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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

أكرم الشيم
 إكرام املصاحب وإسعاف

 الطالب

ص3القوات األمنية تزيل األلغام من املوصل والعوائل تتدفق إىل منازهلا بعد التحرير

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4تركيا يف عزلة بسبب سياسات اردوغان

بريطانيا تبحـث تأجيـل زيـارة ترامب خشيـة من »احتجـاجـات كبيـرة« ضـده

السيد حسن نرص اهلل : االنتصار الذي حققته القوات العراقية يف املوصل هو انتصار عظيم وكبري جدا

مقتل املجرم البغدادي
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تنظي�م  أن  مح�ي  مص�در  كش�ف 
»داع�ش« أعل�ن الثالث�اء يف بي�ان مقتل 
زعيمه أب�و بكر البغ�دادي، وتحدث عن 
قرب إعالن اسم خليفته الجديد، فيما أكد 
املرصد السوري لحقوق هذه املعلومات، 
موضح�اً أن لديه معلوم�ات من قيادات 
يف »داعش« تؤكد مقت�ل زعيمه أبو بكر 

البغدادي.
وقال املصدر املحي إن »تنظيم داعش 
ن�ر بيان�اً مقتضباً ج�داً ع�ر ماكنته 
اإلعالمية يف مرك�ز قضاء تلعفر يف غرب 

املوص�ل )اتخذه التنظي�م مقرًا لخالفته 
ب�دًل م�ن املوص�ل( يؤكد مقت�ل زعيمه 
البغ�دادي م�ن دون ذك�ر أي تفاصي�ل 

أخرى«. 
أن اإلع�الن كان  إىل  وأش�ار املص�در 
متوقًع�ا بعد رفع حظ�ر الحديث العلني 
عن مقتل البغدادي يف القضاء قبل يومني. 
وأض�اف املصدر إن »داعش ذكر يف بيانه 
عن ق�رب إعالن اس�م الخليف�ة الجديد 
للتنظيم، ودعا مس�لحيه إىل مواصله ما 
س�ماه الثبات يف معاقل دول�ة الخالفة، 
وع�دم النج�رار وراء الفت�ن يف تعب�ر 
يدلل عىل وجود مش�اكل معقدة داخلية 

تعص�ف بالتنظيم يف الوقت الحايل«. وقد 
وقع�ت اش�تباكات بني عن�ارص داعش 
األجانب واملحليني يف تلعفر أدت إىل وقوع 

قتىل من الجانبني.
وأش�ار املص�در إىل أن »إع�الن مقتل 
البغ�دادي يف بي�ان مقتض�ب م�ن دون 
ن�ر دعائ�ي مراف�ق، كم�ا حص�ل مع 
نع�ي قي�ادات ب�ارزة يف داع�ش قتل�ت 
خالل األش�هر املاضية، يث�ر الكثر من 
التس�اؤلت، خاص�ة وأن البغدادي يمثل 
رأس اله�رم يف التنظيم«. كما نقلت عنه 

وكالة »السومرية نيوز«.
التفاصيل ص3

       بغداد / المستقبل العراقي

النق�ل كاظ�م فنج�ان  أعل�ن وزي�ر 
الحمام�ي، أم�س الثالثاء، ع�ن انطالق 
»قافلة النصر« في ش�وارع بغداد مساء 
الي�وم األربع�اء ابتهاجا بإع�الن تحرير 

الموصل.
تلق�ت  بي�ان  ف�ي  الحمام�ي  وق�ال 
»المس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، إنه 
سيتم »انطالق قافلة من حافالت الوزارة 

التي تحمل شعارات النصر يوم األربعاء 
عند الس�اعة السادس�ة مس�اًء ابتهاجا 
بتحري�ر مدين�ة الموص�ل من س�يطرة 

عصابات داعش الجرامية«.
وأض�اف أن »الفرح�ة العارم�ة التي 
ملئ�ت ش�وارع بغ�داد كان لزام�ا علينا 
ان نقي�م احتف�ال وان نس�اهم بنش�ر 
الف�راح ف�ي ش�وارع بغداد ومش�اركة 
الش�عب هذه المناس�بة التاريخية التي 
كتبت ف�ي صفحات التاريخ بفضل دماء 

ال�ى  مش�يراً  وتضحياته�م«،  الش�هداء 
أن »وزارة النق�ل م�ا انفكت ع�ن تقديم 
الدع�م اللوجس�تي ونق�ل المس�اعدات 
والمقاتلين الى جبهات القتال من اندلع 
معارك تحرير قادم�ون يانينوى اضافة 
ال�ى جهده�ا ف�ي نق�ل واي�واء نازحي 

المعارك«.
وكان القائد العام للقوات المس�لحة 
حيدر العبادي أعلن، أمس الثنين، تحرير 

مدينة الموصل بالكامل.

إرسائيل تطلق مرشوعًا 
يقسم الضفة ويغري الرتكيبة 

السكانية يف القدس 

املحكمة األوربية 
تـقـر حـظـر النـقـاب 

يف بلجيكا

السفري االيراين هينئ حمافظ بغداد 
بمناسبة االنتصارات املتالحقة التي حققتها 

القوات املسلحة

جـوارديـوال 
يستخدم أسلوبه املعهود 

إلقناع مبايب

املرصد السوري تلقى معلومات مؤكدة عن مصرعه.. وانشقاق يف صفوف »داعش« على تسمية البديل
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حتالف القـوى يـؤجـل »مـؤمتـر السنـة« بسبـب االستعـراض العسكـري العراق يدعو »احللفاء« إىل املسامهة بإعامر املدن املحررة واملساعدة يف عودة النازحني
األمم املتحدة تتحدث عن »فرصة كبرية« أمام العراق لتحقيق االمن واالستقرار احلكيم يضع »املعركة عىل الفساد« يف أولويات املرحلة املقبلة

حمافظ البرصة: افتتاح عدد من مشاريع البنى التحتية 
يف حي الزهور ومنطقة نظران خالل ايام 

النزاهة الربملانية تشكر وزارة النقل ملا قدمته 
من جهود يف نقل النازحني

موسكو تدرس امكانية »طرد دبلوماسيني« امريكيني
        بغداد / المستقبل العراقي

رّصح وزي�ر الخارجي�ة الروس�ية س�رغي 
الثالث�اء أن موس�كو ت�درس  لف�روف أم�س 
امكاني�ة اتخاذ »اج�راءات ملموس�ة« ردا عىل 
طرد اإلدارة األمركية 35 دبلوماس�يا روسيا يف 

أواخر عام 2016.
ورّصح لفروف لصحافي�ني روس يف مدينة 
مارباخ بالنمس�ا، حيث شارك يف اجتماع وزراء 
خارجية دول منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، 
»أنن�ا ن�درس حالي�ا امكاني�ة اتخ�اذ اجراءات 

ملموس�ة لكن ل أعتق�د أنه يجب الت�داول بها 
علنا«.

ونقل�ت صحيفة »ازفس�تيا« الروس�ية عن 
مص�در دبلوم�ايس م�ن دون ذك�ر اس�مه، أن 
موسكو تستعّد لطرد ما يقارب 30 دبلوماسيا 

أمركيا واىل احتجاز أصول أمركية يف روسيا.
ومن املتوق�ع أن يتخذ هذا اإلج�راء ردا عىل 
ق�رار الرئي�س األمركي الس�ابق ب�اراك أوباما 
بطرد 35 دبلوماس�يا روس�يا مع عائالتهم من 
الولي�ات املتحدة، بتهم�ة التدخل يف اإلنتخابات 

الرئاسية األمركية.

وكان الرئي�س ال�رويس فالديمر بوتني قرر 
عدم الرّد عر طرد دبلوماس�يني أمركيني، إنما 
ع�ىل العكس دع�ا أبناءهم اىل الحف�ل التقليدي 
الذي ينظمه الكرملني ملناسبة رأس السنة وعيد 

امليالد األرثوذكيس.
ورأى لفروف أن ادارة أوباما »أرادت تصعيد 
العالق�ات الروس�ية-األمركية إىل أق�ى ح�ّد 
ممكن وعملت كل ما بوسعها لتجد ادارة ترامب 

نفسها يف مأزق«.
وأضاف »سنسعى جاهدين من أجل انتصار 

الحقيقة واعادة الحق الدويل والعدالة«.
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احلاممي : انطالق »قافلة النرص« اليوم يف شوارع بغداد
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األمم املتحدة تتحدث عن »فرصة كبرية« أمام العراق لتحقيق االمن واالستقرار
        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د ممثل االمني الع�ام لألمم املتحدة يف 
الع�راق يان كوبيتش ان امام العراق فرصة 
كب�رة لتحقي�ق االمن. وذلك خ�ال تهنئته 
رئي�س مجل�س الن�واب س�ليم الجب�وري 

بمناسبة اعان تحرير املوصل.
وذكر بيان ملكت�ب رئيس مجلس النواب 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان 
الجبوري »اس�تقبل يف مكتب�ه ممثل االمني 
العام لألمم املتحدة يف العراق يان كوبيتش، 
وج�رى خال اللقاء بحث ابرز املس�تجدات 
عىل الساحة العراقية واالقليمية، وتطورات 
الح�رب ع�ىل اإلرهاب«.ونق�ل البي�ان عن 
الجبوري، تأكيده عىل »اهمية االنتصار الذي 
حققته القوات العراقية البطلة ضد داعش 
االرهابي والتي تكللت جهودها وتضحياتها 
بتحرير مدينة املوصل العزيزة«، مش�را اىل 
ان »ص�ر الش�عب العراق�ي ونضالهم يعد 
خطوة مهمة عىل طريق تحقيق االستقرار 

والسلم للمنطقة ولكل العالم، وان الجيش 
العراق�ي حق�ق نرصا س�يظل مث�ار فخر 
لإلنس�انية الن�ه تمكن من تحطي�م احام 
داع�ش االجرام�ي ال�ذي كان يع�د تهديدا 

للعالم بارسه«.
ولف�ت اىل ان »االوان ق�د ح�ان إلع�ادة 
املت�ررة  املناط�ق  واعم�ار  النازح�ني 
املحافظ�ات،  لجمي�ع  الخدم�ات  وتوف�ر 
وان ه�ذه الخط�وة ثمينة من اجل كس�ب 
زخم االنتصار واس�تثمار الفرص لتحقيق 

االزدهار االقتصادي والتنموي«.
من جانبه؛ قدم كوبيتش التهاني لرئيس 
الرمل�ان ع�ىل الن�رص الكبر ال�ذي حققته 
الق�وات العراقي�ة ع�ىل داع�ش االرهاب�ي 
وتحري�ر مدينة املوص�ل«، مثمن�ا »جهود 
الش�عب العراقي الذي تحمل ويات النزوح 
واملعارك، وتقديم الشهداء من اجل تحقيق 
ه�ذا النرص«.وأش�ار اىل ان »ام�ام الع�راق 
فرص�ة كبرة لتحقي�ق االمن واالس�تقرار 

وتحقيق الوئام املجتمعي«.

          بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال األم�ني الع�ام لحزب 
الله السيد حسن نرص الله إّن 
االنتصار الذي حققته القوات 
بوج�ه  املوص�ل  يف  العراقي�ة 
تنظي�م داعش ه�و »انتصار 
عظي�م وكب�ر جداً ول�و قلل 

البعض من أهّميته«.
واعتر نرص الله أّن فتوى 
املرجعية الدينية يف العراق هي 
املفصل الحاس�م لانتصارات 
يف  تحقق�ت  الت�ي  الك�رى 
العراق، وأنها أنهت الحرة بني 

العراقيني وحسمت املوقف.
وذّك�ر نرص الل�ه أّن هذه 
الفت�وى الت�ي حصل�ت ع�ىل 
تأيي�د علم�اء الدي�ن الس�ّنة 
هوي�ة  ح�ددت  والش�يعة، 
الع�دو والتهدي�د ال�ذي يجب 
أن يواجه�ه العراقي�ون، كما 
حسمت شكل املواجهة بعيداً 
والرهانات  املفاوض�ات  ع�ن 
للقوات  كب�راً  وأعطت زخماً 

العراقي.

          بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزير الخارجية إبراهي�م الجعفري، أمس 
الثاث�اء، ع�ن عزمه زي�ارة الهند »قريب�ا« يف إطار 
تعزي�ز التع�اون املش�رك ب�ني بغ�داد ونيودله�ي، 
مش�را إىل أن العراق يتطلع الستمرار دعم املجتمع 
ال�دويل له، فيما أبدى وزير الدولة الهندي للش�ؤون 
الخارجية أم جي أكر رغبة باده أداء دور يف إعادة 

إعمار املناطق املحررة.
وقال مكتب الجعفري يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، إن »وزير الخارجية العراق�ية 
اتص�اال هاتفيا من أم جي أكر وزير الدولة الهندي 
للش�ؤون الخارجي�ة، وجرى اس�تعراض العاقات 
الثنائي�ة بني بغ�داد ونيودلهي، وفت�ح آفاق جديدة 
للتع�اون املش�رك بما يحق��ق مصالح الش�عبني 
أن  للبي�ان،  الجعف�ري، وفق�ا  الصديقني«.وأك��د 
»الع�راق واجه اإلره�اب دفاعا عن نفس�ه، ونيابة 
ع�ن العالم أجمع، واليوم يح�رر أراضيه، ويحق�ق 

انتصارات باهرة ع�ىل عصابات داعش اإلرهابية«، 
مش�را إىل أن »لش�عوب العالم أن تفخر ملا تحق�ق 
يف الع�راق م�ن انتصارات«.وأض�اف الجعفري، أن 
»الع�راق يتطل�ع الس�تمرار دع�م املجتم�ع الدويل، 
ومس�اعدته يف إع�ادة إعمار امل�دن العراقية«، الفتا 
إىل أنه س�يزور الهند قريبا يف إط�ار تعزيز التعاون 
املش�رك بني بغ�داد ونيودلهي.من جانب�ه، قدم أم 
ج�ي أكر »تهاني الهند بمناس�بة االنتصارات التي 
حققته�ا قواتن�ا البطلة ب�كل صنوفه�ا يف الحرب 
ض�د عصابات داع�ش اإلرهابي�ة، وتحري�ر مدينة 
املوص�ل«، مؤكدا رغبة ب�اده يف »أداء دور يف إعادة 
يف  الع�راق  ومس�اعدة  املح�ررة،  املناط�ق  إعم�ار 
املجاالت كافة«. ويس�عى العراق إىل تمتني عاقاته 
مع دول العالم وتحديداً محيطه اإلقليمي، الس�يما 
وهو يخوض معركة محتدمة ضد تنظيم »داعش«، 
إذ أك�د رئيس ال�وزراء حي�در العب�ادي يف أكثر من 
مناس�بة ح�رص العراق ع�ىل بناء عاقات حس�ن 

جوار مع الدول املحيطة.

وزير اخلارجية يعتزم زيارتها قريبًافتوى املرجعية حددت العدو بشكل واضح

السيد حسن نرص اهلل : االنتصار الذي حققته القوات العراقية يف املوصل 
بوجه تنظيم داعش هو »انتصار عظيم وكبري جدا

اهلند تبدي رغبتها بإعامر املناطق 
املحررة يف العراق

       بغداد / المستقبل العراقي

اعلن قائد عمليات صاح الدين الفريق الركن 
جمع�ة عن�اد، أم�س الثاثاء، ب�دء صول�ة الثأر 
لش�هداء اإلعام وتحرير قرية إمام غربي جنوب 

ناحية القيارة غرب مدينة املوصل.
وقال عناد يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه انه »بالتنس�يق مع قيادات عمليات 
نين�وى ومش�اركة مديرية رشطة ص�اح الدين، 
رشعت قواتنا بعملية صولة الثأر إلستعادة قرية 
إمام غربي جنوب القيارة من س�يطرة داعش »، 
الفتا انه »س�يتم تحرير القرية يف القريب العاجل 
واخ�ذ الث�أر لش�هداء اإلع�ام الذي�ن نالوا رشف 

الشهادة يف هذه القرية« .
يذكر ان اعاميني حربيان اثنني استشهدا يوم 
الجمعة املايض اثن�اء عمليات اعادة تحرير قرية 

إمام غربي جنوب القيارة.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزي�ر الداخلية، قاس�م األعرج�ي، أمس 
الثاث�اء، عىل توفر متطلبات نجاح عمل مديرية 
رشطة بابل، اثناء زيارة مفاجئة للمديرية وعقد 

اجتماع مع مديرها وكبار القادة.
تلق�ت  بي�ان  يف  الداخلي�ة،  وزارة  وقال�ت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن »األعرجي، 
زار مديري�ة رشط�ة محافظ�ة باب�ل، يف إط�ار 
زيارات س�يادته التفقدية التي تهدف إىل االرتقاء 
بمستوى األداء والعمل لتشكيات وزارة الداخلية 
يف بغ�داد واملحافظ�ات وكان يف اس�تقباله اللواء 
مدي�ر رشطة املحافظ�ة وكبار ق�ادة األمن فيها 
وف�ور وصول�ه للمحافظة عق�د اجتماعا واطلع 

خاله عىل الواقع األمني يف املحافظة«.
وشدد األعرجي، بحسب البيان، عىل »رضورة 
تفعيل الجهد االس�تخباري واعتماد اسس علمية 
وعملي�ة يف العم�ل«، يف حني أم�ر ب�«توفر كافة 

متطلبات نجاح عمل مديرية رشطة بابل«.

وزير الداخلية يزور 
بشكل مفاجئ مديرية رشطة بابل ويشدد 

عىل توفري متطلبات النجاح 

عمليات صالح الدين تبدء »صولة الثأر« 
لشهداء اإلعالم جنوب القيارة

       بغداد / المستقبل العراقي

أكدت القيادي يف الحش�د الشعبي جواد الطلبياوي، الثاثاء، 
أن�ه اس�تخدام الق�وة ضد ق�وات البيش�مركة يف ح�ال رفضت 
االنصي�اع ألوام�ر العبادي، مح�ذرا بارزاني من مغبة التمس�ك 

باألرايض املحررة.
وق�ال الطليب�اوي يف بيان إن »تحقيق الن�رص عىل داعش يف 
محافظة نينوى ال يعني توقف العمليات العس�كرية القتالية«، 
مردفا »فابد من اخضاع كامل االرايض العراقية لسيطرة الدولة 
ومنها سهل نينوى وجميع االرايض املحرره التي تسيطر عليها 

قوات البيشمركة«.
وأضاف، »ال نستبعد استخدام القوة ضد قوات البيشمركة يف 
حال رفضت االنصياع الوامر القائد العام للقوات املسلحة حيدر 
العبادي بتسليم االرايض املحرره للقوات االمنية«، محذرا رئيس 
اإلقليم مسعود بارزاني من »مغبة التمسك باالرايض املحررة«.

وأكد القيادي يف الحشد، أنه »يف حال رفض بارزاني االنصياع 
الوامر القائد العام للقوات املسلحة، فاننا لن نكتفي بطرد قوات 
البيش�مركة من املناطق املحررة فقط،  بل سنقف عىل مشارف 

حدود االقليم ما قبل 2003«.

       بغداد / المستقبل العراقي

توقعت الهيئة لانواء الجوية والرصد الزلزايل، أمس الثاثاء، 
ان يكون الطقس صحوا ودرجات الحرارة العظمى تسجل 46ْم. 
وقال�ت الهيئة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن »طق�س االربعاء، س�يكون يف املناطق كاف�ة صحواً، ودرجة 

الحرارة العظمى املتوقعة يف مدينة بغداد 46ْم«.
وأضاف�ت، »أما طقس الخمي�س، فيك�ون يف املناطق كافة 
صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم الس�ابق«، مبينة انه »ال 
يتوق�ع حدوث تغر يف طقس الجمعة املقبلة باملناطق كافة عن 

اليوم السابق«.
وأوضح�ت الهيئة، أن »طقس الس�بت، س�يكون يف املناطق 
كاف�ة صح�واً ح�اراً، ودرج�ات الح�رارة مقارب�ة يف املنطقتني 
الش�مالية والوس�طى وترتفع قلي�ا يف املنطق�ة الجنوبية عن 

اليوم السابق«.

الطليباوي ال يستبعد »استخدام القوة« 
ضد البيشمركة يف األرايض املحررة

األنواء اجلوية
 تتوقع »انخفاضًا طفيفًا« يف درجات 

احلرارة األيام املقبلة

         بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س التحال�ف الوطني عم�ار الحكيم، 
ان املعرك�ة املقبلة بعد تحري�ر مدينة املوصل، هي 

القضاء عىل الفساد.
وذكر بيان ملكتب�ه تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه ان عم�ار الحكي�م »ت�رأس االثن�ني 
بمكتب�ه اجتم�اع الش�ورى املركزية لتيار ش�هيد 
املح�راب وناقش اهم مس�تجدات االوضاع االمنية 
والعس�كرية ومرحلة ما بع�د االنتصار عىل داعش 
يف املوص�ل واس�قاط خافته املزعوم�ة فضا عن 
مناقشة مستجدات االوضاع السياسية واملؤتمرات 
املزم�ع عقدها وعودة مجلس النواب لجلس�اته يف 

الفصل االخر من الدورة االنتخابية الحالية«.
وأوض�ح الحكي�م يف كلمته خ�ال االجتماع ان 
»الع�راق نج�ح يف اس�تعادة ارضه وك�ر داعش 
عس�كريا ولم يعد يس�يطر ع�ىل اي محافظة من 
محافظات العراق انما بعض املدن هناك او هناك، 
مذكرا بان االنتصار ما كان ليتم لوال فتوى املرجعية 

الدينية العليا وتلبية املؤمنني لها التي حولت حالة 
االنكس�ار اىل عزيمة انتهت بالت�رص عىل داعش«.

وش�دد ع�ىل »رعاية عوائل الش�هداء فه�م عنوان 
للتضحية باالضافة اىل رعاية الجرحى« الفتا اىل ان 
»هذه االدوار ليست ادوار حكومية فقط انما ادوار 

تشمل الجميع عىل مستوى الدولة واملجتمع«.
وعد الحكيم »معركة مواجهة الفس�اد من اهم 
املعارك يف الف�رة القادمة الن الفس�اد ارهاب من 
نوع اخر ي�أكل مقدرات ومس�تقبل الش�عب مما 
يحت�اج اىل تفعي�ل القوان�ني تق�ي عىل الفس�اد 
املحتم�ي ببع�ض امل�واد القانوني�ة او بتداخله�ا 

وتقاطعها أحياناً«.
وج�دد »تحذي�ره من لج�وء داع�ش للعمليات 
االرهابية يف اس�تهداف املدنني للرد عىل انكس�اره 
ولتعكر فرح�ة االنتصار، مذك�را بتفجر الكرادة 
الذي ت�ىل تحرير الفلوج، مطالب�ا االجهزة االمنية 
بوض�ع الخطط التي تتاءم م�ع طبيعة التحديات 
الش�ارع  العس�كرة يف  والتخفي�ف م�ن مظاه�ر 
العراقي«.وعن املؤتمر املزمع عقده منتصف تموز 

الح�ايل يف بغداد، ب�ني رئيس التحال�ف الوطني ان 
»مكان املؤتمر مهم لكن زمان املؤتمر غر مناسب 
لذل�ك دعون�ا اىل تأجيل�ه لظ�رف افضل،« مش�را 
اىل ان »حض�ور ش�خصيات مطلوب�ة للقضاء امر 
مرفوض،« داعش�يا اىل »اعتماد الوطنية كأس�اس 
الي مؤتم�ر وان يض�م املكون�ات االخ�رى وان ال 

يقترص عىل مكون بعينه«.
وفيما يخ�ص االنتخابات واالس�تحقاقات اكد 
املجتمع�ون يف الش�ورى املركزي�ة ع�ىل »اهمي�ة 
الدس�تورية  بالتوقيت�ات  االلت�زام  ورضورة 
لاس�تحقاقات مع انضاج قانون انتخابات جديد 
يضم�ن العدال�ة للجمي�ع ودع�وا اىل حس�م ملف 

مجلس مفوضية االنتخابات«.
وعىل املستوى التياري شدد السيد عمار الحكيم 
عىل النزول للميدان وحل مش�اكل الناس ومتابعة 
عم�ل الحكومات املحلية، مثمنا الجهود املبذولة يف 
خدمة الناس ، مؤكدا عىل االلتزام بالثوابت الدينية 
وتوجيه�ات املرجعي�ة الديني�ة الرش�يدة ورعاية 

عوائل الشهداء«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت حرك�ة التغي�ر والجماعة 
أم�س  الكردس�تانية،  اإلس�امية 
الثاث�اء، ع�ىل رضورة تفعيل برملان 
اقليم كردستان »دون رشوط«، فيما 
ش�ددتا عىل إجراء اإلنتخابات العامة 
يف موعدها املحدد أو إجراء اإلنتخابات 
واإلس�تفتاء معا. وقال بيان مشرك 
لحركة التغير والجماعة اإلس�امية 

»املس�تقبل  تلق�ت  الكردس�تانية، 
العراقي« نس�خة منه، عقب إجتماع 
الحزبني يف السليمانية، إن »اإلستقال 
حق طبيعي للش�عب الكردس�تاني«، 
مبينا أنه »يجب أن يكون اإلس�تفتاء 
خطوة إلعان دولة كردستان املستقلة 
وأن يتضم�ن املناط�ق الكردس�تانية 
الواقعة خارج ادارة االقليم«. وأضاف 
البي�ان، أنه »لدينا ماحظات بش�أن 
الت�ي  اإلس�تعدادات  وس�بل  آلي�ات 

تجري حاليا لإلستفتاء«، مشددا عىل 
»رضورة تحس�ني األوضاع املعيشية 
للمواطن�ني والغاء نظ�ام قطع جزب 
من رواتب املوظف�ني«. وتابع البيان، 
أن�ه »م�ن ال�روري تفعي�ل برملان 
اقليم كردس�تان ب�دون رشوط واداء 
مهام�ه ب�دون عوائق«، مؤك�دا عىل 
»رضورة إجراء اإلنتخابات العامة يف 
موعده�ا املحدد و تأجيل اإلس�تفتاء 
ملرحل�ة مابع�د اإلنتخاب�ات أو إجراء 

اإلنتخاب�ات واإلس�تفتاء مع�ا يف آن 
واح�د«. وعق�دت االح�زاب الكردي�ة 
يف   )2017 حزي�ران   7( يف  اجتماع�ا 
منتجع ص�اح الدين بأربيل ترأس�ه 
مس�عود  كردس�تان  اقلي�م  رئي�س 
الرزاني وسط مقاطعة بعض القوى 
السياسية، واتفقت تلك االحزاب عىل 
إجراء االس�تفتاء الشعبي عىل مصر 
اإلقلي�م يف الخام�س والعرشي�ن من 

ايلول املقبل.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن قائد رشطة ميس�ان العمي�د نزار موهي 
الساعدي، أمس الثاثاء، القاء القبض عىل متهمني 
اثن�ني إثناء قيامهم باالعتداء بالرب عىل س�ائق 
إس�عاف مم�ا أدى إىل وفاته.وقال العمي�د يف بيان 

تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان »مفارز 
مركز رشط�ة مستش�فى الصدر التابع إىل قس�م 
رشطة حطني تمكن من القبض عىل متهمني اثنني 
خال خمس�ة دقائق، من قيام املتهمني بالتشاجر 
مع سائق عجلة إس�عاف واالعتداء عليه، مما أدى 
إىل وفاة الس�ائق نتيجة املشاجرة التي حدثت قرب 

الط�ب العديل يف مستش�فى الص�در يف الوقت الذي 
كان ينقل جثة تعود لهم«.

واكد ان »املتهمني أحيل�وا إىل القضاء الذي قرر 
توقيفه�م وفق امل�ادة ) 405( وال ت�زال اإلجراءات 
جزاءه�م  لينال�وا  بحقه�م  مس�تمرة  القانوني�ة 

العادل«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أفاد مصدر مسؤول يف تحالف القوى العراقية، أمس الثاثاء، 
بتأجيل مؤتمر القوى الس�نية بس�بب االس�تعراض العسكري 

الذي دعا له رئيس الوزراء حيدر العبادي.
ونقلت وكالة »السومرية نيوز« عن املصدر قوله إن »مؤتمر 
تحالف القوى السنية املزمع عقده السبت املقبل، سيتم تأجيله 
بس�بب االس�تعراض العس�كري الذي دعا الي�ه رئيس مجلس 

الوزراء«.
ورجح املصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن »يكون 

املوعد الجديد االثنني املقبل«.
وم�ن املقرر أن تعقد أطراف س�نية مؤتمرا لبحث مس�تقبل 
مكونهم يف مرحلة ما بعد »داعش« بالعاصمة بغداد، يف س�ابقة 
ه�ي األوىل من نوعه�ا بعد عق�د مؤتمرات ولق�اءات يف كل من 

جنيف وأنقرة وبروكسل والدوحة.
وكان املكت�ب اإلعام�ي لرئيس الوزراء حي�در العبادي نفى 
الس�ماح بحضور مطلوب�ني للقضاء إىل مؤتمر القوى الس�نية 
املزمع عقده يف بغداد، وأش�ار إىل أن هذا اإلجراء من اختصاص 

السلطة القضائية حرصا.

حتالف القوى يؤجل »مؤمتر السنة« 
بسبب االستعراض العسكري 

التغيري واجلامعة اإلسالمية يف كردستان توافقان عىل تفعيل برملان اإلقليم »دون رشوط«

احلكيم يضع »املعركة عىل الفساد« يف أولويات املرحلة املقبلة

ميسان: القبض عىل متهميني اثنني قتال سائق إسعاف 
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     بغداد / المستقبل العراقي

ش�هدت محافظة البرصة، أمس الثالثاء، نقالً 
مجانياً للركاب واملسافرين من مطار البرصة 

الدويل واىل مركز املحافظة.
وأوع�ز وزير النق�ل كاظم فنج�ان الحمامي 
»املس�تقبل  تلق�ت  لل�وزارة  بي�ان  بحس�ب 
العراقي« نس�خة منه »ب�ان يكون النقل ليوم 
الثالث�اء مجاناً م�ن مطار الب�رصة الدويل اىل 
مرك�ز املحافظة«، الفتا اىل ان »القطارات غري 

مشمولة باالجراء«.
وع�زا القرار »إبتهاجاً بالنرص املؤزر يف تحرير 

مدينة املوصل«.

وزارة النقل تبتهج باالنتصار: نقل املواطنني جمانا من مطار البرصة اىل مركز املحافظة

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كش�ف مصدر محيل أن تنظيم »داعش« 
أعل�ن الثالثاء يف بيان مقت�ل زعيمه أبو بكر 
البغ�دادي، وتح�دث ع�ن ق�رب إعالن اس�م 
خليفت�ه الجديد، فيما أكد املرصد الس�وري 
لحقوق ه�ذه املعلومات، موضح�اً أن لديه 
معلوم�ات م�ن قي�ادات يف »داع�ش« تؤكد 

مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي.
وقال املصدر املحيل إن »تنظيم داعش نرش 
بياناً مقتضباً جداً ع�ر ماكنته اإلعالمية يف 
مركز قض�اء تلعفر يف غرب املوصل )اتخذه 
التنظي�م مق�رًا لخالفت�ه بداًل م�ن املوصل( 
يؤك�د مقتل زعيمه البغ�دادي من دون ذكر 

أي تفاصيل أخرى«. 
وأش�ار املصدر إىل أن اإلعالن كان متوقًعا 
بعد رف�ع حظ�ر الحديث العلن�ي عن مقتل 
البغ�دادي يف القض�اء قبل يوم�ن. وأضاف 
املص�در إن »داع�ش ذكر يف بيان�ه عن قرب 
إعالن اس�م الخليفة الجدي�د للتنظيم، ودعا 
مس�لحيه إىل مواصل�ه ما س�ماه الثبات يف 
معاقل دول�ة الخالفة، وع�دم االنجرار وراء 
الفت�ن يف تعب�ري يدل�ل ع�ى وجود مش�اكل 
معق�دة داخلية تعص�ف بالتنظيم يف الوقت 
الح�ايل«. وقد وقعت اش�تباكات بن عنارص 
داع�ش األجانب واملحلي�ن يف تلعفر أدت إىل 

وقوع قتى من الجانبن.
مقت�ل  »إع�الن  أن  إىل  املص�در  وأش�ار 
البغ�دادي يف بي�ان مقتضب م�ن دون نرش 
دعائي مرافق، كما حص�ل مع نعي قيادات 
بارزة يف داعش قتلت خالل األشهر املاضية، 
يث�ري الكث�ري م�ن التس�اؤالت، خاص�ة وأن 
البغدادي يمثل رأس الهرم يف التنظيم«. كما 

نقلت عنه وكالة »السومرية نيوز«.
وكان القائد العام للقوات املسلحة رئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي، أعلن االثنن 
رس�مياً االنتص�ار ع�ى تنظي�م »داعش« يف 
مدينة املوصل التي كان قد س�يطر عليها يف 
10 حزيران عام 2014. واس�تغرقت معركة 

املوصل تسعة أشهر.
وتح�دث املصدر املحيل من تلعفر يف غرب 

املوص�ل عن انقالب�ًا داخلي�اً لتنظيم داعش 
عقب إع�الن بيان مقتل البغ�دادي بالرتافق 
م�ع بدء حملة اعتقاالت واس�عة يف صفوف 
مؤي�دي الخليفة القتي�ل. وق�ال املصدر إن 
»قضاء تلعفر يف غرب املوصل يش�هد حالًيا 

انقالًبا داخلًيا لتنظيم داعش لحسم املعركة 
ب�ن أقطابه املتنفذة.. مبيًن�ا أن »حظر عى 
التج�وال ف�رض يف غالبي�ة أرج�اء القضاء، 

وسط انتشار غري طبيعي ملفارز التنظيم«.
وأوضح املصدر الذي طلب عدم الكش�ف 

عن اس�مه أن »حملة اعتقاالت واسعة بدأت 
ت�رز يف أرجاء القضاء. مش�رًيا إىل أن حملة 
االعتقاالت تقودها قي�ادات عربية وأجنبية 
تملك قوة متنف�ذة يف تلعفر، وتحاول فرض 

سطوتها بالقوة عى بقية مناوئيها. 

رّجح�وا يف 17  وكان عس�كريون روس 
حزيران املايض مقتل البغدادي خالل رضبة 
جوية نفذته�ا الطائرات الروس�ية يف الرقة 
معقل التنظيم الرئيس يف س�وريا، فيما قال 
وزي�ر الخارجي�ة الرويس س�ريغي الفروف 

األربع�اء املايض إنه يس�تطيع القول بدرجة 
عالية من الثقة إن زعيم تنظيم »داعش« قد 

قتل.
ومىض املرصد الس�وري لحقوق اإلنسان 
البغ�داد، وق�ال أن لدي�ه  إىل تأكي�د مقت�ل 
معلوم�ات من قي�ادات يف تنظي�م »داعش« 

تؤكد مقتل زعيمه.
وأف�اد مدير املرص�د رامي عب�د الرحمن 
لوكال�ة فران�س ب�رس »أكدت قي�ادات من 
الص�ف األول يف تنظي�م الدول�ة اإلس�المية 
متواجدة يف ريف دير الزور للمرصد وفاة أبو 
بكر البغدادي أمري تنظيم الدولة االس�المية 
)...( علمن�ا الي�وم ولك�ن ال نع�رف متى او 

كيف فارق الحياة«.
وأوضح عب�د الرحمن أن زعي�م التنظيم 
اإلرهاب�ي املت�واري عن األنظار من�ذ ثمانية 
أش�هر، كان موج�ودا يف الش�هور األخ�رية 

املاضية يف ريف دير الزور الرشقي. 
ش�ائعات  رست   ،2014 الع�ام  ومن�ذ 
ومعلومات كثرية ع�ن مقتل البغدادي، دون 

أن يتم تأكيدها.
وكان الظه�ور العلني الوحي�د للبغدادي 
يف تموز 2014 ل�دى تأديته الصالة يف جامع 
الن�وري الكب�ري بغ�رب املوصل حي�ث أعلن 
إقامة »الخالفة« املزعومة يف مناطق واسعة 

من العراق وسوريا.
ولم يظه�ر البغ�دادي أي م�ؤرش بكونه 
ع�ى قي�د الحي�اة بع�د التس�جيل الصوتي 
الذي بثه ل�ه التنظيم يف ترشين الثاني، بعيد 
انطالق عملية اس�تعادة املوصل، والذي دعا 
في�ه مقاتلي�ه إىل »الثب�ات« و«الجهاد حتى 

الشهادة«.
وأفادت تقارير أنه يمكن ان يكون زعيم 
التنظيم اإلرهابي غ�ادر املوصل بداية العام 

الحايل، باتجاه الحدود العراقية السورية.
وتأت�ي املعلوم�ات األخ�رية بع�د إع�الن 
العراقي����ة اس�تعادة املوصل،  الحكوم�ة 
معق�ل تنظي�م »داعش« يف الع�راق، يف وقت 
تقاتل ق�وات مدعومة م�ن الواليات املتحدة 
النت�زاع معق�ل التنظيم املتط�رف األخري يف 

سوريا، الرقة.

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

هن�أ التحال�ف الوطن�ي العراقي، 
أمس الثالث�اء، بتحرير مدينة املوصل 
من عصابات داعش االرهابية« مؤكدا 
عراقي�ة  صناع�ة  كان  »التحري�ر  ان 
خالص�ة«، فيما بدأت الق�وات األمنية 
بإزالة ألغام الحرب التي خلفها داعش، 
يف الوف�ت الذي بدأت عائ�الت بالعودة 
إىل منازلها.وذك�ر بي�ان للتحالف »ها 
هو الن�رص الناج�ز قد تحق�ق بعون 
الل�ه تع�اىل وفضل�ه ومن�ه، وها هي 
املوص�ل بحدبائه�ا الجريح�ة، تع�ود 
اىل حض�ن الوط�ن، بع�د أن أختطفها 
األرشار الدواع�ش؛ يف غفلة من الزمن 
والرج�ال، ول�م يتحقق ذل�ك إال بثمن 
باه�ض، فقد ق�دم العراقي�ون قوافل 
تتبعها قوافل من الشهداء والجرحى، 
س�الت دمائه�م زكي�ة طاه�رة، عى 
مذبح حرية وإنعتاق املوصل العزيزة، 

من رجس ودنس الدواعش األرشار«.
ب�ن  الزم�ن  م�ر  »لق�د  وأض�اف 
ع�ى  ثقي�ال  والتحري�ر،  اإلختط�اف 
العراقي�ن أب�اة الضي�م، فق�د كان�وا 
يتحرقون غصة وأمل�ًا وهم يرون عن 
قالدة مدن الع�راق، وعاصمة تأريخه 
التليد، ت�أن تحت وطأة حثالة اإلجرام 
التحال�ف  بي�ان  الداعش�ية«.وأكد 
الوطني »اليوم صنع العراقيون نرصا 
م�ن طراز خ�اص، مقدم�ن للبرشية 
أنموذجا متقدم�ا بالتضحية والفداء، 
والصر واملطاول�ة«، الفتاً إىل أنه »لقد 
كان النرص صناع�ة عراقية خالصة، 
النافذة،  أنجزناه�ا بفض�ل البص�رية 
والقي�ادة اإللهي�ة ملرجعيتن�ا الدينية 
الس�يد  باإلم�ام  متمثل�ة  املبارك�ة، 
وفت�واه  ظل�ه{،  }دام  السيس�تاني 
الكفائ�ي املقدس،  الكريم�ة بالجهاد 

الت�ي مثل�ت لحظ�ة فارق�ة يف تاريخ 
وقلب�ت  العراقي�ن،  وحي�اة  الع�راق 
املوازي�ن رأس�ا ع�ى عق�ب، فتداف�ع 
الرج�ال ملبن م�ن كل حدب وصوب، 
يتزاحمون نح�و ذرى املجد، متنكبن 

الشهادة طريقاً«.وأش�ار البيان »لقد 
كانت معركة تحرير املوصل، واملعارك 
الت�ي مه�دت له�ا، ملحم�ة متكاملة 
الصفحات، شهد بنصاعتها األعداء قبل 
األصدق�اء، لقد كانت املعركة قاس�ية 

ب�كل األبع�اد واملقايي�س، خاضته�ا 
قواتنا املسلحة بكافة مسمياتها، من 
الجيش والرشطة والحش�د الش�عبي 
والبيش�مرگة«.ولفت  والعش�ائري 
»إنن�ا وبه�ذا اإلنتصار العظي�م، الذي 

سيسجله التاريخ لشعبنا بأحرف من 
نور، نتقدم وبش�كل خاص بالش�كر 
والثن�اء العاط�ر ملرجعيتن�ا املبارك�ة 
}دام  السيس�تاني  باإلم�ام  متمثل�ة 
ظل�ه{ التي قادت الع�راق نحو النرص 

بقدم ثابت�ة و بصرية ثاقبة، يف واحدة 
من أش�د منعطفات التأري�خ إرتباكا 
وتزاحماً«.وتاب�ع البي�ان »كما نتقدم 
القائ�د  ال�وزراء  رئي�س  اىل  بالش�كر 
العام للقوات املسلحة حيدر العبادي، 

وقيادة العمليات املش�رتكة عى إدارة 
املعرك�ة بكف�اءة وحنك�ة وإقت�دار، 
والش�كر موص�ول اىل قي�ادة عمليات 
قادم�ون يانين�وى، وباق�ي قي�ادات 
القوات املش�اركة بعملي�ات التحرير، 

بمختلف مسمياتها وأدوارها«.
الوطن�ي »نح�ن  التحال�ف  وق�ال 
ونرف�ع رايات اإلنتص�ار خفاقة فوق 
هامات املوصل العزيزة، ال ننىس الدعم 
ال�ذي تلقاه العراق وقواته املس�لحة، 
والش�قيقة،  الصديق�ة  ال�دول  م�ن 
واملجتمع الدويل، كما ال يفوتنا أن نذكر 
بال�دور الكبري الذي أضطلع به اإلعالم 
العراق�ي واإلعالم الصديق الرشيف، يف 
إيص�ال الحقائق وإب�راز اإلنتصارات 
أو  تزيي�ف  دون  الناص�ع  بوجهه�ا 
اإلع�الم  بكف�اءة  مقارع�ا  تهوي�ل، 
املعادي«.وحيا بختام البيان »شهدائنا 
األب�رار أس�كنهم الله تع�اىل يف علين، 
والشفاء العاجل لجرحانا األعزاء، وما 
هي إال فس�حة قصرية من الزمان، إال 
ويتحقق اإلنتصار التام بالقضاء عى 
التطرف واإلرهاب، وتنظيف س�جالت 
التاريخ من أس�م الدواعش األرشار«.

بدورها، بدأت القوات األمنية يف مدينة 
املوصل عملية واسعة إلزالة مخلفات 
عصابات داع�ش االرهابية من األزقة 
واألحي�اء الت�ي كان يس�يطر عليه�ا.

العس�كرية  الهندس�ة  ك�واد  وتق�وم 
بتفكيك اآلالف من األلغام التي زرعها 

داعش بطريقة معقدة وخطرة.
كما بدأت القوات األمنية بالسماح 
بتفق�د ممتلكاته�ا يف  لبع�ض األرس 
املتفج�رات.و  املؤمن�ة م�ن  املناط�ق 
شهدت أحياء أخرى من غرب املوصل 
عودة جزئية لبعض األرس إىل مساكنها 
رغم ت�رر البن�ى التحتي�ة للمدينة 

وانعدام الخدمات بسبب داعش.

املرصد السوري تلقى معلومات مؤكدة عن مصرعه.. وانشقاق يف صفوف »داعش« على تسمية البديل

مقتل املجرم البغدادي

التحالف الوطين: النصر صناعة عراقية خالصة أجنز ببصرية االمام السيستاني

القوات األمنية تزيل األلغام من املوصل والعوائل تتدفق إىل منازهلا بعد التحرير

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

وج�ه وزي�ر الخارجية ابراهي�م الجعفري، 
أمس الثالثاء، رسالة اىل كافة وزراء الخارجية 
يف دول العال�م بمناس�بة االنتص�ار يف معرك�ة 
املوص�ل. ونقل بي�ان ل�وزارة الخارجية تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه عن الجعفري 
القول »مس�اء االثن�ن املواف�ق 10/7/2017 
أعل�ن رئي�س ال�وزراء القائ�د الع�ام للق�وات 
املس�لحة حي�در العب�ادي وم�ن قل�ب مدين�ة 
املوص�ل ثان�ي أكر م�دن عراقن�ا الحبيب بعد 
بغداد االنتص�ار عى تنظيم داع�ش االرهابي، 
بعد ان استحوذ عليها منذ منتصف عام 2014 
حي�ث قات�ل جنودن�ا االبط�ال بتح�رك بطويل 
وخطة واحدة وبمختلف صنوفهم من الجيش 
وجهاز مكافحة االره�اب والرشطة االتحادية 
والحش�د الش�عبي املبارك وقوات البيش�مركة 
وأبناء العشائر ومع انطالق عمليات }قادمون 
ي�ا نين�وى{ قب�ل تس�عة أش�هر ب�كل بطولة 
واستبسال ضد هذه العصابات االجرامية التي 
يحم�ل عنارصها أكث�ر من مائة جنس�ية من 
بل�دان العال�م املختلفة«.واض�اف »وقد ركزت 
العمليات العس�كرية عى تحرير االنس�ان قبل 
االرض، ل�ذا كان الحرص عى س�المة املدنين 
وحمايته�م اله�ّم االول لقطعاتن�ا الش�جاعة 

ع�ى الرغم م�ن اس�اليب داعش الخسيس�ة، 
منها االحتماء باملدنين واس�تخدامهم كدروع 
برشية من قب�ل عنارص ه�ذا التنظيم املجرم، 
كم�ا ان محاول�ة املجرم�ن يف االختب�اء داخل 
املدينة القديمة يف املوصل لم تفلح يف ثني ارادة 
قواتن�ا البطلة التي خاضت معهم وبش�جاعة 
حرب شوارع نظيفة سيذكرها التاريخ بأبهى 

صفحاته.
وأض�اف الجعف�ري يف رس�الته »لقد عانى 
ابناء شعبنا يف املوصل من شتى انواع التعذيب 
والتنكي�ل والقت�ل الوح�ي عى ي�د عصابات 
داع�ش االرهابية يف سلس�لة جرائم مروعة لم 
يشهد لها التاريخ مثيالً، لذا فإن يوم خالصهم 
من�ه يمثل عي�داً لعموم ابناء الش�عب العراقي 

ومثار اعجاٍب لدى شعوب العالم«.
وتابع الجعفري »برز الدور الكبري واملحوري 
للمرجعية الدينية العليا من خالل فتوى الجهاد 
الكفائي لس�ماحة الس�يد السيستاني حفظه 
الله التي اعطت زخم�اً برشياً ومعنوياً كان له 
االثر الكبري يف استنهاض همة الشباب وحثهم 

عى مقاتلة داعش .
»التضحي�ات  ان  الخارجي�ة  وزي�ر  وب�ن 
الكبرية الت�ي بذلها العراقيون بدمائهم الغالية 
وه�م يقاتل�ون نيابة ع�ن االنس�انية جمعاء 
أخطر تنظيم ارهاب�ي يهدد األمن الدويل، تمثل 

دليالً ع�ى رصيدهم االخالق�ي وعمق حضارة 
هذا الش�عب العظيم ورفضه لكل فكر متخلف 
همجي يس�تهدف وجوده واستقراره، كما ان 
االنتصار يف معركة املوصل يمثل هو االخر أهم 
انتصار يكرس شوكة هذه العصابات املتطرفة 
التي اس�تهدفت االبري�اء واملدنين يف عدد كبري 

من بلدان العالم«. 
الق�وى  خط�اب  وح�دة   « ان  اىل  واش�ار 
السياس�ية العراقي�ة بوج�ه االره�اب وتوحد 
صفوفه�ا امامه مثل�ت زخماً هائ�اًل ورصيداً 

مهماً لجنودنا االبطال«.
وبن » لقد قاتل ابناؤنا بانس�انية متميزة، 
قاتل�وا إلنقاذ ش�عبنا ولبس�ط االمن والس�لم 
وإشاعة العدالة يف ربوع العراق كله مستهدفن 
القض�اء عى آفة االرهاب، قاتلوا ليثبتوا للعالم 
اجم�ع ان العراقي�ن موح�دون ع�ى ارضهم، 

بكافة قومياتهم وطوائفهم ».
وأك�د الجعف�ري » يف ه�ذه املعرك�ة ظلت 
املوص�ل عراقي�ة الهوية ومدين�ة الجميع وقد 
قات�ل ألجلها الجميع، ما كان من أبناء ش�عبنا 
اال أن يهّبوا ملّبن نداء املس�ؤولية من مختلف 
املدن الستعادة هذه املدينة العزيزة وتخليصها 
من سجن داعش الرهيب، ما يستحق االنحناء 
لها بكل اجالل واحرتام وللشهداء الذين عرجوا 
بأرواحهم اىل الس�ماء باذلن أنفسهم من أجل 

الن�رص«. وأردف وزي�ر الخارجي�ة »م�ا كانت 
مواق�ف أبنائنا البطولي�ة بمعزٍل عن نس�ائنا 
االبّي�ات الالتي دعمن املعرك�ة بكل ما امكنهّن 

ولم يبخلن بابنائهن وازواجهن واخوانهن«.
ان نذك�ر مس�اهمة  واوض�ح »ال يفوتن�ا 
كافة الدول الحليف�ة والصديقة لنا، وما بذلته 
من مس�اعدات واضحة لدعم جهود الحكومة 
العراقي�ة يف ه�ذه املعرك�ة الخال�دة، وهو ما 
عكس عم�ق العالق�ات التي تربطه�ا بالعراق 
وارصارها عى الوق�وف بجدية بوجه االرهاب 

ومخاطره املحدقة بنا جميعا«.
واوضح »اننا اليوم ومع تحقيق هذا النرص 
الكبري نتطلع اىل مزي�د من التعاون والتضامن 
معن�ا، الس�تكمال عملي�ات القض�اء عى هذا 
التنظيم االرهابي، واس�تئصال فكره ومصادر 
املرّوج�ة  االع�الم  ومناب�ر  وتمويل�ه،  دعم�ه 
لخطابه، ومنع انتش�اره يف دول اخرى وقطع 
الطري�ق امام عودته من جدي�د للمناطق التي 
تخلصت من�ه، وللرشوع بعملية اعادة االعمار 
ويف  املح�ررة  للمناط�ق  واالس�تقرار  والبن�اء 
مقدمتها مدينة املوصل، وهو ما نؤكد فيه عى 
رضورة املس�اهمة الدولية الواضحة من كافة 
حلفائن�ا واصدقائنا، اذ ال يس�تكمل النرص اال 
بع�ودة كافة النازح�ن اىل مناطقهم من جديد 

مع ضمان حياة مستقرة آمنة لهم«.

وجه رسالة إىل دول العامل شرح فيها تضحيات العراقيني يف القضاء على »دولة اخلرافة«

العراق يدعو »احللفاء« إىل املسامهة بإعامر املدن املحررة واملساعدة يف عودة النازحني
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         بغداد / المستقبل العراقي

بع�د االنق�اب الفاش�ل يف تم�وز 
املايض، كانت تركيا تتوقع دعماً ثابتاً 
من الغرب لكن م�ا حدث هو العكس 
تلت�ه  الت�ي  التطه�ر  أن حم�ات  إذ 
والهجمات التي يشنها الرئيس رجب 
طي�ب اردوغان جعل�ت العاقات بني 

الطرفني أسوأ.
وم�ا زاد من تعقيد الوضع س�عي 
اردوغان لتعزيز س�لطته إىل حد كبر 
يف استفتاء فاز فيه يف نيسان وشهدت 
الحملة التي س�بقته هجمات كامية 
متبادل�ة غر معه�ودة مع ع�دد من 
ال�دول األوروبي�ة، ما دف�ع بانضمام 
تركي�ا إىل االتحاد األوروبي إىل ش�فر 

هاوية.
وعىل خلفية العاقات املرتدية مع 
إدارة الرئيس الس�ابق ب�اراك اوباما، 
رأت بع�ض وس�ائل اإلع�ام الرتكية 
املؤي�دة للحكومة يدا للواليات املتحدة 
يف محاول�ة االنق�اب. لك�ن رسورها 
بانتخ�اب دونال�د ترام�ب رسعان ما 
تبدد عندما اعتمد سياس�ة س�لفه يف 

سوريا.
ولم يلق طلب أنقرة من واش�نطن 
تس�ليمها الداعي�ة املقي�م يف املنف�ى 
االختي�اري فت�ح الل�ه غول�ن ال�ذي 
تتهمه تركيا بالوق�وف وراء االنقاب 
الفاش�ل، صدى كما حصل مع اإلدارة 

السابقة.
وق�ال م�ارك بياريني م�ن املركز 
الفكري »كارنيغي أوروبا« أن »تركيا 
تعي�ش نوعا من العزل�ة منذ محاولة 
االنقاب يف تموز 2016 الن رشكاءها 
يف حل�ف ش�مال األطل�ي فوج�ؤوا 
باألم�ر والن عملي�ات التطه�ر التي 
تلته�ا تج�اوزت كل م�ا كان يمك�ن 

توقعه بشكل كبر«.

األزم�ة  أدت  أخ�رى،  جه�ة  م�ن 
األخ�رة ب�ني قط�ر الحليف�ة املقربة 
ألنقرة، وجاراته�ا الخليجيات بقيادة 
لرتكي�ا  يمك�ن  ال  الت�ي  الس�عودية 
معاداته�ا، إىل مزي�د م�ن الضع�ف يف 

املوقع الدبلومايس لرتكيا.

وع�ىل الصعي�د اإلقليم�ي أيض�ا، 
امل�ري  الرئي�س  إطاح�ة  قطع�ت 
محم�د م�ريس املنبث�ق م�ن اإلخوان 
املسلمني الذين تدعمهم أنقرة، وبقاء 
الرئي�س الس�وري بش�ار األس�د عىل 
رأس الس�لطة يف سوريا، الطريق عىل 

إس�رتاتيجية تركي�ا الت�ي كانت تريد 
توسيع نفوذها يف هذه الدول وغرها 
يف املنطقة.يق�ول كم�ال قري�ي من 
معه�د »بروكينغ�ز« أن »الوضع تغر 
بشكل كامل اليوم وبات يتسم بوجود 
ع�دد متزايد من الخاف�ات بني تركيا 

وجرانه�ا ومس�ائل أخ�رى اكرب من 
ذلك«.لك�ن االنتكاس�ة الدبلوماس�ية 
الك�ربى الت�ي مني�ت به�ا تركي�ا يف 
األشهر األخرة تح���ولت إىل تدهور 
غر مس�بوق يف عاقاتها مع االتحاد 
األوروب�ي ال�ذي تتف�اوض م�ن أجل 

االنضمام إليه منذ العام 2005.
وبعد منع عدد من الدول األوروبية 
لتجمعات ألنصاره تمهيدا لاستفتاء 
ال�ذي ج�رى يف نيس�ان ح�ول تعزيز 
اردوغان  الرئاسية، هاجم  صاحياته 
الق�ادة األوروبي�ون بعن�ف واتهمهم 

بالقيام »بممارسات نازية«.
أوج األزم�ة، تس�اءل بع�ض  ويف 
املسؤولني األوروبيني علنا عن جدوى 
مواصل�ة عملي�ة انضم�ام تركي�ا إىل 

التكتل.
وق�ال بياريني أن »أس�س تحالف 
س�يايس أعم�ق م�ن خ�ال انضمام 
لرتكيا إىل االتح�اد األوروبي لم تتغر، 
لكن إحياء هذه التطلعات يف املستقبل 

أمر يعود إىل املسؤولني األتراك«.
بتحقي�ق  يأم�ل  اردوغ�ان  وكان 
اخرتاق دبلوم�ايس خصوصا يف امللف 
السوري، يف أول لقاء له مع ترامب يف 
واشنطن، لكن لم يتحقق سوى تقدم 

محدود خال هذه الزيارة.
كم�ا اس�تهدفت مذك�رة توقي�ف 
ش�خصيا  حارس�ا   12 أمركي�ة 
الردوغ�ان بع�د االش�تباه بهجومهم 
ع�ىل متظاهري�ن أكراد ع�ىل هامش 

زيارة اردوغان إىل الواليات املتحد.
وق�ال اوزغ�ور اونولهيس�اريكيل 
مدير مركز »جرمان مارش�ال فاند« 
يف تركيا ومقره واش�نطن أن »أنقرة 
كان�ت متفائل�ة جدا برئاس�ة ترامب 
لك�ن أيا م�ن آماله�ا لم يتحق�ق ولو 

جزئيا«.
ويف ه�ذا اإلطار، فضل�ت تركيا يف 
األش�هر األخ�رة تقارب�ا مع روس�يا 
بعد أزمة دبلوماس�ية خطرة نجمت 
عن إس�قاط الط�ران الرتكي لقاذفة 
روس�ية تحل�ق ف���وق الح�دود بني 
س�وريا وتركي�ا يف ترشي�ن الثان�ي/

نوفمرب 2015.
وق�ال مصدر س�يايس أوروبي أن 
»السياس�ة الخارجي�ة الرتكي�ة تمر 
بامتحان صع�ب«، معتربا أن »األمور 
تس�ر بش�كل أفضل مع روسيا لكن 
ه�ذه العاق�ة ال تق�وم عىل أس�اس 

الثقة«.

الغرب ينظر إىل سياسة »السلطان« بريبة

تركيا يف عزلة بسبب سياسات اردوغان

أسياد قافلة الوجود

        بغداد / المستقبل العراقي

أقرت املحكم�ة األوروبية لحقوق اإلنس�ان أم�س الثاثاء 
حظ�ر النق�اب يف األماك�ن العامة الص�ادر يف الع�ام 2011 يف 
بلجيكا، إذ اعتربت انه »رضوري يف مجتمع ديمقراطي«.واتبع 
القض�اة حجج القرار الذي اتخذ يف العام 2014 وبات س�ابقة 
قانونية أقرت الحظر نفسه يف فرنسا. وكانت املحكمة تنظر يف 
دعويني بتهمة التميي�ز وانتهاك الحياة الخاصة األوىل تقدمت 
بها مس�لمتان بلجيكية ومغربية ضد القان�ون الذي تم تبنيه 
يف بلجي�كا يف 11 حزيران 2011. الثانية، تقدمت بها مس�لمة 
بلجيكي�ة وتندد بالتس�ويات التي تم تبنيه�ا يف العام 2008 يف 
مناطق ببينس�رت وديزون وفرفيي�ه ل�«منع أي لباس يحجب 
الوجه بش�كل دائ�م ويف كل األماكن العام�ة«. واعترب القضاة 
يف الحالت�ني أن الحظ�ر »يهدف إىل ضم�ان رشوط العيش معا 
بصفته اح�د عنارص حماية حقوق وحري�ات اآلخرين«، وانه 
يمك�ن أن يك�ون »رضوري�ا يف مجتم�ع ديمقراط�ي«. وأق�ر 
القضاة العقوبات املق�ررة يف حاالت املخالفة. وينص القانون 
البلجيك�ي ع�ىل عقوب�ة جنائية ت�رتاوح بني غرام�ة وعقوبة 
بالس�جن يف ح�ال تك�رار املخالفة. وأش�ارت املحكم�ة إىل أن 
فرض العقوبات ليس تلقائيا. كما شدد القضاة عىل أن إخفاء 
الوجه يف األماكن العامة يعترب مخالفة »مختلطة« يف القانون 
البلجيك�ي ما يعني أنها ضمن صاحي�ات اإلجراءات الجنائية 
واإلداري�ة معا مما يتيح للدولة هامش�ا اكرب عند اتخاذ القرار 
يف العقوبات املخصصة لذلك. وينص هذا القانون عىل معاقبة 
مخالفيه بتغريمه وسجنه لعدة أيام. كما تتعلق القضية أيضا 
بلوائح أصدرتها س�لطات بلجيكية محلي�ة عام 2008 تحظر 
ارت�داء النق�اب يف األماك�ن العامة. يذك�ر أن املحكمة رفضت 
ع�ام 2014 دع�وى ضد حظ�ر مماثل يف فرنس�ا التي تقطنها 
أكرب جالية مسلمة يف أوروبا. وكانت فرنسا أول دولة أوروبية 
تحظ�ر النق�اب يف األماك�ن العامة بموجب قان�ون دخل حيز 
التنفيذ عام 2011. وحذت بلجيكا حذوها يف الس�نة نفس�ها. 
ويف هولن�دا أق�ر الن�واب الهولنديون بأغلبية األص�وات، يف 29 
ترشين الثاني، قانونا يمنع ارت�داء املابس التي تغطي الوجه 
يف األماك�ن العامة.  كما ص�ادق النواب األملان يف نيس�ان عىل 
قان�ون يفرض حظرا جزئيا عىل النقاب، خصوصا للموظفات 
يف الدول�ة، يف عملي�ة تصويت ج�رت بعدما اس�تقبل هذا البلد 
أكث�ر من مليون مهاجر، معظمهم من املس�لمني. ويف املقابل، 
ل�م يصدر أي حظ�ر للنق�اب يف دول مثل بريطانيا وإس�بانيا 

والربتغال.

        بغداد / المستقبل العراقي

أفاد مص�در يف الحكوم�ة الربيطانية أم�س الثاثاء انه 
يج�ري بحث تأجيل زيارة الدولة املق�ررة للرئيس األمركي 

دونالد ترامب إىل بريطانيا، إىل السنة املقبلة.
وكانت رئيس�ة ال�وزراء الربيطانية تري�زا ماي وجهت 
الدعوة لرتامب خال زيارتها واشنطن بعد أيام عىل تنصيب 
الرئي�س األمركي يف كانون الثان�ي لكن بدون تحديد موعد 

لها.
وقال املصدر أن الطرف�ني لم يتمكنا من تحديد موعد يف 

2017 ويبحثان حاليا مواعيد يف العام 2018.
ورست تكهنات بان الرئيس األمركي يس�عى إىل تأجيل 
الزي�ارة التي تش�مل مراس�م عدة بينها عش�اء م�ع امللكة 
إليزابي�ث الثاني�ة وس�ط مخاوف م�ن حص�ول تظاهرات 

احتجاج أيضا عىل رئاسته.
كما طرحت تس�اؤالت أيضا حول الزيارة بعدما لم تأت 
امللك�ة إليزابي�ث الثانية يف خطابها الس�نوي أم�ام الربملان 
يف حزي�ران عىل ذكرها بينم�ا جرت الع�ادة أن تذكر امللكة 

زيارات الدولة املرتقبة.
لك�ن ترام�ب أك�د خ�ال قم�ة مجموع�ة العرشي�ن يف 
هامبورغ أثن�اء لقائه مع ماي انه س�يزور بريطانيا قائا 
انه »س�يتوجه إىل لندن«. وردا عىل س�ؤال عن موعدها قال 

»نعمل عىل تحديد ذلك«.
كم�ا نفى البيت األبيض التقارير التي أفادت بأن ترامب 
لديه تحفظات عىل الزيارة، قائا إنه يتطلع إىل بحث »تاريخ 

متفق عليه بني الجانبني«.
وتعرضت م�اي النتقادات ألنها وجه�ت الدعوة لرتامب 

للقيام بزيارة الدولة يف مستهل رئاسته.
وكانت وس�ائل إعام أمركية قد نقلت عن مسؤولني يف 
اإلدارة الش�هر املايض القول إن ترام�ب كان يبحث إلغاء أو 
تأجيل الزيارة، ال س�يما بعد خروج مظاهرات مناهضة له 

يف لندن.
ودعا زعيم حزب العمال املعارض جريمي كوربن وحزب 
الليربالي�ني الديمقراطي�ني والح�زب القومي االس�كتلندي 
إىل إلغ�اء زي�ارة الدولة، وكذل�ك بعض األعض�اء من حزب 

املحافظني برئاسة ماي.
وس�بق أن أعل�ن رئي�س مجل�س العموم ان�ه »يعارض 
بش�دة« الس�ماح لدونال�د ترامب ب�ان يلقي خطاب�ا أمام 

أعضاء الربملان خال زيارة الدولة املزمعة.

املحكمة األوربية تقر حظر النقاب 
يف بلجيكا

بريطانيا تبحث تأجيل زيارة ترامب 
خشية من »احتجاجات كبرية« ضده

         أبو تراب كرار العاملي

خرج لُِتوِّه من قاعة االمتحان، يف إحدى 
باد الغرب، ال زالهناك وقت قبل أذان صاة 
الظهر، نزل اىل األسفل وأخذيتجول يف هاتفه 
بني مختل�ف املواضع، اىل أن وصل بهاملقام 
اىل حيث ُعرَِض�ت تعليقات الرأي العام عىل 
مواقعالتواصل االجتماعي جرّاء استشهاد 
كوكبة من شباباملقاومة اإلسامية - حزب 
الله، تعليق�ات مؤثرة وعباراتُملِهبة، ترمي 
بس�هامها اىل س�احة الوج�دان العاطفي، 
حيثالرتب�ة تبق�ى ُمَهيَّئة عىل مدار الس�نة 
الستقبال هذا الفيضالنوراني، ال ُتَفرِّق بني 
فصل وآخر، ومناخ وقريبه، ومكانوشبيهه. 
�ع القلب وتحرك�ت منابع الدموع، ما  َتَقطَّ
العم�ل فيهكذا مواق�ف، الوقت ال يس�مح 

للكتابة، املقام ليس مؤاتيااًلستدرار الدمعة 
التي طرقت باب الخروج، ال ُيعتَقد أنيسمعه 
الش�هيد »مهدي أبو حمدان« إذا ناداه من 
خلفاملحيط�ات، فقد تح�ّول اىل ماك يطر 
بَجناَح�نينْ ُيَحلِّ�ق فيعوالم إش�عاعية بعيداً 
ع�ن دنيان�ا الفاني�ة. إِذاً، َمن ينتش�لهمن 
هذا الغرق املش�جي، والتعليقات أدخلته يف 
دوامة مناالشتعال الباطني، فهذا ُيعربِّ  ويا 
له من تعبر »الش�هيدمهدي أب�و حمدان، 
مدرس�ٍة  يف  تلمي�ذاً  باألم�س  16ربيع�اً... 
إس�امّية واليوم أُس�تاذاً ألُّمة اإلسام  ولو 
ك�ره الكاره�ون بأمان الل�ه«، وتلك تكتب  
وم�ا أروعهمن كام  »عط�وه بدلة صغرة 
تلعط اك�رب من حجم�ه اقتنعوطوى الكم، 
وطوى كل املس�افات، ح�ط عمره الجميل 
املجاه�د  الش�هيد  وع�رب  بحقيبةصغ�رة 

القاس�مي مهدي ابو حمدان«،وآخر ينرش  
وي�ا ل�ه من معن�ى مؤث�ر »لش�هيد البطل 
مهديأبو حمدان )17عام( سيسّبب مشكلة 
للمقاومة ألّن اآلالفمن الش�باب من عمره 
س�يطالبون باإللتحاق بالجبه�ات النائب_

نّوار الس�احيل«، وذلك يغرّد  وما أجمله من 
تغريد حزب الله

عرفت من ش�وي أنو عمرك 16 سنة... 
عرفت أديش إنت كبرونحنا صغار! الشهيد 
هنيئ�اً«،  مهدي_أبو_حم�دان..  العم�اق 

وغره وغرها.
فما عس�اه يق�ول أمام ه�ذا التعاطف 
الجّي�اش، وماذايضي�ف إن ضاقت املعاني 

أمام ِعَظم هذا املشهد املُبهر.
ش�كراً لجمهور املقاومة األِبّي وناس�ها 
ٌةهؤالء أفرادها، طيَّب  الرشفاء، لن تموت أُمَّ

الله أنفاسكم وس�لَّم أناملكم. وأماللشهيد 
»مهدي أبو حمدان« وإخوته يف درب الجهاد، 
فأيُّكلمات ستكون لها الجرأة بأن ُتَعربِّ عن 
مش�اعرنا امللتهب�ة،وأي توصي�ف س�يليق 
يف هك�ذا حدث َجلَ�ل، بط�ٌل يف مقتبالعمر 
علَّ�م العال�م درس�اً يعجز كب�ار القوم عن 
را عىل جب�ني األمة  إعطائ�ه، ووالداهس�طَّ
نظري�ات معارفية قد ال تجد قاموس�اًيفكُّ 
رموَزها، َكأَّني بعاش�وراء تعي�د حلقاِتها، 
طوبى لكم أيهاالعابرون، هنيئاً ل«مهدي« 
وإخوته يف مركب عش�ق الحس�ني ولقائه، 
ال ُب�دَّ لنا من موعد، ع�ى أن يكون قريباً، 
ِتن�ا وِعزُّ أمجادنا،  طيَّ�ب اللهثراكم، فخُر أمَّ

ستبقون دوماً »أسياد قافلةالوجود«.
»ولقد كتبن�ا يف الزبور من بعد الذكر أن 

األرض يرثها عبادي الصالحون« .

       بغداد / المستقبل العراقي

اق�رتح وزير االس�تخبارات االرسائييل يرسائيل 
كات�ز ضم خمس مس�توطنات يف الضف�ة الغربية 
إىل بلدية القدس، ما ين�ذر بتقطيع أوصال الضفة 

وتغير الرتكيبة الديمغرافية للقدس املحتلة.
وأوضح الوزير أن سكان املستوطنات الخمس 
الواقع�ة يف الضف�ة الغربية س�يتمكنون بذلك من 
اإلدالء بأصواته�م يف االنتخاب�ات البلدية يف القدس 

دون أن تكون تحت سيادة ارسائيل بشكل كامل.
وبالنسبة ملعظم دول العالم، ال يزال يتعني عىل 
الجانبني االرسائييل والفلسطيني التوصل إىل اتفاق 
حيال وضع القدس رغ�م أن الحكومة االرسائيلية 

تعترب أن املدينة بأكملها عاصمة لها.
وتبع�د بع�ض املس�توطنات أكث�ر م�ن عرشة 

كيلومرتات عن القدس.
وقال كاتز للصحافيني إن »هذه املس�توطنات 
عتصي�ون  وغ�وش  ادومي�م  معالي�ه  والبل�دات: 

وجفع�ات زئيف وبيت�ار عيليت وافرات س�تصبح 
جميعه�ا ضمن الق�دس دون أن يتغر وضعها أي 

دون خضوعها للسيادة اإلرسائيلية«.
وأضاف أن نحو 150 ألف ش�خص يعيشون يف 

هذه التجمعات االستيطانية.
ويف الوق�ت ذات�ه س�يصبح ح�وايل 100 أل�ف 
ش�خص يعيشون يف األحياء الفلس�طينية الواقعة 
خارج الج�دار الذي يحيط باملدين�ة تابعني لبلدية 

جديدة يف إطار »القدس الكربى«، بحسب كاتز.
وسيؤدي ذلك إىل ترجيح كفة امليزان الديموغرايف 

الرسمي للقدس بشكل أكرب لصالح اليهود.
وتعد جمي�ع املس�توطنات يف الضف�ة الغربية 
املحتلة غر رشعية بحس�ب القان�ون الدويل حيث 
تع�د رس�ميا أراض ت�م االس�تحواذ عليه�ا خال 

الحرب.
ويعتق�د معظ�م السياس�يني االرسائيلي�ني أن 
أك�رب التجمعات االس�تيطانية يف الضف�ة الغربية 
س�تصبح ضم�ن الكي�ان الصهيون�ي يف أي اتفاق 

سام مستقبيل.وأشار كاتز وهو من حزب الليكود 
اليميني بزعامة رئي�س الوزراء بنيامني نتانياهو، 
إىل أن الحكومة س�تناقش املرشوع هذا األس�بوع، 
مضيف�ا أن امل�رشوع ال يحظ�ى حت�ى اآلن بتأييد 
رئيس الوزراء.وكان حزب البيت اليهودي اليميني 
املتش�دد اق�رتح ضم معالي�ه أدومي�م يف ضواحي 
الق�دس إىل ارسائي�ل بش�كل أح�ادي يف تحرك من 

شأنه أن يلقى تنديدا حازما من املجتمع الدويل.
وس�بق أن تعالت اصوات م�ن اليمني املتطرف 
منادية بضم مستوطنات يف الضفة الغربية للقدس 

الرشقية.
ش�ؤون  يف  الخب�ر  التفكج�ي  خلي�ل  وكان 
االس�تيطان والذي يشغل أيضا منصب مدير دائرة 
الخرائ�ط يف جمعية الدراس�ات العربية قد حذر يف 
2016 م�ن أن ضم إرسائيل لكتل�ة معاليه أدوميم 
االس�تيطانية املُقام�ة عىل أرايض الضف�ة الغربية 
املحتلة س�يؤدي إىل ع�زل مدينة الق�دس الرشقية 

وتقسيم الضفة إىل قسمني.

إرسائيل تطلق مرشوعًا يقسم الضفة ويغري الرتكيبة 
السكانية يف القدس 

       بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  الفلبين�ي  الجي�ش  أعل�ن 
الثاثاء أن حصيلة قتىل املعركة التي 
ط�ال مداها ب�ني املس�لحني املوالني 
لتنظيم داعش وبني قوات الحكومة يف 
مدينة ماراوي جنوبي الباد قد زادت 
عىل 500 ش�خص .وقال الربيجادير 
جنرال رس�تيتوتو باديا إنه من بني 
القتىل 90 فردا من الجيش والرشطة 

و39 مدنيا قتلوا عىل يد املس�لحني يف 
مدينة ماراوي 800/ كيلومرت جنوب 
مانيا.وأضاف أن ما ال يقل عن 381 
مس�لحا قتل�وا خ�ال املع�ارك التي 
بدأت يف 23 أيار بعد أن حاولت قوات 
الحكوم�ة القبض ع�ىل قيادي محيل 

من تنظيم داعش اإلرهابي .
ونفى وزير الدفاع الفلبيني دلفني 
لورينزانا تقري�را إعاميا محليا جاء 
في�ه أن م�ا يص�ل إىل ألفي ش�خص 

م�ن املدنيني قد قتل�وا يف هذا الراع 
، وحث الش�عب عىل تفادي مشاركة 
مث�ل ه�ذه »التقاري�ر التي ل�م يتم 
التحقق منها« التي يمكن أن »تسبب 
حال�ة ال داع�ي له�ا م�ن االنزع�اج 
والذع�ر واالرتباك«.وق�ال الوزي�ر يف 
بيان إن »مثل هذه املعلومات ال ترض 
فق�ط بعملياتن�ا الجاري�ة ، بل ترض 
باقتصادنا وصورتنا الدولية كدولة«. 
كم�ا ه�دأ لورينزان�ا م�ن املخ�اوف 

الش�عبية إزاء تمديد ف�رض األحكام 
العرفي�ة لفرتة طويل�ة ، حيث اقرتح 
بعض املرشع�ني مد الفرتة إىل خمس 
س�نوات يف إقلي�م ميندان�او جنوبي 
رودريج�و  الرئي�س  الفلبني.وأعل�ن 
دوترت�ي األح�كام العرفي�ة ملدة 60 
يوم�ا يف ميندان�او للمس�اعدة ع�ىل 
دع�م القتال ضد املس�لحني يف مدينة 
م�اراوي . وتنته�ي ه�ذه املدة خال 

عرشة أيام.

اجليش الفلبيني متحدثًا عن حصيلة معارك ماراوي: 
القتىل يزديون عىل 500 شخص
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إرسائيل تعمل عىل شبكة قطارات تربطها بالسعودية واألردن
حتدث عن إشارات لقبول الرياض باملشروع

          بغداد / المستقبل العراقي

ج�دد وزي�ر النق�ل واالس�تخبارات 
والطاقة الذرية اإلرسائييل، »يرسائيل 
كات�س« اق�راح م�روع تأس�يس 
شبكة س�كك حديدية إقليمية عابرة 
ترب�ط  األوس�ط،  ال�رق  ملنطق�ة 
)إرسائيل( ب�دول الخليج مرورا بكل 

من األردن والسعودية.
للوزي�ر  ترصيح�ات  يف  ذل�ك  ج�اء 
اإلرسائي�يل، خ�ال لقائ�ه م�ع عدد 
م�ن املراس�لني الصحفيني، حس�ب 
ما ذك�رت وكالة »أسوش�يتد برس« 

األمريكية.
وق�ال »كات�س« إن »القط�ار العابر 
ملنطق�ة الرق األوس�ط سيس�مح 
برب�ط إرسائيل وفلس�طني بطريقة 

أكثر فعالية بالدول العربية«.
وأضاف أن »الخطة التي تعمل عليها 
إرسائيل وتدفع من أجل تنفيذها، هي 
إع�ادة إحياء خط قطار كان موجود 
بالفعل، ويربط مدينة حيفا بالحدود 
األردنية عرب الضف�ة الغربية، ومنها 

إىل السعودية ودول الخليج«.
وب�ني أن إع�ادة القط�ار اإلقليم�ي 
س�يعطي  األوس�ط،  ال�رق  يف 
الفلس�طينيني فرص�ة الوص�ول إىل 

ميناء حيفا البحري.
تربطه�ا  ال  )إرسائي�ل(  أن  ورغ�م 
الس�عودية،  »عاقات رس�مية« مع 
إال أن الوزي�ر »كات�س« رجح أن يتم 
»التع�اون م�ع الرياض ع�رب قنوات 
خلفية« )يف إش�ارة من�ه إىل الواليات 

املتحدة األمريكية(.
يف  الجدي�دة  »اإلدارة  أن  إىل  ولف�ت 
دونال�د  الرئي�س  )إدارة  واش�نطن 
ترامب( نش�طة جًدا يف سبيل تطبيع 

العاقات باملنطقة«.
ويف  نيس�ان امل�ايض، كش�ف وزي�ر 
النق�ل اإلرسائييل، عن خطة إلنش�اء 

م�ا أس�ماه »س�كك حديدة للس�ام 
اإلقليم�ي«، لربط )إرسائيل( مع من 

وصفها ب�»الدول العربية املعتدلة«.
وق�ال »كات�س« آن�ذاك إن�ه »يجري 
وض�ع حج�ر األس�اس لخط س�كة 
حدي�د يرب�ط إرسائيل ب�األردن، من 
خال الربط بني مدينة )بيت ش�ان( 
اإلرسائيلي�ة وج�رس امللك حس�ني يف 

األردن«.
صحيف�ة  أف�ادت  جهته�ا،  م�ن 
أن  »جريوزاليم بوست« اإلرسائيلية، 
الس�كة الحديدة ستنطلق من مدينة 
حيفا، مرورا بمدينة »بيت شيعان«، 
ومنها إىل جرس امللك »حس�ني«، الذي 
يرب�ط الضفة الغربية ب�األردن، قبل 
أن تصل إىل مدينة الدمام السعودية.

ويب�دو أن ه�ذا امل�روع ل�ن يج�د 

معارض�ة كبرية م�ن قب�ل الرياض 
التي يسعى ويل عهدها األمري الشاب 
»محم�د ب�ن س�لمان« الطام�ح يف 
العرش إىل كسب رضا واشنطن، ويف 
وقت تصاعدت فيها مظاهر التطبيع 
ب�ني تل أبيب والرياض، والتي تمثلت 
س�عوديني  ملس�ؤولني  زي�ارات  يف 

سابقني إىل تل أبيب.
ومؤخ�را، أعلن مس�ؤول دبلومايس 
إرسائي�يل أنه سيس�جل قريبا تطور 
يف العاق�ات ب�ني »إرسائيل« وبعض 
دول الخليج، بينم�ا نرت صحيفة 
»إرسائي�ل«  أن  اللندني�ة  »التايم�ز« 
والسعودية تجريان اتصاالت بينهما 
وأن  التجاري�ة،  العاق�ات  لتطبي�ع 
الري�اض قد تفت�ح مكت�ب مصالح 
يف ت�ل أبي�ب. وكانت »وول س�ريت 

دول  بع�ض  أن  ذك�رت  جورن�ال« 
)إرسائي�ل(  ع�ى  عرض�ت  الخلي�ج 
تطبي�ع عاقاتها معها، بم�ا يف ذلك 
فتح أجوائه�ا للطائرات اإلرسائيلية، 
مقابل عدم البناء االستيطاني خارج 
التجمع�ات االس�تيطانية الكبرية يف 

الضفة الغربية.
كم�ا كش�فت مص�ادر إرسائيلية أن 
رئي�س جه�از املخابرات الس�عودية 
الحمي�دان« ق�ام  »خال�د ب�ن ع�يل 
بزي�ارة  امل�ايض،  فرباير/ش�باط  يف 
»إرسائيل« والس�لطة الفلس�طينية، 
وهي زي�ارة تضاف لزي�ارة قام بها 
الجن�رال الس�عودي املتقاع�د »أنور 
عش�قي« العام املايض ل�»إرسائيل«، 
وألق�ى خالها مح�ارضة يف مؤتمر 

إرسائييل رسمي بمدينة القدس.

دائرة الكاتب العدل يف الكرخ/ الصباحي
بالعدد العمومي 18990/سجل/95

2017/7/5
اعان

املنذر/ ساطع عيل سلطان
املن�ذر الي�ه / احمد حازم  رش�ان /بغ�داد املنص�ور محلة/609/زقاق/14/

بنايه/1
 س�بق  للمستأجر املدعو احمد حازم  رشان أن أستأجر مني املحليني املرقمني  
4ب/19و4ب 19/2 املتجاوري�ن  املفتوح ع�ى بعضهما  وأجرت كمحل واحد 
عى  امللك  7/4907/م20 الداودي الواقع يف محلة املنصور 609ز/14/دار /1 
ببدل إيجار شهري  شفوي مقداره)1500000( مليون وخمسمائة الف دينار 
شهريا بموجب الوصل  ولعدم رغبتي بتجديد عقد االيجار 0  اطلب منكم اخاء 
املأجور أعاه وخال مدة )8( أيام اعتبارا من تاريخ تبلغكم باالنذار وبعكس�ه 
سوف أقيم الدعوى بالتخليه عليكم0 وعند ذهاب املبلغ القضائي عى عنوانكم 
املثبت يف اإلنذار اتضح بأنك مجهول محل اإلقامة وحسب رشح القائم بالتبليغ 

– لذا اقتىض تبليغك بواسطة الصحف املحليه
احمد عيل خليل
الكاتب العدل

اعان
قدم املواطن )عيىس عبهول عباس ( طلبأ يروم فيه تسجيل لقبه وجعله )امليايل( 
بدال من الفراغ واس�تنادأ اىل احكام املاده 24 من قانون البطاقه الوطنيه رقم 
3 لس�نه 2016 املعدل ولغرض نر هذا االعان يف الجريدة الرسميه فمن لديه 

حق االعراض مراجعة هذه املديرية خال عرة ايام من تاريخ النر.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

اعان
ق�دم املواط�ن )عبدالكاظم محمد عب�د ( طلبأ يروم فيه تس�جيل لقبه وجعله 
)الجليحاوي( بدال من الفراغ واس�تنادأ اىل احكام املاده 24 من قانون البطاقه 
الوطني�ه رق�م 3 لس�نه 2016 املع�دل ولغ�رض نر ه�ذا االع�ان يف الجريدة 
الرس�ميه فمن لديه حق االعراض مراجعة هذه املديرية خال عرة ايام من 

تاريخ النر.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

تنويه
ورده س�هوا يف اع�ان محكم�ة جنح الديوانية واملنش�ور يف جريدة املس�تقبل 
العراقي ي�وم 18/6/2017 رقم الدعوى 955 خطأ والصحيح 995 لذا اقتىض 

التنويه

اعان
ق�دم املدعي حيدرلطي�ف محمد طلبا يروم فيه تس�جيل لقبه م�ن )فراغ( اىل 
)الع�اك( فمن لدية أع�راض عى الدع�وة مراجعه هذه املديري�ة خال مده 
أقىص عرة أيام وبعس�كه سوف ينظر بدعوى وفق أحكام املادة 24 ثانيا من 

قانون البطاقه الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة بداءة غماس
العدد 141/ب/2017
التاريخ 2017/7/10

اعان
اىل املدعى عليه )زكي عيل عبد االمري ( بناءا عى الدعوى املقامة بحقك من قبل 
املدعي )عبد الزهرة نعيم زغري ( والذي يدعي فيها بأنه له  يف ذمتك مبلغ قدره 
عرة مايني وتس�عمائة وثاث�ون الف دينار عراقي لثب�وت ارتحالك اىل جهة 
مجهولة حس�ب ماجاء بكتاب محكمة بداءة املش�خاب  578 يف 2017/6/14 
ومرفقة اش�عار املختار املختص لذا قررت  املحكمة واستنادا الحكام املادة 21 
مرافع�ات مدني�ة تبليغك بموع�د املرافعة يف صحيفتني  محليت�ني وتعيني يوم 
2017/7/16 موع�دا للمرافع�ة ويف ح�ال عدم حضورك او ارس�ال من يمثلك 

قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا واصوليا 
القايض
كفاح حبيب

استنادا اىل احكام قانون الركات رقم )21( لسنة 1997 املعدل 
واس�تنادا اىل قرار الهيئة العامة املنعق�د بتاريخ 2016/11/27 
واملتضم�ن  زيادة رأس مال الركة وف�ق احكام املادة )55/اوال 
(م�ن قانون الركات ليصبح رأس مال الركة )400000000( 
اربعمائ�ة مليون دينار بدل م�ن ) 140000000( مائة واربعون 
مليون دينار باصدار اسهم جديدة مقدارها )260000000( مئتان 
وس�تون مليون س�هم لذا يرس مجلس االدارة دعوة املس�اهمني 
والجمهور لاكتتاب باالسهم املطروحة والبالغة )260000000( 

مئتان وستون مليون سهم وفق التفاصيل التالية .
عقد تاسيس الركة

املادة االوىل /اسم الركة
رشكة العشار لنقل الركاب والبضائع املساهمة املختلطة 

املادة الثانية /مركز الركة
مدينة البرصة ولها فتح فروع يف مدن العراق االخرى 

املادة الثالثة /هدف الركة 
االس�هام يف تنشيط عملية نقل البضائع واالشخاص وفق خطط 

التنمية
املادة الرابعة /نشاط الركة

القيام بكافة االعمال املتعلقة بنقل االش�خاص والبضائع ضمن 
محافظة البرصة  واملحافظات االخرى وللركة يف سبيل تحقيق 

اغراضها القيام بما ييل :
1-تاس�يس وفتح املكاتب واملخ�ازن وانش�اء الكراجات وورش 

التصليح والصيانة لحافاتها وشاحناتها 
2-تاجري واستئجار واستغال جميع انواع الحافات والشاحنات 
واملعدات ووس�ائل النق�ل االخرى التي لها عاقة بتأمني نش�اط 

الركة وكذلك تاجري حافاتها وشاحناتها للغري
3-تمل�ك االموال املنقولة وغري املنقولة واج�راء كافة الترصفات 

القانونية عليها والتي ترتبط بنشاط الركة
4-ابرام االتفاقيات والعقود الخاصة بنش�اطها والتي من شانها 

انماء اعمالها املختلفة
5-اس�ترياد ورشاء الس�يارات والحافات  والش�احنات واملكائن 
واملعدات وكافة االليات التي لها عاقة بنش�اط الركة الرئييس 

والتكمييل واملواد واالدوات االحتياطية 
6-املش�اركة مع رشكات واش�خاص النقل االخرى  ذات النشاط 
املماث�ل للقيام بعملي�ات النقل داخل الع�راق وخارجه والدخول 
معها يف اعمال مش�ركة والتعاون معها لاس�تفادة من خرباتها 
بالش�كل ال�ذي ي�ؤدي اىل تحس�ني اداء الركة وتوس�يع نطاق 

عملها.
7-استثمار اموال الركة بما اليتعارض مع اهدافها

8-اعداد الخطط والربامج  الخاصة لتنمية وتطوير نقل االشخاص 
والبضائع

9-اق�راض املبالغ الت�ي تراها الزمة للقي�ام باعمالها بالروط 
التي تراها مناسبة مع مراعاة احكام القانون

10-التعام�ل مع املصارف واملؤسس�ات  املالية واالقتصادية عى 
اختافه�ا بفتح الحس�ابات الجارية والحصول عى التس�هيات 
املرصفي�ة وتنظيم واص�دار وقبول وتظهري الصكوك والس�ندات 
االمر وسندات الشحن وسندات االقراض وفتح كتب االعتمادات 
وبوليص�ات التامني وغري ذلك م�ن االوراق التجارية والتداول بها 

عموما .
11-القيام بنقل االشخاص والبضائع بني املحافظات

12-نق�ل وت�داول الحاوي�ات داخ�ل وخ�ارج الع�راق
13-بي�ع وايجار جميع او بعض اماكه�ا او موجوداتها يف حالة 
انتفاء الحاجة لها او استهاكها بقدر تعلق االمر باهداف الركة 
والقيام بكافة االعمال التكميلية لنشاطها والتي تراها رضورية 

للنهوض باغراضها.
املادة الخامسة/رأس مال الركة

رأس م�ال الركة ) 140000000( مائ�ة واربعون مليون دينار 
مقس�مة اىل ) 140000000( مائة واربعون مليون س�هم قيمة 

السهم الواحد دينار واحد
1-تاريخ االكتتاب 2017/7/23

2-م�كان االكتت�اب م�رصف الرافدين /ف�رع املعق�ل الكائن يف 
محافظة الب�رصة مقابل محطة القطار ، وم�رصف الرافدين /

فرع س�احة النرص الكائن يف محافظة بغداد ش�ارع تونس قرب 
القرص االبيض

3-مدة االكتتاب التقل عن 30 ثاثون يوما والتزيد عى 60 ستون 
يوم�ا ويغل�ق االكتتاب خال م�دة 30 يوما يف حال ت�م االكتتاب 

بكامل االسهم املطروحة
4-تك�ون خمس�ة ع�ر ي�وم االوىل م�ن االكتتاب للمس�اهمني 
وخمس�ة عر يوم الثانية للجمهور واملس�اهمني الغري مكتتبني 

يف الخمسة عر يوم االوىل
5-يكون االكتتاب بموجب االس�تمارة املنظمة وفق احكام املادة 

)41( من قانون الركات

جامعة القادسية
شعبة العقود احلكومية

الوحدة القانونية

تعلن رئاس�ة جامعة القادسية /ش�عبة العقود الحكومية 
عن تمدي�د اعان مزايدة  العلنية  الخاص�ة بايجار حانوت 
قس�م الطالبات يف قسم االقسام الداخلية وفقا لقانون بيع 
وايجار ام�وال الدولة  رقم 21 لس�نة 2013 املعدل وتجري 
املزايدة قس�م االقس�ام الداخلية يف تمام الس�اعة العارشة 
صباحا وتك�ون قائمة املزايدة مفتوحة ملدة )15( خمس�ة 
ع�ر يوما تبدا م�ن اليوم التايل لنر االع�ان يف الصحيفة 
واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية فتمدد اىل اليوم الذي 
يلي�ه من اي�ام العمل الرس�مي فعى من يرغب باالش�راك 
يف املزاي�دة ممن له حق باالش�راك باملزايدة مراجعة قس�م 
الش�ؤون املالية للحصول ع�ى رشوط املزاي�دة  لقاء مبلغ 
ق�دره 25000 خمس�ة وعرون الف دينار غ�ري قابل للرد 
مس�تصحبني معهم التامينات القانوني�ة البالغة 20% من 
القيمة التقديرية علما ان القيمة التقديرية لحانوت قس�م 
الطالب�ات )8400000( ثمانية مايني واربعمائة الف دينار 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة 2% من 

بدل االيجار
أ.د احسان كاظم رشيف القريش

رئيس اجلامعة

متديد اعالن

اىل /مسامهي رشكة العشار لنقل الركاب والبضائع /م.م واجلمهور الكريم املحرتمون
م/بيان اكتتاب

حافظ خريبط لعيوس
رئيس جملس االدارة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

يف  النيابي�ة  النزاه�ة  لجن�ة  قدم�ت 
مجلس الن�واب العراقي، كتاب ش�كر 
وتقدير لوزارة النقل / الرشكة العامة 
تثمين�اً  وذل�ك  والوف�ود  للمس�افرين 
لجهودها املبذولة يف نقل نازحي مدينة 

املوصل«. 
وقال عض�و لجن�ة النزاه�ة الربملانية 
س�الم مطر العيس�اوي يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
»الجه�ود الكب�رة التي بذلته�ا وزارة 
النق�ل / الرشك�ة العامة للمس�افرين 
والوفود خالل الفرتة املاضية من عمل 
دؤوب ضمن واجباتهم يف اللجنة العليا 
لنق�ل وايواء النازحني، كان لزاما علينا 
تقدي�م الش�كر والعرف�ان ألدارة هذه 

الرشكة«. 
وأض�اف العيس�اوي إنن�ا »نأم�ل من 
الرشك�ة املزي�د من العطاء وأس�تمرار 
ه�ذه الجهود الخ�رة خدم�ة لوطننا 

العزيز وشعبنا الكريم«.
م�ن جانب�ه أثن�ى مدير ع�ام الرشكة 
العامة لنق�ل املس�افرين والوفود عبد 
الل�ه لعيبي عىل ه�ذه الخطوة ملا فيها 
م�ن حافز كب�ر للتقديم املزي�د، مبينا 
أن »التوجيهات املستمرة لوزير كاظم 
فنج�ان الحمام�ي واهتمام�ه الكب�ر 
جع�ل من ه�ذا العم�ل الكب�ر يميض 

بأفضل واحسن السبل«.
من جهة اخرى بارشت الرشكة العامة 
للنقل الربي ، بإستنفار أسطولها لنقل 
مادة الرز من ميناء ام قرص واىل مخازن 

حمام العليل يف مدينة املوصل«. 
وقال مدير الرشكة العامة للنقل الربي 
عب�د االم�ر املحمداوي يف بي�ان العالم 
ال�وزارة ان »ه�ذا العم�ل ج�اء تنفيذا 
لتوجيه�ات وزي�ر النقل الس�يد كاظم 

فنجان الحمامي بعد ان رست الباخرة 
 )DIANA BOITEN  ( األرجنتيني�ة 
املحمل�ة بم�ادة ال�رز وبحمول�ة أكثر 
من )31.000( ط�ن يف ميناء ام قرص، 
ب�ارش  الرشك�ة  أُس�طول  إن  مبين�ا: 

بإفراغ حمولة الباخرة لتأمني إيصالها 
اىل مخ�ازن بازوي�ا – حم�ام العلي�ل 
يف املوص�ل الحدب�اء وذاك بع�د أن ت�م 

تُحريرها بالكامل«.
واك�د املحمداوي عىل »ح�رص الوزارة 

والرشك�ة يف تقديم الدعم اللوجس�تي 
م�ن أجل إيصال ه�ذه امل�ادة الغذائية 

الحيوية للعوائل العراقية هناك«.
واض�اف بأن »الرشكة تق�وم يف الوقت 
ذاته بنق�ل مادة زيت الطع�ام لصالح 

وزارة التجارة / الرشكة العامة لتجارة 
امل�واد الغذائي�ة من كرك�وك اىل األنبار 

وبغداد« .
يذك�ر أن الرشك�ة ُتس�هم وع�ىل مدار 
السنة بنقل الحموالت بمختلف أنواعها 

من املوانئ العراقية لتمثل بذلك دعامة 
أساسية يف توفر وتأمني السلة الغذائة 

للعائلة العراقية«.
وع�ىل صعيد منفصل انه�ى مدير عام 
الرشك�ة العام�ة للنق�ل البح�ري عبد 
الكريم كنهل والوف�د املرافق له، زيارة 
مجموع�ة رشكات ) هيس�كو ( رشكة 
الصناع�ات الهندس�ية الثقيل�ة وبناء 
الس�فن يف الكويت، بعد دعوة رس�مية 

وجهت لهم من قبل هذا املسفن ». 
واشار كنهل انه »تم زيارة مفاصل هذا 

املسفن والورش الخاصة به«. 
وب�ني ان »هذه الزي�ارة كانت من اجل 
االطالع عىل امكانية املس�فن يف تغطية 
اعم�ال التس�فني الخاص�ة ببواخرن�ا 
ودراس�ة الج�دوى االقتصادية وتقليل 
املالي�ة  للسياس�ة  املصاري�ف خدم�ة 

لرشكتنا«. 
واوضح ان »املوقع الجغرايف للمس�فن 
يف الكويت وقربه من محافظة البرصة 
بواخرن�ا  ، سيس�هل حرك�ة وص�ول 
التي تستحق التس�فني باقل استهالك 
ورصفيات ، فضال عن س�هولة وصول 
الطواق�م واملرشف�ني وباق�ل تكاليف ، 
واض�اف لقد اطلعنا ع�ىل طبيعة عمل 
هذا املسفن والحظنا الدقة يف اعمالهم 
النظري�ة والعملي�ة وكذل�ك مالئمت�ه 
الس�تقبال بواخرن�ا ». يذكر ان رشكة 
الصناعات الهندس�ية وبناء السفن يف 
الكويت كانت قد وجهت دعوة رسمية 
اىل املدير الع�ام والوفد املرافق له ، وقد 
تمت تلبية الدعوة واللقاء باملدير العام 
التنفيذي واملدير الفني لهذه الرشكة .

النزاهة الربملانية تشكر وزارة النقل ملا قدمته من جهود يف نقل النازحني
النقل الربي تباشر بتحميل الرز اىل خمازن محام العليل .. ومدير عام البحري ينهي زيارته إىل الكويت
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التجارة حتدد آليات جديدة 
ملتابعة عملية ايصال الطحني 

إىل املواطنني

حمافظ البرصة: افتتاح عدد من مشاريع البنى التحتية يف حي الزهور ومنطقة نظران خالل ايام

الصناعات الفوالذية تتعاقد لتجهيز دوائر الدولة باألعمدة الكهربائية والعالمات املرورية

العطواين يعلن تأهيل جممع ماء بسعة انتاج 200 مرت مكعب يف قضاء ابو غريب
السفري االيراني يهنئ حمافظ بغداد مبناسبة االنتصارات املتالحقة اليت حققتها القوات املسلحة على العصابات الداعشية

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشك�ة العام�ة لتصني�ع الحبوب يف 
وزارة التج�ارة ع�ن »تحديدها الي�ات جديدة 
ملتابعة عملي�ة ايصال الطح�ني املوزع ضمن 
البطاقة التموينية للموطنني للحد من حاالت 
التالعب والفساد«. اكد ذلك مدير عام الرشكة 
طه ياس�ني خ�الل ترأس�ه اجتماعا موس�عا 
لالقس�ام املعنية بش�ؤون الرقابة والتسويق 
واضاف ان رشكته حددت آليات وسبل جديدة 
ملتابعة عملية ايصال الطحني من املطاحن عرب 
وكالء الطحني اىل املواطنني ومنع حدوث خرق 
او حاالت فس�اد وايجاد القرارات املهمة التي 
تساهم يف تنفيذ هذه االلية«.واضاف بحسب 
بي�ان للوزارة ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان 
»االجتماع ناق�ش االه�داف والنتائج املرجوة 
للحفاظ عىل انس�يابية توزي�ع مادة الطحني 
ضمن مفردات البطاقة التموينية وايصاله اىل 
املواطنني بالكمية والنوعية املقررة والحيلولة 
دون ح�دوث ح�االت تالع�ب ق�د ترتك�ب من 
قبل الناقلني او ال�وكالء واعتماد طرق حديثة 
بالرقابة والفحص والتسويق ومتابعة مسار 
عملية االنتاج والتجهيز بدءاً من املطحنة مرورا 
بحلقة النقل وانتهاءاً بالوكيل«.من جانب اخر 
اشار ياسني خالل لقاء صحفي اىل »مساهمة 
الرشك�ة الفاعلة ضمن الجهد املدني املس�اند 
لعمليات تحرير نين�وى من خالل توفر مادة 
الطحني للعوائ�ل يف اقضية ونواحي املحافظة 
املحررة والعوائل املتواجدة يف مخيمات النزوح 
باالضافة اىل تشغيل عدد من املطاحن املحررة 
يف املوص�ل واعادته�ا للعم�ل لتجهي�ز ابن�اء 
املحافظ�ة بالطح�ني والعم�ل والتنس�يق مع 
رشكة تج�ارة الحبوب لتوفر الحبوب الالزمة 
لالنتاج من السايلوات والصوامع القريبة من 
مدين�ة املوصل«.الفت�ا اىل ان »الرشك�ة لديها 
كادر رقاب�ي يق�وم باعم�ال التفتي�ش ع�ىل 
املطاح�ن وال�وكالء والناقلني لضم�ان ايصال 
الطح�ني الجي�د لجميع املواطن�ني كما ونوعا 
حس�ب املواصفات املعتمدة والكميات املقررة 
ل�كل مواط�ن وان اب�واب الرشك�ة وفروعها 
باملحافظات مفتوحه لتلقي اي شكوى تتعلق 
بنوعي�ة الطحني امل�وزع او اي حالة تلكوء او 

تأخر يف التجهيز.

    البصرة / المستقبل العراقي

اعلن محافظ البرصة ماج�د مهدي النرصاوي ان االحد 
املقب�ل سيش�هد افتتاح م�رشوع منطقة ح�ي الزهور 

الواقع يف مركز املدينة.
و ق�ال محافظ البرصة خالل جولت�ة امليدانية التفقدية 
بحسب بيان ملكتبه االعالمي تلقته »املستقبل العراقي«، 
ان »م�رشوع حي الزهور ق�د اكتملت في�ة كافة البنى 
التحتية من شبكات مياه و مجاري باالضافة اىل تبليط 

و اكساء الشوارع«.
و يف س�ياق متصل اش�ار النرصاوي ان »منطقة نظران 

س�يكتمل العمل فيها خ�الل العرش اي�ام املقبلة مبينا، 
عن ان هذه املنطقة كانت تعاني من س�وء الخدمات يف 
وقتا سابق«. كما اكد محافظ البرصة ان »هناك مناطق 
عدي�دة يتواص�ل العمل فيها وفق املواصف�ات الجيدة و 
املوقع عليها يف بنود العقد بني الرشكات املنفذة و ديوان 
محافظ�ة البرصة منوها ع�ن انا هن�اك مناطق اخرى 
ستشمل باملش�اريع و سنعمل عىل اس�تحصال االموال 

الالزمة لها لغرض تقديم الخدمات للمواطنني«.
واش�ار البي�ان اىل ان » محافظة البرصة ه�ي الوحيدة 
التي يجري فيها اعمال خدمية برغم التقشف املايل الذي 

يعاني منه البلد.

   بغداد / المستقبل العراقي

أبرم�ت الرشكة العامة للصناع�ات الفوالذية إحدى رشكات 
وزارة الصناع�ة واملع�ادن عق�ودا لتجهي�ز دوائ�ر الدول�ة 
بمنتجاته�ا من األعمدة الكهربائية املختلفة وعالمات املرور 
والسالمة الصناعية ».  وقال مدير عام الرشكة جالل عباس 
حس�ني يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ب�أن »رشكته 

تعاقدت مع املديرية العامة لتوزيع كهرباء الكرخ لتجهيزها 
بأعمدة نقل الطاق�ة الكهربائية من خالل مصنع الكرينات 
واألب�راج والغلونة التابع لها وبمبل�غ اكثر من مليار دينار ، 
مؤكدا ع�ىل ان »الرشكة اوفت بالتزاماته�ا التعاقدية بوقت 
قيايس وقامت بتسليم األعمدة الكهربائية قبل املوعد املحدد 
وباملواصفات الفنية املطلوب�ة وتمتاز بجودة ودقة عاليتني 
، مبدي�ا االس�تعداد لتلبي�ة احتياج�ات مؤسس�ات الدول�ة 

كافة باملواعي�د املطلوبة وبمواصفات فنية عالية وأس�عار 
تنافسية ».واضاف حس�ني بان »الرشكة تعاقدت ايضا مع 
الرشكة العامة للمعدات الهندس�ية الثقيلة لتصنيع )176( 
عالم�ة مرورية وس�المة صناعية من خ�الل معمل تصنيع 
العالم�ات املرورية التابع لها ، مش�را إىل أنه »قد تم تصنيع 
العالمات وتس�ليمها اىل الجهة املس�تفيدة قبل املوعد املحدد 

وبمواصفات فنية عالية الدقة.

   المستقبل العراقي / طالب ضاحي

اس�تقبل محافظ بغ�داد املهن�دس عط�وان العطواني 
س�فر الجمهورية االسالمية االيرانية) ايرج مسجدي( 
يف مكتب�ة وقدم س�عادة الس�فر التهان�ي والتربيكات 
للش�عب العراقي بمناس�بة االنتصارات التي س�طرتها 
القوات املسلحه عىل عصابات داعش والتي كان ختامها 

مسكا بتحرير مدينة املوصل الحدباء
ودع�ا محافظ بغداد املهندس عطوان العطواني يف بيان 
اورده املكتب االعالمي خالل اللقاء الذي حرضه رئيس 
مجلس املحافظة وعدد من اعضاء املجلس دعا الرشكات 
االيرانية اىل االستثمار وفتح افاق التعاون مع املحافظة 

من اجل انجاز املشاريع الحيوية والخدمية وخاصة التي لها 
مس�اس بحياة املواطن كالكهرباء واملاء واملجاري والجانب 
الصح�ي وغره�ا م�ن خ�الل التعام�ل بالدف�ع باالجل او 
بالضمان السيادي كون البلد يمر بظروف اقتصادية مؤكدا 
عىل تفعيل اتفاقية )توأمة  بغداد( الخاصة بتنفيذ املشاريع 

الخدمية بني بغداد وطهران من جانبه اكد) مس�جدي( عىل 
اس�تمرار دعم الجمهورية االيرانية لبغداد مش�را اىل تنفيذ 
كل االتفاقيات وتسهيل مهمة دخول الرشكات االستثمارية 
يف املرحل�ة املقبلة. املكتب االعالمي الخ�اص ملحافظ بغداد 
. الس�الم عليك�م اخ�ي ابو غس�ان عدلت كلم�ة عىل الخرب 
ضفت كلمة سعادة السفر. ومن جهة اخرى اعلن محافظ 

بغداد املهندس عطوان العطواني عن انجاز مجمع ماء 
) حب�س ناي�ل( يف قضاء ابو غريب وبس�عة انتاج 200 
م�رت مكعب يف الس�اعة بيان للمحافظ�ة اورده املكتب 
االعالم�ي ملحافظ بغداد اف�اد : انه تم وبتوجيه من قبل 
محاف�ظ بغداد املهن�دس عطوان العطوان�ي انجاز هذا 
املجم�ع الذي يعترب من اهم املش�اريع الت�ي تخدم عدد 
م�ن املناطق يف قضاء ابو غري�ب والتي تعاني من ازمة 
ش�ح املاء . مبينا ان املجمع انجز من قبل مالكات دائرة 
ماء بغداد وبس�عة انتاجية تصل اىل 200 مرت مكعب يف 

الساعة
واضاف البيان ان محافظة بغداد وضعت خطة لتطويق 
ازم�ة املاء من خ�الل تأهي�ل بعض املجمع�ات واعادة 
تش�غيل بع�ض املحطات الخاص�ة بتصفية امل�اء اىل جانب 
اس�تنفار جهودها االلية من حوضيات اليصال املاء اىل ابعد 
املناطق يف حزام بغداد والتي تعاني من انقطاع املاء بس�بب 
توقف بعض املش�اريع املهمة لقلة الس�يولة املائية. املكتب 

االعالمي الخاص ملحافظ بغداد.

ارتفاع أسعار النفط بدعم من توقعات 
الطلب القوي

تشكيل جلنة لتوزيع احلصص املائية 
ألهوار ذي قار

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الهيئة العليا للحج والعمرة انتهاء موس�م العمرة للعام الحايل بتفويج 
اكث�ر من 190 الف معتمر«.وقال املتحدث الرس�مي باس�م الهيئة حس�ن فهد 
الكنان�ي يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي« ، ان “الهيئ�ة اكملت تفويج 190 
الفا و100 معتمر يف موس�م العمرة لهذا العام عرب املطارات العراقية الخمسة 
)بغداد – النجف االرشف – البرصة – اربيل – الس�ليمانية(، محققة بذلك اعىل 
نس�بة تفويج خالل السنوات االخرة”.واضاف ان “الهيئة عملت جاهدة خالل 
هذا املوسم عىل وضع خطط واجراءات جديدة الستيعاب جميع اعداد املتقدمني 
عىل العمرة وذلك من خالل فتح مكاتبها يف بغداد واملحافظات لتسجيل الراغبني 
بالذهاب اىل اداء مناسك العمرة ، اضافة اىل الرشكات املعتمدة لديها، وهذا كان 
ل�ه دور كبر يف احت�واء كل من تقدم عىل موس�م العمرة”.واش�ار الكناني اىل 
ان” جميع املعتمرين ادوا مناسكهم وطقوسهم العبادية الخاصة باداء مناسك 
العمرة املفردة وزيارة املس�جد النبوي الرشيف وباقي الزيارات بس�المة ودون 
حدوث معرقالت، مؤكدا ان الهيئة مس�تمرة بتطوي�ر قدراتها ووضع الخطط 
الكفيلة باس�تيعاب جميع املعتمرين”.وكانت هيئة الحج والعمرة اعلنت العام 
امل�ايض ان ع�دد املعتمرين العراقيني الذين تم نقلهم م�ن املطارات العراقية اىل 

الديار املقدسة خالل املوسم املايض بلغ 148 الف معتمر.

     بغداد / المستقبل العراقي

ارتفع النفط » بدعم من توقعات الطلب القوي يف األسابيع القادمة لكن ظروف 
الس�وق بشكل عام ما زالت ضعيفة بفعل استمرار تخمة إمدادات الوقود وهو 
ما دفع عددا من البنوك لتخفيض توقعاتها لألس�عار.وبحلول الس�اعة 0545 
بتوقيت جرينتش سجل خام القياس العاملي مزيج برنت 47.01 دوالر للربميل 
بارتف�اع 13 س�نتا أو ما يع�ادل 0.3 باملئة عن اإلغالق الس�ابق.وزادت العقود 
اآلجلة لخام غرب تكس�اس الوسيط األمريكي عرشة س�نتات أو 0.2 باملئة إىل 
44.50 دوالر للربميل.وق�ال تج�ار إن ارتفاع األس�عار كان ألس�باب منها قوة 

الطلب املتوقع قي األسابيع القادمة.

     ذي قار / المستقبل العراقي

شّكل النائب األول ملحافظ ذي قار عادل الدخييل »لجنة برئاسته لدراسة توزيع 
الحصص املائية الواردة لألهوار من نهر الفرات وضمان توزيع الحصص املائية 

بعدالة وفق خطط وزارة املوارد املائية« .
وذك�ر بيان ملكتب�ه االعالجمي تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، ان الدخييل عقد 
اجتماعاً يف مكتبه بمبنى ديوان محافظة ذي قار ضم عضوي مجلس املحافظة 
حسن الوائيل وضياء الحجيمي والنائب الثاني للمحافظ أبا ذر العمر وعدد من 

الدوائر والجهات ذات العالقة« .
وق�ال الدخي�يل  إن »اللجن�ة التي سيرتأس�ها ضم�ت مدير ناحي�ة َكرمة بني 
س�عيد وممثل عن دائرة املوارد املائية والزراعة وإنع�اش االهوار ، مبيناً وضع 
دراس�ة مس�تفيضة عن وضع مناس�ب املياه الواصلة لالهوار من نهر الفرات 

واإلطالقات املائية الواردة لها.
»وش�دد الدخي�يل ع�ىل » أهمي�ة توزي�ع الحص�ص املائي�ة يف االهوار حس�ب 
االحتياجات وتوفر حصة مائي�ة كافية لألهوار واطالع املختصني عىل واقعها 
ميداني�اً لوضع الحلول املناس�بة لها » .وتمثل الحص�ة املخصصة لالهوار بعد 
دخوله�ا الئح�ة الرتاث العاملي ب�� )50 ( مرت مكعب يف الثاني�ة الواحدة يف نهر 

الفرات و )22 ( مرت مكتب يف الثانية من نهر الغراف« .
وأعلن النائب األول ملحافظ ذي قار عادل الدخييل ، يف )الثالث والعرشين من آب 
2015( ، أهوار جنوب املحافظة » مناطق منكوبة » بعد تعرض مناطق واسعة 

منها إىل الجفاف نتيجة شح املياه وانخفاض منسوب نهر الفرات .

النفط توقع عقدًا لتجهيز حمافظة نينوى بالطاقة الكهربائية
    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النف�ط ع�ن »توقيع عقد 
مع رشكت�ني لتجهيز محافظ�ة نينوى 

بالطاقة الكهربائية«.
وافاد بي�ان لل�وزارة تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان�ه »بحضور وزي�ر النفط 
جبار عيل حسني اللعيبي »وقعت وزارة 
النف�ط  عقدا مع رشكتي قيوان للطاقة 
لتجهي�ز  القابض�ة  وم�اس  العاملي�ة، 
الكهربائية  بالطاق�ة  نين�وى  محافظة 

بمعدل )875 ( ميكا واط«. 
وقال الوزير بحسب البيان انه »و تزامنا 
مع انتصارات قواتنا املس�لحة البطلة يف 
ميادي�ن املواجهة م�ع  عصابات داعش 
االرهابي يف مدينة املوصل االبية، وقعت 
الوزارة الي�وم االثنني عقدا مع رشكتني 

متخصصت�ني لتجهيز اهلنا يف محافظة 
نينوى ب )875( ميكا واط  من الطاقة 
الكهربائية ، وس�تقوم ال�وزارة بتوفر 
مس�تلزمات العقد دون اللجوء اىل طلب 
التخصيص�ات م�ن وزارة املالية، فضال 

ع�ن توف�ر املش�تقات النفطي�ة الالزم 
لتنفيذ العقد«.

واض�اف ان »ال�وزارة كان�ت يف طليعة 
الوزارات التي سارعت بتوفر املشتقات 
واملس�تلزمات  والحاج�ات  النفطي�ة 

الرضوري�ة للمناط�ق وامل�دن املترضرة 
،  وقد كانت ال�وزارة متواجدة يف جميع 
مراح�ل التحري�ر والقت�ال وق�د وفرت 
املش�تقات النفطية الالزم�ة لدعم زخم 
املعركة. وامنت الوقود الالزم للمواطنني 
يف املناطق املحررة وللعوائل يف مخيمات 
النازحني«.م�ن جانبه اك�د وكيل وزارة 
الكهرباء ع�ادل كاظم الذي حرض حفل 
التوقي�ع ان »وزارتي النف�ط والكهرباء 
عىل تنس�يق وتواصل مس�تمر من اجل 
توف�ر الخدمات للمواطنني ، وس�تقوم 
بالتزاماته�ا  بااليف�اء  الكهرب�اء  وزارة 
الخاص�ة بالعقد من خالل تش�كيالتها 
يف ش�مال البالد وقد كنا طرفا يف توقيع 
العق�د، وان إبرام العق�د رغم التحديات 
االقتصادي�ة يع�د انج�ازا النه س�يوفر 
جانب�ا مهما م�ن حاج�ات املواطنني يف 

املحافظة وان توفر الطاقة الكهربائية 
سوف يسهم يف اإلرساع بمشاريع  البناء 
واإلعمار وع�ودة الحياة الطبيعية.وقال 
املتحدث الرسمي باس�م الوزارة عاصم 
جه�اد ان م�دة العق�د ث�الث س�نوات 
وسيؤمن بحدود نصف حاجة املحافظة 
م�ن الطاقة الكهربائي�ة ، وياتي توقيع 
وتنفي�ذا  ال�وزارة  م�ن  ايمان�ا  العق�د 
تقدي�م  ب�رضورة  الوزي�ر  لتوجيه�ات 
كل الدع�م البناء الع�راق يف هذا الظرف 
الصعب الذي تعانيه املحافظة والخراب 
االرهابي�ة  العصاب�ات  اوقعت�ه  ال�ذي 
بالبن�ى التحتي�ة للمحافظة«.واض�اف 
ان »ال�وزارة نجحت يف تش�غيل محطة 
كهرب�اء القي�ارة  يف وق�ت س�ابق بع�د 
توف�ر النف�ط الخام من حق�ل القيارة 

النفطي .

هيئة احلج تعلن انتهاء موسم العمرة 
بأداء اكثر من 190 الف متقدم ملناسكهم
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اهلند.. آخر هدايا العرب الرسائيل!
          عبداالمير المجر 

قبل نكس�ة حزي�ران ع�ام 1967 كانت 
الكث�ر من دول العالم م�رددة يف اقامة 
عالق�ات مع ارسائيل، الت�ي ولدت بقرار 
م�ن الجمعية العام�ة لالم�م املتحدة يف 
الع�ام 1947 واعلنت نفس�ها دولة بعد 
عام واحد من ذل�ك التاريخ .. الن العرب 
الذي�ن دخلوا حربا معه�ا يف العام 1948 
لم يعرف�وا بها دولة، وكان�وا يمتلكون 
تاثرا نسبيا، اخالقيا يف االقل، عىل الكثر 
من دول العالم، السيما االسالمية واغلب 
الدول التي تبنت النهج اليس�اري، وتلك 
التي كانت توصف بالتقدمية، وتقف مع 
قضايا الشعوب.  ومن بني الدول الكبرة 
التي وقف�ت مع القضية الفلس�طينية، 
الهند، التي استقلت عن التاج الربيطاني 
يف الع�ام 1947 واصبح�ت واح�دة م�ن 
الدول ذات النزعة اليسارية، بالرغم من 
نظامها الليربايل الذي ال يصلح غره لبلد 

متعدد، دينيا ولغويا، مثلها. 

فبع�د اس�تقاللها بثالث�ة اش�هر فقط، 
عارض�ت الهند قرار تقس�يم فلس�طني 
رق�م )181( لس�نة 1947، ووقف�ت اىل 
جانب حق الشعب الفلسطيني يف تقرير 
مصره، ولم تقم اية عالقة مع ارسائيل 
اال بعد انطالق ما عرف بعملية السالم يف 
العام 1992 أو بعد مؤتمر مدريد الشهر، 
الذي اعق�ب حرب الخلي�ج 1991.. وقد 
كانت الهند احد ابرز اقطاب حركة عدم 
االنحي�از الت�ي وض�ع اسس�ها كل من 
عبدالنارص وتيتو ونهرو وس�وكارنو يف 
مؤتمر باندونغ العام 1955 والتي ظلت 
مقررات مؤتمراتها تؤكد باستمرار عىل 
حق الشعب الفلس�طيني، كون املنظمة 
قامت لتكون مظلة الش�عوب الضعيفة 
والنامي�ة، تحميها وتنترص لها وتبعدها 
عن تداعي�ات الرصاع�ات االيديولوجية 
الت�ي عصف�ت يف عال�م مابع�د الح�رب 
العاملي�ة الثاني�ة، وبداية م�اكان يعرف 
بالح�رب الباردة. وقبل اي�ام، زار رئيس 
الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ارسائيل، 

والتقى رئيس�ها رؤوفني ريفلني ورئيس 
ال�وزراء نتنياه�و ووق�ع الع�رات من 
العقود معها، وهي الزيارة االوىل لرئيس 
وزراء هن�دي الرسائيل، س�بقتها زيارة 
للرئي�س الهن�دي، برانابموخارج�ي، يف 
اواخ�ر الع�ام 2015 الت�ي انه�ت قصة 
املوقف الهندي من القضية الفلسطينية، 
ومه�دت الطري�ق ام�ام رئيس ال�وزراء 
م�ودي، الحاك�م الفعيل للهن�د، نحو تل 
ابيب، حي�ث وصفت زيارته بالتاريخية.  
فهل م�ن حقنا كع�رب ان نل�وم الرجل 
ع�ىل هذه الزيارة، بعد ان اصبح الحكام 
العرب انفسهم اول املفرطني بقضيتهم 
التي كان�ت يف االقل تجمعهم وتطرحهم 
اصح�اب قضي�ة، وتوح�د  انه�م  ع�ىل 
مشاعر ش�عوبهم، بما يوفر لهم فرصة 
لإلفادة منها كحكام؟! وكيف نلوم الهند 
عىل تحوله�ا هذا، وه�ي رأت بأم عينها 
كما العالم اجم�ع، كيف ان )مجاهدي( 
حم�اس احتل�وا يف الع�ام 2006 مبن�ى 
جهاز االمن الوقائي الفلسطيني يف قطاع 

غ�زة وراحوا يؤدون عىل س�طحه صالة  
الش�كر او النرصع�ىل غريمته�م فت�ح! 
ليسدلوا الس�تار عىل تاريخ تلك القضية 
االنس�انية، بعد ان تحول�ت اىل لعبة بيد 
االصوليني واملغامرين؟ ال ش�ك ان الهند 
انطلقت م�ن مصلحتها  الوطنية كدولة 
يتجاوز عدد نفوس شعبها املليار، وهي 
لم تق�م بيشء يس�تحق االدان�ة، كونها 
ادت ماعليه�ا طيل�ة العق�ود املاضي�ة، 
تج�اه الع�رب وقضيته�م، لك�ن العرب 
الذين انقس�موا عىل انفس�هم، وقّسموا 
شعوبهم، وادخلوها يف رصاعات جانبية، 
بعد ان راحوا يستثمرون الطائفة والدين 
ببعضه�ا،  ليرضبواالش�عوب  والع�رق، 
تحقيق�ا ملصالح ضيق�ة وغبية، انقلبت 
فيم�ا بع�د عليه�م جميع�ا وجعلته�م 
ع�ىل  والحف�اظ  االم�ن  يس�تجدون 
كراس�يهم من االجانب، ليجدوا انفسهم 
الحق�ا، موزعني بني فرق�اء دوليني لهم 
بلداننا،حت�ى  املتناش�زة يف  مصالحه�م 

تحولنا اىل امة واهنة تماما.

ه�ذه  يف  مع�ا،  واملؤل�م  الطري�ف  ان   
الهن�د  ان  التأكي�د ع�ىل  الزي�ارة، ه�ي 
وارسائي�ل تعم�الن س�ويةعىل محاربة 
االره�اب! وال�ذي من املؤكد ان�ه لم يأت 
من الس�ويد او س�ويرسا، بل م�ن البالد 
العربي�ة واالس�المية، التي ب�ات العالم 
اآلخر ينظ�ر اليها بعني الريب�ة والحذر، 
وه�و يرى م�ا يفعل�ه مس�وخ االرهاب 
وثقافة امل�وت وتصح�ر الحياة،بعد ان 
دم�روا اكث�ر من بل�د عربي واس�المي، 
وامت�دت حرائقه�م اىل اوروب�ا .. فلماذا 
تقف الهند، التي يش�كل غالبية سكانها 
الهن�دوس وغر املس�لمني،مع من يريد 
به�م ال�ر ويرصده�م ويتوعده�م يف 
كش�مر وغره�ا؟ ولعل م�ا يحصل من 
اعم�ال ارهابي�ة يف الفلب�ني وغرها من 
الدول االسيوية،صار عربة للهند وغرها 
كي تعي�د ترتيب اوراقها الس�راتيجية، 
لتبعد عن ش�عبها ك�وارث قادمة، ربما! 
لقد كرست نكس�ة حزيران العام 1967 
ت�ردد الكثر م�ن دول العالم يف االعراف 

بارسائي�ل، وجعلته�م ع�ىل يق�ني م�ن 
انه�م ام�ام قوة كب�رة يج�ب االعراف 
به�ا والتفاهم معه�ا، فالعالم ال يحرم 
الضعف�اء، ع�ادة، او ه�ذا ه�و قان�ون 
القديم�ة،  لعبته�ا  وجوه�ر  السياس�ة 
والعرب بات�وا ضعفاء بعد الهزيمة، وقد 
ترتب عىل الهزيمة العسكرية تلك، هزيمة 
سياسية ساحقة، مازال العرب يدفعون 
ثمنها.. واليوم يعيش�ون هزيمة اخرى، 
اش�د واق�ى، هزيمة ش�املة، تتمثل يف 
تقس�يم حكامه�م لش�عوبهم طوائ�ف 
واعراقا متناحرة، من حيث يقصدون او 
اليقص�دون، أي بالعمالة اوالغباء، حتى 
وجدوا انفس�هم وسط فوىض دموية، ال 
يعرفون كيف يخرجون ش�عوبهم منها 

ويخرجون هم  منها ساملني!
الهن�د، هي آخر هداي�ا العرب الرسائيل، 
بع�د ان ادارت ظهره�ا مل�ايض عالقاتها 
معهم، النهم خذلوها،ليغدو هذا املايض 
مجرد ذكريات لزم�ن مىض ولن يعود .. 

لالسف.

حمرجون يف قمة العرشين
          د. جاسم بديوي 

تأت�ي اهمي�ة اللق�اء يف قم�ة العرين 
من ث�الث جوان�ب، العالقات الروس�ية 
ومس�تقبلها،  ودالالته�ا  االمركي�ة 
والعالق�ات االمركية م�ع اوروبا، ومن 
ثم انع�كاس نتائج القمة ع�ىل املنطقة 
والعال�م. وم�ن الج�يل ان الجانب االول 
تضمن خطني اساسيني: حول العالقات 
الثنائية الروسية االمركية وقضية تدخل 
روس�يا يف االنتخابات االمركية التي قد 
تطي�ح برام�ب اذا ما ثبتت مس�ؤولية 
االخر يف مالبس�ات ه�ذا التدخ�ل الذي 
اوصل�ه اىل البي�ت االبي�ض مطلع هذه 
الس�نة. والخط الثاني يتعلق بمكافحة 
االره�اب واالزم�ة بني البلدين س�واء يف 

سوريا واوكرانيا. 
م�ن الواض�ح ان موقف بوت�ني يف هذه 
املحادث�ات اكثر اتزانا ولباقة من موقف 
نظره الذي بدا انه اراد مسك العصا من 
الوس�ط، ال س�يما انه يتحدث عن )تهم 
غر مش�فوعة بحقائق لدعم االدعاءات 
مثل أن ماليني الناخبني صوتوا بطريقة 
غر قانونية خالل االنتخابات الرئاسية 
األمركي�ة(. كم�ا ان الرد ال�رويس كان 
كفيال بزيادة اح�راج ادارة ترامب، وهو 
باملناسبة الرد نفسه عىل اتهام واشنطن 
الس�وري باس�تخدام االسلحة  للرئيس 
الكيماوية يف سوريا، اذ ال تتوفر )ادلة(. 
ولعل االحراج تج�ىل بكامل صورته بما 
ذكره وزي�ر الخارجية االمركي ريكس 
رك�زت  املباحث�ات  أن  ع�ن  تيلرس�ون 
ع�ىل الكيفي�ة الت�ي يمكن به�ا للبلدين 
“ضمان التزام الحكومة الروس�ية بعدم 
التدخ�ل يف االنتخابات املقبل�ة!«. وكأنه 

اعراف امركي رسمي بمسألة التدخل 
ال�رويس الذي جاء برامب يف االنتخابات 
الرئاسية الس�ابقة عىل انه امر مفروغ 

منه بالفعل”. 
ام�ا بش�أن خ�الف الرؤية بني روس�يا 
وام�ركا بخص�وص مس�ألة مكافح�ة 
االرهاب فان اللقاء لم يس�فر اىل جانب 
املجام�الت الدبلوماس�ية واالتفاق عىل 
عقد لقاءات للمتابعة يف املستقبل، اال عن 
اع�الن صحفي باه�ت بالتوصل التفاق 
وقف إلطالق النار جنوبي س�وريا وهو 
اتفاق لم تكشف تفاصيله وفاعليته عىل 
االرض بع�د، كما انه ال يلبي الحماس�ة 
الت�ي ابدته�ا دول الخلي�ج يف االس�ابيع 
املاضي�ة بش�أن موازي�ن رصاع النفوذ 
ال�ذي يح�دث اليوم يف املنطقة ال س�يما 
بعد زي�ارة ترامب اىل املنطق�ة والزلزال 
الذي اعقب الزي�ارة يف العالقات الدولية 
واالزمة مع قطر، وخالف ما هو واضح 
اآلن ارى ان ترامب يفضل التهدئة اليوم 
اكث�ر من أي وقت مىض وهو االمر الذي 
سيمتص من زخم االزمة تمهيدا ملوقف 
اق�ل راديكالي�ة يف التعاط�ي م�ع هذه 

االزمة. 
ومن جهة انعكاس القمة عىل مستقبل 
العالم يواصل الرئيس الفرنيس الش�اب 
الحثيثة  إيمانوي�ل ماك�رون مس�اعيه 
وسياس�ته الناعم�ة بإح�راج العج�وز 
االمركي املتغطرس وعدم قطع ش�عرة 
معاوي�ة معه يف م�ا يتعل�ق باتفاقيات 
امرك�ي  دور  ضم�ان  مح�اوال  املن�اخ 
مساند بش�كل او بآخر، االمر الذي يعيد 
االمور اىل نصابها ولو بشكل جزئي وهو 
امر ليس بعيد املنال لو اس�تمرت الدول 

املجتمعة يف التفاوض والضغط.

احتواء التحدي الكوريأزمة السكن وعبقرية الزعيم
          اسعد عبد الله عبد علي

بعد ثورة ع�ام 1958 كان الزعيم 
وق�ف  الس�كن,  أزم�ة  يف  يفك�ر 
الرئيس عبد الكريم قاسم ليخطب 
يف جموع البائسني, حيث قال لهم 

)سنقيض عىل األكواخ( وسكت.
كي�ف  الكب�ر  التس�اؤل  ف�كان 
سيقيض عىل األكواخ، وهي بمئات 
آالف. هل يأم�ر برحيلهم مثال اىل 
محافظاته�م األصلي�ة, واغلبه�م 
جاء من األري�اف ومدن الجنوب؟ 
أم يأم�ر بتجري�ف أكواخه�م؟ أم 
س�يتفق مع رشك�ة عاملي�ة لبناء 
بيوت, وهذا األمر سيكلف الخزينة 
مبال�غ خرافية؟ بعد أي�ام تبددت 
التس�اؤالت وانكشف األمر, وتبني 
للجمي�ع رجاحة عقلية الس�لطة 

الحاكمة.
العم�ل بم�روع  انطل�ق  حي�ث 
إقام�ة  ه�و  وملخص�ه  القن�اة, 
م�روع أروائي بط�ول 25 كيلو 
مر, يبدأ من نهر دجلة ش�ماال يف 
منطق�ة الفحام�ة, ليصب يف نهر 
دي�اىل جنوب�ا, ه�و قن�اة الجيش 
الحالي�ة م�ع طري�ق معب�د يمتد 
عىل جانب�ي القن�اة وت�م تأثيثها 
واملتنزهات،  والجس�ور  بالقناطر 
والحقيقة انه تم توظيف إمكانات 
أي  الجي�ش يف حفره�ا،  والي�ات 
ل�م تكل�ف خزين�ة الدول�ة دينار 
واح�د. بعد اتم�ام قن�اة الجيش, 
الحكوم�ة بتوزيع األرايض  قامت 
املحاذي�ة له�ا, ع�ىل ش�كل قطع 

س�كنية, م�ع رصف 200 دين�ار, 
و)دبلني طاب�وق( لكل عائلة, ولم 
تمض س�نة عىل بدء املروع, إال 
ونهض�ت م�دن عرصي�ة نظيفة, 
مجه�زة بالكهرباء وامل�اء املعقم, 
ومنها مدينة الثورة )حاليا مدينة 

الصدر(.
هذا م�ا فعله عب�د الكريم يف فرة 
حكم�ه القص�رة, والت�ي مازالت 
ذكرى جميل�ة للعراقيني, يتحرس 
عليها العراقيون, لكن العراق كان 
يحتاج مشاريع سكنية مستمرة, 

بفعل الزيادة السكانية.
وتغر الزمن لألس�وأ بع�د اغتيال 
عبد الكريم قاس�م, ليصل للحكم 
وعديم�ي  املنافق�ني  م�ن  زم�ر 
الضمر تحت مس�ميات القوميني 
والعفالقة, وحصل الخراب الكبر, 
ال�ذي نت�ج لغي�اب خط�ط البناء 
الطاغي�ة  أن ج�اء  اىل  والتنمي�ة, 
ص�دام ودخ�ول الع�راق يف ف�رة 
مظلم�ة, بفع�ل الح�روب العبثية 
التي افتعله�ا الطاغية, مما جعل 
مج�االت  كل  يف  تعان�ي  الن�اس 
الحي�اة, ومنها الس�كن, فأصبح 
الحص�ول عىل بي�ت م�ن األماني 

املستحيلة.
انتظ�ر الناس 40 س�نة, عى أن 
يأت�ي ذل�ك الفج�ر الجدي�د, الذي 
الحقوق, ويحصل  تس�رجع فيه 

املحرومني عىل بيت للسكن.
وجاءت األح�زاب وأبواقها تصدح 
بأغان�ي الوعود, بني بن�اء مليون 
وحدة س�كنية! أو ال�روع قريبا 

ببن�اء م�دن األح�الم, أو الس�عي 
عاجالً للبن�اء العم�ودي, والناس 
مصدقة مل�ا تقوله األح�زاب, وتم 
ال�دوالرات,  ملي�ارات  تخصي�ص 
املوع�ودة,  الس�كنية  ملش�اريع 
وتذهب السنوات مرسعة, وال يشء 
عىل األرض, فقط تم نهب األموال 
املخصصة يف املوازنات الس�نوية, 
هذا ما ج�اءت به األحزاب للناس, 
طيل�ة 14 عام�ا من حك�م حلف 

األحزاب.
أالن حل�م الحصول ع�ىل بيت من 
املستحيالت, بسبب ارتفاع أسعار 
العق�ارات, الت�ي أصبحت نصيب 
الس�لطة  م�ن  املقرب�ة  الطبق�ة 
فقط, أو أن يلجا الناس للمساكن 
ن�ار  يتحم�ل  أن  أو  العش�وائية, 
اإليجارات, كل هذا بسبب السلطة 

الظلمة.
يا ليت النخبة الحاكمة أالن فكرت 
ببس�اطة, مثلما فكر الزعيم قبل 
58 عام�ا, ورشع�وا مثل�ه بحفر 
قناة جدي�دة, وتوزيع األرض عىل 
ضفتيها, لكان ارشف لهم, وأكثر 
نبالً, من بيع مدن األوهام للناس.

فان أرادت الس�لطة خرا للشعب, 
الزعيم  بتنفي�ذ خط�ة  فادعوه�ا 
بحف�ر  بال�روع  أالن,  نفس�ها 
قناة جدي�دة, بمعية التش�كيالت 
إحي�اء  وتأس�يس  الحكومي�ة, 
القن�اة  ضفت�ي  ع�ىل  جدي�دة, 
املوع�ودة, بعي�د ع�ن خرافة مدن 
األح�الم التي ج�اءت بها لصوص 

الخرضاء.

          تشارلز لين

يف الوق�ت الذي تلوح في�ه بوادر أزمة أخرى 
يف شمال رشق آسيا، هناك نصيحة يقدمها 
تراهن�وا ض�د كوري�ا  ال  الخ�رباء، وه�ي: 
الش�مالية، فف�ي الش�ؤون الدولي�ة كما يف 
ش�ؤون الحي�اة، يمكن لوض�وح الهدف أن 
يمثل ميزة هائلة مل�ن يمتلكه، ومن بني كل 
األطراف املنخرطة يف هذه األزمة، التي تبدو 
ب�ال نهاية، نج�د أن نظام بيون�ج يانج، قد 

يكون هو فقط الذي يمتلك هذه امليزة. 
يف مقاب�ل اله�دف الوحي�د ال�ذي ال يمك�ن 
لنظ�ام كوريا الش�مالية أن يحيد عنه وهو 
الس�عي للبقاء يف الس�لطة ب�أي ثمن، نجد 
أن الواليات املتح�دة لديها مصالح متعددة، 
وربم�ا متناقض�ة يف بعض األحي�ان، فمن 
الواضح أنها تريد إزالة تهديد أسلحة كوريا 
الش�مالية النووية، وتقنيته�ا الصاروخية، 
كما تريد أن تس�ود حقوق اإلنس�ان يف ذلك 
البل�د، ولكنه�ا يف الوقت ذات�ه، ال تريد أيضاً 
تحقيق هذين الهدفني م�ن خالل املخاطرة 
بالح�رب التي س�تكون نتيجتها نرص فادح 
الثمن يطيح بعائلة »كيم«، ولكنه قد يؤدي 
يف الوق�ت ذات�ه إىل م�رصع ع�دة آالف م�ن 
األمركيني، وإلح�اق أرضار بالغ�ة بكوريا 

الجنوبية الغنية، والديمقراطية.
وقد ظ�ل املوقف األمركي عىل ه�ذا الحال، 
برصف النظر عن الرئيس الجالس يف البيت 
األبيض، ولعل هذا تحديداً هو السبب، الذي 
جعل السياسة األمركية يف هذا امللف، تحت 
حكم الديمقراطي�ني أو الجمهوريني، تأخذ 
ش�كل دورة م�ن التهدي�دات واملفاوضات، 

كلها كانت عقيمة األثر يف جوهرها.
وربم�ا تكون الوالي�ات املتحدة ق�ادرة عىل 

أن ترسم لنفسها مس�اراً أكثر وضوحاً، لو 
كانت أه�داف حليفتها كوريا الجنوبية عىل 
نفس املس�توى م�ن الوضوح والبس�اطة، 
التي تتس�م بها أهداف جارتها الش�مالية، 
ولك�ن الحقيقة أن موق�ف كوريا الجنوبية 
يف�وق تذب�ذب واش�نطن: فس�يؤول ليس 
لديها ش�هية لخوض حرب ضد ش�قيقتها، 
بل وتخ�ى م�ن أن التغر الس�لمي لنظام 
بيون�ج يان�ج ق�د يكبله�ا ب�أكالف باهظة 

بسبب عملية التوحيد التي ستيل ذلك.
وليس هناك ما يدعو للدهش�ة إذن، أن نرى 
الزعماء الكوري�ني الجنوبيني وهم يعيدون 
التفكر بشكل دوري يف احتماالت االنخراط 
الدبلومايس مع أشقائهم، وفق ما يطلقون 
عليه »سياسة الشمس املرقة«، والرئيس 
الكوري الجنوب�ي الجديد »مون جاي- إن« 

هو آخر رئيس ينطبق عليه ذلك.
وم�ن جانبه�ا تخ�ى اليابان أيض�اً كوريا 
الش�مالية أكث�ر مم�ا تخش�اها الوالي�ات 
املتح�دة، وذلك نظ�راً لوقوعه�ا بالكامل يف 
م�دى صواريخ بيونج يان�ج، ولكن طوكيو 
تمث�ل م�ع ذل�ك حليف�اً إش�كالياً، بس�بب 
ماضيها كقوة احتالل غر محبوبة من قبل 
الكوري�ني. وهن�اك هواجس مماثل�ة أيضاً 
تتعل�ق بالص�ني، التي ينظر إليه�ا عىل أنها 
األم�ل يف إنق�اذ االس�راتيجية األمركية يف 
شبه الجزيرة الكورية من قبل إدارة الرئيس 
ترامب، وهذا األم�ل ليس جديداً يف الحقيقة 
حي�ث س�بق إلدارة ب�اراك أوبام�ا أيضاً أن 
تمنت عىل الصني أن تم�ارس ضغطاً كافياً 
ع�ىل بيون�ج يون�ج، إلقناعه�ا بالتخيل عن 

أسلحتها النووية.
وع�ىل رغ�م غض�ب الص�ني الواض�ح م�ن 
السلوك املتهور يف بيونج يانج، فإنها ترتبط 

يف الحقيقة بروابط وثيقة مع أرسة »كيم«، 
منذ أي�ام الح�رب الكورية التي ن�زف فيها 
الجيش الصيني أنهاراً من الدم بالنيابة عن 
زبونه »كوريا الشمالية«، وهذه االلتزامات 
ال يمكن التخيل عنها بس�هولة، وخصوصاً 
إذا كان هذا التخيل س�يقود يف نهاية املطاف 
إىل كوري�ا جدي�دة موح�دة، وديمقراطي�ة 
وحليفة للواليات املتحدة، عىل حدود الصني 

مبارشة. 
وبالنسبة لجار كوريا الشمالية األخر وهو 
روس�يا فقد كانت سبباً يف خلق هذه األزمة 
يف األساس، بعد سقوط االتحاد السوفييتي 
وحرمان بيونج يانج من الدعم العس�كري 
واالقتص�ادي ال�ذي كان يقدم�ه، مما أجرب 
النظام الكوري الشمايل عىل السعي لضمان 
البقاء من خالل االبت�زاز النووي، ومع ذلك 
يمك�ن الق�ول إن نظ�ام الرئي�س فالديمر 
بوتني ليست له مصلحة يف إيجاد حل نهائي 
لألزم�ة الكورية، فم�ا دام الن�زاع الدائر لن 
يتح�ول إىل ح�رب فعلية، فإن موس�كو قد 
تشعر بالس�عادة الس�تنزاف جهد الواليات 
املتح�دة وتش�تيت انتباهه�ا بفع�ل ه�ذه 

األزمة. 
وإذا كانت الخمسة والعرين عاماً املاضية 
قد علمت ثالثة أجيال من أرسة »كيم« شيئاً، 
فه�و أن خصومه�ا املحتملني منقس�مون 
عىل أنفس�هم، انقس�اماً ال عالج له س�واء 
ع�ىل املس�توى الداخيل )أي داخ�ل كل دولة 
ع�ىل حدة(، أو بني بعضهم وبعض، وهو ما 
يعني أنهم س�يتحملون التهديدات واالبتزاز 
-ب�ل والهجم�ات التقليدي�ة الفعلية من آن 
آلخر عىل كوريا الجنوبية- بدالً من صياغة 
الجهد الجماعي املطلوب إلنهاء هذا النظام 

مرة واحدة وإىل األبد.
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حكايات الرمل
القصصي�ة  المجموع�ة  غ�اف 
)حكايات الرمل( لاديبة االستاذة 
عالية طال�ب ومن اص�دارات دار 

اور للطباعة والنشر... 
تتن�اول االديب�ة عالي�ة طالب في 
اليومي�ة  المعان�اة  مجموعته�ا 
ال�ذي عان�ى  العراق�ي  لانس�ان 
كل الخ�وف والش�ر وتح�ول الى 
جس�د خاوي يص�ارع من اجل ان 
ال ينس�اب عم�ره كالرمل من بين 
اصابع�ه دون ان يس�جل زمن�ا , 

حدثا , اثرا ...
العراقي  للفن�ان  الغ�اف  لوحات 
صالح هدبة بتصرف.. و التصميم 

لاديبة رفيف الفارس .

ع�ن منش�ورات »دارف بابليش�ورز« ف�ي لن�دن، وبترجم�ة نانس�ي 
روبرتس، صدرت الترجمة اإلنكليزية لرواية غادة الّس�مان األخيرة »يا 
دمش�ق... وداعاً«، والرواية هي الكتاب السابع للسّمان الذي ُيترجم الى 

اإلنكليزية.
تصرخ غادة »يا دمش�ق وادعاً«، تفتح حروف روايتها، تبذرها في تراب 
الواقع والحياة، تغوص عميقاً في الوعي والخيال واألحاس�يس، لكنها 
تعترف بأن ال عاقة ألبطال روايتها بأي أشخاص حقيقيين من األحياء 
واألم�وات. فه�ي من صنع الخي�ال الروائي الخرافي فق�ط ال غير، وأي 
تش�ابه مع أحياء أو أموات إنما هو من قبيل المصادفة.يوميات دمشق 
الماضية واآلنية تحضر جلياً في الرواية: »األمكنة واإلنس�ان والعادات 
والطق�وس. أمكن�ة الماضي، عل�ى اختافها، أماكن الوطن الدمش�قي 
واألوطان األخرى، من دمش�ق إلى بيروت إلى باريس وصوالً إلى أمكنة 
مجهول�ة الوجه والوجهة. حش�دت التاري�خ في ه�ذه األمكنة، رفعت 
منس�وب كل احتم�ال، وأعطت الناس، اإلنس�ان حيزاً كبي�راً في الوعي 

الذي يرسم شكل الماضي وتفاصيله الكثيرة. 

»يا دمشق... وداعًا« برتمجة إنكليزية

          قراءة / سماح عادل 

احتف�ى كثي�ر م�ن الق�راء برواي�ة )ب�اب 
الخ�روج( للروائ�ي المص�ري “ع�ز الدي�ن 
شكري فش�ير” وقت صدورها في 2012.. 
واعتبره�ا البع�ض رواي�ة تنبؤي�ة توقعت 
ح�دوث كثير من األح�داث بعد ث�ورة يناير 
المصري�ة، وانبه�ر بع�ض الق�راء بحدوث 
تفاصي�ل وأح�داث توقعته�ا الرواي�ة على 
أرض الواقع.. مثل تولي “اإلخوان” السلطة 
وح�دوث اضطرابات في س�يناء.. فالرواية 
تتوق�ع أحداثاً سياس�ية مترتب�ة على ثورة 
يناي�ر الش�عبية التي جرت ف�ي مصر خال 

عام 2011.
شكل الرواية..

من البداية يظهر شكل الرواية غير المنطقي.. 
حي�ث أنها عبارة عن خطاب طويل جداً ألب 
إلى ابنه الش�اب يحكي فيه عن أحداث مرت 
في عدة س�نوات، تبدأ من شبابه هو عندما 
كان طالباً في الجامعة، أي قبل إتمامه س�ن 
العشرين، بداية من غزو العراق للكويت في 
1990 وحتى 2020 أي حوالي ثاثين عاماً، 
م�ن المفت�رض أن يكت�ب البط�ل الخطاب 
خال يوم واحد ألنه في وضع حرج، ينتظر 
وصول القوات األميركية للقبض عليه ومن 
معه بس�بب أنه يحمل ش�حنة نووية داخاً 
بها إلى مصر، وخال تلك الس�اعات القليلة 
يس�تطيع البطل كتابة خطاب – رواية تبلغ 
202 صفح�ة، يتحدث فيه�ا بأريحية كبيرة 
ع�ن حياته الخاصة، واألح�داث العامة التي 
ج�رت في مص�ر خ�ال كل تلك الس�نوات، 
وحت�ى ع�ن عاقات�ه العاطفي�ة، رغ�م أنه 
متوت�ر جداً ويحاول تبرئة ذمت�ه أمام ابنه، 
بالخيان�ة عندم�ا يع�رف  يتهم�ه  حت�ى ال 
الحقيقة، وخ�ال الرواية يتوق�ف أكثر من 
م�رة ليذكر الق�ارئ بالوضع الح�رج للبطل 
وبتوتره الزائد، والذي في رأيي يفقد القارئ 

اندماجه مع أحداث الرواية.
البطل..

البطل ش�خصية س�لبية كان أبوه يعمل في 
س�فارة مصر في الصين وينتمي للصفوة، 
وحاول أن يزج بابنه “علي شكري” ليلتحق 
هو أيضاً بالصفوة حين علم بتفوقه في تعلم 
اللغة الصينية في زمن قياس�ي، واس�تطاع 
أبوه أن يلحقه بمؤسس�ة الرئاسة المصرية 
ليك�ون مترجماً هناك، ورغم أن ذلك لم يكن 
هدف “علي ش�كري” ال�ذي كان يريد البقاء 
في الصين والتزوج من حبيبته الصينية، إال 

أنه انصاع لوالده ووالدته وعمل بالرئاسة.
الشخصيات..

يح�دث  م�ا  كوالي�س  ع�ن  الحك�ي  يب�دأ 
داخ�ل مؤسس�ة الرئاس�ة.. بدءاً م�ن أوائل 
التس�عينيات في الق�رن الماضي، وكيف أن 
الرئي�س في ذل�ك الوقت كان ال يفعل ش�يئاً 
وأن  وهمي�ة،  اجتماع�ات  حض�ور  س�وى 
مؤسس�ة الرئاس�ة في ذل�ك الوق�ت كانت 
هش�ة.. ويبدأ الكاتب ف�ي الحكي عن بعض 
الشخصيات تمهيداً إلعطائها دوراً فيما بعد 
لألحداث التي تلي “ثورة يناير”.. “محمود” 
أح�د زمائ�ه ف�ي العم�ل داخ�ل مؤسس�ة 
الرئاس�ة، الذي يحب “سالي” فتاة تصاحب 
الرج�ال بحثاً ع�ن مصلحة مادي�ة، ويطرد 
بس�بب عاقت�ه ب�”س�الي”، ث�م ومن دون 
مبرر منطقي، يصبح “محمود” وعش�يقته 
“س�الي” ممثلين لليس�ار وقوى اليسار في 
مصر، وكأن الكاتب يريد أن يقول أن اليسار 
ه�م فئة م�ن الس�كارى والعاه�رات الاتي 
ينظمن ش�بكات دعارة ألجل المصالح، ولم 
تظهر في الرواية ش�خصيات تمثل اليس�ار 
المصري خاصة االش�تراكيين منهم س�وى 

“محمود” و”سالي”.
و”عف�اف” عامل�ة التليفون�ات بالرئاس�ة 
التي يتع�رف عليها “علي” ف�ي بداية عمله 
ثم تختفي س�نوات طويلة ألنه اقترب منها 

وحادثها بود، حيث يطردها “القطان”، ذلك 
الرج�ل صاحب النف�وذ الذي أدخ�ل “علي” 
إل�ى مؤسس�ة الرئاس�ة، وتعتب�ر “عفاف” 
ممثلي�ن  و”حس�ن”  “ميرف�ت”  وأخويه�ا 
للفئ�ات الفقيرة والمعدمة من الش�عب في 
الرواية، صوره�م الكاتب بعد “ثورة يناير” 
يتمي�زون بالق�وة والتحدي، ث�م توقع لهم 
مصير أسوأ، “حسن” سوف يتحول لسارق 
ويش�كل عصابة لسرقة ممتلكات الحكومة 
المتهالك�ة، و”ميرف�ت” س�تتحول لعاهرة 
أيض�اً، ورغم التعاط�ف الكبير ال�ذي يبديه 
“علي ش�كري” نحو “عفاف” وأس�رتها إال 
أنه أيضاً ال يخفى على القارئ حس التعالي 
الذي يش�عر به البطل نحوه�م، حتى أنه لم 
يحضر جن�ازة “عف�اف” عند موته�ا غدراً 
عل�ى يد أح�د البلطجي�ة رغم إعان�ه داخل 
خطابه الحزن عليها.. صمم الكاتب أن يضع 
هذه األسرة في موقع دوني دوماً، فهم في 

كل األحوال فق�راء ومعدمين البد أن تكون 
مصائره�م س�وداء، وأال يك�ون له�م ب�اب 
للخروج م�ن مصائرهم التي حك�م الكاتب 
أن تح�دث لهم.وش�خصية أخ�رى هي “عز 
الدين فكري” وال يخفي التشابه الكبير بين 
اس�م هذه الشخصية واس�م مؤلف الرواية، 
وأيضاً التشابه في صفات أخرى.. فالمؤلف 
يعمل في الجامعة األميركية أس�تاذاً للعلوم 
السياس�ية، والش�خصية كذلك، وكان على 
القارئ اس�تنتاج أن “ع�ز الدين فكري” هو 

نفسه “عز الدين شكري فشير”.
متوس�طة  ألس�رة  ينتم�ي  الدي�ن”  “ع�ز 
ويس�تطيع أن يتف�وق في دراس�ته ويتعلم 
بالخ�ارج، ث�م يع�ود لمص�ر لك�ي يواص�ل 
حيات�ه، ويعمل فترة في الجامعة األميركية 
أس�تاذاً للعل�وم السياس�ية، وبع�د الث�ورة 
يعتب�ره الكاتب ممث�ًا للتي�ار الديمقراطي 
المدني، حي�ث يحاول عمل قاعدة للش�باب 

في أنحاء مصر، ويواصل العمل عدة سنوات 
على هذه الفكرة، وينجح في تشكيل تنظيم 
من الش�باب س�يعينه بعد ذلك حي�ن يتولى 
الس�لطة، ويصب�ح ديكتات�وراً ويقتل آالف 
م�ن المصريي�ن بدع�وى مس�اندة الفقراء 
والش�عب، وال�ذي ال تتحس�ن أحوال�ه أب�داً 
ب�ل تزداد س�وءاً، حيث س�يبدأ ف�ي تصفية 
خصوم�ة م�ن الس�فليين وق�وى اليس�ار 
وجهاز الش�رطة لكنه س�ينزاح في النهاية 

مسلماً الباد لمصير أسوأ.
عين القارئ..

يرى القارئ طوال الرواي�ة األحداث بعيون 
البط�ل ال�ذي ينتم�ي إل�ى الطبق�ة الغنية، 
باإلضاف�ة إلى كون�ه بطل س�لبي انهزامي 
ينصاع ألوامر اآلخرين، تزوج رغماً عنه من 
ابنة أحد القادة العسكريين، “القطان”، وظل 
س�نوات طويلة يعمل مترجماً بالرئاسة.. ال 
يع�رف باقي طبقات الش�عب، ول�م يتعامل 
معه�م إال في حدود ضيق�ة، ورغم ذلك من 
المفت�رض أن يك�ون ه�و عين الق�ارئ في 
اإلط�اع على األح�داث والحك�م عليها بعد 
“ث�ورة يناير”، يص�در أحكام�اً قيمية على 
الطبق�ات الفقي�رة وإن ل�م يع�ي ه�و ذلك، 
كم�ا أن�ه بعيد ع�ن كل الق�وى السياس�ية 
األخرى، س�واء م�ن “جماعة اإلخ�وان، أو 
السلفيين، أو قوى اليسار، أو القوى المدنية 
الديمقراطي�ة”، كم�ا أس�ماها، ولكنه رغم 
ذلك يعد ش�اهداً على األح�داث، من الخارج، 

كمتفرج.
الشعب ليس المخلص..

حين يتحول صديق عمره “عز الدين فكري” 
إل�ى ديكتات�ور س�يعمل مع�ه ول�ن يوقف 
المجازر الت�ي يقوم بها، ولن يحاول حتى.. 
وحين يقوم “عز الدي�ن” بإعدام “محمود” 
س�يحاول “عل�ي ش�كري” التدخ�ل لكن�ه 
سيفش�ل ويكتفي بمكان المتفرج، كعادته 
ط�وال الرواي�ة، على إع�دام صديق�ه وهو 

يشعر باألسى، ثم حين يقرر الكاتب أن يقوم 
بطله “علي شكري” بالفعل سيكون خيانة 
واضحة وإن أس�ماها هو ش�يئاً آخر، حيث 
سيس�تعين بأمي�ركا لتوقف الخ�راب وكأن 
أميركا في تصوره هي “المخلص” الوحيد، 
وهي المخرج الوحيد الذي ال يجد س�واه.لن 
يفكر باالستعانة بالشعب ألن الشعب دوماً 
في نظرة مجموعة من الغوغاء والبلطجية، 
يث�ورون ويتحولون لوح�وش، وال أمل في 
تنظيمه�م أو االس�تعانة به�م كمخلص.كل 
الش�خصيات ف�ي الرواي�ة تنتم�ي للطبقة 
الوس�طي باس�تثناء “عف�اف” وأخويه�ا، 
الذين لم نش�عر بالتعاط�ف معهم كقراء بل 
باألح�رى ش�عرنا بأنهم كائن�ات مخيفة ال 
روح لها.. وكقارئة لم أتعاطف مع البطل بل 
باألحرى شعرت بالنفور منه طوال الوقت، 
خاصة حين أقدم على فعل مش�ين، مصوراً 
أن�ه بطولة، وهو إباغ أميركا عن الش�حنة 
النووي�ة التي واف�ق مرغماً على االش�تراك 
ف�ي جلبها.ربما نج�ح الكاتب ف�ي تصوير 
مدى التناحر الذي يدور بين القوى المسماة 
سياس�ية في مصر، كما صور ترهل الدولة، 
لكن�ه حي�ن تخي�ل المس�تقبل ل�م يصيب، 
وجاءت تخياته مبني�ة على أحداث ماضية 
حدث�ت في مصر، ف�ي حي�ن أن الواقع وما 
حدث بع�د ذلك كان أكث�ر غرائبية من خيال 

الكاتب.
تعريف الكاتب..

يق�ول موقع “ويكيبديا” في تعريف الكاتب 
“د. عز الدين ش�كري فشير، كاتب مصري، 
ص�درت ل�ه س�ت رواي�ات: “ب�اب الخروج 
)رواي�ة(: رس�الة عل�ي المفعم�ة ببهج�ة 
غير متوقع�ة”   )2012(، “عناق عند جس�ر 
بروكلي�ن )2011(، “أب�و عم�ر المص�ري” 
)2010(،  ”غرفة العناية المركزة” )2008(، 
“أس�فار  الفراعين” )1999(، و”مقتل فخر 

الدين ” )1995( . 

»باب اخلروج« .. رواية ال تأمل يف اخلروج من املأزق !

قبلة للنرص

            بقلم الشاعر حماد الشايع

عادْت ألحضاِن العراِق ُمدلّله
تلك األميرُة بالوروِد مكلّله

عادْت لتصفَع ليلًة ُسلَِبْت بها
كانت بها حتى النجوُم ُمَكّبله

عادْت ليعبَق بالدماء تراُبها
عادْت لتزرَع في المباهِج سنبله

عادْت لتمسَح دمعًة عثرْت بها
أّم الشهيِد وأوَقَدْتها أرمله

عادْت لتطبَع ُقبلًة حدباؤنا
بِرضاِبها شفُة السماِء ُمبلّله

هطلْت على جيِش العراِق ندّيًة
وتطوُف حوَل جبينِه لُتَقّبلَه

هذا الذي شرَب النهاُر نضيَحُه
حين اْدلََهّم الليُل أوقَد انمله

هذا رضيُع الماِء وابُن نخيلِنا
َملٌَك يطوُف االرَض رّبَك أرسله
كم دلّلْتُه الشمُس فاء بِخدِرها

تحنو عليه بقلِبها لُتَزّمله
وبصوِتِه نزَل الهاُل ُمَكّبراً

للفاتحيَن االرض يقرأُ َبسَمله
وإليِه أقماُر السماِء تجمعْت

يحدو بها للنصر تحِمُل ِمْشَعلَه
لله ياوطناً وأرضك يوسف

هّمت به كل الشعوِب لتقتله
ألقوَك في ُجّب الحروِب على الطوى

جاءوا ثياَبَك بالدماء ُمَغّسلَه
ولبثَت في سجن الحصاِر مواسماً

وخرجَت تطلُب من رماَك لتسأله
هم قّطعوَك وقاطعوَك وأوغلوا

فيَك الخناجَر والبواتُر مرسله
فتنوَك حتى الريُح أزِكَم أنُفها

عَطَسْت بقايا الميتيَن بمقصله
وألّن ربَك قد حباَك مهابًة

مازلَت نرجسًة تضوُع ..قرنفله

          مفيد نجم 
 

النق�د النفس�ي م�ن أكث�ر النظريات 
النقدي�ة الواف�دة التي لم تس�تطع أن 
ترسي تقاليدها في الممارسة النقدية 

العربية الحديثة ألسباب كثيرة. 
من أهم هذه األس�باب أنه دخل 
حياتنا الثقافية في مرحلة كانت 
فيه�ا تيارات النق�د االجتماعي 
والواقع�ي االش�تراكي تعي�ش 
مرحل�ة ازدهارها..ارتب�ط ذلك 
بالعاق�ة الوثيق�ة الت�ي كانت 
قائمة بين األدب واأليديولوجيا 
والسياس�ة في تل�ك المرحلة..

لكن العام�ل األهم في أس�باب 
وديمومت�ه  انتش�اره  ع�دم 
يكمن في تركي�زه على الطابع 
التحليل�ي النفس�ي لش�خصية 
المب�دع، وتأوي�ل الكتاب�ة ف�ي 
ضوء معطيات نظريات التحليل 
النفس�ي الت�ي تعن�ى بدراس�ة 
الغرائ�ز الجنس�ية والمكبوتات 

والدوافع الاشعورية.
هذا الدخول في الجانب الخاص 
والعمي�ق من ش�خصية الكاتب 
أو الش�اعر، وض�ع الناق�د في 
موقف حرج نظ�را لاعتبارات 
االجت�����ماعي�ة واألخاقي�ة 
عل�ى  نفس�ها  تف�رض  الت�ي 
مجتمعاتنا..إن الدخول في هذه 
المنطق�ة المعتمة م�ن النفس 
والكش�ف عن تجلي�ات العاقة 
بينها وبين الكتاب�ة كانا يعدان 

من المحظ�ورات االجتماعية، إضافة 
إلى أن الوصول المتأخر للنقد النفسي 
إلينا جعله يضيع وس�ط زحام الجدل 
الذي كان دائ�را بين أصحاب نظريات 
االلتزام في األدب والداعين إلى حرية 
الفن ما جعل التركيز على ذات المبدع 

ف�ي العملي�ة اإلبداعية يش�كل خيانة 
للواقع.

إن هذه األس�باب الفكرية والسياسية 
واالجتماعي�ة ه�ي الت�ي لعب�ت دورا 
مهم�ا ف�ي محدودي�ة اإلقب�ال عل�ى 
تبني هذا المنهج، ولذلك تعد األس�ماء 

النقدي�ة الت�ي ظهرت في عال�م النقد 
النفسي محدودة، كان أهمها الدكتور 
عزالدين إس�ماعيل والعق�اد وجورج 
طرابيش�ي..بالمقابل فإن رواية تيار 
الوع�ي الت�ي تحاول أن تق�دم صورة 
العالم من خال العالم النفسي أو تيار 

الش�عور الخاص بش�خصيات أبطال 
الرواية، لم تس�تطع ه�ي األخرى أن 
تج�د الصدى المطلوب لها في الرواية 
العربي�ة لألس�باب الس�ابقة، إضافة 
إل�ى متطلب�ات الج�رأة عن�د الروائي 
ف�ي مقاربة ه�ذه التجربة النفس�ية 
من خ�ال اس�تخدام المنولوج 
انعكاس�ات  إلب�راز  الذات�ي 
للعالم على  الخارجي�ة  الوقائع 
عال�م الش�خصية الداخلي..لقد 
كان�ت هذه المغامرة تس�تدعي 
من الكات�ب اإللمام بأطروحات 
النفس�ي  التحلي�ل  نظري�ات 
النفس�ية. كل هذا  وتعبيراته�ا 
مع�ا  والناق�د  الكات�ب  جع�ل 
يتجاه�ان المعطي�ات العلمية 
لهذا العلم، مركزين على قضايا 
والسياسية  االجتماعية  الواقع 
بدال من قضايا الفرد.وما ساهم 
ف�ي محدودية الممارس�ة على 
هذا المس�توى أيضا التباين في 
الت�ي كان يواجهها  التحدي�ات 
الواقع واإلنسان العربي مقابل 
األزمة التي كان يعيش�ها الفرد 

في المجتمعات الغربية.
ه�ذا  كل  م�ن  الرغ�م  عل�ى 
اس�تخدمت الرواية العربية في 
تقنياته�ا المنول�وج والديالوج 
مع�ا به�دف اس�تبطان العال�م 
الداخل�ي لش�خصيات أبطاله�ا 
والكشف عن انعكاسات الواقع 
وتأثيرها  النفس�ية  وإحباطاته 
عل�ى عاقت�ه بالواقع س�لبا أو 

إيجابا.

          عبد صبري ابو ربيع

امتطى دراجتهٍ الهوائية كان يفتش عن قالب من 
الثلج حتى يطفئ ضمأه المش�تعل هو وعائلته 
الت�ي دفعته دفعاً ليبصروا قالباً من الثلج يدخل 
الى البيت المتواضع ويتمتع بشرب الماء البارد 
فثاج�ة البي�ت مركونة حتى انه�ا طغت عليها 

رائحة كريهة بسبب غياب الطاقة الكهربائية .
كان ال�كل بأنتظ�ار صاح�ب اليبيت ال�ذي كان 

يستدير برأس�ه ذات اليمين وذات الشمال حتى 
ق�ال ل�ه احدهم ) عن م�اذا تفت�ش ( ؟ قال له ) 
افت�ش ع�ن قالب من الثل�ج ( .. قال ل�ه ) هناك 
قوال�ب ثلج كثيرة ربما س�تلحق عليها او تراها 
تف�ر م�ن ح�رارة الش�مس (. نزل م�ن دراجته 

الهوائية راكضاً نحو البائع قائاً له :
- انقذني .

تطلع فيه صاحب الثلج مبتس�ماً بضراوة قائاً 
له : - لم ال تحاسبون صاحب االمر ؟

رد علي�ه :-       أم�ا تعرف ان الش�عب مس�كين 
صامتاً صمت الحجارة .

قال له :- أرى قوالب الثلج مخرومة من الداخل 
أتراه يصل البيت ؟

ق�ال له :- وما ش�أني أن�ا .. ه�ذا الموجود وان 
المعمل ال تتوفر له الطاق�ة الكهربائية الكافية 

حتى تحصل على قالب ثلج سمين .
اس�تلم القالب الخ�روم من الداخل وش�ده على 
دراجته الهوائية وهو فرٌح بهذا القالب الملعون 

استدار نحو قالب الثلج وقال له :
 - أصمد ايها القالب انهم باالنتظار .

كان الطري�ق الى البيت بعيداً وحرارة الش�مس 
الاهبه ب�دأت تأكل باقالب الثلج ش�يئاً فش�يئاً 
ولم�ا ادرك البيت اراد ان يمس�ك بقالب الثلج لم 
يحص�ل إال عل�ى قطرات من الماء البارد مس�ح 
به�ا وجهه المتصلب من الحرارة وصاح بش�دة 

وألم :
- حتى أنت يا قالب الثلج ..!

النقد النفيس

قصة قصرية .. قالب ثلج
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جتليات ملحمة بناء وزارة النقل 
حوار ساخن على نار هادئة مع وزير النقل كاظم احلمامي

اسلوب جديد للوزير احلاممي لتعبيد الطريق لوزارة فاعلة ..
متميزة ..خالية من شوائب التلكؤ .. والفساد..

احللقة االوىل 

كتابة / فاروق حمدي - تصوير / بثينة الخالد
كل م��اكان يتمن��اه كاظ��م فنجان الحمامي وزير النقل العراقي خالل فترة تس��نمه الفترة القصيرة ) كوزير ( هو ان يرى ) البس��مة ( مرتس��مة على وجوه ابن��اء وطنه لتحقيق المزيد من 
المكاسب والمنجزات في مختلف الميادين على االرض ، وفي الواقع كان كل مايتمناه ويطلبه الوزير الحمامي هو ) اقتالع ( –الفساد –من جذوره  بعد ان كان  هذا الفساد قد اورق وأينع 
وأستش��رى في جس��د النفعيين والمرتزقة  وغاصة جذوره في االعماق ..فكان البد من اقتالعه )بالفأس والمس��حاة ( .. اال ان س��مات واخالق الوزير الحمامي وعمقه االيماني والحضاري 
ذهب الى تطبيق بديل ) الفأس والمسحاة ( بمبادئ وقيم ) الدراية والفهم ( الحقيقي للوطن والشعب متحمال  ماتحمله ، وعاش بين اهله على ) الحلوة والمرة ( ..) وان من ذاق  طعم 

الظلم البد وان يعرف معنى العدل (..
فكان�ت الرحم�ة الواعية  هي ش�عاره 
..إذاً  والميدان�ي  االداري  العم�ل  ف�ي 
انه�ا مب�ادئ وقي�م وثواب�ت )تغفر ( 
ولكن)التنسى (..مبادئ وقيم وثوابت 
)تعفو ( ولكن ) بدون استس�الم لالمر 
الواقع ( وكان على الجميع ان يعلم ان 
هذه الش�عارات لدى ) كاظم الحمامي 
( ل�م تكن ) دفع�ا ( للمب�ادئ والقيم ) 
بالضع�ف ( ..ولكن�ه كان وصفا دقيقا 
لرفض مبدا ) الحق�د واالنتقام (واكبر 
دليل على ذل�ك ان مجاميع الحاقدين ) 
عاشت ( ومارست )تجارتها ( في هدم 
منجزات الوزير الحمامي الس�ريعة لما 
حقق�ه خالل اش�هر قالئل من تس�لمه 
ان  ..والمع�روف  ال�وزارة  مس�ؤولية 
الحكوم�ات والمس�ؤولين اذا ل�م تغير 
وجه المجتمع ) لصالح الش�عب ( واذا 
لم )تقتلع الفس�اد ( وتعيد الحق الهله 
الش�رعيين )صارت ( بمثاب�ة )انقالبا 
ش�عوبنا  علي�ه  اعت�ادت   ) عس�كريا 
اس�تبداال  او  امره�ا  عل�ى  المغلوب�ة 
لحاك�م بحاكم اخر ..واذا اردنا ) س�رد 
( الس�يرة الذاتية للوزي�ر كاظم فنجان 
)الكابتن واالعالمي والكاتب والمؤرخ 

واالنس�ان والوزي�ر ( لم�ا خلف�ه وراءه من مكاس�ب 
وانج�ازات س�تظل االجي�ال تذكرها له بم�داد من نور 
وه�و يتنقل بين المس�ؤوليات  والخبرة والحكمة منذ 
كان شابا يافعا يتنقل بين البحار والسفن تارة وبطون 
امهات الكتب  اليسعها احتضان ماقدمه هذا الرجل من 
خدم�ات الهله وبلده خالل تلك الفترات التي تكللت في 
كل حين )بالنجاحات ( الباهرة وهي اصبحت شاخصه 

للعيان في عموم تشكيالت الوزارة 
بداية المشوار

وحينما يحدثنا السيد وزير النقل عن رؤياه وطموحات 
تش�كيالت وزارته فيما يتحقق عل�ى معطيات االرض 

يقول :
هذه الوزارة كانت  قد عانت الشيء الكثير من االهمال  
الكث�ر من ) 13 عاما ( الس�باب عدي�دة وكثيرة يمكن 
وفق خططنا وتخصصنا من تجاوزها بعد تطبيق خطة 
معايش�ة ميدانية يومية في كل تش�كيل من تشكيالت 
الوزارة بهدف االطالع الميداني المباشر على معوقات 
العم�ل وتطبيق مبدا تج�اوز الروتين في الميادين التي 
يمكن انجازها ومن االنظمة والقوانين المرعية فكانت 
محطتنا االولى معايش�ة  في الشركة العامة للخطوط 
الجوية العراقية  والوقوف على ميادين العطاء وتحسين 
االداء وكل مامن ش�انه لكي تعود  هذه الشركة للعمل 
الرئي�س مع المنظمات الدولية وثقة المس�افرين على 
خطوط عملها وتحس�ين اداءها في المناسبات العامة 
والخاص�ة ، وكذل�ك االهتم�ام  باقس�ام ودوائر مطار 

بغداد الدولي واالرتقاء بمس�توى مايؤديه من خدمات 
على مدار الس�اعة الكث�ر من ) 2000( مس�افر يوميا 
الذي تصل قدرته االس�تيعابية الكث�ر من ) 7 مليون و 
500 ال�ف مس�افر ( س�نويا والذي يضم ث�الث اجنحة 
وص�االت جدي�دة لل�زوار والحجاج  وصاالت رؤس�اء 
الدول واخرى لكبار المس�ؤولين ، مشيرا الى ان العمل 
الدؤوب يتواصل للوقوف على متطلبات انجاز واجبات 
العم�ل اليومي كل في ميدان تخصصه دون اي تلكؤ او 

تباطئ.
وأكد الس�يد الوزير كاظم الحمامي في معرض حديثة 
ال�ى ان ) موان�ئ ام قص�ر ( الت�ي تع�د م�ن الموان�ئ  
المهم�ة في منطقة الخليج العرب�ي قد حققت مالكته 
مع�دالت تصاعدية  في عملي�ات ) التفريغ ( عما كانت 
عليه س�ابقا وبنس�ب كبيرة بعد ان تم تعزيز ارصفته 
بمع�دات  المناول�ة والتفريغ والش�حن الحديثة ،حيث 
اعتب�رت جامعة الدولة  العربي�ة موانئ ام قصر واحدا 
م�ن اهم المحاور العربية التي تس�هم بزيادة الواردات 
وكذلك معدالت التفريغ ومس�اهمة الموانئ في تعزيز 
االقتص�اد العالمي والجدي�ر بالذك�ر ان موانئ العراق 
افتتحت مؤخ�را واحدا من اهم االرصف�ة المنفذة من 
قبل احدى الش�ركات العالمية التي تس�هم بالتش�غيل 
المشترك النشاء ارصفة حتى عام 2018 لتصعيد زيادة 
استيعاب طاقات الموانئ من خالل ) 83(رصيفا فضال 
ع�ن تعزيزها بنصب اجه�زة مح�اكاة وبواقع  طولي 
)280( مت�ر وبع�رض ) 35( متر مع انش�اء س�احات 
خلفي�ة للحاويات تقدر بمس�احة )500 الف متر مربع 

وم�زودة برافع�ات جس�رية حديثة ومتط�ورة ( كما 
تم تعزي�ز موانئ ام قص�ر بافتتاح رصي�ف )14و15( 
الش�ماليين فضال ع�ن تواصل العمل ال�دؤوب لتطوير 
جمي�ع االرصف�ة  وزي�ادة عددها في موان�ئ ام قصر 

الشمالية والجنوبية 
*عطاء متواصل ومسيرة ظافرة 

ويش�ير الس�يد وزي�ر النقل ف�ي معرض حديث�ه الذي 
س�نلحقه )بالحلقة الثاني�ة ( المجم�ل تفاصيل عمله 

لتشكيالت الوزارة االخرى بقوله :
بأن الش�ركة العامة لس�كك حديد الع�راق تعد مفصال 
حيوي�ا ومهم�ا واحد اه�م الرواف�د المعق�دة في نقل 
وايص�ال البضائ�ع المهمة م�ن موان�ئ ام قصر وفي 
جن�وب العراق لكافة محافظات العراق عبر ش�احنات 
نقل البضائع الخاصة بالسكك الحديد مؤكدا بأن سكك 
البص�رة قامت مطل�ع الع�ام الحالي بنق�ل اكثر من ) 
3000( حاوية عبر موانئ ام قصر الى بغداد والتي تعد 
قفزة نوعية في ميدان السكك منذ عام )2003(مشيرا 
الى ان العراق وبحكم موقعه الجغرافي سيكون همزة 
الوص�ل  لرابط�ه بالدول المجاورة وصوال بدول اس�يا 
واوربا عبر ش�بكات من الس�كك التي س�تربط  العراق 
عب�ر اي�ران ودول اس�يا الوس�طى حت�ى الصي�ن عبر 
منفذي البصرة وخانقين وبس�وريا عبر منفذي ربيعة 
وحصيبة واالردن عبر منفذ طريبيل والكويت والخليج 
العربي من منفذ س�فوان اضافة ال�ى تركيا عبر منفذ 
زاخو ، واش�ار الس�يد الوزير الى ان تش�كيالت السكك 
في المحافظات ش�مرت عن س�واعدها لتقديم افضل 

الخدمات السريعة والمتكاملة للزائرين  
لمرق�د ابي عب�د الله الحس�ين )ع( في 
كربالء المقدس�ة وبمعدل تسيير ) 18 
قط�ارا ( عبر البصرة –بغ�داد –كربالء 
صع�ودا ون�زوال م�رورا بالعدي�د م�ن 

المحافظات الجنوبية والوسطى
*محطات عراقية 

ويؤكد الس�يد كاظم فنج�ان الحمامي 
وزير النقل ال�ى ان ميناء ) خور الزبير 
( يعد احد  اهم المنافذ الرئيسة للعراق 
المنتوج�ات  وتصدي�ر  اس�تيراد  ف�ي 
النفطية فضال عن انه احد اهم العناصر  
والمناشئ  المهمة المساعدة )لموانئ 
ام قصر الشمالية والجنوبية ( وموانئ 
)اب�و فل�وس ( والمعقل وال�ذي يعمل 
بواق�ع )13 ( رصيف�ا متط�ورا فيم�ا 
تتواص�ل المالكات الوطني�ة في حملة 
اع�ادة اعم�ار وتحديث رصي�ف رقم ) 
14( يض�م ارصف�ة صناعي�ة ونفطية 
وتجاري�ة مش�يرا ال�ى ان مين�اء خور 
الزبير يضم ارصفة  تخصصية ل)وزارة 
النف�ط ووزارة الصناعة ووزارة النقل 
ويعد موقعه الس�تراتيجي القريب  من 
مصانع ) االسمدة الكيمياوية والحديد 
والصلب والفوسفات والصناعات الكيمياوية فضال عن 
ان الميناء يضم رصيفين اختصاصين للش�ركة العامة 
للحدي�د  والصل�ب منفذة من الخراس�انات المس�لحة 
والركائ�ز الحديدي�ة االس�طوانية فض�ال ع�ن وج�ود 
خمسة ارصفة اختصاصية مع ملحقاتها خاصة بخزن 
االس�مدة والفوس�فات والمع�دات وارصف�ة حديدية 
للبضائع العام�ة معززة بالعديد من الرافعات المرفأية 
وس�احات مبلط�ة للخزن وش�وارع  وخطوط س�كك 
واالبني�ة االدارية والخدمية الحديثة المتطورة ، مؤكدا  
بان الطاقة الخزنية يبلغ حوالي ) 200 الف طن ( معززا 
بنظ�م س�يطرة مركزي�ة مش�يرا الى ان موان�ئ  خور 
الزبير المزودة بالعديد  من الدوائر الس�اندة كالكمارك 
وال�وكاالت البحري�ة والحج�ر الصح�ي والمص�ارف 
والهج�رة والج�وازات والبيط�رة الصحي�ة وخط�وط 
والتفتي�ش  البحري�ة  والمالح�ة  والتج�ارة  االنابي�ب 
البحري. واليمكن ان نهمش دور الجهات الس�اندة في 
عموم تش�كيالت ال�وزارة التي انج�زت واجباتها فيما 
يخ�ص تمليك اكثر م�ن ) 5000( قطعة ارض س�كنية 
فضال ع�ن تمليك عدد من الدور التش�غيلية لش�اغليها 
من منتس�بي التش�كيالت بما فيهم المتقاعدين ،بينما 
ش�هدت جوالتنا خارج العراق تحدي�ث وتط�����وير 
العالقات االختصاصية وتقلي�ص الحضر الدولي  على 
بعض فقرات اعمال الوزارة تمهيدا لرفعها كليا ناهيكم 
عن خطة الوزارة الواسعة لبناء المطارات الحديثة في 

عموم محافظات العراق.



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

رياضة10

www.almustakbalpaper.net

العدد )1477( االربعاء  12  تموز  2017
www.almustakbalpaper.net

مدرب االوملبي يشكو ضعف االعداد للتصفيات اآلسيوية
         بغداد/ المستقبل العراقي

ش�كا م�درب املنتخب االوملب�ي العراقي 
بكرة القدم عبد الغني شهد قبل مغادرة 
فريق�ه اىل االردن، م�ن ضع�ف االع�داد 
وتجمع الفريق قبل التصفيات اآلسيوية 

املؤهلة للنهائيات.
وقال ش�هد يف رس�الة املوف�د الصحفي 
ان   ، املرس�ومي  احس�ان  للتصفي�ات 
»اي�ة جهوزي�ة نتح�دث عنه�ا ونح�ن 
كمنتخب لم نتجمع من�ذ مباراتنا االوىل 
م�ع املنتخب الس�وري يف ملعب كربالء، 
وتنتظرنا مهمة صعبة ال تقبل بانصاف 
الحلول فاما الفوز باملركز االول والتاهل 
اىل النهائي�ات، واما املرك�ز الثاني الذي 
م�ع  ش�ائكة  حس�ابات  يف  س�يضعنا 
املنتخبات الحاصلة عىل املركز الثاني يف 

املجاميع االخرى«.
واض�اف، إن »الس�بب الرئي�س يف عدم 
امكاني�ة جم�ع الالعبني، هو اس�تمرار 
منافس�ات ال�دوري واج�راء املباري�ات 
املؤجل�ة والتي س�تكلفنا غياب س�بعة 
العب�ني م�ن التواج�د م�ع الوف�د الذي 
سيغادر اىل عمان للقاء املنتخب االردني 
والتخ�وف من مش�اركة العبي املنتخب 
مع فرقه�م يف املباري�ات املؤجلة والتي 
ربما تتس�بب باصابتهم وابتعادهم عن 
املنتخ�ب يف وق�ت نحن بام�س الحاجة 

لخدماتهم يف هذا املعرتك املهم«.
يشار اىل منتخب العراق كانت قد وضعته 
التصفيات اآلسيوية يف املجموعة الثانية 
اىل جانب منتخبات السعودية والبحرين 

وافغانس�تان حي�ث تقام يف الس�عودية 
العراق�ي  للمنتخ�ب  مب�اراة  اول  وان 

س�تكون امام االفغاني يف 19 من شهر 
تموز الجاري«. من جانب آخر يأُمل عبد 

الغني ش�هد، مدرب املنتخ�ب األوليمبي 
يف أن يت�م تأجي�ل مباراة نفط الوس�ط 

والق�وة الجوية، املقررة الخميس املقبل 
بالدوري الكروي.

بمب�اراة  األوملب�ي  املنتخ�ب  ويرتب�ط 
تجريبي�ة أم�ام نظ�ره األردن�ي اليوم 

األربعاء ضمن االس�تعدادات للتصفيات 
املؤهلة ألمم آسيا تحت 23 عاًما.

ويض�م املنتخ�ب األوملبي كل من بش�ار 
رس�ن، وأمج�د عط�وان العب�ي الق�وة 
الجوي�ة ونف�ط الوس�ط ع�ىل الرتتيب، 
وهم�ا م�ن العنارص املؤثرة يف تش�كيلة 

املدرب شهد.
وذكر ش�هد يف ترصيح صحف�ي ،اليوم 
الثالثاء، إن » إقامة مباراة نفط الوسط 
والقوة الجوية الخميس ، يعني حرمان 
الالعبني من املش�اركة مع املنتخب أمام 
األردن، الرتباطهما بمباراة فريقيهما«.

وأوض�ح ش�هد ، إن »خ�وض الالعب�ني 
املب�اراة بال�دوري يعن�ي غيابهم�ا عن 

مواجهة األردن مع املنتخب«.
وأض�اف »أخ�ى أن يتع�رَّض الالعبان 
املس�تحيل  م�ن  وس�يكون  لإلصاب�ة، 
تعويضهم�ا لصعوب�ة إص�دار تأش�رة 
دخول خالل ه�ذه الف�رتة القصرة، ال 
سيما وأن املنتخب سيغادر إىل السعودية 

من عمان، الجمعة املقبل«.
واش�ار »ُنعوِّل عىل مباراة األردن لوضع 
اللمس�ات األخرة عىل الفريق، واختبار 
التكتيك املناسب، وغياب بعض الالعبني 
س�ربك إعداداتنا، لذل�ك طالبنا بتأجيل 

املباراة لضمان سالمة الالعبني«. 
يذك�ر أن إدارة نفط الوس�ط تقدمت يف 
وقت س�ابق للجن�ة املس�ابقات بطلب 
تأجيل املباراة الرتباط النادي بمعس�كر 
إع�داد للبطول�ة العربي�ة، إال أن الطلب 
قوبل بالرفض، بداع�ي أنها مؤجلة من 

األساس.

طالب بتأجيل مباراة نفط الوسط واجلوية

البافاري يفاجئ اجلميع العب كامريوين جيدد عقده مع الكهرباء
وخيطف رودرجييز

رباعي برشلونة يف مهمة 
تروجيية باليابان

            بغداد/ المستقبل العراقي

ج�دد الالعب الكاميروني، جوس�تاف مون�دي، عقده مع نادي 
الكهرباء ، بعد تمس�ك اإلدارة بخدماته، ورغبة الالعب نفس�ه 

في االستمرار.
وقال رئيس الهيئة اإلدارية لنادي الكهرباء، علي األس�دي، في 

تصري�ح اطلعت علي�ه “المس�تقبل العراقي”، انه “ت�م تجديد 
عقد مون�دي برغب�ة الطرفين ، واإلدارة س�تضع آلي�ة جديدة 
الستقطاب الالعبين المحترفين والمحليين، وفق منهاج يضمن 
للنادي التعاقد مع مجموعة جيدة من الالعبين البارزين، وكذلك 
الحفاظ على الوجوه الش�ابة التي تألقت في الموس�م الحالي، 

وأثبتت قدرتها على البقاء لفترة أطول مع الفريق”.

وأش�ار إلى أن “اإلدارة تثمن النتائج التي تحققت في الجوالت 
األخيرة، تحت إش�راف المدرب عباس عطية، ونأمل أن يواصل 
الفريق نتائجه الطيبة في األدوار المتبقية من الدوري، ال سيما 

أنه نجح في االبتعاد عن منطقة الهبوط”.
ويحت�ل الكهرباء المركز ال�13 في الدوري الكروي، برصيد 30 

نقطة، وضمن بهذا الرصيد بقاءه في الدرجة الممتازة.

            المستقبل العراقي/ متابعة

قدم نادي ريال مدريد اإلسباني، العبه الجديد 
ثيو هيرنانديز، لوسائل اإلعالم.

وبدأ فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد حفل 
تقديم الالعب، بالقول، في تصريحات نقلتها 
“آس” اإلسبانية “الفريق يرحب بهذا الشاب 
الجدي�د، أح�د أفض�ل الالعبي�ن ف�ي الدوري 
والكأس الموسم الماضي، لقد أراد أن يرتدي 
قميص ريال مدريد ونحن نشكره إلى األبد”.

وأضاف مخاطبا هيرنانديز “كنت واحًدا من 
أفضل الشباب في الموسم الماضي، ودخلت 
تش�كيلة اليويفا، ولقد انضممت اآلن ألفضل 
ناد في التاري�خ، نحن نملك 12 لقًبا أوروبيا، 

ونأمل أن تساعدنا على الفوز بالمزيد”.
وبعد بيريز تحدث ثيو هيرنانديز وقال “أقدر 
الثق�ة الت�ي منحن�ي إياه�ا الن�ادي، أريد أن 
أشكر الالعبين والجماهير على الترحيب بي، 
س�عيد بوجودي هنا مع أفضل الالعبين، هال 
مدريد”.وأضاف “في الصغ�ر يكون لدى كل 

واحد فريقه، تواجدت مع أتلتيكو وعاملوني 
بص�ورة جي�دة وأن�ا اآلن هنا، اخت�رت ريال 
مدري�د ألن�ه أفضل فري�ق في العال�م، وفيه 

سيمكنني الوصول ألبعد مدى”.
وتابع “لم يكن هناك أي ضغط، لم يتعذر علي 
كثيرا أن أعطي موافقتي لريال مدريد، أنا هنا 
بناء على رغبتي”.وأردف “وصلتني عروضا 
كثي�رة، وتحدث�ت م�ع وكيل�ي، وكان أفضل 
خيار هو االنضمام لريال مدريد حيث يمكنني 
التطور”.وأش�ار الالعب إلى أنه س�يتخذ في 
ري�ال مدري�د، البرازيل�ي مارس�يلو كقدوة، 

معتبرا أنه “أفضل ظهير في العالم”.
ومن�ح ريال مدري�د الالعب الرق�م 15، الذي 

كان يحمله البرتغالي فابيو كوينتراو.

            المستقبل العراقي/بغداد

كش�ف واي�ن روني مهاجم مانشس�تر يونايت�د، المنتق�ل حديًثا إليفرتون، الس�بب الرئيس�ي في 
ع روني  تفضيله ع�رض “التوفيز” على اإلغ�راءات الصينية.ووقَّ
عل�ى عقٍد ينض�م بموجبه إل�ى إيفرتون لمدة موس�مين، بعد 
ل خاللها  13 عاًم�ا قضاها بألوان الش�ياطين الحمر، وس�جَّ
253 هدًف�ا، وحق�ق العديد م�ن البطوالت.وق�ال روني في 
تصريح�ات نقله�ا موقع “فور ف�ور تو” اإلنجلي�زي اليوم 
الثالث�اء: “كما يعلم الجمي�ع، فأنا أحب اللع�ب للمنتخب 
اإلنجليزي”.وأض�اف اله�داف التاريخي لألس�ود الثالثة: 
“جاريث ساوثجيت مدرب المنتخب اتخذ القرار، وتحدثت 
د أنه ال يمكن أن ألع�ب للمنتخب بدون اللعب مع  مع�ه وأكَّ
فريقي”.وتابع مهاجم مانشس�تر يونايتد السابق: “لقد 
مت قرار ساوثجيت، وأخبرني بأنني إذا  تفهَّ
عدت للعب كل أسبوع فإن باب العودة 
أمامي”.وواص�ل:  مفتوًح�ا  الزال 
“س�يكون من الرائ�ع إذا نجحت 
ف�ي القيام بذل�ك، إذا قدمت أداًء 
جيًدا مع إيفرت�ون، فأنا متأكد 
أنَّه سوف يتخذ قرار عودتي”.

ريال مدريد يقدم ثيو هرينانديز 
لوسائل اإلعالم

روين يوضح سبب تفضيله إيفرتون 
عىل إغراءات الصني

جوارديوال يستخدم أسلوبه 
املعهود إلقناع مبايب

            المستقبل العراقي/ متابعة

جدد مانشستر س�يتي، اهتمامه بخدمات مهاجم موناكو الشاب، كيليان 
مبابي، الذي يتنافس على ضمه، كبار أوروبا أمثال أرسنال وريال مدريد 
وباريس س�ان جيرمان.وحس�ب صحفة “ليكيب” الفرنس�ية، التقى 
جوارديوال بالنجم مبابي على العش�اء الش�هر الماض�ي، األمر الذي 
أثار التكهنات ح�ول إمكانية انتقال الالعب إلى الفريق اإلنجليزي.

ويعتبر هذا األسلوب مشابها لما كان ينتهجه المدرب اإلسباني 
في الس�ابق، من أجل اس�تقطاب العبين جدد.وعادة ما يقوم 
جواردي�وال بالتح�دث مع الالعبين الذين ين�وي ضمهم، أو 
االتصال بهم هاتفًيا على أقل تقدير، للتعرف عليهم بشكل 
أكبر، قبل التقدم بأي عرض رسمي.ورغم العشاء الذي 
جم�ع الطرفين، فإن باريس س�ان جيرمان المرش�ح 
األق�وى لض�م الالع�ب، خصوص�ا وأنه مس�تعد لدفع 
رات�ب أكبر من أي ع�رض يقدم له.أما ري�ال مدريد، فقد 
أشارت تقارير صحفية إلى نيته بيع العب وسطه الكرواتي 
كوفاس�يتش، من أجل تمويل صفقة مبابي، في حين أكد مدرب أرسنال أرسين فينجر 
أن ناديه لم ينس�حب من الس�باق على ضم المهاجم البالغ من العمر 18 عاما.ويبقى 
على مانشس�تر س�يتي ترجمة اهتمامه على أرض الواقع، م�ن خالل التقدم بعرض 
رسمي لضم مبابي الذي سبق لوالده أن التقى بفينجر، كما تحدث هاتفيا مع مدرب 

باريس سان جيرمان أوناي إيمري.

             المستقبل العراقي/متابعة

أعلن نادي ريال مدريد اإلسباني، موافقته رسمًيا 
على انتقال العب الوس�ط خامي�س رودريجيز، 

إل�ى صف�وف باي�رن ميونيخ 
الميركات�و  خ�الل  األلمان�ي، 

الصيفي الجاري.
وق�ال الموقع الرس�مي لبطل 
أوروبا، على اإلنترنت في بيان 
رس�مي “ريال مدري�د وبايرن 
ميونيخ توص�ال التفاق، حول 
رودريجي�ز  خامي�س  انتق�ال 
لم�دة موس�مين عل�ى س�بيل 

اإلعارة”.
وأض�اف البي�ان “ف�ي انتظار 
للفح�ص  الالع�ب  خض�وع 
الرس�مي  والتقدي�م  الطب�ي، 

للصفقة”.
واختتم البيان “بايرن ميونيخ 
أصب�ح لدي�ه الح�ق ف�ي ضم 

الالعب بشكل نهائي عقب نهاية فترة اإلعارة”.
وانضم خاميس رودريجي�ز لصفوف الميرنجي 
عقب نهائي�ات مونديال البرازي�ل 2014، قادًما 
من موناكو الفرنس�ي مقاب�ل 80 مليون يورو، 

وبعقد يمتد حتى 2020، ولكن قيمته التسويقية 
انخفض�ت حالًي�ا حت�ى وصل�ت ل�� 50 مليون 

يورو.
وتأل�ق خاميس رودريجي�ز م�ع الميرنجي في 

موسم 2015-2014 تحت قيادة اإليطالي كارلو 
أنش�يلوتي، والذي يتول�ى حالًيا القي�ادة الفنية 
للبافاري، حيث لعب 46 مباراة، وسجل 17 هدًفا 

وصنع 18 آخرين.

            المستقبل العراقي/ متابعة

شارك العبو برش�لونة، ليونيل ميسي ونيمار وبيكيه 
وأردا توران، رفقة نائب رئيس التس�ويق واالتصاالت 
بالن�ادي، ماني�ل أرويو، الخميس المقبل، في مراس�م 

تقديم الراعي الجديد للفريق الكتالوني.
وأعل�ن البرس�ا، الي�وم أن ه�ؤالء الالعبي�ن األربع�ة 
يرافقون أرويو، في سلس�لة من الفعاليات الترويجية 

باليايان.
وتتعل�ق الفعالي�ة الرئيس�ية بتقديم اتف�اق الرعاية، 
الممتد ألربعة مواس�م مع خيار تمديده لعام آخر، مع 
الشركة اليابانية، التي تعد إحدى أهم شركات خدمات 

اإلنترنت في العالم.
وستكون هذه أول مشاركة لالعبين في فعالية عامة، 
وهم يرت�دون قميص الراعي الجديد، الذي حل اعتبارا 
م�ن األول م�ن يوليو/تم�وز الجاري مح�ل الخطوط 
الجوية القطرية، باتفاق رعاية بقيمة 55 مليون يورو 

للموسم الواحد.
وينتظ�ر أن يعق�د ممثلو برش�لونة، لق�اء خاصا مع 
الياباني�ة،  للش�ركة  التنفي�ذي  والمدي�ر  المؤس�س 
هيروشي ميكيتاني، ومع موظفين آخرين بها، فضال 
ع�ن حف�ل عش�اء س�يجمعه بش�خصيات ومدعوين 
م�ن الشركة.وس�تجري المجموع�ة الكتالوني�ة يوم 
الخميس نفسه رحلة العودة، كي يتمكن الالعبون من 
االنضمام بأس�رع ما يمكن لتدريبات فترة االس�تعداد 
للموسم الجديد بقيادة إرنستو فالفيردي المدير الفني 

الجديد للبرسا.
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؟؟هل تعلم
أن أطول ضوء برق قد سجل لصاعقة امتد حوايل 32 

كم يف السماء.
أن 26 بلدا يف العالم ال يملكون شواطئا لبالدهم.

أن البومة تس�تطيع أن تدير رأس�ها بشكل دائري إىل 
كل االتجاهات.

أن سدس مساحة اليابسة عىل سطح األرض تقع يف 
االتحاد السوفييتي.

أن األش�جار التي بنى منها هرم خوف�و كافية لبناء 
سورا ارتفاعه ثالثة أمتار يحيط بفرنسا.

هل تعلم أن القطط ال تستطيع تذوق الطعم الحلو.
أن طريقة االنتحار أكثر ش�يوعا يف الصني هي تناول 

نصف كيلو من امللح.
أن ثخ�ن ق�رشة األرض يماثل باملقارن�ة ثخن قرشة 

البيضة إىل حجم البيضة.
أن »الرشي�د« هو نوع من القوارض ت�أكل ما يفوق 

ثلثي وزنه.
أنه إذا تركت س�مكة ذهبية يف ح�وض املاء يف مكان 
مظلم ولفرتة طويلة ، فإن لونها س�يتحول إىل اللون 

األبيض.

خذ خطوة إىل الخلف و انظر إىل ما يف محيطك 
، و لي�س فق�ط أم�ام عيون�ك. الَعْشَعَش�ة 
للطيور و ليست ألمثالك ، لذا اخرج من عشك 
و ق�م بجولة يف الجوار . أنت مبدع جداً وملئ 
بالبص�رة ، لَكن لن يفيدك جلوس�ك يف البيت 

بيشء .

الرؤي�ة الضيقة لَيس�ْت مرغوبَة يف حالة مثل 
هذه الحاالت. تنّف�سْ بعمق وحاوْل أَْن تدرك 
كام�ل الصورة. ال تكثر من تع�دد عالقاتك يف 
نف�س الوقت ، بل خضها واح�دة واحدة. جد 
الوقت املالئم للكالم مع شخِص واحد و بشكل 

خاص من ينظر إليك من زواياك الجيدة .

يج�د الناس فيك طاقة وس�حر ال يقاوم ألان 
النجوم تمدك بربيقها و س�حرها . انىس كل 
االحق�اد و الضغ�وط الت�ي وقع�ت تحتها يف 
املايض. تكون مس�تمعاً جيداً ، تس�أل أسئلة 
نافذة وتأخ�ذ دوراً نش�يطاً يف الحديث بدون 

َتغير املوضوع.

يف الح�ب انت متهور لحد الجن�ون هذا االمر 
قد يصعب عليك التحكم بمش�اعرك او حتى 
التعبر عنها ام يف مج�ال العمل أنت عقالني 
و  نصيحت�ك  اآلخ�رون  ويري�د   ، ومنطق�ي 
انتباه�ك. أي عالقة أو مرشوع متعدد الزوايا 

اليوم. بدالً من تركه يجّننك

إن�ك مرح وحّس�اس، و س�احر بش�كل غر 
ع�ادي اليوم. فغازل بثق�ة. ترى األمور بلون 
وردي، العال�م يبدو يف حالة جّيدة. ملاذا يجب 
أن نعك�ر لون الحياة. ال ترتدد يف طرح االمور 
التي ترغب بمناقش�تها م�ع الحبيب ألنك ان 

ابقيتها طي الكتمان

يف العمل انت شخص يحرتمه جميع الناس ال 
تضع نفسك يف مواقف حرجة و اال فقدت هذا 
االحرتام، عاطفي�ا ال تتفاجأ إذا كنت محاطاً 
من قبل املعجبني اليوم. س�حرك جذاب. عىل 

العازب أن يستغل هذه الفرصة لالرتباط.

عاطفيا انت ش�خص يري�د الجميع ان تحبه 
و ان يحب�ك و لكن الحب الذي تبحث عنه لن 
تجده ، ي�رخ اآلخرون لك�ي تقرب منهم، 
لك�ن إعارته�م انتباه�ك أمر راجع ل�ك. تبدأ 

يومك كفراشة إجتماعية مرفرفة بنشاط

عليك بأن تكون ميزاناً كما هو برجك. تحتاج 
إليج�اد ذلك الخّط الرفيع ب�ني الكرم وضبط 
النفس. الدافع إلكتساب اليشء الجديد قوي، 
لكن هل يمأل الفراغ حّقاً ؟ النجوم تقول بأّنك 
ق�د تحتاج لنظرة أعمق إىل حّد ما الكتش�اف 

ما تحتاجه حقاً

هناك تغيرات مالية قادمة ، ولقد حان الوقت 
للرتكيز عىل األش�ياء املادية. أنت كريم ، لكن 
ليس باليد حيلة . إنما قد يحمل لك املستقبل 
بعض التحس�ن يف أحوالك ، كل ما عليك فعله 
هو اس�تغالل الفرصة املواتية . عاطفيا لديك 

امل كبر يف تقع يف الحب من جديد 

ال تنقص�ك األف�كار ، وال ينقص�ك الحم�اس 
إلبداء هذه األفكار. اس�تغل وعيك الحايل ، و 
ألقي نظرة عىل مجمل الصورة.راجع خطتك 
ثانية، وفّكر مجّدداً بإسرتاتيجيتك األساسية. 
س�واء يف مي�دان امل�ال أو العم�ل أو يف األمور 

الشخصية و العاطفية

نش�اطك يف تصاعد ، و حماس�ك يف ازدياد ، و 
غالباً س�تلقى ردود فعل إيجابي�ة جداً. إعِط 
صوت�ك للعاطفة. ُتع�رك النج�وم قليالً من 
إرشاقها و ملعانها ، لَيس ألّنك تحتاجه . فأنت 
ُترشُق بدون توّقف . إنه إحساس جميل هذا 

الظروف ستمّكنك من أن تكون تحت األضواء 
لذا عليك ان تكون لبقا و ليس متعجرفا و ان 
ال تكثر من الحديث عن منجزاتك ألنك ستقع 
ضحية الغرور ، عاطفيا لديك الكثر لتناقشه 
مع رشيك الحياة كن شجاعا و عرب عما يدور 

يف ذهنك.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
6 رشيحة توست

1 كوب جبنة شيدر مبشورة
1 كوب جبنة موزاريال مبشورة

طماطم رشائح
رشة زعرت

طريقة التحضر:
يسخن الفرن عىل درجة حرارة 180 مئوية، 

وتبطن الصينية بورق  زبدة.
ت�رص رشائح التوس�ت يف الصينية، ويرش 

فوقها الجبنة الشيدر والجبنة املوزاريال.
يرش فوقه�ا الزعرت، وت�وزع عليها رشائح 

الطماطم.
تكرر العملية حتى انتهاء الكمية.

تدخ�ل الفرن ملد م�ن 7 إىل 10 دقائق وحتى 
تسيح الجبنة.

تخرج من الفرن، وترتك لتهدأ قليالً.
يوضع يف الطبق، وتقدم.

الرجل العنكبوت يعود إىل وطنه
أطلق�ت دور الس�ينما العاملي�ة مؤخ�را الجزء الجدي�د من فيلم 
اإلثارة والخيال “س�بايدرمان” ال�ذي أتى هذه املرة تحت عنوان 
“س�بايدرمان: العودة إىل الوطن”، وفيه يع�ود الرجل العنكبوت 
إىل املغامرات من جديد بعد أن عاد إىل وطنه وأقام يف منزل عمته 
ماي ماريس�ا تومي وظن أنه سيس�تكمل حياته يف هدوء، ولكن 
م�ع ظهور النرس الرشير مرة أخرى، مهدِّدا بتدمر العالم، يقرر 
بيرت باركر الرجل العنكبوت التصدي له للقضاء عىل الرش نهائيا 

يف العالم.
واستعاد النجم روبرت داني جونيور دوره ك�”الرجل الحديدي” 
يف الفيل�م، يف حني ظهر بيرت باركر أو الرج�ل العنكبوت يف بداية 
الفيلم، كش�اب طموح يرغ�ب يف أن يكون بط�ال خارقا، ولكنه 
مجرد طالب يف املدرسة، فضال عن أنه ما زال قليل الخربة. ويقوم 
بيرت باركر بالتصدي لجرائم صغرة بمجهوده الش�خيص حتى 
يلتق�ي باملخرضم توني س�تارك أو الرج�ل الحديدي الذي يطلب 
منه ترك مس�ألة مقارع�ة األرشار الخطري�ن لألبطال الخارقني 

املشاهر، أي باختصار يريده أن يرتك املسألة للمحرتفني.

»الطفل احلديدي«.. قدرات خارقة
روجت وس�ائل إعالم ومواق�ع اجتماعية صينية عىل نطاق 
واس�ع صورا لطفل صيني يبلغ من العمر 7 سنوات ويلقب 
ب��«الطفل الحديدي« بس�بب عضالت�ه املفتولة رغم صغر 
س�نه..وقالت صحيف�ة »تلغ�راف« الربيطاني�ة إن الطفل 
يعيش يف هانغتشو، إحدى مدن مقاطعة جيجيانغ، وأصبح 
يف وق�ت وجيز حديث رواد ش�بكات التواصل االجتماعي يف 

الصني بسبب جسمه »الرائع«.
واكتسب الصبي »شن يي« شهرة وطنية بعد أن هيمن عىل 
بطولة الجمباز األخرة، وحصل عىل س�ت ميداليات ذهبية 
وفضية.وقال�ت والدته تش�انغ هونغ إن ابنه�ا كان يتميز 
بق�درات رياضي�ة مبهرة منذ س�ن مبك�رة جدا..وأضافت 
»ب�دأ امل�يش عندما كان يبلغ ش�هرين فق�ط، وتعلم ركوب 
الدراجة قب�ل التحاق�ه بروض�ة األطفال«..وتظهر الصور 
عض�الت ذراعه القوية، كما تبني عضالت معدته املقس�مة 
بشكل مبهر، وهذا يش�ر إىل ممارسته الكثر من التمارين 

الرياضية الصعبة، رغم سنه املبكر.

السيارات ذاتية القيادة أصبحت »تفكر« مثل البرش
بفض�ل معادلة خوارزمية بس�يطة، أصب�ح بمقدور الس�يارات ذاتية القيادة 
اتخ�اذ قرارات أخالقية عىل غرار القرارات التي يتخذها البرش عىل الطريق كل 

يوم.
وعن طريق دراس�ة الس�لوكيات البرشية من خالل سلسلة من التجارب التي 
تعتمد ع�ىل تقنيات الواقع االفرتايض، اس�تطاع فريق م�ن الباحثني بجامعة 
أوسنابروك األملانية توصيف السلوكيات البرشية يف صورة معادلة خوارزمية.

ونقل املوقع اإللكرتوني األمركي “ساينس ألرت” عن الباحث ليون شتوتفيلد 
بجامعة أوس�نابروك قوله إن “الس�لوكيات البرشية يف ظ�روف األزمات أثناء 
القيادة يمكن توصيفها يف ش�كل معادلة بس�يطة عن قيم�ة الحياة الخاصة 

بالبرش والحيوان واألجسام غر املتحركة”.
وعن طري�ق تقنية الواقع االف�رتايض، قام الباحثون بإخض�اع مجموعة من 
املش�اركني لتجارب محاكاة القيادة وس�ط الضباب يف منطقة من الضواحي، 
وتعريضهم لسلسلة من العوائق والعقبات أثناء القيادة مثل البرش والحيوانات 
واألجسام الثابتة وفق سيناريوهات مختلفة، مع إرغام املشاركني يف التجربة 
عىل اتخاذ قرارات أخالقية مثل العنارص التي يتعني تفاديها أو دهس�ها أثناء 
القيادة.وتم�ت تغذي�ة نتائج هذه التج�ارب يف برنامج كمبيوتر يس�تخدم يف 
توجيه الس�يارات ذاتي�ة القيادة، وهو ما يتيح لهذه الس�يارات أو غرها من 
اآلالت اتخ�اذ ق�رارات أخالقي�ة مثل االختي�ارات التي يقدم عليه�ا البرش عن 

طريق معادلة خوارزمية بسيطة نسبيا.

1طل�ب ومناش�دة o ياب�س 2ن�اد ري�ايض 
 o س�عودي اختر نادي القرن يف آس�يا 3فو
الع�ب مغربي يف صف�وف ب�وردو الفرنيس 
 o ثلثا موج. 5نصف س�امح o 4أكث�ر قرب�ا
ذهب o نفذ بجلده 6عصبية )عامية( o دق 
)الهات�ف(. 7خاف من o اطلب o ترف بال 
مسؤولية 8تمثال عىل مدخل خليج نيويورك 
o حيز ومكان 9أبو الطب اليوناني10أدوات 
للرس�م امللون o يجمع الصورة من الفضاء 

لالستقبال التلفزيوني.

1حرف نص�ب o اس�تخدمه قديما العرب واملس�لمون 
للمالحة وتحديد موقعهم الجغرايف 2إغالق )معكوسة( 
o قام وثار وانتفض. 3من أهم املمالك العربية القديمة يف 
بالد الشام o املصباح واملرشد الهادي 4القردة الصغرة 
o أعطى عذرا ألمر ما o منطقة يف جبال الهماليا تسمى 
سقف العالم 5متشابهة o القارة السمراء 6رسب شيئا 
أو أم�را تحت س�تار ما مثل س�تار الليل o ش�دة وعدم 
تراخ o ثلث�ا ورل 7حطم o نصف ناعم 8بلدة عريقة يف 
الش�مال اللبناني o متش�ابهات 9متش�ابهات o ركض 

10فصل الجلد عن اللحم o انقسام

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..بيتزا التوست باجلبنة
طب

بعد الثريان.. االسبان يباطحون اخليول
تواف�د ه�واة الخيول ع�ىل بلدة سابوس�يدو 
االس�بانية، م�ن أج�ل االحتف�ال بمهرجان، 
حي�ث يتصارع فيه الرجال مع الخيول لقص 

ذيولها.
وش�اهد املتفرج�ون قت�ال املش�اركني م�ع 
الخي�ول الت�ي ت�م العث�ور عليه�ا يف الجبال. 
وينظر إىل مصارعة هذه الحيوانات التي تزن 
مئات الكيلوغرامات، ع�ىل أنها اختبار للقوة 

واإلرادة.

العلكة الصحية تكمل عمل معجون األسنان

بالعلك�ة  الكث�رون  يكتف�ي 
األكل  بع�د  األس�نان  لتنظي�ف 
ويعتق�دون أنها يمك�ن أن تحل 
مح�ل معج�ون األس�نان ال�ذي 
يفضل�ون اس�تخدامه يف البي�ت 

فقط.
لك�ن األطباء كش�فوا أن تنظيف 
األس�نان عملية روتينية ودقيقة 
ولها عدة أس�اليب غر استخدام 
الفرش�اة، مثل الخيط والسواك؛ 
تن�اول  بع�د  العلك�ة  فمض�غ 
الوجب�ات الغذائي�ة ال يعمل عىل 
تنظيف األس�نان، إنما يعمل عىل 
تحفي�ز إنتاج اللع�اب، ورسعان 
م�ا يعم�ل اللع�اب ب�دوره ع�ىل 
اس�تعادة املع�ادن الت�ي تحللت 
م�ن مينا األس�نان بس�بب املواد 
الغذائية..وينصح أطباء األسنان 

بمض�غ العلك�ة ملدة خم�س إىل 
عرش دقائق بعد تن�اول الطعام؛ 
إذ تعت�رب بمثابة تكمل�ة للعناية 
باألسنان، ويجب أن تكون خالية 
من السكر..وأوضح الربوفيسور 
ديتمار أوسرترايش، نائب رئيس 
الغرفة األملانية ألطباء األس�نان، 
أن�ه ينبغ�ي ع�ىل امل�رء تنظي�ف 
األس�نان مرتني يوميا، مشرا إىل 
أن مدة التنظيف املثالية لألسنان 
ترتبط بع�دة عوامل، منها كمية 
األسنان املوجودة يف الفم ومهارة 
التنظي�ف التي يتمت�ع بها املرء، 
التنظي�ف  تقني�ة  إىل  باإلضاف�ة 
وأدوات املس�اعدة املستخدمة يف 
عملي�ة تنظيف األس�نان. وغالبا 
ما ترتاوح مدة تنظيف األس�نان 

بني دقيقتني وخمس دقائق.
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حسين صالحلمياء العامري

يس�تخدم الفاح�ون ف�ي مص�ر تعبيرا جمي�ا في تعري�ف النبات 
ال�ذي لم يزرع�وه لكنه يظه�ر طبيعيا وس�ط زرعه�م. يصفونه بأنه 
“طالع ش�يطاني” خصوصا إذا كان مؤذيا أو به أشواك مزعجة. جميل 
أن ي�رى اإلنس�ان أن كل مفي�د ومرتب ربان�ي وكل مزعج ش�يطاني. 
اإلنس�ان مجبول على حب النظام ويرى فيه جماال ويرى في الفوضى 

واالضطراب قبحا.
م�ن هنا يضع اإلنس�ان قواعد. هناك قواعد يس�تنبطها البش�ر في 
كل يوم. هذا ال اعتراض عليه، لكن المش�كلة أن الحياة نفس�ها ماشية 
بش�كل “ش�يطاني”. الحياة تنمو وتتمدد في كل اتجاه وهي عشوائية 
بالفط�رة. لكن الهوس بالترتيب والنظام يجعلنا نضع قواعد س�رعان 

ما نكتشف أنها غير صالحة دائما.
وبدال من أن نعت�رف أن القانون الذي وضعناه ال يصلح، نصّر عليه 
ونبقيه ونضع ما يعرف باالستثناءات. االستثناءات هذه هي في الواقع 
قواع�د أخرى. وما إن تصير االس�تثناءات قواعد حتى ندرك أن لها هي 

أيضا استثناءات ستتحول إلى قواعد، وهكذا.
كل ي�وم ف�ي حياتن�ا نخوضه وس�ط أدغ�ال م�ن تراك�م القواعد 
واالس�تثناءات. لعلن�ا ال ننتبه إلى كمية القواعد الت�ي نخضع لها لكننا 
نلمس�ها فع�ا عندما نتحدث بلغتن�ا العربية. لغة الض�اد هذه خضعت 
لمح�اوالت التكبي�ل بالقواعد منذ أيام أبي األس�ود الدؤلي الذي عاصر 
علي بن أبي طالب، يعني أقدم من الخليل وسيبويه. النحويون جالسون 
ف�ي حجرهم يضعون قواع�د ويضيفون إليها إذ تب�رز أمامهم طوارئ 

مردها أن اللغة عنيدة وتمضي بشكل “شيطاني”.
غالبا ما يتحّدى أي إعرابي أرقى قواعد سيبوية وغيره من المثقفين 
العلماء. يمكث العالم دهرا يقارن ويشذب ويهذب ليصنع قاعدة فيأتي 
ماّر عابر م�ن تميم يقود جما ويجبر النحوي على العودة إلى حجرته 

لينفق دهرا آخر في وضع استثناء وشروط.
النح�اة ق�رروا أن ل�كل فع�ل فاعا. لكنهم س�رعان م�ا اصطدموا 
بحقيقة أن المتكلم يريد أن يخبر عن حدث ال غير. وهذا أمر موجود في 
كل اللغ�ات وم�ن حقنا أن نخبر عن حدث وق�ع ال عن مرتكبه. المتكلم 
يريد أن يخبرني أن الش�نطة ُس�رقت وال يريد أن يخبر عن سارق. لكن 
النحاة وضعوا قاعدة وجود فاعل لكل فعل وتورطوا، فاستنبطوا فكرة 
المبن�ي للمجه�ول وكأن من يري�د أن يخبرني عن س�رقة الحقيبة وال 

شيء سوى هذا، يتستر على السارق ويبقي عليه مجهوال.
واألس�خف هو أن القدح المكس�ور والحقيبة المس�روقة يصيران 
نائب�ا لمن كس�ر القدح أو س�رق الحقيبة، أو ما يس�مى بنائب الفاعل. 
وكان عندي صديق ال يمل من الش�كوى من أن المرأة القتيل في جملة 

“ُقتلت المرأة” تعد نائبا للقاتل الذي ذبحها.

“ع�ادت علين�ا الت�ي نهفو لها م�ا له�ا” كام ش�اعري، ينضح من 
س�ويداء قلوب العراقيي�ن.. يصبو نحو الموصل الفيح�اء.. أم الربيعين 
ومس�حة الجمال التي تكحل عيون العش�اق بأبهى نس�يب وأرق هيام، 
لكن كل هذا الرومانس صنعناه بدم الش�باب المس�فوح على ثرى سبخ 
الصح�ارى التي س�ورتها “داعش” بفجائ�ع أعادت الفتي�ة الذين قبلوا 
أك�ف أمهاتهم ذاهبي�ن لتلبية فت�وى المرجعية بالجهاد ض�د اإلرهاب، 
مزَق أش�اٍء ال تش�به فرحة حبيباتهم وهن يودعنه�م بقبل موؤدة من 
وراء النوافذ وعلى الس�طوح؛ خجل حي�اء من المجاهرة بالهوى … كل 
جيل في تاريخ اإلنس�ان على أرض السواد.. العراق.. بلد الرافدين اللذين 
ينبعان من سقر ويصبان في الجحيم، ال بد أن تذيقه الدنيا حرب مجاعة 

وإعتقال ثورات!
لكنهم لها.. الش�باب الصيد، أحفاد ثوار العش�رين، الذين إس�تجابوا 
لن�داء المرجعية ي�وم 30 حزيران 1920، ولقنوا اإلنكليز درس�اً، حفظ 
كرام�ة األولياء واألمهات واألطفال… هم الذين تش�ربوا العزة بالنفس 
ح�د الجنون، إيماناً بالجهاد، ي�وم 10 حزيران 2014، يلتهمون رصاص 
“داع�ش” ومفخخات�ه الخائبة، الت�ي تقتنص غفلة أم ع�ن وليدها،  او 
عج�وز تناكد بائع خضروات في الس�وق.. تفجيراته�م ال رجولة فيها، 
بينما قواتنا األمنية، المؤلفة من الجيش والحش�د الش�عبي والش�رطة 
اإلتحادية والعشائر النجيبة، واجهتهم بفروسة، إستخذوا أمامها، وهم 

يتدرعون بالمدنيين العزل، وقاء شجاعة رجالنا األبطال.
قواتنا تحبط جبنهم وهم يلوذون بأزياء النساء، وقد… حققنا نصراً 
أعاد للرجولة هيبتها وألخاق الفرس�ان نصابه�ا، بعد أن خذلتها فلول 

“داعش” المستترة بجناح الباطل تلوي سبيل الحق عن إستوائه.
رجال أفذاذ، بحجم ثقة الوطن والمرجعية والش�عب بهم، نصراً من 
الله خلد الش�هداء ورف�ع هامات العائدين بالبش�رى، إنموذجهم األمثل 
ذل�ك الذي س�لم جثة أخيه الش�هيد للخلفيات، وعاد ال�ى خطوط الصد، 
بمواجه�ة “داع�ش” يقاتل، قائا: “ثمة من س�يوصل الجثم�ان للبيت، 

واجبي في الدفاع أهم”.
أية طاقة إيمانية مهولة البراكين تتفجر من س�ابع أرض الى سابع 
س�ماء، تلك التي تنبع من بطولة هذا الذي يس�لم جثة أخيه ش�هيداً، من 
دون أن يوصلها بنفس�ه الى العائلة، ويعود إلكمل القتال، غير منكس�ر 
وال هياب!؟ بهؤالء إنتصر العراق، وبمثلهم أتم الله دعوة محمد صلوات 

الله عليه وعلى اله اجمعين لإلسام، من منبع الرسالة.
الخلود للش�هداء الذين تس�امى أثي�ر أرواحهم الى الجنة، والش�فاء 
للجرحى والمجد لقواتنا البطلة والبش�رى للعراقيين بمن صنعوا النصر 
أوال، وبالنص�ر ثانياً.. “أال هبي بصحنك وإصبحين�ا”.. وال تبقي أطايب 
من مثابات وطنية للمستقبل.. مستقبل األجيال.. أحفاد من إستشهدوا 
ولم ي�روا أوالدهم في المهد يرفلون. انقر هنا من أجل الرد أو الرد على 

الكل أو إعادة التوجيه.

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

 العبادي : النرص العراقي الكبري صنعه املقاتلون االبطال والشهداء واجلرحى

لعنة الصبي الباكي!

 في العام 1985، وبعد سلسلة حرائق في أوروبا، فتحت صحيفة 
»صن« البريطانية تحقيقاً حول هذه الحرائق، ليتبّين أن قاس�ماً 
مش�تركاً يجم�ع بينها: كل ه�ذه البيوت كانت تضّم نس�خة من 
لوح�ة الفنان اإليطال�ي جيوفاني براغولين، والتي تحمل اس�م 
»الطف�ل الباك�يThe Crying Boy«. لكن األغ�رب كان كام أحد 
رج�ال اإلطف�اء الذي�ن قابلتهم الصحيف�ة، والذي ق�ال إنه رغم 
احت�راق المنازل فإن اللوحة نفس�ها في كل بيت، بقيت س�ليمة 

ولم ُتصب بحروق.

م�ن  أي  تن�اول  ان  ال�ى  واس�عة  دراس�ة  اظه�رت 
الحمضيات مثل البرتق�ال والغريب فروت والليمون 
واللي�م بص�ورة يومي�ة يمك�ن ان يقل�ل احتم�االت 
االصاب�ة بالخرف الذي ال عاج له بنس�بة تقرب من 
25 في المئة. وقالت الدراس�ة التي اجراها فريق من 

العلماء ف�ي جامع�ة توهوكو 
اليابانية ان الحمضيات س�اح 
ق�وي ضد م�رض أخ�ذ يصبح 
العصر. وكانت دراس�ات  وباء 
عدي�دة وج�دت ان الحمضيات 
يمك�ن ان توفر وقاي�ة للدماغ 
ض�د التل�ف ال�ذي ي�ؤدي ال�ى 
الزهايم�ر  م�رض  أو  الخ�رف 
بسبب وجود حامض الستريك 
ال�ذي يحوي م�ادة »نوبلتين«. 
ان  االختب�ارات  واظه�رت 
ه�ذه الم�ادة تبط�ئ االصاب�ة 
أو توقفه�ا.  الذاك�رة  بضع�ف 
لكن الدراس�ة الجديدة هي أول 
دراس�ة واس�عة تتن�اول تأثير 
استهاك الحمضيات على أعداد 
المعرضي�ن لخطر  كبيرة م�ن 
وتاب�ع  بالم�رض..  االصاب�ة 

العلم�اء أكثر من 13 الف رجل وامرأة من متوس�طي 
العمر أو كبار السن لمدة سنوات واكتشفوا ان الذين 
يتناول�ون الحمضيات بص�ورة يومية تقل احتماالت 
اصابته�م بالخرف بنس�بة 23 في المئ�ة مقارنة مع 

الذين يتناولونها أقل من مرتين في االسبوع.

احلمضيات سالح قوي ضد اخلرف

تهاٍن حارة يبعثها مجلس القضاء األعلى الى الش�عب العراقي 
بمناس�بة تحرير الموصل من قوى الظام واإلرهاب وعودتها 
مش�رقة باهي�ة ال�ى أحضان الوط�ن، ويحي�ي أبط�ال قواتنا 
المسلحة بكافة تشكياتها التي جلبت النصر المبين وأرخصت 

أرواحها في سبيل الوطن العزيز.
ويؤك�د مجلس القض�اء األعلى ب�ذل المزيد من 
ال�ى  القضائي�ة  الخدم�ة  إلع�ادة  الجه�ود 
المناطق المحررة من أجل خدمة المواطنين 

ومصالحهم.
الرحمة لشهدائنا األبرار والخلود ألرواحهم 

الطاهرة، والشفاء العاجل للجرحى.

تـهـنـئـة


