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عند تعاقب الشدائد تظهر
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ص3»حورية داعش« األملانية تتحدث إىل »القضاء«: أريد العودة إىل املسيحية
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علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

طالباين يرحل 
عن »٨٤« عـامـا 

بعـد حيـاة 
مليئة باالحداث 

السيـاسيـة
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انتخابات كردستان: بلوغ الديكتاتورية بصناديق االقرتاع
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

صوت الربملان يف جلس�ته االعتيادية الرابعة والعرشين التي 
عقدت برئاس�ة س�ليم الجب�وري وبحضور 187 نائب�اً، أمس 
الثالثاء، عىل قرارين نيابيني بش�ان اس�تفتاء اقليم كردستان، 
فيم�ا ب�دأت يف اقلي�م كردس�تان عملي�ة تش�كيل التحالف�ات 
السياس�ية بني االحزاب تحضرياً للحمل�ة الدعائية لالنتخابات 
الربملاني�ة والرئاس�ية املق�ررة يف االول م�ن الش�هر املقبل.ويف 
مس�تهل جلس�ة الربمل�ان، قدم الرئي�س الجبوري ع�ىل اهمية 
الحفاظ عىل وحدة العراق والتأكيد عىل االلتزام بدعوة املرجعية 

الدينية العليا بشان التعامل مع استفتاء اقليم كردستان.

التفاصيل ص3

الربملان يلتزم بدعوة املرجعية الرشيدة ويقرر إيقاف التعامالت املالية واملصرفية مع اقليم كردستان
رئــيـس الـوزراء حـذر مـن »الـتـحـشـيـد الـعـسـكـري« الـكــردي يف كــركــوك وشـدد عـلــى خـطـورتــه

جملس الوزراء يناقش موازنة ٢٠١٨ ويتخذ قرارات ختص قطاعي الصحة والكهرباء

العـامـري يعلـن تطهـري حـوايل »١٠٠« قرية يف عمليات احلوجية
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جملس الوزراء يناقش موازنة ٢٠١٨ ويتخذ قرارات ختص قطاعي الصحة والكهرباء
         بغداد / المستقبل العراقي

عق�د مجلس ال�وزراء جلس�ته االعتيادية ام�س الثالثاء 
برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي.

وت�م خالل الجلس�ة تقديم ع�رض كامل ع�ن العمليات 
العس�كرية لتحري�ر الحويج�ة اضاف�ة اىل الوض�ع االمن�ي 

وتدريب القوات االمنية. 
كما تابع مجلس الوزراء االجراءات فيما يخص االستفتاء 
غري الرشعي يف اقليم كردستان، والتأكيد عىل املوقف الثابت 
للمجل�س برفضه وامل�ي باالج�راءات التي ت�م التصويت 

عليها يف الجلسة السابقة.
وجرت مناقش�ة املوازنة املالية لعام 2018 حيث اوضح 
مجلس ال�وزراء انه قد اعّدها منذ وق�ت مبكر لتقديمها اىل 

مجلس النواب للتصويت عليها.
كم�ا تم التصويت ع�ىل تعديل مذك�رة التفاهم االطارية 
بشأن اس�تغالل املنحة املخصصة من حكومة دولة الكويت 
لالس�هام يف إعادة إعم�ار املناط�ق العراقي�ة املترضرة من 
االره�اب، وه�ي منح�ة كويتية بمبل�غ 100 ملي�ون دوالر 

ستخصص لتأهيل وإعمار القطاع الصحي.
وص�وّت املجلس ع�ىل تجدي�د التعاقد مع وكالة املس�ح 

الجيولوج�ي، وص�ّوت ايضا عىل اس�تثناء مش�اريع وزارة 
الصح�ة م�ن قرار مجل�س ال�وزراء رقم 347 لس�نة2015 
بش�أن آلية الدفع باآلجل، ومعالجة املش�اريع االستثمارية 
املس�تمرة، حيث تمت املوافقة عىل اس�تثناء مشاريع وزارة 
الصح�ة وهي كل من مرشوع مستش�فى الجهاز الهضمي 
والكب�د يف الب�رة ، وم�رشوع بناء وحدات منس�ق التدرن 
يف الب�رة ايض�ا ،ومرشوع انش�اء مركز تدري�ب وتطوير 
املالكات يف ميس�ان، وبناء وحدات منسق التدرن يف ميسان، 
واكمال بناء مستش�فى الجبايش العام ومستشفى املعامل 

يف بغداد.
كم�ا ج�رى التصويت ع�ىل تخصيص مبلغ م�ن موازنة 

الطوارىء لصيانة طريق صالح الدين للمرور الرسيع.
وت�م تخصي�ص مبل�غ م�ن احتياط�ي الط�وارىء اىل 
مش�اريع التوزي�ع يف وزارة الكهرب�اء وتنفيذ اعم�ال ازالة 
ورفع الرتس�بات من موقعي س�د الش�هابي وس�د بدرة يف 
محافظة واس�ط  ، وت�م التصويت عىل مذك�رة تفاهم بني 
وزارة الكهرباء العراقية مع رشكة سيمنس االملانية ورشكة 

بجسكو املرية.
 كما ص�ّوت مجلس الوزراء عىل حماي�ة منتج الطابوق 

الفخاري.

          بغداد / المستقبل العراقي

رح�ل، امس الثالثاء، رئي�س الجمهورية 
العراقي الس�ابق ج�الل الطالباني عن عمر 
ناهز ال�84 عاماً، بعد حياة حافلة باألحداث 
السياس�ية التي ش�كلت انعطاف�ة يف تاريخ 

العراق الحديث.
واس�مه الكامل جالل حس�ام الدين نور 
الل�ه ن�وري طالباني، ول�د يف كركوك يف )12 
ترشين الثاني 1933(، وهو الرئيس السابع 
للع�راق منذ ب�دء العه�د الجمه�وري، ويعد 
الرئي�س الثان�ي للعراق بعد س�قوط النظام 

السابق عام 2003. 
وهو كردي تم اختياره كرئيس الحكومة 
العراقي�ة االنتقالي�ة يف 6 نيس�ان من س�نة 
2005، عىل أعقاب نتائج االنتخابات العراقية 
يف 30 كان�ون الثاني 2005، حيث اختري لهذا 
املنصب من قبل الجمعية الوطنية االنتقالية 

العراقية. 
رئي�س  ملنص�ب  ترش�يحه  قب�ول  وت�م 
الجمهوري�ة مل�دة 4 س�نوات يف 22 نيس�ان 
2006، بع�د 4 أش�هر م�ن املحادث�ات ب�ني 
الجوان�ب الحائ�زة ع�ىل أغلبي�ة األصوات يف 
عملية االقرتاع الثالثة يف سلس�لة االنتخابات 

العراقية. 
ويعرف أيضاً بجالل الطالباني ويعرف يف 
صفوف الكراد باس�م »مام جالل« أي »العم 
ج�الل«، وأطلق عليه هذه التس�مية منذ أن 
كان صغرياً، وذلك لذكائه وترفه الس�ليم، 
ويعد واحداً من أبرز الش�خصيات الكردية يف 

التاريخ العراقي املعارص.

وأس�س االتحاد الوطني الكردس�تاني يف 
س�وريا س�نة 1975، وبدأ حركته املس�لحة 
م�ع  مفاوض�ات  يف  ودخ�ل   ،1976 س�نة 
الحكومة العراقية س�نة 1984 إلقرار قانون 
الحك�م الذات�ي، غ�ري أن ضغ�وط الحكومة 
الرتكي�ة حالت دون تطبي�ق االتفاق، ووصل 
األم�ر برتكي�ا إىل تهدي�د الحكوم�ة العراقية 
بقط�ع أنب�وب النف�ط العراق�ي ال�ذي يمر 
بأراضيه�ا ويصدر عرب ميناء جيهان الرتكي 
عىل البحر األبيض املتوس�ط إذا وافق العراق 
ع�ىل مطالب الكرد خوفاً م�ن إثارة الحقوق 

املكبوتة للكرد القاطنني يف تركيا.
وبعدها استأنف القتال مرة أخرى وقامت 
خاللها القوات العراقية باستخدام األسلحة 
الكيماوي�ة عىل نطاق واس�ع ض�د املقاتلني 
الكرد وضد املدنيني وكان أوضح مثال عليها 
مدين�ة حلبج�ة، وبعد حرب الخلي�ج الثانية 
حرب تحري�ر الكويت اس�تطاع الكرد حكم 

أنفسهم بعد انتفاضتهم سنة 1991. 
وهو ابن الشيخ حس�ام الدين الطالباني 
ش�يخ الطريقة القادري�ة بمحافظة كركوك 
وشمال العراق يف قرية كلكان التابعة لقضاء 

كويه قرب بحرية دوكان. 
الديمقراط�ي  الح�زب  إىل  وأنض�م 
الكردستاني بزعامة املال مصطفى البارزاني 
سنة 1947 عندما كان عمره 14 عاما، وبدأ 
مس�ريته السياس�ية يف بداي�ة الخمس�ينات 
كعضو مؤس�س التحاد الطلبة يف كردستان 
داخ�ل الح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني، 
وترقى يف صفوف الحزب برسعة حيث اختري 
عض�وا يف اللجن�ة املركزي�ة للحزب يف س�نة 

1951، أي بعد 4 سنوات فقط من انضمامه 
إىل الحزب وكان عمره آنذاك 18 عاما.

التح�ق طالبان�ي بكلي�ة الحقوق س�نة 
1953، وبعد أن فش�لت محاوالته لاللتحاق 
بكلي�ة الطب نتيج�ة للعوائ�ق التي وضعت 
أمام�ه من قبل الس�لطات يف العهد امللكي يف 

العراق، وبسبب نشاطاته السياسية. 

وتخ�رج م�ن كلي�ة الحقوق م�ن إحدى 
جامعات بغداد سنة 1959، والتحق بالجيش 
بعد تخرجه كج�زء من الخدمة العس�كرية 
التي كان من واج�ب املواطن العراقي أدائها 
بع�د تخرجه م�ن الكلي�ة أو بع�د بلوغه 18 

عاما. 
العراق�ي كمس�ؤول  وخ�دم يف الجي�ش 

لكتيب�ة عس�كرية مدرعة، ويف س�نة 1961 
ش�ارك يف انتفاض�ة الكرد ض�د حكومة عبد 
الكريم قاس�م، وبع�د االنقالب عىل قاس�م، 
ق�اد الطالباني الوفد الكردي للمحادثات مع 
رئي�س الحكومة الجديد عبد الس�الم عارف 

سنة 1963. 
وبدأت خالفات جوهرية تظهر بينه وبني 
زعي�م الح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني، 
مصطفى البارزاني فانضم يف سنة 1964 إىل 
مجموعة انفصلت ع�ن الحزب الديمقراطي 
الس�يايس  املكت�ب  ليش�كلوا  الكردس�تاني 
للحزب الديمقراطي الكردستاني والذي كان 
يتزعم�ه إبراهيم أحم�د الذي أصب�ح الحقاً 

حماه.
انحل�ت املجموع�ة يف س�نة 1970، بع�د 
أن وّق�ع الح�زب الديمقراطي الكردس�تاني 
والحكومة اتفاق سالم ضمن اتفاقية الحكم 

الذاتي لكرد.
بع�د انهي�ار الحرك�ة الكردي�ة بقي�ادة 
مصطف�ى البارزان�ي ع�ىل أعق�اب اتفاقية 
الجزائر الذي نتج عن س�حب دعم الشاه يف 
إي�ران لحرك�ة البارازاني وبالت�ايل إىل توقف 
كامل إىل الراع املسلح بني الكرد والحكومة 
العراقية وأسس طالباني مع عدد من رفاقه 
ح�زب االتحاد الوطني الكردس�تاني، س�نة 

 .1975
وكان حزباً اشرتاكيا وبعد تشكيله بسنة، 
ب�دأ الحزب حملة عس�كرية ض�د الحكومة 
املركزي�ة، وتوقف�ت ه�ذه الحمل�ة لف�رتة 
قص�رية يف بداية الثمانين�ات يف خضم حرب 
الخليج األوىل، حي�ث عرض الرئيس العراقي 

األس�بق صدام حس�ني صلح�ا ومفاوضات 
مع االتحاد الوطني الكردستاني ولكن هذه 
املفاوضات فش�لت وبدأ ال�راع مرة أخرى 
حتى حصلت لحزب جالل طالباني انتكاسة 
قاس�ية وأضطر حينه�ا الطالبان�ي ملغادرة 

شمال العراق واللجوء إىل إيران.
ب�دأت حقبة جدي�دة يف حي�اة الطالباني 
السياسية بعد حرب الخليج الثانية وانتفاضة 
الكرد يف الش�مال ض�د الحكوم�ة العراقية، 
ومه�د إعالن التحال�ف الغربي ع�ن منطقة 
حظر الطريان ش�كلت م�الذاً للك�رد، لبداية 
تقارب بني الحزب الديمقراطي الكردستاني 
بزعامة مس�عود بارزاني واالتح�اد الوطني 

الكردستاني بزعامة جالل طالباني. 
وبعد االجتي�اح األمريكي للع�راق يف آذار 
2003 ع�ني الحق�ًا يف الحكوم�ة العراقي�ة 
االنتقالي�ة، وكان العدي�د م�ن الك�رد وقعوا 
ع�ىل عريضة تطالب بإجراء اس�تفتاء حول 
االنفصال، غ�ري أن زعمائهم أك�دوا أنهم لن 
يطالب�وا س�وى بحك�م ذاتي يف إط�ار عراق 

موحد.
أدخل إىل مدينة الحس�ني الطبية يف األردن 
يف )25 ش�باط 2007( بع�د وعك�ة صحي�ة 
أصابت�ه، وغادر لتلقي العالج يف مستش�فى 

مايوكلينك يف الواليات املتحدة األمريكية.
انتخ�ب يف بداية تموز 2008 نائبا لرئيس 
منظمة سوسيال انرتناشينال، ويف يوم )11 
ترشي�ن الثان�ي 2010( ت�م إع�ادة انتخابه 
م�ن قبل مجل�س الن�واب العراق�ي كرئيس 
لجمهوري�ة العراق لوالية ثاني�ة مدتها أربع 

سنوات.

املوت خيطف »مام جالل« بعد صراع مع املرض

طالباين يرحل عن »٨٤« عاما بعد حياة مليئة باالحداث السياسية

         بغداد / المستقبل العراقي

القي�ادي يف الحش�د الش�عبي ه�ادي  أعل�ن 
العام�ري، ام�س الثالثاء، عن تطه�ري نحو 100 
قري�ة ضم�ن عملي�ات تحري�ر الحويج�ة. وقال 
العام�ري يف تريح صح�ايف تابعته الس�ومرية 
ني�وز، إن�ه »تم تطه�ري ناحي�ة الرش�اد ومطار 
الضب�اع واليوم تم تطه�ري كل القرى 90 اىل 100 
قري�ة ت�م تطهريها بش�كل كام�ل«. وأضاف أنه 
»تنتهي اليوم هذه املرحل�ة وال يفصلنا عن قناة 

االروائي لكركوك سوى 5 كم«.
وكان الحشد الشعبي اعلن، االثنني، عن إطالق 
عملي�ة لتحرير م�ا تبقى م�ن قض�اء الحويجة 

جنوب غربي كركوك.

العـامـري يعلـن تطهـري حـوايل 
)١٠٠( قرية يف عمليات احلوجية

        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت دول�ة الكويت، امس الثالث�اء، اعتزمها 
التوص�ل اىل اتفاق مع الحكومة العراقية بش�أن 
سداد مبالغ التعويضات املتبقية عن خسائر غزو 
الكويت، كاشفة عن رسالة عراقية تضمنت أربعة 
بدائل للخيارات املس�تقبلية لدف�ع املبلغ املتبقي. 
وق�ال رئيس مجلس إدارة الهيئ�ة العامة لتقدير 
التعويض�ات عن خس�ائر الغزو العراق�ي لدولة 
الكويت خالد املضف يف كلم�ة أمام الدورة ال�83 
للجنة األمم املتحدة للتعويضات املنعقدة بجنيف، 
إن »الكوي�ت عازمة ع�ىل التوص�ل اىل اتفاق مع 
الحكومة العراقية بشأن سداد مبالغ التعويضات 
املتبقية التي تص�ل اىل 6،4 مليار دوالر«.وأضاف 
املضف، بحس�ب وكالة »كونا«، أن »قرار مجلس 
إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات 274 لعام 
2016 مدد تأجيل سداد مبالغ التعويضات املرتتبة 
عىل العراق حتى عام 2018«. وكشف املضف عن 
رس�الة عراقية موجه�ة اىل الكويت يف آب املايض 
تضمنت أربعة بدائل للخيارات املس�تقبلية لدفع 
املبلغ املتبق�ي«، موضحا أن »مقرتح�ات البدائل 
املقدم�ة م�ن بغ�داد بينه�ا رشاء الغ�از العراقي 
بالس�عر املتف�ق عليه ب�ني الطرف�ني والتفاوض 
بشأن تخفيض النسبة املئوية من واردات العراق 

من النفط ومشتقاته«.

العراق يعرض عىل الكويت )٤( بدائل 
لدفع التعويضات

        بغداد / المستقبل العراقي

حذر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي امس 
الثالثاء من التحش�يد العس�كري إلقليم كردستان 
يف محافظة كركوك، داعيا اىل إدارة امنية مشرتكة 

بني بغداد واربيل عىل املناطق املتنازع عليها.

وقال العبادي يف مؤتمره األسبوعي الذي يعقده 
عق�ب لقائ�ه فريق�ه الحكومي م�ن ال�وزراء، ان 
»الرحالت اإلنسانية مستمرة اىل إقليم كردستان«.

وأضاف »احذر من اجراءات اإلقليم بالتحش�يد 
العسكري يف كركوك النه امر خطري«، مردفا بالقول 
ان »ف�رض االمر الواقع يف املناط�ق املتنازع عليها 

بالق�وة امر غ�ري مقبول«.ودعا العب�ادي اىل إدارة 
مشرتكة بني بغداد واربيل للمناطق املتنازع عليها 

برشط ان تكون القيادة للحكومة االتحادية.
وتاب�ع ان »الدس�تور مرجعن�ا بالتفاوض مع 
إقليم كوردس�تان«، مؤكدا ان »رشوط الحوار هي 

االلتزام بالدستور وإلغاء نتائج االستفتاء«.

         بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا وزي�ر الخارجي�ة ابراهي�م 
دول�ة  الثالث�اء،  ام�س  الجعف�ري، 
االمارات العربية املتحدة اىل املشاركة 
»الفاعل�ة« يف مؤتم�ر املانحني لدعم 
الع�راق املزم�ع عق�ده يف الكويت يف 
الف�رتة املقبل�ة، مش�ددا عىل حرص 
الع�راق ع�ىل تعزي�ز العالق�ات م�ع 

اإلمارات.
وقال مكت�ب وزي�ر الخارجية يف 
بي�ان تلق�ت، »املس�تقبل العراق�ي« 
نس�خة منه، إن »الجعف�ري التقى، 
اليوم، الشيخ محمد بن زايد ويل عهد 

أبوظب�ي نائب القائد األع�ىل للقوات 
املس�لحة عىل هامش اجتماع اللجنة 
املش�رتكة  العراق�ية-اإلماراتي�ة 
العاصم�ة  يف  التاس�عة  دورته�ا  يف 
اإلماراتي�ة أب�و ظبي، وج�رى خالل 
اللق�اء بحث مجم�ل القضاي�ا التي 
تهم البلدين، وس�بل فت�ح املزيد من 
آفاق التعاون املش�رتك، والتأكيد عىل 
رضورة تكثي�ف اجتماع�ات اللجنة 
املشرتكة بما يخدم مصالح الشعبني 
أن  املكت�ب،  الش�قيقني«.واضاف 
»الجانبني تطرق�ا لتطورات األوضاع 
عىل الس�احتني العراقي�ة، والعربية، 
والجه�ود املبذول�ة لتج�اوز األزمات 

الراهنة يف املنطق�ة، واملوقف العربي 
إزاء التحديات الت�ي تواجه املنطقة، 
ويف مقدمته�ا التط�رف، واإلره�اب، 
والتع�اون،  التنس�يق،  وأهم�ي�ة 
والتضام�ن العرب�ي، للحف�اظ ع�ىل 

أمن، واستقرار املنطقة«.
ونقل املكتب عن الجعفري قوله، 
إن »الع�راق حقق انتصارات كبرية يف 
حربه العاملية التي خاضها دفاعا عن 
نفسه، ونيابة عن دول العالم أجمع، 
وأن الع�راق يتطل�ع لوقف�ة ال�دول 
الش�قيقة، والصديقة للمساهمة يف 
إع�ادة إعمار البن�ى التحت�ية للمدن 
العراق�ي�ة«، مش�ددا ع�ىل »ح�رص 

الع�راق ع�ىل تعزي�ز العالق�ات م�ع 
املج�االت  يف  والتع�اون  اإلم�ارات، 
كافة«.ودعا الجعف�ري، اإلمارات إىل 
»املشاركة الفاعلة يف مؤتمر املانحني 
لدعم العراق املزمع عقده يف الكويت 
يف الفرتة املقبلة«، مشريا إىل »أهم�ية 
استمرار تبادل الزيارات بني مسؤويل 
البلدي�ن مل�ا ل�ه م�ن أث�ر يف تعمي�ق 
التعاون، وزيادة التنس�يق يف مختلف 
املجاالت«.يش�ار اىل ان دولة الكويت 
تحتضن خالل الف�رتة املقبلة مؤتمر 
املناحني لغرض دع�م العراق واعادة 
اعم�ار املناطق املحررة من س�يطرة 

تنظيم »داعش«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت رئاس�ة الجمهوري�ة، ام�س الثالثاء، 
توضيحا بش�أن قرار مجلس النواب إقالة محافظ 
كرك�وك نج�م الدين كريم من منصبه، مش�رية إىل 
أنها س�تتخذ اإلج�راء املناس�ب بإصدار مرس�وم 

جمهوري من عدمه تبعا لنتيجة دعوى قضائية.
وقالت االستشارية القانونية بالرئاسة يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، إن »قرار 
مجلس النواب املرقم 52 واملصوت عليه من املجلس 
بتاري�خ 14 أيلول 2017 واملتعل�ق بإقالة محافظ 
كركوك نجم الدين عمر كريم من منصبه، ولطعن 

املوما إليه أم�ام محكمة القض�اء اإلداري بتاريخ 
26 أيلول 2017 بموج�ب الدعوى املرقمة 2142/ 
2017، وكذل�ك الدعوى املقامة من قبله أيضا أمام 
املحكمة االتحادية املرقمة 103/ اتحادية/ 2017 
والتي يطلب فيها إلغاء قرار مجلس النواب املشار 
إليه«.وأضافت أنه »ولقطع املدة القانونية املش�ار 
إليه�ا يف امل�ادة )7/ ثامن�اً( م�ن قان�ون مجالس 
املحافظ�ات رق�م 21 لس�نة 2008 املع�دل والتي 
أش�ارت إىل أن )للمحاف�ظ أن يع�رتض ع�ىل قرار 
اإلقالة أمام املحكمة املختصة خالل خمس�ة عرش 
يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار وعىل املحكمة أن تبت 
باالعرتاض خالل ش�هر من تاريخ تسجيله وعليه 

يف ه�ذه الحالة ان يقوم بتريف أعمال املحافظة 
اليومية لحني البت يف االعرتاض(«.

وتابعت »لذا يس�توجب عىل رئاسة الجمهورية 
انتظار البت يف الدعوى املقامة وفقاً للقانون ومن 
ث�م تتخذ اإلج�راء املناس�ب بإصدار املرس�وم من 
عدمه تبعاً لنتيج�ة الدعوى«.وكان مجلس النواب 
ص�وت خالل جلس�ته الت�ي عق�دت، يف )14 أيلول 
2017(، ع�ىل إقال�ة نجم الدين كري�م من منصب 
محاف�ظ كرك�وك.ورد مكتب كري�م، يف )14 أيلول 
2017(، ع�ىل قرار الربملان، معت�ربا إياه »باطال«، 
فيم�ا أكد أن مجلس محافظ�ة كركوك هو الوحيد 

املختص بسحب الثقة واإلقالة.

         بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت محكمة جناي�ات الرصافة، امس الثالث�اء، حكماً 
بالحبس ملدة سنتني بحق مدير مستشفى ابن رشد السابق بعد 

إدانته بقضية فساد مايل.
وقال املتحدث الرس�مي ملجلس القض�اء األعىل القايض عبد 
الس�تار بريقدار يف بيان تلقت، املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
إن »محكم�ة جناي�ات الرصاف�ة املتخصصة بقضاي�ا النزاهة 
أصدرت حكما بالحبس ملدة س�نتني بحق مدير مستش�فى ابن 

رشد السابق«.
وأض�اف بريقدار، أن »املحكمة أدانته وفق أحكام املادة 340 
من قانون العقوبات العراقي بعد ثبوت تالعبه بأسعار وصوالت 
األدوية«. يش�ار اىل ان مجل�س القضاء االعىل يص�در بني فرتة 
واخرى احكما مختلفة بحق اش�خاص متهمني بقضايا فس�اد 

مايل واداري. 

         بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت وزارة الثقاف�ة، ام�س الثالث�اء، الباحث�ني اىل كتاب�ة 
البحوث والتقارير عن تدمري املمتلكات الثقافية واملواقع االثرية 

يف محافظة نينوى من قبل »داعش«.
وق�ال وكيل وزارة الثقافة لش�ؤون الس�ياحة واالثار قيس 
حس�ني رش�يد يف بيان صحايف تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
منه، »ندعو الباحثني يف مجال االثار اىل كتابة البحوث والتقارير 
املهم�ة عن تدم�ري داعش للممتل�كات الثقافي�ة والبنى التحية 

واملواقع االثرية يف نينوى وخربساد والنمرود والحرض«.
واض�اف رش�يد، أنه »س�يتم نرشه�ا يف مجلة س�ومر التي 
تصدره�ا هيئة االثار والرتاث وه�ي مجلة ذات صدى دويل كبري 
لدى االوس�اط العلمية يف مج�ال البحث والتنقي�ب عن االثار«، 
مش�ريا اىل أن »الهيئ�ة خصص�ت العدد املقب�ل 64 حول داعش 

وتأثريه عىل املمتلكات الثقافية«.
يذك�ر ان محافظ�ة نينوى )375 ش�مال العاصم�ة بغداد(، 
تعرض�ت اىل تدم�ري مواقعه�ا االثاري�ة والتاريخي�ة بع�د قيام 
»داع�ش« بالس�يطرة عىل املدين�ة يف العارش من حزي�ران عام 
2014 وفج�ر مرق�د النب�ي يونس وش�يت ودمار اث�ار املتحف 
التاريخي بش�ارع حل�ب ومواقع اثارية مهم�ة، قبل ان تتمكن 

القوات االمنية من تحرير املحافظة بشكل كامل.

         بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد مص�در قضائي يف رئاس�ة محكمة اس�تئناف البرة 
االتحادي�ة، امس الثالث�اء، بأن محكمة الجناي�ات يف املحافظة 
أصدرت حكماً باإلعدام بحق متهم بتفجري عبوة ناسفة تسببت 
بمقت�ل مدنيني يف محافظة دياىل قبل س�تة اعوام.وقال املصدر 
إن »محكمة الجنايات يف البرة أصدرت حكماً باإلعدام ش�نقاً 
حت�ى املوت بح�ق متهم وفق أح�كام املادة الرابع�ة من قانون 
مكافحة اإلرهاب رقم 13 لسنة 2005، وبداللة املادة الثانية من 
نفس القان�ون«، مبيناً أن »الحكم صدر بحقه لقيامه باالتفاق 
واالش�رتاك مع متهمني آخرين متفرق�ة قضاياهم يف )8 كانون 
الثان�ي 2011( بتفج�ري عبوة ناس�فة يف منطقة الهاش�ميات 
)الضابطي�ة( التابع�ة اىل ناحية بن�ي س�عد يف محافظة دياىل، 
م�ا أدى اىل استش�هاد مواط�ن ومواطنة«.ولفت املص�در الذي 
طلب عدم نرش اس�مه اىل أن »القصد من التفجري زعزعة األمن 
واالس�تقرار تحقيق�اً لغاي�ات إرهابية«، مضيف�اً أن »املحكمة 
احتفظ�ت للمدعني بالحق الش�خيص م�ن ذوي املجني عليهما 
ح�ق مراجعة املحاك�م املدني�ة للمطالبة بتعوي�ض«. يذكر أن 
القوات األمنية يف البرة ألقت القبض يف غضون األعوام القليلة 
املاضية عىل عدد من املتهمني باالنتماء اىل تنظيمات »إرهابية«، 
ومعظمهم ليس�وا من البرة، ونس�بة منه�م دخلوا املحافظة 

بصفة نازحني من مناطق يسيطر عليها تنظيم »داعش«.

جنايات الرصافة حتكم باحلبس 
لعامني عىل مدير مستشفى سابق

وزارة الثقافة تدعو اىل كتابة ابحاث وتقارير 
عن تدمري »داعش« لالثار يف املوصل

استنئاف البرصة حتكم باالعدام بحق مدان 
بتفجري عبوة ناسفة

العراق يدعو االمارات اىل »املشاركة الفاعلة« بمؤمتر املانحني لدعم املناطق املحررة

املستشارية القانونية لرئاسة اجلمهورية تصدر توضيحًا بشأن اقالة حمافظ كركوك

رئيس الوزراء حيذر إقليم كردستان من التحشيد يف كركوك
 ويؤكد خطورته
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     بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب النائ�ب عن كتلة ب�در النيابي�ة رزاق محيب�س، أمس 
الثالث�اء، مجلس ال�وزراء بمنح فرصة تحس�ن املعدل لطلبة 
الس�ادس االعدادي، مبين�ا ان ذلك من اجل من�ح فرصة اكرب 

للطلبة.
وق�ال محيب�س ان »عىل مجلس الوزراء منح فرصة تحس�ن 

املعدل لطلبة الصف السادس االعدادي بفروعه كافة«.
واضاف محيب�س، ان »هذه املطالبة ج�اءت نتيجة للظروف 
الصعب�ة التي يمر بها العراق، بعد ان تم منحهم الدور الثالث، 
وتأجي�ل غلق باب القبول م�ن اجل منح فرص�ة اكرب للطلبة 
والس�ماح ملن تق�دم تقدم بإع�ادة الرتش�يح، وتأجيل جدول 

االمتحانات خمسة أيام عىل االقل«.

مطالبات ملجلس الوزراء بمنح فرصة حتسني املعدل لطلبة السادس االعدادي

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

صوت الربملان يف جلسته االعتيادية 
الرابعة والعرشين التي عقدت برئاسة 
سليم الجبوري وبحضور 187 نائباً، 
أم�س الثالث�اء، عىل قراري�ن نيابين 
بشان استفتاء اقليم كردستان، فيما 
بدأت يف اقليم كردستان عملية تشكيل 
االحزاب  السياس�ية ب�ن  التحالفات 
تحضرياً للحملة الدعائية لالنتخابات 
الربملانية والرئاس�ية املقررة يف االول 

من الشهر املقبل.
ويف مس�تهل جلس�ة الربملان، قدم 
الرئيس الجبوري عىل اهمية الحفاظ 
ع�ىل وح�دة الع�راق والتأكي�د ع�ىل 
االلتزام بدعوة املرجعية الدينية العليا 
بش�ان التعامل م�ع اس�تفتاء اقليم 
كردستان خصوصا ان مجلس النواب 
يحرتم قراراته ويتابع تنفيذها ومنها 
رضورة الحف�اظ عىل وح�دة العراق 
ودع�م الحكومة االتحادي�ة يف اتخاذ 
االجراءات الالزمة، مش�ريا اىل ان من 
حرض ويحرض من النواب من التحالف 
الكردس�تاني لجلس�ات املجل�س هم 
مؤمنن بالدس�تور وبالع�راق الواحد 
املوحد واالس�تفتاء واعتب�اره فاقدا 
القانون�ي،  االث�ر  للرشعي�ة وعدي�م 
مش�يدا بتوصيات وخطب�ة املرجعية 
العليا الداعمة لالحتكام اىل الدس�تور 
العراقي نصا وروحا لحل الخالف بن 
الحكومة االتحادية واقليم كردستان 
االتحادي�ة  املحكم�ة  اىل  والرج�وع 

وااللتزام بقراراته واحكامها .
املجل�س  ان  اىل  الجب�وري  ون�وه 
بصدد ارسال استفس�ارا اىل املحكمة 
االتحادي�ة لبي�ان املوقف مل�ن خالف 
التزامه والنصوص الدستورية املتعلقة 
بالحفاظ عىل وحدة العراق والقس�م 
ال�ذي اداه ام�ام الش�عب العراق�ي، 
ولجن�ة  القانوني�ة  اللجن�ة  مكلف�ا 
شؤون االعضاء بتزويد هيئة الرئاسة 
باالسماء املشاركة باالستفتاء بعد رد 

املحكمة االتحادية.
وص�وت املجلس عىل ق�رار نيابي 
يتبنى تنفيذ مب�ادئ خطبة املرجعية 
الدينية العليا بش�ان اس�تفتاء اقليم 
كردس�تان بناء عىل طل�ب مقدم من 

70 نائبا.
مجل�س  تبن�ي  الق�رار  وتضم�ن 
الواردة  للمب�ادئ واملضام�ن  النواب 
بش�ان  العلي�ا  املرجعي�ة  خطب�ة  يف 
اس�تفتاء اقلي�م كردس�تان، مطالبا 
املبادئ  االتحادية بوض�ع  الحكوم�ة 
موض�ع التنفيذ والتأكيد عىل مطالبة 
الحكومة االتحادية بتطبيق اجراءات 

املجلس واعالمه بها.

وص�وت املجلس عىل ق�رار نيابي 
بش�ان ايقاف كافة التعامالت املالية 
واملرصفي�ة مع اقليم كردس�تان عىل 
ان يتم الحفاظ عىل حقوق املواطنن 
الك�رد والضغ�ط عىل قي�ادة االقليم، 
فضال عن أن البن�ك املركزي العراقي 

يلتزم بع�دم بيع العمل�ة االجنبية اىل 
املصارف العاملة يف اقليم كردس�تان 
واملصارف التي لديها فروع يف االقليم 
وزبائنه�ا م�ن أج�ل الحف�اظ ع�ىل 
احتياط�ي البنك املركزي م�ن العملة 
االجنبي�ة ومن�ع ترسبه�ا وأن تق�وم 

هيئة االعالم واالتصاالت بأستحصال 
املرتتب�ة  املالي�ة  املس�تحقات  كاف�ة 
بضمة رشكة كورك لالتصاالت خالل 
ع�رشة اي�ام وبخالف�ه تق�وم هيئة 
االع�الم واالتصاالت بإيق�اف الطيف 
ال�رتددي لهذه الرشكة لحن تس�ديد 

ما عليها من التزامات.
وتضم�ن الق�رار، ال�زام وزارت�ي 
الدف�اع والداخلي�ة واالم�ن الوطن�ي 
القض�اء  اىل  باللج�وء  واملخاب�رات 
للمطالب�ة باعادة النظ�ر بالتعاقدات 
م�ع ال�رشكات الخاص�ة باالنرتنيت 

واالتص�االت، مش�ددا ع�ىل متابع�ة 
اللجنة املالية لتنفيذ القرار.

بدورها، أعلنت مفوضية انتخابات 
واس�تفتاء إقلي�م كردس�تان العراق 
اكم�ال جمي�ع االس�تعدادات إلجراء 
االنتخاب�ات الربملاني�ة والرئاس�ية يف 

االقلي�م يف األول م�ن الش�هر املقبل. 
وق�ال رئي�س مجل�س املفوض�ن يف 
املفوضي�ة هندرين محم�د إن عملية 
تش�كيل التحالف�ات السياس�ية بن 
األح�زاب ق�د ب�دأت وتس�تمر حت�ى 
الجمع�ة املقبل. ودع�ا األحزاب، التي 
تن�وي التحالف م�ع بعضها لخوض 
أن  موح�دة،  قائم�ة  يف  االنتخاب�ات 
تراج�ع مق�ر املفوضية قب�ل انتهاء 

املوعد املحدد .
وأش�ار إىل أن الحم�الت الدعائي�ة 
لالنتخاب�ات س�تبدأ منتصف الش�هر 
الحايل، مش�دًدا ع�ىل ان هذه املواعيد 
املحددة ثابتة ولن تتغريرّ بسبب ضيق 

الوقت املتبقي إلجراء االنتخابات.
وبحس�ب قان�ون رئاس�ة اقلي�م 
الربملانية  كردس�تان فإن االنتخابات 

والرئاسية تجري يف وقت واحد.
ويرى مراقبون أن بارزاني يحاول 
التوقي�ت  انتخاب�ات يف ه�ذا  إج�راء 
س�لطته  وف�رض  أص�وات  لحص�د 
الكاملة عىل إقليم كردس�تان، خاصة 
وأنه يحاول تصدير نفس�ه اليوم عىل 
أنه بط�ل قومي لالكراد، بعد أن ذهب 
بعيداً يف تحدي املجتمع الدويل يف إجراء 

االستفتاء.
ويأت�ي ه�ذا، يف وقت ب�دأ بارزاني 
يواج�ه معارض�ة داخلية كب�رية قد 

تهدد باضطرابات يف اإلقليم.
وكان االقليم شهد يف سبتمرب عام 
2013 آخر انتخابات برملانية فاز فيها 
الكردس�تاني  الديمقراط�ي  الح�زب 
كردس�تان  اقلي�م  رئي�س  بزعام�ة 
وحصل عىل 38 مقعًدا وجاءت بعده 
حرك�ة التغي�ري )ك�وران( بحصولها 
ع�ىل 24 مقع�ًدا، فيما ج�اء االتحاد 
الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس 
الس�ابق جالل ثالًثا بحصوله عىل 18 
مقعًدا وفاز االتحاد االسالمي بعرشة 
مقاعد ثم الجماعة االس�المية بستة 

مقاعد و16 مقعًدا للمستقلن. 
اما بالنسبة لالنتخابات الرئاسية 
فقد كانت ق�د انتهت والي�ة بارزاني 
يف رئاس�ة إقليم كردس�تان يف 20 من 
آب عام 2015 حيث كان توىل رئاس�ة 
االقلي�م يف ع�ام 2005 واخت�ري داخل 
الربمل�ان وبعدها يف انتخابات مبارشة 
جرت عام 2009 ويف عام 2013 وبعد 
انتهاء واليته تم تجديدها ملدة عامن 
بع�د خالفات ب�ن االح�زاب الكردية 
ح�ول اجراء اس�تفتاء ع�ىل مرشوع 
دستور االقليم. وتعترب والية بارزاني 
منتهي�ة منذ اغس�طس ع�ام 2015 
لكنه مازال يحتفظ بالرئاسة ويصدر 
الق�رارات ويتخذ االج�راءات املتعلقة 
بأوضاع االقليم الحالية واملستقبلية.

       المستقبل العراقي / حيدر زوير

ع�ىل الرغم من أن مقاتيل جهاز مكافحة 
اإلره�اب ألق�وا القبض عليها أثن�اء املعارك 
األخ�رية يف تحرير أيمن املوصل، إال أن »ليندا 
فينسل« بدت بمظهر ال يمت ألحوال الحرب 

بصلة.
لم يكن يف حس�باننا ونحن نرافق قايض 
التحقيق املختص بنظ�ر قضايا اإلرهاب أن 
ن�رى متهما يقف أمامه مثلها، فما أن نادى 
عليه�ا املوظف املرافق للق�ايض حتى أطلت 
أمامنا الش�ابة األملانية لنكتش�ف أنها تبلغ 

من العمر سبعة عرش ربيعاً فقط.
»لين�دا« التي عرف�ت يف الصحاف�ة أثناء 
اعتقاله�ا بحس�ناء داع�ش واُعتق�د أنه�ا 
التقاري�ر  نس�جت  أيزيدي�ة،  مختطف�ة 
الصحفي�ة عنه�ا قصصاً كث�رية وغريبة لم 
تس�تند أغلبه�ا إىل معلوم�ات رس�مية، إال 
أن ه�ذه التقاري�ر لم تخط�ئ يف توصيفها، 
فه�ي بحق تعرب عن ه�وس مقاتيل التنظيم 

اإلرهابي بالحوريات.
وتحدثت ليندا فينس�ل إىل »القضاء« عن 
قص�ة انتمائه�ا لتنظي�م داع�ش اإلرهابي، 

مش�رية إىل »ندمها عىل قدومها وانتمائها«، 
كما تحلم بالعودة إىل ديانتها املسيحية.

وقال�ت فينس�ل بلغة أملاني�ة وهي تضع 
حجابا عىل رأس�ها »تعرف�ت بمنتصف عام 
2016 عىل فت�اة أردنية تدعى فاطمة كانت 
قد حدثتن�ي ملدة طويلة ع�ن رضورة تركي 
للمس�يحية واعتناق الدين اإلس�المي، وبعد 
محاوالت كبرية عرفتني عىل ش�خص يدعى 
)أب�و خال�د(، وه�و إم�ام جام�ع يف مدينة 
بولس�تنيز التي تقع جن�وب أملانيا وتعد من 
امل�دن الفق�رية وعرفنا من األجه�زة األمنية 
واملخابراتي�ة أن هذه املدين�ة من أكثر املدن 
التي تنش�ط فيه�ا الجماع�ات اإلرهابية يف 

أملانيا«.
أضاف�ت »ليندا« أن ابو خال�د لم يتحدث 
معه�ا كثريا بحج�ة أنها ام�رأة مما يصعب 
عليهما أن يختليا م�ع بعضهما، لكنه طلب 
منه�ا التواص�ل م�ع فاطمة بع�د أن زودها 
بمجموع�ة من الكراس�ات باللغ�ة األملانية 

التي تتحدث عن اعتناق الدين اإلسالمي.
 وتضيف »أنني تبيرّنت بعد ذلك أن امتناع 
أب�و خالد ع�ن لقائ�ي كان بس�بب مراقبة 
األجه�زة األمني�ة األملانية له ومل�ن يلتقيه«. 

اس�تمرت فاطم�ة بالتواص�ل م�ع »لين�دا« 
بحس�ب قول األخرية، وقام�ت بإرشاكها يف 
مواقع ومنتديات عىل االنرتنت تابعة للتنظيم 
اإلرهابي تعرفت عن طريقها بفتاة تس�مى 
»مكة« وه�ي أملانية من أصول شيش�انية، 
واضطلعت هذه األخرية بإقناعها باالنضمام 
اىل التنظيم اإلرهابي وطلبت منها بحسب ما 

قالت »ليندا« أن ترتك التواصل مع فاطمة.
وع�ن طري�ق ه�ذه املواق�ع االلكرتونية 
تقول »ليندا«: »تعرفت عىل ش�اب شيشاني 
أس�امة  ب�أب�ي  ويكن�ى  محم�د،  يدع�ى 
بإقناعه�ا  اآلخ�ر  ه�و  ق�ام  الشيش�اني«، 
باالنضمام للتنظيم، وبالفعل استطاع هؤالء 
جميعهم أن يقنعوها، إال أنها أخفت تحورّلها 
هذا عن أرستها، لكن  إدارة مدرستها شعرت 
بانضمامه�ا وأخ�ربت عائلته�ا ع�ن طريق 
رسالة عىل الربيد االلكرتوني بهذا التحورّل«.

»رصخ�ت أم�ي ع�يلرّ ورضبتن�ي عندما 
وصلت رس�الة املدرس�ة االلكرتوني�ة لها«، 
تضي�ف ليندا للق�ايض: »وألن عالقتي بأمي 
م�ن األس�اس ليس�ت ع�ىل م�ا ي�رام ألنني 
أنحاز ألبي بعد انفصالهما منذ مدة ليس�ت 
بالقصرية، ازدادت العالقة س�وءاَ بيني وبن 

أمي«.
وعند س�ؤال القايض لها عن عمل أمها و 
أبيها، أجابت أن »أمي تعمل بمكتب تنظيف 
وأبي يعمل يف البلدية«، واسرتس�لت »بسبب 
صعوبة العيش يف البيت اتصلت بمحمد »أبو 
أسامة الشيشاني » وطلبت منه أن يساعدني 
بالخالص من مشكالتي العائلية فطلب مني 

القدوم إىل تركيا ووعدني بالزواج«. 
تق�ول »أعطاني أبو أس�مة الشيش�اني 
تعليمات حول كيفية السفر«، وتجيب ليندا 
عىل س�ؤال القايض عن كيفي�ة تمكنها من 
الس�فر وهي ل�م تتج�اوز الس�ن القانونية 
الفت�ة إىل أن ذل�ك جرى »عرب تزوي�ر توقيع 
أمي وبالفعل اس�تطعت الوص�ول اىل تركيا 
إال أنني فور اتصايل بابي أس�امة الشيشاني 
أخربني أنه اضطر اىل الذهاب لسوريا وطلب 
مني أن نت�زوج عرب الهاتف وهذا بالفعل ما 

حصل«.
وتكم�ل »بعده�ا طل�ب مني أبو أس�مة 
الشيش�اني أن أقصد مدينة أزمري وسيكون 
هناك من يس�اعدني  إىل الوصول إليه، وعند 
وص�ويل إىل الحدود الرتكية الس�ورية وجدت 
مجامي�ع من الشيش�انين طل�ب مني »أبو 

أس�امة« االنضمام لهم، وقاموا هم بدورهم 
بإدخالن�ا إىل األرايض الس�ورية، ع�رب امليش 
عىل األقدام ملدة ثالث ساعات وبطريقة غري 

رشعية«.
تتاب�ع لين�دا »نقلن�ي أب�و أس�امة الذي 
التقيته هناك، إىل منطقة قريبة يف دار كبرية 
ومعزولة بقين�ا فيها ليوم واحد فقط، ومن 
ثم نقلنا بس�يارات كبرية مع عائالت أخرى 
جمعت فيها النساء املتزوجات مع أزواجهن 
وكان�ت الس�يارات مغط�اة بالخ�رضاوات 
املوص�ل  مدين�ة  إىل  وصلن�ا  أنن�ا  وعرف�ت 

العراقية«.
ف�ور وصولن�ا إىل املوص�ل أس�كنونا يف 
معسكر كبري -تكمل »ليندا« حديثها- بقينا 
فيه ملدة شهر كامل، ومن ثم انتقلنا أنا وأبي 
أس�امة إىل بيت لوحدنا، وعند سؤال القايض 
ع�ن معرفتها بعمل أو مركز زوجها، أجابت 
أن »كل ما أعرف�ه أنه مقاتل يف التنظيم ولم 
يكن يتحدث يل عن عمله، ولم يكن يرشكني 

بعمله أو يطلب مني شيئا معينا«. 
»كان�ت حياتنا عب�ارة عن لق�اء زوجي 
مح�دد، و يق�ي ابو اس�امة أغل�ب الوقت 
خ�ارج البيت ول�م أكن أعرف أي�ن يذهب«، 

هكذا قالت فيما أنكرت أنها شاركت بالقتال 
أو أي دور آخر اضطلعت به.

وأجاب�ت الق�ايض عن عمله�ا يف املوصل 
بأنه�ا كانت جليس�ة ال�دار وال تلتقي بأحد 
فقط بأبي أس�امة وزوجة مس�ؤول الهيئة 
االداري�ة يف التنظيم والتي كانت توصل لبيت 
املقاتلن ما يحتاجون من طعام واحتياجات 
أخرى، والت�ي أخربتها بعد ثالث أش�هر من 
وصولها املوصل بأن زوجها أبو أس�امة قتل 

يف املعارك مع القوات املسلحة العراقية.
 وبرغ�م طلبها الع�ودة اىل أملاني�ا، إال أن 
التنظيم كما تدعي »ليندا«، »منعني من هذا 
وأعطان�ي مبلغ 200 دوالر كتعويض يعطى 

لزوجات من يقتل من أفراد التنظيم«.
الق�وات  اق�رتاب  »عن�د  بأن�ه  وأف�ادت 
أح�د  يف  بجمعن�ا  التنظي�م  ق�ام  العراقي�ة 
مستش�فيات املدينة، وعند اش�تداد املعارك 
يف الج�زء األيمن من مدين�ة املوصل لم يكن 
أح�د من أفراد التنظيم قد بقي لحمايتنا، ما 
اضطرن�ا اىل الخ�روج من املستش�فى لنجد 
الق�وات العراقي�ة أمامن�ا التي اس�تطاعت 
برغم رشاس�ة املع�ارك أن تنقلنا إىل منطقة 

بعيدة عن تبادل النريان«.

الربملان يلتزم بدعوة املرجعية الرشيدة ويقرر إيقاف التعامالت املالية واملصرفية مع اقليم كردستان

انتخابات كردستان: بلوغ الديكتاتورية بصناديق االقرتاع

أردنية عّرفتها إىل التنظيم اإلرهابي عام 2016.. وشيشاني جلبها من تركيا إىل املوصل

»حورية داعش« األملانية تتحدث إىل »القضاء«: أريد العودة إىل املسيحية

ألقت عقيلة الرئيس العراقي السابق جالل 
طالبان�ي والقيادية يف حزب�ه االتحاد الوطني 
الكردستاني هريو ابراهيم احمد بالالئمة عىل 
ما اس�مته عن�اد القيادة الكردية يف املش�اكل 
الت�ي يواجهه�ا مواطن�و اقلي�م كردس�تان، 
واعتربت تش�كيل القيادة السياس�ية لالقليم 
خط�أ كب�رياً. واش�ارت القيادي�ة يف االتح�اد 
الوطني الذي يتزعمه زوجها جالل طالباني اىل 
انه »يف الوقت ال�ذي طالبت به دول قوية مثل 
ام�ريكا وبريطانيا وروس�يا والصن واالتحاد 
االوروبي واالم�م املتح�دة ودول الجوار بعدم 
اج�راء االس�تفتاء )عىل االنفص�ال( يف الوقت 
الحايل، وقدمت عدة حلول لحل املش�اكل، فقد 

تحدت القي�ادة الكردس�تانية وانا من ضمنه 
كل العالم ولذلك فإن شعبنا االن يدفع رضيبة 

ذلك التحدي«.
واضاف�ت احم�د قائل�ة »االن، ب�دالً م�ن 
الجدي�دة،  للمتغ�ريات  واقعي�ة  اج�راءات 
نج�د صدور ق�رار بتش�كيل مجل�س للقيادة 
السياس�ية لكردس�تان الع�راق ال�ذي يش�به 
مجلس قيادة ثورة العراق وبدون االستش�ارة 
بقيادات االحزاب السياسية الكردستانية كما 
ج�رى يف تحديد ي�وم االس�تفتاء«، منوهة يف 
بيان إىل أن تش�كيل ه�ذه القيادة »خطأ كبري 
ولست مع تلك القيادة بأي شكل من االشكال 

ولن اكون معها«.

قال الرئيس الرتك�ي رجب طيب أردوغان، 
أم�س الثالث�اء، إن بالده س�تفرض عقوبات 
جدي�دة عىل كردس�تان العراق بعد اس�تفتاء 

االستقالل.
اس�تفتاء  أزم�ة  أن  إىل  أردوغ�ان  وأش�ار 
انفص�ال كردس�تان عن العراق ه�ي »خنجر 
جديد يف خ�رص منطقتنا«، يف حن أعلن وزير 
الخارجي�ة الرتكي مولود ج�اووش أوغلو، أنرّ 
»الوق�ت ل�م يفت بع�د« بخصوص اس�تفتاء 
االنفصال، مؤكداً أنرّ الرتاجع عن »هذا الخطأ« 
يعي�د العالقات ب�ن بالده واإلقليم إىل س�ابق 
عهدها. وج�اء حديث أردوغان خالل كلمة له 
أمام كتلة »ح�زب العدال�ة والتنمية« الحاكم 

يف الربمل�ان، يف وق�ت أش�ار وزي�ر الخارجي�ة 
خالل استضافته يف وكالة »األناضول«، إىل أنرّ 
»الوق�ت لم يف�ت بعد، فم�ا زال بإمكان إدارة 
مسعود البارزاني )رئيس إقليم شمال العراق 

املنتهية وريته( اتخاذ خطوة ملعالجة األمر«.
الخط�أ  ه�ذا  ع�ن  تراجع�وا  »إذا  وتاب�ع 
)االس�تفتاء(، فإنرّ عالقاتنا معهم ستعود إىل 

سابق عهدها«.
الرتك�ي ع�ىل رضورة أن  الوزي�ر  وش�دد 
»تكون املعاب�ر الحدودية مع الجانب العراقي 
تحت سيطرة حكومة بغداد«، مشرياً أيضاً إىل 
»إمكانية فتح معرب حدودي جديد مع العراق 

يخضع للحكومة العراقية املركزية«.

عقيلة طالباين تدين »عناد« القيادة الكردية وتؤكد: 
لست مع بارزاين

تـركـيـا تـمـنـح بـارزانـي »فـرصـة أخـيـرة«
 للتـراجـع عـن االستفتـاء
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         بغداد / المستقبل العراقي

لم يكن قرار اس�تحداث جهاز أمن الدولة 
يف الس�عودية، ال�ذي نق�ل النف�وذ األمن�ي 
باململك�ة إىل الدي�وان امللك�ي تح�ت إرشاف 
ويل العه�د الطامح يف الحك�م األمري »محمد 
بن س�لمان«، إال باالس�تعانة بذوي الخربات 
داخلي�ا وخارجيا لهيكلت�ه بداية، ثم لتفعيل 

دوره الحقا.
هذا ما ش�هده الشهران املاضيان، والذي 
صعد فيه دور الجهاز الحديث، عىل حس�اب 
وزارة الداخلي�ة، يف ظ�ل االس�تعانة بكوادر 
داخلي�ة وخارجية )محرتفني(، لالس�تفادة 

منهم يف عمل الجهاز.
البداي�ة كان�ت م�ع ق�رارات ملكي�ة يف 
20 تم�وز امل�ايض، قض�ت بتعدي�ل الهيكل 
التنظيمي ل�وزارة الداخلية، بما يكفل فصل 
قطاع الشؤون األمنية املتعلق بأمن الدولة يف 
جهاز جديد تحت اسم »رئاسة أمن الدولة«، 
يعنى بكل م�ا يتعلق بأمن الدول�ة، ويرتبط 

برئيس مجلس الوزراء.
وللجهاز الجديد، دور يف آلية اتخاذ القرار 
الرس�مي الس�عودي الخارجي من قبل امللك 
أو ويل عه�ده؛ حي�ث يتع�دى دوره القضايا 
الداخلي�ة الت�ي كان�ت يف صل�ب اهتمامات 
املديري�ات األمني�ة يف وزارة الداخلية قبل أن 

يتم فصلها عن الوزارة وضمها للجهاز.
ويتك�ون الجه�از الجديد م�ن 6 هيئات، 
وه�ي »املديري�ة العام�ة للمباح�ث« وتعني 
بالعم�ل االس�تخباراتي الداخ�ي ومكافحة 
التجسس، و»قوات األمن الخاصة« ومهمتها 
القيام بالعمليات الخاصة والرسيعة لحفظ 
األمن الداخي. كما يتكون الجهاز، من »قوات 
الط�وارئ الخاص�ة« وتس�تخدم يف عمليات 
حفظ النظام، وإنقاذ الرهائن واملخطوفني، 
ومكافحة ش�تى أنواع اإلره�اب والتخريب، 
و»ط�ريان األم�ن« ومهمته مس�اندة أجهزة 
وزارة الداخلي�ة والجه�ات الحكومي�ة ألداء 
مهامها وتقديم الخدمات اإلنسانية والتدخل 
أثناء الكوارث، باإلضاف�ة إىل »اإلدارة العامة 

للشؤون الفنية«.
»مرك�ز  فه�و  الهيئ�ات،  س�ادس  أم�ا 
املعلوم�ات الوطني«، ويهتم بتقديم خدماته 
للقطاع�ات التابع�ة ل�وزارة الداخلي�ة فيما 
والتقني�ات  باملعلوم�ات  بتزويده�ا  يتعل�ق 

والدعم الفني.
ونقل إىل رئاس�ة »أمن الدولة«، كل ما له 
عالق�ة بمهامه�ا يف وكالة الش�ؤون األمنية 
وغريه�ا م�ن األجه�زة ذات العالق�ة بوزارة 
الداخلي�ة م�ن مه�ام وموظف�ني )مدني�ني 
وبن�ود  ومي������زاني�ات  وعس�كريني( 

ووثائق ومعلومات.

وبناء عىل ذلك، نزعت جميع الصالحيات 
األمنية املهمة م�ن وزارة الداخلية، وتحولت 
إىل »وزارة بروتوكولي�ة«، تنحرص مهامها يف 
قضايا املرور، ومكافحة الجريمة واملخدرات، 
وما ش�ابه ذلك من أم�ور جنائي�ة، وهو ما 
أكده »ع�واد العواد« وزي�ر الثقافة واإلعالم 
الس�عودي، يف ترصيحات حينه�ا، حني قال 
إن »وزارة الداخلي�ة س�تصبح أكث�ر تفرغا 
وتركيزا لتقديم الخدم�ات املدنية للمجتمع، 
دونم�ا انش�غال بالهاجس األمن�ي، وتبعاته 

امليدانية«. 
لك�ن مراقب�ني اعت�ربوا ه�ذه الهيكل�ة 
محاولة إلنهاء نفوذ ويل العهد املعزول »محمد 
بن نايف«، وتعزيز سلطات خلفه األمري »بن 
سلمان«، مش�ريين إىل أن تعيني »عبدالعزيز 
بن سعود بن نايف« يف منصب وزير الداخلية 
)اب�ن عم بن نايف واملقرب من بن س�لمان( 
جاء المتصاص غضب هذا الفرع من األرسة 
بعد ع�زل »بن نايف« من والي�ة العهد، وكل 
مناصبه األخ�رى، وفرض اإلقام�ة الجربية 

عليه يف قرصه بمدينة جدة.
وش�ملت القرارات امللكية، حينها، تعيني 
»عبدالعزي�ز بن محم�د الهويرين�ي«، مدير 
املباحث العامة، رئيس�ا لهذا الجهاز بمرتبة 
وزير، وأن يكون »عضوا يف مجلس الش�ؤون 
يف  اس�تمراره  م�ع  واألمني�ة«،  السياس�ية 

منصبه السابق. ويبدو أن قرار إسناد رئاسة 
الجهاز الجدي�د ل�»الهويرين�ي«، جاء لنفي 
التقارير املتداولة عن وضع الرجل املحسوب 
عىل »بن نايف« قي�د اإلقامة الجربية، فضال 
عن طمأن�ة اإلدارة األمريكية، بش�أن وجود 
رجل قوي ع�ىل دراية بمل�ف اإلرهاب، الذي 

أسند بكافة تفاصيله إىل الجهاز الجديد. 
ف�»الهويرين�ي«، ال�ذي ت�ردد أن�ه قي�د 
اإلقام�ة الجربي�ة يف منزله، وه�و أحد رجال 
األم�ن املقربني من »بن ناي�ف«، يعرف جيدا 
مفاصل وزارة الداخلية، ويملك كفاءة عالية 
يف الِحفاظ عىل أمن البالد ومحاربة اإلرهاب؛ 
األمر الذي جعله مصدر ثقة لألجهزة األمنية 

األمريكية التي تعاونت معه.
كما ج�اء اختي�ار »الهويريني«، ليش�ري 
بش�كل أو بآخ�ر إىل أن الجه�از تق�ف خلفه 
األزمة الخليجية، وأنه سيكون له دور فيها، 
ك�ون أن رئيس�ه يع�رف بمواقف�ه املعادية 
لقط�ر، وس�بق أن اتهمها قبل ع�ام ونصف 

بالسعي لتشويه سمعة اململكة. 
كم�ا أن الجن�رال »الهويريني، ال يش�كل 
خط�را عىل امللك املقب�ل، إال أن أزم�ة واحدة 
تق�ف عائقا أم�ام بقائ�ه يف منصب�ه، وهو 
قرب�ه م�ن األمري »ب�ن ناي�ف«، وه�و ما ال 
يبعث عىل االطمئنان ل�»بن س�لمان«، الذي 
يفض�ل وبالنظر إىل تعيينات س�ابقة، العمل 

مع رجاله فق�ط، خاصة يف املناصب األمنية 
والعسكرية الحساسة.

ه�ذه اإلمرباطوري�ة األمني�ة الجدي�دة، 
ل�م تكن لتكتم�ل إال باالس�تعانة بمحرتفني 
من خارج اململكة، لديهم خربات واس�عة يف 

مكافحة اإلرهاب.
حس�اب »العه�د الجديد«، وهو بحس�ب 
وصفه لنفسه، راصد ومحلل ملظاهر التغيري 
يف العه�د الجدي�د وقريب من غ�رف صناعة 
الق�رار، كش�ف يف تغريدة له ع�رب »تويرت«، 
الش�هر امل�ايض، أن الس�عودية اس�تقدمت 
»ضباط�ا يتبع�ون لجه�از أم�ن )الرئي�س 
ل�إرشاف  الس�ييس  عبدالفت�اح(  امل�رصي 
والتدري�ب عىل العنارص والك�وادر املنخرطة 

يف جهاز أمن الدولة الجديد«.
واتهم املغرد الشهري، الذي صدقت بعض 

ترسيباته، اململكة باستنساخ آلة القمع.
الحس�اب نفسه، كشف األسبوع املايض، 
ع�ن أبرز من تم اس�تقدامه للعمل بالجهاز، 
وهو وزير الداخلية املرصي األس�بق »حبيب 
العاديل«، الذي أطاحت به ثورة كانون الثاني 

2011 يف مرص.
وق�ال »العهد الجدي�د«: »أكدت مصادرنا 
أن حبيب العاديل هو أحد الذين اس�تقدمتهم 
أم�ن  جه�از  يف  لديه�ا  للعم�ل  الس�عودية 

الدولة«. 

وترأس من قبل »العاديل«، رئاس�ة جهاز 
أمن الدولة، قبل أن يتم تعيينه وزيرا للداخلية 
ه�ذا  ممارس�ات  وكان�ت   .)2011-1997(
الجهاز يف مرص، من قبيل تعذيب املعارضني 
حت�ى القت�ل داخ�ل املعتقالت، أحد أس�باب 

اندالع ثورة 25 كانون الثاني 2011.
واتهم »العاديل« بفض تجمعات س�لمية 
واعتق�االت  املفرط�ة،  الق�وة  باس�تخدام 
عش�وائية ضد مئات املواطنني، واحتجازهم 
يف أماك�ن غ�ري قانوني�ة، كما ش�هد عهده 
الش�عب املرصي أق�ى درج�ات التزوير يف 

االنتخابات.
لم يقترص األمر عىل »العاديل«، بل تداولت 
حس�ابات عىل مواقع التواص�ل االجتماعي، 
خ�الل الس�اعات املاضي�ة، أنباًء ع�ن تعيني 
مدير الديوان امللكي األردني الس�ابق »باسم 
ع�وض الل�ه« املقرب م�ن »محم�د دحالن« 
القي�ادي الفلس�طيني املفص�ول من حركة 

»فتح«، مستشارا أمنيا جديدا باململكة. 
وشغل »باسم عوض الله« منصب رئيس 
الديوان امللكي األردني عامي 2006 و2007، 
ث�م أصب�ح مدي�ر املكت�ب الخ�اص للمل�ك 

»عبدالله الثاني« عامي 2007 و2008.
وقب�ل ش�هرين، عين�ت اململك�ة مدي�ر 
مكتب رئي�س الجمهورية الس�وداني املقال 
الفريق »طه عثمان« مستشارا لديها. وكان 

»عثمان« إحدى األذرع التي استخدمها »بن 
س�لمان« لتس�ويقه داخل بالده وخارجها؛ 
تمت�دح  »عثم�ان«  ترصيح�ات  أخ�ذت  إذ 
حكم�ة »بن س�لمان«، وتثني ع�ىل جهوده 
ل�دى الواليات املتح�دة لرف�ع العقوبات عن 

السودان.
وحس�ب موقع »ذا إنرتس�بت« اإلخباري 
األمريكي، فإن حمل�ة االعتقاالت التي بدأت 
اململك�ة من�ذ 10 أيل�ول الج�اري، وطال�ت 
مجموع�ة من علماء الدي�ن البارزين، كانت 
إعالنا عن تفعيل دور الجهاز األمني الجديد.

وس�بق أن نقل�ت »رويرتز«، ع�ن مصدر 
س�عودي )لم تسمه( قوله، إن »املشتبه بهم 
متهمون بأنشطة تجسس واالتصال بكيانات 
خارجية منها جماعة اإلخوان املسلمني التي 
صنفتها اململكة باعتبارها جماعة إرهابية، 
مضيف�ا أن املجموعة متهمة أيضا باالتصال 
وتلق�ي تموي�ل ودعم آخ�ر م�ن دولتني )لم 
يسمهم( بهدف اإلرضار بالسعودية وزعزعة 
أمنه�ا ووحدته�ا الوطنية تمهي�دا لإطاحة 

بالنظام لصالح جماعة اإلخوان«. 
أن  الجدي�د«  »العه�د  حس�اب  وكش�ف 
ش�خص  الحاصل�ة  االعتق�االت  »مهن�دس 
تظنون أنه مختفي، ولكن�ه بالحقيقة يدير 

جزءا مهما من املشهد«.
وأضاف: »هو كذلك األعرف باإلسالميني، 
بالبط�ش«،  الس�ابقة  خربت�ه  خ�الل  م�ن 
م�ا يؤكد اس�تعانة الجه�از ب�ذوي خربة يف 
مواجهة اإلسالميني، سواء من داخل اململكة 

أو خارجها.
أم�ا صحيف�ة »الغاردي�ان« الربيطانية، 
فلفت�ت إىل أن حملة »بن س�لمان« واس�عة 
النطاق ضد املعارضة، تأتي يف إطار جهوده 

لتعزيز سلطاته الجديدة. 
فيما قالت صحيفة »فاينانشيال تايمز«، 
إن »بن س�لمان« يتبنى ذات التكتيكات التي 
يستخدمها حليفه القريب »محمد بن زايد« 
ويل عهد أبوظبي، ضد معارضيه، خاصة من 
اإلسالميني. وبدأت األجهزة األمنية السعودية 
يف 10 أيلول الجاري، حملة اعتقاالت موسعة 
ش�ملت أس�اتذة جامعات ومثقف�ني وكتابا 
وش�عراء  ومحام�ني  ودع�اة  واقتصادي�ني 
وإعالمي�ني، يف إط�ار حملة تس�تهدف فيما 
يبدو بعض األصوات الت�ي لها وجهات نظر 

مختلفة عن الحكم.
وقالت »س�ارة ليا ويتس�ن« مديرة قسم 
الرشق األوس�ط يف منظمة »هيومان رايتس 
ووت�ش«: »يبدو أن له�ذه االعتقاالت دوافع 
سياس�ية«، مضيف�ة: »االعتق�االت عالم�ة 
أخرى عىل أنه ال مصلحة حقيقية لويل العهد 
السعودي محمد بن سلمان يف تحسني سجل 

بالده يف حرية التعبري وسيادة القانون«.

حمرتفون يف بالط األمن السعودي حيرصون على اكتماهلا

بن سلامن يرشع ببناء إمرباطوريته القمعية

جملس الشيوخ االيرلندي: االتفاق النووي يصب يف مصلحة اوروبا وايران  
         بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس مجلس الشيوخ االيرلندي، أمس 
الثالث�اء، أن االتفاق الن�ووي يصب يف مصلحة 
االيراني�ة،  االس�المية  والجمهوري�ة  اوروب�ا 
مضيفا ان ايران تلعب دورا يف إرساء االستقرار 

باملنطقة.
وخ�الل مؤتم�ره الصحف�ي بطه�ران مع 
رئي�س الربملان االيراني، ع�ي الريجاني، أعرب 
دني�س أودونوف�ان ع�ن ارتياح�ه لزيارته اىل 
الجمهورية االس�المية االيرانية، ووصف هذه 
الزيارة بأنه�ا الخطوة األوىل يف مجال العالقات 
االقتصادية والسياسية والثقافية، وقال: نحن 
باعتبارن�ا واحدا من اعض�اء االتحاد االوروبي 

نؤمن انه يجب استمرار االتفاق النووي.
وأوضح أودونوف�ان، ان االتح�اد االوروبي 
املوح�د من ش�أنه ان يلع�ب دورا يف اس�تقرار 
املنطق�ة، وأض�اف: ان الجمهورية االس�المية 
االيراني�ة تلعب دورا هاما يف اس�تقرار املنطقة 

وعملت عىل إرساء االستقرار فيها.
وأعرب رئيس مجلس الشيوخ االيرلندي عن 
شكره وتقديره لرئيس الجمهورية االسالمية 

االيراني�ة تجاه الجه�ود االيراني�ة يف محاربة 
االرهاب، وأبدى رغبة بالده للتعاون مع ايران 

يف هذا املجال.
وأك�د أودونوف�ان رضورة زي�ادة التب�ادل 
التجاري ب�ني ايرلن�دا وايران، وأوض�ح: لدينا 
تع�اون م�ع اي�ران بش�أن تصدي�ر مع�دات 
ومش�اركة  واألدوي�ة  الزراعي�ة  الصناع�ات 
وقمن�ا  التع�اون،  ه�ذا  التقني�ات، وس�نعزز 
بالتش�اور التجاري، وس�يقوم وفد اقتصادي 
ايرلندي بزيارة اىل ايران خالل الش�هر القادم، 
ون�رى هذه الخطوة االيجابي�ة االوىل يف املجال 
التج�اري واالقتص�ادي بني االتح�اد االوروبي 

وايران.
وردا عىل س�ؤال بشأن دور الدول االوروبي 
يف االلتزام باالتفاق النووي، قال رئيس مجلس 
الش�يوخ االيرلن�دي: ان حكومتن�ا واالتح�اد 
االوروبي لديهما ارتياح بشأن االتفاق النووي 
واالج�راءات االيجابي�ة الت�ي اتخ�ذت يف ه�ذا 
املج�ال، وي�رون أن تنفيذه يص�ب يف مصلحة 
الطرفني، مؤكدا لذلك اننا نبذل جميع جهودنا 
الدبلوماسية ليكون هذا االتفاق ايجابيا إليران 

واوروبا.

أملانيا حتتفل بالذكرى السنوية الـ  »27«
       بغداد / المستقبل العراقي لتوحيد شطرهيا

من املقرر أن يتوجه امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
إىل روسيا يف زيارة تتسم ب�«أهمية بالغة«، بحسب ماذكره 
موقع اخباري رويس. وقال موقع سبوتنيك، إنه »ُيتوقع أن 
يصل خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود إىل موسكو يف 5 ترشين األول، ويبقى يف روسيا حتى 
7 أكتوب�ر، وهو يوم ميالد الرئي�س الرويس فالديمري بوتني 
ال�ذي يطفئ ش�معته ال�65 يف ذل�ك الي�وم«. وينقل املوقع 
ع�ن مراقبني تاكيدهم عىل أهمية زيارة ملك الس�عودية إىل 
روسيا، معتربين أنها تحمل إيذانا بنهاية الحرب يف سوريا. 
واعترب املوقع االخباري الرويس، أن »روس�يا قد بذلت جهدا 
كبريا ملساعدة سوريا يف حربها ضد اإلرهاب وإلعادة السالم 
له�ذا البلد وبل�دان الجوار«، مش�رية اىل أن »بعض املراقبني 
بات�وا ينظرون إىل رئيس روس�يا عىل أنه ضامن الس�الم يف 
الرشق األوس�ط«. وكان�ت روس�يا واململكة الس�عودية يف 
خندقني مختلفني يف س�وريا، وفقا لتعبري الكاتب الصحفي 
بيوتر أكوبوف، ولكنهما س�عيتا إىل إنهاء هذه الحالة. ومن 

أجل ذلك انتظرت موسكو مجيء ملك السعودية.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الرشطة الكندية يف مؤتمر صحفي أن املشتبه 
ب�ه الذي اعتقل عق�ب الهجوم اإلرهابي ليلة الس�بت يف 

مدينة إدمونتون طالب لجوء صومايل.
ورفضت الرشطة الكش�ف عن اس�مه، ولكنها قالت 
إن الس�لطات حققت يف ش�كوى ع�ام 2015، ادعت أنه 
كان يتبن�ى آيديولوجية متطرفة واتخذ قرار وقتها بأنه 

ال يشكل تهديدا.
من جهته أفادت شبكة »يس بي يس« الكندية لألنباء 
أن املعتقل اسمه عبد الله حسن رشيف، نقال عن مصادر 
عدة. وكانت الرشطة الكندية فتحت تحقيقا يف »هجوم 
إرهابي« بعد أن طعن ش�خص يس�تقل سيارة رشطيا، 
وقام بعدها بدهس عدد من املارة ما أدى إىل إصابة أربعة 
أشخاص آخرين يف مدينة إدمونتون الواقعة غربي كندا. 
ويف وقت الحق أعل�ن قائد رشطة إدمونتون رود كنيكت 
القب�ض عىل رجل يش�تبه يف أنه مس�ؤول ع�ن الواقعة 
ووضعته يف الحجز االحتياطي، مشريا إىل أنه ترصف ك� 

»ذئب منفرد« عىل األرجح.

سبوتنيك: زيارة ملك السعودية إىل روسيا 
إيذانًا بنهاية احلرب السورية

الرشطة الكندية تعتقل صوماليًا 
قام بعملية ارهابية

       بغداد / المستقبل العراقي

فعالي�ات  الثالث�اء  أم�س  ب�دأت 
بالذك�رى  الرئيس�ية  االحتف�االت 
والعرشي�ن  الس�ابعة  الس�نوية 
لتوحي�د ش�طري أملاني�ا. وانطلق�ت 
مراس�م االحتفال بزي�ارة إىل متحف 
متاح�ف  أق�دم  أح�د  »غوتنب�ريغ«، 
املطبوع�ات يف العالم، من قبل ممثي 
أب�رز خمس س�لطات يف الدولة، عىل 
رأس�هم الرئيس األملاني فرانك-فالرت 
شتاينماير واملستشارة أنغيال مريكل 
واليت�ه  املنتهي�ة  الربمل�ان  ورئي�س 
نورب�رت الم�رت، ورئي�س املحكمة 
فوس�كوله،  أندري�اس  الدس�تورية 

ورئيسة مجلس الواليات مالو دراير، 
الت�ي تت�وىل أيض�اً منص�ب رئيس�ة 
راينالند-بفالت�س  والي�ة  حكوم�ة 
الوح�دة ه�ذا  املضيف�ة الحتف�االت 

العام.
وُتق�ام االحتفاالت بي�وم الوحدة 
الت�ي  الوالي�ة  عاصم�ة  يف  األملان�ي 
تتوىل يف ذلك التوقيت رئاس�ة مجلس 
الواليات )بوندرسات(. وقالت دراير: 
»ي�وم الوح�دة األملانية ه�و أهم عيد 
لدين�ا من وجه�ة نظ�ري... حقيقة 
أنن�ا حققنا الوح�دة تعطينا القوة يف 

مواجهة التحديات«.
وبرفقة زوجته توجه شتاينماير 
الذي�ن  الش�عبي  الوف�د  أعض�اء  إىل 

اصطفوا للرتحيب بوصول س�يارات 
قادة الدولة بأعالم الواليات األملانية. 
وطل�ب عم�دة ماينت�س، ميش�ائيل 
الس�لطات  ممث�ي  م�ن  إبلين�ج، 
الدستورية التوقيع يف الكتاب الذهبي 
زي�ارة  وعق�ب  الوالي�ة.  لعاصم�ة 
املتح�ف حضور لق�داس يف كتدرائية 
ماينتس، ثم حفل يف قاعة املؤتمرات 

»راينغولدهاله«.
وتنظ�م والي�ة راينالند-بفالت�س 
هذا العام احتف�االت الوحدة األملانية 
تح�ت ش�عار »مع�اً نك�ون أملانيا«. 
وأُقيم�ت االثن�ني احتفاالت ش�عبية 
بعيد الوح�دة يف ماينتس، وتم إقامة 
أكشاك ممثلة للواليات األملانية الستة 

عرش. ومن املقرر أن تس�لم رئيس�ة 
مال�و  راينالند-بفالت�س،  حكوم�ة 
دري�ر، ع�ىل نحو رمزي راية رئاس�ة 
مجلس الواليات األملان�ي يف ماينتس 

لعمدة والية برلني ميشائيل مولر.
م�ن  ع�دد  الحف�ل  يف  ويش�ارك 
املغنيني، مثل املغني األملاني من أصل 
عراقي لي�ث الدين، واملغن�ي األملاني 
ال�روك  وفري�ق  غيس�نغر،  ماك�س 
»سيي«. ويف نهاية االحتفاالت ُتطلق 
ألع�اب نارية عىل ضفاف نهر الراين. 
وتشدد الس�لطات األملانية اإلجراءات 
االثن�ني.  من�ذ  لالحتف�االت  األمني�ة 
فعالي�ات 4300  تأم�ني  يف  وش�ارك 

رشطي.
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الرشكة العامة للمنتوجات الغذائية
اعالن

تعلن الرشكة العامة للمنتوجات الغذائية عن بيع مادة بالستك تالف وملوثة  
باالترب�ة مختلف االن�واع واالحجام وبكمي�ة )20( عرشون ط�ن  باملزايدة 
العلنية يف مصنع الرش�يد يف الساعة العارشة من صباح يوم 2017/10/17 
وفق قانون بيع اموال الدولة النافذ فعىل الراغبني باالشرتاك مراجعة الرشكة 
ع�ىل ان يودع كل منه�م تامينات مالية مقدارها 150000 مائة وخمس�ون 
الف دينار يف صندوق الرشكة قبل موعد املزايدة وكذلك ارفاق بطاقة السكن 
والبطاق�ة التموينية وهوية االحوال املدنية )اصلية ومستنس�خة ( لغرض 
مطابقته�ا وارف�اق كتاب براءة الذم�ة من رضيبة الدخل ع�ىل ان يتم دفع 
قيمة املادة املش�رتاة خالل فرتة اسبوع من تاريخ االحالة القطعية والتبليغ 
وبعكسه يعترب ناكال وتجري مزايدة علنية اخرى يف حالة النكول بدون انذار 
رس�مي ويف حالة تعذر اجراء املزايدة لحصول عطلة رسمية او حدث طارئ 
تؤج�ل املزايدة اىل اليوم الذي يليه مبارشة ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة 
اجور االعالن واجور خدمة بنسبة 2% علما ان مدة الرفع لهذه املادة خمسة 

عرش يوم من اليوم التايل للتسديد
الرشكة العامة للمنتوجات الغذائية

تعل�ن رشك�ة مص�ايف الجن�وب )رشك�ة عامة ( 
عن اج�راء املزاي�دة العلنية اليجار بناي�ة التربيد 
املركزي )سابقا ( الواقعة يف الوحدة السكنية دور 
املهندس�ني يف تمام الس�اعة  )9( من صباح يوم 
) االثنني ( املصادف 2017/11/6 فعىل الراغبني 
باالش�رتاك باملزاي�دة العلني�ة الحض�ور بالزمان 
وامل�كان املحددي�ن مس�تصحبني  معه�م مبل�غ 
التامينات البالغة )220000( دينار فقط )مائتان 
وعرشون الف دينار ( الغريها ويتحمل من ترسو 
عليه املزاي�دة اجور نرش االع�الن والداللية وعىل 
املش�رتك باملزايدة جلب نسخة مصورة من هوية 
االح�وال املدني�ة او البطاقة الوطني�ة مع بطاقة 

السكن 
                                                                                                     حسام حسني ويل

ء.مدير عام رشكة مصايف اجلنويب /وكالة

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسط  عن تأجري االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه 
والعائ�دة اىل مديري�ة بلدية الحي وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013. 
فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية  الحي خالل فرتة )30( ثالثون 
يوم�ا تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية  مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغ�ة )30 %( من القيم�ة التقديرية بصك مصدق ولكامل مدة االيجار وس�تجري املزايدة يف 
اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر مديرية بلديات واس�ط  يف تمام الساعة )العارشة صباحا( 
ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املستأجر 
جل�ب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة 

من البلدية بهذا الصدد.
الرشوط: يقوم املستاجر بتاهيل املجزرة حسب الكشف املعد من قبل البلدية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1627/ب2017/2

التاريخ 2017/10/3
اعالن

بن�اء ع�ىل القرار الص�ادر من ه�ذه املحكم�ة بإزالة ش�يوع العقار تسلس�ل 
)46/3188 ح�ي الس�عد يف النج�ف( تعل�ن ه�ذه املحكم�ة ع�ن بي�ع العقار 
املذكور اع�اله واملبينة اوصافه وقيمته ادناه فع�ىل الراغبني بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املحكمة خالل )15( يوما من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه 
التأمينات القانوني�ة البالغة 10% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق ألمر 
محكمة بداءة النجف وصادر من مرصف الرافدين رقم )7( يف النجف وستجري 
املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش  من اليوم االخري من االعالن يف املحكمة 

وعىل املشرتي جلب هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية .
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف :
العقار املرقم 46/3188 حي الس�عد يف النجف عبارة عن دار يقع عىل شارعني 
15 و 20 مرت وبواجهة 30 مرت عىل ش�ارع 15 مرت وواجهة 20 مرت عىل شارع 
20م�رت ويحتوي ع�ىل طارمة امامية وس�احة متخذة حديقة وس�احة اخرى 
تط�ل ع�ىل الواجهة عىل ش�ارع 20 مرت ومدخ�ل صغري فيه حمام واس�تقبال 
كبري بمس�احة 7×10 مرت وغرفتي نوم بمس�احة كل غرفة 5×4 مرت وكليدور 
بمساحة 5×7مرت  وصالة صغرية بمساحة 5×5مرت ومخزن ومجموعة صحية 
ومطبخ ومكشوفة صغرية يف الطابق االريض اما يف الطابق العلوي يحتوي عىل 
غرفتي نوم مساحة كل غرفة 3×4 مرت وان بناء العقار من الطابوق  ومسقف 
بالكونكري�ت املس�لح ومبل�ط بالكايش وغ�ري مجهز بامل�اء والكهرب�اء وغري 
مش�غول يف الوق�ت الحارض وان مس�احة العقار الكلي�ة )592(م2 وان درجة 
عمران العقار متوس�طة وان القيمة املق�درة للعقار مبلغ )1,052,200,000( 

مليار واثنان وخمسون مليون ومائتي الف دينار فقط ال غريها .
املعاون القضائي 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل
التاريخ : 2017/10/2

العدد / 536/ش/2017
اعالن

اىل املدعى عليه محمد عارف زويد 
تبليغ بقرار الحكم الغيابي 

قررت املحكم�ة الحكم بالتفريق للهجر بينك وبني املدعية زينب ش�هاب احمد 
واعتب�اره طالقا بائنا بينونة صغرى الول مرة وصدر قرار غيابي ضدك ولعدم 
معرفة محل اقامتك قررت املحكمة تبليغك نرشا بواسطة صحيفتني وعند عدم 

اعرتاضك عىل القرار يعترب القرار مكتسب الدرجة القطعية وفقا للقانون
القايض
معد نجم عبيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل
التاريخ : 2017/10/2

العدد / 537/ش/2017
اعالن

اىل املدعى عليه محمد عارف زويد 
تبليغ بقرار الحكم الغيابي 

ق�ررت املحكمة الحك�م باثبات نس�ب الطفلتني ماري�ا وصفاء هن 
والده�ن محمد عارف زوي�د ووالدتهن املدعية زينب ش�هاب وصدر 
قرار غيابي ضدك ولعدم معرفة محل اقامتك قررت املحكمة تبليغك  
ن�رشا بواس�طة صحيفت�ني وعند ع�دم اعرتاضك عىل الق�رار يعترب 

القرار مكتسبا الدرجة القطعية وفقا للقانون
القايض
معد نجم عبيد

دائرة الكاتب العدل / بلدروز
اعالن تسجيل مكائن

بن�اء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة من قبل الس�يد حميد عجمي 
ع�ي وخمي�س  كع�ود بعريوامل�ورخ يف 2017/9/26املتضمن طلب 

تسجيل مكائن املعمل العائده له واملنصوبهحاليا فيبلدروز
/ معمل طابوق املرشقواملدرجه اوصافها يف ادناه فعىل من له عالقة 

بها وبادواتها املوصوف
 ان يراج�ع   الط�رق القانوني�ة الثب�ات ذلك وابراز استش�هاد لهذه 

الدائرة  بغية ايقاف التسجيل خالل مدة خمسة 
ع�رش  يوما من الي�وم التايل  لتاريخ النرش ويعترب التس�جيل متاخر 

لحني حسم الدعوى واالعرتاض ملدة سبعة ايام
  لدى املحكمةاملختصه وبعكس�ه س�يتم تس�جيل املكائ�ن وادواتها 

باسم طالب التسجيل وفقا لقانون الكتاب العدول رقم
)33(لسنة 1998 وتعطى له شهادة التسجيل0

أفياء سلمان الجوراني
كاتب عدل بلدروز

االوصاف
1-كاصوصه صنع محي عدد )2(

2- هوبر صنع  محي عدد)2(
3-حزام ناقل صنع محي )2(

4-دفه صنع محي عدد)2(
5- خباط صنع محي عدد)2(
6- مولد دويز– املاني املنشاء

7- ماكنة رستن انكليزية الصنع

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 
العدد 152 / ش / 2017 

م / تبليغ 
قررت هذه املحكمة تبلي�غ املدعى عليه تركان صفصاف غريب 
بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف الدع�وى املرقمة 152 / ش / 
2017 واملقام�ة من قب�ل املدعية ) خولة ابراهي�م فنر ( بموعد 
املرافع�ة املص�ادف 10 / 10 / 2017 واملتضمن�ة دعوى الطالق 
وملجهولية مح�ل اقامته قرر ن�رش التبلي�غ بجريدتني محليتني 

للتفضل باالطالع واتخاذ مايلزم من قبلكم .
القايض 
حردان خليفة جاسم 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة 
العدد 835 / ش / 2017 

اعالن 
اىل املدعى عليه / سالم عطيوي مهدي – مجهول محل االقامة 

للدع�وى الرشعية املقامة م�ن قبل املدعية ن�وره كاطع محمد 
والت�ي تطلب فيها نفق�ة لها ماضية ومس�تمرة ولطفلها قهار 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت الحارض فقد ق�ررت هذه 
املحكم�ة الن�رش يف صحيفت�ني محليت�ني فعىل من تتوف�ر لديه 
معلوم�ات عن املدع�ى عليه اعاله الحضور ام�ام هذه املحكمة 
لالس�تماع القوال�ه يف ي�وم املرافع�ة املص�ادف 8 / 10 / 2017 
الساعة الثامنة صباحا وبعكسه سيتم السري باجراءات الدعوى 

وفق القانون .
القايض 
عي غافل وايل 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة 
العدد 836 / ش / 2017 

اعالن 
اىل املدعى عليه / سالم عطيوي مهدي – مجهول محل االقامة 

للدع�وى الرشعية املقامة م�ن قبل املدعية ن�وره كاطع محمد 
والت�ي تطلب فيه�ا التفري�ق وملجهولية محل اقامت�ك يف الوقت 
الحارض فقد قررت ه�ذه املحكمة النرش يف صحيفتني محليتني 
فع�ىل من تتوفر لديه معلومات ع�ن املدعى عليه اعاله الحضور 
ام�ام هذه املحكمة لالس�تماع القواله يف ي�وم املرافعة املصادف 
8 / 10 / 2017 الس�اعة الثامنة صباحا وبعكس�ه سيتم السري 

باجراءات الدعوى وفق القانون .
القايض عي غافل وايل 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الصويرة 
العدد 1486 / ب / 2017 

م / اعالن 
تبي�ع ه�ذه املحكمة باملزاي�دة العلنية العقار املرق�م 119 / 10 
م 28 جويميس�ة املوصوف�ة تفاصيل�ه يف ادناه فع�ىل الراغبني 
بال�رشاء الحضور امام هذه املحكمة خالل ثالثون يوما تبدا من 
اليوم التايل للنرش بالصحافة املحلية الس�اعة الثانية عرش ظهرا 
مس�تصحبني معهم التامينات البالغ�ة 10 % من القيمة املقدرة 

ويتحمل املشرتي الداللية والنرش .
املعاون القضائي
سندس عي محمود

القايض 
عبيد صالح 

املواصفات :
1 – رقم العقار 119 / 10 م 28 جويميسة .

2 – مساحته : 23 دونم و 13 أولك و 80 م2 .
3 – املش�تمالت : ارض زراعية خصوبتها متوسطة مشيد عليها 
6 دور س�كنية مشيدة من البلوك ومسقفة بالخرسانة املسلحة 
ومبلط�ة االرضية قس�م منه�ا بال�كايش املوزائيك وقس�م اخر 

بالخرسانة العادية ومجهزة باملاء والكهرباء .
4 – درجة العمران : فوق الوسط مع دار قيد االنشاء لحد الباتلو 
وان االرض مغ�روس فيه�ا نخي�ل بع�دد 125 نخل�ة وتبعد عن 

الشارع العام مسافة 500 م .
واثن�ان  تس�عمائة   )  952860000  ( التقديري�ة  القيم�ة   –  5

وخمسون مليون وثمنمائة وستون الف دينار 

تنويه 
س�قط س�هوا يف اعالن دع�وة الدائنني لرشكة اك�رم احمد 
رحي�م للتج�ارة والنقل العام – مرشوع ف�ردي يف الصحف 
املس�تقبل العدد 1521 يف يوم الثالث�اء 19 / 9 / 2017 ويف 
صحيفة الرشق بالع�دد 2623 يوم الثالثاء 19 / 9 / حيث 
ذكر اس�م املصفي براهيم حارج خل�ف والصحيح ابراهيم 

حارج خلف لذا اقتىض التنويه .

قرار تصفية رشكة محدودة 
بناء عىل ماج�اء بقرار الهيئة العامة لرشك�ة ) رباع الخلد 
للتج�ارة العامة املح�دودة ( املتخذ بتاري�خ 5 / 5 / 2016 
املتضمن وض�ع الرشكة تحت التصفي�ة وتعيني املصفيان 
) حي�در عي حس�ني / نور فيصل عبد الكري�م ( مصفيان 

لها .
اني مسجل الرشكات صادقت عىل القرار املذكور اعاله عىل 
ان يتم نرشه طبقا الحكام املادة 160 من قانون الرشكات 

رقم 21 لسنة 1997 املعدل .
كت�ب ببغ�داد يف الي�وم الثاني من ش�هر ذي الحجة لس�نة 

1438 ه� - 
املوافق لليوم الس�ابع والعرشون من شهر اب لسنة 2017 

م .
عبد العزيز جبار عبد العزيز 
مسجل الرشكات / وكالة 

اعالن
اىل الرشي�ك محمد ج�واد فرحان تقرر حضورك�م اىل مقر 
بلديه النجف لغرض اكمال اج�راءات معامله اجازه البناء 
ع�ىل القطعه املرقمه 56628/3حي النداء ويخالفه س�يتم 

اكمال املعامله دون حضوركم

اعالن
اىل الرشيك حس�ني عي جب�وري توجب علي�ك الحضور اىل 
مق�ر بلديه النجف لغرص اصدار اجازه البناء عىل القطعه 
املرقمه 57209/3حي النداء وبخالفه سيتم اكمال املعامله 

دون حضورك

فقدان
فق�دت مني الهوية الص�ادرة من جامعة الفرات االوس�ط 
التقنية قس�م الهندس�ة التقنية / هندسة س�يارات باسم 
الطالبة ) مريم  سالم عباس ( املرحلة الثانية عىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت من الوثيقة املدرس�ية الصادرة من مدرسة االنصار 
االبتدائي�ة للبن�ني املعنون�ة اىل مط�ار النج�ف والرشط�ة 
االتحادية املرقمة 0059507-25 باس�م ) عي عبد الكاظم 

جواد ( عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل / الزبري

اعالن تسجيل 
بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة من قبل عامر رياض 
محمد املؤرخ يف 2017/10/2 املتضمن طلب تسجل املكائن 
العائ�دة ل�ه واملنس�وبة حالي�ا يف اركي الش�مايل واملدرجة 
اوصافه�ا ادناه فعىل من له عالقة  بهاو اداوتها املوصوفة 
ان يراج�ع الطرق القانوني�ة الثبات ذلك وابراز استش�هاد 
له�ذه الدائ�رة بغي�ة ايقاف التس�جيل  خالل مدة خمس�ة 
ع�رش يوما من اليوم التايل  لتاريخ النرش ويعترب التس�جيل  
متأخر لحني حسم الدعوى واالعرتاض ملدة سبعة ايام لدى 
املحكمة املختصة وبعكس�ه س�يتم تس�جيل اوداتها باسم 
طالب التسجيل وفقا لقانون الكتاب العدول رقم 32 لسنة 

1998 وتعطى له شهادة تسجيل 
الكاتب العدل 

االوصاف :
1 � خالط طالء قريي عدد )4( صنع محي 

2 � خالط فالنكوت عدد )4( صنع محي
3 � خالط ماستك عدد)2( صنع محي

4 � مولد كهرباء نوع دويز )kv )62  صنع املاني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة 
العدد /1965/ب/2017

التاريخ 2017/10/3
اعالن

اىل املدعى عليه /بهاء صباح عطا
اصدرت هذه املحكمة ق�راراه املرقم 1965 /ب/2017 واملؤرخ 
2017/9/18 ح�كام غيابي�ا يق�ي الحك�م بالزام�ك بتاديته 
للمدعي عي عبد العباس س�عيد مبلغا قدره س�ته عرش مليون 
وس�بعمائة وخمس�ة وع�رشون ال�ف دين�ار ولتع�ذر تبليغ�ك 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح مبل�غ ه�ذه  املحكمة 
واملجل�س البل�دي ملنطق�ة الصبخ�ة الكب�رية عليه ق�ررت هذه 
املحكم�ة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني ولك حق 
االعرتاض واالس�تئناف والتمييز خالل املدة القانونية وبعكس�ه 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون
القايض علوان بربوت البزوني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة الفاو
العدد : 57/ب/2017
التاريخ 2017/10/3

اعالن
اىل املدعى عليهم 1 � دالل صالح ال ابراهيم 

2 � صالح صالح ال ابراهيم 
3 � يوسف مصطفى يوسف
4 � ميثة يوسف ال ابراهيم

5 � احمد مشاري احمد
6 � عبد الله يعقوب يوسف

7 � مريم يعقوب يوسف 
8  � طيبة عبد الوهاب ال ابراهيم

اق�ام املدعي )حبي�ب صعرب عبد النبي( الدع�وى البدائية بالعدد 
57/ب/2017 ام�ام ه�ذه املحكم�ة يطل�ب فيه�ا تثبي�ت حق 
املغارس�ة يف العقار تسلس�ل )7/511( م 9 قطع�ة  وملجهولية 
مح�ل اقامتك�م يف الوق�ت الحارض حس�ب كت�اب مركز رشطة 
الس�يبة بالع�دد 6242 يف 2017/9/14 ورشح املجل�س البل�دي 
لناحية الس�يبة عليه تقرر تبليغك�م اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميتني للحض�ور امام هذه املحكمة يف موع�د املرافعة املوافق 
2017/10/15 ويف حال�ة ع�دم حضوركم او ارس�ال من ينوب 
عنكم قانونا س�وف تجري املرافعة بحقكم غيابا وعلنا وحسب 

االصول
القايض احمد سعيد طعمه

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة 
العدد : 1215/ب/2017

التاريخ 2017/10/3
اعالن

اىل املدع�ى عليه / وث�اق فوزي جميل � املدي�ر التنفيذي لرشكة 
مشاعل الرميلة للمقاوالت والتجهيز /اضافة لوظيفته 

اص�درت هذه املحكم�ة قرار الحكم املرق�م 1215/ب/2017 يف 
2017/9/25 املتضمن الحك�م بالزامك بتاديتك للمدعني محمد 
مزهر محس�ن ورياض مجيد عي مبلغا وق�دره ثمانون مليون 
دين�ار عراقي والزام�ك بالفائدة التجاري�ة القضائية البالغة %5 
م�ن قيمة املبلغ املحكوم اعتبارا  من تاريخ املطالبة القضائية يف 
2017/4/16  ولحني التادي�ة الفعلية وملجهولية محل اقامتكم  
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ املؤيد م�ن قبل مخت�ار املنطقة 
مناوي باشا عليه قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني ول�ك ح�ق االع�رتاض والتمييز خ�الل املدة 

القانونية وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض محمد نزار هاشم البعاج

اعالن
رقم االخطار 

2017/63
من /محكمة قوى االمن الداخي الخامسة بالبرصة

اىل / املتهم الهارب العريف جاس�م فوزي جبار محمد املنس�وب 
اىل مديرية منفذ س�فوان الحدودي ملا كنت متهما وفق املادة /5 
من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 
2015/4/4 ولح�د االن وبما ان مح�ل اختفائك مجهول اقتىض 
تبليغ�ك به�ذا االعالن عىل ان تح�ر امام  محكم�ة قوى االمن 
الداخي الخامس�ة بالب�رصة خالل مدة ثالثون يوم�ا من تاريخ 
تعليق ه�ذا االعالن يف محل اقامتك وتجيب ع�ن التهمة املوجهه 
ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز 
اموال�ك املنقولة والغري املنقولة  ويطلب من املوظفني العموميني 
الق�اء القب�ض علي�ك اينم�ا وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة 
حكومية وال�زام املواطنني الذين يعلمون بمحل اختفائك باخبار 
الجهات املختصة اس�تنادا للم�ادة 69/ اوال وثانيا وثالثا ورابعا 
م�ن قانون اصول املحاكمات الجزائي�ة لقوى االمن الداخي رقم 

17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

اعالن
رقم االخطار 

2017/60
من /محكمة قوى االمن الداخي الخامسة بالبرصة

اىل / املته�م الرشط�ي فهد صال�ح مطرود املنس�وب اىل مديرية 
منف�ذ س�فوان الح�دودي مل�ا كن�ت متهما وف�ق امل�ادة /5 من 
ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 2008 لغيابك عن مق�ر عملك من تاريخ 
2011/7/15 ولح�د االن وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض 
تبليغ�ك به�ذا االعالن عىل ان تح�ر امام  محكم�ة قوى االمن 
الداخي الخامس�ة بالب�رصة خالل مدة ثالثون يوم�ا من تاريخ 
تعليق ه�ذا االعالن يف محل اقامتك وتجيب ع�ن التهمة املوجهه 
ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز 
اموال�ك املنقولة والغري املنقولة  ويطلب من املوظفني العموميني 
الق�اء القب�ض علي�ك اينم�ا وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة 
حكومية وال�زام املواطنني الذين يعلمون بمحل اختفائك باخبار 
الجهات املختصة اس�تنادا للم�ادة 69/ اوال وثانيا وثالثا ورابعا 
م�ن قانون اصول املحاكمات الجزائي�ة لقوى االمن الداخي رقم 

17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

تعل�ن الرشكة العامة ملوان�ئ العراق احدى تش�كيالت وزارة النقل عن اجراء املزايدة العلني�ة لبيع العقارات 
البالغ عددها )4( اربعة عقار واملبينة ارقامها واوصافها ادناه لشاغليها بصورة اصولية  وفقا لقانون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم 32 لس�نة 2013 املعدل  وخالل خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن 
يف الجريدة الرسمية التي ستجري يف تمام الساعة العارشة صباحا من يوم االربعاء املصادف 2017/10/18  
ويف حالة وجود عطلة رس�مية يصار اىل اليوم الذي يليه يف ش�عبة الخدمات السكنية  فعىل الراغبني االشرتاك 
يف املزايدة العلنية تقديم طلباتهم  اىل ش�عبة الخدمات الس�كنية بهذه الرشكة واالطالع  عىل رشوط املزايدة 
مس�تصحبني معهم املستمس�كات التالية  )هوية االحوال املدنية مصورة ش�هادة الجنسية مصورة بطاقة 
س�كن مص�ورة ( ودفع تامينات بنس�بة 5% خمس�ة باملائة  من القيم�ة املقدرة للعقار بص�ك مصدق المر 

الرشكة العامة ملوانئ العراق او نقدا ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن 2 %

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق

القسم القانوين
شعبة اخلدمات السكنية

رياض سوادي شمخي
املدير العام /وكالة

الرشكة العامة ملوانئ العراق

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب 

اعالن للمرة االوىل)رشكة عامة(

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

العدد: 2511 
التاريخ:   2017/9/24  اعالن

اعالن مزايدة
رقم 2017/4 لبيع عقارات 

واقعة يف خور الزبري

العدد 25536/21/12/1
التاريخ 2017/10/2

المساحةمقاطعةرقم القطعةت
55250/النجمي الجنوبي112994/41
55250/النجمي الجنوبي213016/41
55300/النجمي الجنوبي312761/41
55300/النجمي الجنوبي412832/41

املوقعمدة االيجارمساحتهرقم امللك نوع امللكت

حي الوحدةسنة واحدة10دومن و2اولك87مجزرة مواشي1



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

االتهام�ات  ع�ى  النق�ل  وزارة  ردت 
املوجهة لها بخصوص اعتماد احدى 
رشكات النواق�ل الوطني�ة العراقي�ة 
باقليم كردس�تان، مؤكدا  وارتباطها 

انه »عراقية ومسجلة منذ اعوام«.
تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة  وقال�ت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، انه 
»يف ظل الهجمة الش�عواء التي تهدف 
لتشويه عمل وزارة النقل وما تقدمه 
من خدم�ات للمواطنني يف كل مكان، 
العدي�د يتف�وه باتهام�ات  نج�د أن 
باطلة ال طائل منها سوى إثارة ردات 
فعل تجاه أي نج�اح تحققه الوزارة 

يف عملها«.
واضاف�ت أن »م�ا تحدث ب�ه النائب 
عيل امليايل ال يمت للواقع بصلة بل إن 
معلومات�ه خاطئة مع ح�ل احرتامنا 
ل�ه، فرشكة زاك�روس رشكة عراقية 
اال انه�ا ال تملك طائ�رات وهي احدى 
النواق�ل الوطني�ة املس�جلة حس�ب 
قانون الرشكات، مؤكدة »وزيادة عى 
ذلك فإنها مس�جلة منذ أعوام وليس 
اليوم، والن وزارتن�ا طبقت تعليمات 
وأوقف�ت  املوق�ر  ال�وزراء  مجل�س 
جمي�ع الرح�ات بع�د انته�اء املهلة 
املمنوحة ملطاري اربيل والس�ليمانية 
نجد أن البعض يحاول إىل اس�تهداف 
الوزارة بالتش�كيك باإلج�راءات بغية 

تعطيلها«. 
ودعت ال�وزارة يف بيانه�ا الجميع اىل 
التحقق من معلوماته وعدم استغال 
عواطف الناس ومشاعرهم للنيل من 
وزارة عتي�دة وقفت أم�ام محاوالت 
البع�ض لتقس�يم الع�راق العظي�م، 

ونتمن�ى عى النواب أن يقفوا معنا يف 
مهمتنا الوطنية بدل كيل التهم جزافا 

واال فالسكوت أفضل«.
من جانب آخر شكلت الرشكة العامة 

للخط�وط الجوي�ة العراقي�ة اح�دى 
تشكيات وزارة النقل »غرفة عمليات 

العقب�ات  وتذلي�ل  ملراقب�ة  صغ�رى 
التي ق�د تواج�ه املس�افر وباالخص 

يف قطاع�ي اربي�ل والس�ليمانية عى 
ملجل�س  االخ�رة  الق�رارات  خلفي�ة 

الوزراء.
ونق�ل بي�ان لل�وزارة عن مدي�ر عام 
الرشكة مران فريد قوله، أن »رشكة 
الخط�وط الجوية حرص�ت عى ربط 
خدم�ات مطاري اربيل والس�ليمانية 
بجميع النق�اط التي ينفذه�ا الناقل 
الوطني وهي )عم�ان، دبي، بحرين، 
كوان�زو،  بومب�اي،  دله�ي،  كوي�ت، 
ال�دول  اي�ران،  باك�و،  كواالملب�ور، 
االوربي�ة( عن طري�ق تفعيل طريقة 
الرتانزي�ت يف مطار بغداد الدويل حيث 
س�يتيح هذا االجراء نقل املس�افرين 
م�ن مطاري اربي�ل والس�ليمانية اىل 
مطار بغداد الدويل ومن ثم اىل النقطة 

التي يرغب املسافر بالسفر إليها«.
واش�ار فري�د اىل انه »وبمج�رد نقل 
س�لطة املطارات يف االقلي�م اىل املركز 

فإن الرحات الدولية ستستمر«.
وكانت س�لطة الطران املدني أوقفت 
مس�اء  م�ن  السادس�ة  الس�اعة  يف 
الجمع�ة املاضي�ة الرح�ات الدولي�ة 
»لح�ني  كردس�تان  اقلي�م  وإىل  م�ن 
ف�رض اج�راءات الس�لطة االتحادية 
الدس�تور  حس�ب  املط�ارات  ع�ى 
وحس�ب الس�ياقات الدولية«.وأكدت 
س�لطة الط�ران أن »رحات الطران 
الداخيل مس�تمرة من اج�ل الحفاظ 
عى مصالح مواطنين�ا يف االقليم الن 
الهدف ليس معاقب�ة املواطنني وانما 
ايقاف القرارات احادية الجانب و غر 

الدستورية من قبل قيادات اإلقليم«.
كم�ا تعه�دت الحكوم�ة االتحادي�ة 
الحدودي�ة  املناف�ذ  بالس�يطرة ع�ى 
لاقلي�م يف اعقاب اجراءه اس�تفتاء 
ع�ى االنفص�ال عن بغ�داد يف 25 من 

أيلول املايض.

ردًا عىل االهتامات.. وزارة النقل: رشكة زاكروس عراقية ومسجلة منذ أعوام
اخلطوط اجلوية تشكل غرفة عمليات لنقل مسافري مطاري أربيل والسليمانية
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الزراعة تناقش 
تعزيز التعاون 

املشرتك مع روسيا
    بغداد / المستقبل العراقي

التقى الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي 
ضمد القييس سفر دولة روسيا االتحادية 
يف العراق ماكس�يم ماكس�يموف والقائم 
وبحض�ور  ال�وزارة،  مق�ر  يف  باألعم�ال 
الصحة الحيوانية يف دائرة البيطرة ميثاق 

عبد الحسني مدير قسم ». 
وذكر قس�م العاقات واالع�ام والتعاون 
ال�دويل يف وزارة الزراع�ة يف بي�ان تلقت�ه 
»املستقبل العراقي«، انه جرى خال اللقاء 
مناقش�ة عدد م�ن املواضي�ع التي تخص 
الشأن الزراعي منها توقيع مذكرة تفاهم 
ب�ني وزارة الزراعة العراقي�ة ونظرتها يف 
روس�يا لغرض التعاون يف املجال الزراعي 
بش�قيه النبات�ي والحيوان�ي اضاف�ة اىل 
مج�ال البيط�ري، فضا عن التش�اور يف 
مسألة منح الشهادات الصحية البيطرية 

واالجراءات املتبعة يف هذا التخصص.  
و أكد القييس بحس�ب البيان ان »التعاون 
مع روس�يا يف املج�ال الزراعي كان والزال 
مستمرا بش�كل جيد، ونطمح اىل توسيع 
هذا التعاون نظرا ملا تتميز به روس�يا من 
امكاني�ات زراعي�ة كبرة ومتط�ورة من 
مكنن�ة ورشكات متخصص�ة يف كثر من 
جوانب القط�اع الزراعي اضافة اىل توفر 

اللقاحات والعاجات البيطرية«.
وب�ني ان »وزارة الزراعة تطمح اىل دخول 
ومس�اهمة الرشكات الروس�ية يف مجال 
االس�تثمار بالقط�اع الزراع�ي والس�وق 
العراقي، وتوس�يع التعاون يف مجال بناء 
القدرات ونقل التكنولوجيا وتوطينها«.   

من جانبه اكد السفر الرويس عى اهتمام 
وزارة الزراعة والرشكات الروسية بتعزيز 
التعاون مع بني البلدين بمجاالت مختلفة 

من ضمنها القطاع الزراعي.

النفط تعلن نجاح خطة الوزارة اخلدمية يف تأمني كافة احتياجات اهليئات واملواكب احلسينية

كربالء تعلن والدة »123« طفاًل يف يوم العارش من حمرم

حمافظ البرصة يبحث مع ممثيل املحافظة يف الربملان سبل االرتقاء بالواقع اخلدمي واالقتصادي

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن وزير النف�ط جبار عيل اللعيب�ي، عن نجاح خطة 
ال�وزارة الخدمي�ة يف تامني كاف�ة احتياج�ات الهيئات 
واملواكب الحس�ينية واملركبات من املش�تقات النفطية 

واسطوانات الغاز«.
وقال اللعيبي يف بيان للوزارة تلقته »املستقبل العراقي«، 
ان »ال�وزارة قدم�ت خدماته�ا إلتم�ام مراس�م الزيارة 
املليوني�ة من خ�ال توف�ر املنتجات النفطي�ة وبكافة 
انواعها للجهات املعنية وبالتنسيق مع الحكومة املحلية 

وغرفة العمليات املش�كلة يف محافظة كرباء املقدس�ة 
مثل )البنزين والكاز والنفط االبيض واس�طوانات الغاز 
الس�ائل( فضا عن املساهمة يف نقل الزائرين من خال 
81 مركبة نقل ركاب مختلفة االنواع و 67 سيارة حمل 

التي سرتها الوزارة لهذا الغرض«.
وأض�اف ان »الكميات الكلية املجهزة خال فرتة الزيارة 
اعتبارا من تاري�خ 2017/9/22 ولغاية 2017/10/1 
) ي�وم العارش من محرم( يف محافظة كرباء املقدس�ة، 
كانت )8462000( مليون لرت من البنزين و)5574600( 
مليون لرت من الكاز و) 777000( الف من النفط االبيض 

و)206321( اسطوانة غاز س�ائل، وبالنسبة ملحافظة 
النج�ف االرشف التي س�اهمت ايضا يف تام�ني املواكب 
والهيئ�ات باملنتجات النفطية فكان�ت الكميات املجهزة 
فعا )9655000( مليون لرت من البنزين و)6205000( 
ملي�ون لرت م�ن م�ادة ال�كاز و) 104000( الف لرت من 

النفط االبيض و)9205( اسطوانة غاز سائل«.
وتابع ان »العاملني يف القطاع النفطي يعاهدون الشعب 
العراقي انهم امناء عى الثروات النفطية، ويعملون عى 
تطويره�ا لتنمية اقتصاد الباد وتقديم افضل الخدمات 

للمواطنني.

    كربالء / المستقبل العراقي

أعلن�ت صحة كرب�اء، ع�ن »والدة 123 
طف�ا وطفلة يف يوم الع�ارش من محرم 
منه�ا 3 ح�االت توائم يف حني ان نس�بة 

الذكور هي األعى بني الوالدات«.

وق�ال مدي�ر اإلع�ام، س�ليم كاظ�م، يف 
بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، ان 
»مستشفى النس�ائية والتوليد التعليمي 
والهندية العام، ش�هدتا خال يوم زيارة 
وطفل�ة  طف�ل   123 والدة  عاش�وراء 
واغلبها كانت والدات طبيعية«.وأضاف، 

ان »ع�دد ال�والدات الطبيعي�ة بل�غ 108 
والدة 59 ذك�ور و 49 إناث، يف حني بلغت 
الوالدات يف العمليات القيرصية 15والدة، 
وكانت النتيجة 9 ذكور و9 إناث بضمنها 
ثاثة حاالت توائم اثنان بصورة قيرصية 
وواحدة طبيعية«.واكد إن »نسبة املواليد 

الجدد من الذكور كانت هي األعى مقارنة 
باإلن�اث«، مبين�ا ان »املوالي�د الجدد من 
الذكور، أُطلق عليهم أسماء محمد، عيل، 
كرار، حس�ني، عباس، عبد الله، بينما تم 
تس�مية االناث ب� فاطمة، زهراء، زينب، 

رقية، فدك، بنني، طيبة.

   البصرة / المستقبل العراقي

التق�ى محاف�ظ الب�رصة أس�عد العيدان�ي، بمكتب�ه 
الرسمي يف ديوان املحافظة، عددا من ممثيل املحافظة 
يف مجل�س الن�واب العراق�ي، برئاس�ة النائ�ب زاه�ر 
العبادي«.واس�تعرض الجانب�ان العدي�د م�ن امللفات 
والقضاي�ا ويف مقدمته�ا التعلي�م والطاق�ة والصحة 
وامل�اء، والس�بل الكفيل�ة من أج�ل االرتق�اء بالواقع 
االقتص�ادي والخدمي يف املحافظة نحو األفضل.وافاد 
بيان العام املحافظة تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان 
»العيدان�ي رح�ب بممثيل أبن�اء املحافظ�ة يف مجلس 
الن�واب، داعي�ا يف الوق�ت ذات�ه إىل إيص�ال الص�وت 
الب�رصي ونقل معاناته بصورة جدية وحقيقية تحت 
قب�ة الربملان العراقي«. وقال العيداني »علينا أن نوحد 
جهودن�ا حكومة محلية ونواب من أجل الحصول عى 
اس�تحقاقات البرصة م�ن نقل للصاحي�ات وحقوق 
مالي�ة مرتاكم�ة يف ذمة املرك�ز، ولن نتخ�ى عن هذا 

االس�تحقاق ول�و تطل�ب األم�ر اللج�وء إىل القض�اء 
للفصل بيننا وبني الحكومة االتحادية، يف حال إرصار 
األخ�رة عى موقفها، ألن هنالك الكثر من املش�اريع 
قي�د اإلنجاز أوق�ف العمل بها  بس�بب توق�ف الدعم 
املايل من قبل املركز، وتخليه عن الوعود السابقة التي 
قطعها عى نفس�ه«. وأض�اف، عى الرغ�م من هذه 
اإلجراءات ولكننا ماض�ون وبجهود ذاتية من الدوائر 
الخدمية والجهات ذات العاقة بالس�ر يف تنفيذ عدد 
من املش�اريع الخدمية يف املركز واالقضية والنواحي، 
وق�ادم األيام سيش�هد بذلك« .من جانب�ه أكد النائب 
زاه�ر العبادي، ع�ى حرص جميع ممث�يل البرصة يف 
مجلس النواب عى االستحقاق البرصي، قائا:« نحن 
كن�واب يف الربمل�ان العراقي نمتلك العدي�د من األوراق 
والس�بل للضغ�ط عى الحكوم�ة االتحادي�ة من أجل 
الحص�ول ع�ى حقوق الب�رصة كاملة، وه�ذا بدوره 
يتطلب من الجميع التعاوناملشرتك ألن املصلحة عامة 

وليست شخصية.

ذي قار تعلن االستعداد للموسم الزراعي 
الشتوي وانتظار زيادة احلصة املائية

حمافظ بغداد يستقبل وفد اهايل منطقة 
املعامل ويبحث معهم سبل تقديم اخلدمات

    ذي قار / المستقبل العراقي

أعل�ن النائب األول ملحافظ ذي قار ورئيس اللجنة الزراعية العليا عادل الدخييل 
اكم�ال االس�تعدادات للموس�م الزراعي الش�توي املقب�ل وتغطي�ة احتياجات 
املزارع�ني باملحافظة ، مش�راً إىل انتظار إقرار الحص�ص املائية من قبل وزارة 
امل�وارد املائية وفق الخطة املعّدة من قب�ل دائرة الزراعة« .وافاد مصدر اعامي 
يف مكتب�ه ل�«املس�تقبل العراقي«، ان »قال الدخييل عق�ب اجتماع عقد بديوان 
املحافظة ضم رؤس�اء الوحدات اإلدارية ومسؤويل القطاع الزراعي » إن املوسم 
الش�توي املقبل سيشهد زيادة نس�بية يف املساحات املزروعة سيما يف محصويل 
الحنطة والشعر ، مشدداً عى رضورة تأمني الحصة املائية املقررة يف ظل شحة 
األمط�ار املتوقعة هذا املوس�م ».وأش�ار إىل » مراجعة خطط حم�ات املبيدات 
وتجنب أي من املشكات للنهوض باملحاصيل املختلفة وإحداث تنمية حقيقية 
وزيادة الطاقة اإلنتاجية والتوسع يف زراعة محصويل الحنطة والشعر » .ودعا 
نائب املحافظ مسؤويل الوحدات اإلدارية باملتابعة الدورية الحتياجات الفاحني 

من لارتقاء بالواقع الزراعي يف ذي قار.

   المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

اس�تقبل محافظ بغداد املهندس عط�وان العطواني يف مكتب�ة وفدا ضم اهايل 
منطقة املعامل وبحث معهم سبل تقديم الخدمات.

وذكر بيان اورده املكتب االعامي ان الس�يد املحافظ  يف حديثة للوفد شدد عى 
رضورة تقديم الخدمات ملنطقتهم وفق االمكانيات املتوفرة للمحافظة بس�بب  

عدم وجود تخصيصات مالية . 
واضاف البيان » ان العطواني وجه باجراء كشوفات ملنظومة التيار الكهربائي 
يف املنطقة وتزويدهم بعدد من املحوالت واالساك الكهربائية فضا عن متابعة 
ايص�ال امل�اء الصالح للرشب وفرش الش�وارع بم�ادة الس�بيس ضمن الجهد 

الخدمي املتوفر لدى املحافظة. املكتب االعامي الخاص ملحافظ بغداد.

زين العراق تواصل دعمها للشباب عرب اطالقها دورة تدريبية خلرجيي اجلامعات املتفوقني
   بغداد/ المستقبل العراقي

انطاق�ًا م�ن ايمانه�ا و حرصه�ا ع�ى تمكينهم، 
اطلقت رشكة زين العراق، إحدى رشكات مجموعة 
زين الرائدة يف خدمات االتصاالت والبيانات املتنقلة 
يف منطقة الرشق األوس�ط وش�مال إفريقيا، دورة 
تدريب )معايش�ة( للط�اب الع�رشة االوائل يف كاً 
من جامعة بغداد والنهرين و املستنرصية. وتندرج 
هذه الخطوة من ايمان زين العراق أن الش�باب هم 
القل�ب النابض للمجتم�ع العراق�ي، وهي تحرص 
من خ�ال خطته�ا ورؤيته�ا اىل تقدي�م كل الدعم 
والتش�جيع للطاقات الش�ابة معتمدة ع�ى العديد 
لتحوي�ل  الوس�ائل ملس�اعدتهم وتحفيزه�م  م�ن 
أفكارهم إىل مشاريع ناجحة.  وحول هذا املوضوع 
اعت�رب الرئي�س التنفي�ذي لزين العراق ع�يل الزاهد 
ه�ذه الخط�وة مكملة ملا رشع�ت به زي�ن العراق 
بدعم الش�باب »حيث اخذت زي�ن عى عاتقها دعم 

الرشيحة االكثر اهمية يف املجتمع وهم الشباب، من 
اجل توفر الدعم الحقيقي لهذه الفئة اطلقنا اليوم 
هذه الدورة التي س�يتمكن م�ن خالها الخريجني 
املتفوقني يف دراس�اتهم الجامعية )العرشة االوائل( 
م�ن االنط�اق يف الحي�اة العملية ومعايش�ة اجواء 
العم�ل الحقيق�ة، حي�ث ان اول م�ا يواج�ه ه�ذه 
الفئ�ة ه�و موضوع الخ�ربة التي تك�ون عى رأس 
مطال�ب ال�رشكات واملؤسس�ات الت�ي تعل�ن ع�ن 
نيته�ا للتوظيف، اضافة اىل صعوب�ة تطبيق ما تتم 
دراس�ته يف الواقع العميل وتحديات�ه اليومية، وهنا 
يأتي اله�دف االهم من هذه ال�دورة اال وهو تذليل 
هذه املعوقات.« ويضيف الزاهد إن »هذه املعايشة 
س�توفر للمتفوق�ني والبال�غ عدده�م 30 طالب�اً 
وطالبة من جامعة بغداد و املستنرصية و النهرين 
االنخراط يف اجواء العمل الحقيقي واكتساب الخربة 
يف اقسام البيع املبارش وتقنية املعلومات والشبكات 
وخدم�ة الزبائ�ن والتس�ويق والتحلي�ات إضاف�ة 

اىل التواص�ل املؤسس�اتي، ليحصلوا عى ش�هادات 
تقديرية وكتب توصية.« من جانبه ذكر مدير قسم 
املتابعة يف وزارة التعليم العايل و البحث العلمي عمر 
محم�د نارص »نثمن هذه املب�ادرة االوىل من نوعها 
يف العراق والتي تبنتها رشكة زين، حيث ان املبادرة 
تم�ت بعد التنس�يق العايل بني الرشك�ة من جهة و 
الوزارة والجامعات من جهة اخرى تمخض عن هذا 
التنسيق برنامج متكامل من شأنه ان يخط املسار 
االويل عى الطريق الصحيح لتش�ذيب الحياة املهنية 
لطلبتنا االعزاء.« يذكر ان زين العراق سبق لها وان 
اطلقت برنامج #هسة_اليه الذي هو بمثابة منصة 
متخصص�ة الحتض�ان املواه�ب العراقية الش�ابة 
وتش�جيعها ودعمه�ا لتحقي�ق التط�ور والتواصل 
م�ع العالم. ويعتمد الربنامج عى أس�اليب مبتكرة 
لتفعيل العاقة مع الش�باب العراقي، وهو يش�كل 
انطاق�ة لنه�ٍج جديد ولغة جدي�دة تتماىش مع ما 

يطمح إليه الشباب ويحلمون به.
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ملفات التحرير تتواصل
          صادق كاظم

 استئناف  قواتنا االمنية والحشد الشعبي 
العملي�ات لتحرير ما تبق�ى من اراضينا 
الوطني�ة املحتل�ة يمثل بل�وغ الجاهزية 
واالداء القت�ايل الرفيع ذروته التي تمثلت 
بالرسعة الكبرية التي تحس�م بها قواتنا 
املكلفة بتنفيذ صفحات املعركة واملراحل 
املخط�ط له�ا برسع�ة قياس�ية  والتي 
يقابله�ا تراج�ع وانهيار رسي�ع جدا يف 
صفوف عنارص داعش التي تعيش حاليا 
مرحلة االنهيارات الكاملة, خصوصا مع 
خس�ائرها املتالحق�ة والكب�رية  مؤخرا 
يف االرايض الس�ورية الت�ي كان اخره�ا 
انهزامه�ا يف معرك�ة تحري�ر الرقة ودير 

الزور .
كان النهي�ار داعش الكب�ري غفي العمق 
السوري أثره الكبري يف عنارص داعش يف 
م�ا تبقى من مناط�ق محتلة يف الرشيط 
الح�دودي الغرب�ي العراق�ي والحويجة 

حصاره�ا  م�ن  قواتن�ا  تحك�م  ,حي�ث 
لعصاب�ات داعش االجرامي�ة وتطويقها 
برسع�ة كبرية ومن ث�م اقتحام االهداف 
واملناطق وتحطي�م خطوط الصد لها ,اذ 
نجح�ت قواتن�ا االمني�ة يف املرحلة الوىل 
املنف�ذة حالي�ا يف تطهري ق�رى ومناطق 
الساحل االيرس من الرشقاط التي كانت 
تش�كل تهدي�دا واضح�ا ملناط�ق جنوب 
املوص�ل املح�رر وكذل�ك باق�ي املناطق 
املج�اورة ,فض�ال عن انه يحك�م الطوق 
عىل مدين�ة الحويج�ة نفس�ها. كما ان  
قواتن�ا االمني�ة البطل�ة ق�د اس�تأنفت 
الح�دودي  الرشي�ط  ص�وب  عملياته�ا 
الغربي بع�د نجاحه�ا يف تطهري منطقة 
عكاشات املهمة سرتاتيجياً ومدينة عنه 
وص�وال اىل مدين�ة القائم التي س�تكتب 
عملية تحريرها األس�طر األخرية لوجود 
عصابات داع�ش اإلجرامية عىل األرايض 
العراقية ,بل يمكن القول انها ستزيل كل 
آثار ما حدث يف حزيران من العام 2014 

.
ان عصاب�ات داع�ش  االجرامي�ة تعيش 
وضعا منهارا و لم يعد عنارصها قادرين 
عىل القتال ,ب�ل اصبحوا يلوذون بالفرار 
م�ن خالل االختباء ب�ن العوائل النازحة  
,فض�ال عن ان بعضا م�ن هذه العنارص 
قد قام بتس�ليم نفسه اىل القوات االمنية 
كدلي�ل عىل حالة االنهيار الجماعية التي 
وصل�ت اليها ه�ذه العن�ارص االجرامية 
وانكشاف وهزيمة ش�عاراتها الخرافية 

ودولتها التكفريية الظالمية.
لق�د اكدت املعطي�ات امليداني�ة ان الربع 
االخري من ه�ذا العام سيش�هد الهزيمة 
النهائي�ة لعصاب�ات داع�ش عىل االرض 
العراقية وس�تعود ارايض الوطن املحررة 
اىل أحضانن�ا وس�يعيش س�كان ه�ذه 
املناط�ق اياما جديدة خالية من كوابيس 
االج�رام الداع�ي الذي اختطف س�كان 
ه�ذه املناطق وم�ارس بحقه�م اجراما 
مغوليا س�يبقى التاريخ يتذكره لسنن 

طويلة .
من دون ش�ك فان عصاب�ات داعش تعد 
نوع�ا خط�ريا م�ن عصاب�ات االره�اب 
يف  زحف�ت  الت�ي  الدولي�ة  االجرامي�ة 
ظروف وتوقيتات خطرية للس�يطرة عىل 
االرايض واملناطق الرئيسة والسرتاتيجية 
كل  يف  وخصوص�ا  االوس�ط  ال�رشق  يف 
م�ن الع�راق وس�وريا وأرادت ان تغ�ري 
الخريطة الجغرافية لهذه املنطقة ,لكن 
التصدي الش�جاع والحازم من قبل ابناء 
العراق الغيارى من مختلف التش�كيالت 
والصنوف وقوات الحش�د الش�عبي اذاق 
هذه العصابات مر الهزائم وتمكنت من 
مالحقتها يف عم�ق تواجده�ا ومقراتها 
التي خطط�ت منها لهذا الغزو الغاش�م 
الجب�ان ,ب�ل ان البغدادي ل�ن يمر عليه 
الزم�ن طوي�ال قبل ان يس�قط يف قبضة 
قواتن�ا االمني�ة  كما هلك م�ن قبل عتاة 
الزرق�اوي  امث�ال  والتوح�ش  االج�رام 

واملهاجر وغريه.

ثقافة الكراهية
          سعد العبيدي

يختلف األبن�اء فيما بينهم وكذلك يفع�ل األخوة والجريان، 
وتختل�ف العش�ائر مع بعضه�ا وكذلك الش�عوب واألقوام، 
هكذا هو ش�أن االنسان والطبيعة وكأن االختالف قد تكّوَن 
يف النف�س البرشي�ة م�ع أول إنس�ان أقام عىل ه�ذه الكرة 
األرضية، واالختالفات بوقعها الحاصل ُتَحل بطرق مختلفة 

أيض�اً تبع�اً للتكوي�ن النف�ي والثقاف�ة الس�ائدة، يمكن 
تش�بيهها وكأن رؤي�ة الحل نقطة تقع عىل خط مس�تقيم 
يف أقىص يمينه التسامح ويف أقىص شماله الحرب، وبينهما 
درج�ات تخ�ف وطأتها كلم�ا ذهبنا صوب اليمن،وتش�تد 
الدرجة صعوداً كلما اتجهنا نحو الشمال لتكون الحرب آخر 
وسيلة لفرض االرادة بالقوة. يف هذا املجال لو تتبعنا ثقافة 
الش�عوب يف التعام�ل مع االختالف نجد أنن�ا وكلما عدنا اىل 

املايض، املتخلف حضارياً نتلمس أن الشعوب بثقافتها تنحو 
باتجاه الحرب سبيالً للتعامل مع فعل االختالف، وباملقابل 
كلما توجهنا نح�و املجتمعات املتحرضة نجد أن الثقافة يف 
محيطها مليئة بمفردات التحاور واللن والتسامح وغريها، 
قب�ل التفكري يف الحرب س�بيالً اىل الحل، حت�ى جعلت هذه 
الش�عوب الحرب آخر الحلول املكروهة، األمر الذي يثبت أن 

الثقافة تؤثر عىل اتجاهات ومناحي انتاج الحروب.

تعلن الرشكة العامة للس�منت العراقية احد تش�كيالت وزارة الصناعة واملعادن عن حاجة معامل الس�منت 

الجنوبية للمناقصة اعاله فعىل الراغبن باملشاركة الحصول عىل الرشوط املطلوبة من مقر الرشكة / الدائرة 

التجارية الواقعة يف الزعفرانية /س�عيدة لقاء املبلغ املش�ار اليه اعاله علما بان موعد الغلق سيكون الساعة 

الثانية عرش بعد الظهر من تاريخ الغلق اعاله وسيعترب العطاء غري مستويف للرشوط ويهمل ما لم يوثق بها 

ماييل :

1-ان يكون ملقدم العطاء مكتب او رشكة مسجل داخل العراق او خارجه وان يكون معروف عنوانه وهاتفه  

داخل العراق

 2-تقديم تامينات اولية 1% بمبلغ )6300000( دينار يعادل 5040 دوالر بموجب صك مصدق او خطاب ضمان 

)يكون الصك بالدينار العراقي صادر من مرصف معتمد ( عن املناقصة املرقمة 5/س ع ر-ن/2017

3- تقديم تامينات اولية 1% بمبلغ )6750000( دينار يعادل 5400 دوالر بموجب صك مصدق او خطاب ضمان 

)يكون الصك بالدينار العراقي صادر من مرصف معتمد ( عن املناقصة املرقمة 6/س ع ر-ن/2017

4- تقديم تامينات اولية 1% بمبلغ )5450000( دينار يعادل 4360 دوالر بموجب صك مصدق او خطاب ضمان 

)يكون الصك بالدينار العراقي صادر من مرصف معتمد ( عن املناقصة املرقمة 7/س ع ر-ن/2017

5-تقديم عدم ممانعة من الرضيبة لغرض االشرتاك يف املناقصة 

www.icsc-iq.com ملزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكرتوني
الرشكة العامة للسمنت العراقية

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد 3864 / ش 3 / 2017

التاريخ 3 / 10 / 2017  

اعالن
اىل املدعى عيل / خالد فوزي محمد امن 

اقامت املدعية هيفاء مالك بادي الدعوى املرقمة بالعدد 
اع�اله ام�ام محكم�ة االح�وال الش�خصية يف بعقوبة 
وموضوعه�ا التفري�ق للهج�ر ولكون�ك مجه�ول محل 
االقام�ة تق�رر تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ن محليتن 
بموع�د املرافع�ة املواف�ق 11 / 10 / 2017 الس�اعة 
التاس�عة صباحاً ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك قانوناً س�تجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً 

ووفق االصول 
القايض / راغب سلامن عيدان

قرار الحكم غيابيا 
محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الخامسة

رقم القضية / 2016/1160
تاريخ القرار 2016/7/19

تش�كلت محكم�ة قوى االمن الداخ�يل املنطقة الخامس�ة يوم الثالث�اء املصادف 
2016/7/19 برئاس�ة الل�واء الحقوق�ي رزاق عبد عيل محم�د الطائي وعضوية 
كل م�ن العميد الحقوقي خضري عويف هالل والعمي�د الحقوقي جرب عتيوي معله 

واصدرت باسم الشعب حكمها االتي:
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة باسم الش�عب عىل املدان الغائب ) 

ن.ع( احمد خري الله عاشوراملنصوري غيابيا بما ييل :
1 � بالحبس ملدة خمس�ة س�نوات وف�ق احكام املادة 5/ اوال م�ن ق.ع.د رقم 14 
لس�نة 2008 املعدل وبدالل�ة املادة 69 من ق.ا.د رقم 17 لس�نة 2008 لغيابه عن 

مقر عمله من تاريخ 2014/11/26 ولحد االن
2 �  طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل استنادا الحكام املادة 38 / ثانيا من 

ق.ع.د  رقم 14 لسنة 2008 املعدل
3 � اعط�اء املوظف�ن العمومين صالحية القبض عليه اينم�ا وجد لتنفيذ الحكم 

الصادر يف حقه استنادا الحكام املادة 69 / ثانيا من ق.ا.د 
4 � الزام املواطنن االخبار عن محل اختفاء املحكوم اعاله اس�تنادا الحكام املادة 

69 / ثالثا من ق.ا.د 
5 � حج�ز اموال�ه  املنقولة وغ�ري املنقولة  اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/رابعا من 

ق.ا.د
6 � تحدي�د اتعاب محاماة للمحامي املنتدب جبار عاتي جرب مبلغ قدره خمس�ة 

وعرشون الف دينار ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
ص�در الق�رار باتفاق االراء قابال لالعرتاض اس�تنادا الحكام امل�ادة 71 /ثانيا من 

ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008 وافهم علنا يف   /   / 2016

مجلس القضاء االعىل
البرصة  رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف 

االتحادية 
محكمة بداءة البرصة 
العدد: 752/ب/2013
التاريخ 2017/10/3

اعالن
املدعيان : 1 � وئام عصام خميس

2 � سالم عصام خميس
املدعى عليه / مازن حسن جاسم

تبيع محكم�ة بداءة الب�رصة العقار 
تسلس�ل 6/442 املرشاق ومس�احته 
165م2 وه�و عب�ارة عن دار س�كن 
تق�ع يف امل�رشاق الجديد عىل ش�ارع 
فرع�ي يف منطقة س�كنية مؤلفة من 
طابق�ن الطاب�ق االريض م�ن مدخل 
ومرف�ق صح�ي وحم�ام واس�تقبال 
وه�ول داخ�يل ومطبخ وغرف�ة منام 
املدع�ي  قب�ل  م�ن  مش�غول  وان�ه 
وئ�ام عص�ام البن�اء م�ن الطاب�وق 
ومس�قف بالش�يلمان االرضية مبلط 
بالس�رياميك ودرج خارجي يؤدي اىل 
الطابق الثاني وهو مؤلف من مطبخ 
وه�ول وغرفتن منام وحمام ومرفق 
صحي وانه مش�غول من قبل املدعي 
س�الم عص�ام البن�اء م�ن الطاب�وق 
ومس�قف بالش�يلمان االرضية مبلط 
بالسرياميك ودرجه عمرانه متوسطة   
فم�ن ل�ه رغب�ة بال�رشاء مراجع�ة 
ه�ذه املحكم�ة م�ع دف�ع التامينات  
القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن القيمة 
املقدر والبالغة مائة واثنان وسبعون 
مليون ومائتان وخمس�ون الف دينار 
وس�تجري املزاي�دة الس�اعة الثاني�ة 
ع�رش من ظهر الي�وم الخامس عرش 
التايل لنرش االعالن ويتحمل املش�رتي 

اجور املناداة 
القايض 
علوان بربوت البزوني 

مجلس القضاء االعىل
البرصة  رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل 

العدد : 1150/ش/2017
التاريخ 2017/9/24

اعالن
اىل املدعى عليه /علوان حميد جهيد

قد اصدرت هذه املحكمة حكام غيابيا 
بحقك بالدعوى املرقمة اعاله بتاريخ 
2017/8/20 يق�ي بالتفري�ق بن 
املدعي�ة به�اء رس�ول لفت�ه واملدعى 
علي�ه عل�وان حميد جهي�د واعتباره 
طالق�ا بائن�ا بينون�ة صغ�رى واقعا 
للم�رة االوىل قابال لالعرتاض والتمييز 
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ يف مركز رشطة حي 
الرس�الة يف محافظ�ة املثن�ى وتاييد 
الثاني�ة  الجربوعي�ة  محل�ة  مخت�ار 
بتاري�خ 2017/9/11 تق�رر تبليغك 
بواسطة النرش يف صحيفتن محليتن 
يوميت�ن ولك حق االعرتاض والتمييز 
خالل املدة القانونية وبعكس�ه سوف 

يكتسب الدرجة القطعية 
القايض
شاكر محمود حمود

مجلس القضاء االعىل
البرصة  رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف 

االتحادية 
محكمة بداءة البرصة 
العدد: 393/ب/2008
التاريخ 2017/10/3

اعالن
املدع�ون / ع�يل عبد الخال�ق جري/ 

وجماعته
املدع�ى علي�ه / حام�د عب�د الخالق 

جري
تبيع محكم�ة بداءة الب�رصة العقار 
الرب�اط   1553/  2071 تسلس�ل 
وه�و  320م2  ومس�احته  الكب�ري 
عبارة عن دار س�كن تقع عىل شارع 
فرع�ي مبلط يف منطقة ح�ي الخليج 
العرب�ي مؤلف�ة من طابق�ن تحوي 
يف مقدمته�ا حديق�ة امامي�ة وكراج 
واس�تقبال وهول وموزع ثالثة غرف 
ومطبخ وحمام عدد اثنن اما الطابق 
الفوقان�ي يحت�وي ع�ىل ث�الث غرف 
ومطبخ وحمام ومرفق صحي والبناء 
م�ن الطابوق ومس�قف بالكونكريت 
بال�كايش  مبل�ط  االرضي�ة  املس�لح 
العادي وانه مشغول من قبل الرشيك 
حامد عب�د الخالق والس�طح مغطى 
بالط�ن باالضاف�ة اىل وج�ود مرافق 
خارجي�ة درجه عمرانه قديم فمن له 
رغبة بالرشاء مراجع�ة هذا املحكمة 
ودفع التامينات القانونية بنسبة %10 
من القيم�ة املقدرة للعق�ار والبالغة 
ثالثمائة وخمس�ة مليون واربعمائة 
وثالث�ون ال�ف دينار وبص�ك مصدق 
المر هذه املحكمة وستجري املزايده 
الس�اعة الثانية عرش من ظهر اليوم 
الثالث�ن للي�وم الت�ايل للن�رش واجور 

املناداة عىل املشرتي 
القايض
علوان بربوت البزوني

فقدان
فقدت من�ي ش�هادة تكيي�ل العائدة 
للس�يارة املرقمة )778/انبار( باسم 
مط�ريان(  احم�د  )ماه�ر  مالكه�ا 
الصادرة من رشك�ة توزيع املنتجات 
النفطي�ة /هيئة توزي�ع الجنوب عىل 
م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

فقدان 
فقدت من�ي ش�هادة تكيي�ل العائدة 
للسيارة املرقمة )53996/سليمانية( 
بأس�م مالكه�ا )رائ�د احم�د محمد( 
الصادرة من رشك�ة توزيع املنتجات 
النفطي�ة /هيئة توزي�ع الجنوب عىل 
م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

فقدان
فقدت من�ري هوية الطال�ب الصادرة 
قس�م  ب�رصة  التقن�ي  املعه�د  م�ن 
املحاسبة باس�م )زينب رايض تميم( 
عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار

مجلس القضاء االعىل
دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 

العدد : بال
التاريخ 2017/8/23

اعالن مفقود
اسم املفقود )رائد حاتم توفيق احمد(

بتاري�خ2017/8/23 قدمت )زوجتك( 
املدعوة )تهاني رعد عبد الهادي( تطلب 
في�ه نصبها قيما علي�ك لكونك خرجت 
بتاري�خ 2013/9/15 ول�م تع�د لح�د 
االن لذا تقرر تبليغ�ك بالصحف املحلية 
ويف حالة ويف حالة عدم حضورك خالل 
خمس�ة ع�رش ي�وم م�ن الي�وم الثاني 
م�ن تاريخ تاريخ النرش س�وف تنصب 

)زوجتك( قيمة عليك الدارة شؤونك .
القايض
مؤيد محمود الشمري

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

االتحادية
محكمة بداءة ابي الخصيب

العدد : 482/ب/2017
التاريخ 2017/9/27

اعالن
اقام املدع�ي خالد عبد الرحمن ابراهيم 
الدعوى البدائية املرقمة 482/ب/2017 
ام�ام محكمة بداءة اب�ي الخصيب ضد 
املدعى عليه نارص س�ليمان عبد الرزاق 
والت�ي يطل�ب فيه�ا الحك�م بتصفي�ة 
الوقف الذري للعقارات تسلس�ل 199 و 
238 مقاطع�ة 30 من�اوي لجم و 235 
مقاطعة 14 الرساج�ي وميتان و 169  
مقاطعة 29 الرباضعية وهي وقف عبد 
الرزاق بن عبد اللطيف الغمالس استنادا 
ملرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم 
)1( لسنة 1955 فمن له عالقة بالوقف 
املذكور مراجعة هذه املحكمة يف موعد 

املرافعة املوافق 2017/10/22
القايض
احمد سعيد

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة  
مديرية التسجيل العقاري يف الزبري

التاريخ 2017/9/27
اعالن

طلب تسجيل عقار مجدد
بناءا ع�ىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة 
لتس�جيل تمام  بتاري�خ 2017/9/26 
العقار تسلس�ل 649 محلة الجمهورية 
باس�م ) قبيل�ة لهم�ود علي�خ (مجددا 
باعتب�ار حائزا ل�ه بصفة املال�ك للمدة 
امللكي�ة  تثبي�ت  ولغ�رض  القانوني�ة 
املذكورة تمهيدا للتس�جيل وفق احكام 
قان�ون التس�جيل العق�اري رقم )43( 
لس�نة 1971 املع�دل قررنا اع�الن هذا 
الطل�ب فع�ىل كل م�ن يدع�ي بوج�ود 
عالقة او حقوق معينة عىل هذا العقار 
تقدي�م م�ا لدي�ه م�ن بيان�ات اىل هذه 
الدائرة خالل مدة ثالثن يوما من اليوم 
التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور 
يف موق�ع العق�ار يف الس�اعة الع�ارشة 
صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا 
االعالن وذل�ك الثبات حقوقه موقعيا يف 
الكشف الذي س�يجري يف اليوم املذكور 

لهذا الغرض.
نجم عبد الله حسن 
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

وزارة الصناعة
اعالنالرشكة العامة للسمنت العراقية

تاريخ الغلقسعر شراء التندرالتخمينية االجماليةالمواد رقم المناقصة

تجهيز زناجيل عادي مع ملحقاتها لالفران 5/س ع ر-ن/2017
150000 مائة 504000 دوالرلمعمل سمنت الكوفة

2017/10/29وخمسون الف دينار

تجهيز زناجيل مقاوم مع الملحقات لالفران 6/س ع ر-ن/2017
150000 مائة 540000 دوالرلمعمل سمنت الكوفة

2017/10/31وخمسون الف دينار

تجهيز زناجيل نوع 9F لالفران لمعمل سمنت 7/س ع ر-ن/2017
150000 مائة 436000 دوالرالكوفة

2017/11/1وخمسون الف دينار
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تاريخ املوسيقى السينامئية
ص�در حديثاً عن المرك�ز القوم�ي للترجمة، كتاب »تاريخ الموس�يقى الس�ينمائية« 
للمؤلف جيمس فيرزبيس�كي، ترجمة أحمد يوس�ف. يتناول الكتاب تطور الموسيقى 
الس�ينمائية، م�ن أجل دراس�ة النزع�ات واالتجاه�ات الجمالية العامة، وت�وازي تلك 
التط�ورات مع التغيرات في الس�ياق االجتماعي أالقتص�ادي والتكنولوجي والثقافي 
والفلس�في..في الكتاب أربعة أقسام رئيس�ية، تناقش الموسيقى في مرحلة السينما 
»الصامت�ة« )1927 - 1894(، والموس�يقى ف�ي الفت�رة المبك�رة للس�ينما الناطقة 
)1933 - 1894(، والموس�يقى في سينما هوليوود ذات األسلوب الكالسيكي )1960 
- 1933(، والموس�يقى الس�ينمائية في فت�رة ما بعد الكالس�يكية )2008 - 1958(.

ويختل�ف ه�ذا الكتاب عن الكتب الس�ابقة التي تناولت هذا الموض�وع، وكانت مجرد 
تأريخ للنصوص الموس�يقية الس�ينمائية العظيمة ومؤلفيها، أم�ا هذا الكتاب فيقدم 
تاريخاً أصيالً للموس�يقى السينمائية العظيمة، دورانها بوجود هذه األعمال العظيمة 
م�ن حين إلى آخر، والتي أس�همت بدوره�ا في حدوث انقالبات وتحوالت في مس�ار 

الموسيقى السينمائية.

صدر عن مؤسس�ة جسور للترجمة والنش�ر كتاب »البنية 
االجتماعية الس�ردية: تشريح شبكة رواية الحديث النبوي 
)1505-610(«، لألكاديمي التركي الدكتور رجب شانتورك.

يس�عى رجب ش�انتورك في هذا الكتاب إلى تشريح شبكة 
الحدي�ث النب�وي الش�ريف الممتدة عبر أكثر من ألف س�نة 

مستعمالً أحدث مناهج ِعلَمي االجتماع واللسانيات. 
ويوظ�ف قراءات كمية وكيفية يغوص من خاللها في كتب 
الحدي�ث وأصوله وكتب الرجال والتراجم والتاريخ، متتبِّعاً 
خصائ�ص نق�ل الحدي�ث بين ال�رواة على تن�وع طبقاتهم 
وينته�ي إل�ى نتائج علمية مفيدة من ش�أنها أن تقّربنا من 
آليات انتق�ال علم الحدي�ث وضروب العالق�ات التي تربط 
بين الرواة ش�يوخاً وطالباً، ضمن الطبق�ة الواحدة أو بين 

الطبقات المختلفة.

البنية االجتامعية الرسدية

          د. حمد حاجي /تونس

1 - نسر الضوء
هناك، عند مدخل القبو..حطَّ فرخا حمام..

، و يخطفن�ي بري�ق  تظلِّلن�ي األنث�ى منبه�رَةَ
األخر..

هنا، حام الكاسُر..
افت�كَّ م�ن ي�دي المصب�اَح ، رم�اه ف�ي الفراغ 

الفراغ..
هرول�ُت محتمي�ا ..حرارُة الطي�ف أطارت عني 

قبَّعتي.. 

طح.. وحمامة بالسَّ
2 - المتأخر

إلى الخلف اندفع رأُسها .. بأناملي، أغمضُت لها 
عينيها. 

أقوُل :« أتسامحيني...؟«
طبعُت بقية كلم����اِتي على خدِّها األيسر..

 : تردُّ مغاضبَةَ
ه�ي كلم�ة واح�دة، ِل...َم ترك����.....���تني 

أنتظُرك أكثر ؟
واغرورق بالدَّمع صحن الدار..

3 - قبلُة ال�����وادي

ْر يا عصف�ور ..ُخْذني على  ْر صفِّ وتتبعُت�ُه، صفِّ
طريق الوادي ..

لمحتها، تدنو.. تسري في الضباب،وردة حمراء، 
مخبأة في شعرها .. تتثنَّى..

�ر الرمانتفرط م�ن بين أصابعها  خجالنة، تقشِّ
الحبَّات..تتناثر ..

، ألتقط ما اس�تطعُت، أودعها  أجثو على ركبتيَّ
بيدها، يقت�رب العصفور ينقرمن كفها حبات..

أحاول أمسكها .. ماما.. يجفل العصفوُر..
وأض�ع أزهاري وبع����ضا م�ن دمعاتي..على 

قبرها ..!

ثالث قصص قصرية جدًا .. زهرة اللوتس

قراءة يف رواية أرسار شهريار لألديب د. رشيف عابدين
           بقلم أمل رفعت

تتمي�ز   الس�رد والت�ي  لغ�ة  أوال ع�ن  لنتح�دث   
بالبس�اطة والبعد عن التعقيد؛ بها لمحة ش�عرية 
تجنح للرومانس�ية بلغة فصحى سليمة مناسبة 
لنهج الرواية، وبساطة اللغة هنا لهدف ماكر فهو 
يجر القارئ إلستيعاب ما بين السطور من معاني 

مخبأة بحنكة وبراعة.  
_في بداية الس�رد يسير الراوي العليم في طريقه 
نح�و هوة تأخ�ذ الق�ارئ إال�ى س�حر الفانتازيا 
والعجائبي�ة الس�حرية، ثم يترنج المس�ار ليزيح 
ال�راوي الس�تار ع�ن الواقع بإس�قاطات ش�تى 
وحدي�ث ما بين الس�طور، وال�ذي هدفه اإلعراب 
عن معاناة الشعوب، ونندرج مع السارد لنصطدم 
بالواق�ع م�ن تطبيع مع الغ�رب، والغرب هنا هو 
إش�ارة للدول العظمى التي تفرض شروطها على 
الش�رق المتمثل في دول العال�م الثالث؛ فيتحكم 
هذا الغ�رب في حكام الش�رق وإقتصاده، وبلعبة 
الفانتازي�ا تل�وح لن�ا العولم�ة وظواه�ر الواقع 
وتنغيص الش�عوب وقهرها بالسياس�ات ومنها 
سياس�ة العص�ى والج�زرة والتعتي�م غيرها من 

سلبيات .
_ ظه�ر التطبي�ع بج�الء ف�ي الرواية م�ن خالل 
زواج المل�ك األب ال�ذي يمثل الش�رق بل�وار التي 
تمث�ل الغ�رب، ولوار ه�ي الش�خصية المحورية 
في الرواي�ة ألنه�ا الم����نتج األساس�ي لعقدة 
ش�هريار، والقلم الرئيس�ي في سطر أسراره عبر 

تاريخ الحكي.
_ال يزال الس�رد يفضح انتهاك الغرب للشرق عبر 
الصفحات من خالل شهريار هذا الشاهد على أمه 
الغربي�ة في إنته�اك الحرومات وإش�اعة الرزيلة 
وممارس�ة المجون على المش�اع وهو إس�قاط 
يوض�ح فس�اد الحكوم�ات لعجزها ع�ن تحرير 
ش�رفها م�ن اإلنته�اك أو اإلس�تعمار أو اإلحتالل 

م�ن الغ�رب أو حت�ى رف�ع األذى نتاج إس�تغالل 
للثروات وتزاوج مصالح الحكومات، ويظهر هذا 
ف�ي ببراعة في مش�هد ح�ي أثارش�جوني عندما 
خضع الملك األب لس�فير دولة زوجته لوار وذلك 
للتغاضي عن عهرها بل إللتماس كافة األعذار لها 

إلباحة هذا المجون واألستمرار فيه.
_ينمو شهريار من خالل هذه األحداث والمساومات 
والممارس�ات الغير سوية؛ ينش�أ مشتت النفس 
بي�ن الخي�ر والش�ر والخط�أ والص�واب، وتنمو 
عقيدت�ه من خ�الل إنه�زام المل�ك األب وتخبطه 
وقلة حيلته،  لينتج لنا مسخ وصورة طبق األصل 
من األب رغم رفض ش�هريار لهذه الصورة لكنها 
إزداجي�ة الواقع المرئي؛ فيمنع ش�عبه عن حرية 

التعبير وعن رفضه لإلستسالم.
_ف�ي نقطة أخرى يظهر لنا إس�قاطا جديدا وهو 
إس�تخدام اإلعالم للتوجيه وفرض الرأي وغسيل 
لمصال�ح  إلدارت�ه  اإلع�الم  وتوجي�ه  العق�ول، 
الحكومة وه�ي قضية هام�ة تناولته�ا الرواية، 
كم�ا اس�تخدم للتوجيه أيض�ا التاب�و الدين وهو 
سالح خطير تستخمه الحكومات في تحويل دفة 
الش�عوب والتحكم فيه�ا أليس الدين ه�و أفيونة 

الشعوب؟.
_م�ن خالل الحك�ي وبع�د تولي ش�هريار الحكم 
ينفرج الس�رد بإظه�ار معضلة ملح�ة تنظح بها 
الرواية وتزداد وضوحا بعد حكم شهريار وتستمر 
حت�ى أخر الرواي�ة أال وه�ي تعري�ة المجتمعات 
الش�رقية والغربية على حد س�واء في اس�تغالل 

الم�رأة في التطبي�ع والتجس�س المخابراتي من 
جه�ة الغ�رب، وف�ي الغواي�ة والمتعة م�ن جهة 
الشرق؛ فالمرأة من وجهة نظر الجبهتين السلعة 
والجارية والمحظية ووس�يلة التطبيع والسلكي 
التجس�س وه�ي المنته�ك عفته�ا وكرامته�ا، و 
انتهاك إنس�انية المرأة له داللة ف�ي الرواية؛ فقد 
جاء امتهان الم�رأة من وجهة نظرالش�رق بأنها 
المخل�وق الضعي�ف الموج�ود ف�ي عال�م الرجل 
لتحقي�ق رغباته وزيادة النس�ل، وق�د يكون حال 
المرأة إسقاطا على الشعوب المقهورة والمهدور 

حقوقها في الواقع.
_ من اإلس�قاطات الهامة اس�تخدم إسم سمعان، 
لجن�ة إدارةاألزم�ات، األح�كام العرفي�ة، حري�ة 
التعبير، اإلشارة لثورة 25 يناير؛ وكلها إسقاطات 

سياسية هامة. 
واأللس�نة  اآلذان  ُبعث�ت  النهاي�ة  فص�ل  _ف�ي 
واألعض�اء المس�تخدمة ف�ي التعبي�ر واألعضاء 
التناس�لية القادرة على زيادة قوة الشعب ونموه، 
والت�ي اجت�زت وبوني�ت به�ا حوائ�ط ومبان�ي 
اس�تخدم بعضها لتغذية الخنازير والديكة؛ فقيام 
هذه األعضاء بحركات تمردي�ة وتهديدها للدولة 
إس�قاطا على ثورة يناير بس�لبياتها وإيجابياتها 
بحيث برز دور لوحة رسمها سجين داخل معتقل 
عب�ارة عن طائر خارج القفص هذه اإلس�قاطات 
هي بع�ث لألمل من جديد، وكما جاء على لس�ان 
أحد أبط�ال الرواية بأن الحل�م ال يموت وإن مات 

صاحب الحلم.

شعرية التخييل يف نص »احتواء« للشاعر املرصي سامي أبوبدر
قراءة للناقدة والتشكيلية التونسية: خرية مباركي

تط�ورت القصي�دة العربي�ة تط�ورا كبيرا 
تج�اوزت قي�ود النظ�م الكالس�يكية الت�ي 
عّبرت عن نهم الش�اعر المعاصر الفني في 
الُمض�ي ُقدما نحو آف�اق إبداعّي�ة ال حدود 
له�ا. إال أن س�حر العمود والوف�اء لألصول 
األول�ى لم تنطف�ئ جذوته عن�د العديد من 
الش�عراء، ولعل ذلك يعود إلى قيمة الش�كل 
والبن�اء في التعبي�ر عن هواجس الش�اعر 
وعواطف�ه الداخلّي�ة ومالءمت�ه لتوجه�ه 
اإلبداع�ي المقت�رن بدواخل�ه وذاتيت�ه من 
ناحية وأسلوب التعبير عنده ووفائه له من 
ناحي�ة ثانية، عل�ى نحو يجعله ق�ادرا على 
التمّي�ز وصناع�ة المعنى بعيدا عن الش�كل 
الفني الخارجي. هذا ويتراءى لنا في بعض 
األعمال األدبية قدرة الشاعر على المزاوجة 
بين القديم والمحدث إلنشاء عمل قد يكون 
م�ن الحي�ف اعتباره مج�رد تقلي�د لوجود 
روح الش�اعر المحلّقة في أعط�اف النص، 
تجعله ممّيزا ولو ش�ابه غي�ره من األعمال 
اإلبداعّي�ة األخرى. وهاهنا يتش�ّكل التوليد 
الفن�ي أو لنقل ظاه�رة التن�اّص التي تقيم 
الح�وار بي�ن الجدي�د والتليد وبي�ن األصيل 
والوافد على نحو من االنس�جام والتناسق. 
وهذا من شأنه أن يدعم الفعل اإلبداعي، ألن 
ش�عرّية النص تنشأ أساسا من خصوصّيته 
وتف�ّرده. وه�ذه الخصوصّية إنما تتش�ّكل 
من ذلك التركيم اإلبداعي الذي يجعلنا نالئم 
بي�ن التقليد والتجديد في متن النص الواحد 
فيك�ون التولي�د والقدرة عل�ى التحول من 
القدي�م إل�ى الجديد مدار االهتم�ام والتميز 
ف�ي ذات اآلن .وه�ذا ما نلحظه ف�ي أعمال 

الرومنطقيي�ن حين أعلن�وا عصيانهم على 
كل نموذج في محاولة للقطع مع الموجود، 
وإحداث خطاب على غير نموذج. لكن األمر 
ال يع�دو أن يك�ون مجرد محاول�ة للتملّص 
م�ن قي�ود النم�وذج فيوائ�م المب�دع بي�ن 
الن�ص الحاضر وفي أعماق�ه اهتمام لنص 
تعّمد تغييب�ه ولكّنه الحاضر دوم�ا. ولعلّنا 
نقف إزاء نموذج إبداعي للش�اعر المصري 
سامي أبوبدر الذي يطالعنا بمقطوعة فنية 
من العمود الش�عري »احت�واء« التزم فيها 
بالقصيدة الكالس�يكّية التزاما ش�كلّيا بنية 
وإيقاعا. ولكن ذلك لم يمنع خصوصّيته في 
التعبي�ر عن المعنى واس�تكناه أغوار الذات 
لتخت�رق عوالمها النائية من رحم الش�عر، 
برؤيا عاش�قة المتالك األش�ياء واحتوائها 
م�ن خ�الل ه�ذا الن�ص ال�ذي يحملن�ا إلى 
معاري�ج الوجد أغني�ة يرتلها عاش�ق أُثِقل 
وجدان�ه باآلهات.. يس�ابق األف�ق لينطلق 
إل�ى أنثاه محبوب�ة عتّية.. تس�كن عوالمها 

القصّية يّصّعد إليها فيطوي األفق طّيا: 
     طويُت األفق منطلقا إلي����ِك

لعّل الّروح تهدأ في يديِك 
     فأُطفئ في الحشا وجعا تلّظى

وأبرأ من خساراتي لديك 
  ف�إذا ه�ي ام�رأة من األح�الم َتس�َمع وال 
ُت�رى تهدأ الروح العاش�قة ف�ي معاريجها، 
ه�ي ال�داء وال�دواء فراقها م�وت وضاللة 
ووصلها حياة وإخصاب.. صاغها ش�اعرنا 
من أحالمه نغما ارتقت في أفق خياله طيفا 
من السحر، قد تكون غادة من النساء لكنها 
أضحت في الخطاب مطلق الش�عور، لّونها 

بلون األشواق، فجعلها حورية خيال بعيدة 
عن الوصف ال تدركها األبصار. غادة وشوق 
وفن. كلها من حلم ورؤيا. تتموج على وزن 
وقافية بالكاف يعزف ألحانه صوت وس�ط 
بين الشدة والرخاوة. فإذا هي نشيد يناجي 
به الوج�ود. وخطاب�ه كلّه حاض�ر كاألبد. 
آنه ف�ي كل حي�ن. مهووس�ا بجحيم فكرة 
ترفعه بها إلى الفراديس.. إلى السرمد.. إلى 
األفق البعيد فيطل علينا عاش�قا من ساللة 
العذريين، ذاته مضمخ�ة بانفعاالت مترعة 
بروحه الحساسة للّش�وق.. للّتوق.. لصالة 
المريدي�ن.. ف�إذا الخط�اب ب�وح ومناجاة 

يخترق الصدى وُيطِبق: 
    تعبُت وأرهقْت قلبي شطوٌط

وما استأنسُت إالّ شاطئيِك
   وأنهكِت الُخطا ملي���ون آٍه

تقّص حكايتي ليال علي�ِك
   يتعّبده�ا ب�روح حالم�ة ال وط�ن لديه�ا 
س�وى جفني�ن ومقلتي�ن وش�اطئ، ه�و 

مرس�اها حين تهف�و إلى قلبه الذي ش�فه 
الوج�د لتزيد اش�تعاله.. هي أح�داق حالمة 
موغلة في إفكها لشاعر يطلع علينا بنسيج 
كصهد الزهر حين يتفتح للعش�ق.. وهاهنا 
فنحن أمام عاش�قين يرتفع�ان عن الزمان 
والم�كان.. كالهم�ا مخلوق وخال�ق.. ذاك 
باألبجدي�ة س�ّواها من صهد وج�ده.. ونار 
ش�وقه ووج�ع تلظى ف�ي الحش�ا.. يرتلها 
س�ورة للنس�اء.. لعش�تار الرّبة.. حين جثا 
ف�ي محرابه�ا وصلّ�ى.. ف�إذا حبه�ا عبادة 
وله�ا معب�د وق�داس.. يحويه�ا فتحويه.. 
ينش�ئها نغما وأبجدية وتخلقه في أعماقها 
صهدا من نار.. لعلها الطبيعة في حلولّيتها 
وعالقته�ا ب�ه.. فه�و الح�ال ف�ي جفنيها 
وهي المتطّبعة بطبائعه تنش�أ كما أنشأها 
س�يمفونية جمال يعزفها للشوق والحنين 
بفلسفة صوفية تظهر من حركة تصاعدية 
هي باألس�اس رحل�ة انصه�ر مرتِحُلها في 
ش�عاب حنينه إليها وما توقظ�ه من نيران 

الح�ب.  فالع�روج إليه�ا انتقال ال�روح إلى 
مق�ام رؤية الخل�ق في الحق ال�ذي يتحقق 
بالطلب واإلنش�اء ) فكون�ي ..وُمدي ( في 
الزمن المستقبل.. وهذا يؤكد صورة األنثى 
الحلم أو االفتراضية التي تنتش�ل عاش�قها 
م�ن أدي�م الواقع.. فليس�ت س�وى أحالمه 
التي تنوب ع�ن رغباته في التملص من هذا 
الواق�ع وكأن المس�كوت عن�ه في عش�قه 
إنما هو الش�عور بالغربة وما المعشوق إال 
دواؤه فيقضي على االغتراب بالحب.. بهذه 
المناجاة وهذا البوح ينش�ئ الشاعر عالمه 
الش�عري الذي يعي�ش فيه اللّ�ذة واأللم في 
ذات الوقت فيكون المقام مركبا يعيش فيه 
الل�ذة من خالل األل�م ويس�تعذب فيه األلم 
أثن�اء التوّحد بالل�ذة. بهذا فنح�ن أما عالم 
مركب للذات الناطقة يتأرجح بين الموجود 
والمنش�ود. فالموج�ود انكس�ار وفجيعة 
صامتة يطلقه�ا زفرات. والمنش�ود أحالم 
يبثها تبّتال وصالة. وهنا لم يخرج الش�اعر 
عن ص�ورة العاش�ق الوف�ي المتذل�ل لربة 
العش�ق ولكنه جمعها بص�ورة قد تبدو في 
مالمحها رومنطيقّي�ة يعرج فيها صاحبها 
إل�ى عوالم مثالّية ينتقي منها أنثاه فال نكاد 
نعث�ر لها على أثر وكأنه�ا الخلود. ليس لها 
في أي أرض مس�تقّر إال في خياله ونسيجه 
النّصي. هكذا ه�و الخيال فعل مارد يتقّوت 
م�ن ميتافيزيق�اه ليجعل منه ق�وة ضاربة 
توهم بالصدق وكأنه يحاول أن يصالح بين 
الفع�ل التخييل�ي والعمل تحت إم�رة العقل 
أس�وة بأرس�طو في هذا التأكيد على البعد 
الوجدان�ي العاطف�ي ورصد حالة العاش�ق 

كضرب م�ن اإلقناع المنطق�ي حين يرتبط 
الغي�اب بالحنين والش�وق. ولكن�ه في ذات 
اآلن فعل وجداني يرتبط بالنش�وة الروحية 
الغامرة والخي�ال المحلّق يطلقها دون قيد، 
فيس�مو حت�ى يدنو م�ن الحقيق�ة وهو ما 
يس�ميه البع�ض بالغة االنتق�ال من قانون 
الوضوح ومستلزماته التمييزّية إلى قانون 
التحول واالندماج بي�ن العناصر الوجودّية 
وم�ن ثّم إلى حال الترميز الكلي. بهذا فنحن 
أم�ام أنثى مفترضة ال وجود لها في الواقع 
قد تكون مجرد شماعة يعلّق عليها الشاعر 
هواجس�ه ومش�اعره فتك�ون بذل�ك رمزا 
لألح�الم المبعث�رة والحي�اة المهزومة في 
واقع االنكس�ار والهزائم وما استحضارها 
إالّ نوب�ة من نوبات الش�عر حي�ن االلتحام 
بالواقع أو لعل والدتها في النسيج الشعري 

والدة اضطرارّية ..  
 النص: 
احِتواء 

َطَوْيُت األُفَق ُمنَطلًِقا إلَْيِك 
وَح َتهَدأُ ِفي َيَدْيِك  لَعلَّ الرُّ

ى  فأُْطِفَئ في الَحَشا َوَجًعا َتلَظَّ
وأَبَرأَ ِمن َخَساراِتي لََدْيِك 

َتِعْبُت وأرَهقْت َقلبي ُشُطوٌط 
وما اْسَتأَْنْسُت إال َشاِطَئْيِك
 وأَنَهَكِت الُخَطا ِمليوُن آٍَه 

َتُقصُّ ِحكاَيتي لَياًل َعلْيِك
 وما لَِي َغيُر َجفِنِك َيحَتويِني 

فَتْرَعاِني َرَحاِئُم ُمْقلََتْيِك 
فُكوِني لِي َكما ُحلٌْم َتَراَءى

 وُمدِّي في الَْمَدى لِي َراَحَتْيِك .

قوس أصابعي قنطرة

احتامل

            مؤيد عبد الزهرة

قوُس أصابعي قنطرٌة لقبائٍل حروٍف 
تعجُن للسماِء خبزها 

وتصنُع لألرِض ضياًء حقولها 
ففي رأسي مازالْت غابة أحالٍم 

لطيوٍر تواصُل تغريدها
ألشجاٍر التكسرها الرياُح 

لصهيٍل اليحصي الخطواِت 
يحزُّ رقبَة هذا الليِل 

ويضرُم حرائقاً بشفراِت الغضِب
لمن باَع ويبيع الوطَن

             ثامرة صاحب

يوماً ما أخبرتني : 
سأحتف�ظ بك > كُدمية عاشقين 

ه�ذا اللحن ال�ذي يخ��رج من بين ش�فاهك همس�ًة .. 
همسة 

ترقُص ع�لى وقعه أذني .
ينتشي الح�رف 

ثم يهت�ز معناي كدرويش  .
أصيُر أدورك حلقًة ُم�فرغًة من كل أحٍد سوانا 

ثم أخّطك على صدري أحرَف عناق الينتهي .
ثم أنشقك ياأيها العليل كنسيم 

حتى أرتوي من أنفاسك .
أعرف تماماً أنك لست لي 

ثم أنني لست لك 
لكّن هذا العشق يتخط�ى حدود تريثنا 

يكسر المسافة الفاصلة بين ابتعادك وهروبي ..
فنلتق�ي ..

هذا الغيم يأخذنا 
والريح تدفعنا .

لكننا رغم كل شيء .. النفترق ..
النفترق .
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احلسني ومفهوم االستقامة يف الدين االسالمي
علي االمارة

ثيم�ة  ع�ى  انبن�ى  االس�ام  دي�ن  ان 
االس�تقامة وهي اس�تقامة االنس�ان 
يف الطري�ق اىل الل�ه او اىل تعالي�م الل�ه 

سبحانه وتعاىل .. 
ع�ن أبي عيل الرسي ق�ال » رأيت النبي 
فقلت يا رس�ول الله ُرِوَي عنك أنك قلت 
شيبتني هود ؟ قال نعم فقلت :ما الذي 
ش�يبك فيه�ا قص�ص االنبي�اء وهاك 
األم�م ؟ قال: ال ولكن قوله » فاس�تقم 

كما أُِمرَْت »  
قيم�ة  ن�درك  الرواي�ة  ه�ذه  فم�ن 
االستقامة عند النبي محمد .فضا عن 
قيمته�ا واهميتها عند الل�ه تعاىل فيما 

يريده من االنسان ..  
اام�ا االنس�ان نفس�ه حس�ب الدي�ن 
االسامي فهو يطمح بالسمو اىل هذه 
االس�تقامة وارض�اء الله م�ن خالها 
وذلك حس�ب ما ج�اء يف النص القراني 
يف س�ورة الفاتح�ة )) اهدن�ا ال�رساط 

املستقيم (( .. 
اذن ه�ذان هم�ا الخط�اب الرحمان�ي 
والخطاب االنس�اني بصدد االستقامة 
يف الن�ص القراني ولكن م�ا الذي تبقى 

 ..
لقد تبقى الخطاب الشيطاني يف النص 
القران�ي بص�دد االس�تقامة وه�ذا ما 
توضحه االية الكريم�ة )) القعدن لهم 
رصاط�ك املس�تقيم (( وهك�ذا يمث�ل 
الش�يطان عقدة الحي�اة والعائق الذي 
يح�اول بكل ادوات�ه االغوائية ان يمنع 
االنس�ان م�ن االس�تجابة اىل ام�ر الله 

تعاىل .. 
وقد جسد الحسني بن عيل عليه السام 
ه�ذه الثيمة املهمة يف الدين االس�امي 
بوقوفه يف الطف وذلك باطاقه مقولته 

الشهرية
) ان كان دي�ن محم�د ل�م يس�تقم اال 

بقتيل يا رماح خذيني (
اذن ه�ي قضي�ة االس�تقامة يف الدي�ن 

االس�امي الت�ي اراده�ا الل�ه وارادها 
االنسان واعاقها الشيطان او حاول ان 

يعيقها عى مر الزمن .. 
ولكن هذه الفكرة الدينية - االستقامة 
- الت�ي ه�ي يف صمي�م االس�ام كانت 
تتطلب موقفا بطوليا وشجاعة خارقة 
لكي يعرب عنها يف زمن يزيد بن معاوية 
حيث بلغ االنحراف - عكس االستقامة 
- اوج�ه واس�تغل الدي�ن نفس�ه لهذا 

االنح�راف الن املنح�رف او ال�ذي كرس 
ارادة االس�تقامة هو الذي يظن نفسه 
الخليف�ة او ه�و هك�ذا يف راي م�ن ال 
يخ�رج عليه او يستس�لم لفكرة كونه 

خليفة .. 
م�ن هن�ا كان�ت ال�رورة التاريخية 
ه�ذا  تخ�رق  ان  يف  الحس�ني  لث�ورة 
يك�ون  كاد  ال�ذي  االنح�رايف  املفه�وم 
قاع�دة يف التاري�خ االس�امي وبذل�ك 

يصب�ح الش�ذوذ قياس�ا .. وبذلك ياكل 
الدين نفس�ه م�ن خال م�ن اصطلح 
عليه بخليفة املس�لمني املريض عنه او 
املس�كوت عنه والذي يعمل بالضد من 
مفهوم االس�تقامة يف الدين االس�امي 
من خ�ال ارتكابه للكبائ�ر واملوبقات 
الواضح�ة وهو ما ه�و عليه من صفة 
تمثل راس الهرم يف املجتمع االس�امي 
او هك�ذا اريد لها ان تكون بالس�كوت 

عنه�ا والرضا الذي يب�دو عى املجتمع 
االس�امي الذائب يف غالبيته تحت هذه 
الصفة املخادعة ال�ذي يمثلها يزيد بن 

معاوية .. 
كان ال ب�د م�ن رصخ�ة حق ته�ز هذا 
املجتمع املخدوع او عى االقل الساكت 
وال�رايض ع�ى الباطل .. ف�اذا دب هذا 
الرضا او الس�كوت اىل شخصية بحجم 
االم�ام الحس�ني واهميت�ه يف التاري�خ 

االس�امي ف�ان ه�ذا الرضا س�يكون 
تاريخي�ا وسيس�تقر يف ضمري املجتمع 
ديني�ا  نس�قا  وس�يكون  االس�امي 
وسياسيا ثابتا مضمرا ومعلنا وسيكون 
يزيد خليف�ة اس�اميا حقيقيا مرضيا 
عنه من اع�ى مراتب االس�ام يف وقته 
وه�و الحس�ني بن عيل اب�ن ابي طالب 
خليفة املس�لمني وما يمثله من مبدئية 
وحق وعمل بس�نة الله ورس�وله وهو 

الحسني بن فاطمة الزهراء بنت رسول 
الله جذر االس�ام الخالد فمن اين ياتي 
الباطل للحس�ني وهذا هو ابوه وهذه 
هي امه وهذا ه�و جده ومن اين ياتي 
الرضا للحس�ني بخليفة فاسق يخالف 
تعاليم الله وسنة رسوله وما سار عليه 
الخلفاء وكل القيم االسامية السامية 

.. ) مث�يل ال يباي�ع مثل�ك ( 
م�ن هنا كان�ت محنة االمام الحس�ني 
كب�رية وامتحان�ه كبريا ايض�ا .. فعدم 
الرضا عند الحسني ال يعني السكوت او 
االغض�اء وانما اع�ان الرفض والتمرد 
وبالت�ايل الث�ورة العلني�ة ع�ى الباطل 
وان كان ه�ذا الباطل متمرتس�ا بصفة 
الخافة والبسا درعها من ناحية القوة 

ومن ناحية االقناع ايضا .. 
كان ثم�ن هذا الرفض كبريا كما يدركه 
الحس�ني لي�س ع�ى حي�اة الحس�ني 
فحسب فهذه اس�هل الخسارات عليه 
الن�ه ثائ�ر وراف�ض ومؤم�ن بفكرته 
ولك�ن  علي�ه  الل�ه  وخلوده�ا ورض�ا 
الفداح�ة يف التضحي�ات التي س�تتبع 
تضحيته بنفسه .. اهل بيته واصحابه 
عس�كريا  خ�ارسة  معرك�ة  يف  القل�ة 
ورضورية تاريخيا واس�اميا وتحقيقا 
ملفه�وم االس�تقامة التي اراداه�ا الله 

سبحانه .. 
ث�م الفداح�ة االك�رب يف الخس�ارة هي 
محنة سبي النساء والسري تحت حرارة 
االرس يف صحراء م�ن الظلم والحيف .. 
كل ه�ذه الخس�ارات حس�بها االم�ام 
الحس�ني ولكنه حينم�ا وضعها بكفة 
وضع االس�تقامة بكف�ة اخرى راى ان 
كفة االس�تقامة هي التي رجحت .. اذا 

كان هذا ما يريض الله
) اذا كان ه�ذا م�ا يرضي�ك فخ�ذ م�ا 

يرضيك ( 
هذا موقف تاريخي ال يقبل الوسط فاما 
خس�ارة الدين وخس�ارة الله او رضاه 
او خس�ارة االهل والنفس واالس�تقرار 

واالمان ..

سطور دامية وحزن رسمدي 
وكربالء

د. يوسف السعيدي

ونحن يف ذكرى استشهادك.. يا ابا عبد الله... نرقب قافلة آل بيتك تغذ السري... ترافقها املعايل... 
ويناجيها الخلود وهي تش�ق غياهب الك�در اىل ارض كرباء.... تحملها املف�ازات... ويحدوها 
حصان جموح... تش�قق من س�نابكه.. اديم الفاة التي طربت عى انشودة الخلود... والتحرر 

االنساني... 
ويطرق اس�ماعنا غزل الش�هادة... وفرط الوجد بينها وبينك ايها الس�بط الشهيد... والتاريخ 
يردد يف عاك ويس�تعيد آهات الط�ف.. ونوازع االحزان وانت تهب ل�كل الدياجي... صباحات.. 
نزه�ت ضياءاتها مجد اإلمام�ة.. وارسار العصمة... التي وهبت بها نفس�ك إلعاء كلمة الحق 

االلهي...
 تل�ك النفس التي س�مت يف عليائها.. وحمل�ت ذات العزم العلوي... فكتب�ت بنجيعك الطاهر.. 
مجداً.. غمره ش�عاع ش�مس الحرية الحمراء... دروباً للدين الحنيف... للنهج املزكى... لصربك 

املحمدي.. وطوده الشامخ الذي ال يميد كما تميد الراسيات...
 ارثيك س�يدي يا بن عيل املرت�ى.. وترثيك معي االيام... يف زمن ارقد في�ه الهوان والذل عيون 
الق�وم... وص�اول افكارها الدهر الكن�ود... وعيون االتباع املصطفني الت�ي ترعى نور الفجر.. 
طلقه�ا هج�ود يرتقب لم توقفك عن املس�رية.. عوائق الس�دود.. واس�نة الصف�اح... ونصول 

املوايض... 
وهك�ذا هوي�ت اىل رمضاء كرب�اء واديمها.. مرج�اً بالدماء با كفن... يعف�رك تراب الطف 
ثاثة ايام بلياليها... ش�اهدات عى مرصعك... يس�طرن اليم جراحك... يف سفر التاريخ... وانا 
اجود بدموع عيني.. دماً... وكيف ال؟؟وانت جدت بنفسك.. كرماً... وايثاراً.. , لقد نابني خطب 
فق�دك.. ايه�ا العقد الفري�د,...... يا رب ال رساج يف عتمتنا س�وى نورك.. ومنه ن�ور اوليائك... 
الطه�ر امليام�ني.. وتلك الدموع اوردة تتدفق م�ن خالها الخطوات... عله�ا تمس خواطر هذا 
الطل�ع الش�امخ... آلهة... او بكاء.. تطهر انفس�نا بها دون ان ن�دري... نبحث عن قلب... عن 

مائكة.. تأوي صوب رضيحك الطاهر... عزاؤنا حلم نجاة... 
فدعنا نتربك بفضلك.. بكاء... دعنا نغتال خطايانا... دعنا نغتس�ل بهذا النور.. ونحن نس�مع 
عرب مس�ارات اثري التأري�خ.. اصوات اطفال عطىش... ورصخة)هيهات من�ا الذلة(... وما زلنا 
ن�رى تاالً ع�ى هاماتنا يضيق بها الس�ؤال... ونور رضيحك... دمع يف عين�ي الزمان فمن اين 
نب�دأ؟ وقد بدأنا منذ ق�رون... بدأنا من اول جذر يخفق يف العروق.. حنيناً.. يرسح يف كل مفردة 
م�ن مفردات الحياة... , ظمأ.. وجروح... اس�تنارت بوهج االيم�ان... فمن يقدر ان يلوي ذراع 
الضوء؟؟ ودم الشهادة.. ال تحتويه رفاة... آيات تسمو يف الفضاء.. كفوف ترتفع عى مسارب 
الطري�ق.. علها تصافح الكف�ني القطعني إلخوة ووفاء ابي الفضل العب�اس... تفتديها كفوف 

املايني من املعزين واملوالني...
عيونن�ا ترنو اىل الس�ماء... عي�ون تتفحص التاريخ.. ب�كل لغات االرض... يف س�فر صيغ من 
جواه�ر الكل�م... صعب مغزاه... اال عى العارفني... فس�ام عليك ايها الش�هيد.. يوم ولدت... 

ويوم استشهدت... ويوم تبعث حيا..

نحن و اإلمام احلسني عليه السالم

مفهوم اإلصالح يف الثورة احلسينية

سماحة الشيخ صاحب الصادق حفظه الله

5�� عباد الرحمن
إذا كان اإلمام الحس�ني عليه السام يصف أعداءه 
بأنهم »عبيد الدنيا، والدين لَْعٌق عى ألسنتهم« فإّن 
اولي�اءه هم عباد الرحمن الذي�ن يتقون الله يف كل 

كبرية وصغرية ويتجنبون محارمه.
وإذا كنا نعلن الوالء للحس�ني عليه السام ولنهجه 
الرسايل الرباني فابد أن نعرف صفات عباد الرحمن 

حتى نكون منهم وال نكون من عبيد الدنيا.
� عب�اد الرحم�ن يعيش�ون اآلخرة ب�كل وجودهم 

ويعتربون الدنيا مزرعة اآلخرة.
� امل�ال عن�د عب�اد الرحمن لي�س هدف�اً بذاته، بل 
وسيلة التقرّب إىل الله بإنفاقه يف الطريق الصحيح، 
وبالتقّوي به عى عبادة الله وطاعته، وأداء حقوق 

الناس واألمة.
� عب�اد الرحم�ن يقدِّم�ون عبادة الله م�ن الصاة 
والصيام والحج وأداء الخمس والزكاة وغريها عى 

اإلهتمامات الدنيوية واملادّية.
� عباد الرحمن يخش�ون الله وال يخش�ون الناس، 
وخش�ية الله تعن�ي: اإللتزام بكل أوام�ر الله تعاىل 

والعمل بفرائضه واإلجتناب عن نواهيه.
� عباد الرحمن ُيؤِثرون عى أنفس�هم ولو كان بهم 

خصاصة، ويرفضون األنانية والذاتية.
أصح�اب الحس�ني علي�ه الس�ام كانوا م�ن عباد 
الرحمن. وأصحاب يزيد كان�وا من عبيد الدنيا. أّما 

نحن، فأين نقف؟
طبعاً ال نريد أن نكون من عبيد الدنيا ومع أصحاب 
يزي�د، فلنكن م�ن عباد الرحم�ن، ولنغريِّ أنفس�نا 
وواقعن�ا إىل األفض�ل، ولنق�رتب إىل الل�ه وإىل دينه 

وأحكامه ونلتزم ِبحدوده، والله املستعان.
6�� بحبل الله نعتصُم

ممارسة الشعائر الحسينية وزيارة اإلمام الحسني 
علي�ه الس�ام �� س�واء يف محرم وصف�ر أو طوال 
السنة �� من املندوبات، وليست الشعائر الحسينية 

اإل تعبرياً عن الوالء الكامن يف نفوسنا.

وبالطب�ع ف�إّن ال�والء العاطف�ي والنظ�ري فقط 
ال يكف�ي، بل الب�د أن يتح�ّول ال�والء إىل عمل، وأن 
ينعك�س يف كل مج�االت حياتن�ا اليومّي�ة، فاملوايل 
أله�ل البيت البد أن يس�ري يف حياته ع�ى نهج أهل 
البي�ت، ومن أبرز معالم هذا النه�ج هو األلفة بني 
املؤمنني واملوالني، هو االتحاد والتعاون بينهم، هو 
التعاضد والتكاف�ل حتى يكونوا يداً واحدة عى من 
س�واهم، وحتى تكون كلمتهم هي املسموعة، وقد 
أمرنا الله تعاىل يف كتاب�ه الحكيم أن نعتصم بحبله 
فق�ال: »واعتصموا بحبل الله جميع�اً وال تفرّقوا« 
وقال س�بحانه: »وأطيعوا الله ورسوله والتنازعوا 

فتفشلوا وتذهب ريحكم«.
ولكن لألس�ف الشديد، ناحظ أحياناً أّن النزاع يدّب 
بني بعض املمارس�ني للش�عائر الحس�ينية، فعزاء 
يختل�ف مع ع�زاء آخ�ر، وحس�ينية تتباغض مع 

حسينية مجاورة، وموكب يتنازع مع موكب ثان.
وه�ذا م�ا ال يرضاه الحس�ني علي�ه الس�ام منا، 

واليرض�اه الل�ه والرس�ول واملؤمن�ون. علين�ا أن 
نتع�اون ونتعاض�د حتى ولو اختلف�ت آراؤنا حول 
بعض مفردات الش�عائر الحسينية ، أو حول أمور 
أخ�رى يف عال�م السياس�ة وغريها. فامله�م هو أن 
نكون جميعاً عى درب الحس�ني عليه الس�ام وأن 

نتحرك يف إطار نهجه الرباني القويم.
إّن التن�ازع واإلخت�اف ضع�ف وفش�ل وانه�زام. 
وإّن التفرق�ة هي الثغرة التي يدخ�ل عربها العدو 
علين�ا، وحينذاك ال ينفع الن�دم. وّفقنا الله وإياكم 
لإلعتصام بحبله والتمّسك بنهج رسوله وأهل بيته 

الطاهرين.
7�� االيمان والوالء

أرأي�ت إذا آمن اإلنس�ان بالله تعاىل بلس�انه ولكنه 
رف�ض أن يعمل الصالحات كما يطل�ب الله منه.. 
ه�ل ه�و ع�ى ال�رصاط املس�تقيم؟ وه�ل إيمانه 

كامل؟.
بالطب�ع ال. فاّدع�اء االيمان ال�ذي ال يتبعه العمل 

بأوامر الله تعاىل ال ينفع ش�يئاً، إذ الجزاء الحس�ن 
يف اآلخ�رة هو ملن آم�ن وعمل صالح�ًا واتقى، ويف 
الق�رآن الكريم اكثر من 70 آي�ة تقرن بني االيمان 
والعمل والتق�وى، وأكثر هذه اآلي�ات تتحدث عن 

الجزاء يف اآلخرة:
� والذي�ن آمنوا وعملوا الصالح�ات اؤلئك أصحاب 

الجنة.
� وب�ّ� الذي�ن آمنوا وعمل�وا الصالح�ات أن لهم 

جنات.
� أم�ا الذي�ن آمن�وا وعمل�وا الصالح�ات فيوفيهم 

اجورهم.
� والذي�ن آمن�وا وعمل�وا الصالح�ات س�ند خلهم 

جّنات.
� وع�د الله الذي�ن آمن�وا وعملوا الصالح�ات لهم 

مغفرة وأجر عظيم.
إذن فالجنة للذين قرن�وا إيمانهم بالعمل الصالح. 
أّما من آمن بلس�انه فقط ولم يعمل صالحاً فليس 

من املعلوم أن تكون الجنة مأواه.
وهكذا الوالء لإلمام الحس�ني عليه الس�ام بل لكل 
أه�ل البي�ت، إن ل�م يكن مع�ه اإلّتباع واملش�ايعة 

العملية فليس له قيمة كبرية.
ال�والء يك�ون مهماً وذا قيم�ة إذا كان مع�ه إّتباع 

اإلمام، والسري عى نهجه يف الحياة.
ويف هذه األيام حيث مواسم اإلمام الحسني ونحن 
نهتم بإظه�ار الوالء بأش�كال مختلف�ة، علينا أن 
�ل ذل�ك بالعم�ل الصال�ح ال�ذي يرض�اه مّنا  نكمِّ

الحسني، فا يجتمع الوالء مع املعصية.
 ال يكون موالياً للحس�ني عليه الس�ام َمن يرابي، 
ويلع�ب القمار، ويرتك الصاة، ويس�تمع األغاني، 
ويؤذي جاره، ويأكل أموال اليتامى ظلماً، وال يؤدي 
ر ماله بالخمس والزكاة، وال  حقوق الل�ه، وال ُيطهِّ

يغض برصه عن النظر إىل الحرام. و... و...
املوايل حق�ًا هو من يعمل بكل وصاي�ا اإلمام التي 
هي نابعة من كتاب الله وس�ّنة الرس�ول، ويلتزم 
بنهجه املناهض للظلم والفساد. جعلنا الله واياكم 

من املوالني الحقيقيني.

عمار العكيلي

اإلصاح يف اللغة، هو ضد الفس�اد، ومن مامح 
اإلص�اح هو إص�اح النف�س، فاألنس�ان حني 
يصلح نفس�ه، ويتوب، والتوب�ة ال تقبل، إال إذا 
أصل�ح التائب قلبه، وعمله ق�ال تعاىل)إال الذين 

تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم(.
جس�د الحس�ني )علي�ه الس�ام(يف ثورته،قي�م 
ومب�ادئ، وحق�وق األم�ة، ومنها”اإلصاح” إذ 
أكد ع�ى اإلهتم�ام بش�ؤون األمة السياس�ية، 
م�ن  والديني�ة،  واإلجتماعي�ة،  واإلقتصادي�ة، 
خ�ال توعية األمة، بمواصف�ات الحاكم العادل 
العامل بالقرآن، والس�نة، ويح�رتم آراء الناس، 
الحك�م،  يف  بالش�ورى  ويؤم�ن  ومعتقداته�م، 
وت�ويل الحكم من هو أها لها، وعدم املس�اومة 

عى الح�ق، واإللت�زام بالعهود، وه�ذا ما أراده 
اإلمام)عليه الس�ام(بقوله)ولعمري ما اإلمام، 
إال الحاك�م بالكت�اب، القائ�م بالقس�ط، الداين 

بدين الحق، الحابس نفسه عى ذاته تعاىل(.
تظمنت معالم تلك النهضة، تمتني أوارص الثقة 
باملعتق�دات، من خال ط�رح الصحيح منها إىل 
األم�ة، والتأكي�د عى وح�دة األمة، ومن�ع إثارة 
التفرق�ة، والعنرصي�ة، والطائفي�ة، والقبلي�ة، 
والقومي�ة، كأس�اس للتميي�ز بني الن�اس، وقد 
وضع عليه السام رشوط اإلستقامة، والكفاءة 
يف تويل شؤون األمة، وتسيري مهام الحكم، فضا 
عن ممارس�ة ح�ق النق�د، والبيع�ة، والنصح، 
والتوجيه، وهذا ما أكده )عليه الس�ام( عندما 
قال)إنا أهل بيت النبوة، ومعدن العلم، ومختلف 
املائك�ة، وبن�ا فتح الخال�ق، وبنا خت�م، ويزيد 

رجل فاجر، شارب الخمر، قاتل النفس املحرمة، 
معلن الفسق، ومثيل اليبايع مثله(.

أكد )عليه الس�ام( عى أهمي�ة طريق الحرية، 
وعدم اإلنسياق وراء الحاكم الظالم، مهما كانت 
األس�باب، وعدم العيش كالعبي�د، بل دعا )عليه 

السام( أن يكون الناس أحرارا يف دنياهم.
إنطلق الحس�ني)عليه الس�ام( بأهدافه، معلنا 
الح�رب عى الظلم�ة بقوله)أال وإن�ي لم أخرج 
أرشا، وال بط�را، وال مفس�دا، واال ظامل�ا، وإنما 
خرج�ت لطلب اإلصاح يف أمة جدي، أريد أن آمر 
باملع�روف، وأنهى عن املنكر(مذك�را أن دعواته 
اإلصاحية، ليست للتنافس عى الخافة، وإنما 
ال يج�اد أرضي�ة لعمل الح�ق، مقاب�ل الباطل، 
جاه�را قوله)اللهم إنك تعلم، إنه لم يكن ماكان 
منا، تنافس�ا يف سلطان، وال إلتماسا من فضول 

الحط�ام، ولكن لنرى املعالم م�ن دينك، ونظهر 
اإلص�اح يف بادك، ويأمن املظلومني من عبادك، 

ويعمل بفرائضك، وسنتك وأحكامك(
م�ن هنا ثورته)عليه الس�ام( ج�اءت من أجل 
حري�ة الن�اس، وصيان�ة كرامتهم اإلنس�انية، 
ورف�ض الذل�ة الت�ي إتبعه�ا الطغ�اة األمويني، 
وأتباعه�م يف تعامله�م م�ع الن�اس، وس�تبقى 
تلك الثورة، نرباس�ا للثائرين ض�د الظلم، يف كل 
زمان ومكان، وزخما معنويا للمظلومني، الذين 
ينهل�ون م�ن مبادئ تل�ك الثورة، وم�ا حصل يف 
الع�راق مؤخرا، من نرص كب�ري، وعظيم يف دحر 
أعتى قوة إرهابية، شهدها العالم هو بفضل تلك 
الدماء، التي أراقها الحسني)عليه السام( وسار 

عى دربه املجاهدين، بأموالهم وأنفسهم.

ج-2
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       حاوره: أحمد عبدالكريم حميد

تحّدَث الِع�ب فريق نادي “الصناع�ة” بالُكرَة 
الطائ�رة عبدالله مهدي ع�ن بدايته مع اللعبة 
وَعن ظهوره األّول يف دوري النخبة َومواضيع 
أخرى خص بها صحيفة )املُس�تقبل العراقي( 

تطالعونها يف السطور االتية.
* َهل ُمش�اركتك مع “الحباني�ة” كانت األّوىل 

لك يف الدوري؟
- نعم، هذه املُش�اركة األّوىل بالنس�بة يل َوهي 
ُمش�اركة جّي�دة لن�ا يف ال�دوري َوصعدن�ا إىل 
النخب�ة َونع�ده إنج�ازاً تحقق لألنب�ار يف ظل 
وجود الِعبني شبان ِمن فئة واحدة تولد 1996 

– 1999 مع وجود الِعبي الخربة.
* ملاذا اخرتت الُكرَة الطائرة تحديداً؟

- املُ�درب القدي�ر إس�ماعيل كردي ُه�َو الذي 
اختارن�ا للدخ�ول إىل ه�ذه اللعب�ة َواحببناها 
َوتعلمنا قواعدها، فضالً عن ان اللعبة يف األنبار 
يمارس�ها الكث�رون ِمن الش�باب َولها صيت 
واس�ع َولدينا أبط�ال َعَل ُمس�توى املُنتخبات 

الوطنية.
* متى كانت البداية األّوىل مع اللعبة؟

- ع�ام 2013 كانت البداية م�ع ُمنتخب تربية 
األنب�ار َوحققن�ا املرك�ز الثاني َعَل ُمس�توى 

العراق تحت قيادة املُدرب إسماعيل كردي.
* كيف تصف لنا ُمش�اركتك يف املوسم املايض 

بالدوري؟
رحل�ة  كان�ت  املعان�اة  ُكّل  ِم�ن  بالرّغ�م   -
رائعة بالنس�بة لنا م�روراً ِمن ال�دور األّول يف 
الس�ليمانية، َوِمن ثم الكوف�ة َوبعدها البرصة 
َوبغداد. وصولنا إىل النخبة ضمن الستة الكبار 
إنجاز كبر بعد الظروف التي ش�هدتها األنبار 
وَعودة املهجرين َوالنازحني عادت النش�اطات 
“الكوف�ة”  َع�َل  َوتفوّقن�ا  أيض�اً  الرياضي�ة 
َو“اكاد” اللذي�ن يتفّوق�ون علينا باالس�تقرار 
َووج�ود صالة رياضية َوالِعبني مميزين َودعم 

مادي.
* كي�ف كان الدعم الذي حصلت�م عليه طوال 

رحلتكم؟

- ل�م نتلَق أّي دعم ِمن مجل�س املُحافظة َولم 
يس�تلم النادي وقتئذ املنحة املالية ِمن الوزارة. 
غ�ر ان رجل األعمال عمر الدوحان َواألس�تاذ 
ع�ي فرحان نائ�ب املُحاف�ظ َوالخرين دعموا 
الفري�ق َوكذل�ك تلقين�ا دعم جماه�ري كبر 

َوإعالمي أيضاً.  
* َه�ل كانت املُنافس�ة يف دوري النخبة قوّية، 

برأيك؟
- أغلبي�ة األندي�ة تض�م يف صفوفه�ا الِعب�ني 

باحرتافي�ة  ويلعب�ون  الوطني�ة  املُنتخب�ات 
َويتقاضون اجور، فضالً عن األندية هذه توفر 
جميع مس�تلزمات النجاح َوهي فرق متمرس 
يف اللعب�ة َوقوّية، لهذا كانت املُنافس�ة صعبة 
بني الفرق الس�تة َولم يكن »ُمحاربو الفرات« 
رقم�ا مكمالً ل�دوري النخبة، بل قلن�ا كلمتنا 
َوتغلبن�ا َواحرجن�ا الف�رق الخمس�ة بالِعبني 

أغلبهم يلعبون للمرّة األّوىل يف الدوري.  
* تنازلتم أمام “الصناعة” عن الش�وط األّول، 

يف  تفوّقت�م  لكنك�م 
األشواط الثالثة، ما تعليقك؟

- فوز ُمه�م َونفتخر به أمام فريق عريق جاء 
بفضل الجه�از الفني لفريقن�ا َولوال األخطاء 
الفردي�ة وَغي�اب بع�ض الالِعبني الس�تطعنا 
التغل�ب َعَل بقية األندية َوالنقاط تش�هد َعَل 
ذلك، فالفوارق كانت بسيطة بعدد النقاط بيننا 

َوبني الفرق األربعة يف املواجهات املُبارشة.
* َمن هم املُدرب�ون الذين ارشفوا َعَل عبدالله 

مهدي؟
- املُدربان إسماعيل كردي َوفالح حسن.

* َهل اخذت فرصتك يف الدوري؟
- نع�م، بجدارة َوبقّوة اثبُت نفيس أساس�ياً يف 

الفريق، بالرّغم ِمن صغر سني.
* بع�د املُس�توى املتمي�ز َهل تلقي�ت عروض 

لتمثيل أحد األندية؟
- نعم، تلقيت عرض�ني ِمن ناديي “الصناعة” 
َو“الرشطة” َواالق�رب “الصناعة”. انتقايل إىل 

الصناع�ة بعد أول موس�م يل يف ال�دوري اعده 
انجازاً شخصياً.

* أّي فريق نال إعجابك طوال املُنافسات؟
- بطل الدوري “البيشمركة”.

* ما طموحك يف املُستقبل القريب؟
- تمثيل املُنتخب الوطن�ي طموح َورشف لُكّل 
الِع�ب. يجب عيَّ ان اجته�د أكثر لكي اصل إىل 
املُنتخب�ات الوطنية َوتحقي�ق األلقاب املحلية 

َوالقارية.

العب نادي الصناعة عبداهلل مهدي:

املنافسة صعبة يف الدوري والفرق متتلك مجيع مقومات النجاح
انتقايل إىل الصناعة بعد أول موسم يل يف الدوري أعده انجازًا شخصيًا

              المستقبل العراقي / متابعة

انضم مدرب بايرن ميونيخ الس�ابق، إلى قائمة المرش�حين لخالفة كارلو أنش�يلوتي، الذي أقيل من تدريب 
الفريق البافاري األس�بوع الماضي، بعد الخسارة بثالثية نظيفة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، بدوري 

أبطال أوروبا.
وقال موقع “س�بوكس” األلماني، إن المدرب المخضرم، الهولندي لويس فان جال، الذي أعلن تقاعده بعد رحيله 

عن مانشستر يونايتد في صيف 2016، مرشح للعودة إلى العمل في بايرن ميونيخ مجدًدا.
وتولى فان جال تدريب بايرن ميونيخ في صيف 2009، قبل أن تتم إقالته في 2011 لتردي نتائج الفريق البافاري.

وأضاف الموقع “س�يتولى فان جال تدريب بايرن حال موافقته، حتى نهاية الموس�م، ومن ثم يتم تس�ليم الفريق إلى 
يوليان ناجلسمان، مدرب هوفنهايم الحالي”.

ويتصدر توماس توخيل، مدرب بوروس�يا دورتموند الس�ابق، قائمة المرش�حين لتدري�ب البايرن، إال أن 
هناك أسماء أخرى مثل ناجلسمان ويورجن كلوب.

بايرن ميونيخ يفكر يف استعادة 
مدربه املخرضم

         المستقبل العراقي / متابعة

يس�تعد منتخب األرجنتين، لخ�وض مواجهته المهمة أمام بي�رو، ضمن تصفيات 
قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روس�يا 2018.وأثار النجم ليونيل ميسي، 

قل�ق جماهي�ر التانج�و، بس�بب تأخره في 
الوص�ول إل�ى معس�كر منتخ�ب ب�الده، 
حيث تأخرت رحلت�ه لتصل الثالثاء، بداًل 
من االثنين، بحس�ب صحيف�ة “موندو 

ديبورتيفو”.وكان خورخي س�امباولي، 
المدير الفن�ي للتانجو، قد صرح من قبل 

أن الثنائي ليونيل ميس�ي وس�يرجيو 
أجويرو ضمن التش�كيلة األساسية 
لمواجهة بيرو، لكن األخير تعرض 
لحادث س�ير في هولن�دا، وأصيب 
بكس�ر في الضلوع وسيغيب لعدة 

أشهر.
أن  إل�ى  الصحيف�ة،  وأش�ارت 
الجماهي�ر ف�ي األرجنتي�ن كان�ت 
تتمنى رؤية ميس�ي ف�ي التدريب 
األول للمنتخب وال�ذي غاب عنه، 
وأن الجمي�ع ينتظ�ر رؤيت�ه مع 
التانجو في أسرع وقت، قبل هذه 

منتخب  المصيرية.ويحتل  المباراة 
التانجو، المركز الخامس بجدول ترتيب مجموعة 

التصفي�ات، برصي�د 24 نقط�ة، وحال االس�تمرار 
في هذا المركز س�يخوض ميسي ورفاقه مواجهة 

الملحق من أجل التأهل لنهائيات المونديال.

مدرب إسبانيا يدافع عن بيكيه بعد الفتات اإلهانة
              المستقبل العراقي / متابعة

أبدى جولين لوبيتيجي، مدرب منتخب إسبانيا، 
غضبه م�ن الهجوم على جي�رارد بيكيه، مدافع 
برش�لونة، خالل تدريبات الماتادور، اس�تعداًدا 

للمباراتين المقبلتين في تصفيات كأس العالم.
ورف�ع عدد م�ن األنصار، الفت�ات تهاجم بيكيه 
أثن�اء التدريب�ات األول�ى للمنتخ�ب، عل�ى وقع 
األح�داث الت�ي ش�هدها إقلي�م كتالوني�ا ح�ول 

االستفتاء واالنفصال عن إسبانيا. 
وقال لوبيتيجي، في تصريحات نقلتها صحيفة 
مون�دو ديبورتيف�و “اإلهانات الت�ي تعرض لها 

بيكيه ليست رأًيا، وهذا أمر مؤسف”.
وأض�اف “لق�د صن�ع ذلك بع�ض األج�واء غير 
الس�ارة، بيكي�ه كان أكث�ر التزاًم�ا م�ن العبين 
آخرين، هو هادئ ويقدم أعلى مس�توياته، وهو 

معنا ألنه العب ممتاز”. 
وتابع “لقد تحدث�ت إلى بيكيه. بعد كل ما حدث 

أردت أن أعرف كيف هو ذهنًيا، وهل هو مستعًدا 
للعب، وإن لم يكن كذلك، فهو لن يكون معنا”. 

وواصل “عند اختبار الالعبين نحن ال نحلل الرأي 
السياس�ي لهم، بيكيه ملتزم معنا وسلوكه جيد 
دائًما، وإلم يكن كذلك، فس�وف نتخذ اإلجراءات 
المناس�بة”.وأتم م�درب إس�بانيا حديثه بقوله 
“األحداث في كتالونيا؟ أتمنى أن يسكب الجميع 
الم�اء البارد على ه�ذا الوضع غير الس�ار، وأن 

يسود التعقل، أتمنى أن يهدأ كل شيء.

          المستقبل العراقي / متابعة

تلقى فريق ريال مدريد، أنباء سارة بخصوص 
حال�ة الالع�ب الفرنس�ي المص�اب كري�م 
بنزيم�ة، وموع�د عودته إلى المس�تطيل 

األخضر خالل الفترة المقبلة.
وقالت صحيفة “آس” اإلسبانية: “بنزيمة 
تعاف�ى م�ن إصابت�ه العضلي�ة وكان 
متاًح�ا لخ�وض مباراة إس�بانيول، 
ولكن زي�ن الدين زي�دان، فضل 

عدم المخاطرة به”.
سيستفيد  “بنزيمة  وأضافت 
الدولي،  التوق�ف  م�ن فت�رة 
والوص�ول  العم�ل  لمواصل�ة 

إل�ى كامل جاهزيته قبل لق�اء خيتافي يوم 14 
أكتوبر/ تشرين األول الحالي”.

وتابعت “أصيب بنزيمة في 9 سبتمبر/ 
أيلول الماض�ي خالل مب�اراة ليفانتي 

مدري�د  ري�ال  ليعان�ي  بالليج�ا، 
ف�ي غياب�ه، حي�ث يع�د المهاجم 
الفرنس�ي عنصًرا هاًما في خطة 

زيدان”.
وأتم�ت “فق�د ري�ال مدريد 5 
نقاط على ملعبه س�انتياجو 

برنابي�و في غي�اب بنزيما، 
حيث تع�ادل أمام ليفانتي 

ري�ال  م�ن  وخس�ر 
بيتيس، قبل أن يحقق 

على  أخي�ًرا  الف�وز 
إسبانيول.

ريال مدريد يتلقى أنباء سارة بخصوص بنزيمة

منتخب كينيا يصل البرصة ملواجهة 
العراق وديًا

            بغداد/ المستقبل العراقي

وص�ل إلى مدينة البص�رة، منتخب كيني�ا تحضيرا 
لمواجهة الع�راق تجريبيا، في ملع�ب جذع النخلة 

بالمدينة الرياضية.
وقال عضو المكتب اإلعالمي التحاد الكرة حس�ين 
الخرس�اني لموق�ع ك�ورة الرياضي ف�ي تصريح 
تابعته “ المس�تقبل العراقي”، إن المنتخب الكيني 
وص�ل مط�ار البص�رة ، ث�م تح�ول لمق�ر إقامته، 
وسيخوض وحدة تدريبية مسائية في ملعب 

المدينة الرياضية “.
وأش�ار إل�ى أن أعضاء المنتخ�ب العراقي 
المحليي�ن  والالعبي�ن  الفن�ي  والطاق�م 

والمحترفي�ن ف�ي الدوريات العربي�ة وصلوا أمس 
ف�ي  المحترف�ون  الي�وم  التح�ق  فيم�ا  للبص�رة، 
الدوري�ات األوربية، أحمد ياس�ين وجس�تن ميرام 

وبروا نوري.
وبي�ن أن الطاق�م التحكيم�ي العمان�ي أيضا وصل 
البصرة، واالتحاد اكمل التحضيرات الالزمة لخوض 

المباراة
التجريبي�ة ي�وم غ�د الخمي�س ، على أم�ل تحقيق 
نجاح آخر يحس�ب للعراق في ملف رفع الحظر عن 

المالعب.
يش�ار إلى أن الع�راق حصل على ق�رار من االتحاد 
مالع�ب   3 ع�ن  الجزئ�ي  الحظ�ر  برف�ع  الدول�ي 

والمباريات الدولية التجريبية.

مييس يثري القلق يف األرجنتني
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؟؟هل تعلم
ه�ل ت�علم ان ...النحل�ة ترفرف بجناحيه�ا بمعدل 350 

مره يف الثانيه الواحدة
هل ت�عل�م ان ...غالبية فيتام�ن c املوجوده يف الربتقال 

ترتكز يف القشور
هل ت�عل�م ان ...امللكة بياتركس ملك�ة هولندا هي ثاني 

اغنى امرأه يف العالم حيث يبلغ ثروتها 5,2 مليار دوالر
هل ت�علم ان ...الزرافه تستطيع ان تنظف اذنيها بلسانها 

الذي يصل اىل 140سنتيمرتا
هل ت�علم ان ...يوجد يف العالم نحو مليار دراجه هوائيه

ه�ل ت�عل�م ان ...يبلغ عم�ر القرشة الخارجي�ه لكوكب 
االرض نحو 4,5مليون س�نة اما س�ماكتها فترتاوح بن 

25و500 كيلومرتا
هل تعلم هل تعل�م أّن األنف واألذن من األعضاء الوحيدة 
يف جس�م اإلنس�ان التي ال تتوّقف عن الّنم�و طوال فرتة 

الحياة. 
ه�ل تعل�م أّن معدة اإلنس�ان تحتوي عىل م�ا يقارب 35 

مليون غدة هضمّية.
. هل تعلم أّن إسماعيل عليه السالم أّول من ركب الخيل. 
هل تعلم أّن يوم الجمعة س�ّمي بذلك ألّنه ُجمع فيه خلق 

آدم، وقيل الجتماعه فيه مع حواء يف األرض.

تس�تمر االجواء هادئة ي�ا مولود الحمل لكن 
عليك باستغالل هذا اليوم لتسري اعمالك قبل

ان يأت�ي ي�وم غ�د، فالي�وم يدعم�ك اىل ابعد 
الحدود وخاص�ة عىل املس�ار العميل و حتى 
العائيل ، اما العاطفة فال بأس بها يف املس�اء 

ألنك رومانيس جدا وتعرب عن عواطفك

شعبيتك يف انخفاض فاحذر وحاول ان تكون 
اكثر دبلوماس�ية واقل نش�اطا مع االخرين 
وباالخص م�ع زمالئك يف العم�ل او عائلتك ، 
املبادرة والقرارات غري جيدة لهذا اليوم وتأتي 
بعكس مفعولها ، املس�اء قد يخبئ الكثري لك 

عىل املسار العاطفي

انت جذاب اليوم للجنس االخر، الذي يجد فيك 
الكثري من االمور الجيدة وخاصة جرأتك يف

ال�كالم والتق�رب من�ه، ال داع�ي ألن تجع�ل 
االنتقام يس�يطر عليك يف املس�اء واملس�امح 
كريم وخاصة م�ع اعز اصدقائك الذي يالقي 

معاملة غري حسنة من قبلك

تح�اول ان تركز عىل ام�ورك العملية واملالية 
وباالخص عىل املش�اريع املس�تقبلية، تفكر 
اليوم جديا بتغيري عمل�ك وعمل تغيري نوعي 
بحياتك علي�ك التفكري مليا قب�ل القيام بأي 
مب�ادرة به�ذا االتج�اه النه�ا س�وف تكون 

مصريية

ما زلت تعاني االمرين يا مولود االس�د فأنت 
مضغ�وط ج�دا يف جمي�ع املج�االت و وجود 
القم�ر بالدل�و ق�د يجعل�ك ال تع�رف كي�ف 
تت�رف ، اح�ذر عىل صحتك وح�اول اراحة 
نفس�ك من التعب الذي تش�عر به وخاصة يف 

فرتة املساء التي تعطيك دفعة اىل الوراء

ام�ورك ال ب�أس بها اليوم لك�ن عليك بحفظ 
لس�انك الذي ينط�ق بكالم كالس�يف يقطع 
العالقة بينك وبن االش�خاص املقربن لديك، 
قد يك�ون تصميمك ع�ىل الجل�وس يف املنزل 
هذه الليلة كي تقيض وقت اطول مع عائلتك 

التي فقدت وجودك بينهم يف االيام القليلة

التط�ورات الت�ي تج�ري ع�ىل الس�احة هي 
لصالح�ك فم�ا زال الحظ يق�ف اىل جانبك و 
وج�ود القمر بالدلو قد يجل�ب لك الكثري من 
االمور الجيدة ، كما ان ذكاؤك س�وف ينجيك 
من الكثري من االمور لتفكريك املسبق بها، يف 

فرتة بعد الظهر

ما زلت تائها يا مولود العقرب وال تدري ماذا 
تفع�ل اليوم و ه�ذا كله بس�بب القمر بربج 
الدل�و . كما انك ال تعرف ما تترف او تفعل 
و تلت�زم الصم�ت م�ع ان الكثري م�ن االمور 

تجري من حولك .

م�ا زلت تتص�در القائمة يا مول�ود القوس ، 
فالي�وم يدعم�ك وخاصة عىل املس�ار العميل 
فأن�ت تب�دع فيم�ا تفع�ل وكل م�ا تمس�كه 
يصبح ذهبا، رؤوس�اؤك يف العمل مرسورون 
بم�ا تفعل�ه وس�تالقي التقدير يف ه�ذا اليوم 

لجهودك، يف فرتة املساء

ام�ورك ال تطمنئ اليوم فح�اذر جيدا عىل ما 
تفع�ل وح�اول ان تركز يف عمل�ك وباالخص 
اذا كن�ت تعمل يف مجال املال فأي خطأ اليوم 
س�وف يكلفك الكثري وخاصة يف فرتة ما بعد 

الظهر، تتحرك االمر لتدعمك يف فرتة املساء 

االوض�اع جيدة له�ذا اليوم و الح�ظ يدعمك 
ب�كل قوة الن القمر يف برجك فحاول ان تقوم 
باالعمال املهمة خالل فرتة النهار ، يف فرتة ما 
بعد الظه�ر يصبح الجو هادئا وتخلو حياتك 
من اي احداث مهمة، حتى يأتي املس�اء الذي 

سيحتوي عىل تطورات كثرية ملصلحتك

“ب�دك تصرب ” ي�ا مولود الح�وت، فأنا اعرف 
الظروف التي تمر بها والتي تجعلك حساس�ا 
ال بعد الحدود ألي كلمة توجه اليك حاول بأن 
ال تعط�ي اهتمام�ا للكالم الذي تس�معه من 

االخرين وترف برتجل.
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ساندويتش البيض بالجبن املحمص
املقادير:

4 بيض�ات - 4 رشائ�ح توس�ت - 4 رشائ�ح جبن 
شيدر – زبدة – ملح - فلفل أسود مطحون

طريقة التحضري:
قوم�ي بدهن وج�ه واحد من التوس�ت بالزبدة ثم 

ضعيه جانبا.
يف مقالة عىل نار هادئة ضعي زبدة تسيح.

ضع�ي البيض يف الزب�دة ثم تبليه باملل�ح و الفلفل 
و قلب�ي و اتركيه حتى ينضج ث�م ارفعيه من عىل 

النار.
يف مق�الة أخ�رى ع�ىل ن�ار هادئة ضع�ي رشائح 
التوس�ت بيح�ث يك�ون الج�زء املده�ون بالزبدة 

ألسفل.
ضع�ي رشيحة جبن عىل التوس�ت ثم ضعي عليها 

نصف كمية البيض ثم رشيحة جبن أخرى.
ضعي رشيحة التوس�ت األخرى فوق الجبن بيحث 

يكون الجزء املدهون بالزبدة ألعىل.
غط�ي املق�الة ث�م اتركيها حت�ى ت�ذزب الجبن و 

يتحمص التوست.
قدم�ي س�اندويتش البيض بالجب�ن املحمص مع 

الشاي كوجبة إفطار.

أداة تربيد يشغلها محار!!
يستعن السكان يف إحدى أكثر مدن باكستان حرّا بعد ساعات 
م�ن العمل املضن�ي يف ظل حرارة تتخط�ى 50 درجة مئوية يف 
الظ�ل، ب�أداة تهوئة بدائية يش�غلها حم�ار طلب�ا للقليل من 
النس�يم املنعش..وامل�الذ الوحيد لتفادي االختن�اق من الحر يف 
هذه املناطق التي تفتقر للكهرب�اء، حمري تقوم بالدوران من 
دون توقف محركة معها قطعا كبرية من القماش ملد العائالت 

املتعطشة للنوم ببعض الهواء.
وكت�ب الباحث�ون “ارتفاع درج�ات الح�رارة والرطوبة خالل 
الصي�ف قد يبلغ مس�تويات تفوق قدرة جس�م اإلنس�ان عىل 
الصمود”..وتعترب باكس�تان أكث�ر بلدان العال�م ترضرا جراء 
تبع�ات االح�رتار املناخ�ي إذ أنها تدف�ع ثمن ذوب�ان الجليد يف 
مجلداته�ا العمالق�ة يف الهماليا إضافة إىل ضغ�وط قوية عىل 

مواردها املائية.
ويقول مري محمد لوني وهو قروي مقيم قرب س�يبي “يف كل 
سنة نقول ألنفسنا إن الحر الذي نواجهه ال يطاق لكن يف العام 

التايل ترتفع الحرارة أكثر فننىس حر العام السابق«.

أطفال حيبون تكرار متعة االكتشاف األوىل
من الترفات الغريبة التي يقوم بها األطفال رغبتهم يف االحتفاظ بأش�يائهم 
القديمة س�واء كانت ثياب�ا أو ألعابا أو كتبا، أو املطالبة باس�تعمال الطبق أو 
الكوب نفس�ه، عند تناول الطعام، أو مثال النفور من تناول أي يشء يعتربونه 
غ�ري كامل مث�ل قطعة بس�كويت مهش�مة أو فط�رية مقضومة..تدفع مثل 
ه�ذه الترفات األبوين إىل القل�ق واالنزعاج؛ ألنها تبدو غري س�وية ومحرية 
يف آن واح�د. لكن ما مغزى كل هذه األفع�ال، التي تتمحور عادة حول فكرتي 
اإلعادة والتكرار؟ ترى الدكتورة نجوى عبداملجيد حسن، أخصائية علم النفس 
الس�لوكي يف مر، أن الس�لوك االنفعايل عند الطفل جزء من آلية التعلم عنده 
والت�ي تحدث من خالل التكرار الذي هو طريقته يف اكتس�اب مهارات جديدة 
يف الحياة، حيث يبدأ يف اختبار ما حوله منذ األش�هر األوىل من ميالده، وعندما 
تالحظ�ن أن طفلك البالغ من العمر عامن يتعّم�د فتح أحد األدراج يف غرفته 
ونثر محتوياته فتأكدي أنه بصدد اكتشاف ما يحتويه الدرج ويحاول التعرف 
إليه.وتتابع قائلة “كلم�ا كرر الطفل أفعاله، ازدادت قدرته عىل التعلم. وليس 
من املس�تغرب أن ترين طفل�ك وهو يقوم فور انتهائه م�ن توضيب ألعابه يف 
الصن�دوق املخصص لذل�ك، بإخراجها من جديد وبس�طها أمام�ه والتحديق 

فيها، مكرًرا العملية نفسها عدة مرات دون ملل، فاإلعادة عامل تعل.

طاولة الطعام الكبرية حمور احلياة األرسية
تغزو طاولة الطعام الكبرية عالم األثاث حاليا بوصفها محور 
الحي�اة األرسية؛ حي�ث ال يتناول أف�راد األرسة الطعام عليها 
فحس�ب، بل يتجاذبون أيضا أطراف الحديث ويلعبون سويا..

وأوضح�ت خبرية األث�اث والديك�ور األملاني�ة غابرييال كايزر 
أن طاول�ة الطع�ام تأتي حاليا بطول يزيد ع�ن 3 أمتار، يصل 
يف البع�ض م�ن املودي�الت إىل 3.60 مرت، لتش�ّكل بذلك منصة 
للتواصل بن أفراد األرسة، ولكن املشكلة تكمن يف أنها تحتاج 
إىل مساحة كبرية يف املنزل، كي تبدو بمظهر فخم.ومن جانبها، 
قال�ت الرابط�ة األملانية لصناع�ة األثاث إنه يمكن احتس�اب 
املس�احة، التي تحتاج إليها طاولة الطعام الكبرية، بالطريقة 
التالية: يحتاج كل ش�خص إىل مساحة 60 × 40 سم. وبالتايل 
فإن أرسة تتكون من 4 أشخاص تحتاج إىل طاولة ذات أبعاد ال 
تقل عن 120 × 80 س�م..وبدورها، ترى خبرية األثاث األملانية 
كاتارينا زيملينغ أن العرض املثايل لطاولة الطعام يرتاوح بن 
100 و120 س�م، مش�رية إىل أنه من املهم أيضا مراعاة وجود 
مس�افة بن لوح الطاول�ة واملقعد أو األريك�ة ترتاوح بن 27 

و31 سم من أجل الجلوس بشكل مريح.

بدون تعليق

روالت الكوسة
املشوية باجلبنة

ق اليوم..
طب

املزاج اجليد يرسع الشفاء من األنفلونزا
كش�فت نتائج دراس�ة حديث�ة أن ما قد ال 
يعرفه الكث�ريون هو أن املزاج الجيد يمكن 
أن يكون طريق�ة فعالة للتغلب عىل مرض 

األنفلونزا..
الش�عور بص�داع متقط�ع عىل م�دى أيام 
واالرتف�اع الواضح يف حرارة الجس�م وآالم 
يف العض�الت، باإلضافة إىل اإلحس�اس بألم 
واحتق�ان يف الحل�ق وخروج الس�وائل من 
األنف، قد تكون بعضاً من أعراض اإلصابة 
بع�دوى األنفلون�زا، الت�ي تش�تد يف فص�ل 

الش�تاء، غ�ري أن دراس�ة حديث�ة، نرشها 
املوق�ع األملاني دوتش�ه فيل�ه، توصلت إىل 
طريقة جديدة للمساعدة عىل مواجهة هذا 
املرض، بكيفية ترتبط أساسا باملزاج العام 

للشخص.
فحس�ب هذه الدراسة الصادرة عن جامعة 
“نوتنغهام” الربيطانية فإن الشعور بمزاج 
جي�د أثناء فرتة اإلصابة بع�دوى األنفلونزا 
يمكن أن يزي�د من التأثري الوقائي ضد هذا 

املرض.

عائلة سيمبسون تعود إىل القرون الوسطى

ذات ي�وم توق�ع مبتكرو املسلس�ل 
“عائل�ة  الس�اخر  الكرتون�ي 
دونال�د  يصب�ح  أن  سيمبس�ون” 
ترام�ب رئيس�ا للوالي�ات املتح�دة، 
لكنه�م ال يس�تطيعون اآلن مواكبة 
الكوميدي�ا التي يمكن اس�تلهامها 
م�ن عهده فقرروا الع�ودة باألرسة 
إىل العص�ور الوس�طى.ويف املوس�م 
للمسلس�ل  والعرشي�ن  التاس�ع 
س�يتحول اس�م العائل�ة التي تضم 
األب هوم�ر واألم م�ارج وأوالدهما 
الذكي�ة  ولي�زا  املش�اغب  م�ارت 
وماج�ي الرضيعة، والتي عكس�ت 
املتح�دة  للوالي�ات  املتغ�ري  الوج�ه 
األمريكي�ة ع�ىل م�دى 28 عاما، إىل 
“عائلة سريفس�ون”.كانت “عائلة 
سيمبس�ون” ق�د مزح�ت يف إحدى 
حلقاته�ا ع�ام 2000 حن قالت إن 

ترامب س�يدخل البيت األبيض وإن 
رئاس�ته س�تدمر االقتص�اد. لك�ن 
املنت�ج املنف�ذ مات س�لمان قال إن 
املسلسل الذي يستغرق إنتاج املوسم 
الواح�د منه أكثر من عام، ال يمكنه 
مسايرة النكات املتعلقة برتامب منذ 
انتخابه رئيس�ا.ويف املوس�م الجديد 
تعي�ش األرسة يف مجتم�ع إقطاعي 
يع�ود إىل الق�رون الوس�طى حيث 
العفاريت والغول والتنن. وتمارس 
األع�وام  ذات  سيمبس�ون،  لي�زا 
املوسم  الس�حر.ويتضمن  الثماني، 
إش�ارات إىل مجموع�ة من حكايات 
أوف  “جي�م  مسلس�ل  يف  الس�حر 
ثرونز” وسلس�لة أف�الم “لورد أوف 
ذا رينجز” و“كونان ذا بارباريان”. 
وق�ال املؤل�ف بري�ان كي�يل ”يف أي 

خيال، يوجد وجه للعالم“.
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قبيلة تغلب وأسامء األشياء احلضور الواعي

حسين صالحرابعة الختام 

عن�دي حكاي�ة أرويها م�ن الذاكرة، لذل�ك تجدونه�ا تحتوي على 
“أظن” و”لعل” واألدوات األخرى المختصة بالتملص من المسؤولية. 
الحكاية تبين أهمية أسماء األشياء وكيف أن االسم يغلب على التعريف 
الصحي�ح. الحكاية تق�ول إن هناك قبيلة عربيه أظنها تغلب، تس�كن 
نواحي بادية الش�ام والجزيرة منذ الجاهلية. القبيلة هذه مس�يحيه 

وبهذا صار عليها أن تدفع الجزية عندما فتح المسلمون بالد الشام.
فه�م أبناء القبيلة الجزية على أنها مهينة ويدفعها من هو صاغر، 
وهذا ما يأبونه تماما. جاء محاس�ب الوالي وحس�ب ما عليهم أداءه 
فرفض�وا الدفع طالم�ا هي جزية وإذع�ان. لكنهم كان�وا يقبلون أن 
يدفع�وا األم�وال إذا ل�م يكن اس�مها جزي�ة واقترح�وا أن يدفعوها 
عل�ى أن يكون اس�مها صدقة. هن�ا تبرز العقلي�ة العربي�ة. الخليفة 
نفس�ه وهو عربي طبع�ا قبل بهذا الحل وقال ما معن�اه أن المهم أن 
يدفعوا األموال وليس�موها ما ش�اؤوا. أينما أنظر أجد ناسا يهتمون 
باألس�ماء أكثر مما هو م�ادي وملموس فأتذكر قبيل�ة تغلب. تذهب 
إلى الس�وبرماركت وترى ش�ابا يافعا يمسك بثمار الليمون الحامض 
بعناي�ة ويمس�حها ويرصه�ا على ال�رف. وترى على ص�دره بطاقة 
تعريفية تذكر اسمه وتصفه بأنه “المسؤول األعلى عن ثمار الليمون 

وبعض الحمضيات”.
أنا متأكد أن هذا الشاب طالب بزيادة في راتبه لكن أصحاب العمل 
رأوا أن األفض�ل أن يرفعوا من قدر لقب�ه الوظيفي ال من راتبه، وهو 

الخيار األرخص.
تج�د ش�بابا كه�ؤالء ف�ي ماكدونال�د وس�تاربكس وغيرها من 
المحالت ذات العمالة الشابة. كل عنده لقب رنان وأخاذ: هذا مشرف 
أعل�ى وذاك مستش�ار أقدم وه�ذا رئيس قس�م وعمله�م ال يزيد عن 
نقل القهوة إلى الزبون أو مس�ح الط�اوالت. ولعل هناك الماليين من 
المس�اكين قرأوا األوصاف الرائعة في عن�وان الوظيفة وتقدموا لها 

وصدموا بتدنيها مقارنة باإلعالن.
والبدع ال تنتهي وال تعرف حدا. 

اآلن يشهد العالم موجة ألقاب فضفاضة من نتاج مخيالت متألقة 
في استنباط اللقب الرنان. قرأت إنهم في أميركا صار عندهم وظيفة 
“فني تعزيز ألشفافية وهو لقب جديد لمنظف النوافذ. .أو فتاة لقبها 
الوظيفي “مس�ؤولة االنطباع األول وهذا يعني أنها موظفة استقبال 
بس�يطة، أما “مستشارة التغذية في المعاهد التعليمية” فهي طباخة 
في مدرسة..ويبدو أنه كلما تس�امى اللقب كلما تدهور الموقع. وإذا 
كن�ت جالس�ا في مطع�م أو مقهى ورأي�ت رجال يحم�ل على صدره 
بطاقة تعريف تقول “رئيس جمهورية الكون”، فاعلم أنك إزاء ماسح 

الطاوالت.

الحض�ور الواعي هو النضج التام في التعاطي م�ع األمور الحياتية، والمزج 
بين مطالب القلب والمشاعر اإلنساني��ة مع منط�ق العقل الواعي، شديد اإلدراك 
في آن واحد..أن ندرك أن كل حواسنا ومكنوننا الذاتي لهما متطلبات يجب الوفاء 
بها وتلبيتها على أكمل وجه، وأال نضحي بش�يء في مقابل آخر، فحياة البش�ر ال 
تقبل أس�لوب المراهنات والمساومات، وال تلك المفاوضات البغيضة التي تجري 
في مجال العمل حيث المادي والملموس. الحضور الواعي، هذا ما وجدته الراحلة 
إيرما بومبيك الكاتبة الصحافية األميركية الش�هيرة، وتحدثت عنه حين س�ألت: 
ماذا لو عاد بك الزمن مرة أخرى؟، وهل كنت ستعيشين حياتك بنفس الطريقة؟، 
وتختاري�ن نفس االختيارات؟ فأجابت أنها غير نادمة على أي ش�يء فعلته، قبل 
أن تقول في ما يش�به الش�كوى: ولكن لو عادت بي الحياة مرة أخرى لن أقضي 
ش�هور الحمل في الش�كوى م�ن متاعبه، وس�أنتبه إلى أن الحم�ل معجزة إلهية 
وسأس�تمتع بأنن�ي جزء من هذه المعجزة وأنني س�بب خ�روج روح أخرى إلى 
العالم. لن أغلق نوافذ س�يارتي صيفا خوفا من أن يفسد الهواء تسريحة شعري، 
وس�أدعو أصدقائي إلى بيتي أكثر وأس�تمتع بصحبتهم، برغم األريكة المتسخة 
والس�جادة الباهت�ة األل�وان، وسأس�مح لنفس�ي باألكل ف�ي غرفة المعيش�ة، 
ول�ن أكت�رث بأنها قد تتسخ..س�أنصت أكثر لحكايا جدي عن طفولته وش�بابه، 
سأس�تخدم تلك الش�معة الباهظة الثمن التي أهديت لي وفسدت بسبب التخزين، 
سأمرح مع أوالدي على الحشائش بال اكتراث بالبقع التي قد تلطخ ثيابي. سأقلل 
دموع�ي وضحكاتي أمام التلفاز على حكايا ال تخصني، وس�أحيا واقعي فقط.. 
بدموعه وضحكاته. س�آوي إلى فراشي إذا شعرت باإلرهاق ولن أتوهم أو أدعي 
بأن العمل س�يتضرر إن تغيبت يوما..إذا ارتمى ابني في أحضاني لن أبعده ألنني 
مشغولة اآلن، ولن أشتري أي شيء لمجرد أنه عملي أو يعمر طويال، سأعبر أكثر 
عن مش�اعري لمن أحبهم، وس�أعتذر أكثر لمن أس�أت إليهم، سأنصت أكثر لمن 
يحدثني.لو أعطيت فرصة ثانية للحياة س�أراها، س�أحبها، س�أجربها، سألمس 
كل لحظ�ة فيها.اس�توقفتني كلمات الكاتبة المخضرمة، وجعلتني أتس�اءل: هل 
نح�ن راضون عن حياتن�ا، مادمنا على طريق النجاح المهن�ي أو االجتماعي، هل 
لدين�ا الحضور الواعي لفهم األولويات والقدرة على التفرقة بين المهم واألهم؟، 
ه�ل ننفق عمرنا هب�اء؟، هل باختصار “نس�تمتع بحياتنا”؟. نحت�اج أن نتوقف 
ونراج�ع حياتنا ونقيمه�ا. نعم، “الحض�ور الواعي” مصطلح نادر االس�تخدام، 
ولكن�ه ورد ه�ذه المرة على لس�ان امرأة تري�د التصالح مع أنوثته�ا وأمومتها 
في الوقت الضائع، فبعد س�نوات من العمر الراكض خل�ف الزمن، وتحديدا قرب 
الرحي�ل، أدرك�ت أن المتعة الحقيقية تكمن في الحياة بحرية في كل ش�يء، وأن 
تك�ون األموم�ة أهم أولويات المرأة، ممارس�ة فعل الحياة ب�كل متطلباته. حتى 
التم�رد اللذي�ذ بين الحين واآلخر عل�ى قوانين البيت الصارم�ة، والترتيب الدقيق 
لقطع األثاث، ووضع التحف واألنتيكات، وهدايا العائلة الثمينة التي قد يفسدها 
التخزين الس�يء أو طول فترة انتظ�ار العطف عليها وإصدار اإلذن باس�تعمالها 
والترفق بها من ذرات الغبار العالقة.أظن أننا جميعا نحتاج إلى الترفق بمشاعرنا 
بدرج�ة أهم كثيرا من النج�اح في العمل مع إنكار ال�ذات، وأي ذات هذه التي قد 
تهنأ وتغترف من عس�ل الس�عادة في ظل نكرانها والضغ�ط عليها طوال الوقت، 
الكثير من مش�اعرنا نقتلها في زحمة الحي�اة طمعا في نجاح يرضي طموحاتنا 
الجارفة، تفاصيل إنسانية بسيطة ومشحونة بالوجع تسقط منا طوال الرحلة.

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

بورش تبهر عشاقها بسيارة فائقة الرسعة

رفعت ش�ركة بورش الستار عن سيارة Sport Turismo ستيشن، 
أقوى موديالت Panamera..زودت الس�يارة بمحرك تيربو ثنائي، 
بثمانية أس�طوانات حجمه 4 لت�رات، قدرته 550 خصانا ومحرك 
كهربائي قدرته 136 خصانا بقدرة إجمالية 680 حصانا. تتسارع 

السيارة إلى 100 كيلومتر الساعة خالل 3.4 ثانية.
عالوة على ذلك، تتس�ارع سيارة ش�ركة بورش الجديدة إلى 200 
كيلومت�ر الس�اعة خ�الل أقل م�ن 12 ثاني�ة بينما تبلغ س�رعتها 
القص�وى 310 كيلومت�رات ف�ي الس�اعة. وتس�تطيع قط�ع 50 
كيلومترا بسرعة حتى 140 كيلومتر الساعة باستخدام بطاريتها 
فقط..كما زودت السيارة ببطارية أيونات الليثيوم التي تحتاج إلى 
2.4 س�اعة على األقل لش�حنها بالكامل. كما قللت هذه البطارية 
حج�م صندوق الس�يارة ب�95 لت�را حيث أصبح حجم�ه 425 لترا 

فقط.

أثبت�ت البحوث األخي�رة أن فوائ�د التأمل ال تحصى 
وال تعد، ولكنه يمتلك لألسف جوانب سلبية كثيرة..

وثبت أن التأمل يح�د من االلتهابات وخطر اإلصابة 
بأم�راض القل�ب، باإلضاف�ة إل�ى تقوي�ة الجه�از 
المناعي..ومع ذلك، فإن الباحثين في جامعة براون، 

يتحدثون اآلن عن التأثيرات السلبية 
الت�ي يمك�ن أن تحدثه�ا جلس�ات 
التأمل، عند األشخاص الذين عانوا 
من الصدمة في الماضي، باإلضافة 
إل�ى العدي�د م�ن األم�ور األخرى..

وقال�ت ويلوب�ي بريت�ون، مدي�رة 
مختب�ر عل�م األعصاب الس�ريري 
والعاطفي ف�ي جامعة براون، إنها 
أصبحت مهتمة بدراس�ة التأثيرات 
الض�ارة للتأمل، في ظ�ل االهتمام 
بالفوائد..وأوضح�ت  الكبي�ر 
بريت�ون، التي ذكرت أنه�ا تمارس 
التأمل أيض�ا، أن فريق البحث قابل 
الوس�طاء والمدربي�ن للنظ�ر ف�ي 
عواق�ب التأمل، الت�ي ال ُتناقش في 
الكثي�ر م�ن األحيان..ووج�دوا أن 
بع�ض المتأملين يش�عرون بالقلق 
والذع�ر أثناء جلس�ات التأمل، ألنه 

يجلب ذكريات مؤلمة إلى عقولهم.
وأضاف�ت بريت�ون: »هناك العديد م�ن العوامل التي 
تؤثر على كيفية استجابة األشخاص للتأمل. فأولئك 
الذي�ن يأت�ون من أس�ر يعان�ي بع�ض أفرادها من 

أمراض نفسية، تكون استجابتهم سلبية للتأمل«.

JAMC / بغداد
صدر ع�ن المركز اإلعالم�ي لمجلس القض�اء األعلى 
»القض�اء«  صحيف�ة  م�ن  جدي�د  ع�دد   )JAMC(
االلكترونية، وضّم عدد الصحيفة التي تحتفل بدخولها 

العام الثالث، لق�اًء حصرياً باإلرهابية األلمانية »ليندا 
فينس�ل«، كما احتوى حواراً مع السيد رئيس محكمة 

استئناف الكرخ.
واهتم�ت الصحيفة بعدد م�ن الموضوعات القضائية 
الت�ي تدور ف�ي الرأي الع�ام ونش�اطات المحاكم في 
بغ�داد والمحافظات، كما واحت�وى على مقاالت لعدد 

من القضاة والكتاب. وجاء في العدد :
* »القضاء« تنفرد بلقاء »حورّية داعش« األلمانية

* 1616 ملف اس�ترداد لمتهمين بالفس�اد واإلرهاب 
خارج البالد

* رئيس اس�تئناف الكرخ : السرقات تتصّدر الجرائم.. 
والمخدرات تتفشى في المقاهي

* ال��)DNA( دلي�ل حاس�م ف�ي كثي�ر م�ن القضايا 
الغامضة

* قتل وسطو مسلح من أجل ثالثة هواتف نقالة !
* محاكم شرعية: حضانة الطفل لألصلح بين األبوين 

المنفصلين
* معهد التطوير يدرب قضاة على التحقيق في »غسل 

األموال«
كما احتوى العدد على مقاالت عديدة منها :

- االفتتاحي�ة: »القض�اء.. س�نة ثالث�ة« للقاضي عبد 
الستار بيرقدار

- »عدالة السماء« للقاضي المتقاعد فتحي الجواري

اجلانب املظلم من التأمل! عدد شهري جديد من صحيفة »القضاء«

احتفال القوات االمنية بمناسبة حترير الرشقاط


