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تنتظر انقضاء الصيف.. وتحضر لـ »معركة« برية
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القوى التي اهتمت بالمناصب خارج اهتمام العراقيين

     المستقبل العراقي / خاص

أع�ادت الحرب، التي يخوضه�ا العراق ضّد تنظي�م »داعش« اإلجرامي، 
رس�م حدود النفوذ السياس�ي، بع�د أن س�يطر عليه الجم�ود طيلة العقد 
الماضي، بسبب التوافقّية السياسية، التي أّدت إلى مشكالت جّمة، وجعلت 

الفساد الميزة األساس التي توصم العراق.
وُتعد الحرب المقدس�ة التي تقودها القّوات األمنية بمس�اعدة الحش�د 
الش�عبي، الذي أصب�ح الظهير القوي للدول�ة، بمثابة الغرب�ال الذي وضع 
األحزاب والقوى الساسية في خانة االنتماء الوطني، والتضحيات التي من 
الممكن أن تقّدم للحفاظ على وحدة العراق وس�المة أراضيه من األخطار 

التي تحيقه.
وبدأت هذه المعادلة تثير المراكز الدراس�ات الدولية، والدول اإلقليمية، 
ع�ن نفوذ القادم في الع�راق، بعد أن أثبتت أح�زاب تواطؤها مع اإلرهاب، 
فيم�ا بقيت أح�زاب أخرى متفرج�ة، مكتفي�ة بالحصول عل�ى المناصب 

والمكاسب وعقود الدولة، التي غالباً ما تكون موسومة بالفساد.
وق�د توقع مرك�ز اميركي لرص�د العملي�ات االعالمي�ة الحديثة، وهو 
متخص�ص ب�«الفض�اء الرقمي«، حرك�ة الميول الجماهيري�ة في منطقة 

الشرق االوسط.
وقد درس المركز الحالة العراقّية بعد الحرب على تنظيم »داعش« الذي 
سيطر على مساحة ثلث العراق، إال أن النزاالت الكبيرة التي خاضها الحشد 

الشعبي أزالت الكثير من الخطر الذي كان محدقاً بالعراق.
وقد توقع المركز، في تقرير اطلعت عليه »المستقبل العراقي« أن تنهار 
ثالث قوى في العراق كانت االبرز، بمقابل صعود ثالث قوى اخرى لم تكن 

بالمؤثرة من حيث حصصها في الحكم في العراق.
وأشار المركز، خالل التقرير، عبر رصده حركة االعالم الجديد واالنترنت 
بالعراق، إلى أن األحزاب العراقية الثالثة التي كانت مس�يطرة على الشارع 
الش�يعي تنازلت نس�ب ش�عبيتها ال�ى مس�توى ال يصدق في الع�راق عبر 
مالحظة االهتمام الش�عبي الكثر من 13 مليون مستخدم يمثلون المكون 

الشيعي ومليون ونصف المليون يمثلون المكون السني في العراق.

                                                                                                  التفاصيل ص3

احلرب عىل »داعش« تصنع معادلة سياسية جديدة

المعركة مستمرة حتى القضاء على »داعش«
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تركـيـا تـسـتـعـد لـحـجـز
»مقعـد« فـي األزمــة

الــعـراقـيــة

نعـم.. امـيـركــا ضـد 
اســـرائــيــل!

املهندس عيل عبد الكريم املوسوي 
مـديــرًا لـشـركـة توزيــع

 املنتجـات النفطيــة
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تعلن الشركة العامة للسكك الحديد العراقية احدى 
تش�كيالت وزارة النق�ل عل�ى اس�تعدادها لتقديم 
افض�ل خدماته�ا للمواطني�ن الكرام عبر تس�يير 
رح�الت قطارات المس�افرين الجديدة DMU  بين 
بغ�داد � والبص�رة وكذلك بي�ن بغ�داد � والبصرة 
باتجاه كربالء المقدسة وباسعار مناسبة .. على 
الش�ركات الس�ياحية الراغب�ة بتاجي�ر القطارات 
الجدي�دة DMU   مراجع�ة مق�ر الش�ركة العامة 
للس�كك الحدي�د العراقية في منطق�ة العالوي او 
االتصال على الهواتف المبينة ادناه لغرض تنظيم 

ذلك.
هاتف : 07801631038 / مدير النقل والتشغيل

هاتف : 07904280270 / مدير العالقات االعالم
transport105@yahoo.com البريد االلكتروني

وزارة النقل
الرشكة العامة للسكك احلديد العراقية

اعالن

شـمـول مـنـتـسـبـي الـحـشـد الـشـعـبـي باألراضـي السكـنـيـة

اخلارجية االيرانية: ترصحيات نتنياهو استعراض ميلء باخلدع

العامري: سنالحق داعش حتى خارج حدود العراق للقضاء عليه

الغبان يوجه بفرض سلطة القانون يف صالح الدين ومحاية املواطنني املمتلكات

ختصيص قطع اراض للمعلميـن واملتقاعديـن يف مجيع املحافظـات

      بغداد/المستقبل العراقي

أعل�ن وزير البلدي�ات واألش�غال العامة عبد 
الكريم يونس االنصاري،امس االربعاء, ش�مول 

منتسبي الحشد الشعبي باألراضي السكنية .

وذكر بيان للوزارة تلقت »المستقبل العراقي« 
نس�خة منه ان » االنصاري دعا« الدوائر البلدية 
ال�ى تهيئ�ة مقاطعة ف�ي كل محافظ�ة لغرض 
فرزه�ا و توزيعها على المجاهدين في الحش�د 
الش�عبي تثمين�اً لدوره�م البطولي ف�ي تحرير 

االراضي التي يس�يطرعليها تنظيم »«داعش«« 
االرهابي و بكل امتيازات القوات األمنية«.

كما أشاد الوزير ب�« مجاهدي الحشد الشعبي 
و بمواقفهم البطولية، مؤكداً انهم يس�تحقون 

الكثير نظير جهدهم من اجل الوطن«.

      المستقبل العراقي / خاص

كشفت مصادر برلمانية بارزة، 
االزم�ة  ح�ل  ان  االربع�اء،  أم�س 
العراقي�ة المالي�ة الحالي�ة يكم�ن 
إع�ادة تمرير قان�ون البنى التحتية 
ال�ذي قدمت�ه الحكوم�ة الس�ابقة 
النيابية، موضحة  الكت�ل  ورفضته 
أن�ه لو أن القانون اق�ر او لو تركت 
له م�ادة في قان�ون موازنة 2015 
ل�كان افضل ح�ل الزم�ة الموازنة 

أن�ه  المص�ادر  العراقية.وأك�دت 
»كان من الممكن أن يش�غل قانون 
البن�ى التحتية قراب�ة مليون عاطل 
عراق�ي وتوفي�ر قراب�ة 40 ملي�ار 
ث�الث  بع�د  تس�ديدها  يت�م  دوالر 
س�نوات من انهاء تنفيذ المشاريع 
ولفت�رة تمتد عل�ى 15 عام. وقالت 
العراقي«  المص�ادر ل�«المس�تقبل 
النيابي�ة  الكت�ل  ق�ادة  »بع�ض  ان 
يعض�ون اصابع الن�دم كون كتلهم 
ف�ي الدورة النيابي�ة رفضت قانون 

البن�ى التحتي�ة ال لس�بب اال لمن�ع 
تسجيل اي منجز ايجابي للحكومة 
الس�ابقة«، الفتة إل�ى أن »مصلحة 
الوط�ن وقعت ضحي�ة التقاطعات 
الحزبي�ة  والمصال�ح  السياس�ية 
المصادر  النيابية«. وأضافت  للكتل 
ان »وزارة المالية لعبت دوراً سلبياً 
ف�ي الوق�ت الحال�ي حي�ث قلصت 
حصة االس�تثمار في الموازنة الى 
نس�ب متدني�ة ج�دا للحيلولة دون 
تمرير القان�ون المذك�ور لو طرح 

م�رة اخ�رى ف�ي البرلمان«.وعّدت 
المص�ادر أن م�ا يحص�ل »مؤامرة 
م�ن إقليم كردس�تان باتج�اه منع 
تحقيق مش�روع البنى التحتية ذلك 
في الع�راق وابقاء االقلي�م متقدم 
على باقي مناطق العراق«.وأشارت 
المصادر إل�ى ان »الموازنة الحالية 
لن يكون بمقدورها السماح بتمرير 
القانون ف�ي وقت يمث�ل فيه الحل 
الذهب�ي ألزمة تدني اس�عار النفط 
وتضرر العراقي مالياً واقتصادياً«.

اإلقليم حيارب قانون البنى التحتية ملنع توفري 40 مليار دوالر
االقتصاد ضحية التقاطعات الحزبية

العراق يرد عىل عنجهية تركيا: حترير املوصل بتوقيت 
وتـخـطـيـط وتنفيـذ عـراقـي

ايلور سويفت عرابة طفل جايمي 
كــيــنــغ المـــنــتــظـر

المدير العام
للشركة العامة للسكك الحديد العراقية

بالتصويت.. اكرم سلمان مدربًا 
ص14رسميًا لمنتخب العراق 

ص3

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


�سيا�سية2
www.almustakbalpaper.net

العدد )919(  الخميس 5  آذار  2015   

نعم.. امريكا ضد ارسائيل!
    التحليل السياسي /غانم عريبي

ال�وزراء  رئي�س  انته�ى  ان  م�ا 
االس�رائيلي م�ن الق�اء خطاب�ه ف�ي 
الكونغ�رس االمريك�ي حت�ى س�ارع 
الرئي�س االمريك�ي ب�اراك اوباما الى 
الرد على ما ج�اء في الخطاب بالقول 
ان نتنياه�و لم يقدم البديل عن الحوار 
النووي مع ايران واكتفى بالتحريض 

على الرئاسة االمريكية!.
الرئي�س االمريك�ي باراك  وتاب�ع 
اوبام�ا ان�ه ل�م يتابع خط�اب رئيس 
ال�وزراء االس�رائيلي ف�ي الكونغرس 
وحث بدوره اعضاءه من الجمهوريين 
والديموقراطيي�ن عل�ى االنتظ�ار الى 
بعض الوقت لحين اس�تكمال االتفاق 
االمريكي�ة  المتح�دة  الوالي�ات  بي�ن 
وايران بش�ان االتفاق عل�ى البرنامج 
النووي وعدم االستعجال والذهاب مع 
نتنياه�و الى اقصى ح�دود التحريض 
الفشال مخطط االتفاق بين الكبيرتين 

واشنطن وطهران.
اوبام�ا كان كم�ا اعض�اء االدارة 
م�ن  اس�تياء  حال�ة  ف�ي  االمريكي�ة 
اص�رار نتنياه�و الق�اء خط�اب ف�ي 
الكونغ�رس واالكث�ر اس�تياء اص�رار 
رئيس الكونغ�رس »اليهودي االصل« 
عل�ى اتاح�ة الفرصة لرئي�س الوزراء 
قبي�ل  كلمت�ه  الق�اء  االس�رائيلي 
االنتخاب�ات االس�رائيلية باس�بوعين 
وه�و ام�ر ترفض�ه تقاليد السياس�ة 
االمريكي�ة عل�ى االق�ل فيم�ا تبق�ى 
من والي�ة الرئيس االمريك�ي الحالي 

ب�اراك اوباما في البي�ت االبيض وهو 
م�ا اصطلح علي�ه الرئي�س االمريكي 
برف�ض واش�نطن تس�ييس العالق�ة 
االمريكي�ة  المتح�دة  الوالي�ات  بي�ن 

واسرائيل.
يب�دو ان الرئي�س اوبام�ا اصطدم 
اب�رام  ال�ى  س�عيه  ف�ي  ويصط�دم 
اتف�اق مع طهران بالحاج�ز اليهودي 
اللوبي�ات  وتاثي�ر  الكونغ�رس  ف�ي 
الصهيونية ف�ي الحياة االمريكية واال 
ل�وكان هنال�ك هيب�ة وانس�جام بين 
الكونغرس والرئيس لما فرض رئيس 
الكونغ�رس االمريك�ي راي�ه بفرض 
كلم�ة نتنياهو ف�ي المجلس بحضور 
كامل اعضاء المجلس وعلى الرغم من 
الرغبة الكبيرة التي عبر عنها الرئيس 
اوبام�ا وتمني�ه عل�ى الكونغ�رس ان 
يت�م الس�ماح لنتنياهو الق�اء خطاب 
ل�ه ف�ي الكونغرس االمريك�ي لكي ال 
يتم اس�تثمار منب�ر هذه المؤسس�ة 
االمريكي�ة لالغ�راض االنتخابي�ة في 
اس�رائيل ومع ذل�ك ات�ى نتنياهو الى 
واشنطن والقى خطابه وهو ما يعني 
ان الكونغ�رس لي�س بي�د االمريكيين 
جمهوريي�ن وديموقراطيي�ن انما بيد 

اسرائيل!.
امس كش�ف الكونغرس االمريكي 
عن نفسه بالخطاب الذي القاه رئيس 
الوزراء االس�رائيلي واكد لالمريكيين 
والع�رب انه منحاز الى اس�رائيل واذا 
اتف�اق  والفلس�طينيون  الع�رب  اراد 
سالم ينهي حالة الحرب التاريخية بين 
اس�رائيل والفلس�طينيين فان عليهم 

االتفاق مع اس�رائيل ولي�س االعتماد 
عل�ى الش�ريك االمريك�ي الن امريكا 
على عظمتها السياس�ية والعسكرية 
ليس�ت ش�ريك الع�رب بل هي ش�ريك 

السرائيل.
ف�ي الوقت نفس�ه ابتع�د الرئيس 
االكثري�ة  توجه�ات  ع�ن  اوبام�ا 
الت�ي اس�تقدمت رئيس  الجمهوري�ة 
الوزراء االس�رائيلي الهداف انتخابية 
واح�رج  الداخ�ل  ف�ي  امريكي�ة 
الجمهوريي�ن ف�ي عق�ر داره�م عبر 
التاكي�د ان مايهم�ه اتف�اق تاريخ�ي 
ونهائ�ي مع طه�ران ولي�س الذهاب 
لرئي�س  االنتخابي�ة  المقاص�د  وراء 
الوزراء االسرائيلي الذي احرج بدوره 
الرئي�س اوبام�ا بالتاكي�د م�ن خالل 
نص مزور في التوراة يؤكد ان ش�عب 
اس�رائيل باق م�ا يفرض ق�وة عالقة 
ابدي�ة بين اميركا واس�رائيل اكبر من 

عالقة امريكا الحالية بها.
اس�رائيل ض�د الوالي�ات المتحدة 
االمريكي�ة اذا تحرك�ت نح�و طهران 
الرس�اء اتفاق تاريخي يعج�ل بانهاء 
العقوب�ات على ايران ويفرض منطقا 
جديدا في العالقات االيرانية االمريكية 
يفتح الطريق امام عالقات دبلوماسية 
حقيقي�ة وتعاون في اكث�ر من مجال 

ومستوى بين الطرفين.
ما تخشاه اس�رائيل وادارة رئيس 
الوزراء االسرائيلي نتنياهو هو مابعد 
االتف�اق  النووي مع طه�ران فما بعد 
االتف�اق يعن�ي عالق�ات طبيعي�ة مع 
اي�ران لي�س م�ع الوالي�ات المتح�دة 

وانم�ا م�ع كل المجموع�ة االوربي�ة 
وربما كان االيرانيون بنوا برنامجهم 
الصناعي�ة  الغراضه�م  الن�ووي 
والبنيوية الس�لمية والجبار الواليات 
المتحدة واوربا على تأس�يس عالقات 
ندي�ة قائم�ة عل�ى التع�اون االقليمي 

والدول�ي م�ن موق�ع احت�رام اي�ران 
دول�ة ونظام وعقيدة فكرية وتحجيم 
والغربي�ة  االمريكي�ة  الطموح�ات 
باس�قاط النظ�ام الث�وري ف�ي ايران 
وتطبي�ع كام�ل للعالق�ات معها على 
قاع�دة احترام ش�راكاتها السياس�ية 

واالقتصادي�ة واالمنية ف�ي المنطقة 
العربية واالس�المية والكف عن حالة 
الع�داء االبدي�ة. من المنطق�ي القول 
ان الرئي�س اوبام�ا يبحث عن ش�ريك 
الت�ي  التحدي�ات  حقيق�ي لمواجه�ة 
تته�دد المنطق�ة والمناب�ع البترولية 
وواقعي�ات المصال�ح االمريكي�ة في 
ه�ذه المنطق�ة البالغ�ة التعقيد ومن 
المؤكد ان اسرائيل ليست هي الشريك 
ب�ل اي�ران ولع�ل التق�ارب االمريكي 
االيران�ي من خالل العم�ل على اتفاق 
ن�ووي مش�ترك يات�ي تتويج�ا لهذه 
العالقة والتمحور حول هدف االتفاق 

على واقعيات المصالح.
المصال�ح  ف�ي  اتف�اق  ان  يب�دو 
وتقدي�ر وتدبير المصالح المش�تركة 
بي�ن الوالي�ات المتح�دة واي�ران هو 
ال�ذي اوقف مد اس�رائيل ف�ي االدارة 
الكبي�ر  االخت�راق  رغ�م  االمريكي�ة 
للسياسة االس�رائيلية في الكونغرس 
االمريك�ي. هذا هو بالضبط ما يخافه 
نتنياهو في ت�ل ابيب ويرغب بتنفيذه 
وتطبيقه وتطبيعه مع طهران اوباما 
في واش�نطن  بل اذهب ال�ى ابعد من 
ه�ذا ان السياس�ة الديموقراطي�ة في 
البي�ت االبي�ض دفع�ت الجمهوريي�ن 
الى خطأ العمر بإس�رائيل مع الشعب 
االمريك�ي واتب�اع الحزب م�ن خالل 
انس�حاب 56 نائب�ا ديموقراطي�ا من 
جلس�ة االس�تماع لخط�اب نتنياه�و 
واالدارة  االبي�ض  البي�ت  ان  لتاكي�د 
الديموقراطية م�ع اتفاق يتيح الحياة 
للمصالح االمريكية مع شريك اقليمي 
مث�ل ايران التي يب�دو انها »كما تقول 
المعلوم�ات والتصريحات االمريكية« 
تنف�ذ ش�روط ف�ي االتف�اق الن�ووي 
المرتق�ب وتلت�زم ببن�وده حي�ن يتم 
االتفاق عل�ى نص معين بين الطرفين 
االمريكي وااليراني. الواليات المتحدة 
بس�بب  اس�رائيل  ض�د  االمريكي�ة 
الذهنية والدبلوماسية وحسن التدبير 
واستثمار فرصة االتفاق على البرنامج 
الن�ووي من قبل ايران.. وعلى طهران 
المزيد من الحكم�ة لطرد تل ابيب من 
واشنطن بتحسين ش�روط التفاوض 

وعبور الكمائن الملغومة!.

اسرائيل ضد الواليات المتحدة
االمريكية اذا تحركت نحو طهران 

الرساء اتفاق تاريخي

حقوق االنسان تطّلق نداًء عاجاًل إلغاثة البغدادي بسبب كارثة وشيكة
      بغداد / المستقبل العراقي

حذرت المفوضية العليا المستقلة لحقوق االنسان في 
العراق، أمس االربعاء، من »كارثة« جديدة قد يتعرض لها 
مئات المدنيين في ناحي�ة البغدادي غربي مدينة الرمادي 
بس�بب الجوع ونقص االدوية ومياه الش�رب، داعية الى 

اطالق عملية اغاثة عاجلة للناحية.
 وقال�ت عض�و المفوضية بش�رى العبي�دي، إن »على 
الحكوم�ة االتحادي�ة التحرك عل�ى وجه الس�رعة النقاذ 
المئات من المدنيين بينهم اطفال ونساء من كارثة جديدة 
اشبه بالمجزرة في ناحية البغدادي بسبب الجوع وانعدام 

االدوية ومياه الشرب وانتشار االمراض الجلدية«.
واض�اف العبي�دي »نح�ن نتاب�ع م�ع المتواجدين في 
الناحية الوضع االنس�اني الخط�ر، اذ ان العديد من اهالي 
الناحية لجأوا الى اكل الحشائش لعدم توفر االغذية، فيما 
تعان�ي العوائل التي نزحت من الناحية خارجها من وضع 
انس�اني سيء جدا بسبب عدم توفر اماكن مؤقتة لتستقر 

فيها«.

ودعت جميع المنظمات الدولية والمحلية الى »االسراع 
بالتحرك باتجاه ناحية البغدادي وانقاذ العوائل«، مؤكدة 
ان »العش�رات تبرع�وا م�ن داخ�ل الناحية بتول�ي مهمة 
توزيع المس�اعدات م�ن دون الحاجة الى وصول فرق من 

خارج البغدادي«.
وقالت ان »المطلوب حاليا من الحكومة العراقية شيء 
بسيط جدا، القاء المساعدات الغذائية على ناحية البغدادي 
ج�وا من دون الحاجة ال�ى ايجاد طرق بري�ة آمنة لنقلها 

ويتولى االهالي من داخل الناحية عملية التوزيع«.
وكش�ف مص�در امني ف�ي االنب�ار، االربع�اء، عن ان 
قوات الش�رطة االتحادية والعش�ائر تمكنت من استعادة 
السيطرة على الطريق الرئيس الرابط بين ناحية البغدادي 

وقضاء حديثة غربي المحافظة.
وتس�عى القوات االمنية المشتركة من جيش وشرطة 
اتحادي�ة وبمس�اندة من ق�وات الحش�د الش�عبي وابناء 
عش�ائر المنطق�ة لتحرير المناط�ق التي يس�يطر عليها 
ارهابي�و تنظيم »داعش« منذ حزي�ران من العام الماضي 

تزامنا مع احداث الموصل.

      بغداد / المستقبل العراقي

النق�ل باقر  التق�ى وزي�ر 
الزبيدي، أمس االربعاء، الملك 
األردن�ي عب�د الل�ه الثاني في 
العاصمة عم�ان، وبحث معه 

سبل التعاون بين البلدين.
إن  مطل�ع  مص�در  وق�ال 
الزبيدي  النق�ل باق�ر  »وزي�ر 

التق�ى، الي�وم، ف�ي العاصمة 
االردنية عم�ان الملك عبد الله 

الثاني«.
وأضاف المصدر الذي طلب 
ع�دم الكش�ف عن اس�مه، أن 
»الجانبين بحثا س�بل التعاون 

بين البلدين«.
باق�ر  النق�ل  وكان وزي�ر 
الزبيدي التقى في وقت سابق 

نظيرت�ه االردنية لينا ش�بيب 
س�بل التعاون بين البلدين في 

مجال النقل.
النق�ل  وزارة  أن  يذك�ر 
العراقية اعلنت امس الثالثاء، 
باق�ر  وزيره�ا  توج�ه  ع�ن 
الزبيدي الى العاصمة األردنية 
عمان في زيارة رسمية تلبية 

لدعوة من نظيرته األردنية.

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الس�لطة القضائي�ة االتحادية، أمس 
األربعاء، عن تشكيل مكتب تحقيق قضائي في 
قصر القضاء في بغداد/ الرصافة ينظر قضايا 

تزوير سمات الدخول وجوازات السفر.
وقال القاضي عبد الستار 
الرس�مي  المتحدث  بيرقدار 
للسلطة القضائية إنه »بناًء 
عل�ى مقتضي�ات المصلحة 
العامة تقّرر تش�كيل مكتب 
تحقي�ق قضائ�ي ف�ي قصر 

القضاء في الرصافة«.
وأضاف بيرقدار أن »هذا 

المكتب يختص بالتحقيق في القضايا الخاصة 
الس�فر  الدخ�ول وج�وازات  بتزوي�ر س�مات 
ويرتب�ط برئاس�ة محكمة اس�تئناف الرصافة 

االتحادية«.
يذكر أن السلطة القضائية االتحادية أعلنت 
في وقت سابق عن تشكيل »محكمة الجوازات« 
عه�دة  ف�ي  تك�ون  والت�ي 
رئاس�ة اس�تئناف الرصافة 
لضمان سير العمل وتحقيق 
االنس�يابية وينظر الدعاوى 
الخاصة بهذه المحكمة من 
قاضيي�ن يس�ميهما الس�يد 
رئي�س االس�تئناف بدال عن 

قاض واحد.

القضاء يشّكل مكتب حتقيق خمتص بتزوير 
»الفيزا« وجوازات السفر

وزير النقل يبحث مع العاهل االردين 
سبل التعاون بني البلدين

      بغداد / المستقل العراقي 

كشفت مديرية المعدات العسكرية 
الس�ويدية، أم�س األربع�اء، ع�ن قيام 
خفيف�ة  مدرع�ة   250 ببي�ع  التش�يك 
)BMP-1( حصل�ت عليه�ا من الجيش 
الس�ويدي إلى العراق بصورة »سرية«، 
وأش�ارت إل�ى أن التش�يكيين اخبرونا 
أس�طولهم،  بتبدي�ل  يرغب�ون  بأنه�م 
وفيما لفتت إلى أنها غير »راضية« على 

هذه الصفقة، وص�ف باحثون تصرف 
السويد ب�«الساذج«.

وق�ال أح�د العاملي�ن ف�ي مديرية 
 )FMV( المعدات العس�كرية السويدية
جان فياليوم في حدي�ث لموقع راديو 
السويد اإلخباري، إن »مؤسسته باعت 
 BMP-1 ن�وع  خفيف�ة  مدرع�ة   250
ف�ي الع�ام 2010 إلى ش�ركة حكومية 
تش�يكية، ك�ون الجي�ش الس�ويدي لم 
يكن بحاجة لها«، مبينا أن »التش�كيين 

بتبدي�ل  يرغب�ون  بأنه�م  أخبرون�ا 
أسطولهم وطلبوا منا قطع غيار«.

وأوضح فيالي�وم »اتضح فيما بعد 
بأن الشركة الحكومية التشيكية كانت 
تقوم بدور وس�يط مع شركة تشيكية 
أهلية تدعى شركة اكس�كاليبار والتي 
قامت بدورها ببيع ال�250 مدرعة إلى 
العراق«، مؤكدا أن »الحكومة السويدية 
تمن�ع تصدير أي أس�لحة إل�ى مناطق 
الن�زاع مث�ل الع�راق«. وأك�د فياليوم 

أنن�ا »لم نق�وم بتوقيع ه�ذه الصفقة 
بشكل مباش�ر مع العراق«، مشيرا إلى 
أن »الصفق�ة أصبحت اآلن بش�كل غير 
مباش�ر بعدم�ا قام�ت التش�يك ببيعها 
إل�ى العراق وهي تب�دو قانونية ولكننا 
غي�ر راضين«. من جانب�ه، قال الباحث 
من معهد األبحاث السلمية الذي يصدر 
تقارير سنوية عن مبيعات األسلحة في 
العالم بيتر وايزمان للراديو الس�ويدي 
أن »الس�ويد كان�ت س�اذجة ف�ي هذه 

الصفقة مع الشركة التشيكية«.
»م�ن  أن�ه  إل�ى  وايزم�ان  ولف�ت 
المفت�رض على الس�ويد أن يعلموا بأن 
هذه الدبابات لم تكن لتستخدم من قبل 
الجيش التش�يكي«، داعيا إياهم إلى أن 
»يكونوا أكثر دقة ألنهم تس�اهلوا جدا 
بتمرير الصفق�ة«.  وكان موقع »براغ 
بوس�ت« اإلخباري التش�يكي، كش�ف 
الجمع�ة، ع�ن مصادق�ة وزارة الدفاع 
التش�يكية عل�ى تمري�ر عق�د تجهي�ز 

100 دباب�ة ن�وع ) T-72(، الى العراق 
إضافة إل�ى ناقالت أش�خاص مدرعة، 
وفيما أش�ار إل�ى أن قيم�ة العقد تقدر 
ب�«عش�رات الماليين م�ن الدوالرات«، 
أك�د مس�ؤولون تش�يكيون أن خب�راء 
عراقيي�ن وافق�وا على الدفع�ة األولى 
بعد أن اجروا عليه�ا عمليات االختبار، 
الفتي�ن الى ان هذه الصفقة تعد مهمة 
للتش�يك وكمس�اهمة منها في الحرب 

ضد )داعش(.

       بغداد / المستقبل العراقي

أكد األمي�ن العام لمنظم�ة بدر هادي 
الق�وات  أن  األربع�اء،  ام�س  العام�ري، 
العراقية ستالحق عناصر تنظيم »داعش« 
حتى خارج حدود العراق من أجل القضاء 
عليهم، فيما أش�ار إلى أن التحالف الدولي 
ل�م يش�ارك وال بطلعة جوي�ة واحدة في 
عمليات تحرير صالح الدين. وقال العامري 
إن »الي�وم هو اليوم الثال�ث من العمليات 

التمهيدي�ة لتحرير كل ص�الح الدين، وقد 
تقدمنا من محور ديالى ومحور البو طلحة 
باتج�اه حمري�ن، وتقدمت ق�وات أخرى 
باتجاه جس�ر الزركة«. وأكد العامري أن 
»العدو قاوم ف�ي البداية، ولكن لم نواجه 
الي�وم والبارحة أي�ة مقاومة، باس�تثناء 
مقاوم�ة جزئي�ة ف�ي بع�ض المناطق«، 
مشيرا إلى أنه »للمرة األولى يشارك رجال 
المناطق المحررة من أبناء عش�ائر شمر 
والعبيد والجبور مع القوات التي تخوض 

المعارك«. وشدد العامري بالقول »سينال 
عناصر داعش عقابهم وستكون نهايتهم 
على يد العراقيين وسنتابعهم حتى خارج 
الح�دود العراقي�ة إل�ى أن يت�م القض�اء 
عليه�ا«، معتب�را أن »داعش بن�ي بأموال 
وخليجي�ة«.  وأوروبي������ة  أميركي�ة 
وأوض�ح أن »الت����حال�ف الدول�ي ل�م 
يش�ارك وال بطلعة واحدة بل شارك معنا 
طيران الجي�ش بعمليات تحرير محافظة 

صالح الدين«.

       بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه وزي�ر الداخلية محمد س�الم 
القي�ادات  األربع�اء،  أم�س  الغب�ان، 
األمني�ة بالتعامل م�ع أهالي محافظة 
ص�الح الدي�ن دون »تميي�ز«، مش�دداً 
على ضرورة حماية أرواح وممتلكات 
المواطني�ن وف�رض س�لطة القانون 
في المحافظة، فيما أكد سعي القوات 
األمنية لتخلي�ص جميع األراضي التي 

يسيطر عليها تنظيم »داعش«.
القي�ادات  م�ع  الغب�ان  واجتم�ع 
االتحادي�ة  الش�رطة  ف�ي  الميداني�ة 

وقيادات الحشد الشعبي وبحث معهم 
مس�تجدات الس�احة األمني�ة وس�ير 
العمليات العس�كرية لتحرير محافظة 
ص�الح الدي�ن م�ن دن�س العصاب�ات 
داع�ش  تنظي�م  الس�يما  اإلجرامي�ة 

اإلرهابي.
»أبط�ال  أن  إل�ى  الغب�ان،  وأش�ار 
الش�رطة االتحادية قدموا أروع صور 
نفتخ�ر  ونح�ن  والف�داء  الش�جاعة 
به�م وهم يخوض�ون غم�ار المعارك 
ويرخصون أرواحهم م�ن اجل تحرير 
األرض من اإلرهاب«، مبيناً »أننا نعمل 
عل�ى تخليص أهلنا وجمي�ع األراضي 

المغتصبة م�ن قبل تنظيم�ات داعش 
اإلرهابية«.

وأضاف »وجهت القي�ادات األمنية 
في المي�دان بالتعامل م�ع المواطنين 
دون تمييز، واتخاذ جميع اإلجراءات بما 
يضمن حماية أرواحه�م وممتلكاتهم 
وعودة األمن واألمان وفرض س�لطة 

القانون في المحافظة«.
ووصل وزير الداخلية محمد الغبان، 
ام�س األربع�اء، إل�ى محافظة صالح 
الدين بصحبة قائد فرقة الرد الس�ريع 
العميد الركن ناصر حسين الفرطوسي 

لإلشراف على سير العمليات.

السويد  غري »راضية« عن بيع التشيك للعراق 250 مدرعة بصورة »رسية« 

العامري: سنالحق داعش حتى خارج حدود العراق للقضاء عليه

الغبان يوجه بفرض سلطة القانون يف صالح الدين
 ومحاية املواطنني واملمتلكات

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت قي�ادة عمليات الرافدين 
أم�س  ق�ار،  ذي  محافظ�ة  ف�ي 
االربعاء، عن نش�ر فوج عس�كري 
اضاف�ي ح�ول س�جن الناصري�ة 
المرك�زي من اجل حمايت�ه، فيما 
وضع�ت قي�ادة ف�وج آخ�ر تحت 
تص�رف ش�رطة المحافظة. وقال 
قائ�د عملي�ات الرافدي�ن الفري�ق 
مزه�ر الع�زاوي إن�ه »ت�م اتخ�اذ 
إج�راءات أمني�ة احترازي�ة ح�ول 
المركزي، وجرى  الناصرية  سجن 
م�ن  إضافي�ة  بق�وات  تعزيزه�ا 
الجي�ش قوامها ف�وج تابع لقيادة 
عملي�ات الرافدي�ن«، عازيا س�بب 
ذل�ك الى »تحصين الس�جن من اي 
خ�روق امني�ة قد تحص�ل، خاصة 
وان�ه يض�م اخط�ر االرهابيي�ن«. 
»قي�ادة  ان  الع�زاوي  واض�اف 
العملي�ات وضعت فوج�ا اخر من 
الجيش تحت تصرف قيادة شرطة 
محافظ�ة ذي قار الدام�ة وتعزيز 
ق�وات الش�رطة ف�ي المحافظ�ة 
واشراكهم في الخطط االمنية في 

دعم واستقرار المحافظة«.

نرش فوج عسكري 
حول سجن النارصية 

املركزي حلاميته

تنويه
ورد س�هواً في االعالن 
المنش�ور ف�ي ع�دد ي�وم 
 918 المرقم  االربعاء  امس 
م�ن   2015/3/4 بتاري�خ 
جريدتنا حول موعد اجتماع 
لش�ركة  العام�ة  الهيئ�ة 
فن�دق فلس�طين الدولي / 
 ، المختلط�ة  المس�اهمة 
الهيئة  اجتم�اع  تاريخ  بان 
والصحي�ح  االثني�ن  ي�وم 
هو ي�وم الخميس الموافق 
2015/3/12 ، ل�ذا اقتضى 

التنويه
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 عبر بواب�ة مدينة الموص�ل التي ُتعتبر 
في الواقع ضمن المدى االستراتيجي للجار 

الشمالي، عضو الحلف األطلسي.
وكان وزي�ر الدف�اع الترك�ي، عصم�ت 
يلم�از، الذي يزور بغ�داد واربيل، قد قال إن 
بالده عض�ٌو ف�ي »التحالف الدول�ي« الذي 
تق�وده واش�نطن »وهي تقدم المس�اهمة 
بش�كل ملم�وس في إط�ار تل�ك العضوية، 
وعليه، فما ه�ي إمكانية تقديم مس�اهمة 
خارج ذلك النطاق)؟(... عندما يحين الوقت 
إلمكاني�ة تقدي�م مس�اهمة خ�ارج نطاق 
العضوية، س�نقوم بإجراء التقويم الالزم، 
واضعي�ن مصالحنا الوطني�ة نصب أعيننا، 
وس�نفي بالتزاماتنا المطلوبة، لكوننا أحد 
أعضاء التحالف الدولي«. ورداً على س�ؤال 
أكثر وضوحاً، خالل مؤتمر صحافي أجراه 
في البرلمان األحد الماضي، ُوّجه له حول ما 
إذا كان الجيش التركي سيجري عملية برية 
مباش�رة داخ�ل األراضي العراقي�ة، اكتفى 
بالقول: إن »تركيا مستعدة للقيام بدورها، 

إذا قام اآلخرون بالوفاء بالتزاماتهم«.
ج�اء حديث الوزير الترك�ي بعد أيام من 
زي�ارة نائب رئي�س الجمهوري�ة العراقي، 
التق�ى  حي�ث  ألنق�رة  النجيف�ي،  أس�امة 
الرئي�س رجب طي�ب اردوغان، ال�ذي عّبر 
عن قل�ق بالده مما يجري في العراق. وقال 
اردوغان إن »هذا يدعونا إلى اتخاذ خطوات 
مشتركة تجاه هذه التداعيات والتعجيل في 
العمل المشترك ودعم العراق في حربه ضد 
اإلره�اب«. وش�دد على أنه لذلك »س�نعمل 
العس�كرية  الق�وات  مس�اعدة  أج�ل  م�ن 
العراقية بالتجهيز والتدريب، حيث سأبحث 
الموضوع مع الحكومة والجيش التركي«.

كذلك، جاء حديث يلماز تعليقاً على كالم 
واض�ح لمحافظ نينوى، أثيل النجيفي، قال 
فيه يوم الس�بت الماضي إّن »تركيا اتخذت 
ق�راراً باالنضمام إل�ى العملية العس�كرية 
الس�تعادة الموصل«. وأضاف، في تصريح 
نقلته وكال�ة »رووداو« الكردية من مدينة 
اربي�ل، أن »تركيا ستش�ارك بجميع الطرق 
العس�كرية واللوجس�تية للمس�اعدة ف�ي 

استعادة السيطرة على مدينة الموصل«.
مص�ادر سياس�ية مطلع�ة اعتب�رت أّن 
حدي�ث محافظ نينوى عن مش�اركة تركيا 
ف�ي »تطهي�ر الموصل من تنظي�م داعش« 
يهدف إلى خلق »توازن بين القوى الشيعية 
والسنية في الحرب على التنظيم«. وقالت، 
إن »الع�رب الس�نة يحاولون تش�كيل قوة 
تشبه الحش�د الشعبي وتكون مدعومة من 
قبل تركيا ودول الخليج من أجل خلق توازن 
في الحرب على تنظي�م داعش«، مؤكدة أن 
»إي�ران تدعم قوات الحش�د الش�عبي التي 
أصبح�ت رقم�اً مؤث�راً ف�ي عملي�ة تحرير 
األراض�ي من تنظيم داع�ش، بينما ال تقوم 
بدع�م المس�لحين الس�نة الذي�ن يقاتل�ون 

داعش«.
ودول  »تركي�ا  أن  المص�ادر  وأضاف�ت 
الخليج ترفض مشاركة الحشد الشعبي في 
تحري�ر نينوى )حيث تقع مدينة الموصل(، 
لذلك س�يكون الدور الترك�ي فاعالً في هذا 
األمر من خالل تس�ليح المقاتلين الس�ّنة«، 
الفت�ة إل�ى أن »الدع�م الترك�ي والخليجي 
سيكون بعد موافقة الحكومة العراقية، وال 

تكتفي بموافقة الحكومات المحلية«.
م�ن جهة أخ�رى، رفض عض�و ائتالف 
»دول�ة القان�ون«، س�عد المطلب�ي، فكرة 

مش�اركة تركي�ا ف�ي »تحرير نين�وى« من 
تنظي�م »داع�ش«، ألن تركي�ا »متورط�ة« 
اإلرهابي�ة  للعناص�ر  المباش�ر  بدعمه�ا 
ف�ي س�وريا والع�راق. وق�ال المطلبي، إن 
»مح�اوالت ع�دة )طرحت( من قب�ل تركيا 
للدخول في موضوع محاربة داعش، وكان 
آخره�ا مش�اركة األردن وتركي�ا بق�وات 
تبلغ عددها 20 ألف�اً لتحرير نينوى«، لكنه 
أضاف أن »جميع الخطط التركية مرفوضة 
من قب�ل الدولة، وأن األف�كار التي طرحها 
األتراك تس�عى إلى إبعاد التهم عنهم بشأن 

تورطهم المباشر بدعم اإلرهاب«.
مص�در  »تركي�ا  أن  المطلب�ي  ورأى 
للمش�اكل التي تحصل في العراق وس�وريا 
حالي�اً، وليس من المعقول أن تش�ارك في 

تحرير مناطق من اإلرهاب«.
من جانبه، قال أس�تاذ العلوم السياسية 
ف�ي »جامع�ة بغ�داد«، إحس�ان الش�مري 
إن »تركي�ا تح�اول أن تدع�م أدواتها داخل 
الع�راق، وتريد أن تش�ترك ف�ي النصر على 
تنظي�م داعش من خالل اس�تخدام نفوذها 
داخ�ل البالد«، مبين�اً أن »أنق�رة تريد بعث 

رس�الة إلى طه�ران بأنها ما زال�ت مؤثرة 
ف�ي الع�راق ولديها ارتباطات م�ع عدد من 
الجهات السياس�ية، خصوص�اً أن الموصل 

واحدة من ساحاتها«.
وأوض�ح أن »تركي�ا سُتس�هم في دعم 
الت�ي يقوده�ا محاف�ظ  �نية  السُّ الق�وات 
نين�وى اثيل النجيفي أو أخ�وه نائب رئيس 
الجمهورية اس�امة النجيفي«، مش�يراً إلى 
أن »هذه القوة تبلغ 20 ألف مسلح من أبناء 
الموص�ل، وهي تح�اول خلق ق�وى توازن 
في ساحة القتال«. في الوقت ذاته، استبعد 

الشمري قيام تركيا بتوجيه ضربات جوية 
ضد مس�لحي تنظيم »داعش«، وذلك »ألنها 
س�تكتفي بدع�م القوات الت�ي تأتمر بأمرة 
النجيف�ي«. من جانبه، ق�ال الخبير األمني، 
هشام الهاش�مي، إن »تركيا ستعطي نوعاً 
من األسلحة واألعتدة المتوسطة والخفيفة 
بع�د موافقة الحكوم�ة المركزية في بغداد 
وس�تكون حصراً لمصلحة معسكر تحرير 
كردس�تان  إقلي�م  ف�ي  الموج�ود  نين�وى 
العراق«، موضحاً أن »السالح الذي ستعطيه 

تركيا يكفي للواء أو لواءين«.

     بغداد / المستقبل العراقي

تركيا تستعد حلجز »مقعد« يف األزمة العراقية
تتسابق األطراف اإلقليمية لحجز مكان لها ضمن 

مساحة األزمة العراقية، نظرا إلى أهمية ومحورية 
ما يجري في بالد الرافدين وانعكاساته على دول 

الجوار. ولعل تركيا هي القوة اإلقليمية األبرز
التي كشفت في األيام األخيرة عن اهتمام بالغ 

بالدخول العلني إلى قلب المشهد العراقي

املهندس عيل عبد الكريم نارص املوسوي مديرًا لرشكة توزيع املنتجات النفطية
    بغداد/ المستقبل العراقي

كل�ف المهن�دس عل�ي عب�د الكريم 
ناصر الموس�وي بتولي مه�ام االدارة 
العليا لشركة توزيع المنتجات النفطية 
م�ن  وه�و   2015  /  2  /  18 بتاري�خ 
تول�د )1967( حاص�ل عل�ى ش�هادة 
كيمياوي�ة  هندس�ة  البكالوري�وس 
الجامعة التكنلوجية تخرج منها س�نة 
ف�ي  مهندس�ا  عم�ل   )1991_1990(
مصفى بيج�ي بداية حيات�ه الوظيفية 
وكلف اثناء مس�يرته الوظيفية بمهام 
ادارة معم�ل غ�از بوب الش�ام وبعدها 
اصب�ح مدي�راً لقس�م عملي�ات الغ�از 
ومدي�ر قس�م االطف�اء المرك�زي في 
ش�ركة تعبئة الغاز وعم�ل على تطوير 
القس�م واالرتق�اء بمس�تواه الى اعلى 
درجة حي�ث قام بتوفير )21( س�يارة 
اطف�اء وكذل�ك ق�ام بتطوي�ر وتدريب 
كادر القس�م لرف�ع المس�توى العلمي 
والوظيف�ي للعاملي�ن وص�وال العل�ى 

مستوى من االداء.
كم�ا كلف الموس�وي بمه�ام ادارة 
“فرع معامل غاز بغداد” حيث قام على 
وض�ع الحلول الناجحة لحل ازمة الغاز 
الس�ائل المعبأ نهائيا م�ن خالل وضع 

الي�ات وضواب�ط تجهيزه على اس�س 
علمية ومهنية ادت الى انسيابية عالية 

في عملية التجهيز.
العم�ل  باش�ر   2010 ع�ام  وف�ي 
بمهام�ه الجدي�دة ف�ي ش�ركة توزيع 
المنتجات النفطية كمدير لهيأة توزيع 
بغ�داد وكان�ت اول انجازات�ه القض�اء 
على ازمات توزي�ع المنتجات النفطية 

من خ�الل االدارة الناجح�ة حيث عمل 
على اعتماد البطاق�ات الوقودية كآلية 
لتوزي�ع مادة النف�ط البيض لمحافظة 
بغداد وتم طباع�ة البطاقات الوقودية 
بالتع�اون م�ع وزارة التجارة وحققت 
تل�ك التجرب�ة نجاح�ا كبي�را ف�ي منع 
عملية هدر المنت�وج وخصصت حصة 

لكل بطاقة تطلق شهريا.

كم�ا كان يعان�ي اهال�ي محافظ�ة 
بغ�داد م�ن ازمة في تجهي�ز مادة زيت 
الغاز وتم القضاء على تلك المعاناة من 
خالل انشاء منظومة كاميرات مراقبة 
في جميع محطات تجهيز المادة اعاله 
وربطها الكترونيا بين جميع المحطات 
حيث يس�مح بتجهيز السيارة الواحدة 
للس�يارات  يومي�ا  لت�ر   )50( حص�ة 
الصغيرة و)250( لتر للسيارات الكبيرة 
كل ثالث�ة اي�ام وال يس�مح بالتجهي�ز 

لمرتين في اليوم الواحد
وبذل�ك تم القضاء عل�ى تلك االزمة 
اضافة الى ان ذلك س�اعد في انخفاض 
نس�بة االستهالك بنس�بة %69 تقريبا 
وق�د اش�ادت هي�أة النزاه�ة الوطنية 
وجميع المراقبين بذلك االنجاز اضافة 
ال�ى رض�ا المواطني�ن ع�ن اداء منافذ 

التوزيع. 
كم�ا ح�رص عل�ى توفي�ر العدي�د 
م�ن محط�ات تعبئة الوقود ف�ي بغداد 
واظهارها بالمظه�ر الالئق والعصري 
ومنها محطة تعبئ�ة وقود ) الكيالني، 
الحرية ، البياع...الخ( وبكلف مناس�بة 

جدا.
وح�رص ايضا عل�ى تطوي�ر بناية 
هيأة توزيع بغداد بعدما كانت متهالكة 

وجعله�ا صالحة لمراجعة واس�تقبال 
المواطني�ن كونه�ا تعتب�ر عصب مهم 
م�ن عصب الحياة ف�ي محافظة بغداد. 
وح�رص ايضا على انش�اء نظام خزن 
الكتروني�ا وورقي�ا  الوثائ�ق  وحف�ظ 

بطريقة الحاويات. 
هي�أة  )ادارة  بمه�ام  ايض�ا  كل�ف 
التجهيز( وحرص كل الحرص منذ بداية 
تسنمه المس�ؤولية على توفير المكان 
المالئ�م الس�تقبال المراجعين مع منع 
عملية اختالطهم بالموظفين مباش�رة 
من خ�الل تأهي�ل بناية االس�تعالمات 
الخارجية مع انش�اء منظوم�ة عملية 
رصينة حول توزيع وتخصيص حصص 
المنتج�ات النفطي�ة للمس�تفيدين مع 
البدء بوض�ع انظمة كامي�رات مراقبة 
لجميع الش�ركات المعامل المس�تفيدة 
من المنتوج ) معامل اسفلت المؤكسد، 
لضم�ان  االصباغ...ال�خ(  معام�ل 
وع�دم  للمنت�وج  االمث�ل  االس�تخدام 
تهريب�ه. واخي�را كل�ف بمه�ام االدارة 
العليا لشركة توزيع المنتجات النفطية 
وفي جعبته الكثير من المش�اريع التي 
ته�دف لخدم�ة المواطني�ن وموظفي 
الش�ركة والت�ي س�ترى الن�ور قريب�ا 

لخدمة الصالح العام.

    بغداد/ المستقبل العراقي

نفى متح�دث باس�م الخارجية الس�عودية 
نف�ى صحة انب�اء ت�رددت في وس�ائل تواصل 
الفيص�ل  تقدي�م  ح�ول  س�عودية  اجتماع�ي 

استقالته رسميا.
ول�م يظه�ر االمير س�عود الفيص�ل في اي 
نش�اط رس�مي منذ اجرائه عملية جراحية في 
الظه�ر ف�ي الوالي�ات المتح�دة قبل ش�هرين، 
وهي العملية السادس�ة له حسب مصادر طبية 

اميركية.
وذك�رت مصادر س�عودية انه م�ن الصعب 
ان يقبل االمير س�عود الفيص�ل ان يكون تحت 
رئاس�ة االمي�ر محمد ب�ن نايف ال�ذي يصغره 
ف�ي الس�ن، ويرأس مجل�س االمن والسياس�ة 
الذي اسس�ه العاهل الس�عودي ويضم وزارات 
الداخلية والخارجية والدف�اع واالعالم والحج 

واالوقاف الى جانب المخابرات العامة.
وت�رددت انباء ف�ي الرياض ب�أن هناك عدة 

الخارجي�ة  وزارة  حقيب�ة  لتول�ي  مرش�حين 
خلف�ا لالمي�ر س�عود الفيص�ل ال�ذي تواله�ا 
الربعي�ن عام�ا )منذ 1975(، م�ن بينهم االمير 
س�عود بن نايف نجل ولي العهد الس�ابق نايف 
بن عبد العزيز الذي يش�غل حالي�ا منصب امير 
المنطق�ة الش�رقية، وكان رئيس دي�وان والده 
قبل وفاته، واالمي�ر خالد الفيصل امير منطقة 
مك�ة الذي جرى اعادته الى هذ المنصب بعد ما 
يقرب الس�تة اش�هر من تولي�ه وزارة التعليم، 
واالمي�ر عبد العزيز بن عب�د الله بن عبد العزيز 
نج�ل العاهل الس�عودي الس�ابق ونائ�ب وزير 
الخارجي�ة، وهناك من ال يس�تبعد االمير تركي 
الفيصل رئيس جهاز االس�تخبارات الس�عودي 
االس�بق. والح�ظ المراقب�ون ان االمي�ر عب�د 
العزيز بن عبد الله كان ضمن الوفد الس�عودي 
الرسمي الذي رافق الملك السعودي الجديد اثناء 
محادثاته مع زوار الرياض وخاصة الرئيس�ين 
الترك�ي رجب طي�ب اردوغ�ان والمصري عبد 

الفتاح السيسي.

    بغداد/ المستقبل العراقي

ق�ال وزي�ر الدف�اع األمريكي إن المس�ؤول 
العس�كري األمريك�ي -ال�ذي تح�دث لوس�ائل 
إعالم عن الهجوم العراقي الس�تعادة الموصل- 
ذك�ر معلوم�ات غي�ر دقيق�ة، وم�ا كان ينبغي 
مناقش�ة خطط الح�رب عالنية.وأضاف الوزير 
آش كارت�ر أن ما حدث - خالل حديث مس�ؤول 
من القي�ادة المركزية في الجيش األمريكي مع 
بعض الصحفيين في 19 شباط - خطأ يبلغ حد 
الكشف عن “أسرار عسكرية”. وأكد أن تحقيقا 
داخليا بدأ بش�أنه. وقال كارتر أمام جلسة لجنة 
الخدم�ات العس�كرية في مجلس الش�يوخ “لم 
يكن ذل�ك معلوم�ات دقيق�ة، وحت�ى إن كانت 
معلومات دقيقة، فم�ا كان ينبغي طرحها على 

الصحافة. فما حدث خطأ على الصعيدين”.
وكان عضوان في اللجنة، هما جون ماكين، 
وليندس�ي غريام، قد أرس�ال خطابا إل�ى البيت 
األبي�ض في 20 ش�باط يش�تكيان مم�ا حدث، 

وتنب�ؤ المتحدث باحتمال ش�ن هجوم الموصل 
في نيسان، أو أيار، وأن ما بين 20000 و 25000 

جندي عراقي وكردي سيشاركون فيه.
وكان مسؤولون أمريكيون تحدثوا إلى وكالة 
رويترز لألنباء وطلبوا عدم كش�ف هويتهم، قد 
أش�اروا إلى احتمال تأجيل الموعد إلى الخريف.

وكان مس�لحو تنظي�م الدول�ة اإلس�المية ق�د 
س�يطروا عل�ى مدين�ة الموص�ل - الت�ي كان 
يقطنه�ا أكثر من مليون نس�مة - ف�ي حزيران 
الماض�ي، وهي كبرى المدن ف�ي األراضي التي 

استولى عليها التنظيم في سوريا والعراق.
ووصف وزي�ر الدفاع األمريكي ما حدث في 
المؤتمر الصحفي بش�أن الموص�ل بأنه “مثال 
عل�ى التكهن”. ورفض الحدي�ث عن أي توقيت، 
قائال إن القوات العراقية س�تتوجه إلى الموصل 
عندم�ا تك�ون مس�تعدة.وقال الجن�رال مارتن 
ديمبس�ي، رئيس األركان المشتركة، إن القيادة 
المركزي�ة “س�تتخذ اإلج�راء المناس�ب” بع�د 

استكمال التحقيق.

البنتاغون يعترب كشف خطط اهلجوم عىل املوصل »خطأ«فورة آل سعود: اعفاء الفيصل من منصبه

    بغداد/ المستقبل العراقي

نش�ر موقع “ميدل إيس�ت آي” البريطاني أن الس�لطات 
اإلماراتية وظفت شركة إسرائيلية لحماية المنشآت النفطية 

وتثبيت نظام مراقبة مدني في أبو ظبي.
وأش�ار الموق�ع إل�ى أن هن�اك عالق�ة أمنية س�رية بين 
إس�رائيل واإلم�ارات تجل�ت ف�ي توظي�ف ش�ركة مملوكة 
إلسرائيل لتتولى مس�ؤولية حماية البنية التحتية في إمارة 

أبوظبي.
وكشفت مصادر وثيقة الصلة بالشركات المعنية للموقع 
أن اإلمارات تعاقدت مع شركة أمن إسرائيلية لتأمين منشآت 
النف�ط والغاز في اإلمارات وإنش�اء ش�بكة مراقب�ة مدنية 
فريدة من نوعها على مس�توى العالم داخل أبوظبي مهمتها 

رصد كل من يدخل أو يغادر المدينة.
يذك�ر أن الموقع في وقت س�ابق أن طائرة خاصة تقوم 
برحالت جوية منتظمة بشكل سري بين تل أبيب و أبوظبي، 
وذل�ك في إطار تع�اون أمني بين إس�رائيل واالمارات، ويتم 

.”PrivatAir“ تسيير الرحالت من خالل شركة

    بغداد/ المستقبل العراقي

وصفت ال�وزارة الخارجي�ة االيرانية تصريح�ات رئيس وزراء 
االس�رائيلي “بنيامي�ن نتنياه�و” أم�ام الكونغ�رس األمريك�ي ب� 

“استعراض مليء بالخدع” .
وأف�ادت وكال�ة أرن�ا ب�أن المتحدث�ة باس�م وزارة الخارجي�ة 
االيراني�ة “مرضية أفخ�م” أعتبرت خطاب نتنياه�و منطوية على 

االيرانوفوبيا، وهو جزء من حملة انتخابية . 
وقالت أفخم إن “أکاذیب نتنیاهو المستمرة حول أهداف ونوایا 

البرنامج النووي السلمي اإلیراني مكررة ومملة”.
وش�ددت عل�ى أن “إرادة إی�ران الج�ادة لتس�ویة ه�ذه األزمة 
المفتعل�ة من خ�الل مواصلة المفاوض�ات، تجع�ل القائمين على 
سياس�ة اإلیرانو فوبی�ا يعانون مش�اكل كبيرة ويبحث�ون عن أي 

سبب صغير وتافه ليتشبثوا به”.
وأك�دت أفخم أن “محتوى الخطاب دلیل عل�ی الضعف والعزلة 
الش�دیدة للجماعات المتطرفة حتی بی�ن موالي الكیان الصهیوني 
ومحاوالتهم لفرض أجندات متطرفة وغیر منطقیة علی السیاسة 

الدولية”. 
وقالت المتحدثة باس�م وزارة الخارجی�ة اإلیرانیة  “لیس هناك 
أدنی ش�ك بأن الرأي العام العالمي لن یولي أي قیمة ومکانة لکیان 

قاتل لألطفال”.

موقع بريطاين يكشف العالقات 
»األمنية« بني اإلمارات وإرسائيل

اخلارجية االيرانية: ترصحيات 
نتنياهو استعراض ميلء باخلدع
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تعلن رشكة مصايف الجنوب )رشكة عامة( عن اجراء 
املزايـدة العلنية لبيع خــزان بنــزيـــن افــقــي 
)B6_ B2 _B1(  عـدد )3( السـاعة التاسـعة  صباح 
يـوم )الثالثـاء( املصـادف    10 / 3 / 2015  يف هيئة 

مصفــى ذي قــار.
فعـى الراغبني االشـراك باملزايـدة العلنيـة الحضور 
باملكان والزمان املحددين مستصحبني معهم التأمينات 
البالغة )1,750,000 ( مليون وسـبعمائة وخمسون 
الـف دينار بصك مصـدق ألمر الرشكـة  ويتحمل من 
ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن عى ان يتم رفع  
املواد خـالل )15( يوم من تاريخ االحالة ويتحمل من 
ترسو عليه املزايدة غرامة تاخريية )25,000( خمسة 
وعرشون الـف دينار عن كل يوم تاخـري ويعد بعدها 
نـاكال وتصادر تاميناته وعى املشـرك باملزايدة جلب 
هويـة االحوال املدنية والبطاقـة التموينية وتأييد من 

املجلس البلدي نسخة مصورة مع اصلية.

تعلن رشكة مصايف الجنوب )رشكة عامة( عن اجراء 
املزايدة العلنية  لبيع  مواد مخزنية  ومبارشة يف تمام 
الساعة  التاسعة صبـــاح يوم )االحد( املصــادف   

. 2015/ 4/5
 فعى الراغبني باالشـراك باملزايدة العلنية الحضور 
باملكان والزمان املحددين اعاله مستصحبني معهم 
مبلـغ التامـني البالـغ )4600000( اربعـة ماليني 
وسـتمائة الف دينار ال غريهـا    بصك مصدق المر 
الرشكة ويتحمل من ترسـو عليه املزايدة اجور نرش 
االعالن وعى ان ترفع املواد خالل )15( خمسة عرش 
يوم من تاريخ االحالة القطعية  ويتحمل بخالف ذلك 
غرامة تاخريية قدرها )25000( خمسـة وعرشون 
الـف دينار  عن كل يـوم تاخري  ويعـد بعدها ناكال 
وتصادر تامينات وعى املشرك باملزايدة جلب  هوية 
االحوال املدنية  مع بطاقة السكن وتاييد من املجلس 

البلدي.

تعلـن رشكة مصـايف الجنوب )رشكـة عامة( عن 
اجـراء املزايدة العلنية  لبيع  مواد مخزنية   راكدة   
يف تمـام السـاعة  التاسـعة صبـاح يـوم )االحد( 

املصادف   3/22 /2015 .
 فعى الراغبني باالشراك باملزايدة العلنية الحضور 
باملـكان والزمـان املحدديـن اعاله مسـتصحبني 
معهم مبلغ التامني البالغ )15000000( خمسـة 
عرش مليون دينار  بصك مصدق المر الرشكة  مع 
جلـب هوية االحـوال املدنية والبطاقـة التموينية 
وبطاقة السكن مع تاييد املجلس البلدي  ويتحمل 
من ترسـو عليه املزايدة اجور نـرش االعالن وعى 
ان ترفـع املواد خالل )15( خمسـة عرش يوم من 
تاريخ االحالة القطعية  ويتحمل     غرامة تاخريية 
قدرها )25000( خمسة وعرشون الف دينار  عن 

كل يوم تاخري  .

لجنة تثبيت امللكية 
يف املدينة

قرار تثبيت امللكية
اسـتنادا اىل محـر تثبيـت امللكية 
الخـاص   2015/1/29 يف  املـؤرخ 
بالعقار  تسلسـل 475 مقاطعة 24 
والتـي هي جـزء مـن القطعة 1/1 
املبينة  التحقيـق  الهويـر وبنتائـج 
فيـه واسـتنادا للصالحيـة املخولة 
يل بموجـب املادة )48( مـن قانون 
التسـجيل العقـاري رقم 43 لسـنة 
1971 املعـدل قررت تثبيت العائدية 
لتمام العقار اعاله اىل )وسـام عالء 
عبـد اللطيف( واعـالن هـذا القرار 
ملدة ثالثني يوما  وفـق احكام املادة 
49 مـن القانون املذكور وافهم علنا 

بتاريخ 2015/1/29م
القايض

عباس خوام عريبي 
رئيس لجنة تثبيت  امللكية يف املدينة

لجنة تثبيت امللكية 
يف املدينة

قرار تثبيت امللكية
اسـتنادا اىل محـر تثبيـت امللكية 
الخـاص   2015/1/29 يف  املـؤرخ 
بالعقار  تسلسـل 457 مقاطعة 24 
والتـي هي جـزء مـن القطعة 1/1 
املبينة  التحقيـق  الهويـر وبنتائـج 
فيـه واسـتنادا للصالحيـة املخولة 
يل بموجـب املادة )48( مـن قانون 
التسـجيل العقـاري رقم 43 لسـنة 
1971 املعـدل قررت تثبيت العائدية 
لتمـام العقـار اعـاله اىل )حافـظ 
خيـون منشـد( واعالن هـذا القرار 
ملدة ثالثني يوما  وفـق احكام املادة 
49 مـن القانون املذكور وافهم علنا 

بتاريخ 2015/1/29م
القايض

عباس خوام عريبي 
رئيس لجنة  تثبيت امللكية يف املدينة

لجنة تثبيت امللكية 
يف املدينة

قرار تثبيت امللكية
اسـتنادا اىل محـر تثبيـت امللكية 
الخـاص   2015/1/29 يف  املـؤرخ 
بالعقار  تسلسـل 452 مقاطعة 24 
والتـي هي جـزء مـن القطعة 1/1 
املبينة  التحقيـق  الهويـر وبنتائـج 
فيـه واسـتنادا للصالحيـة املخولة 
يل بموجـب املادة )48( مـن قانون 
التسـجيل العقـاري رقم 43 لسـنة 
1971 املعـدل قررت تثبيت العائدية 
لتمـام العقار اعاله اىل )زهرة خلف 
حسـون( واعـالن هـذا القـرار ملدة 
ثالثـني يوما  وفق احـكام املادة 49 
مـن القانـون املذكـور وافهـم علنا 

بتاريخ 2015/1/29م
القايض

عباس خوام عريبي 
رئيس لجنة  تثبيت امللكية يف املدينة

لجنة تثبيت امللكية 
يف املدينة

قرار تثبيت امللكية
اسـتنادا اىل محـر تثبيـت امللكية 
الخـاص   2015/1/29 يف  املـؤرخ 
بالعقار  تسلسـل 476 مقاطعة 24 
والتـي هي جـزء مـن القطعة 1/1 
املبينة  التحقيـق  الهويـر وبنتائـج 
فيـه واسـتنادا للصالحيـة املخولة 
يل بموجـب املادة )48( مـن قانون 
التسـجيل العقـاري رقم 43 لسـنة 
1971 املعـدل قررت تثبيت العائدية 
لتمام العقار اعاله اىل )عبد الرحمن 
مكي نعمـه( واعالن هذا القرار ملدة 
ثالثـني يوما  وفق احـكام املادة 49 
مـن القانـون املذكـور وافهـم علنا 

بتاريخ 2015/1/29م
القايض

عباس خوام عريبي 
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف املدينة

لجنة تثبيت امللكية 
يف املدينة

قرار تثبيت امللكية
اسـتنادا اىل محـر تثبيـت امللكية 
الخـاص   2015/1/29 يف  املـؤرخ 
بالعقار  تسلسـل 459 مقاطعة 24 
والتـي هي جـزء مـن القطعة 1/1 
املبينة  التحقيـق  الهويـر وبنتائـج 
فيـه واسـتنادا للصالحيـة املخولة 
يل بموجـب املادة )48( مـن قانون 
التسـجيل العقـاري رقم 43 لسـنة 
1971 املعـدل قررت تثبيت العائدية 
لتمـام العقـار اعـاله اىل )عاشـور 
منشـد فضل( واعـالن هـذا القرار 
ملدة ثالثني يوما  وفـق احكام املادة 
49 مـن القانون املذكور وافهم علنا 

بتاريخ 2015/1/29م
القايض

عباس خوام عريبي 
رئيس لجنة  تثبيت امللكية يف املدينة

لجنة تثبيت امللكية 
يف املدينة

قرار تثبيت امللكية
اسـتنادا اىل محـر تثبيـت امللكية 
الخـاص   2015/1/29 يف  املـؤرخ 
بالعقـار  تسلسـل 453 مقاطعـة 
24 والتـي هـي جـزء مـن القطعة 
التحقيـق  وبنتائـج  الهويـر   1/1
املبينـة فيـه واسـتنادا للصالحيـة 
املخولـة يل بموجب املـادة )48( من 
قانون التسـجيل العقـاري رقم 43 
لسـنة 1971 املعـدل قـررت تثبيت 
العائديـة لتمـام العقـار اعـاله اىل 
)لفته سعودي مصارع( واعالن هذا 
القـرار ملدة ثالثني يوما  وفق احكام 
املادة 49 من القانون املذكور وافهم 

علنا بتاريخ 2015/1/29م
القايض

عباس خوام عريبي 
رئيس لجنة  تثبيت امللكية يف املدينة

لجنة تثبيت امللكية 
يف املدينة

قرار تثبيت امللكية
اسـتنادا اىل محـر تثبيـت امللكية 
الخـاص   2015/1/29 يف  املـؤرخ 
بالعقار  تسلسـل 477 مقاطعة 24 
والتـي هي جـزء مـن القطعة 1/1 
املبينة  التحقيـق  الهويـر وبنتائـج 
فيـه واسـتنادا للصالحيـة املخولة 
يل بموجـب املادة )48( مـن قانون 
التسـجيل العقـاري رقم 43 لسـنة 
1971 املعـدل قررت تثبيت العائدية 
لتمام العقـار اعاله اىل )مثنى خالد 
عذافـه( واعـالن هـذا القـرار ملـدة 
ثالثـني يوما  وفق احـكام املادة 49 
مـن القانـون املذكـور وافهـم علنا 

بتاريخ 2015/1/29م
القايض

عباس خوام عريبي 
رئيس لجنة تثبيت  امللكية يف املدينة

لجنة تثبيت امللكية 
يف املدينة

قرار تثبيت امللكية
اسـتنادا اىل محـر تثبيـت امللكية 
الخـاص   2015/1/29 يف  املـؤرخ 
بالعقار  تسلسـل 450 مقاطعة 24 
والتـي هي جـزء مـن القطعة 1/1 
املبينة  التحقيـق  الهويـر وبنتائـج 
فيـه واسـتنادا للصالحيـة املخولة 
يل بموجـب املادة )48( مـن قانون 
التسـجيل العقـاري رقم 43 لسـنة 
1971 املعـدل قررت تثبيت العائدية 
لتمـام العقار اعـاله اىل )عبد النبي 
خلف حسـون( واعالن هـذا القرار 
ملدة ثالثني يوما  وفـق احكام املادة 
49 مـن القانون املذكور وافهم علنا 

بتاريخ 2015/1/29م
القايض

عباس خوام عريبي 
رئيس لجنة  تثبيت امللكية يف املدينة

لجنة تثبيت امللكية 
يف املدينة

قرار تثبيت امللكية
اسـتنادا اىل محـر تثبيـت امللكية 
الخـاص   2015/1/29 يف  املـؤرخ 
بالعقار  تسلسـل 454 مقاطعة 24 
والتـي هي جـزء مـن القطعة 1/1 
املبينة  التحقيـق  الهويـر وبنتائـج 
فيـه واسـتنادا للصالحيـة املخولة 
يل بموجـب املادة )48( مـن قانون 
التسـجيل العقـاري رقم 43 لسـنة 
1971 املعـدل قررت تثبيت العائدية 
لتمام العقار اعاله اىل )حسـن لفته 
سـعودي( واعـالن هذا القـرار ملدة 
ثالثـني يوما  وفق احـكام املادة 49 
مـن القانـون املذكـور وافهـم علنا 

بتاريخ 2015/1/29م
القايض

عباس خوام عريبي 
رئيس لجنة  تثبيت امللكية يف املدينة

لجنة تثبيت امللكية 
يف املدينة

قرار تثبيت امللكية
اسـتنادا اىل محـر تثبيـت امللكية 
الخـاص   2015/1/29 يف  املـؤرخ 
بالعقار  تسلسـل 456 مقاطعة 24 
والتـي هي جـزء مـن القطعة 1/1 
املبينة  التحقيـق  الهويـر وبنتائـج 
فيـه واسـتنادا للصالحيـة املخولة 
يل بموجـب املادة )48( مـن قانون 
التسـجيل العقـاري رقم 43 لسـنة 
1971 املعـدل قررت تثبيت العائدية 
لتمام العقار اعاله اىل )معن مداحر 
جبار( واعالن هذا القرار ملدة ثالثني 
يومـا  وفـق احـكام املـادة 49 من 
القانون املذكور وافهم علنا بتاريخ 

2015/1/29م
القايض

عباس خوام عريبي 
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف املدينة

لجنة تثبيت امللكية 
يف املدينة

قرار تثبيت امللكية
اسـتنادا اىل محـر تثبيـت امللكية 
الخـاص   2015/1/29 يف  املـؤرخ 
بالعقار  تسلسـل 451 مقاطعة 24 
والتـي هي جـزء مـن القطعة 1/1 
املبينة  التحقيـق  الهويـر وبنتائـج 
فيـه واسـتنادا للصالحيـة املخولة 
يل بموجـب املادة )48( مـن قانون 
التسـجيل العقـاري رقم 43 لسـنة 
1971 املعـدل قررت تثبيت العائدية 
لتمام  العقار اعاله اىل )مكي نعمه 
كاطـع( واعـالن هـذا القـرار ملـدة 
ثالثـني يوما  وفق احـكام املادة 49 
مـن القانـون املذكـور وافهـم علنا 

بتاريخ 2015/1/29م
القايض

عباس خوام عريبي 
رئيس لجنة  تثبيت امللكية يف املدينة

لجنة تثبيت امللكية 
يف املدينة

قرار تثبيت امللكية
اسـتنادا اىل محـر تثبيـت امللكية 
الخـاص   2015/1/29 يف  املـؤرخ 
بالعقار  تسلسـل 474 مقاطعة 24 
والتـي هي جـزء مـن القطعة 1/1 
املبينة  التحقيـق  الهويـر وبنتائـج 
فيـه واسـتنادا للصالحيـة املخولة 
يل بموجـب املادة )48( مـن قانون 
التسـجيل العقـاري رقم 43 لسـنة 
1971 املعـدل قررت تثبيت العائدية 
لتمام العقـار اعاله اىل )حمزه عبد 
جـداوه( واعـالن هـذا القـرار ملدة 
ثالثـني يوما  وفق احـكام املادة 49 
مـن القانـون املذكـور وافهـم علنا 

بتاريخ 2015/1/29م
القايض

عباس خوام عريبي 
رئيس لجنة  تثبيت امللكية يف املدينة

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب

)رشكة عامة(
جلنة بيع وإجيار اموال الدولة

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب

)رشكة عامة( 
جلنة  بيع واجيار اموال الدولة 

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب

)رشكة عامة( 
جلنة  بيع واجيار اموال الدولة 

اعالن للمرة االوىلاعالن للمرة الثالثة

اعالن للمرة الثالثة

عبد احلسني نارص قاسم
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

رئيس جملس االدارة

عبد احلسني نارص قاسم
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

رئيس جملس االدارة

عبد احلسني نارص قاسم
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

رئيس جملس االدارة
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تنفيذ شقق واطئة الكلفة بمحافظة بابل بكلفة 44 مليار دينار
     بغداد/المستقبل العراقي

ناقشت وزارة التجارة في اجتماع برئاسة وكيل الوزارة 

االق�دم ولي�د حبي�ب الموس�وي,امس االربع�اء,  االلي�ات 

التنظيمي�ة لعم�ل ش�ركات ودوائ�ر ال�وزارة واالنج�ازات 

المتحقق�ة وف�ق البرنام�ج الحكوم�ي في مجال�ي تطبيق 

مبادئ الشفافية واالصالح االداري.

وذكر بيان ل�وزارة التجارة تلقت “المس�تقبل العراقي” 

نس�خة من�ه ،ان” االجتم�اع ناق�ش س�بل ادخ�ال المكننة 

الحديثة واس�تخدام وس�ائل االتص�ال المختلفة وتبس�يط 

االجراءات وبما يخدم عملها في هذا الس�ياق باالضافة الى 

“تاكيد العمل على قرار الموازنة العامة في ترش�يد النفقات 

وتعظي�م الم�وارد بالوس�ائل وااللي�ات المتطلب�ة في عمل 

الشركات والدوائر وكذلك اختزال العمل الروتيني ومحاربة 

الفساد” .

واكد الموسوي خالل االجتماع ضرورة” قيام الشركات 

والدوائر برفع تقاريرها الدورية عن طبيعة عملها وهيكلها 

التنظيم�ي والمش�اريع والخط�ط واالنج�ازات المتحققة 

بطريقة علمية دقيقة لتحقيق اهداف الوزارة”.

     بغداد/المستقبل العراقي

ع�اد العراق الى واجهة الث�روة المعلوماتية بعد انقطاع دام 

79 عام باطالق  موس�وعة المعلوم�ات الحرة الخاصة بالعراق 

“العراقي بيديا” للباحثي�ن والمهتمين حول العالم عبر الفضاء 

الرقمي الحي بما يخدم المسيرة العلمية والثقافية .

وذك�ر بي�ان لمجل�س الن�واب العراق�ي تقلت “المس�تقبل 

العراقي” نس�خة من�ه ،امس االربعاء،  ان “اطالق الموس�وعة 

كان األثنين الماضي بحضور النائبة ميسون الدملوجي رئيسة 

لجنة الثقافة واالعالم والنائب عدنان الجنابي ومعنين بالش�ان 

الثقافي واالعالمي”.

المحاي�دة  المعلوم�ة  تتضم�ن  “الموس�وعة  ان  وبي�ن 

الموضوعي�ة كما ان الهدف منها ليس نفعيا وال تجاريا انما هو 

مجه�ود ثقافي بحت من العراقيين واليهم خدمة لثقافة العراق 

والعراقيي�ن ويعد العم�ل التطوعي الضاف�ة المعلومات روحا 

النج�اح المش�روع من خ�الل المتصفحي�ن والفئ�ات المثقفة 

العراقية”.

وأشار البيان الى ان “الموسوعة ال تسمح بالدعاية لالحزاب 

واالراء والفري�ق المخت�ص س�يقوم بح�ذف االراء والدعايات 

الحزبية التي ال تتصل باهداف الموسوعة المعلوماتية”.

ولف�ت الى ان�ه “ج�رى العمل على اع�داد “العراق�ي بيديا” 

وبرمجتها منذ عامين”.

يذكر ان اخر موسوعة عراقية معلوماتية مطبوعة من 600 

صفحة اطلقت عام 1936.

التجارة تناقش عمل رشكات ودوائر 
الوزارة واالنجازات املتحققة

بعد انقطاع دام 79 عامًا..
العراق يطلق موسوعة »العراقي بيديا«

     بغداد/المستقبل العراقي

اع�ل�ن���ت وزارة االع��م�����ار 
واالسكان،امس االربعاء، عن تنفيذها 
عبر شركة الفاو العامة مشروع شقق 
س�كنية واطئ�ة الكلفة ف�ي محافظة 

بابل وبكلفة 44 مليار دينار.
وذكر بيان للوزارة تلقت”المستقبل 
العراقي”نس�خة منه ،ان” المش�روع 
يتكون م�ن نموذجين بواق�ع )480( 
وح�دة س�كنية النم�وذج األول: يضم 
)25( عم�ارة س�كنية ب�� )3(ثالث�ة 
طواب�ق وابنية خدمي�ة مختلفة منها 
بناية مدرسة ابتدائية و أسواق وبناية 
الدف�اع المدن�ي إم�ا النم�وذج الثاني 
فيض�م )15( عم�ارة س�كنية ب� )3( 
ثالثة طوابق تحتوي على أبنية خدمية 

مختلفة”.
وعلى صعي�د متصل تنفذ ش�ركة 
حمورابي العامة للمقاوالت االنشائية 
مشروع مجسر تقاطع الصويرة على 

طريق كوت � بغداد.
ونق�ل البي�ان ع�ن مدي�ر المركز 
االعالم�ي ف�ي ال�وزارة عب�د الواحد 
الش�مري ان “ المجس�ر يتك�ون م�ن 
فضاء واح�د بطول 38 م وبعرض 24 
م ويحتوي عل�ى10 روافد كما يتالف 

من ممريين للذهاب واالياب “.

النقل: سبب تأخر ميناء الفاو فني ومشكلة 
كارس األمواج يف طريقها للحل

الصحة: ارسال مفارز طبية متكاملة مع القطعات 
العسكرية اىل صالح الدين

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن رئيس مجلس محافظة 
الزامل�ي  الس�يد م�ازن  واس�ط 
اليوم ,عن اختتام إعمال المؤتمر 
االستثماري األول في المحافظة 
والذي عقد تحت ش�عار) البحث 
العلمي والتخطيط االس�تثماري 
األم�م  لتطوي�ر  حقيقي�ة  أداة 

واألوطان( .
ف�ي  الزامل�ي  م�ازن  وق�ال 
تصري�ح صحف�ي نقل�ه مكتبه 
الي�وم  إعم�ال  ان  اإلعالم�ي” 
الثان�ي للمؤتم�ر ترك�زت عل�ى 
المقدم�ة  العم�ل  أوراق  ط�رح 
من قب�ل الدوائ�ر الحكومية في 
محورين االستثماري والخدمي. 
الفت�ًا إل�ى” ت�م طرح المش�اكل 
كل  تواج�ه  الت�ي  والمعوق�ات 
دائ�رة مع المش�اريع المقترحة 
لالس�تثمار ف�ي الوق�ت الحالي 

والمستقبلي”.
المؤتم�ر  أن  إن”  وأض�اف 
خ�رج ب��� )65( توصي�ة ف�ي 
القطاع�ات ومنها إصدار  عموم 
قرار يلزم دوائر الدولة بتس�هيل 
وتش�جيع االس�تثمار, وتشكيل 
جان متابعة للفقرات مع الدوائر. 
مؤك�داً عل�ى ان العم�ل الق�ادم 
مع�رض  إع�داد  عل�ى  س�يكون 
اس�تثمارها  الم�راد  للمش�اريع 
ف�ي المحافظ�ة وعرضه�ا على 

المستثمرين بشكل مباشر”.
مجل�س  إن  إل�ى”  وأش�ار 
واسط عازم على تفعيل الجانب 
االستثماري ودعمه بشكل واسع 
, داعي�اً الجميع إلى المس�اهمة 
واالش�تراك في أعمار المحافظة 
ب�روح الوطني�ة وح�ب االنتماء 

لهذا البلد الحبيب”.

    بغداد/المستقبل العراقي

الهج�رة  وزارة  اعلن�ت 
العلي�ا  واللجن�ة  والمهجري�ن 
إلغاث�ة وإي�واء النازحين،امس 
االربع�اء ، مباش�رتها بإنش�اء 
مخيمات ف�ي س�امراء للعوائل 
ف�ي محافظة  النازح�ة مؤخراً 

صالح الدين.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلقت 
“المس�تقبل العراق�ي” نس�خة 
منه ان “ال�وزارة واللجنة العليا 
ش�رعتا باقامة مخيمين إليواء 
النازحي�ن م�ن محافظة صالح 
الدي�ن نتيج�ة عملي�ة تحريرها 
م�ن زمرة “داع�ش” اإلرهابية، 
بعد وصول توجيه لهما من قبل 
رئيس مجلس الوزراء بضرورة 
العائالت  إنشاء مخيمات إليواء 
المتوق�ع نزوحها ج�راء عملية 

تحرير المحافظة”.
واض�اف انه “س�يتم انش�اء 
المخيم�ات في قاط�ع عمليات 
س�امراء وبالتنس�يق مع غرفة 
عملي�ات األمانة العامة لمجلس 

.“ unhcr“ الوزراء ومنظمة
ص�الح  محافظ�ة  وتش�هد 
الماض�ي  االح�د  من�ذ  الدي�ن، 
عمليات عس�كرية واس�عة من 
قب�ل الق�وات االمنية والحش�د 
الش�عبي لتحري�ر مناطقها من 

ارهابيي “”داعش””.

اختتام اعامل مؤمتر 
االستثامر األول

يف واسط.

اهلجرة: إقامة خميامت 
الستقبال العوائل 

النازحة يف سامراء
    بغداد/ المستقبل العراقي

بح�ث وفد م�ن وزارة العمل والش�ؤون 
االجتماعي�ة، م�ع الجان�ب االيراني،ام�س 
االربع�اء ، تفعيل مذك�رة التفاهم الموقعة 
بين الطرفين في مجال الضمان االجتماعي 

والرعاية االجتماعية.
وذك�ر بيان لل�وزارة تلقت “المس�تقبل 
العراقي” نس�خة منه ان “الوزارة ارس�لت 
وف�دا ال�ى اي�ران للتباح�ث ح�ول امكانية 
تفعي�ل مذكرة التفاه�م الموقع�ة من قبل 

البلدين، الخاصة بالتعاون المشترك وتبادل 
الخب�رات في مجاالت الضم�ان االجتماعي 

والتدريب المهني والرعاية االجتماعية “.
اج�رى  العراق�ي  “الوف�د  ان  واض�اف 
مباحثات مع الخبراء االيرانيين حول اآلليات 
المس�تخدمة واالتفاق عل�ى تبادل الخبرات 
ف�ي مج�ال الضم�ان االجتماع�ي وخاصة 
مواضي�ع الته�رب ف�ي دف�ع االش�تراكات 
واالس�تثمار ألموال الضم�ان وبناء قدرات 

العاملين”.
واوض�ح البي�ان ان “الوف�د اطل�ع على 

ال�دورات الت�ي تق�دم للعاطلين ع�ن العمل 
في مجال التطوير المهن�ي وكذلك البرامج 
المتقدم�ة الت�ي تعط�ى للفئ�ات الفقي�رة 
كالمعاقي�ن  الخاص�ة  االحتياج�ات  وذوي 
والمطلق�ات واالرامل وااليت�ام”، الفتا الى 
ان “الجان�ب االيراني وجه دعوة الى الوزير 
لعق�د لقاء ف�ي بغ�داد لبحث آلي�ات تفعيل 
مذكرة التفاهم والتعاون المش�ترك وتبادل 

الخبرات بين البلدين”.
وبين انه “تم االتفاق على بحث امكانية 
قي�ام دائرة التدريب المهن�ي بفتح مركزي 

تدريب�ي متخص�ص ف�ي المج�ال الزراعي 
في احد المحافظ�ات ذات الكثافة الزراعية 
كمحافظ�ة ميس�ان ألهميت�ه ف�ي تطوير 
الواقع الزراعي ف�ي المحافظات في مجال 
التدري�ب عل�ى زراع�ة المحاصي�ل وتربية 
الزراعي�ة  المع�دات  وتصلي�ح  الحيوان�ات 
واالس�تفادة من خب�رات الجان�ب االيراني 
بهذا الصدد، فضال ع�ن تدريب مالك متقدم 
ف�ي مج�ال الس�معية والمرئية ف�ي ايران 
لفتح ه�ذا االختصاص ف�ي مراكز التدريب 

التابعة للوزارة”.

     بغداد/ المستقبل العراقي

نف�ذت امان�ة بغداد حمل�ة  جدي�دة الزالة 
التجاوزات الحاصلة على االرصفة و الساحات 
العامة والش�وارع الرئيس�ة بجانبي العاصمة 

بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد. 

وذكرت مديرية العالق�ات واالعالم ان” دائرة 
بلدية الصدر الثانية نفذت حملة  ازالت خاللها 
مسقفات المحال التجارية واالكشاك وعربات 
الباعة الجوالين ومواقع بيع الفواكه والخضر 
وعدد من مواقع غس�ل الس�يارات المتجاوزة 
على ش�بكات الم�اء الصاف�ي . واضافت ان” 

دائ�رة بلدية الص�در االولى قام�ت من جهتها  
بإغ�الق مرآبي�ن لوق�وف الس�يارات مخالفة 
لتعليم�ات وضواب�ط امان�ة بغداد في ش�ارع 
الفالح وازالة عدد كبير من مواقع بيع االغنام 
وعدد من اللوحات االعالنية المتجاوزة ضمن 
الرقع�ة الجغرافية للدائ�رة البلدية.  وبينت ان 

دائرة بلدية ال�دورة قامت بازالة )9( اكش�اك 
متج�اوزة على االرصف�ة في المحل�ة)830( 
وعدد من عربات الباعة الجوالين واغالق )3(

مرائب لوقوف الس�يارات ف�ي المحلة )834( 
وازالة عربات لبيع الفواكه والخضر وعدد من 

مطاعم بيع االسماك )812( .

     بغداد/ المستقبل العراقي

أكد وزي�ر الكهرباء قاس�م الفهداوي ، أن  
ال�وزارة وضع�ت كافة اإلجراءات المناس�بة 
لغ�رض إع�ادة التي�ار الكهربائي إل�ى المدن 
المح�ررة ف�ي ص�الح الدي�ن بأس�رع وق�ت 

ممكن.
وق�ال الفهداوي إن “ هناك لجنة مش�كلة 
م�ن قب�ل الم�دراء العامي�ن لغ�رض إصالح 
األضرار التي تعرضت إليها المناطق الساخنة 
بأسرع وقت ممكن , مؤكدا أن “ هناك مناطق 
أعي�دت  لها خدمة التيار الكهربائي مثل قرى 
تب�ة و المقدادية في ديالى , وبلد والضلوعية 
ف�ي صالح الدي�ن، فضال عن ناحي�ة عامرية 

الفلوجة”.
وأعل�ن وزي�ر الكهرباء قاس�م الفهداوي 
وض�ع خطة عاجلة إلعادة التي�ار الكهربائي 
إل�ى المناط�ق المحررة ف�ي محافظة صالح 

ال�وزارة   “ أن  الفه�داوي  وأض�اف  الدي�ن. 
تعتم�د على خزين المش�اريع لغ�رض إعادة 
الخدم�ة الكهربائي�ة إلى المناط�ق المحررة 
من عصاب�ات داعش االرهابي�ة”. من جانبه 
أعل�ن محافظ صالح الدين رائد الجبوري أن” 
القوات المسلحة المدعومة بالحشد الشعبي 
تحق�ق تقدماً س�ريعاً في المح�اور األربعة، 
الت�ي ب�دأت التح�رك باتج�اه تحري�ر مدينة 
تكري�ت وناحيتي العلم والدور، مؤكداً إحكام 
السيطرة على جسر البو شوارب وحي الطين 

في تكريت.
 يذكر ان القوات المنية مدعومة بالحش�د 
الشعبي وفصائل المقاومة حررت بعد أقل من 
24 س�اعة على انطالق العمليات العس�كرية 
في ص�الح الدي�ن مناط�ق اس�تراتيجية في 
تكري�ت وناحيت�ي العلم والدور بع�د التحرك 
م�ن خمس�ة محاور،فيما تعان�ي العصابات 

“الداعشية” انهيارا في المعنويات.

العمل وايران يبحثان تفعيل مذكرة التفاهم لتبادل اخلربات

أمانة بغداد تنفذ محلة جديدة إلزالة التجاوزات

الكهرباء تستعد إلعادة الطاقة للمناطق املحررة يف صالح الدين

   بغداد/المستقبل العراقي 

اك�دت وزارة الصح�ة على 
م�ع  طبي�ة  مف�ارز  ارس�ال 
القطعات العس�كرية المقاتلة 
ف�ي محافظ�ة ص�الح الدي�ن 
االعالم�ي  الناط�ق  .وذك�ر 
لل�وزارة احم�د الردين�ي ان “ 
ال�وزارة خصص�ت مجموع�ة 
 ، االس�عاف  س�يارات  م�ن 
والمعالجي�ن  والممرضي�ن 
االمني�ة  الق�وات  لمرافق�ة 
ف�ي الحمل�ة العس�كرية التي 
عصاب�ات  ض�د  يخوضونه�ا 
 .“ االرهابي�ة  “”داع�ش”” 
واضاف ان “ الوزارة وفرة كافة 
االدوية والمس�تلزمات الطبية 
احتياج�ات  لس�د   ، الخاص�ة 
المقاتلين الطبية “ يش�ار الى 
ان وزارة الصح�ة اعلن�ت ف�ي 
وق�ت س�ابق ع�ن مس�اندتها 

ف�ي  االمني�ة  الق�وات  البن�اء 
الح�رب الت�ي يخوضونها ضد 
االرهابية  “داع�ش”  عصابات 
، فيما تمكن�ت القوات االمنية 

من الس�يطرة عل�ى مجموعة 
بع�د  المناط�ق  م�ن  كبي�رة 
تطهيره�ا من دن�س عصابات 

“داعش” االرهابية .

    بغداد/المستقبل العراقي

أك�د الوكيل الفن�ي لوزارة 
أن  ريكان�ي  بنكي�ن  النق�ل 
مشكلة الميناء الحقيقية هي 
وليس�ت سياس�ية،  التمويل، 
الفت�ًا إلى أن ال�وزارة أوصلت 
نس�بة إنج�از كاس�ر األمواج 

الشرقي الى ٩٠٪.

إن”العمل  ريكان�ي  وق�ال 
مس�تمر وال توج�د ضغ�وط، 
وال نتعامل مع الميناء بشكل 
سياس�ي، إنم�ا نعمل بش�كل 
فني” . وأوضح أن “المشاكل 
الموجودة في كاس�ر األمواج 
الفنية تتمثل بالتربة الرخوة، 
بس�بب عدم وج�ود بناء فيها 
المش�كلة في  س�ابقاً، وهذه 

طريقها للحل”.
أن  إل�ى  ريكان�ي  واش�ار 
“تأخر العمل بالمرحلة الثانية 
من الحوض البحري، التي تبلغ 
كلفتها ملياري دوالر، س�ببه 
عدم وج�ود موازنة في العام 
الماض�ي، وع�دم تخصي�ص 
أموال هذا العام أيضاً، ما حال 

دون توقيع العقد”.
وبي�ن ريكاني أن “الوزارة 
اتجهت لالستثمار إلنجاز هذه 

المرحلة”.
لجن�ة  عض�و  وقال�ت 
صب�اح  النيابي�ة  الخدم�ات 
التميم�ي “ف�ي وقت س�ابق، 
إن تأخ�ر إنج�از مين�اء الفاو 

“سياسي”.
العج�ز ف�ي  أن  يش�ارإلى 
موازنة ٢٠١٥ حال دون إنجاز 
المشاريع الستراتيجية، لذا تم 
تحويل أكثرها إلى االستثمار.

ٍ
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موضوع أس�عار النفط واملناورة به�ا يثري الكثري 
من االلتباس، ليس ألن املوضوع خاضع لحسابات 
العرض والطلب كما تقول القاعدة االقتصادية، أو 
خاضع لزيادة يف حجم املخزون أو التلويح بالنفط 
الصخ�ري كم�ا تقول القاع�دة االمريكي�ة!! بقدر 
تعبريه عن س�راتيجيات تق�وم عىل فكرة هيكلة 
املنطقة سياسيا، وإعادة توزيع األدوار والوظائف 
عىل وف�ق معطيات م�ا يتمخض م�ن الرصاعات 

التي تعيشها دولها. 
هذا األمر يحمل معه الكثري من الريبة السياسية، 
والكثري م�ن النوايا الخفية القائم�ة عىل تكريس 
ن�وع م�ن املرك�زة االقتصادي�ة، تلك الت�ي تضع 
خرائ�ط ط�رق للرشق األوس�ط الجديد، وحس�ب 
مصالح املستثمرين، وبما يضع اقتصاديات الدول 
ذات الريع النفطي تحت الطلب. هذا التوّجه يعني 
يف جوه�ره رب�ط االقتص�اد النفطي بالسياس�ة، 
متع�ددة  ال�رشكات  الحت�كار  أداة  اىل  وتحويل�ه 
الجنس�يات م�ن جان�ب، ولغرض ف�رض أجندات 
سياس�ة محددة ضد هذه الدولة أو تلك، والتهديد 
بإيجاد مح�اور وخنادق للحاكمي�ات االقتصادية 

من جانب آخر.
الح�رب الدافئة بني روس�يا وبني أم�ريكا والغرب 
ه�ي األجن�دة االوىل يف لعب�ة أس�عار النف�ط، من 

خالل ف�رض حصار نفط�ي عىل روس�يا والتأثري 
ع�ىل اقتصاده�ا وع�ىل مواقفها من قضاي�ا  تهّم 
املصالح االمريكي�ة مثل اوكرانيا وس�وريا وايران 
وم�رص، وحت�ى الرغب�ة يف تخلي�ص اوروب�ا من 
هيمنة الغاز الرويس، كما أن الحرب تحت الطاولة 
مابني امريكا وإي�ران هي األجن�دة الثانية، والتي 
تحول�ت اىل رصاع إرادات، واىل خط�وط مواجه�ة 
س�اخنة وس�راتيجيات مضادة، بعضه�ا يرتبط 
باملل�ف الن�ووي االيراني، وبعضه�ا يرتبط بالدور 
اإليران�ي يف املنطق�ة، وبالرصاع�ات املفتوح�ة يف 
س�وريا واليمن والعراق.رشكاء امريكا القدامى يف 
الخلي�ج العربي يهمهم جدا إبق�اء منطقة التوتر 
مفتوحة، بحسابات نفطية أو غريها، ورغم أنهم 
ضحاي�ا لهذه الح�رب غري املجدي�ة، االّ أن إعطاء 
دور إليران يف املنطق�ة، والتوقيع معها عىل اتفاق 
نووي س�يضع هذه الدول داخل منطقة ش�ائكة 
من الحس�ابات، وهو ما ب�دأت تعّجل إليه الخطى 
املضطرب�ة، حيث االجتماعات غ�ري الطبيعية بني 
الس�عودية وتركي�ا وم�رص واالردن ودول الخليج 
م�ع اقراب اتفاق محتمل ب�ني الغرب وبني إيران، 
وطبعا هذا يح�دث بالتناغم مع الخطوات األش�د 
اضطرابا إلرسائيل.حرب أسعار النفط هي الحرب 
املض�ادة لهذه الجغرافي�ا الجيوسياس�ية، والتي 

يمكن أن تكون مص�دا ملواجهة تنامي دور إيران، 
والحّد من سياساتها املفتوحة يف املنطقة املشتعلة 
بالح�روب األهلية،  وطبعا س�يكون هذا األمر غري 
بعيد عن العني االمريكية التي ترصد كل يشء، بما 
فيها املش�كالت التي تعيشها مع اإلرهاب اإلصويل 
وجماعاته، والذي تحول اىل يافطة إعالن أمريكية، 
واىل سياس�ة فيها ثنائية )العصا والجزرة( وربما 
الغم�وض وااللتب�اس ايض�ا، الس�يما م�ع ملف 
"داع�ش" واالرهاب يف س�وريا والعراق، فكثريا ما 
نس�مع عن رضبات جوية ماحقة للتحالف الدويل 
ع�ىل قواع�د "داعش" يف الع�راق، لك�ن معطيات 
االرض ل�م تتغ�ري، وهذا م�ا يؤك�د أن دور امريكا 
يكمن يف توصيف األزم�ة ويف إخضاعها لرسديات 
مخابراتية، وليس للقضاء عليها أو تأجيلها اىل ما 
يمكن أن يتمخ�ض عنه الحوار االيراني - الغربي، 
رغ�م ان "داع�ش" ه�ي أخط�ر أع�داء املصال�ح 
االمريكي�ة!!، فضال عن وجود غط�اء دويل للحرب 

ضدها بعد صدور قرار مجلس االمن.

البعض يق�ول أن امريكا ال تري�د الدخول يف حرب 
جديدة، وأن فش�لها يف حس�م الكثري م�ن امللفات 
األمني�ة يف املنطق�ة، وع�دد الضحايا م�ن الجنود 
االمريكان يف الحروب املاضية، جعل املزاج األمريكي 
- الديمقراط�ي ع�ىل أق�ل اعتب�ار- غ�ري راغب يف 
ورطة عس�كرية مكلفة لالقتصاد االمريكي، لكن 
هذا الرفض االمريكي يظل ايضا رهينا بحس�ابات 
الحقل والبيدر، الس�يما بع�د ترصيح جون كريي 
خالل املفاوض�ات االخرية مع اي�ران بإبقاء الحل 

العسكري واردا يف حال فشلت املفاوضات.
إزاء كل هذا يقوم االمريكان وحلفاؤهم الخائفون 
من الحرب أص�ال!! بتصميم حروب صغرية وبأقل 
الخس�ائر، وأبرزه�ا يف ه�ذا املجال حرب أس�عار 
النفط، تلك التي ق�د تنهك اقتصاديات دول تعتمد 
بش�كل رئيس عىل النف�ط، لكن الس�ؤال هو: هل 
ستظل دول الخليج النفطية تتحمل هذه الفاتورة 
وهذا اإلنهاك م�ع النفس اإليران�ي الطويل؟ وهل 
س�يكون التحالف القلق ما بني السعودية وتركيا 

ودول الخلي�ج- م�ع احتم�ال توريط م�رص-  ذا 
فائ�دة يف مواجهة خط س�اخن يتضخ�م يف اليمن 

وسوريا ولبنان والعراق؟
أحس�ب أن القراءات )األمريكية والخليجية وحتى 
اإلرسائيلي�ة( ق�د تذه�ب باتجاه توت�ري املنطقة، 
وإبقاء ملف "داعش" مفتوحا، وحتى ملف النفط 
مفتوح�ا، ولكن ه�ذا- أيض�ا- غ�ري واقعي وغري 
منطقي بالحسابات البعيدة، السيما مع االمريكان 
الذي�ن يبحثون ع�ن انتص�ارات قب�ل االنتخابات 
املقبلة، ويس�عون اىل الحوار مع االقوياء دائما، إذ 
أن ه�ذا الحوار س�يعني تبديل خرائ�ط التوازنات، 
وإع�ادة النظ�ر اىل ثنائي�ة الع�دو والصدي�ق، مع 
الحص�ول عىل ضمانات إيراني�ة يف ملفها النووي، 

ويف ترتيب ملفات رسية يف املناطق الساخنة.
لق�د ب�ات واضحا البع�د الس�يايس واألمني لهذه 
الحروب املعقدة، وب�ات واضحا بأن نتائجها التي 
كانت محس�وبة لم تأت باملتوقع، إذ أدركت الكثري 
م�ن الدول خط�ورة التورط فيها، الس�يما بعد ما 
حدث يف ليبيا وس�وريا، وما يحدث اليوم يف اليمن، 
كم�ا أن دخول الالعب الرويس بعد أحداث أوكرانيا 
عىل الخط أزعج امريكا وهدد عرشها االمرباطوري 
ح�روب  أو  الب�اردة!!  الح�رب  ع�ودة  باحتم�ال 
التحالف�ات كم�ا كان يفعلها االتحاد الس�وفيتي 

س�ابقا، خاصة مع وج�ود بيئات نش�طة إلذكاء 
ه�ذه التحالفات م�ع دولة عمالقة مث�ل الصني، 
ودولة لها عالقات تاريخية مع الروس مثل الهند، 
فضال عن دول أخرى مثل إيران يف آس�يا والجزائر 
يف أفريقي�ا وفنزويال واالرجنتني واالكوادور وكوبا 
يف ام�ريكا الجنوبية.. وه�ذا ما يجعل االس�تمرار 
يف صناع�ة الحروب وبتكاليف كب�رية، مع بطء يف 

النتائج، أمرا بحاجة اىل املراجعة والتقويم.
إن الس�راتيجيات املضادة هي الخطاب املسكوت 
عنه اآلن، والذي قد يثري حفيظة الواقع االمريكي، 
فضال ع�ن محدودية تأمني إس�ناد دائ�م من قبل 
دول اوروبا التي تعيش مشكالت اقتصادية كربى، 
لذا ال يمكن حس�م امللفات العالقة عرب عسكرتها 
الدائمة، بقدر الحاجة اىل فّك اشتباكاتها ووضعها 
يف س�ياق آخ�ر ينطلق من اح�رام إرادة ش�عوب 
املنطق�ة، وعدم التدخل يف ش�ؤونها، وحتى تعقيد 
امللفات األمنية من خالل تغذية األزمات الرصاعية 
الطائفي�ة والحدودية والسياس�ية وغريها، فضال 
عن تغويل أزمات اقتصادية مثل تخفيض أس�عار 
النف�ط، أو ف�رض عقوب�ات اقتصادية عىل بعض 
ال�دول تح�ت هذا الس�بب أو ذاك كم�ا يحدث اآلن 
م�ع روس�يا وإي�ران وس�وريا وكوريا الش�مالية 

وفنزويال.

علي ح�سن �لفو�ز
سرتاتيجيات مضادة

إن نتائ�ج االنتخابات الربملانية التي أجريت يف إس�تونيا يوم 
األحد املايض لن تكون ذات اهتمام ألي أحد خارج هذه الدولة 
الصغرية، ما لم تعترب اختبارا للقوة الناعمة للرئيس الرويس 
فالديمري بوتني يف دول البلطيق. وتش�ري نتائج التصويت إىل 
أن النف�وذ آخذ يف االزدياد، وإن كان غري كاٍف ليكون س�بباً 
خطرياً للقلق. ورغم ذلك، فإن الحكومة اإلس�تونية يجب أن 
تظل يقظة يف معركتها من أجل والء الناطقني بالروس�ية يف 
البالد. واملشارك الوحيد الذي ساهم يف تحسني نتائج اقراع 
األحد مقارنة باالنتخابات الس�ابقة كان حزب »الوس�ط«، 
الذي تدعمه أغلبية ساحقة من السكان الروس يف إستونيا. 
فقد فاز الحزب بنسبة 24.8% من األصوات، بزيادة طفيفة 
عن النس�بة التي حصل عليها يف 2011 وهي 23.3%. بيد أن 
حزب »اإلص�الح« الحاكم ما زال يتف�وق عليه مع حصوله 
عىل 27.7% من األصوات )مقابل 28.6% منذ أربع سنوات(، 
وحيث إنه سيشكل االئتالف الحاكم، فإن حزب »الوسط« – 
املنبوذ من قبل معظم القوى السياس�ية اإلستونية األخرى 
-- ل�ن يك�ون ج�زءاً من�ه. ويتكرر ه�ذا الوض�ع يف التفيا، 
حيث ش�كل حزب الوئام )هارموني(، وهو حزب الناطقني 
بالروسية، أكرب فصيل يف الربملان يف أكتوبر املايض لكنه ظل 

خارج االئتالف الحاكم.

وظاهرياً، قد تبدو معاملة األقليات الروسية الكبرية يف دول 
البلطيق غري منصفة. ففي اس�تونيا، تش�كل هذه األقليات 
أكثر من ربع اجمايل الس�كان، غري أن عدداً قليالً ال يتجاوز 
12 من السياس�يني الروس -- معظمهم من حزب الوس�ط 
– حصل�وا ع�ىل مقاعد يف الربمل�ان الذي يض�م 101 عضو. 
بي�د أن هذا يرجع يف جزء منه إىل وضع الجنس�ية بالنس�بة 
للعدي�د م�ن الناطقني بالروس�ية، حي�ث إن نح�و 90 ألف 
منهم يحملون »جوازات س�فر رمادي�ة«، والتي ال تمنحهم 
حق التصويت، إىل جان�ب 130 آخرين من املواطنني الروس 
)بعضهم يحمل الجنسية اإلس�تونية أيضاً(. وإذا أخذنا كل 
هذا يف االعتبار، نجد أن الروس العرقيني الذين هم مواطنون 
اس�تونيون ممثل�ون تمثي�اًل كافي�اً يف املجل�س الترشيعي. 
وهن�اك أس�باب وجيهة تجعل األحزاب الروس�ية منبوذة يف 
الربملان�ات البلطيقي�ة. فاألقليات الروس�ية يف ه�ذه الدول 
تمث�ل، لدى البع�ض، نوعاً من الطاب�ور الخامس الكامن – 

وآلة الدعاية الروس�ية هي مصدر األخبار الرئييس بالنسبة 
لهم. ويهدف »حزب الوس�ط« نفس�ه إىل إرضاء مش�اهدي 
تليفزي�ون موس�كو. وم�ن ب�ني قادت�ه »يانا ت�وم«، وهي 
عضوة بالربمل�ان األوروبي ومن أش�د املعارضني للعقوبات 
االقتصادية املفروضة عىل روسيا. وكذلك الحال مع »إدجار 
سافيسار« مؤسس حزب الوسط وعمدة العاصمة »تالني«، 
الذي وصف العام املايض االستفتاء الوهمي الذي ضم القرم 
لروس�يا بأنه »رشعي بم�ا يكفي لتصديقه«. وباس�تخدام 
أم�وال م�ن »فالديم�ري ياكون�ني«، حلي�ف بوت�ني ورئيس 
س�كك حديد روسيا، قام »سافيس�ار« مؤخراً ببناء كنيسة 
أرثوذوكس�ية روس�ية يف حي تقطنه أغلبية م�ن الناطقني 
بالروس�ية يف املدينة. كما أن حزب »الوس�ط« لديه اتفاقية 
تعاون م�ع حزب »روس�يا املوحدة«، وهو الح�زب الحاكم 
حالياً يف روس�يا. وليس من الواضح ما هو فحوى االتفاق، 
بي�د أن الصل�ة تجع�ل أعض�اء ح�زب »الوس�ط« ملعونني 

بالنس�بة لألحزاب القومية يف اس�تونيا، والت�ي تهيمن عىل 
املش�هد الس�يايس. ويصور »سافيس�ار« نفس�ه ع�ىل أنه 
ضحية. وعندما ُقتل »بوريس نيمستوف« السيايس الرويس 
املناهض لبوتني »بوريس نمس�توف« خ�ارج الكرملني يوم 
الجمعة، اس�تخدم »سافيس�ار« الخرب لتسليط الضوء عىل 
وضعه ك »نمس�توف اس�توني«. وقال يف بيان »يف استونيا، 
نفس التكنولوجيا السياس�ية تس�تخدم كما ه�و الحال يف 
روس�يا. وإذا وصفت السلطات الروس�ية معارضيها بأنهم 
عم�الء أمريكيون، ف�إن املعارضة توصف يف إس�تونيا بأنها 
عميلة للكرملني«. ومن غري الواضح ما إذا كان »سافيسار« 
م�ع أو ضد بوتني، بيد أنه يف السياس�ة اإلس�تونية، يتطلب 
الفوز باألصوات الروس�ية والبقاء مع التيار الس�ائد بعض 
الت�وازن املاه�ر. ويف النهاية، ف�إن الروس اإلس�تونيني، أو 
الس�وفييت، ه�م أوروبيون. وه�م يريدون الس�فر بحرية 
داخل دول االتحاد األوروبي، ويقدرون مس�توى معيشتهم 
املرتفع نس�بياً يف إس�تونيا حيث يبلغ متوسط األجور 832 
يورو شهرياً، أي ضعف قيمته يف روسيا. وبخالف الوضع يف 
القرم ورشق أوكرانيا، فإن الناطقني بالروس�ية املحليني ال 

يرون فائدة اقتصادية يف العيش تحت حكم موسكو.

ليونيد بري�سيد�سكي

حس�م مجلس النواب الليبي الج�دل الدائر 

حول شخصية اللواء املتقاعد خليفة حفر 

بتعيين�ه قائ�داً عام�اً للجي�ش وترقيته إىل 

رتب�ة فريق، كما قرر اس�تئناف املش�اركة 

يف الح�وار الوطن�ي برعاية األم�م املتحدة، 

ليحقق بذلك هدفني، األول عس�كري يتعلق 

بتوحي�د الجبه�ة ضد الجماع�ات املتطرفة 

وميليش�يات "فجر ليبيا"، والثاني سيايس 

جه�ود  م�ن  متجان�س  بموق�ف  ويتص�ل 

إيجاد حل س�لمي بني الس�لطات الرشعية 

والجماعات الخارجة عنها .

توحي�د كتائ�ب الجي�ش الوطن�ي وكتائب 

"معركة الكرامة" تحت قيادة حفر سيعزز 

قوة الحكوم�ة الرشعية ويح�دث تغيرياً يف 

املي�زان القتايل، وربما يعط�ي فرصة فعلية 

لنجاح املس�اعي السياس�ية إلحالل السالم 

يف الب�الد، ع�ىل الرغم م�ن أن هن�اك قناعة 

راس�خة ب�أن الجماعات املتطرف�ة ال تنفع 

معه�ا مفاوضات أو وس�اطات . إذ كلما تم 

اتف�اق لوقف إط�الق النار، رسع�ان ما يتم 

خرق�ه، وآخر الدالئل اإلع�الن األخري االثنني 

حينم�ا واف�ق مجل�س الن�واب ع�ىل وقف 

املع�ارك اس�تجابة إللحاح الوس�يط الدويل 

برن�ارد لي�ون، بيد أن امليليش�يات لم تمتثل 

فهاجمت مطار الزنتان يف الغرب، األمر الذي 

اس�تدعى رداً م�ن الجيش، وبالت�ايل انهيار 

االتفاق وإصابة الوساطة الدولية باإلحباط 

.ه�ذا الدليل يؤكد مج�دداً أن الحوار يف ليبيا 

ال يمكن أن ينج�ح، فاملفاوضات الحقيقية 

تتم ع�ادة بني طرفني أو أكث�ر يتفقان عىل 

الهدف ويختلفان يف املنطلقات واملنهج، أما 

الج�اري يف ليبي�ا فعكس ذلك تمام�اً، وهو 

أش�به بمن يس�عى لف�رض مفاوضات بني 

البنزين والنار اللذين يس�تحيل تعايش�هما 

عىل اإلطالق . وبلغة بعيدة عن االس�تعارة، 

ف�إن "فجر ليبي�ا" والكثري م�ن الجماعات 

اإلرهابي�ة املنضمة تح�ت لوائها ليس وارداً 

لديها االنصياع إىل الرشعية الوطنية، وترى 

يف حكوم�ة ط�ربق والجيش عدواً ل�دوداً ال 

يمكن القبول به . ولهذا الس�بب فإن تأكيد 

املسؤولني الليبيني بأن املفاوضات ال جدوى 

منها، يعود إىل أنهم يعرفون خصمهم جيداً 

وهم أدرى بمرشوعه وتفاصيله .

هذا الوضع يس�تدعي من الحكومة الليبية 

املع�رف بها دولي�ًا بناء قواتها العس�كرية 

واس�تنفار كل اإلمكانات املتواف�رة لديها . 

ومن املعلوم أن تأخر الحسم العسكري ضد 

امليليش�يات لنحو 10 أش�هر يعود إىل تباين 

الخط�ط بني الجيش الوطن�ي وقوات اللواء 

حفر وكتائب أخرى منها كتائب الزنتان يف 

الغرب . فهذه الجبهة ظلت تقاتل من دون 

قي�ادة موحدة، ب�ل إن الواق�ع الليبي يؤكد 

أن ه�ذه الق�وى املختلف�ة مؤهل�ة لدخول 

ح�روب فيم�ا بينها إذا اس�تطاعت، فرضاً، 

القض�اء ع�ىل خصومه�ا الحالي�ني س�واء 

بالقت�ال أو باملفاوضات .تعيني اللواء حفر 

قائداً للجيش الليبي وعودته رسمياً إىل لعب 

دور س�يايس كب�ري ق�د يصنع من�ه زعيماً 

قوياً تحتاجه ليبي�ا يف الوقت الحايل . ولكن 

ما هو أه�م من الزعامة الق�درة عىل جمع 

الفصائ�ل املس�لحة الحكومي�ة والحليف�ة 

لها ضمن جس�م رشع�ي واح�د، وإذا كان 

الجي�ش الليبي الحايل يوص�ف بأنه ضعيف 

بينما هن�اك كتائب يف البالد أقوى منه عدداً 

وعدة، فذلك عائد إىل غياب قيادة تس�تطيع 

أن تضم كتائ�ب كثرية يف الزنت�ان والزاوية 

والكف�رة ورست إىل الجي�ش . وهذه املهمة 

ال تتم بالقوة بقدر ما تستدعي سياسة فذة 

تتطل�ب الص�رب والحكمة . وحينه�ا يمكن 

للوض�ع أن يتغ�ري جذري�اً يف ليبي�ا وتصبح 

األط�راف الحامل�ة بدولة مدني�ة خالية من 

الغالب�ة  الق�وة  ه�ي  والتط�رف  اإلره�اب 

وصاحبة اإلرادة يف املستقبل .

مفتاح �سعيب

حفرت ووحدة اجليش 
الليبي

روسيا الناعمة يف دول البلطيق

تكم�ن مش�كلة إدارتن�ا يف غياب مب�دأ االلت�زام بتحقيق 
نتائج. حتى ل�و أردنا بناء دول�ة ديموقراطية وعقالنية، 
ال يؤم�ن الس�كان عموماً به�ذا الهدف ال�ذي أُبعدوا عنه 
باستثناء الدوائر التي تجذبها غنائم السلطة. وبما أن كل 
يشء يب�اع وُيش�رى بما يف ذلك ُرخص قيادة الس�يارات، 
فأي موقف يمكن تبنيه يف وجه دولة فاش�لة تبدو كأنها 
فوجئ�ت بخطورة الوضع يف املنطقة وتطلق النفري قائلة: 

»الجمهورية يف خطر وبوكو حرام بني ظهرانينا«؟
والح�ال أن ال مفاجأة بوجود خاليا م�ن مواطني النيجر 
تنش�ط تح�ت راية »بوك�و حرام« ذل�ك أن الدع�اة الذين 
يتكاثرون يف البالد مألوا الفراغ الذي خلفته السلطة. لدينا 

دولة ال تسيطر منذ زمن بعيد عىل مقاليد األمور.
وتولت املدارس القرآنية تنش�ئة الش�بان بما أن املدرس�ة 
الرسمية ال تس�تطيع استيعابهم حيث يوجد 120 تلميذاً 

يف الص�ف الواحد ال يحصلون يف النهاية عىل ش�هادة ذات 
قيمة. وال ينتج التعليم يف النيجر غري العاطلني عن العمل. 
كما أن نس�بة املواليد يف البالد تمثل مش�كلة كربى. فهي 
تضعف بل تحطم األرس. ويرك الشبان ملصريهم أو يتوىل 
املس�ؤولية عنهم آخرون )غري والديهم(. ونركز اهتمامنا 
ع�ىل رشق البالد حي�ث تهيمن حال الح�رب، وحيث عدد 
الس�كان قليل. ولكن ماذا نقول عن زندر، املنطقة األكثر 
اكتظاظ�اً بالس�كان والت�ي تواجه الصعوب�ات ذاتها مع 
سكانها من الش�بان الذين ليس لديهم أي أمل واملهددين 
بأن يقعوا يف يد من يتحكم بهم؟يكثر الحديث عن جماعة 

»اإلزاليني« )من كلمة »إزالة« العربية بمعنى إزالة ما لحق 
بالدين من رواسب(، التي جاءت من نيجرييا يف تسعينات 
الق�رن العرشين، وه�ي يف الواقع فئ�ة برجوازية نجدها 
الي�وم يف كل مكان من الب�الد تقريباً، م�ع بعض الفئات 
التي تحرض عىل العنف. وهي مس�تقلة مالياً، برجوازية 
تجارية ومدنية لم تعد تس�تخدم الدوائر املرصفية، لذلك، 
يس�تحيل تتبع أثر األم�وال التي تحوله�ا.يف الواقع، إنها 
تته�رب تماماً من الدولة. ولها مدارس�ها الخاصة أيضاً. 
والدول�ة الضعيفة حالياً، تغري »اإلزاليني« ملس�اعدتها يف 
التموي�ل أو للحص�ول عىل دعمه�م يف االنتخابات املحلية 

بس�بب س�يطرتهم عىل املس�اجد. ويف كل مكان تراجع 
الدولة فيه، يتقدم »اإلزاليون« من دون أن يس�عوا بعد إىل 
أن يحلوا مكان الدولة، ألنهم لم يصوغوا نظرية سياسية 
أو اجتماعي�ة أو اقتصادية. وال يس�عى هؤالء إال لتحقيق 
ه�دف واحد: إقامة دولة إس�المية ذات يوم يف النيجر.وال 
يفاج�ئ أيض�اً الحديث عن وجود نس�اء انتحاريات، ذلك 
أن امل�رأة لدى )قوميَتي( الهاوس�ا والكانوري – واألخرية 
إىل درج�ة أقل – يف حال خضوع ت�ام. وقد تموت إذا طلب 
زوجه�ا منها أن تموت. وتس�تخدم »بوكو ح�رام« املرأة 
اس�تخداماً أداتي�اً. أما الفتاة الصغرية الس�ن فرس�ل إىل 
مدرس�ة قرآنية تحت س�لطة مربية تعّده�ا لتكون امرأة 
منزل. بذلك تكون املرأة مقيدة بثالثة قيود: قيد األب وقيد 
املربية الدينية وأخرياً قيد زوجها الذي يفرض عليها وضع 

التبعية التامة، وال تخرج من بيتها إال برفقته.

موالي ح�سن

النيجر: الدعاة يمألون فراغ الدولة

فوؤ�د ح�سون



القاه�رة: تعاق�دت الفنان�ة راني�ا فريد 
ش�وقي عل�ى المش�اركة ف�ي بطول�ة 
المق�رر  ق�ادرة"  مسلس�ل "نس�وان 
عرض�ه خ�ال ش�هر رمض�ان 
المنت�ج مم�دوح  المقب�ل م�ع 
ش�اهين حي�ث س�يبدأ تصوير 
العمل قبل نهاية الشهر الجاري 

تحت إدارة المخرج أحم�د عاطف الذي يخوض 
م�ن خال المسلس�ل تجربته األول�ى في مجال 
اإلخ�راج التليفزيوني.وينتمي المسلس�ل الذي 
كتب من خال ورش�ة سيناريو شارك فيها عدد 
من الكتاب الش�باب لنوعية الدراما اإلجتماعية 
حول ثاثة س�يدات هم رانيا فريد شوقي، عبير 
صب�ري، ونجاء ب�در تجمعهم ظ�روف الحياة 

في مجاالت مختلف�ة، بينما ُيظِهر العمل العديد 
م�ن الجوانب اإلجتماعي�ة والصراعات اليومية 
باألحداث.ه�ذا ويق�وم المخ�رج أحم�د عاطف 
بترش�يح باقي فريق العمل المشارك فيه خال 
الفت�رة الحالية حيث يعكف على إس�ناد األدوار 
الثانوي�ة الموجودة ف�ي الس�يناريو، علماً بأنه 

سيتم تصوير العمل بالكامل داخل مصر.

دمشق-
نش�رتها  صادم�ة  ص�ورة 
س�وزان  الس�ورية  الفنان�ة 
عب�ر  لجمهوره�ا  الدي�ن  نج�م 
حسابها الّش�خصي على موقع 
ظه�رت  حي�ث  "إنس�تغرام"، 
القصي�ر،  األس�ود  بالّش�عر 
المثي�رة،  والثي�اب 
ه�ذه  أّن  وأوضح�ت 
لها  األولى  الصورة ه�ي 
مسلس�ل  كواليس  م�ن 

"امرأة من رماد".
وعّب�ر متابعو النجمة 
السورية على موقع 
عن  "إنستغرام" 
ش�هم  ها ند ا
الّص�ورة  م�ن 
الجديدة، فيما 
آخرون  رّجح 

أن يكون الدور جريئاً، ووجد آخرون صعوبة 
بتصدي�ق أّن تلك التي تظه�ر في الصورة هي 

نفسها سوزان نجم الدين.
وتلع�ب نج�م الدي�ن دور البطول�ة ف�ي ه�ذا 
العمل، حيث تجّسد ش�خصّية "مدام جهاد"، 
الت�ي تعّرضت لحادث مأس�اوي خال الحرب 
في بلدها س�وريا، ويرصد العمل االنعكاسات 
الّنفس�ّية لألح�داث عل�ى حياته�ا كنم�وذج 
م�ن بين النم�اذج الكثيرة الت�ي عانت ويات 

الحرب.
وكان�ت بدأت ف�ي العاصم�ة دمش�ق مؤّخراً 
عملّي�ات تصوير المسلس�ل الس�وري الجديد 
"ام�رأة من رم�اد" عن نص ج�ورج عربجي، 
وإخراج نجدة أنزور، وإنتاج المؤسسة العاّمة 

لإلنتاج التلفزيوني واإلذاعي.
ويش�ارك في بطولة العمل صباح الجزائري، 
زهير عبد الكريم، ونادين تحسين بيك، وسعد 
مين�ا، ومحم�د األحم�د، ونجاح س�فكوني، 

ومحمد خير الجراح، وسوسن ميخائيل.

الس�ورية  الفنان�ة  حالًي�ا  -تق�وم  دمش�ق: 
لي�ا مب�اردي بتصوي�ر ع�دد من المسلس�ات 
التلفزيونية للموس�م الرمضان�ي المقبل حيث 
تتنوع هذه المسلس�ات ما بين البيئي الشامي 
واالجتماع�ي المعاصر وتتحدث ليا ل�»الش�رق 
األوس�ط« ع�ن دوره�ا في ه�ذه المسلس�ات 
موضحة: أشارك في مسلسل )حارة المشرقة( 
مع المخرج ناجي طعمة وأجسد فيه شخصية 
)ن�ّوارة( فتاة يتيمة األم تفقد النطق والس�مع 
بس�بب ضرب والدها )يجس�د الدور الفنان عبد 
المنع�م عماي�ري( بعنف بع�د أن تكتش�ف أنه 
هو من قتل والدتها. وفي مسلس�ل )دامسكو( 
أق�ّدم فيه ش�خصية )ح�ا( طالبة س�نة أولى 
بقس�م التاري�خ ف�ي الجامعة وهي فت�اة ثرية 
تعي�ش حي�اة الت�رف وال تفكر بش�يء مزعج، 
وفي مسلس�ل )ظروف غامضة( م�ع المخرج 
المثن�ى صب�ح. كذلك أنهيت تصوي�ر دوري في 
الجزء الس�ابع من مسلس�ل باب الح�ارة وهو 
استمرار لش�خصية )بهية( في الجزء السادس 
حي�ث تعمل خادمة لدى عائل�ة أبو ظافر )أيمن 
زي�دان( وتعان�ي م�ن اضطهاد زوجت�ه )مرح 
جبر( وس�يتابعني المش�اهد في الجزء السابع 
بمس�احة أكب�ر للدور حي�ث س�أتزوج ابن أبو 
ظافر )ظاف�ر( فتتحول الم�رأة قوية تقف في 
وج�ه حماتها الت�ي كانت تضطهده�ا. وحول 
دراس�تها األكاديمية للتمثيل تقول ليا: درس�ت 
سنة أولى في المعهد العالي للفنون المسرحية 
ولكن تركت الدراس�ة ألسباب شخصية خاصة 
وانتس�بت لكلية اإلعام حي�ث تخرجت مؤخًرا 
ف�ي الكلي�ة ولكنن�ي احترف�ت التمثي�ل وليس 

اإلعام لعشقي التمثيل الدرامي.
أح�ب الكوميديا بش�كل ال يوصف - تبتس�م ليا 
� وأصارح�ك القول من جعلني أعش�ق التمثيل 
مش�اهدتي وأن�ا فت�اة صغيرة لمسلس�ل عيلة 

وأح�ب  نج�وم  خم�س 
الفنانة  أداء  كثي�ًرا 

م�ة  لمخضر ا
ميا  س�ا (

الجزائري( 
وتأث�رت 

فيه�ا 
م�ن  و
ل�ك  ذ

الوق�ت قررت أن أك�ون ممثلة ولك�ن لم تأتني 
الفرص�ة بعد ألق�دم أدوًرا كوميدي�ة، فرغم أن 
الكوميدي�ا ف�ن صعب ولك�ن أجد نفس�ي فيه 
وأنتظر العمل المناس�ب ال�ذي يضيف لتجربتي 
الفني�ة ألش�ارك في�ه، لق�د عرض علّ�ي بعض 
األعم�ال ولكن ل�م أجدها مقبولة بالنس�بة لي 
فما يقّدم حالًيا بالكوميديا الس�ورية باستثناء 
عدد قلي�ل من المسلس�ات عبارة ع�ن تهريج 
وليس كوميديا حقيقية تجعل المشاهد يضحك 

من قلبه.
وعن مسلس�ات البيئ�ة الش�امية ورأيها فيها 
تق�ول لي�ا: باعتق�ادي أن مش�اركتي في باب 
الحارة سيش�ّكل نقل�ة نوعية بالنس�بة لي في 
مجال الدراما فهو مسلس�ل ناج�ح ومتابع 
م�ن عدد كبي�ر م�ن المش�اهدين خاصة 
خارج سوريا وقد حقق لي ما أرغب في 
تجسيده وهو شخصية الفتاة القوية، 
وأن�ا ال أحب العمل في ه�ذا النوع من 
الدراما وال تستهويني ولكنني أشارك 
فيه�ا بي�ن الفترة واألخ�رى من باب 
التنوع ومن منطلق أن الممثل يجب أن 
يق�ّدم مختلف األدوار وفنون الدراما، 
فأن�ا أح�ب االجتماع�ي والكوميدي 

أكثر.
الجم�ال بالنس�بة ل�ي � تتابع ليا � س�اهم في 
البداي�ة بتقديمي للناس ولك�ن صدقني الجمال 
ال يش�كل الركي�زة األساس�ية للممثل�ة فهناك 
ممث�ات فش�لن ألنه�ن اعتمدن عل�ى جمالهن 
فالمهم هنا الموهبة والثقافة والحضور القوي 
والذكاء االجتماعي والشخصي فالممثلة ليست 
عارض�ة أزياء هي تق�وم بعم�ل إبداعي متعب 
يحتاج لكاريزما وس�رعة بديه�ة وليس جمال 
الشكل فقط. وأنا شخصًيا أتمنى أن ال ينظر لي 
المنتج�ون والمخرجون من بال جمال ش�كلي 
فق�ط بل أن ينظ�روا لي كممثلة ول�دي قدرات 
وإمكاني�ات حرفية يمكن للمخرج أن يس�تفيد 
منه�ا ف�ي تجس�يدي للش�خصية وال�دور بما 
يحقق نجاًحا لي وللمسلس�ل. كما أتمنى تقديم 
الشخصية التي ال تشبهني كأن تكون شخصية 
مركب�ة وأن تظهر القوة في ش�خصيتي وليس 

البراءة والنعومة.
لي�ا:  وح�ول مش�اركاتها الس�ينمائية تتنه�د 
دعيت للمشاركة في الفيلم الروائي السينمائي 
الطويل )األم( للمخرج باسل الخطيب، ولكنني 
اعتذرت وبحس�رة ألسباب شخصية فالتصوير 
كان خارج دمشق وبسبب الظروف األمنية التي 

تعيش�ها الباد رفض أهلي أن أس�افر وأشارك 
في هذا الفيلم ال�ذي كان أحد اهتماماتي ولكن 
لألسف لم تتحقق وشاركت في عدد من األفام 

القصيرة.
وعن قبولها بتجسيد أدوار جريئة ومثيرة تقول 
لي�ا: الجرأة بالنس�بة لي هي أن أقّدم للمش�اهد 
الرس�الة التي يريد الدور إيصالها له مع احترام 
ثقافت�ه وأعرافه وضم�ن اآلداب العامة، ولكن 
من الممكن أن أقّدم دوًرا مثيًرا وبشكل إيحائي 
وليس مباش�را وبش�رط أن يخدم المسلسل أو 

الفيلم السينمائي.
وحول مش�اهدتها للمسلس�ات التي تش�ارك 
فيه�ا ومراجعتها لما قّدمته تقول ليل: أش�اهد 
بع�ض ه�ذه األعمال حس�ب وقتي وأن�ا ناقدة 

قاسية على نفسي.
تعجبني دراما السيرة الذاتية � تتابع ليا حديثها 
� وخاص�ة إذا قدم�ت بش�كل صحي�ح وموثق 
وبالنس�بة ل�ي أرى أن من المبّك�ر أن أفّكر في 
تجسيد إحدى الشخصيات التاريخية البعيدة أو 
القريبة فا عمري الشخصي وال المهني الفني 
� برأيي � يسمحان لي بذلك ولكن في المستقبل 
بعد س�نوات قليلة أطمح بتجس�يد ش�خصيات 
عالمية مثل بريجيت باردو ومونيكي بوليتشي 
وعربًيا أتمنى تقديم شخصية المطربة )شادية( 

في مسلسل تلفزيوني أو فيلم سينمائي.
وهل صوت�ك جميل كش�ادية؟!.. تضحك ليا: ال 
ليس كش�ادية بالتأكيد ولكنه مقبول إلى حد ما 
وفيما لو كان الدور يتطلب مني الغناء فسأغّني 
ال مش�كلة ل�دي ولكنني لس�ت مطربة! وحول 
الدراما المدبلجة تقول ليا: لم أش�ارك فيها ولم 
أكن أحبها وخاص�ة الدراما التركي�ة المدبلجة 
ولكنني عندما شاهدت مسلسل حريم السلطان 
أعجبن�ي وتمنيت لو ينّفذ مسلس�ل عربي على 

غرار هذا المسلسل الجميل وأن أشارك فيه.
وتضح�ك لي�ا عندم�ا تس�مع مواصف�ات زوج 
المس�تقبل التي تناسبها: أش�عر حالًيا كتركيب 
ش�خصي غير مهيأة مطلًق�ا لارتباط والزواج 
فلس�ت مس�تعدة لتحم�ل مس�ؤولية ال�زواج 
ومس�تقبًا في حال تهيأت الظ�روف أتمنى أن 
يكون صاحب ش�خصية قوية ومعطاء وكريما 
وحنون�ا ومرتاح�ا ماديا ويحترمن�ي ويحترم 
خيارات�ي ومتفهم�ا لطبيع�ة عمل�ي الفني وال 
يغ�ار!... وف�ي الحقيق�ة أرى حالًي�ا أن معظم 
المتزوجي�ن م�ن الفنانين إن كان من الوس�ط 
الفن�ي أو م�ن خارجه يعيش�ون حي�اة زوجية 

فاشلة!
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 بيروت: أثارت الممثلة الشابة جومانة القائد جداًل بدورها بفيلم 

"الدنيا مقلوبة" وذلك بسبب مالبسها بدور الفتاة األميركية، حيث 
اعتبر البعض أن مالبسها مثيرة في الفيلم. إال أن "القائد" صّرحت 

أنها لم تتعمد تقديم اإلثارة، وشرحت  قائلة: "كل ما في األمر 
هو أن الدور لفتاة أميركية، وكان يجب أن تكون مالبسها بهذه 

الطريقة". وأضافت أن الدور هو أول عمل سينمائي لها مؤكدة أنها 
سعيدة بهذه التجربة التي جمعتها مع باسم سمرة، إدوارد، عال 
غانم وراندا البحيري. وأشارت ألنها تلقت العديد من العروض 

ألدوٍار جديدة بعد نجاحها في هذا الفيلم، وأعلنت أنها ستشارك 
بعمل سينمائي جديد قريبًا.

هي سعاد كريم واحدة من أبرز الممثالت اللواتي عملن بالمجال الفني والتمثيلي في لبنان، إسمها الحقيقي 
أنيسة كنعان، أما لقبها فهو أمينة رزق لبنان، وهو اللقب الذي أطلقه عليها الصحافي ألبير أبيال، بعدما 

شاهدها تبكي اثناء تقديمها مسرحية خاصة بجمعية خيرية لزوجة رئيس الجمهورية الراحل إميل إّده.
 maison" بدأت رحلة كفاحها الفني منذ نعومة أظفارها حيث بدأت التمثيل حين كانت تلميذة بمدرسة
centrale" في اللعازارية، وذلك في تمثيليات آخر العام الخاصة بالطالب. في رصيد الراحلة كريم 54 

فيلمًا صّورتهم جميعهم في لبنان، كما عملت مع أبو ملحم في اإلذاعة والمسرح والتلفزيون، وكانت أول فتاة 
مّثلت في اإلذاعة حيث جسدت البطولة في إذاعة الشرق األدنى وأيضًا كتبت "تمثيليات" وقّدمتها عبر إذاعة 
لندن BBC وعملت في اإلذاعة الفرنسية صوت باريس، كما كتبت "تمثيليات" وقامت بتمثيلها عبر اإلذاعة 
اللبنانية منها برنامج "بيني وبينك" الذي نال شهرة واسعة، كما كانت من اولى الممثالت اللواتي عملن في 
تلفزيون لبنان الرسمي.تعد الراحلة كريم واحدة من مؤسسي نقابة الممثلين اللبنانيين سنة 1939 الى جانب 

كريدية والعويني وأبو سليم.

شيامء السباعي ضيفة نغم إف إم..
 حلت، اإلعامية شيماء السباعى، ضيفة على المذيعة أميرة نور فى برنامج "شارع الفن" الذي 
يذاع على إذاعة "نغم اف ام"، الساعة 6 مساء، ودار الحديث حول مجتمع النجوم في الحفات، 

وأهم االحداث الفنية واالجتماعية خال الفترة األخيرة.
يذكر أن ش�يماء الس�باعي كانت تقدم برنامجها الش�هير "المس�كوت عنه" على شاش�ة قناة 
"م�ودرن"، ث�م انتقلت بعده�ا للعمل في قن�اة التحرير، وقدم�ت برنامج "صحتي�ن وعافية"، 
و"موجز األبناء"، ثم انتقلت إلى قناة "الغد العربي" وقدمت البرنامج الصباحي "صباح الغد".

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

اخلارس الوحيد هو الوطن
 لي�س بالجيد القول حينما تتعالى االصوات هنا  وهناك في 

االوس�اط الفنية م�ا بين فترة واخرى .. ب�ان هناك جهودا 

تب�ذل في الخفاء من اجل اقتناص المهام االدارية واالعمال 

الفنية واالستحواذ عليها من قبل المقربين  الصحاب القرار 

.. وذل�ك ع�ن طريق ابع�اد العناصر الكف�وءة ذات القدرات 

االبداعي�ة المتمي�زة والجديرة بالثن�اء والتقدير واالحترام 

.. عن اماكنه�ا .. كي يخلوا الجو والمكان الولئك المقربين 

الفاش�لين ك�ي يصول�وا تحت )صاي�ة عمهم( المس�ؤول 

صاحب القرار !!.

بينما نجد اولئك المظلومون ينزوون في زوايا النس�يان .. 

والخاس�ر الوحيد في مثل  هكذا التفافات ال مش�روعة هو 

الوطن!!.والحقيق�ة ان المس�رح الوطني ومن خال رواده 

اصب�ح الب�ؤرة لمثل تلك االقاوي�ل والتي ال تخل�وا  من من 

الصح�ة والحقيق�ة !!.ولكن ال�ذي يؤس�ف ان هنالك روادا 

باتوا يقاتلون من اجل البقاء داخل )بقعة الضوء( وذلك لما 

يمتلكونه من خبرات تستحق االشادة واالشارة لها ..ولكن 

كما يقال : )تجري الرياح بما ال تشتهي السفن( الن نتيجة 

القتال واالقتتال ستكون في غير صالحهم .. الن المتنفذين 

يمررون مجرى المي�اه لصالحهم ولمصالحهم وعلى هدي 

من المثل القائل : )كلمن يدير النار لكرصته( !!.

وال�ذي نامله ان تلتفت الجهات المعنية  الى الرواد االصاء 

اصح�اب القدرات الفنية واالدارية  وان تضعهم في المكان  

المناس�ب .. بدال من ان تجعلهم يلجأون الى التشبثات غير 

المشروعة ومنها :

)كارتات الواسطات .. وتوصيات الكيانات( !!.

ليا مباردي: مشاركتي يف باب احلارة نقلة نوعية

رانيا فريد شوقي بطلة نسوان قادرة

سوزان نجم الدين كام لـم  تراها من قبل!



ايلور سويفت عّرابة طفل جايمي كينغ املنتظر
 

القاهرة: تس�تعد المغنية األميركية "تايلور س�ويفت" لمهمتها الجديدة وهي دور العّرابة )األم بالمعمودية( إلبن الممثلة األميركية 
"جايمي كينغ" الثاني المنتظر.

وكشفت "سويفت" عن تلك األخبار السعيدة عبر حسابها الشخصي على  "إنستغرام" بعد أن نشرت صورة لها وهي تحاكي الطفل 
في رحم صديقتها "كينغ" وكأنها تتحسس�ه وتنظر إليه باهتمام. وكانت"كينغ" البالغة من العمر 35 عاماً قد صّرحت في الش�هر 

الماضي حول حملها، ونشرت صورًة لها مع "سويفت" وهي  عارية البطن في تركيٍز على حملها.
والجدير بالذكر هو أن "كينغ" وزوجها "كايل نيومان" لديهما طفل يدعى "جايمس نايت" ويبلغ من العمر 16 شهراً، وهو المولود 
الذي ُرِزقا به بعد أن عانت "كينغ" لمدة ثمان س�نوات مش�كلة مع اإلنجاب ووتعرضت 5 مرات لإلجهاض والحقن المجهري.هذا 
وصّرحت "كينغ" ل� Us weekly في ش�هر س�بتمبر)أيلول( الماضي، فعّبرت عن سعادتها باألمومة قائلة: "األمومة أفضل وأهم 
ح�دث ف�ي العالم كله". كما صّرحت لموقع E-Online قائلة: "تايلور من أق�رب أصدقائي". ُيذكر أن زوجها "نيومان" لم يختر 

العّراب الرجل البنهما المنتظر بعد، علماً أن عّرابي طفلهما األول "جايمس نايت" هما جيسيكا ألبا وتوفر غريس.
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يواصل الفنان طلعت زكريا حاليا، تصوير أحداث مسلسله الجديد 
"عائلة حاحا" في استوديوهات األهرام لألسبوع الثاني.

وأضاف زكريا، أنه من المقرر أن ينتقل فريق العمل يوم الخميس 
المقبل إلى عزبة شبرامنت لمواصل التصوير هناك، مشيرا إلى أنه من 
المقرر عرض المسلسل خالل شهر رمضان المقبل.ينتمي المسلسل 

لنوعية أعمال "الميني كوم"، التي تبلغ مدة حلقته الواحدة 10 دقائق، 
وتدور أحداث العمل حول عائلة مصرية بسيطة تتعرض كل يوم 

لموقف كوميدي اجتماعي.
يشارك في بطولة "عائلة حاحا"، انتصار ورجاء حسين وأميمة طلعت 

زكريا، وهو من تأليف طلعت زكريا، وإخراج عبدالسالم الدهشان.

القاهرة: سّجل الفنان هاني شاكر أغنيته الوطنية 
الجديدة "سالم سالح" المقرر إذاعتها خالل األيام 
القليلة المقبلة. وهي من كلمات حسن باهي وألحان 

أشرف سالم، فيما قام بتوزيعها شريف منصور، 
وتنتمي لألغاني الوطنية التي يقدمها الفنانون لدعم 

رجال الجيش والشرطة في مواجهة حربهم ضد 
اإلرهاب.

ُيذكر أن العمل جاري على إنجاز الفيديو كليب 
لهذه األغنية التي سُتطَرح عبر أثير اإلذاعات والـ

YouTube بلقطاٍت مصورة ُتظِهر مشاهد قوة رجال 
الجيش والشرطة.

امضت السيدة سعاد من جنوب لبنان مايقارب الخمس سنوات 
وهي بالكاد تملك القدرة على استخدام يديها بعد خطأ 

طبي تعرضت له اثناء خضوعها لعملية جراحية في احدى 
مستشفيات مدينة صيدا ادى الى اصابتها بتشوهات عديدة 
منعتها من ممارسة حياتها الطبيعية و قد بادرت الى مراسلة 

مهندسة الديكور داليا كريم و تم التواصل المباشر بينهما 
وكان القرار في تحمل تكاليف عالجها تحت راية برنامج "داليا 

و التغيير " وهي الناحية التي تحولت الى حقيقة ملموسة 
منحت سعاد فرصة حياة جديدة نتيجة غياب التشوه عنها و 
مشاركتها حتى في حلقات من نفس البرنامج تلبية لرغبة كانت 

تراودها باستمرار .

ش

طابع تذكاري برسم فاتن محامة تزامنًا مع ذكرى األربعني
 

القاهرة: أطلقت هيئة البريد المصرية أمس الطابع التذكاري لسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة 
وال�ذي قررت طرحه تخليداً لذكراها بعد رحيلها المفاجئ مطلع العام الجاري.واختار مصمموا 
هيئة البريد تنفيذ الطابع بصورة ل�"حمامة" وهي في منتصف العمر، فيما سيتم إضافته ضمن 
الطواب�ع التذكارية التي أصدرته�ا الهيئة بمتحف البريد في القاهرة.ُيذَك�ر أن طرح الطابع جاء 
بالتزامن مع ذكرى األربعين لرحيل "حمامة"  التي مرت قبل يومين فقط، علماً بأنه ُطِرَح بسعر 

3 جنيهات )400سنت( تقريباً.

اخلارس الوحيد هو الوطن
 لي�س بالجيد القول حينما تتعالى االصوات هنا  وهناك في 

االوس�اط الفنية م�ا بين فترة واخرى .. ب�ان هناك جهودا 

تب�ذل في الخفاء من اجل اقتناص المهام االدارية واالعمال 

الفنية واالستحواذ عليها من قبل المقربين  الصحاب القرار 

.. وذل�ك ع�ن طريق ابع�اد العناصر الكف�وءة ذات القدرات 

االبداعي�ة المتمي�زة والجديرة بالثن�اء والتقدير واالحترام 

.. عن اماكنه�ا .. كي يخلوا الجو والمكان الولئك المقربين 

الفاش�لين ك�ي يصول�وا تحت )صاي�ة عمهم( المس�ؤول 

صاحب القرار !!.

بينما نجد اولئك المظلومون ينزوون في زوايا النس�يان .. 

والخاس�ر الوحيد في مثل  هكذا التفافات ال مش�روعة هو 

الوطن!!.والحقيق�ة ان المس�رح الوطني ومن خالل رواده 

اصب�ح الب�ؤرة لمثل تلك االقاوي�ل والتي ال تخل�وا  من من 

الصح�ة والحقيق�ة !!.ولكن ال�ذي يؤس�ف ان هنالك روادا 

باتوا يقاتلون من اجل البقاء داخل )بقعة الضوء( وذلك لما 

يمتلكونه من خبرات تستحق االشادة واالشارة لها ..ولكن 

كما يقال : )تجري الرياح بما ال تشتهي السفن( الن نتيجة 

القتال واالقتتال ستكون في غير صالحهم .. الن المتنفذين 

يمررون مجرى المي�اه لصالحهم ولمصالحهم وعلى هدي 

من المثل القائل : )كلمن يدير النار لكرصته( !!.

وال�ذي نامله ان تلتفت الجهات المعنية  الى الرواد االصالء 

اصح�اب القدرات الفنية واالدارية  وان تضعهم في المكان  

المناس�ب .. بدال من ان تجعلهم يلجأون الى التشبثات غير 

المشروعة ومنها :

)كارتات الواسطات .. وتوصيات الكيانات( !!.

تش�ن ملكة الب�وب "مادون�ا" حرب�اً على من 
س�خروا م�ن عمرها األس�بوع الماض�ي عبر 
مواقع التواصل اإلجتماعي معتبرة ما يفعلونه 
بمثاب�ة "تميي�ز بالعم�ر" ضدها لمج�رد أنها 
امرأة تقترب من عامها الس�ابع والخمس�ين، 
وتس�اءلت لماذا نعتبرها سخرية مقبولة؟ هل 
يج�روء هؤالء على الس�خرية من أحد بس�بب 

لون بشرته أو ميوله الجنسية؟
بي�روت: "القلب المتمرد" هو عن�وان ألبومها 
الجدي�د وهو عن�وان  يش�بهها كثي�راً، فملكة 
الب�وب "مادون�ا" كانت وال زالت إمرأة تس�ير 
ضد التيار، س�واء ف�ي مظهره�ا، أوعروضها 
الغنائية، وموس�يقاها. خلقت منذ الثمانينات 
حالة أدهش�ت العال�م، وأنقس�موا حولها بين 
معجب ومستنكر، لكنها برغم كل االعتراضات 
نجح�ت ف�ي التس�يد عل�ى ع�رش موس�يقى 
البوب، ومازال�ت محتفظة بمكانها حتى اآلن، 
ومس�تمرة في مقارعة كل المنافسات الجدد، 
فهي بمثابة "الكاهنة الكبرى" التي تكرس كل 
نجمة جديدة في هذا المجال وتمنحها البركة، 
بدءاً من بريتني سبيرز مروراً ب� "ليدي غاغا" 
الت�ي يعتبره�ا البع�ض منافس�تها األش�رس 
الي�وم، وإنته�اًء بمايلي س�ايروس التي تغالي 
في التمرد في محاولة واضحة للتشبه بمادونا 

وتخطيها في الجرأة.
ه�ذه الم�رأة التي تفعل م�ا يحلو له�ا دون أن 
تلق�ي ب�االً لإلنتق�ادات أو اإلعتراض�ات تقود 
حملة اليوم على ما أسمته "التمييز ضد المرأة 
بس�بب التق�دم بالعم�ر" وإعتب�رت أن العال�م 
ال يج�روء الي�وم أن يميز ضد أحد بس�بب لون 
بشرته األسود أو بسبب ميوله الجنسية، ألنها 
أم�ور لم تع�د مقبول�ة إجتماعي�اً وال قانونياً، 
لكنه�ا تس�تغرب من ه�ؤالء الذين يس�خرون 

منها بسبب تقدمها بالعمر، وترى بأنها مسألة 
غي�ر مقبول�ة ويفترض أن يتم وض�ع حد لها، 
خصوص�اً وأن ه�ذا التميي�ز يطال الم�رأة بعد 
الخمسين أكثر من الرجل بكثير، فال أحد يعاير 

الرجال بتقدمهم بالعمر.
وتق�ول بأنها ال تفهم كي�ف يفكر هؤالء، فهي 
ليست من نوع النس�اء اللواتي يتقبلن حقيقة 
أنهن بعد الخمس�ين مطالبات بتغيير أس�لوب 
تصرفهن وتفكيرهن، ولبسهن، فهي كانت وال 
تزال وس�تبقى تفعل ما يحلو لها، وعلى العالم 

أن يحترم خياراتها.
جي كي رولينغ تساندها

يذك�ر أن ملك�ة البوب تعرضت بعد س�قوطها 
  BRIT��عل�ى مس�رح حف�ل توزي�ع جوائز ال
لحمالت س�خرية واسعة على مواقع التواصل 
اإلجتماع�ي، حيث تس�اءل البعض إن كس�رت 
الس�ن كي�ف س�تلتئم؟،  عضامه�ا ف�ي ه�ذا 
ووصفها آخ�رون بالعج�وز، وطالبها غيرهم 

بالتقاعد والبقاء في المنزل. 
وف�ي المقاب�ل إس�تاء الماليين م�ن معجبيها 
بس�بب هذا الكالم، ودافعوا عنه�ا وأثنوا على 
حرفيته�ا ف�ي النه�وض والتعالي عل�ى األلم 
وتكمل�ة العرض بكل ثقة وإبه�ار، ومن بينهم 

الكاتب�ة الش�هيرة ج�ي كي رولين�غ مؤلفة 

سلس�لة كت�ب ه�اري بوت�ر، الت�ي دافعت عن 
مادونا بتغريدة تس�اءلت فيها: "هل انت ممن 
يش�متون مس�رورين عندما يرون إمرأة تقع، 
أم ان�ت ممن يحتفل�ون بنهوضه�ا المبهر؟". 
فش�كرتها مادونا على مؤازرته�ا لها وأعادت 

تغريد ما قالته الكاتبة الشهيرة.
 الكون يحاول تلقيني درساً

وإحتل س�قوط مادونا على المس�رح عناوين 
الصح�ف والمج�الت الفني�ة ووكاالت األنباء 
ح�ول العالم وذهب البعض للتكهن بأنها كانت 
س�قطة مقصودة بهدف الدعاية، وهو اإلتهام 
ال�ذي ردت علي�ه مادونا خالل حلقة س�جلتها 
م�ع المذيع الس�اخر جوناث�ان روس تذاع في 
الثالث عش�ر من ش�هر مارس الج�اري، حيث 
واجهها روس بأن الناس اعتقدت بانها حركة 
مس�رحية هدفها الدعاية ألنها س�قطت وهي 
تغن�ي مقطًعا يق�ول:" أخذتني ال�ى الجنة ثم 
تركتن�ي أس�قط، واآلن وقد إنتهى كل ش�يء، 
س�أتابع حيات�ي"، فضحكت وقال�ت بأنها لن 
تكتب كلم�ات كهذه مجدداً، حي�ث يبدو وكأن 

الكون كان يحاول أن يلقنها درساً.
 نجاح ورقم قياسي جديد

مادونا الت�ي تقترب من إحت�الل المركز األول 
في قائمة أكثر 40 أغنية إستماعاً في بريطانياً 
ب� Living for love تسجل رقماً قياسياً جديداً، 
حيث ستكون هذه هي األغنية رقم 71 لها التي 
س�تتربع عل�ى قمة هذا الس�باق. فكيف يمكن 
لقل�ب متم�رد مثل قلبه�ا الذي حق�ق ويحقق 
كل ه�ذه اإلنج�ازات، أن يعترف بالش�يخوخة 

ويرضخ لشروطها؟

مادونا: القلب املتمرد ال يعرتف بالشيخوخة

   بخف�ة دمه التي تمي�زه، وبوجهه الطفولي الذي يتس�م به، وبحضوره 
اآلثر في أي عمل يش�ارك فيه.. يحل ضيفا على الجمهور لرمضان المقبل 

من خالل خمسة أعمال حتى اآلن قابلة للزيادة.
 •ما مشاريعك في الدراما للموسم المقبل؟

حالي�ا دخلت في تصوير مسلس�ل " جزي�رة األحالم" م�ع المخرج تامر 
إس�حق وهو عمل عربي مشترك يضم نخبة من نجوم الكوميديا في أكثر 
من بلد عربي. وانتبهت س�ابقا من تصوير مشاهدي في مسلسل " عناية 
مشددة" مع المخرج أحمد ابراهيم األحمد، وسأدخل في تصوير مسلسل 
" دامس�كو" مع المخرج س�امي جن�ادي والكاتب عثم�ان جحا، وهناك 
مسلس�ل رابع م�ع المخرج رامي حنا لكن لم تكتم�ل صورته اآلن، فضال 
عن مسلس�ل بقعة ضوء الذي س�ينجز الجزء الحادي عش�ر منه للموسم 

المقبل.
 •عناية مش�ددة يطرح األزمة السورية بصورة مباشرة هذه المرة.. كيف 

رأيت األمر؟
نعم المسلس�ل يطرح األزمة ويركز على الحال�ة االجتماعية وتأثرها بما 
ج�رى ف�ي األحداث الحالي�ة لكن بطريقة وأس�لوب قريبين مما يعيش�ه 
المواط�ن، مع تركيز على جانب الجرأة ف�ي الطرح أكثر من األعمال التي 

سبق وأن تم عرضها وتناولت األزمة.
 للجرأة مفاهيم عديدة في الدراما.. ما الذي قصدته بها؟

الجرأة في عناية مش�ددة هي القدرة على توصيف الواقع كما هو وطرح 
أس�ئلة عديدة بقوة وبدون مهادنة واإلش�ارة إلى مكام�ن الخلل والعطل 
والفس�اد في المجتمع وال�ذي أدى إلى ما وصلنا إليه في س�ورية. هناك 
مسلسالت تناولت األزمة لكنها كانت تغفل الكثير من الحاالت التي يجب 
تناوله�ا، ولك�ن في عناية مش�ددة س�يكون كل ش�يء مطروحا بصورة 

واقعية ومباشرة وحقيقية.
  •ومسلسل جزيرة األحالم؟

المسلس�ل عربي مشترك فيه نجوم من س�ورية ولبنان ومصر والخليج، 
وه�و كومي�دي اجتماع�ي يط�رح قضايا عصري�ة لكن بأس�لوب محبب 
وخفيف، وس�أصوره على مرحلتين األولى هذا الشهر والثانية في الشهر 

المقبل، ومن بعدها سأكون في دمشق للتصوير في دامسكو.

 •ه�ل أن�ت راض عن خمس�ة أعمال في 
الموسم؟

الخمس�ة أعمال حتى هذه اللحظة رقم 
كبي�ر ألن الرق�م س�يرتفع م�ع تتالي 
الش�هور، وأعتقد أن خمس�ة أعمال أو 
س�تة هو رقم جي�د ألي ممثل ألن أكثر 

من ه�ذا يكون صعب�ا عل�ى الفنان، وأق�ل من ذلك 
يكون قاس�يا بحقه. الرق�م جيد حت�ى اللحظة وإذا 

ارتفع بمعدل مسلس�ل واحدا أو مسلس�لين س�تكون 
األمور جيدة على مستوى الظهور.

 
   بي�روت: رغ�م أن�ه يعيش حالة حداد على ش�قيقه األصغر "عل�ي مزين الحالني" 
ال�ذي ُتوفي مؤخ�راً عن عمر يناهز 35 عاماً، فاجأ الفن�ان اللبناني عاصي الحالني 
ابنته ماريتا بهدية مميزة في عيد ميالدها، وهي عبارة عن س�يارة قدمها لها بعد 
بلوغه�ا عامه�ا ال�18 الذي يؤهله�ا للقيادة في لبنان، علماً أن "ماريتا" نش�رت 
صوراً لس�يارتها وعّبرت عن بالغ س�عادتها بهذه الهدية، وأطلقت عليها اس�م 

»ديدي«.

فادي صبيح :للجرأة مفاهيم عديدة!

عايص احلالين هيدي ابنته 
سيارة يف عيدها الثامن عرش
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  عبداهلل مك�سور

الكتاب�ة مبعث حي�اة وهي وقود االس�تمرار 
ف�ي ه�ذا العال�م الموج�ع والمتعب، ب�كل ما 
يدور فيه من وحشية وقسوة، هي نبض الدم 
والش�هيق الذي يعين اإلنسان على االستمرار 
في ه�ذه الحياة، وهي أيض�ا أدوات االحتمال 
الت�ي تخلّ�ص الكات�ب م�ن اآلالم واألح�زان، 
الكتابة ليست ترفا تمارسه في أوقات الفراغ 
فالكتاب�ة عنده�ا ه�ي حالة تلغي مس�احات 

وتفرض مساحات أخرى ليتولّد غد أجمل.
نبيه�ة عبد ال�رازق روائي�ة أردني�ة من أصل 
فلس�طيني، تحمل إجازة في األدب األنكليزي 
وتحّض�ر دراس�ات عليا في حقوق اإلنس�ان، 
ص�در له�ا روايتان ع�ن دار فضاءات للنش�ر 
والتوزيع هما رومينا وابنة السفير. “العرب” 
كان لها هذا الحوار مع الكاتبة حول تجربتها 
في عال�م الكتابة والنش�ر.البحث عن األجمل 
أو الس�عي للوص�ول إلي�ه دائما، ه�و ما جاء 
باألديب�ة األردنية من أصل فلس�طيني نبيهة 
عبدالرازق إل�ى عالم الكتاب�ة، فبعد أن فقدت 
والده�ا واجهت تل�ك األحزان الكبي�رة أو ذلك 
الل�ون األس�ود ال�ذي س�يطر على كل ش�يء 
بمس�احات بيضاء، كانت تنتظ�ر من يملؤها 
كلمات تكّون أعماال إبداعية، فكانت “رومينا” 
الرواي�ة األولى التي قّدمتها للق�ارئ العربي، 
وال�ذي لعب�ت دور الطبي�ب ال�ذي أخ�ذ بي�د 
الكاتبة، وجعله�ا تقولب أوجاعها لتصمد من 
أجل قضايا الوطن الذي يحمل الوجع الجمعي 

كما تصفه.
البحث عن اإلنسان

ع�ن مقوالتها ف�ي األدب ال�ذي تقّدمه تقول 
نبيهة عبدالرازق: إّننا أبناء الواقع الذي نعيشه 
فنحن نحمل أفكارنا حسب التجربة والمسيرة 
ف�ي ه�ذه الحياة، وإننا ال نش�به أنفس�نا قبل 

سنوات فاإلنسان خاضع للتطّور.
وم�ن هنا تؤّك�د الروائية األردني�ة أّن الطرح 
األدب�ي اختلف بي�ن رواية “رومين�ا” ورواية 
“ابن�ة الس�فير”، وبطبيع�ة الحال س�يختلف 
اليوم عن الغد، وهذا نابع من تسارع األحداث 
فيما يحيط بنا بشكل بات يصعب على اإلنسان 
أن يتصال�ح مع ما يحيط به، فعدو اليوم كان 
صديقا وصديق اليوم ال ندري ما س�يكون في 
المس�تقبل، لذا وبعد كل ما هو الإنساني ال بّد 
كم�ا تقول نبيهة أن يب�دأ الجميع بالبحث عن 
اإلنسان في دواخلهم مهما كان االختالف في 

الدين أوالعرق، واللغة أوالجنسية.
العم�ل الروائ�ي يف�رض ش�خوصه ومالمح 
أبطال�ه، دون أن يك�ون للكاتب الح�ق في أن 
األولى”رومين�ا”  يقول�ب األش�خاصروايتها 
يمكن القول إنه�ا حكاية حب ووجع، أخبرت 
اآلخر أن القضايا الكبرى وحدها تبقى تسكننا 
لتشفينا، وأنها تطغى على كل حال فردي فينا 
وأن الوطن مهما عش�نا خ�ارج حدوده يبقى 
يس�كننا، ويبقى هو المحرك األكبر ألرواحنا 
وتوجهاتن�ا، بينما روايتها األدبية الثانية ابنة 
الس�فير فكان�ت رس�الة صارخة ب�أن الحب 
اإلنساني يمكن أن يتغلغل في ذواتنا، وينقلها 
من األنا الواهمة بكل مظاهر الرفاهية إلى األنا 
الحقيقية، إن التقينا حبا فذلك يس�اوي وطنا 
في دواخلنا.بالرغم من كل السوداوية القاتمة 
التي ينذر بها المستقبل القادم، إال أّنه ال بّد من 
القول إنه يبقى في هذا العالم مس�احة للحب 
ته�ّذب أفكارن�ا وتحمي أرواحن�ا، كما تصفه 
نبيهة عبد الرازق، ذلك الحب يحملنا إلى الفرح 
في زمن يسكنه الدمار وتحمل راياته الخراب، 
الح�ب ال�ذي تتحّدث عن�ه ضيفتن�ا ال يقتصر 
بين الرجل والمرأة، ب�ل يتعّدى ذلك إلى كل ما 
يحيط بنا وحولنا، وهذا ما كان في “رومينا” 
بطلة رواياتها األولى، التي غاب عنها الحبيب 

الرج�ل ولم يكن صموده�ا إاّل من خالل حالة 
أخرى من الحب األبوي وحب األصدقاء، الذي 
أضاف الدفء والهدوء في نفسها لتحب كل ما 
حولها، وتبحث عن الحب األكبر في دواخلها، 
فرّبما تمّثلت مقولة الش�اعر الدمشقي الكبير 
نزار قباني حينما قال “إن الحب ليست رويات 
بختامه�ا يت�زّوج األبطال”، فهو ف�ي رومينا 

موهبة من السماء.
تح�اول الكاتب�ة أن تهرب من الواق�ع المليء 
الح�ب  يحكم�ه  عال�م رح�ب  إل�ى  بالم�وت 
لتس�تنهض الح�س اإلنس�اني ف�ي الق�ارئ، 
ال�ذي تدفعه الرواية لحماية نفس�ه من فكرة 

س�يطرة األلم والدمار، ليحافظ على اإلنسان 
بداخله كما تقول ضيفتنا.

ت�رى نبيه�ة عبدال�رازق أّنه ل�م تك�ن الغاية 
من وجود اإلنس�ان على األرض تتش�ابه مع 
المشهد الالإنس�اني الموجود والمسيطر في 
ه�ذه األيام، وتق�ول: أظننا فهمنا الرس�االت 
السماوية عن الحب والسالم بشكل أناني، كل 
يبح�ث عن بقائه وتف�رده بأنانية عالية تلغي 
وجود اآلخر، فاألطم�اع تتغلغل في األنفس، 
ليس على مس�توى أفراد أو جماعات بل على 
مس�توى أقوام وجنس�يات وديان�ات تتعالى 
بعضه�ا على بعض بس�بب الق�وة، يفرضون 

سيطرتهم ويحققون أهدافهم، فتسقط القيم 
ألجل األطماع الذاتية والمجتمعية.

وهن�ا ترى الكاتب�ة أّن مهمة المب�دع في ظل 
هذا الخ�راب أن يكون صاح�ب رؤية وفكرة، 
ف�ال يكتف�ي بنق�ل المش�هد أو تأريخ�ه، ب�ل 
يحاول ويسعى لضبط إيقاع صوته في أفكار 
يفرضها من خالل كتاباته، لتتساءل أال يزلزل 
القلم عروش�ا ظّن أصحابه�ا أنها صامدة إلى 

األبد؟
الكاتب والمجتمع

ربما ال يواجه القلم رصاصة بمعنى المواجهة 
الحرفي�ة، ولكن�ه يواجه الظل�م وكل صنوف 
االحت�الل س�واء المباش�ر أو غي�ر المباش�ر 
فيق�ول كلم�ة ح�ق ف�ي زم�ن تنكس�ت فيه 
الجباه واألعناق، وهناك اس�تثناءات كما ترى 
الكاتبة، فهناك كلمة قد تودي بحياة صاحبها 

برصاص�ة غادرة، يطلقها جبان ال يقوى على 
المواجهة إال بالغدر.

تعّرف نبيهة عبدالرازق روايتها ابنة الس�فير 
بأّنها حالة من التنقل داخل النفس البش�رية، 
يكتش�ف الق�ارئ م�ن خاللها ذات�ه التي كان 
يظ�ّن اّن�ه يعرفها، بع�د أن يتحّرر م�ن أوهام 
كثيرة تسكنه، وترى الكاتبة أّن العمل الروائي 
يف�رض ش�خوصه ومالمح أبطال�ه، دون أن 
يكون للكاتب الحق في أن يقولب األش�خاص 
أو األبط�ال ويحاصرهم.فالكات�ب كم�ا تؤّكد 
نبيه�ة يرى بعين ثالثة، تجمع الجمال والقبح 
الموجود في الواقع المحيط، فالعمل اإلبداعي 
حالة خلق يبدأها الكاتب لتقوده الش�خوص، 
التي رس�م مالمحه�ا إلى مصائ�ر وعوالم قد 

يدهش وهو يتعرف بها.
والكاتب كم�ا ترى ضيفتنا ليس أداة مطواعة 
ف�ي يد المجتمع�ات التي يخاطبه�ا من خالل 
كتابات�ه، وإنما يح�اول جاه�دا إيصال بعض 
األف�كار الت�ي يؤمن به�ا أو يش�عر بأهميتها 
ف�ي زمن�ه، دون أن يأخذ بعي�ن االعتبار مدى 
التواف�ق بي�ن ع�ادات المجتمع�ات العربي�ة 
وبين م�ا يكتب، فأّي كتاب�ة ال تخضع لحرية 

مناخاتها هي كتابة مقبورة بالضرورة.
بكثير من الحني�ن تتذّكر الروائية زيارتها إلى 
األراضي الفلس�طينية خالل مع�رض الكتاب 
في مدين�ة رام الله، حيث عايش�ت كما تقول 
ش�عبا ش�امخا صامدا، يكتب بالدم أساسات 
ومواثيق الحري�ة، هناك الوجع الكبير الذي ال 
تحيط به الكلم�ات، وال تصفه أو تحتويه بين 
أس�طرها الرواي�ات، هناك ثورة ل�ن تطفئها 
مدفعية وال اتفاقيات، هناك إبداع حقيقي من 
الصمود، يخبر العالم أجمع أننا أبناء فلسطين 
نحمل قضية منذ قبل ميالدنا، ونحمل مفاتيح 
أجدادنا نعلّقه�ا أمانة في أعناقن�ا، ونمّررها 

إلى أوالدنا.

ق�سة ق�سرية

ماهر طلبه
  س�يدة تعش�ق الحكايات، ترتاد مقاهى المشردين 
والتائهي�ن ف�ى صح�راء الدنيا، تجمع م�ا تناثر من 
رواياته�م وتح�اول ق�در اس�تطاعتها هدايتهم إلى 
خي�ام المضيفي�ن.. حيث الغ�ذاء والدفء والس�مر 
الليل�ى والحكاي�ات.. س�يدة ليس�ت ه�ى التلمي�دة 
التى تس�ند كتبها إل�ى صدرها لتحمي�ه من نظرات 
المفترس�ين المش�تهين، وال هى الم�رأة التى حين 
تظلم عليها الدنيا مس�اًء تكون س�ريراً لرجل واحد 
أب�داً ال يتغي�ر.. س�يدة تفك�ر دائما فى المش�ردين 
والتائهي�ن فى الصح�راء.. منذ تخلف�ت عن الركب 

ذات م�رة، وص�ارت وحي�دة تش�ارك ذرات الرم�ال 
ضي�اع الصحراء وعطش�ها.. يومها، مر فارس�ها، 
ركب خلفها أو أركبها أمامه، وأوصلها لشط األمان، 
يومه�ا ذهبت س�يدة إلى خيم�ة أبيها.. َنَش�رت فى 
األفق حكايات عنه.. ه�و النقى، التقى، الورع.. هو 
الصديق، ه�و الوفى، هو الكريم، هو الش�جاع، هو 

زير النساء، هو الخصى... 
تحاول س�يدة أن ترسم المتش�ابه فى المختلف، أن 
توح�د بين ذات�ه وبين حلمه�ا، لكنه�ا تخفى خلف 
رؤيته�ا نظرات تطاردها وتطارده، لمزات تحاصره 
وتحاصرها.. س�يدة تكره النظرات، تفهم اللمزات، 

لذلك استترت فى ليلها بالرجال وفى نهارها بالنقاب.
سيدة ليس�ت امرأة عادية، ليقول عنها التاريخ إنها 
كان�ت هنا ورحل�ت، فآث�ار س�يدة وبصماتها فوق 
جس�د كل رج�ل م�رت م�ن أمام�ه ، رم�ت عيونها 
تجاه�ه، ترك�ت كلمة أو صوتا أو لون�ا أو َطعما من 
فمه�ا على ش�فاهه، لذلك فتح له�ا التاريخ صفحة 
أب�دا ال تنغلق.. ليس�ت هذه هى حكايته�ا الوحيدة ، 
هى فقط ما اس�تطاع التاريخ أن يضع إصبعه عليه 
م�ن حكاياتها، لكن لس�يدة قصة ف�ى الطفولة قبل 
أن تغادر دار أبيه�ا وتغادرها، تذكر أنها كانت معها 
عروس�تها، ُتجلسها على حجرها تهدهدها كطفلها 

الذى لن تلده أبدا، ُتسمعها حكاية من حكايات الرمل 
.. الدمع الذى يس�قط لوأد النساء، فيجمع فى البئر 
ليش�ربه ناس القبيلة والعابرون، وحوش الصحراء 
وطيورها.. كانت عروسة سيدة حزينة، لكن ليست 
مث�ل س�يدة، أت�ت يومه�ا أمه�ا، أخذتها م�ن يدها، 
ألبس�تها ما خلعه عنها آخر لتصير عروسة.. سيدة 
تت�رك للتاري�خ صفحة مهمة ال تنس�ى وال تنغلق – 
من�ذ ذلك اليوم- ه�ى مثل الدمع يس�قط من العين، 
تتلقف�ه األرض – الحزينة – تتش�ربه ، فيخرج نبت 
أخض�ر لتأكله بهائ�م األرض دون أن تش�عر أن هنا 

دمعاً وألماً..

بيروت- الشاعرة الفلسطينية مي الصايغ في مجموعتها 
األخي�رة )ليت هندا لم تعد( تكتب بش�غف وبش�عر موح 
مركزة على وطن يسكنها كما يسكن فلسطينيين أبعدوا 
عنه وآخرين يقيمون في قسم منه ويكادون ال يسكنونه 

فعال.
هن�د كم�ا يظهر لنا هو اس�م والدة الش�اعرة التي ربتها 
عل�ى محبة هذا الوطن وعلى األمل الذي يجب أال ينقطع 
بالنس�بة اليه. والش�اعرة هنا اس�تعارت بع�ض عنوان 
مجموعتها من اسم امها والبعض االخر من قول لشاعر 

عربي شهير يتحدث فيه عن الوعود التي ال تتحقق.
قال الشاعر االموي عمر بن أبي ربيعة )ليت هندا انجزتنا 
ما تعد / وشفت انفسنا مما تجد / واستبدت مرة واحدة 
/ إنم�ا العاجز من ال يس�تبد / كلما قل�ت متى ميعادنا / 

ضحكت هند وقالت: بعد غد(.
واالستبداد هنا ال يحمل تماما المعنى السياسي المألوف 
إنما يعني أن يس�ير اإلنس�ان مس�تقال برأي�ه ومنفردا. 
ويبقى األم�ل معلقا )بعد غد... بعد غ�د( فال يتحقق وال 

يموت.
والش�اعرة والناق�دة االكاديمية الفلس�طينية الدكتورة 
س�لمى الخضراء الجيوسي تقول عن الصايغ في مقدمة 
الكتاب إن ما يميز عطاءها الشعري واالدبي "هو نفوره 
التلقائ�ي من التقريرية والبطولي�ة ذات الضجيج ... من 
عنجهي�ة الذي�ن ال يطيق�ون إال ان يعلنوا ع�ن أهميتهم 
بجهورية المتعالمين ...كم ارهقنا ونرهق اذ نقرأ ونقرأ 
في هذا الجس�د العربي المتطاول عبر عالمنا الواسع فال 
يجيئ�ك جواب عن مدار الحدي�ث ,عن تجربة لها حدود ال 
يمكن ان تتمادى الى غير نهاية ... فوضى ال يحدها رابط 

فني يحتوي القول وما يرمي الشاعر اليه.
"وم�ا ل�م يدركه ع�دد من ش�عراء اليوم ه�و ان للمعني 
الش�عري لياقت�ه الخاصة ان له ش�روطا واصوال ملزمة 
فكيف س�مح الشعراء النفس�هم بتخطيها الى ما يمكن 

تسميته بنكبة الشعر المعاصر وفراغه؟"
وردت مجموع�ة الصاي�غ في 204 صفحات متوس�طة 
القطع وصدرت عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
في بيروت. وللصايغ المولودة في غزة عام 1935 خمس 
مجموعات شعرية سابقة منها )اكليل الشوك( و)قصائد 
حب الس�م مطارد( كما لها كت�اب نثري ورواية عنوانها 

)بانتظار القمر(.
أما الجسوسي الشاعرة والناقدة االكاديمية والمترجمة 
الفلسطينية فقد ولدت في السلط في االردن عام 1928. 
وه�ي حاصلة على دكتوراه في االدب العربي من جامعة 
لندن. وقامت بالتدريس في جامعات الخرطوم والجزائر 
والواليات المتحدة ولها عدة دراس�ات في االدب العربي 
الحديث وفي الش�عر العربي الحديث نشرت في جامعات 
كولومبي�ا وتكس�اس وانديان�ا االمريكية. وله�ا ديوان 

شعري اسمه )العودة من النبع الحالم(.
الصاي�غ ش�عرا حديث�ا ال يتخل�ى ع�ن االوزان  تكت�ب 
والقواف�ي المتع�ددة وال ع�ن االيقاع الموح�ي والصور 
الحافلة بالواقع وبالحلم أيضا. في قراءة شعرها الموزع 
بي�ن هند االم وبين الوطن قد نتذك�ر لوحة فنية لجبران 
خليل جب�ران لوجه س�يدة هي أمه أس�ماها "وجه أمي 

وجه أمتي".
تس�تهل الش�اعرة مجموعته�ا بقصي�دة عنوانها )هي( 
تحمل بعض سمات شعرها. تقول )هي ما يتيه به الربيع 
على الورى / هي ما يفيء اليه ريحان الس�نين / هي ما 
يمر من النس�يم على نوافذنا / وما تحكي النجوم / هي 
ما يقول البحر للش�طآن / موسيقى الحنين / هي حلوة 

الدنيا / ودر العالمين(.
وتخت�م قصي�دة )جلنار( بالق�ول ع�ن األم )ورأيت نهر 
الوق�ت يج�ري / وهي تجلس مث�ل آلهة / على قدس�ي 
هيكلها / وفي يدها الشموس / من يوم ان جاءت لعالم 
يتمه�ا هند / وحتى االمس / حتى كبوة الفرس�ان / لم 

تحن الرؤوس(.
وفي قصيدة )أ يا أنا( س�مات إنسانية من تجربة المرارة 
والتش�رد الفلس�طينيين تقول فيها )اتدركين انني انأ / 
وانن�ي هنا / وانني اكرر الس�ؤال؟ / فاي�ن تذهبين ؟ / 
اتبحثي�ن في ظ�الل العمر ف�ي حدائق الخي�ال/ ولم نعد 

هناك لم نعد هناك(.

)من أنت ؟ / تس�ألين من أنا !!/ اصدع السنين / لو أعيد 
الوقت برهة / أراك تحملين فوق رأسك السماء وتطلعين 
للنه�ار ضوءه / وتبعثين نكهة االش�ياء / فيعذب البقاء 
/ وتصنعين من ش�غاف الياس�مين / دارة لنا / وتصبح 

األيام بيتنا / فكيف تسألين كيف تسألين من أنا؟(.

)أ يا أن�ا / أحب لو 
يع�ود العم�ر مرة 
/ وأن يعود ظلك 
قلع�ة  الحبي�ب 
لن�ا / وان يغيب 
غيب�ة  العم�ر 
ت�دور  وال   /
حولن�ا الدنا / 
وتسكن االيام 

عندنا(.

عىل ضهر التذكرة
 

أصدرت دار ابن رش�د للنش�ر ديوان ش�عر جديد للشهيدة "شيماء 
الصباغ" والش�هيرة إعالمياً بش�هيدة الورود، تحت عنوان "على 
ضه�ر التذكرة".والديوان عب�ارة عن مجموع�ة قصائد مكتوبة 
باللهج�ة العامية المصرية نش�رت في ديوانه�ا األول باإلضافة 
إلى عدد من القصائد الجديدة التي كتبتها الشاعرة الشهيدة في 
الفترات األخيرة من حياتها مع مقتطفات ش�عرية قد دونتها 

قبل رحيلها على موقع التواصل االجتماعي فيس بوك.
و"الصب�اغ" الت�ي استش�هدت ف�ي الذك�رى الرابع�ة لثورة 
الخامس والعش�رين من يناير، كانت قد تميزت بكتابة شعر 
العامي�ة باإلضافة إلى جانب عمله�ا كحقوقية في القضايا 

التي تخص العمال والفالحين والعمل الجماهيري.

حتوالت التوظيف واحلدود 
 

ص�در مؤخرا ع�ن دار البداي�ة في عمان  كت�اب  ) تح�والت التوظيف 
والح�دود في اإلعالم العرب�ي( للدكتور جليل وادي حم�ود ،  قال عنه 
المؤلف بمناسبة تسلم نسخ منه في بغداد :"آمل أن أكون بهذا الكتاب 
قد أسديت خدمة لبالدنا العربية التي تمر في ظرف عصيب وتاريخي 
، كم�ا أرجو ان يش�كل هذا الكت�اب إضافة الى المكتب�ة اإلعالمية ، 
اس�أل الباري ع�ز وجل ان يمنحن�ي الصحة والعمر ألق�دم ما اظن 
انه نافع ويندرج في اطار رس�التي وواجباتي وفاء لعراقنا العزيز 

وشعبنا الجريح 

عندما ت�سيخ الكوؤو�س
حممد الذهبي

قبل الثالثين
كان الكأس شابا
شاخت الكؤوس

والخمرة عجوز تكره الغزل
×××

دعينا ممايقولون
العالم يحترق ونقطة احتراقه

تبدأ من هنا
ضعي يدك على يدي

عّل ايدينا تورق ربيعا جديدا
×××

هذا الطريق المتعرج الطويل
كم اعجبني الخطاف

وربطة العنق
وجسدي يتدلى هناك

×××
هنالك اوقات للبوح

فدعيني اسرح شعرك
علَّ لساني يقطع دابر هذا النوح

×××
هرولت في شوارع المدينْه

صرخت بالنساء واالطفال والرجال
وعدت مجنونا بال سكينْه

×××
لم يكن الرغيف يتكلم

كان صامتا
اسنان العجائز ولعاب االطفال

انطقه
×××

لم اعد اشعر باي شيء
من انت؟ وماذا تريدين؟

ولماذا ابحث عن خطواتك هنا وهناك
لماذا لم يعد قلبي ينبض

×××
من بين هذا الركام

انا احبك
×××

توهمت يوما
سرق السياب قصائدي حين سقطت من القطار

واودونيس يعتاش على مقاطعي
والبياتي كان تحت معطفي

اما الجواهري ، فانا علمته االبجدية
×××

لعينيك اكتب في الليل بيتا
وعند الصباح

اناغي لفيروز احلى الكالم
واكتب عن خافيات الظنون
كذا الحب يفعل ماتكتبون؟

×××
هل طردك الله من جنته

فعانقت الزجاجة
بدل ان تحفظ االسماء

وتخضع لالختبار
×××

اخلع السترة يوما
ارتدي بعض االمور

ضع على الرأس غطاًء
واتكىء خلف الظهور

آه يانرسيسيوس يامن تنادي بالفجوْر
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لم ترق للبكر ولصدام تصرفاته وبساطة معيشته وأكل السندويج مع سائقه 

عبد اخلالق السامرائي .. أزاحه الطاغية للتخلص من عقدة مسؤوله احلزيب !!
 ..مثلما ساهم كغيره من البعثيين في حمالت االعتقال وسجن الشيوعيين والقاسمين واغتيالهم يعد 

انقالب البعث االول في 8  شباط 1963 ، وفي العام 1965 قاد مجموعة حزبية مسلحة الغتيال ضابط أمن 
في جهاز الرئيس عبد السالم عارف كان معنيًا في إيذاء البعثيين ، فأرداه قتيال في الحال ..

يعده كثير من البعثيين مفكر ومنظر البعث ، وشخصية قًل نظيرها على مستوى البعثيين ، وهو أول 
مسؤول حزبي لصدام أواخر خمسينيات القرن الماضي ،لكنه ال يختلف عن اآلخرين في القتل ، فهو الذي 
رشح صدام للمشاركة في محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم العام 1959

للم يفلارق داره المتواضعة بعد انقلاب البعث في 
تملوز 1968 ، وبقًي يسلكن فيها ، وللم يغير أثاثها 
علرف بين أوسلاط الحزبيين بالنزاهة فلم يسلتغل 
منصبله ،وللم يغيلر من بسلاطة معيشلته فرفض 
أن يغيلر مسلكنه كما فعل الباقين ملن هم بمنزلته 
ملن الحزبين ،وللم يبدل أثاثه البسليط الذي وصفه 

البعض بكونه مؤثث بكرويتات خشبية ..
نبذة عن حياته :

ولد عبد الخالق إبراهيم خليل السامرائي في سامراء 
العام 1935، أكمل دراسته االبتدائية فيها، والثانوية 
فلي الكرخ ببغلداد ،وكلية الحقلوق بجامعة بغداد ، 
يكنى )أبلو دحام(، والده ينتمي إللى قبيلة الجبور، 
عشليرة الهياجل، من فخذ العبد الجادر، هاجر جده 
األكبر )جادر( من منطقة الشلورة جنوب الموصل 
قبل مئات السنين ، إلى مدينة سامراء التي استوطن 
فيها فاكتسلبت العائلة لقب “السامرائي” نسبة في 
مدينلة سلامراء .. والدته تنتملي إلى عشليرة البو 
عباس، وهم من السلادة اإلشراف، وتعتبر من أكبر 

عشائر مدينة سامراء ..
نشاطه السياسي :

•انضلم الى حزب البعلث في منتصف خمسلينيات 
القرن الماضي، وأصبح مسلؤوالً عن ثانوية الكرخ، 
رفلض في البداية انضمام صدام إلى الحزب، وأبقاه 
ستة أشلهر تحت التجربة ، ويبدو أن صدام لم ينس 

ذلك بعد تسلم البعث السلطة العام 1968.. 
•ساهم في انقاب 8 شباط  العام 1963 .. 

انتخلب عضواً للقيلادة القطريلة للبعث   •
العام 1964 .. 

انتخلب عضلواً للقيادة القوميلة للحزب   •
في المؤتمر القومي التاسلع اللذي عقد في بيروت 
في شلباط 1968، وبعد شهرين سلافر الى بيروت 
لتحتفلي به القيلادة القومية ، وعاد إللى بغداد في 

نيسان من العام نفسه   .. 
هلرب بعدها إلى لبنان ، حيث اختير نائبا   •
لرئيس الجبهة المسلاندة للثورة الفلسطينية ، التي 

كان يتزعمها كمال جنباط في لبنان .. 
أصبح عضلواً لمجلس قيلادة الثورة في   •

تشرين الثاني العام 1969 .. 
كان رئيسلاً للمكتلب الثقافلي القوملي   •

للبعث .. 
يعتبلر أحد أهلم قادة البعلث ، بل أهمهم   •

على اإلطاق ومنظر لحزب البعث ..
أللًف العديلد ملن الكتب وخصوصلاً في   •

االشتراكية ..
نشاطه بعد انقاب تموز 1968 :

بقًي عبلد الخلق السلامرائي يدور في نشلاطه بعد 
اسلتام البعث السللطة في  تموز العام 1968 على 
محلور الثقافة رافضاً بإصرار أن يتسللم أي حقيبة 
وزاريلة ، ويقلول الكاتلب واللكادر ألبعثي حسلن 
العلوي : كان السلامرائي متفرغاً لشلؤون التنظيم 
الثقافلي ، فيما كان صدام  متفرغاً لشلؤون مكتب 
العاقلات الخاص باالغتيلاالت ، فجمع األول حوله 
مثقفين وشعراء ورجال سياسة ونال ثقتهم .. فيما 
جملع الثاني حوله القادرين عللى النهوض بأعمال 
االسلتجواب والتحقيق واسلتخدام حوض األسليد 
.. وفلي الفترة التلي كان عبد الخالق مسلؤوال عن 
شلؤون الثقافة واإلعام شلهدت صحافلة التمويل 
والتبشلير أعمق أزماتها ، فلم يلوزع على أحد منها 
شليئاً ،ورفض مشروع استئجار الكتاب والمثقفين 
.. لكلن جيوبلاً عربية فلي القيلادة القومية للحزب 
كانلت قلد أقاملت لهلا أكثر من قنلاة ملع أكثر من 
صحفلي عربلي ، يحمل أكثر من صحن وتقاسلموا 

بينهم ما في الصحون !. 
كان عبلد الخالق السلامرائي يسليطر عللى وزارة 
اإلعام بصفتله هذه ، ومن خلال وزيرها عبد الله 
سللوم السلامرائي .. جمع عبد الخالق السامرائي ، 
كبقية المسؤولين اآلخرين ، عدداً من أبناء مدينته ، 
عللى أن يكونوا بعثيين ، وعينهم في أجهزة الثقافة 

واإلعام  .. 
أما صدام حسلين فكان يراقب عبلد الخالق ويتابع 
نشاطه ، فإذا عاد من حوار مع حزب وطني وعرض 
عللى القيلادة القطرية ، فيملا كان صدام يسلتمع 
وجهات نظر اشلخاص في قيلادة ذلك الحزب حول 
تحفظهلم على التحالف مع الحزب الحاكم ، يفاجئ 
عبلد الخاللق في اليلوم التالي باغتيال الشلخص أو 

األشخاص اياهم !.
ويبلدو إن أطلراف الحلوار لم تكن تشلك بنوايا عبد 
الخاللق ، ولم تتجه نحلوه أصابع االتهلام ، كما لم 
تظهلر ردود عليله إزاء عدوانية صلدام بانتظار ما 
يعقلده يوم الحسلاب في المؤتمر القطلري المقبل 
للبعث ،ولم يكن يخطط إلى المؤتمر بالطريقة التي 
كان يخطلط بها صلدام! ان الفرق بيلن طريقة كل 

منهما كان كبيراً ..
ففيملا كان عبلد الخالق ينتظر الوصلول إلى موعد 
غير محدد بعد ليدخل المؤتمر القطري ، كان صدام 

يخطط أن ال ينعقلد المؤتمر وعبد الخالق في قيادة 
الحلزب !. وإذا كان عبلد الخاللق يمتللك الشلرعية 
الحزبية وشاعر البعثيين ويحظى باحترام األطراف 
الوطنية ،فان صدام كان قد انتهى من بناء منظمته 
السلرية داخلل الحلزب ، وأصبحلت قلادرة على ان 
تضلرب فلي كل مكان ، وعللى كل رأس ملن يريد ، 

بإيماءة صغيرة منه ..
خافاته مع صدام ل البكر :

ل كان عبد الخالق السلامرائي يعد فلسطين القضية 
المركزية للعرب ، وكان يسلتخدم الحوار السللمي 
ملع الوطنييلن العراقيين وملع القومييلن ويعالج 
المشلاكل بالحكمة والعقانية والتفلاوض ، وأقام 
دائرة واسعة من العاقات المميزة مع “الحكومات 
االشلتراكية “ في العالم عززت عاقات العراق بتلك 

الدول آنذاك .. 

ل كان عبلد الخالق أكثر السياسليين تفهما للحقوق 
الكردية المشلروعة ، وكانت له عاقات متميزة مع 
االكراد .. وقال عنه الما مصطفى البارازاني :” عبد 
الخالق السلامرائي حمامة السام أينما حط السام 
معه “، إن مبادرة البارازاني با شك جاءت تنطلق من 
تقويم التعامل مع شلخصية عبد الخالق السامرائي 
اللذي رفلض أن يكلون وزيلراً ، ورفلض المغريات 
األخرى التي يسيل لها لعاب االنتهازيين الوصوليين 
بداللة طلبه من سيارة النجدة التي رابطت قرب بيته 
بالعودة إلى قاطعها ، الن الشعب إذا نقًم على فئة او 

شخص ال تحميه البنادق وسيارات الحماية ..
وتوثقلت عاقتله باألكلراد أكثلر حيلن اعتلرض 
واسلتنكر محاولة اغتيال البارازانلي ، التي نفذتها 
أجهزة األملن والمخابرات بتوجيه ملن صدام الذي 
نفى علمه بذلك حيلن احتدم النقاش بينه وبين عبد 
الخالق السلامرائي حلول محاولة االغتيلال ، هذه ، 
وطلب عبد الخالق احضار مسؤول االمن في الشمال 
لمعرفة  الصادق من الكاذب .. كما كان لعبد الخالق 
اللدور األكبر فلي اصلدار بيلان 11 آذار 1970 لحل 
المسألة الكردية عللى أسلاس الكم الذاتي لألكراد ، 
لمكانته البارزة في حزب البعث ، وتفاهم البارازاني 
مع السللطة على بيلان )11( آذار ألنه عرف إن عبد 
الخالق قد وضع بنوده وستحصل موافقة القيادتين 

عليه وليس لصدام اعتراض على هذا ..
وعندما ارسلل الما مصطفى صالح اليوسلفي إلى 
عبلد الخالق طالباً منله التوجه الى كردسلتان ألنه 
مسلتهدف ملن قبل الزملرة الدكتاتوريلة ، وان تلك 
الحركات انما تستهدف حياته وحياة العمل الوطني 
والتعاون من اجل القضلاء على تلك الزمرة ،غير ان 
عبد الخاللق اعتذر وقتهلا لمبلادرة الما مصطفى 
البارزاني لكونه كما كان يردد انا بريء من اي تهمة 

 ..
ل شلعر صلدام بالخطر من سليطرة أهل سلامراء، 
وبالتالي عبد الخالق السلامرائي على وزارة الثقافة 
واإلعام، فأخذ يحاصر عبد الخالق، حيث اسلتطاع 
إقالة عبد الله سللوم السلامرائي من وزارة الثقافة 
واإلعلام أوال لانفراد به، بعد أن قلدم لعبد الخالق 
وألعضلاء القيادة تقريراً موثقاً بالشلهود والصور 

حول ميول عبد الله سللوم النسائية، أو تورطه في 
مشكات من هذا النمط ..

ل كما سلجلت على عبد الخالق مأخذ، مثل : انه كان 
يتناول مع سلائقه سلاندويج الكباب في السليارة، 
وانه كان يحلرج القيادة بإصراره على السلكن في 
بيلت ال يليق بعضو في مجلس قيلادة الثورة ! وهو 
بذلك يسلتكثر )أي عبد الخالق ( على السليد النائب 

)صدام حسين( أن تكون له حياة الئقة به .. 
ل انتقد عبد الخالق إسللوب أميلن الحافظ الطائفية 
في طريقلة التصدي بشلدة لنظام حافظ أسلد في 
سلوريا ، كما للم يوافق على إسللوب أمين الحافظ 
فلي التصدي للنظام في سلوريا ، ملن خال تدريب 
للعناصلر المخوللة للتخريلب ، ومن ثلم قلب نظام 

الحكم ..
ل جاهر برأيه وفضح ممارسلات “خير الله طلفاح 
“ خال صدام ، اللذي كان محافظا لبغداد ، الذي قام 
باستغال نفوذه ، وهو ما أزعج صدام بشكل خاص 

 ..
ل هالله وأزعجه من قيلام أجهزة األمن من محاولة 
اغتيلال الما مصطفى البارازاني خلال المباحثات 
بيلن الحكوملة واألكلراد .. واحتلدم النقلاش ألن 
صدام نفلى علمه بذلك ، وأجاب عبد الخالق “احضر 
مسلؤول األمن في الشلمال لنعرف من الصادق من 

الكاذب” .. 
ل يقلول اللكادر ألبعثلي اللبنانلي جهلاد كلرم : لم 
يسلكت عبد الخاللق ولم يهلدأ ،وكان يعبر عن رأيه 
هذا أملام الحزبين بمختلف مسلتوياتهم ، ولم يرق 
ذلك للبكر ولصدام .. وبدأت فجوة الخافات تتسلع 
عندملا طلب الفلسلطينيون تدخل الجيلش العراقي 
المرابط فلي األردن لنصرتهم فلي أيلول 1970 من 
محاوللة تصفيتهلم ملن قبلل الملك حسلين ، وقد 
أملوا أن يسلتجيب العراق لطلبهم ، بسلبب التحالف 
االسلتراتيجي بين حزب البعلث وحركة فتح .. لكن 
قيلادة البكلر ل صلدام قاللت إنهلا غير قلادرة على 
التجلاوب ، فهي نظام وليد والخوف من أن يسلتغل 
ذلك من قبل إسلرائيل والغرب لضرب العراق .. فيما 
دعا عبلد الخالق الى اتخاذ موقف حلازم إلى جانب 
الفلسلطينيين ، وإصدار األوامر إلى الجيش العراقي 
بالتحلرك ضد الجيلش األردني لوقلف المجازر ضد 

المقاومة الفلسطينية .. 
ل كان عبلد الخاللق يؤكد أن تحاللف البكر ل صدام ، 
ويؤيدهملا حردان التكريتلي وصالح مهدي عماش 
، إنهلم جميعلا يتنصلون ملن االلتزاملات القومية 
واالنكفاء عن سوريا والتوجه نحو مصالحة أقطار 

الخليج العربي .. 
مؤامرة 1973 :  

فلي الثاثين ملن حزيران العلام 1973 أعللن بيان 
لمجللس قيلادة الثورة علن مؤامرة يقودهلا مدير 
األملن العام ذراع صدام الضارب ناظم كزار وزميله 
اآلخر محمد فاضل عضو القيادة القطرية ومبعوث 
صدام الشلخصي فلي مهملات التصفية الجسلدي 
، وان عبلد الخاللق السلامرائي مشلارك معهما في 
المؤاملرة إياها ، وحكم عليه باإلعدام، فصعد سللم 
المشلنقة الخشلبية في سلجن )أبو غريب( ودعاه 
أحد رفاقه المشلرفين على تنفيذ الحكم بان يعترف 
أو يقلدم التماسلاً بالعفو عنه لكلي تتوقف لحظات 
اإلعلدام، لكلن السلامرائي رفض غيلر مذهول من 
تلك التي كانت سلتكون النهاية .. لكن هذا المشرف 
أوعز إللى منفلذي العمليلة بالتوقف، وإعلادة عبد 
الخالق السلامرائي إلى السلجن المؤبد فلي زنزانة 
تحلت األرض، للم يكن يعلرف فيهلا إن كان الوقت 
نهاراً أم ليلًا!. لم يعدم عبد الخالق السلامرائي بعد 
موجلة احتجاجات تزعمهلا كمال جنبلاط وقادة 
فلي الثورة الفلسلطينية وزعماء أحلزاب في بعض 
البللدان العربية، وقلد قيل إن احمد حسلن البكر لم 
يكن قد صادق على مرسوم تنفيذ الحكم، وان صدام 
أرسلل رفيقه إلى ساحة اإلعدام إمعانا في إيذائه أو 

الحصول منه على تنازل .. 
فلي ذلك الوقت ملن العلام 1973 كان عبلد الخالق 
السامرائي ، كما يقول حسن العلوي ، ما زال مشغوالً 
بمشلروعه الفكري إلعادة النظلر بفكر البعث وهو 
ما كان سليطرحه في المؤتملر القطري المنتظر .. 
ويضيق العلوي “ كانت لقاءاتنا قد تكثفت ، فأصدر 
كراسلاً بعنلوان )حلزب الطبقة العامللة( لتكريس 
نظريتله بجعل البعث حزباً للفقلراء ، وقد ذهب إلى 
ابعلد مما كان عليه أن يذهلب إليه ، ودعا ألن تكون 
قيادة الحزب القطرية عمالية !. وأشار إلى ان حزباً 
ال يقوده العمال سليظل مرهونلاً لطبقة غير طبقة 

الشعب الكبرى” .. 
يضيف حسن العلوي : “لم أكن رغم حماسي لفكرة 
حزب الفقراء اتفق مع طروحات السامرائي ،والتي 

بدت أمامي استنسلاخاً لألوراق الماركسية ،وكانت 
نسلخ الكراس تلوزع عللى الجهاز الحزبلي ومنها 
نسلخة للرئيس احمد حسلن البكلر ،وكان قد اطلع 
عليهلا الدكتور احمد عبد السلتار الجلواري الوزير 
والشلخصية المقربلة إلى احمد حسلن البكر ،الذي 
تجمعني بله صداقة وأصلره روحية ،وكان شلديد 
االسلتياء مملا جاء في الكلراس من أفلكار ، ولعله 
أشلار إلى ان الرئيس البكر كان هو اآلخر مسلتاء” 
.. ويضيلف العلوي فسلألني الجواري عملا إذا كان 
من المناسلب الرد على الكراس في مقال أو دراسة 
فأجبته بأنني ناقشلت هذه الفكلرة مع عبد الخالق 

نفسه ، وإنني أسعى إلى شيء مماثل ..
وهكلذا كما يقول العللوي صدرت لًي دراسلة على 
صفحتين من الملحق االسبوعي لجريدة الجمهورية 
البغداديلة في العدد الصادر يلوم 30 حزيران 1973 
حول مشروع السامرائي ودعوت إلى إصدار )فتوى 
إيديولوجيلة( من قيلادة الحزب يحتكلم إليها أتباع 
الحزب ، وأشلرُت إلى مسلتجداته ومدى انسجامها 
مع القاعدة الفكرية للحزب بعد أن عرضُت مسلودة 
المقال على عبد الخالق السلامرائي قبل 48 سلاعة 
على نشلره ، وقد أجرى تعدياً بخطله على فقرات 
منله ولم نتفق على اجراء تعديلات اضافية لكي ال 
يظهلر المقال ، وكأنه صادر عن عبد الخالق نفسله 
، وكنلت أراعي موقفي الفكري ملن جانب وأمامي 
اعتراضلات الدكتلور احمد عبلد السلتار الجواري ، 

ولعل هذا وذاك جعل المقال موضوعياً .. 
لم أكن أتوقع وأنا احمل نسلختي ملن الجريدة قبل 
توزيعهلا فلي صبلاح اليلوم التاللي ان يشلهد ذلك 
اليوم حدثلاً درامياً كان يخطط لله صدام منذ وقت 
غير قصيلر ، فيعلن بيان لمجلس قيلادة الثورة عن 
)مؤاملرة( يقودهلا مديلر األمن العلام ذراع صدام 
الضلارب ناظم كلزار وزميلله االخر محملد فاضل 
عضو القيلادة القطرية ومبعوث صدام الشلخصي 

في مهمات التصفية الجسدية ..
وان يوضع اسلم عبد الخالق السامرائي معهما في 
المؤاملرة اياها ويحكم عليه باإلعدام فيصعد سللم 
المشلنقة الخشبية في سلجن )أبو غريب( ويدعوه 
أحد رفاقه المشلرفين على تنفيذ الحكم بان يعترف 
أو يقلدم التماسلاً بالعفو عنه لكلي تتوقف لحظات 
اإلعلدام ، لكنله يرفلض غيلر مذهول من تللك التي 
كانت ستكون النهاية ، ويوعز المشرف إلى منفذي 
العمليلة بالتوقف ،وإعلادة عبد الخالق السلامرائي 
إلى السلجن المؤبد فلي زنزانة تحت األرض لم يكن 

يعرف فيها ان كان الوقت نهاراً ام لياً !.
وبسجن عبد الخالق أصبح الطريق إمام صدام سالكاً 
للسيطرة على مكتب الثقافة واإلعام ، وأهمية هذا 
المركز ليس ألنه يمنح صدام بعداً ثقافياً فحسلب ، 
بل ألنه المؤسسلة التي يسلتطيع صدام من خالها 
أن يكثلف من نشلاط مكتلب العاقلات ، الذي صار 
يسلمى المخابلرات العاملة ، وملن خلال المراكز 
الثقافيلة ومكاتلب الصحلف والمجلات وبجهلود 
الصحفيين العرب الذين أقاموا ستاراً ممتازاً يحجب 
عن الرأي العام العربي والعالمي مشلاهد القمع في 
الداخلل ،وتصبح الثقافلة واإلعام في خدمة صدام 
.. وعندما سلمح صدام الم عبلد الخالق برؤية ابنها 
، بعد ثاث سلنوات ، سلألها عبد الخلق في أي شهر 
وفلي أي علام نحن االن ؟ !! فيملا أنجز صدام خال 
سلجن عبلد الخاللق الكثير ملن الخطلوات ، فعقد 
المؤتمر القطري المنتظر كما أراده واختيرت قيادة 
من بين هؤالء الذين شلاركوا صلدام في إزاحة عبد 

الخالق السامرائي .. 
إعدامه :  

قضى عبد الخالق سلت سلنوات في سجن انفرادي 
فلي غرفلة فلي مبنلى عملارة الحيلاة ، التابعلة 
للمخابلرات العامة بالقرب من القصر الجمهوري .. 
وبعد تسللم صدام لقيادة الدوللة والحزب في تموز 
العلام 1979 ، علرض شلريط فيديو  لصلدام وهو 
يسلتمع إلى اعترافات محي مشلهدي ، أحد أعضاء 
القيادة القطرية الجديلدة ، عن مؤامرة جديدة على 
صلدام يقودهلا حافلظ األسلد وعدنلان الحمداني 
ومحملد عايلش وعبد الخاللق السلامرائي وكوادر 
حزبيلة أخلرى !. وهنلا نهلض علي حسلن المجيد 
ابن علم صدام حسلين ليقول : إن الحلزب وقيادته 
وسلطتنا لن يكتب لها االستقرار واالستمرار مادام 
عبلد الخاللق حياً يلرزق .. فملًد صلدام إصبعه إلى 
شلعرة شلاربه وقال: أخذها من هذا الشارب !.. في 
ذللك الوقت كانت قلة من الحراس تدخل زنزانة عبد 
الخالق ، ومعها بدلة اإلعدام الحمراء في الطريق إلى 
سلاحة مجاورة للقصر الجمهلوري ، حيث نفذ فيه 
حكلم اإلعدام رميلاً بالرصاص يلوم 8 / 8 / 1979 
، وكان اثنلان من أقربائه ينفلذان إطاق الرصاص 
عليه حسلب قرار اتخلذه صدام والقيلادة القطرية 
بتكليلف أقربلاء المحكوم بتنفيذ الحكلم ، فظهرت 
تجربلة جديدة هي التلي ندعوهلا ، القتل برصاص 

العشيرة !. 

اعداد / د. هادي ح�صن عليوي
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تسبح جزر س�ولومون في جنوب غرب المحيط الهادئ 
وشرق غينييه الجديدة، وهي خاضعة لحكم الكومنويلث 
البريطاني. يتألف هذا األرخبيل من جزر رئيس�ية وآالف 
الج�زر الصغيرة التي تبدو س�رًبا م�ن الحوريات اللواتي 
ينعمن بزرقة المحيط الالمتناهية.وقد يسأل سائل لماذا 

السفر إلى هذه الجزر البعيدة؟
ألنها بكل بس�اطة ج�زر متوّهج�ة، تمن�ح زائرها ترف 
اإلس�ترخاء بعيًدا عن فوضى اإلج�ازات وصخبها. فهنا 
في جزر سولومون س�وف يبيت في فنادق جميلة تولي 
أهمي�ة كبي�رة للحفاظ عل�ى البيئ�ة، أو يمكن�ه المبيت 
في غرف�ة يس�تأجرها في أحد بي�وت س�كان الجزيرة، 

وممارس�ة رياض�ة الغوص ف�ي مواقع بحري�ة عالمها 
يفوق الخيال.

عندما تقترب الطائرة من مطار هونيارا عاصمة الجزر، 
س�وف يالحظ الزائر أن�ه يحلّق فوق مس�احة رحبة من 
الغابات العذراء وجبال شاهقة اإلرتفاع تسمح بمالحظة 
تشبث جزر سولومون بالمحافظة على فطرتها الطبيعية 

ولم تسمح للعصر أن يجتاح جمالها األخاذ.
يعج�ز الواح�د من�ا أحياًنا ع�ن وصف الجم�ال الطبيعي 
نظًرا إلى أنه يفوق مخيلتنا اإلنس�انية المحدودة، فجزر 
س�ولومون أق�رب إلى األس�توديو الطبيع�ي الذي يجعل 
الكاميرا مهما كانت متطورة عاجزة عن استيعاب األبعاد 

الالمح�دودة لتفاصيل�ه، أما مح�اكاة تصميم�ه فمهّمة 
مستحيلة، ولكن في الوقت نفسه ليس مستحيالً أن ينعم 
زوار الجزي�رة بهذا الترف، ويتركون العنان لحماس�تهم 
وممارس�ة نش�اطات رياضية في الهواء الطلق. األروقة 
الدغلية تغري الزائر برياضة التريك ، والصعود إلى القمم 
البركاني�ة. أم�ا البحر ف�ال أمتع م�ن رياض�ة الكاياك أو 

الرياضة الشراعية. 
فيم�ا تحضن األحرج الدغلية في الجزر الصغيرة أنواع ال 
تحصى من الطيور، لتكون مرتع علماء الطيور وهواتها 

ففي بعض الجزر تسكن أنواع من الطيور النادرة. 
وتنتش�ر ف�ي الج�زر المنتجعات الت�ي توف�ر الرياضات 

البحري�ة، فانطالًقا من منتجع فاتبويز عند محيط غيزو 
يمكن ممارسة رياضة الكاياك في جزيرة كينيدي.

ولألش�غال اليدوي�ة أهمية كب�رى عند س�كان الجزيرة، 
فه�ي جزء من تراثهم الذي ال يس�تغنون عنه، فيتفننون 
بصناعة األواني الخش�بية المرّصع�ة بالصدف البحري، 
وغيرها من األش�غال اليدوية الت�ي تعكس روح الجزيرة 

وتقاليدها. 
وم�ا على المتس�ّوق س�وى اإلختي�ار والمس�اومة على 

السعر.أماكن يجدر زيارتها بحيرة ماروفو
إذا أراد الزائ�ر أن يغ�وص ف�ي عمق روائ�ع الطبيعة فما 
عليه س�وى التوّج�ه إلى بحيرة ماروفو غ�رب األرخبيل 

هي عبارة محمية طبيعية مساحتها 700 كيلومتر مربع 
ي�كاد كل س�نتيمتر منها ينط�ق جماالً، ال يمك�ن إدراكه 
بس�هولة، تزنرها حواجز ضخرية مرتفعة، وتتكئ على 
ج�زر عليا بركاني�ة تضم غاب�ات مطرية، هن�ا في قلب 
الج�زر وغاباتها تنبس�ط أجم�ل الش�طآن اللؤلؤية التي 
ترمي هواة البحر وسط فردوس طبيعي يخطف األنفاس 

ثم يعيدها بأسلوبه.
وهك�ذا يعيش زائ�ر هذه الجزر أياًما ف�ي عالم افتراضي 
متحق�ق في هذا الجزء من العال�م، حيث كل تفصيل فيه 
ب�ًرا وبح�ًرا ينبئه بإجازة تض�ج بالترف الملك�ي الذي ال 

يهتز عرش جماله مهما حاول الزمان.

جزر سولومون .. عالـم عذري عىل فطرته الطبيعية

بين اسطنبول وأنقرة بورصة رابع أكبر 
م�دن تركيا والتي تنافس�ها في تاريخها 
العثمان�ي وترفه�ا الطبيع�ي. ه�ا ه�ي 
بورص�ة تس�تقبل ه�واة التزل�ج بعدما 
ح�ّط الجن�رال األبي�ض رحال�ه ورم�ى 
رداءه الثلج�ي عل�ى قم�ة جب�ل أولوداغ 
الذي يزّنرها جنوباً، معلناً أن الش�تاء في 

بورصة قد وصل.
تركيا مش�هورة على خريطة الس�ياحة 
العالمي�ة بمعالمها الضارب�ة في أعماق 
التاري�خ، وخاص�ة المئ�ات م�ن قصور 
س�الطين الدول�ة العثماني�ة وم�ا فيها 
من كن�وز ال تقدر بمال، م�روراً بمضيق 
البوس�فور الحي�وي الذي يرب�ط حركة 
بي�ن  يرب�ط  مثلم�اً  العالمي�ة  التج�ارة 
آس�يا وأوروبا، إلى جانب العش�رات من 
األس�واق الش�عبية والمراك�ز التجارية 
الحديث�ة، ومعال�م كثي�رة يح�ار الزائ�ر 

لتركيا اليوم في المفاضلة بينها.
لكن تركي�ا الش�توية أصبح�ت، وبحق، 
رقم�اً ال يس�تهان به في ج�ذب أكثر من 
ملي�ون زائ�ر لمدين�ة بورص�ة وحدها، 
والتي تكس�و جبالها الشهيرة، وخاصة 
أولوداغ، الثلوج في الش�تاء لتتحول إلى 
منتج�ع لممارس�ة الرياض�ات المحببة 
لهواة التزل�ج وغيره، ولتنافس بثلوجها 
وجمال جبالها األلب السويسرية ومراكز 

التزلج الشهيرة في النمسا وغيرها.
أربع س�اعات من الس�فر جواً - قد تقل 
أو تزيد قليالً- بين الس�ائح العربي وبين 
تركي�ا التي اعت�اد على زيارته�ا، ولكنه 
يش�اهدها اليوم بعين مختلفة من خالل 
زي�ارة لمجموع�ة م�ن اإلعالميي�ن من 
دول مجل�س التع�اون الخليجي نظمتها 
الخطوط الجوية التركية وبلدية بورصة 
للتعرف على السياحة الشتوية في تركيا، 

والتي نعرض هنا ألهم معالمها.
بورصة »مدينة الجنة«

يقولون عنه�ا »مدينة الجنة« ليس فقط 
لم�ا تحمل�ه م�ن أرث تاريخ�ي وم�اٍض 
الجغراف�ي  لموقعه�ا  ولك�ن  عري�ق، 
وطبيعتها الساحرة وتجربتها التجارية، 
واس�تضافتها للثقاف�ات المختلف�ة منذ 
قديم الزمان وحتى اليوم، وللقيم العديدة 
التي تش�كل نس�يج تلك المدينة التركية 

الساحرة بورصة.
وفسيفس�اء  الس�نين،  آلالف  أرث  ه�ي 
زاهي�ة األلوان عاش عل�ى أرضها العديد 
م�ن الثقاف�ات واألجناس عب�ر التاريخ. 
هدمتها الح�روب، وأعيد بناؤها لتتحول 
إل�ى متحف ح�ي، حيث يمكن�ك التجول 
ف�ي أحي�اء بورصة الت�ي تعب�ق برائحة 
التاريخ مع نس�مات الري�ح التي حملها 
المهاجرون، ولتش�عر أثناء التجوال في 
أس�واقها الش�هيرة بأنك في اس�طنبول 
.وبورصة، كمدينة س�ياحية، تستضيف 
كل عام مئات اآلالف من الضيوف لزيارة 
المعالم التاريخية، والسفوح التي تتلون 
بأكثر من لون حسب الموسم والطقس، 
وم�ا تتميز به م�ن مياه ب�اردة وينابيع 

ساخنة.
تنوع سياحي وطبيعة خالبة

تع�د بورصة بجباله�ا وتع�دد مقومات 

الس�ياحة فيها الي�وم واحداً م�ن مراكز 
دول  م�ن  القادمي�ن  للزائري�ن  الج�ذب 
ومنطق�ة  الخليج�ي  التع�اون  مجل�س 
الشرق األوسط، خاصة أنها توفر بتنوع 
مزاراتها السياحية المتعة لمراحل العمر 
المختلف�ة، وم�ن هن�ا كان�ت الس�ياحة 
ل�زوار  الب�ارزة  الس�مة  ه�ي  العائلي�ة 

بورصة.
ويمت�د األم�ر إل�ى حرك�ة س�ياحية من 

أوروبا وحتى اليابان والصين وروسيا.
وتش�تهر بورصة بالعش�رات م�ن اآلبار 
التي تحتوي على المياه الس�اخنة والتي 
تجذب من يرغب في الس�ياحة العالجية 
الحمام�ات  العش�رات م�ن  م�ن خ�الل 
الصحية، إلى جانب كونها مركزاً عالمياً 
لصناع�ة الس�يارات ألس�ماء معروف�ة 
يجذبها رخ�ص األيدي العامل�ة التركية 
الفرنسية  السيارات  ومهارتها، وخاصة 

واإليطالية، كما يوجد فيها أفضل معامل 
الحرير في تركيا والعالم.

وتش�تهر بورصة أيضاً بالعديد من اآلثار 
التاريخية التي تعود إلى عصور الرومان 
والبيزنطيين واألتراك الس�الجقة وحتى 
والمس�اجد  المي�الد،  قب�ل   6000 ع�ام 
التاريخية والخانات ذات الطرز المختلفة 
المغلق�ة،  واألس�واق  والحمام�ات، 
والبي�وت  المي�اه  وينابي�ع  والنوافي�ر 

العثمانية القديمة.
أولوداغ مركز الرياضات الشتوية

بورص�ة،  جن�وب  ف�ي  أول�وداغ  تق�ع 
وأعلن�ت  الخالب�ة،  بطبيعته�ا  وتتمي�ز 
حديقة وطنية لغناها بالثروة الحيوانية 
والنباتية، حيث يمك�ن التمتع في متنّزه 
اولوداغ الوطني على مدار العام، س�واء 
لممارس�ة الرياضات الش�توية شتاًء أو 
التخييم واالس�تمتاع بالرحالت اليومية 

وجمال الطبيعة والخضرة صيفاً.
ويش�تهر جب�ل أول�وداغ الذي تكس�وه 
الثلوج ط�وال فص�ل الش�تاء والخضرة 
الدائم�ة على م�دار العام، بق�درة أجواء 
الجبل على تجديد خاليا الدم في أجس�اد 
الذي�ن يقيمون فيه لم�دة تصل إلى ثالثة 
أس�ابيع. ويش�كل أعلى قمة في منطقة 
شمال غرب األناضول، ويمتد عرضه بين 
15 و20 كيلومتراً، وكان يطلق عليه اسم 
»اوليمبوس« قبل العهد البيزنطي، وكان 
يعرف أيضاً بجبل الراهب بس�بب وجود 

عدد كبير من األديرة فيه.
أما ف�ي العه�د العثماني فأصب�ح مكاناً 
المس�لمون،  الدراوي�ش  في�ه  يعتك�ف 
وأطلق عليه اسم أولوداغ منذ عام 1925، 
وبعدها بثماني س�نوات بن�ي أول فندق 
وطري�ق معّبد ليتح�ول الم�كان بمرور 
الس�نوات إل�ى مركز للرياضة الش�توية 
ومتن�ّزه وطني وأكبر مراك�ز التزلج في 
تركيا، علم�اً أن الطول اإلجمالي لحلبات 

التزلج في الجبل يبلغ 25 كيلومتراً.
وقد يص�ل ارتفاع الثلج إل�ى ثالثة أمتار 
في أش�هر الش�تاء العادية، بينما ينتشر 
ف�ي الجبل 30 مرفقاً س�ياحياً وأكثر من 

3500 غرفة فندقية.
الجوامع

بع�د  الثاني�ة  المدين�ة  »بورص�ة«  تع�د 
اس�طنبول من حي�ث ع�دد الجوامع في 
تركيا، خاصة تلك التي تعود إلى المرحلة 
األولى م�ن العهد العثمان�ي، وفيها أحد 
اكبر الجوام�ع في تركيا، وه�و الجامع 
ذو  »بورص�ة«  ف�ي  الموج�ود  الوحي�د 
عشرين قبة ويسمى »بورصة الكبيرة«.
وم�ن أش�هر الجوام�ع هن�اك أورهان، 

وعالء الدين، والشهادة.
الخانات

أشهر الخانات خان أمير«خان بيه« وهو 
أقدم الخانات العثمانية، ويستخدم اليوم 
كمكان لتج�اذب أطراف الحديث وتجمع 
من يقتن�ون الكتب الديني�ة ومنتجاتها، 
و»خان كوزا« الذي بني عام 491 وسمي 
كذلك بس�بب تجارة الش�رانق فيه، وهو 
الي�وم من األس�واق المعروفة لمنتجات 
الحري�ر واجت�ذاب الس�ياح م�ن محبي 

الحرير.

القاهرة - لم تحظ مدينة سوهاج المصرية بالكثير 
من الترويج السياحي الذي تستحق، على الرغم من 
الجماليات الهائلة التي تنطوي عليها من نواح عدة: 
جغرافيا وبشريا وحتى على صعيد اللهجة الجميلة 

التي تنفرد بها عن باقي المناطق المصرية.
تجث�م المدينة على إرث فرعون�ي هائل، ولعل على 

رأس�ه منطقة أخمي�م التي يأتي 
اس�مها الفرعون�ي غرائبي�اً ف�ي 
العصر الحديث. وعليك إفراد أيام 
طويل�ة لزي�ارة معبد رمس�يس 
الثاني، ومعب�د أبيدوس، ومعبد 
األوزوري�وم واألديرة القبطية. 

هناك سترى أفواجا هائلة من السياح وعلماء اآلثار، 
في مقابل حضور متواضع للجنسيات العربية.

تستلزم منك اآلثار الفرعونية المتمركزة في نقاط 
صحراوية عدة المش�ي الطويل، لذا ق�د تحتاج إلى 
خيارات مريحة أكث�ر إن كنت تصطحب معك كبارا 
في الس�ن أو أطفاال صغارا، منها المتحف اإلقليمي 
لآلث�ار والذي تحّفه حديقة غّناء، كما س�تجد هناك 
آث�ارا تاريخي�ة هائل�ة وط�رازا 

معماريا فريدا من نوعه.
الرحالت إلى س�وهاج متوفرة 
على متن الخطوط المصرية، 
لذا ق�د تحتاج إلى 
ل  و لنز ا

ف�ي القاهرة وم�ن ثم التوج�ه بالطي�ران الداخلي 
نح�و س�وهاج. يمكنك مث�ال االهت�داء إلى خطوط 
طيران س�عودية اقتصادية اس�مها “طيران ناس″ 
ُتسّير رحالت مباشرة لسوهاج، تحظى على متنها 

بخدمات ممتازة وبأسعار معقولة للغاية أيضا.
لمحب�ي ارتياد المس�طحات المائية وما حولها من 
حدائ�ق غناء، لينعموا بأجواء عائلية ومش�اهد من 
الحياة المصرية البس�يطة ضمن طقوس األعراس 
وحف�الت عيد الميالد والتجمع�ات العائلية، ننصح 
بجزيرة الزهور التي تقع في قلب النيل، والتي تضم 

مراف�ق س�ياحية كثي�رة. يوج�د أيضا 
قرية الكوثر الس�ياحية التي تضم هي 

مرافق  األخ�رى 

كثي�رة ومس�طحات مائي�ة ومس�احات خض�راء 
شاسعة.

لديك أيضا جزيرة قرمان، وستشهد الطابع البحري 
المك�ّرس له�ذه المدين�ة الس�ياحية التي ل�م تحَظ 

بالكثير من االهتمام بعد.
أي�ام زيارت�ك  وس�تجد الفرص�ة ف�ي 
لس�وهاج لتعل�م اللهجة الس�وهاجية 
الجميل�ة التي تفّخم كثيرا من الكلمات.

س�تحظى ف�ي س�وهاج بأوق�ات قلما 
تتك�رر، وحتما س�تكرر زيارته�ا كلما 

أتيحت لك الفرصة.

 روائع الرشق األقصى 
 

س�ير على طريق الحرير و جول في سور الصين العظيم وتسلّق الصخور 
ف�ي رايالي في تايالند، وال تت�رّدد في خوض مغام�رة الكاياك في خليج 
ها-لون�غ في فيتنام. عيش هذه التجارب ف�ي ريف يبدو افتراضًيا، يرتاح 
بعض�ه عند أعلى القمم الجبلية في العالم الش�امخة في الش�رق األقصى 
للقارة اآلس�يوية، فيم�ا يمتّد بعضه اآلخ�ر على س�واحل لؤلؤية تحبس 

األنفاس. 
لكن تذّكر أن أجمل ما تحمله في ألبوم إجازتك، مغامرات تحفر في ذاكرتك 
صور مش�اهد خالبة تدعوك إلى العودة إليها في كل مرة تش�عربأنك تريد 

الهروب من ضجيج العصر، ودخول عالم من الجمال الصامت.
تزحلق باألنابيب النهرية في الووس

الن�زول في نهر نام س�ونغ ف�ي »مركب« على ش�كل دوالب من المطاط 
يسع إثنين، منفوخ جارف، هو نشاط على نمط هادئ، ولكن من دون عّد 
العنصر االحتفالي. فالمتعة التي يعطيها نشاط River Tubing ، أصبحت 
طقًسا يدخل تفاصيله كل هواة المشي الذين يقصدون جنوب شرق آسيا. 
اخترقي األنفاق والغور والمنحدرات الكلس�ية لفانغ فيينغ وعومي على 
وجه النهر واس�تمتع بالطبيعة الخالبة التي تس�كن هذه المنطقة بهدوء 

مثير للرهبة.

سور الصين العظيم و إرادة اإلنسان 
»م�ن لم يتس�لّق س�ور الصين العظيم لي�س رجالً«. تدفعك هذه األس�طر 
المنقوشة على أحد جدران سور الصين العظيم إلى مغامرة الصعود إليه، 
لتقع في ش�رك التح�ّدي. لكنك لن تن�دم. هو بالفعل عجيب�ة من عجائب 
الدنيا والتاريخ أيًضا. إذ كيف يمكن إنس�ان القرنين الثامن والحادي عشر 
قبل الميالد أن يبني بقدراته المتواضعة هذا الس�ور الذي نعجز نحن أبناء 
التكنولوجيا عن حل لغز بنائه. فهذا الس�ور الذي يبلغ طوله ثمانية آالف 
كيلومت�ر وأكثر، ليس مطلوباً  منك أن تعبريه�ا كلها، إذ يكفي أن تجولي 
عند أروع معالم السور التي تقع عند نقطة النهاية حيث تقف شانهايغان 
بأّبه�ة، وتعن�ي باللغ�ة الصيني�ة »الجب�ل والبحر«.اكتس�بت القلعة هذا 
االس�م نظًرا إلى إش�رافها على البحر والجبل، وقد اشتهرت بمعبر الحديد 
والمزالج الذهبي للسور. يبهرك مشهد بانورامي عّز نظيره في العالم عند 
الوقوف في أعلى القلعة، فربما تش�عر بأنك تريد التحليق من دون أجنحة 

مثل التنين الصيني في فضاء ال يمكن مقاومة سحره.

على درب الحرير سير
س�مرقند وبخارى في أوزبكستان وكاشغار في الصين، مدن ثالث تشغل 
المخيل�ة بطريقه�ا الحريرية التي م�ّرت بها جيوش اإلس�كندر والمغول 
والعرب والترك واإلنكليز والروس للس�يطرة عليها، مما جعلها أسطورة 

تروى حكاياتها في قصص »ألف ليلة وليلة«.
في س�مرقند، يعتبر معلم رجيس�تان تحفة معماري�ة ال تضاهيها تحفة 
أخرى في العالم اآلس�يوي. هو مؤلف من مجموع�ة مدارس رائعة ُتمتع 
العي�ن بفيض م�ن الخ�زف اإليطالي والفسيفس�اء الالزوردي�ة وأحجام 
معمارية متناسقة في شكل فريد. وفي بخارى، منارة قالون التي ترتفع 
47 مت�ًرا ويع�ود تاريخها إلى القرن الحادي عش�ر وه�ي أعلى منارة في 
آسيا.ويجذب بازار كاشغار المزدحم في الصين المسافرين والتجار الذين 
يلّب�ون نداء ه�ذه المدينة المنبس�طة على الطريق الب�ري ويجولون فيها 

حاملين في الوعيهم كل ما قيل وكتب في سطور التاريخ.

الكاياك في خليج ها- لونغ في فيتنام
بمياهه المرقطة بآالف القمم الخضراء والجزر الصغيرة، يس�تريح خليج 
ها-لونغ الذي يعتبر من المناطق الريفية األكثر شهرة في آسيا. لسنوات 
طويل�ة، كانت الس�فن الش�راعية تغزل بين أروق�ة هذا الخلي�ج المائية، 
فأصبحت ج�زًءا ال يمكن إبعاده من روعة طبيعت�ه التي تخطف األنفاس 
وتح�ّول الموقع إلى مالذ هواة رياضة الكاياك الذين يتمنون الوصول إلى 

أقصى صخوره. 
كم�ا كل تضاريس الريف اآلس�يوي، فإن خليج ها-لون�غ غنّي بالكهوف 
واألقواس واألعمدة التي نحتتها الطبيعة منذ آالف الس�نين، تكتش�فينها 
لحظة ركوبك قارب الكاياك الخاص بك. تس�تمر الرحلة البحرية على متن 
س�فينة ش�راعية أياماً، تعيش�ين خاللها مغامرات ال يمكن أن تنسيها ما 

حييِت.
معلوم�ة: يبعد خليج ها- لونغ عن هانوي عاصمة فيتنام ثالث س�اعات، 

وتنطلق السفن الشراعية من مرفأ هانوي.  

بورصة الرتكية تنافس األلب السويرسية

سوهاج رحلة إىل قلب صعيد مرص
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جمهورية العراق
العدد 360/ب/2015
مجلس القضاء االعىل

تاريخ 2015/3/1
رئاسة محكمة استئناف البرصة 

االتحادية
محكمة بداءة البرصة 

اعالن 
اىل/ املدعي عليهما اـ حياة عبود طعمة 

2ـ حمدية عبود طعمة 
اقام املدعي كريم محمد محسـن الدعوى 
البدائية املرقمـة 360/ب/2015 ضدكما 
والـذي يطلـب فيـه مبلـغ مقـداره مائة 
وعـرون مليون دينار ولتعـذر تبليغكما 
ملجهوليـة محـل اقامتكما حسـب رشح 
املبلـغ القضائي لهـذه املحكمة واملجلس 
البلـدي ملنطقة منـاوي باشـا عليه تقرر 
تبليغكمـا اعالنـا بصحيفتـن محليتـن 
يوميتـن بالحضـور امام هـذه املحكمة 
صباح يـوم املرافعة املوافق 2015/3/12 
وعند عدم حضوركما او ارسال من ينوب 
عنكمـا قانونا سـتجري املرافعة بحقكما 

غيابيا وفق االصول 
القايض 

جمهورية العراق
العدد: 1 /مواد شخصية/ 2015

مجلس القضاء االعىل
تاريخ 2015/3/4

رئاسة محكمة استئناف البرصة 
محكمة بداءة املعقل  

اعالن
اىل املدعـى عليـه )امجـد جمـال مطـر( 
مجهـول محـل االقامـة اقامـت املدعيـة 
)مـاري انتصـار جـرد (الدعـوة البدائية 
 2015  / شـخصية  1/مـواد  املرقمـة 
لـدى هذه املحكمـة تطلب فيهـا )تفريق 
للهجر(وقـدر اصـدر فيهـا قـرارا غيابيا 
بحقك يقـي بالتفريق للهجر بينك وبن 
املدعيـة وملجهوليـة محل اقامتك حسـب 
املجلـس  بالتبليـغ وتأييـد  القائـم  رشح 
البلـدي ملنطقة حي الحسـن وانتقالك اىل 
جهـة مجهولة قـرر تبليغـك بصحيفتن 
محليتـن يوميتن ويف حـال عدم تقديمك 
طعنا بالقرار فأنه سوف يكتسب الدرجة 

القطعية 
القايض  

جمهورية العراق
العدد: 656/ب/2013
مجلس القضاء االعىل

تاريخ 2015/3/2
رئاسة محكمة استئناف البرصة 

االتحادية 
محكمة بداءة املعقل

اعالن 
اىل املدعى عليه )نارص كاظم رسن( 

اقـام املدعي )مديـر تعبئة الغـاز اضافة 
لوظيفته( الدعوة البدائية املرقمة )656/

ب/2013(لـدى هذه املحكمـة يطالبكم 
فيهـا )تضمن الرواتب واملخصصات التي 
تقاضيتها خالفا للقانون( وقد اصدر فيها 
قرارا غيابيا بحقك بتاريخ2014/12/31 
يقي بإلزامك تأدية مبلغ قدره 462400 
اربعمائة واثنان وسـتون الف و اربعمائة 
دينـار للمدعـي مديـر عام شـبكة تعبئة 
الغـاز اضافة لوضيفتـه وملجهولية محل 
اقامتـك وانتقالـك اىل جهـة مجهولة قرر 
تبليغك بصحيفتـن محليتن يوميتن ويف 
حال عـدم تقديمـك طعنا بالقـرار خالل 
املدة القانونية فأن القرار سـوف يكتسب 

الدرجة القطعية
القايض

رقم اإلخطار   110 / 2014
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل 
الخامسة بالبرصة

إىل / املتهم الهارب )الرطي رسمد فيصل 
حاتم( املنسوب إىل قيادة رشطة محافظة 
البرصة ملا كنـت متهما وفق املادة/ 5 من 
قانـون عقوبات قوى االمـن الداخيل رقم 
14 لسنة 2008 لغيابك عن مقر عملك من 

تاريخ 8 / 3 / 2013 ولحد االن.
وبمـا إن محـل اختفائك مجهـول اقتىض 
تبليغـك بهذا اإلعالن عـىل إن تحرض أمام 
محكمـة قـوى األمـن الداخـيل للمنطقة 
الخامسـة بالبـرصة خـالل مـدة ثالثون 
يومـا مـن تاريـخ تعليـق هـذا اإلعالن يف 
محل إقامتـك وتجيب عن التهمة املوجهة 
ضدك وعنـد عدم حضورك سـوف تجري 
محاكمتك غيابيـا وتحجز أموالك املنقولة 
والغـر املنقولـة ويطلـب مـن املوظفن 
العمومين إلقاء القبض عليك أينما وجدت 
وتسليمك اىل اقرب سلطة حكومية وإلزام 
األهليـن الذيـن يعلمون بمحـل اختفائك 
بإخبار الجهات املختصة اسـتنادا  للمادة 
69 / أوال وثانيا وثالثـا ورابعا من قانون 
أصول املحاكمـات الجزائيـة لقوى األمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

فقدان شخص
محكمة االحوال الشخصية يف الكرخ

لغرض حجة قيمومة
خـرج املدعـو عدنـان زيـدان خليفة من 
داره الواقعـة يف منطقـة الغزاليـة محلة 
667 زقـاق 34 دار 22 متوجهـا اىل محـل 
عمله يف الشـورجة يف السـاعة السـابعة 
صباحا بتاريخ 25 / 2 / 2007 وانقطعت 
اخبـاره ولم يعـد حتى االن رغـم البحث 
املسـتمر عنه علما انه من مواليد 1950 – 
االوصاف وجهه ابيض شـعر اسود يرتدي 
بلـوز زيتوني وبنطـرون رصايص كال من 
يعثر عليه االتصال بمركز رشطة الغزالية 

او االتصال عىل الرقم 07901172609

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة 

االتحادية
محكمة بداءة البرصة

التاريخ: 4 / 3 / 2015 
العدد: 113 / ب / 2015 

اعالن
اىل املدعى عليه/ هادي فرحان جابر

اقـام املدعـي) نجم عبـد اللـه فنجان (
الدعـوى البدائيـة املرقمـة 113 / ب / 
2015 ضـدك والذي يطلـب فيها تحويل 
ملكية السـيارة املرقمـة 60554 برصة 
فحص مؤقت نوع مارك 2 موديل 1993 
لون ابيض بأسـمي بتاريخ رشاءها 9 / 
10 / 2010 ولتعذر تبليغك ملجهولية محل 
اقامتـك تقرر تبليغـك اعالنا بصحيفتن 
محليتـن يوميتن بالحضـور امام هذه 
املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق 16 / 
3 / 2015 وعند عدم حضورك او ارسال 
مـن ينوب عنك قانونا سـتجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول.
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل

العدد: 981 / ب / 2014 
التاريخ: 4 / 3 / 2015 

اعالن
تبيع هذه املحكمة باملزايدة العلنية العقار 
)16 / 397( مقاطعـة 1 حـي االندلـس 
وهو عبارة عن دار سكن يقع عىل شارع 
عريض وشارع فرعي مساحته 337.65 
مرت مربع وان الـدار تتكون من طابقن 
الطابق االريض يتكون من طارمة امامية 
وغرفـة اسـتقبال وهـول وغرفـة نـوم 
واحدة ومطبـخ وحمـام ومرفق صحي 
والطابق العلوي يتكـوم من غرفتي نوم 
وحمـام ومرفـق صحـي وارضيـة الدار 
من الـكايش واملوزائيك القديم وان درجة 
العمـران قديـم ويوجد حديقة واسـعة 
يقـع يف منطقة حـي االندلس مشـغول 
مـن قبـل املدعـن فعىل مـن لهـم رغبة 
بالـراء الحضـور امام هـذه املحكمة 
يف قـرص العدالـة يف البـرصة ويف تمـام 
السـاعة 12 الثانية عر من ظهر اليوم 
الخامس عـر التايل لنر هـذا االعالن 
مسـتصحبن معهم التأمينات القانونية 
البالغـة 10 % من القيمـة املقدرة للعقار 
البالغـة )خمسـمائة واربعة وسـبعون 
مليون وتسعمائة وخمسة وسبعون الف 

دينار( وبصك مصدق.
القايض

فقدان
فقـد مني وصل قبـض املرقم 25586 يف 
185 / 2008 عـن مبلغ امانـات قدرها 
562 الصـادر مـن امانـة بغـداد دائـرة 
العقـارات للمحل الصناعـي املرقم 56 / 
4 / 4 كرسة وعطش للمسـتاجر عباس 
هـادي عبيد فمن يعثر عليه تسـليمه اىل 

جهة االصدار .

اعالن
قدم املدعي عمر محمـد عيل  طلبا يروم 
فيه تبديل اسـمه من عمر اىل نمر محمد 
عـيل فمن لديـه اعـرتاض مراجعة هذه 
املديريـة خالل مدة اقصاهـا عرة ايام 
وبعكسـه سـوف ينظـر بالدعـوى وفق 
احـكام املـادة 21 مـن قانـون االحـوال 

املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل 
اللواء 
تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام وكالة

اعالن
قدم املدعي عبد القادر حسـن عيل  طلبا 
يـروم فيه تبديل اسـمه من عبـد القادر 
اىل عبـد اللـه حسـن عـيل  فمـن لديـه 
اعـرتاض مراجعـة هـذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرة ايام وبعكسه سوف 
ينظـر بالدعوى وفـق احكام املـادة 21 
من قانون االحوال املدنية رقم 65 لسـنة 

1972 املعدل 
اللواء 
تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام وكالة

اعالن
قدم املدعي عمر محمد حكيم  طلبا يروم 
فيه تبديل اسمه من عمر اىل عمار محمد 
حكيـم  فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديريـة خالل مدة اقصاهـا عرة ايام 
وبعكسـه سـوف ينظـر بالدعـوى وفق 
احـكام املـادة 21 مـن قانـون االحـوال 

املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل 
اللواء 
تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام وكالة

اعالن
قـدم املدعـي حلحوت موىس زائـد  طلبا 
يـروم فيـه تبديـل لقبـه مـن الالمي اىل 
العقابـي  فمـن لديه اعـرتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مـدة اقصاها عرة 
ايـام وبعكسـه سـوف ينظـر بالدعوى 
وفـق احكام املادة 21 من قانون االحوال 

املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل 
اللواء 
تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام وكالة

تنويه
نـر يف جريـدة املسـتقبل العـدد 912 
محكمـة  اعـالن   2015  /  2  /  24 يف 
االحوال الشـخصية يف البرصة/ مكتب 
البحث االجتماعي حيث ورد فيها اسم 
املدعى عليه مقـدام توفيق عبد الزهرة 
خطأ والصحيح هو )مقداد توفيق عبد 

الزهرة( لذا اقتىض التنويه.

تنويه
ورد سهوا يف اعالن وزارة العدل/ دائرة 
جريـدة  يف  واملنشـور  الكـرادة  تنفيـذ 
املواطـن بالعـدد 2295 بتاريـخ 26 / 
2 / 2015 حيـث ورد مذكـرة االخبـار 
بالتنفيـذ لالمـوال غـر املنقولـة خطأ 
والصحيـح مذكـرة االخبـار بالتنفيـذ 

لالموال املنقولة لذا اقتىض التنويه.

فقدان
فقـدت  منـي الهوية بأسـم )عيل عبد 
جبـار احـزام( الصـادرة مـن نقابـة 
املهندسـن العراقين املركـز العام عىل 
مـن يعثـر عليهـا تسـليمها اىل جهـة 

االصدار.

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد )عايد 
حسـن بطي( الذي يطلـب فيه اضافة 
لقـب مـن )فـراغ( اىل )النـداوي( فمن 
لديـه اعـرتاض مراجعة هـذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرة ايام وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
احكام املـادة 21 من القانـون االحوال 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بنـاء عـىل الطلـب املقـدم من السـيد 
)مروان صباح عبـود( الذي يطلب فيه 
تبديل االسـم املجـرد من )مـروان( اىل 
)محمـد( فمن لديه اعـرتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرة 
ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطلـب وفـق احـكام املـادة 21 من 
القانون االحوال املدنية رقم 65 لسـنة 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد )عمر 
صالح حمـزة( الذي يطلـب فيه تبديل 
االسم املجرد من )عمر( اىل )ليث( فمن 
لديـه اعـرتاض مراجعة هـذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرة ايام وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
احكام املـادة 21 من القانـون االحوال 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد )رافد 
مسـفوه سـباهي( الـذي يطلـب فيه 
تبديل اسـم ولده املجرد مـن )مروان( 
اىل )احمد( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرة 
ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطلـب وفـق احـكام املـادة 21 من 
القانون االحوال املدنية رقم 65 لسـنة 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بنـاء عـىل الطلـب املقـدم من السـيد 
)محسـد قيس عبد الرزاق( الذي يطلب 
فيه تبديل االسـم املجرد من )محسـد( 
اىل )محمد( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرة 
ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطلـب وفـق احـكام املـادة 21 من 
القانون االحوال املدنية رقم 65 لسـنة 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بنـاء عىل الطلـب املقـدم من السـيد )محمد 
حمزة محمـد( الذي يطلب فيـه تبديل اللقب 
من )العجييل( اىل )العزي( فمن لديه اعرتاض 
مراجعـة هـذه املديريـة خالل مـدة اقصاها 
عرة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطلـب وفق احكام املـادة 21 من القانون 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بنـاء عـىل الطلـب املقدم مـن السـيد )جالل 
حمزة محمـد( الذي يطلب فيـه تبديل اللقب 
من )العجييل( اىل )العزي( فمن لديه اعرتاض 
مراجعـة هـذه املديريـة خالل مـدة اقصاها 
عرة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطلـب وفق احكام املـادة 21 من القانون 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بنـاء عىل الطلـب املقـدم من السـيد )صالح 
حمزة محمـد( الذي يطلب فيـه تبديل اللقب 
من )العجييل( اىل )العزي( فمن لديه اعرتاض 
مراجعـة هـذه املديريـة خالل مـدة اقصاها 
عرة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطلـب وفق احكام املـادة 21 من القانون 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بنـاء عىل الطلـب املقدم من السـيد )محمود 
حمزة محمـد( الذي يطلب فيـه تبديل اللقب 
من )العجييل( اىل )العزي( فمن لديه اعرتاض 
مراجعـة هـذه املديريـة خالل مـدة اقصاها 
عرة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطلـب وفق احكام املـادة 21 من القانون 

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السـيد ) لؤي احمد 
حسـن( الـذي يطلـب فيـه تبديـل اللقب من 
)العامري( اىل )املوسـوي( فمن لديه اعرتاض 
مراجعـة هـذه املديريـة خالل مـدة اقصاها 
عرة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطلـب وفق احكام املـادة 21 من القانون 

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

اعالن
بنـاء عىل الطلـب املقدم من السـيد )حسـن 
احمد حسـن( الذي يطلب فيـه تبديل اللقب 
مـن )العامـري( اىل )املوسـوي( فمـن لديـه 
اعـرتاض مراجعة هـذه املديرية خـالل مدة 
اقصاهـا عرة ايام وبعكسـه سـوف تنظر 
هذه املديرية يف الطلـب وفق احكام املادة 21 
مـن القانـون االحـوال املدنية رقم 65 لسـنة 

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

اعالن
بنـاء عـىل الطلب املقـدم من السـيد ) نارص 
احمد حسن( الذي يطلب فيه تبديل اللقب من 
)العامري( اىل )املوسـوي( فمن لديه اعرتاض 
مراجعـة هـذه املديريـة خالل مـدة اقصاها 
عرة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطلـب وفق احكام املـادة 21 من القانون 

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

اعالن
بنـاء عـىل الطلـب املقـدم مـن السـيد ) عبد 
الحسـن رايض شناوة( الذي يطلب فيه تبديل 
اللقب من )املفرجاوي( اىل )الحسـيني( فمن 
لديـه اعرتاض مراجعـة هـذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرة ايام وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الطلـب وفق احكام املادة 21 
مـن القانـون االحـوال املدنية رقم 65 لسـنة 

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

اعالن
بنـاء عـىل الطلـب املقـدم مـن السـيد ) عبد 
الهادي هاشـم احمد( الـذي يطلب فيه تبديل 
اللقـب من )احمد( اىل )ابـو غزالة( فمن لديه 
اعـرتاض مراجعة هـذه املديرية خـالل مدة 
اقصاهـا عرة ايام وبعكسـه سـوف تنظر 
هذه املديرية يف الطلـب وفق احكام املادة 21 
مـن القانـون االحـوال املدنية رقم 65 لسـنة 

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

اعالن
بنـاء عـىل الطلـب املقـدم مـن السـيد ) عيل 
سـلمان عبـد اللـه( الـذي يطلب فيـه تبديل 
اللقب من )الراشـد( اىل )الحيدري( فمن لديه 
اعـرتاض مراجعة هـذه املديرية خـالل مدة 
اقصاهـا عرة ايام وبعكسـه سـوف تنظر 
هذه املديرية يف الطلـب وفق احكام املادة 21 
مـن القانـون االحـوال املدنية رقم 65 لسـنة 

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

اعالن
بنـاء عـىل الطلب املقـدم من السـيد ) محمد 
زيـارة دفار( الذي يطلب فيه تبديل اللقب من 
)العطبي( اىل )املوسـوي( فمن لديه اعرتاض 
مراجعـة هـذه املديريـة خالل مـدة اقصاها 
عرة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطلـب وفق احكام املـادة 21 من القانون 

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

اعالن
بنـاء عىل الطلـب املقدم من السـيد )ابراهيم 
سـلمان عبـد اللـه( الـذي يطلب فيـه تبديل 
اللقب من )الراشـد( اىل )الحيدري( فمن لديه 
اعـرتاض مراجعة هـذه املديرية خـالل مدة 
اقصاهـا عرة ايام وبعكسـه سـوف تنظر 
هذه املديرية يف الطلـب وفق احكام املادة 21 
مـن القانـون االحـوال املدنية رقم 65 لسـنة 

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد ) بكر طارق 
محمـد( الـذي يطلب فيـه تبديل االسـم من 
)بكر( اىل )حسام( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
هـذه املديرية خالل مـدة اقصاها عرة ايام 
وبعكسـه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق احـكام املـادة 21 من القانـون االحوال 

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

اعالن
بنـاء عـىل الطلـب املقـدم مـن السـيد ) عيل 
طالب عبد( الـذي يطلب فيه تبديل اللقب من 
)املنتفكي( اىل )السعدون( فمن لديه اعرتاض 
مراجعـة هـذه املديريـة خالل مـدة اقصاها 
عرة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطلـب وفق احكام املـادة 21 من القانون 

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

اعالن
بنـاء عـىل الطلـب املقدم مـن السـيد ) فائز 
سلمان حسـن( الذي يطلب فيه تبديل اللقب 
مـن )املريانـي( اىل )املوسـوي( فمـن لديـه 
اعـرتاض مراجعة هـذه املديرية خـالل مدة 
اقصاهـا عرة ايام وبعكسـه سـوف تنظر 
هذه املديرية يف الطلـب وفق احكام املادة 21 
مـن القانـون االحـوال املدنية رقم 65 لسـنة 

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

اعالن 
بنـاء عـىل الطلـب املقـدم مـن السـيد ) عبد 
الحسن صالح هاشم( الذي يطلب فيه تبديل 
اللقـب من )النـارصي( اىل )الفرجاوي( فمن 
لديـه اعرتاض مراجعـة هـذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرة ايام وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الطلـب وفق احكام املادة 21 
مـن القانـون االحـوال املدنية رقم 65 لسـنة 

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السـيد ) عقيل عبد 
الحسن صالح( الذي يطلب فيه تبديل اللقب 
مـن )النـارصي( اىل )الفرجـاوي( فمن لديه 
اعـرتاض مراجعة هـذه املديرية خـالل مدة 
اقصاهـا عرة ايام وبعكسـه سـوف تنظر 
هذه املديرية يف الطلـب وفق احكام املادة 21 
مـن القانـون االحـوال املدنية رقم 65 لسـنة 

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

اعالن
بنـاء عـىل الطلب املقـدم من السـيد ) موىس عبد 
اللطيـف( الـذي يطلـب فيـه تبديـل اللقـب مـن 
)الظاملي( اىل )املدني( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
هـذه املديريـة خـالل مـدة اقصاها عـرة ايام 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
احكام املادة 21 من القانـون االحوال املدنية رقم 

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

اعالن
بنـاء عـىل الطلـب املقـدم من السـيد ) عـيل عبد 
الزهـرة حيـاوي ( الـذي يطلب فيه تبديـل اللقب 
من )القاسـم( اىل )املوسـوي( فمن لديه اعرتاض 
مراجعـة هذه املديرية خـالل مدة اقصاها عرة 
ايام وبعكسـه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق احكام املـادة 21 من القانون االحوال املدنية 

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

اعالن
بنـاء عـىل الطلـب املقـدم مـن السـيد ) مسـلم 
موىس جاسـم( الذي يطلب فيـه تبديل اللقب من 
)القاسـم( اىل )املوسـوي( فمـن لديـه اعـرتاض 
مراجعـة هذه املديرية خـالل مدة اقصاها عرة 
ايام وبعكسـه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق احكام املـادة 21 من القانون االحوال املدنية 

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

اعالن
بناء عـىل الطلب املقـدم من السـيد ) ناظم مطر 
جاسـم( الـذي يطلـب فيـه تبديـل اللقـب مـن 
)القاسـم( اىل )املوسـوي( فمـن لديـه اعـرتاض 
مراجعـة هذه املديرية خـالل مدة اقصاها عرة 
ايام وبعكسـه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق احكام املـادة 21 من القانون االحوال املدنية 

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

اعالن
بنـاء عىل الطلب املقدم من السـيد ) سـعد مزبان 
حسن( الذي يطلب فيه تبديل اللقب من )عطبي( 
اىل )املوسـوي( فمن لديه اعـرتاض مراجعة هذه 
املديريـة خالل مدة اقصاها عرة ايام وبعكسـه 
سـوف تنظر هذه املديرية يف الطلـب وفق احكام 
املـادة 21 مـن القانون االحـوال املدنيـة رقم 65 

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

اعالن
بنـاء عـىل الطلب املقـدم من السـيد ) فاضل عبد 
العبـاس عبـود( الـذي يطلب فيـه تبديـل اللقب 
مـن )العيل( اىل )الحسـيني( فمن لديـه اعرتاض 
مراجعـة هذه املديرية خـالل مدة اقصاها عرة 
ايام وبعكسـه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق احكام املـادة 21 من القانون االحوال املدنية 

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

اعالن
بنـاء عـىل الطلب املقـدم من السـيد ) نـزار عبد 
العبـاس عبـود( الـذي يطلب فيـه تبديـل اللقب 
مـن )العيل( اىل )الحسـيني( فمن لديـه اعرتاض 
مراجعـة هذه املديرية خـالل مدة اقصاها عرة 
ايام وبعكسـه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق احكام املـادة 21 من القانون االحوال املدنية 

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

اعالن
بنـاء عـىل الطلب املقدم من السـيد ) هاشـم عبد 
العبـاس عبـود( الـذي يطلب فيـه تبديـل اللقب 
مـن )العيل( اىل )الحسـيني( فمن لديـه اعرتاض 
مراجعـة هذه املديرية خـالل مدة اقصاها عرة 
ايام وبعكسـه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق احكام املـادة 21 من القانون االحوال املدنية 

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

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 1940 / 2014 م

اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل 
الخامسة بالبرصة

اسـم املتهم ورتبته ووحدته: الرطي بسـام عبد 
الرضا نـارص خضر / مديريـة رشطة محافظة 

البرصة .
رقم الدعوى وتاريخها : 1300 / 2014
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2010/4/30

تاريخ الحكم : 31/ 12 /2014
املادة القانونية : 5 / ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 

خالصة الحكم 
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة عىل 
املدان الغائب )الرطي بسـام عبـد الرضا نارص 

خضر( باسم الشعب بما ييل :
1ـ  بالحبـس البسـيط ملـدة )سـتة اشـهر( وفق 
من املـادة 5/ق.ع.د رقم 14 لسـنة 2008 بداللة 
املادتـن 61/اوال و 69 /اوال مـن ق. أ.د رقـم 17 
لسـنة 2008 لغيابـه عن مقـر عمله مـن تاريخ 

2010/4/30 ولحد االن.
2 ـ اعطاء املوظفـن العمومين صالحية القبض 
عليـه اينمـا وجد لتنفيـذ الحكم الصـادر يف حقه 
اسـتنادا الحـكام املادة 69 / ثانيا مـن ق.أ.د رقم 

17 لسنة 2008.
3 ـ الـزام املواطنـن االخبـار عـن محـل اختفاء 
املحكوم أعاله اسـتنادا ألحكام املـادة 69 / ثالثا 

من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
4ـ  حجـز اموالـه املنقولة وغر املنقولة اسـتنادا 
ألحكام املادة 69 / رابعا من ق.ا.د رقم 17 لسـنة 

. 2008
5 ـ اخراجه من الخدمة اسـتنادا للمادة 42 / أوال 

ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008.
6 ـ تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ماجد 
هـادي جخيـم  مبلـغ قدره عـرون الـف دينار 

ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
حكما غيابيا صادرا باتفاق اآلراء استنادا ألحكام 
املادة 61 / اوال من ق . أ. د قابال لالعرتاض وافهم 

علنا  يف /   / 2014م   
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المستقبل العراقي/ وكاالت

رصاع انجليزي ثنائي عىل مهاجم ميالن ستيفان الشعراوي

بات من ال�وارد دخول ناديا أرس�نال وتوتنهام 
االنجليزيان يف منافس�ة رشسة من أجل الظفر 
بخدمات اإليطايل س�تيفان الش�عراوي مهاجم 
ميالن االيطايل خالل ف�رة االنتقاالت الصيفية 

املقبلة.
صحيف�ة )توت�و س�بورت( اإليطالي�ة أك�دت 
عىل اهتم�ام النادي�ن االنجليزي�ن بالحصول 
ع�ىل خدم�ات س�تيفان الش�عراوي مهاج�م 
الروس�ونريي خ�الل الف�رة املقبلة، م�ن أجل 

تدعيم صفوف الفريقن بالجانب الهجومي.
وأضاف�ت الصحيف�ة: "إدارة مي�الن ل�ن تقف 
عائقاً أمام تلك الصفقة، ولكنها ترغب بعرضا 
ماليا يث�ري االنتباه من أجل االس�تفادة املادية 

بأكرب قدر ممكن".
وشارك الدويل اإليطايل يف 14 مباراة وأحرز هدفا 
وحيدا مع كتيبة املدرب انزاغي، خالل منافسات 
املوس�م الحايل. يذكر ميالن يحتل املركز العارش 
برصي�د 34 نقطة، وس�يالقي نظ�ريه هيالس 
فريونا السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري 

اإليطايل لكرة القدم.

المستقبل العراقي/ وكاالت

العب الطلبة حممد فيصل:لقاء الرشطة يأيت يف وقت حرج

نرصي: سأسري عىل خطى هنري

اكد الع�ب فريق الطلبة محمد فيصل ب�أن لقاء فريقه اليوم 
الخمي�س امام الرشطة يأتي يف وقت حرج جدا بعد سلس�لة 
النتائج السلبية التي حصدها الفريق يف الجوالت السابقة من 
منافسات الدوري املمتاز والتي افرزت قرار ابعاد املدير الفني 
السابق عبد الوهاب ابو الهيل عىل اثر تلك النتائج,مشرياً يف 
الوقت ذات�ه اىل ان مواجهة فري�ق بامكانيات وجماهريية 
الرشط�ة يف الوق�ت الح�ايل س�يكون ب�ال 
ش�ك صعب جدا ولك�ن ليس من 
نتيج�ة  املس�تحيل تحقي�ق 
بالرغ�م م�ن كل  الف�وز 
م�ا تقدم.وق�ال الع�ب 

فريق الطلبة محمد فيصل: ان"مواجهة فريق الرشطة يف الظروف 
الحالية التي يمر به الطلبة س�يضاعف وبق�وة حجم الضغوطات 
الت�ي يعاني منها الفريق خصوصاً بعد سلس�لة النتائج الس�لبية 
الت�ي خرج به�ا من مباريات ال�دوري املمتاز والتي كانت الس�بب 
وراء االس�تغناء عن خدمات املدير الفني الس�ابق عبد الوهاب ابو 
الهيل الذي قدم كل ما يمكنه النجاح مهمة الفريق يف املس�ابقة".

واوضح ان"مباراتنا املقبلة ضمن منافس�ات الجولة الخامسة من 
مباريات الدوري املمتاز لن تكون س�هله كونها تأتي امام الرشطة 
الفريق الذي يعد االكثر استقراراً يف املسابقة املحلية ملا يمتلكه عدد 
كب�ري من العبي املنتخب الوطني".وب�ن ان"لقاءات الديربي دائما 
م�ا ال تخضع الي مقاييس االمر الذي يجع�ل من تحقيقنا لنتيجة 
ايجابية امام الرشطة ليس باالمر املستحيل وسنحاول قدر امكاننا 

من تحقيق بداية موفقة للقادم من مباريات".

بالتصويت.. اكرم سلامن مدربًا رسميًا 
ملنتخب العراق !!

حسني عبد الواحد: لقاءات الديريب 
ال يمكن التكهن بنتائجها

اعلن اتحاد كرة القدم عن اختيار املدرب اكرم س�لمان مدربا للمنتخب الوطني 
بش�كل رس�مي بعد ان صوت 8 اعض�اء من اصل 13 عض�وا يف اجتماع اتحاد 
الك�رة ال�ذي اختت�م عرص أم�س االربع�اء يف فندق بغ�داد مقاب�ل 5 اصوات 
معارضة. وقال الناطق الرس�مي باس�م اتح�اد كامل زغ�ري: ان اتحاد الكرة 
اختار املدرب اكرم س�لمان رس�ميا لقيادة املنتخب الوطني يف تصفيات كاس 
العالم بعد اعادة التصويت والذي اس�فر ع�ن حصوله عىل 8 اصوات مقابل 5 
معارض�ة. واضاف زغري اىل ان املدرب اكرم س�لمان يخ�وض اول وحدة تدريبة 
للمنتخب الشهر الحايل عىل ان يختار مدربن اثنن للعمل معه يف الكادر التدريبي 
اىل جان�ب املدربن نزار ارشف وعماد هاش�م الذي تم التصويت عىل بقائهم ضمن 

الكادر التدريبي للمنتخب الوطني.

اكد العب فريق الرشطة حسن عبد الواحد عىل ان لقاءت الديربي دائماً ما تشهد اثارة وندية 
دون النظ�ر اىل نتائ�ج الف�رق الجماهريية االربعة الكبار عىل مس�توى الكرة العراقية,مش�رياً يف 
الوقت ذاته اىل ان وبالرغم من النتائج غري املستقرة لفريق الطلبة ولكن يبقى مواجهة االنيق صعبة 
جدا وال يمكن التعرف عىل نتيجتها مسبقاً.وقال العب نادي الرشطة حسن عبد الواحد: ان"مواجهة 
الطلبة اليوم الخميس ضمن منافس�ات الجولة الخامس�ة من مباريات الدوري املمتاز بال شك ستكون 
غاي�ة يف الصعوب�ة عىل الفريق�ن خصوصا يف ظل معطي�ات النتائج التي خرج به�ا الفريقن فالخصم 
يح�اول قدر امكانه الخروج من دائرة النتائج الس�لبية فيما يحاول فريقن�ا كرس نحس التعادالت التي 
حصدناها مؤخراً". واوضح ان"الطلبة قد يكون متأثرا عىل املستوى النفيس عطفا عىل سلسلة النتائج 
الس�لبية التي منى به�ا الفريق مؤخرا ولكن هذا ال يعني ان الفريق س�يكون الخصم الس�هل لتجاوزه 

واالستئثار بالغلة النقطية الكاملة كون مباريات الديربي ال يمكن التكهن بنتيجتها مسبقاً".

المستقبل العراقي/ متابعة

المستقبل العراقي/ متابعة

المستقبل العراقي/ متابعة

بواتينغ يكشف عن تلقيه عرضًا
من برشلونة

كشف الالعب األملاني جريوم بواتينغ، مدافع بايرن ميونيخ متصدر ترتيب الدوري 
االملاني لكرة القدم، عن تلقيه عرضا من فريق برشلونة اإلسباني لالنضمام له بعد 

انتهاء بطولة كأس العالم 2014.
ويف ترصيح�ات ملجلة )س�بورت بيلد( االملاني�ة األربعاء، قال بواتين�غ: "لم ادرس 
تفاصيل عرض برش�لونة ولكني اش�عر بالفخر لتلقي هذا الع�رض، عندما يهتم 
ناد مثل برش�لونة بك فهذا أمر يجعلك تش�عر بالفخر، ولكنني لم أدرس تفاصيل 
العرض". وأض�اف: "لم يعد املرء بحاجة للرحيل عن بايرن ميونخ االملاني لكي 

ينض�م إىل برش�لونة فقط من أج�ل الفوز ببطول�ة دوري أبط�ال أوروبا، ألن 
الفريق األملاني ينافس عىل البطولة كما توج بنسختها قبل املاضية".

وأشار بواتينغ - الذي كان ضمن تشكيلة منتخب أملانيا الفائز بمونديال 
الربازي�ل 2014 - اىل رغبت�ه يف البق�اء مع بايرن لوق�ت طويل وإنهاء 

مسريته االحرافية فيه بعد التتويج بالكثري من األلقاب.
وكان بواتينغ انضم إىل صفوف بايرن عام 2011 وهو مرتبط بعقد 
مع�ه حتى العام 2018، وفاز معه حتى اآلن ببطولة الدوري األملاني 
لك�رة القدم مرتن وكأس أملانيا مرت�ن أيضا بجانب دوري األبطال 

وكأس العالم لألندية بكرة القدم.

المستقبل العراقي/ وكاالت

مانشسرت يونايتد يرغب يف ضم غوندوغان

مدرب اجلوية عباس عطية: سنحاول جتاوز الكهرباء بالرغم من الغيابات

اك�د املدي�ر الفن�ي لفري�ق الق�وة الجوية عىل 
صعوبة املباراة القادمة لفريقه ضمن منافسات 
الجولة الخامس�ة ملباريات ال�دوري املمتاز يوم 
الس�بت املقبل امام الكهرباء ملا يمتلكه الفريق 
من العب�ن ش�باب طامحن للخ�روج بنتيجة 
ايجابية,مش�ريا اىل ان الق�وة الجوية س�يفتقد 
لعدد من العبيه خالل املباراة االمر الذي سيجعل 
من الفريق يستعن بعدد من الالعبن املتميزين 

الذين يعج بهم البنك االحتياطي لالزرق.
وق�ال املدير الفن�ي لفريق الق�وة الجوة عباس 
عطية: ان"املباراة التي س�تجمعنا يوم الس�بت 
املقب�ل امام الكهرباء لن تكون س�هلة بال ش�ك 
مل�ا يمتلك�ه االخري من العبن ش�باب طموحن 
امله�م  لتعزي�ز  ايجابي�ة  نتيج�ة  بتحقي�ق 

باالس�تمرار ضمن فرق دوري االضواء".
واوض�ح ان"ع�دد لي�س بالقلي�ل م�ن العبينا 
س�يغيبون ع�ن اللقاء,حي�ث س�يغيب الالعب 
باالضاف�ة  الحرم�ان  بس�بب  س�عيد  س�امال 

الستمرار غياب هوار املال محمد وحمادي احمد 
بداعي االصابة وكذلك س�امر س�عيد وحس�ام 
مالك".وب�ن ان"الدكة االحتياطية للفريق تعج 
بالالعبن الذين يمتلكون كل املواصفات الفنية 
والبدني�ة الق�ادرة ع�ىل تقدي�م االضافة خالل 
مجري�ات املب�اراة االمر الذي س�نعمد لتطبيقه 

خ�الل لق�اء الكهرب�اء باتاح�ة الفرصة 
امام عدد من العبينا للتعبري عن 

امكانياته".

ترغ�ب إدارة بروس�يا دورتمون�د االملان�ي 
يف تمدي�د تعاقد الركي إل�كاي غوندوغان 
داخ�ل ملع�ب س�يجنال إيدونا ب�ارك، من 
خالل الوص�ول إىل إتفاٍق مع�ه بمقتضاه 
يس�تطيع االس�تمرار داخل كتيب�ة املدرب 
يورغن كلوب إىل مدة زمنية أبعد من صيف 
الع�ام 2016 حي�ث موع�د انته�اء عقده 

الساري حالًيا.
إال أن�ه م�ن الواض�ح أن إدارة دورتمون�د 
س�وف تجد صعوبة نس�بية يف ه�ذا األمر 
بس�بب وجود أكثر من نادي أوروبي كبري 
يرغب يف التوقي�ع مع الدويل األملاني، وعىل 
رأسهم مانشسر يونايتد اإلنجليزي وفًقا 
ملا كشفت عنه صحيفة "سبورت بيلد" يف 

تقريرها األربعاء.
وب�ن  دورتمون�د  إدارة  ب�ن  املحادث�ات 
غوندوغ�ان بدأت بالفعل منذ فرة ليس�ت 
بالقص�رية، إذ ب�دأ ملدي�ر الريايض ألس�ود 

التفاوض  الفيس�تيفاليا ميش�ائيل زورك 
مع الالع�ب، وأك�د يف ترصيحاٍت س�ابقة 
أن األمور الزالت ل�م تنتهي وأن املحادثات 

مستمرة ولم تنقطع.
صحيفة سبورت بيلد أشارت إىل أن صاحب 
ال� )25 عاًما( سيكون مهتًما إىل حٍد كبري 
باالنضم�ام إىل الربيمريليج، وتحاول إدارة 
مانشسر يونايتد االنجليزي استغالل هذا 
األم�ر خاصًة وأن امل�درب الهولندي لويس 
ف�ان غال املدي�ر الفني للش�ياطن الحمر 

أبدى رغبته لإلدارة يف التعاقد معه.
إضافة إىل ذلك، فإن إدارة بروسيا دورتموند 
ربم�ا تض�ع راتب�ا للرك�ي غوندوغان يف 
املفاوض�ات املقبلة، يفوق العرض املتوقع 
عرضه من إدارة مانشسر يونايتد حالًيا، 

خصوًص�ا وأن التوجه داخل دورتموند يف 
ه�ذه األيام يس�ري يف الطريق العطاء 

النج�وم أم�واال كب�رية إلقناعه�م 
بالبق�اء كم�ا حدث م�ع االملاني 
مارك�و رويس ال�ذي يتقاىض يف 

عقده الجديد 9 مليون يورو 
سنوًيا.

المستقبل العراقي/ متابعة

المستقبل العراقي/ وكاالت

أك�د س�مري ن�رصي نج�م وس�ط 
مانشسر سيتي اإلنجليزي أنه يود 
إنهاء مس�ريته الكروي�ة يف الدوري 
األمريكي يف املس�تقبل، مشريا إىل أن 
العودة للدوري الفرنيس أمر صعب.

 وقال نجم أرسنال السابق لصحيفة دييل 
مي�ل الربيطانية: "العودة إىل فرنس�ا لن 
تكون س�هلة، أتمنى أن أسري عىل خطى 
تريي هنري أسطورة الجانرز، وأن أنهي 

مسريتي يف الدوري األمريكي."
وأضاف صاح�ب ال�27 عام�ا: "واللعب 
مج�دًدا مع مرس�يليا أمر صع�ب أيضا، 

األفضل يل أن أتواجد يف الدوري األمريكي 
عندما أختتم مسريتي، فأنا أحب اسلوب 

اللعب والحياة هناك."
 يذك�ر أن ال�دويل الفرن�يس الس�ابق  قد 
جدد عقده مع الس�يتي املوس�م املايض 
ويس�تمر بموجبه يف إنجلرا حتى صيف 

.2019
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امليزان

اطول ساندويش برغر

الطامطم حتارب الـ »كرش«

؟؟هل تعلم
*حيوان  خ�روف البحر الثدي ي�ذرف دموعاً 
حقيقية  عندم�ا يكون حزيناً أو متأمل�اً أو يف 

خطر 
*تس�تطيع العقارب السامة البقاء عىل قيد 
الحياة )30( شهرا دون ان تتناول أي نوع من 

الطعام 
*  تب�دأ املحارات  حياته�ا  ذكوراً . . ثم تتحول 
إىل إناث . .  وتس�تعيد ذكورتها  مجدداً يف وقت 

الحق 
*الضفدعه  تستطيع الحياه دون طعام  ملده 
عام  كامل  أما الثعبان فيصمد  ثالث سنوات 

دون  طعام 
*أن جس�م الدودة يحوي ع�ىل 2000 عضلة 
وإذا ما قورن  بجسم اإلنسان فجسم اإلنسان 

يحوي عيل 700 عضلة فقط 
*يوج�د يف مدين�ة كليفالند بو ال ي�ة أوهايو 

األمريكيه قانون يمنع صيد الفرئان  بدون  إذن

نج�ح ش�يف بريطان�ي يف صناعة ما 
ُيعتق�د أن�ه أط�ول س�اندوتش برجر 
يف العال�م، وال�ذي أطل�ق علي�ه اس�م 
»نيلسون«، ويحتوي عىل كميات كبرية 
من الربجر املصنوع من اللحم البقري 
وخمس حلقات من البصل مع صوص 
البابريكا، ولحم الخنزير املدخن، وست 
رشائح من جبن الش�يدر، مع املايونيز 

والخ�س والطماط�م والخب�ز. 
وُيقدم الس�اندوتش العمالق مع 435 
جراًما من البطاط�س والخيار املخلل، 
و500 جرام من سلطة الكول سلو، يف 

وجبة تحتوي 10,500 س�عر حراري، 
ويبلغ س�عرها 30 جنيًها اس�رلينًيا. 

ووفق�اً لصحيف�ة م�ريور الربيطانية, 
فق�د ُصن�ع الس�اندوتش العم�الق يف 
مطع�م مح�يل صغ�ري يس�مى »لورد 
نيلس�ون« يف مدين�ة »برايت�ون«, وتم 
اإلعالن عن تحِد كبري يف مطعمه، ودعا 
رواد املطاع�م الربيطانية للمش�اركة، 
ُمعلًن�ا أن الفائز هو م�ن يمكنه تناول 
الوجبة بالكامل يف س�اعة واحدة، عىل 
أن يس�رد نقوده كاملة، حال نجاحه 

يف إنج�از املهم�ة.

ان تش�عر بقوة تجاه األشياء فهذا أمر رائع،و 
النجوم تمدك بالقوة التخاذ الخطوات الجريئة 
حاول االتصال بكل من كنت تخىش مقابلتهم 
يف العمل و قم بتصفية حساباتك املالية واملهنية 
معهم ، يف العاطفة لديك فرصة الستعادة حب 

الطرف اآلخر ان كنتم عىل خالف. 

فكر قبل أن تترّصف أو تتكلّم. ستتمّتع بالطاقة 
الطبيعية املمتازة، وجسمك سيحارب بشكل 
فّع�ال ضّد الهجمات املكروبية والفريوس�ية؛ 
ع�ىل أية ح�ال، احذر م�ن العصبي�ة وأخطار 
ضغط الدّم العايل. يف العمل ان تحاول ان تجعل 

الناس تهتم بك اكثر و ستنجح بذلك .

أنت تعني الكثري بالنس�بة للحبيب . ال تقلّل 
من تقدير الناس آخرين املهتمني بك.العالم 
يصّف�ق لك ، اميض وانحني للمعجبني . من 
اللطيف امت�الك مثل ه�ذا الجمهوراملقدر، 
وأنت مح�ور مركزي. ترّق�ب معجب واحد 

بش�كل خاص يريد منك أكثر من غريه .

رئيس�ك ق�د ال يك�ون يف امل�زاج املناس�ب 
لتغي�ري كب�ري. انتظر حتى يك�ون فيحالة 
مزاجي�ة أفضل.إت�رك اللغ�و يف الحدي�ث 
لغ�ريك. مهما رأيك ع�ن آخراألخبار، فمن 
األفض�ل االحتفاظ به لنفس�ك و أن تركز 

ع�ىل امله�ام الت�ي لدي�ك .

الحب حول�ك يف كل مكان ، تعلّم كيف توّس�ع 
مفهومك له ، و س�تجد أن حياتك مليئة به .ال 
تتفاجأ إذا كان ينقصك بعض الركيز ، عليك أن 
تفكر بعقلك باألشياء التي يف قلبك ،فكر بإبداع 
بالبدء بحياة تملؤها الرومانسية .يف العمل تقدم 

ملحوظ لتاليف اخطاء الرشكاء .

دع زم�الءك و معارف�ك يصخبون و يمرحون 
ورّك�ز ع�ىل نفس�ك. انتب�ه لصحت�ك بمزيد 
منالعناية كل األطعمة الصحّية، ارشب الكثري 
م�ن امل�اء تم�رن قلي�اًل. و خذ بع�ض الوقت 
أيضا،لتهدئة مخك و لالسرخاء. تكون مرهقاً 

فقط عندما ترك نفسك عىل هواها.

ساعد من حولك ! املساهمة تكون طبيعية عادًة 
، لكّنها مهم�ة لدرجة أك�رب اليوم.أنت تحاول 
متوتراً أن تجمع كّل املعلومات التي أمامك قبل 
أن تق�وم بأي حرك�ة . بينما تك�ون الفطرةو 
العفوية محمودة . يف الحب انت ملك العواطف 
الجياشة فقط عليك ا توجهها بشكل مناسب .

ليس اليوم هو الوقت الحرج. انطلق يف الخطوط 
العريضة وس�رّتب الحقائق الحقاً. بدالً منأن 
تنشغل بالنقد البّناء، قم بقفزة نوعية ولو باملبادئ 
األساسية و انظر إىل النتائج اإليجابية. ستجده 
هذاالطري�ق مرحاً أكثر بعد أن تدخله. الحبيب 

يطلب اليك بعض االمور حاول ان تقوم بها .

إنتبه إىل خالفات يف الرشاكة اليوم، لكن ترّقب 
الف�رص أيض�اً. تحت�اج إىل بع�ض الت�وازن، 
لكنكتج�د ذل�ك صعباً. ه�ل يمك�ن أن يكون 
السبب أّنك تحتاج لرمي بعض األمور القديمة 
وراء ظهرك ؟ال ت�دع املايض يكون عقبة امام 
املستقبل الرشيك يساعدك يف اتخاذ قرار مهم 

اخر طريقك و انطلق به. س�تحرز تقّدماً 
األمام.رشكائ�ك  إىل  الطري�ق  يف  إيجابي�اً 
فيالعم�ل س�يدعونك اىل قيادتهم ال تردد 
و ك�ن واثق�ا من انك س�تون ق�ادرا عىل 
القيام بمهامك الجديد ، ضع يف حس�بانك 

أن الحياة تعط�ي ح�ني ال تتوق�ع ذل�ك .

الت�وازن املمّي�ز يمك�ن أن يتطلّ�ب تغيرياً 
كبرياً. مس�اعدة اآلخرين أمر حسن، لكن 
عندمايؤثر ع�ىل أولويات�ك الخاصة، فقد 
يك�ون آن األوان لتقليص تلك املس�اعدة.

يمكن�ك اس�تثناء ذلك يف مج�ال الحب ألن 
الح�ب عط�اء ب�ال مقاب�ل .

ال تكن عطوف�ًا بإفراط، فقد يس�ميك الناس 
ممس�حة أرج�ل! تف�اد مش�اريع مالي�ة أو 
عالقات عمل اليوم .حاول القيام بالنشاطات 
وتق�ّوي  الثق�ة  تبن�ي  الت�ي  واملحادث�ات 
االرتباطات. الوقت مناس�ب لالتصال بالبيت.
االرسة تمر بوضع قلق بسبب مشكلة سابقة

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

جامع�ة  م�ن  علم�اء  يعت�زم 
تس�خري  األمريكي�ة  كورني�ل 
االكتش�اف ال�ذي أظهر وجود 
ع�ىل  الحي�اة  أش�كال  بع�ض 
للم�اء، البتكار  كوك�ب يفتقر 
انطالقا من  »مخلوق غري�ب« 
ابت�كار خلية ال تدخل املياه يف 

تكوينه�ا.
مرتبط�ة  الحي�اة  أن  ورغ�م 
بعن�رص املياه، إال أن دراس�ة 
يف  باحث�ون  أجراه�ا  حديث�ة 
احتم�ال  أظه�رت  الجامع�ة 
توف�ر بع�ض أش�كال الحي�اة 

عىل قم�ر تيتان الب�ارد التابع 
لكوكب زح�ل، وفقا ملا نرشته 
 Science Advances مجل�ة 

العلمي�ة.
ه�ذه  إىل  الباحث�ون  وتوص�ل 
النتيج�ة برغ�م الحقيقة التي 
يف  الحي�اة  باس�تحالة  تفي�د 
بيئ�ة خالية من امل�اء، إال أنهم 
أش�اروا إىل نظرية تظهر بقاء 
خاليا حية منس�جمة مع غاز 

امليث�ان ع�ىل قم�ر تيت�ان.
أع�د  نظريته�م،  وإلثب�ات 
إلكرونيا  نموذج�ا  الباحث�ون 

م�ن  متألف�ة  خلي�ة  يحاك�ي 
اتح�ادات نيروج�ني صغ�رية 
تعي�ش  أن  يمك�ن  الحج�م 
درج�ة  ظ�روف  يف  امليث�ان  يف 
ح�رارة منخفض�ة ج�دا ع�ن 
املاء.وتض�م  ح�رارة  درج�ة 
الخلي�ة إىل جان�ب النيروجني 
أكس�يد  ثان�ي  م�ن  جزيئ�ات 
أي  والهيدروج�ني،  الكرب�ون 
تلك العن�ارص الكيميائية التي 
تتوفر يف تيتان، يف خطوة يأمل 
ع�ىل  تس�اعدهم  أن  العلم�اء 

ابت�كار »املخل�وق الغري�ب«.

العثور عىل القرش العفريت
عثر صياد عىل سمكة قرش نادرة من فصيلة 
قبل  ما  منذ  املوجودة  العفريت«  »القرش 
األسرالية، وسلمت  السواحل  قبالة  التاريخ، 
الغريب  الحيوان  هذا  بعرض  قام  متحف  إىل 
أعماق  التي تعيش يف  القرش هذه  .وسمكة 
زهري  وجسم  مسطح  بخطم  تتميز  البحار 
ومرهل وأسنان عىل شكل مسامري. وطولها 
يراوح بني 3 و4 أمتار عند مرحلة البلوغ.وأكد 
متحف  يف  األسماك  مجموعات  عن  املسؤول 
»اسراليان ميوزيم« مارك ماكغروثر أن هذه 
السمكة »الفتة. إنها ليست قبيحة بل جميلة«.
من  النوع  هذا  عىل  القبض  أن  إىل  وأشار 
األسماك »ليس اعتيادياً، حتى إن مصادفة هذا 

ًأن هذا »القرش  الحيوان أمر نادر«، موضحا 
املتحف.وتم  يف  فقط  الرابع  هو  العفريت« 
العثور عىل السمكة يف يناير من جانب صياد 
قرب »ايدن« قبالة السواحل الجنوبية الرشقية 
ألسراليا عىل عمق حوايل 200 مر، وتم تسليم 
املتحف  هذا  إىل  ممتازة  بحالة  وهو  الحيوان 
يف سيدني بعد وضعه لفرة يف حوض مائي.
وأسماك »القرش العفريت« موجودة يف املحيط 
الهادئ واألطليس والهندي. وعىل الرغم من أن 
املعلومات املتوافرة يف شأنها قليلة، فإن اسمها 
كما  اوستوني«،  »ميتسوكورينا  هو  العلمي 
أنها تعترب بمثابة متحجرة حية، إذ إن تاريخها 

يعود إىل حوايل 125 مليون سنة.

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

 1 – ينتس�ب إىل اتجاه س�يايس 
وفكري معني –

 2 – ش�اعر أم�وي أمر املنصور 
بدفنه حياً –

 3 – نه�ر أوروبي – تصمم عىل 
–

 4 – يعتقل – لفظه هجاء –
 5 – مطرب مرصي –

 6 – سهم –
 7 – أسم علم مؤنث – كفر –
 8 – األسف – ضمري متصل –

 9 – ممثلة سينمائية مرصية .

1 – نهر إيطايل –
 2 – أنوار – واضب عىل –

 3 – لفظة هج�اء – بنطايل 
–

 4 –يجل أو يقرر – أحصل –
 5 – مدينة فرنسية – األسم 

األول »ملطربة الجيل« –

 6 – الدن�يء – ومي�ض –
 – »ليي�ج«  يف  جده�ا   –  7  

رسور 
 8 – بح�ر – نس�بة إىل بل�د 

أوروبي –
 9 – اإلس�م األص�يل لفنان�ة 

لبنانية

سـودوكـو

املكونات
بيض - 3

دقيق - ملعقة كبرية
كريمة سائلة - 3 مالعق كبرية

طماطم مجففة - 4
زيتون منزوع النواة - 100 غرام

زعر أخرض مفروم - نصف كوب
جبن كريم - 200 غرام

ملح - رشة
فلفل أبيض - رشة

خّل أبيض - ملعقة كبرية
زبدة - ملعقة كبرية

طريقة العمل
1- ضع�ي يف وع�اء البي�ض والخ�ل ث�ّم أخفقي 

املزيج.
2- أس�كبي الكريم�ة الس�ائلة ونّكه�ي باملل�ح 

والفلفل األبيض واخفقي من جديد.
3- زيدي الدقيق وحرّكي املكوّنات حتى تتداخل.

4- ذّوب�ي الزبدة عىل حرارة متوّس�طة وأضيفي 
إليها مزيج البيض.

5- عندما تحمر األومليت من الجهة األوىل إقلبيها 
إىل الجهة الثانية واتركيها حتى تحمر.

6- ضع�ي األومليت يف طبق واتركيها تربد لحواىل 
5 دقائق.

7- إدهن�ي وجه األومليت بجبن الكريم ثّم وّزعي 
الزيتون والطماطم املجففة والزعر.

8- لّف�ي األوملي�ت عىل ش�كل رول وضعيها عىل 
طبق التقديم.

9- قّطعي الرول إىل قطع متساوية وزّيني طبقك 
بالزعر األخرض بحسب رغبتك.

اومليت باجلبن

فـوائـد احلناءمعلومات  عامة
الحن�اء نبات زهري اُس�تخدم من قبل الس�يدات 
من�ذ قدي�م األزل يف تزيني البرشة بالرس�م عليها 
وتلوين الش�عر وإعطائه لونا زاهيا وجذابا. ومع 
زيادة اإلبحاث العلمية حول هذه املادة الطبيعية، 
اكتش�ف العلم�اء فوائد جمة للحناء عىل الش�عر 
تحدي�داً، ه�ذه الفوائ�د تجعل من الحن�اء أفضل 
م�ادة طبيعي�ة تعتن�ي بجمال وصح�ة وجاذبية 
الش�عر.1- تغذية الش�عر وتحفي�ز نموهتحتوى 
الحنة ع�ىل كمية كب�رية من الربوت�ني الطبيعي، 
الذي يس�اعد ع�ىل تحفي�ز نمو الش�عر وإطالته 
وعالج طبقات الش�عر الخارجية وتخليصها من 

التقصف والتلف 

2- منع تساقط الشعر
تس�اعد العنارص الطبيعية املوجودة بالحناء عىل 
غل�ق طبقات الش�عر الخارجية وع�الج بصيالت 
الش�عر من التلف مما يس�اهم بشكل ملحوظ ىف 
منع تس�اقط الش�عر.3- واق طبيعي للشعر من 
أشعة الش�مس الضارة.بمجرد وضع الحناء عىل 
الش�عر تغلفه بطبقة بروتني شبه دائمة تسمي« 
hennatanic acid« تعم�ل بمثاب�ة واق طبيع�ي 
للش�عر م�ن تأثري األش�عة فوق البنفس�جية،4- 
ترطيب الش�عر وتكثيف ملعانه،يس�اعد الربوتني 
املوج�ود ىف الحن�اء أيض�ا عىل ترطي�ب خصالت 

الشعر وإطعام جذوره.

كوب  تناول  إن  حديثة  دراسة  قالت 
يف  يساعد  يومياً،  الطماطم  عصري  من 
الخرص  منطقة  حول  الوزن  خفض 
دون إجراء أية تغيريات سواء يف النظام 

الغذائي أو نمط الحياة.
يف  أجريت  التي  الدراسة  وأوضحت 
جامعة »الصني« الطبية يف تايوان،  أن 
من  يقرب  ما  يتناولن  الالتي  النساء 
يوميا  الطماطم  عصري  من  لر  نصف 
من  يقرب  ما  فقدن  أسابيع،   8 ملدة 
خصورهن،  محيط  من  واحدة  بوصة 

يف   %10 بنسبة  انخفاض  إىل  باإلضافة 
الكولسرول يف دمائهن. مستوى 

كان الباحثون قد طلبوا من 25 سيدة، 
 30  –  20 بني  ما  أعمارهن  تراوحت 
من  عصري  من  كوب  بتناول  عاما، 
تراجع  لوحظ  حيث  يوميا،  الطماطم 
خصورهن  محيط  قياس  متوسط 
السيدات  معظم  مع  شرب،  ثلثي  بنحو 
عصري  تناول  يف  انتظمن  الالتي 
من  رطل  من  أكثر  فقدن  الطماطم 

الدهون بعد مرور شهرين.

ابتكار كائن فضائي



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

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

للصحاف�ة والطباع�ة والن�ر

ق���ي  لعرا لمس���تقبل ا جري���دة ا

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