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تطويق آخر معقل لـ «داعش» يف العراق ..والقوات األمنية تريد «حسم املعركة هبدوء»
العراقي

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

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
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كاتالونيا ومدريد ..معركة «االنفصال» و «الوصاية»

علي الدراجي

أركان اجليش للبيشمركة :عودوا حلدود 2003

ص4

القيادات األمنية طالبت بتسليم املنافذ احلدودية للقوات االحتادية بعد انتهاء مهلة الـ « »24الساعة
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
قال رئي�س أركان الجيش ان اجتماع
قادة القوات العراقية والبيشمركة بحث
ع�ودة الق�وات الكردي�ة إىل ح�دود عام
 2003وتس�ليم املنافذ الحدودية للقوات
االتحادي�ة ،فيم�ا أك�د املتح�دث باس�م
الحكومة أن توقف التحركات العسكرية
يأتي من أجل إعادة نرشها.
وق�ال رئي�س أركان الجي�ش عثمان
الغانم�ي للصحفيني يف نهاي�ة االجتماع
ال�ذي عقد يف مقر قي�ادة عمليات نينوى

باملوص�ل ،أن «االجتماع بني قادة القوات
العراقية وقادة قوات البيش�مركة تناول
ع�ودة الق�وات الكردي�ة إىل ح�دود عام
 ،2003وتسليم املنافذ الحدودية للقوات
االتحادية».
وأض�اف أنه «تم االتف�اق عىل العديد
من النقاط لكن قادة قوات البيش�مركة
لم يعطوا موافق�ة نهائية لحني الرجوع
إىل رئاس�ة االقليم ،ومن ثم ابالغ القوات
العراقية بموقفهم النهائي».
وش�ارك يف االجتماع من جانب بغداد
كل م�ن :الفريق الركن عثم�ان الغانمي

وزير النقل يوجه بتمليك « »12عقـارا ملوظفـي سكـك احللـة
ويبحث مع القائم باالعامل الكندية التعاون املشرتك
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رئي�س اركان الجي�ش ،والفري�ق الركن
عبدالغني االس�دي قائد جه�از مكافحه
االرهاب ،والفريق رائد شاكر جودت قائد
الرشطة االتحادية ،واللواء نجم الجبوري
قائ�د عمليات نين�وى ،اضافة ملس�ؤويل
االس�تخبارات العسكرية واالمن الوطني
واملخاب�رات العراقي�ة .أمام م�ن جانب
البيش�مركة فش�ارك كل من :جبار ياور
االمني العام لوزارة البيش�مركة ،وكريم
س�نجاري وزير داخلية اقليم كردستان
وكالة عن وزير البيشمركة.

التفاصيل ص3

مـحـافـظ بـغـداد يـطـالــب الـبـرلــمــان
بـتـفـعـيـل قـانـون الـعـاصـمـة
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الفرات األوسط تضع قواعد ملشاركة املسؤولني بالزيارة األربعينية:
سيارة واحدة وبدون سالح احلاميات
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
دع�ا قائ�د عملي�ات الفرات األوس�ط
املسؤولني إىل «احرتام» الزائرين واملشاركة
بالزيارة األربعينية بسيارة واحدة فقط،
فيما أعلن القنص�ل االيراني يف محافظة
كربالء مري مس�عود حس�ينيان ،السبت،
أن ثالث�ة ملي�ون زائر ايراني س�يصلون
اىل املحافظ�ة خلال االي�ام املقبل�ة الداء

زي�ارة االربعين .وق�ال قائ�د عملي�ات
الفرات األوس�ط اللواء الركن قيس خلف
املحم�داوي خلال مؤتم�ر صحف�ي يف
كربلاء ،إن على «كل املس�ؤولني احرتام
الزائري�ن وااللت�زام بس�يارة واحد فقط
عند املش�اركة يف الزي�ارة» ،الفتا إىل «أننا
وجهن�ا قطعاتن�ا بمنع دخ�ول حمايات
املس�ؤولني الذين يحملون السلاح» .ويف
س�ياق متصل ،أش�ار املحم�داوي إىل أن

«ع�دد املواك�ب الحس�ينية املش�اركة يف
الزي�ارة بل�غ أكث�ر م�ن  10آالف موكب،
ومن املتوق�ع أن يصل العدد إىل  12ألفا»،
مبين�ا أن «ه�ذا الرق�م كبير ويتج�اوز
السنوات املاضية».وأمس السبت ،أعلنت
قي�ادة عمليات بغداد عن احباط محاولة
استهداف مجلس عزاء بواسطة انتحاري
شمايل العاصمة.

التفاصيل ص3

احلكيم يبحث مع االمني العام للمؤمتر الوطني تطورات العملية السياسية واالمنية

املجلس االعىل :االهتامات األمريكية املسيئة للحشد الشعبي ختدم اجلامعات االنفصالية
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اليونان تعتقل مفجر «الطرود امللغمة» عىل املسؤولني األوربيني
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن�ت الش�رطة اليوناني�ة أنه�ا اعتقلت
رجال بتهمة التورط في إرس�ال طرود ملغمة
لمس�ؤولين ف�ي االتح�اد األوروب�ي ورئيس
الوزراء اليوناني الس�ابق لوكاس باباديموس
في وقت سابق من هذا العام.
وقب�ل س�بعة أش�هر اكتش�فت الش�رطة
اليوناني�ة  8ط�رود بعد االش�تباه به�ا أثناء
الفحص في مركز البريد الرئيسي في أثينا.
وتزامن ذلك مع إرس�ال طردين مفخخين
عل�ى العنوان البريدي لصن�دوق النقد الدولي

تشكيل «قيادة عمليات كركوك» لتويل مهام حفظ األمن واإلرشاف عىل التشكيالت األمنية
املالية الربملانيـة تطـالب احلكـومة بـ «إلغاء» استقطاع رواتب املوظفني

العراق يتخطى السعودية يف تصدير النفط إىل أمريكا
املنـافـذ احلدوديـة
تـعــلــن تــأهــيــل
مـنـفـذ ربـيـعـة
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واشنطن حتذر
من «رد عسكري ضخم»
ضد كوريا الشاملية
ص4

في باريس ووزارة المالية األلمانية.
وأحبط�ت إدارة البري�د األلماني�ة وصول
الطرد الملغم المرس�ل لوزير المالية الس�ابق
فولفغان�غ ش�يوبله بينما انفجرت الرس�الة
الت�ي وجهت إل�ى مقر صندوق النق�د الدولي
ف�ي باريس م�ا أدى إلصابة ش�خص بجروح
طفيفة .وقالت الش�رطة اليوناني�ة في بيان
«احتج�زت إدارة مكافحة اإلرهاب رجال يبلغ
م�ن العم�ر  29عام�ا بناء عل�ى أم�ر اعتقال
مرتبط بإرسال طرود مفخخة».
وأصيب رئي�س الوزراء اليوناني الس�ابق
ل�وكاس باباديموس في أي�ار الماضي عندما

انفج�ر ط�رد ملغ�وم ف�ي س�يارته وس�ط
العاصم�ة أثني�ا فيم�ا اعتب�ر أس�وأ هج�وم
يستهدف سياس�يين في البلد الذي يمر بأزمة
اقتصادية عنيفة منذ نحو 3سنوات.
وم�ن غي�ر المعل�وم حت�ى اآلن إن كان
المش�تبه ب�ه ينتمي لجماع�ة (خالي�ا النار)
المتشددة التي أعلنت مس�ؤوليتها عن الطرد
الذي أرسل إلى وزارة المالية.
لكن مس�ؤال في الش�رطة اليونانية أشار
إلى أن كاميرات المراقبة رصدت المش�تبه به
«وهو يجلب الط�رود إلى مكتب البريد خمس
مرات مختلفة وكان تحت المراقبة أليام».
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كافاين يسجل
رقمـ ًا مـمـيــز ًا ويواصل
مطاردة فالكاو
ص10

التحرش ينترش يف الربملان الربيطاين واحلكومة تشعر بـ «القلق»

ص4

بتوجيـه مـن السيـد وزير الـداخليـة قـاسـم االعـرجـي
واشراف ميداني مباشر لقائد شرطة محافظة ميسان
ضباط ومراتب القيادة ومديرياهتا...
جهود كبرية ومتميزة للحفاظ عىل أمن وأمان زوار اربعينية
االمام احلسني «عليه السالم»
يواصل رجال قيادة ش�رطة محافظة
ميس�ان ضب�اط ومرات�ب اداء واجباتهم
ب�روح وطنية عالية وهم�ة كبيرة تنفيذا
لتوجيه�ات الس�يد وزير الداخلية قاس�م
االعرجي وبأشراف ميداني مباشر لقائد
الش�رطة العميد نزار موهي الس�اعدي،
من اجل تأمين كافة س�بل االمن واألمان
لزائ�ري اربعيني�ة االمام الحس�ين عليه
السلام والمواكب الحس�ينية المنتشرة
في عموم مدن وقصبات وقرى ونواحي
محافظة ميسان  ..مؤطرين ادائهم الكبير
بروح التع�اون مع الزائرين والمواطنين

وأصحاب المواكب الحس�ينية اضافة الى
التع�اون المتميز مع جمي�ع الصحفيين
واإلعالميي�ن والمؤسس�ات االعالمي�ة
إلتمام مراس�م هذه المناس�بة الكبيرة ،
معبرين بذلك ع�ن وفائهم لمبادئ االمام
الحس�ين عليه السالم ومس�تلهمين ذلك
م�ن توجيه�ات الس�يد وزي�ر الداخلي�ة
وتعليمات وإشراف قائد شرطة محافظة
ميسان ..
تحي�ة لألبط�ال في ش�رطة ميس�ان
وكل التوفيق لهم ب�أداء واجباتهم خدمة
للعراق وشعبه الكريم.
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ستنشر دوريات ونقاط تفتيش وجتري استطالع على احلقول النفطية ومداخل وخمارج احملافظة

تشكيل «قيادة عمليات كركوك» لتويل مهام حفظ األمن واإلرشاف عىل التشكيالت األمنية
بغداد  /المستقبل العراقي

ومخارج كركوك.
وخت�م بالق�ول «نح�ن ال نري�د ادخال
الجيش إىل داخل املدينة ،ألن الرشطة هي
التي تت�وىل االمن ،وهدف الق�وات االمنية
هو حماية ورعاية جميع مواطني كركوك
التي هي مدينة التآخي والسالم».
من جهة ثانية اجمع ش�يوخ ووجهاء
العش�ائرالعربية والكردية والرتكمانية يف
كركوك ،عىل اهمي�ة حفظ األمن وحماية
جميعمكونات كركوك ،كما دعوا العوائل
الكردي�ة للع�ودة اىل كركوك بعد تحس�ن
الوض�عاألمن�ي فيه�ا  .وجاء ذل�ك خالل
مؤتم�ر عش�ائري موس�ع اقي�م يف مق�ر
مكتب شؤون العشائر يفكركوك بحضور
املحافظ بالوكال�ة راكان الجبوري ،وقائد
عمليات كركوك اللواء عيل فاضل عمران،
وقائد الرشطة العميد خطاب عمر عارف،
واملفت�ش العام ب�وزارة الداخلي�ة العقيد
اركان حمد املس�اري ،حي�ث أكدمحافظ
كركوك بالوكالة ،ان الوضع االمني اصبح
اكثر امن�ا واس�تقرارا وان االدارة رشعت
من�ذ الي�وم االول لفرض القان�ون بتأمني
الخدمات وعوده الحياة لطبيعتها .
وكان�ت الق�وات االتحادية ق�د أعادت
نشر قطعاتها ،يف مدينة كركوك واملناطق
االستراتيجية املحيطة بها ،ورفعت العلم
العراق�ي ف�وق مبن�ى املحافظة ،وس�ط
انس�حاب ق�وات البيش�مركة م�ن تل�ك
املناط�ق ،وذلك ضم�ن إج�راءات عقابية
اتخذته�ا بغ�داد ردا على إجراء اس�تفتاء
استقالل كردستان.

أعل�ن قائد عمليات كرك�وك اللواء عيل
فاض�ل عمران ،أمس الس�بت ،عن صدور
أمر ديواني بتشكيل قيادة عمليات كركوك،
بدال من قيادة عمليات رشق دجلة.
وق�ال عم�ران يف مؤتمر صحف�ي ،ان
أمرا ديوانيا صدر بتش�كيل قيادة عمليات
كرك�وك والت�ي س�يكون مقره�ا كركوك
بدال من قي�ادة عمليات رشق دجلة والتي
س�تتوىل مه�ام حف�ظ األم�ن واالرشاف
على عم�ل جمي�ع التش�كيالت االمني�ة
باملحافظة.
ووجه قائد عمليات كركوك إىل رضورة
ع�ودة العوائل النازحه اىل كركوك برسعة،
داعي�ا ملس�اندة القطع�ات العس�كرية
واألجهزة االمنية يف ضمان اعادة مواطني
كرك�وك الذين خرج�وا م�ن املدينة عقب
تطبيق خطة فرض األمن.
واك�د ان اب�واب قي�ادة العملي�ات
مفتوح�ة لتلق�ي الش�كاوى واالس�تماع
لالراء واملقرتحات واملتطلبات االمنية وكل
م�ا ينص�ب بخدمة كرك�وك ،الفت�ا إىل ان
توجيهات القائ�د العام للقوات املس�لحة
ه�ي حماي�ة جمي�ع مواطن�ي كرك�وك
ورعايتهم وتحقيق األمن.
وأوض�ح عم�ران ان الخط�ة تتضم�ن
حماي�ة جميع املحافظ�ة واحيائها ونرش
دوري�ات ونق�اط تفتي�ش مبني�ة على
خطط واستطالع ودراية لحماية الحقول
النفطية واملنش�ات واملؤسس�ات ومداخل

حمافظ املثنى يعلن الساموة
«مدينة منكوبة»
بغداد  /المستقبل العراقي

أعل�ن محاف�ظ املثنى فال�ح الزي�ادي ،أمس
السبت ،مدينة الس�ماوة «منكوبة» بسبب شحة
املي�اه الت�ي تتعرض لها املحافظ�ة منذ أكثر من
أسبوع.
جاء ذلك خالل مؤتمر عقد يف كربالء املقدس�ة
ملناقش�ة خط�ة الزي�ارة االربعيني�ة والحصص
املائية املتشاطئة عىل نهر الحلة.
وق�ال الزي�ادي يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه إن «مدينة الس�ماوة وعدد
م�ن م�دن ش�مال املحافظ�ة أصبح�ت منكوبة
بسبب شحة املياه التي تتعرض لها منذ أكثر من
أسبوع».
وأضاف أن «محافظتي بابل والديوانية تتحمل
مس�ؤولية ه�ذه األزم�ة بس�بب ع�دم التزامها
بالحصص املائية املق�ررة لكل محافظة من نهر
الحلة ال�ذي يعترب املغذي الرئييس ملحطات الضخ
يف املحافظة».

عمليات بغداد تعيد فتح شارع رئييس باملنصور
واغلب ازقة االعظمية
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن�ت قيادة عملي�ات بغداد ،أمس الس�بت،
عن اعادة فتح طري�ق رئييس يف منطقة املنصور
واغل�ب ازق�ة االعظمي�ة .وق�ال قائ�د العمليات
الفريق الركن جليل الربيع�ي ان «القوات االمنية
ب�ارشت بفت�ح اغل�ب ازق�ة منطق�ة االعظمية
ش�مايل بغداد» ،مبين�ا ان «ذلك جاء بعد تحس�ن
الوض�ع االمن�ي يف املنطق�ة» .واض�اف الربيعي
ان «فتح االزقة س�تخفف من ح�دة االزدحات يف
جان�ب الرصافة م�ن العاصمة» ،مشيرا اىل انه
«سيتم ايضا رفع السيطرات من جانبي الرصافة
والك�رخ تدريجي�ا» .وتابع الربيع�ي ان «القوات
االمنية فتحت مساء يوم امس شارع النقابات يف
منطقة املنصور غربي بغداد».
يذك�ر ان قي�ادة عملي�ات بغداد ق�ررت رفع
العديد من الس�يطرات االمنية املنترشة يف شوارع
العاصم�ة ،اضاف�ة اىل اع�ادة فت�ح الطريق التي
اغلق�ت منذ س�نوات بعد تحس�ن الوضع االمني
ولتقلي�ل الزخ�م امل�روري الحاص�ل بش�وارع
العاصمة.

احلكيم يبحث مع االمني العام للمؤمتر الوطني تطورات
العملية السياسية واالمنية
بغداد  /المستقبل العراقي

اس�تقبل الس�يد عمار الحكيم رئيس التحالف
الوطن�ي بمكتب�ه يف بغ�داد االمني الع�ام للمؤتمر
الوطني اراس حبيب ،مهنئا اياه بمناس�بة انعقاد
املؤتمر العام واختياره امينا عاما له.
وبح�ث الس�يد الحكي�م م�ع حبي�ب تطورات

العملي�ة السياس�ية يف الع�راق والتحدي�ات الت�ي
واجه�ت الع�راق واهمه�ا التحدي االمن�ي املتمثل
بعصابات داعش االرهابي وتحدي الوحدة الوطنية
ومش�اريع التقس�يم ،مؤك�دا ان الع�راق نج�ح يف
تجاوز هذه التحدي�ات وينتظره تحدي الخدمات
والرفاه للمجتمع العراقي.
وش�دد الحكيم عىل اهمية التنافس عىل اساس

الربامج االنتخابية واالبتعاد عن الخطابات الضيقة
والتصعيدي�ة ،مبين�ا ان املجتم�ع العراق�ي ت�واق
للخطاب الوطني ،مشددا عىل حل االزمة بني بغداد
واربي�ل عبر الحوار واعتم�اد الدس�تور والقانون
سبيال يف حل االش�كاليات وتحييد الشعب الكردي
ع�ن االزمة الحالي�ة وفرض االمن بقوة الدس�تور
والقانون.

املجلس االعىل :االهتامات األمريكية املسيئة للحشد الشعبي ختدم اجلامعات االنفصالية
بغداد  /المستقبل العراقي

أعرب املجلس االعىل االسلامي ،أمس الس�بت،
عن اس�تغرابه «الش�ديد» من االتهامات األمريكية
«املس�يئة» للحشد الش�عبي وقادته ،مشيرا اىل أن
تلك الترصيحات تخدم الجماعات االنفصالية.وقال
املجلس يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
منه« ،نس�تغرب بش�دة م�ن االتهام�ات الجزافية

املس�يئة للحش�د الش�عبي وقادته من قبل عدد من
املس�ؤولني األمريكيني» ،مؤكدا ً أن «الحشد الشعبي
مؤسس�ة وطني�ة مرتبط�ة بالقائد الع�ام للقوات
املس�لحة ،وق�د لبى ن�داء املرجعي�ة العلي�ا ،وقدم
الش�هداء من أجل حف�ظ وحدة العراق و س�يادته
وأبنائه» .وأضاف ،أن «مثل هذه الترصيحات تضع
أمري�كا طرف�ا ً يف األزم�ة الداخلية ،لتغيير موازين
القوى بما يمس وحدة العراق واس�تقراره ويخدم

الجماع�ات التكفريي�ة املتطرف�ة واالنفصالي�ة»،
مشيرا اىل ان «العراق يس�عى لتأكيد دوره كعامل
أمن واس�تقرار للمنطقة كاملة بع�د ما حققه من
انتص�ارات عظيم�ة» .يذك�ر ان وزي�ر الخارجي�ة
األمريكي ريكس تيلرس�ون ق�ال األحد ( 22ترشين
األول  )2017يف ترصيح�ات صحفي�ة ،إن�ه يج�ب
أن تع�ود الفصائ�ل اإليرانية املوج�ودة يف العراق إىل
ديارها مع اقرتاب الحرب عىل داعش من نهايتها.

وزير اخلارجية للسفراء العرب :واجهنا أخطر أنواع التحديات

بغداد  /المستقبل العراقي
اختتم وزي�ر الخارجي�ة إبراهيم
الجعف�ري زيارت�ه اىل روس�يا الت�ي
اس�تغرقت بضعة أي�ام تلبية لدعوة
رس�مية ،وكان ق�د التق�ى بس�فراء
ال�دول العربي�ة وممثـلي البعث�ات
الدبلوماس�ية املعتمدين يف موس�كو
وأطلعه�م على التط�ورات األمنية،
والسياسية يف العراق.
ونق�ل بي�ان ل�وزارة الخارجي�ة
تلق�ت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
منه عن الجعفري القول خالل لقائه
السفراء العرب «واجهنا أخطر أنواع
اإلرهابي
التح ِّدي�ات ،وه�و التح� ِّدي
ّ
املُتمث ِّـل بعصابات داعش اإلرهابيَّة،
اذ تقاط�ر اإلرهابيُّ�ون اىل العراق من
مُ ختلِف الدول ،لكن العراقـيني قرروا

مواجهته واالنتص�ار عليه» ،مؤكـدا ً
ان «م�ا ح�دث يف العراق لي�س بعيدا ً
ع�ن بلدانك�م ولن يس�تثني أحدا ً ألن
اإلرهاب ال دين له وال وطن له».
وأوض�ح ان «الق�وات املس�لحة
العراقـي�ة بجمي�ع صنوفه�ا ً م�ن
الجيش ،والرشطة والحش�د الشعبي

والبيش�مركة وأبناء العش�ائر كانت
موح�دة ،فضلا عن توح�د الخطاب
السيايس مما س�اهم بشكل فعال يف
هزيم�ة اإلرهاب وجن�ي ثمار النرص
وتحري�ر املناط�ق الت�ي س�قطت يف
قبضة الدواعش».
واش�ار اىل ان «عصاب�ات داعش

بغداد  /المستقبل العراقي
قال�ت وكال�ة «بلومبرج» األمريكية
إن الع�راق تج�اوز الس�عودية يف توري�د
خام النفط إىل الوالي�ات املتحدة يف أيلول
امل�ايض ،مشيرة إىل اس�تعداده لتك�رار
األمر هذا الشهر مرة أخرى.
وأوضحت الوكالة أن صادرات العراق
إىل الوالي�ات املتح�دة يف ش�هر أكتوب�ر
تتخطى الع�راق بنحو  3.2مليون برميل
حتى اآلن.
ج�اء ه�ذا يف تقري�ر نرشت�ه الوكالة
األمريكية على موقعها اإللكرتوني تحت
عن�وان «الع�راق يتخطى الس�عودية يف
إمداد الواليات املتحدة بالنفط».
وذك�رت بيان�ات مكت�ب الجم�ارك
األمريكية أن شحنات نفط عراقية تقدر
بـ  18.8مليون برميل وصلت إىل الواليات
املتحدة الشهر املايض ،لتتخطى صادرات
اململكة التي تعد أكرب دولة مصدرة للنفط

يف العالم بحوايل  2.9مليون برميل.
وأظه�رت املعلومات الواردة من إدارة
بيانات الطاقة األمريكية أن اململكة ظلت
على م�دار الربع الق�رن امل�ايض مُ صدر

النفط األول للواليات املتحدة.
وأرسل العراق أكثر من مليون برميل
نفط يوميا األسبوع املايض ،بزيادة تقدر
بـ  500ألف برميل يوميا عن السعودية.

بغداد  /المستقبل العراقي
طال�ب عضو اللجنة املالي�ة النيابية حس�ام العقابي ،أمس
الس�بت ،بإلغاء اس�تقطاع روات�ب املوظفني ،مبينا ً أن أس�عار
النفط تكفي لسد املوازنة التشغيلية بعد استقرارها.
ونقل�ت وكال�ة الغ�د ب�رس ع�ن العقاب�ي قول�ه «ال بد من
إلغ�اء اس�تقطاع رواتب املوظفين  8.3الذي يذهب إىل الحش�د
والنازحني» ،الفتا ً إىل أن «اس�تقرار اس�عار النفط ألكثر من 50
دوالرا ً للربمي�ل الواحد يكفي لس�د املوازنة التش�غيلية ،والدولة
ليست بحاجة إىل االستقطاع من املوظف».
واضاف ان «استقرار سعر النفط ألكثر من  50دوالرا ً يكفي
لجميع نفقات موازنة  ،2017ويمكنه أن يشغل الوزارات ويعطي
رواتب كاملة للموظفني واملتقاعدين املدنيني والعسكريني».
وأش�ار العقابي إىل أن «هن�اك اس�تقطاعات اخرى تفرض
عىل املوظف دون علمه أو معرفة أسبابه» ،موضحا ً أن «اللجنة
املالية النيابية ستتابع األمر وتقدم توصياتها إىل الحكومة».

مفوضية حقوق االنسان تدعو
التحالف الدويل إىل محاية املدنيني وعدم
توجيه رضبات عشوائية
بغداد  /المستقبل العراقي

اإلرهابي�ة قامت بتخري�ب املدن بعد
أن انهزمت منها ونريد من أش�قائنا،
ومن املجت َمع الدويل أن يقفوا معنا يف
إعادة إعمار هذه املُ ُدن».
وتاب�ع الجعف�ري «كان العال�م
س�ادرا ً يف غفلت�ه إىل أن ف�اق ورأى
نفس�ه أمام حرب عاملية ثالثة يهدد
خطرها جميع الدول بال استثناء ،لذا
علينا أن نفكر بج ِّديَّة بمسألة إعمار
املدن ألن حجم الدمار كبري ج ّداً».
واثن�ى الجعف�ري على «مواقف
ِّ
أس�جل
ال�دول الداعمة للعراق قائال:
ش�كري وتقدي�ري لدولك�م كاف�ة
لوقوفها مع العراق بتقديم املساعدة
يف مواجهة عصابات داعش اإلرهابية،
ولكم الحق يف أن تفرحوا بما حقـقه
أش�قاؤكم العراقـيون من نرص عىل
عصابات داعش االرهابية».

دع�ا عضو مفوضية حقوق االنس�ان فاضل الغراوي ،أمس
الس�بت ،قوات التحالف الدويل اىل اتخاذ كافة االحتياطات لعدم
توجيه رضبات عشوائية قد تذهب ضحايا بني املدنيني.
وذكر الغراوي يف بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه
«يف الوقت الذي نثمن في�ه دور قوات التحالف الدويل يف الوقوف
مع العراق يف حربه ضد عصابات داعش االرهابية ،فانه ال يلغي
مس�ؤولية االفراد التابعني له يف حال قيامهم باخطاء عسكرية
لم تتخذ فيه�ا االحتياطات وتطبيق مبادئ الضرورة والتمييز
مما قد يسفر عن وقوع مدنيني عراقيني عزل يف مناطق القتال،
وهذا ما يرتب عىل الحكومة العراقية مس�ؤولية تش�كيل لجان
لتقيص الحقائق للوقوف عىل هذه االخطاء وتشخيص الجهات
املس�ؤولة عنه�ا ومتابع�ة ضم�ان حق�وق املدنيين واملطالبة
بمس�ؤولية االفراد املتس�ببني له�ذه االنتهاكات عىل املس�توى
الدويل خاصه ان هذه االنتهاكات التسقط بالتقادم».
ودع�ا الحكومة العراقية والقوات االمنية اىل «تطبيق معايري
الحرب النظيف�ة وحماية املدنيني وتبادل املعلومات والتنس�يق
املشترك مع ًقوات التحالف ال�دويل يف اي رضبة توجه يف العراق
لتفادي اي اخطاء قد يكون ضحيتها مدنيني عزل».
وأك�د الغراوي ان «مفوضية حقوق األنس�ان تراقب وترصد
كاف�ة االنته�اكات الت�ي تحدث من خلال لج�ان التقيص التي
ترسلها يف كافة املناطق ،والتي اكدت ولعده مرات وجود اخطاء
فردية يف الرضب�ات الجوية لقوات التحالف الدويل ذهب جرائها
ضحايا مدنيني عزل».

من حي�ث القدرة عىل اإلنت�اج بينما هو
خامس أكبر حقل عىل الصعي�د العاملي
م�ن حيث الحجم .ويعتبر حقل كركوك
أحد حق�ول النف�ط املهمة يف الع�راق إذ
تشير التقديرات إىل أن احتياطي الحقل
يقارب  10مليارات برميل من النفط من
النوعية الجيدة.
وتبلغ الطاقة القصوى للحقل مليون
برميل يوميا ،لكن متوسط االنتاج خالل
األع�وام القليل�ة املاضي�ة تراج�ع كثريا
حت�ى انخفض إىل نح�و  150ألف برميل
يف اليوم فق�ط .ويمتلك العراق ثاني أكرب
احتياطي من النفط يف العالم ،حيث تشري
التقدي�رات إىل أنه يمتلك نحو  140مليار
برميل من النفط القابل لالستخراج بينما
تشير تقديرات متحفظ�ة إىل أنه يقارب
 74مليار برميل ،لكن التقديرات املتفائلة
تتح�دث ع�ن  220مليار برمي�ل وترتكز
أغلب حقول النفط العراقية يف الجنوب و
يتم تصديره عرب ميناء البرصة.

ذي قار :اعتقال شبكة تتاجر
باحلبوب املخدرة

العراق يتخطى السعودية يف تصدير النفط إىل أمريكا
يأتي ه�ذا يف الوقت ال�ذي أجرت فيه
رشك�ة النف�ط الربيطاني�ة «ب�ي ب�ي»
محادثات مع وزير النفط العراقي جبار
اللعيب�ي ،به�دف تعزي�ز إنت�اج حق�ول
النفط يف كركوك بعد أسبوع من استعادة
س�يطرة القوات العراقية عىل املدينة من
السلطات الكردية.
وقال اللعيبي إن املحادثات ركزت عىل
اتف�اق تق�دم بموجبه رشك�ة «بي بي»
مس�اعدة لرشكة النفط الحكومية بغية
زيادة إنتاج حقل نفط كركوك إىل ما يزيد
عىل  700ألف برميل يوميا.
وذكر مسؤول عراقي أن وزارة النفط
س�تجري عملي�ة تقييم ش�املة لجميع
اآلب�ار واملنش�آت االخ�رى يف محافظ�ة
كرك�وك ،بعد ان تم اس�تعادة الس�يطرة
عليها من قبل الحكومة االتحادية.
وحقل نفط كرك�وك هو أقدم حقول
الع�راق وه�و ثاني أكرب حق�ل نفطي يف
العال�م بع�د حقل الغ�وار يف الس�عودية

املالية الربملانيـة تطـالب احلكـومة
بـ «إلغاء» استقطاع رواتب املوظفني

بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن�ت قيادة رشطة ذي قار ،أمس الس�بت ،اعتقال ش�بكة
تتاجر بالحبوب املخدرة يف املحافظة.
وذكر بي�ان للمكتب االعالمي لقائد رشط�ة املحافظة تلقت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة من�ه ان «مف�ارز مكتب مكافحة
املخ�درات يف محافظ�ة ذي ق�ار تمكنت من الق�اء القبض عىل
اربعة متهمني احدهم موظف حكومي يشكلون شبكة لرتويج
املواد املخدرة يف ناحية النرص شمال املحافظة وضبط بحوزتهم
 1769ق�رص م�ن حب�وب {البنزوهكس�ول} واملع�روف محليا
بـ{ال�وردي} كانت مخبأة داخل جهاز { }CDقديم يف منزل احد
املتهمني».
واض�اف ان «املتهمني االربعة تبل�غ اعمارهم بني  33اىل 43
عام�ا جميعهم من س�كنه الناحية ومشيرا اىل ان�ه تم توقيف
املتهمني وفق قانون مكافحة املخدرات رقم  50لعام .»2017

قانون التأمينات االجتامعية حدد الراتب التقاعدي للقطاع اخلاص بـ( )400الف دينار
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اعترب عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي ،أمس السبت ،مرشوع قانون التأمينات
االجتماعية بأنه س�يعالج الكثري من املش�اكل خاصة مايتعلق منه�ا بالقطاع الخاص ،فيما
أشار اىل القانون حدد الراتب التقاعدي للقطاع بـ 400الف دينار كحد ادنى.
وقال ش�وقي إن «قانون التأمينات االجتماعية اليعترب مخالف للدستور او القوانني ،لكنه
تضمن مش�اكل وآراء طرحت خالل األعلام قبل وصوله اىل مجلس الن�واب وعرضه للقراءة
األوىل» ،مبينا ً أن «مرشوع القانون س�يعالج مشاكل كثرية من بينها القطاع الخاص ،إضافة
اىل تحديد الراتب التقاعدي للقطاع بـ 400الف دينار كحد ادنى».
وأضاف ش�وقي ،أن «القانون س�يعالج قضية مهمة وهي قضية الرواتب املتكررة لبعض
الرشائح من خالل منحهم فرصة ثالث س�نوات وبعدها يتم منحهم الراتب االكرب ،اضافة اىل
معالجت�ه قضية املحتجزين» ،الفتا ً اىل أن «مرشوع القانون وبعد اس�تكمال القراءة االوىل له
سيمر بعدة مراحل للوصول اىل نتيجة مرضية تخدم املصالح العامة قبل التصويت عليه».
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الطريان احلربي يسجل أهدافا كبرية يف ضرب اإلرهاب ..وتنسيق مع سوريا لضبط احلدود

تطويق آخر معقل لـ «داعش» يف العراق ..والقوات األمنية تريد «حسم املعركة هبدوء»
المستقبل العراقي  /فرح حمادي

أنهت الق�وات األمني�ة ،املرحلة األوىل من
معرك�ة تحرير القائ�م غربي األنب�ار والتي
تع ّد آخ�ر معاقل تنظيم «داع�ش» اإلرهابي
يف العراق ،بينما بدأت باس�تعداداتها إلطالق
مرحلة الحسم ،يف حني أكد مسؤولون وجود
تنسيق عراقي – سوري لحسم املعركة.
وأوجز نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي
اب�و مهدي املهن�دس تقدم مح�اور عمليات
راوة والقائ�م يف يومه�ا الثاني ،فيما حققت
الق�وات األمنية تقدما ً كبيرا ً يف اليوم الثالث
للمعارك.
وقال املهندس ان «املحاور األربعة لتحرير
مناط�ق غرب األنبار ش�هدت تقدما يف اليوم
الثان�ي للعمليات» ،مبينا ان «املحور الرئيس
املنطل�ق من ش�مال غ�رب عكاش�ات حقق
تقدما بواقع  ٥٠اىل  ٦٠كم».
واض�اف ان «املح�ور الثان�ي م�ن رشق
عكاش�ات تقدم يف مناطق جن�وب الرمادي
باتج�اه الرطب�ة والح�دود» ،الفت�ا اىل ان
«املحور الش�مايل والذي ينقسم اىل محورين
فرعيني باتجاه النهر وس�كة القطار وتمت
فيهما تحرير  ٢٥كم خالل اليوم الثاني».
وتابع املهندس ان «هذه املحاور جميعها
س�تعمل عىل مهمتني االوىل تحرير الصحراء
غرب األنبار ومحارصة القائم بش�كل كامل
تمهيدا القتحامه».
وع�ن الي�وم الثالث ،ق�ال إعالم الحش�د
الش�عبي ان قوات قي�ادة عملي�ات الجزيرة
ح�ررت  30كم جن�وب نهر الف�رات باتجاه
مركز قضاء القائم.
واس�تأنفت ق�وات الحش�د الش�عبي
والقطع�ات األمني�ة وبإس�ناد م�ن طيران
الجيش العراقي عملياته�ا لليوم الثالث عىل
الت�وايل م�ن عمليات تحري�ر قض�اء القائم
وراوة لتحقي�ق اهدافه�ا املرس�ومة لتحرير
مناط�ق غ�رب االنب�ار وص�وال اىل الح�دود
العراقية السورية.
وق�ال عض�و اللجن�ة األمني�ة يف مجلس
محافظة األنب�ار راجع ب�ركات ّ
إن «القوات
العراقية حققت أهدافها املرسومة للمرحلة
األوىل من معرك�ة تحرير القائ�م» ،مبينا ّ
أن
«املرحلة انتهت بش�كل كامل ،بعد أن وصلت

الق�وات إىل تقاطع بل�دة راوة ،وتم تطويقها
بشكل كامل ،كما تقدمت من جهة عكاشات
وت�م الوص�ول إىل معم�ل إس�منت القائ�م

والسيطرة عليه».
وأوض�ح ب�ركات ّ
أن�ه «يتم حالي�ا ً العمل
عىل إعادة ترتيب القطعات العس�كرية للبدء

باملرحل�ة الثاني�ة م�ن املعرك�ة» ،مبين�ا ّ
أن
«املرحلة س�تتضمن تطويق القائم ومس�ك
الحدود العراقية – الس�ورية لعدم ترك منفذ

للتنظيم قد يرس�ل تعزيزات من خالله ،ومن
ثم تبدأ عملية اقتحام القائم».
وأك�د ّ
أن تطوي�ق راوة وم�ن ث�م تطويق

القائم س�يكون بش�كل كامل م�ن دون ترك
أي منف�ذ لداع�ش لالنس�حاب من�ه» ،مبينا
ّ
أن «العمليات س�تكون بطيئ�ة للحفاظ عىل
أرواح املدنيين يف البلدتين ،وحفاظ�ا على
الق�وات العس�كرية ،لتك�ون املعرك�ة بأقل
خسائر ممكنة».
وأش�ار إىل ّ
أن «قي�ادة العمليات تواصلت
ّ
ونس�قت م�ع الحكوم�ة الس�ورية لتك�ون
الق�وات الس�ورية على مقربة م�ن الحدود
العراقي�ة ،لضبطه�ا والس�يطرة عليها ،كما
ّ
أن الق�وات العراقية تبذل جهدها لضبط هذا
املحور» ،مبينا ّ
أن «هذا التنس�يق يأتي ضمن
جهود حسم املعركة».
من جهت�ه ،أكد ضابط يف قيادة العمليات
املشتركةّ ،
أن «القوات العراقية بدأت بوضع
خط�ة املرحل�ة الثـــــاني�ة ملعركة تحرير
القائم حس�ب املعطيات امليدانية الجديدة»،
وق�ال الضاب�ط ّ
إن «الق�وات العراقـــــية
تتعامل بـــــهدوء يف حس�م املعـــــارك،
ّ
ألنها تتحرّك وفق خطط محكمة».
ّ
وأوض�ح أنه «بع�د انته�اء املرحلة األوىل،
بدأت القيادات العس�كرية بإجراء التعديالت
الالزمة عىل الخطة العسكرية ،والتي تجري
عادة حس�ب املتغيرات امليداني�ة» ،مبينا ّ
أن
«عملي�ة االقتح�ام س�تكون يف غــــضون
األي�ام القليل�ة املقبل�ةّ ،
وأن االس�تعدادات
ش�به مكتمل�ة وننتـــــظر تحديد س�اعة
الصفر».
وأك�د املص�در نفس�ه ّ
أن «ال�دور الكبري
س�يكون للطيران العراق�ي ،ال�ذي ل�ن
يوق�ف عملي�ات القصف حت�ى االنتهاء من
التحرير».
وتش�ارك يف عملي�ات القائ�م صن�وف
القوات العراقية ،والحش�د الشعبي والقوات
العش�ائرية ،بالتعاون مع الطريان العراقي،
الذي يوفر غطاء كامال للقطعات.
وكان القائد العام للقوات املسلحة حيدر
العبادي أعلن الخميس انطالق عملية تحرير
القائم من سيطرة تنظيم «داعش».
وتع� ّد بلدت�ا القائ�م وراوة غ�رب األنبار
آخ�ر معاقل تنظي�م «داعش» يف الع�راق ،إذ
ّ
إن القوات العراقية اس�تطاعت تحرير كافة
األرايض العراقية التي سيطر عليها التنظيم
منذ حزيران عام .2014

القيادات األمنية طالبت بتسليم املنافذ احلدودية للقوات االحتادية بعد انتهاء مهلة الـ( )24الساعة
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
ق�ال رئي�س أركان الجي�ش ان
اجتم�اع ق�ادة الق�وات العراقي�ة
والبيش�مركة بح�ث ع�ودة الق�وات
الكردية إىل حدود عام  2003وتس�ليم
املناف�ذ الحدودية للق�وات االتحادية،
فيما أكد املتحدث باس�م الحكومة أن
توقف التحركات العسكرية يأتي من
أجل إعادة نرشها.
وقال رئيس أركان الجيش عثمان
الغانمي للصحفيني يف نهاية االجتماع
ال�ذي عق�د يف مق�ر قي�ادة عملي�ات
نين�وى باملوص�ل ،أن «االجتم�اع بني
ق�ادة الق�وات العراقية وق�ادة قوات
البيش�مركة تن�اول ع�ودة الق�وات
الكردية إىل حدود عام  ،2003وتسليم
املنافذ الحدودية للقوات االتحادية».
وأض�اف أن�ه «ت�م االتف�اق على
العدي�د من النق�اط لكن ق�ادة قوات
البيش�مركة لم يعطوا موافقة نهائية
لحني الرجوع إىل رئاسة االقليم ،ومن
ثم ابلاغ القوات العراقي�ة بموقفهم
النهائي».
وشارك يف االجتماع من جانب بغداد
كل من :الفريق الركن عثمان الغانمي
رئيس اركان الجيش ،والفريق الركن
عبدالغني االسدي قائد جهاز مكافحه
االرهاب ،والفريق رائد ش�اكر جودت
قائد الرشط�ة االتحادية ،واللواء نجم
الجبوري قائد عمليات نينوى ،اضافة
ملس�ؤويل االس�تخبارات العس�كرية
واالمن الوطن�ي واملخابرات العراقية.
أمام من جانب البيش�مركة فش�ارك
كل من :جبار ياور االمني العام لوزارة

أركان اجليش للبيشمركة :عودوا حلدود 2003

البيش�مركة ،وكريم س�نجاري وزير
داخلي�ة اقلي�م كردس�تان وكالة عن
وزير البيشمركة ،وسيروان بارزاني
قائ�د عمليات محور مخمور ،وجمال
ايمنكي احد قياديي قوات البيشمركة،
وعزيز وييس قائد يف قوات الزيرفاني،
وش�يخ جعفر ش�يخ مصطفى قائد

قوات سبعني للبيشمركة.
بدوره ،أكد املتحدث اإلعالمي باسم
مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي أن
م�ا يحدث اآلن يف ش�مال العراق ليس
تفاوضا وإنم�ا وقف عمليات وحركة
القوات االتحادية.
وق�ال الحديث�ي ،يف ترصي�ح

صحف�ي ،إن «وق�ف العملي�ات يأتي
إلتاح�ة الفرصة لفريق فني مشترك
يعمل ميدانيا ً عىل األرض بني الجانبني
لضم�ان نشر الق�وات االتحادي�ة
يف جمي�ع املناط�ق املتن�ازع عليه�ا
واملناطق الحدودي�ة واملنفذ الحدودي
م�ع تركي�ا» ،مبين�ا ً أن «االتفاق فني

عىل مس�توى فرق ميداني�ة من أجل
ضم�ان ع�دم وج�ود أي احت�كاك أو
صدام أو مشاكل أمنية».
وأضاف الحديثي ،أن «العمل حاليا
فني مشرتك ووس�يلة إلنفاذ القانون
وتطبي�ق الصالحي�ات الس�يادية
للحكوم�ة االتحادي�ة للس�يطرة يف

املناط�ق املتن�ازع عليه�ا ويف املناف�ذ
الحدودي�ة وتأمني الحدود املشتركة
بني العراق ودول الجوار والعمل يسري
بهذا اإلط�ار» ،موضحا أن «الحكومة
االتحادي�ة تس�عى ب�كل تأكي�د لحل
املش�اكل مع إقليم كردستان ونتطلع
ألن يك�ون هن�اك موقف م�ن القوى

مشاركة ( 12ألف موكب) ..وثالثة ماليني زائر إيراني يف الطريق إىل كربالء املقدسة

الفرات األوسط تضع قواعد ملشاركة املسؤولني بالزيارة األربعينية :سيارة واحدة وبدون سالح احلاميات
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
دع�ا قائ�د عملي�ات الف�رات األوس�ط
املس�ؤولني إىل «احترام» الزائرين واملش�اركة
بالزيارة األربعينية بسيارة واحدة فقط ،فيما
أعل�ن القنصل االيراني يف محافظة كربالء مري
مس�عود حس�ينيان ،الس�بت ،أن ثالثة مليون
زائر ايراني سيصلون اىل املحافظة خالل االيام
املقبلة الداء زيارة االربعني.
وق�ال قائد عمليات الفرات األوس�ط اللواء
الرك�ن قيس خل�ف املحمداوي خلال مؤتمر
صحف�ي يف كربلاء ،إن على «كل املس�ؤولني
احرتام الزائرين وااللتزام بس�يارة واحد فقط
عند املشاركة يف الزيارة» ،الفتا إىل «أننا وجهنا
قطعاتنا بمنع دخول حمايات املسؤولني الذين
يحملون السالح».
ويف س�ياق متصل ،أش�ار املحمداوي إىل أن
«عدد املواكب الحس�ينية املش�اركة يف الزيارة
بلغ أكثر م�ن  10آالف موكب ،ومن املتوقع أن

يص�ل العدد إىل  12ألف�ا» ،مبينا أن «هذا الرقم
كبري ويتجاوز السنوات املاضية».
وأمس السبت ،أعلنت قيادة عمليات بغداد
ع�ن احباط محاول�ة اس�تهداف مجلس عزاء
بواسطة انتحاري شمايل العاصمة.
وقال�ت القي�ادة يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نسخة منه ،إن «عنرص حماية جامع
األمري عيل يف املش�اهدة استش�هد عند تصديه
الرهاب�ي انتح�اري يرتدي حزاما ناس�فا عند
محاولته استهداف مجلس عزاء ألحد الشهداء
األبطال وتس�بب يف استش�هاد ثالثة مواطنني
كانوا قريبني عند التصدي لالرهابي».
وسبق للقوات األمنية أن أطاحت بمجموعة
إرهابي�ة تنتمي لتنظيم «داع�ش» بمحاولتها
لرضب زائ�ري األربيعين�ة بم�واد الكيمياوي
والكل�ور ،فيم�ا تس�تمر القطاع�ات بإحباط
عمليات تفجري.
وعلى صعي�د املش�اركة يف الزي�ارة،
أعل�ن مس�ؤول إيران�ي ع�ن إصدار الس�فارة

والقنصلي�ات واملكات�ب القنصلي�ة العراقي�ة
املؤقت�ة أكثر م�ن  1.2مليون تأشيرة دخول
للزائرين اإليرانيني للمش�اركة يف أداء مراس�م
الزيارة األربعيني�ة .ونقلت وكالة أنباء «مهر»
عن املتحدث باس�م لجنة األربعين املركزية يف
وزارة الداخلية اإليرانية شهريار حيدري قوله،
إن «السفارة والقنصليات واملكاتب القنصلية
العراقي�ة املؤقت�ة أصدرت لغاية ي�وم الجمعة
ملي�ون و 270أل�ف تأشيرة دخ�ول للزائرين
اإليرانيني للمشاركة يف مراسم إحياء أربعينية
اإلم�ام الحسين (ع)» ،مشيرا إىل أن «ه�ذه
األرقام تزدادا يوما بعد يوم».
وأض�اف حي�دري أن «معبر خسروي
الح�دودي الواق�ع يف محافظة كرمانش�اه لم
يفتتح لحد اآلن (الجمعة)» ،الفتا إىل أن «رئيس
لجنة األربعني املركزية مس�اعد وزير الداخلية
حسين ذو الفق�اري تفق�د معبر خسروي
لالطالع عىل التدابري املتخذة الفتتاح املعرب أمام
قوافل الزوار» .ب�دوره ،أعلن القنصل االيراني

يف محافظة كربالء مري مس�عود حسينيان أن
ثالثة مليون زائر ايراني سيصلون اىل املحافظة
خالل االيام املقبلة الداء زيارة االربعني.
وقال حسينيان يف مؤتمر صحفي عقده يف
كربالء إن «عدد الزوار الذين س�وف يصلون اىل
املحافظة الداء مراس�يم زي�ارة اربعينة االمام
الحسني (ع) ثالثة مليون زائر».
وأضاف حسينيان ،أن «فريقا طبيا يتكون
م�ن  200طبيب وكادر مخت�ص من  10فرق
تابعة للهلال االحم�ر االيراني س�يصلون اىل
كربالء ايضا» ،مشيرا اىل ان «هناك اطنان من
االدوية االيرانية ستصل املحافظة».
يذكر أن الزي�ارة األربعينية تعد واحدة من
املناس�بات الدينية املهمة للمس�لمني الشيعة،
ويح�رص املاليني منهم عىل إحيائها من خالل
الذه�اب إىل كربالء سيرا عىل األق�دام ،يف حني
تنتشر آالف املواك�ب والهيئ�ات على الطرق
املؤدي�ة إىل املحافظ�ة إليواء الزائري�ن وتقديم
الطعام لهم.

السياسية يف اإلقليم بشأن الركون إىل
الحوار وليس فقط اإلعالن عن الرغبة
به وإنما وفق متطلبات ومستلزمات
نجاح�ه إيجابيا تضمن حل املش�اكل
العالقة».
كم�ا أش�ار الحديث�ي ،إىل أن «أي
ح�وار وطن�ي بن�اء يج�ب أن يك�ون
مستندا عىل ملفات يتم تطبيقها عىل
األرض فيما يتعل�ق باملناطق املتنازع
عليه�ا وانف�اذ القانون فيها وبس�ط
س�لطة الحكوم�ة االتحادي�ة واألمر
يج�ري بش�كل متواص�ل» ،مبينا أنه
«إذا حص�ل هذا األمر نتطلع أن يكون
هن�اك موقف م�ن القوى السياس�ية
الفاعل�ة يف اإلقلي�م للمب�ادرة وبلورة
رؤية للحوار م�ع الحكومة االتحادية
من خالل الحوار مع القوى السياسية
الفاعلة املؤثرة باإلقليم».
وتابع بالقول« ،نحن ال نتدخل بأي
رصاعات داخلية بني القوى السياسية
يف اإلقليم» ،مبينا أن «عدم تبني رؤية
للحوار س�تدخلنا يف مش�اكل ونتطلع
لتطبيق وتفعيل اتفاقات تحصل عىل
األرض وهو أمر مهم».
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر
العبادي قد أمر القوات العراقية بوقف
التح�ركات العس�كرية يف املناطق�ة
املتنازع عليها ملدة  24س�اعة لفسح
املج�ال ام�ام فريق فني مشترك بني
القوات االتحادية وقوات االقليم للعمل
على االرض لنشر الق�وات العراقية
االتحادي�ة يف جميع املناط�ق املتنازع
عليها وكذلك يف فيش�خابور والحدود
الدولية فورا وذلك ملنع الصدام واراقة
الدماء بني ابناء الوطن الواحد.
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احلكومة االحتادية أقالت بوتشيمون ّ
وحلت الربملان

كاتالونيا ومدريد ..معركة «االنفصال» و «الوصاية»

بغداد  /المستقبل العراقي

أقالت الحكومة االس�بانية حكومة إقليم
كاتالونيا وحلت الربملان هناك ودعت إلجراء
انتخابات مبكرة يف اإلقليم يف  21كانون األول
يف محاولة إلنهاء أس�وأ أزمة سياس�ية تمر
بها إسبانيا يف  40عاما.
وج�اء ق�رار مدريد بع�د اعتم�اد برملان
كاتالونيا قرارا ً يعلن أن االقليم أصبح «دولة
مس�تقلة تأخذ ش�كل جمهوري�ة» قبل أداء
النشيد االنفصايل يف غياب املعارضة.
وعىل اثر ذلك ،قال رئيس الوزراء االسباني
ماريان�و راخ�وي يف خطاب بث�ه التلفزيون
«نعتق�د أن�ه م�ن املل�ح االس�تماع ملواطني
كاتالونيا .نس�تمع لهم جميعا ً حتى يتسنى
لنا اتخاذ قرارات بشأن مستقبلهم وحتى ال
يتمكن أي ش�خص من الترصف خارج إطار
القانون نيابة عنهم».
وكان مجلس الشيوخ اإلسباني قد فوض
الجمع�ة الحكوم�ة املركزية بقي�ادة رئيس
ال�وزراء ماريان�و راخ�وي بف�رض الحك�م
املبارش على إقليم كاتالوني�ا بعد دقائق من
إعالن اإلقليم االستقالل عن إسبانيا.
وأك�د راخ�وي عبر تويتر أن «دول�ة
القان�ون س�تعيد الرشعي�ة يف كاتالوني�ا».
وتن�ذر التطورات األخيرة بتفاقم التوتر بني
الجانبني.
ودعا الزعيم املحافظ جميع االس�بان إىل
«الت�زام الهدوء» يف رس�الة حمل�ت توقيعه
باألح�رف األوىل فيم�ا كان مجلس الش�يوخ
يناقش تويل األمور يف كاتالونيا وإقالة قادتها
االنفصاليني.
وطلب�ت الحكوم�ة اإلس�بانية برئاس�ة
راخوي مجلس الشيوخ إقالة جميع أعضاء
حكوم�ة إقليم كاتالونيا بمن فيهم رئيس�ها
كارلي�س بوتش�يمون ( 54عام�ا) و13
«مستش�ارا» آخري�ن .وأحدهم هو س�انتي
فيلا املكل�ف بش�ؤون الشركات اس�تقال
الخميس.
وق�ال رئيس الحكوم�ة إن مهام حكومة
كاتالوني�ا س�تتوالها «هيئ�ات تؤسس�ها
الحكومة الوطنية لهذه الغاية» لكن «مبدئيا
من قبل الوزارات الوطنية ما دام استمر هذا
الوضع االستثنائي».
وطلب�ت الحكومة اإلس�بانية كذلك منح
راخ�وي س�لطة ح�ل الربمل�ان الكاتالون�ي
والدع�وة إىل انتخاب�ات يف اإلقلي�م «خلال

مدة اقصاها س�تة أش�هر من تاري�خ إقرار
مجلس الشيوخ» االجراءات .ويعترب هذا من
اختصاصات بوتشيمون يف األحوال العادية.
وطلبت أيضا من مجلس الشيوخ منحها
س�لطة تعيني واقالة واس�تبدال كل الهيئات
والكيانات لتابعة لحكومة االقليم.
وبموجب االجراءات املقرتحة ،س�يصبح
جه�از رشطة منطق�ة كاتالونيا «موس�وز
ديسكوادرا» الذي يضم  16ألف عنرص تحت
سلطة مدريد بشكل مبارش.
وطل�ب راخ�وي أيضا باس�تبدال عنارص
رشط�ة كاتالوني�ا إذا ل�زم األم�ر «بعنارص
من قوات أمن الدول�ة» أي الرشطة الوطنية
والحرس املدني.
وسبق أن وضعت الحكومة مالية االقليم
تحت الوصاية يف ايلول يف محاولة ملنع اجراء
االس�تفتاء حول االس�تقالل ال�ذي نظم يف 1
ترشي�ن األول رغم حظره م�ن قبل القضاء
االسباني .وتبقى هذه العقوبة سارية.
وتطال�ب اآلن بس�لطة ممارس�ة كل
الصالحي�ات املالي�ة ويف ش�ق املوازن�ة

والرضائ�ب لضم�ان أال يذهب أي م�ن املال
الذي يت�م تحصيله من الرضائ�ب املحلية أو
م�ن املبالغ التي تحولها مدري�د إىل املنطقة،
لتمويل جهود االنفصال.
ويريد راخوي ت�ويل «مهام حكومة اقليم
كاتالوني�ا يف مج�ال االتص�االت والخدم�ات
الرقمي�ة» .ويش�مل ذل�ك مرك�ز االتصاالت
وتكنولوجي�ا املعلوم�ات الذي يس�يطر عىل
جمي�ع اتص�االت الحكوم�ة الكاتالوني�ة
وخدمات االنرتنت فيها.
وبموج�ب االجراءات املقرتحة ،س�يكون
ممكنا استبدال املدراء أو املوظفني يف اإلعالم
الرسمي الكاتالوني.
وأكدت الحكومة االسبانية يف اقرتاحاتها
أنه�ا ترغ�ب يف «ضم�ان نق�ل املعلوم�ات
الصادقة واملوضوعية واملتوازنة والتي تحرتم
التعددية السياسية واالجتماعية والثقافية،
إضافة إىل التوازن بني األقاليم».
ويعن�ي ذلك أنه س�يكون بمقدور مدريد
تقرير ما س�يتم بثه عرب قن�وات تلفزيونية
كاتالونية ش�عبية مثل «ت�ي يف .»3واتهمت

التحرش ينترش يف الربملان الربيطاين
واحلكومة تشعر بـ «القلق»

بغداد  /المستقبل العراقي

قالت متحدثة باس�م رئيس�ة
وزراء بريطاني�ا تريي�زا م�اي إن
م�اي قلقة م�ن تقري�ر صحفي
يتح�دث ع�ن انتش�ار التح�رش
الجنيس بين املرشعني وموظفي
الربملان.
ويأت�ي التقرير ال�ذي نرشته
صحيفة (صن) يف أعقاب عرشات
املزاع�م ض�د املنتج الس�ينمائي
األمريكي الشهري هاريف واينستني
والت�ي دفع�ت مئ�ات اآلالف من
النس�اء يف العال�م للحدي�ث ع�ن

تجاربهن مع التحرش.
وذك�رت الصحيف�ة أن
املوظفات يف منطقة وستمنستر
بلن�دن والتي تضم مقر الحكومة
والربمل�ان وال�وزارات الرئيس�ية
أنش�أن مجموع�ة على تطبي�ق
واتساب للرتاسل لتبادل تجاربهن
م�ع التحرش وتحذي�ر األخريات
من معتدين محتملني.
ولم تذكر الصحيفة اس�م أي
ش�خص له صلة باملزاع�م لكنها
نس�بت إىل عض�وات يف املجموعة
لم تنرش أس�ماءهن عندما كانت
تصف محتوى الرسائل أو الغرض

من املجموعة.
وقال�ت املتحدثة باس�م ماي
عند سؤالها عن تقرير الصحيفة
«التقارير مثرية جدا للقلق لكنني
ال أستطيع استباق االتهامات أو
التحقيق�ات التي ل�م يعلن عنها
بعد».
وتابعت «رئيسة الوزراء كانت
واضح�ة ج�دا عندم�ا علقنا عىل
تقارير عن هاريف واينستني خالل
األس�ابيع الــــقليل�ة املاضي�ة
وقلن�ا إن أي س�لوك جنسي غري
مرغــــ�وب فيه يعترب أمرا غري
مقبول عىل اإلطالق وهذا ينطبق

عىل أي منحى من مناحي الحياة
بما يف ذلك السياسة».
وبش�كل منفص�ل أقام�ت
مجموع�ة م�ن عض�وات ح�زب
العم�ال املع�ارض موقـــــع�ا
إلكرتونيا لتشجيــــع زميالتهن
عىل الحدي�ث عن أي تــــحرش
تعـــرضن له داخل الحزب.
وقال�ت املتحدثة باس�م ماي
«أي اتهام�ات ق�د تخـــ�رج
إىل العل�ن س�يتم التعام�ل معها
بمنته�ى الجـــــدي�ة وننصح
باالتصال بالرشطة يف حال وجود
أي اتهام».

النقاب�ات محط�ة «تي يف »3بب�ث معلومات
منحازة لصالح االستقالل تماما كما اتهمت
النقابات قناة «تي يف اي» االس�بانية األخرية
باالنحياز لصالح مدريد.
واقرتح�ت مدري�د أيض�ا أن تض�ع تحت
وصايتها أنش�طة الربمل�ان الكاتالوني حيث
للن�واب االنفصاليين من�ذ  2015غالبي�ة
محدودة ( 72مقعدا من .)135
وق�د وافق ه�ؤالء الن�واب يف  6أيلول عىل
قان�ون نظ�م بموجب�ه االس�تفتاء يف مطلع
أكتوبر/ترشي�ن األول ث�م الغ�ت املحكم�ة
الدستورية هذا القانون.
ويطال�ب راخ�وي بالتمك�ن م�ن تعيني
«سلطة» يكون أمامها  30يوما للتحقق من
أن أي مرشوع قان�ون أو أي مبادرة برملانية
لن تتعارض مع االجراءات املتخذة للسيطرة
عىل كاتالونيا.
ويف حال اقالة بوتشيمون فإن الربملان لن
يتمكن من اختيار أو تعيني خلف له.
وكان ق�د ج�اء يف مقدم�ة ق�رار برمل�ان
كاتالوني�ا ال�ذي أي�ده س�بعون نائب�ا م�ن

أص�ل  150إث�ر اقتراع رسي «نحن نش�كل
الجمهوري�ة الكاتالوني�ة بوصفه�ا دول�ة
مستقلة وسيدة (دولة) قانون ،ديمقراطية
واجتماعية».
وأي�د س�بعون نائب�ا الق�رار وعارض�ه
عرشة نواب وامتن�ع عضوان عن التصويت،
فيما غ�ادر معظم نواب املعارضة الجلس�ة
احتجاجا يف وقت سابق.
ويطل�ب الق�رار يف حيثياته م�ن حكومة
كاتالوني�ا التف�اوض حول االعتراف بها يف
الخ�ارج يف حين لم تعل�ن أي دول�ة دعمها
لالنفصاليني.
وتعود آخ�ر محاول�ة لكاتالوني�ا إلعالن
اس�تقاللها إىل الع�ام  ،1934حين أعل�ن
رئيس�ها حينه�ا لوي�س كومباني�س قي�ام
جمهوري�ة كاتالوني�ة ضم�ن «جمهوري�ة
فدرالية اسبانية».
وكان تحالف بوتش�يمون «معا من أجل
النع�م» وح�زب الوحدة الش�عبي اليس�اري
املتط�رف قد قدم يف وقت س�ابق الجمعة إىل
برملان كاتالونيا قرارا إلعالن «كاتالونيا دولة
مستقلة عىل شكل جمهورية».
وأعلنت املعارضة أنها ستقاطع الجلسة،
فيما يريد قسم كبري من الكاتالونيني نصفهم
عىل األقل بحس�ب استطالعات الرأي ،البقاء
ضمن مملكة اسبانيا.
وتش�غل األحزاب االنفصالية من اليسار
املتطرف إىل اليمني الوس�طي غالبية املقاعد
( 72مقعدا من أصل  )135يف برملان كاتالونيا
منذ أيلول  2015وهي تقود آلية تس�عى من
خالله�ا إىل إعلان اس�تقالل اإلقلي�م ،األمر
الذي يثري غضب قسم كبري من الكاتالونيني
املؤيدين لوحدة اسبانيا.
وص�وّت  90باملئ�ة مم�ن ش�اركوا يف
االس�تفتاء لصال�ح االنفصال عن اس�بانيا.
وبلغ�ت نس�بة املش�اركة يف عملي�ة االقرتاع
 43باملئة ،بحس�ب الحكومة االقليمية وهي
أرق�ام غير قابل�ة للتحق�ق منه�ا .ويعترب
االنفصالي�ون نتائ�ج االس�تفتاء بمثاب�ة
«تفويض» إلعالن االستقالل.
ورصّ ح النائ�ب يف الح�زب اليس�اري
املتط�رف البير بوت�ران «مس�ؤوليتنا ه�ي
الخض�وع للتفويض الش�عبي ،لي�س هناك
طريقة أخرى للخروج».
واعتبرت واش�نطن أن كاتالوني�ا «جزء
ال يتج�زأ م�ن اس�بانيا» معربة ع�ن دعمها
اج�راءات مدري�د إلبق�اء البلاد «قوي�ة

وموحدة» ،حس�بما أعلن�ت وزارة الخارجية
األمريكية عقب إعالن اإلقليم استقالله.
وأف�ادت املتحدث�ة باس�م الخارجي�ة
األمريكي�ة هيذر ناوي�رت «تتمت�ع الواليات
املتحدة بصداقة كبرية ورشاكة راس�خة مع
حليفتنا يف حلف ش�مال األطليس ،إسبانيا»،
مضيف�ة أن «كاتالوني�ا ج�زء ال يتج�زأ من
إس�بانا والوالي�ات املتح�دة تدع�م اجراءات
الحكوم�ة االس�بانية إلبق�اء إس�بانيا قوية
وموحدة».
وأك�د رئي�س املفوضي�ة األوروبية جان
كلود يونكر أن االتحاد األوروبي ليس بحاجة
إىل «املزيد من التصدعات».
وتابع «ال يجب أن نقحم أنفسنا يف الجدل
الداخيل يف اس�بانيا ،لكنن�ي ال أرغب يف رؤية
االتح�اد يتكون م�ن  95بلدا يف املس�تقبل»،
يف تحذي�ر م�ن األزم�ة التي تش�جع مس�اع
انفصالية أخرى يف أوروبا.
وأعل�ن دونال�د توس�ك رئي�س املجل�س
األوروبي أن اس�بانيا تبقى املح�اور الوحيد
لالتح�اد األوروب�ي بع�د اعلان اس�تقالل
كاتالونيا.
ّ
وحث املفوض األوروبي لش�ؤون البحث
والعلوم واالبتكار كارلوس مويداس الجمعة
باس�م أوروب�ا على «احترام الدس�تور»
االسباني بعد تقديم االنفصاليني قرار إعالن
االستقالل.
وق�ال «أعتق�د أن�ه يج�ب علين�ا جميعا
احرتام الدول كما هي ،يجب احرتام الدستور
وه�ذا أمر بغاي�ة األهمية بالنس�بة ألوروبا.
األم�ر ال يتعل�ق بإس�بانيا فق�ط ،إنم�ا هو
مسألة أوروبية».
وأكد الرئيس الفرنيس ايمانويل ماكرون
الجمع�ة «دعم�ه الكام�ل» لرئي�س الوزراء
اإلسباني ماريانو راخوي من أجل «احرتام»
دول�ة القانون يف اس�بانيا ،وذل�ك بعد إعالن
كاتالونيا استقاللها من جانب واحد.
وقال ماكرون «لدي شخص واحد أخاطبه
يف إسبانيا ،رئيس الوزراء .هناك دولة قانون
يف اسبانيا بقواعد دستورية ينبغي احرتامها.
دعم�ي الكام�ل لرئيس الوزراء االس�باني»،
وذل�ك ردا على الصحافيني يف الي�وم الثاني
م�ن زيارت�ه إىل غويانا الفرنس�ية يف أمريكا
الجنوبي�ة .وأعلنت أملانيا أيضا عدم اعرتافها
بإعالن اقليم كاتالونيا االس�باني اس�تقالله
م�ن جان�ب واحد ،حس�ب م�ا رصح ناطق
باسم املستشارة األملانية انغيال مريكل.

األمم املتحدة تقر بحدوث «انتهاكات ممنهجة»
ضد الروهينغا
بغداد  /المستقبل العراقي

قال محققون معنيون بحقوق
اإلنسان تابعون لألمم املتحدة إن
الالجئني الروهينغ�ا الفارين من
ميانم�ار أدلوا بش�هادات تشير
إىل «نم�ط ممنه�ج ومس�تمر»
من القت�ل والتعذيب واالغتصاب
وإح�راق املن�ازل وذلك بع�د أول
مهمة للمحققني يف بنغالدش.
وق�ال فري�ق بعث�ة تقصي
الحقائق ،الذي يقوده النائب العام
الس�ابق يف إندونيس�يا مرزوق�ي
داروس�مان ،إن ع�دد القتلى من

حمل�ة الجي�ش يف ميانم�ار غري
مع�روف لكن�ه «ق�د يتض�ح أنه
مرتف�ع ج�دا» .كان الجي�ش قد
ش�ن حملة بع�د تع�رض مواقع
تابعة له لهجم�ات من متمردين
يف  25آب .وق�ال داروس�مان يف
بيان «س�معنا عدة شهادات من
أشخاص جاؤوا من قرى مختلفة
يف أنحاء والية راخني الش�مالية.
تشير ه�ذه الش�هادات إىل نمط
مستمر وممنهج من األفعال التي
أدت النته�اكات فادح�ة لحقوق
اإلنس�ان وأثرت عىل مئات اآلالف
من األش�خاص» .وقىض الفريق

املؤلف من ثالثة خرباء مستقلني
س�تة أيام يف إج�راء مقابالت مع
أف�راد من الالجئني الروهينغا من
والية راخني شمال ميانمار الذين
ف�روا إىل بنغلادش ويقيم�ون يف
مخيم�ات لالجئني ق�رب كوكس
بازار .ويصل عددهم اإلجمايل إىل
نحو  600ألف الجئ .وقال الفريق
إن فريقا آخر موسعا من املعنيني
بحقوق اإلنس�ان يف األمم املتحدة
كان يج�ري مقابلات ش�املة
من�ذ أس�ابيع .وقال داروس�مان
«نحن منزعجون بش�دة يف نهاية
تل�ك الزي�ارة» .وطال�ب فري�ق

محقق�ي األم�م املتح�دة ،ال�ذي
ش�كله مجل�س حقوق اإلنس�ان
يف م�ارس آذار ،مج�ددا بالدخول
إىل والي�ة راخني إلجراء محادثات
م�ع حكوم�ة ميانم�ار والجيش
«ملعرف�ة الحقائ�ق» .يف  25آب
امل�ايض ،أطلقت ميانم�ار حملة
أمني�ة بمش�اركة ق�وات الجيش
والرشط�ة ومليش�يات بوذي�ة،
ارتكبت خاللها جرائم واعتداءات
ومجازر وحشية ضد الروهنغيا،
أس�فرت عن مقتل اآلالف منهم،
حسب مصادر وإفادات وتقارير
محلية ودولية متطابقة.

واشنطن حتذر من «رد عسكري ضخم» ضد كوريا الشاملية
بغداد  /المستقبل العراقي
حذر وزير الدفاع األمريكي جيمس ماتيس أمس السبت من أن
كوريا الش�مالية ستعرض نفسها «لرد عسكري ضخم» إذا لجأت
إىل اس�تخدام سالح نووي ،وذلك عىل خلفية توتر شديد قبل زيارة
مرتقبة للرئيس األمريكي دونالد ترامب إىل كوريا الجنوبية.
وكان�ت كوريا الش�مالية أث�ارت قلقا ش�ديدا عن�د إجرائها يف
أيل�ول تجرب�ة نووية سادس�ة واختباره�ا لصواريخ ق�ادرة عىل
بل�وغ األرايض األمريكي�ة .وش�دد ماتيس ال�ذي يقوم بزي�ارة إىل
كوري�ا الجنوبية للمش�اركة يف محادثات دفاعية س�نوية عىل أن
الدبلوماس�ية ال ت�زال «الخيار األفضل» لحل األزم�ة الحالية لكنه
ش�دد على أن «دبلوماس�يينا أكث�ر فعالي�ة عندم�ا تدعمهم قوة
عسكرية ذات مصداقية».
لكن�ه قال خلال مؤتمر صحايف مشترك مع نظيره الكوري
الجنوبي س�ونغ يونغ-مو إن «أي هجوم ض�د الواليات املتحدة أو
ضد حلفائنا سيتم إحباطه».
وتابع أن «أي اس�تخدام لألس�لحة النووية من جانب الش�مال
س�يؤدي إىل رد عس�كري ضخم وف ّع�ال وس�احق» .ومىض يقول
«لس�ت أتخيل أي ظ�روف يمكن أن تقب�ل فيها الوالي�ات املتحدة
بكوريا شمالية لديها سالح نووي».
ول�م يحدد ماتيس ماهية السلاح النووي الذي س�يؤدي إىل رد
عس�كري أمريك�ي .وكان ري يونغ-هو وزي�ر الخارجية الكوري
الش�مايل أعلن يف أيلول س�بتمرب أمام الجمعية العام لألمم املتحدة
أن بالده يمكن أن تخترب قنبلة نووية فوق املحيط الهادئ.
وحث ماتيس بيونغيانغ السبت «أال تتوهم» مضيفا أن الواليات
املتحدة وكوريا الجنوبية «تفوقاها قوة».
وتنرش الواليات املتحدة  28.500جندي يف الجنوب.
وتأت�ي زي�ارة ماتيس قبل الزي�ارة الرئاس�ية األوىل لرتامب إىل
كوريا الجنوبية يومي الس�ابع والثامن من ترشين الثاني ،يف إطار
جولة تش�مل خمس دول يف املنطقة .وسيصل ترامب إىل اليابان يف

الخامس من ترشين الثان�ي نوفمرب ثم يتوجه إىل كوريا الجنوبية
والصني وفيتنام وأخريا الفيليبني.
وستكون رس�الة ترامب إىل الش�مال والزعيم الكوري الشمايل
كيم جون�غ اونغ محط األنظار خالل زيارته إىل الربملان يف س�يول
وقاعدة عسكرية أمريكية.
وكان ترام�ب رصح يف مطل�ع ترشي�ن األول أكتوب�ر الحايل أن
«ش�يئا واحدا فقط س�يكون له مفعول» مع كوريا الش�مالية ما
أثار تكهنات مجددا حول إمكان نشوء نزاع مسلح.
إال أن ماتيس شدد مرارا عىل رضورة التوصل إىل حل دبلومايس
وان واش�نطن «ليس�ت مرسعة نح�و الح�رب» وان هدفها «ليس
الحرب» .وكان بعض مستش�اري ترامب أش�اروا إىل أن الخيارات
العس�كرية األمريكية محدودة يف ش�به الجزيرة فكوريا الشمالية
تنرش قوات مدفعي�ة كبرية عىل طول حدودها مع الجنوب ولديها
صواريخ متوس�طة وطويلة امل�دى يمكن أن توق�ع عرشات آالف
الضحايا يف كوريا الجنوبية يف مطلع أي نزاع محتمل.
وال تبعد س�يول التي يبلغ عدد سكانها  10ماليني نسمة سوى
 50كلم عن الحدود مع الشمال.
كم�ا أن البلاد حقق�ت تقدم�ا ملحوظ�ا يف تكنولوجي�ا الذرة
والصواري�خ منذ تويل كي�م الحكم اثر وفاة والده كيم جونغ ايل يف
العام .2011
وأرشف كي�م منذ ذلك الحني عىل أرب�ع تجارب نووية من أصل
س�ت قامت بها البالد ،وأش�اد بـ»الس�يف النووي» الذي يش�كل
حماية للبلاد من أي غ�زو محتمل من جانب «الع�دو االمربيايل»
األمريكي.
ودفع�ت التهديدات املتزايدة للش�مال بعض ن�واب الجنوب إىل
املطالب�ة بنرش أس�لحة أمريكي�ة تكتيكية يف الجنوب لكن س�ونغ
استبعد مثل هذه الفرضية.
وقال س�ونغ «ال نعتقد أن هناك حاجة لنشر صواريخ نووية
يف ش�به الجزيرة الكورية» ،مضيفا أن بلاده قادرة عىل الرد دون
اللجوء إىل سالح ذري يف حال شن هجوم نووي من الشمال.
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حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل

اعالن

العدد1053 :
التاريخ2017/10/26 :

تعلن لجنة البيع وااليجار االوىل ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية اليجار العقارات املبينة تفاصيلها
ادناه العائدة اىل بلدية النجف وملدة ( س�نة واحدة ) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (  )21لس�نة
 2013فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة بلدية النجف او اللجنة خالل ( )30ثالثون يوما من اليوم التايل لنرش
االعلان يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا مع�ه التامينات القانونية البالغة %200
م�ن القيم�ة املقدرة بموجب ص�ك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرق�م ( )30يف 2016/1/3
وس�تجري املزايدة يف بلدية النجف الس�اعة الحادية عشرة من صباح اليوم التايل النتهاء م�دة النرش وعند مصادقة
يوم املزايدة عطلة رسمية فتؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة املصاريف
وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها

رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم
رئيس اللجنة

الرشوط :
-1يبدا العقد من تاريخ صدور االحالة
-2اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله
-3يتعهد املس�تأجر بوضع لوحة تعريفية تتضمن االس�م التجاري للماجور والرقم امللك البلدي القديم والجديد ورقم
القطع�ة ونوع املهنة حس�ب العقد ورقم هوية ممارس�ة املهنة وتاري�خ بداية العقد ونهايه العقد ومس�احة العقد
وعائدية امللك وبخالفه يتم فسخ العقد بدون اللجون اىل املحاكم املختصة
-4على املس�تأجر مراجعة البلدية لتنظي�م عقد االيجار وتصديقه خلال  30يوم من تاري�خ ورود االحالة القطعية
وبعكسه يعترب ناكال وفق القانون
-5يلزم املستاجر بدفع بدل االيجار مع املصاريف كاملة خالل ثالثني يوما من تاريخ االحالة القطعية
-6يح�ق للبلدية فس�خ العقد لغرض املصلحة العامة وعىل املس�تاجر اخالء املوقع خالل م�دة  3ثالثة ايام من تاريخ
تبليغه بذلك
-7يتعهد املستاجر االلتزام بكافة التوجيهات الصادرة من الجهات املختصة بخصوص ترشيد استهالك املياه
-8تقدي�م براءة ذمة املزايدة من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية العراقية وبطاقة
السكن
 -9تكون امانات دخول املزايدة لشاغلني العقار  %50من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب مكتب السيد املحافظ املرقم
 30يف 2016/1/3
-10للبلدي�ة اضاف�ة اي رشوط اخرى تضمن املصلحة العام�ة وحماية املال العام وقبل موع�د املزايدة باعالن الحق
بنفس الصحيفة
 -11عىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثبات ذلك بأية وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل
قانوني�ا وقضائيا صح�ة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف /مكتب الس�يد املحاف�ظ املرقم  12078يف
2012/11/21
-12املستاجر ملزم بتنفيذ الكشف الفني املعد من قبل البلدية
-13املس�تاجر ملزم بتش�ييد الكش�ك عىل نفقته الخاصة ويعود للبلدية بعد انتهاء العقد بحالة جيدة وليس له الحق
باملطالبة اي تعويض
-14يف حالة احالة االرض لالس�تثمار او اقامة اي مرشوع فللطرف االول مديرية بلدية النجف فس�خ العقد واعتبار
العقد مفسوخ رضائيا يف حالة توقيع املستاجر عىل بنود العقد املتضمنة فسخ العقد لغرض املصلحة العامة استنادا
الحكام القانون املدني باتفاق الطرفني ودون الحاجة اىل توجيه انذار
-15يتعهد املس�تاجر بنصب كامرات مراقبة خدمتا المن املحافظة ولكش�ف الجرائم االرهابية والجنائية وبعكس�ه
يتحمل كافة التبعات القانونية ويتضمن فسخ العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصة

نوع الملك والموقع واالستعمال
كشك غذائية /عروبة المرحلين
كشك فواكه وخضر /حي العلماء
كشك لبيع السكائر/حي االمير
كشك منزلية /عروبة مرحلين
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد  /الرصاف�ة
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكرادة
العدد 9190
م  /اعالن
قدم�ت املس�تدعية ( خرض عباس احم�د ) طلبا اىل
ه�ذه املحكمة لتك�ون قيمة عىل ابنت�ه املفقودة (
زمن خضر عباس احمد ) بتاري�خ 2016 / 7 / 3
فم�ن لديه معلوم�ات عن املفق�ود املذكور مراجعة
ه�ذه املحكمة خالل س�بعة ايام م�ن تاريخ النرش
وبعكسه ستتخذ االجراءات القانونية وفق االصول
.
القايض
اسامة علوان شلش
فقدان
فق�دت من�ي الوثيقة املدرس�ية املرقم�ة 107265
الص�ادرة من مدرس�ة املزدلفة بالع�دد  174يف / 6
 2014 / 4واملعنون�ة اىل وزارة الدفاع بأس�م  /كرار
حيدر عبد عون ) فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة
االصدار .
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد 943
م  /نرش فقدان
قررت ه�ذه املحكمة نشر فقدان املدع�و ( ظاهر
خضري محمد ) الذي فق�د يف محافظة صالح الدين
بتاريخ  2014 / 7 / 28ولم يعرف يشء عن مصريه
لحد االن وعىل من يعثر عليه وتتوفر لديه معلومات
عنه االتصال بذويه الس�اكنني يف قض�اء بلد – باب
الخ�ان او مرك�ز رشطة بلد خالل ش�هر م�ن اليوم
التايل لنرش االعالن .
القايض
حردان خليفة جاسم
اعالن دعوة دائنني
اني املصفي املحامي حميد مدلول سعدون لرشكة
املنص�ورة للنقل الع�ام املحمدودة ادع�و كل من له
حق او دين عىل الرشكة مرجعتي عىل العنوان التايل
بغدا حي الكندي  / ١٩ / ٦١١ع ٨ / ٣٩ /
املصفي املحامي
حميد مدلول سعدون
مديرية تنفيذ البياع
العدد 2014 / 2253
اىل  /املنفذ عليه  /س�هري ط�ه عيل  /مجهول محل
االقامة
لق�د تحقق له�ذه املديري�ة من انك مجه�ول محل
االقام�ة وليس لك موطن دائ�م او مؤقت او مختار
يمك�ن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة  27من
قان�ون التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك اعالن�ا بالحضور يف
مديري�ة تنفيذ البياع خلال (  ) 3ثالثة ايام اعتبارا
من اليوم الت�ايل للنرش وذلك لغرض االلتزام مواعيد
املشاهدة .
منفذ العدل
اخالص عبد الرزاق احمد

الرقم القديم
24
4
جزء من القطعة 2/15457
11
مجلس القضاء االعىل
محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية
محكمة بداءة البياع
العدد  / 3467ب 2017 /
اىل املدع�ى علي�ه  /انمار خالد عبد الل�ه – مجهول
محل اقامته حاليا
اق�ام املدع�ي ( اي�اد طه م�وىس عل�وان ) الدعوى
املرقم�ة اعلاه لدى ه�ذه املحكم�ة يطالب�ك فيها
الحك�م عليك تملي�ك العقار املرق�م  42 / 48م 17
الس�ويب ببدل مقداره اربعون مليون دينارعراقي
يف العق�د الخارج�ي امل�ؤرخ يف 2012 / 2 / 12
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ
وتاييد املجلس البلدي انتقالك اىل جهة مجهولة قرر
تبليغك بصحيفتني محلتني يوميتني بموعد املرافعة
 2017 / 11 / 7الس�اعة التاس�عة ويف حال�ة عدم
حضورك او من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة
بحقك غيابا وفق القانون .
القايض عقيل طارق محمد
فقدان
فق�د مني الس�ند املرق�م 158 / 3188حي الس�عد
باسم محمد حسن غالم رضا محمد حسني عىل من
يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
مالحظية التسجيل العقاري يف الخرض
اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اء على الطلب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاريخ
 2017/10/18لتس�جيل تم�ام العق�ار تسلس�ل
 1166محلة الخرض س�هما بأس�م س�عيدة مدلول
ولي�د محددا باعتب�ار حائزا له بصف�ة املالك للمدة
القانونية ولغ�رض تثبيت امللكية املذك�ورة تمهيدا
للتس�جيل وفق اح�كام قانون التس�جيل العقاري
رقم  43لس�نة  1971قررنا اعلان هذا الطلب فعىل
كل م�ن يدع�ي بوج�وب عالق�ة او حق�وق معينة
على هذا العقار تقديم ما لدي�ه من بيانات اىل هذه
الدائرة خالل مدة ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل
لنشر هذا االعالن وكذلك الحض�ور يف موقع العقار
يف الس�اعة العارشة صباحا م�ن اليوم التايل النتهاء
مدة ه�ذا االعالن وذلك الثب�ات حقوقه موقعيا عىل
الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
مالحظ
التسجيل العقاري يف الخرض
عطية عوده الريشاوي
اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد ( صدام حسين
علي) الذي يطلب فيه تبديل اس�م املج�رد (صدام)
اىل (محم�د رضا) من لديه اعتراض مراجعة هذه
املديري�ة خلال م�دى اقصاها خمس�ة عشر يوم
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق
احكام امل�ادة  22من قانون البطاق�ة الوطنية رقم
 3لسنة 2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

الرقم الجديد
3247
6859
7149
3233

المساحة م2
12م2
7.29م2
12م2
12م2

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة 2017/1569 :
التاريخ2017/10/26 :
اىل املنفذ عليه
اىل املدين /حسني حسن عويد
لقد تحقق لهذه املديرية من مركز رشطة السماوة
املرق�م  7018يف  2017/10/26واش�عار مخت�ار
املنطق�ة انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن
دائ�م او مؤقت او مختار يمك�ن اجراء التبليغ عليه
واس�تنادا للم�ادة ( )27م�ن قانون التنفي�ذ تقرر
تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ الس�ماوة
خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش
ملب�ارشة املعاملات التنفيذية بحض�ورك ويف حالة
ع�دم حضورك س�تبارش ه�ذه املديري�ة باجراءات
التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
جعفر حسني أل شرب
اوصاف املحرر :
الزامك بالتس�ديد مبلغ عرشة ماليين دينار للدائن
عيل حسني عويد
حس�ب قرار الحكم محكمة بداءة الس�ماوة املرقم
/1748ب 2017/يف 2017/9/28
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /852 :ب2017/4
التاريخ 2017/11/25 :
اعالن
اىل  /املدعى عليه ( محمد عبد الحسني حمود)
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م /852
ب 2017/4بتاري�خ  2017/9/18واملتضم�ن
الحك�م بالزامك بتاديتك للمدعي الس�يد مدير بلدية
النج�ف االرشف اضاف�ة لوظيفت�ه مبلغ�ا ق�دره
( )33،266،666ثالث�ة وثالث�ون ملي�ون ومائت�ان
وس�تة وستون الف وستمائة وس�تة وستون دينار
وال�ذي يمث�ل اجر مثل املس�احة املس�تغلة من قبل
املدع�ى علي�ه يف العقار املرق�م 2556/1م 3جزيرة
نج�ف والبالغ�ة مس�احتها  2دون�م و  16اولك من
عموم مساحة العقار الكلية للفرتة من 2014/1/8
ولغاي�ة  2016/10/15ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل
اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار
ح�ي الجدي�دة  4/أ حي�در صاحب امليايل ل�ذا تقرر
تبليغك اعالنا بالق�رار املذكور بصحيفتني محليتني
يوميتين ولك حق الطعن عىل الق�رار املذكور خالل
املدة املقررة بكافة طرق الطعن القانونية وبعكسه
سيكتسب القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
فقدان
فقدت من�ي الوثيقة املدرس�ية املرقم�ة  44/27يف
 2015/3/16والص�ادرة من مديرية تربية ذي قار
/قس�م التعليم املهني باس�م /ف�ؤاد طالب مضهد
فمن يعثر عليها تسليمها ملصدرها .
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اعالن

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل

العدد 1052:
التاريخ 2017/10/26:

تعل�ن لجنة البيع وااليج�ار االوىل ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزاي�دة العلنية اليجار العقارات املبينة
تفاصيلها ادناه العائدة اىل بلدية النجف وملدة ( سنة واحدة ) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة
رقم (  )21لسنة  2013فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة بلدية النجف او اللجنة خالل ( )30ثالثون
يوم�ا م�ن اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا معه
التامين�ات القانوني�ة البالغة  %200من القيمة املق�درة بموجب صك مصدق وفق�ا للقانون وكتاب مكتب
الس�يد املحاف�ظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وس�تجري املزاي�دة يف بلدية النجف الس�اعة الحادية عرشة من
صب�اح اليوم التايل النته�اء مدة النرش وعند مصادقة يوم املزايدة عطلة رس�مية فتؤجل لليوم الذي يليه من
ايام العمل الرس�مي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة املصاريف وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم
اجرائها
رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم
رئيس اللجنة
الرشوط :
-1يبدا العقد من تاريخ صدور االحالة
-2اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله
-3يتعهد املستاجر بوضع لوحة تعريفية تتضمن االسم التجاري للماجور والرقم امللك البلدي القديم والجديد
ورقم القطعة ونوع املهنة حسب العقد ورقم هوية ممارسة املهنة وتاريخ بداية العقد ونهايه العقد ومساحة
العقد وعائدية امللك وبخالفه يتم فسخ العقد بدون اللجون اىل املحاكم املختصة
-4على املس�تاجر مراجع�ة البلدية لتنظيم عق�د االيجار وتصديقه خلال  30يوم من تاري�خ ورود االحالة
القطعية وبعكسه يعترب ناكال وفق القانون
-5يلزم املستاجر بدفع بدل االيجار مع املصاريف كاملة خالل ثالثني يوما من تاريخ االحالة القطعية
-6يحق للبلدية فس�خ العقد لغرض املصلحة العامة وعىل املس�تاجر اخالء املوقع خالل مدة  3ثالثة ايام من
تاريخ تبليغه بذلك
-7يتعهد املس�تاجر االلت�زام بكافة التوجيهات الصادرة من الجهات املختصة بخصوص ترش�يد اس�تهالك
املياه
-8تقدي�م براءة ذمة املزايدة من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية العراقية
وبطاقة السكن
 -9تك�ون امان�ات دخول املزايدة لش�اغلني العق�ار  %50من القيم�ة التقديرية تنفيذا لكتاب مكتب الس�يد
املحافظ املرقم  30يف 2016/1/3
-10للبلدي�ة اضافة اي رشوط اخرى تضمن املصلحة العامة وحماي�ة املال العام وقبل موعد املزايدة باعالن
الحق بنفس الصحيفة
 -11عىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعلي�ه اثبات ذلك بأية وثيقة حكومية او نقابية
ويتحم�ل قانونيا وقضائي�ا صحة بياناتها تنفيذا لكت�اب محافظة النجف االرشف /مكتب الس�يد املحافظ
املرقم  12078يف 2012/11/21
 -12يف حالة احالة االرض لالس�تثمار او اقامة اي مرشوع فللطرف االول مديرية بلدية النجف فس�خ العقد
واعتبار العقد مفسوخ رضائيا يف حالة توقيع املستاجر عىل بنود العقد املتضمنة فسخ العقد لغرض املصلحة
العامة استنادا الحكام القانون املدني باتفاق الطرفني ودون الحاجة اىل توجيه انذار
-13املشيدات عائدة للبلدية
-14يتعهد املس�تاجر بنص�ب كامرات مراقبة خدمتا ألمن املحافظة ولكش�ف الجرائ�م االرهابية والجنائية
وبعكسه يتحمل كافة التبعات القانونية ويتضمن فسخ العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصة
نوع الملك والموقع واالستعمال
محطة تعبئة الوقود /طريق نجف-كوفة
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 16/37 :
املحله او رقم واسم املقاطعة  7 :السهيلية
الجنس  :عرصة
النوع  :ملك رصف
املساحة  1 :دونم و  1اولك و  30مرت و 78سم
املزروعات واملغروسات  : :عرصة خالية من املغروسات
الشاغل  :عن حصة  /عماد عبد االمري جبار ( 91539سم
من اصل 263078سم )
مق�دار البي�ع  )1,578,460,000( :ملي�ار وخمس�مائة
وثمانية وسبعون مليون واربعمائة وستون الف دينار
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة باملزايدة العلنية
العقار املوصوف اعلاه العائدة للراهن  /عماد عبد االمري
جب�ار لقاء طل�ب الدائن املرتهن  /عبد الله حمود جاس�م
البال�غ (  )300,000,000ثالثمائ�ة ملي�ون دينار عراقي
فعىل الراغب يف االشتراك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل
 30يوم�ا اعتبارا من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا االعالن
مس�تصحبا مع�ه التامين�ات قانوني�ة نقدي�ة او كفالة
مرصفي�ة ال تق�ل ع�ن  %10من القيم�ة املق�دره للمبيع
البالغ�ة ( )1,578,460,000مليار وخمس�مائة وثمانية
وسبعون مليون واربعمائة وستون الف دينار وان املزايدة
ستجري يف الساعة  12ظهرا من اليوم االخري.
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2587 :ب2017/5
التاريخ 2017/10/26 :
اىل  /املدعى عليها (حوراء زهري خضري)
اقام املدعية (ازهار زهري خضري) الدعوى البدائية املرقمة
اعلاه والتي تطل�ب فيه�ا الحك�م بازالة ش�يوع العقار
املرقم( 227/3188حي الس�عد) ولثب�وت مجهولية محل
اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار مختار
املنطقة حس�ن كاظم الحس�ناوي مختار حي السلام /
 4علي�ه ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني
محليتني يوميتني بموعد املرافعة املصادف يف 2017/11/6
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض عيل عبد الرضا حسن
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد 2017/2503 :
التاريخ 2017/10/25 :
اعالن
اىل  /املدعى عليه االول /ميثاق شهاب احمد
اق�ام املدع�ي مدير مصرف الرافدي�ن اضاف�ة لوظيفته
الدع�وى البدائية املرقم�ة  2017/2503ضدك مع املدعى
عليه�م الثاني (دليل محمد ش�غي) واملدعى عليه الثالث (
مرتىض حمود هاش�م ) واملدعى عليه الثالث (كاظم لفته
دخيل) يطلب فيها الزامكم بالتضامن والتكافل بتاديتهم
ل�ه مبل�غ ق�دره ( )36786111س�تة وثالث�ون ملي�ون
وس�بعمائة وستة وثمانون الف ومائة واحدى عرش دينار
والذي يمثل املبلغ املتبقي من القرض مع الفوائد الفصلية
والتاخريي�ة على مبل�غ الق�رض لغاي�ة 2017/9/25
واملطالب�ة بالفوائ�د املرصفي�ة من ه�ذا التاري�خ ولحني
التادي�ة الفعلي�ة بنس�بة  % 21م�ع تحميلك�م مصاريف
الدعوى والرس�وم واتعاب املحام�اة ولثبوت كون عنوانك
وهميا لذا قررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا بصحيفتني
محليتين يوميتني للحضور اىل ه�ذه املحكمة صباح يوم
املرافعة يوم  2017/11/6وبعكسه سوف تجري املرافعة
بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض محمد نزار هاشم البعاج

الرقم القديم
.........

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة شط العرب
العدد /351 :ب2017/
التاريخ2017/10/16 :
اعالن
بناءا عىل الدعوى البدائي�ة املرقمه اعاله واملقامة
من قب�ل املدعي (عب�د العزيز حام�د فيصل) ضد
املدع�ى عليه�م كل م�ن ( / 1اقب�ال فيص�ل عبد
اله�ادي  / 2جابر فيصل عب�د الهادي  /3لطيفة
سلطان حسني  / 4قيص حامد فيصل  / 5وسام
حام�د فيصل  / 6خالد حام�د فيصل  / 7احمد
حام�د فيصل  /8عبري حامد فيصل  /9نور حامد
فيصل  / 10سارة حامد فيصل  /11صفاء غازي
فيص�ل  / 12اي�اد عبد العزي�ز فيصل  /13عارف
عبد العزيز فيصل  /14عامر عكاب طريخم / 15
هديه ع�كاب طريخم  / 16اقبال صرب عبد العزيز
 / 17عبدالل�ه يوس�ف ع�كاب  / 18عب�د العزي�ز
يوسف عكاب  / 19حنني يوسف عكاب  / 20زين
يوسف عكاب)
والتي يطلب فيها تصفية العقار املرقم  63مقاطعة
 23كتيبان وقف ذري عليه قررت املحكمة االعالن
ع�ن ذلك بالصحف املحلية وم�ن له عالقة بالعقار
اعاله مراجعة محكمة بداءة ش�ط العرب يف موعد
املرافعة املصادف  2017/11/20وبعكس�ه سوف
تجري املرافعة غيابيا بحقهم
القايض
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد 7870 :
التاريخ2017/10/22 :
اعالن
ق�دم الس�يد فيص�ل عب�د الرض�ا محم�د طلبا اىل
ه�ذه املحكمة يتضم�ن طلب اثبات فق�دان ولده
املدع�و علي فيصل عب�د الرضا الذي فق�د بتاريخ
 2013/3/7اثن�اء خروجه لزي�ارة احد اصدقاءه
ولم يرجع لحد االن رغم التحري عنه فعىل من لديه
اي معلوم�ات عنه او يعرف مصريه مراجعة هذه
املحكمة خالل فرتة خمس�ة عرش يوما اعتبارا من
تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه سوف ينظر بالطلب
وفق القانون
القايض
شاكر محمود حمود
فقدان وصل
فق�د من�ي الوص�ل املرق�م  /1521151 /يف
 2017/8/30بأس�م (حيدر االمير جرب) حانوت
حي االنص�ار الجديد الرقم القدي�م ( )69والجديد
( )4815بمبل�غ ( )600,000على م�ن يعثر عليه
تسليمه اىل جهة االصدار
فقدان
فقدت هوية نقابة املهندسين بأسم (عبد الخالق
تركي رش�يد موىس) عىل من يعثر عليها تسليمها
اىل جهة االصدار

الرقم الجديد
588

المساحة م2
3271م2

فقدان
فقدت الهوية الصادرة من وزارة الكهرباء واملديرية
العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة واملرقمة
 64322417بأس�م (عقيل مفتاح عبد الس�يد) عىل
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان هوية
فق�دت من�ي الهوية الص�ادرة من جامع�ة الفرات
االوسط كلية التقنية االدارية قسم املحاسبة بأسم
الطال�ب (غني عبد الحسين عبد الس�ادة) عىل من
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
تنويه
ورد س�هوا يف املزايدة رقم  2017/23تسلسل  2و 8
مقاطعة  40املعقل واملين�اء وليس املعقل الجنوبي
تسلس�ل  5والصحي�ح هو 300م م�ن اصل  360م
املنش�ور يف صحيفة املس�تقبل العراق�ي لذا اقتىض
التنويه
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2200 :ب2017/4
التاريخ2017/10/25 :
اعالن
اىل  /املدعى عليه (فراس محمد عبود)
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م /2200
ب 2017/4بتاري�خ  2017/9/28واملتضم�ن
الحك�م بإل�زام املدع�ى عليه ف�راس محم�د عبود
بتأديت�ه للمدع�ي فالح حس�ن ناهي مبلغ�ا قدره
( )50000000خمس�ون ملي�ون دين�ار والثابت يف
سند الكمبيالة املصدقة من دائرة كاتب عدل شمايل
النج�ف بالع�دد العموم�ي  5350يف 2015/3/10
واملس�تحق حين الطلب ع�ن مبلغ قرضة حس�نة
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ
القضائي وأش�عار مخت�ار حي الح�وراء زينب 2/
س�الم صكب�ان الخال�دي لذا تق�رر تبليغ�ك اعالنا
بالقرار املذكور بصحيفتين محليتني يوميتني ولك
ح�ق الطعن عىل القرار املذكور خلال املدة املقررة
بكافة طرق الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتسب
القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
محكمة األحوال الشخصية يف النارصية
العدد/ 5275 :ش2017/
إىل/املدعى عليها  /معصومة غالم عيل
م /تبليغ
أق�ام املدعي مجيد حس�ن مجيد الدع�وى الرشعية
املرقمة أعلاه والت�ي يطلب فيها تصدي�ق الطالق
وبالنظر ملجهولية محل إقامتك حسب رشح القائم
بالتبلي�غ ل�ذا تق�رر تبليغ�ك بصحيفتين محليتني
يوميتني بالحضور أمام ه�ذه املحكمة صباح يوم
املرافع�ة  2017/11/6الس�اعة التاس�عة صباحا
وعند عدم حضورك أو إرس�ال من ينوب عنك قانونا
س�وف تجرى املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا ووفقا
للقانون .
القايض انمار عبد العزيز محمد
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الوزارة اكملت استعداداتها لزيارة اربعينة االمام احلسني «عليه السالم»

وزير النقل يوجه بتمليك « »12عقارا ملوظفي سكك احللة ويبحث مع القائم باالعامل الكندية التعاون املشرتك
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

وجه وزير النقل كاظم فنجان الحمامي
بتملي�ك  12عقار على موظفي منطقة
س�كك الحل�ة ضم�ن جه�وده الحثيثة
عىل تمليك جميع موظف�ي وزارة النقل
وتشكيالتها.
واوع�ز الحمام�ي اىل «الرشك�ة العام�ة
لس�كك حدي�د الع�راق (قس�م االملاك
والعقارات) بحسم كافة امللفات العالقة
بالتخصيص واتخاذ االج�راءات بتمليك
االرايض يف بغداد».
وامر بحس�م ه�ذا املل�ف بتملي�ك هذه
االرايض حس�ب الضواب�ط واالص�ول
الس�يما االرايض التي تم توزيع كارتات
التخصيص ملستحقيها للوجبات الثالث.
م�ن جانب�ه ق�ام مدي�ر قس�م االملاك
والعق�ارات يف الرشك�ة العام�ة لس�كك
حدي�د الع�راق باص�دار اوام�ر اداري�ة
بتشكيل لجان يف بغداد والحلة والديوانية
تب�ارش عملها للخروج بنتائ�ج ايجابية
وحسم املواضيع عىل وجه الرسعة ليتم
املصادقة عليها من قبله.
ياتي ذلك يف اطار جهود الوزير الس�كان
وتملي�ك جمي�ع موظف�ي وزارة النق�ل
وتش�كيالتها وضمان س�كن دائم وامن
له�م ولذويهم.يذك�ر ان الحمام�ي ق�د
امر بتوفري الحلول ل�كل امللفات العالقة
والتي ل�م يتبقى منه�ا يشء بعد ان امر
بتملي�ك قطع األرايض لكافة املنتس�بني
يف الرشك�ة العام�ة للس�كك الحدي�د
ملس�تحقيها واالرساع بانج�از املعامالت
وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة 21
لس�نة . 2013كما بحث وزير النقل مع
القائ�م باالعمال الكندية يف العراق أندرو
ترينر التعاون املشترك بني البلدين فيما

اخلطوط اجلوية تنهي الفحص الثقيل لطائرة
CRJ900
بغداد  /المستقبل العراقي

بجهود عراقية انجز قس�م االدامة الدورية احد اقسام رشكة الخطوط الجوية
العراقي�ة الفحص الثقيل م�ن النوع  Cعىل طائرة  CRJ900عالمة التس�جيل
.YI - AQD
وقال مدير ع�ام الخطوط الجوية العراقية مريان فري�د يف بيان العالم الوزارة
تلقته «املستقبل العراقي» ،انه «استنادا لتوجيهات وزير النقل أجرت مالكات
الرشك�ة الفحص الثقي�ل لهذه الطائرة ،مبينا :ان ه�ذا النوع من الفحوصات
كان يجري س�ابقا ً يف رشكات الطريان االجنبيه خ�ارج العراق وتكلف الرشكة
مبال�غ هائلة من العملة الصعبة اما اليوم فيت�م اجراء هذا الفحص الدقيق يف
مقر الرشكة داخل مطار بغداد الدويل».
وأك�د فريد أن «الطائرة ت�م جدولتها لعمل اوىل رحالتها اليوم االحد القادم بعد
فرتة عمل ثالثون يوم من قبل مالكات القسم الفني يف رشكة الخطوط الجوية
العراقية.

يخص قطاع النقل وآفاقه الواسعة.وبني
الحمامي ان «الوزارة ج�ادة يف االنفتاح
والتواص�ل م�ع مختل�ف دول العال�م
والتع�اون معها يف ش�تى مجاالت العمل
خصوص�ا م�ع كن�دا والتي من ش�أنها

املنافذ احلدودية تعلن تأهيل منفذ ربيعة
متهيد ًا إلعادة افتتاحه
بغداد /المستقبل العراقي
أعلن�ت هيئة املنافذ الحدودية ،عن اس�تالم منفذ ربيعة الحدودي التابع
ملحافظة نينوى بعد إنتهاء العمليات العسكرية فيه.
وق�ال رئيس الهيئة كاظم العقابي يف بيان تلقته «املس�تقبل العراقي»،
إن�ه «أجرى اتصاالت بالدوائر االدارية والخدمية يف ناحية ربيعة التابعة
ملجل�س محافظة نينوى لغ�رض تأهيل البنى التحية والس�عي الدؤوب
لصيان�ة املباني ومرافقه الخدمية» ،موك�دا ً عىل «رضورة العمل بأكمل
وجه».
وأض�اف العقابي ،أن «آلي�ات وموظفي الوح�دات االدارية والخدمية يف
الناحية بارشوا بإعادة خطوط الكهرباء واملاء وتأهيل االجزاء املترضرة
منه لغرض املبارشة بفتحه وتشغيله.
وم�ن جهة اخرة وبالتنس�يق بني قيادة الرشط�ة االتحادية ل  6وهيئة
املناف�ذ الحدودية منف�ذ مطار النجف الدويل وب�ارشاف وتعاون مكتب
االم�ن الوطني للمطار تم القاء القبض على متهم وفق املاده  4ارهاب
واملطل�وب اىل منظومة االس�تخبارات واللواء الس�ادس رشطة اتحادية
والذي كان يروم مغ�ادرة البالد عرب منفذ مطار النجف االرشف الدويل ،
وتم احالة املتهم اىل القضاء .
كما تم التنس�يق بني جهاز املخابرات الوطني وهيئ�ة املنافذ الحدودية
 ،منف�ذ مط�ار النجف االرشف حيث ت�م القاء القبض على متهم وفق
املاده  11/ 444ق ع  ،بقضايا تخص النزاهة ورسقة اموال الدولة وتم
احال�ة املتهم اىل مركز الرشطة وذلك لتس�ليمه اىل جه�ة الطلب مديرية
تحقيقات بغداد.

التجارة :االستمرار بمناقلة احلنطة املحلية
بني فروعها واستالم احلنطة االسرتالية

تعزيز اوارص التعاون بني البلدين».
م�ن جهتها ،اك�دت وزارة النق�ل اكمال
اس�تعدادتها لزي�ارة اربعين�ة االم�ام
الحسين ( ع) وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان
له�ا تلقت�ه «املس�تقبل العراق�ي» ،ان�ه

«بتوجيه من وزير النق�ل كاظم فنجان
الحمام�ي ،اس�تكملت وزارة النق�ل
جميع اس�تعدادتها وتحضرياتها لزيارة
أربعينية االمام الحسين ( عليه السلام
)» .وقال رئي�س اللجنة املركزية للزيارة

جملس بغداد يوافق على مشروع حل ازمة السكن يف ظل احلاجة ملليون وحدة سكنية

حمافظ بغداد يطالب الربملان بتفعيل قانون العاصمة

المستقبل العراقي  /طالب ضاحي
طالب محاف�ظ بغداد عط�وان العطواني بتفعيل
قانون العاصمة الذي ينظم العمل مابني املحافظة
وامان�ة بغ�داد وال�ذي سيس�هم بف�ك التداخالت
االداري�ة والخدمية مابني املؤسس�ات الخدمية يف
العاصمة.وذك�ر مكتب�ه االعالمي ع�ن العطواني
قوله «اننا يف محافظة بغداد عىل تواصل وتنسيق
مستمر مع امانة بغداد وبالسيدة االمينة من خالل
عق�د االجتماعات ومد جس�ور التع�اون من اجل
ايصال افضل الخدمات اىل اهايل عاصمتنا الحبيبة
 ،الفتا اىل ان كال املؤسس�تني تعمل بحسب قوانني
اذ تعمل امانة بغداد بحسب قانون  16الذي ينظم
عمله�ا وان محافظة بغداد تعمل بحس�ب قانون
 21وبالتايل ان لكل مؤسس�ة قوانني وترشيعات وخطة
عمل».واشار اىل ان «املشكلة او الخالف هو ليس اجتهاد
او تن�ازع صالحيات وانم�ا يكمن يف طبيعة املش�اريع
حيث تقع ضمن مهام امانة بغداد تنفيذ البنى التحتية
ماء ومجاري وطرق ومتنزهات ومجرسات وبما يخص
عم�ل املحافظة داخ�ل حدودها االدارية وح�دود امانة
بغداد وكل مايتعلق بمديريات الصحة والرتبية والزراعة
والرياض�ة والش�باب والرعاي�ة االجتماعي�ة وكذلك يف
االقضي�ة والنواح�ي يقع ضم�ن مس�ؤولية املحافظة
ه�ذا التقاطع وهذا التواجد يف س�احة عمل واحدة ومع
قوانني مختلف�ة خلق لنا هذا التداخل».واردف املحافظ
ان «الح�ل االمثل هو تفعي�ل العمل بقان�ون العاصمة

عقدت دائرة صحة كرك�وك اجتماعا بأرشاف املدير
العام د .حسني ابراهيم وكالة وبحضور مدراء اقسام
(الصح�ة العام�ة ،العملي�ات ،الهندس�ة) ومديري

اعلنت الرشكة العامة لتجارة الحبوب عن «اس�تمرارها بعملية مناقلة الحنطة
املحلية بني فروعها اضافة اىل اس�تالم كميات الحنطة االسرتالية الواردة للبالد
عرب ميناء ام قرص».واضاف مدير عام الرشكة هيثم جميل الخشايل ان «مواقع
الرشك�ة يف كركوك وصالح الدين والطوز مس�تمرة بمناقلة الحنطة املحلية اىل
مواقع بغداد لتامني الحصص املقررة للمطاحن كذلك مواصلة استالم الحنطة
االسرتالية الواردة للبالد عرب ميناء قرص» .مشريا ً اىل وصول  8شاحنات محملة
بالحنطة االسرتالية من ميناء ام قرص اىل مخازن سايلو كربالء و 25شاحنة اىل
سايلو خان ضاري و 10سيارات و( )21شاحنة اىل سايلو الدورة بحمولة 987
طن لتامني خزين من الحنطة املس�توردة وتعزيز رصيد املطاحن من الحبوب
.مبين�ا ً ان مواقع س�ايلوات كركوك والط�وز وصالح الدين مس�تمرة بمناقلة
الحنط�ة املحلية ملواقع بغ�داد لتعزيز رصيد مواقع بغ�داد حيث تم مناقلة 19
ش�احنة من مجمع حبوب س�امراء توزعت ( )٥٥٦طن حنط�ة محلية درجه
اوىل اىل سايلو الرصافه فيما تم مناقلة كميه ( ) ٣٠١طن حنطة محلية درجه
ثانيه اىل سايلو التاجي وكذلك تم مناقلة خمس سيارات محملة بكمية ()١٨٣
طن حنطة درجة اوىل اىل س�ايلو الرصافة .موضحا ً ان اجمايل الكميات التي تم
مناقلتها من فرع الرشكة يف كركوك لغاية  ١٠-٢٣بلغت ( ).٥٣٢٠٤طن .

الذي ينظم العمل مابني املحافظة واالمانة لتكون لدينا
رؤية واضحة بمن ترتبط االمانة هل ترتبط بالحكومة
املحلية هل ينتخب االمني كما ينتخب املحافظ من يقيل
االمني ومن يعينه جميع هذه الصالحيات هي بانتظار
اق�رار قانون العاصمة لتكون الهيكلية واضحة واملهام
معلومة».كما ثم�ن املحافظ الجه�ود املبذولة من قبل
امانة بغداد واس�تعداداتها ملواجه�ة اي طارئ او ازمة
 ،مبين�ا ان « ذل�ك يب�دوا للجميع واضحا م�ن خالل ما
تقوم ب�ه االمانة من واجبات يف ظ�ل الصعوبات املالية
واملشاكل الخدمية املرتاكمة.
ومن جهة اخرى كش�ف العطواني ع�ن مرشوع تقدم
ب�ه ملجلس محافظة بغ�داد يتضمن حل بديل ملش�كلة
الس�كن والحد من تزايد انتشارمافيات وتجار االرايض

يف العاصمة».
بيان ملحافظ بغداد اورده مكتبه االعالمي اوضح
ان « املشروع مفاده ب�ان تتبنى بعض الرشكات
املس�تثمرة تنفي�ذ البن�ى التحتي�ة يف اي مكان او
منطق�ة تف�رز م�ن اج�ل توزيعه�ا اىل الرشائ�ح
املس�تفيدة حيث تقوم تلك الشركات ببناء كافة
البنى الالزمة وبحس�ابات بسيطة وبكلف التثقل
كاه�ل املواط�ن يس�تطيع دفعها باملقابل س�يتم
تسليمه سند ارض يف منطقة تتوفر فيها كل سبل
الحياة والعيش الكريم والخدمات ليكون بالنتيجة
له دافع وحافز لبنائها واليقبل عىل بيعها».
ولف�ت الس�يد املحاف�ظ « اىل وجود مش�كلة بما
يخص توزي�ع االرايض وان رئيس ال�وزراء مهتم
بهذا الجانب اال ان توزيع االرايض بطرق عشوائية
تولد مافيات وتجار االرايض لكون تلك االرايض ستوزع
يف مناطق يصعب تقديم الخدمات لها يف الوقت الحارض
مما يؤدي اىل لجوء املواطن اىل بيعها وتس�تغل من قبل
تج�ار االرايض واملافي�ات وبالنتيجي�ة س�يكون هناك
تحكم بمساحات واسعة من االرايض من قبل اشخاص
ومجاميع معينة «.
من جه�ة اخرى اش�ار العطواني « اىل مش�كلة تفاقم
ازمة انتش�ار املناطق العش�وائية التي ارتفع عددها اىل
الف منطقة عش�وائية يف العاصم�ة حيث يحتاج عالج
هذه املش�كلة اىل دراس�ة وتخصيصات كبيرة وايجاد
حل�ول بديل�ة ورسيعة واىل ق�رارات مركزي�ة للحد من
توسعها «.

صحة كركوك  :خطة لتفعيل املؤسسات
الصحية يف احلوجية

كركوك  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي

األربعيني�ة مدي�ر ع�ام الرشك�ة العامة
لنقل املس�افرين والوفود عبد الله لعيبي
ان «معظ�م تش�كيالت ال�وزارة ذات
العالقة بالجهد الخدمي استعدت مبكرا
لهذه الزيارة الكبرية ،مبينا ان «الرشكة

العام�ة لنقل املس�افرين والوفود هيئت
 650حافلة مقس�مة بين  350طابقني
و 300طابق واحد باالضافة اىل اسطول
الرشك�ة العام�ة للنق�ل البري وال�ذي
يتكون من  450شاحنة مختلفة األنواع
واألحج�ار ،ام�ا الرشكة العامة لس�كك
حديد العراق س�تقوم بتسير  21قطار
لنق�ل الزائرين م�ن بغ�داد واملحافظات
الجنوبي�ة باتج�اه كربلاء املقدس�ة.
وأش�ار لعيبي :ان الرشكة العامة الدارة
النق�ل الخ�اص ستنس�ق لتوفير أكثر
م�ن  33,000ال�ف مركب�ة متوزعة عىل
معظ�م املحاور الرئيس�ة ملدين�ة كربالء
املقدس�ة» .واضاف لعيبي «خالل جولة

القطاع�ي الحويجة االول والثاني مع مهندسين يف
قس�م الهندسة ،حيث تم مناقشة آلية تنفيذ املرحلة
االوىل من خطة تفعيل املؤسس�ات الصحية يف قضاء
الحويج�ة وم�ن ضمنها املستش�فى وكذل�ك توزيع
عيادات الطبية املتنقلة عىل اماكن عملها.

استطالعية يف محافظة كربالء املقدسة
تفقد فيها جميع املواقع التي س�تتواجد
فيها أساطيل الوزارة الخدمية :ان هناك
متابعة مبارشة من قبل وزير النقل السيد
كاظم فنجان الحمامي لحيثيات الخطة
الخدمية والية نق�ل الزائرين» .يذكر ان
جميع املطارات العاملة يف البالد تش�هد
استقباال العداد كبرية من املسافرين من
مختلف دول العالم باالضافة اىل استنفار
جمي�ع امللاكات العامل�ة يف الرشك�ة
العام�ة للخطوط الجوي�ة العراقية عرب
تنظيمها مواعيد للرحالت الجوية بهدف
استقبال املسافرين الداء مراسم الزيارة
االربعينية .

العمل والبنك االسالمي يبحثان
ختصيص « »200مليار دينار القراض
مشاريع الباحثني عن العمل
بغداد  /المستقبل العراقي
ت�رأس مدي�ر ع�ام دائ�رة التش�غيل
والق�روض يف وزارة العمل والش�ؤون
االجتماعية عمار عبد الواحد اجتماعا
م�ع ممثلي البن�ك ال�دويل االسلامي
لبح�ث موافق�ة مجل�س ادارة البن�ك
املرك�زي العراق�ي ذات الع�دد ( )5يف
 2016على ش�مول مرصف الرش�يد
بمبادرته�ا البالغ�ة ترلي�ون دين�ار
عراقي وتخصيص ( )200مليار دينار
منه�ا الق�راض املش�اريع الصغيرة
واملتوس�طة الخاص�ة بالباحثين عن
العمل ملدة ثالث سنوات».
واش�ار املتح�دث باس�م وزارة العمل
عمار منعم يف بيان تلقته «املس�تقبل
العراقي» ،اىل ان الوزارة ستتوىل مهمة
تقدي�م قائم�ة باس�ماء الباحثني عن
العمل املسجلني ضمن قاعدة بياناتها
مع تحديد نوع النش�اط (صناعي ،او
تجاري ،او زراعي)».
الفت�ا اىل ان «الق�روض تمن�ح بدون
عمولة على ان ال يزي�د مبلغ القرض
ع�ن  20ملي�ون دينار حس�ب تقدير
املرصف ونوع النش�اط ومدة القرض
ومدة التسديد».
واض�اف انه «ج�رى خلال االجتماع
بحث نس�ب االج�ور االدارية ونس�بة
املصرف والبن�ك املرك�زي فضال عن
العدي�د م�ن التفاصي�ل االخ�رى التي
ت�م االتف�اق على مناقش�تها خلال
االجتماعات الالحقة بعد اس�تحصال
املوافق�ات القانوني�ة واالصولية عىل
عقده�ا ،مؤك�دا ان «نه�ج ال�وزارة
املس�تقبيل هو االنفتاح على القطاع
الخاص واملصارف االهلية.

الكهرباء تربم عقدين لنصب وتشغيل ست حمطات كهربائية شمسية بطاقة  465ميكاواط
بغداد  /المستقبل العراقي
أبرم�ت وزارة الكهرب�اء عقدين لنصب
وتش�غيل س�تة محط�ات شمس�ية
كهروضوئي�ة مع رشكة (س�ما بغداد)
االردنية املؤتلفة مع رشكة (بلو سكاي
) االمريكي�ة بطاق�ة اجمالي�ة قدره�ا
( )465ميكا واط يف محافظتي (االنبار
وباب�ل) بحضور وكيل الوزارة لش�ؤون
التوزي�ع والنق�ل عب�د الحم�زة ه�ادي
ووكيل الوزارة لشؤون النتاج واملشاريع
عادل جري�ان ومدير عام انتاج املنطقة
الوس�طى املهندس نزار قحطان ومدير
ع�ام انت�اج الف�رات االوس�ط املهندس
محمد حسن» .
اعلن ذلك املتحدث الرسمي باسم وزارة
الكهرباء مصعب رسي املدرس ,مضيفاً,
يف بين تلقت�ه «املس�تقبل العراقي» ،ان

العق�د ابرمت�ه املديري�ة العام�ة النتاج
الطاق�ة الكهربائية املنطقة الوس�طى
و املديري�ة العام�ة النت�اج الطاق�ة
الكهربائية يف الفرات االوسط مع رشكة
(سما بغداد)االردنية املؤتلفة مع رشكة
(بلو سكاي) االمريكية لنصب وتشغيل
س�تة محط�ات كهروضوئي�ة خمس�ة
منها يف محافظة االنب�ار هي (الرمادي
بطاق�ة انتاجية قدره�ا  100ميكاواط
و الفلوج�ة بطاقة انتاجي�ة قدرها 40
مي�كاواط و عامري�ة الصم�ود بطاقة
انتاجية قدرها  50مي�كاواط و الكرمة
بطاقة انتاجية قدرها  50ميكاواط) اي
ان الطاق�ة االجمالي�ة االنتاجية ()240
مي�كاواط ,ام�ا املحطة السادس�ة هي
محط�ة االس�كندرية بطاق�ة انتاجية
قدره�ا ( )225مي�كاواط يف محافظ�ة
بابل» .

واوضح املدرس ,ان «مدة تنفيذ املرشوع
ه�ي ( )8اش�هر وبم�دة اس�تثمارية
تبل�غ ( )15ع�ام وس�تقوم ال�وزارة
بشراء الطاقة الكهربائي�ة من الرشكة
املس�تثمرة بس�عر ( )3,5ثالثة ونصف

س�نت للكيل�وواط /الس�اعة ,اي ()35
دوالر للميكاواط الواحد».
واع�رب الوكيل ع�ن س�عادته وتفائله
الش�ديدين باب�رام مثل هك�ذا عقد مع
رشكة امريكية مستثمرة والذي اعتربه

توجه�ا ً جديد للوزارة يف اس�تثمار ضوء
الش�مس لتولي�د الطاق�ة الكهربائي�ة,
مبين�ا ً  ,ان العراق ينعم بضوء الش�مس
بكمي�ات كبرية وعلى مدار الع�ام مما
يجعل اس�تثمار هذا النعمة امرا ً ايجابيا ً
يف زي�ادة الق�درة االنتاجي�ة للمنظومة
الكهربائي�ة الوطني�ة م�ا ينعكس عىل
زيادة ساعات التجهيز للمواطنني .
ومن جهته عرب ممثل السفارة والرشكة
االمريكية يف العراق عن سعادتهم بابرام
هذا العقد ,موكدا ً اننا س�وف نعمل بكل
جهدن�ا م�ع وزارة الكهرب�اء لتزويدها
بطاق�ة كهربائية جي�دة ونظيفة وغري
مرتفع�ة الس�عر ,ونحن ايضا ً س�عداء
بعمل القطاع الخاص يف الواليات املتحدة
االمريكي�ة مع وزارة الكهرباء وس�وف
تك�ون خط�وة ايجابي�ة ومس�تثمرة يف
العراق.
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حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل

اعالن

العدد1054 :
التاريخ2017/10/19 :

www.almustakbalpaper.net

اعالن

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل

العدد1051 :
التاريخ2017/10/26 :

تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار االوىل ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلني�ة اليجار العقار املبينة تفاصيلها
ادناه العائدة اىل بلدية النجف وملدة ( س�نة واحدة ) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (  )21لس�نة
 2013فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة بلدية النجف او اللجنة خالل ( )30ثالثون يوما من اليوم التايل لنرش
االعلان يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا مع�ه التامينات القانونية البالغة %200
م�ن القيم�ة املقدرة بموجب ص�ك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرق�م ( )30يف 2016/1/3
وس�تجري املزايدة يف بلدية النجف الس�اعة الحادية عشرة من صباح اليوم التايل النتهاء م�دة النرش وعند مصادقة
يوم املزايدة عطلة رسمية فتؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة املصاريف
وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها

تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار االوىل ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلني�ة اليجار العقار املبينة تفاصيلها
ادن�اه العائد اىل بلدية النجف وملدة ( س�نة واح�دة ) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (  )21لس�نة
 2013فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة بلدية النجف او اللجنة خالل ( )30ثالثون يوما من اليوم التايل لنرش
االعلان يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا مع�ه التامينات القانونية البالغة %200
م�ن القيم�ة املقدرة بموجب ص�ك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرق�م ( )30يف 2016/1/3
وس�تجري املزايدة يف بلدية النجف الس�اعة الحادية عشرة من صباح اليوم التايل النتهاء م�دة النرش وعند مصادقة
يوم املزايدة عطلة رسمية فتؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة املصاريف
وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها

الرشوط :
-1يبدا العقد من تاريخ صدور االحالة
-2اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجلة
-3يتعهد املس�تاجر بوضع لوحة تعريفية تتضمن االسم التجاري للماجور والرقم البلدي وعائدية امللك وبخالفه يتم
فسخ العقد دون اللجون اىل املحاكم املختصة
-4على املس�تاجر مراجعة البلدية لتنظي�م عقد االيجار وتصديقه خلال  30يوم من تاري�خ ورود االحالة القطعية
وبعكسه يعترب ناكال وفق القانون
-5يسمح ملوظف البلدية بدخول املتنزه واالرشاف يوميا عىل نظافة املتنزه
-6يلزم املستاجر بدفع بدل االيجار مع املصاريف كاملة خالل ثالثني يوما من تاريخ االحالة القطعية
-7مراعاة التقاليد االجتماعية ومكانة مدينة النجف االسالمية وبعدم استخدام اي غرض ينايف ذلك
-8يح�ق للبلدية فس�خ العقد لغرض املصلحة العامة وعىل املس�تاجر اخالء املوقع خالل م�دة  3ثالثة ايام من تاريخ
تبليغه بذلك
-9يتعه�د املس�تاجر االلتزام بكاف�ة التوجيهات الصادرة من الجه�ات املختصة بخصوص ترش�يد املياه وحفر برئ
سقي
-10يح�ق للبلدي�ة فس�خ العقد يف حالة االخالل او عدم تنفي�ذ اي فقرة من فقرات العقد وت�ؤول االعمال املنفذة اىل
البلدية دون املطالبة بأي تعويض
-11اليجوز اس�تعمال املتنزه الي غرض اخر (غري متنزه ترفيهي) وبعكس�ه يتم فس�خ العقد دون الحاجة اىل انذار
ومصادرة االعمال املنفذة واليحق له املطالبة بأي تعويض
-12يتعهد املس�تاجر بالحفاظ عىل املتنزه وادواته ومش�يداته وتس�ليمها صالحة للعمل بعد انتهاء مدة العقد كذلك
الحاظ عىل نظافة املتنزه
-13يتعهد املس�تاجر بنصب كامرات مراقبة خدمتا المن محافظتنا ولكش�ف الجرائم االرهابية الجنائية وبعكس�ه
يتحمل كافة التبعات القانونية ويتضمن فسخ العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصة
-14تثبيت حدود القطعة املؤجرة من قبل مس�اح تنظيم املدن وبرفقة مس�اح القس�م البلدي املعني وفق اس�تمارة
خاصة واليعتد بأي تثبيت اخر والترتتب عىل ذلك التزامات قانونية
 -15تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية العراقية وبطاقة
السكن
 -16للبلدي�ة اضاف�ة اي رشوط اخ�رى تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقب�ل موعد املزايدة باعالن الحق
بنفس الصحيفة
 -17تك�ون امانات دخول املزايدة لش�اغلني العقار  %50م�ن القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب مكتب الس�يد املحافظ
املرقم  30يف 2016/1/3
-18يف حالة احالة االرض لالس�تثمار او اقامة اي مرشوع فللطرف االول مديرية بلدية النجف فس�خ العقد واعتبار
العقد مفسوخ رضائيا يف حالة توقيع املستاجر عىل بنود العقد املتضمنة فسخ العقد لغرض املصلحة العامة استنادا
الحكام القانون املدني باتفاق الطرفني ودون الحاجة اىل توجيه انذار

الرشوط :
-1يبدا العقد من تاريخ صدور االحالة
-2اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجلة .
-3يتعهد املس�تاجر بوضع لوحة تعريفية تتضمن االس�م التجاري للماجور والرقم امللك البلدي القديم والجديد ورقم
القطع�ة ونوع املهنة حس�ب العقد ورقم هوية ممارس�ة املهنة وتاري�خ بداية العقد ونهايه العقد ومس�احة العقد
وعائدية امللك وبخالفه يتم فسخ العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصة
-4على املس�تأجر مراجعة البلدية لتنظي�م عقد االيجار وتصديقه خلال  30يوم من تاري�خ ورود االحالة القطعية
وبعكسه يعترب ناكال وفق القانون
-5يسمح ملوظف البلدية بدخول املشتمل واالرشاف يوميا عىل نظافة املشتمل
-6يلزم املستأجر بدفع بدل االيجار مع املصاريف كاملة خالل ثالثني يوما من تاريخ االحالة القطعية
 -7يحق للبلدية فس�خ العقد لغرض املصلحة العامة وعىل املس�تاجر اخالء املوقع خالل مدة  3ثالثة ايام من تاريخ
تبليغه بذلك
 -8يتعه�د املس�تاجر االلت�زام بكافة التوجيهات الصادرة م�ن الجهات املختصة بخصوص ترش�يد املياه وحفر برئ
سقي
-9يتعهد املستاجر بقبول كافة التوجيهات الصادرة من الجهات العليا بخصوص ترشيد استهالك املاء
 -10تثبيت حدود القطعة املؤجرة من قبل مس�اح تنظيم املدن وبرفقة مس�اح القس�م البلدي املعني وفق اس�تمارة
خاصة واليعتد بأي تثبيت اخر والترتتب عىل ذلك التزامات قانونية
 -11يف حالة احالة االرض لالس�تثمار او اقامة اي مرشوع فللطرف االول مديرية بلدية النجف فس�خ العقد واعتبار
العقد مفسوخ رضائيا يف حالة توقيع املستاجر عىل بنود العقد املتضمنة فسخ العقد لغرض املصلحة العامة استنادا
الحكام القانون املدني باتفاق الطرفني ودون الحاجة اىل توجيه انذار
 -12يتعهد املس�تاجر بنصب كامرات مراقبة خدمتا المن محافظتنا ولكش�ف الجرائم االرهابية الجنائية وبعكس�ه
يتحمل كافة التبعات القانونية ويتضمن فسخ العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصة
-13املشيدات عائدة للبلدية
 -14تقديم براءة ذمة املزايدة من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية العراقية وبطاقة
السكن
-15عىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعلي�ه اثبات ذلك بأية وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل
قانوني�ا وقضائيا صح�ة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف /مكتب الس�يد املحاف�ظ املرقم  12078يف
2012/11/21
 -16للبلدي�ة اضاف�ة اي رشوط اخ�رى تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقب�ل موعد املزايدة باعالن الحق
بنفس الصحيفة
 -17تك�ون امانات دخول املزايدة لش�اغلني العقار  %50م�ن القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب مكتب الس�يد املحافظ
املرقم  30يف 2016/1/3

رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم
رئيس اللجنة

نوع الملك والموقع واالستعمال

الرقم القديم

الرقم الجديد

المساحة م2

متنزه ترفيهي /حي الجهاد

1

300

2250م2

رشكة بغداد للمرشوبات الغازية مسامهة /خاصة

اعالن

تدع�و رشكتن�ا (رشكة بغداد للمرشوب�ات الغازية مس�اهمة /خاصة )
املساهمني الكرام للحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف الزعفرانية /شارع
الرشكات الس�تالم ارباح الس�نة املالي�ة 2016/مع جلب املستمس�كات
االصولي�ة والبطاقة التعريفية وش�هادة االس�هم ان وج�دت وأي وثيقة
تعريفية اخرى صادرة من س�وق العراق لالوراق املالية وحس�ب الجدول
التايل :
يوم االربعاء  11/1من تسلسل  1اىل 5000يوم الخميس  11/2من تسلسل  5001اىل 10000يوم االحد  11/5من تسلسل  10001اىل 15000يوم االثنني  11/6من تسلسل  15001اىل 20000يوم الثالثاء  11/7من تسلسل  20001اىل 25000يوم االربعاء  11/8من تسلسل  25001اىل 30000يوم الخميس  11/9من تسلسل  30001اىل 35000يوم االحد  11/12من تسلسل  350001اىل 40000يوم االثنني 11/13من تسلسل  40001اىل 45000يوم الثالثاء  11/14من تسلسل  50000فما فوقراجني الحضور يف الزمان واملكان املعينني الستالم االرباح
حيدر عبد املحسن البصام
املدير املفوض

تنويه  :ايام الجمع والسبت والعطل الرسمية يزحف اىل اليوم الذي يليه

رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم
رئيس اللجنة

نوع الملك والموقع واالستعمال
مشتل /حي السالم
مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

الرقم القديم
2

الرقم الجديد
5913

اعالن

المساحة م2
625م2

العدد367 :
التاريخ2017/10/5 :

بناء عىل ماجاء بكتاب مديرية بلديات ميس�ان /االمالك املرق�م ( 18519يف  )2017/12/2تاجري االمالك املدرجة مواصفاتها
يف القائمة املرفقة طيا والبالغ عددها ( )25ملك اس�تنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم ( )21لس�نة  .2013فعىل من
يرغب االشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميسان – سكرتري اللجنة وخالل ()30ثالثون يوم تبدأ من اليوم التايل
لصدور االعالن مس�تصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن  % 25من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة خالل الدوام الرس�مي
م�ن الي�وم االخري من مدة االعالن ويك�ون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية املرشح ويتحمل من ترس�وا عليه املزايدة اجور
النرش واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.
املهندس
صالح فالح حبيب
مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

قائمة تقديرامالك البلدية وفق القانون  21لسنة 2013
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البدل السنوي الجديد
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550000
575000
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350000
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500000
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300000
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البدل السنوي السابق
600.000
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585000
315000
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سنة واحدة
سنة واحدة

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد  / 1330ش 2017 /
التاريخ 2017 / 10 / 26

اعالن

املدعية  /بان عبد االمري حسني
املدعى عليها  /سهيلة عيىس عيل تسكن الحرية دباش محلة  420زقاق  38د 14
اص�درت محكمة االحوال الش�خصية يف الكاظمية حكم�ا ً غيابيا ً بحقك بالرق�م /1330ش 2017/الذي
يقيض اثبات وفاة املفقود صالح مهدي محسن وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بالنرش يف صحيفتني
محليتين وعدم اعرتاضك عىل القرار الصادر بحقك ضمن امل�دة القانونية البالغة ثالثون يوما ً اعتبارا ً من
تاريخ النرش فسوف يكتسب الحكم الدرجة القطعية .
القايض  /فارس شبيب الزم

8

ثقافية

العدد ( )1546االحد  29تشرين االول 2017

www.almustakbalpaper.net

«بني الرمز والبالغة»

الناقدة والتشكيلية التونسية /خيرة مباركي
ارتبط الرّمز بالبالغة رغم ّ
أنه لم يحظ باالهتمام
نفسه الذي حظيت به بقيّة أقسامها وقد ُج ِعل من
ضمن الكناية غالبا  ،وهو رأي قال به القدماء مثل
الجاح�ظ الذي اعتبره ش�أن اإلش�ارة م�ن أدوات
البي�ان الخمس (البي�ان ّ
والتبيي�ن ج  1/ص 76-
ّ
ولع�ل عبد القاه�ر الجرجاني (ت 471هـ )
. )79
ّ
وخاص�ة ما تعلّق بالمعنى وهو
أب�رز من اهتم به
غايت�هّ ،
ودقق في تحديد قيمة األداء الموحي رغم
جمعه بي�ن الكناية والتعريض والرّمز واإلش�ارة
في نس�ق ّ
فن ّي واح�د  ،وذلك في معرض قوله في
إثب�ات ّ
الصف�ة في الكناي�ة  « :هذا ف�ن من القول
دقيق المس�لك  ،لطيف المأخذ ،وهو أنا نراهم كما
يصنعون في نف�س ّ
الصفة بأن يذهبوا بها مذهب
الكناية ّ
ّ
والتعريض  ،كذلك يذهبون في إثبات الصفة
هذا المذهب  ،وإذا فعلوا ذلك  ،بدت هناك محاس�ن
تملأ ّ
الطرف  ،ودقائق تعج�ز الوصف  ...وكما ّ
أن
ّ
الصف�ة إذا ل�م تأت�ك مصرّحا بذكرها  ،مكش�وفا
ع�ن وجهها ،ولك�ن مدلوال عليه�ا بغيرها  ،وكان
ذلك أفخم لش�أنها  ،وألطف لمكانها  ،كذلك إثباتك
الصفة ّ
ّ
للش�يء تثبيت�ا له إذا لم تلقه إلى ّ
الس�امع

صريحا وجئت إليه م�ن جانب ّ
التعريض والكناية
والرّمز واإلش�ارة  ،كان له من الفضل والمزيّة أو
ّ
يق�ل قليله  ،وال يجهل
م�ن الحس�ن والرّونق ما ال
موض�ع الفضيلة فيه « ( داللئ�ل اإلعجاز في علم
المعان�ي ص  ) 199لقد ارتبط الرّمز بالكناية كما
ارتب�ط بكل من التش�بيه واالس�تعارة وكذا األمر
ّ
بالنس�بة إلى المجاز عند بع�ض البالغيين  .ولكن
ّ
الرّمز ليس تش�بيها وال اس�تعارة ألن الش�اعر قد
وجسد حقيقة فعليّة يكون معهما ّ
ّ
الشعر أداة
عبر
ّ
للتعريف بالحقائق التي تعبّر عن س�طح الوجدان
منظروا ّ
 .وقد اس�تهجن ّ
الش�عر الرّمزي ّ
التشبيهَ
فنيّ�ة في ّ
كوس�يلة ّ
الش�عر ،حين اعتب�روه مجرّد
أداة نثريّة مقحمة في ّ
الش�عر باعتبارها تنزع عن
األش�ياء صف�ة ّ
ّ
الذهول  .ومن ثمّة تمن�ع التجربة
ُ
ّ
ّ
من ّ
الت ّ
وحد وبلوغ مس�توى الكليّة  ،لتتخطى آماد
الرّؤيا ويتش�بّه له�م فيه وثن العق�ل  .وهو ليس
استعارة مهما س�مت عن التشبيه ومهما تنوّعت
ف�ي ذاته�ا رغ�م محاول�ة العدي�د م�ن البالغيين
ّ
والن ّقاد إيجاد صلة وتوافق ولكن برأيي لم يقنعوا
بصحّ
�ة ما ذهبوا إليه مثل «مصطفى ناصف» في
ّ
«الصورة األدبيّ�ة « حين ذهب إلى اختالف
كتاب�ه
االستعارة عن الرّمز بقوله « قد يصاحب االستعارة

حال�ة رمزيّ�ة دون أن تكون مع ذلك رم�زا « بهذا
ّ
أك�د على إمكانيّة اختالط االس�تعارة بالرّمز وهو
ّ
رأي م�ردود علي�ه  .فال يمكن البت�ة أن نلحظ هذا
التوافق ألسباب بسيطة ومعلومة  :أوّلها أن الرّمز
ال تواكبه القرينة في أي شكل من أشكالها  .ثم ّ
إن
ّ
ولكنه
االس�تعارة قد تكون غنيّة من حيث اإليحاء
لي�س بمق�دار الرّمز الذي هو س�مته األساس�يّة.
بهذا فالمش�ابهة الت�ي هي جوهر االس�تعارة قد

مرسى الغرانيق يف مدن العقيق

سأكفر بكل حرف
تفقده القيمة اإليحائيّة المش�روطة فيه .وهو ما
ح ّدده «وبس�تر» حين ّ
أكد عل�ى ّ
أن الرّمز ينهض «
على عالقة باطنيّة وثيقة تربطه بالمرموز  ،وهي
عالقة أعمق م�ن مجرّد ّ
التداع�ي أو االصطالح أو
ّ
ّ
التش�ابه الظاهري «  ..كذلك هو ليس كناية  ،ألنها
ّ
الخاصة به
في الغالب تفيد من الواقع تلك ال ّدالالت
واللّصيقة بمعناه في العرف المتفق عليه بالواقع
ّ
الحسيّة ،لينساب المعنى في ضرب
وجملة ال ّدالئل
والنمو في رهافته ّ
التدرّج ّ
من ّ
الشعوريّة  ،فيسمو
كل معن�ى الح�ق على س�ابقه ويف�يء عليه عبر
أحوال ّ
حس�يّة تدلّل بذاتها عن معناه�ا  .فالكناية
ّ
الحس�ي .به�ذا نختلف مع كل من
تفيد من الواقع
يعتب�ر الكناي�ة رم�زا أو الرمز كناية يق�ول «إيليا
الح�اوي» ف�ي كتاب�ه «الرّمزيّة والس�رياليّة « « :
الرّمزيّة كانت حالة عليا من االشراق واالستشراق
ّ
ّ
يتمكن عبرها
الفني  ،تت ّم في في لحظات خارقة ،
ّ
الشاعر من الحلول في قلب الحقيقة ذاتها ونقلها
َ
َ
م�ن اهاب ّ
حس�ي مُ بتكر  ».بهذا اإليض�اح فالرّمز
حالة تدركها ّ
النفس  ،لعلها لحظة أش�به ما تكون
بنبوءة ش�عريّة تتصل بالغيب ّ
النفسي والوجودي
أكثر من اتصالها بالواقع والعقل ..
يتبع ....

فسحة للتمرد

صدر حديثا ً عن دار الفارابي ديوان
“فس�حة للتمرد” للش�اعر حس�ام
ٌ
حكايات
برك�ي ،نق�رأ فيه:للرم� ِل
وأسرار
ّ
س الوقت فيها متجاوزا ً
َ
يتنف ُ
أشكال
الحصار
مكتمالً بالماء والندى
محتمالً الحياة والمدى
ُ
ٌ
حكايات وأضغاث أحالم
للرم ِل
كعب الفنجان
على
خطوطها
رمت
ِ
وانتقتك في لجّ ِة الموت واالنكسار
لتكمل بك شكل التمرّد والتوحد في
وجه اإلعصار

ص�درت أخيرا ً عن دار الس�اقي رواي�ة للكاتبة الس�عودية أميمة
الخميس ،تحت عنوان “مسرى الغرانيق في مدن العقيق”.
وجاء في نبذة الرواية”:من بغداد إلى القدس فالقاهرة ثم قيروان
فاألندلس ،يس�افر مزيد الحنفي من صحراء الجزيرة ليجد نفسه
بي�ن ليلة وضحاه�ا مكلّفا ً مهمة خطيرة.س�بع وصايا كان على
مزيد أن ينساها بعد قراءتها ويترك لرحالته أن تكون تجلّيا ً لها..
لكن شغفه بالكتب ومخالفته بعض الوصايا ختما رحلته بنهاية
ّ
يتوقعها”.
لم يكن
أما أميمة الخميس فهي كاتبة وروائية سعودية .تكتب زاوية شبه
يومي�ة في صحيفة “الرياض” .وق�د كتبت عددا من األطروحات
العلمي�ة والدراس�ات النقدية ح�ول أعمالها و ُي�درّس بعضها في
جامع�ات محلية وعالمية ،كما ًترجمت بع�ض أعمالها إلى لغات
عديدة.

المستقبل العراقي /عزيز البزوني

بالتع�اون مع مديرية الثقاف�ة في جنين،
وبالش�راكة مع الصالون الثقافي “يمام،
ومنت�دى األديب�ات الفلس�طيني “مدى”،
ومؤسس�ة أصدق�اء الرؤي�ة المجتمعية.
عق�د ف�ي الجامع�ة العربي�ة األمريكي�ة،
وتح�ت رعايته�ا ،حف�ل إش�هار دي�وان
“محطات الذعة” للش�اعرة الفلس�طينية
من�ال دراغم�ة ،وأقي�م الحف�ل بحضور،
مس�اعد رئي�س الجامع�ة العربي�ة
األمريكي�ة للش�ؤون اإلداري�ة والمالي�ة
األس�تاذ فالح أب�و عرة ،ومدي�رة مديرية
الثقاف�ة في جني�ن أمال غزال ،ومس�اعد
محافظ جني�ن احمد القس�ام ،وموظفي
الجامعة،واألديب�ان س�ائد أب�و عبي�د،
وعاي�دة أب�و فرحة وممثلي المؤسس�ات
الحكومي�ة واألهلي�ة ،ومجموع�ة م�ن

سأك ُف ُر َّ
ْ
حرف ...
بكل
ٍ
ْ
َ
نخـب اإللحا ٌد.
أشرب
ُ
قرات قصائ َد
ُ
اعتكفت على معانيها
ُ
ببوح
اشبعت الروح
ٍ
ً
ِخ ُ
لته غ َزال...
دم َع ْت عي َْن َ
َ
اي عندما
ْص ْ
أب َ
رت إدعاءً
ُ
الحرف
خجل
منه ِ
وتبرأ...
َ
كشف فلسفةً
قبيح
ُت ِبيح كل
ٍ
تحت مسمَّى ...
أكذب ولكن َ
ُ
أت َجمَّل
ال
فالحرف وا ٍه
في كل قصيد يتلون
ُ
طلقة بارو ٍد
حرف أو
ً
ٌّ
اص َبحَ
كل سواءاْ ..

أنا لست رق ًام

حفل إشهار ديوان «حمطات الذعة» للشاعرة منال دراغمة
المثقفي�ن واألدب�اء والش�عراء .وافتت�ح
الحفل مس�اعد رئيس الجامعة للش�ؤون
اإلداري�ة والمالية األس�تاذ أبو عرة بكلمة
رح�ب فيه�ا بالحض�ور ،مهنئا الش�اعرة
من�ال دراغم�ة ،إح�دى أعض�اء الهيئ�ة
اإلداري�ة في الجامع�ة العربية األمريكية،
على هذا اإلنج�از ،وقال “ليس غريبا على
الجامعة ان تحتضن المبدعين الن اإلبداع
ليس له س�قف” مؤكدا على دعم الجامعة
لموظفيه�ا وطلبتها في التحليق بس�ماء
اإلب�داع والتميز ،مش�يرا ال�ى ان الجامعة
دأبت دائما في احتضان المجتمع المحلي
ب�كل أطيافه ونش�اطاته ،مؤك�دا على ان
أبواب الجامعة مفتوحة للجميع ،مش�يدا
باإلنج�از ال�ذي قام�ت به الش�اعرة منال
والت�ي تحدت الواق�ع وعكس�ت الصورة
الحقيقي�ة لمفهوم األنا .م�ن جانبه ،قدم
مس�اعد محاف�ظ جني�ن احم�د القس�ام

خديجة حراق

تهنئته للشاعرة منال باسم محافظ جنين
اللواء إبراهيم رمضان ،مشيرا الى انه يحق
ألبناء الشعب الفلسطيني الفخر بإنجازات
المثقفين الفلسطينيين ،وخاصة ما قدمته
منال ،حيث أثرى ديوانها المكتبة الوطنية
الفلس�طينية وكان له بصم�ة ثقافية عند
المجتمع .بدورها ،شكرت مديرة مديرية
الثقاف�ة في جني�ن أمال الغ�زال الجامعة
العربي�ة األمريكي�ة عل�ى احتضانه�ا
ورعايتها لهذا الحفل ،مشيدة بالدور الذي
تبذل�ه الجامعة في دعم المس�يرة األدبية
والمشهد الثقافي بكل مكوناته وأطيافه،
وهن�أت الش�اعرة منال دراغم�ة ،وقالت،
“لقد أس�ميت ديوانك محطات مس�افرة،
ألنك أقلعت بنا على مت�ن الحرف والكلمة
ال�ى عالم الخيال والص�ورة الجميلة ،التي
تواجهن�ا بأنفس�نا باألن�ا وبحقيقتن�ا”.
وقدم رئيس قس�م اللغة العربية واإلعالم

ثامرة صاحب

في الجامع�ة العربية األمريكي�ة الدكتور
محم�د أبو ال�رب نق�ده لديوان الش�اعرة
من�ال دراغم�ة ومالحظات�ه وتوصياته،
ومن ثم قدمت الش�اعرة منال مقتطفات
من إش�عارها .وتخلل الحف�ل عرض فيلم
قصي�ر عن الجامع�ة العربي�ة األمريكية،
وفيلم أخر ع�ن حياة الكاتبة ومس�يرتها
األدبية ،وفقرة زجل شعبي ،وختم الحفل
بتوزيع نس�خ الديوان وتوقيعه للحضور.
يش�ار الى ان دي�وان “محط�ات الذعة”،
يجم�ع  30قصيدة نثر ،وهو المنجز األول
للش�اعرة دراغمة ،يحمل بصمات إبداعية
للعدي�د من القامات ،وت�م تصميم الغالف
بمه�ارة عالية ،ويضم الكتاب عدة لوحات
فري�دة ،وسيش�ارك الدي�وان ف�ي كب�رى
المع�ارض العربية واألوروبي�ة  ،كما انه
س�يعرض في كبرى المكتب�ات المعروفة
عربيا ودوليا.

أنا لست رقما ً
لدي اسم يميزني
عائلة تفرح بوجودي
تحزن لغيابي..
ذكريات مقيمة التغادرني
وطنا او انسانا
مع غروب الشمس وشروقها
لدي تاريخ ..
اضاء للدنيا معالمها
شيد للحضارة صروحها
لست رقما يتيما خارج المعادلة
انا من يتشكل ويتوكل
عالمة فارقة في جبين الزمن
إنسان يصنع الحياة حرية
تحطم القيود
لتزهر حدائق الفرح

احلوار والتفاوض بدل القوة يف العالقات الدولية

جتنب ًا للحرب املدمرة احلوار كأسلوب ومنهج يف معاجلة الرصاعات..
بقلم /الدكتور شاكر كريم عبد
صدر كت�اب» الح�وار والتفاوض بدل
القوة ف�ي العالقات الدولية» تاليف د.
علي حسون لعيبي عن دار اراء للطباعة
والنشر ويقع في ( )169صفحة وفي
اربع�ة فصول.يؤكد المؤل�ف الدكتور
عل�ي حس�ون لعيبي بكتاب�ه (الحوار
والتفاوض..ب�دل الق�وة في العالقات
الدولية) الذي جاء بسيطا ً في أسلوبه
وسالس�ة عرض�ه يبي�ن لن�ا الح�وار
كأدب مه�م لكل لل�دول والمجتمعات
و األش�خاص وأن الح�وار مبدأ أصيل
في اإلسلام وفي الديانات السماوية،
إنم�ا األه�م أن يك�ون الح�وار مجديا ً
وصادقا ،وال أعتقد أن أحدا ً س�يرفض
مب�دأ الحوار·· لك�ن م�ن الواضح أنه
الحوار الذي يحقق أهدافه في تعايش
األمم والحضارات.
ُّ
ح�ري بالمحاور أن يلم
وللحوار آداب
بها ،فه�ي الطري�ق لكس�ب اآلخرين
والتأثير فيه�م ..وقد أول�ى «القرآن»
أدب الح�وار أهمية بالغة ،فهو اإلطار
الفن�ي للدعوة ،والس�حر الحالل الذي
يفتن عقول الناس ويأسر أفئدتهم وقد
وردت مفردة الحوار في القرآن ثالث
م�رات فقط بصيغ�ة (يح�اوره) كما
جاء في س�ورة الكهف (اآليتين ،43 :
 )73قال تعالى َ :
{ف َق َ
اح ِب ِه و ُ
ال لِ َ
َه َو
ص ِ
نك مَ االً وَأ َ َع ُّز َن َفرا}ً
ُي َحاو ُر ُه أ َ َنا ْ أ َ ْك َث� ُر مِ َ
ِ
وكذلك قوله تعال�ى َ :
{ق َ
ال لَ ُه َ
اح ُب ُه
ص ِ
ََ َ
ْت ب َّ
و ُ
الذِي َخلَ َق َك مِ ن
او ُر ُه أكفر َ ِ
َه َو ُي َح ِ

�و َ
اك ر ُ
َاب ُث َّم مِ ن ُّن ْط َف ٍة ُث َّم َ
س َّ
َجالً}،
ُت�ر ٍ
أم�ا بصيغ�ة (تحاوركما) فج�اء في
س�ورة (المجادلة َ )1 :
س�م َ
{ق ْد َ
ِع اللّ ُه
ال ِتي ُت َجاد ُِل َك ِفي َزوْجها و ََت ْ
َقو َْل َّ
ش َت ِكي
ِ
ُ
ّ
َ
ُ
ُ
َ
َ
اوُ
إِلَى اللّ ِه ،وَالله ي ْ
سمَع تح رَكمَ}ا
ويش�ير المؤل�ف أن قضي�ة الح�وار
أصبح�ت من القضاي�ا والموضوعات
الهام�ة ل�كل المش�كالت العالق�ة أو
الخافت�ة في عصرن�ا الراهن ،س�وا ًء
على المس�توى الداخلي في المجتمع

الواح�د ،أو على المس�توى الخارجي
مع الحض�ارات والثقاف�ات األخرى·
فالح�وار يظ�ل مطلب�ا ً ال غن�ى عن�ه
لإلنس�انية جمع�اء ،إذا م�ا أرادت
أن تعي�ش بمن�أى ع�ن الخالف�ات
والتوجس�ات والصراع�ات ،كم�ا أن
الحوار هو المنه�ج الصحيح للتفاهم
والتعاي�ش والتواص�ل بي�ن األم�م
والشعوب
ويوضح المؤلف الدكتور علي حسون

لعيبي معالجة قضية الحوار من خالل
الوق�وف على التح�والت العالمية في
النظام الدول�ي ثنائي القطبية ،ثم في
عال�م ما بع�د الحداث�ة ،خصوصا ً مع
تأثي�رات العولمة والعالقات المتعددة
األطراف والقومية ليصل إلى ضرورة
بن�اء سياس�ة ثقافية عالمي�ة قادرة
عل�ى الصم�ود أم�ام مرحلة م�ا بعد
الحداث�ة ،تك�ون ناف�ذة الستش�راف
مس�تقل العالم ،واعتم�د في ذلك على
دراس�ة حاالت لح�وار الحضارات من
واقع النموذج األمريكي.
وق�د تص�دى الباح�ث لموضوعات
س�اخنة منه�ا مش�كلة الصح�راء
المغربية التي تعتبر مشكلة مفتعلة و
قد حرص اإلستعمار بعد خروجه على
زرعها بالمنطق�ة كورقة ضغط على
المغرب وبؤرة توثر يتحكم بخيوطها
تنعكس سلبا على جميع دول المنطقة
فال أمل إلتحاد مغاربي قوي يستطيع
مواجه�ة غطرس�ة الغ�رب وأطماعه
وإستثمار خيرات دول المغرب العربي
بطريق�ة تكاملية كانت س�تكون أمل
واعدا بتطوير ش�مال إفريقيا وجعلها
كتلة إقتصادية وإجتمياعية وسياسية
حسبه
وعس�كرية قوية وهدا أمر قد ِ
الغ�رب مس�بقا للحيلول�ة دون ميالد
ه�دا الحل�م .بالنهاية س�يادة المغرب
على الصح�راء المغربية خط أحمر ال
مساوة فيه قطعا.
كم�ا غ�اص الباح�ث ف�ي موض�وع
الصراع العربي» اإلسرائيلي «هو النزاع

الدائر بين « اس�رائيل»والدول العربية
جميعها منذ قيام الكيان اإلس�رائيلي
ع�ام 1948م ،ويتمح�ور النزاع حول
م�دى األحقيّة الت�ي يمتلكه�ا الكيان
الصهيون�ي ف�ي اس�تمالك األراض�ي
الفلس�طينية ،وقيام دولتهم القومية
ف�وق أراضيه�ا ،وتهجي�ر الش�عب
الفلس�طيني وتجريده�م م�ن حقهم
تملّك أراضيهم الفلس�طينيةُ .يس�مى
أيضا ً الصراع العربي اإلسرائيلي بنزاع

الشرق األوس�ط ،نظرا ً لتمركز النزاع
ف�ي تلك المنطقة ،ويع�زى هذا النزاع
إل�ى أس�باب غامض�ة إلى حد م�ا ،إال
أن القضية الفلس�طينية سببا ً رئيسيا ً
في ذل�ك ،أمّ ا فيما يتعل�ق بالتحليالت
السياس�ية ف�إن ه�ذا الص�راع ُيعتبر
ّ
فتركز
األه�م بين النزاع�ات العالمية،
عليه الجوانب السياس�ية واإلعالمية
ويع�زى الس�بب ف�ي ذلك إل�ى تورّط
دول متعددة في ذلك م�ن بينها الدول

العظم�ى ،وتعتب�ر منطق�ة الش�رق
ً
منطقة ّ
حساس�ة بالنس�بة
األوس�ط
ً
للعال�م لذل�ك يحظ�ى أيض�ا بأهمي�ة
كبيرة..
وصوال للفص�ل الرابع حيث العرض
والتحليل ..حقا ان الكتاب هو خالصة
مهمة لجه�د فكري وبح�ث رصين و
دقيق وهذا هو ديدن الكاتب والشاعر
االديب الدكتور علي حسون لعيبي كما
عرفته منذ زمن بعيد فهو يتعامل دائما
بصدق ووعي مس�ؤول م�ع القضايا
الت�ي يتناوله�ا مم�ا يجع�ل الق�ارئ
يش�عر بمتعة القراءة س�يما وانه في
كتابه هذا الذي نح�ن بصدده ينعطف
باتجاه بحثي طارحا موضوعات فيها
م�ن التعقيدات الش�يئ الكثي�ر والذي
يعتبر مؤشر قوي السلوب متميز في
الطرح في موضوع حس�اس تتعامل
به دول واحزاب واشخاص وقد وصل
الى مبتغ�اه ليدلو بدلوه في بئر عميق
ه�و « الح�وار والتفاوض ب�دل القوة
في العالقات الدولية» باسلوبه الشيق
ومفردات�ه الرائعة وافكاره النيرة لقد
اب�دع الباح�ث ف�ي كتابه ه�ذا والذي
يعد م�ن امه�ات الكتب الت�ي تناولت
موض�وع الح�وار وفقا الط�ر نظرية
وتحليالت مختلفة االبعاد
اتمنى الموفقية للدكتور علي حسون
لعيبي عل�ى مؤلفه الجدي�د الذي ضم
معلوم�ات مهم�ة ل�م تذكر ف�ي كتب
الحوار من قبل وهذا يحس�ب له ابداع
وتالق بهذا الخصوص.

9

ح�سينيات

العدد ( )1546االحد  29تشرين األول 2017
www.almustakbalpaper.net

احلسني ثورة األميان من اجل اإلنسان

عزيز البزوني

الثورة احلسينية إرصار وعزيمة يف حماربة الظلم والفساد

الحسين مصب�اح اإلنس�انية
الباه�ر الذي أضاء بالنور يف ليلة
من لياليه�ا الحالكة ،ليضع لها
نهاره�ا املرشق الوضاح ،ويأخذ
بيدها يف س�بيل تحقيق إنسانية
ً
صقلا
اإلنس�ان ،وصقله�ا
اسلاميا ً خالص�اً ،وإعطائه�ا
حقوقها الفردي�ة واالجتماعية،
بع�د أن انتزعتها منها حكومات
اإلره�اب واالس�تعباد ،الت�ي لم
تق�رأ يوم�ا ً ما نظرة اإلسلام يف
الحك�م والنظام ,اإلسلام الذي
جاء لتحرير اإلنسان من عبودية
األصنام عىل األساس التوحيد ال
يمكن أن يأذن لإلنسان بالتناول
عىل أس�اس حريت�ه واالنغماس
يف عبودي�ات األرض وأصنامها,
دخ�ل اإلم�ام الحسين (علي�ه
السلام) إىل معرك�ة كربلاء
مضحيا بنفسه وبصفوة البنني
واإلخ�وة واألصح�اب م�ن اجل
وض�ع نظ�ام قائم عىل أس�اس
العدل واملس�اواة بإحراز الوجود
األصل�ح الذي يس�عد ب�ه الفرد
واملجتم�ع ويطمئن يف ظل�ه إىل
حياة حرة كريمة يف حدود نزيهة
وعم�اد ه�ذه الحي�اة الصالحة
أن يك�ون هنال�ك حاك�م منبثق
م�ن منظ�ر اإلسلام وتطبي�ق
إحكام�ه ودس�توره وليس من
طبيعت�ه ان يمض حكم�ا ً فرديا ً

يقوم على دكتاتورية غاش�مة
ال حدود لس�لطانها ،وال حساب
عىل أعمالها ،وأعلنت للمسلمني
ببطول�ة ل�م تظف�ر اإلنس�انية
بنظريه�ا حقائ�ق اإلسلام يف
إط�ار دام رهي�ب ,ول�م يكت�ف
اإلم�ام بذلك بل اس�تغاث يف ذلك
املوق�ف العظي�م باإلنس�انية
كلها ،ودوى صوته اإللهي طالبا ً
املعونة والنصر ،ففاض تاريخ
اإلسلام بالتضحي�ات الكريمة،
واألريحيات الخيرة ،والحركات
التحررية الجبارة ،وسوف يبقى
ه�ذا الص�وت ي�رن يف مس�مع
اإلنس�انية ويدفعه�ا إىل امل�وت
ليخلق لها الحياة ،وإىل التضحية
ليهبه�ا الكرام�ة ،يعلمه�ا كيف
يهب الف�رد حياته لألمة فيكون
شيئا ً من حياة األمة كلها فاألمة
الت�ي تريد إن تتح�رر من الظلم
والطغاة فالبد لها إن تسير عىل
منه�ج وطري�ق ابا األح�رار من
خالل االنتفاضة ضد أهل الظلم
والج�ور الذي�ن تس�لطوا على
مق�درات الش�عوب مهم�ا كلف
األم�ر م�ن تضحي�ات م�ن اجل
حياة حرة كريمة .

ثورة الحسين تكامل األدوار
والمهمات

هي�ام الكناني (كاتبة) :الش�ك
نق�ول ألي�وم على كل عراق�ي
علي�ك البح�ث والتدب�ر يف

أموره�م والعمل بج�د من اجل
الخالص م�ن العبودية البرشية
لألش�خاص والتخلص من الذل
واله�وان الذي ط�اح بالعراقيني
من قبل ساس�ة الع�راق الخونة
الذين عملوا كل ما بجهدهم من
اج�ل ذل العراق وش�عب العراق
ورسق�ة أم�وال الع�راق واليوم
م�ن ب�اب املس�ؤولية نخاط�ب
كل الذين س�ولت لهم أنفس�هم
بدمار الع�راق وش�عبه املظلوم
أن يتخذوا العبرة واملوعظة من
مسرية سيد الشهداء وأبا األحرار
األمام الحسين (عليه السلام )
ونقول لكم ياأيها الساس�ة .بما
أن أحد وجوه الحركة الحسينية
ه�ي أنه�ا ث�ورة اإليم�ان م�ن
أج�ل اإلنس�ان ،فالشيء امللفت
ال�ذي يخدم ه�ذه الفك�رة ،هو
طبيع�ة األش�خاص املرافقين
لإلمام الحسين يف مسريته؛ إننا
نرى مع�ه(ع) الطفل والش�يخ
والش�اب ،وامل�رأة والطفلة ،كما
ونرى مع�ه أيض�ا ً العربي وغري
العرب�ي ،ون�رى مع�ه األبي�ض
واألس�مر واألس�ود ،ولكل واحد
م�ن ه�ؤالء دور علي�ه أن يؤديه
بإتقان عىل مرسح الفاجعة.
لق�د اجتمع�ت كل مراحل العمر
وكل األل�وان وكل الطبق�ات
االجتماعي�ة يف جي�ش اإلم�ام
الحسين الذي بلغ عدده سبعني
وني�ف فق�ط مقاب�ل اآلالف يف

جي�ش يزي�د ،حت�ى ل�كان الله
سبحانه شاء أن يجعل من جيش
الحسين رمزا ً لإلنس�ان ُ
بعمره
ولون�ه وقوميته ،ليق�ول له بعد
ذل�ك إن اإلسلام ف�وق كل هذه
الحواجز .وأضافت الكناني وما
ثورة الحسين إال م�ن أجل إزالة
هذه الحواجز والحدود؛ فللصغري
دور ،وللكبري دور ،وللرجل دوره
أيضاً ،وللمرأة دورها الذي ال يقل
شأنا ً عن بقية األدوار أبداً .وهذا
يعني أن هن�اك تكامالً يف األدوار
واملهمات من أج�ل الحفاظ عىل
دين النبي املصطفى(ص)و هذا
ه�و كالمنا لكل م�ن يريد الخري
للعراق وشعب العراق.

وهن�اك الكثري من اثاق�ل الذين
اليملكون االستعداد للوقوف مع
الحسين عمليا وإنم�ا الوقوف
باأللسن ,إن أعظم ظالمه طالت
اإلمام الحسني (ع) هي من عىل
منربه عىل لس�ان م�ن يصورها
كواقع�ة تاريخية فق�ط» وإنما
هي أنه�ا واقع�ة مس�تمرة كل
يوم عاشوراء وكل ارض كربالء
.وأن نصرة الح�ق مطلب الهي
ورف�ض العبودية للطاغوت هي
حقيقة ثورة اإلمام الحسني (ع)
املس�تمرةواضاف العبوديفم�ن
يريد أن يكون حس�ينيا فلينرص
اإلمام الحسين يف داخل نفس�ه
ومجتمعه قوال وعمال واخالقا.

الشباب ودورهم في إحياء ثورة
اإلمام الحسين (ع)

جدلية السلطة والقيم

عب�اس العب�ودي( أكاديم�ي )
تح�دث قائلا :أن الش�باب هم
أبرز فئة مس�ارعة لنرصة الحق
وه�م أكثر إندفاع�ا ً وتضحية يف
سبيل .إن أهم القيم التي أثارتها
ثورة الحسين هي نرصة الحق.
فاإلمام الحسين حي�ا يف قلوبنا
يس�ترصخنا وين�ادي -هل من
ن�ارص ينرصن�ا -وهو يس�تفز
حمية اإليمان والنرصة فينا لكي
نذوب يف حبه طاعة وامتثاال لله
كم�ا ذاب أصحاب�ه يف املي�دان .
أن نصرة الحق تتطل�ب معاداة
الظل�م والباطل يف نفوس�نا اوال

قال اإلمام الحسني عليه السالم(
أال أن الدعي َ
اب�ن الدعي قد رك َز
بين اثنتين بين الس�ل ِة والذل ِة
وهيهات ّ
منا الذلّ�ة يأبى الل ُه لنا
ُ
ورسول ُه واملؤمنون ,وجدود
ذلك
طابت وحجور طه�رت ,وأنوفٌ
ٌ
ونف�وس أبي�ة ,أبت ان
حمي�ة,
َ
مصارع
عىل
اللئ�ام
طاعة
تؤث َر
ِ
ِ
الكرام)  ,س�يد الش�هداء وضع
بني خيارين ا ما ان يخضع إلرادة
الذل والجور ويقبل وبحكم يزيد
بين أن يقتل من اج�ل اإلصالح
والتغيير  ,لم يطم�ع أبا األحرار
بالس�لطة يف محاربة يزيد الذي
كان يتجاه�ر بالفس�ق والجور

والظل�م وقتل النف�س املحرتمة
إنم�ا أراد عودة الروح اىل جس�د
األمة الت�ي باتت تخضع للطغاة
والظلمة الت�ي كانت حكام بني
أمي�ة يتبع�ون سياس�ة تكميم
األف�واه فل�م يكن أم�ام أبا عبد
الل�ه إال الخ�روج مصطحب�ا
معه النس�وة واألطفال واإلخوة
والصحابة من اجل نرصة الحق
والحف�اظ على معال�م ومبادئ
اإلسلام املحم�دي األصي�ل فإذا
كان طامعا بالحكم فلماذا جلب
مع�ه النس�اء واألطف�ال حت�ى
تقاتل معه وتس�بي عياله وأهل
بيته؟

الحسين هو الفرد الذي اختصرت
عامدة كلية الرتبية
جامعة القادسية

في فرديته العبقرية ،القداسات
اإلنسانية كلها

وتماوجت يف روح�ه الفذة حياة
تصن�ع الحي�اة ،فكبر عليه أن
يس�تأثر به�ا ،ووهبه�ا للعقائد
واألجيال ،فشاعت حياة الحسني
فيها وتحولت من حياة شخص
محدود إىل حياة ثرية خالدة للمثل
اإلسالمية العليا ،وحياة ضمريية
خرية يف قلب األجيال الواعية من
بني اإلنس�ان وهكذا استحدثت
العقيدة نش�اطها واس�تعدادها
للخلود من روح الحسين ودمه
كما كان قد استمد منها كيانها
وضمريه،فص�ارت تحيي بحياة
حس�ينية مشعة ،كما كان يحي
بحياة عقائدية طاهرة.

اعالن

تعلن عمادة كلية الرتبية /جامعة القادس�ية عن اجراء مزايدة
علنية لتأجري االكش�اك املدرجة تفاصيله�ا ادناه للعام الدرايس
 2018-2017باملزاي�دة العلنية وفقا لقان�ون بيع وايجار اموال
الدولة رقم ( )21لس�نة  2013فعلى الراغبني بااليجار مراجعة
وح�دة الحس�ابات لالطالع عىل الشروط مس�تصحبني معهم
التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة  %20م�ن القيمة املق�درة وبصك
مصدق مع جنس�ية وشهادة الجنس�ية وبطاقة سكن وبطاقة
تموينية وبراءة ذمة من الرضيبة واجازة صحية وعدم محكومية
والترصي�ح االمني وملدة ثالثين يوما تبدا من الي�وم التايل لنرش
االعالن يف الجريدة الرسمية وستجري املزايدة يف قاعة الفراهيدي
الساعة التاس�عة صباحا واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية
يك�ون موعد املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه
املزايدة اجور نرش االعالن
نوع
العقار

الصنف

الموقع

القيمة التقديرية
لاليجار السنوي

مبلغ التامينات

كشك
رقم
()1

استنساخ
وقرطاسية

مقابل قاعة
الشيخ
الوائلي

12.928.000
اثنى عشر
مليون وتسعمائة
وثمانية
وعشرون الف

2.585.600
مليوني
وخمسمائة
وخمسة وثمانون
الف وستمائة
دينار

كشك
رقم
()2

حلويات

قرب
المولدة
الكهربائية

18.003.250
ثمانية عشر
مليون ثالثة
االف ومئتان
وخمسون دينار

3.600.650
ثالثة ماليين
وستمائة
الف وستمائة
وخمسون دينار

كشك
رقم
()3

استنساخ

قرب
المولدة
الكهربائية

12.877.500
اثنى عشر
مليون وثمنمائة
وسبعة وسبعون
الف وخمسمائة
دينار

2.575.500
مليوني
وخمسمائة
وخمسة وسبعون
الف وخمسمائة
دينار

كشك
رقم
()4

حلويات
مزدوج

قسم
الرياضيات

29.537.450
تسعة وعشرون
مليون
وخمسمائة
وسبعة وثالثون
الف واربعمائة
وخمسون دينار

5.907.490
خمسة ماليين
وتسعمائة وسبعة
الف واربعمائة
وتسعون دينار

كشك
رقم
()6

مزدوج
(استنساخ
وقرطاسية)

مقابل قسم
الكيمياء

7.322.500
سبعة ماليين
وثالثمائة واثنان
وعشرون الف
وخمسمائة دينار

1.464.500
مليون واربعمائة
واربعة وستون
الف وخمسمائة
دينار

اعـالن

تعلن لجنة البيع املش�كلة يف مديرية مرور ذي قار عن اجراء
املزايدة العلنية لبيع املركبات املرتوكة واملحجوزة وفق احكام
قانون التصرف باملركب�ات املرقم  8لس�نة  1987واملدرجة
انواعها يف القوائم املرفقة فعىل الراغبني باملش�اركة مراجعة
مقر مديرية مرور ذي قار شعبة الحسابات إلكمال اجراءات
البي�ع خلال مدة ثالثة تب�دأ من اليوم الت�ايل لنرش االعالن يف
الجري�دة املحلي�ة ويت�م البدء بإج�راءات املزايدة يف الس�اعة
التاس�عة من صباح ي�وم الخميس  2017/11/2يف س�احة
حجز مديرية مرور ذي قار فعىل الراغبني باملشاركة يف املزايدة
الحضور يف الزمان واملكان املحددين يف االعالن مس�تصحبني
معكم املستمسكات الرسمية.
رئيس جلنة البيع
--------------------------العدد
النوع
ت
----- ---------------------5
عدد املركبات املحجوزة
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------- -------------------260
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جاريث بيل حيدد وجهته املقبلة

أعلن التشكيلة ملواجهة سوريا ً
وديا

مدرب املنتخب الوطني يطالب بمباراتني وديتني

المستقبل العراقي /متابعة
ح�دد الويل�زي جاريث بيل ،الع�ب ريال مدريد ،وجهت�ه المقبلة ،حال رحيل�ه عن الفريق
الملكي ،خالل الصيف المقبل ،في ظل ابتعاده عن المباريات بسبب تكرار إصابته.وذكرت
صحيفة “ديلي إكس�بريس” البريطانية ،أن بيل طلب من فلورنتينو بيريز ،رئيس الملكي،
االنضم�ام لصفوف توتنهام اإلنجليزي ،حال رحيله عن صفوف الميرنجي .وأوضحت أن
بي�ل ال يرغب في الرحيل عن ريال مدريد س�وى باالنضمام إل�ى توتنهام ،في ظل تقارير
صحفية تش�ير إلى رغبة مانشس�تر يونايتد ف�ي التعاقد معه.وأش�ارت الصحيفة إلى ّ
أن
ريال مدريد يود التعاقد مع هاري كين ،هداف الس�بيرز ،ولذلك لن يتخلى بسهولة عن بيل
لصال�ح توتنه�ام قبل ضم هداف ال�دوري اإلنجليزي.ولعب بيل في صف�وف توتنهام في
الفت�رة م�ن  2007حتى  ،2013وقاده للف�وز بكأس الرابطة كما س�جل ً 55
هدفا برفقته
ف�ي  203مباريات ،قبل أن ينضم للنادي الملكي مقابل  105ماليين يورو.وحقق بيل لقب
دوري أبطال أوروبا  3مرات مع ريال مدريد ،إال ّ
أنه عانى خالل الموس�م الماضي ومطلع
الموسم الحالي من تكرار اإلصابة ،وغيابه عن المباريات المهمة.

بغداد /المستقبل العراقي

طالب مدرب املنتخب العراقي لكرة
القدم باسم قاسم ،بخوض الفريق
مباراتين تجريبيتين تحضيرا ً
لبطولة غرب آس�يا ،التي تنطلق يف
األردن يف الثام�ن من ش�هر كانون
أول املقبل.
وق�ال قاس�م يف ترصي�ح تابعت�ه
«املس�تقبل العراقي» ،ان «املنتخب
بحاجة إلع�داد أفضل لبطولة غرب
آس�يا ،ال س�يما َّ
وأنن�ا مطالب�ون
بتحقيق نتائج جيدة».
وأوضح «الفريق بحاجة إىل خوض
مباراتني عىل أقل تقدير ،بعد مباراة
املنتخ�ب الس�وري ،الت�ي س�تقام
يف  13م�ن الش�هر املقب�ل يف ملعب
كربالء الدويل».
وكشف قاس�م عن «اتفاقه االتحاد
على ع�دم تعطيل ال�دوري ،لكن ال
ُيعق�ل أن يك�ون هذا عىل حس�اب
املنتخ�ب .بامل�ايض كان ال�دوري
يتعطل  40يومً ا م�ن أجل املنتخب،
الي�وم ال نعطله يوما ً واح�داً ،وهذا
سيعطل مسرية إعدادنا».
وش�دد «الب�د وأن نج�د طريق�ة
مناسبة خالل األيام املقبلة للخروج
بإعداد مثايل للمنتخب».
وأك�د «الجه�از الفني اس�تدعى 3
العبين ج�دد ،هم س�جاد حسين
العب أمانة بغداد ،ومحرتفني اثنني
هم ريبين أس�عد العب هاملس�تاد
الس�ويدي ،وفران�س ضياء بطرس
املحرتف بفيدريكا الدنماركي».
كم�ا أعلن الجه�از الفني للمنتخب
الوطن�ي قائم�ة الالعبين للمباراة
الودي�ة أم�ام س�وريا ،الت�ي تقرر

سان جريمان يصارع مانشسرت يونايتد
عىل كاسيمريو
المستقبل العراقي /متابعة

أن تق�ام يف الثالث عرش من ش�هر
نوفمبر /ترشي�ن الثان�ي املقبل يف
ملعب كربالء األوملبي.
وقال مدرب املنتخب الوطني باسم
قاسم إن « الجهاز الفني أعلن قائمة
تض�م  26العبا للمب�اراة التجريبية
أمام س�وريا ،ش�هدت إعادة بعض

األس�ماء الت�ي ابع�دت بمباري�ات
س�ابقة ،منهم علي حصني وعالء
عبد الزهرة وهمام طارق».
وأوضح أن « القائمة تضم الالعبني
املحليني محم�د كاصد وفهد طالب
ومصطفى ناظم وعلي فائز ووليد
س�الم وعيل بهجت وأمجد عطوان

ومهدي كامل وحسين عيل وأحمد
جالل وإبراهيم بايش وجالل حسن
وسجاد حسني وعيل حصني وهمام
طارق وعالء عبد الزهرة».
وبين « أم�ا املحرتفني فه�م أحمد
إبراهي�م وس�عد عبد األمري وس�عد
ناطق وريبني س�والقا وعيل عدنان

عبطان هينيء احتاد رفع االثقال لفوز العراق بمنصبي
رئيس احتاد غرب آسيا واالمني العام
بغداد /المستقبل العراقي
قدم وزير الش�باب والرياضة عبد الحس�ين عبطان،
التهنئة لالتحاد العراقي المركزي برفع االثقال لفوز
الع�راق بمنصب�ي رئيس اتح�اد غرب آس�يا واالمين
العام في االنتخابات التي جرت في العاصمة االردنية
عمان”.
واش�اد عبط�ان ف�ي بي�ان العلام ال�وزارة تلقت�ه

“المستقبل العراقي” ،بفوز امين سر االتحاد العراقي
لرفع االثقال الدكتور مصطفى صالح بمنصب رئيس
اتحاد غرب آس�يا ،وحصول صالح محمد كاظم على
منصب االمانة العام�ة في االنتخابات التي جرت في
العاصمة االردنية عمان على هامش فعاليات النسخة
الرابعة من بطولة غرب اس�يا لرفع األثقال للناشئين
والشباب والمتقدمين باللعبة لكال الجنسين.
واكد ان “حصول الخب�رات والكفاءات العراقية على

مناصب في االتحادات العربية والقارية استحقاق
عراقي وانجاز يحسب للرياضة العراقية ،التي
ش�هدت مؤخرا تبوء الكثير من الرياضيين
لمناصب ف�ي اتحاداته�م الخارجية ،مبينا
ان ال�وزارة س�تواصل دعمه�ا لالتح�ادات
الرياضية بغية تسهيل مهمتها في الحصول
عل�ى مواقعها المؤثرة وتأكيد مكانتها على
الصعيدين القاري والدولي.

كافاين يسجل رق ًام مميز ًا
ويواصل مطاردة فالكاو
المستقبل العراقي /متابعة
سجل إدينسون كافاني ،نجم نادي باريس سان جيرمان ،هدفين
لفريق�ه ،خالل مواجهة نظيره نيس ،في إطار الجولة الـ
 11من عمر الدوري الفرنس�ي.وذكرت شبكة “أوبتا”
لإلحصائيات ،أن الهدف األول الذي س�جله كافاني في
المب�اراة ،والذي جاء ف�ي الدقيقة الثالثة م�ن المباراة ،هو
الهدف رقم  2500لباريس س�ان جيرمان في منافسات الدوري الفرنسي.
وس�جل كافاني ،أول هدفين لباريس س�ان جيرمان خلال المباراة ،في
الدقيقتين  3و 31من عمر الش�وط األول للمواجهة ،ليرفع رصيده إلى
الهدف رقم  11له في الدوري الفرنس�ي هذا الموسم.ويتصدر فالكاو،
مهاج�م موناكو ،ج�دول ترتيب الهدافين في الدوري الفرنس�ي حتى
ً
هدفا.
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كريستيانو رونالدو يواجه حتدي ًا
جديدا أمام جريونا
المستقبل العراقي /متابعة
يواج�ه البرتغالي كريس�تيانو رونالدو ،هداف ري�ال مدريد التاريخي ،تحد ًي�ا جدي ًدا أمام
جيرونا ،في المباراة التي تجمع بينهما اليوم األحد ،في إطار الجولة العاشرة من الدوري
اإلسباني.وذكرت صحيفة “أس” اإلسبانيةّ ،
أن كريستيانو رونالدو لعب في  32ملعبا في
إس�بانيا ،باإلضافة إلى “س�انتياجو برنابيو” ،ويعد ملعب “مونتيليفي” ،الخاص بجيرونا
رقم  33له ،ويرغب في تسجيل هدفه الثاني في الليجا خالل الموسم الجاري ،واألول له أمام
الفريق الكتالوني.وأوضحت الصحيفة ّ
أن رونالدو لديه س�جل س�يء في المالعب التي يلعب
فيها للمرة األولى ،إذ لم يس�جل سوى في  18مباراة فقط بنسبة نجاح بلغت  ،43.75%إال ّ
أن
فريقه نجح في تحقيق الفوز في  25مباراة من أصل  ،32وكانت أبرز المباريات التي خس�رها
صاروخ ماديرا في أول زيارة لملعب الخصم أمام برشلونة في “كامب نو” وأتلتيك بيلباو على
ملعب “س�ان ماميس القديم”.وأشارت الصحيفة إلى ّ
أن هناك بعض المالعب التي تألق فيها
رونالدو في أول مباراة له ،مثل ملعب “رامون سانش�يز بيزخوان” الخاص بفريق إشبيلية،
والذي سجل فيه البرتغالي رباعية في أول مباراة لعبها عليه موسم  2010ـ .2011

وبروا نوري وجيستن مريام ومهند
عبد الرحيم وريبني أس�عد وفرانس
ضياء».
واش�ار اىل « غي�اب كل م�ن بش�ار
رس�ن وعالء مهاوي ومازن فياض
ع�ن القائمة بس�بب ارتباطهم مع
املنتخب األوملبي.

طل�ب البرتغال�ي جوزيه موريني�و ،المدير الفني لنادي مانشس�تر يونايت�د اإلنجليزي ،من
إدارة فريق�ه التوقيع مع نجم ريال مدريد اإلس�باني ،خالل
االنتق�االت الش�توية المقبلة.وقالت صحيف�ة “ميرور”
البريطاني�ة إن موريني�و يرغ�ب في تدعيم خط وس�ط
الفري�ق بالعب يمتلك قدرات دفاعي�ة جيدة للعب بجوار
الصرب�ي نيمانيا ماتيتش والفرنس�ي ب�ول بوجبا ،وأنه
طلب ض�م البرازيل�ي كاس�يميرو ،من الفري�ق الملكي.
وأوضحت الصحيفة ّ
أن مانشستر يونايتد يواجه منافسة
قوي�ة من باريس س�ان جيرم�ان الفرنس�ي ،الذي
يسعى الستغالل تواجد مواطني كاسيميرو ،نيمار
دا س�يلفا ودان�ي ألفيس وتياجو س�يلفا ،إلقناعه
بالقدوم إل�ى “حديقة األمراء”.وعاد كاس�يميرو
من اإلعارة ف�ي صفوف بورتو البرتغالي إلى ريال
مدريد ف�ي  ،2015ولم يحصل على فرصته س�وى
مع قدوم الفرنس�ي زين الدين زي�دان ،المدير الفني
للملكي ،وأصبح من دعائم الفريق األساسية.ويمتلك
كاس�يميرو عق ًدا ينتهي في  ،2021وأشارت تقارير
صحفية إس�بانية إلى إمكانية تمديد عقده ،وزيادة
قيمة الشرط الجزائي قبل انتهاء العالم الجاري.

أوزيل يفتح باب البقاء يف أرسنال
المستقبل العراقي  /متابعة
تحدث ستان كرونكي ،صاحب الحصة األكبر في نادي أرسنال ،عن أمله في توصل ناديه التفاق ،مع
الالعب الدولي األلماني ،مسعود أوزيل ،من أجل تمديد عقده ،الذي ينتهي الصيف المقبل.
وقد رد أوزيل على تصريحات كرونكي ،خالل حديثه لش�بكة “سكاي سبورتس” ،حيث
قال“ :من الجميل أن نسمع ذلك ،إنه المساهم األكبر في أرسنال”.
وأضاف“ :أنا س�عيد هنا ،أقوم بوظيفتي وأؤدي ما علي بنس�بة  ،100%كما كنت
دائمً�ا ،أعطي كل ش�يء عل�ى أرض الملعب ..أريد أن أعطي كل ش�يء للفريق،
وأستمتع باللعب ً
أيضا ،وسنرى ما سيحدث في المستقبل”.
وتأتي ه�ذه التصريحات من كرونك�ي وأوزيل ،بعد التقاري�ر التي قالت،
األس�بوع الماضي ،إن الالع�ب األلماني أبلغ زمالءه في أرس�نال ،بأنه
سينتقل خالل الصيف المقبل إلى مانشستر يونايتد.
وحول هذا األمر ،قال مصدر مقرب من أوزيل“ :مسعود يصر على
أن�ه لم يتحدث أب ًدا عن االنتقال لمانشس�تر يونايتد ،ليس لديه أي
فكرة عما إذا كان اليونايتد يريده ..إنه يريد البقاء في أرسنال ،لقد
اشترى منزلاً جدي ًدا ليبقى في لندن.

صحف األرجنتني حتتفي بالظهور
األول لـ «مييس مدريد»
المستقبل العراقي  /متابعة
ش�ارك الالعب األرجنتيني فرانشو ،نجم ريال مدريد كاستيا ،للمرة األولى مع الفريق
األول للملكي ،أمام فوينالبرادا في كأس ملك إسبانيا.
واحتفت الصحف األرجنتينية ،بصاحب الـ  19عامً ا ،بعد مش�اركته األولى مع الفريق
األول لري�ال مدريد ،حيث ش�ارك كبديل في الدقيقة  81ف�ي المباراة ،التي انتهت بفوز
ريال مدريد بهدفين نظيفين.
وقال�ت صحيف�ة أوليه “زيدان يراهن على فرانش�و ،وصل إلى إس�بانيا في عام ،2008
وقضى عامً ا في ريال مدريد ،ثم ذهب إلى شباب رايو فاليكانو ،ولكنه عاد وانضم مؤخرًا
لريال مدريد كاستيا”.
أم�ا صحيف�ة كالرين ذكرت “الكثير يطلق على فرانش�و لقب “ميس�ي مدري�د” ،لعب أول
دقائق رس�مية له مع النادي ،تمكن من كسب ثقة زيدان ،إنه العب سريع ويجيد المراوغة
ويملك الكثير من الجودة ،يستطيع اللعب على اليمين واليسار”.
وأوضحت صحيفة ال ناس�يون ،أن مش�اركة الش�اب األرجنتيني ،مع الفري�ق األول ،لن تمر
مرور الكرام ،نظرًا لمهاراته العالية.
أم�ا صحيف�ة تي واي س�ي ،قالت “صاحب الـ  19عامً ا يش�ارك للمرة األولى م�ع ريال مدريد،
ش�ارك ف�ي فوز
الملك�ي  2-0ف�ي
كأس ملك إسبانيا”.
وأخي�رًا صحيف�ة “إل
جرافيك�و” ذكـــــرت
“فرانش�و يظهر رس�م ًيا
للم�رة األول�ى م�ع ريال
مدريد ،لعب في فاليكانو
ث�م انتق�ل لري�ال مدريد
كاس�تيا ،وصع�د للفريق
األول وشارك في مباراة
ودي�ة أم�ام مانشس�تر
يونايت�د ،ثم ش�ارك أمام
فوينالب�رادا ف�ي كأس
الملكي .
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ببغاء مدلل يتلو سور ًا من القرآن بفصاحة

وصفة للسعادة بمليون دوالر

ّ
خ�ط عليها عالم
أعلن�ت دار “وين�رز” للم�زادات يف الق�دس أن ورقة
الفيزي�اء الش�هري ألبرت آينش�تاين ( )1955/ 1879عب�ارات ع�ن
نظرته للحياة الس�عيدة ،بيعت بسعر  1.56مليون دوالر ،موضحة أن
الش�اري أوروبي وقد زايد عرب الهاتف طالبا عدم الكشف عن هويته..
وأوضح�ت الدار أن املزاي�دات ارتفعت رسيعا م�ن آالف من الدوالرات
القليلة إىل مستويات عالية جدا يف غضون عرشين دقيقة مع مزايدين
جديين اثنني تنافس�ا بقوة عبر الهاتف على الوثيق�ة املكتوبة عىل
ورق مصف�ر بخط ي�د العالم الكبري.وخط عبق�ري الفيزياء باألملانية
عىل ورقة تحمل ش�عار فندق أمربي�ال يف طوكيو عبارة “حياة هادئة
ومتواضعة تجلب سعادة أكرب من السعي للنجاح وما يرافقه من قلق
دائم”.وكان آينش�تاين يف العام  1922يقوم بجملة من املحارضات يف
اليابان عندما أبلغ أنه سريش�ح لجائزة نوبل للفيزياء ،فوصل مرسال
ياباني إىل غرفته يف فندق لتس�ليمه رس�الة.وكتب آينشتاين للمرسال
مالحظتين بخط ي�ده باللغة األملانية ،قائال لحظة تس�ليمهما له “إن
كنت محظوظا قد تصبح هذه املالحظات أكثر قيمة من مجرّد إكرامية
عادية” ،بحسب ما روى بائع الوثيقة وهو من أقارب املرسال.

يع�د “مُ دل�ل” ببغاء ممي�زا ألنه يتلو بعض قصار س�ور الق�رآن .ويميض
أيامه وهو يتعلم كيف يتلو آيات وس�ور القرآن يف مخترب صغري بمساعدة
صاحبه الفني بمخترب أس�نان يف األردن حسني الس�واملة .ويعترب السواملة
من محبي الطيور وسبق له أن اقتنى عددا منها عىل مر السنني.
وقال الس�واملة عن طائره الجميل مُ دلل (عمره نحو ست سنوات) “طائر
الكاسكو من أذكى الطيور املوجودة ،ويتمتع بمعجزة حباه الله بها ،فهو
يقلد األصوات بشكل كبري .ويستطيع أن يحفظ من اإلنسان قدرا كبريا من
الكلمات”.واقتني الس�واملة مُ دلل منذ كان عمره س�تة أش�هر .واآلن صار
عمره تقريبا س�ت س�نوات .طبعا تعلم خالل هذه الفرتة الطويلة .وبعد
متابع�ة متواصلة وتعب ش�ديد وصرب عليه تمكنا م�ن تحفيظه مفردات،
وبعده�ا قمنا بتلقين�ه املفردات مصحوبة بجمل ،ث�م جعلنا الجُ مل تصري
مرتب�ة .وارتأينا أن نعلمه س�ورا من الق�رآن ،والحمد لله الل�ه قدرنا عىل
تعليمه س�ورة اإلخالص وس�ورة الكوثر وس�ورة املس�د” .وأكد أنه يحب
مُ دلل.وم�ن العجب أن مُ دلل يتلو الس�ور التي يحفظها م�ن القرآن بنطق
سليم وواضح تماما.

هل تعلم

سكان مدغشقر يرقصون مع جثامني املوتى

تش�هد مدغش�قر ازديادا كبريا يف
مراسم تقليدية تقوم عىل الطواف
بجثامني املوتى ،يف تقليد أس�ايس
يف الثقافة الشعبية لهذا البلد يقوم
خالله السكان بالرقص مع جثث
ذويه�م املتوفين ،رغ�م املخاوف
الصحي�ة الت�ي تثريه�ا ه�ذه
الطق�وس يف أوج وب�اء الطاعون
ال�ذي يجت�اح البالد.ويط�وف
املئات من الس�كان ،يف يوم سبت
مشمس يف قرية امبوهيجايف قرب
العاصم�ة انتاناناريفو ،يف أجواء
احتفالي�ة ش�بيهة باملهرجان�ات
متجهين نحو املدافن يف مراس�م
تعرف محليا باسم “فاماديهانا”.

وتجمع هذه العادة التي تحرص
عليه�ا قبائل املناط�ق الجبلية يف
مدغشقر الحش�ود طوال الشتاء
الجنوب�ي املمت�د م�ن يولي�و إىل
أكتوب�ر .واله�دف منه�ا تكري�م
املوت�ى وأحيان�ا تحقي�ق بع�ض
األمنيات .وتختار كل قرية تاريخ
إقامة مراسم جماعية كما تختار
كل عائلة األموات الذين ستمارس
ه�ذه الطق�وس م�ع جثامينهم
خالل السنة ،إذ يمكن “الطواف”
بش�خص ميت مرات عدة عىل مر
الس�نني قبل إع�ادة تكفينه مرة
واحدة أو أكثر تبعا لعدد العائالت
الراغبة يف إلقاء التحية عليه.

احلمل

بدون تعليق

الثور

اجلوزاء

السرطان

؟؟

ه�ل تعل�م ّ
أن أوّل من جهر بالقرآن أم�ام قريش هو
عبد الله بن مسعود بن غافل ُ
الهذيل.
هل تعل�م ّ
أن أوّل من دفن بالبقيع من املهاجرين هو
عثمان بن مظعون ريض الله عنه.
هل تعلم ّ
أن س�لمان الفاريس ه�و أوّل رجل من أهل
فارس اعتنق اإلسالم.
ه�ل تعلم ّ
أن أوّل من هاج�ر إىل املدينة هو ّ
الصحابي
الجليل مصعب بن عمري بن هاشم بن عبد مناف.
ألنها أ ّم ّ
أن حواء سمّيت بهذا االسم ّ
هل تعلم ّ
حي،
كل ّ
ً
وقيل ّ
ألنه�ا ولدت آلدم أربعني ول�دا يف عرشين بطن،
ويف ّ
كل بطن ذكر وأنثى.
أن أوّل من ّ
هل تعلم ّ
سل سيفا ً يف سبيل الله هو ال ّزبري
ب�ن العوّام ريض الله عن�ه .هل تعلم ّ
أن أوّل من خاط
ّ
الثياب هو إدريس عليه ّ
السالم.
ه�ل تعل�م ّ
أن أوّل من بنى املس�جد الحرام واملس�جد
األقىص هو إبراهيم عليه ّ
السالم.
ه�ل تعلم ّ
أن أوّل م�ن وضع قواعد اللغ�ة العربية يف
ّ
النحو هو ّ
التابعي الجليل أبو األسود الدؤيل.
هل تعلم ّ
أن أوّل من سكن بابل نوح هو عليه ّ
السالم،
وذلك بعد الطوفان.

االسد

العذراء

مهنياً :كن حذرا ً يف تعاملك مع أشخاص قد ال
يكونون أهالً للثقة ،ولئال تصدمك حقيقتهم
الحقا ً
ً
عاطفيا :تك�ون موضع ثناء يف األيام املقبلة،
والس�بب يعود إىل الثقة املفرطة التي يمنحك
إياها الرشيك

مهني�اً :تعي�ش توت�را ً وتأس�فا ً وق�د تحول
ظ�روف خارجة عن إرادت�ك دون لقاء بعض
األشخاص أو الجماعات التي تسعى إليها
عاطفي�اً :ال تقلل من قيمة الرشيك فذلك ّ
يدل
عىل قلة احرتامك له وتقديرك إلمكاناته

مهني�اً :قد تش�عر ببع�ض االرتب�اك وتنتابك
أفكار سلبية فتترصف بطريقة ّ
منفرة ،إحذر
مخالفة اآلراء وإثارة العداوات
عاطفي�اً :ق�د تش�هد انفراج�ات عاطفي�ة
مفاجئ�ة تدفع�ك إىل التعل�ق بالرشي�ك أكثر
فأكثر وتوطيد العالقة بينكما

مهين�اً :تم�ر بي�وم دقيق م�ن االختب�ارات،
لكن النجاح س�يكون حليفك مهما اش�تدت
الصعاب
عاطفياً :تفرح كثريا ً فالحظوظ ترافقك عىل
عىل الصعيد العاطف�ي ،وتميض أجمل األيام
وأمتعها مع الرشيك

مهني�اً :ينتقل فين�وس اىل ب�رج القوس ،أي
اىل موق�ع مناس�ب ل�ك ،ليدع�م مش�اريعك
الش�خصية ،ويتح�دث ع�ن مب�ادرة جديدة
حتى آخر الش�هر .عاطفياً :تش�تد الخالفات
م�ع الرشيك وقد تصبح اكثر تطلبا ً او تواجه
تمنعا ً قويا ً من قبله

مهني�اً :داف�ع عن مش�اريعك ه�ذا اليوم وال
ترتاجع قيد أنملة ،فالجميع يس�عى ليدفعك
إىل اتخاذ قرارات صعبة
عاطفي�اً :القس�اوة م�ع الرشي�ك ال تنفعك
بيشء ،ألنك ستش�عر بوحدة وبفراغ كبريين
إذا قرر االنفصال عنك

امليزان

العقرب

القوس

اجلدي

الدلو

احلوت

مهني�اً :تتعاون مع الزملاء بايجابية كبرية،
فيك�ون ذل�ك وال ش�ك محل تقدي�ر واحرتام
كل من حول�ك .عاطفياً :عليك أن تكون أكثر
رّ
فتعب ل�ه عن حقيقة
وضوحا ً م�ع الرشيك،
مشاعرك الرومانس�ية تجاهه ،وهذا يتطلب
بعض الجرأة

مهنياً :تنافر فلك�ي بني مارس ونبتون يبدو
أكثر وضوحاً ،وقد تفقد السيطرة عىل بعض
األوضاع ،أو تتبلبل األجواء إذا كنت تعمل عىل
مرشوع ثقايف أو فكري عىل االخص
عاطفياً :تتخىل عن مضايقة الحبيب بهوايات
شخصية تمارسها بمفردك أو مع االصدقاء

طب

ق ال
يوم

بيوريه البطاطس
بالبشاميل

..

املقادير:
 6ثمرة بطاطس  ،مسلوقة
 2كوب صلصة بشاميل
 1بيضة
ملح
فلفل أسود مطحون
سمن
طريقة التحضري:
قوم�ي بهرس البطاطس جيدا ث�م ضعي عليها
السمن و قلبي.
ضع�ي البيض عىل البطاط�س و تبليها بامللح و
الفلفل و قلبي جيدا.
س�خني الف�رن عىل درج�ة ح�رارة  180درجة
مئوية.
ضع�ي البطاط�س يف صيني�ة ثم ضع�ي عليها
البشاميل.
ضعي الصينية يف الفرن حتى يتحمر الوجة.
قدميها ساخنة.

مهنياً :ال تنفع�ل اذا كنت ترغب يف املحافظة
عىل الصورة التي أظهرتها لآلخرين .عاطفياً:
الرشي�ك غري مجرب عىل تحم�ل ردود أفعالك،
فه�و ق�دم الكثير وعلي�ك ان تبادل�ه باملثل
ّ
تخل عن تقاعس�ك للقي�ام ببعض
.صحي�اً:
التمارين الرياضية املفيدة للصحة وللقلب

مهني�اً :ي�وم رائ�ع ج� ّدا ً ومفاجآت�ه ثمينة
ّ
وتتحس�ن
وحظوظ�ه مهم�ة ،تنتع�ش
للمشاركة يف املشاريع بعزيمة وتفاؤل
عاطفي�اً :تش�عر بس�عادة وقناع�ة بالتقدم
الذي حققته مع الرشي�ك فيتقرب منك أكثر
فأكثر

خمالفة مرورية ملن يغني يف السيارة

حول�ت الس�لطات الكندي�ة الغن�اء أثن�اء
القي�ادة إىل مخالف�ة مروري�ة كلفته�ا 90
دوالرا أمريكي�ا ،حيث فرض�ت غرامة مالية
عىل مواط�ن لغنائ�ه بصوت مرتف�ع أثناء
قيادته للسيارة..
وبحس�ب قناة يس تي يف ني�وز ،فإن توفيق
معال ،مواط�ن كندي ،تعرض له�ذا املوقف
عند قيادته لس�يارته يف أحد شوارع مدينة
مونرتي�ال الكندي�ة وه�و يس�تمع ألغنية
م�ن التس�عينات لفرق�ة ديفي�د كول “يس

 +يس فاكت�وري” وق�د تفاع�ل م�ع أغنية
“الجمي�ع يرق�ص اآلن” بكام�ل حواس�ه،
حي�ث اس�توقفته الرشطة وح�ررت بحقه
ضبطا يقضي بدفعه غرام�ة مالية قدرها
 149دوالرا.
وق�ال مس�ؤولون م�ن رشطة املدين�ة “لم
يغ�رم معلا بس�بب الغن�اء بحد ذات�ه ،بل
بسبب األصوات املرتفعة التي كان يصدرها
أثناء غنائه ،والتي تخالف قوانني التواجد يف
األماكن العامة للمدينة”.

حمطة بنزين توزع عصري ًا بدل الوقود
ط�ور مح�ل لعصير قص�ب الس�كر يف مدين�ة اإلس�كندرية
الساحلية املرصية ،طريقة جديدة وفريدة من نوعها ،لتقديم
املشروب املفضل يف البالد للعطىش ،فقد صمم محمد رمضان
صاحب الفكرة محله يف ش�كل محطة للتزود بالوقود وسماه
“محطة عصري سالمس” لعرص وتقديم قصب السكر لزبائنه
بش�كل جدي�د عبر مضخة محط�ة بنزي�ن يف ُ
“قل�ة قصب”
وكؤوس بأحجام عمالقة يتسع بعضها للرتين وثالثة لرتات..
ويقدم املحل العصائر يف قالل ألنها مصنوعة من الفخار وهو
ما يحتف�ظ بربودة املرشوب ،وفق رمضان .ومن بني وس�ائل
لف�ت نظر امل�ارة التي يس�تخدمها رمضان أنه رس�م ماكينة
محط�ة بنزين على الفتة املحل وكت�ب عليه�ا “يومك طويل
ف�وِّول عصري”.وقال رمضان “أردت الخ�روج بفكرة جديدة،
فخط�رت يل فكرة محط�ة التزود بالوقود ،عىل أس�اس يكون
قص�ب ( 92مثل البنزين  92أوكتني) وقصب ( 95مثل البنزين
 95أوكتين) ،ومضي�ت يف مرشوع�ي ألكون أول م�ن بادر إىل
الخ�روج بيشء جدي�د ومميز ولم يس�بق ألح�د التفكري فيه،
وبالفعل بدأت أضع التصميم”.

مهني�اً :تواج�ه الكثير م�ن املعرتضني عىل
َّ
فتح�ل بالصرب لتتوضح
أف�كارك اإلصالحية،
األمور قريبا ً
عاطفي�اً :ابتعد ع�ن فرض قرارات�ك بالقوة،
وللرشيك دور يف اتخاذها وال س�يما إذا كانت
تتعلق بعالقتكما

مهني�اً :مش�اريع مهم�ة ق�د تحم�ل الكثري
م�ن املتغيرات األساس�ية ،ل�ذا علي�ك ع�دم
االستخفاف بأي يشء أو إهماله
عاطفي�اً :تخل�ص م�ن الرتاكم�ات القديمة
من خلال معالجتها مع الرشي�ك واالنطالق
بخطوات جديدة ومدروسة.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1546
االحد  29تشرين االول 2017

منمنمات بغدادية

ام�ضاءات

البوهييـون يـحـكـمـون بـغـداد
اكثر من قرن

اجلريمة السياسية ومدى شموهلا
بقانون هيأة دعاوى امللكية
سالم مكي

طارق حرب
في سلس�لة تراث بغ�داد كانت لن�ا محاضرة عن الس�يطرة
البويهية على بغداد والتي اس�تمرت اكثر من مائة عام من عام
 ٣٣٤الى عام  ٤٤٧هج اي ان حكم آل بويه لبغداد كان زمن خالفة
المس�تكفي والمطيع والطائع والق�ادر وجزء من خالفة القائم
حيث حص�ل االضطراب الكبير في بغداد حت�ى تم خلع الخليفة
المتق�ي م�ن قبل القائ�د التركي ت�وزون وغرقت بغداد بس�بب
الفيضان الكبير واختل حبل االمن والسياسة فأرسل بعض اهل
بغداد س�را الى احمد بن بويه يس�تغيثون من ظلم المتس�لطين
فس�ار احمد بجيشه الى بغداد ودخلها وأس�س الدولة البويهيه
الديلمي�ه منتصف عام  ٣٣٤هج وابتدأت بقيام ثالثة اخوه عماد
الدول�ه علي وركن الدوله الحس�ن ومعز الدول�ه أحمد اوالد ابي
شجاع بويه وعند وبعد دخولهم بغداد قابلهم الخليفه المستكفيه
واحتف�ي ببني بويه يتقدمهم معز الدوله وحلف كل منهم لالخر
معز الدوله للسلطنه والمستكفي للخالفه ووضعت لهم االلقاب
وام�ر الخليف�ه ان تض�رب القابه�م وكناهم على النق�ود وهذا
اليوم هو تاريخ س�قوط السلطان الحقيقي من أيدي العباسيين
وصيرورة الخليفه رئيسا دينيا ال أمر له وال نهي وال وزير وانما
كاتب يدي�ر امواله وصارت الوزاره لبني بويه يس�توزرون من
يش�اووءن واعطى الخليفه معز الدوله امارة االمراء والس�وار
والطوب وآلة الس�لطنه وهو اول ملوك بن�ي بويه في الحضره
الخليفي�ه ونزل�ت الديلم دور الن�اس في بغداد ول�م يكن يعرف
ذلك من قبل وبعد حصول وحش�ه بينهم�ا فان معز الدوله ركب
الى دار الخالفه وس�لم على المس�تكفي وقب�ل االرض بين يديه
وامر المستكفي فطرح كرسي وجلس عليه معز الدوله وبعدها
تق�دم رجالن من الديل�م بمواطأة معز الدوله فم�دا ايديهما الى
الخليفة فظن انهما يريدان تقبيلها فجذباه ونكساه من السرير
ووضعا عمامته في عنقه وس�حباه وضربت الطبول والبوقات
واختلط الن�اس ودخل الديلم حرم الخليف�ة وحمل الخليفة الى
دار مع�ز الدول�ة فأعتق�ل بها وخلع م�ن الخالف�ة ونهبت داره
ُ
وسملت عيناه واستمر اعتقاله حتى وفاته عام  ٣٣٨هج وتمت
مبايعة الخليفة المطي�ع وفي زمانه وصل مؤيد الدولة بن ركن
الدول�ة وزواجه م�ن ابنة عمه معز الدول�ة ونقلها معه الى بالد
الري عام  ٣٤٨وخل�ع الخليفة على بختيار بن معز الدولة خلعة
الس�لطنة وعقد له اللواء ولقبه ع�ز الدولة امير االمراء وحصل
في عام  ٣٥٤حدثان هما تقلد والد الش�ريف الرضي والش�ريف
المرتض�ي نقاب�ة العلويي�ن ومقتل الش�اعر المتنب�ي قرب دير
العاقول جنوب بغداد وفي ع�ام  ٣٥٧توفى معز الدولة البويهي
ودفنه ف�ي الكاظمي�ه وتولى بختيار ع�ز الدولة الس�لطنة بعد
ابيه وفي عام  ٣٦٣توفى س�بكتكين مولى المعز حاجبه بعد ان
ترقى بالمناصب وقلده الخليفة االمارة ولقب بنور الدولة وعام
 ٣٦٤ت�زوج الخليفة الطائع من ابنة ع�ز الدولة البويهي بختيار
واسمها ش�اه ناز وفي نفس العام وصل الى بغداد عضد الدولة
وقب�ض عل�ى عز الدول�ة بختيار وقب�ض عضد الدول�ة علي بن
العميد وس�مل عينه الوحيدة وقطع انفه وخ�رج عز الدولة الى
الشام واستقر الحكم الى عضد الدولة الذي امر ان يلقى بن بقية
بي�ن قرائن الفيلة وخلع الخليف�ة على عضد الدولة وتوجه بتاج
مجوه�رات وعقد ل�ه ولقبه تاج الملة وام�ر الخليفة ان تضرب
له الطبول وان يخطب له على المنابر و تم افتتاح البيمارس�تان
العض�دي وتوفي ع�ام  ٣٧٢ه�ج بالصرع وفي ع�ام ٣٧٦وصل
ش�رف الدوله البويهي ال�ى بغداد ومعه اخ�وه صمصام الدولة
ال�ذي خل�ع علي�ه الخليفة الطائع ولكن س�ملت عين�ا صمصام
الدولة البويهي بامر اخيه شرف الدولة وقبض بهاء الدولة على
الخليف�ة وخلعه ع�ام  ٣٨١وعقد الخليفة الق�ادر على ابنة بهاء
الدولة لكنه�ا ماتت وتولى جماعة م�ن الديلم من قتل صمصام
الدولة  ٣٨٨هج وزادت س�طوة بهاء الدولة البويهي حتى وفاته
 ٤٠٢هج وتولى س�لطان الدولة البويهي السلطة ببغداد وحصل
خلاف بين االخوين س�لطان الدولة ومش�رف الدول�ة ولكن تم
الصل�ح بينهما ٤١٣هج ثم حضر الى بغداد جالل الدولة البويهي
 ٤١٨ه�ج وتمت مخاطبت�ه بعد ذلك بملك المل�وك بامر الخليفة
القائ�م الذي توفي عام  ٤٣٥هج ووفاة ابو كاليجار بن س�لطان
الدول�ة وتولي ابو نص�ر البويهي الس�لطـــــة وانتهى الحكم
البويهي لبغداد عام  ٤٤٧هج بدخول القائد طغرلبك الس�لجوقي
وبدء الحكم السلجوقي لبغداد .

رغ�م م�رور اكثر من  10س�نوات على تش�ريع قانون هي�أة دعاوى
الملكية ،اال ان محاكم البداءة مازالت تس�تقبل ال�ى اليوم دعاوى مقامة
عل�ى وزارة المالي�ة ،اس�تنادا لقان�ون هيأة دع�اوى الملكي�ة للمطالبة
بالتعويض او ابطال قيد العق�ارات المصادرة او المحجوزة التي انتزعت
ملكيته�ا خالف�ا للقانون .اح�دى الحاالت الت�ي تواجه المحاك�م ،تتمثل
بمطالب�ة الدولة ،بتعويض نق�دي ،لكون ان النظام الس�ابق ،قام بإعدام
منتس�بين في الجيش الس�ابق ،اس�تنادا ألحكام الم�ادة  156من قانون
العقوب�ات الناف�ذ ،واس�تتبع ق�رار االع�دام ،الحك�م بمص�ادرة األموال
المنقولة وغي�ر المنقولة للمعدوم .فيتم رفع دعوى قضائية على اعتبار
ان االع�دام هن�ا ،تم لدواف�ع سياس�ية وبالتالي تكون مش�مولة بالمادة
 3أوال م�ن قان�ون رقم  13لس�نة  2010الت�ي تنص :تس�ري احكام هذا
القانون عل�ى العقارات المص�ادرة والمحجوزة والت�ي انتزعت ملكيتها
ألس�باب سياس�ية او عرقية او دينية او مذهبية .فالحالة المش�ار اليها
في اعاله هي ألس�باب سياس�ية .والحقيقة ان المادة  156جاءت ضمن
الباب األول الذي شمل الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي حيث نصت:
يعاقب باالعدام من ارتكب عمدا ،فعال بقصد المس�اس باس�تقالل البالد
او وحدته�ا او سلامة اراضيها وكان الفعل من ش�انه او يؤدي الى ذلك.
وبالع�ودة الى نص الم�ادة  21أوال التي اس�تثنت الجرائم الماس�ة بأمن
الدولة الخارجي من وصف الجريمة السياسية وبالتالي ،فتعتبر الجريمة
الت�ي تنطب�ق عليها احكام المادة  156جريمة عادية وليس�ت سياس�ية.
الم�ادة  21عرفت الجريمة السياس�ية :هي الجريم�ة التي ترتكب بباعث
سياسي او تقع على الحقوق السياسية العامة او الفردية وفيما عدا ذلك
تعتبر الجريمة عادية .فحتى الجريمة السياس�ية ال تعتبر س�ببا سياسيا
حت�ى يبنى عليها الحكم بالش�مول بقانون هيأة دع�اوى الملكية .ثم ان
قانون مؤسس�ة الشهداء رقم  3لس�نة  ،2006عرف الشهيد على انه :كل
مواطن فقد حياته بسبب معارضته للنظام البائد في الرأي او المعتقد او
االنتماء السياس�ي او تعاطفه مع معارضيه او مس�اعدته لهم بفعل من
افعال النظام بش�كل مباش�ر ..رغم ان التطبيقات القضائية الكثيرة على
القانون ،س�واء عندما كانت اللجان القضائية المش�كلة في هيأة دعاوى
الملكي�ة او في محكمة البداءة بعد حل تل�ك اللجان ،مازال هناك غموض
وعدم وضوح في بعض فقرات القانون ،وهذا ما سبب شمول فئات كثيرة
بالقانون .القانون مازال يطبق والمحاكم تستقبل عشرات الدعاوى التي
تطال�ب الحكوم�ة بالتعويض ،وهذا م�ا يتطلب وجود دراس�ات قانونية
رصينة ،وأرضية قانونية ،تس�تند اليها المحاكم في اصدار األحكام ،ذلك
ان النص�وص القانونية الموجودة ،ال يمكنه�ا ان تفي بالغرض .القانون
ال�ذي كل�ف خزينة الدولة مبال�غ طائلة ،البد ان يك�ون عرضة للمراجعة
والتعديل ،بما يضمن حقوق الدولة وحقوق المواطن على السواء.

كـاريكـاتـير

مرآة جترب املرضى عىل االبتسام!
صم�م الباحث�ون م�رآة ذكي�ة خصيص�ا لمرض�ى
السرطان ،ال تعكس صورة الوجه إال عند االبتسام..
وتأت�ي م�رآة « »Smile Mirrorعل�ى ش�كل شاش�ة
م�زودة بكامي�را ف�ي اإلطار ،حي�ث يح�دد برنامج
التعرف على الوجوه ما إذا كان الشخص الذي ينظر
إليها يبتس�م أم ال ،وبعد ذلك س�تتحول الشاش�ة إلى
سطح عاكس.
واستلهم المصمم بيرك إلهان ،فكرة المرآة بعد إجراء
محادث�ة مع مريض�ة بالس�رطان .وق�ال موضحا:

روبوتات نانوية بدل احلرشات

«قال�ت لي المريضة إنه كان من الصعب عليها النظر
في المرآة خالل األيام األولى بعد تش�خيص حالتها،
واالعتراف بإصابتها بالسرطان».
واستطرد قائال إن «تعبيرات الوجه تؤثر على كيفية
ش�عورنا ،وإذا قمنا بتثبيت عضالت الوجه في وضع
االبتس�ام ،ف�إن أدمغتن�ا تعتقد أن ش�يئا جيدا حدث
ونتيج�ة لذل�ك نش�عر بالس�عادة»..ويذكر أن فكرة
إخبار مريض الس�رطان بضرورة االبتسام حساسة
جدا ،ولكن هناك بعض العلوم التي تدعم الفكرة.

أكد علماء من جامعة هارفارد األمريكية أنهم يواصلون
أبحاثهم لتطوير نوع م�ن الروبوتات الصغيرة لتكون
مشابهة تماما لحشرات النحل..وعن بعض خصائص
هذه اآلالت الصغيرة قال العلم�اء« :علمنا منذ البداية
لتطوير ه�ذه الروبوتات النانوي�ة لتكون قادرة على
محاكاة حركات الطيران عند النحل ،ومع مرور الزمن
اس�تطعنا أن نزي�د م�ن ميزاتها الحركي�ة للتمكن من
الس�باحة والقفز ،نعتقد أننا س�نصل لمرحلة تصبح
فيها هذه الروبوتات قادرة على القيام بجميع األمور

الكاريكاتري الشخيص والكاريكاتري االجيازي

ضياء الحجار
عندما تطل�ب تعريف�ا ً للكاريكاتير م�ن االنترنيت أو
من كت�ب الموس�وعات أو من أى مصدر فان�ه غالبا ً
س�يعطيك الجواب التالى ( هورسم شخصى يبالغ أو
يغالى ف�ى إبراز العيوب )وقد يتوس�ع فيورد لك عن
ان كلم�ة كاريكاتي�ر من أص�ل ايطالى  ..ال�خ المهم
انك لن تجد تعريفا ً لرس�وم الكاريكاتي�ر التى ألفتها
فى الصحف والمجالت ومواق�ع االنترنيت وهى تلك
التى تتناول أو تعلق على االحداث الساخنة السياسية
أو االجتماعي�ة مم�ا يم�ر بها بلدك والت�ى يتخصص
به�ا معظ�م رس�اموا الكاريكاتير ولكن�ك لوتعمقت
فى البحث فس�تجد تعريفا ً مناس�با ً للنمط الثانى من
الكاريكاتي�ر االوه�و ( الكاريكاتي�ر االيج�ازى ) أى
ذلك الرس�م الكاريكاتيرى ال�ذى يوجز عدة صفحات
م�ن الكتابة ربم�ا فى بضع�ة خطوط وال�وان ومن
دون كلمة واحدة أحيانا ً كثيرة !..ورس�ام الكارياتير
الش�خصى هو نفس�ه فىى الكثير من االحيان رسام
الكاريكاتير االيجازى ولكن يحدث أن يتخصص رسام
م�ا بنم�ط واحد ويعرف به ويش�تهر كح�ال الزمالء
واالخ�وة الفنانين منصور البك�رى وعلى المندالوي
وحيدر الياسرى اللذين تخصصوا فى رسم لبورتريه
الس�اخروأبدعوا فيه فرسموا من حولهم من الزمالء
واالصدقاء ث�م تمددوا ليتناولوا نج�وم االدب والفن

والرياضة والس�ينما وبالنسبة لى فقذ مارست رسم
البورتري�ه منذ بدايات تجربتى مع مفتتح س�بعينات
ا لق�رن الماض�ى ب�ل وتجاوزت الرس�م الش�خصى

العراقـي

مؤي��د عب��د الزه��رة
س��كرتير التحري��ر

الساخر الى الرسم الجماعى الساخر لكوادر الصحف
والمجلات وبع�ض الهيئ�ات التدريس�ية وأغلب من
رسمتهم كانوا موديالت حية وعلى الصعيد الصحفى
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الت�ي تقوم به�ا الحش�رات»..وأضافوا« :أثن�اء عملنا
لتعديل ه�ذه الروبوتات لتكون قادرة على الس�باحة
والغ�وص ف�ي الماء ومن ث�م الطيران من�ه ،واجهتنا
ع�دة عقبات ،إحداه�ا هو وزنها الخفي�ف جدا ،فضال
ع�ن أن التوت�ر الس�طحي للم�اء قوي بالنس�بة لهذه
اآلالت الصغي�رة ،وبالتالي كان�ت تواجه صعوبة أثناء
محاولتها الخروج من الماء لتبدأ طيرانها ،ما اضطرنا
لتزويده�ا بتقنيات خاصة تول�د نوعا من االنفجارات
الصغيرة التي تدفعها من على سطح الماء».

الش�خصى الس�اخر ولطالم�ا إعتبرت�ه مش�روعا ً
ش�خصيا ً قد ال يتجاوز الراس�م والمرسوم غالبا ً وان
االولى بالرس�ام الكارتونى ان يعرج الى ماهو أجدى
وأكث�ر نفع�ا ً لجماهير الناس التى تتلق�ى أعماله من
هنا فقد فضلت عليه رسم الكاريكاتير االيجازى النه
يتناول هموم وقضايا الشرائح الكبرى من المجتمع
وم�ن هنا أيض�ا ً وبدافع هذه الفك�رة فضلت عليهما
تخصصى المحبب فى الرسم اال وهو الرسم لالطفال
رس�وما ً توضيح�ة وقص�ص مص�ورة ( كوميكس)
فمع االطفال اش�عر باننى مؤثر أكثر فانا معهم ومن
خالل رس�وماتى مرب�ى تربوى ومعل�م موجه فمع
االطف�ال وجدت بصمت�ى أكثر بق�ا ًء ومعهم وجدت
تأثي�رى أكثر وضوحا ً فمعه�م أعيش دائما ً فى عوالم
الخيال الال متناهيه  .لذلك فانا رس�ام اطفال أوالً قبل
ان أكون رس�ام كاريكاتير ش�خصى أو إيجازى لكن
هذا ال يعنى بانى ق�ذ أهملت هذين الفرعين المهمين
من الفن�ون الكارتونية فلى تاريخ طــــويل معهما
كما نوهت تش�هد علي�ه بطون الصح�ف والمجالت
العراقية لما يقارب الخمس�ة عق�ود تقريبا ً وال زلت
ال�ى الي�وم وعل هام�ش تخصصى المحب�ب امارس
رس�م الكاريكاتيرااليجازى والكاريكاتير الش�خصى
( البورتري�ه الس�اخر ) من باب الدعاب�ة والمرح مع
االصدقاء والمعارف كلما وجدت فرصة ومتسعا ً من
الوقت كما فى النماذج أدناه.
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