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القــوات األمنيـة تقـدمــت إىل كركــوك بـ «عمليــة مبــاغتــة» والبيشمــركة فــرت علـــى الفـــور
فـرض السيطــرة علــى مبنــى احملـافظــة والقــواعـد العسكـريــة وآبـار النفــط واملقـار األمنيـة
ً
تــعــيــيـــن مـحــافــظ جــديد بــدال عـــن املـقـــال والــهــارب إلـى أربـيـــل جنــم الــدين كـريــم
ً
خماطبـا األكراد :جئنا حلمايتكـم ..ووزير الداخلية للجنــود :أوصيكــم بأهلكــم
رئيـس الـوزراء

المستقبل العراقي  /عادل الالمي
باغت�ت الق�وات األمني�ة يف عمليّ�ة
عس�كرية نوعي�ة محافظة كرك�وك ليل
األحد ،ورسعان ما س�يطرت عىل املناطق
االستراتيجية والقواعد العسكرية وآبار
النفط ،وفيما طمأن رئيس الوزراء ووزير
ّ
س�كان كرك�وك ب�أن إجراءات
الداخلي�ة
إع�ادة االنتش�ار ال تس�تهدف أح�داً ،وال
ته�دف إال لفرض القان�ون ،حظيت هذه
الخط�وة بدع�م كل طه�ران وأنق�رة ،يف
الوقت ال�ذي بدا أن الحكومة قد نس�قت
دولي�ا ً من أجل العملي�ة ،إذ لم يتم إصدار

أي بيان املؤسس�ات األممية .وقد تمكنت
القوات األمنية من فرض س�يطرتها عىل
مدين�ة كركوك واملناطق املحيطة بش�كل
كام�ل ،بعد انس�حاب أع�دا ٍد كبير ٍة من
عن�ارص ق�وات البيش�مركة الكردية من
مواقعها ،بع�د رؤية تقدم القوات األمنية
بكافة صنوفها صوب كركوك.
واعلنت قي�ادة الرشطة االتحادية عن
الس�يطرة عىل  13هدف�ا يف كركوك ،فيما
اكدت خلية االعالم فرض سيطرة القوات
االمنية عىل مطار املحافظة.
وقالت القيادة يف بيان تلقت «املستقبل
العراقي» نسخة منه ،ان «قطعاتنا تمكنت

من الس�يطرة عىل  13هدف�ا يف كركوك»،
مبين�ا ان «هذه االهداف ه�ي معمل غاز
الش�مال ،ومحط�ة كهرباء ملا عبدالله،
وجرس مريم بيگ ،وجرس خالد».
واضافت القيادة انه «تمت الس�يطرة
ايضا عىل قري�ة رسجالن ،ومركز رشطة
رسجالن ،واملس�تودعات الحديثة ،وفلكة
الحويجة ،ومقر آمري�ة افواج الحويجة،
وقرية چحيش ،وتقاطع الرش�اد ،وقرية
طوبزاوه ،وقرية قرش تبه».
م�ن جانبه�ا ،اك�دت خلي�ة االعلام
الحرب�ي ان «ق�وات الرشط�ة االتحادي�ة
وال�رد الرسي�ع فرضت االم�ن عىل مطار

كركوك (قاعدة الحرية)» .وظهر االثنني،
اك�د مقرر الربمل�ان نيازي معم�ار اوغلو
ان الق�وات االمنية دخلت مبنى محافظة
كركوك.وق�ال اوغلو إن «الق�وات االمنية
العراقية دخلت مبنى محافظة كركوك»،
الفت�ا اىل ان «املحاف�ظ بالوكال�ة راكان
الجبوري كان موجودا ً باملبنى الس�تقبال
الق�وات» .وقد أم�ر القائد الع�ام للقوات
املس�لحة رئيس ال�وزراء حي�در العبادي
برفع العل�م العراقي يف املناط�ق املتنازع
عليها.
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احملافظات احلدودية تستعد الستقبال اإليرانيني

حمافظات الوسط واجلنوب تنهي استعدادات زيارة األربعني :أهال بزوار األئمة «عليهم السالم»
بغداد  /المستقبل العراقي

أعل�ن املُتح� ّدث اإلعالم�ي ملديرية رشطة
محافظة كربالء املقدس�ة عالء الغانمي عن
ّ
موس�عة
تنفيذ قس�م رشطة األحداث حملة
للقض�اء على ظاه�رة التس�وّل يف بع�ض
م�ن األماكن العام�ة والتقاطع�ات املرورية
بالتزام�ن مع زي�ارة االربعني ،وفيما أش�ار
محاف�ظ واس�ط إىل تنفيذ حملة واس�عة يف
منفذ زرباطية لتسجيل الوافدين اىل العراق،
أعل�ن محاف�ظ ذي ق�ار ع�ن خط�ة أمني�ة
لحماية مواكب زوار االربعينية بمشاركة 25
ألف عنصر أمني ،وجاء ذل�ك يف وقت أعرب
مس�اعد الش�ؤون االمنية يف وزارة الداخلية
االيرانية عن اعتقاده بان قضية كردس�تان
لن تؤثر عىل مراسم زيارة االربعني.
وقال املُ
ّ
تح�دث اإلعالم�ي ملديرية رشطة
محافظة كربالء املقدس�ة عالء الغانمي «ت ّم
خالل الحملة عىل املتس�ولني إلق�اء القبض
ّ
املتس�ولني ومن كال الجنسين
عىل عدد من
يف التقاطع�ات املرورية واألماك�ن واملزارات
الدينية املقدسة».
وأك�د «ان�ه ك�ون مدينة س�يد الش�هداء
اإلمام الحسين (عليه السلام) محط رحال
ملاليني الزائرين والس�ياح عىل مدار الس�نة،
وبس�بب كثرة الش�كاوي ضد هذه الظاهرة
من قب�ل املواطنني والزائرين الكرام ،وكونها
ظاه�رة غير حضاري�ة انتشرت بالفترة
األخيرة يف املحافظ�ةّ ،
نفذت ه�ذه الحملة
ملكافح�ة ظاهرة التس�وّل والقض�اء عليها
وعدم تفشيها».

وأش�ار الغانم�ي «ت ّم أخ�ذ التع ّهدات من
ّ
املتس�ولني على رضورة متابعته�م
ذوي
ومنعهم من التسوّلّ ،
وإتخاذ كافة اإلجراءات
ّ
املختصة
القانونية بحقهم ومفاتحة الجهات
ً
الفت�ا اىل أن
إليج�اد الحلول املناس�بة لهم»،
«الحمل�ة االمنية ستس�تمر م�ن قبل مفارز
رشطة األحداث حتى انطالق الخطة االمنية

الـسـويـد تـعـلـن عـن بـرنـامـج لدعـم الـعـراق
يوفر « »23مليون دوالر سنوي ًا

املهجرين الربملانية :اليمكن للجهد املدين
إزالة خملفات «داعش» من تلعفر
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت عض�و لجن�ة املرحلين واملهجري�ن
النيابية نهلة الهبابي ,أمس االثنني ,عن تقديمها
طلبا رسميا اىل وزارة الدفاع لتخصيص كادر من
الهندسة العس�كرية العادة تاهيل قضاء تلعفر,
مشرية اىل ان الجهد املدني ال يمكنه إزالة العبوات
الناس�فة واملتفجرات الت�ي خلفها تنظيم داعش
االجرامي.
وقالت الهبابي انها “قدمت كتابا رس�ميا إىل
وزارة الدف�اع بش�ان نرش وحدات من الهندس�ة
العس�كرية يف قض�اء تلعفر غربي نين�وى إلزالة
العبوات الناسفة واملتفجرات التي خلفها داعش
اإلجرام�ي بعد عجز الكادر املدني عن” ،مبينة ان
“الوزارة لم ترد لغاية اآلن بشان الطلب”.
وأضاف�ت أن “مجل�س محافظ�ة نين�وى
خص�ص  50عامال مدني�ا فقط إلزالة األوس�اخ
واألنق�اض من ش�وارع القضاء وه�ذا العدد غري
كاف مطلق�ا ما يعن�ي أن املدينة بحاجة إىل جهد
نحو سنة كاملة من التنظيف”.
ودعت الهبابي الحكومة إىل “اإلرساع يف أعمال
تأهيل القضاء إلع�ادة النازحني يف املدينة بأرسع
وقت ممكن ودعم االستقرار األمني يف القضاء”.

دياىل :القبض عىل مخسة مطلوبني
بقضايا إرهابية وجنائية
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلنت مديرية رشطة دياىل ،أمس االثنني ،عن
تمك�ن دورياتها م�ن القاء القبض عىل خمس�ة
مطلوبني وف�ق م�واد ارهابية وجرائ�م جنائية.
وقالت املديرية يف بيان تلقت «املستقبل العراقي»
نس�خة من�ه ،إن «من بني امللق�ى القبض عليهم
ع�دد م�ن املتهمين بجرائ�م القت�ل والخطف يف
الخال�ص واملقدادية والعبارة بعد ورود معلومات
استخباراتية دقيقة ادت اىل القاء القبض عليهم.
واش�ار البيان اىل ان «املديرية احالت املتهمني
اىل الجه�ات املختص�ة التخاذ اإلج�راءات بحقهم
لعرضهم عىل القضاء».
يذكر ان رشطة دي�اىل تعلن بني االحني واالخر
ع�ن الق�اء القبض على مطلوبني بته�م جنائية
وارهابية وفق مذكرات اعتقال.

الخاصة بزيارة أربعينية اإلمام الحسني عليه
السلام للقضاء عىل هذه الظاهرة يف عموم
املحافظة».
ب�دوره ،اعل�ن محافظ واس�ط محمود
مال طلال عن تنفيذ حملة واس�عة يف منفذ
زرباطية الحدودي مع إيران.
وقال مال طالل «تم تنفيذ حملة واسعة يف

منفذ زرباطية الحدودي مع إيران وتضمنت
الكثير م�ن االعم�ال من إكس�اء الش�وارع
الداخلي�ة والس�احات واملداخ�ل واملخ�ارج
وتحكي�م االس�يجة والبوابات كم�ا أنه وجه
الدوائ�ر الخدمي�ة بأعم�ال اصلاح وترميم
الطرق الخارجية ،وكذلك حدل وفرش سبيس
يف بع�ض الش�وارع الداخلية والس�احات».

واضاف انه «تم زيادة عدد كابينات تس�جيل
دخ�ول الوافدي�ن عرب املنف�ذ تهيئ�ا ً للزيارة
االربعينية حيث وص�ل العدد اىل  165كابينة
لكل واحدة منها حاس�بتان تسجيل من اجل
تس�هيل عملية الدخول ملاليني الوافدين عرب
املنف�ذ خالل الزيارة االربعينية « .من جانبه،
أعل�ن محاف�ظ ذي ق�ار يحيى محم�د باقر
الن�ارصي عن خط�ة أمني�ة لحماية مواكب
زوار اربعينية االمام الحسني (ع) بمشاركة
 25ألف عنرص أمني.
وقال النارصي يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة من�ه ،إن «اللجن�ة االمنية
العلي�ا يف محافظ�ة ذي ق�ار اع�دت خط�ة
امنية لحماية زوار اربعينية االمام الحسين
(ع) ،تشترك فيه�ا جمي�ع التش�كيالت
واالجهزة االمنية واالستخباراتية ،فضال عن
الدوائ�ر الخدمية والصحي�ة وهيئة املواكب
الحسينية».
واشار النارصي الذي يشغل ايضا منصب
رئيس اللجنة االمني�ة العليا يف محافظة ذي
ق�ار اىل «مش�اركة اكثر م�ن  ٢٥الف عنرص
امني يف الخطة االمنية املعتمدة» .
واضاف ان «تنس�يقا ً مشتركا ً س�يكون
مع جمي�ع املواكب الحس�ينية على الطرق
الخارجي�ة ومفرتقاتها باتج�اه محافظات
الديواني�ة واملثن�ى وص�وال اىل مدين�ة
كربلاء ،فضال عن التنس�يق م�ع ادارة تلك
املحافظات».
ولف�ت اىل ان «ق�وات الرشط�ة والجيش
والجهات الساندة لها ستنرش تعزيزات امنية
يف جميع املناطق التي تشهد كثافة للزائرين

بغداد  /المستقبل العراقي
دع�ا وزير الخارحية ابراهي�م الجعفري ،أمس
االثنني ،اىل مس�اهمة الرشكات السويدية يف إعادة
إعمار البنى التحتية للم�دن العراقـية ،فيما اعلن
الس�فري الس�ويدي يف بغ�داد بونت�س ميالن�در أن
حكومة بالده س�تبدأ برنامجا ً لدعم العراق مطلع
العام املقبل بتوفري مبلغ  23مليون دوالر سنوياً.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للجعف�ري يف بي�ان
تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،إن «وزير
الخارجي�ة ابراهي�م الجعفري تس�لم نس�خة من
أوراق اعتماد س�فري الس�ويد الجديد ل�دى العراق
بونت�س ميالن�در» ،مشيرا ً اىل أن «الجانبني بحثا
العالقات الثنائية بني بغداد وس�توكهولم ،وس�بل

تعزيزها بما يحقق مصالح الشعبني الصديقني».
واب�دى الجعف�ري ،بحس�ب البيان «اس�تعداد
وزارت�ه لتوفير كل الدع�م لنج�اح عم�ل البعث�ة
الدبلوماس�ية» ،موضح�ا «انن�ا نق�در مواق�ف
السويد الداعمة للعراق يف املحافل الدولـية وتوفري
املس�اعدات املختلفة يف حربه ضد اإلرهاب ،نتطلع
لزيادة حجم التعاون بني برملان البلدين».
وأض�اف ،أن «الع�راق حقق انتص�ارات كبرية
ض�د عصابات داع�ش اإلرهابية من خلال وحدة
العراقـيين ،ومس�اندة ال�دول الصديق�ة» ،داعيا ً
إىل «توقي�ع مذكـرات تفاه�م يف مختلف املجاالت،
ومس�اهمة الشركات الس�ويدية يف إع�ادة إعمار
البنى التحتـية للمدن العراقـية».
م�ن جهت�ه ،أكـ�د س�فري الس�ويد الجدي�د

ل�دى الع�راق« ،عم�ق وق�وة العالقات بين بغداد
وستوكهولم» ،مبينا ً «اننا سنعمل عىل كل ما شأنه
تعزيز التعاون بني البلدين بمختلف املجاالت».
وتابع ،أن «الحكومة السويدية ستبدأ برنامجا ً
لدع�م الع�راق بالتعاون م�ع الحكوم�ة العراقـية
مطلع الع�ام املقبل بتوفري مبل�غ  23مليون دوالر
س�نويا ً على م�دى  5س�نوات» ،مج�ددا ً دعوت�ه
للجعفري لـ»زيارة س�توكهولم يف إطار فتح املزيد
من آفاق التعاون املشرتك بني البلدين».
يذك�ر ان الحكوم�ة الياباني�ة أعلن�ت ،يف (6
ايل�ول  ،)2017عىل منح العراق قرضا بقيمة 270
مليون دوالر ،مشيرة اىل ان القرض يأتي لتحسني
الظ�روف املالي�ة للعراق ومس�اعدة الحكومة عىل
اجراء االصالحات.

نائب :القمة العراقية الرتكية اإليرانية ستعقد مطلع الشهر املقبل
بغداد  /المستقبل العراقي
اكد النائ�ب عن ائتلاف دولة القانون جاس�م
محمد جعفر ،أمس االثنني ،انعقاد القمة العراقية
الرتكية االيراني�ة يف موعدها بداية الش�هر املقبل,
نافيا وجود اي عالقة لزيارة رئيس الوزراء الرتكي
بن عيل يلديرم اىل بغداد باالمر.

ونقل�ت وكال�ة «املعلومة» عن جعف�ر قوله ان
“القمة س�تعقد بحض�ور رئيس ال�وزراء العراقي
حيدر العبادي ورئيس الجمهورية االيرانية حس�ن
روحان�ي ورئيس الجمهوري�ة الرتكي رجب طيب
اردغ�ان يف بغ�داد بداية الش�هر املقب�ل ولم تؤجل
مطلقا”.
ونف�ى جاس�م “اي عالق�ة بني القم�ة وزيارة

رئي�س ال�وزراء الرتك�ي بن علي يل�درم اىل بغداد
مطلقا”.
وتاب�ع ان “القمة س�تبحث جمي�ع الخيارات
املطروحة ضد إقليم ش�مال العراق ملنعه من امليض
باج�راءات االس�تفتاء وفرض القان�ون االتحادي
بدعم تلك ال�دول عىل املط�ارات واملنافذ الحدودية
والحقول النفطية”.

القوات األمنية تطلق اكرب محلة لتعقب العجالت
غري القانونية باالنبار
بغداد  /المستقبل العراقي
اعل�ن ام�ر الف�وج االول للحش�د
الش�عبي يف محافظة االنب�ار العقيد
محمود مريض الجمييل ،أمس االثنني،
ع�ن اطالق اكرب حمل�ة امنية لتعقب
العجلات غير القانوني�ة يف قض�اء
الكرم�ة رشق�ي مدين�ة الفلوج�ة يف

خطوة هي االوىل من نوعها منذ تحرير
القض�اء من عنارص عصابات داعش
االجرامية.ونقلت وكال�ة «املعلومة»
عن الجمييل القول ان “القوات االمنية
والقوات الساندة لها ،رشعت بحملة
امنية ه�ي االوىل من نوعها منذ ثالثة
اع�وام لتعق�ب املخالفين للضوابط
االمني�ة وحج�ز العجل�ة املخالف�ة

وإحالة س�ائقها إىل املحاكم املختصة
“.واض�اف ان” القوات االمنية تقوم
بعمليات مطابقة ملواصفات العجالت
باس�تخدام الحاسوب يف خطة تهدف
اىل ضبط العجالت املرسوقة للحيلولة
دون اس�تخدامها من قبل العصابات
االجرامي�ة بعملي�ات ارهابية ناهيك
من ان هذه الحملة تأتي ضمن خطة

عودة االستقرار اىل املناطق املحررة”.
وأك�د ان “مديري�ة م�رور االنب�ار
اص�درت تعليم�ات صارم�ة تتوع�د
املخالفين فيه�ا بعقوب�ات رادعة يف
حال�ة مخالفته�م ألنظم�ة امل�رور،
موضحا ان” الهدف م�ن الحملة هو
القضاء على ظاهرة العجالت التي ال
تحمل أرقاما رسمية”.

رشطة بابل تعلن العثور عىل خمبأ لألعتدة واملواد املتفجرة يف عملية أمنية
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت قيادة رشطة محافظة بابل ،أم�س االثنني ،العثور
على كدس لألعت�دة واملواد املتفج�رة يف عملي�ة أمنية بقضاء
املسيب شمايل املحافظة مركزها مدينة الحلة  100كم جنوب
بغداد.
وق�ال املتحدث الرس�مي باس�م القيادة العقي�د الحقوقي
عادل الحسيني يف بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه،
إن «قوة م�ن مكافحة متفجرات املس�يب معززه بمفارز من
فوج طوارئ بابل الثالث باالشتراك مع الحشد الشعبي نفذت
عملي�ة أمنية اس�تباقية يف منطق�ة البهبهان�ي الواقعة خلف
منطقة الحي العس�كري التابع لقضاء املسيب ( 40كم شمال
باب�ل)» .وأضاف الحس�يني ،أن «العملية أس�فرت عن العثور
على كدس لألعتدة وامل�واد املتفجرة تح�ت االرض يتكون من
{ }38قنربة هاون عي�ار  82ملم» ،الفتا إىل أن «العملية نفذت
بناء عىل ورود معلومات استخبارية دقيقة».
وفيما بني الناطق الرس�مي أن «القوة تعمل عىل رفع املواد
وما زالت العمليات مس�تمرة ضمن القاطع الشمايل  ،اشار اىل
ان تفي�د هذه الفعالي�ات جاءت تمهيدا لتطبي�ق خطة زيارة
االربعني «.

باإلضاف�ة اىل وض�ع قوة امني�ة يف االحتياط
ملواجهة اي طارئ».
يف غضون ذلك ،أعرب مس�اعد الش�ؤون
االمني�ة يف وزارة الداخلي�ة االيرانية حسين
ذوالفق�اري ع�ن امله بحل ازمة كردس�تان
الع�راق بالتفاوض بين الحكوم�ة املركزية
ومس�ؤويل منطق�ة كردس�تان ،معرب�ا عن
اعتق�اده ب�ان ه�ذه القضية ل�ن تؤثر عىل
مراس�م زيارة االربعين .ويف ترصيح ادىل به
للصحفيني بش�أن مراس�م زي�ارة االربعني،
انه وم�ن خالل اللق�اءات واملحادث�ات التي
اجريناها مع املس�ؤولني العراقيني واملعنيني
يف العراق ،يب�دو ان االحداث االخرية لن تؤثر
عىل برنامج زيارة االربعني.
واضاف ،انه ويف ض�وء الهزائم التي مني
به�ا «داع�ش» واحتم�ال ان يق�وم باعمال
ارهابية ،فق�د اولينا االهتمام لهذه القضايا
خلال االجتماع�ات الت�ي عقدناه�ا م�ع
االصدق�اء العراقيين واكدنا بان�ه ال ينبغي
ان يتع�رض ام�ن جمي�ع زوار االربعني الي
مشكلة.
وحول قضية كردس�تان العراق واحتمال
تاثريها عىل مراسم االربعني قال «نامل بحل
وتس�وية كردس�تان العراق عرب الحوار بني
الحكومة املركزية ومس�ؤويل االقليم ونعتقد
بانه ل�و فتح باب الحوار بين الجانبني فان
القضية ستحل بصورة ارسع».
واض�اف ،انه وم�ع االخذ بنظ�ر االعتبار
املنطق�ة الجغرافية ملراس�م االربعين فاننا
نعتق�د بان هذا املوضوع ل�ن يؤثر كثريا عىل
املراسم.

وصول تعزيزات عسكرية اىل «عني االسد»
للمشاركة بتحرير القائم
بغداد  /المستقبل العراقي
اف�اد مص�در امن�ي يف محافظة االنب�ار ،أم�س االثنني ،بأن
تعزيزات عس�كرية وصلت اىل قاعدة عني االس�د للمش�اركة يف
تحرير قضاء القائم غربي املحافظة.
وقال املصدر إن «تعزيزات عس�كرية من الفرقة الثامنة من
الجيش وصل�ت بكامل املع�دات واالليات اىل قاعدة عني االس�د
ومنطقة الصقرة غرب حديثة».
واضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ،أن «هذه
الق�وات ستش�ارك يف تحرير قضاء القائم غرب�ي املحافظة من
س�يطرة تنظيم داع�ش» .يش�ار اىل ان القوات االمنية تس�تعد
للهجوم عىل قضاءي القائم ورواة غربي االنبار وتحريرهما من
سيطرة تنظيم «داعش».

البرصة :األمن الوطني يضبط شحنـة
من حليب األطفال منتهي الصالحية
بغداد  /المستقبل العراقي
أف�اد مصدر أمن�ي يف البرصة ،أمس االثنين ،بأن مفرزة من
جهاز األمن الوطني ضبطت ش�حنة كبيرة من حليب األطفال
املس�تورد منتهي الصالحية نتيجة مداهمة مخزن تجاري يقع
يف منطقة تقع ضمن مركز املحافظة.
ونقلت وكالة «السومرية نيوز» عن املصدر قوله إن «مفرزة
من جهاز األمن الوطني قامت يف ضوء معلومات دقيقة بضبط
ش�حنة من حليب األطفال املجفف منتهي الصالحية منذ أشهر
داخ�ل مخ�زن تج�اري يف إحدى املناط�ق الواقع�ة ضمن مركز
املحافظة» ،مبينا ً أن «الكمية التي تم ضبطها تتكون من 7200
علبة مختلفة األحجام».
ولف�ت املصدر ال�ذي طلب عدم نشر اس�مه اىل أن «الجهاز
ق�ام بإحال�ة األوراق التحقيقية اىل الس�لطة القضائية إلكمال
االجراءات القانونية».
يذك�ر أن القوات األمني�ة يف البرصة ،وبخاص�ة جهاز األمن
الوطني ،تضبط من حني آلخر ش�حنات من البضائع املستوردة
عرب املناف�ذ الحدودية الربي�ة والبحري�ة يف املحافظة ملخالفات
من أبرزها التالعب أو التهرب من الرس�وم الكمركية ،أو تزوير
بلد املنش�أ ،أو انتهاء فرتة صالحية البضاعة ،أو شحنها بشكل
مخالف للضوابط كأن يتم شحن أدوية يف حاويات غري مربدة.

العراق يطلق جملس ًا لتنمية املجتمع املدين
ودعم إصالح القطاع األمني
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن موق�ع االتحاد األوربي ،أمس االثنني ،عن إطالق مهمة
البعثة السياسية املدنية الجديدة للدفاع واألمن يف العراق ،حيث
م�ن املقرر ان تركز املهمة عىل مس�اعدة الس�لطات العراقية يف
تنفيذ الجوانب املدنية إلسرتاتيجية األمن القومي العراقي.
وذكراملوق�ع أنه «ت�م تعيني األملان�ي ماركوس ريرت رئيس�ا
للمهم�ة ،وس�وف يقود فريقا مكونا م�ن  35خبريا من االتحاد
االوربي س�يقدمون املش�ورة واملس�اعدة يف مجاالت العمل ذات
االولوية التي تستجيب الحتياجات السلطات املعنية”.
واض�اف أن “من املق�رر أن تنترش البعثة يف بغ�داد يف نهاية
الع�ام الح�ايل حيث خصص مجل�س االتحاد االورب�ي مبلغ 14
مليون يورو للمهمة ملدة عام واحد”.
وتابع أن “الهدف من اسرتاتيجية االمن القومي العراقي هو
بناء مؤسس�ات الدولة القادرة عىل توطيد األمن والسالم ومنع
النزاعات ،مع االلتزام بسيادة القانون ومعايري حقوق اإلنسان
حيث سيقدم تقريرا يتضمن تقييما لعدد من التهديدات العاجلة
لألم�ن القومي ،بما يف ذلك اإلرهاب والفس�اد وعدم االس�تقرار
الس�يايس واالس�تقطاب العرقي والطائفي وهو ما س�تعالجه
بعثة برنامج التنمية املس�تدامة” .واشار اىل أن “تشكيل املهمة
تاتي اس�تجابة لطلب الحكومة العراقية للحصول عىل الدعم يف
مجال إصالح قطاع األمن املدني.

الرافدين يرصف رواتب بعض املوظفني بالدفع االلكرتوين
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اعل�ن مصرف الرافدين ،أمس االثنين ،عن رصف
رواتب موظف�ي بعض دوائر الدولة ع�ن طريق احدى
أدوات الدفع االلكرتوني.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للمصرف يف بي�ان تلقت
«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة من�ه ،ان�ه «ت�م توزيع
رواتب موظفي جامعة النهرين والكليات الس�اندة لها
وموظف�ي رشكة ال�زوراء ومصنع األلبس�ة الجاهزة
التابع�ة ل�وزارة الصناع�ة واملع�ادن بطريق�ة الدفع
االلكرتوني».
واشار البيان اىل ان «الرصف تم بعد وصول القوائم
الخاصة برواتبهم من دوائرهم الخاصة».
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ليلة سوداء عىل االنفصاليني

المستقبل العراقي  /عادل الالمي
باغت�ت الق�وات األمني�ة يف عمليّة
عس�كرية نوعي�ة محافظ�ة كركوك
لي�ل األح�د ،ورسع�ان م�ا س�يطرت
على املناطق االستراتيجية والقواعد
العسكرية وآبار النفط ،وفيما طمأن
ّ
سكان
رئيس الوزراء ووزير الداخلية
كركوك بأن إجراءات إعادة االنتش�ار
ال تستهدف أحداً ،وال تهدف إال لفرض
القان�ون ،حظيت هذه الخطوة بدعم
كل طه�ران وأنق�رة ،يف الوق�ت الذي
بدا أن الحكومة قد نس�قت دوليا ً من
أجل العملية ،إذ لم يتم إصدار أي بيان
املؤسسات األممية.
وق�د تمكن�ت الق�وات األمنية من
فرض س�يطرتها على مدينة كركوك
واملناطق املحيطة بش�كل كامل ،بعد
انسحاب أعدا ٍد كبري ٍة من عنارص قوات
البيشمركة الكردية من مواقعها ،بعد
رؤي�ة تق�دم الق�وات األمني�ة بكافة
صنوفها صوب كركوك.
واعلنت قي�ادة الرشطة االتحادية
عن السيطرة عىل  13هدفا يف كركوك،
فيما اكدت خلية االعالم فرض سيطرة
القوات االمنية عىل مطار املحافظة.
وقال�ت القي�ادة يف بي�ان تلق�ت
«املس�تقبل العراقي» نسخة منه ،ان
«قطعاتن�ا تمكنت من الس�يطرة عىل
 13هدف�ا يف كركوك» ،مبينا ان «هذه
االه�داف ه�ي معم�ل غاز الش�مال،
ومحطة كهرب�اء مال عبدالله ،وجرس
مريم بيگ ،وجرس خالد».
واضاف�ت القي�ادة ان�ه «تم�ت
الس�يطرة ايضا عىل قري�ة رسجالن،
ومركز رشطة رسجالن ،واملستودعات
الحديث�ة ،وفلك�ة الحويج�ة ،ومق�ر
آمري�ة اف�واج الحويج�ة ،وقري�ة
چحي�ش ،وتقاط�ع الرش�اد ،وقري�ة
طوبزاوه ،وقرية قرش تبه».

م�ن جانبه�ا ،اكدت خلي�ة االعالم
الحرب�ي ان «قوات الرشطة االتحادية
والرد الرسيع فرضت االمن عىل مطار
كركوك (قاعدة الحرية)».
وظه�ر االثنني ،اكد مق�رر الربملان
نيازي معمار اوغلو ان القوات االمنية
دخلت مبنى محافظة كركوك.
وق�ال اوغل�و إن «الق�وات االمنية
العراقي�ة دخل�ت مبن�ى محافظ�ة
كرك�وك» ،الفت�ا اىل ان «املحاف�ظ

بالوكالة راكان الجبوري كان موجودا ً
باملبنى الستقبال القوات».
وق�د أم�ر القائ�د الع�ام للق�وات
املسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي
برفع العلم العراقي يف املناطق املتنازع
عليها.
وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي للعبادي
يف بي�ان مقتض�ب إن «القائ�د العام
للق�وات املس�لحة حي�در العب�ادي
يأم�ر برفع العلم العراق�ي يف املناطق

املتن�ازع عليها» .ويف بي�ان منفصل،
اكد العبادي عىل حماي�ة وحدة البالد
التي تعرضت لخطر التقس�يم نتيجة
االرصار عىل اجراء االستفتاء.
وق�ال العب�ادي ان «واجب�ي ه�و
العمل وفق الدستور لخدمة املواطنني
وحماي�ة وح�دة البالد الت�ي تعرضت
لخطر التقس�يم نتيج�ة االرصار عىل
اجراء االس�تفتاء ال�ذي نظم من قبل
املتحكمين يف اقلي�م كردس�تان ومن

إيران توقف عمليات التبادل التجاري

تركيا تغلق املجال اجلوي وتعمل عىل تسليم

ويف اي�ران ،أعل�ن قائمّ قام قرصشيرين فرام�رز اكربي انه
وفق�ا ً ألم�ر صادر من مجل�س امن البالد ،فق�د توقفت عملية
التبادل التجاري يف حدود برويزخان الرسمية (غرب ايران) مع
اقليم كردستان العراق.
وقال اكربي يف ترصيح انه بناء عىل االمر الصادر من مجلس
امن البلاد ،فإن جميع املبادالت التجاري�ة يف حدود برويزخان
الرسمية مع اقليم كردستان العراق قد توقفت .
واض�اف ان ح�دود برويزخ�ان قرصشيرين ه�ي الحدود
الرسمية وبناء عىل الدستور العراقي فإن الدخول والخروج من
الحدود الرس�مية يجب ان يكون�ا خاضعني للحكومة املركزية.
واوضح ان الحكومة املركزية تعتزم ارس�ال قواتها الدارة هذه
الحدود املشتركة ،وبناء عىل ذلك فقد امرت الحكومة العراقية
قوات اقليم كردستان العراق املتواجدة يف هذه الحدود املشرتكة
ملغادرته�ا ،اال ان عملية تب�ادل القوات لم تكتمل لغاية االن ،لذا
فإن أي صادرات س�وف لن تتم عرب هذه الحدود لحني انتش�ار
قوات الحكومة املركزية العراقية فيها.

قررت الحكومة الرتكية ،أمس اإلثنني ،إغالق مجالها الجوي
أمام إقليم كردس�تان بموجب توصية مجل�س األمن القومي،
معلنة أنها بدأت اإلج�راءات لتحويل معرب خابور الحدودي من
حكومة أربيل إىل الحكومة املركزية يف بغداد.
وق�ال املتح�دث باس�م الحكومة ،بك�ر ب�وزداغ ،يف مؤتمر
صحف�ي ،إن أنقرة وافقت على إغالق األجواء أم�ام الطائرات
املتجه�ة إىل إقلي�م كردس�تان ،مضيف�ا أنه�ا «تثمّ �ن الخطوة
الت�ي اتخذتها الحكوم�ة العراقية حيال كرك�وك لصد الهجوم
ض�د وح�دة الع�راق وحقوق�ه الس�يادية ودس�توره ووحدته
السياسية» ،حسب تعبريه.
وج�دد ب�وزداغ ،التأكي�د عىل أن�ه «ال أطماع توس�عية لدى
بالده يف العراق بل أن تركيا تش�دد عىل وح�دة أراضيه» ،مبينا
أن «حكوم�ة إقليم كردس�تان س�تتحمل نتائج خط�وة إجراء
اس�تفتاء االنفصال» .كما أش�ار املتحدث باس�م الحكومة ،إىل
أن تركي�ا بدأت اإلج�راءات لتحويل معرب خاب�ور الحدودي من
حكومة إقليم كردستان إىل الحكومة املركزية يف بغداد.

يف معرب برويزخان األخري

معربها مع كردستان لبغداد

ط�رف واحد» ،مبين�ا ً ان «ذلك جاء يف
الوق�ت نخوض في�ه حرب�ا وجودية
ضد االرهاب املتمث�ل بعصابة داعش
االرهابية» .واضاف العبادي «حاولنا
ثن�ي املتصدي�ن يف االقليم ع�ن اجراء
االس�تفتاء وع�دم خ�رق الدس�تور
والرتكي�ز على محارب�ة داع�ش ولم
يس�تمعوا ملناش�داتنا ث�م طالبناه�م
بالغ�اء نتائج�ه ودون ج�دوى ايضا،
وبينا لهم حجم الخطر الذي سيتعرض

ل�ه الع�راق وش�عبه لكنه�م فضل�وا
مصالحهم الش�خصية والحزبية عىل
مصلحة الع�راق بعربه وكرده وباقي
اطيافه» ،مشيرا اىل انه�م «تجاوزوا
عىل الدس�تور وخرجوا ع�ن االجماع
الوطني والرشاكة الوطنية اضافة اىل
اس�تخفافهم بالرفض الدويل الشامل
لالس�تفتاء ولتقس�يم العراق واقامة
دولة عىل اساس قومي وعنرصي».
وطم�أن العب�ادي «اهلن�ا يف
كردس�تان ويف كرك�وك على وج�ه
الخص�وص ،بأنن�ا حريص�ون على
سلامتهم ومصلحته�م ول�م نقم اال
بواجبنا الدس�توري ببس�ط السلطة
االتحادي�ة وف�رض األم�ن وحماي�ة
الث�روة الوطنية يف ه�ذه املدينة التي
نريدها ان تبقى مدينة تعايش سلمي
ل�كل العراقيني بمختل�ف اطيافهم»،
داعيا «جميع املواطنين التعاون مع
القوات املس�لحة امللتزمة بتوجيهاتنا
املش�ددة بحماي�ة املدنيين بالدرجة
االوىل وفرض األم�ن والنظام وحماية
منشآت الدولة ومؤسساتها».
وطالب العبادي قوات البيشمركة
بـ»اداء واجبها تحت القيادة االتحادية
باعتبارها ج�زءا من القوات العراقية
املس�لحة» ،داعي�ا «جمي�ع املوظفني
يف كرك�وك اىل االس�تمرار بأعماله�م
بش�كل طبيعي وعدم تعطيل مصالح
املواطنني».
ووج�ه العب�ادي «الرشطة املحلية
واالجه�زة االس�تخبارية يف كرك�وك
بحماي�ة املواطنين وممتلكاتهم وان
يكونوا عىل درج�ة عالية من اليقظة
والح�ذر ملن�ع مروجي الفت�ن من ان
يوقع�وا بين ابن�اء الوط�ن الواحد»،
مؤك�دا «املضي بالدفاع ع�ن حقوق
ابناء الشعب ومكتس�باتهم وثروتهم
الوطني�ة م�ن اله�در والفس�اد فهي
ملك لجمي�ع العراقيين ،والعمل عىل

ان نعي�ش اخ�وة يف ه�ذا الوطن دون
تمييز».وق�د تناق�ل ناش�طون على
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي صورا ً
الحتفال عرشات األش�خاص وس�ط
محافظة كرك�وك ،بعد دخول القوات
األمنية االتحادية إىل املحافظة.
واكد وزير الداخلية قاسم االعرجي
أن القوات االمنية جاءت لحماية أهايل
محافظة كركوك.
وق�ال االعرج�ي يف بي�ان مخاطبا ً
أهايل كرك�وك إن «اخوانكم يف القوات
االمني�ة ج�اءوا م�ن اجلك�م ،جاءوا
منفذين للقانون وليس�وا منتقمني»،
مبينا «جئنا لحمايتكم ولن نحاس�ب
احدا عىل توجهه السيايس».
واض�اف االعرجي« ،لن نحاس�ب
م�ن يختلف معن�ا يف التوجه واالفكار
واملعتق�د فكلن�ا ابن�اء البل�د الكبير
العراق العظيم» ،مؤكدا «سنحاس�ب
م�ن يعت�دي على الحري�ات وينتهك
الحرم�ات ويتج�اوز على االم�وال
الخاصة والعامة».
وتاب�ع وزي�ر الداخلية« ،ي�ا ابناء
الداخلي�ة االبط�ال ،أوصيك�م بأهايل
كركوك خرياً ،فانهم اخوانكم وابناءكم
ونس�ائهم امهاتك�م واخواتك�م فلا
تظلموا أحداً».
وعصر االثنين ،كش�ف النائ�ب
الس�ابق عن محافظة كركوك ياسني
العبي�دي ع�ن تكلي�ف الش�خصية
العربية راكان س�عيد علي الجبوري
محافظ�ا لكركوك .وق�ال ان التكليف
جاء بصفته نائ ًبا للمحافظ نجم الدين
كري�م الذي ه�رب اىل اربيل حيث كان
الربمل�ان العراقي قد اقاله من منصبه
الش�هر امل�ايض لس�وء ممارس�اته
ومحاربت�ه ملكون�ات املحافظ�ة م�ن
الرتكم�ان والع�رب وتحي�زه لألكراد
بشكل ش�وفيني خلق اضطرابا ً امنيا ً
يف املحافظة.

ثالث مناطق يف دياىل تعود إىل سلطة بغداد بدون قتال
المستقبل العراقي  /فرح حمادي
..وامت�دت عملي�ة ف�رض القان�ون إىل
املناط�ق املتجاوز عليها ،إذ كش�ف مصدر
محيل يف محافظة دياىل ،االثنني ،ان مقرات
االح�زاب الكردي�ة يف ناحي�ة من�ديل رشق
املحافظ�ة اخلي�ت ،فيم�ا اك�د ان قوة من
الحشد الشعبي انترشت يف املقرات.
وق�ال املص�در إن «مق�رات االح�زاب
الكردية يف مرك�ز ناحية منديل تم اخالؤها
من قبل قياداتها».
واضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف
عن اس�مه ،ان «قوة من الحش�د الشعبي
انترشت يف تلك املقرات».
إال أن القيادي يف الحش�د الشعبي جبار
املعم�وري كش�ف عن وج�ود ما اس�ماه
«اتف�اق العقلاء» يقضي بنشر القوات
االتحادي�ة يف ثلاث مدن متن�ازع عليها يف
دي�اىل «دون اراقة الدماء» .وقال املعموري

إن «هن�اك اتفاقا بني قادة االتحاد الوطني
الكردستاني وجهات حكومية عليا يقيض
بنرش القوات االتحادية يف ثالث مدن متنازع
عليها يف دياىل دون اراقة قطرة دم واحدة».
واض�اف املعم�وري ،أن «اتف�اق العقلاء
س�يحقن دماء ابناء البل�د الواحد ويحقق
تطبيق الدس�تور العراق�ي يف نرش القوات
االتحادية عىل كامل املدن دون اس�تثناء»،
الفتا اىل أن «املدن املتنازع عليها هي جلوالء
وق�ره تبه وجبارة ولن تش�هد اي تغريات
وستبقى اداراتها املحلية تعمل بانشطتها
دون اي تغيرات» .ب�دوره ،اعل�ن النائب
عن محافظة دي�اىل رعد املاس عن انطالق
عملية انتش�ار واس�عة للقوات االمنية يف
ثالث م�دن متنازع عليها باملحافظة ،فيما
اشار اىل أنه تم «فرض السلطة االتحادية»
يف ه�ذه امل�دن .وق�ال امل�اس إن «القوات
االمني�ة االتحادي�ة ،وبنا ًء على توجيهات
القائ�د الع�ام للق�وات املس�لحة ،انطلقت

لتنفي�ذ عملية انتش�ار وتموض�ع يف ثالث
مدن متنازع عليها هي (جلوالء ،قره تبه،
جب�ارة) بعد انس�حاب قوات البيش�مركة
منه�ا» .واض�اف امل�اس ،أن «عملي�ة
االنتش�ار ،الت�ي تأت�ي ضم�ن صالحيات
الحكومة االتحادية ،تهدف اىل س�د الفراغ
االمن�ي بع�د انس�حاب البيش�مركة منها
باالضافة اىل تحقيق االس�تقرار واالمان»،
مبينا أن «فرض السلطة االتحادية يف املدن
الثالثة ت�م بالوقت الراه�ن» .وبني املاس،
أن «عملية االنتش�ار ستأخذ بعض الوقت
الس�تكمالها بش�كل نهائ�ي لك�ن يمكن
القول ب�ان املدن الثالث االن ت�دار من قبل
الحكومة االتحادية وعملية االنتشار تمت
بسالس�ة دون اي تعقي�دات وان الق�وات
االتحادية هي مستمرة يف فرض سيطرتها
عىل بقية املدن االخرى» ،مؤكدا أن «القوات
ه�ي لحماي�ة كل املكون�ات العراقية دون
استثناء».

احلركات الكردية تنتفض ضد بارزاين :لست الرئيس وعليك االستقالة
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
..ويف إقليم كردستان ،رسعان ما تحرّكت
الشخصيّات التي ضاقت ببارزاني ذرعاً ،إذ
ش�ن قائد جه�از مكافحة االره�اب الهور
شيخ جنكي طالباني هجوما عىل بارزاني،
مؤك�دا ان إجراء االس�تفتاء يف كركوك كان
إلخراجه�ا م�ن س�يطرة االتح�اد الوطني
الكردس�تاني ،وفيما قال�ت اال طالباني أن
الق�وات الكردي�ة ل�ن نضح�ي بقط�رة دم
واح�دة منه�م من اج�ل الحفاظ على آبار
نف�ط مرسوق�ة ذهب�ت امواله�ا اىل جيوب
احزاب وأش�خاص ،يف الوقت ال�ذي طالبت
حركة الجيل الجدي�د بارزاني باالعتذار من
الشعب الكردي واالستقالة.

ونقل�ت وس�ائل اعلام تابع�ة لالتحاد
الوطن�ي الكردس�تاني ع�ن ش�يخ جنكي،
قول�ه «لن ندف�ع ابنائن�ا للموت م�ن اجل
كريس مس�عود بارزاني والهدف من اجراء
االس�تفتاء يف كرك�وك كان الخراجه�ا من
سيطرة االتحاد الوطني الكردستاني».
واض�اف طالبان�ي ،ان�ه «بينم�ا كن�ا
مش�غولني يف حماية الش�عب الكردي ،كان
الديمقراط�ي يقات�ل من اج�ل النفط ،ويف
الوقت الذي كان بيشمركة االتحاد الوطني
الكردس�تاني يقاتلون من اج�ل الدفاع عن
كركوك ،إال أنهم تعرضوا للخيانة».
وتابع بالقول« ،من�ذ ثالثة أعوام ونحن
ندافع بالدم عن كركوك إال أنه لألسف جلبوا
لن�ا ( 31آب) أخرى» ،مضيفا ً «أنا ال اعرتف

بمسعود بارزاني رئيسا ً يل».
وق�ال ايض�ا ،ان «هذه املعرك�ة لم تكن
م�ن اجل الدفاع عن كركوك وانما كانت من
اجل النفط وابناء بارازني».
بدوره�ا ،قال�ت عضو االتح�اد الوطني
الكردس�تاني اال طالبان�ي ان ق�وات
البيش�مركة التابعة لحزب االتحاد الوطني
كان�وا دائم�ا يف مقدمة املدافعين عن أبناء
كركوك.
وقال�ت طالباني ان «قوات البيش�مركة
التابعة للحزب الوطني الكردس�تاني دائما
م�ا دافعت عن ابن�اء كرك�وك وعملت عىل
حمايتهم من االرهاب والدواعش» ،مشرية
اىل ان تلك القوات اعطت آالف من الش�هداء
والجرحى يف سبيل ذلك.

واضاف�ت طالباني ان «تل�ك القوات لن
نضح�ي بقط�رة دم واحدة منه�م من اجل
الحف�اظ على آبار نف�ط مرسوق�ة ذهبت
اموالها اىل جيوب احزاب وأشخاص».
من جانبها ،طالبت قائمة الجيل الجديد
باس�تقالة رئيس اقليم كردس�تان مسعود
بارزاني وقيادات االحزاب الخمسة الحاكمة
فورا ،مهددا باللجوء اىل الشارع.
وذكرت القائمة يف بي�ان انه «يجب عىل
بارزاني وقيادة االحزاب الخمس�ة الحاكمة
يف االقليم تقديم اس�تقاالتهم فورا ،كونهم
السبب يف حدوث االوضاع الحالية».
واض�اف البي�ان ،ان�ه «يف حال ل�م تقر
قيادات االقليم باملسؤولية عن هذه االحداث،
فانهم س�يلجؤون اىل تحريك الشارع الجل

انهاء هذه الحكومة الفاشلة».
وج�اء يف البي�ان ،ايض�ا ،ان «اح�داث
كرك�وك ق�د اس�دلت الس�تار ع�ن الوضع
املسأوي يف كردستان ،واظهرت ان االحزاب
التقليدية قد فش�لت يف ايصال شعبنا اىل بر
االم�ان ،ب�ل بالعكس فانهم وضع�وا الكرد
يف دوامة مظلمة ،والفش�ل يف كركوك يعود
اىل تل�ك النخبة السياس�ية املس�يطرة عىل
الحياة السياس�ية يف كردس�تان منذ مطلع
ثمانينيات القرن املايض».
واوضح ،ان «ما يحدث االن مجرد نتائج
اولية لالستفتاء الذي ارص مسعود بارزاني
عىل اجرائه يف الـ  25ايلول  2017بمساعدة
االح�زاب السياس�ية وقياداته�ا التقليدية،
وقيامه�م بالغض عن نصائ�ح واقرتاحات

اصدقاء ش�عبنا يف الداخ�ل والخارج وجعل
املصالح الش�خصية ف�وق املصال�ح العليا
لشعب كردستان».
كم�ا وطال�ب البي�ان بإقص�اء حكومة
نيجرف�ان بارزان�ي ،واالرساع يف تش�كيل
حكوم�ة مؤقت�ة ال تظ�م الش�خصيات
السياس�ية التقليدية ،وان تق�وم الحكومة
الجديدة بالتعاون مع االمم املتحدة التهيئة
النتخاب�ات برملان كردس�تان وف�ق املعايري
الدولية.
واش�ار البي�ان ايض�ا ،اىل ان «الش�عب
الك�ردي يواج�ه معضل�ة خطيرة ،وج�اء
الوقت الذي يجب فيه ان يقوم فيه الجميع
بدراس�ة نقدية للواقع الجديد و محاس�بة
املقرصين املسؤولني عن هذه االحداث».
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احلكومة االسبانية هددت باللجوء إىل القوة

مدريد متنح كاتالونيا «مهلة أخرية» لنسيان االستقالل

بغداد  /المستقبل العراقي

منح�ت الحكوم�ة االس�بانية رئي�س
كاتالوني�ا االنفص�ايل كارليس بوتش�يمون،
أمس االثنين ،مهلة جديدة م�ن اجل تقديم
إجاب�ة «واضحة ورصيحة» حول ما إذا كان
أعلن عمليا اس�تقالل كاتالونيا عن اسبانيا،
بعد انقضاء مهلة أوىل اكتفى يف أعقابها برد
لم يوضح فيه االلتباس املحيط باألمر.
وأعلن�ت نائب�ة رئيس الوزراء االس�باني
سورايا ساينز دي سانتا ماريا أن «الحكومة
تأس�ف لق�رار الحكوم�ة الكاتالوني�ة عدم
االس�تجابة لطلبه�ا» ،وأعطت بوتش�يمون
مهل�ة تنته�ي عن�د الع�ارشة م�ن صب�اح
الخمي�س (الثامن�ة ت غ) م�ن اج�ل تقديم
إجابة «واضحة ورصيحة».
وكان بوتش�يمون دع�ا رئي�س ال�وزراء
االس�باني ماريان�و راخ�وي إىل اجتماع «يف
اقرب وقت ممكن» لحل أسوأ أزمة سياسية
تم�ر بها البالد منذ انتهاء نظ�ام الديكتاتور
فرانشيسكو فرانكو يف .1975
وأتت خطوة بوتشيمون مع انتهاء مهلة
حددتها مدريد لتوضيح موقفه من مس�ألة
اإلعالن عن استقالل اإلقليم.
إال أن رئي�س كاتالوني�ا ل�م يع�ط يف
رس�الته إجاب�ة واضحة ونهائي�ة عىل طلب
مدري�د توضيح االلتباس الناج�م عن إعالن
بوتشيمون األسبوع املايض «أنا اقبل تفويض
الش�عب لك�ي تصب�ح كاتالوني�ا جمهورية
مس�تقلة» يف أعقاب استفتاء حظرته مدريد
وأيد خالله  90باملئة من املشاركني استقالل
اإلقليم عن اسبانيا.
ث�م م�ا لبث أن عل�ق فورا تنفي�ذ اإلعالن
إفساحا يف املجال أمام الحوار مع مدريد التي
سارعت إىل رفض أي نقاش يف املسألة.
وح�ددت مدري�د لوبتش�يمون األربع�اء
املايض مهلة انتهت صب�اح االثنني لتوضيح
موقفه من إعالن االستقالل محذرة من أنها
ستفرض س�يطرتها املبارشة عىل كاتالونيا

إذا أرص اإلقلي�م على االنفص�ال .وكت�ب
بوتش�يمون يف رس�الة وجهه�ا إىل راخ�وي
قال «س�يكون هدفنا األس�ايس يف الشهرين
املقبلني إحضارك إىل طاولة الحوار».
إال إن وزير الخارجية االسباني الفونسو
داس�تيس ق�ال إن رئيس كاتالوني�ا لم يعط
جوابا واضحا.
واعل�ن داس�تيس يف مؤتم�ر صح�ايف يف
لوكس�مبورغ ان�ه «م�ن الواضح أن الس�يد
بوتشيمون لم يعط جوابا ،ولم يوفر الوضوح

إرسائيل تقصف منصة صواريخ
سورية قرب دمشق
بغداد  /المستقبل العراقي
ق�ال الناطق باس�م الجي�ش اإلرسائيلي أن إرسائيل
هاجمت بطارية صواريخ سورية مضادة للطائرات عىل
بعد  50كيلومرتا ً رشقي العاصمة الس�ورية دمشق بعد
أن أطلقت صاروخا ً باتج�اه طائرات حربية إرسائيلية،
ويضي�ف ّ
أن القص�ف اإلرسائيلي ُنف�ذ م�ن األج�واء
اللبنانية.
وأض�اف الناط�ق باس�م جي�ش الع�دو ّ
أن القصف
اإلرسائيلي ُن ّف�ذ م�ن األج�واء اللبنانية ،وأنه ت�م «رفع
حال�ة التأهب يف تش�كيل الدفاع الجوي» التابع لسلاح
الج�و اإلرسائييل .وقال موقع القن�اة  20اإلرسائيلية ّ
إن
«حادث�ا ً خطرياً» وقع صب�اح اإلثنني يف الش�مال عندما
كانت طائرات سلاح الجو اإلرسائيلي تحلّق فوق لبنان
وهوجم�ت بإطلاق ص�اروخ مض�اد للطائ�رات عليها
م�ن بطاري�ة موجودة يف س�وريا على حد زع�م القناة
الصهيونية.
الناطق باس�م الجيش اإلرسائييل أوضح ّ
أن «سلاح
الجو اإلرسائييل هاجم بطاري�ة صواريخ تابعة للجيش
السوري قرب دمش�ق وذلك بعد أن أطلق خالل ساعات
الصباح وخالل نشاط روتيني صاروخ أرض جو باتجاه
طائرة إرسائيلية»«.نحن نرى يف النظام السوري مسؤوالً
عن كل حادث يقع يف سوريا ،يجري الحديث عن استفزاز
س�وري واضح ولن نسمح بأي اس�تفزاز من أي نوع..
نح�ن نوضح أنه ليس يف نيتنا التصعيد يف الس�احة ومن
ناحيتنا الحادث انتهى ..وسنواصل حماية حرية العمل
يف املنطقة» وفق تعبري الناطق باسم الجيش اإلرسائييل.
ف�إن «الص�اروخ لم ّ
ّ
يمثل
وبحس�ب مص�ادر إرسائيلية
خطرا ً على الطائرات بالرغ�م من التقاري�ر األجنبية يف
س�وريا التي تقول إن الطائرات أصيبت ،ولكن يف أعقاب
الحادث تقرر تدمري البطارية».

املطلوب منه» .ويتابع االتحاد األوروبي الذي
تعرض لرضبة بس�بب بريكس�ت ،األزمة يف
كاتالوني�ا بقلق ،كما أنه أب�دى تضامنه مع
مدريد.
ويري�د بوتش�يمون وبع�ض حلفائ�ه
االنفصاليني إجراء وس�اطة مع مدريد حول
مصري اإلقليم وس�كانه البال�غ عددهم 7.5
ماليني نسمة ،وهو ما ترفضه مدريد بشكل
قاط�ع .وكت�ب بوتش�يمون يف رس�الته إىل
رئي�س الوزراء االس�باني أن قيامه «بتعليق

التفويض السيايس الذي منحه إياه استفتاء
األول م�ن ترشي�ن األول يربهن ع�ن إرادتنا
الصلبة من اجل إيجاد حل وليس الصدام».
ودع�ا بوتش�يمون يف رس�الته إىل ع�دم
الس�ماح بمزيد م�ن تدهور األوض�اع وجاء
يف الرس�الة «بنية حس�نة ،وإقرارا باملشكلة
وتصديا لها أنا متأكد من أننا س�نتمكن من
إيجاد س�بيل للح�ل» .وكان وزي�ر الداخلية
االس�باني خ�وان ايناس�يو زوي�دو ق�ال إن
مدريد تريد من بوتش�يمون تراجعا تاما عن

اإلعالن .وقال زويدو يف مؤتمر صحايف نهاية
األسبوع املايض إن عدم إعطاء جواب واضح
«س�يظهر أن بوتش�يمون ال يري�د الح�وار،
وبناء عليها سيتعني عىل الحكومة االسبانية
اتخاذ التدابير الرضورية إلعادة األوضاع إىل
طبيعتها».
وكاتالوني�ا منطق�ة صناعي�ة غني�ة يف
شمال رشق اسبانيا تسهم يف قرابة  20باملئة
من االقتصاد االس�باني ،ولها لغتها الخاصة
وتقاليدها وعاداتها الثقافية.

البحرينيون يتظاهرون ضد تطبيع السلطات
اخلليفية مع إرسائيل
بغداد  /المستقبل العراقي
طبع محتجون يف بل�دة كرزكان،
غ�رب البحري�ن ،علم�ي إرسائي�ل
والواليات املتحدة عىل ش�وارع البلدة
الرئيس�ية لتك�ون مداس�ا ألق�دام
املارة واملركب�ات العابرة ،فيما قامت
مجموعة أخرى يف وقت الحق بقطع
الشارع الرئيس باإلطارات املشتعلة،
وتخل�ل ذل�ك اش�تباكات جديدة مع
الق�وات الخليفي�ة املتمرك�زة يف
معسكر البلدية.

وتأت�ي ه�ذه الفعالية يف س�ياق
تظاهرات تش�هدها البالد منذ يومني
تنديدا بالخطوات التطبيعية الجديدة
آلل خليفة مع تل أبيب.
وخرج�ت مس�اء الس�بت ١٤
أكتوبر ٢٠١٧م تظاهرة يف بلدة البالد
القدي�م تح�ت ش�عار “ال للتطبي�ع
مع الصهاين�ة” ،فيم�ا تظاهر نهار
الس�بت األهايل يف بلدة املصىل رافعني
ش�عارات التنديد بالتطبيع الخليفي
م�ع إرسائي�ل ،كم�ا ج�ددوا املوقف
الشعبي الرافض آلل خليفة والداعي

إلس�قاط نظامه�م ال�ذي وصف�وه
بـ”املحتل”.
يف الس�ياق ،ن�ددت “الجمعي�ة
البحرانية ملقاومة التطبيع مع العدو
الصهيوني” بم�ا وصفته “محاوالت
بع�ض األجه�زة الرس�مية واألهلية
التق�رب إىل الكي�ان الصهيون�ي
الغاصب”.
ودع�ت الجمعي�ة يف بي�ان صادر
بتاريخ  ١٢أكتوبر الجاري الشعبَ يف
البحرين إىل “رفض واستنكار جميع
املحاوالت الرسمية واألهلية املهرولة

للتطبي�ع م�ع الكي�ان الصهيوني”،
كما دعت إىل “سن ترشيعات وقوانني
تجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني
بجميع أشكاله ،وإعادة افتتاح مكتب
املقاطع�ة ،وتفعيل دور مؤسس�ات
املجتم�ع املدن�ي البحريني�ة يف دعم
املقاومة الفلسطينية” ،وشدد البيان
كذلك على “الدعوة لتش�كيل ائتالف
ملؤسس�ات املجتم�ع املدن�ي لتنظيم
الح�راك املناهض للتطبي�ع ،وتوعية
الشعب بأهمية القضية الفلسطينية
ومركزيتها للشعب البحراني”.

أوربا تستنفر :سنحافظ عىل االتفاق النووي اإليراين
بغداد  /المستقبل العراقي
قالت فيدريكا موغرييني مس�ؤولة السياس�ة
الخارجي�ة باالتح�اد األوروب�ي أم�س االثنني إنها
تتوقع مس�اندة قوية م�ن وزراء االتحاد األوروبي
لالتفاق النووي املوقع عام  2015بني إيران وقوى
عاملي�ة والذي انتق�ده الرئي�س األمريك�ي دونالد
ترامب مرارا.
وقال�ت موغريين�ي للصحفيين قبي�ل اجتماع
ل�وزراء الخارجي�ة يف لوكس�مبورج «إن�ه اتف�اق
ناجح .إنه اتف�اق نحتاجه من أج�ل أمننا وأتوقع
م�ن ال�وزراء اليوم رس�الة قوية مفاده�ا الوحدة

األوروبي�ة يف دعمها والتزامها الكامل بتنفيذه من
كل األطراف».
ويعت�زم وزراء خارجية االتحاد األوروبي خالل
اجتماع يف لوكس�مبورغ الدفاع عن االتفاق املوقع
م�ع إي�ران ح�ول برنامجها الن�ووي بعدم�ا هدد
الرئي�س األمريك�ي دونال�د ترام�ب بـ»إلغائه» يف
خطاب أثار مخاوف حلفاء بالده عرب األطليس.
وأع�رب الرئيس الفرنسي ايمانوي�ل ماكرون
واملستش�ارة األملاني�ة انغيلا ميركل ورئيس�ة
الحكوم�ة الربيطاني�ة ترييزا ماي ع�ن القلق إزاء
«التبعات التي يمكن أن ترتتب» عىل الحملة الحادة
التي ش�نها ترامب ضد االتفاق .وأعلن ترامب الذي

انتق�د النظ�ام اإليراني بش�دة «س�حب إق�راره»
بالتزام إيران باالتفاق ودعا الكونغرس إىل معالجة
«العدي�د من نق�اط الضعف الش�ديد» فيها مهددا
بسحب بالده منه إذا لم تتم تلبية مطالبه.
كم�ا يتوقع أن يتبن�ى وزراء خارجي�ة االتحاد
األوروب�ي ال�ـ 28خلال اجتماعه�م الش�هري يف
لوكسمبورغ عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية
يف إط�ار ال�رد الذي تعهد ب�ه التكتل بع�د أيام عىل
التجربة النووية السادس�ة التي أجرتها بيونغيانغ
يف مطلع أيلول.
لكن األم�ر «امللح» بالنس�بة إىل وزراء خارجية
االتحاد هو الدفاع بشكل موحد عن االتفاق .

وأعلنت الحكوم�ة اإلقليمية أن  90باملئة
من املقرتعني أيدوا االستقالل ،عىل الرغم من
أن االس�تطالعات تشير إىل أن الكاتالونيين
منقسمني حيال هذه املسألة.
ويؤكد االنفصاليون أن املنطقة تدفع عرب
الرضائب أكثر مما تحصل عرب االستثمارات
والتحويلات من مدري�د ،وان انفصالها عن
اسبانيا هو مفتاح ازدهارها.
وتقول الحكومة االس�بانية إن الضبابية
يف مس�ألة كاتالوني�ا ،الت�ي ت�رزح تح�ت
وطأة دي�ون كبرية ملدريد ،والت�ي ال يمكنها
االس�تدانة من جهات خارجية ،تعرقل تعايف
اسبانيا من األزمة املالية.
ونق�ل اكبر مرصفين يف كاتالوني�ا
مقريهم�ا إىل خ�ارج اإلقلي�م ،فيم�ا أعلنت
وكالة التصنيف «س�تاندرد اند ب�ورز» التي
تدرس خف�ض تصنيف كاتالونيا إن املنطقة
معرضة للكس�اد يف حالة اس�تمرار الخالف
حول االستقالل.
ويتعرض بوتشيمون ( 54عاما) الصحايف
الس�ابق واألب لولدي�ن لضغ�وط كبرية من
مدري�د وقادة دول كبرى للرتاجع عن إعالن
االس�تقالل ،ويتعرض كذلك لضغوط داخلية
من حلفائه االنفصاليني يف كاتالونيا للميض
قدما يف االنفصال عن اسبانيا.
ودفعت األزمة يف كاتالونيا رئيس الحكومة
االس�بانية إىل التلويح بتفعيل املادة  155من
الدستور التي تجيز «تسلم إدارة املؤسسات»
يف اإلقليم وهو أمر غري مسبوق.
يف املقاب�ل ه�دد حلف�اء بوتش�يمون
االنفصاليون بإرضابات وتظاهرات حاشدة
يف حال الرتاجع.
ومن املقرر أن يمثل قائد رشطة كاتالونيا
جوزي�ب لوي�س ترابيرو أم�ام القض�اء
االس�باني الس�تجوابه بتهمة العصيان عىل
خلفي�ة طريقة تعامل الرشط�ة الكاتالونية
م�ع التظاه�رات املؤي�دة لالس�تقالل وعدم
منع�ه إجراء االس�تفتاء املحظ�ور يف األول/
ترشين األول.

الصومال :ارتفاع عدد قتىل تفجيـري
مقديشو إىل أكثر من « »300شخص
بغداد  /المستقبل العراقي
قال مس�ؤول أمس االثنني إن أكثر من  300ش�خص
لقوا حتفهم يف تفجريي�ن متزامنني نفذهما االرهابيون
يف العاصم�ة الصومالية مقديش�و يف الوقت الذي تدفق
فيه سكان محليون عىل املستشفيات للبحث عن أقارب
وأصدقاء بعد أعنف هجوم يشهده الصومال منذ عقد.
ويرتفع عدد القتىل بشكل مطرد منذ وقع التفجريان
يوم الس�بت .ول�م تعلن بع�د أي جهة مس�ؤوليتها عن
التفجريين اللذين هزا تقاطعني مزدحمني يف قلب املدينة.
وق�ال عبد الق�ادر عب�د الرحمن مدير خدمة اإلس�عاف
بالعاصمة الصومالية مقديش�و لرويرتز يوم االثنني إنه
تم التأكد من سقوط أكثر من  300قتيل مضيفا أن عدد
القتىل قد يرتفع ألنه ما زال هناك بعض املفقودين.
وكان ادن ن�ور وه�و طبي�ب يف مستش�فى املدين�ة
بمقديش�و قال إنه س�جل  258حالة وف�اة يف حني قال
أحم�د عيل وه�و مم�رض يف مستش�فى عثم�ان فقي
القريب لرويرتز إن املستشفى استقبل خمس جثث.
وق�ال نور لرويرتز يف املستش�فى ”دفن�ت الحكومة
أمس  160جثة بعد أن تعذر التعرف عليها .ودفن أقارب
بقية الجثثُ .
ونقل إىل هنا أكثر من مئة مصاب“.
وأض�اف ن�ور أن عربات اإلس�عاف نقل�ت إىل املطار
صب�اح يوم االثنين ثماني�ة مصابني بج�روح بالغة يف
طريقهم إىل تركيا للعالج.
وأنزل عمال صناديق أدوية ومعدات طبية أخرى من
طائرة عسكرية تركية متوقفة عىل مدرج إقالع وهبوط
الطائ�رات يف الوق�ت ال�ذي تولت فيه ف�رق طبية تركية
عالج مصابني تم نقلهم من املستشفيات.
وم�ع تدف�ق الصوماليين لزي�ارة ذويه�م املصابني
أو تس�لم الجث�ث ل�م يع�د هناك موط�ئ ق�دم يف أروقة
مستشفى املدينة.

السلطات الفلبينية تعلن مقتل زعيم «داعش» يف مراوي
بغداد  /المستقبل العراقي
قتل ايسنيلون هابيلون ،احد قادة التمرد االسالمي يف جنوب
رشق آس�يا ،والذي ادرجت�ه الواليات املتحدة على قائمة «اكثر
االرهابيين املطلوبني» يف العالم ،يف معارك أمس االثنني يف مدينة
مراوي بجنوب الفلبني بحسب ما اعلن وزير الدفاع الفلبيني.
وأوض�ح الوزير ديلفين لورنزانا للصحافيين ّ
أن «(قواتنا)
ُ
ّ
تمكن�ت من ايس�نيلون هابيل�ون وعمر ماوتي .اإلثن�ان قتال»،
وذلك يف اشارة اىل مقاتل آخر قاد مع هابيلون املعركة يف مراوي
يف اي�ار .ويعترب خرباء امنيون هابيلون زعيم تنظيم «داعش» يف
جنوب رشق آسيا حيث يسعى اإلرهابيون إلقامة «دولة خالفة»
عىل غ�رار «الخالفة» املزعوم�ة التي أعلنها التنظيم يف س�وريا
والعراق.
وكان�ت الواليات املتحدة عرضت مكافأة مالية تبلغ خمس�ة
ماليين دوالر مل�ن ي�ديل بمعلومات تق�ود اىل توقي�ف هابيلون،
واصف�ة البالغ م�ن العمر  51عاما بانه من كب�ار قادة جماعة
ابوس�ياف التي تتخذ يف جن�وب الفلبني مقرا لها ،والتي تعتربها
واشنطن منظمة ارهابية.
وق�ال الوزير ان القوات الفلبينية التي كانت تخوض هجوما
حاس�ما ضد املس�لحني يف مراوي قتل�ت هابيل�ون وعمر خيام
ماوت�ي ،احد الش�قيقني اللذين قادا جماعة مس�لحة متحالفة
مع هابيلون .واضاف الوزير انه س�يتم اجراء فحوص الحمض

الن�ووي الريبي على الجثتني من اج�ل املكافاة الت�ي عرضتها
الواليات املتحدة والحكومة الفلبينية.
واض�اف الوزي�ر الفلبين�ي انه «بن�اء عىل ه�ذا التطور فان
احداث مراوي اوش�كت عىل االنتهاء وسنتمكن من اعالن نهاية
املواجهات خالل بضعة ايام».
وجماعة ابو سياف شبكة من املسلحني تشكلت يف تسعينات
الق�رن املايض بأموال من تنظيم القاعدة ،ثم تحولت اىل فصائل
يشارك بعضها يف عمليات خطف وأعمال عنف.
واجتاح مس�لحون يرفعون رايات تنظيم «داعش» السوداء
مدين�ة مراوي بجنوب الفلبني يف  23اي�ار املايض وتصدوا طيلة
اربعة اشهر لعمليات عسكرية بقيادة امريكية.
وقت�ل ّ
مذاك اكثر من الف ش�خص يف مراوي كما تهجر اكثر
من  400الف من سكان املنطقة.
وهابيلون متهم بالتورط يف  2001يف خطف اشخاص بينهم
ثالثة امريكيني ،قتل اثنان منهم يف وقت الحق.
وقال لورنزان�ا ان القوات ال تزال تبحث يف مدينة مراوي عن
القائ�د املاليزي يف التم�رد محمود احمد ،وكان احمد ش�ارك يف
التخطيط للهجوم عىل مراوي ،بحسب السلطات.
وش�نت القوات الفلبيني�ة بدعم من الوالي�ات املتحدة حملة
قص�ف عنيف ومع�ارك ميدانية ض�د املتمردي�ن ادت اىل تدمري
مناطق واس�عة من املدينة وجعلتها اش�به بساحات الحرب يف
سوريا والعراق.
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وزارة النقل
الرشكة العامة إلدارة النقل اخلاص
القسم :االمالك والعقارات

اعالنات

www.almustakbalpaper.net

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد  / 2518ش 2017 /
التاريخ 2017 / 10 / 16

اعالن رقم ()18091

تعلن الرشكة العامة الدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية لتأجري
الخط�وط املدرجة ادناه يف محافظة (واسط) يف اليوم (الثالثني) تبدأ
اعتب�ارا من اليوم التايل لنرش االعالن وفقا لقان�ون بيع وايجار اموال
الدول�ة املرقم ( )21لسنة  2013والرشوط التي يمكن الحصول عليها
من قسم الرشكة اعاله لقاء مبلغ ( )5000دينار غري قابلة للرد.
فعلى الراغبني الحض�ور يف الساعة الحادية عشر يف مقر الرشكة يف
محافظ�ة (واسط)على ان يقدم املزايد كت�اب يؤيد ب�راءة ذمته من
الرضيب�ة معن�ون اىل (الرشكة العام�ة الدارة النق�ل الخاص) وهوية
االحوال املدنية وشهادة الجنسية( او البطاقة الوطنية املوحدة) وبطاقة
السك�ن (النسخ االصلية) وبدف�ع التأمينات القانوني�ة البالغة % 20
مرضوب�ا يف عدد سنين العقد بصك مصدق ويتحم�ل من ترسو عليه
املزايدة اج�ور خدمة بنسبة  %2و كذلك ويتحم�ل الناكل فرق البدلني
يف ع�دد سنني العقد ويف حال�ه مصادفة موعد املزاي�دة عطلة رسميه
تجري املزايدة يف اليوم التايل.
ت

اسم العقار

التأمينات

1

خطوط مراب شيخ سعد 1/خط

 2.400.000مليون دينار

مدة االيجار

مدة االيجار سنة واحدة ...يدفع بدل االيجار قسط واحد لكل سنة

املهندس
قيس سلامن هاشم امليايل
املدير العام وكالة

فقدان
فق�د مني سن�د العقار املرق�م  5722/2حي االنصار
باسم (حاتم كاظم دخان) عىل من يعثر عليه تسليمه
اىل جهة االصدار
تنويه
يف اعلان مديري�ه بلدي�ات ميس�ان املرق�م ٤٥٦يف
 ٢٦/٩/٢٠١٧ورد سهوا يف مبلغ التأمينات والصحيح
٪٢٠ لذا اقتىض التنويه
لجنه البيع واإليجار مديريه بلديات ميسان
مجلس القضاء االعىل
محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية
العدد  / 914ش 2017 /
اىل  /املدعى عليه  /عيل صربي عيل
م  /تبليغ
اقامت املدعية هيفاء محمد عيل الدعوى املرقمة 914
 /ش  2017 /على املدع�ى عليه ( علي صربي عيل )
والتي تطل�ب فيها التفريق للضرر وملجهولية محل
اقامتك قررت هذه املحكمة تبليغك بواسطة الصحف
املحلي�ة بالحضور اىل ه�ذه املحكمة يف ي�وم املرافعة
املواف�ق  2017 / 10 / 29وبعكس�ه س�وف تج�ري
املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون .
القايض
محمد مطلب عبد
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة لشؤون الرشطة
مديرية رشطة محافظة صالح الدين
قسم رشطة الدجيل
مركز رشطة الحي العسكري
العدد 4103
اىل  /مركز النرش يف بغداد
م  /فقدان شخص

دون�ت اق�وال املخبرة ( ن�دوه جدعان عكل�ه محمد
العبي�دي ) ع�ن فق�دان ولده�ا املدعو ( لي�ث طعمة
حديد ) تولد  1980وال�ذي خطف عام  2014من قبل
مسلحني مجهولني الهوية يف منطقة ام القرى التابعة
لقضاء الدجيل عن�د عودته من مدينة املوصل متجها
اىل مدينة بغداد  ...فقرر السيد قايض تحقيق الدجيل
تعم�م اوص�اف املفقود اعلاه ويعلن ع�ن فقدانه يف
الجريدتني الرسمية  ...مع التقدير
العقيد
احسان محمد حمدي
ء  .ضابط املركز

فقدان
فق�دت مني الوثيقة املرقم�ة  0121177الصادرة من
اعدادية الغ�ري املهنية للبنات بتاريخ 2016/11/13
واملعنون�ة اىل /الجامع�ة االسالمية باس�م ( استربق
رحيم عباس ) على من يعثر عليها تسليمها اىل جهة
االصدار
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الصويرة
العدد 253
اعالن
تبي�ع هذه املديرية السي�ارة املرقمة (  ) 16675دياىل
– نوع كاز اسلح�ة والعائدة للمدين ( عمر عيل كريم
) لقاء طلب الدائن ( محمد عبد املهدي عبود ) والبالغ
اربعة ماليين دينار باملزاي�دة العلنية فعلى الراغبني
بالرشاء الحضور امام هذه املديرية خالل عرشة ايام
من الي�وم التايل للنرش مستصحبين معهم  % 10من
القيم�ة املقدرة ومن ترسو عليه املزايدة يتحمل اجور
الداللي�ة واالعالن – علم�ا ان يكون البي�ع يف الساعة
الثانية عرش ظهرا .
املواصفات :
 – 1رقم السيارة  16675 /دياىل خصويص .
 – 2نوعها  /كاز اسلحة .
 – 3الحالة العامة  /دون الوسط .
 – 4القيم�ة التقديري�ة  5000000 /خمس�ة ماليني
دينار .
املنفذ العدل
مالك مال الله حياوي
مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف بغداد  /الرصافة االتحادية
دار القضاء يف الزهور
محكمة بداءة الزهور
العدد  / 220ب 2017 /
اىل املدعى عليه  /عصام حسن طعمه
اق�ام املدعي ( ج�واد كاظم حسن ) الدع�وى البدائية
املرقم�ة اعلاه واملتضمن�ة اع�ادة الحال الت�ي كان
عليها الطرفان قبل عق�د بيع ورشاء السيارة املرقمة
 175974بغ�داد  /حمل نوع كي�ا بنجو بيكب بيضاء
اللون مودي�ل  1996الحائز ( عص�ام حسن طعمه )
وبب�دل قدره  4200دوالر امريك�ي مقبوض نقدا من
قبل املدع�ى عليه واملطالب بها باع�ادة املبلغ املذكور
وتحميل�ه كافة الرسوم واملصاري�ف واتعاب املحاماة
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك
بصحيفتين محليتين يوميتني على موع�د املرافعة
املص�ادف  2017 / 10 / 22وعن�د ع�دم حضورك او
ارس�ال من ين�وب عنك قانون�ا سوف تج�ري بحقك
غيابيا وحسب االصول  ....مع التقدير
القايض
احمد نعمة مطر احمد

جمهورية العراق
وزارة الصحة  /البيئة
دائرة الطب العديل
العدد  /د  .ط  .ع  / 7 /ع ص 30699 /
مركز رشطة املدائن
مصري مفقود
نهديكم اطيب التحيات ...
كتابكم ذي العدد (  ) 1515يف 2017 / 10 / 12
ال�وارد الينا بتاري�خ  2017 / 10 / 15والخاص
بمعرف�ة مصير املفقود ( خضري عب�اس ورد )
نود اعالمكم :
 – 1تم اطلاع ذوي املفقود عىل صور مجهولني
الهوي�ة م�ن تاري�خ الفق�دان 2005 / 6 / 15
ولغاي�ة  2005 / 12 / 31ولم يتم التعرف عليه
.
 – 2فيما يخص معلومني الهوية فقد تم البحث
يف سجالت قسم االحصاء يف  2005 / 6 / 15ولم
يتم العثور عىل اسم املفقود املذكور اعاله .
للتفضل باالطالع  ...مع التقدير
الدكتور
زيد عيل عباس
املدير العام وكالة
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة استئن�اف بغ�داد  /الك�رخ
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف ابي غريب
اعالن مفقود
ق�دم املواط�ن ( فائ�ق حمي�د محس�ن ) طلبه
املتضم�ن نصبه قيمة عىل شقيقه ( خالد حميد
محسن ) املفقود حاليا وامللصقة صورته اعاله
تقرر نرش فقدانه يف صحيفتني محليتني يوميتني
وعىل من لديه اعرتاض او معلومات عن املفقود
مراجعة هذه املحكمة خالل مدة سبعة ايام من
تاريخ النرش .
القايض
قيص شياع مظهر
اعالن دعوة دائنني
ان�ي املصفي طالل محمد حسني لرشكة العماد
النتاج الصاب�ون و املساحيق املحدودة ادعو كل
م�ن له ح�ق او دين عىل الرشك�ة مراجعتي عىل
العن�وان التايل بغداد حي الجامعة م  ٦٣٥ش ٣٤
عمار صباح طالب ١٥ / ١١ / ٣ / ٩٥
املصفي
طالل محمد حسني

دائرة كاتب عدل ( الكاظمية الصباحي )
العدد 16950
نرش انذار
إىل السي�د ( عيل عبد الكاظم عب�د النعمة ) العنوان –
الكاظمي�ة م  423ز  43عم�ارة  / 308ب شق�ة 10
) بالنظ�ر ملجهولية اقامتك وحس�ب رشح املبلغ عىل
ورق�ة التبلي�غ املرقم�ة  11943املؤرخ�ة يف / 8 / 9
 2017واملختوم�ة من مركز رشط�ة الكاظمية وختم
املجلس البلدي تقرر تبليغك بالصحف املحلية .
كاتب العدل
دلفاء مجيد عبد الله
جهة االنذار :
كنت قد استاجرت مني الشقة املرقمة بالتسلسل 10
الواقع�ة يف الكاظمي�ة م  423ز  43رقم العمارة 308
ببدل ايجار شهري قدره  250 ، 000مئتان وخمسون
ال�ف دينار بموجب العقد الش�فوي بيننا وقد تاخرت
عند دفع بدالت االيجار الشفوي بيننا وقد تاخرت عند
دف�ع بدالت منذ  2012 / 9 / 1ولحد االن وعليه فاني
انذرك بوجوب تسديد بدالت االيجار املتاخرة والحالية
من�ذ  2012 / 9 / 1ولح�د االن خالل مدة ثمانية ايام
م�ن تاريخ تبلغك بهذا االن�ذار وبعكسه سوف نظطر
إىل اقام�ة دعوى التخلية عليك استنادا الحكام الفقرة
( أ  ) 173 /م�ن قان�ون ايجار العقار املرقم  87لسنة
 1971املع�دل وتحميلك املصاري�ف القضائية واتعاب
املحاماة .
املنذر  :املحامي خليل ابراهيم فاضل
الوكيل عن صادق جاسم شهاب
وزارة العدل
مديرية تنفيذ الرصافة
رقم االضبارة 2017 / 1587
إىل املنفذ عليه  /جالل جليل ابراهيم – الكفاح م 123
ز  32د 68
لقد تحقق لهذه املديرية من اشعار مركز رشطة باب
الش�يخ بالعدد  9438بتاري�خ  2017 / 10 / 9وختم
مختار محلة  123انك مجهول محل االقامة وليس لك
موط�ن دائم او مؤقت او مخت�ار يمكن اجراء التبليغ
علي�ه واستن�ادا للمادة  27م�ن قان�ون التنفيذ تقرر
تبليغ�ك اعالنا بالحض�ور يف مديرية تنفي�ذ الرصافة
خلال خمسة عرش يوم�ا تبدا من الي�وم التايل للنرش
ملبارشة املعاملات التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم
حض�ورك ستبارش ه�ذه املديرية باج�راءات التنفيذ
الجربي وفق القانون .
املنفذ العدل
اوصاف املحرر :
قرار الحكم الصادر من محكمة االحوال الشخصية يف
الرصاف�ة بالع�دد  / 133ش  2017 /واملؤرخ 6 / 14
 2017 /وال�ذي يقيض الزام�ك بتادية للمدعية زهراء
بهاء عيل نفقة ماضية مقدارها (  ) 125 / 000مائة
وخمسة وعشرون الف دينار ونفقة مستمرة ( 000
 ) 150 /مائ�ة وخمسون ال�ف دينارتسدداعتبارا من
تاريخ املطالبة القضائية .

اعالن

املدعية  /طيبه رياض عبد الرحيم
املدعى عليه  /عمر محمود سلمان
اصدرت محكم�ة االحوال الش�خصية يف الكاظمية
حكم�ا ً غيابي�ا ً بحقك بالرق�م /2518ش 2017/يف
وال�ذي يقضي بال�زام املدع�ى عليه نفق�ة ماضية
ومستم�رة للمدعية وملجهولية مح�ل اقامتك تقرر
تبليغك بالنرش يف صحيفتني محليتني وعدم اعرتاضك
على القرار الص�ادر بحقك ضم�ن امل�دة القانونية
البالغة ثالثون يوما ً اعتبارا ً من تاريخ النرش فسوف
يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض  /حممد عبد الرضا حطاب

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد  / 2592ش 2017 /
التاريخ 2017 / 10 / 15

اعالن

املدعية  /طيبة رياض عبد الرحيم
املدعى عليه  /عمر محمود سلمان
اص�درت محكم�ة االح�وال الش�خصية يف الكاظمي�ة
حكم�ا ً غيابي�ا ً بحق�ك بالرق�م /2592ش 2017/يف
 2017/10/10وال�ذي يقضي بالتفري�ق بين املدعية
طيب�ه رياض عب�د الرحيم واملدعى علي�ه عمر محمود
سلمان واعتباره طالق بائن بينونة صغرى واقع للمرة
االوىل وال تح�ل عليه اال بمهر وعقد جديدين وملجهولية
محل اقامتك تقرر تبليغك بالنرش يف صحيفتني محليتني
وع�دم اعرتاضك عىل القرار الص�ادر بحقك ضمن املدة
القانوني�ة البالغة ثالثون يوما ً اعتبارا ً من تاريخ النرش
فسوف يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض  /حممد عبد الرضا حطاب

محكمة بداءة السماوة
العدد /1748 :ب2017/
اعالن
اىل  /املدعى عليه حسني حسن عويد
لقد اصدرت هذه املحكمة قرارها غيابيا
بالعدد / 1748ب 2017/يف 2017/9/28
املتضم�ن الحك�م بالزام�ك بتسدي�د م�ا
بذمتك من دي�ن البال�غ ()10,000,000
عرشة ماليني دين�ار للمدعي عيل حسني
عوي�د وتحميل�ك الرس�وم واملصاري�ف
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حسب رشح
القائ�م بالتبليغ ومرفقة اشع�ار مختار
منطقة حي الحسني علي�ه تقرر تبليغك
بواسط�ة صحيفتين محليتين يوميتني
ول�ك ح�ق الطع�ن بالق�رار ضم�ن املدة
القانوني�ة واعرتاض�ك عىل ق�رار الحكم
اعاله خلال عرشة ايام م�ن اليوم التايل
لتبليغ�ك يكتسب احكامه درج�ة البتات
وبعكسه يسقط حقك يف االعرتاض .
القايض فليح حسن جاسم
رئاسة تثبيت امللكية يف النجف
العدد /6 /مجدد2015/
التاريخ 2017/10/16
اعالن تثبيت عائدية عقار مجددا
بن�اءا على ثب�وت عائدي�ة تم�ام العقار
تسلس�ل (658محل�ة الحوي�ش) البالغ
مساحت�ه (76,49م )2ست�ة وسبع�ون
مترا مربع�ا وتسعة واربع�ون ديسيمرت
مربع�ا ) اىل محم�د كايد حي�در بموجب
ق�رار تثبيت العائدية ص�ادره بالعدد /6
مج�دد 2015/وتاري�خ 2017/10/15
والصادرة من رئاسة لجنة تثبيت امللكية
يف النجف ل�ذا نعلن هذا الق�رار فعىل من
لدي�ه اعتراض عىل مضمون�ه الطعن به
تميي�زا ل�دى محكمة استئن�اف منطقة
النج�ف االتحادي�ة بصفته�ا التمييزي�ة
خالل مدة ثالث�ون يوما اعتبارا من اليوم
التايل لنرش ه�ذا االعالن وعند انتهاء املدة
وعدم ورود اشعار لتقديم طعن ستبارش
مديرية التسجيل العقاري يف النجف وفقا
لقرار تثبيت العائدية .
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
رئس لجنة تثبيت امللكية يف النجف
رئاسة تثبيت امللكية يف النجف
العدد /10 /مجدد2016/
التاريخ 2017/10/16
اعالن تثبيت عائدية عقار مجددا
بن�اءا على ثب�وت عائدي�ة تم�ام العقار
تسلس�ل (1060محل�ة البراق) البال�غ
مساحته ( 39,06م 2تسعة وثالثون مرتا
مربعا وستة ديسيمتر مربعا ) اىل زينب
رزاق خليل بموجب قرار تثبيت العائدية
صادره بالعدد /10مجدد 2016/وتاريخ
 2017/10/15والص�ادرة م�ن رئاس�ة
لجن�ة تثبي�ت امللكية يف النجف ل�ذا نعلن
هذا الق�رار فعىل من لدي�ه اعرتاض عىل
مضمونه الطعن ب�ه تمييزا لدى محكمة
استئن�اف منطق�ة النج�ف االتحادي�ة
بصفته�ا التمييزي�ة خلال م�دة ثالثون
يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم الت�ايل لنرش هذا
االعلان وعند انته�اء املده وع�دم ورود
اشع�ار لتقديم طع�ن ستب�ارش مديرية
التسجيل العق�اري يف النجف وفقا لقرار
تثبيت العائدية .
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف النجف

العدد 1381 :
التاريخ 2017/10/16
اعالن
بواسط�ة السي�د الكاتب الع�دل االول يف
النجف االرشف املحرتم..
وج�ه السيد املدير املفوض لرشكة الغدير
للمق�اوالت (احم�د نوري بلال) اضافة
لوظيفته وكيله املحامي (رسول رشيف)
بموج�ب الوكال�ة املرقم�ة ( )7656يف
 2014/11/19والص�ادرة م�ن دائ�رة
كاتب ع�دل النج�ف الش�مايل واىل السيد
(سالم محمد عيل حمد القزويني) االنذار
املرق�م ( )32514يف  2017/10/2ويف
سجل االن�ذارات ( )1834سبق وان قمت
الدع�وى املرقم�ة (/3204ب)2015/4
واملدع�ي عليه رشكة موكلي بخصوص
الحج�ز التنفي�ذي باالضب�ارة التنفيذية
(/1231ت )2015/دون مسوغ قانوني
بق�رار محكم�ة ب�داءة النج�ف بالع�دد
(/1851ب )2014/2واملكتسبة الدرجة
القطعي�ة والدع�وى املرقم�ة (/1682
ب )2016/4وايض�ا دون مسوغ قانوني
اال ان�ه اقم�ت الدع�وى اعلاه محاولة
ارضار بموكلي لتأخير استيف�اء الدائن
(رشك�ة موكلي) يف االضب�ارة التنفيذية
حي�ث كن�ت متعسف�ا يف استعم�ال حق
التقايض وع�دم االلتزام باحكام القانون
ومبدأ حسن النية وحيث ان من استعمل
حق�ه استعم�ال غير جائز وج�ب عليه
الضم�ان استيف�اء موكيل الدي�ن وكذلك
م�ا ف�ات م�ن كس�ب وم�ا لح�ق رشكة
موكيل م�ن خسارة باالنتفاع واالستغالل
باملعم�ل املب�اع لرشك�ة موكلي واملبين
تفاصيل�ه باالضب�ارة التنفيذية لذا نسري
لك ه�ذا االن�ذار نطالب�ك ب�ه بالتعويض
عن كاف�ة االرضار ولعدم تبليغك باالنذار
كون�ك مرتح�ل اىل جه�ة مجهولة حسب
كت�اب مرك�ز رشط�ة النج�ف االول ل�ذا
قررن�ا النشر بالصحيفتين الرسميتني
لغ�رض تبليغ�ك باالن�ذار وخلال سبعة
ايام م�ن تاريخ تبلغك باالن�ذار وبعكسه
سوف يقوم بمراجع�ة املحاكم املختصة
وتحميل�ك كاف�ة االرضار القانوني�ة وقد
اعذر من انذر
الكاتب العدل االول يف النجف االرشف
عماد محمد عيل ابو حليل
رئاسة لجنة تثبيت العائدية يف النجف
العدد /58 /مجدد2013/
التاريخ 2017/10/16
اىل سعي�د مه�دي ق�دم طال�ب التسجيل
املج�دد احمد عبد الحسن شيروزة طلبا
ي�روم في�ه اكم�ال اج�راءات التسجي�ل
املج�دد للعق�ار املرق�م  808حوي�ش ذو
االبواب 64/7ولعدم ثبوت محل اقامتكم
حس�ب رشح املبلغ القضائي ثامر موىس
عب�اس واشع�ار محل�ه الحويش حسن
ه�ادي شريوزة عليه ق�ررت رئاسة هذه
اللجنة تبلغك اعالنا يف صحيفتني يوميتني
للحضور امام رئاسة ه�ذه اللجنة وعند
عدم حض�ورك او ارسال م�ن ينوب عنك
قانون�ا سوف تج�ري االج�راءات بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول .
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
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انهت استعداداتها الستقبال زوار األربعني

اخلطوط اجلوية العراقية توقع مذكرة تفاهم مع نظريهتا السعودية
المستقبل العراقي /عادل الالمي

يف إط�ار التع�اون املشترك بين س�لطة
الطريان املدن�ي العراقي�ة والهيئة العامة
للطيران املدن�ي يف اململك�ة العربي�ة
الس�عودية انعقد اجتماعا ً موسعا ً يف مقر
رشك�ة الخط�وط الجوي�ة العراقية داخل
مطار بغداد ال�دويل بني مدير عام الرشكة
املهن�دس ميران فري�د وعددا م�ن مدراء
األقسام والشعب مع وفد رشكة الخطوط
الجوية الس�عودية بحضور سفري اململكة
يف الع�راق» .وتضم�ن االجتم�اع توقي�ع
مذك�رة تفاه�م مشتركة بين الطرفين
لتنظيم خدم�ات النقل الجوي بني البلدين
وتقديم كاف�ة الخدمات األرضية لطائرات
اململكة وبالعكس» .وأكد فريد إن «االتفاق
تضم�ن ايض�ا ً تس�يري رحلات جوية من
مط�ارات اململك�ة العربية الس�عودية إىل
املط�ارات العراقي�ة وبالعك�س ابتداء من
تأري�خ  2017-10-30على ان تش�مل
خدمات مختلفة ومنها الخدمات األرضية
من اإلعاش�ة والتنظيف والوقود وتحميل
الحقائ�ب والطواقم واملع�دات الرضورية
إضافة إىل خدمات الشحن الجوي وتهيئة
املس�تلزمات املطلوبة لتغطية احتياجات
نقل البضائ�ع بكل األصن�اف «.يف موازاة
ذلك أب�دى الجانب الس�عودي اس�تعداده
لتقدي�م كاف�ة التس�هيالت الخدمية عرب
مطاراته�ا وكذل�ك االتف�اق على رحالت
جوية مجدولة ومنتظمة لرشكة الخطوط
الجوية العراقية اىل مطارات جدة واملدينة
والدم�ام .ويأتي ذلك بع�د االهتمام الكبري
الذي أبداه وزير النقل السيد كاظم فنجان
الحمام�ي برضورة االنفت�اح عىل املحيط
اإلقليمي والدويل يف جميع املجاالت املتعلقة
بالطيران املدني والخدم�ات األخرى التي

النقل تقيم ندوة حتليل جتربة التنفيذ والتشغيل
املشرتك لقطاع املوانئ
بغداد  /المستقبل العراقي

اقام�ت دائ�رة التخطي�ط واملتابع�ة يف وزارة النق�ل ندوة لشرح الرشاكة بني
القطاعين العام والخاص وتحليل تجربة التنفيذ والتش�غيل املشترك لقطاع
املوانئ.وقال�ت مدي�رة دائ�رة التخطيط واملتابع�ة وفاء ج�ورج يف بيان تلقت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،انه «البد من التعري�ف بفوائد الرشاكة بني
القط�اع الع�ام والخ�اص والذي يعترب وس�يلة مهم�ة للحفاظ عىل النش�اط
االقتصادي ألي دولة نتيجة للدور الكبري الذي تلعبه الرشاكة ما بني القطاعني
لتنمية وتطوير البنى التحتية ومستوى تقديم الخدمات االساسية» .وأضافت
ان «العم�ل مع القطاع الخ�اص يوفر منظورا ً فريدا ً للتع�اون يف كافة جوانب
األدارة العام�ة حيث ازداد الطلب يف الوق�ت الحايل عىل هذا النوع من مجموعة
طرق واس�اليب تنفي�ذ االعمال نظرا ً لع�دم كفاية االس�تثمارات الحكومية يف
الدول اضافة للطلب املتزايد عىل مش�اريع البن�ى التحتية» .وألقيت الندوة من
قبل الباحثني (املهندس احمد راتب خليفة واملهندس�ة انهار محمد شاكر) من
منتس�بي وزارة التخطي�ط عىل قاع�ة االجتماعات يف مقر الوزارة» .يش�ار اىل
ان «دائرة التخطيط واملتابعة مستمرة بتنظيم الدورات والندوات واملحارضات
ملنتسبي الوزارة وتش�كيالتها من أجل تطوير مهاراتهم االدارية والذهنية بما
يخدم مصلحة العمل .

تراف�ق ذلك» .م�ن جانب آخر اس�تنفرت
الرشكة العامة للخطوط الجوية العراقية
اح�دى تش�كيالت وزارة النق�ل جمي�ع

حمافظ البرصة :ميزانية املحافظة خاوية
وشكلنا جلنة للقاء رئيس الوزراء

البصرة  /المستقبل العراقي
اكد محافظ البرصة «اس�عد العيداني» ،أن خزينة املحافظ خاوية من االموال
س�وى مرتبات املوظفني ،مؤكدا ً ترتيب لق�اء مع رئيس مجلس الوزراء «حيدر
العبادي» ،بش�أن املس�تحقات املالي�ة للمحافظة».وق�ال العيداني يف ترصيح
تابعته «املس�تقبل العراقي» ،إن «خزينة محافظ�ة البرصة خاوية من االموال
الخاصة بمشاريع تطوير البنى التحتية» ،مبينا «أننا شكلنا لجنة من الحكومة
املحلية ومجلس املحافظة للذهاب اىل بغداد ولقاء رئيس الوزراء حيدر العبادي
لحس�م قضي�ة املس�تحقات املالية للمحافظ�ة التي لم تأخذ كام�ل حصتها».
وأضاف ،أن «محافظة البرصة بحاجة ماسة اىل اموال كافية لتمشية املشاريع
املتوقفة منذ س�نوات» ،مؤكدا «وضع خطة استراتيجية واسعة تتمثل بإعادة
الخدمات وتطوير البنى التحتية».وكان عضو مجلس محافظة البرصة «أحمد
الس�ليطي» وصف يف وقت س�ابق تقارير اللجان الحكومية املرس�لة من بغداد
بشأن أوضاع البرصة ومشاريعها بأنها جاءت مخيبة لآلمال.

«املس�تقبل العراقي» نس�خة من�ه  ،ان «
الخطة ش�ملت مضاعفة وتيرة العمل يف
جمي�ع مرافق الرشك�ة وتهيئة أس�طول

طاقاته�ا الس�تقبال زوار أربعينية اإلمام
الحسين (علي�ه السلام)» .وبين مدي�ر
عام الرشك�ة يف بيان ل�وزارة النقل تلقت

طائراته�ا إضاف�ة إىل اإليع�از إىل قس�م
اإلعاش�ة باالهتمام بشكل أوسع بوجبات
الطعام املقدمة للمسافرين وزيادة عددها

حس�ب الج�داول املع�دة من قبل ش�عبة
الحجز املركزي إلعداد الوافدين إىل مختلف
محطاتها يف املط�ارات العراقية «.وأضاف
« كما وش�ملت الخطة ايض�ا ً تهيئة كافة
ج�داول الرحالت لنق�ل الزائرين من لبنان
وإيران والهند والبحرين وأذربيجان ودول
أخرى».وبين فري�د ان�ه « من املق�رر أن
تنطلق أول رحلة من تاريخ 2017\11\2
وتس�تمر لغاية  ،« 2017\11\20مضيفا
« أم�ا ما يتعلق بأس�عار التذاك�ر فانه تم

حمافظ بغداد خالل زيارته اىل اهلند :نسعى لالستفادة من جتربتكم يف املجال الطبي
المستقبل العراقي  /طالب ضاحي
اج�رى محاف�ظ بغ�داد عط�وان
العطواني زيارة اىل الهند برفقة وفد
حكوم�ي رس�مي لحض�ور مؤتمر
طبي دويل».
وذكر مكتبه االعالمي لـ»املستقبل
العراق�ي» ،ان « العطوان�ي ع�رض
خلال املؤتم�ر جمي�ع املش�اكل
الت�ي يواجهه�ا القط�اع الصح�ي
يف العاصم�ة بغ�داد مطالب�ا جميع
ال�دول بدع�م الع�راق يف مختل�ف
املجاالت الطبي�ة ,وخصوصا يف ظل
األزم�ة املالي�ة التي تعيش�ها البالد
وماخلفت�ه الحرب على داعش من
أرضار صحي�ة على املديني القريب
والبعيد» .
واض�اف ان « العطوان�ي اج�رى
وعقب االنته�اء م�ن املؤتمر جولة
يف املستش�فيات الهندي�ة واطل�ع
بشكل مبارش عىل طبيعة الخدمات
الت�ي تقدمه�ا للمرىض ,مشيرا اىل

ان «حكومت�ه تس�عى لالس�تفادة
م�ن تجربة الهند يف هذا املجال الذي
وصفه باملتطور».
واوضح ان «حكومته اتفقت بشكل
مبدئي عىل استقدام أطباء من الهند
لالس�تفادة م�ن تجاربه�م العلمية

وفق خطوتني االوىل إرس�ال السير
الذاتية لألطباء لدراس�تها ,والثانية
زيارة وف�د حكومي وطب�ي هندي
الع�راق خلال االيام املقبل�ة لبحث
االتفاق النهائي بهذا الشأن».
واطل�ع املحاف�ظ على التقني�ات

تس�تخدمها
الت�ي
الحديث�ة
املستش�فيات الهندي�ة يف معالج�ة
األمراض املس�تعصية ومنها جهاز
املعج�ل الخط�ي ملعالج�ة م�رىض
الرسطان عرب اس�تئصاله بطريقة
علمي�ة حديث�ة والتي تصل نس�بة
نجاحه�ا اىل  ٩٠باملئ�ة مؤك�دا ان
«حكومته س�تعمل على رشاء مثل
هك�ذا اجه�زة باالتفاق م�ع وزارة
الصح�ة خلال التعاق�دات املقبلة
ج�اء ذل�ك خالل لق�اءه بع�دد من
املرىض العراقيني يف الهند عادا هذه
الخطوة بالرضورية واملهمة لتقليل
تكاليف السفر فضال عن حمايتهم
من حاالت االبت�زاز التي يتعرضون
له�ا والت�ي دائما مايش�كون منها
سواء يف الهند أو الدول االخرى».
واش�ار العطوان�ي اىل ان «حكومته
ستعيد النظر بطريقة اخالء املرىض
اىل خارج البالد لضمان إرسالهم اىل
مستش�فيات رصينة وتلقي العالج
بصورة صحيحة.

هيئة املنافذ احلدودية تعقد أجتامعها الثاين وتتخذ مجلة من القرارات املهمة
بغداد  /المستقبل العراقي
عقدت هيئ�ة املنافذ الحدودية أجتماعها
الثان�ي وق�د ت�رأس االجتم�اع الدكت�ور
كاظم محمد بريس�م العقابي وبحضور
نائ�ب رئي�س الهيئ�ة ومعظ�م اعض�اء
املجلس كما تم اس�تضافة السيدة هيام
مدير عام االدارية واملالية والس�يد رشاد
مدي�ر عام الدائ�رة القانونية وقد تضمن
ج�دول اعم�ال االجتم�اع مايلي :كلمة
ترحيبي�ة ،ومراجعة توصي�ات االجتماع
االول واألج�راءات املتخ�ذة لتنفيذه�ا
وخاص�ة توصي�ات الزي�ارة االربعيني�ة

التجارة :منع الرشكات األجنبية من ممارسة
إي نشاط إذا لـم متنح إجازة التسجيل

لالمام الحسني (ع) ،وعرض نتائج زيارة
الس�يد رئيس هيأة املناف�ذ الحدودية اىل
منافذ ( زرباطية  -الش�يب  -الشالمجة
 س�فوان  -مطار البصرة )  ،و عرضواق�رار تعليمات العمل يف املنافذ البحرية
والجوي�ة  ،و نقل املنتس�بني واملوظفني
املس�يئني يف منف�ذ زرباطي�ة الحدودي،
و تطوي�ر منف�ذي من�ديل الس�تقبال
الش�احنات الرتكي�ة ( يط�رح يف حال�ة
قي�ام ممث�ل محافظ�ة دي�اىل تزويدن�ا
باالوليات رس�مياً ،و مراجعة االجراءات
واالحتياجات وسبل تقديم الدعم ملنفذي
طريبيل وعرعر الحدوديني .

االتف�اق واس�تحصال املوافق�ات الالزمة
لتحديد أسعار مخفضة خاصة للمسافرين
على القطاعات املذك�ورة  ،كما وتم ايضا ً
اعتم�اد آلية جديدة للعمل بالتنس�يق مع
س�لطة الطيران املدن�ي وتش�كيل لجان
مشرتكة مختصة لتهيئة صاالت استقبال
الوافدين».وأش�ار إىل « إكم�ال اإلجراءات
األصولي�ة املطلوب�ة ومضاعف�ة الجوالت
امليداني�ة م�ن اج�ل إنجاح املوس�م الحايل
وتقديم خدمة متميزة للزائرين الكرام.

وزير النفط :نسعى جلعل
خور الزبري من أهم
املوانئ يف العالـم
بغداد  /المستقبل العراقي
اك�د وزي�ر النف�ط جب�ار اللعيبي أن ال�وزارة
تحرص عىل جعل مين�اء خور الزبري يف جنوب
البلاد م�ن اه�م املراف�ئ النفطي�ة واملراك�ز
التجاري�ة يف املنطقة والعالم.وق�ال اللعيبي يف
بيان تلقته «املس�تقبل العراق�ي»،إن “الوزارة
قطعت ش�وطا كبريا يف تطوي�ر وتأهيل ميناء
خور الزبري وبالتنس�يق مع وزارة النقل ،ومن
خلال التعاق�د م�ع رشك�ة SICAالربيطانية
اواخ�ر ع�ام .”2016وأض�اف ان “االتف�اق
تضمن تأهي�ل وتحديث االرصف�ة ( ) 4 ,3 ,2
لخور الزبري ،وتشيد مستودع خزانات وشبكة
انابيب متطورة ألغ�راض خزن وضخ مختلف
املشتقات النفطية يف امليناء ،باإلضافة اىل بناء
مفاصل مختلفة من البنى التحتية واملستلزمات
الحديثة يف املوقع باستخدام معدات حفر ثقيلة
ومتط�ورة لحفر القن�اة البحرية وزيادة عمق
الغاطس من ( )٧مرت اىل ( )١٢مرت”.واشار اىل
ان “تأهيل خور الزبري اسهم يف رسوا ومغادرة
الناقالت النفطية والتجارية بحموالت تصل اىل
( )٤٠الف طن بانس�يابية عالية ،بعد ان كانت
السعه الس�ابقة ال تتعدى ( )١٨الف طن ،وتم
تجاوز االختناق�ات التي كانت تحدث س�ابقا
وتعي�ق من حركة الناقلات ،باإلضافة اىل ذلك
وفرت عملية التأهيل مرونة يف عمليات تصدير
واس�ترياد املش�تقات النفطية ،فضال عن ذلك
فان االرصفة املشار اليها اصبحت موقع جذب
مهم للموردين بعد ان كانت طاردة لهم بسبب
خط�ورة عمليات االرس�اء واملغادرة”.واش�ار
إىل ان “اعم�ال التأهيل تمثل الحجر االس�اس
يف انطلاق منطق�ة ميناء خور الزبير لتكون
احدى اهم املوانئ البحرية لتصدير املش�تقات
النفطية والتبادل التجاري يف املنطقة والعالم.

خالل إنبثاق ديوان بغداد لعشائر ربيعة

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت دائ�رة تس�جيل الشركات يف وزارة التجارة ،ع�ن «منع الشركات األجنبية من
ممارسة أي نشاط تجاري أو فتح مقر لها يف العراق إذا لم تمنح إجازة التسجيل».وقال
مدير عام الرشكة عبد العزيز جبار عبد العزيز ،يف بيان تلقته» املس�تقبل العراقي»  ،ان
“نظ�ام فروع الرشكات االجنبية رقم  2لس�نة  2017ن�ص يف الفقرة  14عىل انه يحظر
عىل الرشكة االجنبية ممارس�ة اي نشاط تجاري او فتح مقر لها يف العراق اذا لم تمنح
اجارة التس�جيل وفق�ا الحكام النظام”.وأض�اف عبد العزيز انه “على فروع ومكاتب
الرشكات االجنبية املوجودة حاليا يف العراق املس�جلة وغري املسجلة ان تكيف اوضاعها
القانونية مع احكام هذا النظام خالل س�نة واحدة من تاريخ نفاذه”.وتابع ان “املادة
الثاني�ة م�ن النظام اكدت ب�ان لكل رشكة اجنبي�ة ترغب بمزاولة النش�اط التجاري يف
العراق ومىض عىل تأسيس�ها سنتان وفتح فرع لها تقديم الوثائق املطلوبة مرتجمة اىل
اللغة العربية ومصدقة من الجهات املختصة يف بلد التأس�يس واملتمثلة باستمارة طلب
االجارة وعقد التأس�يس والنظام االس�اس للرشكة االجنبية وشهادة تأسيس وللرشكة
نافذة ووثيقة تخويل املدير املكلف بإدارة الفرع والحسابات الختامية الخر سنة مالية”.
وأكد أن “النظام نص يف الفقرة  13ان الرشكة االجنبية تلتزم بتقديم تقرير اىل املس�جل
عند مبارشتها باي نش�اط تجاري يف العراق وفقا الستمارة النشاط املعدة لهذا الغرض
اضافة اىل التزام الجهات الحكومية والقطاع العام واملختلط بتزويد املسجل بتقرير عن
اي نشاط تجاري تمارسه مع فروع الرشكات األجنبية.

أمري ربيعة يدعو اىل وحدة الصف والعودة اىل االعراف العشائرية

تصوير :مهند نديم  /غسان عماد

أعلن س�مو االمري محم�د ربيعة محمد
الحبي�ب أمري عش�ائر ربيع�ة يف العراق
والوط�ن العرب�ي انبث�اق دي�وان بغداد
لعش�ائر ربيع�ة ،مؤكدا أهمي�ة توحيد
عش�ائر ربيع�ة والتفافه�ا خل�ف راية
واحدة.
وقال س�موه يف املؤتمر الذي انعقد يوم
امس السبت يف القاعة الكربى يف مطعم
عي�ون بغ�داد :بس�بب تفكك العش�ائر
بخاص�ة يف بغداد لم تتمك�ن ربيعة من
احتالل موقعها الطبيعي وسط الظروف
االس�تثنائية التي يمر بها العراق ،ومن
أج�ل وحدتها قررنا بمس�اعدة الخريين
م�ن ش�يوخ وابن�اء القبيل�ة أنش�اء

دواوي�ن بمعدل دي�وان يف كل محافظة
يتوىل شؤونه املنس�ق وهو من الشيوخ
يساعده أكاديمي وأحد الوجوه.
وأضاف ل�و عملنا تحت مس�مى ربيعة

نك�ون ظاهرين للعيان بش�كل أوس�ع
يجس�د حجم ربيع�ة يف املجتمع ،وليس
القصد من ذلك التعايل عىل عش�ائرنا او
التلويح بالقوة ال سمح الله إنما لنؤدي

واجبنا يف خدمة أبنائنا وعموم الش�عب
العراقي.
هذا وقد تم خالل املؤتمر تعيني الش�يخ
خيون األم�ارة الربيعي منس�قا لديوان

بغ�داد فيم�ا ناق�ش الش�يوخ العم�وم
االجلاء م�ن الحارضي�ن البن�ود الت�ي
طرحه�ا س�مو امير ربيع�ة وطرح�وا
مالحظاته�م وبين�وا افكاره�م تج�اه
بع�ض االنحراف�ات وظه�ور الدخالء يف
الوسط العشائري وس�بل التصدي لهم
والعودة اىل االعراف العشائرية الرصينة
التي تمثل القوانني الرشعية والوضيعة
والتي باركتها املرجعية الرشيدة.
وعاه�د الح�ارضون من كبار الش�يوخ
والوجه�اء أمري ربيعة ب�أن يعملوا عىل
وح�دة الص�ف وأن يضع�وا توجيهات�ه
الس�ديدة نص�ب أعينه�م متوكلني عىل
الله العيل القدير يف تمتني اوارص الوحدة
الوطني�ة والوق�وف بوج�ه مخططات
تقسيم العراق والتمسك بوحدته.
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حمافظة صالح الدين
دائرة صحة صالح الدين
مكتب املدير العام
شعبة العقود

العدد 1631
التاريخ 2017 / 10 / 15

اعالن

تعل�ن دائ�رة صحة صالح الدين عن اجراء مناقصة عامة رق�م( )1لسنة  2017للمرة الثالثة لتجهيز
دائرة صحة صالح الدين باالدوية واالجهزة واملستلزمات الطبية (ادوية)
وحسب الكشف التخميني املعد من قبل الدائرة علما ان مبلغ الكشف التخميني هو ()399.243.500
ثالثمائ�ة وتسعة وتسعون مليون ومائتان وثالث�ة واربعون الف وخمسمائة دينار عراقي فقط الغري
وبفترة تجهيز ( )30ثالثون يوما ويكون خاضعا للتعليمات والقوانني النافذة الخاصة ووفق املادة 3
 /اوال من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم( )2لسنة 2014ووفق الوثائق القياسية الصادرة من
وزارة التخطي�ط بما يناسب موضوع املناقصة ومن ضمن تخصيصات الدائرة (املوازنة التش�غيلية)
وعلى التبوي�ب ( )12 – 3 – 1 – 2والتعليمات الخاصة بتجهيز االدوية واملستلزمات واالجهزة الطبية
(االدوي�ة) والقوانين املرشعة فعلى الراغبني باالشتراك باملناقصة من رشك�ات ومكاتب ومذاخر
متخصص�ة بتجهي�ز االدوية ومسجلة لدى وزارة الصحة مراجعة دائ�رة صحة صالح الدين  /شعبة
العقود مقرر لجنة فتح العطاءات لغرض رشاء مستندات املناقصة لقاء مبلغ قدره ( 150.000مائة
وخمس�ون ال�ف دينار) عراقي فقط غري قابل لل�رد اال يف حالة الغاء املناقص�ة وان اخر موعد لغلق
املناقص�ة هوالساعة (الثانية عرش) ظهرا ً م�ن يوم (االثنني ) املصادف () 2017 / 1 / 30واليقبل اي
اي عط�اء ي�رد بعد هذا املوعد عىل ان على ان يوضع العطاء يف صندوق فت�ح العطاءات مقابل وصل
استلام من مقرر لجنة فتح العطاءات علما ان�ه يتم اجراء محارضة يوم الثالثاء املصادف (10 / 24
 )2017 /يف شعبة العقود لبيان تفاصيل املناقصة ويكون فتح العطاءات يف نفس يوم غلق املناقصة
يف مق�ر ديوان الدائ�رة واذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيتم الغلق يف الي�وم التايل وان الدائرة غري
ملزم�ة بقب�ول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اج�ور نرش االعالن يف الصحف الخر
اعالن للمناقصة مع تقديم تامينات اولية بش�كل صك مصدق او خطاب ضمان بمبلغ  %2من الكلفة
التخميني�ة وتقديم براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للرضائب معنونة اىل دائرة صحة صالح الدين
على ان ترفق املستمسك�ات املطلوبة ويكون العطاء نافذا ملدة ( )120يوم�ا من تاريخ غلق املناقصة
ولالستفس�ار عن معلومات اكثر االتصال عىل الربيد االلكرتوني لش�عبة العقود يف دائرة صحة صالح
الدين
CONT.dep.salahaddin@gmail.com
الصيدالين
عمر صباح شفيق
املدير العام

استن�ادا الحك�ام املادة (  87ثانيا ) من قان�ون الرشكات رقم  21لسنة  1997املع�دل وتنفيذا لقرار
مجل�س ادارة الرشكة املنعقد بتاري�خ  2017 / 8 / 20يرسنا دعوتكم لحضوراجتماع الهيئة العامة
للرشك�ة وال�ذي سينعق�د يف الساعة العارشة من صباح ي�وم االثنني املص�ادف  2017 / 11 / 13يف
مق�ر ادارة الرشك�ة الكائن يف بغداد – الك�رادة – العرصات م  929ز  30بناية  110ملناقش�ة فقرات
جدول االعمال املبني تفاصيلها ادناه واتخاذ القرارات املناسبة بشانها ويف حالة عدم اكتمال النصاب
القانون�ي لالجتم�اع يؤجل ليعقد يف نفس الزمان ومكان املعينني اعلاه يف االسبوع التايل من صباح
ي�وم االثنين املص�ادف  ، 2017 / 11 / 20راجني حضوركم ومن ينوب عنك�م من املساهمني بصك
انابة او من غريهم بوكالة مصدقة من كاتب العدل عىل ان يتم ايداع االنابات والوكاالت لدى الرشكة
قبل ثالثة ايام عىل االقل من موعد االجتماع ومراعاة احكام املادة (  ) 91من قانون الرشكات النافذ
 ،وادناه تفاصيل جدول االعمال :
 – 1مناقش�ة تقري�ر مجلس االدارة عن نش�اط الرشكة لحسابات الفرتة املالي�ة من 2016 / 1 / 1
ولغاية  ( 2016 / 6 / 1تحويل مايل ) وللفرتة من  2016 / 6 / 2ولغاية  ( 2016 / 12 / 31مرصف
) واملصادقة عليهما .
 – 2مناقش�ة تقري�ر مراقب الحسابات عن نش�اطات الرشكة لحسابات الفترة املالية من / 1 / 1
 2016ولغاية  ( 2016 / 6 / 1تحويل مايل ) وللفرتة من  2016 / 6 / 2ولغاية ( 2016 / 12 / 31
مرصف ) واملصادقة عليهما .
 – 3مناقشة امليزانية العامة والحسابات الختامية للفرتة من  2016 / 1 / 1ولغاية ( 2016 / 6 / 1
تحويل مايل ) وللفرتة من  2016 / 6 / 2ولغاية  ( 2016 / 12 / 31مرصف ) واملصادقة عليهما .
 – 4براءة ذمة رئيس مجلس االدارة واعضاء املجلس وتحديد مكافآتهم .
 – 5تعيين مراقبي الحسابات لتدقي�ق حسابات املرصف للسنة املالي�ة  2017وفقا لتعليمات البنك
املركزي العراقي وتحديد االجور وفق ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
 – 6مناقشة توزيع مقسوم االرباح عىل املساهمني نتيجة النشاطات للسنة املالية املنتهية 12 / 31
. 2016 /
 – 7االطالع عىل تقرير لجنة مراجعة الحسابات عن السنة املالية املنتهية يف  2016 / 12 / 31واتخاذ
القرار املناسب بشانها .
 – 8االطالع عىل تقرير الهيئة الرشعية للسنة املالية املنتهية يف . 2016 / 12 / 31
 – 9تعديل املادة ( الخامسة  ) 1 /من عقد تاسيس املرصف بناءا عىل طلب البنك املركزي العراقي /
دائرة مراقبة الصريفة  /قسم املصارف االسالمية بكتابه املرقم  7598 / 3 / 9يف . 2017 / 5 / 25
مع فائق الشكر والتقدير
حيدرفالح حممد حسن الشامع
رئيس جملس االدارة

اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من السيد (محم�د هاشم جري) الذي
يطلب فيه تبديل (لقب) من (الخلف) اىل (الحسني) فمن لديه
اعتراض مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�دى اقصاها خمسة
عرش ي�وم وبعكسه سوف تنظر ه�ذه املديرية يف الطلب وفق
احك�ام املادة  22م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رق�م  3لسنة
2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من السيد (صال�ح هاشم جري) الذي
يطلب في�ه تبديل (تبديل اللقب) من (الخل�ف) اىل (الحسني)
فمن لديه اعتراض مراجعة هذه املديرية خالل مدى اقصاها
خمسة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب
وفق احكام املادة  22من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة
2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من السيد (اسع�د هاشم جري) الذي
يطلب فيه تبديل (لقب) من (الخلف) اىل (الحسني) فمن لديه
اعتراض مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�دى اقصاها خمسة
عرش ي�وم وبعكسه سوف تنظر ه�ذه املديرية يف الطلب وفق
احك�ام املادة  22م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رق�م  3لسنة
2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم م�ن السيد (رعد هاشم ج�ري) الذي
يطلب في�ه تبديل (تبديل اللقب) من (الخل�ف) اىل (الحسني)
فمن لديه اعتراض مراجعة هذه املديرية خالل مدى اقصاها
خمسة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب
وفق احكام املادة  22من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة
2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

حمافظة صالح الدين
دائرة صحة صالح الدين
مكتب املدير العام
شعبة العقود

العدد 1632
التاريخ 2017 / 10 / 15

اعالن

اعالن مناقصة عامة رقم ( )2لسنة  2017للمرة الثالثة
لتجهيز دائرة صحة صالح الدين باالدوية واالجهزة واملستلزمات الطبية (مستلزمات طبية)

اعالن مناقصة عامة رقم ( )1لسنة  2017للمرة الثالثة
لتجهيز دائرة صحة صالح الدين باالدوية واالجهزة واملستلزمات الطبية (ادوية)

اعالن
دعوة مسامهي رشكة املرصف الدويل االسالمي  /مسامهة خاصة
حلضور اجتامع اهليئة العامة
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تعل�ن دائ�رة صحة صالح الدين عن اجراء مناقصة عامة رق�م( )2لسنة  2017للمرة الثالثة لتجهيز
دائرة صحة صالح الدين باالدوية واالجهزة واملستلزمات الطبية (مستلزمات طبية)
وحسب الكشف التخميني املعد من قبل الدائرة علما ان مبلغ الكشف التخميني هو ()345.020.000
ثالثمائة وخمسة واربعون مليون وعرشون الف دينار عراقي فقط الغري وبفرتة تجهيز ( )30ثالثون
يوم�ا ويكون خاضعا للتعليم�ات والقوانني النافذة الخاصة ووفق امل�ادة  / 3اوال من تعليمات تنفيذ
العقود الحكومية رقم( )2لسنة 2014ووفق الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط بما يناسب
موضوع املناقصة ومن ضمن تخصيصات الدائرة (املوازنة التشغيلية) وعىل التبويب ()20 – 3 – 1 – 2
والتعليمات الخاصة بتجهيز االدوية واملستلزمات واالجهزة الطبية (االدوية) والقوانني املرشعة فعىل
الراغبين باالشتراك باملناقصة من رشكات ومكاتب ومذاخر متخصص�ة بتجهيز االدوية ومسجلة
ل�دى وزارة الصح�ة مراجعة دائ�رة صحة صالح الدين  /شعب�ة العقود مقرر لجن�ة فتح العطاءات
لغ�رض رشاء مستن�دات املناقص�ة لقاء مبلغ ق�دره ( 150.000مائة وخمسون ال�ف دينار) عراقي
فق�ط غير قابل للرد اال يف حالة الغ�اء املناقصة وان اخ�ر موعد لغلق املناقص�ة هوالساعة (الثانية
عرش) ظهرا ً من يوم (االربعاء ) املصادف () 2017 / 11 / 1واليقبل اي اي عطاء يرد بعد هذا املوعد
على ان على ان يوضع العطاء يف صندوق فت�ح العطاءات مقابل وصل استالم م�ن مقرر لجنة فتح
العط�اءات علم�ا انه يتم اجراء محارضة يوم االربعاء املص�ادف ( )2017 / 10 / 25يف شعبة العقود
لبي�ان تفاصيل املناقصة ويكون فتح العطاءات يف نف�س يوم غلق املناقصة يف مقر ديوان الدائرة واذا
صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيتم الغلق يف اليوم التايل وان الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
ويتحم�ل م�ن ترسو علي�ه املناقصة اجور نرش االعلان يف الصحف الخر اعلان للمناقصة مع تقديم
تامينات اولية بشكل صك مصدق او خطاب ضمان بمبلغ  %2من الكلفة التخمينية وتقديم براءة ذمة
ص�ادرة من الهيئة العام�ة للرضائب معنونة اىل دائرة صحة صالح الدي�ن عىل ان ترفق املستمسكات
املطلوب�ة ويك�ون العطاء نافذا ملدة ( )120يوما من تاريخ غل�ق املناقصة ولالستفسار عن معلومات
اكثر االتصال عىل الربيد االلكرتوني لشعبة العقود يف دائرة صحة صالح الدين
CONT.dep.salahaddin@gmail.com
الصيدالين
عمر صباح شفيق
املدير العام

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

العدد370 :
التاريخ2017/10/15 :

اعالن

بن�اء على ماج�اء بكتاب مديري�ة بلدي�ات ميسان /االملاك املرقم
( 18817يف  )2017/10/4تأجير االملاك املدرج�ة مواصفاته�ا يف
القائم�ة املرفقة طيا والبال�غ عددها ( )1ملك استن�ادا لقانون بيع
وايجار اموال الدولة املرقم ( )21لسنة  .2013فعىل من يرغب االشرتاك
باملزاي�دة العلنية مراجعة مديرية بلدي�ات ميسان – سكرتري اللجنة
وخالل مدة ()30يوما تبدأ من اليوم التايل لصدور االعالن مستصحبا
مع�ه تأمينات قانونية ال تقل عن  % 25من القيمة املقدرة وستجري
املزايدة خالل الدوام الرسمي من اليوم االخري من مدة االعالن ويكون
مك�ان اجراءها يف مقر مديرية بلدية عيل الغربي ويتحمل من ترسوا
عليه املزايدة اجور النرش واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.
ت

نوع الملك

1

مطعم

مساحته

رقمها

1500م1497/1 2

القيمة التقديرية للمتر المربع

مدة االيجار

4000000

سنة واحدة
املهندس
صالح فالح حبيب
مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس 2016/767 /
اس�م املحكم�ة  :محكمة قوى االم�ن الداخيل الخامس�ة املنطقة
البرصة
اسم املته�م ورتبته ووحدت�ه  :ر.ع ظاهر ه�زاع كريدي خابور/
مديرية رشطة محافظة البرصة /اسم والدته حدن محمد طه
رقم الدعوى وتاريخها 2016/1029/
تاريخ ارتكاب الجريمة 2012/3/4 /
تاريخ الحكم 2016/6/8 /
املادة القانونية  5 /من ق.ع.د رقم  14لسنة 2008
خالصة الحكم:
حكم�ت محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة باسم الش�عب عىل
املدان الغائب اعاله غيابيا بما ييل :
 1ـ بالحبس ملدة (خمسة سنوات) وفق احكام املادة  / 5اوال من
ق.ع.د رقم  14لسنة  2008املعدل وبداللة املادة  69من ق.ا.د رقم
 17لسنة  2008لغيابه عن مقر عمله من تاريخ 2012/3/4ولحد
االن
 2ـ طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل استنادا الحكام املادة
 /38ثانيا من ق.ع.د رقم  14لسنة  2008املعدل
 3ـ اعط�اء املوظفني العموميني صالحية القبض عليه اينما وجد
لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه استنادا الحكام املادة / 69ثانيا من
ق.ا.د
 4ـ الزام املوظفني االخبار عن محل اختفاء املحكوم اعاله استنادا
الحكام املادة  / 69ثالثا من ق.ا.د
 5ـ حج�ز امواله املنقولة وغير املنقولة استنادا الحكام املادة 69
/رابعا من ق.ا.د
 6ـ تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب جبار عاتي جرب مبلغ
قدره خمس�ة وعرشون الف دينار ترصف له بعد اكتساب الحكم
الدرجة القطعية
صدر الق�رار باتفاق االراء قابال لالعتراض استنادا الحكام املادة
/71ثانيا من ق.ا.د رقم  17لسنة  2008وافهم علنا يف 2016/ /
اللواء الحقوقي
رئيس املحكمة

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد (عبد الحافظ هاشم جري) الذي
يطل�ب فيه تبديل (اللقب) من (الخل�ف) اىل (الحسني) فمن لديه
اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدى اقصاها خمسة عرش
ي�وم وبعكسه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام
املادة  22من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة 2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة
مجلس القضاء االعىل
محكمة بداءة عفك
العدد /474:ب 2016/
التاريخ 2017/10/10
اعالن
بالنظر الكتساب الحكم الص�ادر من هذه املحكمة بالعدد /474
ب 2016/يف  2016/11/30الدرج�ة القطعي�ة واملتضم�ن ازالة
شي�وع العقار املرق�م ( 47العكبة) عفك املدرج�ة اوصافه ادناه
بيع�ا باملزايدة العلنية وان القيم�ة املقدرة له هي ()25,000,000
خمس�ة وعرشون مليون دينار فقد قررت ه�ذه املحكمة االعالن
ع�ن بيعه باملزاي�دة العلنية مل�دة ثالثون يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم
الت�ايل للنرش فعىل الراغبني بالرشاء مراجع�ة محكمة بداءة عفك
يف تم�ام الساعة الثانية عرش ظهرا مستصحبني معهم التامينات
القانوني�ة  %10من القيمة املقدرة اعلاه واذا صادف يوم املزايدة
عطله رسمية فيكون اليوم الذي يليه موعدا لذلك
القايض
كاظم عبد الهادي عيفان
االوصاف :
 1ـ دار سك�ن مبني من الطاب�وق تحتوي عىل غرفة نوم ومطبخ
وحمام وصحيات ومساحة مكشوفة وارضية الدار من االشتايكر
مسقف بالش�يلمان درجة عمرانه رديء يط�ل عىل شارع فرعي
من الش�وارع املطلة على املحيط املؤدي اىل س�وق عفك من جهة
اليمني
 2ـ الدار مجهزة بخدمات املاء والكهرباء

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة
العدد /1371 :ب2017/1
التاريخ 2017/10/16 :
اعالن
اىل املدعى عليه  /عيل حسني احمد
اقام�ت املدعي�ة ف�ردوس عب�د الكري�م
ذياب الدع�وى البدائي�ة املرقمة /1371
ب 2017/1وال�ذي تطالب�ك فيها بتمليك
العق�ار املرق�م  2093/2مقاطع�ة 39
كاطون وملجهولية مح�ل اقامتك حسب
كت�اب مرك�ز رشط�ة الس�اده بالع�دد
ق 2760 /1/10/12يف 2017/10/1
وتايي�د مختار قرية الس�ادة املدعو وليد
نعم�ة حسين امل�ؤرخ 2017/10/1
واملصدق من قب�ل املجلس املحيل لناحية
العبارة تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني
محليتني يوميتين بالحضور اىل محكمة
ب�داءة بعقوب�ة ي�وم 2017/10/29
الساع�ة التاسع�ة صباح�ا ويف حال�ة
ع�دم حضورك او ارسال م�ن ينوب عنك
سوف تج�ري املرافعة بحقك غيابيا وفق
االصول
القايض
يارس لطيف كاظم
نائ�ب رئي�س محكم�ة استئن�اف دياىل
االتحادية
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية
العدد :
التاريخ 2017/10/16 :
اعالن
قدم السي�د ( غانم عطيه حديد) طلبا اىل
هذه املحكمة بتنصي�ب نفسه قيما عىل
شقيقه املفقود (وع�د الله عطيه حديد)
املفق�ود بتاري�خ  2008/9/28اثن�اء
خروج�ه م�ن داره الكائ�ن يف املقدادي�ة
املطار فمن لدي�ه االعرتاض او معلومات
عن فقدان�ه الحضور امام هذه املحكمة
خلال سبعة ايام من الي�وم التايل للنرش
لتقديم اعرتاضه واعالمنا وبخالفة سوف
تنظر املحكمة يف الطلب وفق القانون
القايض
عيل يوسف رايض
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة استئن�اف البصرة
االتحادية
محكم�ة الب�داءة املتخصص�ة بنظ�ر
الدعاوى
التجارية يف البرصة
العدد /80 :ت2017/
التاريخ 2017/10/15 :
اعالن
اىل  /املدع�ى علي�ه  /املدي�ر التج�اري
لرشكة  L.Tاوفرسيس الهندية املحدودة
اضافة لوظيفته
اق�ام املدعي املدير الع�ام للرشكة العامة
لتجارة الحبوب اضافة لوظيفته الدعوى
املرقمة /80ت 2017/ضدك يطلب فيها
بالحك�م بالزامك بتسدي�د مبلغ 12663
اثن�ا عرش الف وستمائ�ة وثالثة وستون
دوالر ع�ن العق�د التجهيز املبرم بينكما
()11/P/S/O/42/2002
املرق�م
امل�ؤرخ يف  2002/4/28الخاص بتجهيز
باغطية بالستيكية (جوادر) بعدد 1500
طبق�ة غط�اء بالستيكي ولثب�وت كون
مقر رشكتك�م وهميا علي�ه قررت هذه
املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا يف صحيفتين
محليتين يوميتين للحض�ور اىل ه�ذه
املحكم�ة صب�اح ي�وم املرافع�ة املوافق
 2017/10/29او ارس�ال من ينوب عنك
قانون�ا وبعكس�ه سوف تج�ري املرافعة
بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض
مؤيد شمخي جرب
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قصة قصرية ..ملل

خال من احلياة !
مربع ٍ

يزم شفتيه
 -:ولكن ماذنب كل هؤالء أألبرياء.؟, .
ثم أين هي الفلوس التي تجلب العروس
كما يقولون .؟.
ج�ال بصره في أنح�اء بيت�ه المتداعي
وه�و ي�ردد  -:كي�ف ,كي�ف .؟.حت�ى
ضحكت عيناه
فج�أة وكأنه قد وجد الحل  -:نعم ,نعم
س�وف أبيع هذا القبر ال�ذي دفنت فيه
نفسي
منذ سنين طويلة وأبتاع بثمنه بيتا آخر
,اكبر مس�احة ,وأفضل موقعا ,وأطيب
جيرة ..
وت�أوه فجأة  -:آه ..ولك�ن كيف وأنا ال
أملك شبرا واحدا منه ,بل لم أدفع أجرة
أألشهر
الماضية لحد أآلن .؟.
أوقد آخر س�جارة في العلبة ,ثم س�رح
مع أفكاره بعيدا بعيدا ,حتى فغر فاهه
 - :سوف اقوم بإنشاء عالقات حميمة

فاضل عبد علي جواد
ش�عر بالملل م�ن حيات�ه الرتيبة ,فكر
بتغي�ر واقع�ه  ,تمتم بع�د أن إتكأ على
مرفقه :
 البد من تغي�ر كبير في حياتي ؛لدفعهذا الملل الجاثم فوق صدري ,منذ أيام
طويلة  .ثم تساءل ؛  -ولكن كيف ,كيف
.؟.
وإلتف�ت ال�ى زوج�ه التي كان�ت ترقد
بجانب�ه ,وقد عال ش�خيرها ,وكأنه قد
وجد عندها
بغيت�ه  -:هل أس�رحها س�راحا جميال
,وأقترن بأخ�رى .؟ .أم أح�اول الجمع
بينهما وقد
أحل لنا الش�رع الجمع بين أربع نس�اء
,خلا م�ا ملك�ت أيماننا م�ن الجواري
وأألماء..
وأنقل�ب أحد صغ�اره من الذي�ن كانوا
يفترش�ون أألرض قرب�ه ,فأردف وهو

,م�ع عائالت كريم�ة  ,وصحب�ة طيبة
أختارها بنفس�ي ,ثم أقطع كل صلة لي
بأصحابي القدماء ,الذين لم اجن منهم
أال المتاع�ب والمصائب ؛ لعن الله المال
وأهله ..
وأض�اف بعد هنيه�ة ,وهو يهزرأس�ه
اسفا  -:لنفكر بوسيلة سهلة نستطيع
تنفيذها :
 م�اذا.؟ .ماذا.؟, .ماذا.؟.آه ...س�وفأنام مبكرا ,وأستيقظ مبكرا ..
وأرتف�ع ص�راخ أحد صغ�اره  ,فألتفت
إلي�ه  -:ولكن كي�ف ومع�ي كل هؤالء
الشياطين
الذي�ن ال يخامر أجفانه�م النعاس ,إال
بعد منتصف الليل .؟.
في تل�ك أالثناء إس�تيقظت زوجه على
ص�راخ طفلها  -:ما الذي يش�غلك حتى
هذه الساعة يارجل .؟.
فحدجها بنظرات حائرة منكس�رة ,ثم
إنزلق تحت الفراش ..

«تونس العثامنية»

لو ينصفني اخلجل

ص�درت عن دار «تبر الزمان» التونس�ية الطبع�ة الثانية من كتاب «تون�س العثمانية بناء
الدولة والمجال» ،وينخرط هذا اإلصدار ضمن مش�روع معل�ن هدفه تقديم قراءة متوازنة
لمختل�ف المراح�ل واألحداث الت�ي م ّر بها تــاريخ التونس�يين بوصفهم «أبط�االً للتاريخ
ّ
وصناع�ا ً ومنتجي�ن له» .ويتضمن الكتاب ف�ي طبعته الجديدة  249صفحة ،وينقس�م إلى
أربعة أبواب وعش�رة فصول تمحورت حول إش�كالية أساس�ية هي إنجاز مقاربة سياقية
لميلاد الدولة الترابية الممركزة في البالد التونس�ية وتطوّرها على امتداد الفترة الحديثة،
مع إفراد الفصل العاش�ر واألخي�ر للتعرض النتفاضة «علي بن غذاهم» التي اندلعت س�نة
 1864والت�ي طاولت في بدايتها ،تماما مثل تلك التي حصلت س�نة  2011مناطق الوس�ط
الغربي التونسي.
يص�در هذا الجهد المعرفي عن فرضيّة مُ ؤيدها البرهنة على أن ما عاينته مؤسس�ة الدولة
الترابية تدرّجا خالل الفترة الفاصلة بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر من تحوالت
فارق�ة ،ل�م ينتج ع�ن عملية زرع خارجي لمؤسس�ة الدول�ة الحديثة ،بقدر م�ا ّ
ترتب على
تحوالت عميقة عاينها المشهدان االقتصادي واالجتماعي التونسي.

صدر عن دار الغاية للنشر والتوزيع
ـ عمان،الكت�اب الثان�ي للش�اعرة
وف�اء اب�و عقيقة»ل�و ينصفن�ي
الخجل»وكت�ب المقدم�ة  :األدي�ب
سامر المعاني
لوح�ة الغلاف  :الفنان التش�كيلي
السوري نذير نبعة _تصميم الغالف
 :وفاء أبو عفيفة  ،وجاء في اإلهداء
:إلى ظلي البعيد .لن أرس�ل س�اعي
بريد مرتد ال يعرف سر العطور
ب�ل قديس�ة مس�حورة بوه�ج
سناك،تسأل النجاة من الفتن
وهي سيدة الغواية !

بثلم  /صبرة ايت هشام  /المغرب
ليس بجديد على األستاذ صالح خلفاوي
معالجت�ه القصصية لمش�اكل حياتية
تمس الفرد والجماعة ،وانتقاده الجاد
الستفحال الظلم في المجتمع ومعاناة
األف�راد منه؛ فككل إبداعاته القصصية
ق�دم صالح خلف�اوي “ العابرون نحو
م�دى الحري�ة” ليق�رع ج�رس اإلنذار
بالخطر الوش�يك ،أو لنك�ون أكثر دقة،
قرع جرس وقوع الخطر حقا.
هذه القص�ة القصيرة عصارة إبداعية
متمي�زة ،ٱرتقى فيها الكاتب أس�لوبيا
وبالغيا لينقل واقعا معيش�ا ،قد يكون
مس�لما به ،م�ع أنه مرير بش�كل أثقل
على الكواهل وأضنى عيش�هم ،صبغه
الكات�ب بأس�ى الي�أس وبع�ض النور
المفع�م باألمل؛ أمل يصادفنا منذ أولى

عتب�ات القص�ة “ العن�وان :العابرون
نح�و م�دى الحري�ة” إلى آخ�ر القصة
“ رغ�م اليأس ،ع�دت إلى لفاف�ة التبغ
إلبع�اد الملل”؛ أي اس�تجداء األمل غير
المص�رح به في أق�ذر الموج�ودات /
التبغ ./ومن خلال المالحظة الدقيقة
نج�د أن القص�ة تتخ�ذ مس�ارا دائريا
يبت�دئ م�ن التب�غ وينتهي إلي�ه داللة
على االحتراق الكائ�ن في عمق تجربة
مس�خور منها مقتولة بالس�موم غير
الكيماوية كالظلم وٱنتهاك الحقوق.
تن�اول الق�اص ف�ي ه�ذا النم�وذج
موضوعات هامة خالقا بينها عالقات
متقاطعة؛ من حي�ث الحنين إلى اآلخر
متجسدا في االبن “ ثمة اشتهاء لرؤية
وجه ول�دي ،فقد يتمكن من�ي الحنين
الس�اعة فتنهمر دمعة س�اخنة تكوي
خدي” ،مرورا بالشوق إلى وجود األنا

في ظل وجود اآلخر المفعم بالنش�اط
والب�راءة المفقودين في الواقع عامة،
وفي القص�ة كعالم صغي�را خاصة“ ،
أتذك�ر كيف يتص�ارع مع�ي بعضالته
الغض�ة يب�ذل قص�ار جه�ده ليرين�ي
قوت�ه الفتي�ة” ،ه�ذا الحني�ن المؤدي
إل�ى التصري�ح المباش�ر بالغربة ،فال
العال�م المتهال�ك وال الوج�ود المتنكر
منه قادران على جعل الغربة تتالش�ى
وتعوضها باألنس والتآلف المنشودين.
لم تفت صالح خلف�اوي االنفتاح على
تجليات هذه الموضوعات والتي أشرنا
له�ا س�ابقا كالظلم وٱنته�اك الحقوق
الممارسة آليا من قبل السلطة ،مصورا
ذلك من خالل ح�وار عميق في مدلوله
وقابل لتأويالت عدة أبرزها ٱس�تصغار
األفراد من قبل السلطات أو أي كان ذو
نفوذ وسلطة ،فالحوار الداخلي يعكس

خال َ
مُ َربَّعٌ
من الحياة !
ٍ
َ
ذاك الذي َب َن ُ
يت في ِه
ِث َقتي َورَأسي !
َ
وب ُك ِّل ماأو ِت ُ
يت
ل ِكني ِ
َ
وعناد
زم
ع
ن
مِ
ٍ ِ
ُك ُ
نت أسقي ِه
بان ِتظام ! ..
حتى َنمى َ
ّ
وك ُبر
و َ
َ
َاحت َّل
مساح ًة مُ ري َبة
مِ ن شراييني !
هذا المُ َربَّع المُ ذهِ ل
قاسمُ ني رغيفي
ال َيو َم ُي ِ
َو َدمعي
واص َ
و َي َت َعر ُ
َ
جار َفة ..
ف
ع
ل
َّض
ِ
ِ
ِ
حاو ُل ِب َبسالَ ٍة
و ُي ِ
َ
االفالت
مِ ن مَ ح ِميَّتي ! ..
ُ
أيهما أختار
الشعر ؟؟!
أم
ياتي
َح
ِ

أنعـى

قراءة يف قصة العابرون نحو مدى احلرية
الرفض الت�ام الناتج عن معرفة دقيقة
بكيفيات التعامل المذلة والمستنقصة
من�ه وم�ن أش�باهه “ لم أس�مع طيلة
حيات�ي  ,مثل الس�باب والش�تائم التي
تقذف بوجهي ,من الرجل ذي المالمح
القاسية  ,نهض من كرسيه  ,بدا قصيرا
وبدينا مثل مهرج متهور”.
وس�خر للكش�ف ع�ن م�رارة الواقع
وضنكه أس�لوبا س�اخرا ٱبتدأ به أثناء
وصف الجس�ر وٱنتهى إلى الضحك من
رئيس القسم ”:بدا الجسر كائنا خرافيا
يلته�م الم�ارة ويلقيه�م ف�ي أحش�اء
الرهبة المتفردة ب�رؤوس نصال تذبح
العابري�ن نح�و مدى الحري�ة ليس في
االفق س�وى عينيه�ا الحزينتين بلوعة
األم الثكل�ى المطعونة ف�ي أمومتها”.
حيث يتغير الوجود م�ن حالة طبيعية
تع�رف نش�اطات معه�ودة إل�ى عالم

ريم كبا

ريــاض جـــواد كشكــول

أجوف يدعو إلى الغثيان والرفض.
ف�ي حي�ن أفرط ف�ي وص�ف األماكن
والح�االت النفس�ية والجس�دية
لش�خصيته مؤك�دا م�ن جدي�د أن
الس�واد واٱلحت�راق ح�دث ال محال�ة
أصبح ٱعتياديا ومس�لما به ،فٱستهان
باألح�داث تس�ليما به�ا ورك�ز عل�ى
الش�خصيات مس�ائل كينون�ة األن�ا
المف�روض وجودها ،ف�ي الوقت الذي
تظهر فيه ضعيفة ال قوة لها “ الراوي،
األطف�ال ،األخ�ت” .وعموم�ا الكاتب
ٱتخ�ذ ف�ي بداية قصه الغم�وض ،إذ لم
يصرح بهوية المرأة إال في جزء متقدم
م�ن قصت�ه ،والغ�رض من ذل�ك تبيان
أن م�آل جمي�ع األبناء هو ذاته س�واء
كان ٱب�ن الكات�ب أو أي ٱب�ن آخر ،وهو
بذل�ك ينش�د الحرية في عالم يكس�وه
اٱلستيالب ،وتطغى فيه الطبقية.

ٌ
خائب مُ َتملم ُِل
أبكـي وما أدري أدمعي
َ
أم إن
خاضبة اللحى من الوري ِد ِحنا ُء
يا سامعين نحيبَ قلبي
ما لي إذا ما شامِ ٌت أبكاني
ِّ
ُ
ٌ
علـى أ َ ُكف قهري
مسكوبات
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ٰ
َ
ْ
ُ
والروح فاضت لحظة هِ جرَتي
َّ
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َ
َ
ِبأن النبض ال يجري
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َ
َ
َجـة
وأن
ٌ
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َ
ـرات
خمسين من
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ٍ
ِ
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َ
أنعـى
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ٰ
َ
َ
َ
َ
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حيـن
ِ
ُ
أنا ما أخترت ميالدي
ٌ
الموت
مر
ِ
أنا طفل ِب ُع ِ
أحيى حبُّها اآلتي
ما ُيدريني َ
َ
أن
الموت مِ قالتي
ؤج ُل فرحتي
ُي ِ
حتى ُينهي أوقاتي
أنعـى
ٰ
َ
ُع َ
شهقات..
المخنوق
مري
ِ

حممد عبد اهلل اخلويل :شاعر هيب قلبه للشعر ليزهر قصائد تعانق الوطن
بقلم  /الدكتورة أمل محمد األسدي  /بغداد
إن الش�اعر المص�ري محم�د الخولي صوت
ش�عري ممي�ز جع�ل القصي�دة متش�ابكة
األغص�ان ،متحدة الج�ذور إذ وظف نصوصه
لخدمة المجتمع واإلحس�اس بمعاناة الناس
 ،واالقت�راب م�ن حياته�م المليئ�ة باآلهات
واألن�ات ،فش�عره يولد من رح�م الحياة بكل
مافيه�ا م�ن حل�و وم�ر  ،ب�كل ما تش�عر به
االنسانية من حيف وظلم  ،وهذا ما جعل صوت
الرفض عاليا في بعض نصوصه  ،رفضه لكل
المعاني الس�لبية التي تس�لخ مالم�ح الحياة
الطبيعي�ة الت�ي ينبغي أن يعيش�ها االنس�ان
في دنياه ،وربما إجادته للش�عر العامي ايضا
ج�اءت عامال رديفا ً أس�هم في اتس�اع مدى
تلقي نصوص�ه وقربها من المتلقي النخبوي
وغي�ره .إن ش�اعرنا وم�ع ما ذكرن�اه اهتم
بفنية نصوصه وحرص على غايتها الجمالية
 ،فالجمال ضالته المنشودة بغض النظر عن
أهدافه االجتماعية التي تغرس جذورها في
قلب�ه وترت�وي بدمائه  ،فنصوصه الش�عرية
زاخ�رة بلوح�اتٍ تصويري� ٍة مازج�ت بي�ن
نظريتي الفن للفن والفن للمجتمع.
يتكأ الش�اعر على مورثه اللغ�وي الذي جعل
أسلوبه ممازجا ً مابين القرآن الكريم والمعجم
الصوفي وأعالمه ،إذ يوظف بعض المفردات
الصوفي�ة ف�ي نصوص�ه لتكون معب�رة عن
حالته الشعورية والسيما وهو يتغنى بالمرأة
الحبيبة ويتغزل بها ،ويبث ش�كواه ولوعته ،
وأيضا نجد التناص مع القرآن الكريم حاضرا ً
ف�ي أغل�ب نصوص�ه إذ يقدمه بص�ورة فنية
رائعة ،ومن ذلك :
«زعفران الوصل»
َّ
دثر ُْت روحي ُ
بسحْ ب الغيب فامتألت

ً
زيتونا وأعنابا
أشجارها الخض ُر
ٌ
أغنية
وسال من ِح َد ِق الرمان
تسري بصلصال هذا الجسم ُع َّنابا
ُ
ناسوت قبضته األولى بنفخته
قد طاب حتى ارتقى بالسر محرابا
ْ
أن بوركت جذوة النيران في جسدي
ُ
ُ
ّ
َففتحت جنة العشاق أبوابا
ُ
عرش من أهوى على كبدي
ثم استوى
فهمت في جذبة األنوار أحقابا
ولم يزل زعفران الوصل في دمنا
ولم نزل في مروج الحب طالبا
من باء باسم الهوى سطرت قافية
تفجرت من نهود الشعر أطيابا
أشعلت من غابة الزيتون فتنتها
نس ً
اكا ّ
في خلوة الروح ّ
ونسابا
خمس أمرت بها
صليت خمسً ا على
ٍ
أوترت بالحب فوق الطور أوّابا
ولم تزل راحة الصهباء تدهشني
ً
أقداحا وأكوابا
غر ًْفا من ال َّد ِّن
الله الله يا مجذوب حضرتها
إياك أن تدخل المحراب مرتابا
على صليب الهوى الحالج مفترش
أسرّة الخلد مصلوبا وصلاّ با
ِ
ّ
الحناء صفحته
ممرد صدره
وينزف العنبر المسفوح منساب
ّ
ُ
اتمث ْ
صورة المعنى على دمه
لت
ً
ُ
ّ
الل َه ينزف معشوقا ووهابا
صم عنك واسكب على فيروز راحتها
بدرين من لوعة األشوق قد طابا
ِّ
دث ْر هواك إذا ما ذقت ضمتها
ِّ
وزمل العين أجفانا وأهدابا
ْ
َ
أرواحهم بذرت
جمعت
ُخ َّطا َبها
فاخض ّر سفح الهوى بالحب أقطابا
لكنني ملك األقطاب غوثهمو

ن ْم ٌر تخطى حجاب الغيب َّ
وثابا
أريكة الوصل في أخفى عوالمها
َّ
الحن ُ
ان غيَّابا
ولم يزل خدرها
عشاقها كثر ال عد يحصرهم
لكننا لم نكن في الحب أترابا
مازلت أبحث عن نهدين من عس ٍل
ً
وأرفع ُ
قمصانا وأثوابا
الحجْ َب
َّ
وأوقفتني على حد اللمى أدبا
لكن قلبي عن العصيان ما تابا
تسيل روحي عقيقا تحت ضحكتها
تنساب في مقلتي التوراة أحزابا
نس ً
طو ُ
ّفت بالروح ّ
اكا ومعتمرًا
أق ِّبل الراحة الخضراء أعتابا
خبأت في حض موج البحر أغنيتي
ولم أزل من ركوب البحر هيّابا
علمت منطق أهل العشق في صغري
وما اتخذت سوي عينيك أربابا
إن الن�ص أعلاه ق�د احتوى عل�ى مفردات
المعج�م الصوف�ي ومنها(ناس�وت  ،جذبة،
األقطاب،خل�وة  ،مج�ذوب ،)..وهن�ا يكم�ن

الجم�ال في ق�درة الش�اعر عل�ى الجمع بين
اتج�اه التص�وف وبي�ن االتج�اه الحداثوي ،
فالن�ص يفي�ض بمف�ردات الطبيع�ة .وم�ن
ذل�ك( الزيتون  ،األعن�اب  ،الرمان  ،الزعفران
 ،العنبر،العقيق،العس�ل ،)..فضال عن تناصه
التلقائ�ي الفني مع الق�رآن الكريم مما جعل
الن�ص ذا ثيمة إبداعية مغاي�رة  ،وربما تبين
مكامن الجمال فيه إذا ما تم تحليله ودراسته
أسلوبياً.
إن محنة االنس�ان تشغل مساحة كبيرة في
عال�م الخولي فه�و يتجرع م�رارة الحرمان
والجوع ليش�ارك أخاه اآلخر الذي أذله شظف
العيش وعرّى جبينه ،لترتفع الـ( ال ) رافضة
لكل مظاهر الظلم والهوان  ،إذ يش�ير بأحرف
ش�عره الى العلة  ،فيلمس�ها وين�كأ الجرح ،
ليتصاعد الصراخ كاش�فا ً عن مأس�اة الفقر
التي تطحن ابتس�امة االنسان وتغتال نبضه،
وهذا النص خير مصداق على ماذكرناه:
هذي البال ُد النه ُر يغسل وج َهها
الحليب
مط ٌر من الغيم
ِ

اآلن يمأل صدرَها
حلم ٌيراودها
ّ
َ
ُ
َ
قميص عتم ِتها ،وفتح وردها
وق ّد
َ
م ّد ْت أناملها،
َ
العيون الخض َر
وأرسلتِ
َ
ّ
العجاف
بع
ِ
تمسح صفرة الس ِ
ولملمت من فوق أرصفة الشتات
ِصغارَها
ُ
أطفالها الجوعى
على أفواههم تتقافز ُ األحالمُ ،
دقائق تنساب أغنية،
بضع
ٍ
من ّ
الرحيم
بع
الش
ِ
وتنضج األحالمُ
ً
أرغفة
المشمش القمري
بلون
ِ
ُ
لون أكفنا السمرا ِء
لون هتافنا الثوري
ِ
لون رصاص ٍة صفرا َء
ِ
ُ
تخترق الفضا َء الح َر
تفتح ً
كوة في القلب يسكنها
ّ
النبي
ولم ْ
يزل أطفالها جوعى
ّ
تمنيهم بخبز الوهم
َ
تمسح دمعة ّ
بار
الص ِ
تعصر صدرها
ّ
جف الحليبُ
فرعون من العهد القديم
فآل
ٍ
ِتعوّدوا سحق النهو ِد المترعاتِ
وأحرقوا ّ
التنورَ،
َ
ّ
واغتصبوا الرغيف ،وصلبوا األطفال
في جذع ّ
النخاس ِة
ِ
لم يزل موسى بتابوت النبوة
َ
ِصوب قصر المل ِك
والثوار بالميدان يصطفون خلف حقيق ٍة

قدسي ٍة
ُ
رقصة الحالج فوق صليبه،
هي
ُ
اإلنسان
وهي استواء كرامة ِ
ِ
فوق عروشه،
ُ
منطق الطير المسبح بالفضا،
هي
هي شهقة البحر األخيرة للمدى،
هي ُّ
الكون،..
كل هذا
ِ
أغنية ُ السما،..
ً
ُ
ّ
رافضا
تشكل
نور قد
شالل ٍ
من قول ال،..
ُ
محابر التفاح
فوق
األقالم
عشة
هي ِر
ِ
ِ
في زمن الخيان ِة والبالد ِة وال ِقلى،.
من أجل أغنية المسيح،
ً
منس�حقا بأوجاع
وما تناث� َر من رذا ِذ الروح
البال
اليمامُ
الهاشمي على مقاصل كربال.
سقط
وهكذا جعل الش�اعر من بل�ده امرأة متحيرة
عاجزة عن لملمة
شتات اطفالها وسد رمقهم في ظل هذا الظلم
 ،ويمك�ن رص�د التناص الجميل م�ع القرآن
الكريم فضالً عن توظيف�ه للرموز التأريخية
والدينية ففرع�ون مازال موج�ودا ومازالت
س�نته قائمة  ،ومازال موس�ى يبطل السحر
بعصاه  ،ومازال المسيح أغنية السالم المعذبة
 ،والخ�ط الث�وري م�ازال قائما بع�د أن عبّد
طريقه اإلمام الحسين وأهل بيته في كربالء.
وهك�ذا حي�ن تك�ون اللغ�ة س�هلة ورقراقة
وتك�ون الص�ور حداثوي�ة مبتك�رة  ،ويكون
الش�اعر قريبا ً من المتلقي عل�ى اختالفاته ،
هكذا يؤدي الش�عر دوره ف�ي تحريك الواقع
الثقاف�ي وإنع�اش الذوق ومعالج�ة الهنات ،
وتغذي�ة الروح  ،وبعث الجم�ال في حناياها،
هكذا ه�و الش�اعر المصري محم�د عبد الله
الخولي.
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مرشوعية احلزن والبكاء عىل شهيد كربالء االمام احلسني «عليه السالم»
ابراهيم محمود
خل�ق كل يشء لسب�ب والبك�اء ل�ه
أسب�اب عدي�دة تؤث�ر على اإلنسان
وتجعل�ه يبك�ي ،ومنه�ا :الضغ�ط
العصب�ي ال�ذي يواجه�ه الف�رد.
االضطراب�ات النفسي�ة ك�ـ التوت�ر
و االكتئ�اب .الظ�روف الش�خصية
كحالة الحزن والصدمات العاطفية
واإلحب�اط .حساسية العين .الهواء
املحمل باألتربة يسبب تهيج العينني.
ونج�د أن معظم األشخاص يذرفون
الدموع يف مواق�ف الحياة حتى وإن
كان املوقف بسي�ط ،والبعض اآلخر
ال يستطي�ع البكاء ،وبسبب الفروق
الفردية بني األشخاص واالختالفات
الكيميائية التي ه�ي نتيجة طبيعة
الشخص وبيئته املحيطة ،فرق عالم
الكمياء الحيوية دكتور ” وليام فراي
” بني أنواع البك�اء وقسمه إىل ثالثة
أنواع :الدموع الطبيعية :تفرز الغدة
الدمعية الدموع حتى تحمي العينني
من اإلصاب�ة بالبكرتي�ا ،والزائد من
الدم�وع تجذب�ه الجاذبي�ة األرضية
ليخ�رج م�ن العني على الوجه نحو
األنف ،وتقع الغدة الدمعية يف الجزء
الخارجي من الجفن العلوي .الدموع
الالإرادي�ة :يج�د بع�ض األشخاص
أعينه�م ت�ذرف الدم�وع رغ�م عدم
تعرضه�م ملوقف ،وق�د يكون البكاء
هنا بسبب حساسية العني وتعرضها
إىل بكرتيا سبب�ت يف التهيج .الدموع
العاطفي�ة :يرتبط بحالة الش�خص
املزاجي�ة ،يف حالة الح�زن أو الفرح
أو الصدمة العاطفي�ة ،فوائد البكاء
الصحي�ة الدم�وع تساع�د اإلنسان
عىل العي�ش براحة نفسي�ة يف هذه
الحياة ،والبكاء خري طبيب نفيس يف
معظ�م أوقاتك لذا تع�رّف عىل فوائد
البك�اء الصحي�ة  ،وه�ي :تنظي�ف
العينين م�ن الجراثيم تف�رز الغدة
الدمعي�ة املوج�ودة يف أعلى العين

سائ�ل اسم�ه الطبي ه�و lisozom
وظيفة السائل قتل الجراثيم ،ويقوم
بقتل نسبة من البكرتيا تصل إىل 95
باملائ�ة يف خم�س دقائ�ق .تحسين
مستوى الرؤية جفاف العني يسبب
ضبابية الرؤية لذا فإن الدموع تعمل
عىل ترطيب أغش�ية العني ،ويحدث
الجفاف للعين حينما ال تفرز الغدة
الدمعي�ة كمية كافي�ة لحمية العني

عندها تصاب العني بالجفاف ،وهذا
يحدث للشخص نتيجة إجهاد العني
وحساسيته�ا لألتربة والضوء .وبعد
الرشح الطبي وفوائ�د البكاء ما هو
جان�ب الديني من ه�و اول البكائني
ه�و نبي الل�ه ادم اب�و البرشية عىل
جريمة اقرتفة احد ابناءة بقتل اخية
ون�وح النب�ي ايضا على قومه حني
تجاهلوا مفاد خربه بطوفان العظيم

اروع ماقيل عن اإلمام احلسني «عليه السالم»
الله�م صلي على محم�د وال
محمد
ما قيل عن الحسيـن (ع)
ال يق�اس الحسني (ع) بالثوار،
بل باألنبياء
وال تق�اس كربلاء بامل�دن ،بل
بالسماوات
وال تق�اس عاش�وراء بحوادث
الدهر ،بل بمنعطفات الكون
م�ع الحسين (ع) كل هزيمة
انتصار
وبدون الحسني (ع) كل انتصار
هزيمة
ألن قص�ة عاش�وراء ل�م
تكتم�ل فصوله�ا ،ف�إن ((كل
ي�وم عاش�وراء ،وكل أرض
كربالء)).
أيها الناس  ..إن الش�هادة تزيد
يف أعمار املستشهدين ،أال ترون
كي�ف أن «عب�د الل�ه الرضيع»
يعتبر اليوم من كب�ار عظماء
الرجال ؟
اعتم�د الحسني (ع) على قوّة
املنط�ق ،واعتم�د ع�دوه على
منطق القوة ،وملا سقطت قوة
عدوه ،انترص منطق الحسني،
وكان انتصاره ابديا
قبل عاش�وراء ،كان�ت كربالء
اسم�ا ً ملدينة صغيرة ،أما بعد
عاشوراء فق�د أصبحت عنوانا ً
لحضارة شاملة
تمزق�ترايت�ه..ول�متنك�س
وتمزقت أشالئه  ..ولم يركع
وذبح�وا أوالده وإخوان�ه
وأصحابه  ..ولم يهن
إنه�ا ع�زة اإليم�ان يف أعظ�م
تجلياتها
ك�ان م�ا فعل�ه الحسين (ع)
وأصحاب�ه صعب�ا ً عليه�م  :أن
يقاتل�وا أو يقتلوا  ..ولكنهم لو
ل�م يفعلوا م�ا صنع�وا  ،لكان
عليهم أصعب.
ً
الحسني (ع) ليس شخصا ،بل
هو مرشوع ..
وليس فرداً ،بل هو منهج ..
وليس كلمة ،بل هو راية ..
ل�و ش�اء الحسين (ع) أن
يعتذر ع�ن الجه�اد ،لوجد كل
األع�ذار التي يتوس�ل ببعضها
الناس للتقاع�س عنه ،وجدها
مجتمع�ة ،لكن�ه رآى امل�وت
ل�ه ع�ادة وكرامت�ه م�ن الل�ه

الشهادة
فأعلن الجهاد ،وك�ان ذلك من
أعظم إنجازاته
مهم�ا قلناع�ن الحسين (ع)،
ومهما كتبنا عنه ،فلن نتجاوز
فيه ما قاله رس�ول الله (ص)
(( :مكت�وب عىل ساق العرش:
إن الحسين مصب�اح اله�دى
وسفينة النجاة)).
كلم�ا حاول�ت أن اعبر ع�ن
الحسني (ع) بالكلمات ،وجدت
أن الكلم�ة عاجزة ع�ن التعبري
عن نفسها فيه ..
قلت عنه أنه الحق ..
قلت أنه الكوثر ..
وقلت أنه الفضيلة ..
فوجدته أكثر من ذلك !
فرجوت الله تع�اىل أن يلهمني
كلمة يعرب عن حقيقة الحسني
(ع) ،فألهمن�ي أن أق�ول أن
الحسين (ع)  ..ه�و الحسين
(ع) وكفى ! ..
ما قيل عن العباس (ع)
سألني أحدهم :م�ا هي أعظم
فضائل العباس ؟
قلت :إن أعظم فضائله أنه «أبو
الفضل» كله.
كان رأسه شامخا ً ال ينحني إال
لله ..
وكانت مش�كلتهم مع�ه أنه ال
ينحني إال لله ..
ولذلك رضبوا بعمود من الحديد
عىل رأسه ،لعله ينحني لهم ..
فسق�ط على األرض ورأس�ه
مهشم بالعمود  ..ولكنه ظل ال
ينحني إال لله !
ك�ان العباس شوك�ة يف عيون
األعداء ،وملا فشلوا يف نزعه من
عيونهم ،زرعوا الشوك يف عينه
!
الحديث عن العب�اس ال ينتهي
 ..وه�ل ينته�ي الحدي�ث ع�ن
«الفضائل» ؟
كان وحده كتيبة بأكملها
وك�ان سيف�ه وح�ده جيش�ا ً
بأجمعه
ال أدري أيهم�ا كان أشد عرصة
يوم عاشوراء
العباس الذي لم يستطع إيصال
املاء إىل املخيم ؟
أم امل�اء ال�ذي ل�م يستط�ع أن
يبقى يف قربة العباس ؟

تجلبب العب�اس باملناقب حتى
ال تك�اد تج�د فرقا ً بين كلمة
(العباس) وكلم�ة (املناقب) يف
قاموس املناقبيات.
ما قيل عن السيدة زينب (ع)
كان�ت زين�ب ص�وت الحسني
وصولته ..
ودم الحسني وديمومته ..
وشخص الحسين وشخصيته
..
وبرص الحسني وبصريته ..
كان�ت ه�ي الحسين يف قالب
امرأة !
قتل�وا الحسين (ع) لك�ي
يسكت�وه  ..فنطق�ت زين�ب
ع�ن لسان�ه ،وم�ا استطاع�وا
اسكاتها
لو كان�ت زينب رجلاً  ،لكانت
الحسني ..
ولو كان الحسين امرأة ،لكان
زينب ..
إنهم�ا شخص واح�د يف قالبني
مختلفني.
لقد كرم الله النساء مرة أخرى،
فجعل منهن زينب
كان�ت زين�ب ه�ي امل�رأة التي
يجب أن تكون ..
ويف الوقت الذي يجب أن تكون ..
ويف الشكل الذي يجب أن تكون
..
لقد أبت عدالة الله إال أن تكون
إىل جانب رجل عظيم كالحسني،
امرأة عظيمة مثل زينب.
كما لبس الحسني عليه السالم
رداء أبي�ه عيل علي�ه السالم يف
مواجه�ة الباطل ،فق�د لبست
زينب عب�اءة أمها فاطمة (ع)
..ووقف�تإىلجانب�ه.
لق�د أثبت�ت زين�ب أن ام�رأة
واحدة يمكنها أن تتحدى ،بإذن
لل�ه ،امرباطورية بأكملها ،وأن
تساهم يف تقويضها أيضا.
كانت مريم ابنة عمران حاملة
اآلم السيد املسيح.
أم�ا زين�ب ابن�ة عيل(عيهم�ا
السالم) فكانت حاملة آالم أهل
البيت جميعاً.
زين�ب ولي�دة األك�ارم  ..وأم
املكارم  ..وصاحبة املكرمات
الحسني سيف الحق ! ..
والعباس راية الحقيقة ! ..
وزينب رصخة الحقوق !..

واالنبياء واحد تلوا االخر اىل ان نصل
اىل بك�اء النبي (صلى الله عليه وآله
وسلم) علـى عمـه أبي طالب (عليه
السالم) وعىل عم�ه الحمزة وجعفر
الطي�ار وزيد بن الح�ارث وعبد الله
بن رواحة وعلى ولده إبراهيم وعىل
أمّ �ه آمنة وعىل سعد بن عبادة  .وقد
أقر(صلى الل�ه عليـه وآل�ه وسلم)
بك�اء البكائني  ،وكذل�ك نراه (صىل

مجهورية العراق
وزارة الصحة
دائرة صحة البرصة

ّ
ح�ث عىل
الل�هعليـ�ه وآل�ه وسلم)
البك�اء كم�ا ّ
حث وأم�ر بالبكاءعىل
جعفر وحمزة (عليهما السالم) وقد
تصدى(صىل الله عليـه وآله وسلم)
ملنع وزجر من يمن�ع البكاء .أ…-ب
– … ج- .. هــ
ّ
البر يف االستيعاب …..
ز -اب�ن عبد
يوم استش�هاد جعفـر الطي�ار  ،إذ
ج�اءت النب�ي (صىل الل�ه عليه وآله
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قسم االمور االدارية واملالية والقانونية
م اعالن بيع مستهلكات طبية م القرنة العام  /للمرة الثانية

تعلن دائرة صحة البرصة عن بيع املستهلكات
العائ�دة اىل مستش�فى القرنة الع�ام وفقا
الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم
( 21لسن�ة  )2013ومل�دة ( )15يوم تبدأ من
اليوم التايل لنرش االعالن يف الجريدة الرسمية
فعىل الراغبين يف االشرتاك باملزايدة مراجعة
مرك�ز الدائرة  /الش�عبة القانونية لالطالع
عىل قوائ�م امل�واد واملواصفات امل�راد بيعها
ويكون الحضور يف الساعة العارشة صباحا
يف مرك�ز املستش�فى اعلاه مستصحبين
معه�م التأمين�ات البالغة  %20م�ن القيمة
املق�درة ويتحم�ل م�ن ترسو علي�ه املزايدة
اجور النرش واالعالن واملصاريف االخرى
املدير العام

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد /2785 :ش2017/2
التاريخ 2017/10/15
املدعى عليه ( كريم احمد رساي)
اعالن
ملقتضيات الدعوى الرشعية املرقمة اعاله واملقامة من قبل املدعية تمارض مهدي عبد الله والتي
موضوعه�ا التفريق للهج�ر وملجهولية محل اقامتك حسب اشعار مرك�ز رشطة السيدية بالعدد
 9036يف  2017/8/8واشع�ار مخت�ار منطق�ة السيدية وال�ذي يؤيد ارتحال�ك اىل جهة مجهولة
ل�ذا ق�ررت املحكمة تبليغك اعالن�ا يف صحيفتني محليتين بالحضور امام ه�ذه املحكمة بتاريخ
 2017/11/6ويف حال�ة ع�دم حض�ورك او ارسال من ينوب عنك ستج�ري املرافعة بحقك غيابيا
وعلنا حسب االصول
القايض
زينب سلمان نجم
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة جلوالء
العدد /118 :ب2017/
التاريخ 2017/9/28
اعالن
اىل  /املدعى عليه /نوفل يحيى حسني
بتاريخ  2017/9/28اصدرت هذه املحكمة محكمة بداءة جلوالء قرارا بالدعوى املرقمة (/118
ب )2017/والخاص�ة باملدعي (اياد عزيز متعب) واملدعى عليه نوفل يحيى حسني يقيض الحكم
بالزامك بتسليم السيارة املرقمة  332310بغداد خصويص نوع نيسان ارمادا موديل  2008لونها
فريان�ي اىل املدعي اياد عزي�ز متعب وتحميلك الرسوم واملصاريف واتع�اب املحاماة لوكيل املدعي
املحام�ي سلمان احمد محمد مبلغا قدره ( )500000خمسمائ�ة الف دينار وعند عدم اعرتاضك
عىل القرار املذكور اعاله او اتباعك طرق الطعن املقررة قانونا خالل املدة القانونية سوف يكتسب
القرار بحقك الدرجة القطعية
القايض االول
خالد مولود غالم

وسلم) امرأتـ�ه أسماء بنت عميس
فع ّزاه�ا  ،ودخل�ت فاطم�ة (عليها
الـسلام) وه�ي تبكي وتق�ول( :وا
ع ّماه) فقال النبي (صىل الله عليـه
وآله وسلم) ( :عىل مثل جعفر فلتبكِ
البواكي).
مقتب�س من بح�ث للسي�د األستاذ
اً
مستدل خالله عىل مرشوعية الحزن
والبكاء وعق�د املجال�س وبمصادر
مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس 2016/87 /
اس�م املحكم�ة  :محكم�ة ق�وى االم�ن
الداخيل الخامسة املنطقة بالبرصة
اس�م املتهم ورتبت�ه ووحدته  :الرشطي
ط�ارق دح�ام حوال�ه رويلي  /مديرية
رشطة محافظة البرصة
رقم الدعوى وتاريخها 2016/167/
تاريخ ارتكاب الجريمة 2012/7/9 /
تاريخ الحكم 2016/1/ 27 /
املادة القانوني�ة  5 /من ق.ع.د رقم 14
لسنة 2008
خالصة الحكم:
حكم�ت محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل
الخامس�ة باس�م الش�عب على امل�دان
الغائ�ب (الرشط�ي طارق دح�ام حواله
روييل) غيابيا بما ييل :
 1ـ بالحب�س البسي�ط مل�دة (خمس�ة
سن�وات) وف�ق احك�ام امل�ادة  / 5اوال
م�ن ق.ع.د رقم  14لسن�ة  2008املعدل
بقان�ون رق�م  38لسن�ة  2015وبداللة
امل�ادة  69م�ن ق.ا.د رق�م  17لسن�ة
 2008لغيابه عن مق�ر عمله من تاريخ
2012/7/9ولح�داالن
 2ـ ط�رده م�ن الخدم�ة يف ق�وى االمن
الداخيل استنادا الحكام املادة  /41ثانيا
من ق.ع.د رقم  14لسنة 2008
 3ـ اعطاء املوظفني العموميني صالحية
القبض علي�ه اينما وج�د لتنفيذ الحكم
الصادر يف حق�ه استنادا الحك�ام املادة
/ 69ثانيا من ق.ا.د
 4ـ ال�زام املوظفين االخب�ار ع�ن محل
اختفاء املحكوم اعلاه استنادا الحكام
املادة  / 69ثالثا من ق.ا.د
 5ـ حجز اموال�ه املنقولة وغري املنقولة
استن�ادا الحك�ام امل�ادة / 69رابعا من
ق.ا.د
 6ـ تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي
املنت�دب جب�ار عات�ي جرب مبل�غ قدره
خمس�ة وعرشون ال�ف دينار ترصف له
بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
صدر القرار باتفاق االراء قابال لالعرتاض
استن�ادا الحك�ام امل�ادة /71ثاني�ا من
ق.ا.د رق�م  17لسن�ة  2008وافهم علنا
يف2016/ 1/ 27
اللواء الحقوقي
رئيس املحكمة
فقدان
فقدت هوية نقابة املهندسني العراقيني
باسم (احم�د شوقي عبد الله) من يعثر
عليها تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة م�ن نقاب�ة
املهندسني العراقيين باسم (صباح نور
الدين عبد الله) ورقمها (  )185166من
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان
فق�دت وثيق�ة مدرسي�ة ص�ادرة م�ن
اعدادي�ة اب�و الخصيب املهني�ة للطالب
(عقي�ل جاس�م محم�د) واملعنون�ة اىل
الوحدة  92268من يعثر عليها تسليمها
اىل جهة االصدار

سني�ة وشيعي�ة يف بحث�ه ” الث�ورة
الحسيني�ة ” وايض�ا هن�اك روايات
ونص�وص واردة بهذا الص�دد منها
م�ا نق�ل عن رس�ول الله صلى الله
علي�ه وآله وسلم أنه ق�ال  :كل عني
باكي�ة يوم القيامة إال عني بكت عىل
مص�اب الحسين  ،فإنه�ا ضاحكة
مستبرشة.
ع�ن محم�د ب�ن مسل�م ،ع�ن أب�ي
جعفر(ع) ،قال :كان عيل بن الحسني
(ع) يقول :أيما مؤمن دمعت عيناه
لقت�ل الحسين ب�ن علي(ع) دمعة
حتى تسيل عىل خ�ده بوأه الله بها
يف الجنة غرفا يسكنها أحقابا ،وأيما
مؤمن دمعت عيناه حتى تسيل عىل
خ�ده فينا ألذى مسنا م�ن عدونا يف
الدني�ا بوأه الل�ه به�ا يف الجنة مبوأ
ص�دق ،وأيما مؤمن مس�ه أذى فينا
فدمعت عيناه حتى تسيل عىل خده
م�ن مضاض�ة م�ا أوذي فينا رصف
الله ،ع�ن وجه�ه األذى وآمن�ه يوم
القيامة من سخطه والنار.
ع�ن أب�ي حمزة ،ع�ن أبي عب�د الله
(ع) ،قال :سمعت�ه يقول :إن البكاء
والجزع مكروه للعبد يف كل ما جزع،
ما خال البك�اء والجزع عىل الحسني
بن عيل (ع) ،فإنه فيه مأجور.
عن أبي ه�ارون املكفوف ،قال :قال
أبو عبد الله (ع) يف حديث طويل له:
ومن ذكر الحسني (ع) عنده فخرج
من عينيه م�ن الدموع مقدار جناح
ذب�اب كان ثوابه على الله عز وجل،
ولم يرض ل�ه ب�دون الجنة.عن أبي
عمارة املنش�د ،قال :ما ذكر الحسني
بن علي(ع) عند أبي عبد الله جعفر
بن محم�د(ع) يف يوم قط فرؤى أبو
عبد الله(ع) يف ذلك اليوم متبسما ً إىل
اللي�ل .ما جرى على االمام الحسني
واه�ل بيت�ه وصحب�ة وم�ن معه يف
ركب�ه حادث�ة ومج�زرة وجريمة يف
واضح النه�ار م�ع االرصار وترصد
م�نقب�لمنفذيه�ادونتراج�ع.
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة استئن�اف دياىل
االتحادية
محكمة بداءة جلوالء
العدد /124 :ب2017/
التاريخ 2017/10/12
اعالن
اىل  /املدع�ى علي�ه /نوفل يحيى
حسني
اق�ام املدعي (روضان عيل خلف)
امام هذه املحكمة الدعوى املرقمة
(/124ب )2017/ض�دك وال�ذي
يطلب فيها دعوتك للمرافعة ومن
ثم الحكم بالزامك بتسليم السيارة
املرقمة  33909أ دياىل  /خصويص
ن�وع شيري صال�ون) مودي�ل
 2013الل�ون ابي�ض وملجهولي�ة
محل اقامت�ك حسب رشح القائم
بالتبليغ (ستار عيل رحيم) املؤرخ
يف  2017/10/9واشع�ار مختار
املنطق�ة سع�دون حبي�ب قاسم
امل�ؤرخ يف  2017/10/9ال�وارد
الين�ا برفقة كت�اب محكمة بداءة
خانقين بالع�دد /124ب2017/
يف  2017/10/10علي�ه ومل�ا ذكر
اعاله واستن�ادا اىل احك�ام املادة
( )1/21م�ن قان�ون املرافع�ات
املدني�ة رق�م ( )83لسن�ة 1969
املعدل تق�رر تبليغ�ك بصحيفتني
محليتين بموع�د املرافع�ة يف
الساع�ة الع�ارشة صب�اح ي�وم
 2017/10/25ويف حال�ة ع�دم
حض�ورك او ع�دم حض�ور م�ن
ينوب عن�ك قانون�ا باملوعد املقرر
اعاله سوف تجري املرافعة بحقك
غيابيا حسب االصول
القايض
خالد مولود غالم
اعالن
اىل الرشيك  /حياوي عطية حسن
تقرر حضورك اىل مقر بلدية الكوفة
لغرض اكمال معاملة اجازة البناء
عىل العق�ار املرقم  84745/3حي
ميس�ان وبخالف�ه سيت�م اكمال
االج�راءات دون حضورك�م طالب
االجازة (نوال صبيح ورير)
فقدان وثيقة مدرسية
فق�دت الوثيقة املدرسي�ة املرقمة
 99359يف  2014/8/14ذو الع�دد
( )30الصادرة من مدرسة الرميثة
االبتدائي�ة املعنون ثانوية الرافدين
املسائي�ة بأس�م (احم�د عظي�م
س�وادي) على م�ن يعث�ر عليه�ا
تسليمها اىل جهة االصدار
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أثناء تكرميه الصاحلي بدرع األوملبية

محودي :مستعدون لتضييف إجتامع اآلسيوي وتفعيل اإلعالم اخلارجي
المستقبل العراقي  /رحيم الدراجي

لدع�م اإلعلام الري�ايض الوطن�ي وإقامة ورش
ّ
الحقة.وأبدى رئيس
عم�ل تخدم رسال�ة املهن�ة
اللجن�ة األوملبية موافقته عىل ّ
تبني مقرتح قدمّ ه
الزمي�ل إي�اد الصالح�ي بتنسيق جه�ود ممثيل
الع�راق يف االتحادين العربي واآلسيوي « تنفيذي
ولجان « يف لجنة لإلعالم الخارجي تح ّدد مهامها
بالتنسي�ق م�ع األمان�ة العامة لألوملبي�ة لبلورة
مقرتح�ات ناجع�ة تسه�م يف تعزي�ز املب�ادرات
املهني�ة والعالق�ات الدولية واستقط�اب الوفود
وم� ّد جس�ور التع�اون معه�ا ألهمية معايش�ة
الواقع العراقي من أرض الحدث ومساندة ّ
ملفات
ع�دة لع�ل يف طليعتها رف�ع الحظر ع�ن املالعب
العراقية.م�ن جهته ق ّدم عض�و تنفيذي االتحاد
اآلسي�وي للصحاف�ة الرياضي�ة إي�اد الصالحي
شك�ره عىل مبادرة رعد حم�ودي بتكريمه درع
اللجن�ة األوملبية ،مؤكدا ً أن ما تحقق يف باكستان
أع�اد الهيبة واملكان�ة لإلعالم الري�ايض العراقي
على الصعي�د الق�اري بع�د سن�وات ط�وال من
التهميش واالكتف�اء بأدوار متواضعة ال تنسجم
سفر التاريخ.وكشف
مع عمق وأصالة اإلعالم يف ِ
الصالح�ي ع�ن ع�زم رئي�س االتح�اد اآلسيوي
للصحاف�ة الرياضي�ة سطام السهلي املساهمة
الفاعل�ة يف دع�م مل�ف رفع الحظر ع�ن املالعب
العراقي�ة من خالل تنسيق الجه�ود مع املعنيني
يف العراق ألج�ل استعادة الجمهور العراقي حقه
الطبيعي يف مؤازرة منتخباته وأنديته عىل أرضه.
ووع�د الصالحي بتكثيف جه�وده بالتعاون مع
عضو املكتب التنفيذي لالتحاد العربي للصحافة
الرياضي�ة د.ه�ادي عب�د الل�ه ورئي�س االتحاد
العراق�ي لإلعلام الري�ايض خالد جاس�م لبحث
مسائل مهنية ِّ
تنش�ط الحراك بني أوساط الهيئة
العام�ة لالتحاد والصحفيين العرب واآلسيويني
ِعبر التنسيق مع الجه�ات الداعم�ة مثل وزارة
الش�باب والرياض�ة واللجن�ة األوملبي�ة الوطنية
إلنجاح مهام الصحفي العراقي باعتباره رشيكا ً
اساسيا ً يف تحقيق االنجاز.

أك�د رئيس اللجنة األوملبية الوطنية رعد حمودي
أن ف�وز العراق بمقعد املكت�ب التنفيذي لالتحاد
اآلسي�وي للصحاف�ة الرياضي�ة فرص�ة مهم�ة
لخدمة قضايا الرياضة وتحقيق األهداف الكبرية
عبر تنسي�ق الجه�ود م�ع رج�االت الصحاف�ة
الرياضي�ة يف آسيا.ج�اء ذل�ك أثن�اء استقب�ال
حم�ودي يف مكتب�ه باللجن�ة األوملبي�ة الوطنية
الزمي�ل إي�اد الصالح�ي عضو املكت�ب التنفيذي
لالتح�اد اآلسيوي للصحاف�ة الرياضية بحضور
األمين الع�ام للجنة حي�در حسني علي واملدير
التنفيذي للجن�ة جزائر السهالن�ي ملناسبة فوز
الع�راق يف انتخابات الكونغرس بدورته العرشين
الت�ي ضيفته�ا العاصم�ة الباكستاني�ة إسلام
آب�اد ،وق�ال باسمي وأعض�اء املكت�ب التنفيذي
للجن�ة األوملبي�ة أب�ارك ه�ذا االنجاز ال�ذي أعاد
 بع�د خمس�ة وعرشين عاما ً  -ال�دور الحيويللع�راق يف الصحافة الرياضي�ة قارياً ،السيما أن
الصالحي يعد من بني القامات الكبرية يف اإلعالم
الري�ايض وكثيرا ً م�ا أص�اب يف مقرتحاته عمل
اللجن�ة األوملبي�ة وتقبّلنا حت�ى انتقاداته كونها
مُ صلِحة وليس�ت مُ ستهدِفة لالشخاص من أجل
تصحيح مسار الرياض�ة التي نتحمّل مسؤولية
قيادتها.وأع�رب حم�ودي عن استع�داد اللجنة
األوملبية الوطنية لتضييف أحد اجتماعات املكتب
التنفيذي لالتحاد اآلسي�وي للصحافة الرياضية
يف العاصم�ة بغداد ألهمي�ة تواجد رئيس االتحاد
سط�ام السهلي وبقي�ة أعض�اء املكت�ب وسط
ّ
وليطلعوا عن كثب عىل واقع
زمالئهم العراقيين
العم�ل الصحف�ي والري�ايض ويسهم�وا يف نقل
الصورة الحقيقية ملا يجري هنا ،مبينا ً أن الرغبة
موصولة لتضييف رئيس االتحاد الدويل للصحافة
الرياضي�ة جياني مريلو باعتباره املسؤول األول
عن اإلعلام الري�ايض يف العال�م ول�دى األوملبية
الكثير لكي تبحثه معه من أجل العمل املشترك

عبطان :لـم نأخذ كالم ًا مطمئن ًا بتخصيص أموال النجاز الرصح الريايض
بغداد /المستقبل العراقي
أعل�ن وزي�ر الش�باب والرياضة عبد
الحسي�ن عبطان االتف�اق مع شركة
تركية باالستمرار في تنفيذ مشروع
ملعب (السنبلة)”.
وأفاد بيان لمكتيه ،تلقت “المستقبل
العراقي”نسخ�ة من�ه  ،ان عبط�ان
“ألتق�ى ف�ي إسطنب�ول ،بالش�ركة
التركي�ة المنف�ذة لمش�روع ملع�ب
(السنبلة) بعد عودته من المش�اركة

في مؤتم�ر وزراء الش�باب العالمي
الذي اقي�م ف�ي العاصم�ة الروسية
موسكو”.
وأك�د عبط�ان ان “ال�وزارة اتفق�ت
م�ع الش�ركة التركية عل�ى خارطة
طري�ق وآلي�ة الستم�رار العم�ل في
الملعب الرئيس�ي والمرافق االخرى،
م�ع استثن�اء المالع�ب التدريبي�ة
والفندق” ،مبينا ان” الشركة طالبت
باستحص�ال ديونه�ا لتأمي�ن بعض
المتعلقات”.

وبي�ن ان “الش�ركة لديه�ا الرغب�ة
بإكم�ال المش�روع ال�ذي يخ�دم
رياضيي وشباب محافظة الديوانية،
رغ�م المعرقالت المالي�ة” ،امال ان”
يت�م تخصيص األم�وال في
موازن�ة  2018النج�از
الصرح الرياضي ،رغم
ان ال�وزارة ل�م تاخ�ذ
كالما مطمئنا بشأن
تخصي�ص االم�وال
للعام المقبل.

رسمي ًا ..عودة األندية العراقية إىل دوري أبطال آسيا

بغداد /المستقبل العراقي

أرس�ل االتح�اد اآلسي�وي لك�رة الق�دم
خطا ًبا ،إلى االتحاد العراقي ،يؤكد خالله
تأهل الق�وة الجوية ،حامل لقب الدوري،
بش�كل مباشر إل�ى دوري أبط�ال آسيا،
باإلضافة إل�ى منح نصف مقع�د لفريق

الزوراء ،المتوج ببطولة كأس العراق.
وق�ال عض�و المكت�ب اإلعالم�ي التحاد
الك�رة ،حسي�ن الخرسان�ي ،إن” الق�وة
الجوي�ة سيتأهل بش�كل مباشر إلى دور
المجموع�ات ،فيم�ا سيخ�وض الزوراء
الملحق المؤهل للبطولة”.
وأش�ار إل�ى أن” القرع�ة ستق�ام ف�ي

العاصم�ة الماليزي�ة ،كوااللمبور ،حيث
مق�ر االتح�اد اآلسيوي ،ف�ي السابع من
ديسمبر/كان�ون أول المقب�ل ،عل�ى أن
تسبقه�ا الورش�ة الخاصة بعم�ل مدراء
ومنسقي األندية”.
وأك�د الخرساني أن” اتحاد الكرة سيقدم
التسهيلات الالزم�ة لألندية المش�اركة

آسيو ًي�ا ،م�ن أج�ل تش�ريف الك�رة
العراقية”.
وكان الزوراء والقوة الجوية قد شاركا،
العام الماضي ،في بطولة كأس
االتح�اد اآلسيوي ،حيث
تأه�ل األخي�ر إل�ى
نهائي البطولة.

العب يوفنتوس يشعل الرصاع بني برشلونة وريال مدريد
المستقبل العراقي /متابعة

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة إيطالية ،ع�ن وجود
منافسة قوية بين ري�ال مدريد وبرشلونة ،على
إتمام صفقة من الكالتشيو ،في فترة االنتقاالت
المقبلة.وقال�ت شبك�ة “كالتش�يو ني�وز ”24
اإليطالية ،إن ريال مدري�د وبرشلونة يتنافسان

على ضم العب الوسط األوروجوياني ،رودريجو
بيتانك�ور ،م�ن صف�وف يوفنتوس.وأوضح�ت
أن قيم�ة الالع�ب البالغ من العم�ر  20عامً ا ،قد
تضاعف�ت كثيرا بع�د تألقه مع السي�دة العجوز
منذ بداية الموسم الحالي.وأكدت أن ريال مدريد
حاول ضم ،بيتانكور ،من صفوف بوكا جونيورز
في يناير  ،2016لكن يوفنتوس كان أسرع منه.

وقال�ت إن برشلون�ة راق�ب الالع�ب خالل
مواجه�ة يوفنتوس ب�دوري أبطال أوروبا
لهذا الموسم ،ون�ال إعجاب الجهاز الفني.
وض�م البيانكوني�ري ،بيتانك�ور ،مقاب�ل
 10ماليي�ن يورو كجزء م�ن صفقة انتقال
كارلوس تيفيز ،إلى بوكا جونيورز في عام
.2015

منتخب العراق يتقدم
« »8مراكز يف تصنيف «فيفا»
المستقبل العراقي /متابعة

واصل منتخب العراق ،تقدمه في الئحة التصنيف الدولي التحاد كرة القدم،
الصادر امس اإلثنين ،عن شهر أكتوبر/تشرين أول الجاري.
واحتل منتخ�ب العراق ،المركز الـ  80عالم ًي�ا ،متقدمً ا  8مراكز عن تصنيف
االتحاد الدولي عن الشهر الماضي.
ورف�ع المنتخب العراقي ،رصيده م�ن النقاط إلى ( ،)429بعد االنتصار ود ًيا على
نظيره الكيني ،مطلع الشهر الجاري ،والتي أقيمت في البصرة ،وانتهت بفوز أسود
الرافدين .2-1
ويأت�ي العراق ،ف�ي المرتب�ة العاشرة آسيو ًي�ا ،والثامن�ة عرب ًيا ،بع�د تونس التي
تص�درت الترتيب العرب�ي محتلة المركز ال�ـ  28عالم ًيا ،ومص�ر ( ،)30والمغرب
( ،)48والسعودية ( ،)63والجزائر ( ،)67واإلمارات ( ،)72وسوريا (.)77
يش�ار إلى أن الجهاز الفن�ي للمنتخب العراقي ،الذي يق�وده المدرب باسم قاسم،
أوضح في أكثر من مناسبة ،أن الهدف من المباريات التجريبية ،رفع ترتيب أسود
الرافدين في الئحة التصنيف الدولي.

اليوم  ..ليوث الرافدين عىل موعد تارخيي
يف مواجهة مايل
بغداد /المستقبل العراقي
يبح�ث منتخب الناشئي�ن ليوث الرافدين ،عن تحقي�ق إنجاز تاريخي ،عندما يخ�وض مباراة مالي،
الي�وم الثالثاء ،في دور الـ  16لكأس العالم الجارية حاليا في الهند.وتأهل العراق لهذا الدور بعدما
حل وصيفأ في مجموعته برصيد  4نقاط من الفوز على تشيلي والتعادل مع المكسيك والخسارة
م�ن إنجلترا.ويعل�م الجهاز الفني للمنتخ�ب أن مباريات الدور الثاني ال تقب�ل القسمة على اثنين،
وسيودع المنافسات أحد طرفي المباراة.وخسر منتخب العراق مرانه االول ،بسبب إرهاق السفر
لوصول�ه متأخرا إلى مدينة جوا قادما من كلكتا ،على عك�س منتخب مالي الذي وصل المدينة
قبل يوم وخضع للراحة بعد انتهاء منافسات المجموعة الثانية ،والتي حل فيها بالمركز الثاني
خل�ف منتخب باراج�واي .واستثمر المنتخ�ب العراقي بخوض المران التكتيك�ي للوقوف على
أسل�وب اللعب الذي سيحدده المدرب قحطان جثير ،إليقاف مفاتيح اللعب لدى الفريق المنافس
واستغلال مواط�ن الضع�ف ف�ي خطوطه.والحديث عن منتخ�ب مالي دائم�ا ما يرتب�ط بالبناء
الجسمان�ي ،وط�ول العبيه ،تلك المواصف�ات البدنية كانت عاملا مهما في تأهل مال�ي إلى الدور
الثان�ي ،حيث يعتمد المنتخب عل�ى قوته لحسم المواجهات الفردية.ف�ي المقابل يضم المنتخب
العراق�ي عدد من الالعبين أصحاب المه�ارات المميزة ،سيسعى المدرب الستخدامهم في
تخط�ي دفاع مالي الت�ي تلقت شباكها  4أهداف في  3مباري�ات .وغياب الالعب
اله�داف ،وأفضل العب ف�ي آسيا محمد داوود عن المب�اراة لتلقيه إنذارين،
ترك أثرا سلبيا لدى الالعبين ،وغيابه سيكون مؤثرا على الفريق.وسجل
الالع�ب  3أهداف م�ن أصل  4أه�داف سجلها المنتخ�ب العراقي حتى
اآلن ،إال أن الفريق العراقي سيبحث عن بديل له .وسيستعد المنتخب
العراقي جهود سي�ف خالد الذي غاب في المباريات السابقة بسبب
اإلصابة.وم�ا يحفز المنتخب العراقي في المب�اراة المرتقبة اليوم
الثالث�اء ه�و اللعب من أج�ل التاري�خ ،فالجميع يعلم�ون أن بلوغ
رب�ع النهائي سيكون إنجازا تاريخيا للكرة العراقية.ووعد االتحاد
العراق�ي لكرة القدم الفريق بتكري�م يستحقه في حال انتقاله إلى
ربع نهائي كأس العالم.

مبايب يقرتب من حصد
جائزته األوىل

المستقبل العراقي  /متابعة
بات كيليان مبابي ،مهاج�م باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا ،على
أعتاب التتويج بجائزة أوروبية كبيرة ،خالل الفترة المقبلة.
وفي هذا الصدد نقلت قناة “يوروبا وان سبورتس” الفرنسية ،استطالعاً
لل�رأي يؤكد اقتراب مبابي من حص�د جائزة الفتى الذهبي ألفضل العب
صاعد ف�ي العالم خالل العام الج�اري  ،2017والت�ي تقدمها صحيفة
(توتو سبورت) اإليطالية.
ً
وأج�رى الموقع الرسمي للصحيفة اإليطالي�ة استطالعا للرأي تفوق
في�ه مبابي بنسبة أصوات  ،41%مقابل  15%لجيانلويجي دوناروما
ح�ارس مرم�ى إيه سي ميلان ،ومنتخ�ب إيطالي�ا ،و 8%للبرازيلي
جابرييل خيسوس ،العب مانشستر سيتي اإلنجليزي.
وظهر كيلي�ان مبابي ،ضمن قائمة المرشحي�ن لحصد جائزة الكرة
الذهبية ألفضل العب في العالم ،من مجلة فرانس فوتبول.
يذكر أن ريناتو سانش�يز ،العب سوانزي سيتي الحالي ،توج بجائزة
الفتى الذهبي العام الماضي.
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خاتم قد ينقذ حياة املاليني!

العثور عىل كنز أثري يف اهلياماليا

اكتش�فت البعثة الروسي�ة الهندية برئاسة ناتاليا بولوسم�اك ،عضو األكاديمية
الروسي�ة العلمي�ة 200 ،منحوت�ة أثري�ة فريدة يف جب�ال الهيماالي�ا يف مقاطعة
كشمري يف الهند .ووفقا ملا ذكره نائب مدير معهد اآلثار واإلثنوغرافيا  ،فإن البعثة
األثرية العلمية عثرت عىل مجمعني شعائريني يف أعايل جبال الهيمااليا يف كشمري،
مع العلم أن هذه البعثة األثرية تعمل يف الهند منذ ثالث سنوات ،إال أن العام اآلخري
وح�ده ،حمل معه نتائ�ج رائعة ،حيث عم�ل العلماء هذا الع�ام يف منطقة جبال
الهيماالي�ا املعقدة والصعبة عىل الحدود الهندي�ة الباكستانية ،بتمويل من املعهد
ال�رويس لآلث�ار واإلثنوغرافيا وبمنحة م�ن مؤسسة العل�وم الروسية ومؤسسة
هينكي�ل األملاني�ة .وق�ال فياتش�يسالف مولودين“ :اكتش�فت البعث�ة مجمعني
للطقوس والشعائر ،يف أعايل الجبال التي يصعب الوصول إليها ،ويحتوي املجمعني
عىل حوايل  200تمثال حجري .وما يميز هذه املنحوتات أنها تماثيل ألحصنة تقبل
رك�وب فارسين أو ثالث�ة أو أربعة يف آن واح�د ،وهذا ما يرم�ز إىل بعض األرسار
واألساطري.وأضاف“ :عىل الرغم من أن جميع التماثيل نحتت بطريقة واحدة ،إال
أنها تختلف عن بعضه�ا البعض ،وموجودة يف مكان غني بمصادر املياة وهياكل
حجرية أخرى مرتبطة بالتماثيل .وهذه املنحوتات تكتش�ف ألول مرة ،فال توجد
منشورات تدل عليها ولم يسمع بها املجتمع العلمي من قبل”.

تمك�ن خرباء م�ن جامعة كاليفورني�ا األمريكية م�ن تطوير خاتم
ممي�ز يقينا من أخطار قاتلة قد تتواجد معنا يف أي لحظة أو مكان.
ه�ذا الخاتم م�زود بجهاز صغري ق�ادر عىل استش�عار أي تهديدات
كيميائية أو بيولوجي�ة محيطة بنا وتنبيهنا لوجودها.الجهاز وفقا
للمطوري�ن م�زود بمستش�عرات كهروكيميائي�ة ق�ادرة حتى عىل
اكتش�اف املتفجرات أو السموم الكيميائية عىل بعد أمتار من مكان
وج�وده .وأهم مي�زة فيه أنه قاب�ل للوصل مع األجه�زة والهواتف
الذكية حيث تظهر على شاشة الهاتف معلومات مفصلة عن املواد
الخط�رة التي ت�م اكتش�افها.ويعمل املط�ورون حاليا على تعديل
إمكاني�ات املستش�عرات املوج�ودة يف الخات�م لتستطيع اكتش�اف
أكبر قدر من امل�واد الكيميائية التي تصنع منه�ا املتفجرات ،حيث
يطمح�ون لجعله منافسا أساسيا لألجه�زة الكبرية املخصصة لهذا
الغرض.يشبه هذا االخرتاع الـ «أنف اإللكرتوني» الذي طوره علماء
من الجامعة التقنية الدنماركية والذي أكدوا أنه قادر عىل استشعار
املخدرات واملواد املتفجرة كأنوف كالب الرشطة املدربة.

هل تعلم

اكتشاف يقيض عىل الرسطان!

اكتش�فت مجموع�ة علم�اء ،م�ن
جامع�ة الرشق األقصى االتحادية
الروسية ،م�ادة مأخوذة من ثعبان
بح�ري ،ق�ادرة على وق�ف أخطر
أن�واع الرسطان.حيث تدخل العينة
املأخ�وذة م�ن الثعب�ان البحري يف
مس�ار الخالي�ا الرسطانية وتوقف
نموها ،علم�ا أن هذه امل�ادة ليس
له�ا تأثير سلب�ي على الخالي�ا
السليم�ة يف الجسم .وق�د تم صيد
هذا الكائن املائ�ي الذي أخذت منه
العين�ة ،على عم�ق ح�وايل  3آالف
متر ،أثن�اء حملة استكش�افية يف
منطق�ة شلاالت كوري�ل يف بح�ر
آخوتسكوي�ه ع�ام .2015وق�د تم
صيد ه�ذا الكائن املائي الذي أخذت
من�ه العين�ة ،على عمق ح�وايل 3

آالف مرت ،أثناء حملة استكش�افية
يف منطق�ة شالالت كوري�ل يف بحر
آخوتسكوي�ه ع�ام  .2015وق�ال
فسيفولود تشرييبانوف ،الباحث يف
مخترب أدوي�ة املركبات الطبيعية يف
كلية الطب الحيوي ،إن االختبارات
الت�ي أجريت به�ذه العينات أثبتت
فعاليته�ا يف علاج رسط�ان الثدي
الذي يعد من أخطر أنواع الرسطان،
والذي يودي بحياة  200ألف شخص
سنويا .وأوضح تشيريباكوف ،أن
أق�وى تأثري كان للعين�ة الكحولية
« »Ophiura irrorataاملأخ�وذة
من الثعبان البح�ري ،الذي يعد من
فصيل�ة نج�وم البح�ر ،إذ تقضي
عىل نش�اط الخاليا الرسطانية من
الداخل بنسبة .%100

احلمل

بدون تعليق

الثور

اجلوزاء

السرطان

؟؟

إغماض العني يجعلك تتذكر ما نسيته بسهوله أكرب.
دقيق�ه م�ن الضح�ك تع�ادل ساعتين م�ن الن�وم لجسم
االنسان!
تناول الطعام خارج املنزل مع األصدقاء يمكن أن يرفع من
مستوى السعادة ويقلل من االكتئاب!
السمع ه�ي الحاسة الوحيدة التي ال تتوقف بش�كل كامل
خالل مراحل نومك!
تدوي�ن افكارك السلبي�ه يف ورقة و الرمي به�ا يف القمامة
يمكن ان يساعدك فعالً عىل تعديل مزاجك السيئ!
التف�اح أكث�ر فعالي�ة م�ن القهوة لجعل�ك أكث�ر يقظة يف
الصباح!
كثير من الن�اس يعتقد أن النقود مصنوع�ة من الورق  ،و
الحقيقة أنها مصنوعة من القطن.
ً
ً
األلم الذي تشعر به يف رأسك عندما تأكل شيئا باردا برسعة
سببه تجمع الدم يف دماغك للمحافظة عىل حرارته
ً
سالحا لكل 100
نسبة انتش�ار السلاح يف أمريكا ه�ي 89
مواط�ن أمريكي ،وهي أكبر نسبة النتش�ار السالح يف أي
دولة من دول العالم
عند االستحم�ام تقيض  %5من الوق�ت يف تنظيف جسمك،
بينما تميض  %95من الوقت يف التفكري.
يف اللغة العربي�ة :حروف السني والذال ال يجتمعان يف كلمة
واح�دة .وإن اجتمعا فأصل الكلمة غري عربي .مثال :أستاذ
وساذج

االسد

العذراء

م�ن ناحي�ة العمل :ك�ن ح�ذرا ً يف الصفقات
التجارية! ال تبال�غ باملغامرة باختطاف عقد
أو توقيع .عليك ان تدرس احتكاالت الخسارة
قب�ل احتماالت االرب�اح التي ق�د ال تتحقق ،
وم�ن الناحي�ة العاطفي�ة :إذا كن�ت ما زلت
وحيداً ،عليك ان تبدأ التفكري بالزواج.

يف الحب هنالك دائما الحلو و املر و كونك تمر
بالوضع الصعب اليوم فهذا ال يعني ان جميع
الناس سيؤون فقط انت بحاجة اىل من يقف
جانبك  ،يف العمل لديك بعض املعوقات املالية
ابحث عن كصادر تموي�ل خارج منطقتك و
ستنجح يف املرشوع .

لديك تقدم ملحوظ يف العمل عليك ان تش�عر
ببع�ض االط�راء و لكن ليس الكس�ل ّ ،
توقع
الف�رص للرومانسية  ،قد يخفق القلب اليوم
و يط�رق الح�ب الباب  .الج�و مهيأ لعالقات
اجتماعية أو غرامية  ،يومك ميلء باملرح مع
اآلخرين

امليزان

العقرب

القوس

اجلدي

الدلو

احلوت

الح�ب ال�ذي تكن لآلخري�ن ليس دائم�ا امرا
متبادال فهن�اك من يظهر املحبة لك و بنفس
الوقت يضم�ر الكثري من الع�داء و الكراهية
 ،يف العم�ل ان�ت شخ�ص مهم الي�وم ألن ما
ستفعله سيغير الكثري يف سياسة الرشكة و
يعطيك اولوية عىل زمالئك يف العمل .

الواقعية امر مهم علي�ك ان تتحىل به  ،فقط
الحقائ�ق ه�و ما يج�ب أن تنظر إلي�ه .تح ّر
َ
َ
وتثب ْ
التفصيلات الي�وم  .ارتباطات
ّ�ت م�ن
مَ ع أشخ�اص بعيدين كانوا متعلقني بالعمل
أوأصدق�اء أَو أقرب�اء .يف الح�ب لدي�ك بعض
االمل بتغيري كبري يف نمط حياتك العاطفية .

االم�ل الذي تنتظ�ره ليس بعيد ع�ن متناول
يدك فقط عليك ان تصرب و ان تنظر اىل االمور
بمنظار من التفاؤل و اعلم ان االمال الكبرية
يكون الطريق اليها طويال و معبدا باملشكالت
االرسة تمنحك الحب و الرشيك يعطيك راحة
البال كي تتابع العمل بقوة اكثر .

ال تكن متعصبا بآرئك حول نقطة معينة أنت
بحاج�ة اىل ان تتعلّم أن تتحمّل اآلراء والناس
املختلفني.
ب�ل أكثر من ذلك  ،تعلّم أن تفهمهم .يف العمل
لديك األصدقاء و األعداء فال تأتمن ايا كان.

ان�ت تق�دم الكثري م�ن العمل مقاب�ل القليل
م�ن الجوائز انهض ودافع عن حقوقك فأنت
تستحق األفض�ل .ولكن ال تبال�غ يف تقديرك
لنفسك كي ال تكون مح�ط انتقاد اآلخرين ،
اتبع حدسك فهو لن يخذلك .

تم�دك النج�وم بالجاذبية و السح�ر  ،يصل
سح�رك الغام�ض إىل قمت�ه م�رة أخ�رى.
سيكون اآلخرون مغرمون بك .تستطيعصنع
العجائب بقدرتك املدهشة عىل التحويل .فقط
تخيّل ما يمكن تحوله و سيكون لك ذلك.

عواطف�ك يمك�ن أن توقعك يف مش�كلة ،لكن
اعتم�د على فطرت�ك يف توجي�ه أحاسيسك.
ال تنغمس يف مش�اعرك نح�و اآلخرين  .فكر
بش�كل أكثر عقالنية  ،فم�ا زلت تحتاج وقتا ً
أكبر إلدراك الواقع .عىل صعي�د العمل لديك
فرصة اليوم لتحقق قفزة كبرية .

عالق�ة صداقة ستتح�ول إىل عالق�ة غرامية
مما يجعلك يف وضع عاطفي جميل  .ستكون
بصح�ة ممت�ازة و م�رح ممت�از ومعنويات
عالي�ة .لدي�ك فرص�ة الزده�ار شخصيت�ك.
ّ
التوسع ستسمح
تطلّعاتك املادية ورغبتك يف
لك بإنجاز بعض النجاحات.

طب

البطاطا البانيه
بالفلفل احلار

ق ال
يوم

..

املقادير:
 2/1كيلو بطاطس  ،مسلوقة  1 -كوب دقيق -
فلفل حار مف�روم  2 -كوب بقسماط مطحون
  2بيض�ة  2 -ملعقة كبيرة زبدة  2/1 -كوبزبادي – ملح  -فلفل أسود مطحون
طريقة التحضري:
يف بول�ة كبرية الحجم قوم�ي بهرس البطاطس
جيدا.
يف بول�ة اخرى اخفقي البي�ض و امللح و الفلفل
جيدا.
ضع�ي الزب�ادي و الزب�دة و  1ك�وب بقسماط
مطحون و الفلفل الحار املفروم عىل البطاطس
املهروسة و قلبي املزيج حتى تمام اإلختالط.
قومي بتش�كيل البطاطس املهروس�ة اىل كرات
ث�م اضغطي عليها لتصبح أقراص ثم ضعيها يف
الدقيق ثم البيض ثم البقسماط.
سخني الزيت يف مقالة عىل نار متوسطة.
ضع�ي أق�راص البطاطس يف الزي�ت الساخن و
قلبيها عىل كال الجانبني حتى تتحمر.
قدم�ي البطاط�س الباني�ه بالفلف�ل الحار مع
رشائح الطماطم و الخيار و املايونيز.

لغز «بحرية الدم» يف العراق!

توج�د هذه البحيرة العجيب�ة خارج
مدينة الصدر يف العراق ،وال يوجد حتى
اآلن أي تفسري شاف للغز هذه البحرية
النادرة ،التي اكتشفت بواسطة صور
األقم�ار االصطناعي�ة ..وك�ان ل�ون
بحيرة مش�ابهة يف غ�رب تكس�اس
تحول ع�ام  2012إىل األحم�ر القاني
هي األخ�رى ،حي�ث دل�ت التحليالت
حينها أن الظاه�رة كانت بسبب نوع
م�ن البكتريي�ا يعي�ش يف املي�اه التي
تفتق�ر إىل األوكسجني.ح�دث ذل�ك
بعد موجة جف�اف رضبت مساحات

واسعة من األرايض األمريكية ،وتسبب
نفوق أسماك البحرية يف حدوث عملية
تحلل واسع�ة نتج عنها نقص حاد يف
األوكسجني ،األمر الذي أسهم يف تكاثر
هذا النوع م�ن البكترييا وتحول مياه
البحرية إىل األحم�ر القاني.هل يمكن
إسق�اط ه�ذه النتيج�ة على “بحرية
الدم” العراقي�ة؟ ربما ،إال أنه ال توجد
معلومات مؤكدة ح�ول هذه املسألة.
عىل كل حال ،مشهد “بحرية الدم” بال
ش�ك مفزع ويثري الكثير من الظنون
واملخاوف .

تلسكوب لرصد األجرام الفضائية البعيدة

نص�ب أول مرص�د صم�م لدراس�ة النج�وم والكواك�ب البعيدة
يف الك�ون يف مختبر الفيزياء الفلكي�ة التاب�ع ألكاديمية العلوم
الروسية.
وسيكون املرصد الذي بني يف اقليم قره شاي رشكس الرويس يف
شمال القوقاز ،األول يف مجموعة من  6مراصد من هذا النوع.
وقال ناطق باسم املخترب يف حديث لوكالة «إنرتفاكس» الروسية
إن مجموع�ة املراصد سرتابط بالقرب م�ن مجمع التلسكوبات
البرصية ،التي يبلغ قطر كل منها نصف مرت ،وسيختتم إنشاؤه
بحلول عام .2020
وأوضح الناطق باسم املختبر أن الغاية الرئيسية من مجموعة
املراصد هي دراسة النجوم املغناطيسية العمالقة البعيدة ،ونمو
الكواكب داخل منظومات النج�وم ،فضال عن دراسة انفجارات
الغاما ونجوم السوبرنوفا.
يذكر أن مخترب الفيزياء الفلكية التابع ألكاديمية العلوم أنش�ئ
يف جبال شمال القوقاز ع�ام  .1966ويعد يف الوقت الحارض من
أكرب املراصد املستخدمة لرصد األجرام الفضائية يف الكون.

ال تك�ن مهموم�ا اكث�ر مم�ا ينبغ�ي ألن هذا
يجعل�ك عرض�ة النهي�ار عن�د اق�ل ازم�ة او
مش�كلة صغيرة  ،الح�ب ال�ذي تبح�ث عنه
يجعل�ك يف وض�ع غري مستق�ر عاطفيا عليك
االكتف�اء بما هو بين يدي�ك  ،يف العمل لديك
رشيك مميز اعطه بعض الثقة .

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1538
الثالثاء  17تشرين االول 2017

منمنمات بغدادية

ام�ضاءات

مطاعم بغداد يف عرشينات القرن املايض

صناعة الكاتب
طارق حرب

في سلس�لة تراث بغداد كانت لنا كلم�ات عن مطاعم بغداد
ف�ي العقود الثالثة االول�ى من القرن العش�رين واذا كان دليل
المملكة لسنة  ١٩٣٦اورد اسماء عدد من المطاعم مع إعالنين
لمطعمي�ن هم�ا اعالن لمطعم اس�مه مطعم بغداد في ش�ارع
الرش�يد وذكر ان صاحبه آگوب سركيس وانك تجد في مطعمه
دائما اطعمة لذيذة ومأكوالت ش�هية ونظافة وحس�ن انتظام
وذوق س�ليم وخدمة فائقة وتساهل عظيم في معاملة الزبائن
واالعلان الثاني للمطعم الحديث لصاحبه احمد س�مين والذي
اش�تهر فيما بعد بأس�م ابن س�مينه ويذكر االعلان انه يدعو
االخوان العراقيين لزيارة المطعم الكائن في س�وق الخفافين
الذي يديره الطاهي المذكور الذي له استعداد تام لهذه المهنة
التي مارس�ها زمن�ا طويال وذكر االعالن ان�ه يتصف بالنظافة
واالتق�ان والتجرب�ة احس�ن برهان وق�د ذكر الدلي�ل عدد من
مطاعم بغداد فمن المطاعم في شارع الرشيد مطاعم  -:احمد
حس�ين واحم عبد اللطيف واحمد محمد وخليل صالح وخيرو
حاج ورحيم حس�ن وسافوي وسيمون اوهان وسليم ابراهيم
وس�ليمان عبد القادر وس�يد كاظم س�يد فتاح وشبحي ميخا
وصدي�ق مصطفى وط�ه محمود وعبد الله ما ش�اء الله وعبد
الحميد قادر وعبد الكريم فرج وعبد علي اكبر وعلوان حس�ين
وف�رح منصور وحس�ن مال�و وكاظم مهدي وم�راد وانطوان
ونع�وم ومحمد اديب تايه ومجيد حاج ش�كر ومحمد جاس�م
ومحمد س�عيد ومحمود مجيد ومهران آگوب وهرمز ميخائيل
ويون�س هرمز وف�ي س�وق الخفافين مطاعم احمد الس�مين
ال�ذي يس�مى ابن س�مينة واگوب س�ركيس وباق�ر حاج علي
وبكر حاج وبطرس يوس�ف وجاسم االش�جي وجدوري جبو
والمطاعم في بغداد نش�أت بس�بب كث�رة القادمين اليها حيث
يتناول�ون طعامه�م في ه�ذه المطعم ل�ذا كان باعة االطعمه
يمارس�ون عمله�م ف�ي االماك�ن المكتظ�ة بالس�كان اذ تباع
صباحا اكالت الش�وربة والهريس�ة والپاچة وميسوري الحال
له�م الكاهي والقش�طة القيمر حي�ث يباع الكاه�ي الجيد في
بداية س�وق الهرج وقيمتها مع القيمر نص�ف روپية اي ثمان
وثالثون فلس�ا واكالت الباقالء والهريس�ة فتب�اع في رؤوس
االزق�ة وكان اش�هر محل لبيع الهريس�ة في محل�ة باب االغا
وكان اكثر تجمعات الباعة في الكرخ في س�احة جامع الشيخ
صندل اما التجمع الثاني في الكرخ فكان في س�احة السويدي
التي سميت بس�احة الش�هداء حيث علوة الخضروات وتجمع
س�واق الجمال والحمير لنقل البضاعة للسوق والتجمع الثالث
في علاوي الحلة حي�ث الذاهب�ون والقادمون ال�ى بغداد من
الفرات االوس�ط اما في الرصافة فكان اكبر تجمع في س�احة
المرادي�ة بداية ش�ارع الرش�يد وتجمع اخر في س�وق الهرج
وفي جامع الش�يخ عبد القادر الگيالني كانت الش�وربة توزع
مجان�ا وتجمع س�احة العوينة وكان�ت هنالك ق�دور للدولمة
وكان اكث�ر المحلات ش�هرة في بي�ع الكباب هو كب�اب باقر
االيران�ي في مدخل س�وق الصفافير على ش�ارع الرش�يد مع
كاسة طرشي وكأس اسكنجبيل وكباب الموال خانة في مدخل
س�وق الس�راي بدون طرش�ي والكباب االخر المشهور كباب
الصابونچية قرب الميدان وفي الكاظمية محل كباب مش�هور
في سوق االستربادي والمطاعم اشهرها مطعم الحجي رشيد
امهر طباخي بغداد وهو اس�تاذ ابن سمينة ومطعم شمس في
شارع الرش�يد مقابل الحيدر خانه واشتهر في الكرخ المطعم
االسلامي وكان مطع�م ابن تايه في المي�دان وهو اول مطعم
يقدم الطعام االوروبي وقدم مطعم مود الطعام على الطريقه
االيطالية واليونانية واللبنانيين واشهر مطاعم الكبة كبة محلة
القبالنية وهي بحجم الرمانة واشتهرت كبة زفاوي نسبة الى
الم�رأة التي تتول�ى صناعتها في محلة باب االغ�ا وكبة رزاقة
هرم�ز التي محلها في ش�ارع ابي نواس واللوبياء المس�لوقة
تباع من قبل اليهود عادة في س�وق البزازين واشتهر باجة ابن
طوبان في الكرخ وابو حمرة وفي الرصافة محالت بيع الباجة
للحاتي ابراهيم العامري والقيسي وابو قاسم الوسخ والعزاوي
وغيرهم حيث كانت لنا وجبات عندهم وعند ابنائهم والطرشي
محل حنانش بالكرخ المشهور وطرشي الكاظمية وفي شارع
البنك يباع سنك الجري وكان مطعم مهران االرمني ومطعم ما
جستيك يقدمان المش�روبات الكحولية واسس شريف وحداد
المطعم المشهور باسمهما ومطعم تاجران .

هيثم حسين
ه�ل باإلم�كان صناع�ة كاتب م�ا وفق مواصف�ات بعينه�ا؟ هل
أي ورش�ة صناعة أديب يجيد الصنعة؟ إلى ّ
تس�تطيع ّ
أي ح ّد تس�اهم
يمكن أن تس�اهم ورش الكتابة اإلبداعيّة في وضع المش�اركين فيها
على عتبة باب األدب؟ هل األدب علم أم مهارة أم موهبة؟
يش�ير األرجنتين�ي خورخي لوي�س بورخيس ف�ي كتابه “صنعة
الش�عر” إل�ى ّأن�ه ال وج�ود ألي كش�ف يمك�ن أن يق ّدم�ه لجمهوره
ومتابعي�ه ،وأن�ه أمضى حياته وهو يق�رأ ويحلل ويكت�ب ،أو يحاول
أن يكتب ،ويس�تمتع .وأنه قد اكتش�ف أن االس�تمتاع هو األهمّّ ،
وأنه
ّ
توصل إلى نتيجة نهائية حول المسألة.
متشرّبا ً بالشعر
كما يش�ير إلى أنه في كل مرّة واج�ه فيها الصفحة البيضاء عرف
ّ
أن عليه أن يعود من جديد إلى اكتش�اف األدب بنفس�ه .يقول “لي من
العمر حوالي س�بعين س�نة .وقد كرّس�ت الش�طر األكب�ر من حياتي
لألدب ،وليس في استطاعتي أن أق ّدم إليكم مع ذلك سوى شكوك”.
وقد تكون القراءة بح ّد ذاتها صنعة كالشعر والكتابة ،ويمكن هنا
التذكي�ر برأي لألرجنتيني ألبرتو مانغويل في كتابه “الفضول” ،يذكر
في�ه ّ
أن فن الق�راءة يتعارض مع فن الكتابة في ن�واح عدة ،فالقراءة
صنع�ة تث�ري تص�وّر المؤلف للن�ص ،فتعمّقه�ا وتمنحه�ا تأويالت
أكث�ر جدالً.كم�ا أنها تزيد قدرته�ا على تكثيف تجربة الق�ارئ الذاتية
وتوس�يعها لبلوغ الحدود القص�وى ،ولتجاوزرها ربما .ويش�ير إلى
ّ
ّأن�ه على النقيض من ذل�كّ ،
كفن االس�تقالة ،إذ على
“إن الكتابة تبدو
الكاتب قبول حقيقة ّ
ّ
النص النهائي لن يكون س�وى انعكاس صاف
أن
ً
للعمل كما يتصوره ذهن القارئ ،وأنه س�يبدو أقل تنويرا وفطنة مما
يفترض ،وأقل دقة وتأثيرا”.
يلف�ت مانغوي�ل كذلك إل�ى ّ
أن مخيّل�ة الكاتب تتم�ع بكامل القوة
والكفاءة لتحلم بأكثر اإلبداعات اس�تثنائية وكماالً ،لكن بعد ذلك يبدأ
االنح�دار إلى اللغة ،ليتبدد الكثير الكثير في برزخ االنتقال من التفكير
إل�ى التعبي�ر ،وال تكاد توجد اس�تثناءات طفيفة له�ذه القاعدة ،فأن
تؤلف كتابا يعني أن تس�لّم نفس�ك للفش�ل ،لكن هذا الفشل قد يكون
فشال مشرفاً.
هل محاول�ة الكاتب التعبير عمّا يعترك ف�ي فكره ووجدانه تظلّ
دائ�رة في فلك البح�ث عن آليات واس�تراتيجيات االرتقاء إلى الصنعة
وتحس�ينها دوما للخروج بأفضل النتائج المأمولة ،أم ّ
أن االستمتاع،
بحس�ب تعبير بورخي�س ،يكفل ببل�ورة صيغة ّ
نص متج�اوز قوامه
الشغف الكاشف للغز صغير والمستبطن أللغاز جديدة ربّما.
ّ
تؤك�د التج�ارب ّ
أن الكات�ب المج ّد يبلور س�بيل صنعته بأس�لوبه
ّ
واالتباع .اإلبداع
المتفرّد ،وش�خصيّته المس�تقلّة ،بعيدا عن التقلي�د
ّ
يش�ق طريق�ه ويدفع صاحبه إلى الص�دارة برغم ما ق�د يواجهه من
ّ
مش�قات على درب تحقيقه ذاته وتكوينه اس�مه الالئ�ق به في عالم
األدب والصنعة.

كـاريكـاتـير

الدجاج األسود طعام األغنياء ومتيمة الفقراء
ي�زداد االهتم�ام يوم�ا بع�د ي�وم بالدجاج األس�ود
اإلندونيسي المنشأ الذي يعرف باسم “أيام سيماني”
أو “المبورغيني” الت�ي تعتبر أغلى أنواع الدجاج في
العال�م وكذلك بيضه�ا ،ولونها األس�ود يغطي كامل
جسمها بل وحتى لحمها وعظامها.
وشهدت سلالة نادرة من الدجاج انتشارا كبيرا عبر
مواقع التواصل االجتماعي ،بسبب تميزها عن باقي

أنواع الدجاج في العالم بلونها األسود الذي يكسوها
من الداخل “اللحم” والخارج.وتصل أس�عارها أحيانا
إل�ى  2500دوالر للدجاجة الواحدة ،فيما يباع بيضها
بـ 199دوالرا للبيضة الواح�دة .ويبيض دجاج “أيام
س�يماني” س�نويا من  70إلى  90بيضة ،وتفقيسها
ينبغي أن يكون اصطناعي�ا ألن قدرتها على التفريخ
ضعيف�ة .وتحظى بم�ذاق طيّب ،وتؤث�ر إيجابا على
الصحة وحماية القصبة الهوائية،
وزي�ادة مناع�ة الجس�م تج�اه
األمراض.وتش�ير تقارير إعالمية
إل�ى أن ه�ذا الن�وع م�ن الدج�اج
يخص�ص للنس�اء الحوام�ل ف�ي
إندونيس�يا الحت�واء لحومه على
نس�بة عالي�ة م�ن الحدي�د ،وأن�ه
يع�د رم�زا للق�وة والثراء.ويلقى
الدجاج األس�ود رغب�ة كبيرة من
قبل األغنياء في الواليات المتحدة
والصي�ن والعدي�د م�ن مناط�ق
العال�م ،ويع� ّد لحم�ه ف�ي الصين
طعاما مفضال للنساء الثريات بعد
ال�والدة ،ألن�ه يعي�د طاقتهن بعد
أن يفق�دن الكثي�ر م�ن المكونات
الغذائية خالل فترة الحمل.

من احلشيش إىل زراعة العنب!
وهو جالس في حقل كروم واسع وسط سهل البقاع
 ،يتذكر العس�كري المتقاعد ميشال عماد أياما خلت
كان ي�زرع فيها الحش�يش قبل أن يس�تبدلها بدوالي
العنب األبي�ض واألحم�ر المخصصة إلنت�اج النبيذ.
يق�ول “ :ل�م تكن هن�اك زراع�ة بديلة تتناس�ب مع
طقس�نا وأرضنا ..كما أنت بحاجة
إلى التأقلم مع السوق”.
بعد االنتهاء من خدمته العسكرية،
اتجه عم�اد ف�ي الع�ام  2000إلى
زراع�ة الحش�يش ،لكن�ه الي�وم
وعل�ى غرار مئتي ش�خص آخرين
منضوي�ن ف�ي إط�ار “تعاوني�ة
هض�اب هيليوبولي�س ،تحول إلى
زراع�ة العن�ب ف�ي منطق�ة دي�ر
األحمر بسهل البقاع الشمالي.
تشتهر مناطق في البقاع الشمالي
بزراعة الحش�يش رغم أن القانون
يحاس�ب عليها .ويعرف الحشيش
اللبنان�ي بـ”نوعيت�ه الجي�دة”
وق�د تح�ول إنتاجه خلال الحرب
األهلي�ة ( )1990-1975إل�ى
صناعة مزدهرة ت�د ّر الماليين من
الدوالرات.

وبعد الحرب ،قامت الدولة اللبنانية بحمالت للقضاء
عل�ى ه�ذه الزراع�ة ،واعدة بزراع�ات بديل�ة ،األمر
الذي لم يتحق�ق ،حيث لقي مش�روع لألمم المتحدة
للزراعات البديلة فشال ذريعا في نهاية القرن الماضي
بسبب الفساد ونقص التمويل.

احتفاالت اهايل كركوك بعد دخول القوات االمنية اىل املحافظة
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