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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

إذا رأيـت مـظـلـومـاً فـأعـنـه
عـلـى الـظـالـم

ص3الدفاع تنفذ عمليات استباقية ضد »داعش« يف عدة حمافظات

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 مـــوســم الــحـــج إلـــى روســــيـــا

الـخـارجـيـة االيـرانـيـة: الـسـعـوديــة تــروج لـلـتـطــرف واالرهــاب 

االحتاد الوطني »يأسف« لعدم وضع العلم العراقي عىل جثامن طالباين

بغداد تستعد لـ »قمة ثالثية« تردع »طموحات االنفصال«
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

فيما تس�تعد بغداد النعق�اد قمة ثالثية 
تجم�ع رئيس ال�وزراء العراقي والرئيس�ن 
اإليران�ي والرتك�ي، ق�ال املتحدث الرس�مي 
باس�م العب�ادي إن الحكوم�ة غ�ر معني�ة 
وغر ملزم�ة بالقرارات الت�ي صدرت عقب 
لقاء بارزان�ي بنائبي الرئي�س العراقي إياد 
ع�الوي وأس�امة النجيف�ي، فيم�ا رفضت 
رئاس�ة الربمل�ان زيارة س�ليم الجب�وري إىل 
أربيل، وعّدتها غر ملزمة.وكش�ف القيادي 
يف التحال�ف الوطن�ي جاس�م محمد جعفر 
الرئي�س  ع�ن قم�ة ثالثي�ة مرتقب�ة ب�ن 

اإليران�ي حس�ن روحان�ي، والرتك�ي رجب 
طي�ب أردوغان، ورئي�س ال�وزراء العراقي 
حيدر العبادي، سُتعقد، خالل األيام املقبلة، 
لبحث مسألة االستفتاء ومرشوع االنفصال 
الك�ردي. وقال جعف�ر، يف ترصيٍح صحفي، 
»بحسب الربنامح السابق، كان من املفرتض 
أن يلتح�ق رئي�س ال�وزراء بقم�ة أردوغان 
وروحاني يف طهران، لكنه غاب عنها وطلب 
أن تك�ون القمة يف بغداد، باعتبار أن العراق 
ه�و صاحب الش�أن، وه�و ما ت�م التوافق 
بش�أنه. ومن املرتقب أن ُتعقد، خالل األيام 
القادمة، قمة ثالثية يف العاصمة العراقية«.

وأوض�ح جعف�ر أن »القمة س�تناقش آلية 

التعام�ل م�ع أزم�ة كردس�تان وموض�وع 
تتح�ول  ال  بحي�ث  الك�ردي،  االس�تفتاء 
اإلج�راءات املتَخذة ضد حكوم�ة اإلقليم، إىل 
وس�يلة إرضار بالش�عب العراق�ي الكردي 
هناك«، مؤكدا أن »القمة س�تناقش ملفات 
أخرى تتعلق بمجاالت التعاون املشرتكة بن 
الدول الثالث«. بدوره، قال س�عد الحديثي، 
املتحدث باسم رئيس الوزراء حيدر العبادي، 
إن »الحكوم�ة العراقي�ة غ�ر معني�ة وغر 
ملزمة بالق�رارات التي ص�درت عقب لقاء 
بارزاني بعالوي والنجيفي يف الس�ليمانية« 

يوم السبت.
التفاصيل ص3

مدرعات اجليش الرتكي 
تدخل إدلـب السورية برفقة 

»جبهة النرصة«

لوف يدخل
دائــرة اهـتـمــامـات 

بايرن ميونيخ

احلكومة تعلن رفضها لـ »احلوارات اجلانبية« لعالوي والنجيفي واجلبوري مع بارزاني وتعد خمرجاتها »غري ملزمة«
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وزارة الرتبية تقرر حرمان »أي طالب معتدي« من االمتحانات العامة لسنتنيرئيس جملس القضاء األعىل ينهي زيارة رسمية إىل اململكة املتحدة
تركيا تكشف عن تقارير »تعاون« بني بارزاين  و »املوساد« اإلرسائييل البـرملـان يستضيـف رئـيـس الـوزراء األسـبـوع املقـبـل

حمافظ بغداد 
يضع حجـر األسـاس ملحطـة 

الرئاسة الثانوية 
ص6

اآلالف حيتشدون يف 
مدريد وبرشلونة للتنديد 

بانفصال كاتالونيا
ص4 ص4

السيد نرص اهلل: لوال العراقيني لبقي »داعش« عرشات السنني
      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د األمين الع�ام لحزب الله الس�يد نصر 
الل�ه، مس�اء أم�س األح�د، أن�ه ل�وال إصرار 
العراقيي�ن بالقض�اء على مجرم�ي “داعش” 
الستمر اإلرهاب لمدة عشر سنوات وأكثر في 
العراق. وقال السيد نصر الله في كلمة تأبينية 
بحق القادة الش�هداء إن »واش�نطن هي ابرز 
معرقل ومؤخر النهاء وجود عصابات داعش 

اإلجرامي�ة وكانت تنوي إبق�اء الدواعش في 
العراق الطول فترة ممكنة«.

وأضاف أن »أميركا كانت تخطط الستمرار 
المعرك�ة مع داعش في العراق 10 – 20 عاما 
بهدف ابتزاز العراقيين، لوال إصرار المرجعية 
الدينية والقوى السياس�ية والشعب العراقي 
على حس�م المعرك�ة« الس�تمر »داعش« في 
البقاء. وأش�ار السيد نصر الله إلى أن “تحرير 
مدينة الحويجة مؤخرا على يد القوات األمنية 

والحشد الشعبي أس�هم في تقلص المساحة 
التي يسيطر عليها داعش”.

وتابع األمين الع�ام لحزب الله أن “داعش 
والح�رب ف�ي العراق وس�وريا في األس�اس 
ه�و مش�روع أمريكي-س�عودي, وتب�ع ذلك 
المش�روع دول كثي�رة، ولك�ن في االس�اس 
هو مشروع تمويل س�عودي وتنفيذ اميركي 
ويريدون ف�ي طبيعة الحال محاس�بة القوى 

التي وقفت بوجههم”.

حمافظ البرصة يناقش املشاكل املالية واالدارية 
واخلدمات مع رؤساء الوحدات اإلدارية

وزير النقل يتبنى إنشـاء نصب للجنـدي 
6املجهول يف ذي قار 6

       بغداد / المستقبل العراقي

يق�ف التلمي�ذ عيل س�الم امام مدرس�ته 
بانتظ�ار اداء امتحان اللغ�ة االنجليزية للمرة 
االوىل بع�د ثالث�ة اعوام م�ن توقف الدراس�ة 
بش�كل اجباري اثر س�يطرة تنظيم »داعش« 
ع�ى املوصل.وق�د غادر ه�ذا الش�اب اليافع 
مخيم الحاج عيل للنازحن الذي يبعد 60 كلم 

جنوب املوص�ل باكرا، والقى اخ�ر نظرة عى 
محارضات�ه الذي درس�ها قبل ثالثة س�نوات 
والتي سيقدم امتحانا فيها.ويقول وهو يحمل 
حقيبة ظهر »مساء يوم 10 حزيران علمنا ان 
داعش اس�توىل عى املدين�ة وكان لدي صباح 
اليوم الت�ايل امتحان رياضيات لكن الدراس�ة 
عام�ا.   18 اآلن  »عم�ري  توقفت«.واض�اف 
خرست ثالث س�نوات بس�بب داع�ش لكنني 

س�عيد جدا الننا نعود إىل املدرس�ة واتمنى ان 
اجت�از االمتحان الن مس�تقبيل يعتمد عليه«. 
ويق�ول عيل وه�و يف س�ن املراهق�ة االن انه 
كان يف الصف الثالث املتوس�ط عندما استوىل 
اإلرهابيون ع�ى مدينته ويتوجبه عليه اعادة 
اجراء االمتحان ه�ذه املرحلة التي بقي فيها 

منذ ذلك الحن.
التفاصيل ص3

بعد انتهاء أعوام رعب »داعش«.. طالب املوصل يعودون
 إىل مقاعدهم الدراسية
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اخلارجية الربملانية جتتمع بسفراء »6« دول لالستفادة من جتارهبا االقتصادية
         بغداد / المستقبل العراقي

اجتمع�ت لجن�ة العالق�ات الخارجي�ة 
النيابي�ة، أم�س األحد، مع س�فراء 6 دول 

لالستفادة من تجاربها االقتصادية.
وقال عض�و اللجن�ة محم�د العبد ربه 
أعض�اء  بمش�اركة  صحف�ي  مؤتم�ر  يف 
اللجنة وس�فراء الدول، إن »لجنة العالقات 
الخارجية اجتمعت مع س�فراء س�تة دول 
ذات التجرب�ة االقتصادي�ة وه�م )اليابان 
والصني وكوريا الجنوبية واندنوسيا والهند 
وروس�يا(، وهي شبيهة بالوضع العراقي، 
وخرجت تل�ك الدول من ح�روب ووضعها 
االقتصادي جيد جدا اآلن«، مبينا ان »لجنة 
العالق�ات الخارجية اس�تمعت اليهم وعن 

تجربتهم االقتصادية والصناعية«.
ورداً ع�ى س�ؤال، ق�ال العب�د رب�ه ان 
»اللجن�ة بع�د كل اجتم�اع يعق�د ترف�ع 
بموج�ب  الح�����كوم�ة  اىل  توصياته�ا 
تقرير لدراس�ته ومحاولة االس�تفادة من 

تجارب االخرين«.
ودعا عضو لجن�ة العالقات الخارجية، 
»الرشكات التابعة لهذه الدول اىل االستثمار 
يف العراق لالستفادة من تجربة الدول لكونه 
بلد اقتصادي وصناع�ي وجميع املقومات 
م�ن الناحية الزراع�ة والنف�ط والصناعة 

موجودة يف العراق«.
بدوره قال الس�فري الصيني يف العراق، 
تش�ن وي تش�ينغ، خ�الل املؤتم�ر »انن�ا 
ناقش�نا مع اعضاء مجلس النواب تجارب 
بلداننا لتبادل الخ�رات«، مبينا ان »اللقاء 
مثمر لجميع االطراف ونحن كبلدان رشكاء 
واصدق�اء للع�راق يف مكافح�ة االره�اب 

وشاركنا يف علمية االعمار يف العراق«.
واكد تشينغ اس�تعداد بلدانهم »لتقديم 
الع�راق،  يف  اصدقائن�ا  اىل  املس�اعدات 
ومش�اركته يف اع�ادة االعمار واملس�اعدة 
يف تب�ادل التجارب الصناعي�ة والزراعية«، 
موضحا بالقول »اننا متمسكون بالعالقة 

الجيدة مع العراق«.

          بغداد / المستقبل العراقي

اصدر رئيس كتلة االتحاد الوطني الكردستاني 
النيابي�ة ئاري�ز عبد الل�ه، أمس االح�د، توضيحا 
بش�أن ع�دم وض�ع العل�م العراقي ع�ى جثمان 
الرئي�س الس�ابق ج�الل الطالبان�ي، وفيما ابدى 
اس�فه للجميع عم�ا حدث، دع�ا الجميع اىل عدم 

تضخيم هذه املسألة.
وق�ال عب�د الل�ه يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه انه »يف الوقت الذي نعر عن 
اعتزارنا بكل املشاركني يف مراسيم تشييع وتأبني 
فخامة الرئيس مام جالل نود توضيح ان مراسيم 
التش�ييع ب�دأت بعزف النش�يد الوطن�ي العراقي 
)موطن�ي(«، مبين�ا ان »الس�يارة الت�ي حمل�ت 
جثم�ان الرئي�س وضعت عليه�ا العل�م الوطني 

العراقي اىل جانب علم اقليم كردستان«.
واضاف عبد الله ان »عدم وضع العلم الوطني 
العراقي عى جثمان الرئيس كان خطأ برتوكولياً 
غ�ري مقصود«، معرب�ا »عن اس�فه للجميع عما 

حدث«. 
واك�د عب�د الل�ه ان »الرئيس مام ج�الل كان 
)صمام أمان( وح�دة العراقيني جميعأ وهو ملك 
كل مكونات الش�عب العراقي، وهو مهندس بناء 
العراق االتحادي الديموقراطي بعد عام )2003(«، 

داعيا الجميع اىل »عدم تضخيم هذه املسألة«.
وتاب�ع »اننا كعراقيني عرب�أ وكوردأ وتركمانأ 
وجمي�ع القومي�ات االخ�رى أح�وج الي�وم م�ن 
اي وق�ت مىض للرك�ون اىل االص�وات الراعية اىل 
الحكم�ة واالعت�دال الذي اتصف بهم�ا مام جالل 
لنقطع الطريق عن الذين اليريدون السالم الوئام 

بني العراقيني جميعا«.

لإلتح�اد  الس�يايس  املكت�ب  مس�ؤول  وكان 
الوطني الكردس�تاني مال بختيار اكد أن عدم لف 
جثمان الطالبان�ي بالعلم العراقي »غري متعمد«، 
داعي�ا اىل ع�دم تضخي�م املوضوع، فيما كش�ف 
النائ�ب خلف عب�د الصمد، ع�ن أن الجثمان كان 
ملفوفا بالعلم العراقي واس�تبدل يف الطائرة بعلم 

»شمال العراق«.
بدورها، كش�فت القيادي�ة يف االتحاد الوطني 
الكردس�تاني العراق�ي آالء الطالبان�ي، ان عائلة 
ومكت�ب الرئيس الراحل ج�الل طالباني طلبا لف 
جثمان�ه بالعل�م العراقي، الفت�ة اىل ان ترشيفات 
حكومة منطقة كردس�تان هي م�ن أقدمت عى 

لفه بالعلم الكردي. 
وقال�ت طالبان�ي يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، »انا شخصيا كنت يف أملانيا 
م�ع العائل�ة ووصل�ت بنف�س طائ�رة الخطوط 
الجوية العراقية الت�ي حملت جثمان الفقيد مام 
ج�الل.. النش�يد العراقي ع�زف والعل�م العراقي 
كان موج�ودا عى الس�يارة التي حمل�ت الجنازة 
والعلم العراقي موجود أصال يف مطار السليمانية 
يف س�احة املطار وصالة الش�خصيات. وس�لمت 
ورحبت بكل الوفود النيابية والوزارية ولم اشاهد 
احد منهم يغ�ادر، بالعكس لم اس�مع منهم غري 
افض�ل كلم�ات النعي والص�ر والثن�اء عى مام 
جالل«.وأوضحت، »قبل النزول من الطائرة صعد 
إلين�ا ابن اخ مام جالل ش�يخ اله�ور ومعه العلم 
العراقي لنلفه عى الجثمان، سلمناه للترشيفات 
ولكننا تفاجأن�ا بعد ذلك بعدم وج�وده، وعندما 
س�ألت م�ن املس�ؤول، وج�دت انه�م ترشيفات 
حكومة اقليم كردس�تان وليس ترشيفات املكتب 

السيايس لالتحاد الوطني«.

مقربة من »مام جالل« كشفت عن املتورطني

االحتاد الوطني »يأسف« لعدم وضع العلم العراقي عىل جثامن طالباين

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الداخلية، أمس األحد، أن وزيرها 
قاس�م األعرجي كرم منتس�باً يف نقط�ة تفتيش 
بمحافظة واسط أوقف موكب الوزير ولم يسمح 

له باملرور اال بعد إكمال اإلجراءات األصولية.
تلق�ت  مقتض�ب  بي�ان  يف  ال�وزارة  وقال�ت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »وزي�ر 
الداخلي�ة كرم أحد منتس�بي س�يطرة اللج الذي 
استوقف موكب الوزير ولم يسمح لهم اال بعد أن 

أكمل اإلجراءات األصولية«.

وزير الداخلية
 يكـرم منتسبـًا أوقـف موكبـه بنقطـة 

تفتيش يف واسط

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�ررت وزارة الرتبية حرم�ان الطالب املعتدي 
من االمتحانات العامة لسنتني.

وذكر بيان ملكتب وزير الرتبية تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، أن وزي�ر الرتبية محمد 
إقبال ش�دد »عى ان حماية املعلمني واملدرس�ني 
واج�ب ورضورة، مؤك�دا اتخ�اذ كاف�ة الط�رق 
القانوني�ة وتوجي�ه العقوب�ات الخاص�ة بح�ق 

العنارص املتعدية«.
وأض�اف اقبال، ان »الوزارة ق�ررت يف اجتماع 
هيئة الرأي حرمان الطالب س�واء كان يف التعليم 
النظامي واملسائي والخارجي من أداء اإلمتحانات 
العام�ة لس�نتني إذا اعتدى ب�أي نوع م�ن أنواع 
اإلعت�داء عى مدير املرك�ز االمتحاني أو املراقبني 
سواء داخل املركز االمتحاني أم خارجه مع إتخاذ 

اإلجراءات القانونية كافة بحقه«.
وأوض�ح البيان إن »هذا الق�رار هو حلقة من 
سلس�لة اإلجراءات الت�ي وجه بها وزي�ر الرتبية 
لحماي�ة األرسة التعليمية، وللحف�اظ عى هيبة 
املعل�م باعتب�اره رس�ول للعل�م تربى ع�ى يديه 
أجي�ال متعاقبة وللحف�اظ عى رصان�ة التعليم 

وأداء اإلمتحانات بكل شفافية وأمان«.

وزارة الرتبية
تقـرر حرمـان »أي طـالب معتـدي« 

من االمتحانات العامة لسنتني

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزي�ر الخارجية الرتكي�ة مولود جاويش 
أوغل�و، أن ب�الده س�تتعامل بجدية م�ع أي طلب 
تتقدم ب�ه الحكومة العراقية بش�أن إغالق أنبوب 
النفط مع ما س�ماه »إقليم ش�مال العراق«، فيما 
أكد وج�ود تقارير »تدل عى تع�اون« رئيس إقليم 
كردس�تان مس�عود بارزاني مع جهاز »املوس�اد« 

اإلرسائييل.
وقال أوغلو يف ترصيحات أدىل بها لقناة »فرانس 
24« بحس�ب وكالة أنباء »األناض�ول الرتكية« إن 
ب�الده »س�نتعامل بجدية مع أي طل�ب تتقدم به 
الحكومة العراقية بش�أن إغ�الق أنبوب النفط مع 

إقليم شمال العراق«.

وأض�اف، أن »تركي�ا أغلق�ت مجاله�ا الجوي 
بن�اًء عى طلب الحكومة املركزية يف بغداد، كما أن 
رشكات الط�ريان الرتكية أوقفت رحالتها إىل أربيل 

والسليمانية«.
)رئي�س  إدارة  دع�ا  »الجمي�ع  أن  إىل  وأش�ار 
إقليم كردس�تان مس�عود( بارزاني إىل عدم إجراء 
االس�تفتاء، إال أن�ه ت�م رف�ض جمي�ع الدعوات«، 
متابعاً أن قرار االستفتاء »كان خطأ كبريًا، وأؤمن 
بأنه لن يجلب إلخوتنا األكراد حقوقا إضافية، وقد 
أوضح�ت ذلك بصدق خالل زيارتي ألربيل وقلت إن 
ذلك س�يعرض مس�تقبل األكراد يف العراق للخطر، 

وستكون له نتيجة سلبية جدا«. 
ومىض إىل القول إن »جميع الدول طالبت بإلغاء 
االس�تفتاء وتعليق�ه أو تأخريه، لك�ن الدعم جاء 

فقط من قب�ل إرسائيل، لكننا لم ن�ر ذلك )الدعم( 
عقب االس�تفتاء«، مؤكداً »وجود تقارير ومشاهد 
تدل ع�ى تعاون بارزاني مع جواس�يس املوس�اد 

اإلرسائييل )جهاز االستخبارات(«.
وبشأن املعابر الحدودية، قال أوغلو إن »املعابر 
هي ليس�ت بني تركيا وإدارة إقليم ش�مال العراق، 
وإنم�ا ب�ني تركي�ا والع�راق«، مؤك�داً أن »تركي�ا 
ستخاطب الحكومة العراقية املركزية فيما يخص 

السيطرة عى املعابر«.
وكان الرئي�س الرتك�ي رج�ب طي�ب أردوغان 
كش�ف، أم�س الس�بت )7 ترشي�ن األول 2017(، 
عن ضلوع مسؤول فرنيس س�ابق وآخر إرسائييل 
بالتخطي�ط إىل جان�ب رئي�س إقلي�م كردس�تان 

مسعود البارزاني ل�«تقسيم العراق«.

         بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف قيادة رشطة محافظ�ة كربالء، أمس 
األح�د، عن خطة أمنية خاصة لحماية الجامعات 
واملدارس يف عموم املحافظة، تزامناً مع بدء العام 
الدرايس الجديد، وفيما بينت انها كثفت اجراءاتها 
ون�رشت مفارزه�ا أم�ام الجامع�ات وامل�دارس، 
وجهت باعتقال املتحرشني بالطالبات يف املدارس.

وقال قائد الرشطة أحمد عيل زويني يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نس�خة منه، إنه »تم تطبيق 
الخطة األمنية التي وضعت لحماية طالب املدارس 
والجامعات، حيث سيتم فيها التكثيف األمني من 

دوريات ومفارز الرشطة لتأمني الحماية الالزمة 
للطلبة يف املحافظة«. 

وأض�اف، ان »بذل الجهد والعمل املش�رتك مع 
الح�راس األمني�ني املكلفني، سيس�اهم يف حماية 
املدارس«، مش�دداً عى »رضورة اإللتزام بالنقاط 
الت�ي رس�مت ضم�ن مف�ردات الخط�ة االمني�ة 
املوضوعة«. وأكد زويني عى »تواجد القوات األمنية 
قبل وصول الطلبة واس�تالم املدرسة من الحارس 
اللييل واجراء املسح امليداني يف محيط املدرسة مع 
جميع املفارز االمنية واالس�تخباراتية املش�رتكة 
يف الخط�ة ورضورة التفتيش الدقي�ق للبناية من 
الداخل والخارج وبشكل يومي ومستمر لتفويت 

الفرص�ة ع�ى العن�ارص االجرامي�ة، كذلك تأمني 
دخول الطلبة بس�الم ومرابطة الدوريات القتالية 
والراجلة بالقرب من جميع املدارس مع مالحظة 

قاطع املسؤولية عى مدار الساعة ليال ونهارا«. 
وش�دد ع�ى رضورة »إبعاد الش�باب الطائش 
من ام�ام م�دارس البن�ات واعتقال اي ش�خص 
يق�وم بظاه�رة او حال�ة للتح�رش م�ن قبل اي 
ش�خص وإحالت�ه ف�ورا اىل الجه�ات املختص�ة 
التخ������اذ اإلجراءات القانوني�ة بحقه وكذلك 
ابعاد كافة العجالت الغ�ري معرفة والتحقق فورا 
م�ن مستمس�ك����اتها الثبوتي�ة ومح�ل اقامة 

صاحبها الرشعي«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت عض�و اللجن�ة القانوني�ة 
النيابية، ابتسام الهاليل، اليوم األحد، 
ان مجلس النواب س�وف يس�تضيف 
رئي�س الوزراء حي�در العبادي خالل 
الق�رارات  لبح�ث  املقب�ل  األس�بوع 

املتخذة ضد حكومة كردستان.
وقال�ت اله�اليل إن »الرمل�ان الزم 
الحكوم�ة بعدة ق�رارات ض�د اقليم 
كردس�تان بس�بب االس�تفتاء غ�ري 
الدس�توري وعى هذا االساس سيتم 
اس�تضافة رئي�س مجلس ال�وزراء، 
حي�در العب�ادي يف الرملان االس�بوع 

املقب�ل للنظ�ر يف م�دى تطبي�ق تلك 
االجراءات«.

ملت�زم  »العب�ادي  ان  واضاف�ت 
م�ع الس�لطة الترشيعية بش�أن تلك 
الرمل�ان  اىل  وس�يحرض  الق�رارات 
ملناقش�ة ما تحقق من خطوات عى 

صعيد ازمة االستفتاء«.

وأش�ارت اىل ان »الرمل�ان يميض 
باتجاه تعلي�ق عضوية النواب الكرد 
املش�اركني يف االس�تفتاء ومخاطبة 
املحكمة االتحادية إلصدار حكم بهذا 
الش�أن«، مؤكدة ان »اللجنة الفرعية 
من القانوني�ة النيابية التي ش�كلت 

امس تعمل عى هذا االساس«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أج�رى رئي�س مجلس القض�اء األعى القايض فائ�ق زيدان 
زيارة رس�مية إىل اململكة املتحدة بدعوة لحضور احتفال افتتاح 
الس�نة القانونية الجديدة لس�نة 2017 /2018 وهو احد األيام 

األكثر شهرة يف التقويم القانوني يف انكلرتا وويلز.
والتق�ى الق�ايض زي�دان خ�الل الزي�ارة برئي�س القض�اة 
الريطان�ي ايان بريني�ت واملدعي العام النكل�رتا وويلز جريمي 
راي�ت ورئيس املحكم�ة العليا الريطانية هي�ل ورئيس مجلس 
القض�اء األعى يف كندا ووفد من كلية إع�داد القضاة فضال عن 

كبار الشخصيات األخرى.
وأس�فر اللق�اء مع رئي�س القض�اة يف اململك�ة املتحدة عن 
التباحث يف س�بل التعاون بني البلدي�ن لتطوير العمل القضائي 
ورف�ع قدرات القضاة العراقيني يف مجال الدعاوى ذات الطبيعة 
االقتصادية وجرائم غسيل األموال وتوسيع الحوار الثنائي حول 
األم�ور القضائية وع�رض النظام القضائ�ي يف اململكة املتحدة 

املعرتف به يف جميع أنحاء العالم باالستقالل والنزاهة.
وتأت�ي الزيارة جزءا م�ن عمل اململكة املتحدة املس�تمر مع 
العراق لدعم اإلصالح القضائي واستكشاف فرص بناء القدرات 

القضائية العراقية.
 )iss( إىل ذل�ك، ألق�ى الق�ايض زي�دان مح�ارضة يف معه�د
الريطاني بحضور الس�فري العراقي يف لندن وعدد من املهتمني 
بالش�أن القانون�ي والقضائي ع�ر مراحل التط�ور التاريخي 
للقضاء يف العراق واملنجزات التي نهضت السيما بعد سنة 2003 

وجهود القضاء يف مكافحة اإلرهاب وجرائم الفساد اإلداري.

         بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت محكمة الجنايات يف البرصة حكماً مزدوجاً باإلعدام 
بح�ق مدانني اثن�ني باإلره�اب إلدانتهما بقتل ثالث�ة مدنيني يف 

محافظة دياىل قبل 11 عاماً بدوافع إرهابية.
وقالت رئاسة محكمة اس�تئناف البرصة االتحادية، يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، أن »محكمة الجنايات يف 
الب�رصة أصدرت حكماً يقيض باإلعدام ش�نقاً حتى املوت بحق 
مدانني اثنني اس�تناداً ألحكام املادة الرابعة من قانون مكافحة 

اإلرهاب رقم 13 لسنة 2005، وبداللة املادة الثانية منه«.
وبينت أن »الحكم صدر بحقهما لقيامها يف 21 كانون األول 
2006 باالتف�اق واالش�رتاك م�ع متهمني آخري�ن بقتل مدنيني 

اثنني يف قضاء املقدادية بمحافظة دياىل بدوافع إرهابية.
ونوه�ت اىل أن »املحكم�ة ذاته�ا أص�درت حكم�اً آخر بحق 
املدان�ني يقيض أيضاً باعدامهما ش�نقاً حتى امل�وت وفق نفس 
امل�ادة القانوني�ة لقيامهم�ا يف 25 تم�وز 2006 بقت�ل مدني يف 

محافظة دياىل.
واشارت اىل أن » املحكمة احتفظت للمدعني بالحق الشخيص 

حق مراجعة املحاكم املدنية للمطالبة بالتعويض«.

رئيس جملس القضاء األعىل ينهي زيارة 
رسمية إىل اململكة املتحدة

جنايات البرصة: احلكم بإالعدام
 عىل مدانني اثنني باإلرهاب قتال ثالثة 

اشخاص يف دياىل

رشطة كربالء تعلن عن خطة حلامية األبنية التعليمية وتؤكد: سيتم اعتقال املتحرشني 

الربملان يستضيف رئيس الوزراء األسبوع املقبل

تـركـيـا تـكـشـف عـن »تـعـاون« بـيـن بـارزانـي
 و »الـمـوسـاد« اإلسـرائـيـلـي
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     بغداد / المستقبل العراقي

أك�د املستش�ار االقتص�ادي لرئيس ال�وزراء مظهر محم�د صالح، الي�وم االحد، أن 
رشكات عاملية ستدير عملية الفحص الجمركي يف العام املقبل، مبينا أن التعاقد مع 

تلك الرشكات يأتي يف إطار التوجه نحو تعزيز املوارد غري النفطية.
ونقلت وكالة »الغد برس« عن صالح قوله، إن »العام املقبل س�يكون حاس�ما نحو 
تعزي�ز املوارد غري النفطية، وأهمها الجمارك، من خ�ال التعاقد مع رشكات عاملية 

رصينة«.
وأض�اف صالح أن »التعاقدات املقبلة من ش�أنها إعادة هيكل�ة قطاع الجمارك عن 
طريق إنشاء بنى تحتية جديدة ومتطورة تقوم عىل إدارتها رشكات عاملية تعمل عىل 

فحص البضائع من املنشأ وليس التاجر«.
وب�ن صالح أن »طريقة عمل ه�ذه الرشكات تعتمد عىل مخاطب�ة الدولة املصنعة 

ملعرفة كمية البضاعة وسعرها الحقيقي ليتم فحصها دون الرجوع اىل املستورد«.

مستشار العبادي: رشكات عاملية ستدير عملية الفحص الكمركي يف العام املقبل

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

فيما تس�تعد بغ�داد النعقاد قم�ة ثاثية 
تجم�ع رئيس ال�وزراء العراقي والرئيس�ن 
اإليران�ي والرتك�ي، ق�ال املتحدث الرس�مي 
باس�م العبادي إن الحكومة غري معنية وغري 
ملزم�ة بالق�رارات التي ص�درت عقب لقاء 
بارزاني بنائب�ي الرئيس العراقي إياد عاوي 
وأس�امة النجيف�ي، فيم�ا رفض�ت رئاس�ة 
الربمل�ان زي�ارة س�ليم الجب�وري إىل أربي�ل، 

وعّدتها غري ملزمة.
وكش�ف القي�ادي يف التحال�ف الوطن�ي 
جاسم محمد جعفر عن قمة ثاثية مرتقبة 
بن الرئيس اإليراني حسن روحاني، والرتكي 
رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي، س�ُتعقد، خال األيام املقبلة، 
لبحث مسألة االستفتاء ومرشوع االنفصال 

الكردي. 
صحف�ي،  ترصي�ٍح  يف  جعف�ر،  وق�ال 
»بحسب الربنامح السابق، كان من املفرتض 
أن يلتح�ق رئي�س ال�وزراء بقم�ة أردوغان 
وروحاني يف طهران، لكنه غاب عنها وطلب 
أن تكون القمة يف بغ�داد، باعتبار أن العراق 
ه�و صاح�ب الش�أن، وهو م�ا ت�م التوافق 
بش�أنه. ومن املرتقب أن ُتعق�د، خال األيام 

القادمة، قمة ثاثية يف العاصمة العراقية«.
وأوض�ح جعف�ر أن »القم�ة س�تناقش 
آلي�ة التعامل مع أزمة كردس�تان وموضوع 
تتح�ول  ال  بحي�ث  الك�ردي،  االس�تفتاء 
اإلج�راءات املتَخذة ضد حكوم�ة اإلقليم، إىل 
وس�يلة إرضار بالش�عب العراق�ي الك�ردي 
هن�اك«، مؤكدا أن »القمة س�تناقش ملفات 
أخرى تتعلق بمجاالت التعاون املشرتكة بن 

الدول الثاث«. 
بدوره، قال سعد الحديثي، املتحدث باسم 
رئيس ال�وزراء حيدر العبادي، إن »الحكومة 
العراقية غري معنية وغ�ري ملزمة بالقرارات 
الت�ي ص�درت عقب لق�اء بارزان�ي بعاوي 

والنجيفي يف السليمانية« يوم السبت.
وشدد املتحدث الرسمي عىل ان الحكومة 
االتحادي�ة ال تعرتف باإلج�راءات التي جرت 
خ�ارج إط�ار الدس�تور، مش�دداً بالقول ان 

»الحكوم�ة ل�م تغ�ري موقفها من اس�تفتاء 
إقلي�م كردس�تان« يف إش�ارة إىل مطالبته�ا 
بالغائه ونتائجه رشط�ا للحوار مع حكومة 

اربيل ورفع العقوبات عنها.
وكانت رئاس�ة االقليم قالت ان مس�عود 

بارزان�ي رئي�س إقلي�م كردس�تان املنتهية 
واليته عقد اجتماعا يف مدينة السليمانية مع 
كل م�ن نائبي رئيس الجمهورية أياد عاوي 
وأس�امة النجيف�ي حي�ث تم بح�ث الوضع 
الراه�ن يف العراق وكيفي�ة معالجة القضايا 

واملشاكل املتعلقة بالساحة السياسية. 
وقال فؤاد حس�ن، رئيس ديوان رئاس�ة 
اإلقلي�م، أن املجتمع�ن إتفق�وا ع�ىل اربعة 
نقاط هي: البدء بالح�وار واإلجتماعات بن 
األط�راف السياس�ية األساس�ية يف الع�راق 

لتهدئة األوضاع، وتكون اإلجتماعات بجدول 
أعمال مفت�وح.. ورفع العقوب�ات فوراً عن 
إقليم كردستان.. وأن تبدأ االجتماعات خال 
الف�رتة القصرية املقبل�ة وتعتمد آلية خاصة 

للتنسيق املستمر.

ومن جهته اك�د النجيفي عقب اجتماعه 
وع�اوي مع بارزان�ي على�ى رضورة »عدم 
اللج�وء إىل ف�رض العقوب�ات والحصار ضد 
إقليم كردس�تان«، مشريا إىل أنه »لم يلتمس 
أي تراجع م�ن رئيس اإلقليم بهذا الش�أن«. 
وأض�اف أن�ه »يج�ب إيج�اد ح�ل عراق�ي 

لألزمات«.
ام�ا عاوي فق�ال يف ترصيح للصحافين 
أيض�ا عقب االجتم�اع »نحن مس�تمرون يف 
جهودنا س�واء عىل الصعيد الدويل أو الوطني 
أو عىل صعيد املؤسس�ات املهم�ة مثل األمم 
املتح�دة وجامعة ال�دول العربي�ة ويجب أن 

نخرج بنتيجة تصب يف خدمة العراق«.
وأم�س االح�د، دعا رئيس الربملان س�ليم 
الجبوري ورئيس اقليم كردس�تان مس�عود 
بارزان�ي إىل التهدئ�ة والح�وار لح�ل االزمة 

االستفتاء الكردي.
ج�اء ذلك عقب اجتماع عق�ده الجبوري 
م�ع بارزاني يف اربيل حيث اكد الجانبان عىل 
رضورة املحافظ�ة ع�ىل االم�ن واالس�تقرار 
واالبتعاد عن اي توتر كما قال بيان لرئاس�ة 
االقلي�م تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، لكن ه�ذه الزيارة حظي�ت بإدانة من 

رئاسة الربملان.
ووصف عضو هيأة رئاسة الربملان الشيخ 
هم�ام حم�ودي زي�ارة الجب�وري اىل أربي�ل 

ب�«املخيبة لآلمال«.
وقال حم�ودي يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »زي�ارة رئي�س 
مجلس النواب س�ليم الجبوري اىل اربيل من 
اجل لقاء مس�عود بارزاني زيارة ش�خصية 
ومخيبة لآلمال«، مؤك�دا ان »ال عاقة لهيأة 

رئاسة الربملان بها«.
وتابع »اننا حذرن�ا الجبوري من الذهاب 
اىل هناك، س�يما وان زيارته تس�ري باالتجاه 
املخال�ف لتوجه مجلس الن�واب الذي صوت 
عىل ع�دة قرارات ضد قادة اقليم كردس�تان 
جراء االستفتاء املش�ؤوم«.وأكد ان »الزيارة 
ال تغري م�ن قناع�ات بارزاني ش�يئاً، فضاً 
عن ان حل األزمة ال يأتي إال بعد الغاء نتائج 
بالدس�تور وق�رارات  وااللت�زام  االس�تفتاء 

املحكمة االتحادية اوالً ».

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أم�س  الدف�اع،  وزارة  أعلن�ت 
األحد، ع�ن آخر التط�ورات يف قواطع 
العمليات، مبينة ان فرقة املشاة االوىل، 
تمكنت من االس�تياء عىل كدس كبري 
للعت�اد يحت�وي ع�ىل 166 قاذفة ضد 
الدروع و٢٠ صاروخاً ضد االش�خاص 
و1٤٨ حشوة قاذفة ار بي جي سفن، 
غرب�ي عكاش�ات. وقال�ت ال�وزارة يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه، إنه »لغرض إدام�ة الضغط عىل 
املجاميع اإلرهابية، ولتفويت الفرصة 
عليهم، نفذت قطعات جيش�نا البطل 
ع�دة  العملي�ات  قواط�ع  بمختل�ف 
عمليات اس�تباقية كانت نتائجها كما 
ييل: تمك�ن ابطال فرقة املش�اة االوىل 
وبأرشاف مبارش من قبل قائد الفرقة 
العميد الركن س�تار جب�ار كاظم، من 
تدم�ري مضافة إلرهاب�ي داعش غرب 
عكاش�ات، واالستياء عىل كدس كبري 
للعت�اد يحت�وي ع�ىل 166 قاذفة ضد 
الدروع و٢٠ صاروخا ضد االشخاص، 
٥٧ رمانة صاروخ SPG9 1٤٨ حشوة 
قاذف�ة ار ب�ي ج�ي س�فن ورمان�ات 
مختلف�ة ٢٠ رمانة صاع�ق ٢1 رمانة 
يدوية 61 حش�وة صاروخ كاتيوش�ا، 
اضاف�ة اىل اعت�دة مختلف�ة األنواع«.

واض�اف انه »حس�ب توجيه�ات قائد 
بالقي�ام  املتمثل�ة  بغ�داد  عملي�ات 
وتطه�ري  وتفتي�ش  بح�ث  بعملي�ات 
املناطق املح�ررة وبأرشاف مبارش من 
قبل قائد فرقة املش�اة السابعة عرشة 
العمي�د الرك�ن ع�يل املاج�دي، تمكن 
ابطال الفوج الثالث لواء املشاة الثالث 
والع�رشون وبع�د البح�ث والتفتيش 
يف منطقة املزرعة جن�وب غرب بغداد 

ضم�ن قاطع ملش٥٥ م�ن العثور عىل 
مضاف�ة لإلرهابي�ن تحت�وي عىل1٠ 
عبوات ناسفة عبارة عن جلكان سعة 
٢٠ لرت ممل�وء بمادة ن�رتات االمونيا، 
وص�اروخ SPG9، صاروخ C٥ مقاوم 
طائ�رات، 1٢عبوة ناس�فة عبارة عن 
 ،Cجلكان سعة ٢٠ لرت مملوء بمادة ٤

1٢مس�طرة تفج�ري عبوات«. واش�ار 
اىل ان�ه »ضم�ن قاط�ع فرقة املش�اة 
السادسة وردت معلومات استخبارية 
م�ن احد املص�ادر تفي�د بوجود كدس 
املتفج�رة يف منطق�ة حمي�د  للم�واد 
شعبان ضمن قاطع الفوج لواء املشاة 
الرابع والعرشون«، مبينا ان »قوة من 

مق�ر ال�واء خرج�ت بعد الوص�ول اىل 
املكان تم العث�ور عىل الكدس يف ارض 
زراعية مرتوكة وتبن انه يحتوي عىل 
٤ مس�اطر تفجري، وعبوة ناسفة عىل 
شكل جلكان سعة ٢٠ لرت، و٢ مقذوف 
نمس�اوي، عبوة ناس�فة اس�طوانية، 
بطاري�ة 1٢ فولت، 3 بطارية صغرية، 

٢ ضاغط�ة تفجري العبوات الناس�فة، 
لتس�ليك  الحج�م  صغ�رية  اس�اك 
العب�وات«. وتاب�ع البي�ان ان »ابطال 
قي�ادة عملي�ات ص�اح الدي�ن وبع�د 
ورود معلوم�ات تفيد باختطاف ٢ من 
املواطن�ن ورسقة عجلته�م نوع بيك 
اب يف قرية املندال يف الرشقاط من قبل 

ارهابي داعش االرهابية، تمكن ابطال 
القي�ادة بالتع�اون مع ابطال الحش�د 
الش�عبي من قتل الخاطف�ن وتحرير 
العجلة واملخطوف�ن منهم«، موضحا 
ان »قوة من القي�ادة بتفتيش منطقة 
الحاوي )تل محم�د( وعثروا عىل عدد 
من اإلرهابين اش�تبكوا معهم وقتلوا 

٨ منهم وفج�ر 3انتحارين أنفس�هم 
خال عمليات االش�تباك«. واوضح ان 
»مف�رزة معالجة القنابل غري املنفلقة 
مي�دان  هندس�ة  رسي�ة  اىل  التابع�ة 
القي�ادة اىل قاطع الحراريات واس�فر 
الواجب عن معالجة وتفجري 1٢ عبوة 
ناس�فة مزروعة عىل جانبي الطريق، 
قاط�ع  اىل  املف�رزة  نف�س  وخرج�ت 
مل�ش/6٠ يف منطق�ة الزوي�ة، حي�ث 
تمكن�ت م�ن معالجة وتفكي�ك منزل 
ورفع 6 اس�طوانات غاز ملغومة و ٢ 
عبوة معدنية جاه�زة للتفجري«.وبن 
ان » مفرزة خرجت من قسم مكافحة 
متفجرات صاح الدين بواجب مشرتك 
مع جهاز مكافحة االٍرهاب للمشاركة 
يف تحرير القرى املحاذية لجبال مكحول 
والطاقة الحرارية وكانت النتائج كما 
ييل: تفجري ٢ عجلة مفخخة، معالجة 
31 عب�وة ناس�فة عبارة ع�ن جلكان 
س�عة ٢٠ لرت، والعثور عىل مس�تودع 
يحت�وي ع�ىل 6٠ قن�ربة ه�اون عيار 
1٢٠ مل�م وتم تدمريه�ا يف مكان آمن، 
العث�ور عىل مس�تودع يحتوي عىل ٢9 
عبوة قمعي�ة وتم تفجريه�ا يف مكان 
آم�ن، تأمن الطري�ق الرابط بن قرية 
الحراري�ات  ومنطق�ة  ج�واري  الب�و 
باتجاه ج�ر الفتحة حيث ومعالجة 
٢٥ عبوة ناس�فة متنوعة«. واشار اىل 
ان »عدد العوائ�ل العائدة من التهجري 
ملحافظ�ة بعد تدقي�ق موقفهم األمني 
يف خلي�ة اس�تخبارات القي�ادة مدينة 
تكري�ت ٤٢11٥، املجم�ع الس�كني � 
 ،6٧96 ال�دور  قض�اء   ،٢٧٥1 ال�دور 
ألب�و عجي�ل ٥169، قض�اء الرشقاط 
3٠616، قض�اء بيجي موحد ٥6٠3٢، 
ليك�ون الع�دد ال�كيل ملحافظة صاح 

الدين1٤3٤٧9عائلة«.

احلكومة تعلن رفضها لـ »احلوارات اجلانبية« لعالوي والنجيفي واجلبوري مع بارزاني وتعد خمرجاتها »غري ملزمة«

بغداد تستعد لـ »قمة ثالثية« تردع »طموحات االنفصال«

عثرت على كدس يضم )166( قاذفة و)20( صاروخًا و)148( قاذفة غربي عكاشات

الدفاع تنفذ عمليات استباقية ضد »داعش« يف عدة حمافظات وجتري عمليات تنظيف للمخلفات احلربية

       بغداد / المستقبل العراقي

يق�ف التلمي�ذ ع�يل س�الم امام مدرس�ته 
بانتظ�ار اداء امتحان اللغ�ة االنجليزية للمرة 
االوىل بع�د ثاث�ة اع�وام م�ن توقف الدراس�ة 
بش�كل اجباري اثر س�يطرة تنظي�م »داعش« 

عىل املوصل.
وق�د غادر هذا الش�اب اليافع مخيم الحاج 
عيل للنازحن الذي يبعد 6٠ كلم جنوب املوصل 
باك�را، والق�ى اخ�ر نظ�رة ع�ىل محارضات�ه 
الذي درس�ها قبل ثاثة س�نوات والتي سيقدم 

امتحانا فيها.
ويقول وهو يحمل حقيبة ظهر »مساء يوم 
1٠ حزيران علمنا ان داعش استوىل عىل املدينة 
وكان لدي صباح اليوم التايل امتحان رياضيات 

لكن الدراسة توقفت«.
واضاف »عمري اآلن 1٨ عاما. خرت ثاث 
سنوات بس�بب داعش لكنني س�عيد جدا الننا 
نعود إىل املدرسة واتمنى ان اجتاز االمتحان الن 

مستقبيل يعتمد عليه«. 
ويقول عيل وهو يف س�ن املراهق�ة االن انه 

كان يف الصف الثالث املتوس�ط عندما اس�توىل 
اإلرهابي�ون عىل مدينته ويتوجب�ه عليه اعادة 
اج�راء االمتحان هذه املرحلة الت�ي بقي فيها 

منذ ذلك الحن.
ويف مواجه�ة الوضع غري املس�بوق لطاب 
م�دارس نينوى البالغ عددهم 3٠٠ ألف، قررت 
ال�وزارة إج�راء اختب�ارات الذكاء يف املدرس�ة 
االبتدائية لتحديد الفئة التي س�يعودون إليها، 

وفحص املعرفة يف املدارس الثانوية.
وعىل بعد خط�وات يف حي املنصور نفس�ه 
مقابل مبنى انهار بسبب رضبة جوية، تجمع 
عدد م�ن الطاب من االعمار نفس�ها بانتظار 

اجراء امتحان لكن بقلق.
ويقول محمد عبد النافع »نس�يت كل يش. 
تمكنت م�ن تصوير جزء من واح�د من كتاب 

لكن سيمتحنوني بالكتاب كاما«.
ويق�ف عب�د الناف�ع م�ع اصدقائ�ه وه�م 
يتكئون ع�ىل جدار بانتظار ان تفتح مدرس�ة 
االمل ابوابها بينم�ا يواصل عمال اعادة تاهيل 

املجاري واالرصفة التي دمرت بالقصف.
وق�ال هذا التلميذ ال�ذي كان يرتدي قميصا 

احم�ر »ان�ا س�عيد ج�دا بعودتي اىل املدرس�ة 
اىل  اح�ال  فس�وف  فش�لت  اذا  قل�ق.  لكنن�ي 
مدرسة املس�ائي«. والدراسة املسائية بحسب 
ه�ذا التلميذ القادم م�ن حي الصم�ود الواقع 
بجن�وب املدينة »مش�كلة حقيق�ة« الن الدوام 
فيه�ا يقترص ع�ىل يومن يف االس�بوع بعكس 
الدراسة الصباحية التي تس�تمر لخمسة ايام 
باالس�بوع. ووفق�ا للنظام ال�درايس يف العراق 
ف�ان الطلبة الذين يبلغون س�نا اكرب من س�ن 
املرحلة الدراسية ينقلون اىل الدراسة املسائية.

اذا كان�ت الدراس�ة ل�ن تب�دا حت�ى مطلع 
ترشي�ن األول يف الجانب الغرب�ي للمدينة التي 
دمرها القتال الذي انتهى يف العارش من يوليو، 
فان امل�دارس يف الجزء الرشق�ي التي ترضرت 
اقل بكثري وانتهى فيها القتال قبل س�تة اشهر 
من اس�تعادة الجانب الغربي، فتحت ابوابها يف 

مطلع أكتوبر.
لكن الثمن باهظ. فمن اصل 6٠٠ مدرس�ة 
يف املوص�ل ٢1٠ تعمل يف الجانب الرشقي ومئة 
فق�ط يف الجان�ب الغرب�ي. وجل�س مدير عام 
تربي�ة نينوى يف مكتبه ال�ذي اتخذه يف الطابق 

العلوي بس�بب احرتاق الطابق االريض بش�كل 
كام�ل اث�ر املع�ارك. وقال وحي�د عب�د القادر 
»توجهن�ا من�ذ الي�وم االول لعملي�ات تحري�ر 
نين�وى حت�ى نكون الخ�ط الثاني بع�د قواتنا 
الباس�لة من اجل تاهيل مدارسنا«. واستجاب 
االهايل بشكل كبري وعربوا عن حرصهم العادة 
ابنائهم اىل مقاعد الدراسة بالزي الرسمي عىل 
الرغ�م م�ن دوي االنفج�ارات والقص�ف الذي 
م�ا زال يس�مع يف الجانب اآلخ�ر. وخال فرتة 
سيطرة اإلرهابين، اضطر مدير مدرسة زبيدة 
يف الح�زء الرشقي من املدين�ة البقاء يف منزله. 
ويق�ول محم�د اس�ماعيل لفران�س برس »يف 
هذا الحي بقيت مدرسة واحدة مفتوحة تحت 
ارشاف داعش«. واضاف »البعض اضطر للعمل 
معهم وكان الطاب جميعهم اطفال )داعش( 
من الفرنسين والروس والشيشانين«.وبينما 
يمرح االطفال يف ملعب مدرسة الزيتون، ينتظر 
يوسف رضوان بفخر كتاب القراءة االول. وقال 
هذا الصبي الذي يبلغ من العمر س�تة سنوات 
ويرت�دي زيه االبيض »اللعب يف املنزل امر زعج 

وانا افضل ان اكون هنا«.

ثلثا املدارس مدمر.. لكن التالميذ يذهبون طلبًا للعلم رغم التحديات

بعد انتهاء أعوام رعب »داعش«.. طالب املوصل يعودون إىل مقاعدهم الدراسية
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تظاه�ر اآلالف بالعاصم�ة النمس�اوية 
فيينا ضد خطابات اليمني املتطرف يف البالد 

املقبلة عىل انتخابات برملانية.
آالف   5 نح�و  الفعالي�ة  يف  وش�ارك 
ش�خص، مرددين هتافات ضد رئيس حزب 
الش�عب النمس�اوي )ÖVP(، سيباس�تيان 
كورت�س، ورئي�س ح�زب الحري�ة اليميني 
املتطرف )FPÖ(، هاينز كريس�تيان. ورفع 
املتظاه�رون الفت�ات كتبت عليه�ا عبارات 
من قبي�ل »ليذهب ح�زب الحري�ة، وليأتي 
الالجئون«، و«ال لصعود اليمني«، و«تضامن 
ضد العنرصية«. وأغلق املتظاهرون ش�ارع 
»رينغس�راس«، أح�د أه�م ش�وارع فيينا 

وصوال لكنيسة »كارلس«.
ويف كلم�ة له خ�الل الفعالي�ة، قال إريك 
فينغر الناشط يف مجال حقوق اإلنسان، إن 
»الفج�وة بني األثرياء والفق�راء تزداد يوًما 

بعد يوم يف البالد«.
وأك�د أن »الس�بب الوحيد التس�اع هذه 
الفج�وة، سياس�يو اليم�ني الش�عبويون«، 
اليم�ني  »سياس�يي  أن  إىل  فينغ�ر  وأش�ار 
املتط�رف الش�عبويني ين�رون القل�ق من 
املس�تقبل«. وأضاف أن »هؤالء السياسيني 
يظه�رون األجانب والالجئ�ني أمام املجتمع 

كمجرمني من أجل التسر عىل عيوبهم«.
وتأت�ي املظاه�رة، يف وقت تق�رب فيها 
الب�الد م�ن انتخابات برملانية م�ن املقرر أن 

تشهدها يوم 15 ترين األول الحايل.

النمسا: اآلالف يتظاهرون يف العاصمة ضد خطابات اليمني املتطرف

اخلارجية االيرانية: السعودية تروج 
للتطرف واالرهاب 
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األت�راك واملرصي�ون واألردني�ون وحتى 
اإلرسائيلي�ني، كلهم يس�رون يف الطريق إىل 
الكرملني عىل أمل أن يتمكن فالديمر بوتني، 
س�يد ال�رق األوس�ط الجدي�د، م�ن تأمني 
مصالحهم وإصالح مشاكلهم. واصبح امللك 
السعودي س�لمان أول ملك يف اململكة الغنية 

بالنفط يزور موسكو.
وحت�ى وقت قريب جداً، كانت واش�نطن 
وجه�ة وحي�دة له�ؤالء الق�ادة. ويف الوق�ت 
الراه�ن، ف�إن الق�وة األمريكي�ة يف املنطقة 
تراجع بش�كل ملحوظ ، وهذه شهادة عىل 
نجاح التدخل العس�كري الرويس يف سوريا، 
الذي دعم الرئيس بش�ار األس�د بعد سنوات 

من إرصار الواليات املتحدة عىل أن يرحل.
كب�ر  كان  ال�ذي  روس  دني�س  وق�ال 
املفاوض�ني األمركي�ني يف ال�رق األوس�ط 
ونصح عددا من الرؤس�اء م�ن جورج بوش 
إىل باراك أوباما: »لقد غرت الحقيقة، ميزان 
الق�وى ع�ىل األرض. نج�ح بوت�ني يف جع�ل 
روسيا عامال أساسيا يف الرق األوسط. هذا 
هو الس�بب يف رؤية تدف�ق الزوار من الرق 

األوسط إىل موسكو«.
ولكن النج�اح يجلب مش�اكله الخاصة. 
حي�ث تراك�م املطال�ب املتضارب�ة، و ليس 
من الس�هل أن ترس�ل كل هؤالء الزوار وهم 
راضني. وقال روس: »كلما حاولت أن تتبنى 
موقف�ا للتعامل م�ع جميع األط�راف، كلما 
وجدت أن من الصعب أن تلعب هذه اللعبة«.

وكانت موسكو قوة كربى يف الرق األوسط 
خالل الحرب الباردة، وقامت بتسليح الدول 
العربي�ة ض�د )إرسائي�ل(. وانه�ار تأثرها 
جنب�ا إىل جنب مع الش�يوعية. وعندما غزت 
الوالي�ات املتح�دة الع�راق لإلطاح�ة بصدام 
حسني، كانت روس�يا غر قادرة عىل القيام 

بيشء أكثر من االحتجاج.
وبدأت األمور تتغر يف عام 2013، عندما 
ق�ررت الواليات املتح�دة يف عهد باراك أوباما 

عدم التدخل ضد األس�د. وبعد عامني، أرسل 
بوتني قوات وطائرات للدفاع عنه.

يف معظ�م األحي�ان، كان حلف�اء أمريكا 
املحليني يف املعسكر الذي يرى رضورة رحيل 
األس�د وقد ش�عروا بخيبة أمل عندما لم يتم 
نر الجيش األمريكي إلجباره عىل الخروج. 
وق�ال خالد بطريف، األس�تاذ يف ف�رع جامعة 
الفيصل يف جدة الس�عودية، إن نفوذ روسيا 
يف املنطقة نما »ألن أوباما س�مح لها بذلك.. 
لس�وء الح�ظ قد انس�حب إىل ح�د كبر من 

الرق األوسط«.
وهذا الرأي واسع االنتشار. وكان الرئيس 
الركى رجب طيب أردوغان قد أعرب رصاحة 
ىف الش�هر املايض أنه قىض سنوات يحث عىل 

التدخل األمريكى ضد األسد دون أي نتائج.

وانضم�ت تركيا حاليا إىل روس�يا وإيران 
ىف خطة لتخفيض حدة الرصاع. قبل عامني، 
وصل�ت التوت�رات ب�ني بوت�ني وأردوغان إىل 
درجة الغليان، بعد أن أسقط الجيش الركي 
طائرة روسية عىل الحدود السورية. ويف يوم 
الجمع�ة املايض توج�ه الرئيس ال�روىس إىل 
أنقرة لتناول العشاء مع نظره الركي الذي 
اتف�ق معه ع�ىل رشاء منظوم�ات صواريخ 
دف�اع جوي روس�ية من ط�راز اس - 400، 

وهو ال يزال عضوا يف الناتو.
ويف الوقت نفس�ه، يتعاون الس�عوديون، 
الذين مولوا الجماعات املس�لحة التي قاتلت 
ض�د األس�د، مع روس�يا يف إقن�اع املعارضة 
بالتوحد من أجل محادثات السالم، والتي من 
املرجح أن تبقي الزعيم السوري يف السلطة.

وقد رحب حلفاء أمركا يف الرق األوسط 
يف الغالب بتغير الرئيس األمريكي، وبحديث 
دونالد ترامب عن تح�دي إيران. وحتى اآلن، 
يب�دو الرئي�س الجدي�د عالق�ا بالق�رب من 
سياس�ة س�لفه يف س�وريا، مع الركيز عىل 

محاربة تنظيم »داعش« وليس »األسد.«
كم�ا وج�د رئي�س ال�وزراء االرسائي�ي 
بنيامني نتانياهو الذي زار روسيا اربع مرات 
خالل ال� 18 ش�هرا املاضي�ة أنه من الصعب 

التأثر عىل الرئيس الرويس.
ويف آب، ق�ال نتنياه�و لبوت�ني إن موطئ 
قدم إيران املتنامي يف س�وريا »غر مقبول«. 
باقام�ة  مطالبت�ه  رفض�ت  روس�يا  أن  إال 
منطق�ة عازلة داخ�ل س�وريا وتبقي قوات 
إي�ران وحزب الله عىل بع�د 60 كيلومرا عىل 

األقل من الحدود اإلرسائيلية. وبدال من ذلك، 
عرضت روس�يا منطقة عازل�ة بطول 5 كم 
فقط.كما رفضت روس�يا مطالب�ة الواليات 
املتحدة بجع�ل نهر الفرات خ�ط فاصل بني 
الق�وات الحكومية الس�ورية والق�وات التى 
تدعمها الواليات املتحدة رشقي سوريا. وقد 
أدى ذلك إىل س�باق لالس�تيالء ع�ىل األرايض 
م�ن عنارص »داع�ش« املراجعني يف منطقة 

اسراتيجية ذات حدود نفطية غنية.
وق�ال أيه�م كامل مدير الرق االوس�ط 
وش�مال أفريقي�ا يف مجموع�ة أوراس�يا أن 
اتص�ال  قن�وات  ابق�اء  يف  روس�يا نجح�ت 
مفتوح�ة مع جمي�ع األطراف م�ن إيران إىل 
الس�عودية وم�ن حركة حماس االس�المية 

الفلسطينية إىل )إرسائيل(.

وق�ال أندري�ه كورتون�وف املدي�ر العام 
وه�و  ال�رويس  الدولي�ة  الش�ؤون  ملجل�س 
مجموعة بحثية انشأها الكرملني أن روسيا 

لم تفسح املجال للمنطقة العازلة.
التوس�ط م�ع م�رص إلنه�اء  وق�د ت�م 
الخ�الف ب�ني الفلس�طينيني ال�ذي اس�تمر 
ع�ر س�نوات بني فت�ح ىف الضف�ة الغربية 
وحم�اس ىف غزة. ودع�ا »بوت�ني« الفصائل 
الليبية املتنافس�ة إىل موسكو بعد ان أفضت 
سلس�لة من جهود الس�الم التى بذلتها دول 
أخرى إىل ال يشء. وأصبحت روسيا مستثمرا 
رئيسيا يف كردس�تان العراق الغنية بالنفط، 
وكانت واح�دة من الق�وى العاملي�ة القليلة 
الت�ي امتنعت ع�ن إدان�ة التصوي�ت األخر 
الناحي�ة االقتصادية،  عىل االس�تقالل.ومن 
ف�إن مس�ابقة النف�وذ تبدو غ�ر متكافئة. 
النات�ج املحي اإلجمايل األمريكي هو 13 مرة 
ضعف روس�يا. وقال ألكسندر زوتوف سفر 
موس�كو لدى سوريا من 1989 اىل 1994 إن 
هذا ليس عامال حاس�ما دائم�ا. وأضاف »يف 
بعض األحيان يكون لديك اثنني من املالكمني 
يخرجان إىل الحلب�ة، أحدهما ضخم منتفخ 
العض�الت واآلخر أصغر ولكن�ه ذكي، ولديه 

تقنية أفضل«.
وقال بول سالم نائب رئيس معهد الرق 
األوسط ىف واش�نطن إن االقتصاد يعد عامال 
مقيدا بالنسبة لروسيا، لكن »بوتني« يتمتع 
بمزايا عديدة عىل الرؤساء األمريكيني. ليس 
لدي�ه الكونغ�رس ال�ذي يدع�وه للقلق، وال 

االنتخابات التي يخىش فقدانها.
وق�ال إن صعود روس�يا جاء م�ع ازدياد 
اهتمام صناع السياس�ة األمريكية بآس�يا، 
وتعب الجمهور األمريكي من حروب الرق 
األوس�ط.وقال »كامل« من مركز أوراس�يا: 
»ال تزال واش�نطن القوة التي ال غنى عنها يف 
املنطقة. ولكن ضع�ف التزامها بالتحالفات 
التقليدي�ة قد ش�جع الق�ادة اإلقليميني عىل 
التحوط م�ن رهاناته�م.. الكرمل�ني اآلن يف 

ذهن الجميع«.

زيارات الزعماء ملوسكو تنصب بوتني سيدًا جديدًا للشرق األوسط

موسم احلج إىل روسيا

اآلالف حيتشدون يف مدريد وبرشلونة للتنديد بانفصال كاتالونيا

       بغداد / المستقبل العراقي

ش�ن س�الح الجو األمركي، أمس األح�د، غارة عىل 
محافظة »مأرب« شمال رشقي اليمن.

وق�ال مص�در مح�ي يف م�أرب لوكالة »س�بوتنيك« 
الروس�ية إن الغ�ارة أس�فرت عن مقت�ل 4 من عنارص 

تنظيم »القاعدة« اإلرهابي.
وتاب�ع قائ�ال »طائ�رة م�ن دون طي�ار يعتق�د أنها 
أمريكي�ة قصفت س�يارة تحمل 4 من عن�ارص القاعدة 
أثن�اء مروره�ا بمنطقة خربة س�عود التابع�ة ملديرية 
رغوان، ما أس�فر عن تدمر الس�يارة بالكامل واحراق 

جثث من عليها«.
ومىض بقوله: »س�يارات تواف�دت إىل املنطقة عقب 
الغارة يعتقد أنها تابعة لعنارص القاعدة، إال أن استمرار 

التحليق أعاق انتشال جثث القتىل«.
ويتخ�ذ عن�ارص القاعدة ع�ددا من مديري�ات مأرب 
)الخاضع�ة لحكوم�ة الرئي�س اليمني املنتهي�ة واليته 

والهارب اىل السعودية منصور هادي( .
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قال أحد الس�كان ومس�لح من املعارضة يف املنطقة 
الحدودي�ة بني س�وريا وتركي�ا إن عربات م�ن الجيش 
الرك�ي دخل�ت محافظة إدل�ب الس�ورية برفقة هيئة 

تحرير الشام.
وأضافا أنهما شاهدا عدة عربات تحمل قوات تركية 
تدخل إدلب عند معرب أطمة قبل أن يرافقهما مس�لحون 

من تحرير الشام عىل طول الطريق.
وكان الرئي�س الركي رجب طي�ب إردوغان قال يوم 
الس�بت إن مس�لحني س�وريني مدعوم�ني م�ن القوات 
الركي�ة سيش�نون عملي�ة يف ه�ذه املنطق�ة التي يقع 

معظمها تحت سيطرة هيئة تحرير الشام.
وأمس األحد، تحدث املرصد السوري لحقوق اإلنسان 

عن اشتباكات بني القوات الركية والتكفريني.
وذكر املرصد أن االش�تباكات جرت ق�رب قرية كفر 

لوسني يف إدلب.
وتق�ود جبهة النرصة هيئ�ة تحرير الش�ام. وكانت 
جبه�ة الن�رصة فرع تنظي�م القاع�دة يف س�وريا حتى 
العام املايض عندما غرت اس�مها وأعلنت انفصالها عن 

التنظيم الذي أسسه أسامة بن الدن.

أمريكا تشن غارة عىل حمافظة مأرب 
شامل رشقي اليمن  

مدرعات اجليش الرتكي تدخل إدلب 
السورية برفقة »جبهة النرصة«
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تجمع اآلالف يف ش�وارع مدريد وبرشلونة، يف وقت تستعد 
فيه كاتالونيا إلعالن االس�تقالل. وارتدى كثرون ثياباً بيضاء 
ودع�وا إلج�راء محادث�ات لن�زع فتيل أس�وأ أزمة سياس�ية 

تشهدها إسبانيا منذ عقود.
ولس�كان منطقة كاتالونيا الواقعة ش�مال رشق إسبانيا 
لغ�ة وثقاف�ة مختلفة، وه�م يطالبون منذ ف�رة طويلة بأن 
يكون له�م وضع متفرد ع�ن بقية البالد، وأج�روا يوم األحد 
املايض اس�تفتاءاً ح�ول االنفصال عن إس�بانيا وهو تصويت 

حظرته املحكمة الدستورية.
وتقول س�لطات كاتالونيا إن معظم م�ن أدلوا بأصواتهم 
أيدوا االنفصال وهو أمر تقول مدريد إنه غر قانوني بموجب 
دستور البالد لعام 1978. وأحدثت األزمة السياسية انقساماً 
ودفعت البنوك والركات لنقل مقارها خارج كاتالونيا. كما 
هزت ثقة األس�واق يف االقتصاد اإلس�باني وأثارت دعوات من 
املفوضي�ة األوروبية ألن يجد زعماء كاتالونيا وإس�بانيا حالً 

سياسياً.
ومن بني املحتش�دين يف وس�ط مدريد وقفت روزا بوراس 
وهي سكرترة عمرها 47 عاماً ال تعمل حالياً، وقالت: »جئت 
ألنني أشعر بانتماء جارف إلسبانيا ويحزنني جداً ما يحدث«. 
وكان�ت بوراس ترت�دي قميصاً كتب علي�ه »كاتالونيا.. نحن 

نحبك« وكانت تقف وسط آالف يلوحون بالعلم اإلسباني.
وقالت: »أردت أن أكون هنا من أجل الوحدة. ألنني أش�عر 

أيضاً بانتماء جارف لكاتالونيا. عائلتي تعيش يف كاتالونيا«.
ويف ح�ني يقول زعي�م كاتالوني�ا كارل�س بوغديمون إنه 
مستعد ألي وساطة، يرص رئيس الوزراء ماريانو راخوي عىل 
أن تكف املنطقة أوالً عن السعي لالستقالل والذي ازداد خالل 

أزمة اقتصادية امتدت لنحو ست سنوات.
وحش�دت حكوم�ة راخ�وي اآلالف م�ن أف�راد الرط�ة 
الوطنية ملنع االس�تفتاء، مما أدى إىل اشتباكات مع مواطنني 
أثن�اء محاولة إغالق مراكز االقت�������راع يف املدارس ورفع 
صنادي�ق االقراع. وأثار عنف الرطة انتقادات واس�عة مما 
دفع الحكومة إلصدار اعتذار الجمعة، وإن ظل التوتر يف ازدياد 
بع�د ت�ردد أنباء عن أن خطط�اً إلعالن االس�تقالل من جانب 

واحد س�����تقدم إىل برملان كات����الونيا يوم الثالثاء.
كما أش�اعت األزم�ة عدم ارتي�اح بني رشكاء إس�بانيا يف 
االتحاد األوروبي، وناقش�ت املستشارة األملانية أنغيال مركل 
األمر مع جان كلود يونكر رئيس املفوضية األوروبية، بحسب 

ما رصح مسؤول باالتحاد األوروبي لرويرز.
ويتزاي�د القل����ق يف العواصم األوروبية كذل�ك من األثر 
الس�لبي الذي قد تركه األزمة عىل االقتصاد اإلس�باني، رابع 
أك�رب اقت�����ص�اد يف منطق�ة الي�����ورو، وم�ن احتمال 

امتداده لدول أخرى.
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ن�دد املتح�دث باس�م الخارجي�ة 
االيراني�ة به�رام قاس�مي باتهامات 
وزي�ر الخارجي�ة الس�عودي ع�ادل 
الجب�ر الفارغ�ة واملك�ررة الي�ران، 
الب�ارزة للسياس�ة  الس�مة  معت�ربا 
الس�عودية بانه�ا تتمث�ل يف تروي�ج 
واالره�اب  التكف�ري  التط�رف 
واس�تخدام القوة العسكرية ورصف 

املبال�غ الطائلة لهذا الغرض.واضاف 
االتهام�ات  ع�ىل  ال�رد  يف  قاس�مي 
الفارغة واملكررة التي وجهها الجبر 
اليران، »ان السعوديني كلما اصبحوا 
تحت ضغط الراي العام الدويل بسبب 
مل�ف عدوانهم عىل اليم�ن ودعمهم 
لالرهاب يستأنفون اطالق مثل هذه 
االتهامات املثرة للس�خرية واملكررة 
ضد بالدنا«.واض�اف، ان االغرب من 
ذلك هو انه رغم امتالكهم ملفا كبرا 

وطويال من الرويج لالرهاب والعنف 
االي�ام  ه�ذه  يقوم�ون  والع�دوان، 
بص�ورة مخزي�ة ويف توه�م س�افر 
رشوط  بتحدي�د  للعال�م،  كح�راس 
االس�المية  الجمهوري�ة  لحض�ور 
االيرانية بفاعلية يف املجتمع العاملي.

الخارجي�ة  املتح�دث باس�م  وتاب�ع 
االيرانية، ان التهديد واستخدام القوة 
العس�كرية ولغ�ة القوة ض�د الدول 
الصغ�رة الج�ارة، ومل�ف ال ينك�ر 

م�ن جرائم الح�رب يف اليمن وترويج 
التطرف التكفري واالرهاب، تعد من 
البارزة للسياسة الخارجية  السمات 
السعودية خالل االعوام االخرة والتي 
ال يعرف�ون س�بيال للتغطي�ة عليه�ا 
سوى التملص من املسؤولية واتهام 
االخرين بها وحرف انظار الراي العام 
العاملي وانفاق اموال طائلة وبالطبع 
عبثي�ة، اال ان فضائحهم اكرب من ان 

تغطيها مثل هذه االساليب.
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اىل مس�اهمي رشكة مرصف كوردس�تان الدويل لالس�تثمار والتنمية /مس�اهمة 
خاصة 

اس�تنادا إلح�كام قان�ون ال�ركات رقم 21 لس�نة 1997 املع�دل وتنفي�ذا لقرار 
مجل�س االدارة رق�م 95 يف 2016/12/29 يرسن�ا دعوة الهيئ�ة العامة  للمرصف 
لحضور االجتماع الذي س�ينعقد يف تمام الس�اعة العارشة من صباح يوم الثالثاء 
2017/10/31 يف مقر الركة يف اربيل – شارع كوالن وذلك ملناقشة جدول االعمال 

التايل :
1-مناقش�ة تقري�ر مجلس االدارة عن نش�اط الركة للس�نة املالي�ة املنتهية يف 

2016/12/31 واتخاذ القرارات املناسبة بشانه
2-مناقشة تقرير السادة مراقبي الحسابات للسنة املالية املنتهية يف 2016/12/31 

واتخاذ القرارات الالزمة بشانه 
3-مناقشة الحسابات الختامية لسنة 2016 واملصادقة عليها 

4-مناقشة تقرير  لجنة مراجعة الحسابات 
5-مناقشة  تقرير هيئة الرقابة الرعية

6-مناقشة مقسوم االرباح
7-تعديل اس�م الركة ) بإضافة كلمة اس�المي ( اىل االس�م الحايل وتعديل املادة 

االوىل من عقد التأسيس 
8-تعيني مراقبي حسابات للركة لسنة 2017 وتحديد اجورها

9-ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة
راج�ني الحضور او انابة الغري من املس�اهمني بموجب صك االنابة او توكيل الغري  
بموج�ب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع ابراز ش�هادة االس�هم ويف حالة  عدم 
حصول النصاب القانوني سيؤجل  االجتماع اىل الثالثاء 2017/11/7 يف ذات الزمان 

واملكان املعينني اعاله

اعالن
اىل املس�تملك من�ه )مدحت عب�د الرحمن محمد 

سعيد (
اصدرت هذه املحكمة ويف الدعوى االس�تمالكية 
املرقمة 114/استمالك /2014 يف 2017/8/23 
قرارا غيابيا بحقك يقيض بنزع ملكية مس�احة 
)609 م�ر مرب�ع ( م�ن العقار املرق�م 123/1 
مقاطع�ة 12 هورة الك�رسة وعطش العائد اليك 
وبقي�ة الركاء وتس�جيلها ملكا رصفا بأس�م 
دائرة املس�تملك امان�ة بغداد واس�تنادا الحكام 
املادة )14( من قانون االس�تمالك رقم 12 لسنة 
1981 فقد اقت�ى تبليغك بهذا القرار بصحيفة 

محلية واحدة
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1030/ب2017/5

التاريخ 2017/10/5
اىل / املدعى عليه )فخري محمد يعقوب(

اق�ام املدعي )ج�واد مريان جب�ار( الدع�وى البدائية املرقمة 
1030/ب2017/5 والتي يطل�ب فيها الحكم بابطال القيود 
الخاص�ة بتس�جيل العق�ار املرق�م 3/20490 ح�ي الن�رص 
وبضمنها القيد 182/نيس�ان /1984 مجلد 264 واملتضمن 
تسجيل العقار بأسمك ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب 
رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار مختار رشي�ط 79 منطقة 
الريموك 2 ) عشوائيات كاظم هاشم امليايل( عليه قررت هذه 
املحكمة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد 
املرافع�ة املص�ادف يف 2017/10/15 وعند عدم حضورك او 
ار ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل عبد الرضا حسن

لجنة االرايض واالستيالء االوىل
يف محافظة النجف االرشف

العدد  /17
التاريخ 2017/10/3

اعالن
بتاري�خ 2017/11/5 س�تقوم لجن�ة االرايض واالس�تيالء 
االوىل يف محافظ�ة النج�ف االرشف بتثبي�ت عائدية القطعة 
136 مقاطعة 55/ مالحة الش�بانات/ قض�اء املناذرة وفقا 
لقانون االص�الح الزراعي رقم 117 لس�نة 1970 وتعليماته 
وعىل م�ن لديه ادعاء بحق الت�رصف او اعراض الحضور يف 
الزمان وامل�كان املحددين باالعالن وبخالفه س�تقوم اللجنة 

باجراءاتها غيابيا لذا اقتى التنويه
املشاور القانوني 
عون حسني عبادي
رئيس لجنة االرايض واالستيالء االوىل

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املثنى
العدد 8/تسجيل مجدد/ 2017

التاريخ 2017/8/19
اعالن

قرار تثبيت عائدية عقار مجددا
بناء عىل صدور قرار تثبيت العائدية )تمام العقار( تسلس�ل )402( 
غربي يف الس�ماوة القايض بتثبيت امللكية باس�م ورثة املرحوم هداد 
حس�ني صنكر حسب القس�ام الرعي الصادر من محكمة االحوال 
 2017/8/14 يف   )2017/608( بالع�دد  الس�ماوة  يف  الش�خصية 
بموج�ب قرار تثبيت العائدية املؤرخ 2017/8/19 الصادر من لجنة 
تثبي�ت امللكي�ة واس�تنادا اىل احكام امل�ادة 49 من قانون التس�جيل 
العقاري رقم 43 لسنة 1971 املعدل نعلن هذا القرار مدة ثالثني يوما 
وع�ىل من لديه اع�راض عىل القرار املذكور الطعن فيه لدى رئاس�ة 
محكمة  االس�تئناف اعتبارا من اليوم الت�ايل لنر هذا االعالن وعند 
انتهاء املدة وعدم ورود اش�عار من رئاسة االستئناف بوقوع الطعن 
عىل القرار لديها خالل املدة املذكورة ستبارش هذه الدائرة بالتسجيل 

وفقا لقرار تثبيت العائديه
القايض
رئيس لجنة تثبيت امللكية
قايض محكمة البداءة يف السماوة

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ االتحادية
محكمة بداية الكاظمية
العدد : 900 /ب /2017
التاريخ : 25/9/2017

))  إعالن  ((
إىل / املدعى عليه/ جميل حسني بدر

أص�درت ه�ذه املحكم�ة يف الدعوى البدائي�ة املرقمة أع�اله بتاريخ 
13/7/2017 حكم�ا غيابي�ا يق�يض ) بالزام املدع�ى عليه/ جميل 
حس�ني بدر بتأديتك بالتضامن إىل املدعي املدير العام لركة التأمني 
الوطني�ة إضافة لوظيف�ة مبلغا مقداره أربعة ع�ر مليون وثمان 

مئة ألف دينار(
وبالنظر ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ وتأييد 
املجل�س البلدي وانتقالك إىل جهة مجهولة عليه قررت هذه املحكمة 
تبليغ�ك بصحفتني محليتني يوميتني ولك ح�ق اإلعراض خالل املدة 
القانونية وبعكس�ه س�وف يكتس�ب القرار الدرج�ة القطعية وفق 

األصول .
القايض محمد عيل محمود نديم

فقدان 
فقدت مني الهوية الجامعية باس�م الطالبة ميس�م كريم هادي 
الصف الثاني قسم علوم الحياة صادرة من جامعة الكوفة كلية 

الربية للبنات، عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان 
فقد وصل فقد الوصل املرقم 33532/بتاريخ 14/5/2008بمبلغ 
املرق�م  املح�ل  ع�ن  دين�ار  ال�ف  900000تس�عمائة  ق�دره 
175/1والصادر من امانة بغداد باس�م حس�ن نرص عبد مطلك 

فمن يعثر عليه تسليمه إىل جهة اإلصدار.

فقدان 
فقدت هويه فقدت مني الهوي�ة الصادرة من امانة بغداد بلدية 
الكاظمية باسم سعد حس�ن محمود فمن يعثر عليها تسليمها 

إىل جهة اإلصدار.

مديرية تنفيذ البياع 
العدد 2556 / 2017 

اىل / املنف�ذ علي�ه / من�ال راش�د مريوش / اصالة عن نفس�ها 
وحسب وصايتها عىل القارصين – مجهول محل االقامة .

لق�د تحقق له�ذه املديرية م�ن خالل رشح مبل�غ مركز رشطة 
الس�يدية وحس�ب كتابه�م بالع�دد 11454 يف 3 / 10 / 2017 
وتايي�د املجلس املحيل لحي الس�يدية انك مجه�ول محل االقامة 
ولي�س لك موط�ن دائم او موقت او مختار يمك�ن اجراء التبليغ 
عليه واس�تنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا 
بالحض�ور يف مديرية تنفيذ البياع خالل خمس�ة عر يوما تبدا 
م�ن اليوم التايل للنر ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية باج�راءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون :
اوصاف املحرر :

نفذ الدائنني كل من س�لوى وهيفاء ورح�اب بنات عبد الله عبد 
الش�يخ قرار الحكم املرقم 536 / تجدي�د قوه تنفيذية / 2017 
واملؤرخ يف 12 / 7 / 2017 والصادر من محكمة استئناف الكرخ 
االتحادية واملتضمن تجديد الق�وه التنفيذية للحكم الصادر من 

هذه املحكمة بالعدد 536 / س / 2005 يف 14 / 6 / 2007 .
املنفذ العدل 
نبيل حسن عيل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة بداءة بلد 
العدد 170 / ب / 2017 

اعالن
اىل املدعى عليها / سنيه دخيل محمد – مجهول محل االقامة 

للدع�وى املقامة من قبل املدعي فريد ش�وقي نعم�ه واملدعى عليها 
س�نيه دخي�ل محمد فقد اصدرت ه�ذه املحكمة بتاري�خ 19 / 9 / 
2017 حكم�ا غيابي�ا بالع�دد 170 / ب / 2017 والق�ايض بالحكم 
بتمليك املدعي فريد ش�وقي نعمه س�هام املدعى عليها سنيه دخيل 
محم�د يف القطع�ة املرقم�ة 16 / 84 م�ن  املقاطع�ة 4 – الحضرية 
والبالغة س�تة وثالثون س�هما والت�ي تعادل تس�عة وعرون مرا 
وثالث�ة وثالثون س�نتمرا وبنف�س بدل البي�ع املقبوض م�ن قبلها 
بتاري�خ 27 / 12 / 2012 والبال�غ مليون�ي دينار واش�عار مديرية 
التسجيل العقاري املختصة بالتس�جيل بعد اكتساب الحكم الدرجة 
القطعي�ة وملجهولي�ة محل اقامت�ك فقد تقرر تبليغ�ك بقرار الحكم 
اع�اله بواس�طة صحيفتني محليتني ول�ك حق االع�راض والتمييز 
خ�الل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم الت�ايل لتاريخ النر يف الصحف 

املحلية وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض حازم محمد احمد 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة بداءة بلد 
العدد 169 / ب / 2017 

اعالن
اىل املدعى عليها / سنيه دخيل محمد – مجهول محل االقامة 

للدع�وى املقامة من قبل املدعي فريد ش�وقي نعم�ه واملدعى عليها 
س�نيه دخي�ل محمد فقد اصدرت ه�ذه املحكمة بتاري�خ 19 / 9 / 
2017 حكم�ا غيابي�ا بالع�دد 169/ ب / 2017 والق�ايض بالحك�م 
بتمليك املدعي فريد ش�وقي نعمه س�هام املدعى عليها سنيه دخيل 
محم�د يف القطع�ة املرقم�ة 16 / 83 م�ن  املقاطع�ة 4 – الحضرية 
والبالغة خمس�مائة واثنان وسبعون سهما والتي تعادل تسعة مرا 
وس�بعة وس�بعون س�نتمرا وبنفس بدل البيع املقب�وض من قبلها 
بتاري�خ 27 / 12 / 2012 والبال�غ مليون�ي دينار واش�عار مديرية 
التسجيل العقاري املختصة بالتس�جيل بعد اكتساب الحكم الدرجة 
القطعي�ة وملجهولي�ة محل اقامت�ك فقد تقرر تبليغ�ك بقرار الحكم 
اع�اله بواس�طة صحيفتني محليتني ول�ك حق االع�راض والتمييز 
خ�الل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم الت�ايل لتاريخ النر يف الصحف 

املحلية وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض حازم محمد احمد

وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الخالص 
رقم االضبارة 131 / 2016 

اعالن 
تبي�ع مديرية تنفيذ الخالص العقار تسلس�ل 1 / 448 م 57 
عليبات الواقع يف الخالص – حي العمال العائد للمدين س�عد 
عبد الرضا علوان املحج�وز لقاء طلب الدائن فهد عبد الرضا 
علوان البالغ 000 / 140 / 9 تس�عة ماليني ومائة واربعون 
ال�ف دينار فعىل الراغب بالراء مراجعة هذه املديرية خالل 
م�دة ثالثني يوما تبدا من اليوم التايل للنر مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة ع�رة من املائ�ة من القيم�ة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل 

املشري .
املنفذ العدل 
جواد كاظم حسن 

املواصفات :
1 – موقع�ه ورقم�ه : 1 / 448 م 57 عليب�ات يف الخالص – 

حي العمال 
2 – جنسه ونوعه : ملك رصف 

3 – حدوده واوصافه : الش�مال طريق عام الرق 1 / 447 
الجنوب طريق عام الغرب 1 / 449 

4 – مشتمالته : دار سكن 
5 – مساحته : 240 مر مربع 

6 – درجة العمران : جيدة 
7 – الشاغل : الدائن 

8 – القيمة املقدرة : 000 / 000 / 110 مائة وعرة ماليني 
دينار .

فقدان
فقدت مني الوثيقة املدرس�ية الصادرة م�ن اعدادية البرصة 
املهنية باس�م الطالب )مصطفى عيل حس�ني( عىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
 فقدت مني هوية غرفة تجارة باس�م )ماجد محمد ياسني( 

عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 2853 / ش / 2017  

التاريخ 8 / 10 / 2017  

اعالن
اىل املدعى عليه / محمد فتحي قطو يسكن حي العامل 
محل�ة 869 زق�اق 23 دار 55 ق�رب ثانوي�ة الس�ليمة 

للبنات
اقامت املدعية هدى حاتم علوان الدعوى املرقمة اعاله 
تطال�ب فيه�ا بنفق�ة وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح القائ�م بالتبليغ قرر تبليغ�ك اعالناً يف صحيفتني 
محليت�ني يوميتني للحضور ام�ام هذه املحكمة يف يوم 
18 / 10 / 2017 ويف حال�ة عدم حضورك او من ينوب 
عنك قانوناً س�وف تج�ري املرافعة غيابي�اً وعلناً وفق 

القانون 
القايض / فارس شبيب الزم

وزارة التجارة
الرشكة العامة لتصنيع احلبوب /فرع البرصة

اعالن رقم ) 21(
تعل�ن الرك�ة العامة لتصني�ع الحبوب /ف�رع البرصة عن بيع م�ادة الطحني 
)فاش�ل يف الفح�ص البايلوجي ( والخ�اص بمطحنة )الخليج العرب�ي ( البالغة 
كميتها )5( طن صالح كعلف حيواني )للمرة االوىل ( استنادا لقانون بيع وايجار 
اموال الدولة رقم ) 21( لس�نة /2013 والتعليمات رقم )1( لس�نة 1987 وذلك 
يف الس�اعة العارشة من صباح يوم الخميس املوافق 2017/10/19 يف مقر فرع 
الرك�ة الكائن يف محلة الحكيمي�ة /مقابل قيادة رشطة البرصة فعىل الراغبني 

بالراء تقديم املستمسكات االتية :-
1-هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن )اصل وصورة (

2- تقديم تامينات بصك مصدق ومحرر المر الركة من احد املصارف الحكومية 
وبمقدار 20% وبمبلغ 280000 فقط مائتان وثمانون الف دينار

3-تقدي�م ب�راءة ذمة من الهيئة العام�ة للرضائب او احد فروعه�ا للعام 2017 
بأس�م املشرك  حرصا او من يخوله قانونا  ومعنونة اىل الركة العامة لتصنيع 

الحبوب 
4-عىل املش�ري دف�ع بدل البيع وكامل املصاريف خالل س�بعة اي�ام من تاريخ 
االحالة القطعية بعد ميض فرة كرس القرار البالغة 5 ايام وبعكس�ه يعترب ناكل 

تطبق بحقه كافة االجراءات القانونية 
5-يلتزم املش�ري برفع املادة املباعة خ�الل 15 يوما من تاريخ االحالة القطعية  
ويف حال�ة ع�دم نقلها بعد انقضاء املدة تس�تويف  منه اجور خزن بنس�بة %2/1 

نصف باملائة  من بدل البيع
6- يتحمل املشري اجور نر االعالن واجور الخدمة البالغة %2

7-اذا صادف اليوم املحدد لعملية البيع عطلة رسمية فتحول اىل اليوم الذي يليه 
اذا ل�م ترس�و املزاي�دة يف امل�رة االوىل تك�ون املزاي�دة الثاني�ة يوم االح�د املوافق 

2017/11/5 وموعد املزايدة الثالثة يوم االثنني املوافق 2017/11/20

محكمة بداءة البرصة 
العدد:2317/ب/2017 

التاريخ: 2017/10/5

اعالن 
اىل املدعى عليه / فرحان محمد فنجان

اق�ام املدعي مدير بلدية الب�رصة إضافة لوظيفته الدعوى 
البدائية املرقمة 2317/ب/2017 ضدك يطلب فيها الحكم 
ل�ه بفس�خ العقد امل�ربم بينكم�ا، املتضمن تأج�ري العقار 
12852/2071 الرب�اط الكبري لغرض انش�اء فرن للفرة 
من 2005/8/14 ولغاي�ة 2020/8/13 ألخاللك بروط 
العق�د. وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح القائم 
بالتبليغ. قررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالناً يف صحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني للحض�ور يف موعد املرافع�ة املصادف 
2017/10/16 ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب 

عنك قانوناً فسوف تجري املرافعة بحقك غياباً وعلناً.
القايض / حممد قاسم عبود

مرصف كوردستان الدويل
لالستثامر والتنمية

مرصف كوردستان الدويل
لالستثامر والتنمية

اعالن دعوة اهليئة العامة

العدد /565/1
التاريخ 2017/10/1

معمر عبد القادر جاسم
رئيس جلنة البيع



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

كش�ف النائب األول ملحافظ ذي قار عادل 
الدخييل عن تبني وزير النقل كاظم فنجان 
الحمامي إنشاء نصب للجندي املجهول يف 
املحافظة ، عىل خلفية متابعته صور لقرب 
أح�د الجن�ود العراقين املجهول�ن والذي 
راح ضحي�ة الح�رب العراقي�ة األمريكية 
األخ�رة« .وق�ال الدخي�يل » إن الحمامي 
تابع نرش صور قرب ألحد الجنود العراقين 
املجهولن والذي استش�هد أثر غارة جوية 
للقوات االمريكية ش�نتها عام 2003 عىل 
الق�وات العراقي�ة املنس�حبة وال يحم�ل 
اوراًقا ثبوتية ودفن يف قرب مجهول بالقرب 
من س�جن النارصية اإلصالحي » .وأّكد » 
أن وزي�ر النقل ناش�د الحكومة املحلية يف 
ذي قار بمتابعة م�كان القرب والعمل عىل 
التعاون املش�رك ألنش�اء نصب يف مكانه 
يخلّد الشهداء من الجنود املجهولن الذين 
قّدمتهم املحافظة قرباناً للوطن » .وأضاف 
» أن اتص�االت أجراها م�ع الجهة العائدة 
لها األرض التي دفن بها الشهيد بالتعاون 
م�ع بلدي�ة النارصي�ة التخاذ اإلج�راءات 
الالزمة بتمليكها للرشوح بتش�ييد نصب 
فيه�ا » وأش�اد نائ�ب محاف�ظ ذي ق�ار 
بموقف وزير النق�ل واهتماماته الخاصة 
باملحافظة وابنائها ودوره الذي سيذكره 
التأريخ يف تخليد ضحاي�ا العراقين الذين 
س�قطوا دفاًعا عن بلدهم وكان�وا عنواناً 
أبنائ�ه  الع�راق وتضحي�ة  لق�وة  ورم�زًا 
م�ن اج�ل الوطن ال�ذي يتع�رض ملطامع 
مختلف�ة تري�د النيل من الع�راق املوحد » 
.من جه�ة اخرى انج�زت الرشكة العامة 
للنق�ل البحري مجمل االج�راءات األدارية 
الخاصة ب�رشاء بواخر جديدة لحس�ابها 
من افض�ل املناش�ئ العاملية«.وقال مدير 

ع�ام الرشكة العام�ة للنق�ل البحري عبد 
الكري�م الجاب�ري يف بيان الع�الم الوزارة 

تلقته »املس�تقبل العراقي«،  انه من خالل 
اجتم�اع نهائي عقدناه بحضور رؤس�اء 

أقس�ام الرشك�ة واللجن�ة املش�كلة لهذا 
الغ�رض ألختي�ار افضل املناش�ئ العاملية 

املعروف�ة والرصينة بصن�ع البواخر للبدء 
بتعزي�ز اس�طولنا ببواخر جدي�دة، مبيناً 

ان »الرشك�ة حصل�ت ع�ىل كل املوافقات 
األصولية من الجهات العليا لتمكينها من 
املبارشة به�ذه املهمة الوطني�ة الكبرة« 
.واضاف الجابري ان »اللجنة االقتصادية 
يف مجل�س ال�وزراء منح�ت الثق�ة التامة 
لرشكتن�ا الختي�ار البواخ�ر ، موضحاً؛ ان 
وزير النقل كاظم فنجان الحمامي أوصل 
ص�وت رشكتن�ا اىل اللجن�ة األقتصادية يف 
مجلس الوزراء لغرض استحصال املوافقة 
عىل مقرحاتنا املطروحة للنهوض بمهام 
الرشكة لتستعيد سابق عهدها الذي كانت 
عليه يف سبعينيات القرن املايض« .واكد انه 
»تم عقد اكثر من اجتماع مع اللجنة التي 
كانت متفهمة جدا لحاجة الرشكة لبواخر 

تعزز من خدماتها ومن اس�طولها ليكون 
بمس�توى االرادة التي تس�عى من خاللها 
الرشكة لتفعي�ل خططها وقد حصلنا من 
اللجن�ة االقتصادية ع�ىل موافقتها لرشاء 
البواخر و تم تش�كيل لجنة فنية عليا لهذا 
الغرض من كادر فني متخصص يف رشكتنا 
ألختيار أفض�ل البواخر من ناحية رصانة 
املنش�أ ومطابق�ة البواخ�ر للمواصف�ات 
»املناش�ئ  ان  املعتمدة.مبين�ا  العاملي�ة 
س�تكون يابانية او املاني�ة او امريكية ملا 
تتمتع به هذه املناش�ئ م�ن خربة كربى 
يف هذا املجال علما بأننا س�نقوم باستالم 
البواخ�ر من موان�ئ التحمي�ل ونأتي بها 

محملة اىل املوانئ العراقية.

وزير النقل يتبنى إنشاء نصب للجندي املجهول يف ذي قار
النقل البحري تتطلع لتعزيز أسطوهلا ببواخر جديدة من أحدث املناشئ العاملية
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حمافظ النجف يعقد اجتامعًا 
مع الدوائر االمنية واخلدمية 

استعدادًا لزيارة االربعني

    النجف / المستقبل العراقي

ل�ؤي  االرشف   النج�ف  محاف�ظ  عق�د 
اليارسي »اجتماع�ا امنيا خدميا مهما يف 
ديوان املحافظة وبحضور معاون املحافظ 
للش�ؤون االمنية ومدراء الدوائ�ر االمنية 
النق�ل  اىل مديري�ات  والخدمي�ة اضاف�ة 
والزراع�ة واملنتوج�ات النفطي�ة وومثيل 
العتب�ة العلوي�ة املقدس�ة لخط�ة زي�ارة 
االربع�ن املناقش�ة اس�تعدادت املحافظة 
لزي�ارة االربع�ن لخالدة«.وذك�ر مص�در 
اعالمي يف مكتبه ل�«املس�تقبل العراقي«، 
ان »اليارسي اكد عىل رضورة بذل الجهود 
الخدم�ات  افض�ل  لتوف�ر  االس�تثنائية 
للزائرين الكرام والوافدين من دول العالم 
انظ�ار  الن  وذل�ك  واالوربي�ة  االس�المية 
العالم االسالمي متوجهة اىل هذه الزيارة 
املليوني�ة الخال�دة والت�ي تعطي دروس�ا 
مهمة يف االيثار واكرام الضيف«.كما جدد 
اليارسي ترحيبه بكل الجهود واالمكانيات 
التي تقدمه�ا الوزارات لدع�م الحكومات 
الت�ي  األربع�ن  زي�ارة  املحلي�ة النج�اح 
تشهدها املحافظة خالل استقبال مالين 
الزائرين من داخل العراق وخارجه«.فيما 
اك�د املجتمع�ون عىل الس�عي الج�اد من 
اج�ل توفر كافة املس�تلزمات والخدمات 
املطلوب�ة للزائرين والوافدي�ن عرب مطار 
النجف االرشف واملنافذ الحدودية، وحرض 

االجتماع القنصل االيراني يف املحافظة.

املوانئ تعقد مؤمترًا فنيًا لتأهيل
أربع ساحبات بحرية

   البصرة / المستقبل العراقي

عقدت الرشكة العام�ة للموانئ العراقية مؤتمراً فنياً لتأهيل أربعة س�احبات 
بحرية وتجهيز مواد احتياطية وذلك عىل قاعة الش�هيد باس�ل عبد الحميد يف 

مقر الرشكة.
وق�ال معاون مدير عام الرشكة رئيس املهندس عزيز هاش�م العبيدي يف بيان 
تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، ان 12 رشكة قدم�ت أوراقها لالعتم�اد بالفوز 

بمناقصة تأهيل الساحبات االربعة )الراية، الرموك، الشيماء، البتول(.
وب�ن العبي�دي ان »املؤتمر الفني ح�رضه ممثلن عن أربع�ة رشكات محلية 
ودولية وهي رشكة الرحيل للتجارة العامة العراقية ورشكة هيسكو الكويتية 

ورشكة ISOICO االيرانية ورشكة ghantoot اإلمارتية« .
يذك�ر أن موان�ئ الع�راق ماضي�ة يف بن�اء وتأهيل أس�طولها م�ن الحفارات 
والس�احبات البحرية لتكون من مصايف الرشكات املتقدمة يف املجاالت البحرية 

كافة .

كرم الطالب املتميز حسن مصطفى غازي االول على العراق يف نظام التسريع

حمافظ بغداد يضع حجر األساس ملحطة الرئاسة الثانوية

حمافظ البرصة يناقش املشاكل املالية واالدارية واخلدمات مع رؤساء الوحدات اإلدارية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت  محافظ�ة بغداد ، ام�س عن وضع 
حجر األس�اس ملحطة الرئاس�ة الثانوية يف 
منطقة رئاس�ة العبي�دي من قب�ل مديرية 
كهرب�اء الصدر .وق�ال بي�ان اورده املكتب 
االعالمي ملحافظ بغداد ، إن » محافظ بغداد 
املهن�دس عط�وان العطوان�ي وض�ع حجر 

االس�اس ملحط�ة الرئاس�ة الثانوي�ة رشق 
بغ�داد بحض�ور عدد م�ن اعض�اء مجلس 
محافظ�ة بغداد ومدير ع�ام كهرباء الصدر 
.واضاف البيان ،أن »املحطة ستغذي العديد 
م�ن املناط�ق وستس�هم يف تقلي�ل الزخ�م 
املحافظ�ة  رشق  مناط�ق  يف  والحم�والت 
وتنظيم االختناقات الحاصلة يف الش�بكة«.

املكت�ب االعالم�ي الخ�اص ملحاف�ظ بغداد. 

ومن جهة اخرى كرم محافظ بغداد الطالب 
املتميز حس�ن مصطف�ى غ�ازي االول عىل 
الع�راق يف نظ�ام الترسي�ع والحاص�ل عىل 
معدل ./.99 يف ثانوية املتميزين .وذكر بيان 
اورده املكتب االعالمي : ان السيد العطواني 
خ�الل اللقاء الذي حرضه ع�دد من اعضاء 
مجلس املحافظ�ة ومدير ثانوية املتميزين« 
ان هذا االنجاز يعترب مفخرة لبغداد . مؤكدا 

عىل ان هذا الجيل هو جيل املستقبل ومحط 
امال الجميع حيث به سيعود العراق شعاعا 
حضاري�ا وهاج�ا و ثم�رة اب�داع للحكومة 
املحلية. داعيا يف الوقت نفسه طلبتنا االعزاء 
اىل االستمرار يف هذا التفوق. واردف ان لذالك 
النجاح جهود كبرة ملديرية الربية والكادر 
التدرييس واولياء االمور وهم يستحقون منا 
كل كلمات الثناء والتقدير عىل تلك الجهود.

   البصرة / المستقبل العراقي

عقد محافظ البرصة أس�عد عبد األمر العيداني، اجتماعا 
مشركا مع رؤساء الوحدات اإلدارية، وقد تناول االجتماع 
التط�رق إىل العدي�د من القضاي�ا والجوانب الت�ي ترتبط 
بعم�ل الوحدات اإلداري�ة، وإيجاد أفضل الس�بل الناجعة  
من أجل االرتقاء بعملها وعىل مختلف املس�تويات«.وافاد 
بيان لديوان املحافظة حصلت عليه »املستقبل العراقي«، 
ان » املحافظ  اس�تمع إىل رشح موجز من قبل مستش�ار 
املحاف�ظ لألقضي�ة والنواحي إضافة إىل عدد من رؤس�اء 
الوحدات اإلدارية، والتي استعرضوا من خاللها مجموعة 
من املش�اكل اإلدارية واملالية التي تعرض سر عمل هذه 
الوح�دات، ويف مقدمتها توقف بعض املش�اريع الخاصة 

باألبنية املدرس�ية وإعادة العمل بنق�ل الطلبة الجامعين 
بحاف�الت حكومية«.وأعرب العيداني بحس�ب البيان عن 
»استعداده للتعاون مع املعنين يف هذه الوحدات من أجل 
حلحل�ة جميع القضايا العالقة، قائال: هنالك حقيقة البد 
لن�ا أن نع�رف بها وهي وجود » ملفات ش�ائكة » نتيجة 
أخط�اء معينة هنا وهناك، وع�ىل الجميع أن يبادر للعمل 
بروح املس�ؤولية وتقديم األهم عىل املهم، والبد من وضع 
آلي�ات وضوابط جدي�دة بخصوص املش�اريع الخدمية يف 
هذه الوحدات اإلدارية، تتناس�ب وحاج�ة وأولوية وعدد 
سكان الوحدة اإلدارية«. وأضاف، لنبتعد قليال عن الروتن 
الحكوم�ي، وأن نعم�ل ب�روح الفريق الواح�د والحكومة 
التنفيذية عىل أتم الجاهزية لدعمكم بكل الوسائل املتاحة  

من أجل النهوض بواقع هذه املناطق نحو األفضل.

أمانة بغداد تعلن عن افتتاح أكرب مدينة 
ألعاب مائية يف العراق مطلع 2018

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت امانة بغداد عن تحقيق نس�ب انجاز متقدمة يف تنفيذ أكرب مدينة ألعاب 
مائية مغلقة يف العراق بمنطقة زيونة من طريق االس�تثمار.وذكر بيان العالم 
االمانة تلقت »املس�تقبل العراقي«، نس�خة منه، ان »قس�م االستثمار يف أمانة 
بغداد يرشف حالياً عىل تنفيذ أكرب مدينة ألعاب مائية مغلقة يف العراق بمساحة 
21 أل�ف مر مرب�ع الت�ي تعمل ع�ىل تنفيذها اح�دى الرشكات االس�تثمارية 
محققة نس�بة انجاز بلغت أكثر م�ن 60% ومن املتوق�ع انجازها مطلع العام 
املقبل«.واض�اف ان »امل�رشوع يتضم�ن )منزلق كوبرا املائ�ي( األول من نوعه 
يف الع�راق وألعاب�اً )مائي�ة للكبار( وأخ�رى للصغار وحوض أم�واج ومطاعم 
ومقاهي وأماكن جلوس داخلية بتصميم عرصي مطلة عىل املسابح و مواقف 
للسيارات كما ستخصص أيام للنساء وأيام أخرى للرجال فقط«.واشار البيان 
اىل ان »الفعاليات الرفيهية التي تس�تعمل ألول م�رة يف العاصمة يتم تنفيذها 
وف�ق تصاميم عاملي�ة وباإلعتماد عىل ال�رشكات الرصين�ة املتخصصة يف هذا 
املجال« واوضح ان »أمانة بغداد تطمح اىل زيادة األماكن الرفيهية يف العاصمة 
باإلعتم�اد عىل ال�رشكات االس�تثمارية والقط�اع الخاص ع�رب تفعيل حركة 
االستثمار«.يذكر أن أمانة بغداد أعلنت مؤخراً عن خريطتها االستثمارية االوىل 
الت�ي ضمت32 فرصة اس�تثمارية تنوعت بن القطاعات الس�كنية والتجارية 
والرفيهي�ة والصحي�ة والربوية وغرها من الفعاليات املهم�ة التي تحتاجها 

العاصمة.

وفد من رشكة توزيع املنتجات النفطية يزور قضاء عنه بعد حتريرها لتأمني إحتياجاهتا من الوقود
   بغداد/ المستقبل العراقي

بتوجي�ه م�ن مدي�ر ع�ام رشك�ة توزيع 
املنتج�ات النفطية املهندس كاظم مس�ر 
ياس�ن زار وف�ٌد من الرشك�ة يضم مدير 
هيأة توزيع الغربية الس�يد س�امر عباس 
وبعض مس�ؤويل الفرع وك�وادره الفنية 
قض�اء عنة يف محافظ�ة األنب�ار الذي تم 
تحري�ره مؤخ�راً م�ن عصاب�ات داع�ش 
االرهابي�ة عىل يد قواتنا املس�لحة األبطال 
لغرض تأمن املنتج�ات النفطية للقضاء 
واإلطالع عىل منافذه التوزيعية ألجل إعادة 
تاهيله والبارشه بتجهيزه بالوقود الالزم 
. وإلتق�ى الوفد خ�الل زيارت�ه بقائمقام 
القض�اء ورئيس وأعض�اء املجلس وكذلك 

قائ�د الفرق�ة العس�كرية املس�ؤولة عن 
أمن القضاء وتباحث�وا معهم حول تأمن 
الوقود وإرسال مفارز املعالجة الهندسية 
للمحط�ة الحكومية يف قض�اء عنه حيث 
توجه الوف�د اىل موقع املحط�ة وتم إعداد 
الكش�وفات الخاص�ة ألج�ل توف�ر املواد 
واملع�دات الالزمة إلع�ادة تأهيلها إضافًة 
اىل إج�راء الكش�وفات عىل م�رشوع املاء 
وإحتياجات كافة الدوائر الخدمية إلعادتها 
للخدم�ة تمهي�داً لعودة الحي�اة الطبيعية 
للقض�اء . وبن مدير الهي�أة الغربية بأن 
اإلجراءات املطلوب�ة إلعادة تأهيل املحطة 
وتجهيز زيت الغاز اىل مرشوع املاء وكافة 
متطلبات الدوائر الخدمية قائمة عىل قدم 
وس�اق بع�د إج�راء الكش�وفات الالزمة ، 

مضيفاً بأن عملية التجهيز س�تكون وفق 
الضوابط والتعليمات ، كما أوضح بأنه تم 
التنس�يق مع القائمقامية حول حاجتهم 
من منتوج البنزي�ن وآلية النقل من خالل 
س�يارات خاصة بهذا الغرض ، إضافًة اىل 
التنسيق مع الدوائر الخدمية يف املحافظة 
لغ�رض تبلي�ط الط�رق الوع�رة لضم�ان 
وص�ول املنتوج بأم�ان .  يذك�ر إن وزارة 
النف�ط و املتمثل�ة برشك�ة التوزي�ع من 
خالل مالكاتها قد قامت س�ابقاً  بزيارات 
اىل العدي�د من املناطق املح�ررة واملبارشة 
يف  التوزيعي�ة  منافذه�ا  تأهي�ل  بإع�ادة 
محافظات األنبار و صالح الدين واملوصل  
وه�ي اآلن جاهزة لتزويد املواطنن بكافة 

املنتجات النفطية .

املياه اجلوفية تستنفر جهودها لدعم 
النازحني والقوات األمنية واحلشد الشعبي

    المستقبل العراقي / منى خضير عباس

س�اهمت الهيأة العامة للمياه الجوفية يف مس�اندة قطعات جيش�نا البطل وأبناء 
الحش�د الش�عبي املقدس من خ�الل مبادرتها يف حف�ر العديد من اآلب�ار املائية يف 
مقراته�م العس�كرية يف محافظ�ات ومناط�ق مختلف�ة تعان�ي من ش�حه املياه 
واستخدام مياه هذه اآلبار لإلغراض اليومية واالستخدامات البرشية باإلضافة إىل 
التأكي�د عىل حفر اآلبار يف أماكن تواجد مخيمات ومجمعات النازحن الذين اجربوا 
ع�ىل مغادرة مناطقه�م للتخلص من بط�ش عصابات داع�ش اإلرهابية فلم يكن 
إمام الكوادر املتخصصة الهندس�ية والجيولوجية يف الهيأة العامة للمياه الجوفية 
إال مضاعف�ة جهوده�م واس�تنفار طاقاته�م لتحقي�ق أهدافهم الس�امية اتجاه 
أبن�اء وطنهم وق�د كان لهذه اآلبار املنجزة دور كبر يف اس�تيطان العوائل النازحة 
يف مخيماته�م واملس�اهمة يف وضع بن�ى تحتية ملناطق تواجده�م  وتوفر خدمات 
مناس�بة لهم والتقلي�ل من معاناتهم باإلضافة إىل الوقوف بجانب قواتنا املس�لحة 
البطلة  للمس�اهمة يف تخطي هذه الظروف الحرجة واالس�تثنائية كما أكد املصدر 
اإلعالم�ي يف الهيئة  حيث ت�م انجاز )44( برئ ملخيمات النازح�ن و)71( برئ لدعم 
القوات األمنية والحشد الشعبي خالل األعوام )2014-2015-2016( .ولم تقترص 
إعم�ال الهي�أة العامة للمي�اه الجوفية يف هذا الجانب عىل حف�ر اآلبار املائية فقط 
ب�ل أكدت عىل تهيئة آليات ومعدات مختلفة للمس�اهمة يف تس�هيل مهام الحش�د 
الشعبي املقدس  باإلضافة إىل إسناد الجهد الهنديس للدولة يف حملة إطفاء الحرائق 
ملعم�ل كربيت املرشاق ال�ذي قامت بحرقه عصابات داع�ش اإلرهابية وبعدد )10( 
حوضيات ولوريات وبإرشاف مديرية تكريت وبذلك تكون الهيأة قد س�اهمت فيما 
يتعل�ق باختصاصه�ا يف محاربة عصاب�ات داعش وأداء واجبه�ا الوطني وتحقيق 
اس�تثمار امثل للمياه الجوفية يف مناطق تواجدها واس�تغاللها لإلغراض البرشية 

والوصول إىل أهداف ورسالة الهيأة التي وضعت كل الخطط والجهود لتنفيذها .
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البحث عن دولة الرفاه
          محمد شريف أبو ميسم

ال يبدو حلم دولة الرفاه بعيد املنال عن أبناء بالد ما 
بين النهرين اذا ما توفرت االرادة الوطنية الصادقة 
وتحررت من تبعيية القرار االقتصادي الذي تحاول 
ان تفرضيه مؤسسيات العوملية االقتصاديية عيى 
بالدنا، اذ ان هذه املؤسسيات غير معنية بالعدالة 
االجتماعيية يف بالدنا قدر اهتمامها برعاية عنارص 
الرشاكة بينها وبن البلدان التي تعمل معها لتحقيق 

مصالح الرشكات والنظم التي تقف خلفها.
ودولة الرفاه ليست يوتوبيا اجتماعية يف ظل نظام 
راسيمايل او رضبا من الالممكين يف ظل االمكانيات 
الهائلية التي تمتلكها بالدنا، اذ ان االصل يف والدتها 
جاء عن توجه اقتصادي يحاول ان يحفظ االستقرار 
للنظام الراسيمايل بعيد ان كان الخطر يهدد النظام 
االجتماعيي القائيم من قبيل العاطلن عين العمل 
واملرشديين الذين أييدوا الحيركات الراديكالية بعد 

الحرب العاملية الثانية يف أوروبا.

أوروبيا التي هيمين عى جزئهيا الرشقيي االتحاد 
السيوفيتي بعد الحرب العاملية الثانية التي توالدت 
العدالية  الباحثية عين  االشيراكية  النظيم  فيهيا 
االجتماعيية وتحرير االنسيان من عبوديية العمل،  
كانت مدعياة القامة دولة الرفياه يف الجزء الغربي 
الذي كان من حصة دول التحالف الرأسمايل الرشيك 
التكتيكي ميع االتحاد السيوفيتي ملحاربة النازية، 
وليم يكن يفصل أملانييا الرشقية )الشييوعية( عن 
أملانييا الغربية )الرأسيمالية( اال جيدار برلن وهي 
تخيرج من وييالت الحيرب املروعية التي عاشيها 
مواطنيو اوروبا الغربيية والتي سياهمت يف بلورة 
رغبة مشيركة يف خلق مجتميع افضل عى أعقاب 
الحرب يف ظل خشيية من تمدد الدولة االشراكية يف 

عموم أوروبا .
من هنا تحمس اصحاب الرأي يف عموم دول اوروبا 
الغربية والواليات املتحدة القامة نموذج دولة الرفاه 
التيي دعا لها من قبل االقتصيادي الربيطاني جون 
كينز ومواطنه وليم بفريدج ، عى اعتبار ان الطريق 

الوحيد الذي تسيتطيع الدولة الرأسمالية بواسطته 
البقاء يتطلب التدخل الحكومي من أجل اسيتقرار 
السوق الحرة ، وقد زعم كينز ان الحكومة اذا أرادت 
اسيتقرار السيوق فينبغي عليها ان توجه وتساعد 
السيوق يف نشياطها وأن تضمين التشيغيل التام ، 
وانه يمكن الوصيول اىل هذا الهدف من خالل النمو 
االقتصيادي املتواصل الذي يمكن ضمانه بواسيطة 
االسيتثمارات الحكوميية واملدفوعيات التحويليية 
للمواطنن بواسيطة نظام رضيبي تصاعدي، فيما 
ارتبط اسم وليم بفريدج بدولة الرفاه بفضل وثيقة 
قدمها للحكومة الربيطانية عام 1924 أطلق عليها 
“خطية بفريدج” من أجل تكوين دولة الرفاه وهي 
تسيتند اىل فكرة خلق التشغيل التام ايضا مع جهاز 
شيمويل للضمان االجتماعي يكفل لالنسيان الحق 
األدنى من العيش الكريم. وبناء عليه استطاعت دول 
أوروبيا الغربية أن ترشع بالتأسييس لدولة الرفاه 
عى اثر مرشوع مارشيال الذي تقدمت به الواليات 
املتحيدة لدول اوروبيا الغربيية ويف مقدمتها املانيا 

التي دمرتها الحرب،  واملتضمن تدفق االستثمارات 
األمركية بنحو سبعة مليارات ونصف املليار دوالر 

للحيلولة دون تمدد الشيوعية لهذه البلدان.
بيد ان املفصل املهيم يف والدة دولة الرفاه يف أوروبا 
الغربية كان مبنيا عى أسياس مسيك القرار املحيل 
وقطيع الطرييق عيى ارادة الرسياميل األجنبية يف 
التحكم أو املشياركة فيه عى الرغم من الكم الهائل 
لالسيتثمارات األمركية يف األسواق االوروبية والتي 
حاولت أن يكون لها دور كبر يف تسير شؤون تلك 
البلدان. ومن هذه التجربة الدولية يستطيع صانع 
القيرار السييايس واالقتصادي يف بالدنيا أن يوظف 
مصالح اليرشكات التي تحكم العاليم اليوم، والتي 
كان لها الفعل الرئيس يف ما حصل ويحصل يف بلدنا 
بوصفيه منطلقيا ملرشوعها الرشق اوسيطي، بأن 
يتعاطى مع اسيراتيجيات وأهداف هذه الرشكات 
عى وفيق نظام اقتصياد السيوق االجتماعي الذي 
يحفظ لالنسيان حيياة كريمة اعتميادا عى املوارد 
والطاقيات املحلية الهائلية دون االنزالق نحو املزيد 

من اليرشوط وااللتزامات التي تجعل من رأس املال 
األجنبي سيدا عى القرار املحيل.

اذ ان تجيارب اليرشكات التيي تدير شيؤون العالم 
بفعيل سيطوة رسياميلها يف عميوم البليدان التي 
تسيتثمر فيهيا ، تشير اىل سيعي هيذه الرشكات 
القامة اقتصاد سوق رأسمايل يتناىف مع الحد االدنى 
من العدالة االجتماعية التي يحققها نظام اقتصاد 
السيوق االجتماعيي وبالتيايل يكيون ليرأس امليال 
األجنبي الكلمة الفصل يف مجمل الحياة السياسيية 
واالقتصاديية بفعل احتكارها الدوات االنتاج يف ظل 
عوملة اقتصادية وثقافية، األمر الذي يدعونا للتأمل 
يف التجيارب العامليية الحديثية التيي دجنتها هذه 
العوملية لصالح تلك الرشكات والعمل عى تأسييس 
مجلس أعى القتصاد سوق اجتماعي هدفه السعي 
القامة دولة تعز االنسان وتمنحه الرفاه بما تملكه 
مين خيرات دون أن تعطيي ليرأس امليال الحق يف 
التوسيع عى حساب الحياة الكريمة للمواطن الذي 

كان وال يزال هو املضحي للدفاع عن هذه البالد.

بطوالت منسية
          علي شايع

َ نمط لقاءات الجامعة  قبل أيام، وبشكٍل غررَّ
الكونكريتيي  الحاجيز  أنكير  العربيية، 
الصعب الذي يفرض نفسيه بشكل روتيني 
بن اإلنسيان البسييط وتليك الجمهرة من 
املسيؤولن، فاملعتاد أن يصيار إىل تعامالت 
وسيياقات جافة ومجافية أحياناً، وخطب 
رنانية، يف غالبهيا تبتعد عين الواقع، حتى 
ليشيعر املواطين املعني إن كرباً ميّراً يبطر 
بالحق ويغميط الخلق يف تلكم الجلسيات، 
فال يكون للمسيتضعفن واملنسيين ومن 
ال يذكرهيم ذاكر ميكان للحديث بن )قادة 
األمة(.ميا يالمس حياة الناس وينطلق من 
حوار شيارعها األبهى، يف استذكار معارك 
الفخير والكرامية الحّقية بمواجهة رشور 
اإلرهاب، وما يسّجل فيها من بطوالت نادرة، 
يشء ليم تعتده هيذه األوسياط املتعالية، 
وإن تحيدث أصحاب تلك املحافيل، فلكالم 
أغلبهم صيوالت تجانب الوقائع، برسيائل 
املّنة واستكثار اإلحسيان الرسمي والفخر 
الفيارغ به، ويلّ أعنياق الحقائق، والحكاية 

غنّية عن  البيان واإلسهاب.  تلك النمطيات 
تغّرت بشيكل رائع قبل أيام، لحظة صمت 
الجمع لسيماع حكاية بطل عراقي، رضب 
مثاالً للسمو والرفعة، نادى السيد إبراهيم 
الجعفري وزير خارجيتنا، باسمه هادراً يف 
كلمة العراق أمام اجتماع الجامعة العربية 
األخر. بطولة جندي عراقي أنقذ مجموعة 
من عوائيل بمدينة املوصل أثنياء تحريرها 
مين عصابات “داعيش” اإلرهابي. حدثهم 
عن جندي اثبيت ووىف بالدم لوحدة العراق، 
مبينياً محاوالت البعض بيث روح التفرقة 
بمسيميات طائفية وعرقية غير واقعية. 
بطل تيّقين يقن العارف أنه مستشيهد ال 
محالية، رافضياً النكيوص، دون إسيعاف 
امللهوفين مين جرحيى وأطفيال ونسياء 
ممن حارصهيم اإلرهابيون، مانعن عنهم 
الطعيام والدواء..”ميى طاهير األثواب، 
لم تبيق روضة، غداة ثوى إال اشيتهت أنها 
قرب”.كان السيد الجعفري مرشق الكلمات، 
واضيح النيرّبة أكثير مين أي وقيت مى، 
وكأنه يناجي الجندي البطل حسين كفاح 
من أهيايل الديوانيية، موحيياً للجمع بّر 

البطولة الحسينية األبدية وبهائها الواجب 
املدح أمام العرب، وكأنه يناجي يف حسين 
الحكاية حسييناً آخر”إّنك شيمٌس وامللوك 
كواكيب إذا طلعيت لم يبد منهيّن كوكب”. 
وتهيدج صيوت السييد املتحّدث بين فخر 
وحزن مبثوث، عن بطوالت منسيية، كأنه 
يقيول جئتكم بحكايته عيى أن تفهموها، 
وكأنهيم انتبهيوا أول األمير، وألن الحكاية 
ال تعنيهيم راح أكثرهيم ينشيغل بتقلييب 
أوراقه، كما أظهر املشهد التلفزيوني، وألن 
الحديث يدور عن أبن أخ يل، وشيهيد ضمن 
قائمية طويلة مين أبناء عمومتيي وأهيل، 
شيعرت بخيبية أميل مضاعفية، إذ كنيت 
أحسب النفوس املهتدية إىل مبادئ األخالق 
مشياعرها  سيتلهب  وتلقائّيية،  بعفوّيية 
وتضيّج يف القاعة الرسيمية، وقوفاً بصف 
املظلومن واملستضعفن والشهداء.تعزيت 
بحزن وفخر السييد الجعفري غريباً يف ذلك 
املحفيل، لهفيي عيى الغرييب يف كل مكان 
وأوان، لهفيي علييك يا عيراق، لهفي عليك 
ياحسن كفاح، لهفي عى حسن الغريب” 

إن النفيس غريب حيث ما كانا”.

استفتاءات هتز أوربا
          مراد يتكن 

عيى  الكاتالونيي  االسيتفتاء  هيمين 
األخبيار، يف وقيت لم تمتنيع الحكومة 
ضيد  القيوة  توسيل  عين  اإلسيبانية 
متظاهريين سيلمين. وحيذر االتحاد 
األوروبيي الكاتالونين من أن الخروج 
منه يرتب عى اقراعهم عى االنفصال 
عن إسبانيا. ويبدو أن شاغل العواصم 
األوروبية اليوم، ليس مستقبل االتحاد 
األوروبيي فحسيب، بيل كذليك مصر 
الدول – األمم األوروبية. وقبل أسبوع، 
نظيم اسيتفتاء يف كردسيتان العيراق 
عى االسيتقالل عين العيراق من دون 
موافقة بغيداد. فيرّدت إييران وتركيا 
عى االسيتفتاء. ونرشت تركيا وحدات 
جيشيها، وهيو ثانيي أكيرب جييش يف 
التحالف الغربيي، »الناتو، عى الحدود 

مع العراق وسورية إلجراء مناورات.
ويتزامن االستفتاء يف كاتالونيا مع بدء 
املفاوضيات بن الحكومية الربيطانية 
انسيحاب  عيى  األوروبيي  واالتحياد 
بريطانيا منه، ورشوط الطالق بينهما. 
فرقعية االتحياد األوروبيي، عوض أن 
تتمدد وتتوسيع عى ما كان ديدنها اىل 
وقت قريب، تنكمش، وتتقوض. وطوال 
قيرون، رسيمت أربيع مناطيق حدود 
أوروبيا الخارجية أو حيددت أطرافها: 
روسييا اىل شيمال اليرشق، واململكية 
املتحدة اىل شيمال الغرب، وإسبانيا اىل 
جنوب الغرب، وتركيا اىل جنوب الرشق. 

وكانت أملانيا يف هذا اإلطار، نواة أوروبا 
الجيو- اسيراتيجية وقوتهيا الناعمة 
السياسيية واالقتصادية واالجتماعية. 
ولطامليا تفاعلت التطيورات يف أطراف 
أوروبيا ونواتها مع تغيرات راديكالة 
يف الداخل األوروبي: الثورُة الفرنسيية، 
النمسيوية –  وانهييار اإلمرباطوريية 
الهنغاريية واإلمرباطوريتن الروسيية 
والركية، والحربان العامليتان، والحرب 
السيالم  ومرحلية  والناتيو،  البياردة، 
والنميو التيي يعيود الفضيل فيهيا اىل 
الصورة  األوروبي. وارتسيمت  االتحاد 
مع سقوط جدار برلن يف 1989 وأفول 
االتحاد السيوفياتي يف 1991، وضعف 
الكتلة الشمالية الرشقية وذواء أهمية 
الكتلة الجنوبية الرشقية يف العقد الذي 
تال العيام 2000. ولكن هيذه الصورة 
بدأت تتغر منيذ 2010، ويييييييعود 
التغير هيذا، يف جيزء منيه، اىل موجة 
والثيورات  الثيورات  إثير  املهاجريين 
املضادة والحيروب األهلية غداة الربيع 
العربيي، واىل آثيار األزمية االقتصادية 
يف  أميركا  يف  اندلعيت  التيي  واملاليية 
2008-2009، ورضبيت اآلثيار هيذه 
أشيد ما رضبت جنوب أوروبا: إسبانيا 
وإيطالييا واليونان؛ وإىل عودة روسييا 
وقوتها العسيكرية والنفطية اىل رشق 
أوروبيا من مكامن ضعفهيا: البلطيق 
وأوكرانييا، واىل اليرشق األوسيط مين 

سورية، ومحارصة تركيا.
االسيكوتلنديون  أجيرى   ،2014 ويف 

اسيتفتاء عيى االنفصال عين اململكة 
املتحيدة. وتضامين االتحياد األوروبي 
ميع لنيدن، وأبليغ االسيكوتلندين أن 
انفصالهيم عين بريطانييا هيو صنو 
االنفصال عنه )االتحاد(. وأدى االتحاد 
خييار  االسيكوتلندين  لفيظ  يف  دوراً 
االسيتقالل عن اململكية املتحدة. ولكن 
هيذا ليم يحيل دون توسيل الحكومة 
الربيطانيية بأكثر األدوات السياسيية 
بدائية: االسيتفتاء. وسيألت الناس ما 
إذا كانيوا يرغبيون يف االنسيحاب مين 
االتحاد األوروبي. فاقرع الربيطانيون 

عى االنسحاب يف 2016.
ويف 2017، نظم اسيتفتاء يف تركيا عى 
تغيير نظيام الحكم ونقيل صالحيات 
السيلطة التنفيذية اىل ييد الرئيس، إثر 
محاولية انقيالب عسيكرية يف 2016. 
وتيرى أنقيرة أن اسيتفتاء األكيراد يف 
العراق هو مسيألة أمنية داخلية، وقد 
تتدخيل هنياك فيقرب جانيب أوروبا 
الجنوبي الرشقي )تركيا( من الشيمال 
الرشقي )روسييا( ]مين طريق تغليب 
القوة العسكرية واالبتعاد من النموذج 
األوروبيي[، يف وقت هزت اسيتفتاءات 
شيمال غرب أوروبيا وجنيوب غربها. 
وحيرّي بأملانييا، وربميا نيواة أوروبيا 
-اإليطاليية،  -الفرنسيية  األملانيية 
املبادرة اىل خطوات تحول دون انفراط 
عقد االتحاد وخسيارته قوته الناعمة 
ونموذجيه السييايس ونيزول اليرر 

بهذه الدول.

العالقة بني ارسائيل واكراد العراق
          ماجد عبد الغفار الحسناوي

موضيوع العالقة بين ارسائييل واكراد 
العراق مين اكثر املوضوعيات اثارة بعد 
االحتيالل وارصار ارسائيل عيى التهرب 
مين الخوض يف هيذا الحديث وليس رسا 
ان ارسائييل ومنيذ عيام 1970 اقاميت 
عالقيات وثيقة مع اكراد شيمال العراق 

وهيذه مين ترصيحيات مناحييم بيغن 
رئيس الحكومة االرسائيلية االسبق حول 
ان عنارص ارسائيلية دربت امليليشييات 
الكرديية كميا ذكرهيا امليال مصطفيى 
الحيزب  ولكين  مذكراتيه  يف  الربزانيي 
واالتحياد  الكردسيتاني  الديمقراطيي 
الوطني الكردسيتاني ال يرصحان بهذه 
العالقية بسيبب عالقتهميا مع سيوريا 

واييران كما ال تيرصح ارسائيل بها علنا 
بسيبب عالقتها بركيا اال انها موجودة 
ومنذ زمين طويل وان ارسائيل شيعرت 
باألكيراد  عالقتهيا  لتحدييد  بالحاجية 
لكي ال تخيرب عالقتها بركييا ولم يعد 
املهاجرين اليهود اىل شمال العراق حتى 
تأسييس املناطيق االمنة يف عيام 1991 
وذهبيوا اىل املنطقة ألسيباب سياسيية 

وتجارية والعديد من اليهود عملوا ضمن 
املنظمات غر الحكومية NGO وان عدد 
كبر من اليهود نظموا رحالت اىل شمال 
العراق ألسيباب سيياحية وتجارية بعد 
االحتيالل 2003 وبيدأ هؤالء بنشياط يف 
مناطق مثل السيليمانية واربيل بشيكل 
خياص ومين املعيروف ان الكثير مين 
البضائيع االرسائيلية تباع يف العراق بعد 

تغيير املاركة او لصاقهيا واكثر االمثلة 
وضوحيا عى وجيود ارسائيل يف شيمال 
العيراق كميا ورد يف املقالية التي قدمها 
نيويوركير  يف مجلية  سييمور هيرش 
النقطية   2004 حزييران   21 بتارييخ 
يف  االرسائيليية  للفعالييات  االساسيية 
العراق هي الشمال من اجل خلق ساحة 
منياورة ضد سيوريا واييران وقد ادعى 

ان ارسائييل دربيت البشيمركة من اجل 
الحصيول عيى معلوميات اسيتخبارية 
للمواقع النووية االيرانية وبعض الكتاب 
واالكراد يدافعون بحماسية عن تطوير 
هيذه العالقية ألنهيا تصيب يف مصلحة 
الكيرد وال يوجد أي نوع مين العداء بن 
االكراد واليهود ومين الروري التوجه 

نحو تعاون سييايس.

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة اسيتئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف سامراء
محكمة بداءة سامراء 
العدد : 1125/ب/2017
التاريخ : 2017/10/4

اىل / املدعى عليه / وطبان غانم عيل حسين 
اعالن

للدعيوى البدائية املقامة من قبل املدعي السييد 
) وزيير الداخليية ي اضافية لوظيفتيه( والتيي 
موضوعها اعدة سيالح حكومي وبالنظر لثبوت 
مجهوليية محيل اقامتيك حسيب رشح القائيم 
بالتبليغ ر-ع )سيالم عيل حسين( املنسيوب اىل 
قسم رشطة العزة بتاريخ 2017/9/27 بموجب 
كتابهم املرقيم 1516يف 2017/9/29 واملتضمن 
ارتحالك اىل جهة مجهولة واشعار مختار ناحية 
املعتصم الطريشية يف سيامراء واملصيدق بختم 
املجليس املحييل لقضياء سيامراء علييه قررت 
املحكمة تبليغيك بصحيفتين محليتن يوميتن 
بموعيد املرافعة املصيادف 2017/10/17 وعند 
عدم حضيورك يف موعيد املرافعة او ارسيال من 
ينيوب عنيك قانونيا او تقديم معيذرة مرشوعة 
فسيوف تجيري املرافعية بحقيك غيابييا وفيق 

القانون
القايض
احمد مهدي محمد

فقدان
فقدت مني اسيتمارة قطع املنتوجيات النفطية 
الصادرة مين رشكة توزيع املنتوجيات النفطية 
هيئية توزييع الجنيوب واملرقمية )62029( يف 
2017/9/9 ملحطية االسيدي واملسيجلة بأسيم 
)عبد اليرزاق رايض زعالن( عى مين يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشيخصية يف السيالم 

العدد / 1066
التاريخ 2017/9/19 

اىل املفقود / عباس ظاهر فهد
اعالن

بتاريخ 2017/9/19 قدم والدتك املدعوة )خوله 
جاسيم حسين( طلبا اىل هيذه املحكمية تطلب 
فييه نصبها قيما علييك لكونك خرجيت بتاريخ 
2007/6/30 وليم تعد لحد االن لذا تقرر تبليغك 
بالصحف املحلية ويف حالة عدم حضورك سيوف 

ينصب والدتك قيم عليك الدارة شؤونك
القايض ثامر حسن وهاب

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف السالم 

العدد / 1068
التاريخ 2017/9/19 

اىل املفقود / احمد ظاهر فهد
اعالن

بتارييخ 2017/9/19 قيدم والدتيك املدعيوة )خولية 
جاسم حسن( طلبا اىل هذه املحكمة تطلب فيه نصبها 
قيم عليك لكونك خرجت بتاريخ 2007/6/30 ولم تعد 
لحيد االن ليذا تقرر تبليغك بالصحيف املحلية ويف حالة 
عيدم حضورك سيوف ينصب والدتك قييم عليك الدارة 

شؤونك
القايض
ثامر حسن وهاب

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد : 3479/ش/2017

التاريخ 2017/10/3
اعالن

اىل املدعى عليه )عبد الكريم علك عبود(
اقامت املدعية حياة قاسم محيسن الدعوى الرشعية 
املرقمية اعياله ليدى هيذه املحكمية تطالبيك فيها 
بتسيليم االطفال كل من مرتيى ومجتبى للمدعية 
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
يف مركيز رشطة ابي صخير وتاييد املجليس البلدي 
ملنطقية جر كرمة عييل امليؤرخ 2017/8/23 لذا 
قررت املحكمة تبليغك بصحيفتن محليتن يوميتن 
رسيميتن ويف حالية عدم حضورك فانه سيوف يتم 
اجيراء املرافعة بحقك غيابيا وفيق القانون علما ان 
موعيد املرافعية يصيادف 2017/10/22 السياعة 

التاسعة صباحا 
القايض
نوري قادر حنون املالكي

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة

العدد :بال
التاريخ 2017/10/5

اعالن مفقود
اسم املفقود : حيدر خر الله خليل

بتارييخ 2016/10/2 قدمت ) حجة حجروقيمومة 
( املدعيو )خر الله خليل جاسيم( تطلب فيه نصبها 
قيمة علييك لكونك خرجت بتارييخ 2016/10/20 
وليم تعد لحد االن لذا تقيرر تبليغك بالصحف املحلية 
ويف حالة عدم حضورك خالل خمسية عرش يوم من 
الييوم الثاني من تاريخ النرش سيوف تنصب   )خر 

الله خليل جاسم( قيمة عليك الدارة شؤونك.
القايض مؤيد محمود الشمري

فقدان 
فقيدت منيي الهويية املرقمية 17483 باسيم 
)جالل عبيد الرضا رحيم ( الصيادرة من كلية 
الربية املفتوحة يف املثنيى عى من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان سند
فقدت  مني سند العقار املرقم 25765 /3 حي 
امليالد يف النجف االرشف باسيم املواطن )كريم 
هاشيم عبد( فمن يعثر عليه تسليمه اىل جهة 

االصدار

فقدان وثيقة
فقيدت منيي الوثيقة املدرسيية الصيادرة من 
اعداديية النجيف املركزية واملعنونية اىل وزارة 

الربية التقويم واالمتحانات والشهادات 
رقم الوثيقة 0232013

العدد 314 بتاريخ 2014/9/22 باسم )صادق 
محميد عبيد الحسين( عى مين يعثير عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

محكمة بداءة البرصة 
العدد/ 1627/ب/2017

التاريخ 2017/10/4
اعالن

املدعى / سعدون كنش زويد
املدعى عليهم / خالدة وملكية بنات عبد عون 
جاسم وزياد وابتسام اوالد زهر عبد الرحمن

 تبييع محكمة بيداءة البرصة العقار تسلسيل 
الكبير ومسياحته 390 م2  الربياط   32/88
يقيع يف منطقية الحكيمية عى شيارع فرعي 
عرييض مبليط ومكيون مين طابقين وانيه 
عبارة عن دار سيكن تحت االنشياء البناء من 
الطابيوق ومسيقف بالكونكريت املسيلح مع 
وجود سيقوف ثانوية واعمال سيراميك وانه 
غير متكاميل البنياء ومتكيون من اسيتقبال 
وطعام وهول وصالة ميع درج دائري وحمام 
ومطبيخ ويف الطابق العلوي اربيع غرف منام 
مع حمامات مشيركة درجة العمران اىل %80 
فمن له رغبة باليرشاء مراجعة هذه املحكمة 
ميع دفيع التامينيات القانونيية البالغة %10 
مين القيمة املقدرة والبالغة سيبعمائة واثنان 
مليون دينار وستجري املزايدة الساعة الثانية 
عرش من ظهر الييوم الثالثن ليوم التايل لنرش 

االعالن ويتحمل املشري اجور املناداة
القايض علوان بربوت البزوني
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أقامر
صدر عن منشورات المتوسط – إيطاليا، كتاٌب شعريٌّ جديد للشاعرة والكاتبة 

الفلسطينية ليانا بدر، حمَل عنوان »أقمار«.
ج�اءت المجموع�ة ف�ي 120 صفحة من القطع الوس�ط. وقد ص�درت ضمن 

سلسلة براءات في منشورات المتوسط.
يمك�ن القول إن مجموعة أقمار هي س�ّتة كتٍب ش�عرّيٍة في كت�اٍب واحٍد، فقد 
ُقّس�مت ال� »أقمار« إلى سّتة أقساٍم، كلُّ قسٍم فيها ُيمكُن اعتباُرُه كتاًبا شعرّيا 
لوحده. وقد حمَل القس�ُم األوُل عنوان »س�ماٌء مليئة بالشوك والنجوم«، بينما 
حمل الثاني اس�َم »الحدود«، والثالث »اسمُه المتوّس�ط« والرابع »مرثّية«، أما 
الخامس والس�ادس فقد عنونتهما الكاتبة ب� »منازل الهواء« و«لن أتوقف عن 

الحلم« على التوالي.
وال يتأّخ�ُر قارُئ »أقمار« ليانا بدر في اكتش�اف طريَق الّس�رد، إذ تدلُّه الكاتبُة 
صاحبة الخبرة الواس�عة الطويلة إلى ذلك الطريق الذي يجمُع الكثافَة الواجبَة 

في الشعر، بالسرد الرشيق الواجب في الرواية.

ص�در حديثا، ضمن منش�ورات »األهلية للنش�ر والتوزيع، 
عم�ان«، دي�وان جديد للش�اعر طاهر ري�اض حمل عنوان 
»كت�اب الغيب«، وج�اء الديوان ف�ي 132 صفحة، وتضمن 
ثالث�ة فصول بعنوان »غيب« يش�تمل كل فص�ل منها على 
عدد م�ن قصائد التفعيلة، إضافة إلى »ن�ّص نثرّي« مطّول 
بعنوان »جس�د الغائب: أناشيد الماثارس«. وُيهدي الشاعر 
كتابه هذا »إلى أصدقائ�ه »الذين ُغّيبوا.. وما هم بغائبين«.

يفتتح طاهر الفصل األول من الكتاب بمقولة للثعالبي، من 
كتابه »فقه اللغة، مقّدًما ما يش�به ملّخصا للغيب بأنه »كلُّ 
اًل في الُقلوب، فهو غيب«.  ما غاب عن الُعيون، وكان ُمحصَّ
.ينطلق الش�اعر من ه�ذه المرجعّيات الثقافي�ة واللغوية، 
ليفتح األب�واب على »أحوال« الغائ�ب والغيب والغياب في 

صوره المتعّددة، دافعا بحاالت الغياب إلى نهاياتها،.

»كتاب الغيب« 

          د. حمد حاجي /تونس

1 - إرادة حياة
أفجرنا، هاربْين م�ن الجحيم.. حتى وصلنا مطلع 

النهر..
الحراس يربطون رجاال الى أعمدة الخشب..

مسكتني أمي من يدي.. وصاحت بي : اركض..
، جري�ت .. جريُت حتى  تراجع�ُت وأطلقت س�اقيَّ

أنهكُت..
فتحُت عيني.. 

ه�م یربطون جثث القتلى م�ن خالف ويرمونوها 

في عربات.
فيما، 

لمحُت الساعة بمعصمها تنتثر تحت العجالت ..
!.. .. تدقُّ لكنَّها تدقُّ

2 - مخازن
كمراكب السماء يهبطون..

هناك ش�خص م�ا.. ال يرتعش ويرمقه�م ..يمرُق 
بقميٍص ملتهٍب..

أصغي إلى ضجيجه يفسح له السجناء الطريق..
بثالث ، رشقه الحراس؛ طلَّق الدنيا..

فوق رمل الممشى، تس�قط الرصاصات متهاوية 

خلفه..  ويظلُّ يسير.. 
يسير.

3 - عناية
الم�رأة الت�ي خبَّأتني ف�ي ضفائر ش�عرها، وفي 
بسمة كل عابٍر.. وعلَّقتني بسدة بيتها حين داهمنا 

البوليس..
حك�ت لي: - أح�بُّ ذل�ك المحكوم باإلع�دام الذي 

رفض العرض السخي للحكومة..
بادرته�ا: لَم..وضع�وا حصوات صغی�رة في فمه 

وربطوا عينيه بسواد القماش؟
أبوك،مثلك .. يشتم الحکومة كان ..وكان..!

ثالث قصص قصرية جدًا.. الرجل الذي يسبق الرصاص

امسية قلم الثقافية: املطلبي مسرية وذكريات وقراءة املشهد الراهن
           المستقبل العراقي /خاص

على قاعة الثقافة للجميع جرى مس�اء 
ام�س االول ٧/١٠ اإلحتف�اء بالدكتور 
األستاذ الناقد والش�اعر مالك المطلبي 
للحديث عن تجربته االدبية والش�عرية 
، وهذه االمسية ضمن سلسلة اللقاءات 
والندوات التي تقيمها  مؤسس�ة القلم 
الثقافية ،وقد ادار اإلحتفائية الش�اعر 

واألديب أمين جياد .
ف�ي بداي�ة االحتفائي�ة تح�دث الكاتب 
حس�ن البحار عن اهمية ه�ذه الندوات 
الت�ي تع�زز من التالح�م الثقاف�ي بين 
المثقفين واألدباء وما تقدمه مؤسسة 
قل�م الثقافي�ة م�ن نش�اط ف�ي خدمة 
المثقف ، ودعى الش�اعر رجب الش�يخ 
مدير المؤسس�ة في كلم�ة القاها امام 
نخب�ة طيب�ة م�ن الحاضري�ن ، عل�ى 
ضرورة ارس�اء دعائم الح�وار في مثل 
ه�ذه الن�دوات . بعده�ا طلب االس�تاذ 
البحار من الشاعر امين جياد والدكتور 
مالك المطلبي الصعود الى المنصة لبدء 

االحتفائية .
الن�دوة  مدي�ر  رح�ب  البداي�ة  ف�ي 
بالحاضرين وقرأ سيرة الدكتور الشاعر 
والناقد االدبية ، بعدها تم السؤال  حول 
نشأة الشاعر وأهمية الجو االدبي الذي 

ترع�رع في�ه المطلبي ، واجاب بش�كل 
مفص�ل عن دور االب يوس�ف المطلبي 
االدي�ب والعال�م والمجتهد في تنش�ئة 

ذلك الوعي لديه ، 
وفي س�ؤال ع�ن تجربت�ه الش�عرية ، 
اج�اب المطلب�ي ع�ن التأثي�رات الت�ي 
رافق�ت الكتابات االول�ى ، وأهمية تلك 
الق�راءات علي�ه ، والتأثي�ر البيئي عليه 
، وج�رى الحديث عن تجربة الش�عراء 
ف�ي  االدبي�ة  وإصدارات�ه  الس�تينيين 
النق�د والش�عر والبحوث ، واش�ار الى 
االختالفات بين الش�عراء في ذلك العقد 
وتأثرهم بالمدرس�ة الش�عرية جماعة 

انس�ي الحاج وادونيس من خالل مجلة 
شعر ، واشار الى ان كل الشعراء تاثروا 
وقلدوا تلك المدرس�ة في كتابة الش�عر 
وخاصة قصيدة النثر ، واشار المطلبي 
ال�ى ان تحربة وكتابة الش�عر النثري ، 
له قوانينه ومس�تلزماته الفنية بالرغم 
م�ن وجود االيق�اع الداخلي ، وبخاصة 
في قصي�دة التفعيلة التي س�بقت هذا 
الن�وع م�ن الكتاب�ة ، وفي س�ؤال عن 
الش�عر والمش�هد الثقافي االن ، اجاب 
الدكتور ، الى ان الش�عر في حالة ركود 
، ول�م تظهر اس�ماء ش�عرية يتمحور 
عليها الشعر ، كما كان سابقا ، فالشعر 

كانت له اس�ماؤه المعروف ، كالسياب 
ون�ازك المالئك�ة والجواه�ري واحمد 
 ، وغيره�م  الحي�دري  وبلن�د  ش�وقي 
وقال ان هنالك بعض االس�ماء المبدعة 
ش�عريا رغم هذه الفوضى التي سادت 
الش�عراء  ان  ال�ى  ، واش�ار  المجتم�ع 
االوربيي�ن يكتب�ون م�ن دون خ�وف ، 
عكس�نا تماما ، فهنالك كتابة مضمرة ، 
ذات وجهين ، ومن الصعوبة ان تش�ير 
ال�ى تجربتها ، انا واضحة مباش�رة او 
تلتج�ىء الى الرم�ز ، مخافة الس�لطة 
بالدرجة االساس ، واشار الى ان الثيمة 
االساس�ية ه�ي الخ�وف وه�ي تتلبس 

الش�اعر من دون ان يدري ، وعن سؤال 
الواق�ع الثقافي االن ، اش�ار المطلبي ، 
انه بعد س�نوات س�تركد ه�ذه الثقافة 
بس�بب التقنيات الحديثة والركون اليه 

ونبذ الكتاب.
وف�ي نهاية اإلحتفائية ش�ارك عدد من 
االدباء بمداخ�الت اجاب عنها المطلبي 
.فيما شكر الش�اعر امين جياد حضور 
الدكتور المطلبي واجاباته الراقية حول 
تجربته االدبية ، وش�كر ايضا مؤسسة 
قل�م الثقافي�ة ومدير الثقاف�ة للجميع 
الدكت�ور عب�د جاس�م الس�اعدي على 

تهيئة القاعة واستضافة الجميع .

الـشـاعـر مـاجـد الربـيـعـي نـاي سـومـري يـئـن وجــعــًا
قراءة يف ديوان »وجٌع عائٌم يف لغيت«

            بقلم / حسين الساعدي

الشعر كمفهوم أكبر من أن يحصر في مجموعة 
من األلف�اظ والكالم الم�وزون المقفى ، بل هو 
ش�عور وعاطف�ة وإحس�اس ودهش�ة وصورة 
شعرية ، وهذه المكونات إذا لم يضمنها الشاعر 
ف�ي نصوصه ول�م يثي�ر المتلقي به�ا ، فال تعد 

شعراً ، ليس هو بشاعر .
يع�د عن�وان الدي�وان )وج�ٌع عائ�ٌم ف�ي لغتي( 
العتب�ة األول�ى ف�ي الخطاب الش�عري للش�اعر 
“ماجد الربيعي” ، فمن خالله يمكن أستش�راف 
مضم�ون نصوص الدي�وان . وف�ي لحظة تأمل 
عناوين الديوان الداخلية س�وف نخرج بأنطباع 
أول�ي وه�و أن الش�اعر “الربيع�ي” يحمل فوق 
كتف�ه صخ�رة ثقيل�ة م�ن الفواج�ع والهم�وم 
واألحزان المتش�عبة ، يرس�م بها رؤية وجودية 
للوجع ، قوامه�ا المعاناة واألح�زان ، الخارجة 
م�ن أعم�اق النفس ، عائمة عل�ى وجه القصيدة 
. قي�ل إن )الح�زن خبز الش�عراء( ، وهو مثير و 
منبه لإلبداع ، وديوان الش�اعر “ماجد الربيعي” 
أحتوى على )65( نصاً شعرياً ، بعناوين مختلفة 
، وقضاي�ا متعددة . ج�اءت نصوصه الش�عرية 
معبرة عما يجول بخاط�ره ، من قضايا وهموم 
ذاتي�ة ورغب�ات دفين�ة . ف�كل نص ش�عري في 
ديوان�ه هو عملي�ة إبداعية ، فه�و يمتلك خطاباً 
ش�عرياً ينفد من خالله الى ذات المتلقي فيجعله 

أسير لحظة القراءة األولى . 
فالشاعر “الربيعي” يكتب بإحساس يستحوذ به 
على مخيل�ة المتلقي من خالل الصورة والعبارة 
الشعرية وعبر أسلوب بنيوي يصل به الى السهل 
الممتن�ع . فه�و يخف�ي وراء كل نص إحساس�اً 
متدفقاً مش�حوناً بأنفعاالت�ه العاطفية ، تنبعث 
من صراع داخلي بين الوعي والالوعي ، المخفي 
والمعل�ن . الش�اعر “ماج�د الربيع�ي” تميز في 
صناعة النص الشعري وأس�تلهام األلم والوجع 

المحاي�ث للنص من خالل الخزي�ن المتراكم من 
الصور الش�عرية المتع�ددة . فنصوصه تتمحور 
في بؤرة مركزية واحدة تربط النس�يج الشعري 
بالبناء اللغوي المكثف لجميع نصوص الديوان ، 
وهذه البؤرة هي )الوجع( الصاخب الذي ش�كل 
الحج�ر األس�اس ومركز أس�تقطاب ف�ي البناء 
الش�عري للدي�وان ، تمخض منها صور ش�عرية 
معبرة عن الواقع المؤلم الذي يعيش�ه الشاعر . 
ففي نص�ه )هو العيد جاء( يرث�ي أخاه بألم في 

صورة شعرية رائعة .
أيا توأَم الروِح

إلى أين تمضي ُبَعيَد الغروِب ؟
وكيف يمرُّ بَك الّليُل ؟

أتيت لَعلّي أراَك
وقفُت على الرمِل وناديُت

لكنُه سدَّ دوني كلَّ الدروِب اليَك
فالصور الش�عرية الفنية عن�د “ماجد الربيعي” 
ت�دل عل�ى المخيلة الواس�عة لديه . فه�و ينتقي 
الواقع الش�عري المتجس�د والممتد في مخيلته 
وذاكرت�ه الش�عرية ، متمس�كاً بتقالي�د الش�عر 

وموسيقاه . )ُح�لْم(
أْي كهرمانة 

هّزي اليِك بجذِع الحياة ..!
تساقط عمرا

يضيُع .. بانتظار العبور 
من الخوف والموت 
والجند والسيطرات

لقد أس�تطاع أن يجعل من الواقع المؤلم معادل 
موضوع�ي يعبر من خالله عن وجعه ، الذي هو 
تعبيراً عن واقع أجتماعي مأس�اوي لإلنس�ان . 
المعان�اة النفس�ية له ذات أبعاد فلس�فية تتعلق 
بالموقف اإلنس�اني للش�اعر أتجاه ه�ذا الواقع 
ال�ذي يحياه اإلنس�ان ويعاني�ه . فأس�تطاع أن 
يحول وجعه إلى فلسفة شعرية . فينبغي النظرة 
إلى أزمة وجع الشاعر “ماجد الربيعي” على أنها 

ليس أزمة فرد وأنما أزمة اإلنسانية عموماً .
إن الوجع بمعناه الذاتي والوجودي هو فلس�فة 
كونية يجل�ل هذا الكون . ويؤط�ر الحياة ككل ، 
ويواكب االنسان منذ والدته في صرخته األولى 
. فالش�اعر )إيقون�ة عصرية( لوجع اإلنس�ان ، 
ال�ذي يس�تصرخ ألمه إلى أقصى ح�دود مواطن 
التوج�ع ، فيقاد ال�ى مقصلة الوج�ع الوجودي 
ومص�ادرت أفراحه الى مراس�يم ع�زاء يومية ، 
فت�راه مرة يمتص الوج�ع ، ومرة أخرى يمتصه 

الوجع .
وجٌع

يطبُق كفيه على قلبي 
ما زلت أنا في طور التكوين 

وروحي
ما زلت أرممها

لق�د أعطى الش�اعر لصرخت�ه البع�د الوجودي 
األلم/الحزن/الوج�ع  الن   ، العمي�ق  والكون�ي 
، تأس�س ف�ي أص�ل الوج�ود ، فالش�اعر عندما 
يتحس�س أل�م وطن�ه واإلنس�انية فهو يس�مو 
بروحه الى الُمثل العليا كإنسان يحمل فى طياته 
الكثي�ر م�ن الحب ، وقد صدق الش�اعر الس�ياب 

حين قال في أحدى نصوصه:
لك الحمُد مهما استطاَل البالُء

وَمْهما استبدَّ األلْم 
لك الحمد إّن الرزايا عطاٌء

وإّن المصيباِت بعُض الَكَرْم
في كتابه )العلم المرح( قال نيتشه 

)1844 - 1900م( )أن المتع�ة واألل�م مرتبطان 
بق�وة مع�اً، وم�ن يريد أكب�ر كمي�ة ممكنة من 
المتعة عليه أن يقبل بكمية تس�اويها من األلم( 
. ف�كان لفلس�فة نيتش�ه األثر األكب�ر عند عالم 
1856م(   -  1939( النف�س س�يجموند فروي�د 
متأث�راً به�ا وحاف�زاً ل�ه ف�ي آراءه ف�ي النفس 
البش�رية . حي�ن أعتقد )أنه ال يمك�ن الهرب من 
المعاناة. ب�ل اعتبرها جزءاً يمل�ك حيزاً في بناء 

النفس البشرية وال يمكن الغاءه( . 
أن الش�اعر يبق�ى الذاكرة المفجوع�ة والمعبرة 
ع�ن ذاته بمخ�اض داخلي عس�ير ، ولغة كونية 
له�ا صداها في القلب ، وه�ي متأصلة في نفس 
الش�اعر ، فتراه في أكث�ر نصوصه متألما ، ففي 
نصه )وج�ه أمي( ينض�ح ألماً وحرق�ًة ويجعل 

لأللم أبجدية وهو يستذكر والدته .
أّمي

تموُت بالسرِّ كّل يوم
وفي مقلتيها

جمرتان من الحزِن
وتخفي من الخوِف حّتى الّدعاء

ومن حولِها االمهات..
رويداً رويداً

َزَحَف الموُت نحَو النوافِذ
نموُت اسًى ربما..!

أو نتَشّظى مَع العبواِت
نصيُر رماداً باحتراٍق

أو رّبما يغتالنا كاتُم صوٍت
بيَن حيٍن وحيٍن

أن التجربة الش�عرية للش�اعر “ماجد الربيعي” 
أعطت�ه دفق�اً ووعياً ش�عرياً ونضوج�اً إبداعياً 
ومنحته رؤية وجودية للواقع المعاش ، معتمداً 
على الذخي�رة المعرفية واألبداعية التي يمتلكها 
، فهو عل�ى دراية ووعي ت�ام بوظائف مفرداته 
وتراكيب�ه اللغوية ورمزيته وذاتيته . يقول ألبير 
كام�و )1913 - 1960( :)ال ش�يء أص�دق ف�ي 

الكتابة من الحزن الغارق جداً في الذاتية( .
أن اإليقاع الش�عري في نصوصه الشعرية إيقاع 
درام�ي ، ُترج�م األج�واء الش�عرية وتحول في 
إطار موس�يقي الى س�مفونية حزينة متش�حة 
بالس�وداوية ومش�بعة باألل�م ، فالباح�ث ف�ي 
مجموعة الشاعر الشعرية يالحظ اللغة الحسية 
المباش�رة والحافلة بالتوجع حت�ى أن المتلقي 
يش�عر بحج�م ه�ذا الوجع م�ن خ�الل تعابيره 
الت�ي تكش�ف عن م�دى رؤيتة للقيم اإلنس�انية 
بالكلم�ة  المتس�م  ش�عره  ضم�ن  والوجداني�ة 
الصادق�ة ، وقلب�ه الكبي�ر ال�ذي يحم�ل هم�وم 
وأح�زان وط�ن جريح ت�راه األعين ين�زف دماً ،  
وأحب�ة فارقه�م ، فنصوص�ه الش�عرية ج�اءت 
قط�رات من الدمع تتناثر م�ن عينيه . )َخيٌط ِمن 

) ِظلٍّ
أَنا ذاِكرٌة خاوَيٌة

إالّ ِمن ُحزٍن
َتشَرُب ِمن ناري

َجمراُت الَوَطِن الَمصلوِب
على َمقَصلَِة اللّيِل

حمل أوجاعاً وجودية ووجدانية ووطنية مرمزة 
أجتم�ع فيه�ا حضور الم�رأة )س�لمى( الحبيبة 
، والوط�ن )الع�راق( بوصفهما يمث�الن حضناً 
لقلب مثقل باألوج�اع ، الوطن يحفر في أعماق 
اإلنس�ان العراق�ي ، وحبيب�ة ال تفارق�ه كظله ، 
يسطرهما الشاعر في قالب وجودي بلغة رمزية 
ت�ارًة وأخرى مباش�رة ، وصور ش�عرية بليغة ، 
قدم لنا الغايات النبيلة ، وشكى أوجاعه ، وسافر 

مع هذه األوجاع في رحلة غريبة تتجاوز الوعى 
إلى اآلفاق المنفتحة المطلقة . )طوابيراأللم(

أتعبتني طوابير األلم الذي يهمسني
فامتدت روحي على ذراع حبيب يشبهك ..

كنت أفكر في وطن يضمني .
عند منتصف القصيدة

حتى يستفيق لون وجدي عند شغف عينيه
في اللقاء ..

وجدت الوطن كأنه دخان وأفكار عارية
أم�ا المرأة فه�ي مالذه األم�ن الذي يلج�ا اليه ، 

)َس�لْمى وأنا والَغ�بش الفائت(
في الَغَبِش الفاِئِت

يتجلى وجُهِك
خيطاً من نوٍر

كاَن َندّياً
قطراٌت من مَطٍر

في آخرِة الليِل على َهدبيِك
ومنديلي كاَن ندّياً 

فتكونين ُقطوفاً دانيًة
وانا كنُت أردِّد :

سلمى
يق�ول الروائ�ي الروس�ي ديستوفس�كي :)قلب 
اإلنس�ان ال يطل�بُ إال اإلفص�اح ع�ن وجع�ه( ، 
ودي�وان الش�اعر “ماجد الربيع�ي” )وجٌع عائٌم 
في لغتي( الذي هو باكورة أعماله الشعرية يمثل 
تجرب�ة عميقة تخت�زل العالم ببس�اطة صوفية 
تض�ج بالوجع واألل�م ، فلس�فة ُتظهر بوضوح 
ص�وت األل�م والمعان�اة ،والنظ�رة الش�اعرية 
الدامعة حزن�اً ًالمصحوبة بإيقاعات مش�حونة 
بالوجع ، هذه الفلس�فة هي في مخزون الشاعر 
، حفرها بقلم يقطر ويئن وجعاً ، ال يشعر به إال 
من يملك إحساس�اً و شعوراً بالمسؤولية . .هذه 
قراءة سريعة على يوميات وجع الشاعر “ماجد 
الربيعي” والتي تس�تحق دراس�ة متأني�ة جداً ، 

للبحث في أماكن الوجع المتأصل في ذاكرته .

قـرقـوز

شدين أليك

            رجب الشيخ

جميعم حضروا
ألداء دورهم 

إال قرقوز نام بال عشاء .....
دون أن يرتدي 

لباسه الداخلي...
انفضحت سوءته

قد نساها منفوخة .
يوم قيظ تتدلى.....

لتتشظى 
قطعة آثر قطعة .

بعدما احتدام الساق بالساق
ليربط حزام األمان

لرحلة معكوسة
األشياء كطائرة ورقية 

بيد صبي سال لعابه
لقطعة حلوى !!!!!

وانقطع الخيط  ....
وضاع العصفور .....

بيت الجيران عصي 
للمتسللين ..

إال بيتنا ينام فيه 
اللصوص....

             د.علي لعيبي
 

  شدني أليك التحزن....
غبارك طفيف جدا...

القادمات اجمل....
عند أول لحظة عشق سترى عولمة آخرى

ونبيذ اليسكر
ستصحو حتما عندما قلبك يكبر

أعرف جيدا أن مديات المستحيالت بعيدة
لكن في المحاولة التخسر....

س�يحملك نق�اؤك كطير مح�رر وتحل�ق دون قيود 
تذكر...

عندما تزرع زهورك احذر المتسلقات ....التنفع
دع وردتك تتفتح...

هن�اك س�تلتقي عن�د رحي�ق زهرة أس�مها يش�به 
أسمك....د.علي

ربما تحتوي الصورة على:    نبات  و زهرة   .
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الكامالت اإلهلية يف ثورة احلسني »عليه السالم«
عبد الخالق الفالح

متى يفهم من العقل له ان حرارة قتل 
الحسيني )ع ( باقية يف قلوب املؤمنني 
اليطفئها اتباع يزيد و ال سيفيان وال 
ابن تيمييه وابن الباز من ائمة النفاق 
وسييبقى  القتيل  الجيوريف  وحيكام 
الحسيني رميز الشيموخ والكربيياء 
مهما فعل اعداء الله وسييذيقهم جل 
عاله سيعري النارو يخزيهيم يف الدنيا 
قبيل االخرة . كميا نشياهدهم اليوم 
كيف يهربون كالجرذان امام جحافل 
املجد من القوات املسيلحة املشيركة 
والحشيود الجماهرييية والتيي تمثل 
دون  العراقيي  الشيعب  اطيياف  كل 
تمييز يف املذهيب او الدين او القومية 
الذين اعتصموا بالله واختاروا طريق 

الحسني واهل بيته عليهم السالم .
التارييخ يثبت ذاليك فعندميا حاربوا 
الحسيني ومنعيوا الناس مين زيارته 
امتلئيت  والسيجون  قبتيه  وهدميوا 
بشييعته فماذا حصدوا مين افعالهم 
الدنيئيه غري الذل والهيوان. ان مغزى 
ثيورة االميام الحسيني )ع( بقوله اذا 
كان ديين محميدا )ص( ليم يسيتقم 
إال بقتيي فيا سييوف خذينيي . لذلك 
كانت نهضة الحسيني ميروع ثورة 
بوجيه مروع الفسياد السييايس و 
نرباس لكل الشعوب عىل امتداد العالم 
ملواجهية الظليم والظاليم اينما كان 
فاالسيالم ال يرىض باملوقيف الحيادي 
و  للظاليم  التصيدي  انميا  والسيلبي 
اسيتمر املروع الحسيني النهضوي 
اىل يومنيا هذا والوقيوف بوجه  الظلم 
هيو نيرباس ليكل و اليمكين اعتبيار 
نهضة اإلمام الحسني خاصة بمذهب 
معني كونها من مدرسية رسيول الله 
محميد )ص( . فيكان رائيد املدرسية 
األمامية اإلميام الجعفر الصادق )ع( 
حفيد اإلمام الحسيني )ع( ، واملدارس 
الفقهية ظهرت يف زمنه )ع( ، لم تكن 
ميدارس ليتخندق فيه الناس ملواجهة 
بعضهيم البعيض . فيجيب علينيا ان 

ننطليق وفق مروع جدييد ومتجدد 
يتعاطى املسيلمون اليوم مع بعضهم 
مدارسيهم  مختليف  عيىل  البعيض 
كتعاطيي اإلميام عيي )ع( واإلجماع 
عىل نبيذ األفيكار ألوهابييه املنحرفة 
التكفريية التي تسيود العالم ليصبح 
متحير  عرصييا  املجتميع  سيلوك 
يحافظ عىل الصورة أملرقه لإلسالم 
لقيد رضب لنيا االمام الحسيني عليه 
السالم رضبا من رضوب الفكر العايل 
املقام ال يسمو به اي شخص بنهضته 

لقد جعل الحسني من حركته مدرسة 
ينتهجها كل الثوار األحرار حيث اثبت 
للعاليم انه يجب مواجهة الظلم مهما 

كانت املخاطر
)ع(  الحسيني  االميام  سيلوك  كان 
يف معركية الطيف مليئيه بالكمياالت 
االنسيانيه وكان مرغميا عليهيا النه 
كان اميا ان يقبيل الذليه ويباييع من 
كان يالعب الكالب والقيرود والفهود 
ورشب الخمر ومرتكب االثام ويتحمل 
مسيؤولية تلك البيعه امام الله ومثل 

الحسيني اليمكن ان ييذل وهو القائل 
))فوالله الاعطيكم بيدي اعطاء الذليل 
والاقر لكم اقرار العبيد(( فهيهات منا 
الذليه اوخييار املواجه مع اعيداء الله 
ورسيوله فاختيار املواجهيه من اجل 
اسيتقامة وتثبيت الدين بعد ان القى 
الحجة عىل االذهيان القارصه ورغم 
ذالك فقد اسيتخدم االمام )ع( عنرص 
االقنياع امام اعيداءه والقياء الحجه 
عيىل االذهيان القيارصه فاسيتعان 
اال  والتذكيره  والعبيارات  بامليربرات 

انهيا بقيت الاثير فيهم وليم ينفعهم 
ذالك فكان عليه السالم اشفق عليهم 
مين انفسيهم النه يدرك بيان اعداءه 
سييدخلون النار بسيببه وبعد تحطم 
كل هذه اآلمال فصار القرار للسيوف 
وكانيت معركية الطف بني معسيكر 
الحسيني ومعسيكر يزيد عليه اللعنه 
والذي افتتح دولته بقتل سييد شباب 
اهيل الجنيه ورفعيه الرايه ضيد اهل 
البييت فسيتذله وتلعنيه االجيال عىل 
ميدى التارييخ الته من سيفك الدماء 

الذي ارتوت بهيا ارض الطفوف . ولو 
كان ييدرك بان الحسيني شيهيدا هو 
اخطر عليه من الحسيني حيا ملا فعل 

ذالك وااليام قد ثبتت ذالك .
.فالسييف الذي قتل بيه والقوم الذين 
استباحوا دمه الطاهر وظلموه انهم 
عيىل اثر القيوم الذين اسيتباحوه دم 
ابيه عليه السيالم وان اللذين يقتلون 
االن من شييعتة هيم عىل اثير القوم 
الذين استباحوا دم الحسني يف كربالء 
وظلميوه ظنيا منهيم انهيم قادرين 

عىل انهاء عاشيوراء الحسني وكربالء 
الحسيني وتارييخ الحسيني ولكنهيم 
اصطدموا بصدور التلني وقلوب مليئة 
بحب الحسني وما زادهم ذالك اال سموا 
وشموخا وتحديا وما اصاب اعداءهم 
اال الهليع وهم ينظرون اىل املاليني من 
املسلمني وهم يمشون حفاة من اجل 
زيارة مرقد االمام الحسني )ع( والذي 
قال فيه الرسول صىل الله عليه وسلم 
)حسيني مني وانا من حسني حسني 
سيبط من االسباط((وان))الحسيني 
مصبيح الهيدى وسيفينة النجياة (( 
وقيال صىل الليه علييه وسيلم )) ان 
الحسيني اعظم ما يف السيماوات اكثر 

من االرض((.
ولكن هناك مين ائمة الكفر والظالله 
ليم  والتكفرييين  الوهابيني  امثيال 
يتعامليوا مع هيذا الحيدث التاريخي 
من مصادره الثابته كالقران وألسنه 
النبوييه او النسيب او العقيل وانميا 
تعاملوا ميع الحدث وفيق متبنياتهم 
ومايحبيون ووفيق ملوازيين ومعايري 
ظاليه كافره تعرب عميا يحملونه من 
حقيد تجاه اهيل بيت النبيوه عليهم 
السيالم .من املستغرب ان ائمة الكفر 
واملعايريالتيي  املوازيين  والظالليه 
يتعامليوا مبنييه عيىل ترييع عيدم 
الخروج عيىل الحاكم وحتيى ان كان 
ظاملا او من يقتل شيعيا فانه سيكون 
طعيام  مائيدة  يف  محميد)ص(  ميع 
واحيده وتحريضهم الجهالء يف تنفيذ 
ذالك فاي عقيدة تلك التي تحرض عىل 
القتل وان تضع اقوال ابن تيميه والباز 
ومحمد ابن عبد الوهاب وغريهم فوق 
اقوال النبي. واليكتفون بذالك بل نرى 
يف  واملسيمومه  املسيعورة  الحميالت 
املواقيع والفضائيات ضيد اهل البيت 
والتحرييض  وتكفريهيم  وشييعتهم 
عيىل قتلهم . ولكن لقد زرع الحسيني 
)ع ( يف القلوب حب الشيهادة والثقة 
واالخالص وهذه املفاهييم لها الدور 
البيارز يف اي انتصار يحقيق االهداف 

االساسية التي ثاروا من اجلها.

دم يتجدد عىل مقصلة 
اخللود

سعد بطاح الزهيري

“اللهيم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترىض”، كلمة من أعظم كلمات 
اإلمام الحسني عليه السالم يوم عاشوراء، حينما قدم األهل واألصحاب 
قرابيني ألعالء كلمية ال إله إال الليه، انطلق بإيمان نحيو اإلصالح الذي 
أتخيذه شيعار ومنهج، رسيخ كل معانيي اإليثار، نكران اليذات كانت 

الصفة األبرز واالوضح لديه.
ما لهذا الشيعار من وقع يف نفوس األحرار، حيث سيار عليه الكثري من 
بعده سيالم الله عليه، وأصبح شيعار منهاج لألمية املظلومة الطالبة 

بالحق، حيث القرابني الدماء والشهداء.
أن ييوم عاشيوراء كما مروي عين اإلمام الباقر عليه السيالم “أن يوم 
عاشيوراء اقرح جفوننا وأسيبل عيوننا “، نعم كونه املصيبة العظمى 
التيي حلت بيأل البيت األطهيار، والفاجعية التي تبقى مليدى العصور 

والحرقة التي ال تربد يف نفوس األحرار.
لم يكتفوا أعداء ال البيت بالقتل وال بالحرق وال بالتريد، بل أرادوا أن 
يحرفوا أسيس الثورة التي جاء من أجلها اإلمام الحسيني )ع(، حينها 
قالوا قتل سيدنا يزيد سيدنا الحسني!، كادوا أن يطمسوا مبادئ الثورة 
الحسيينية بتضليل الفكر وتدليس املفاهيم، إال أن قدرة الله شاءت أن 
ترتفع ثورة الحق عالياً، وأصبحت منهاج كبري وعلم وهداية للجميع.

ما لذي أراده اإلمام الحسني حينما قال “إن كان هذا يرضيك فخذ حتى 
ترىض”، ما لذي قدمه؟ هل قدم األموال أم املنصب أم القيادة؟

الجيود بالنفس أقىص غاية الجود، من هنا أنطلق أبا عبد الله، وضحى 
بيكل ما لديه من أخوة وأبناء وأهل وأصحياب، ال األموال واملنصب، بل 
جاد بنفسه وبأهله ألحياء دين الله، وأراد بذلك مرضاته تبارك وتعاىل، 
وأختتيم عطائيه بفلذة كبده وعصيارة قلبه، ولده ورضيعيه عبد الله 

الرضيع، الذي كان آخر قربان قبل أن يرتحل شهيداً سعيداً.
كأننيا اليوم نعيش يف زمن عاشيوراء، وكأنني أسيمع هتاف الحسيني 
عليه السالم، “إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترىض “، نعم سيدي فها 
نحين اليوم نقيدم األرواح واألنفس ال ليشء إال كوننا عيىل النهج الذي 
انيت عليه، ذنبنا ألنك تعيش فينيا، أرادوا قتلنا لكي يميوت حبك فينا، 
لكن هيهات لهم ذلك، وللعراق عرق ينبض يف والئك، وآخر قربان قدمه 
محبيك، مجزة فدك النارصية، التي امتزجت بها دماء األطفال والكبار 

والنساء و حلقت أرواحهم نحو كربالء، تهتف خذ حتى ترىض.

عاشوراء.. ملحمة صناعة اإلنسان

واقعة الطف دروس يف التضحية واملقاومة

ثائر الربيعي

يف ملحمية عاشيوراء اإلنسيانية التيي 
نقطية  أعميق  يف  بصماتهيا  حفيرت 
بضمائر األحرار عىل أختالف مشياربهم 
وعناوينهيم تجسيد لدينيا معسيكرين 
املسيتضعفني  أنياة  ..معسيكٌر يحميل 
والضعفياء والفقيراء وكل طاليب حق 
يريد أن يعيش حيياة االباء رافضاً حكم 
الطغاة له وأن تغري زمانهم ومكانهم عرب 
التأرييخ يقودهم ثائٌر ومصلح يف الوقت 
نفسيه انيه أبا الضييم اإلمام الحسيني 
)ع( الذي تحيول لظاهرة إنسيانية بما 
قدميه مين تضحييات شيملت الصغار 
قبيل الكبار وهيو يشياهدهم مقطعي 
األوصال أجسادهم متناثرة عىل رمضاء 
كربيالء تجليت وظيفته األساسيية هو 
تحرير االنسيان من رق االنسان ومنحه 

الحريية لذاته بدالً من العبودية ملن يريد 
فرضهيا علييه وطمسيه والغائيه بكل 
الوسائل وأقساها مساومته عىل جوعه 
برغيف خبيزه ومقايضته إما أن تكون 
معنيا فأنت منا وسيتملء بطنيك مالذة 
وطاب ,وأن تمسيكت برأيك فأنت ضدنا 
وبذلك سيتحل علييك لعناتنا ويشيملك 
عقابنا ,معسكٌر تجد فيه أنصاف رجال 
وأشيباههم جيش جيرار مين اإلمعات 
حمليوا كل انيواع االنحطياط الفكيري 
واالخالقي يف سلوكهم ومنهجهم والدليل 
عيىل ذلك رضييع الحسيني اليذي طلب 
له املاء فسيقوه بسيهماً من الوريد اىل 
الوريد شملته همجيتهم الوحشية ألنهم 
وحوش يف افعالهيم واعمالهم ,وبعد أن 
أنتهيت املعركة جاء فصيٌل جديد يف قتل 
الحسيني هو القتل املعنيوي وهو أقىس 
أنواع القتل ألنه يسيتهدف الراث الزاهر 

للمقتول ,فكرسيت خزائين األموال ملن 
يريد اللحاق بركب الدنيا ليشيبع ملذاته 
ولكين بيرط أن يكيون ضمين دائرة 
صناعة االفراء وخلط االوراق والحديث 
ميع الناس أن هذا جيزاء من يخرج عىل 
إميام زمانيه فكانيت الفتياوى جاهزة 
لتدعم األثم بهذا الشأن الدنيء فخرجت 
فتوى قيايض الظالل رشيح التي أعطت 
الضوء األخر بالقتل )الحسيني خرج 
عن حيده فوجب قتله بسييف جده..( 
ثيم جياء دور أألقيالم املأجيورة التيي 
سيعت ألن تزور حقائيق وتزيف وتعبث 
بسيجالت التارييخ بلوثية عهير الكذب 
اليذي عمليوا عليه صيوروا لألمية أنها 
النتيجية الحتميية للتمرد عىل السيلطة 
وقيادة األمة لحفظ املسلمني وعدم شق 
عصاهم ,كل هذا اإلمعيان باملوت املؤلم 
ألن الحسيني رفض االنصيياع واملبايعة 

ملن هو غري مؤهل لقيادة نفسيه فكيف 
بيه يقود األمية ويؤتمن عيىل مقدراتها 
وهي بيني يدييه ترنيح عيىل راقصات 
اللييايل الحمراء,بيل أن مصائير العبياد 
تباع وتشيرى بأبخس األثمان فنترت 
الرذيلة وتغيريت املفاهييم ,واليزال هذا 
الفكر املنحرف موجود يعيش يف نفوس 
الحاقدين ,مشيكلة الحسيني هيو يريد 
عدالة اجتماعية تتحقق للناس وتحفظ 
كراماتهم وتصان أعراضهم ,لكن األخر 
يريدها طبقية وفوقية ليمارس سطوته 
واستغالله عىل الرعية كعبيد ثم يكرس 
بأعتبارهيا  يعبدونيه  كوثين  رمزيتيه 
اآلمير الناهيي واملتسيلط عليهم,وقول 
املسترق األملاني ماربني:)قدم الحسني 
للعاليم درسيا يف التضحيية والفداء من 
خيالل التضحية بأعز النياس لديه ومن 
خالل إثبات مظلوميته وأحقيته، وأدخل 

اإلسيالم واملسيلمني إىل سيجل التارييخ 
ورفيع صيتهما,لقيد اثبت هيذا الجندي 
لجمييع  اإلسيالمي  العاليم  يف  الباسيل 
البير ان الظلم والجيور الدوام له,وان 
رصح الظليم مهميا بدا راسيخاً وهائالً 
يف الظاهير اال انه اليعيدو ان يكون امام 
الحيق والحقيقية اال كريشية يف مهيب 
الرييح( وكأن ميا حدث ميع اإلمام عي 
)ع( يحيدث مع أبنه ميع اختالف فارق 
الزمين لكين املبيدأ واحيد ,فعيي رفض 
أن يكيون يف األمية اشيخاص فاسيدين 
يربعون عيىل مقاليد الحكم ويتالعبون 
بمقدرات املجتمع ,فتصدى لهم وملسألة 
التفضييل بالعطياء ألنه ييدرك جيداً أن 
املسياواة بوجيود لقمية عييش مؤمنة 
محفوظًة له تعطييه احراماً اجتماعياً 
وتجنبه االنهدار يف كرامته ليكون حراً يف 

إرادته …وللحديث بقية.

كانيت واقعة الطف تمثيل أوج مراحيل الرصاع بني 
الخيري والير فقد تعرضيت األمة اإلسيالمية يف تلك 
الفيرة إىل هجمة رشسية تسيتهدف قيمهيا ومثلها 
وأصبح الواقع اإلسيالمي يشهد مواجهة خطرية مع 
تيار الضالل واإلنحراف تكاد تنتهي إىل نتائج كارثية 
ويف مثيل هذه الظروف البالغة الحساسيية كان من 
الطبيعيي أن تحدث املواجهة بيني املبدئية والرعية 
ممثلة باإلمام الحسيني وأهليه وأصحابه )ع( وبني 
اليردة واإلنتهازية ممثلة بيزيد بن معاوية ومن معه 
من املرتزقة والسيفاحني خاصة وإن اإلمام الحسني 
)ع( يعتيرب املعنيى األول بحمايية القييم واملبيادئ 
اإلسالمية ألسباب جوهرية عديدة يف مقدمتها الدور 
الجهيادي املعد للقييام به يف ضوء مكانتيه الروحية 
املعروفية والتي تمثيل إمتدادا طبيعييا للنبوة ممثلة 
بجده رسول الله صىل الله عليه وآله، واإلمامة ممثلة 
بأبييه وأخيه عليهم السيالم، وعىل ذليك فإن حتمية 
املواجهة كانت تمثل إمتداد لإلسيباب والدواعي التي 
سياهمت يف املواجهة القديمة بيني الخري والر منذ 
بدايية الخليقة وقصية املواجهة بني قابييل وهابيل 
وميرورا باملواجهيات الالحقة بيني األنبيياء ورموز 
الكفر والضالل وستستمر مع إستمرار الحياة قائمة 
عىل األرض لتتحول قيم التضحية والفداء الحسينية 
شياخصة يف ضميري األجيال تسيتمد منهيا املواقف 
واملعانيي الرورية للدفاع عن كرامتها ومعتقداتها 
وتنهيل من ينابيعها دروسيا يف املقاومية والتضحية 

من أجل اإلستقامة ومواجهة اإلنحراف.
وعيىل مدى قرون من القيراءة لفصول هذه امللحمة 
الخاليدة كانيت اإلنسيانية تنحاز بدافع مين توجيه 
مثلهيا وقيمهيا إىل جانيب املبيادئ التي صنع سييد 
الشيهداء من وحيهيا واقعة الطف وال شيك ان مثل 
هذا املوقف اإلنسياني قائم عىل فاعلية تأثري الصوت 
الحسيني كونه يجسيد اآلمال والتطلعات اإلنسانية 
املروعة ويعرب عين معنى التضحية املطلقة عندما 
تكيون خالصة لوجيه الله من أجل مسيتقبل أفضل 

لإلنسانية.
لقد جسيد هذا التفاعل والتواصل ميدة نقاء املوقف 
الحسييني وطهارة الدماء املستشيهدة وعىل خالف 
ذلك فقد كان قرار اإلنسيانية املسيتنكر واملستهجن 
للموقيف اليزيدي يجسيد توجههيا الثابت عىل مدى 
التارييخ يف معارضتها للر كونه القوة إىل تتعارض 
ميع آمالها وتطلعاتها وتهدف إىل القضاء عىل قيمها 

ومعتقداتها.
يف كتابه املوسوم بي)كتاب عاشوراء( يشري سماحة 
العالمة السيد هادي املدريس إىل ان الرصاع بني الخري 
والير لم يكن حكرا عل عرص دون آخر أو أمة دون 
أخيرى وإنما كان ذلك الرصاع وال ييزال يمثل الحالة 
السيائدة يف التاريخ اإلنسياني فهنياك القاتل وهناك 
القتييل وهنياك جبهة للحيق وهناك جبهية للباطل 

وهكيذا يسيتمر اليرصاع واملواجهية تحيت أسيماء 
وعناويين متعيددة يف الوقيت الذي تتكيرر الفصول 
ذاتها يف إطار الرصاع بني الخري والر )فمنذ ان قتل 
قابيل هابيل أنقسم الناس إىل قسمني قسم املقتولني 
وقسم القتلة، وأصبحت الحياة جبهتني، جبهة الحق 
وجبهية الباطيل واليرصاع بيني هاتيني الجبهتني ال 
نهاية له، إال بإنتهاء الحياة واإلنسيان من عىل هذه 

األرض.
لقد أقيدم قابيل عىل قتل هابيل لسيبب واحد هو ان 
هابيل رفضن منطق القوة والعنف الالمروع، الذي 
ال يمت إىل الحق بصلة، وما قتل قابيل هابيل إالّ لخنق 
صوت الحيق ألن هابيل كان يتمتع بكفاءات معينة، 
تبوئيه ألن يكون وريث آدم، وخليفته، من بعده ولم 

تكن هذه الكفاءات متوفرة يف قابيل(.

وهكذا فإن واقعة الطف كانت تمثل مشيهدا صارخا 
وبشيعا لقتل دعاة الحق يف محاولة بائسية ملصادرة 
الحيق والقضاء عليه غري ان النتائج النهائية ال تأتي 
بعيد إنتهياء كل جولة من تلك الجوالت بما ينسيجم 
مع توقعات وحسابات جبهة الباطل ذلك ألن الحق ال 
يمكن ان يصادر أو يقتل كما ان دعاة الحق ال يمكن 
القضياء عىل دورهم واحتيواء فاعليتهم خاصة وان 
مثلهم مثل الشيمس البد وان تعاود رشوقها مع كل 
غمامة ليل تحجبها وتحول بني ضوئها واإلنطالق إىل 

الجهات األربعة.
هذه الحياة الدائمة التيي قوامها قوة املوقف وزخم 
العطياء ال يمكن النجاح بالقضياء عليها كما يتوقع 
الطغياة فيميا يؤكيد الواقع عيىل تصاعيد فاعليتها 
وكثرة والداتها وتكرار صورها فالشهداء سيأخذون 
الذاكيرة  مين  وأجييال  القليوب  آالف  يف  مواقعهيم 
اإلنسيانية وهكذا كانت واقعة الطيف حيث تحولت 
إىل مدرسية يسيتلهم منها األجيال دروسا يف الجهاد 

والتضحية واإلرصار عىل نرصة القيم واملبادئ.
ولعيل يف مقدمية هذه الدروس، ما يؤكيد عىل ان ألة 
الير مهما إشيتدت حركتها وتصاعيدت هجماتها 
ورشاسيتها فإنهيا يف نهايية املطياف البيد ان تنهار 
وتتداعيى أميام إرادة الثوار والشيهداء لتبقى الثورة 
واملبيادئ والشيهداء هيم الباقون يجسيدون حركة 
الحيق ويزيحون األقنعة عن مالمح الباطل وهذا هو 
بالضبط ما نسجته واقعة الطف من حروف ومعاني 

يف ذاكرة اإلنسان املسلم خاصة واإلنسان عامة.
فقد تفتقيد جبهة الحق الروط املاديية األمر الذي 
يحيول بينها وبني تحقيق الغلبة املبارشة والتقليدية 
عيىل جبهية الباطل غيري ان األخيرية سيوف تكون 
خسارتها يف الحسيابات املعنوية والجوهرية فادحة 
جدا إىل الدرجة التي يمتد تأثريها ليشيمل املستقبل، 
وتلك هي خالصة الحقيقة.. لقد كسبت واقعة الطف 
)عاشيورا( التاريخ واملسيتقبل وخرس األمويون ويف 

مقدمتهم يزيد التاريخ واملستقبل كله.
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       المستقبل العراقي / متابعة

حج�زت 4 منتخب�ات تأهله�ا ملونديال روس�يا 
التصفي�ات  نهاي�ة  ع�ى  جول�ة  قب�ل   ،2018
األوروبي�ة، وهي، بلجي�كا، وأملاني�ا، وإنجلرتا، 
وإس�بانيا، فيم�ا بات�ت إيطالي�ا، أول منتخ�ب 

يتأهل للملحق.
وس�تحدِّد الجولة األخرية م�ن التصفيات اليوم 
ل  وغ�ٍد، هوية 5 بطاق�ات أخرى، ع�ى أن يتأجَّ
حس�م 4 بطاق�ات عن طري�ق امللحق، الش�هر 

املقبل.
املجموع�ات  م�ن  مجموع�ة  كل  أول  �ل  ويتأهَّ
التس�ع مبارشة للنهائي�ات، فيما يتحوَّل أفضل 
8 منتخب�ات من أصحاب املرك�ز الثاني يف هذه 
املجموع�ات، إىل امللح�ق النهائ�ي ال�ذي ُيق�ام 

بطريقة خروج املغلوب )ذهاًبا وإياًبا(.
ونرصد يف هذا التقرير الذي نرش عى موقع كورة 
الري�ايض، حس�ابات التأه�ل يف كل مجموع�ة، 

وأيًضا امللحق:

المجموعة األولى
تتصدر فرنس�ا املجموعة ب��20 نقطة، بفارق 
نقطة أمام السويد، وتستضيف بالجولة األخرية 

بيالروسيا، وأصبح تأهلها مسألة وقت.
وستلعب الس�ويد يف ضيافة هولندا التي فقدت 
األم�ل منطقًي�ا يف التأه�ل للملح�ق، رغ�م أنَّ 
رصيدها يحت�وي عى 16 نقطة؛ بس�بب فارق 
األه�داف الكبري بينه�ا، والس�ويد )7+، مقابل 

.)+19

المجموعة الثانية
تحتل س�ويرسا، الصدارة ب�27 نقطة، بفارق 3 
نقاط عن الربتغال التي تس�تضيف سويرسا، يف 
مباراة ال تقبل حالً سوى الفوز لضمان التأهل؛ 
حيث تتفوق بف�ارق أهداف كبري )26+، مقابل 

.)+18

المجموعة الثالثة
تأهل�ت أملاني�ا رس�مًيا، فيم�ا ضمن�ت أيرلندا 

الشمالية، املركز الثاني ب�19 نقطة.

المجموعة الرابعة
تتص�در رصبيا، املجموعة ب��18 نقطة، بفارق 

نقطة عن ويلز، ونقطتني عن أيرلندا.
وتأم�ل رصبيا يف الفوز ع�ى ضيفتها جورجيا، 
للتأهل مبارشة، فيما تمنَّي ويلز النفس بخسارة 
رصبيا، مقابل فوزها عى إيرلندا التي تملك هي 
األخ�رى فرصة تصدر املجموعة رشيطة فوزها 

عى ويلز، وخسارة رصبيا.

وس�يضمن التعادل لويلز، احتالل املركز الثاني، 
أو التأهل مبارشة، ح�ال خرست رصبيا بفارق 

هدفني، أو أكثر.

المجموعة الخامسة
األخ�رية  بمباراته�ا  للتع�ادل  بولن�دا  تحت�اج 
م�ع مونتينيج�رو، من أج�ل ضم�ان الصدارة، 
نقط�ة،   22 تمل�ك  حي�ث  مب�ارشة،  والتأه�ل 
مقاب�ل 19 للدنمارك التي تأم�ل الفوز رومانيا، 

مقابل خس�ارة بولندا الحت�الل الصدارة بفارق 
األهداف.

�ا مونتينيج�رو )16 نقط�ة( فلديه�ا فرصة  أمَّ
احتالل املركز الثاني من خالل الفوز عى بولندا، 
وخسارة الدنمارك، علًما بأنها تتأخر حالًيا عن 

الدنمارك يف فارق األهداف )10+ مقابل 12+(.

المجموعة السادسة
بعد تأهل انجلرتا مبارشة، تتنافس 3 منتخبات 

ع�ى املركز الثان�ي، هي أس�كتلندا )17 نقطة( 
لك�ن   ،)14( وس�لوفينيا   ،)15( وس�لوفاكيا 
األخ�رية تمل�ك أم�اًل ضئي�اًل يف التأهل؛ بس�بب 

رصيدها املتدني من األهداف.
وتلعب بالجولة األخرية سلوفينيا أمام ضيفتها 
أس�كتلندا، فيما تس�تضيف س�لوفاكيا مالطة، 
لكن نتيجتها لن تحتس�ب يف س�باق امللحق؛ ألن 

منافستها تحتل املركز األخري يف املجموعة.

المجموعة السابعة
إس�بانيا  بتأه�ل  املجموع�ة  حس�مت ه�ذه 
مب�ارشة، فيم�ا حج�زت إيطالي�ا مقعدها يف 

امللحق.

المجموعة الثامنة
تأهلت بلجيكا للنهائيات، وتركت املركز الثاني 

بني اليونان )16 نقطة(، والبوسنة )14(.
وتس�تضيف اليون�ان جب�ل ط�ارق، صاحبة 
املرك�ز األخري، وه�و ما يعني عدم احتس�اب 
نقاط املب�اراة ضم�ن ترتيب أصح�اب املركز 

الثاني، فيما تلعب البوسنة أمام أستونيا.  

المجموعة التاسعة
تقرتب أيسلندا من بلوغ النهائيات للمرة األوىل 
يف تاريخها، حيث تحتل صدارة املجموعة ب�19 
نقط�ة، وتمل�ك مب�اراة أخرية أم�ام ضيفتها 

املتواضعة كوسوفو.
م�ع  األخ�رية  الجول�ة  يف  كرواتي�ا،  وتلتق�ي 
للتع�ادل لضم�ان  أوكراني�ا، وه�ي بحاج�ة 
املركز الثاني بف�ارق األهداف، حيث يملك كال 

املنتخبني 17 نقطة.

حسابات الملحق
مع نهاية التصفيات، يت�م جمع النقاط التي 
جمعها أصح�اب املركز الثاني بكل مجموعة، 
دون احتس�اب مبارات�ني مع أصح�اب املركز 
األخ�ري، ما يعن�ي أنَّ الربتغ�ال صاحبة املركز 
الثاني يف املجموعة الثانية، ضمنت الظهور يف 
امللح�ق منذ اآلن ب�18 نقطة قبل مباراتها مع 

سويرسا.
وتمل�ك أول ال�دول املتأهلة إىل امللح�ق إيطاليا 
)ثاني�ة املجموع�ة الس�ابعة( 14 نقط�ة قبل 
مباراته�ا م�ع ألباني�ا، مقاب�ل 13 ل�كل م�ن 
الش�مالية  وإيرلن�دا  والدنم�ارك،  الس�ويد، 
واليونان )لن تحتس�ب نقاط مباراتها املقبلة 
أم�ام صاحب�ة املرك�ز األخ�ري يف املجموع�ة 
الثامنة جبل طارق(، فيما يحتوي رصيد ويلز 

وكرواتيا وأسكتلندا عى 11 نقطة.

بعد تأهل »4« منتخبات

حسابات معقدة قبل جولة احلسم بالتصفيات األوربية

              المستقبل العراقي / متابعة

ع�اد برش�لونة اإلس�باني للدخول 
في صراع مع باريس سان جيرمان 
الفرنسي على التعاقد مع نجم فريق 

ليفربول اإلنجليزي.
وذكرت صحيفة “سبورت” اإلسبانية 
أن باريس سان جيرمان حاول التعاقد 
م�ع فيلي�ب كوتيني�و خ�الل س�وق 
االنتقاالت الصيفية األخيرة بناء على 
رغب�ة مواطن�ه نيمار دا س�يلفا، لكن 
العب الريدز كان يستهدف االنضمام 

لبرشلونة.
وأوضح�ت الصحيف�ة أن 

بعد فش�ل انتق�ال كوتينيو لبرش�لونة، 
حاول الالعب تهدئة األوضاع مع إدارة 
ليفرب�ول واجتم�ع مدي�ر أعمال�ه مع 
الري�دز إلنهاء الخالف�ات، لكنه لم يغلق 

باب رحيله نهائيا.
باري�س  أن  إل�ى  الصحيف�ة  وأش�ارت 
س�ان جيرمان ينتظ�ر الفرصة للتعاقد 
م�ع كوتينيو وس�يحاول تقديم عرض 
يتس�اوى مع ما قدمه برش�لونة )150 
ملي�ون يورو تقريبا(، ولكنه لن يتمكن 
م�ن القي�ام بذل�ك ف�ي يناي�ر / كانون 
الثان�ي المقب�ل حت�ى ال ينته�ك قانون 

اللعب النظيف.
وأوضح�ت الصحيف�ة أن برش�لونة قد 

يحاول ضم كوتينيو في سوق االنتقاالت 
الشتوية، بينما سيتخلى سان جيرمان 
عن عدد م�ن الالعبي�ن أبرزهم أنخيل 
إلع�ادة  م�ورا  ول�وكاس  ماري�ا  دي 
الت�وازن االقتص�ادي، كم�ا سيس�عى 
إلقن�اع البرازيل�ي برف�ض البلوجرانا 
وأن ينضم للنادي الباريسي بعد كأس 

العالم.
كثي�را خ�الل  نيم�ار ح�اول  وكان 
إقن�اع كوتينيو  الماض�ي  الصي�ف 
برفض عرض برشلونة واالنضمام 
لس�ان جيرمان، لكن الالعب فضل 
بالرحي�ل  ل�إدارة  طل�ب  تقدي�م 

لصفوف النادي الكتالوني.

نجم ليفربول حمور الرصاع اجلديد
بني برشلونة وسان جريمان

         المستقبل العراقي / متابعة

ذك�رت صحيف�ة “ذا ص�ن” البريطاني�ة، أنَّ نج�م توتنه�ام 
والمنتخب اإلنجليزي هاري كين، قام بتسجيل 
اس�مه كعالمة تجارية من أجل االس�تفادة 
مادًيا من تألق�ه الحالي.وقالت الصحيفة، 
إنَّ “كي�ن حج�ز الحرف األول من اس�مه، 
واسم عائلته )HK(، كماركة تجارية لدى 
الحكوم�ة البريطاني�ة، تحت بند )ألبس�ة 
وأحذية وقبعات(”.وأش�ارت إلى أنَّ “هذا 
يعن�ي إمكاني�ة أن يرب�ح كي�ن حوالي 10 
ماليين جنيه إسترليني سنوًيا من صفقات 
الخم�س  المواس�م  خ�الل  رعاي�ة، 
الصحيف�ة  المقبلة”.وتابع�ت 
“حال س�ارت األمور على ما 
ُيرام، س�يجمع كين حوالي 
75 مليون جنيه إس�ترليني 
 ،2022 موندي�ال  قب�ل 
و150 ملي�ون جني�ه خالل 
المقبل�ة،  العش�ر  األع�وام 
بحس�اب إيرادات�ه التجارية 
المج�زي،  لراتب�ه  إضاف�ة 
البال�غ قيمته 5 ماليين جنيه 
سنوًيا”.وأضافت أنَّ “العالمة 
لة  مس�جَّ  ،)HK( التجاري�ة 
باس�م كين لالس�تخدام أيًضا 
ف�ي 5 مج�االت أخ�رى، مثل 
التعليم، والنشاطات الثقافية”.

وارتفع�ت قيمة كين التس�ويقية 
بش�كل مذهل، بعدم�ا قدَّم 3 مواس�م 
ناجحة مع توتنهام، وأحرز معه أكثر 
من 100 هدًفا، كما قاد منتخب بالده 
للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 

في روسيا.

االوملبية تؤكد دعمها جلميع االحتادات
              المستقبل العراقي / رحيم الدراجي

اكد رئي�س اللجنة االولمبي�ة الوطنية العراقي�ة رعد حمودي، 
دع�م المكت�ب التنفيذي لجمي�ع االتح�ادات الوطني�ة، ومنها 
اتح�اد الفروس�ية.، ج�اء ذل�ك خالل 
اس�تقباله رئيس االتحاد الدولي 
اللتقاط االوتاد، الشيخ محمد 
ب�ن عيس�ى الفي�روز .وق�ال 
حمودي: ان اتحاد الفروس�ية 
م��ن االتح�ادات 
النموذجي�����ة 
ان  اس�تطاع  الذي 
حض���ورا  يحقق 
وعربي���ا  اس�يويا 
برغ�م الصعاب الت�ي تقف امام 
طموحاته، ولكن هذه الصعاب 

ل�م تثن االتح�اد من العم�ل واثبات وج�وده اينم�ا يتواجد في 
االس�تحقاقات الخارجي�ة، والوق�وف على منص�ات التتويج، 

وه�ذا املنا باالتحاد ب�أن يواصل الحضور الممي�ز والتألق في 
لعب�ة االج�داد واالباء .من جانب�ه، ثمن رئيس االتح�اد الدولي 
اللتقاط االوتاد، الش�يخ محمد بن عيس�ى الفيروز، دور رئيس 
اللجنة االولمبية ورعايته التحاد الفروس�ية .وكش�ف الفيروز 
ع�ن: ان االتح�اد الدولي منح الضوء االخض�ر لالتحاد العراقي 
للفروس�ية القامة بطولة الصداقة الدولية نهاية ش�هر نيسان 

من العام المقبل. 
مؤك�دا: انه اطل�ع على البن�ى التحتية التحاد الفروس�ية وهو 
جاهز الس�تقبال البطوالت الدولية بش�كل ناج�ح .فيما رحب 
رئيس االتحاد المركزي للفروس�ية، حيدر حسين علي، بتواجد 
رئيس االتحاد الدولي اللتقاط االوتاد الش�يخ محمد بن عيسى 
الفي�روز ، في بل�ده الثاني الع�راق. مؤكدا: ان تل�ك الزيارة لها 
اهمية كبرى التحادنا المركزي لمواصلة العمل دون كلل او ملل 
، وان نكون عند حس�ن ظن االتحاد الدول�ي واللجنة االولمبية 
لالرتق�اء بواق�ع اتحاد الفروس�ية ف�ي جميع االس�تحقاقات 

الخارجية .

          المستقبل العراقي / متابعة

يخط�ط نادي باي�رن ميوني�خ، للتعاقد 
م�ع يواكيم لوف، المدي�ر الفني الحالي 
لمنتخب ألمانيا، بعد بطولة كأس العالم 

في روسيا الصيف المقبل.
وذكرت صحيفة “spox” األلمانية أن 
لوف قد ال يس�تمر مع المانش�افت 
بعد نهاية كأس العالم بغض النظر 
عن مس�توى الفريق في البطولة، 

فرغم أن عقده ينتهي في 2020، إال أن هناك 
ش�رطا جزائي�ا س�يتم العم�ل ب�ه بداية من 

.2018
وعل�ق أوليف�ر بيروف، مس�اعد ل�وف، على 
الخب�ر بقول�ه: “كل ش�يء ممكن ف�ي كرة 
القدم، ويواكيم يستطيع تدريب أي فريق في 
العال�م فلديه الجودة والخب�رة والقدرة على 
ذلك، كما أن هناك اهتمام من بايرن ميونيخ 

بشأن التعاقد معه”.
وأق�ال باي�رن ميونيخ كارلو أنش�يلوتي من 

تدريب الفريق بعد النتائج السيئة والمشاكل 
التي عاشها الفريق في اآلونة األخيرة، وعاد 
يوب هاينكس من االعتزال لقيادة البافاري 

حتى نهاية الموسم الجاري.
وحقق أنش�يلوتي بطولة ال�دوري األلماني 

والس�وبر المحل�ي مرتين م�ع البافاري 
نهائ�ي دوري  لرب�ع  كم�ا قاده�م 

أبطال أوروبا الموس�م الماضي 
قبل الخ�روج أمام ريال مدريد 

اإلسباني.

لوف يدخل دائرة اهتاممات بايرن ميونيخ

الرشطة يتأهب للمعسكر الرتكي
            بغداد/ المستقبل العراقي

يغادر العاصمة العراقية، بغداد، وفد نادي الشرطة، 
متجًه�ا إلى مدين�ة أنطالي�ا التركي�ة، للدخول في 
معس�كر تدريبي، يس�تمر لمدة 20 يوًم�ا، تحضيًرا 

للموسم الجديد.
وقال رئيس الهيئة اإلدارية، للنادي، إياد بنيان، في 
تصريح تابعته “المس�تقبل العراق�ي”، إن المدرب 
البرازيلي، باكيتا، يعول على هذا المعسكر، للتعرف 
على إمكانيات الالعبين، وتوظيفهم بالشكل األمثل.

وأضاف أن المعس�كر س�يتضمن خم�س مباريات 
تجريبي�ة، على أق�ل تقدير، ضد ف�رق متقدمة في 
ال�دوري الترك�ي، باإلضاف�ة إلى وح�دات تدريبية 
مكثفة، يس�عى من خاللها م�درب اللياقة البدنية، 
البرازيل�ي، لتحضي�ر الالعبي�ن للموس�م المقب�ل، 

بشكل مثالي.
وأش�ار إلى أن إدارة الش�رطة، س�عت لتوفير سبل 
النجاح للفريق، سواًء من خالل تدريبات في بغداد، 
أو عبر المعس�كر في تركيا، من أجل تقديم موسم 

استثنائي.

هاري كني يتخذ أول خطوة لالستفادة 
من تألقه



www.almustakbalpaper.net

العدد )1532( االثنين  9  تشرين األول  2017
ا�سرتاحة11

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
هل تعلم أّن س�ور الّص�ن العظيم هو الّتحف�ة البرشّية 

الوحيدة التي يمكن رؤيتها من سطح القمر. 
هل تعلم أّن اس�بانيا تعترب أكثر دول�ة تحتوي عىل لغات 

متداولة يف العالم. 
ه�ل تعلم أّن الج�زي األيمن م�ن الّدماغ يتحّكم بالش�ّق 

األيرس من الجسم، والعكس صحيح. 
ه�ل تعل�م أّن صح�راء أنتاريكتيكا هي أك�رب صحراء يف 

العالم. 
هل تعلم أّن أّول من كسا الكعبة هو تّبع اآلخر اليماني. 

ه�ل تعل�م أّن أّول من جهر بالقرآن أم�ام قريش هو عبد 
الله بن مسعود بن غافل الُهذيل. 

هل تعلم أّن سلمان الفاريس هو أّول رجل من أهل فارس 
اعتنق اإلسالم. 

هل تعلم أّن أّول من هاجر إىل املدينة هو الّصحابي الجليل 
مصعب بن عمري بن هاشم بن عبد مناف. 

هل تعلم أّن أّول من س�ّك الّنقود يف اإلس�الم هو الخليفة 
األموّي عبد امللك بن مروان. 

هل تعلم أّن حواء س�ّميت بهذا االس�م ألّنه�ا أّم كّل حّي، 
وقي�ل ألّنه�ا ولدت آلدم أربعن ول�داً يف عرشين بطن، ويف 

كّل بطن ذكر وأنثى.

مهني�اً: تطرأ مش�كلة مفاجئ�ة يف العمل إال 
أنك تتمكن من حلها قبل أن تتطور.عاطفياً: 
تلتقي الحبيب بعد طول غياب وتش�عر بأنك 
استعدت حياتك.اجتماعياً: تلبي دعوة قريب 
لك لزيارته بعدما قطعت تواصلك معه بسبب 

انشغالك بالعمل.

مهنياً: يعرض عليك أحد األشخاص مشاركته 
يف مرشوع كبري، فّكر ملياً قبل اتخاذ قرارك.

العاب�رة  العالق�ات  م�ن  اح�ذر  عاطفي�اً: 
واملغامرات العاطفية حتى ال تقع يف مأزق.

اجتماعياً: ينتابك شعور بالقلق حيال مسألة 
شخصية تشغل بالك.

مهني�اً: ال ترتدد وقم بم�ا يمليه عليك عقلك، 
ستصل إىل النتائج اإليجابية.

عاطفي�اً: احذر من ارت�كاب األخطاء يف حق 
الحبيب فهو لن يسامحك هذه املرة.

اجتماعياً: ترّصف وفق ش�خصيتك الجميلة، 
فهي تستحوذ عىل إعجاب املحيطن بك.

مهنياً: تخّف مداخيل�ك املالية ما يجربك عىل 
وميزانيتك.عاطفي�اً:  حس�اباتك  مراجع�ة 
بعدم�ا  أكث�ر  بالرشي�ك  عالقت�ك  تتوض�ح 
اكتش�ف أموراً كان يخفيه�ا عنك.اجتماعياً: 
تفتق�د إىل أع�ز أصدقائ�ك وتش�عر بالغرب�ة 
والوحدة. مارس الرياضة مللء أوقات الفراغ.

مهني�اً: تكثر أعمالك وترتب�ط بمواعيد عمل 
واجتماعات مهمة.

عاطفياً: تتعلق بالرشيك وتخىش خس�ارته، 
ألنك مررت بتجارب فاشلة يف السابق.

اجتماعياً: ترفض اإلس�تماع إىل نصائح الغري 
وتصمم عىل الترصف بطريقتك الخاصة.

مهنياً: تك�ون مميزاً يف عمل�ك وتتبوأ مراتب 
عالية ورفيعة.

عاطفياً: تزداد املش�اكل بين�ك وبن الرشيك 
بسبب رفضك تلبية مطالبه.

اجتماعياً: تعيش مرتاح البال ما يس�اهم يف 
تنشيط عالقاتك االجتماعية.

مهني�اً: تتف�ادى لق�اء رئيس عملك بس�بب 
غلطة ارتكبتها من دون قصد.

عاطفي�اً: تلتقي ش�خصاً من الط�رف اآلخر 
وتنسجم معه وتشعر بأنك تعرفه منذ زمن.

بطريق�ة  صدي�ق  كالم  تف�رّس  اجتماعي�اً: 
خاطئة ما يؤدي إىل شجار بينكما.

مهني�اً: تكثر أعمالك لكنك تش�عر بالكس�ل، 
اطلب ي�د العون من أحد الزمالء إذا كنت تثق 
به.عاطفياً: ينتابك شعور بأن الحبيب يخفي 
عنك األرسار، تأكد من شكوكك قبل مواجهته.

اجتماعياً: تتعرف عىل شخص تتوطد عالقته 
ب�ه ويصبح صديقاً عزيزاً.مهنياً: تصمم عىل 

املغامرة وإدارة اعمالك بنفسك حتى لو كلفك 
األمر خسارة مادية كبرية.

عاطفياً: يلجأ إليك الرشيك ويطلب التش�اور 
معك يف أمور تخصكما.

اجتماعياً: ابتعد عن الثرثرة فهي لن تؤدي إال 
إىل املشاكل وتضييع الوقت.

مالء األكثر خربة منك يف قضية يصعب عليك 
حلها.

عاطفياً: تضعف أم�ام دموع الحبيب وتبدي 
اإلستعداد لفعل املستحيل إلسعاده.

اجتماعياً: تميض أمسية مسلية مع األصدقاء 
املقرب�ن منك.مهنياً: تش�عر باالس�تقرار يف 

العم�ل ال�ذي تق�وم به، تج�ري األم�ور كما 
تخطط لها.عاطفي�اً: ال تيأس من محاوالتك 
إلصالح العالقة بين�ك وبن الحبيب، صارحه 

بكل ما يدور يف بالك.
اجتماعي�اً: اس�ترش العائل�ة يف القضية التي 

تشغل بالك فهي عىل استعداد ملساعدتك.

مهني�اً: ترغ�ب بأن يك�ون لك تأث�ري كبري يف 
الرشكة التي تعمل فيها وتصمم عىل التميز.

عاطفياً: ينش�غل بالك بسبب س�فر الحبيب 
وقلقك املستمر عليه.

اجتماعي�اً: تكون مش�تت االنتب�اه وينتابك 
القلق، هدئ أعصابك وتفاءل بالخري.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
نص�ف كيلو صدور دجاج مفروم - 1 حبة بصل 
مفروم - نص�ف كوب بقدونس مفروم - نصف 
كوب ش�وفان مطحون - نص�ف معلقة صغرية 
ثوم بودرة - رشة زنجبيل - رشة قرفة ناعمة - 
رش�ة جوزة الطيب – ملح - فلفل أس�ود - زيت 

للقيل
طريقة التحضري:

توض�ع الدجاج يف بول�ة، ويض�اف إليها البصل 
والبقدون�س ونصف كمية البقس�ماط، وتخلط 

جيداً.
يتب�ل الخلي�ط باملل�ح والفلفل االس�ود وجوزة 

الطيب والقرفة والزنجبيل، وتخلط مرة أخرى.
يشكل الخليط عىل هيئة كرات متوسطة الحجم، 

ويغمس يف البقسماط ليغطيه.
يوضع الزيت يف مقالة عىل النار حتى يسخن.

تقىل الكفتة يف الزيت، وتقلب عىل الجانبن حتى 
تحمر وتنضج.

ترف�ع ع�ىل ورق مطب�خ لتتخل�ص م�ن الزيت 
الزائد.

توضع يف الطبق، وتقدم ساخنة.

اخلرضوات حترس القلب
أف�ادت دراس�ة أمريكية حديثة ب�أن الخرض الورقية وعىل رأس�ها البقدونس 
والس�بانخ غني�ة بفيتام�ن »ك« الذي يس�اهم بش�كل كب�ري يف الحفاظ عىل 
صحة القلب.الدراس�ة أجراها باحثون بجامعة أوجوس�تا األمريكية، ونرشوا 
نتائجها يف دورية )The Journal of Nutrition( العلمية.ولكشف العالقة بن 
تناول الخ�رضوات الورقية والحفاظ عىل صحة القل�ب، تابع الباحثون 766 
م�ن املراهق�ن األصحاء، وقام الباحث�ون بتقييم العادات الغذائية والنش�اط 
البدن�ي لهؤالء املراهقن عىل مدى 7 أيام، بالتوازي مع تقييم صحة وس�المة 
هي�كل البطن األيرس للقلب.وتش�ري األبح�اث الجدي�دة إىل أن نقص فيتامن 
»ك« قد يؤثر عىل هيكل القلب، ويؤدي إىل حالة تسمى تضخم البطن األيرس، 
ويمكن أن يس�اهم يف زيادة فرص اإلصابة بقص�ور القلب.وأوضح الباحثون 
أن فيتام�ن »ك« يلعب دوًرا رئيس�ًيا يف الوقاية من تخث�ر الدم والحفاظ عىل 
صح�ة العظام، حيث أن نقصه يف الجس�م يزيد من خطر النزيف وهشاش�ة 
وكس�ور العظام.ويتواجد فيتامن »ك« بكث�رة يف الخرضوات الورقية، ومنها 
السبانخ، الربوكيل، الكرنب، الخس، أوراق اللفت، البقدونس، الكزبرة، الزعرت، 
الربدق�وش، باإلضاف�ة إىل مص�ادر أخرى مث�ل الطماطم، الحم�ص، الدقيق 

الكامل، زيت فول الصويا، لبن األبقار، لحوم الضأن، والبيض.

الشاي األسود يطرد الوزن
كشفت دراسة علمية أن الشاي األسود يحتوي عىل مركبات طبيعية فعالة 
يف عملية التخلص من الوزن الزائد، كالش�اي األخ�رض تماًما، يف مفاجأة 
للكثريين.الدراس�ة أجراها باحثون بمركز التغذية البرشية يف كلية الطب 
بجامع�ة كاليفورني�ا األمريكية، ون�رشوا نتائج دراس�تهم، الخميس، يف 
دوري�ة )European Journal of Nutrition( العلمية.والختبار ما إذا كان 
الشاي األسود له خصائص مماثلة للشاي األخرض يف عملية التخلص من 
ال�وزن الزائد، أجرى الفريق تجارب ع�ىل الفرئان.وقدم الباحثون للفرئان 
وجبات غذائية مع تركيزات عالية أو منخفضة من السكر والدهون، وبعد 
أن ازداد وزن الفرئان قاموا بتقديم الش�اي األس�ود لها.وأثبتت الدراس�ة 
أن للش�اي األس�ود فوائد مماثلة للش�اي األخرض، فخالل 4 أس�ابيع عاد 
وزن الف�رئان إىل وضع�ه الطبيعي.ويعتقد الباحثون أن جزيئات الش�اي 
األسود تعلق يف األمعاء الغليظة، وهذا قد يساعد عىل تعزيز نمو البكترييا 
املفيدة املشاركة يف تحسن عملية التمثيل الغذائي.واكتشف الباحثون أن 
املواد الفعالة يف الش�اي األسود، وعىل رأسها مادة “البوليفينول” املضادة 
لألكس�دة، تعمل ع�ىل تحفيز نمو بكتريي�ا األمعاء املفي�دة، وتقيض عىل 

امليكروبات وتحسن عملية التمثيل الغذائي.

هاتف يساعد يف القضاء عىل املالريا
أطلق�ت رشكة »إل ج�ي« هاتفا ذكي�ا م�زودا بتقنية خاصة 
إلبعاد البعوض آملة أن يساهم يف القضاء عىل مرض املالريا..

وجهاز »ال جي كي7 آي« يرسل موجات فوق صوتية تطلقها 
ش�بكة كهربائية يف الجزء الخلفي من الهاتف، لتفر الحرشات 
و«بش�كل آم�ن تماماً ع�ىل البرش« وفق�اً ملا ذكرت�ه الرشكة 

الكورية الجنوبية.
وأوضحت »ال جي« إىل أنها جربت هذه التكنولوجيا بالتعاون 
م�ع املرك�ز ال�دويل للتكنولوجيا الحيوي�ة والس�موم يف الهند 
ونج�ج الجه�از الجديد بطرد 72 يف املائة م�ن البعوض الناقل 
لألمراض..وتضي�ف الرشكة أنها امل�رة األوىل التي تتوفر فيها 

هذه التكنولوجيا يف هاتف ذكي.
وطرح�ت »ال ج�ي« الجهاز املش�غل بنظام اندروي�د ب�122 
دوالر، ويتم بيعه ابتداء يف الهند ومن ثم إىل دول أخرى بس�بب 
م�ا تعانيه الهند من انتش�ار أمراض من خ�الل البعوض مثل 
املالريا وحمى الضنك، بعرشات آالف املصابن ومئات الوفيات 

سنوياً.

بدون تعليق

كفتة الدجاج
املقلية

ق اليوم..
طب

غراء طبي يقطب اجلروح يف دقيقة!
قال باحث�ون أمريكيون وأس�رتاليون إنهم طوروا 
مادة طبية عبارة عن غ�راء إلغالق الجروح خالل 
60 ثانية فقط ما يساهم يف إنقاذ حياة األشخاص 
يف ح�االت الطوارئ..املادة الطبية طورها باحثون 
بالتع�اون  األمريكي�ة  إيس�رتن  ن�ورث  بجامع�ة 
م�ع باحث�ن م�ن جامع�ة س�يدني االس�رتالية، 
 Science“ ون�رشوا نتائجه�ا ا الجمعة، يف دوري�ة
Translational Medicine” العلمية.وع�ن طبيعة 
املادة الجديدة أوضح الباحثون أن املادة التي يطلق 
عليه�ا اس�م “MeTro” عب�ارة عن م�ادة هالمية 
الصقة يت�م تصنيعها من بروت�ن طبيعي مطاط 

أن�ه يمك�ن  يس�مى “تروبويالس�تن”..وأضافوا 
اس�تخدام هذا الالصق الطب�ي للتعامل مع جروح 
تصي�ب األعضاء الداخلية يف جس�م اإلنس�ان التي 
تضيق وتتسع مثل الرئتن والقلب..وأشار الفريق 
إيل أن امل�ادة تبق�ى الجروح مغلقة ملدة أش�هر وال 
تقيد النمو الطبيعي لألنس�جة وتمتزج تماما مع 
األعضاء الداخلية والخارجية للجسم..ويتم وضع 
ه�ذا املادة عىل الج�رح مبارشة ثم يت�م تعريضها 
ألش�عة فوق بنفسجية الس�تكمال العملية وغلق 
الجرح، بدون الحاجة إىل خياطته، وتنتهي العملية 

خالل 60 ثانية فقط.

سامؤنا عىل موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

قال�ت صحيف�ة »دي�يل مي�ل« 
الربيطانية، الجمع�ة، إن نهاية 
ستش�هد  الج�اري  األس�بوع 
ظاه�رة ن�ادرة، حي�ث س�تمر 
ع�رب  الش�هب  م�ن  مجموع�ة 
واحد.وذك�رت  آن  يف  الس�ماء 
الصحيف�ة أن الظاهرة تس�مى 
»مطر دراكونيد النيزكي« وهي 
عبارة عن مجموعة من الشهب 
تب�دو وكأنه�ا تأتي م�ن نقطة 
محددة تعرب السماء.وسيتمكن 

سكان أمريكا الشمالية وأوروبا 
وآسيا من رؤية الظاهرة بشكل 
أوضح وأحس�ن، فيما لن تكون 
الرؤي�ة واضح�ة جدا بالنس�بة 
لس�كان الدول القريبة من خط 
إن  الخ�رباء  االس�تواء.ويقول 
أفض�ل م�كان لرؤي�ة الظاهرة 
ه�و الذه�اب بعيدا ع�ن التلوث 
الضوئ�ي، مش�ريين إىل أنه من 
األفض�ل رؤيتها يف املس�اء بدال 

من الفجر.
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االحـتـواء جتنب الفقراء

نيفين منصورأبو بكر العيادي 

لدى بعض الناس قدرة ساحرة يستطيع المرء بها أن يغير من أمامه ويسيطر 
على المش�اعر وينجو بالبعض أحياًنا من كوارث نفس�ية متعددة، قدرة س�ماوية 
ال تأتي بالتدريب إنما هي ملكة من ملكات ألس�ماء تأتي بالفطرة ال بالتعليم، تجد 
البعض يس�تطيع أن يفعل المستحيل بكلمات بسيطة مش�جعة ألحد المهزومين 
نفس�ًيا يتح�ول بعده�ا المهزوم م�ن مريض معتزل الن�اس إلى ش�خصية فعالة 
مجتمعية.  انتش�رت بين األنبياء وبعض الصحابة والصديقين، اس�تطاعوا بها أن 
يحققوا المعجزات ويلتف الناس من حولهم بعد طول فرقة وتشتتت إنها أالحتواء 
الحض�ن ال�ذي يبحث عنه الطفل ك�ي يطمئن فال يجده إال في حض�ن أمة ثم يبلغ 
وتتغير احتياجاته، لم تعد بعض قطرات من اللبن الدافئ المغذي الذي كان يسكن 
به وكأنه الدنيا بأكملها، تحولت الرغبات إلى قدرة حس�ية يس�تطيع المرء بها أن 
يش�عر بالس�كينة واألمان. العديد من البش�ر ينقصه االحتواء فيتغير سلوكه بين 
معتزل ومشتت ال يستطيع أن يتفاعل مع ألمجتمع وينتظر من ينجو به من هالك 
الوح�دة والغرب�ة واليأس واالحتواء ف�ي اللغة هو االحتضان ولك�ن ليس المعنى 
المطل�ق للحض�ن إنما ه�و حضن من نوع آخ�ر حضن عاطفي تحكمه المش�اعر 
وتسيطر عليه أالنفعاالت تستطيع أن تحتوي من حولك ببعض الكلمات البسيطة 
واالبتسام بالس�ماع لهم بإعطائهم اإلحساس باأللفة واألمان واألقوى من الحب 
ذات�ه أن تحت�وي الحبيب بكل ما فيه من حلو ومر، تتناغ�م مع انفعاالته ورغباته 
وتسبح بين مش�اعره فإذا بك دار األمان والمالذ الوحيد الذي ال يستطيع أن يحيا 
الحبيب من دونه. كم من البيوت ينقصها الحب وال يطرق أبوابها االحتواء فتنهار 
وتنهدم، ويدفع الثمن كل من يحيا تحت أس�قفها، بيوت قلوبها مش�ردة ال تعرف 
معن�ى الحب ول�م تتمتع يوًما بلذة أالحت�واء أرواح مهزومة تنكس�ر من األزمات 
بمنتهى السهولة واليسر تشعر بالألمان والال سند، تشعر أنها وحيدة أينما ذهبت 

ينقصها اإلحساس باألمان النفسي والمجتمعي.
أكثر ما يش�عرك باألمان مهما غ�در بك الزمان وطالت مأس�اتك هو أالحتواء 
وقد يحتويك المولى عز وجل فتقترب منه وترى بنوره وتكون عبًدا ربانًيا يمشي 
بطريق مرس�وم ومؤمن ويصبح المرء من احتواء الله له ممن هم ال خوف عليهم 
وال هم يحزنون، وهو أفضل احتواء على وجه أألرض تحيا حينها في سالم نفسي 

تام وتتحمل الصعاب وتتعلم الصبر وتمتلئ بالرضا. 
واالحت�واء يجذب الم�رء للحياة مهما جارت عليه األيام واس�ود الطريق أمام 
عيني�ه، يكف�ي المرء ش�عوره أن هناك من يحب�ه ويفرح لفرح�ه ويحزن لحزنه 
يس�معه حينما تبتعد عنه النفوس ويخرج معه ما بداخله من طاقة كالمية مهما 
كان�ت الكلمات مؤلمة أو س�عيدة، ويعتبر م�ن أهم متطلبات التعام�ل بين الناس 
بعضها البعض. إذا احتوي كل منا اآلخر ينعم المجتمع بالسالم النفسي والسكينة 
وتق�ل معه معدالت الزيادة في األمراض النفس�ية والرغبة في االنتحار ومعدالت 
الجريمة التي تعد من أخطر مش�اكل المجتمع، فالش�خص الس�ليم نفسًيا والذي 
ينعم بالسالم الداخلي يكون بعيًدا عن السلوك اإلجرامي المتطرف ويتعامل بشكل 
معت�دل مهما زادت عليه األزمات يتلقاها بكل صالبة وصمود.ابحث عمن يحتويك 
بكل دقة حتى تنعم بلذة الس�الم النفسي وال تنس�ى أن تقترب من الخالق العظيم 
وتنع�م باحتوائ�ه لك، وال تي�أس مهما مر علي�ك من هموم وعكوس�ات، فالحياة 
تجربة مثيرة تحم�ل الحلو بمذاق مرير وتحمل المر يتبعه مع الصبر الفرج، اللهم 

يسر لنا كل عسير وثبت قلوبنا واجعلنا من عبادك الصالحين.

يعاب على الكّتاب انتصارهم للمهمشين والمعوزين، واجترارهم 
ثيمة سبق أن عالجها كثير من قبلهم، لعل أشهرهم فكتور هوغو.

ويتناس�ى الالئمون أن الكّتاب ينطلقون م�ن الواقع في تصوير 
مآس�ي ألبشر وال س�يما إذا كانوا هم أنفسهم يتحّدرون من أوساط 
متواضع�ة، فيعبرون ع�ن معاناة تلك الفئات الضعيفة أمام جش�ع 
الفئ�ات الميس�ورة للنف�اذ إل�ى جوه�ر اإلنس�ان، ف�”م�ن يبح�ث 
ع�ن حقيقة اإلنس�ان ينبغ�ي أن ينفذ إل�ى ألمه” كم�ا يقول جورج 

برنانوس.
والفقر أل�ٌم يجهد الفقراء للتخلص منه، ولكنه في نظر األغنياء 
داٌء يقيمون ضّده حواجز َتحول بينهم وبين من أصيبوا به، ال خوفا 
م�ن ألعدوى بل تجنبا لمرأى الب�ؤس. وإن صادف أن تبرعوا أو أبدوا 

نوعا من التعاطف والتضامن فعن بعد، بطرق غير مباشرة.
ه�ذا الحاج�ز األخالقي بين الفق�راء واألغنياء لي�س حكرا على 
واقعنا ألعربي بل هو حالة عامة في سائر أألمم حيث لألغنياء نفس 
االس�تراتيجيا أال وهي تجنب الفقراء..ذلك ما أثبتته دراسة ميدانية 
أجراها بعض الباحثين ألفرنس�يين في باريس وس�او باولو ودلهي 
تحت إش�راف عال�م االجتماع س�يرج بوغام، وص�درت مؤخرا في 

كتاب بعنوان “ما يحمله األغنياء عن ألفقراء
ال يقتص�ر الحاج�ز على الس�كن ف�ي ح�ّي محمّي بالمس�توى 
االجتماع�ي المرموق للمقيمي�ن وثمن العق�ارات ألباهظ وكالهما 
يناس�ب البحث ع�ن إعادة إنت�اج فئ�ة مجتمعية راقية، ب�ل يتعداه 
إلى الح�رص على المَنعة من أنماط عيٍش “دني�ا”، إذ يعزل األغنياء 
أنفس�هم في عالم خاص بهم، يتخذونه مث�اال إلنتاج نظام أخالقي 

يسود حيهم أو دائرتهم أو مدينتهم.
ويتغذى نظام الفصل هذا أيضا باالش�مئزاز من المعِس�رين في 
هيئتهم ولغتهم ونمط عيش�هم، واإلحس�اس بعدم األمان بقربهم، 
مثلم�ا يتغذى بتبري�ر الفقر تبري�را ال تجوز امتيازاته�م من دونه، 
ويق�وم خطابهم على عنصرين: أولهم�ا القول بتأصل الفقر، أي أن 
مصي�ر الفقراء محك�وم بقوانين حتميٍة بيولوجي�ة أو جينية، وما 

وجودهم في الطبقة السفلى إال نتيجة لتلك القوانين.
والثاني القول باالستحقاق أي االعتقاد بأن األوضاع االجتماعية 
تأتي على قدر أهل اليسر أو ألعسر ولو بالوراثة. وبذلك يصبح نظام 

الفصل االجتماعي أمرا محتوما في نظر األغنياء.
فكي�ف ال ينتصر الكّتاب لفئة ظلمته�ا الحياة والمجتمع وُترمى 
بالظن�ون بغير وج�ه حق؟..يق�ول الشافعي:«يمش�ي الفقيُر وكلُّ 
ش�يٍء ضدَّه | والّناُس ُتغلِ�ق دوَنه أبوابها/ وت�راه َمبغوضاً وليس 
بُمذِنٍب| ويرى العداوَة ال يرى أسبابها/ حتى الكالُب إذا رأت ذا ثروٍة 
| َخضع�ْت لدي�ه وح�ّركت أذناَبه�ا/ وإذا رأْت يوًما فق��ي�ًرا عابًرا | 

نبحْت عليه وكّشرْت أنيابها«.

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

شاحنة فخمة بـ 100 ألف دوالر!

تعتزم شركة فورد األمريكية الشهيرة أن تضم ألسطول سياراتها 
الفاخرة شاحنة صغيرة يصل سعرها إلى 100 دوالر.

تتمي�ز ه�ذه الش�احنة م�ن ط�راز »f-450« عن ش�احنات فورد 
الصغيرة الس�ابقة بق�در عال م�ن الفخامة واله�دوء والرفاهية 

للمستخدم، وسعر يبدأ من 87 ألف دوالر.
أم�ا بنس�ختها »f-450« س�وبر ليميتي�د، فمن المنتظ�ر أن يصل 
س�عرها بجميع المواصفات الممكنة إلى 100 ألف دوالر تش�مل 
الضرائب..س�تزود ه�ذه المركب�ة بنظام دفع رباع�ي مع محور 
خلفي بأربع عجالت، إضافة لقمرة واس�عة مزودة بفرش جلدي 
فاخ�ر، وأحدث الشاش�ات والمع�دات اإللكتروني�ة المتوفرة في 
السيارات، كما ستحصل على فتحة سقف واسعة وكاميرا للرؤية 
المحيطي�ة وعدة أنظمة قيادة متطورة..محرك الس�يارة س�يأتي 
بثمانية أس�طوانات بس�عة 6.7 لتر، وع�زم دوران يقارب 1250 

نيوتن/ متر، وقوة تعادل 450 حصانا تقريبا.

تعرض رجل إندونيس�ي إلصاب�ات بالغة بعد معركة 
دموي�ة مميت�ة م�ع ثعب�ان عم�الق في س�ومطرة 
الريفية..وكان ح�ارس األمن، روبرت نابابان، يقوم 
بدوريت�ه المعتادة في مزرع�ة النخيل ضمن منطقة 

Batang Gansal، النائية في جزيرة 
س�ومطرة، عندم�ا ش�اهد الثعبان 

العمالق بطول 5 أمتار تقريبا.
وعندم�ا ح�اول روب�رت البالغ من 
العم�ر 37 عام�ا )ويق�ال أن لدي�ه 
خبرة ف�ي اصطي�اد الثعابين( رفع 
الثعب�ان إلى كيس م�ن القماش، بدأ 
بمهاجمت�ه بشراس�ة وعض�ه ف�ي 
منطق�ة الذراع..وبه�ذا الصدد، قال 
رئيس الشرطة المحلية، سوتارجا، 
لق�د كان هن�اك تدخ�ل س�ريع من 
جانب حارس أمن�ي آخر، باإلضافة 
إلى عدد من السكان المحليين الذين 
أنق�ذوا روبرت من الموت الحتمي..

وأض�اف س�وتارجا: »كان الثعب�ان 
كبيرا بش�كل ال يصدق، بيد أن نوايا 
القرويي�ن الطيب�ة ل�م تذه�ب دون 

مقابل«.
وُنقل روبرت إلى المستش�فى، في 

حين ق�ام القرويون بتقطيع الثعبان »الوحش«، قبل 
قليه وأكله..الجدير بالذكر، أن طول الثعابين العمالقة 
في أجزاء من إندونيس�يا والفلبين، غالبا ما يصل إلى 

أكثر من 20 قدما )6 أمتار(.

التق�ط المصور ط�ارق زايدي، ص�ورا رائعة لقصات 
الشعر والتس�ريحات التي تتميز بها القبائل المنعزلة 

في ريف أنغوال..
وس�عى المصور من خالل اللقط�ات التي جمعها، إلى 
إظهار أنماط الحياة وعادات الناس الذين يعيشون في 
ه�ذه المجتمع�ات الريفية المعزولة..وهناك س�مات 
ب�ارزة في الصور وهي القبعات وتس�ريحات الش�عر 

الغريبة التي تعتمدها النساء وكيف أنها تمثل وضعهن 
داخل مجموعاتهن..ووجد زايدي أن النس�اء فخورات 
للغاية بتس�ريحات الش�عر والمالب�س التقليدية التي 
يرتدينها، وهن األكثر حرصا من الرجال على التمسك 
أن  الش�عر  لتس�ريحات  القديمة..ويمك�ن  بالع�ادات 
تستغرق ساعات للوصول إلى المظهر النهائي بسبب 
التفاصيل الكثيرة التي تتضمنها والتي تش�مل ظفائر 
الشعر مع القش، والحصول على شعر 
يش�به »الماعز« مع بع�ض اإلضافات 

األخرى لتزيينه.
وق�د أث�ار التط�ور الس�ريع ألنغ�وال 
بفض�ل النفط، مخ�اوف الكثيرين من 
تعرض المجتمع�ات القبلية المنعزلة 
القبائ�ل  التالش�ي..وتميل  لخط�ر 
والمجموعات العرقي�ة المختلفة إلى 
التجمع ف�ي مناطق معين�ة من البلد، 
محافظ�ة عل�ى كل عاداته�ا ولغاتها 
وتاريخها..ويوجد في أنغوال أكثر من 
90 مجموع�ة عرقي�ة مختلف�ة، تقع 
على الح�دود مع ناميبيا وبوتس�وانا 
م�ن الجن�وب، وزامبي�ا من الش�رق، 
وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 

الشمال.

معركة بني إندونييس وثعبان عمالق! غرائب القبائل املفقودة! 

احتفال القوات االمنية بمناسبة حترير احلوجية


