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حتشيـد عسكـري غـرب االنبـار :بانتظـار «سـاعـة الصفـر»
العراقي

خذ احلكمة أنّى كانت ،فإ ّن احلكمة
ض ّالة ّ
كل مؤمن
«االمام علي بن أبي طالب (عليه السالم)»
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
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علي الدراجي

متسك أممي باتفاق إيران النووي :ليذهب ترامب إىل اجلحيم

ص4

«ليلة الفتنة» :تفاصيل «االشتباك» يف طوزخرماتو

ثالثة فصائل قادت إىل التهدئة ..ورئيس الوزراء أكد جمددا :لن نستخدم جيشنا ضد شعبنا
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
عاد الهدوء الحذر م�ن إلى قضاء طوز
خورماتو التابع لمحافظة صالح الدين بعد
تبادل إطالق النار الذي أعقب تفجيرا ً قرب
حسينية دده غائب وهجوما ً مسلحا ً على
مقر حزب االتحاد الوطني الكردستاني.
واندلع�ت الجمعة ق�وات البيش�مركة
والحشد الشعبي التركماني في قضاء طوز
خورماتو ،بحس�ب ما ذكره نائب محافظ
صالح الدين محمد عبدالواحد ،الذي أوضح
أن مجهولي�ن أطلقوا النار أثناء قيام قوات
الش�رطة بإبط�ال مفع�ول عبوة ناس�فة

مزروع�ة بالقرب م�ن أحد المس�اجد في
القضاء ،فيما أكد الحشد الشعبي أن قوات
من البيشمركة هي من أطلقت النار .وروى
الحش�د الش�عبي تفاصي�ل األح�داث التي
جرت في الط�وز ،فيما أش�ار إلى أن هذه
األح�داث لم تس�فر عن وقوع أية خس�ائر
بش�رية .وق�ال المتحدث الرس�مي باس�م
الحشد في محور الش�مال علي الحسيني،
إن «مس�لحين تابعين لقوات البيش�مركة
ش�نوا ،ليلة الجمعة ،هجوما ً على حسينية
دده غائب وس�ط قض�اء طوزخورماتو»،
الفتا ً إلى أن «قوات حماية الحسينية ،وهي
مجموعة من الحش�د التركماني ردت على

وزير النقل يرشف عىل توزيع سندات أرايض
ملنتسبي سكك حديد املنطقة اجلنوبية

المهاجمين ،ما أدى إلى اندالع اش�تباكات
مس�لحة بين الجانبين» .وأضاف الحسيني
إن «ه�ذه االش�تباكات اس�تخدمت فيه�ا
األس�لحة الخفيف�ة والمتوس�طة ،إال أنها
لم تس�فر عن وقوع أية خس�ائر بشرية»،
مش�يرا ً إل�ى أن «ق�وات الحش�د الش�عبي
تمكنت من تهدئة األوض�اع في القضاء».
يذك�ر أن قض�اء طوز خورماتو ش�هد في
الع�ام الماض�ي اش�تباكات مس�لحة بين
الحشد الشعبي والبيش�مركة تسبب عنها
مقتل العشرات.

التفاصيل ص3

حمافظ البرصة يلتقي وفدا من األمم املتحدة ملناقشة
امللفات السياسية واألمنية واإلنسانية
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املانيا حتذر من «حرب» قرب أوربا

اليوم تنتهي مهلة احلكومة لكردستان
لرتك آبار نفط كركوك
بغداد  /المستقبل العراقي
يترق�ب العراقي�ون م�ا س�تؤول إلي�ه
األوضاع في محافظ�ة كركوك بعد اإلنذار
الذي وجهته بغداد إلقليم كردستان بإخالء
آبار النفط فيها ،في وقت دخلت واشنطن
عل�ى الخ�ط .واس�تعادت الق�وات األمنية
الجمع�ة عدة مواقع اس�تولت عليها قوات

البيش�مركة الكردي�ة خلال الفت�رة التي
أحدثه�ا اإلرهابيون في حزيران  2014في
البالد .وتقدمت أرتال من الدبابات والقوات
الحكومية إضافة إلى قوات الحشد الشعبي
إلى هذه المناط�ق الواقعة جنوب كركوك
واس�تعادت ع�دة مواق�ع ،فيما انس�حبت
قوات البيشمركة دون قتال .ويؤكد رئيس
ال�وزراء أن�ه ال يري�د إش�عال ح�رب ض�د

بغداد  /المستقبل العراقي

االكراد ،بينما تؤك�د أربيل أن «التصعيد لن
يات�ي من جانبها» وفي الوقت ذاته حش�د
الجانبان آالف المقاتلين في أطراف مدينة
كرك�وك المتنازع عليها .وب�دأت التوترات
في كركوك منذ إص�رار األكراد على إجراء
اس�تفتاء االس�تقالل فيها عل�ى الرغم من
معارضة بغداد.

ق�ال وزي�ر الخارجي�ة األلمان�ي زيغم�ار
غابريل ،أمس الس�بت ،إن الوالي�ات المتحدة إذا
ألغ�ت االتفاق النووي اإليران�ي أو أعادت فرض
عقوب�ات على طه�ران فإن ذلك ق�د يدفع إيران
لتطوير أس�لحة نووية ويزيد خطر الحرب قرب
أوروب�ا .وأض�اف غابري�ل إلذاع�ة دويتشلاند
فونك أن ترامب بعث «إش�ارة صعبة وخطيرة»،

التفاصيل ص3

رئيس الربملان ونظريه الرويس يبحثان العالقات الثنائية بني بغداد وموسكو

عضو بمجلس االنبار حيذر من ظاهرة جتنيد «داعش» لالطفال وزجهم بعمليات انتحارية

ص2

ص2

ه�ذا في الوقت ال�ذي تواجه الوالي�ات المتحدة
في�ه أزمة كوريا الش�مالية النووية .وقال أيضا ً
«قلق�ي الكبير هو أن م�ا يحدث في إيران أو مع
إيران من منظور أمريكي لن يظل مسألة إيرانية
لكن الكثيرين في العالم س�يفكرون إذا ما كانوا
هم أنفس�هم ينبغ�ي أن يمتلكوا أس�لحة نووية
نظ�را ً ألن مثل هذه االتفاق�ات تلغى» .وأضاف
«ثم سيترعرع أطفالنا وأحفادنا في عالم شديد
الخط�ورة» .وأش�ار إلى أن�ه إذا ألغ�ت الواليات

المتحدة االتف�اق أو أعادت فرض عقوبات على
إيران فس�يمنح ذل�ك المحافظين ف�ي طهران،
الذي�ن يعارض�ون التف�اوض م�ع الغ�رب ،اليد
العليا .وقال «ثم قد يتحولوا إلى تطوير أس�لحة
نووي�ة» ،مضيف�ا ً أن إس�رائيل ل�ن تقب�ل ذل�ك
و»س�نعود إلى حيث كنا قبل  10أو  12عاما ً مع
خطر الحرب القريبة نس�بيا ً من أوروبا» .وحث
الواليات المتحدة على عدم تعريض أمن حلفائها
وشعبها للخطر ألسباب سياسية محلية.

بناء عىل توجيهات احلاممي ..وزارة النقل تتربع بـ «رحالت» ومراوح إلحدى مدارس البرصة
ً

اجليش السوري حيرر مدينة امليادين والقوات الكردية تطرد عنارص «داعش» من الرقة

احلكيم يعد ارسائيل «املستفيد الوحيد» من تفتت الدول العربية واالسالمية
حمافظ بغداد يبحث مع مدير رشكة
«سويرز الفرنسية» فتح افاق التعاون
مع احلكومة الفرنسية
ص6

رئيس جملس القضاء األعىل
يبحث من بابل تطوير العمل القضائي
وإنجاز قضايا املواطنني
ص2

اجليش الليبي
يـواصـل السيطـرة علـى
كامل مدن البالد
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أشهر « »5قرارات
شجاعة يف مئوية زيدان
مع ريال مدريد
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مبعوث ترامب أكد لرئيس التحالف الوطين دعم بالده لتحرير ما تبقى من االراضي العراقية

احلكيم يعد ارسائيل «املستفيد الوحيد» من تفتت الدول العربية واالسالمية
بغداد  /المستقبل العراقي

س�تتعامل مع ازمة االس�تفتاء بهدوء وحكمة لكن
بحزم دستوري وقانوني.
وق�ال الحكي�م يف بيان صدر عق�ب لقائه جمعا
م�ن القي�ادات النقابية والعمالية يف ال�دول العربية
والتي تزور بغداد حالياً ،وتلقت «املستقبل العراقي»
نس�خة منه ،إن «ارسائيل هي املس�تفيد الوحيد من
تفتت الدول العربية واالسالمية ودخولها يف نزاعات
داخلية مس�لحة» ،محذرا من «مش�اريع تستهدف
هذه الدول».
وأك�د الحكي�م أن «االدوار الت�ي لعبه�ا الع�راق
يف مواجه�ة االره�اب ي�وم تباط�أ العال�م يف تحمل
مس�ؤولياته» ،مبين�ا ان «فت�وى املرجعي�ة الدينية
اعادت الثقة وتمكن العراق بفضل القوات املس�لحة
من اس�تعادة االرايض م�ن حدود بغ�داد اىل الحدود
السورية العراقية».
وأوض�ح ان «العراق يراك�م النجاح» ،مؤكدا ان»
االنتخابات القادمة ستضيف لتجربته الديمقراطية
وستعرززها وسيبني تجربة مثالية يف املنطقة».
وبش�أن االزم�ة م�ع اقلي�م كردس�تان ،اش�ار
الحكي�م اىل أن «الحكوم�ة العراقية س�تتعامل مع
ازمة االستفتاء بهدوء وحكمة لكن بحزم دستوري
وقانوني».
وش�دد الحكيم على رضورة «تمكين النقابات
واالرتق�اء بعمله�ا كونه�ا اح�د مظاه�ر التعبير
ع�ن االرادة الش�عبية» ،داعي�ا اىل تطوي�ر القوانني
والترشيعات بما ينسجم واملهمة النقابية».
وكان رئي�س الوزراء حيدر العب�ادي قال إن من
واج�ب حكومته الحفاظ عىل وحدة العراق وتطبيق
الدس�تور وحماي�ة املواطنين والث�روة الوطني�ة،
فيم�ا أكد أن القوات العراقي�ة لن تخوض حربا ضد
املواطنني الكرد أو غريهم.

اكد مبع�وث الرئيس االمريك�ي دونالد ترامب يف
العراق بري�ت ماكغورك خالل لقائه رئيس التحالف
الوطني عمار الحكيم ،أمس الس�بت ،استمرار دعم
بلاده لتحرير ما تبقى م�ن االرايض العراقية ،فيما
اعترب الحكي�م ،يف ترصيح منفصل ،أن ارسائيل هي
املستفيد الوحيد من تفتت الدول العربية واالسالمية
ودخولها يف نزاعات داخلية مسلحة.
وقال الحكيم يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة منه ،إنه «خالل اس�تقبالنا مبعوث الرئيس
األمريك�ي للتحالف ال�دويل ملواجه�ة اإلرهاب بريت
ماكغ�ورك ،وبحضور الس�فري األمريك�ي دوغالس
س�يليمان ،بحثن�ا تط�ورات األوض�اع األمني�ة
والسياس�ية يف الع�راق واملنطق�ة و الس�يما بع�د
استفتاء إقليم كردستان».
واضاف الحكي�م« ،اكدنا على رضورة مواصلة
الجه�ود للوص�ول إىل الحلول واملعالج�ات عىل وفق
األطر الدس�تورية والقانونية ،للحف�اظ عىل وحدة
العراق ،إقليميا ودوليا كما تم التأكيد عىل أن أهمية
الحلول السلمية للمشاكل واألزمات واعتماد الحوار
لتحقيق االستقرار اإلقليمي».
من جانبه ،هنأ ماكغورك باالنتصارات املتحققة
وأكد على أنها «ل�م تتحقق ل�وال التضحي�ات التي
قدمه�ا أبناء الش�عب العراقي» ،مش�ددا عىل «دعم
الواليات املتحدة لجهود العراقيني يف تحرير ما تبقى
من أرايض عراقية تحت سيطرة داعش».
ويف جان�ب آخ�ر ،اعترب رئي�س التحالف الوطني
أن ارسائي�ل هي املس�تفيد الوحيد م�ن تفتت الدول
العربي�ة واالسلامية ودخوله�ا يف نزاع�ات داخلية
مس�لحة ،فيم�ا اش�ار اىل أن الحكوم�ة العراقي�ة

رئيس الربملان ونظريه الرويس يبحثان
العالقات الثنائية بني بغداد وموسكو
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن املكتب اإلعالمي لرئي�س مجلس النواب
س�ليم الجبوري ،أمس الس�بت ،عن إجراء األخري
مباحث�ات م�ع نظيره ال�رويس فياتشيسلاف
فولودي�ن بش�أن العالق�ات الثنائي�ة بين بغداد
وموسكو والقضايا ذات االهتمام املشرتك.
وقال مكتب الجبوري يف بيان تلقت «املستقبل
العراقي» نس�خة منه ،إن «رئيس مجلس النواب
س�ليم الجبوري التق�ى نظريه ال�رويس» ،مبينا
أنهم�ا «بحث�ا العالق�ات الثنائي�ة والقضايا ذات
االهتمام املشرتك».
وتوجه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري،
الجمع�ة ،إىل روس�يا للمش�اركة يف مؤتمر اتحاد
الربملان�ات العاملي�ة ،وبح�ث جملة م�ن القضايا
املهمة يف مقدمتها أزمة استفتاء كردستان.

عمليات بغداد تعيد افتتاح طريق ابو غريب
القديم املمتد اىل الفلوجة
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن�ت قيادة عملي�ات بغداد ،أمس الس�بت،
اعادة افتت�اح طريق ابو غري�ب القديم املمتد اىل
قضاء الفلوجة ورفع جمي�ع الكتل الكونكريتية
من�ه ،فيما اش�ارت اىل قرب فتح جميع ش�وارع
منطقة الحارثية وسط العاصمة.
ونقل�ت وكال�ة «الس�ومرية نيوز» ع�ن قائد
العمليات اللواء الركن جليل الربيعي قوله ،إنه تم
«اع�ادة افتتاح طريق ابو غريب القديم املمتد من
تقاطع العامرية غربي العاصمة بغداد وصوال اىل
قضاء الفلوجة بعد رفع جميع الكتل الكونكريتية
التي كانت بجانبيه».
وأض�اف الربيع�ي ،أن�ه «س�يتم قريب�ا فتح
ش�وارع منطق�ة الحارثي�ة بالكام�ل ،اضافة اىل
بعض الش�وارع يف مناطق متفرقة من العاصمة
بغداد».
يذك�ر ان قي�ادة عملي�ات بغداد ق�ررت رفع
العديد من الس�يطرات االمنية املنترشة يف شوارع
العاصم�ة ،اضاف�ة اىل اع�ادة فت�ح الطريق التي
اغلقت منذ س�نوات بعد تحسن الوضع االمني يف
بغ�داد ولتقليل الزخم املروري الحاصل بش�وارع
العاصمة.

الوزير أكد أن الفاتيكان سيبين ً
فندقا وكنيسة يف «أور املقدسة» استعداداً لزيارة احلجاج املسيح

بناء عىل توجيهات احلاممي ..وزارة النقل تتربع بـ «رحالت»
ً
ومراوح إلحدى مدارس البرصة
بغداد  /المستقبل العراقي

تنفي�ذا لتوجيه�ات وزي�ر النقل
كاظ�م فنج�ان الحمام�ي تربع�ت
«وزارة النق�ل ب�ـ« 250رحل�ة»
مدرسية ومراوح سقفية ،فضال عن
بناء السياج الخارجي إلحدى مدارس
قضاء شط العرب بمحافظة البرصة،
وذلك اس�تجابة ملناش�دات املواطنني
عىل مواقع التواصل االجتماعي.
وق�ام وزي�ر النقل خلال زيارته
الش�هرية اىل محافظ�ة البصرة
«بزي�ارة املدرس�ة الت�ي تحتوي عىل
مدرستني إضافيتني يف نفس البناية،
وفيها نقص حاد بالرحالت املدرسية
واملراوح السقفية».
وأعلن الحمامي عن « تقديم 250
رحلة للمدرسة املذكورة يتم توزيعها
ب�إرشاف لجن�ة من الرشك�ة العامة
للموانئ العراقي�ة ،إضافة إىل مراوح

س�قفية للمدرس�ة وبن�اء الس�ياج
الخارجي لها.
من جان�ب آخر ،اك�د وزير النقل
ان الفاتيكان س�يبني فندقا وكنيسة
يف «أور» اس�تعدادا لزي�ارة الحج�اج
املسيح.
وق�ال الحمام�ي ان «مط�ار ذي

قار اثبت ج�دواه واإلجراءات األمنية
تعطل التوجهات بتوسع املطار».
واض�اف ان «الفاتيكان س�يبني
فندق�ا وكنيس�ة يف منطق�ة «أور
املقدس�ة» اس�تعدادا لزيارة الحجاج
املسيح».
وادرج�ت اث�ار واه�وار جن�وب

العراق على الئحة التراث العاملي يف
«اليونسكو».
و»أور» ه�و موق�ع أث�ري ملدينة
س�ومرية تق�ع يف ت�ل املقير جنوب
الع�راق وكان�ت عاصم�ة للدول�ة
الس�ومرية ع�ام  2100قب�ل امليلاد
وكانت مدينة بيضاوية الشكل وتقع
عىل مص�ب نه�ر الف�رات يف الخليج
العرب�ي ق�رب إري�دو إال أنه�ا حاليا
تقع يف منطقة نائية بعيدة عن النهر
وذلك بسبب تغري مجرى نهر الفرات
عىل مدى آالف السنني املاضية ،وتقع
حاليا عىل بعد بضعة كيلومرتات عن
مدين�ة النارصية جنوب العراق وعىل
بعد  100ميل شمايل البرصة.
وتعتبر واح�دة م�ن أق�دم
الحض�ارات املعروفة يف تاريخ العالم
ولد فيها النبي إبراهيــم أبو األنبياء
ع�ام  2000قب�ل امليالد ،واش�تهرت
املدينة بمبنى الزقورة.

الربملان يقرر تأجيل جلسته :االربعاء املقبل بدالً من الثالثاء
بغداد  /المستقبل العراقي
اعل�ن مقرر مجلس النواب نيازي
معم�اري اوغل�و ،أمس الس�بت ،ان
املجلس قرر عقد جلسته املقبلة يوم

االربعاء بدال من الثالثاء.
وق�ال اوغلو ان «مجل�س النواب
قرر عقد جلسته املقبلة يوم االربعاء
القادم بدال من يوم الثالثاء».
واض�اف اوغل�و ان «ذل�ك ج�اء

بس�بب ارتباط رئيس الربمل�ان بوفد
رس�مي يف زيارة اىل روس�يا» ،مشريا
اىل ان�ه «ت�م تبلي�غ اعض�اء الربملان
الي�وم باملوعد الجديد» .ويزور رئيس
الربملان س�ليم الجبوري ،روسيا عىل

راس وف�د برملان�ي ،حيث س�يلتقي
بعدد م�ن املس�ؤولني فيه�ا ويبحث
معهم العالقات بني البلدين وتطورات
االوضاع السياسية واالمنية يف العراق
خاصة واملنطقة بصورة عامة.

رشطة نينوى تنفذ محلة دهم وتفتيش يف أيرس املوصل
بغداد  /المستقبل العراقي
نفذت مديري�ة الرشطة يف محافظ�ة نينوى ،أمس
السبت ،حملة دهم وتفتيش يف احدى املناطق بالجانب

األيرس للموصل بحثا ً عن املطلوبني لدى القوات األمنية.
وق�ال مصدر مطل�ع ان «رشطة نين�وى قامت بحملة
تفتيش بمش�اركة فوات س�وات بمنطق�ة كوكجيل يف
الجانب األيرس للموصل» ،مشريا ً إىل أن «القوات األمنية

كان�ت لديها قائمة بأس�ماء مطلوبني تبح�ث عنهم».
وأض�اف ،ان «الق�وات قام�ت بجمع املواطنين داخل
املدارس ومن ثم بارشت بتدقيق اسماءهم يف الحاسبات
ملعرفة وكشف املطلوبني من املتهمني واالرهابيني».

رئيس جملس العظيم يتحدث عن معاناة ( )115نازح ًا يف خميم «البو حنيحن»
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف رئيس املجلس املحيل لناحية العظيم يف محافظة دياىل
محم�د ضيفان العبيدي ،أمس الس�بت ،عن معان�اة  115عائلة
نازحة تسكن يف مخيم البو حنيحن شمايل املحافظة.
ونقل�ت وكال�ة «الغد ب�رس» ع�ن العبيدي قول�ه ،إن «مخيم
نازحي البو حنيحن يف اطراف العظيم ش�مايل دياىل ،تسنكه نحو
 115عائل�ة عائدة من النزوح القرسي من�ذ فرتة طويلة بالرغم
من انه مخيم مؤقت» ،مشريا ً إىل ان «العوائل التي تسكن املخيم،
تعاني من أوضاع معيش�ية صعبة للغاية نتيجة بقائهم فيه مدة
طويلة دون توفري اعمال ألربابها من جهة ،وصغر أحجام خيمه
من جهة اخرى».
وأض�اف ان «تل�ك العوائ�ل تعتمد عىل املس�اعدات والسلال
الغذائي�ة الت�ي توزعه�ا املنظم�ات الداعم�ة بني الحين واآلخر
كمصدر رئييس للعيش».
وطال�ب العبي�دي «الجه�ات املعنية بضرورة دع�م العوائل
العائ�دة من النزوح يف مخي�م البو حنيحن عبر توفري كرفانات
س�كن نظامية تنقذها من امطار وبرد فصل الشتاء الذي اصبح
على االبواب ،فضال عن مس�اعدتها يف اعادة اعم�ار منازلها من
اجل االستقرار فيها من جديد».

زار املعهد القضائي

رئيس جملس القضاء األعىل
يبحث من بابل تطوير العمل القضائي
وإنجاز قضايا املواطنني

بغداد  /المستقبل العراقي
زار رئي�س مجل�س القض�اء األعلى الق�ايض فائ�ق زيدان
محكمة استئناف بابل االتحادية ،واطلع خالل الزيارة عىل سري
العمل يف محاكم بابل والتقى بالس�ادة قضاة املحكمة وأعضاء
االدعاء العام.
واس�تمع القايض زيدان خالل لقائه قضاة وأعضاء االدعاء
الع�ام يف باب�ل إىل آرائهم وطروحاتهم املتعلق�ة بتذليل العقبات
التي تعرتض سير العمل القضائي وتطويره ،وأوىص بتسهيل
معامالت املواطنني وإنجازها بأرسع مدة ممكنة.
كم�ا زار رئيس مجلس القض�اء األعىل مقر محكمة تحقيق
الحل�ة ومكاتب التحقي�ق القضائي واجتم�ع القضاة وأعضاء
االدعاء العام فيها وناقش معهم س�بل إنج�از القضايا وتذليل
املعوقات.
وأجرى رئي�س مجلس القضاء األعىل الق�ايض فائق زيدان
أيضا ً زيارة إىل مبنى املعهد القضائي .
وأطلع القايض زيدان خالل زيارته «عىل مراحل ترميم بناية
املعه�د والعم�ل الجاري فيه ،فيم�ا أبدى توجيهات�ه برضورة
أظه�ار املعه�د بالصورة التي تنس�جم مع مكانت�ه العلمية يف
أعداد القضاة».
كم�ا والتقى رئيس مجلس القض�اء األعىل بـ»طالب املعهد
وأستمع منهم إىل اإلشكاليات التي ترافق سري الدراسة والتطبيق
العميل يف املحاكم ووعد من جانبه بمعالجتها يف العاجل».
وتأتي زيارة زي�دان للمعهد القضائي بعد انضمام األخري إىل
الدوائر التابعة إىل مجلس القضاء األعىل.

عضو بمجلس االنبار حيذر من ظاهرة جتنيد
«داعش» لالطفال وزجهم بعمليات انتحارية
بغداد  /المستقبل العراقي
ّ
ح�ذر عضو مجل�س محافظة االنبار فرح�ان محمد الدليمي،
أمس السبت ،من ظاهرة تجنيد االطفال من قبل مجرمي “داعش”
للعمليات االنتحارية بالتزامن مع ازدياد افتتاح معسكرات التدريب
وبإرشاف ق�ادة التنظيم اإلجرامي يف مناطق غربي االنبار .ونقلت
وكال�ة «املعلومة» عن الدليمي قوله ،إن «أولي�اء امور االطفال يف
املناطق الخاضعة لس�يطرة عصابات داعش اإلجرامية يعيش�ون
حالة من الخ�وف والقلق بعد تزايد حاالت فق�دان اطفالهم جراء
تعرضه�م لعمليات اغراء كبرية من قبل عنارص التنظيم اإلجرامي
وزجهم يف معس�كرات لتجنيد االنتحاريني االطف�ال” .وأضاف ان
«عددا م�ن أطفال املناط�ق الغربية تعرض�وا لعمليات خطف من
قبل مجرمي داعش وعند االستفس�ار من قبل اشخاص لهم صله
وعالق�ة بالتنظيم االجرامي أوضحوا أن�ه تم خطفهم ويخضعون
حالي�ا ً لعملي�ة التدريب الش�ديد عىل كيفية مهاجمة الس�يطرات
االمني�ة كانتحاريين» .ولف�ت الدليم�ي إىل أن «أع�دادا ً أخرى من
املغرر بهم يتم تس�ليمهم سيارة ومسدس وموبايل حديث ومبالغ
مالي�ة ترصف لهذا الغرض من قبل قادة التنظيم اإلجرامي لجذب
اكبر عدد م�ن االطفال كانتحاريين يف التنظيم لتنفي�ذ العمليات
االرهابي�ة» .وأوضح أن «عصاب�ات داعش اإلجرامي�ة افتتح قبل
فترة قصرية معس�كر لتدريب االطفال االنتحاري�ن يف القائم عىل
خلفية هروب عدد من االنتحارين اىل خارج املحافظة اثر س�يطرة
القوات االمنية عىل قضاء عنه».

الرافدين« :املاسرت كارد» الدولية تتيح منح السلف والقروض بأنواعها
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أكد مرصف الرافدين ،أمس السبت ،أن بطاقة «املاسرت كارد» الدولية
تتي�ح لحامليه�ا مي�زات مرصفية ع�دة من بينه�ا منحهم الس�لف
والق�روض .وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراقي» ،نس�خة منه ،إن «الخدمات املرصفية التي يقدمها املرصف
ع�ن طري�ق أدوات الدف�ع اإللكرتون�ي (املاستر كارد) هي الس�لف
بأنواعها والقروض كافة».
وأضاف املكتب ،أن «مميزات املاسرت كارد هي إمكانية السحب النقدي
م�ن أي م�كان يف الداخل والخارج وتمكن حاملها من اس�تخدامها يف
الرشاء أو الرتويج يف جميع مواقع اإلنرتنت وفيس�بوك والتس�وق من
امل�اركات العاملية ورشاء تطبيق�ات الهواتف الذكية فضال عن جوانب
تقنية وحديثة تستخدم عن طريقها.
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«ليلة الفتنة» :تفاصيل «االشتباك» يف طوزخرماتو

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

عاد الهدوء الحذر من إىل قضاء
ط�وز خورماتو التاب�ع ملحافظة
صلاح الدين بع�د تب�ادل إطالق
الن�ار ال�ذي أعقب تفجيرا ً قرب
حس�ينية دده غائ�ب وهجوم�ا ً
مس�لحا ً عىل مقر ح�زب االتحاد
الوطني الكردستاني.
واندلع�ت الجمع�ة ق�وات
البيش�مركة والحش�د الش�عبي
الرتكمان�ي يف قض�اء ط�وز
خورمات�و ،بحس�ب م�ا ذك�ره
نائب محافظ صالح الدين محمد
عبدالواح�د ،ال�ذي أوض�ح أن
مجهولني أطلقوا النار أثناء قيام
ق�وات الرشطة بإبط�ال مفعول
عب�وة ناس�فة مزروع�ة بالقرب
من أحد املساجد يف القضاء ،فيما
أكد الحش�د الشعبي أن قوات من
البيشمركة هي من أطلقت النار.
وروى الحش�د الش�عبي
تفاصي�ل األحداث الت�ي جرت يف
الط�وز ،فيم�ا أش�ار إىل أن هذه
األحداث لم تس�فر عن وقوع أية
خسائر برشية.
وقال املتحدث الرس�مي باسم
الحش�د يف مح�ور الش�مال علي
الحسيني ،إن «مس�لحني تابعني
لق�وات البيش�مركة ش�نوا ،ليلة
الجمع�ة ،هجوما ً عىل حس�ينية
دده غائ�ب وس�ط قض�اء
طوزخورمات�و» ،الفت�ا ً إىل أن
«ق�وات حماية الحس�ينية ،وهي
مجموعة من الحش�د الرتكماني
ردت عىل املهاجمني ،ما أدى إىل اندالع
اشتباكات مسلحة بني الجانبني».
وأض�اف الحس�يني إن «ه�ذه
االش�تباكات اس�تخدمت فيه�ا
األس�لحة الخفيف�ة واملتوس�طة ،إال
أنها لم تس�فر عن وقوع أية خسائر
برشية» ،مشريا ً إىل أن «قوات الحشد
الش�عبي تمكنت من تهدئة األوضاع
يف القضاء».
يذكر أن قضاء طوز خورماتو شهد
يف العام املايض اشتباكات مسلحة بني
الحشد الش�عبي والبيشمركة تسبب
عنها مقتل العشرات ،حيث تدخلت
الحكومة واألطراف السياسية لوقف
تلك االش�تباكات وإع�ادة الهدوء إىل
القضاء.
ب�دوره ،ق�ال املتح�دث باس�م
عصائ�ب أهل الح�ق نعي�م العبودي
إن «االش�تباكات ب�دأت عندم�ا ت�م
اس�تهداف حس�ينية دده غائ�ب،
واس�تمرت حتى الس�اعة الخامسة
فجرًا ،واس�تعملت فيها قذائف آر بي
جي  7وقذائف الهاون ،وإنها أسفرت
عن إصابة منتس�ب واحد يف الرشطة
املحلية ،يف حني تم انتش�ال طفل من
تحت األنقاض ،وال يزال ح ًيا».
وأوضح العبودي أن من استهدف
الحشد الرتكماني والحسينية بقنابل
يديوية هي مجموعة مس�لحة تتبع
للمدعو كوران جوهر ،مشريا ً إىل أنها
مجموع�ة متورط�ة يف أعم�ال عنف

رئيس اجلمهورية جيري حمادثات مع حزبه ..وبرهم صاحل يقبل العودة إىل ما قبل االستفتاء

اليوم تنتهي مهلة احلكومة لكردستان لرتك آبار نفط كركوك

بغداد  /المستقبل العراقي
يرتقب العراقيون ما س�تؤول إليه األوضاع
يف محافظ�ة كركوك بعد اإلن�ذار الذي وجهته
بغ�داد إلقلي�م كردس�تان بإخالء آب�ار النفط
فيها ،يف وقت دخلت واشنطن عىل الخط.
واس�تعادت الق�وات األمني�ة الجمعة عدة
مواق�ع اس�تولت عليه�ا ق�وات البيش�مركة
الكردية خالل الفترة التي أحدثها اإلرهابيون
يف حزيران  2014يف البالد.
وتقدم�ت أرت�ال م�ن الدباب�ات والق�وات
الحكومي�ة إضافة إىل قوات الحش�د الش�عبي
إىل ه�ذه املناط�ق الواقع�ة جن�وب كرك�وك
واس�تعادت عدة مواقع ،فيما انسحبت قوات
البيشمركة دون قتال.
ويؤك�د رئيس ال�وزراء أنه ال يريد إش�عال
ح�رب ض�د االك�راد ،بينم�ا تؤك�د أربي�ل أن
«التصعيد لن ياتي من جانبها» ويف الوقت ذاته
حشد الجانبان آالف املقاتلني يف أطراف مدينة
كرك�وك املتن�ازع عليه�ا .وب�دأت التوترات يف
كركوك منذ إرصار األكراد عىل إجراء استفتاء
االستقالل فيها عىل الرغم من معارضة بغداد،
وبقي محافظها يف منصبه عىل الرغم من قرار

الربملان من إقالته.
ومن أجل تفادي صدامات مسلحة ،أمهلت
القوات الحكومية العراقية قوات البيش�مركة
 48ساعة لالنسحاب من املواقع التي استولت
عليه�ا يف ع�ام  2014وتس�ليمها للحكوم�ة
االتحادي�ة بنهاي�ة ليل الس�بت ،حس�بما أكد
مسؤول كردي.
بدوره ،قال أحمد األس�دي املتحدث باس�م
الحشد الشعبي إن «ما يحدث يف جنوب كركوك
هو وج�ود قوات نظامية تتحرك وفق القانون
وضمن أوام�ر وتوجيهات القائد العام للقوات
املس�لحة وإدارة وس�يطرة قي�ادة العملي�ات
املشرتكة».
واس�تغلت القوات الكردية انهي�ار القوات
االتحادي�ة العراقي�ة يف  2014خلال الهجوم
الواس�ع لتنظيم «داعش» على جنوب وغرب
العراق ،لتفرض س�يطرتها بش�كل كامل عىل
مدينة كركوك الغنية بالنفط ،وحولت مس�ار
االنابي�ب النفطي�ة إىل داخل إقليم كردس�تان
وبارشت بالتصدير ب�دون موافقة بغداد .كما
س�يطرت على مناط�ق أخ�رى يف محافظات
مجاورة.
وقال مس�ؤول ك�ردي رافضا ً الكش�ف عن

اسمه إن «املهلة ستنتهي منتصف ليل السبت/
األحد وتقيض بانس�حاب قوات البيشمركة إىل
مواقعها قبل  6حزيران  2014وتسليم القواعد
العس�كرية واألمنية واملؤسس�ات النفطية إىل
الحكومة االتحادية».
ومع اقتراب نهاية املهلة دخل�ت الواليات
املتحدة التي تنرش ق�وات مع الجيش العراقي
والبيش�مركة عىل خط األزم�ة محاولة تهدئة
التوتر.
وق�ال وزير الدفاع األمريك�ي جيم ماتيس
إن بلاده تحاول «نزع فتي�ل التوتر وإمكانية
امليض قدم�ا دون ان تزيح عيننا عن العدو» يف
إش�ارة إىل قتال تنظيم «داع�ش» ،الذي يجري
بدعم التحالف الدويل بقيادة واشنطن.
وكان قائ�د قوات البيش�مركة يف محافظة
كركوك جعفر الش�يخ مصطفى أكد أن قواته
انس�حبت من بع�ض املناطق الت�ي دخلتها يف
عام  ،»2014مشيرا ً إىل أن «اتص�االت جارية
م�ع رئيس الوزراء ملعالجة املش�كلة خالل 48
ساعة».
والجمع�ة وصل الرئيس ف�ؤاد معصوم إىل
كردس�تان إلج�راء محادث�ات مع مس�ؤولني
أكراد ،بحس�ب مصادر يف اإلقلي�م أكدت أيضا ً

أن معصوم يحاول إقناع األكراد بالعودة إىل ما
قبل االستفتاء.
ب�دوره ،أك�د رئي�س تحال�ف العدال�ة
والديمقراطي�ة بره�م صالح أن الس�لطات يف
إقلي�م كردس�تان وافق�ت عىل تجمي�د نتائج
االس�تفتاء والعمل بناء على مبادرة تقدم بها
إياد عالوي نائب رئيس الجمهورية.
وق�ال بره�م صال�ح يف حدي�ث تلفزيوني
لقن�اة «إن آر ت�ي الكردية» إن «الس�لطات يف
إقلي�م كردس�تان وافق�ت عىل تجمي�د نتائج
االس�تفتاء الش�عبي ،لكن بغداد غير راضية،
وتطال�ب بإلغ�اء نتائ�ج االس�تفتاء» .أضاف
صالح ،إن «إقامة دولة كردية تحتاج حوارات
م�ع الحكوم�ة العراقي�ة م�رورا ً بالحكومات
اإلقليمية ،وإال فس�تكون لدينا دولة مشابهة
للدول غري الناجحة».
تاب�ع ،إن «املرج�ع الدين�ي الس�يد علي
السيس�تاني كان قد أعلن عن مبادرة لاللتزام
بالدستور ووحدة العراق ،وكان موضع ترحاب
من قبل إقليم كردس�تان ،لكن معظم األطراف
العراقية واإلقليمية والدولية باتت اآلن ترفض
تعليق نتائج االس�تفتاء لسنتني ،وإنما تطالب
بإلغاء نتائج االستفتاء برمتها».

وسلب وخطف يف البلدة.
لكن رئيس الجبهة الرتكمانية
يف قضاء ط�وز خورمات�و هيثم
هاش�م ،قال يف مؤتم�ر صحفي
أن اثنين م�ن عن�ارص الرشطة،
قتلا يف تبادل إلطلاق النار قرب
حس�ينية «دده غائ�ب» الواقعة
يف حي الجمهورية وس�ط قضاء
طوز خورماتو.
م�ن جانبه ،أش�ار مس�ؤول
تنظيم�ات الجبه�ة الرتكماني�ة
ف�رع كرك�وك محم�د س�معان
آغ�ا أوغل�و إىل أن انفج�ار قنبلة
صوتي�ة ق�رب مدرس�ة يف ح�ي
الن�ور يف طوزخورمات�و ،أعقبته
اش�تباكات ،م�ا أدى إىل إصابة 4
مواطنني ومقتل طفل.
وأوض�ح أوغل�و بأن�ه «تمت
تهدئ�ة الوض�ع اآلن ،واله�دوء
يس�ود الوض�ع يف طوزخورماتو
مع بقاء إطالق نار خفيف».
إىل ذل�ك ،أعل�ن قائممق�ام
قض�اء طوزخورمات�و شلال
عب�دول التوص�ل إىل اتف�اق بني
األط�راف املتنازع�ة يف القض�اء
إليقاف إطالق النار ،مشريا ً إىل أن
االتفاقية دخلت حيز التنفيذ.
وقال عبدول «كنت عىل تواصل
دائم مع قوات بدر وعصائب أهل
الحق وقوات الشهيد الصدر ()...
ويف النهاي�ة اتفقن�ا على إيقاف
إطلاق النــ�ار ،واآلن الوض�ع
األمن�ي مس�تتب ،وت�م إيق�اف
إطالق النار».
وأش�ــار قــــائمــمق�ام
طوزخورماتو إىل إعادة فتح الطريق
الرئي�س يف القض�اء ،وال�ذي أغل�ق
جراء املواجه�ات ،وعادت الحركة إىل
طبيعتها داخل املدينة.
ورسع�ان ما أبدى رئي�س الوزراء
حيدر العبادي اس�تغرابه من الضجة
املفتعلة حي�ال تحريك قوات الجيش
العراق�ي لف�رض األمن .وأك�د أن ال
حرب عىل «مواطنينا».
وقال العب�ادي معلقا ً على ادعاء
بارزاني بتحريك قوات الجيش باتجاه
كركوك« :لن نس�تخدم جيش�نا ضد
شعبنا أو نخوض حربا ً ضد مواطنينا
الكرد وغريهم ،ومن واجبنا الحفاظ
عىل وح�دة البل�د وتطبيق الدس�تور
وحماية املواطنني والثروة الوطنية».
وأضاف «لن نسمح بالعودة إىل املربع
األول وإع�ادة الخط�اب الطائف�ي
والتقسيمي».
ونف�ى وزي�ر الداخلي�ة ،قاس�م
األعرجي ،وجود أية عمليات عسكرية
يف قاط�ع كركوك» .وق�ال «ما جرى
يوم الجمعة هو عملية إعادة انتشار
للقوات االتحادية بع�د انتهاء تواجد
داع�ش يف القاطع وص�ولاً إىل ما كنا
عليه قبل  9يونيو .»2014
وس�لمت ق�وات بيش�مركة
كردس�تان بع�ض مواقعه�ا جنوب
كرك�وك إىل القوات العراقية الجمعة،
حس�ب اتفاق بني الطرفين ،وفق ما
قالته مصادر يف قوات البيشمركة.

إلقاء منشورات على راوة لتبليغ املدنيني مبنافذ اخلروج اآلمنة

حتشيـد عسكـري غـرب االنبـار :بانتظـار «سـاعـة الصفـر»

المستقبل العراقي  /فرح حمادي

أصدرت قيادة العمليات املشرتكة،
أمس السبت ،مجموعة من التعليمات
الجدي�دة إىل أه�ايل راوة قب�ل انطالق
معركة اس�تعادتها ،وألق�ت طائرات
الق�وات املس�لحة املنش�ورات ف�وق
ّ
حش�دت القوات األمنية
املدينة ،فيما
عس�كريا ً بانتظ�ار س�اعة الصف�ر
لبدء املعركة .وقال�ت قيادة العمليات
املشتركة ،يف بي�ان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نسخة منه ،إن «املنشورات
كتب فيها تنبيها ً للناس واالبتعاد عن

أماكن تواجد عنارص تنظيم داعش»،
مضيف�ة أنه�ا «دعت الس�كان لحث
من غرر به العدو وحمل السلاح من
أقاربهم ومعارفهم بالضد من الوطن
ليعود إىل صفوفهم مواطنا ً صالحاً».
وتواص�ل الق�وات األمنية إرس�ال
تعزيزاته�ا إىل محافظ�ة األنبار ،بغية
تحري�ر ما تبق�ى من مناط�ق غربي
املحافظ�ة ،بينم�ا تنتظ�ر القطعات
س�اعة الصفر وإص�دار األوامر ببدء
الهج�وم على م�ا تبقى م�ن مناطق
املحافظ�ة تح�ت س�يطرة تنظي�م
«داع�ش» اإلرهاب�ي .وق�ال عض�و

اللجن�ة األمنية يف مجل�س املحافظة،
راج�ح ب�ركات ّ
إن «الق�وات العراقية
تتهيأ عسكريا ً ألجل التحرك لتحرير ما
تبقى من مناطق املحافظة» ،مبينا ً ّ
أن
«القوات العشائرية والرشطة املحلية
سيكون لها دور يف هذه املعارك».
وأك�د ّ
أن «الق�وات تنتظ�ر األوامر
العسكرية التي ستعلن ساعة الصفر
للتح�رك نح�و بلدت�ي راوة والقائ�م،
واللتني ما زالتا تحت سيطرة داعش»،
مرجح�ا ً «صدور األوام�ر خالل األيام
القليل�ة املقبل�ة» .وأش�ار إىل ّ
أن «م�ا
يح�دث يف كركوك ل�ن يؤثر عىل خطة

تحري�ر ما تبقى من األنب�ار» ،معتربا ً
ّ
أن «الظ�رف الحايل مناس�ب جدا ً لبدء
الهج�وم على تنظي�م داع�ش ،وذلك
ّ
ألن معنوي�ات القوات العراقية بكافة
صنوفها عالية جداً ،بسبب االنتصارات
املتالحقة التي تم تحقيقها يف مختلف
الجبه�ات ،واالنكس�ار ال�ذي مني به
تنظيم داعش».
بدورهّ ،
أكد الرائد يف قيادة عمليات
الجزي�رة والبادية ،خال�د الدليميّ ،
أن
«الق�وات الت�ي وصل�ت إىل املحافظة
تكف�ي لتحريره�ا بش�كل كام�ل»،
مضيف�ا ً «وصل�ت أع�داد كبيرة من

القوات وعس�كرت داخ�ل قاعدة عني
األس�د» .وبّي�نّ
ّ
أن «الق�وات غالبيتها
من الرشط�ة االتحادي�ة ،وهي معدة
ومدربة بشكل كبري ،كما أنها مجهزة
بأسلحة حديثة ومتطورة».
ولف�ت الدليم�ي إىل ّ
أن «القي�ادات
األمني�ة يف املحافظة عق�دت اجتماعا ً
ناقش�ت فيه آخ�ر تط�ورات الوضع
امليدان�ي ،وم�ا يل�زم م�ن تعديل عىل
خط�ة الهجومّ ،
وأنه�ا جهزت الخطة
بش�كل كام�ل ،وتنتظ�ر األوام�ر من
قبل رئي�س الحكومة حي�در العبادي
للتحرك نحو القائم وراوة» .وتابع ّ
أن

«املعلوم�ات الواردة إلينا من البلدتني،
تؤكد ّ
أن املتبق�ي من عنارص التنظيم
فيهما قليل جداً ،األمر الذي سيس�هل
من عملي�ات اقتحامهما وتحريرهما
بزمن قيايس».
وبالتزام�ن ،أعلنت مديرية رشطة
محافظ�ة االنب�ار ب�ان القائ�د العام
للقوات املس�لحة رئيس الوزراء حيدر
العب�ادي أمر باع�ادة أكثر من  3االف
رشطي للخدمة يف املحافظة.
وذكر بيان ملديري�ة رشطة االنبار
تلق�ت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
منه ان العبادي «أمر بأعادة منتسبي

الرشطة م�ن (املصف�رة) رواتبهم يف
الوجب�ه االوىل والبال�غ عددهم ٣١٩٠
منتس�با من رشط�ة محافظة االنبار
وذل�ك خلال لقائ�ه وف�د املحافظ�ة
املتمث�ل باملحاف�ظ وقائ�د رشط�ة
االنب�ار اللواء ه�ادي رزي�ج واعضاء
مجل�س املحافظة وش�يوخ ووجهاء
املحافظ�ة” .وأض�اف البي�ان ان�ه
“تم من خلال اللقاء مناقش�ة ملف
الرشط�ة املصف�رة رواتبه�م من قبل
قائد الرشطة لسد النقص الحاصل يف
امللاك البرشي يف قيادة رشطة االنبار
وكرب مساحة املحافظة”.
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ً
الدول األوربية أصدرت ً
مشرتكا أكدت التزامها جتاه طهران
بيانا

متسك أممي باتفاق إيران النووي :ليذهب ترامب إىل اجلحيم
بغداد  /المستقبل العراقي

أعرب األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو
غوتيرش ،عن أمل�ه يف الحفاظ على اتفاق
إي�ران الن�ووي .وقال املتحدث باس�م األمني
الع�ام لألمم املتحدة س�تيفان دوجاريك «أن
األمين العام ،ق�ال م�رارا ً إن اعتم�اد خطة
العمل املشتركة الش�املة ،كان إنجازا ً هاما ً
ج�دا ً من أج�ل توطي�د نظام عدم االنتش�ار
الن�ووي وتعزي�ز الس�لم واألم�ن العامليين،
و يح�دوه أم�ل كبري يف أن يت�م الحفاظ عىل
خطة العمل املشرتكة الشاملة.
وأض�اف «س�بق أن أش�ار األمين العام
م�رارا ،إىل أن إبرام االتف�اق كان إنجازا ً هاما ً
يف توطيد نظام عدم االنتشار النووي وتعزيز
األمن واالستقرار العامليني» ،قائالً «إن األمني
الع�ام يعل�ق آماال كبرية على املحافظة عىل
هذا االتفاق» .يأتي ذل�ك ،بعد إعالن الرئيس
األمريك�ي دونال�د ترام�ب ،أن واش�نطن
«ال تس�تطيع تأكي�د الت�زام إي�ران باالتفاق
الن�ووي» ،واصفا ً االتف�اق النووي مع إيران
بأنه «أسوأ اتفاق توقعه أمريكا» ،مضيفا ً أن
طهران «لم تلتزم باالتفاق النووي مرتني».
من جانبه ،قال وزير الخارجية األمريكي
ريك�س تيلرس�ون ،إن ترام�ب ق�رر ع�دم
التصديق على أن طهران ملتزم�ة باالتفاق
الن�ووي ،لكن�ه أش�ار إىل أن إعلان ترام�ب
«ال يعن�ي انس�حاب واش�نطن م�ن االتفاق
الن�ووي» .ترام�ب ال�ذي ق�ال إن�ه يف ح�ال
ع�دم التوص�ل إىل ح�ل من خلال العمل مع
الكونغرس والحلفاء فإن واشنطن «ستتخىل
عن االتفاق النووي» ،أعلن عن استراتيجية
جدي�دة لــ «التصدي ألنش�طة إيران» ،التي
وصفها بـ»املزعزعة لالستقرار» ،فضالً عن
حديثه عن معالجة نرش االسلحة والصواريخ
من قبل إيران ومنعها وقف تمويل االرهاب.
ادع�اءات ترام�ب الت�ي تحم�ل خطاب�ا ً
خليجي�ا ً واضحاً ،ر ّد عليه�ا الرئيس اإليراني
حس�ن روحاني بالتأكيد أن»االتفاق النووي

بين إي�ران ومجموع�ة  1+5أكثر ق�وة مما
كان يظ�ن ترام�ب يف حملت�ه االنتخابي�ة»،
معتربا ً أن «الدول الكربى وقفت أمام املوقف
األمريك�ي م�ن االتف�اق النووي وواش�نطن

كولر يستأنف حمادثات جديدة
بني املغرب والبوليساريو
بغداد  /المستقبل العراقي
يق�وم مبع�وث األم�م املتح�دة الجدي�د إىل الصحراء
الغربية هورس�ت كولر املكلف بإعادة اطالق املحادثات
بني املغرب وجبهة البوليساريو بجولته األوىل يف املنطقة
األسبوع املقبل ،بحسب ما أفادت به مصادر أممية.
ويتوج�ه الرئي�س األملاني األس�بق إىل املغ�رب اليوم
األحد ،بحسب أحد هذه املصادر .كما أنه يزور موريتانيا
والجزائر خالل األسبوع املقبل ،بحسب مصدر آخر.
وكان كول�ر ( 74عام�ا) عين يف آب امل�ايض مبعوثا
جديدا لألمم املتحدة إىل الصحراء الغربية خلفا لألمريكي
كريس�توفر روس الذي اس�تقال يف نيس�ان بعد سنوات
م�ن التوتر بني األمم املتح�دة واملغرب حول هذه األرض
املتن�ازع عليها .وت�رأس كولر خبير االقتصاد واملرصيف
الس�ابق ،أملاني�ا بين  2004و 2010بع�د أن ت�وىل إدارة
صن�دوق النق�د الدويل والبن�ك األوروبي إلع�ادة اإلعمار
والتنمي�ة .وتبنى مجلس األمن الدويل يف نيس�ان املايض
قرارا ناشد فيه املغرب وجبهة البوليساريو التي تدعمها
الجزائر استئناف املفاوضات املتوقفة منذ .2012
وكان�ت الصحراء الغربية مس�تعمرة إس�بانية حتى
 1975قبل أن يسيطر املغرب عىل جزء كبري من إقليمها.
وتس�يطر جبهة البوليس�اريو عىل ح�وايل ثلث األرايض
املحاذي�ة للحدود مع الجزائ�ر وموريتانيا ،وأعلنت قيام
الجمهوري�ة العربي�ة الصحراوي�ة الديمقراطي�ة فيها،
بدعم م�ن الجزائ�ر .ويعترب املغ�رب الصح�راء الغربية
جزءا ال يتجزأ من أراضيه .وإثر مواجهات عسكرية بني
ّ
التوصل ع�ام  1991إىل وقف
الرباط والبوليس�اريو ،تم
إلطلاق النار ترشف عليه قوة حفظ سلام تابعة لألمم
املتحدة .وتطالب جبهة البوليس�اريو بإجراء اس�تفتاء
لتقرير مصري املنطقة ،يف حني تقرتح الرباط حكما ذاتيّا
تحت سيادتها.

تبدو أكثر انعزالي�ة» .ويف كلمة متلفزة بثها
التلفزي�ون اإليران�ي أع�اد روحان�ي التأكيد
على أن�ه «ال يمك�ن إضاف�ة أي بن�د أو أي
مالحظ�ة إىل االتف�اق النووي» ،مش�ددا ً عىل

أن إيران س�تحرتم االتفاق النووي وتتعاون
م�ع الوكالة الدولية للطاق�ة الذرية طاملا أن
االتفاق يحقق مصالحها.
ويف اتص�ال هاتفي مع نظيره الفرنيس

إيمانوي�ل ماك�رون أكد الرئي�س اإليراني أن
إي�ران ملتزمة بتعهداته�ا يف االتفاق النووي
ويف تعاونه�ا م�ع الوكال�ة الدوي�ة للطاق�ة
الذري�ة ،معتبرا ً أن االتف�اق الن�ووي «غير
خاضع للتفاوض مجددا ً باملطلق».
ّ
وأعلنت وزارة الخارجية اإليرانية أن أولوية
طهران ه�ي محارب�ة داع�ش واملجموعات
اإلرهابية ،مشيرة إىل ّ
أن «سياسة أمريكا يف
املنطقة تقوم عىل دعم املجموعات اإلرهابية
واألنظمة االستبدادية».
وأضاف�ت الخارجي�ة اإليراني�ة يف أول
تعلي�ق لها على وثيقة البي�ت األبيض حول
استراتيجية الرئي�س دونال�د ترام�بّ ،
أن
سياس�ة واش�نطن تقوم عىل دع�م إرسائيل
واألنظم�ة القمعي�ة وهو م�ا أدى إىل حروب
ورصاعات يف املنطقة.
ويف ردود الفع�ل ،أعل�ن الرئيس الفرنيس
إيمانوي�ل ماك�رون أن باري�س واالتح�اد
األوروب�ي «س�يدافعان عن االتف�اق النووي
بق�وة» .ماك�رون ويف اتص�ال م�ع نظيره
اإليران�ي حس�ن روحاني رأى أن سياس�ات
البيت األبي�ض حيال االتفاق النووي «ناتجة
عن خالفات واشنطن الداخلية» ،معلنا ً أيضا ً
أنه سيزور إيران العام املقبل لبحث عدد كبري
من املواضيع الثنائية واالقليمية والدولية.
ويف س�ياق متصل ،أعل�ن مدي�ر الوكالة
الدولية للطاقة الذري�ة يوكيا أمانو أن إيران
تخضع ألشد نظام للتحقق النووي يف العالم،
وأن إي�ران تقوم بتنفي�ذ االلتزامات املتعلقة
باألس�لحة النووية التي تعهدت بها بموجب
االتفاق النووي.
ويف بي�ان رس�مي ص�ادر ع�ن الوكال�ة
الدولية يف أول رد فعل لها عىل االستراتيجية
األمريكي�ة الجديدة تج�اه االتف�اق النووي
والت�ي اته�م فيه�ا الرئيس األمريك�ي إيران
بع�دم الوف�اء بالتزاماته�ا يف االتف�اق ،قال
أمان�و إنه منذ كان�ون الثان�ي  ،2016تقوم
الوكالة بالتحقق من تنفيذ إيران اللتزاماتها
بموج�ب خط�ة العمل الش�املة املشتركة،

اجليش السوري حيرر مدينة امليادين والقوات الكردية
تطرد عنارص «داعش» من الرقة
بغداد  /المستقبل العراقي
أكدت مصادر مطلعة بدء خروج
مس�لحي تنظي�م داعش م�ن مدينة
الرقة السورية .وقالت املصادر إن 12
حافل�ة دخلت إىل حي ح�اوي الهوى
غربي املدين�ة ،وإن وصول الحافالت
مستمر إلخراج املس�لحني من الرقة
باتجاه ريف دير الزور الرشقي.
هذه الخطوة تأت�ي بالتزامن مع
تحلي�ق مكث�ف ملقاتلات التحال�ف
األمريكي يف س�ماء املدينة التي كانت
املعقل الرئيس للتنظيم يف سوريا.
ويأتي خروج مسلحي داعش من
مدين�ة الرقة بعد أن س�يطرت قوات
س�وريا الديمقراطي�ة على املدين�ة

بالكام�ل .وأفادت مص�ادر صحفية
ب�أن الجي�ش الس�وري وحلفائ�ه يف
محور املقاومة حرروا بلدة الصالحية
يف ريف دير الزور الش�مايل ،ووصلت
الق�وات املتقدمة إىل طريق دير الزور
الحس�كة ،وح�ارصت آخ�ر مواق�ع
داعش يف املدينة.
ه�ذا ووصل�ت دفع�ة م�ن أبن�اء
عشائر دير الزور للمشاركة إىل جانب
الجي�ش الس�وري يف املع�ارك ض�د
داع�ش يف مدينة دير ال�زور وريفها،
بع�د مش�اركة ف ّعال�ة ألبن�اء ه�ذه
العش�ائر يف أكثر م�ن مدينة وجبهة
سورية خالل السنوات املاضية.
بدوره�ا ،أعلن�ت وزارة الدف�اع
السوري مدعوما ً
الروسية ّ
ّ
أن الجيش

بالطائرات الروس�ية ح�رر بالكامل
ضف�اف الف�رات غ�رب دي�ر ال�زور
وشمال غربها.
وأعلنت الدفاع الروسية أنه جرى
القضاء عىل  2400مسلح من جبهة
النصرة قرب حم�اة من�ذ  19أيلول
املايض .كما أش�ارت إىل ّ
أن الطائرات
ً
الروس�ية أصابت  993هدفا لداعش
خالل األس�بوع امل�ايض يف دير الزور
وحدها ،مشرية إىل ّ
أن آالف املسلحني
يهاجمون القوات الس�ورية انطالقا ً
م�ن املناط�ق الت�ي تس�يطر عليه�ا
الواليات املتحدة يف التنف.
ويف الس�ياق ،أنهت قوات الجيش
الس�وري تحري�ر مدين�ة امليادين يف
محافظة دير الزور بالكامل ،وأكدت

ش�بكة اإلعلام الحرب�ي الس�وري
تحري�ر املدين�ة ،وقال�ت إن الجي�ش
يتق�دم غرب املدين�ة لتعزيز خطوط
الدفاع عنها.وكان نشطاء أفادوا قبل
ذلك باس�تمرار اشتباكات عنيفة بني
الجي�ش وعن�ارص تنظي�م داعش يف
مدينة امليادين وأطرافها ،مع تحقيق
تقدم كبير للجيش والس�يطرة عىل
أجزاء واسعة من مدينة امليادين.
وتواصل ق�وات الجي�ش تقدمها
مطبقة الحصار على بقايا التنظيم
يف مدين�ة دي�ر ال�زور ،وتمكنت من
تحقي�ق تق�دم جديد ،وإغلاق املمر
الواصل بني ريفي دير الزور الرشقي
والش�مايل الغرب�ي على الضف�اف
الرشقية للنهر.

السلطة الفلسطينية تتسلم معابر غزة مطلع الشهراملقبل
بغداد  /المستقبل العراقي
اكد نائب رئيس املكتب السيايس لحركة املقاومة
االسالمية (حماس) صالح العاروي ،أمس السبت،
ان هيئ�ة املعاب�ر التابع�ة للس�لطة الفلس�طينية
ستتس�لم املعابر يف قط�اع غزة اعتب�ارا من مطلع
ترشي�ن ثان�ي املقب�ل .وتش�كل املعاب�ر املحيط�ة
بالقطاع اح�دى القضايا املعقدة الن حركة حماس

كان�ت تت�وىل ادارتها يف الس�نوات العشر املاضية.
وتابع العاروري ،ان�ه تم االتفاق عىل «عقد لقاءات
معمقة ومفصلة» يف غزة بني مسؤولني امنيني من
الجانبني ،مشيرا اىل ان االجه�زة االمنية العاملة يف
القطاع س�تظل كما ه�ي اىل ان يتم التوصل اىل آلية
لدمجه�ا وذلك لتف�ادي اي «فراغ امن�ي» .ووقعت
حركتا فت�ح وحماس اتفاق مصالحة يف القاهرة يف
 12ترشين االول الجاري من املفرتض ان ينهي عقدا

م�ن القطيعة بينهم�ا .وينص اتف�اق القاهرة عىل
تشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضري النتخابات
ترشيعي�ة ورئاس�ية وتش�كيل لج�ان مشتركة
الس�تيعاب املوظفين الذي�ن وظفته�م حم�اس يف
املؤسس�ات العام�ة والبال�غ عددهم نحو خمس�ة
واربعين الف مدني وعس�كري .كم�ا يقيض بدمج
االجه�زة االمنية والرشطية يف غزة والضفة الغربية
بما يضمن وحدتها وتبعيتها لوزارة الداخلية.

عىل النح�و الذي طلبه مجل�س األمن التابع
لألمم املتح�دة» .ويف ردود الفع�ل ،قال وزير
االس�تخبارات اإلرسائييل يرسائيل كاتس ،إن
كلمة الرئيس األمريكي بشأن االتفاق النووي
«مهمة جدا ً وقد تؤدي إىل نشوب حرب يف ظل
تهديدات طهران».
من جهتها ،رحبّت السعودية بما وصفتها
«االستراتيجية الحازمة التي أعلنها الرئيس
االمريكي تجاه اي�ران ونهجه�ا العدواني»،
كم�ا قال�ت .فيما أعلن�ت االم�ارات العربية
املتحدة تأييدها الكامل لهذه االسرتاتيجية.
موقف س�لطة البحرين أتى مماثالً ،وقد
ش�ددت املنامة عىل أنها ْ
من اكثر املترضرين
من «السياس�ات التوس�عية للحرس الثوري
االيراني».
أما وزي�ر الخارجية االيراني محمد جواد
ظري�ف ويف رس�الة إىل مفوض�ة السياس�ة
الخارجي�ة االوروبية فيديري�كا موغرييني،
فأكد أنه ال يمكن إليران ْ
أن تس�تمر يف تنفيذ
االتفاق النووي ْ
من جانب واحد بينما أمريكا
تنتهك ْه.
موغريني أكدت أنه ليس بإمكان الواليات
املتح�دة إلغاء االتفاق النووي مع إيران ،ألنه
ليس اتفاقا ً ثنائي�ا ً ْ
بل إنه يندرج ضمن قرار
دويل.
وقال�ت أيض�ا ً إنه�ا تواصل�ت م�ع وزير
الخارجي�ة األمريك�ي ريكس تيلرس�ون بعد
كلمة ترامب ،وجددت التأكيد أنه ال يحق ألي
دولة إلغاء االتفاق النووي.
ويف ردود الفع�ل أيض�اً ،أعلن�ت باري�س
وبرلين ولندن يف بيان مشترك ،أنها ال تزال
ملتزمة االتفاق النووي.
وجاء ذلك يف بيان مشرتك لرئيسة الوزراء
الربيطانية ترييزا ماي واملستش�ارة األملانية
انغيال ميركل ،والرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون حيث دعا الزعماء الثالثة إىل تطبيق
االتف�اق .وإزاء كل ه�ذا ،ي�رى مراقب�ون أن
العال�م ب�دا وكأنه يق�ول :لذه�ب ترامب إىل
الجحيم.

اجليش الليبي يواصل السيطرة
عىل كامل مدن البالد

بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن القائ�د الع�ام للجي�ش الليبي خليف�ة حفرت،
سيطرة قوات الجيش عىل معظم األرايض الليبية ،مؤكدا
أنه لم يتبق س�وى مس�احات قليلة خارجة عن سيطرة
الجيش ،ال تتعدى مس�احتها الـ 30أل�ف كم مربع .ويف
حدي�ث جمعه بحش�د من الضب�اط والجن�ود يف مدينة
بنغ�ازي ،قال حفرت« :تبلغ مس�احة ليبيا مليون و760
ألف كم ،والجيش يسيطر اآلن عىل مليون و 730ألف كم
ولم يتبق إال القليل» .وكش�ف عن أن الجيش قد س�يطر
على املنطقة الواقع�ة غرب طرابلس املمت�دة من زوارة
عىل الحدود مع تونس ،وحتى مدينة الزاوية الواقعة عىل
 30كم غرب العاصمة طرابلس ،مؤكدا أنه «خالل األيام
القليل�ة القادمة س�تتم الس�يطرة عىل الزاوي�ة أيضا».
وأضاف« :منذ مدة ونحن عىل تواصل مع ضباط وجنود
يف املنطق�ة الغربي�ة لضمه�م إىل الجيش ،وق�د انضموا
وانتفض�وا خالل األيام املاضية ،وح�رروا مناطقهم من
زوارة وحت�ى الزاوي�ة» ،مشيرا إىل أن «وح�دة الجيش
الليب�ي تكون�ت يف ميدان الح�رب من جميع أبن�اء ليبيا
الذين شاركوا يف الحرب».

اجليش البورمي حيقق يف جمازر راخني ضد الروهينغا
بغداد  /المستقبل العراقي
ق�ال الجيش البورمي انه يحقق يف العمليات التي يقوم بها
يف والي�ة راخين التي تش�هد اعمال عنف وحي�ث اتهمت االمم
املتح�دة الق�وات العس�كرية بش�ن حملة «تطهير اتني» ضد
الروهينغا املسلمني.
يف االس�ابيع السبعة املاضية ،فر أكثر من نصف مليون من
الروهينغ�ا من والية راخني وعبروا اىل بنغالدش املجاورة ،مع
روايات صدمت العال�م عن قيام جنود بورميني وعصابات من
البوذيين بقتل واغتصاب مدنيني واحراق قراهم التي س�ويت
باالرض.
واته�م التحقي�ق االخري لالم�م املتح�دة الجي�ش البورمي
بالس�عي بش�كل «منهجي» لطرد االقلية املنب�وذة ومنع عودة
ابنائها اىل الدولة ذات الغالبية البوذية.
وينف�ي الجيش املتهم بتطبيق سياس�ة «االرض املحروقة»
ملكافح�ة التم�رد ،باس�تمرار ه�ذه التهم  --ويمن�ع يف نفس
الوقت دخول جهات مستقلة اىل منطقة النزاع.
وق�ال بيان ل»فري�ق معلوم�ات االنباء الحقيقي�ة» التابع
للجيش «يقوم فريق تحقيق يقوده املفتش العام غني ايه وين
بالتحقيق مع قوات االمن والوحدات العسكرية (ملعرفة) ما اذا
كانت نفذت املهمات املطلوبة ام ال».
ويف ترصيحات للجنرال مني اون هالينغ قال« ،تم استجواب

العديد من شهود العيان .اجريت التحقيقات ملعرفة عدد املرات
الت�ي حص�ل فيها ذل�ك ،كم ع�دد الضحايا ،وم�ا اذا كانت تلك
االحداث تتماىش مع القانون».
وخضعت بورما لحكم عسكري وحيش لخمسة عقود حتى
 ،2011عندما بدأت تحوال تدريجيا نحو الديموقراطية.
وقبل عامني س�مح الجيش باج�راء انتخابات حرة حققت
فيها املعارضة والناش�طة السابقة املدافعة عن الديموقراطية
اونغ س�ان س�و تيش فوزا كاس�حا وتقاس�مت الس�لطة مع
الجيش الذي ال يزال يمسك بالسياسة االمنية للبالد.
وكان الجي�ش مكروها من جان�ب البورميني خالل حكمه
الق�ايس ال�ذي اس�تمر  50عاما ،وس�ط مزاعم ع�ن حاالت ال
تحىص من انتهاكات حقوق االنس�ان وافلات تام للجنود من
العقاب.
لك�ن حملت�ه الحالية ض�د الروهينغا قوبلت بدعم ش�عبي
واس�ع من قبل السكان البوذيني الذي يعتربون االقلية املسلمة
عديمة الجنسية ،مهاجرين غري رشعيني.
وينرش قائد الجيش هذا الرأي بش�كل منتظم عىل فيسبوك
ويص�ف الروهينغا «بالبنغاليني» الذي�ن ال يحق لهم العيش يف
راخني ،رغم جذورهم املتأصلة يف االقليم.
واثارت اونغ س�ان س�و تيش ،الفائزة بجائزة نوبل للسالم،
اس�تياء دوليا لعدم تعاطفها عىل ما يبدو مع الروهينغا وعدم
ادانتها للفظائع التي يتهم الجيش بارتكابها.
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اعالن

تعلن الرشكة العامة للسكك الحديد العراقية احدى تشكيالت وزارة النقل عن اجراء املزايدة
العلني�ة وفق قانون بيع وتأجري اموال الدولة رقم  21لس�نة  2013النافذ لتاجري العقارات
املدرج�ة تفاصيلها ادناه والعائدة لرشكتنا والتي س�تجري املزايدة عليها يف محطة قطار
البصرة يف اليوم ( )30م�ن اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة يف تمام الس�اعة العارشة
صباح�ا واذا وافق يوم املزايدة عطلة رس�مية فتكون املزايدة يف الي�وم الذي يليه من الدوام
الرسمي فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة الحضور يف الزمان واملكان املعنيني مستصحبني
معهم التامينات القانونية البالغة  %20من القيمة املقدرة بصك مصدق معنون المر الرشكة
العامة للس�كك الحديد او نقدا عىل ان تس�تكمل باقي التامينات بالس�عر الذي ترسو عليه
املزاي�دة وعلى املزايد اس�تقدام براءة ذمة رضيبي�ة وجلب املستمس�كات املطلوبة ( هوية
االحوال املدنية وشهادة الجنس�ية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية االصلية واملصورة )
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور االعالن والخدمة البالغة  %2من قيمة االيجار السنوي
ويتم تس�ديد بدل االيجار الس�نوي دفعة واحدة عند االحالة القطعي�ة ويمكن االطالع عىل
العقار قبل موعد املزايدة وعىل من ترس�و عليه املزايدة تسديد بدل االيجار خالل ( )30يوم
من تاريخ املصادقة وبعكسه يعترب ناكال ويتحمل جميع االجراءات القانونية املرتتبة عليه
وعىل من ترسو عليه املزايدة مراجعة شعبة االمالك والعقارات يف مقر الرشكة لغرض تبليغه
باالحالة القطعية
املدير العام
للرشكة العامة للسكك احلديد العراقية

ت

التفاصيل

المبالغ

نوع
االستخدام

مدة االيجار التامينات السنوية

1

قطعة ارض خالية ضمن محرمات خط السكة
المرقمة  439/11مقاطعة  44معقل بمساحة
800م2

تاجير الول نشاط تعليمي
وتجاري
مرة

خمسة
سنوات

1.600.000

2

قطعة ارض مشيد عليها هيكل بناء غرفتي كهرباء
واقعة ضمن محرمات خط السكة المرقمة 2/68
بمساحة  1092م2

تاجير الول انشاء مجمع
طبي
مرة

خمس
سنوات

3.000.000

مديرية شؤون أحوال ذي قار
العدد 1288 :
إعالن
بن�اءا عىل طل�ب املدعي ع�راك كريم ربي�ع والذي
يطل�ب م�ن خالله تبديل اس�مه من ع�راك اىل عيل
واس�تنادا ألح�كام امل�ادة  22من قان�ون البطاقة
الوطنية  3لسنة  2016تقرر نرش طلبه يف الجريدة
الرسمية فمن له حق االعرتاض عىل الطلب مراجعة
املديرية خالل  15يوما من تاريخ النرش وبعكس�ه
سينظر يف الطلب وفق القانون .
موقع اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام/وكالة
فقدان
فق�د من�ي وص�ل االمان�ات املرق�م  1079569يف
 2014/6/29والصادر من مديرية بلدية النارصية
ومبلغ�ه  120000الف دينار باس�م  /حيدر لطيف
جبار فمن يعثر عليه تسليمه ملصدره .
فقدان
فقدت الوثيقه املرقمه ()2500082854
ذات العدد 56
بتاريخ 2017/10/3
الصادره /من اعدادية االبتهال للبنني
املعنونه الی /ثانوية الفراهيدي االهلية للبنني
باسم الطالب /حسن سعيد فاضل عبيس
عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان
فقد مني سند العقار املرقم  2/ 9579حي الشعراء
باسم املتويف هادي مهدي جمعه عىل من يعثر عليه
تسليمه اىل جهة االصدار
فقدان
فق�د من الوص�ل املرق�م  11246يف 2013 /12/9
بمبلغ ( )660000فقط ستمائة وستون الف دينار
باس�م الس�يد ( فالح محمد حسني ) عىل من يعثر
عليه تسليمه اىل جهة االصدار

وزارة الداخلية
مديري�ة االح�وال املدنية والج�وزات واالقامة
العامة يف واسط
قسم شؤون جنسية محافظة واسط
اعالن
بن�اء على الدع�وه املقام�ة من قب�ل املدعي
(حسين عيل حسين) يطلب تبديل لقبة من
( البلح�اوي ) اىل ( الخزعلي ) فم�ن لدي�ة
اعتراض مراجعة ه�ذة املديرية خلال مدة
اقصاة  15يوم وبعكس�ة س�وف تنظر هذة
املديرية يف الدع�وى وفق احكام املادة ()22
م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم ( )3لس�نة
2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مديرية الجنسية العامة
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة االحوال الشخصيه يف الكوت
العدد / 3357ش 2017/
اىل املدعى عليه  /حسام فرج حزام
أقام�ت املدعي�ة دالل ن�ارص مط�ر الدع�وى
الرشعي�ه املرقمة أعلاه والت�ي تطلب فيها
دعوت�ك للمرافعة والحك�م بنفقة ماضية لها
ومس�تمرة له�ا ولطفلتيه�ا زه�راء ونرجس
وملجهولي�ة محل إقامتك حس�ب رشح القائم
بالتبليغ وإش�عارمختار حي العسكري االوىل
واملرف�ق بكت�اب مركز رشطه الخل�ود بالعدد
 14200يف  2017/10/9علي�ه تق�رر تبليغك
اعالنا بصحيفتني محليتني رسميتني للحضور
ام�ام هذة املحكم�ة بتاري�خ 2017/10/23
الس�اعة تاس�عة صباحا وعند عدم حضورك
او ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة
بحقك غيابيا و وفق القانون
القايض
مرتىض ال شغيدل

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوت
العدد / 2639ش2017/
إىل املدعى عليه  /حيدر عيل حسني
م /اعالن
بتاريخ  2017/9/19أصدرت ه�ذه املحكمة وبالعدد اعاله قرارا غيابيا
ال�ذي يقيض بتاييد حضانه املدعيه نرسين جابر صايف البنتها غدير ابنت
املدعى عليه حيدر عيل حسين عىل ان ال تسافر بها املدعيه خارج العراق
اال برضا وموافقة والدها وملجهولية محل إقامتك حس�ب القائم بالتبليغ
واش�عار مخت�ار محله انوار الص�در االوىل واملرفق بكت�اب مركز رشطه
الفالحي�ة بالع�دد  17569يف  2017/10/7علي�ه ق�ررت هذه املحكمة
تبليغ�ك بالحكم بواس�طة صحيفتين يوميتني ويف حال ع�دم اعرتاضك
عليه خالل املدة القانونية يعترب الحكم مكتس�با الدرجة القطعية وفقا
للقانون
القايض
مرتىض كاظم ال شغيدل
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة 2017/1465
إعالن
تبي�ع مديرية تنفيذ الكوت العق�ار 4127/2م 29داموك الواقع يف الكوت
العائ�د للمدين جمي�ل رايض رشيجي املحج�وز لقاء طل�ب الدائن احمد
مريبي زرزور البالغ خمسة وتسعون مليون دينار فعىل الراغب بالرشاء
مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدءا من اليوم التايل للنرش
مس�تصحبا معه التأمينات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات
 -1موقعة ورقمه /كوت داموك رقمه 4127/2م 29داموك
 -2جنسة ونوعه  /ملك رصف ارض الدار مع البناء
 -3ح�دوده واوصاف�ة  /العق�ار يتكون م�ن طابقين االول يتكون من
طارم�ة امامي�ة بمس�احة 10×5م2واس�تقبال 4×6,5م 2واملطب�خ
4×3,5م2وصحي�ات 2×2وحم�ام  2×2وغرفت�ان ن�وم كل واحدة منها
مس�احتها 5×4م 2ام الطابق العلوي يتكون من غرفتني وهول وس�طي
3×2م2وصحيات 2,5×1,5م 2واملخزن والسقف الطابق االول مشيد من
الكونكريت املسلح اما الطابق الثاني مشيد من العكادة وارضية الدار من
الرساميك والبناء مش�يد من مادتني الطابوق واالس�منت والجدار مغلفة
باالس�منت والبياض وال�دار مزودة بامل�اء والكهرباء ويق�ع العقار عىل
شارع فرعي بعرض 6م
 -4املساحة 210 /م2
 -5الشاغل  /املدينة جميلة رايض رشيجي
 -6القيمة التقديرية  /مائة وعرشة مليون دينار
املنفذ العدل
رساج منري يوسف

اعالن
اىل املتهم الغائب  /ش.م عباس كريم صعيصع الغريباوي
الدائرة املنسوب لها  /قيادة رشطه واسط
بما انك متهم وفق احكام املادة /35اوال وثانيا ق.ع .د رقم  14لسنه  2008وانك مجهول محل االقامه اقتىض تبليغك
بواسطه هذا االعالن عىل ان تحرض امام املحكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعه خالل مدة ثالثون يوما اعتبارا من
تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك وتجيب عن التهمه املوجهه ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك
غيابيا وتحجز أموالك املنقوله والغري منقوله ويحكم باسقاط حقك من الحقوق املدنيه ويطلب من املوظفني العموميني
القاء القبض عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطه والزام االهليني الذين يعملون بمحل اقامتك اخبار السلطات
عنك وفقا للمادة 69من قانون اصول املحاكمات الجزائيه لقوى االمن الداخيل رقم 17لسنه 2008
اللواء الحقوقي
عمران جاسم محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الرابعه
اعالن
اىل املتهم الغائب  /املفوض عبد الحسن كاظع محمد داود
الدائرة املنسوب لها  /قيادة رشطه واسط
بما انك متهم وفق احكام املادة /35اوال وثانيا ق.ع .د رقم  14لسنه  2008وانك مجهول محل االقامه اقتىض تبليغك
بواسطه هذا االعالن عىل ان تحرض امام املحكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعه خالل مدة ثالثون يوما اعتبارا من
تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك وتجيب عن التهمه املوجهه ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك
غيابيا وتحجز أموالك املنقوله والغري منقوله ويحكم باسقاط حقك من الحقوق املدنيه ويطلب من املوظفني العموميني
القاء القبض عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطه والزام االهليني الذين يعملون بمحل اقامتك اخبار السلطات
عنك وفقا للمادة 69من قانون اصول املحاكمات الجزائيه لقوى االمن الداخيل رقم 17لسنه 2008
العميد الحقوقي
حمزة عناد بشاري
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الرابعه
اعالن
ق�دم املدع�ي ( بع�ث ابراهيم عباس ) طلبا يروم فيه تبديل ( االس�م ) من ( بع�ث ) اىل ( جعفر ) فمن لديه اعرتاض عىل
الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه سوف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة (
 ) 22من قانون البطاقة الوطنية رقم (  ) 3لسنة . 2016
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام  /وكالة
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة
العدد /677 :ش2017/
التاريخ 2017/10/3
اىل  /املدعى عليه (عباس صخل خضري) مجهول محل االقامة
اعالن
اص�درت هذه املحكمة قرارها بالعدد /677ش 2017/يف  2017/8/29والقايض بتاييد حضانة املدعية (حميدة عليوي
اب�و الدود) لولدها محمد عباس صخل وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني ويف
حال�ة ع�دم حضورك خالل عرشة ايام من تاريخ تبليغك يس�قط حقك باالعرتاض عىل الحك�م الغيابي وان قرار الحكم
يكتسب الدرجة القطعية بعد ثالثني يوما من تاريخ تبلغك .
القايض كفاح بطاح الظاملي

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة2017/1088 :
التاريخ 2017/10/12
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ النجف حق املساطحة
املتمثل باملشيدات املقامة
العق�ار تسلس�ل  38عم�ارة الواق�ع يف
النج�ف العائ�د للمدين فائ�ز عبيد مراد
املحجوز لقاء طل�ب الدائن صباح نعمه
فليح البالغ  500,000,000خمس�مائة
ملي�ون دين�ار فعلى الراغ�ب بالشراء
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خلال م�دة
ثالثني يوم�ا تبدا من الي�وم التايل للنرش
مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانونية
عشرة م�ن املئ�ة م�ن القيم�ة املقدرة
وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م
التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :
 1ـ موقع�ه ورقم�ه  :نجف  /محلة / 1
عمارة 38
 2ـ جنسه ونوعه /دار سكن
 3ـ حدوده واوصافه  :بلدية النجف
 4ـ مشتمالته :
املش�يدات املقامة عىل العقار  38عمارة
/وه�ي عبارة عن فندق (برج الضيافة)
مقاب�ل ك�راج الس�يارات اب�و الطوابق
ويتأل�ف م�ن رسداب وطاب�ق اريض ثم
اثن�ا عرش طابق�ا ويكون الدخ�ول اليه
الصعود س�بعة باي�ات والرسداب يكون
النزول اليه من الطابق االريض ويحتوي
الرسداب على غرفتني وثالث�ة صحيات
وحمامني ومخزن االرضية قس�م مرمر
وقس�م كراني�ت والج�دران مغلفة ورق
وسيراميك وس�قف ثانوي وقس�م من
الجدران مغلفة بالحجر والطابق االريض
يتك�ون من قاعة ثم مكتب ادارة وصالة
اس�تقبال االرضية البورس�لني الجدران
مرم�ر االرضية كرانيت الس�قف تغليف
ثانوي مع نشرات ضوئية ام�ا الطابق
رق�م ( )1يحت�وي عىل غ�رف عىل نظام
سويت اضافة اىل ممر بني الغرف وكذلك
كل غرف�ة تحت�وي صحي�ات االرضي�ة
كرانيت والغرف والحمام وممر الجدران
سيراميك وحجر والسقوف جبس بورد
ثم س�بعة طواب�ق عىل نف�س التفصال
والش�كل واملواد والطابق التاسع عبارة
ع�ن قاع�ة مطع�م والطاب�ق الع�ارش
يحتوي على غرفتني ومطب�خ والطابق
الح�ادي عرش س�ويتني كبيرة والثاني
عشر ه�و طاب�ق الخدم�ات ويحت�وي
عىل غرفة كبيرة وثالث�ة غرفة صغرية
والطاب�ق الثال�ث عرش قاع�ة مفتوحة
كويف شوب ويوجد سلم من الرسداب اىل
اخر طاب�ق اضافة اىل مصع�د كهربائي
ع�دد اثنان والس�لم مغل�ف باملرمر وان
الطاب�ق االخير يت�م الصع�ود اليه من
الطابق القبله بواسطة سلم خشب وان
مس�احة الرسداب والطابق الريض اقل
من باقي الطوابق حيث تبلغ مس�احتها
لكل واح�د مائة مرت اما بقي�ة الطوابق
 12مرت لوجود طالع مستند عىل دنكتني
كونكريتيتين وجود اس�ود حج�ر عدد
اثن�ان امام الفن�دق وان جميع الطوابق
مجه�زة م�اء وكهرب�اء والس�قوف من
الكونكريت املسلح ونسبة االنجاز %70
 5ـ مساحته 97,91 :م2
 67ـدرجة العمران:
 7ـ الشاغل  :ال يوجد
 8ـ القيم�ة املق�درة 1,094,800,000:
مليار واربعة وتسعون مليون وثمانمائة
الف دينار
كاتب عدل بغداد الجديدة
الس�يد كات�ب ع�دل يف بغ�داد الجدي�دة
املحرتم
ع 25857 /
س 130 /
ت 2017 / 10 / 10 /
م  /نرش اعالن
املن�ذر  :احمد علي ابراهي�م الوكيل عن
فرحه عبد الله عبد الرزاق
املنذر الي�ه  :نهى محم�ود عبد الحفيظ
احمد
س�بق وان وكلتك�م وكال�ة مصدقة من
قبل كاتب ع�دل يف بغداد الجديدة بالعدد
 22170س�جل  110يف 2012 / 7 / 11
والنتف�اء الحاجة م�ن الوكال�ة – عليه
ق�ررت عزلك وع�دم اس�تعمالها اعتبارا
من تاريخ تبليغك بهذا االنذار وملجهولية
اقامتك سوف تتخذ االجراءات القانونية
بح�ق ول�ذا ق�ررت نشرك يف الجري�دة
الرسمية .
كاتب عدل
جمهوري�ة الع�راق  /مجل�س القض�اء
االعىل
رئاسة محكمة اس�تئناف بغداد/الكرخ
االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
الكاظمية
العدد  / 3034ش 2017 /
التاريخ 2017 / 10 / 12
اعالن
اىل املدع�ى علي�ه  /ش�امل علي حمود
يس�كن حي السلام محلة  408زقاق 9
دار 2
اقام�ت املدعية ياس�مني جاس�م لطيف
الدع�وى املرقم�ة اعلاه تطالب�ك فيها
تفريق قضائ�ي وملجهولية محل اقامتك
حسب رشح القائم بالتبليغ قرر تبليغك
ً
اعالن�ا بصحيفتين محليتين يوميتني
للحضور امام ه�ذه املحكمة يف يوم 22
 2017 / 10 /ويف حال�ة ع�دم حضورك
او من ين�وب عنك قانونا ً س�وف تجري
املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا ً وعلن�ا ً وف�ق
القانون
القايض  /فارس شبيب الزم
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قال ان املوانئ تعد حمطة مهمة يف جلب املردودات املالية للوزارة وخلزينة الدولة

وزير النقل يرشف عىل توزيع سندات أرايض ملنتسبي سكك حديد املنطقة اجلنوبية
المستقبل العراقي /عادل الالمي

أرشف وزي�ر النق�ل كاظ�م فنج�ان
الحمام�ي على توزيع س�ندات االرايض
( الطاب�و ) ملس�تحقيها م�ن منتس�بي
الرشكة العامة لس�كك العراقية املنطقة
الجنوبية.
وبين الحمام�ي أن «ه�ذه االرايض من
أبس�ط حق�وق املوظ�ف الت�ي تقع عىل
عات�ق الدولة توفريها حي�ث ان امتالكه
لقطعة أرض س�كنية تمن�ح له من قبل
الدول�ة تع�زز ال�روح الوطني�ة وتنه�ي
الضيق والعوز املاليه الذي يعاني منه «.
وبني ان «الوزارة ماضية بتوزيع القطع
االرايض الس�كنية على تش�كيالتها من
املوان�ئ والس�كك والخط�وط والطريان
وعىل كافة تشكيالت وزارة النقل» .
وحضر التوزي�ع مدي�ر ع�ام الس�كك
الحديدي�ة سلام جبر س�لوم ومعاون
املدير العام للش�ؤون البحرية يف املوانئ
العراقية نجم عب�د الزهرة و مدير هيئة
القرض الياباني طالب عبدالله وعدد من
مدراء واقس�ام الرشكة العامة للموانئ
العراقية وسكك حديد املنطقة الجنوبية
– البرصة».
كما التقى وزير النقل يف زيارته الشهرية
ملحافظة البرصة بمدراء اقس�ام املوانئ
العراقي�ة وموظفيها والجه�ات العاملة
فيها».
وق�ال الحمامي ان «املوانئ العراقية تعد
اليوم محط�ة مهمة يف جل�ب املردودات
املالي�ة ل�وزارة النق�ل بص�ورة خاص�ة
ولخزين�ة الدول�ة والتي لها انعكاس�ات
ايجابي�ة عىل كافة املس�تويات مما يقع
على عاتقه�ا ع�دة مس�ؤوليات ومهام
وظيفية ووطنية».

الوكيل االداري لوزارة النقل يبحث تأهيل مطار
املوصل الدويل
بغداد  /المستقبل العراقي

بحث الوكي�ل االداري لوزارة النقل احمد كريم عبد ايوب  ،مع محافظ املوصل
السيد نوفل السلطان عملية تأهيل واعمار مطار املوصل بعد تعرضه لعمليات
ارهابية من قبل عصابات داعش اإلرهابية».
وق�ال اي�وب يف بيان العالم الوزارة تلقته «املس�تقبل العراق�ي» ،هناك اهتمام
كبري من قبل وزير النقل السيد كاظم فنجان الحمامي العادة املطار كونه يعد
من املطارات املهمة والفاعلة يف حركة املسافرين».
واكد انه «س�يتم ارس�ال وفد متخصص من الطريان املدن�ي العراقي اىل مطار
املوص�ل للوق�وف ميدانيا لطبيع�ة احتياجات املطار واهم االعمال االساس�ية
فيه».
من جانبه اش�اد محافظ املوصل بطبيع�ة اللقاء مع الوكيل االداري واالهتمام
الكبير من قب�ل الوزارة يف اع�ادة العمل بمط�ار املوصل بعد تنس�يق الجهود
واملساعي مع الجهات املعنية إلعماره».
يذكر ان الوكيل االداري لوزارة النقل يرأس لجنة انشاء وتأهيل وإدارة وتشغيل
املطارات.

واض�اف ان «زيارتنا الدوري�ة ملحافظة
البرصة لها اهمية كربى كونها تحتضن
بع�ض رشكات ال�وزارة ومش�اريعها
االستراتيجية س�يما الرشك�ة العام�ة
ملوان�ئ العراقية والرشك�ة العامة للنقل

اليوم ..التعليم العايل تعلن نتائج القبول املركزي
بغداد /المستقبل العراقي
أعل�ن وزير التعلي�م العايل والبح�ث العلمي عبد الرزاق العيىس ،عن اس�تكمال
«نتائج القبول املركزي ،محددا اليوم االحد املقبل موعدا العالنها.
وقال املكتب االعالمي للعيىس يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» ،نس�خة منه،
إن «ال�وزارة اس�تكملت نتائ�ج القبول املركزي وتس�تعد العالنه�ا اليوم االحد
املواف�ق  ،»2017/10/15مؤكدا عىل جاهزية الجامعات وكلياتها وأقس�امها
الستقبال الطلبة الجدد يف جميع االختصاصات».
وعد العيىس االعالن املبكر للقبول املركزي للجامعات يعد منجزا مهما يف تاريخ
القبول بالجامعات كونه لم يتحقق من سنوات طويلة.
واك�د عىل جاهزية الجامعات وكلياتها وأقس�امها الس�تقبال الطلبة الجدد يف
جمي�ع االختصاص�ات» ،موضحا أن «مؤرشات العام ال�درايس الجديد ايجابية
وتبع�ث على االطمئنان وتس�تدعي زخم�ا اضافيا الس�تكمال برام�ج تطوير
املؤسس�ات الجامعي�ة على وفق الخط�ط املوضوع�ة يف وزارة التعلي�م العايل
والبحث العلمي.

صحة الكرخ تفتتح عدد ًا من املشاريع الصحية
واحليوية وتنصب جهاز حديث لتفتيت احلصى
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت دائرة صح�ة بغداد الك�رخ ع�ن «افتتاحها عددا من املش�اريع
الصحي�ة والحيوي�ة يف جانب الك�رخ وبحضور املع�اون الفني ملحافظ
بغداد فارس مجيد ومدير عام الدائرة جاسب لطيف الحجامي» .
وبين الحجام�ي يف بيان العلام الدائ�رة تلقت�ه «املس�تقبل العراقي»،
ان” دائرت�ه تس�عى اىل االرتقاء بالواقع الصحي خدم�ة للمواطنني وما
ت�م افتتاحه اليوم ه�و جزء من خطة وضعتها الدائ�رة لنصب عدد من
االجهزة الحديثة واملتطورة «.
واض�اف ان�ه «يف مدينة اإلماميني الكاظمني ع الطبي�ة تم افتتاح املركز
التدريب�ي لفحوص�ات الرنني املغناطييس لألطباء واملش�غلني وتهيئتهم
للعم�ل على األجه�زة اذ يض�م منظومة حديث�ة جدا فيم�ا يخص اخر
التطورات العلمية والتشخيصية املعتمدة عامليا.
«واوض�ح «كذل�ك افتت�اح مرك�ز تفتيت الحصى يف املستش�فى ذاتها
وتجهيزه باحدث جهاز لتفتيت الحىص متطور أملاني املنش�أ نوع wolf
والذي يمتاز بقلة التعرض لإلشعاع للمريض يف مجال تشخيص حصاة
الكىل وقدرته عىل تكسري هذه الحصاة سواء يف الكلية او الحالب وبعدد
جلسات اقل من األجهزة االخرى.
س َ
«وخت�م الحجام�ي حديثه «كما ت�م افتتاح عيادة وصناعة األَ ْ
�نان يف
مركز الحمزة التخصيص لتأهيل املعاقني فضال عن افتتاح مرسح كبري
مركزي خاص للمؤتمرات والبحوث العلمية خدمة للصالح العام .

حمافظ واسط يعلن عن محلة لتصنيع «»17
ألف رحلة مدرسية
المستقبل العراقي /الغانم
اعل�ن محافظ واس�ط محمود عبد الرضا طالل ع�ن القيام بحملة
كبرى يف املحافظة لتصني�ع  17ألف رحلة مدرس�ية لتوزيعها بني
مدارس املحافظة لسد النقص الحاصل يف عدد الرحالت».
واوضح مال طالل أن «الحملة املذكورة س�تكون عن طريق الورش
يف امل�دارس املهني�ة بعد أن يت�م تجهيزها بامل�واد املطلوبة من قبل
املحافظة ،داعيا كل من يستيطع من أبناء واسط الكرام دعم هذه
الحملة من خالل العمل اليدوي أن اليبخل بذلك».
وأش�ار اىل أن «إدارة املحافظ�ة ومن خالل املديري�ة العامة للرتبية
ستشكل لجنة لهذا الغرض.

يحقوقها وكذلك ما تواجهم من مشاكل
ومعوق�ات اثناء العم�ل» .ووجه الوزير
«املعنيني بحل جميع املعوقات واإلرساع
م�ن تقدي�م التس�هيالت له�م والتي لها
ال�دور يف تق�دم وتيرة العم�ل ونس�ب

البح�ري ومين�اء الفاو الكبير الذي من
املشاريع العمالقة يف البالد».
واس�تمع الحمامي ملداخالت املسؤولني
والعامليم يف املوان�ئ عرب رشح تفصييل
ع�ن اه�م االعم�ال واملنج�زات الت�ي

االنج�از» .م�ن جانبهم أش�اد الحضور
باللقاء ودور الحمامي ومتابعته ميدانيا
وإرشاف�ه ش�خصيا لبع�ض االعم�ال
واملش�اريع التي يت�م انجازه�ا من قبل
املوان�ئ العراقية وكان له�ا االثر الكبري

يف انس�يابية العمل وتقدمه».وبناءا ً عىل
طلبه حرض وزير النقل اجتماعا ملجلس
محافظة البرصة».وقال الحمامي :رغبنا
يف حضورن�ا لالجتماع االطالع عىل واقع
املحافظة واملساهمة قدر اإلمكان يف رفع
مستوى الخدمات فيها ،واالرتقاء بواقع
النقل فيها وايضاح املشاريع املهمة التي
س�تقوم بها الوزارة يف البرصة باالضافة
اىل رشح ع�ن اه�م املعوق�ات التي تقف
بوجه عمل الوزارة يف املحافظة».يش�ار
إىل أن الجلس�ة كان�ت برئاس�ة رئي�س
املجلس وليد الكيطان ،وحضور املحافظ

حمافظ البرصة يلتقي وفد ًا من األمم املتحدة ملناقشة امللفات السياسية واألمنية واإلنسانية
البصرة  /المسختقبل العراقي

التقى محافظ البرصة أسعد العيداني ،وفدا
أمميا برئاس�ة مدير « يونامي» يف العراق «
كنان راجير ثنام « ،وتم خلال هذا اللقاء
بحث العديد من امللفات السياسية واألمنية
واإلنس�انية إضاف�ة إىل مناقش�ة الواق�ع
الصح�ي يف املحافظة».محاف�ظ البصرة
وبحسب بيان العالم ديوان املحافظة تلقته
«املس�تقبل العراق�ي» ،ثمن ه�ذه الزيارة
قائلا « :نش�كر حضورك�م إىل البصرة
واالطلاع عن كثب عن مجمل األوضاع هنا
الس�يما الصحية منها ،وعندم�ا أتطرق إىل
الواقع الصحي فأنطلق من مأساة تعيشها
إح�دى املستش�فيات يف البصرة ،أال وه�و
مستش�فى الطفل لألم�راض الرسطانية،
ال�ذي يعان�ي بين الفين�ة واألخ�رى م�ن
نق�ص يف العلاج املق�دم للمصابين بهذه

األم�راض ،وه�ذا ب�دوره نات�ج عن س�وء
اإلدارة والتخطي�ط وحكومة املركز تتحمل
الج�زء األكرب من�ه ،من خلال القيود التي
تفرضه�ا على الحكوم�ات املحلي�ة ،وهذا
ب�دوره ال يثنين�ا ع�ن أداء دورن�ا وتحمل
املسؤولية امللقاة عىل عاتقنا ،وهناك حملة

م�ن املخلصين م�ن أبن�اء البصرة يف هذا
الجانب تكللت بتخفيف ولو بنزر يسري من
املعان�اة» .وأض�اف« ،من هن�ا ندعو ممثل
األمم املتحدة يف العراق ،إىل لعب دورا حيويا
فاعلا مع حكومة بغداد م�ن أجل إنصاف
البصرة ،فالبصرة تعطي الكثير لجميع

أبن�اء الش�عب العراق�ي لكنه�ا ال تجن�ي
س�وى القليل الذي ال يتناسب ودورها عىل
الصعيدي�ن الس�يايس واالقتصادي».م�ن
جانبه عرب ممثل األمم املتحدة « ثنام» ،عن
خالص ش�كره وتقديره لرئيس الحكومة
التنفيذية يف البرصة عىل حفاوة االستقبال
وك�رم الضياف�ة ،وعبر يف ذات الوقت عن
س�عادته ملا يقوم به من مبادرات إنسانية
بعي�دا ع�ن املنص�ب الحكوم�ي ،وآخره�ا
التبرع املايل ملستش�فى الطف�ل لألمراض
الرسطاني�ة ،منوه�ا إىل ان عمل املنظمة ال
ينصب عىل قطاع الصحة فقط ،وإنما يمتد
ليش�مل العديد م�ن امللفات وم�ن ضمنها
تطوير األهوار ،وسنقوم يف القريب العاجل
بمجموعة من األنش�طة تهدف إىل االرتقاء
ببع�ض املفاص�ل الحيوي�ة يف الجن�وب
العراق�ي ،وم�ن ضمنه�ا تطوي�ر وتدريب
الكوادر الصحية يف البرصة.

استقبل وفد اهالي منطقة املعامل «الباوية»

حمافظ بغداد يبحث مع مدير رشكة «سويرز الفرنسية» فتح آفاق التعاون مع احلكومة الفرنسية يف جمال متويل املشاريع اخلدمية
المستقبل العراقي /طالب ضاحي
التقى محافظ بغداد املهندس عطوان العطواني
يف مكتب�ه مدير رشكة (س�ويرز الفرنس�ية)
والوفد املرافق له وتم بحث فتح افاق التعاون
م�ع الحكوم�ة الفرنس�ية من خلال تمويل
وتطوير محطات تصفية املاء الصالح للرشب
.وذكر بيان اورده املكتب االعالمي ان الس�يد
املحافظ خالل اللقاء افاد بان الرشكة اختارت
ارب�ع وحدات مجمعه س�عة  200مرت مكعب
ساعة يف ناحية اليوسفية لغرض املساعدة يف
القضاء عىل ازمة امل�اء الصالحة للرشب التي
تعانيه تلك املنطقة بس�بب الدمار الذي تسبب
به االرهاب الداعشي يف مجمعات املاء . .من
جانبه اب�دى مدي�ر الرشكة رغب�ة الحكومة
الفرنسية يف تمويل مشاريع اخرى يف املناطق
التي تعاني من ش�حة املياه الصالحة للرشب
كالنهروان والحسينية وس�بع البور والتاجي
وغريها.ويذك�ر ان محافظ�ة بغ�داد تعان�ي

من ازمات يف ش�حة امل�اء خصوصا يف مناطق
االط�راف بس�بب ع�دم رصف التخصيص�ات
املالي�ة للمحافظة.ومن جهة اخرى اس�تقبل
محافظ بغ�داد املهن�دس عط�وان العطواني
يف مبن�ى املحافظ�ة وف�دا ضم اه�ايل منطقة
املعام�ل (الباوية) وبحث معهم س�بل تقديم
الخدمات .وذكر بي�ان اورده املكتب االعالمي
ان السيد املحافظ استمع خالل اللقاء اىل ابرز

املش�اكل واملعوق�ات الت�ي تواج�ه مناطقهم
والتي تركزت عىل ش�حة املاء الصالح للرشب
بس�بب كث�رة التج�اوزات وتده�ور الش�بكة
الكهربائية واالكساء فضال عن تردي الجانب
الصحي والرتبوي .واضاف البيان ان العطواني
اك�د للوف�د عىل تقدي�م كافةالخدم�ات وفقا
لالمكانيات املتوفرة للمحافظة عازيا الس�بب
اىل ع�دم وج�ود التخصيص�ات املالي�ة  .الفتا

اىل اهمي�ة ارس�ال فري�ق فني م�ن املحافظة
الجراء كش�وفات ملنظومة التي�ار الكهربائي
يف املنطق�ة وتزويده�م بع�دد م�ن املح�والت
واالسالك الكهربائية فضال عن متابعة ايصال
املاء الصال�ح للرشب وفرش الش�وارع بمادة
الس�بيس تزامن�ا م�ع حلول موس�م الش�تاء
ضمن الجهد الخدمي املتوف�ر لدى املحافظة.
املكتب االعالمي الخاص ملحافظ بغداد.

اسعد العيداني وعدد من اعضاء مجلس
النواب عن محافظة البرصة الذين قدموا
ش�كرهم للس�يد الوزي�ر على مبادرته
ه�ذه ،داعين :إىل تكثي�ف الجه�ود بني
السلطة التنفيذية ومجالس املحافظات
م�ن اج�ل تطوي�ر الخدم�ات يف عم�وم
البالد.واض�اف الحمام�ي :اس�تعرضنا
املشاريع املس�تقبلية التي تنوي الوزارة
القي�ام بها يف املحافظة وإمكانية تقديم
التس�هيالت الالزمة ،الفتا :أن الوزارة لم
تدخ�ر جه�دا او عمالً يضي�ف الخدمات
ألهايل املحافظة.

النزاهة تعلن اسرتداد 4
مليارات دينار من دائرة
تقاعد وضامن ذي قار
بغداد  /المستقبل العراقي
ُّ
«تمكنه�ا
كش�فت هيئ�ة النزاه�ة  ،ع�ن
من استرداد املبالغ التي رص�دت هدرها
االجتماعي
يف دائ�رة التقاع�د والضم�ان
ِّ
ُّ
للعمَّ�ال يف ذي ق�ار ،مُ ب ِّين�ة تمكنه�ا من
دينار من تلك املبالغ
اسرتجاع قرابة مليار
ٍ
إىل خزينة الدولة».
ُ
دائ�رة التحقيق�ات التابع�ة
وأوضح�ت
للهيئة يف بيان تلقته «املستقبل العراقي»،
إخب�ار عن
«تفاصي�ل إجراءاته�ا بص�دد
ٍ
مزاعم فس�ا ٍد يف دائ�رة التقاعد والضمان
االجتماع�ي للعمَّ�ال باملحافظ�ة تتعلَّ�ق
ِّ
ُّ
تخص وجود
ه�در يف املال الع�ا ِّم
بحاالت
ٍ
ّ
محال مش�مول ٍة
أم�وا ٍل بذمَّ �ة مكات�ب و
االجتماع�ي
بقان�ون العم�ل والضم�ان
ِّ
للعمَّال دون ِّ
ُ
اتخاذ إجراءات اسرتجاعها».
وأشارت الدائرة ،إىل «تأليف فريق عم ٍل من
مُ نتسبي مكتب تحقيق الهيأة باملحافظة
بالتع�اون م�ع مكت�ب املُ ِّ
فت�ش الع�ا ِّم يف
وزارة العمل والش�ؤون االجتماعيَّة ،حيث
أخذ ه�ذا الفريق عىل عاتقه تدقيق جميع
َّ
االجتماعي».
ملفات املشمولني بالضمان
ِّ
وتابع�ت ،أن «إج�راءات عم�ل الفري�ق
ق�ادت إىل ضب�ط  1400معامل� ٍة ل�م
ستر ّد مبالغها» ،مُ ب ِّي ً
َ
ن�ة َّ
أن «قيمة الهدر
ُت
الحاصل بامل�ال العا ِّم يف تلك املعامالت بلغ
( )4,759,221,095مليار دينار».
وبين�ت الدائ�رة ،أن «إج�راءات الفري�ق
ومالحظاته املُثبتة عىل أضابري املش�اريع
الت�ي ت َّم تش�خيصها قادت إىل استرجاع
دينار إىل
مبل�غ ( )956,130,547ملي�ون
ٍ
خزينة الدولة ،فيما ت� َّم تحويل مجموع ٍة
أخرى من األضابري؛ لغرض تنفيذ وتحصيل
الديون الحكوميَّة وفق أحكام القانون 56
لس�نة  1977بمبل�غ ()2,123,345,953
دينار.
مليار
ٍ

حبث مع الرئيس التنفيذي لشركة  Trans Globalتطوير قطاع النفط والغاز

وزير النفط يعلن عن الكميات املصدرة من الغاز السائل واملكثفات للربع الثالث من العام احلايل
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن وزير النفط جبار عيل اللعيبي
ان «معدالت تصدير الغاز الس�ائل
للربع الثالث من العام الحايل 2017
بلغت اكثرمن( )125200.920الف
طن مرتي،و ( )522107.809الف
مرتا مكعبا من مكثفات الغاز».
وق�ال اللعيب�ي يف بي�ان ورد
لـ»املس�تقبل العراق�ي» ،ان
«عملي�ات التصدي�ر تم�ت عبر
منص�ات التحمي�ل يف مين�اء خور
الزبري ال�ذي قامت الوزارة بتاهيله
بالتع�اون م�ع اح�دى الشركات

العاملي�ة املتخصص�ة  ،حي�ث
بل�غ عدد الش�حنات املص�درة من
قب�ل رشك�ة غ�از البصرة ()46
ش�حنة للغ�از الس�ائل  ،و ()22
ش�حنة للمكثفات» .واش�ار اىل ان
«ال�وزارة تؤكد حرصه�ا عىل دعم
اقتص�اد البلاد م�ن خلال توفري
االي�رادات االضافية لدع�م خزينة
الدول�ة االتحادي�ة»  .م�ن جان�ب
آخر اس�تقبل وزير النفط الرئيس
التنفي�ذي لرشك�ة Trans Global
« ن�ك ابراهام « والوف�د املرافق له،
وجرى خلال اللقاء بحث التعاون
الثنائي وتطوير قطاع النفط والغاز

يف البلاد» .واك�د الوزي�ر «حرص
الوزارة عىل تطوير عمل الرشكات
الوطنية من خالل االس�تفادة من
الخبرات والتكنولوجي�ا العاملي�ة
ع�ن طريق التع�اون مع الرشكات
العاملية الرصينة ويف كافة مجاالت
الصناعة النفطية والس�يما حفر
االب�ار»  .م�ن جهته اك�د الرئيس
التنفي�ذي لرشك�ة Trans Global
نك ابراهام رغبة رشكته يف تطوير
العمل م�ع وزارة النفط من خالل
مش�اريع حفر االبار وامليض قدما
نحو افاق عمل جديدة خالل الفرتة
املقبلة.
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العراق  /وزارة التجارة
الرشكة العامة لتجارة احلبوب
القسم القانونيlawdep@grainb.iq :
قسم االستريادImport@grainb.iq :
قسم التسويقmarket@grainb.iq :
قسم الحاسبةcomputer@grainb.iq :
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رقم املناقصة 2017/41/
رقم التبويب 3369/

لجنة تثبيت امللكية يف الزبري
العدد /25 :مجدد2017 /
التاريخ 2017/7/24
قرار تثبيت امللكية
اس�تنادا اىل محرض تثبي�ت امللكية املؤرخ
 2017/7/24الخ�اص بالعق�ار تسلس�ل
 /885الك�وت والبال�غ مس�احته  39مرت
و 20س�نتمرت وبنتائ�ج التحقي�ق املبينه
وبع�د االطلاع على اضب�ارة التس�جيل
املجدد واس�تمارة العقار وكتاب مالحظية
التسجيل العقاري يف الزبري بالعدد  2404يف
 2017/5/15وخارطة العقار ومطابقتها
موقعي�ا بع�د اج�راء الكش�ف واس�تنادا
للصالحية املخول�ة يل بموجب املادة ()48
م�ن قان�ون التس�جيل العق�اري رقم 43
لس�نه  1971املعدل قررت رفض تس�جيل
العقار اعاله باسم سالم خالد مبارك كونه
وق�ف واعالن هذا القرار مل�ده ثالثني يوما
وف�ق احكام املادة  49من القانون املذكور
وافهم علنا بتاريخ .2017/7/24
رئيس لجنة تثبيت امللكية
مصطفى شاكر عيل
القايض االول يف محكمة بداءة الزبري

اعالن للمرة الثانية

 -1يسر الرشكة العامة لتج�ارة الحبوب االعالن لذوي الخربة من الرشكات او املكاتب او االش�خاص الطبيعني لتقديم عطاءاتهم
للعمل الخاص بــ (تنظيف فرع ام قرص ).
 -2تتوف�ر ل�دى (الرشكة العامة لتجارة الحبوب ) التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي اس�تخدام جزء منها لتنفيذ
الخدمات (اعمال التنظيف) التي تخص فرع ام قرص.
 -3بأم�كان مقدمي العط�اء الراغبني يف رشاء وثائق للعطاء باللغة (العربية) بعد تقديم طل�ب تحريري اىل الرشكة العامة لتجارة
الحبوب  /القسم القانوني الكائن يف بغداد – باب املعظم – مدخل الشيخ عمر – الطابق االول ) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري
املسرتدة البالغة ( )750000سبعمائة وخمسون الف دينار  ،بأمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات
عىل العنوان املبني اعاله .
 -4يرفق مع العطاء املستمسكات التالية :
 كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب هوية االحوال املدنية ملقدم العطاء بطاقة السكن البطاقة التموينية شهادة تأسيس الرشكة بالنسبة للرشكات -5تسلم العطاءات اىل العنوان ( :الرشكة العامة لتجارة الحبوب  /القسم القانوني الكائن يف بغداد – باب املعظم – مدخل الشيخ
عمر – الطابق الثاني ) يف املوعد املحدد لغاية الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم (الثالثاء) املصادف  2017/10/31وسوف ترفض
العطاءات املتأخرة وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان (الرشكة العامة
لتجارة الحبوب  /بغداد – باب املعظم – مدخل الشيخ عمر – الرشكة العامة لتجارة الحبوب – قاعة مكتب السيد املدير العام ) يف
الزمان والتاريخ (الس�اعة الثانية عرش ظهرا من يوم الثالثاء املوافق  2017/10/31يجب ان تتضمن العطاءات التأمينات االولية
املطلوبة من مقدمي العطاءات ومدة نفاذيتها بنسبة ( )%3من الكلفة التخمينية عىل شكل (خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق
) من مرصف معتمد يف العراق  /البنك املركزي العراقي  ،علما ن الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .
(تنظيف فرع ام قرص)
اوال  -السعر

ت

الفقرة

المبلغ رقماً

1

تنظيف

10250000

مديرية تنفيذ الزبري
رقم االضبارة 2017/254 :
التاريخ 2017/10/8
اىل  /املنفذ عليه عزيز رايض عبد الله
لق�د تحقق لهذه املديري�ة من رشح مبلغ
مركز رشطة الزبري بكتابكم بالعدد 7669
يف  2017/7/3ومختار محلة الجمهورية
االوىل وتايي�ده من املجل�س املحيل لقضاء
الزبير انك مجه�ول محل االقام�ة وليس
لك موطن دائ�م او مؤقت او مختار يمكن
اج�راء التبلي�غ علي�ه واس�تنادا للم�ادة
( )27م�ن قان�ون التنفي�ذ تق�رر تبليغك
اعالنا بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ الزبري
خالل خمس�ة عرش يوم�ا تبدأ م�ن اليوم
الت�ايل للنرش ملبارشة املعاملات التنفيذية
بحضورك وحالة عدم حضورك س�تبارش
هذه املديري�ة باج�راءات التنفيذ الجربي
وفق القانون
املنفذ العدل
قيص محمود عبد الخرض
اوصاف املحرر :
ق�رار الحك�م بالع�دد /1421ب2016/
وامل�ؤرخ يف  2016/12/29والص�ادر من
محكم�ة البداءة يف الزبير واملتضمن منح
معارضت�ك للدائ�ن محم�د رايض عبد الله
باالنتفاع يف جزء من العقار تسلسل /296
الجمهورية وتسليمه خاليا من الشواغل

اسعار اللجنة التخمينية
المبلغ كتابة
عشرة مليون ومائتان وخمسون الف دينار شهريا

ثاني�ا – يخص�م مبل�غ ( )%50من قيمة العقد املربم مع متعه�د املوقع لفقرة التنظيف يف حالة عدم وجود رس�و بواخر وينفذ بعد
نهاية اخر مستند اصدار او تحويل للحبوب يف املوقع .
مالحظات /
 -1تكون نفاذية العروض ( )90يوم من تاريخ غلق املناقصة .
 -2س�يتم انعقاد مؤتمر خاص لالجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة وقبل موعد اليقل عن ( )7ايام من تاريخ غلق
املناقصة .
 -3تكون مدة نفاذية خطاب الضمان سارية املفعول اىل ما بعد انتهاء مدة نفاذية العطاء املحددة يف وثائق املناقصة بمدة ال تقل
عن ( )28يوم.
 -4يكون مكان وموعد فتح العطاءات الساعة الثانية عرشة يف  2017/10/31يف قاعة االجتماعات بمكتب السيد املدير العام .
املهندس
هيثم مجيل اسامعيل
املدير العام وكالة
ورئيس جملس االدارة
وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية
يف النارصية
الشؤون التجارية

Email:nass_comm@yahoo.com

ختصيصات اخلطة االستثامرية
اىل :السادة
اعالن مناقصة املحلية املرقمة ()6/2017

(نقل منتسبني محطة كهرباء النارصية البخارية ومحطة كهرباء النارصية الغازية )
- 1يسر (املديري�ة العامة النتاج الطاقة الكهربائي�ة يف النارصية) بدعوة مقدمي العط�اءت املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاته�م للعمل الخاص (نقل
منتسبني محطة كهرباء النارصية البخارية ومحطة كهرباء النارصية الغازية )
- 2ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء التي تتبع االعالن عن املناقصة العامة لهذا املرشوع والتي نرشت يف الجرائد الوطنية ( املرشق واملستقبل والنهار )
 3عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال (املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف النارصية /قسم الشؤونالتجاري�ة /ش�عبة املناقص�ات يف محافظ�ة ذي قار /النارصية ق�رب محطة كهرباء النارصي�ة البخارية )( خالل س�اعات الدوام الرس�مي ) كما موضح
بالتعليمات مقدمي العطاء
- 4متطلبات التاهيل املطلوبة ( حسب التندر املرفق طيا ) التخضع العطاءات العطاء االفضلية ملقدمي العطاء املحليني
- 5بام�كان مقدم�ي العط�اء املهتمني برشاء وثائق العطاء باللغة العربية تقديم طلب تحريري اىل العنوان املح�دد يف ورقة بيان العطاء وبعد دفع قيمة البيع
للوثائق البالغة ( )150000مائة وخمسون الف دينار عراقي
 - 6الس�عر التخمين�ي للمناقصة هو ( )390.000.000ثالثمائة وتس�عون مليون دينار عراقي بواقع  65.000.000خمس�ة وس�تون ملي�ون دينار عراقي
شهريا
7يتم تس�ليم املعطاءات اىل العنوان االتي (مقر املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف النارصية /قس�م الش�ؤون التجارية الكائن يف محافظة ذي قارق�رب محط�ة محطة كهرباء النارصي�ة البخارية )يف موعد اقصاه ي�وم االربعاء املصادف  2017/11/15وقبل الس�اعة الثانية عرش ظه�را التقديم بالربيد
االلكرتوني غري مس�موح العطاءات املتاخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحض�ور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور يف العنوان
التايل (املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف النارصية /قس�م الش�ؤون التجارية شعبة املناقصات يف محافظة ذي قار النارصية قرب محطة كهرباء
النارصي�ة البخاري�ة يف يوم االربعاء املصادف  15/11/2017وبعد الس�اعة الثانية عرش ظهرا كل العطاءات يج�ب ان تتضمن ضمان للعطاء خطاب ضمان
بنكي او صك مصدق وبمبلغ  3%من املبلغ التخميني
 8عىل اصحاب الرشكات واملكاتب االختصاصية املس�جلني بصورة رس�مية الراغبني باملش�اركة تقديم عطائهم عىل ان يكون العطاء يف ظرفني منفصلنيمختومين ومؤرش عليهما رقم املناقصة وعنوانها واس�م الرشكة والعنوان الكامل مع ذكر الربيد االلكرتون�ي عىل ان يكتب محتويات كل ظرف عىل االغلفة
وان يكون العطاء مطبوع وليس كتابة يد
الظرف االول  :يتضمن العرض الفني والذي يحتوي عىل املواصفات املبينة يف رشوط ووثائق املناقصة مؤيدة بختم الرشكة او او املكتب وتوقيع املدير املفوض
مع مستمس�كات الرشكة ( ش�هادة تاس�يس الرشكة مصدقة ونافذة مع براءة ذمة رضيبية نافذة مع وصل رشاء وثائق املناقصة مع الحس�ابات الختامية
للرشكة مع وثائق تس�جيل املكتب بالنس�بة للمكاتب مع تقديم ش�هادة باالعمال املماثلة مؤيدة من الجهات املس�تفيدة ومصدقة من امللحقيات التجارية
العراقية او من ينوب عنها لالعمال خارج العراق
الظرف الثاني  :يتضمن العرض التجاري ش�امال س�عر املواد مع التامينات االولية عىل ش�كل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من مرصف عراقي معتمد
بنس�بة  3%من قيمة املبلغ التخميني عىل ان تس�تبدل اىل  5%عند االحالة وقبل توقيع العقد ويتم اس�تبعاد العطاءات التي لم ترفق معها التامينات االولية
املطلوب�ة اعلاه ولن يس�تلم اي عطاء يرد بعد تاريخ الغلق ويتحمل من ترس�و عليه املناقص�ة اجور نرش االعالن علما بان املديرية غير ملزمة بقبول اوطا
العطاءات
مالحظة:
*مديريتنا غري ملزمة بالدخول بأي التزامات تعاقدية اال بعد تامني التخصيصات املالية الالزمة للتعاقد
املرفقات  :متطلبات االشغال (تندر فني )
*تندر فني .
*قرص  DVDيتضمن الوثائق القياسية للمناقصة التي يتم الحصول عليها من قسم الشؤون التجارية يف مقر املديرية لغرض االطالع عليه وملئ االستمارات
الخاصة بمقدمي العطاء وقبل التقديم اىل املناقصة
املهندس
مجال غالم عيل
املدير العام وكالة

فقدان
فقدت هوية نقابة املهندسني بأسم (هادي شالل حسن) عىل من يعثر
عليها تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان
فقدت هوية نقابة املهندسين بأس�م املهندس (محم�ود عبد الرحمن
محمود) عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان
فق�دت الهوية الص�ادرة م�ن معهد التدري�ب النفطي البرصة بأس�م
(تحسين عبد عيل عبد الزهرة ) عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة
االصدار
اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد ( نزار نارص لعيبي) الذي يطلب فيه
تس�جيل لقب م�ن (فراغ) اىل (املاج�دي) فمن لديه اعتراض مراجعة
هذه املديرية خالل مدى اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف
تنظ�ر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة  22من قانون البطاقة
الوطنية رقم  3لسنة 2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة يف النجف
العدد 1531 /تصحيح /ب2017/5
التاريخ 2017/10/12
اىل املطلوب تصحيح ضده (عيل محيسن جواد)
اىل املطلوب تصحيح ضده (عيل محيس�ن جواد) اقام طالب التصحيح (حسام حياوي حسن)
املتضم�ن دعوتك للمرافعة والحكم بتصحيح اس�م جدك ليكون (عيل محيس�ن جواد) ولثبوت
مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واشعار املختار منطقة حي الشهيد الصدر
(عبد الحسني صاحب) لذا قررت املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني يوميتني واسعتني االنتشار
ملوعد املرافعة املصادف  2017/10/19يف الساعة التاسعة صباح وعند عدم حضورك او ارسال
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحق غيابيا وعلنيا وفق االصول.
القايض
عيل عبد الرضا حسن

هيئة استثامر املثنى
اعالن للمرة الثانية

تعل�ن هيئ�ة اس�تثمار املثنى ع�ن بيع م�واد فائضة
ومس�تهلكة (اط�ارات وبطاريات س�يارات  ،كرايس
 .طابعات واجهزة استنس�اخ .حاس�بات دسك توب
والبتوب  .اجهزة هواتف نقاله  .اثاث مكتبي واجهزة
اخ�رى) فعىل الراغبني بالشراء مراجعة مقر الهيئة
لدف�ع التامين�ات البالغ�ة  %20من القيم�ة املقدرة
بموجب صك مصدق المر الهيئة مستصحبني معهم
هوي�ة االح�وال املدنية وس�يتحمل من ترس�و عليه
املزايدة اجور االعالن علما ان البيع يجري وفقا لقانون
بي�ع وايجار ام�وال الدولة رقم  21لس�نة  2013وان
املزايدة ستجري يف مقر الهيئة بعد مرور مدة  10يوم
من تاريخ نرشه يف الجري�دة بتاريخ 2017/10/24
الس�اعة التاس�عة صباحا وعىل املشتري رفع املواد
خالل مدة  7ايام من تاريخ التبليغ باالحالة وبخالفه
تفرض غرامة قدرها  25000الف دينار عن كل يوم

اعالن دعوة دائنني
اني املصفية املحامية ايالف احمد هادي لرشكة االمان االجهزة االنذار
و املراقبة املحدودة ادعو كل من له حق او دين عىل الرشكة مراجعتي
عىل العنوان التايل بغداد الكراد م  ٩٠٩ز  ٢مبنئ  ٢٦ج ١١ / ١٤
املصفي املحامية
ايالف احمد هادي
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املناذرة
رقم االضبارة /107 :ت2017/
التاريخ 2017/10/10
اىل  /املنفذ عليه
لقد تحقق لهذه املديرية من انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن
دائ�م او مؤقت او مختار يمك�ن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة
( )27من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ
املناذرة خالل خمس�ة عشر يوما تبدأ من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة
املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه
املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل
احمد حسن داخل
اوصاف املحرر :
قرار محكمة بداءة املناذرة املرقم /31ب2017/
يف  2017/2/21املتضم�ن الزام املدعى عليه (رعد عبد عيل س�لمان)
بتأديته للمدعية ( حمدية عبد عيل سلمان) مبلغ قدره (12000000
اثنا عرش مليون دينار عراقي
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة
العدد /790 :ش2017/
التاريخ 2017/10/10
اىل  /املدعى عليه (جاسم محمد حميد) مجهول محل االقامة
اعالن
اقامت املدعي�ة (رساب عيل عزيز) الدع�وى املرقمة /790ش2017/
وموضوعه�ا (مطالبة املدعية لك بتمدي�د حضانتها للطفل (محمد)
وان موعد املرافعة فيها الساعة التاسعة من صباح يوم 2017/10/19
وملجهولي�ة محل اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني رس�ميتني
ويف حالة عدم حضورك او حضور من ينوب عنك قانونا س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وفقا لالصول.
القايض كفاح بطاح الظاملي

املهندس
عادل داخل حممد
املدير العام ورئيس جملس االدارة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2017 /1308 :
التاريخ 2017/10/11
اىل  /املنفذ عليه /افراح طعيم سويف
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن خلال اش�عار املخت�ار بتاريخ
 2017/8/1ان�ك مجه�ول محل االقامة وليس ل�ك موطن دائم او
مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة ()27
م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ
النجف خالل خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة
املعاملات التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش
هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل
نصري حسن عبد زيد الكالبي
اوصاف املحرر :
قرار حكم محكمة بداءة النجف املرقم /108ب2016/1
يف  2017/2/21املتضم�ن الزامك�م باداء مبل�غ البالغ 1140804
ملي�ون ومائة واربع�ون الف وثمانمائ�ة واربعة دين�ار بالتكافل
والتضام�ن لصال�ح الدائ�ن (املدي�ر املفوض ملؤسس�ة االس�كان
CHF
التعاونية اضافة لوظيفته
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة
العدد ك /789ش2017/
التاريخ 2017/10/10
اىل  /املدعى عليه (جاسم محمد حميد) مجهول محل االقامة
اعالن
اقامت املدعية (رساب عيل عزيز) الدعوى املرقمة /789ش2017/
وموضوعه�ا (مطالبة املدعية لك بتايي�د حضانتها للطفلني (عيل
وفاطم�ة الزهراء) وان موعد املرافعة فيها الس�اعة التاس�عة من
صب�اح يوم  2017/10/19وملجهولية مح�ل اقامتك تقرر تبليغك
بصحيفتني محليتني رس�ميتني ويف حالة عدم حضورك او حضور
من ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا وفقا
لالصول.
القايض
كفاح بطاح الظاملي

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة /196 :خ2016/
التاريخ 2017/10/11
اعالن
نظ�را لع�دم بل�وغ ب�دل املزاي�دة لرشاء
(سهام من العقار) تسلسل ()3/77917
ح�ي النصر  /الكائ�ن يف النج�ف العائد
للمدين قاسم طالب محمد البالغة نصف
العق�ار لق�اء طل�ب الدائن بش�ار طالب
حمي�دي البال�غ (مائة واثن�ان وعرشون
مليون ومائتان وخمس�ون ال�ف دينار )
( %80 )122,250,000من القيمة املقدرة
لذا تقرر تمديد املزايدة ملدة خمس�ة عرش
ي�وم من اليوم التايل للنشر فعىل الراغب
يف الشراء مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل
املدة املذكورة مستصحبا معه التامينات
القانونية البالغة  %10من القيمة املقدرة
وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رسوم
التس�جيل والداللي�ة عىل املشتري وذلك
استنادا للمادة  98من قانون التنفيذ
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني العيساوي
املواصفات :
1ـ موقع�ه ورقم�ه  :نج�ف ح�ي النرص
3/77917
2ـ جنس�ه ونوع�ه  :دار مف�رزة بصورة
غري رسمية اىل دارين
3ـ حدوده واوصافه  :بلدية النجف
4ـ مساحته 200 :م
5ـ درج�ة العم�ران  :الج�زء االول جي�د
الجزء الثاني متوسط
6ـ الش�اغل :الج�زء االول قاس�م طالب
محم�د والج�زء الثان�ي س�تار جاس�م
وكالهم�ا يرغب�ان بالبق�اء بصف�ة
مستأجرين.
7ـ القيمة املقدرة  :القيمة الكلية للعقار
 242,000,000مليون قيمة سهام املدين
تبلغ  121,000,000مليون
8ـ بدل املزاي�دة االخري  :لم يحصل راغب
بالرشاء
مشتمالته :
العق�ار يقع عىل ش�ارعني فرع�ي واخر
فرعي لكونه ركن 10م×10م
وهو مفرز بصورة غري رسمية
الجزء االول  :ويتم الصعود اليه بواسطة
بايتني ويتالف من ساحة امامية ودنكتني
كونكريتية (دبل فاليوم) االرضية مبلطة
بورس�لني وهذا الج�زء من العق�ار وهو
رك�ن مط�ل على الش�ارعني وه�و ذات
بابني ويحتوي ايضا عىل مطبخ الجدران
واالرضي�ة سيراميك م�ع س�قف ثانوي
وكلي�دور وحم�ام وتوالي�ت ومكش�وفة
والكليدور مفتوح عىل االستقبال جدران
الحم�ام مع االرضية سيراميك اما بقية
البيت الجدران 130س�م سيراميك و20
س�نتمرت مري والباقي بورك السقف من
الكونكريت املس�لح وس�لم مغلق باملرمر
ي�ؤدي اىل الطاب�ق االول ويحت�وي على
كلي�دور صغري وثالث غ�رف نوم وحمام
وتوالي�ت مشتركة الصحي�ات الجدران
واالرضي�ة سيراميك وس�قف ثانوي اما
بقي�ة الطابق االرضية بورس�لني وهزارة
سيراميك و 10س�نتمرت م�ري والباق�ي
بورك وكال الطابقني مجهز ماء وكهرباء
وس�لم كونكريت�ي ي�ؤدي اىل البيتون�ة
والس�طح سقف البيتونة من الكونكريت
املسلح .
الج�زء الثان�ي  :يتالف من مم�ر بضمنه
مراف�ق صحي�ة وصال�ة واس�تقبال
وحمام ومرافق وس�لم ي�ؤدي اىل الطابق
االول ويتال�ف من غرفتني ن�وم ومخزن
س�قف الطابق االريض كونكريت مسلح
والطاب�ق االول من الطابوق والش�يلمان
والطابق االريض مجه�ز باملاء والكهرباء
اما الطابق االول مجهز فقط بالكهرباء

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف البصرة
االتحادية
محكمة بداءة املعقل
العدد/828 /ب2017/
التاريخ 2017/10/11
اعالن
تبيع محكمة بداءة املعقل باملزايدة العلنية
العق�ار املرق�م  228مقاطع�ة  7معاوية
وهو عبارة عن بس�تان ملك رصف يسقى
سيحا بمياه املد مس�احته  12اولك و 50
مرت مربع وهو يقع يف منطقة الهارثة عىل
طريق البصرة ـ القرنة وهو ارض خاليه
م�ن املنش�ات ومقطوع�ة عنه�ا الحصة
املائي�ة ويوجد فيها تس�ع نخلات كبرية
العم�ر وعىل وش�ك الهالك فمن ل�ه رغبة
بالشراء الحضور امام ه�ذه املحكمة يف
بناي�ة قرص العدال�ة يف تمام الس�اعة 12
من ظهر الي�وم الخامس عرش التايل لنرش
هذا االعالن مس�تصحبني معهم التامينات
القانوني�ة البالغ�ة  %10من قيم�ة العقار
املقدرة البالغ�ة ( )12,500,000اثنا عرش
مليون وخمسمائة الف دينار
القايض
عالء حسني صيهود
فقدان
فق�د الوص�ل املرق�م  460538يف
 2017/8/30ص�ادر م�ن بلدي�ة البرصة
ومبلغه  675,000بأس�م (فراس قاس�م
عبد الله)
على م�ن يعث�ر علي�ه تس�ليمه اىل جه�ة
االصدار
فقدان
فقد الوصل املرقم  466729يف 2017/4/9
صادر من بلدية البرصة ومبلغه 540,000
بأس�م (هاش�م عبود خلف )عىل من يعثر
عليه تسليمه اىل جهة االصدار
فقدان
فقد الوصل املرقم  466722يف 2017/4/9
صادر من بلدية البرصة ومبلغه 540,000
بأس�م (هاش�م عبود خلف )عىل من يعثر
عليه تسليمه اىل جهة االصدار
فقدان
فق�د الوص�ل املرق�م  5509628يف
 2013/1/4والص�ادر م�ن الهيئة العامة
للكمارك ومبلغه  1,512,000بأسم (رائد
وحيد رشم )عىل من يعثر عليه تسليمه اىل
جهة االصدار
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة
العدد/964 /ب2017/3
التاريخ 2017/10/11
اعالن
اىل املدعى عليه  /حازم ابراهيم حسين /
كاسب ـ يسكن بعقوبة ـ املفرق
اق�ام عليك املدعي رائ�د جبار مجيد وكيله
املحامي حامد محمود ش�هاب امام هذه
املحكم�ة الدع�وى املرقمة اعلاه وطلب
الحكم باعادة الح�ال اىل ما كان عليه قبل
التعاق�د والزام�ه بتاديت�ه مل�وكيل للمبلغ
املدعى به وقدره ( )70,000,000سبعون
مليون دينار) وتحميلك املصاريف واتعاب
املحام�اة وملجهولية محل اقامتك حس�ب
رشح القائ�م بالتبلي�غ ع�ن طري�ق مركز
رشط�ة املف�رق بكتابه�م املرق�م 15393
يف  2017/10/4واش�عار مخت�ار ح�ي
املف�رق يف قض�اء بعقوبة املدع�و (عباس
ابراهي�م محم�د ) يف  2017/10/3قررت
هذه املحكمة تبليغ�ك عن طريق النرش يف
صحيفتني يوميتين محليتني للحضور اىل
هذه املحكمة صب�اح يوم 2017/10/19
الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حالة عدم
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا
ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق
القانون
القايض مهدي قدوري كريم
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فوزي كريم وأنا :مظلتان لشخص واحد
مقداد مسعود
يوم  ،5/10/2017همسني جاك
بريفير (هذا يوم اليستحق ُه رب
العمل) فعال أنه خريف البصرة:
أجمل خريف في العالم بشهادة
الرّحال�ة بارس�نز وه�و يتأمل
شط العرب في .1772
واصلن�ا نزهتنا أن�ا ومعي ،في
مكتبات العش�ار ..ياللمصادفة
الباذخ�ة ..في ضح�ى /9 /21
 :2012يدي التي تنس�ى كثيرا..
وه�ي تتصفح الكتب في مكتبة
ْ
عث�رت على
(الفك�ر المعاصر)
كن�ز كان ينتظرن�ي منذ نصف
ٍ
ق�رن :حدثني عنه معلمي األول
شقيقي ،فقيد الحركة الوطنية
العراقي�ة محمد مس�عود ،وهو
يلمحن�ي أغ�ادر مكتب�ة (دار
الكت�اب) ف�ي ش�ارع الوط�ن،
شتاء  ،1974أتأبط كتبا ً كنت قد
أش�تريتها للتو من ضمنها (من
تاري�خ الح�ركات الس�رية في
اإلسلام) تأليف بندلي جوزي..
تل�ك الليل�ة أس�هب معلمي في
الحدي�ث ع�ن كت�اب (حكم�ة
األدي�ان الحي�ة) تألي�ف جوزيف كاي�ر وحين
ُ
أش�تريت الكتاب في  2012 /9 /21والتهمته
تمام�ا في فج�ر  /9 /23كنت أس�مع الكتاب
بصوت ش�قيقي وكان صوته مركبة فضائية
ُ
صلي�ت ركعتين
وحي�ن انتهي�ت من الكت�اب،
أهديتها إلى روحه…
ي�وم  2017 /10 /5ف�ي المكتبة ذاتها ،عثرت
على كتاب انتزع من مكتبتي في تلك السنوات
الس�ود  ..197وهو من الكتب التي اش�تريتها
في س�نة اإلصدار ،يومها كانت وزارة االعالم
العراقي�ة اس�بوعيا تضخ كتبا جدي�دة وتصل
البصرة س�ريعا ..الكتاب الذي أسعدني اليوم،
هو (م�ن الغربة حت�ى وعي الغربة) للش�اعر

ف�وزي كريم ،تاريخ اإلصدار  /1972سلس�لة
الثقاف�ة العامة /كت�اب الجماهي�ر ( )13من
ُ
قرأت كت�اب الناقد عبد
هذه السلس�لة الرائعة
الجب�ار عباس ع�ن الش�اعر الس�ياب وكتاب
ابتس�ام مرهون الصفار عن أب�ي تمام – على
ذمة ذاكرتي –.
كتاب (من الغربة حتى وعي الغربة ) للش�اعر
والناقد فوزي كريم :أحتاجه جدا وأنا متقوس
منذ س�نوات على دراس�ة أطروحات�ه النقدية
الضروري�ة في (ثياب األمبراط�ور) و(تهافت
ُ
أشتريت كتابين جديدين
الس�تينين) ..قبل أيام
ل�ه فأنش�ددت ألطروحات�ه الدقيقة (ش�اعر
ّ
المفكر/
المتاه�ة وش�اعر الراي�ة) و(القل�ب
ّ
تفكر أيض�ا) الكتابان
القصيدة تغن�ي ولكنها

سجل اخلديعة :عن اجلشع املدمر

على عكس «الحديقة َ
الخ ِرب�ة» ،روايته األخرى المنقولة إلى العربية ،التي
استخدم فيها جمال ّ
مكثفة وأسلوبا شعريا مقتصدا بالكلمات غنيا بالصور
والعاطف�ة ،يسترس�ل الروائ�ي المكس�يكي خورخي فولب�ي ( )1968في
«س�جل الخديعة» الصادرة عن منش�ورات الجمل في كتابة رواية اعتيادية
طويلة ،يبتعد من خاللها مجددا عن الخيال واألسطورة اللتين أدخلهما على
القص�ة المؤثرة للم�رأة العراقية ليلى التي فقدت عائلته�ا ،ويعود لاللتزام
بروحيّ�ة جماع�ة «الكراك» األدبية التي أسس�ها في المكس�يك لتقطع مع
الواقعية السحرية لجيل كارلوس فوينتس والمتأثرين به.
كت�ب فولبي روايته ه�ذه باللغة اإلنكليزية ال اإلس�بانية ،وهذا ما أوضحه
الناش�ر على الغالف بإيراده اسم المترجم غوس�تابو إثكييردو الذي نقلها
إلى اإلس�بانية ،فيم�ا تولى رفعت عطف�ة نقلها إلى العربي�ة ،كأن الكاتب
ذا الميول اليس�ارية أراد أن يفضح أكبر نظام رأس�مالي ف�ي العالم بلغته،
مباشرة دون وسيط.

هدية حسين
علي دفع التهمة عن نفسي
كان يتوجب
ّ
بأية طريقة ،إال أنني ال أدري أليما س�بب
كن�ت أصم�ت مرة ،وأم�ط ال�كالم مرة،
وأتغابى مرات ،وألتذ بنفاد صبر الضابط
ال�ذي يحق�ق مع�ي ف�ي محاول�ة القتل
التي تعرض لها رجل يدعى س�لمان عبد
الكري�م ..تنف�س المحقق بعم�ق بعد أن
أطف�أ س�يجارته الثانية ،ع�اد للنظر الى
وجهي وهو يكرر السؤال:
ـ يا س�ت ن�وال ،ما هي عالقتك بالس�يد
سلمان عبد الكريم؟
وللمرة الثانية كررت الجواب:
ـ لم يسبق لي أن سمعت بهذا االسم ،ولم
أمر يوما ً بشارع الزيتون.
ضرب الطاولة وصرخ بي:
ـ لكنن�ا وجدنا اس�مك ورق�م هاتفك في
مفكرته.
قلت كأن األمر ال يعنيني:
ـ ال أعرف كيف وصل اسمي ورقم هاتفي
إليه ،عندما ُيفيق من غيبوبته س�يجيبك
بنفسه.
نهض من على كرس�يه متأفف�اً ،دار في
الغرفة ،وقف أمام النافذة ،ثم عاد وجلس
وراء مكتبه ،وسألني بهدوء مصطنع:
ـ من يعيش معكِ في البيت؟
ُ
رحت أبحث عن ش�يء
لم أنظ�ر إليه ،بل
غائم قبل أن أجيب:
ـ ثمة ش�جرة ُ
اقتلعت م�ن جذورها منذ
زمن بعيد ،أنا آخر غصونها.
استل سيجارة أخرى وأشعلها ،أخذ نفسا ً
عميقا ً ثم قال بعد أن نفث الدخان:
ـ أن�تِ ال تدركي�ن م�ا ينتظ�ركِ إذا م�ات
الرجل.
وُ
جد
كان الس�يد س�لمان عبد الكريم قد ِ
غارق�ا ً ف�ي بركة م�ن الدماء ،أم�ام باب
بيته في ش�ارع الزيتون ،نقل�ه الجيران
الى المستش�فى ،وما يزال في غيبوبة..

المعلوم�ات الت�ي حصل عليه�ا المحقق
تقول ( س�لمان عبد الكريم ،تولد ،1942
مطلّق ،متقاعد ،يمي�ل الى المرح ويحب
الس�هر خ�ارج البيت كل ليلة ،باس�تثناء
ليل�ة الخميس ،وبرغم ذل�ك فهو غامض
وكت�وم فيما يتعل�ق بخصوصياته ،ليس
من أصحاب الثروات ،لكنه ميسور الحال
وكري�م النفس) وقبل أن يطوي المحقق
أوراقه بعد اس�تجواب الجيران همس له
أحدهم بمعلوم�ة ،أن امرأة ترتدي عباءة
س�وداء تزوره كل خمي�س بعد منتصف
الليل.
ضغ�ط المحق�ق عل�ى الج�رس ،ودخل
شرطي على الفور ،كما لو أنه كان يمسك
بمقبض الباب منتظرا ً اإلذن بالدخول:
أدخل الشاهد محسن علوان.
ـ ِ
ً
كان مايزال يحدق بي منفعال عندما دخل
الش�اهد ،وهو رج�ل في الخمس�ين من
العم�ر ،قصي�ر القامة ،له وج�ه ضفدع،
يرت�دي دشداش�ة رمادي�ة وس�ترة بنية
مقلم�ة ،أش�ار إلي�ه المحق�ق بالجلوس
إل�ي ،وراح
قبالت�ي ،طلب من�ه أن ينظر
ّ
يدخن السيجارة الرابعة ،ثم سأله:
ـ أليست هذه السيدة هي التي كانت تزور
السيد سلمان في بيته؟
ب�دا مضحكا ً وه�و يتفرس ف�ي وجهي،
ُ
ك�دت أغرق ف�ي الضح�ك ،إال أنني
حتى
تماسكت.
ُ
لست متأكدا ً يا سيدي.
ـ
صاح المحقق محتداً:
ـ أنظر جيداً.
عاد الضفدع وحدق بوجهي.
ـ ف�ي الحقيقة يصعب تأكي�د األمر ،كما
تعلم فإن زيارة المرأة للسيد سلمان عبد
الكريم كانت تتم بعد منتصف الليل.
عندم�ا خرج الش�اهد ،ش�عرت بنش�وة
غريب�ة ،كن�ت أتمن�ى أن تطول ل�وال أن
المحقق صرخ بي:
ـ س�أرميكِ ال�ى زنزان�ة انفرادي�ة حتى

م�ن أص�دار دار المتوس�ط  ..2017مازل�ت
أواصل قراءة أعماله الشعرية بجزئيها وكذلك
كتاب�ه المده�ش (الفضائ�ل الموس�يقية):
(الموسيقى والشعر) و(الموسيقى والرسم)
..أما كتاب�ه (يومي�ات الكاب�وس) فهو أقرب
للكتاب�ة االعالمي�ة الجميل�ة ..وع�ن كتاب�ه
ُ
كتبت مقال�ة ونضدتها في
(ع�ودة الكاردينا)
كتاب�ي النقدي البكر (األذن العصية واللس�ان
المقطوع)..
ُ
ألتقيته مرتين بسرعة الومض في
فوزي كريم
زيارتين ل�ه إلى البصرة في مربدي�ن ..تبادلنا
ح�وارا مقتضبا وس�ط ضجي�ج ودوي أروقة
النادي الثقافي النفطي…
أع�ود إل�ى كتاب�ه النق�دي األول (م�ن الغربة

دهاليز نائية

حتى وع�ي الغربة) كعادته اآلن ،يش�تغل
عل�ى الت�راث الش�عري (معلق�ة لبي�د /
مالحظ�ات ف�ي التجرب�ة الفني�ة) ..يرى
في الجواهري(معاص�ر بحق ولكنه يقف
بح�دود المعاصرة الكالس�ية التي تنتمي
الى مرحلة انهيار ادبي شامل لبناء ضخم
كان فيما مضى يش�كل وجه�ا حقيقيا /
 )61رؤي�ة جريئة متف�ردة /متمردة على
المؤتلف آن�ذاك 1969وف�وزي كريم يرى
في تمرد الش�اعر الزهاوي (تواطىء غير
واض�ح ،النه يقف مع الفك�ر بال روح وال
حياة  )62/..ويعود إلى الجواهري فيضيف
(كان ش�عر الجواهري يشكل رحى هائلة
تدور(بعمومها) على قطبها (الخاص) .ان
بين الخ�اص والعام رابط�ة مثيرة .وعبر
عالقتهم�ا نس�تطيع أن نش�خص حرك�ة
النمو في شاعريته (منذ العشرينات حتى
نهاية الخمسينات) ..ومن ص 179إلى ص
 : 272نهاية الكتاب..نكتشف الوجه اآلخر
لف�وزي كريم (مدخل في مصادر دراس�ة
القصة القصيرة ف�ي العراق) فهو يتناول
قص�ص :س�ركون بول�ص ،عب�د المجيد
لطفي ،ديزي األمي�ر ،جميل كاظم مناف،
عبد الرحمن الربيعي ،محمد خضير ،جليل
القيسي ،فهد األس�دي…إلخ  ..لألسف لم
يتكرر هذا االش�تغال النق�دي الحيوي في
القص العراقي ضمن دراسات الشاعر والناقد
فوزي كريم..
النص الذي كنت أشتاقه دوما وأقرأ بين الحين
واآلخ�ر هو(حي�ث يصي�ر المضمون ش�كال)
مايزال هذا النص الباذخ يس�حرني  ،حتى هذه
اللحظة وأنا أكتب هذه االسطر عن كتاب (من
الغرب�ة حت�ى وعي الغرب�ة) للش�اعر والناقد
فوزي كريم ..
ُ
عثرت على كتاب ٍ أحبني وأحببته
أسألني  :هل
حميم بادلني الثقة والفرح
صدي�ق
؟! أم على
ٍ
ٍ
والساللم وهدأة األخضر..يالسعادتي بأفراحي
وهي صغيرة جدا مثل حبات النمنم التي تشبه
آمالي ..وهي تصيبني دوما بالثراء الالنهائي .
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حي الساموات السبع ..القصيدة وكوابيس املدينة
الش�اعر العراقي الشاب حسام الس�راي يواجه المدينة الشبح
في زي�ارة يعود بعدها بقصيدة طويلة ضمّها كتابه الش�عري
(حي السماوات السبع) .2017
بتعبير فاضل العزاوي في كلمته على الغالف األخير للعمل فهو
“نشيد ش�عري طويل ومتدفق” كما وصف العمل بأنه قصيدة
عن المدينة جعلها الشاعر “قصيدة عن نفسه قبل كل شيء”.
تلك اإلش�ارات تصلح مدخالً لمتابعة ما فعلت نيويورك بشاب
عراق�ي يقط�ع زمنيا ً م�ا مقداره ثالث عش�رة س�اعة ،حامالً
أوهامه أو تصوراته عن المدينة كأي زائر.
صحي�ح أنه لم يدخلها س�ائحا ً يرصد وي�دون مالحظاته التي
يش�كلها التعامل البصري م�ع مرائيها الصادمة والمدهش�ة،
لكن�ه تتبع خطاه في ش�وارعها وأحيائها م�ا رأى من نصبها
ورموزها الثقافية.

شــارع الــزيـتــون

تفقدي صوابك.
هو ال�ذي فقد صوابه عندم�ا رحت دون
س�بب أبتس�م ..ض�رب الطاول�ة بق�وة
وقال:
ـ أال تدركين خطورة األمر؟
لم أجب ،أشعل سيجارة خامسة وسأل:
ـ هل كنتِ ترتدين العباءة عندما تذهبين
الى هناك؟
ُ
قلت ببرود وكنت واثقة مما أقول:
ـ ل�م يس�بق أن ارتديت عب�اءة ،وال أحب

َ
أنت اآلن مأخوذ بصورة أمامك
يبتلعك فمها
في وقت مستقطع ومساحة
قالت لك الدهشة :إنك ُتخلق بينهما اآلن.
المدينة الشبح تفتح فمها الواسع لتبتلعه بعد أن كانت صورة
في المخيلة وتمضغه بين ّ
فكي الوقت والمساحة ،ثم سيقذف
ب�ه الفندق بمانهات�ن بطوابقه الثمانية والثالثي�ن إلى فضاء،
سيتذكر من خالله ما حل به:
من نافذة الفندق الشاهق
في ثانية واحدة..
هي زلزال يضرب ذاكرة هاربة من مصحة نفسية
تدقق في كمائن العالم وظرائفه
فتدرك اآلن أنك تقيم في حي السماوات السبع.

العباءات ،أنا امرأة عصرية كما ترى.
**
في ساعة متأخرة من الليل ،فتح شرطي
ب�اب زنزانتي ،كان يحمل عباءة س�وداء
أمرن�ي بارتدائه�ا ،وحي�ن فعلت أش�ار
بيده أن أتبعه الى الس�يارة ،كان المحقق
بانتظ�اري عند الباب ،قال موجها ً الكالم
لشرطي آخر يجلس أمام مقود السيارة:
ـ الى شارع الزيتون.
وانطلق�ت الس�يارة ف�ي لي�ل س�اكن

وش�وارع خالية من المارة ،حتى وصلنا
ال�ى إح�دى الس�احات ،ن�زل المحق�ق
وأمرني بالنزول ،س�رت خلفه فيما بقي
الشرطي منتظراً ،ودخلنا شارع الزيتون،
ربما كان ش�بيها ً بشوارع أخرى تعرفها
ذاكرتي ،ال أعوّل كثيرا ً على الذاكرة ،فقد
أوقعتن�ي باضطرابات ال ع ّد لها ،وما دام
فعلي أن التزم
األمر متعلقا ً بجريمة قتل
ّ
الحيطة والحذر.
لكنني في لحظة باهرة ربما ال تتكرر ،أو
ربما هي لحظة استش�راف لما س�يأتي،
رحت أنظر الى الشارع كما لو أن خطاي
مش�ت على ترابه ،وكلما خطوت انتابني
إحس�اس من س�ار بين هذه البيوت ومر
ف�ي زواي�ا األبني�ة ،حت�ى أنن�ي تذكرت
بيت�ا ً ذا واجه�ة م�ن الس�يراميك األزرق
المخض�ر ،تتوس�طها عب�ارة تق�ول (ال
تعطوا ألوالدكم شيئاً) وكنت كلما قرأت
تلك العب�ارة أردد مع نفس�ي :الحمد لله
لي�س عن�دي ما أعطي�ه ،وف�ي الحقيقة
ليس لي أوالد ألعطيهم شيئاً.
وها هو البيت ينتص�ب أمامي ،والعبارة
تش�ع تحت ض�وء الني�ون ،بينم�ا قلبي
يخفق بشدة ،ولس�اني ينعقد ،والمحقق
يأمرن�ي بالن�زول ،ث�م لمحت ظ�ل رجل
يق�ف على بع�د أمتار ،وينظ�ر باتجاهنا
رافعا ً ي�ده كمن يحيين�ا ،توقف المحقق
وأشار إليه ،ولما اقترب تبين أنه الشاهد
محس�ن عل�وان ،الش�اهد الوحي�د على
رؤية تلك المرأة التي تزور السيد سلمان
عب�د الكريم بع�د منتصف اللي�ل ،قال له
المحقق:
ـ ه�ا قد ارتدت العباءة ،ق�ف في الزاوية
التي كنت تراها منها وقل الحقيقة.
ابتعد الش�اهد بضعة أمتار ،وبعد دقيقة
عاد واقترب من المحقق وهو يقول:
ـ يا سيدي ،النساء في الليل متشابهات.
رد المحقق بيأس:
ـ إذن لم نصل الى نتيجة.

قال الشاهد معتذراً:
ـ ال أري�د أن أظلم المرأة ،فقد تكون هي،
أو ال تكون.
خرجنا من ش�ارع الزيتون الى الس�احة
ثاني�ة ،حي�ث تنتظر س�يارة الش�رطة،
ُ
ورح�ت أختل�س النظ�ر ال�ى واجه�ة
ُ
الس�يراميك ،وأثن�اء ما كن�ت أعيد قراءة
العبارة قال المحقق بعصبية:
ـ عليكِ أن تعترفي.
فقلت:
ـ ليس عندي شيء أعطيه.
**
قضي�ت ثمانية أيام ف�ي الزنزانة ،قبل أن
يخبرن�ي الش�رطي المكل�ف بحراس�تي
صباح اليوم التاسع ،أن السيد سلمان عبد
الكريم أفاق من الغيبوبة وسيعرضونني
علي�ه ..مش�اعر مختلط�ة انتابتن�ي،
هواج�س غريب�ة تالعب�ت ب�ي ،وحي�ن
إلي مط�والً ،وكان
عرضون�ي عليه نظر ّ
المحق�ق متحفزا ً ألي ملم�ح من مالمح
الرجل الممدد على س�رير المستش�فى،
وألي�ة كلمة تصدر عنه ،كان وجه الرجل
مصف�را ً ومعص�وراً ،وبعيني�ن ذابلتي�ن
وكامدتين ،سأله المحقق:
ـ هل تعرف هذه السيدة؟
راودني في هذه اللحظة إحس�اس بأنني
أعرف الرج�ل ،وانتظرت مثل المحقق ما
س�يقوله ،خ�رج الكالم من بين ش�فتيه
بطيئا ً عندما قال:
ـ كال ..ال أعرفها.
عند باب المستش�فى ق�ال المحقق كأنه
يطردني من المكان.
ـ يمكنك الرجوع الى بيتك.
وها أنا في بيتي ،لم أعد أتذكر الكثير عن
الزنزانة ،بل يمكنني القول بأنني نس�يت
وج�ه المحقق… وبعد أي�ام طويلة على
ُ
كنت أفت�ح خزانة
تل�ك الحادث�ة ،وبينما
ُ
وجدت عباءة س�وداء
مالبس�ي ألرتبها،
في قعر أحد األدراج.
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اإلمام احلسني «عليه السالم» وأسباب هنضته املباركة

كان اإلعالم األموي ش�ديد التأثير باألمة ,نتيجة
الخب�ث واملكر املس�تخدم ,باالضافة البتعاد األمة
ع�ن النص�وص النبوي�ة الرصيح�ة ,نتيجة منع
تدوي�ن الحديث م�ن زمن خالفة أب�و بكر ,اىل أن
وصل�ت الس�لطة لألمويين ,الذي جن�دوا بعض
الكذابين لإلكث�ار م�ن األحاديث املختلق�ة ,التي
تجم�ل صورته�م وتنق�ص م�ن ق�در أعدائه�م,
باالضاف�ة للدور اليهودي عرب بث اإلرسائيليات يف
األمة.
مما اوج�د مجتمع غريب العقائد ,يأخذ دينه من
السلطة والكذابني واليهود ,وهذا املثلث يعطيه ما
يراه مناس�ب له ,حيث منهجهم يف دوام التسلط
عىل األمة وتس�فيه الوعي ,فلي�س مهما عندهم
رقيي املجتمع وارتفاع وعيه الفكري ,بل يسعون
بجعل املجتم�ع مجرد أغنام تتبعهم ,وكما رصح
معاوي�ة علن�ا م�ن دون أي خجل ,فق�د جاء عن
س�عيد بن س�ويد قال  :صىل بنا معاوية الجمعة
بالنخيلة يف الضحى ,ثم خطبنا فقال  :ما قاتلتكم
لتصلوا وال لتصوم�وا وال لتحجوا وال لتزكوا ،وقد
أع�رف أنكم تفعل�ون ذل�ك ،ولكن إنم�ا قاتلتكم
ألتآم�ر عليك�م ،وقد أعطان�ي الله ذل�ك وأنتم له
كارهون.
وهنا ل�ك أن تتصور مق�دار التزييف الذي عمدت
إلي�ه الس�لطة ,ك�ي تبرر فضائعها واس�تمرار
س�طوتها على الحك�م ,ومن هن�ا ن�درك مقدار
التزيي�ف الذي جاب�ه النهضة الحس�ينية ,بهدف
تربي�ر أفع�ال الس�لطة ,واثبات رشيع�ة الالحق
عرب تنزيه الس�ابق ,لذلك حتى العباس�يون الذين
نهض�وا بعن�وان نرصة أه�ل بيت النب�ي ,فما أن
س�يطروا عىل الحكم حتى تخلوا عن شعاراتهم,
وس�عوا لتربي�ر أفعال يزي�د وأمثاله ,ك�ي يثبتوا
رشيعتهم هم.
وتسلمت األجيال اإلرث التاريخي من دون فحص
باألغل�ب ,بل ت�م اعتباره تاري�خ مقدس ال يجب
املس�اس به ,مع ان�ه يحمل جبل م�ن األكاذيب,
لذا نجد من املهم توضيح أس�باب نهضة الحسني
للجماهري يف عرصنا الحايل.

النهضة ضد خط االنحراف األموي

كانت فرتة حكم معاوية فرتة مظلمة حيث س�اد
الظل�م ,وتعرضت الكثري من املدن لفواجع ,وجاء
يزيد ليكرس الظلم بصورة أبش�ع من أبيه ,وعمد
اإلعلام آنذاك على تصوير يزيد على غري ما هو
عليه ,بل أسبغوا عليه صفات األنبياء والقديسني,
مع ان�ه متجاهر بشرب الخمر ,ومش�هور بزنا
املح�ارم ,يتجاهر بالتمثل بإش�عار كفار قريش,
كابيات ابن الزبعرى املشهورة.
وق�د رشع الخليف�ة األم�وي يزيد بمس�ح معالم
اإلسالم ,وعمد للممارسة العلنية ألفعال الجاهلية
كاالس�تعانة باليهود ,والطعن العلني بالرس�الة

نظم الحكم ,وعمل عىل إنهاء غفلة األمة.
ففي الطريق إىل كربالء صىل بجماعة معه بوجود
جي�ش الحر ب�ن يزي�د ألرياحي ,فخط�ب اإلمام
ً
قائلا (( :أيها الناس
(عليه السلام) بعد الصالة
إنكم إن تتقوا الله وتعرفوا الحق ألهله يكن أرىض
لل�ه ،ونحن أهل بيت محم�د أوىل بوالية هذا األمر
م�ن املدعني ما لي�س له�م ،والس�ائرين بالجور
والعدوان)).
كما أن�ه انبأ ببقاء هذه اإلمام�ة إىل عهد القائم,
فعندما يخاط�ب أصحابه بقوله(( :إني غدا ً أقتل
وكلك�م تقتلون معي ،وال يبق�ى منكم أحد حتى
القاس�م وعبد الل�ه الرضي�ع إال وليي علي�ا ً زين
العابدي�ن ،ألن الله لم يقطع نسلي منه وهو أبو
األئمة الثمانية)).
وهن�ا وض�ع اإلم�ام(ع) النق�اط على الحروف
مجددا ً فبعد التحديد الذي بينه رس�ول الله(ص)
بإمامتهم ” الحسن والحسني” بعد شهادة أبيهم
اإلمام عيل (ع) ,فإنه ينبئ باس�تمرار اإلمامة من
نس�ل الحسني ,ويف ش�خص اإلمام زين العابدين
وهو ما يعتمد عليه بعض العلماء يف إثبات تحديد
األئمة ,ألن�ه ورغم علم األمويني ب�أن اإلمام زين
العابدين هو القائم باألمر بعد أبيه ,لم يستطيعوا
أن يقتل�وه ,ول�م يكن لهم ذل�ك الن الله نارصه,
ومعده للخالفة التي ال بد من استكمال سلسلتها
الرشيفة.
هن�ا نفهم أهمي�ة نهضة الحسين التي أخرجت
الرس للعلن,وإعادة ما تم تغييبه لسنوات طويلة,
بفع�ل األرشار الذي�ن س�يطرت عليه�م ش�هوة
الحك�م ,فإع�ادة مشروع النبي وتش�ديده عىل
إتباع األوصياء من بعده.

إعادة الروح لألمة

املحمدي�ة ,واألمة س�اكتة اتعبها الظل�م والفقر
والتفريق ,مم�ا يعني أن عملية ح�رف األمة عن
مسارها مستمرة من دون عوائق.
وهذا يعني أن ما تكبده الرسول األكرم ىّ
صل الله
علي�ه وآله ,ومن أجله ضح�ى املضحون ,كل هذا
مه�دد بال�زوال أن بق�ي األمر م�ن دون مواجهة
يزي�د ,لذلك وجب عىل الحسين عليه السلام أن
ينتفض ,ضد الجور والطغيان ,ويكشف األمويني
عىل حقيقتهم ,فكانت نهضته ضد سلطة الجور
اليزي�دي ,ول�و كان بذل�ك قتله وأصحاب�ه مادام
الهدف هو الحفاظ عىل اإلسالم.

لماذا الخروج من مكة؟

بع�د موت معاوية اس�توىل ابنه يزيد عىل مس�ند
الخالفة ،وا ّدع�ى أنه خليفة رس�ول الله والقائم
مقام�ه ,فكتب يزيد كتاب�ا ً إىل الوليد بن عتبة بن
أبي س�فيان (واىل املدينة) ُيخربه بموت معاوية،
ويأم�ره بأخذ البيعة من أه�ل املدينة عامّ ة ومن
ّ
خاصة ,فأرسل الوليد إىل اإلمام
الحسين بن عيل

الحسين وقرأ عليه كتاب يزيد  ،فقال الحسين:
أيه�ا الوليد  :إنّ�ك تعلم أنا ُ
أهل بيتٍ بن�ا َف َتح الله
وبنا َيختم  ،ومِ ْثيل ال يبايع ليزيد ش�ارب الخمور
وراك�ب الفج�ور وقاتل النف�س املحرتم�ة ,وقد
أوردت املص�ادر بان يزيد قد ّ
بث جالوزته الغتيال
الحسين عليه السلام ولو كان متعلقا ً بأس�تار
الكعبة .
من هذه الرواية نكتش�ف أن اإلمام الحسين قد
اجرب عىل الخروج م�ن مكة ,ألنه أن بقي فيكون
محص�ورا بني خياري�ن ال ثالث لهم�ا ,األول يتم
اغتياله بالحرم املكي ,والثاني أن يبايع يزيد وهذا
ما ال يمكن.
فس�واء كتب له أهل الع�راق أو لم يكتب�وا ,فانه
كان س�يخرج من مك�ة ,كي يخ�رج من حصار
الخيارين ,ويقوم بالحركة االصالحية.

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

كان احد أهم أس�باب خروج اإلمام الحسين هو
قضية اإلصالح وهو األم�ر باملعروف والنهي عن

املنك�ر ,وال�ذي كان اح�د أهم ش�عارات النهضة
الحس�ينية ,حيث قال اإلمام الحسين “ :أريد أن
آم�ر باملع�روف وأنهى عن املنكر وأسير بسيرة
جدي وأبي”.
فبق�اءه يف مكة ل�ن يمكنه من قضي�ة اإلصالح
والنه�وض ض�د حك�م يزي�د ,ب�ل أن الخ�روج
واالتج�اه نحو الع�راق كان هو افصل س�يناريو
يمكن أن يحدث هزة لألمة اإلسلامية ,خصوصا
أن اإلمام كان يه�دف إلنقاذ األمة وليس لتحقيق
نرص عس�كري ,والدليل انه عند خروجه من مكة
كان مع�ه املئ�ات ,وعندما جاءه خبر مقتل ابن
عمه مسلم ابن عقيل اخربهم وقال لهم أن املوت
ينتظرهم ,فمن يريد الش�هادة فليبقى ومن يريد
الحياة فليغادر ,وهكذا تفرق عنه جمع الدنيا,ولم
يبق معه من األصحاب اال السبعون.
فالنرص عىل يزيد ال يكون بالعس�كر ,بل باملوقف
والتضحي�ة وال�دم ,وه�ذا ما زلزل س�لطان يزيد
الحقا.

الثورة احلسينية ثامرها مهدوية
نوار الربيعي
مما الش�ك فيه إن اإلمام املهدي ” عليه السالم
” يمث�ل اإلمت�داد الطبيع�ي لألئم�ة األطه�ار
وه�و اإلم�ام الثان�ي عرش والتاس�ع م�ن ولد
اإلم�ام الحسين ” عليه السلام ” وهو املنادي
واملطالب بث�أر اإلمام الحسين ,وهنا ال نقصد
بالثأر مس�ألة الدم والقتل والقصاص من قتلة
الحسين “عليه السلام” بل نتح�دث عن الثأر
اإلصالح�ي ,فالحسين خ�رج لطل�ب اإلصالح
ومحاربة الفس�اد واإلنحراف الذي أصاب األمة
وقد جوب�ه خروجه بالرفض والغ�در والخيانة
م�ع مواجه�ة اآلل�ة اإلعالمي�ة الحاكم�ة التي
س�خرت كل إمكانياته�ا من أج�ل طمس هذه
املعالم وجعلت من الحسين خارجي وإرهابي
يف نظر الن�اس ,ومن تلك اللحظ�ة أخذ الرصاع
بني الخط اإلصالحي وخط الفس�اد واإلفس�اد
وما زال�ت هذه الث�ورة مس�تمرة حتى ظهور
اإلمام املهدي ” عليه السالم “…
فكما هو معروف عند املسلمني إن هدف اإلمام
املهدي ” عليه السلام ” ه�و إقامة دولة العدل
اإللهي وهذه الدولة ال يمكن لها أن تقوم إن لم
يكن اإلصالح واألمر باملعروف والنهي عن املنكر
موج�ودا ً وهذي�ن املبدأي�ن هما أس�اس الثورة

الحس�ينية املباركة ,فالصلاح واإلصالح يقوم
عىل أس�اس ردم منابع الفس�اد وتغير الواقع
الذي تعيش�ه األم�ة ,وكل ذلك ق�د هيئته ثورة
اإلمام الحسين ” عليه السلام ” ليكون ختام
هذه الثورة مهدوياً… كما إن الثورة الحسينية
والقضي�ة املهدوي�ة عب�ارة ث�ورة واح�دة لها
أهداف وأبعاد واحدة ال يمكن الفصل بينهما إال
من خالل األس�ماء والحقبة الزمنية ,فالحسني
واملهدي ” عليهما السالم ” هدف واحد كما بني
ذلك املرجع املحق�ق الرصخي يف كتاب ” الثورة
الحسينية ” حيث قال :
{{… تشير األدل�ة العقلي�ة والنقلي�ة إىل إن
اإلم�ام املهدي (عليه السلام وعج�ل الله تعاىل
فرجه) هو ال�ذي يجني الثم�ار النهائية لثورة
الحسين ونهضته من تحقيق األهداف اإللهية
يف ظ�ل إقامة الدولة اإلسلامية العاملية اإللهية
فاإلم�ام الحسين (علي�ه السلام) بتضحيته
أرىس القواع�د األساس�ية لدولة الع�دل اإللهية
وش�يد بنائها النظري واملعنوي يف أذهان الناس
وقلوبهم ويبق�ى التكميل والتجديد والتش�ييد
الخارجي للبناء والذي يمث�ل التطبيق للقانون
اإللهي ال�ذي ينص عليه قوله تعاىل ( :ونريد ان
نمن عىل الذين اس�تضعفوا يف األرض ونجعلهم
أئمة ونجعله�م الوارثني) يبقى على بقية الله

يف أرض�ه (عليه السلام).وقد تصدى الش�ارع
املقدس ويف مناس�بات عديدة وبصور مختلفة
إلب�راز ذلك املعنى وبي�ان االرتب�اط الوثيق بني
الث�ورة الحس�ينية والدول�ة املهدوي�ة ودولتها
العاملية  ,وكأن الثورة الحس�ينية تمثل الحركة
التمهيدية واألس�س الرئيس�ية الثابت�ة للثورة
املهدوي�ة أي ان غايته�ا وهدفه�ا ه�و الث�ورة
املهدوي�ة أقيم�ت وانطلق�ت من اج�ل تحقيق
أهداف الثورة الحس�ينية أي ان غايتها وهدفها
هو الثورة الحسينية وأهدافها اإللهية وأوضح
ما يشري إىل ذلك االرتباط :
 -1إن ش�عار الثورة والنهضة املهدوية هو (يا
لثارات الحسني) .
 -2وكذل�ك االمت�داد والبعد والعم�ق التاريخي
والش�مولية لس�كان الس�ماوات واألرض عن�د
املالئك�ة ويف سيرة األنبي�اء (عليهم السلام)
وخات�م النبيين (صىل الل�ه عليه وآله وس�لم)
وأمير املؤمنين وأوالده املعصومين (صلوات
الل�ه عليه�م أجمعين)  ,كله�م يحي�ي ذكرى
اإلمام املهدي (عليه السلام) كم�ا أحيا الثورة
الحس�ينية وينتظ�ر الفرج بظه�وره الرشيف
وكل منهم يدعوا لل�ه تعاىل أن يكون مع اإلمام
(عليه السلام) لالنتقام من أعداء الله الظاملني
.

 -3إضاف�ة لذلك فإننا نجد إن الش�ارع املقدس
أعط�ى خصوصية لكربالء كثورة وكبلد يف فكر
اإلم�ام املهدي (عليه السلام) وس�لوكه (عليه
السالم) .
 -4إعط�اء خصوصي�ة لرتاب كربلاء كما فعل
جربائيل (عليه السلام) عندما لبى طلب النبي
(صلى الل�ه علي�ه وآله وس�لم) وجل�ب له من
ترب�ة كربالء  ,وكما أش�ار املعصومون (عليهم
السالم) أن الشفاء يف تربة كربالء .
 -5إن كربلاء ارشف م�ن بي�ت الل�ه وان زوار
الحسني (عليه السالم) يف كربالء يف يوم عرفات
له أفضلية عىل الحجيج الواقفني يف عرفات .
 -6وغريه�ا م�ن الخصوصي�ات املعنوي�ة
والروحي�ة واملادية والني تؤك�د مركزية كربالء
والثورة الحس�ينية ومحوريته�ا يف ثورة اإلمام
املهدي(عليه السالم) ودولته والتي تبني وتثبت
االمت�داد التاريخ�ي الزماني واملكان�ي لنهضة
امله�دي (عليه السلام) وثورته املقدس�ة  ,كما
ه�و االمت�داد والعم�ق لث�ورة الحسين (عليه
السالم) …}}.
فلا يمك�ن الفصل بني ث�ورة الحسين ” عليه
السالم ” وبني ثورة اإلمام املهدي ” عليه السالم
” ألن األخيرة قائم�ة عىل أس�اس األوىل ومنها
أخذت رشارتها.

املسري اىل اإلمام احلسني « عليه السالم» عبادة وليس عادة

حيدر الراجح

املسير اىل كربالء العش�ق االله�ي املقدس كربالء الحسين
الش�هيد تل�ك البقعة التي ت�روت بازكى الدم�اء ودفن فيها
س�يد ش�باب اهل الجنة فاصبحت جنة الله يف االرض ومالذ
الخائفني  ,الزحف املليوني اىل ارض الطف للمشاركة بالعزاء
والحزن عىل االمام الحسين عليه السلام وهو من ش�عائر
الله التي امر بتعظيمها فال بد للزائر املوايس املحب ان يتحىل
باالخلاق الحمي�دة الل البي�ت عليهم السلام وال يتخذ من
املسري عادة بل يجب ان ترتسخ فيه العبادة والتقوى والفراغ
اىل الب�اري ع�ز وج�ل ال ان يتحول املسير اىل نزه�ة وفرحة
وابته�اج واكل ورشب باملقابل غفلة وتغاف�ل عن الفرائض
والعب�ادات الواجبة لالس�ف هناك بعض الش�خصيات التي
تحس�ب عىل املذهب روجة لبدع واف�كار ماانزل الله بها من
سلطان فاسهمت بابتعاد الفرد املسلم عن اساسيات وغاية
املسير اىل الحسين وكان ذلك من خالل دس الس�م بالعسل
وهو يجب عىل الجميع ان اليحاس�ب الزائر وان كان مقرصا
او مذنب�ا صلى ام لم يصيل حتى وان فعل الفاحش�ة فليس
من حق صاحب املوكب واالسرتاحة ان يزجره وينصحه النه
زائر الحسين فهل يرىض الحسين بهذا وه�و قتل من اجل

الصالة واالخالق والنزاهة والعدالة؟؟ هذا بهتان واعتداء عىل
قدس�ية الحسين فكيف يقبل الحسين الزيارة من السارق
والقاتل والفاجر والظالم ومس�تبيح حق�وق الناس ! ؟ هذا
ظلم من الحسني حاشاه لشيعته  ,نعم طريق الحسني عليه
السلام يف تطور وازده�ار دائم ونجح يف ايص�ال مظلومية
الحسين اىل العالم اجمع من خلال الجماهري الغفرية التي
ل�و كانت على قلب واحد الزال�ت الجبال م�ن اماكنها وكما
ق�ال االمام املهدي سلام الله علي�ه ( لو ان اش�ياعنا كانوا
على اجتماع من القلوب مل�ا تأخر عليهم اليم�ن بلقاءنا )..
فطريق الحسين هو الجنة ومنه تنطل�ق رشارة دولة العدل
االله�ي ومنه االصالح ومنه العز ومن�ه الكرامة ومن خالله
يرتق�ي العب�د اىل اعلى املرات�ب وامل�وت يف ه�ذا الطريق هو
االجتم�اع بالحسين وانص�اره ومجاورتهم لك�ن برشطها
ورشوطها فيا أيها الس�ائر إىل جنة الحسين عليك أن تجعل
عملك (خدمتك يف املوكب وجلوسك يف مجالس الذكر والدرس
واللط�م ورضب الزنجي�ل والقام�ة ومسيرك) كل�ه يف حب
الحسين الشهيد عليه السالم  ،وحب الحسني هو السري عىل
نهجه يف مرضاة الله سبحانه وتعاىل  ،ويكون عملك كما قال
الحسني (عليه السلام) وهو يناجي الله  :إلهي إن كان هذا
ً
خالصا لوجه الله
يرضي�ك ؛ فخذ حتى ترىض  .فكان عمل�ه

تع�اىل  ،وكما ذكر اح�د العلماء العاملني اعلى الله مقامهم
اجمعني يف تعليق له عىل تهذيب الش�عائر الحس�ينية فقال:
(وهنا البد من أن نتوجه ألنفس�نا بالس�ؤال  :هل أننا جعلنا
الشعائر الحسينية  ،املواكب واملجالس واملحارضات واللطم
والزنجيل والتطبري وامليش واملسير إىل كربالء واملقدس�ات ،
هل جعلنا ذلك ومارسناه وطبقناه عىل نحو العادة والعادة
فق�ط وليس ألنه عبادة؟ ).فيا احباب الحسين وياش�يعته
وانصاره علينا ان نستعد من االن لتهذيب شعائرنا وجعلها
خالصة لله تعاىل وان نبتعد عن العادات الس�يئة ونكن دعاة
مخلصين للحسين وثورت�ه فنحن اهلا لذلك فبتمس�كنا
بالدي�ن املحم�دي الحس�يني االصيل نصبح الق�وة العظمى
الت�ي التقهر فال نعطي مربرا للنواص�ب املارقة ان يتطاولوا
عىل ائمتنا بس�بب اخطاء البعض الالمسؤولة ولنكن زينا له
عليه السالم ولنؤسس لزحف مليوني يعمه الحزن ويسوده
االيم�ان والتق�وى ونح�ن اهال لذل�ك فنحن اوىل بالحسين
وشعائره ولتكن هذه السنة سنة الفرج والخري والربكة عىل
العراقيني والنرص املؤزر عىل الدواعش التكفرييني  .فالسالم
عىل الحسين وعىل عيل بن الحسني وعىل اوالد الحسني وعىل
اصح�اب الحسين الذين بذل�وا مهجهم مع الحسين عليه
السالم ورحمة الله وبركاته.

إعادة األمة الى مفهوم الثقلين

بعد رحي�ل النب�ي الخات�م(ص) ت�م تغييب دور
أهل بيت النبي (ع),بس�بب متطلبات السياس�ة
والحصول عىل رشعية الحكم ,واستمر هذا األمر
اىل أن تاه�ت األم�ة ع�ن حقيقة املطل�وب منها,
نتيجة التزييف والتعسف والعنف والرتغيب الذي
مارس�ته مختلف الس�لطات وعرب عق�ود ,اىل أن
وصلنا عام  60للهج�رة واألمور متغرية كليا عن
ما كان يف زمن الرسول الخاتم.
لذل�ك تش�كل وعي مع�ارض للس�لطة الحاكمة,
يدع�وا إلقامة العدل واإلنصاف ,ويحاول الحفاظ
عىل الرس�الة املحمدي�ة بعيدة عن دين الس�لطة
الهجني.
جاءت حركة اإلمام الحسين ,والذي ضم الجانب
األكرب من املعارضة لحكم األمويني ,وأعلن اإلمام
الحسين مبادئ ن�ص عليها رس�ول الله (ص),
وعم�د اىل تذكير األم�ة بخط�ورة االنح�راف أو
التخل�ف عن هذه املبادئ ,ف�كان املهم عن اإلمام
إعادة الروح لنصوص الرسول الخاتم التي غيبها
مديرية تنفيذ البرصة
رقم االضبارة /102 /خ2017/
التاريخ 2017/10/12
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ البصرة العق�ار تسلس�ل 14/74
العباس الواق�ع يف العباس العائد للمدين عيل عبيد مهدي
املحج�وز لق�اء طل�ب الدائ�ن عيل حم�د ق�دوري البالغ
 2,010,440,520دين�ار فعىل الراغب بالشراء مراجعة
هذه املديرية خالل ثالثني يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش
مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانونية عشرة من املائة
من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان رسم
التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات :
 1ـ موقعه ورقمه /14/74 :العباس
 2ـ جنس�ه ونوعه  :ارض العمارة مع ابنيتها املكونه من
رسداب
 3ـ حدوده واوصافه  :خمسة طوابق ـ ملك رصف
مشتمالته ـ كما مبني يف تقرير الكشف
مساحته 81,09 :م 2اولك 3/
درجة العمران
الشاغل  :مرصف بيبلوس ـ يرغب بالبقاء مستأجرا
القيمة املقدرة  1,525,225,000,000مليار وخمسمائة
وخمس�ة وعرشون ملي�ون ومائتني وخمس�ة وعرشون
الف دينار
املنفذ العدل
مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس 2015/1865 :
اس�م املحكم�ة محكمة ق�وى االم�ن الداخيل الخامس�ة
بالبرصة
اس�م املته�م ورتبت�ه ووحدته  :الرشط�ي محمد عدنان
حسني سويد  /مديرية رشطة محافظة البرصة
رقم الدعوى وتاريخها 2015/12/1749 :
تاريخ ارتكاب الجريمة 2012/11/12 :
تاريخ الحكم 2015/12/27 :
املادة القانونية  5من ق.ع.د رقم  14لسنة 2008
خالصة الحكم
حكم�ت محكم�ة ق�وى االمن الداخيل الخامس�ة باس�م
الشعب عىل املدان الغائب (الرشطي محمد عدنان حسني
سويد) غيابيا بما ييل :
 1ـ بالحبس البسيط ملدة (ستة اشهر) وفق احكام املادة
 5م�ن ق.ع.د رقم  14لس�نة  2008وبداللة املادة  69من
ق.ا.د رق�م  17لس�نة  2008لغياب�ه عن مق�ر عمله من
تاريخ  2012/11/12ولحد االن
 2ـ اخراج�ه م�ن الخدمة يف قوى االمن الداخيل اس�تنادا
الحكام املادة / 42ثانيا من ق.ع.د رقم  14لسنة 2008
 3ـ اعط�اء املوظفين العموميني صالحي�ة القبض عليه
اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه اس�تنادا الحكام
املادة / 69ثانيا من ق.ا.د
 4ـ أل�زام املواطنين االخب�ار عن محل اختف�اء املحكوم
اعاله استنادا الحكام املادة  / 69ثالثا من ق.ا.د
 5ـ حج�ز امواله املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا الحكام
املادة / 69رابعا من ق.ا.د
 6ـ تحديد اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب جبار عاتي
جرب مبلغ قدره خمس�ة وعرشون ال�ف دينار ترصف له
بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
صدر القرار باتفاق االراء قابال لالعرتاض استنادا الحكام
املادة /71ثانيا من ق.ا.د رقم  17لسنة  2008وافهم علنا
يف 2015/ /

بعد  50عاما من رحيل نبي األمة ,كان هناك خط
خطري ظهر يف يوم السقفية ,واستمر يف السطوة
على مرك�ز الق�رار ,وتس�بب يف عملي�ة انحراف
خطرية يف جس�د األم�ة ,وكان ه�دف الحكام أن
تموت روح اآلمة ,ويتحول املسلمون ملجرد أغنام
تتبع الس�لطة ال تناقش وال تفهم ,وهكذا عمدوا
على تربية األم�ة وتكري�س األحادي�ث املختلقة
واإلرسائيلي�ات عبر اليه�ود ,الذين دخل�وا فجاء
لإلسلام بعد رحيل الرس�ول الخات�م(ص) ,ليتم
تسليمهم املساجد للخطابة والتفسري أمثال كعب
األحب�ار ,فكانت ثقافة الطاعة العمياء للس�لطة
هي ما يتم تكريسه.
فج�اءت حركة الحسين العظيمة لتبين للناس
أهمي�ة الث�ورة على الظل�م ,وان الحكام ليس�وا
خلف�اء الل�ه يف األرض بل يجب الخ�روج عىل كل
ظالم ,وبهذا نس�ف اإلمام الحسين ما تعب عليه
خط الس�قيفة عىل م�دى  50عاما ,وحصلت بعد
شهادة اإلمام الحسين ثورات كثرية كلها رفعت
ش�عارات الحسين كمبادئ لتحركه�م ,وأصبح
لخط املعارضة تأثري كبري يف األمة.

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف البصرة
االتحادية
محكمة بداءة املعقل
العدد/831 /ب2017/
التاريخ 2017/10/11
اعالن
تبي�ع محكمة ب�داءة املعق�ل باملزايدة
العلني�ة العق�ار املرق�م  344مقاطعة
 7معاوي�ة وه�و عب�ارة ع�ن بس�تان
ملك رصف يس�قى س�يحا بمي�اه املد
مس�احته  673مرت مرب�ع وهو يقع يف
منطق�ة الهارثة عىل طري�ق البرصة ـ
القرن�ة وهو ارض خاليه من املنش�ات
ومقطوعة عنه�ا الحص�ة املائية فمن
له رغب�ة بالرشاء الحض�ور امام هذه
املحكم�ة يف بناي�ة قصر العدال�ة يف
تم�ام الس�اعة  12م�ن ظه�ر الي�وم
الخامس عرش الت�ايل لنرش هذا االعالن
مستصحبني معهم التامينات القانونية
البالغ�ة  %10من قيمة العق�ار املقدرة
البالغ�ة ( )8,076,000ثماني�ة ماليني
وستة وسبعون الف دينار
القايض
عالء حسني صيهود
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة اس�تئناف بغداد/الرصاف�ة
االتحادية
محكمة بداءة الكرادة
العدد /2844ب2017/
التاريخ 2017/10/11
اعالن
اىل املدع�ى عليه  :املدير املفوض لرشكة
نفح�ات الش�مال للتج�ارة واملقاوالت
العامة
اق�ام املدعي(املدي�ر املف�وض ملرصف
ايلاف االسلامي ) الدع�وى البدائي�ة
املرقم�ة اعلاه ام�ام ه�ذه املحكم�ة
يطالب�ك فيه�ا بتس�ديد مبل�غ خطاب
الضمان املرق�م ()2011/195/0901
والبالغ خمس�ة وس�تون مليون دينار
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك ق�رر تبليغك
اعالن�ا بصحيفتين محليتين يوميتني
للحضور امام ه�ذه املحكمة يف موعد
املرافع�ة املواف�ق  2017/10/29ل�ذا
وعن�د ع�دم حض�ورك او حض�ور من
ين�وب عن�ك قانون�ا س�تجري املرافعة
بحقك غيابا وعلنا ووفق االصول
القايض
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وزير الشباب يؤكد خالل لقائه يف موسكو
عددا ً من الوفود عىل تعزيز التعاون املشرتك

بغداد /المستقبل العراقي

التق�ى وزي�ر الش�باب والرياض�ة عب�د الحس�ين
عبط�ان عل�ى هامش حض�وره مؤتم�ر (اجتماع
وزراء الش�باب في العالم) المنعق�د في العاصمة
الروس�ية موس�كو ،وزير الش�باب في جمهورية
اي�ران االسلامية محم�د مهدي ورئي�س الوكالة
االتحادية لش�ؤون الش�باب في روس�يا الكسندر
بكييف ومدير الثقافة واالعالم واالتصاالت ونائب

محافظ جمهورية الس�ودان عبد الكريم موس�ى،
ورئي�س المجل�س االعل�ى للش�باب والرياض�ة
الفلس�طيني جبريل الرجوب”.وافاد بيان للوزارة
تلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة منه ،انه “تم
خالل اللق�اءات بحث اوج�ه التعاون بي�ن العراق
وايران وروس�يا والسودان وفلسطين في المجال
الش�بابي ،فضلا ع�ن م�د جس�ور التواص�ل بين
ثقاف�ات العال�م لدع�م التع�اون الدول�ى وتوحيد
األجيال القادمة حول فكرة السالم والصداقة ونبذ

العنف ضد التعصب الدينى والتعصب
القومى.ويناق�ش المؤتم�ر ثلاث
مح�اور تتعل�ق بالش�باب ،وهي
التربي�ة والتعلي�م ،والبيئ�ة
والصح�ة ،واالم�ن الدوليوكان
عبط�ان وصل في وقت س�ابق
الى العاصمة الروسية موسكو
لتمثي�ل العراق ف�ي اجتماع وزراء
الشباب في العالم.

هازارد :تشيليس ليس أقل من قطبي مانشسرت

المستقبل العراقي  /متابعة
أك�د البلجيك�ي إيدي�ن ه�ازارد ،الع�ب تشيلس�ي
اإلنجلي�زيّ ،
أن فريق�ه يرتق�ي لمس�تو ى
مانشســـتر س�يــــتي
واليونايتد ،صاحبـــي
المركزيــــ�ن األول
والثانـــي في ترتيب
البريمييرليج.
وقـــــ�ال هازارد

ف�ي تصريح�ات نقلته�ا صحيف�ة “ديلي س�تار”
البريطاني�ة“ :أعتق�د ّ
أن ف�رق مانشس�تر هي من
تغي�رت عن الموس�م الماض�ي ،لكنن�ا مازلنا بين
أفضل الفرق في البريمييرليج”.
وتابع“ :تعلمنا كثيرًا من الخس�ارة أمام مانشستر
سيتي ،ولكننا وقتها خضنا المباراة بعد  3أيام فقط
م�ن مواجهة أتلتيكو مدريد ،وكنا مرهقين للغاية،
وخاصة ّ
أن الفوز جاء في الدقائق األخيرة”.
وأض�اف“ :الس�يتيزنز أفض�ل حينم�ا يمتلك�ون
الك�رة ،كما أننا خس�رنا ألفارو مورت�ا في أول 20

دقيقة ،وهو الحل المثالي بالنس�بة لنا في تسجيل
األهداف”.
واختت�م“ :ل�م يكن يج�ب علينا تلقي ه�ذا الهدف،
والمب�اراة ل�م تكن األفضل بالنس�بة للبل�وز ،لكن
األمر انتهى اآلن وعلينا تقديم مستوى أفضل في
مواجهة كريستال باالس”.
وانتص�ر مانشس�تر س�يتي بهدف نظي�ف على
تشيلس�ي ،في لقاء الجولة الس�ابعة من الدوري
اإلنجليزي ،لينفرد بصدارة ترتيب البريمييرليج،
بفارق األهداف عن اليونايتد.

جوارديوال يرد
عىل إهانة بوكيتينو

المستقبل العراقي  /متابعة
رد اإلس�باني بي�ب جواردي�وال ،المدي�ر الفن�ي لنادي مانشس�تر س�يتي
اإلنجلي�زي ،على تصريح�ات األرجنتين�ي ماوريس�يو بوكيتينو ،مدرب
توتنهام.
وص�ف بوكيتين�و ،بي�ب جواردي�والّ ،
بأنه “يفتق�ر لالحترام”؛ بس�بب
تصريحاته “المُ حزنة” حول فريقه ،ومهاجمه هاري كين.
وق�ال جواردي�وال ف�ي تصريحات نقلتها ش�بكة “س�كاي س�بورتس”
البريطانية“ :ال أحب ما قاله بوكيتينو ،فأنا احترم زمالئي دائما ،وحينما
وصف�ت فريقه ب”ن�ادي هاري كين” لم أكن أقص�د تقليل االحترام له،
ولكني أعني أنه يسجل أهدافا كثيرة”.
وتاب�ع“ :قلت ذلك عقب تس�جيل كين هدفين ضد هيدرس�فيلد ،وأعني أنه
تمي�ز كثي�را ً خالل الفترة الماضية وس�اهم في انتصار فريق�ه في العديد من
المواجهات”.
وأوضح“ :لم أقلل أبدا من توتنهام ،ففي الموس�م الماضي كنت أكثر من أش�اد
به�م وبطريقة اللعب ألن مس�تواهم كان جيدا للغاية ،وحينما خس�روا نصف
نهائي كأس االتحاد أمام تشيلسي ،قلت إنهم بين أفضل الفرق في العالم”.
واختت�م“ :ال أعرف بالتحديد ما قاله ماوريس�يو ،ولذلك س�أتحدث معه وأحاول
توضي�ح األمر ل�ه ،لكني لم أحب أب�دا اتهامي بقلة احترام زميل�ي لي ،ولو كانت
كلمتي ضايقته فس�أغيرها لتصبح” فري�ق بوكيتينو” ،توتنه�ام فريق جيد للغاية
حتى أنهم حصدوا مركزا أفضل منا الموسم الماضي”.
وحقق توتنهام المركز الثاني في ترتيب الدوري اإلنجليزي الموس�م الماضي ،بينما أنهى
مانشستر سيتي في المركز الثالث.

ناشئونا يتأهلون اىل دور الـ «»16
يف كأس العالـم
بغداد /المستقبل العراقي
تأهل المنتخب العراقي للناشئين الى دور الـ( )16في بطولة كأس العالم للناشئين
تحت ( )17س�نة المقامة في الهند”.وتأهل منتخبنا رغم الخسارة القاسية بـ()4
اه�داف دون رد الت�ي تلقاه�ا من نظي�ره المنتخ�ب االنكليزي في المب�اراة التي
جمعتهم�ا مس�اء  ،امس الس�بت  ،على ملعب يوب�ا بهارات�ي كريرنجان”.واحتل
ناش�ئونا المرك�ز الثان�ي برصيد أربع�ة نقاط بف�وزه على منتخب تش�يلي الذي
ودع البطولة وتعادله في االفتتاح مع منتخب المكس�يك الذي ودع أيضا البطولة
“.وتأه�ل المنتخب االنكلي�زي في المركز األول للمجموع�ة بالعالمة الكاملة دون
تلقيه أي خسارة.

فالديز يشكر مدرب ريال مدريد
السابق ويوجه رسالة إلنييستا
المستقبل العراقي  /متابعة
ر َّد فيكت�ور فالدي�ز ،ح�ارس برش�لونة
الس�ابق عل�ى رس�ائل جماهي�ره الذين
طالبوه عبر مواقع التواصل االجتماعي،
بالرج�وع عن قرار االعت�زال ،والعودة
مجد ًدا لممارسة كرة القدم.
كان فالديز ،قرر اعتزال ممارسة كرة القدم
في أغس�طس/آب الماضي ،بعد فس�خ
عقده بالتراضي مع ميدلسبره.
ً
عروضا من الس بالماس،
ورغم تلقيه
وري�ال بيتي�س ،وس�بورتينج خيخون،
وديبورتيف�و الكوروني�ا ،إال َّ
أنها لم تكن
كافية إلقناعه بالعدول عن قراره.
وعل�ق صاح�ب ال�ـً 35
عام�ا ،عل�ى صورة
نش�رها بحس�ابه على إنس�تجرام بخصوص
ق�رار اعتزاله ،وق�ال“ :الحياة قبل كل ش�يء.
ً
كانت ً
أحيانا يأتي عليك الوقت،
أياما جيدة ..لكن
وتقرر االنقطاع حتى تستعيد قوتك”.
وق� َّدم الحارس اإلس�باني ،الش�كر لمدربه في
ميدلس�بره إيت�ور كارنكا ،ال�ذي منحه فرصة
لالستمتاع برياضته المفضلة بعد معاناة مع
اإلصابات.
واستمر في توجيه حديثه للمدرب المساعد
الس�ابق بريال مدريد“ :س�أظل دائ ًما ممتن
لك .لقد كنت دائ ًما في ظهري .لن أنس�ى ما
قدمته لي”.
وأخيرًا أرسل فالديز رسالة لزميله السابق
َّ
وهنأه على
في برشلونة أندريس إنييستا،
تجديد عقده مع البرسا.

ابرزها املراهنة على الشباب و إراحة كريستيانو رونالدو

أشهر « »5قرارات شجاعة يف مئوية زيدان مع ريال مدريد

المستقبل العراقي /متابعة

خاض زي�ن الدين زيدان مدرب ري�ال مدريد ،املباراة
رقم  100له مع الفريق امس الس�بت ،من عىل مقعد
املدي�ر الفني ،عندم�ا واجه النادي امللك�ي ،خيتايف يف
الجول�ة الثامنة من الليجا والت�ي انتهت بفوز امللكي
ىَّ
ت�ول تدريب الفريق امللكي
بنتيجة  .1-2كان زيدان،
يف  4يناير/كان�ون ثان من عام  ،2016وقاده إلحراز
العديد م�ن البطوالت ،أبرزه�ا دوري األبطال مرتني،
والليجا اإلسبانية ،املوسم املايض.
ورصدت صحيفة «أس» املقربة من ريال مدريد ،أكثر
 5قرارات شجاعة لزيدان منذ توليه املسؤولية.
ونرص�د ه�ذه الق�رارات يف
التقرير التايل:
 .1اس�تبعاد خامي�س
رودريجيز
ل�م يهتز الفرنسي زين
الدين زي�دان من قضية
إجلاس الكولومــــبي
خامي�س رودريجيز ،عىل
مقاعد الب�دالء رغم َّ
أنه
كان أح�د أقوى وأغىل
الصفق�ات يف تاري�خ
ريال مدريد.
لكـــ�ن زيـــ�دان
أ را صلربا ز يلـــ�ي
كاس�يمريو ،ال�ذي
بات الع ًبا محور ًيا
يف وس�ط ملع�ب
ريال مدريد.
 - 2التمـــس�ك
بإيسكو واإلبقاء
عىل أسينسيو
رفض زيدان بيع
الدويل اإلسباني

إيسكو ،الذي تهافتت عليه األندية األوروبية الكربى،
أبرزها توتنهام .زيدان تمس�ك بالعبهَّ ،
وأكد َّ
أنه ليس
للبيع ليتم التجديد للنجم اإلسباني حتى .2022
كم�ا رفض زي�دان ،االس�تغناء ع�ن الش�اب ماركو
أسينس�يو ،الذي أثب�ت صحة رؤية
زي�دان وتأل�ق املوس�م امل�ايض،
والحايل ،وساهم بقوة يف وصول
الفري�ق للقمة ،وأصب�ح الع ًبا
أساس ًيا باملنتخب اإلسباني
األول.
 - 3إراحة كريس�تيانو
رونالدو
اس�تطاع زي�دان،
إقن�اع الربتغ�ايل
كر يس�تيا نو
رونال�دو،

با لحص�و ل
على بع�ض فترات
الراح�ة م�ن أج�ل
الوص�ول إىل نهاي�ة
املوس�م ،وه�و يف قمة
عطائ�ه ،وهو ما حدث
فعلاً مع الربتغايل الذي
وص�ل لعام�ه الثان�ي
والثالثني.
وس�اهم كريس�تيانو،
بق�وة يف تتوي�ج الفري�ق
بالدوري اإلسباني ،ودوري
األبطال باألمتار األخرية من
املنافس�ات ،بس�بب الراحة
الت�ي حص�ل عليه�ا خلال

املوسم املنرصم .وأنهى كريس�تيانو ،املوسم ،بنسبة
 75باملائ�ة م�ن الدقائق املمكنة ،وهي أقل نس�بة له
مع ريال مدريد باس�تثناء املوسم
األول ،ال�ذي أصي�ب خالل�ه
بإصابة خطرية يف الكاحل.
 - 4أسلوب املداورة
اعتم�د زيدان عىل امل�داورة يف
املوس�م امل�ايض ،األم�ر الذي
وص�ل بالصحاف�ة للق�ول َّ
إن
ري�ال مدري�د يمل�ك فريقين،
خاصة يف الدوري اإلس�باني
ال�ذي كان يلع�ب
بفري�ق مختلف

عن دوري أبطال أوروبا.
وكان الفريق باملوس�م امل�ايض يمل�ك  24الع ًبا22 ..
منهم�ا حصل على فرصة
اللعب مع الفريق.
 - 5املراهن�ة على

الشباب
ل�م يخ�ش
ا ملـــــد رب
الفرنســـي،
االعتمــــ�اد
على الالعبين
الشبان منـــذ
املوس�م املايض،
ويف املوسم الحايل
ً
أيضا ،فقرر منح
فرص�ة للش�اب
بورخا مايورال.
ومنذ املوس�ـــم
املايض وهو يعتمد
على أسينس�يو،
وإيسكو ،وال يجب
أن ننسى االعتماد
عىل املغربي الشاب
أرشف حكيمـــي،
ب�دلاً م�ن املص�اب
دانييل كارفاخال.
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اختفاء مجاعي ألسواق «اإلنرتنت املظلمة»

فاكهة تعزز قدرة الطفل العقلية

أظه�رت بحوث طبية حديثة ،أن لفاكهة التوت األزرق نفعا كبريا
بالنسبة لألطفال ،مضيفة أنها تساعد أدمغة الصغار بشكل كبري
عىل أداء وظائفها.
وبحس�ب ما نقلت صحيفة “تلغراف” أن أطفال االبتدائي يؤدون
الواجب�ات بدقة ورسعة أكرب تناه�ز عرشة يف املئة حني يتناولون
مرشوبات التوت.
ويحتوي التوت عىل مركبات الفالفونويد ويقول خرباء الصحراء
إن�ه يعود بع�دة فوائد عىل الجس�م مثل مقاومة األكس�دة  ،لكن
الدراس�ة التي أجراها باحثون جامعة ريدينغ الربيطانية أشارت
إىل تأثريه املعريف.
وشملت الدراسة عددا من األطفال طلب منهم أن ينتبهوا إىل عدد
من اإلشارات عىل شاش�ة الحاسوب والضغط عىل الزر الذي يدل
عىل اتجاهها.
ووج�دت الدراس�ة أن األطفال الذي�ن رشبوا عصري الت�وت كانوا
أفضل أدا ًء ،ويقول الربوفيسور كلري وليامز أن الدراسة اكتشفت
ألول مرة تأثري مركبات الفالفونويد عىل اإلدراك املعريف لألطفال.

اختف�ت أربعة أس�واق رقمية ناش�طة يف ما يع�رف بـ»اإلنرتن�ت املظلمة»،
وه�ي منص�ات تجارة إلكرتوني�ة تقوم عىل إخف�اء هوية املتعام�ل وإتاحة
سلع وخدمات ممنوعة بالعمالت الرقمية.وبحسب ما ذكرت «سكاي نيوز»
فإن اختفاء «األس�واق املظلمة» قد يكون مرتبط�ا بعملية أمنية يف االنرتنت
تجري يف هذه األيام.وش�مل االختفاء األخري كال من أس�واق «دريم ماركت»
و»تراي�د روت» و»توش�كا ف�ري مارك�ت» و»وول ستريت ماركت».ويرى
خبراء رقميون أنه ال غرابة يف اختفاء بعض األس�واق الرقمية الناش�طة يف
«اإلنرتن�ت املظلمة» ،من حني آلخ�ر ،لكن اختفاء أربعة منه�ا يف مرة واحدة
يط�رح الكثري من عالم�ات االس�تفهام.ويقوم املوقع يف الع�ادة بحجز جزء
من مبلغ الس�لعة املشتراة ،وال يقوم بتس�ليمه إال حني يؤكد الزبون استالم
البضاعة أو االس�تفادة م�ن الخدمة.وكان مس�تخدمون للمواق�ع املذكورة
ق�د حذروا يف اآلونة األخرية من تعرض «األس�واق املظلم�ة» لهجمات حجب
الخدمة املعروفة اختصارا بـ» .»DDoSوتحدث متابعون يف وقت س�ابق عن
شن قراصنة من كوريا الشمالية هجمات عىل املنصات املمنوعة ألجل رسقة
العمليات االفرتاضية يف محاولة لتدارك بعض آثار العقوبات الغربية.

هل تعلم

أمازون تتفوق عىل غوغل

تقدم�ت رشك�ة التس�وق
اإللكرتوني «أمازون» عىل محرك
البحث «غوغل» يف س�باق أجهزة
املنزل الصوتية الذكية.
وأظه�رت بيان�ات حديث�ة
ص�ادرة ع�ن رشك�ة Strategy
 ،»Analyticsأن املساعد الصوتي
«أليكس�ا» تف�وق عىل مس�اعد
«غوغل» الصوتي.
وم�ن املرج�ح أن تص�ل مبيعات
مس�اعد «أم�ازون» الصوتي إىل
 12مليون جهاز يف كافة مناطق
العال�م خلال الرب�ع األخري من

 2017ليص�ل إجم�ايل املبيع�ات
خالل الع�ام الحايل إىل  24مليون
جهاز.
يف غضون ذلك ،يرتقب أن تشكل
حصة غوغل م�ن قطاع األجهزة
قراب�ة  24يف املئ�ة م�ن إجم�ايل
املبيعات خالل الرب�ع األخري من
الع�ام الحايل.وبحس�ب بيان�ات
الرشكة ،ستس�تمر املنافسة بني
أم�ازون وغوغ�ل ورشك�ة بايدو
الصينية حتى العام  ،2020وفقا
ملا ذكر موق�ع «البواب�ة العربية
لألخبار التقنية».

احلمل

بدون تعليق

الثور

اجلوزاء

السرطان

؟؟

هل تـعلم ان  ...االوراق النقديه ال تصنع من الورق
بل اساسا من خليط خاص من القطن والكتان
هل تـعلم ان ...طول عظمة الساعد لدى اي شخص
يتساوى دائما مع طول قدمه
هل تـعل�م ان ...النحلة ترف�رف بجناحيها بمعدل
 350مره يف الثانيه الواحدة
ه�ل تـعل�م ان ...غالبي�ة فيتامين  cاملوج�وده يف
الربتقال ترتكز يف القشور
ه�ل تـعلم ان ...امللك�ة بياتركس ملكة هولندا هي
ثان�ي اغنى امرأه يف العالم حي�ث يبلغ ثروتها 5,2
مليار دوالر
هل تـعلم ان ...الزرافه تس�تطيع ان تنظف اذنيها
بلسانها الذي يصل اىل 140سنتيمرتا
ه�ل تـعلم ان ...يوجد يف العال�م نحو مليار دراجه
هوائيه
هل تـعلم ان ...يبلغ عمر القرشة الخارجيه لكوكب
االرضنحو 4,5مليون س�نه اما س�ماكتها فترتاوح
بني 25و 500كيلومرتا

االسد

العذراء

مهني�اً :يمكن�ك إح�راز املزي�د من املكاس�ب
املادية إذا عرفت كي�ف تخطط لها .عاطفياً:
تنش�أ عالق�ة رومنس�ية بينك وبني ش�خص
م�ن الط�رف اآلخر لكنه�ا ال تس�تمر طويالً.
اجتماعياً :اتصاالتك ومعارفك يف تقدم مستمر
ويرغب الجميع يف قضاء الوقت معك.

مهني�اً :كن ح�ذرا ً فقد تتكبد خس�ائر كبرية
بس�بب املخاط�رات املالي�ة التي تق�وم بها.
عاطفياً :إعمل عىل بناء ما هدمته يف السابق
على صعي�د عالقت�ك بالحبي�ب .اجتماعياً:
ش�عور غريب يخالجك من وقت آلخر ،انظر
من حولك وستعرف مصدره.

مهني�اً :ال تتهوّر وتجازف يف أعمالك من دون
دراس�ة معمق�ة وتفكير حكي�م ومنطقي.
عاطفي�اً :يش�عر الحبيب بأن�ك ّ
تعقد األمور
علي�ك وعليه بس�بب ش�كوكك غير املربرة.
اجتماعي�اً :ال تق�رض األم�وال لألصدقاء أو
األقارب إذا كنت ترغب يف تجنب الخالفات.

مهني�اً :إعرف كي�ف تختار املعاونين الذين
يس� ّهلون العم�ل عليك وال يثريون املش�اكل.
عاطفي�اً :ال تنتظر الف�رص ،غامر يف حياتك
العاطفية لتعثر على الحبيب الذي تحلم به.
اجتماعياً :قلقك ليس له أي مربر ،ثق بنفسك
وستجد أن الجميع سيقف إىل جانبك.

مهني�اً :انطل�ق يف الصفق�ات املرشوع�ة
واملجدي�ة والت�ي تربح�ك املزي�د م�ن امل�ال.
عاطفياً :ال تشرتك يف املناقشات الساخنة مع
الرشيك،ألنه�ا قد تؤدي إىل إنه�اء عالقتكما.
اجتماعياً :تسيطر عليك حالتك املزاجية أثناء
تعاملك مع املواقف الشخصية.

مهني�اً :تكس�ب الكثير م�ن خلال األعمال
اإلضافية أو االستثمارات الخاصة بامللكيات.
عاطفياً :أصلح موقفك م�ع الحبيب بقضاء
الوقت معه يف مكان بعيد وهادئ .اجتماعياً:
تش�عر بنوع من التقيي�د إذا تجاوزت األمور
ح ّدها يف عالقتك مع العائلة.

امليزان

العقرب

القوس

اجلدي

الدلو

احلوت

مهني�اً :تضع تركي�زك كله يف عمل�ك وتنجز
كل املهام املتأخ�رة عىل أكمل وجه .عاطفياً:
يس�عى الرشي�ك دائم�ا ً إىل إضاف�ة اإلث�ارة
إىل أيام�ك العادي�ة فك�ن على تواف�ق معه.
اجتماعي�اً :تحاف�ظ على حيويت�ك حتى لو
استهلكت أعمالك الكثري من مجهودك.

مهني�اً :ال تف�رض رأيك يف العم�ل فقد تكون
مخطئ�ا ً يف تقييمك لبعض األم�ور .عاطفياً:
يأخذ الرشي�ك ق�رارا ً يكون لصال�ح العالقة
بينكم�ا ،لذلك ثق به وبخطوات�ه .اجتماعياً:
اطل�ب من أف�راد عائلتك مس�اعدتك إلكمال
املهمة التي تقوم بها رسيعاً.

طب

إنشالدا التفاح
بالقرفةاملقادير

ق ال
يوم

..

الدجاج بعصري الربتقال
املقادير:
ع�دد  1دجاجة كامل�ة  2 -كوب عصري برتق�ال  4 -مكعب
مرقة دجاج  2 -كوب أرز بس�متي منقوع يف ماء بارد  -ماء
حسب الحاجة  -ملعقة كبرية زيت  1 -ثمرة بصل مفروم -
نص�ف كوب زبيب  -ملعقة كبرية كركم  -ملعقة كبرية هيل
مطحون  2/1 1 -ملعقة صغرية قرفة
طريقة التحضري:
يف اناء عميق كبري عىل نار متوسطة ضعي الزيت يسخن.
ضعي البصل يف الزيت الس�اخن و قلبي ثم أضيفي الزبيب و
األرز يف االناء و و  4كوب من املاء.
أضيف�ي  2مكعب من مرق�ة الدجاج ثم الكركم و القرفة اىل
مزيج األرز.
اتركي املاء يغيل ثم إخفيض درجة الحرارة و اتركي األرز عىل
نار هادئة ملدة من  30-20دقيقة حتى ينضج األرز.
سخني الفرن عىل حرارة  180درجة مئوية.
قومي بحش�و الدجاج بكمية م�ن األرز وضعي ما تبقى من
األرز يف طبق جانبي ثم غطي الدجاج بورق الفويل.
ضعي الدجاج يف صينية قابلة لإلستخدام يف الفرن ثم ضعي
عليها عصري الربتقال.
أضيف�ي مرق�ة الدجاج ثم ضعي الصيني�ة يف الفرن ملدة 60
دقيقة.
اخفضي درجة حرارة الفرن إىل  180درج�ة مئوية واتركي
الدجاج حتى ينضج.
ضع�ي األرز املتبق�ي يف صيني�ة الدج�اج قب�ل اإلنته�اء من
الطهي.
قدمي الدجاج بعصري الربتقال مع ش�وربة لسان العصفور
و السلطة.

قب�ل أيام م�ن ط�رح “أب�ل” هاتفها
املنتظ�ر “آيف�ون  ،”Xتحدثت تقارير
ع�ن “ث�ورة” يف هوات�ف الرشك�ة
األمريكية التي ستصدر الحقا.
وقال�ت التقارير إن “أب�ل” تعمل مع
رشك�ة “إل ج�ي” ،إلنت�اج شاش�ات
هوات�ف قابل�ة للطي ،ستس�تخدم يف
صناعة هواتف “آيفون” ما بعد .X
وتسعى “أبل” إىل اإلبقاء عىل تفاصيل

مهنياًُ :تلقى مسؤوليات إضافية عىل عاتقك
ّ
ويتوق�ع رؤس�اؤك الكثير من�ك ال تخيبهم.
ً
عاطفي�ا :ال تعش يف األحلام والخيال وأمنح
نفس�ك الفرصة لبدء حي�اة عاطفية جدية.
اجتماعي�اً :تحتاج دائم�ا ً إىل اهتمام اآلخرين
ورعايتهم ،حان الوقت لالعتماد عىل نفسك

مهني�اً :يمكنك كس�ب بعض امل�ال من خالل
املش�اركة يف املش�اريع املالي�ة الت�ي تق� ّدم
إليك .عاطفي�اً :يحتاج الحبي�ب إىل االهتمام
ويشعر بعدم األمان عندما تكون بعيدا ً عنه.
اجتماعياً :ال تكشف أمورك الشخصية تجنبا ً
استخدامها ضدك يف األوقات الحرجة.

تطور ثوري يف آيفون

خططه�ا رسية بعيدا عن منافس�تها
“سامسونغ” ،وهي الرشكة الوحيدة
الت�ي تصن�ع مث�ل ه�ذه الشاش�ات
حاليا.
وأعلنت “أبل” يف س�بتمرب املايض عن
هاتفين جديدي�ن ،هما “آيف�ون ”8
ال�ذي صدر يف حجمين ،و”آيفون ”X
الذي س�يطرح يف األس�واق يف نوفمرب
املقبل.

املضادات احليوية قد تنهي الطب

نبه�ت مس�ؤولة صحية رفيع�ة املس�توى يف بريطاني�ا إىل التبعات
الخطرية التي تواجه العالم ،جراء تزايد مقاومة املضادات الحيوية،
وحذرت من حدوث تراجع كبري يف الطب.
وبحس�ب رئيس الخدم�ات الطبية يف إنجلرتا ،دامي س�ايل دافييس،
فإنه يف حال فقدت املضادات الحيوية نجاعتها ،س�يكون ذلك إيذانا
بنهاية الطب الحديث.
وتحص�ل مقاومة املضادات الحيوية حني تتمكن الكائنات املجهرية
مثل الجراثيم والفطريات والفريوس�ات ،من التبدل فتستعيص بذلك
عىل العالج وتمكث العدوى وقتا أطول يف جسم اإلنسان.
وتوض�ح دافيي�س أن ع�ددا م�ن التدخلات الطبية مث�ل العمليات
القيرصية ستصبح محفوفة باملخاطر ،إذا لم تكن ثمة أدوية قادرة
عىل مكافحة التعفن.
وأضاف�ت أن التدخلات الطبية الت�ي تجري الي�وم لزراعة األعضاء
س�تصبح أيضا شيئا من املايض ،إذا لم ينجح العالم يف كبح مقاومة
املضادات الحيوية.
وحددت املنظمة  12فئة من مس�ببات األمراض املقاومة للمضادات
الحيوي�ة ،بينه�ا بع�ض االلتهاب�ات الش�ائعة كااللته�اب الرئ�وى
والتهابات املس�الك البولي�ة ،التى تتزايد مقاومته�ا وتحتاج تطوير
عالجات جديدة رسيعا.

مهنياًَ :
توكل إليك مهام جديدة إال انك لس�ت
مس�تعدا ً بعد لإلنطالق يف التنفي�ذ .عاطفياً:
مالحقت�ك للحبيب لن تج�دي نفعا ً خصوصا ً
بعد الخالف الذي نش�ب بينكم�ا .اجتماعياً:
تس�اعدك طبيعت�ك الحساس�ة على فه�م
اآلخرين لك بسهولة ووضوح.

مهني�اً :تحرض اجتماع�ا ً مهم�ا ً تعرض فيه
أفكارك الجديدة ومش�اريعك بثق�ة وتفاؤل.
عاطفياً :تش�عر بالراحة بس�بب القرار الذي
اتخذته إال إنك لن تنعم بها طويالً .اجتماعياً:
إحذر الته�ور والتدخل يف م�ا ال يعنيك ،فأنت
بغنى عن املشاكل.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1536
االحد  15تشرين االول 2017

منمنمات بغدادية

ام�ضاءات

سقايات بغداد يف العهد العثامين

رجاالت الدولة
طارق حرب

في سلس�لة تراث بغ�داد كانت لنا كلمات عن س�قايات بغداد ف�ي العهد العثماني
الذي ابتدأ من سنة  ١٥٣٤م حتى سنة  ١٩١٧م يوم لم تكن في بغداد مشاريع ماء كما
هو حاصل حاليا وكانت الس�قايات هي المصدر االس�اس للماء حيث تكون الوس�يلة
ما بين نهر دجلة مصدر الماء وما بين اهل بغداد وتعددت الس�قايات في بغداد وكانت
موزع�ة على محلات بغداد ويختلف عدد هذه الس�قايات طبقا لعدد الس�كان وطبقا
لرعاية اصحاب العالقة الذين يتولون هذه الس�قايات حيث ان الكثير من السقايات قد
توالها اصحاب الخير وليس السلطة العثمانيةاو االدارة العثمانية في بغداد واذا رجعنا
الى هذه الس�قايات فاننا قد نجد ان العدد يصل الى مايقارب الخمس�ين س�قاية منها
بشكل عام سقايات -:جامع االزبك ومراد باشا وجامع علي افندي والبارودية وسري
باش�ا والش�يخ عمر الس�هروردي ودكان ش�ناوة ونابي خاتون وخاتون بنت عبدالله
وجامع النعمانية وكنج عثمان وجامع الس�راي ونازنده خاتون وجامع الحيدرخانة
وس�كينة العباس�ية وحاجية خاتون وعطيه خات�ون وخضر ب�گ واالصفية وعادلة
خاتون ومس�جد آل جميل وابي سيفين وصبغة الله الحيدري وأم الكاظم وعبد الرزاق
الخضيري والشيخ سراج الدين وجامع الحاج فتحي وجامع عبد الكريم الجيلي والمال
حمادي وآل مدلج واس�ماعيل الش�طي والش�يخ عبد القادر الگيالن�ي وعاتكة خاتون
وصالح بن محمد وس�لمان القادري والغزالي وكامل الزند وزكريا الخضيري وجامع
الس�يف ومعروف الكرخي وش�وكت بگ وسيد محمد والس�ت نفيسة اما ساقية قناة
الش�يخ عبد القادر الگيالني فأول من وصفه�ا الرحالة البرتغالي بيدرو ان الماء ينقل
اليه من فرق قناطر بديعة كونه واقع في طرف المدينة عند بساتين النخيل وقد اشار
الرحالة الدنماركي نيبور الى الكرد الذي يس�اق ماؤه من دجلة في س�اقية وبلغ طول
هذه القناة ما يزيد على الكيلومتر تبدأ من شاطئ دجلة في محلة السنك ونظرا الهمية
جامع الشيخ عبد القادر الگيالني ومدرسته وسعة محلته وكثافة السكن فقد حظيت
هذه القناة وسقايتها بعناية فائقة وفي سنة  ١٨٩١قام احد االغنياء الهنود باستخدام
االنابيب الحديدية لنقل المياه الى الجامع والمحلة اما س�قاية ( قناة) البارودية فقد
كانت محاطة بشبابيك من نحاس على هيئة بديعة وبعد انقطاع ماء الساقية اصبحت
تمأل كل يوم بواس�طة السقائين اما سقاية الس�يف فقد انشأها والي بغداد داود باشا
 ١٨٣١م عن�د جامع الس�يف ومكانها الكرخ قريبا من التقاعد ليس�تقي منها الناس
ويش�رب من مائها ابناء السبيل واندثرت سنة  ١٩٦٦وسقاية الشيخ معروف الكرخي
وموقعه�ا عن�د قبره ومقبرته في مقبرة الكرخ المش�هورة وس�قاية حاجبه خاتون
كانت تقع في مس�جد هذه الصالحة في محلة امام طه برصافة بغداد وسقاية سالم
الحي�دري س�نة  ١٩١٢ف�ي محلة النصة في االعظمية حيث ش�يد مس�جدا على ارض
اش�تراها والحق بها سقاية ذات طابقين وسقاية جاسم الحجية شيدها جاسم الحاج
محمد خلف الحجية ّ
سنة ١٩٠٤في الحديقة التي ورثها عن والده متعهد االرزاق زمن
العه�د العثماني على الطريق العام المؤدي الى جامع االم�ام االعظم وكان في الجهة
المقابل�ة مصلى حيث كان عابرو الس�بيل يتوض�ؤون وكانت هنالك قن�اة تنقل الماء
اليها من ش�اطئ دجلة وكانت هنالك س�قاية عطية خاتون بن�ت محمود اغا  ١٨٨٥م
باتصال الب جامع العاقولي في رصافة بغداد ووقفت عليها دارا في محلة جديد حسن
باش�ا وجعلت النظارة عليها للعالمة السيد نعمان االلوسي وسقاية دكان شناوة تقع
في محلة بهذا االس�م بين الحيدرخانة جنوبا والقاراغول ش�رقا والصابونچيه شماال
والميدان غربا اما سقاية جامع االزبك انشأها او جددها والي بغداد داود باشا وكانت
تطل بشبابيكها على الطريق العام قريبة من باب المعظم .

حسين فوزي

كـاريكـاتـير

فيسبوك تضيف خدمة جديدة «للجائعني»
أطلقت فيس�بوك ،خدمة جديدة تس�مح لمستخدميها
ف�ي الواليات المتحدة القيام بطلبيات طعام مباش�رة
عبر شبكة التواصل االجتماعي.
وقال نائب رئيس فيسبوك ،أليكس هيمل ،عبر مدونة
الش�بكة« :ب�دأ المس�تخدمون يلجأون إلى فيس�بوك

قلي�ل هم رجال الدولة الذين تولوا ش�ؤون الع�راق باألخص في العهد
الجمه�وري .وف�ي األغلب تس�يدت الش�عارات لتخن�ق الرؤية السياس�ية
والتخطي�ط .حتى ظ�ن البعض ان الديمقراطية هي ع�دم دفع قوائم الماء
والكهرباء والضرائب بذمة المكلفين بها.
وفي الجمهورية الخامس�ة تولى الس�يد جالل طالباني رئاس�ة الدولة
لدورتين ،لم يكمل ثانيتهما مع األسف بسبب المرض المفاجئ الذي الم به
بغتة ،كما كانت وفاة المرحوم احمد الجلبي بغتة!؟
عملي�ا ً ح�رص طالبان�ي عل�ى ان يكون قريب�ا ً من نبض الش�ارع بكل
اطياف�ه ،ف�كان يتمعن بمعاني «الن�كات» التي يتداولها الع�رب عن الكرد،
ويرددها امام العرب ويضحك معهم .وكان يسمع شكوى المواطنين الكرد
من مظاهر البيروقراطية والفس�اد في اإلقلي�م ،ويطالب كوادر حزبه في
ان ينقلوا له ما يتداوله المواطنون ،ليس مالحقة بوليس�ية ،إنما ليس�تقرأ
توجه�ات ال�رأي الع�ام في اإلقلي�م وبقية الع�راق ،على وفق م�ا رواه لي
الس�يد فرياد راوندوزي عضو الهيئة القيادية للحزب وزير الثقافة العراقي
حاليا.
كان طالبان�ي يتفه�م مظلومية الش�يعة فوق�ف بصالبة م�ع العدالة
االنتقالية إلس�تعادة حقوقه�م ،لكنه كان يرفض ان يكون الس�نة عرضة
لمظلومية جديدة...فحاز احترام العرب والكرد ،لذلك كتبت عمودي «أخطأ
التحال�ف الكردس�تاني» حين قال الس�يد مس�عود بارزان�ي ان «مام جالل
مرش�ح الك�رد لرئاس�ة الجمهورية» وقلت «انه مرش�ح الش�عب العراقي
لرئاسته».
م�ن الجيد ان نتفق جميعا ً على نعي هذا الرجل الكبير ،الذي حلم بعراق
ديمقراط�ي ،وحلم ببناء األخوة العربية الكردي�ة التركمانية...على قاعدة
متينة من المنجزات في اجواء مؤسسات الدولة الديمقراطية.
ويبق�ى معنا رفيق دربه ،ال بل رفيق صباه الس�يد فؤاد معصوم ،الذي
يتولى رئاسة الدولة حاليا ً التي ال يحسده عاقل عليها ،في اصعب ظرف يمر
به العراق سياس�يا ً واقتصاديا ً واجتماعياً .لك�ن كفاءاته العلمية وخبراته
السياس�ية وصداقاته الوطنية واإلقليمية والدولية ،يجيرها جميعا ً ليكون
تل�ك «الطبقة الهالمية» بين العمود الفقري ليمنع آالم االحتكاك والمعاناة
المأس�اوية.ترى الي�س األح�رى بنا ان ن�درك اي رفيق مناض�ل تركه فينا
طالباني فنوقره بما يس�تحق ونس�اعده في انجاز مهما عمله رئيسا ً لكل
العراقيي�ن ،أم نزاود عليه ونرك�ب موجات االنفعال والكراهية فتارة ندعو
لتنحيت�ه ،وت�ارة ندعوه لـ»بي�ان موقفه من األس�تفتاء» ،وكانه لم يعلنه
فيما صرح به بلغته السياسية الرصينة وليس لغة المنفعلين والشتامين.
لنحيي ذكرى الرئيس طالباني بكل التبجيل..
ولنتفه�م مهام الرئيس معصوم ونعينه بعيدا ً عن األنفعال وش�عارات
التعص�ب القوم�ي ،وندعم عقالني�ة رئيس الوزراء الس�يد حي�در العبادي
ومشروعة األصالحي ..ولندرك اننا اولى بحل مشاكلنا باألحتكام للدستور
والحوار ،مع اإلفادة من المواقف األقليمية والدولية ،دون ان نولي األخرين
علينا ثانية بعد خلع الشمولية.
h_f_alsahi@yahoo.com

ليق�رروا ما عس�اهم يأكل�ون بعد قراءة م�ا كتب عن
المطاع�م القريبة منهم وما يق�ول أصدقاؤهم عنها.
إننا نس�هل المهمة».وه�ذه الخدمة الجدي�دة «أوردر
فود» (أطلب الطعام) تسمح لمستخدمي فيسبوك في
الواليات المتحدة بطلب الطعام من سلس�لتي مطاعم
كبيرتي�ن فضلا ع�ن مواق�ع
متخصص�ة مث�ل «ديليف�ري.
كوم» و «دورداش».
وكان�ت فيس�بوك تختب�ر هذه
الخدم�ة من�ذ الع�ام الماض�ي،
إال أنه�ا أتاحته�ا اآلن ل�كل
مس�تخدميها ف�ي الوالي�ات
المتحدة من خلال الدخول إلى
ش�بكة التواص�ل االجتماع�ي
عب�ر حاس�وب ،أو تطبيقاته�ا
ف�ي نظام�ي «آي أو إس» و
«أندرويد».وتع�زز «فيس�بوك»
بذل�ك قدرته�ا عل�ى االحتفاظ
بالمشتركين في الشبكة للقيام
بنشاطات مختلفة ،وتضم أكبر
ش�بكة للتواص�ل االجتماع�ي
ف�ي العال�م أكث�ر م�ن ملياري
مستخدم ناشط.

دولة متقدمة تبحث عن االيدي العاملة

يواجه اقتصاد الس�ويد نقصا في األي�دي العاملة المؤهلة بالرغم
من تدفق المهاجرين بشكل مستمر على البالد ،إذ تبحث مؤسسات
في البالد عن بعض المهارات دون أن تجدها ،األمر الذي يؤدي إلى
ش�غور طويل لعش�رات اآلالف من مناصب الشغل.وبحسب أرقام
هيئ�ة التوظي�ف العامة في الس�ويد ،فإن  12من أص�ل  15قطاعا
تعان�ي نقصا ف�ي العم�ال المدربين ،وتفاقمت المش�كلة بش�كل
كبير بعد س�نة .2000واتخذت حكومة االشتراكيين ،خالل الشهر
الماضي ،إجراءات تحفيزية وإعفاءات ضريبية لتش�جيع التدريب
وإع�ادة تأهيل الموظفي�ن أمال في جعلهم يس�تجيبون لمتطلبات
الش�ركات ،كم�ا فتحت الباب أم�ام وصول عمال ج�دد إلى البالد.
ووصل عدد المناصب الشاغرة في السويد إلى  78ألفا في أغسطس
الماض�ي ،مرتفعا بـ 9ف�ي المئة مقارنة بالع�ام الماضي ،كما أن
العدد قفز بنسبة  41في المئة مقارنة بالعامين الماضيين.

بطارية تشحن هاتفك يف  5دقائق فقط !
إن شحن بطاريات الليثيوم ذات المسحة البسيطة من
األسفلت يمكن أن تش�حن  10إلى  20مرة أسرع من
بطاري�ات الليثيوم-أيون التجارية ،بحس�ب صحيفة
<ديل�ي مي�ل> البريطانية.ووفق�ا ً ألبح�اث علمي�ة
جديدة ،تم التوصل إلى أنه بدالً من اس�تغراق ساعات
لش�حن البطاريات ،ف�إن ه�ذه البطاريات الس�وبر
يمكن أن تذهب من الصفر إلى مرحلة الشحن الكامل
في غضون  5دقائق فقط.
وطور الباحثون األقطاب من الكربون
المس�امي المصن�وع م�ن األس�فلت،
والت�ي أظهرت اس�تقرارا ً بعد أكثر من
 500دورة شحن وتفريغ.
إن فاعلي�ة بطاري�ات الليثيوم-أي�ون،
عل�ى األرجح ،لم تتطور ع�ن أي وقت
مض�ى ،لذل�ك ف�إن الباحثي�ن يبحثون
بشكل متزايد عن بدائل ممكنة.
ل�ذا فقد أض�اف العلم�اء م�ن جامعة
<رايس> مش�تق من األس�فلت يسمى
غيلس�ونيت كعنص�ر جديد ،ث�م قاموا
بتغليفه�ا بمع�دن الليثي�وم ،وأضافوا
القطب الس�الب مصنوعا من الكربون
الكبريتي.
وج�د العلماء أن هذا األس�فلت وقطب

الليثيوم يحققان كثافة تيار عالية بحوالي  20مللي/
أمبير لكل سنتيمتر مربع.
وهذا يعني أنه يمكن شحنه أسرع بكثير من بطاريات
الليثيوم-أيون العادية.
كما أن لديها كثافة عالية الطاقة من ألف و 322واط
لكل كيلوغرام ،وكثافة الطاقة العالية من  943واط/
ساعة لكل كيلوغرام.
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