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»داعش« شارك يف مؤمتر الدوحة!
مـثـلـــه »البعـــث« الفـــاشـــي.. ورحـــب بــه مجلـــس الـتـعـــاون الـخـلـيـجــي

     المستقبل العراقي / خاص

أك�دت مصادر بارزة أن تنظيم »داع�ش« كان له تمثيل 
في مؤتمر الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة والذي 
جمع أطراف س�نية تعارض العملّية السياس�ية وتحّرض 
عل�ى العن�ف، الفتة إل�ى أن ح�زب البعث المحظ�ور، كان 

يتحّدث بلسان تنظيم »داعش«.
وقالت المصادر ل�«المس�تقبل العراق�ي« أن »المؤتمر 
ال�ذي عقد برعاية مجلس التع�اون الخليجي ومولته قطر 
كان محاول�ة لتأجي�ج العالم ض�د العملية السياس�ية في 
العراق من أجل تبيان )المظلومية( التي تقع على السّنة«، 
موضح�ة أن »الخالف�ات بي�ن األط�راف الس�نّية أفش�لت 

المؤتمر«.
وأك�دت المص�ادر أن »ح�زب البعث المحظ�ور بجناح 
المج�رم عزة ال�دوري كان حاظراً في المؤتم�ر وهو مّثل 
وجه�ة نظر )داعش( فيه«، مبين�ة أن »المؤتمر يرمي إلى 

إسقاط العملية السياسية وتسليم السلطة لمتطرفين من 
السنة«.

ووفقاً للمصادر، فإن »قطر دعمت إرساء فوضى كبيرة 
ف�ي العراق عب�ر تأجيج الرأي الع�ام الدولي ض�د العملّية 
السياس�ية«، مس�تدركة بالق�ول »لقد اس�تغلت الفس�اد 
المستشري في مؤسسات الدولة لتصدير هذا الرأي للعالم 
إال أن الواقع يكش�ف أن األحزاب الس�نية كان�ت جزءاً من 

هذا الفساد«.
وأردفت المصادر بالقول أن »قطر ستعاود عقد مؤتمر 
مج�دداً للمجموع�ات التي ش�اركت في الدوح�ة في دول 

أوربّية من أجل قلب الطاولة على العملية السياسية«.
يذكر أن المجرم عزة الدوري كان قد تحالف مع تنظيم 
»داع�ش« اإلرهابي من أجل إس�قاط مدين�ة الموصل في 
حزي�ران العام الماض�ي، األمر الذي تس�ّبب بمجازر بحق 
س�ّكان الُمدن التي س�يطر عليها التنظيم بمساعدة ضباط 

من حزب البعث الفاشي.
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       بغداد / المستقبل العراقي

قالت وزارة الدفاع االمريكية، أمس 
االثنين، ان الطائرات العراقية من نوع 
»F 16« ب�دأت طلع�ات الجوي�ة ألول 
مرة امس، مس�تهدفة اوكار مسلحي 
»داع�ش«. والحصول عل�ى الطائرات 
الحربية االمريكي�ة كما هو معروف، 
المس�ؤولين  نتيج�ة ضغ�ط  ج�اءت 

العراقيي�ن عل�ى الجان�ب االمريك�ي 
لتزويدهم بتلك الطائ�رات بعد توقيع 
صفق�ة كبي�رة للحصول عليه�ا منذ 
ش�هور ماضية.واكد مسؤولو وزارة 
الدفاع العراقية، ان واشنطن اصدرت 
بياناً قالت في�ه ان الطائرات العراقية 
الحربية ضربت اوكار تنظيم »داعش«، 
وه�ذا م�ا اكده الل�واء العراق�ي انور 
حمة امين، ان طيران الجيش العراقي 

الماضي�ة  االربع�ة  االي�ام  نف�ذ ف�ي 
ضرب�ات جوية على مواقع مس�لحي 
»داعش« بطائرات عراقية، في شمال 
مدين�ة كركوك وص�الح الدين.وقالت 
صحيفة الواشنطن بوست االمريكية 
في تقريره����ا ان العراق قد توصل 
التفاق بمليارات الدوالرات لشراء 36 

. »F 16« طائرة
                 التفاصيل ص3

      بغداد / المستقبل العراقي

تعت�زم الوالي�ات المتح�دة اج�راء اع�ادة 
هيكل�ة ش�املة لبرنامجه�ا المتعث�ر لتدريب 
مقاتل�ي المعارض�ة »المعتدل�ة« عل�ى قت�ال 
تنظيم »داعش« في سوريا، بحسب ما اوردت 
صحيف�ة نيوي�ورك تايمز أم�س االثنين. وفي 
تم�وز تع�رض العديد م�ن عناص�ر اول دفعة 
م�ن المقاتلين الذين ج�رى تدريبهم في تركيا 
واالردن وعدده�م 54 مقات�ال، الى هجوم في 
س�وريا م�ن فصيل مرتب�ط بتنظي�م القاعدة. 
وقبل ذلك بيوم قبض مسلحون على اثنين من 

قادة الوحدة المدعومة م�ن الواليات المتحدة 
والعديد من مقاتليها، بحسب الصحيفة. وطبقا 
لوثائق س�رية اطلعت عليها صحيفة نيويورك 
تايمز، فق�د اثبت الهج�وم ان البرنامج يعاني 
من الكثي�ر من نقاط الضعف، كم�ا انه لم يتم 
اع�داد هؤالء المقاتلين بالش�كل الذي يمكنهم 
من ص�د هجوم ل�«داعش« وتم ارس�الهم الى 
سوريا باعداد غير كافية. وقال الكابتن كريس 
كونولي المتحدث باسم قوة المهمة العسكرية 
التي ت�درب المقاتلين الس�وريين في رس�الة 
الكتروني�ة للصحيف�ة »كما ه�و الحال في اي 
مهمة صعبة، فقد توقعنا نكس�ات ونجاحات، 

وعلينا ان نكون واقعيين في هذه التوقعات«. 
واضاف »كنا نعل�م من البداية ان هذه المهمة 
س�تكون صعبة«. ويج�ري البرنام�ج البالغة 
كلفته 500 مليون دوالر بموجب تخويل صادق 
علي�ه الكونغرس العام الماض�ي. وتقدم االف 
السوريين بطلبات للمشاركة في البرنامج، اال 
ان عملية القبول كانت صارمة للغاية بحيث لم 
تتم الموافقة س�وى على اعداد قليلة، بحس�ب 
الصحيفة. وكان الهدف االساسي تشكيل قوة 
من خمس�ة االف مقاتل مدرب في العام األول 
م�ن البرنامج. ولك�ن حتى مؤي�دي البرنامج 

يعترفون االن بان هذا العدد لم يكن واقعيا.

واشنطن تعتزم تدريب »دفعة« جديدة من »املعارضة« السورية البنتاغون بعد نجاح أهداف الـ  F16 العراقية: 
سـنـرسـل الـمـزيـد

بعد سقوط 50 منهم بيد »داعش« توقعت القضاء على »داعش« قريبًا
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ص2من قبل حماكم النزاهة
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بحضور رئيس هيئة النزاهة
القايض املحمود يكشف باألرقام الدعاوى املحسومة واملنجزة من قبل حماكم النزاهة

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الس�لطة القضائي�ة، ع�ن ان 
رئيس مجل�س القضاء األعل�ى القاضي 
مدح�ت المحم�ود ت�رأس أم�س االثنين 
اجتماعاً »مهماً« لمناقش�ة تسريع حسم 

ملفات الفساد.
وذكر بيان صادر عن المركز اإلعالمي 
للس�لطة القضائية ان االجتماع حضره 
رئي�س هيئ�ة النزاهة حس�ن الياس�ري، 
وضم عددا من رموز الس�لطة القضائية 
االتحادية وقض�اة المحاكم المتخصصة 
بقضاي�ا النزاهة والجريم�ة االقتصادية 
وغس�يل األم�وال ف�ي بغ�داد وع�دد من 

اإلعالميين.
وأض�اف البيان ان المحمود اكد خالل 
االس�تمرار  »ض�رورة  عل�ى  االجتم�اع 
بالتص�دي لملفات الفس�اد بالتعاون مع 

الجهات الرقابية ذات العالقة«.
وتح�ّدث المحم�ود عن »ق�رب هيئة 
النزاه�ة من الش�ارع وقدرته�ا على أداء 
مهامها بالنح�و الصحيح وفقاً لقانونها 
ل�دى  الموج�ودة  والخب�رات  الناف�ذ 
منتس�بيها«، مبدي�اً إعجاب�ه ب�«معدالت 
انج�از هيئ�ة النزاه�ة ضم�ن تقريره�ا 
يق�ع  كبي�راً  »دوراً  أن  مبين�اً  األخي�ر«، 
عل�ى عات�ق محققيه�ا في س�بيل انجاز 

مهامهم«.
إحص�اءات  ع�ن  المحم�ود  وكش�ف 
تخص عمل محاكم النزاهة في بغداد من 
2015/1/2 إل�ى 2015/9/6، بالقول إن 
»محكم�ة التحقيق قد حس�مت )2549( 
دع�وى من أص�ل )3417( دع�وى، فيما 
أنجزت محكمة الجنح )375( دعوى من 
أصل )498(، وحسمت محكمة الجنايات 
)458( دعوى، ولم يبق تحت يدها سوى 

)51( دعوى«.
ووصف تلك المعدالت ب� »الكبيرة جداً، 
وأن الس�لطة القضائي�ة مس�تمرة بدعم 
هذه المحاك�م بالقضاة وأعضاء االدعاء 
الع�ام، كم�اً ونوع�اً وبم�ا يؤم�ن انجاز 

جميع ما يحال عليها من دعاوى«.
ولفت المحمود إلى أن »قضاة محاكم 

التحقيق المختصة بنظر دعاوى النزاهة 
موزعي�ن حالي�اً على مراكز االس�تئناف 
ف�ي المحافظ�ات كاف�ة، باإلضاف�ة إلى 
المحاكم بدرجاتها كاف�ة في بغداد وفي 

البصرة وفي النجف وفي واسط«
وعرج رئيس مجل�س القضاء األعلى 
على »وجوب معالجة أس�باب الفس�اد\، 
لكي يخلو العراق من هذه اآلفة وبش�كل 

علمي مدروس«.
من جهته اقترح نائب رئيس محكمة 
التمييز االتحادية القاضي فائق زيدان أن 
»يجرى تعديل تشريعي على قانون هيئة 
النزاهة يخّولها النظر فقط في الدعاوى 
ذات النوعي�ة المهم�ة وإحال�ة الدعاوى 

البسيطة على القضاء االعتيادي«.
كما دعا زيدان إلى »تدعيم المحققين 
في الهيئة م�ن خالل إدخالهم في دورات 
تع�زز م�ن طاقاتهم ف�ي تعق�ب ملفات 

الفساد«.
وعل�ى صعي�د ذي صلة، ش�دّد رئيس 
هيئ�ة النزاهة على »الدور الكبير للقضاء 
ومس�اندته لهيئ�ة النزاهة ف�ي التصدي 

للفساد وبشكل فاعل«.
الياس�ري ع�ددا م�ن  وق�دم حس�ن 
المقترح�ات الت�ي من ش�أنها دعم عمل 
الهيئ�ة، ووعد القاض�ي المحمود بتنفيذ 
ما يخص الس�لطة القضائي�ة االتحادية 

من هذه المقترحات.
وابدى رئيس هيئة النزاهة استغرابه 
من »الهجم�ة التي يتعرض له�ا القضاء 
وتوجي�ه الس�هام ل�ه غي�ر المنصف�ة، 
فيم�ا يت�م غ�ّض النظر ع�ن الفاس�دين 

الحقيقيين«.
وبصدد استرداد األموال من الفاسدين 
والتي تخت�ص به هيئة النزاه�ة حصراً، 

أكد الياسري أنها ساعية في ذلك.

أوربا تغص باملهاجرين العراقيني والسوريني واألفارقة 
وأملانيا تتوقع استقبال 800 ألف 
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أعلن ناش�طون ألمان ونمساويون، أمس 
االثنين، عن تس�يير قافلة من الس�يارات عبر 
الحدود داخل هنغاريا، لجلب اآلالف من أولئك 
المهاجرين ومس�اعدتهم للوص�ل إلى أوربا 
الغربي�ة، ف�ي حي�ن توقع مس�ؤولون ألمان 
استقبال 800 ألف الجئ العام 2015 الحالي، 

غالبيتهم من السوريين واألفارقة.
فمنذ أن رفعت هنغاريا القيود المفروضة 
على ح�ق عبور الح�دود، الجمع�ة الماضية، 
ش�اقين  المهاجري�ن  م�ن  اآلالف  توج�ه 
طريقهم نحو النمس�ا، حيث قامت الحافالت 
والقطارات بنقلهم من الحدود الهنغارية إلى 

العاصمة فينا ومن هناك إلى ألمانيا .
وكمب�ادرة ش�خصية قام بها ناش�طون 
نق�ل  ف�ي  للمس�اعدة  وألم�ان  نمس�اويون 
الح�دود  عن�د  المتواجدي�ن  المهاجري�ن 
الهنغاري�ة، وفق�اً لم�ا ذكرته وس�ائل اعالم 
الماني�ة، تحرك�ت قافل�ة متكونة م�ن 140 
سيارة منطلقة من العاصمة النمساوية فينا، 
متوجهة إلى العاصمة الهنغارية بودابس�ت، 
ف�ي مب�ادرة اطلق�وا عليه�ا اس�م »قافل�ة 

الالجئين«.
وقال�ت الناش�طة انجليكا ني�ورث، وهي 
من بين الناشطين النمساويين، إن »المبادرة 
تهدف إلى المساعدة في نقل المهاجرين إلى 
مالجئ ف�ي العاصم�ة النمس�اوية«، معربة 

ع�ن اعتقاده�ا أن ذل�ك »ج�زءاً م�ن الواجب 
اإلنس�اني تج�اه الالجئين ألنن�ي أم ولم اعد 
اس�تطيع تجاهل المأس�اة التي عانوها أبدا، 
فنحن كلنا بش�ر، وليس هن�اك مهاجر يعتبر 

غير شرعي«.
لكن الناطقة باس�م الش�رطة الهنغارية، 
»أي  إن  قال�ت  كوفاك�س،  س�زر  فكتوري�ا 
ش�خص يقوم بنقل المهاجري�ن عبر الحدود 

سيعد منتهكاً للقانون« .
وعلى ذلك تمكن عدد من النشطاء في آخر 
محاولة لهم من جم�ع مهاجرين متواجدين 
عند الحدود الهنغارية بسياراتهم من دون أن 

توقفهم الشرطة.
وبه�ذا الص�دد ق�ال مس�ؤولون ألم�ان، 
إن »ع�دد طالب�ي اللج�وء الذين وصل�وا إلى 
الماني�ا لحد األح�د، بلغ 21 ألف�اً«، متوقعين 
أن »تس�تقبل ألماني�ا 800 أل�ف الج�ئ العام 
2015 الحالي، غالبيتهم من السوريين يليهم 

األفغان واالريتيريون فالعراقيين«.
وكان�ت المنظمة الدولي�ة للهجرة، أكدت 
في)السادس من آب 2015(، أن نحو 224 ألف 
الجئ أو مهاجر وصلوا إلى أوروبا عبر البحر 
األبيض المتوسط خالل العام 2015 الحالي، 
مبينة أن السوريين يشكلون غالبيتهم، بواقع 
34 في المئة، يليهم اإلرتيريون 12 في المئة، 
واألفغان 11 في المئة والنيجيريون خمس�ة 
في المئة والصوماليون أربعة في المئة، كما 

أن بينهم الكثير من العراقيين.
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رئيس اجلمهورية يصادق
 عىل تعديل قانون الرشكات العامة والربملان: 

يعد »طفرة« للصناعة

بارزاين: عالقتنا مع بغداد جيدة وسنزورها مستقباًل

كردستان تواصل تصدير النفط بشكل مبارش: لتعويض النقص يف امليزانية

      بغداد / المستقبل العراقي

 أقر وزير الخارجية األمريكي الس�ابق كولن باول من 
جديد بأن إدارة الرئيس جورج دبليو بوش )االبن( ارتكبت 
أخطاء ستراتيجية جسيمة خالل الحرب على العراق، غير 
أن�ه دافع في الوقت نفس�ه ع�ن قرار الحرب نفس�ه عام 
۲۰۰۳، وق�ال إنه يعتق�د ش�خصيا أن األميركيين ارتكبوا 
أخط�اء س�تراتيجية خ�الل الح�رب، خاصة فيم�ا يتعلق 
بتسريح قوات الجيش العراقي، والذي كان من المفترض 

أن يتم االعتماد عليه.
وأض�اف ب�اول، الذي ش�غل أيض�ا منصبي مستش�ار 
األم�ن القومي ورئيس األركان المش�تركة في عهد بوش 
االب�ن، في مقابلة أجرتها معه ش�بكة NBC األمريكية أن 
تنفيذ الحملة العس�كرية كان معيبا وبه أخطاء، و أن قرار 
حرب العراق قام على أس�اس تقيي�م موحد قدمته أجهزة 
االس�تخبارات األميركي�ة، مش�يرا إل�ى أن�ه إذا كان ل�دى 
اإلدارة األميركية حينئذ علم بأن المعلومات االس�تخبارية 
الت�ي كانت لديها خاطئة، لم يك�ن لها أن تقرر خوض تلك 

الحرب.
وتابع باول القول ان »مجمع االس�تخبارات األميركية 
المؤل�ف من 16 جهازا أكد ان المعلومات صحيحة«، وقال 
إن الرأي الع�ام األميركي كان مؤيدا حينئ�ذ لغزو العراق، 
وأن جميع أعض�اء الكونغرس األمريك�ي تقريبا، صوتوا 

لصالح خوض الحرب.
وفي س�ياق آخر، أعرب باول ع�ن تأييده لالتفاق الذي 
أبرمت�ه الدول الس�ت الكبرى م�ع ايران بش�أن برنامجها 
الن�ووي، واصفا بن�ود االتفاق الت�ي قبلتها إي�ران، بأنها 

»جيدة«.

      بغداد / المستقبل العراقي

تعرض موكب وزير الدفاع خالد العبيدي الطالق نار اثناء 
تفقده العمليات العس�كرية ضد تنظيم »داعش« قرب مدينة 
بيج�ي، ما ادى ال�ى اصابة احد مرافقيه بجروح، بحس�ب ما 

اعلنت وزارة الدفاع أمس االثنين.
وأكدت الوزارة في بيان تلقت »المستقبل العراقي« نسخة 
منه، »تعرض موكب وزير الدف�اع الدكتور خالد العبيدي في 
منطقة تل أبو جراد في بيجي إلى إطالق نار من سالح قناص 
أصي�ب على أثرها احد مرافقي الوزير إثناء جولته لإلش�راف 

الميداني على العمليات العسكرية في محور بيجي«.
وأوض�ح مس�ؤول ف�ي وزارة الدف�اع ان العبي�دي كان 
موجودا في الموكب لحظة وقوع اطالق النار، وانه لم يصب 

بأذى.
وكان تنظيم »داعش« سيطر على مدينة بيجي )200 كلم 
ش�مال بغداد(، والتي تع�د احدى ابرز م�دن محافظة صالح 
الدين وتقع عل�ى مقربة من كبرى مصافي النفط في البالد، 
اب�ان هجومه في ش�مال العراق وغربه ف�ي حزيران 2014. 
واس�تعادت القوات العراقية بيجي في تشرين الثاني، قبل ان 

يعود التنظيم اليها وتتجدد المعارك فيها.
وتع�رض مس�ؤولون عس�كريون ومحلي�ون عراقي�ون 
لهجم�ات خ�الل تفقده�م الخط�وط االمامية، ال س�يما في 

محافظتي االنبار )غرب( وصالح الدين.
وكان القائد الس�ابق لعمليات ص�الح الدين الفريق الركن 
عب�د الوهاب الس�اعدي الذي ق�اد عملية اس�تعادة بيجي في 
تش�رين الثاني، اصيب بتفجير عبوة ناسفة استهدف موكبه 

في كانون الثاني 2015.
وف�ي 27 آب الماضي، قت�ل معاون قائد عملي�ات االنبار 
وقائ�د الفرقة العاش�رة في الجي�ش وعدد م�ن الجنود، في 
هجوم على مقر عسكري قرب مدينة الرمادي مركز محافظة 

االنبار، تبناه تنظيم الدولة االسالمية.
وفي اوقات س�ابقة من هذا العام، اصيب قائدان لعمليات 
االنبار، وقتل ضابطان كبيران. وخالل العام الماضي، اصيب 
محافظ االنبار الس�ابق احم�د الدليمي بش�ظايا قذيفة اثناء 

تفقده الخطوط االمامية.

كولن باول يقرع إدارة بوش جمددًا: 
ارتكبت أخطاء جسيمة

وزير الدفاع ينجو من قناص يف بيجي

      بغداد / المستقبل العراقي

أعل����ن�ت لجنة االقتصاد 
واالس�تثمار البرلماني�ة، أمس 
االثني�ن، ع�ن مصادق�ة رئيس 
الجمهورية فؤاد معصوم على 
قانون الش�ركات العامة، فيما 
أك�دت أن تعدي�ل القان�ون يعد 
القطاع  طفرة نوعي�ة لتطوير 
الصناع�ة  وتطوي�ر  الخ�اص 

المحلية الوطنية.
وق�ال رئيس اللجن�ة جواد 
البوالني، إن »رئيس الجمهورية 
ف�ؤاد معص�وم، ص�ادق عل�ى 
لقان�ون  الخام�س  التعدي�ل 
 22 رق�م  العام�ة  الش�ركات 
لس�نة 1997 الذي صوت عليه 
ف�ي مجلس الن�واب«، مبيناً ان 
»هذا القانون فتح األبواب أمام 
الش�ركات باش�تراك الشركات 

العراقي�ة والعربي�ة واألجنبية 
الرصينة لتنفي�ذ أعمالها داخل 

العراق«.
وأضاف البوالن�ي، أن »هذا 
نوعي�ة  طف�رة  يع�د  التعدي�ل 
الخ�اص  القط�اع  لتطوي�ر 
لتطوي�ر  فرص�ة  وإعطائ�ه 
الوطنية«،  المحلي�ة  الصناع�ة 
مش�يراً ال�ى، أن »لجنته قدمت 
مقترح�ات للتطوير واالهتمام 
الت�ي  الصناعي�ة  بالمش�اريع 
تس�اعد ف�ي توفي�ر مف�ردات 
م�ا  وكل  التمويني�ة  البطاق�ة 

يرتبط باألمن الغذائي«.
الن�واب  مجل�س  وكان 
العراقي اقر في االول من تموز 
2015 التعديل الخامس لقانون 
الش�ركات العامة رقم 22 لعام 

.1997
وت�����اب�ع رئي�س لجن�ة 

االقتص�اد البرلماني�ة أن »م�ن 
الض�روري تأمي�ن تل�ك المواد 
من خ�الل الصناع�ة والزراعة 
خ�الل ه�ذه المدة ب�دل من أن 
تصرف الحكومة س�نوياً مبلغ 
5 ملي�ارات دوالر عل�ى ه�ذه 
تص�رف  وش�رائها  المف�ردات 

على الصناعة«.
ال�ى  البوالن�ي،  وأش�ار 
لقان�ون  الثان�ي  »التعدي�ل  أن 
تس�هيالت  ق�دم  االس�تثمار 
الص���ناعيي�ن  لتش�ج����يع 
الم�واد  لتوفي�ر  والزراعيي�ن 
التمويني�ة«، مؤك�داً  البطاق�ة 
تضم�ن  لجنت�ه  »مقت�رح  أن 
المواد  تش�جيع صناع�ة  أيضاً 
التي تحتاجه�ا وزارة الكهرباء 
عب�ر  الممول�ة  والش�ركات 
وإيق�اف  المحلي�ة  المصان�ع 

استيرادها من الخارج«.  

      بغداد / المستقبل العراقي

إقلي�م  حكوم�ة  رئي�س  أك�د 
كردس�تان نيجرفان بارزاني، أمس 
اإلثني�ن، أن العالق�ات بي�ن بغ�داد 
وأربي�ل جيدة ومس�تمرة، مش�يرا 
الى انه س�يزورها مس�تقبال، فيما 
لفت إلى ان نسبة الهجرة من إقليم 
كردس�تان إل�ى الخارج ه�ي األقل 

مقارنة مع المناطق األخرى.
إقلي�م  رئي�س حكوم�ة  وق�ال 
كردس�تان نيجرف�ان بارزان�ي في 
مؤتمر صحافي مشترك عقده مع 
وزي�ر الش�ؤون االجتماعية محمد 
هاوديان�ي عق�ب إعالن مش�روع 
للحماي�ة  اإللكترون�ي  النظ�ام 
االجتماعية، أن »العالقات بين بغداد 
وأربيل جي�دة ومس�تمرة«، مؤكدا 

أنه »سيزور بغداد مستقبال«.
وعن تصاعد ظاهرة الهجرة إلى 
الخارج، ق�ال بارزاني، إن »الهجرة 
إل�ى الخ�ارج له�ا عالق�ة بأوضاع 
المنطقة وليس بكردستان فقط«، 
مبينا أن »نس�بة الهج�رة من إقليم 

كردس�تان ه�ي األق�ل مقارنة مع 
المناطق األخرى«.

اإلقلي�م  »حكوم�ة  أن  وتاب�ع، 
تدرس حاليا أسباب تصاعد الهجرة 

إلى الخارج«.
وكان عض�و مفوضي�ة حقوق 
اإلنس�ان مسرور اس�ود كشف عن 
هج�رة أعداد كبي�رة بص�ورة غير 
ش�رعية من إقلي�م كردس�تان الى 
بطاق�ة  التفري�ط  معتب�را  أورب�ا، 

الشباب »مشكلة كبيرة«.
وبشأن أزمة الرئاسة في اإلقليم، 
»االجتماع�ات  إن  بارزان�ي،  ق�ال 
مس�تمرة بين األطراف السياس�ية 
للوصول إلى أتفاق بش�ان رئاس�ة 
أمل�ه ب�أن  اإلقلي�م«، معرب�ا ع�ن 
»يتوص�ل األط�راف إل�ى إتفاق في 

األحد المقبل«.
وأضاف بارزان�ي أن »األوضاع 
في إقلي�م كردس�تان والحرب ضد 
المنطقة تس�بب  داعش وتطورات 
ف�ي تأخ�ر الوص�ول إلى اتف�اق«، 
مبينا أن »حكومة إقليم كردس�تان 
مس�تمرة ف�ي إج�راء اإلصالحات 

رغم بعض العوائق السياسية«.
وأوض�ح أن »جمي�ع األط�راف 
ف�ي  ش�اركت  الت�ي  السياس�ية 
التش�كيلة الثامنة لحكومة اإلقليم 
اتفقت على إج�راء اإلصالحات في 

مختلف المجاالت«.
يش�ار ال�ى أن إقليم كردس�تان 
يش�هد حالي�اً ج�دالً واس�عاً حول 
إقليم كردس�تان،  مس�ألة رئاس�ة 
الس�يما بع�د انته�اء والي�ة رئيس 
اإلقليم مسعود البارزاني، الخميس 
)20 آب الج�اري( وفيم�ا تواص�ل 
الرئيس�ية  الكردي�ة  األح�زاب 
ح�ل  إل�ى  للوص�ول  اجتماعاته�ا 
رئاس�ة  مس�ألة  بش�أن  توافق�ي 
إقليم كردس�تان، إذ يطالب الحزب 
الديمقراط�ي الكردس�تاني بتمديد 
والي�ة البارزان�ي ب�كل صالحياته 
الحالي�ة لعامين آخري�ن فضال عن 
انتخاب رئيس إقليم كردس�تان من 
قبل الش�عب مباش�رة م�ع تأييده 
إلقامة النظام البرلماني في اإلقليم 
وتوزيع السلطات بين المؤسسات 

الدستورية.

      بغداد / المستقبل العراقي

 اعلنت حكومة اقليم كردستان، أمس 
االثني�ن، عن ان مس�توى تصدي�ر النفط 
في إقليم كردس�تان خالل شهر آب شهد 
إنخفاض�اً ملحوظ�اً بس�بب مح�اوالت 
الس�رقة وتخري�ب أنابي�ب نق�ل النف�ط 
داخل الحدود التركية من 27 تموز لغاية 

األسبوع األول من شهر آب.
ونقل بيان للحكومة تلقت »المستقبل 
التقري�ر  ع�ن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي« 
الش�هري لتصدير النفط لوزارة الثروات 
انه�ا قام�ت  آب  الطبيعي�ة، ف�ي ش�هر 

برمي�ل،   14،657،798 كمي�ة  بتصدي�ر 
أي بمعن�ى  472،832 برمي�ل يومياً عن 
طريق أنبوب كردستان � جيهان. مؤشرا 
مقارن�َة  ذل�ك   8.5٪ بنس�بة  انخفاض�ا 
ب��16،019،090 برميل مصدر في شهر 

تموز.
واض�اف البيان ان التقري�ر عزى هذا 
اإلنخفاض إلى توقف تصدير النفط خالل 

تسعة أيام في بداية ذلك الشهر.
وتابع انه من كمي�ة النفط المصدرة 
الحق�ول  ش�اركت  آب،  ش�هر  خ�الل 
النفطية لحكومة إقليم كردستان بنسبة 
10،958،817 برميل، أي  بنسبة 353،510 

برمي�ل يومي�اَ، في حين أن حق�ول  التي 
يتم إدارتها من قبل ش�ركة نفط الشمال 
ساهمت بنس�بة 3،698،981 برميل، أي 

بمعنى 119،322 برمسل يومياً.
كما اضاف ان حكومة إقليم كردستان 
قام�ت خ�الل ش�هر آب بتس�مليم كمية  
1,579,004  برمي�ل، أي 50،936 برميل 
يومياً إلى شركة تسويق النفط العراقية 

المعروفة )سومو(.
وج�اء في التقري�ر  ان حكومة إقليم 
كردس�تان واصلت خالل شهر آب 2015، 
بيع النفط بشكل مباشر في ميناء جيهان 
الترك�ي وذل�ك م�ن أجل تعوي�ض نقص 

حصة ميزانية اإلقلي�م  التي تم تقليصها 
من قب�ل الحكومة اإلتحادي�ة في بغداد، 
واإلستمرار في تسديد الديون المرتاكمة 
في عام 2014 من المدفوعات المس�بقة 

مقابل بيع النفط بشكل مباشر.
الث�روات  وزارة  ان  البي�ان  واق�اد 
الطبيعي�ة ف�ي حكومة إقليم كردس�تان 
أكدت في األس�بوع الماضي؛ بان مجلس 
شؤون النفط والغاز في إقليم كردستان 
يتوقع البدء بمنح نس�بة من مستحقات 
خ�الل  للنف�ط  المنتج�ة  الش�ركات 

األسبوعين األولين لشهر أيلول 2015.
الس�ابق  التقري�ر  ان  ال�ى  واش�ار 

ل�وزارة الث�روات الطبيعي�ة اك�د أنه في 
نس�بة  س�ترتفع  المقب�ل  الع�ام  بداي�ة 
الص�ادرات النفطي�ة، وتتوق�ع حكومة 
إقلي�م كردس�تان الحص�ول على نس�بة 
من الم�وارد األخ�رى لدفع مس�تحقات 
الش�ركات النفطي�ة العالمي�ة لكي تصل 
إلى ح�د المس�تحقات المالية الس�ابقة، 

بموجب عقود اإلستثمار المشترك.
ولف�ت البيان ال�ى ان حكوم�ة إقليم 
كردس�تان تجدد موقفها في إستعدادها 
للعم�ل م�ع حكوم�ة الع�راق اإلتحادية  
للتوصل الى إتفاق بشأن جميع المسائل 

المتعلقة بالنفط والغاز.
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      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية, أمس االثنين, عن إطالق الوجبة األولى من رواتب الحماية االجتماعية ضمن الدفعة 
الرابعة مطلع ش�هر كانون األول المقبل.وقال مدير دائرة الحماية االجتماعية في الوزارة زيدان خلف في بيان تلقت »المس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن »الوزارة استكملت عمليات البحث الميداني في المحافظات للمستفيدين من إعانة الحماية االجتماعية 
والبالغ عددهم مليونا و18 الفا و750 فرداً وأس�رة باس�تثناء العاصمة نتيجة تغيير العناوين من قبل المس�تفيدين وعدم اإلبالغ 
عن عناوينهم الجديدة ما اضطر الوزارة الى اجراء بحث تكميلي وتجديد التعاقد مع 100 باحث الس�تكمال أعداد المس�تفيدين«.

وأضاف أن« الوزارة كانت قد باش�رت مطلع ش�هر أيار الماضي ولمدة شهرين التعاقد مع 1600 باحث إلجراء المسوح الميدانية 
ف�ي بغداد والمحافظات، كاش�فا عن ان نس�بة االنجاز ف�ي المحافظات زادت ع�ن الثمانين بالمئة، مقاب�ل 45 بالمائة فقط في 
العاصمة بغداد«.وأكد خلف انه« في حال إكمال وزارة التخطيط تدقيق ومراجعة استمارات المسح، سيتم إطالق الرواتب الجديدة 
التي تبدأ وفقا لخط الفقر من 105 آالف إلى 420 ألف دينار شهريا، مبينا انه سيتم إطالقها في بداية شهر كانون األول المقبل«. 
وأش�ار إلى »وجود دراسة لشمول العوائل الفقيرة في بغداد والمحافظات اعتمادا على مستوى خط الفقر المعلن من قبل وزارة 

التخطيط بدال من الكثافة السكانية المعمول بها سابقا، نتيجة ارتفاع هذه النسب في جميع المحافظات«.

العمل تطلق الوجبة األوىل من رواتب احلامية االجتامعية

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

القانوني�ة  اللجن�ة  رجح�ت 
النيابي�ة، أمس االثني�ن، عدم تمرير 
مشروع قانون الحرس الوطني عند 
عرضه عل�ى التصويت ف�ي الوقت 
الراهن بسبب الخالفات السياسية، 
مضيف�ة أن اختالف�ا بي�ن التحالف 
الوطني واتح�اد القوى حول نقطة 

واحدة من مشروع القانون.
وفيم�ا طالبت كتلة بدر النيابية، 
الس�فير االميرك�ي ب�«الك�ف« عن 
ممارس�ة الضغوط باتجاه تشريع 
المذك�ور، ع�دت حرك�ة  القان�ون 
المقاوم�ة اإلس�المية عصائب أهل 
الحق, التصويت على قانون الحرس 
الوطن�ي بصيغت�ه الحالي�ة »تآمر« 

على الحشد الشعبي.
اللجن�ة  رئي�س  نائ�ب  وق�ال 
محس�ن  النيابي�ة،  القانوني�ة 
الس�عدون، ان »هناك نقطة خالفية 
الح�رس  قان�ون  مش�روع  ضم�ن 
الوطن�ي لم تحس�م حت�ى اآلن بين 
الكتل السياسية«، مبيناً ان »النقطة 
المختلف عليها بين التحالف الوطني 
وتحالف الق�وى تتمثل بأن الحرس 
الوطني يتكون من  ابناء المحافظة 

الواحدة او من أبناء العراق«.
واش�ار ال�ى أن »هيئ�ة رئاس�ة 
تع�رض   أن  يمكنه�ا  ال  البرلم�ان 
مش�روع قان�ون الح�رس الوطني 
عل�ى التصوي�ت دون اتف�اق الكتل 
أن  الممك�ن  السياس�ية ألن�ه م�ن 
ال�ى  الفت�ا  بالتصوي�ت«،  يس�قط 
»وج�ود مقترح م�ن بع�ض الكتل 
السياس�ية ان يبقى الحشد الشعبي 
في المناطق المحررة لحين تشكيل 

الحرس الوطني«.
وأك�د أن »النقاش�ات مس�تمرة 
بين الكتل السياس�ية حول مشروع 
قانون الحرس الوطني ولم تحس�م 

حتى االن«.
ول�وح رئي�س البرلم�ان س�ليم 

األح�د,  األول  أم�س  الجب�وري, 
بوجود توجه إلقرار قانون الحرس 
الوطن�ي في جلس�ة مجلس النواب 

التي ستعقد اليوم الثالثاء.
بدورها, حذرت كتلة بدر النيابية، 
الس�فير االميرك�ي من االس�تمرار 
بالتدخل بالش�أن الداخل�ي العراقي 
والعملية السياس�ية، وفيما طالبته 
ب�«الك�ف« عن ممارس�ة الضغوط 
باتجاه تشريع القانون، اعتبرت ان 
مش�روع القانون بصيغت�ه الحالية 
مشروع امريكي وبركان قد ينفجر 

بأية لحظ�ة. وقالت الكتلة في بيان 
تلقت »المس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، ان »الع�راق بلد مس�تقل وله 
سيادة، ونحذر السفير االمريكي من 
االستمرار بالتدخل بالشأن الداخلي 
السياس�ية«،  والعملي�ة  العراق�ي 
مطالبة اياه ب�«الكف عن ممارسة 
الضغ�وط باتج�اه تش�ريع قانون 

الحرس الوطني بصيغته الحالية«.
واضافت الكتل�ة ان »الهدف من 
ذلك هو تش�كيل قوات للمحافظات 
الت�ي س�تكون مقدمة للتقس�يم«، 

مش�يرة الى ان »وحدة العراق خط 
ان  للعابثي�ن  نس�مح  ول�ن  احم�ر 

يهددوا مستقبل البلد«.
الكتل�ة »مثلم�ا قاتلنا  وتابع�ت 
االرهاب الداعشي سنقاتل من اجل 
وحدة العراق ارضاً وشعباً«، معربة 
عن استغرابها الشديد »على اصرار 
الس�فيرين االمريك�ي - البريطاني 
لتش�ريع  الضغ�وط  وممارس�تهم 
قان�ون الح�رس ان لم تك�ن لديهم 
نوايا مش�بوهة«. واعتب�رت الكتلة 
ان »مشروع قانون الحرس الوطني 

مش�روع  ه�و  الحالي�ة  بصيغت�ه 
امريكي بامتياز يهدد وحدة العراق 
وهو عب�ارة عن براكي�ن قد تنفجر 
في اية لحظة هدفها تمزيق الشعب 
العراق�ي الصاب�ر«، مبين�ة ان »هذا 
القانون يش�كل حلقة م�ن حلقات 
التآمر واجحاف بحق ابناء الحش�د 
بثم�رة  الذي�ن  االبط�ال  الش�عبي 
حفظ�وا  وتضحياته�م  جهاده�م 
العراق من االرهاب الداعشي بل ان 
القانون ه�و خيانة بحق الش�هداء 
االب�رار الت�ي كان�ت دمائه�م س�ر 

االنتص�ار عل�ى داع�ش«. وطالبت 
الكتلة المرجعية الدينية ب�«التدخل 
المش�روع  ه�ذا  تمري�ر  اليق�اف 
التقس�يمي بصيغت�ه الحالي�ة الذي 
يس�تهدف الع�راق وابن�اء الحش�د 
الش�عبي الذي كان وجودهم بفضل 
فتوى الجهاد الكفائي«، داعية كافة 
ق�وى التحال�ف الوطن�ي والق�وى 
الوطنية الى »الوق�وف صفاً واحداً 
م�ن اجل ع�دم تمرير ه�ذا القانون 
مال�م يتم اج�راء التعديالت الالزمة 
التي يحفظ وح�دة العراق وحقوق 

وتضحي�ات ابناء الحش�د الش�عبي 
العش�ائر  ومقاتل�ي  االش�اوس 

االبطال«.
بدورها، اعتبرت حركة عصائب 
اه�ل الح�ق التصويت عل�ى قانون 
الح�رس الوطني بصيغت�ه الحالية 

»تآمر« على الحشد الشعبي.
وقال�ت الحركة في بي�ان تلقت 
العراقي« نس�خة منه  »المس�تقبل 
إن »التصويت على الحرس الوطني 
بصيغت�ه الحالية تآمر على الحش�د 
الشعبي واستهداف المن واستقرار 
الوطن«. وسبق للس�فير األميركي 
في بغداد س�تيوارت جون�ز، أن أكد  
أن كب�ار المس�ؤولين ف�ي الع�راق 
»ملتزمون« بإص�الح قطاع األمن، 
معتبرا أن تش�ريع قان�ون الحرس 
الوطني س�يعمل على تعميق وحدة 

العراق.
أق�ر  ال�وزراء   مجل�س  وكان   
ف�ي ش�باط 2015 مش�روع قانون 
إل�ى  وأحال�ه  الوطن�ي  الح�رس 

البرلمان إلقراره.
ف�ي الغض�ون, اك�د النائ�ب عن 
ائتالف دولة القانون المنضوية في 
التحالف الوطني عباس البياتي، ان 
مكونات التحالف جميعها متوافقة 
الح�رس  قان�ون  تج�اه  بال�رؤى 
الوطن�ي، مش�ددا على ض�رورة ان 
تك�ون منظومة الح�رس واحدة ال 

تتجزء.
»جمي�ع  ان   ، البيات�ي  وق�ال 
مكون�ات التحال�ف الوطني متفقة 
عل�ى  والمالحظ�ات  ال�رؤى  ف�ي 
قان�ون الحرس الوطني«، مؤكدا ان 
»التحالف يرفض تشكيل اي جيوش 
بالمحافظ�ات ويش�ددون  خاص�ة 
عل�ى ض�رورة ان يش�مل الحرس , 
ابن�اء الحش�د الش�عبي وكل الذين 

قاتلوا داعش«.
وأض�اف أن »التحالف الوطني ال 
يريد أن يؤدي قانون الحرس الوطني 

الى تجزأت القوات المسلحة«.

التحالف الوطني يوحد موقفه جتاه »احلرس الوطني«: نرفض تشكيل جيوش طائفية
سفيرا أميركا وبريطانيا يضغطان لتمريره.. والعصائب تعده »تآمر« على الحشد الشعبي

     المستقبل العراقي / نهاد فالح

أعلن�ت قي�ادة حش�د األنب�ار، أم�س 
االثنين، ع�ن تطهير منطقت�ي الكروش 
والهيتاوي�ن خ�الل عملية أمنية ش�رقي 
الفلوجة, وفيما تمكن�ت الفرقة الثامنة 
في الجيش العراقي من استهداف وكرين 
لعناصر تنظي�م داعش اإلرهابي بقصف 
مدفع�ي بعامري�ة الفلوجة, اك�د رئيس 
مجلس قضاء الخالدية تدمير رتل مكون 
من 15 مركب�ة ل�«داعش« وقتل من فيه 
بضربة جوي�ة لطيران التحال�ف الدولي 

شرق الرمادي.
)أح�رار  الثال�ث  الف�وج  آم�ر  وق�ال 
الكرمة( في اللواء 30 بالحش�د الشعبي 
العقي�د محم�ود مرض�ي الجميل�ي، إن 
عملي�ة  نف�ذت  المش�تركة  »الق�وات 
عس�كرية واس�عة النطاق، أسفرت عن 
تطهي�ر منطقتي الك�روش والهيتاويين 

شرقي الفلوجة«.
وأضاف الجميلي أن »العملية أسفرت 
عن مقتل العش�رات م�ن عناصر تنظيم 
»داع�ش«، وتدمير أرب�ع عجالت رباعية 

الدفع تابعة لهم«.
وبم�وازاة ذل�ك,  قالت خلي�ة اإلعالم 
الحربي، ، إن »الفرقة الثامنة في الجيش 
م�ن  االثني�ن،  ظه�ر  تمكن�ت  العراق�ي 
اس�تهداف وكرين لعناصر تنظيم داعش 
اإلرهاب�ي بقصف مدفعي ف�ي منطقتي 
اليتام�ى والفالح�ات بعامري�ة الفلوجة 

جنوبي الفلوجة«.
وأضافت أن »القصف اسفر عن تدمير 
الوكري�ن، احدهما كان ي�ؤدي إلى نفق، 
واالخر كان يس�تخدم كمستودع للعتاد، 

فضال عن قتل من فيهما من االرهابيين«.
ووفقاً الستخبارات الحشد الشعبي فإن 
»إرهابيي داعش المحاصرين داخل مدينة 
الفلوجة من قبل قوات الحش�د الش�عبي 
والق�وات األمني�ة يمنع�ون األهالي من 
مغادرة المدينة وفرض دفع مبلغ 2000 

دوالر عن كل ش�خص كش�رط لمغادرة 
المدينة«.

وقال�ت المص�ادر االس�تخبارتية, ان 
»عناصر داعش اإلرهابي يعيشون حاله 
الضع�ف واالنكس�ار بع�د قط�ع جميع 
خطوط اإلمداد الرئيسة في الفلوجة عن 

العصابات اإلرهابية«.
م�ن جان�ب أخر, ك�د رئي�س مجلس 
قض�اء الخالدي�ة بمحافظ�ة االنبار علي 
داود، وق�وع خس�ائر مادي�ة وبش�رية 
نتيجة تعرض القض�اء يومياً الى قصف 

من عنيف قبل تنظيم »داعش«.

 ، الخالدي�ة  إن »قض�اء  داود،  وق�ال 
يتعرض بش�كل يومي ال�ى قصف عنيف 
من قب�ل تنظيم داعش بواس�طة قذائف 
الهاون والصواريخ الموجهة التي يطلقها 
من جزي�رة الخالدي�ة ش�مال القضاء«.

وأضاف داود، ان »القصف أوقع عشرات 

القتلى والمصابين بي�ن المدنيين، فضال 
عن وقوع خس�ائر مادية والحاق اضرار 

ببعض الدوائر الحكومية«.
وتش�هد محافظ�ة األنب�ار عملي�ات 
عس�كرية ضد تنظيم »داع�ش« لتحرير 
المناط�ق التي اس�تولى عليه�ا التنظيم، 
فيم�ا يش�ارك ابناء عش�ائر االنب�ار الى 
جان�ب الق�وات األمني�ة بتل�ك العمليات 

لتحرير مناطقهم.
وكش�ف علن رئي�س مجل�س قضاء 
الخالدية ع�ن تدمير رتل مك�ون من 15 
مركب�ة ل�«داعش« وقتل من فيه بضربة 
جوي�ة لطي�ران التحال�ف الدولي ش�رق 

الرمادي.
وبحس�ب داود, إن »الطيران الحربي 
للتحال�ف الدول�ي وبالتنس�يق مع قوات 
الجي�ش قصف، رتال لداعش لدى مروره 
ف�ي عب�رة البوش�هاب التابع�ة لجزيرة 
الخالدية،  ما أسفر عن تدمير 15 مركبة 

للتنظيم وقتل من فيها«.
إل�ى ذلك, اثن�ت القنصلي�ة األميركية 
في محافظة البص�رة، على جهود القوة 
الجوي�ة العراقي�ة الس�تخدامها الناجح 
لمحارب�ة  المقاتل�ة   F-16 لطائ�رات 

داعش.
وقال�ت القنصلية ف�ي تغريده لها ان 
»الحكومة العراقية اعلنت أن العراق نفذ 
أول عملياته الجوية باس�تخدام طائرات 

F-16المقاتلة لمحاربة داعش«.
وتابع�ت »نح�ن نثن�ي عل�ى الق�وة 
الجوي�ة العراقي�ة لالس�تخدام الناج�ح 
له�ذه الطائ�رة المتط�ورة ف�ي الحملة 
الدولي�ة ألضع�اف داع�ش وهزيمته في 

نهاية المطاف«.

حترير منطقتي الكروش واهليتاوين يف الفلوجة.. والصقور يبيدون أرتال »داعش« يف الرمادي
الحشد يكثف عملياته في االنبار

البنتاغون بعد نجاح أهداف الـ  F16 العراقية: سنرسل املزيد
توقعت القضاء على »داعش« قريبًا

       بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت وزارة الدفاع االمريكية، أمس 
االثنين، ان الطائ�رات العراقية من نوع 
ألول  الجوي�ة  طلع�ات  ب�دأت   »F 16«
م�رة امس، مس�تهدفة اوكار مس�لحي 

»داعش«. 
والحصول عل�ى الطائ�رات الحربية 
االمريكي�ة كم�ا ه�و مع�روف، جاءت 
نتيج�ة ضغ�ط المس�ؤولين العراقيي�ن 
عل�ى الجانب االمريك�ي لتزويدهم بتلك 
الطائ�رات بع�د توقي�ع صفق�ة كبي�رة 

للحصول عليها منذ شهور ماضية.
واكد مسؤولو وزارة الدفاع العراقية، 
ان واش�نطن اص�درت بيان�اً قال�ت فيه 
ان الطائ�رات العراقي�ة الحربية ضربت 
اوكار تنظي�م »داعش«، وه�ذا ما اكده 
اللواء العراقي انور حمة امين، ان طيران 
الجي�ش العراقي نفذ ف�ي االيام االربعة 

الماضي�ة ضرب�ات جوي�ة عل�ى مواقع 
مسلحي »داعش« بطائرات عراقية، في 

شمال مدينة كركوك وصالح الدين.
وقالت صحيفة الواش�نطن بوس�ت 
االمريكي�ة ف�ي تقريره�ا ان العراق قد 
ال�دوالرات  بملي�ارات  التف�اق  توص�ل 
لش�راء 36 طائ�رة »F 16« من الواليات 
المتحدة، اال ان الجانب االمريكي اعطى 
للع�راق اربعة طائ�رات فقط مم�ا اثار 
اس�تغرابه، الى جانب ذلك ق�ال لوكهيد 
مارت�ن مدير القاع�دة الجوية في والية 
االمريكي�ة  الطائ�رات  ان  ايريزون�ا، 
وصل�ت الى قاع�دة عين االس�د باالنبار 
في ش�هر تم�وز الماض�ي، معرب�اً عن 
التزام الوالي�ات المتحدة ببناء ش�راكة 
ستراتيجية مع الجانب العراقي، والعمل 
عل�ى تس�ليم الطائرات للع�راق بالوقت 
المتاح ألمريكا، وهذا ما اكده المتحدث 
باس�م البنتاغ�ون بيتر كوك ف�ي البيان 

الوزاري.
وبدأ المس�ؤولون العراقيون بالعمل 
عقد صفقات عس�كرية لشراء االسلحة 
ف�ي ظ�ل ح�رب الب�الد ض�د مس�لحي 
»داع�ش«، مطالبين الجان�ب االمريكي 
العس�كرية  بالمع�دات  بتزويده�م 
واالسلحة بعد اجتياح مسلحي التنظيم 
المتط�رف مدين�ة الموص�ل ف�ي العام 

الماضي.
ودرب الجان�ب االمريك�ي الطيارين 
 F« العراقيي�ن منذ ش�هور عل�ى طائرة
16«، وكان من بين الطيارين المتدربين 
الجن�رال العراق�ي راف�د محمد حس�ن 
ال�ذي توفي ف�ي حزي�ران الماضي بعد 
خلل فني في طائرت�ه وهو يتدرب على 

استخدامها.
وقال لقمان فيلي، الس�فير العراقي 
ل�دى واش�نطن، ان الوالي�ات المتح�دة 
ارسلت طائرات »F 16« للجانب العراقي 

وكان�ت تلك لحظ�ة حاس�مة للعراقيين 
للب�دء ف�ي محارب�ة مس�لحي »داعش« 

بصورة افضل واكثر تطوراً.
واض�اف الس�فير فيل�ي، ان القوات 
الحش�د  م�ن  والمتطوعي�ن  االمني�ة 
هجوم�ا  ب�دأوا  وان  س�بق  الش�عبي، 
الستعادة السيطرة على مدينة الرمادي 
قب�ل وصول الطائ�رات الحربية، لتعزيز 
الق�درات الهجومي�ة للق�وات االمني�ة، 
مش�دداً على اهمية نشاط تلك الطائرات 
في ضرب مراكز تدريب تنظيم »داعش« 
ومعام�ل التفخي�خ ف�ي مناط�ق قرب 

الموصل.
واختت�م البي�ان االمريك�ي قوله ان 
»الش�عب العراقي يتطلع م�ن حكومته 
العم�ل س�ريعاً عل�ى محاربة مس�لحي 
اض�رت  الت�ي  االزم�ة  لينه�ي  داع�ش 
باقتصاده واس�لوب حيات�ه، فضالً عن 

تفكك مجتمعه«.



إنزال جنود.. وطائرات تحلق في األجواء

أمريكي�ون  مس�ؤولون  أع�رب 
ع�ن قلقهم حي�ال أح�دث المعلومات 
االس�تخباراتية التي تفيد بأن موسكو 
تجهز إلرس�ال مئ�ات العناص�ر لدعم 

نظام الرئيس السوري بشار األسد.
ووفقاً لمسؤولين في االستخبارات 
األمريكي�ة، فإن روس�يا تق�وم ببناء 
قاعدة عس�كرية ف�ي معق�ل الرئيس 
السوري بشار األسد في أوضح إشارة 
حتى اآلن على تعميق الدعم الروس�ي 

لسوريا.
ل�م  الذي�ن  المس�ؤولون،  ويق�ول 
يكش�فوا ع�ن هويتهم، أن روس�يا قد 
أنش�أت ب�رج مراقب�ة ج�وي ونقل�ت 
وح�دات س�كنية جاه�زة الصن�ع لما 
يصل إلى 1000 عنصر إلى مطار يخدم 

مدينة الالذقية الساحلية في سوريا.
ووفًقا للتقارير، فإن روسيا طلبت 
أيضاً حق التحليق فوق البالد المجاورة 
عن طريق طائرة شحن عسكرية خالل 

شهر سبتمبر.
وستكثف هذه االدعاءات، التي تزيد 
المخاوف بأن روس�يا تخطط لتوسيع 
دوره�ا في الحرب األهلي�ة في البالد، 
التوترات بين موسكو وواشنطن حول 
مستقبل سوريا وحاكمها المتوحش.

وقد التق�ى أوباما بالملك س�لمان 
ملك السعودية، من أجل تكرار مطلبهم 
بأن أي تسوية دائمة في سوريا سوف 
تتطلب نهاية نظام األس�د، ويترك هذا 
وجهات نظر كل من الواليات المتحدة 
متعارض�ة  س�وريا  ح�ول  وروس�يا 

بشدة. 
وق�د أج�رى ج�ون كي�ري وزي�ر 
الخارجي�ة األمريك�ي اتص�ااًل هاتفًيا 
م�ع نظيره الروس�ي للتعبي�ر عن قلق 

الواليات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية “قال وزير 
الخارجية بش�كل واض�ح إن مثل هذه 
التقارير إذا كانت دقيقة، فسوف تؤدي 
ه�ذه اإلج�راءات إل�ى تصعي�د النزاع، 

وس�وف تؤدي إلى مزيد من الخس�ائر 
في األرواح البريئة، وس�وف تزيد من 
تدفق الالجئين، ومواجهة خطيرة مع 
التحال�ف المناهض لتنظي�م )داعش( 

الذي يعمل في سوريا”.
األمريكي�ة  التفاصي�ل  وج�اءت 
الجديدة في األس�بوع الذي أعطى فيه 
فالديمير بوتين تأكيده األقوى على أن 

روسيا كانت تقدم بالفعل بعض الدعم 
العسكري واللوجيستي لسوريا.

وق�ال خ�الل المنت�دى االقتصادي 
يوم الجمعة في فالديفوستوك بحسب 
وكالة أنباء نوفوستي المملوكة للدولة 
“نحن بالفعل نعطي س�وريا مساعدة 
جادة جًدا عن طريق المعدات والتدريب 

والجنود ومن خالل أسلحتنا”.

وحتى اآلن، اشتمل الدعم الروسي 
عل�ى الدع�م المال�ي واالس�تخباراتي 
وقط�ع  واألس�لحة  والمستش�ارين 
الغي�ار. وأصر الس�يد بوتي�ن على أنه 
“م�ن الس�ابق ألوان�ه” أن نتحدث عن 

تدخل مباشر.
الرس�مي  التلفزيون  وق�د ع�رض 
روس�ية  لمدرع�ة  ص�ورا  الس�وري 

متط�ورة حامل�ة جن�ود م�ن ط�راز  
أيًض�ا  القت�ال. وب�دأ  BTR-82a ف�ي 
تعميم مقاطع فيديو تظهر فيها قوات 
ت�ردد أوام�ر لبعضه�ا البع�ض باللغة 

الروسية.
وف�ي األس�بوع الماض�ي، ذك�رت 
أحرون�وت  يديع�وت  صحيف�ة 
دبلوماس�ية  اإلس�رائيلية عن مصادر 

غربية قولها إن روسيا على وشك نشر 
“آالف” الجن�ود ف�ي س�وريا من أجل 
إنشاء قاعدة جوية سوف تنطلق منها 
قوات جوية روسية لشن ضربات ضد 

تنظيم الدولة اإلسالمية.
استخباراتيين  مسؤولين  وبحسب 
كم�ا نقلت عنه�م العديد م�ن الصحف 
المعلوم�ات  ه�ذه  ف�إن  األمريكي�ة، 

مدعومة بواس�طة صور م�ن األقمار 
الصناعية لقاعدة روسية تحت اإلنشاء 

بالقرب من مدينة الالذقية.
ل�وس  لصحيف�ة  أحده�م  وق�ال 
أنجل�وس تايم�ز “إذا كان�وا ينقل�ون 
عناصر لمس�اعدة الحكومة الس�ورية 
في معركتها الخاصة فهذا ش�يء، إما 
إذا كان�وا ينقلون ق�وات برية ويلقون 
المأهول�ة  المناط�ق  عل�ى  القناب�ل 

بالسكان فهذا أمر مختلف تماًما”.
وتبرر موس�كو على نح�و متزايد 
دعمها لنظام األسد عن طريق اإلشارة 
الح�ركات  صع�ود  إل�ى  المس�تمرة 

الجهادية العنيفة في سوريا.
وقد اس�تولت “داعش” في العراق 
والش�ام عل�ى مس�احة واس�عة م�ن 
األراضي منذ اندالع احتجاجات الربيع 
العرب�ي في الع�ام 2011 الت�ي أثارت 

حملة شديدة على النظام.
ويعتبر الص�راع هو أح�د العوامل 
الرئيس�ة لموجة الالجئين المسافرين 
الك�ردي  إي�الن  وكان  أوروب�ا.  إل�ى 
وعائلته القادمة إلى أوروبا من مدينة 
كوباني. وقد أثار اكتشاف جثة الطفل 
البال�غ م�ن العم�ر ثالث س�نوات على 
الش�اطئ التركي هذا األس�بوع تغييًرا 

في المواقف تجاه الالجئين.
وف�ي هذا األس�بوع، صع�د تنظيم 
“داعش” حملته من التطهير الثقافي، 
تدم�ر  مدين�ة  ف�ي  معاب�د  مفج�را 
التاريخي�ة. ووفًقا للمرصد الس�وري 
لحقوق اإلنس�ان، أسفرت االشتباكات 
المتج�ددة عل�ى ط�ول الح�دود م�ع 
تركي�ا عن مقتل 47 مقات�اًل في نهاية 
األسبوع.وتعد س�وريا بالفعل موطناً 
خ�ارج  الوحي�دة  الروس�ية  للقاع�دة 
وه�ي  الس�ابق،  الس�وفيتي  االتح�اد 
القاع�دة البحرية في ميناء طرطوس. 
ويرتك�ز النش�اط العس�كري المزمع 
إقامته ف�ي محافظة الالذقي�ة وإدلب 
في المناطق التي تهيمن عليها الطائفة 
العلوية، والتي يعد الرئيس األس�د أحد 

أفرادها.

روسيا تقود احلرب عىل »داعش« من األرايض السورية
   بغداد / المستقبل العراقي

وفاة رهيام الدوابشة 
متأثرة بإصابات إثر 

احراق الصهاينة ملنزهلا

هجوم مسلح يصيب
»5« من الرشطة املرصية

     بغداد / المستقبل العراقي

أكد أقارب االم ريهام دوابشة 
متاث�رة  الليل�ة  استش�هادها 
بجراحه�ا البليغ�ة الت�ي اصيبت 
بها خ�الل حرق منزله�ا من قبل 

مستوطنين متطرفين.
وكان�ت حال�ة دوابش�ة ق�د 
تدهورت وانخفض ضغطها على 
نحو هدد حياتها ووصفت حالتها 
بالوفاة السريرية، حيث كانت كل 
أعضائه�ا الداخلية ع�دا القلب قد 
توقفت عن العمل، ولكن بعضها 

عاد بشكل بطيء وجزئي.
يش�ار إلى أن دوابشة أصيبت 
بحروق بنسبة %92 بهجوم نفذه 
مس�توطنون على منزل عائلتها 
في قري�ة دوم�ا جنوب�ي مدينة 
نابل�س ش�مال الضف�ة الغربي�ة 
ف�ي يوليو/تم�وز الماضي، وقد 
استش�هد رضيعه�ا عل�ى الفور، 
وزوجه�ا س�عد بعد أس�بوع من 

وقوع الجريمة.

     بغداد / المستقبل العراقي

أف�راد  م�ن  خمس�ة  أصي�ب 
الش�رطة المصرية في محافظة 
البحيرة بعيارات نارية وخرطوش 
أثناء تعّرضهم لهجوم مسلح من 
قبل مجهولين على كمين متحرك 

عند دائرة مركز بدر بالبحيرة.
وص�رح مدي�ر أم�ن البحيرة 
الل�واء محمد عماد الدين س�امي 
بأن�ه تلقى إخط�اًرا يفيد بإصابة 
ج�راء  الش�رطة  أف�راد  م�ن   5
هجوم مس�لح من قبل مجهولين 
باألس�لحة اآللي�ة والخرط�وش، 
تم نقلهم إلى المستش�فى لتلقي 

العالج الالزم.
وتش�هد مدينة بدر اس�تنفاًرا 
أمنًيا م�ن جانب قوات الش�رطة 
الحيوي�ة  المنش�آت  لتأمي�ن 
والمنشآت  الحكومية  والمصالح 
أعمال  للتص�دي ألي  الش�رطية، 
بالتزام�ن م�ع وق�وع  إرهابي�ة 

الهجوم المسلح.

الربيطانيون يلزمون جملس العموم بمناقشة اعتقال نتانياهو
     بغداد / المستقبل العراقي

ستجد الحكومة البريطانية نفسها 
مضطرة لطرح مسألة اعتقال بنيامين 
الوزراء اإلس�رائيلي  نتانياهو رئي�س 
أم�ام مجل�س العم�وم خ�الل زيارته 

المقبلة إلى لندن.
وق�ام أكثر م�ن 100 ألف بريطاني 
بالتوقي�ع على مذكرة تطالب باعتقال 
رئي�س الحكوم�ة اإلس�رائيلية خالل 
زيارت�ه إلى لندن بته�م ارتكاب جرائم 
ح�رب ومذبح�ة ض�د أكثر م�ن2500 

مدني في عام 2014.
وذكرت صحيفة “اسرائيل هيوم” 
أن رئيس الحكوم�ة بنيامين نتانياهو 
س�يقوم بزي�ارة إل�ى بريطاني�ا ه�ذا 

األس�بوع، لكن تطورا مثيرا للقلق في 
المملك�ة المتح�دة تمثل ف�ي عريضة 
تطال�ب بإص�دار أم�ر اعتق�ال بحقه 
حظي�ت بأكثر م�ن 100 أل�ف توقيع، 
األمر ال�ذي يلزم البرلم�ان البريطاني 

على إجراء نقاش حولها.
وج�اء ف�ي العريضة أنه “حس�ب 
القانون الدولي يجب اعتقال نتانياهو 
عندما يصل الى بريطانيا بتهم ارتكاب 
جرائم حرب وارتكاب مذبحة ضد أكثر 

من 2500 مدني في العام 2014.
من جهة أخ�رى، وافقت الحكومة 
اإلس�رائيلية األح�د عل�ى تعيين مارك 
رئي�س  باس�م  المتح�دث  ريجي�ف، 
الحكومة اإلسرائيلية سفيرا لبالده في 
المولود  الدبلوماس�ي  بريطانيا.وكان 

في استراليا قد شغل منصب المتحدث 
باسم رئيس الحكومة اإلسرائيلية منذ 

.2007
عام�ا   55 ريجي�ف  أن  يذك�ر 
مع�روف في وس�ائل اإلع�الم الدولية 
بأن�ه واح�د م�ن أه�م المدافعين عن 
المواقف اإلسرائيلية، وكانت صحيفة 
“إندبندن�ت” البريطاني�ة وصفته بأنه 
رجل يمثل “قوة إس�رائيل المسلحة“، 
فيم�ا ينتق�ده الفلس�طينيون بوصفه 
ريجي�ف  وكان  “دعائ�ي“،  بأن�ه 
المتخصص في العلوم السياسية تقلد 
في الماضي العديد من المناصب داخل 

وزارة الخارجية اإلسرائيلية.
إلى ذل�ك أعلنت فدري�كا موغريني 
مفوضي�ة خارجية االتح�اد األوروبي 

أن االتحاد س�يقرر قريبا كيفية وسم 
منتج�ات المس�توطنات اإلس�رائيلية 
ف�ي الضف�ة الغربي�ة ف�ي األس�واق 

األوروبية.
وقالت ف�ي ختام اجتم�اع لوزراء 
خارجية دول االتحاد في لوكسمبورغ 
“اقتربن�ا م�ن إنه�اء العمل ف�ي هذه 

القضية ولكنه ال يزال متواصال“.
وعبر وزير خارجية لوكس�مبورغ 
ج�ان اس�يلبورن ال�ذي تت�رأس بالده 
ال�دورة الحالية لالتح�اد األوروبي أنه 
يأمل في أن يتم مع نهاية العام الجاري 

نشر توجيهات لوسم المنتجات.
وقال “هذه ليس�ت خطوة مضادة 
ف�ي  الي�وم  يح�دث  ه�ذا  إلس�رائيل. 
بريطاني�ا ويج�ب تطبيق�ه ف�ي بقية 

األوروبي“.وأوضح�ت  االتح�اد  دول 
موغرين�ي ف�ي مؤتمر صحاف�ي أنها 
أطلعت وزراء الخارجية على الخطوات 
ف�ي  توجيه�ات  لصياغ�ة  الداخلي�ة 
مؤسس�ات االتحاد األوروبي، وأكدت 
اتخاذ هذا القرار قبل عدة س�نوات أي 
قبل تس�لمها لمنصبها ويت�م تطبيقه 

اآلن.
وكانت صحيفة “هآرتس” نشرت 
ف�ي نيس�ان الماض�ي رس�الة بع�ث 
به�ا 16 وزي�ر خارجية م�ن أصل 28 
وزيرا من دول االتح�اد طالبوها فيها 
بتعجي�ل تطبي�ق قرار وس�م منتجات 
المس�توطنات. ووقع الرس�الة وزراء 
خارجي�ة النمس�ا وإيطالي�ا وإيرلن�دا 
والدنم�ارك  وبريطاني�ا  وبلجي�كا 

ولوكس�مبورغ  وهنغاري�ا  وهولن�دا 
ومالطا وسلوفينيا وإسبانيا والبرتغال 

وفنلندا وفرنسا والسويد.
“نعتق�د  الرس�الة:  ف�ي  وج�اء 
ال�دول  التوصي�ات ف�ي كل  أن نش�ر 
األعض�اء بخص�وص وس�م منتجات 
المس�توطنات في الضفة الغربية هي 
خطوة مهم�ة اس�تعدادا لتنفيذ كامل 
سياسة االتحاد األوروبي طويلة األمد 

من أجل الحفاظ على حل الدولتين“.
“اس�تمرار  أن  ال�وزراء  وأض�اف 
توسيع االس�تيطان غير القانوني في 
مناطق الس�لطة الفلسطينية المحتلة 
وف�ي مناطق أخرى احتلتها إس�رائيل 
من�ذ عام 1967، يهدد احتمال التوصل 

إلى اتفاق سالم نهائي وحقيقي“.

السعودية تعاقب اليمنيني 
عىل أراضيها: اجللد ملن يذكر 

اسم انصاراهلل
     بغداد / المستقبل العراقي

افادت صحيفة الرياض السعودية ان المحكمة 
ق�ررت س�جنه لمدة خمس�ة أع�وام اعتب�اراً من 
تاري�خ إيقافه على ذمة ه�ذه القضية وجلده 70 
جلدة دفعة واح�دة، وإبعاده عن البالد بعد انتهاء 
محكوميته، واستيفاء ما له وما عليه من حقوق 

ومنعه من دخولها مستقبالً.
ويات�ي ه�ذا الحك�م ف�ي الوق�ت الذي ش�نت 
الس�عودية وبالتحالف مع عدد من الدول العربية 
عدوانا عس�كريا ف�ي 26 اذار الماضي على اليمن 
بهدف ما أسمته اعادة الرئيس اليمني الهارب عبد 

ربه منصور هادي الى سدة الحكم.
وقد استش�هد ج�راء هذا الع�دوان االالف من 
المدنيين اليمنيين بينهم مئات االطفال والنس�اء 
كما اصيب االالف بج�روح مختلفة بحيث اصبح 

العديد منهم معاقين.
م�ن  االالف  الس�عودي  الع�دوان  دم�ر  كم�ا 
المباني على رؤوس س�اكنيها في المدن اليمنية 
المختلفة، وتسبب في تدمير االالف من المنشات 
الخدمية بينها مدارس ومسش�تفيات ومس�اجد 
وابني�ة تاريخي�ة وادى الى تش�ريد الماليين من 

ابناء الشعب اليمني من مدنهم وقراهم.
ويعان�ي الش�عب اليمن�ي المحاصر م�ن قبل 
ح�كام آل س�عود وأتباعه�م م�ن ج�وع وانعدام 
للمش�تقات النفطي�ة وقل�ة المي�اه والكهرب�اء 
وش�ح ش�ديد في المس�تلزمات الطبية واالدوية 
والخدمات االنسانية االخرى بحيث صنفت االمم 
المتحدة اليم�ن من الدول االكثر معاناة انس�انيا 

في العالم.

نائب وزير اخلارجية الكوري اجلنويب يزور إيران
     بغداد / المستقبل العراقي

الكوري�ة  بالحكوم�ة  مس�ؤول  ص�رح 
الجنوبي�ة أم�س االثني�ن ب�أن نائ�ب وزي�ر 
الخارجية الكوري الجنوبي كيم هونج كيون 
س�يزور إيران خالل األسبوع الجاري إلجراء 
محادث�ات سياس�ية م�ع نظي�ره اإليران�ي 
إبراهي�م رحي�م بور وس�ط تج�دد االهتمام 
بف�رص العم�ل االس�تثماري في إي�ران في 
أعق�اب الصفقة النووي�ة التاريخية.ويعتزم 

كيم زيارة طهران لمدة يومين ابتداء من يوم 
الجمعة الق�ادم وااللتقاء مع بور نائب وزير 
الخارجي�ة لش�ئون آس�يا والمحي�ط الهادئ 
إلج�راء محادث�ات سياس�ية س�نوية رفيعة 
المس�توى بين البلدين، حسبما أفادت وكالة 
أنب�اء “يونه�اب” الكوري�ة الجنوبية.وتأتي 
الزيارة في أعقاب ش�هرين من توصل إيران 
وال�دول العالمي�ة الس�ت إل�ى اتف�اق يهدف 
لوقف البرنامج اإليراني لتخصيب اليورانيوم 
مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة 

عليها.وقال المسئول الكوري الذي طلب عدم 
الكش�ف عن هويته ” إن العقوب�ات ما زالت 
قائم�ة ، ولذلك ، فإننا نعت�زم أن نبقى داخل 
حدودنا وفي الوقت نفس�ه نس�عي لتوسيع 
وجودنا في إيران“.وخالل زيارته، من المقرر 
أن يلتق�ي كي�م مع رجال األعم�ال الكوريين 
الجنوبيي�ن في إيران ليس�تمع إل�ى وجهات 
نظره�م حول الكيفية الت�ي يمكن للحكومة 
أن تس�اعدهم ف�ي عملياته�م ، كم�ا يخطط 
أيض�ا أن يلتق�ي وزي�ر الخارجي�ة اإليران�ي 

محمد ج�واد ظريف وعددا من المس�ؤولين 
إن   ، دبلوماس�ي  مص�در  اإليرانيين.وق�ال 
النق�اش يتوق�ع أيض�ا أن يقدم نظ�رة حول 
حل أزم�ة برنامج األس�لحة النووية لكوريا 
الشمالية.ش�فقنا نقال عن أ ش أ٬ من المقرر 
أن تبقى العقوبات ضد إيران إلى حين تحقق 
الوكال�ة الدولي�ة للطاقة الذرية ح�ول ما إذا 
كانت إيران تتقي�د باالتفاق، وهي عملية من 
المتوق�ع أن يت�م االنته�اء منها ف�ي النصف 

األول من العام المقبل.

يونيسف: 100 ألف طفل 
يبحث عن اللجوء يف أوربا

     بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت منظمة األم�م المتح�دة للطفولة “يونيس�يف”، أن 
عدد األطف�ال الذين تقدموا بطلبات للجوء إل�ى أوروبا في العام 
الحالي تجاوز 106 آالف طفل، داعية البلدان األوروبية إلى تحمل 
مسؤولياتها.وقالت المنظمة، ومقرها جنيف، إن األطفال شكلوا 
قراب�ة ربع الباحثين عن اللجوء ف�ي أوروبا، بزيادة قدرها 75% 
خ�الل النصف األول من الع�ام الحالي، مقارن�ة بالعام الماضي، 
حي�ث تجاوز عدد األطفال ضمن م�ن تقدموا بطلبات لجوء 106 
آالف طفل في 2015.وأشار البيان إلى أن الدول األوروبية أمامها 
وق�ت قصي�ر لتأمي�ن متطلب�ات عش�رات اآلالف م�ن الالجئين، 
وتأمي�ن مأوى مناس�ب، قبل حلول فصل الش�تاء، الفًت�ا إلى أن 
الكثي�ر م�ن األطف�ال الالجئي�ن يقيمون ف�ي مراك�ز مزدحمة، 
ال تتواف�ر فيها الش�روط الكافية م�ن أجل حي�اة كريمة.ودعت 
المنظمة البل�دان األوروبية إلى زيادة عدد مراكز إيواء الالجئين، 
وتسريع إجراءات النظر في طلبات اللجوء، فضاًل عن العمل على 

زيادة منح تأشيرات الدخول االنسانية لألطفال وأسرهم.

قطر تنحدر إىل املستنقع اليمني بإرسال ألف جندي
     بغداد / المستقبل العراقي

أرس�لت قط�ر نح�و أل�ف م�ن 
جنوده�ا إلى اليمن ف�ي أول اعالن 
عن مش�اركة قطرية في “التحالف 
اإلقليم�ي” الذي تقوده الس�عودية 

في الحرب ضّد اليمن.
“الجزي�رة”  قن�اة  وأف�ادت 
القطري�ة ب�أن “قوة قطري�ة ثانية 
س�تدخل اليم�ن االثني�ن لالنضمام 
إلى قوات التحالف الذي حشد حتى 
اآلن آالف الجنود وأسلحة متطّورة 
اس�تعداداً لعملية واسعة تستهدف 
استعادة صنعاء ومحافظات يمنية 
أخرى من الحوثيين وحلفائهم، في 
وقت تواصلت فيه الضربات الجوية 

النوعية”.
وأش�ار إل�ى أن الق�وة القطرية 
األولى دخلت اليمن األحد عبر منفذ 
الوديع�ة ف�ي طريقه�ا إل�ى مأرب 

بعت�اد  مع�ّززة  صنع�اء(،  )ش�رق 
ثقيل ومتوس�ط وصواريخ دفاعية 

ومنظومة اتصاالت متطّورة.
وتأتي مشاركة القوات القطرية 
في الحرب ضّد اليمن وس�ط تفاقم 
الصراع بعد أيام من مقتل العشرات 
م�ن جنود دول خليجي�ة عربية في 

هجوم صاروخي.
وذك�ر الموقع االلكتروني لقناة 
“الجزيرة” االنكليزية أن ألف جندي 
قطري تدعمه�م 200 عربة مدرعة 
و30 طائ�رة هليكوبت�ر م�ن طراز 

“أباتشي” أُرسلوا إلى اليمن.
ول�م يص�در تعلي�ق ف�وري عن 

وزارة الخارجية القطرية.
التحال�ف  ق�وات  وع�ّززت 
الموجودة في اليمن عتادها بثالثين 
م�ن  وع�دد  “أباتش�ي”  مروحي�ة 
الصواريخ.  وراجم�ات  المدّرع�ات 
وأوضحت “الجزيرة” أن عدد جنود 

التحال�ف الذين دخلوا اليمن بالفعل 
ارتفع إلى عش�رة آالف، ونقلت عن 
خب�راء قوله�م إن�ه س�يكون لهذه 
الق�وة تأثي�ر في مج�رى العمليات 

العسكرية.
ميدانياً، س�قط ع�دد من القتلى 
بي�ن  اش�تباكات  ف�ي  والجرح�ى 
الحوثيين والقوات الموالية للرئيس 
الس�ابق عل�ي عبدالل�ه صال�ح من 
جه�ة، والق�وات الموالي�ة للرئيس 
المتراج�ع ع�ن اس�تقالته عبد ربه 
منص�ور هادي من جهة أخرى، في 
مناط�ق مختلف�ة في تعز ال س�يما 
ف�ي الزن�وج والبع�رارة والزوق�ل 
وثعبات.وش�ّنت طائ�رات التحالف 
ضربات جوية عل�ى المعهد التقني 
وكلي�ة الطي�ران وقاع�دة الديلمي 
إل�ى منزل  العس�كرية، باإلضاف�ة 
صالح في مس�قط رأس�ه سنحان 

في محافظة صنعاء.
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وزارة الدفاع

دائرة املستشار القانوني العام
املحكمة العسكرية  الرابعة

إعالن  
اىل املتهمني الغائبني املدرجة أسمائهم أدناه والساكنني يف العناوين املؤرشة إزاء اسم كل منهم    ملا كنتم متهمني وفق املواد  املبينة ازاء  اسم كل منكم من قانون العقوبات 
العسكري يف القضايا املؤرشة  إزاء أسمائكم وبما ان محل إقامتكم مجهول لذا اقتىض تبليغهم يف الصحف املحلية عىل ان تحرضوا أمام املحكمة العسكرية الرابعة    خالل 
مدة ثالثون يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن يف الصحف     وعند عدم حضوركم سوف تجري محاكمتكم غيابيا     وإعطاء الحق للموظفني العموميني بإلقاء القبض عليكم 

وإلزام كل شخص يعلم بمحل اختفائكم   ان يخرب الجهات العسكرية   استنادا  للمادة  81 من قانون أصول املحاكمات الجزائية العسكرية رقم 30 لسنة 2007.
العميد الحقوقي
خالد رحيم كاظم
 رئيس املحكمة العسكرية الرابعة
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   بغداد/المستقبل العراقي

طالب مجلس الوزراء، مجلس القضاء األعلى بتفعيل مادتين 
في قانون حماية األطباء واتخ�اذ اإلجراءات القانونية الالزمة 
بحق م�ن يعتدي عل�ى الطبي�ب أثن�اء مزاولت�ه المهنة.وقالت 
األمانة العامة لمجلس ال�وزراء في بيان صحفي، إن “المجلس 
طالب مجلس القضاء األعلى بأخذ اإلجراءات القانونية الالزمة 
بحق من يعت�دي على الطبيب أثناء مزاولت�ه المهنة”.وأضافت 
أن “ذلك جاء في كتاب موجه من دائرة ش�ؤون مجلس الوزراء 
باألمان�ة العام�ة إلى مجلس القضاء األعل�ى، ينص على تفعيل 
المادتين الخامس�ة والسادس�ة من قانون حماي�ة األطباء رقم 
26 لس�نة 2013”.وتابعت أن ذلك جاء ل�”تسجيل حاالت عديدة 
من االعتداءات على األطباء أثناء مزاولتهم ألعمالهم الطبية من 
قب�ل مواطنين عند مراجعتهم المؤسس�ات الصحية الحكومية 
أو غير الحكومية )المستشفيات األهلية والعيادات الخاصة(”.

وكانت الس�لطة القضائية االتحادية قررت، في )6 أيار 2015(، 
تش�كيل محكمة تحقيق متخصصة بدع�اوى التهديد واالعتداء 
عل�ى األطباء، مؤك�دة أن القرار جاء بناء عل�ى طلب من وزارة 
الصحة.يشار إلى أن شريحة األطباء تعرضت في بغداد وبعض 
المحافظ�ات العراقي�ة إل�ى العديد من ح�االت االعت�داء خالل 

السنوات األخيرة، فيما تلقى عدد منهم تهديدات بالقتل.

جملس الوزراء يطالب القضاء بتفعيل 
مادتني يف قانون محاية األطباء

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

دع�ا البن�ك المرك�زي العراق�ي، 
م�ن  المواطني�ن  االثني�ن،  ام�س 
والمعنيي�ن  المش�اريع  أصح�اب 
بالصناعة والزراعة إلى االس�تفادة 
م�ن برنامج اإلقراض ال�ذي أطلقه، 
وطالب المصارف بإنجاز المعامالت 
اإلدارية والمالية الخاصة بالقروض 
بسرعة ودقة لضمان وصول األموال 

لمستحقيها وتنفيذ المشاريع.  
وق�ال البن�ك المركزي ف�ي بيان 
بإط�الق  ب�دأ  “البن�ك  إن  صحف�ي، 
اكب�ر عملية تموي�ل لبرامج إقراض 
بالع�راق تخص األول�ى منها تمويل 
والزراعي�ة  الصناعي�ة  القطاع�ات 
واإلس�كان بمبلغ خمسة ترليونات 
دين�ار عراق�ي تق�رض م�ن خ�الل 
الزراع�ي،  التخصصي�ة  المص�ارف 
وصن�دوق  العق�اري،  الصناع�ي، 

اإلسكان”.
“الثاني�ة  أن  البن�ك،  وأض�اف 
منه�ا تخ�ص المص�ارف الخاص�ة 
بمبل�غ ترلي�ون دينار عراق�ي دعماً 
للمش�اريع الصغيرة والمتوسطة”، 
مبيناً أن “الهدف من تلك البرامج هو 
تنش�يط االقتصاد العراق�ي وتوفير 
فرص حقيقي�ة لتعظيم موارد البلد 
مع تحفيز القطاع الخاص وخفض 

معدالت البطالة”.
ودع�ا البن�ك، “المواطني�ن م�ن 
الصغي�رة  المش�اريع  أصح�اب 
م�ن  والمعنيي�ن  والمتوس�طة 
وذوي  والزراعيي�ن  الصناعيي�ن 
االختصاص إل�ى مراجعة المصارف 
تل�ك  م�ن  لالس�تفادة  المذك�ورة 
البرامج”، مطالبا المصارف “بإنجاز 

اإلداري�ة  واإلج�راءات  المعام�الت 
بالس�رعة  به�ا  الخاص�ة  والمالي�ة 
والدقة المطلوبتين مع ضمان سرعة 
وص�ول تل�ك األم�وال لمس�تحقيها 

وتنفيذ المشاريع الخاصة بها”.
وكان مستش�ار رئي�س ال�وزراء 
مظه�ر  االقتصادي�ة  للش�ؤون 
محم�د صال�ح نف�ى، ف�ي )5 أيلول 

2015(، األنب�اء الت�ي تحدث�ت ع�ن 
تري�ث الحكوم�ة بإط�الق برنام�ج 
اإلقراض الذي يموله البنك المركزي 
العراق�ي بمبل�غ خمس�ة ترليونات 
دينار لقطاع�ات الصناعة والزراعة 
واإلس�كان، فيما كش�ف عن تشكيل 
لج�ان لدراس�ة ومراقبة المش�اريع 

المقدمة.

وكانت خلية األزمة أقرت، في )24 
آب 2015(، برنام�ج اإلق�راض الذي 
يموله البنك المركزي العراقي بمبلغ 
دين�ار لقطاعات  ترليونات  خمس�ة 
الصناعة والزراعة واإلس�كان، فيما 
أوعز رئي�س مجلس ال�وزراء حيدر 
العبادي بالمباشرة فوراً باإلجراءات 
الالزمة.وكان البن�ك المركزي أعلن، 

في )8 آب 2015(، عن إطالق مبادرة 
الزراع�ي  القط�اع  لدع�م مص�ارف 
وصن�دوق  والعق�اري  والصناع�ي 
خمس�ة  تبل�غ  بق�روض  اإلس�كان 
ترليون�ات دينار، فيما ع�د المبادرة 
“خط�وة جي�دة” إلنع�اش الوض�ع 
االقتصادي والسيولة، أكد أنها تأتي 

لتجنب القروض الخارجية.

   بغداد/المستقبل العراقي

 أعلن�ت وزارة النقل،امس االثنين، 
أن مشروع تكسي بغداد يهدف لخدمة 
المواط�ن ولي�س لتعظي�م اإلي�رادات 
المالي�ة، مبينة أن هذا المش�روع أحد 
اس�اليب القضاء على الفساد وتنويع 

الخدمات.
وقال الوكيل الفن�ي لوزارة النقل، 
بنكين ريكاني، إن “مش�روع تكس�ي 
بغداد ج�اء لتوفير ف�رص عمل ألكبر 
عدد من المواطنين، وتطوير خدماتنا 
المقدم�ة له�م، وال يهدف إل�ى زيادة 
الكس�ب المالي وتعظي�م اإليرادات”، 

مضيف�ا أن “المس�افرين يواجه�ون 
معاناة ف�ي الوصول م�ن والى مطار 
بغداد ومش�روع تكس�ي بغداد يهدف 
لتوفي�ر ع�دد مناس�ب من الس�يارات 
حت�ى ينقل المواطنين من دورهم الى 

المطار او بالعكس”.
وأوضح ان “احد اس�اليب القضاء 

على الفس�اد تنويع الخدم�ات مقابل 
ان “مش�روع  ثابت�ة”، مبين�ا  أج�ور 
تكس�ي بغ�داد اعل�ن عن�ه م�ن قب�ل 
الش�ركة العامة للمس�افرين والوفود 

وعرض لالستثمار”.
وأشار إلى ان “هذا المشروع يمثل 
ظاه�رة ثقافية ولكن مجتمعنا يعاني 

م�ن مش�كلة ع�دم االهتم�ام بالمال 
العام”.

يذكر أن الشركة العامة للمسافرين 
والوفود التابعة لوزارة النقل، أكدت أن 
505 سيارة متنوعة ستدخل العاصمة 
خ�الل الع�ام الحالي ضمن مش�روع 

“تكسي بغداد”.

    بغداد/ المستقبل العراقي

 أعلنت المفوضي�ة العليا لالنتخابات،ام�س االثنين، اكتمال 
تس�جيل اكثر م�ن ثالثة ماليي�ن ناخب عراقي ضمن مش�روع 
التس�جيل البايومتري، الذي ش�رعت فيه المفوضية اواخر عام 
2014 في 15 محافظة.وقال عضو مجلس المفوضين والناطق 
الرس�مي باس�م المفوضية مقداد الش�ريفي في بيان صحفي، 
إن “المفوضي�ة بمكاتبه�ا ف�ي بغ�داد والمحافظات مس�تمرة 
في تس�جيل الناخبين من خ�الل مراكز التس�جيل البايومتري، 
وفي ش�هر آب تجاوزت عملية التس�جيل اكثر من نصف مليون 
ناخ�ب، وان اكثر المحافظات تس�جيالً هي محافظتي واس�ط 
وبغداد”.وأض�اف الش�ريفي أن “محافظ�ات الموصل وصالح 
الدين واالنبار لم يتم التس�جيل فيها بايومتريا، بسبب العمليات 
العس�كرية فيها”، داعي�اً “جميع الناخبين ال�ى مراجعة مراكز 
التس�جيل البايومت�ري لغرض تس�جيل بياناته�م الحيوية في 
المراكز المنتشرة في عموم المحافظات”.وأوضح ان “مجلس 
ال�وزراء قد دعم المفوضية في هذا المش�روع الوطني الحيوي 
بغية اعداد قاعدة بيانات مهمة للمواطنين من اجل اعداد س�جل 
ناخبين رصين، وكذلك االس�تفادة من قاع�دة البيانات هذه في 

مؤسسات الدولة كافة لخدمة المواطنين”.

مفوضية االنتخابات تكمل تسجيل
أكثر من ثالثة ماليني عراقي بايومرتيًا

البنك املركزي يدعو إىل االستفادة من برامج اإلقراض وترسيع إجراءاهتا

النقل تؤكد أن مرشوع تكيس بغداد هيدف خلدمة املواطن

التعليم العايل حتدد آلية انتقال طلبة الدراسات العليا من خارج العراق إىل داخله
   بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث 
العلم�ي، آلي�ة أنتقال طلبة الدراس�ات 

العليا من خارج العراق الى داخله.
 وق�ال المتحدث الرس�مي للوزارة 
كاظ�م العم�ران ، ان “وزي�ر التعلي�م 
العالي وافق على االلية الجديدة النتقال 
طلبة الدراسات العليا من خارج العراق 
الى داخله، بالتنسيق بين دائرة البعثات 
والعالق�ات الثقافي�ة ودائ�رة البح�ث 
والتطوير ووفق الضوابط والتعليمات 
الخاص�ة بالدراس�ات العلي�ا في داخل 

العراق .
وبين العم�ران، ان االلي�ة تضمنت 
ث�الث مح�اور االول بالنس�بة للطلبة 

في الدراس�ة االكاديمي�ة، حيث الزمت 
الطال�ب ان يقدم تعه�داً خطياً بتحمل 
نتيجة المقاص�ة العلمية التي تتطلبها 
الجامع�ات ف�ي الع�راق وف�ق نظ�ام 
الدراس�ة في الع�راق، والمحور الثاني 
بالنس�بة للطلب�ة ف�ي دراس�ة كورس 
اللغة حيث يطالب الطالب بأداء امتحان 
القب�ول ال�ذي تجري�ه الجامع�ات في 
الع�راق وفق االختصاص على ان يقدم 
الطالب تعه�داً خطياً بتحم�ل التبعات 
القانونية لنتيج�ة االمتحان، والمحور 
الثالث بالنس�بة لالجازة الدراسية تتم 
معالجتها عن طريق الجامعة المنقول 
اليه�ا الطال�ب داخ�ل الع�راق وجه�ة 
ايفاده ) جهة انتس�ابه( على أن يجلب 
كت�اب عدم ممانعة ال�ى دائرة البعثات 

والعالقات الثقافية من الجهة المخولة 
بأصدارها في وزارته”.

 وأوض�ح العم�ران ان “اج�راءات 
الثقافية،  البعث�ات والعالق�ات  دائ�رة 
االنتق�ال  النظ�ر بموجب�ات  تتضم�ن 
ابتداًء وأس�بابه ويك�ون القبول بطلب 
النقل في حالة وجود األس�باب س�واء 
كانت صحية او الظرف القاهر ومؤيدة 
بموج�ب كت�ب رس�مية م�ن الجهات 
المعنية مع اقتران الموافقة على النقل 
في حال�ة تحققت تلك األس�باب بمدة 
الدراس�ة وم�دى انج�ازه لمتطلباتها، 

والنظر بمدة الدراسة. 
يخ�ص  فيم�ا   ، العم�ران  وتاب�ع 
إجراءات دائرة البح�ث والتطوير،فتتم 
مفاتح�ة الجامع�ة التي يتواف�ر فيها 

م�ع  االنتق�ال  لطال�ب  االختص�اص 
تزويدهم بسيرته الدراسية مبينا فيها 
ن�وع الدراس�ة والمقررات الدراس�ية 
لبيان أمكانية االنتقال ومراعاة شروط 
المقاص�ة العلمية لمتطلبات الدراس�ة 
والتي يجب ان ال تتجاوز ال� )50 %(،و 
خض�وع الطال�ب ال�ى نظام الدراس�ة 
الدكت�وراه  ،لدراس�ة  الع�راق  داخ�ل 
“مقررات دراس�ية - امتحان ش�امل - 
تقديم اطروحة”، ولدراسة الماجستير 
“ مقررات دراس�ية - تقديم رس�الة”.

وأش�ار العمران، الى ان االلية تضمنت 
ايض�اً امكاني�ة اس�تضافة المناقش�ة 
او  لرس�الة  العراقي�ة  بالجامع�ات 
اطروح�ة الطالب الدارس في جامعات 
خ�ارج الع�راق بالجامع�ات العراقي�ة 

المتوف�ر فيه�ا االختص�اص عل�ى ان 
يكون منح الش�هادة من قبل الجامعة 
ال�دارس فيه�ا الطالب بالخ�ارج وبعد 
موافقتها على ذلك )رسمياً( لموجبات 
معينة، وتوثق موافقة الجامعة بكتاب 
رس�مي من الملحقية الثقافية المعنية 
ببل�د الجامع�ة ال�دارس فيه�ا الطالب 
ال�ى دائ�رة البعث�ات ليتم بعده�ا البت 
باجراءات المناقشة من قبل الجامعات 
العراقية،وتخ�ول الجامع�ات العراقية 
المس�تضيفة تش�كيل لجنة المناقشة 
واج�راءات )التقوي�م العلمي واللغوي 
واالستالل على ان ال تتحمل الجامعات 
العراقية اية مبالغ مالية وان اجراءات 
يتحمله�ا  واللغ�وي  العلم�ي  التقيي�م 

الطالب من نفقته الخاصة.

العراق يوقع ثالث اتفاقيات 
اقتصادية مع إيران

     بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة المالية ، امس االثني�ن، عن اختتام المباحثات 
االقتصادي�ة بي�ن الع�راق وإيران بتوقي�ع ث�الث اتفاقيات بين 
البلدين، فيما أكدت أن هذه االتفاقيات لتحسين وزيادة التعاون 
االقتص�ادي والتج�اري المش�ترك ف�ي كل المجاالت.وقال�ت 
وزارة المالي�ة في بي�ان صحفي، إن “وزي�ر االقتصاد والمالية 
لجمهوري�ة ايران االس�المية عل�ي طيب نيا، اس�تقبل في مقر 
الوزارة وزير المالية العراقية هوش�يار زيباري والوفد المرافق 
له”، مبيناً أن “الجانبين اس�تعرضا خالل اللقاء سير المباحثات 
االقتصادي�ة والتجارية بين وف�دي البلدين”.وأضاف البيان، أن 
“هذه الزيارة اثمرت عن توقيع ثالث اتفاقيات مهمة وهي منع 
االزدواج الضريب�ي والتعاون الكمرك�ي واالداري المتبادل بين 
البلدي�ن والتي جرى التوقي�ع عليها من قبل وزي�ري المالية”.

وتاب�ع البي�ان، أن “رئي�س الهيئة الوطنية لالس�تثمار س�امي 
االعرجي وقع اتفاقية حماية وتش�جيع االستثمار”، مؤكداً أن 
“هذه االتفاقيات تعطي ارضية طيبة لتحس�ين وزيادة التعاون 
االقتصادي والتجاري في المجاالت كافة لوجود عالقات عميقة 
ومتش�عبة بين البلدي�ن لزيادة التعاون المش�ترك”.وكان وزير 
المالية هوشيار زيباري قام يومي 6-5 من ايلول 2015، بزيارة 
رس�مية الى الجمهورية االيرانية ، عل�ى رأس وفد يضم رئيس 
الهيئة الوطنية لالس�تثمار ومدير ع�ام الهيئة العامة للضرائب 
ومدير عام الهيئة العامة للكم�ارك لبحث العالقات األقتصادية 

والتجارية بين البلدين.
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حمافظة بغداد تعلن عن بدء محلة خدمية 
تطوعية كربى

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت محافظ�ة بغ�داد عن 
الحم�الت  بإقام�ة  اس�تمرارها 
الخدمي�ة ف�ي مختل�ف مناط�ق 
العاصم�ة عب�ر اس�تنفار جهود 
الت�ي  الثقيل�ة  اآللي�ات  ش�عبة 
ت�م اس�تحداثها لتوس�يع عم�ل 

المحافظة”. 
وقال المتحدث باسم محافظة 
بغ�داد صب�اح زنكن�ة ف�ي بيان 
صحف�ي, أن “المحافظ�ة ب�دأت 
بحم�الت خدمية عام�ة تش�مل 
والصيان�ة،  التنظي�ف  أعم�ال  
والتزيين، والتش�جير،والتوعي�ة 
أن  الصحي�ة والبيئي�ة”, مضيفا 
“الجه�د الخدمي واآلل�ي المقدم 
ينتش�ر  المحافظ�ة  قب�ل  م�ن 
ومناط�ق  أحي�اء  مختل�ف  ف�ي 
العاصم�ة”، مبينا ان�ه تم اإليعاز 
م�ن قب�ل محاف�ظ بغ�داد عل�ي 
باس�تنفار  التميم�ي  محس�ن 
الجه�ود اآللي�ة والبش�رية م�ن 
اجل أقامة الحمالت الخدمية في 
مختلف أحياء العاصمة بالتعاون 
مع منظم�ات المجتم�ع المدني 
الشبابية وبالتنسيق  والتجمعات 

مع أمانة بغداد”. 
“الحم�الت  أن  زنكن�ة  وأك�د 
التطوعية التي دعا إليها محافظ 

بغداد, تش�مل أنش�اء فريق كبير 
المتطوعي�ن تتمثل بأعمال  م�ن 
تنظي�ف عام���ة ، و فتح الطرق 
والس�كراب  األنق�اض  ورف�ع 
صيان�ة  وأعم�ال  والنفاي�ات 
وإص�الح األرصف�ة المهش�م�ة 
وفت�ح خطوط الص�رف الصحي 
الكهرب�اء  ش�بكات  وتقوي�م   ،
وأعم�ال تش�جير تتضم�ن أيضا 
المتنوعة ف�ي  غ�رس األش�جار 
أماك�ن متع�ددة ، كذلك س�تقوم 
الحملة بتشجير ورعاية األشجار 
أعم�ال  ع�ن  .فض�ال  القديم�ة 
التزيين او التجميل ،والكثير م�ن 
الفقرات التي ستسهم في أظهار 
بغ�داد بحل�ة زاهي���ة ، كأعمال 
الطالء والرسم وجميع اللمسات 

الفنية والجمالية”. 
وأوض�ح ان�ه “ت�م التنس�يق 
مع أمانة بغ�داد والدوائر البلدية 
لس�حب المياه الفائضة وتسليك 
المجاري لعدد من األحياء في تلك 
النفايات  المناط�ق وكذلك رف�ع 
وتس�وية الط�رق وقصه�ا إل�ى 
جانب إرس�ال جهد آلي وبش�ري 
لمناطق أطراف بغداد للمساهمة 
بفتح المجاري وتس�ليكها فضال 
عن إرس�ال جهد لقضاء المدائن 
ومدينة الحس�ينية وس�بع البور 

وجسر ديالى وغيرها”.

صحة الكرخ تعد خطة طوارئ لزيارة ذكرى استشهاد اإلمام حممد اجلواد »عليه السالم«

بابل تدعو إىل رفع حمطات الرصف الصحي عن مبزل اليهودية

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت دائرة صح�ة بغ�داد/ الكرخ,  
ع�ن عقده�ا اجتم�اع ف�ي قائممقامية 
قضاء الكاظمية وبمشاركة دائرة صحة 
بغ�داد الكرخ و رؤس�اء الدوائر الصحية 
واألمنية والخدمية لوضع خطة طوارئ 
اس�تباقية  وخدمي�ة  وصحي�ة  امني�ة 
الزائري�ن بمناس�بة  الس�تقبال جم�وع 
ذك�رى استش�هاد اإلمام محم�د الجواد 

)علي�ه الس�الم( وتوفي�ر جمي�ع س�بل 
الراحة والعناية الصحية واألمنية.

بي�ان  ف�ي  الك�رخ  صح�ة  وقال�ت 
له�ا,  انه” دوره�ا كان فع�اال من خالل 
حضور معاون المدير العام ومدير قسم 
العملي�ات ومدي�ر مدين�ة اإلمامين )ع( 
الطبية و اطفال الكاظمية و مدير قطاع 
العدل للرعاية الصحية األولية ومسؤول 
شعبة الرقابة الصحية, حيث ابدوا ارائهم 
بخص�وص اس�تقبال الزائري�ن وط�رق 

وصوله�م وعودته�م قب�ل وبع�د انتهاء 
الزي�ارة وإع�داد خطة صحي�ة متكاملة 
الحاالت  المستش�فيات الس�تقبال  ف�ي 
الطارئة”.وبحسب البيان, فانه” تمخض 
ع�ن ه�ذا االجتم�اع الخ�روج بمحصلة 
أفض�ل  لتقدي�م  مس�تفيضة  ودراس�ة 
الخدم�ات الصحية والخدمي�ة و تطبيق 
إج�راءات أمني�ة دقيق�ة وتوفي�ر طرق 
مرور أمنة للزائرين والمركبات بدون أن 

تكون هناك اختناقات مرورية”.

   بابل/المستقبل العراقي

انتق�د مجلس محافظ�ة بابل، 
انبع�اث “روائح كريهة” من مبزل 
اليهودي�ة الذي يخت�رق احياء في 
مدينة الحلة بسبب وجود محطات 
ص�رف صح�ي تصب ف�ي المبزل، 
داعياً الى رفع المحطات وتنظيف 
أك�دت  فيم�ا  وكري�ه،  المب�زل 
المحافظ�ة أن وج�ود المحط�ات 
وقتي وس�يتم االستغناء عنها بعد 

اكمال مشروع مجاري بابل.
وقال عضو مجلس المحافظة حسن 
كمونة ، إن “مبزل اليهودية أصبح ثقيالً 
في ع�دد من مناطق مرك�ز مدينة الحلة 
بس�بب وجود محطات للصرف الصحي 
تص�ب ف�ي المب�زل”، موضح�اً أن “ذلك 
يتس�بب بانبع�اث روائ�ح كريه�ة أم�ام 

االحياء التي يخترقه�ا المبزل وهذه تعد 
كارثة بيئية”.

وش�دد كمونة عل�ى “ض�رورة رفع 
تلك المحط�ات وتنظيف المب�زل وكريه 
م�ن القصب والمواد العفنة التي فيه كي 

تكون منطقة آمنة من التلوث البيئي”.
من جهته، قال النائب االول لمحافظ 
بابل وسام اصالن ، إن “محطات الصرف 

الصح�ي األربع�ة منصوب�ة عل�ى 
مب�زل اليهودي�ة بش�كل وقت�ي”، 
موضح�ا أن�ه “ال يوجد بدي�ل لها 

حاليا”.
واضاف اصالن أن “المحافظة 
الحكوم�ة  م�ن  األم�وال  تنتظ�ر 
المركزية ألجل استئناف العمل في 
مش�روع مج�اري باب�ل وبعد ذلك 
يتم االستغناء عن تلك المحطات”.

يذك�ر ان االدارة المحلي�ة ف�ي 
محافظ�ة بابل، ومركزه�ا مدينة 
الحل�ة )100 كم جنوبي العاصمة بغداد( 
شكلت، في الدورة السابقة لمجلس بابل، 
لجنة العادة احي�اء النهر وتضم ممثلين 
عن بلدية الحلة والموارد المائية والبيئة 
مقترح�ات  تقدي�م  به�دف  والمج�اري 
لتحويله الى اثر سياحي لكن سرعان ما 

ترك الموضوع.

العدل: إيرادات دائرة رعاية 
القارصين جتاوزت امللياري دينار 

   بغداد/المستقبل العراقي 

أعلنت وزارة العدل، امساالثنين، عن تحقيق إيرادات تجاوزت 
الملياري دينار من دائرة رعاية القاصرين.وقال المتحدث باسم 
ال�وزارة حيدر الس�عدي ف�ي بيان صحف�ي، إن “دائ�رة رعاية 
القاصرين التابعة لوزارة العدل تمكنت خالل األش�هر التس�عة 
الماضي�ة م�ن تحقيق إي�رادات مالية بلغت نح�و مليارين و77 
ملي�ون دينار”.وكانت دائ�رة رعاية القاصري�ن التابعة لوزارة 
الع�دل أعلن�ت، األربعاء )19 حزي�ران 2013(، عن تحقيق أعلى 
معدل ش�هري في مزاد حواالت الخزينة األخير لش�هر حزيران 

الحالي، حيث بلغ 127544600 دينار.



فوؤاد ح�سون

ثم�ة عوالق يف عقلية املواطن العراق�ي، وما كاد التخلص 
م�ن كاب�وس؛ حتى وقع يف ظ�ام كثري األش�باح، وما أن 
تنف�س بخروج الدكتاتورية، التي تقتل ما تش�اء وتقمع 
م�ن ُيخالف، وتره�ن الدولة بيد قائد ال�رورة، وحروبه 
الهمجي�ة، الت�ي أتاحت له ه�در األموال بفردي�ة، دخلنا 

الديمقراطية وتعدد القادة وتشتت الشعب. 
يعرتف معظم الساس�ة، ويتفق غالبية الشعب؛ عىل فشل 
إدارة الدول�ة يف األع�وام املنرصمة، وع�دم أهلية القائمني 

عىل السلطة؟! ولكن الساسة يعزوه لنظرية املؤامرة.
ال عج�ب إذا وض�ع العراق يف آخر س�لم املعرفة، واألول يف 
هرم الفس�اد ونهب األموال؛ بهدر 200 مليار دوالر بدورة 
إنتخابي�ة واحدة، تكف�ي لعيش العراقيني س�نوات بدون 

تصدير نفط، وموازنات تستطيع بناء العراق من جنوبه اىل 
شمال بطابقني؟! وبتلك األموال يستطيع إستئجار جيوشاً 
للدفاع عنه، ويجذب أفضل رشكات العالم لبناءه وإيجاد 
فرص مناس�بة للعمل، وال يسمح بهجرة أبناءه أذالء بني 
الدول؟!"رئيس وزراء فنلندا، يوها سيبيا، يعرض منزله 
الخ�اص إلس�تضافة طالب�ي اللجوء، حس�ب ترصيحات 
نقلتها قناة )واي.إل.ئي( الفلندية ، ودعا الشعب الفلندي 
إلظه�ار التضامن م�ع الاجئني املتجه�ني إىل أوروبا هربا 
م�ن الح�رب والفقر".ه�رب املواطن�ون ألنه�م وج�دوا 
القص�ور مغلقة األبواب، وساس�تهم يف عزلة عن ش�عب 
ُيطاره الفقر واإلرهاب وإستبداد فاسدين إستحوذوا عىل 
قص�ور الدولة؛ كإنها مل�ك رصف لهم، فا نائب وال وزير 
وال نائب رئيس الجمهورية ُيسلم قرصه، ورغماً عىل أنف 
العراقي�ني يحتفظون بالحمايات والخ�دم واملخصصات؛ 

وإالّ م�ن ينفق عىل الضيافة والوالئم والوقود؟! وما يزالوا 
يناغمون دعوات الشعب وال يطبقون اإلصاح؛ عىل إعتقاد 
بأن رؤوس�هم كبرية ال يمكن كرسه�ا؟!إذا حكم القطيع 
بنظرية املقاطعات املتقاطعة، وخدع الفاسدون شعبهم، 
ومصري الباد بيد أمّي السياس�ة؛ فأن الش�عب يدور عىل 
نفس�ه، ويعيد إنتخ�اب الوجوه الكالحة ويش�تمهم بعد 
فرتة؟! إْذ لم يس�ثمر قادة حكم�و العراق 13 عام تجارب 
الدول التي سبقت، فقد قامت الصني بتأجري هونك كونك 
ع�ام 1896 اىل بريطاني�ا العظم�ى، وإس�تلمتها بعد 99 
عام؛ كمركز تجاري وناطحات س�حاب، وصناعات غزت 
العالم، وإقتصاد مزدهر ورضائب منخفضة وسوق حرة؛ 
بينما يف العراق فتحوا أبواب هروب الش�عب، وإستأجروا 
أرضهم لعصابات الفس�اد ومافي�ات النهب، التي تخطط 
أن تجعله تراب با ش�عب؟! وأوصلوا الش�عب اىل نظرية؛ 

كرامة الغرب وبؤس معتقادتهم.
ل�و أن م�ا يح�دث بالعك�س تمام�اً؛ لوجدن�ا العراقيني، 
يلتحفون الس�ماء ويغطون مستجريهم، ولكن ساستهم 
س�عوا اىل عكس املفاهيم فكانوا كفراً عىل شعبهم، وقادة 
ال�دول رحمة.عن�د تحليل ظاه�رة الهج�رة الجماعية اىل 
أورب�ا، وفتح ال�دول حدوده�ا أمام مئات آالف الش�باب، 
فمن املؤكد أن يف األمر مؤامرة؛ إْذ كيف ُيطالب زعيم حزب 
العمال اإلرسائييل بفتح الحدود أمام الس�وريني، والغرب 
ال يفرق بني املسلم واإلرهابي؟! وعند الوقوف عىل نظرية 
املؤامرة التي ُيرددها ساس�ة العراق؛ نجد أنهم أكثر تآمر 
عىل ش�عبهم، وه�م إس�تأجر الب�اد اىل مافي�ات عائلية 
ستفرغه من سكانه، وتنتزع قيمه بتعميم إتهام الفساد، 
الذي جعل�وه رشفاً لهم، ويقولون: حرش مع الفاس�دين 

عيد.

رسعان ما أصبحت صورة الطفل السوري القتيل الذي 
دفع�ت جثته التي�ارات البحرية إىل الش�واطئ الرتكية، 
رمزاً ملا يسمى »مشكلة املهاجرين« أو »أزمة الاجئني« 

إىل أوروبا.
وربما يكون هذا الصبي الضحية ذاته جزءاً من الحلول 
للمشاكل التي تعاني منها القارة لو تمكن من الوصول 

إليها ساملاً.
وتكمن األزمة األساس�ية يف أن عدداً قلياً فحس�ب من 

األوروبيني يدركون هذه الحقيقة.
وم�ن املعروف لعامة الناس أن أوروبا تتحول بالتدريج 

إىل قارة عجوز.
وبحل�ول ع�ام 2050، س�يبلغ 28٪ م�ن س�كان دول 

االتحاد األوروبي سّن التقاعد أو يقرتبون منها.
ويف أملاني�ا واليونان والربتغال وس�لوفاكيا وإس�بانيا، 
سوف تبلغ نس�بة املتقاعدين ثلث عدد السكان يف ذلك 

العام، مقارنة بنسبتهم الراهنة والبالغة 20٪ أو أقل.
وبناًء عىل تقرير معدل الشيخوخة لعام 2015 الصادر 
عن املفوضية األوروبية، سوف يرتفع معدل االعتمادية 
عىل السكان الذين تجاوزوا 65 عاماً، إىل 50.1٪ بحلول 
ع�ام 2060 بعد أن بلغ معدلهم 27.8٪ حالياً، وس�وف 
تت�م إضافته�م إىل الرشائ�ح الفّعالة اقتصادي�اً والتي 

ترتاوح أعمارها بني 15 و64 عاماً.
وتؤدي ش�يخوخة الس�كان إىل تخفيض مع�دل النمو 
االقتص�ادي لاتح�اد األوروبي بنحو 0.2٪ س�نوياً، إال 
أن هذه املش�كلة لم تبلغ مستوى الخطورة الحقيقية 

حتى اآلن.
وس�وف يحدث هذا عندم�ا يتحول قان�ون التقاعد إىل 

نظام غري مستدام يف املستقبل غري البعيد.
وحت�ى تتمكن أوروبا من اإلبق�اء عىل معدل الرشيحة 
الفعالة اقتصادياً ثابتاً، فإنها تحتاج إىل زيادة يف أعداد 
السكان األقل عمراً بمئات املايني يف كل عقد عن معدل 

الزيادة الراهنة.
وال تتوف�ر أي طريقة لزيادة عدد س�كان دول االتحاد 
األوروب�ي بنحو 42 مليون س�اكن جدي�د بحلول عام 

2020، وبنحو 257 مليوناً عام 2060.
ولن يكون يف وس�عك أن تجرب الناس ع�ىل إنجاب عدد 

أكرب من األطفال.
ولهذا السبب، أصبحت زيادة معدالت الهجرة إىل أوروبا 
ه�ي الح�ل الوحي�د لتجنب كارث�ة مالي�ة واقتصادية 

أوروبية مقبلة.
وهن�ا تكم�ن حاج�ة أوروبا الس�تثمار قص�ة الصبي 

السوري.
وس�وف تحت�اج للّم ش�مل كل أولئ�ك الذي�ن يركبون 
الق�وارب املثقوب�ة باتج�اه »المبي�دوزا«، أو يمتطون 

حافات صدئة باتجاه برلني أو لشبونه أو مدريد.
وأغلب هؤالء النازحني من رشائح الش�ّبان أو األطفال 
الذي�ن فق�دوا آباءه�م وذويه�م، والذين س�تحتاجهم 
أوروبا لحل مشكلة زيادة معدالت املتقاعدين لو عرفت 

كيف ترعاهم وتؤهلهم عىل النحو السليم.
الفعالي�ة  نس�بة  تنخف�ض  العادي�ة،  األح�وال  ويف 
االقتصادي�ة لس�كان أوروب�ا م�ن املهاجري�ن الذي�ن 
بلغوا س�ن العمل واإلنتاج، عن نس�بة فعالية السكان 

املولودين يف القارة ذاتها.
وتعتم�د الفعالي�ة اإلنتاجية ع�ىل العديد م�ن العوامل 
الت�ي ت�رتاوح بني صعوبة تعل�م اللغ�ة الوطنية، وبني 
العوائق التي تضعها القوانني واللوائح يف طريق العمال 
املهاجري�ن، فضاً عن ظاهرة »ره�اب األجانب« التي 

تسود مجتمعات الغرب عموماً.
ويف إيطالي�ا، تت�وزع نس�بة من يكس�بون ال�رزق من 
عمله�م ب�ني 72٪ للمهاجري�ن القادم�ني م�ن خارج 

االتحاد األوروبي، و67.1٪ للسكان األصليني.
وال تكاد هاتان النس�بتان تختلف�ان كثرياً يف بقية دول 

االتحاد األوروبي.
وع�ىل أن أولئك الذين بلغوا من مس�تويات الش�جاعة 
والذكاء ما يكفي لدفعهم للس�فر مع أبنائهم ملسافات 
بعي�دة، وه�م ال يمتلك�ون إال القليل من املال، س�وف 
يس�تغلون أي�ة فرص�ة ُتت�اح له�م إلثب�ات جدارتهم 
وفعاليتهم.وال ش�ك أن الدول التي تعاني من انخفاض 
اإلنتاجية س�وف ترّحب بهذا التنافس املتزايد يف سوق 
العم�ل حتى ل�و اس�تثار حفيظ�ة مع�اريض الهجرة 
وخاصة يف دول أوروبا الرشقية.وسوف يساعد املشهد 
املرّوع للطفل »أيان كردي«، وهو مس�تلٍق عىل وجهه 
ف�وق أحد الش�واطئ الرتكية، عىل تغي�ري موقف الرأي 

العام العاملي من قضايا الهجرة بشكل جذري.
وم�ن ذلك مثاً أن أكثر م�ن 170 ألف مواطن بريطاني 
وّقع�وا عرائض ع�ىل خ�ط اإلنرتنت تدع�و حكومتهم 
للموافقة عىل اس�تضافة عدد أك�رب من الاجئني، وهو 
ع�دد كاٍف إلث�ارة املوضوع عىل املس�توى الرس�مي يف 

مجلس العموم.
ويف آيسلندا، بلغ عدد موقعي العرائض املماثلة 15 ألفاً 
دع�وا حكومتهم من خالها إىل توس�يع بوابات دخول 
املهاجرين إىل أراضيها.وربما ال يكتشف املصابون بداء 
»ُرهاب الهج�رة« األهمية االقتصادية لظاهرة الهجرة 
الجدي�دة، لك�ن أهميتها تبقى حقيق�ة واقعة ال جدال 

فيها.

أوروبا واحلاجة للمهاجرين
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واثق الجابري
ليونيد بيرشيدسكي

يس�عى مؤتمر »الدوحة« املعنون ب�«مؤتمر القوى السنية 
العراقي�ة املعارض�ة« إىل ش�ق الص�ف الوطن�ي العراق�ي 
االجرامي�ة, وق�د رفض�ت  االرهابي�ة  الق�وى  ومس�اومة 
ش�خصيات كثرية املشاركة به, وش�ككت به وبنوايا الدولة 

الراعية له وبجدول اعماله واهدافه املشبوهة.
فم�ا أعلن من جدول أعماله, هي مناقش�ة عدة أمور منها 
االنبار بعد »داعش« وامكانية قيام اقليم االنبار, واملصالحة 

الوطنية وتشكيل هيئة وطنية ملساعدة »النازحني«.
وال ش�ك ان املؤتمرين يؤسس�ون ملرحلة م�ا بعد »داعش« 
ليك�ون الوقت جاهزاً ومهيأً لتطبيق برامجهم ويف طليعتها 
اقامة م�رشوع »باي�دن« الداعي إىل اقامة دولة »س�نية يف 

العراق« مقابلة لدولة  شيعية.
ويبدي املجتمعون »عاطفة ورأف�ة« كبريتني ازاء النازحني 
, س�اعني لتخصيص مبلغ قدرة 50 مليون دوالر من املنحة 
املق�ررة للمؤتمر البالغة 300 مليون دوالر , فعىس أن تكون 

له�م ع�زاء وع�ون يطهره�م من ع�ذاب الضمري ج�راء ما 
اقرتفوه من جرائم ومساندة لارهاب.

وامللفت يف هذا املؤتمر, انه وبدعوى املصالحة الوطنية يجمع 
ب�ني هويات متنوعة, من فلول البعث وخلطة مدهش�ة من 
عرابي االرهاب والجريمة, واملجلس العسكري »للمقاومة« 
م�ن ضباط »ص�دام« الذين خاضوا الح�روب الخارسة عىل 
الدوام , ومن برملانيني رس�ميني بارع�ني يف اختاق الذرائع 

واملربرات للجلوس والحوار مع  االرهابني .
فالبعثي�ون ذوو االيديولوجي�ا الوحدوي�ة املعادي�ة لتجزئة 
»االقطار« العربية يجتمعون يف املؤتمر وعىل رأس الديباجة 
تقسيم العراق برفقة من هربوا وزعموا أنهم أمراء طوائف, 
وباس�م املقاومة »الرشيفة وغري الرشيفة« قتلوا العراقيني 
وامعن�وا التخري�ب وهن�اك يف مؤتمر الدوح�ة »التأم جمع 
من تجار« من اج�ل افتعال االزمات ممن انتفخت جيوبهم 
ح�د التخمة, وراحت تغريهم الصفقات املش�بوهة لتمزيق 

العراق.
أم�ا الجهة االخ�رى املش�اركة يف املؤتمر فهم الرس�ميون, 

ممن يش�غلون مقاعد يف الربملان , وبعض املس�ؤلني الكبار 
الس�ابقني, فهم مندمجون يف العملية السياس�ية وظيفياً, 
وأبصاره�م تتجه صوب »املعارضة« إذ هم مزودون بذرائع 
جاهزة لاطاق, فحواها أن من االنس�ب االبقاء عىل قنوات 
الح�وار مع ه�ذه »املعارض�ة« بحجة تحقي�ق »املصالحة 
الوطنية« وربما س�يقولون يوماً ان الحوار مع »داعش« آن 
اوانه, وينبغي أن ال نس�تغرب فهناك ممن شارك يف املؤتمر 
يقي�م خ�ارج العراق وال يس�تبعد ذلك بادع�اء أن »داعش« 

اصبحت حقيقة عىل االرض!!.
ان االم�ر الذي تم�ادى به املؤتم�ر يف »الدوح�ة« هو اعانه 
بأن�ه س�وف يعم�ل للوص�ول إىل توصي�ات يق�وم بتبلي�غ 
الحكومة العراقية بها من خ�ال حكومة قطر, وهذا االمر 
هو استهتار وتدخل س�افر يف الشؤون الداخلية للعراق وال 

يمكن الصمت ازاءه.
إن املؤتم�ر وج�ه دع�وة وبمنته�ى الصل�ف والوقاح�ة إىل 
الكث�ري من الش�خصيات املش�بوهة بعاقتها م�ع االرهاب 
وش�خصيات أخ�رى مدان�ة م�ن قب�ل القض�اء العراقي يف 

ممارس�تها االجرامي�ة, ولم يكت�ف بهذا فق�د وجه دعوته 
ايضا لكثري من الشخصيات بالداخل العراقي بغرض كسب 
الرشعي�ة وااليح�اء بأن برنام�ج املؤتمر »وطن�ي« وهدفه 

»انقاذ« العراق.
ال ش�ك ان القائمني عىل املؤتمر وجهوا الدعوة حتى لرئيس 
الربمل�ان العراق�ي , لذلك تبق�ى زيارته إىل قط�ر تثري الكثري 
م�ن العراقي�ني للس�ؤال ع�ن رضورة تزامن ه�ذه الزيارة 
مع توقي�ت اليوم االول النطاق املؤتم�ر, فمن الطبيعي أن 
يخطر ببال أي مواطن أن لهذا املؤتمر – وكأي مؤتمر آخر- 

اجتماعات رسية وتفاهمات تدعو للريبة.
إن االس�تنكار والرف�ض لهذه املؤام�رة ال ينبغي أن يكتفي 
بالترصيح�ات والش�جب االعام�ي , وخصوص�اً يف املجال 
الدبلوم�ايس, كما أن االرتخاء واملهادنة يف التعامل مع قطر 
مثاً وبعض الدول االخرى التي تناصب العراق العداء وتكيد 
له املؤامرات هو امر مرفوض، اذ يجب أن تفهم هذه الدول 
ب�أن العراق ال يقبل هذا االمر مهما كانت مصاعب ش�عبه, 

وستبقى يده قوية وصلبة للرد ملن يكيد له الكيد.

مؤامرة الدوحة
 رزاق عداي

ليس امله�م أن تقوم جهة ما بفعل قوي لتعديل مس�ار 
م�ا بحكم ظ�ريف، ولكن امله�م يف أي فعل ه�و أن يكون 
مس�تداماً ويحمل صفة االس�تمرارية، فتعديل مس�ار 
سيارة خرجت عن الشارع أثناء السياقة، هو فعل جيد 
يف لحظ�ة حصول الحدث، ولكن الس�يارة قد تخرج عن 
مس�ارها من جديد ما دامت معايري اختيار الس�ائق أو 
منح إجازات ورخص س�ياقة الس�يارات هي نفس�ها، 
وهذا مث�ال للفرق بني الفعل املبارش والفعل املس�تدام، 
فالفع�ل )إعادة الس�يارة إىل مس�ار الش�ارع( هو فعل 
مبارش تس�توجبه اللحظة، بينم�ا مراجعة معايري منح 
إجازات الس�وق وتحسني الش�وارع وقوانني السري هو 

إجراء مستدام.
والتعامل مع الفس�اد ومعالجته يج�ب أن يكون إجراء 
مس�تداماً وليس ظرفياً بتبديل هذا أو ذاك من العناوين 
الفاس�دة، أو بإلغ�اء ه�ذه املؤسس�ة الفاس�دة أو لوم 
تلك املمارس�ة الخاطئة، فتلك إج�راءات مرحلية تذهب 
نتائجه�ا مع ذه�اب الظرف ال�ذي أوجده�ا، وقد يعود 

الفساد بقوة وبوجوه جديدة وبممارسات أشد خداعا، 
لذلك، نحتاج يف مواجهة الفس�اد إىل التزام مؤسس�اتي 
بمعالجة الفس�اد، ولن يكون لذل�ك االلتزام وجود فعيل 
وفاعل إال بإعان املؤسس�ات الرس�مية س�رتاتيجيتها 
يف مكافح�ة الفس�اد، ويك�ون ذل�ك بوج�ود سياس�ة 
مؤسساتية شاملة  )أهداف – خطة عمل – مسؤوليات 
التنفيذ – التحقق م�ن التنفيذ – املراجعة – التصحيح( 
يف حلق�ة ديناميكي�ة تديره�ا الرغبة يف تطوي�ر اإلدارة 
والقيم املؤسس�اتية لتحقيق الغاية الكربى وهي نزاهة 

املؤسسات العراقية.
وألن الفس�اد ش�امل يف مؤسس�اتنا – وهذه حقيقة ال 
نهرب منها – فإننا بحاجة إىل سرتاتيجية شاملة يعلنها 
أعىل عنوان تنفيذي يف الدولة، وتكون تلك الس�رتاتيجية 
ملزمة بإهداف محددة بإطار زمني محدد بوضع الرؤية 
التي نس�عى الوصول إليها يف ذلك الزم�ن املحدد. ولكي 
يأخذ اإلجراء العراقي ملكافحة الفساد بعداً دولياً يكسب 
العراق احرتام املجتمع الدويل، فإن إعطاء الدور الرقابي 
للمنظم�ات الدولية )مث�ل منظمة الش�فافية الدولية( 
للتحقق من إجراءات مكافحة الفساد العراقية سيكون 

خطوة كبرية لكسب الثقة وتبادل الخربات واملمارسات، 
ونأمل  دراس�ة هذه الخطوة والسعي لها، لابتعاد عن 
دائرة الخافات املوجودة حالياً بني الفئات املش�اركة يف 
القرار، والتي ترمي جميعها ملف الفساد من جهتها إىل 
الجهات األخرى، رغم أن الكل يعرفون الفساد وعائدية 
كل حال�ة، فل�كل حالة هويته�ا التي ت�دل عليها وعىل 
أصحابها، لكن )التوافقات( و)املحاصصات( املوجودة 
تحكم التعامل مع تلك الحاالت بأسلوب غري مهني، غري 
أن وجود جهة تحقق دولية س�يبعد ملفات الفساد عن 
حسابات معينة قد تعطل أي إجراء فاعل ضد أي فاسد 
من العناوين الكبرية، بسبب عنوانه وعنوان الجهة التي 

يمثلها. 
وق�د يك�ون التزام مؤسس�ة القرار التنفي�ذي )مجلس 
 ISO  الوزراء( بتطبيق نظام إدارة املس�ؤولية املجتمعية
26000 ب�كل متطلباته، بداية صحيح�ة نحو مكافحة 
الفساد وممارسات الفساد، إذ أن هذه الوصفة الدولية 
تستهدف معالجة املمارسات التي تنتج الفساد، وتضع 
معايري قوية ملكافحة تلك املمارسات. وحالياً تلتزم أكثر 
م�ن 80 دولة بتطبيق هذه الوصفة بمس�توى قراراتها 

التنفيذية العليا، وأرى أن نسعى بقوة لكي نكون ضمن 
ه�ذه ال�دول وأن يك�ون ذلك ه�و الهدف ال�ذي نضعه 
ونعمل لتحقيقه بخطة عمل عىل مس�توى مؤسس�اتي 
وطني ويف فرتة زمنية ملزمة، وأن يكون ذلك بالتنس�يق 
م�ع جه�ات دولي�ة ملكافح�ة الفس�اد بصف�ة مراقب 
ملراجع�ة اإلج�راءات الحكومي�ة العراقي�ة يف مكافح�ة 
الفساد وإعطاء الرأي. ثم أن يكون االلتزام املجتمعي يف 
صميم األهداف املؤسس�اتية يف اإلدارة العراقية ويكون 
ذل�ك باإلعان عن س�رتاتيجية الدولة يف مج�ال االلتزام 
املجتمع�ي، وق�د يكون ذل�ك بقانون يح�دد االلتزامات 
التي عىل مؤسس�ات الدولة أن تظهرها تجاه املجتمع، 
ومن أه�م تلك االلتزام�ات، منع ومكافحة ممارس�ات 
الفساد مثل الرش�وة وإرساء العقود بطرق غري عادلة، 
والتوظي�ف غ�ري العادل، وظ�روف العمل غ�ري العادلة، 
والتعام�ل م�ع رشكات لها تاري�خ يف ملفات الفس�اد. 
فبوج�ود قانون ملزم، تكون تلك املمارس�ات مخالفات 

قانونية تستوجب إجراءات قضائية.
نح�ن بحاج�ة إىل تحدي�د خ�ط ال�رشوع يف مكافح�ة 
الفس�اد، ويك�ون ذلك بتصمي�م النموذج ال�ذي نريده، 

وبق�راءة نجاح�ات ال�دول االخ�رى يف مج�ال مكافحة 
الفس�اد واالس�تفادة من األفكار دون تطبيقها حرفياً، 
فلكل نظام خصوصيته، ويكون تحديد خط الرشوع يف 
تناسق مع النموذج الذي نريده، محدداً برؤى وأهداف، 
تحددها سياس�ة وطنية ش�املة ملكافحة الفساد. كما 
يكون االلتزام بإصدار التقرير الوطني السنوي ملكافحة 
الفس�اد ونرشه يف وسائل اإلعام وتقديم نسخة منه إىل 
منظم�ات رقابية دولية، مدخاً لكس�ب الثق�ة الدولية 
وتش�جيع االس�تثمار الدويل يف العراق، إذ يكون واضحاً 
لتل�ك الرشكات، أن إرس�اء العقود التجاري�ة والخدمية 
واملشاريع الكربى تحكمها معايري النزاهة واالبتعاد عن 
الرشاوى واملمارسات املالية املشبوهة، وكل ذلك، يحتاج 
إىل بن�اء قاعدة بيان�ات قوية بعيدة ع�ن أية ضغوطات 
معينة، قاعدة تديرها جهة مس�تقلة تماماً ليس�ت لها 
ارتباط�ات فئوي�ة معينة، مث�ل تلك البيانات س�تكون 
أس�اس التقرير السنوي الذي يحدد مدى جدية خطوات 
مكافحة الفس�اد، وما هي النتائ�ج املتحققة، وما هي 
املس�افة ع�ن النموذج الذي نس�عى إليه، نم�وذج دولة 

مؤسساتية يكون فيها الفساد حكاية من املايض.

حتقيق االلتزام املجتمعي
 برهان المفتي



قض�ت الفنانة لطيفة التونس�ية فترة الع�اج في مصر، بعد تعّرضعه�ا لوعكة صحية 
ح�ادة فق�دت على اثرها صوتها، نتيج�ة التهاب حاد في الحنج�رة واألذنين، ما جعلها 

فاقدة القدرة على التحدث واإلستماع.
وستس�افر لطيفة في رحلة نقاهة إلى سويسرا وفرنسا من أجل التواصل مع أخصائي 
ف�ي األحب�ال الصوتية، لكي يح�دد لها الموعد ال�ذي يمّكنها من العودة م�رة أخرى إلى 

الغناء.

�

يب�دأ المخرج خالد الحجر تصوير مش�اهد فيلمه الجديد "حرام 
الجس�د" منتصف ش�هر س�بتمبر الجاري، والذي يع�ود به إلى 
الس�ينما بعد غي�اب 4 أعوام من�ذ تقديمه فيلم "الش�وق" عام 
2011.وذك�ر خال�د الحجر أن�ه س�يتم تصوير مش�اهد الفيلم 
داخ�ل القاهرة، وتم االس�تقرار على أماك�ن التصوير بالكامل، 
والديكورات الخاصة بالمش�اهد الخارجي�ة للفيلم. وأوضح أن 
البطولة النس�ائية في الفيلم للفنانة حورية فرغلي، وأن جميع 
األدوار األخرى متس�اوية، الفتا إلي أن الفيلم الذي كتبه يناقش 
شهوة الجسد، وكيف تؤثر على اإلنسان في قراراته المصيرية، 
وكيفية التنازل عن الثوابت بس�بب رغبة الجسد وعدم التفكير 
في الحال والحرام."حرام الجسد" تأليف وإخراج خالد الحجر، 
وبطول�ة حورية فرغل�ي، أحمد كمال، أحمد عب�د الله محمود، 

سلوى محمد علي، ومحمود البزاوي.

تعّرضت جيني إس�بر لحادث س�ير بس�يط في مسقط 
رأس�ها في مدين�ة الاذقية الس�احلية )غرب س�وريا( 
وُنقلت إلى المستشفى، فتبّين إصابتها ببعض الرضوض 

البسيطة في مناطق مختلفة من جسدها.
ومن خال صفحتها الرسمية على الفايسبوك، طمأنت 
النجمة الس�ورية محبيها، فكتبت: “بخصوص األخبار 
الل�ي تداولت تعرضي لحادث س�ير، بحب طمن الجميع 
إنو ش�غلة بس�يطة، وأنا الحمدلله بخير، وميرسي لكل 
مين سأل عني”.فنياً، وبعدما افتتحت موسمها الدرامي 
بإحدى خماس�يات الجزء الرابع من مسلس�ل “صرخة 
روح”، تستعد الستكمال تصوير مشاهدها في مسلسل 

“مذنبون أبرياء”.

أنابيال هالل: قرار مغادريت »آراب أيدول« كان جريئًا وصادمًا
قال�ت مقّدمة البرام�ج أنابيا هال "أفتخر كثي�راً بقراراتي الجريئة والتزام�ي بالقرارات التي 
أّتخذها. أعترف أّن قرار مغادرة برنامج آراب أيدول كان جريئاً وصادماً، ولكن عندما أستش�ير 
فريق عملي وأعلم أنه آن أوان التغيير، ال أترّدد في اإلقدام على إّتخاذ قرار مهم، وأكون س�عيدة 
بالقرارات التي أّتخذها".وأضافت هال خال مقابلة مع جريدة الجمهورية، "ليس لدّي ما أندم 
علي�ه في مش�واري المهني، ولكن في المقابل، صودف أّن البرامج الت�ي قّدمتها كلّها تتنّوع ما 
بي�ن الف�ّن والترفيه، وربما كان بإس�تطاعتي أن أعم�ل على تقديم برامج أكث�ر جّدية، ما يعّزز 

صورتي أكثر".

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
�سر

ع ال

مرتشون داخل جلباب الدولة
   يب�دو ان المقول�ة المش�هورة : )الرجل المناس�ب 
في المكان المناس�ب( باتت مؤخ�را في )خبر كان( 
وخاصة لدى اولئك الذين يتبأوون اليوم )كراس�يهم 
العاجي�ة( في غفلة م�ن الزم�ن ... او باالحرى )في 
عنوة من الزمن( .. اولئك الذين نسميهم )الوصوليين( 
... واالنك�ى من ذل�ك انهم يتربعون عل�ى مناصبهم 
وس�ط هاالت م�ن االدع�اءات التي تخي�ف االخرين 

حي�ن يدعون انه�م المقربون من كبار المس�ؤولين 
او اصح�اب الكيان�ات ... وان ثمة عاق�ات تربطهم 
باولئ�ك ... ولهذا نجده�م  ال يتحدث�ون اال من خال 
اس�ماء المتنفذين ... ولهذا يح�ق لنا ان نطلق عليهم 

)الفارغين( اولئك الذين ما اكثرهم في هذه االيام !
والذي وددت قوله :

ان مثل هكذا )وباء اداري وصولي( البد ان يستشري 

في الجسد الملوث ... او نجد عنده االستعداد )للتلوث( 
وليكون )س�بة( في مجتمع�ه ... ذاك المجتمع الذي 
ب�ات ه�و االخر )ملوث�ا( لكون�ه بات على اس�تعداد 

لقبول مثل اولئك )الوصوليين الفارغين( !
والغريب والعجيب ان مثل اولئك الوصوليين الفارغين 
يدعون بم�ا ليس فيهم ... وله�ذا نجدهم )يرطنون( 
بعب�ارات قد حفظوها عن ظهر قل�ب ومنها : )يس( 

و )فري كود( او )اوكي( و )نوبروفلن( و )بليس( و 
)اي دون�ت نو( وحقيقة االم�ر انهم لم يحصلوا على 
اية ش�هادة باللغة االنكليزي�ة .. لكونهم لم يحصلوا 
على ش�هادة )البكالوريا( للصف السادس ..  ولكنهم 
يحصل�ون  الي�وم عل�ى ش�هادات جامعي�ة م�زورة 
وبدرجة امتياز ... ويش�هد على ذلك )سوق امريدي( 
واالسواق الخارجية ومنها الخليجية واالردن وحتى 

اليمن !!
وقد وصل االمر ان البعض قد زوروا شهادات التخرج 
م�ن )جامعة الس�وربون( في فرنس�ا .. حت�ى باتوا 
يعرف�ون من اين تؤكل الكتف حتى نجدهم في قوائم 
)المختلس�ين  والمزورين والس�ارقين( ما دام هناك 
عددا كبيرا من المرتشين الذين تغلغلوا داخل )جلباب 

الدولة ( المغلوبة على امرها !!.
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أيقون�ة المس�رح ومل�ك الكوميديا الفنان س�مير 
غانم تحدث لموقع "الفن" عن أهم اللحظات التي 
عاشها في المسرح خال مسيرته الفنية الطويلة 
التي شهدت محطات كثيرة ناجحة ومهمة. وأبدى 
غانم رأيه خال اللقاء بوضع الس�ينما والمس�رح 
حاليا، واخبرنا أيضاً عن اعماله المقبلة ورأيه في 
ابنتيه دنيا وايمي. كما عقب على الحوادث االخيرة 
التي حصل�ت في  لبنان ، وغيرها من األخبار التي 

تجدون تفاصيلها في الحوار .
 ما مصير مسلس�ل "ميزو الرايق" الذي تحضر له 

منذ فترة ومتى ستبدأ تصويره؟
لم نعثر على شركة منتجة حتى اآلن ونحن نحاول 
االتف�اق مع احدى الش�ركات. العمل س�يقدم من 
منظ�ور عص�ري جديد بعد تقديمه منذ 40 س�نة. 
المسلس�ل م�ن تأليف ليني�ن الرملي الذي اعش�ق 

دائما مذاق لغة الحوار في كتاباته واستمتع بها.
 وكي�ف س�يكون االختاف بي�ن "مي�زو" القديم 

و"ميزو" 2015 ؟
قصة المسلسل الحديث تدور حول "ميزو" )يجسد 
دوره غانم( ش�اب مس�تهتر ورث ع�ن ابيه مبلغاً 
كبي�راً من المال ب�دده عن طريق الله�و ومطاردة 
الفتي�ات مما أدى إلى إفاس�ه. ويتع�رف "ميزو" 
الحقاً عن طريق الصدفة على فتاة غنية س�اذجة  
فيحاول أن يستميلها نحوه و يخدعها بإسم الحب 
لكي يتمكن من اس�تغال طيبته�ا ويأخذ منها ما 

يحتاجه من المال.
 ولم�اذا اقتصرت أدوارك في الدرام�ا على األدوار 

الثانوية؟
األعمال جميعها حاليا ال تعتمد على نجم بمفرده، 
فهن�اك لعبة جديدة تس�مى الدور الجي�د هو الذي 
يفرض نفسه على الجمهور كما أنني "شبعت فن 
وادوار بطولة"، وتركتها لجيل الش�باب وهذا هو 
الحال ف�ي كل جيل واألجي�ال المتعقبة. كما أنني 
نجحت في مسلس�ات رمضان التي شاركت فيها 
س�واء "لهفة" مع دنيا س�مير غان�م او "يوميات 

زوجة مفروسة" مع داليا البحيري.
 أي�ن بطوالت�ك الس�ينمائية الت�ي كان له�ا طابع 

خاص عند الجمهور؟
أن�ا متواجد دائما لكن كان�ت هناك ظروف خاصة 
تمنعن�ي من التواجد. كما أن البل�د حالتها لم تكن 
مس�تقرة بعد الث�ورة والحمدلله الج�و العام اآلن 
أصب�ح مهيئ�اً لكي أعمل في المس�رح والس�ينما 
والتلفزي�ون. وله�ذا كانت عودتي م�ن خال فيلم 
"حمات�ي بتحبن�ي" م�ع ميرف�ت امي�ن وحمادة 
ه�ال واعتق�د ان هذا الفيلم عودة قوية للس�ينما 

من جديد، كم�ا أنني أرفض أن أظهر لمجرد 
إال  أعم�ل  ول�ن  الظه�ور 

عندما أجد نّصا جيدا 
لتاريخي  يضيف 

ومش�واري 
لفن�ي  ا

الطويل.
 هل ترى أن السينما قد خرجت من أزمتها ؟

الس�ينما م�ن وجهة نظ�ري هي "طب�ق الفاكهة 
والمتع�ة ال�ذي ينتظ�ره الجمهور" وق�د تنوعت 
السينما في الفترة الراهنة وصنعت أفاما 
تس�ير في كل االتجاهات مما يبش�ر 
بإنفراج كبير لألزمة السينمائية 
الت�ي عاناها الوس�ط الفني 
العق�ود  م�دى  عل�ى 
يعي�ب  وال  الماضي�ة. 
األف�ام المعروضة 
حالي�ا اتجاهه�ا 
اإلكث�ار  إل�ى 
الرقص  م�ن 
ء  لغن�ا ا و

والكوميدي�ا ألن المواطن المصري البس�يط الذي 
يش�كل جمهور ه�ذه األفام يتك�ون معظمه من 
الشباب المنطلق المتفتح األفكار ويحب االنطاق 
والمرح اللذين أعشقهما أنا شخصيا "خلي الناس 
تفرح وتنبس�ط وكفاية هم وغ�م". باإلضافة إلى 
وجود عنصر الش�باب في أفام أخ�رى مثل أحمد 
الس�قا وكريم عبدالعزيز وغيرهم�ا متألقين على 
الساحة فكل ذلك خلق حالة من الرواج السينمائي 

.
 كيف يرى الفنان الكبير سمير غانم حال المسرح 

اليوم؟
المس�رح حالي�ا يفتقد إل�ى نصوص ثقيل�ة ولغة 
الح�وار به مفقودة خصوصا بي�ن مؤلفي وكّتاب 
هذه األيام فالمس�رحية تحت�اج إلى عناصر جذب 
كثيرة كي ُيقبل عليها الجمهور بشغف وتجعله في 
حالة تش�ّوق لمش�اهدة هذه المسرحية خصوصاً 
بالنس�بة للجمه�ور الذي يعت�اد المس�رح. ولكن 
هن�اك عوام�ل جعلته ينص�رف عنه روي�دا رويدا 
منذ س�نوات وأنا أشجع كل من يعمل في المسرح 
حاليا، وف�ي الظروف الراهنة هناك تجارب فردية 
تحت�اج اإلش�ادة بها مث�ل طلعت زكري�ا وإدوارد 
وراني�ا فريد ش�وقي وانتص�ار فه�ؤالء الفنانين 
تحّدوا الظروف الصعبة التي كانت تمر بها البلد 

لذلك أمنحهم وسام الشجاعة، كما أشيد بالتجربة 
الرائدة لصديقي الفنان المبدع أش�رف عبد الباقي 

والتي تحمل اسم "تياترو مصر".
 أين الفنان س�مير غانم من المس�رح ف�ي الفترة 

الراهنة؟
أنا رجل "مسرحجي" وعلى الرغم من أن المسرح 
يمنحني الراحة النفسية الكبيرة إال أنه يحتاج إلى 
جهود خارقة ق�د تصل احياناً إلى العمل لمدة عام 
للتحضي�ر لمس�رحية يراها الجمه�ور وتترك اثرا 
جيدا في نفس�ه أو تق�وم بإيصال رس�الة هادفة 
يحتاجه�ا في حيات�ه. والحمد لله أنا أق�وم حاليا 
بالتحضير لمسرحية قوية ستكون مفاجأة كبيرة 
لجمه�وري الحبيب حي�ث أعمل على ن�ص ممتاز 
للكات�ب الكبير لينين الرملي وس�يقّدم العمل على 

خشبة مسرح الريحاني قريبا.
 ولماذا ينصرف النجوم الش�باب عن الوقوف على 

خشبة المسرح؟
لعوامل عدة أهمها المايين الكثيرة التي يحصلون 
عليها ف�ي األعمال الس�ينمائية والدرامية ويكون 
المجهود فيها أقل بكثير مقارنة بالعمل بالمسرح 
واألج�ور القليل�ة في�ه. أض�ف إلى ذل�ك االنفات 
األمن�ي، ولك�ن ف�ي نف�س الوق�ت هناك ش�باب 
أتابعهم من خال مشاركتهم في األعمال الدرامية 
والمس�رحية يهتم�ون بالمس�رح ويث�رون الفن 
بجهوده�م الرائعة وهؤالء هم أبط�ال حقيقيون 
لم يتم اكتش�افهم بعد. ولدي أمل كبير في حملهم 
الراية، وهن�اك عامل ثالث مهم ج�دا وهو احتواء 
النجم المس�رحي الكبي�ر لمجموعة الش�باب من 

حوله ألنه يعّد المحرك األساسي .
 ولم�اذا لم نَر ابنتيك دنيا وإيمي معك على خش�بة 

المسرح؟
دنيا ناقش�تني في هذا األمر قب�ل زواجها وكانت 
حريص�ة على تقدي�م عمل مس�رحي لكن ظروف 
زواجه�ا وانجابها طفل�ة حالت دون ذل�ك لكنني 
أتصور أنها ستدخل المسرح بروح جديدة اآلن. أما 
إيمي فهي حكاية لوحدها، فبعد نجاح مسلس�لها 
"هب�ة رجل الغراب" س�أقنعها بالعمل بالمس�رح 
خصوص�اً أنها خلقت حالة جميل�ة مع الناس في 
ه�ذا العم�ل تحدي�دا فأتمن�ى أن تحقق االنتش�ار 
المرغ�وب ف�ي المس�رح والتلفزيون والس�ينما. 
وأكثر ما يثير دهشتي هذه األيام هو ردود األفعال 
التي س�معتها من المش�اهدين عندما قال لي أحد 
األشخاص "عمري ما تابعت التلفزيون لكن ابنتك 

جعلتني أشاهده".  
كيف يتعامل سمير غانم مع النّقاد؟

عاقتي بالنقاد طيبة لكن اعتبر ان الناقد ش�خص 
عادي يعبر عن رأيه الش�خصي فقط. وهناك نقاد 
يؤكدون عل�ى نجاح النجم. وأنا أتص�ور أن الناقد 
يس�تحيل أن يكون س�ببا في فش�ل نج�م في يوم 
من األيام أو نجاحه. أكثر ش�يء أتذكره مع النقاد 
حاليا هو عندما انتقدني أحدهم بشدة دون أي داع 
في جريدة "أخبار الي�وم" وكان الكاتب الصحفي 
موس�ى صبري رئيس التحرير وقتها فذهبت إليه 
ورح�ب بي وطلب مني ال�رد على هذا الناقد وقلت 

رأيي فيما كتب ضدي بحيادية. 
أخيراً.. هل تابعت األحداث االخيرة بلبنان؟

لاس�ف اتاب�ع ما يح�دث بلبن�ان وانا م�ن النوع 
المقتن�ع ان اهل البلد اولى بالحك�م على ظروفه. 
وال افضل التدخل في شؤون البلدان األخرى وحتى 
العربية منها. ولكن احب ان اقول ان لبنان سيظل 
"عري�س المنطق�ة العربية" ولو ك�ره الحاقدون، 
واتمنى ان تنتهي هذه االزمة س�ريعا الن لبنان له 
مكانة خاصة في قلبي "ده انا مابحبش غير لبنان 

في كل حاجة".

سمري غانم: أنا رجل "مرسحجي"...وشبعت بطولة وفن

لطيفة التونسية يف فرتة نقاهة 
بني سويرسا وفرنسا



رغم أن كثيرين رددوا وجود خالف بينها وبين 
غادة عبدالرازق، وأكدوا كالمهم بعدم تعاونها 
معها مجدداً، رغم أنه س�بق لها اّن ش�اركتها 
بطولة مسلس�لين، لكن الفنانة روجينا تنفي 
ذل�ك، وتكش�ف حقيق�ة عالقتها بغ�ادة، كما 
الثالث�ة األخي�رة،  تتكل�م عل�ى مسلس�التها 
وموقفها من ع�ودة زوجها إلى منصب نقيب 
الممثلين، وتوجه ابنته�ا إلى اإلخراج، ورغبة 

ابنتها األخرى في الغناء في أميركا.
- خضت س�باق الدرام�ا الرمضاني من خالل 
ثالثة مسلس�الت هي: »بين السرايات« و»بعد 
البداية« و»حالة عش�ق«، فهل وجدت صعوبة 

في التوفيق بين مواعيد تصويرها؟
رغم أن مس�احة دوري في كل مسلسل كانت 
كبيرة وتحتاج إلى تركيز شديد، لكنني نجحت 
في تحقيق هذه المعادلة الصعبة، واس�تطعت 
وإعط�اء  التصوي�ر،  مواعي�د  بي�ن  التوفي�ق 
الدراس�ة  الكام�ل ف�ي  كل ش�خصية حقه�ا 

واالستعدادات.
وال أنكر أنني أُصبت بحالة من اإلرهاق والتعب 
بس�بب التصوي�ر المتواصل لفت�رات طويلة، 
لكنن�ي أجن�ي ثم�ار ه�ذا التع�ب اآلن نجاحاً 
وإعجاباً م�ن الجمهور ب�أدواري، وتقدماً في 

مشواري الفني أيضاً.
- اعتذرت هذا العام عن العديد من المسلسالت، 
فم�ا المعايي�ر الت�ي اخت�رت عل�ى أساس�ها 
المسلس�الت  ه�ذه  بطول�ة  ف�ي  المش�اركة 

الثالثة؟
بالفعل تلقيت هذا العام عروضاً للمشاركة في 
أكثر من عش�رة مسلس�الت، ومعظمها كانت 
أعم�االً ُمميزة، لكن كان ال بد من اختيار ثالثة 
مسلس�الت فقط كحد أقص�ى، ولذلك وضعت 
معايير معينة لالختيار، أهمها الدور المختلف 
والس�يناريو الجيد، باإلضافة إلى فريق العمل 

الذي أثق به.
- م�ا ال�ذي حمس�ك للمش�اركة ف�ي بطول�ة 

مسلسل »حالة عشق«؟
كان�ت لدّي رغب�ة للعمل مع المخ�رج إبراهيم 
فخر، وهذا ُيعّد واحداً من األس�باب الرئيس�ية 
الت�ي دفعتن�ي للموافقة على هذا المسلس�ل، 
باإلضاف�ة إلى ال�دور الجدي�د والمختلف الذي 
قدمت�ه، فأنا س�عيدة وراضية تمام�اً عن هذه 

التجربة.
- ظهورك في أحد مش�اهد المسلس�ل مرتديًة 
فس�تان ابنتك ماي�ا أثار حالة م�ن الجدل، فما 

تعليقك؟
ه�ذا صحيح، لق�د فوجئت بت�داول صورة من 
المش�هد وص�ورة البنت�ي وه�ي ترت�دي هذا 
الفس�تان، على مواقع التواصل االجتماعي... 
ه�ذا األم�ر ل�م ُيزعجن�ي عل�ى اإلط�الق، بل 

أس�عدني ألنه أثبت ل�ي أن الجمه�ور ُيتابعني 
بتركي�ز ش�ديد، كم�ا لم أج�د عيباً ف�ي ارتداء 
فس�تان كانت ابنتي قد ارتدته من قبل، خاصًة 

إن كان يناسبني.
- كيف وجدت العمل مع مي عز الدين؟

بنس�ب  تحظ�ى  وأعماله�ا  مجته�دة  فنان�ة 
مشاهدة عالية، وقد استمتعت بالتعاون معها 
ومع باقي فريق العمل، وأنا في انتظار فرصة 

عمل ثانية تجمعني بها.
- ش�اركت في بطولة مسلس�ل »بعد البداية«، 

كيف كانت ردود األفعال التي وصلتك حوله؟
العمل حاز لقب أفضل مسلس�ل ف�ي أكثر من 
اس�تفتاء، كما منحني دوري فيه لقب »أفضل 
ممثلة«، وردود األفعال التي وصلتني حول هذا 
المسلس�ل فاقت كل توقعات�ي، إذ كنت واثقة 
بنجاحه، لكنني لم أتوقع أن ُنحقق النجاح بعد 
ع�رض الحلقة األولى، وأن يحظى المسلس�ل 
باهتمام كبير، س�واء في الصحف أو المجالت 

أو على مواقع التواصل االجتماعي.
- وم�اذا ع�ن مش�اركتك في بطولة مسلس�ل 

»بين السرايات«؟
البطولة الجماعية من األسباب التي حمستني 
له�ذا المسلس�ل الذي اس�ترجعت م�ن خالله 

ذكرياتي مع فيلم »الف�رح«، فهو يمّثل الحالة 
نفسها تقريباً، ويضم عدداً كبيراً من الفنانين. 
كذل�ك كان وج�ود المخرج س�امح عبدالعزيز 
من أس�باب موافقتي على هذا المسلسل، فهو 
يهتم بكل تفاصيل العمل الذي يتولى مسؤولية 

إخراجه.
- أل�م ُتخف�ك مقول�ة أن التلفزي�ون يح�رق 
الفنان، خاصًة أنك تش�اركين في بطولة ثالثة 

مسلسالت دفعة واحدة؟
هذه المقولة ال أساس لها من الصحة، بل إنني 
مؤمن�ة بمقول�ة أخ�رى، وه�ي أن التلفزيون 
يصن�ع النجومي�ة والنجاح، خاصًة في ش�هر 
رمض�ان، وال ُيمكن أح�داً أن ينكر ذلك، خاصًة 
أن هن�اك أكثر من فن�ان زادت نجوميتهم من 
خالل المشاركة بالدراما التلفزيونية كل عام.

- رغم النجاح الذي حققته مع غادة عبدالرازق 
ف�ي مسلس�لي »حكاية حي�اة« و »مع س�بق 
اإلص�رار«، إال أنك ل�م تكرري التع�اون معها، 

فما السبب؟
ف�ي البداية أؤكد أن عالقت�ي بغادة ممتازة، 

وال خالف�ات بينن�ا كما ُنش�ر في بعض 
المواقع اإللكترونية، كما أنني لم أكن 
طرفاً في خالفاتها مع محمد سامي، 

وعالقتي بكل منهم�ا جيدة، وما زلنا نتواصل 
باس�تمرار، أما عدم تعاون�ي معها فمرده إلى 
أننا لم نجد الس�يناريو المناسب الذي يجمعنا 

من جديد.
- ما سبب ابتعادك عن السينما؟

لم أتلقَّ عروضاً مناس�بة تستحق أن أعود من 
خالله�ا إل�ى الس�ينما، وأحقق نجاح�اً ال يقل 
عما حققته في الدراما خالل الس�نوات األربع 
الماضي�ة، وأنا ف�ي انتظ�ار الس�يناريو الذي 

ُيقدمني من جديد بقوة لجمهوري.
- كيف استقبلت خبر فوز زوجك الفنان أشرف 

زكي بمنصب نقيب الممثلين؟
س�عيدة للغاية بف�وزه وبمس�اندة الكثير من 
الفنانين له، لكنني أريد أن أكش�ف شيئاً هاماً، 
وهو أنني كنت مترددة في البداية في تشجيعه 
عل�ى هذه الخط�وة، ورغم علمي بأن أش�رف 
قادر على تحمل مس�ؤولية هذا المنصب وحّل 
مش�اكل النقابة كاف�ة، إال أن خوفي عليه من 
المشاكل وضغط العمل كان ُيشعرني بالتردد، 
لكنن�ي بعدما رأي�ت دعم الفناني�ن له، أدركت 
أنه يس�تحق العودة مجدداً ال�ى هذا المنصب، 
ألنه األفضل واألنس�ب واألكثر قدرة على حل 

مشاكل النقابة.
- تدرس ابنتك مايا اإلخراج في معهد السينما، 
فهل م�ن الممكن أن نرى عم�اًل يجمع بينكما 

في السنوات المقبلة؟
فخ�ورة بها وباختيارها دراس�ة اإلخراج، وال 
أنكر أنني أتمنى الوقوف أمام كاميرتها يوماً، 
وكل م�رة أقول لها ذلك، ترد عليَّ ممازحة: »ال 
أحب الواس�طة في العمل«، وابنتي مايا عملت 
مس�اعدة مخ�رج العام الماضي في مسلس�ل 
»صاح�ب الس�عادة« للنجم عادل إم�ام، وهي 
حريصة على التعلم واكتس�اب خبرات جديدة، 
رغم أنه�ا ال تزال ف�ي الصف الثان�ي وأمامها 

عامان آخران للتخرج في معهد السينما.
- هل البنتك األخرى مريم أي ميول فنية؟

مريم تحلم بأن تصبح مطربة، لكنها ترغب أن 
تحقق خطواتها الفنية في أميركا.

- ه�ل تؤمنين ب�أن أناقة الفنان�ة واهتمامها 
بإطالالتها يلعبان دوراً في نجاحها؟

بالطب�ع، وال بد من أن تك�ون الفنانة حريصة 
وتتاب�ع  ُمختلف�ة  بإط�الالت  الظه�ور  عل�ى 
الموض�ة باس�تمرار وترت�دي م�ا  صيح�ات 

يناسبها ويليق بها.

القاه�رة � بعد اإلش�كال الذي حصل 
بينهم�ا ق�ررت نيابة مط�روح إحالة 
زي�ن ابن�ة الممث�ل المصري هش�ام 
س�ليم إلى محكمة الجنح، في واقعة 
اعتدائها على الممثلة ياس�مين عبد 

العزيز.
قس�م  مباح�ث  تحري�ات  وأك�دت 
ش�رطة “الضبع�ة”، الت�ي طلبتها 
النياب�ة العامة، صحة بالغ الفنانة 
ياسمين عبد العزيز، حول تعرضها 

للضرب على يد “زين”.
وأش�ارت التحريات ال�ى أنه أثناء 
تواجد ياسمين محمد عبد العزيز 

بالفي�ال الخاصة بها رق�م 201 بقرية هاي 
سندا بيتش، س�معت صوتا صاخبا صادرا 
من الفيال المجاورة رقم 201 ملك حس�ين 
زوج   – أعم�ال  رج�ل  فهم�ي  مصطف�ى 
خال�ة المتهمة – والتي كان�ت تتواجد بها، 
فتوجه�ت ياس�مين عبد العزيز الس�تبيان 
األمر والمطالبة بوقف األصوات الصاخبة.

وأضاف�ت التحري�ات أن�ه عندم�ا توجهت 
ياس�مين إلى الفي�ال تقابلت مع المش�كو 
في حقها، وحدثت مش�ادة كالمية بينهما، 
وقامت عل�ى إثر ذلك زين هش�ام بالتعدي 
عل�ى الفنان�ة وإح�داث إصابته�ا ال�واردة 

بالتقرير الطبي.

�

ُرِزقت النجمة الس�ورية س�لمى المص�ري بحفيدتها األولى، م�ن ابنها األكبر دان�ي، من زوجها 
الراحل المخرج ش�كيب غنام، حيث بدت النجمة الس�ورية القديرة سعيدة جداً بحفيدتها األولى، 

التي ُولَِدت منذ أيام.
وقد أطلق داني على ابنته، اس�م سلمى مثل اسم جّدتها النجمة سلمى المصري، التي هّنأت ابنها 
بمولدته األولى وقالت: "كان حلمي وأمنيتي أن أرى أوالدك وأوالد شقيقك هاني، وكانت أمنيتي 
هذه الس�نة أن يكون عندي حفيدة، و الحمد لله فرحنا بسوس�و الصغيرة وفرحت قلبي، مبروك 
يا عمري وان ش�اء الله بتربى بعزكم وداللكم وتش�وفوا الخير على وشها يا رب أحلى عيلة داني 
ونورا وسلمى الصغيرة".هذا ولم تفتتح النجمة السورية سلمى المصري موسمها الدرامي بعد، 
وهي بانتظار عرض مسلسل البيئة الشامية "صدر الباز" الذي انتهى تصويره قبل شهر رمضان 
المبارك الفائت والذي تؤدي دور البطولة فيه برفقة كل من النجوم سلوم حداد، أيمن رضا، ندين 
تحس�ين بيك، أس�عد فضة وآخرين، وقد كتبت�ه بتول ورد ورامي المدني وعالج�ه درامياً مروان 

قاووق وأخرجه تامر إسحاق.

ال ي�زال موض�وع النفايات واألزم�ة الحاصلة في لبنان 
محور اهتم�ام معظم المواطني�ن، وخصوصاً الفنانين 
الذين يلعبون دورا مهماً في توعية الرأي العام والناس.

الممثل�ة ورد الخ�ال أعادت إلى الواجه�ة موضوع ازمة 
النفاي�ات م�ن خالل نص نش�رته عل�ى صفحتها وجاء 
في�ه :"م�ن بالديتتأل�ق النفايات على مس�رح بالدي ... 
بألوانها وأش�كالها ... وتعبق األمكنة  ب� "شذاها" الذي 
يخ�ّدر الحواس ... الكل في حديثه�ا ... تخطف األضواء 
م�ن اكبر نجم يتغنى بآخر أعماله ... زبالة أس�موها ... 
تأس�ر الناس بحضوره�ا الس�احر ... فيتقاتلون عليها 
ومن أجلها ... هي التي س�ّكرت الساحات واحتكرت كل 

المواسم والمهرجانات ... هي .. زبالة بالدي".

"ضد التيار"، "ب�دون رقابة"، "نّورت" 
وآخره�ا كان "الُحْك�م"، كلّه�ا برام�ج 
قّدمته�ا اإلعالمي�ة وف�اء الكيالني التي 
رغ�م تنّقلها من شاش�ة ألخ�رى، ظلّت 
محافظ�ة عل�ى هوية إعالمي�ة امتازت 
بالرق�ّي والموضوعية، وبع�د تقديمها 
"الُحك�م"  برنام�ج  المنص�رم  الع�ام 
ال�ذي اس�تضافت فيه نخبة م�ن نجوم 
العال�م العرب�ي لتحاورهم وتناقش�هم 
ف�ي تفاصيل متعلّق�ة بحياته�م الفنية 
والش�خصية عل�ى حد س�واء، س�تطل 

الكيالني في برنامج جديد.

جنى: لن ادخل التمثيل بدور عادي
    

الفنان�ة جن�ى في لقاء لها وبالحديث معه�ا عن أغنيتها الجديدة "فيك وفيه�ا" وعنوانها الصادم 
والغري�ب، خاًصة أن تلك ليس�ت أول مرة فيها تصدم الجمهور، قالت ع�ن ذلك إنها ُتحب فعل هذا 

ألنه يدفع الجمهور الستكشاف األغنية.
أما عن أغنيتها "بنت من الش�ارع" فقالت إنها كانت أول أغنية لها، وهي تحبها جداً، والفرق بين 
األغنيتين أن الموضوع مختلف، وثانياً كتابتها أغنية "فيك وفيها" بنفس�ها عن تجربة شخصية، 

لذا هي تشعر بها أكثر.

مرتشون داخل جلباب الدولة
   يب�دو ان المقول�ة المش�هورة : )الرجل المناس�ب 
في المكان المناس�ب( باتت مؤخ�را في )خبر كان( 
وخاصة لدى اولئك الذين يتبأوون اليوم )كراس�يهم 
العاجي�ة( في غفلة م�ن الزم�ن ... او باالحرى )في 
عنوة من الزمن( .. اولئك الذين نسميهم )الوصوليين( 
... واالنك�ى من ذل�ك انهم يتربعون عل�ى مناصبهم 
وس�ط هاالت م�ن االدع�اءات التي تخي�ف االخرين 

حي�ن يدعون انه�م المقربون من كبار المس�ؤولين 
او اصح�اب الكيان�ات ... وان ثمة عالق�ات تربطهم 
باولئ�ك ... ولهذا نجده�م  ال يتحدث�ون اال من خالل 
اس�ماء المتنفذين ... ولهذا يح�ق لنا ان نطلق عليهم 

)الفارغين( اولئك الذين ما اكثرهم في هذه االيام !
والذي وددت قوله :

ان مثل هكذا )وباء اداري وصولي( البد ان يستشري 

في الجسد الملوث ... او نجد عنده االستعداد )للتلوث( 
وليكون )س�بة( في مجتمع�ه ... ذاك المجتمع الذي 
ب�ات ه�و االخر )ملوث�ا( لكون�ه بات على اس�تعداد 

لقبول مثل اولئك )الوصوليين الفارغين( !
والغريب والعجيب ان مثل اولئك الوصوليين الفارغين 
يدعون بم�ا ليس فيهم ... وله�ذا نجدهم )يرطنون( 
بعب�ارات قد حفظوها عن ظهر قل�ب ومنها : )يس( 

و )فري كود( او )اوكي( و )نوبروفلن( و )بليس( و 
)اي دون�ت نو( وحقيقة االم�ر انهم لم يحصلوا على 
اية ش�هادة باللغة االنكليزي�ة .. لكونهم لم يحصلوا 
على ش�هادة )البكالوريا( للصف السادس ..  ولكنهم 
يحصل�ون  الي�وم عل�ى ش�هادات جامعي�ة م�زورة 
وبدرجة امتياز ... ويش�هد على ذلك )سوق امريدي( 
واالسواق الخارجية ومنها الخليجية واالردن وحتى 

اليمن !!
وقد وصل االمر ان البعض قد زوروا شهادات التخرج 
م�ن )جامعة الس�وربون( في فرنس�ا .. حت�ى باتوا 
يعرف�ون من اين تؤكل الكتف حتى نجدهم في قوائم 
)المختلس�ين  والمزورين والس�ارقين( ما دام هناك 
عددا كبيرا من المرتشين الذين تغلغلوا داخل )جلباب 

الدولة ( المغلوبة على امرها !!.

روجينا: لست طرفًا يف خالفات غادة عبدالرازق

أمل إبراهيم: األدوار التي تعرض عيل ال تتناسب مع حجايب

عالم الفن

الرشطة تقرر احالة إبنة هشام سليم للمحاكمة 

القاهرة –أكدت الفنانة أمل إبراهيم أنها بعيدة عن التمثيل منذ 6 سنوات تقريبا في منزلها الذي تعتبره مملكتها الخاصة.
وقالت »ما يعرض علي ال يتناسب معي بعد ارتدائي الحجاب، وصعب أن أخلع الحجاب خاصة في وجود مشاهد بالمنزل وال ترتدي المرأة 
الحجاب بين أسرتها، رغم أن بعض المخرجين يطلبون عملي بالحجاب، لكن خالل تلك المشاهد ال ينفع، ولذا ال أعمل وهناك أدوار تصلح 

تماما للحجاب لكنها ال تعرض علي.
■ كي�ف تري�ن الس�ينما في المرحلة المقبلة، ولك أفالم عديدة زمان، مثل »كراكون في الش�ارع« و »الكي�ت كات«، وعرض مؤخرا فيلم 
»حائط البطوالت«؟□تقول »أرى حركة جيدة في الس�ينما اآلن وجمهور كبير يبذله العاملون في الفن الس�ابع إذا تصاعد س�وف يعيد 

مكانة السينما المصرية لما كانت عليه من تفوق.
وأضاف�ت: الفن الس�ابع ل�ه تأثير قوي عل�ى الجمهور، وكلم�ا اخترنا موضوعات 

اجتماعية تهم الناس سنجد حركة مشاهدة األفالم في ازدحام مستمر.
■ ماذا عن حياتك اإلجتماعية؟ 

قال�ت: أعي�ش في هدوء بعي�دا عن الصخ�ب وأقيم م�ع أبني محمد ع�ادل فرغل 
المضي�ف الجوي في مصر للطيران وهو يمثل كل حيات�ي خاصة أن والده توفي 

منذ والدته.
وأش�ارت إلى ضرورة االبتعاد عن هز الوس�ط وحمل األسلحة في بعض األفالم 
ألن »غربلة« تلك النوعية مهمة جدا حتى تحقق الس�ينما أهدافها ورقيها وليس 
علي حساب قيمتها وريادتها في المنطقة العربية، ألن السينما المصرية عزيزة 

على الشعوب العربية كلها.
وحول أس�باب ظهورها المفاجئ قالت: ألحضر العرض الخاص لفيلم »حائط 
البط�والت«، الذي صورناه من�ذ 15 عاما وعرض مؤخرا وكنت أتمنى أن يقدم 

للجمهور ألهميته الفنية والحربية.
وأضافت: تعاني السينما من قلة األفالم المأخوذة عن حروبنا السابقة خاصة 
ح�رب أكتوبر 1973 ولذا نحب الدفع بأي عم�ل عن تلك الحروب ونحتفل بها 
جدا، رغم أن فيلم »حائط البطوالت« توقف سنوات لعدم رضاء نظام مبارك 
عن�ه.وال تمانع أمل إبراهيم من عودته�ا للتمثيل، لكن بما يتفق مع حجابها 
وأدوار تضيف لها ولو قليلة المشاهد على الشاشة، المهم أن يتضمن رسالة 

للمتفرج.
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بصمت ادخل شارع المتنبي او شارع الثقافة كما يشاع 
, كالرجل الخفي في قصة ويلز , اقلب الكتب , هوسي 
بكل قديم ال يخفت , اس�مع لشعر يلقيه شاعر مغمور 
, معن�ى قصيدته يعادل دواوين لمش�اهير منافقين , 
تداعب مس�امعي محاوالت غنائي�ة لرجل عبر مرحلة 
الحياة يك�رم المارة بأغاني لزم�ن اخبرونا انه جميل 
يق�ف امام مكتبة عدنان , اجلس في مقهى الش�ابندر 
بين كراس�ي الثرثرة و النميمة الثقافية و اشرب شايا 
اش�ك في ان يوازن غفوت�ي الفكرية , يعجبني جدا ان 
اصعد الدرج الذي يؤدي الى قاعة المدى ليس من اجل 
الكتب الغالي�ة الثمن التي يبيعها و ال من اجل الندوات 
الثقافي�ة التي ال اع�رف كيف يمنهجها ب�ل كي اطالع 
صور االبيض و االسود لشخصيات العراق المشهورة 
في الفن و السياس�ة التي تزين الس�لم كلما صعدت و 
كلما هبطت!!, ربما انه الحنين في منطقة الالش�عور 

هو من يوسوس لي ماذا لو ولدت قبل مولدك بأربعين 
س�نة ؟ من يدري ربما لكنت ندمت اكثر ان اكتش�فت 
ان ذاك الزمن كهذا ... ال فرق ... لذلك تش�بعني الصور 
بابيض و اس�ود اصبغ ب�ه وهم الصورة لع�ل ال)لو( 
تحل بديال انيقا و مخدرا عظيما لمحبطات االمال,,,,, 
و خلس�ة م�ن بين فوض�ى الهواجس ه�ذه لملمت ما 
اش�تريته م�ن كت�ب قديم�ة و اع�داد كثي�رة لمجلة ) 
المس�تقبل العربي ( مجلتي المفضلة التي تختصر لي 

مسافة المعلومات .
في السيارة لعنت مذيع االخبار االذاعية و هو يذكرني 
بص�ورة الطف�ل ) ايالن الك�ردي ( ال�ذي جعلني افقد 
الكثير م�ن مخزوناتي االحتياطية م�ن الدموع لبكاء 
الع�راق في كل ليلة ) الله يس�امح المذي�ع ( هذا الذي 
يبي�ع علين�ا احزانن�ا ال ي�دري ان الدمعة ه�ي العملة 
النقدية الجدي�دة في تعامالت س�وق الوطن و تجارة 
الضمي�ر و علينا ان نكون اكثر اقتصادا في زمن االالم 
و ارتف�اع مؤش�ر بورصة االح�زان ... ه�ذا المذيع ال 

يق�در قيم�ة الدمعة و ال يع�رف ان الدموع حلت رجال 
ب�دل تلك الت�ي هزمت على ش�واطئ اوربا في حمالت 
المهاجري�ن الذي�ن هربوا م�ن ضياع الوط�ن و لماذا 
ال يهرب�وا ؟ فرجل الع�رب بعد االلفين�ات ال يجيد حل 
مش�اكله س�وى بالهرب!! مس�كين يا ) ايالن ( بكاك 
العالم بعد ان قتلك العالم نفس�ه , يكذب المذيع كعادة 
كل السياس�يين ان العال�م قد بكى !! و ه�ل يبكي من 
اليملك عيون !! من ال يملك عين البصيرة االنس�انية !! 

يالوقاحة البشر!! 
وصلت ال�ى البيت , معدتي تص�رخ , و الريجيم حاكم 
ظالم , شربت الكثير من الماء لعله بحر و لم اكن اعلم 
, ظنن�ت انه�ا حرارة الصيف التي عب�رت ال 47 مئوي 
ف�ي الخارج , لكني اذكر اني بقيت اش�رب و اش�رب , 
غريب جدا , ش�رودي بنار الحرائق العراقية اس�تهلك 
من�ي التار من الم�اء ومع ذلك ل�م تنطفئ في صدري 
النه�ا ال تحتاج الى ماء بل الى ن�ار!! فالنار ال يطفئها 
اال النار.فتح�ت ال�الب ت�وب ك�ي اكتب ف�ي مذكراتي 

الش�خصية ما تمليه علي�ه انطباعاتي بعد دروس يوم 
حافل بالتفاهات , لكن ما كتبته هذه المرة بعد زيارتي 

االخيرة لشارع المتنبي جعلتني اكتب ما يلي:
الثقافة هي ليس�ت أن تقرأ او تجلس في نوادي تصدع 
رأس�ك تحت مس�ميات ثقافي�ة و اختراع�ات ادبية و 
صالونات ش�عرية و ال ان تعرف عن كل شئ او تترقب 
معرفة ش�ئ كما انه�ا ال تأتي بالع�دوى ممن نتباهى 

بانهم رفاق الثقافة 
الثقافة ... ليس ان تكون كالببغاء تردد كل ما كتبه لنا 
من اراد ان يقرر مصيرنا كما يش�اء قبل مئات السنين 
..الثقاف�ة هي ان تكون انس�ان و هذه الثقافة ليس�ت 
حك�را على من يق�رأ بل ان ال�ذي يقرأ يزيده�ا نباهة 

لتسلك الطريق الى الذات ...
ثقاف�ة االنس�انية هي س�ر الله الذي لم يكتش�فه بعد 
س�وى االنسان الذي جعل نور الحق كتابه الذي ال يمل 
م�ن قراءته كم�ا ينهل منه تفاصي�ل المحبة المطرزة 

في عمق الوجدان.

املتواري خلف الكلامت
 

صدر عن دار »الكوكب« الشقيقة لشركة »رياض الريس للكتب والنشر« بيروت 
كتاب جديد للناش�ط والكاتب العمان�ي زهران الصارمي بعن�وان: »المتواري 

خلف الكلمات«.
ف�ي هذا الكتاب مق�االت نقدية كتبها المؤلف تتناول كتب�اً أو مقاالت قرأها. 
كتاباته النقدية ليس�ت كلها إكراء وال انتقاداً إنما هو يبرز محاس�ن ما يقرأ 
كم�ا يتناول عيوبه في آن معاً، من ناحية المضمون واآلراء، كما األس�لوب 
واللغ�ة والمفردات، مس�تعيناً بثقافة واس�عة ف�ي اللغة والش�عر واألدب 
والفلس�فة.ومن الكت�ب والمقاالت الت�ي ينتقدها: كت�اب »األنانية أخالق 
العظماء«، وديوان »نيفين« لألديب العراقي سعد صالل، وديواني »مرافئ 
الش�وق«، و«حين تغرد طيور الحرب« للشاعر س�عود الصقري، ومقال 
للكاتبة ش�ريفة علي التوبي. وغير ذلك.الكتاب يقع في 180 صفحة من 

القطع الوسط.

حياة ألكسيس زوربا 
 ص�در حديث�ا ع�ن “الهيئة المصري�ة العام�ة للكت�اب”، ضمن مش�روع مكتبة 
األس�رة من سلس�لة أدب، كتاب بعنوان “حياة ألكس�يس زوربا” تأليف نيكوس 

كزانتزاكيس ترجمة وتقديم محمد حمدي إبراهيم.
يع�رض الكت�اب لحياة نيك�وس الروائي والكات�ب المس�رحي اليوناني األصل 
)1957-1883( حي�ث تم�ت ترجمة أعماله إلى مختلف لغ�ات العالم وقد أبدع 
ف�ي معظم ألوان األدب المعروفة كالمس�رح والرواية والمقاالت الفلس�فية، 
كم�ا يمثل نيكوس ظاهرة متميزة ف�ي تاريخ األدب اليونانى قديمه وحديثه، 
م�ن حيث الوف�اء لمبادئه بغير تناق�ض وال تصادم، فق�د كان يعيش معاناة 

البس�طاء واالندماج بينهم على اختالف طبقاتهم.والراحل كزانتزاكيس اش�تهر بروايته 
“زوربا اليوناني” التي تعتبر أعظم ما أبدع، واشتهر عالميا بعد عام 1964 

م�ن أعماله نذكر “الثعبان والزنبقة” و”الحرية أو الموت” و”فقير أس�يزي” و”اإلخوة األعداء” و”اإلغواء 
األخير للمسيح” »المتواري خلف الكلمات«

بصمت ادخل شارع املتنبي
عالء جاسب 

www.almustakbalpaper.net

ثقافية10  العدد )1045(  الثالثاء 8 آيلول 2015

ندى الفجر وبراعم 
ازاهري ال�شعر
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�شعر"كه زال ابراهيم خدر 

1
أرنو الى قدك المشوق

 فيزداد عندي اكثر علوا
 أرنو الى نظرات عينيك
 فتزداد لدي أكثر اشراقا
 أرنو الى محياك األبيض
 فتزداد عندي أكثر حسنا

 ياروحي حين امتزج جسدي
 المكدود بجسدك

 تأخذ أمطار الحنان بالهطول 
وتغدو أشعة الشمس اكثراصفرارآ 

2 
 لو تسمح لي

 ساخوض طوال عمري
 في بحار غرامك

 لو تسمح لي
 سألج الى اخر ساعات عمري

 حريقة شعرك جدائلك
 لو تسمح لي

 مادامت الومضات تتألق في عيني
 سأغوص في نهير عينيك

 ولكنك ياعزيزي التسمح اطالقا
 أن أتوسد ولو قليال ،دون لثم

 
 3

اود كل الود أن تصبح شجرة صنوبر
ألخذ قسطا من الراحة

 تحت فيء قدك
 أحب كل الحب أن أجعل منك حمامة
 أسجيك في الجهات االربع من بيتي

 أحب كثيرا أن أجعل منك تمثاال
 أعليك فوق رأسي

 ولكن ياعزيزي ماذا أفعل
 في هذا البالء ،يمكنني فقط

 أن أشمك عن بعد
 4 

في هذة المرة جعلت رسالتك
 القمة عندي جبال

 وجعلت من قلمي نايا
 تعزف به مياه العيون

 وتدق به الصخور
 قادت شجرة الصنوبر

 دائرة الدبكات
 شرعت الظحكات بالتصفيق 

 
 وسكبت النجوم الهيام الناصع البياض

 وأصبح قلبى قربانا لقامتك
 5 

تشبه سيماك زهرة وردية تجرية
 أضفت البياض حبنا بعد على ولهه

 وتظهر نفسها أحيانا
 من خالل الطل فجرا

 وتنشر في بعض اللحظات
 سياها المذروة اآلوراق

 6 
حلمت بقلب شجرة ورقاء مورقة

 شديدة بظالل األنتظار
 كانت شجرة توت من كلمات الشعر

 برقة األجنحة
 وكانت نوافذ قلبها تشبه

 جوهر أمواج اليمه
 ورويدا رويدا تعرف علة ولهه

 خنق خوتات صوتي
 أشرقت الصباح

 مألت الصبابة خفيفة الروح والظل
 ألواني انت في الغربة

 وغدوت طفلة جميلة حديثة العرس
 7 

أنت رقيقة كشجر الزيتون
 ومثل طل الفجر

 تنقط سنك رذاذات المطر
 وتتحرك غددا ورواطا مثل قلب غريب

 فالتصل اليك حتى يروق األشياء
 وال أنت تمل من حولم قلبى

 8 
حين تصغي الى درر شعري

 تصغ السمع
 تضعني داخل بؤبؤ اضطرام عينيك

 فأتحول الى نهير من الماء
 أصبح طائرا في لحج البحر

 أثمل بنونات صوتك
 وأنصت الى خياالت لياليك 

 9
في حلق وتركمان أحد الموسيقيين

 كانت ثمة جملة عالية سحرية
 وفي صوت طاقة يأس واحباط

 وفي شواطيء القلب الكد والنصب
 كانت ترقص قصائدي
 كرقص امواج المياه 

وشكت بسمة حلوة في جدائلي
 فاصبحت ينبوعا مليئا

 وأنفاس نظراتك المترعة بالعيون 
 10

جعلت من قلمي جوادا كحيال ابيض 
وأطفات الجرعات في سماء اعماقه

 جرعني ساء عذبا
 في حلقة المترع بمقطوره نفسه

 فانسكبت داخل قابلية الشعر
 ونوافذ روحي وأعماقي 

 11
ان قلمي أخذ مذاق

 عذاري الوطن
 مما حدا بي أن تحشر

 العديد من براعم أزاهير
 الشعر الى تفكيري ومشاعري ؟؟؟

فالح بهادر ش�اعر ولد من األل�م و عاش األلم حتى 
وق�ف على حاف�ة الموت , ب�ل واجه الم�وت وجها 
لوج�ه وتغلب عليه لم ينكس�ر و ينحني توضأ باآلم 
وانتصر وتحول الى شاعر يضاهي شعراء الصوفية  

بطريقة جديدة هو السمو بالروح عن طريق األلم 
فالش�اعر فالح يكتب بلغة صوفي�ة جديدة وهاهي 

قصيدته انتظار خارج الوقت خير دليل على ذلك 
فأول ما يفاجئك ه�و عنوان القصيدة انتظار خارج 
الوق�ت فنحن جميعنا نعيش داخل الوقت فأي وقت 

هذا و أي انتظار 
الش�اعر لس�مو روحه وانعتاقها من ما هو مألوف 
سابحة في ملكوت الله متوحدة مع خالقها تحررت 

من الزمن فهي نفحة من نفحات الرحمن
ولذل�ك يبدأ القصيدة بعبارة من�ذ الوراء البعيد وهي 
عب�ارة جميل�ة فلم يقل في الماض�ي كما هو معتاد 
ول�م يق�ول ذكرياتي ق�ال منذ ال�وراء البعي�د وهذا 
ه�و الحضور والغياب في نف�س الوقت فهو يعيش 
هنا ف�ي هذا الزمن وهو يعيش ف�ي ذلك الزمان في 
الوراء فالش�اعر خ�ارج الزمن منعتق م�ن الوقت , 
فه�و ينتظر عل�ى دكة التكوين وها ه�و الكون أول 
ما يكون بس�مائه األولى بأمطاره النقية بأش�جاره 

بأرض�ه البك�ر المعطاء  ه�ا هو الزم�ن األول زمن 
النقاء والش�اعر ينتظ�ر نقاء أخر آو ينتظر عش�قا 
كالنق�اء ويب�داء رحلته رحلة الحياة برواحل س�فر 
الخروج يترقب قدوم هذا العشق النقي ان يقدم الى 

عالمه
وهذا االنتظار هو بداية األلم فكم كابد الش�اعر من 
لوعته يس�افر وحيدا يترقب  يتأمل ا ن يأتي عشقه 

فهل توجد صورة أجمل من شفافية هذه الصورة
منذ الوراء البعيد انتظرك على دكة عالم التكوين .. 

ورحال مسافرا برواحل سفر الخروج .. 
أترقب قدومك لعالمي األوحد ..

ويصل بس�فره ال�ى عالمه الحاض�ر يضع قدمه في 
حي�ه القديم وهنا ينش�طر زمنه ال�ى نصفين كأنه 
فق�د ش�يء فهو في مرحلة المش�يب يذكر العش�ق 
الذي قابله قبل حين لكن فقده فبدأت رحلة الم ثانية  
وأصبح الش�اعر هن�ا في داخل الزمن وب�داء يعاني 
سنوات مفقودة بس�ب االضطهاد وعشق غاب عنه 
وأصب�ح من نصيب غي�ره فأين انتظ�اره و أين أيام 
عمره التي ذهبت وأي حب به�ذا النقاء الذي يحمله 

الشاعر بين جنباته و أي شوق بين الضلوع تردد 
تسورت جدار الحي القديم

 دهر المشيب متاهات الذكريات
 حيث بواق سنين عمري الضائعة .. 

نصبت قداس مرسمي اعتاب مفترق الزمن
 اذكيت جمرات كوامن عقلي

ويب�دأ بحثه ع�ن حبيبت�ه وعش�ق عم�ره وانتظار 
حياته الطويل كأنما يبحث عن سراب عن حلما كان 

حقيقة بين يديه ويبداء س�هر الليال�ي والتطلع الى 
النجوم بحصره العاش�ق لعله يتلقى خبر او وإشارة 
او بعض حلم ويردد نش�يده نشيد الغربة واالفتراق 
الش�وق واللهف�ة ومن ثم الالشيءس�رت الهثا بين 
ح�ارات الرج�اء وأزقة األمنيات س�ابحا بش�واطئ 
السراب احمل ريشتي ومزامير داوود باحثا عنك في 
أس�حار دجى الليالي الجاثمة على أنس مس�هد أرٍق 
قلق المضجع قاريء طوالع النجوم دون هداية آمل 

بنظرة من لحاٍظ رمت ..
ويبدأ الشاعر يلملم نفسه التي أصبحت أشالء نتيجة 
الفراق او االفتراق الذي كان قصر على االثنين وهنا 
يكمن عنفوان الش�اعر الصوفي فالح بهاد ومصدر 
قوت�ه فهو الن اال يتوهم بع�د أن طاف بحيه القديم 
يذكر معشوقته أماكن القاء الطريق الذي مشوا فيه 
عاش�قان صغيران ال يعرفان من العش�ق اال البراءة 
بلهف�ة الش�وق األول والنظرة األول�ى و أول خفقة 
قلب تذكر كل ش�يء ش�بابه أماله الت�ي علقها على 
ش�جرة األحالم أمنياته التي تناث�ره كأزهار الربيع 
في الطرقات ضحكاتهما التي كانت تمأل المكان بعد 
ان تذكر كل هذا لم ينهار ويرتد الى داخل نفس�ه بل 
جمعه�ا جميعا وعاد الى بدايته األول ينتظر عش�قا 
رس�مه هو ه�ذه الم�رة بيديه نقيا س�اميا كس�مو 

روحه .

قراءة لقصيدة انتظار خارج الوقت للشاعر العراقي فالح هبادر
ناظم ناصر القريشي

من هذه الالفتة التي خّطها المصور الزنجي –شاكر 
مي�م- وعلقها في محلّه , انطل�ق الروائي في خضم 
الكتابة عن احداث مهمة وبارزة في حياته النضالية 

مع اليسار الذي لم يخُل فصل من ذكره.
يبتك�ر االس�تاذ س�الم ابراهي�م راوياً غير مش�ارك 
يقوم بس�رد االحداث تفصيلياً  وبلهجة وسطى بين 
المثقفين  و عاّمة الناس لتكون مستس�اغة ورائعة 
م�ع جماليات يضفيها ذاتياً من دون تكلف في كتابة 

النص.
تضمُّ الرواية س�لوكات دالة على بنية النص ورؤياه 
ف�أبراهي�م ه�و  الروائّي�ة.  األص�وات  به�ا  تحلّ�ت 
الش�خصية المحورّي�ة التي ت�دور حوله�ا االحداث 
ف�ي الرواية رجل يس�اري فارع القام�ة ذو ذراعين 

مبسوطتين ورأس كبير .
يختار الروائي المكان والزمان المهمين في كل نص 
إذ إن الن�ص الذي يعجز عن تكوي�ن الزمان والمكان 
الخاص�ان به هو م�ن النصوص الرديئ�ة كما يقول 
ن�زار قباني, يختار الروائي روس�يا –الموطن االول 
لألشتراكية - مكاناً للرواية  ويختار ثمانينات القرن 

الماضي زماناً لها.
تمث�ل االح�داث الواردة ف�ي الرواية مرتكزاً نفس�ياً 
للروائ�ي ال�ذي عان�ا ما عان�اه في س�بيل وطن حر 
وشعب سعيد كان يحلم بهما , لم يتوانى الروائي عن 
ذكر جميع االحداث في ذلك الزمن صغيرها وكبيرها  
لم�ا فيها م�ن اهمية وتوثيق لما ج�رى له في ل تلك 

الظروف.
ف�ي بداي�ة الرواي�ة يدخلن�ا االس�تاذ س�الم في جو 
عاطفي مشحون باأللم عندما تغادر زوجته وطفليه 
ال�ى المجهول - كما يذكر-  وما فيه من الخوف على 

مصيرهم المعتم في دولة جديدي العهد بها.

سرعان ما يخرج الروائي من جو الخوف الدائم عليهم 
ال�ى ذكرهم بين الحي�ن و اآلخر بين طّي�ات الرواية 
عندما تدخل متش�ردة روس�ية ال�ى حياته بالصدفة 
لتنسيه بعض الذي القاه من الفراق الجّم لكنها ايضاً 
ليس�ت س�وى لحظة وتغادر هذه المتش�ردة حياته 

فتظل تدّق الباب ولكنه ال يفتح لها .
فيزيقيا النص تختلف عن سواه كثيراً حيث يبتعد عن 
التكلف واختراق الواقع بما ال تطيقه الذائقة االدبية.
يالحظ أيُّ قارئ لرواية )الحياة لحظة( أن هذا النصَّ 
ال يس�ير على مس�توى واحد. فهو مّرة ذو مستوى 
واقعّي، ، و أخرى ذو مستوى سياسّي. كما يالحظ 
القارئ ف�ي الوقت نفس��ه أن هذان المس�تويان 
يتداخالن في شبك�ة العالقات الروائّية، وتمتزج، 

مكّونًة البناء الفنّي للرواية.
-المستوى الواقعي:

ان الحكاي�ة التي أش�رت اليها قب�ل قليل ترافق 
القارئ المتلقي طوال النص اذ يش�عر انه يفهم 
كل م�ا ي�دور من اح�داث الرواي�ة . ان الرواي 
يس�رد علينا حكاية ابراهيم في روسيا وحيداً 
يمّر علي�ه اصدقائه بين الحي�ن واآلخر حيث 
يس�كن وحي�داً في ش�قة ف�ي اح�دى ازّقة 
موس�كو ويش�رب الفودكا الروس�ية اغلب 
الوق�ت ويدخ�ل ف�ي نقاش�ات طويل�ة مع 
اصدق�اء الثورة عندما يكون�ون معاً تؤدي 
ف�ي الغال�ب الى ط�رق مس�دودة واحياناً 
تفصح عن اس�رار كثيرة لم يتس�َن ألحد 

معرفتها من قبل.
على ه�ذا النحو يتح�رَّك المتلقي ضمن 
مس�توى واقعي ال لبس فيه. ربَّما كان 
َصْوُغ الحكاية جديداً بالنس�بة إليه، أو 
يضمُّ بعض المبالغة، ولكنه في الحاالت 
كلها نم��وذج لما يجري ف�ي الواقع 
ال�ذي يعرفه، أو ف�ي اإلمكان حدوثه 
ف�ي ه�ذا الواقع. ويمك�ن أن أخلص 
م�ن ذلك إل�ى أن س�الم ابراهيم في 
هذا المس�توى الواقعّي قدَّم لقارئه 

إط�اراً مرجعّياً يعرف�ه، ضماناً لتواصل 
المتلقي مع الحكاية التي يس�ردها الراوي. وهذا ما 
تفعله غالبّية الروايات العربية، إذ تعتمد الواقع الذي 
يعيش فيه المتلق�ي إطاراً مرجعياً لحكايتها لتضمن 
�ق وظيفتها  تس�لية ه�ذا المتلق�ي وإمتاع�ه، وُتحقِّ
االجتماعّية م�ن خالل ذلك. صحيح أن هذه الروايات 
تتالعب باإلط�ار المرجعّي تقديماً وتأخيراً )اإلزاحة 

ومبالغ�ة،  وتعقي�داً  تبس�يطاً  الفني�ة(، 
ولكنها ال تغادر مبدأ 

تنظي�م  أو  االنع�كاس، 
معرفة المتلقي بواقعه.

-المستوى السياسي:
رواي�ة )الحي�اة لحظ�ة( رواية سياس�ّية نوع�اً ما، 

ولكنه�ا سياس�ية بأس�لوبها الفن�ي الخ�اص. وما 
المس�توى السياسّي الذي أشير إليه هنا إال الّدّم الذي 
يج�ري في ع�روق المس�توى الواقعي ال�ذي ذكرته 
س�ابقاً. ذل�ك أن س�الم ابراهيم في 
هذه الرواية لم يستعمل الخطاب 
السياسّي المباش�ر تحليالً ونقداً 
كم�ا فعل ف�ي روايات أخ�رى، بل 
رس�م بن�اًء روائي�اً ذا مس�تويات 
واقعّية وترميزية وسمح للمستوى 
السياسي ان يتغلغل في داخل النص 
ال ش�عورياً خصوص�اً عندم�ا يذكر 
الجناح السياس�ي للحزب الش�يوعي 
العراقي الذي هو عضو فيه و النضال 

المسلح في الجبال شمال العراق.
هذا اإلطار الفني سمح للمؤلف بتجاوز 
قواع�د تألي�ف )الس�يرة الذاتي�ة(، كما 
رأين�ا، إلى الترس�ل الروائي كم�ا تمليه 
وحل�ل،  فس�رد،  نفس�ها،  المس�رودية 
وأيض�اً  المجتمع�ات،  ووص�ف، ورس�م 

الفترات التي مر بها األبطال.
-  اس�تطاع المؤل�ف إلى جان�ب التبئيرين 
)تقني�ة  اصطن�اع  والداخل�ي  الخارج�ي   ،
بش�كل  الداخلي�ة،  واألص�وات  الحدي�ث(، 
واس�ع؛ وبذل�ك ظه�رت )الموضوعي�ة( إلى 
جان�ب الذاتي�ة، و )تعددي�ة األص�وات( إل�ى 
جان�ب المونولوجية ؛ وصرن�ا نتبين حقيقة 
)المتكل�م( في المس�رودية ناهي�ك عن ظهور 
مش�اهد تبرز حي�اة البطل في الع�راق موطن 
الكات�ب االصلي.الس�بك ج�زل، ال تكلف فيه وال 
تعقيد؛ والصور الفنية مجّندة لخدمة المعنى؛ إن 
بالغة المجموعة )بالغ�ة المعنى(؛ وحديثها عن 
االغتراب، وتحليل مكابدته، ظل يستند إلى الواقع 
المعاش حتى آخر النص ال�ذي ختمه ب��تراجيديا 
مؤلم�ة و بحرفي�ة عالي�ة تمثلت بم�وت المصور 
الزنجي *شاكر ميم* محزوز الرأس بطريقة بشعة 
منافية لكل معاني االنسانية من قبل تنظيم القاعدة 
االرهابي ف�ي العراق. ليطير خارج الفقاعة كما قال 

في ختام الرواية.

احلياة حلظة  للروائي سالم ابراهيم قراءة يف رواية  
  احمد الزيادي 

اصدارات
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رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
العدد: 2142/ب/2014   

التاريخ: 6 / 9 / 2015 
اعالن

املدعي / طه ياسين عيل /وكياله املحاميان جاسم الشغانه واحمد جاسم 
الشغانه

املدعيى عليهيم / 1 ي عيل  وفخريية ومنرية وفاطمة وزهيراء ومريم واوالد 
ياسن عيل 

2 ي حسنة عيل محيسن 
3 ي مروة زينب بنات محمد ياسن 

4 ي الشخص الثالث ي ساهرة مصطفى جواد
تبييع محكمة بيداءة البرصة العقار تسلسيل 2 / 350 الخليلية  مسياحته 
203/84م2    يقع يف منطقة الخليلية عىل شارع فرعي بالقرب من محطة 
وقود عز الدين مشييد عليه دارسيكن  تحتوي مجاز وغرفة استقبال وهول 
داخيل وغرفتي نوم ومطبخ وحمام ومرفق صحي مع باحة مكشيوفة تطل 
عليها غرفة نوم واحدة الدار مبنية بالطابوق ومسقفة )بالشيلمان( مبلطة 
باالسيمنت درجية عمران الدار  قديمة مشيغولة من قبيل املدعي عليه عيل 
ياسين والذي يرغب بالبقاء كمسيتاجر بعد البيع فمن له    الرغبة  بالرشاء 
مراجعية هذه املحكمة ودفيع التامينات القانونية بنسيبة 10% من القيمة 
املقيدرة للعقيار البالغة ثالثمائة وسيتة وثالثيون مليون وثالثمائة  وسيتة 
وثالثيون اليف دينيار       وبصيك مصدق المر  هيذه املحكمة     وسيتجري 
املزايدة السياعة الثانيية عرش من ظهر  اليوم الثالثين التايل  للنرش  واجور 

املناداة عىل املشرتي.
  القايض
ليث جرب حمزة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة   استئناف البرصة االتحادية

العدد: 1045/ب/2015   
التاريخ: 7 / 9 / 2015 

اعالن
املدعي / محمود نشعان جرع/ وكيله املحامي محمد النرصاوي

املدعيى عليهم : /مدير عام رعايية القارصين / اضافة لوظيفته 
لتمثييل القارصين سيالم ورضغام ووسيام وهيفياء ابناء احمد 
شعبان تبيع محكمة بداءة البرصة العقار تسلسل 2307 / 2495 
الرباط الكبري   مسياحته 220م2 يقع يف منطقة ياسين خريبط 
وعىل شيارع فرعي غري مبليط وهو عبارة عن عرصية خالية تم 
وضيع قاليب حديدي فيهيا للرشوع بصب اسيس اليدار فمن له 

الرغبة 
      باليرشاء مراجعية هيذه املحكمة ودفع التامينيات القانونية 
بنسيبة 10% من القيمية املقدرة للعقار البالغية مائة واحد عرش 
مليون ومائتان وخمسون الف دينار        وبصك مصدق المر  هذه 
املحكمة  من مرصف حكومي  وسيتجري املزايدة الساعة الثانية 
عيرش مين ظهر  اليوم الثالثن      التايل  للنرش  واجور املناداة عىل 

املشرتي.  
القايض 

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
رقم اإلخطار   611 / 2015

إعالن
من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة

إىل / املتهيم الهيارب )الرشطيي صيدام ابيو الهييل 
حمييدي  ( املنسيوب إىل مديريية رشطية محافظية 
البرصة  ملا كنت متهما وفق املادة/ 5 من ق.ع.د رقم 
14 لسينة 2008  لغيابيك عن مقر عمليك من تاريخ 
2014/3/19 ولحيد االن وبميا إن محيل اختفائيك 
مجهول اقتيى تبليغك بهذا اإلعيالن عىل إن تحرض 
أمام محكمة قوى األمن الداخيل للمنطقة الخامسية 
بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق هذا 
اإلعيالن يف محل إقامتك وتجيب عين التهمة املوجهة 
ضيدك وعند عدم حضورك سيوف تجيري محاكمتك 
غيابيا وتحجز أموالك املنقولة والغري املنقولة ويطلب 
من املوظفين العموميين إلقاء القبيض عليك أينما 
وجدت وتسيليمك اىل اقرب سيلطة حكوميية وإلزام 
األهليين الذيين يعلميون بمحيل اختفائيك بإخبيار 
الجهيات املختصة اسيتنادا  للميادة 69 / أوال وثانيا 
وثالثيا ورابعا من قانون أصيول املحاكمات الجزائية 

لقوى األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
رقم اإلخطار   416 / 2014

إعالن
من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة

إىل / املتهيم الغائيب )ش.م ابراهييم ماليك عزييز( 
املنسيوب إىل قييادة رشطة   البرصة  مليا كنت متهما 
وفيق امليادة/ 5 مين ق.ع.د رقيم 14 لسينة 2008  
لغيابيك عين مقر عملك مين تارييخ 2009/10/16 
ولحيد االن   وبميا إن محل اختفائيك مجهول اقتى 
تبليغك بهذا اإلعالن عىل إن تحرض أمام محكمة قوى 
األمن الداخيل للمنطقة الخامسة بالبرصة خالل مدة 
ثالثيون يوما من تارييخ تعليق هذا اإلعيالن يف محل 
إقامتك وتجيب عين التهمة املوجهة ضدك وعند عدم 
حضورك سيوف تجيري محاكمتيك غيابييا وتحجز 
أموالك املنقولية والغري املنقولة ويطلب من املوظفن 
العمومين إلقاء القبض عليك أينما وجدت وتسليمك 
اىل اقيرب سيلطة حكوميية وإليزام األهليين الذيين 
يعلميون بمحل اختفائيك بإخبار الجهيات املختصة 
اسيتنادا  للميادة 69 / أوال وثانييا وثالثيا ورابعا من 
قانون أصول املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
رقم اإلخطار   612 / 2015

إعالن
من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة

إىل / املتهيم الهيارب )الرشطيي عبيد الليه نجم عبد 
مطر  ( املنسيوب إىل مديرية رشطة محافظة البرصة  
مليا كنت متهميا وفق امليادة/ 5 مين ق.ع.د رقم 14 
لسينة 2008  لغيابيك عين مقير عمليك مين تاريخ 
2010/3/10 ولحيد االن   وبميا إن محيل اختفائيك 
مجهول اقتيى تبليغك بهذا اإلعيالن عىل إن تحرض 
أمام محكمة قوى األمن الداخيل للمنطقة الخامسية 
بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق هذا 
اإلعيالن يف محل إقامتك وتجيب عين التهمة املوجهة 
ضيدك وعند عدم حضورك سيوف تجيري محاكمتك 
غيابيا وتحجز أموالك املنقولة والغري املنقولة ويطلب 
من املوظفين العموميين إلقاء القبيض عليك أينما 
وجدت وتسيليمك اىل اقرب سيلطة حكوميية وإلزام 
األهليين الذيين يعلميون بمحيل اختفائيك بإخبيار 
الجهيات املختصة اسيتنادا  للميادة 69 / أوال وثانيا 
وثالثيا ورابعا من قانون أصيول املحاكمات الجزائية 

لقوى األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
اعالن

إىل الرشييك كفاء طالب عليوي – اقتى حضورك إىل 
بلدية التاجي / سبع البور الجراء معاملة اجازة بناء 

عالعقار 14397 / 1 
الرشيك / ثامر محمد رجب

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

رقم اإلخطار   8 / 2013

إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة

إىل / املتهيم الهيارب )الرشطيي حمزة حسين عيل( 

املنسوب إىل مديرية رشطة محافظة البرصة  ملا كنت 

متهما وفق املادة/ 5 من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008  

لغيابيك عين مقر عمليك مين تارييخ 2010/8/30 

ولحد االن واملادة 35 من ق.ع.د رقم 14 لسينة 2008 

الختالسيك خوذة رأس عدد 11 وعصا حديدية عدد 1 

مخزن بندقية عدد 3 وعتاد 90 اطالقة وعدم اعادتها 

الينا.

وبميا إن محل اختفائك مجهيول اقتى تبليغك بهذا 

اإلعيالن عيىل إن تحيرض أميام محكمة قيوى األمن 

الداخييل للمنطقية الخامسية بالبيرصة خيالل مدة 

ثالثيون يوما من تارييخ تعليق هذا اإلعيالن يف محل 

إقامتك وتجيب عين التهمة املوجهة ضدك وعند عدم 

حضورك سيوف تجيري محاكمتيك غيابييا وتحجز 

أموالك املنقولية والغري املنقولة ويطلب من املوظفن 

العمومين إلقاء القبض عليك أينما وجدت وتسليمك 

اىل اقيرب سيلطة حكوميية وإليزام األهليين الذيين 

يعلميون بمحل اختفائيك بإخبار الجهيات املختصة 

اسيتنادا  للميادة 69 / أوال وثانييا وثالثيا ورابعا من 

قانون أصول املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008.

رئيس املحكمة

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

اعالن دعوة دائنن

نحن املصفييان محمد مهدي صالح ومحمد عبد الله 

حميد لرشكة البوانيي للمقياوالت والتجيارة العامة  

املحيدودة ادعو كل مين له حق او ديين عىل الرشكة 

مراجعتيي عىل العنوان التيايل – بغداد – املنصور حي 

دراغ م 603 ز 17 د 3 .

املصفيان /  محمد مهدي صالح

ومحمد عبد الله حمد

رقم اإلخطار   616 / 2015
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسية بالبرصة
إىل / املتهم الهارب )الرشطي محمد فوزي جاسيم  ( املنسوب 
إىل قييادة حرس حيدود املنطقة الرابعة    مليا كنت متهما وفق 
امليادة/ 5 مين ق.ع.د رقم 14 لسينة 2008  لغيابيك عن مقر 
عمليك مين تارييخ 1/26 /2015 ولحيد االن      وبما إن محل 
اختفائيك مجهيول اقتى تبليغك بهذا اإلعيالن عىل إن تحرض 
أمام محكمة قوى األمن الداخيل للمنطقة الخامسية بالبرصة 
خيالل مدة ثالثيون يوما من تاريخ تعليق هيذا اإلعالن يف محل 
إقامتك وتجيب عين التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك 
سيوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز أموالك املنقولة والغري 
املنقولية ويطلب من املوظفن العموميين إلقاء القبض عليك 
أينميا وجيدت وتسيليمك اىل اقيرب سيلطة حكوميية وإلزام 
األهليين الذيين يعلميون بمحيل اختفائيك بإخبيار الجهات 
املختصية اسيتنادا  للميادة 69 / أوال وثانيا وثالثيا ورابعا من 
قانون أصول املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل رقم 17 

لسنة 2008.
رئيس املحكمة

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
رقم اإلخطار   29 / 2014

إعالن
من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسية بالبرصة

إىل / املتهيم الغائيب )ش.م عبيد الحمييد عبد الواحيد ضهد  ( 
املنسوب إىل رشطة   البرصة    ملا كنت متهما وفق املادة/ 5 من 
ق.ع.د رقم 14 لسينة 2008  لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 
2010/7/27 ولحيد االن      وبميا إن محيل اختفائك مجهول 
اقتيى تبليغك بهذا اإلعالن عيىل إن تحرض أمام محكمة قوى 
األمين الداخيل للمنطقة الخامسية بالبرصة خالل مدة ثالثون 
يوميا من تارييخ تعليق هذا اإلعيالن يف محل إقامتيك وتجيب 
عين التهمة املوجهية ضدك وعند عدم حضورك سيوف تجري 
محاكمتيك غيابييا وتحجيز أموالك املنقولية والغيري املنقولة 
ويطلب مين املوظفين العمومين إلقياء القبض علييك أينما 
وجيدت وتسيليمك اىل اقرب سيلطة حكومية وإليزام األهلين 
الذيين يعلميون بمحيل اختفائيك بإخبيار الجهيات املختصة 
استنادا  للمادة 69 / أوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون أصول 
املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.

رئيس املحكمة
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

رقم اإلخطار   88 / 2014
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسية بالبرصة
إىل / املتهيم الهارب )الرشطي عيل محمد جبار  ( املنسيوب إىل 
رشطية البيرصة    ملا كنيت متهما وفق امليادة/ 37 من ق.ع.د 
رقيم 14 لسينة 2008  لتسيببك يف حصيول االرضار بالعجلية 

الحكومية املرقمة )152( نوع نيسان باترول. 
   وبميا إن محل اختفائك مجهول اقتيى تبليغك بهذا اإلعالن 
عيىل إن تحيرض أميام محكمة قوى األمين الداخييل للمنطقة 
الخامسة بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق هذا 
اإلعالن يف محل إقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند 
عدم حضورك سيوف تجري محاكمتك غيابييا وتحجز أموالك 
املنقولية والغري املنقولة ويطلب من املوظفن العمومين إلقاء 
القبض عليك أينما وجدت وتسيليمك اىل اقرب سلطة حكومية 
وإليزام األهلين الذين يعلمون بمحل اختفائك بإخبار الجهات 
املختصية اسيتنادا  للميادة 69 / أوال وثانيا وثالثيا ورابعا من 
قانون أصول املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل رقم 17 

لسنة 2008.
رئيس املحكمة

ييييييييييييييييييييييييييييييييييي
رقم اإلخطار   412 / 2015

إعالن
من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسية بالبرصة

إىل / املتهيم الهيارب )الرشطيي عيل خريي نارص  ( املنسيوب 
إىل قييادة حرس حيدود املنطقة الرابعة    مليا كنت متهما وفق 
امليادة/ 5 مين ق.ع.د رقم 14 لسينة 2008  لغيابيك عن مقر 
عمليك مين تارييخ 8/3 /2014 ولحيد االن    وبميا إن محيل 
اختفائيك مجهيول اقتى تبليغك بهذا اإلعيالن عىل إن تحرض 
أمام محكمة قوى األمن الداخيل للمنطقة الخامسية بالبرصة 
خيالل مدة ثالثيون يوما من تاريخ تعليق هيذا اإلعالن يف محل 
إقامتك وتجيب عين التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك 
سيوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز أموالك املنقولة والغري 
املنقولية ويطلب من املوظفن العموميين إلقاء القبض عليك 
أينميا وجيدت وتسيليمك اىل اقيرب سيلطة حكوميية وإلزام 
األهليين الذيين يعلميون بمحيل اختفائيك بإخبيار الجهات 
املختصية اسيتنادا  للميادة 69 / أوال وثانيا وثالثيا ورابعا من 
قانون أصول املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل رقم 17 

لسنة 2008.
رئيس املحكمة

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 
محكمة بداءة الحمزة 

بصفتها التنفيذية 
العدد/484/ب/ب/2013

التاريخ/2015/9/3
اعالن 

استنادا لقرار الحكم الصادر من محكمة بداءة الحمزة بالعدد 
484/ب/2013 بتاريخ 2013/9/30 واملتضمن ازالة شييوع 
العقيار املرقم 96/1049 والواقع يف قضياء الحمزة والعائد اىل 
اليرشكاء طالب التنفيذ )عيل حمزة محميد( ورشكائه كل من 
)فيصيل عبد الحمزة جيياد واوالده القارصين حسيب الوالية 
الجربيية عليهيم( تقيرر اعالن بييع العقار املرقيم 96/1049 
الحميزة الصيوب الكبيري والواقيع يف قضاء الحميزة /الطرف 
الرشقيي وهو عبارة عن دار سيكن تبلغ مسياحته )120م2( 
باملزايدة العلنية ملدة خمسية عيرش يوما من اليوم التايل للنرش 
يف السياعة الثانيةعرش ظهرا يف سياحة محكمة بداءة الحمزة 
فعيىل الراغبين لليرشاء مراجعية محكمية بيداءة الحمزة يف 
تمام السياعة العارشة صباحا مسيتصحبن معهم التامينات 
القانونيية البالغية )10%( من القيمة املقيدرة للعقار والبالغة 
)60000000( فقيط سيتون ملييون دينار ان ليم يكونوا من 
الرشكاء وعند انتهاء املدة املذكورة سيتجري االحالة القطعية 
وفق االصول مع العلم ان الدفع بصك مصدق لحساب محكمة 
بداءة الحمزة وان الداللية عىل املشرتي وان صادف يوم املزايدة 

عطلة رسمية يكون اليوم الذي يليه موعدا للمزايدة . 
القايض 

فارس فيصل خورشيد 
مواصفات العقار 

العقيار عبيارة عين دار سيكن مبني مين الطابوق ومسيقف 
بالشييلمان يتكون مين ثالثة غرف نيوم ومطبخ واسيتقبال 
وهيول وحمام ومرافيق صحيية وغرفة فوق السيطح وتبدو 
الدار بحالة جيدة مبلط بالكايش ومزود باملاء والكهرباء ويطل 
عىل شيارع فرعيي عرصة 10م وقريب من االسيواق واملحالت 

التجارية وقريب من الدوائر الخدمية  . 

رقم اإلخطار   409 / 2015
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة
إىل / املتهم الهارب )الرشطي زيد طاهر شنيشل  ( املنسوب 
إىل قييادة حيرس حيدود املنطقية الرابعة    ملا كنيت متهما 
وفيق املادة/ 5 من ق.ع.د رقم 14 لسينة 2008  لغيابك عن 
مقير عملك مين تارييخ 7/27 /2014 ولحيد االن      وبما 
إن محيل اختفائيك مجهيول اقتيى تبليغك بهيذا اإلعالن 
عىل إن تحيرض أمام محكمة قوى األمين الداخيل للمنطقة 
الخامسة بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق 
هيذا اإلعيالن يف محل إقامتيك وتجيب عن التهمية املوجهة 
ضيدك وعند عدم حضورك سيوف تجيري محاكمتك غيابيا 
وتحجز أموالك املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفن 
العموميين إلقاء القبيض عليك أينما وجدت وتسيليمك اىل 
اقرب سيلطة حكومية وإلزام األهلين الذين يعلمون بمحل 
اختفائك بإخبار الجهات املختصة استنادا  للمادة 69 / أوال 
وثانييا وثالثا ورابعا من قانون أصيول املحاكمات الجزائية 

لقوى األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

ييييييييييييييييييييييييييييييييييي
رقم اإلخطار   633 / 2015

إعالن
من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة

إىل / املتهيم الهارب )الرشطي غايل محمد فليح  ( املنسيوب 
إىل قييادة حيرس حيدود املنطقية الرابعة    ملا كنيت متهما 
وفيق املادة/ 5 من ق.ع.د رقم 14 لسينة 2008  لغيابك عن 
مقير عملك مين تارييخ 9/21 /2014 ولحيد االن      وبما 
إن محيل اختفائيك مجهيول اقتيى تبليغك بهيذا اإلعالن 
عىل إن تحيرض أمام محكمة قوى األمين الداخيل للمنطقة 
الخامسة بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق 
هيذا اإلعيالن يف محل إقامتيك وتجيب عن التهمية املوجهة 
ضيدك وعند عدم حضورك سيوف تجيري محاكمتك غيابيا 
وتحجز أموالك املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفن 
العموميين إلقاء القبيض عليك أينما وجدت وتسيليمك اىل 
اقرب سيلطة حكومية وإلزام األهلين الذين يعلمون بمحل 
اختفائك بإخبار الجهات املختصة استنادا  للمادة 69 / أوال 
وثانييا وثالثا ورابعا من قانون أصيول املحاكمات الجزائية 

لقوى األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

ييييييييييييييييييييييييييييييييييي
رقم اإلخطار   365 / 2015

إعالن
من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة

إىل / املتهيم الهيارب )الرشطيي حسين سيعدي خضري  ( 
املنسيوب إىل قييادة حرس حدود املنطقية الرابعة    ملا كنت 
متهميا وفيق امليادة/ 5 مين ق.ع.د رقيم 14 لسينة 2008  
لغيابيك عن مقر عملك مين تاريخ 8/11 /2014 ولحد االن       
وبميا إن محل اختفائك مجهول اقتى تبليغك بهذا اإلعالن 
عىل إن تحيرض أمام محكمة قوى األمين الداخيل للمنطقة 
الخامسة بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق 
هيذا اإلعيالن يف محل إقامتيك وتجيب عن التهمية املوجهة 
ضيدك وعند عدم حضورك سيوف تجيري محاكمتك غيابيا 
وتحجز أموالك املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفن 
العموميين إلقاء القبيض عليك أينما وجدت وتسيليمك اىل 
اقرب سيلطة حكومية وإلزام األهلين الذين يعلمون بمحل 
اختفائك بإخبار الجهات املختصة استنادا  للمادة 69 / أوال 
وثانييا وثالثا ورابعا من قانون أصيول املحاكمات الجزائية 

لقوى األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

ييييييييييييييييييييييييييييييييييي
رقم اإلخطار   618 / 2015

إعالن
من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة

إىل / املتهيم الهيارب )الرشطيي عقييل صاليح جخيري  ( 
املنسيوب إىل قييادة حرس حدود املنطقية الرابعة    ملا كنت 
متهميا وفيق امليادة/ 5 مين ق.ع.د رقيم 14 لسينة 2008  
لغيابيك عن مقر عملك مين تاريخ 7/27 /2014 ولحد االن      
وبميا إن محل اختفائك مجهول اقتى تبليغك بهذا اإلعالن 
عىل إن تحيرض أمام محكمة قوى األمين الداخيل للمنطقة 
الخامسة بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق 
هيذا اإلعيالن يف محل إقامتيك وتجيب عن التهمية املوجهة 
ضيدك وعند عدم حضورك سيوف تجيري محاكمتك غيابيا 
وتحجز أموالك املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفن 
العموميين إلقاء القبيض عليك أينما وجدت وتسيليمك اىل 
اقرب سيلطة حكومية وإلزام األهلين الذين يعلمون بمحل 
اختفائك بإخبار الجهات املختصة استنادا  للمادة 69 / أوال 
وثانييا وثالثا ورابعا من قانون أصيول املحاكمات الجزائية 

لقوى األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

ييييييييييييييييييييييييييييييييييي
اعالن دعوة دائنن

اني املصفي عيل عبد الحسن عبد العظيم لرشكة مجموعة 
اليير العاملية للتجارة العامة املحدودة ادعو كل من له حق 
او ديين عىل الرشكية مراجعتي عىل العنوان التيايل – بغداد 

كرادة مريم م 228 ز 10 د 11 مع التقدير .
املصفي

عيل عبد الحسن عبد العظيم 
ييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مديريية تنفييذ الديوانيية 

العدد/2013/956

اعالن

تبيع مديرية تنفيذ الديوانية باملزايدة العلنية املركبة املرقمة 

)22815( دياىل املدرجة اوصافهيا يف ادناه لقاء طلب الدائن 

)خلييل خنجر ظاهر( لقاء الدين املرتتب بذمة املدين )محمد 

خليف ديل( الباليغ )9539533( ملييون دينار فعيىل الراغب 

باليرشاء مراجعة مديريية تنفيذ الديوانية خيالل مدة النرش 

البالغية )10(اييام تبيدأ مين الييوم التيايل للنرش مع سيداد 

تأمينات بنسيبة )10%( من القيمية التقديرية للمركبة وان 

الرسوم واملصاريف عىل املشرتي . 

املنفذ العدل االقدم  / هيفاء حسن عباس 

االوصاف

1-رقم السيارة )22815( دياىل نوع كيا موديل )1994( 

2-كر يف الجامة االمامية والسكن واليت السيارة االير 

3-السيارة صالحة وفيها تاير أسبري وجك وويل اسبانة 

4-طخم تاير جيد فيها ارضار بسيطة يف البدن 

5-القيمة التقديرية )5760000( مليون دينار 

6-سياعة وتاريخ املزايدة /السياعة الرابعة عرصا يف سيوق 

الكناني / الديوانية 

7-تاريخ املزايدة يف اليوم االخري من تاريخ النرش 

رقم اإلخطار   627 / 2015
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة
إىل / املتهم الهارب )الرشطي حسين حيدر كاظم عليل  ( 
املنسوب إىل قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة    ملا كنت 
متهميا وفق املادة/ 5 مين ق.ع.د رقم 14 لسينة 2008  
لغيابيك عن مقير عملك من تارييخ 9/21 /2014 ولحد 
االن      وبميا إن محيل اختفائك مجهيول اقتى تبليغك 
بهيذا اإلعالن عيىل إن تحرض أميام محكمة قيوى األمن 
الداخيل للمنطقة الخامسية بالبيرصة خالل مدة ثالثون 
يوما من تاريخ تعليق هذا اإلعالن يف محل إقامتك وتجيب 
عين التهمية املوجهة ضيدك وعند عدم حضورك سيوف 
تجيري محاكمتك غيابيا وتحجز أمواليك املنقولة والغري 
املنقولية ويطلب من املوظفن العموميين إلقاء القبض 
علييك أينما وجدت وتسيليمك اىل اقرب سيلطة حكومية 
وإليزام األهلين الذيين يعلمون بمحيل اختفائك بإخبار 
الجهات املختصة اسيتنادا  للمادة 69 / أوال وثانيا وثالثا 
ورابعا من قانون أصول املحاكمات الجزائية لقوى األمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
رقم اإلخطار   502 / 2014

إعالن
من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة

إىل / املتهيم الهيارب )الرشطي مرتى نيارص عريبي  ( 
املنسيوب إىل قيادة رشطية  محافظة البيرصة    ملا كنت 
متهميا وفق املادة/ 5 مين ق.ع.د رقم 14 لسينة 2008  
لغيابيك عن مقير عملك من تارييخ 8/19 /2013 ولحد 
االن      وبميا إن محيل اختفائك مجهيول اقتى تبليغك 
بهيذا اإلعالن عيىل إن تحرض أميام محكمة قيوى األمن 
الداخيل للمنطقة الخامسية بالبيرصة خالل مدة ثالثون 
يوما من تاريخ تعليق هذا اإلعالن يف محل إقامتك وتجيب 
عين التهمية املوجهة ضيدك وعند عدم حضورك سيوف 
تجيري محاكمتك غيابيا وتحجز أمواليك املنقولة والغري 
املنقولية ويطلب من املوظفن العموميين إلقاء القبض 
علييك أينما وجدت وتسيليمك اىل اقرب سيلطة حكومية 
وإليزام األهلين الذيين يعلمون بمحيل اختفائك بإخبار 
الجهات املختصة اسيتنادا  للمادة 69 / أوال وثانيا وثالثا 
ورابعا من قانون أصول املحاكمات الجزائية لقوى األمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
رقم اإلخطار   721 / 2015

إعالن
من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة

إىل / املتهيم الهيارب )املفيوض هانيي زغيري محميد  ( 
املنسيوب إىل مديرية  دفاع  مدنيي محافظة البرصة    ملا 
كنيت متهميا وفق امليادة/ 5 مين ق.ع.د رقم 14 لسينة 
2008  لغيابيك عين مقر عملك من تارييخ 4/9 /2015 
ولحيد االن      وبميا إن محيل اختفائك مجهيول اقتى 
تبليغيك بهذا اإلعيالن عىل إن تحرض أميام محكمة قوى 
األمين الداخيل للمنطقة الخامسية بالبيرصة خالل مدة 
ثالثون يوما من تاريخ تعليق هذا اإلعالن يف محل إقامتك 
وتجييب عن التهمية املوجهة ضدك وعنيد عدم حضورك 
سيوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجيز أموالك املنقولة 
والغيري املنقولة ويطليب من املوظفين العمومين إلقاء 
القبيض علييك أينما وجدت وتسيليمك اىل اقرب سيلطة 
حكوميية وإلزام األهلين الذيين يعلمون بمحل اختفائك 
بإخبار الجهات املختصة استنادا  للمادة 69 / أوال وثانيا 
وثالثا ورابعا من قانون أصول املحاكمات الجزائية لقوى 

األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
رقم اإلخطار   597 / 2015

إعالن
من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة

إىل / املتهيم الهيارب )الرشطيي احميد شيهاب زاجي  ( 
املنسيوب إىل مديرية رشطة محافظية البرصة    ملا كنت 
متهميا وفق املادة/ 5 مين ق.ع.د رقم 14 لسينة 2008  
لغيابيك عن مقير عملك مين تارييخ 5/1 /2015 ولحد 
االن      وبميا إن محيل اختفائك مجهيول اقتى تبليغك 
بهيذا اإلعالن عيىل إن تحرض أميام محكمة قيوى األمن 
الداخيل للمنطقة الخامسية بالبيرصة خالل مدة ثالثون 
يوما من تاريخ تعليق هذا اإلعالن يف محل إقامتك وتجيب 
عين التهمية املوجهة ضيدك وعند عدم حضورك سيوف 
تجيري محاكمتك غيابيا وتحجز أمواليك املنقولة والغري 
املنقولية ويطلب من املوظفن العموميين إلقاء القبض 
علييك أينما وجدت وتسيليمك اىل اقرب سيلطة حكومية 
وإليزام األهلين الذيين يعلمون بمحيل اختفائك بإخبار 
الجهات املختصة اسيتنادا  للمادة 69 / أوال وثانيا وثالثا 
ورابعا من قانون أصول املحاكمات الجزائية لقوى األمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
فقدان

فقدت  منيي هوية الطالب )عيل جبيار كاظم( الصادرة 
مين املعهد التقني الطبي برصة قسيم التمريض عىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الصويرة
العدد/514/ب/2015
التاريخ/2015/9/7 

اىل املدعى عليه /جليل لهمود تومان 
تبليغ/ 

سيبق للمدعيي غايب تركيي عبييس وان اقيام الدعوى 
البدائيية اعياله ضدك مدعييا فيهيا ان له بذمتيك مبلغ 
مقيداره ثالثة ماليين واربعمائة وخمسيون الف دينار 
بموجيب وصل االمانية امليؤرخ 2015/3/11 وقد طلب 
الحكم بالزاميك باملبلغ املذكور وملجهوليية محل اقامتك 
حسيب كتاب مركز رشطية الصويرة بالعيدد 10451 يف 
2015/8/27 ومرفقته االشيعار الصادر من مختار حي 
السيالم يف الصويرة عليه اقتى تبليغيك بموعد املرافعة 
القادم املصيادف 2015/9/16 بصحيفتن محليتن ويف 
حال عدم حضيورك او من ينوب عنك سيتجري املرافعة 

بحقك غيابيا 
القايض 

عامر عبد الله خرض 

قرار الحكم غيابيا
  املحكمة محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة

رقم القضية : 987 /2015
تاريخ القرار / 2015/8/4

 
تشيكلت محكمية قوى االمين الداخيل الخامسية ييوم الثالثاء 
املصادف 2015/8/4 برئاسية العميد الرشطية الحقوقي نزار 
دمرتي هاشيم وعضوية كل من السييد العميد الحقوقي خضري 
عويف هالل والعميد الحقوقي جرب عتيوي معله واصدرت باسيم 

الشعب حكمها االتي :
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل  للمنطقة  عىل املدان الغائب 

)   الرشطي باسم حسن حمود واعي      ( غيابيا بما ييل :    
1- بالحبس البسييط ملدة )سيتة اشيهر( وفق املادة 5/ ق.ع.د 
رقيم 14 لسينة 2008 بداللية املادتين 61/ اوال و 69/ اوال من 
ق.أ.د رقم 17 لسينة 2008 لغيابه عن مقر عمله من تاريخ 7/ 

5/ 2014 ولحد االن.
2 ي اعطاء املوظفن العمومين صالحية القبض عليه اينما وجد 
لتنفيذ الحكم الصادر من حقه اسيتنادا الحكام املادة 69/ ثانيا 

من ق.أ.د  رقم 17 لسنة 2008 
3 ي اليزام املواطنين االخبار عن محيل اختفياء املحكوم اعاله 
اسيتنادا الحكام املادة 69/ ثالثا من ق.أ.د  رقم 17 لسنة 2008  

.
4 حجز امواله املنقولة وغري املنقولة استنادا الحكام املادة 69/ 

رابعا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008 .
5 اخراجة من الخدمة اسيتنادا للمادة 42/ ثانيا ق.ع.د رقم 14 

لسنة 2008  
6 تحدييد اتعياب محامياة للمحاميي املنتدب جبيار عاتي جرب     
مبليغ قدره عرشون  الف دينار ترصف له بعد اكتسياب الحكم 

الدرجة القطعية.
7 حكما غيابيا صادرا باتفا االراء واستنادا الحكام املادة 61 اوال 

من ق.أ.د لالعرتاض وافهم علنا يف /   / 2015م 
ييييييييييييييييييييييييييييييييييي

قرار الحكم غيابيا
  املحكمة محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة

رقم القضية : 959 /2015
تاريخ القرار / 2015/7/29 

تشيكلت محكمية قوى االمين الداخيل الخامسية ييوم االربعاء 
املصادف 2015/7/29 برئاسية العميد الرشطة الحقوقي نزار 
دمرتي هاشيم وعضوية كل من السييد العميد الحقوقي خضري 
عويف هالل والعميد الحقوقي جرب عتيوي معله واصدرت باسيم 

الشعب حكمها االتي :
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل  الخامسة  عىل املدان الغائب 
)   الرشطي   اول جفات حسن فدوع عودة ( غيابيا بما ييل :    

2- بالحبس البسييط ملدة )  سنة واحدة( وفق الشق االخري من  
املادة 5/ ق.ع.د رقم 14 لسينة 2008 بداللة املادتن 61/ اوال و 
69/ اوال مين ق.أ.د رقم 17 لسينة 2008 لغيابه عن مقر عمله 

من تاريخ 13/ 8/ 2013 ولحد االن.
2 ي اعطاء املوظفن العمومين صالحية القبض عليه اينما وجد 
لتنفيذ الحكم الصادر من حقه اسيتنادا الحكام املادة 69/ ثانيا 

من ق.أ.د  رقم 17 لسنة 2008 
3ي اليزام املواطنين االخبيار عن محيل اختفاء املحكيوم اعاله 
اسيتنادا الحكام املادة 69/ ثالثا من ق.أ.د  رقم 17 لسنة 2008  

.
4حجز امواله املنقولة وغري املنقولة اسيتنادا الحكام املادة 69/ 

رابعا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008 .
5اخراجة من الخدمة اسيتنادا للمادة 42/ ثانيا ق.ع.د رقم 14 

لسنة 2008  
6تحدييد اتعياب محامياة للمحامي املنتيدب جبيار عاتي جرب     
مبليغ قدره عرشون  الف دينار ترصف له بعد اكتسياب الحكم 

الدرجة القطعية.
حكما غيابيا صادرا باتفا االراء واسيتنادا الحكام املادة 61 اوال 

من ق.أ.د لالعرتاض وافهم علنا يف /   / 2015م 
ييييييييييييييييييييييييييييييييييي

قرار الحكم غيابيا
  املحكمة محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة

رقم القضية : 825 /2015
تاريخ القرار / 2015/6/29 

تشيكلت محكمة قيوى االمين الداخيل الخامسية ييوم االثنن 
املصادف 2015/6/29 برئاسية العميد الرشطة الحقوقي نزار 
دمرتي هاشيم وعضوية كل من السييد العميد الحقوقي خضري 
عويف هالل والعميد الحقوقي جرب عتيوي معله واصدرت باسيم 

الشعب حكمها االتي :
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل  للمنطقة  عىل املدان الغائب 

)   الرشطي حسين عفرواي ريحان حاجم( غيابيا بما ييل :    
3- بالحبس البسييط ملدة )سيتة اشيهر( وفق املادة 5/ ق.ع.د 
رقيم 14 لسينة 2008 بداللية املادتين 61/ اوال و 69/ اوال من 
ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008 لغيابه عن مقر عمله من تاريخ 10/ 

5/ 2014 ولحد االن.
2 ي اعطاء املوظفن العمومين صالحية القبض عليه اينما وجد 
لتنفيذ الحكم الصادر من حقه اسيتنادا الحكام املادة 69/ ثانيا 

من ق.أ.د  رقم 17 لسنة 2008 
3ي اليزام املواطنين االخبيار عن محيل اختفاء املحكيوم اعاله 
اسيتنادا الحكام املادة 69/ ثالثا من ق.أ.د  رقم 17 لسنة 2008  

.
4حجز امواله املنقولة وغري املنقولة اسيتنادا الحكام املادة 69/ 

رابعا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008 .
5اخراجة من الخدمة اسيتنادا للمادة 42/ ثانيا ق.ع.د رقم 14 

لسنة 2008  
6تحدييد اتعاب محامياة للمحامي املنتدب ماجيد هادي جخيم     
مبليغ قدره عرشون  الف دينار ترصف له بعد اكتسياب الحكم 

الدرجة القطعية.
حكما غيابيا صادرا باتفا االراء واسيتنادا الحكام املادة 61 اوال 

من ق.أ.د لالعرتاض وافهم علنا يف /   / 2015م 

ييييييييييييييييييييييييييييييييييي
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ البرصة
العدد  : 796 / 2015 

التاريخ :2015/8/20 
املدين /ناظم حسن محسن 

عنوانه / مجهول محل اقامته 
لقيد تحقيق لهيذه املديرية من   خيالل رشح القامئيم بالتبليغ 
للمجلس البلدي ملنطقة البرصة / الساعي بتاريخ 2015/8/18 
انيك مجهلو محيل االقامة    وليس لك موطن دائم   يمكن اجراء 
التبلييغ عليه واسيتنادا للميادة )27( من قانيون التنفيذ تقرر 
ابالغيك بصحيفتين محليتين بقيرار  املديريية بحجيز االموال 
املنقولية العائدة لك /الرافعة املرقمة 46/برصة والزورق املرقم 
fb/ 366 /بيرصة واليزورق املرقيم 993fb  لقاء ديين الدائن /

مازن جواد اسماعيل البالغ )15007615( خمسة عرش مليون 
وسيبعة الف وسيتمائة وخمسية عرش دينار فيجيب عليك اداء 
املبلغ اعاله خالل فرتة ثالثة ايام من اليوم التايل للنرش وبعكسه 

سوف تباع االموال اعاله وفق القانون.
  املنفذ العدل

فردوس حسن شاوي

قرار الحكم غيابيا
  املحكمة محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة

رقم القضية : 821  /2015
تاريخ القرار / 2015/6/29 

تشيكلت محكمية قوى االمين الداخيل الخامسية يوم 
االثنن املصادف 2015/6/29 برئاسة العميد الرشطة 
الحقوقي نزار دمرتي هاشيم وعضوية كل من السييد 
العمييد الحقوقي خضري عويف هالل والعميد الحقوقي 
جرب عتييوي معليه واصدرت باسيم الشيعب حكمها 

االتي :
حكميت محكمية قوى االمين الداخييل  للمنطقة  عىل 
امليدان الغائب )   الرشطي عيل محمد جاسيم حسين 

( غيابيا بما ييل :     
4- بالحبس البسييط ملدة )ستة اشهر( وفق املادة 5/ 
ق.ع.د رقيم 14 لسينة 2008 بداللية املادتن 61/ اوال 
و 69/ اوال مين ق.أ.د رقم 17 لسينة 2008 لغيابه عن 

مقير عمليه مين تارييخ 29/ 7/ 2014 ولحيد االن.
2 ي اعطياء املوظفن العمومين صالحية القبض عليه 
اينميا وجد لتنفييذ الحكم الصيادر من حقه اسيتنادا 
الحيكام امليادة 69/ ثانييا مين ق.أ.د  رقم 17 لسينة 

 2008
3ي اليزام املواطنن االخبار عن محيل اختفاء املحكوم 
اعاله اسيتنادا الحكام امليادة 69/ ثالثا من ق.أ.د  رقم 

17 لسنة 2008 .
4حجيز امواله املنقولة وغري املنقولة اسيتنادا الحكام 

املادة 69/ رابعا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008 .
5اخراجة من الخدمة استنادا للمادة 42/ ثانيا ق.ع.د 

رقم 14 لسنة 2008  
6تحديد اتعياب محاماة للمحامي املنتدب ماجد هادي 
جخيم     مبلغ قدره عرشون  الف دينار ترصف له بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
حكميا غيابييا صيادرا باتفيا االراء واسيتنادا الحكام 
امليادة 61 اوال مين ق.أ.د لالعرتاض وافهم علنا يف /   / 

2015م
ييييييييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان
فقدت  مني هوية الصادرة من نقابة املهندسين فرع 
البيرصة باسيم )معاذ قاسيم عبد الله( عيىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار
ييييييييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان
فقيدت  منيي هويية الطالب )صاليح حييدر صالح( 
الصادرة من املعهد التقني البرصة قسيم املساحة من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
ييييييييييييييييييييييييييييييييييي

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد /9/انابه / 2014

التاريخ / 2015/9/3
اعالن

تبييع محكمة بداءة ابيي الخصيب العقيار املرقم  84 
مقاطعية 21 املطيحية وذليك يف تمام السياعة الثانية 
عيرش من ظهر اليوم الثالثن من اليوم التايل لنرش هذا 
االعالن فمن له الرغبة بالرشاء الحضور يف ديوان هذه 
املحكمة مسيتصحبا معه التامينات القانونية البالغة 
10% مين القيمية  املقيدره وبصك مصيدق ان لم يكن 
رشييكا وان اجيرو املنادي عىل املشيرتي وكميا مبينه 

اوصافه ادناه 
القايض

محمد نزار هاشم البعاج
االوصاف

العقار  املرقم اعاله عبارة عن بسيتان تسيقى سييحا 
بمياه املد مساحته 8 دونم وواحد اولك و25 مرت جنس 
العقيار نصفيه مليك رصف والنصف االخير وقف وان  
العقار يقع عىل شارع فرعي ترابي وانه مغروس بعدد 
من اشجار النخيل مختلفة االنواع واالعمار وان العقار 
مشييد عليه اثنان وعرشون دار سكنية تعود للرشكاء 
مختلفة املسياحة والبناء وان العقار مسييج بسيياج 
من البليوك من واجهتيه االمامية قيدرت قيمة الدونم 
الواحد من االرض مبلغ مائتان وخمسون مليون دينار 
فتكيون  قيمية االرض مبليغ )2012500000( مليار 
دينار وقيمة املشييدات مبلغ مقداره )859750000( 
مليون دسيينار فتكون القيمة العمومية للعقار ارضا 
ومشييدات مبليغ مقيداره )2872250000( مليارين 
وثمانمائة واثنان وسبعون مليون ومائتان وخمسون 

الف دينار ال غريها 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل 
العدد/2596/ش/2015

التاريخ/ 2015/9/6
اعالن

اىل / املدعى  عليه / خالد عيل شكري
 

اقيام املدعيات ) ناهيية نجم عبد الليه وايمان وجنان 
بنيات عيل شيكري  الدعيوى الرشعية املرقمية 2596/

ش/2015  ليدى هذه املحكمة يطالبن فيها )تصحيح 
قسيام رشعيي(  ملجهولية محل اقامتك  حسيب رشح 
القائم بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي يف منطقة املعقل 
الحي املركزي والشيهداء املؤرخ 2015/9/3 لذا قررت 
املحكمية تبليغيك  بصحيفتن محليتين يوميتن   ويف 
حالة عيدم حضورك فانه سيوف يتم اجيراء  املرافعة 
بحقيك غيابييا  وفق القانيون علما ان موعيد املرافعة 

يصادف 2015/9/17 الساعة العارشة صباحا.
 القايض

نوري نادر حنون املالكي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة  االحوال الشخصية يف البرصة
العدد: 4031 / ش / 2015 

التاريخ: 3 / 9/ 2015 
  اعالن للمدعى عليه  / عبد االمام حميد جاسم  

اصدرت هيذه املحكمة   بتارييخ 2015/8/20 حكما 
غيابيا بحقك يتضمن الحكم بابطال القسيام الرشعي 
الصيادر مين هيذه املحكمية بالعيدد 270/ج/2012 
يف 2012/7/12 الخياص باملتيوىف عبد الحسين حميد 
جاسيم  وملجهوليية محل اقامتك  حسيبما ورد برشح 
القائيم بالتبليغ وتايييد املجلس البليدي ملنطقة االبلة  
االوىل ليذا  قيرر تبليغيك اعالنيا بصحيفتين محليتن 
يوميتن ولك حق االعرتاض خالل املدة القانونية عرشة 
ايام من تاريخ النرش وبعكسيه سيوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية وفق القانون.
القايض  شاكر محمود حمود



www.almustakbalpaper.net

اعالنات12   العدد )1045(  الثالثاء  8 ايلول 2015

تعلن املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة احدى تشكيالت وزارة الكهرباء 
عن اعادة اعالن املناقصة كما يف الجدول ادناه وذلك حس�ب الرشوط واملواصفات الفنية 
التي يمكن الحصول عليها من مقر املديرية العامة /قس�م الشؤون التجارية يف محافظة 
البرصة تقاطع الطويسة فعىل اصحاب الرشكات واملكاتب االختصاصية املسجلني بصورة 
رس�مية والراغبني باملش�اركة تقديم عطائتهم عىل ان يكون العطاء يف ظرفني منفصلني  
مختومني ومؤرش عليهما رقم املناقصة وعنوانها واسم الرشكة واملكتب والعنوان الكامل 

مع ذكر الربيد االلكرتوني عىل ان تكتب محتويات كل عرض عىل االغلفة وكما ييل :
الظ�رف االول :  يتضم�ن العرض الفني وال�ذي يحتوي عىل املواصف�ات املبينة يف رشوط 
املناقص�ة مؤيدة  بخت�م الرشكة او املكتب مع مستمس�كات الرشكة املذك�ورة يف وثائق 

املناقصة
الظرف الثاني : يتضمن العرض التجاري شامال  سعر املواد مع تامينات االولية عىل شكل 
ص�ك مص�دق او خطاب ضمان صادر من م�رصف عراقي معتمد بمبل�غ )7,698,240( 
سبعة ماليني وستمائة وثمانية وتسعون الف ومائتان واربعون دينار عىل ان تستكمل اىل 
)5%( عند االحالة وقبل توقيع العقد وس�وف يهمل العطاء غري املستويف للرشوط ولن يتم 
استالم اي عطاء بعد تاريخ غلق املناقصة املثبت يف الجدول ادناه ويتحمل  من ترسو عليه   

املناقصة اجرو نرش االعالن علما بان املديرية غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
 www.moelc.gov.iq وملعرفة التفاصيل يمكنكم زيارة املوقع االلكرتوني لوزارة الكهرباء

trading@gdeepbasra.com لالجابة عىل االستفسارات مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني

تعلن رشكة مصايف الجنوب )رشكة عامة( عن تاجري  حوانيت 
خور الزبري املدرج�ه ارقامها وتاميناتها ادناه فعىل الراغبني 
باملزايدة الحضور يف الساعة )التاسعة( صباح يوم )الثالثاء( 
املصادف 2015/9/29 مستصحبني معهم التامينات البالغة 
)100,000( فق�ط مائة الف دينار ال غريها للحانوت الواحد 
بص�ك مصدق المر الرشكة ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة 
اج�ور نرش االعالن مع جلب هوية االح�وال املدنية والبطاقة 

التموينية وتاييد املجلس البلدي

تعلن الرشكة العام�ة الدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية 
لتاج�ري الخطوط املدرج�ة ادن�اه يف محافظة )النج�ف(  يف اليوم 
)الثالثني( تب�دا اعتبارا من اليوم التايل لن�رش االعالن وفقا لقانون 
بي�ع وايجار اموال ادلولة املرقم )21( لس�نة 2013 والرشوط التي 
يمكن الحصول عليها من قسم الرشكة اعاله لقاء مبلغ )5,000( 

دينار غري قابلة للرد.
  فعىل الراغبني الحضور يف الس�اعة الحادية عرش يف قسم الرشكة 
يف محافظ�ة )النجف( عىل ان يقدم املزايد كت�اب يؤيد براءة ذمته 
م�ن الرضيبة وهوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وش�هادة 
الجنس�ية وبطاقة الس�كن )النس�خ االصلي�ة( وبدف�ع التامينات 
القانونية  البالغة 20% مرضوبا يف عدد س�نني العقد بصك مصدق 
وكذل�ك يتحم�ل الناكل ف�رق البدلني يف عدد س�نني العقد ويف حالة 
مصادف�ة موع�د املزايدة عطلة رس�مية تج�ري املزاي�دة  يف اليوم 

التايل.

مدة االيجار سنة واحدة .. يدفع بدل االيجار قسط واحد لكل سنة

وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوني العام

املحكمة العسكرية  الثالثة
إعالن 

اىل املتهمني الغائبني املدرجة أسمائهم أدناه والساكنني يف العناوين املؤرشة إزائهم ملا كنتم متهمني وفق املواد  املبينة ازاء كل منهم من قانون العقوبات 
العس�كري يف القضاي�ا امل�ؤرشة  إزاء أس�مائهم وبما ان محل إقامتك�م مجهول لذا اقتىض تبليغك�م يف الصحف املحلية عىل ان تح�رضوا أمام املحكمة 
العسكرية يف البرصة    خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن  وعند عدم حضوركم سوف تجري محاكمتكم غيابيا وحجز اموالكم املنقولة 
وغري املنقولة  وإعطاء الحق للموظفني العموميني بإلقاء القبض عليكم وإلزام كل ش�خص يعلم بمحل اختفائكم   ان يخرب الجهات العس�كرية  بذلك 

استنادا  للمادة  81 من قانون أصول املحاكمات الجزائية العسكرية رقم 30 لسنة 2007.
العقيد الحقوقي
 رئيس املحكمة العسكرية الثالثة

1
رقم 

المناقصة
المواد

 اسم 
مبلغ التندرالمالحظاتالمبلغ التخمينيتاريخ الغلقالمحطة

15/2015

تاجير 
خطوط نقل 

منتسبي 
الصباحي 
لمحطة 
كهرباء 
الهارثة 

ومشروع 
2و3 في 
محطة 
الهارثة

21/9/2015الهارثة

256,608,000 مائتان 
وستة وثالثون مليون 
وستمائة وثمانية االف 

دينار

اعادة
اعالن

 100.000
مائة الف دينار

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية

يف البرصة

وزارة النقل
الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص

قسم االمالك والعقارات

وزارة النفط 
رشكة مصايف اجلنوب

)رشكة عامة(

حتسني زكي سالـم
املدير العام وكاله

احلسني نارص قاسم 
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

رئيس جملس االدارة

اعادة اعالن مناقصات

اعالن رقم )12410(

اعالن للمرة االوىل

المالحظاتتاميناتاسم العقارت

6. 3332932 مليون دينارخطوط مراب الحرية )5(خطوط1

1.173.250 مليون دينارخطوط ساحة الحيدرية )خط واحد(2

خطوط ساحة الحيره)4(خطوط3
2 . 332 .680
مليون دينار

060 . 332. 2 مليون دينارخطوط ساحة المناذره)5(خطوط4

التامينات المطلوبةاسم الحانوتت

100,000فقط مائة الف دينارحانوت رقم )1( 1

100,000فقط  مائة الف دينارحانوت رقم )2( 2

100,000 فقط مائة الف دينارحانوت رقم )3( 3

100,000 فقط مائة الف دينارحانوت رقم )4( 4

100,000فقط  مائة الف دينارحانوت رقم )5( 5

100,000 فقط مائة الف دينارحانوت رقم )6( 6

100,000 فقط مائة الف دينارحانوت رقم )7( 7

100,000فقط  مائة الف دينارحانوت رقم )8( 8

100,000فقط  مائة الف دينارحانوت رقم )9( 9

100,000فقط  مائة الف دينارحانوت رقم )10( 10

عبد اهلل لعيبي باهض
املدير العام
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وزارة الدفاع

   دائرة املستشار القانوني العام
املحكمة العسكرية  الثالثة      

 إعالن  
اىل املتهمني الغائبني املدرجة أس�مائهم أدناه والساكنني يف العناوين املؤرشة إزائهم      
ملا كنتم متهمني وفق املواد  املبينة ازاء كل منهم من قانون العقوبات العس�كري يف 
القضايا املؤرشة  إزاء أس�مائهم وبما ان محل إقامتكم مجهول لذا اقتىض تبليغكم 
يف الصح�ف املحلي�ة عىل ان تح�روا أمام املحكمة العس�كرية يف الب�رة    خالل 
م�دة ثالثون يوم�ا من تاريخ نرش ه�ذا اإلعالن  وعند عدم حضوركم س�وف تجري 
محاكمتكم غيابيا وحج�ز اموالكم املنقولة وغري املنقولة  وإعطاء الحق للموظفني 
العموميني بإلقاء القبض عليكم وإلزام كل شخص يعلم بمحل اختفائكم   ان يخرب 
الجهات العس�كرية  بذلك استنادا  للمادة  81 من قانون أصول املحاكمات الجزائية 

العسكرية رقم 30 لسنة 2007.   
العقيد الحقوقي
 رئيس املحكمة العسكرية الثالثة

وزارة الدفاع
   دائرة املستشار القانوني العام

املحكمة العسكرية  الثالثة      
 إعالن  

اىل املتهمني الغائبني املدرجة أس�مائهم أدناه والساكنني يف العناوين املؤرشة إزائهم      
ملا كنتم متهمني وفق املواد  املبينة ازاء كل منهم من قانون العقوبات العس�كري يف 
القضايا املؤرشة  إزاء أس�مائهم وبما ان محل إقامتكم مجهول لذا اقتىض تبليغكم 
يف الصح�ف املحلي�ة عىل ان تح�روا أمام املحكمة العس�كرية يف الب�رة    خالل 
م�دة ثالثون يوم�ا من تاريخ نرش ه�ذا اإلعالن  وعند عدم حضوركم س�وف تجري 
محاكمتكم غيابيا وحج�ز اموالكم املنقولة وغري املنقولة  وإعطاء الحق للموظفني 
العموميني بإلقاء القبض عليكم وإلزام كل شخص يعلم بمحل اختفائكم   ان يخرب 
الجهات العس�كرية  بذلك استنادا  للمادة  81 من قانون أصول املحاكمات الجزائية 

العسكرية رقم 30 لسنة 2007.   
العقيد الحقوقي
 رئيس املحكمة العسكرية الثالثة

وزارة الدفاع
   دائرة املستشار القانوني العام

املحكمة العسكرية  الثالثة      
 إعالن  

اىل املتهمني الغائبني املدرجة أس�مائهم أدناه والساكنني يف العناوين املؤرشة إزائهم      
ملا كنتم متهمني وفق املواد  املبينة ازاء كل منهم من قانون العقوبات العس�كري يف 
القضايا املؤرشة  إزاء أس�مائهم وبما ان محل إقامتكم مجهول لذا اقتىض تبليغكم 
يف الصح�ف املحلي�ة عىل ان تح�روا أمام املحكمة العس�كرية يف الب�رة    خالل 
م�دة ثالثون يوم�ا من تاريخ نرش ه�ذا اإلعالن  وعند عدم حضوركم س�وف تجري 
محاكمتكم غيابيا وحج�ز اموالكم املنقولة وغري املنقولة  وإعطاء الحق للموظفني 
العموميني بإلقاء القبض عليكم وإلزام كل شخص يعلم بمحل اختفائكم   ان يخرب 
الجهات العس�كرية  بذلك استنادا  للمادة  81 من قانون أصول املحاكمات الجزائية 

العسكرية رقم 30 لسنة 2007.   
العقيد الحقوقي
 رئيس املحكمة العسكرية الثالثة

وزارة الدفاع
   دائرة املستشار القانوني العام

املحكمة العسكرية  الثالثة      
 إعالن  

اىل املتهمني الغائبني املدرجة أس�مائهم أدناه والساكنني يف العناوين املؤرشة إزائهم      
ملا كنتم متهمني وفق املواد  املبينة ازاء كل منهم من قانون العقوبات العس�كري يف 
القضايا املؤرشة  إزاء أس�مائهم وبما ان محل إقامتكم مجهول لذا اقتىض تبليغكم 
يف الصح�ف املحلي�ة عىل ان تح�روا أمام املحكمة العس�كرية يف الب�رة    خالل 
م�دة ثالثون يوم�ا من تاريخ نرش ه�ذا اإلعالن  وعند عدم حضوركم س�وف تجري 
محاكمتكم غيابيا وحج�ز اموالكم املنقولة وغري املنقولة  وإعطاء الحق للموظفني 
العموميني بإلقاء القبض عليكم وإلزام كل شخص يعلم بمحل اختفائكم   ان يخرب 
الجهات العس�كرية  بذلك استنادا  للمادة  81 من قانون أصول املحاكمات الجزائية 

العسكرية رقم 30 لسنة 2007.   
العقيد الحقوقي
 رئيس املحكمة العسكرية الثالثة

وزارة الدفاع
   دائرة املستشار القانوني العام

املحكمة العسكرية  الثالثة      
 إعالن  

اىل املتهمني الغائبني املدرجة أس�مائهم أدناه والساكنني يف العناوين املؤرشة إزائهم      
ملا كنتم متهمني وفق املواد  املبينة ازاء كل منهم من قانون العقوبات العس�كري يف 
القضايا املؤرشة  إزاء أس�مائهم وبما ان محل إقامتكم مجهول لذا اقتىض تبليغكم 
يف الصح�ف املحلي�ة عىل ان تح�روا أمام املحكمة العس�كرية يف الب�رة    خالل 
م�دة ثالثون يوم�ا من تاريخ نرش ه�ذا اإلعالن  وعند عدم حضوركم س�وف تجري 
محاكمتكم غيابيا وحج�ز اموالكم املنقولة وغري املنقولة  وإعطاء الحق للموظفني 
العموميني بإلقاء القبض عليكم وإلزام كل شخص يعلم بمحل اختفائكم   ان يخرب 
الجهات العس�كرية  بذلك استنادا  للمادة  81 من قانون أصول املحاكمات الجزائية 

العسكرية رقم 30 لسنة 2007.   
العقيد الحقوقي
 رئيس املحكمة العسكرية الثالثة

وزارة الدفاع
   دائرة املستشار القانوني العام

املحكمة العسكرية  الثالثة      
 إعالن  

اىل املتهمني الغائبني املدرجة أس�مائهم أدناه والساكنني يف العناوين املؤرشة إزائهم      
ملا كنتم متهمني وفق املواد  املبينة ازاء كل منهم من قانون العقوبات العس�كري يف 
القضايا املؤرشة  إزاء أس�مائهم وبما ان محل إقامتكم مجهول لذا اقتىض تبليغكم 
يف الصح�ف املحلي�ة عىل ان تح�روا أمام املحكمة العس�كرية يف الب�رة    خالل 
م�دة ثالثون يوم�ا من تاريخ نرش ه�ذا اإلعالن  وعند عدم حضوركم س�وف تجري 
محاكمتكم غيابيا وحج�ز اموالكم املنقولة وغري املنقولة  وإعطاء الحق للموظفني 
العموميني بإلقاء القبض عليكم وإلزام كل شخص يعلم بمحل اختفائكم   ان يخرب 
الجهات العس�كرية  بذلك استنادا  للمادة  81 من قانون أصول املحاكمات الجزائية 

العسكرية رقم 30 لسنة 2007.   
العقيد الحقوقي
 رئيس املحكمة العسكرية الثالثة
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اليوم منتخبنا الوطني يالقي نظريه التايلندي
 

أنهى املنتخب الوطني لكرة القدم جميع 
تحضراته ملواجهة نظيره التايلندي، 
عرص اليوم الثالثاء يف بانكوك لحساب 

الجولة الثانية من التصفيات.
وقيال ميدرب املنتخيب يحييى علوان، 
بحسيب بيان التحياد الكيرة العراقي، 
إن "تأريخيي التدريبي ضد تايلند ميلء 
بالنتائيج الطيبية منيذ بطولية االميم 
االسييوية عام ١٩٩٦، ولست قلقا من 
الخصيم التايلنيدي رغم تمتعيه بميزة 
االرض والجمهيور، إضافية لصدارتيه 

مجموعتنا املونديالية".
وأوضح عليوان أن "املنتخب التايلندي 
العنيارص  مين  العدييد  مؤخيرا  ضيم 
الجدييدة والجييدة، ولم أطليع عليهم 
مسيبقا بشيكل دقيق ولكنيي أعرفهم 
لديه أسيلوب  كمجموعية وكمنتخيب 
لعب شياق للخصيوم يف ملعبهم وأمام 

جمهورهم".
الصفيوف  مكتميل  "فريقيي  أن  وزاد 
وسيندخل بتشيكيل مغايير عين الذي 
خضنا به اللقاء األول أمام تايوان نوعا 
ما، وال نشكو من أي حالة غياب سواء 

للحرمان أو اإلصابة ".
وأشيار علوان "نعول عىل عودة املدافع 
احميد ابراهييم والعب االرتيكاز يارس 
قاسيم للتشكيل األسيايس بشكل كبر 
جيدا، واملدرب الجييد هو الذي يرسيم 
سيراتيجية لكل مباراة ويتعامل وفقا 
ملعطيات الدقائق التسيعني، مسيتفيدا 
مين أوراقه االحتياطيية، كما حصل يف 
مباراتنيا االوىل التيي لم نكين موفقني 

بشوطها األول".
يذكير ان املنتخيب الوطنيي سييالقي 
بانكيوك  يف  الييوم  تايلنيد  منتخيب 
يف  والفيوز  نقياط،  ثيالث  وبجعبتيه 
املباراة سيمنح أسيود الرافدين صدارة 
املجموعية املوندياليية السادسية التي 
تضم اىل جانبه كل مين تايلند وفيتنام 

واندونيسيا وتايوان.
من جانبه وعد كابتن املنتخب الوطني 
بكيرة القيدم، يونيس محميود بعودة 

املنتخيب من تايلنيد بالفوز عيىل البلد 
املضييف ]تايلنيد[ وتصيدر مجموعته 
االسييوية  التصفييات  يف  السادسية 
العاليم يف  اىل نهائييات كأس  املؤهلية 

روسيا عام 20١8 ونهائيات كأس آسيا 
يف االمارات عام 20١٩.

وقيال محمود الذي التحيق مع الفريق 
بعيد تأخيره عنه يف اييران لدينيا ثقة 

بإسعاد الشعب العراقي والعودة لبغداد 
بصدارة املجموعة".

فيميا قال الالعب جسيتن مرام "نحن 
2٥ العبا ال نفكر بمن يشيرك اسيايس 

وبمن يشيرك احتياطييا أو يبقى عىل 
الدكية ، انميا نفكر كيف نخدم أسيود 
العراقيي  الشيعب  ونسيعد  الرافديين 

بالنرص".

يذكر أن املنتخيب الوطني يحتل املركز 
التيي  السادسية  للمجموعية  الثانيي 
تضيم اىل جانب العراق فيتنيام وتايلند 
واندونيسيا وتايوان ، وذلك بعد أن حقق 

الفيوز عيىل منتخيب تايوان بخمسية 
الخمييس  مبيارة  يف  لهيدف،  أهيداف 

املايض.

المستقبل العراقي/ وكاالت

 
ترشيحت اربعة اندية لتمثيل العيراق يف بطولة 
االنديية العربيية  لكيرة الطاولية التيي تقام يف 
مدينة رشم الشييخ املرصية للميدة من العارش 
ولغاية السيابع عرش من شيهر ترشيين الثاني 

املقبل .

وقال رئيس االتحاد املركزي لكرة الطاولة كاظم 
خزعل: ان االندية االربعة هي السيليمانية الذي 
احيرز املركيز االول يف منافسيات الرجال ضمن 
بطولة اليدوري املمتاز التي اختتمت االسيبوع 
امليايض يف القاعة التخصصيية ببغداد والجيش 
الذي حيل وصيفيا والصناعة الذي تيوج بلقب 

النساء والبيشمركة الذي احتل املركز الثاني .

اربعة اندية متثل طاولة العراق
يف بطولة العرب

امل�ستقبل العراقي/ متابعة

باسم قاسم: دعوة الالعبني من الزوراء للوطني أربكت حتضرياتنا للموسم اجلديد

 أفياد مدرب فريق الزوراء بكرة القدم باسيم قاسيم بأن 
دعوة خمسية العبني مين الزوراء للمنتخيب الوطني، قد 
ألقيت بظاللها عىل تحضيرات الفريق للموسيم الجديد، 
الذي سينطلق منتصف الشيهر الحايل.وقال قاسم : لدينا 
خمسية العبني مين التشيكيلة األساسيية ميع املنتخب 
الوطنيي، وقيد عاد أثنيان منهم يوم السيبت املايض وهم 
كرار محمد وحسني عبد الواحد، وثالثة منهم سيحرضون 
بعد العودة مين تايلند يوم الخميس القيادم وهم كل من 
الحارس محمد كاصيد والالعبني مهند عبد الرحيم وعالء 

عبيد الزهرة”.وأوضيح أن “هيؤالء الالعبني الخمسية لم 
يلتحقوا مع الفريق بمعسكر تركيا، وحتى تدريباتهم مع 
الفرييق اقترصت عىل أيام معيدودة، لكونهم التحقوا مع 
املنتخب الوطني من معسيكر بغداد، لذلك أنني أبحث عن 
االنسيجام بني الالعبني والثبات عىل تشكيلة أساسية قبل 
الدخول بمنافسيات الدوري”، مؤكدا أن” االنسيجام بني 
الفريق لن يتحقق، بسيبب تواجد اهم العنارص األساسية 
ميع املنتخب الوطنيي لكيرة القدم”.يشيار إىل أن  مدرب 
منتخبنيا الوطني يحيى علوان ابعد الالعبني حسيني عبد 
الواحد وكرار محمد عن قائمة مباراة تايلند ألسباب فنية.
هذا وافاد املدرب املسياعد لنادي الزوراء ابراهيم عبد نادر 

انه حيان الوقت كي يتوج زعيم االنديية العراقية الزوراء 
بلقب الدوري العراقي املمتاز لكرة القدم، املوسيم املقبل. 
واكد نادر: منيذ زمن بعيد ودرع اليدوري العراقي املمتاز 
بكيرة القدم غابيت عن خزائن النادي االبييض وآن االوان 
كي يزورها". واشار نادر اىل ان: "الكتيبة البيضاء جاهزة 
من النواحي الفنية والبدنية والنفسية بعد معسكر ناجح 
جيدا يف تركيا بقيادة املدير الفني باسيم قاسيم". وكانت 
الهيئية االدارية لنادي الزوراء عينت باسيم قاسيم مدربا 
لفرييق النيادي بكرة القيدم خلفا للمدرب السيابق عماد 
محمد. ويحميل نادي الزوراء الرقيم القيايس بعدد مرات 

التتويج بلقب الدوري العراقي املمتاز بكرة القدم.

اختتام أول دورة تدريبية لبناء االجسام 
بمشاركة مدربني دوليني يف كركوك

أعلين االتحاد الفرعي لبناء االجسيام يف محافظة كركيوك، عن اختتام 
أول دورة تدريبية بمشاركة 78 مدرباً والعباً يف بناء االجسام بمشاركة 
مدربيني دولييني عراقيني مقيميني يف سيويرسا وهولندا.وقيال رئيس 
االتحاد عماد محمد رشيف : إن "االتحاد الفرعي وبالتعاون مع االتحاد 
الكردسيتاني لبناء االجسيام اقام أول دورة تدريبيية يف مجال فعاليات 
بناء االجسيام بمشياركة 78 مدرباً والعباً"، مبيناً أن "الدورة استمرت 
خمسية ايام عىل قاعية ممثلية اللجنية االوملبية الوطنيية يف كركوك".
وأضاف رشيف، أن "البطولة شارك فيها البطل العاملي خالد الحسناوي، 
والبطل الدويل صالح حسن، واملحارض الدويل احمد فوزي"، مشراً اىل أن 
"اليدورة التدريبية القيت فيها محارضات عين واقع اللعبة والتطورات 
الحاصلة فيها".يذكر أن االتحاد الفرعي لبناء االجسيام ينظم بطوالت 
محلية عىل مسيتوى محافظة كركوك، وعىل مستوى العراق، باإلضافة 
اىل اعداد العبني محرفني للمشاركات الدولية عىل مستوى العرب واسيا 

والعام.

فالديز »تكملة عدد« مع مانشسرت يونايتد

ال يزال مصر الحارس اإلسيباني فيكتور فالديز غامضاً مع فريقه مانشسير 
يونايتيد اإلنجلييزي رغيم قييده يف القائمية املحليية للفريق التي سيتخوض 

منافسات بطوالت كرة القدم يف إنجلرا هذا املوسم.
وذكرت صحيفة "مانشسير إيفينينج نيوز" اإلنجليزية أن فيكتور فالديز تم 
قيده يف القائمة املحلية فقط من أجل االلتزام بلوائح رابطة األندية اإلنجليزية 
"الربيميير لييج" التي تلزم كل فريق بقيد 2٥ العبيًا، يف الوقت الذي تضم فيه 

قائمة املانيو هذا املوسيم 2١ العباً فقط وذلك بعد رحيل عدد كبر من الالعبني 
بنهاية سيوق االنتقاالت الصيفية.ولفتت الصحيفية إىل أن فيكتور فالديز لم يتم 

منحيه رقم قميص الذي سييخوض بيه املبارييات املحلية هذا املوسيم، مما يفتح 
البياب أمام قيام املدير الفنيي للفريق لويس فان جال بتصعيد حارس مرمى 

شياب بجيوار الثنائي دافييد دي خييا وسيرجيو رومرو.ووصلت 
العالقية بني فالديز وفيان جال إىل طريق مسيدود بعد رفض 

الحارس اإلسيباني االستجابة لقرار املدير الفني الهولندي 
بخوض مباراة مع فريق الشيباب بمانشسير يونايتد، 

علماً بأن فالديز تعثر انضمامه لبيشيكتاش الركي يف 
سيوق االنتقاالت األخرة، وينتهي عقده مع 

الشياطني الحمر يف صيف 20١٦.

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت
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امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

القيمة السوقية جليمس رودريغيز ترتفع بنسبة كبرية

اشارت وسيائل االعالم االسيبانية أن قيمة الدويل 
الكولومبيي جيميس رودريغيز العب وسيط ريال 
مدرييد )بطل اوروبيا ١0 مرات( ارتفعت بشيكل 
كبير، وفقا ملوقع )ترانسيفر ماركيت( املختص 

باالنتقاالت واسعار الالعبني.
عددهيا  يف  االسيبانية  )آس(  صحيفية  ونيرشت 
الصادر االثنني، تقريرا مطيوال تحدثت خالله بأن 
قيمية رودريغييز املقدرة بيي 3٥ ملييون يورو يف 
ايلول/ سيبتمرب من العام املايض 20١4، ارتفعت 
بنسيبة ١28% يف العام الحيايل 20١٥، مربهنا بانه 
يسيتحق االموال التي دفعها ريال مدريد من اجله 
)80 مليون يورو(، حيث بلغت نسيبة الزيادة عىل 
قيمته بعد مرور موسيما واحيدا، مبلغ 4٥ مليون 

يورو.
)سيانتياغو  قلعية  داخيل  اصيوات  وتعاليت 
الكولومبيي  النمير  برنابييو( حيول قيدرة 
جيميس رودريغييز عيىل التتوييج بالكرة 
الذهبية يف املستقبل، نظرا لصغر سنه )24 
عاما(، فضال عن تمتعه بكاريزما عالية، كيف 
ال وأن خورخي فالدانو تحدث بأن: "مشاهدة 
جيمس رودريغيز يتوج بجائزة افضل العب يف 

العالم لن تشكل مفاجأة او صدمة ألي أحد".
وافرد العديد من عظمياء لعبة كرة القدم 
يف السيابق، عبيارات املديح ليي )هاري 
بوتر( كما يحلو لعشياقه تسميته، 
حييث اشيار االوروغوياني 
بأن  فرانسيسكييييويل 
"جيميس سييييكون 
عظيمييية  شخصية 
ميع رييال مدرييد يف 
املقبلية"،  السينوات 
بينميا قيال مارادونا 
" انيه موهيييييوب 
وانيق"، كما شيبهه 
الكولومبي  مواطنه 
فاليييديييييراما 
بالسييييييياحر 
االرجنتينيييييي 

ليونييل مييس.ومنيذ انضماميه إىل موناكيو 
الفرنيس عام 20١3 قادما من بورتو الربتغايل 

مقابل 4٥ مليون يورو، سجل ١0 اهداف ومرر 
١4 كرة حاسيمة لزمالئه )اسيسيت( يف 

اول موسيم له مع نادي االمارة 
عيودة  الثري.وسياهمت 

النمر الكولومبي بإحداث 
طفيرة عيىل املسيتوى 
للمرينغي  الهجوميي 
اميام رييال بيتيتيس 
مبارييات  ضمين 
الجولية الثانيية من 
مبياراة  يف  الليغيا، 
كرنفياال  شيهدت 

من االهيداف )٥- 
 ، ) صفير

ميا  بعد

نيييى  الصييام عا مين 
التهديفي امام بايرن ميونيخ يف 
كأس اودي وبافتتاحيية الليغيا 
اميام خيخون.العيرض القوي 
العيام  الكولومبيي يف  لالعيب 
20١٥ ساهم بارتفاع حصيلته 
التهديفية مع ريال مدريد إىل 
١٩ هدفا يف 48 مباراة، فضال 
عين مسياهمته يف صناعة 
١٩ هدفيا )اسيسيت( منيذ 
أن وطيأت أقداميه ملعيب 
برنابييو(  )سيانتياجو 
العيام 20١4 عقب  صيف 
تألقيه ميع منتخب بالده 
األخيرة  العاليم  كأس  يف 
بالربازيل وتصدره قائمة 
هدايف البطولية برصيد ٦ 
اهيداف يف اول ظهيور له 

مع كولومبيا.

خرجت الروسية إيكاترينا مكاروفا املصنفة ١3 من منافسات فردي 
السيدات ببطولة أمريكا املفتوحة للتنس.

ففي دور الستة عرش الخر البطوالت األربع الكربى هذا العام خرست 
مكاروفا أمام الفرنسية كريستينا مالدينوفيتش بمجموعتني مقابل 

مجموعة واحدة وبواقع 7-٦ و4-٦ و٦-١.
وبلغت االمريكية سيرينا وليامز املصنفة األوىل دور الثمانية بفوزها 

عيىل مواطنتهيا االمريكية ماديسيون كيز املصنفية ١٩ بمجموعتني 
متتاليتني بواقع ٦-3 و٦-3.

كما صعدت االمريكية فينوس وليامز املصنفة 23 لدور الثمانية أيضا 
عقب تغلبها عىل االستونية انيت كونتافيت ٦-2 و٦-١.

وحجزت االيطالية روبرتا فينيش مكانا يف الدور ذاته عقب انسيحاب 
الكندية اوجيني بوشار املصنفة 2٥.

الروسية مكاروفا تودع بطولة 
أمريكا املفتوحة للتنس
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امليزان

؟؟هل تعلم
• هل تعلم ان أول من شاهد مذنب هايل العالم 

اإلنجليزي إيدمون هايل وسمي بإسمه.
• ه�ل تعل�م ان أول قم�ر صناعي ه�و القمر 
الصناعي الس�وفيتي رقم واحد اطلق يف شهر 

اكتوبر عام 1957م.
• ه�ل تعل�م ان أول من اكتش�ف األكس�جني 

هوجوزيف بريستيل يف آب عام 1774 م.
• ه�ل تعلم ان أول من فت�ت الحيص يف املثانة 

هو أبو القاسم الزهراوي.
• ه�ل تعلم ان أول طفل أنابي�ب يف العالم هو 

لويز براون.
الحي�اة  اكتش�ف  م�ن  أول  ان  تعل�م  ه�ل   •
املجهرية...)الكائن�ات الحي�ة الدقيق�ة( ه�و 

ليفنهوك 1591م .
• ه�ل تعل�م ان أول طبي�ب مس�لم يفرق بني 

الحصبة و الجدري هو أبو بكر الرازي.

مهني�ا:ان كن�ت غ�ر قادر ع�ى اداء 
مهام�ك بأكم�ل وجه عليك ان تس�لم 
القي�ادة لغ�رك عاطفيا:اح�ذر م�ن 
الثرث�رات لتى تثار ح�ول عالقتك مع 

من تحب.

مهني�ا:ال ت�دع اح�د يس�تفزك الي�وم 
خاصة ان بعض االشخاص يحاولون 

الكيد لك
عاطفيا:ح�اول ان تب�ذل جهد اكرب يف 

تقوية عالقتك مع من تحب.

مهنيا:تتحمل البوم مس�ؤولية قيادة 
فريق عملك فحاول ان تكون عى قدر 

من املسؤولية
يلف�ت  ان  يح�اول  عاطفيا:الحبي�ب 

انتباهك باثارة غرتك.

ع�ى  اكث�ر  ترك�ز  ان  مهنيا:علي�ك 
اهدافه�ا  و  الرشك�ة  خط�ط  اتب�اع 
عاطفيا:لس�ت يف مزاج عاطفي اليوم 

يسمح لك بالخروج مع الحبيب.

مهنيا:ي�وم هادئ تمر ب�ه اليوم دون 
اح�داث  او  ضغوط�ات  اىل  التع�رض 

جديدة
بقرارات�ك  العائل�ة  عاطفيا:تحك�م 

العاطفية يثر غضبك.

مهنيا:ال تتخذ اية خطوة لست متأكد 
م�ن نتائجه�ا كي ال تكلف نفس�ك او 

تكلف الرشكة
تنف�ر  الزائ�دة  عاطفيا:رصاحت�ك 

الحبيب منك.

مهنيا:الدبلوماس�ية هي الصفة التى 
تتمي�ز بها اليوم فان�ت بارع يف الكالم 

اليوم و املفاوضات
عاطفيا:علي�ك ان تصلح ما افس�دته 

بعالقتك مع الحبيب البارحة.

مهنيا:تخف علي�ك الضغوطات اليوم 
و تصب�ح اكثر فض�اوة للتخطيط اىل 

مستقبلك املهني
عاطفي�ا:ال تحاول ان تحل مش�اكلك 

مع من تحب بالهروب منها.

به�ا  م�ررت  الت�ى  مهنيا:املش�اكل 
االس�بوع امل�ايض مازل�ت متأئ�ر بها 

حاول ان تتجاوز هذا الشعور
عاطفيا:ال تنفعل عى الحبيب و تصب 

جام غضبك كن اكثر هدوءا.

مهنيا:ح�اول ان تنظ�م وقتك بش�كل 
ح�دد  و  اهتمامات�ك  وزع  افض�ل 
اولوياتك. عاطفيا:ال تترصف او تتخذ 
اي موق�ف من الحبيب قب�ل ان تتأكد 

من صحة الكالم.

مهنيا:حاول ان تس�تغل اليوم بشكل 
جيد فالكث�ر من الف�رص التى تتاح 

امامك اليوم
يصيبها  العاطفي�ة  عاطفيا:عالقت�ك 

امللل حاول ان تخرج من هذا الوضع.

مهنيا:ينتابك مزاج س�ئ اليوم و عدم 
الرغبة يف مواجهة اية مشكلة تتعرض 

لها يف العمل
عاطفيا:الحبي�ب يخ�ربك برس خاص 

عن ماضيه قد يفاجؤك به.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

1 قائل العب�ارة: » البحر من ورائكم 
والعدو أمامكم

2 أعط�ى رأي�ا خبرا o إع�ادة تدوير 
املواد الطبيعية

3 البلد الوحيد يف العالم الذي ال يضع 
اس�مه ع�ى طواب�ع الربي�د o حرف 

نفي.
4 نصف قارب o نصف أرسل

5 مرسحي�ة سياس�ية قدمه�ا دريد 
لحام

6 هوادة o نصف ناشط
7 مدينة أس�بانية يف أفريقيا محاطة 
ب�أراض مغربي�ة o يق�رب كثرا يف 

القيمة أو العدد
8 خلف )بالعامية( o مناس�بة تعود 

بشكل مستمر o نصف راجع
اش�تهر  س�ابق  أميك�ي  رئي�س   9

بفضيحة لونسكي
10 مدين�ة ترفيهي�ة امركية كبرة 

منها نسخة يف فرنسا

1 قارن يف الحجم لرى مدى التطابق 
o سقوط

2 جع�ل اآلخ�ر رشيكا o نظ�ام نقل 
الرسائل

3 مش�اركة يف األفكار حول موضوع 
ما o ما بعده.

4 مجم�وع احتياج�ات املكت�ب من 
ال�ورق واألقالم وغر ذل�ك o حرفان 

من كلمة )كزبرة(.
5 نص�ف مرك�ز o وض�ع ال�يء يف 

الركن وبمعنى اعتمد عليه
6 كريه الرائحة o متشابهات

7 طيب الطع�م وارائح�ة o عاصمة 
اروبية )معكوسة(

8 نصف يرج�و o حمام بخار حديث 
o نصف تايل.

9 املرأة التي ال زوج لها أو الرجل الذي 
ال زوجة له o خالون من النجاسة.

زن�اد   o كالخ�وخ  فاكه�ة   10
)مبعثرة(.

اوجد الكلمة املفقودة

املكوّنات واملقادير
باكيت من بسكويت الشاي العادي.

ملعقة صغرة من النسكافيه املطحون ناعماً.
كوب من الحليب السائل.

ثالث مالعق كبرة من السكر.
نصف كوب من السكر.

مئة جرام من اللوز املطحون بشكٍل خشن.

باكيتان من كريمة الخفق )أربعة ظروف(.
علبة من القشطة.

ملعقة صغرة من الفانيال.
أربعة مالعق من النسكافيه املذابة يف كوب من 

املاء.
طريقة التحضر

نقوم بوضع كريمة الخفق والحليب والنسكافيه 
املطحون والفانيال والسّكر والقشطة يف الخاّلط 
الكهربائ�ي، ونخلطهم حتى يمتزجوا جّيداً، ثّم 

نضع الخليط يف الثاّلجة مّدة نصف ساعة.
نضع نصف كوب الس�كر م�ع القليل من املاء، 
ونرك�ه عى النار حتى يصبح لون�ه ذهبّياً، ثّم 
نضيف اللوز املطحون بشكٍل خشن، ونحرّكهم 
جيداً، ثم نصّب الخلي�ط يف صينية تحتوي عى 
ورق الزب�دة ك�ي ال يلتصق الس�ّكر بالصينية، 

ونقوم بطحنه بشكٍل خشن يف الخالط.
نغمذس قطع البس�كويت يف خليط النسكافيه 
واملاء، ونضعها يف صينية، ثّم نصب فوقه خليط 
النس�كافيه الذي وضعناه يف الثاّلجة، ونستمّر 

بعمل تلك الخطوات للحصول عى طبقات.
نضع صينية كيكة النس�كافيه يف الثالجة حتى 

تربد، ثّم نزّينها بالسّكر واللوز املطحون.

كيكة النسكافيه

معلومات  عامة

فوائد الشيح
العطري�ة  العش�بية  النبات�ات  اش�هر  م�ن 
املستخدمة ىف االغراض الطبية والعالجية وذلك 
نظرا مل�ا يحتويه من م�واد غذائي�ة ومركبات 
مفي�دة لصح�ة االنس�ان تتنوع انواع الش�يح 
الكثر من نوع اال ان اشهر هذه االنواع وخاصة 
بالوطن العربي هى : الش�يح االردنى ، الشيح 
الحوىل ، البعيثران او الش�يح الخليى ، الش�يح 
الشجري ، شيح سيرب ، الشيبه او شجرة مريم 
، الرج�وان ، ش�يح فرلوه ، الش�يح املكنيس ، 
الش�يح وحيد الب�ذرة ، الش�يح البلدى وينترش 

هذا الن�وع االخر ىف س�وريا وش�مال افريقيا 
وإيران وتركيا .

يس�تخدم الش�يح ىف الكثر من االستخدامات 
واألغ�راض العالجي�ة والطبي�ة حي�ث يحتوى 
ع�ى العديد من امل�واد الغذائي�ة الهامة لصحة 
االنس�ان فهو يحتوى عى امل�واد املعدنية مثل 
الحديد ، البوتاس�يوم ، الكالسيوم ، الفسفور ، 
املنجنيز ، املاغنس�يوم ، الرصاص ، النيكل وىف 
هذا املقال سوف نس�تعرض اهم استخدامات 

وفوائد الشيح لصحة االنسان .

اكتشاف عقرب عمالق
قب�ل نصف ملي�ار عام خل�ت، عاش 
عق�رب بح�ري مف�رس يف أعم�اق 
البحار بطول يقارب مرين، اكتشفه 
ي�ال  جامع�ة  م�ن  علم�اء  مؤخ�راً 

األمريكية.
ويص�ف العلم�اء العق�رب البح�ري 
بأن�ه كان أقوى الحيوان�ات البحرية 
املفرس�ة يف زمان�ه، وال�درع القوي 
الذي كان يغطي جس�مه ورأسه وفر 
له الحماية، ع�دا عن حجمه الضخم 
مقارنة بباقي الكائنات يف ذلك الوقت. 
أم�ا أطراف�ه فكان�ت ذات تفرع�ات 

صغ�رة كث�رة ت�ربز م�ن نهاية كل 
طرف، تساعده عى السباحة إضافة 
إىل التشبث القوي بالفرائس، ويعتقد 
العلم�اء أن األطراف كان�ت تغطيها 
ش�عرات كثيفة، إضاف�ة إىل مالقط 
الرسطان�ات  تحمل�ه  مل�ا  مش�ابهة 

البحرية.
وأطلق عى الوحش املكتش�ف اس�م 
»بينتيكوبت�رس ديكوراهنس�يس«. 
ورغ�م تش�ابه بنيته م�ع رسطانات 
البح�ر، إال أن العلم�اء اعت�ربوه من 

أسالف العناكب الحالية.

كش�ف علماء يف جامعة الربازيل 
أن سم الدبابر من نوع »بوليبيا 
بوليستا«، التي تستوطن جنوب 
رشق�ي الب�الد، قد يس�تخدم يف 
ع�الج م�رض الرسط�ان، ألن�ه 
يس�تطيع قتل الخالي�ا املصابة، 
موق�ع  .وذك�ر  الس�ليمة  دون 
»هيئة اإلذاع�ة الربيطانية« )بي 
ب�ي يس( أم�س االول، أن لدغ�ة 
هذا الدب�ور تحوي س�م »أم بي 
1« الذي تطلقه الحرشة للقضاء 
ع�ى فريس�تها أو للدف�اع ع�ن 

حديثة  تجارب  نفسها.وأظهرت 
أجريت عى الفرئان أن هذا السم 
قد يتمكن من اس�تهداف الخاليا 
ع�ن  وتدمره�ا،  الرسطاني�ة 
طريق تفتيت الده�ون املنترشة 
عى س�طحها وإح�داث فجوات 
فيها تس�مح بت�رسب الجزيئات 
األساسية الرضورية لعمل هذه 
الخالي�ا الرسطانية. أم�ا الخاليا 
الس�ليمة فتتجنب آثار السم »أم 
ب�ي 1«، ألن جزيئاتها مخفية يف 

داخلها.

سم الدبابري يقتل اخلاليا الرسطانية

عدسات لعالج البرص

من نوادرالعرب
من هنا وهناك

حسني الساعدي

غالم يغلب ابن شعبة !
قال املغرة بن ش�عبة :ما غلبن�ي أحٌد قط 
إال غ�الم من بن�ي الحارث بن كع�ب وذلك 
أني خطبُت امرأة من بني الحارث , وعندي 
ش�اب منهم , فاصغى إىل ,فقال أيها األمر 
رأيت رجالً يقبلها .قال فربئت منها .فبلغني 

أن الفتى تزوجها .
فأرس�لت إليه فقلت: ألم تخربني أنك رأيت 
رجالً يقبلها ؟قال نعم : رأيت أباها يقبلها!

وق�د أعرابّي ن�اراَ يّتقي بها ب�رد الصحراء 

يف اللي�ايل القارص�ة ، وملا جل�س يتدّفأ رّدد 
مرتاحاَ : الله�م ال تحرمنيها ال يف الدنيا وال 

يف اآلخرة .

يا وجه العرب كيف الحجاج ؟
انف�رد الحج�اج يوم�اً عن عس�كره فلقي 
أعرابّياً فقال : يا وجه العرب كيف الحجاج 
؟ قال : ظالم غاش�م قال : فهال شكوته إىل 
عبد امللك فقال : لعنه الله أظلم منه وأغشم 
، فأحاط به العس�كر فق�ال أركبوا البدوّي 
فأركب�وه فس�أل عنه فقالوا ه�و الحجاج 
فرك�ض من الفرس خلفه وقال : يا حجاج 

، ق�ال : مالك ، قال : الرس الذي بيني وبينك 
ال يطلع عليه أحد ، فضحك وخاله .

األعرابّي والطبق
قب�ل أعرابّي يري�د رجالً وبني ي�دي الرجل 
طب�ق ت�ني ، فلم�ا أب�رص األعراب�ّي غطى 
التني بكس�ائه واألعرابّي يالحظه ، فجلس 
ب�ني يديه فقال له الرجل : هل تحس�ن من 
القرآن ش�يئاً ، قال : نعم ، ق�ال إقرأ ، فقرأ 
: والزيت�ون وط�ور س�ينني ، فق�ال الرجل 
فأي�ن التني ؟ فق�ال األعراب�ّي : التني تحت 

كسائك!.

اول  اج�راء  »نوفارت�س«  رشك�ة  تن�وي 
تجربة لعدس�ات الصقة ذكي�ة عى البرش 
تعم�ل عى تطويرها م�ع رشكة »غوغل«، 
وصممته�ا بغرض تصحي�ح ضبط العني 
التلقائي للصورة.وق�ال الرئيس التنفيذي 
ل�«نوفارتس« جون جيمينز لصحيفة »لو 
تيمب« إن »املرشوع يتقدم بش�كل جيد«.

ومىض يقول إن » األمر سيستغرق 5 أعوام 
حت�ى ن�رى املنتوج يف الس�وق... ونس�ر 
حس�ب ج�دول زمني، كم�ا ه�و متوقع، 
ونحن بالفعل نطور نموذجا أوليا لعدس�ة 
تكنولوجية يمك�ن اختبارها عى البرش يف 
2016«.وقال متحدث باس�م »نوفارتس« 
إن جيمين�ز كان يش�ر إىل عدس�ة ذكي�ة 

لتصحيح الرؤية لدى الناس الذين يصابون 
بط�ول البرص م�ع الش�يخوخة والذين ال 
يستطيعون القراءة دون نظارة.وبموجب 
اتفاق وق�ع مع »غوغ�ل« يف 2014 تطور 
نوفارت�س أيض�ا عدس�ات طبي�ة الصقة 
ملس�اعدة مرىض السكر عى تتبع مستوى 

الجلوكوز يف الدم.
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عـامـوي

افـقـي



اتقدم بأس�مي ومنتسبي مؤسس�ة املس�تقبل العراقي للصحافة والنرش )جريدة 
املستقبل العراقي ووكالة انباء املستقبل( بأحر التعازي واملواساة اىل املهندس )عامر 
عب�د الجبار( وزير النقل االس�بق لوف�اة املغفور لها )والدته(.. داع�ن الله ان يتغمد 
الفقيدة برحمته الواس�عة ويس�كنها فس�يح جناته وان يلهم اهله�ا وذويها الصرب 

والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون.

بأس�ف بالغ تعزي ارسة تحرير مؤسس�ة املستقبل العراقي 
للصحاف�ة والن�رش )جري�دة املس�تقبل العراقي ووكال�ة انباء 
املس�تقبل( وع�ى رأس�ها رئي�س مجل�س االدارة االس�تاذ عيل 
الدراج�ي الل�واء )احمد الس�وادني( مدي�ر مكتب الس�يد وزير 
الداخلية لوفاة املغفور لها شقيقته داعن الله ان يتغمد الفقيدة 

برحمته الواسعة وان يلهم اهلها وذويها الصرب والسلوان.

ببال�غ الح�زن واالىس تق�دم ارسة مؤسس�ة املس�تقبل 
العراقي للصحافة والنرش )جريدة املستقبل العراقي ووكالة 
انباء املستقبل( مواساتها وتعازيها اىل الشاعر جبار فرحان 
العكييل وذلك الستش�هاد ابن اخيه املقاتل الش�هيد السعيد 
)وس�ام محمد فرحان العكييل( الذي استشهد بمعارك العز 

والرشف والدفاع عن الوطن بقاطع سامراء.

تع�زي ارسة تحرير مؤسس�ة املس�تقبل العراقي 
للصحافة والنرش )جريدة املس�تقبل العراقي ووكالة 
انباء املس�تقبل( وعى رأس�ها رئي�س مجلس االدارة 
االستاذ عيل الدراجي بأسف بالغ الزميل واالخ العزيز 
)محم�د العلوي( لوف�اة املغفور لها والدته. س�ائلن 
الله العيل القدير ان يتغمد الفقيدة برحمته الواس�عة 

وان يلهم اهلها الصرب والسلوان.

العراق�ي  املس�تقبل  مؤسس�ة  ارسة  تتق�دم 
للصحافة والنرش )جريدة املستقبل العراقي ووكالة 
انباء املس�تقبل( بأحر التعازي للزميل كريم صحن 
الس�اعدي لوفاة أخي�ه، داعن الب�اري ان يمن عى 
الفقي�د برحمت�ه الواس�عة ويدخله فس�يح جناته 
ويلهم ذويه واقاربه الصرب والس�لوان، وإنا لله وإنا 

اليه راجعون.

علي الدراجي
رئـــيــس مــجــلــس االدارة

تعزي وزير النقل االسبق

مؤسسة املستقبل العراقي تعزي 
الشاعر جبار فرحان العكييل

رئيس مؤسسة املستقبل العراقي يعزي 
اللواء امحد السوادين

تعزية

تعزية
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فؤاد حسونكـاريكـاتـير

إبداٌع يف التحايل
ات امضـــاء

امين يونس

مســـاحة للـــرأي

يف الصف الثاني متوس�ط قرأت الكتاب القصيص الس�احر ) رس�ائل من 
طاحونت�ي ( للفرنيس الفونس دوديه ، وع�يل أن اتخيل بتلك النثرية الجميلة 
لتفاصي�ل حياة الريف الفرنيس وهو حتما الريف الذي استنش�ق هواءه االن 
يف مواويل سفر القطارات بن بروكسل وباريس عندما صيف باريس يغريني 
بش�هية النوم تحت اجفان ذكرياتنا عندما قال لن�ا معلم أيام االبتدائية :من 
يشاهد منكم املوناليزا يستطيع أن يكون من ُصناع الروعة يف الخيال والُكتب.  
أنه والطواحن التي عى ضفاف نهر الس�ن عى امتداد الريف يشكل هاجسا 
لصن�ع الحياة والُجبن�ة والقصص الرومانس�ية ، وحن اميض معه وأس�ال 
صديقت�يَّ فرنس�ية : اىل أين ينتهي الس�ن ؟ ترد : اىل القن�ال االنكليزي حيث 
عليه مهمة الثأر لنابليون بونابرت ذات يوم . أتذكر بس�تان جدي وناعوره ، 
والحم�ار الذي يدور بالهوادة لريفع املاء م�ن النهر اىل حقول الفجل والبصل 
االخ�ر والكرف�س والريحان ، وطامل�ا أقارنه بتلك الطواح�ن التي اتخيلها 
تس�بح يف الس�ماء يف قصص الفونس دوديه حيث يتحول الحمار يف قصصه 
اىل ببغ�اء ي�ردد احالم الفالحن وس�ط عن�اق رسي بن حقول الش�وفان او 
تح�ت اش�جار التفاح. يف االهوار حيث ق�دري انتهى معلما ل�م اجد للنواعري 
أث�را وال للطواح�ن ، وبالرغم من هذا يس�كنني الحن�ن اىل العيش يف امكنة 
الرغب�ة التي كن�ا نقراها يف الروايات ونش�اهدها يف أفالم الس�ينما . فأخذت 
مع�ي رس�ائل من طاحونتي ألعي�د قراءته متى أردت أن اضي�َف اىل مخيلتي 
وموهبتي ش�يئاً من دافع الكتابة ، وآلن االهوار ليس فيها طواحن وال حتى 
نواعري ابقيت يف الكتاب آمال أن التقط صورا قرب تلك الطواحن وقد اغراني 
مشهدا رومانسيا كانت واحدة من طواحن الهواء مرسحا لقبالته العاصفة 
والتصاقه الجس�دي الذي جع�ل كل ارائك قاعة الس�ينما تهتز كعاصفة يوم 
عش�نا اغراءه�ا وكان الفيلم من بطول�ة عمالقة ثالث ، عندما يلجأ الش�اب 
اله�ارب م�ن القوات النازي�ة آلن ديل�ون اىل منزل يف الري�ف الفرنيس اىل بيت 
تسكنه االرملة س�يمون سونريه وحفيدتها املذهلة الجمال اإليطالية اورنيال 
موتي ، وهناك تبدأ طروادة حرب الجسد والقبالت . هنا يف االرض التي يسكنها 
املاء والقصب واطياف الهة اغلقت نوافذ جنائن عدن واس�كنت خواطرها اىل 
رعاة الجواميس ومس�وحات رجال االثار ، حن تشتاق اىل طاحونة او ناعور 
ي�ردون عليك : طواحينا هنا هي ) الُرحى ( التي تطحن لنا القمح والرز ، فال 
نحتاج اىل الهواء مادامت سواعد نساءنا بقوة سواعد الرجال لتمسكها وتدير 
الصخرة الدائرية ليتحول الرز والحنطة بن ارضاس�ها اىل دقيق. أما النواعري 
فنحن ال نحتاجها ألننا وس�ط املاء وحقولن�ا ينبتها الله فيه فال تعطش كما 
البس�اتن . دائما وأنا أراقب حياة هؤالء الناس فأشعر انها حقا ال تحتاج اىل 
الطواحن والنواعري ، وأن حياتهم لها نواعريها الخاصة غري تلك التي تحدث 
عنه�ا ) دودي�ة ( يف قصصه ، حيث تدور بهم لحظات اليوم نفس�ه بصمت ، 
وبدورة واحدة وليست عدة دورات كما يف ناعور جديد الواقع يف بستانه الذي 
زح�ف الي�ه امللح اليوم وصار مهج�ورا بعد أن مات فيه النخ�ل واقفا . هذه 
ال�دورة تبدأ م�ن صياح الديك أليق�اظ النائمن عى س�وابيط القصب وحتى 
املس�اء الذي يعودون فيه م�ن دوابهم. اآلن وأنا اش�اهد الطواحن يف دورتها 

االبدية يف األرايض املنخفضة والعالية عى ضفاف نهري السن والراين .
اتذك�ر ناعور جدي ، وطواحن الُرحى التي ترتاقص يف دورتها االزلية بن 
أصابع نس�اء القرية وهن يرددن تلك األنش�ودة االزلية : دللوه يا الولد يبني 

دللوه ... عدوك عليل وساكن الجول.........!

من�ذ ب�دأ األزم�ة املالي�ة يف أقليم كردس�تان وإع�الن خلو 
املص�ارف الحكومية من الس�يولة ، قبل أكثر من س�نة ونصف 
.. ظه�رْت تج�ارة عجيبة وغريب�ة .. وهي تجارة ) الش�يكات 
او الصك�وك املرصفي�ة ( . حيث ان الدوائ�ر الحكومية ، قامْت 
بتقدي�م ش�يكات بمبالِغ للُمقاول�ن والتج�ار ، ُمقاِبل األعمال 
املُنَفَذة والس�َلع املُّجَهزَة ، وأخرَبَْتهم بأنُه التوجد سيولة نقدية 
يف البنوك .. وعليهم الصرب واإلنتظار ، بضعة أس�ابيع لحن َحل 

األزمة .
لكن األسابيع طالْت وأصبحْت شهور طويلة ... والعديد من 
هؤالء املُقاولن والُتجار ، كانْت عليهم إلتزامات مالية ُملِحة ... 

والحكومة تقول : ان البنوك فارغة ! . 
ُهن�ا .. كانْت املافيات جاهزة لإلبداع ... فّروجْت أن بإمكان 
املُستعجلن ] بيع [ شيكاتهم يف سوق البورصة أي سوق تبديل 
الُعم�الت .. فعى س�بيل املثال ، ان ُمقاوالً معُه ش�يك ب » مئة 
ملي�ون دين�ار » .. فيقوم صاحب َمحل الرصاف�ة ، برشاءه ب 
» تس�عن ملي�ون » ! . أما صاحب الرصافة ، فيكون َقد ّنَس�َق 
ُمس�َبقاً م�ع الجهة املُتنِف�ذة يف البنك ، حيث يرصف الش�يك ب 
» خمس�ة وتس�عن مليون » .. فيكون قد ربَح خالل ساعات ، 
خمسة مالين ، ورشيكه يف البنك ربح خمسة مالين ! . إستمَر 
هذا الوضع لِعدة أشُهر ... ثم إرتفعْت النسبة تدريجياً ، لتصبح 
15% ، ث�م 20% لتص�ل إىل 30% وحت�ى 40% ... وفوق ذلك .. لم 
تُع�د هنالك حاجة اىل ) وس�يط ( مثل صاح�ب َمحل رصافة .. 
فأصب�ح األم�ر يجري ، بَن أش�خاٍص يف البن�وك ُمبارشًة وبن 
صاحب الش�يك .. واألنكى ، أنه أصبحْت الشيكات ذات املبالغ » 
الصغرية » مثل مئة وخمس�ن ملي�ون أو مئَتي مليون ، صعبة 
الرَصف ، ألنها ) ما تْسوى !! ( .. وباتْت الشيكات الدسمة ، ذات 

الثمن مئة مليون أو املليار ، هي املُّفضلة ! .
أح�د الُكرد املُهاجرين اىل الدانمارك ، من ذوي النيات الطيبة 
، ج�اء اىل األقلي�م قبل ثالث س�نوات ، وجلب معُه ج�زءاً ُمهما 
من رأسمالِه والعديد من اآلليات .. وحصل بالفعل عى ُمقاولة 
صغرية ، قاَم بتنفيذها .. وأعطوُه شيكاً ب ) 175 مليون دينار 
( ... ل�م يس�تطع رصفه�ا .. وّدلوُه عى الطريق�ة التي يتمكن 
بها من إس�تحصال قيمة الش�يك » بعد إس�تقطاع املقس�وم ! 
» .. ولكنُه تفاجأ بأن الش�خص الوس�يط ، أخ�ربُه ، بأن املبلغ 
صغ�ري وال يس�تأهل .. إال يف حالة إس�تقطاع 33% من قيمته ، 
ألن الحصص كث�رية !! . إضطَر صاحبنا لرصفه ، ثم باع آلياته 

كيفما إتَفق .. وَشد رحاله اىل الدانمارك .. خائباً ، نادماً .
أن التجارة بالش�يكات املرصفي�ة .. بالطريقِة أعاله .. هو 

حقاً ، إبداٌع يف النهب وإيغاٌل يف النصب والتحاُيل .
جوَه�ر املوض�وع ، هو ليس الفس�اد املُس�ترشي يف جميع 
املفاِص�ل .. فذل�ك تحصيل حاص�ل .. ولك�ن .. رَصف كل هذه 
الش�يكات ، يعني ببساطة ، ان البنوك لم تُكن خالية يف يوٍم من 

األيام من السيولِة النقدية.

نعيم عبد مهلهل 

ألفونس يف االهوار

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