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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

إّن عدّو محمد صّلى اهلل عليه وسّلم 
من عصى اهلل وإن قربت قرابته

ص3الربملان »جيرم« رفع علم »ارسائيل« ويمنع فتح مقار أمنية يف كركوك واملتنازع عليها

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 »حاشية« الرئيس األمريكي وراء القضبان

النيابة اإلسبانية تالحق »االنفصاليني« الربشلونيني بتهمة »العصيان« ضد السلطات 

رئيس اجلمهورية يشدد عىل إجراء االنتخابات الربملانية واملحلية بموعدها الدستوري

كردستان بعد بارزاين: نظام برملاين عىل الطريق
       المستقبل العراقي / عادل الالمي

أدى رحيل مسعود بارزاني عن رئاسة 
اإلقليم التي أطبق عليها منذ أكثر من عقد 
من الزمان إىل انفراجة يف األوساط الكردّية 
التي أخذت تبحث عن ش�كل جديد للحكم 
يف إقلي�م كردس�تان، م�ن دون أن يك�ّون 
ديكتاتور يمس�ك بصناع�ة القرار ويؤدي 

إىل أزمات كمل حصل بأزمة االستفتاء.
وتبدو جّل األحزاب الكردية غري راضية 
ع�ن االس�تفتاء، حت�ى تل�ك الت�ي أيدته 
يف البداي�ة، بع�د أن اتخ�ذت خط�وات من 
بغداد وال�دول اإلقليمية واألوربية، أرّضت 

كثرياً باملكاس�ب التي حص�ل عليها إقليم 
كردس�تان من بغداد خالل العقد الذي تال 

احتالل بغداد عام 2003.
وكش�ف االتحاد الوطني الكردستاني 
عن خطة إلعادة ترتيب األوضاع السياسية 
يف إقلي�م كردس�تان بالتزامن م�ع تنحي 

رئيس اقليم كردستان من السلطة.
 وق�ال رئيس كتلة االتح�اد يف مجلس 
»االح�زاب  إن  الل�ه  عب�د  اري�ز  الن�واب 
السياس�ية يف إقلي�م كردس�تان ب�دأت يف 
التباحث م�ن اجل إع�ادة ترتيب األوضاع 
السياس�ية يف اإلقلي�م بع�د تنح�ي رئيس 

اقليم كردستان مسعود بارزاني”.

 واضاف أن »االح�زاب الكردية عازمة 
عىل تحوي�ل نظام الحك�م إىل نيابي ويتم 
الحكوم�ة م�ن خ�الل  رئاس�ة  ترش�يح 
االنتخابات النيابية عىل غرار نظام الحكم 
يف بغ�داد«.  وأردف قائالً ان »بقاء منصب 
رئيس اإلقليم س�يكون رشفي�ًا وال يمنح 
أي س�لطة ترشيعية او تنفيذية كما كان 
س�ابقا ويف ح�ال وج�ود توافق س�يايس 
س�يتم حل رئاس�ة االقليم بش�كل نهائي 
ويتم تحوي�ل جميع االم�ور التنفيذية اىل 

رئيس الحكومة يف االقليم«. 

التفاصيل ص3

خالل أسابيع.. 
الصحة ستعمل عىل حتديد اسعار 

االدوية وكشفية االطباء

تشيليس
يــحـسـم مــصــيــر 

فابرجياس

األحزاب الكردية تفكر بـ »إلغاء« منصب رئيس اإلقليم.. وفيشخابور وابراهيم اخلليل بيد القوات االحتادية
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نائب يتحدث  عن »مترير« قانون االنتخابات بـ »الرتايض« قـريـبـااجلامعة العربية جتدد دعمها لوحدة ارض العراق وشعبه
مسؤول األمن يف كردستان حيذر بارزاين من جر اإلقليم إىل مستنقع »حرب داخلية« رئيس الوزراء يعلن عزم حكومته دفع رواتب كردستان وحيذر من هجامت »جبانة«

حمافظة بغداد تنفذ اكرب محلة خدمية 
لتنظيف طريق الزائرين واملحافظ يقدم 

مقرتحًا النعاش الكرادة
ص6

حكومة ماكرون تستبدل 
»حالة الطوارئ« بقانون 

ترفضه املعارضة
ص4 ص2

»كارثة نووية« تقتل »200« شخصًا يف كوريا الشاملية
      بغداد / المستقبل العراقي

قتل ما ال يقل عن 200 مواطن كوري شمالي 
إثر انهيار نفق بالقرب من موقع اختبار نووي، 
وفقا لما قاله مسؤول بكوريا الشمالية لوكالة 
أنباء، أمس الثالثاء. ونقل�ت صحيفة »ميرور« 
البريطاني�ة عن مس�ؤول بكوريا الش�مالية أن 
الحادث وقع خالل عملية بناء لنفق تحت األرض 

ف�ي موقع بوكيونغ إلجراء التج�ارب النووية، 
الواقع في شمال شرق كوريا الشمالية، في يوم 
10 تش�رين األول الج�اري. ووفق�ا لما أوردته 
وكال�ة أنباء، نقلت عنها »المي�رور« ، فإن نحو 
مائة من األشخاص كانوا محاصرين في أنفاق 
تح�ت األرض، وأن�ه أثن�اء عملية اإلنق�اذ وقع 
انهي�ار آخر، مما رف�ع العدد الكل�ي للقتلى إلى 
نحو 200 ش�خص. وتباشر بيونغيانغ برنامجا 

غير مس�بوق للتجارب الصاروخية في الشهور 
الماضية، باإلضافة إلى التجربة النووية األكبر 
له�ا التي أجرتها ف�ي أوائل أيل�ول، مما أغضب 
الصين، حليفتها الكبرى الوحيدة، وتس�بب في 
تعرضه�ا لعقوب�ات دولية وأميركي�ة إضافية. 
ول�م تختبر بيونغيانغ من قبل أي إجراء لعملية 
إخ�الء أو إج�الء جراء التج�ارب النووي�ة التي 

تجريها بانتظام.

حمافظ البرصة يبحث الواقع اخلدمي واألمني للمحافظة 
مع رئيس التحالف الوطني

وزير النقل يوجه باستنفار كافة جهود الوزارة يف الزيارة 
6االربعينية واالرتقاء بمستوى اخلدمات للزائرين 6

      المستقبل العراقي / نهاد فالح

باتت القوات األمنية عىل بعد كيلومرتات 
من أط�راف مدين�ة القائ�م الحدودية مع 
سوريا يف غرب البالد، والتي تعد آخر معقل 
لتنظيم داعش، فيما رشعت جهات عّدة يف 
الحكومة عس�كرية ومدنية، بحفر خندق 
ع�ىل الحدود م�ع س�وريا بمس�افة 450 

ك�م وبتكلفة تبل�غ 30 مليون دوالر. وقال 
ضاب�ط برتبة مق�دم يف الجي�ش العراقي 
ل�وكال�ة »فران�س ب�رس« إن »قطع�ات 
الجيش وبدعم العش�ائر ومساندة طريان 
التحال�ف ال�دويل والق�وة الجوي�ة تمكنوا 
رشق  العبي�دي  ناحي�ة  اس�تعادة  م�ن 
القائ�م« الواقع�ة عىل بع�د 350 كيلومرتا 
إىل غ�رب الرم�ادي يف محافظ�ة األنب�ار. 

وأضاف الضابط أن عملية التقدم واجهت 
»مقاوم�ة لعن�ارص داعش«، الفت�ا إىل أن 
القوات األمنية والحش�د العشائري تجري 
عملي�ات تفتيش واس�عة يف الناحية بحثا 
عن عنارص مختبئ�ة لتنظيم داعش الذين 

»هرب معظمهم إىل مركز مدينة القائم«.

التفاصيل ص3

كـيـلـومـتـرات تـفـصـل القـوات األمـنـيـة عـن الـقـائـم: 
اقـتـربـت نـهـايــة »داعــش«
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اخلارجية األمريكية: قواتنا ستبقى يف العراق حتى القضاء عىل »داعش«
         بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزي�ر الخارجية األمريكي ريكس 
تيلرسون، أمس الثالثاء، أن وجود القوات 
األمريكية يف العراق، بصفة قانونية، ولن 
تنسحب قبل االنتهاء من تنظيم داعش.

وقال تيلرسون يف حديث أمام مجلس 
الشيوخ األمريكي، إن »القوات األمريكية 
لن تنس�حب م�ن الع�راق، إال بع�د دحر 
تنظيم داعش والقضاء عليه«، مشريا إىل 
أن رئيس الوزراء حيدر العبادي »لم يقدم 

أي إشارة بأنه يريد مغادرة قواتنا«.
وأوض�ح تيلرس�ون أن بق�اء ق�وات 
بالده يف الع�راق قانونيا وفقا لتفوييض 
الح�رب الذين ص�درا يف العام�ن 2001 
و2002، بعد هجم�ات )11 أيلول( وبدء 
الحرب يف العراق«، مؤكدا أننا »سنبقى يف 

العراق حتى هزيمة تنظيم داعش«.
وأض�اف تيلرس�ون أن »القت�ال ضد 
تنظيم داعش لم ينته بعد رغم اس�تعادة 

أج�زاء كب�رية م�ن األرايض العراقي�ة«، 
مؤك�دا أن »الق�وات األمريكية تعمل عىل 
إع�داد الرشطة املحلية يف العراق للس�هر 
عىل األمن يف املدن والقرى املستعادة من 

داعش«.
وبخص�وص التفويض ال�ذي يمنحه 
الكونغ�رس للرئي�س باس�تخدام القوة 
إدارة  أن  تيلرس�ون  أك�د  العس�كرية، 
الرئي�س دونال�د ترم�ب ع�ىل توافق تام 
حول رضورة أال يت�م تقييد أي تفويض 
بقي�ود جغرافي�ة، موضح�ا أن التحالف 
تع�رف  ال  تنظيم�ات  يح�ارب  ال�دويل 

بالحدود الجغرافية.
وكان ن�واب أمريكي�ون ق�د أعلنوا يف 
ترصيح�ات س�ابقة أن إدارة ترم�ب قد 
تك�ون منفتحة ع�ىل إق�رار الكونغرس 
الق�وة  الس�تخدام  جدي�د  لتفوي�ض 
العس�كرية يحل مكان التفويض الحايل 
املعم�ول به منذ 16 عاما لش�ن عمليات 

عسكرية يف الرشق األوسط.

          بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئي�س الجمهورية ف�ؤاد معصوم، أمس 
الثالث�اء، ع�ىل رضورة إج�راء انتخابات مجلس 
الن�واب ومجالس املحافظ�ات املقبلة يف موعدها 
الدستوري، فيما مرحباً بمقرح املفوضية العليا 
املس�تقلة لالنتخاب�ات بتحدي�د 12 ماي�و املقبل 

موعًدا إلجرائها. 
ووج�ه معص�وم، يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، الس�لطات املعنية باتخاذ 

جميع االستعدادات الالزمة الجراء االنتخابات.
وقال »اس�تناداً إىل أحكام الدس�تور ووجوب 
إج�راء االنتخاب�ات يف توقيتها املح�دد، ونظراً إىل 
اس�تالم مجلس املفوض�ن الجدي�د يف املفوضية 
العلي�ا املس�تقلة لالنتخاب�ات مهامه الرس�مية 
االثن�ن وإع�الن املفوضي�ة اس�تعدادها إلجراء 
ب�أن  بمقرحه�ا  نرح�ب  املقبل�ة  االنتخاب�ات 
يكون يوم الس�بت املواف�ق 2018/5/12 موعداً 
الجراء انتخابات مجلس الن�واب لدورته الرابعة 

وانتخابات مجالس املحافظات.
جمي�ع  باتخ�اذ  املعني�ة  الس�لطات  ووج�ه 
االستعدادات االدارية واملالية والقانونية واألمنية 
له�ذا الغرض، داعًيا املواطن�ن كافة من ناخبن 
ومرشحن وكيانات سياسية ورقابية ومنظمات 
مجتم�ع مدني واعالمي�ن تقديم كل املس�اعدة 
ملس�ؤويل وموظف�ي املفوضي�ة العليا املس�تقلة 
لالنتخابات يف جميع املجاالت املمكنة بما يضمن 
النج�اح الباه�ر للعملي�ة االنتخابي�ة املقبلة »ال 
س�يما وانه�ا االوىل بع�د االنتصار البط�ويل التام 

لشعبنا عىل االرهاب«.
كما ناشد الرئيس العراقي املنظمات والهيئات 

الدولية إىل تقديم كل انواع الدعم للمفوضية العليا 
لالنتخابات يف مجاالت تطوير القدرات واكتساب 
الخربة واس�تقدام أفض�ل التقني�ات الحديثة يف 
مجال العمل االنتخابي، فضالً عن تعزيز املراقبة 
الضامن�ة للنزاهة والش�فافية والعدالة وتحقيق 
ممارس�ة انتخابية نزيهة ورصينة تكفل تطوير 
النظ�ام الديمقراط�ي وحماي�ة وح�دة الع�راق 

وسيادته.
االنتخاب�ات اقرح�ت يف  وكان�ت مفوضي�ة 
22 من الش�هر الح�ايل عىل الرئاس�ة والحكومة 
والربمل�ان تحدي�د الثان�ي ع�رش من ش�هر مايو 
ع�ام 2018 موع�ًدا الج�راء االنتخاب�ات العامة 
للب�الد الختي�ار رابع مجلس للن�واب منذ التغيري 
يف الب�الد عام 2003. وقد تم تس�جيل 330 حزباً 
ل�دى مفوضي�ة االنتخابات لخ�وض االنتخابات 
املنتظرة، فيما أشار الخبري القانوني طارق حرب 
انه ال توج�د دولة يف العالم يبلغ عدد احزابها %3 
من عدد االحزاب العراقية. وأش�ار إىل ان »س�بب 
ذل�ك يكمن ب�أن قانون االحزاب السياس�ية رقم 
)36( لس�نة 2015 تس�اهل كث�رًيا يف تأس�يس 
االح�زاب، كما انه منح االح�زاب امتيازات كبرية 
باالضاف�ة إىل املنافع غري املنظ�ورة التي يجنيها 
الح�زب الس�يايس، والت�ي تص�ل احيان�ا إىل حد 
االبتزاز خاصة بالنس�بة لالحزاب االخرى وملوقع 

الحزب إعالمًيا وشخصًيا«.
وش�دد عىل رضورة أن »يت�وىل الربملان وضع 
رشوط وقيود امام تأسيس االحزاب، ذلك أن عدد 
االح�زاب لدينا ال مثيل له يف جميع العالم برشقه 
وغرب�ه وش�ماله، وكان ال ب�د من وض�ع احكام 
وقواعد تتضمن جدية تأس�يس االحزاب وجدية 
املشاركة يف االنتخابات وجدية العمل السيايس«.

دعا املواطنني والسياسيني واملنظمات الدولية إىل مساعدة املفوضية اجلديدة

رئيس اجلمهورية يشدد عىل إجراء االنتخابات الربملانية واملحلية بموعدها الدستوري

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات املس�لحة 
حي�در العب�ادي، أم�س الثالث�اء، انتش�ار الق�وات 
االتحادية يف املناطق املتنازع عليها كافة، معلنا عرض 
بغداد دف�ع رواتب موظف�ي اإلقليم والبيش�مركة. 
واته�م العبادي، خ�الل اإليجاز الصحفي، وس�ائل 
إع�الم يف إقلي�م كردس�تان ب�� »التحريض بش�كل 
واض�ح« ع�ىل قتال الق�وات االتحادي�ة، مضيفا أن 
»هناك من يحاول إعادة خطاب الكراهية الذي أدى 
لدخول داعش قبل سنوات«. وأضاف رئيس الوزراء، 
أن اس�تعادة قضاء القائم غربي األنبار من سيطرة 
داعش ستكون خالل أيام، محذرا من وقوع هجمات 
إرهابي�ة وصفه�ا ب� »الجبان�ة« يف الع�راق. واعلن 
رئيس ال�وزراء عزم حكومته دف�ع رواتب موظفي 
كردس�تان والبيشمركة قريبا. وتحّدث العبادي عن 
جولت�ه اإلقليمية التي ش�ملت دوالً ع�ّدة، وقال أن 
»خل�ق مصالح ب�ن الدول يخفف بش�كل كبري من 
النزاعات«. ويف جلسته أمس الثالثاء، صوت مجلس 
الوزراء يف جلسته االعتيادية برئاسة حيدر العبادي 
عىل إنش�اء مركز تأهي�ل متقدم لتأهي�ل الجرحى 
وذوي االحتياج�ات الخاصة بمستش�فى ابن القف 

يف بغداد.

رئيس الوزراء يعلن عزم حكومته دفع رواتب كردستان 
وحيذر من هجامت »جبانة« يف العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد مصدر أمني يف محافظ�ة ذي قار، أمس 
الثالث�اء، بأن ق�وة م�ن االجهزة االس�تخباراتية 
تمكن�ت من القبض عىل 9 صيادين بتهمة الصيد 

الجائر يف صحراء ذي قار واملثنى.
ونقلت وكالة »الغد ب�رس« عن املصدر قوله، 
إن »االجهزة االستخبارية التابعة لقيادة عمليات 
الرافدي�ن تمكنت من القبض عىل 9 اش�خاص يف 
صح�راء البادي�ة بن محافظتي ذي ق�ار واملثنى 

بتهمة الصيد الجائر«. 
وأض�اف ان »املتهمن بحوزته�م بنادق صيد 
ن�وع كرسي�ة«، مبين�ا ان »املتهم�ن يخضعون 
للتحقيق يف الوقت الحارض، فيما س�يتم احالتهم 
اىل القضاء بعد اكمال االجراءات التحقيقية معهم 

لينالوا جزاءهم العادل ».

بتهمة الصيد اجلائر.. القبض عىل )9( صيادين 
يف صحراء ذي قار واملثنى

        بغداد / المستقبل العراقي

وجه مس�ؤول جهاز األمن واملعلومات يف إقليم 
كردس�تان اله�ور ش�يخ جنك�ي، أم�س الثالثاء، 
رس�الة ش�ديدة اللهجة لرئيس إقليم كردس�تان، 
مس�عود بارزان�ي، عىل خلفي�ة إتهام�ه لجناح يف 
اإلتحاد الوطني »بتسليم كركوك للقوات العراقية« 

يف السادس عرش من ترشين األول الجاري.
وقال ش�يخ جنكي، ابن شقيق الرئيس الراحل 
جالل طالبان�ي، إنه »يتمنى أن ال يفكر بارزاني يف 
دفع األوضاع الداخلية إىل مس�تنقع حروب داخلية 
يف الظ�رف الدقي�ق م�ن خ�الل توجيه�ه إتهامات 

بالخيانة إىل جهات سياسية«.
وأوض�ح ش�يخ جنك�ي أن »بق�اء بارزان�ي يف 
منصب الرئاس�ة وتجديد واليته الرئاس�ية أدى إىل 
تأزيم األوضاع السياس�ية وجل�ب الضائقة املالية 
الخانق�ة إىل إقليم كردس�تان باإلضاف�ة إىل إنهيار 
البيت الك�ردي واإلنقس�ام يف اإلقلي�م«، مؤكدا أن 
»بارزاني يلجأ لتوجيه إتهامات ألطراف سياس�ية 

لتغطية هزيمته«.
ودع�ا »بارزان�ي إىل تحم�ل مس�ؤولية الكارثة 
و الهزيم�ة الت�ي حل�ت بالقضي�ة الكردي�ة جراء 
إرصاره عىل تنظيم اإلس�تفتاء«، موجها انتقادات 
الذعة إىل قادة اإلتحاد الوطني عىل خلفية صمتهم 

إزاء اإلعت�داءات م�ن قب�ل الح�زب الديمقراط�ي 
الكردستاني.

وصادق برملان كردس�تان يف جلسته، يوم األحد 
امل�ايض، ع�ىل قان�ون توزي�ع صالحيات رئاس�ة 
اإلقليم، حيث تم التصويت عىل إقرار قانون توزيع 
صالحي�ات رئي�س اإلقلي�م بأغلبي�ة 70 نائبا من 
أص�ل 93 كانوا حارضين، بع�د املوافقة عىل طلب 
رئيس اإلقليم، مسعود بارزاني، بعدم تمديد واليته 

الرئاسية.
وكان رئي�س إقليم كردس�تان وجه رس�الة له 
إىل برملان اإلقليم يعلن فيها عدم ترش�حه للرئاسة 

وتنحيه عن الحكم مع بداية الشهر املقبل.

         بغداد / المستقبل العراقي

الوطن�ي  االتح�اد  ح�زب  يف  القي�ادي  أعل�ن 
الكردس�تاني رزكار عيل، أم�س الثالثاء، أن عملية 
انتخاب محاف�ظ جديد لكركوك س�تكون »قريبة 
جدا«، مؤكدا عدم وجود إش�كال م�ع بغداد يف هذا 
الشأن.  وقال عيل يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، إن »عملي�ة انتخ�اب محافظ جديد 

لكرك�وك س�تكون قريبة جدا«، مبين�ا أن »املكتب 
الس�يايس للحزب قدم مرش�حا لتويل املنصب الذي 

يعد من حصة االتحاد الوطني الكردستاني«.
وأض�اف عيل، »إنن�ا بانتظار مش�اركة الحزب 
الديمقراطي واالتحاد اإلس�المي لتنصيب محافظ 
جديد لكركوك«، مؤكدا »عدم وجود أي إشكال مع 
بغداد م�ن هذه الناحية، لخدم�ة كركوك وضمان 
ع�ودة االس�تقرار الكام�ل والعوائ�ل الت�ي تركت 

املحافظة عقب أحداثها األخرية«.
يذكر أن مجلس محافظة كركوك يتكون من 41 
عضوا منهم 26 عضو من قائمة كركوك املتآخية، 
ويتوزع�ون ع�ىل االتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني 
واالتح�اد  الكردس�تاني  الديمقراط�ي  والح�زب 
اإلس�المي، وكان منص�ب املحاف�ظ م�ن حص�ة 
االتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني، بينم�ا للركمان 

تسعة مقاعد، وللعرب ستة مقاعد.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الصحة، أمس الثالثاء، 
ع�ن عزمه�ا تحدي�د اس�عار االدوية 
وكش�فية االطب�اء خ�الل االس�ابيع 
املقبلة، مبينة ان الس�قف املتفق عىل 
تحديد س�عر كشفية االطباء سوف ال 
يتعدى ال� 50 الف دينار. ونقلت وكالة 
»السومرية نيوز« عن املتحدث باسم 
الوزارة س�يف بدر قوله، ان »الوزارة 

اس�عار  لتحدي�د  مرشوع�ن  لديه�ا 
االدوية وكش�فية االطب�اء«، مبينا ان 
»املرشوع�ن س�يتم اطالقهم�ا خالل 
االس�ابيع املقبل�ة«. واض�اف بدر ان 
»مرشوع تحديد االدوية تم بالتنسيق 
مع نقابة الصيادلة واالطباء وسيكون 
بام�كان املواط�ن م�ن رشاء ال�دواء 
بس�عر واحد يف كاف�ة الصيدليات من 
خ�الل وجود ملصق )ليب�ل( فيه رمز 
) كود( يش�ري اىل س�عر الدواء حسب 

نوعيت�ه وفيه هامش رب�ح معقول«، 
مش�ريا اىل ان »تحديد اس�عار االدوية 
يأتي ملنع االس�تغالل والغش ومعرفة 
كيفية دخ�ول االدوية«. وتابع بدر ان 
»امل�رشوع الثاني تم ايضا بالتنس�يق 
م�ع نقاب�ة االطب�اء لتحديد اس�عار 
كشفية االطباء«، موضحا ان »تحديد 
س�عر الكشفية هو مطلب جماهريي 
اال ان�ه يحت�اج اىل بع�ض الجوان�ب 
الترشيعي�ة« . واكد بدر ان »الس�قف 

املتف�ق ع�ىل تحدي�د س�عر كش�فية 
االطباء س�وف ال يتعدى ال�� 50 الف 
االختصاص�ات«،  وحس�ب  دين�ار 
موضحا ان »ال�وزارة لديها تحفظات 
عىل هذا الس�عر وتس�عى اىل تقليله«. 
يذكر ان اغلب املواطنن يش�كون من 
ارتفاع كش�فية االطب�اء التي وصلت 
يف بع�ض االحيان اىل 70 الف دينار، يف 
وقت تصل اسعار االدوية اىل اكثر من 

250 الف دينار.

         بغداد / المستقبل العراقي

ج�ددت االمانة العامة ل جامعة الدول العربية، أمس الثالثاء، 
دعمه�ا لوح�دة ارض الع�راق وش�عبه، فيما اش�ادت بانتصار 

العراقين عىل »االرهاب«.
وقال امن عام الجامعة العربية احمد ابو الغيط خالل لقائه 
رئيس اتحاد الصحفين العرب مؤيد الالمي »نش�يد بانتصارات 
العراقي�ن عىل االره�اب، ونجدد دع�م الجامعة الدائ�م لوحدة 

العراق أرضا وشعبا«.
يش�ار اىل ان جامعة الدول العربية اعلنت يف وقت سابق عن 

دعمها وتأييدها لوحدة ارايض العراقي.

         بغداد / المستقبل العراقي

أكد عضو لجنة النزاهة النيابية طه الدفاعي، أمس الثالثاء، 
ان  % 70 من أعضاء الربملان لم يكش�فوا عن ذممهم املالية لغاية 

اآلن.
ونقل�ت وكالة ل�«الغد برس« ع�ن الدفاعي القول، إن » % 70 
من أعضاء الربملان لم يكش�فوا عن ذممه�م املالية لغاية اآلن«، 
مؤك�دا ان »اغل�ب ال�وزراء قدموا تلك الكش�وفات خ�الل العام 

الحايل«. 
وأضاف ان »اللجنة ترى ان 30  %  من الربملانن قدموا ذممهم 
املالية ،وهي نس�بة ضئيلة رغم املطالب�ات التي قدمت من اجل 

تقديم تلك الكشوفات خالل الفرة الحالية«.
وأكد ان »هناك نسبة كبرية من الوزراء قدموا ذممهم املالية 

اىل الجهات املعنية خالل العام الحايل«.

         بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف النائب عن ائتالف دولة القانون حن�ن القدو، أمس 
الثالثاء، عن ان الكتل السياسية ستمرر قانون االنتخابات تحت 
قبة الربملان بالرايض قريبا.  ونقلت وكالة »الغد برس« عن القدو 
قول�ه، ان ائتالفه »يرى ان هناك خالفات بن الكتل السياس�ية 
بش�أن بعض فقرات قانون االنتخابات س�يتم معالجتها خالل 
الجلس�ات املقبل�ة«، واصف�ا تل�ك الخالف�ات ب�«البس�يطة«.  
واضاف القدو ان »الخالفات تمثلت حول مطالبات بعض الكتل 
بان يكون املرشح لالنتخابات حامل شهادة البكالوريوس كحد 
أدنى وتحديد عمر املرشح دون 30 عاما للرشيح يف االنتخابات 
اضافة اىل هناك من طالب بعدم تحديد عمر املرش�ح«، كاش�فا 

عن ان »الكتل ستمرر القانون بالرايض قريبا«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مديرية رشطة صالح الدين، أمس الثالثاء، عن اعتقال 
احد عنارص داعش يف قضاء سامراء. وذكر بيان للمديرية تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان »فوج طوارئ رشطة ذي 
ق�ار الراب�ع املتمركز يف س�امراء نف�ذ عملية أمين�ة تمكن من 
خالله�ا من إلق�اء اعتقال  احد عنارص تنظي�م داعش اإلرهابي 
يف قضاء س�امراء بمحافظة صالح الدين«.  وأكدت املديرية، ان 
»معلومات اس�تخبارية بينت أن اإلرهاب�ي من عنارص التنظيم 
االرهاب�ي واش�رك يف قتال  القوات األمني�ة باملوصل هرب منها 
بع�د تحريرها من قبل الق�وات العراقية«. واش�ار البيان اىل ان 
»االرهابي تم تس�ليمه  إىل الجه�ات التحقيقية املختصة إلكمال 

اإلجراءات القانونية بحقه أصوليا«.

اجلامعة العربية جتدد دعمها لوحدة 
ارض العراق وشعبه

جلنة برملانية: 70% من الربملانيني لـم 
يكشفوا عن ذممهم املالية

نائب يتحدث  عن »مترير« قانون االنتخابات 
بـ »الـتــراضـي« قـريـبـًا

رشطة صالح الدين تعلن اعتقال أحد عنارص 
»داعش« يف سامراء

قيادي بالوطني الكردستاين: قريبًا جدًا سينتخب حمافظ جديد لكركوك

خالل أسابيع.. الصحة ستعمل عىل حتديد اسعار االدوية 
وكشفية االطباء

مسؤول األمن يف كردستان حيذر بارزاين من جر اإلقليم
 إىل مستنقع »حرب داخلية«
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     بغداد / المستقبل العراقي

وجه مرصف الرافدين فروعه يف بغداد واملحافظات باإلرساع يف انجاز جميع املعامالت الخاصة 
بمنح السلف والقروض ووفقا للضوابط والتعليمات«.

وقال املكتب اإلعالمي للمرصف، يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن »املرصف 
دع�ا فروع�ه يف بغداد واملحافظات ب�اإلرساع يف انجاز جميع املعامالت الخاصة بمنح الس�لف 
والقروض ووفقا للضوابط والتعليمات، مبينا انه »بموجب تطبيق النظام املرصيف االلكرتوني 

سيتم انجاز املعامالت املتعلقة باملواطنني ومغادرة التعامل الورقي«.
وأض�اف أن »املرصف وضع اس�تمارة خاصة يف فروعه لتحديث بيانات املواطنني واس�تكمال 

املستمسكات الرضورية املتعلقة بهمن فضال عن تنظيف أرشيف املرصف وجردها«.
يذك�ر أن م�رصف الرافدي�ن ب�ارش بمنح قروض وس�لف للمواطن�ني واملوظفني وف�ق آليات 
وضوابط معينة، فيما طالب املواطنني بتحديث بياناتهم سعيا منه لتطبيق النظام االلكرتوني 

يف الفروع التابعة له.

الرافدين يدعو إىل االرساع يف انجاز مجيع املعامالت اخلاصة بالسلف والقروض

      المستقبل العراقي / نهاد فالح

بات�ت الق�وات األمني�ة عىل بع�د كيلومرتات 
م�ن أطراف مدينة القائم الحدودية مع س�وريا 
يف غ�رب الب�الد، والتي تع�د آخر معق�ل لتنظيم 
داع�ش، فيما رشع�ت جهات ع�ّدة يف الحكومة 
عس�كرية ومدني�ة، بحف�ر خندق ع�ىل الحدود 
مع سوريا بمس�افة 450 كم وبتكلفة تبلغ 30 

مليون دوالر.
وقال ضاب�ط برتبة مقدم يف الجيش العراقي 
ل�وكال�ة »فران�س برس« إن »قطع�ات الجيش 
وبدعم العشائر ومساندة طريان التحالف الدويل 
والق�وة الجوي�ة تمكن�وا م�ن اس�تعادة ناحية 
العبي�دي رشق القائ�م« الواقعة ع�ىل بعد 350 

كيلومرتا إىل غرب الرمادي يف محافظة األنبار.
وأضاف الضاب�ط أن عملي�ة التقدم واجهت 
»مقاوم�ة لعنارص داعش«، الفت�ا إىل أن القوات 
األمني�ة والحش�د العش�ائري تج�ري عملي�ات 
تفتي�ش واس�عة يف الناحي�ة بحثا ع�ن عنارص 
مختبئ�ة لتنظيم داعش الذي�ن »هرب معظمهم 

إىل مركز مدينة القائم«.
وب�دأت الق�وات العراقي�ة األس�بوع املايض 
هجوم�ا عىل آخر معاقل تنظي�م داعش يف البالد 
لدحره م�ن مدينة القائم املتاخم�ة للحدود مع 

سوريا.
وأكد الشيخ قطري العبيدي القيادي يف »حشد 
البغ�دادي« ال�ذي يضم مقاتلني من العش�ائر يف 
األنب�ار أن »الق�وات العراقية اس�تعادت ناحية 
العبيدي بعد الدخول اليها من املحورين الرشقي 

والجنوبي الرشقي«.
وأوض�ح أن »العبيدي تعترب م�ن أهم معاقل 
التنظي�م يف قض�اء القائ�م، كونه�ا كانت تضم 
مستودعات لألسلحة ومخازن ومعامل تفخيخ 
وتجهيز االنتحاريني والعجالت املفخخة وتصنيع 

العبوات الناسفة«.
من جهته، أش�ار قائد عملي�ات تحرير غرب 

األنبار الفريق الركن عبد األمري رش�يد يارالله يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إىل 
أن »قطعات عمليات الجزيرة والحشد العشائري 
تف�رض الس�يطرة الكاملة عىل املنش�أة العامة 
لفوس�فات القائم واملجمع الس�كني للمنش�أة 
ومحطة نفايات مرشوع الفوسفات« التي تبعد 
خمس�ة كليومرتات عن مركز مدينة القائم من 

الجهة الجنوبية الرشقية.
وكان التحال�ف الدويل ال�ذي تقوده الواليات 
املتح�دة وصف عملي�ة القائم ب�«آخ�ر معركة 
كبرية« ض�د تنظيم داعش، ويتوق�ع ان تنتهي 
بالتقاء عىل جانب�ي الحدود لتطويق التنظيم يف 
منطق�ة وادي الف�رات املمتدة م�ن دير الزور يف 

رشق سوريا إىل القائم يف غرب العراق.
من جانب آخر، أطلقت الحكومة فجر أمس 
الثالثاء مرشوعاً يعد األضخم من نوعه، ويقيض 
بحف�ر خن�دق ع�ىل الحدود م�ع س�وريا، يمتد 
عىل ط�ول 450 كم من أص�ل 620 كم مجموع 

مساحة حدود البلدين.
وقالت مصادر عسكرية إن القوات العراقية 
بارشت بعمليات الحفر بمشاركة وزارة البلديات 
واإلعم�ار والجه�د الهن�ديس ووزارة الصناع�ة 
والحشد الشعبي، من خالل عرشات آليات الحفر 
يف املناط�ق الحدودية التي تم فعال تحريرها من 
قبل بغداد وط�رد تنظيم »داعش« منها.  ويبلغ 
عم�ق الخندق نح�و مرتين، وبع�رض 3 أمتار، 
ويمتد لنحو 450 كم، بدءاً من التنف العراقي يف 
األنب�ار وحتى منطقة البعاج يف نينوى، ترافقها 
عمليات إنشاء سواتر ترابية بالرتاب املستخرج 
من عملية حفر الخندق نفس�ه، كما سيتم بعد 
ذلك بناء أبراج مراقبة وثكنات عسكرية للجيش 

ولقوات حرس الحدود. 
وبحسب املصادر ذاتها، فإن بغداد خصصت 
نح�و 30 ملي�ون دوالر للمرشوع، الذي س�يتم 
وفقا إلمكانيات ذاتية من الوزارات الخدمية مع 

وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي. 

       المستقبل العراقي / عادل الالمي

أدى رحي�ل مس�عود بارزان�ي عن 
رئاس�ة اإلقليم الت�ي أطبق عليها منذ 
أكثر من عق�د من الزمان إىل انفراجة 
أخ�ذت  الت�ي  الكردّي�ة  األوس�اط  يف 
تبح�ث ع�ن ش�كل جدي�د للحك�م يف 
إقليم كردس�تان، م�ن دون أن يكّون 
ديكتات�ور يمس�ك بصناع�ة الق�رار 
وي�ؤدي إىل أزمات كم�ل حصل بأزمة 

االستفتاء.
وتبدو ج�ّل األح�زاب الكردية غري 
راضي�ة ع�ن االس�تفتاء، حت�ى تل�ك 
الت�ي أيدته يف البداي�ة، بعد أن اتخذت 
خط�وات من بغداد وال�دول اإلقليمية 
واألوربي�ة، أرّضت كث�رياً باملكاس�ب 
التي حصل عليها إقليم كردستان من 
بغ�داد خ�الل العقد الذي ت�ال احتالل 

بغداد عام 2003.
الوطن�ي  االتح�اد  وكش�ف 
الكردس�تاني عن خطة إلعادة ترتيب 
األوضاع السياسية يف إقليم كردستان 
بالتزام�ن م�ع تنح�ي رئي�س اقلي�م 

كردستان من السلطة.
 وقال رئيس كتلة االتحاد يف مجلس 
الن�واب اري�ز عب�د الل�ه إن »االحزاب 
السياس�ية يف إقلي�م كردس�تان بدأت 
يف التباح�ث م�ن اج�ل إع�ادة ترتيب 
األوض�اع السياس�ية يف اإلقلي�م بع�د 
تنحي رئيس اقليم كردستان مسعود 

بارزاني”.
الكردي�ة  أن »االح�زاب   واض�اف 
عازمة ع�ىل تحويل نظ�ام الحكم إىل 
نيابي ويتم ترش�يح رئاسة الحكومة 
م�ن خ�الل االنتخاب�ات النيابية عىل 

غرار نظام الحكم يف بغداد«.
 وأردف قائ�اًل ان »بق�اء منص�ب 
رئي�س اإلقلي�م س�يكون رشفي�اً وال 
يمنح أي سلطة ترشيعية او تنفيذية 
كما كان سابقا ويف حال وجود توافق 
س�يايس س�يتم ح�ل رئاس�ة االقليم 
بش�كل نهائ�ي ويت�م تحوي�ل جميع 
االمور التنفيذي�ة اىل رئيس الحكومة 

يف االقليم«. وتسري التوجهات الكردية 
الجدي�دة م�ع مرامي رئي�س الوزراء 
حي�در العبادي، الذي أجرى حواراً مع 
صحيف�ة االندبندن�ت أم�س الثالثاء، 
وتح�ّدث فيه كثرياً عن الوضع الجديد 

واملشاكل يف إقليم كردستان.
وأعرف العبادي عن أمله يف »إرساء 
الس�الم يف العراق بع�د هزيمة تنظيم 
داعش والك�رد االنفصاليني«، ونقلت 
الصحيف�ة عن�ه الق�ول، إن »العراق 

سيضع حداً لعقود من سياسة الحكم 
شبه الذاتي يف كردستان«. 

وعرب العب�ادي خ�الل املقابلة عن 
رسوره بع�دم س�قوط الكث�ري م�ن 
القتىل عندما هاجمت القوات العراقية 
أرايض متنازع عليه�ا مع الكرد تمتد 
من س�وريا يف الغرب إىل إي�ران، وقال 
»أعطي�ت أوام�ري للق�وات الخاصة 
بتجنب إراق�ة الدم�اء ألن القتال بني 
القوات العراقية والبيشمركة سيجعل 

والحكوم�ة  الك�رد  ب�ني  املصالح�ة 
صعباً«. وقال العب�ادي يف املقابلة، إن 
»كل الح�دود العراقي�ة داخل وخارج 
العراق يجب أن تبقى من دون استثناء 
تح�ت س�يطرة الحكوم�ة العراقية«، 
مضيف�اً أن »ذلك يتضمن خط أنابيب 
النف�ط الك�ردي الذي يص�ل إىل تركيا 
يف محط�ة قياس يف فيش�خابور عىل 
العب�ادي  البح�ر املتوس�ط«. ورصح 
أنه »يريد أن تصبح البيشمركة جزءاً 

من القوات الحكومة العراقية أو قوة 
محلية«.

اعتق�اده  العب�ادي ع�ن  وأع�رب 
بوجود »فساد يف صفوف البيشمركة، 
وهو م�ا يفرس فش�لها يف الدفاع عن 
حدود كردس�تان العراق ض�د تنظيم 
داع�ش يف ع�ام 2014 واضطراره�م 

لطلب املساعدة من أمريكا وإيران«.
وق�د س�يطرت الق�وات اإلتحادية 
بالفعل عىل معرب فيشخابور الحدودي 

يخض�ع  كان  وال�ذي  تركي�ا،  م�ع 
لس�يطرة البيش�مركة. وق�د وصل�ت 
قوة من الجيش يرافقها موظفون يف 
إدارة الجمارك العراقية إىل فيشخابور 
)املثل�ث العراق�ي الرتك�ي الس�وري( 
تمهيداً لتسلّم إدارة املنطقة، بما فيها 
مع�رب »إبراهي�م الخليل« ال�دويل مع 
تركيا. وُتعت�رب هذه املنطق�ة، مركز 
التقاء ش�بكة خط�وط أنابيب النفط 
العراقي�ة املتّجه�ة إىل مين�اء جيهان 

الرتكي، حيث يصّدر العراق نحو 600 
ألف برميل من خاللها.

ب�دوره، اك�د النائ�ب ع�ن املكون 
ق�وات  أن  يوخن�ا  عم�اد  املس�يحي 
البيش�مركة ستنس�حب م�ن مناطق 
س�هل نين�وى. وق�ال يوخن�ا يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، ان »اتفاق الوفد الفني بني املركز 
البيشمركة  انسحاب  واإلقليم تضمن 

من مناطق سهل نينوى«.
واضاف أيضاً »ج�رى االتفاق عىل 
سحب البيشمركة من جميع مناطق 
س�هل نين�وى املتضمن�ة منطقة تل 
اس�قف وناحي�ة الق�وش وج�زء من 
قض�اء ش�يخان ليت�م إعادة انتش�ار 

القوات االتحادية فيها«.
وتبدو محافظة السليمانية إىل اآلن 
أكث�ر تعقالً مع الحكوم�ة االتحادية، 
ويب�دو أنها هي التي س�تقود املرحلة 
القادمة بعد الفرتة املدمرة لكردستان 

التي قادها بارزاني يف أربيل.
واكد مدير مطار السليمانية طاهر 
عبدالل�ه ان ادارة املط�ار اكملت كافة 
االج�راءات الفنية واللوجس�تية وهي 
بانتظار وص�ول وفد بغ�داد للتفاهم 

حول اعادة افتتاح املطار.
بانتظ�ار  وق�ال عبدالل�ه »االدارة 
وص�ول وفد من بغ�داد لالرشاف عىل 
ان  موضح�ا  الس�ليمانية«،  مط�ار 
»ادارة املطار ابلغت الحكومة املركزية 
ووزارة النق�ل به�ذا الخص�وص لكن 
حت�ى ه�ذه اللحظة ل�م يت�م ابالغنا 

بالوقت الذي سيأتي فيه الوفد«.
واضاف ان »اغالق املطار أثر بشكل 
كب�ري عىل حي�اة ومصال�ح املواطنني 
وحرك�ة الس�وق يف املدين�ة وأدى اىل 
توقف الكثري من الرحالت وهذا سبب 

خسارة مادية كبرية بالنسبة لنا«.
واش�ار مدير املط�ار اىل ان ادارته 
لي�س لديه�ا اي مش�كلة يف قضي�ة 
املط�ار  الدارة  بغ�داد  م�ع  التع�اون 
وه�ي ع�ىل اس�تعداد ت�ام لتنفيذ كل 

مايريدون.

املباشرة حبفر خندق من التنف إىل البعاج مبسافة 450 كم وبتكلفة 30 مليون دوالر

كيلومرتات تفصل القوات األمنية عن القائم: اقرتبت هناية »داعش«

األحزاب الكردية تفكر بـ »إلغاء« منصب رئيس اإلقليم.. وفيشخابور وابراهيم اخلليل بيد القوات االحتادية

كردستان بعد بارزاين: نظام برملاين عىل الطريق

       المستقبل العراقي /  فرح حمادي

صوت مجلس النواب يف جلس�ته االعتيادية 
التاس�عة والعرشين التي عقدت برئاسة سليم 
الجبوري وبحضور 170 نائب�ا، أمس الثالثاء، 
عىل تمديد فصله الترشيعي الحايل ملدة 30 يوما 
وع�ىل قراري�ن نيابيني فيما انهى ق�راءة ثالثة 
قوانني. ويف مس�تهل الجلس�ة ص�وت املجلس 
باملوافقة عىل تمديد الفص�ل الترشيعي الحايل 
ملجلس النواب ملدة 30 يوما بناء عىل صالحيات 
املمنوحة لهيئة رئاسة املجلس من اجل متابعة 
كل ما يتناوله جدول االعم�ال واقرار القوانني 
املهمة ومنها قانون املوازنة العامة االتحادية« 
. وانج�ز املجل�س التصوي�ت عىل ق�رار نيابي 
يتضمن عدم الس�ماح بفت�ح اي مقر امني او 
تواجد قوات غ�ري اتحادية يف محافظة كركوك 
واملناطق املتن�ازع عليها واقتصار حفظ االمن 

بالسلطة االتحادية حرصا.
كما ص�وت املجلس عىل ق�رار نيابي بالزام 
السلطات املختصة بتفعيل نصوص الترشيعات 
الناف�ذة بتجريم من يروج ملب�ادئ الصهيونية 
يف االوس�اط العراقي�ة ومنها رف�ع علم الكيان 

الصهيوني يف التجمعات الجماهريية.
وبارش املجل�س بالتص�وي�ت عىل مرشوع 

قانون التعدي�ل الثالث لقانون املحافظات غري 
املنتظمة يف اقليم رقم 21 لس�نة 2008 واملقدم 
من اللجنتني القانوني�ة واالقاليم واملحافظات 
غ�ري املنتظمة يف اقلي�م عىل ان يتم اس�تكمال 
التصويت عليه يف جلسة الحقة من اجل انضاج 

مناقشات الكتل النيابية بشأنه.
وصوت املجلس عىل عدم املوافقة بامليض يف 
مقرتح قان�ون تعديل قانون انتخابات مجلس 
النواب رقم 45 لسنة 2013 واملقدم من النائب 

عدنان الجنابي وعدد من النواب.
وواف�ق املجل�س من حيث املب�دأ عىل امليض 
بتعدي�ل القان�ون الناف�ذ النتخاب�ات مجل�س 
النواب العراقي رقم 45 لس�نة 2013 من خالل 
الق�راءة الثاني�ة والغ�اء مرشوع�ات القوانني 

املقدمة بهذا الخصوص.
وانجز املجلس التصويت من حيث املبدأ عىل 
مقرتح قانون تعديل قانون االحوال الشخصية 
رق�����م 188 لس�نة 1959 واملقدم من لجان 
القانوني�ة واالوقاف والش�ؤون الدينية واملرأة 

واألرسة والطفولة.
وانهى املجل�س القراءة االوىل ملقرتح قانون 
س�امراء عاصم�ة الثقافة االس�المية واملقدم 
م�ن لجن�ة الس�ياحة واالث�ار من اج�ل تعزيز 
الدور الحضاري والديني ملحافظة صالح الدين 

وتنش�يط الحركة السياحية واالثارية والدينية 
والثقافية يف العراق.

وتلت لجنة املرحل�ني واملهجرين واملغرتبني 
تقري�را بش�ان اع�ادة النازح�ني اىل مناطقهم 
مش�رية اىل معان�اة اكثر م�ن 4 مالي�ني نازح 
من فقدان الخدمات االساس�ية لش�حة املوارد 
املالية. ولفت التقرير اىل وجود انسابية متغرية 
م�ن منطقة اىل اخ�رى حيث لم يع�ود البعض 
الس�باب خدمي�ة او امنية اوسياس�ية، منوها 
اىل ان اللجن�ة تابع�ت مل�ف النازحني ووجدت 
فيه تحديات كبرية تتعل�ق بتاخر اعادة اعمار 
املناط�ق املدمرة مما اثر ع�ىل عودة النازحني ، 
الفتا اىل ان منطق�ة جرف الصخر لم يعد اليها 
اي نازح من س�كانها فضال ع�ن وجود تباين 
يف عودة النازحني لبع�ض املناطق يف محافظة 

صالح الدين ودياىل وحزام بغداد.
رضورة  اىل  تقريره�ا  يف  اللجن�ة  ودع�ت 
االهتم�ام بملف ع�ودة النازح�ني اىل محافظة 
نين�وى يف ظل وجود ضع�ف يف ادارة مخيمات 
النازح�ني م�ن محافظ�ة نينوى الت�ي تحتاج 
لتطبيق القانون بكل ش�فافية وعدالة ، مثنية 
ع�ىل م�ن حم�ل الس�الح ض�د تنظي�م داعش 

االرهابي ودورهم يف تحرير االرايض.
باس�تنفار  التقري�ر  يف  اللجن�ة  واوص�ت 

ال�وزارات لالرشاف عىل ع�ودة النازحني وعقد 
مؤتم�ر مرك�زي ملعرف�ة اس�باب ع�دم عودة 
النازح�ني اىل بعض مناطقهم وتش�كيل لجنة 
ملتابعة االم�وال املرصوفة العم�ار املحافظات 
املح�ررة ومتابع�ة ملف املختطف�ني يف مناطق 
الرزازة والصقالوية وشمال بابل وصالح الدين 
ونينوى فضال عن رصف منحة العودة ملساعدة 
النازح�ني للرجوع اىل مناطقهم واعادة الطلبة 
الجامع�ات  الدراس�ة يف  اىل  املرقن�ة قيوده�م 
واملدارس االبتدائية واملتوس�طة واالعدادية مع 
اهمية عودة املفصولني من العنارص االمنية يف 
املناطق املحررة. واكم�ل املجلس القراءة االوىل 
مل�رشوع قانون رس�م طابع الحمل�ة الوطنية 
لبناء امل�دارس وري�اض االطف�ال واملقدم من 
لجنة الرتبية لغرض توفري املبالغ الالزمة لبناء 
امل�دارس وري�اض االطفال وملس�اهمة جميع 
رشائح املجتمع يف توفري املوارد املالية املطلوبة 

لهذا الغرض.
وانه�ى املجل�س ق�راءة تقري�ر ومناقش�ة 
مق�رتح قانون التعدي�ل الرابع لقان�ون نقابة 
الفنانني رقم 129 لس�نة 1969 املعدل واملقدم 
من لجان مؤسس�ات املجتمع املدني والثقافة 
واالعالم والقانونية. بعدها تقرر رفع الجلس�ة 

اىل اليوم االربعاء.

مدد الفصل التشريعي لـ )30( يومًا وأنهى قراءة ثالثة قوانني

رم« رفع علم »ارسائيل« ويمنع فتح مقار أمنية يف كركوك واملتنازع عليها الربملان »يجُ
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       بغداد / المستقبل العراقي

ذكر االدع�اء االتحادي إن الرشط�ة البلجيكية 
اعتقلت 4 أش�خاص، فيما يتعلق بمحاولة هجوم 
ع�ى قط�ار رسيع بني بروكس�ل وباري�س يف عام 

2015.ويف آب 2015 أص�اب مهاج�م م�ن تنظي�م 
»داع�ش« كان يحمل بندقية آلية ثالثة أش�خاص 
يف قط�ار رسيع، قبل أن يتغلب عليه الركاب ضمن 
واح�دة م�ن سلس�لة هجم�ات إرهابي�ة صدمت 

بلجيكا وفرنسا يف العامني املاضيني.

وداهم�ت الرشط�ة س�تة من�ازل يف بروكس�ل 
ومناط�ق أخ�رى يف بلجي�كا، لكنه�ا ل�م تج�د أي 
إن قاضي�ا  االدع�اء  أو أس�لحة.وقال  متفج�رات 
سيقرر يف مرحلة الحقة ما إذا كان يتعني استمرار 

احتجاز األربعة الذين تم القبض عليهم.

بلجيكا تنفذ اعتقاالت بحق أشخاص عىل صلة بمحاولة استهداف قطار رسيع

النيابة اإلسبانية تالحق »االنفصاليني« الربشلونيني 
بتهمة »العصيان« ضد السلطات 

         بغداد / المستقبل العراقي

س�يبقى تاريخ الثالثني من ترشين األول 
2017، من بني أس�وأ األيام بالنسبة للرئيس 
األمريك�ي دونال�د ترام�ب، م�ع ب�دء اتهام 
وتوقي�ف مس�اعدين س�ابقني له س�اهموا 
بش�كل رئييس يف إيصال�ه إىل منصبه الحايل، 
بتهم�ة تلقي األم�وال والتواط�ؤ مع جهات 
روسية و«التآمر ضد أمريكا« التي قد تتحول 
يف سياق املحكمة إىل تهمة الخيانة العظمى. 
وبدأت الئحة االتهام التي وجهها رئيس لجنة 
التحقيق الرس�مية، روبرت مولر بثالثة من 
مساعدي ترامب السابقني، هم مدير حملته 
الرئاس�ية الس�ابق بول مانافورت ورشيكه 
التج�اري ريك غيتس، واملستش�ار الس�ابق 
لرتامب للشؤون الخارجية يف الحملة جورج 
بابادوبولوس، لكن االحتماالت مفتوحة بأن 
تتسع الالئحة وأن تشمل أسماء »أكرب«، بما 
أن التحقيقات التي خاضها مولر ولجنته منذ 
أيار املايض، شملت أشخاصاً من وزن صهر 
الرئي�س وكبري مستش�اريه جارد كوش�نر، 
وابن�ه دونالد جوني�ور، فضالً ع�ن عرشات 

السياسيني املقربني جداً من ترامب.
رد الفع�ل األويل لرتامب جاء متس�قاً مع 
حالة اإلن�كار الت�ي يبديها إزاء مل�ف الدور 
الرويس يف وصوله إىل البيت األبيض، فسارع 
إىل محاول�ة توجي�ه األنظ�ار إىل منافس�ته 
الس�ابقة هي�الري كلينت�ون عندم�ا طالب 
م�ن لجن�ة التحقي�ق الت�ي يرتأس�ها مولر 
ب�«الرتكي�ز عى هيالري« ب�دل التحقيق مع 
املتهمني بالعمل ملصلحته مع أطراف روسية 
رسمية /أو خاصة، يف إشارة إىل قضية الربيد 

الخاص لكلينتون.
ورف�ض ترام�ب، يف تغري�دات عى موقع 
»توي�رت«، االتهام�ات املوجه�ة لثالث�ة م�ن 
مستش�اريه، مؤك�دا أنه »ال يوج�د تواطؤ« 
م�ع روس�يا. وعرب ترام�ب عن غضب�ه إزاء 
ما س�ماها »حمل�ة االف�رتاءات« بع�د قرار 
توقيف مس�اعديه، مع أنه ل�م ينكر التهمة 

عن مانافورت الذي س�بق أن استبدله خالل 
حملته الرئاس�ية. وقال ترامب إن االتهامات 
املوجهة ملانافورت تعود إىل »سنوات خلت«. 
وكتب: »ملاذا ال َتس�تهدُف هي�الري الحقريَة 

والديموقراطيني؟؟؟«.
وبالفعل، س�لّم مانافورت نفسه لوكالة 
التحقيقات الفدرالية )إف بي آي( يف العاصمة 
واش�نطن، فور ص�دور اس�مه والطلب منه 
تسليم نفس�ه بعد توجيه 12 تهمة إليه وإىل 
رشيك�ه التجاري ريك غيت�س من قبل هيئة 
محلف�ني اتحادية هي: التآم�ر ضد الواليات 
املتح�دة والتآم�ر عى غس�ل أم�وال والعمل 
كوكيل غري مس�جل لشخص أجنبي وتقديم 
بيان�ات كاذبة ومضللة يف م�ا يتعلق بقانون 
تس�جيل الوكالء األجان�ب، وتقدي�م بيانات 

مزيفة، وس�بع اتهامات تتعلق بعدم تقديم 
تقارير عن حسابات مالية وحسابات ببنوك 
أجنبي�ة. كما وجه�ت إىل مانافورت وغيتس 
تهمة إخفاء ماليني الدوالرات التي كس�باها 
من العمل ملصلحة الرئيس األوكراني السابق 
فيكت�ور يانوكوفيت�ش، وحزب�ه الس�يايس 

املؤيد للقيادة الروسية.
أم�ا بابادوبول�وس، فق�د اته�م رس�مياً 
واع�رتف بأن�ه ك�ذب ع�ى محقق�ي مكتب 
ال�«إف بي آي«. وأف�اد محرض االتهام الذي 
وقعه املدعي العام مولر ب�أن بابادوبولوس 
الذي كان مكلفا بقضايا السياسة الخارجية 
يف حمل�ة ترام�ب، »عرقل« بإفادت�ه الكاذبة 
»التحقيق الجاري ملكتب التحقيقات الفدرايل 
ح�ول وجود صالت او تنس�يق محتملني بني 

أش�خاص مش�اركني يف الحمل�ة والحكومة 
الروس�ية للتدخ�ل يف االنتخابات الرئاس�ية 
ع�ام 2016«. وخلت الئح�ة االتهامات بحق 
األش�خاص الثالثة م�ن أي ذكر لرتامب، غري 
أن الالئح�ة تفّصل دور ماناف�ورت وغيتس 
يف العم�ل م�ع رشكات أوكرانية )محس�وبة 
عى روسيا( وجنيا منها أكثر من 18 مليون 
دوالر أمريك�ي، م�ن دون أن يدفع�ا رضائب 
ع�ن ه�ذه املبال�غ الضخم�ة. وكان توقيف 
ماناف�ورت متوقع�اً من�ذ الصي�ف امل�ايض، 
عندما داهمت ال�« إف بي آي« منزله، يف ظل 
ترسيب معلوم�ات من اإلدع�اء حول وجود 
مرشوع التهامه رسمياً. غري أن معلومات تم 
التداول بها حول احتمال سعي مانافورت إىل 
إبرام »صفقة« قانوني�ة مع االدعاء لتفادي 

التوقي�ف. كما نقل أحد أب�رز محامي البيت 
األبي�ض تاي ك�وب عن ترام�ب، ثقة األخري 
املطلق�ة بأن ماناف�ورت ال يملك »معلومات 
ضارة ح�ول الرئيس«. ومانافورت س�يايس 
جمهوري تصف�ه صحيفة نيوي�ورك تايمز 
ب�«املخرضم«، وقد انضم إىل حملة ترامب يف 
آذار 2016، وس�ارع املرشح الرئايس ترامب 
إىل ترقيت�ه فعينه مديراً ل�كل حملته ومديراً 
للتخطيط االسرتاتيجي فيها. غري أن ترامب 
رسعان ما أق�ال مانافورت بعد نرش تقارير 
حول حصول األخري عى 12 مليون دوالر من 
يانوكوفيت�ش، علم�اً ب�أن مانافورت أمىض 
س�نوات طويلة يف العمل كمستشار سيايس 
للرئيس األوكراني الس�ابق. وكانت صحيفة 
»نيويورك تايمز« قد كشفت يف تموز املايض، 

عن أن مانافورت وأشخاصاً آخرين مقربني 
من ترامب التقوا مع مس�ؤولني روس العام 
املايض وتلقوا وعوداً بنيل معلومات سياسية 
بهي�الري كلينت�ون. وق�د خلص�ت  ض�ارة 
األجه�زة االس�تخبارية األمريكي�ة موح�دًة 
بوت�ني  فالديم�ري  ال�رويس  الرئي�س  أن  إىل 
ق�اد حملة قرصن�ة إلكرتوني�ة وبروباغاندا 
ملحاول�ة تدمري حظوظ هي�الري كلينتون يف 
الوصول إىل البيت األبيض، ومساعدة ترامب 
يف االنتصار انتخابياً، وه�و ما حصل. وبناء 
عى هذه الخالصة، ت�م تعيني لجنة تحقيق 
خاصة برئاسة مولر ملعرفة ما إذا كان هناك 
أش�خاص يحيطون اليوم برتامب متورطني 
يف الحملة الروس�ية التي ساهمت يف إيصاله 
إىل الرئاسة بحسب خالصات األجهزة األمنية 
األمريكية. كما يج�ري الكونغرس األمريكي 
تحقيق�ا منف�ردا ح�ول ه�ذه االدع�اءات. 
وسيمثل املتهمون الثالثة أمام القايض آيمي 
بريمان جاكسون )63 عاماً(، املعني من قبل 
الرئيس السابق باراك أوباما وهو ما يحتمل 
أن يس�تند إليه ترامب مس�تقبالً للتش�كيك 
باملحاكم�ة وبنزاهتها، وهو املعروف بطعنه 
املتك�رر بش�فافية القض�اة األمريكيني عى 
اعتب�ار أنه�م يش�كلون ج�زءاً رئيس�ياً من 
»النظ�ام« األمريكي الذي أتى الرجل رئيس�ًا 
من خارج�ه.  ولفت�ت صحيفة »واش�نطن 
بوس�ت« إىل أن�ه بينم�ا رك�زت التحقيقات 
عى مانافورت واملستش�ار الس�ابق ملجلس 
األم�ن القومي األمريكي مايكل فلني، غري أن 
املحققني يب�دون اهتماما كبرياً باجتماعات 
بني صهر الرئيس ومستشاره جارد كوشنر 
والسفري الرويس السابق يف واشنطن ومرصيف 
رويس كبري يف موسكو يف كانون األول املايض 
وحزي�ران 2016 يف برج ترام�ب يف نيويورك 
بحضور ابن ترامب دونالد جونيور. بناء عى 
ذلك، طلب املحقق مولر املزيد من املعلومات، 
الت�ي كان يحقق فيه�ا مدير ال�«إف بي آي« 
ال�ذي أقاله ترام�ب عى خلفي�ة التحقيقات 

بالدور الرويس نفسه، جايمس كومي.

القضاء يتهمهم بتلقي األموال والتواطؤ مع روسيا

»حاشية« الرئيس األمريكي وراء القضبان

اخلرطوم وجوبا تنهيان اخلالفات احلدودية: جلان مشرتكة لضبط املعابر

       بغداد / المستقبل العراقي

وق�ع الرئيس الفرن�يس ايمانوي�ل ماك�رون قانون 
مكافح�ة االرهاب ال�ذي س�يحل محل حال�ة الطوارئ 
الس�ارية يف فرنس�ا منذ اعتداءات ترشين الثاني 2015 

بباريس.
وقال ماك�رون الذي وق�ع القانون أم�ام الكامريات 
يف مكتب�ه بقرص االليزي�ه »هذا القانون س�يمكننا من 
الخروج من حالة الطوارئ اعتبارا من األول من ترشين 

الثاني مع ضمان أمن مواطنينا«.
وأض�اف أن القان�ون »يمك�ن أن ي�رسي اعتبارا من 
الثالث�اء، لكنه س�يدخل حيز التطبيق ح�ني ترفع حالة 

الطوارئ منتصف ليل األربعاء، بحسب الرئاسة.
ويلحظ القانون املثري للجدل الذي أقره الربملان يف 18 
ترشين األول، تعزيز صالحيات الس�لطة االدارية )وزارة 
الداخلية واملس�ؤولون املحلي�ون( يف فرض تحديد نطاق 
حركة أي شخص والقيام بعمليات تفتيش وغلق أماكن 
عب�ادة ومراقب�ة الهويات عن�د الح�دود، كل ذلك بدون 
اذن قضائ�ي. وس�بق أن تضمنت حالة الط�وارئ هذه 
االج�راءات. ومن املق�رر أن يلقي ماك�رون خطابا أمام 
املحكمة األوروبية لحقوق االنسان بسرتاسبورغ )رشق 

فرنسا( سريكز عى الدفاع عن هذا القانون.
ويثري القانون الجديد مخاوف من أن يمنح صالحيات 
أوس�ع للس�لطات األمنية وس�ط تحذيرات م�ن انتهاك 

الحريات بذريعة مكافحة اإلرهاب.
وتعرض�ت فرنس�ا ألس�وأ االعت�داءات اإلرهابي�ة يف 
ترشي�ن الثاني 2015 ح�ني تعرض�ت العاصمة باريس 
لهجم�ات متزامنة أس�فرت ع�ن مقتل واصاب�ة املئات 

وتبناها تنظيم داعش.
ويف 2016 قتل أكثر من 80 ش�خصا دهسا يف اعتداء 

نفذه فرنيس من أصل تونيس.

       حسين داخل الفضلي/الناصرية
         

بغداد / املستقبل العراقي
هاجم مس�لحون من جماعة »بوك�و حرام« االرهابية، 
منطق�ة غودري القريبة م�ن الحدود النيجريية يف ش�مال 

الكامريون وقاموا بذبح 11 شخصا.
وق�ال قائد العملية العس�كرية املش�رتكة يف الكامريون 
الجن�رال فريديري�ك ندجونكي�ب إن ع�دداً م�ن مس�لحي 
بوكو حرام هاجم�وا منطقة غ�ودري القريبة من الحدود 

النيجريية وذبحوا 11 شخًصا.
وأوض�ح الجنرال ندجونكي�ب، أن 11 قروياً قتلوا ذبحاً 
عى يد مس�لحني من جماعة »بوكو حرام« يف منطقة »فار 

نورث« )شمال( قرب الحدود مع نيجرييا.
وأضاف الجنرال أن »مسلحي الجماعة هربوا بعد تنفيذ 

هجومهم إىل نيجرييا«.
م�ن جهته، قال أح�د القرويني يف املنطق�ة، إنه »عندما 
وصلوا )مس�لحو بوكو حرام(، طلبوا منا أن نجتمع، إال أن 

الناس بدأت بالفرار يف اتجاهات مختلفة«.
وأض�اف أن »مس�لحي الجماعة ذبح�وا كل من تمكنوا 

من القبض عليهم«.
وتاب�ع »ولكنني اس�تطعت االختباء داخ�ل حقل قطن 
)...( وبع�د أن غ�ادر املس�لحون خرج�ت من امل�كان الذي 

اختبأت فيه ألرى الجثث والدماء يف كل مكان«.
وفيما لم تتضح بعد دافع الهجوم، إال أن بعض القرويني 
يعتقدون أن الغرض من الهجوم كان »تصفية حسابات«.

من جانبه، أوضح العض�و يف لجنة محلية ب�«غودري« 
إبراهيم األجي، يف ترصيح صحفي أن »قوات الجيش نفذت 
عملي�ة عس�كرية، يف غابة قريب�ة من قريتن�ا، حيث كان 

يختبئ فيها عدد من مسلحي بوكو حرام«.
وأض�اف أن »العملي�ة أس�فرت ع�ن مقتل املس�لحني، 

وأعتقد أننا ندفع ثمن تلك العملية العسكرية«.

حكومة ماكرون تستبدل »حالة الطوارئ« 
بقانون ترفضه املعارضة

»بوكو حرام« االرهابية تذبح 
»11« قرويا يف الكامريون

         بغداد / المستقبل العراقي

اتفق�ت الخرط�وم وجوب�ا ع�ى تأم�ني 
الح�دود وفت�ح املعاب�ر وتنفي�ذ اتفاقي�ات 

التعاون املشرتك ووقف االتهامات املتبادلة.
وقال وزي�ر الدفاع الس�وداني عوض بن 
عوف يف مؤتمر صحفي مش�رتك بالعاصمة 
الخرطوم عقب مباحثات مع نظريه الجنوب 
سوداني كوال ميانق إن »الطرفني اتفقا عى 
فت�ح 4 معابر حدودية )عددها اإلجمايل 10( 
بعد اكتمال اإلجراءات الفنية قريبا بالتعاون 

مع أجهزة أمن الدولتني«.
املعاب�ر  إغ�الق  ت�م   ،2013 الع�ام  ويف 
الحدودي�ة بس�بب اته�ام حكوم�ة الجنوب 

للخرطوم بدعم متمردين.
وأش�ار بن عوف إىل »اتفاق الطرفني عى 
تفعيل اللجان املشرتكة ووضع نقاط املراقبة 
ع�ى الح�دود والتواص�ل املب�ارش لتحقي�ق 
املصلحة املش�رتكة إليجاد الحل�ول الجذرية 

للقضايا العالقة«.
وأوض�ح أن »الطرف�ني اتفق�ا أيضا عى 

ترسيم املنطقة املنزوعة السالح«.

الس�ودان  وق�ع   ،2012 أيل�ول   27 ويف 
وجنوب الس�ودان عى 9 اتفاقي�ات للتعاون 

املشرتك يف العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا.
وتتضم�ن االتفاقي�ات مج�االت النف�ط 
املالي�ة  والرتتيب�ات  االقتصادي�ة  واملس�ائل 
االنتقالية ورسوم عبور وتصدير نفط جنوب 
الس�ودان عرب األرايض الس�ودانية إضافة إىل 

التجارة الحدودية بني البلدين.
ونص�ت االتفاقي�ات أيض�ا ع�ى اقتطاع 
منطق�ة حدودي�ة بمس�افة 10 كيلومرتات 
عى ط�ريف الحدود ينزع س�الحها وتس�حب 
منه�ا الجيوش، حيث أطل�ق عليها »املنطقة 

منزوعة السالح«.
وبش�أن االتهامات املتبادلة ب�ني البلدين 
بدعم حركات التمرد، قال الوزير الس�وداني 

»هذه االتهامات انتهت تماما«.
وقال وزير الدفاع الجنوب س�وداني كوال 
ميانق إن »زيارتنا إىل الخرطوم تهدف لتقوية 

العالقات بني البلدين«. 
اتفاقي�ات  تنفي�ذ  »أهمي�ة  إىل  وأش�ار 
التعاون املشرتك لتحقيق األمن واالستقرار«، 
مس�تدركا أن »تنفي�ذ تل�ك االتفاقيات رهني 

بتحقيق األمن واالستقرار عى الحدود«.
ووصل وزير الدفاع الجنوب سوداني عى 
رأس وفد رس�مي إلجراء املباحثات وتمهيدا 
لزيارة رئيس دولة جنوب السودان سلفاكري 
مياردي�ت، إىل الخرط�وم األربع�اء يف زي�ارة 

رسمية تستغرق يومني.
ويعي�ش يف املناط�ق الواقع�ة ع�ى طريف 
الحدود بني الدولتني قرابة 13 مليون نس�مة 
من مجموع س�كان البلدين املقدر بأكثر من 
50 مليون. وتقدر قطعان املاشية التي تتنقل 
ب�ني البلدين عى طريف الح�دود بأكثر من 10 
مالي�ني رأس. وانفصل جنوب الس�ودان عن 

السودان باستفتاء شعبي يف 2011. 
وانفج�رت حرب أهلي�ة يف الدولة الوليدة 
بني القوات الحكومي�ة وقوات املعارضة بعد 
عامني من اس�تقاللها. وخلف�ت تلك الحرب 
نح�و 10 آالف قتي�ل ورشدت مئ�ات اآلالف 
م�ن املدنيني ول�م ُيفلح اتفاق س�الم أبرم يف 
أغسطس/آب 2015 من إيقافها. ونزح مئات 
اآلالف من مواطني دولة جنوب الس�ودان إىل 
السودان هربا من القتال واألوضاع اإلنسانية 

القاسية التي ترتبت عن الحرب.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن االدعاء العم اإلس�باني بدء 
مالحقات ض�د الحكومة الكتالونية 
بعدم�ا ت�م تقدي�م الش�كوى ض�د 
الوطني�ة  املحكم�ة  إىل  أعضاءه�ا 
يف مدري�د، وتتعل�ق أيض�ا بوقائ�ع 
»عصيان واختالس أموال«. وسيعود 
ألعى هيئة قضائية إسبانية البت يف 

صالحية هذه الشكوى. 
ودخلت إسبانبا يف دوامة مجهولة 
العواقب، وه�و أول يوم عمل بعدما 
أعلنت مدريد فرض س�يطرتها عى 
إدارة كاتالونيا حي�ث ينتظر ملعرفة 
االنفصالي�ون  الق�ادة  كان  إذا  م�ا 
سيقاومون قرار إقالتهم ويتوجهون 
إىل مقارهم يف برشلونة. وكان العلم 
اإلس�باني ال يزال مرفوعا فوق مقر 

الحكوم�ة الكاتالوني�ة، فيما تجمع 
امل�كان  يف  الصحافي�ني  ع�رشات 
رئي�س  كان  إن  معرف�ة  بانتظ�ار 
كاتالونيا املقال كارليس بوتشيمون 

سيحرض ملمارسة مهامه.
الذي�ن  كاتالوني�ا  ق�ادة  ودع�ا   
أقالته�م حكوم�ة إس�بانيا املركزية 
الجمعة إىل »معارضة ديموقراطية« 
ملدري�د، م�ا يزيد املخ�اوف يف أوروبا 
م�ن تده�ور األوضاع يف أس�وأ أزمة 
تش�هدها إس�بانبا من�ذ عق�ود إثر 
االس�تقالل  اإلقلي�م  برمل�ان  إع�الن 

بشكل احادي.
 وأعل�ن نائ�ب رئي�س حكوم�ة 
كاتالوني�ا أوريول جونكرياس املقال 
كذل�ك لصحيف�ة كاتالوني�ة خ�الل 
عطل�ة نهاي�ة األس�بوع »ال يمكننا 
االعرتاف باالنقالب ضد كاتالونيا أو 

أي قرارات مناهضة للديموقراطية« 
تتخذها مدريد.  ول�م يتضح بعد إن 
كان بوتشيمون أو أعضاء حكومته 
إىل  التوج�ه  س�يحاولون  املقال�ة 

مقارهم يف برشلونة. 
ولدى س�ؤاله، قال متحدث باسم 
لوكال�ة  املقال�ة  اإلقلي�م  حكوم�ة 
فران�س ب�رس »س�نرى«.  وأوضح 
مص�در يف أوس�اط االنفصاليني أنه 
»إذا قرروا بأنهم حكومة جمهورية 

)كاتالونيا( فسندعمهم«. 
أداء  فع�ال  حاول�وا  إذا  ولك�ن 
مهامهم كاملعت�اد، فبإمكان مدريد 
إصدار أوام�ر للرشط�ة الكاتالونية 
بمنعه�م. واس�تبدلت مدري�د كب�ار 
ق�ادة الرشط�ة يف كاتالوني�ا فيم�ا 
ح�ث قائدهم الس�ابق الضباط عى 
االنصياع إىل أوامر رؤس�ائهم الجدد.  

وأفاد متحدث باس�م الرشطة أنه قد 
ُطلب م�ن املكاتب الحكومية املحلية 

إزالة صور بوتشيمون. 
وينتظر حاليا أن يتلقى 200 ألف 
موظ�ف مدن�ي كاتالون�ي أوامرهم 
بش�كل مب�ارش م�ن مدري�د.  م�ن 
جهته، قال وزير الخارجية اإلسباني 
الفونسو داستيس إنه »من الصعب« 
تبي�ان كيف س�يتمكن بوتش�يمون 
وزمالؤه من »االستمرار يف الحكم«. 
اتهام�ات  االدع�اء  يوج�ه  وق�د 
رسمية إليهم هذا األسبوع بارتكاب 
جرائم عدة. ورصح لشبكة »سكاي 
»ب�دأوا  أنه�م  الربيطاني�ة  ني�وز« 
وسيس�تمر  الحقيق�ة  يس�توعبون 
ذل�ك وس�يدركون بأن�ه ل�ن يك�ون 
القي�ام ب�أي أم�ر دون  بإمكانه�م 

سلطة القانون«.



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1549( االربعاء  1  تشرين الثاني  2017 اعالنات5

جامعة القادسية
شعبة العقود احلكومية

اعالنالوحدة القانونية
تعلن رئاسة جامعة القادس�ية /شعبة العقود الحكومية عن اجراء  
مزايدة  علنية اليجار النادي الطالبي وكشك االستنساخ يف كلية الرتبية 
للبن�ات وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة  رقم 21 لس�نة 2013 
املعدل وتجري املزايدة يف كلية الرتبية للبنات  يف تمام الساعة العارشة 
صباحا وتك�ون قائمة املزايدة مفتوحة مل�دة )30( ثالثون يوما تبدا 
م�ن اليوم التايل لنرش االع�الن يف الصحيفة واذا ص�ادف يوم املزايدة 
عطلة رسمية فيمدد اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي فعىل 
الراغ�ب باالش�رتاك يف املزايدة ممن له حق االيج�ار باملزايدة مراجعة 
رئاسة الجامعة  قسم الشؤون املالية للحصول عىل رشوط االشرتاك 
باملزايدة مقابل  مبلغ قدره 25000 خمسة وعرشون الف دينار غري 
قابل للرد مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية البالغة 30% من 
القيمة التقديرية للماجور  علما ان القيمة التقديرية للنادي الطالبي 
)7000000( س�بعة ماليني دينار عراقي ملدة سنة تقويمية والقيمة 
التقديرية لكش�ك االستنس�اخ )3000000( ثالثة ماليني ملدة س�نة 
تقويمي�ة ويتحمل من ترس�و عليه  املزايدة اجور خدمة بنس�بة %2 

من بدل االيجار
أ.د. فردوس عباس جابر الطرحيي
رئيس اجلامعة

أعالن 
تعل�ن مديرية بلدي�ة قلعة صالح 
ع�ن تعدي�ل التصمي�م القطاعي 
للقطعة املرقمة ) 3٩٤ الحسينية 
( الواقع�ة يف مرك�ز القضاء فعىل 
كل م�ن لدي�ة اع�رتاض مراجعة 
مق�ر املديري�ة الكائ�ن يف قض�اء 
قلع�ة صالح وخالل ف�رتة ) 30( 
يوم من تاري�خ النرش يف الجريده 

الرسمية.

أعالن 
تعل�ن مديرية بلدي�ة قلعة صالح 
ع�ن اع�داد التصمي�م القطاع�ي 
 )٤0/1753( املرقم�ة  للقطع�ة 
مقاطعة )٦( الكرسة والجمش�ة 
فعىل كل من لديه اعرتاض مراجعة 
مق�ر املديري�ة الكائ�ن يف قض�اء 
قلع�ة صالح وخالل ف�رته ) ٦0( 
يوم من تاريخ الن�رش يف الجريدة 

الرسمية.

م/ نقل وتفريغ الطحني يف محافظة املثنى
يرس )الرشكة العامة لتصنيع الحبوب( ان تعلن و للمرة الثانية عن مناقصة ل)نقل وتفريغ الطحني يف محافظة املثنى(

تتوفر لدى الرشكة العامة لتصنيع الحبوب التخصيصات املالية ضمن )املوازنة االتحادية( وينوي اس�تخدام جزء منها لتنفيذ 
الخدمات نقل وتفريغ الطحني يف محافظة املثنى .

بامكان مقدمي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق املناقصة باللغة )العربية( بعد تقديم طلب تحريري اىل الرشكة العامة لتصنيع 
الحبوب / القس�م القانوني وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املس�رتدة البالغة 1000000 مليون دينار بموجب صك مصدق 
من احد املصارف الحكومية، بامكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني يف اعاله

تس�لم العط�اءات اىل العنوان االتي )الرشكة العام�ة لتصنيع الحبوب / مكتب املدير العام الكائن يف محافظة بغداد / س�احة 
عدن /مدخل مدينة الحرية ( يف املوعد املحدد ) اقصاه الس�اعة العارشة صباحاً من يوم 2017/12/5 حس�ب توقيت مدينة 
بغداد( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف 

ذات الوقت والتاريخ والعنوان .
يجب ان تتضمن العطاءات ما ييل :

شهادة تأسيس الرشكة مقدمة العطاء مع براءة ذمة عن رسوم التجديد لدى دائرة مسجل الرشكات.
التأمينات االولية تقدم بصك مصدق او خطاب ضمان بمبلغ 3% من الكلفة التخمينية من احد املصارف املعتمدة ومحرر المر 

الرشكة من قبل املناقص حرصاً او من يخوله قانوناً  عىل ان ال تقل نفاذيته )35( يوم تاريخ انتهاء نفاذية العطاء .
كت�اب ع�دم ممانعة من الدخول يف املناقصات م�ن الهيئة العامة للرضائ�ب لعام 2017 ومعنون اىل الرشك�ة العامة لتصنيع 

الحبوب حرصاً ) عىل ان يلتزم املناقص بجلب ما يؤيد براءة ذمته عند احالة املناقصة بعهدته (
وصل رشاء رشوط املناقصة.

تقديم اعمال مماثلة وحسابات ختامية.
س�نويات س�يارات حمل عدد )8( سيارة مملوكة للرشكة مقدمة العطاء او احد املس�اهمني فيها ال تقل حمولة كل منها عن 

1٦ طن .
يف حال�ة تقدي�م وثائق مصورة )مستنس�خة( يجب ان تكون مصدقة ومختومة طبق االصل م�ن جهة االصدار اما بخصوص 
املستمس�كات الثبوتية )البطاقة املوحدة او هوية االحوال املدنية ، ش�هادة الجنس�ية ، بطاقة السكن وغريها ( تتم مطابقتها 

مع االصل عند االحالة 
يتم انعقاد املؤتمر الخاص لالجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يف هذه املناقصات يف الس�اعة العارشة صباحاً حسب توقيت 

بغداد من يوم 2017/11/28 يف مقر الرشكة / القسم القانوني .
يف حال مصادفة يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون اليوم التايل موعداً الستالم وفتح العطاءات.

مالحظة : ))الكلفة التخمينية كما يف الجدول املرفق((

http:/www./tasneehobob.mot.gov.iq
e.mail:grain_contract@yahoo.com

مديرية تنفيذ البياع 
العدد 22٤7 / 2017 

اىل املنفذ عليه / مهند جواد كاظم 
لق�د تحقق لهذه املديرية من رشح القائم بالتبليغ يف هذه 
املديري�ة وتاييد املجل�س املحيل انك مجه�ول محل االقامة 
ولي�س لك موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار يمك�ن اجراء 
التبليغ عليه تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ 
البياع خالل ) ٦0 ( يوما تبدا من اليوم التايل للنرش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة ع�دم حضورك 
س�تبارش هذه املديري�ة باج�راءات التنفيذ الج�ري وفق 

القانون .
اوصاف املحرر : 

ق�رار الحكم الص�ادر من محكم�ة االحوال الش�خصية يف 
االعظمي�ة بالع�دد 1٩85 / ش / 2017 يف 13 / ٩ / 2017 
واملتضم�ن الزامك بتادية نفقة ماضية للمدعية مبلغ مائة 
وخمس�ون الف دينار شهريا اعتبارا من تاريخ الرتك يف 11 
/ 12 / 201٦ لغاية اقامة الدعوى يف 5 / ٤ / 2017 ونفقة 
مس�تمرة لها مبلغ قدره مائتان الف دينار شهريا اعتبارا 
م�ن تاري�خ اقامة الدع�وى يف 5 / ٤ / 2017 وللمس�تقبل 
ونفقة مس�تمرة للبنني اديان مهند جواد كاظم مبلغ مائة 
وخمس�ون الف دينار ش�هريا اعتب�ارا من تاري�خ االدعاء 
اعاله وبعكس�ه س�وف تقوم الدائنة باقامة دعوى تفريق 
ام�ام املحاكم املختصة اس�تنادا للم�ادة ) ٤3 ( فقرة ) ٩ ( 

من قانون االحوال الشخصية .
املنفذ العدل 
نبيل حسن عيل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة 
العدد 3820 

اعالن 
املفقود ) سعد حمزة عيل جوح ( 

ق�دم املواط�ن عام�ر س�عد حم�زة طلب�ا له�ذه املحكمة 
يطل�ب فيه اص�دار حجة الحجر والقيموم�ة عن املفقود ) 
س�عد حم�زة عيل ( وال�ذي فقد بتاري�خ 1٩ / 11 / 2003 
يف محافظ�ة واس�ط ول�م يعرف من�ذ ذلك التاري�خ حياته 
م�ن مماته ولم ت�رد اي معلومات عنه ولح�د االن ويطلب 
املواط�ن اعاله تنصيبه قيما عىل املفق�ود اعاله فمن لديه 
اي معلوم�ات ع�ن املفق�ود مراجعة ه�ذه املحكمة خالل 
مدة خمس�ة ع�رش يوم اعتب�ارا من تاريخ الن�رش يف هذه 
الصحيفة وبعكس�ه س�يتم باجراءات اصدار حجة الحجر 
والقيموم�ة وتنصيب املواطن اعاله قيما عليه وعىل امواله 

وعىل اوالده .
القايض 
عبد السادة ساجت طبييل 

فقدان 
فقدت مني هوية وكال�ة الطحني املرقمة 805٤ والصادرة 
من الرشكة العامة لتصنيع الحبوب بأس�م / فليحه احمد 

عباس فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املحمودية 
العدد 1٤83 / 2017 

اعالن 
تعل�ن هذه املحكمة ع�ن فقدان املدعو احم�د لطيف عوده 
ال�ذي خرج من داره بتاري�خ 28 / 8 / 201٤ ولم يعد لحد 
ن�رش االعالن فع�ىل من تتوفر لدي�ه معلومات ع�ن املفقود 
مراجع�ة هذه املحكمة خ�الل ثالثة ايام م�ن تاريخ النرش 
وبعكسه فانه املحكمة ستستمر باالجراءات القانونية وفق 

االصول .
القايض 
مهند عكار نزال

فقدان
فق�دت اجازة فرن املرقمة ٦٤٤ بأس�م / عبد التاج منصور 

عيال فمن يعثر عليها االتصال عىل الرقم 078305٦2٤٤٦

فقدان
فق�دت من�ي الهوية الصادرة م�ن وزارة الكهرب�اء املرقمة 
)3٤٩533٤8( بأس�م ) من�ار س�عد عباس( ع�ىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املشخاب
العدد : 301/ب/2017
التاريخ: 2017/10/25

اعالن
تبي�ع ه�ذه املحكم�ة العقار املرق�م 87٦ رساي املش�خاب 
واملزال ش�يوعه بيع�ا بموجب قرار املرق�م 301/ب/2017 
وامل�ؤرخ 2017/7/31 واملكتس�ب الدرج�ة القطعية فعىل 
الراغب�ني بال�رشاء الحضور اىل ديوان ه�ذه املحكمة يف يوم 
املزاي�دة الس�اعة الثاني�ة عرش ظه�را يف الي�وم الثالثني من 
اليوم التايل للنرش يف صحيفتني محليتني مستصحبني معهم 
التامين�ات القانونية البالغة قيمتها 10% من القيمة املقدرة 
للعقار واملستمسكات القانونية واجور االعالن والداللية وان 
القيم�ة املقدر للعقار ارضا وبناءا مائة وخمس�ة وعرشون 

مليون دينار
القايض
عيل لفته جادر

املواصفات :
العق�ار عبارة عن هيكل ذي طابقني االول عبارة عن اعمدة 
خرس�انية مسقفة بالكونكريت املس�لح والثاني عبارة عن 
اعم�دة خرس�انية ومهيئ�ة للس�قف اي وجود قال�ب تبلغ 
مس�احة العقار الكلية 1٦٩/75م2 ويقع عىل ش�ارع عام 

سيد جعفر التجاري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد : 3٤2٤/ش/2017
التاريخ: 2017/10/31

اعالن
اىل املدعى عليه )صالح عبد املهدي عبد الواحد( 

اصدرت هذه املحكمة حكما غيابيا بحقك بالدعوى املرقمة 
اعاله بتاري�خ 2017/10/18 يق�ي بتصديق الطالق بني 
املدعية زهراء نائل عريب�ي واملدعى عليه صالح عبد املهدي 
عب�د الواح�د واعتب�اره طالقا بائن�ا بينونه صغ�رى واقعا 
للم�رة االوىل قاب�ال لالع�رتاض والتميي�ز وملجهولي�ة محل 
اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ يف مركز رشطة املعقل 
وتايي�د املجلس البلدي ملنطق�ة الجبيلة وحي امليثاق بتاريخ 
2017/10/2٤ تق�رر تبليغك بواس�طة النرش يف صحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني ولك حق االع�رتاض والتمييز خالل املدة 

القانونية وبعكسه سوف يكتسب الدرجة القطعية 
القايض جاسم محمد املوسوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املنصورية

العدد : 327/ش/2017
التاريخ: 2017/10/31

اىل املدعى عليه / سالم مصطفى سالم
تبليغ

بالنظ�ر القامة الدعوى الرشعي�ة املرقمة 327/ش/2017 
ضدك من قبل املدعية )ابتس�ام اس�ماعيل حميد( ملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب اش�عار املختار علي�ه تق�رر تبليغك 
بصحيفتني محليتني للحضور ام�ام هذه املحكمة يف موعد 
املرافعة املوافق 2017/11/8 الس�اعة التاسعة صباحا ويف 
حال�ة عدم حضورك س�تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفقا للقانون
القايض ثامر حسني وهاب

جامعة القادسية
شعبة العقود احلكومية

اعالنالوحدة القانونية
تعلن رئاسة جامعة القادس�ية /شعبة العقود الحكومية عن اجراء  
مزايدة  علنية اليج�ار خدمة حق التصوير يف املجمع املتضمن )كلية 
التقان�ات االحيائية /كلية االثار /كلية طب االس�نان /كلية الرتبية 
للبن�ات (  وفق�ا لقان�ون بي�ع وايجار ام�وال الدولة  رقم 21 لس�نة 
2013 املع�دل وتج�ري املزاي�دة يف جامعة القادس�ية /كلية االثار يف 
تمام الس�اعة الع�ارشة صباحا وتكون قائمة املزاي�دة مفتوحة ملدة 
)30( ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة واذا 
صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية فيمدد اىل اليوم الذي يليه من ايام 
العمل الرسمي فعىل الراغب باالشرتاك يف املزايدة ممن له حق االيجار 
مراجعة رئاسة الجامعة . قسم الشؤون املالية للحصول عىل رشوط 
االش�رتاك باملزايدة مقابل  مبلغ قدره 25000 خمسة وعرشون الف 
دينار غري قابل للرد مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 
30% من القيمة التقديرية للمأجور  علما ان القيمة التقديرية لخدمة 
حق التصوير )2000000( مليونان دينار عراقي  ملدة سنة تقويمية  
ويتحم�ل من ترس�و عليه  املزاي�دة اجور خدمة بنس�بة 2% من بدل 

االيجار
أ.د .فردوس عباس جابر الطرحيي
رئيس اجلامعة

االجرة / كيس / دينارالفقرة العاملةت

نقل وتفريغ الطحين في محافظة المثنى / المركز ويشمل مركز المحافظة ومناطق 1
320 ثالثمائة وعشرون دينارالرميثة – الخضر المجد – الوركاء 

نقل وتفريغ الطحين في محافظة المثنى / االقضية وتشمل مناطق الدراجي- النجمي 2
340 ثالثمائة واربعين دينار– الهالل 

430 اربعمائة وثالثون دينارنقل وتفريغ الطحين في محافظة المثنى / السلمان3

480 اربعمائة وثمانون دينارنقل وتفريغ الطحين في محافظة المثنى / البصية4

وزارة التجارة
الرشكة العامة لتصنيع احلبوب

املهندس
طه ياسني عباس

املدير العام

اعــالن رقم ) 12 / 2017 (

املهندس 
غدير عبد اجلبار رضا

مدير بلدية قلعة صالح

املهندس 
غدير عبد اجلبار رضا

مدير بلديه قلعة صالح



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

  المستقبل العراقي / عادل الالمي

وجه وزير النقل كاظم فنجان الحمامي 
باستنفار كافة جهود الوزارة يف الزيارة 
االربعينية واالرتقاء بمس�توى الخدمات 

للزائرين«.
وعق�د مدي�ر ع�ام املس�افرين والوفود 
رئي�س اللجن�ة املركزية للنق�ل عبد الله 
لعيبي باهض اجتماعاً موسعاً مع مدراء 
تشكيالت وزارة النقل ، ، يف مقر الرشكة 
العام�ة للمس�افرين والوف�ود بحضور 
مدي�ر عام النق�ل الخاص قي�س امليايل، 
ومع�اون مدير س�لطة الط�ران املدني 
عبد العظيم الس�اعدي، ومع�اون مدير 
عام النقل الربي عماد رشيدي، ومعاون 
مدير ع�ام الس�كك عيل عبد الحس�ن ، 
ومدير القس�م الفني يف املسافرين غالب 
عبد الرزاق ومسؤول االليات يف الخطوط 
الجوية ع�يل زغر وعدد من املس�ؤولن 

واملختصن يف تشكيالت الوزارة ». 
واش�ار باه�ض خ�الل االجتم�اع اىل ان 
»توجيه�ات وزي�ر النقل كاظ�م فنجان 
الحمامي باستنفار كافة جهود الوزارة 
يف الزي�ارة االربعيني�ة، مبين�ا ان�ه »ت�م 
وضع خطة اس�راتيجية محكمة وآلية 
عمل مدروس�ة بغية االرتقاء بمس�توى 
الخدم�ات الت�ي تق�دم  لزائ�ري االم�ام 

الحسن »عليه السالم« . 
واوضح ان »التواج�د امليداني خالل ايام 
الزيارة، وتحديد املس�ؤوليات يف املحاور 
،والعم�ل بروح الفري�ق الواحد، وتجنب 
االزدواجي�ة يف العمل م�ن خالل التنظيم 
الع�ايل والتنس�يق املث�ايل بن تش�كيالت 
ال�وزارة كفيلة بنجاح خط�ة النقل لهذا 
الع�ام«. وش�دد باه�ض ع�ى ان »جهد 
الرشكة العامة لنقل املسافرين والوفود 

سيكون ب 650 حافلة منها 350 حافلة 
طابق واح�د و260 ب�اص ذو الطابقن 
و40 س�يارة س�عة 24 راك�ب باالضافة 
اىل توف�ر جهد احتياطي يف وقت الذروة، 
فيما ستوفر الرشكة العامة إلدارة النقل 
الخاص عى محور النجف االرشف 7000 
مركبة مختلفة الس�عات وتساهم أيضا 
يف عملي�ة النق�ل الداخيل ع�ى محوري 
باب�ل وبغداد بم�ا يقارب م�ن 4000 اىل 
5000 مركبة مختلفة الس�عات ، وهناك 
جه�د للنقل الربي 450 ش�احنة اضافة 

اىل الجه�ود االخرى االحتياطية ، وجهود 
س�لطة الط�ران املدني اس�تنفار كافة 
الطاقات يف مط�ار بغداد الدويل ، ومطار 
النج�ف ، ومطار الب�رة ، والنارصية، 
باإلضافة اىل اس�طول الخطوط الجوية، 
و ستسر الرشكة العامة للسكك الحديد 
22 قط�ارا صع�ودا ون�زوال باملس�ارين 
بغ�داد كربالء ، برة كرب�الء باالضافة 
اىل توفر جهد لوقت الذروة . مش�را: اىل 
ان الرشكة ب�ارشت جهودها منذ صباح 
هذا الي�وم يف محافظة كربالء املقدس�ة 

باالس�تعداد ألداء مهامه�ا املوكلة اليها 
بالوق�ت املناس�ب امام ضي�وف كربالء 
املقدس�ة كاف�ة« .م�ن جانبه�م أب�دى 
املجتمعون اس�تعدادهم الكامل للتعاون 
والعم�ل ي�دا بيد إلتم�ام عملي�ة دخول 
وخ�روج الزائري�ن م�ن واىل محافظ�ة 
كربالء املقدسة بسالمة« .من جهة اخرى 
»عق�دت وزارة النقل اجتماعاً موس�عاً 
مع مجلس االعمال العراقي الربيطاني، 
يف مط�ار بغ�داد الدويل بحض�ور الوكيل 
الفن�ي لل�وزارة عباس عمران ورئيس�ة 

وفد مجل�س االعمال العراقي الربيطاني 
نيكلس�ون وع�دد م�ن  ايم�ا  البارون�ة 
مدراء تش�كيالت ال�وزارة واملختصن يف 
املشاريع باالضافة اىل عدد من الرشكات 
الربيطانية«. وقال عمران خالل االجتماع 
هن�اك اهتمام كبر م�ن قبل وزير النقل 
يف عقد هذا االجتماع املوسع يف قطاعات 
النقل ومش�اريعها املتعددة مع مختلف 
ال�رشكات الربيطاني�ة التي له�ا الرغبة 
يف العمل يف مش�اريع ال�وزارة«. واضاف 
عم�ران ان »وزارة النق�ل تمتل�ك العديد 

من املش�اريع ملختلف تشكيالتها والذي 
م�ن املمك�ن ملجل�س االعم�ال العراقي 
الربيطاني ان يلعب دورا كبرا يف تقريب 
وجه�ات النظ�ر لطبيعة تلك املش�اريع 
الخدمية واالسراتيجية واملستقبلية مع 
ك�ربى ال�رشكات الربيطاني�ة املعتربة«. 
من جانبها أش�ادت البارونة نيكلسون: 
بال�دور الكب�ر لرئي�س ال�وزراء حيدر 
العبادي يف القضاء عى االرهاب الداعيش 
يف الع�راق ال�ذي كان يش�كل خطرا عى 
جميع دول املنطقة«. وعربت نيكلسون: 
ع�ن دع�م بالده�ا لتنش�يط العالق�ات 

التجاري�ة واالقتصادية م�ع العراق عرب 
دع�م العدي�د م�ن املش�اريع املهمة من 
خ�الل الوص�ول اىل تفاهمات مش�ركة 
م�ن العم�ل«. فيم�ا ط�رح مدي�ر ع�ام 
الخط�وط الجوية العراقي�ة ومدير عام 
سلطة طران املدني العراقي ومدير عام 
السكك الحديد ومعاون مدير عام املوانئ 
العراقية ومدير مين�اء الفاو الكبر عى 
مجل�س االعم�ال العراق�ي الربيطان�ي 
عى طبيعة مش�اريع تش�كيالتهم والية 
علمي�ة  اس�راتيجية  وف�ق  انجازه�ا 

وعملية.

وزير النقل يوجه باستنفار كافة جهود الوزارة يف الزيارة االربعينية واالرتقاء بمستوى اخلدمات للزائرين
الوكيل الفين يرتأس اجتماعا موسعا مع جملس االعمال العراقي- الربيطاني
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امانة بغداد تنفذ خطة 
طوارئ استعدادًا ملوسم 

االمطار
    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت امان�ة بغ�داد ع�ن تنفي�ذ خط 
طواريء مس�اعد لخط زبل�ن الرئيس 
لخدم�ة مناط�ق جان�ب الرصافة من 

العاصمة يف موسم االمطار« .
وذكرت مديري�ة العالق�ات واالعالم يف 
بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان 
» امين�ة بغ�داد ذكرى عل�وش اطلعت 
رفقة وكيل امانة بغداد للشؤون الفنية 
و مدير ع�ام دائرة مج�اري بغداد عى 
 )NT7(  اعم�ال تنفيذ خ�ط الط�وارئ
ال�ذي  الرس�تمية  بمنطق�ة  املس�اعد 
سيسهم يف  تقليل الضغط الحاصل عى 
خ�ط زبلن الرئيس الناقل ملياه الرف 
الصح�ي واالمط�ار وترسي�ع عملي�ة 
تريف املي�اه يف أثناء هطول االمطار 

الغزيرة » .  
البال�غ طول�ه  الخ�ط   « ان  واضاف�ت 
)360( م وبقطر )1600( ملم وبأعماق 
ت�راوح ب�ن ) 6 اىل 10( أمتار يتضمن 
انش�اء قفل لربط�ه مع الخ�ط الناقل 
واس�تعماله يف أثن�اء هط�ول االمطار 
فقط »  .واش�ارت اىل ان » امينة بغداد 
وجه�ت دائ�رة مجاري بغ�داد بتكثيف 
استعداداتها ملوس�م االمطار ومعالجة 
بعض املش�كالت التي طرأت يف املواسم 
املش�اريع  جمي�ع  وتهيئ�ة  املاضي�ة 
ومحط�ات املج�اري الحاكم�ة لتكون 
جاه�زة لتريف اك�رب كميات ممكنه 

من مياه االمطار .

السكك احلديد تستعرض مشاريعها االستثامرية 
مع السفارة االندونيسية ببغداد

   بغداد / المستقبل العراقي

اس�تعرض مدير عام الرشكة العامة لس�كك حديد العراق سالم جرب مع نائب 
الس�فر اإلندونييس يف بغداد برانواو باوير وكوسومو طبيعة مشاريع السكك 

الحديد االستثمارية يف جناح وزارة النقل بمعرض بغداد الدويل«. 
وبن جرب يف بيان العالم الوزارة تلقته »املستقبل العراقي«، ان »هذا اللقاء يعد 
م�ن ثمار معرض بغداد الدويل، معربا: عن س�عي الس�كك الحديد العراقية عن 
مد جس�ور التعاون بن الرشكات االس�تثمارية االندونيس�ية يف كافة املجاالت 

كصناعة القطارات وعربات املسافرين وانشاء مشاريع خطوط السكك«. 
واضاف جرب ان »الس�كك الحديد تعتمد عى املش�اريع الخدمي�ة املهمة والتي 
تستطيع من خاللها خدمة اكرب عدد ممكن من املواطنن عرب تحديث وتطوير 

سكتها والتوسع يف سر قطارتها يف اغلب محافظات البالد«. 
كما اتفق نائب الس�فر االندونييس مع مدير عام الس�كك الحديد العراقية عن 
لق�اء ثاني مرتقب من خالل زيارة الوفد الرس�مي الس�ككي االندونييس الذي 
يحوي كافة االختصاصات اىل مقر الس�كك الحديد العراقية بهدف اطالع الوفد 

ميدانيا لتعزيز اوارص التعاون والعمل املشرك بن الجانبن .

حمافظة بغداد تنفذ اكرب محلة خدمية لتنظيف طريق الزائرين.. واملحافظ يقدم مقرتحًا النعاش الكرادة
العطواني أوضح حجم مسؤولية حكومته بعد تطبيق قانون فك االرتباط

   المستقبل العراقي / طالب ضاحي

كش�ف محافظ بغداد عطوان العطواني 
ع�ن »مق�رح قدم�ه اىل قي�ادة عمليات 
بغ�داد لفت�ح منطق�ة الك�رادة الع�ادة 
نشاطها التجاري من خالل فرض طوق 

امني محكم من خارج املنطقة«.
واف�اد مكتب�ه االعالم�ي ان »العطوان�ي 
اكد عى انه »ت�م تقديم مقرح اىل قيادة 
عملي�ات بغ�داد مف�اده ان يت�م حماية 
منطق�ة الك�رادة م�ن خارجه�ا اي يتم 
فت�ح جميع مداخل الكرادة االربعة حيث 
اليمك�ن غلق ه�ذه املنطقة الت�ي تعترب 
تجاري�ة به�ذا الش�كل ام�ام املتبضعن 
الذي�ن يرتادونه�ا  مبين�ا ان الغلق بهذه 
الطريقة ولد زحاما كبرا وبالتايل تقدمنا 
به�ذا املقرح من اج�ل التخفيف من هذا 
االزدح�ام وان تك�ون هن�اك انس�يابية 

بالدخول اىل الكرادة ».
واوضح » ان املقرح تضمن بان يتم فتح 
مداخل الكرادة ويتم حمايتها عرب منافذ 
ابع�د اي يكون الطوق االمني اوس�ع من 
خ�الل وض�ع اجه�زة وس�يطرات امنية 
ومفارز k9 للمناطق التي تحيط منطقة 
الكرادة سيما منطقة السعدون وسيطرة 

الزيوت وباقي املناطق  االخرى.
م�ن جانب آخ�ر، اوضح محاف�ظ بغداد 
مه�ام  العطوان�ي  عط�وان  املهن�دس 
حكومته بعد فك ارتباط عدد من الدوائر 
الخدمية س�يما الصحة والربيات الست 
ومديري�ات الرياضة والش�باب والزراعة 
وغره�ا من الوزارات التابعة لها والحاق 
ان  مبين�ا   ، بغ�داد  بمحافظ�ة  ادارته�ا 
م�الك املحافظ�ة اصب�ح االن 300 ال�ف 
بع�د تطبي�ق قانون ف�ك االرتب�اط بينما 

كان مالك املحافظ�ة اليتجاوز الفن من 
املوظفن ».

مكتب�ه  اورده  بي�ان  ويف  العطوان�ي 
االعالم�ي اف�اد ان » م�ن ال�روري ان 
نس�لط الض�وء ع�ن واجب�ات املحافظة 
ومهامه�ا يف الوق�ت الح�ارض وتحدي�دا 
بالش�هر الرابع من هذا الع�ام اذ اختلف 
كث�را اداء املحافظ�ة وواجباته�ا عن ما 
س�بق يف الس�نوات املاضية ،حيث كانت 
مهام املحافظ�ة تقديم الخدمات والدعم 
واالس�ناد اىل ال�وزارات املختلف�ة ولك�ن 
بع�د تطبيق قان�ون فك االرتب�اط اصبح 
للمحافظة دور مس�ؤول ع�ن مديريات 

تابعة لثمان وزارات ».
ولف�ت اىل ان » م�الك املحافظة كان قبل 
الش�هر الراب�ع اليتج�اوز الف�ي موظف 
واالن اصب�ح م�الك املحافظ�ة مايقارب 
300 ال�ف منتس�ب وبالتايل تعت�رب نقلة 
نوعي�ة كب�رة ع�ى مس�توى الخدمات 
ليس عى مستوى خدمات البنى التحتية 
وماش�ابه ذلك وانما الخدم�ات يف عموم 
القطاعات يف الربية والصحة والش�باب 

والرياض�ة والزراعة وغره�ا ، مؤكدا ان 
مهمة املحافظة اصبحت مؤسس�ة تدير 
مجموع�ة من القطاع�ات وبالتايل يعترب 
هذا االمر تحول كبر يف مدى املس�ؤولية 
».وتابع » ان املحافظة اليوم هي ترشف 
الربي�ة  بقط�اع  مايتعل�ق  كل  وتدي�ر 
والصحة ونقل الكوادر وادارة مؤسساتها 
وكذلك الح�ذف واالس�تحداث واملجالس 
واملخصص�ات  والروات�ب  التحقيقي�ة 

وغرها من التفاصيل االخرى ». 
ه�ذا  ص�دد  ويف  املحافظ�ة  واردف«ان 
التحول الكبر باملس�ؤولية وضعت خطة 
للتعام�ل مع الخدمات وتنفيذ املش�اريع 
اذ قس�مت اىل ثالثة خطط االوىل تضمنت 
مايتعل�ق باملش�اريع الواصلة اىل نس�بة 
انج�از 80% وفق ق�رار 347 اذ تم وضع 
ج�دول وقائمة به�ذه املش�اريع وكذلك 
وضعنا قائمة اخرى للمشاريع دون ال�� 
80% وقائم�ة ثالثة للمش�اريع الجديدة 
الت�ي نج�د رضورة واهمي�ة يف تنفيذها 

والتي تمس املواطن بشكل مبارش ».
واعلن�ت محافظ�ة بغ�داد ع�ن تنفيذها 

اك�رب حملة خدمية لتنظيف طريق بغداد 
� كرب�الء بهدف تقديم افض�ل الخدمات 
الالزمة لزائري اربعينية االمام الحس�ن 
)ع( وبتوجية من محافظ بغداد املهندس 

عطوان العطواني.
وق�ال بي�اٍن للمكت�ب االعالم�ي ملحافظ 
بتهيئ�ة  املب�ارشه  »تم�ت  ،ان�ه  بغ�داد 
وتجهي�ز طري�ق الزائرين م�ن العاصمة 
بغ�داد اىل محافظة كرب�الء لغاية انتهاء 
الزي�ارة من حي�ث تقديم الدع�م الكامل 
الي�ات  اىل بلدي�ات أط�راف بغ�داد م�ن 
وكوادر برشيه لتس�وية وتعديل الطريق 
ورف�ع  الحس�ينية  املواك�ب  ومس�اعدة 

االنقاض والنفايات.
»واضاف البيان ان »العمل يتم بالتعاون 
وتظاف�ر الجه�ود م�ع مديري�ة بلديات 
أطراف بغداد مع مساندة كوادر محافظة 
بغ�داد خدمة لزائ�ري ابا االحرار وس�يد 

الشهداء االمام الحسن عليه السالم.
»واش�ار البي�ان اىل ان »املحافظ�ة تعمل 
م�ن اجل تقدي�م افضل الخدم�ات لزوار 
اربعيني�ة االم�ام الحس�ن يف ه�ذا العام 
بم�ا يحتاجوه م�ن خدمات ومس�انده 
خاص�ه اصحاب املواكب الحس�ينية عى 
ط�ول الطريق من مناط�ق أطراف بغداد 
الجنوبي�ة وص�وال اىل محافظ�ة كرب�الء 
باالضاف�ة اىل العمل املش�رك الذي تبذله 
م�الكات املحافظ�ة لعم�ل التنظيف�ات 
للط�رق بع�د انته�اء الزي�ارة املليوني�ة 
بمايساهم يف خدمة العاصمة ومواطنيها 
كذل�ك دعم املواكب الحس�ينية من خالل 
رف�ع االنقاض وفرش االترب�ه الرضيات 
املواكب وتس�وية وتعديل جوانب طريق 
لزيارة  الزائري�ن بغداد-حل�ه اس�تعدادا 

اربعينية األمام الحسن عليه السالم.

هيئة املنافذ احلدودية تعلن عن جاهزيتها الستقبال 
زوار اربعينة االمام احلسني »عليه السالم«

حمافظ البرصة يبحث الواقع اخلدمي واألمني 
للمحافظة مع رئيس التحالف الوطني

وجه مكتبه باإلشراف على عمل الشركة الوطنية للتنظيف

     بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن الدكت�ور كاظم محمد بريس�م العقابي رئي�س هيئة املناف�ذ الحدودية، 
ع�ن توق�ف حركة التب�ادل التج�اري بن الع�راق واي�ران  يف املناف�ذ التالية ) 
الش�المجة ،املنذري�ه، زرباطية ( وذلك بس�بب زخم اع�داد زوار اربعينة االمام 
الحس�ن )عليه الس�الم( ، وقد تم تحويل حركة التبادل التجاري للمنافذ أعاله 
اىل املناف�ذ التالية )الش�يب ، من�ديل ( فقط ، كما تم االعالن عن أس�تعداد ثالث 
منافذ لغرض الستقبال الزوار من العرب واالجانب وهي كل من منفذ ) سفوان 
،مطار البره الدويل ، مطار النجف االرشف الدويل ( ، كما أعلنت هيئة املنافذ 
الحدودية يف الس�ياق ذاته عن كامل جاهزيتها واس�تعدادها الستقبال االعداد 

الغفره من الزائرين .

   البصرة / المستقبل العراقي

بحث محافظ البرة اس�عد العيداني مع رئيس التحالف الوطني السيد عمار 
الحكيم الواقُع الخدمّي واألمني«.

وذكر بيان تلقته »املستقبل العراقي«، ان »السيد عمار الحكيم استقبل بمكتبه 
محاف�ظ البرة أس�عد العيدانّي وناقش�ا »الواقُع الخدم�ّي واألمني ملحافظة 
الب�رة ، ومواصلُة الجهود الحثيث�ة وإدامُة التواصل مع ال�وزاراِت والجهاِت 
ذات العالق�ة يف الحكوم�ِة االتحادي�ِة لتذلي�ِل العقبات أمام الخدم�ات املقدمة 

للمواطنن و السيما املواطُن البرّي.
وش�دد الحكيم »ع�ى أنَّ التح�دي الخدمي يمث�ُل االنتصار الثالث للع�راِق بعَد 

انتصاره عى داعِش، وتجاوزه تحدي الوحدة«.
من جهة اخرى وجه محافظ البرة اس�عد العيداني عدد من املوظفن ومدير 
مكتب�ة عم�اد العيداني لالرشاف ومتابع�ة عمل رشكة التنظي�ف الوطنية بعد 

انقطاع دام اربع إيام للرشكة بسبب عدم إطالق مستحقاتها« .
و أك�د عى ان »تقوم الرشكة الوطنية باس�تنفار كام�ل لجميع آلياتها والعمل 

ليال تجنبا لالختناقات املرورية يف الصباح«.
يذك�ر ان محاف�ظ البرة ي�زور بغداد م�ن عرش اّي�ام للقاء رئاس�ة الوزراء 

والجهات املعنية إلطالق مستحقات البرة املالية املتأخرة لدى املركز .

إستكامالً خلطط الزيارة األربعينية.. مدير عام رشكة توزيع املنتجات النفطية جيري زيارة تفقدية اىل حمافظات الفرات األوسط
   بغداد / المستقبل العراقي

 
توزي�ع  رشك�ة  ع�ام  مدي�ر  أج�رى 
املنتج�ات النفطي�ة املهن�دس كاظم 
مس�ر ياس�ن زيارة تفقدية اىل عدد 
األوس�ط  الف�رات  محافظ�ات  م�ن 
واملعنية بالزيارة منها كربالء والنجف 
املقدس�تن وباب�ل وذل�ك بتوجيه من 
قبل معايل وزير النفط املهندس جبار 
اللعيب�ي لغ�رض اإلط�الع واملتابع�ة 
امليداني�ة املبارشة ع�ى تنفيذ خطط 
وزارة النف�ط إلنج�اح مراس�م إحياء 
ذكرى أربعينية اإلمام الحسن )عليه 
السالم(. وكشف مس�ر عى إن فرع 
الرشكة يف محافظة كربالء املقدس�ة 
ق�د هي�أ خزي�ن خ�اص باملحافظ�ة 
ومس�تودع كرب�الء الجدي�د والنجف 
الجدي�د مضيف�اً ان الخط�ة تضمنت 
ايضاً توزيع مالكات الرشكة عى شكل 
محاور يف مداخل املحافظة الرئيسية 
ومرك�ز املدين�ة عى أن يك�ون العمل 
مس�تمراً عى مدار الس�اعة يف توزيع 
وايص�ال كافة املنتج�ات النفطية اىل 

املواكب والهيئات الحسينية من خالل 
تهيأة الصهاريج لنقل املنتوج وتهيأة 
جميع اآللي�ات واملعدات والس�يارات 
التابع�ة للوكالء الجوالن الرس�مين. 
ووج�ه املدير العام أيضاً خالل جولته 
اىل رضورة ب�ذل الجه�ود الحثيثة من 
أج�ل توف�ر كل اإلحتياج�ات الالزمة 
إلنج�اح ه�ذه الزي�ارة عرب تس�خر 
للرشك�ة  التابع�ة  الثقيل�ة  اآللي�ات 
لتوزيع املنتجات النفطية للمحافظات 
املعنية بالزيارة وكذلك توفر كراجات 
س�تقل  الت�ي  للباص�ات  إحتياطي�ة 
الزائرين بالتنس�يق مع قيادة رشطة 
الرئي�يس  القط�ع  آمري�ة   – النج�ف 
لطري�ق نج�ف – كربالء. م�ن جهته 
كش�ف مدير فرع كرب�الء للمنتجات 
النفطية الس�يد حسن الخرسان عن 
تهيئة س�تة محطات متنقلة لتجهيز 
األخ�رى  ال�وزارات  م�ن  الس�يارات 
والعتبات املقدس�ة وجه�ات مختلفة 
عدي�دة والتي ستش�ارك بجه�د نقل 
الزائري�ن الك�رام بم�ادة زي�ت الغاز 
موضحاً بأنه ت�م نصب تلك املحطات 

يف أماكن مناس�بة لتواجد السيارات ، 
كما تم تشكيل لجنة لغرض اإلرشاف 
عى إدارة جهد وزارة النفط املش�ارك 
يف نق�ل الزائري�ن مجان�اً ، عالوة عى 
تش�كيل فرق صيانة فورية تحس�باً 
ألي مش�كلة قد تحدث إثناء العمل يف 
محطات تعبئة الوقود ، وهذا جزء من 
خطة تهي�أة كافة املناف�ذ التوزيعية 

م�ن محط�ات تعبئة ومعام�ل تعبئة 
غاز والوكالء الجوالن وس�احات بيع 
الغ�از ومحطات الوق�ود املتنقلة .أما 
فيم�ا يتعل�ق بالخط�ة اإلعالمية فقد 
ق�ام إع�الم ف�رع كرب�الء للمنتجات 
النفطية بطبع البوس�رات التعريفية 
والتثقيفية الخاصة بتوزيع املنتجات 
النفطي�ة ونق�ل نش�اطات الرشك�ة 

الخ�اص بالزي�ارة م�ن خ�الل دعوة 
القن�وات الفضائي�ة والتواص�ل م�ع 
إعالم املحافظة  لتغطية هذا النشاط 
وتوحيد الجه�د اإلعالمي للمحافظة.  
املنتج�ات  توزي�ع  رشك�ة  وكان�ت 
النفطي�ة قد نرشت منذ أي�ام الخطة 
التجهيزي�ة حي�ث وج�ه مدي�ر ع�ام 
الرشك�ة بتجهيز املواكب الحس�ينية 
الواقعة يف محافظات الفرات األوسط 
بكمي�ة )200( ل�ر من م�ادة النفط 
األبي�ض ل�كل موكب وتك�ون )100( 
لر من هذه الكمية )مجاناً( موضحاً 
يف ذات الوق�ت بأن�ه يف حال�ة حاج�ة 
املواكب للكمية املتبقية يتم تجهيزها 
مقابل ثمن وبالس�عر الرسمي البالغ 
)150( دينار / لر وملرة واحدة أما يف 
املحافظات األخرى الجنوبية واملعنية 
بالزيارة ُجهزت بكمية )150( لر لكل 
موكب وتكون )75( م�ن تلك الكمية 
)مجان�اً( ويف حال حاجته�م للكمية 
املتبقية فس�يتم تجهيزه�ا للمواكب 
مقابل ثمن وبسعر )150( دينار للر 

الواحد وملرة واحدة .
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آخر صفحات التحرير
          صادق كاظم

م�ع رشوع قواتنا األمني�ة  بالتقدم  صوب 
مدينت�ي القائ�م وراوة  تك�ون الصفح�ة 
األخ�رة إلنه�اء وج�ود داعش ق�د طويت 
للتخلص من وجود ه�ذا التنظيم اإلرهابي 
البش�ع ال�ذي ارتك�ب الجرائم بح�ق أبناء 
الشعب العراقي من سكان املناطق املحتلة 

تلك .
الهزائ�م  مرحل�ة  اآلن  يعي�ش  داع�ش 
واالندحارات الكبرة والتي تعكس�ها نتائج 
املي�دان يف الجبهت�ن الس�ورية والعراقي�ة 
والتي  تشهد حاليا عمليات كبرة وموسعة 
حاليا لتصفية وجود هذا التنظيم يف مناطق 

الحدود املش�ركة،حيث يقي�م هذا التنظيم 
اال رهاب�ي اكرب قواع�ده يف املنطقة وباتت 
الخطرة  اإلجرامي�ة  النخبوي�ة  عن�ارصه 

تقيم فيها. 
خصوص�ا وانها ق�د أصبحت امل�اذ األخر 
له�ذه العن�ارص بع�د فقدانه�ا الس�يطرة 
ع�ى معظ�م املناط�ق يف العراق وس�وريا . 
معركة  تحرير القائم تمثل املعركة األخرة 
والحاس�مة النهاء وجود داع�ش وتصفية 

معقله األخر يف العراق .
التعاون والتنس�يق  املش�رك بن الجانبن 
العراقي والس�وري وعى جانبي الحدود  يف 
ش�ن هذا الهجوم املش�رك م�ن اجل وضع 
عنارص داع�ش بن فكي كماش�ة وإغاق 

منافذ الهروب واملناورة امام هذه العنارص 
اإلجرامية وغلق اي منطقة بعد االن  يمكن 

ان تلوذ بها.
خصوصا وانه�ا كانت تتبع هذا االس�لوب 
يف الس�ابق من اجل تجنب  وقوع خس�ائر 
برشية كبرة يف صفوفها ،اضافة اىل وجود 
فرص�ة كب�رة الصطي�اد املج�رم اله�ارب 
اب�و بك�ر البغدادي ال�ذي تش�ر التوقعات 
االستخبارية اىل اختبائه يف مناطق  حوض 
الف�رات  والت�ي تج�ري فيه�ا العملي�ات 

املشركة حاليا. 
قواتن�ا  ان  اىل  امليداني�ة تش�ر  املعطي�ات 
االمنية البطلة بكافة تشكياتها وصنوفها 
ميداني�ا  ضغط�ا  تم�ارس  ومس�مياتها 

كب�را عى عن�ارص التنظي�م وتجربها عى 
االنس�حاب من أمامها،حي�ث تتقدم حاليا 
وبرسع�ة كبرة وص�وال اىل مدين�ة القائم 
التي  يتحص�ن التنظيم اإلرهاب�ي بداخلها 
ويقوم بعمل تحصين�ات فيها اذ أنها باتت 

تشكل املعقل األخر لعنارصه.
بش�ن ه�ذه العملية  ف�ان تنظي�م داعش 
االرهاب�ي يك�ون ق�د خ�رس اخ�ر مناطق 
وج�وده يف العراق ونهاية لعمليات ميدانية 
قامت به�ا الحكوم�ة اس�تمرت الكثر من 
ثاثة اعوام ش�ملت تطهر  اكثر  من  150 
أل�ف كيلو مر مربع  ضم�ت عرشات املدن 
ومئات القرى  والتي اكدت االقتدار العراقي 
العظيم ،حن تحولت ارض العراق اىل مقربة 

لعنارص داع�ش والذين قتل منهم اكثر من 
50 ألف عنرص من بينهم العديد من قيادات 
الصفن االول والثاني ،بل ان زعيم التنظيم 
املجرم البغ�دادي قد اصبح طري�دا وهاربا 

بانتظار القبض والقضاء عليه الحقا .
حالة اله�روب واالختب�اء التي تلج�ا اليها 
ه�ذه العصابات حاليا من اجل االفات من 
قبضة قواتنا االمنية تعكس انهيار التنظيم 
واإلحب�اط  ،بالي�أس  عن�ارصه  وش�عور 
والخيب�ة ،اذ لم تعد هناك مكانات وماذات 
يمك�ن ان تختب�ئ فيه�ا ه�ذه العن�ارص 
،ب�ل ان هذه العن�ارص باتت ترت�دي أزياء 
النس�اء من اجل الهروب  مم�ا يؤكد حالة 
االنهيار النفيس الكبر الذي تعيش�ها هذه 

العنارص.
عمليات تحرير القائ�م و راوة  أنهت فعليا 
وجود داعش يف مناطق غرب العراق ورشق  
سوريا ،بل وستجعل من ارض العراق خالية 
وألول مرة منذ ثاثة أعوام من هذا التنظيم 
ومكان�ا لتحطيم�ه وزوال وج�وده  والذي 
لم يكن س�وى تنظيم مشكل من عصابات 
إجرامي�ة إرهابية  امتهن�ت أعمال الرسقة 

والنهب والقتل واللصوصية والتوحش.
حي�ث الجرائم التي فاقوا بارتكابها أبش�ع 
عت�اة اإلجرام يف العال�م وعى طول التاريخ  
وان�ه بانتص�اره التاريخ�ي امل�ؤزر يثب�ت 
مقول�ة بأن�ه كان وم�ازال مق�ربة للغ�زاة 

الطامعن من عى شاكلة لصوص داعش.

امليض قدمًا نحو بّر األمان

الزعامة الشعبوية واإلدارة السياسية
          ليونيد بيرشيدسكي 

يطل�ق البعض ع�ى املليادير أندري�ه بابيس 
ال�ذي ف�از حزب�ه باالنتخابات التش�يكية يف 
األيام القليلة املاضية تس�مية »دونالد ترامب 
التش�يك«. وهذه التس�مية يجانبها الصواب 
قلياً ألن بابيس ليس بحال من األحوال جزءاً 
من اتج�اه »القومية العاملي« الذي اكتس�ب 
زخم�اً بعد ف�وز الرئيس ترام�ب يف الواليات 
املتح�دة. ولكن بابيس يش�به فعاً ترامب يف 
أنه مدين بجانب كبر من ش�عبيته لفكرة أن 
الحكوم�ة يمك�ن إدارتها بالطريقة نفس�ها 
الت�ي ي�دار به�ا النش�اط االقتص�ادي. وقد 
عارض بابيس املزيد من االندماج االقتصادي 
ضم�ن االتح�اد األوروب�ي وإْن لم يس�تند يف 
ذلك إىل أس�اس قومي. وبابيس يريد فحسب 
الحرية كي يدير جمهورية التشيك بالطريقة 
الت�ي أدار به�ا مجموع�ة رشكات�ه املعروفة 
باس�م »أجروفرت« الت�ي توفر أكرب قدر من 
الوظائف يف القطاع الخاص يف الباد، وتنشط 
يف قطاع�ات الزراعة واإلنش�اءات واملنتجات 

الكيماوية ووسائل اإلعام.
وق�د رصح بابيس يف مقابلة يف اآلونة األخرة 

بأنه: »يجب إدارة الدولة والحكومة يف األساس 
كما تدار رشكة«. وهذا ما كان يعتقده أيضاً 
كث�رون من أنصار ترامب يف عام 2016. لقد 
راقه�م ترام�ب ألنه رج�ل أعم�ال ومفاوض 
ومتحدث رصي�ح ومدير محنك. وقد وعدهم 
بأن يجفف املس�تنقع البروقراطي ويقلص 
القيود والرضائب ويستثمر يف البنية التحتية 
بطريق�ة العلي�م ببواط�ن االقتص�اد. وكان 
رئيس الوزراء اإليطايل س�يليفيو برلسكوني 
ق�د أطلق الوع�ود نفس�ها تقريب�اً حن فاز 
يف ع�ام 2001، وظ�ل مهيمن�اً لعق�د تقريباً 
عى الس�احة السياس�ية اإليطالية. وبابيس 
الذي ش�بهه آخرون أيضاً بربلسكوني يعزف 
األلح�ان نفس�ها. فقد وعد ب�أن يقلص عدد 
الوزارات ويقلص تكلف�ة الحكومة. وتحدث 
ع�ن خف�ض رضيبة القيم�ة املضاف�ة، كما 
يعت�زم تحقي�ق فائض يف امليزاني�ة قبل ضخ 

استثمارات يف البنية التحتية. 
لق�د كان ش�عار »إدارة الحكوم�ة كمرشوع 
اقتصادي« سائداً يف ثمانينيات القرن املايض 
أي�ام كان�ت الوالي�ات املتحدة تج�رب »إدارة 
عام�ة جدي�دة« يف س�عي إلدارة الخدم�ات 
املواطن�ون  العام�ة بطريق�ة يك�ون فيه�ا 

م�اكاً ومس�تهلكن يف الوق�ت نفس�ه. وقد 
تفاوت�ت الصعوب�ة الت�ي واجهه�ا مدي�رو 
األعمال االقتصادية وامل�اك يف إدارة وظائف 
الحكومة والباد ككل مثل الرشكات. وحالتا 
برلس�كوني وترامب ليستا سوى مثالن من 
األمثل�ة الحديثة يف هذا الس�ياق. ولم يحقق 
رج�ال األعم�ال، يف ح�االت كث�رة أخ�رى، 
الساس�ة املطلوب�ة يف س�ر عم�ل الحكومة 
وال الكف�اءة، ب�ل وقع�وا يف أرس الدس�ائس 
ورصاع�ات املصالح. وقد وجدوا أن املوظفن 
املدنين ليس�وا كمن ه�م يف القطاع الخاص 
ألن حوافزه�م مختلف�ة ويتطلب�ون معاملة 
مختلفة. وش�عروا باإلحباط بس�بب حش�د 
الخص�وم السياس�ين لقطاع�ات كبرة من 
الجمهور ضدهم، وبس�بب املوقف املس�تقل 
الذي يتبناه القضاء أيضاً. وحتى يف دولة غر 
ليربالية مثل روس�يا تواجه محاوالت إدخال 
ممارس�ات إدارة األعمال االقتصادية يف إدارة 
الحكومة مقاومة قوية من تش�ابك املصالح 
املحلي�ة ومصال�ح ال�رشكات، وق�د يعرقلها 

الفساد أيضاً.
ولكن عندما يحيي مستثمر ناجح الشعارات 
القديمة عن حكومة جيدة اإلدارة مثل رشكة، 

يمي�ل الناس ع�ادة إىل اإلنص�ات، خاصة إذا 
كانوا قد تعبوا من سياسة الشقاق والفضائح 
واالفتقار إىل قيادة مقنعة كما حصل للتشيك 
اآلن واإليطالين يف عام 2001 واألمركين يف 
عام 2016. والناس قد يصوتون لش�عبوين 
من أنصار السوق مثل برلسكوني وترامب أو 
بابيس إذا كانت لهؤالء ش�خصية كاريزمية 
تعطي للقضية شكاً، وإذا افتقر منافسوهم 

أيضاً للكاريزما الرضورية.
ويواج�ه بابيس بالفعل اختب�اراً صعباً. فقد 
دخلت الربملان تس�عة أحزاب، وهو أكرب عدد 
يدخ�ل الربملان يف تاريخ التش�يك بعد الحقبة 
الش�يوعية. ويتع�ن علي�ه أن يبن�ي ائتافاً، 
ولك�ن ال يوج�د حلف�اء واضح�ون. ألنه قد 
أبع�د أحزاب يس�ار الوس�ط ويمن الوس�ط 
التقليدي�ة. واألح�زاب الهامش�ية مثل حزب 
القراصن�ة الذي فاز بما يق�رب من 11% من 
األصوات، وحزب الشيوعين الذي فاز بنسبة 
8%، ليس�ت لديها مصالح مشركة مع حزب 
»آنو« الذي يتمحور حول ش�خصية الزعيم، 
بابيس. وقد يفضل بابيس نفس�ه أال يتعامل 
مع ح�زب الحري�ة والديمقراطي�ة املبارشة 
م�ن أق�ى اليمن، ألن�ه قد يت�ورط معه يف 

مش�كات أكثر مما يس�تحق األمر. ولو كان 
هذا رصاع�ًا تنافس�ياً يف أحد أس�واق رشكة 
»أجروفرت« لفاز به بابيس. ولكن بحصوله 
عى 78 مقع�داً فقط، يف الربمل�ان املؤلف من 
200 مقعد، ال يس�تطيع بابي�س إدارة الباد 
كم�ا يدي�ر أنش�طته االقتصادي�ة. ومعظ�م 

التشيكين ال يريدون ذلك أيضاً.
ويف املناقش�ات السياس�ية يف اآلونة األخرة، 
يجري عادة الجمع بن أنواع عدة من الشعبوية 
مع�اً، وهذا خط�أ. فعى خ�اف االنتصارات 
السياس�ية التي ُولدت من التحوالت العميقة 
يف الرأي العام، مثل التحول عى س�بيل املثال 
نحو قومية أش�د، س�يكون الفوز الشخيص 
للش�عبوين م�ن أنص�ار الس�وق مؤقتاً عى 
األرج�ح حتى يتص�ادم واق�ع الحكومة مع 
فطرة املالك الوحيد. وقد اس�تطاع ترامب أن 
يجمع بن الس�وق والشعبوية القومية، وإذا 
فش�ل يف أع�ن األمركين كمدي�ر كفؤ، فإن 
القومي�ة وحدها ق�د ال تك�ون كافية إلعادة 
انتخاب�ه. وبابي�س ال�ذي يمتلك ث�روة تقدر 
بنح�و 4.1 مليار دوالر، أكثر ثراء من ترامب، 
وق�د يكون مديراً أفض�ل، ولكن وضعه أيضاً 

أكثر خطورة.

          فوميو إيواي 

الحم�د لل�ه أكمل�ت س�نتن كاملتن منذ 
وصويل  إىل العراق س�فرا لليابان. وأود أن 
أنته�ز ه�ذه الفرصة ملراجع�ة ما حققنا 
لتعزيز وتوطيد العاق�ات الثنائية وأيًضا 
بعض التحديات التي تواجه هذه العاقة 
الطيبة ب�ن الياب�ان والع�راق. عى مدى 
السنتن، رغم أنها ليست طويلة، تمكنت 
من القيام بزيارة أرب�ع عرشة محافظة، 
وأينما زرت ش�عرت حًقا بمحبة الش�عب 
العراق�ي لبلدي اليابان وثقتهم باملنتجات 

اليابانية. 
وكنت س�عيًدا أن أش�هد إنج�ازات عديدة 
للدع�م الياباني للعراق يف زياراتي ملختلف 
املناطق مثل معمل األسمدة يف خور الزبر 
ومحطة تولي�د الطاق�ة الكهربائية قرب 
الب�رصة والجس�ور يف الس�ماوة ومواقع 
م�ن  كل  يف  للنازح�ن  املؤق�ت  الس�كن 
ميسان وكرباء املقدسة ودهوك ومحطة 
ملي�اه ال�رشب يف حلبج�ة وحق�ل الغراف 
بالنارصي�ة حي�ث تعمل رشك�ة يابانية. 
 وخ�ال الس�نتن املاضيت�ن وقع�ت عى 
اتفاقيات عديدة خاصة بتمويل مشاريع 
البنى التحتية ليس م�ن القرض الياباني 
امليرس فحس�ب بل من خال آلية التمويل 
املبتَكرة الت�ي تم االتفاق عليها بن بلدينا 
خ�ال زي�ارة رئي�س ال�وزراء العراق�ي 
إىل طوكي�و الع�ام 2013، وتبل�غ القيمة 
اإلجمالية لكل هذه التمويات نحو مليار 

ونصف املليار دوالر أمركي.
وطبعاً عاقاتن�ا الصديقة ال تقترص عى 
مج�ال التع�اون االقتص�ادي أو التعاون 
التنم�وي فحس�ب، وإنما تش�مل املجال 

األكاديمي والعلمي أيضاً. 
وبه�ذا الص�دد، يس�عدني إباغك�م ب�أن 
الجانبن اليابان�ي والعراقي كانا وما زاال 
يتعاونان يف إقامة ورش العمل األكاديمي 
كل عام. وأعتز بمش�اركتي يف الورش�تن 
اللتن عقدتا م�رة يف البرصة ومرة أخرى 
يف النجف األرشف وكرباء املقدس�ة خال 
السنتن املاضيتن.  لقد أعلن السيد رئيس 
ال�وزراء العراقي الدكتور حي�در العبادي 
مؤخ�راً انته�اء عملية تحري�ر الحويجة، 
األرايض  م�ن  ش�رب  كل  بع�ودة  وتكه�ن 
العراقية إىل أحض�ان الوطن الحنن، وأود 
أن أق�دم ألبن�اء الش�عب العراق�ي فائ�ق 
التقدي�ر واالحرام، ويف نفس الوقت أدعو 
الله أن يرحم عى الش�هداء ويش�في كل 
الجرح�ى ش�فاًء عاجاً.  وكن�ا نتمنى أن 
نشهد مرحلة ما بعد داعش مكللة بفرص 
تجعل مس�تقبل العراق أكث�ر إرشاقاً من 
خ�ال تهيئة الظ�روف املائم�ة ملزيد من 
األعم�ال وخاص�ة االس�تثمارات. ولك�ن 

العراق يواجه اآلن تحدياً خطراً. 
وآمل أن يميض العراق قدماً بحكمته نحو 

االتجاه الصائب كي يصل إىل بر األمان.
باعتقادي أن العراق يتعن عليه تش�غيل 
حلق�ة إيجابي�ة وهي الحلق�ة التي تربط 
م�ا ب�ن تحس�ن وض�ع األم�ن والتنمية 

واالس�تقرار  االقتص�ادي  والتطوي�ر 
ل�ن  الس�يايس  واالس�تقرار  الس�يايس. 
يتحق�ق إال بوضع مصلح�ة الوطن فوق 
املصالح األخرى حت�ى وإن كان فعل ذلك 

يرض بمصالح ش�خصية. وختاًما أعدكم 
أن تس�تمر اليابان يف وقوفه�ا مع العراق 
جنًب�ا إىل جن�ب م�ا دام هنالك أم�ل أمام 

العراق لتعافيه ونهوضه.

اعالن غلق اكتتاب 
تعل�ن ادارة امل�رصف الوطني االس�امي عن غلق 
االكتت�اب يف راس�مال رشكة ) مرصف املستش�ار 
االس�امي لاس�تثمار والتمويل ( يف نهاية الدوام 
الرس�مي ليوم 31 / 10 / 2017 بعد الظهر وذلك 
لاكتت�اب بكام�ل االس�هم املطروح�ة لاكتت�اب 
يف راس�مال امل�رصف والبالغ�ة )000،000، ،80( 
ثمان�ون ملي�ار دينار من قب�ل الجمهور يف فرعي 
املرصف الرئييس وجميلة خال الثاثن يوما االوىل 
لاكتتاب – علما ان موعد بدء االكتتاب بداية الدوام 

الرسمي ليوم 2 / 10 / 2017 
املرصف الوطني االسالمي 
فرع الرئييس / فرع مجيلة

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة بداءة الكرخ
العدد/2878/ب/2017
التاريخ 2017/10/23

اعالن
اىل املدعى عليه ) محسد فرات محمد مهدي الجواهري

اقام املدعي )امن بغداد /اضافة لوظيفته (
الدعوى املرقمة اعاه لدى هذه املحكمة يطالبك فيها )الحكم 
بالزام املدعي عليه باجر املثل للعقار املرقم 77/3 الخر للفقرة 
م�ن تاري�خ 2012/2/7 ولغاية اقامة الدع�وى ( مجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ وتاييد املجلس 
البل�دي انتقال�ك اىل جه�ة مجهولة قرر تبليغ�ك بصحيفتن 
محليتن يوميتن بموعد املرافعة يوم 2017/11/5 الساعة 
التاس�عة ويف حالة عدم حضورك  او من ينوب عنك ستجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 3034 / ش / 2017
التاريخ 31 / 10 / 2017

اعان
املدعية / ياسمن جاسم لطيف 
املدعى عليه / شامل عيل حمود

اص�درت محكم�ة االح�وال الش�خصية يف الكاظمي�ة حكماً 
يق�يض  وال�ذي  3034/ش/2017  بالرق�م  بحق�ك  غيابي�اً 
التفري�ق القضائ�ي وملجهولي�ة مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك 
بالن�رش يف صحيفتن يوميتن محليت�ن وعدم اعراضك عى 
الق�رار الصادر بحقك ضم�ن املدة القانوني�ة البالغة ثاثون 
يوماً اعتباراً من تاريخ النرش فس�وف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية .
القايض / فارس شبيب الزم

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية 

رقم االضبارة 2291 / 2017 
التاريخ 31 / 10 / 2017  

اىل املنفذ عليه / 1- عبد الكريم كاظم حسن محمد
 2- سامي كاظم حسن محمد
 3- حسن كاظم حسن محمد 

الجعيفر شارع حيفا عمارة 39 طابق 3 شقة 2
لقد تحقق لهذه املديرية من اش�عار التبليغات القضائية ملحكمة استئناف بغداد – الكرخ 
املرقم 5061 / ت / 2017 يف 26 / 10 / 2017  وتأييد املجلس املحيل لحي الشيخ معروف 
ان�ك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن اجراء التبليغ 
عليه استناداً للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعاناً بالحضور يف مديرية تنفيذ 
الكاظمية خال خمس�ة عرش يوماً تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامات التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديري�ة باجراءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون
اوصاف املحرر :-

املنفذ العدل / مي زهر نوري
ق�رار محكمة اس�تئناف بغداد / الك�رخ االتحادية / الهي�أة االس�تئنافية االوىل بصفتها 
االصلية املرقم 1173 / س / 2016 يف 22 / 6 / 2017 املتضمن الزامك بتأدية مبلغاً قدره 
) 78,048,780 ( ثمانية وسبعون مليون وثمانية واربعون الف وسبعمائة وثمانون دينار 
عدا الرس�وم واملصاريف بواقع ) 26,016,260 ( س�تة وعرشون مليون وس�تة عرش الف 
ومئتان وستون دينار لكل واحد منهم للدائن حيدر عبد الله خرض عن قيمة اسهمهم من 

العقار تسلسل 287 / 20 عطيفية

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 2295 / 2017 
التاريخ 31 / 10 / 2017  

اىل املنفذ عليه / اياد وهاب احمد العبيدي املدير املفوض لرشكة قرص غرناطة 
للمقاوالت العامة املحدودة اضافة لوظيفته .

الكاظمية / باب الدروازة / مجاور تجهيزات الشمري 
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن اش�عار التبليغ�ات القضائي�ة ملركز رشطة 
الكاظمي�ة املرق�م 16591 يف 18 / 10 / 2017 وتأيي�د املجل�س املحيل لحي 
الكاظمية انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ عليه استناداً للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعان�ًا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ الكاظمية خال خمس�ة ع�رش يوماً تبدأ 
م�ن اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة املعامات التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة عدم 

حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر :-

املنفذ العدل / مي زهر نوري
ق�رار محكمة ب�داءة الكاظمية ع�دد 1014 / ب / 2017 يف 8 / 10 / 2017 
املتضمن الزامك بتأدية مبلغ قدره ) 309,000,000 ( ثلثمائة وتسعة ماين 

دينار للدائن رضغام ماجد تركي مع الرسوم
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»ليلة ناسك يف بوخارست«
 صدر عن دار الجندي للّتوزيع والّنش�ر المجموع�ة القصصّية  للكاتبة 
كاملة بدارنة، والتي تتضّمن مجموعة من القصص القصيرة، والقصص 

القصيرة جدا )ق ق ج(.
وجاء الكتاب بعنوان: ليلة ناس�ك في بوخارست. وهي إحدى القصص 
القصيرة في الكتاب.ويقع الكتاب في 118 صفحة من القطع المتوّسط 
ويضّم 47 قّصة قصي�رة، وقصيرة جّدا..أّما المواضيع المطروقة فهي 
عديدة منها االجتماعّية، الّسياس�ّية، والخاّصة بألوانها العديدة: الحّب، 
اإلخ�اص، الوط�ن، االغتراب، الّتش�ريد، الّظلم، الّتم�ّرد، تعزيز الّنظرة 
الذاتّي�ة وتحقيق الّذات، اإليم�ان، الفقد وغير ذلك من القيم اإلنس�انّية 
المتناولة..يش�ار ال�ى ان  الكاتب�ة كاملة بدارنة كانت ق�د اصدرت  قبل 
ه�ذه المجموع�ة القصصّية  ثمانية كتب تتوّزع بي�ن القّصة القصيرة، 
والّدراس�ات واألبح�اث، والّنص�وص الّنثرية، وتعتبر ه�ذه المجموعة 

القصصّية الّرابعة لها .

صدر حديثا عن دار آسيا للطباعة والنشر، المجموعة  القصصية 
“دموع لم تس�قط” للكاتبة شهربان معدي، بداية فصل الربيع 

لعام 2016. “دموع غزيرة لو جمعناها ألصبحت بحارا”
دموع لم تسقط مجموعة قصصية إنسانية، تحمل الحنين إلى 
الماض�ي وتتوغل في أعم�اق النفس البش�رية، تلمس روحها 
وجوهرها وس�يكولوجيتها، في قوتها وضعفها، في ارتقائها 
ودنوها، في غناها وفقرها.. وكل ذلك بأس�لوب راٍق، ش�فيف، 
س�كبته الكاتبة بدموع العين، ومداد القل�ب، من أجل الوصول 
إلى “الش�مولية في اإلنس�انية العالمية”..وكتبت المؤلفة في 
التمهيد للكتاب:كتاب “دموع لن تسقط” هي دموع أناس مّروا 
بذاكرتن�ا دون أن يكت�ب عنهم أح�د، أو يش�عر بدموعهم أحد! 
دموع صامتة خرس�اء، أُريده�ا أن تنطق على ال�ورق، لتوقظ 

ضمير اإلنسانية..

دموع لـم تسقط

          هيثم حسين 

النرجس�ّية صف�ة تازم كثي�را من أألدب�اء تترّدد 
على ألس�نة كثيرين في مع�رض حديثهم عن هذا 
األديب أو ذاك، كما تتمظهر في أحاديث األدباء عن 
أنفس�هم، وعن تفّردهم وتمّيزهم وخصوصّيتهم 
ف�ي أعماله�م وتجريبه�م، بحيث يك�ون اإليحاء 
نرجسّية قد تستشّف من حديث التباهي المعلَن أو 

التفاخر المضمر.
هل توصف النرجسّية بأّنها مرض معد طال أدباء 
مش�اهير ف�ي تاري�خ الكتاب�ة واألدب ه�ل يكون 
إط�اق توصيف النرجس�ّي عبارة ع�ن محاوالت 
يائس�ة لتشويه بعض الكتاب من قبل آخرين رّبما 
تفّوق�وا عليه�م لكّنهم لم يتمّكنوا م�ن تحقيق ما 

صبوا إليه من ش�هرة وإنجاز؟ أليس�ت أنا الكاتب 
حجر األس�اس في إبداع�ه؟ أال يفترض حّب الذات 
وعيا م�ن تقديرها المفترض؟ ه�ل اللغة مراوغة 
إل�ى درجة تقل�ب المعن�ى م�ن تقدير ال�ذات إلى 

نرجسّية أو أنانية..؟
هن�اك أدب�اء يرفضون إي�راد أّي أس�ماء معاصرة 
حي�ن حديثهم ع�ن قراءاته�م ويومّياته�م، وكأّن 
ذكر بعض األس�ماء المعاصرة سيقلّل من شأنهم 
وهيبتهم، ويضعهم في خانة المعجب بآخر يعتبره 
دون المس�توى. قد يخفي عدم ذكر أس�ماء جانبا 
من الخشية والغيرة في سياق تضخيم األنا وزعم 
الترّفع عن االطاع عل�ى نتاجات حديثة، لقناعته 
أّنه ال أحد قد يتفّوق عليه، أو لرغبته بعدم تكريس 
أّي اسم أو منحه شرف التلّفظ به أو اإلشارة إليه.. 

وهنا رّبما تكون المعاصرة شّر حجاب.
في فصل “مذكرات ش�خصية” من يومياته يقول 
البرتغالي فرناندو بيس�وا )1888 – 1935( بنوع 
م�ن الغرور إنه ت�رك عادة الق�راءة وراءه، وإنه ال 
يقرأ ش�يئا ما عدا الجرائد عرضي�ا، وبعض األدب 
الخفيف باإلضافة إلى كتاب مرجعي ألجل المسائل 
التي قد يدرس�ها والتي قد ال يكون البرهان البحت 

كافيا معها.
يقول بيس�وا بتب�اه إنه تملك القوانين األساس�ية 
للفن األدبي، ولم يعد شكس�بير قادرا على تعليمه 
كيف يكون ثاق�ب الفكر، وال ملتون جعلها كاما. 
وإن فكره اكتس�ب مدى من التغير والتلون يجعله 
ق�ادرا عل�ى تقم�ص أي انفعال يرغ�ب فيه وعلى 
الدخول حس�ب إرادته في أي وضع ذهني يش�اء. 

ويؤكد أنه لم يس�تمرئ اس�تبداد الف�ّن األدبّي به، 
وأن�ه ل�م يق�م س�وى باس�تخدامه مخضع�ا إياه 
لخدمت�ه. وتراه يعت�رف أنه حتى ينصف نفس�ه، 
بأنه ليس أكثر أنانية من أغلبية األفراد وأقل بكثير 
م�ن زمائه في الفّن واألدب. وأن�ه يبدو أنانيا في 
أعي�ن أولئ�ك الذين هم م�ن ذوي أناني�ة مّصاصة 
مم�ن يطالب�ون اآلخرين بتكريس أنفس�هم للغير 

بمثابة ضريبة.
ال يخف�ى أّن هن�اك خيطا رفيعا بي�ن تقدير الذات 
وتضخيمها، والتوّرط في وباء النرجسّية المسّمم 
للفكر رهن بالقدرة عل�ى تقدير اآلخر واالعتراف 
بحض�وره ونتاجه وإبداعه، وهذا م�ا يمنح الذات 
المبدعة تقديرها المس�تحّق بعيدا عن أّي إيهام أو 

تضليل.

نرجسية األدباء

»صدى األحزان« يف نص »هجر« للشاعرة نور النهار
           بقلم/ عبد المجيد َبطالي

إن المتلقي المتفحص في نص “َهجر” للش�اعرة 
)نور النهار( يستهويه ويشّده ذلك الصدى القوي 
من األح�زان واآلالم والش�كوى... المنبعث بقوة 
والمت�رّدد داخل مت�ن القصيدة وعلى مس�احات 
أشطرها وعلى مس�توى فضاء النص ككل... في 
عاقته بالذات الشاعرة / المتكلِّمة، وبالمتلقي / 

المخاَطب...
ه�ذا الصدى المتموج بين ج�دران النص... يحمل 
ف�ي طيات�ه وبي�ن ثناي�اه جمل�ة م�ن األصوات 
المتتالي�ة تصاعدي�ا نح�و تفجي�ر معان�اة الذات 

المتكلمة نفسيا واجتماعيا وصوتيا وانفعاليا...
يظه�ر ذل�ك ش�ّفافا م�ن خ�ال مجموع�ة م�ن 
المفردات )المعجم اللغوي( ومن خال مجموعة 
م�ن المعاني )المعجم الدالل�ي والصوتي( ... هذا 
الزخم المبثوث ضمن البناء العميق للنص... جعل 
خطاب هذا المتن الش�عري المكثف مشحونا بما 
يوازي أو يمثل ذلك )الصدى( المنبعث من النفس 
وه�ي تترجم: آهاته�ا وآالمها وأحزانه�ا... بداية 
م�ن العنوان “هج�ر” إلى المعج�م المترجم لهذه 
المعاناة والمتمث�ل في: )التنّكر – الجور – الهجر 

– العتب – شر الجور – ثقال الهّم – الجفاء...(
وي�زداد رج�ع )الصدى( ف�ي هذا الن�ص المفعم 

باألصوات الّدالة على إبراز عّدة مؤثرات استفّزت 
مش�اعر ال�ذات المتكلمة/ الش�اعرة الْس�تفراغ 
م�ا تكّن�ه أو تختزنه النفس من تراكمات قاس�ية 
ومؤلم�ة... لذا اختارت صاحبة النص بوعي منها 
أو بغير وعي... أصوات�ا / حروفا جهورية يتردد 
صداها في الحلق وعبر مداخل )الجهاز الصوتي( 
لإلنس�ان من خ�ال صوت/حرف )الجي�م( الذي 
يتك�ّرر ص�داه )7 مرات ف�ي النص( تماش�يا مع 

داللة النص وقصديته...
 وهو حرف يخرج من وسط اللسان عند ارتطامه 
بجدار الحنك األعلى ليحدث صوت الجيم تاركا أثر 
الق�وة الناجمة عن انفعاالت نفس�ية - س�لوكية 

ولغوية - مقامية أو مقالية...
وتتوالى األصوات المعبرة دالليا عن ش�ّدة الحزن 
في أقصاها بصوت )الهاء( العابر للجهاز الصوتي 
دون توق�ف انطاق�ا م�ن الجوف مرورا بوس�ط 
الحل�ق إلى م�ا النهاية تعبيرا ع�ن تفجع وتوجع 
وآهات متتالية تصاعديا من أعماق الّنفس للداللة 
على التْنفيس عند شدة الكرب وانضغاط النفس... 
ليتكرر خال النص )8 مرات( في كلمات دالة على 

ذلك...
فضلت الش�اعرة بعد كل هذه الصيحات واآلهات 
المتصاع�دة... تنفيس�ا واس�تفراغا للنف�س من 
المعاناة، أن تتنازل عن كل تلك المؤثرات المؤلمة 
من جراء الهجر، لتظهر بوجه المتس�امح الكريم 
الذي يعفو ويصفح ع�ن كل ما يصدر من اآلخر/ 
الحبيب م�ن هجران ونس�يان، وأن تغلّب الجانب 
العاطف�ي واإلنس�اني على ما يص�دره اآلخر من 
تصرفات وسلوكيات جارحة... لتحّول ذلك البوح 
الش�ديد إل�ى لحن جمي�ل... ونغم إنس�اني يحمل 
بواعث النفس اإلنس�انية المتسامحة التي تغض 
الطرف عن كل ما هو مشين... كما حكت عن ذلك 

في ختام النص ...
“وما على الفؤاد بأس بالهيام إن هاما...!!

فداؤك نفسي يا كل نفسي...
رغم بوح العتب

 ربت ألحانا وأنغاما”

ولو أردنا تتبع هذا المستوى من االستشفاف لنص 
“هجر لطال بنا الكام وما وسعنا المقام... 

النص موضوع الدراسة:
 هجر

 تنكر لي ٠٠ وجار في هجري ٠٠ 
 فهوت ٠٠ 

 نبضات القلب ٠٠ أيتاما ٠٠!!
 أين قدسي العهود...!؟ 

 وأين الوفا...!؟ 
 مات الوفاء... آهات وآالما...!!

إليك أشكو... والشكوى لذي َجور...
عتب ٌ في الحق 

 

 نورا وأعاما
 أمعنت في الجور

وشر الجور ...
متي حمل المحب ثقال َ الهم... بساما ... !!

 

 زدني جفاء 
 وحسبي أنني منك 

 وما على الفؤاد بأس بالهيام إن هاما... !!
فداؤك نفسي يا كل نفسي...

 رغم بوح العتب 
ربت ألحانا وأنغاما

قصة قصرية.. رمحة بمثقال »دمعة نملة«
»الكتابة مكان األدب والشر مكان االختالف كما قال جورج باتاي«

            بقلم / د. حمد حاجي / تونس

هل كنت وحدي بالس�جن ، بل كنت أكثر 
من وحدي ، أرتزق بصمتي ، كان الجدير 
بي أن أحدِّق بالعامات المنس�وخة على 
الجدران.. وأن ألمح تفاصيل األيدي التي 
تحط�م األغال او حت�ى أن أتعلم كلمات 
مؤذي�ة، بذيئ�ة من هؤالء الش�باب ذوي 
ش�رائط ال�رأس الحم�راء او الس�راويل 
الس�اقطة عل�ى األعجاز.. وان أس�تمتع 
لحديث أولئك الموش�ومة زنودهم .. وأن 
أتعلم كيف؟ بعضهم يسب أمهات البعض 

..) ..كذا كذا ..أمك( .. 
لكنن�ي كن�ت محاط�ا بجل�ل جس�يم .. 

تهمتين: أمي وطبيبها..
من عامين ، كنت أصطحب أمي الى طبيب 
األمراض السرطانية .. كنت أقضي معها 
الوقت كله .. حتى أنه اعتاد أنفي عطرها 
وعطنها ولم أكن ألعطس عندما تتقيأ او 
تنزل تعتمد علي ألوصله�ا بيت الراحة.. 

فيما صوت من داخلي يباغتني : 
-- “ اذن أن�ت لن تنفذ م�ا دار بخلدها .. 

نعم أمك.. الموت الرحيم !” 
--- ان�ه لي�س بهذه الس�هولة س�أمنح 
نفس�ي بع�ض الوقت.. أحت�اج أن أتغلب 

على تأثير الحب..
لم أك�ن قادرا على س�ماع كلمة واحدة ، 
ولكن�ه كان عليَّ أن أصمد .. وأس�تجمع 

كلماتها ..
ويصفعن�ي صوت أمي حين كنت أريد أن 

أواجهها عينا بعين ووجها لوجه.. 

 .. ** “ انظر، الب�د أن يحدث، ثق بي بنيَّ
انا أس�امحك أمام رب العالمين.. من دار 

الدنيا لدار اآلخرة..”
ل�م أج�رؤ عل�ى مواجهته�ا .. وكان في 
امكانها حينها أن تستمع لصرير أسناني 
غي�ر أني مقابل أي خطوة تفكر بها كنت 
ق�د أخ�ذت خطوتي�ن .. حقا كن�ت أنظر 
بقفاه�ا وي�دي على راس�ها .. الب�دَّ انها 
كانت تظن ان هذا االمر من قبيل المحبة 
..غير ان�ي كنت اريد فق�ط ان امنع يدي 
م�ن االرتع�اش.. آه م�ن صباحه�ا يدي 

ترجف كذيل سحلية مقطوع.. 
** دعن�ي أكم�ل ..أق�ول كلمت�ي بن�يَّ 
األخي�رة : كل ال�ذي أري�ده أن أرتاح من 

عذاب الكي وحصص الكيمياوي..
الس�يارة وأجلستها بالكرسي  وأدخلتها 
الخلفي ..كانت س�اقاها تامسان قنينة 
الش�راب الملق�اة على األرضية وانتش�ر 
صداها وارتدَّ.. من وراء المقود تلمس�ت 
آخذ الزجاجة لكنني أمس�كُت بس�اقها.. 

صاحت أمي: 
** آالم مرضى السرطان عفاكم الله من 

المساس أيضا .. 
وقرقرت كل نبيذ القارورة بجوفي..

كان المط�ر يهط�ل طوال الي�وم خفيفا 
ومتواصا .. 

وكان�ت الطرقات ملس�اء بس�بب الطين 
والمياه .. لكنني قدت ببطء ..

...
وج�دت الطبي�ب باالنتظ�ار واقف�ا عند 
مدخ�ل المصحة وبيده مظلت�ه والهاتف 

النقال . واستمر يتحدث على الهاتف .. 
حين أنزلتها من الس�يارة ، شعرت بخفة 
وزنه�ا ، ومن تحت كفي ، جرت رعش�ة 
م�ن أس�فل عموده�ا الفقري ال�ى أعلى 
فخذها وبدأت ركبتاها ترتعشان ، وكانت 

عيناها تدوران ، 

.. هي حاولت أن تصرخ : أنا اليغمى عليَّ
حاول�ت ان تظه�ر ل�ي انه�ا بخي�ر لكن 
رجاه�ا كان�ت تنزلق�ان .. واالرض من 
تحتها تتحرك .. كل ش�يء يحفر طريقه 
نحوه�ا ، يتفت�ق الت�راب ع�ن مخال�ب 
تنغرس بأعلى قدمها في لحمها وتحاول 

ان تشدها لجوف األرض المظلم 
كان آخر ما فكرُت ب�ه أن أريحها .. ربما 

رحمة بها.
تقدمت للطبيب .. ال يأبه بأي شيء سوى 
هاتفه النق�ال ، وهج ازرق اللون يضيء 
وجهه ومن دون ان يرفع نظره سألني :

-- ضع أمك بقاعة االنتظار .. وانتظرني 
بالداخ�ل لتمض�ي قبول�ك لجرع�ة قت�ل 

أمك..!
وظ�ل الومي�ض األزرق م�ن هاتف�ه هو 
الض�وء الوحي�د بينن�ا يلهو ب�ه يضغط 

األزرار ويبتسم ..
البدَّ انه يبعث رسالة نصية ألمه ..

أومأ اليَّ ..
مدَّ لي القلم ..

ب�دت ي�داي مرتعش�تين وتخط�ى قلبي 
نبضات�ه وضع�ت رأس القلم وأوش�كت 

على اإلمضاء.. 
التفت�ُت للطبيب كان جاثي�ا على ركبتيه 
يع�دُِّل الحقنة القاتل�ة ..حملت قنينة من 

جانب الطاولة طويت ذراعي ..
وفي األس�فل كان رأس�ه كك�رة بيضاء 
ورأيت خطا رفيعا من فروة رأسه يقسم 

شعره بدقة ..
هويت بالقنينة عليه ..

التهم الزجاج عظامه ورحت أدك رأس�ه 
.. ثاثا أو خيل إليَّ

س�قط الجس�د ، أطلق صوتا من شفتيه 
، نه�ض على يديه وركبتي�ه وبدأ يزحف 

حول نفسه في دوائر ..
ساويته باالرض بوضع رجلي على ظهره 
وهو يزحف .. وس�رعان ما انقلب دست 
بركبتي على صدره وخنقته عميقا بياقة 
قميص�ه حتى خارت ق�واه.. في اللحظة 
التي انفجر ش�ريان حيات�ه داخل عيني ، 

دخلت معاونة الطبيب ..
تصيح أمك ماتت.. أمك ماتت ..!

الصورة سالبة )نيجاتيف(

وطني مزرعة للحزن
             د. بهجت عبد الرضا

وطني مزرعٌة للحزِن
ونحُن بها شجٌر وطيوْر ..

نشرُب دمعاً نأكُل وجعاً
ننمو نكبُر دون جذوْر ..

في بغداَد دمشَق
وبيروَت وصنعاَء

وُمدٍن مازالت تحلُم بالنوْر ..
وطني إسٌم دوَن مسّمى

ممنوُع اللمِس وممنوُع الهمِس
وَمن ينطقُه علناً

في وسِط الجمهوْر ..
يتحّمُل وزَر الكفاِر

ويقترُف المحذوْر .. 

            بالل الجميلي 
 

كمسنٍّ في دار رعاية،
يخبُئ انكسارا تحت جلباٍب طويل،

أنا..
في صورٍة متهرئة،

َتجاوزْت سنَّ اليأس.
البدايات كانت بين أنامل طفلتي

َدونْت فيها اسمي على وجه السماء،
كقصيدة،

والمنّصة نقطة تنهي القصيدة.
قبطانها ُيسافر واقفا لُيمسَك الَبحَر باليدين ،

َمركُبه َيغسُل وجَه المدينة.
لَِم هاجرت النَّوارس؟

انظروا إلى كفوفكم ستعرفون الحق
دِر ليست َساقطة عاريُة الصَّ
أرضعْت لقيطا يصرخ :أمي

ة األغلفة،  انتزعت عفَّ
بشرف..

انزعوا األحذيَة عندما ُتفكرون،
مثل حروٍف ناجية من كتاب ُمحرَّف،

َدُه من اعتقلوا الحقيقة، نضَّ
تجاُر أقنعة

يطان، أدمنوا االستيقاظ قبل منبِه الشَّ
كي يأخذوا بِمقوِد اليوم.

مِس الخالدة، مثلما ادعوا غروَب الشَّ
واألرض من تجري لتلتمَس الّشروق.

العدل أساس ماذا؟
حراِء مكتوٌب على الرَّمال. وتاريُخ بني الصَّ

منهم من أبصُق اسمُه
عندما أشتُم بعض الخونة،

وأنا أحاول ارتداء بدلٍة ُمستعملة.
ماء، كالغيِم.. َيبصُق على أدعياء معرفِة السَّ

يولدون ..يموتون تحتها
ويدَّعون اختراَق غشاِء الغيب.

َعَماُكم اإلله.
من قاَل إنَّه رأى عيني كذب.

أرتدي نظارة رخيصة
أستر بها عورَة الّصدق،

وء. خجا من الضَّ
أنا .. لم أبتسم

صورتي ال تشبهني
كل الحكاية..
أنها سالبة .

نصُف الكأِس كان فارغا منذ البداية.
والكفُّ واحدة.

فالخسائُر بالغُة الثمن،
واالنتصارات.
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شخصية اإلمام احلسني »عليه السالم«
علي آل غراش 

اإلمام الحس�ن )عليه الس�ام( ش�خصية 
مثالي�ة متميزة ليس له�ا يف الوجود نظري ، 
فقد تغ�ذى يف حجر ج�ده املصطفى )صىل 
الل�ه علي�ه و آل�ه وس�لم( العط�ف والحب 
والحنان، ويف ظل أُمه فاطمة الزهراء )عليها 
السام( وجد األُمومة الرؤوفة، وهي مهجة 
قلب الرس�ول )صىل الله عليه وآله وس�لم( 
وترعرع مع أبيه عيل )عليه الس�ام(، ومنه 
تلقى الرعاية والعناية واملعرفة، وعاش مع 
أُخوته وأوالده أعواماً مليئة بالحب املتبادل 
واالحرتام املقدس.وبعبارة أُخرى أنه تخرج 
من جامعة الحبيب املصطفى م�حمد )صىل 
الله عليه وآله وس�لم( و أه�ل بيته )عليهم 
الس�ام(، حي�ث ش�ملتهم العناي�ة اإللهية 
بقول��ه تعاىل: ) إنما يريد الله ليذهب عنكم 

الرجس أهل البيت ويطهركم تطهرياً (.
وحديث الكس�اء أكرب ش�اهد عىل مكانتهم 
ومنزلتهم عن�د الله تعاىل، وكت�ب وأحاديث 
أهل الس�نة ترصح بذلك والتي منها: عن أُم 
سلمة أنَّ النبي )صىل الله عليه وآله وسلم( 
َجلََّل عىل الحس�ن والحس�ن وعيلٍّ وفاطمة 
كس�اًء، ث�م ق�ال: الله�م ه�ؤالء أه�ل بيتي 
رهم  ت�ي، أذهب عنهم الرج�س وطهِّ وخاصَّ
تطه�ريا، فقال�ت أم س�لمة: وأن�ا معهم يا 
رس�ول الله؟ ق�ال: إن�ِك إىل خري. ق�ال: هذا 
حديث حسن، وهو أحسن يشٍء ُروَي يف هذا 

الباب.
و عن جابر بن عبد الله األنصاري عن فاطمة 
الزهراء )عليها السام(: قالت:... فقال الله 
عز وجل : ) يا مائكتي ويا ُسكاَن سماواتي 
إنِّي ما خلقُت سماًء َمبْنيًَّة وال أرضاً َمْدِحيًَّة 
وال َقَم�راً ُمنرياً وال َشْمس�ًا ُمضيئًة وال َفلَكاً 
َي�ُدور وال َبْح�راً َيْج�ري َوال ُفلْ�كاً َيْسي إالَّ 
يف َمَحبَّ�ِة ه�ؤالِء الَخْمَس�ِة الذي�ن ُهْم تحت 
الِكس�اِء. َفَقال األمُن َجربائي�ل: يا َربِّ َوَمْن 
: هم أهُل بيِت  تحت الِكس�اء؟ فقال َعزَّ َوَجلَّ
النبوَِّة َوَمْعِدُن الرِّس�الِة، ُهْم فاطمُة وأَبوها 

َوَبْعُلها َوَبُنوها..(
و أحادي�ث الرس�ول )ص�ىل الله علي�ه وآله 
وس�لم( يف ح�ق ولديه الحس�ن و الحس�ن 
ش�اهدة عىل عاق�ة النبي )ص�ىل الله عليه 
وآله وس�لم( بهم�ا ، و منها التي رواها أهل 

السنة يف صحاحهم و كتبهم ، منها:
- عن الحس�ن بن عيل )عليه السام( قال : 
دخلت عىل رس�ول الله )صىل الله عليه وآله 
وسلم( و عنده أُبّي بن كعب . فقال يل رسول 
الله )صىل الله عليه و آله و س�لم( : مرحباً 
بك يا أبا عبد الله، يا زين السماوات و األرض 
. قال أُبّي : و كيف يكون يا رس�ول الله زين 
الس�ماوات و األرض أحد غ�ريك ؟ ، قال : يا 
أُب�ّي والذي بعثني بالحق نبّياً ، إن الحس�ن 
بن عيل يف السماء أكرب منه يف األرض ، و إنه 

املكتوب عىل يمن العرش ، أنه مصباح هدى 
و س�فينة نجاة ، و إمام غري وهن ، و عز و 
فخ�ر ، و عل�م و ذخ�ر. و إن الله ع�ّز و جّل 
رّك�ب يف صلبه نطفة مبارك�ة طيبة زكّية ، 
ُخلقت من قبل ان يكون م�خلوق يف األرحام 
، ما يدعو بهنَّ م�خلوق إالّ حرشه الله عّز و 
جّل معه ، و كان ش�فيعه يف آخرته ، و فّرج 
الل�ه عن�ه كربه ، و قىض به�ا دينه ، و يسَّ 
أمره ، و أوضح س�بيله ، و قّواه عىل عدّوه 

، و لم يهتك سرته...
- ع�ن أنس بن مالك قال : كتب النبي )صىل 
الله عليه وآله وس�لم ( لرج�ل عهداً ، فدخل 
الرجل يسلِّم عىل النبي )صىل الله عليه وآله 
وسلم( ، و النبي )صىل الله عليه وآله وسلم( 
يصيّل ، فرأى الحسن و الحسن يركبان عىل 
عنق�ه م�رَّة ، و يركب�ان عىل ظه�ره مرَّة ، 
و يم�ران ب�ن يديه و من خلف�ه. فلما فرغ 
)صىل الله عليه وآله وسلم( من الصاة قال 
له الرج�ل : ما يقطعان الص�اة؟ ، فغضب 
النب�ي )صىل الله عليه وآله وس�لم( ، و قال 
)صىل الله عليه وآله وسلم ( : ناِولْني َعْهَدك 
فأخذه و مزَّقه، ثم قال )صىل الله عليه وآله 

ر  وس�لم( : من لم يرحم صغرين�ا ، و لم ُيوَقِّ
كبرينا ، فليس مّنا وال أنا منه.

- ع�ن مدرك ب�ن زياد ق�ال : كن�ت مع ابن 
عباس يف حائٍط، فجاء الحس�ن و الحس�ن 
فس�أال الطع�ام ، ف�أكا ثم قاما ، فأمس�ك 
لهم�ا ابن عب�اس الركاب ، فقلت : أتمس�ك 
ال�ركاب لهذين و أنت أكرب منهما ؟ ، فقال : 
ويحك هذان ابنا رسول الله )صىل الله عليه 
وآله وس�لم( ، أَوليس هذا مما أنعم الله عيلَّ 

به أن أمسك لهما و أسّوي عليهما .
- و قال النبي )صىل الله عليه وآله وس�لم( 
: س�ّمى هارون ابنيه ش�رباً و شبرياً ، و إني 
سّميت ابني الحسن و الحسن بما سّمى به 
هارون ابنيه . يف حديث أس�ماء بنت عميس 
يف م�جيء رس�ول الله )صىل الله عليه وآله 
وسلم( إىل بيت فاطمة ، عندما ولد الحسن 
)علي�ه الس�ام( . قال�ت أس�ماء : فجاءني 
النبي )صىل الله عليه وآله وسلم( فقال : يا 
أسماء هلّمي بابني. فدفعته يف خرقة بيضاء 
. ف�أذَّن يف أذن�ه اليمنى و أق�ام يف اليسى ، 
و وضع�ه يف حجره و بكى! ، قالت أس�ماء 
، قل�ت : فداك أبي و أمي م�مَّ بكاؤك ؟ ، قال 

: عىل ابني هذا . قلت : ولد الس�اعة و تبكيه 
؟! ، قال : يا أس�ماء تقتله الفئة الباغية من 
بعدي ، ال أنالهم الله ش�فاعتي . ثم قال : يا 
أس�ماء ال تخربي فاطمة بهذا ، فإنها قريبة 

عهد بوالدة . 
- عن أبي رافع ، عن أبيه قال : رأيت رس�ول 
الله )صىل الله عليه و آله و سلم( أذن يف أُذن 
الحس�ن حن ولدته فاطمة عن عبد العزيز 
بإس�ناده ، عن النبي )صىل الله عليه وآله و 
سلم( ، قال : كان رسول الله )صىل الله عليه 
وآله وسلم( جالساً فأقبل الحسن و الحسن 
، فلما رآهم�ا )صىل الله عليه وآله وس�لم( 
قام لهما ، و استبطأ بلوَغُهما، فاستقبلهما 
و حملهم�ا عىل كتفْيه ، و ق�ال : ِنْعَم املطيُّ 

مطيُّكما ، و ِنْعَم الراكبان أنتما  .
- عن ابن عباس قال : كان رسول الله )صىل 
الله عليه وآله و س�لم ( حامل الحس�ن بن 
ع�يل عىل عاتق�ه ، فقال رج�ل : ِنْعَم املركب 
ركبت ي�ا غام ، فقال النبي )صىل الله عليه 

وآله وسلم( : و ِنْعَم الراكب هو .
- ع�ن جابر ق�ال : دخلت ع�ىل النبي )صىل 
الله عليه وآله وسلم( و هو يصيل و الحسن 

و الحس�ن عىل ظهره ، و قلت: نعم الجمل 
جملكم�ا ، و ملا فرغ قال : نعم . نعم العدالن 
أنتم�ا ، و ق�ال النب�ي )صىل الل�ه عليه وآله 
وس�لم( : إن الحسن و الحس�ن ريحانتاي 
من الدنيا ،و قال النبي )صىل الله عليه وآله 
وس�لم( : خرُي رجالكم عيل ب�ن أبي طالب ، 
و خرُي ش�بابكم الَحَس�ن و الُحَسْن ، و خري 

نسائكم فاطمة بنت م�حمد .
- ع�ن جعف�ر بن م�حم�د ، عن أبي�ه قال : 
بايع رس�ول الله )صىل الله عليه وآله وسلم 
( الحس�ن و الحس�ن و عبد الله بن جعفر 
و هم صغ�ار ، و لم ُيبايع قّط صغرٌي إال هم 

)عليهم السام( .
- و روي ع�ن جعف�ر ب�ن م�حم�د الصادق 
)عليه الس�ام( أنه قال: اصطرع الحسن و 
الحس�ن )عليهما الس�ام( بن يدي رسول 
الله ، فقال رس�ول الله )صىل الله عليه وآله 
وسلم( : إيهاً حسن ، فقالت فاطمة )عليها 
الس�ام( : يا رسول الله اس�تنهضت الكبري 
ع�ىل الصغري ، فق�ال )صىل الل�ه عليه وآله 
وس�لم( : هذا جربائيل يقول للحس�ن: إيهاً 
حس�ن خذ الحسن ، فشخصية الحسن ، و 

هو فت�ًى كانت با حدود ، و ق�د ورثها من 
ج�ده و أبيه و أُم�ه و أخيه ، فكانت قوته و 

جرأته قد ظهرت منذ صباه .
- فق�د ورد ع�ن الحس�ن ب�ن ع�يل )عليه 
الس�ام( أّنه قال : أتيت عمر بن الخطاب و 
ه�و يخطب عىل املنرب فصع�دت إليه، فقلت 
له : انزل عن منرب أبي و اذهب إىل منرب أبيك 
. فق�ال عمر : لم يك�ن ألبي منرب، منرب أبيك 
و الله ال منرب أبي ، ثم قال يل: من علمك هذا 
؟ ، فقل�ت:  و الله ما علمني أحد . فقال : ال 
تزال تأتينا ، فجئت يوماً و هو خال بمعاوية 
و اب�ن عم�ر عىل الب�اب فرجع�ت ، فلقيني 
فق�ال : ألم أقل لك تأتين�ا ؟ ، قلت : قد جئت 
وأنت خ�ال بمعاوية و ابن عم�ر عىل الباب 
، ق�ال: أفأن�ت مثل ابن عم�ر ؟ ، و هل أنبت 
عىل رؤوسنا الشعر إالّ الله ثم أنتم ، إذا جئت 
فا تس�تأذن ، ) كل هذا إش�ارة إىل أهليتهم 
لإلمام�ة و الخاف�ة و ه�م صغ�ار ؛ لق�ول 
النبي : الحس�ن و الحس�ن إمامان قاما أو 
قعدا ، و قول الحس�ن )عليه السام( لعمر 
كام خط�ري للغاي�ة ، حيث نبه�ه عىل عدم 
التص�دي للخافة ؛ ألّن صع�ود املنرب معناه 
تزع�م الخافة . عن هش�ام بن م�حمد قال 
: مل�ا أُج�ري املاء ع�ىل قرب الُحَس�نْ . نضب 
بعد أربعن يوم�ًا ، و امتحى أثر القرب فجاء 
أعراب�ي من بني أس�د ، فجع�ل يأخذ قبضة 
قبضة ، و يشّمه حتى وقع عىل قرب الحسن 
و بكى ، و قال : بأبي و أُمي ما كان أطيبك و 

أطيب تربتك ميتاً ، ثم بكى ، و انشأ يقول:
أرادوا ليخفوا قربه عن وليِّه

فطيب تراب القرب دّل عىل القرب

و أم�ا نظمه )عليه الس�ام( فمن ذلك ما نقله 
عنه ابن أعثم صاحب كتاب الفتوح ، و هو أنّ�ه 
مل�ا أحاطت به جموع اب�ن زياد )لعنه الله( ، و 
قتل�وا من قتلوا من أصحاب�ه ، و منعوهم املاء 
كان له ولد صغري فجاءه سهم فقتله ، فرمله 
الحسن )عليه السام( ، و حفر له بسيفه ، و 

صىل عليه ، و دفنه ، و قال شعراً منه :
 

غدر القوم وقدماً رغبوا
عن ثواب الله رب الثقلن

قتلوا قدماً علياً وابنه
حسن الخري كريم األبوين
حسداً منهم وقالوا اقبلوا
نقتل اآلن جميعاً للحسن
خرية الله من الخلق أبي
ثم أُّمي فأنا ابن الخريتن
فضة قد صفيت من ذهب
فأنا الفضة وابن الذهبن
من له جد كجدي يف الورى

أو كشيخي فأنا ابن القمرين
ف�اطم الزهراء أُّم�ي وأبي
قاصم الكفر ببدر وحنن

رشيكة الكفاح احُلسيني

اإلمام احلسني »عليه السالم« ثورة إنتصار الدم عىل السيف

احلشد الشعبي والزحف املليوين املارثوين.. يرهب االعداء!

لؤي الموسوي

الرشاكة واملقصود منها؛ هي مجموعة من 
االف�راد يش�رتكون بمرشوع ما س�واء كان 
هذا امل�رشوع مادي او معن�وي، فالرشاكة 
هن�ا تمث�ل بث�ورة الِكف�اح التي ابت�دء بها 
الس�بط الش�هيد “ع” وأكمل�ت مس�ريتها 
زين�ب “عليه�ا الس�ام” فزين�ب “ع”؛ من 
جه�ة األب عيل إب�ن أبي طال�ب “ع” و األُم 
فاطمة الزهراء “ع” بنت رس�ول الله “صىل 
الله عليه وآله” واالِشقاء الحسن والحسن 
“عليهما الس�ام”، سيدا شباب اهل الجنة، 
ه�ذا يكفي ب�ان الذي يرتب�ى يف حجر النبي 
“ص�ىل الل�ه علي�ه وآل�ه” اىل احض�ان عيل 
وفاطمة “عليهما الس�ام” اليتس�أل كيف 

سيكون مستقبل هذه املرأه.
االعام النزيه و االصيل له دور ريادي يف بيان 
الحقائق وكش�ف خفاي�ا االمور عىل جميع 
االصع�دة، ول�وال االع�ام االصي�ل الندثرت 

معال�م كثرية م�ن تاريخ البرشي�ة جمعاء، 
ولاع�ام دور مهم يف مجري�ات الحياة الن 
لوال وجود هذه الرشيحة النطمست معالم 
الصالحن وُدعاة الس�ام واالنسانية وايضاً 
ملا تم كش�ف جرائم الُطغاة والخارجن عن 
القيم االسامية واالنسانية عىل حداً سواء.

وقائع تاريخي�ة حدثت بعد واقعة الطف لم 
يقف التأريخ ليس�لط االض�واء عليها، رغم 
فداح�ة الجريم�ة وعظمتها واملج�زرة التي 
ارُتكبت بحق افرادها، ذلك لس�بب واحد هو 
ضعف وسيلة االعام شاهدنا عىل ذلك واقعة 
فخ، التي انتفض فيها العلوين ضد الحاكم 
العبايس م�وىس الهادي العب�ايس يف الثامن 
م�ن ذي الحجة من عام 169 هجرية، وهي 
اشبه بواقعة الطف من حيث العدد والتعبئة 
واملضمون ،فالثائر الُحس�ن إبن عيل الخري 
م�ن ذري�ة االم�ام الحس�ن املجتب�ى “ع”، 
ُقت�ل هو ومن معه من اه�ل بيته واصحابه 
وسبيت نس�ائه والصبية ايضاً وتم حملهم 

م�ن املدينة اىل بغداد، لكن ل�م تأخذ الواقعة 
صداها كواقعة الطف والسبب كما تم ذكره 

سلفاً هو ضعف االداء االعامي انذاك.
تمث�ل دور العقيل�ة زين�ب “ع” ِبأكمال ما 
بدء به الس�بط الش�هيد “ع” يف نهضته ِضد 
الس�لطة الجائ�رة الت�ي انتهك�ت كل القيم 
االنسانية واالس�امية من خال تشخيصه 
“ع” للواق�ع انذاك قال “عليه الس�ام” اني 
ارى الح�ق ال يعم�ل به والباط�ل ال يتناهى 
عنه”، استش�هد الس�بط “ع” بعدما وضع 
االس�س الصحيحة، انربى بع�د ذلك أِلكمال 
املسرية اخته الحوراء زينب للمهمة الصعبة 
وكان يتمث�ل بال�دور االعامي لثورة س�يد 
الش�هداء “ع”، لبيان تفاصيلها ومظلومية 
افراده�ا فكان�ت تتمثل بش�قن؛ العاطفة 
الت�ي تمثل�ت بالدم�وع التي تبعث رس�الة 
مظلومية يف ذلك الوقت ويف كل وقت، والشق 
االخر الُخطب التي القتها يف مدينتي الكوفة 
والش�ام الت�ي بين�ت حقيقة الواق�ع املؤلم 
وكش�ف صورة يزيد ونظامه املنحرف وانه 

حاكم غري رشعي.
تكللت مس�رية الحوراء أُخت الحس�ن “ع” 
بالنج�اح م�ن خ�ال صربه�ا وصموده�ا 
وع�دم انكس�ارها لطاغي�ة زمانه�ا، م�ن 
خال مقولتها التي صكت مس�امع يزيد ” 
كد كيدك واس�عى س�عيك وناصف جهدك ، 
والل�ه لن تمحوا ذكرن�ا وال تميت وحينا وال 
ت�درك امدنا وه�ل رأيك اال فن�د وجمعك اال 
ب�دد وايامك اال ع�دد” اثبتت ليزي�د وللعالم 
بارسه، انهم اصحاب حق ورس�الة سامية 
عادلة من اجل األمة، وما كان خروج اخيها 
الش�هيد “ع” اال لاص�اح والس�ري بس�رية 
ج�ده والهدف االخ�ر هو اخ�راج األمة من 
الُس�بات التي كانت تعيش�ه يف تلك الحقبة 

الزمنية من خنوع واذل الذي اعرتاها.
فأسست النهضة الحسينية الزينبية قاعدة 
لاجيال وهي قاعدة ال اِقر وال أِفر لتقف ُكل 
أمة وفرد بوجه كل ظالم مهما أوتي الظالم 

من قوة وسلطان.

عدي الحاج

إن اإلم�ام الحس�ن ) عليه الس�ام ( يعترب ثورة 
كربى إنترص فيها بدمه الطاهر عىل سيف أعدائه 
وذلك من خال ما ج�رى يف أرض كرباء وواقعة 
الطف ، قتل�وا أوالده وأخوانه وأصحابه ) عليهم 
الس�ام ( ولم يه�ن أو يخضع إنها ع�زة اإليمان 
يف أعظ�م تجلياته�ا ، صحي�ح ٌ إن األع�داء قتلوا 
الحسن ) عليه السام ( بالسيف ومزقوا جثمانه 
الرشي�ف بالخيل ولكن األص�ح واألكثر صواباً إن 
اإلمام الحس�ن ) عليه الس�ام ( إنت�رص عليهم 
بدمه وإنترصت بذل�ك قطرات دمه الباكيات عىل 
س�يوفهم وأباد دولتهم فا ت�رى لهم من باقية ، 
فأعلم�وا إن راية الحس�ن ) عليه الس�ام ( هي 
راي�ة الحق ال ترفعها أم�ة إال وتعمهم رحمة الله 
وال تنكس�ها أم�ة إال وتش�ملهم نقم�ة الله وتلك 
سنّ�ة أخرى من س�نن الله سبحانه وتعاىل ، لقد 
أعطى الحس�ن ) عليه الس�ام ( م�ا أعطى لربه 
غاية الجود وهي نفسه الزكية وأهله وأصحابه ) 
عليهم السام ( بغري حساب فقال ) عليه السام 
( » إله�ي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترىض » 

فأعطاه الله سبحانه وتعاىل وهو أكرم األكرمن 
بغري حس�اب أيضاً ، إن الحسن ) عليه السام ( 
عاصف�ة الحق التي إن هبت ع�ىل مكان أو زمان 
أو جماع�ة أو عىل أم�ة فلن تبقي للباطل ش�يئاً 
ولم تذر ، كان ما فعله الحس�ن ) عليه الس�ام ( 
وأهل بيته وأصحابه ) عليهم السام ( أمراً صعباً 
عليه�م أن يقاتلوا أو يقتلوا أو أن يمزقوا ولكنهم 
لم يكونوا قد فعلوا ما فعلوا لكن عليهم أصعب .

فف�ي كرباء تمت الصفقة الكربى التي أس�تثمر 
الحس�ن ) عليه الس�ام ( كل ما يملكه يف الدنيا 
ل�رشاء اآلخرة ، بينما باع أعدائه كل حظوظهم يف 
اآلخ�رة لرشاء الدنيا ) حقاً إن الدنيا س�وق ، ربح 
فيها قوم وخس فيها آخرون ( ، فالحسن ) عليه 
الس�ام ( بذل بدمائ�ه الزاكية م�ن أجل خاصنا 
وإنقاذن�ا من الج�ور والظلم فهل س�نبخل نحن 
بدمائنا عليه يا ترى ؟ ، فالحس�ن ) عليه السام 
( ليس أي ش�خص عادياً ب�ل هو مرشوع عظيم 
يتمث�ل براية الح�ق فمهما قلنا وكتبن�ا وتحدثنا 
كل الحديث عن اإلمام الحس�ن ) عليه الس�ام ( 
وثورت�ه العظيم�ة فإننا لم نتج�اوز حديث نبينا 
محم�د ) ص�ىل الله عليه وآله وس�لم ( حيث قال 

» مكتوٌب عىل س�اق العرش إن الحس�ن مصباح 
الهدى وس�فينة النجاة » فثورته ) عليه السام ( 
إس�تهدفت اإلصاح عىل أس�اس القيم السماوية 
واملبادئ الربانية التي تنطلق من منطلقات الحق 
وأهداف الحقيقة ، لقد تعلمنا من إمامنا الحسن 
) عليه الس�ام ( وثورته الكربى درس�ًا من أروع 
وأصدق وأنبل دروس التضحية والشهادة فأكمل 
رس�الة ربه الس�ماوية املوعود بها بأتم صورها 

وأعىل مراتبها وأسمى معانيها .+
هم شفت فد ي�وم دمع�ه با حسي�ن وهم شفت 

ف�د ي�وم عي�ن با نظ�ر
الح�ق�ي�ق��ة الواضح��ة بك��ل الده��ور هو 

دم�ع حسي�ن لع�ي�ون��ك بص��ر
وت�دري دمعاتك رخيصة با حس�ن وت�غ�له لو 

واسيت مح�زوز النح�ر
الدموع الوكح�ة من ت�وكع ت�روح وما تخ�ل�ف 

بالذه��ن ف�ك�ره وأث��ر
ب�س دم�وع حسي�ن من�ب�ع للحي�اة وبال�ذه�ن 

تطب�ع ماي�ن الص��ور
يب�ق�ى بين�ه حس�ي�ن خ�ال�د للمم��ات ودمه 

عالطاغوت والسيف إنترص

حسين داخل الفضلي
         

الش�عوب املهضوم�ة حقوقها ل�م يهدئ لها 
ب�ال واليغم�ض له�ا جف�ن ، ودائم�ا تبقى 
يف ح�ال مللم�ت ش�تات طاقته�ا من ش�انه 
التخلص م�ن الثق�ل الجاثم ع�ىل مقدراتها 
،الج�ل االمل املنش�ود  بالحرية واالس�تقال 
. و بع�د تكال�ب االعداء ع�ىل عراقنا الحبيب 
اعلن�ت املرجعي�ة الرش�يدة بفت�وى الجهاد 
الكفائ�ي ،لب�ى العراقي�ون ش�يبا وش�بابا 
بانش�اء الحش�د الش�عبي املق�دس  بالدفاع 
ع�ن االرض والع�رض واملقدس�ات لتطه�ري 
االرض م�ن الدواع�ش الصهاين�ه ، وليكون 
رديف�ا للق�وات املس�لحه البطل�ة .والي�وم 
نش�اهد الزح�ف املليون�ي املارثون�ي رجاال 

ونساءا ،شيبا وشبابا من الفاو حتى كرباء 
االح�رار وم�ن املحافظ�ات االخ�رى وبغداد 
اك�رب تظاه�ره  يف العال�م الش�بيه لها  دون 
سابق تنظيم وبتمويل لوجستي  ذاتي بعيدا 
ع�ن الحكومه  ،تعج�ز اي حكوم�ة بالعالم 
ان تهي�ئ متطلباته�ا .بفتح االه�ايل بيوتهم  
واقام�ة املضاي�ف والسادق ع�ىل الطرقات 
العامه  لخدمة املسريه الراجلة لكرباء الحق 
،كرباء التاريخ الحس�يني ،كرباء االنتصار 
الدم عىل الس�يف البغي�ض . ،اي انها عفويه 
بامتي�از  .ه�ذا الزح�ف الذي اره�ب االهداء 
الس�وداء(الزاحفه م�ن  )االفع�ى  وس�موه 
جنوب الع�راق اىل اتج�اه بغداد.هذا الزحف 
اقل�ق االخرين املرتبصن الي�ذاء العراق .  اذا 
كان الحشد الش�عبي رديفا للقوات املسلحه 

املارثون�ي  املليون�ي  الزح�ف  اذن  العراقي�ه 
هو الع�ون واليد الطوىل لهاتن املؤسس�تن  
حتى يك�ون العراق امنا قوي�ا ناهضا بفعل 
ابنائه ال�ربره الذين يزفون يوميا كوكبه من 
الشهداء الجل ان تكون سارية العلم العراقي 
عالي�ة  مرفوعة خفاقه نحو الكرامة والعزة 
واالب�اء .وبهؤالء االبط�ال النش�امى ابطلوا 
املسلس�ل التام�ري الصهيو امريك�ي اللئيم 
ودمر نواياهم التقس�يميه الطائفيه املقيته 
.وتبقى ش�عرية املس�ري اىل  كرباء الحس�ن 
طاقة لش�حذ همم الرج�ال من اجل الوقوف 
بوجه الظال�م  . وتبقى كرباء االحرار صوتا 
مدويا وس�يفا بتارا  بوج�ه الطغاة والظلمه 
والفساد واملفسدين .ويبقى العراق حرا ابيا 

يسوده االمن واالمان والبناء واالعمار .
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              بغداد/ المستقبل العراقي

أكيد وزيير الشيباب والرياضية عبد الحسين 
عبطان، إن ملعب الشعب الدويل سيكون جاهزا 

لرفع الحظر بعد انتهاء أعمال الصيانة«.
وقيال عبطان خيال تفقيده أعميال الصيانة 
يف ملعب الشيعب بحسيب بيان لليوزارة تلقت 
»املسيتقبل العراقي«نسيخة منيه ،  إن »امللعب 
بحاجية إىل هيدم وإعيادة بناء مين جديد، غري 
إن األزمية املالية وقفت حائيا دون تنفيذ ذلك، 
مبينيا إن »الوزارة تقيوم بإعيادة صيانته بعد 
انتهاء كل موسم، ولكن يف املوسم الجديد هناك 
العديد من التغيريات، منها تغيري أرضية امللعب 
بالكاميل وتغييري أماكن دخيول الاعبن حيث 
سييكون دخولهم من تحت املنصة الرئيسيية، 
كميا تم تغييري موقع منيازع الاعبين وإنارة 

املاعيب وإضافة العديد من األضواء الكاشيفة 
للملعب«.وأضياف إن »األعميال تضمنت صبغ 
املدرجيات واملضميار وزراعية وتنظيف محيط 
امللعيب وتغييري املنظومية الصوتيية وصيانية 
الشاشة الرئيسية للملعب وتغيري املقاعد تحت 
املقصورة الرئيسية إضافة إىل العديد من أعمال 
الصيانة للملعب، مشيريا إىل انه »سيتم إضافة 
منصة للتتويج وستكون تحت املنصة الرئيسية 

وهذه اإلضافة مهمة ألنها موجودة«.
ودعا عبطيان، الجماهري الرياضيية املحافظة 
عىل امللعب الن أعمال الصيانة ليسيت بسييطة 
كميا يعتقيد الجمييع، بل أنهيا صعبية للغاية 
وهناك عمل يجري صباحا ومسياءا وتحت كل 
الظروف إلكمال امللعيب حتى يكون جاهزا مع 

انطاق الدوري املمتاز«.
من جهة أخيرى »يتواصل وبوتيرية متصاعدة 

العمل يف مرشوع ملعب السماوة االوملبي20 ألف 
متفرج ، الذي شهد تقدما ملموسا وواضحا«.

وقيال امليرشف الفنيي للميرشوع ماجيد وذاح 
إن »العميل متواصيل ووفق ما مرسيوم له من 
توقيتيات إذ تم انجاز أعمال صب كامل أسيس 
امللعيب وصيب السيالم والجدران خيال فرتة 
اسيتئناف العمل والتي بدأت يف األول من شيهر 
أيلول املايض، وكان لدور وزير الشباب والرياضة 
السييد عبيد الحسين عبطيان األثير الكبري يف 
استئناف العمل يف هذا املرشوع، وكان العمل قد 
توقف يف املرشوع بسبب األزمة املالية التي أثرت 
عىل مشاريع وزارة الشباب والرياضة«.وأضاف 
وذاح إن »اسيتمرار العمل سريفع نسب االنجاز 
وأملنا كبري باستكمال امللعب وافتتاحه ليضاف 
إىل مجموعة املاعيب التي أنجزتها الوزارة رغم 

الظرف املايل الصعب.

            المستقبل العراقي / متابعة

يدرس االتحاد اليدويل لكرة القدم 
جدييد  نظيام  تطبييق  »فيفيا«، 
لبطولة كأس العالم لألندية، بداية 

من عام 2021.
»مياركا«  صحيفية  وقاليت 
اإلسيبانية، نقيا عين عضو من 
مجلس االتحاد الدويل لكرة القدم، 
إن االتحياد يفكير يف تعديل نظام 
املسيابقة، بداية مين عام 2021، 
والتي سيكون موعدها يف يونيو/

حزيران، بدالاً من إقامتها يف شهر 
ديسمرب/كانون أول.

وسوف تستمر البطولة 18 يوما، 
وسيتتكون مين 24 فريقا، توزع 
عىل 3 مجموعات، وسوف تشمل 
أفضل األندية يف القارات الخمس.

وسيتضم البطولية 12 فريقا من 

قيارة أوروبا، و 5 فيرق من قارة 
أمرييكا الجنوبيية، و 2 من قارة 
إفريقييا، و2 مين آسييا، و2 من 
أمرييكا الشيمالية، وفرييق للبلد 
املسيتضيف، ميع السيعي إليجاد 

حل ألوقيانوسيا.
الفيرق األوروبية،  أن  وأوضحيت 
سيتتكون من آخر 4 فيرق فائزة 
بدوري أبطال أوروبا، وآخر 4 فرق 
تأهلت للنهائي يف دوري األبطال، 
وأفضيل 4 أندية يف التصنيف، قبل 

انطاق البطولة.
الصين  تسيتضيف  أن  وُيتوقيع 
هذه البطولة، خاصة أن قطر لن 
تسيتطيع اسيتضافتها، يف صيف 
عام 2021، بسيبب حيرارة الجو 

هناك.
رينهيارد  قيال  جانبيه،  ومين 
جرينيدل، رئيس االتحياد األملاني 

مجليس  وعضيو  القيدم،  لكيرة 
االتحاد اليدويل للعبة )فيفا(، عرب 
إنيه  حسيابه عيىل »فيسيبوك«، 
عارض اقرتاحيات، طرحت خال 
اجتماع مجلس الفيفا، األسيبوع 
املايض، بإقامية مونديال األندية، 
بدايةاً مين 2021، بمشياركة 24 
نادييا، وإقامة البطولية كل أربع 

سنوات.
سيبب  أن  إىل  جرينيدل  وأشيار 

رفضه لاقرتاح، هو »اقتناعه 
إىل  الاعبين  بحاجية  التيام 

الحصول عىل راحة«.
وُينتظر أن ُيطرح االقرتاح 

مجيددا،  للمناقشية 
املقبل  االجتماع  خال 
يف  الفيفيا،  ملجليس 

آذار/مارس 2018.

أجناز أعمال صب األسس يف ملعب السماوة االومليب

عبطان يتفقد ملعب الشعب الدويل ويؤكد :
الرصح الريايض سيكون جاهزا لرفع احلظر

بداية من عام 2021

الفيفا يقرتح مشاركة 24 فريقًا
يف كأس العالـم لألندية

ُعامن تبدي رغبتها يف استضافة معسكر لألوملبي
              بغداد/ المستقبل العراقي

فيي  رغبتيه  الُعمانيي،  االتحياد  أبيدى 
اسيتضافة المنتخب األولمبيي العراقي، 
بمعسيكر، يتضمين إقامية 3 مبارييات 
تجريبية في مسقط، خال الفترة من 8 
وحتى 14 نوفمبر/تشرين ثاني المقبل.

وقال كامل زغير، عضو االتحاد الكروي، 
فيي تصريح اطلعيت عليه “المسيتقبل 
العراقي”، “تقدم االتحاد الُعماني بطلب 
السيتضافة وفد منتخب أسود الرافدين 

األولمبي”.
وتابع “طليب االتحياد الُعماني يتضمن 
إجيراء 3 مباريات ودية للعيراق، األولى 

المحليي هنياك،  باليدوري  ميع فرييق 
والثانيية والثالثة مع المنتخب األولمبي 

للبلد المضيف”.
الفنيي  الجهياز   “ أن  كاميل،  وأوضيح 
أبيدى  العراقيي،  األولمبيي  للمنتخيب 
موافقتيه على المعسيكر، ومن المؤمل 
أن يتم إلغياء مباراة المنتخب السيوري 

معسيكر  فيي  المقيررة  التجريبيية، 
المعسيكر  ميع  لتزامنهيا  الدوحية، 

الُعماني”.
يشيار إليى أن المنتخيب األولمبي ، 
يسيتعد لخوض نهائيات آسيا تحت 
23 عاميا، التي تسيتضيفها الصين، 

مطلع العام المقبل.

            المستقبل العراقي/ متابعة

إدارة  موقيف  إنجليزيية،  صحفيية  تقاريير  كشيفت 
تشيلسيي اإلنجليزي، من تجديد عقد اإلسباني سيسك 

فابريجاس، نجم البلوز.
وبحسيب صحيفة “إكسبريس” اإلنجليزية، فإن إدارة 
البلوز تسعى لحسم ملف تجديد عقد فابريجاس خال 

الفترة المقبلة، وإنهاء كل الشيكوك حيول رحيله عن 
صفوف الفريق.

وارتبيط اسيم فابريجياس خيال الفتيرة الماضيية، 
ة وأنه لم يشيارك بشكل  بالرحيل عن تشيلسيي، خاصاً
كبير الموسيم الماضي، ولكين أنطونيو كونتي المدير 
الفني للفريق أصر على التمسك به، حيث لم يغب سوى 
عن مباراة واحدة في البريميرليج هذا الموسيم بداعي 

اإليقاف.ويسيعى فابريجاس لتجديد عقده مع 
البليوز لمدة عاميين، فيما تقيدم إدارة النادي 
لاعبيين أعلى من 30 عاميا، عقودا لمدة عام 
واحد قابل للتجديد، ولذلك ستبدأ المفاوضات 
قريباًا.وشيارك فابريجاس مع تشيلسيي هذا 
الموسيم في 15 مباراة بمختلف المسابقات، 

وسجل هدفا وحيداًا، وصنع 4 أهداف.

            المستقبل العراقي/ متابعة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، رد فعل فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، عقب خسارة 
الفريق الملكي، أمام جيرونا، بنتيجة 2-1، األحد الماضي، ضمن منافسيات الجولة العاشيرة من 
الليجا.وبحسيب صحيفية “ماركا”، فإن هذه الخسيارة كانيت بمثابة الصاعقة عليى الجميع في 

ريال مدريد، وتسيببت في غضب بيريز.وأشارت الصحيفة، إلى أن بيريز ذهب إلى غرف خلع مابس 
الملكيي عقيب المباراة، ولكن هذه الميرة كان غاضباًا جداًا، وانفجر في وجيه الاعبينوتابعت “في ريال 
مدرييد كانيوا يعتقدون أن الهزيمة األولى أمام ريال بيتيس كانت بمثابة حمى البداية، أما اآلن بدأ التفكير في أن 
الفريق سييعيش وقتاًا صعباًا هذا الموسم”. وأتمت “منذ أغسطس/آب الماضي، والنادي المدريدي يتعامل بحذر تجاه 
حصده للجوائز، معتقداًا أن اإلطراء والمدح ُيضعف الفريق، لكن يبدو أن هناك أسيباب مختلفة للتراجع، منها سيوء 
األداء واإلصابيات والتحكييم”. ويحتل نادي رييال مدريد، المركز الثالث في جدول ترتييب الليجا برصيد 20 نقطة، 

وبفارق 8 نقاط عن الغريم برشلونة صاحب الصدارة.

            المستقبل العراقي/ متابعة

حيذر يايا توريه، نجم مانشسيتر سييتي اإلنجليزي، من تأثير جماهيير نابولي، قبيل المواجهة التي تجمع 
الفريقين، اليوم األربعاء، بملعب “سان باولو” معقل البارتنوبي، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري 
أبطال أوروبا.وقال توريه، في تصريحات لصحيفة “جازيتا ديلو سبورت” اإليطالية: “الشيء الذي يعجبني 
أكثر في نابولي هو الجماهير”.وأضاف نجم برشيلونة السيابق: “كاعب لمانشسيتر سييتي، فأنا لسيت 

مرعوبيا منهم ولكني قلق، ففي األوقات الصعبة، جماهير كالتي يمتلكها نابولي تسيتطيع أن 
تكون حاسمة”.وتابع: “هذه المباراة مهمة لنا، يجب أن نواجهها ونحن في موقف صحيح، 

ولكن األجواء في سيان باولو مشيكلة إضافية بالنسيبة لنا”.وأكمل: “فوزنيا على نابولي في 
المباراة األولى؟ أنهم من ضمن الفرق التي تلعب أفضل كرة قدم في أوروبا، وهزيمتهم شيء يستحق 
الفخر”.وأوضح: “مدربهم ماوريسييو سياري، ينظر إليه كمبتكر في كرة القدم اإليطالية، وما رأيته 

خال المباراة الماضية يؤكد ذلك”.

تشيليس حيسم مصري فابرجيا

فلورنتينو برييز ينفجر يف وجه العبيه

يايا توريه خيشى مجاهري نابويل

العب غاين يقرتب من االنيق
            بغداد/ المستقبل العراقي

أكملت إدارة نادي الطلبية العراقي، حجز الطيران، 
ومنح التاشييرة، إلى العيب محترف غاني، ووصل 
اميس الثاثياء ، إليى بغيداد، لانضميام لتدريبات 

ا من تركيا. الفريق، قادماً
وقال مصدر مقرب من إدارة الطلبة، في تصريحات 
خاصية لموقيع كيورة الرياضيي تابعته 
“المسيتقبل العراقي”، إن الفريق 
أتيم اإلتفاق ميع العب محترف 

غاني.
ونوه المصدر، أن المحترف الغاني من صناع اللعب 
المميزيين، وسييكون إضافة جيدة لفرييق الطلبة 

العراقي.
وأوضح أن الوقيت المحدد لرحلة الاعب ووصوله 

إلى بغداد، كان أمس اإلثنين، لكن تأجل األمر إلى.
وأشيار المصيدر، إليى أن المديير الفنيي للطلبية، 
الرومانيي تيتيا فاليريو، سييعود إلى بغيداد، يوم 
الجمعية المقبيل، بعيد التحاقيه بيدورة تدريبيية 

للمدربين المحترفين.

            المستقبل العراقي/ متابعة

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن إدارة برشلونة غاضبة بعد زيارة 
نيمار دا سييلفا، نجم باريس سيان جيرمان الفرنسي األخيرة للنادي 
الكتالوني.وقضيى نيمار، 4 سينوات في صفوف برشيلونة، قبل أن 
يرحل إلى البي إس جي، في صفقة انتقال قياسية بلغت 222 مليون 
يورو.وقال اإلعامي اإلسيباني إدواردو إندا، في تصريحات خال 
برنامج “إل شيرينجويتو”: “إدارة برشلونة كانت غاضبة بسبب 
زيارة نيمار لزمائه”.وأضاف إندا: “رئيس برشيلونة والمدرب 
منعيا نيميار من زييارة المدينية الرياضية، رغم رغبية الدولي 

البرازيلي في الذهاب إلى هناك.

            المستقبل العراقي/ متابعة

أعلين الجهاز الفني لفريق ريال مدريد، بقيادة الفرنسيي زيين الدين زيدان، 
قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة توتنهام اإلنجليزي، ضمن منافسات 
الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، اليوم األربعاء، 
فيي ملعب “ويمبلي” معقل السيبيرز.ويحتل الميرنجيي المركز الثاني 
بجيدول ترتييب المجموعة برصيد 7 نقاط، بفيارق األهداف فقط عن 
توتنهام صاحيب الصدارة.وجاءت القائمة كاآلتي: “كاسييا - محمد 
راميوس - مارسييلو - فاييخو - سييرجيو راموس - ناتشيو - ثيو 
هيرناندييز - أشيرف حكيمي - كورس - مودريتش - كاسييميرو - 
يورينتي - أسينسييو - إيسيكو - سييبايوس - رونالدو - بنزيما - 
فاسيكيز - مايورال”.ويفتقد الملكي 5 من العبيه لإلصابة في هذه 
المواجهية هم: “كيلور نافاس وفاران وكارفاخال وكوفاسييتش 
وجارييث بيل”.وتعيرض فياران لإلصابة خال مواجهية الجولة 
العاشيرة من الليجا أمام جيرونا، والتي خسرها الملكي بهدفين 
لهدف.فيميا لم يتعاف الحارس كيلور نافياس من اإلصابة التي 
تعرض لها مع منتخب باده، بينما لم ينجح الويلزي جاريث بيل 
في اللحاق باللقاء لمواجهة فريقه السابق، بينما عاد باألمس 

كارفاخال للتدرب على العشب بعد أسابيع من الغياب.

إدارة برشلونة حتظر نيامر

الغيابات ترضب ريال مدريد 
قبل مواجهة توتنهام
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
أن أط�ول الح�روب يف العالم هي حرب املائة عام بني فرنس�ا 
وبريطاني�ا، ع�ام 1338م، واس�تمرت حتى ع�ام 1453، أي 

دامت 115 عاماً.
أن أول حديقة حيوان انشئت يف العالم . . كانت يف باريس عام 

1793م.
تحتوي طبقة األيونسفري وهي الطبقة العليا يف الغالف الجوي 
عىل جسيمات ذرية مش�حونة لها أهمية بالغة يف االتصاالت، 

وانتقال موجات الراديو.
أن أك�ر بيض�ة يف العال�م اآلن هي بيض�ة النعام�ة، وزنها 2 
كيلوجرام تقريباً، ُوسمك قرشتها فيبلغ 5ر1 ميليمرت تقريباً، 
ويمك�ن لش�خص وزن�ه 98 ر126 كيلوج�رام أن يقف عليها 

دون أن تتحطم.
البعوضة . . لها أسنان، وعدد أسنانها 47 سنة ولألرنب . . 28 

سناً يف فمه،وللفيل 32، وللجمل 34 وللكلب42.
تتجدد رموش عني االنس�ان باس�تمرار، ويبلغ متوسط عمر 

الرمش الواحد حوايل 150 يوما.
ان كل الكائنات تحرك فكها الس�فيل عند األكل، عدا التمساح، 

الذي يحرك فكه العلوي.
أن قلب الذبابة يخفق 1000 مرة يف الدقيقة الواحدة.

أن اكر مجموعة جزر يف العالم يبلغ طولها 5600 كيلومرت.
أن أك�ر صح�راء يف العال�م هي الصح�راء الكرى يف ش�مال 

أفريقيا.

يف العم�ل – تعق�د هذا الي�وم صفقات كبرية 
وتعقد اتفاق�ات جديدة تحص�ل من خاللها 

عىل أرباح جيدة
يف الح�ب – ال تبَق صامت�ًا وحاول أن تناقش 
الحبي�ب يف أم�ور متعددة لتتع�رف إليه أكثر 

فأكثر

يف العم�ل – تجد نفس�ك يف موقف قوي، لكن 
يزعجك خر يتعلق بأحد األصدقاء أو ترصف 

أحد الزمالء، أرجئ املفاوضات واملواعيد
يف الحب – ال تثر املش�اكل مع الرشيك بسبب 
تدخالت�ك الكثرية، ب�ل كن هادئاً يف نقاش�ك 

معه وال داعي إىل االنفعال

يف العم�ل – تكون ه�ذا اليوم أكثر تس�امحاً 
مع زم�الء العم�ل وال تطالبه�م بالكثري، بل 
تساعدهم يف حل يف بعض املشاكل املستعصية 
يف الحب – ال تستمر يف أخطائك تجاه الرشيك 
وك�ن حذراً م�ن التدخالت وأصح�اب النيات 

السيئة

يف العم�ل – تك�ون ه�ذا اليوم أكث�ر مثابره 
وتواص�ل الطري�ق الذي رس�مته لنفس�ك يف 

مجالك املهني الجديد
يف الحب – كن أكثر قناعة بأفكارك وال تتنازل 
عنه�ا، وانطلق بعالقة عاطفي�ة جديدة قبل 

فوات األوان واختر طعم الحب مرة أخرى

يف العم�ل – لحس�ن الح�ظ تع�ود املي�اه إىل 
مجاريه�ا يف العم�ل، ثم تتط�ور األمور لكي 
تعيش مرتاحاً وتعرف ملذات كثرية تتضاعف 

وتجعلك مطمئنا وسعيداً 
يف الح�ب – تفت�ح قلبك للرشي�ك وتصارحه 

بأفكارك ومشاعرك بمحبة

يف العمل – قد تبدو متوّتراً اليوم بعض اليشء، 
لكّن�ك رسعان ما تميل إىل التس�اهل والليونة 

لكي تتجّنب القطيعة
يف الح�ب – تحاَش الغرية والش�كوك، وكذلك 
العن�اد والتملّكي�ة، وح�اول تفّه�م حاجات 

الحبيب

يف العمل – تجذب مصداقيتك وكفاءتك العالية 
وذكاؤك الكب�ري رجال األعم�ال ويقّدمون لك 

العروض الكبرية
يف الحب – تش�عر ب�أّن الرشيك ال يفهمك وال 
يق�ّدر الضغ�وط التي تتعرّض له�ا، وتحاول 

لفت األنظار بأي طريقة

يف العمل – تتاح لك فرص كثرية إلثبات الذات 
ولتطوي�ر أعمال�ك، فح�اول أن تس�تغلها يف 

الوقت املناسب
يف الحب – لن تتأخر يف اس�تعمال كل ما قدر 
لك م�ن جاذبية وجمال به�دف التأثري يف من 

تريد، لكنك لن تتمكن من السيطرة

يف العم�ل – تس�ري ه�ذا الي�وم يف االتج�اه 
الصحي�ح نحو هدفك م�ن دون أن تواجه أي 
مصاع�ب أو مش�اكل أو اع�رتاض من أرباب 

العمل
يف الحب – زيارة مفاجئة من شخص لم تره 
منذ مدة تفرحك كثرياً وتحمسك لالرتباط به

يف العمل – تبارش اليوم أعماالً كثرية مرتاكمة 
وتضع نص�ب عينيك اهدافاً ضخمة تس�عى 

لتحقيقها
يف الح�ب – حاول الس�يطرة ع�ىل انفعاالتك 
وابتعد عن معاتبة الحبيب وانتقاده عند كل 

خالف أو خطأ صغري

يف العم�ل – يع�رتض أحدهم عىل مش�اريعك 
أرى يف السماء ظروفاً جيدة تعدك بها األفالك 
ب�ني 1 و 23، رشط أن تعتم�د اس�لوباً رقيقاً 
ولين�اً وان تفض�ل االعت�دال ع�ىل التط�رف، 
فهكذا تس�جل نقاطاً ملصلحتك. ال ش�ك بانك 
تتمتع بعذوبة تحملها اليك األفالك املوجودة 

يف برج�ي املي�زان والحم�ل، فيس�طع نجمك 
وتم�ارس هوايت�ك يف التواص�ل م�ع اآلخرين 
والخروج بأفكار مبدعة ومبتكرة، لكن حاذر 
من بعض الذين يحاولون استفزازك، ألنك اذا 
ترصف�ت بطريقة غري مس�ؤولة او انفعالية 

فربما تنقلب األمور ضدك.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
1 كيلو بصل صغري

1 كوب خل
3 كوب ماء

4 معلقة كبرية ملح
نصف معلقة صغرية سكر 

طريقة التحضري:
يق�رش البصل، وتش�ق من حهة ال�رأس بطرف 

السكني عىل شكل )+(.
يغسل البصل جيداً، ويوضع يف بولة.

يضاف إليه امللح والخل والسكر، ويقلب جيداً.
يوضع خليط البصل يف برطمان نظيف.

يصب فوقه املاء حتى يغطيه، ويغلق بإحكام.
يقل�ب رأس�اً عىل عق�ب مرت�ني أو ثالث�ة لريّج 

جيداً.
يحف�ظ يف مكان جاف مل�دة ال من 15 إىل 20 يوم 

وحتى ينضج.
يقدم مع الوجبات املختلفة.

أغرب أصناف احللوى »شكوالته بامللح«
يبتك�ر الكثري أن�واع وأصن�اف جديدة م�ن الحلوى بأل�وان مختلفة 
وجذاب�ة فضاًل عن املذاق الجيد، ولكن يف اآلونة األخرية ظهرت بعض 
األن�واع غري املألوف�ة وجذبت االهتمام باعتباره�ا الحلوى األغرب يف 
األس�واق. حيث ق�ررت رشكة جييل بني للحلوى إنت�اج حلوى بطعم 
ش�مع األذن وبالفعل أنتجته ع�ىل مدار عدة س�نوات، والقى نجاًحا 
خاص�ة بع�د عرض منتج مش�ابه يف فيلم هاري بوت�ر.. فيماأنتجت 
رشكة هوتليكس منتجات من الحلوى الغريبة، وهي تحتوي بداخلها 
ع�ىل حرشات منذ 25 عاًم�ا، حيث تحتوي املصاص�ات عىل حرشات 

وعقارب وديدان ورصاصري، وفًقا ملوقع »برايت سايت«.
ام�ا رشكة »الفيوليتا« يف إس�بانيا  فقد انتج�ت حلوى مصنوعة من 
اس�تعمال أزهار بنفسج حقيقية، عىل عكس الرشكات األخرى التي 

تكتفي بإضافة اللون البنفسجي.
واالغرب ان الرشكة األمريكية »فوسجيس هوت تشوكالت«، صنعت 
ش�وكوالتة مذهلة م�ن الحلوى بإضاف�ة نكهات غريب�ة مثل اللحم 

والفطر و امللح و الزنجبيل املفروم وبتالت الورود والتوابل.

إنرتنت جماين لكل سكان األرض!
يعت�زم املخ�رتع ورائد األعمال العبق�ري إيلون ماس�ك البدء يف مرشوع 
ضخ�م يرم�ي لتوفري اإلنرتن�ت املجاني لكل إنس�ان موجود ع�ىل الكرة 
األرضية.وذك�ر موق�ع physics-astronomy التقني، أن رشكة موس�ك 
العمالقة “سبيس إكس” تقدمت أخريا بطلب رسمي إىل هيئة االتصاالت 
الفيدرالية األمريكية بشأن املرشوع..وكانت الرشكة قد كشفت يف يناير 
امل�ايض ع�ن املخطط األويل للم�رشوع، الذي يتطلب إط�الق 4 آالف قمر 
اصطناع�ي تدور يف م�دارات منخفضة حتى تغطي كاف�ة أرجاء الكرة 
األرضي�ة.ويف ح�ال أطل�ق امل�رشوع دون أي عقب�ات أو معارضة، فإن 
العالم سيتمتع بنظام اإلنرتنت املجاني عر شبكات واي فاي يف غضون 
5 س�نوات فقط.ولم تكن س�بيس إكس الوحي�دة األوىل يف هذه الفكرة، 
ب�ل طرحها من قب�ل عمالق مح�ركات البحث غوغل ورشك�ة الهواتف 
سامس�ونغ، لكن ما يجعل رشكة ماس�ك منافس�ة قوية ه�و امتالكها 
األجهزة املطلوبة لتنفيذ املرشوع..ووص�ف املوقع التقني املرشوع بأنه 
ثوري بما فيه من قدرات تتيح تغيري العالم، وإذا نجح املرشوع ستكون 
الش�بكة العنكبوتية متوفرة يف كوكبنا حتى يف تل�ك املناطق النائية مثل 

الصحاري والجبال واملحيطات.

سوار »احلاسة السادسة«
يس�ري فرنان�دو ألبريتوريو بكل س�هولة عىل رصي�ف مزدحم 
باملارة وعربات الطعام وس�ط مدينة واش�نطن، دون أن يلحظ 

أحد أنه كفيف البرص.
وال�ر يف ذل�ك، بحس�ب تقري�ر لصحيف�ة واش�نطن بوس�ت 
األمريكية، هو سوار يف معصمه يسمى »سونو« يبعث بموجات 
صوتية عالية الرتدد تكتش�ف األجس�ام عىل مس�افة تصل 14 

قدما أمامه، لتصدر نبضات اهتزازية عىل ذراعه.
وكلم�ا كان الجس�م أقرب، س�واء كان جدارا أو س�لة مهمالت 
أو ش�خصا، كان االهتزاز أكر، مما يس�مح أللرتوريو برس�م 
خريطة ذهنية رسيعة للعالم من حوله، باستخدام االستشعار 
عر املوجات الصوتية.ويش�به عمل هذه التقنية املستشعرات 
املس�تخدمة يف الس�يارات والتي تكتشف األجس�ام القريبة من 
أجل تجنب االصطدام بها.وألبريتوريو، الذي نشأ يف بورتوريكو، 
ه�و واحد م�ن فريق رواد أعمال من املكس�يك قام�وا بصناعة 
س�ونو من الصفر ويأملون أن يغري اخرتاعهم من حياة فاقدي 
وضعيف�ي البرص.وق�ال ألبريتوريو لواش�نطن بوس�ت: »أحد 
أصدقائي يطلق عىل هذا الجهاز اس�م الحاس�ة السادسة.. إنه 

يعزز من إدراكي للمكان من حويل عندما أخرج إىل الشارع«.

بدون تعليق

خملل البصل
يف املنزل

ق اليوم..
طب

روبوت يطري ويسبح
أعلنت مجل�ة “علم الروبوت�ات” عن روبوت 
جديد من ابتكارها، عكف عىل تطويره فريق 
عاملى من الباحث�ني، يبلغ وزنه 6 حبات أرز، 
ليك�ون األخ�ف وزًنا ع�ىل اإلط�الق للطريان 
بقدرة هائلة، والس�باحة بنف�س الرعة ىف 

املاء.
ويدع�ى الروبوت “ب�وت” وال�ذى يبلغ وزنه 
1 ع�ىل 1000 من وزن الروبوتات الس�ابقة، 
والذى يس�تخدم ىف عملي�ات البحث واإلنقاذ، 

واالستكش�افات البحري�ة والجوية.وتف�وق 
رسعت�ه رسع�ة الذباب�ة بكث�ري، وتصميمه 
مستوحى ىف األصل من الحرشات، كما يطلق 
9 نبض�ات ىف الثاني�ة أثناء عملية الس�باحة 
منًعا للغرق ىف املياه.ويقوم بعملية كيميائية 
معق�دة أثناء االنتق�ال من املاء لله�واء، عن 
طريق تقسيم املاء إىل هيدروجني وأكسجني، 
وبمجرد امتالء حاويته بالغاز ينطلق من املاء 

بقوة ناحية الجو للتحليق.

حاجة اجلسم للحديد

أف�ادت مجل�ة “فرويندي�ن” األملاني�ة 
ب�أن حاجة الجس�م لبع�ض العنارص 
الغذائي�ة يرتجمها عن طري�ق الرغبة 
الش�ديدة يف تناول أطعمة بعينها، عىل 

النحو التايل:
اللحوم الحمراء: زيادة الرغبة يف تناول 
اللحوم الحمراء قد تشري إىل أن الجسم 
يحت�اج إىل املزيد م�ن الحديد. ويحدث 
ه�ذا غالب�ا يف ح�ال فق�دان الجس�م 
لكمي�ات كبرية م�ن ال�دم.وإىل جانب 
اللح�وم الحمراء يمكن إمداد الجس�م 
بالحديد ع�ن طريق تناول بذور القرع 
العس�يل والع�دس والب�ازالء والكينوا 
املحمرة:  الشوفان.البطاطس  ورقائق 
الرغب�ة يف تن�اول البطاط�س غالبا ما 

تدل عىل نقص الكالسيوم واملغنيسيوم 
والزنك وهذا يعمل ع�ىل تخميد مراكز 
التذوق عىل اللس�ان، وطلب املزيد من 
امللح.الجب�ن: ق�د تدل الرغب�ة الكبرية 
يف تن�اول الجب�ن ع�ىل أن الجس�م ال 
يحصل عىل كفايت�ه من الدهون، مثل 
األحماض الدهنية أوميغا 3. وملواجهة 
ذلك ينبغي أن يحتوي الرنامج الغذائي 
ع�ىل س�مك وب�ذور الكت�ان والجوز.

الحل�وى: عىل غرار املل�ح: كلما تناول 
امل�رء الحلوى، رغ�ب يف تن�اول املزيد. 
ويعمل الس�كر املوج�ود بالحلوى عىل 
ارتفاع نس�بة الس�كر بالدم،. ولكر 
ه�ذه الدائ�رة املفرغ�ة ينبغ�ي تناول 

القليل من السكر.
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اللوائح والقوانني واألعراف صحفيو بغداد يؤسسون اول مجعية صحفية 
قبل تأسيس نقابة الصحفيني بسنوات

حسين صالح طارق حرب

س�لوكنا مقيد ومحدد بأشياء وال مكان في حياتنا لحرية مطلقة. 
هن�اك لوائ�ح وقواني�ن نراعيه�ا إال إذا كن�ا متفائلي�ن ج�دا بكونن�ا 
محظوظين ولن يضبطنا أحد متلبسين بفعل يخرق القانون. أستخدم 
كلم�ة التفاؤل ف�ي محلها وأقصدها تأث�را بجون مورتيم�ر، الكاتب 
اإلنكلي�زي ال�ذي يعزو ارت�كاب الجرم إل�ى التفاؤل، على أس�اس أن 

المجرم يعتقد أن أحدا لن يقبض عليه.
المرء ال يرتكب جرما إال إذا كان واثقا بأنه سينجو بجرمه ويفلت، 
وهذه قمة التفاؤل. لكن س�لوكنا محدد بأش�ياء أخرى غير القانون، 
أش�ياء أه�م وأخطر وال نري�د أن نخرقه�ا، دون أن تك�ون مفروضة 
بالقوة وليست هناك ش�رطة تشرف على االلتزام بها.ال يوجد قانون 
يمنعك من الضحك وتبادل النكات في جنازة أحد. لكنك تلتزم بالتجهم 
حت�ى وإن كان�ت المناس�بة ليس�ت حزينة فع�ا، وحت�ى إن تملكتك 
رغبة في الضح�ك. ال يوجد قانون، على حد علمي، يجرم الضحك في 
الجنائ�ز. أنا أتحدث عن األعراف والتقاليد التي نراعيها بحذر أكثر من 
القواني�ن ذات العقوب�ات. ال أحد يتحين الف�رص للضحك في الجنازة 
لكن اإلنس�ان يتحين الفرص لكس�ر قوانين الم�رور، مثا، والضرب 
ع�رض الحائط باإلش�ارة الضوئية، إذا بلغ به التف�اؤل حد أنه يعتقد 

أن أحدا ال يراه.
المهم، هناك شيء اسمه “العيب”، تمنعه األعراف فقط، ويتوصل 

المجتمع إليه باإلجماع وبالتراضي وااللتزام به ال يحتاج شرطة.
وهن�اك عيوب محلية وأخ�رى كونية. وهناك أحيان�ا عيب كوني 
لك�ن بدرج�ات نهي مختلف�ة. هناك حض�ارات تمنعه تمام�ا وهناك 
م�ن يخففه. مث�ال على هذا العيب دس اإلصبع ف�ي المنخر. األطفال 
بال�ذات يرونه أمرا طبيعيا ويس�تهويهم تطابق قطر إصبع الس�بابة 
مع قطر فتحة المنخر. وبلغ بهم الحال أنني س�معت رأي طفل يقول 
إن الغوريا منخره واس�ع جدا ألن أصابعه كبيرة جدا. وهكذا يكون 

المنخر المأوى الطبيعي للسبابة.
كل هذا يقودني إلى حكاية عراقي يعيش في ألمانيا وفد عليه زائر 
من العراق وأقام لديه. العراقي الوافد المكتمل الش�هامة الحظ امرأة 
ألماني�ة في العمارة التي يس�كن فيه�ا مضيفه تحمل أكياس�ا ثقيلة 

وكثيرة وهي حامل ولها بطن ممتدة ألكثر من متر أمامها.
هرع العراقي الشهم لمس�اعدتها وقال لقريبه أين زوجها ليحمل 
عنها، فقال له القريب إنها غير متزوجة وحملها أمر عادي هنا. ذهل 
الضي�ف العراقي ووقف متأما ودس إصبعه في أنفه فقال المضيف: 

أخرج إصبعك، عيب.
فصرخ العراقي الشهم: “عيب؟ حامل من غير زواج، عادي. ودس 

اإلصبع في األنف عيب؟”.

ف�ي سلس�لة تراث بغ�داد كانت لنا  كلم�ات ع�ن اول منظمة صحفية 
تؤس�س في بغداد قبل تأس�يس نقابة الصحفيين العراقيين بعدة سنوات 
ذل�ك ان نقاب�ة الصحفيي�ن العرقيي�ن تم تأسيس�ها س�نة ١٩٥٩ بموجب 
القان�ون رقم )٩٨( لس�نة ١٩٥٩ في حين ان المنظم�ة االعامية التي تم 
تشكيلها كان ٢٠/٢/١٩٥١أي ان المنظمة االعامية تم تشكيلها قبل اكثر 
من س�بع س�نوات من تش�كيل نقابة الصحفيين العراقيين ذل�ك ان نهاية 
س�نة ١٩٥٠ ش�هد تجمع الكثير م�ن الصحفيين في بغداد وم�ن العاملين 
ف�ي الصحاف�ة البغدادي�ة او المهتمي�ن بش�ؤونها الجل تش�كيل منظمة 
او مؤسس�ة او هيئ�ة ترع�ى ش�ؤون الصحاف�ة واالهتم�ام بالصحفيين 
ف�ي وق�ت لم تكن هنالك نقاب�ه للصحفيين في بغداد وف�ي العراق  وفعا 
اتفقوا على تش�كيل جمعية الصحافة العراقية في بغداد وفي بداية س�نة 
١٩٥١ وبالتحدي�د اجتمعت الهيئة العامة لجمعي�ة الصحافة العراقية يوم 
٢٠/٢/١٩٥١ ف�ي مقر جريدة اليقظة البغدادية او ما يس�مى دار اليقظة 
التي يرأس تحريرها سلمان الصفواني وعقدت اجتماعها االول وتم اجراء 
االنتخاب الس�ري حيث تول�ت الهيئة العامة انتخ�اب اعضاء مجلس ادارة 
للجمعي�ة وقد ف�از بأكثرية االصوات س�لمان الصفواني جري�دة اليقظة 
والتي كانت مغلقة وعادت للصدور س�نة ١٩٤٩ وكامل الچادرچي جريدة 
صدى االهالي وتوفيق الس�معاني جريدة الزم�ان وجعفر الخليلي جريدة 
الهاتف وعادل عوني جريدة الحوادث وتم انتخاب كامل الچادرچي رئيساً 
للجمعيه وس�لمان الصفواني سكرتيرا وتوفيق السمعاني امينا للصندوق 
وقد جاء تش�كيل ه�ذه الجمعية التي تعتبر االولى ف�ي موضوعها ببغداد 
بع�د حص�ول احتجاجات م�ن الصحفيين في ٢٧ و٢٨ من ش�هر نيس�ان 
١٩٥٠ وكانت ايضا هنالك احتجاجات من بعض الصحفيين في شهر تموز 
من نفس الس�نة ضد قان�ون المطبوعات الجديد ولع�دم وجود جمعية او 
منظمة تتولى رعاية الصحافة والصحفيين لذلك تم تشكيل هذه الجمعية 
في بغداد لرعاية ش�ؤون المهنة االعامية وشؤون من يعمل بهذه المهنة 
م�ن الصحفيي�ن واالعاميي�ن وقد اج�ادت الجمعية في عمله�ا وتحقيق 
اهدافه�ا وياحظ ان اغلب او جميع اعضاء الجمعية الصحفية هذه كانوا 
م�ن العاملين في الجرائد دون وس�ائل االعام االخ�رى لعدم وجود اعام 
مرئ�ي كالتلفزيون ولقلة تأثير االعام المس�موع كاالذاع�ة اما المجات 
فكان�ت االغلبية منها باالختصاصات غير السياس�ية كذلك البد ان ناحظ 
ان تش�كيل هذه الجمعية كان في الفت�رة الذهبية للجرائد اذا علمنا انه تم 
تقلي�ص عدد الجرائد من�ذ نهاية الحكم الملكي وقي�ام النظام الجمهوري 
حت�ى وصل ع�دد الجرائد الى ثاث�ة جرائد فقط م�ن ١٩٦٨ الى ٢٠٠٣ في 
حي�ن ان ع�دد الجرائد س�نة ١٩٤٦ قبل تش�كيل  هذه الجمعي�ة الى ارقام 
عالي�ة فمثا ص�درت ١٤ جريدة هي جرائ�د الوطن والمضم�ار واالمالي 
والبع�ث القومي والعصبة والفج�ر واللواء والجهاد والرقيب والسياس�ة 
والشرق وصدى الدس�تور واالحرار ولواء االستقال وترتب على تأسيس 
الجمعية وفي س�نة اج�راء تلك االنتخابات اي س�نة ١٩٥١ صدور الجرائد 
التالي�ة :  االخاء والوميض والجيل والحرية والمواطن والدس�تور والمبدأ 

وصدى الشورى .

ام�ضاءاتمنمنمات بغدادية

كـاريكـاتـير

»نيبالية« تتعرف عىل األلوان من رائحتها

فتاة صغيرة من نيبال تمتلك موهبة وقدرة من نوع مختلف، فهي 
تتميز بش�كل عفوي، وغير مفهوم عل�ى التعرف على األلوان من 
خال شم رائحتها، وتستطيع التعرف عليها حتى وهي معصوبة 
العينين، وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة ليس لها تفسير علمي، 
فيب�دو أن هذه القدرة الغريبة لها عاقة بصلة الظاهرة الحس�ية 
المعروفة باسم »سينسثيسيا«.وطورت الفتاة ديبتي ريجمي )11 
عاًم�ا( ه�ذه الموهبة على مدار عام، وتعتمد على حاس�ة واحدة 
فقط وهي الش�م، لتحفيز اإلحساس في األنف حيث ميزت الفتاة 
النيبالي�ة بي�ن رائحة األل�وان باختاف األنواع المس�تخدم عليها 
األلوان، وتتمنى اس�تغال موهبتها في مس�اعدة ضعاف البصر، 
ووفًق�ا ل�«ديلي ميل« تس�تطيع الفتاة تحدي�د األلوان حتى وهي 
معصوب�ة العينين، وتقول أيًضا أنها قادرة على تحديد كل األلوان 
حتى المطبوع�ة وقراءة الطباعة عن طريقة الش�عور بها، وهي 

متفوقة أيًضا في دراستها، وكل من والديها سعداء بموهبتها.

ت�م الكش�ف ع�ن ص�ور مدهش�ة لمتن�زه الواق�ع 
االفتراض�ي الذي يتم بناؤه في جنوب غرب الصين..

وس�وف يكون الاعب�ون الفضولي�ون قادرين على 
الس�فر إل�ى المس�تقبل وخ�وض معركة م�ع تنين 

أو  الفض�اء  إل�ى  والطي�ران 
العيش مع الكائنات الفضائية 
من خ�ال تجرب�ة افتراضية..

ومن بي�ن أكثر المي�زات إثارة 
لإلعجاب في المنتزه هو تمثال 
 »Transformer« المتح�ول 
العماق الذي يبلغ ارتفاعه 53 
مت�را، وقد اس�تخدم في بنائه 

750 طنا من الصلب.
ويحم�ل المنتزه اس�م »وادي 
الشرق للعلوم والخيال«، ومن 
المرحل�ة  تكتم�ل  أن  المق�رر 
األولى م�ن المش�روع، والتي 
 ،»Alien Base« يطل�ق عليه�ا
المقبل..ويذكر  ديس�مبر  ف�ي 
أن ه�ذا المتنزه ه�و جزء من 
مش�روع ضخم تبلغ مساحته 
1.3 كل�م مربع ،ويتم تطويره 
الرس�وم  وح�دة  قب�ل  م�ن 

المتحركة »Oriental Times Media Corp« المدرجة 
في بورصة شنتش�ن. وس�يتم تكريس المشروع في 
صناع�ة أف�ام الواق�ع االفتراضي فضا عن إنش�اء 

مركز لتطوير األبحاث المتعلقة بوسائل اإلعام.

يج�ول بخاط�ر الكثيري�ن باختاف أعمارهم ش�غف 
امتاك س�اعة تعمل بالطاقة الشمسية فقط أو بدون 
بطارية بش�كل ع�ام، وكان هذا بمثابة حل�م منذ أيام 
الطفول�ة، وب�دأ ه�ذا الحلم ف�ي التحقق مؤخ�ًرا فقد 

نجحت شركة »لونار« في سان فراسيسكو في تطوير 
س�اعة ذكية تعمل بالطاقة الشمسية وتشحن نفسها 
بنفس�ها.ورغم أن شكل الساعة بسيط وتقليدي فهي 
ساعة مسطحة فقط بلون واحد، إال أن الساعة الذكية 
النوم والنش�اط  تس�تطيع متابعة 
ووسائل التواصل االجتماعي أيًضا 
من خال إدخال البيانات الشخصية 
واس�تخدام  الس�اعة  لمس�تخدم 
التطبي�ق الخاص بها عل�ى الهاتف 
الذكي..وتحتوي الس�اعة المبتكرة 
على أكث�ر من ميزة مدهش�ة فهي 
شمس�ية  لوح�ة  عل�ى  تحت�وي 
واضحة، حتى مع تعرضها للضوء 
ألقل من ساعة واحدة من التعرض 
اليومي للض�وء، وبطاري�ة ليثيوم 
ت�زال  ال   110 ب��  تق�در  بوليم�ر 
مشحونة بالكامل..والساعة قادرة 
أيًض�ا عل�ى تحديث الوق�ت تلقائيا 
باس�تخدام الموقع المثب�ت عليها، 
كم�ا يمك�ن أيًض�ا عرض ش�روق 
الش�مس وغروبها تلقائيا، ومثبت 
بها تطبيقات صحية مثل أبل هيلث، 

غوغل هيلث.

جتارب خيالية يف متنزه الواقع االفرتايض ساعة شمسية تشحن نفسها تلقائيا

القوات االمنية واحلشد الشعبي يواصلون تقدمهم باجتاه القائم


