( ذكريات المطالعات ولغة المحادثات 
العام�ة واالنطالقات المفاجئة وج�و الحلم والنهايات 

الالمتوقعة واتحاد الكلمات واألفكار.
وفي لغة شعرية جذابة حاولت ان تنأى بنا المجموعة 
ال�ى العالم حي�ث البراءة والبس�اطة بعي�دا عن عالم 
يصطرع بمتناقضاته حد االحتراب وجلب لنا البؤس 

والخوف وازدحمت مفكراتنا بآخر إخبارها.
"كل تلك األزمات أمامي, كجنود المراس�يم" وألنه 
ال يريد أن يعيد خطاب فوكو حتى وان قدم اعتذاره 
او من�ح هيليوس نوره الس�اطع، لكن النصوص 
ال تريد أن تكون اس�تعرضا متحمسا ليمأل باقي 
الفجوات من أس�ئلة مضخمة وحسابات مريرة 
فاألحداث الكبرى التي عاش�ها الش�اعر قيس 

المولى تجد مالمحها شاخصة هنا:
"بدا أن السماء أدارت قبلتها

وان التراب باق فوق وجه بغداد

عند الحدود نظر ليديه
ما فائدة الحقيبة

وألقاها في الخابور
ولدمعته

وألقاها في الخابور"
ورغ�م محاولة مزاوج�ة التش�اؤمية بالتفاؤلية اال ان 

الحزن كبير ومش�وب بالس�خرية لتنطلق منه ضحكة 
غير متوقعة:

"حين هبطت بالد اإلغريق
سألني البعض من صحبة الطائرة

أين تتجه ... ؟
لكل منا اتجاهاته

ل�ن ارك�ب اال الباص الذي يحم�ل الرقم 
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ألني س�أتجه لبيريه ك�ي اذهب بالباخرة 
لترافيا

وأجس عقل ديونسيوس"
إن النص�وص تم�ر عب�ر موش�ور خ�اص 
وتحرز قوة ش�هادة العيان وتوقظ المخيلة 

لدى القاري.
حين انهمك المولى في رسم الصور الشعرية. 
ويبع�ث اإلثارة الش�عرية حد انه يفت�ح الباب 
الواسع على المناظر والذكريات بأسلوب تتدفق 
في�ه المف�ردة ليف�ك مغاليق س�جالت الدهش�ة 
وبس�ؤال أبق�اه مفتوح�ا عل�ى اتس�اع الوج�ع 
يختص�ره تم�رده عل�ى ق�وى غامضة وأس�اطير 

ساحره"

"يسأل عن البؤس وعن الموت وعن الفاسد والنبيل
والموعد المؤقت على قيامة دون قيامة

آخرون:
نريد ان نلمع أسفل السماء

وآخرون
نريد من يودعننا"

لق�د اقتربت النصوص في ان تكون تش�كيال لغويا في 
كل االل�وان الت�ي يعتمدها الرس�ام في رس�م لوحاته. 

وتشابه ايضا رسائل بصرية تراجيدية:
"الزالت الشجرة في عينيه ال تموت

الزال طيف فاطمة
يرف حوله من المستنصرية"

والنه ابن بيئة مأزومة وصراعاتها تستعر كل حين اراد 
ان يبعث في نفسه رسالة اطمئنان مزيفة رغم قراءته 
في الل�وح "في وجوه الم�ارة, وفي أعين الس�يارات" 

منتظرا ان تبرق السماء ويظهر قوس قزح.
لقد ألقى الش�اعر قي�س مجيد المولى عل�ى تخوم تلك 
المدن األسطورية ألقى في برك المياه آخر وهمه وغنى 

هناك برفقة الضجر "ووقف مخمورا أعلى الدرج":
"يكفي

يكفي ال أحدا يخلو
من حزنه العميق

وقفت مخمورا أعلى الدرج
هذه قنينتي

ولتسقط الحروب"
وألنه يحمل حزنه الس�رمدي فقد وصل للميناء األخير 
ف�ي العال�م القديم ملوحا بآخر هلوس�اته إلى س�اعي 

البريد:
"ساعي البريد
عاد بالرسائل

الدخان لم يصل مع القطار
المحطات لم تعد صالحة"

يذك�ر أن مجموع�ة "تأتي�ك بحكاي�ة باردة وبمس�رح 
لألس�اطير" ه�ي الثالثة عش�رة للش�اعر قي�س مجيد 

المولى وصدرت عن دار الينابيع في سوريا.

ريا�ض رمزي 
ت�دور أح�داث رواية “البط�ل الخف�ّي”، الصادرة 
حديث�ا، مترجم�ة إل�ى اإلنكليزي�ة، عن دار نش�ر 
“فابر وفابر” البريطانية، للكاتب البيروفي ماريو 
فارغاس يوس�ا، حول االنتقام وعمليات االبتزاز، 

وتظه�ر فيه�ا ش�خصيات قدمه�ا يوس�ا ف�ي 
أعمال س�ابقة مثل “الرقيب ليتوما”، 
الفكاه�ة  الرواي�ة بي�ن  كم�ا تم�زج 

والميلودراما وتدور أحداثها في البيرو 
خالل الوقت الراهن.

ترّك�ز أحداث رواي�ة “البط�ل الخفّي”، 
لماريو فارغاس يوس�ا على شخصيتين 

يحاوالن رفع المبادئ األخالقية في بيئة 
عدائي�ة يرفض رجل األعمال “فيليس�يتو 

يان�اك” دف�ع أم�وال لمجرمي�ن يحاولون 
ابتزازه، بينما يقرر المس�تثمر “إسماعيل 

كاريرا” االنتق�ام من أبنائه الذين يحاولون 
قتله ليرثوا ممتلكاته.

عندم�ا أنهيت قراءة الرواي�ة، التي تدور جّل 
أحداثها في مدينة بيورا البيروفية الس�احلية 
حي�ث قض�ى يوس�ا )79 عام�ا( ج�زءا م�ن 

طفولت�ه، حاول�ت تنش�يط ذاكرتي ك�ي أجد 
المص�در الذي نهل منه فارغاس يوس�ا، الفائز 

بجائ�زة نوب�ل ع�ام 2010، إبداع�ه، ولمعرفة 
اإلجاب�ة عدت في البداية إلى األس�باب الموجبة 
لمنح�ه جائزة نوبل فوجدت ما يلي “قدرته على 

إظهار هيكل الس�لطة، وحدة ث�ورة وهزيمة من 
يتصدى لها”.

خلفية فلسفية
بم�ا أن�ي أدرك أن ق�درة الكاتب العظي�م مرتبطة 
بخلفية فلس�فية تشكل النسغ في عمله اإلبداعي 

كان علّي كذلك أن أبحث عن مصادره الفكرية.

عدت إلى أيام الدراس�ة وتذك�رت ما قاله ماركس 
عن فيتيش�ية أو ما يس�مى صنمية البضاعة التي 
تعني أن كل المش�اركين في النش�اط االقتصادي 
داخل مملكة السوق يعيشون وفق قوانين داخلية 

يضعها الس�وق دون تدخل 

من قوانين وضعية: قوانين المنافسة المتوحشة 
التي تجعل من صراع البقاء لألقوى قانونا سائدا، 
حيث يتجرد المشاركون في نشاط هذا السوق من 
العواطف، األخالق، العالقات البشرية، ليكون 
الم�كان أقرب إل�ى غاب�ة منه إل�ى ملكوت 
إنساني، مادام المتعاملون فيه يؤمنون بأن 
البضاعة ومن ثّم الربح هو الصنم المعبود 
في هذه المملكة، والت�ي يباح فيها تدمير 
اآلخ�ر والغ�در بالقريب والبعي�د، كمهنة 
موازية لممارس�ة النش�اط االقتصادي، 
حيث يكون نش�اطا مش�روعا يمارس�ه 

الكل.
حس�نا ليس ماركس وحده من يش�كل 
مص�درا إبداعي�ا لفارغاس يوس�ا، بل 
وجدت أن نيتش�ة أيضا ل�م يفلت منه. 
يقول نيتش�ة ال توجد أخالق بل هناك 
رغبة ف�ي الس�يطرة، وأن مصدر كل 
الدواف�ع ه�ي إرادة القوة والتس�ّيد 

على اآلخرين.
إذن لكي تكتب رواية عظيمة كهذه، 
عليك أن تعرف أفكار فالس�فة من 
مش�ارب مختلف�ة، وهك�ذا فم�ن 
يرغ�ب أن يكون ش�اعرا عليه أن 
يستظهر أشعار ش�عراء ينتمون 

إلى مدارس مختلفة.

شخصيات متناقضة
أبطال الرواية السادسة عشرة 
ش�خصيات  البيروفي  للكاتب 
تمارس نش�اطا اقتصاديا في 
الس�وق، بطالها شخصيتان 
بمواصف�ات  متواضعت�ان 

البطولة المعهودة، فهما لم ينجزا عمال استثنائيا 
يضعهم�ا ف�ي مص�اف األبط�ال الذي�ن يخلدون 
أنفس�هم من خالل إنجاز يرفعهم فوق مس�توى 
البش�ر بحيث يقال عنهم “أفراد يحركون التاريخ 

ويغّيرون بأفعالهم مساره”.
بي�د أنهم�ا ينتمي�ان إلى ن�وع آخر م�ن األبطال: 
مختفين، سريان يمارس�ان عمال فيه بطولة من 
نوع خاص، ألنه عمل فيه خطورة على حياتهما، 
الش�خصية األولى فيليس�تو يانكي رجل األعمال 
ال�ذي يملك ش�ركة نقل ف�ي مدينة بي�ورا يحقق 
نجاحا جاء نتيجة كد واجتهاد، ولم يرث ثروة من 
والده، الذي لم ينفك في حياته ينصحه، مستشهدا 
ل�ه بأمثلة مما فعله الفقر معه؛ فقد كان يقول له 

“ال تك�ن معبرا تس�مح ألح�د بال�دوس عليك كي 
يعب�ر إل�ى غايته”.لك�ن هناك من يج�د في نجاح 
اآلخري�ن -وفقا لمنطق قوانين الس�وق- مصدرا 
لكي يحصل على الربح، حيث يجد فيلس�تو صباح 
ي�وم من األيام، وهو يتهيأ لفتح باب رزقه، ورقة 
ُدّس�ت في مكتب�ه تطالبه بدفع فدي�ة 500 دوالر 

شهريا لقاء حمايته من شرور أنفسهم.
الورقة خالية من التوقيع خال -زيادة في الترهيب 
وكج�زء من صناع�ة الرعب في مملكة الس�وق- 
ص�ورة لعنكب�وت بمجس�ات عدي�دة، س�تضيق 
الخن�اق عليه إن قرر ع�دم الرضوخ، كما تضمنت 
الورق�ة تذكيرا ب�أن لديه الكثير مما س�يفقده إن 

اختار تجاهل تحذيراتهم وقرر أال يقّدم الفدية.
لكنه تذكر أن والده قال له قبل موته ناصحا “إياك 
والخض�وع أو الف�رار”. ه�ذا هو وض�ع بطولته 
البس�يط: رفض الخض�وع الذي يج�ر عليه هياج 
وحنق أعدائه. وهذا شكل المواجهة البطولية بين 
طرفين أحدهم�ا يؤمن أن للك�د واالجتهاد نتائج 
مجزي�ة، وطرف آخر يؤم�ن أن الجريم�ة تكافئ 

مرتكبيها.
الثاني�ة إس�ماعيل كاري�را صاح�ب  الش�خصية 
ش�ركة تأمين في مدينة ليم�ا العاصمة والذي بدأ 
يصيب نجاحا وثروة من عمله. يواجه إس�ماعيل 
هجوم�ا لي�س م�ن غرب�اء ال يعرفه�م، كم�ا في 
مثال الش�خصية األولى، بل من ولدي�ه العاطلين 
)المعروفي�ن بلق�ب الضبعي�ن( اللذي�ن يحتفالن 
عند دخول والديهما المستش�فى أمال في أن يرثا 
ثروت�ه، لكن�ه يفاجئهما ليس بالش�فاء فقط، بل 
بإعالن نيته الزواج من البنت اليافعة التي تخدمه 

في البيت.
يق�ف الولدان بق�وة ضد عالقة الح�ب التي تربط 
والدهما بهذه الفتاة التي أحبها، ألنهما يس�عيان 

إلى أن يرثا ثروة أبيهما خالصة دون مش�اركة أي 
دخي�ل حتى وإن كان حبيبا. وكرّد على تعلق األب 
بحب�ه يندفع الولدان إلى التخطيط لقتله. في كلتا 
الحالتي�ن ال تبدو الش�رطة مهتمة باألمر حتى أن 

هناك من يطالبه بالسالمة في المواجهة.
تس�ير حبك�ة الرواي�ة نح�و ذروتها عندم�ا يتم 
فيليس�تو  حبيب�ة  )ماب�ل  الحبيبتي�ن  اختط�اف 
وأرماندا زوجة إس�ماعيل الش�ابة( واختفاؤهما 
من الحياة، ف�ي مواجهة بين الحب والكره، اآلباء 
مقابل األبناء والغرباء، وفي مكان اس�مه السوق 

في مدينتي ليما وبيورا.

مرجعية المكان
تج�ري أح�داث الرواي�ة ف�ي مكاني�ن متباعدين 
)العاصم�ة ليم�ا وبي�ورا المدينة الس�احلية في 
ش�مال البيرو( لكن ما يربط بينهم�ا هي قوانين 
واح�دة ف�ي كل م�كان يتقاب�ل فيه بائع�ون مع 
مش�ترين، أال وه�ي قوانين الس�وق، الت�ي توّحد 

سلوك المشاركين فيه.
تبي�ن هذه الرواي�ة ليس عبقرية الكاتب فحس�ب 
في الكشف عن السلوك المتوحش لسلوك قاطني 
مملك�ة الس�وق، ب�ل كذل�ك قدرته على مس�ك يد 
الشخصيات الرئيس�ية كي يتحقق ما كان يسعى 
الراوي إلى نقله من أفكار على لس�ان شخصيات 
صادق�ة وحقيقية.ه�ذه الش�خصيات تتجول في 
ش�وارع المدينتي�ن اللتي�ن تجري عل�ى أرضهما 
أح�داث الرواية، أين يتعرف الق�ارئ على األمكنة 
الت�ي ج�رت فيه�ا الح�وادث، حي�ث يحف�ل نص 
الرواية بمش�اهد بصري�ة للمدينتين بش�وارعها 
ومبانيها وشرفاتها، وحتى من المطر المتساقط 
الذي تش�عر، من خالل نقره على النوافذ، بتسارع 

وتيرة هطوله وتباطؤها.

 ص�درت حديث�ا عن دار “س�ما للطباعة والنش�ر”، 
رواي�ة للكاتب�ة والش�اعرة اللبنانية نس�رين بلوط 
بعنوان “مس�اؤك ألم”، والغالف من تصميم الفنان 
التشكيلي برنار رنو.والرواية هي األولى في مسيرة 
بلوط التي س�بق وأن صدر لها ثالثة دواوين شعرية 
هي “أرجوان الش�اطئ” و”رؤيا في بحر الش�وق” 
و”مهربة كلماتي إليك”.تدور أحداث رواية “مساؤك 
أل�م”، للكاتبة نس�رين بل�وط، حول عائل�ة مصرية 
وعائلة لبنانية. وتركز بلوط على العائلة األولى التي 
عان�ت مّر الفق�ر فترجم بطله�ا مواجهته لظروفه 
بأس�لوب خاطئ جعلت منه مثاال للسادية واألنانية 
الت�ي نراها تتجل�ى واضحة في فصوله�ا حيث أنه 
على الرغم من تحقيقه ش�هرة واسعة، إال أن عقدة 
الطفول�ة ما برحت تجثم على كيانه وتجعله مصدر 
كرب وهم لجميع من حوله.ثم تعرض الكاتبة حياة 
أم البطل والت�ي تدعى صابرة منذ كانت صغيرة مع 
عائلتها في الريف حتى زواجها من محمد اإلدريسي 
أب�و البطل، وكيف ترعرع البطل ونش�أ في ظل أبيه 
الذي اضطرته ظروف الحياة أن يعمل بوظيفة بواب 
عمارة في أحد الش�وارع الراقي�ة بالقاهرة وعندما 
م�ات هذا األب اضط�ر االبن األكب�ر أن يعمل بخلط 

الم�اء بالعصي�ر، وبيع الخضار ه�و وأخوته وكيف 
تدرج حتى أصبح ممثال مشهورا فيما بعد.

ام�ا العائل�ة اللبناني�ة فتتك�ون م�ن بطل�ة الرواية 
الش�اعرة س�ارة ب�در وأمه�ا. س�ارة الت�ي تتحول 

إل�ى ضحي�ة من ضحاي�ا البطل في صراع تتش�ابك 
فيه ح�وادث عديدة ب�دءا من تعارفهم�ا عن طريق 
الفيس�بوك وال�ذي تنتقد فيه الرواية بش�دة خطره 
على النفوس البش�رية.كما تعرض الرواية، أحداث 
ث�ورة يناير األخيرة التي وقع�ت في مصر وتتطرق 
إل�ى الوضع السياس�ي في لبنان. كم�ا تعالج خطر 
مواقع التواصل االجتماعي في العالقات اإلنس�انية 
والتي تشيد عالما مثاليا عن الشخص اآلخر يستحيل 

إلى ركام عندما يرتطم بجدار الواقع.
الكاتب�ة نس�رين بل�وط تؤم�ن ب�أن األدب ال يتجزأ 
ذك�ورا وإناثا، تق�ول “قد يك�ون األدب عالما مرئيا 
وال مرئي�ا معا، عالما محسوس�ا وملموس�ا، عالما 
متفّرع�ا ومتنّوعا، لكّنه ال يمك�ن أن يكون ذكرا أو 
أنثى، الّرجل األديب يضع لمسات المغامرة أكثر من 
المرأة".ونج�د في كتاباتها "روح الفراس�ة تتوغل 
أكث�ر، ويس�بغ عل�ى محبوبت�ه صفات تق�رب إلى 
الخيال الالمحدود، الذي يشرع كل شيء، سواء كان 
مباح�ا أو غير مب�اح، فيتحّدى األماك�ن واألزمان، 
أّما المرأة األديبة فنجد إضافة إلى حّس�ها المرهف 
الرقي�ق، أّنها تتأجج بروح الدراس�ة التي تربت على 

كلماتها؛ لتعكس مرآة ذاتها األنثوّية المتأنية”.
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مدخل اىل نقد املوسيقى العربية
 

ن�ادرا ما تجد ف�ي المكتبة العربية الحديث�ة مؤلفات جادة تتناول مس�ألة 
النقد الموس�يقي بص�ورة مهنية ومتعمقة مثل تلك الت�ي تجدها في كتاب 
»مدخل إلى نقد الموس�يقى العربية«.. للناقد الموس�يقي الدكتور أش�رف 
عب�د الرحمن. الكتاب ص�ادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة«.. سلس�لة 
عالم الموسيقى ويقع في 240 صفحة من القطع المتوسط، مقسمة إلى 
س�تة فصول؛ تتناول نشأة النقد الموس�يقي في أوروبا في مطلع القرن 
الثامن عشر، ونش�أته في مصر، وكيف تطور الغناء في مصر في القرن 
العش�رين، كم�ا أعطى نبذات مختص�رة عن الظ�روف والمتغيرات التي 
أّثرت بشكل مباشر على حركة الغناء والموسيقى في مصر.كما تعرض 
الكت�اب - في أحد فصوله - ألبرز رواد النقد الموس�يقي في مصر في 
القرن العشرين؛ ومنهم محمود أحمد الحفني ومحمود كامل وثروت 
عكاش�ة وأحمد شفيق أبو عوف والدكتور حس�ين فوزي والدكتورة 

رتيبة الحفني والدكتورزين نصار. 

»نريان أنثى«
 أصدرت دار الجندي بالقاهرة للنش�ر والتوزي�ع، ديوان "نيران أنثى"، 
للش�اعرة والصحفي�ة إيم�ان ذهني، وه�و الديوان الذي يع�د باكورة 

أعمالها اإلبداعية.
ويقع الديوان في 88 صفحة من القطع المتوسط، وكتب له الدراسة 
الشاعر والناقد عاطف الجندي، عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، 
والدي�وان يحمل بين دفتيه قصائد بالفصحى والعامية، ويجمع بين 
الشعر والخواطر األدبية، ومن قصائد الديوان، تنهيدة قلب وحبيب 
عاش�ق وح�ال الدني�ا وخ�دود الصبايا وم�ش كالم وش�كل تانى 
وبيقول لي باحبك وفرحة وهمس�ات الروح وغيرها من القصائد 
الرومانس�ية الجميلة، ومن الخواطر األدبية الموجودة بالديوان، 
قلب جريح ومحطة الوصول ومنى النفس ونيران أنثى ومحراب 

األحبة ولحظات سعادة.

مللت هويتي
�سامى ح�سن-االإ�سكندرية /م�سر

قضيتى ...

أّنى َعِشقُت عروبتى .

لكّنِنى ...

َرغَم انتمائى ...

قد مللُت ُهوّيتى .

أنا يا عروبُة قد مللُت ُهوّيتى .

منُذ اقتلعُت َعَمامتى ...

و َصَفْفُت َشعرى كالِخناِث ...

و احَتلْمُت نخوتى .

منُذ انتزعُت عباءتى ...

و لِبسُت ِبنطااًل ُمستورًدا ...

ُتِطلُّ منُه َفلَقتى .

منُذ اقتربُت باسًما ...

من صاحِبى ُمَترّجًيا ...

ِباسِم التحّضِر أْن ُيراقَص زوجتى .

أنا يا عروبُة قد مللُت ُهوّيتى .

منُذ اسَتَهنُت بازِدراِء ِملّتى ...

و َجَعلُت سيِفى زينًة ...

على ِجداِر ُغرَفتى .

و جعلُت الاّل ُمباالَة ثقافتى .

منُذ انتعلُت كرامتى .

و رَضْيُت فى تقطيع جسِم دولتى .

ثّم التمسُت من اليهوِد ُعُهوَد ِسلٍم ... 

وافتقدُت َحَصافتى .

أنا يا عروبُة قد مللُت ُهوّيتى .

منُذ ارتكبُت حماقتى .

و َجلْبُت ِمسماَر ُجَحا برغبتى ...

و َدَقْقتُه بِمطَرقى ...

ُمَتَعّزًما بقّوتى .

أنا يا عروبُة آِسٌف ...

أنا لسُت أهَل عروبٍة ...

فتقّبلى استقالتى .

و قضّيتى ...

أّنى َغَدوُت ُمَسرطًنا بعروبتى .

و َحلمُت باستئصالِها ...

كى ال أموَت بعلّتى .



رغم أن دورها في »هز وس�ط البلد« صغير، إال 
أنها تحمس�ت له ألس�باب كثيرة تكش�فها لنا، 
وتتكل�م على موقفه�ا من ترتيب اس�مها على 

»أفيش« الفيلم وسط بقية نجومه.
 الفنانة أنوش�كا تتحدث أيضاً عن الجزء الثاني 
من »سرايا عابدين«، وسبب توقفها عن اإلنتاج 
الغنائ�ي، ورأيه�ا ف�ي مغام�رة إلهام ش�اهين 
ونجومي�ة ع�ادل إم�ام، وعالقته�ا بالق�راءة 

والسفر ومواقع التواصل االجتماعي.
- كيف جاء ترشحيك لفيلم »هز وسط البلد«؟

كنت أتحدث مع المخرج محمد أبو سيف الفترة 
الس�ابقة، عندم�ا كان يحّضر لفيلم س�ينمائي 
جدي�د، وق�ال ل�ي إن اختي�ار الممثلي�ن انتهى 
وت�م توزيع األدوار، لكن بعد س�اعتين فوجئت 
ب�ه يتصل ب�ي لُيعلمني بأنه أع�اد توزيع بعض 
األدوار ورشحني لدوري في الفيلم، وأنا سعيدة 

به للغاية رغم أنه دور قصير.
- ما سبب قبولك دوراً صغيراً في الفيلم مقارنة 
بباقي الممثلين الذين قدموا مش�اهد أكثر منك 

فيه؟
لم أهتم أبداً بمس�احة دوري ف�ي الفيلم، ألنني 
ال أقي�س ال�دور بحجم�ه بق�در اقتناع�ي بم�ا 
أقدمه، وهل أحبه وسيضيف لي ولرصيدي لدى 
الجمه�ور أم ال؟ والحمد لله قّدمت في رمضان 
الماضي مسلس�ل »الس�يدة األولى« مع الرائع 
مم�دوح عبدالعلي�م، وكذلك تعاون�ي مع نيللي 
كريم ويس�را في »س�رايا عابدي�ن« أضاف لي 

ألنن�ي  أهت�م بم�ا أقدم�ه كثي�راً، 
ر  للجمه�و
م�ع  و

من أتعاون.
الف�ن  أعش�ق  ش�ديدة  ببس�اطة  فأن�ا 
وأمارس�ه كهاوية حت�ى اآلن، ومنذ أيام 
المدرس�ة ف�ي صغري كنت ألقي ش�عراً 
وأقدم مس�رحيات، ومنه�ا أحببت الفن 
كثيراً. وأتذكر أنني كنت على يقين بأنني 
س�أصبح فنان�ة، ألن الف�ن يجري في 
عروق�ي ودمي، وفخ�ورة بوجودي 
في هذا المجال وانتمائي 

إليه.
- في الفيلم مش�هد 
وذل�ك  للس�حاق 
صدم الجمهور، 

ما تعليقك؟
أم�ور  هن�اك 
ف�ي  هام�ة 
وال  حياتنا، 
م�ن  ب�د 

مناقش�تها لمعرف�ة أس�باب الوص�ول إليه�ا، 
والمش�هد ص�دم الكثيري�ن ألنه يلق�ي الضوء 
على مش�كلة معين�ة، ولم يقدم ش�يئاً فجاً أبداً 
على الشاش�ة، وجّس�د في ش�كل حوار فقط، 
لكن�ه يدعو إلى التفكير بص�ورة جدية في هذه 

المشكلة.
- نعيش حالة من األلم بسبب ما تواجهه البالد 
من ظ�روف سياس�ية مضطربة، ه�ل ترين أن 
الجمه�ور يحتاج إل�ى تلك النوعي�ة من األفالم 
الت�ي تناق�ش هموم�ه أم يحت�اج إل�ى جرع�ة 

كوميدية؟
كفنانة ليس�ت ل�ديَّ الخب�رة الكافي�ة لمعرفة 
توقيت الفيلم المناسب، إنما كمنتجة ألغنياتي 
ف�ي وقت م�ا أرى أن العمل الفني، س�واء أكان 
كان، حي�ن تتج�اوب  أي�اً  أم  أم فيلم�اً  أغني�ة 
مشاعري معه، فمعنى ذلك أنه مناسب، مثالً لو 
شاهدت مش�هداً مفرحاً وأنت حزين وضحكت 

من قلبك فستقبله.
أما لو كان يستخف بعقلك ومشاعرك فستنزعج 
منه، لذل�ك نحن نعي�ش فترة نحت�اج فيها إلى 
مواجهة أنفسنا بشكل حقيقي من دون الهروب 
من الواقع، وأرى أن الفيلم ال توجد فيه فلسفة 
أو اس�تعراض لعضالت بقدر م�ا يالمس أموراً 
تخص حياتنا، مثل الفس�اد وأسبابه، ويجب أال 
نلقي بالمش�اكل على الحكوم�ة، ونتيّقن بأننا 

من نصنع هذا الفساد ويجب أن نقضي عليه.
- ه�ل أن�ت متعطش�ة إل�ى الس�ينما بدرج�ة 

كبيرة؟
بش�كل رهي�ب للغاي�ة، وأتمن�ى أن أق�دم 
خط�وات مميزة في الفت�رة المقبلة مثل 

»هز وسط البلد«.

- س�يتم عرض »س�رايا عابدين 2« في الفترة 
المقبلة بعيداً من موسم رمضان، هل تتوقعين 
أن يحق�ق نجاح�اً كبي�راً بعي�داً ع�ن زحم�ة 

المسلسالت؟
أؤك�د أنن�ا س�ننجح خ�ارج موس�م رمضان، 
وأن�ا مثالً أتابع ف�ي األيام الحالية مسلس�الت 
ممي�زة، مثل »الصندوق األس�ود«، أريد معرفة 
الموض�وع الذي يناقش�ه، باإلضافة إلى بعض 
المسلس�الت األخ�رى الت�ي أح�اول متابعتها 
أيضاً، ألنني أس�تمتع بمش�اهدة ه�ذه األعمال 
لممثلين�ا، باإلضافة إلى أن مش�اهدتي تختلف 
كثيراً عن أي مش�اهد ع�ادي، إذ أدقق جيداً في 

كل مشهد وكل أداء وكل تفصيل.
- لفت األنظار إليك بش�خصية »كالمايمي« في 
الج�زء األول من »س�رايا عابدي�ن«، فما الذي 

ستفاجئين الجمهور به في الجزء الثاني؟
قّدمت هذه الش�خصية الت�ي تحمل الدهاء بكل 
معانيه، وتعشق السيطرة، ورغم ذلك لها وجه 
آخ�ر يتمثل ف�ي طبيعتها الضعيف�ة، فهي غير 
ش�ريرة من داخلها، لكنها كانت تبيح لنفسها 
أي طريق�ة للوص�ول إلى ما تريد م�ن دون أن 
ت�ؤذي أحداً، وعندما تجد أن الس�لطة س�تبتعد 
عنها تضطر إلى القت�ل، وذلك فاجأ الناس. أما 
في الجزء الثان�ي فتوجد مفاجآت عدة، لكن ال 

أريد حرقها اآلن وأترك للمشاهد اكتشافها.
- ه�ل صحي�ح أن المخرج عم�رو عرفة اعتذر 
الثان�ي بس�بب بع�ض األزم�ات  الج�زء  ع�ن 

والخالفات؟
عم�رو عرف�ة مخرج كبي�ر ووض�ع الخطوط 
العريض�ة للجزء الثاني، ألنها قصة ال يمكن أن 
تتغير من الجزء األول إلى الثاني، فهي متكاملة 

مع بعضها بعضاً، ولم تحدث أي خالفات أبداً.
- ما الذي ستقدمينه إلى الجمهور في رمضان 

2015؟
حت�ى اآلن لم أس�تقر عل�ى عمل معي�ن، ألنني 
ال أريد تقدي�م عمل فني لمج�رد التواجد فقط 
على الشاش�ة، فالحمد لله خطواتي في الفترة 
الماضي�ة كان�ت ج�اّدة وترك�ت بصم�ة ل�دى 
الجمه�ور، لذلك ال أريد التراج�ع بتقديم أعمال 

أقل قيمة وجودة.
- قدم�ت م�ع الزعي�م مسلس�ل »فرق�ة ناجي 
عطا الله« منذ س�نوات، هل يحّمس�ك ذلك على 

متابعته؟
أعرفه على المس�توى الش�خصي وأدرك جيداً 
كي�ف تكون كواليس أعماله الفنية، لذلك أهنئه 
على »صاحب السعادة« ومسلسله الجديد الذي 
يق�وم بتصويره اآلن »أس�تاذ ورئيس قس�م«، 

وبالتأكيد سيكون عمالً رائعاً كعادته.
- ف�ي رأيك، ما هو س�ر ترّبع ع�ادل إمام على 

القمة ألكثر من أربعين عاماً؟
أعط�اه الل�ه ذكاًء فني�اً ش�ديداً وح�ب الناس، 
باإلضاف�ة إل�ى أنه على المس�توى الش�خصي 
إنس�ان ش�ديد الطيبة، وذل�ك ما كنت ألمس�ه 
ف�ي تعاون�ي الفني معه في البالتوه، ال س�يما 
أن المجامي�ع كانت عديدة في المسلس�ل الذي 

التقينا فيه.
- م�اذا كانت تمثل لك س�يدة الشاش�ة العربية 

فاتن حمامة؟
كن�ت أرى فيه�ا الرق�ي ف�ي كل ش�يء، الف�ن 
والحي�اة، وأرى أيضاً في نادي�ة لطفي الجمال 
كل�ه، والراحل�ة س�ناء جمي�ل كن�ت أرى أنها 
عمالقة وأحس فيها الجب�روت والحنان، فهذا 
الجي�ل عندما نجل�س ونتحدث معه ن�درك أنه 
ل�ن يعوض أب�داً، وعندما أس�مع أحاديث فاتن 
حمامة منذ س�نين طويل�ة أتعلم منه�ا كثيراً، 
وأتمن�ى أن ت�ذاع جمي�ع حواراته�ا باألبي�ض 
واألس�ود مرة ثانية على الشاش�ة، وحلمت أن 

أجتمع بها لكنني لم أكن محظوظة بذلك.
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ق�ال الفن�ان أحمد صيام إنه يش�ارك فى س�باق الموس�م 
الدرامى الرمضانى القادم بعدة أعمال درامية منها مسلسل 
" حالة عش�ق " مع الفنانة مى عز الدين والمخرج إبراهيم 
بكر.وأضاف فى تصريح صحفي  أن المسلس�ل يجمع بين 
عدد كبير من النجوم منهم روجينا, وخالد س�ليم وغيرهم, 
وأيًضا مسلس�ل حوارى بوخاريست مع أمير كرارة ودينا, 

وأيًضا مسلسل أوراق التوت .
وق�ال صيام أجس�د ف�ى اوراق الت�وت أول دور ل�ى باللغة 
العربية الفصحى بعد دورى فى مسلسل الطارق وهو عباد 
صدي�ق طارق بن زي�اد لكنه فى أوراق الت�وت مختلف عنه 
فى أخالقه وصفاته فهو يستخدم السحر والشعوذة ليوقع 

بين مملكتين .

انتش�رت خ�الل الس�اعات األخي�رة، أخب�ار تفيد 
ب�أن المطرب عم�رو دياب عقد جلس�ات عمل مع 
المخرج ش�ريف عرفة؛ من أجل العودة مرة أخرى 

إلى التمثيل من خالل فيلم سينمائي.
علم " من مصادر مقربة من عمرو، أن تلك األخبار 
ليس لها أي أس�اس من الصحة، وأن عمرو يتواجد 
حالياً بمدينة الجونة، وسيطير بعدها إلى القاهرة 
ثم يعاود إلى دبي، كما أن العرض الوحيد الذي وافق 
عليه للعودة م�ن خالله إلى التمثيل، هو مسلس�ل 
"الش�هرة"، ال�ذي تأجل أكث�ر من مرة ، وحس�ب 
تصريحات مؤلفه "مدح�ت العدل"، من المقرر أن 

يعرض خالل شهر رمضان من عام 2016.

بعد النجاح الكبير الذي حققته في مش�اركاتها الوطنية والعربية والعالمية، أحيت الفنانة كريمة 
الصقل�ي حف�ل افتتاح مهرج�ان طنجة الدول�ي للس�ماع والمديح »مولدي�ات البوغ�از«، ُمقدمة 
للجمه�ور باقة من أجم�ل األغاني الطربية األصيل�ة، ومترجمة إبداعاتها الفنية بالتغني بأش�عار 
أقط�اب الصوفية. إال أن المولعين بريبرتوار الصقلي، رأوا أن التفاصيل خدش�ت هيبة الحفل، وقد 
تمثل�ت بالقاعة الرياضية المفتوح�ة الجوانب، إضافة إلى عدم التجانس بي�ن تألق الفنانة كريمة 

والفرقة الموسيقية المحلية »عود الرمل«.   
م�ن جانب�ه، أكد المدير العام لمؤسس�ة المهرجان عبدالحفيظ الش�ركي  »إن انضمام فرقة »عود 
الرم�ل«، وه�ي فرقة محلية، لمش�اركة الفنان�ة كريمة الصقل�ي، كان بهدف دع�م الفرقة الفتية 
والتعريف بها«، مبرراً قوله بأن تنظيم س�هرات التظاهرة في قاعة مغطاة تابعة لوزارة الش�بيبة 
والرياض�ة راجع إلى افتق�ار مدينة طنجة إلى مب�اٍن تراثية وثقافية تليق بهذه األنش�طة. كما أن 
محدودي�ة اإلمكانات المادية هي التي دفعتهم إلى االس�تعانة بهذا الفضاء الذي يتس�ع لش�ريحة 

عريضة من الجمهور«. 

إيمي سمري غانم تستعد لـ »هبة رجل الغراب 3«
 كش�فت الفنان�ة إيمي س�مير غانم عن اس�تعدادها لتصوير ج�زء ثالث من مسلس�لها الناجح 
"هب�ة رجل الغراب".وأك�دت "إيمي" أن فكرة تقديم جزء جديد من العمل جاءت بناء على طلب 
الجمهور، بعد نجاح المسلسل بشكل كبير.وأضافت "إيمي" إنها ستبدأ تصوير حلقات المسلسل 
خالل أيام.يذكر أن "إيمي" يعرض لها حاليا فيلم "زنقة س�تات" الذي يش�اركها بطولته حسن 

الرداد، وإخراج خالد الحلفاوي.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
�سر

ع ال

بغداد الفن يف كل زمان
  لي�س بالجدي�د الق�ول ان بغ�داد تعتب�ر ام الدنيا 
وس�يدة البالد .. وجنة االرض.. واناه ال نظير لها 
في مش�ارق االرض ومغاربها .. ولكن الذي حدث 
ان الغ�زاة وعلى مر الحق�ب التاريخية قد حاولوا 

قتلها .. وطمس معالمها ..
وحينم�ا نعود لم�ا كتبه الرواة ع�ن الوجه الفني 
لبغ�داد نج�د ان العص�ر العباس�ي ق�د حف�ل بان 

البع�ض كان يمارس ما يس�مى )بطي�ف الخيال(  
او )خي�ال الظل( على ضوء الش�موع .. وهو نوع 
من الكوميديا  التي مارس�ها  العراقيون   في ذلك 

العصر !!.
وفضال عن ذلك .. كان البعض حين يس�مع الغناء 
)يم�زق ثوبه( من ش�دة الفرح .. او )يدق رأس�ه 
بالجدار (  .. او )يتعفر بالتراب(  .. او )يعض بنانه 

( حين يتوحد مع المغني في تدفقه العاطفي !!.
ومن الطريف ان نذكر ايضا ان للخطاط المعروف 
)ابن مقلة( دار على شاطيء دجلة الحق بها  مالذ 

امن النواع الطيور تاتيه من اقاصي البالد ..
فهناك طيور لها اصوات جميلة .. وطيور لها ريش 
جمي�ل .. وطيور ال تطير .. وهناك مالذ اخر يأوي 
فيه الغ�زالن والنعام وااليائ�ل .. وبمثابة حديقة 

حيوانات ملحقة  بقصر الخطاط ابن مقلة !!.
والذي وددت ذكره .

ان الحي�اة كانت في بغ�داد تحدي�دا غارقة بالفن 
والهواي�ات التي ال تخلوا م�ن الفنون .. الى جانب 
كونه�ا كان�ت وعل�ى بس�اطتها عام�رة باالمان 

واالجواء التي ترتوي من ذلك االمان!!.
وهن�ا البد من االش�ارة ال�ى حال�ة طربية حدثت 

للشاعر الغنائي المصري احمد رامي خالل زيارته 
لبغ�داد وحض�وره  للحف�ل الذي غن�ى به مطرب  
الغن�اء العراق�ي االول محمد القبانج�ي .. انه لم 
)يمزق ثوبه( من ش�دة اعجابه بغناء القبانجي .. 
وانم�ا قام برمي )طاقية رأس�ه( الى االعلى اكثر 
من م�رة تعبيرا على توحده وتدفقه العاطفي مع 

مطربنا الراحل !!.

أطلق�ت الفنان�ة س�يرين عب�د الن�ور مبادرته�ا 
االجتماعية، لحل المش�اكل األس�رية والنفس�ية، 
اس�تعداداً لبدء الموس�م الثاني من برنامجها "بال 

حدود".
وكتبت سيرين عبر صفحتها الرسمية على موقع 
التواصل االجتماعية: "هل لديك مشاكل عائلية أو 

اجتماعية، هل تعاني من العنف األسري، الطالق، 
البطال�ة، تع�دد الزوج�ات وغيرها من المش�اكل 

والمواضيع ".
ونذكر ان س�يرين تواصل تصوير مسلس�لها "24 
قي�راط"، ال�ى جانب عابد فه�د و ماغي بوغصن، 

ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.

سريين عبد النور
 أطلقت مبادرهتا االجتامعية

أنوشكا: مسحنا السبورة ونبدأ من أول سطر يف مرص...



-فري�د األطرش يخط�ف أغنية "الربي�ع" من أم 
كلثوم 

- سعاد حسني ُتغني "الدنيا ربيع" بالصدفة 
- أسمهان ُتغني للربيع بألحان شقيقها 

-عبد الحليم يكش�ف عن إعجاب�ه بأغنية الربيع 
رغم خالفه مع فريد االطرش 

ق�دم مطرب�و الزم�ن الجمي�ل، ابت�داء م�ن عبد 
الحليم حافظ وأم كلثوم، وانتهاء بسعاد حسني 
وفريد األطرش، ومرورا بأس�مهان وغيرها من 
المطربي�ن الكب�ار، ع�ددا م�ن األغان�ي الجميلة 
بمناس�بة "أعياد الربيع" و"ش�م النس�يم"، في 
حين يكتف�ي مطربو الي�وم بإع�ادة تقديم هذه 
األغاني في نفس المناسبة كل عام، دون أن يقدم 
أي منهم أغنية يمكن أن تنافس هذه األغاني التي 

تعيش في وجدان الناس منذ سنوات طوال.
فريد األطرش

رغم مرور أكثر من س�تين عام�اً على تقديمها، 
إال ان أغنية "الربيع" الت�ي قدمها المطرب فريد 
األطرش مازال يس�تمع إليها ماليين المصريين 

حتى اآلن.
وُتع�د واحدة م�ن أفضل أغاني "ش�م النس�يم" 
حت�ى ان البعض يرى انها األغنية الرس�مية في 
احتفاالت ش�م النس�يم، ورغ�م النج�اح الكبير 
ال�ذي حققته هذه األغني�ة إال ان الكثير ال يعرف 
ان المطرب�ة ام كلث�وم كان م�ن المفت�رض ان 
ُتقدمها، حيث عرضها الش�اعر مأمون الشناوي 
عليها في البداية، ولكنها طلبت منه إجراء بعض 
التعدي�الت، االمر الذي دفع�ه لعرضها على فريد 
األطرش والذي قرر تقديمها بدون تردد بل وقام 

بتلحينها ايضا.
ورغم المنافس�ة القوية بين فريد األطرش وعبد 
الحلي�م حاف�ظ، إال ان "العندليب" ل�م يتردد في 
اإلعالن عن إعجابه بأغني�ة الربيع أكثر من مرة 

خالل أكثر من لقاء تلفزيوني وصحفي.

اسمهان
فريد األطرش لحن لشقيقته أسمهان أغنية ايضاً 
للربيع وشم النسيم وهي أغنية "يا بدع الورد يا 
جمال الورد" والتي قدمتها أسمهان عام 1944، 
وتعاونت من خاللها مع الش�اعر حلمي الحكيم، 
ورغم مرور س�نوات على تقديم هذه األغنية، إال 
ان مطربات الجيل الحالي يحرصن على تقديمها 
في الحفالت الالتي يش�اركن ف�ي إحيائها ومن 

أبرزهن وعد البحري وغادة رجب.

عبد الحليم حافظ
ورغم تمي�زه باألغاني العاطفية والرومانس�ية 
إال ان العندلي�ب عبد الحليم حاف�ظ كان حريصا 
عل�ى االنضمام للفناني�ن الذين غن�وا للربيع بل 
وغنى كثيراً له وألعياد ش�م النس�يم، ومن أبرز 

م�ا قدمه أغنية "جمال الورد" و"نس�يم 
الفجرية".

أم كلثوم
ام�ا الس�يدة ام كلثوم فغن�ت للربيع 

قائل�ة: "ال�ورد جمي�ل.. جمي�ل ال�ورد.. ال�ورد 
جمي�ل ول�ه اوراق.. عليه�ا دليل من االش�واق.. 
اذا اه�داه حبيب لحبي�ب.. يكون معن�اه وصاله 
قري�ب.. ش�وف الزه�ور واتعلم.. بي�ن الحابيب 
نتكلم.. شوف.. ش�وف.. شوف الزهور.. واتعلم 

والنرجس مال.. يمين وشمال".
ام كلثوم قدمت هذه األغنية الشهيرة عام 1946 
وهي من كلم�ات بيرم التونس�ي وألحان زكريا 

أحمد.
سعاد حسني

لعل من أبرز أس�باب نجاح فيلم "أميرة حبي انا" 
ه�ي تواجد أغني�ة "الدنيا ربيع" والت�ي قدمتها 
الس�ندريال س�عاد حس�ني، ولك�ن الكثيري�ن ال 
يعرف�ون كيفية تواجد هذه األغنية بالفيلم حيث 

انها لم ُتكن موجودة بالسيناريو.
فخالل ذهاب س�عاد حسني لإلستديو الستكمال 
تصوير ه�ذا الفيلم، فوجئت في إحدى إش�ارات 
الم�رور بوج�ود الموس�يقار كم�ال الطويل في 
الس�يارة المج�اورة لتتوق�ف وتطل�ب من�ه أن 
يش�ارك في تلحي�ن أغنية ضمن أح�داث الفيلم، 
وبالفعل توج�ه الثنائي لمقابلة المخرج حس�ن 
اإلم�ام والش�اعر ص�الح جاهي�ن، حيث س�مع 
"كم�ال" كلمات األغنية كما تع�رف على أحداث 
الفيل�م وطلب منهم أن يس�افر إلى اإلس�كندرية 
لمدة يومي�ن فقط يعود بعده�ا باللحن، بالفعل 
لم يس�تغرق تلحين األغنية سوى 48 ساعة عاد 
بعدها "الطويل" إلى القاهرة ليعزف لهم األغنية 
عل�ى طاولة كان�ت أمامه�م، وليعج�ب الجميع 
باللح�ن، ويبدأ تصوير األغنية على الفور 
والتي لم تس�تغرق سوى 
ي�وم واحد وص�ورت في 
منطق�ة القناط�ر الخيرية 

بمحافظة القليوبية.

مي عز الدين بـحالة نفسية صعبة.. 
 كش�فت الممثل�ة م�ي عز الدين مؤخراً عبر حس�ابها الخاص على موقع التواص�ل االجتماعي، عن أّنها تمر بحالة نفس�ية صعبة، 

رافضة الكشف عن األسباب، حيث نشرت صورة عبر حسابها الخاص، تقول بها: "يا رب عشمانة فيك تكتبلي النجاح في المسلسل 
ده، ألنك وحدك اللي عالم أنا تعبانة نفسياً أد إيه، وقلبي واجعني من حاجات قد إيه".

ومنذ أيام نشرت مي  صورة لها بدون أي تعليق تظهر فيها بثوب أحمر ووجه نحيف أكثر من العادة مما أثار قلق متابعيها.
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بعد النجاح الكبير الذي حققته في مش�اركاتها الوطنية والعربية والعالمية، أحيت الفنانة كريمة 
الصقل�ي حف�ل افتتاح مهرج�ان طنجة الدول�ي للس�ماع والمديح »مولدي�ات البوغ�از«، ُمقدمة 
للجمه�ور باقة من أجم�ل األغاني الطربية األصيل�ة، ومترجمة إبداعاتها الفنية بالتغني بأش�عار 
أقط�اب الصوفية. إال أن المولعين بريبرتوار الصقلي، رأوا أن التفاصيل خدش�ت هيبة الحفل، وقد 
تمثل�ت بالقاعة الرياضية المفتوح�ة الجوانب، إضافة إلى عدم التجانس بي�ن تألق الفنانة كريمة 

والفرقة الموسيقية المحلية »عود الرمل«.   
م�ن جانب�ه، أكد المدير العام لمؤسس�ة المهرجان عبدالحفيظ الش�ركي  »إن انضمام فرقة »عود 
الرم�ل«، وه�ي فرقة محلية، لمش�اركة الفنان�ة كريمة الصقل�ي، كان بهدف دع�م الفرقة الفتية 
والتعريف بها«، مبرراً قوله بأن تنظيم س�هرات التظاهرة في قاعة مغطاة تابعة لوزارة الش�بيبة 
والرياض�ة راجع إلى افتق�ار مدينة طنجة إلى مب�اٍن تراثية وثقافية تليق بهذه األنش�طة. كما أن 
محدودي�ة اإلمكانات المادية هي التي دفعتهم إلى االس�تعانة بهذا الفضاء الذي يتس�ع لش�ريحة 

عريضة من الجمهور«. 

أحيا المطرب مصطفى قمر، حفلة غنائية 
كبيرة، بأحد المراك�ز التجارية بالقاهرة، 
وقدم عدداً كبيراً من أغنياته ، مثل "منايا" 

و"عايشين" و"لسه حبايب".
وس�ط الحفلة، طل�ب قمر م�ن جمهوره 
ال�ذي تج�اوز خمس�ة آالف ش�خص، أن 
يلتق�ط معهم ص�ورة بطريقة الس�يلفي؛ 
لكي يحتف�ظ بها ويضعه�ا على صفحته 

الرسمية.
يذكر أن مصطفى مشغول حالياً في إعداد 
أكثر من عم�ل فني درام�ي وغنائي؛ لكي 

يعود من خاللها لجمهوره.

نظمت الش�ركة المنتجة لفيلم "ف�زاع"، عرضاً 
خاصاً بحضور بطال هش�ام إس�ماعيل وحمدي 
الوزير، في حين تغيبت س�يمون التي شاركتهما 
البطول�ة ؛ بس�بب إنش�غالها بتصوي�ر مش�اهد 
مسلس�لها الجديد "بين السرايات"، وحضر عدد 
م�ن الفناني�ن لتهنئة أبطال الفيل�م على عرضه، 
منه�م ألفت عمر ووفاء س�الم وخالد الحمزاوي 
وأحم�د س�عد وزوجته رح�اب حس�ين.يذكر أن 
"ف�زاع" ه�و البطول�ة المطلقة األولى لهش�ام 
إس�ماعيل ،بع�د أن إش�تهر بتلك الش�خصية من 
خالل حلقات مسلس�ل "الكبير أوي" التي شارك 

في بطولتها مع أحمد مكي.

شريين تطلب عدم ترسيب أرسار مسلسلها
طلبت النجمة ش�يرين من كل العاملين معها في مسلس�ل »طريقي«، عدم تس�ريب أي معلومات 
أو صور عنه حتى ال »ُتحرق« أحداثه، خاصًة أن الوقت المتبقي على شهر رمضان ما زال طويالً، 

والكالم الكثير عن المسلسل ليس في مصلحته.
 وتواصل ش�يرين حالياً تصوير مسلس�لها مع محمود الجندي وسوسن بدر ومجموعة من كبار 
النجوم.وكان مؤلف العمل تامر حبيب قد نفى ما تردد عن وجود خالفات بين شيرين والمخرج، 

بعدما تناول البعض استياءها من طلب المخرج إعادة تصوير مشاهدها ألكثر من مرة.

بغداد الفن يف كل زمان
  لي�س بالجدي�د الق�ول ان بغ�داد تعتب�ر ام الدنيا 
وس�يدة البالد .. وجنة االرض.. واناه ال نظير لها 
في مش�ارق االرض ومغاربها .. ولكن الذي حدث 
ان الغ�زاة وعلى مر الحق�ب التاريخية قد حاولوا 

قتلها .. وطمس معالمها ..
وحينم�ا نعود لم�ا كتبه الرواة ع�ن الوجه الفني 
لبغ�داد نج�د ان العص�ر العباس�ي ق�د حف�ل بان 

البع�ض كان يمارس ما يس�مى )بطي�ف الخيال(  
او )خي�ال الظل( على ضوء الش�موع .. وهو نوع 
من الكوميديا  التي مارس�ها  العراقيون   في ذلك 

العصر !!.
وفضال عن ذلك .. كان البعض حين يس�مع الغناء 
)يم�زق ثوبه( من ش�دة الفرح .. او )يدق رأس�ه 
بالجدار (  .. او )يتعفر بالتراب(  .. او )يعض بنانه 

( حين يتوحد مع المغني في تدفقه العاطفي !!.
ومن الطريف ان نذكر ايضا ان للخطاط المعروف 
)ابن مقلة( دار على شاطيء دجلة الحق بها  مالذ 

امن النواع الطيور تاتيه من اقاصي البالد ..
فهناك طيور لها اصوات جميلة .. وطيور لها ريش 
جمي�ل .. وطيور ال تطير .. وهناك مالذ اخر يأوي 
فيه الغ�زالن والنعام وااليائ�ل .. وبمثابة حديقة 

حيوانات ملحقة  بقصر الخطاط ابن مقلة !!.
والذي وددت ذكره .

ان الحي�اة كانت في بغ�داد تحدي�دا غارقة بالفن 
والهواي�ات التي ال تخلوا م�ن الفنون .. الى جانب 
كونه�ا كان�ت وعل�ى بس�اطتها عام�رة باالمان 

واالجواء التي ترتوي من ذلك االمان!!.
وهن�ا البد من االش�ارة ال�ى حال�ة طربية حدثت 

للشاعر الغنائي المصري احمد رامي خالل زيارته 
لبغ�داد وحض�وره  للحف�ل الذي غن�ى به مطرب  
الغن�اء العراق�ي االول محمد القبانج�ي .. انه لم 
)يمزق ثوبه( من ش�دة اعجابه بغناء القبانجي .. 
وانم�ا قام برمي )طاقية رأس�ه( الى االعلى اكثر 
من م�رة تعبيرا على توحده وتدفقه العاطفي مع 

مطربنا الراحل !!.

نجوم »الزمن اجلميل« يسيطرون عىل أغاين الربيع.. .. ومطربو اجليل احلايل »غائبون«

بغداد: أكد الملحن س�رور ماجد اس�تمراره بتقديم األعم�ال الغنائية الهادفة 
وخاصة الوطنية منها، مشيراً ألنه أنجز تسجيل أنشودة وطنية جديدة بعنوان 

"إرادة الحياة". وهي من كلمات الش�اعر وليد 
الش�طري، ومن إنتاج ش�بكة اإلعالم العراقي، 
وغرضه�ا هو الدع�م للقوات األمنية والحش�د 
الشعبي في المعارك التي تدور رحاها في العديد 

م�ن المناط�ق العراقية. وأض�اف ش�ارحاً: لقد 
وزع األنش�ودة موس�يقياً الفنان علي أبو شهد، 
بمش�اركة عدد من المنشدين وهو من بينهم إلى 
جانب أحمد نعمة، مالك محسن و شعبان صباح. 

أم�ا األغني�ة الثاني�ة فيقدمه�ا الكورال واس�مها 
"يابسمًة ُسرقت من شفاه اآلمنين". وهي أيضا من 
كلمات وليد الش�طري، ويقول  مطلعها "يا بسمًة 

ُسرقت من ش�فاه اآلمنين، بئس الغزاة المجرمين، 
بئس الطغاة الظالمين، الكافريَن بكِل فلسفٍة ودين، 
حت�ى الصغ�ار ... يتراكضون ... يتس�اءلون، ياربي 
ماه�ذا الدم�ار ..مهج�رون ونازح�ون". وهي أيضا 

م�ن تص�ب في إط�ار الجهد الوطن�ي لنبذ العن�ف والظلم  لتضا ا و
م�ع النازحين والمهجرين. وهذا جزء يس�ير من المحب�ة والوفاء للوطن، وال 

يسعنا إال أن نقف مع القوات األمنية في تصديها لإلرهاب.
وأوض�ح "ماجد" أنه انتهى من تلحين األغنية الثالثة 

وه�ي أغنية جدي�دة بعنوان "ش�كراً ياعم�ر عديتني 
الس�بعين" للفن�ان الكبي�ر ي�اس خض�ر، وه�ي م�ن 

كلمات الش�اعر حاتم النعماني وتوزي�ع أمير إبراهيم. 
وش�رح أن هذه األغني�ة كانت تحمل  عنوان "ش�كرا يا 

عمر عديتني الخمس�ين "، لكن "خضر" اتخذ من العمل 
تجربًة ش�خصية له لكون�ه تعدى في عمره الس�بعين 

س�نة. وقال متمنياً له طول العمر: لقد قام  المطرب 
الكبي�ر ي�اس خض�ر بتغييٍر بس�يط ف�ي كلمات 

األغني�ة وخاص�ًة الرقم فحولها إلى "ش�كرا 
ياعم�ر عديتني الس�بعين". وأخبرني أنه 

يري�د به�ذه األغني�ة أن يش�كر عمره 
م�ن خ�الل عمله.وخت�م مضيف�اً: 

هذه األغنية ه�ي امتداد لروعة 
ص�وت الفن�ان الكبي�ر ياس 

خضر، وأعتق�د أنها ال تقل 
أهميًة عن أغنياته التي قدمها في مس�يرته 

الكبيرة.  

عابد فهد حائر بني حبيبته وزوجته
 

بيروت- "24 قيراط"، مسلسل رمضاني جديد للعام 2015 من إنتاج "إيغل فيلم" لصاحبها جمال سنان وبطولة نخبة من الممثلين 
من لبنان وسورية وتونس، واإلخراج لليث حجو وكتابة ريم حنا وبطولة كل من سيرين عبد النور وعابد فهد وماغي بو غصن.
ويش�ارك في العمل أيضا كل من ديما قندلفت وتقال ش�معون وباسم مغنية وظافر عابدين )تونس(، طالل الجردي، زينة مكي، 

فيفيان أنطونيوس... وس�يعرض على قناتي "أو.أس.أن و"األم.تي.في" وهن�اك مفاوضات لعرضه على محطات تلفزيونية 
عربية عدة.

بدأ التصوير منذ شهر ونصف تقريبا بشكل مكثف، بين بيروت وغزير والكسليك والذوق بلبنان.
س�يرين تلعب دوراً جديداً ومميزاً ومختلفاً عن أدوارها السابقة "فالشخصية متعبة وتحتاج إلى جهد"، لكنها سعيدة بهذا 
المسلسل؛ حيث تقوم بدور عاملة في حضانة أطفال وتتعرف على عابد فهد وتنقذه بعد أن يضيع ويفقد وجهة الوصول 

مع كل ما يرافقه من مشاكل ولحظات حلوة.إل�ى عائلته وتنش�أ بينهما قصة حب 
أم�ا الممثل عابد فهد فيجس�د ش�خصية رج�ل يفقد ذاكرته بس�بب حادثة 
ويضيع عن زوجته فتجده سيرين ويدخل في صراع بين أن يستعيد ذاكرته 
وأال يستطيع ذلك فيقع في حيرة من أمره بين حبيبته الجديدة )سيرين( 
وزوجته وعائلته األصلية )ماغي أبي غصن( فتتفاعل األحداث في هذا 

السياق.
أما بالنسبة للممثلة أبي غصن وبعد نجاحات عدة في أدوار جسدتها 
س�ابقا في الدراما الس�ورية مع كبار المخرجي�ن، تبحث في هذا 
المسلسل عن زوجها )عابد فهد( بعد أن يضيع فتواجهها مشاكل 
ومصاع�ب جمة وبعد أن تجد زوجها تحصل مفاجآت كثيرة، هي 

سعيدة جدا بدورها الجديد والذي تراه مميزا.
الممثلة تقال ش�معون تجسد دور طبيبة، وتقول إنها تعبت أثناء التحضير 

لهذه الش�خصية ألنها مركبة وليست سهلة، وبعد مش�اركتها العام الماضي 
في مسلس�ل "اتهام" ها هي تش�ارك بدور أساس�ي في مسلسل "24 قيراط" هذا 

العام.
أما المنتج جمال س�نان فهو وضع كل إمكانيات ش�ركته المنتجة وثقله في هذا 
العم�ل لنج�اح المسلس�ل، ويراهن علي�ه ويعتبر أنه سيش�كل عالم�ة فارقة بين 
المسلس�الت الرمضانية، خصوصا أن راغب عالمة سيغني تتر المسلسل وقريبا ستنفذ األغنية فيدخل 

السوبر ستار إلى األستديو لتسجيلها ليبدأ بعدها التسويق للعمل الرمضاني.
أما الممثل التونس�ي ظافر عابدين الذي س�بق وشارك في مسلسل "ذاكرة الجسد" إلى جانب جمال سليمان وأمل بشوشة، فسبق 

وشارك في أفالم عالمية، فهو سيصل قريبا إلى بيروت لتصوير مشاهد المسلسل مع الممثلة ماغي بو غصن. - 

رسور ماجد يلحن للوطن وللنازحني و ياس خرض
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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

يرس محافظة البرصة / مديرية العقود 
الحكومية إع�ان الوجب�ة الثامنة لعام 
2015 والخاصة ب� قطاع)كهرباء نقل(

ضم�ن تخصيص�ات  )برنام�ج تنمي�ة 
األقالي�م ( فعىل الراغبني م�ن الرشكات 
األجنبي�ة واملحلي�ة واملقاول�ني من ذوي 
الخربة واالختص�اص مراجعة محافظة 
الب�رصة )مديري�ة العق�ود الحكومية/ 
قس�م التعاقدات( الكائن يف بناية ديوان 
املحافظ�ة ل�رشاء مس�تندات املناقصة 
)التن�در( بس�عر غ�ر قابل لل�رد ومبني 
إزاء كل مناقصة اعتبارا من يوم الثاثاء 
املصادف 2015/4/14 علما إن آخر موعد 
إليداع العطاءات الساعة الثانية ظهراً من 
يوم الثاثاء املصادف 2015/4/28علما 
ان�ه قب�ل ذل�ك س�يعقد مؤتم�ر خاص 
باإلجابة عىل استفس�ارات املشاركني يف 
املناقصات بمقر ديوان محافظة البرصة 
قبل الساعة الثانية عرش من يوم الثاثاء 

املصادف 2015/4/21
 وبحضور ممثيل الرشكات املتقدمة خال 
فرتة الفتح عىل أن يتضمن العطاء املقدم 
ثاثة ظ�روف داخل ظرف واحد  تحتوى 

عىل ما ييل
1- ظرف يتضمن العرض التجاري .

2- ظرف يتضمن العرض الفني .
3- ظ�رف يتضمن كافة املستمس�كات 

املطلوبة :
رشوط التقديم :

أ - يلتزم مقدم العط�اء بتقديم تأمينات 

The province of Basra / Directorate 
of government contracts is pleased to  
announce  the eighth group for 2015 
of the sector  )electricity transmission(  
within the allocations of )regions 
development program(. Thus, the 
interested specialized foreign and 
local companies and contractors should 
attend Basra Governorate Directorate 
of government contracts /Contracts 
Department( located in the governorate 
office  to  purchase tender documents  in 
a non-refundable price that is explained 
in front of the tender starting from 
Tuesday on 14/4/2015  noting that 
the last date for submitting proposals 
is Tuesday on  28/4/2015 at 2:00 pm 
knowing that a special conference will 
be held to reply bidders' questions 
about the tenders at Basra governorate 
office  before twelve o'clock on Tuesday 
21/4/2015
 in the presence of representatives 
of presented companies during the 
Opening period   that includes the three 
envelopes of the tender submitted in 
one envelope
contains the following
1 –An envelope includes commercial 
offer.
2 – An envelope includes the technical 
offer.
3 – An envelope includes  all the  
required documents  :
Submitting  conditions :

إعالن الوجبة الثامنة لعام 2015 واخلاصة بـ قطاع)كهرباء نقل(
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أولية بمبلغ مقطوع بنسبة 3% من الكلفة 
التخمينية للمش�اريع التي تبلغ كلفتها 
التخمينية )10 مليار فما دون(، ونسبة 
2% من الكلفة التخمينية للمشاريع التي 
تبل�غ كلفتها التخمينية )م�ن 10 مليار 
اىل 30 ملي�ار( وبنس�بة 1% م�ن الكلفة 
التخمينية للمش�اريع التي تبلغ كلفتها 
التخميني�ة )30 ملي�ار فما ف�وق( عىل 
ش�كل خطاب ضمان أو صك مصدق أو 
سفتجة نافذ إىل ما بعد انتهاء مدة نفاذية 
العطاء املحدد يف وثائق املناقصة والتي تم 
تمديدها بمدة ال تقل عن 28 يوما  صادر 
من مرصف معتمد من عموم محافظات 
الع�راق وال تقب�ل أي أوراق تجارية عند 
تقدي�م العط�اءات كما ال يقب�ل أي عذر 
بش�أن تأخري دف�ع التأمينات اعاله عىل 
ان يك�ون خط�اب الضم�ان موج�ه اىل 
الطرف االول )محافظة البرصة- مديرية 
العقود الحكومية(ويذكر فيه اسم ورقم 
املناقص�ة املعني�ة وأن ال يك�ون خطاب 
الضمان مرشوطاً وان يدفع حني الطلب

ب- يج�ب أن يكون املتق�دم لرشاء تندر 
املناقصة وكذلك مقدم العطاء إما املدير 
املف�وض للرشكة أو حاص�ل عىل توكيل 
أو تخويل رس�مي من الرشكة بالنس�بة 

للرشكات األجنبية والعربية .
ج- يلت�زم مقدم العطاء بتقديم الكفاءة 
املالية للرشكة من خالل تقديم الحسابات 
الختامي�ة للرشك�ة  للس�نتني االخريتني 
)مربحة( كح�د ادنى مصادق عليها من 
قبل املحاس�ب القانوني للرشكة ومؤيد 

من قبل املرصف .
د- يلتزم مقدم العطاء بتقديم )ش�هادة 

A - The bidder is committed to submit 
a bid bond of 3% which is equal to the 
estimated cost for the projects of which 
its estimated cost is )10 milliard and 
under(, a rate of 2% of the estimated 
cost of the projects of which its estimated 
cost is )10 milliard to 30 milliard( and 
a rate of 1% of the estimated cost of 
the projects of which its estimated cost 
is )30 milliard and up( as a letter of 
credit, bank check or certified check 
and the expiry date of this bond should 
be after the validity of the specified 
bid in the tender documents that will 
be extended for no less than 28 days 
issued from a certified bank for all Iraqi 
provinces. Any bank statement would 
not be accepted when  submitting the 
bid .Also, any apology for delaying 
the payments of the bond will not be 
accepted.
The letter of credit should be addressed 
to Basra Governorate- directorate of 
government contracts and the bidder 
should  mention the name and the number 
of the specified tender in this letter of 
credit. Also, it should be unconditioned 
and paid when requested.
B - The bidder should be either the 
company authorized manager or a 
person  having an official authorization 
letter of the company in regard with 
foreign companies.
C – The bidder is committed to submit  
financial capability via presenting the 
bank statement of the company for the 
last two years )profitable( at minimum 
assured by a legal accountant and a 
certified by the bank.
D – The bidder is committed to present 
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التأسيس، عقد التأسيس، النظام الداخيل 
للرشك�ة، هوي�ة غرفة التج�ارة، اجازة 
ممارسة املهنة( وحس�ب طبيعة العمل 
املعل�ن عن�ه مصدقة وف�ق القانون عند 

تقديم العطاء )نسخة ملونة عدد 2( .
ه- يلتزم مق�دم العطاء بتقديم األعمال 
املماثلة من خ�ال تقديم قائمة مفصلة 
باألعم�ال الت�ي قام بتنفيذه�ا مع بيان 
الجهة التي قام بالعمل لحسابها ويعتمد 
يف ذلك عىل الكتب الرسمية الصادرة عن 
الجه�ات الحكومي�ة الت�ي تؤي�د القيام 
باألعم�ال املحالة أو املنجزة عىل حس�ب 

حالته.
و- كتاب ب�راءة الذمة من الهيئة العامة 
للرضائب / قسم الرشكات نسخة ملونة 

نافذة للرشكات املحلية.
ز- حج�م االلتزام امل�ايل من خال تقديم 
قائم�ة مفصل�ة باألعم�ال الت�ي يقوم 
بتنفيذها حالي�ا والتي لم تنجز بعد عند 
تقديم العطاء والجهة التي يقوم بالعمل 

لحسابها .
ح- تقدي�م ما يؤيد الكفاءة بالتنفيذ مع 
بي�ان مؤه�ات الجهاز الفن�ي واملعدات 

واآلليات التخصصية
ط- تلت�زم الرشكة بتقدي�م جدول تقدم 
عم�ل أويل للمرشوع ع�ىل ان يتم تقديم 
جدول عم�ل تفصييل بع�د توقيع العقد 

لغرض املصادقة عليه.
ي- يف حالة اش�راك اكثر من مناقص يف 
تقدي�م عطاء واحد لتنفي�ذ العقد تكون 
مس�ؤوليتهم تضامني�ة تكافلية يف ذلك 
لتنفي�ذه عىل ان يق�دم عقد املش�اركة 
مص�ادق علي�ه اصولياً م�ع العطاء مع 

)a Certificate  of Registration , contract 
of registration, the constitution of the 
company, identity card of chamber of 
commerce, work license ( and according 
to the announced work certified 
according to law when submitting the 
tender )colored copy number 2(
E – The bidder is committed to provide 
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 al 
authorities that certify the awarded or 
implemented works according to the 
work type . 
F - clearance  letter from the GCT / 
companies department colored  copy 
valid for local companies.
G – The amount of the financial 
commitment via providing a detailed 
list of the works that he is implementing 
and which are not completed yet  at the 
tender offer  and the party for which 
he works.
H – presenting what provide the 
implementation efficiency and 
explaining the technical qualifications, 
equipment and specialized machines.
I- The company is committed to present 
a preliminary time schedule   of work 
progress on the condition that a detailed 
work schedule be presented after 
signing the contract to be approved.
J- In case of  sharing of more than 
one bidder in presenting one bid to 
implement the contract )project(, 
both parties should be responsible 
to implement it on the condition that 
the join venture contract be presented 
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تقدي�م كاف�ة املستمس�كات املطلوب�ة 

للرشكتني
ك- تقدي�م حرك�ة مرصفي�ة م�ن قب�ل 
الرشكة املنفذة ) حركة أموال الرشكة يف 

املصارف لستة اشهر االخرية(
 ) CD ( ل- تلت�زم الرشكة بتقديم قرص
يحتوي عىل جميع األوراق واملستمسكات 

املقدمة من قبل الرشكة
م- عىل الرشكة تقديم كافة املستمسكات 

باللغة العربية و اللغة االنكليزية .
ن- تلتزم الرشكة بتقديم جميع الوثائق 
الخاص�ة بالرشك�ة وبمديره�ا املفوض 
ووكالءه أو مخوليه مرتجمة إىل العربية 
ومصدق�ة م�ن قب�ل مرتج�م قانون�ي 

معتمد
س- عىل الرشكة املجهزة التي س�تحال 
عليها مناقصات قط�اع الكهرباء تزويد 
ديوان محافظة البرصة- مديرية العقود 
الحكومي�ة- قس�م التعاق�دات بكت�اب 
ص�ادر من الرشك�ة املصنع�ة يؤيد بأن 
امل�واد املطلوبة س�تجهز باملوع�د املحدد 
يف املناقص�ة ع�ىل ان يكون ه�ذا الكتاب 
مص�ادق من الس�فارة العراقي�ة او من 
ينوب عنها يف ذلك البلد ويقدم التعهد مع 

العطاء 
مالحظة /عىل مقدمي العطاءات مراعاة 

ما ييل:؛
*أن يك�ون العرض نافذ حس�ب ما ورد 

يف) أ( من الفقرة ) 3(
*أن تقوم الرشكة بتثبيت عنوان مكتبها 
مع أرقام الهواتف والربيد االلكرتوني عىل 

الظرف
*يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور 

assured with the bid. Also, all the 
required documents of both companies 
should be presented.
K – presenting a cash flaw by executing 
company )the company cash flaw  for 
the last six months(
L - the company should present a )CD( 
containing all documents presented by 
the company
M- the company should provide all 
the documents in Arabic and English 
language.
N - the company is committed to provide 
all the documents of the company and 
its authorized  manager, his agents 
and authorized people translated into 
Arabic and certified by a certified 
translator.
O-  the supplying company  to which  the 
tenders of electricity  will be awarded 
should supply Basra Governorate 
Office- Directorate of Government 
contracts- Contracts dept. with a letter 
issued by the manufacturing company 
certifying  that the required materials 
will be supplied at the fixed time in the 
tender in the condition that this letter 
approved by Iraqi Embassy or an agent 
in that country and the commitment is 
to be present with the proposal 
Note / bidders should consider the 
following:;
* The bid should be valid as stated in 
)a( of item )3(
* The company should write its office 
address with phone numbers and e-mail 
address on the envelope
* the bidder to whom the tender is 
awarded  should  bear the cost of 
publishing and advertising
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النرش واإلعالن
*إذا صادف ي�وم غل�ق املناقصة عطلة 
رس�مية يكون موعد الغلق يف يوم الدوام 

الرسمي الذي ييل يوم العطلة
* يخضع هذا اإلعالن إىل تعليمات تنفيذ 
العقود الحكومية رقم )2( لس��2014�نة 

وكافة القوانني والتعليمات النافذة
* ال يجوز ذكر اي رشط أو تحفظ يخالف 

ما ذكر أعاله
* تلت�زم الرشك�ة بالعم�ل م�دة 16 / 

ساعة.
* يف حالة طلب تمدي�د فرتة اإلعالن من 
قب�ل احد ال�رشكات يك�ون تقديم طلب 
التمديد قبل س�بعة أي�ام من تاريخ غلق 

املناقصة
* تلتزم الرشكة باملدة املحددة يف اإلعالن 
إال يف حال�ة تقديمه�ا مدة اق�ل من املدة 

املحددة يف اإلعالن .
* أن الدرج�ة والصنف تخص الرشكات 

املحلية فقط .
*يف حال اختالف املعنى بني اللغة العربية 

واللغة االنكليزية تعتمد اللغة العربية
اليتم اصدار قرار احالة اال بعد مصادقة 
وزارة التخطيط وورود تبويب املشاريع

* للدائ�رة الحق يف إلغ�اء املناقصة يف أي 
مرحل�ة من مراحلها وقبل االحالة وعدم 
اج�راء املفاضل�ة وحس�ب مقتضي�ات 
املصلح�ة العام�ة وال يحق للمش�رتكني 
يف املناقص�ة املطالبة بأي تعويض جراء 

ذلك.

* If it the closing happened an official 
holiday, the closing date of the official 
working day will follow the day of 
holiday 
* This announcement is subjected 
to the instructions of contracts 
implementation No. )2( for 2014 and 
all the valid laws and instructions 
* Any condition or reservation that 
contradicts with the conditions 
mentioned above is not allowed
* The company is committed to work 
for 16 / hours.
* In case of making a request to 
extend the closing date via one of the 
companies, the extension request 
should be presented before seven days 
of the bid closing date
* Company is committed to the time 
limit in the announcement , except 
in the case provided for less than the 
period specified in the announcement.
* The degree and class belonging to 
local companies only.
*In case of the difference in meaning 
between Arabic and English, Arabic 
language is depended .
*The awarding decision will not be 
issued unless planning  ministry assures  
projects categorization is received .    
* the office  has the right to cancel the 
tender at any time  before awarding , and 
not to make the superlative according 
to the public interest. The bidders have 
no right  to ask for any compensation.

رئيس مهندسني
احسان عبد اجلبار اسامعيل

مدير العقود احلكومية

Engineers chlef
Ihsan A. Ismaeel

Director of Government contracts
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إعالن الوجبة الثامنة لعام 2015 والخاصة بـ قطاع)كهرباء نقل(ضمن تخصيصات  )برنامج تنمية األقاليم (

contracts is pleased to  announce  the eighth group for 2015 of the sector  )electricity transmission(  within the allocations of 
)regions development program(.
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مخسة العبني مغرتبني جدد لصفوف الوطني
اعلن االتح�اد العراقي لكرة القدم عن تخصي�ص مبلغ مقداره مئتان 
ملي�ون دين�ار عراق�ي لتغطي�ة نفقات االتح�ادات الفرعي�ة يف جميع 
محافظ�ات الع�راق عدى االتح�اد الفرع�ي يف اقليم كردس�تان العراق 

واملحافظات التي تعاني حالياً من عدم استقرار وضعها االمني.
وقال الناطق االعالمي باس�م االتحاد العراق�ي لكرة القدم كامل زغري: 
ان" خالل اجتماع مجلس ادارة اتحاد الكرة الذي اقيم مؤخراً تم اصدار 
قرار ينص عىل دعم نش�اطات االتحادات الفرعية بمبلغ يصل اكثر من 
مائتان ملي�ون دينار عراقي وبواقع عرشة مالي�ن لكل اتحاد لتغطية 

نفقات االنشطة الكروية التي تقوم بها عىل مدار السنة".
واضاف ان" س�يتم وض�ع املبالغ املالي�ة املرصودة لبع�ض االتحادات 
التي تعاني مناطقهم يف الوقت الحايل من عدم اس�تقرار امني باسماء 
تل�ك االتح�ادات يف رصي�د اتح�اد الك�رة لحن ع�ودة االس�تقرار لتلك 

املحافظات".
واوض�ح ان" برصح�ة املبلغ املذكور يعد قليل جداً قياس�ًا باالنش�طة 
الكبرية التي تقوم بها تلك االتحادات طوال املوس�م ولكن يف ظل االزمة 
املالي�ة التي يعان�ي منها البالد بص�ورة عامة جعلت م�ن اتحاد الكرة 

يحاول قدر االمكان تقديم الدعم املتوفر حالياً".

احتاد الكرة يرصد 200 مليون دينار 
لدعم االحتادات الفرعية

المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف مرشف املنتخ�ب الوطني بك�رة القدم 
عضو اتحاد الكرة كامل زغري عن توجيه املدير 
الفن�ي الس�ود الرافدين اك�رم احمد س�لمان 
لخمس�ة العبن مغرتبن جدد بعد االس�تغناء 

عن الالعبن الذين تواجدوا مؤخراً يف معس�كر 
االس�ود يف الش�ارقة. وق�ال زغ�ري: ان" وج�ه 
املدي�ر الفن�ي للمنتخ�ب الوطني اك�رم احمد 
س�لمان الدعوة لخمس�ة العبن مغرتبن جدد 
للتواج�د ضمن صفوف التجم�ع االول للكتيبة 
الوطنية يف اطار االستعدادات للدخول يف غمار 

التصفيات االس�يوية املؤهلة ملونديال روس�يا 
2018". واوض�ح ان" س�لمان اعطى اس�ماء 
خمس�ة العب�ن م�ن بينه�م الحارس�ن راني 
دويش�ا وكذلك ش�وان ج�الل اىل جان�ب ثالثة 
العبن اخرين م�ن بينهم العب نادي انجهوملز 
اح�د اندي�ة الدرجة االوىل يف الدوري الس�ويدي 

ريبن اس�عد  باالضافة اىل ريبن سوالكا العب 
نادي  سريانس�كا املتواجد يف ال�دوري الدرجة 
االوىل  الس�ويدي , اىل جان�ب الالع�ب فران�س 
ضي�اء بط�رس العب ن�ادي سيلس�بورغ احد 
اندية ال�دوري املمت�از الدنمارك�ي ". واختتم 
حديثه ان" سلمان وجه املدير االداري للمنتخب 

الوطني باسل كوركيس برضورة انهاء 
كاف�ة االم�ور االداري�ة الت�ي تخت�ص 

ب�االوراق الثبوتي�ة التي تخ�ول الالعبن 
املذكورين التواجد ضمن صفوف املنتخب 
الوطني وت�م االتصال بالالعبن الذين ابدوا 

رغبة كبرية يف خدمة بلدهم االم العراق".

التق�ى ي�وم ام�س االح�د وزي�ر الش�باب 
والرياض�ة عب�د الحس�ن عبط�ان باملدي�ر 
الفني للمنتخب الوطني اكرم احمد سلمان 

حيث تناول الطرفن العديد من االمور التي 
تخص تحض�ريات املنتخب الوطني للدخول 
املؤهل�ة  االس�يوية  التصفي�ات  غم�ار  يف 

ملونديال روسيا 2018.
وقال املدي�ر الفني للمنتخ�ب الوطني اكرم 

احمد س�لمان: ان"تلقيت منذ يومن دعوة 
من قب�ل مع�ايل وزي�ر الش�باب والرياضة 
ملناقشة العديد من الس�بل الكفيلة بانجاح 
التصفي�ات  يف  الوطن�ي  املنتخ�ب  مهم�ة 
االس�يوية املؤهلة ملونديال روسيا وتحقيق 

حلم الشعب العراقي يف تكرار انجاز مونديال 
املكس�يك1986". واضاف ان" املحور االهم 
يف االجتماع كان حول اس�تعدادات املنتخب 
الوطني حيث ابدى الوزير دعمه اال محدود يف 
هذا الخصوص من اجل 

التدريبية واملباريات  اقامة املعسكرات 
الودي�ة وتذلي�ل كاف�ة املعرق�الت التي 
تواجه رحلة تحضري اسود الرافدين من 
خالل التنسيق مع االتحاد العراقي لكرة 

القدم".

المستقبل العراقي/ وكاالت

المستقبل العراقي/ متابعة

المستقبل العراقي/ متابعة

وزير الشباب والرياضة يلتقي باملدير الفني للمنتخب الوطني

انضم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش األحد للمران الجماعي لفريقه أتلتيكو 
مدريد، وتس�لم اإلذن الطبي ليكون جاهزا لخوض مب�اراة الدربي املنتظرة 
ي�وم غد الثالثاء أمام ريال مدريد يف ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم.
وكان ماندزوكيت�ش يعاني من الته�اب يف أربطة الكاحل 
من�ذ فرتة، لكن إزاء ش�عوره بعدم الراح�ة أثناء اللعب 
خض�ع أخريا للع�الج منها، ليغيب عن آخ�ر مواجهتن 
للروخيبالنك�وس، أم�ام ري�ال سوس�ييداد وماالجا 
بالليجا، قبل أن يعود من جديد ويصبح تحت إمرة 

املدير الفني للفريق، دييجو سيميوني.
وع�اد املهاج�م الكروات�ي، ه�داف فريقه يف 
التش�امبيونز ليج )5 أهداف(، وثاني هدايف 
الفريق يف جميع املس�ابقات هذا املوس�م 
برصي�د 20 هدف�ا، إىل تدريبات فريقه 
صب�اح الي�وم بمدين�ة ماخاداوندا 
الرياضية وش�ارك يف امل�ران مع 
زمالئه الذي جلسوا بدالء خالل 
وانته�ى  أم�س  ماالج�ا  لق�اء 
بهدف�ن  اإليجاب�ي  بالتع�ادل 

ملثلهما.
كما يق�رتب راؤول جارثيا من 
العودة للمالعب وعىل وشك استالم 
اإلذن الطب�ي للتعايف من إصابة يف الزند، وقد يدفع 
به أيضا املدرب األرجنتيني يف لقاء الثالثاء.وستقام 
املباراة بمعقل األتلتي، فيس�نتي كالديرون، وهي 
تكرار لنهائي البطولة املوسم املايض بن الفريقن 

والذي فاز به الريال يف لشبونة.

ماندزوكيتش جاهز ملواجهة 
ريال مدريد 

لويس انريكي يتحدث عن غضب نيامر

بشار مصطفى يفوز بعضوية االحتاد اآلسيوي للمالكمة

احتاد اليد يعلن أسامء الطواقم التحكيمية للمرحلة الثالثة للدوري

زانيتي يؤكد بقاء مانشيني مع االنرت

ق�ال املدي�ر الفن�ي لفري�ق برش�لونة، متص�در 
ال�دوري اإلس�باني الح�ايل لك�رة الق�دم، لويس 
إنريك�ي الس�بت، عق�ب التع�ادل مع اش�بيلية 
بهدف�ن يف الليغ�ا، بخص�وص عصبي�ة العبه 
نيم�ار عن�د اس�تبداله والت�ي التقطته�ا 
الكامريات إن�ه ال يريد الحديث عن مثل 
ه�ذه الحماق�ات. ورصح إنريك�ي يف 
مؤتم�ر صحفي عقب املب�اراة حينما 
س�أله أحد الصحفين بخصوص هذا 

املوض�وع: "أن�ا ال أرك�ز يف مثل ه�ذه الرتهات، 
ه�ذه األس�ئلة أصبح�ت موضة وهي ن�وع من 
الحماق�ات، ما يهمني هو ان يف�وز فريقي وما 
يهمك�م ال يهمني". وبخص�وص املباراة أضاف: 
"تفوقنا يف الش�وط األول بالسيطرة وتقديم كرة 
قدم عظيمة، الشوط الثاني كان أكثر اتزانا يف ظل 
وجود ف�رص للفريقن، ارتكبن�ا أخطاء ودفعنا 
ثمنها". وعن تسجيل إشبيلية لهدف التعادل من 
مرت�دة وكون هذا عي�ب يف الفريق تابع: "حينما 
تهتز ش�باكي أش�عر باالس�تياء، ال يهمني كيف 
ج�اء، لقد كان مس�بوقا بخطأ ولك�ن لم يحدث 

يشء الزلن�ا يف الص�دارة وواثق�ون من تحس�ن 
مس�توانا". وأكم�ل إنريك�ي: "لي�س يل تقيي�م 
لنقط�ة التعادل، ال تهمن�ي اذا ما كانت عادلة أم 
ال ألن هذا األم�ر ال يمكن تغيريه". وحول فرص 
الفريق يف الليجا الت�ي يتصدرها بفارق نقطتن 
عن الريال ويف ظل تبقى سبع جوالت قال: "لست 
جيدا يف الحس�ابات، حتى الجولة ال�38 ال يمكن 
معرف�ة يشء، نحن نتص�در يف الجول�ة ال�31". 
عن مواجهة ريال مدريد مع إش�بيلية عىل ملعب 
األخري يف الجوالت املقبلة رصح: "أركز يف فريقي 

فقط ويف جدول مباراياتي".

ف�از النائب األول لرئي�س اللجنة االوملبية الوطنية العراقية بش�ار 
مصطف�ى رئي�س االتح�اد العراق�ي باملالكم�ة بعضوي�ة االتحاد 
االس�يوي للعبة خ�الل االنتخابات الت�ي أقيمت يوم أم�س األحد يف 

العاصمة الكازاخستانية املأتا.
وقال مصطفى يف اتصال هاتفي من جمهورية كازاخستان انه حصل 

عىل ثقة الجمعية العمومية لالتحاد االسيوي الذين منحوه أصواتهم ليفوز 
بعضوي�ة املكتب التنفي�ذي لالتحاد القاري للعبة مش�ريا اىل ان وفد اتحاد 
املالكمة الذي يش�ارك يف اجتماعات وانتخابات االتحاد االس�يوي براس�ته 

ضم عبد الرضا عيل امن الرس وفراس موىس مدير املنتخبات الوطنية".
وتابع مصطفى ان االجتماعات ستناقش منهاج االتحاد االسيوي لألعوام 
األربع�ة املقبلة، وامليزانية الخاص�ة باالتحاد القاري، إضافة اىل مناقش�ة 

املنهاج الذي تم تطبيقه يف املرحلة املاضية.

املرك�زي  الح�كام يف االتح�اد  أعلن�ت لجن�ة 
لكرة اليد أس�ماء الطواق�م التحكيمية لقيادة 

مباريات الدوري املمتاز للمرحلة الثالثة .
وق�ال األم�ن املايل التح�اد اللعبة عب�د ناجي 

االس�دي أن لجنة الحكام سمت سالم عواد وخليل 
إبراهيم جمعة وغانم كاظم جاسم مرشفن وعيل 
عبد الحس�ن مراقب�ا إداريا وحافظ  نعيم س�الم 
وع�الء عب�د الحس�ن وعامر عب�اس عب�د الرضا 
مراقبن فنين وفرقد عبد الكريم س�لمان ومحمد 
عبد الكريم مراقبن أدارين وأش�ار االمن املايل ان 

اثنا عرش حكما سيديرون املباريات هم ذو الفقار 
عيل عبد الحس�ن وعمار نارص كاظم ومحمد عبد 
الحس�ن وحيدر سعدي إبراهيم وكمال فائق رضا 
ومحمد ش�اكر عيل وكنعان حسن صالح ومحمد 
خليل إبراهيم وبس�ام عبد الحمزة وسامر مهدي 

سميسم واحمد مهدي عبد وحسن عبد الكريم .

أكد األرجنتيني خافيري زانيتي مستش�ار رئيس 
ن�ادي إنرت مي�الن اإليطايل لكرة الق�دم، أن مدرب 
الفريق روبريتو مانشيني سيبقى عىل رأس عمله 
يف املوس�م املقبل.ونرش املوقع الرس�مي لشبكة 
اإليطالي�ة  ميدياس�يت"  "س�بورت  قن�وات 
ترصيح�ات زانيتي التي أك�د من خاللها أن 
مانش�يني سيبقى مدرباً لإلنرت يف املوسم 
املقبل، حيث قال: "مانش�يني سيبقى 

مدرباً إلنرت ميالن يف 
املقبل،  املوسم 

نح�ن 

نبق�ي فريقن�ا الجديد معه، فهو اخت�ار العودة 
بس�بب العاطف�ة الكبرية التي تربط�ه باللونن 
األزرق واألس�ود". وأضاف: " نحن نعمل لجعل 
الفريق أكثر منافس�ة بتلبية طلبات مانش�يني 
وإتب�اع خطواته، وال يهم إن كنت تتحدث اللغو 
اإليطالي�ة أو اإلس�بانية أو األملاني�ة أو حت�ى 
اإلنجليزية، فنحن هن�ا نعمل من أجل مصلحة 
إن�رت". وتابع: "لم يتوقع مانش�يني أن يواجه 
ه�ذه الصعوب�ات كم�ا ه�و الح�ال بالنس�بة 
لنا، لك�ن ال أحد هنا يعمل م�ن أجل مصلحته 
الخاصة، كلنا نعمل من أجل مصلحة الفريق". 
وحول رئي�س الفريق إيري�ك توهري، قال 
زانيت�ي: "عىل الرغم م�ن أن الرئيس يف 
مكان بعيد ع�ن الفريق إال أنه حارض 
دائم�اً، ويكون خلف كل م�ا يحدث، 
س�يصل األس�بوع املقبل وس�تكون 
أمامنا أياماً هامة بمواجهة ميالن ثم 

روما والعديد من االلتزامات".

اعرب املدير الفني لكرة املصايف همام صالح عن اسفه عىل النتيجة السلبية 
التي خرج بها فريقه امام اربيل خالل منافسات الدوري املمتاز,مشرياً اىل 
ان االنباء التي تتناولها العديد من وس�ائل االعالم حول الغاء الهبوط هذا 
املوسم لم يكن السبب يف التأثري سلباً عىل اداء الالعبن اثناء املباراة. وقال 
املدي�ر الفني لكرة املص�ايف همام صالح: ان" اربي�ل كان الطرف االفضل 
طوال املباراة التي خرسنا نتيجتها بثالثة اهداف والتي اضعفت وبش�كل 

الفت من حظوظنا يف االس�تمرار ضمن اندي�ة الدوري املمتاز عىل الرغم 
م�ن عودتنا يف نتيجة املب�اراة". واضاف ان" قرار ع�دم هبوط اي نادي 
للموسم الحايل الذي تناقلته وسائل االعالم اليزال لم يحصل عىل الصبغة 

الرس�مية م�ن قبل اتحاد الكرة االمر ال�ذي لم يكن له اي 
تأثري عىل الحالة النفسية لالعبن كونهم لم يكونوا 

ع�ىل علم اصال بهذا املوض�وع ولكن كما يعرف 
الجمي�ع ان ك�رة الق�دم تعط�ي مل�ن يعطيها 

وفريقنا لم يكن االفضل يف املباراة".

مهام صالح: احلديث عن عدم اهلبوط لـم يسهم يف خسارتنا امام اربيل

أكد املدير الريايض لربوس�يا دورتموند ميش�ائيل زورك، 
أن املفاوضات مع الرتكي إلكاي غوندوغان العب أس�ود 
الفيستيفالن دائرة يف الفرتة الحالية وُيفرتض أن تنتهي 
باإليج�اب أو بالس�لب ع�ىل وج�ه الرسعة خ�الل األيام 
القليل�ة املقبلة.الصحاف�ة اإلنجليزي�ة واألملاني�ة أثارت 
التكهن�ات ح�ول صاحب األص�ول الرتكي�ة، حيث أكدت 

مانشسرت يونايتد بالحصول ع�ىل اهتم�ام 
عىل خدماته يف الصيف 
هوملس  وماتس  هو 
قائ�د دورتمون�د، يف 
تحاول  الذي  الوقت 
دورتمون�د  إدارة 

بكافة الط�رق املمكنة اإلبق�اء ع�ىل الثنائي.غوندوغان 
لدي�ه تعاقد م�ع دورتمون�د يمت�د حتى الع�ام 2016، 
وإدارة األصفر واألس�ود وفًقا لبعض التقارير عرضت 
عليه التجديد ملوسمن أو 3 إضافين مع زيادة كبرية يف 
راتب�ه، إال أنه حتى اللحظة لم ُيبدي قراره باملوافقة أو 
الرفض.زورك يف حديث لإلعالمين قبل مباراة بروس�يا 
مونش�نجالدباخ األخ�رية والت�ي خرسه�ا دورتمون�د 
بثالثة أهداف لهدف يف البوندس�ليغا ق�ال: "يف مرحلة 
ما يجب أن تتخذ القرار، ولكن ليس هناك مهلة، يجب 

علينا سماع بعضنا البعض عىل وجه الرسعة".
واض�اف: "يف كل األح�وال فإن بروس�يا دورتموند لن 
يقب�ل بأن يرحل ال�دويل األملاني من دون رس�وم نقل 
كما حدث لروبرت ليفاندوفس�كي، ويف حالة أن رفض 

التجديد فسيتم بيعه بمبلغ معقول يف الصيف".

بروسيا دورمتوند يسعى للحفاظ عىل غوندوغان

س�يفتقد فريق بايرن ميونيخ االملاني لخدمات العب خط الوس�ط الدويل 
باس�تيان شفاينش�تايجر يف املب�اراة أم�ام بورتو الربتغايل ي�وم األربعاء يف 

ذه�اب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بس�بب اإلصابة يف 
الغدد اللمفاوية.

وكان شفاينش�تايجر ق�د غ�اب ع�ن مب�اراة فريقه األخ�رية أم�ام آينرتاخت 
فرانكف�ورت يف البوندس�ليجا لنف�س اإلصاب�ة، ووفًق�ا مل�ا أكدته قناة ش�بورت 1 

األملانية، فإن تضخم الغدد اللمفاوية س�وف يجعل البافاري يفتقد لقائده الثاني 
أم�ام متصدر ترتيب ال�دوري الربتغايل.بايرن ميونخ ُيعاني الكثري من اإلصابات يف 

ه�ذه الفرتة، إذ يغيب عنه آرين روبن وفرانك ريبريي وديفيد أالبا وخايف مارتينيز 
إلصاب�ات مختلفة، وعىل الرغم من ذلك إال أن كتيبة جوارديوال تس�ري بخطى ثابتة 

لتحقي�ق الثالثية التاريخية."آمل أن تس�ري األمور بالطريق�ة املتوقعة ونرى فرانك 
ريب�ريي وباس�تيان شفاينش�تايجر أمام بورتو" ه�ذه كانت كلم�ات كارل هاينز 

رومينيج�ه، الرئيس التنفيذي للبايرن بعد مباراة فرانكفورت، إال أنه لس�وء الحظ 
كالهما لن يتواجد يف املباراة.يف الوقت نفسه فإن جريوم بواتينج سوف يستطيع 

التواجد أمام بورتو، فقد أكد بيب جوارديوال أن غيابه أمام فرانكفورت كان 
إج�راء احرتازي ليس أكثر وال أقل حت�ى ال تتفاقم اإلصابة الخفيفة التي لديه 

وينض�م للقائمة الطويل�ة للمصابن.يذكر أن روبن يف آخ�ر ترصيحات له حول 
إصابته أش�ار إىل أن األمور تس�ري بصورة جيدة للغاية وأنه يحارب اإلصابة حتى 
يعود للمالعب من قريب، وتقول بعض التوقعات بأنه قد يلحق نصف نهائي كأس 

أملانيا أمام بوروسيا دورتموند يف آواخر شهر إبريل الحايل.

بايرن ميونيخ يفتقد شفاينشتاجير  
أمام بورتو
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امليزان

لعنة الفقر يف اهلند!!

األسامك الذهبية تغزو بحرية امريكية

؟؟هل تعلم
* وضع الهاتف الج�وال عىل وضعية الرنني بدالً 
من الهزاز يزيد من عمر البطارية بمقدار النصف. 

ألن الهز يستهلك البطارية بشكل أكرب بكثري. 
* ال يمكن�ك الحصول عىل فيتام�ني ب12، الذي 
يحافظ عىل صحة خاليا الدم والخاليا العصبية، 

إال عن طريق البكترييا وامليكروبات!
• تش�ري الدراسات إىل أن الكسل هو جزء طبيعي 
من حياة الشخص يف سن املراهقة وأن املراهق ال 

يتعمد أو يتصنع الكسل.
• يف املعدل، تنتج البقرة 200 ألف كأس من الحليب 

تقريباً طوال عمرها.
• لو كنت تمتلك ملي�ار دوالر ورصفت منها ألف 
دوالر كل ي�وم، فلن ترصف املبلغ بالكامل إال بعد 

أكثر من ألفني وسبعمائة سنة. 
• تنزل الدمعة من العني اليرسى قبل العني اليمنى 
اذا بكى الش�خص من ألم أو حزن واذا كانت أول 

دمعه من العني اليمنى ف سببها السعاده.
• أكل الث�وم و البص�ل يس�اعد يف ترسي�ع نم�و 

شعرك.

نيودلهي- أف�ادت تقارير إخبارية 
بأن متهما هنديا اس�تأجر شخصا 
ليس�لّم نفس�ه للرشطة ب�دال منه 
ويمث�ل أمام القضاء ويقيض ثالثة 
أس�ابيع محتج�زا ره�ن املحاكمة 

قبل اكتشاف الخدعة.
أوف  “تايم�ز  صحيف�ة  وذك�رت 
أندي�ا” أن املته�م األص�ي ويدعى 
قضي�ة  يف  مطلوب�ا  كان  إحس�ان 
تهري�ب ماش�ية يف منطق�ة إيتاه 
بإقلي�م أوت�ار برادي�ش، وأنه دفع 

300 روبي�ة )4.8 دوالرات( يومي�ا 
إىل ش�خص آخ�ر يدع�ى مياج�ان 
ليدخل السجن بدال منه. ولم تذكر 
الصحيفة س�وى االس�م األول لكل 

من الشخصني.
وقالت الرشط�ة إن مياجان، وهو 
عامل أجري يتقاىض يف العادة نصف 
هذا املبلغ يوميا عندما يحصل عىل 
عم�ل، واف�ق عىل تس�ليم نفس�ه 
للرشط�ة واملث�ول أم�ام املحكم�ة 

وعىل احتجازه رهن املحاكمة.

تعي�ش يوماً مثق�اًل باألعب�اء العائلية، وقد 
تختل�ط علي�ك االم�ور فتفق�د قدرت�ك عىل 
الرتكي�ز لرتتك�ب خط�أ واضًحا يج�ّر عليك 
سلس�لة م�ن املواق�ف املربك�ة. قد تش�عل 
النار من حولك وتح�رق خّط العودة فتتأزم 

األوضاع ويحرج وضعك.

تبتس�م ل�ك الس�ماء وتواص�ل التزاماته�ا 
ووعوده�ا لك بالنج�اح. فال تضّي�ع الوقت 
الثمني يف طرح األس�ئلة العقيمة، بل انطلق 
واثق�اً بنفس�ك، وُق�ْم بالجه�ود التي تالقي 
ثمارها الرسيعة، والتي تخدم مصالحك عىل 

املدى البعيد.

القمر يف بيت�ك التاس�ع،أي يف الدلو، يحييك 
وينعش�ك. تبدو مزهوًّا بنفس�ك، وقد تخرج 
ع�ن الروت�ني، او تخّط�ط لس�فر او تبارش 
ورش�ة عمل. ق�د يكون ل�ك اتص�ال بدولة 

اجنبية او بأحد الغرباء يساعدك يف جديد. 

تناقش حسابات واقساطاً وتهتم لتفاصيل 
اس�تقرار  تع�ّرض  ال  املرصفي�ة.  العق�ود 
موازنتك لألخط�ار. تضطر إىل إيجاد توازن، 
وخصوص�ا إذا كن�ت بص�دد معالجة بعض 
النزاعات. اضبط أعصابك وحاول أن توظف 

طاقاتك لجذب بعض الفرص.

تعرف هذا اليوم تطورات وجديداً. قد تطلق 
مرشوع�ًا او تنترص لقضية أو تفرح ببعض 
االخب�ار. كم�ا تدفعك الظ�روف إىل الخروج 
من مكانك. تقوم بزي�ارة أو تلّبي دعوة. قد 
تعرف انجذاباً نحو شخص يتحّول إىل عالقة 

رومنسية.

تك�ون هذا اليوم منتج�اً تالحق فيه أهدافك 
وترتب�ط بجديد. كذلك يحم�ل إليك انعطافاً 
كبرياً وتجرب�ة خاصة ال تن�ى. قد يحصل 
الالمتوق�ع وتك�ون الحوافز كب�رية. حاول 
أن تتخل�ص م�ن كل الضغ�وط والتأث�ريات 

السلبية عليك.

الدخول يف نقاش�ات غ�ري مجدية، لن يكون 
عامالً إيجابياً لتبدي�ل بعض املعطيات التي 
تلوح يف األفق. فكن حذراً. ترّصفات الرشيك 
س�تكون الفت�ة وتدفعك إىل إع�ادة النظر يف 
بعض األمور، لئال تصل عالقتكما إىل طريق 

مسدود.

الي�وم متش�نجاً وصعب�اً ألّن  يك�ون ه�ذا 
النقاش ح�ام، وتقابل آراؤك ب�آراء مضادة 
معاكس�ة ولن يس�هل عليك اقن�اع اآلخرين 
بحجج�ك، وس�تجد نفس�ك يف آخ�ر النهار 
مرهقاً ومتوت�راً. حاول أال تخلط بني أجواء 

املكتب والبيت.

تس�كنك ق�وة جس�دية ومعنوي�ة تصوبها 
يف االتج�اه الصحي�ح.  تميض يوم�ًا مريحاً 
ترغب خالله يف الس�فر او ربما تحرض له او 
تنطلق نحو آفاق جديدة.  سيكون بإمكانك 
محارصة جميع الظروف الطارئة والضغوط 

الروتينية وعبء املسؤوليات العائلية.

الغوص يف بعض التفاصيل قد يكون مفيداً، 
لكنه لي�س الهدف املح�ّدد لحملت�ك املقبلة 
للوص�ول إىل الغاي�ة املنش�ودة. تس�تقطب 
التأيي�د م�ن بع�ض االصدق�اء، وخصوصاً 
لجه�ة املب�ادرة إىل تحديد ن�وع العالقة مع 

الرشيك، وهذا سيوضح األمور أكثر.

ال تخّي�ب اآلم�ال املعق�ودة علي�ك يف ه�ذا 
اليوم الضاغط. اخ�رت التفاهم والليونة مع 
اآلخرين، وحاذر تعقيدات قد تطرأ. ال تشّوه 
س�معتك، وم�ن ال�رضوري التح�ي بحس 
املسؤولية وعدم إهمال التفاصيل. قد تقلق 

ملسألة عائلية او يسود التوتر.

تلتب�س عليك األمور الش�خصية وتعيش صخباً 
وتداخالت من ِقبل املقرّبني ونزاعات يف ما بينهم 
ومحاولة السيطرة عىل األوضاع. تقوم بمحاوالت 
كثرية إلب�راز تفوّقك وجاذبيتك وتأثريك. تلجأ اىل 
وس�ائل متعّددة م�ن اإلطراء وتقدي�م الهدايا او 

تحضري مفاجآت وحفالت ودعوات.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – ممثلة فرنس�ية – 2 – ماء 
باألجنبي�ة – أحصل – 3 – قرع 
-  وقعة لنابليون – 4 – يسعدان 
– يش�ق – 5 – أتح�د }مبعثرة{ 

–دول�ة أفريقي�ة – 6 – وجع – 
يحن�ق – 7 – ضم�ري متص�ل – 
كثر شحمه ودسمه – عرب – 8 

– يفاخر – 9 – دولة أسيوية .

1– دول�ة إس�المية يف أفريقي�ا 
الغربي�ة – 2 – ش�اعر ش�عبي 
لبنان�ي – 3 – خنزي�ر ب�ري – 
بيت الجن�ني – نصف أديب – 4 
– جزي�رة تقع قبالة الش�اطئ 
أداة   –  5  – – غفل�ة  الس�وري 

نص�ب – قس�م – 6 – أقرتبت -  
مطرب مجزومة – 7 – عاصمة 
أوروبية – ركي�زة – 8 – ممثلة 
مرصية – 9 – عكس�ها يظلمك 

– عبأ .

سـودوكـو

نصف دجاجة مع جلدها
ملح وفلفل

5 إىل 6 فصوص ثوم
زيت للقي

نصف علبة من العجينة الجاهزة
صفار بيضة واحدة

ملعقة صغرية من الحليب
ملعقة صغرية من صلصة الخردل

تن�زع العظام من نصف الدجاجة املش�تمل 
عىل صدر وفخذ.

يسطح لحم الدجاج بواسطة مطرقة اللحم، 
ويرش فوقه امللح والفلفل.

ترص�ف فصوص الث�وم فوق لح�م الدجاج 
قبل لفه مثل النقانق.

تربط اللفافة بواسطة خيط وتقىل يف الزيت 
الس�اخن حتى تصبح وردي�ة اللون من كل 

الجهات.
تده�ن صينية بالزيت وتش�وى فيها لفافة 
الدجاج حت�ى تصبح ذهبية اللون وناضجة 

من الداخل.
تخرج لفافة الدجاج من الفرن وترتك حتى 

تربد تماماً، ثم ينزع الخيط عنها.
تدهن لفافة الدجاج بالخردل.

ت�رق العجينة الجاهزة إىل مس�تطيل صغري 
أكرب قليالً من حجم لفافة الدجاج.

تدهن العجينة بصلصة الخردل وتس�تعمل 
لتغلي�ف لفاف�ة الدج�اج م�ع رضورة طي 

طرفيها عىل الجانبني.
تدهن العجين�ة بمزيج صف�ار البيض قبل 
خبزها يف فرن حرارته 350 درجة فهرنهايت 

حتى تصبح ذهبية اللون.
تخ�رج اللفافة من الف�رن وترتك حتى تربد 

تماماً.
تقط�ع اللفافة إىل رشائح وتق�دم للغداء أو 

حفالت البوفيه.

الدجاج امللفوف بالعجني

فـوائـد الـزيـزفـونمعلومات  عامة
األج�زاء الطبي�ة من ش�جرة الزيزفون ه�ي عنقود 
وقرشته�ا  األغص�ان  وخش�ب  وورقت�ه،  الزه�ر 
املتوسطة البيضاء، ويستعمل مسحوق فحم خشب 
األغص�ان ملعالجة الجروح والق�روح النتنة يف الجلد 
بذر املس�حوق فوقها مره واح�دة أو أكثر يف اليوم، 
حي�ث يمت�ص عفونتها، فت�زول رائحته�ا الكريهة 

ويرسع بشفائها.
كما يس�تعمل مس�حوق فحمه�ا ممزوج�اً مع ما 
يعادل�ه م�ن مس�حوق أوراق الجريم�ة لتنظي�ف 

األسنان واللثة، وإزالة الروائح الكريهة من الفم.
كما تس�تعمل ق�رشة األغصان املتوس�طة البيضاء 

للرمد البس�يط وااللتهابات األخرى والحروق، وذلك 
بربش الطبقة الخارجية الس�مراء أوال عن األغصان 
الغض�ة إىل أن ت�زول تمام�اً وتظهر تحته�ا الطبقة 
املتوسطة البيضاء فتربش هذه وتجمع ويضاف إىل 

مقدار حفنة منها نحو ربع لرت من املاء ثم يخفق
املزي�ج بقطعة من الخش�ب إىل أن يظه�ر فوقه زبد 
كزبد الصاب�ون أو زالل البيض املخفوق فيؤخذ من 
هذا الزبد فوق قطع من الش�اش أو القماش وتكمد 

به مواضع االلتهاب.
ويستعمل مستحلب أزهار الزيزفون ملعالجة الزكام 

املحتقن والنزالت الشعبية.

قال مس�ؤولون عن الحي�اة الربية 
يف الوالي�ات املتح�دة إن ع�دداً م�ن 
األس�ماك الذهبية التي ألقاها أحد 
محبي تربي�ة الحيوانات األليفة يف 
بحرية بوالية كولورادو منذ سنوات 
تكاث�رت يف غ�ري موطنه�ا األصي 
وأصبح�ت آالفاً من هذه األس�ماك 
ته�دد األن�واع املائي�ة األصلي�ة يف 
باس�م  املتحدثة  البح�رية. وقال�ت 
متنزهات الحياة الربية يف كولورادو 

بول�در  مقاطع�ة  يف  الح�راس  إن 
رص�دوا الش�هر امل�ايض األس�ماك 
الذهبي�ة يف البح�رية. وتابع�ت أن 
األسماك الذهبية ليس�ت من أنواع 
األس�ماك الت�ي تعي�ش يف أمري�كا 
الش�مالية وعدده�ا يف البحرية اآلن 
أصبح بني ثالث�ة آالف وأربعة آالف 
مضيفة أن علماء األحياء يدرسون 
اآلن أفضل الس�بل البعاد هذا النوع 

الغازي من األسماك.

ساعة »أبل« الذكية
يف  قريب�ا  الرياضي�ة  اب�ل  س�اعة 
االس�واق ميزتها تتي�ح ملقتنيها عند 
ربطها بجهاز آي فون تصفح الربيد 
للموس�يقى  واالس�تماع  اإللكرتوني 

وكذلك إجراء اتصاالت هاتفية.
وهناك أيض�ا تطبيق يس�اعد حامل 
الس�اعة عىل متابعة حالته الصحية 
م�ن خ�الل مراقب�ة نبض�ات القلب 
وخطوات القدم عىل س�بيل املثل. اما  
ش�كلهاالجميل فهومساير للموضة 
لك�ن عم�ر بطاريتها قصري نس�بيا 

وبطء تحميل التطبيقات.

كاروالين�ا ميالنييس محللة الس�وق 
يف مؤسس�ة كانرت وورلد بانل قالت: 
إن أحج�ام الس�اعة املختلفة وتنوع 
أش�كال رابطة الرس�غ يجعلها أكثر 
جذبا للنس�اء من س�اعات س�ابقة 
طرحتها سامس�ونج وغريها. ويبدأ 
س�عر س�اعة أبل الرياضية من 349 
نس�ختها  س�عر  أن  ح�ني  يف  دوالرا 
الوالي�ات  يف  دوالرا   549 العادي�ة 
املتحدة. وهناك نسخة مطعمة بذهب 
عيار 18 قرياطا يرتاوح س�عرها بني 

عرشة آالف و17 ألف دوالر.

لن�دن - اكتش�ف الباحث�ون أن 
زي�ادة س�اعات الن�وم والوقوف 
يس�اعدان ع�ىل ح�رق الده�ون 
الحرارية، وحثوا عىل  والسعرات 
الكالس�يكية  الط�رق  اس�تبدال 
باملكت�ب والت�ي تتطلب  للعم�ل 
الجل�وس لوقت طوي�ل بطريقة 
أخرى تعتمد الوقوف، األمر الذي 
يحفز الجسم عىل استهالك مزيد 

من الطاقة.
فق�د أثبت�ت دراس�ة بريطاني�ة 
حديث�ة أن الوق�وف لف�رتة ثالث 

س�اعات باليوم يمكن أن يساعد 
 3.6 م�ن  يق�رب  م�ا  ح�رق  يف 
كيلوغ�رام م�ن الدهون بش�كل 

عام.
وأك�د الدكت�ور ج�ون ب�كي من 
الربيطاني�ة،  شيس�رت  جامع�ة 
زي�ادة  يعان�ي  ش�خص  أي  أن 
يف ال�وزن، خاص�ة بع�د موس�م 
اإلجازات، عليه التفكري يف قضاء 
وقت طويل واقفا يعمل بدال من 

الجلوس وراء املكتب.
وأعطى ب�كي مثاال باس�تخدام 

مكت�ب مرتفع يكون الش�خص 
ب�دال م�ن  واقف�ا ع�ىل قدمي�ه 

الجلوس.
ويؤك�د الدكتور بكي من قس�م 
التغذية والعل�وم اإلكلينيكية، أن 
التخل�ص من املقاع�د والعمل يف 
وضع الوقوف يمكنه أن يقلل من 
البدانة ويحس�ن م�ن دورة الدم 
بالجس�م. وأض�اف أن الوق�وف 
لفرتة ثالث س�اعات يتس�بب يف 
ح�رق ما يقرب من 144 س�عرة 

حرارية بالجسم.

النوم والوقوف خيفضان الوزن
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داعش االكرب !!
فص���ل الخط���اب 

د . حسن كامل

ات امض���اء

قرار مجلس ال�وزراء مؤخرا بتوجيه الوزارات ومؤسس�ات 
الدولة كافة عند تعاملها مع هيئة الحش�د الش�عبي ، التعامل 
معه�ا عىل أنها هيئة رس�مية ترتب�ط برئيس ال�وزراء والقائد 
الع�ام للق�وات املس�لحة ، تت�وىل عملي�ات القيادة والس�يطرة 
والتنظيم لقوات الحش�د الش�عبي ، هذا الق�رار يأتي يف مرحلة 
مهمة وحساسة من مراحل املواجهة ضد اإلرهاب .. ضد داعش 
وجماعاته�ا .. ويأتي أيضا تزامنا م�ع التضحيات الكبرية التي 
أثم�رت عن انتص�ارات تاريخية وطنية ؛ آخره�ا تحرير مدينة 
تكري�ت وأراضيها م�ن عصابات داعش املجرم�ة ، وكذلك ثمة 
مهم�ات قادمة ال تق�ل أهمية عن س�ابقاتها ، أال وهي تحرير 

املوصل من هؤالء األوباش املجرمني..
إن إعطاء األهمية لهذه الهيئة ) هيئة الحشد الشعبي ( من 
الناحي�ة التنظيمية ووفق األطر الرس�مية العليا ، س�يمنح كل 
الصيغ القانونية والترشيعية املرتبطة بالدولة بما تستحق هذه 
الهيئ�ة من مكانة يليق بها ، كما س�يمنح الضمان واالطمئنان 
للمقاتل�ني وأهلهم وذويهم حول حقوقهم ومس�تحقاتهم وما 
يرتت�ب عىل الحكومة والدولة من التزامات تجاههم ، بوصفهم 
متطوعني لّبوا نداء املرجعية والوطن وقدموا خدمة وتضحيات 
كربى يف هذه املرحلة ، من أجل حماية الوطن والشعب ، وبذلوا 
الغايل والنفيس من أجل هذه املهمة الوطنية املقدس�ة .. مثلما 
ه�و توجي�ه لكل الدوائ�ر ومؤسس�ات الدولة بتقدي�م األفضل 
واملمكن من أجل بتذليل كل الصعوبات وتسهيل مهمات الهيئة 

ومن ينتمي إليها من هذا الحشد الشعبي البطل ..
كما أن من شأن هذا القرار أن يفوت الفرصة عىل كل الخبثاء 
واألع�داء يف الداخل املرتبص�ني بهذه الهيئ�ة الوطنية الرشيفة 
)   هيئ�ة الحش�د الش�عبي ( ، من التجاوز عىل ح�دود موقعها 
التنظيم�ي واإلداري والتعب�وي _ مادي�ا ومعنوي�ا _ ، بحيث أن 
مث�ل هكذا قرار يمث�ل أرضية صالحة للتعام�ل معها بوصفها 
ترتب�ط بأعىل جهة حكومي�ة معنية بإدارة البل�د وبالدفاع عن 
أمنه واس�تقراره ؛ وهي رئاس�ة الوزراء والقائ�د العام للقوات 
املس�لحة .. وه�و ما يول�د انطباعا مهما ل�دى جميع األطراف 
-داخليا وخارجيا- بأن ليس ثمة فوىض يف عملية إدارة القوات 
العسكرية من جميع الصنوف والعناوين ،كما يريد البعض من 
الس�يئني أن يص�وروه للعالم ، بل ثمة قيادة مش�رتكة موحدة 
ومس�ؤولة مرتبطة بالقائد العام للقوات املس�لحة ، لها ما لها 
وعليه�ا م�ا عليها ، وهذا ج�زء من النظام ال�ذي يقوي وينّظم 

ش�كل ومحتوى العمل العس�كري ويدفعه لإلمام ..
 ال س�يما ونح�ن يف مرحلة حاس�مة من مراح�ل تحرير كل 
ش�رب من أرض العراق من رجس عصاب�ات اإلرهاب والجريمة 

والظالم.

عبد الرضا الساعدي

بالرغم من الدر االجرامي لداعش واثارة الوحشية عىل جسد العراق، اال ان هذا 
التنظي�م امل�خ اىل زوال ، بمعنى انه يظل ظاهرة  طارئة ال تمتلك جذورا، وبالتايل ال 
تمتلك فرصا طبيعية للحياة، وان اس�تمراره يف  اذاه بس�بب املنهج السقيم لذوي 
القرب�ى وبس�بب اصح�اب االجندات من س�يايس الصدفة ، الذي�ن يحاولون نفخ 
الرماد يف حرائق الطائفية لعلها تمد يف عمرهم السيايس  الطاريء هو االخر . واذا 
كان داعش ودوامته واملنافحني عنه اىل زوال، فان االوان ان  ملعالجة داعش االكرب، 
واعني به غول الفساد ، القابع يف اوردتنا والذي يكلم كل يوم بل كل ساعة شغاف 
قلوبن�ا، وينازع ه�ذا الوطن  املبتىل عىل فرص التنمي�ة الضائعة ، وفرص االعمار 
واعادة االعمار  التي باتت واحدة من ثالوث املحال يف ظل فس�اد وافساد تحول اىل 
ثقاف�ة ومنه�ج، وباتت تدابري  الدولة يف التصدي له تول�د  ميت هاو تتعامل باكثر 
من معيار يف مواجهة افة الفس�اد. ولعل مصداق ما تقدم ما ارشته اللجنة املالية 
الربملانية من معطيات تدمي القلب  عن هدر  برتليونات من الدنانري  عىل مشاريع 
وهمي�ة تذه�ب تخصيصاتها املالي�ة اىل جيوب وك�روش نفر خ�ال ومضل يحتل 
مفاصل عالي�ة ومناصب رفيعة يف جهاز الدولة البريوقراطية فضال عن ترليونات 
اكرب تصل اىل ربع امليزانية العامة يتم ضمها  اىل االرصدة الفلكية ملس�ؤولني كانوا  
فيما م�ى ال يجرؤون عىل الحلم بواحد من املليون منها، تلك االرصدة التي تودع  
يف اربع جهات االرض،  وتس�هم يف عمليات اعمار وتنمية دول وبلدان اخرى باتت 
تش�هد قفزات هائلة يف مضامري العمران بفضل املال العراقي السائب وحتى هذه 
اللحظة  لم نسمع بمسؤول حايل او سابق من الساطني عىل املال العام ، قد وضع 
خلف القضبان لينال جزائه العادل ال بل ان اغلب القضايا املتعلقة بملفات الفساد 
يت�م الحك�م فيها غيابيا بعد هروب مقرتفيها  بحصيلته�م من املال الحرام ويبدو 
اننا س�ائرون اىل ما ش�اء الله وفق منطق »هرب الجناة والقينا القبض عىل بقايا 
الجثة« وهذا سيستمر الن االجهزة املعنية بالرقابة واملتابعة لهذه القضايا مقيدة 
ومغل�وب ع�ىل امرها وخاضعة عىل اق�ل  تقدير للحائط املس�دود املتمثل بحماية 
امل�يء والجرامي م نقبل كتلة سياس�ية  او مذهب�ه او عرقيته فضال عن خراطه 
الفس�اد التي تكمم افواه من يرغب يف رفع الصوت عاليا، ويصمت تحت ضغوط 
التهديد او يرشك يف شبكة املصالح الغامضة التي ترسم معالم ومالمح هذا العالم 
ال�ري الزاخر باملوبقات والخطايا والجرائ�م  وبات من الرضوري والالزم ارشاك 
قوى وفعاليات محايدة يف التصدي لهذه الظاهرة املستمرة يف افقار شعب العراق 
، 30 باملئة تحت مس�توى خط الفقر يف بلد يعد من البلدان  الغنية بما يمتلكه من 
موارد وبرش ومن املؤكد اكثر  ا نارشاك قوى املجتمع املدني ومنظماته يف التصدي 
للفساد، بدال من لجمها وتغييبها تعويم دورها ، يسهم يف رفد املعركة ضد الفساد 
بطاقات جديدة تمتلك املعرفة والخربة واالرادة عىل التصدي للفساد وال تاتي بجديد 
حينم�ا نطالب بمث�ل هذا الدور للمجتمع املدني وهو ما يق�وم به هذا  املجتمع يف 
البلدان التي س�بقتنا يف الديمقراطية وخصوص�ا ان االعالم  باذرعه املتعددة يقف 
يف قمة تش�كيالت املجتم�ع  املدني ويمارس عرب وظائفه املس�ؤولة مهما الرقابة 
والكش�ف للتجاوزات عىل ان يقنن التعاطي مع ما ينرشه االعالم ويبثه بعيدا عن 
االنتقائية  وبعيدا عن التذمر عىل  متجاوز صغري رسق او اختلس مبلغا من اربعة 
اصفار فم�ا دون ، وعدم متابعة الحيتان الكبرية الت�ي ما عادت ترىض باملليارات  
الن طموحه�ا املريض ال يق�ف عند حدود معينة. ان وضع  املجتمع املدني كرشيك 
يف ه�ذه املعرك�ة يمتلك فرصا اك�رب للنجاح  يف التصدي الن ه�ذا الرشيك لم يدخل 
حلبة املصالح املتبادلة ، والنه يعمل برؤية ميدانية مس�تمدة من معايش�ة الواقع 
عىل االرض، فضال عن امتالكه لعالقات الثقة والش�فافية مع اكثر الفئات ترضرا 
من الفس�اد املتمثل�ة بالفقراء من الذين بفتقدون ال�دواء ويعانون من اجل لقمة 
العي�ش  ويطمحون اىل تامني اطفالهم وارسهم يف بيئة نظيفة صحية تعد بفرص 
مناس�بة للتعليم والتنمية ، رس الوصفة بس�يط ارشكوا املجتمع املدني ليسهم يف 

رفع االغطية عن الفاسدين.

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

قرار صائب

اتقدم بأس�مى آيات التهاني والتربيكات للزميل االعالمي والش�اعر )فراس االسدي( بمناسبة 
زواجه امليمون، متمنيا من الله العيل العظيم ان ينعم عليه بالحياة السعيدة وبالرفاه والبنني.

علي ابراهيم
مدير مكتب الفرات االوسط

ت�ه�ن�ئ�ة


