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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

الّدنيا سجن املؤمن، واملوت حتفته،
 واجلّنة مأواه

ص3القوات األمنية حترر أيرس الرشقاط بالكامل وتكبد »داعش« خسائر كبرية
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انقسام بني األحزاب الكردية بشأن االستفتاء
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ب�ن األح�زاب  االنقس�ام ب�ات واضح�اً 
الكردية بشأن إجراء االستفتاء عىل استقالل 
ي�وم االثن�ن، فالحوار م�ع بغ�داد، والرفض 
الدويل، والتهديد اإلقليمي دفع بعض األحزاب 
الوطن�ي  االتح�اد  رأس�ها  وع�ىل  الكردي�ة، 
الكردس�تاني، إىل القب�ول باملب�ادرة الدولي�ة 
إللغاء االستفتاء، فيما أخذ مسعود بارزاني، 
رئي�س اإلقلي�م املنتهي�ة واليت�ه، يصّع�د يف 
حديثه، مستفزاً هذه املرّة ليس القوى املحلّية 

فحسب، وإنما اإلقليمية والدولية أيضاً.
وبدا االنقسام واضحاً داخل الوفد الكردي 

املفاوض يف ال�ذي زار بغداد من أجل التفاهم 
بشأن االس�تفتاء، واملواضيع املختلف عليها، 
والتي باتت تثري استفزازات القوى العراقّية، 
وتهدد بإش�عال حرب داخلّية بس�بب هيمنة 
الق�وات الكردية عىل مناط�ق يقطنها العرب 

والرتكمان واملسحين وأقليات أخرى.
وعقب لق�اءه رئي�س الجمهوري�ة فؤاد 
معصوم، وقادة التحالف الوطني، أكد رئيس 
الوف�د الكردي روز نوري ش�اويس »تمس�ك 
الكرد بالحوار بن الحكومة العراقية واالقليم 
بعد إج�راء االس�تفتاء لك�ن التحال�ف أبدى 

رغبته بالحول قبل إجرائه«، بحسب قوله.
وأوض�ح ش�اوي�����س، يف ترصيح�ات 

للصحفي�ن يف أعقاب اجتم�اع للوفد الكردي 
م�ع التحال�ف الوطني ببغ�داد، »أتين�ا كوفد 
كردس�تاني اىل بغ�داد قب�ل اي�ام قليل�ة من 
االس�تفتاء وقب�ل اج�راء العملي�ة«، مضيفاً 
بالق�ول »اتينا كي نوضح ليس لدينا اي يشء 
غري الحوار. ونحن مس�تعدون لحوار مفتوح 

اليوم وبعد االستفتاء«.
وأش�ار إىل أن اللق�اء م�ع ق�ادة التحالف 
الوطن�ي »كان اللق�اء رصيح�ا وم�ن غ�ري 
مجاملة«، معربا عن أمله باستمرار املحادثات 

بن الجانبن.
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إيران جتري جتربة ناجحة لصاروخ يبلغ مداه 2000 كلم
      بغداد / المستقبل العراقي

أج�رت اي�ران تجرب�ة ناجح�ة لص�اروخ 
»خرمش�هر« الجديد الذي يبلغ مداه ألفي كلم 
ويمكن تزويده برؤوس متعددة، بحس�ب ما 

أورد التلفزيون الرسمي أمس السبت.
ويأت�ي اإلع�الن عل�ى خلفية توتر ش�ديد 
بي�ن طهران وواش�نطن حي�ث ن�دد الرئيس 
األميركي دونالد ترامب باالتفاق النووي الذي 
وقع عام 2015 بين طهران والقوى العظمى، 

بما فيها الوالي�ات المتحدة. وأظهرت الصور 
الت�ي عرضها التلفزيون إط�الق الصاروخ ثم 
تس�جيالً مصوراً التقط من الصاروخ نفس�ه 

لكن دون توضيح تاريخ التجربة.
ص�اروخ  اس�تعرضت  اي�ران  وكان�ت 
»خرمش�هر« خ�الل ع�رض عس�كري أقي�م 
الجمعة في العاصمة في ذكرى اندالع الحرب 
العراقية اإليرانية عام 1980. والتسمية تعود 
إل�ى مدين�ة في جن�وب غ�رب الب�الد احتلها 
الجيش العراق�ي في مطلع الحرب التي دامت 

ثماني سنوات وأوقعت مليون قتيل.
ونقلت وكالة »ارنا« الرس�مية الجمعة عن 
قائد القوات الجو فضائية في الحرس الثوري 
اإليران�ي، العميد أمير علي حاجي زاده، قوله 
إن »مدى صاروخ خرمش�هر يبلغ 2000 كلم 

وبإمكانه حمل رؤوس حربية عدة«.
ويش�ار إلى أن إيران تملك أيضاً صاروخي 
»قدر-ف« و«سجيل« ومداهما ألفي كلم وهما 
بالتال�ي قادران على بلوغ إس�رائيل والقواعد 

األميركية في المنطقة.

حمافظ بغداد يعلن حصوله عىل موافقة رئيس الوزراء 
لتنفيذ »9« مشاريع من أصل »16« 

وزير النقل يبحث يف موسكو تفعيـل االتفاقيـات البحريـة 
6واجلوية والربية.. وتشكيل جلنة لتنفيذ مرتو بغداد 6

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

رج�ّح قي�ادي يف تي�ار الحكم�ة الوطني 
الذه�اب اىل اإلرشاف القضائ�ي ع�ىل عم�ل 
املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات، فيما 
أك�د رئيس كتل�ة الوطني�ة  الربملانية اختيار 
االنتخاب�ات  وادارة  االرشاف  لت�ويل  قض�اة 
واعالن نتائجها، الفتاً إىل أن هذا األمر سيكون 

ل�ه م�ردودات ايجابية عدي�دة تضمن نزاهة 
االنتخابات وشفافيتها بعيدا عن اي محاباة 
لطرف دون اخر. واكد القيادي يف تيار الحكمة 
الوطني رعد الحيدري، انه »ومنذ اليوم األول 
التي بدأت عملية املخاض النتخاب املفوضية 
الجدي�دة، س�عينا اىل اختي�ار لجن�ة برملانية 
تكون مسؤولة عن هذا اليش، ودفعنا ودعمنا 
اإلرساع يف اختيار املفوضية«، مشرياً إىل »اننا 

لم نكن مع تمديد عم�ل املفوضية الحالية«. 
وق�ال ان »ع�دم اختيار مرش�حي املفوضية 
الجدد دفع الربمل�ان إىل تمديد عمل املفوضية 
الحالي�ة«، مؤك�دا ان »عدم حض�ور النواب 
االكراد والتيار املدني وبعض من النواب وجه 

إىل اختيار بقاء املفوضية لشهر آخر«.

التفاصيل ص3

كـتـل بـرلـمـانـيـة تـطـالـب بـ »الـقـضـاة« 
لضامن نزاهة االنتخابات
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محودي حيذر من »الفوضى والتصعيد« يف حال اإلرصار عىل اجراء االستفتاء 
         بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال عض�و هي�أة رئاس�ة 
مجل�س الن�واب الش�يخ همام 
ان  الس�بت،  أم�س  حم�ودي، 
اإلرصار ع�ى اج�راء اس�تفتاء 
االطر  كردس�ت���ان خ���ارج 
رشعي�ة  ودون  الدس�ت��ورية 
قانوني�ة م�ع »اجم�اع« اممي 
كام�ل برفضه س�يقود البلد اىل 

الفوىض والتصعيد. 
ونق�ل بي�ان ملكتب�ه تلق�ت 
نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 
منه، عن الشيخ حمودي القول 
الرتكي  السفري  خالل استقباله 
لدى العراق فات�ح يلدز بمكتبه 
الخ�اص الي�وم » ان م�ن يهتم 
بمصلح�ة ش�عبه وال يأبه لتلك 
الدس�تور  اق�رت  الت�ي  اإلرادة 
ال يق�وده اىل مرحل�ة املجه�ول 

الخطر«.واك�د الش�يخ حمودي 
لق�رارات  االنصي�اع  وج�وب   «
العلي�ا  االتحادي�ة  املحكم�ة 
وع�دم منازعتها م�ن اي جهة 
واالحت�كام اىل الدس�تور يف حل 
األزمة القائم�ة »، الفتا اىل ان » 
أي�ة مبادرة دولي�ة التنطلق من 
الثابت الوطني املتمسك بوحدة 
م�ن  ج�زءا  س�تكون  الع�راق 
املش�كلة وليس الحل ومصريها 

الفشل« . 
ب�دوره ج�دد يل�دز موق�ف 
بالده الثابت برفض االس�تفتاء 
والوق�وف م�ع وح�دة الع�راق 
والحفاظ عى امنه واستقراره«، 
منوهآ اىل » رضورة ترك مسألة 
نح�و  والتح�رك  االس�تفتاء 
حوارات جادة مبنية عى أساس 
مصلحة الشعب وعدم التفريط 

بوحدته وتماسك مكوناته«.

          بغداد / المستقبل العراقي

طالب�ت املفوضي�ة العلي�ا لحقوق االنس�ان 
الحكوم�ة العراقي�ة ب�اإلرساع بتام�ن الع�ودة 
الطوعي�ة لالجئ�ن العراقين الهارب�ن من ظلم 
العصاب�ات االرهابية »داع�ش« باتجاه األرايض 
بتبن�ي  املفوضي�ة  الس�ورية يف، فيم�ا رحب�ت 
مجل�س األمن ال�دويل الق�رار رقم 2379 لس�نة 
2017 ملحاس�بة تنظيم »داع�ش« اإلرهابية عن 

االنتهاكات التي ارتكبته يف العراق.
واشار عضو املفوضية العليا لحقوق االنسان 
ع�ي عب�د الكريم ميزر الش�مري يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، اىل »ورود عدد 
من التقارير االنسانية املرفوعة للمفوضية تثبت 
انه�م يعانون من نق�ص حاد يف الغ�ذاء والدواء 
اضاف�ة اىل افتق�ار ه�ذه املخيم�ات اىل ابس�ط 

الرشوط االنسانية و مقومات الحياة ».
وق�ال مي�زر ان »املفوضي�ة ق�درت الجهود 
املضني�ة واإلنس�انية التي قام به�ا رئيس لجنة 
حق�وق االنس�ان الربملاني�ة النائب عب�د الرحيم 
الشمري خالل زيارته مخيمات الهول و روج افا 
للنازح�ن برفقة الوفد الحكومي العراقي املعني 
وناق�ش خالله�ا عملية التنس�يق م�ع الجانب 
الس�وري لتأم�ن عودتهم الطوعي�ة اىل االرايض 
س�كناهم  مناطقه�م  تام�ن  لح�ن  العراقي�ة 

االصلية«.
م�ن جان�ب آخ�ر، رحب�ت املفوضي�ة بتبني 
مجل�س األمن ال�دويل الق�رار رقم 2379 لس�نة 
2017 ملحاسبة عصابات »داعش« اإلرهابية عن 

االنتهاكات التي ارتكبتها يف العراق .
وق�ال املتح�دث الرس�مي للمفوضي�ة ع�ي 

البياتي يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه إن »املفوضية ترح�ب بإصدار ه�ذا القرار 
وتعده خطوة مهمة إلنصاف اآلالف من الضحايا 
الذين ارتكب داعش« اإلرهابية بحقهم انتهاكات 
جس�يمة ترقى أغلبها إىل مستوى جرائم الحرب 
والجرائم ضد اإلنس�انية واإلبادة الجماعية مثل 
القت�ل والتعذي�ب والتهج�ري واغتصاب النس�اء 
ومص�ادرة  وتجنيده�م  األطف�ال  واس�تغالل 

املمتلكات وحصار املدن وغريها من الجرائم«.
واض�اف أن »تبن�ي هذا القرار يأت�ي يف إطار 
إيف�اء املجتمع ال�دويل اللتزاماته تج�اه العراق 

ومساندته يف حربه ضد اإلرهاب«. 
وشدد البياتي عى »رضورة اإللتزام التام بما 
تضمنه القرار خاصة ما يتعلق باحرتام س�يادة 
الع�راق واس�تقاللية قضائه وضم�ان الحيادية 
يف التحقي�ق به�ذه االنتهاكات واالس�تفادة من 
الخ�ربات القانوني�ة العراقية«، مؤكداً اس�تعداد 
املفوضية بأن تأخذ دورها الحقيقي اس�تناداً اىل 
الدستور العراقي والقانون رقم 53 لسنة 2008 

الذي تشكلت بموجبه.
وأكد عى »دورها يف حماية الحقوق والحريات 
املتعلق�ة  الش�كاوى  تلق�ي  بمه�ام  وتكليفه�ا 
باالنتهاكات وإجراء التحقيقات األولية وتحريك 
الدع�اوى القضائية الخاصة به�ذه االنتهاكات، 
لذا ف�إن املفوضية واس�تناداً لواليته�ا يف توثيق 
الحكوم�ة  انته�اكات حق�وق اإلنس�ان تدع�و 
العراقي�ة واألم�م املتح�دة بأن تك�ون املفوضية 
ضمن فري�ق التحقيق العراقي نظ�راً ملا تمتلكه 
م�ن خ�ربات يف التعام�ل م�ع ه�ذه االنتهاكات 
ومساهتمها الجادة يف التقيص والبحث عن األدلة 

بما يضمن الحفاظ عى حقوق الضحايا«.

رحبت بالقرار الدولي الرامي حملاكمة »داعش« عن انتهاكاته يف العراق

مفوضية حقوق االنسان تدعو إىل إعادة »الجئني عراقيني« يف خميامت سورية

        بغداد / المستقبل العراقي

نفت وزارة الرتبية، أمس السبت، تأجيل موعد 
بدء الدوام الرس�مي للمدارس للعام الحايل، فيما 
اكدت ان املوعد الذي تم تحديده مسبقا لم يتغري. 
وقالت املتحدث باس�م الوزارة سالمة الحسن ان 
»ما تناقلته بعض وس�ائل التواص�ل االجتماعي 
من اخبار ح�ول قيام وزارة الرتبي�ة بتأجيل بدء 
ال�دوام الرس�مي للم�دارس كاف�ة للع�ام الحايل 
2017-2018 لغاي�ة 29 ايلول ه�و كالم عار عن 
الصح�ة«، مبين�ة ان »هذا التاري�خ يصادف يوم 
الجمع�ة«. واضافت الحس�ن ان »املوعد الذي تم 
تحديده س�ابقا وهو 27 من ايل�ول الحايل والذي 
يصادف ي�وم االربعاء لم يتغ�ري«. وحددت وزارة 
الرتبية، يف 17 اب املايض ال� 22 من الشهر الحايل 
موعدا لب�دء دوام الكوادر التعليمي�ة يف املدارس، 
فيما حددت 27 ايلول موعدا لبدء الدوام الرسمي 

لطالب املدارس.

الرتبية تنفي تأجيل موعد بدء الدوام 
الرسمي للمدارس

        بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت قوة من استخبارات الرشطة االتحادية 
والتحقيق�ات  االس�تخبارات  لوكال�ة  التابع�ة 
االتحادية، أمس السبت، من كشف شبكة ارهابية 
تخطط لعملي�ات ارهابية داخ�ل العاصمة وباقي 
املحافظات الجنوبية تستهدف من خاللها تجمعات 
ال�زوار واملواك�ب الحس�ينية خ�الل ش�هر محرم 
الح�رام. وذكر بي�ان لخلية االع�الم الحربي تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه ان »املعلومات 
تشري اىل ان الش�بكة هيأت انتحارين، وبعون الله 
تم�ت مهاجمة الش�بكة االرهابية بالتنس�يق مع 
القوة املاسكة لالرض ضمن حدود مدينة الرمادي 
واالش�تباك معه�م لس�اعات متواصلة وبإس�ناد 
طريان الجيش«. واضاف »اذ اس�فرت العملية عن 
قتل 3 انتحارين بينه�م االرهابي املكنى }ابو براء 
الرتكماني{ ، كما اس�فرت العملية عن العثور عى 
حقائب محمولة وأحزمة ناس�فة جاهزة للتفجري 
ومواد اخرى، وجاءت هذه العملية وفق معلومات 
بع�د التحقي�ق مع اح�د عنارص عصاب�ات داعش 

امللقى القبض عليه شمال بغداد«.

االحتادية تكشف عن »شبكة ارهابية« خططت 
لعمليات الستهداف املواكب احلسينية

        بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذرت النائ�ب ع�ن ائت�الف دول�ة القان�ون 
عالية نصيف، أمس الس�بت، الس�لطات التنفيذية 
والترشيعي�ة والقضائي�ة من مغب�ة القبول بقرار 
مجلس االم�ن املرق�م 2379 حول تجري�م تنظيم 
داعش عن الجرائم الت�ي ارتكبها يف العراق، مبينة 
أن القرار س�يفرض الوالية القضائية الدولية عى 

القضاء العراقي.
»املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  يف  نصي�ف  وقال�ت 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن الق�رار يل�زم الع�راق 
بتعي�ن قضاة دولي�ن يعملون عى قدم املس�اواة 
مع القض�اة العراقين، وهذا بحد ذاته يعد تجاوزاً 

عى الوالي�ة القضائية العراقي�ة ورضوخاً للوالية 
القضائي�ة الدولية فيما يخص إصدار األحكام عى 
اإلرهابين، وس�يكون بإم�كان القض�اة الدولين 
فرض الرقابة عى ه�ذه األحكام والتدخل فيها أو 

االعرتاض عليها«.
وبين�ت ان »الق�رار يع�د تدخالً س�افراً يف أهم 
امللفات املتعلقة بأمن العراق وس�يادته، وإذا كانت 
األم�ور الي�وم تجري بانتظ�ام والقض�اء العراقي 
يقوم بدوره يف إصدار األحكام عى املدانن بقضايا 
إره�اب فما الفائدة من فت�ح الباب عى مرصاعيه 
لتدخ�ل جه�ات خارجية وإرشاك األم�م املتحدة يف 

هذا امللف العراقي؟«.
وأوضح�ت نصي�ف ان »الق�رار ين�ص عى أنه 

يتوج�ب ع�ى الع�راق أن يوافق عى ما س�يقدمه 
األم�ن العام لألم�م املتحدة عن الفري�ق القضائي 
واختصاصاته خالل س�تن يوما م�ن اجل إعطاء 
الوالية القضائية لفريق التحقيق، وبالتايل يتوجب 
عى رئي�س ال�وزراء أن يرفض الق�رار خالل املدة 
املح�ددة ويكتفي بتقديم الوثائ�ق الخاصة واألدلة 
الخاصة بجرائم تنظيم داعش اىل مجلس األمن ».

وأش�ارت اىل ان »تعري�ف املجتم�ع ال�دويل بما 
تعرض ل�ه العراق من كوارث بس�بب اإلرهاب هو 
أمر إيجابي، لكن إرشاك القضاء الدويل يف هذا امللف 
وبهذه الطريقة يجب أن اليتم إال بعد أن يس�تنفذ 
القضاء العراقي عملية التجريم، وكفى اس�تهانة 

بالسيادة الوطنية العراقية«.

         بغداد / المستقبل العراقي

إبراهيم  ش�ارك وزير الخارجي�ة 
الجعفرّي يف االجتماع رفيع املُستوى 
االتح�اد  برعاي�ة  الع�راق  لدع�م 
األوروبّي، وأم�ريكا، وأملانيا، ومكتب 
اإلغاثة اإلنسانيَّة التابع لألمم املتحدة 
OCHA بُمش�اَركة مندوب�ي ال�دول 
األعضاء يف األمم املتحدة عى هامش 
اجتماع�ات الجمعيَّ�ة العامة الدورة 
ال��72 يف نيويورك. وخلص االجتماع 
بحسب بيان لوزارة الخارجية تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، 
االلت�زام  »التأكي�د ع�ى رضورة  إىل 
بدع�م الع�راق، وإعادة إعم�ار املُُدن 
العراق�يَّ�ة، وتربَّعت الواليات املتحدة 
األمريكيَّ�ة يف االجتم�اع بمبل�غ 264 
مليون دوالر، وكندا بمبلغ 8 مليارات 
دوالر، فيم�ا أعربت كلٌّ م�ن اليابان، 
ع�ن  الجنوبي�ة  وكوري�ا  والص�ن، 
اس�تمرار دعمها للعراق، واملساهمة 
يف إع�ادة إعم�اره، كم�ا اس�تعرض 
االس�تعدادات  الكوي�ت  من�دوب 
الجاري�ة لعق�د ُمؤتَم�ر املانح�ن يف 

الكوي�ت مطلع العام املقب�ل. وألقى 
يف االجتم�اع إبراهيم الجعفرّي كلمة 
أعرب فيها عن ش�كر العراق للدول، 
واملنظم�ات الدوليَّ�ة التي س�اهمت 
يف دعم الع�راق بُمواَجه�ة التحدِّيات 
ما دول  اإلنس�انيَّة، واألمنيَّة، والس�يَّ
االتحاد األوروب�ّي، والواليات املتحدة 
األمريكيَّة، والوكاالت، والهيئات كافة 
التابعة لألمم املتح�دة، ومن ضمنها 
مكتب اإلغاث�ة اإلنس�انيَّة، ودعمهم 

املُتواِصل بتقديم املُساَعدات اإلنسانيَّة 
باملناط�ق املُحرَّرة. وأك�د الجعفري » 
العس�كريَّة األخرية  العمليَّ�ات  رعت 
الت�ي قام�ت به�ا قواتن�ا العراق�يَّة 
بُمختلِف ُصنوفها ضّد تنظيم داعش 
القان�ون  مب�ادئ  أق�ى  اإلرهاب�يِّ 
الدويلِّ، واإلنس�انيِّ يف تحرير املناطق 
التي تسيطر عليها عصابات داعش، 
ك�ُدُروع  املدنيِّ�ن  اس�تخدم  وال�ذي 
ا اضطرَّ الق�وات األمنيَّة  برشيَّ�ة؛ ممَّ

التأّخ�ر يف عمليَّ�ات التحري�ر إىل  إىل 
ات آمن�ة للمدنيِّن،  حن تأمن مم�رَّ
ُموِضح�اً: نجحت الق�وات العراق�يَّة 
يف إجالء ع�رشات اآلالف من املدنيِّن 
لت عمليَّات  إىل أماك�ن آمن�ة، وس�جَّ
»قادمون يا تلعفر« تقدُّماً ملموس�ًا 
ورسيعاً نس�بّياً إذ ت�مَّ تحرير قضاء 
تلعف�ر، وناحي�ة العياضيَّ�ة، داعياً: 
الُب�دَّ للعال�م أن يرتق�ي إىل ُمس�توى 
الع�راق،  مس�ؤوليَّ�ته، وأن ُيس�اعد 
وكلَّ دولة تتعرَّض للتخريب من قبل 
الدواع�ش.. هذا التخري�ب ذو صفة 
ُمعولَ�م�ة، والُبدَّ أن يق�ف إىل جانبها 
حتى ُيساِعدها. وبن » بال شك أنَّ ما 
تحق�َّق لي�س تعبرياً فقط عن ُعُموم 
ل�وا  العراق�يِّ�ن، فالعراق�يُّ�ون تحمَّ
الع�بء األك�رب، والثقل األك�رب، وهو 
النزيف م�ن أجل تحقيق النرص، وقد 
حقق�وه، ولكن م�ا كان للعراق�يِّن 
أن ينترصوا وحدهم ل�وال ُوقوف كلِّ 
دول العال�م إىل جانب�ه، كلُّ الرشائح 
االجتماعيَّة العراق�يَّة وقفت لينترص 
الشعب العراقّي، فانترص.. فالُشُعوب 

عندما تُ�قرِّر االنتصار تنترص«. 

         بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر رئيس كتلة الدعوة تنظيم الداخ�ل عي البديري، أمس 
الس�بت، م�ن وجود عصاب�ات جريم�ة منظمة تق�وم بخطف 
املراهقات وتش�غيلهن يف اماكن غري اخالقية، مش�ريا اىل ان تلك 

العصابات تنشط بشكل كبري يف بغداد.
ونقل�ت وكالة »الس�ومرية ني�وز« عن البدي�ري ان »هنالك 
بعض الح�االت التي وردت الينا وش�كاوى من بعض املواطنن 
ع�ن اختف�اء بناتهم الالتي دون س�ن ال� 18 عام�ا«، مبينا انه 
»تم القبض عى اش�خاص منه�م يف بغداد وتبن انهم مرتبطن 

بعصابات خطف منظمة عرب مواقع التواصل االجتماعي«.
واضاف البديري، ان »تلك العصابات تقوم بإغراء املراهقات 
بالح�ب او ال�زواج او طل�ب الخروج معه�ا ثم تختف�ي الفتاة 
واليع�رف مصريه�ا، وبعدها يت�م العثور ع�ى البعض منهن يف 
مالهي ليلية او منازل مش�بوهه«، الفت�ا اىل ان »تلك العصابات 
تنش�ط بش�كل كب�ري بالعاصم�ة بغداد لس�هولة التنق�ل فيها 
واخف�اء املخطوف�ات«. وتاب�ع البديري ان »مراك�ز الرشطة ال 
تتعاون بش�كل كبري يف تفعيل مذكرات القبض تجاه املطلوبن 
بهذه الجرائم، حيث تحصل عمليات مساومة وروتن اداري قد 
يجعل املجرم يهرب او يتم تسويف قضيته بعكس البعض منها 
الت�ي تم تنفيذ اوامر القبض بش�كل فوري م�ن قيادة عمليات 
بغداد«، داعيا القائد العام للقوات املس�لحة اىل »تكليف عمليات 
بغداد ب�االرشاف املبارش عى جمي�ع القضاي�ا التعلقة بجرائم 
خطف املراهق�ات وتفعيل الجه�ود االس�تخبارية للقبض عى 
رؤوس تل�ك العصابات«. واكد البديري عى »رضورة الس�يطرة 
عى منافذ تدفق االنرتنت ملتابعة خيوط تلك العصابات وترشيع 
القوانن التي تفرض تلك الس�يطرة بش�كل واض�ح، اضافة اىل 
اعداد الجهات املعنية برامج توعية بهكذا جرائم تحصل لتحذير 

املراهقات وذويهم من تلك العصابات«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اتف�ق محاف�ظ االنب�ار املهن�دس محم�د الحلب�ويس، أمس 
الس�بت، مع قائد عمليات بغ�داد الفريق الرك�ن جليل الربيعي 
ع�ى تنظيم وتيس�ري عبور مواطن�ي محافظة االنب�ار من واىل 
محافظ�ة بغ�داد .  وت�دارس األط�راف باجتم�اع رس�مي ضم 
النائ�ب محمد الكرب�ويل عضو لجن�ة االمن والدف�اع الربملانية، 
والفريق موفق الجنابي وكيل وزارة الداخلية لش�ؤون الرشطة، 
وق�ادة التش�كيالت العس�كرية واالمنية يف بغداد بحس�ب بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، عددا من االفكار التي 
تنظيم اج�راءات وحركة تنقل مواطن�ي محافظة االنبار من و 
اىل العاصم�ة بغداد، من خالل اعادة تنظيم وتوس�عة س�يطرة 
الصق�ور بالتعاون مع قي�ادة عمليات بغ�داد ووزارة الداخلية 
وتش�كيالتهما االمني�ة.  كما اتفق الطرفان عى تنس�يق العمل 
ب�ن الجهد الهنديس ملحافظ�ة االنبار والجه�د الهنديس لقيادة 
عملي�ات بغداد ووزارة الداخلية الع�ادة تاهيل وتنظيم وافتتاح 
}س�يطرة التحدي{ التي تربط محافظة االنبار بالعاصمة بغداد 
عرب قض�اء ابو غريب ، وبما يؤمن انس�يابية وس�هولة التنقل 
للمواطن�ن.  واكد محاف�ظ االنبار محمد الحلب�ويس ان »هذه 
الجه�ود تأتي بناء عى توجيهات رئيس الوزراء يف دعم حكومة 
االنبار املحلية لرفع االعباء عن كاهل املواطن االنباري بعد تحرير 
مدنن�ا من عصاب�ات داعش االجرامية، وق�ررت حكومة االنبار 
املحلي�ة والتزاما« منه�ا بتفعيل عمل دوائ�ر ومفاصل حكومة 
االنب�ار املحلي�ة وال�وزارات الخدمية عى ان تخصص س�يطرة 
التحدي لدخول املوظفن الحكومي�ن، طالب الكليات، الهيئات 
التدريس�ية والح�االت الطارئ�ة كمرحل�ة اوىل لتقلي�ص الزخم 
عى س�يطرة الصقور، وضمان انسيابية الحركة ولحن اكمال 
اع�ادة تاهيل وتنظي�م كافة مداخل املحافظ�ة«.  وتعهد رئيس 
الحكومة املحلية ملحافظة االنب�ار محمد الحلبويس ب�«بذل كل 
الجهود وتنسيق العمل مع جميع الوزارات االتحادية ومفاصل 
الحكومة املحلية العادة اعمار وتأهيل البنى التحتية والخدمية 

ملدن محافظة االنبار املحررة«.

نائب يتحدث عن عصابات ببغداد
 تعمل عىل »خطف املراهقات« وتشغيلهن 

بأعامل »غري اخالقية«

اتفاق سيايس وأمني عىل عىل »تيسري« 
دخول مواطني االنبار اىل بغداد

الواليات املتحدة وكندا تتربعان للعراق بحوايل »8« مليار دوالر
 إلعامر املناطق املحررة

برملانية حتذر من قرار أممي يفرض »والية دولية« عىل العراق
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     بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مرصف الرافدين، أمس الس�بت، عن منح ق�روض ميرسة للطلبة 
واألس�اتذة والباحث�ن من الدراس�ات العلي�ا، الفتاً إىل ان ذل�ك ياتي من 
اج�ل تغطية كل�ف البحوث العلمية التي تقدمها تل�ك الرشيحة املهمة يف 

املجتمع.
وقال املرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، انه »تقرر 
من�ح قرض يصل اىل خمس�ة مالين دينار للطلبة واالس�اتذة والباحثن 
يف الدراس�ات العليا يف الجامعات العراقية الحكومية والجامعات االهلية 

التابعة لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي«.
واض�اف امل�رصف ان »هذا الق�رض امليرس يات�ي من اج�ل تغطية كلف 
البح�وث العلمي�ة الت�ي تقدمها تلك الرشيح�ة املهم�ة يف املجتمع والتي 

تشكل ركيزة أساس من ركائز البناء العلمي«.

الرافدين يمنح قروضا ميرسة للطلبة واألساتذة وباحثي الدراسات العليا

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

االنقس�ام بات واضحاً بن األح�زاب الكردية 
بشأن إجراء االستفتاء عىل استقالل يوم االثنن، 
فالح�وار مع بغ�داد، والرف�ض ال�دويل، والتهديد 
اإلقليم�ي دف�ع بع�ض األح�زاب الكردي�ة، وعىل 
رأس�ها االتحاد الوطني الكردس�تاني، إىل القبول 
باملب�ادرة الدولي�ة إللغ�اء االس�تفتاء، فيما أخذ 
مس�عود بارزاني، رئيس اإلقلي�م املنتهية واليته، 
يصّعد يف حديثه، مس�تفزاً هذه املرّة ليس القوى 

املحلّية فحسب، وإنما اإلقليمية والدولية أيضاً.
وبدا االنقس�ام واضح�اً داخل الوف�د الكردي 
املفاوض يف الذي زار بغداد من أجل التفاهم بشأن 
االستفتاء، واملواضيع املختلف عليها، والتي باتت 
تثري اس�تفزازات القوى العراقّية، وتهدد بإشعال 
حرب داخلّية بس�بب هيمنة القوات الكردية عىل 
مناط�ق يقطنه�ا الع�رب والرتكمان واملس�حين 

وأقليات أخرى.
وعقب لقاءه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، 
وق�ادة التحالف الوطني، أكد رئيس الوفد الكردي 
روز نوري ش�اويس »تمس�ك الك�رد بالحوار بن 
الحكومة العراقية واالقليم بعد إجراء االس�تفتاء 
لك�ن التحالف أبدى رغبت�ه بالحول قبل إجرائه«، 

بحسب قوله.
وأوضح شاويس، يف ترصيحات للصحفين يف 
أعقاب اجتماع للوفد الكردي مع التحالف الوطني 
ببغداد، »أتينا كوفد كردس�تاني اىل بغداد قبل ايام 
قليلة من االستفتاء وقبل اجراء العملية«، مضيفاً 
بالق�ول »اتينا كي نوضح ليس لدينا اي يشء غري 
الح�وار. ونحن مس�تعدون لحوار مفت�وح اليوم 

وبعد االستفتاء«.
وأش�ار إىل أن اللقاء مع قادة التحالف الوطني 
»كان اللق�اء رصيحا ومن غ�ري مجاملة«، معربا 

عن أمله باستمرار املحادثات بن الجانبن.
وقال ش�اويش ايضا إن »ق�ادة التحالف أبدوا 
رغبته�م بالح�وار قبل إج�راء االس�تفتاء. ونحن 
أبلغناه�م بأنن�ا نرغ�ب يف أن يك�ون الح�وار بعد 

إجراء العملية«.
وختم حديثه بالقول، »نحن نأمل ان االتصال 

معهم مستمر من اجل الوصول اىل حلول«.
وق�د رافق زي�ارة الوف�د الك�ردي واجتماعه 
م�ع معصوم إج�راءات أمنية مش�ّددة، إذ عمدت 
قوات الفوج الرئايس، وهم من األكراد، عىل قطع 
منطقة الجادرية وسط بغداد بشكل كامل، وهي 

التي عقد فيها االجتماع، بينما نرشت عنارصها، 
وهم مدججون بالس�الح، يف عموم املنطقة، ألجل 

توفري الحماية للوفد. 
وتأت�ي هذه التطورات قب�ل يومن فقط عىل 
موعد إجراء االستفتاء، وسط مخاوف وتحذيرات 
م�ن أن يجر الب�الد إىل صدام عس�كري بن الكرد 
والعرب، يف وقت لم يستبعد فيه رئيس الحكومة، 

حيدر العبادي، اللجوء للخيار العسكري.
ورسب�ت وكاالت االنباء معلوم�ات عن خالف 
يرسي داخل الوفد الكردي املفاوض، وقال مسؤول 
س�يايس »الخ�الف دّب داخل الوف�د، وخاصة بن 
الحزبن الكردين الرئيسين الحزب الديمقراطي 
الكردس�تاني بزعامة مس�عود بارزاني، واالتحاد 
الوطن�ي الكردس�تاني بزعامة ج�الل طالباني«، 

مبين�اً أّن »ح�زب الطالباني دعا للقب�ول بتأجيل 
االس�تفتاء وتجنب األزم�ة السياس�ية، والقبول 
باملب�ادرات الدولية، بينما اع�رتض حزب بارزاني 
ع�ىل ذل�ك، مبدي�ا تمس�كه بموقف�ه إزاء إجراء 
االس�تفتاء، وال�ذي عّده موعداً مقدس�اً ال رجعة 
عنه«.  وأشار إىل أّن »قيادات حزب طالباني بدأت 
تحركات يف كركوك إلقناع حزب بارزاني بالعدول 

عن قرار االستفتاء وتأجيله«، معتربة أّن »الوقت 
غري مناسب«.

وبش�كل رصيح، اكد مس�ؤول الهيئة العاملة 
لإلتحاد الوطني الكردستاني مال بختيار ان حزبه 
يؤيد املقرتح الدويل البديل لالس�تفتاء واملقدم من 
الوالي�ات املتحدة والدول الك�ربى، وقال أن حزبه 

أبلغ بارزاني بذلك.

وما زال رئيس إقليم كردستان املنتهية واليته 
مسعود بارزاني متمسكاً االس�تفتاء، عىل الرغم 
من التهديدات بالعقوبات التي أبدتها دول غربّية، 
إضاف�ة إىل تلويح تركيا العس�كري بالتدخل ملنع 

تقسيم العراق.
وق�ال بارزان�ي »ال يوج�د هن�اك أي تأجي�ل، 
واالس�تفتاء سيجري يف موعده املقرر يوم االثنن 
املقبل الذي يصادف الخامس والعرشين من شهر 
أيلول الجاري«، ووأضاف »قرار إجراء االس�تفتاء 
صادر عن الش�عب، وهو لي�س قرارا مرتبطا بأي 

حزب أو شخص«.
إىل ذلك، اعل�ن التحالف الوطني رفضه الجراء 
االس�تفتاء يف اقليم كردس�تان واملناطق املتنازع 

عليها.
وق�ال التحال�ف يف مؤتمر صحف�ي تحدث به 
عيل العالق عقب اجتماع مع وفد اقليم كردستان، 
»رف�ض اجراء االس�تفتاء وهو يخالف الدس�تور 
الدولي�ة«.  واالرادة  االتحادي�ة  املحكم�ة  وق�رار 
وح�دة  ع�ىل  مفت�وح  لح�وار  »ندع�و  واض�اف 

العراق«.
وسئل العالق عن امكانية استخدام الحكومة 
العراقي�ة القوة ملن�ع االس�تفتاء »الحكومة ليس 
لديها رغبة بحل املش�اكل بالحروب.. ونتملك كل 

الوسائل الدبلوماسية لحل االشكاالت«.
وإذا ما كانت بغداد ال تنوي اس�تخدام العنف، 
فإن وزير الدف�اع الرتكي، نور الدين جانيكيل أكد 
أن املخاط�ر التي تهدد أمن البالد ال تزال نش�طة، 
مبينا ان الجيش بحاجة إىل تفويض من الحكومة 

للقيام بعمليات عسكرية خارج الحدود.
ونقلت وكالة »األناضول« عن جانيكيل، قوله 
إن الجي�ش الرتكي بحاج�ة لصالحيات وتفويض 
م�ن الحكومة للقي�ام بعمليات عس�كرية خارج 
الحدود، الفتا إىل أن قرار إجراء االستفتاء يف إقليم 
كردستان وتطبيقه قد يمهد الطريق أمام سلسلة 

من ردود األفعال. 
وأضاف أن »مثل هذه الخطوة غري املس�ؤولة 
قد تتس�بب بحريق يف املنطقة ال يمكن الس�يطرة 
عليه«، مبينا أنه »ال يمكن الس�ماح بإقامة كيان 
كردي عىل حدودنا ألن ذلك يهدد أمننا«، معتربا أن 
االس�تفتاء يمثل »محاولة إلعادة رسم الحدود يف 

املنطقة وإقامة دويالت صغرية«.
وأف�اد جاني�كيل »نج�دد طلبن�ا بإلغ�اء قرار 
االستفتاء ونؤكد استعدادنا للوساطة من أجل حل 

املشكلة بن بغداد وأربيل عن طريق الحوار«.
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اعل�ن قائد الرشط�ة االتحادية تحرير 
قواته اليرس الرشقاط من سيطرة تنظيم 
»داع�ش«، وفيم�ا اص�در القائ�د الع�ام 
للقوات املسلحة توجيهات بشأن العمليات 
العسكرية الجارية غربي محافظة االنبار 
وقض�اء الحويجة جنوب غرب�ي كركوك، 
اعل�ن قائد عملي�ة تحري�ر الحويجة عن 
اكم�ال  العراقي�ة م�ن  الق�وات  تمكن�ت 
املرحل�ة االوىل للعملية بعد اس�تعادة عدة 
ق�رى من قبضة تنظي�م »داعش«. واعلن 
قائد الرشطة االتحادية الفريق رائد شاكر 
جودت تحرير قوات�ه اليرس الرشقاط من 

سيطرة تنظيم داعش االرهابي بالكامل.
وقال جودت يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، ان »قوات الرشطة 
االتحادية حررت اي�رس الرشقاط و انهت 
الصفح�ة الثالثة م�ن املرحلة األوىل ضمن 

عمليات تحرير الحويجة«.
وأعلن جودت أيضاً عن إحصائية قتىل 
تنظيم »داعش« وخسائرهم املادية خالل 
الصفحت�ن األوىل والثاني�ة م�ن عمليات 
تحرير قض�اء الرشقاط التاب�ع ملحافظة 
صالح الدين. وأشار جودت إىل ان »قطعات 
مغاوير الرشطة االتحادية والفرقة االلية 
انجزت الصفحت�ن االوىل والثانية«، الفتاً 
إىل ان »تلك القطعات اس�تعادت السيطرة 
عىل مس�احة 480 كم2 وحررت 41 قرية 
وقتل�ت 225 داعش�يا ودم�رت 24 عجلة 
مفخخ�ة و15 الي�ة مس�لحة و56عب�وة 
ناسفة«. وأش�ار الفريق جودت اىل اجالء 
90 عائل�ة وتواص�ل اس�تكمال الصفحة 
جن�وب  م�ن  ماتبق�ى  وتحري�ر  الثالث�ة 
الساحل االيرس للرشقاط. وكشف جودت 
العث�ور ع�ىل س�جن ل�«داع�ش« يف ايرس 

الرشقاط، وقال إن »قطعات الفرقة اآللية 
رشطة اتحادية عثرت عىل س�جن لداعش 
بداخل�ه 14 س�جينا خ�الل تحرير جنوب 
اي�رس الرشقاط«. ب�دوره، اص�در القائد 
الع�ام للق�وات املس�لحة حي�در العبادي 
توجيه�ات بش�أن العملي�ات العس�كرية 
الجارية غرب�ي محافظة االنب�ار وقضاء 
الحويج�ة جن�وب غرب�ي كرك�وك. وقال 
املكتب االعالم�ي لرئيس ال�وزراء يف بيان 

تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن »رئي�س مجل�س ال�وزراء القائد العام 
للق�وات املس�لحة حي�در العب�ادي اطلع 
عىل آخر مس�تجدات العمليات العسكرية 
لتحرير غرب االنبار والحويجة«. واضاف 
املكت�ب أن »ذلك جاء خ�الل زيارته قيادة 
العمليات املش�رتكة، حي�ث عقد اجتماعا 
مع القيادات العس�كرية واالمنية واجرى 
اتص�االت بالقي�ادات امليدانية ع�رب دائرة 

تلفزيوني�ة مغلقة اس�تمع فيه�ا اىل آخر 
تطورات العمليات العسكرية«.

وتاب�ع املكت�ب، أن »العب�ادي اص�در 
مجموعة م�ن التوجيه�ات واالوامر التي 
تساهم يف حسم املعركة وحماية مقاتلينا 
االبط�ال واملواطنن«. ب�دوره، اعلن قائد 
عملي�ة تحري�ر الحويج�ة، ع�ن تمكن�ت 
القوات العراقية م�ن اكمال املرحلة االوىل 
للعملية بعد استعادة عدة قرى من قبضة 

تنظيم داعش. وقال الفريق قوات خاصة 
الرك�ن عبد االمري رش�يد يارالل�ه يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان 
قطعات الرشط�ة االتحادية والرد الرسيع 
الحش�د  م�ن  و10  و5  و4   3 وااللوي�ة- 
الش�عبي تحرر القرى )االغات - تل النوار 
- ال�رسودة - العكلة - الرسيج - هنيجرة 
- الشاوي - الرحمة - حكنه- شط الجدر 
- الدر - رسم حويش- الحسج - الزرارية 

- النميصة - شميط - الشك - الصباغية - 
الراوين - صبيج العليا- صبيح السفىل - 
عرب خليل حسن - غدير الشوك - جاسم 
الرباب - (. واضاف ان هذه القوات تمكنت 
ايضا م�ن تحري�ر ناحية ال�زاب بالكامل 
والس�يطرة عىل الضف�ة الش�مالية لنهر 
الزاب االس�فل ضمن قاطع مس�ؤوليتهم 
وتكمل الصفحة الثالثة وتكون قد اكملت 
واجباتها يف املرحلة االوىل لعمليات تحرير 

الحويجة  ويف جبهة الحويجة أيضاً، اعلن 
حش�د قض�اء الحويج�ة عن تحري�ر أول 
ناحية بالقضاء وسبع قرى جنوب غربي 
املحافظ�ة. وقال آمر لواء اإلمام الحس�ن 
بحش�د قض�اء الحويج�ة العمي�د خل�ف 
ابراهيم عيل إن »القوات املشرتكة تمكنت 
م�ن تحرير ناحية ال�زاب، )٧5 كم جنوب 
غربي كركوك(، وسبع قرى«، موضحا أن 
»ه�ذه الناحي�ة تعت�رب اول ناحية تتحرر 

من قبل القوات املشرتكة العراقية«.
ونقل�ت وكالة »الس�ومرية نيوز« عن 
ع�يل قوله، أن »القوات املش�رتكة س�وف 
تتوقف بع�د تحرير ناحية ال�زاب وقراها 
وس�تكون الصحف�ة الثالث�ة ه�ي ملرك�ز 
والعب�ايس  الري�اض  ونواح�ي  القض�اء 
والرشاد وهذا سيكون خالل ال�48 ساعة 
املقبل�ة«. إىل ذلك، كش�ف املتحدث باس�م 
قوات الحش�د الش�عبي بمحور الش�مال 
عيل الحسيني عن انطالق عمليات تحرير 
منطقة الزركة ومحيطها والطريق الرابط 
ب�ن الط�وز وتكري�ت بمش�اركة ق�وات 
مش�رتكة، ورسع�ان ما أعل�ن تحرير تلك 

املناطق بعد ساعات عىل انطالقها.
واعلن الحس�يني ع�ن تحرير منطقة 
»ق�وات  ان  الحس�يني  وق�ال  الزرك�ة، 
عملي�ات دجل�ة وثالثة ألوية من الحش�د 
الش�عبي )16 و52 و18( ول�واء املغاوير 
الخامس ورشطة ط�وارئ طوزخورماتو 
وآمريل تمكن�ت من تحرير منطقة الرزكة 
التي تعترب واحدة م�ن اهم معاقل تنظيم 
»تل�ك  ان  الحس�يني  واض�اف  داع�ش«. 
القوات تمكنت من السيطرة عىل الطريق 
الرابط بن الطوز وتكريت«، مشريا اىل ان 
»العملية حققت نجاحات كبرية ورسيعة 
وتام�ن  واطرافه�ا  املنطق�ة  تحري�ر  يف 

الطريق الرابط بن الطوز وتكريت«.

االحتاد يعلن موافقته على املبادرة الدولية وبارزاني يتمسك باملوعد مستفزًا القوى احمللية واإلقليمية

انقسام بني األحزاب الكردية بشأن االستفتاء

رئيس الوزراء يصدر تعليمات بشأن عمليات االنبار واحلوجية

القوات األمنية حترر أيرس الرشقاط بالكامل وتكبد »داعش« خسائر كبرية

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

رجّح قيادي يف تيار الحكمة الوطني الذهاب 
اىل اإلرشاف القضائي عىل عمل املفوضية العليا 
املس�تقلة لالنتخاب�ات، فيم�ا أكد رئي�س كتلة 
الوطني�ة  الربملانية اختيار قضاة لتويل االرشاف 
وادارة االنتخابات واع�الن نتائجها، الفتاً إىل أن 
هذا األمر س�يكون له مردودات ايجابية عديدة 
تضمن نزاهة االنتخابات وشفافيتها بعيدا عن 

اي محاباة لطرف دون اخر.
واك�د القيادي يف تيار الحكم�ة الوطني رعد 
الحي�دري، ان�ه »ومنذ الي�وم األول الت�ي بدأت 
عملي�ة املخاض النتخ�اب املفوضي�ة الجديدة، 
س�عينا اىل اختيار لجنة برملانية تكون مسؤولة 
عن هذا اليش، ودفعنا ودعمنا اإلرساع يف اختيار 
املفوضية«، مش�رياً إىل »اننا ل�م نكن مع تمديد 

عمل املفوضية الحالية«.
وقال ان »ع�دم اختيار مرش�حي املفوضية 
الج�دد دفع الربمل�ان إىل تمديد عم�ل املفوضية 

الحالية«، مؤكدا ان »عدم حضور النواب االكراد 
والتيار املدني وبعض من النواب وجه إىل اختيار 

بقاء املفوضية لشهر آخر«.
وأردف بالق�ول ان »توصي�ة جمي�ع ق�وى 
التحال�ف الوطني كانت هي اختي�ار مفوضية 
مهنية وعالية يف األداء«، الفتا اىل انه »ومع قرب 
نهاي�ة والي�ة املفوضي�ة تغريت األم�ور وتقدم 
االنتم�اء الحزبي ع�ىل الكف�اءة«، منوها اىل ان 
»اعرتاض كتلة الحكمة الوطني كان عىل أساس 
آلية االنتخاب، فهناك مصالح تتحكم واشخاص 
م�ن خ�ارج الربملان ولوبي�ات وعمل اث�ار ريبة 

الكتلة مما جعلها تتمسك بخيار القضاة«.
وأوض�ح ان«خيارنا األول كان مع مفوضية 
نزيهة وكفوءة؛ لكن عندما رأينا هذه األس�ماء 
املرش�حة ذهبنا اىل االرشاف القضائي عىل عمل 

املفوضية«.
وتابع ان »عمل لجن�ة الخرباء يف بادئ االمر 
كان جي�داً وف�ق األس�س الت�ي وضعتها ووفق 
املعاي�ري والقوان�ن؛ لكنه�ا تغ�ريت باملوازي�ن 

واألرق�ام«، مؤكدا عىل »وجود أربعة مرش�حن 
للمفوضي�ة الجدي�دة تع�ود لالئت�الف االكرب يف 
الربملان«. وع�ن أجهزة االقرتاع أوضح الحيدري 
ان�ه »ال توجد أجهزة للمفوضي�ة تمنع التزوير 
100% لكن يمكنها الحد منها وهو يشء جيد«.

بدوره، انتق�د رئيس الكتلة النيابية الئتالف 
الوطني�ة كاظ�م الش�مري إزدواجي�ة مواق�ف 
بعض الكتل السياسية بن ما تعلن امام وسائل 

االعالم وماتقوله بكواليس الغرف املغلقة.
وق�ال الش�مري يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »هن�اك مالحظات 
ال يمك�ن ان نتجاهله�ا أو نخفيه�ا بعمل لجنة 
مجل�س  مرش�حي  اختي�ار  وآلي�ات  الخ�رباء 
الجدي�دة«،  االنتخاب�ات  ملفوضي�ة  املفوض�ن 
اط�راف  ورغب�ة  االرادات  »ف�رض  ان  مبين�ا 
بتغليب مصالحها والدفع بمرش�حيها كان امراً 
حارضا منذ اول جلسات اللجنة رغم مطالباتنا 
الكث�رية ب�أن يك�ون مقرتحن�ا بت�ويل القضاة 
ادارة االنتخاب�ات لكنها كان�ت تواجهة بارادات 

واص�وات املحاصص�ة«. واض�اف الش�مري ان 
»اختيار قضاة لتويل االرشاف وادارة االنتخابات 
واعالن نتائجها س�يكون له م�ردودات ايجابية 
عدي�دة تضمن نزاه�ة االنتخابات وش�فافيتها 
بعيدا ع�ن اي محاباة لط�رف دون اخر«، الفتا 
اىل ان »القض�اء مس�تقل واليمك�ن ان يزايد اي 
طرف عىل استقالليته اضافة اىل انهم لن تكون 
له�م اي منفعة باالنحياز لطرف دون اخر كون 
واجباته�م تنح�رس بف�رتة زمني�ة مح�ددة ثم 

يعودوا لعملهم بالسلطة القضائية«.
وتابع الش�مري ان »املنفعة االخرى الختيار 
القض�اة يتعل�ق بالجانب االقتص�ادي واالداري 
حيث ان انتداب قضاة سيعمل عىل تقليل الرتهل 
الوظيفي وتوفري مبال�غ مالية من املفرتض ان 
ت�رصف عىل اعضاء مجل�س املفوضن كدرجة 
خاص�ة ومخصصاته�م ومكاتبه�م والعجالت 
والنثري�ة وموظفي مكاتبه�م وكلها مصاريف 
م�ن املمك�ن تجاوزه�ا يف ح�ال الغ�اء مجلس 

املفوضن واعتماد القضاة الدارة االنتخابات«.

احلكمة يتمسك بإشرافهم على االقرتاع.. والوطنية تؤكد: سيوفرون أموااًل على الدولة

كتل برملانية تطالب بـ »القضاة« لضامن نزاهة االنتخابات

بغداد / المستقبل العراقي

أن  الس�بت،  أم�س  النف�ط،  وزارة  أك�دت 
النفط ث�روة س�يادية وملك للش�عب العراقي 
ب�كل أطياف�ه بم�ا فيه�ا إقلي�م كردس�تان، 
مح�ذرة من اس�تغالل الظ�روف االس�تثنائية 
واالنجرار للس�يطرة عليه�ا، فيما دعت جميع 
الجهات املعنية اىل ح�وار وطني جاد بعيداً عن 
»الشعارات واملصالح الضيقة«. وقالت الوزارة 
يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »الثروة النفطية الوطنية هي ثروة سيادية 
وملك للش�عب العراقي بكل أطيافه ومكوناته 
عىل امتداد أراضيه من الشمال اىل الجنوب ومن 

الرشق اىل الغ�رب بما فيها إقليم كردس�تان«، 
الفت�ة اىل أن »البالد تواج�ه تحديات وتداعيات 
نتيج�ة إع�الن حكومة إقليم كردس�تان إجراء 
االس�تفتاء يف إقلي�م كردس�تان ومحافظ�ات 
كركوك ودياىل«. وأضافت الوزارة، »التزاما بما 
تقتضيه املسؤولية الوطنية واملهنية واألخالقية 
فإن وزارة النفط تحذر بش�دة جميع األطراف 
والجهات التي تحاول اس�تغالل هذه الظروف 
االس�تثنائية واالنجرار للس�يطرة عىل مقدرات 
وثروة الشعب العراقي والعبث بها أو التدخل يف 
شؤون الرشكات النفطية يف محافظتنا العزيزة 
بم�ا فيه�ا كرك�وك«، محملة جمي�ع الجهات 
املعني�ة »مس�ؤولية الحف�اظ ع�ىل املنش�ات 

النفطية وحي�اة العاملن واملس�ؤولن فيها«.  
وأك�دت ال�وزارة »رفضها التدخ�ل يف عملها أو 
وضع اليد عىل أي مرفق من مرافقها«، مؤكدة 
»ح�رص الحكوم�ة االتحادي�ة ووزارة النفط 
من�ذ ع�ام 2003 عىل االس�تثمار األمثل للثروة 
الوطنية وتلبية احتياجات الشعب العراقي بكل 
أطياف�ه ومكوناته عىل الرغم م�ن التقاطعات 
والخالف�ات بن الحكوم�ة االتحادية وحكومة 
اإلقليم بش�أن السياس�ة النفطية وإدارة ثروة 
البالد وعدم التزام اإلقلي�م باالتفاقيات املربمة 
تج�اه املوازنة االتحادي�ة وتجاوزاتها الكثرية، 
فضال عن قيام حكومة اإلقليم بتصدير النفط 
وإب�رام العق�ود م�ع ال�رشكات األجنبية دون 

الرج�وع للحكومة االتحادي�ة ووزارة النفط«.
وأكدت وزارة النفط، إنها »كانت تضع املصلحة 
الوطني�ة ف�وق كل اعتب�ار وتض�ع الخالفات 
بالثواب�ت  »التزامه�ا  جانب�اً«، مش�ددة ع�ىل 
الوطنية وحرصها عىل االستثمار األمثل للثروة 
الوطني�ة وتنميتها خدم�ة ألبناء ش�عبنا بكل 
أطيافهم ومكوناتهم«.وطالبت الوزارة الجميع 
ب�«إبع�اد القط�اع النفط�ي ع�ن الرصاع�ات 
السياس�ية أو اس�تخدام الثروة الوطنية كأحد 
وسائل الضغط واملساومة عىل حساب الثوابت 
الوطني�ة«، داعي�ة جمي�ع الجه�ات املعنية اىل 
»اللجوء للحوار الوطني الجاد والبناء بعيداً عن 

الشعارات واملصالح الضيقة«.

وزارة النفط حتذر إقليم كردستان »بشدة« من السيطرة عىل مقدرات الشعب العراقي
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       بغداد / المستقبل العراقي

يف تجمع جماهريي حافل وحاش�د يف 
بغداد واربع عرش محافظة احياء لذكرى 
ابي االحرار االمام الحس�ن عليه الس�ام 

يوم الجمعة ٢٠١٧/٩/٢٢ .
اع�رب الس�يد عم�ار الحكي�م رئيس 
التحال�ف الوطني ع�ن رفض�ه للقرارات 
االزم�ات  وق�ت  يف  االحادي�ة  املصريي�ة 
والتحدي�ات ، مبين�ا ان اح�ام الش�عوب 
وحقوقه�ا ال تس�قط بالتق�ادم ، متمنيا 
ان يك�ون ص�وت العق�ل واملنط�ق م�ن 
الجميع اع�ى واقوى من صوت الحزازات 
واالنفع�االت و ردود الفعل، داعيا ش�عب 
كردس�تان اىل اس�تكمال درب هذا الوطن 
واالتفاق ع�ى وحدة الع�راق ، معربا عن 
تفهم�ه للحلم الذي قاتل م�ن اجله الكرد 
مس�تدركا » لكنننا نحت�اج ان نتفق وان 
نضع مصالح ش�عبنا قبل مصالحنا وان 
ال نحسب حركة الش�عوب بسنن عمرنا 
فنتخذ قرارات مضغوطة قد تطيح بكثري 
من اإلنجازات«، مخاطبا ابناء كردس�تان 
بالق�ول » الع�راق يكفيك�م رشور العالم 
وذراعه تحتضنكم وتحميكم ، فتمس�كوا 
بحلمكم وتمس�كوا بعراقيتك�م، ولنمنح 
األجيال القادمة فرصة لاختيار بعيدا عن 

االزمات والضغوط والتحديات االنية«.
العراق هو السد المنيع والذي اذا ما 

انهار سينهار الجميع
س�ماحته خاطب ابن�اء الوطن اخوة 
العقي�دة او الع�رق والقومي�ة او الوطن 
واإلنس�انية بالقول »ال تفرط�وا بالعراق 
وال تس�تهينوا بالع�راق فهو الس�د املنيع 
وه�و الحص�ن الحص�ن واذا م�ا انه�ار 
الع�راق ال س�مح الل�ه فس�ننهار جميعا 
بدون اس�تثناء » ع�ادا العراق ق�در اهله 
وق�در املنطق�ة والعال�م ، في�ه كرب�اء 
والكوفة وبغداد والبرصة وأربيل واملوصل 
، فيه تاريخ البرشية وهنا عقدة اتصاالت 
املنطقة والعالم ولن يكون هناك امان اذا 
ما انهار العراق وفقد األمان ال سمح الله، 
محذرا من التهاون مع االرهاب فاالرهاب 
لن ينتهي ومذكرا يف الوقت نفسه بوصفه 
االره�اب رسطان العرص ال�ذي ال يعرتف 
بالحدود ، واصفا اعتق�اد نهاية االرهاب 
بنهاية داعش بالوهم الن االرهاب فكر ال 
اس�م وقد نواجه عناوين جديدة لارهاب 
اذا بق�ي الفك�ر ، متس�ائا كيف »نقيض 
ع�ى الفك�ر التكف�ريي واإلره�اب وه�و 
ي�درس يف امل�دارس« داعي�ا املس�لمن اىل 

االختيار بن العيش يف ظل الفكر الظامي 
املنح�رف او العي�ش يف ظ�ل »حضارتن�ا 
املتنورة وتطلعاتن�ا الواعدة ضمن الرؤية 
الوسطية«مش�ريا اىل الخدمة التي قدمها 
العراقيون للمنطقة والعالم عندما هزموا 
خرافة داع�ش وقاتلوا بالنيابة عن العالم 
ونالوا احرتام العالم بفضل الله ورعايته، 
محييا ارواح الش�هداء وموصي�ا برعاية 
عوائلهم ، مثمنا يف الوقت ذاته كل الرشفاء 
واالح�رار يف العالم الذين س�اعدوا العراق 

خاصة االخوة واالصدقاء والحلفاء .
على ابناء تيار الحكمة تجسيد معاني 

االسالم السمحة
الوطن�ي ش�دد  ع�ن تي�ار الحكم�ة 
س�ماحته عى ان ثوابته ليس�ت شعارات 
وال الفت�ات انم�ا الثواب�ت ه�ي الهوي�ة 
الت�ي يت�رشف به�ا  وال�رشف والقيم�ة 
تي�ار الحكمة ويعمل م�ن اجلها ويقيس 
استقامته بحسب تجسيده لها والتزامه 
العم�ي به�ا، الفت�ا اىل ان تي�ار الحكم�ة 
الوطن�ي ال يس�تغل ثوابته يف مش�اريعه 
بل يوظ�ف مش�اريعه ووج�وده لخدمة 
ثوابت�ه والوف�اء لها ،مضيف�ا »إننا نقول 
وبم�لء الف�م أننا بحم�د الله مس�لمون 
مؤمن�ون بالله ورس�وله وكتاب�ه العزيز 
وفهمنا لإلسام أنه يصلح لكل العصور و 
يواجه كل التحديات ويعالج كل املشكات 
ويؤس�س للعدل واإلحس�ان والسعادة يف 
الدني�ا واآلخ�رة لكننا ال ندع�ي أننا نمثل 
اإلس�ام فإالس�ام ال يجس�ده حقيق�ة 
وبش�كل تام س�وى النبي األكرم واألئمة 

املعصومون »
فضا ع�ن »انن�ا اتب�اع أله�ل البيت 
صل�وات الل�ه عليه�م الذي�ن أذه�ب الله 
عنه�م الرج�س وطهرهم تطه�ريا وكان 
لهم دورهم املش�هود عند عامة املسلمن 
يف خدمة االس�ام واملحافظة عى نسيجه 
االجتماعي واالنفتاح الصادق عى جميع 
مذاهب�ه واتجاهاته ولكنن�ا ال ندعي أننا 
نمثل مدرس�ة اهل البيت تمثي�ا تاما ... 
نحن نتحمل مس�ؤولية االلتزام الحقيقي 

بهذه املدرسة وال نحملها مسؤوليتنا«
فيما قال س�ماحته »نحن حسينيون 
، ولك�ن الحس�ن ال يمك�ن أن يص�ادره 
أحد وال يمكن أن يحتكره أحد فالحس�ن 
للسنة والشيعة وللعرب والكرد والرتكمان 
واملس�يحين  وللمس�لمن  الش�بك  و 
والصابئ�ة وااليزدين الحس�ن للعراق و 
إليران و الس�عودية ومرص وتركيا وكافة 
ال�دول العربية واالس�امية بل الحس�ن 

لإلنسانية جمعاء مهما اختلفت دياناتهم 
أنس�ان  ل�كل  إن  الفكري�ة  وتوجهاته�م 
فرصت�ه أن يكون حس�ينيا بالدرجة التي 
يريدها ويتحمل مسؤولية االلتزام العمي 

الصادق الحقيقي بها« 
وعن االلتزام باملرجعية الدينية العليا 
ق�ال س�ماحته »نحن مرجعي�ون نجد يف 
املرجعي�ة الحجة التي نع�رف من خالها 
االس�ام بكل تفاصيله ومن أه�م ثوابتنا 
اإللتزام العمي به�دي املرجعية ولكننا ال 
ندعي اننا نمث�ل املرجعية« . فيما اوضح 
موقف تي�ار الحكمة من ارسة ال الحكيم 
قائ�ا »نح�ن حكيمي�ون ننتم�ي نس�با 
وسببا ومنهجا لإلمام الحكيم قدس رسه 
وش�هيد املح�راب و عزي�ز الع�راق قدس 
رسهم�ا والعلماء والش�هداء والصالحن 
االنتم�اء  ب�رشف  نش�عر  ارست�ه  م�ن 
وبوجوب االلت�زام والوفاء له�ذا االنتماء 
وال ندعي أننا نمثل ه�ذه االرسة العلمية 
العريقة املجاهدة الصابرة املحتسبة كما 
ال نختزله�ا بحركتنا » وخت�م حديثه عن 
الوطن بالقول »نحن وطنيون وعراقيون 
ونفخ�ر بذلك لكننا ال ندعي تمثيل العراق 
كل�ه فالع�راق أك�ر منا جميع�ا ورشفنا 
انم�ا هو الوفاء له وخدم�ة أهله الطيبن 
» ، مح�ذرا م�ن س�وء الفه�م للثواب�ت 
والجهل بها فس�وء الفه�م هو الذي ورط 
التكف�ري االعمى بأن يحول قيم االس�ام 
اىل منطلق�ات لإلره�اب فص�ار االس�ام 
وهو دين الس�ام بس�بب قصور رؤيتهم 
االقص�اء  دي�ن  وظاميته�م  وجهله�م 
واإللغاء و االره�اب والتفخيخ والعدوان، 
الوطن�ي  الحكم�ة  تي�ار  ابن�اء  محم�ا 

مس�ؤولية االس�ام يف تجس�يد تعاليم�ه 
الس�محة عى ارض الواقع والدفاع عنها 
سياس�يا واجتماعيا وثقافيا كما دافعتم 
عنها ي�وم لبيتم فت�وى املرجعية بالدفاع 
عن الوطن يف مواجهة األرهاب الداعيش .

اهمية االعتراف باالخطاء وتحمل 
المسؤولية كل من موقعه

س�ماحته دعا اىل االعرتاف باالخطاء 
وتحم�ل  الش�جعان  بثقاف�ة  والتح�ي 
املس�ؤولية امام الل�ه والش�عب والوطن 
والتاري�خ عما وصل اليه العراق ، مضيفا 
»لق�د انجزن�ا ام�وراً مهم�ة واخفقنا يف 
ام�ور أخ�رى، وكل واح�د من�ا علي�ه ان 
موقع�ه  ق�در  ع�ى  املس�ؤولية  يتحم�ل 
وتصديه لقد ت�رصف البعض منا بأنانية 
ونرجس�ية ولم يكن عى قدر املس�ؤولية 
التي أوكلت اليه ، ومن ينكر ذلك ويحاول 
ان ين�زه نفس�ه عن األخط�اء فهو واهم 
ومتكر وقد اخذته الع�زة باإلثم » مؤكدا 
مصارحة الش�عب وبكل شجاعة وامانة، 
فاألوطان ال تبنى بالكذب والتضليل وانما 
بالرصاحة وبش�جاعة قادته�ا ، مبينا ان 
وق�ت التغيري ق�د حان فالش�عوب الحرة 
ال تغفر ملن يرص ع�ى الخطأ بحقها وقد 
تضلل ويش�وش عليها ولكن ستكتش�ف 
الطري�ق الصحي�ح وتص�وب مس�اراتها 
مخاطبا االحزاب والتيارات »أقول بمحبة 
وصدق لكل األحزاب والحركات والتيارات 
السياس�ية بان عليها مراجع�ة مواقفها 

وسياساتها«
مشروع الحكمة دولة المواطنة

س�ماحته وصف مهمة تيار الحكمة 
الوطني القادمة باملصريية واالسرتاتيجية 

فم�رشوع التيار دولة املواطن�ة الذي بدأ 
يتبل�ور »وعلينا ان نك�ون يف املقدمة مع 
اخوتن�ا يف الوطن ، ولتك�ن همتكم عالية 
ونظركم بعيداً وأعملوا للمستقبل وكونوا 
اكر بكث�ري من مج�رد ف�ورة انتخابية، 
فمرشوعن�ا بن�اء دول�ة وحماي�ة وطن 
وتوفري حياة كريمة مرشفة لهذا الشعب 
» داعيا اىل وضع املش�اريع التي تغري من 
مستقبل البلد ، »فعندما نعجز عن انتاج 
م�ا نحتاج اليه فأننا بذلك نعرتف بعجزنا 
وتراجعنا عن االخرين ، فهناك دول تصدر 
الغ�ذاء لن�ا وه�ي ال تملك م�ا نملكه من 
ثروة مائية واراض زراعية !! فاين الخلل 
؟ فين�ا ام يف ارضن�ا ام يف قوانيننا البالية 
» مش�ددا عى التحول اىل أم�ة منتجة اذا 
اردنا ان نكون يف مص�اف االمم املتقدمة 
، مبين�ا ان تي�ار الحكم�ة س�يأخد ملف 
االرتق�اء بالتعلي�م عى عاتق�ه »ألن أمة 
متعلمة تعني أمة مثقفة وحرة ومنتجة 
» مش�ددا الحاجة اىل ث�ورة عى القوانن 
القديم�ة والقض�اء ع�ى البريوقراطي�ة 
التي أسست للفساد واستهلكت الثروات 
داعيا اىل مكافحة الفس�اد بش�كل علمي 
ومنهجي ومدروس وبعيداً عن التسييس 
والتدلي�س و االنتقائية واالبت�زاز ، حاثا 
ابن�اء تي�ار الحكم�ة بالق�ول »عليك�م 
ان تقدم�وا الحل�ول للن�اس وان يك�ون 
مرشوعكم واضحاً ومفهوماً وان تعملوا 
مع الجميع ، وعليكم ان تخدموا شعبكم 
وال س�يما الرشائح املتعفف�ة والطبقات 
الفق�رية فتيار الحكمة ه�و تيار الخدمة 
وابتع�دوا ع�ن الطائفي�ن والعنرصي�ن 
واملثرثرين فهؤالء أس�اس خ�راب البلد ، 

وتمسكوا بعراقيتكم وارفعوا راية العراق 
عالي�ا وال تلتفت�وا اىل ال�وراء فتتعث�روا 
بخطواتك�م للمس�تقبل وكونوا صادقن 
م�ع الله ومع أنفس�كم لتكونوا صادقن 
مع شعبكم ووطنكم ، فمرشوعنا صادق 
ونمتل�ك اإلرادة وهمتن�ا عالي�ة ونع�رف 
م�كان  وال  كب�رية  التحدي�ات  ان  جي�دا 
بيننا للمتكاس�لن واالنتهازين« مش�يدا 
بالحكوم�ة الت�ي قام�ت ب�دور ايجابي 
لتحقيق النرص، رغ�م تعقيدات االوضاع 
وتباين القوى، وس�اهمت يف حشد الدعم 
االقليم�ي وال�دويل ملقاتلة االره�اب بكل 
الع�راق  عاق�ات  ولتحس�ن  ش�جاعة، 
االقليمي�ة والدولي�ة، والقي�ام بع�دد من 
االصاحات يف ظرف مايل واداري وسيايس 
واملش�اكل  الفس�اد  واس�ترشاء  صع�ب 
العالقة ، اما منها ان تكون اكثر فاعلية 
املس�ؤولن  وتغي�ري  املواق�ع  تدوي�ر  يف 
التنفيذي�ن الذي�ن ال يقدم�ون إنجازات 
والقض�اء  مواقعه�م  يف  ممي�ز  وعم�ل 
عى الرته�ل والبريوقراطي�ة والتعيينات 
بالوكال�ة يف مفاص�ل الدول�ة وان تتبنى 
سياسة خدمية واقتصادية تلبي مطامح 
الش�عب وتحق�ق مطاليب�ه واحتياجاته 
بعي�دة ع�ن مفاهي�م ) احت�كار الدول�ة 
ل�كل يشء ( ولتنطل�ق مبادرات الش�عب 
واملجتم�ع لبن�اء اقتص�اد وطن�ي يعي�د 
الحيوي�ة لكافة النش�اطات والقطاعات 
ويخل�ص الباد من االعتم�اد عى النفط 
والديون والهدر ويعال�ج البطالة والفقر 

والفساد والتخلف.
طاولة حوار اقليمي الحل االمثل مهما 

طالت االزمة
س�ماحته جدد دعوت�ه لطاولة حوار 
تجم�ع الع�راق واي�ران وتركي�ا وم�رص 
والس�عودية وتش�كيل تجم�ع اقتصادي 
عى اساس املصالح املش�رتكة، مبينا ان 
العراق هو قلب هذه املنطقة وان »عراقاً 
ناجحاً هو ضمان لكم جميعا، وان دورنا 
كعراقي�ن ان نكون ج�راً للتواصل بن 
دول وش�عوب املنطق�ة وحال�ة الرصاع 
والتقاط�ع لن تص�ل بكم اىل أي�ة نتيجة 
ويف النهاي�ة س�تضطرون للجل�وس عى 
طاولة الحوار » الفتا اىل حاجة فش�عوب 
املنطقة اىل التنمية وقد انهكتها الحروب 
والرصاع�ات وان »الخافات ه�ي الباب 
وسياس�ة  الدولي�ة  للتدخ�ات  األك�ر 
األقط�اب وان العراق مؤه�ل ليقوم بدور 
محوري يف تقري�ب وجهات النظر وخلق 

بيئة مناسبة للحوار«.

السيد عامر احلكيم : ال للقرارات املصريية االحادية يف وقت االزمات والتحديات.. واحالم الشعوب ال تسقط بالتقادم
يف جتمع مجاهريي حافل وحاشد

       بغداد / المستقبل العراقي

ذكر وزير الخارجية الرويس س�ريغي الفروف إن خطاب 
الرئيس األمريكي باألمم املتحدة كان لاس�تهاك الخارجي 
والداخي معا، معربا عن قلقه إزاء ترصيحات دونالد ترامب 
بشأن إيران وكوريا الشمالية. وقال الفروف للصحفين عى 
هامش مش�اركته يف فعاليات الجمعية العامة لألمم املتحدة 
يف نيويورك »فيما يخص خطاب الرئيس ترامب، فإنه ملفت 
للنظ�ر، وكان موجه�ا إىل حد ما، أو إىل حد بعيد لاس�تهاك 
الداخ�ي، وليس الخارجي فقط«. واس�تدرك الفروف قائا: 
»لكن س�نرى كيف س�ترتجم هذه الترصيحات إىل إجراءات 
عملية«. وقال الفروف إن موسكو قلقة إزاء موقف واشنطن 
املتش�دد من الصفقة النووية مع إيران »م�ن دواعي القلق 
الخ�اص، أن ترامب جدد املوقف األمريكي املتش�دد، موجها 
انتقادات حادة لاتفاق النووي الذي ساهم يف إيجاد تسوية 
ملش�كلة نووي إيران«. وأضاف الف�روف، أن وزراء خارجية 
الدول الست وإيران، سيجتمعون ملناقشة سري تنفيذ االتفاق 
الن�ووي، مش�ريا إىل »أنن�ا سنسرتش�د بالتقييم�ات املهنية 
للوكال�ة الدولية للطاق�ة الذرية، التي س�بق ملديرها أن أكد 
مرارا أن إيران تفي بكافة التزاماتها بنزاهة.« وقال الفروف 
»س�ندافع ع�ن هذه الوثيق�ة وعن هذا اإلجم�اع الذي جعل 
املجتمع الدويل يتنفس الصعداء، والذي عزز، حسب قناعتنا، 
االس�تقرار اإلقليمي واألمن الدويل بشكل عام«. وتعليقا عى 
ترصيح�ات ترامب بش�أن كوريا الش�مالية، ق�ال الفروف 
إن موس�كو ال تريد شيطنة أحد، بل تس�عى إلدراك حقيقة 
املش�كلة القائمة.وق�ال الف�روف: »الرئي�س ترامب تحدث 
عن بعض الدول مس�تخدما مصطلح »ال�دول املارقة«، كما 
تح�دث عما يمكن أن تفعله أمريكا حيال كوريا الش�مالية. 
لدين�ا موقف مبدئي، فا نريد ش�يطنة أحد، ونس�عى دائما 
إىل إدراك جوه�ر املش�كلة«. وأض�اف أن كل األط�راف لديها 
مخاوفه�ا، ولذلك »لعل إطاق اإلدانات والتهديدات لن يؤدي 
س�وى إىل اس�تعداء الدول التي نريد التأث�ري عليها«، مؤكدا 
أن روس�يا تفضل إرشاك جميع األطراف املعنية وحثها عى 
الح�وار. وأك�د الوزير الرويس أن موس�كو ت�رى مصلحة يف 
الحف�اظ عى معاه�دة الصواريخ متوس�طة وقصرية املدى 
مع الواليات املتحدة، لكن من دون أن تتخللها انتهاكات من 
الجانب األمريكي. وقال الفروف: »لدينا شبهات تخص ثاث 
نقاط، تتعلق باالش�تباه يف وض�ع األمريكين أنظمة قتالية 
تنته�ك، أو يمك�ن أن تنته�ك االلتزامات الت�ي قطعوها عى 
أنفس�هم بموجب املعاهدة.. لقد أبدينا مخاوفنا لألمريكين 
برصاح�ة، ولديهم أيضا مطالبات لن�ا، لكنهم عاجزون عن 
رشح م�ا يث�ري قلقهم بش�كل ملموس.. ع�ى كل حال ال بد 
من مواصلة الحوار«. وذك�ر الفروف أن الجانبن اتفقا عى 
إبقاء آلية التواصل املبارش املتمثلة يف االتصاالت بن سريغي 
ريابكوف نائب وزي�ر الخارجية الرويس، ونظريه األمريكي 

األمريكي توماس شينون.

روسيا ترد عىل أمريكا: سندافع 
عن االتفاق النووي مع إيران

         بغداد / المستقبل العراقي

مع تعين »محمد بن سلمان« وليا للعهد 
يف حزي�ران هذا العام، أصبحت السياس�ة 
الس�اعة.  حدي�ث  الس�عودية  الخارجي�ة 
وع�ى الرغم من أنه حت�ى وقت كتابة هذا 
التقرير، ال يزال امللك »سلمان« يف منصبه، 
يمكنن�ا افرتاض أن ابنه محم�د هو املدير 
الفع�ي للسياس�ة الخارجي�ة الس�عودية 
حتى قبل صع�وده ملنصب�ه الجديد. ومن 
حيث العاق�ات مع الواليات املتحدة، نجح 
»محمد بن س�لمان« يف إقامة عاقة قوية 
مع الرئيس دونالد ترامب وإدارته، بفضل 
العاق�ات  رشكات  يف  الج�اد  االس�تثمار 
العام�ة وجماع�ات الضغط يف واش�نطن، 
االقتص�اد  يف  األم�وال  بض�خ  والوع�ود 
األمريكي. وال تزال العاقات مع أوروبا قيد 
االنتظار، حيث ال ي�زال القادة األوروبيون 
غ�ري متأكدي�ن م�ن تقييم األمري الش�اب. 
وم�ع ذل�ك، ف�إن العديد منه�م حريصون 
عى الفوز بتلك العاقة مع املكافآت املالية 
الواع�دة والعاق�ات العس�كرية األق�وى، 
وكذل�ك ألس�باب اقتصادية واس�رتاتيجية 
وأمنية خاصة به�م. ويف املنطقة العربية، 
ع�زز األم�ري الس�عودي الش�اب رشاكات 
جدي�دة، وإن كان�ت متزعزع�ة، م�ع دول 
مثل مرص واإلم�ارات العربية املتحدة، من 
أجل عزل إيران، وقطر مؤخرا. واالستنتاج 
املبدئ�ي ال�ذي تم اس�تخاصه ه�و أنه يف 
وس�ط سلس�لة م�ن إخفاقات السياس�ة 
الخارجي�ة، كان الفوز بالوالي�ات املتحدة 
تح�ت إدارة ترامب ه�و اإلنج�از الرئييس 
للقيادة السعودية الجديدة. ومع ذلك، فقد 
الخارجية الس�عودية  السياس�ة  تراجعت 
يف أوروب�ا. والي�وم يف العديد م�ن العواصم 
األوروبية، هناك ش�ك جدي يف جدوى هذه 
السياس�ة اإلقليمي�ة الس�عودية التدخلية 
الحازمة الجدي�دة، الت�ي يعترها البعض 
عاما لزعزعة استقرار العالم العربي. ومع 
وجود الواليات املتحدة، حليف الس�عودية 
وراعيها القديم، ال يرى امللك سلمان وابنه 
سوى القليل من الحاجة إىل إياء االهتمام 
ألوروبا. وب�دال من ذلك، تس�تمر املحاولة 
للسيطرة عى املنطقة وإثبات املكانة كقوة 
إقليمية عى قدم املساواة مع إيران وتركيا 
و)إرسائيل(، وإن كان�ت النتائج متفاوتة 
أدت  الخليج�ي،  الداخ�ل  ويف  بالتأكي�د. 
السياس�ات الس�عودية إىل تصدعات داخل 
مجلس التعاون الخليج�ي، حيث اختارت 
دولت�ان، وهما عمان وقط�ر، الخروج عن 
تيار السعودية بشأن عدة قضايا، بدءا من 
إيران وصوال إىل دور الحركات اإلسامية يف 

العالم العربي. 
وقد س�بب ه�ذا ه�زة للثق�ة اإلقليمية 

التي تمتعت بها السعودية، وهو ما يسبب 
إحراجا دون شك لرشكائها الدولين، الذين 
يتوقع منهم يف نهاي�ة املطاف اختيار أحد 
األطراف يف هذا ال�رصاع الخليجي الجديد، 
وه�و م�ا ق�د ال يتواف�ق م�ع مصالحهم 

الجدي�د  الش�اب  األم�ري  وكان  الوطني�ة. 
ومعاقب�ة  حلفائ�ه  مكاف�أة  يف  رسيع�ا 
أولئ�ك املرتددي�ن يف دعم�ه يف كل مواقف�ه 
يف السياس�ة الخارجية. وتقوم السياس�ة 
الخارجية لألب واالبن اآلن عى مبدأ واحد، 

أال وهو إرساء سيادة اململكة، حتى تصبح 
املتحكم الوحيد يف الشؤون العربية، وبوابة 
الدخول الرئيسية لجميع القوى الدولية يف 
املنطقة. ويبدو أن الس�عودية يف عهد امللك 
س�لمان مصممة عى تحقي�ق هذا الهدف 

حتى ل�و س�اهمت يف زيادة انع�دام األمن 
واالضط�راب يف العال�م العرب�ي، وبغ�ض 
النظر عن العواقب اإلنسانية واالجتماعية 
والسياسية الخطرية التي تنترش عر هذه 

املنطقة املضطربة.

وتتشكل مملكة سلمان وسط تحديات 
حقيقية محليا وإقليميا ودوليا. وقد يكون 
ويل العهد املعن حديثا، محمد بن س�لمان، 
بالتأكي�د رجل مخاط�ر، ولكنه ليس رجل 
إطف�اء قدير أو رجل دول�ة تكتيكي. وهو 
واث�ق تماما، م�ع الكث�ري من امل�ال فقط 
وبدع�م غري م�رشوط م�ن قب�ل الواليات 
املتح�دة، أنه يمكنه التغلب عى أي عقبات 
أمام�ه ليصبح امللك يف أق�رب وقت ممكن. 
وقد نجح حت�ى اآلن يف تهمي�ش ابن عمه 
محمد بن نايف، واكتس�اب دونالد ترامب 
كحلي�ف، ول�و بش�كل مؤق�ت. ومن غري 
املرج�ح أن يوجه انتباه�ه إىل أوروبا اآلن، 
ألنه يعت�ر الواليات املتحدة القوة العظمى 
الوحي�دة الت�ي يمكنها أن تضم�ن بقائه، 
عى الرغم من التوسع األخري يف البحث عن 

رشكاء دولين.
وم�ع ذل�ك، حت�ى م�ع اقتص�اد غني، 
رغ�م انخف�اض أس�عار النف�ط، والدع�م 
األمريك�ي الهائ�ل مؤخ�را، ل�م يتمكن بن 
سلمان من االنتصار يف العديد من الحروب 
والرصاعات التي رشع فيها. وتعد النكسة 
األكثر وضوحا يف اليمن، حيث فش�ل ألكثر 
من عامن من الرضبات الجوية السعودية 
يف إنه�اء ال�رصاع املحي عى الس�لطة بن 
الفصائ�ل املتعددة. وق�د تدهورت عاقاته 
مع قط�ر مع وص�ول ال�رصاع بالفعل إىل 
طريق مس�دود. وبحلول شهر تموز، كان 
الس�عوديون قد خففوا بالفعل من قائمة 
مطالبه�م املفروضة عى قطر قبل ش�هر 
كرشط مسبق لرفع املقاطعة والعقوبات. 
ويخوض منافس�ة مع إيران حاليا يف عدة 
حروب بالوكالة. وطاملا استمر يف الحصول 
عى موافقة ترامب ودعمه، فمن املرجح أن 
يشعل محمد بن سلمان املزيد من الحرائق 
اإلقليمية بدال من إخماد الحرائق القائمة. 
وق�د ح�ول املل�ك س�لمان وابنه، بش�كل 
حاس�م، السياس�ة الخارجية الس�عودية 
م�ن الدبلوماس�ية الح�ذرة ومن�اورات ما 
وراء الكوالي�س إىل مذه�ب أكث�ر تدخ�ا. 
ويف ظل الحكم املس�تقبي لألمري الش�اب، 
س�تواصل اململكة محاول�ة تثبيت أقدامها 
كق�وة إقليمية عربية با منازع، حتى ولو 
كان ذل�ك يتطل�ب تحالفات أكث�ر تحوال، 
توثيق التع�اون والرشاكة م�ع )إرسائيل( 
كمثال. وقد تؤدي عواقب هذه السياس�ة 
االستفزازية إىل نتائج عكسية محليا، وقد 
تؤدي إىل اضطرابات داخلية يف املس�تقبل. 
وق�د أصبحت الس�عودية عى مس�ار غري 
السياس�ة  وم�ع  املس�تقبل.  يف  مع�روف 
الخارجية العدواني�ة التي أصبحت تتبعها 
اململك�ة، انعك�س ذلك يف القلق الس�يايس 
واالقتصادي املحي الذي ساد منذ أن أصبح 

سلمان ملكا.

بن سلمان حياول شراء األصوات للحصول على منصب والده

دبلوماسية السعودية.. ربح واشنطن وخسارة اجلميع

        بغداد / المستقبل العراقي

توق�ع الرئيس االمريك�ي دونالد ترامب 
الدبلوماس�ية  نهاي�ة رسيع�ة للمواجه�ة 
وجريانه�ا  الدوح�ة  ب�ن  واالقتصادي�ة 
الخليجي�ن، وذلك خ�ال لق�اء جمعه مع 
أم�ري قطر الش�يخ تميم بن حم�د آل ثاني 
يف مقر األم�م املتحدة الثاثاء، ووصفه فيه 

ب�«الصديق القديم«.
وقال الرئيس االمريكي »نحن اآلن نعمل 

عى حل مش�كلة يف الرشق األوسط واعتقد 
أننا سنحلها«، مشددا: »لدي شعور قوي أن 
)األزمة( س�تحل رسيعا جدا«. ولم يوضح 
الرئي�س األمريك�ي الذي اتس�مت مواقفه 
خ�ال أزمة دول الخليج بتذبذب، املعطيات 
أو امل�ؤرشات الت�ي تجعله متفائ�ا بنهاية 
رسيعة لألزمة التي مرت عليها مائة يوم. 

م�ن جانب�ه، رحب أم�ري قط�ر بتدخل 
ترام�ب قائ�ا »كما قل�ت س�يدي الرئيس 
لدينا مشكلة مع جرياننا وتدخلك سيساعد 

كث�ريا وأن�ا واثق من أننا س�نجد حا لهذه 
املش�كلة«.واجتمع الطرفان بع�د أن ألقى 
أمري قط�ر خطابا يف الجمعية العامة لألمم 
املتح�دة اتهم فيه جريان باده بممارس�ة 
اإلره�اب داعي�ا إىل الحوار غ�ري املرشوط، 
يف تأكي�د عى موقف الدوحة. وقال الش�يخ 
تمي�م يف خطابه »أقف هنا وبلدي وش�عبي 
يتعرض�ان لحصار جائر مس�تمر فرضته 
دول مجاورة«. وأضاف: »رفضنا االنصياع 
لإلم�اءات بالضغ�ط والحص�ار ولم يرض 

شعبنا بأقل من ذلك«.
ومنذ اندالع األزمة تشهد عاقات الدول 
الخليجي�ة مزي�دا م�ن التده�ور وقطع�ت 
اململكة الس�عودية ودول�ة االمارات ومرص 
والبحري�ن عاقاتها مع قط�ر يف الخامس 
م�ن حزيران وف�رض عقوب�ات اقتصادية 
عليها ش�ملت إغاق مجاله�ا الجوي أمام 
الط�ريان القط�ري، بع�د اتهامه�ا بدع�م 
مجموع�ات إرهابية، وهو م�ا تنفيه قطر 

متمسكة »بالحوار دون رشوط«.

واشنطن تتوقع »حاًل رسيعًا« لألزمة اخلليجية
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وزارة النفط
)اعالن مناقصة استريادية عامة(شركة مصايف الشمال )ش.ع(/ مصفى الصمود

بناء عىل ماجاء بكتاب مديرية بلديات ميس�ان /االمالك املرقم )17469 يف 
2017/8/31( تاج�ر االمالك املدرجة مواصفاته�ا يف القائمة املرفقة طيا 
والبال�غ عدده�ا )5( ملك اس�تنادا  لقانون بيع وايجار ام�وال الدولة املرقم 
)21( لس�نة 2013. فع�ىل من يرغ�ب االش�راك باملزايدة العلني�ة مراجعة 
مديرية بلديات ميس�ان – س�كرتر اللجنة وخالل )30(ثالثون يوم تبدأ من 
الي�وم الت�ايل لصدور االعالن مس�تصحبا معه تأمين�ات قانونية ال تقل عن 
50 % من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة خالل الدوام الرس�مي من اليوم 
االخ�ر من م�دة االعالن ويكون م�كان اجراءها يف مقر مديري�ة بلدية عيل 
الغربي ويتحمل من ترس�وا علي�ه املزايدة اجور النرش واج�ور اللجنة واية 

اجور قانونية اخرى.

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ السماوة

رقم االضبارة : 2017/1239
التاريخ 2017/9/20

اىل املنفذ عليه
اىل املدين /مجهول عوض حسني

لقد تحقق لهذه املديرية  من كتاب مديرية تنفيذ 
النارصية  املرقم 1339 يف 2017/9/17 واشعار 
مختار املنطقة  انك مجهول محل االقامة وليس 
لك موطن دائ�م او مؤقت او مختار يمكن اجراء 
التبلي�غ علي�ه واس�تنادا  للمادة 27 م�ن قانون 
التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف مديرية 
تنفيذ الس�ماوة خالل خمسة عرش يوما تبدا من 
اليوم التايل للن�رش ملبارشة املعام�الت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
جعفر حسني ال شرب

اوصاف املحرر :
الزامك بالتس�ديد مبلغ تسعة عرش مليون دينار 
للدائ�ن عباس يريد عوض حس�ب قرار محكمة 
يف  1256/ب/2017  املرقم�ة  الس�ماوة  ب�داءة 

2017/7/18

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة بداءة السماوة
العدد 1259/ب/2017
التاريخ 2017/9/20

اعالن
محكم�ة  م�ن  الص�ادر  الحك�م   ع�ىل  عطف�ا 
يف  1259/ب/2017  بالع�دد  الس�ماوة  ب�داءة 
2017/6/18 املتضم�ن ازال�ة ش�يوع  العق�ار 
املرقم 899/10 مقاطع�ة 5 ام التلول والجالجه 
املوصوف ادناه بيعا باملزايدة العلنية  ملدة ثالثني 
يوم�ا اعتبارا من اليوم الت�ايل للنرش واذا صادف 
اليوم االخر عطله رسمية فتكون املزايدة باليوم 
الت�ايل ال�ذي يليه يف تم�ام الس�اعة الثانية عرش 
ظه�را  فع�ىل الراغب�ني بال�رشاء مراجع�ة هذه 
املحكم�ة يف تم�ام الس�اعة الثانية ع�رش ظهرا 
مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 
10% من القيمة املقدرة البالغة )س�بعون مليون 

دينار ( بصك مصدق ان لم يكن من الرشكاء .
القايض

فليح حسن جاسم 
االوصاف

االرض املش�يد عليه�ا دار س�كنية مبني�ة م�ن 
الطابوق االس�منت والكونكريت املس�لح تقع يف 
منطقة حي العس�كري يف الس�ماوة تش�مل عىل 
غرفتي نوم واستقبال وهول ومطبخ ومجموعة  
صحية درجة بناءها دون املتوسط .مشغولة من 
قبل املدعية هاش�مية عبد الحس�ني طالل والتي 
ترغب بالبقاء بصفة مس�تاجر بع�د بيع العقار 

باملزايدة العلنية جنسه ملك رصف

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة : 2017/858

التاريخ 2017/9/18
اعالن

تبي�ع مديرية تنفيذ الس�ماوة س�هام املدي�ن محمد 
لفت�ة حس�ن العق�ار تسلس�ل  2/11 م12 الصي�اغ 
الواقع يف الس�ماوة العائد للمدين محمد لفته حس�ن  
املحجوز لق�اء طلب الدائن حازم حم�د جحيل البالغ 
15.405.423 خمسة عرش مليون واربعمائة وخمسة 
االف واربعمائة وثالث�ة وعرشون دينار  فعىل الراغب 
بال�رشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما 
تبدا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التامينات 
القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة 
الجنس�ية العراقية وان رسم التس�جيل والداللية عىل 

املشري
املنفذ العدل
جعفر حسني ال شرب

املواصفات 
1-موقعه ورقمه : س�ماوة/الصياغ-تطل عىل ش�ط 

الفرات  2/11م12 الصياغ
2-جنس�ه ونوعه : بستان تس�قى بالواسطة مملوك 

للدولة حق الترصف  
3-حدوده واوصافه : 

4-مشتمالته : بس�تان تسقى بالواسطة مشيد عليه 
عدة دور سكنية مغروسة باشجار النخيل واالشجار 

االخرى
5-مساحته :15 مر مربع 18 اولك  23 دونم 

6-درجة العمران :
7-الشاغل : الرشكاء

8-القيمة املقدرة :15.405.423 خمسة عرش مليون 
واربعمائة وخمس�ة االف واربعمائة وثالثة وعرشون 

دينار 

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املناذرة
رقم االضبارة : 125/ت/2014

التاريخ 2017/9/18
اعالن

تبي�ع مديرية تنفيذ املناذرة العقار تسلس�ل  س�هام 
املدين�ة يف العق�ار املرق�م 215م55 الواق�ع يف مالحة 
الش�بانات العائد للمدي�ن حامدة عب�د الزهرة حمزة 
املحج�وز لقاء طل�ب الدائن رحيم ع�يل خفيف البالغ 
32773910 دين�ار    فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل م�دة ثالثني يوما تب�دا من اليوم 
الت�ايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانونية 
و10% من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشري
املنفذ العدل

احمد حسن داخل 
املواصفات 

1-موقعه ورقمه : 215م55 مالحة الش�بانات حصة 
املدينة فيه

2-جنسه ونوعه : ارض زراعية  
3-حدوده واوصافه :  مناذرة /مالحة الشبانات

4-مشتمالته : ارض زراعية دور
5-مساحته :حصة املدينة فيه 580 من اصل 23520 

سهم  
6-درجة العمران :

7-الشاغل : 
8-القيم�ة املق�درة : س�تمائة واح�د وس�بعون الف 

وسبعمائة وثمانية وسبعون دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 4767/ش2017/6

التاريخ 2017/9/18
اعالن

اىل املدعى عليه /جعفر ستار كريم
اقام�ت املدعية دعاء قاس�م  محمد الدعوى 
ه�ذه  ام�ام  4767/ش2017/6  بالع�دد 
املحكم�ة والتي تطل�ب فيها نفق�ة ماضية 
ومستمره لها ومستمرة الوالدها وملجهولية  
محل اقامتكم وحسب رشح القائم بالتبليغ 
واش�عار مخت�ار الزعفرانية /بغ�داد قررت  
املحكمة تبليغكم بخصوص الدعوى وبموعد 
املرافعة اعالنا بواس�طة صحيفتني محليتني 
ه�ذه  ام�ام  الحض�ور  وعليك�م  يوميت�ني 
املحكمة يف موعد املرافعة القادم املوافق يوم 
2017/9/27 الس�اعة التاسعة صباحا ويف 
حالة ع�دم حضوركم او ارس�ال م�ن ينوب 
عنكم قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقكم 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عمار هادي املوسوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 2797/ب2017/3

التاريخ 2017/9/20
اعالن

اىل املدعى علي�ه/ لؤي وس�يم ناظم /املدير 
املفوض لرشكة اتصالنا عرب العراق /اضافة 

لوظيفته
اق�ام املدعي )عالء غايل عبد  ( ضدك الدعوى 
البدائية املرقم�ة 2797/ب2017/3   والتي 
يطلب فيه�ا الحكم فيه�ا بتاديت�ك له مبلغ 
احد ع�رش مليون دين�ار عن ب�دالت االيجار 
ع�ن نصب ب�رج اتصالنا عىل العق�ار العائد 
له تسلس�ل  3/30229 حي الجامعة ونظرا 
لع�دم حصول�ه مح�ل اقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي واش�عار املجلس املحيل لحي 
املنصور عليه تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني  
املرافع�ة  بموع�د  يوميت�ني   محليت�ني 
2017/10/5 وعند عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املناذرة
رقم االضبارة : 125/ت/2014

التاريخ 2017/9/18
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ املناذرة العقار تسلسل  سهام 
املدينة يف القطع�ة املرقم 75م55 الواقع يف مالحة 
الشبانات العائد للمدين حامدة عبد الزهرة حمزة 
املحج�وز لق�اء طل�ب الدائ�ن رحيم ع�يل خفيف 
البالغ 32773910 دين�ار    فعىل الراغب بالرشاء 
مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدا 
من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التامينات 
القانوني�ة و10% م�ن القيم�ة املق�درة وش�هادة 
الجنس�ية العراقية وان رسم التس�جيل والداللية 

عىل املشري
املنفذ العدل

احمد حسن داخل 
1-موقع�ه ورقم�ه : 75م55 مالح�ة الش�بانات 

سهام املدينة فيه
2-جنسه ونوعه : ارض زراعية  

3-حدوده واوصافه :  مناذرة /مالحة الش�بانات 
يقسمها نهر العاريف

4-مشتمالته : من جهة الشمال مزرعة بمحصول 
الش�لب والنص�ف الثاني ب�ور مع وجود اش�جار 

نخيل متفرقة
5-مس�احته :حص�ة املدين�ة في�ه 395 من اصل 

5880 سهم  
6-درجة العمران :

7-الشاغل : 
8-القيمة املقدرة : س�تة عرش مليون وس�تمائة 

وثالثة وتسعون الف دينار 

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املناذرة
رقم االضبارة : 125/ت/2014

التاريخ 2017/9/18
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ املناذرة العقار تسلسل  سهام 
املدين�ة يف العقار املرقم 212م55 الواقع يف مالحة 
الشبانات العائد للمدين حامدة عبد الزهرة حمزة 
املحج�وز لق�اء طل�ب الدائ�ن رحيم ع�يل خفيف 
البالغ 32773910 دين�ار    فعىل الراغب بالرشاء 
مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدا 
من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التامينات 
القانوني�ة و 10% م�ن القيم�ة املقدرة وش�هادة 
الجنس�ية العراقية وان رسم التس�جيل والداللية 

عىل املشري
املنفذ العدل

احمد حسن داخل 
1-موقع�ه ورقم�ه : 212م55 مالحة الش�بانات 

سهام املدينة البالغة 580 من اصل 23520
2-جنسه ونوعه : ارض زراعية  

3-حدوده واوصافه :  مناذرة /مالحة الشبانات 
4-مشتمالته :  مزرعة بمحصول الشلب

5-مس�احته :حصة املدينة في�ه 1580 من اصل 
23520 سهم  

6-درجة العمران :
7-الشاغل : 

: مليون�ان ومائ�ة وتس�عة  املق�درة  8-القيم�ة 
واربعون الف دينار

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املناذرة
رقم االضبارة : 125/ت/2014

التاريخ 2017/9/18
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفيذ املناذرة العقار تسلس�ل  س�هام 
املدين�ة يف العق�ار املرق�م 74م55 الواق�ع يف مالح�ة 
الش�بانات العائ�د للمدي�ن حامدة عبد الزه�رة حمزة 
املحج�وز لقاء طل�ب الدائن رحيم عيل خفي�ف البالغ 
32773910 دين�ار    فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدا من اليوم التايل 
للنرش مستصحبا معه التامينات القانونية و10% من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية عىل املشري
املنفذ العدل

احمد حسن داخل 
1-موقع�ه ورقمه : 74م55 مالحة الش�بانات س�هام 

املدينة حامدة عبد الزهرة حمزة البالغة 395 سهم
2-جنسه ونوعه : ارض زراعية  

3-حدوده واوصافه :  مالحة الشبانات 
4-مشتمالته :  مزرعة بمحصول الشلب

5-مس�احته :حصة املدينة في�ه 395 من اصل 5880 
سهم  

6-درجة العمران :
7-الشاغل : 

8-القيمة املقدرة : مليون واحد  واربعون الف دينار 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف سامراء 
محكمة االحوال الشخصية يف سامراء

العدد 2017/8256
التاريخ 2017/9/20

اعالن
قدمت املس�تدعية )ايمان عالء عبد اللطيف ( طلب اىل 
ه�ذه املحكمة يطلب فيه اصدار حجة حجر وقيمومة 
لزوجها املفقود )موىس ش�اكر محم�ود  ( والذي فقد 
بتاري�خ 2014/7/10 علي�ه واس�تنادا لقانون رعاية 
القارصي�ن قررت ه�ذه املحكمة ن�رشه بصحيفتني 

محليتني لغرض التثبت من حياة املفقود
القايض
مثنى احمد مصطفى

فقدان

فقدان
فقدت مني هوية غرفة التجارة بأس�م )عبد الحس�ن 
كاظم حس�ن ( فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار

فقدان
فقدت من�ي الوثيقة املدرس�ية الصادرة من مدرس�ة 
الحواريون االبتدائية للبنني املعنونة اىل وزارة الداخلية  
املرقم�ة 301837 بتاريخ 2015/8/2 بأس�م )عقيل 
فري�ق هوى ( فعىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

فقدان
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

بحث وزير النق�ل كاظم فنجان الحمامي 
م�ع وزير النق�ل الرويس وكالة س�رجي 
اليكسيفيتش ارستوف تفعيل االتفاقيات 
البحري�ة والجوي�ة والربي�ة ب�ن البلدين.

واش�ار الحمام�ي اىل أن »الحدي�ث جرى 
لتعدي�ل االتفاقي�ة البحري�ة املوقع�ة بن 
البلدي�ن يف ع�ام 1974،وتوقي�ع معاهدة 
لتطوي�ر قطاع الس�كك ودع�وة الرشكات 
الروس�ية لاس�تثمار في�ه، فض�ا ع�ن 
توقيع اتفاقي�ة للنقل الجوي بن البلدين.

وأبدى وزير النق�ل » رغبة العراق لتطوير 
وتمتن العاق�ات العراقية الروس�ية بما 
الصديق�ن«. الش�عبن  مصال�ح  يخ�دم 

وقدم الحمامي »شكره وتقديره للجانب 
ال�رويس عىل حف�اوة االس�تقبال«، داعيا 
الرشكات الروسية لاستثمار يف قطاعات 
النق�ل املختلفة ملا له�ا من تاريخ حافل يف 
العم�ل داخل العراق، موضح�ا« الرغبة يف 
تطوير قطاع الس�كك وتدري�ب الطيارين 
العراقي�ن، وإعادة تفعي�ل خطوط النقل 
البحري الروس�ية القديمة باتجاه املوانئ 
العراقية«.م�ن جانبه، عرب الوزير الرويس 
عن سعادته بهذا اللقاء، مبينا ان »ما جرى 
يوم األحد املايض من افتتاح لخط الطران 
الج�وي يعترب مهم�ة جدا، قائ�ا: نتطلع 
إىل خط�وات أخرى«.فيم�ا وعد ارس�توف 
املس�افرين  ام�ام  اإلج�راءات  بتس�هيل 
العراقين، الفتا إىل أن »الوزير األول خارج 
روس�يا«.من جهة اخرى، ش�ارك الوكيل 
االداري لوزارة النقل احمد كريم عبد ايوب، 
يف اجتم�اع البنك الدويل الخ�اص يف إعمار 

امل�دن واملناط�ق الت�ي تعرض�ت لألعمال 
االرهابي�ة املنعق�د يف العاصم�ة االردني�ة 
عمان، بحضور وزيرة االعمار واالس�كان 
آن نافع ورئيس صندوق االعمار للمناطق 
املترضرة م�ن االرهاب مصطف�ى الهيتي 
ومدير ع�ام الرشكة لس�كك حديد العراق 
س�ام ج�رب ومحافظ�ي دي�اىل ونين�وى 
وبع�ض وكاء الوزارات واملدراء العامن«. 
وقال ايوب ان »الوزارة كانت مشاركة منذ 

اللحظ�ات االوىل يف عملي�ات دع�م وإغاثة 
املناط�ق واملدن الت�ي تعرض�ت للعمليات 
االرهابي�ة م�ن خ�ال اس�طولها وال�ذي 
تمكن من نقل وايواء النازحن اىل املناطق 
»وزارة  ان  إليواءهم«.واض�اف  اآلمن�ة 
النقل حصل�ت يف ذلك االجتماع عىل قرض 
بقيم�ة 5 ملي�ون دوالر لدعم مش�اريعها 
يف تل�ك املحافظات الت�ي تعرضت لألعمال 
اإلرهابية، الفت�ا: ان املبلغ ممكن ان يصل 

اىل اكثر من 30 مليون دوالر بحسب نسب 
االنجاز لتلك املش�اريع التي سوف تنفذ«. 
واك�د ايوب علىان »هناك اهتمام ومتابعة 
مبارشة من قبل وزير النقل كاظم فنجان 
الت�ي  املحافظ�ات  يف  ال�وزارة  ملش�اريع 
تعرض�ت لألعم�ال اإلرهابي�ة م�ن خال 
تش�كيله لج�ان عمل مختص�ة تأخذ عىل 
عاتقه�ا وض�ع دراس�ة عملي�ة يف اع�ادة 
إعماره�ا من جه�ة اخرى ش�كلت وزارة 

النق�ل لجن�ة بالتنس�يق مع امان�ة بغداد 
املعلوم�ات واملقرتح�ات  لغ�رض تقدي�م 
الخاص�ة بم�رشوع م�رتو بغ�داد املزمع 
انشاؤه خال املدة املقبلة.ونقل مصدر يف 
الرشك�ة العامة لتنفيذ مش�اريع النقل يف 
حديث اطلعت عليه »املس�تقبل العراقي«، 
إن�ه »ت�م تش�كيل الرشكة بالتنس�يق مع 
امانة بغداد لجن�ة فرعية تضم مختصن 
املعلوم�ات واملقرتح�ات  لغ�رض تقدي�م 

الخاصة بم�رشوع مرتو بغداد<، مبينا أن 
>مباحثات جرت قبل مدة بن وزير النقل 
كاظ�م فنج�ان الحمام�ي وامين�ة بغداد 
لبحث كيفية انش�اء ه�ذا املرشوع«.وبن 
ان »مدي�ر الرشك�ة اس�امة محمد صادق 
الصدر عقد اجتماعا بمدير قس�م التنفيذ 
وم�دراء االقس�ام املعنية ملناقش�ة س�ر 
العمل يف صالة كرباء بمطار بغداد الدويل، 
اذ تم االتفاق عىل تسهيل اعمال انجازها«.

واض�اف املصدر، أن »الرشك�ة تنفذ ايضا 
مرشوع املكتب االستشاري الهنديس الذي 
يعد من املشاريع املهمة من حيث طريقة 
البناء الحديثة واملواد املس�تخدمة فيه، اذ 
يهدف اىل تقديم االستش�ارات الهندس�ية 
بمختل�ف االختصاصات واعداد دراس�ات 
الج�دوى الفنية واالقتصادية للمش�اريع 
املكلف�ة بها الرشك�ة وتش�كيات الوزارة 

والوزارات االخرى.

وزير النقل يبحث يف موسكو تفعيل االتفاقيات البحرية واجلوية والربية.. وتشكيل جلنة لتنفيذ مرتو بغداد
الوكيل اإلداري يشارك يف اجتماعات البنك الدولي اخلاص بإعمار املناطق اليت تعرضت لإلرهاب
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التجارة تعلن مشاركة دول 
عظمى وأكثر من 180 رشكة 

حملية وأجنبية بمعرض بغداد
    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التجارة، عن مش�اركة دول 
عظمى ورشكات كب�رة يف معرض بغداد 
ال�دويل ضم�ن دورته ال�� 44 الت�ي تقام 
تحت ش�عار )حررن�ا أرضن�ا وبتعاونكم 
لغاي�ة   10/21 م�ن  للف�رتة  نبنيه�ا( 
2017/10/30«.وقال مدير عام الرشكة 
العام�ة للمعارض هاش�م محمد حاتم يف 
بيان للوزارة »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، إن »دول عظم�ى ورشكات كب�رة 
تش�ارك يف مع�رض بغ�داد ال�دويل منه�ا 
اليابان واملانيا وأم�ركا وكوريا الجنوبية 
وهولن�دا وأوكراني�ا وهنكاري�ا و م�ر 
والباكستان وأندونيسيا وايران وفلسطن 
والس�عودية وتون�س وس�وريا«.وأضاف 
حات�م، أن »الع�راق أصب�ح دول�ة جاذبة 
لاستثمار وس�وق مفتوح للعمل بجميع 
القطاعات وان املعرض يعترب فرصة لعقد 
صفق�ات م�ع رج�ال األعم�ال الرشكات 
العاملية، إلعادة إعمار املناطق املحررة من 

عصابات داعش االرهابية«.
املحلي�ة  ال�رشكات  »ع�دد  أن  وتاب�ع، 
واألجنبي�ة تج�اوز ال��180 رشك�ة م�ن 
مختل�ف االختصاص�ات، وال ي�زال هناك 
اقب�ال كب�ر م�ن قب�ل بعض ال�رشكات 
لغرض املش�اركة يف الدورة«.وأشار مدير 
ع�ام الرشك�ة، إىل أن »ال�رشكات الوافدة 
للع�راق واملش�اركة يف املع�رض تعترب من 
ال�رشكات الرصين�ة والراغب�ة للعم�ل يف 
الع�راق«، مرجحا أن »تتعاقد املؤسس�ات 
ودوائ�ر الدولة عىل عق�ود كثرة مع هذه 
الرشكات بع�د أجراء الح�وارات مع هذه 
»ال�دورة  أن  الرشكات«.وأوض�ح حات�م، 
ستتميز بالفعاليات والندوات االقتصادية 
والفنية الصباحية واملس�ائية ومسابقات 
رياضي�ة خاص�ة بالس�يارات والدراجات 
ابواب�ه  س�يفتح  املع�رض  وان  الناري�ة 
للمواطنن من الس�اعة التاس�عة صباحا 
وحتى التاس�عة مساء حيث تم اعداد آلية 

مناسبة لتسهيل دخول املواطنن.

    بغداد /  المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الرتبية، نس�ب النجاح لهذه الس�نة الدراس�ية 2016- 2017 .وقال وزير 
الرتبية محمد اقبال يف بيان صدر عن مكتبه االعامي الخاص تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه ، أن »نسب النجاح النهائية للدراسة االعدادية بلغت 72 % للفرع االحيائي، 
و56 % للف�رع التطبيق�ي، بينما بلغ نس�ب الف�رع االدبي 56 %«.وأته�م اقبال »جهات 
ع�دة - لم يس�مها - حاولت تش�ويه عمل الوزارة واس�تهدافها وتضليل ال�راي العام« 
منوها اىل »التأكيدات الس�ابقة بان احتس�اب النس�ب يكون بعد الدور الثاني«.وأوضح 
بان »النس�ب س�تزداد بعد اعان نتائج الدور الثاني ملحافظة نينوى«.واكد وزير الرتبية 
ان »الوزارة مس�تمرة يف نهجها بضبط العملية االمتحانية وتحس�ن املخرجات، واتباع 
الط�رق الحديثة لتطوير العملية االمتحانية« مش�را اىل ان »امل�اكات التعليمية بكافة 
فروعه�ا والجهات املرشفة عىل العملية االمتحانية لنجاحها يف ادارة العملية االمتحانية 

بكفاءة وشفافية.

وزارة الرتبية تعلن نسب النجاح 
للسنة الدراسية 2016- 2017

وزير النقل يوعز بنقل جرحى حادث قم 
املقدسة من الزائرين العراقيني جمانًا

   بغداد / المستقبل العراقي

اوع�ز وزي�ر النقل كاظم فنج�ان الحمامي، امس الس�بت، لرشك�ة الخطوط 
الجوي�ة العراقية بنقل جرحى حادث مدينة قم م�ن الزائرين العراقين مجانا 

وعىل متن طائرات الرشكة.
وق�ال مدير ع�ام رشكة الخطوط الجوي�ة العراقية مران فري�د يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، أن »توجيهات الوزير صدرت لقيام الرشكة 
بنق�ل الزائري�ن الذين تعرض�وا الصابات بس�بب انفج�ار أنبوب غ�از يف احد 
الفن�ادق يف مدين�ة ق�م املقدس�ة يف ايران«. واش�ار فريد اىل ان�ه » يرشف عىل 
متابعة اإلجراءات لارساع باكمال عملية نقل الجرحى عىل متن احدى طائرات 
الخط�وط الجوية العراقية«، الفت�ا اىل ان » مكتب الخط�وط الجوية العراقية 
يتاب�ع مع الس�فارة العراقية إكم�ال اإلجراءات لنقله�م اىل العاصمة العراقية 
بغداد«.من جانبه تقدم الس�فر العراقي يف طهران راجح املوس�وي بالش�كر 
والثناء ملبادرة الوزير وتكفل الخطوط الجوية العراقية بنقل الجرحى إىل بغداد 
مجانا.يذك�ر ان حصيلة ضحايا تفجر انفج�ار قنينة غاز يف فندق بمدنية قم 

االيرانية ارتفعت اىل )20( زائراً عراقيا كانوا من نزالء بالفندق.

حمافظ بغداد يعلن حصوله عىل موافقة رئيس الوزراء لتنفيذ »9« مشاريع من أصل »16«
  المستقبل العراقي / طالب ضاحي

اعلن محاف�ظ بغداد عط�وان العطواني 
عن حصوله عىل موافق�ة رئيس الوزراء 
بتنفي�ذ تس�عة مش�اريع م�ن مجموعة 
س�تة ع�رش قدم�ت م�ن قب�ل حكومته 
كخط�ة عمل ضمن مش�اريع عام ألفن 

وسبعة عرش.
وذك�ر مكتب�ه االعام�ي ان »العطوان�ي 
وص�ف هذه املش�اريع بالب�رشى الهايل 
العاصم�ة كونها تعد من اهم املش�اريع 
االس�رتاتيجية ويفيِ حال إنجازها ستنهي 

األزمة الخدمية يف أطراف العاصمة
وأض�اف ان اب�رز ه�ذه املش�اريع ه�ي 

)مرشوع مجاري النهروان( و )مرشوع 
تبلي�ط ناحي�ة الجرس واكم�ال مرشوع 
املجاري ( و)إكس�اء الطرق يف املدائن( و 
)مرشوع مجاري وتبليط الحسينية وابي 
غريب والتاجي )سبع البور( والطارمية( 

اضافة اىل)تبليط قضاء املحمودية(«.
واوض�ح العطوان�ي انه »اح�ال موافقة 
رئيس الوزراء اىل وزير التخطيط سلمان 
الجمي�ي بع�د عقده لقاء مع�ه يف مبنى 
ال�وزارة للحصول عىل املوافق�ة النهائية 

بتنفيذها خال هذا العام«.
 وأش�ار اىل ان »الوزير أرسل كتاب رئيس 
ال�وزراء اىل الوكيل الفن�ي واعدا املحافظ 

باكمال املوافقات النهائية .

املركزي يصدر توضيحا بشأن الفيديو الذي ظهر فيه الصندوق اخلاص باألموال العراقية

النفط تعلن جتهيز الوقود والغاز السائل للمواكب احلسينية

    بغداد / المستقبل العراقي

أصدر البنك املركزي العراقي، امس السبت، توضيحا بشأن 
الفيديو الذي ظهر فيه الصندوق الخاص باألموال العراقية، 
مؤك�دا ه�ذا الرشي�ط مفربك اله�دف منه التش�ويش عىل 
نجاح�ه يف إدارة الش�أن النقدي واملايل بش�كل غر مبارش.

وقال البنك يف بيان تلقته«املستقبل العراقي« ، إنه »يتداول 
حاليا رشيط فيديو عن البنك املركزي العراقي، ولكي يكون 
األم�ر واضح�ا ملحبي الع�راق والبنك ، ممن لديه�م الرغبة 
للتعلي�ق عليه نود ان نبن أن الفيديو يظهر صندوق مغلق 
ومختوم مكتوب عليه اس�م البنك بالعربي واالنكليزي يتم 
فتحه بعناية من قبل اشخاص يلبسون كفوف مثل االطباء، 

وان املوضوع يتعلق باس�تام ام�وال يظهر بعد الفتح انها 
اوراق توالي�ت كم�ا تعلمون«.وأض�اف البي�ان، أن »البنك 
املركزي يتس�لم الدوالر الوارد من البنك االحتياطي الفدرايل 
االمريكي بصناديق كبرة مكتوب عليها ارقام التسلسات 
وبع�ض الرم�وز، وال تكتب اية اس�ماء للجهات املس�تلمة 
س�واء كان البنك املرك�زي العراق�ي او االملاني«.وتابع، أن 
»املركزي يس�تلم الدينار م�ن دار الطبع االجنبية بحاويات 
تحتوي ارقاما ورموزا وال يكتب عليها نوع العملة او اس�م 
البنك املركزي املستفيد«.واستطرد، أنه »بافرتاض ان البنك 
املرك�زي فتح احد الصناديق او الحاوي�ات ووجد فيه مثل 
هذه االشياء، فان الجهة املرس�لة لاوراق النقدية تتحمل 
التعوي�ض وه�ذا ل�م يحصل ول�ن يحص�ل، الن دار الطبع 

ترس�ل اوراق نقدي�ة عراقية ال قيمة له�ا إال بكلفة طبعها 
ألنه�ا لم تص�در للت�داول بعد«.وأوضح، »اما ال�دوالر فهو 
وارد من اكرب مؤسسة نقدية وسياسية يف العالم وهو معد 
بعبوات قياسية من وكالة طبع الدوالر وليس من مؤسسة 
صغرة«، مردفا »لو كانت املواد الواردة يف الصندوق املزعوم 
ادوات احتياطية للمصاعد او مكائن العد والفرز، فنحن ال 
ندفع الثمن إال مقابل خطاب ضمان«.وأكد البنك، بحس�ب 
البيان، أن »هذا الرشيط مفربك الهدف منه التش�ويش عىل 
نج�اح البن�ك املركزي يف إدارة الش�أن النق�دي وحتى املايل 
بشكل غر مبارش، والتش�ويش عىل نجاحات الحكومة يف 
عبور األزمة املالية العصيبة بمؤازرة البنك، وقبل هذا وذاك، 

للتشويش عىل االنتصارات العظيمة عىل االرهاب.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النف�ط ع�ن ، تهيئة كافة 
االس�تعدادات لتامن احتياجات املواكب 
املش�تقات  م�ن  والزائري�ن  الحس�ينية 
النفطي�ة لزي�ارة الع�ارش م�ن محرم يف 
كرباء.وق�ال مدي�ر عام رشك�ة توزيع 
املنتجات النفطية كاظم مس�ر، يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
»إستنادا اىل توجيهات وزير النفط جبار 
ع�ي اللعيبي وبه�دف االس�تعداد املبكر 

للزي�ارة املليوني�ة للمراق�د املقدس�ة يف 
محافظة كرب�اء وبالتنس�يق مع غرفة 
العملي�ات الخاص�ة بالزيارة واملش�كلة 
يف محافظ�ة كرب�اء، تم وض�ع الخطط 
الازمة واالس�تعدادات لتوفر احتياجات 
املواك�ب الحس�ينية واالف�ران واملخاب�ز 
واملولدات واالليات املش�اركة يف مراسيم 
الزيارة من الوقود الازم والغاز السائل«.

وأض�اف البي�ان، انه »تم توف�ر الخزين 
ال�كايف يف مس�تودعات محافظ�ة كرباء 
املقدسة واملناطق املحيطة بها وبمختلف 

ان�واع املنتجات النفطي�ة، بهدف تجهيز 
املواطن�ن والجه�ات املعنية بانس�يابية 
عالية«.واوض�ح ميرس، ان�ه »تم ارشاك 
أكث�ر من 340 وكيل ج�وال لتوزيع الغاز 
الس�ائل وب�أرشاف موظف�ن م�ن فرع 
املحافظ�ة، وارشاك  التوزي�ع يف  رشك�ة 
اكث�ر م�ن 30 حوضي�ة متنقل�ة لتوزيع 
منتوج�ي النف�ط األبي�ض وزي�ت الغاز 
لس�د احتياج االف�ران واملخابز واملولدات 
العائ�دة للمواك�ب والهيئ�ات وبالس�عر 
»تقس�يم  اىل  البي�ان،  الرس�مي«.ولفت 

محافظ�ة كرب�اء اىل 11 قطاعا توزيعيا 
وذلك للس�يطرة عىل التجهيز خال فرتة 
الزيارة، فضا عن تهيئة ونصب محطات 
وقود متنقلة عدد 6 يف الكراجات لتجهيز 
املركب�ات الت�ي تنق�ل الزائري�ن بالوقود 
فض�ا عن توف�ر حوضيات س�اندة مع 
نصب عدادات لتجهيز السيارات واالليات 
املش�اركة يف النق�ل والعائ�دة لل�وزارات 
الجه�ات  وجمي�ع  املقدس�ة  والعتب�ات 
الس�اندة املش�اركة يف الجه�د الحكومي 

لنقل الزائرين مجانا«.

حمافظ واسط يبحث مع وفد طبي ايراين 
استعدادات الزيارة االربعينية

ضبط واتالف »6« طن من معجون الطامطم 
غري صاحلة لالستهالك البرشي يف كربالء

   المستقبل العراقي/ الغانم

بح�ث محافظ واس�ط محمود عبد الرضا م�ا طال مع وفد م�ن الجمهورية االيرانية 
االس�تعدادات للزي�ارة االربعينية«.وافاد مصدر اعام�ي يف مكتبه ان » ما طال  التقى 
وفدا طبيا ايرانيا برئاسة ممثل وزارة الصحة اإليرانية ومنظمة أطباء با حدود يف إيران 
أميني لبحث االستعدادات الخاصة بالزيارة األربعينية وتهيئة بعض املؤسسات واملراكز 
الصحي�ة يف واس�ط لتكون مقرا لألطب�اء االيرانين الذين س�يقومون بتقديم الخدمات 
لل�زوار ».واضاف »حيث تم االتفاق مبدئي�ا عىل اختيار مقرين للبعثات الطبية االيرانية 
االول يف قضاء بدرة والثاني يف املركز الصحي الكائن عىل طريق النعمانية الشومي قرب 
مفرق س�يد مالك، علما أن البعثة الطبية التي س�تقدم خدمات للزوار ستكون يف كافة 
االختصاصات م�ع االجهزة واملعدات الطبية املختلفة وعجات االس�عاف وغر ذلك من 
املتطلبات االخرى«.وبن انه »تمت مناقش�ة االستثمار يف القطاع الصحي يف واسط من 
قبل املؤسسات الطبية االيرانية وقد أطلع الوفد عىل املستشفى الرتكي وكذلك مستشفى 

الزهراء لتكون لديه رؤية واضحة يف هذا املجال .

   كربالء/ المستقبل العراقي

أعلن�ت دائ�رة صح�ة كرباء املقدس�ة عن »ضبط وإت�اف )6( طن من م�ادة معجون 
الطماط�م إيراني املنش�أ عامة ) ت�وكل ( لعدم صاحيتها لاس�تهاك البرشي محملة 
بش�احنة خال محاولة إدخالها للمحافظة عرب أحد مداخلها الرئيس�ة » ، يف حن بَينت 
إن » هذه الش�حنة كانت قادمة من محافظة بابل« .وقال مدير شعبة الرقابة الصحية 
، الدكتور أحمد فيصل ، إن » احدى مفارزنا الصحية املتواجدة يف الس�يطرات الرئيس�ة 
ملداخ�ل املحافظة ، وأثناء تدقيق البضائ�ع الواردة للمحافظة ، تمكنت من ضبط عجلة 
محملة ب� )6( طن من مادة معجون الطماطم إيراني املنشأ عامة ) توكل ( » .وأضاف 
إن » امل�ادة املحج�وزة ، كان�ت مَوزعة ع�ىل ) 373 ( كارتون ، س�عة ) 12 ( عبوة ، زنة 
الواح�دة منه�ا ) 1 ( كغم ، وبع�د تدقيق األوراق األصولية ، تم حجزها وس�حب نماذج 
منه�ا وإرس�اله إىل مخترب الصحة العام�ة يف كرباء لبيان مدى صاحيتها لإلس�تهاك 
البرشي » ، مبيناَ إن » الفحص املختربي ، أثبت فشلها كيمياوياً » .وتابع » قمنا بإرسال 
عين�ات أخ�رى إىل مخترب الصحة املركزي يف بغداد لغ�رض تأكيد نتيجة الفحص ، حيث 
ظه�رت النتائج مطابقة للفحص األول » ، حينها تم مصادرة الش�حنة ومن ثم إتافها 
يف منطق�ة الطمر الصحي ، وبحض�ور صاحب العاقة ، وفق محرض رس�مي بموجب 
نظام األغذية رقم )4( لس�نة 2011 ، وحس�ب قانون الصحة العامة رقم )89( لس�نة 
1981 » .وطالب فيصل يف ختام تريحه » التجار وأصحاب املعامل واملنتجات الغذائية 
ومورديها بااللتزام بالقوانن واألنظمة الصحية ، لتجنب املس�اءلة القانونية والخسائر 
املالية » ، مناشداً يف الوقت عينه » أهايل املحافظة » التعاون مع الفرق الرقابية الصحية 
والتأك�د من صاحية املواد الغذائية قبل رشائها ، واإلخبار عن تلك املنتهية الصاحية أو 

التالفة منها قبل رشائها حفاظاَ عىل الصحة العامة .

مدير عام رشكة توزيع املنتجات النفطية يف زيارة رسمية
اىل رئيس جملس النواب العراقي

   بغداد/ المستقبل العراقي

ق�ام مدير ع�ام رشكة توزي�ع املنتجات 
النفطية املهندس كاظم مس�ر ياس�ن 
بزيارة رس�مية اىل رئيس مجلس النواب 
العراقي الس�يد س�ليم الجب�وري يف مقر 
اىل  ته�دف  خط�وٍة  يف  ببغ�داد  إقامت�ه 
التواص�ل وإرس�ال رس�الة إطمئنان اىل 
السلطة الترشيعية يف البلد بشكل خاص 
واملواطنن بش�كل ع�ام حول إس�تقرار 

قطاع التوزيع يف كافة املحافظات .
مدير عام الرشكة قدم خال اللقاء رشحاً 

مفصاً لرئيس املجلس حول واقع قطاع 
التوزي�ع يف عم�وم الع�راق واإلس�تقرار 
الكبر والنوعي الذي ش�هده هذا القطاع 
بفض�ل التوجيهات املس�تمرة م�ن لدن 
معايل وزير النف�ط واملتابعة الحثيثة من 
قبل وكيل الوزارة لشؤون التوزيع إضافًة 
اىل مناقشة موضوع  اإلستعدادات املقبلة 
إلس�تقبال فصل الش�تاء وتوفر منتوج 

النفط األبيض للمواطنن الكرام .
الجب�وري م�ن جانبه أعرب عن ش�كره 
وتقدي�ره لوزارة النف�ط متمثلًة برشكة 
التوزي�ع مل�ا تقدم�ه من خدم�ات كبرة 

لعم�وم  النفطي�ة  املنتج�ات  توف�ر  يف 
املحافظ�ات وخاص�ًة املناط�ق املح�ررة 

والنازحن .
يذك�ر إن مدير ع�ام رشك�ة التوزيع بدأ 
ومنذ تس�نمه إدارتها يف نهاية آب املايض 
بعدة زي�ارات ملس�ؤولن وكذل�ك قيامه 
بج�والت ميدانية تفقدي�ة يف محافظات 
الف�رات األوس�ط تلته�ا جول�ة أخرى يف 
موقع املدائ�ن ومحافظة البرة لغرض 
اإلرشاف املبارش عىل س�ر العمل وتذليل 
كاف�ة الصعوبات مما يص�ب ذلك كله يف 

مصلحة املواطنن .
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لتجهيز دائرة صحة صالح الدين باالدوية واالجهزة واملستلزمات الطبية )ادوية (
تعلن دائرة صحة صالح الدين عن اجراء مناقصة عامة رقم )1( لس�نة 2017 للمرة الثانية 
لتجهيز دائرة صحة صالح الدين باالدوية واالجهزة واملس�تلزمات الطبية )ادوية ( وحس�ب 
الكشف التخمينية املعد من قبل الدائرة علما ان مبلغ الكشف التخميني هو )399.243.500( 
ثالثمائة وتسعة وتسعون مليون ومئتان وثالثة واربعون الف وخمسمائة دينار عراقي فقط 
الغري بفرتة تجهيز )60( س�تون يوما ويكون خاضع�ا للتعليمات والقوانني النافذة الخاصة 
ووفق املادة 3/اوال من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 ووفق الوثائق 
القياسية الصادرة من وزارة التخطيط بما يناسب موضوع املناقصة ومن ضمن تخصيصات 
الدائ�رة )املوازنة التش�غيلية ( وع�ى التبوي�ب )2-1-3-12( والتعليم�ات الخاصة بتجهيز 
االدوية واملستلزمات واالجهزة الطبية )االدوية ( والقوانني املرشعة فعى الراغبني باالشرتاك 
باملناقص�ة م�ن رشكات ومكاتب ومذاخ�ر متخصصة بتجهيز االدوية ومس�جلة لدى وزارة 
الصحة مراجعة دائرة صحة صالح /شعبة العقود/مقرر لجنة فتح العطاءات لغرض رشاء 
مستندات املناقصة لقاء مبلغ قدره )150.000( مائة وخمسون الف دينار عراقي فقط غري 
قابل للرد اال يف حالة الغاء املناقصة  وان اخر موعد لغلق املناقصة هو الس�اعة الثانية عرش 
ظه�را من يوم االربعاء املصادف 2017/10/4 واليقبل اي عط�اء يرد بعد هذا املوعد عى ان 
يوضع العطاء يف صندوق فتح العطاءات مقابل وصل استالم من مقرر لجنة فتح العطاءات 
علم�ا ان�ه يتم اجراء محارضة يوم االربع�اء املصادف 2017/9/27 يف ش�عبة  العقود لبيان 
تفاصي�ل املناقص�ة  ويكون فتح العطاءات يف نفس يوم غل�ق املناقصة يف مقر ديوان الدائرة 
واذا صادف يوم الغلق  عطلة رسمية فيتم الغلق يف اليوم التايل وان الدائرة غري ملزمة  بقبول 
اوطا العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االعالن يف الصحف الخر اعالن 
للمناقص�ة م�ع تقديم تامينات  اولية بش�كل ص�ك مصدق او خطاب ضم�ان بمبلغ 2% من 
الكلف�ة التخمينية وتقديم  ب�راءة ذمة صادرة من الهياة العام�ة للرضائب معنونة اىل دائرة 
صح�ة صالح الدين ع�ى ان ترفق املستمس�كات املطلوبة ويكون العطاء ناف�ذا ملدة )120( 
يوما من تاريخ غلق املناقصة ولالستفسار عن معلومات اكثر االتصال عى الربيد االلكرتوني 

cont.dep.salahaddin@gmail.com/ لشعبة العقود يف دائرة صحة صالح الدين

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من اتحاد املقاولني 
العراقيني بأسم ) رشكة نهر البرصة للمقاوالت 
العامة املح�دودة املدير املفوض عدنان ش�نون 
م�وىس /  رقم االضبارة 17895( فعى من يعثر 

عليها تسليمها ملصدرها.

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة اذن اصدار جواز سفر/2017

التاريخ 2017/9/20
اعالن

اىل املدعى عليه /مصطفى رعد مهدي
بناءا عى الطل�ب املقدم من قبل املدعوه )خلود 
رضا ش�اكر (  ام�ام هذه املحكم�ة واملتضمنة 
طل�ب اصدار جواز س�فر البنائك القارصين كل 
من )عيل وملك وحس�ني وسارة اوالد مصطفى 
رع�د ( وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب رشح 
املبلغ القضائي  واش�عار مخت�ار حي الجامعة 
/النجف ل�ذا تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني 
يوميت�ني محليتني رس�ميتني فعلي�ك الحضور 
امام هذه املحكمة بع�د تبلغك بثالثة ايام وعند 
عدم حضورك سوف يتم اكتمال بقية االجراءات 

القانونية لتصديق الحجة وفق االصول
القايض
عمار هادي املوسوي

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد /حجة فقدان /2017

التاريخ 2017/9/20
اعالم

اىل املفقود )مالك غني جرب (
بناءا عى الطلب املقدم من قبل املدعوه كظيمة 
عبد نور حس�ني بخصوص اصدار حجة فقدان 
ولالخب�ار املقدم اىل املحكم�ة الجنائية  املركزية 
حول فقدانك يف معس�كر اسبايكر وعدم معرفة 
مص�ريك كون�ك حي ام مت�ويف لذا تق�رر االبالغ 
عن�ك يف صحيفتني محليت�ني يوميتني للحضور 
ام�ام هذه املحكمة خالل س�بعة ايام من اليوم 
التايل للن�رش لالعرتاض عى االج�راءات املتخذة  
بحقك ويف حال عدم حضورك ستتخذ االجراءات 

القانونية بحقك وفق القانون
القايض
حميد جخم علوان

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ العباسية
رقم االضبارة : 22/ت/2017

التاريخ 2017/7/30
اعالن

تبي�ع مديرية تنفيذ العباس�ية العقار تسلس�ل  
سهام املدينني /داخل نعمة عبد هزام وجماعته 
يف العق�ار املرق�م 99م/21 الخدي�ة الواق�ع يف 
ناحية العباسية مقاطعة الخدية  العائد للمدين 
داخل نعمة عبد ه�زام وجماعته املحجوز لقاء 
طلب الدائ�ن كريم صكبان كحيط البالغ س�تة 
ع�رشة ملي�ون ومائت�ان واثنان وثالث�ون الف 
دينار 16232000  دينار    فعى الراغب بالرشاء 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دة ثالثني يوما 
تبدا م�ن الي�وم الت�ايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامينات القانونية  عرشة من املائة من القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م 

التسجيل والداللية عى املشرتي
املنفذ العدل

1-موقع�ه ورقم�ه : محافظة النج�ف /قضاء 
الكوفة /ناحية العباس�ية مقاطعة الخدية رقم 

99م21 الخدية
2-جنسه ونوعه : زراعية تسقى من نهر فرعي 

فيها سبعة دور  
3-حدوده واوصاف�ه :  عبارة عن ارض زراعية 
تس�قى من نه�ر فرع�ي ومس�تغلة بمحصول 
الحنطة وقت وضع اليد بعموم مساحة القطعة 
البالغ�ة 88 دون�م و15 اول�ك وتحت�وي ع�ى 
اش�جار نخيل تقدر حوايل عرشة اشجار وتزرع 
باملحاصيل املوسمية يحدها من الشمال الرشقي 
القطع�ة 99 م�ن نفس املقاطعة ومن الش�مال 
الغرب�ي م22 االخباري�ة ومن الجن�وب الغربي 
القطعة 98 ومن الجنوب الرشقي القطعة 118 

وثم بالقطعة 51
4-مش�تمالته : يش�تمل عى س�بعة دور اربعة 
منه�ا مش�غولة بس�اكنيها وبنائه�ا ع�رصي 
ام�ا  الثالث�ة االخرى فه�ي غري مكتمل�ة البناء 

)هياكل(
5-مساحته :88دونم و15 اولك  
6-درجة العمران :ارض زراعية

7-الش�اغل : هم كل من /احمد س�حان صحن 
ومحمد هليل صحن وتكليف عسل حمزة وثائر 
حمادي حس�ن وجميعهم يرغب�ون بالبقاء بعد 

البيع 
8-القيمة املقدرة : مائة واربعة وعرشون مليون 
وخمس�مائة وتس�عة ال�ف وثمانمائ�ة وثالثة 
واربع�ون دينار قيمة س�هام املدين داخل نعمة 
عب�د ه�زام وجماعته من اصل عم�وم العقار ) 

124509843( دينار

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

الرقم 6242
التاريخ 2017/8/30

اعالن 
طلب تسجيل عقار مجددا

بن�اء عى الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاريخ 
2017/7/23 لتس�جيل تمام العقار تسلس�ل 194 
محلة الرشيدية  بأسم )رازقية عباس عبد اللطيف(  
مجددا باعتبار حائز له بصيغة املالك للمدة القانونية 
ولغ�رض تثبيت امللكي�ة املذكورة تمهيدا للتس�جيل 
وفق احكام قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 
1971 قررن�ا اع�الن هذا الطلب فع�ى كم من يدعي 
بوج�ود عالق�ة او حقوق  معين�ة عى ه�ذا العقار 
تقدي�م مالديه من بينات اىل ه�ذه الدائرة خالل مدة 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا االعالن 
وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة العارشة 
صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك 
الثبات حقوقه موقعيا من الكشف الذي سيجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

مديرية التسجيل العقاري العام 
مديرية التسجيل العقاري يف الزبري

العدد 6244
التاريخ : 2017/8/30

اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد

بن�اءا ع�ى الطلب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاريخ 
2017/7/23  لتس�جيل تمام العق�ار املرقم 2274 
محل�ة الجمهوري�ة بأس�م /قاس�م نارص حس�ني 
مجددا باعتبار حائزا له بصفة املالك للمدة القانونية 
ولغ�رض تثبيت امللكي�ة املذكورة تمهيدا للتس�جيل 
وفق احكام قانون التس�جيل العقاري) 43( لس�نة 
1971 قررن�ا اع�الن هذا الطلب فع�ى كل من يدعي 
بوج�ود عالق�ة او حق�وق معين�ة عى ه�ذا العقار 
تقدي�م مالديه من بيانات اىل هذه الدائرة خالل مدة 
ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا االعالن  
وكذلك الحضور اىل موقع العقار يف الساعة العارشة 
صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك 
الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي س�يجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

الرقم 6243
التاريخ 2017/8/30

اعالن 
طلب تسجيل عقار مجددا

بن�اء عى الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاريخ 
2017/7/23 لتس�جيل تمام العقار تسلس�ل 823 
محل�ة الجمهوري�ة  بأس�م )مهن�د قاس�م نارص(  
مجددا باعتبار حائز له بصيغة املالك للمدة القانونية 
ولغ�رض تثبيت امللكي�ة املذكورة تمهيدا للتس�جيل 
وفق احكام قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 
1971 قررن�ا اع�الن هذا الطلب فع�ى كم من يدعي 
بوج�ود عالق�ة او حقوق  معين�ة عى ه�ذا العقار 
تقدي�م مالديه من بينات اىل ه�ذه الدائرة خالل مدة 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا االعالن 
وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة العارشة 
صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك 
الثبات حقوقه موقعيا من الكشف الذي سيجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املدينة
العدد 4079

التاريخ 2017/9/14
اعالن

اىل رحمن جابي فالح
قدمت زوجتك نديمة عبد الرضا قاسم طلبا اىل هذه 
املحكمة تطلب فيه نصبها قيما عليك وادارة  اموالك 
وش�ؤونك باعتبارك مفقودا بتاري�خ 2007/5/16 
عليه تق�رر تبليغ�ك بصحيفت�ني محليت�ني لغرض 
حض�ورك ام�ام ه�ذه املحكم�ة او من ين�وب عنك 
قانون�ا وخالل امل�دة القانونية البالغ�ة ثالثون يوما 
من تاريخ االعالن ويف حالة عدم حضورك للمحكمة 
س�تنصب زوجتك نديمة عبد الرضا قاسم يما عليك 

وعى اموال وفق االصول
القايض

غرام اسهري لفته 

اعالن
اىل السيد جعفر رضا اسد 

تق�رر  حضورك�م اىل مق�ر بلدي�ة النج�ف االرشف 
لغ�رض اكمال اجراءات معاملة  اص�دار اجازة بناء 
عى القطعة املرقمة 3/10844 حي امليالد وبخالفه 

سيتم اصدار االجازة  دون حضورك

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الصادرة م�ن رشك�ة توزيع 
املنتج�ات النفطي�ة ف�رع النجف املرقم�ة 3908 يف 
2016/9/4 بأس�م )احمد طال�ب كاظم ( فعى من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت مني الهوي�ة الوزارية الص�ادرة من الرشكة 
العامة لتجارة الحبوب بأس�م ) س�ناء ابراهيم عبد 
الحس�ني ( فعى م�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

تعل�ن لجن�ة البيع واإليجار الثاني�ة ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية لتأج�ري االمالك املدرجة تفاصيلها 
ادناه والعائدة إىل بلدية )العباس�ية( وملدة )حس�ب مامؤرش ازاءها(وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 
لس�نة 2013 فعى من يرغب باالش�رتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  )العباس�ية( أو اللجنة 
خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مستصحبا معه التأمينات  القانونية  البالغة 
200% من القيمة املقدرة  باستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون  بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال 
يقل عن 50% من القيمة  املقدرة  بموجب صك مصدق  لحساب البلدية املذكورة  استنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا  وكتاب 
محافظة النجف/  مكتب الس�يد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف اليوم األخري من  مدة اإلعالن 
البالغة )30( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية العباس�ية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة 

رسمية ستكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة عى ذلك.
الدكتور

حسن عيل فاضل املحمودي
مدير ناحية العباسية

رئيس لجنة البيع واإليجار الثانية
الرشوط املطلوبة:

1 � ع�ى املس�تأجر جل�ب صورة )هوي�ة األحوال املدنية + بطاقة الس�كن أو مضبطة تأييد س�كن+ ش�هادة الجنس�ية 
العراقية(

2 � ع�ى املس�تأجر  مراجع�ة البلدية خالل م�دة )30( يوما من تاريخ تصديق ق�رار اإلحالة  لغرض تس�ديد بدل اإليجار 
والرسوم األخرى

3 � عى املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.
4 � اس�تنادا إىل كت�اب محافظة النج�ف االرشف/ مكتب املحافظ  املرق�م  10881 يف 2014/9/28 يلزم أصحاب الحرف 

والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عى األمالك التي تؤجر لهم.
5-تعود االكشاك الواردة يف الفقرات )8. 9. 10( يف االعالن اىل البلدية بعد انتهاء مدة االيجار

حمافظة صالح الدين
دائرة صحة صالح الدين

مكتب املدير العام
شعبة العقود

الصيدالين 
عمر صباح شفيق

املدير العام

حمافظة النجف االرشف
إعالنجلنة البيع واإلجيار الثانية

العدد : 176
التاريخ 2017/9/19

اعالن مناقصة عامة
رقم )1( لسنة 2017 للمرة الثانية

العدد : 1436
التاريخ 2017/9/19

مدة التاجيرالموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت
ثالث سنواتالسوق العصري/مقابل المحكمة12م70/182حانوت1
سنة واحدةالسوق العصري/مقابل كراج الشرمان19م11/82حانوت2
سنة واحدةالسوق العصري/الشارع العام10م13/232-13/31حوانيت3
سنة واحدةمقابل المحكمة9م12/72كشك4

شارع كوفة-عباسية مجاور ساحة وقوف ومبيت 9م12/52-12/4اكشاك5
سنة واحدةالسيارات ومستشفى السجاد )ع(

سنة واحدةعلى جزء من القطعة المرقمة 3 مقاطعة 59.8946م2بالمخزن6
سنة واحدةبداية سوق العباسية473م14/12بناية7

مساحة من االرض 8
ثالث سنواتشارع كوفة-عباسية3×3مبالالنشاء كشك عليها

مساحة من االرض 9
ثالث سنواتشارع كوفة-عباسية /مجاور صورة االمام علي )ع(3×3مبالالنشاء كشك عليها

مساحة من االرض 10
ثالث سنواتالشارع الخدمي /مجاور متوسطة العباسية للبنين2.5×2.5مبالالنشاء كشك عليها
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ادم املنيس
ص�در عن منش�ورات المتوس�ط بإيطالي�ا، كتاب ش�عري جديد 
للش�اعر والمسرحي البحريني مهدي س�لمان، حمل عنوان “آدم 
المنسّي”. يعيد مهدي سلمان في كتابه قراءة التاريخ، وسردّيات 
الوجود، بلغة ش�عرّية رفيعة، فيق�رأ التاريخ من زاويته الخاصة، 
ويحاول أن يرّمم الثقوب الموّزعة خلف ظهره، غير ملتزم بشكل 
شعري واحد بين نصوص س�ردية يكسو الشعر مفرداتها، وبين 
قصائ�د عل�ى التفعيلة، يح�اول س�لمان إيجاد صياغ�ات جديدة 
للموروث. كتاب »آدم المنسّي« لمهدي سلمان، رغم ما يحمله من 
مبررات لإلنس�انّي في س�يرة الوجود، يريد في حقيقته أن يعلن 
االحتجاج، االحتجاج الصارخ والصادق ضد كل ما يجري لإلنسان 
في العالم، محمال بيأس ال تخطئه عين. يأس أنتج تاريخيا الكثير 
ف�ي صنوف اآلداب والفنون، مثلما دفع مهدي الش�اعر إلى إنتاج 

نصوصه هذه.

ص�درت عن دار ام�ل الجدي�دة للطباعة والنش�ر والتوزيع – س�وريا – كتاب 
عصمة اللغة للشعر الش�عبي الفصيح للكتاب والباحث اسماعيل ابراهيم عبد 
القل�م ، وقد انجز الكاتب من قبل خمس�ة عش�ر كتاباً بي�ن نصوص وقصص 
ونق�د ، وكت�ب العديد م�ن المق�االت .. ويتضم�ن الكتاب ع�دة قضايا تخص 
الثقافي�ة العراقي�ة ،االدبي�ة حصراً واالجتماعي�ة عموماً .. يرك�ز الكتاب في 
فصوله االربعة على الكيفية التي دخل بها الش�عر الش�عبي الى شعرية الفعل 
االدبي للش�عر الفصيح ، اذ جيء به ليك�ون اتجهاً معرفياً جديداً يعني بالروح 
الشعبية التي اسهمت بكس�ر قوانين وأطر اللغة الفصحى بقواعدها ونظمها 
البالغية اذ يتدخل الش�عر الش�عبي ، واالمثال والمواويل  واالغاني والطقوس 
، في فرض حضورها عند ايداع الشعر الحديث ، خاصة قصيدة النثر ، لذا فقد 
وضع المؤلف نبؤته في االس�تقالل مستقبالً لهذا االتجاة الشعري ، أي الشعر 
الش�عبي الفصيح كحقل معرف�ي وأدبي يقارب او يق�ارن احيانا باالتجاهات 

االنثروبولوجيا الحضارية ، بما سيعم تجربة الشعر الحديث باتجاهه هذا ..

»عصمة اللغة للشعر الشعبي الفصيح«

          مفيد نجم 

اإلغ�راءات الكبي�رة التي أصبح�ت تمثله�ا الكتابة 
الروائي�ة للكّتاب والكاتبات الع�رب، جعلت التزاحم 
عل�ى كتابتها يزداد س�نة بعد أخرى حت�ى من قبل 
ش�عراء معروفين، وكأن هذه الكتابة أصبحت دليال 
على كف�اءة الكاتب ونجاحه إبداعي�ا. لقد نجم عن 
ه�ذا التحول تزايد كبي�ر في عدد األعم�ال الروائية 
الت�ي تطبع في كل ع�ام، وأيضا زي�ادة موازية لها 
ف�ي ع�دد األس�ماء الروائية الت�ي تتصدر المش�هد 
األدبي..عوام�ل عدي�دة س�اهمت في ه�ذا التحول 
لعل أهمها عدد الجوائز التي تمنح س�نويا لكّتابها، 
إضافة إلى االهتم�ام اإلعالمي الواضح الذي يرافق 

اإلعالن عن نتائج ه�ذه الجوائز في كل عام. المثير 
للدهش�ة هن�ا أن هذا الك�رم الم�ادي واإلعالمي لم 
يكن متاحا للش�عراء العرب حتى ف�ي فترة ازدهار 
الشعر وتصدره للمش�هد األدبي، ما يستدعي طرح 
الس�ؤال عن الدوافع واألسباب التي حدت بالجهات 
المانحة للجوائز إلى إظهار هذا الس�خاء في تكريم 
الرواية وكتابها. ال يحمل هذا الس�ؤال موقفا سلبيا 
م�ن ماراثون ه�ذه الجوائز، وإنما يح�اول أن يفهم 
أس�باب هذه الظاهرة، خاص�ة وأن الثقافة العربية 
ومؤسساتها تعيش حالة من انعدام التوازن وغياب 
الرؤي�ة والفاعلي�ة. في ظ�ل هذه الحواف�ز المادية 
والمعنوية غاب�ت االنتفاضات العربي�ة وتداعياتها 
الكبي�رة والواس�عة عن أغل�ب هذه األعم�ال، على 

الرغ�م م�ن زلزاله�ا ال�ذي ل�م تتوق�ف مفاعيل�ه 
وتأثيراته الواس�عة على الواقع والمستقبل العربي 
بعد. يبرر البعض م�ن كّتاب وكاتبات الرواية غياب 
ه�ذا االنش�غال اإلنس�اني والوجودي والسياس�ي، 
بحاج�ة الرواية إل�ى مرور زمن حت�ى تنضج رؤية 
الكاتب، وتتضح صورة المشهد أكثر، وكأن الرواية 
العربية مطلوب منها أن تقدم قراءة تحليلية للواقع 
وتداعيات�ه الت�ي مازال�ت تعص�ف به�ذا الواقع. إن 
مرور ما يزيد على س�بع سنوات على هذا االنفجار 
الشعبي الكبير، كان كفيال بأن يجعل وعي الكاتب/ة 
الروائ�ي ينفت�ح بعم�ق أكثر اتس�اعا عل�ى جحيم 
هذا الواقع وانتكاس�اته، وال س�يما م�ا يتعلق منه 
بالجانب اإلنساني والوجودي، نظرا إلى حجم اآلالم 

والعذاب�ات والموت والدمار ال�ذي جعل ما بعد هذه 
االنتفاض�ات هو غير ما قبلها..ثم�ة الكثير والكثير 
من س�رديات هذا الواقع الفاج�ع والدامي ما يمكن 
أن تتمثل�ه الكتاب�ة الروائي�ة، لك�ن موضوعا كهذا 
ليس مرغوبا في ما يبدو بالنس�بة إلى القائمين عن 
الجوائز، ولذلك يس�عى الكاتب/ة إلى الهروب منها 
إلى س�رديات وقضايا أخ�رى تؤهله�ا للدخول في 
س�باق هذه الجوائز المغرية. لقد جع�ل هذا الواقع 
العديَد من الكتاب والكاتبات والناش�رين يسابقون 
الزمن في عملية النش�ر وفقا لمواعيد هذه الجوائز 
وعلى إيقاعها، ليبدأ بعدها االشتباك اإلعالمي الذي 
ال يتوقف حول األعم�ال الفائزة وموضوعية لجان 

التحكيم في اختيار هذه األعمال.

الرواية والربيع الدامي

الروائي أسامة حبيش لـ »                          «: املبدع الذي ال يضيف اجلديد 
هو كاتب يكرر نفسه

           حاوره/ عزيز البزوني/ البصرة

أسامة حبش�ي روائي مصري وسيناريست 
وصحفي صدر له س�ت رواي�ات هي) خفة 
العمي ,موسم الفراشات الحزين ,مسيح بال 
توراة ,سرير الرمان ,1968,حجر الخلفة(, 

التقينا به فكان هذا الحوار معه:
*يق�ال بان األدب المصري عامة ثري جدا , 

وال زال يعطي من فيض نبعه ؟
-الحرك�ة األدبية في مصر كان�ت وال تزال 
معطاءة وثرية ج�دا، فلك أن تتخيل ان أكثر 
من الثلث المقدم لجوائ�ز الخليج هو منتج 
مص�ري، ولكن تظ�ل المش�كلة الدائمة أن 
الض�وء يع�رف بعض األش�خاص فقط وال 
يع�رف الكل، وهن�اك الكثير م�ن المبدعين 
تتناوله�م  وال  مغم�ورون  المصريي�ن 
الصحافة او اإلع�الم أو النقد بما يليق بهم، 
ومصر 100 مليون ول�ك العطاء هو معادل 

موضوعي لعدد السكان طبعا.
* هل تأثر الروائي أس�امة حبشي بروايات 

الغرب؟
-مؤك�د، فقد تأث�رت كثيرا بخ�وان رولفو 
وكاوابات�ا  ودوستويفس�كى  وكالفين�و 

وستندال ودى إتش لورانس وأالن وماركيز 
وغيرهم كثر

 *هل ثمة اختالف بين كتابة الرواية العربية 
والغربية اين نجد ذلك؟ 

-هن�اك اختالف ج�ذري، فالكات�ب الغربي 
يكت�ب بناء على فلس�فة واضحة خاصة به 
تكمن في كيفية رؤيته لألشياء ولمجتمعه 
وألف�كاره ، ولي�س مج�رد ناق�ل أو مصور 
لمجتمعه وفق�ط، فلو نظرنا لخوان رولفو 
سنجد أن الموت محور فلسفته، انه يمجده 
ويبجله بل ويجعل منه كائن حي تش�عر به، 
وهذا األمر كان ملفتا لي فتلك الفلسفة عن 
الموت هي فرعونية باألس�اس وبكل أسف 
ل�م نجد كاتب�ا مصريا يلتقط تلك الفلس�فة 
ويبنى عليها كما فعل خوان رولفو وهكذا، 
الرواي�ة الغربية رواية ثرية م�ن زوايا عدة 
وال تعتم�د على ألحكي المط�ول بدون داع، 
وه�ى رواية كتبت لتض�ع عالمة مهمة في 
تاريخ األدب، البعض منها وليس الكل طبعا، 
فدوستويفسكى وضع عالمة فارقة وكذلك 

ستندال وماركيز وكاواباتا وغيرهم.
* الحركة النقدية مهمة جدا ألي كاتب فهي 

إعادة اكتشاف للكاتب؟

-الحركة النقدية مهم�ة جدا لو وظفت في 
مكانه�ا الصحي�ح دون مجام�الت، ولك�ن 
أيضا من المهم أال تتوقف المدارس النقدية 
عل�ى النظريات التي عفي عليها الزمن، وأن 
تتط�ور بتطور الم�دارس النقدي�ة كما في 

الغرب.
* التح�والت الحاصلة تحصيل حاصل وأمر 
طبيعي لكن االبتعاد عن جوهر الحكاية هو 

ما مزق الساحة الثقافية ؟
-إذا كن�ت تقصد بالحكاي�ة الحدوتة للعمل 
الروائي ف�أن�ا أتفق معك ولكن كيف تحكى 
تل�ك الحكاي�ة؟ ذل�ك هو م�ا تغي�ر فاألطر 
والطرق التقليدية لم تعد موجودة، وتدخلت 

عوامل أخرى منها السينما ومنها الفلسفة  
والنظريات األدبية في الالوعي لدى الكاتب 
أثن�اء الكتابة، ومن هنا بات�ت كتابة بعد ما 
بع�د الحداثة وب�دأت معها الع�ودة للتركيز 

على الشخصية فى الرواية. 
* المبدع الحقيقي المتميز يقدم مع كل نص 

جماليات جديدة تضيف لرصيد القارئ.؟
-المب�دع الذي ال يضيف الجديد في كل عمل 
له هو كاتب يكرر نفس�ه وهو كاتب فاشل، 
ولكن كما قلت في البداية هذا المتجدد دائما 
يدور في إط�ار رؤية الكاتب الش�املة التي 
تك�ون فلس�فته الخاصة في الحي�اة، فمن 
الممك�ن أن يكرر الكات�ب فكرة او تيمة في 
أكثر من عمل ولكن يظ�ل بها الجديد أيضا، 
واألمر لكي يكون بسيطا لنأخذ فلسفة دى 
ات�ش لورانس التي تنبع من رؤيته للجس�د 
وللح�ب فه�ي ثابتة ف�ي أعمال�ه ولكن كل 
رواي�ة له ال يمكن ربطها بما س�بقها وهذا 

هو دور المبدع الحقيقي.
 * لنتكل�م ع�ن مؤلفاتك في مج�ال الرواية 
كيف جاءت فكرة التأليف واختيار العنوان؟ 

هل أنصفك النقاد؟
-الكتابة عندي بدأت بالس�يناريو، والرواية 

هي األقرب له، من هنا بدأت أمارس االثنين، 
وليست لى طقوس أو ما شابه ولكن الفكرة  
تتولد وأتركها تتخمر س�نة اثني�ن ثالثة او 
حتى خمس س�نوات ثم أكتبها دفقة واحدة 
بع�د ذل�ك وه�ذا ما ح�دث ف�ى كل أعمالي، 
وبالنس�بة للعنوان ه�و مهم ج�دا ولكنني 
أميل للعناوين الش�عرية التي تكسر التوقع 
لم�ا هو داخ�ل العم�ل أو الن�ص، فالعنوان 
عندي قد ال يمت للنص بصلة وقد يكون هو 
لب النص ولكن من بعيد كاإلشارات وهكذا، 
ومن هنا يقول البعض أنني ال أحسن اختيار 
العناوين ألعمالي ولكنني ال أهتم، فأنا أفعل 
ما أؤمن ب�ه, اإلبداع ال ينتظ�ر النقاد ولكن 
العك�س ه�و الصحيح، والنقد الس�ريع في 
مقال�ة صغيرة ال يفي الن�ص حقه، والنقاد 
لهم ظروفه�م الخاص�ة، وأزمته�م فالنقد 
كم�ا أراه في أزمة حقيقية، فل�ك أن تتخيل 
أن دول�ة بحجم مص�ر ال يوجد به�ا جائزة 
كبيرة تلي�ق بالنقد، وعن مس�ألة اإلنصاف 
م�ن عدمه فتل�ك مس�ألة ال أتوق�ف عندها 
كثي�را ألنه دائم�ا هناك أمور أخ�رى تحكم 
الموض�وع كالش�اللية” والمصال�ح ، وأن�ا 

راض تماما بما ُكتب عنى.

حممد الشحات الشاعراملرصى الوحيد الذى قدم ديوانًا كاماًل عن ثورة  30 يونيو
رسالة دكتوراه تغوص أعماق الثورة يف الشعر

ف�ى واح�دة م�ن الدراس�ات االكاديمية 
ش�ديدة االهمية التى أبح�رت فى الثورة 
فى الش�عر المص�رى المعاص�ر قام بها  
الباح�ث طارق محمد أحم�د عبد المجيد 
والتى نال م�ن خاللها درج�ة الدكتوراه 
م�ن كلية دار العل�وم جامع�ه المنيا فى 
االداب بتقدي�ر امتياز مع مرتبة الش�رف 
فى موضوع ش�ديد األهمية ع�ن الثورة 
ف�ي الش�عر المص�ري المعاص�ر والتى 
قام باإلش�راف عليه�ا االس�تاذ الدكتور 
حافظ محمد جمال الدين المغربي أستاذ 
ورئي�س قس�م البالغ�ة والنق�د االدب�ي 
واألدب المقارن ، حيث قام باس�تعراض 
ابداعات الش�عراء المصرين المعاصرين 
حول فك�رة الثورة، مؤكدا بالثورة فكرة 
تس�يطر عل�ي الش�عراء قب�ل وقوعه�ا 

ويبدعون فيها بعد وقوعها.
 وتناول الباحث في رس�الته  دور الشعر 
واستش�رافة لثورات مصر الحديثة ) 23 
يولي�و – 25 يناير – 30 يونيو( وذلك من 
خالل دراسة إلبداعات صالح عبد الصبور 
وأحم�د عبد المعطي حجازي وأمل دنقل 
وكمال نش�أت وحسن طلب وحسن فتح 
الب�اب ومحمد الش�حات ورمض�ان عبد 
الاله وسمير فراج وأحمد بخيت وغيرهم 

ممن كتب في عصر الثورات أوقبلها 
وكذلك تناول في رسالته األفكار المتولدة 
من فكرة الثورة ومن هذه األفكار الثورة 
السياس�ية واالقتصادي�ة واالجتماعية ، 
مؤكدا بأن  موضوع الثورة ظلم في الشعر 
المص�ري المعاصر وكذل�ك فكرة الثورة 

خوف وكذلك فك�رة الثورة حرية وكذلك 
فك�رة الث�ورة ع�دل وكذلك دور الش�عر 
المص�ري ف�ي الرف�ض والتحريض علي 
الثورة . وتناول الدراس�ة الدالالت الفنية 
لموضوع�ة الثورة في الش�عر المصري 
ومنه�ا التش�كيل اللغوي وم�ا فيها من 
توظيف االش�تقاق اللغة وكذلك دراس�ة 
الداللة من خالل رقي الداللة وانحطاطها 
وابتكاره�ا وكذل�ك اس�تخدام الش�عراء 
للغة الحياة اليومية ومع دراسه للمعجم 
الشعري لشعر الثورة وأيضا من الدالالت 
الفني�ة التي توظف في موضوعة الثورة 
في الشعر المصري الصورة الشعرية من 
خالل تشكالتها الشعرية وكذلك توظيف 
التن�اص والرمز ولقد لفت انتباه الباحث 
ال�ي اعتم�اد القصيدة الثورية للتش�كيل 
البصري واهتمامها بها وكذلك استخدام 

الموسيقي واللون والصورة.
الشحات وثورة يونية

 وتن�اول الباح�ث عب�ر رس�الته الث�ورة 
فى ش�عر الش�اعر محمد الشحات والتى 
تناث�رت عب�ر داودين االولى الت�ى بدأها 
بالدوران حول الرأس الفارغ الصادر عن 
دار الحرية 1974 ، ثم فرد للثورة ديوانين 
كاملي�ن االول المترو ال يق�ف فى ميدان 
التحري�ر الص�ادر ع�ن الهيئ�ة المصرية 
العام�ه للكت�اب 2012 ،ويومي�ات ثورة 
30 يوني�و الص�ادر ع�ن دار وع�د 2013 
والتى ف�رد لها الباحث  دراس�ة مفصله 
فى رس�الته ،حي�ث  قام خالله الش�اعر 
برصد دقيق وفنى ليومي�ات تلك الثورة، 
وقد  عنون الباح�ث فاصال بعنوان ثورة 
الثالثي�ن من يوني�و ثورة عل�ى الضعف 
واالضط�راب ، ومن خ�الل عنوان فرعى  

الثورة على بائعي الوطن.
أش�ار الى أن الخيانة ب�كل أنواعها أقبح 
األش�ياء الت�ي عرفتها البش�رية على مر 
العص�ور، وأكثر أنواعها قبحاً هي خيانة 
الوط�ن، وه�ي م�ا ال يمكن أن يس�امح 
فيه أب�داً؛ ألن هذه الخيانة تدمر ش�عوباً 
بأكملها ولهذا عندما شعر الشعب بخيانة 
هؤالء الذين باع�وا وطنهم قاموا بثورة 
عليه�م ف�ي الحال، ولقد تح�دث عن ذلك 
كثير من الشعراء ومن أمثلة ذلك الشاعر 
الكبير محمد الش�حات في قصيدته “لن 

نقايض أرضاً....بدم”) ( فيقول:
بينما كنت أبحث 

في غرفتي 
عن رداء 
يوشحني

حين أخرج

إلى ساحة النهر
كان صوت أبي

حين يبدأ
هز مسامعنا
يرتل والعصر

هل كنت في خسر
وأنت تبيح دمي

وتبيع بالدك 
وكنت تقايض 

أرضاً بدم 
يس�تدعي  المقط�ع  ه�ذا  ف�ي  الش�اعر 
صوت أبي�ة فهو اس�تدعاء يعبر فيه عن 
مدي تعلقه بالتراث والتمس�ك باألصالة 
فص�وت والده جاء به وه�و يقرأ القرآن 
في ج�و مفعم بالنفح�ات اإليمانية التي 
نش�أ عليه�ا أغل�ب المصريي�ن متناص�اً 
الشاعر مع القرآن الكريم في قوله” يرتل 

والعصر/ هل كنت في خس�ر” مس�قطاً 
دالل�ة اآليه “والعصر * إن اإلنس�ان لفي 
خس�ر”) ( علي الواقع الذي نعيشة وهو 
أن كل إنس�ان يبي�ح قت�ل الش�عب وبيع 
الوطن “وأنت تبيح دمي/ وتبيع بالدك” 

هو خاسر وسيقف الشعب ضده.
وكذلك يعرض الشاعر مشهداً آخر وكأننا 
في مش�اهد يومي�ة، ويأتي موضوع من 
م�ات م�ن هؤالء ش�هيداً وم�ن مات من 
غيره�م، فهو قتيل، ولذل�ك يضع عنوان 
القصي�دة التالية “قات�ل ... أم قتيل “) ( 

ويقول فيها:
قاتل 

أم قتيل
ثائر

أم أجير
ثم ينتقل الشاعر بنا إلى هذا الحاكم الذي 
يرف�ع راتبه حتى ل�و كان ذلك على جثث 
الموتى، وهو بذلك يشعل النار في البالد؛ 
ولذلك ينصحه الش�اعر وه�و يعلم أنه ال 
يسمع لنصح وال يفكر في أمر، واعلم أن 
ما تصنع يداك ستحاسب عليه، والشاعر 

ر بيوم القيامة فيقول: ُيَذكِّ
وارفع  لواءك 
وانتهز موتى

لتعلن دولة الغاوين 
أنت اآلن

تجلس فوق موتانا
تقامر

توقد النيران
من مستصغر الشرر

املخاوف ذاهتا وكينونة الرغبة

يف اخلريف االخري 

            أحمد المالكي / الفرات األوسط 

،،آه ال ..أنيس له. . إال هي ،،
ها هو يقول نجوت 

ها هو على ساحل الجسد 
مثل أي قنينة ال تحمل إال فوضاه 

ها هو يقول
لم تكن بحيرة ساكنة 

كانت هي الواحدة التي تقول انا فقط 
انا.. من بين أولئك الذين 

عيونهم مجرات مكشوفة األرتع�اش
لم تكن بحيرة 

كانت تحمل سموات ال طريق لها سوى الدائرات 
التي تبتلع القلب ،والنظرات التي تتبخر 

بقوة الغنج المائل
زرقتها فوضى تقيس زبد الرجولة

ومن دون فاصل اعالني للموج
زرقتها تخرج منها ثريات 

تعلمنا معنى الحالل في األنجذاب 
نحو الضوء العالي

ومعنى الحرام حينما .....تنسدل الليالي 
ومن دون قمر مائي

لم تكن بحيرة 
بل كانت شمس مائية الغيوم 

خرافية الجسد والتكوين
ردد هذا األرتع�اش الذي قال هي 
هي ال عين رأت ..وال أذن سمعت 

بحفيف بياضها
هي الشوك والشوق 

وهي الزهر الذي يعطينا المهدئات 
عند حدائق حواس الهمس.

             امل عايد البابلي 

بعد الفجر ،
لن تجد سوى بقايا جمر 

وفنجان قهوة باردة 
لن تطاوعك الكلمات 

تمسك أطراف الطريق
والمضي طويال ...

ولقاء وجوه جديدة 
دون جدال .

عند الليل تدق مسامير االحاديث 
بجدران رأسك 

دون نوم ..
صمت ،

ال صدى فيه 
غير أختراق هدوء المكان 

قضم فاكهة الدراق 
من غير النظر لشكلها 

الوقت يسخر ..
عدم تجاوزه االمتحان 

وعالماته السيئة 
الموعد المنسي 

علقه بمكالمة هاتفية 
ال جدوى منها سوى صراخ

وطقطقة أصابعه تجاوزت الحد 
أعتاد على استخدام فرشاة أسنان 

ماركة عالمية ،
وعطر فرنسي 

قميص ذا طابع خاص
هاتف أخر ما بيع باالسواق 

سيارة فورد
واحدة بعد واحدة

االن .. االن ..... ال شيء 
سوى أعتراف على أسئلة من غير توقيع .
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اجلمع بني الدمعتني
كتب/ أبو تراب كرار العاملي

ها قد أقبل ش�هر األحزان واملصائب، 
ش�هر املَِحن والنائبات، ش�هر الباليا 
اتََّش�ح الك�ون بالس�واد،  والرزاي�ا، 
َع�مَّ  وَتَجلِّّياِت�ه،  أف�راده  بمختل�ف 
مش�ارق  يف  م�كان،  كل  يف  الح�زن 
األرض ومغاربه�ا، ومن ش�مالها اىل 
جنوبه�ا، انت�رت مجال�س العزاء 
والنَّحيب يف ش�ّتى أنحاء البالد، لبس 
االكتئاب، اس�نتفر  الوج�ود عب�اءة 
املوال�ون وَهبَّ املُِحّبون لهذا املوس�م 
العاشورائي املتجدد، حاِمالً يف طّياِته 
ذكري�ات أليمة لم تغب عّن�ا مع ُبْعِد 
الزمان وتوايل العص�ور، لِتحاكي لنا 
مأس�اة ُحِفرَت يف قلوبن�ا مع أننا لم 
نش�هدها، وُنِحَتت يف أذهاننا مع ُبْعِد 
عه�د وقوعها عّنا، فال تس�ألني أيها 
العابر ما الخرب، ب�ل اكتِف باإلصغاء 
ه  لقول الشاعر »ِيْسِكِت العالَم ِبأَْسَ

ْوِنْسِتِمْع ُصوت الُحَسني«.
م�ن الواض�ح واملاُلَح�ظ أنَّ جم�وع 
املوال�ني واملُِحّبني، إخوة حس�ينيون 
يس�تنهضون  زينبي�ات،  وأخ�وات 
العاش�ورائية  املواس�م  يف  الِهَم�م 
ويستميتون بالترف يف خدمة املوىل 
أب�ي عب�د الل�ه الحس�ني)ع( بكافة 
بة،  املَُتَشعِّ الخدمة وأنواعها  أش�كال 
م�ن إقامة مجالس الع�زاء، مجالس 
اللطم، موائ�د الطعام للتَّرَبُّك وغريها 
من األمور املُتََّبَعة واملُش�اَهدة ضمن 
هذه اإلحي�اءات املبارك�ة. إال أننا يف 
ه�ذه الُعجالَة، س�نقترص بتس�ليط 
الضوء عىل مس�ألة معروفة وتفريع 
َدد، أال وهما الدَّمعة  مهم يف ه�ذا الصَّ
الحس�ينية املُواِس�ية، ه�ذه الدَّمعة 
املبارك�ة التي«ت�كاد« ال تخل�و عنُي 
ُم�واٍل إال وتترف بذرفه�ا وإطالق 
العنان لها لَِتس�لك مجرى العاشقني 
قبل أن تصبَّ يف أنهٍر ُزِرَعت ِضفاُفها 
بحش�ود الذائبني واملَُتيَّمني يف عش�ق 

الحسني)ع(.
فقد ج�اء يف الخرب، يف صحيح الرّيان 
بن ش�بيب، عن اإلم�ام الرضا)عليه 
الس�الم(، يف حديث: )يا بن ش�بيب! 
إن كن�ت باكياً ليشء فابِك للحس�ني 
بن عيّل بن أبي طالب)عليه السالم(، 

فإّنه ذب�ح كما يذب�ح الكبش، وقتل 
معه من أهل بيته ثمانية عر رجالً، 
ما له�م يف األرض ش�بيه، ولقد بكت 

السموات السبع واألرضون لقتله.
- إىل أن ق�ال: - ي�ا ب�ن ش�بيب! إن 
بكي�ت عىل الحس�ني)عليه الس�الم( 
حتّ��ى تص�ري دموع�ك ع�ىل خّديك، 
غفر الله ل�ك كّل ذنب أذنبته، صغرياً 
كان أو كب�رياً، قلي�اًل كان أو كثرياً. ] 
»أم�ايل الص�دوق« و »عي�ون أخبار 

الرضا)عليه السالم(« [.
كما ج�اء يف خرب الفضيل بن يس�ار 
ع�ن أب�ي عب�د الله)عليه الس�الم(: 
)من ُذكرن�ا عنده ففاض�ت عيناه، 
ول�و مثل جناح الذب�اب، غفر الله له 
ذنوب�ه، ولو كانت مثل زب�د البحر(. 
] »املحاس�ن – كتاب ثواب األعمال« 

و »كام�ل الزي�ارات« [. م�ن املعلوم 
أيها األحبة، أنَّ س�يد الشهداء)ع( لم 
يخرج  لغرٍض دنيوي فاٍن، وحاشاه 
»س�الم الله علي�ه« من ذل�ك، وإنما 
خ�رج لطلب اإلص�الح يف أم�ة جده 
رس�ول الل�ه)ص(، بع�د أن اس�توىل 
عىل الحك�م وغصب الخالف�ة َمْن ال 
يس�تحقها عىل اإلطالق، ال من قريب 
وال م�ن بعيد، فضالً ع�ن كونه ليس 
أه�اًل لها وليس�ت من حقه، ش�ارٌب 
املحرتم�ة،  للنف�س  وقات�ٌل  للخم�ر 
َولرُْتاَجع املصادر املعنية ملعرفة املزيد 
م�ن التاري�خ األس�ود لهذا الفاس�ق 

العايص)أجارنا الله وإياكم(.
 ومن النقاط املهم�ة يف إطار إصالح 
األم�ة، اله�دف ال�ذي خ�رج ألجل�ه 
موالنا الحسني)ع(، هي إصالح هذه 

النفوس األمارة التي بني َجَنباِتنا، بل 
نس�تطيع اعتبارها الحجر األس�اس 
�ة  أُمَّ وبن�اء  بمجتمعن�ا  للنه�وض 
صالح�ٍة كم�ا أراده�ا اللُه ورس�وُله 
وأهُل بيِت�ه، ألن املجتمعات البرية 
هي مجموعة م�ن النفوس امللتحمة 
ودائم�ة االحت�كاك ببعضها البعض، 
ولك�ي يتمك�ن أحدن�ا م�ن إص�الح 
غ�ريه، عليه بداي�ة إصالح نفس�ه، 
ففاقد ال�يشء ال يعطيه. فكما املعلم 
يف املحافل التدريسية، عليه أن يكون 
ق�د تعلم العلم الذي يري�د إيصاله اىل 
الطلبة املَُتلَّقني، كذلك اإلنس�ان عليه 
أن يصل�ح نفَس�ه قب�ل االنتق�ال اىل 
إص�الح اآلخرين، وبالت�ايل الحصول 
ٍة كالتي  ٍة َخريِّ عىل مجتمع صالٍح وأُمَّ
أراده�ا اإلم�ام)ع(. وص�الح النفس 

واِجِده�ا  ألوام�ر  بامتثاله�ا  ُمن�اٌط 
د ذلك بقيام حامل  وخالِِقها، ويتجسَّ
النف�س - أي اإلنس�ان - بالواجبات 
املفروضة علي�ه من »الَع�يِلِّ األعىل« 
الباري)جالّ  وانتهائ�ه عّم�ا حرََّم�ُه 
دمعتن�ا  اىل  نع�ود  وهن�ا  وع�ال(. 
الحسينية املباركة حيث يأتي دوُرها 
ُتها املفصلية، فمن  الجوه�ري وُمِهمَّ
الواض�ح أنَّ عيون املوالني َس�ِخيٌَّة يف 
تسييل دموعها تفاعالً ومواساًة ألبي 
األحرار)ع( وأهل بيته امليامني، وهنا 
يكمن دور املوايل املؤمن يف االستفادة 
من هذه الدمعة »الواَلِئيَّة« لتحويلها 
اىل دمع�ٍة »توحيدية«، فهذه األخرية 
- أي الدمع�ة »التوحيدي�ة« - ُتْظِهُر 
صاحَبه�ا يف موق�ف املني�ب التائ�ب 
اىل رب�ه، الخاض�ع الذلي�ل ب�ني يديه 

»تعاىل«، فيكون لِس�اُن ح�اِل املؤمن 
يف هك�ذا موق�ف، وه�و يجم�ع بني 
الدمعَتنْي »الواَلِئيَّة« و »التوحيدية«، 
أو ُقل ينطلق من الدمع�ة »الواَلِئيَّة« 
»التوحيدي�ة«،  نظريته�ا  اىل  ليص�ل 
َوَكأَنَّ�ُه يق�ول لربه أّن�ي أتوجه إليك 
بأحب الخلق لديك، وأجعلهم وسيلتي 
َمة،  للوصول اىل س�احة قدسك املَُعظَّ
ترّدن�ي  ال  وأن  أن تس�تقبلني  آِم�اًل 
خائباً، بالرغم م�ن كل أخطائي وما 
يعرتين�ي من معايص وما يتلبَُّس�ني 
م�ن زالّت، لع�لَّ الله تع�اىل ويف هكذا 
ِع�ّي، يغفر لنا  موقف َوالئ�ّي - َتَضُّ
ر بحرمة  ما َتَقدَّم من ذنوبنا وما تأخَّ
اٌل  ل بهم، إنه سميٌع ُمجيٌب فعَّ املَُتوَسَّ
مل�ا يري�د وإن�ه ع�ىل كل يشء قدير، 
فيك�ون هذا الغف�ران اإللهي بمثابة 

إع�ادة اإلنطالق لبن�اء نفٍس صالحة 
وقل�ٍب س�ليم تمهي�داً لتوس�يع هذا 
البناء املُباَرك ليش�مل املجتمع واألمة 
فالعال�م بأسه.  أعظ�م اللُه أجورنا 
وأجورك�م بمصابن�ا بأبي عب�د الله 
آيات  الحس�ني)ع(، ونرف�ع أس�مى 
العزاء واملواس�اة اىل حضة حفيده 
املق�دس، الغائ�ب املنتظ�ر، صاحب 
العرص والزمان)عج( وجميع املوالني 
املُِحّب�ني يف ذكرى هذا املصاب الَجلَل، 
س�ائلني املوىل«ع�ز وج�ل« - بحرمة 
�ل ف�رج  ُيَعجِّ أن   - املناس�بة  ه�ذه 
اإلم�ام)ع( وأن يجعلن�ا من أنصاره 
وأعوانه والّذاّبني عنه واملستش�هدين 

بني يَدْيه الطاهرََتنْي.
ى اللَّ�ُه َعَملَُكْم  {َوُق�ِل اْعَمُلوا َفَس�رَيَ

َوَرُسوُلُه َوالُْمْؤِمُنوَن{.

تعل�ن الركة العام�ة الدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية لتأج�ري الخطوط املدرجة  ادناه يف 
محافظة )املثنى( يف اليوم )الثالثني( تبدأ اعتبارا من اليوم التايل لنر االعالن وفقا لقانون بيع وايجار 
ام�وال الدول�ة املرقم )21( لس�نة 2013 والروط التي يمكن الحصول عليها من قس�م الركة اعاله 

لقاء مبلغ )5000( دينار غري قابلة للرد.
فع�ىل الراغب�ني الحضور يف الس�اعة الحادية عر يف قس�م الركة  يف محافظ�ة )املثنى(عىل ان يقدم 
املزاي�د كت�اب يؤيد براءة ذمته من الضيبة معن�ون اىل )الركة العام�ة الدارة النقل الخاص( وهوية 
االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية) او البطاقة الوطنية املوحدة( وبطاقة الس�كن )النس�خ االصلية( 
وبدفع التأمينات القانونية البالغة 20 % مضوبا يف عدد س�نني العقد بصك مصدق ويتحمل من ترسو 
عليه املزايدة اجور خدمة بنس�بة 2% و كذلك ويتحمل الناكل فرق البدلني يف عدد س�نني العقد ويف حاله 

مصادفة موعد املزايدة عطلة رسميه  تجري املزايدة يف اليوم التايل.

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

وزارة النقل
الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص

القسم: االمالك والعقارات

املهندس
قيس سلامن هاشم امليايل

املدير العام وكالة

اعالن رقم )17126(

مالحظاتالتأميناتاسم العقارت

21.900.000 مليون دينارخطوط مراب الرميثة/10خطوط1
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       بغداد/ المستقبل العراقي

بحيث وزيير الشيباب والرياضة عبد الحسين 
عبطيان، ميع السيفري الصيني يف العراق تشين 
ويتشيينغ اوجه التعاون املشيرك بين البلدين 
والسييما يف قطاعي الشيباب والرياضية، وذلك 

خالل استقباله السفري الصيني«.
ووجيه عبطيان بحسيب بييان لليوزارة تلقيت 
»املسيتقبل العراقيي« نسيخة منيه، دعيوة اىل 
املنتخيب الصينيي للحضور اىل العيراق وخوض 
مباريات ودية امام املنتخب الوطني بكرة القدم 
للمسياهمة برفع الحظر عين املالعب العراقية، 
والسييما ان املنتخيب الصينيي مين املنتخبات 
املتقدمة يف القارة االسييوية وحضوره سيكون 
له اثيرا ايجابيا ليدى االتحاد اليدويل لكرة القدم 

)الفيفا (.
واشياد عبطان بامكانيات اليركات الصينية، 
داعيا اليركات للحضور اىل العراق واملشياركة 
بأعادة تأهيل املنشآت الرياضية يف العراق، مبينا 
ان اليركات الصينية لها تارييخ كبري يف مجال 
اعادة اعمار املنشيآت الرياضية وساهمت ببناء 
اكير املالعيب الرياضية وبمختليف دول العالم، 
وحضورهيا للعيراق يمثيل خطوة كبيرية نحو 
االرتقاء بمسيتوى املنشيآت الرياضيية وجعلها 
يف املقدمة عىل املستوين االسيوي والعاملي.كما 
قدم وزير الشباب والرياضة، دعوة اىل الركات 
الصينية املتخصصة بمجيال تنظيم االحتفاالت 
واملهرجانات الرياضية للحضور اىل العراق كونها 
تمتلك مؤهيالت كبرية وضعتهيا يف املرتبة االوىل 
عىل املسيتوى العاملي بمجال تنظيم االحتفاالت 
الرياضية، وان وزارة الشيباب والرياضة مقبلة 
عيىل العديد مين املهرجانات واالحتفياالت التي 
سيتنظم قبيل وبعد االعيالن الرسيمي عن رفع 
الحظر اليكيل عن املالعيب الرياضية.من جانبه 
ابدى السيفري الصيني عن سيعادته بلقاء وزير 
الشيباب والرياضية مقدما التهانيي للنجاحات 
الرياضيية الكبيرية التيي تحققت ومنهيا رفع 
الحظر الجزئي وتنظيم مباراة االساطري، مؤكدا 
رغبتيه الكبيرية ملد جسيور التعاون ميع وزارة 
الشيباب والرياضة واعدا بنقل كافة الرؤى التي 
قدمهيا السييد الوزيير وعرضها عيىل الركات 
الصينية لوضع كافة املتطلبات الالزمة لتحقيق 
ذلك«.من جهة اخرى خصيص صندوق التنمية 
اليابانيي منحية مالية لدعيم الشيباب العراقي 
املترضر«.وأفاد بيان لوزارة الشيباب والرياضة، 

ان »وزيير الشيباب والرياضية عبيد الحسين 
عبطيان التقيى بممثييل بعثية البنيك اليدويل يف 
العراق برئاسية يارا سيالم«.وقال عبطان خالل 
اللقياء ان »من االولويات التيي وضعتها الوزارة 

يف منهاجهيا هي دعم الشياب العراقي ورعايته 
وتنميية مواهبه، وحصلنا عيىل منحة مالية من 
صنيدوق التنمية االجتماعية الياباني مخصصة 
مليروع )دعيم الشيباب العراقي املتيرضر(«، 

مبينا ان« اليوم االثنن سييكون موعدا النطالق 
املروع بحضور السيفري اليابانيي يف العراق«. 
واضاف ان« دعم الشيباب سييؤدي لصنع قادة 
يكونيوا عماد هذا البلد وقادته يف املسيتقبل وان 

الشاب هو املسيتقبل املرق للعراق وعلينا بذل 
كافة الجهود لتحقيق ذلك«.من جانبها اشيادت 
رئيسية البعثية« بالجهيود الكبرية التيي تبذلها 
وزارة الشباب والرياضة لدعم الشباب العراقي«، 

مؤكدة »اننيا نفخر اليوم بالتعياون مع الوزارة 
التيي تعميل بجد لرعايية الشيباب والرياضة يف 
العراق«، مبينة ان« البعثة سيتبذل كافة الجهود 

ملساعدة الوزارة عىل تحقيق أهدافها.

اعلن إنطالق مشروع للشباب بدعم ياباني

خالل لقائه السفري الصيني.. وزير الشباب يدعو الرشكات الصينية ومنتخب كرة القدم للتواجد يف العراق

وزير النقل: اخلطوط اجلوية العراقية ستكون حارضة لنقل اجلامهري الرياضية لنهائيات كأس العالـم يف روسيا
              بغداد/ المستقبل العراقي

 مع تدشين خط بغداد - موسكو والنجاحات 
التيي تحققهيا شيركة الخطيوط الجويية 

أعلين  العراقيية، 
النقيل  وزيير 
كاظم فنجان 
أن  الحمامي، 

“الشركة سيتكون حاضرة لنقل الجماهير 
الرياضيية لحضيور مبارييات كأس العالم 

.”2018
 وقيال الحماميي فيي بيان العيالم الوزارة 
اننيا نيزف  العرقيي”،  تلقتيه “المسيتقبل 
البشيرى لجماهيرنا الرياضيية ليكونوا في 
المييدان ويحضيروا فعالييات كأس العالم 
التي سيتقام في حزييران 2018، الفتا الى 

أن “إفتتاح خط بغداد - موسكو، والبصرة-
للمسيافر  أثيرا طيبيا  موسيكو سييلقيان 
العراقي ليكون حاضيرا في المحافل كافة، 
خصوصا وان روسييا من البلدان المتقدمة 
التي سيتجذب المسيافر العراقي على كافة 
والتجاريية  والسيياحية  الطبيية  الصعيد 

والدراسية وغيرها”.
 واشيار  الحماميي اليى أن “جهيودا كبيرة 

بذلت خالل المباحثات التي أجراها سييادته 
خيالل افتتياح الخيط وحضيوره الميداني 
فيي االجتماعيات التي جيرت ميع الجانب 
الروسيي، الفتا ان سيعر التذكرة سييكون 

510 دوالرذهاباً واياباً مع الضريبة”.
 يذكير انه جرى يوم األحيد الماضي افتتاح 
خط بغداد روسيا بحضور وزير النقل كاظم 

فنجان الحمامي .

              المستقبل العراقي / متابعة

أعلين االتحياد الدولي لكرة القيدم “الفيفا”، عين القائمة النهائية المرشيحة 
لجائزتي أفضل مدرب وجمهور عن موسم 2016-2017.

وشيملت قائمة المدربين الفرنسيي زين الديين زيدان، المدير الفنيي لريال مدريد 
اإلسيباني، واإليطالييين أنطونيو كونتيي وماسييمليانو أليجري، مدربي تشيلسيي 

اإلنجليزي ويوفنتوس اإليطالي على الترتيب.
وقياد زييدان، فريقه ريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري اإلسيباني الموسيم 
الماضيي، فيما حصيل أليجري على الدوري اإليطاليي والكأس للعام الثانيي على التوالي، 

ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر أمام ريال مدريد 1-4.
وأعياد كونتي، تشيلسيي ليدوري أبطال أوروبا وحقيق معه لقب اليدوري اإلنجليزي 
ووصل لنهائي كأس االتحاد، كما أصبحت طريقة لعبه 3-4-3، مرجًعا ألغلب المدربين 

الموسم الماضي.
ويتنافس جمهور سيلتك وبوروسيا دورتموند وكوبنهاجن على أفضل جمهور.

              المستقبل العراقي / متابعة

قاليت تقارير صحفيية ، إن نادي رييال مدريد 
اإلسباني، يستعد لتمديد عقد مدافعه سيرجيو 

راموس، خالل األيام القليلة المقبلة.
وقيام رييال مدريد مؤخيًرا بتجدييد عقود كل 
مين كارفاخيال وكرييم بنزيمة ومارسييلو 

وإيسكو.
وأشارت صحيفة “ماركا” المقربة من ريال 
مدرييد، إليى أن الفريق بصيدد تمديد عقد 

القائد سيرجيو راموس حتى عام 2021.

وكان راموس قد وقع على عقد جديد في صيف 
عيام 2015، يربطيه بالنادي الملكيي حتى عام 
2020، وسيقوم النادي بتمديد عقد الالعب لعام 

إضافي.
ولم تذكر الصحيفة أي تفاصيل بخصوص العقد 
الجدييد لقائد الفرييق الملكي، لكنهيا أوضحت 
أنيه في حيال تمديد العقد حتى عيام 2021 فإن 
راموس سييصل إلى 17 موسيما بقميص ريال 

مدريد.
وتؤكيد الصحيفية أن ريال مدريد في الموسيم 
الواحد يقوم بتمديد عقود 5  أو 6 العبين، وقام 

حتى اآلن بتمديد عقود 4 العبين، وال زال يسعى 
لتحسين عقود آخرين.

واختتميت الصحيفية مؤكًدة أن الهيدف القادم 
هيو الالعيب الفرنسيي رافائيل فياران، إضافة 
إلى إمكانية تحسيين عقد البرتغالي كريستيانو 

رونالدو أيًضا.

رصاع فرنيس إيطايل 
عىل لقب أفضل مدرب 

يف العالـم

ريال مدريد يستعد لتمديد عقد راموس

جوميز ضحية صفقة برشلونة الشتوية
             المستقبل العراقي / متابعة

يسيتعد برشيلونة للتضحيية بالبرتغاليي أندرييه 
جومييز، مين أجيل حسيم صفقية جدييدة بفترة 

االنتقاالت الشتوية في يناير/كانون ثان المقبل.
وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” اإلسيبانية إنَّ 
“برشلونة يقترب من ضم األلماني ليون جوريتزكا 
العب وسط شالكه، خالل فترة االنتقاالت الشتوية 

المقبلة”.
وأضافت الصحيفة “برشيلونة يرغيب في التعاقد 
مع جوريتيزكا؛ إذ ينتهي عقده مع شيالكة بنهاية 
الموسيم الجياري، ويمكن ضمه فيي يناير، مقابل 
10 مالييين يورو، أو االنتظيار وضمه بالمجان في 

صيف 2018”.
وأشيارت الصحيفة إلى أنَّ “البرسيا قيد يلجأ لبيع 
البرتغالي أندريه جوميز لموناكو، ليفسيح المجال 
ة في ظل عدم اقتناع إرنستو  أمام جوريتزكا، خاصَّ
فالفيردي مدرب الفريق الكتالوني بجوميز، وعدم 

منحه دقائق لعب كافية”.
كان جوريتزكا، انضم إلى شالكه عام 
2013، قادًما من بوخوم، بعقد 

لمدة 5 سنوات.
ويمتلك ليون جوريتزكا، 
مميزات مختلفة كطوله 
الفيارع، وأسيلوب لعبه 
وسيرعته،  الهجوميي، 

إضافة لكونه العًبا شاًبا، 22 عاًما.
وتأليق جوريتيزكا في أول مواسيمه مع شيالكه، 
ليقود الفريق للمركز الثالث بالبوندسليجا، ويتأهل 
معه ليدوري أبطيال أوروبيا، كما سياهم في فوز 
المانشافت بكأس العالم للقارات في صيف 2017.

جوارديوال يتفق مع مورينيو
             المستقبل العراقي / متابعة

اتَّفيق بييب جواردييوال ميدرب مانشسيتر سييتي، ميع جوزييه مورينييو 
المديير الفني ليونايتيد حول رأيه فيي بطولة كأس رابطية المحترفين 

اإلنجليزية.
كان مورينييو، قال إنَّ بطولة كأس رابطة المحترفين، ُتقلل من فرص 

األندية اإلنجليزية بالمسابقات األوروبية.
وقال جوارديوال، عندما سئل عن تصريحات مورينيو: “وجهة نظري 
مشيابهة تماًما. العمل هو العمل. لدينا الكثير من المباريات، لكن إذا 

كان عليك اللعب في مسابقة فيجب عليك اللعب”.
وأضاف: “إنَّها جيدة لألشخاص الذين ال يتم استخدامهم بشكل كثير. 
عندما تفوز بها فهي لقب، لكن عندما تخسير فإنَّها تضيع الكثير من 

الطاقة”.
وتابع: “يمكن أن تتخيل أنَّك لعبت أمام وسيت بروميتش، ثم سافرت 
بالحافلية لمدة 4 سياعات، ثم بعد 3 أيام تلعب أمام كريسيتال باالس، 
وبعد 3 أيام أخرى تلعب بدوري األبطال، وبعدها سنلعب في ستامفورد 

بريدج”.
واختتيم: “لذلك، بالنسيبة للمدربين فإنَّ ذلك عبارة عين إضاعة الكثير من 
الوقيت. كنَّيا نعرف ذلك لكين ال يمكن أن تشيتكي، وإذا كان يتوجب عليك أن 

تلعب فيجب أن تلعب.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
ه�ل تعلم أّن مجموع البحريات املوج�ودة يف كندا وحدها 
يزيد ع�ن عدد البح�ريات املوجودة يف جمي�ع دول العالم 

مجتمعة. 
هل تعلم أّن الفلفل الحار يحتوي عىل أعىل نس�بة ممكنة 
من فيتام�ن يس مقارنًة بجميع الخ�راوات والفواكه 

األخرى. 
هل تعلم أّن األرض هي الكوكب الوحيد حالّياً الذي يمكن 

أن توجد املياه يف شكل سائل عىل سطحه.
 ه�ل تعلم أّن س�ور الّصن العظيم ه�و الّتحفة البرشّية 

الوحيدة التي يمكن رؤيتها من سطح القمر. 
هل تعلم أّن اس�بانيا تعترب أكثر دول�ة تحتوي عىل لغات 

متداولة يف العالم. 
ه�ل تعلم أّن الج�زي األيمن م�ن الّدماغ يتحّكم بالش�ّق 

األيرس من الجسم، والعكس صحيح. 
ه�ل تعل�م أّن صح�راء أنتاريكتيكا هي أك�رب صحراء يف 

العالم. 
هل تعلم أّن أّول من كسا الكعبة هو تّبع اآلخر اليماني. 

ه�ل تعل�م أّن أّول من جهر بالقرآن أم�ام قريش هو عبد 
الله بن مسعود بن غافل الُهذيل. 

ه�ل تعل�م أّن أّول من دف�ن بالبقيع م�ن املهاجرين هو 
عثمان بن مظعون ريض الله عنه. 

القم�ر الجديد يف برج املي�زان يطّيب خاطرك 
وتس�تعيد  به�دوء  االم�ور  فتواج�ه  قلي�ًا، 
س�يطرتك عليها يوم مائ�م لتأكيد العواطف 
وتوضيح بعض النقاط الغامضة التي كانت 

أو ال تزال تشغل بال حبيبك وبالك أيضاً

القمر الجديد يف املي�زان فيتيح امامك فرصة 
جدي�دة تتبل�ور. تجّنب اي ف�وىض وبلبلة يف 
محيطك. خّفف م�ن االنتقادات قدر االمكان 
وال تعرب ع�ن رأيك امام أحد، ف�كل ما تقوله 
يتناول�ه اآلخرون بطريقة س�يئة. ُكن هادئاً 

جداً

القمر الجديد يف بيت�ك الخامس يفتح امامك 
أبواب�اً ملرشوع خاّق. تس�تفيد من فرصة او 
تبدأ جديداً او تستمتع بأوقات استثنائية مع 
بعض األحّباء واألصدقاء تجد نفسك مذهوالً 
لس�ماعك خربًا ش�ّيًقا. يف مطلق األحوال أنَت 

تتمّتع برؤية صائبة لألمور

القمر الجديد يف برج امليزان فقد يطرأ ما يثري 
اش�مئزازك أو غضبك يف املج�ال املهني. ربما 
تع�رض منزل�ك للبي�ع أو يأتيك ش�ار يغريك 
بثمن ع�اٍل. وقد تدفعك االنفعاالت اىل القبول 
أو الرفض يتحدث القمر عن صدمة عاطفية 

محتملة فتحّسْب لألمر

حذار أج�واء هذا الي�وم، فقد تن�ذر بالخطر 
والرتاجع النفيس القمر الجديد يف برج امليزان، 
يجعل�ك تهت�م ببع�ض املؤسس�ات العاملي�ة 
تتعلم جديداً ، لكّن الوضع يتطلب الكثري من 
العناي�ة والتوجيه. ال تكابر وحاول أن تطلب 

النصيحة ال تتورط غب قضية شائكة

تب�دو مرّصاً عىل اتمام عم�ل وتعاند وتواجه 
وتع�رف فع�ًا م�ا تري�د. تتحم�س لتقدي�م 
خدمات�ك. قد تس�مع جواباً س�اّراً او تتلقى 
خ�رباً ترتقبه من�ذ مدة. حان الوق�ت لتحديد 
الخيارات وحس�م األم�ور ربما ي�رتك األوالد 

املنزل أو يعودون إليه بعد غياب

حاول أن تس�تفيد من الوضع قدر املس�تطاع 
لتحقيق مكاس�ب ط�ال انتظاره�ا ابتعد عن 
الشكوك واألوهام تجاه الرشيك، ألّن أي خطوة 
ناقص�ة يف هذا اإلطار س�تؤدي اىل ما ال تحمد 
عقباه حاول اس�تغال حضورك وشخصيتك 

القيادية يف اإلرشاف عىل فرق رياضية

القم�ر الجدي�د يف برج املي�زان ي�رتكك بارداً 
إزاء بع�ض الفرص الجدي�دة خفف من حدة 
طباع�ك وال تتواصل م�ع املايض او مع قصة 
قدي�م. ح�ذار فش�ًا يف بع�ض املس�اعي ال 
تتهاون يف بعض األمور التي قد تشكل خطراً 

عىل صحتك يف املستقبل

القمر الجديد يف برج امليزان يقرّبك من بعض 
االصدقاء ويجعلك تتعرف اىل اوس�اط مفيدة 
ل�ك وعذب�ة ال تمزج ب�ن العم�ل والعواطف 
وال تق�م بدور ال يمّث�ل حقيقتك. كل ترّصف 
تبديه يبدو مراقباً وماحقاً خفف تنقاتك يف 

السيارة واستعمال املصعد

تعاكس�ك الظروف وق�د تتع�رض إلهانة أو 
تس�مع ماحظة تثري اس�تياءك. حذار س�وء 
التفاهم الذي ق�د يؤدي إىل فوىض يف خططك 
االجتماعية. تكثر األعمال فتنهمك بش�ؤون 
كث�رية وتبح�ث يف قضاي�ا مالي�ة ملّحةحب 

جديد ومحاوالت لتعزيز العاقة

عليك أن تقدم إىل منافسيك مرشوعاً متكاماً 
حت�ى تتمكن من إقناعه�م، وكل ما عدا ذلك 
ل�ن يوصلك إىل أي مكان االس�تقرار هو أكثر 
الس�بل راحة يف حيات�ك العاطفي�ة، كما أنه 
أكث�ر األمور نجاحاً بع�د التجربة واظب عىل 
اتب�اع الحمي�ة الت�ي وصفه�ا ل�ك أخصائي 

التغذيةالقمر الجديد يف ب�رج امليزان، يتحدث 
ع�ن فرص جديدة ق�د تظهر أو بداي�ة ما، أو 
معالج�ة ألوض�اع مالية مش�رتكة مع بعض 
الفئ�ات واالطراف قد يك�ون الحب عىل موعد 
معك فتعي�ش قصة حامل�ة أو ارتباطاً جمياً 

وأجواء مميزة إذا أحسست بألم بن كتفيك.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

1 حبة تفاح مقطع

1 معلقة كبرية جبنة ريكفورد مكعبات

1 معلقة كبرية جبنة فيتا مكعبات

1 معلقة كبرية عن جمل

أورق خس للتقديم

طريقة التحضري:

يوض�ع التفاح يف بولة، ويضاف إليه الجبنة 

الريكف�ورد والفيت�ا وعن الجم�ل، وتخلط 

جيداً.

يبطن طبق التقديم ب�ورق الخس، وتوضع 

فوقه السلطة.

تقدم مع الوجبات املختلفة.

االجتامعات املغلقة خطر عىل الصحة
أوىص مؤتم�ر طب�ي متخص�ص يف بريطانيا الرشكات وأرب�اب العمل 
بتجن�ب االجتماعات املغلقة وتبني أس�لوب جدي�د يف العمل يقوم عىل 
االجتم�اع باملوظف�ن يف الهواء الطلق أو خال امل�ي يف الخارج، وذلك 
حفاظاً عىل الصحة العامة للعاملن بعد أن تبّن أن األس�لوب التقليدي 
الجتماعات العمل ضار بالصحة.وبحسب التحذير الجديد الذي أطلقه 
مؤتم�ر طبي انعق�د يف بريطانيا ف�إن االجتماعات خ�ارج املكاتب أو 
مناقش�ة العمل خال املي يف أماكن عامة ومفتوحة يمكن أن تخفف 
من الضغوط النفس�ية للعمل واإلجهاد، فضاً ع�ن أنها أفضل لصحة 
الظه�ر والرقبة، بما يؤدي يف النهاية إىل تحس�ن الصح�ة العامة لدى 
املوظفن.وقال الدكتور دانكن س�لبي، وهو الرئي�س التنفيذي ملؤتمر 
الصح�ة العام�ة الس�نوي يف إنكل�رتا “تحرك أكث�ر، اس�تيقظ مبكراً، 
اعقدوا اجتماعاتكم وأنتم تمشون، واخرجوا إىل الخارج من أجل املي 
واستنش�اق الهواء، ويجب أن نكون حريصن عىل اس�تلهام املزيد من 
الطاقة”.وحّذر سلبي من أن “الجلوس عىل املكاتب طوال النهار ُيشّكل 
نش�اطا محفوفا باملخاطر، داعياً املوظفن اىل مطالبة إداراتهم بتوفري 

حركة أكثر، ومؤكداً بأن “الحركة مهمة جداً”.

التهاب الكبد أكثر األمراض فتكًا
ت�ودي األمراض املختلف�ة بحياة املاين حول العال�م كل عام، ومنها اإليدز 

واملاريا، إال أن أخطرها كان التهاب الكبد الفريويس بأنواعه.
يقتل فريوس التهاب الكبد بس�االته املختلفة 1.3 مليون ش�خص سنويا. 
وق�ال رئي�س االتحاد العاملي ملكافح�ة التهاب الكبد تش�ارلز هور: »أثارت 
تلك االس�تنتاجات مخاوفنا. لكننا لم نس�تغرب منها، إذ نعرف أن فريوس 
التهاب الكبد يقتل البرش أكثر من الس�ل واملاريا واإليدز. ويكمن سبب ذلك 
يف أن مكافحة مرض التهاب الكبد ليس�ت ضم�ن أولويات حكومات بلدان 
العالم كلها«.وركز أصحاب التقرير الس�نوي الحايل عىل عدوى الطفيليات 
والجراثيم  والفريوس�ات. ومن أجل جمع املعلومات الكاملة والتامة يف هذا 
املج�ال قام العلماء بتحليل األرش�يفات الطبية يف 147 دولة خال 40 عاما 

مضت.
واتضح أن العدوى هي التي تس�ببت يف نسبة 19.4% من الوفيات يف الفرتة 
الت�ي تم�ت دراس�تها.ويعزو العلماء ذل�ك إىل تده�ور املقايي�س الصحية 
واالرتفاع الرسيع لعدد السكان يف البلدان النامية..ودهش أصحاب التقرير 
عندم�ا عرفوا أن التهاب الكبد الفريويس ومضاعفاته يف املرتبة األوىل، حيث 

أودى يف األعوام األخرية املاضية بحياة 1.34 مليون ش�خص.

انرتنت فائق الرسعة عىل متن القطارات
تنف�ذ رشكة القطارات اإلس�كتلندية »س�كوت ريل« تجربة 
رائ�دة بتطبيق نظام اإلنرتنت فائق الرسعة »واي فاي« عىل 
خط أدنربه –جاسكو الرئييس سيكون األول من نوعه عىل 

متن القطارات الربيطانية.
وذك�رت صحيفة »سكوتس�مان« اإلس�كتلندية أن الرشكة 
تتعاون م�ع رشكة نظم معلومات الحاس�وب »سيس�كو« 
لتنفيذ املرشوع الذي يمكن تطبيقه عىل خطوط أخرى حال 

نجاحه.
وأش�ار املوقع اإللكرتوني، إىل أن هذه ستكون أرسع خدمة 
لل�واي ف�اي عىل متن قط�ار يف العال�م، وقد تص�ل إىل 300 
ميجاباي�ت يف الثاني�ة، أي ع�رشة أضع�اف رسع�ة الخدمة 

الحالية عىل متن قطارات الرشكة.
وأوضحت رشكة »سيس�كو« أنه يمكن للمس�افرين تنزيل 
إصدار موس�يقي كام�ل لفريق البيتلز يف أق�ل من دقيقتن، 
كما أن تغطية اإلنرتنت س�تكون متصلة حتى عرب اإلنفاق.

وينتظر أن تبدأ التجربة يف أكتوبر أو نوفمرب املقبلن وتستمر 
حتى نهاية مارس القادم.

بدون تعليق

سلطة التفاح باجلبنة 
الريكفورد املقادير

ق اليوم..
طب

العلامء يطورون »اجلليد اخلفيف«!
تمكن علماء م�ن جامعة أوكاياما اليابانية من 
تطوي�ر صيغ�ة جديدة م�ن الجليد ال�ذي أكدوا 
أنه أخ�ف أنواع الجليد حت�ى اليوم..وحول هذه 
الخط�وة العلمي�ة املهم�ة ق�ال العلم�اء ملجلة 
The Journal of Chemical Physics: “يوج�د 
اليوم 17 نوعا م�ن الجليد الذي يمكنه الحفاظ 
عىل ش�كله وخواص�ه الفيزيائية ضمن ظروف 
حراري�ة معينة، وعند دراس�اتنا ألن�واع الجليد 
تمكن�ا م�ن الحص�ول ع�ىل صي�غ معين�ة من 
الزيوليت أو )سيليكات األلومينيوم( التي تحوي 
بل�ورات ذات خ�واص فري�دة، وقمنا بدراس�ة 

تغرياتها الفيزيائية يف ظروف الضغط والحرارة 
املنخفضة، لنحصل عىل تراكيب جديدة من مواد 
قابلة إلعطاء صيغ م�ن الجليد خفيف الوزن”.

وأض�اف العلم�اء قائل�ن: “اتض�ح أن الجلي�د 
الناتج عن مركبات الزيوليت أكثر استقرارا من 
أنواع الجليد املعروف�ة حاليا، فضا عن أنه أقل 
كثاف�ة ووزنا، ويذكر أن هذا االكتش�اف يعتربا 
حدثا علمي�ا مهما يف الوقت الذي تتس�ابق فيه 
جمي�ع دول العال�م املتقدمة ع�ىل تطوير صيغ 
جدي�دة من املع�ادن واملواد الصلب�ة التي يمكن 

االستفادة منها يف املجال الصناعي.

احلركة كل نصف ساعة حتمي من أمراض اجللوس 

كش�فت دراس�ة أمريكي�ة حديثة أن 
الحرك�ة م�ن وض�ع الثب�ات كل 30 
دقيق�ة تح�ّد م�ن مخاط�ر اإلصابة 
باألم�راض الناتج�ة ع�ن الجل�وس 
لف�رتات طويل�ة خاص�ة ل�دى كبار 
باحث�ون  أجراه�ا  السن..الدراس�ة 
يف املرك�ز الطبي لجامع�ة كولومبيا 
ون�رشوا نتائجه�ا يف دوري�ة “أنال�ز 
العلمي�ة. جورن�ال”  أنرتن�ال  أوف 

وللوصول إىل النتائج أجرى الباحثون 
تحليل بيانات ل�7985 ش�خصا تزيد 
أعماره�م عن 45 عاًما، وهؤالء تمت 
متابعهم ملدة أربع س�نوات متتالية. 
واس�تخدم الباحثون يف تقييم نشاط 
كل ش�خص جهازا مثبتا عىل الساق 
للحص�ول ع�ىل معلومات تس�اعد يف 

حساب املدة التي قضاها املشاركون 
يف وض�ع الجل�وس والحرك�ة يوميا.

وأش�ارت الدراس�ة إىل أن تقليل وقت 
الجل�وس بمقدار 21 دقيق�ة يوميا، 
ُيبق�ي اإلنس�ان بصح�ة  أن  يمك�ن 
جيدة. وخال فرتة املتابعة تويف 340 
مش�اركا نتيج�ة اإلصاب�ة بأمراض 
مختلفة؛ حيث ارتبط وضع الجلوس 
لساعات طويلة بزيادة خطر الوفيات 
الناجمة عن جمي�ع األمراض؛ وعىل 
رأس�ها الس�منة والقلب والرسطان 
وغريها..وقال الباحث�ون إن النتائج 
التي توّصلوا إليها تشري إىل أن التحرك 
كل 30 دقيقة يمكن أن يس�اعد عىل 
املرتبطة  الصحي�ة  املخاط�ر  تقلي�ل 

بالجلوس لفرتات طويلة.
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أثر الشهادات العليا يف ترقية القضاة ساعة القشلة ١٨٦٩وساعة الكاظمني ١٨٨٣ وساعة 
الگيالين ١٨٩٧ وساعة االعظمية من تراث بغداد

القاضي حيدر علي نوريطارق حرب

يث�ار التس�اؤل بش�أن تطبيق أح�كام الم�ادة 45 / ثاني�ا / ب من قان�ون التنظيم 
القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل، المتعلقة بترقية القاضي الحاصل على الشهادة 
العلي�ا، التي نصت على انه ).... ويعفى م�ن تقديم البحث لترقية واحدة من حصل على 
ش�هادة الماجس�تير، كما يعفى من تقديمه لترقيتين متتاليتين من حصل على ش�هادة 
الدكتوراه(، إذ يرى البعض، إن المس�تفيد من أحكام النص انف الذكر، يتم إعفاؤه من 
تقديم  بحث الترقية  لمرتين متتاليتين، مرة عن شهادة الماجستير وأخرى عن شهادة 
الدكتوراه، وهذا هو المقصود من عبارة )لترقيتين متتاليتين( المش�ار إليها في النص 
ان�ف الذك�ر،  في حين يرى بعضهم اآلخر إن المس�تفيد يتمتع باإلعفاء من تقديم بحث 
الترقية، لثالث مرات متعاقبة، مرة عن الماجستير ومرتين عن الدكتوراه، وبهذا يكون 
مجم�وع اإلعفاءات ثالثة عن ثالثة بحوث من بحوث الترقي�ة، لثالث ترقيات متعاقبة، 

على أن تتوافر في جميع األحوال المدة التي يشترطها القانون للترقية .
     ونجد إن الرأي األول، يمثل اجتهادا غير مبرر، لمخالفته عمومية وصراحة نص 
الم�ادة 45 / ثاني�ا / ب من قانون التنظي�م القضائي، ذلك إن القاع�دة الفقهية تقضي 
بأن�ه ال اجتهاد في م�ورد النص، ولذا فان مجموع المرات التي يتم إعفاء من حصل من 
القضاة على الش�هادات العليا )الماجس�تير والدكتوراه( من بحث الترقية، للترقية من 
صن�ف الى صنف من أصناف القضاة، إذا توافرت المدة الالزمة للترقية هي ثالث مرات، 

مرة عن الماجستير ومرتين عن الدكتوراه، وذلك لألسباب التالية :
1 -عمومي�ة وصراح�ة  نص الم�ادة 45 / ثانيا / ب من قان�ون التنظيم القضائي 
الت�ي نص�ت على ان�ه )... ويعف�ى م�ن تقديم البح�ث لترقي�ة واحدة م�ن حصل على 
ش�هادة الماجس�تير، كما يعفى من تقديمه لترقيتين متتاليتين من حصل على ش�هادة 
الدكت�وراه(، وان الن�ص انف الذكر ج�اء مطلقا في حكمة واضحا ف�ي داللته، ال محل 
لالجته�اد فيه، والق�ول بخالف ذلك يعني إهدارا لحكمة تش�ريعه بال مبرر وتفس�يره 
خالفا لداللته وقصد المشرع عند تشريعه وإقراره، ذلك إن النص انف الذكر جاء تكريما 
لحملة الش�هادات العليا من القضاة وتش�جيعا لغيرهم، بغية السعي لتطوير المستوى 
العلم�ي، لم�ا لذلك من اث�ر في زيادة ع�دد الكف�اءات العلمية من حملة الش�هادات في 
المؤسس�ة القضائية من القضاة وتطويرها واستقطابها، وعلى أساس ما تقدم خص 
المش�رع شهادة الماجستير بحكم  وامتياز، كما خص شهادة الدكتوراه بحكم وامتياز 

آخر، حتى يصبح مجموع اإلعفاءات ثالثة.
2 - إن شهادة الدكتوراه ال تجب وال تلغي وال تختزل شهادة الماجستير،  إذ يترتب 
عل�ى كل منهم�ا الحقوق واالمتي�ازات المق�ررة قانونا، وهذا ما قرره المش�رع بنص 

المادة 45 / ثانيا / ب من قانون التنظيم القضائي انف الذكر .
3 -إن م�دة الدراس�ة للحصول على ش�هادة الدكتوراه تعادل ضعف مدة الدراس�ة 
للحصول على شهادة الماجستير، ولذا فمن غير المنطق أن تتساوى االمتيازات المقررة 
لكل منهما، وان ذلك يقتضي طبقا لتعليمات الترقيات المقررة اس�تنادا لقانون التعليم 
العالي والبحث العلمي، أن تجزي ش�هادة الماجس�تير عن بح�ث  واحد والدكتوراه عن 
بحثين، وعلى أس�اس ذلك فان مجموع ما تجزي عنه ش�هادة  الماجس�تير والدكتوراه 
ه�و ثالث�ة بحوث، وان القياس على ذلك أمر وارد قانونا، عند تفس�ير نص المادة 45 / 
ثاني�ا / ب من قان�ون التنظيم القضائ�ي، التحاد العلة عند الحك�م، األمر الذي يقتضي 
إعف�اء القاض�ي الذي  حص�ل على الش�اهدتين المذكورتين من ثالث�ة بحوث عن ثالث 
ترقيات عند الترقية من صنف الى صنف، من أصناف القضاة، إعفاء واحد  للماجس�تير 

وإعفاءان للدكتوراه.

في سلس�لة ت�راث بغداد كانت لنا كلمات عن س�اعات بغداد التراثية بدءا من اول س�اعة 
تراثية تم نصبها في بغداد سنة ١٨٦٩ زمن الوالي ناظم پاشا وساعة االمامين الكاظمين حيث 
تم نصب س�اعتين وليس�ت واحدة واحدة على باب القبلة واالخرى على باب المراد والس�اعة 
الثالثة ساعة جامع الشيخ عبد القادر الگيالني  والتي تم نصبها سنة ١٨٩٧ وساعة االعظمية 
١٩٣٠ وس�اعتا المحط�ة العالمي�ة  ١٩٥٥ وهذه الس�اعات ج�زء من تراث بغ�داد باعتبارها 
س�اعات جداري�ة عظيمة في بغ�داد واذا كان التاري�خ يروي لنا ان بغداد صنعت الس�اعة في 
العهد العباس�ي وان الخليفة هارون الرش�يد اهدى في نهاية القرن الثاني الهجري ساعة الى 
ملك االفرنج ويقال ان هذه الساعة كانت بدعا في ذلك العصر وان المدرسة المستنصرية في 
بغداد كانت فيها ساعة عام ٥٧٩ هج ال بل قد اشتهرت في بغداد جماعات عرفوا بالساعاتيين 
والواحد س�اعاتي وعرف ابناؤهم بابن الس�اعاتي ومنهم الش�اعر بهاء الدين علي بن رس�تم 
المعروف بابن الس�اعاتي ونور الدين علي بن تغلب الس�اعاتي وقد عرف البغداديون الس�اعة 
الحديثة منذ القرن الثامن عشر وكان ابناء بغداد مولعون في اقتناء ساعات الجيب والساعات 
الجدارية لتزيين دوانينهم وفي موضوع تمت كتابته في مجلة الف باء البغدادية حيث عرضت 
س�اعة يملكه�ا بغ�دادي تاريخ صنعه�ا ١٨٠٠ ودخلت بغ�داد ١٨١٠ وعرفت بغداد الس�اعات 
الكبيرة ذات االبراج العالية على غرار منائر المساجد والجوامع ايام الوالي مدحت باشا الول 
مرة س�نة ١٨٦٩ اي بعد عشرة سنوات من نصب اش�هر ساعة جدارية في العالم وهي ساعة 
بگ بن في لندن وقد ارتبط بناء هذه الس�اعة باكمال بناء القش�لة المش�هور في بغداد وكان 
رنين صوتها تس�معه بغداد بأجمعها ذلك الزمان اليقاظ الجن�ود والعمال اضافة الى تزيينها 
بالمصابي�ح مما يمكن رؤيتها من مس�افات بعي�دة في الليل وقد بني برج هذه الس�اعة من 
حجارة س�ور بغداد الش�رقي الذي كان قائما انذاك والذي هدمه الوالي لعدم الحاجة اليه بعد 
ظهور المدافع وينتصب برج الساعة الذي يطل على شاطئ دجلة على مساحة مربعة الشكل 
طول ضلعها اربعة امتار يضيق كلما ارتفع عن االرض ش�بيها بالهرم بتصميم يش�به الى حد 
ما المئذنة وارتفاعه ثالثون مترا وبداخله سلم حلزوني وفي نهايته حوض كبير يضم مكائن 
الس�اعة ويوجد جرس الس�اعة بارتفاع متر وقط�ر ثالثة امتار ولهذه الس�اعة اربعة اوجه 
ويعتلي البرج س�هم حديدي يؤشر حركة الرياح واتجاهاتها وهنالك كتابات عن اسم الشركة 
الصانعة وهي ش�ركة croydon وس�نة تاسيس الش�ركة ١٨٤٨ ويتم نصب الساعة بواسطة 
عتلة كبيرة يش�به ) هندر الس�يارات القديمات( حيث ال يوجد تشغيل كهربائي وانما بالتدوير 
وكان تدوي�ر العتلة يكفي لعش�رة اي�ام اما س�اعتي االمامين الكاظمين فهما من الس�اعات 
البرجية ايضا وكانت الس�اعة االولى من اهداء الوزير االيراني دوست محمد خان عند زيارته 
المش�هد الكاظمي س�نة ١٨٧٠ وبقت في المخازن لحين  نصبها اما الساعة الثانية وهي اكبر 
واضخ�م فق�د اهداها الحاج محمد مهدي البوش�هري االيراني س�نة ١٨٨٥ وقد ارتبط تاريخ 
الس�اعتين بمش�روع تجديد عمارة المش�هد الكاظمي الذي تولى االنفاق علي�ه االمير فرهاد 
ميرزا القاجاري عم الش�اه س�نة ١٨٨٢ والذي اوكل الى التاجرين عب�د الهادي وعبد المهدي 
االستربادي واذن لهما االنفاق غير المحدود وبعد سنوات من نصب ساعتي المشهد الكاظمي 
اهدى المس�لمون الهنود س�اعة كبيرة للحضرة الگيالنية وهي ساعة ضخمة ذات اربع اوجه 
وقد تم عمل هذه الساعة في الهند وتولى السيد عبد الرحمن النقيب نقيب اشراف بغداد بناء 
برج عالي لها ارتفاعه ثالثون مترا والذي يحاكي برج س�اعة القش�لة اما الس�اعة االعظمية 
١٩٣٠ فقد انش�أها الحاج عبد الرزاق محس�وب االعظمي مع ولديه وقد توجه لذلك بعد عطل 
س�اعة الگيالني وعدم وج�ود من يصلحها وبع�د اكمالها واكمال بناء برجه�ا تم نصبها في 
جامع االمام االعظم اما س�اعة المحطة العالمية محطة الس�كك الحديدية في الكرخ فقد تم 
نصب ساعتين على برجين يرتفعان في باب بناية المحطة عند اكمال البناء سنة ١٩٥٥ وهما 

ذوات طابع اسالمي .

ام�ضاءاتمنمنمات بغدادية

كـاريكـاتـير

طائرة »بوينغ« تسري يف شوارع املكسيك!

في خط�وة للفت أنظ�ار محب�ي الرفاهية والتميز قامت ش�ركة 
»Vaca Limousines« المكسيكية بتحويل طائرة ركاب إلى سيارة 

ليموزين فاخرة.
اش�تهرت  الشركة في الس�نوات األخيرة ببراعة خبرائها بتحويل 
المركب�ات إل�ى س�يارات فاره�ة تلفت انتب�اه األغني�اء ومحبي 
الرفاهية واألناقة، لكنها فاجأت عش�اقها عندم�ا قامت بتحويل 
طائ�رة ركاب من نوع بوينغ إلى س�يارة ليموزين هي األولى من 
نوعها في العالم. تحتوي هذه الس�يارة التي تم صنعها من هيكل 
طائرة »بوينغ727-« على مقصورات تتسع ل�40 شخصا، وفيها 
قمرة مزودة بشاشة كبيرة وأجهزة صوت حديثة تمكن المسافر 

من االستمتاع بمشاهدة األفالم كما في صاالت السينما.
ويمكن ألي ش�خص موجود في مدينة غواداالخارا المكس�يكية 
استئجار تلك السيارة واالستمتاع برحلة مميزة مقابل 300 دوالر 

لكل ساعة.

وج�دت دراس�ة حديث�ة أن الوق�وف ف�ي العم�ل 
لفت�رات طويلة قد يكون س�يئا كما التدخين..وفي 
حين أن الجلوس لفت�رات طويلة مرتبط باإلصابة 
الثان�ي  الن�وع  م�ن  الس�كري  وداء  بالس�رطان 
والشيخوخة المبكرة، قد ال يكون الوقوف لفترات 
طويلة في العمل جيدا أيضا..ووجدت الدراسة التي 
ُنشرت في المجلة األمريكية لعلم األوبئة، أن أولئك 
الذين يقف�ون لفترات طويلة م�ن الزمن، هم أكثر 
عرضة ألمراض القلب واألوعي�ة الدموية..ودرس 

الباحث�ون في دراس�ة اس�تمرت 12 عام�ا، عادات 
م�كان العمل لنحو 7 آالف مش�ارك ف�ي أونتاريو، 
كن�دا، ووجدوا أن الذين يفقون ف�ي العمل لفترات 
طويل�ة، أكث�ر عرض�ة لإلصاب�ة بأم�راض القلب، 
بالمقارنة مع غيرهم ممن جلس�وا ط�وال اليوم..

ويؤدي الوقوف أثن�اء العمل إلى زيادة الضغط في 
األوردة، وكذل�ك اإلجه�اد وتضخي�م األكس�دة، ما 
ي�ؤدي إل�ى زيادة خط�ر اإلصابة بأم�راض القلب، 

وفقا لدراسة أخرى.

تمك�ن علم�اء م�ن الجامع�ة التقني�ة الدنماركية من 
استش�عار  عل�ى  ق�ادر  اصطناع�ي«  »أن�ف  تطوي�ر 
المخ�درات والمواد المتفجرة كأنوف كالب الش�رطة 
المدرب�ة. وحول هذا االختراع ق�ال العلماء في حديث 
للصحاف�ة إن »األنف االصطناعي يعتب�ر أداة متعددة 
االس�تخدامات يمك�ن اس�تعمالها ف�ي العدي�د م�ن 
المجاالت. يمكننا االس�تفادة منه للقيام بمهام كالب 

الش�رطة الكتش�اف المتفجرات أو الم�واد المخدرة، 
كما يمكن استعماله لألغراض المدنية كتحديد نوعية 
األغذي�ة كاألجب�ان واألس�ماك وحتى معرف�ة جودة 
الخمور«..وأوضح�وا أن »آلية عمل الجهاز تعتمد مبدأ 
القياس الطيفي واللون�ي لجزيئات الهواء، حي يقوم 
الجه�از بتحديد المواد الموجودة ف�ي هواء الغرف أو 
الصنادي�ق المغلقة عن طري�ق قياس التغي�رات التي 
تط�رأ على أطياف موج�ات الضوء 
ف�ي الهواء كل 15 ثاني�ة، لذا يمكن 
موظف�ي  قب�ل  م�ن  اس�تخدامه 
لفح�ص  والجم�ارك  الش�رطة 
أو  محتويات األكي�اس والصناديق 
حتى حاويات الشحن التي تستخدم 
لنقل البضائع على متن الش�احنات 

والسفن والطائرات«.
ويذك�ر أن ال�كالب المدرب�ة أو م�ا 
يطلق عيها بالكالب الشمامة تعتبر 
من أنجح الوس�ائل التي تس�تخدم  
والم�واد  المخ�درات  الكتش�اف 
المتفجرة ف�ي المطارات واألماكن 
العامة، وذلك لقدرة أنوفها الفائقة 
عل�ى تميي�ز الم�واد المدرب�ة على 

اكتشافها.

الوقوف طويال رضره  أكرب من التدخني! أنف اصطناعي يغني عن الكالب املدربة

احتفال القوات االمنية بمناسبة حترير قضاء عنه يف حمافظة االنبار


