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الدفاع تعد افتتاح »القائم« تأكيدا عىل دحر اإلرهاب من احلدود مع سوريا 
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اع�رف رئي�س الوزراء ع�ادل عبد امله�دي، ألّول 
مرّة، بوقوف إرسائيل وراء الرضبات الجوية عىل 
مخازن سالح الحشد الش�عبي، األمر الذي دفع، 
مجدداً، إىل تعايل األصوات املُطالبة بإخراج القّوات 
األمريكية، فيما تعتزم فصائل الحش�د الش�عبي 

لعقد اجتماع لتدارس رد عىل إرسائيل.
وقال عبد امله�دي، يف حديث لقناة »الجزيرة«، إن 
إرسائي�ل تقف وراء هجمات عىل مواقع للحش�د 
الش�عبي بالعراق، وذلك يف أول اتهامات رس�مية 

مبارشة من بغداد إلرسائيل.
ونقلت الفضائية القطري�ة عن عبد املهدي قوله 
إن »التحقيقات يف استهداف بعض مواقع الحشد 

تشري إىل أن إرسائيل هي من قامت بذلك«.
وأش�ار رئيس الوزراء إىل إنه »يجب إبعاد ش�بح 
الحرب عن املنطقة والجمي�ع يتحدث عن قبوله 
باملفاوض�ات لحل األزمة«، مبين�ًا أن »الكثري من 
امل�ؤرشات تدل عىل أال أحد يري�د حرباً يف املنطقة 

باستثناء إرسائيل«.
ولف�ت إىل أن »الذهاب إىل الحرب قد يحصل يف أي 
لحظة وبقرار منفرد لكن الخروج منها سيكون 
صعباً وقاس�ياً«، مؤكداً أن »دوالً عدة يف املنطقة 
يمكن أن تكون ساحة للحل واملفاوضات وبغداد 

واحدة منها«.
وأضاف عبد املهدي »أعتقد أن الس�عودية تبحث 
عن الس�الم وحل أزمة اليمن قد يش�كل مفتاحاً 
لح�ل أزمة الخليج«، مش�رياً إىل أن »الدول املعنية 
بأزمة الخليج تتحدث عن مفاوضات والسعودية 

وإيران مستعدتان للتفاوض«.
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خالل زيارة األربعني

       بغداد / المستقبل العراقي

حذر الرئيس األمريكي دونالد ترامب، أمس االثنني، من »حرب 
أهلي�ة« يف ب�الده إذا تمك�ن الديمقراطي�ون م�ن تنحيته من 
منصبه، وذلك بس�بب إجراءات يتخذها مجلس النواب بهدف 
عزل�ه ع�ىل خلفية فضيح�ة املكامل�ة الهاتفية بين�ه ونظريه 
األوكراني. واقب�س ترامب كلمات مستش�اره الديني، القس 
روبرت جيفريس، عرب حس�ابه عىل توير قائال: »ال تستطيع 
نان�ي بيل�ويس والديمقراطي�ون إقالتي م�ن منصبي، وهم 
يعلم�ون أنهم لم يتمكنوا من التغل�ب عليه يف عام 2016 ضد 
هيالري كلينتون. وهم يدركون بشكل متزايد حقيقة أنهم لن 
يفوزوا عليه يف ع�ام 2020«. وأضاف »هذه اإلقالة هي األداة 
الوحيدة التي يس�تطيعون التغلب علي�ه بها، والديمقراطيون 
ال يهتم�ون إذا أحرقوا ودم�روا هذه األمة، إنه�م يعرفون أن 
الجريمة الوحيدة التي ارتكبها الرئيس ترامب هي التغلب عىل 

هيالري كلينتون يف عام 2016«.
وتاب�ع »هذه ه�ي الخطيئة التي ال يمك�ن تجاهلها والتي لن 
ينس�اها الديمقراطي�ون، وإذا نجح نج�ح الديمقراطيون يف 
إقالة الرئيس من منصبه س�وف يتس�بب ذلك يف اندالع حرب 

أهلية لن تنخرج منها أمريكا أبدا«. 
وصعد الديمقراطيون يف مجلس النواب األمريكي من ضغوطهم 
يف إط�ار محاولة عزل ترامب، إذ طالبوا وزير الخارجية، مايك 
بومبيو، يف وقت سابق بتسليم وثائق خاصة بعالقة واشنطن 
مع أوكرانيا. وبدأ مجلس النواب إجراءات مس�اءلة ترامب إثر 
اتهامات له بس�وء استخدام س�لطاته من خالل الضغط عىل 
نظريه األوكراني، فولوديمري زيلينس�كي، كي يجري تحقيقا 
بشأن منافس�ه املحتمل يف االنتخابات الرئاس�ية املقبلة، جو 

بايدن.
وطلب رؤس�اء 3 لج�ان يف مجلس النواب من بومبيو تس�ليم 

الوثائق املطلوبة خالل أسبوع ينتهي يف 4 أكتوبر.

        بغداد / المستقبل العراقي

طاه�ر  ياس�ني  الداخلي�ة  وزي�ر  وص�ل 
الي�ارسي ع�ىل رأس وف�د وزاري رفي�ع 
املستوى إىل محافظة كربالء لإلرشاف عىل 
االستعدادات الجارية لتأمني زيارة أربعني 
اإلمام الحسني )عليه السالم(، فيما اعلن 
قائ�د ق�وات ح�رس الح�دود يف محافظة 
كرمانش�اه االيرانية عن نرش لواءين من 
ح�رس الح�دود يف »حدود خ�روي« مع 

العراق. 
وبحس�ب بيان للوزارة تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة منه، فقد عق�د الوزير 
فور وصوله اجتماعاً مع نضريه االيراني 

رحمان�ي فضيل الذي ي�زور كربالء حاليا 
بحض�ور رئي�س أركان الجي�ش الفري�ق 
األول الرك�ن عثمان الغانم�ي ونائب قائد 
العملي�ات املش�ركة الفري�ق الرك�ن عبد 
االمري يار الله واملحافظ نصيف الخطابي 
وع�دد م�ن الق�ادة األمنيني ح�ول آليات 
التنسيق املش�رك ، والتأكيد عىل التعاون 
مع الجه�ات الحكومية وغ�ري الحكومية 

كافة إلنجاح الزيارة. 
واضوح البي�ان، أن اليارسي اجرى جولة 
ميداني�ة يف ع�دد م�ن مناط�ق املحافظة 
أرشف خاللها عىل االس�تعدادات الجارية 
لتأم�ني زيارة األربع�ني ، موجهاً يف الوقت 
ذاته بتوف�ري االحتياجات واللوجس�تيات 

الالزمة النجاح الخطة األمنية. 
وزارة  اس�تعداد  ع�ن  الي�ارسي  وأعل�ن 
الداخلية إلنج�اح زيارة األربعني بالتعاون 
م�ع جميع األجه�زة األمنية ، مؤك�داً انه 
تم إتخ�اذ التدابري الالزم�ة لتأمني الزيارة 
وتس�هيل اإلج�راءات أم�ام الوافدي�ن إىل 
العراق م�ن جمي�ع دول العال�م. بدوره، 
اعلن قائد قوات حرس الحدود يف محافظة 
كرمانش�اه االيرانية عن نرش لواءين من 
ح�رس الح�دود يف »حدود خ�روي« مع 

العراق. 
وقال العقيد يحيى الهي يف ترصيح نقلته 
وكال�ة انب�اء »ف�ارس«، إن�ه »ويف ض�وء 
التقييم�ات الحاصل�ة ال توج�د هنالك اي 

مش�كلة امني�ة وخدمية لل�زوار الراغبني 
بزيارة كربالء والعتبات املقدسة عرب معرب 

خروي )املنذرية يف الجانب العراقي(«.
واض�اف، ان »ح�رس الح�دود يضطل�ع 
بمهمة حساس�ة تتمثل بتوفري االمن عىل 
امت�داد الح�دود مع الع�راق البالغ طولها 
430 ك�م«، معلن�اً ع�ن »ن�رش لواءين يف 

حدود خروي«.
واض�اف، ان »االم�ن مس�تتب يف الحدود 
والجانبني وال يوجد هنالك اي تهديد امني 
اال ان ن�رش اللواءي�ن من ح�رس الحدود 

ياتي من منطلق احرازي«.

التفاصيل ص2

ص15

ص3

كاتانيتش
 حيشد أسلحة العـراق 

للتصفيات املشرتكة

ايران أعلنت نشر لواءين عسكريني يف حدود خسروي مع العراق

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 1993 )  October Tue 1  2019    

الرتبية تعتزم بناء )3( آالف مدرسة الستيعاب أعداد الطلبة املتزايدة 
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلنت وزارة الرتبية، أمس االثنني، عن عزمها بناء ثالثة االف مدرس�ة الستيعاب االعداد 
املتزايدة من الطلبة.  وقال املكتب اإلعالمي يف الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، إنه »تم اعداد خطة ش�املة تروم من خاللها وزارة الرتبية بناء ثالثة االف 
مدرس�ة مختلفة الس�عات للمراحل الدراس�ية كافة ع�ى مدى اربع س�نوات«، الفتاً اىل 

»توزيع العدد عى املديريات العامة يف املحافظات وحسب الكثافة السكانية لها«.
وأش�ار البيان اىل »قيام املديرية العامة للتخطيط الرتبوي بالعمل عى اعداد خطة اخرى 
تتضمن تأهيل وترميم 2000 بناية مدرس�ية لكافة مفاصلها املتهالكة ُلتظهرها بأبهى 
ص�ورة«، متابع�اً »إضاف�ة اىل التهيئة إلجراء االحصاء الس�نوي امل�دريس للعام الدرايس 
2019-2020 ، وتوزي�ع الك�راس االحصائ�ي ع�ى املديري�ات العام�ة للرتبي�ة يف بغداد 
واملحافظ�ات الس�تخراج املؤرشات االحصائي�ة وتحليلها وبما يخدم املؤسس�ة الرتبوية 

والتعليمية يف البالد«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اع�رتف رئيس ال�وزراء ع�ادل عب�د امله�دي، ألّول مرّة، 
بوق�وف إرسائي�ل وراء الرضب�ات الجوية ع�ى مخازن 
س�الح الحشد الشعبي، األمر الذي دفع، مجدداً، إىل تعايل 
األصوات املُطالبة بإخراج القّوات األمريكية، فيما تعتزم 
فصائل الحش�د الش�عبي لعقد اجتماع لت�دارس رد عى 

إرسائيل.
وق�ال عب�د امله�دي، يف حدي�ث لقن�اة »الجزي�رة«، إن 
إرسائيل تقف وراء هجمات عى مواقع للحش�د الشعبي 
بالعراق، وذلك يف أول اتهامات رسمية مبارشة من بغداد 

إلرسائيل.
ونقل�ت الفضائي�ة القطري�ة عن عب�د امله�دي قوله إن 
»التحقيقات يف اس�تهداف بعض مواقع الحشد تشري إىل 

أن إرسائيل هي من قامت بذلك«.
وأش�ار رئيس ال�وزراء إىل إنه »يجب إبعاد ش�بح الحرب 
ع�ن املنطقة والجمي�ع يتحدث عن قبول�ه باملفاوضات 
لح�ل األزمة«، مبيناً أن »الكثري من املؤرشات تدل عى أال 

أحد يريد حرباً يف املنطقة باستثناء إرسائيل«.
ولف�ت إىل أن »الذه�اب إىل الح�رب ق�د يحص�ل يف أي 
لحظة وبقرار منفرد لكن الخروج منها س�يكون صعباً 
وقاسياً«، مؤكداً أن »دوالً عدة يف املنطقة يمكن أن تكون 

ساحة للحل واملفاوضات وبغداد واحدة منها«.
وأض�اف عبد امله�دي »أعتق�د أن الس�عودية تبحث عن 
الس�الم وحل أزمة اليمن قد يش�كل مفتاح�اً لحل أزمة 
الخلي�ج«، مش�رياً إىل أن »ال�دول املعنية بأزم�ة الخليج 
تتحدث عن مفاوضات والس�عودية وإيران مس�تعدتان 

للتفاوض«.
واعترب، أن »الحديث اآلن عن كيفية صياغة نهايات لحل 
أزمة الخليج س�يضعنا أمام طريق مسدود«، ماضياً إىل 
الق�ول إن »نحن مع أي تحال�ف لتأمني الخليج رشط أن 

يضم جمي�ع الدول الخليجية«. ب�دوره، قال النائب عن 
تيار الحكمة س�الم الطفييل أن رئيس الوزراء عادل عبد 
املهدي ب�ات ملزماً بإخراج الق�وات األمريكية من البالد 
بع�د إعالنه بش�كل رس�مي ت�ورط الكي�ان الصهيوني 
بقصف مواقع الحشد الشعبي. وقال الطفييل يف ترصيح 
صحفي إن »نتائج التحقيق بشأن قصف مواقع الحشد 
الشعبي يجب إن تقدم لألمم املتحدة ومجلس األمن الدويل 
إلدانة الكيان الصهيوني الذي نفذ الرضبات الجوية ضد 

مواقع الحشد الشعبي وانتهك سيادة البالد«، الفتا إىل إن 
»الرد العس�كري ضد الهجمات اإلرسائيلية أمر منحرص 

بالقيادات األمنية والقائد العام للقوات املسلحة«.
وأض�اف أن »الحكومة العراقي�ة ومجلس النواب أصبح 
لديه�م مربر بإخراج الق�وات األمريكية والتحالف الدويل 
من البالد كون إرسائيل نفذت الرضبات بعلم تلك القوات 
دون ردعها أو منعه�ا”، مبينا أن “مهام التحالف الدويل 

حماية األجواء العراقية ولم ينفذ ذلك«.

وبني أن “مجلس النواب جمع الكثري من التواقيع إلدراج 
فقرة إخراج القوات األجنبية ضمن جدول اعمال مجلس 
النواب وقد تدرج تلك الفقرة بعد االتفاق بني الس�لطات 
الترشيعي�ة والتنفيذية”، موضح�ا أن “عبد املهدي ملزم 
بإخ�راج الق�وات األمريكي�ة للحفاظ عى س�يادة البالد 

وإحالة ملف حماية البالد جوا وأرضا للقوات األمنية”.
و أك�د تحالف الفتح، بدوره، أن الدول�ة العراقية تمتلك 
حق ال�رد بجميع أنواع�ه تجاه الكي�ان الصهيوني بعد 
ظهور نتائ�ج التحقيق وتورطه بقصف مواقع الحش�د 
الش�عبي، فيما ب�ني أن مجلس النواب س�ينتظر موقف 
الحكومة من الكيان الصهيوني ملناقشته عرب الجلسات 

املقبلة.
إىل ذل�ك، أعل�ن القي�ادي يف الحش�د الش�عبي اب�و عادل 
املياح�ي ع�ن اجتم�اع مرتق�ب لق�ادة الحش�د لتحديد 
وإع�الن موقفه�م بعد إع�الن رئيس الوزراء ع�ادل عبد 
املهدي بشكل رسمي وقوف إرسائيل وراء قصف مواقع 

الحشد.
وق�ال املياحي ان “هيأة الحش�د قوة حكومية رس�مية 
وتأتم�ر بإمرة القائد الع�ام للقوات املس�لحة ولم تعلن 
موقفها وكانت تنتظر إعالن نتائج التحقيق رغم تأكدها 

من وقوف ارسائيل وراء قصف مواقعها”.
وأضاف انه “بعد اعرتاف رئيس الوزراء عادل عبد املهدي 
بشكل رسمي وقوف ارسائيل وراء عمليات القصف التي 
تعرضت لها مواقع ومعسكرات الحشد الشعبي سيكون 

للحشد الشعبي موقف ازاء ذلك”.
وأوض�ح ان “هناك اجتماع مرتقب لقادة الحش�د خالل 
االيام املقبلة ويتخذ قرار جماعي ورسمي بالتشاور مع 
الحكوم�ة ويعلن عن�ه بعد تأكد التحقيق�ات الحكومية 
واعرتافه�ا ب�ان إرسائي�ل وراء قص�ف مواق�ع الحش�د 
الش�عبي”، الفت�ا اىل ان “تدويل القضية اح�د الخيارات 

املطروحة”.

إعالن رئيس الوزراء عن وقوف الكيان الصهيوني وراء قصف احلشد يثري ضجة.. وترتيبات لعقد »اجتماعات منفردة« يف الكواليس

ايران أعلنت نشر لواءين عسكريني يف حدود خسروي مع العراق

خيارات الرد عىل إرسائيل: شكوى بمجلس األمن وإخراج األمريكان
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وزير الداخلية جيتمع مع نظريه االيراين بكربالء ويعلن اإلستعداد لتأمني زيارة األربعني
        بغداد / المستقبل العراقي

وصل وزير الداخلية ياس�ني طاهر اليارسي 
ع�ى رأس وف�د وزاري رفي�ع املس�توى إىل 
محافظة كربالء لإلرشاف عى االس�تعدادات 
الجارية لتأمني زيارة أربعني اإلمام الحسني 
)عليه السالم(، فيما اعلن قائد قوات حرس 
الحدود يف محافظة كرمانشاه االيرانية عن 
ن�رش لواءين من ح�رس الح�دود يف »حدود 

خرسوي« مع العراق. 
وبحس�ب بي�ان لل�وزارة تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، فق�د عق�د الوزير 
فور وصول�ه اجتماعاً مع نض�ريه االيراني 
رحمان�ي فض�يل الذي ي�زور كرب�الء حاليا 
بحضور رئي�س أركان الجيش الفريق األول 
الركن عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات 

املش�رتكة الفريق الركن عب�د االمري يار الله 
واملحافظ نصيف الخطابي وعدد من القادة 
األمني�ني ح�ول آلي�ات التنس�يق املش�رتك ، 
والتأكيد عى التعاون مع الجهات الحكومية 

وغري الحكومية كافة إلنجاح الزيارة. 
واض�وح البي�ان، أن اليارسي اج�رى جولة 
ميدانية يف عدد من مناطق املحافظة أرشف 
خالله�ا عى االس�تعدادات الجاري�ة لتأمني 
زيارة األربعني ، موجهاً يف الوقت ذاته بتوفري 
االحتياج�ات واللوجس�تيات الالزمة النجاح 

الخطة األمنية. 
وأعلن اليارسي عن استعداد وزارة الداخلية 
إلنجاح زيارة األربع�ني بالتعاون مع جميع 
األجهزة األمنية ، مؤكداً انه تم إتخاذ التدابري 
الالزم�ة لتأمني الزيارة وتس�هيل اإلجراءات 
أم�ام الوافدي�ن إىل الع�راق م�ن جميع دول 

العال�م. ب�دوره، اعل�ن قائ�د ق�وات حرس 
الحدود يف محافظة كرمانشاه االيرانية عن 
ن�رش لواءين من ح�رس الح�دود يف »حدود 

خرسوي« مع العراق. 
وقال العقي�د يحيى اله�ي يف ترصيح نقلته 
ض�وء  »ويف  إن�ه  »ف�ارس«،  انب�اء  وكال�ة 

التقييم�ات الحاصل�ة ال توج�د هنال�ك اي 
مش�كلة امني�ة وخدمي�ة لل�زوار الراغب�ني 
بزي�ارة كربالء والعتبات املقدس�ة عرب معرب 

خرسوي )املنذرية يف الجانب العراقي(«.
واضاف، ان »حرس الحدود يضطلع بمهمة 
حساس�ة تتمث�ل بتوف�ري االمن ع�ى امتداد 
الحدود مع الع�راق البالغ طولها 430 كم«، 
معلناً عن »نرش لواءين يف حدود خرسوي«.

الح�دود  يف  مس�تتب  »االم�ن  ان  واض�اف، 
والجانب�ني وال يوجد هنال�ك اي تهديد امني 
اال ان ن�رش اللواءين من حرس الحدود ياتي 

من منطلق احرتازي«.
واش�ار الهي اىل »التعام�ل الودي بني حرس 
الحدود االيران�ي والع�راق وترحيب الجانب 
العراقي بزوار اربعينية االمام الحس�ني )ع( 

بمنتهى الود ورحابة الصدر«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ح�ددت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة، أمس االثن�ني، موعد 
إرس�ال الحكوم�ة التنفيذية م�رشوع قان�ون املوازنة 
االتحادية لعام 2020 اىل مجلس النواب لغرض دراسته 

والتصويت عليه.
وقالت عضو اللجنة س�هام شنون يف ترصيح صحفي، 
إن »رئاس�ة ال�وزراء سرتس�ل مرشوع قان�ون املوازنة 
االتحادي�ة لع�ام 2020 ملجلس النواب يف 15 من ش�هر 
ترشي�ن األول املقب�ل”، الفت�ة إىل إن “مجل�س الن�واب 

س�يناقش املوازن�ة عرب جلس�اته املقبل�ة ملعرفة حجم 
العج�ز«. وأضافت أن »اإلي�رادات غري النفطية قد تصل 
إىل 10 مليارات دينار عراقي ضمن موازنة 2020، مبينة 
أن “مجل�س النواب بص�دد الذهاب نحو أب�واب جديدة 

لتمويل املوازنة وتقليل االعتماد النفط«.
وكش�فت لجنة العمل والشؤون االجتماعية، األحد، عن 
وجود 90 مليون برمي�ل من النفط بذمة حكومة إقليم 
كردس�تان لم تدفع للحكوم�ة االتحادية، فيما بينت أن 
مجلس النواب سيمتنع عن ادراج ميزانية اإلقليم ضمن 

مرشوع قانون املوازنة االتحادية لعام 2020.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد تحالف سائرون الذي يدعمه زعيم التيار 
الص�دري مقتدى الص�در، أم�س االثنني، ان 
الحكوم�ة الحالي�ة بقيادة ع�ادل عبداملهدي 
لم تحقق اي انجازات عى الس�احة الخدمية 
واالقتصادي�ة والسياس�ية اطالق�اً، وح�ول 
مخرج�ات مجل�س مكافح�ة الفس�اد الذي 
ش�كله رئيس مجلس الوزراء يف وقت سابق، 
قال التحالف إنه “لم يحقق أيضاً أي يشء”.

وق�ال القي�ادي يف تحال�ف س�ائرون برهان 
املعم�وري، إن “التحالف ليس ضد الحكومة 
أو عمله�ا لكن لتقوي�م العم�ل ورؤية مدى 
جدية تنفيذ الربنامج الحكومي الذي سيقرر 
س�حب الدعم للحكومة من عدمه”، مبيناً أن 
“جميع الخطوات التي ستصدر من التحالف 
يف األيام املقبلة تأتي استناد إىل تنفيذ فقرات 
الربنام�ج الحكومي وتقدي�م الخدمات التي 
وعد به�ا رئي�س ال�وزراء ع�ادل عبداملهدي 

وكابينته الوزارية”.

وتاب�ع أن “تحال�ف س�ائرون كان يتمنى أن 
يحقق املجلس األعى ملكافحة الفساد تطوراً 
إيجابي�اً إال أنه إىل اآلن ل�م يحقق أي يشء أو 
فت�ح امللف�ات الكبرية التي س�تكون العنوان 
األب�رز يف تنفي�ذ الفقرات وتوجي�ه دعم أكرب 

للحكومة”.
ويف السياق، قال عضو تحالف سائرون النائب 
عيل س�عدون إنه “ال توج�د أي إنجازات عى 
الساحة الخدمية أو االقتصادية أو السياسية 
اطالق�ًا”، مبيناً أن “الفصل الترشيعي الحايل 

سيش�هد اكرب ع�دد من االس�تجواب للوزراء 
الذين ثبت تقصريهم وس�يتم التصويت عى 

اقالتهم”.
أن “هنال�ك اخفاق�ات  إىل  ولف�ت س�عدون 
حكومية يف تنفيذ فقرات الربنامج الحكومي، 
وأن االس�تجوابات التي سيش�هدها الربملان 
وزارة  ل�كل  األداء  تقيي�م  يف  الفيص�ل  ه�ي 
ومن املمكن أن تش�هد بع�ض الوزارات اقالة 
لوزرائه�ا”، مضيفاً أن “املهل�ة التي حددها 

الصدر تم تمديدها لستة اشهر إضافية”.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت محكمة تحقيق كركوك، أمس 
االثن�ني، القب�ض عى عصاب�ة تتاجر 
باآلثار والزئب�ق، الفتة إىل أن العصابة 
الت�ي تض�م منتس�بني أمني�ني تحوز 
مس�كوكة ثمينة ص�ادرة ع�ن البنك 

املركزي األمريكي. 
وق�ال مجلس القضاء األع�ى يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه 
إن »محكمة تحقيق كركوك حققت يف 
أقوال أفراد عصابة ضبطت يف سامراء 
عن جريمة املتاجرة باآلثار والزئبق«، 
الفتا إىل أن »املحكمة كانت قد أصدرت 
أمرا س�ابقا بالقبض عى أفرادها بعد 
إىل  اس�تنادا  عنه�ا  معلوم�ات  ورود 
أح�كام املادة 40 أوال من قانون اآلثار 

رقم 55 لسنة 2012«.
وأض�اف أن »العصاب�ة متكون�ة من 
ثماني�ة أش�خاص بينهم منتس�بون 
يف وزارة الداخلي�ة اس�تغلوا صفته�م 
الرس�مية الرت�كاب الجريمة وتهريب 
مادة الزئب�ق واآلث�ار القديمة«، الفتا 
إىل »العث�ور بحوزتهم عى مس�كوكة 
ذهبي�ة ثمين�ة تحم�ل ش�كل عمل�ة 
أمريكي�ة اع�رتف أحده�م بجلبها من 

إيران«.

املالية الربملانية تعلن موعد إرسال موازنة 2020 إىل الربملان 

حتالف سائرون يتوعد بـ »صولة استجوابات«.. ويكشف عن خطوة 
لسحب الدعم من احلكومة 

حتقيق كركوك تعلن القبض 
عىل عصابة تتاجر باآلثار والزئبق 

وحتوز مسكوكة ثمينة 

        بغداد / المستقبل العراقي

االع�ى  القض�اء  مجل�س  أك�د 
الع�ارشة ع�ى متابعة  بجلس�ته 
نتائج موضوع املفقودين املجهول 
مصريه�م ومتابع�ة عمل محاكم 
التحقي�ق الت�ي كلف�ت بالتحري 
عنهم.  وقال املجلس يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نيوز نسخة 
من�ه إن »مجلس القض�اء األعى 
أكد ع�ى متابع�ة نتائ�ج محاكم 
التحقي�ق الت�ي كلف�ت بالتحري 

ع�ن مص�ري املفقودي�ن املجهول 
مصريهم وجمع املعلومات عنهم 
من كافة الجهات املختصة فضال 
عن تكليف اعض�اء االدعاء العام 
باالنتقال اىل جمي�ع االماكن التي 
يش�تبه ان تك�ون مق�را الحتجاز 

املفقودين«.
»االس�تمرار  إىل  املجل�س  ودع�ا 
بتقدي�م التقارير اىل رئاس�ة هيأة 
االرشاف القضائ�ي ملفاتحة كافة 
اىل  للتوص�ل  املختص�ة  الجه�ات 

مصريهم بشكل عاجل«.

القضاء يؤكد عىل متابعة موضوع 
املفقودين املجهول مصريهم 

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد املركز العراقي ملحاربة الشائعات، أمس االثنني، أن هناك حملة منظمة 
من الش�ائعات يتع�رض لها الش�ارع العراقي الهدف منه�ا نرش الفوىض 

العارمة وسلب االمل باالمان واالستقرار وتفتيته من الداخل«.
وقال املركز يف تقريره االس�بوعي، واطلعت »املس�تقبل العراقي« عليه أنه 
»ُروج هذا االسبوع مايقارب 3٨ شائعة من خالل ترصيحات مزيفة لقادة 
عس�كريني وشيوخ عشائر بش�أن الخروج اىل التظاهرات ولدى التأكد من 
ترصيحات واس�ماء الشيوخ الذين صدرت بأس�مائهم بيانات لوحظ بأن 
الترصيح�ات مزيفة وليس لها اي وجود وكذلك ترصيحات اخرى ودعوات 
ايضا ظهرت باس�م الفريق عبد الوهاب الساعدي حيث اكد الساعدي بأنه 

ال يمتلك اي صفحة عى مواقع التواصل االجتماعي«.
وأض�اف املركز »بأن اغلب الذين يحاول�ون نرش الفوىض من خالل تأجيج 
الش�ارع بمعلومات مزيف�ة وصور وفديوات قديمة ه�م صفحات وهمية 
وتدار م�ن خارج العراق هدفهم إثارة أرشس ح�رب ناعمة لنرش الفوىض 

العارمة وسلب األمل باالمان واالستقرار«.

مركز ملحاربة الشائعات يرصد )38( شائعة 
خالل أسبوع هتدف لنرش الفوضى 

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  الداخلي�ة،  وزارة  أعلن�ت 
االثنني، إلقاء القبض عى عصابة 
تمارس النص�ب عى مواطنني يف 
مناطق مختلفة من بغداد بعملة 

منتهية الصالحية دولياً. 
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة 
الل�واء س�عد معن يف بي�ان تلقت 
نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 
من�ه، إن »مف�ارز مكت�ب إجرام 
الكرادة التابع�ة ملديرية مكافحة 

إجرام بغ�داد ألق�ت القبض عى 
عصابة إجرامية تق�وم بالنصب 
ع�ى املواطن�ني بعمل�ة منتهي�ة 
مناط�ق  يف  دولي�اً  الصالحي�ة 

مختلفة من العاصمة«.
»املف�ارز  أن  مع�ن،  وأض�اف 
املس�تخدمة  العج�الت  ضبط�ت 
يف ه�ذه األعمال غ�ري القانونية، 
كما ضبط�ت أيضاً األم�وال التي 
بحوزتهم، وقد تم إتخاذ اإلجراءات 
القانونية الالزمة بحقهم إلكمال 

أوراقهم التحقيقية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال املتحدث باس�م وزارة الدف�اع اللواء تحس�ني الخفاجي، أمس 
االثن�ني، إن افتت�اح منف�ذ القائ�م الحدودي م�ع س�وريا، يؤكد أن 

التنظيمات اإلرهابية دحرت من حدود البلدين.
وقال الخفاجي بحس�ب روس�يا اليوم، ان »العراق يعترب هذا املنفذ 
مهما بالنس�بة له، ويش�كل مس�احة آمنة يف التب�ادل التجاري مع 

سوريا، كما تعتربه سوريا أيضا مهما يف تعامالتها مع العراق«.
وأض�اف أن »افتتاح املع�رب أك�د أن املنطقة الحدودية ب�ني البلدين 
ص�ارت آمن�ة، وأن اإلرهاب لم يعد موجودا وغ�ري قادر عى الحركة 

هناك«.
وأش�ار إىل«وجود تنس�يق مش�رتك من خالل املركز األمني املشرتك 
مع دمش�ق، موضحا أن ضابطا برتبة كبرية يمثل الجانب السوري 

فيه«.
واعت�رب أن عملي�ة فتح املناف�ذ يوما بعد ي�وم تعزز مكان�ة العراق 
وعالقت�ه معه دول الج�وار وخطوة نح�و تطور اقتص�اده وبنيته 

التحتية.

اللواء سعد معن : الداخلية تقبض
 عىل عصابة متارس النصب عىل بغداديني 

بعملة منتهية الصالحية 

الدفاع تعد افتتاح »القائم« تأكيدًا عىل 
دحر اإلرهاب من احلدود مع سوريا 
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    بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت مديرية املرور العامة، إعالناً يخص إصدار إجازات السوق.
وذكر بيان العالم املرور تلقت »املس�تقبل العراقي«نس�خة منه ان 
املديرية »أصدرت أكثر من )5636( الف اجازة سوق يف بغداد فقط 
للفرتة من 17 أيلول ولغاية 23 من الشهر نفسه«.وأكد، ان »العمل 
الزال يرس عىل قدم وس�اق يف مواقع منح اإلجازات من الس�اعة 8 

صباحا ولغاية 6 مساًء وان يوم السبت أيضاً دوام رسمي.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ عن قيام مستشفى الشهيد محمد 
باق�ر الحكي�م و بالرغم من عملي�ات الرتميم و البن�اء و التأهيل 
للمستشفى و من خالل املواقع البديلة للمستشفى اجراء )789( 

عملية جراحية خالل اب من العام الحايل«.
ذكر ذلك مدير مستش�فى الش�هيد محمد باق�ر الحكيم الدكتور 
)ع�الء كاظ�م املحم�داوي( يف بي�ان للدائ�رة ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي«، ان »صاالت العمليات يف املستشفى اجرت )789( عملية 
جراحية خالل ش�هر اب من العام الجاري من خالل االحصائيات 
الرس�مية املقدمة من قبل ادارة املستش�فى بالرغم من الوضعية 
الخاص�ة للمستش�فى و الكثاف�ة الس�كانية الكب�رة الحاصل�ة 
عىل املستش�فى«.و اضاف املحم�داوي انه »بلغ اع�داد العمليات 
الجراحية )789( عملية جراحية توزعت بني )58( عملية جراحية 
فوق الك�رى وعملية من النوع الخ�اص و )43( عملية جراحية 
كرى و )78( عملية جراحية وسطى و بلغت العمليات الجراحية 
الصغرى )609( عملية مؤكدا ان ابواب املستش�فى مفتوحة عىل 
م�دار )24( س�اعة لتقديم كاف�ة الخدمات الطبي�ة و الصحية و 

العالجية و اجراء العمليات الجراحية للمواطنني.

    بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه البنك املركزي، املصارف املج�ازة كافًة بتقديم خدمة تطبيق 
الهات�ف النّق�ال )Mobile Banking(.وذك�ر بي�ان للبن�ك تلق�ت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، انه »يف ضوء س�رتاتيجية البنك 
املرك�زي العراق�ي لتحقي�ق الش�مول امل�ايل، وتحس�ني الخدمات 
املرصفية الرقمية، والتقنيات الحديثة، لضمان سهولة وصول تلك 
ه البنك املصارف  الخدمات املُقدَّمة لرشائح املجتمع املختلفة«.و وجَّ
 Mobile( املج�ازة كاف�ًة بتقدي�م خدم�ة تطبيق الهات�ف النّق�ال
Banking( ، بما يضمن تس�هيل الخدمة املرصفية للمس�تفيدين، 
وضم�ان توافر انظمة الحماي�ة والرسية لهم، عىل أن يتمَّ تطبيقه 

خالل فرتة زمنية محددة من تاريخ صدور التعليمات.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الرشكة العامة للصناعات التعدينية إحدى رشكات وزارة الصناعة 
واملع�ادن، عن تس�ويق وتصدي�ر منتجاتها االس�فلتية إىل دولة االمارات 
خالل ش�هر أيلول الجاري.وقال مدير عام الرشك�ة ماجد حميد غضيب 
يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، إن رشكته “قامت بتصدير منتجات 
اس�فلتية اخرى اىل دولة االمارات خالل شهر أيلول الحايل تستخدم ايضاً 
يف تبلي�ط الطرق ش�ملت مادة الرايم كوت بكمي�ة بلغت )10( االف طن 
واملنتج�ة يف معامل الرشكة يف بغ�داد والبرصة وبواقع )5( االف طن لكل 
موق�ع ومادة الكات باك بكمي�ة )2000( طن املنتج�ة يف معمل البرصة 
اضاف�ة اىل تس�ويق )150( ط�ن منه محلي�اً اىل مجمع بس�ماية والقوة 
الجوي�ة يف الصويرة وامان�ة بغداد«.وأضاف غضي�ب، أن “الرشكة تنتج 
مختلف املنتجات االس�فلتية كقر التس�طيح واملاستك الحار والفلنكوت 
وغره�ا”، مبين�ا أن “الرشكة تعتر الوحيدة املتخصصة بتحس�ني القر 
حيث تمتلك خطني انتاجيني ذات منش�أ تركي بتصميم أملاني يف معاملها 
ببغ�داد والب�رصة بطاق�ة )40( طن لوجب�ة عم�ل واحدة«.وافصح عن 
»تسويق كميات بلغت )700( طن من قر االكساء املطور اىل امانة بغداد 
الكس�اء طريق الشعلة الرسيع وطريق بغداد بابل”، الفتاً اىل ان “الرشكة 
قامت بتطوير خطني انتاجي�ني آخرين بمعاملها يف بغداد لزيادة الطاقة 

االنتاجية لهذا املنتج لغرض سد الطلب املحيل املتزايد عليه.

املرور تصدر بيانًا عن إصدار 
    بغداد / المستقبل العراقيإجازات السوق

خصصت رشكة توزي�ع املنتجات النفطية، 
حصة ش�هرية مجانية م�ن النفط األبيض 
للعوائل النازح�ة املتواجدة ضمن املخيمات 
املتواج�دة يف محافظ�ات ) نين�وى ، أربيل ، 
صالح الدين( اضافًة اىل املخيمات املتواجدة 
يف محافظات اقليم كردستان لغرض تذليل 
صعوبات العيش وتوفر الخدمات ومراعاًة 
للظروف اإلنسانية وكذلك لقرب حلول فصل 

الش�تاء«. وق�ال مدير ع�ام الرشكة كاظم 
مس�ر ياس�ني يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي«، ان »الحصة املخصصة للنازحني 
من مادة النفط األبيض بلغت 40 لرتاً شهريا 
لكل عائلة نازحة )مجاناً( يتم دفع أقيامها 
من حسابات اللجنة العليا لإلغاثة«، مشراً 
اىل أن »تل�ك الكمي�ات يت�م تجهيزه�ا م�ن 
خالل لجان مش�رتكة من م�الكات الفروع 
التوزيعي�ة والتفتيش�ية التابعة للرشكة يف 
تل�ك املحافظات م�ع ممث�يل وزارة الهجرة 

واملهجرين وبالتنس�يق م�ع االدارة املحلية 
للمنطقة«.

وأوض�ح مس�ر ان »الرشكة إعتم�دت آلية 
محكم�ة ومناس�بة للمواطن�ني يف عملي�ة 
التجهي�ز من خالل قوائم تجهيزية تتضمن 
اس�م رب االرسة ورق�م البطاق�ة الوقودية 
أو أي مستمس�ك ثبوت�ي )كهوي�ة االحوال 
املدنية أو ش�هادة الجنسية أو جواز سفر( 
م�ع اس�تحصال توقي�ع رب األرسة ع�ىل 
الكمية املستلمة وبتأييد من أعضاء اللجنة 

واالدارة املحلية«.م�ن جهته أوضح معاون 
مدير عام الرشكة حس�ني طال�ب عبود أن 
»اللجنة املؤلفة حددت آلية مناسبة لتوزيع 
النفط األبي�ض عىل النازحني حيث تتم عر 
)محطة حكومية ، وكالء جوالني ، سيارات 
م�زودة بع�دادات نظامي�ة( ويت�م تزوي�د 
اللجن�ة بتقاري�ر نصف ش�هرية وش�هرية 
بالكمي�ات املجه�زة اىل املخيم�ات وتحتوي 
عىل أعداد العوائل لضمان تحقيق العدالة يف 
عملية التوزيع«، مؤك�داً أن »الرشكة تأخذ 

ع�ىل عاتقها تذلي�ل كل أعباء الن�زوح قدر 
تعلق االمر بها وتتمن�ى انتهاء هذه االزمة 
بأرسع وقت ممكن وعودة العوائل النازحة 
اىل مدنه�ا االصلية«.يذك�ر ان وزارة النفط 
ومن خالل رشكة التوزيع مستمرة بتجهيز 
املنتجات النفطية للنازحني من خالل وضع 
خطط تجهيزية لتغطية إحتياجاتهم يف ظل 
الظرف اإلنس�اني ال�ذي يواجهونه من أجل 
مساعدتهم عىل العودة اىل الحياة الطبيعية 

يف مدنهم املحررة.

املنتجات النفطية ختصص »40« لرتًا من النفط األبيض للعوائل النازحة شهريًا

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الهيئة العام�ة للكمارك، إتالف إرس�الية من 
األدوية البرشية منتهية الصالحية يف كمرك الش�حن 

الجوي بالعاصمة بغداد.
وقال�ت الهيئ�ة يف بيان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، أن »كوادرها العاملة يف كمرك الش�حن 
الجوي قام�ت بإت�الف األدوية ملخالفته�ا الضوابط 

والتعليمات وغر صالحة لالستهالك البرشي«.
واضاف�ت انه�ا »اتخ�ذت اإلج�راءات القانونية بحق 
املخالفات وفق امل�ادة 68 /ثانيا من قانون الكمارك 
الناف�ذ رق�م 23 لس�نة 1984 املع�دل والتعليم�ات 
الناف�ذة« الفت�ة اىل ان »هذا االجراء ضم�ن إجراءات 
مشددة تقوم بها الكمارك يف كافة مراكزها الكمركية 
للح�د من دخول املواد املخالف�ة لضوابط و تعليمات 

االستراد.

    البصرة / المستقبل العراقي

غ�ادرت محافظة الب�رصة دفعة جديدة م�ن املرىض إىل 
الجمهورّي�ة اإلس�المّية اإليرانّية، ضم�ن مرشوع عالج 
املرىض خارج العراق، لعالج الحاالت املرضّية املستعصية، 

بدعم من الحكومة املحلّية.
وأك�د رئيس لجنة عالج امل�رىض مصعب مهيوب يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان�ه »غادرت 

الدفعة الثامنة إىل إيران، بعد أن أكملت اللجنة ملفات )30 
مريضاً(، لع�الج أمراض العيون، م�ن املقدمني لرنامج 

عالج الحاالت املرضّية املستعصية خارج العراق«.
واضاف ان »األس�بوع املايض شهد انطالق رحلة عالجّية 
إىل تركي�ا، تض�م )30 مريض�اً( ايض�ا ، لع�الج أمراض 
القل�ب، والجمل�ة العصبّية، والجراحة العامة« ، مش�را 
اىل ان لجنة عالج املرىض خارج العراق ستستمر بارسال 

رحالتها العالجّية، بعد اكتمال ملفات عالج املرىض .

اتالف ادوية برشية منتهية الصالحية 
يف كمرك الشحن اجلوي

دفعة جديدة من مرضى البرصة تتوجه 
اىل إيران لعالج احلاالت املستعصية

صحة الكرخ تعلن إجراء »789« عملية جراحية 
خالل شهر يف مستشفى الشهيد احلكيم

البنك املركزي يوجه املصارف 
لتقديم خدماهتا عرب اهلاتف النقال

الصناعات التعدينية تعلن تسويق 
منتجاهتا االسفلتية إىل االمارات

    بغداد / المستقبل العراقي

ح�دد مجل�س القضاء األع�ىل خالل 
جلس�ته الع�ارشة أماكن مش�اهدة 
الطف�ل املحضون ب�أن تكون باتفاق 
ذوي�ه أو يف أماكن بعيدة عن املحاكم 
مراعاة لنفسية الطفل، موسعا يف عدد 
مرات املشاهدة وحاالت االصطحاب.
وذكر بيان رس�مي ملجل�س القضاء 
العراقي«،  األع�ىل ورد ل�«املس�تقبل 
إن »املجل�س ناقش قضي�ة األطفال 
مم�ن انفصل أبواهم وج�رى تكليف 
رؤس�اء محاكم االستئناف التوضيح 
لقضاة األحوال الشخصية بان االصل 
يف دع�اوى مش�اهدة املحض�ون هو 

ان يك�ون مكان املش�اهدة بحس�ب 
املتداعني وبعكس�ه  الطرفني  اتف�اق 
يت�م تحديد مكان املش�اهدة من قبل 
املحكم�ة، ويراع�ى ان يك�ون املكان 
خارج مقرات املحاكم و دوائر التنفيذ 
الت�ي قد تؤثر عىل نفس�ية املحضون 
وأن يت�م اختي�ار املق�رات النس�وية 
ومق�رات املجتمع املدن�ي عوضاً عن 

ذلك كمكان للمشاهدة«.
ولف�ت البيان إىل »مراعاة التوس�ع يف 
تحدي�د عدد م�رات املش�اهدة خالل 
الشهر الواحد وكذلك السماح بحاالت 
االستصحاب عىل ان يبقى املحضون 
لدى حاضنه لضمان رعاية وإرشاف 

األبوين للمحضون بشكل عادل .

القضاء حيدد مكان مشاهدة املحضون 
ويسمح باصطحابه

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مؤسس�ة الش�هداء، عن 
قائمة جدي�دة للرواتب املرتاكمة، 
داعية ذوي الش�هداء العسكريني 
من ضحاي�ا جرائم ح�زب البعث 
التقاع�د  مراجع�ة  اىل  املنح�ل 
العسكري لغرض إكمال إجراءات 
تسلم الصكوك ملس�تحقاتهم من 

الرواتب املرتاكمة«.
وذكر بيان إلعالم املؤسسة تلقته 
»املس�تقبل العراقي«، ان »قائمة 
اسماء الش�هداء تضم 30 أسماً« 
ذوي  حض�ور  ع�دم  اىل  منوه�ا 
الش�هيد الذي لم يظهر اس�مه يف 

القوائم كون هذا األمر ُيعرقل عمل 
دائرة التقاعد العسكري ويتسبب 
يف تأخ�ر أصدار الصك�وك لبقية 

األسماء يف الوجبات الالحقة«.
وشدد البيان عىل »تجديد القسام 
الرشع�ي للمس�تفيدين يف حال�ة 
فق�دان أحدهم حيات�ه، وااللتزام 
بالحض�ور ب�ني الس�اعة الثامنة 
ولغاية الساعة العارشة صباحاً« 
الفت�ا اىل ان »ي�وم الخمي�س من 
مخصص�اً  يك�ون  أس�بوع  كل 
للمراجعني الذين أُعلن عن اسماء 
ولديه�م  القوائ�م  يف  ش�هدائهم 
نقص يف القس�ام الرشعي او قيد 

النفوس.

مؤسسة الشهداء تعلن قائمة جديدة 
للرواتب املرتاكمة

    بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير املالية فؤاد حسني، ان مذكرات 
التفاهم التي وقعها الوفد العراقي مع 
الجانب الصيني خالل زيارته اىل الصني 
س�تكون تح�ت مظل�ة النف�ط مقابل 
الحديث�ة«. والتكنولوجي�ا  املش�اريع 

وقال حس�ني وف�ق بيان ملكتب�ه تلقته 
»املس�تقبل العراقي« ، خالل مشاركته 
يف منتدى الرافدي�ن للحوار، إن »العمل 
بدأ فعال يف تغير السياسية االقتصادية 
والتح�ول اىل اقتص�اد الس�وق وكذلك 
البدء بالبحث عن مصادر أخرى للدخل 
من خ�الل تنش�يط قطاع�ات الزراعة 
والس�ياحة  واالس�تثمار  والصناع�ة 

أن  وغرها«.وأض�اف،  واالتص�االت 
الص�ني  إىل  العراق�ي  الوف�د  »زي�ارة 
تمخ�ض عنه�ا توقي�ع ع�دة مذكرات 
االقتص�اد  بمصلح�ة  تص�ب  تفاه�م 
العراق�ي والتي س�تكون تح�ت مظلة 
املش�اريع والتكنولوجيا  النفط مقابل 
الحديثة«.واشار اىل ان »العراق سيحدد 
اولويات املش�اريع والتي س�تنصب يف 
املشاريع الس�رتاتيجية والبنى التحتية 
وهو من س�يختار ال�رشكات الصينية 
الكب�رة واملعروفة وصاحب�ة الخرات 
والتكنولوجي�ا املتط�ورة يف تنفي�ذ تلك 
املش�اريع مع التاكيد ع�ىل خلق فرص 
عم�ل للش�باب العراق�ي ويف مختل�ف 

االختصاصات.

وزير املالية يؤكد بدء حتول السياسة 
االقتصادية اىل اقتصاد السوق

    المستقبل العراقي / علياء حمود الكناني

اعلن�ت العتب�ة الحس�ينية املقدس�ة، ع�ن مش�اركة 
250 مبلغ�ا يف امل�رشوع التبليغي الكب�ر الذي تتبناه 
املرجعي�ة الدينية يف الزي�ارة االربعينية من البرصة اىل 

كربالء املقدسة«.
وقال مس�ؤول التبليغ والتعليم الديني بالعتبة الشيخ 
فاه�م االبراهيمي يف ترصيح صحفي »إن “250 مبلغ 
س�يندمجون يف امل�رشوع التبليغي الكب�ر للمرجعية 
الدينية الذي يش�رتك في�ه االف املبلغني منترشين عىل 
طريق الزائرين من رأس البيشة ابعد نقطة يف البرصة 

وصوال اىل كربالء املقدسة”.
واض�اف االبراهيم�ي، أن “امل�رشوع ينطل�ع يف ال��7 
من ش�هر صفر بع�د اكملت طباعة االف البوس�رتات 
والرورشات التوعوية والتثقيفية مس�تثمرين الزيارة 
االربعينية يف تغذية الزائرين باالفكار البناءة ومحاربة 
الفك�ر املنح�رف م�ن خ�الل االجاب�ة ع�ىل االس�ئلة 

واالستفسارات الرشعية واالبتالءات اليومية”.
واش�ار االبراهيمي اىل ان “العتبة الحسينية استعدت 
بش�كل مبكر الع�داد الرام�ج والفعالي�ات التبليغية 

لتهيئة املستلزمات النجاح املرشوع.

العتبة احلسينية تعلن مشاركة 
»250« مبلغ باملرشوع التبليغي 
للمرجعية خالل زيارة األربعني

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الع�دل، ع�ن افتت�اح دائرة كات�ب عدل حي 
الجامع�ة الصباح�ي يف بغ�داد ».ونقل�ت ال�وزارة يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ع�ن وزير العدل 
فاروق أمني الش�واني قول�ه، إن »افتتاح دائرة كاتب عدل 
حي الجامعة الصباحي يأتي ضمن الخطة اإلس�رتاتيجية 
التي اتبعتها الوزارة لشمول جميع مناطق البالد بالدوائر 
العدلية«، مبيناً أن »هذه الدائرة س�تقدم خدماتها ألهايل 

املنطق�ة والرقع�ة الجغرافي�ة املحيط�ة بها«.وأضاف أن 
»افتتاح هذه الدائرة من شأنه ان يساهم يف تخفيف العبء 
عن كاهل املواطنني باإلضافة اىل توسيع الخدمات العدلية 
املقدمة لهم وتيس�ر انجاز معامالتهم«.م�ن جانبه، أكد 
مدير عام دائرة الكتاب العدل، ان »الوزارة بارشت بافتتاح 
ع�دد م�ن دوائر الكت�اب الع�دول يف عدد م�ن املحافظات 
واع�ادة العمل بالدوائر املتوقفة ع�ن العمل يف املحافظات 
املح�ررة ضمن الدوامني الصباحي واملس�ائي لتقديم اكر 

خدمة للمواطنني الكرام يف عموم املحافظات.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت أمانة بغداد، رفع الكتل الكونكريتية 
عن ثالثة مواقع مختلفة.

وقالت األمان�ة، يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن »ك�وادر األمانة 
وبالتعاون مع قيادة عمليات بغداد رفعت 
الكتل الكونكريتية من محيط ثالثة مواقع 

مختلفة يف العاصمة«.
وأوضحت، أن »املواقع الثالث هي؛ شورجة 
البياع ومعمل ثلج البياع وحسينية وجامع 
أم البن�ني ضم�ن ش�ارع املعت�ز والواقعة 

جميعه�ا ضم�ن منطق�ة البي�اع جن�وب 
غ�رب بغ�داد”، مؤك�دًة أن “الحملة تبعها 
تنظيف وتاهيل املواقع املغلقة منذ سنوات 

عديدة.

    بغداد / المستقبل العراقي

أصدر مرصف الرافدين، بيانا جديدا بش�أن سلفة 25 مليون دينار.
وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 

نس�خة من�ه، ان »املرصف اش�رتط ان يك�ون 50 باملئ�ة من راتب 
املوظف الشهري هو القسط الشهري للسلفة التي تبلغ 25 مليون 
دينار«.واضاف ان »من حق املوظف ان يتس�لم سلفة ثانية بعد ان 
كانت لديه سلفة سابقة وحسب تقدير راتبه املتبقي من استقطاع 

السلفة االوىل«، مبينا ان »السلف تمنح ملوظفي الدولة من الذين تم 
توطني رواتبهم حرًصا لدى املرصف ومن حاميل بطاقة املاسرت كارد 
من املرصف«.ودعا املكتب موظفي الدولة اىل »زيارة فروع املرصف 

حرصا املنترشة يف بغداد واملحافظات والتقديم عىل السلفة.

افتتاح دائرة الكاتب العدل الصباحي يف حي اجلامعة ببغداد

امانة بغداد تعلن رفع الكونكريت عن ثالثة مواقع

الرافدين يصدر بيان جديد بشأن سلفة الـ »25« مليون دينار

البزوين: ماضون بعملية سحب مرشوع 
جماري الزبري من الرشكة املنفذة

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    البصرة/ المستقبل العراقي

أعلن رئيس مجلس محافظ�ة البرصة، صباح 
حسن البزوني عن امليض بعملية سحب مرشوع 
مج�اري قضاء الزبر، من الرشكة املنفذة، بعد 

ان تلكأت يف تنفيذه ملدة تسعة أعوام.
وق�ال البزون�ي إن “حكوم�ة الب�رصة اتخذت 
ق�راراً بس�حب العم�ل م�ن الرشك�ة املنف�ذة 
مل�رشوع مج�اري قض�اء الزبر مش�را اىل ان 
الحكومة املحلية فاتح�ت وزارة البلديات التي 
أحال�ت املرشوع الوزاري للرشك�ة الحالية من 
أج�ل إكمال امل�رشوع من قبل رشك�ة جديدة” 
مؤك�دا ان�ه اس�تحصل املوافقة الش�فوية من 
وزير البلديات.وأضاف، أن “املرشوع س�يمنح 
اىل رشك�ة رصينة لديها أعم�ال مماثلة لغرض 

انجاز املرشوع وتسليمة اىل الجهة املستفيدة.

   المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

اس�تقبل محاف�ظ بغ�داد ف�الح الجزائري 
شيوخ ووجهاء ابو غريب والتاجي.

واك�د ااملحاف�ظ خ�الل اللق�اء ان » حملة 
خدم�ة بغ�داد رشف لن�ا الت�ي أطلقناه�ا 
حققت نتائ�ج جيدة عىل مس�توى تقديم 
الخدمات«، مشرا اىل ان » مرشوع مجاري 
اب�و غري�ب ادرج ضم�ن خط�ة املحافظة 

وأعلن عنه«.
امليداني�ة االخ�رة  ان » زيارت�ه  وأض�اف 
اىل التاج�ي وقبله�ا اىل ابو غري�ب ولقاءه 
االه�ايل أثم�رت ع�ن تنفي�ذ مطال�ب عدة 
لألهايل يف ش�تى املجاالت«، مؤكدا رضورة 
تكاتف الجميع للنهوض بالواقع العمراني 

والخدمي للعاصمة الحبيبة.

حمافظ بغداد يستقبل وجهاء وشيوخ ابو غريب 
والتاجي ويبحث معهم ملف اخلدمات
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

تنويه 
اش�ارة اىل االع�ان املنش�ور يف 
صحيفة املستقبل العراقي العدد 
2019 ورد   / 9 1992 يف 30 / 
خطأ ) العقار املرقم 2 / 1115 
م 27 كاط�ون ( والصحيح هو 
) العق�ار املرق�م 2 / 11115 م 
27 كاط�ون يف محكم�ة ب�داءة 
اقت�ى  ل�ذا   1107 بعقوب�ة 

التنويه .
��������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل 

االتحادية 
دار القضاء يف بلدروز 

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
بلدروز 

العدد : 509 / ش / 2019 
التاريخ : 30 / 9 / 2019 

اعان 
اىل / املدعى عليها / ابتسام ميرس 

وهيب – مجهولة محل االقامة 
اصدرت محكمة االحوال الشخصية 
يف بل�دروز قراره�ا املرق�م اع�اه 
والذي يقيض الحكم باثبات نس�ب 
الطفلة ) الفني ( من صلب والدها ) 
عيل حميد عبد ( ووالدتها ) ابتسام 
غيابي�ا  حكم�ا   ) وهي�ب  مي�رس 
قابا لاع�راض والتميي�ز ويحق 
ل�ك االع�راض – عليه خ�ال املدة 
القانوني�ة ونظ�را ملجهولي�ة محل 
اقامت�ك حس�ب اش�عار مختاري 
حدود قضاء بل�دروز تقرر تبليغك 
باملوعد اعاه بواس�طة صحيفتني 
حض�ورك  ع�دم  وعن�د  محليت�ني 
او ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا 
سوف تستكمل املحكمة اجرائاتها 

القانونية بحقك وفقا للقانون .
القايض 

عيل طالب خسباك 

��������������������������
محكمة بداءة املعق��ل
العدد:655/ب/2019 
التاريخ: 2019/9/25

اعان 
بس�ام   / علي�ه  املع�رض  اىل 

عبدالكريم عبدالرزاق
اق�ام املع�رض اع�راض الغري 
ن�ارص  عبدالجب�ار  )توفي�ق 
املرقم�ة  الدع�وى  الس�عدون( 
ه�ذه  ل�دى  655/ب/2019 
املحكمة يطالبكم فيها )بتعديل 
الحكم املعت��رض علي�ه املرقم 
459/ب/2013( وقد ُعي�ن يوم 
للمرافعة،  2019/10/9 موعداً 
وملجهولية محل اقامتكم حسب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ يف مركز 
)حس�ني  الجمهوري�ة  رشط�ة 
املجلس  عزيز عب�اس( وتأيي�د 
البل�دي يف منطق�ة الجمهورية 
اىل جه�ة مجهول�ة،  انتقالك�م 
بصحيفت�ني  تبليغك�م  ق�رر 
حال�ة  ويف  يوميت�ني  محليت�ني 
ع�دم حضورك�م اىل املرافع��ة 
فانه س�وف يتم اجراء املرافعة 

بحق�كم غيابياً وفق القانون.
القايض / عاء حسني صيهود

��������������������������
اعان دعوة دائنني 

ان�ي املصفي املحام�ي منترص 
الش�قب  لرشك�ة  ع�يل  م�رزة 
والخدم�ات  العام�ة  للتج�ارة 
االغذي�ة  وتجهي�ز  العام�ة 
محدودة املس�ؤولية – ادعو كل 
من له ح�ق او دين عىل الرشكة 
مراجعت�ي ع�ىل العن�وان التايل 
بغ�داد املنص�ور ح�ي املتنبي م 

607 ز 3 د 29 / 1 .
املصفي املحامي 

منترص مرزة عيل 
��������������������������

اعان
اىل الرشيك ) عبد الزهره كاظم 
عب�د ( توج�ب علي�ك الحضور 
اىل مق�ر بلدي�ه النج�ف لغرض 
اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 
84164 /3 ح�ي الن�داء خ�ال 
ع�رشه اي�ام وبخاف�ه س�تتم 

االجراءات دون حضورك 
اسم طالب االجازه مروه احمد 

علوان
��������������������������

اعان
محم�د  حن�ان   ( الرشي�ك  اىل 
ج�ال ( توجب علي�ك الحضور 
اىل مق�ر بلدي�ه النج�ف لغرض 
اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 
3/56524 ح�ي الن�داء خ�ال 
ع�رشه اي�ام وبخاف�ه س�تتم 

االجراءات دون حضورك 
اسم طالب االجازه ثامر يونس 

مهدي
��������������������������

فقدان
فق�د مني س�ند العق�ار املرقم 
24529 /3 كوفه حي ميس�ان 
باس�م ) كري�م فضال�ه عب�ود 
محم�د ( ع�ىل م�ن يعث�ر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار.

وزارة النفط 
رشكة نفط ذي قار

)رشكة عامة( 
نرش اعالن

ملتطلب�ات العمل تقرر تمدي�د موعد غلق 
املناقصة رقم )1005/19/76( والخاصة 
ب� )تجهيز معدة االس�منت التخصصية( 
من تاريخ )2019/10/1( اىل موعد غلق 
املناقص�ة الس�اعة الواحدة بع�د الظهر 
ن�رش  راج�ني   )2019/10/10( تاري�خ 
االعان بهذه الخصوص وفقا للمتغريات 

اعاه( تزويدنا بستة نسخ منه

مديرية زراعة صالح الدين
اعالن مزايدة 

تعلن مديرية زراعة صاح الدين عن تاجري املساحات  املدرجة تفاصيلها ادناه وفق احكام   القانون 
) 35 لس�نة 1983 ( وقان�ون بي�ع وايج�ار ام�وال الدول�ة رق�م ) 21 لس�نة 2013 / املع�دل ( فعىل 
الراغب�ني بالتأجري الحضور اىل مقر مديرية زراعة صاح الدين الس�اعة )10( صباحا  مس�تصحبني 
معه�م التامين�ات القانوني�ة البالغة ) 20%( من القيم�ة التقديرية ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة 
مصاريف واجور النرش وستجري املزايدة يوم الواحد والثاثني اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعان يف 

الصحيفة

فقدان 
فق�دت الهوي�ة الوزارية الص�ادرة من 
وزارة التج�ارة – الرشكة العامة للمواد 
الغذائية باس�م / احام عبد جرب دهش 
– فم�ن يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار .
������������������������������������������

فقدان 
فقدت هوية الطالب / محس�ن كش�ني 
لويج الصادرة من املعهد التقني الطبي 
برصة قس�م التحليات املرضية – فمن 
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
������������������������������������������

فقدان 
فق�دت ش�هادة تكييل عائدة للس�يارة 
املرقم�ة 41263 أ مرس�يدس اكثروس 
ص�ادرة من رشك�ة توزي�ع املنتوجات 
النفطية – فمن يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار .

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية 

دار القضاء يف الشعب 
محكمة االحوال الشخصية يف الشعب 

العدد : 4028 / ش / 2019 
التاريخ : 22 / 9 / 2019 

اعان 
اىل / املدعى عليه / مازن صباح عبد الحميد 

اقامت املدعية ) االء عيل جاس�م ( الدعوى املرقمة اعاه 
عليك والتي تطل�ب فيها اثاث الزوجي�ة وملجهولية محل 
اقامت�ك ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفت�ني يوميتني 
للحض�ور ام�ام محكمة االحوال الش�خصية يف الش�عب 
يف موع�د املرافعة املص�ادف يف 7 / 10 / 2019 الس�اعة 
التاس�عة صباحا ويف ح�ال عدم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عنك قانونا س�يتم اج�راء املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفقا الحكام القانون .
القايض 

ظافر ياسني 

������������������������������������������
فقدان 

فقدت الهوي�ة الصادرة من وزارة امل�وارد املائية / 
الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل باسم / 
عائد جباري سلمان – عىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار .

فقدان 
فقدت الهوية الصادرة من وزارة النفط 
– رشكة املنتجات النفطية / فرع دياىل 
باس�م / احم�د ويل كمر ش�مس الله – 
فم�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار .
������������������������������������������

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة لشؤون الرشطة 

مديرية حماية املنشات والشخصيات يف بغداد 
قاطع حماية منشات الصالحية 

العدد : 1203 
التاريخ : 29 / 9 / 2019 

املوضوع / تبليغ 
نرج�و التبليغ ع�ن الرشطي اله�ارب ر . ع ) حيدر 
حميد عبد الرضا مزبان ( السكن / بغداد / الرشاد 
محل�ة 729 زقاق 46 / د 46 بالحضور امام رئيس 
املجل�س التحقيق�ي العقيد الحقوق�ي ) قتيبه عبد 

الجبار عبد الكريم ( مع فائق الشكر والتقدير 
العقيد الحقوقي 

قتيبة عبد الجبار عبد الكريم 
امر قوة حماية وزارة العدل

اعالن
تعل�ن جمعية النفط التعاونية لاس�كان 
يف واس�ط عن وجود مناقصة عمل شبكة 
ترصيف مي�اه امط�ار متكامل�ة ملجمع 
املرت�ى الس�كني )2 � 3 � 4( الكائن يف 
الكوت الجديدة )ام هليل( عىل الراغبني من 
ذوي االختصاص من الرشكات واملقاولني 
تقديم عطائهم اىل مقر الجمعية الكائن يف 
املنطقة الكفاءات للفرة من 2019/9/30 

ولغاية 2019/10/10 
ادارة اجلمعية

م / بيان اكتتاب 
صادر عن رشكة االثري للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية 

اس�تنادا الحكام قان�ون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 املعدل وقرار الهيئة العامة للرشكة املتخذ بجلس�تها 
املنعقدة بتاريخ االحد 18 / 8 / 2019  واملتضمن زيادة راس�مال الرشكة وفق احكام املادة ) 55 / اوال ( من 
قانون الرشكات آنف الذكر والبالغ ) 000 ، 000 ، 035 ، 5 ( خمس�ة مليارات وخمس�ة وثاثون مليون دينار 
ليصبح راس مالها ) 000 ، 000 ، 055 ، 5 ( خمس�ة مليارات وخمس�ة وخمس�ون مليون دينار بطرح اسهم 
لاكتتاب العام مقدارها ) 000 ، 000 ، 20 ( عرشون مليون س�هم – عليه يدعو الس�يد املدير املفوض كافة 

املساهمني الكرام يف الرشكة والجمهور الكريم اىل االكتتاب باالسهم املطروحة وفق التفاصيل ادناه :
اوال : ادناه عقد التاسيس 

عقد التاسيس 
رشكة االثري للتوسط ببيع ورشاء العمات االجنبية 

اوال : اسم الرشكة : رشكة االثري للتوسط ببيع ورشاء العمات االجنبية املحدودة . 
ثانيا : مركز التجاري : العراق – بغداد ولها بعد املوافقة البنك املركزي العراقي القيام باالتي : 

• فتح فروع لها داخل العراق بموجب خطة سنوية . 
• نقل املركز الرئيس او اي من فروعها اىل مكان اخر داخل العراق . 

• غلق او دمج اي فرع تابع لها . 
ثالثا : غرض الرشكة وطبيعة العمل : املس�اهمة يف دعم وانماء االقتصاد الوطني من خال ممارس�ة اعمال 

التوسيط يف بيع ورشاء العمات االجنبية بما يحقق اهداف وخطط التنمية القومية . 
1 – عىل الرشكة ان تمارس اعمالها يف املكان املس�تلزمات الازمة ومنها الخزنة الحديدية والة فحص العملة 

املزورة . 
2 – عىل الرشكة توفري الة تسجيل لكل عملة ببيع او رشاء للعمات تكون ذات رشيطني الرشيط االول يعطي 
للزبون والرشيط الثاني تحتفظ به الرشكة لغرض التدقيق واملراجعة من قبل املديرية العامة ملراقبة الصريفة 

واالئتمان . 
3 – للرشكة يف سبيل تحقيق نشاطها القيام بما ييل : 

• التوسط ببيع ورشاء العمات االجنبية عدا املسكوكات الذهبية واملعادن الثمينة . 
• اجراء معامات ببيع ورشاء العمات االجنبية لحسابها بما اليتجاوز راسمالها واحتياطاتها .

• فتح حسابات بالعمات املحلية واالجنبية باسم الرشكة لدى مرصف مجاز داخل العراق .
• اس�تيفاء العموالت بالدينار العراقي عن التوس�ط يف عمليات البيع والرشاء بمقدار بنس�بة ربع الواحد من 

املائة من مبالغ عمليات الرشاء ونصف الواحد من املائة عن مبالغ عمليات البيع . 
• قب�ول االمان�ات بالدينار العراق�ي والعمات االجنبية من زبائ�ن الرشكة لغرض رشاء العم�ات االجنبية يف 
حاالت معينة يحددها صاحب االمانة عىل ان يتم فتح الس�جات بهذه االمانات وفق النظام املحاسبي املوحد 

مع تقديم كشف يومي بها للمديرية العامة ملراقبة الصريفة واالئتمان . 
• مس�ك حس�ابات فرعية باس�ماء رشكات التوس�ط االخرى املجازة لغرض اجراء عمليات املقاصة بش�ان 
العمات ببيع ورشاء العملة واستيفاء العموالت عنها وفق النسب املذكورة يف الفقرة ) ث ( اعاه وتكون هذه 

العموالت لصالح الرشكة املاسة لهذه الحسابات . 
• الحصول عىل تس�هيات ائتمانية من الجهاز املرصيف العراقي حرصا بما اليزيد عىل 50 % خمس�ني من املائة 

من راسمالها واحتياطاتها لغرض توفري السيولة النقدية لتنفيذ اغراض الرشكة . 
• يح�ق للرشكة رشاء واس�تئجار االموال غري املنقول�ة الداء عملها وايواء موظفيها م�ع مراعاة قانون البنك 

املركزي والتعليمات الصادرة بموجبه . 
اليجوز لرشكات الرصافة القيام باي شكل من االشكال : 

1 – فتح حسابات لديها للمتعاملني معها باي شكل من االشكال . 
2 – منح القروض لزبائن او غريهم او اي نوع من انواع التسهيات االئتمانية املبارشة وغري املبارشة . 

3 – اصدار الكفاالت او فتح االعتمادات بجميع انواعها بالعملة املحلية او االجنبية .
4 – خصم االوراق التجارية . 

5 – املضارب�ة غ�ري مرشوعة بالعم�ات االجنبية باي طريقة او وس�يلة كانت بما يف ذلك اش�اعة وقائع غري 
صحيحة او مزاعم كاذبة او القيام باعمال من شانها احداث بلبلة يف التعامل بالعمات االجنبية تؤدي اىل رفع 

اسعار رصفها او تخفيضها . 
6 – اجراء عمليات الوساطة ببيع ورشاء العمات االجنبية عىل اساس الدفع االجل . 

7 – اي اعم�ال تتع�ارض مع احكام قانون البن�ك املركزي العراقي وقانون املصارف وقانون مكافحة غس�ل 
االموال وتمويل االرهاب والتعليمات الصادرة بموجبها .

8 – الحصول عىل تسهيات االئتمانية بصورة مبارشة او غري مبارشة من خارج الجهاز املرصيف العراقي كما 
اليجوز لها ان تتجاوز مطلوباتها عىل نسبة 50 % خمسني من املائة من راسمالها واحتياجاتها . 

رابعا : راسمال الرشكة : 
راسمال الرشكة ) 000 ، 000 ، 035 ، 5 ( خمسة مليارات وخمسة وثاثون مليون دينار عراقي مقسمة اىل ) 

000 ، 000 ، 035 ، 5 ( خمسة مليارات وخمسة وثاثون مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد . 
خامسا : املؤسسون : 

اني املؤسس املوقع يف االستمارة املرفقة طيا اتفقت عىل تاسيس الرشكة املبينة اسمها وراسمالها اعاه وقد 
خولت املحامية يرسى عماد جعفر للقيام بعملية تس�جيل الرشكة لدى دائرة تسجيل الرشكات ومراجعة اية 

دائرة اخرى تتطلبها عملية التسجيل . 
ثانيا : عدد االسهم املطروحة لاكتتاب ) 000 ، 000 ، 20 ( عرشون مليون سهم .

ثالثا : سعر السهم الواحد ) 1 ( دينار عراقي واحد . 
رابعا : الحد االدنى لاكتتاب هو ) 000 ، 000 ، 1 ( مليون دينار عراقي . 

خامس�ا : مكان االكتتاب : مرصف املستش�ار االس�امي – بغداد – الكرادة – العرصات م / 929 ز / 9 بناية 
 . 15

سادسا : مدة االكتتاب : من ) 30 – 60 ( يوم . 
1 – التقل عن ) 30 ( يوما والتزيد عن ) 60 ( يوما . 

2 – يكون االكتتاب لكل مس�اهم حس�ب نسبة اسهمه يف راسمال الرشكة مع مراعاة املادة ) 56 / ثالثا ( من 
قانون الرشكات النافذ باعطاء حق االفضلية باالكتتاب للمساهمني خال ) 15 ( يوما االوىل من بدء االكتتاب 

وبموجب استمارة خاصة . 
3 – يكتتب الجمهور واملساهمني غري املكتتبني يف ال ) 15 ( يوما االوىل خال ال ) 15 ( يوما الثانية ولغاية ال 
) 30 ( يوما ويخضع االكتتاب اىل قسمة الغرماء ويتم غلق االكتتاب عن انتاء حصول االكتتاب بكامل االسهم 

واليجوز اكتتاب املساهم مرة ثانية . 
4 – يتم اكتتاب املساهمني والجمهور بعد مرور ) 30 ( يوما .

5 – تاريخ بدأ االكتتاب 3 / 10 / 2019 ويغلق االكتتاب بعد انتهاء املدة وعند االكتتاب بكامل االسهم .
س�ابعا : يك�ون االكتتاب بموجب اس�تمارة خاصة مطبوعة باس�م الرشكة ومنظمة وفق اح�كام املادة 41 
من قانون الرشكات النافذ وتمأل من قبل املس�اهمني والجمهور وتقدم مرفقة بنس�خة من شهادة الجنسية 

العراقية وهوية االحوال املدنية لغري املساهمني .
املدير املفوض مع فائق الشكر والتقدير ....

حممد رسول سالـم ال طاهر

سعد كامل تركي
رئيس مهندسني زراعيني
مدير زراعة صالح الدين

العدد / 20436
التاريخ 2019/9/30

ء / عيل وارد محود 
مدير عام رشكة نفط ذي قار

رئيس جملس االدارة
العدد : 9639

التاريخ : 2019/9/29

اوصاف االرض التخمين بالدينار المساحة بالدونم   مقاطعة القطعة ت
زراعية   800 88/دونم 60 الزلزالية  168 1
زراعية 900 132/دونم 65 وادي الجهريز / 60 الزلزالية   168/75 2
زراعية 800 90/دونم 65/ وادي الجهريز 5/58 3
زراعية 700 48/دونم 64/سرات االغير  25/122 4
زراعية 800 91/دونم 60 الزلزالية  168 5
زراعية 900 17/دونم 65 وادي الجهريز  57 6
زراعية 900 105/دونم 65 وادي الجهريز  8/58 7
زراعية 800 100/دونم 65 وادي الجهريز  57 8
زراعية 700 48/دونم 60 الزلزالية  168 9
زراعية 1000 181/دونم 59/ رسم البند 196 10
زراعية 800 96/دونم 60 الزلزالية  168 11
زراعية 700 30/دونم 65 وادي  الجهريز   75 12
زراعية 800 70/دونم 60 الزلزالية  168 13
زراعية 800 38/دونم 60 الزلزالية  168 14
زراعية 800 80/دونم 60 الزلزالية / 65 وادي  الجهريز   57/168 15
زراعية 800 71/دونم 65 وادي الجهريز / 60 الزلزالية   168/57 16
زراعية 800 90/دونم 66/البالسمية 71 17
زراعية 800 99/دونم 66/البالسمية 71 18
زراعية 800 55/دونم 65 وادي الجهريز  57 19
زراعية 1000 123/دونم 65 وادي الجهريز  57 20
زراعية 900 117دونم 65 وادي الجهريز / 60 الزلزالية   168/57 21
زراعية 800 51/دونم 60/الزلزالية 168 22
زراعية 1000 468 دونم 64/ سرات االغير 25/122 23
زراعية 900 240دونم 64/ سرات االغير 25/122 24
زراعية 900 64/ سرات االغير 387 دونم 25/122 25
زراعية 1000 408 دونم 64/ سرات االغير 25/122 26
زراعية 800 87/ دونم 39/وحيلة 42 27
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

اعالن
اىل الرشيك / اساور كاظم عذاب

اقتىض حض�ورك اىل صندوق االس�كان العراقي الكائن 
يف )الب�رة ك�وت الحج�اج : مجم�ع وزارة االعم�ار 
واالس�كان / تقاطع حي الرسالة( وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافقة عىل قيام الرشيك  ) حميد جعف عبيد(  بالبناء 
عىل حصته املش�اعة يف القطع�ة املرقمة 4731/2307 
مقاطع�ة )الرب�اط الكب�ر( لغ�رض تس�ليفه ق�رض 
االس�كان وخالل مدة اقصاه�ا )15( يوما داخل العراق 
وش�هرا خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال
�������������������������������������

اعالن
اىل الرشيك / عبد الكريم عبد الرحمن محمد

اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان العراقي الكائن يف 
)البرة كوت الحجاج : مجمع وزارة االعمار واالسكان 
/ تقاطع حي الرس�الة( وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة 
عىل قيام الرشيكة  ) عادله شنيشل خلف(  بالبناء عىل 
حصته املشاعة يف القطعة املرقمة 217/827 مقاطعة 
)القبل�ة( لغرض تس�ليفه قرض االس�كان وخالل مدة 
اقصاها )15( يوما داخل العراق وش�هرا خارج العراق 
من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه سوف يسقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة بداءة الكوت
العدد : 2005/ب/2017

التاريخ 2019/9/30
اىل املدع�ى عليه / كاظم ميثم حمي�د وعيل ميثم حميد 

وعباس ميثم حميد وجنان عبد املنعم جعاز 
اعالن

اقامت املدعية زمن حربي عبادي الدعوى املرقمة اعاله 
تطلب دعوتك للمرافعة والحكم بالزامك بتسديد ثمانية 
ماليني ع�ن اتع�اب محام�اة وملجهولية مح�ل اقامتك 
حسب اش�عار مختار منطقة الكفاءات واملرفق بكتاب 
مرك�ز رشطة الكوت بالع�دد  12865  يف 2019/9/23 
تقرر تبليغك بمضمون عريضة الدعوى املرقمة 2362/

ب/2019 ونرش بصحيفتني محليتني 
القايض

عمار حسني عبد عيل
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد: 2255/ش/2019

التاريخ 2019/9/24
اعالن

اىل املدع�ى علي�ه جعفر قاس�م ياس�ني مجه�ول محل 
االقام�ة حالي�ا اقامت املدعي�ة التفات كري�م خر الله 
الدعوى الرشعية املرقم�ة 2255/ش/2019 لدى هذه 
املحكم�ة تطلب فيه�ا الحكم لها بالتفري�ق للهجر وقد 
ع�ني ي�وم 2019/10/13 موعدا للمرافع�ة امام هذه 
املحكم�ة وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي انتقالك اىل جهة مجهولة 
تق�رر تبليغك بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني ويف حالة 
عدم حضورك اىل املرافعة يف املوعد املذكور فانه سو يتم 

اجراء املراعة غيابيا بحقك
القايض

قحطان عدنان الياسني
�������������������������������������

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من نقابة املهندس�ني فرع 
النجف بأس�م )منتظر حيدر جابر( )اختصاص مدني( 
واملرقم�ة 190697 بتاري�خ 2016/6/30 فم�ن يعث�ر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار
�������������������������������������

فقدان اجازة حقل دواجن
فقدت مني اجازة حق�ل دواجن العائدة للمربي ) طلب 
حس�ني خلف( والصادرة من الرشك�ة العامة لخدمات 
الثروة الحيوانية وبالقطعة املرقمة 162/295 مقاطعة 
41 / خزامية الرشقية ورقم الرخصة )567/1/صالح 
الدين(  بتاريخ 2012/1/23 ومن يعثر عليها تسليمها 

للجهات املعنية 
�������������������������������������

اعالن
اىل املتهم ش م محمود حزام نارص حسني

محل العمل / قيادة حرس حدود املنطقة الثانية
العنوان / املثنى � الدراجي

بما انك متهم وفق احكام املادة )5( من قانون عقوبات 
ق�وى االم�ن الداخيل رق�م 14 لس�نة 2008 وملجهولية 
محل اقامتك اقتىض تبليغك بواسطة هذا االعالن عىل ان 
تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة املنطقة 
الثالث�ة خ�الل م�دة اقصاها ثالث�ون يوما اعتب�ارا من 
تاري�خ تعليق ه�ذا االعالن يف مح�ل اقامتك وتجيب عىل 
التهمة املوجهه ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري 
محاكمتك غيابيا اس�تنادا الحكام املواد ) 65 و66( من 
قانون اصول املحاكم�ات الجزائية لقوى االمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008
اللواء الدكتور

عبد الرزاق حسني كاظم
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة 

املنطقة الثالثة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2018/3017

التاريخ 2019/9/30
اعالن

تبي�ع مديرية تنفيذ النجف س�هام العقار تسلس�ل 
5/1357 الواقع يف ب�راق جديدة العائد للمدين مليعة 
يوسف نارص املحجوز لقاء طلب الدائن جواد صادق 
س�لمان البال�غ اربعون ملي�ون دينار فع�ىل الراغب 
بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما 
تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التامينات 
القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة 
الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل 

املشرتي
املنفذ العدل

نصر حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : 5/1357 حويش جديدة 
2 � جنسه ونوعه : دار وفندق

3 � حدوده واوصافه / بلدية النجف 
4 � مش�تمالته : العق�ار مفرز بصورة غر رس�مية 
دار وفندق والدار يحتوي عىل اربعة غرف واستقبال 
ومطبخ وكلي�دور ومراق صحية ع�دد اثنان واربعة 
غرف نوم ومجموعة صحية فوقاني علما بأن سهم 

املدينة املراد بيعها يف الدار 
5 � مساحته : 58,75 باعتبار الكيل 3042 سهم وان 

سهم املدينة 145 سهم 
6 � درجة العمران : متوسطة

7 � الشاغل : مليحة عبد املنعم عبد املحسن
8 � القيم�ة املق�درة : خمس�ة وخمس�ون ملي�ون 

وتسعمائة واربعون الف
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح الكوت
العدد : 966/ج/2019
التاريخ 2019/9/24

اعالن 
اىل املتهم الهارب / محمد يارس كاظم الغزي يس�كن 

ذي قار � الشطرة  
بالنظ�ر اىل مجهولية محل اقامت�ك بالوقت الحارض 
ولكونك متهم بالقضي�ة املرقمة 966/جنح/2019 
وف�ق احكام املادة )432( عقوبات فقد تقرر تبليغك 
باالع�الن عن طري�ق صحيفتني محليت�ني للحضور 
امام هذه املحكم�ة يف يوم 2019/10/27 ويف حالة 
عدم الحضور س�وف تج�ري املحاكمة غيابيا بحقك 

وحسب االصول
القايض

محمد نوري عواد الطائي
�������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الزبيدية
رقم االضبارة : 2019/434

اعالن
تبي�ع مديرية تنفيذ الزبيدية املركبة تسلس�ل املرقم 
3911 واسط الواقع يف الزبيدية العائد للمدين عارف 
صرب عني�د املحجوز لقاء طل�ب الدائن صابرين عبد 
املحس�ن ش�مران البال�غ ع�رشة ماليني دين�ار عىل 
الراغ�ب بالرشاء مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة 
عرشة ايام ابتداءا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا 
مع�ه التامين�ات القانوني�ة ع�رشة م�ن املائ�ة من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات /

1 � جنس�ه ونوعه : س�يارة كيا بنك�و حمل موديل 
2009  اللون ابيض

2 � حدوده واوصافه : ذات الرقم 3911 واسط
3 � القيم�ة املق�درة : )8,500,000( ثمانية ماليني 

وخمسمائة  الف دينار
املنذ العدل

سعود كامل عاشور
�������������������������������������

اعالن
اىل املتهم ش م ذكاء حاتم عطيوي حسن املالكي
محل العمل / قيادة حرس حدود املنطقة الثالثة

العنوان / محافظة البرة  ، حي االصمعي
بم�ا ان�ك متهم وف�ق احكام امل�ادة )5( م�ن قانون 
عقوب�ات قوى االم�ن الداخيل رقم 14 لس�نة 2008 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك اقتىض تبليغك بواس�طة 
هذا االعالن ع�ىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن 
الداخ�يل الثالث�ة املنطقة الثالثة خ�الل مدة اقصاها 
ثالث�ون يوما اعتبارا م�ن تاريخ تعلي�ق هذا االعالن 
يف مح�ل اقامتك وتجيب عىل التهم�ة املوجهه ضدك 
وعند عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابيا 
اس�تنادا الحكام امل�واد ) 65 و66( من قانون اصول 
املحاكم�ات الجزائية لق�وى االمن الداخ�يل رقم 17 

لسنة 2008
اللواء الدكتور

عبد الرزاق حسني كاظم
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة 

املنطقة الثالثة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد: 3214/ب2018/3

التاريخ : 2019/9/30
اعالن

اىل املدعى عليها )رسل عباس فاضل(
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 3214/ب2018/3 
يف 2018/11/7 واملتضمن الحكم )بالزام املدعى عليها 
رس�ل عب�اس فاض�ل بتأدية مبل�غ مق�داره عرشون 
ملي�ون دينار للمدعي مصطف�ى حميد مجيد( ولثبوت 
مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي  
واش�عار مختار حي العروبة / 2 حسني حسن الكالبي 
لذا تق�رر تبليغ�ك اعالنا بالق�رار املذك�ور بصحيفتني 
محليت�ني ولك ح�ق الطعن ع�ىل القرار املذك�ور خالل 
امل�دة املقررة بكافة ط�رق الطعن القانونية وبعكس�ه 

سيكتسب القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد
�������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
العدد / 393/ت/2016

التاريخ 2019/9/26
اعالن

استنادا اىل املادة 71  من قانون التنفيذ وبناءا عىل طلب 
الدائ�ن املدير املفوض لرشكة اس�وار الرغ�اب للتجارة 
العامة )ماجد صكبان س�لمان( اضافة لوظيفته تبيع 
مديرية تنفيذ الكوفة  الس�يارة املرقمة 32780 أ نجف 
خص�ويص نوع هون�داي الن�رتا العائ�دة للمدين حيدر 
ع�يل طراد فع�ىل الراغبني بالرشاء الحض�ور يف الزمان 
وامل�كان املذكورين ادناه خالل ع�رشة ايام اعتبارا من 
اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التامينات القانونية 
البالغة 10% من القيمة املقدرة مع جلب هوية االحوال 

املدنية ويتحمل املشرتي اجور التسجيل والداللية 
املنفذ العدل 

عماد عبود
االوصاف :

1 / مواصف�ات الس�يارة هون�داي الن�رتا خص�ويص 
بيضاء اللون ط�راز 2014 تحمل الرقم 32780 أ نجف 
خصويص وانه�ا ذات بدن بحالة جي�دة وغر مصبوغ 
يتالئم وسنة الصنع عدا رضبة خفيفة يف البدن السفيل 
للجه�ة اليمن�ى للس�يارة وتوجد تقش�طات للدعامية 
االمامية من الجهة اليرسى واليمنى للسيارة مع النوع 
االتوماتيك�ي واملح�رك ش�غال واالطارات مع الس�بر 
بحال�ة جيدة املصابي�ح بحالة جيدة وش�غالة وجميع 
زج�اج الس�يارة بحالة جي�دة وال يوجد ك�رس او فطر 

والغرفة الداخلية للسيارة بحالة جيدة        
 2 / الزم�ان الس�اعة الرابع�ة عرا م�ن اليوم االخر 

لالعالن
3 / املكان معرض بدران الواقع يف الكوفة شارع امللعب 

قرب محطة الوقود
4 / القيمة املقدرة خمسة  عرش مليون دينار عراقي

�������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد :3684
التاريخ : 2019/9/30

اىل املدعوه/ حال محمد شنني
اعالن

قدم طالب حجة الوصاية  مصطفى حسن عيىس طلبا 
اىل ه�ذه املحكمة يروم فيه اص�دار حجة وصاية  عىل 
االوالد القارصين )اية وامنية( وحس�ب اش�عار مختار 
ح�ي الجديدة الثانية بالع�دد 25 املؤرخ يف 2019/9/5 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك يف الصح�ف املحلي�ة فعلي�ك 
الحض�ور امامه�ا خ�الل عرشة اي�ام م�ن تاريخ نرش 

االعالن  وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عباس عيل هادي
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
محكمة استئناف النجف االتحادية

الهيئة االستئنافية
العدد/ 411/س/2019

التاريخ 2019/9/30
اىل املستأنف / ماهر عبد الرضا جاسم 

تبليغ
تحية طيبة ..

لالس�تئناف املق�دم امام ه�ذه املحكمة م�ن قبلك عىل 
القرار الصادر من محكمة ب�داءة النجف املرقم 686/

ب2019/2 وملجهولي�ة اقامتك�م كت�اب مركز رشطة 
الوفاء بالعدد 19880 يف 2019/8/29واش�عار مختار 
منطق�ة قرية الغدي�ر يف النجف امل�ؤرخ 2019/8/29 
واملتضم�ن ارتحالك اىل جهة مجهولة ل�ذا تقرر تبليغك 
بالحض�ور  يوميت�ني  محليت�ني  بصحيفت�ني  اعالن�ا 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة صب�اح ي�وم املرافع�ة املصادف 
2019/10/9 الس�اعة الثامن�ة والنصف صباحا وعند 
ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقكم حضوريا وعلنا وفق االصول 
القايض 

خضر سابط البدري
رئيس الهيئة االستئنافية بصفتها االصلية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد: 3689/ب2019/1

التاريخ : 2019/9/30
اعالن

اىل املدعى عليه  )محمد عبد حسون( 
اق�ام املدع�ي املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقم�ة 
اعاله ض�دك واملدع�ى عليه )مه�دي صالح عبد 
الخرض( والذي يطلب فيه�ا الحكم بتأديتكما له 
بالتكافل والتضامن مبلغا مقداره ) 1800 دوالر 
امريك�ي ( ع�ن قرض م�ؤرخ ي�وم 2019/4/8 
ونظ�را ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ يف محكمة بداءة كربالء واش�عار 
مخت�ار املنطق�ة املدعو عيل محس�ن مه�دي لذا 
تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
بموع�د املرافعة 2019/10/9 التاس�عة صباحا 
وعن�د ع�دم حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك 
س�وف تجري املرافعة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد: 3676/ب2019/1

التاريخ : 2019/9/30
اعالن

اىل املدعى عليه  )كرار رائد حميد( 
اق�ام املدع�ي املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقم�ة 
اعاله ض�دك واملدعى علي�ه )احمد ثائ�ر كريم( 
والذي يطلب فيه�ا الحكم بتأديتكما له بالتكافل 
والتضام�ن مبلغا مقداره ) 3200 دوالر امريكي 
( ع�ن ق�رض م�ؤرخ ي�وم 2018/9/22 ونظرا 
ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م 
بالتبلي�غ يف محكمة بداءة االعظمية )امني محلة 
312 محمد س�تار جبار(  لذا تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني بموع�د املرافعة 
ع�دم  وعن�د  صباح�ا  التاس�عة   2019/10/9
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد: 3982/ب2019/3

التاريخ : 2019/9/30
اعالن

اىل املدعى عليه  )حيدر حمزة مرزوك( 
اق�ام املدع�ي املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقم�ة 
اعاله ضدك والذي يطلب فيها الحكم بتأديتك له 
بالتكافل والتضامن مع املدعى عليه الثاني جمال 
ش�اكر زغرون  مبلغا قدره 1220$ عن القرض 
امل�ؤرخ 2018/11/25 ونظرا لثب�وت  ملجهولية 
محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي رئاسة 
محكم�ة اس�تئناف كرب�الء االتحادية واش�عار 
مختار ح�ي العامل /1 فاضل جي�اد عبد الرضا  
لذا تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني 
يوميتني بموعد املرافعة 2019/10/6 التاس�عة 
صباحا وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

دائرة التسجيل العقاري األوىل يف البرصة 
اعـالن

طلب تسجيل جمدد
بن�اءاً عىل الطل�ب املقدم من قب�ل مديري�ة بلدي��ة البص�رة 
لتسجيل تمام العقار تسلسل 437 الخليلي�ة مجدداً باعتبارها 
حائ�زاً له بصفة املالك للمدة القانونية، ولغرض تثبيت امللكية 
املذك�ورة تمهي�داً للتس�جيل وفق اح�كام قانون التس�جي�ل 
العق��اري رقم 43 لس�نة 1971 املعدل، قررن��ا اع�الن ه�ذا 

الطل�ب. 
فع�ىل كل من يدع�ي بوجود عالقة او حق�وق معينة عىل هذا 
العق�ار تقدي�م ما لديه م�ن إثبات اىل هذه الدائ�رة خالل مدة 
)30( ثالثون يوماً تبدأ من اليوم التايل لنرش هذا اإلعالن وكذلك 
الحضور يف موقع العق��ار يف الساعة )10( العارشة صباحاً من 
الي�وم التايل النتهاء مدة اإلع�الن وذلك إلثبات حقوقه موقعياً 

يف الكش�ف الذي سيجرى يف الي�وم املذكور لهذا الغ�رض.

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
تنفيذ/18

رقم االضبارة : 2019/85
التاريخ 2019/9/25

اعالن
تبي�ع مديرية تنفي�ذ الكوف�ة العقار تسلس�ل 39/95 
مقاطعة  1الكريش�ات  الواق�ع يف الكوفة العائد للمدين 
ايوب كريم عبد الحس�ن عبد املحجوز لقاء طلب الدائن 
محمد حس�ني خل�ف البال�غ )65,000,000( خمس�ة 
وس�تون مليون دين�ار   فعىل الراغب بال�رشاء مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم التايل 
للنرش مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية عرشة من 
املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : 39/95 مقاطعة 1 الكريشات 
2 � جنسه ونوعه : دار

3 � حدوده واوصافه : بلدية الكوفة
4 � مش�تمالته :عقار يقع عىل شارع فرعي وهو مفرز 
اىل دارين بصورة غر رسمية الدار االوىل / وهو عبارة عن 
خربة وال يشغلها احد وتتالف من غرفة وصالة ومطبخ 
وهول ومكش�وفة الس�قف م�ن الطابوق والش�يلمان 
ودرج�ة العم�ران  رديئة اما ال�دار الثاني�ة وتتالف من 
طابق�ني الطابق االريض ويتالف من ثالثة غرفة وصالة 
ومطبخ وحمام ومرافق السقف من الطابوق والشيلمان 
فقط املطبخ من الكونكريت املس�لح ام�ا الطابق االول 
يحتوي عىل غرفتني مطلة عىل السطح ويكون الصعود 
اىل هذا الطابق بواس�طة س�لم من الطابوق والشيلمان 
والطاب�ق االريض مجه�ز م�اء وكهرباء وايض�ا العقار 
يحت�وي عىل س�احة امامية خارجية عن�د الدخول اليه 
مكشوفة والعقار يقع يف شارع فرعي يؤدي اىل الشارع 

الرئييس املؤدي اىل معمل االسمنت
5 � مساحته : 3 اولك و 75 مرت مربع

6 � درج�ة العم�ران ال�دار االوىل وال�دار الثانية كالهما 
رديئة 

7 � الشاغل : حسني عيل وال يرغب بالبقاء يف العقار بعد 
البيع بصفة مستاجر

8 � القيم�ة املق�درة : 112,500,000 مائ�ة واثنا عرش  
مليون وخمسمائة الف دينار

����������������������������������������������
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ العباسية

رقم االضبارة : 613/ت/2019
التاريخ : 2019/9/25

اىل / املنفذ عليه / مرتىض كريم حسان
لقد تحق�ق لهذه املديرية من خالل كتاب مديرية تنفيذ 
الكوف�ة املرق�م2055 يف 2019/9/18 واش�عار مختار 

املنطقة املؤرخ يف 2019/9/11  
 ان�ك مجهول مح�ل االقامة ولي�س لك موط�ن دائم او 
مؤق�ت او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا 

للمادة )27( من قانون التنفيذ
تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ العباسية 
خ�الل خمس�ة عرش يوم�ا تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للنرش 
ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة عدم 
حض�ورك س�تبارش ه�ذه املديري�ة باج�راءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

قاسم جرب كاظم الجميالوي
اوص�اف املح�رر : ق�رار محكمة االحوال الش�خصية يف 
العباس�ية املرق�م 446/ش/2019 والق�ايض بالزامكم 
بتاديته نفقة ماضية للمدعية سارة سالم حسان مبلغ 
مقداره تس�عون الف دينار ش�هريا وملدة س�تة اش�هر 
س�ابقا لتاري�خ اقام�ة الدع�وى يف 2019/6/2 وتادية 
نفقة مس�تمرة للمدعية )س�ارة س�الم حس�ان( مبلغ 
مق�داره مائة وع�رشة االف دينار ش�هريا واعتبارا من 
تاريخ اقامة الدعوى يف 2019/6/2 ولغاية زوال اسباب 
فرضه�ا الرشعي�ة والقانوني�ة وتحمي�ل املدع�ى عليه 
الرس�وم واملصاريف القضائية بضمنها اتعاب محاماة 
وكي�ل املدعية املحام�ي نعيم خ�رسان العزيباوي مبلغا 
مقداره خمسة االف دينار وصدر القرار استنادا الحكام 
امل�واد 23 و24 احوال ش�خصية و22 و76 و140 اثبات 
و156 و161و166و177و203 مرافع�ات مدني�ة و63 
محام�اة املعدلة حكم�ا غيابيا بحق املدع�ى عليه قابال 

لالعرتاض والتمييز وافهم علنا بتاريخ 2019/7/15

العدد: 13243 
التاريخ:2019/9/22

احلقوقي / دريد سامي كشكول
مدير التسجيل العقاري يف البرصة االوىل

وزارة النفط
رشكة  نفط  ذي قار

)رشكة عامة(
العدد: 20407                                               التاريخ: 29/ 9/ 2019

م/ نرش اعالن
ملتطلب�ات العم�ل تقرر تمدي�د موعد غل�ق املناقصة رق�م )79 / 19 / 1006( 
والخاصة ب� )تجهيز معدة االكمال الباكرات( من تاريخ )1/ 10/ 2019( اىل 

موعد غلق الساعة الواحدة بعد الظهر تاريخ )10/ 10/ 2019( 
راجني نرش االعالن بهذه الخصوص وفقاً للمتغرات اعاله.

ع�. عيل وارد حمود
مدير عام رشكة نفط ذي قار
رئيس مجلس االدارة
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

يف ذكرى بابلو نريودا.. »الشعر سالحي الوحيد«

حماكاة سونيتات شكسبري يف الشعر العريب... اشبه برتويض النمور

          إيهاب محمود

»الكتاب�ة ل�دّي أش�به بالتنف�س، فكما 
ال يمك�ن أن أعيش بال تنف�س، فإني ال 
أس�تطيع العيش بدون الكتابة«- كانت 
هذه هي إجابة ش�اعر التشييل األشهر 
بابل�و ن�رودا عىل س�ؤال عم�ا إذا كان 
سيواصل الكتابة إذا فاز برئاسة بالده.

وتحل ي�وم 23 أيلول/س�بتمرب الذكرى 
ال��46 لرحيل بابل�و ن�رودا، الذي كان 
مثقفاً اس�تثنائياً، تعاىل عىل الش�عارات 
الجوفاء التي يرددها كثر من املثقفني، 
وانحاز للجانب الشعبي كمثقف عضوي 
بامتياز، وإمعاناً يف هذا الدور قدم أوراق 
االنتخاب�ات  خ�الل  ليناف�س  ترش�حه 
تحس�ني  يف  أم�اًل  ب�الده  يف  الرئاس�ية 
أوضاع شعبه وتطوير مساره عىل كافة 

املستويات.
»أنا من أبناء ه�ذه البالد، والذين عرفوا 
لعقود نجاح�ات وإخفاقات وصعوبات 
تواجدنا كوطن واحد، ومن شارك الفرح 
واألل�م بنف�س الق�در مع كل الش�عب. 
أتي�ت م�ن طبق�ة عامل�ة، ول�م أحز يف 
ي�وٍم م�ا س�لطة، وكن�ت وال أزال أعتقد 
ب�أن واجب�ي هو خدمة ش�عب تش�ييل 
بأفع�ايل وبقصائ�دي. عش�ت وأنا أغني 
له�م، وأداف�ع عنه�م«. كان ه�ذا جزءاً 
م�ن خطاب ن�رودا للرتش�ح للرئاس�ة 
م�ن خ�الل الحزب الش�يوعي، غ�ر أنه 
سحب ترشيحه بعد شهور من املنافسة 
الصعبة يف الحمالت االنتخابية، واستقال 
من أجل دعم مرش�ح الوحدة الش�عبية 

وصديقه سلفادور الليندي.
وبينم�ا كان مرش�حاً رئاس�ياً، رف�ض 
ن�رودا االنخ�راط تمام�اً يف السياس�ة، 
ونس�يان أصله القديم واألس�ايس وهو 
كونه ش�اعراً، إذ اختط لنفس�ه سياسة 
جديدة، وسلك طريقاً ال تفرق بني األدب 
والسياسة، وتستطيع أن تجمع بينهما 
مستفيدة بمآثرهما من دون إجحاف أو 
افتئات. كان فريقه يف حملته االنتخابية 
يعزف األغاني الفولكلورية، قبل أن يتوىل 
السياس�ية  املخطط�ات  أحده�م رشط 
وتفاصي�ل الربنامج الرئايس، ورغم أنها 

ليس�ت آمنة كما ينبغي، أرص عىل زيارة 
القرى بدالً من امل�دن: »ألنها أكثر حرية 
وأقل تنظيماً«، كما يقول نرودا الذي لم 
يمنعه الس�يايس عن االستجابة لرغبات 
الش�اعر املطالب دوماً بالحرية واملنحاز 
باستمرار لألماكن األقل إحكاماً وتنظيماً 
ودق�ة، واملندفع بطبع�ه للفوىض وعدم 
االس�تقرار. وكان أيض�اً ينه�ي جولت�ه 
بإلقاء الشعر بدالً من إطالق وعود رنانة 
س�تكون زائف�ة يف الغال�ب، كغره من 
السياس�يني: »إذا لم أفعل ذلك، سيغادر 
الناس حملتي بخيب�ة أمل.. أردت منهم 
أن يس�معوا أفكاري السياسية بالطبع، 
ولك�ن ل�م تك�ن يف غالبية حديث�ي، ألن 
الناس يحتاجون أيضاً نوعاً مختلفاً من 

اللغة«.
ربم�ا ليس م�ن الغريب أن يريد ش�اعر 
أن يحكم تش�ييل، ولعل تفس�ر ذلك أن 
ش�اعراً هو من ابتكر هذه البالد، اسمه 
ألونس�و دي إبرثي�ال زونيغ�ا، الذي قدم 
بط�والت اس�تثنائية خالل الح�رب بني 

اإلس�بان واألروكانانويني، وأبدع ملحمة 
تدعى »ال أروكانا«، وتعد األطول يف األدب 
القش�تايل، امت�دح فيها قبائ�ل أروكانيا 
ورشف بطوالته�م الكب�رة، ون�رت يف 
القرن السادس عر وانترت رسيعاً يف 
جمي�ع أنحاء أوروب�ا وترجمت إىل لغات 
عدة، وباتت العم�ل األدبي األكثر إمتاعاً 

وأهمية بالنسبة لنرودا.
يف ع�ام 1945 اختر بابلو ن�رودا نائباً 
يف الربملان عن منطق�ة املناجم. ويف عام 
1949 ه�رب م�ن تش�ييل ع�رب الحدود 
بع�د أن ُع�زل م�ن مجل�س الش�يوخ؛ 
وصدر أمر باعتقاله بس�بب انحيازه إىل 
جانب الش�عب والجماهر الكادحة ضد 
النظام، وهو الذي أكد مراراً يف أشعاره: 
»تس�تطيعون قطف الزهور لكنكم أبداً 
ال تس�تطيعون وق�ف زح�ف الربي�ع«. 
»م�ن كل جريم�ة  أيض�اً:  ي�ردد  وكان 
تول�د رصاص�ات ستس�تقر يوم�اً ما يف 

قلوبكم«.
وعن�د عودته يف العام 1971، بعد أن فاز 

بجائ�زة نوبل يف اآلداب، اس�تقبله املئات 
م�ن أنص�اره ومحبي�ه، ويف مقدمته�م 
صديقه الرئيس سلفادور الليندي، الذي 
لق�ى مرصع�ه بع�د عامني إث�ر انقالب 
عس�كري، وكانت وفاته س�بباً يف تأثر 
نفيس س�لبي م�ر به ن�رودا، ال�ذي رد 
عىل جنود بينوش�يه، قائد االنقالب عىل 
الليندي، حني اقتحموا بيته ذات مس�اء 
بعد وفاة األخر بأيام مس�تفرسين عن 
الس�الح ال�ذي يخبئ�ه يف بيته: »الش�عر 

سالحي الوحيد«.
»ال تكتب شعراً سياسياً يف البدايات«

ن�رودا، ال�ذي يرف�ض إم�الء النصيحة 
أن  بس�بب  الش�باب،  الش�عراء  ع�ىل 
عليهم أن يش�قوا طريقهم بأنفس�هم، 
ليكتش�فوا ذواته�م خ�الل الرحلة، قدم 
نصيح�ة وحيدة مل�ن يبدأ مش�واره مع 
الش�عر، وهي أال يكتب ش�عراً سياس�ياً 
يف البدايات، مفرساً: »الش�عر الس�يايس 
أعم�ق يف مش�اعره من أي ن�وع – عىل 
األق�ل بق�در ح�ب الش�عر – وال يمك�ن 
كتابته وأنت مجرب، ألنه سيخرج بشكل 
مبتذل وغر مقبول. يجب عليك أن تبدع 
يف كل ألوان الش�عر وأغراضه لكي تكتب 
ش�عراً سياس�ياً. ويجب عليك أن تتلقى 

االنتق�ادات بص�دٍر رحب ح�ول خيانتك 
ل�ألدب أو خيانتك للش�عر. وأيضاً، يجب 
أن يتس�لح الش�عر الس�يايس باملحتوى 
والعنارص، وبالثراء الفكري والعاطفي، 
م�ن أج�ل أن يتخىل ع�ن ن�وع آخر من 

الشعر. وهذا نادراً ما يتحقق«.
ول�م تك�ن نصيحة ن�رودا مج�رد كالم 
عابر، بل هي عص�ارة تجربته الخاصة، 
فهو نفس�ه ل�م يبدأ ش�اعراً سياس�ياً، 
ب�ل كتب ذلك الن�وع من الش�عر يف آخر 
مراحل�ه كش�اعر، رغ�م تحفظ�ه ع�ىل 
التصنيف، وتحفظه عىل تقسيم مراحل 
إبداعه، غر أنه بدأ ش�اعراً رومانس�ياً، 
حي�ث بدت قصائ�ده رومانس�ية املناخ 
ومفعم�ة بالس�خرية والح�زن واللهو، 
وقد كتب نرودا معظمها خالل س�نوات 
الدراس�ة. أما املحطة الثانية يف مس�اره 
فهي مرحلة »الش�عر الشخيص« وفيها 
تربز نزعته الس�وريالية بوضوح وكذلك 
الن�زوع ناحي�ة الحلم والح�ب املتحرر، 
دي�وان  املحط�ة  ه�ذه  يخت�رص  وق�د 
»االقام�ة يف األرض« 1931. أما املحطة 
الثالثة فتتمثل يف الشعر امللحمي املتجيّل 
خصوص�اً يف ديوان »النش�يد الش�امل« 
1950. ث�م تأت�ي املرحل�ة الرابع�ة عند 
يف  خاط�ب  س�يايس  كش�اعر  ن�رودا 
قصائده ش�عوب العالم كله، ال الشعب 

التشييل فقط.
»لم أعتق�د يوماً أن تنقس�م حياتي بني 
الشعر والسياسة«، قال نرودا من قبل، 
غ�ر أنه لم يكن يعل�م أن موته أيضاً لن 
يمنع اس�تمرار تداول س�رته سياسياً، 
واستمرار استعادته من وقت آلخر، حيث 
أرص س�ائقه مانويل أراي�ا، قبل عامني 
من اآلن وبعد 34 عاماً عىل وفاة نرودا، 
ع�ىل إع�ادة فت�ح التحقيق�ات يف وفاة 
ن�رودا، الذي كش�فت تحلي�الت حديثة 
لرفات�ه أن�ه لم يم�ت بس�بب الرسطان 
كما هو مع�روف، لكنها يف نفس الوقت 
لم تكش�ف عن السبب الحقيقي للوفاة، 
م�ا يدع�م إرصار أراي�ا عىل أن الش�اعر 
اغتيل إثر حقنه بالسم من جانب عمالء 
الجنرال بينوشيه، بعد 3 أيام من عرض 

املكسيك اللجوء السيايس عليه.

          محمد مظلوم

تبدو الحدود الفاصلة بني س�رة س�عدي يوس�ف 
ل وتغي�ر األمكنة، وبني طبيعة  م�ع املنفى والرتحُّ
الدؤوب�ة  الخصوصي�ة  ذات  الش�عرية  تجربت�ه 
ع�ىل تجري�ب األش�كال و«املحاوالت الت�ي أفضْت 
الت«، تب�دو متداخل�ًة إىل ح�دٍّ كب�ر، ويف  إىل تح�وُّ
الوقت نفس�ه تمتاز تجربت�ه الكتابية عىل صعيد 
املوضوع�ات، بالغ�زارة والتن�وع. فبينم�ا يواصل 
هذا الش�اعر خصوبته اإلبداعي�ة وهو يف منتصف 
الثمانينات من عمره، حتى فاق عدُد كتبه سنوات 
عمره، فإن انعكاس ظالل تلك األسفار بدا واضحاً 
عىل التنوع والتجريب الشكيل يف تجربته الشعرية 
الت�ي كث�راً ما تحوَّل�ْت هي األخرى ع�رب األمكنة 
املتعددة الت�ي أقام فيها، فكل حقب�ة من تجربته 
امتازت بخصائص املكان واألشكال املختلفة التي 
انعكس�ت عىل معمار قصيدته وهي عالقة يمكن 

أن يلخصها بيت أبي العتاهية:
طلبُت املستقرَّ ِبُكلِّ أرٍض

َفلَم أَر يلْ بأْرٍض ُمسَتقرّا
ويمك�ن اس�تبدال كلمة »أرض« يف الش�طر األول، 
بكلم�ة »ش�كل« باطمئن�ان كامل يف أي�ة مقاربة 
لش�عر س�عدي يوس�ف وعالقة ش�كله الش�عري 
باملكان. فدواوين مثل »نهايات الشمال اإلفريقي« 
و«األخرض بن يوس�ف ومش�اغله« اللذان يمثالن 
تجرب�ة إقامته يف الجزائر، ش�كال تغريبة مغاربية 
بينما ش�كلت »الليايل كلها« و«تحت جدارية فائق 
حس�ن« انعطافة بغدادية للشاعر البرصي القادم 
م�ن ريف أبي الخصيب، وكذا الحال يف س�ائر مدن 
الرتح�ال والنفي: ع�دن وبروت ودمش�ق وعمان 
وقربص وباريس وصوالً إىل منفاه الحايل يف لندن.

يل الذي يجمع ما  ربم�ا كان النخيل هو األفق التأمُّ
بني بساتني أبي الخصيب والجزائر واليمن، وصوالً 
إىل غابات بريطانيا، يف املش�هد العام، لكن تجربته 
يف العاصم�ة القديمة للكولونيالي�ة امتازت بنوع 
من الش�عر الرعوي التأميل، ومش�هدية الطبيعة، 
وه�و م�ا اتس�مت ب�ه قصائ�ده خ�الل العقدين 
األخرين، لكن سعدي املصغي جيداً لحركة األشياء 
والتفاصي�ل اليومية األخرى ل�م يغفل عما يجري 
تح�ت ظالل نخيل وادي الرافدين، ويف األفق البعيد 
ال�ذي تخفيه خل�ف اهت�زازات س�عفاتها، فأعاد 
تش�كيل قصيدته عرب تل�ك الرحالت وباس�تمرار. 
ويف كل هذا لم يبتعد عن نخيل العراق وتراجيدياه 
املس�تمرّة بني زمن الدكتاتوري�ة وصوالً إىل حقبة 
�صَ له�ا ديوان�اً. ويف ديوانه  االحت�الل الت�ي خصَّ
الجديد »ديوان السونيت« الصادر عن دار التكوين 
- دمشق، مصحوباً بتخطيطات قرائية مستوحاة 
للفنان الس�وري يوس�ف عبدلكي، يستلهم شكالً 
شكس�برياً، عرب خمسني سونيتاً تقوم عىل التزام 

وحدة شكلية محكمة.
تاريخ السونيت

و«الس�ونيت« كم�ا ابتك�ره اإليطالي�ون ع�ىل يد 
لينتينو، واقرتن أكثر باسم برتارك، يعني يف منشئه 

اإليطايل-األوربي األس�ايس، »أغني�ة قصرة« لكن 
الغن�اء هنا ليس ملحمي�اً وال انثياالً مفتوحاً، إنما 
ر ومحدَّد، فهو أغنية داخلية  ز ومقطَّ هو شكل مركَّ
�ل، وبوح ال ينتابه ضجيج  للنفس، وهمس مرتسِّ
لصوت خارجي. ومثلما ارتبط السونيت يف إيطاليا 
باسم برتارك، ارتبط يف إنكلرتا باسم شكسبر عىل 
رغم أنه اس�تجلب أوالً من قبل عدة شعراء انكليز 
يف القرن الس�ادس عر، لكن سونيتات شكسبر 
التي كتبها أواخر ذلك القرن أسست تقليداً للكتابة 
يقوم عىل مش�اعر واحدة ومحددة، مع »تجيل« أو 

»إغالق« الفكرة كخاتمة يف البيتني األخرين.
وألن الس�ونيت يس�تمّد موضوعات�ه م�ن الح�ب 
ومناج�اة العم�ر الغاب�ر، واس�تعادة الذكري�ات، 
بإيق�اع وجدان�ي، فق�د ارتب�ط يف تقاليد الش�عر 
األوربي، بالبح�ر اإليامبي )الخم�ايس التفاعيل(. 
ومن�ذ ذل�ك الوقت زاح�م هيمن�ة ال�وزن البطويل 
امللحمي الس�دايس التفاعي�ل، يف محاولة للتخلص 
ال�ذي كان  م�ن الضجي�ج امللحم�ي واإلنش�ادي 
س�ائداً. بي�د أنَّ س�عدي ال يتبن�ى إيقاع�اً محدداً 
لكتابة مقرتحه للسونيت العربي لم يخضع إيقاع 
السونيت لوزن محدَّد فقد كتب بعدة بحور شعرية 
مؤتلفة التفاعيل كالرمل )الذي يبدو أنس�ب إيقاع 
للس�ونيت كم�ا كان للموش�ح( وكذل�ك الكام�ل 
والوافر واملتقارب واملتدارك، إضافة إىل البحور ذات 
التفعيالت املختلفة كالطويل والبسيط والخفيف. 
وإذ اعتمد ع�ىل بحور عربية، س�متها »الجلجلة« 
كالطوي�ل الذي يب�دأ ب�ه أوىل الس�ونيتات، إال إنه 
نجح يف ترش�يق اخت�الف التفعي�الت وتناوبها يف 
البحور غر املؤتلفة، وقدَّم يف أغلبها همساً داخلياً 
ينسجم مع تأمل السونيت، فيما حاول عىل صعيد 
ن هذا  املضامني تجرب�ة موضوعات مختلفة فضمَّ

الش�كل، موضوعات يف السياس�ة والتاريخ كما يف 
قصائد: »لين�ني« و«نابليون« و«نصيحة أبو إياد« 
و«هروش�يما العراق«، وهذه األخرة تحديداً ذات 
ن�ربة هجائية رصيحة يبدو م�ن الصعب إدراجها 
ضمن الخصائ�ص الفنية الداخلية للس�ونيت، ما 

عدا شكلها اإليقاعي.
هكذا يجمع س�عدي ما بني بحور الش�عر، وتخوم 
املدن الساحلية، واألشخاص الذين وقفوا عىل تلك 
الش�واطئ أو ع�ربوا منها إىل أبديته�م ففي اليمن 
يس�تعيد ش�اطئ بودلر وإرث حرضم�وت وأيام 
ع�دن، وص�ورة عبد العزي�ز املقال�ح، ويف الجزائر 
تتموج أيامه يف العاصمة وتلمس�ان وحسني داي 
وس�يدي بلعباس، مشحونة بوجوه الطاهر وطار 
وحس�ني قهوجي ومحجوب العياري، ويف الطريق 
إىل حلب حيث املعرَّة، يلوح ظل املعري ومحبس�ه: 
املولد واملدفن. لك�نَّ أبا نواس والبرصة هما األكثر 
َص  حضوراً يف الس�ونيتات الخمس�ني، فق�د خصَّ
للش�اعر الب�رصي ثالث س�ونيتات تلخ�ص حياة 
الش�اعر الذي يس�تعيد من خالله س�رته الذاتية 
الخاصة من خالل صورته طفالً يف البرصة، وشاباً 
يف حان�ات بغ�داد، ثم محت�رضاً مغتاالً ع�ىل يد آل 
نوبخت. ويعلن انتماءه لخياره الش�عري املتمرد 

يف الحانة واالحتجاج من خالل وعد شعري:
»بضفرَتنِي، وراَء َظهرَِك، يا فتى،

بالِقرِْط يف الُيرسى، وباألسماِل، أميض
، مثلَك، صائحاً أو صامتا سأظلُّ

سأظلُّ يف الّصَهِد ال�ُم�مِ�ضِّ
، يا ابَن مدينتي، يف مأَْمِن املنفى سأظلُّ

ألقوَل شيئاً لن يقاَل، وأُلِْغَز الحرفا«.
يف تقديم�ه الوجيز لقصائد الديوان يصف س�عدي 
ديوان السونيت بأنه »امتحان ذاٍت صعب« يف شكل 

»غ�ر متوافر، يف تفصيل�ه الدقيق، عربّي�اً، لكنها 
محنة التجريب. لقد ضاق الثوب، وأْخلق. واسُتقدَم 

ما ال يليق لقد حاولُت أن أروَِّض نمراً...«.
ارهاصات عربية

والواقع أن إرهاصات الس�ونيت يف الش�عر العربي 
واملرق�ي عموماً يمك�ن تلمس�ها يف مقطوعات 
الوجد لدى الش�عراء الصوفي�ني. وكذلك محاوالت 
يف  نس�بياً  املتأخ�رة  عص�ور  يف  العرب�ي  الش�عر 
التس�ميط والتخميس والتش�طر، حيث غالباً ما 
تجتمع يف القصيدة ثالثة رباعيات ومثنوي، وكذلك 
يف الرتجم�ات املبك�رة املوزون�ة لغزلي�ات حاف�ظ 
الش�رازي، من حي�ث قيامها ع�ىل املقطعية لكن 
باستبدال تعدد القافية بتعدد الفكرة التي عادة ما 
تقوم عىل الحب ورثاء العمر واستعادة الذكريات. 
كم�ا أن املوش�حات األندلس�ية تع�د ش�كالً قريباً 
من الس�ونيت، ولع�ل تجربة الحبوب�ي، يف تجديد 
التوش�يح الغنائي املتعدد املقاطع والقوايف، أقرب 
نموذج لروح السونيت وشكله، سواء يف عراقياته، 
أو نجديات�ه، أو إخوانيته. ويبدو موش�حه »هزَّت 
ال�زوراُء أعطاَف الصفا« نموذج�اً دقيقاً لذلك. لذا 
فإن الش�كل العام للس�ونيت ال يبدو طارئاً تماماً، 
لكن ما فعله سعدي وامتاز به هنا، إنه التزم التزاماً 
صارماً بالش�كل الشكسبري للسونيت: أي أربعة 
عر س�طراً، وليس أربع�ة عر بيتاً، مقس�مة، 
برصام�ة أيضاً، ع�ىل مقاط�ع ذات قافية متغرة 
تجمع ب�ني الرباعي واملثنوي، حيث ثالث رباعيات 
متعددة القوايف وموحدة الوزن، يليها مثنوي )من 
ش�طرين وليس بيتني( بقافية مختلف�ة، فالبيت 
العربي من ش�طرين، ال كما يف الس�ونيت األوربي 
ل بيتاً. والواقع أن السونيت  حيث كل س�طر يش�كِّ
برزخ آخر م�رَّْت به القصي�دة العربية يف طريقها 
�ْف عنده كثراً،  لقصي�دة التفعيل�ة لكنها لم تتوقَّ
ولم يرتس�خ ش�كالً ش�عرياً قارَّاً، كما ل�م يدرس 
نقدياً بوصفه ممراً للعبور بالش�كل الشعري نحو 
مس�ارب أخ�رى . خاص�ة إذا م�ا اس�تذكرنا تأثر 
ي جي�ل الرواد يف العراق، بش�عر مدرس�ة  ما س�مِّ
اب كان معجباً بشعر عيل  أبولو املرصيني، فالس�يَّ
محم�ود طه وأرس�ل ل�ه مطولته الش�عرية »بني 
الروح والجسد« فيما اهتمت نازك بشعره وكتبت 
رس�التها لنيل املاجس�تر عن ش�عره »الصومعة 
والرف�ة الحمراء-دراس�ة نقدي�ة يف ش�عر ع�ىل 
محمود طه«، والبياتي كان معجباً بشعر إبراهيم 
ناج�ي. فهؤالء كتبوا القصيدة بق�واٍف متنوعة أو 
متوالية يف محاوالت أقرب للرباعيات والسونيتات. 
وهكذا يحاول س�عدي يف »ديوان السونيت« تجديد 
الس�ؤال حول »حلقة مفقودة« يف تطور القصيدة 
العربي�ة وتحولها من الش�عر العم�ودي بقوافيه 
�دة، إىل قصيدة التفعيلة: هل هي يف املوش�ح  املوحَّ
األندل�يس أم يف ش�عر الَبْن�د العراقي؟ وهو س�ؤال 
ق�ة للبحث عن  ال ي�زال بحاجة إىل دراس�ات ُمتعمِّ
املرجع الخفيِّ لقصيدة التفعيلة يف الشعر العربي، 
ذل�ك أنَّ فرضيَّة التأثر األوربي أش�بعت بحثاً حتى 

أنهكت نتائجها.

ال أملك بيتاً

كل يوم أسكن النص الذي يتاح يل 

أحيانا يتم طردي يف منتصف النص أو الليل

يف مرّات نادرة نمت يف نصوص باذخة ذات 

رشفات كبرة، يف مرّات أُخرى نمت يف نصوص 

معتمة تحت األرض

نمت يف نصوص مليئة بالجثث واللصوص

نمت يف نصوص مليئة بالثلج والربد

نمت يف نصوص مليئة بالرمال والسحايل

نمت يف نصوص مليئة بالجيتارات

والقطارات الذاهبة إىل جبال األلب

نمت يف نصوص مليئة بالكنوز والنسور الذهبية

نمت يف نصوص مليئة بآالف الغرف بدون أبواب

نمت يف نصوص استمنائيني وعاجزين

نمت يف نصوص عامرة باألرداف واملالبس 

الداخلية

نمت يف نصوص مليئة بالغابات وأشجار الرسو

نمت يف نصوص مفتوحة عىل حقول الفستق

نمت يف نصوص مخمورين مليئة بالبول 

والسجائر

نمت يف نصوص غنوصيني يحاولون حر الكون 

يف جيوب معاطفهم

نمت يف نصوص كتبْت يف حقول الذرة والقطن

نمت يف نصوص حلوة مليئة بقصب السّكر

نمت يف نصوص موحشة مليئة بتمجيد الطغاة

نمت يف نصوص مليئة باملطاط البلجيكي وأطراف 

عبيد مقطوعة

نمت يف نصوص مليئة بالفوالذ 

نمت يف نصوص مليئة بالقنابل واأللغام

نمت يف نصوص فارغة مليئة بالبياض والنقط

نمت يف نصوص مليئة باملرايا وكان وجهي 

يخيفني

نمت يف نصوص مليئة بالغرباء واملقتلعني من 

أوطانهم

نمت يف نصوص مليئة بالطائرات واملطارات

نمت يف نصوص ال يوجد فيها رغيف خبز

نمت يف نصوص ثوار عامليني أرادوا خلق العالم 

من فوهات بنادقهم

نمت يف نصوص ملغمة باملجانني باآللهة القديمة 

وأنصاف اآللهة

نمت يف نصوص فيها ديناصور نائم، لم يفلح أحد 

يف إيقاظه

نمت يف نصوص مليئة باللحم والطعام

نمت يف نصوص شعراء انتحاريني

نمت يف نصوص محظورة يطاردها رجال 

البوليس

نمت يف نصوص سجناء 

نمت يف نصوص مرىض الرسطان

نمت يف نصوص املّردين يف أقبية

عمارات نيويورك

نمت يف نصوص آراغون ولم تعجبني

عيون إلزا

نمت يف نصوص مقاتلني يساريني يف الحرب 

األهلية اإلسبانية

نمت يف نصوص محمود درويش أثناء حصار 

بروت

نمت مكبوتاً يف نصوص نزار قباني ولم أعثر عىل 

طفولة وال شيخوخة نهد

نمت يف نصوص رسكون بولص ورأيته

يخرج من خيمته حامالً فانوسه يف ليل الذئاب 

ليلقي عظمة لشيخ القبيلة

نمت يف نصوص سعدي يوسف أثناء نقله يف 

القطار إىل سجن نقرة السلمان.

آخر نص نمت فيه ولم أستيقظ بعدها نص ليس 

فيه رائحة إنسان.

آخر نص نمت فيه
فخري رطروط

لورانس فرلنغيتي

»البيت مكان ينطلق 
منه أحدنا«
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

حتديات االعالم اجلديد

بوابة الصني
          واثق الجابري

يش�هد االقتص�اد العامل�ي حرب�اً صامت�ة ومعلنة، 
ونق�اط الخالف يصع�ب إخفاؤها، ويلع�ب التاريخ 
دوراً دامياً يف هدم العالقات الدولية، وترميمها يكاد 
يك�ون أحياناً أصعب م�ن البناء ع�ى طبيعته التي 
كان�ت بدايتها بس�يطة وللتو تتحول م�ن األفراد اىل 
املجموع�ات وطبيع�ة احتياجات متبادل�ة يقايض 
بعضها ببعض اىل أن تشابكت وعربت الحدود وغريت 
نمط العالقات الدولية، وصارت حاكمة وتتحكم بكل 
ش�اردة وواردة، بما فيها الح�روب العلنية والرسية 
وم�ا يتبعه م�ن ازه�اق آالف أرواح الب�ر وإنفاق 
ملي�ارات الدوالرات. اإلنس�ان هو موض�وع التنمية 
وغايته�ا، وال يقف عند التنمية املادية فحس�ب، بل 
يتعداه�ا اىل االس�تعداد لتلبي�ة الحاج�ات الثقافية 
والروحي�ة والفنية، وهذا ما يدعو لتش�جيع الحالة 

االقتصادية للدولة لتنعكس عى الفرد.
م�رت بالعراق ومن ثمانين�ات القرن املايض تقلبات 
سياس�ية وحروب دموية واقتصادية، أدت اىل نزعة 
يط�ول وق�وف االقتصاد ع�ى حافة االنتظ�ار دون 
إنط�الق، وربم�ا كان يف أوق�ات يق�ف ع�ى هاوية 
اإلنهيار، يف غربة الرصاعات السياس�ية والعسكرية 
واالقتصادية. معظم الحوادث إساءة متعمدة للشعب 
العراق�ي، من حروب وحصار زج الش�عب يف تحمل 
ويالته�ا، جراء تنفي�ذ مصالح خارجي�ة ويف أحيان 
أخرى كان التدخل الخارجي بش�كل مبارش، ووصل 
اىل اإلره�اب وتحطي�م البنى التحتي�ة واالجتماعية، 
وترس�يخ مفه�وم أن العراقي�ن غ�ري قادري�ن عى 
إع�ادة بن�اء أنفس�هم، وبع�د الهجم�ة اإلرهابي�ة 
األخرية، والرصاعات السياسية املحلية وتلبد املحيط 
اإلقليمي بتكهنات قادم س�يئ، مع محاوالت إبقائه 
تح�ت الحماي�ة الدولي�ة، الس�يما األمريكي�ة منها، 
دون مالحظ�ة حقهم يف البحث ع�ن موقع الدولة يف 
املس�توى الكوني، والخروج من ذهنية العزلة، دون 
ضغ�ط أو ابت�زاز أو انقياد لسياس�ة دول�ة بعينها.  
لي�س من الصعب عى الع�راق إقامة عالقات دولية، 
عى أس�اس املصالح املش�ركة واالح�رام املتبادل، 
وأدرك�ت الحكومة أن دور الدول�ة ال ُيقاس باإلنتاج 

النفطي، بقدر لعبه�ا دوراً يف املرسح العاملي، كدولة 
ذات قرار مس�تقل يف جميع املجاالت، وسيادته عى 
أراضيه، وعليه التخلص م�ن التبعية الدولية، ودور 
الدول يف رس�م السياس�ات، وكما معه�ود يف تدخل 
الدول العظمى يف سياس�ات واقتصاد الدول النامية.  
كانت معظم السياسات الخارجية خجولة، تحاشياً 
من الغض�ب األمريكي، نتيجة حاج�ة العراق للدعم 
يف مختلف املج�االت، ومنها الس�يايس واالقتصادي 
واألمن�ي وامل�ايل والتكنولوج�ي، وآن اآلوان إلعط�اء 
مصالح العراق االقتصادية أولوية، ويش�كل الرق 
عامل تقارب، نتيجة سعي هذه الدول لالستثمار يف 
العراق، وحاجة الع�راق للبنى التحتية، واالفادة من 
التجربة الصينية الناهضة، وجعلها أنموذجا للتطور 
والتحرر الكامل من الهيمنة القطبية، وتجاوز نتائج 
االتفاقات الس�لبية، التي فرضته�ا مراحل تحوالت 
وح�روب وتراجع س�يايس واقتص�ادي. إن “حاجة 
الع�راق الي�وم أكث�ر م�ن أي وق�ت م�ى، اىل زخم 
عالقاته اآلس�يوية املؤث�رة، والصينية بوجه خاص، 
باالتج�اه ال�ذي ُيعيد للع�راق دوره الحيوي الفاعل 
واملؤث�ر، واىل ش�عبه ألقه وحيات�ه الكريمة” هذا ما 
قاله رئيس الوزراء العراق عادل عبداملهدي يف مؤتمر 
التصنيع العاملي 2019 بمدينة خيفي الصينية، ودعا 
ال�ركات الصيني�ة والعاملية اىل اإلس�هام  بنهضة 
العراق وإعادة بناه التحتية. الزيادة ستشمل توقيع 
عدد كبري من االتفاقات بن الجانبن، وطبيعة الوفد 
العراق�ي يتص�ف باملالم�ح االقتصادي�ة، ويتضمن 
مشاريع كربى يف النقل والخدمات والتعليم والصحة 
واالس�كان، من خالل رشكات صينية كربى وإكمال 
أنم�وذج التموي�ل ع�رب صن�دوق اإلعم�ار العراقي 
الصيني املش�رك، وتندرج ضمن فلس�فة حكومية 
يف االنفتاح عى العال�م، وأن العراق صديق للجميع، 
وعامل مؤثر ويش�كل جرساً بن جمي�ع املختلفن، 
وم�ن ضمن الزيارة أن املس�تهدف يش�هد تقديرات 
أعمال بن العراق والصن، تصل اىل 500 مليار دوالر، 
خالل الس�نوات العر القادمة، وبالنهضة العراقية 
املرتقبة، سيخرج العراق من العالقات غري املتكافئة؛ 

الخاضعة لالبتزاز املايل والتبعية السياسية.

حركة املناخ الدولية.. رصخة يف وجه الكارثة
          إيشان ثارور

ش�ارك مالين األش�خاص، من موس�كو إىل 
مانهاتن، يف ميرسات عرب العالم، ضمن واحد 
من أكرب االحتجاجات التي يقودها الش�باب 
يف التاري�خ. ودافع�ت الناش�طة الس�ويدية 
أث�ارت  الت�ي  ثانب�ريج،  جريت�ا  املراهق�ة 
احتجاجاته�ا املنف�ردة حرك�ة عاملي�ة، عن 
التحرك من أج�ل حماية البيئة أمام عرات 
اآلالف يف نيوي�ورك. واحتش�د نحو 300 ألف 
ش�خص بالقرب م�ن بواب�ة براندنبورج يف 
برل�ن. ويف جزر س�ولومون املهددة بارتفاع 
الط�الب  املحي�ط، ش�ارك  مس�توى مي�اه 
ذات  الق�وارب  في�ه  اس�تقلوا  احتج�اج  يف 

املجاديف.
ونق�ل »إرضاب املن�اخ« املنس�ق يف أكثر من 
150 دولة رس�الة ال تخطئتها العن لزعماء 
العالم املجتمعن يف األمم املتحدة. ويف الغرب، 
تشري اس�تطالعات الرأي إىل أن أغلبيات من 
الس�كان، وخاصة وسط الش�باب، يؤيدون 
تح�ركاً حكومي�اً جوهرياً ملعالجة مش�كلة 

ارتفاع ح�رارة الكوكب. وهناك حاجة ملحة 
للتحرك. فق�د توصل تقري�ر رئييس مدعوم 
من األم�م املتحدة، إىل أن الس�نوات الخمس 
املاضية كانت أكثر السنوات حرارة يف سجل 
السنوات. وقد تسارع ارتفاع مستوى البحر 
عى أس�اس س�نوي أكثر مما كان عليه قبل 
عقدين. وتش�ري بيانات جدي�دة إىل أن معدل 
زيادة ثاني أكسيد الكربون يف الغالف الجوي 
زادت رسعت�ه بنس�بة 20% عم�ا كان عليه 
قبل عقد. وحذر التقرير من أنه إذا استمرت 
الح�ايل،  بمعدله�ا  التزاي�د  يف  االنبعاث�ات 
فس�يصبح العالم عى ش�فا كارث�ة بحلول 
عام 2040 وس�ترضبه ك�وارث من التطرف 
املناخ�ي ع�ى ش�كل نوب�ات م�ن الجفاف 

والفيضانات.
ورصح أنطوني�و جوترييش، أمن عام األمم 
املتحدة، للصحفين قائالً: »الحكومات تتبع 
دائماً الرأي العام يف أي مكان يف العالم، عاجالً 
أم آجالً. علينا أن نتمس�ك بإع�الن الحقيقة 
للن�اس وأن نث�ق ب�أن النظ�م السياس�ية، 
وخاص�ة األنظمة السياس�ية الديمقراطية، 

ستستجيب يف نهاية املطاف«. 
لك�ن الرئي�س األمريك�ي دونال�د ترامب لن 
يحرض الجلس�ة الخاصة باملناخ، وسيحرض 
اجتماعاً بش�أن الحريات الدينية. وخارجياً، 
كان ترام�ب قد دش�ن انس�حاب ب�الده من 
اتفاق باريس بش�أن التص�دي لتغري املناخ. 
ويف الداخ�ل، عم�ل ع�ى تفكي�ك طائفة من 
اللوائح التنظيمية لحماية البيئة، بما يف ذلك 
حكم ص�در قبل أي�ام م�ن اآلن، يلغي قدرة 
والية كاليفورنيا عى وضع أهدافها الخاصة 
بش�أن تقليص انبعاثات السيارات. ويجادل 
ترام�ب ب�أن االتفاق�ات متع�ددة األط�راف 
ولوائ�ح الوالي�ات تمثل قيداً غ�ري عادل عى 
االقتص�اد األمريك�ي. وتخى عن املس�ؤولية 
األمريكية لكبح االنبعاثات، مشرياً إىل الحاجة 
الهائلة للطاقة يف الدول النامية التي ما زالت 
حكوماتها ورشكاتها توس�ع االس�تثمار يف 

الفحم. 
وترام�ب ليس وح�ده يف ه�ذا املضمار، فقد 
اس�تضاف يف األي�ام القليل�ة املاضية رئيس 
الوزراء األس�رايل س�كوت موريس�ون الذي 

أحرض ذات يوم قطعة من الفحم إىل الربملان، 
ليستعن بها كس�ند ضد خطط خصومه يف 

السعي إىل اللجوء ملصادر الطاقة املتجددة.
ويتفق ترام�ب يف اآلراء مع الرئيس الربازييل 
خايري بولسونارو، الذي أصبح رمزاً ل�»الر 
البيئي« يف الوقت الحايل، بعد أن تركز انتباه 
العالم عى حرائق األم�ازون ودور حكومته 
حماي�ة  إج�راءات  تخفي�ف  يف  اليميني�ة 
الغاب�ات. ودافع وزي�ر الخارجي�ة الربازييل 
إدواردو أراوخ�و ع�ن الرئي�س أثن�اء زيارة 
لواش�نطن يف وقت س�ابق من هذا الش�هر، 
معت�رباً أن الحدي�ث عن تغري املن�اخ بمثابة 
مؤامرة يسارية و»ذريعة للطغيان«. ورصح 
ب�أن بالده س�تنقل رس�الة إىل األمم املتحدة 
تتمح�ور حول س�يادة الدول، وهي رس�الة 
تردد خطابن س�ابقن لرامب ألقاهما من 

عى منصة الجمعية العامة لألمم املتحدة.
ورصح�ت أليس هيل، من »مجلس العالقات 
الخارجي�ة«، لصحيف�ة »نيوي�ورك تايمز«، 
قائلة ب�أن »مناخنا الس�يايس ليس صديقاً 
له�ذا النقاش يف الوقت الحايل. تعدد األطراف 

يتعرض لهجوم. وشهدنا صعوداً للحكومات 
الس�لطوية. ن�رى أن هذه الضغ�وط تعمل 
ضدن�ا. ليس لدينا قي�ادة يف الواليات املتحدة 
لنوجه العملية«. وربما يحرض عدد من حكام 
الوالي�ات األمريكي�ة اجتماع األم�م املتحدة، 
يف محاول�ة مللء الفراغ الس�يايس الذي تركه 
ترام�ب. ووقعت عرات ال�ركات الكبرية 
متعددة الجنس�يات عى اتف�اق مناخ لألمم 
املتحدة، تلتزم بموجب�ه بتقليص انبعاثاتها 

من الكربون يف السنوات املقبلة.
ورصح بيل جيتس مؤخراً لكاتب هذا املقال، 
بأنه من املؤسف أال يكون تغري املناخ قضية 
إجم�اع حزب�ي يف الوالي�ات املتحدة. وأش�ار 
إىل أن هن�اك حاجة ليس فق�ط إىل تحركات 
إىل اس�تثمارات عام�ة  أيض�اً  ب�ل  رمزي�ة، 
وخاصة كبرية لتغي�ري نمط االقتصاد ودعم 
»نظام بيئي مبتكر يقلص كلفة االنتقال إىل 
الطاق�ة الخرضاء بش�دة«. وأكد بيل جيتس 
أنه ال يجد مشكلة يف دفع املزيد من الرضائب 
من أجل هذا. وكانت مؤسسة بيل جيتس قد 
أشارت يف تقرير لها، يف اآلونة األخرية، إىل أن 

تأث�ريات تزايد نوبات الجف�اف والفيضانات 
م�ن العوام�ل الت�ي فاقم�ت عدم املس�اواة 
حول العال�م. لكن جيتس عرب عن دهش�ته 
من حجم حركة االحتج�اج الحالية وكثافة 

االهتمام وسط الجمهور.
ورصحت ناعومي كالين، الناشطة اليسارية 
البارزة، ملجلة »نيويورك ريفيو أوف بوكس«، 
قائلة: »من املس�تحيل أال نشعر بالرعب مما 
يتكش�ف أمامنا، م�ن املنطق�ة القطبية إىل 
األمازون، وأيض�ًا التأثريات البرية املروعة 
يف مناطق مثل جزر البهاما. وكيف ال يستثار 
غضبن�ا، بينما يحتل مخربون للكوكب أرفع 

املناصب؟«.
وبعد املداوالت يف نيويورك، يجري التخطيط 
تغ�ري  ح�ول  جدي�دة  احتجاج�ات  ملوج�ة 
املن�اخ ي�وم الجمع�ة املقبل. وع�ى هامش 
االحتجاجات يف برلن، عربرّ الطالب »جاكوب 
لوكن�ر« )عمر 25 عاماً( ع�ن بهجته بالعدد 
الكبري من املش�اركن يف االحتجاجات، ورأى 
أن »هن�اك نقطة تح�ول اجتماعي من نوع 

ما«.

          د.عبد الواحد مشعل

تحمل إلين�ا األلفية الثالث�ة انجازات 
معرفي�ة وتقنية إعالمية تعدت بكثري 
التقليدية  اإلعالمية  املؤسسات  حدود 
عندما أصبحت وسائل االعالم الجديد 
متاح�ة أمام الجمي�ع ،دون أن تكون 
هناك حاجة اىل مهنية إعالمية مقننة، 
فالغالبي�ة العظم�ى باتت تس�تخدم 
والفيس�بوك  واملوباي�ل  االنرن�ت 
والتوي�ر وغريه�ا ، وتحق�ق تواصال 
مع أقىص بق�اع األرض بعد أن طوت 
املس�افات وتعاملت  الحديثة  التقنية 
مع الزم�ن باللحظ�ة والثانية لتصل 
املعلوم�ة أرسع م�ن ال�ربق  اىل ف�رد 
يسكن يف مشارق األرض من فرد آخر 
يعيش يف مغاربها، ما أتاح فرصة غري 
مسبوقة من التثاقف بن   املجتمعات 
اإلنس�انية، فلم تعد املعلومة تطبخ يف 
مطاب�خ الرقاب�ة لتصل بع�د حن اىل 
املتلق�ي وق�د عدلت عى وف�ق الجهة 

املرسلة.
ال شك أن هذه التقنية العابرة للقارات 
والعابرة للتقنيات اإلعالمية التقليدية 
قد قلبت السياسات اإلعالمية املوجة 
رأس�ا عى عق�ب، فلم تعد الوس�ائل 
التقليدي�ة املحلية ع�ى  درجة كبرية 
م�ن الق�درة ع�ى اقن�اع الجمه�ور 
بفك�رة م�ا أم�ام تنام�ي املعلومات 
املختلفة املنقول�ة مبارشة من موقع 
الحدث بالصوت والص�ورة وبالكلمة 

وباإليقونة املعربة عن موقف ما.
إن اإلع�الم الجدي�د ق�د ش�ق طريقه 
متحدي�ا كل األس�اليب التقليدي�ة يف 
نق�ل الخ�رب أو الص�ورة أو الكتاب�ة، 
معلن�ا أن األجيال الجديدة قد خرجت 
م�ن محليتها الثقافية اىل مس�احات 
أوس�ع م�ن االط�الع ع�ى ثقاف�ات 
وتص�ورات وأفكار اآلخري�ن دون أن 
تحدها حدود ،وبهذا كان لهذا التطور 
آث�اره االجتماعي�ة  التقن�ي املذه�ل 
والثقافية والسياسية يف بنية مختلف 

املجتمعات، فعملت عى تنمية الوعي 
يج�ري  بم�ا  االجتماع�ي  الس�يايس 
يف العال�م م�ن تط�ورات اجتماعي�ة 
وثقافي�ة وسياس�ية،فلم يع�د الفرد 
العراق�ي يقب�ل م�ا يط�رح علي�ه يف 

االعالم التقليدي.
ال شك أن االعالم العراقي شهد توسعا 
ال بأس به يف مجاالته املختلفة، إال انه 
لم يرتق اىل مستوى مهني يجعله يؤثر 
إقليميا ودوليا ، عى الرغم من اقتناء 
أكثر مؤسساته تقنيات متقدمة، كما 
دخلت اىل هذا القط�اع الحيوي أعداد 
كبرية من غري املتخصصن بعد تلقيها 
تدريب�ات معين�ة م�ا جعله�ا ت�ؤدي 
أدوارا ال ترتقي جميعها اىل  مس�توى 
الطموح، وهذا ال�كالم ال ينطبق عى 
الجميع،فقد تمكن البعض أن يتجاوز 
أسوار اإلعالم التقليدي، ويدخل عالم 
اإلعالم الجديد بأدواته املتنوعة،  وعى 
الرغ�م  من محدودية  هذه املحاوالت 
، اال  انه افاد من املس�احة الواس�عة 

الت�ي أتاحها االع�الم الجديد للجميع  
بمس�توياتهم املختلف�ة  للتفاعل مع 
الثقاف�ات اإلنس�انية املختلف�ة ،م�ا 
وض�ع االع�الم العراقي أم�ام  تحدي 
التعام�ل جدي�د يرتب�ط بمصداقي�ة 
وش�فافية ونق�ل الخرب ال�ذي يقبله 
الف�رد العراقي وس�ط تأث�ري األعالم 
الجدي�د ، فل�م يع�د اآلن هن�اك يشء 
خ�اف أم�ام التق�دم املذه�ل ألدوات 
األعالم الجدي�د، كاالنرن�ت والتوير 
االلكروني�ة  واملواق�ع  والواتس�اب 
وغريه�ا، فل�م تعد هن�اك أس�وار أو 
اىل  الخ�رب  وص�ول  تمن�ع  حواج�ز 
اإلنس�ان أينما يكون، ما يفرض عى 
االعالم العراق�ي الخروج من محليته 
اىل العاملي�ة بتأهي�ل ب�ري وتقن�ي 
يجعل�ه مؤث�را يف الرأي الع�ام املحيل 
واإلقليم�ي وال�دويل بلغ�ات مختلفة، 
معتمدا عى الحيادية وتسويق الخرب 
الذي يتوافق مع وعي إنس�ان االعالم 
الجديد الذي يمارس�ه أف�راد املجتمع 

مت�ى ما ش�اؤوا  وم�ا أرادوا وهذا قد 
وض�ع االعالم التقلي�دي والذي اليزال 
بعضه يعيش يف خانة  املايض براثية 
إعالمي�ة لم تح�ظ باح�رام وقناعة 
اإلنس�ان العراقي املع�ارص ، فلم يعد 
الباب مس�دودا يحج�ب عنه املعلومة 
والخ�رب القادم�ة إلي�ه مب�ارشة عى 
مدار الساعة عرب شبكة االنرنيت ويف 
كل نواح�ي الحي�اة، وه�ذا يقودنا اىل 
طرح أس�ئلة محورية منها ما مصري 
االعالم التقليدي العراقي بمؤسساته 
أع�داد  تتنام�ى  زم�ن  يف   القائم�ة 
ملس�تخدمن لالع�الم الجدي�د؟ وهل 
تتمكن املؤسسات اإلعالمية العراقية 
القائمة  عى مواكبة التطورات الهائلة 
التي يش�هدها االعالم العاملي وقنوات 
اإلعالم الجدي�د ؟ وهل يتمكن االعالم 
العراقي الخروج من القوقعة املحلية 
بمش�اربها املختلف�ة،    السياس�ية 
والثقافي�ة املحلي�ة  اىل عالم الوطنية 
واملواطن�ة وبل�ورة خط�اب اعالم�ي  

يرتق�ي اىل م�زاج الجمه�ور املنفتح 
عى العالم اليوم؟ وهل يتمكن االعالم 
العراق�ي الخروج من عب�اءة ثقافته 
املحلية  العرقية والطائفية والجهويه 
اىل مجال انس�اني رحب؟ أم س�يبقي 
يس�وق توجهات�ه املحلي�ة ويكررها  
االع�الم  يتمك�ن  ؟وه�ل  باس�تمرار 
العراقي الوقوف بوجه التحديات التي 
تواج�ه أخالقي�ات املجتم�ع ،وتقديم 
البدي�ل ال�ذي يفن�د كل م�ا يمكن أن 
ي�يسء اىل ثقافتن�ا وتاريخن�ا؟ وهل 
يمك�ن لالع�الم العراقي م�ن تطوير 
نفسه، مؤسسًة وإنس�اناً يف التعامل 
م�ع التط�ور الثق�ايف واملع�ريف ال�ذي 
يشهده عالم اليوم؟ ال شك أن اإلجابة 
عن هذه التس�اؤالت وغريها، ليست 
س�هلة، فه�ي تتطل�ب دراس�ة واقع 
االع�الم العراق�ي ومحددات�ه املهنية 
أبن�اء  اس�تخدام  أم�ام  والثقافي�ة، 

املجتمع غري املحدود لالعالم الجديد.
ان االرتق�اء باالعالم العراقي ال يمكن 

أن يت�م إال م�ن خ�الل حري�ة الكلمة 
واالف�ادة امللتزم�ة م�ن الحري�ة التي 
أتاحها الدستور العراقي لحرية الرأي 
وكفالت�ه، فض�ال ع�ن صق�ل مهنية 
اإلعالم�ي واكتس�ابه معرف�ة علمية 
وثقافية واسعة تكرس قوالبه املحلية، 
وتجعله متفاعال م�ع عرص الحداثة، 
التقنية واملعرفية   وتطويع منجزاتها 
يف بل�ورة خط�اب اعالم�ي متط�ور 
ومتقدم قادر ع�ى الوقوف بوجه إي 
تهديد لثقافتنا ويسد كل الثغرات التي 
يمك�ن أن ينفذ منها األع�داء بجميع 
اش�كالهم ل�رضب القي�م املجتمعية 
العراقي�ة وتهدي�د الهوي�ة الوطني�ة 
الجامع�ة ، وه�ذا ال يأت�ي إال بحركة 
تط�ور اجتماعي وثق�ايف واقتصادي 
تنتجه تنمية بري�ة عمالقة، يمكن 
م�ن خالله�ا  تحقيق ه�دف مركزين 
هو إشباع حاجات اإلنسان األساسية 
بما فيه�ا حاجاته اإلعالمية يف حياته 

اليومية.



www.almustakbalpaper.net اعداد: ايهاب فاضل استراحة14

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهني�اً: تس�تقطب بع�ض الع�روض والفرص 
لبح�ث  إيجاب�ي ومناس�ب  الج�ّو  إن  املالي�ة، 

الرشوط ولتحسني الوضع الحايل
عاطفياً: تقرر والرشيك اتخاذ قرارات مصريية 

بشأن العالقة خوفاً عىل انهيارها يف أي لحظة

مهني�اً: إذا أردت تبديل موقفك يف العمل، حاول 
بذل املزيد من الجهد يف األيام القليلة املقبلة

عاطفياً: ق�د يفاجئك الرشي�ك بمواقف مميزة 
ويالطفك ليكس�ب رض�اك، وبما ان�ك مطمنئ 
البال وخفي�ف الظل، تبادل�ه االهتمام فتقوى 

العالقة بينكما وتشتّد الروابط

مهني�اً: أحد الزم�الء يبرشك بأخب�ار مفرحة، 
فتشعر بمزيد من االستقرار عىل املدى الطويل

عاطفي�اً: يرتك فينوس البي�ت الخامس ليدخل 
اىل برج العقرب فيخّف الوهج العاطفي وتدور 
االتجاهات نحو عالق�ة غرامية يف مجال عملك 

او يف محيط مهنتك ابتداًء من اآلن

مهني�اً: انتبه من مغالطات واخطاء وتحديات، 
ال تصّدق الوعود الكاذبة وال تجازف ال مالياً وال 
تجارياً. عاطفياً: ي�وم عاطفي للغاية وتفاهم 
ت�ام م�ع الرشي�ك، وهذا م�ا يرتك انعكاس�ات 
ايجابي�ة. صحي�اً: تتع�دد املش�اريع الرتفيهية 

املعروضة عليك

مهنياً: قد تتش�ابك األفكار والهواجس وتظهر 
االتهام�ات، لك�ن الوض�ع غري خط�ر إىل هذه 
الدرجة، وبالتأكيد ال يسمح باالستخفاف به أو 
بمس�تجّداته. عاطفياً: األخطاء الكبرية يمكن 
أن تؤث�ر يف العالق�ة، وحاول النه�وض مجدداً، 

األسلحة الالزمة بني يديك

مهني�اً: ق�د تحصل ع�ىل عائدات كب�رية وغري 
منتظ�رة، وهذا يزيد من حماس�تك ويدفعك اىل 

الرتكيز عىل مرشوع مهم
عاطفي�اً: تحاول تج�اوز خالفاتك مع الرشيك، 

لكن هذا االمر يواجه بعض الصعوبات

مهني�اً: تعي�ش ارتب�اكاً وتأجيالً ربم�ا لبعض 
املواعيد، لكن ال تخف عىل مستقبل مشاريعك، 

فهي تسري باالتجاه الصحيح
ونب�ش  امل�ايض  دفات�ر  يف  البح�ث  عاطفي�اً: 
الذكريات األليمة قد يسبب لك املتاعب، فال تدع 

نفسك أسرياً له

مهني�اً: أنت تحس�د كل ش�خص ناج�ح، وهذا 
ليس م�ن عادات�ك، إذا كان الظرف يعاكس�ك، 
فالحل ليس بمعاداة اآلخري�ن والتهجم عليهم 
وتمّني الرش لهم. عاطفياً: العون الذي حظيت 
به من الرشيك أخرياً يتيح لك التخطيط بش�كل 

أفضل لضمان املستقبل بكل تفاصيله

مهنياً: تنقل�ب طباعك لتصبح متوترة وعدائية 
بع�ض ال�يء، ابتع�د ع�ن األجواء املش�حونة 

باالنفعاالت السلبية
عاطفياً: يتطلب منك الوضع الدقيق بذل جهوداً 
كبرية لتس�تحق حنان الرشيك الذي تس�تحقه، 

وكل ما عدا ذلك لن يجديك نفعاً

مهني�اً: ت�رتّدد املراج�ع املؤث�رة يف دعم�ك بعد 
مراحل ط�وال، فتخضع لضغ�ط كبري وتواجه 

بعض العراقيل
عاطفي�اً: علي�ك اتخ�اذ خط�وات مختلفة عن 
الس�ابق تج�اه الرشي�ك لتحاف�ظ علي�ه، وإال 

فقدت ثقته وفقدته

مهني�اً: تتفاع�ل عىل نحومرٍض م�ع محيطك، 
ويحم�ل اليك ه�ذا اليوم انفتاح�اً عىل مجاالت 
جدي�دة، وقد تلفت نظر بع�ض النافذين وتبدو 
حيويت�ك مضاعف�ة. عاطفي�اً: مصاع�ب غري 
محس�وبة النتائ�ج، وهذا ق�د يدفع�ك ربما اىل 
السفر وتأجيل الحلول مع الرشيكمهنياً: تكون 

عىل اس�تعداد ملواجهة أي ط�ارئ، هذا الظرف 
الصع�ب يضعك أمام اختبار لتكتش�ف قدراتك 

عىل املواجهة وإيجاد الحلول الناجعة
عاطفي�اً: إهمال الرشيك س�يكون مكلفاً جداً، 

فسارع اىل تصحيح األوضاع قبل فوات األوان.

العذراء

احلوت

جوجل تكافئ املبلغني عن ثغرات املتصفح
الكب�رية  التقني�ة  ال�رشكات  كع�ادة 
خصص�ت قوقل مبل�غ مايل بق�در 30 
ألف دورال لألش�خاص الذين ينجحوا يف 
العث�ور واإلبالغ عن ثغ�رات يف متصفح 
قوقل ك�روم. حي�ث أن الرشك�ة بدأت 
يف اتباع نه�ج املكافآت ضم�ن برنامج 
اإلب�الغ عن الثغ�رات األمنية بما يخص 

متصفح كروم منذ 2010.
حي�ث ب�دأت مكافآتها املالي�ة بمبلغ 5 
آالف دوالر لرتفعه�ا إىل 15 أل�ف دوالر؛ 
لتعلن الي�وم عىل أنها ضاعفت املبلغ يف 
حال العثور عىل ثغرات أمنية حساسىة 

إىل 30 أل�ف دوالر حس�ب م�ا ج�اء يف 
مدونتها.

ووضح�ت قوق�ل أنه�ا من�ذ إطالقه�ا 
برنام�ج املكاف�آت ق�د وصله�ا 8500 
تقرير من باحثيني أمنني لوجود ثغرات 
يف متصفحه�ا، وقامت باملقابل بإنفاق 
م�ا يق�ارب 5 مالي�ني دوالر كمكافآت 

لهم.
ثغرات نظام تشغل كروم

ك�روم  تش�غيل  نظ�ام  صعي�د  وع�ىل 
“Chrome OS” قال�ت الرشك�ة يف أنها 
أيض�ا قد رفعت قيم�ة املكافئة إىل 150 

ألف دوالر عند العثور عىل أي ثغرات من 
 Chromebook شأنها اإلرضار بأجهزة
وChromebox وه�ي يف وضع حس�اب 

.)Guest Mode( الضيف
ول�م تكتف�ي الرشك�ة برف�ع املكافئة 
املالي�ة للحالتني الس�ابقيتن فقط، بل 
رفع�ت قيم�ة الجائزة املالي�ة الخاصة 
ب�� fuzz testing وه�ي عملي�ة اختبار 
الربمجيات واألكواد املكونة ملنتج معني 
سواء شبكة أو نظام بحثاُ عن عطل أو 

خلل قد يرتك بعداً امنياً.
حي�ث رفع�ت الرشك�ة قيم�ة املكافئة 

للضعف؛ لتصل إىل 1000 دوالر للباحث 
الذي ينجح يف العثور واإلبالغ عن أكواد 
عش�وائية أو خل�ل عىل إث�ر مخرجات 

عميلة االختبار هذه.
مكافئ�ة مالي�ة متواضع�ة وقاي�ة من 

غرامة ضخمة
فيم�ا ال يعترب لجوء قوقل إىل رفع قيمة 
املكافئة أمام جمهور الباحثني أو حتى 
الهواة من أصحاب األيدي البيضاء الذي 
يس�عون خلف هذه الجوائز املاليةأمراً 
غريباً؛ يف وقت أصبح فيه عمل الرشكات 

التقنية بهذا النهج أمراً شائعاً.

ميزة جديدة يف انستغرام
أطلقت انس�تغرام سياسة جديدة 
س�تجعلك تتوقع أن حسابك سيتم 
معاي�ري  انته�اك  بس�بب  حظ�ره 
املجتمع. وتنص السياسة الجديدة 
عىل أنه سيتم تحذيرك عندما يكون 
حسابك ضمن دائرة خطر الحظر.

وس�توفر انس�تغرام ل�ك الفرصة 
لالع�رتاض ع�ىل قراره�ا يف ح�ال 
اكتشفت أن منشوراتك تنتهك بنود 
االس�تخدام، وبذل�ك تعي�د األم�ان 

لحسابك من الحظر.
وهن�اك مجموع�ة م�ن املواضي�ع 
التي لو نرشت صور أو فيديوهات 
حولها س�تعرض حس�ابك للحظر 
التنم�ر،  التع�ري،  العن�ف،  مث�ل 
خط�اب الكراهي�ة، بي�ع املخدرات 
انس�تغرام  وتنتظ�ر  واإلره�اب. 

لتحقيق نس�بة معينة من املحتوى 
الذي يعرض الحس�اب للحظر قبل 

حظره فعلياً.
قام�ت  األخ�رية  الف�رتة  وخ�الل 
انستغرام بحظر الكثري من الصور 
والفيديوه�ات من حس�اب بعض 
املش�اهري كالفنان�ني نظ�راً ألنه�ا 
تعت�رب تع�ري، لك�ن اآلن يمكنهم 
االع�رتاض عىل ق�رار الحظ�ر قبل 

حذف ذلك املحتوى املخالف.
كل ه�ذه الخطوات الت�ي تتخذها 
انس�تغرام ته�دف م�ن خاللها إىل 
جع�ل املنص�ة مكان�اً أكث�ر أمان�اً 
للجمي�ع، ورأين�ا مؤخراً سياس�ة 
جديدة س�تخربك ل�و كان تعليقك 
مزعج�اً حت�ى قب�ل ن�رشه وذلك 

لتغيري رأيك.

خطوات لتجنب غرق األطفال يف املسابح
م�ع بدء فصل الصي�ف يصطحب الكثري 
من اآلباء أطفالهم إىل املسابح والشواطئ 
لالستجمام والس�باحة، وشهدت بعض 
املس�ابح حواِدث غرق مؤس�فة ألطفال 

نتيجة غفلة أهاليهم عنهم.
وح�ددت األكاديمي�ة األمريكي�ة لط�ب 
األطفال ومراكز الس�يطرة عىل األمراض 
والوقاي�ة منه�ا، 6 خط�وات يج�ب عىل 
اآلباء واألمهات ومقدمي الرعاية القيام 
به�ا لتجنب تع�رض األطف�ال للغرق يف 

املسابح، وفقا ل�« يس إن إن«.
1- اليقظة والقرب:

يف  أو  بمفرده�م  األطف�ال  ت�رك  ع�دم 
رعاي�ة طفل آخ�ر يف أي م�كان بالقرب 

من املس�ابح، أو املنتجعات الصحية، أو 
أحواض االس�تحمام، حتى لو كان هناك 
منق�ذ، ورضورة وج�ود ش�خص بال�غ 
يتمتع بمهارات الس�باحة ويكون قريباً 

جداً من األطفال.
2- وضع سياج حول املسابح املنزلية:

ويجب أن يكون السياج بارتفاع 4 أقدام 
من جميع الجوانب، وأن يكون للس�ياج 

أبواب ذاتية اإلغالق وقفل ذاتي.
3- إزالة األلعاب من املسابح:

بعد االنته�اء من اللعب ع�ىل اآلباء إزالة 
جمي�ع األلع�اب م�ن امل�اء، وذل�ك ملنع 
أو  إليه�ا،  الوص�ول  األطف�ال  محاول�ة 
التقاطه�ا إذ إنه من املحتمل س�قوطهم 

يف املاء.
4- تعلم اإلسعافات األولية:

يجب أن يتعلم اآلباء، واألمهات ومقدمو 
الرعاية، واألطفال األكرب سناً، وأصحاب 
أحواض السباحة كيفية إجراء اإلنعاش 
القلب�ي الرئ�وي الف�وري للغري�ق قب�ل 

وصول فرق اإلسعاف.
5- تعلم مهارات البق�اء عىل قيد الحياة 

يف املاء:
بأهمية  األمريكي�ة  األكاديمي�ة  ت�ويص 
تلق�ي األطف�ال من عمر عام دروس�اً يف 
الس�باحة، وتعل�م امله�ارات األساس�ية 
يف الس�المة املائي�ة، وم�ن بينه�ا كيفية 

الوقوف يف املاء، والبقاء عىل الشاطئ .

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير
x 4 عدد بطاطس

x 1 مكعب مرق الدجاج
x 1 معلقة كبرية عسل نحل

½ x كوب جبنة موزريال
½ x كوب ماء مغيل

¼ x لرت كريمة خفق
الخطوات

يتم تقطيع حبات البطاطس ووضعها يف صينية البايركس.
توضع الصينية بالفرن من 45 دقيقة إىل 60 دقيقة.

يف طبق جانبي غويط يتم خلط املاء املغيل والعس�ل ومكعب مرق 
الدجاج والكريمة بمرضب اليد حتى يتم التجانس.

يسخن الفرن عىل حرارة 150.
يسكب الخليط عىل البطاطس املقطعه.

توضع الجبن املوزريال قبل النضج بحوايل 10 دقائق.

بطاطس بالكريمة

؟؟هل تعلم
* أول العب يطرد يف مباريات 
كأس العالم دي الس كاسياس 
كابتن فريق بريو بسبب عنفه 

الشديد مع العبي رومانيا؟
* أكرت الدول العربية مشاركة 
العال�م  كأس  نهائي�ات  يف 
-1994-1986-1970 املغرب 

1998م؟
األوىل  األوليمبي�ة  ال�دورة   *
أقيم�ت يف أثين�ا ع�ام 1896م 
ل�م يش�ارك يف ألعابها س�وى 

الرجال؟
* االتح�اد االنجليزي هو أول 
اتح�اد ك�روي يف العال�م وقد 

تأسس عام 1863م؟
* الكامريون أول دولة أفريقية 
غ�ري عربية تش�رتك يف بطولة 

كأس العالم؟ 
* ديربتو هو أول العب يضيع 
رضب�ة ج�زاء يف بطولة كأس 

العالم؟

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )1993( الثالثاء  1  تشرين االول  2019

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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كاتانيتش حيشد أسلحة العراق 
للتصفيات املشرتكة

هازارد: االنتقادات ال تزعجني.. 
وزيدان طالبني باملخاطرة

             المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن مدرب منتخب العراق، رسيتش�كو كاتانيتش، 
قائمة الفريق التي تس�تعد لخ�وض مباراتي هونج 
كونج وكمبوديا يف إطار التصفيات املشرتكة املؤهلة 

ملونديال 2022 وكأس آسيا 2023.
ويحت�ل منتخ�ب الع�راق، املرك�ز الثال�ث يف ترتيب 
مجموعت�ه برصيد نقطة واحدة، بفارق 3 نقاط عن 

البحرين صاحب الصدارة.
وضمت القائمة، 24 العبا، وهم كالتايل:

محم�د حمي�د، محم�د صال�ح، فه�د طال�ب، عالء 
مه�اوي، مصطف�ى محمد، ع�ي عدن�ان، رضغام 
إسماعيل، أحمد إبراهيم، سعد ناطق، ريبني سوالقا، 
ميثم جب�ار، عي فائز، همام ط�ارق، جيلوان حمد، 
جيس�تن مريام، أحمد ياس�ني، صفاء ه�ادي، أمجد 
عطوان، بشار رس�ن، محمد قاسم، إبراهيم بايش، 

مهند عي، عالء عباس، عالء عبد الزهرة.

             المستقبل العراقي/ متابعة

ش�دد البلجيك�ي إيدين ه�ازارد نجم 
ري�ال مدريد، ع�ى أنه يع�رف تاريخ 
القمي�ص رق�م 7 يف الفري�ق امللك�ي 
بش�كل جيد.ويس�تعد ري�ال مدري�د 
ملواجه�ة كل�وب ب�روج البلجيك�ي، 
دور  م�ن  الثاني�ة  الجول�ة  إط�ار  يف 
املجموع�ات ب�دوري أبط�ال أوروبا.
وقال ه�ازارد خالل املؤتمر التقديمي 

ملباراة الغد »بعد الهزيمة يف باريس، نحن 
بحاج�ة لتحقيق الفوز، س�نبذل قصارى 
جهدنا من أجل االنتصار«.وأضاف »أشعر 
أنني بحالة جي�دة، الجميع يتوقع الكثري 
مني وأنا أيًضا، شخصًيا يمكنني أن أفعل 
م�ا ه�و أفضل«.ون�وه »أن�ا انتقد نفيس 
بنف�يس، األمور كلها ليس�ت مثالية حتى 
اآلن، لكني أتمنى أن أبذل قصارى جهدي 

خالل املباريات املقبلة«.وتابع »االنتقادات 
ال تزعجن�ي. الجميع يتوق�ع الكثري مني 
وتس�جيل هاتري�ك يف كل مب�اراة ويجب 
ع�ّي إثبات ذلك، فقد رأى الناس ما فعلته 
يف فرنس�ا وبلجيكا وتشيليس، واآلن يجب 
أن أتحس�ن ك�ي تفخ�ر الجماه�ري بي«.

وع�ن حالت�ه، رصح هازارد »أش�عر اآلن 
أنن�ي يف حالة بدنية جيدة، لم أعد مصاًبا، 
بحاجة فقط لتس�جيل األهداف وصناعة 

التمريرات الحاسمة«.وأردف »عندما 
أهز الش�باك، سأقدم مباريات جيدة، 
سيكون األمر أكثر بساطة يل، املدرب 
أخربن�ي ب�أن أخاطر وأح�اول أكثر، 
يجب أن أكون جدي�رًا بتلك الثقة مع 
التحي بالصرب«.ونوه »نعرف القليل 
ع�ن كل�وب ب�روج، الخص�م يمتل�ك 
العب�ني جيدين، يج�ب علينا أال نفكر 
يف أنها ستكون مباراة سهلة بالنسبة 
نتعل�م  جميًع�ا  »نح�ن  لنا«.وتاب�ع 
م�ن زي�دان، كل املدرب�ني علموني بعض 
األش�ياء. ش�عرنا بخيب�ة أمل كب�رية بعد 
ثالثية باريس سان جريمان«.وقال »أعلم 
جيًدا تاريخ الرق�م 7 يف هذا النادي، يجب 
أن أك�ون أول م�ن يظهر أنن�ي األفضل يف 
العالم، من أجل االستمتاع وإعطاء أقىص 
ما ل�دي يف املباري�ات، ال أش�ك يف قدراتي 

وأثق بنفيس كثريًا«.

السوبر كالسيكو 
يرتقب بصمة الرحالة 

وموهبة ليفربول
             المستقبل العراقي/ متابعة

ب�وكا  األرجنتيني�ة،  الك�رة  قطب�ا  خ�اض 
بلي�ت، مش�وارا ش�اقا  وريف�ر  جوني�ورز 
»كوب�ا  الجنوبي�ة  أمري�كا  بطول�ة  يف 
ليربتادوريس« هذا العام.وللعام الثاني عى 
الت�وايل، يصطدم ب�وكا وريفر بلي�ت بعدما 
التقي�ا يف نهائي العام املايض، الذي حس�مه 
ريفر بليت لصالحه ورف�ع الكأس يف ملعب 
سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد بسبب 
أزمات عديدة وأحداث ش�غب سبقت مباراة 
اإلياب.لك�ن ه�ذه املرة س�يكون »الس�وبر 
كالسيكو« يف الدور قبل النهائي، بعد مسرية 
قوي�ة للفريق�ني تج�اوزا خالله�ا محطات 
صعبة.ويستعرض »« أبرز أسلحة الفريقني 

قبل اللقاء املرتقب، عى النحو التايل:
موهبة ليفربول

يف أغسطس/آب 2017، دفع نادي ريفر بليت 
مبلغا يتج�اوز مليوني يورو لضم نيكوالس 

دي الكروز من ليفربول األوروجوياني.
وتدريجًيا بات دي الكروز )22 عاما( ركيزة 
أساس�ية يف خط�ط ريف�ر بلي�ت، ب�ل كان 
أقوى أس�لحة فريقه يف املشوار القاري هذا 
العام.ويجيد الالعب األوروجوياني الش�اب، 
أداء جمي�ع مه�ام املراكز الهجومية س�واء 
الجناح�ني أو رأس الحرب�ة، وس�اهم يف 6 
أهداف لفريقه يف بطولة كوبا ليربتادوريس.

وهز دي الكروز شباك إنرتناسونال الربازيي 
وأليانز ليما البريويف بدور املجموعات، ومنح 
فريق�ه التع�ادل 1-1 يف مب�اراة اإلياب ضد 
س�ريو بورتينو ب�دور الثمانية، كما صنع 3 

أهداف لزمالئه.
الرحالة

أم�ا ب�وكا جوني�ورز يرتك�ز ع�ى املهاجم 
الرحالة ماورو زاراتي، الذي انضم لصفوف 
الفري�ق صي�ف الع�ام امل�ايض قادم�ا م�ن 

واتفورد اإلنجليزي.
وبدأ زاراتي )32 عاما( مشواره بنادي فيليز 
سارس�فيلد ثم تنقل بني أندية التسيو وإنرت 
مي�الن وفيورنتين�ا بإيطالي�ا، وبرمنجهام 
س�يتي وكوينز ب�ارك رينجرز ووس�ت هام 
وواتفورد، بخالف تجارب عربية مع فريقي 

السد القطري والنرص اإلماراتي.

زيدان يقف بجوار 
كاسيمريو

بيانيتش يعدد مزايا يوفنتوس 
وأهدافه قبل مواجهة ليفركوزن

              المستقبل العراقي/ متابعة

أقر مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، أحد ضحايا موجة 
الرسق�ة الت�ي تتعرض لها من�ازل املحرتف�ني الرياضيني، 
بعد تعرض منزل كاس�يمريو لح�ادث مماثل خالل ديربي 

مدريد، بأنهم يعيشون تجرية سيئة للغاية.
وكان من�زل كاس�يمريو ق�د تع�رض لعملية س�طو أثناء 
مش�اركته مع فريقه الريال يف ديربي العاصمة اإلسبانية 
أم�ام أتلتيكو مدري�د، ليصبح آخر ضحاي�ا موجة رسقة 

العبي كرة القدم، بينما كانت زوجته وابنته داخل املنزل.
وح�اول زي�دان تهدئة العبه، ال�ذي بدا متأثرا بش�دة لدى 

سماعه بالخرب فور انتهاء املباراة.
ورصح زي�دان خالل مؤتمر صحف�ي »نحن نعيش تجربة 
سيئة للغاية، ليس فقط بسبب العبينا، عندما يحدث ذلك 
ألي شخص، فإن األمر يكون مزعجا. حدث ذلك مؤخرا يف 

منزل كاسيمريو«.
ويلجأ امل�درب الفرنيس، الذي كان ضحي�ة أخرى للرسقة 
مؤخرًا، إىل الحوار لتهدئة العبيه، واختتم كالمه بقوله »ما 
يمكنن�ا القيام به هو التحدث إىل الالعب، وأن يكون هادئ 

ساري: ليفركوزن خصم صعب.. واللعب بثالثي هجومي مثري لالهتامموخاصة مع أرسته. ال يمكننا فعل أي يشء آخر«.
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ش�دد ماوريسيو س�اري املدير الفني ليوفنتوس، عى أن 
فريق�ه س�يواجه خصًما صعًب�ا عندما يس�تضيف باير 
ليفرك�وزن األملاني، غًدا الثالثاء، بالجولة الثانية من دور 

املجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وقال س�اري، خالل املؤتمر الصحفي ملب�اراة اليوم: »غًدا 
لدينا مباراة صعبة ض�د منافس قوي للغاية، ليفركوزن 
ه�و واحد من الف�ر ق التي لديه�ا أكرب معدل اس�تحواذ 
عى الكرة هذا املوس�م بال�دوري األملاني، فريق قوي عى 

املستوى البدني والتحرك بالكرة«.
وأض�اف: »ال ي�زال أمامنا مجال كبري للتحس�ن، وهدفنا 
هو الذهاب بعيًدا يف دوري أبطال أوروبا، لكنها مس�ابقة 
تحس�م يف لحظات معين�ة«.وأردف: »أتوقع نتيجة جيدة 

غ�ًدا، إنه�ا مب�اراة صعبة وس�تكون مباراتن�ا األوىل عى 
ملعبنا يف دوري أبطال أوروبا هذا املوس�م، ثم س�نفكر يف 
املباراة املقبلة«.وأكمل حديث�ه: »رامزي فاجأني بكيفية 
تعافيه من اإلصاب�ة رسيًعا والتكيف مع املجموعة، ومع 

ذلك، أعتقد أن لديه مساحة كبرية للتحسن«. 
وتاب�ع: »أرى أن الالعب�ني يطبق�ون م�ا ُيطل�ب منهم يف 
التدريب وهو أمر يب�ر بالخري، الحركة بالكرة أصبحت 
أس�هل بالنس�بة للفريق يف املباراتني األخريتني، اآلن نحن 

بحاجة إىل ترسيع األمور والتحسن«. 
وواصل: »بطولة دوري األبطال هي البطولة األهم، علينا 
أن نخوضه�ا بمتعة أكرب، )دون إرهاق أنفس�نا بالتفكري 
كث�ريا يف الق�ادم(، وأعتقد أن الف�رق اإلنجليزية صاحبة 

الحظوظ األوفر للفوز بها«.
وع�ن مهاجميه قال: »اللعب برونالدو وديباال وهيجواين 
مًعا من البداية هو اقرتاح مثري لالهتمام، لكن نحن لسنا 
عى اس�تعداد يف الوقت الحايل لهذا يف ظل سعينا للتوازن، 
حت�ى اآلن، يمكنن�ا تجرب�ة هذا الحل فق�ط يف أجزاء من 

املباراة«.

توهج كوتينيو هيمش نجم بايرن ميونخ
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تألق وافد بايرن ميون�خ الجديد الربازيي كوتينيو، خالل 
انطالقة املوس�م مع البافاري، م�ا أثار قلق نجم الفريق.
فنج�اح كوتينيو مع الفريق يعن�ي يف الوقت ذاته، ضياع 
ف�رص الدويل الس�ابق توماس مولر يف اس�تعادة مقعده 
ضمن التش�كيلة األساس�ية.فللمرة الثالثة عى التوايل لم 
نشهد يف مباراة السبت توماس مولر أساسيا، وكان عليه 
االنتظار إىل غاية الدقيقة 80 من عمر املباراة، حتى أدخله 

امل�درب نيكو كوفات�ش بدي�ال لروبرت ليفاندوفس�كي، 
وكانت النتيجة حينها مس�تقرة عند ثالثة أهداف لبايرن 
وهدف وحيد لبادربون.امللفت أن تصفيقات حارة تزامنت 
مع دخول مولر إىل امللعب ليس فقط من مشجعي بايرن، 
وإنما أيضا من املعس�كر املنافس أيضا لتش�جيع الالعب 
ال�دويل الس�ابق.وحاليا يب�دو أن املدرب نيك�و كوفاتش 
معجب جدا بأس�لوب كوتينيو وال ين�وي تغيري خطته يف 
اللع�ب: »وكأنه يرقص بالكرة عى امللعب. إنه يدرك جيدا 
مت�ى وكيف وأي�ن يتعامل«.ومن غري املنطق�ي أن يقوم 

كوفات�ش يف ظل هذه املعطيات بالتخ�ي عن كوتينيو يف 
مب�اراة الفري�ق أمام توتنه�ام ضمن منافس�ات الجولة 
الثاني�ة م�ن ال�دور األول لدوري أبط�ال أوروب�ا يوم غد 
الثالثاء.توماس مولر من جهته، والذي شددت الصحافة 
عى خطر أف�ول نجمه أمام كوتينيو، اختار عدم التعليق 
ع�ى ذلك م�ع إظهار احرتافي�ة عالية يف اح�رتام قرارات 
امل�درب، غ�ري أن القائمني بالن�ادي ال يرتك�وا أية فرصة 
للتش�ديد ع�ى دور مول�ر املحب�وب م�ن قب�ل الالعب�ني 

والجمهور عى حّد سواء.

ميالن يساند جيامباولو رغم البداية الكارثية
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أكد نادي ميالن، الذي يمر بأزمة، أن مس�تقبل 
املدرب ماركو جيامباولو يف أمان رغم الهزيمة 
1-3 عى أرضه أمام فيورنتينا، وهي الخسارة 
الرابع�ة يف أول 6 مباريات بدوري الدرجة األوىل 

اإليطايل.
وطرحت صحيفة الجازيتا ديللو سبورت، اسم 
رودي جارس�يا مدرب روما السابق واملخرضم 

كالوديو رانيريي، لخالفة جيامباولو يف ميالن.
كما طرحت تقارير أخرى اس�م آرسني فينجر 
مدرب آرس�نال الس�ابق ولوتش�يانو سباليتي 
مدرب إنرت ميالن السابق، بينما رشحت وسائل 
إعالم أخرى أندريه شيفشينكو مدرب أوكرانيا 

والعب ميالن السابق ضمن املرشحني.
وقال باولو مالديني املدير الريايض »أعتقد أنها 

ستكون مجازفة مع تشكيلة شابة«.
وتابع »املدرب كان من اختيارنا وسندافع عنه 

للنهاي�ة. الهزيمة أربع مرات يف س�ت مباريات 
عدد كبري، كنا نتوق�ع عروضا أفضل، لكن من 

العدل أن نمنحه الوقت«.
ودع�ا مارك�و جيامباول�و إىل إع�ادة النظر يف 
الف�رتة  خ�الل   )2-1-3-4( اللع�ب  طريق�ة 

املقبلة.
وق�ال مالدين�ي »يتع�ني أن تك�ون مس�تعدا 
للتعام�ل مع مختلف املواق�ف واملتغريات، وهو 

أمر ينطبق عى املدرب والالعبني«.

مواجهات سهلة للكبار يف كأس العراق

مارسيلو جاهز لكلوب بروج
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أسفرت نتائج قرعة دور ال�32 من كأس 
الع�راق، الت�ي أقيم�ت أم�س اإلثنني، عن 

مواجهات سهلة للفرق الجماهريية.
 ويصطدم الكرخ بنفط الوس�ط، يف أقوى 
املواجه�ات، فيم�ا وضعت القرع�ة أمانة 

بغداد أمام الصناعات الكهربائية.
النج�ف  ويالق�ي 
النف�ط، فيما  نظريه 
يلع�ب الطلب�ة أم�ام 

نفط الجنوب.
ال�32  دور  وس�يقام 
م�ن البطول�ة بنظام 
خ�روج املغل�وب من 
مب�اراة واحدة، تلعب 
ع�ى ملع�ب الفري�ق 

األول.
القرع�ة  وج�اءت 

كالتايل:- 
القوة الجوية - الصادق 

الزوراء - املوصل
 املعقل - الكهرباء 

بني سعد - الرطة 
أمانة بغداد - الصناعات الكهربائية  

الحر - الديوانية 
السماوة - امليناء 

 - ميس�ان  نف�ط 
النجمة 

بلد - الكفل 
زاخو- الحدود 

الصوفية - دياىل 
النجف- النفط  

الطوز - أربيل 
الكرخ - نفط الوسط 
نف�ط   - الطلب�ة 

الجنوب 
القاسم – بابل.
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تدرب الربازيي مارس�يلو منف�ردا اليووم 
األح�د، لتزيد فرص مش�اركته م�ع ريال 
مدريد أمام كلوب بروج، الثالثاء، يف دوري 
األبطال.ومن الواضح أن الظهري الربازيي 
قد تع�اىف تماما من اإلصاب�ة التي لحقت 
به، وإن لم يرغب املدرب زين الدين زيدان 

عودت�ه  تعجي�ل  يف 
وفّضل عدم مشاركته 
يف مباراة الدربي أمام 
أتلتيك�و مدري�د حتى 
تسنح له فرصة اللعب 
بلق�اء دوري األبطال.

ويرغ�ب املرينج�ي يف 
الفوز، عقب خسارته 
مباري�ات  أوىل  يف 
البطول�ة أمام باريس 

سان جريمان بثالثية نظيفة.
وغ�اب عن امل�ران األخري كل م�ن فريالند 

ميندي وماركو أسينسيو فقط.
وق�اد زيدان املران الذي تواجد به 25 العبا 
كان من بينهم أيضا إيسكو أالركون، الذي 
عاد أيضا بعد التعايف من اإلصابة العضلية 
التي لحقت به.وسيتمكن املدرب الفرنيس 
زي�ن الدي�ن زيدان م�ن االعتم�اد عى كل 
من س�ريجيو راموس 
يف  فرنانديز  وناتش�و 
وذلك  املب�اراة،  ه�ذه 
بعد قضائهما عقوبة 
لق�اء  مل�دة  اإليق�اف 
واحد -حيث غابا عن 
إس  الب�ي  مواجه�ة 
حص�ال  الت�ي  ج�ي- 
النس�خة  يف  عليه�ا 

املاضية للبطولة.
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شدد البوسني مريالم بيانيتش، العب وسط يوفنتوس، أن 
فريقه يستهدف الوصول إىل أبعد ما يمكن يف كل البطوالت 

التي يشارك فيها.
ويستعد يوفنتوس ملواجهة نظريه باير ليفركوزن األملاني، 
بملعب أليانز س�تاديوم بتورينو، بالجولة الثانية من دور 

املجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وق�ال بيانيتش خ�الل املؤتمر الصحف�ي التقديمي ملباراة 
ليفرك�وزن: »املدرب طل�ب مني منذ البداي�ة أن أركز عى 
االحتفاظ بالكرة بأكرب ق�در ممكن. أرى أن الفريق يحرز 

تقدًما ونصبح أقوى«.
وأض�اف: »أتطلع للعب الكثري م�ن الكرات الطويلة لألمام 
ألنني أس�تلم الكرة كثريا، ويمكنني توزيعها بش�كل جيد 

بني الخطوط«.
وتاب�ع بيانيت�ش: »أنا يف واح�د من أكرب األندي�ة يف العالم 
وهديف هو أن أصبح واحًدا من أقوى الالعبني، أنا محظوظ 
بأنن�ي تدربت تحت ي�د مدربني جيدين ولعب�ت مع زمالء 

جيدين بالفريق، أشعر بأنني مهم«. 
وختم: »نحن مجموعة قوية، متحدة ولديها النهم املطلوب 
للوصول إىل أبعد نقطة يف كل البطوالت التي نشارك بها«.

مورينيو خيتار أفضل هزيمة يف تارخيه
              المستقبل العراقي/ متابعة

أن  موريني�و  جوزي�ه  الربتغ�ايل  أك�د 
»أفض�ل هزيم�ة« تلقاها يف مش�واره 
يف عال�م التدريب كانت يف نصف نهائي 
دوري أبط�ال أوروب�ا 2010 يف لق�اء 
برش�لونة وإن�رت ميالن.ووقته�ا ف�از 
الفريق الكتالوني بهدف نظيف، ليحجز 
اإلنرت تذكرة التأهل للنهائي مس�تفيدا 
من التف�وق ذهابا 1/3، ويفوز بعدها 
عى بايرن ميونخ األملاني.وقال املدرب 
الس�ابق ألندية بورتو، تشيليس، ريال 
مدريد ومانشسرت يونايتد يف مقابلة مع 
شبكة )ميدياس�يت إيطاليا(، متحدثا 
عن ذكريات�ه كمدرب ل�«النرياتزوري« 
ال�ذي ت�وج مع�ه بالثالثي�ة يف 2010 
»كان�ت هناك أوق�ات حاس�مة يف كل 
واحدة من املنافس�ات الثالثة«.واشار 
إىل أن الهزيم�ة أم�ام برش�لونة بهدف 
نظي�ف يف إي�اب نصف النهائ�ي كانت 

واحدة من تلك األوقات، حيث كان إنرت 
يلع�ب بعرة العبني ألكثر من س�اعة 
لهجم�ات  التص�دي  يف  نج�ح  ولكن�ه 
برش�لونة بقيادة مدربه الس�ابق بيب 
جواردي�وال، ليتأه�ل إىل النهائ�ي بع�د 
أن كان ف�از ذهاب�ا 3-1.وتابع »كانت 
ه�ذه أفضل هزيمة يف حياتي، وبعدها 
بدأن�ا أس�بوعني خضنا فيهم�ا نهائي 
روم�ا(  أم�ام   0-1( إيطالي�ا  كأس 
واملب�اراة املهمة لحس�م لق�ب الدوري 
)أم�ام س�يينا( ونهائي التش�امبيونز 

يف مدريد«.وأض�اف امل�درب الربتغ�ايل 
ال�ذي توىل بعده�ا قيادة الري�ال »كان 
هذا يبدو كفيلم يحمل نهاية س�عيدة. 
»كان  رائعة«.وأوض�ح  قص�ة  كان�ت 
بإمكان�ي رفض ع�رض ري�ال مدريد 
للمرة الثالثة تواليا، لكني كنت أضع يف 
ذهني الفوز بالربيمريليج والس�ريي آ 
والليجا اإلسبانية، لم أرد أن أفقد هذه 
الفرصة«.وتأت�ي ترصيحات مورينيو 
قب�ل يوم�ني م�ن مواجهة برش�لونة 
وإن�رت عى نفس امللع�ب، كامب نو، يف 
ثاني ج�والت دور املجموع�ات بدوري 
األبط�ال، نفس س�يناريو 2010 حيث 
يف  يتنافس�ان  أيض�ا  الفريق�ان  كان 
مجموعة واحدة.ويتص�در إنرت جدول 
الدوري اإليط�ايل مع مدرب�ه أنطونيو 
كونتي بفارق نقطت�ني عن يوفنتوس 
يف  يلع�ب  وال�ذي  الوصاف�ة  صاح�ب 
صفوفه النج�م الربتغايل كريس�تيانو 

رونالدو.

رونالدو يشكر ديباال
              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�اد الربتغايل كريس�تيانو رونالدو نجم يوفنت�وس، فريقه 
لتحقيق فوز سهل عى نظريه سبال بهدفني دون رد، السبت 
املايض، يف سادس جوالت الدوري اإليطايل.وتمكن الدون من 

تسجيل الهدف الثاني للسيدة العجوز يف املباراة، برأسية بعد 
صناعة من باولو ديباال، بينما أحرز مرياليم بيانيتش الهدف 
األول لليويف.وذكرت صحيفة »الجازيتا ديللو س�بورت«، أن 
رونالدو وج�ه بعض الكلمات لزميله ديباال، عقب دخولهما 

غرفة خلع املالبس عقب نهاية املباراة.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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الشعور باالنتفاخ  قد يكون عالمة مبكرة ملرض خطري
يعاني الكثريون من انتفاخ املعدة عند الشعور 
بالش�بع، وغالبا ما يحدث ذلك بس�بب وجود 

الكثري من الغازات الزائدة يف البطن.
وال يك�ون االنتف�اخ حال�ة تدع�و للقل�ق، يف 
الغال�ب، حي�ث أن�ه ق�د يرج�ع إىل اإلصاب�ة 
باإلمس�اك، أو يف أس�وأ الح�االت إىل متالزم�ة 

.)IBS( القولون العصبي
وع�ى الرغم من تن�وع األس�باب التي تجعل 
الش�خص يش�عر باالنتفاخ، إال أن اس�تمرار 
هذه الحالة قد يكون عالمة عى خطر صحي 

غري متوقع، وهو رسطان املعدة.
وقال�ت الدكت�ورة س�ارة جارفي�س، إنه من 
املهم تحدي�د ما إذا كان ه�ذا االنتفاخ يحدث 
وأوضح�ت  متقط�ع،  بش�كل  أو  باس�تمرار 
الدكت�ورة س�ارة أن الش�عور باالنتف�اخ بعد 

تناول الطعام، بش�كل مستمر، قد يكون من 
األع�راض املبك�رة لإلصابة برسط�ان املعدة، 
وهو ما يس�تدعي الذهاب إىل الطبيب يف أقرب 
وقت ممكن لتحديد األسباب الكامنة وراء هذا 
االنتف�اخ. وتماما مثل رسط�ان البنكرياس، 
فق�د يكون رسط�ان املعدة وص�ل إىل مرحلة 

متقدمة عند تشخيصه، ولذلك، تعد األعراض 
املبكرة مثل االنتفاخ، أمرا يف غاية األهمية.

وتوضح الدكتورة سارة أن الشعور باالنتفاخ 
وح�ده ال يكفي لإلش�ارة إىل الرسطان، حيث 
أن هناك أعراضا أخرى يحتاج املرء إىل البحث 
عنه�ا للتمييز ب�ن االنتفاخ باعتب�اره مجرد 
حال�ة مزعج�ة أو أنه عالمة خطر تس�تدعى 
زي�ارة الطبي�ب. وتش�مل األع�راض األخرى 
املتزامنة مع االنتفاخ، عرس الهضم املس�تمر 
والش�عور باالمت�الء يف الج�زء العل�وي م�ن 
البط�ن، باإلضافة إىل فقدان ال�وزن والغثيان 
وآالم يف البط�ن.  كما يتس�بب رسطان املعدة 
أيض�ا يف وج�ود غ�ازات عالق�ة، إىل جان�ب 
التجش�ؤ املتكرر، وحرقة املعدة، وألم يف املعدة 

أو عظمة الصدر.

ابتك�ر علماء من جامع�ة هارفارد، اختب�ارا جديدا 
للدم، يبحث عن التغيريات الجينية املرتبطة باألورام، 
ويمكن�ه اكتش�اف أكثر م�ن 20 نوع�ا مختلفا من 
الرسطان. وعند إجراء االختبار عى ما يقارب 3600 
عين�ة دم، حدد بش�كل صحيح م�رض الرسطان يف 
99.4% من الحاالت، مع 0.6% فقط من التش�خيص 
الخاط�ئ. ويبح�ث االختب�ار ع�ن مثيل�ة الحم�ض 

النووي الريبوزي املنقوص األكسجن غري الطبيعية، 
حي�ث أن هذه  الطفرات، يمك�ن أن تعطل الجن أو 
تغري كيفية عمله، مس�ببة أمراض�ا مثل الرسطان. 
وع�ى عك�س الخزعات الس�ائلة، التي تكش�ف عن 
الطفرات الوراثية أو غريه�ا من التعديالت املرتبطة 
التقني�ة  ترك�ز  الن�ووي،  الحم�ض  يف  بالرسط�ان 
الجدي�دة لالختب�ار ع�ى تعديالت الحم�ض النووي 

املعروفة باس�م »مجموعات امليثي�ل«، وفقا للمؤلف 
الرئييس للدراس�ة، الدكتور جيفري أوكسنارد. وحلل 
العلماء 3553 عين�ة دم، تضم 1530 عينة مأخوذة 
من م�رىض الرسطان، و2053 عين�ة لغري املصابن 
بامل�رض. وكان�ت عينات املرىض تض�م أكثر من 20 
نوعا من الرسط�ان، بما يف ذلك البنكرياس واملبيض 

والقولون واملستقيم والثدي.

أعل�ن علماء جامعة كيل األملاني�ة، أن املباني القديمة العمالقة، التي عثر 
عليه�ا يف أوروبا العائدة إىل حض�ارة كيوكوتيني-تريبيلي�ان، هي أطالل 
مراكز اجتماعية واقتصادية. يفيد موقع Phys.org ، بأن الباحثن قارنوا 
بقاي�ا املباني الضخمة القديمة، التي ال يعرف الهدف من إنش�ائها، التي 
عثر عليها بالقرب من قربة »مايدانيتس�كويه« يف أوكرانيا مع بقايا أكثر 
م�ن 100 مبنى قدي�م منترش يف 19 مس�توطنة أوروبي�ة قديمة. اتضح 
للباحث�ن إن موق�ع هذه املبان�ي الغامضة وعدم العث�ور فيها عى دليل 

كونها كانت للسكن الدائم، يشري إىل أنها كانت مراكز اجتماعية.
وتمكن الخرباء من كش�ف تتابع ظهور ه�ذه املباني اعتمادا عى الطراز 
املعماري وميزات أخرى. حيث اتضح أن بعضها مخصصة لخدمة جميع 

السكان، والبعض اآلخر لخدمة سكان املدن فقط.
إن إقامة 5-15 ألف إنس�ان يف وحدة س�كنية يؤثر يف الوس�ط املحيط، ما 
قد يسبب ظهور مشكالت اجتماعية خطرة، ال يمكن حلها إال عن طريق 
تش�كيل مؤسسات سياس�ية لدعم بنية املجتمع.  ولكن مع مرور الوقت 
اختفت املراكز االجتماعية ذات املس�توى املنخفض واملتوس�ط، ما يشري 
إىل ظهور س�لطة مركزية، تسببت يف اختالل التوازن االجتماعي واختفاء 

املستوطنات الكبرية بحلول عام 3650 قبل امليالد. 

اكتش�ف علماء إن استخدام النظام التقنيني يف برنامج غساالت املالبس، 
يش�كل خط�ورة عى صحة اإلنس�ان، ألنه ال يقيض تماما ع�ى البكترييا 

الخطرة املقاومة للمضادات الحيوية.
ويفيد موقع MedicalXpress، بأن الباحثن توصلوا إىل هذه النتيجة بعد 
أن طل�ب العاملن يف أحد مستش�فيات بون ، من الخرباء توضيح س�بب 

استمرار الوباء الذي انترش يف املستشفى.
واكتشف الباحثون أنه توجد يف الحاوية املخصصة ملسحوق الغسيل وعى 
القطع املطاطية داخل أسطوانة الغسالة أعداد مختلفة من البكترييا بما 

فيها القريبة من البكترييا املسببة لاللتهاب الرئوي.
 ووفق�ا للباحث�ن هذه البكترييا تبقى حية عند اس�تخدام نظام التقنن 
يف برنامج غس�ل املالبس، وتصيب األمعاء مس�ببة االلتهابات ومشكالت 

صحية يف املعدة.
ولذلك ينصح الباحثون بعدم اس�تخدام هذا النظ�ام إذا كان يف البيت من 

يعاني من مرض معدي مزمن أو جرح ال يلتئم.

اختبار دم جديد يكشف عن أكثر من 20 نوعًا من الرسطان بنسبة %99.4

اكتشاف خطر يأيت من غساالت املالبستفسري طبيعة املباين القديمة العمالقة

تلوث اهلواء قد يدفع طفلك لالنتحار
كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

صناعة القوانني القضائيةاملرشوعية والرشعية 

القاضي ناصر عمرانالحقوقي ماجد الحسناوي

ل�م تكن الهيكلية الهرمية للتنظيم القضائي حارضة يف ذهنية املرشع 
ابان وضع الدستور العراقي والذي خضع لالستفتاء الشعبي واكتسب 
رشعيته وديمومته وغ�ادر مفهوم املؤقت الذي اقرتن به لفرتة زمنية 
طويلة ولكنه بالرغم من ذلك ظل مرتهناً لسياقاته التقليدية يف تنظيم 
هيكلية املؤسس�ات القانونية فحرض التنظيم الترشيعي والتنفيذي يف 
ثنايا الدستور بش�كل واضح ودقيق للسلطتن الترشيعية والتنفيذية 
وهو امر دأب عليه املرشعون الدس�توريون عى امتداد وضع الدساتري 
العراقي�ة من�ذ التأس�يس االول للدول�ة العراقية يف ح�ن غابت الدقة 
والرؤي�ة التنظيمي�ة للعمل القضائ�ي حتى بعد ان اس�تطاع القضاء 
اس�تثمار املرحلة الجدي�دة والخروج م�ن هيمنة الس�لطة التنفيذية 

ليكون احدى السلطات االتحادية الثالث املكونة للدولة.
 وبالرغم من ان تش�كيل القضاء كس�لطة اتحادي�ة اال ان آلية وروح 
التنظي�م ورؤاه الجدي�دة ل�م تك�ن كقريناتها الس�لطتن الترشيعية 
والتنفيذي�ة وهو امر يش�ري بش�كل واضح وجيل ان الدس�تور وثيقة 
سياسية اكثر منها قانونية، فما تضمنه الفصل الثالث والذي ُخصص 
للسلطة القضائية لم يكن بالشكل الواضح والدقيق املنطلق من رؤية 
تنظريية قانونية مس�تندة عى واقع قضائي تطبيقي ذو بعد تاريخي 
عريق فمصطلح الس�لطة القضائية املقرتنة باملستقلة والتي تتوالها 
املحاكم عى اختالف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفق القانون 
حس�ب امل�ادة )87( م�ن الدس�تور والتي ترتب�ط يف امل�ادة) 89( منه 
باالتحادي�ة وتتكون من : مجلس القضاء االع�ى واملحكمة االتحادية 
العليا ومحكمة التمييز وجهاز االدعاء العام وهيأة االرشاف القضائي 
واملحاك�م االتحادية االخرى والتي تنظم وفق�ا للقانون هو مصطلح 
بحاج�ة اىل التعبري عن ذاتية مفهومه مثلما تحدث عن مكوناته، وهو 
تأكي�د عى ان الهيكلي�ة التنظيمية القضائية التي وردت يف الدس�تور 
بمصطلحاته�ا وما ورد فيها كانت بعيدة عن التنظيم القضائي بل ان 
هناك ارباكا ترشيعيا يف صناعة القوانن القضائية يف مجلس النواب.

 لذلك كان مصري قانون مجلس القضاء االعى رقم 112 لس�نة 2012 
النق�ض لعدم دس�توريته لتس�تمر ف�رتة زمنية طويل�ة حتى صدور 
قان�ون مجلس القضاء االعى الس�اري املفعول رقم 45 لس�نة 2017 
كم�ا ان ترشيع قانوني هيئة االرشاف القضائي رقم 29 لس�نة 2016 
وقانون االدعاء العام رقم 47 لس�نة 2017 لم يكن بمنأى عن النقض 
ولقد شكلت الهوة بن القضاء ومجلس النواب وبخاصة عند التصدي 
لترشي�ع القوان�ن القضائية اضاف�ة اىل االرباك الواض�ح يف نصوص 
الدس�تور واملتناق�ض م�ع اس�تقاللية الس�لطات ومب�دأ الفصل بن 
السلطات والتي بمجملها شكلت عامال مهما وكبريا يف عدم االنسجام 
الترشيع�ي لتلك القوانن، فرتش�يح رئيس واعض�اء محكمة التمييز 
االتحادي�ة ورئي�س االدع�اء العام ورئي�س هيئ�ة االرشاف القضائي 
وعرضه�ا ع�ى مجلس الن�واب للموافقة ع�ى تعيينهم حس�ب املادة 
)91 /ثاني�ا ( تش�كل خرقا ترشيعيا الس�تقاللية القض�اء يضاف اىل 
ذل�ك االش�كالية الكبرية التي يعان�ي منها قانون املحكم�ة االتحادية 
والت�ي حس�م الدس�تور امرها باعتباره�ا هيئة قضائية مس�تقلة يف 
الفق�رة )اوال ً( م�ن امل�ادة 92 من الدس�تور وعاد يف الفق�رة )ثانيا ( 
منها لتضي�ف يف تكوين املحكمة االتحادية خرباء يف الفقه االس�المي 
وفقه�اء القانون وتنظي�م طريقة اختيارهم وعم�ل املحكمة بقانون 
يس�ن بأغلبية اعضاء مجلس النواب وهي نسبية من الصعوبة تمرير 
ترشي�ع قانون للمحكمة االتحادية دون حصول توافق س�يايس وهذا 

التوافق سينعكس بالتأكيد سلبا عى استقاللية القضاء.
 ان تنظيم العمل القضائي يعتمد عى القوانن الس�ابقة التي اس�تقر 
العم�ل القضائي باالس�تناد له�ا وبخاصة عند اس�تقالل القضاء عن 
الس�لطة التنفيذية مس�تفيداً من املادة 130 الدستورية والتي منحت 

القوانن حياة ومتنفسا دستوريا يف النفاذ وااللزام.
 ان القوان�ن القضائية التي صدرت خالل تل�ك الفرتة الزمنية لم تكن 
بمس�توى طموح القضاء كون صياغته�ا وترشيعها بعيده عن رؤى 
القض�اء وتطلعاته االمر الذي حدا باملحكمة االتحادية ان تلزم مجلس 
النواب ب�ان يكون للقض�اء دوره الكبري يف انت�اج القوانن القضائية 
ونحن نرى وألهمية القوانن التي يصدرها مجلس النواب العراقي من 
الرضوري وجود عضو قضائ�ي دائم يف مجلس النواب ملتابعة ترشيع 
القوان�ن ويك�ون هذا العضو القضائ�ي حلقة التواص�ل بن القضاء 
والس�لطة الترشيعية ويكون له دور فاعل ومؤثر يف تحقيق التنس�يق 
بن القضاء ومجلس النواب االمر الذي س�ينعكس ايجابا عى ترشيع 
قوان�ن قضائي�ة ملبية لطم�وح العم�ل القضائي ومع�ززة لهيكلية 

واستقالل القضاء.

املرشوعي�ة خضوع الح�كام والزعماء اىل القان�ون وال تكون 
أعمالهم وقراراتهم صحيح�ة قانوناً وملزمة لالفراد إال بقدر 
التزامه�ا لح�دود اإلط�ار القانوني ال�ذي يعي�ش املجتمع يف 
ظله، أي ان املرشوعية تكون جوهر واس�اس سيادة القانون 
وتتطابق معه، اما الرشعية فكرة سياس�ية تتعلق بترصفات 
الح�كام امام املحكومن وقبول املجتمع لس�لطة الحكام من 
النواحي االقتصادية والسياس�ية والسلطة تكسب رشعيتها 
م�ن املجتم�ع وبدونه�ا تك�ون قلق�ة وال يتوف�ر االس�تقرار 
لديمومتها، الرشعية سند لقوة الحكام وعندما تكون السلطة 

رشعية يجب طاعتها. 
والعالقة بن املرشوعية والرشعية هي العالقة بن السياس�ة 
والقان�ون وإن تحق�ق املرشوعي�ة يف أي نظ�ام س�يايس عى 
صعي�د العالقات القانونية يؤثر بتحقق رشعية الس�لطة وأن 
تطبيق القانون بشكله الس�ليم وتقبل االفراد الحكامه يعني 
أن القواع�د القانوني�ة الس�ائدة واملعربة نحو إرادة الس�لطة 
تح�وز القب�ول ل�دى االف�راد أي قب�ول الس�لطة يف الوس�ط 
االجتماع�ي ويف ح�االت فق�د الس�لطة أس�اس رشعيته�ا يف 
املجتمع إىل استغالل املرشوعية لهذا الغرض وحينما تعمد اىل 
االلتزام بالقوانن واألنظمة السائدة فتحصل بذلك عى أساس 
للرشعية والحصول عى تأييد املواطنن وبما ان الدستور هو 
قانون يعرب عن إرادة الجماعة وكل ترصف ينس�جم معه هو 
ترصف سينال رضاء افراد الجماعة وكل إقامة لدستور يعني 
موافقة املواطنن عى نية الحكام يف ممارس�ة الس�لطة وفقاً 
للدس�تور أي اس�باغ الرشعية عى الس�لطة التي يمارسونها 
باإلضاف�ة اىل ذلك تق�وم عالق�ة وثيقة بن الرشعي�ة حينما 
تع�رب الس�لطة ع�ن ممارس�تها بتأيي�د اف�راد املجتمع وبن 
املرشوعية حينما تتطابق القواعد القانونية مع األس�س التي 
يؤم�ن بها ه�ؤالء االفراد من خالل مدى تعبري الس�لطة عنها 
وتعترب املرشوعية عى حس�ن تطبيق وتنفيذ النظام القانوني 
يف أي مجتمع، واملرشوعية ال تكتمل بغري البحث عن وس�ائل 
لحمايته�ا والربملان يم�ارس مهمة الحماية يف اط�ار الرقابة 
والترشيع وهذا ينس�جم مع الطبيعة القانونية والسياس�ية، 
والضمان�ات األولي�ة للمرشوعي�ة وج�وب اح�رتام املب�ادئ 
والنص�وص الدس�تورية النافذة من قبل الس�لطة الترشيعية 
وعى هذا األساس يتحدد نظام الرقابة عى دستورية القوانن 
ورقابة عى مطابقة القوانن والقرارات الصادرة من السلطة 

الترشيعية مع املبادئ التي يتضمنها الدستور.

كش�فت دراس�ة أمريكية جدي�دة أن 
التعرض لتل�وث الهواء يجعل األطفال 
أكث�ر عرض�ة لالضطرابات النفس�ية 

والقلق مما يؤدي لالنتحار.
ووج�دت النتائ�ج أنه حت�ى التعرض 
عى امل�دى القصري للتدخ�ن واألبخرة 
الناتجة ع�ن حركة امل�رور واملصانع، 
يمك�ن ان ي�ؤدي إىل ارتف�اع ح�اد يف 
األم�راض العقلي�ة بعد ي�وم أو يومن 
الحقن، وفقا للباحثن يف مستش�فى 
سينسيناتي لألطفال، يف والية أوهايو 
األمريكي�ة. وتوصل�ت الدراس�ة التي 
 Environmental مجل�ة  يف  ن�رشت 

الذي�ن  األطف�ال  أن   ،Health Perspectives
يعيش�ون يف األحياء التي تحت�اج إىل الرعاية، 
ق�د يكون�ون أكث�ر عرض�ة لتأث�ريات تلوث 
الهواء م�ن أقرانهم اآلخرين. وق�ال الدكتور 
ك�ول بروكامب: »هذه الدراس�ة ه�ي األوىل 
الت�ي تظه�ر ارتباطا ب�ن التع�رض اليومي 
ملستويات تلوث الهواء الطلق وزيادة أعراض 
االضطرابات النفس�ية، مثل القلق واالنتحار، 
عند األطفال«. وأضاف: »هناك حاجة إىل مزيد 
من البح�ث لتأكيد هذه النتائج، ولكن يمكن 

أن ي�ؤدي إىل اس�رتاتيجيات وقائي�ة جدي�دة 
لألطفال الذين يعانون من األعراض املرتبطة 
باضطراب نفيس«. وحللت الدراس�ة الحديثة 
نتائج دراستن حديثتن يف املستشفى نفسه، 
تس�لط الضوء ع�ى الصلة بن تل�وث الهواء 
واس�تخدمت  لألطف�ال.  العقلي�ة  والصح�ة 
الدراسة أيضا مسح الدماغ إلظهار أن األطفال 
الذين يعيش�ون بالقرب من الطرق املزدحمة 
لديهم مستويات أعى من املينوسيتول )وهو 
س�كر طبيعي يش�ّكل عالمة ع�ى القلق(، يف 
أدمغتهم. وربطت الدراسة األوىل تلوث الهواء 

املروري باضطراب�ات التمثيل الغذائي 
يف الدم�اغ، ما ي�ؤدي إىل أعراض القلق 
عند األطفال األصحاء. وقال الباحثون 
إن الجزيئات الدقيقة وملوثات العوادم 
األخ�رى، م�ن املع�روف أنه�ا تس�بب 
التهاب�ا يف األعض�اء وخاصة يف الدماغ 
النامي. أما الدراس�ة الثانية، فوجدت 
أن التعرض لتلوث اله�واء املروري، يف 
مرحلة مبكرة من العمر، يرتبط بشكل 
كبري بأعراض االكتئ�اب والقلق املبلغ 
عنها ل�دى األطفال يف عم�ر 12 عاما. 
وأش�ار الباحث املش�ارك يف الدراس�ة 
ري�ان:  باتري�ك  الدكت�ور  الحديث�ة، 
»تسهم هذه الدراس�ات، مجتمعة، يف تقديم 
أدلة متزاي�دة عى أن التع�رض لتلوث الهواء 
أثناء املراحل املبكرة من العمر والطفولة، قد 
يس�اهم يف االكتئاب والقلق ومشاكل الصحة 
العقلية األخ�رى، يف مرحلة املرهقة«. وتلقي 
هذه النتائ�ج الضوء عى االرتف�اع املفزع يف 
مع�دالت االكتئ�اب واالنتح�ار بن الش�باب، 
فيما أكد الباحث�ون أن هناك حاجة إىل إجراء 
املزيد من البحث إلثبات هذه النتائج وكشف 

اآلليات األساسية لهذه التأثريات.

»قنبلة موقوتة«.. اكتشاف منطقة 
غامضة للغاز!

اكتش�ف علماء الجيولوجيا »جيبا« غامضا للغ�از، محارصا تحت 
قاع البحر قبالة ساحل اليابان، ويحمل تركيبة غري معروفة.

ويش�ري العلماء إىل أن الغاز يرجح أن يكون مصنوعا إما من امليثان 
أو ثاني أكس�يد الكربون، والتي تنتج بفض�ل الصهارة املنبعثة من 
أعماق األرض. وقال الباحثون إن االحتياطي املكتشف حديثا يمكن 
أن يك�ون موردا طبيعيا غري مس�تغل، إذا هيم�ن عليه غاز امليثان، 
الذي يمكن اس�تخدامه كوقود. وبدال من ذلك، يمكن أن تمثل هذه 
الغازات املحبوس�ة، »قنبلة موقوتة« من الغ�ازات الدفيئة الجاهزة 
لالنطالق يف الجو، والتسبب يف تحوالت مناخية.ويف الحالتن، الحظ 
العلم�اء أنه من غ�ري املحتمل أن يك�ون هذا الخ�زان وحيدا، حيث 
يتوقعون أن يتم إخفاء الخزانات األخرى القريبة ويف أماكن مماثلة 
ح�ول العالم.واكتش�ف عالم الزالزل، أن�دري هندريانا، وزمالؤه يف 
جامعة كيوشو اليابانية، الخزان الكبري باستخدام موجات الضغط 

الزلزايل.
ويوضح هندريانا، أن »موجات الضغط الزلزايل تنتقل عموما بشكل 
أبطأ ع�رب الغازات، مقارنة باالنتقال عرب املواد الصلبة، وهكذا، من 
خ�الل تقدير رسعة موج�ات الضغط الزلزايل ع�رب األرض، يمكننا 
تحدي�د خزانات الغاز تحت األرض، وحت�ى الحصول عى معلومات 
حول مدى تش�عبها«. واعتمدت الدراس�ة الجديدة أسلوبا حسابيا 
خاصا س�مح للعلماء برس�م أجزاء عرضية من املادة، أس�فل قاع 

البحر، بتفاصيل أكرب بكثري مما كان ممكنا يف السابق.


