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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

باإلحسان متلك القلوب، بالّسخاء 
تستر العيوب

ص3انتهاء املرحلة األوىل لعمليات حترير احلوجية.. ودفع ثالث وحدات جديدة للحسم

العراقي
رئيس مجلس االدارة
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

قب�ل يوم واحد من إجراء إقليم كردس�تان 
الس�تفتاء الرام�ي إىل االنفصال ع�ن العراق، 
أخ�ذت الق�وى اإلقليمي�ة بتنفي�ذ تهديداتها 
تجاه اإلقليم، الذي رمى عرض الحائط جميع 
املبادرات الس�لمية، إذ حش�دتا إي�ران وتركيا 
عسكرياً عىل الحدود، فيما بدأ تطبيق لحصار 
أويل عىل إقليم كردس�تان أخذت بغداد تنسقه 

محلياً وإقليمياً تجاه األقليم الكردي.
وتحولت إيران من لهجة الوعيد إىل التنفيذ، 
حي�ث قصف�ت املدفعي�ة اإليراني�ة مناط�ق 
حدودية داخ�ل إقليم كردس�تان العراق قرب 
معرب برويزخان، فيما أعلنت وكالة إيس�نا أن 
طهران أغلقت مجالها الجوي مع كردس�تان 

العراق بناء عىل طلب من بغداد.
أم�ا الرفض الرتكي ما ي�زال متواصالً، ويف 
الوقت الذي تستمر فيه املناورات الرتكية عىل 
حدود إقليم كردستان، فإن أحدث الردود  من 
الحكوم�ة الرتكي�ة أن قال�ت »نطال�ب بإلغاء 
االس�تفتاء وليس تأجيل�ه، ألن التأجيل يعني 
الرض�ا بإجرائ�ه يف وق�ت الحق، ونحن لس�نا 

راضون عن ذلك«.
وبدأ الحرس الثوري اإليراني مناورات برية 
يف مناطق تقع شمال غربي إيران بالقرب من 
الرشيط الحدودي املشرتك مع إقليم كردستان 
ليوم�ن  والت�ي ستس�تمر  الع�راق وتركي�ا، 

متتالين.

التفاصيل ص3

          بغداد / المستقبل العراقي

وّجه رئيس الوزراء حي�در العبادي خطاباً 
إىل العراقي�ن، أم�س األح�د، تح�ّدث في�ه عن 
األزم�ة بن بغ�داد وأربي�ل، ورشح بالتفاصيل 
الخط�وات الت�ي اتخذته�ا حكومت�ه من أجل 
الوصول إىل حل ش�فاف مع ساسة اإلقليم، إال 
أنه أكد أن مس�ؤولن يف اإلقليم رفضوها، فيما 
ب�ن هدر املال العام املس�تمر يف إقليم بس�بب 
السياسات العائلية والحزبية الفاسدة، وفيما 
أك�د أن الحكوم�ة االتحادية لن ترتك الش�عب 
الديكتاتوري�ة  لتخبط�ات  عرض�ة  الك�ردي 
الكردي�ة، يف إش�ارة إىل بارزان�ي، تح�ّدث عن 
اتخ�اذ حكومت�ه لخط�وات –لم يعل�ن عنها- 
قريباً.وقال رئيس الوزراء، القائد العام للقوات 
املس�لحة، حي�در العبادي يف كلم�ة للمواطنن 
قبيل يوم من اس�تفتاء االنفصال الذي يقوده 
مسعود بارزاني، »يف هذه اللحظات التي يبذل 
فيها ابناء الع�راق الغيارى ارواحهم ودماءهم 
الزكية دفاعا عن ارض الرافدين ووحدة البالد. 
ويف اي�ام اش�تداد الح�رب عىل االره�اب ومع 
اق�رتاب تحقيق النرص النهائ�ي عىل الدواعش 
يف غربي االنبار والحويجة وغربي كركوك وكل 
مكان، تتعرض خارطة العراق ملحاولة تقسيم 
من من ش�أنها تمزيق وحدة العراق والتفريق 
ب�ن ابن�اء الوط�ن الواحد عىل اس�اس قومي 
وعرق�ي وتعريضهم جميع�ا ملخاطر اليعلم اال 

الله مداها وعواقبها الوخيمة«.

التفاصيل ص2

العقوبات تتواىل على كردستان

رئيس الوزراء يعد العراقيني بـ »خطوات« حتفظ وحدة العراق
رفض تشكيل »دولة عنصـرية« واهتم املسؤولني يف كردستان بـ »االستيالء« عىل ربع النفط العراقي
بـارزانـي هيدد بـالـسـيـطــرة  عـلـى كـركــوك ويـتـوعـد بإشــعــال »حـرب أهــلـيــة« 
حظر الرحالت اجلوية إىل حمافظـات اإلقليـم.. وإيران وتركيـا حتشدان عسكـريـًا علـى احلـدود
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جملس االمن الوطني جيتمع برئاسة العبادي ويصدر قرارات مهمة بشأن االستفتاء
         بغداد / المستقبل العراقي

ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات 
املس�لحة الدكتور حيدر العب�ادي اجتماعا للمجلس 

الوزاري لالمن الوطني .
وحيا املجل�س االنتصارات الت�ي حققتها قواتنا 
البطل�ة يف املرحلة االوىل لعملي�ات تحرير الحويجة، 
حي�ث ت�م تحرير اكث�ر من مائ�ة قري�ة يف مناطق 
رشق اللرشقاط ومناطق ش�مال نهر الزاب االسفل 
والتح�رك عىل املرحلة الثاني�ة لتحرير مناطق غرب 

محافظة كركوك 
وجرى خالل االجتماع مناقشة االستفتاء يف اقليم 
كردستان، اذ اكد املجلس عىل ان االستفتاء ممارسة 
غري دستورية تعرض امن واستقرار البلد اىل الخطر 
وهو اجراء احادي اليعرب عن اي ش�عور باملسؤولية 
اتج�اه الرشكاء وينقل االوضاع نحو التأزم ويقطع 
الطريق ع�ىل كل محاوالت البن�اء الوطني االيجابي 
الذي تسعى اليه الحكومة ملرحلة ما بعد داعش وان 
االستفتاء اجراء غري دستوري وبالتايل ال يرتتب عىل 
نتائجه اي أثر واقعي بل يؤدي اىل انعكاسات سلبية 

كبرية عىل االقليم بالذات .
كما ت�م التأكيد عىل ان حل النزاعات ال يمكن ان 
يت�م بفرض سياس�ة االمر الواقع بالق�وة، واهمية 
عدم القفز عىل الدس�تور وتج�اوز مصالح وحقوق 
باقي الرشكاء يف الوط�ن بهذه االلية التي تجاوزها 
عراقن�ا الديمقراطي ال�ذي يحرتم جمي�ع الهويات 

ويعرتف بحقوقها.
واش�ار املجلس اىل انه ولالس�ف لوحظ نوع من 
التعبئ�ة له�ذه املمارس�ة الالدس�تورية تق�وم عىل 
مفاهيم عنرصية واتهامات واثارة النعرات السلبية 

او اتهام االخرين بما هو خالف الواقع.
وبني املجلس ان املش�كلة االقتصادية وموضوع 
الروات�ب وتعطيل الربملان وطرد ال�وزراء واالحتكار 
الس�يايس واالمن�ي لجه�ات معين�ة ه�ي مش�اكل 
داخلي�ة يف اقلي�م كردس�تان وال يتحم�ل االخ�رون 
املس�ؤولية عنها بما يف ذلك السياس�ة غري الشفافة 
والالدس�تورية يف التعامل مع الث�روة الوطنية وهي 

ثروة كل الشعب العراقي.
نفس�ها  تعت�رب  الحكوم�ة  ان  املجل�س  وتاب�ع 
مس�ؤولة ع�ن كل م�ا يتعل�ق بمصال�ح املواطنني 

وامنهم ورفاهيتهم وتحس�ني اوضاعهم يف كل شرب 
يف ارض الع�راق بم�ا يف ذل�ك مصال�ح وطموح�ات 

املواطنني االكراد يف العراق .
واوض�ح املجلس ان الحكوم�ة ملتزمة باداء كل 
الواجبات الدس�تورية املناطة بها وخصوصا الدفاع 
عن وحدة وس�يادة العراق وامن واس�تقرار ش�عبه 

بكل الوسائل واالليات التي ضمنها الدستور.
واش�ار املجل�س اىل ان الحكوم�ة العراقية تؤكد 
انها لن تتحاور او تتباحث حول موضوع االستفتاء 
ونتائجه غري الدس�تورية وندعو الجميع اىل العودة 
اىل ج�ادة الص�واب والت�رصف بمس�ؤولية اتج�اه 

العراق عموما وشعبنا يف كردستان خصوصا.
وذك�ر املجل�س ان�ه ال يمكن ان�كار ان الفس�اد 
هو االف�ة الخطرية الت�ي ارضت بمصالح الش�عب 
العراقي بما يف ذلك مصالح ش�عبنا يف كردستان لذا 
ف�ان محاربة الفس�اد من قبل الجمي�ع وخصوصا 
الحكومة االتحادية هو امر واجب التنفيذ النعكاسه 

املبارش عىل مصالح الجمهور.
وباعتب�ار ان املنافذ الحدودية ه�ي منافذ تابعة 
للحكوم�ة االتحادي�ة وكذلك النفط فه�و ثروة لكل 

الش�عب العراق�ي حس�ب الدس�تور العراق�ي فان 
الحكومة العراقية توجه اقليم كردس�تان بتس�ليم 
املناف�ذ الحدودي�ة بضمنه�ا املط�ارات اىل  جمي�ع 
س�لطة الحكومة االتحادية وتطلب من دول الجوار 
وم�ن دول العال�م التعامل م�ع الحكوم�ة العراقية 
االتحادية ح�رصا يف ملف املناف�ذ والنفط وذلك كي 
تتوىل الس�لطات العراقية االتحادية يف املنافذ تنظيم 
وتسهيل انس�يابية حركة البضائع واالشخاص من 

واىل االقليم.
كما ت�دارس املجلس االجراءات التي س�تتخذها 
الجه�ات املعني�ة بضمنها فري�ق اس�رتداد االموال 
كردس�تان  اقلي�م  حس�ابات  بمتابع�ة  العراقي�ة 
وحس�ابات املس�ؤولني يف االقليم ممن ت�ودع اموال 

تصدير النفط يف حساباتهم.
وكذلك دعوة االدعاء العام ملالحقة كافة موظفي 
الدولة ضم�ن االقليم م�ن الذين ينف�ذون اجراءات 

االستفتاء املخالفة لقرارات املحكمة االتحادية.
واكد املجل�س الوزاري لالم����ن الوطني انه يف 
انعقاد دائ�م ملتابعة ومعالج�����ة تداعيات اجراء 

االستفتاء يف االقليم .

          بغداد / المستقبل العراقي

العب�ادي  ال�وزراء حي�در  وّج�ه رئي�س 
خطاب�اً إىل العراقي�ني، أم�س األح�د، تحّدث 
في�ه ع�ن األزمة بني بغ�داد وأربي�ل، ورشح 
بالتفاصيل الخطوات التي اتخذتها حكومته 
من أجل الوصول إىل حل ش�فاف مع ساسة 
اإلقلي�م، إال أن�ه أكد أن مس�ؤولني يف اإلقليم 
رفضوها، فيما بني هدر املال العام املس�تمر 
يف إقليم بسبب السياسات العائلية والحزبية 
الفاس�دة، وفيما أكد أن الحكومة االتحادية 
لن ترتك الش�عب الكردي عرض�ة لتخبطات 
الديكتاتورية الكردية، يف إش�ارة إىل بارزاني، 
تح�ّدث ع�ن اتخ�اذ حكومته لخط�وات –لم 

يعلن عنها- قريباً.
وقال رئيس الوزراء، القائد العام للقوات 
املس�لحة، حيدر العبادي يف كلمة للمواطنني 
قبيل يوم من استفتاء االنفصال الذي يقوده 
مس�عود بارزان�ي، »يف هذه اللحظ�ات التي 
يب�ذل فيها ابناء الع�راق الغي�ارى ارواحهم 
ودماءه�م الزكية دفاعا ع�ن ارض الرافدين 
ووحدة الب�الد. ويف ايام اش�تداد الحرب عىل 
االره�اب ومع اقرتاب تحقيق النرص النهائي 
ع�ىل الدواعش يف غرب�ي االنب�ار والحويجة 
وغرب�ي كركوك وكل مكان، تتعرض خارطة 
العراق ملحاولة تقسيم من من شأنها تمزيق 
وح�دة الع�راق والتفري�ق بني ابن�اء الوطن 
الواحد عىل اساس قومي وعرقي وتعريضهم 
جميعا ملخاطر اليعلم اال الله مداها وعواقبها 

الوخيمة«.
ال�ذي  الوق�ت  »ويف  العب�ادي  وأض�اف 

توّحدنا ش�عباً ومقاتلنَي لصد عصابة داعش 
املجرم�ة نفاجأ بدع�وات التفرق�ة والعودة 
اىل عه�د الظ�الم والتس�لط والدكتاتورية«، 
الفت�ًا إىل أن »قواِتنا الغي�ورة حررت تكريت 
واالنب�ار واملوصل وابع�دت الخطر عن اربيل 
ومدن الش�مال العزيزة ، وهذا واجب اديناه 
وس�نؤديه دفاع�ا ع�ن كل ش�رب م�ن ارض 

العراق الغالية«.  
وأردف العبادي بالق�ول »نؤكد اليوم اننا 
ل�ن نتخىل ع�ن مواطنينا الك�رد وقد رفضنا 
ونرفض الدولة الطائفية والدولة العنرصية، 
وس�يبقى العراق لكل العراقيني ولن نسمح 
ان يكون ملكا لهذا وذاك يترصف فيه كيفما 

يشاء ودون حساب للعواقب«.
وأشار رئيس الوزراء إىل ان »واجب القادة 
هو رعاية ش�ؤون املواطن�ني وحمايتهم من 
االخط�ار التي ُتحيط به�م وليس تعريَضهم 
للخطر وادخالهم يف رصاعات الطائَل منها«.
وتس�ائل العبادي »ماذا جنى العراقيون من 
الرصاع�ات التي زجهم به�ا الطاغية صدام 
داخلي�ا وخارجيا؟«، وأجاب »اليشء س�وى 
الدمار واش�باع غ�روره وتس�لطه وتهوره 
ال�ذي اوص�ل الع�راق اىل الضي�اع والتخل�ف 

وفقدان األمن واالستقرار«.  
وتاب�ع رئي�س ال�وزراء قائ�اًل ان »نظام 
الطاغي�ة ص�دام قد بط�ش ب�كل العراقيني 
عرباً وكرداً وتركماناً واملكونات االخرى ألنه 
كان ي�رى يف كل العراقيني الرشفاء تهديدا له 
ولحكمه املستبد، وقد رفض اكثرية العراقيني 
ه�ذا القمع والتس�لط ولك�ن كان هناك نفر 
ضال من كل القوميات اصطف مع الطاغية 

من الع�رب والكرد وم�ن القوميات االخرى، 
وق�د س�انده يف بطش�ه باملواطن�ني الك�رد 
بعثي�ون عرب وبعثيون وكرد،  كما ش�اركه 
ببطشه باملواطنني العرب بعثيون من العرب 
والك�رد ايضا، وم�ن الظل�م والعنرصية بعد 
تذكرين�ا به�ذه الحقائ�ق الثابت�ة اتهام كل 
الع�رب واتهام اهل بغداد بالظلم بينما أش�د 

الظلم وقع عليهم م�ن نظام قمعي اصطف 
معه ضعاف نفوس من مختلف القوميات«.

وأشار العبادي إىل أنه »ما يجب توضيحه 
لش�عبنا الك�ردي العزيز ان معظم مش�اكل 
االقلي�م داخلية وليس�ت مع بغ�داد وبالتايل 
فانه�ا س�تتفافم م�ع دع�وات االنفص�ال، 
والصعوب�ات االقتصادية واملالي�ة يف االقليم 

من نتاج الفساد وسوء االدارة«.
وقال رئيس ال�وزراء »اوجُه كالمي البناء 
ش�عبنا الكردي خاصة: اسألوا املسؤولني يف 
االقليم اين تذهب اموال النفط وهم استولوا 
عىل م�ا يقارب 900 ألف برمي�ل نفط يوميا 
اي م�ا يع�ادل رب�ع النف�ط املنت�ج يف باقي 
العراق.. ملاذا ال يدفع�ون رواتب املوظفني يف 
االقليم رغم تخفيضها اىل مستويات ُدنيا مع 
انه�م يحصلون عىل كميات نفط اعىل بكثري 
من نس�بة الس�كان يف االقليم مقارنة ببقية 
م�دن العراق، بينما نح�ن هنا يف املركز وعىل 
الرغ�م من الصعوب�ات االقتصادي�ة الكبرية 
وُكلف الحرب الباهض�ة لم نخفض الرواتب 

ولم نوقفها«.
وخاطب املواطنني األكراد قائالً »اس�ألوا 
مسؤويل االقليم: ملاذا ال تدخل واردات النفط 
يف حساب واضح معلن يطلع عليه املواطنون 
كم�ا نفعل نح�ن هنا يف الحكوم�ة املركزية، 
وملاذا ال يسمحون للرقابة املالية عىل االموال 
العامة«، قبل أن يضيف »ان هذه التساؤالت 
عن مصري اموال نف�ط االقليم وعدم دفعهم 
الرواتب طرحناها عىل مس�ؤويل االقليم عدة 
م�رات، ووجهنا اجهزة الرقابة املالية للقيام 
بواجبها ولكنهم، وبحجة استقاللية االقليم،  
كانوا يرفضون عمل اجهزة الرقابة والنزاهة 
ويعتربونه تدخال، بينما الهدف الحقيقي هو 

التغطية عىل الفساد وسوء االدارة«.
وتابع العب�ادي ان »ه�ذه الحقائق رغم 
اننا طرحناها يف السابق للعلن عدة مرات اال 
اننا ل�م نكن نركز عليه�ا اعالميا ولم نرغب 
الدخ�ول بح�رب اعالمي�ة حرص�ا من�ا عىل 

الوصول اىل حل�ول منصف�ة وعادلة تحفظ 
امل�ال العام وحق�وق املواطنني وضمن االطر 
الدستورية والقانونية للعالقة بني الحكومة 
االتحادية واالقليم«، وقال »ال يجوز ان تكون 
االم�وال العام�ة ملكا لالش�خاص واالحزاب 
وان تدف�ع الرواتب والهب�ات لالنصار ويرتك 

باقي املواطنني«.
وأش�ار رئيس الوزراء إىل دليل آخر، وقال 
أن »دليل آخر عىل ان مشاكل االقليم داخلية 
هو تجميد عم�ل الربملان ملدة اثنني وعرشين 
ش�هرا واس�تمرار حكومة االقلي�م من دون 
غطاء قانوني بس�بب سياس�ات املسؤولني 
يف االقلي�م. وه�ذه املش�اكل الداخلية ضمن 
االقلي�م س�تتفاقم ايض�ا، ولن يك�ون هناك 
اس�ناد ال م�ن مجتمع دويل وال م�ن الجريان 
بس�بب املواق�ف العدائي�ة ملس�ؤويل االقليم 
ضد كل جريانهم وض�د املجتمع الدويل وهي 
سياسات تقف بالضد من مصالح مواطنينا 

يف االقليم«.
وشدد بالقول »اليمكن االستمرار بفرض 
االمر الواقع بالقوة، وان هذا املنطق سيفشل 
كم�ا فِش�َل البع�ث الصدام�ي يف فرضه عىل 

العراقيني بالبطش وقوة السالح«.  
وب�ني رئي�س ال�وزراء ان »التف�رد بقراٍر 
يم�س وح�دَة الع�راق وأمنه ويؤث�ر عىل كل 
مواطني�ه وع�ىل أم�ن املنطق�ة ع�رب اجراء 
االستفتاء عىل االنفصال من طرف واحد هو 
قرار مخالف للدس�تور وللتعايش الس�لمي 
ب�ني املواطنني ولن يت�م التعامل معه وال مع 
نتائجه وس�تكون لنا خطوات الحقة لحفظ 

وحدة البالد ومصالح كل املواطنني«.

رفض تشكيل »دولة عنصرية« واتهم املسؤولني يف كردستان بـ »االستيالء« على ربع النفط العراقي 

رئيس الوزراء يعد العراقيني بـ »خطوات« حتفظ وحدة العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الوالي�ات املتح�دة، أمس االح�د، انها 
س�تحد من حركة موظفي السفارة االمريكية يف 
العراق خالل ايام اجراء استفتاء اقليم كردستان، 
فيما اشارت اىل انها س�تجنبهم السفر للمناطق 

املتنازع عليها.
وقال�ت الس�فارة االمريكية بالع�راق يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان »بعثة 
الوالي�ات املتحدة االمريكية يف العراق س�تحد من 
حرك�ة املوظف�ني كاجراء اح�رتازي خ�الل ايام 
اس�تفتاء اقلي�م االس�تفتاء«، داعي�ا »مواطن�ي 
الوالي�ات املتح�دة االمريكي�ة اىل تجن�ب الس�فر 
داخل املناط�ق املتنازع عليها ب�ني حكومة اقليم 

كردستان وحكومة العراق«.
وتابعت الس�فارة »ينبغي ان يحافظ مواطنو 
الواليات املتحدة عىل ش�عور ع�ال بالوعي األمني 
وان يتخ�ذوا التداب�ري املناس�بة لتعزي�ز أمنه�م 
الش�خيص يف جمي�ع األوق�ات عندم�ا يعيش�ون 

ويعملون يف العراق«.
وح�ذرت الواليات املتح�دة االمريكي�ة، اليوم 
االحد، رعاياها يف العراق من اضطرابات محتملة 

أثناء االستفتاء عىل استقالل كردستان العراق .

أمريكـا: سنحـد من حركـة 
موظفينا بالعراق 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مجلس محافظة االنبار، أمس األحد، عن 
الرشوع بتوس�يع س�يطرة الصقور الرابطة مع 
العاصمة بغ�داد، الفتا إىل إن املرشوع من ش�انه 
تخفيف العبء عن املواطنني من خالل تخصيص 
س�بعة منافذ للعبور. وقال رئيس اللجنة األمنية 
يف مجل�س املحافظ�ة نعيم الكع�ود إن »عمليات 
توس�يع بدأت اليوم يف س�يطرة الصقور الرابطة 
بني االنبار وبغداد«. وأضاف الكعود ان »املرشوع 
وبحس�ب م�ا مخطط إليه س�ينجز خالل ش�هر 
فقط«.  ولفت إىل أن »س�بعة منافذ س�تخصص 
للدخ�ول واح�د منه�ا للموظف�ني واخ�ر للطلبة 
والبقي�ة للمواطن�ني مقاب�ل منفذي�ن للخ�روج 
باتجاه االنب�ار«، مؤكدا ان »املرشوع من ش�انه 

تخفيف الزخم الحاصل يف تلك السيطرة«.

جملس األنبار يبدء بوضع )7( منافذ 
دخول إىل سيطرة الصقور

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد وزي�ر التعلي�م العايل والبح�ث العلمي عبد 
الرزاق العيىس، أمس االحد، انهاء ظاهرة الدكاكني 
يف مج�ال التعليم االهيل ومعالجة س�تة االف حالة 
مل�ن كان�وا مقبول�ني يف الجامع�ات والكليات غري 

املرخصة.
وقال العي�ىس يف كلمة له خالل املؤتمر الوطني 
للتعليم االهيل الجامعي، يف بيان تلقت »املس�تقبل 

العراقي« نس�خة من�ه إن »الوزارة ج�ادة وملزمة 
يف تحدي�ث الي�ات العم�ل يف الجامع�ات والكليات 
االهلي�ة ع�رب اط�الق معاي�ري لج�ودة الجامع�ات 
والكلي�ات االهلي�ة واعتم�اد التقدي�م االلكرتوني 
والقب�ول املرك�زي وتفعي�ل التوأم�ة العلمية بني 
الكلي�ات الحكومي�ة االهلي�ة م�ن خ�الل امتحان 
الرصانة املشرتك وتشكيل لجان تدقيقية ومتابعة 
ميداني�ة للنش�اطات الت�ي تق�وم به�ا الجامعات 
والكلي�ات االهلي�ة والتوج�ه نحو زي�ادة االندماج 

املهني للخريجني لسد احتياجات السوق وتوظيف 
طاقات املجتمع« .

واضاف العي�ىس ان »ال�وزارة وضعت الخطط 
واملعايري للنهوض بمؤسسات التعليم األهيل ليحتل 
ه�ذا القط�اع التعليم�ي مكانته املناس�بة ليكون 
الرشيك املكمل للتعليم العايل الحكومي حيث وصل 
الع�دد الكليات والجامعات االهلي�ة اىل 54 جامعة 
وكلي�ة«، مش�ريا اىل »انه�اء ظاه�رة الدكاك�ني يف 

مجال التعليم االهيل«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر النف�ط جب�ار ع�يل 
الع�راق  أن  األح�د،  أم�س  اللعيب�ي، 
س�يتوقف عن إحراق الغ�از منتصف 
ال�وزارة  أن  إىل  ع�ام 2021، مش�رياً 
وضعت خططاً إلنشاء خمسة مصاٍف 

يف ش�مال ووس�ط وجن�وب العراق. 
صح�ايف  مؤتم�ر  يف  اللعيب�ي  وق�ال 
عق�ده يف مق�ر ال�وزارة، إن »الوزارة 
حقق�ت قفزات مهمة يف انتاج النفط 
الخام، فض�ال عن االس�تثمار األمثل 
للغ�از وبنس�بة عالية ج�دا مما كان 
علي�ه«، مبيناً أن »ال�وزارة تعمل عىل 

إب�رام اتفاق�ات م�ع رشكات عاملية 
الس�تثمار الغاز«. وأض�اف، أنه »من 
املؤم�ل أن يتوق�ف الع�راق عن حرق 
الغاز بمنتصف عام 2021 بما يحقق 
الخزين�ة  تعظ�م  مالي�ة  م�ردودات 
ملي�ارات   6 م�ن  بأكث�ر  االتحادي�ة 
دوالر س�نويا، فضال عن األثر البيئي 

والصحي للمناطق املحيطة بالحقول 
النفطيةَ«. وتابع، أن »الوزارة وضعت 
خططا سرتاتيجية لزيادة االنتاج من 
املشتقات النفطية والتقليل من نسبة 
اس�تريادها، من خالل طرح مشاريع 
استثمارية إلنشاء خمسة مصاف يف 

وسط وجنوب وشمال البالد«.

         بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزير الدف�اع عرف�ان محم�ود الحيايل، 
أم�س االحد، م�ع الس�فري األمريكي ل�دى العراق 
وقائ�د التحالف ال�دويل التع�اون االمن�ي وتقديم 
االس�ناذ للحكومة يف حربه�ا عىل عصابات داعش 

اإلرهابي.

وقال�ت وزارة الدفاع يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، إن »الحيايل استقبل يف مكتبه 
الس�فري األمريكي يف الع�راق دوغالس س�يليمان 

وقائد قوات التحالف الفريق بول فانك«.
وبحسب البيان، فإنه »جرى خالل اللقاء بحث 
س�بل التعاون بني البلدين خاصة بالجانب األمني 
وتقديم اإلس�ناد للحكومة العراقية يف حربها ضد 

تنظيمات داعش اإلرهابية«.
وهنأ الس�فري األمريك�ي، وفقاً للبي�ان الوزير 
العراق�ي باالنتص�ارات الت�ي تحقق�ت يف قواطع 
العمليات، مج�دداً دعم الواليات املتحدة األمريكية 
اىل »الحكوم�ة والق�وات املس�لحة وتقديم جميع 
أن�واع الدع�م واإلس�ناد لها من اج�ل القضاء عىل 

تنظيم داعش اإلرهابي يف العراق«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مديري�ة رشط�ة محافظ�ة ذي ق�ار، 
أم�س االحد، القاء القبض ع�ىل اثنني من مروجي 
املخ�درات يف املحافظ�ة. وقال�ت املديري�ة يف بيان 
ان  من�ه،  نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل  تلق�ت 
»مكت�ب مكافحة مخ�درات الش�طرة، تمكن من 

إلق�اء القبض ع�ىل متهم يرمز الس�مه )ر.ع.س( 
يبلغ م�ن العمر 26 عاما، بالجرم املش�هود، حيث 
ت�م ضبط )99( ق�رص مخدر من  الن�وع املعروف 
محلي�ا ب�)الكبتي(«. واضاف�ت ان »مفارز مكتب 
مكافح�ة مخ�درات النارصية، تمكنت م�ن إلقاء 
القبض عىل متهم  يرمز الس�مه )ح.ع.م( يبلغ من 
العمر 30 عاما، ضبط بحوزته مادة، يشتبه بإنها 

مادة  الكريستال املخدرة«. واوضحت ان »املتهمني 
ت�م توقيفهما وفق قان�ون مكافحة املخدرات رقم 
)50( لس�نة 2017«.  وكانت القوات االمنية يف ذي 
ق�ار قد تمكنت يف وقت س�ابق من الع�ام الجاري 
من القاء القب�ض عىل عرشات املتهمني واملروجني 
للحبوب املخدرة، وتس�ليمهم للجه�ات القضائية 

لينالو جزائهم العادل.

         بغداد / المستقبل العراقي

ة بقضايا النزاهة يف بغداد،  أصدرت محكمة الجنايات املُختصَّ
أمس األحد، حكماً غيابياً بالسجن عىل املدان )زياد طارق حميد 
ة بمبل�غ التوقيفات  ( ُمخوَّل تس�ليم الصكوك الخاصَّ الدراج�يِّ
التقاعديَّة يف وزارة الداخليَّة سابقاً، إلدانته باختالس مبلغ مايل 

قدره أكثر من مليار دينار.
وقال�ت دائ�رُة التحقيق�ات يف هيئ�ة النزاه�ة ببي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، أنَّ املدان زي�اد طارق حميد 
الدراجيِّ قام باالستيالء عىل صكٍّ بمبلغ قدره )1,329,485,596( 
ة  ٍل لتسليم الصكوك الخاصَّ مليار ديناٍر ُمستغالً وظيفته كُمخوَّ
بمبلغ التوقيفات التقاعديَّة ملنتسبي الرشطة االتِّحاديَّة إىل هيئة 
ة  التقاع�د الوطنيَّة وإيداعه يف أحد املصارف؛ بغية إجراء املقاصَّ

مع الحساب املفتوح يف مرصف الرافدين«.
وأضافت أن »الوقائع يف هذه القضيَّة تأيدت بأقوال املُمثِّلني 
القانونيِّ�ني ل�وزارة الداخليَّ�ة وم�رصف الرافدي�ن اللذين طلبا 
الشكوى ضدَّ املدان الهارب، والتحقيق اإلداريِّ الجاري يف مكتب 
يَّته، فضالً عن  املُفتِّش العامِّ لوزارة الداخليَّة الذي أوىص بمقرصِّ
أقوال الش�هود وقرينة هروبه، فقرَّرت املحكمة إدانته بالسجن 
غيابياً ملدَّة عرش سنواٍت وفقاً ألحكام املادَّة 316 الشقِّ األول من 

قانون العقوبات«.
ن أم�ر قبٍض وإجراء  وبين�ت أن »قراُر الحك�م الصادر تضمَّ
تفتي�ٍش أصويلٍّ بحقِّ امل�دان، إضافًة إىل تأيي�د الحجزعىل أمواله 
رة )وزارة  املنقولة وغري املنقولة، مع إعطاء الحقِّ للجهة املُترضِّ
الداخليَّ�ة وم�رصف الرافدين( بطل�ب التعويض أم�ام املحاكم 

املدنيَّة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.« 

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن صندوق النقد الدويل، أمس االحد، أن ثالث وزارات عراقية 
تستحوذ عىل مليوني وظيفة من أصل 3.5 مليون وظيفة. وقال 
صن�دوق النقد الدويل يف تقرير إن »القطاع العام يف العراق يمثل 
أكرب جهات توظي�ف العمالة، ويعمل فيه ما يقارب 3.5 مليون 
نح�و 42% من مجموع الوظائف«، مضيف�ا أن »فاتورة األجور 

ملوظفي القطاع العام بلغت 34 تريليون دينار«.
ون�وه إىل أن »فات�ورة االج�ور ارتفعت يف موازن�ة الحكومة 
أكثر من خمس�ة أضعاف مس�جلة ارتفاعا من 7% إىل أكثر من 
40%«، مشريا إىل أن »وزارات التعليم والدفاع والداخلية تعد أكرب 
الجه�ات توظيفا للعمال ويعم�ل بها قراب�ة مليوني موظف«، 
موضحا أن »46% من املوظفني يعملون يف وزارات مدنية و%30 

يعملون يف وزارتي الدفاع والداخلية و24% غري مصنفني«.

         بغداد / المستقبل العراقي

تفقد السيد وزير الداخلية األستاذ قاسم األعرجي القطعات 
األمنية والعسكرية يف أيرس الرشقاط املشاركة يف عمليات تحرير 
الحويجة وحال وصول سيادته عقد اجتماعا جمعه مع القادة 
واالمرين مطلعا عىل س�ري العمليات العسكرية موجها سيادته 
بأهمي�ة تعاون كافة التش�كيالت لدحر عصاب�ات اإلرهاب مع 
أهمية الحفاظ عىل األرواح واملمتلكات العامة. واس�تمع السيد 

األعرجي إىل موجز عن أبرز عمليات التحرير.

اجلنابات حتكم بالسجن غيابيًا ملخول تسليم 
الصكوك اخلاصة بوزارة الداخلية

صندوق النقد يتحدث عن ثالث وزارات 
عراقية تستحوذ عىل ثلثي الوظائف

وزير الداخلية يتفقد القطعات األمنية 
والعسكرية يف أيرس الرشقاط

وزير النفط: العراق سيتوقف عن إحراق الغاز منتصف عام 2021

وزير الدفاع يبحث مع السفري األمريكي وقائد التحالف الدويل التعاون األمني

رشطة ذي قار تلقي القبض عىل اثنني من مروجي املخدرات 

وزير التعليم يؤكد أهناء »ظاهرة الدكاكني« التعليمية
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     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مرصف الرشيد، االحد، عن استعادة مبلغ 77 مليون دوالر من احدى املؤسسات 
املالية العربية.

وقال املرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إنه »نجح من استعادة 
مبل�غ تج�اوز 77 مليون دوالر م�ن احدى املؤسس�ات املالية العربي�ة والتي حاولت 

االستحواذ عليه«.
واضاف املرصف انه »قام بتشكيل فريق عمل من القسم الدويل والقانوني وبأرشاف 
املدير العام للمرصف من اس�تعادتها لخزينة الدولة«، مبينا ان »العمل اس�تمر ثالث 

سنوات متواصلة«.
يذك�ر أن ع�ددا من املصارف تعرضت إىل عمليات اخت�الس ورسقة فيما مىض، بينما 
تتمكن القوات األمنية وكوادر وزارة املالية غالبا من اسرتجاع أغلب األموال املختلسة 

واعتقال منفذي تلك العمليات.

الرشيد يستعيد )77( مليون دوالر من مؤسسة مالية عربية

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

قبل يوم واحد من إجراء إقليم كردس�تان 
الس�تفتاء الرامي إىل االنفص�ال عن العراق، 
أخذت الق�وى اإلقليمي�ة بتنفي�ذ تهديداتها 
تج�اه اإلقلي�م، ال�ذي رمى ع�رض الحائط 
جميع املبادرات الس�لمية، إذ حش�دتا إيران 
وتركيا عسكرياً عىل الحدود، فيما بدأ تطبيق 
لحص�ار أويل ع�ىل إقلي�م كردس�تان أخذت 
بغداد تنس�قه محلياً وإقليمياً تجاه األقليم 

الكردي.
وتحولت إيران من لهجة الوعيد إىل التنفيذ، 
حي�ث قصف�ت املدفعي�ة اإليراني�ة مناط�ق 
حدودية داخل إقليم كردس�تان العراق قرب 
معرب برويزخان، فيما أعلنت وكالة إيسنا أن 
طهران أغلقت مجالها الجوي مع كردستان 

العراق بناء عىل طلب من بغداد.
أم�ا الرفض الرتكي ما يزال متواصالً، ويف 
الوق�ت الذي تس�تمر فيه املن�اورات الرتكية 
عىل حدود إقليم كردستان، فإن أحدث الردود  
من الحكومة الرتكية أن قالت »نطالب بإلغاء 
االس�تفتاء وليس تأجيله، ألن التأجيل يعني 
الرض�ا بإجرائ�ه يف وقت الحق، ونحن لس�نا 

راضون عن ذلك«.
وب�دأ الحرس الث�وري اإليران�ي مناورات 
بري�ة يف مناط�ق تق�ع ش�مال غرب�ي إيران 
بالق�رب م�ن الرشي�ط الح�دودي املش�رتك 
م�ع إقليم كردس�تان العراق وتركي�ا، والتي 

ستستمر ليومني متتاليني.
ونقل�ت املواق�ع اإليرانية أن ل�واء حمزة 
العس�كري، التابع للحرس، ه�و الجهة التي 
ت�رشف عىل هذه املن�اورات، والتي تش�ارك 
فيه�ا وحدات من املش�اة واملدفعي�ة وقوات 

التدخل الرسيع، كما ستجري قوات الحرس 
تدريباً عىل بعض صواريخها.

وتأت�ي ه�ذه املن�اورات بالتزام�ن م�ع 
»أس�بوع الدفاع املقدس«، املخصص إلحياء 
ذكرى الحرب العراقية اإليرانية، كما تتزامن 
والرفض اإليراني الرصيح لعملية االستفتاء 

عىل انفصال إقليم كردستان العراق.
ع�ي  الش�ورى  مجل�س  رئي�س  وق�ال 
الريجان�ي، إن�ه »ع�ىل األصدق�اء يف إقلي�م 
كردس�تان الع�راق أال يتعامل�وا م�ع قضية 

بإدراكه�م  وإنم�ا  بعواطفه�م،  االس�تفتاء 
لتبعات أمر من هذا القبيل، والتي ستنعكس 

عىل استقرار العراق برمته«.
ويف كلم�ة ألقاه�ا أم�ام ن�واب الربمل�ان، 
أضاف الريجاني أن إجراء االستفتاء سيؤدي 
ل�رتدي األوض�اع األمني�ة يف الع�راق وخل�ق 
حالة نزاع بني س�كانه، مش�را إىل أن »إيران 
ال يمك�ن أن تقف مكتوفة األي�دي وأال تبدي 
وجهة نظرها إزاء هذا التطور، وخاصة أنها 
ساعدت العراق خالل الفرتة املاضية يف حربه 

ضد تنظيم )داعش(«.
م�ن جهت�ه، ق�ال النائ�ب محمد قس�يم 
عثماني إن نواب الربملان اإليراني من األكراد 
يخالفون عملية االستفتاء يف إقليم كردستان 
الع�راق، معتربي�ن أنها »مؤامرة تس�تهدف 
املنطقة ومدعومة من إرسائيل«، بحسب ما 

نقل عنه موقع »عرص إيران«.
الرفض الرتكي ب�دوره ال يزال متواصالً، 
ويف أحدث هذه الردود، أكد متحدث الحكومة 
الرتكية أن أنقرة » تطالب بإلغاء االس�تفتاء 

ولي�س تأجيل�ه، ألن التأجي�ل يعن�ي الرضا 
بإجرائه يف وقت الحق، ونحن لس�نا راضون 

عن ذلك«.
وعّد رئيس الوزراء الرتكي بن عي يلدريم 
أن نتائج اس�تفتاء انفصال إقليم كردستان 
س�تكون »يف حك�م الع�دم«، متوع�داً ب�أن 
ب�الده »ستحاس�ب م�ن ُيرص« ع�ىل إجراء 

االستفتاء.
ونقل�ت قن�اة »TRT« الرتكية الرس�مية 
ع�ن يلدريم قوله إن »ق�رار اإلدارة اإلقليمية 
يف ش�مال الع�راق االس�تفتاء غ�ر رشع�ي 
ونتائجه ستكون يف حكم العدم«. وأضاف أن 
»االس�تفتاء لن يكون حاًل لدى إقليم ش�مال 
العراق، بل س�يؤّدي إىل تفاقم الفوىض وعدم 
االس�تقرار وغياب السلطة وهو أمر سيدفع 

ثمنه سكان املنطقة«.
وتابع قائالً، »لن تكون مساءلتنا موجهة 
لألكراد والعرب والرتكمان، بل سنحاسب من 
ُيرص عىل إجراء هذا االس�تفتاء بغض النظر 

عن نتائجه«.
وعىل صعيد العقوبات، فقد أعلن مجلس 
األم�ن القوم�ي الرتك�ي أن األج�واء الرتكية 
س�تغلق بوج�ه الطائ�رات الت�ي تنطلق من 
وإىل إقليم كردس�تان، بحس�ب وكال�ة أنباء 

»تسنيم« اإليرانية.
وذك�رت »تس�نيم«، أن »مجل�س األم�ن 
القوم�ي الرتك�ي أعل�ن يف بي�ان أن األج�واء 
الرتكية س�تغلق بوجه الطائرات التي تنطلق 

من وإىل إقليم كردستان العراق«.
وس�بق ذلك إع�الن املجل�س األعىل لألمن 
القوم�ي اإليران�ي إيق�اف جمي�ع الرحالت 
الجوي�ة نح�و مط�اري الس�ليمانية وأربيل 
ووق�ف عبور الطائ�رات القادمة م�ن إقليم 

كردس�تان ع�رب األج�واء االيراني�ة، مش�راً 
إىل أن الق�رار ج�اء بناء عىل طل�ب الحكومة 

العراقية.
وبالرغ�م من املب�ادرات املحلّية والدولية، 
فإن حكوم�ة إقليم كردس�تان م�رّصة عىل 
إج�راء االس�تفتاء بالرغ�م م�ن أن املحكمة 
االتحادي�ة العلي�ا يف الع�راق، أع�ىل س�لطة 

قضائية، قالت أنه مخالفاً لدستور البالد.
الرتكم�ان  يرفض�ه  ال�ذي  واالس�تفتاء 
الث�الث يف  املحافظ�ات  والع�رب، سيش�مل 
اإلقليم الك�ردي وه�ي: أربيل والس�ليمانية 
وده�وك، فضاًل عن كام�ل محافظة كركوك 
التي بس�طت قوات البيش�مركة الس�يطرة 
عليها بدع�وى حمايتها من تنظيم »داعش« 

عام 2014.
وبه�ذا الخص�وص، هدد رئي�س بارزاني 
بالرد ب�«قوة« عىل كل من يفكر يف السيطرة 

عىل مدينة كركوك، عىل حد قوله.
مس�تعد  كردس�تان  »إقلي�م  وأض�اف 
للتف�اوض م�ع بغداد حت�ى بعد اإلس�تفتاء 
عىل موض�وع الحدود بمافيه�ا كركوك لكن 
كركوك كردية وسيجعل الكرد منها نموذجاً 
يحتذى به يف التعايش«، موضحاً أن »أية قوة 
تفكر يف أن تسرتد كركوك بالقوة سيواجهها 

كل شعب كردستان باملثل وسُيدافع عنها«.
يف  االس�تفتاء  إج�راء  اإلقلي�م  ويعت�زم 
املناط�ق املتنازع عليها م�ن ضمنها مناطق 
يف دي�اىل، وه�ي قض�اء خانقني ال�ذي يضم 
ناحيت�ي الس�عدية وجل�والء، وناحية منديل 
التابع�ة لقض�اء بل�دروز، وناحية ق�ره تبه 
التابعة لقضاء كف�ري، وهو األمر الذي دفع 
س�كان ه�ذه املحافظات وامل�دن إىل التهديد 

بتظاهرات حاشدة، وعصيان.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

قال قادة أمني�ون، أمس األحد، إّن 
وحدات إضافية من الجيش والحش�د 
مدين�ة  إىل  إرس�الها  ت�م  الش�عبي 
الحويج�ة، م�ع انته�اء املرحلة األوىل 
م�ن تحريرها م�ن تنظي�م »داعش« 

اإلرهابي.
وقال قائد عملية تحرير الحويجة 
إن قواته حققت مكاسب جديدة عىل 
حس�اب تنظيم »داعش« لتكمل بذلك 
املرحل�ة األوىل من الحملة العس�كرية 
لتحري�ر القضاء الواق�ع يف محافظة 

كركوك.
وأك�د الفريق ق�وات خاصة الركن 
عبد االمر رشيد يارالله يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، أن 
»قوات جهاز مكافحة االرهاب حررت 
الجزء الشمايل لسلسلة جبال مكحول 
وقرى العدلة، وقلع�ة البنت، والزوية 
غرب نهر دجله ضمن الصفحة الثالثة 
وتكون قد اكمل�ت مهامها يف املرحلة 

االوىل لعمليات تحرير الحويجة«.
وأض�اف أن »قوات الجيش وقوات 
الرشط�ة االتحادي�ة وال�رد الرسي�ع 
اإلره�اب  مكافح�ة  جه�از  وق�وات 
وقوات الحشد الشعبي انهت مهامها 
وتكم�ل املرحلة االوىل لعمليات تحرير 

الحويجة«.
وانطلقت الحملة العس�كرية يوم 
الخميس امل�ايض، وهي أحدث هجوم 
ض�د تنظيم داعش بدعم من التحالف 
املتح�دة  الوالي�ات  بقي�ادة  ال�دويل 

األمريكية.
ب�دوره، قال الحش�د الش�عبي ان 
مه�ام قوات الحش�د الش�عبي ضمن 
املرحل�ة االوىل م�ن عملي�ات تحري�ر 

الحويجة انتهت صباح االحد.
وقال موقع الحش�د الش�عبي عىل 
االنرتنيت، ان »ألوية الحش�د الشعبي 
وقطع�ات الرشط�ة االتحادية وفرقة 
الرد الرسيع حررت األحد ناحية الزاب 

بالكامل والقرى املجاورة لها ورشعت 
بعملي�ات تطهره�ا م�ن مخلف�ات 

التنظيم االجرامي«.
واضاف ان »قوات الحشد الشعبي 
بتطه�ر  األمني�ة رشع�ت  والق�وات 
الشك، وصبيح  الحمراوات، والسبيل، 

ق�رب  املتبقي�ة  والراوي�ة  تحتان�ي، 
ناحية الزاب«. واكد ان »قوات الحشد 
الش�عبي اعلنت انتهاء مهامها ضمن 
املرحل�ة االوىل م�ن عملي�ات تحري�ر 

الحويجة.
يف األثناء، قال مص�در امني رفيع 

»رئي�س  إّن  بالجي�ش،  يف  املس�توى 
ال�وزراء حي�در العب�ادي أم�ر بدف�ع 
ثالث وحدات إضافي�ة من الجيش إىل 
الحويج�ة فضالً عن س�ت كتائب من 
فصائل الحش�د الشعبي، وقد وصلت، 
األح�د، واندمج�ت مع باق�ي القوات 

هناك«.
ولفت إىل أّن تلك القوات »ستواصل 
تحرّكها من ثالثة محاور، للس�يطرة 
عىل وادي حمرين والسلس�لة الجبلية 
باملنطق�ة ذاته�ا التي تمت�د لنحو 60 
كيلوم�رتاً«، م�ن أج�ل تعزي�ز زخ�م 

املعارك الجارية.
ورّجح العقي�د، أن تكون الخطوة 
سياس�ية أكثر من كونها عس�كرية، 
حيث »يه�دف العبادي لتكثيف تواجد 
قوات�ه يف كركوك، بالتزامن مع األزمة 
الحالية م�ع أربيل التي تس�يطر عىل 

املدينة، وضمتها بشكل عمي إىل مدن 
إقلي�م كردس�تان«، وال�ذي يرص عىل 

تنظيم استفتاء االنفصال.
يأت�ي ذل�ك بالتزامن، م�ع اإلعالن 
ع�ن انتهاء املرحل�ة األوىل من معركة 
الحويج�ة بتحري�ر الس�احل األي�رس 
ملدينة الرشق�اط املجاورة، وعدد كبر 
من الق�رى وط�رد تنظي�م »داعش« 

منها.
وأعلن�ت وزارة الدف�اع العراقي�ة، 
انتهاء املرحل�ة األوىل لعمليات تحرير 
الحويجة، بعد استعادة ساحل مدينة 
الرشق�اط األي�رس، والس�يطرة ع�ىل 
21 قري�ة وقصبة، وع�رشات املزارع 

املحاذية ملدينة الحويجة.
وقال بيان ل�وزارة الدفاع العراقية 
إّن »القوات العراقية املش�رتكة انتهت 
من تحرير س�احل الرشق�اط األيرس، 
وبل�دات اآلغ�ا والروح�ه، فض�اًل عن 
ق�رى اآلغات، وتل الن�وار، والرسودة، 
وهنيج�رة،  والرسي�ح،  والعكل�ة، 
وحنك�ة،  والرحم�ة،  والش�اوي، 

وغرها«.
وأض�اف البيان أن »ه�ذه القوات 
تمّكنت أيض�اً من تحرير بل�دة الزاب 
الضف�ة  بالكام�ل، والس�يطرة ع�ىل 
الش�مالية لنهر الزاب األسفل، ضمن 
قاطع مسؤوليتها«، مؤكداً أّنه »بذلك 
تك�ون الصفح�ة األوىل م�ن معرك�ة 

الحويجة قد انتهت«.
ورّجح ضابط يف الجيش العراقي، 
أّن »تب�دأ املرحل�ة الثانية م�ن تحرير 
الحويج�ة االثنني، عىل أبع�د تقدير«، 
مش�ّدداً ع�ىل أّن »جاهزي�ة الق�وات 

العراقية عىل أتّم وجه«.
وتراجعت سيطرة تنظيم »داعش« 
يف الع�راق، إىل مس�توى قيايس، حيث 
بلغت، حسب تقرير عسكري عراقي، 
نهاية األس�بوع املايض، أق�ل من %3 
م�ن مجم�ل الخارطة، إث�ر الحمالت 
ال��18  األش�هر  خ�الل  العس�كرية 

املاضية.

حظر الرحالت اجلوية إىل حمافظات اإلقليم.. وإيران وتركيا حتشدان عسكريًا على احلدود
بـارزانــي يـهـدد بـالســيـطــرة  عـلـى كـركــوك ويـتـوعد بإشـعــال »حـرب أهليــة« 

العقوبات تتواىل عىل كردستان

املعنويات عالية إلعالن النصر قريبًا.. واحلشد يطهر املناطق احملررة من خملفات التنظيم اإلرهابي

انتهاء املرحلة األوىل لعمليات حترير احلوجية.. ودفع ثالث وحدات جديدة للحسم

       المستقبل العراقي / مروان الفتالوي

لقي قان�ون املخدرات الجدي�د الذي رشعه 
مجلس الن�واب ونفذ مؤخراً إش�ادة قضائية، 
فيما لفت متخصصون إىل أن القانون متكامل 
ال يكتف�ي بالعقوبات فقط إنم�ا بتنظيم آلية 
لجمي�ع مؤسس�ات الدولة من أج�ل مكافحة 
املخ�درات، فيم�ا أب�دوا قلقه�م م�ن أن يبقى 

القانون »حرباً عىل ورق«.
وق�ال الق�ايض حس�ني مب�در إن »الواق�ع 
العم�ي غالب�ا ما يف�رز وقائع جدي�دة تحتاج 
إىل تحديث�ات يف القوان�ني، ألن القان�ون ثاب�ت 

والجرائم متغرة تبعاً للزمن«.
وأض�اف الق�ايض مبدر يف مقابل�ة نرشتها 
صحيفة »القض�اء«، أن »الترشيعات العراقية 
عالج�ت ظاهرة املخدرات قب�ل أكثر من نصف 
ق�رن وذل�ك من خالل إق�رار قان�ون املخدرات 
العراق�ي رق�م )68( لس�نة 1956 وعاقب هذا 
القان�ون عىل االتجار والتعاط�ي«، الفتاً إىل أنه 
»نظم امل�واد املخدرة يف ج�داول خاصة لغرض 
حرصها، إذ يتم الكش�ف الطب�ي عليها وكذلك 

للمتعاطني وفرض العقوبة بموجب ذلك«.
وتابع مبدر أن »األعوام التي أعقبت صدور 
هذا القانون أفرزت وجود مواد وعقاقر جديدة 
خ�ارج تل�ك الج�داول، بعدها أخ�ذت املحاكم 
تحقق وتحاس�ب بموجب ق�رار مجلس قيادة 
الثورة املنحل رقم )39( لسنة 1994 الذي اعترب 

املتاجرة باملواد الطبية تخريبا اقتصادياً«.
وتأت�ي الغاي�ة م�ن ترشي�ع قان�ون جديد 
ملكافح�ة املخ�درات كم�ا يرى مب�در ل�«جمع 
القوان�ني الس�ابقة وتحديثه�ا وتنظي�م آلي�ة 
ملكافح�ة ظاه�رة املخ�درات وكذل�ك تنظي�م 
املتاج�رة باألدوي�ة، كم�ا أفصح�ت تس�ميته 
الجديدة بذلك وهي )قانون املخدرات واملؤثرات 
العقلية(«، الفتاً إىل أن »عبارة املؤثرات العقلية 
دقيقة كي تش�مل املواد الطبي�ة التي ال تدخل 
ضمن املخ�درات لكنها تم�ارس مفعولها عىل 
متعاطيه�ا كحب�وب الفالي�وم مث�اًل وغره�ا 
م�ن العقاقر التي توص�ف ألصحاب األمراض 

النفسية«.
وعن اإلضافات التي أحدثها القانون الجديد 
تح�دث مبدر ع�ن »مي�زات عدي�دة ج�اء بها 
القانون منها أنه ركز عىل طرق الوقاية وكذلك 
تنظيم آلي�ة لعالج املدمنني حت�ى انه يف إحدى 
مواده أعط�ى للقايض س�لطة أن يلزم املدمن 

عىل مراجعة عيادة نفسية«.
وع�ن العقوب�ات الت�ي فرضه�ا القان�ون 
الجدي�د، أض�اف مب�در أن »امل�واد العقابية يف 
القانون قاس�ية تصل إىل اإلعدام، كي تتناسب 
م�ع حجم ظاهرة املخ�درات التي أصبحت آفة 

تفتك باملجتمع«.
لكنه اس�تدرك أن »القانون جع�ل العقوبة 
تتناس�ب مع املتاجرين وكمي�ة املخدرات التي 
يحوزونه�ا، فمن غ�ر املعق�ول أن يعاقب من 

يتاجر بحبتي هلوس�ة بالعقوبة نفس�ها التي 
تفرض ع�ىل من يتاجر بكيلوغرامات من مادة 

الكريستال«.
وم�ن اإلضاف�ات التي خ�رج به�ا القانون 
الجدي�د هي »منح حماية ألفراد األمن املكلفني 
بمكافحة املخدرات ممن يتعرضون لالعتداءات 
إذ أوصل عقوبة االعتداء عليهم إىل الجناية بعد 
إن كان�ت جنحة يف ما س�بق«، كما يؤكد مبدر 
الذي يرى أن »يف ذلك تش�جيع لألجهزة األمنية 
حت�ى أن القانون الجديد منح مكافآت مجزية 
لق�اء ضبط مواد مخ�درة أو إلقاء القبض عىل 

املجرمني«.
وتذك�ر امل�ادة )44( م�ن القان�ون »تمنح 
الجه�ة الضابط�ة للم�واد املخ�درة بأنواعه�ا 
مبلغ ملي�ون دينار ل�كل كيلو غ�رام مصادر، 
ويضاعف هذا املبلغ يف حالة إلقاء القبض عىل 
املتهم املهرب وبحوزته املواد املخدرة«، وجاء يف 
املادة أيضاً »يمنح املخربون عن جرائم االتجار 
باملخدرات مكافأة بنس�بة 40% من قيمة هذه 
املكافآت إذا ما ترتب القبض عىل املجرمني عن 

ذلك اإلخبار«.
وذه�ب ق�ايض التحقي�ق إىل أن »القان�ون 
أيضاً نظ�م عملية املتاجرة به�ذه املواد ومنح 
اإلجازات للمس�موح لهم بتداولها«، فيما لفت 
إىل »تش�ديد القان�ون العقوب�ة ع�ىل الك�وادر 
الصحية املخالفة وحظ�ر العمل عىل من يثبت 

تورطه منهم بمخالفات تخص املخدرات«.

وخلص القايض مبدر إىل اإلشادة بالترشيع 
الجدي�د، لكنه نب�ه إىل »رضورة تطبيقه وأن ال 
يبقى حربا عىل ورق السيما أن ظاهرة املخدرات 
تطورت بش�كل كبر وتحتاج إىل إمكانات اكرب 
ووقف�ة ج�ادة م�ن كاف�ة مؤسس�ات الدولة 

ملكافحتها«.
إىل ذل�ك، يؤي�د مراد عدنان، مح�اٍم وباحث 
أن  الق�ايض مب�در يف  إىل  قانون�ي م�ا ذه�ب 
»ظاه�رة املخدرات تطورت بش�كل كبر خالل 
األع�وام األخرة ونلحظ ذلك م�ن خالل ما يرد 
إىل املحاكم من دعاوى باس�تمرار«، مش�را إىل 
أن »بع�ض الدعاوى ترتكز عىل وجود تلك املواد 
يف املقاه�ي وه�ذا الخطر الذي ينبغي اإلش�ارة 

إليه«.
وع�ن قراءته للقان�ون الجديد أف�اد عدنان 
ب�أن »القانون يضاه�ي القوان�ني العاملية من 
جهة مكافحت�ه للظاهرة فهو لم يكتف بإيراد 
العقوبات للمجرمني فحسب، إنما يقدم حلوال 
وطرق وقاية ونظام�ا متكامالً لتداول األدوية 

الطبية التي تدخل يف باب املخدرات«.
وق�ال عدن�ان يف حدي�ث إىل »القض�اء« إن 
»القانون ألزم الدولة بتش�كيل هيئة برئاس�ة 
وزي�ر الصح�ة وعضوي�ة مؤسس�ات الدول�ة 

ملكافحة املخدرات ومعالجة املدمنني«.
لكن�ه أكد أن »القانون م�ا لم تتحرك الدولة 
لتطبيقه بش�كل كامل س�يبقى حربا عىل ورق 

وتنعدم الفائدة منه«.

يقدم حلواًل وطرق وقاية ونظامًا لتداول األدوية اليت تدخل يف باب املخدرات

القضاء يشيد بقانون املخّدرات اجلديد ويبدي قلقًا من بقائه »حربًا عىل ورق«
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       بغداد / المستقبل العراقي

ذكر وزي�ر خارجية كوريا الش�مالية ري يونغ 
هو إن إطاق ب�اده صواريخها عىل الرب األمريكي 
الرئي�ي »أم�ر حتم�ي«، بع�د أن وص�ف الرئيس 
األمريك�ي دونال�د ترامب الزعيم الكوري الش�مايل 
كيم جون�غ أون بأنه »رج�ل الصواريخ«. وجاءت 
ترصيح�ات ري يون�غ هو أم�ام الجمعي�ة العامة 
لألم�م املتح�دة، بعد س�اعات من دخ�ول طائرات 
قاذف�ة تابعة لس�اح الج�و األمريكي م�ن )طراز 
بي-1بي( ترافقها طائ�رات مقاتلة املجال الجوي 
الدويل، فوق املياه الواقعة رشقي كوريا الشمالية، 

يف عملي�ة اس�تعراض للق�وة قال�ت وزارة الدفاع 
األمريكية )البنتاجون( إنها أظهرت مدى الخيارات 
العس�كرية املتاحة للرئي�س ترامب. وجاءت كلمة 
الوزي�ر الك�وري يف خت�ام أس�بوع م�ن التوترات 
املتصاع�دة بني واش�نطن وبيونغيان�غ، مع تبادل 
ترام�ب وكيم الش�تائم. ووصف ترام�ب كيم بأنه 
»مجن�ون«،  وذل�ك بعد يوم واحد م�ن وصف كيم 
ترامب بأن�ه »مختل عقليا«. واس�تمرت اإلهانات 
الس�بت مع وصف ري ترامب بأنه »شخص مختل 
عقليا يعاني من جنون العظمة واإلعجاب بالذات«، 
ويح�اول تحويل األمم املتحدة إىل »وكر عصابات«. 
وقال ري إن ترامب نفس�ه يف »مهم�ة انتحارية«، 

وذلك بعد أن قال الرئيس األمريكي إن كيم يف مهمة 
انتحارية. ونقلت رويرتز عن ري قوله إن  »الرئيس 
الرشير« يش�غل منص�ب رئيس الوالي�ات املتحدة. 
والتقى ري مع األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوتريي�ش بعد إلقاء كلمته. وقال�ت األمم املتحدة 
يف بيان إن غوترييش أبلغ راي قلقه بش�أن تصاعد 
ح�دة التوتر ودعا إىل وقف التصعيد. وأجرت كوريا 
الشمالية سادس وأقوى تجاربها النووية يف الثالث 
من س�بتمرب الجاري. وأطلقت عرشات الصواريخ 
ه�ذا الع�ام يف إطار ترسيعه�ا لربنام�ج يهدف إىل 
تعزيز قدرته�ا النووية. وهددت كوريا الش�مالية 

بتجربة قنبلة هيدروجينية فوق املحيط الهادي.

كوريا الشاملية تتحدث عن »حتمية« وصول صوارخيها إىل أمريكا 

اجليش االيراين يزيح الستار عن »3« منجزات 
عسكرية جديدة  

         بغداد / المستقبل العراقي

فتح�ت مراكز االق�رتاع، أم�س األحد، يف 
املاني�ا يف انتخابات ترشيعية يتوقع أن تفوز 
فيها ع�ىل األرجح املستش�ارة أنغيا مريكل 
بوالية رابعة يف سابقة تاريخية، ومن املتوقع 
أيضاً دخول أحد األح�زاب اليمينية املتطرفة 

الربملان للمرة األوىل منذ أكثر من 50 عاما.
وتظهر استطاعات الرأي أن حزب مريكل 
املحاف�ظ س�يبقى التكتل األك�رب يف الربملان 
لكن انقس�ام املشهد الس�يايس األملاني ربما 
يجعل من تشكيل مريكل لتحالف حاكم أمرا 

أصعب من ذي قبل.
ويف الوق�ت ال�ذي ال يزال في�ه ثلث األملان 
مرتددي�ن يف الفرتة التي تس�بق االنتخابات، 
حثت مريكل ومارتن ش�ولتس الناخبني يوم 

السبت عىل اإلدالء بأصواتهم.
وش�ولتس املنتمي ليس�ار الوسط خصم 
م�ريكل الرئي�ي ومنافس�ها يف االنتخابات 

الحالية من الحزب الديمقراطي االشرتاكي.
وقال�ت م�ريكل )63 عام�ا( يف برلني قبل 
توجهها شماال إىل دائرتها االنتخابية إلجراء 
جول�ة أخرية م�ن حملته�ا االنتخابية »نريد 
أن ندع�م الحافز لديكم حتى يكون بإمكاننا 

الوصول إىل عدد أكرب بكثري من الناس«.
ويف انتخابات إقليمية العام املايض عانى 
حزب مريكل املحافظ من انتكاسات لصالح 
حزب البديل من أجل أملانيا اليميني املتطرف 
الذي اس�تفاد من اس�تياء العام�ة من قرار 
م�ريكل ع�ام 2015 ب�رتك الح�دود األملانية 

مفتوحة أمام أكثر من مليون مهاجر.
وجعل�ت هذه االنتكاس�ات مريكل، وهي 
ابنة قس نش�أت يف رشق أملانيا الش�يوعية، 

تفكر يف عدم الرتشح لوالية جديدة.
لك�ن م�ريكل، وبع�د أن بات�ت مس�ألة 
املهاجرين تحت الس�يطرة هذا العام، عادت 
مج�ددا لتطلق حملة انتخ���ابية ضخم��ة 
تقدم في����ها نفسها ركي���زة لاستقرار 

يف عالم مضطرب.

واس�تمرت مريكل يف حملته�ا بينما تبدو 
أكث�ر س�عادة وه�ي تج�دد قناعاته�ا التي 
تلخص�ت بتعهده�ا بتجهيز اقتص�اد الباد 
ب�األدوات الازم�ة وم�ا يتوافق م�ع العرص 

الرقمي والخروج من أزمة املهاجرين يف الباد 
ودفاعه�ا عن نظام غربي ه�زه فوز دونالد 
ترامب يف االنتخابات الرئاس�ية األمريكية يف 

ترشين الثاني املايض.

وتش�عر م�ريكل وش�ولتس بالقل�ق من 
أن تح�وال صغ�ريا يف مجري�ات األم�ور ربما 
يصب يف مصلحة األح�زاب الصغرية األخرى 
ال س�يما حزب البدي�ل من أج�ل أملانيا الذي 

م�ن املتوقع أن يدخل الربمل�ان للمرة األوىل يف 
تاريخه. ووصف شولتس يوم الجمعة حزب 
البديل م�ن أجل أملانيا بأنه�م »حفارو قبور 

الديمقراطية«.

وأظهر اس�تطاع رأي، أجراه معهد »أي.
إن.إس.أيه« ونرشته صحيف�ة بيلد، تراجعا 
يف تأييد الناخبني لحزب مريكل املحافظ الذي 
انخف�ض بمع�دل نقطت�ني مئويت�ني ليصل 
إىل 34 باملئ�ة، بينم�ا انخف�ض تأييد الحزب 
الديمقراطي االشرتاكي بمعدل نقطة مئوية 
واحدة ليصل إىل 21 باملئة، ويتشارك الحزبان 

يف الوقت الحايل يف »تحالف كبري«.
ويظهر االستطاع تقدم حزب البديل من 
أج�ل أملانيا املناهض للهجرة بمعدل نقطتني 
مئويت�ني لتصل نس�بة تأيي�ده إىل 13 باملئة 
وتضع ه�ذه النتيجة ح�زب البديل من أجل 

أملانيا يف املرتبة الثالثة كأكرب أحزاب الباد.
وس�تنضم م�ريكل يف حال فوزه�ا بوالية 
رابعة إىل اثنني فقط من املستش�ارين الذين 
أتوا بعد الحرب وفازا بأربعة انتخابات وطنية 
وهما هلموت كول معلم مريكل الراحل الذي 
وح�د أملانيا وكونراد آدين�اور مهندس إعادة 

إعمار أملانيا بعد الحرب العاملية الثانية.
وسينذر دخول حزب البديل من أجل أملانيا 
املتوق�ع إىل الربملان ببداي�ة مرحلة جديدة يف 
السياس�ة األملانية ستشهد مناظرات عنيفة 
وانته�اء النه�ج الثاب�ت القائم ع�ىل توافق 
اآلراء والذي تميزت ب�ه أملانيا يف فرتة ما بعد 

الحرب.
وس�تكون عملية بن�اء تحالف س�يايس 
بع�د االنتخاب�ات الحالي�ة أم�را ش�اقا ربما 
يتطل�ب ش�هورا يف وق�ت ي�رى في�ه جميع 
ال�رشكاء السياس�يني املحتمل�ني أنه�م غري 
متأكدين فيما إذا كانوا يريدون حقا تشارك 
السلطة مع مريكل. وترفض جميع األحزاب 
السياسية الكربى العمل مع حزب البديل من 

أجل أملانيا.
االنتخابي�ة  الحس�ابات  تدف�ع  وربم�ا 
مريكل لتجدي�د تحالفها الكب�ري مع الحزب 
الديمقراط�ي االش�رتاكي كم�ا م�ن املمكن 
أن تخت�ار مريكل إنش�اء تحالف ثاثي يضم 
الح�زب الديمقراط�ي الح�ر املؤي�د لقط�اع 

األعمال وحزب الخرض املنارص للبيئة.

توقعات مبخاض عسري لتشكيل احلكومة اجلديدة

انتاخابات أملانيا: والية رابعة ملريكل وصعود للمتطرفني

ماكرون يواجه اختبارًا صعبًا مع األعضاء اجلدد ملجلس الشيوخ

       بغداد / المستقبل العراقي

دافع الرئيس اللبناني ميشال عون عن حق »حزب 
الل�ه« يف التس�لح، معتربا ذل�ك ضمان�ا ملقاومة لبنان 
إلرسائيل التي ال تزال تحتل جزءا من أرايض الباد و«ال 

تحرتم الرشعية الدولية«.
ويف مقابل�ة م�ع صحيفة »لوفيغارو« الفرنس�ية، 
استعرض الرئيس عون، الذي يبدأ زيارته الرسمية إىل 

فرنسا، أسبابا عدة دعما ملوقفه.
وق�ال الرئيس اللبناني: »إن حزب الله ال يس�تخدم 
أسلحته يف السياس�ة الداخلية، وهذه األسلحة ليست 
إال لضم�ان مقاومتنا للكيان اإلرسائي�ي الذي ال يزال 
يحت�ل ج�زءا من أرضن�ا، وهي نحو 30 كل�م مربع يف 
مزارع شبعا، رافضا تطبيق واحرتام قرارات الرشعية 
الدولية، ومنها ما ينص عىل حق عودة الفلس�طينيني 

إىل أرضهم، الذين لجأوا إىل لبنان إبان حرب 1948«.
وردا عىل س�ؤال »لوفيغارو« عم�ا إذا كانت األزمة 
الفلسطينية تربر إىل هذا الحد وجود ساح حزب الله، 
ق�ال عون: »ال يمكننا أن نمنع حزب الله من س�احه 
طامل�ا أن إرسائي�ل ال تحرتم ق�رارات الرشعية الدولية 
وق�رارات مجلس األم�ن وق�رارات األمم املتح�دة. إن 
إرسائي�ل له�ا الحق يف أن تش�ن الح�رب كيفما ومتى 
تش�اء، يف حني أن اآلخرين لي�س لهم الحق يف الحفاظ 
عىل س�احهم للدف�اع ع�ن أنفس�هم!. ال إن هذا غري 

مقبول«.
أما عن موقف باده من األزمة الس�ورية فأوضح 
عون أن »االسرتاتيجية اللبنانية حيال الحرب يف سوريا 
هي الحف�اظ عىل حدودن�ا اللبنانية لحماية أنفس�نا 
من اإلرهاب، والنأي بالنفس عن املس�ائل السياس�ية 

الداخلية لسوريا«.

       بغداد / المستقبل العراقي

ذكر وزير الخارجية الس�وري، وليد املعلم إن سوريا 
مصمم�ة أكثر من أي وقت مىض ع�ىل اجتثاث اإلرهاب 

من كل بقعة عىل األرايض السورية.
وتابع املعلم يف خطاب�ه باجتماعات الجمعية العامة 
لألمم املتحدة قائ�ا »تحرير حلب وتدمر ورفع الحصار 
ع�ن دير الزور يعن�ي أن النرص بات قريب�ا، خاصة وأن 
الجيش السوري والقوات الرديفة والحلفاء يحققون يف 

كل يوم مزيدا من النجاحات ضد اإلرهابيني«.
وأضاف املعلم »سياس�ة الدولة الس�ورية قامت منذ 
بداي�ة الح�رب ع�ىل ركيزتني أساس�يتني هم�ا محاربة 
اإلره�اب والعم�ل الج�اد واملتواص�ل به�دف إنجاز حل 

سيايس يوقف النزيف ويعيد االستقرار«.
وأش�ار إىل أن »نج�اح املصالح�ات مك�ن ع�رشات 
ع�رشات اآلالف من املهاجري�ن والنازحني من العودة إىل 
مناطقهم«.وم�ىض بقوله إن »الدولة الس�ورية عازمة 
عىل امليض يف توسيع مسارات املصالحات الوطنية ألنها 

الوسيلة األنجح لتخفيف املعاناة«.
واستطرد قائا »إرسائيل قدمت مختلف أشكال الدعم 
للعصابات اإلرهابية وخدمة مرشوع اإلرهاب«وأشار إىل 
أن األزمة يف س�وريا لن تحيد دمش�ق »قي�د أنملة«، عن 

حقها يف استعادة الجوالن املحتل.
وأك�د املعل�م أن س�وريا تحتف�ظ بحق ال�رد عىل أي 
انتهاك، خاصة وأن »مناطق عدم التصعيد اتفاق مؤقت 

يجب أال ينتهك وحدة أرايض سوريا«.
وأضح املعلم أن الدول التي ش�كلت أصدقاء الش�عب 
الس�وري ه�ي نفس�ها ال�دول التي س�اهمت يف س�فك 
الدم الس�وري ووجه وزير الخارجية الس�وري اتهامات 
للتحالف الدويل، مش�ريا إىل أن�ه لم يحقق أي إنجاز يذكر 

يف مواجهة داعش.

الرئيس اللبناين: سالح حزب اهلل 
ضامن مقاومتنا إلرسائيل

وزير اخلارجية السوري: التحالف الدويل 
قتل مدنيني أضعاف ما قتل من اإلرهابيني

         بغداد / المستقبل العراقي

أجرت فرنس�ا، أمس األحد، انتخابات الختيار 
نص�ف أعضاء مجل�س الش�يوخ يف اق�رتاع مهم 
لخطط اإلصاح التي يطرحه�ا الرئيس إيمانويل 
ماكرون وس�يكون بمثابة اختبار لش�عبيته التي 
تش�هد تراجعا بعد أربعة أشهر فقط من انتخابه 
يف أي�ار املايض. وليس من املتوق�ع أن يفوز حزب 
ماكرون )الجمهورية إىل األمام( باألغلبية وهو ما 
يرجع من ناحية إىل النظام االنتخابي الذي يعطي 
حق االنتخ�اب فقط لرؤس�اء البلدي�ات وأعضاء 
املجال�س املحلية املنتخبني وليس لعامة الش�عب 
فضا ع�ن أن خطط ماكرون ال تحظى بش�عبية 
بني العديد من املرشعني املحليني. وتأس�س حزب 

الجمهورية إىل األمام قبل 17 شهرا.
لكن األمر يتعلق بما إذا كان حزب الجمهورية 
إىل األم�ام وحلف�اؤه س�يفوزون بمقاع�د كافية 
تعط�ي ماك�رون أغلبية ثاث�ة أخم�اس املقاعد 
يف مجل�ي الربمل�ان وهو م�ا يحتاج�ه لتعديات 

دستورية تشمل خططا إلصاح الربملان.
ويجري االق�رتاع عىل 171 مقع�دا من مقاعد 
مجلس الش�يوخ البالغ عددها 348 مقعدا وقد ال 

تتش�كل عىل الفور أغلبي�ة الثاثة أخماس إذ أنها 
ق�د تتطلب محادث�ات مع جماع�ات أخرى منها 
بعض أعضاء مجلس الش�يوخ الذين قد ينشقون 
عن حزب الجمهوريني املحافظ ويشكلون فصيا 

مستقا كما حدث يف مجلس النواب.
وتأتي االنتخابات مع تراجع ش�عبية ماكرون 
بس�بب  ال�رأي  اس�تطاعات  يف  كب�رية  بدرج�ة 
إصاحات عمالية وخطط لخفض املوازنة العامة 

تشمل تقليص دعم السكن للطاب.
كما أن عددا من املسؤولني املحليني غري راض 
ع�ن خطط ماك�رون لرفع الدعم عن الس�لطات 
املحلي�ة. ولدى حزب الجمهوري�ة إىل األمام حاليا 
29 عضوا يف مجلس الش�يوخ انشقوا عن أحزاب 

أخرى.
وح�دد الح�زب لنفس�ه هدف�ا متواضع�ا يف 
انتخاب�ات الي�وم وه�و أن يصل ع�دد أعضائه يف 
املجلس إىل ما بني 40 و50 عضوا وس�يعتمد عىل 
تحالف�ات مع مرشعني م�ن أحزاب أخرى يف دعم 

الحكومة يف كل قضية عىل حدة.
ويحت�اج الح�زب إىل 180 مقع�دا يف مجل�س 
الش�يوخ ليحصل ع�ىل أغلبية الثاث�ة أخماس يف 

الربملان.

       بغداد / المستقبل العراقي

بمناسبة اس�بوع الدفاع املقدس، 
ازي�ح الس�تار أم�س االح�د ع�ن 3 
منجزات جديدة للقوة الربية للجيش 

يف الجمهورية االسامية االيرانية.
واف�اد مراس�ل وكال�ة »ف�ارس« 
انه اليوم وهو اليوم الثالث الس�بوع 
الدف�اع املق�دس )التص�دي للح�رب 
العدواني�ة التي ش�نها نظ�ام صدام 
عىل الجمهورية االس�امية االيرانية 
خ�ال االع�وام 1980-1988(، ازيح 

الس�تار عن 3 منجزات جديدة للقوة 
الربية للجي�ش بحضور قائ�د القوة 
الربية العميد كيومرث حيدري، وهي 
منظومات »حي�در 7« و«حيدر 44« 

و«حيدر41«.
واملنظومة »حيدر 7« تاتي يف اطار 
مرشوع »الش�هيد يداللهي« وتتعلق 
بعربة ذات عج�ات 8*8 بربج جديد 
مزود بمدفع »23« ملم »س�تابايز« 
مميزاته�ا  وم�ن  مدرع�ة،  بوقاي�ة 
بالعت�اد  الت�زود  منظوم�ة  تركي�ب 
بصورة آلية واالتمت�ة الكاملة للربج 

النريان  للتوجيه والس�يطرة واطاق 
املؤثرة من داخل العربة وزيادة قدرة 
االش�تباك عن طريق االطاق بصورة 

مؤثرة ودقة عالية حني الحركة.
تات�ي   »44 »حي�در  واملنظوم�ة 
ضم�ن م�رشوع »الش�هيد م�رادي« 
وتتعل�ق بخف�ض فرتة الكش�ف عن 
الهدف حتى اطاق النريان عن طريق 
الس�يطرة الذكي�ة واالتمت�ة لراجمة 
قذائ�ف 122 مل�م، وم�ن مميزاته�ا 
زيادة الدقة والرسع�ة والرد الرسيع 
يف دع�م ن�ريان املدفعية واس�تخدام 

ج�وي  كراص�د  املس�رية  الطائ�رات 
متق�دم وامكانية التحكم به عن بعد 
بصورة سلكية او السلكية وامكانية 

الرتكيب عىل جميع املدافع.
اما املنظومة »حيدر 41« املصنعة 
يف اط�ار م�رشوع »الش�هيد جودي« 
فانها تتعل�ق بمدفع »هويتزر« 122 
مل�م ذاتي الحركة بعج�ات، وتتميز 
بمخزن عتاد آيل للمرة االوىل وخفض 
ف�رتة التحضري للعم�ل وخفض عدد 
االفراد وامكانية االطاق من مسافات 

بعيدة بصورة السلكية وسلكية.
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بن�اء ع�ى ما جاء بكتاب  مديرية بلديات ميس�ان /  االمالك  املرقم ) 18259 يف 
2017/9/24( تأج�ر االمالك املدرجة مواصفاته�ا يف ادناه والبالغ عددها )1( 
مل�ك اس�تنادا  لقانون بيع وايج�ار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013 فعى 
من يرغب االش�راك باملزايدة  العلنية مراجعة مديرية بلديات ميسان � سكرتر 
اللجنة وخالل مدة 30 يوما تبدأ من اليوم التايل لصدور االعالن مس�تصحبا معه 
تأمين�ات قانوني�ة ال تقل عن 25% م�ن القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة خالل 
الدوام  الرس�مي من اليوم االخر من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها يف مقر 
مديري�ة بلدية عيل الغربي ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور النرش واجور 

اللجنة واية اجور  قانونية اخرى

اعالن
تعل�ن مؤسس�ة املرتق�ى  للتنمي�ة ع�ن 
مناقصة  لتجهيز مواد إنش�ائية وصحية 
وكهربائية، يف محافظة االنبار)الرمادي( 
ضم�ن م�رشوع )النق�د مقاب�ل العمل(. 
فع�ى ال�رشكات الت�ي لديها الق�درة عى 
التجهيز والراغبة بالتقديم، إرسال أوراقها 
الثبوتي�ة والقانوني�ة، يف م�دة أقصاها 7 
ايام من تاريخ ن�رش هذا اإلعالن. إىل مقر 
املنظمة يف بغداد-املنصور- خلف املنصور 
م�ول. او أرس�لها عرب الربي�د االلكروني 

procurement@almortaqa.org
ملزي�د من املعلومات يمكنكم االتصال عى 

رقم موبايل: 07709888927

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة  املناذرة
العدد 2/مجدد/2016
التاريخ 2017/9/13

اعالن قرار تثبيت عائدية عقار مجددا
بناء عى ثبوت عائدية تمام العقار تسلسل )1176(

البديرية  البالغة مس�احته )2(  اولك و)47.38( مر  
مربع اىل العراقي )احس�ان حسن حسني  ( بموجب 
ق�رار تثبيت امللكية  املرقم 2/مجدد/2016 وبتاريخ 
2017/8/31  الص�ادر من لجن�ة تثبيت العائدية يف 
املن�اذرة فعى من لدي�ه اعراض عى الق�رار الطعن 
به تمييزا ل�دى محكمة اس�تئناف النجف االتحادية 
بصفته�ا التمييزية  خالل مدة ثالث�ون يوما اعتبارا 
م�ن الي�وم التايل للن�رش وعند انتهاء املدة  س�تبارش 
مالحظية التس�جيل العقاري يف املن�اذرة وفقا لقرار 

تثبيت العائدية
القايض
رئيس لجنة تثبيت العائدية
عيل عبد الهادي هاني الشمري

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 

العدد : بال
التاريخ 2017/8/1

اعالن مفقود
اسم املفقود /خالد نزهان جعفر 

بتاريخ 2017/8/1 قدمت )والدتك ( املدعو ) 
كواكب جاسم فتاح ( تطلب فيه نصبها قيمة 
عليك لكون�ك خرجت بتاري�خ 11/7/ 2014 
ول�م تعد لحد االن لذا تق�رر تبليغك  بالصحف 
امللحية ويف حالة عدم حضورك خالل خمس�ة 
ع�رش يوم من اليوم  الثان�ي من تاريخ النرش 
س�وف تنصب)والدت�ك( قيم�ة علي�ك الدارة 

شؤونك.
القايض
مؤيد محمود الشمري

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف الزبر 
الرقم 6301

اعالن
طلب تسجيل عقار  مجدد

بن�اء عى الطل�ب املق�دم اىل هذه الدائ�رة بتاريخ 
تسلس�ل  العق�ار  تم�ام  لتس�جيل   2017/9/17
718 محل�ة الجمهورية باس�م / كاظم س�لطان 
زهراو  مجددا باعتبار حائزا له بصفة املالك للمدة 
القانوني�ة ولغرض تثبيت امللكية   املذكورة تمهيدا  
للتس�جيل  وفق احكام قانون التس�جيل العقاري  
رق�م )43(  لس�نة 1971 ملع�دل قررن�ا اعالن هذا 
الطل�ب فع�ى كل م�ن يدع�ي بوجود عالق�ة اوال 
حقوق معينة عى ه�ذا العقار تقديم ما  لديه من 
بيان�ات  اىل هذه الدائرة خالل مدة ثالثني يوما من 
الي�وم التايل لنرش هذا االع�الن  وكذلك الحضور يف 
موقع العق�ار يف حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
املالحظ 
نجم عبد الله حسني 
دائرة التسجيل العقاري يف الزبر 

 
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري يف البدير 
الرقم 772 

التاريخ 2017/8/21
اعالن

طلب تسجيل عقار  مجدد
بن�اء عى الطل�ب املق�دم اىل هذه الدائ�رة بتاريخ 
2017/8/21 لتس�جيل تمام العقار تسلس�ل 83 
البدير الطلب  باس�م العراقي ورث�ه ظاهر محمد 
عباس  مجددا باعتبار حائزا له بصفة املالك للمدة 
القانوني�ة ولغرض تثبيت امللكية   املذكورة تمهيدا  
للتس�جيل  وفقا للمادة )45( فق�رة 3  من قانون 
التسجيل العقاري املرقم )43(  لسنة 1971 ملعدل 
قررنا اعالن هذا الطلب فعى كل من يدعي بوجود 
عالق�ة او حقوق معينة عى هذا العقار   تقديم ما  
لدي�ه من بيانات  اىل هذه الدائرة خالل مدة ثالثني 
يوم اعتب�ارا من عالقة او حق�وق معينة عى هذا 
العق�ار من الي�وم التايل لنرش ه�ذا االعالن  وكذلك 
الحض�ور يف موق�ع العق�ار يف الس�اعة الع�ارشة 
صباحا من اليوم التايل النتهاء اليوم التايل مدة هذا 
االع�الن ذلك الثب�ات حقوقه موقعيا من الكش�ف 

الذي سيجري  يف اليوم املذكور لهذا الغرض 
صباح نجم عبود 
مالحظ التسجيل العقاري يف البدير

وزارة العدل
دائرة الكتاب العدول

دائرة الكاتب العدل يف املناذرة 
العدد العمومي 3629 

السجل /20
التاريخ 2017/9/20

اعالن تسجيل 
بن�اء ع�ى الط�ب املق�دم له�ذه الدائرة م�ن قبل 
السيد نافع حس�ن عبود واملؤرخ يف 2017/9/18 
واملتضم�ن طل�ب تس�جيل معمل مجرش�ة نافع 
والعائده له واملنصوبة حاليا عى القطعة املرقمة 
)14 /2( مقاطع�ة 39 الحره واملدرجه اوصافها 
ادن�اه فعى م�ن له عالقة به�او ادواتها املنصوبة 
ان يراج�ع الط�رق القانوني�ة الثبات ذل�ك وابراز 
استشهاد لهذه الدائرة بغية ايقف التسجيل خالل 
م�دة خمس�ة عرش ي�وم من الي�وم الت�ايل لتاريخ 
نرش االعالن ويعترب  التس�جيل متاخر لحني حسم 
الدع�وى واالعراض ملدة س�بعة ايام لدى املحكمة 
املختصة وبعكسه سيتم تسجيل مجرشة )نافع( 
وادواتها باسم طالب التسجيل وفق  لقانون كتاب 
الع�دول رقم 32 لس�نة 1996 وتعطى له ش�هادة 

تسجيل.
الكاتب العدل يف املناذرة 

االوصاف :
1 � عزال صنع صيني ع�رشة طبقات العدد اثنان 

السعر لكل واحد )1000000( مليون دينار
2 � رافعة صنع محيل العدد خمس�ة فقط السعر 

لكل واحدة )300000( ثالثة مائة الف دينار
3 � غربي�ل صن�ع محيل الع�دد اثنان الس�عر لكل 
ال�ف  اربعمائ�ة وخمس�ون  واح�دة )450,000( 

دينار 
4 � جاروش�ة رول صنع صيني العدد ثالثة السعر 

لكل واحدة )700,000( س�بعمائة الف دينار 
5 � هباش�ه صنع صيني العدد ثالثة الس�عر لكل 

واحدة )500,000( خمس�مائة الف دينار .

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 

العدد : بال
التاريخ 2017/9/12

اعالن مفقود
اىل املفقود سفيان رجاء ياسني 

بتاري�خ 2017/9/12 قدم�ت )زوجت�ك( املدع�و ) ش�ذى  
محم�د جوه�ر( تطل�ب في�ه نصبها قيم�ة علي�ك لكونك 
خرج�ت بتاري�خ 2015/8/10ولم تعد لح�د االن لذا تقرر 
تبليغ�ك  بالصح�ف امللحية ويف حالة ع�دم حضورك خالل 
خمس�ة عرش يوم من اليوم  الثاني من تاريخ النرش سوف 

تنصب)زوجتك( قيمة عليك الدارة ش�ؤونك.
القايض
صباح حبيب حسني

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املناذرة
رقم االضبارة : 125/ت/2014

التاريخ 2017/9/18
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ املناذرة العقار تسلس�ل  س�هام املدينة 
يف القطعة املرقم 75م55 الواقع يف مالحة الش�بانات العائد 
للمدين حامدة عبد الزهرة حمزة املحجوز لقاء طلب الدائن 
رحي�م عيل خفيف البالغ 32773910 دينار    فعى الراغب 
بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدا 
من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التامينات القانونية 
10% م�ن القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عى املشري
املنفذ العدل

احمد حسن داخل 
1-موقعه ورقمه : 75م55 مالحة الش�بانات سهام املدينة 

فيه
2-جنس�ه ونوعه : ارض زراعية  

3-حدوده واوصافه :  مناذرة /مالحة الشبانات يقسمها 
نهر العاريف

4-مش�تمالته : من جهة الشمال مزرعة بمحصول الشلب 
والنصف الثاني بور مع وجود اشجار نخيل متفرقة

5-مساحته :حصة املدينة فيه 395 من اصل 5880 سهم  
6-درجة العمران :

7-الشاغل : 
8-القيم�ة املقدرة : س�تة ع�رش 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 تسلس�ل  س�هام املدينة 
يف العقار املرقم 212م55 الواقع يف مالحة الشبانات العائد 
للمدين حامدة عبد الزهرة حمزة املحجوز لقاء طلب الدائن 
رحي�م عيل خفيف البالغ 32773910 دينار    فعى الراغب 
بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدا 
من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التامينات القانونية 
10% م�ن القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عى املشري
املنفذ العدل

احمد حسن داخل 
1-موقعه ورقمه : 212م55 مالحة الشبانات سهام املدينة 

البالغة 580 م اصل 23520
2-جنس�ه ونوعه : ارض زراعية  

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

5-مس�احته :حصة املدين�ة فيه 1580 م�ن اصل 23520 
سهم  

6-درجة العمران :
7-الشاغل : 

8-القيمة املق�درة : مليونان ومائة وتس�عة واربعون الف 
دينار

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املناذرة
رقم االضبارة : 125/ت/2014

التاريخ 2017/9/18
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ املناذرة العقار تسلس�ل  س�هام املدينة 
يف العق�ار املرقم 74م55 الواقع يف مالحة الش�بانات العائد 
للمدين حامدة عبد الزهرة حمزة املحجوز لقاء طلب الدائن 
رحي�م عيل خفيف البالغ 32773910 دينار    فعى الراغب 
بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدا 
من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التامينات القانونية 
10% م�ن القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عى املشري
املنفذ العدل

احمد حسن داخل 
1-موقعه ورقمه : 74م55 مالحة الش�بانات سهام املدينة 

حامدة عبد الزهرة حمزة البالغة 395 سهم
2-جنس�ه ونوعه : ارض زراعية  

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

5-مساحته :حصة املدينة فيه 395 من اصل 5880 سهم  
6-درجة العمران :

7-الشاغل : 
8-القيمة املقدرة : مليون واحد  واربعون الف دينار

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املناذرة
رقم االضبارة : 125/ت/2014

التاريخ 2017/9/18
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ املناذرة العقار تسلس�ل  س�هام املدينة 
يف العقار املرقم 215م55 الواقع يف مالحة الشبانات العائد 
للمدين حامدة عبد الزهرة حمزة املحجوز لقاء طلب الدائن 
رحي�م عيل خفيف البالغ 32773910 دينار    فعى الراغب 
بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدا 
من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التامينات القانونية 
10% م�ن القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عى املشري
املنفذ العدل

احمد حسن داخل 
1-موقع�ه ورقم�ه : 215م55 مالح�ة الش�بانات حص�ة 

املدينة فيه
2-جنس�ه ونوعه : ارض زراعية  

3-حدوده واوصافه :  مناذرة /مالحة الشبانات
4-مشتمالته : ارض زراعية دور

5-مس�احته :حص�ة املدينة في�ه 580 من اص�ل 23520 
سهم  

6-درجة العمران :
7-الشاغل : 

8-القيمة املقدرة : ستمائة واحد وسبعون الف وسبعمائة 
وثمانية وسبعون دينار  

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 2797/ب2017/3

التاريخ 2017/9/20
اعالن

اىل املدعى عليه/ لؤي وس�يم ناظم /املدير املفوض لرشكة 
اتصالنا عرب العراق /اضافة لوظيفته

اقام املدعي )عالء غايل عبد  ( ضدك الدعوى البدائية املرقمة 
2797/ب2017/3   والتي يطلب فيها الحكم فيها بتاديتك 
له مبلغ احد عرش مليون دينار عن بدالت االيجار عن نصب 
برج اتصالنا عى العقار العائد له تسلس�ل  3/30229 حي 
الجامعة ونظ�را لعدم حصوله محل اقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي واش�عار املجلس املحيل لحي املنصور عليه 
تقرر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني  محليتني يوميتني  بموعد 
املرافع�ة 2017/10/5 وعند عدم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض
خالد جابر عبيد

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 واش�عار مختار املنطقة  انك 
مجهول مح�ل االقامة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت او 
مخت�ار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا  للمادة 27 من 
قان�ون التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحض�ور يف مديرية 
تنفيذ السماوة خالل خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل 
للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون
املنفذ العدل
جعفر حسني ال شرب

اوصاف املحرر :
الزام�ك بالتس�ديد مبلغ تس�عة عرش مليون دين�ار للدائن 
عب�اس يريد عوض حس�ب ق�رار محكمة بداءة الس�ماوة 

املرقمة 1256/ب/2017 يف 2017/7/18

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

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

اعالن مزايدة
عطف�ا عى الحك�م  الصادر م�ن محكمة بداءة الس�ماوة 
املتضم�ن   2017/6/18 يف  1259/ب/2017  بالع�دد 
ازالة ش�يوع العقار املرق�م 899/10 مقاطعة 5 ام التلول 
والجالجه املوصوف ادناه بيعا باملزايدة العلنية  ملدة ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل للنرش واذا صادف اليوم االخر 
عطل�ه رس�مية فتكون املزاي�دة باليوم التايل ال�ذي يليه يف 
تم�ام الس�اعة الثانية عرش ظهرا  فع�ى الراغبني بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة يف تمام الس�اعة الثانية عرش ظهرا 
مس�تصحبني معهم التامينات القانوني�ة البالغة 10% من 
القيم�ة املق�درة البالغ�ة )س�بعون مليون دين�ار ( بصك 
مصدق مع تقديم هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنسية 

العراقية ان لم يكن من الرشكاء .
القايض
فليح حسن جاسم 

االوصاف
االرض املشيد عليها دار سكنية مبنية من الطابوق االسمنت 
والكونكري�ت املس�لح تق�ع يف منطق�ة حي العس�كري يف 
الس�ماوة تشمل عى غرفتي نوم واستقبال وهول ومطبخ 
ومجموعة  صحية درجة بناءها دون املتوس�ط مش�غولة 
من قبل املدعية هاش�مية عبد الحس�ني طالل والتي ترغب 
بالبقاء بصفة مس�تاجر بعد بيع العق�ار 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 لفتة 
حس�ن العق�ار تسلس�ل  2/11 م12 الصي�اغ الواق�ع يف 
الس�ماوة العائ�د للمدي�ن محم�د لفت�ه حس�ن  املحجوز 
لق�اء طلب الدائن حازم حمد جحي�ل البالغ 15.405.423 
خمس�ة عرش مليون واربعمائة وخمس�ة االف واربعمائة 
وثالث�ة وعرشون الف  فعى الراغب بالرشاء مراجعة هذه 
املديري�ة خالل مدة ثالثني يوما تب�دا من اليوم التايل للنرش 
مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانونية عرشة م�ن املائة 
من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية عى املشري
املنفذ العدل
جعفر حسني ال شرب
1-موقعه ورقمه : سماوة/الصياغ-تطل عى شط الفرات  

2/11م12 الصياغ
2-جنسه ونوعه : بستان تسقى 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-القيم�ة املق�درة :15.405.423 خمس�ة ع�رش مليون 
واربعمائ�ة وخمس�ة االف واربعمائ�ة وثالث�ة وع�رشون 

دينار 

محكمة بداءة السماوة
العدد 5/كشف مستعجل /2017

اعالن 
اىل/املطلوب الكش�ف ض�ده املدير املف�وض لرشكة ادراك 

املستقبل للمقاوالت العامة املحدودة اضافة لوظيفته 
اقام طالب الكشف املستعجل رئيس جامعة املثنى اضافة 
لوظيفت�ه الدعوى املرقمة اعاله ل�دى هذه املحكمة طلب 
فيها اجراء الكش�ف املس�تعجل لغرض تثبيت ذرعة واقع 
حال مرشوع ) مكون ش�قق االس�اتذة رق�م )4( والواقع 
ضم�ن حدود الح�رم الجامع�ي التي ت�م التعاق�د بينكما 
بموج�ب العق�د املرق�م )ع/2013/28( يف 2013/9/22 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
والستشهاد الصادر من مختار منطقة حي شرب يف مدينة 
الحلة لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
بموع�د املرافعة يوم 2017/9/26 الس�اعة التاس�عة ويف 
حال�ة عدم حض�ورك او من ينوب عنك س�تجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض
فليح حسن جاسم

محكمة بداءة السماوة
العدد 6/كشف مستعجل /2017

اعالن 
اىل/املطلوب الكش�ف ض�ده املدير املف�وض لرشكة ادراك 

املستقبل للمقاوالت العامة املحدودة اضافة لوظيفته 
اقام طالب الكشف املستعجل رئيس جامعة املثنى اضافة 
لوظيفت�ه الدعوى املرقمة اعاله ل�دى هذه املحكمة طلب 
فيها اجراء الكش�ف املس�تعجل لغرض تثبيت ذرعة واقع 
حال مرشوع ) مكون ش�قق االس�اتذة رق�م )3( والواقع 
ضم�ن حدود الح�رم الجامع�ي التي ت�م التعاق�د بينكما 
بموج�ب العق�د املرق�م )ع/2013/27( يف 2013/9/22 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
والستشهاد الصادر من مختار منطقة حي شرب يف مدينة 
الحلة لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
بموع�د املرافعة يوم 2017/9/26 الس�اعة التاس�عة ويف 
حال�ة عدم حض�ورك او من ينوب عنك س�تجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض
فليح حسن جاسم

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكمة اس�تئناف املثنى االتحادية

محكمة بداءة السماوة
العدد 1860/ب/2017
التاريخ 2017/9/24

اىل املدع�ى علي�ه /محمد جاس�م محمد لفته /يس�كن /
السماوة /حي العسكري

اعالن
اق�ام املدع�ي )جابر عاج�ل رويعي ( امام ه�ذه املحكمة 
الدعوى املرقمة اعاله والتي يطلب فيها الزامك بتاديتك له 
مبلغ مقداره )ثمانية عرش مليون ( وملجهويل محل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ وحس�ب اش�عار مختار حي 
الش�هداء الثانية بتاري�خ 2017/9/13 عليه تقرر تبليغك 
اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني رسميتني ويف 
حالة عدم حضورك او حضور من ينوب عنك قانونا سوف  

تجري  املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض معد عبد الوهاب اس�ماعيل

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة بداءة السماوة
العدد 770/ب/2017
التاريخ 2017/9/24

اىل املدعى عليه /محمد جاس�م محمد /يسكن /السماوة /
حي العسكري

اعالن
بتاري�خ 2017/4/11 اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها املرقم 
770/ب/2017 وال�ذي يق�ي بالزام املدع�ى عليه )محمد 
جاس�م محم�د( بتاديت�ه للمدعي )ميث�م عبد ال�رزاق عبود 
( مبل�غ مقداره س�تة عرش ملي�ون وخمس�مائة الف دينار 
وتحميله الرسوم واملصاريف وملجهولية محل اقامتك حسب 
رشح القائم بالتبليغ وحس�ب اش�عار مختار حي الش�هداء 
الثاني�ة بتاري�خ 2017/9/13 علي�ه تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا 
بواس�طة صحيفت�ني محليتني يوميتني رس�ميتني ويف حالة 
عدم حضورك او حضور من ينوب عنك قانونا سوف  تجري  

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

معد عبد الوهاب اسماعيل 

مجلس القضاء االعى
رئاسة استئناف املثنى االتحادية

محكمة جنح الرميثة 
العدد 306/ج/2017
التاريخ 2017/9/20

اىل املتهم الهارب /بدر محمد صوين 
تبليغ 

بالنظ�ر لتع�ذر تبليغ�ك بواس�طة مرك�ز رشط�ة الرميث�ة 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك  علي�ه ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك 
بواس�طة الن�رش يف صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بموع�د 
املحاكمة املصادف 2017/10/25 الس�اعة التاسعة صباحا 
لكون�ك متهم يف الدع�وى املرقمة 306/ج/2017 املش�تكي 
فيه�ا ) ضي�اء حم�دان كريم ( وف�ق احكام امل�ادة 453 من 
قان�ون العقوبات العراقي رقم 111 لس�نة 1969 املعدل ويف 
حالة ع�دم حضورك س�وف تج�ري املحاكمة بحق�ك غيابا 

وعلنا وفق االصول القانونية
القايض

فقدان
فقدت وصوالت االمانة الصادرة من بلدية الرميثة  وحس�ب 
كتاب مكتب التحقي�ق القضائي يف الرميثة املرقم 49593 يف 
2017/9/13 واملدرجة تفاصيلها ادناه فعى من يعثر عليها 

تسليمها اىل مصدرها

فقدان
فقدت مني الهوي�ة الصادرة من نقابة االطب�اء العراقيني � 
بغداد بأسم )محمد موىس عبد الحسني(  عى من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقد مني باج الدخول الصادر من الرشكة  العامة للصناعات 
البروكيمياوي�ة الب�رصة � خ�ور الزبر بأس�م )عيل مطلك 

كماش( عى من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار

مديرية تنفيذ املسيب
رقم االضبارة/406/ت/2017

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفيذ املس�يب س�هام م�ن العقار تسلس�ل 
1/9م18الحويج�ة الواقع يف املس�يب /ح�ي املعلمني العائد 
للمدي�ن س�عد ع�داي م�وازي املحجوز لق�اء طل�ب الدائنه 
)هيف�اء جابر عيل ( البال�غ )103/521/000( مائة وثالثة 
مليون وخمس�مائة وواحد وعرشون الف دينار فعى الراغب 
بال�رشاء مراجعة ه�ذة املديرية خالل مدة ثالث�ون يوما تبدا 
من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التامينات القانونية 
البالغة 10%من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عى املشري 
املنفذ العدل
مهند عبداله مكطوف

االوصاف
املعلم�ني  ح�ي  مج�اور  املس�يب  ورقم�ه/  1/موقع�ه 

1/9م18الحويجة
2/جنسه ونوعه/ بستان /ملك رصف

3/حدوده واوصافه/كما يف مثبت يف خارطة االفراز مجاور 
شارع املسيب/السده 

دار مبني من الطابوق مسقف بالكونكريت املسلح
4/مش�تمالته/ طارم�ه م�ع كلي�دور ومطب�خ واس�تقبال 

وصحيات وصاله وغرفة نوم 
5/مساحته/ كافة سهام املدين والتي تعادل 384سهم

6/درجة العمران/������
7/الشاغل/ اليوجد

8/القيمة املقدره/ حسب تقدير الخرباء سهام املدين بواقع 
)45/000/000( خمسة واربعون مليون دينار 

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان 
رئيس اللجنة

العدد : 347
التاريخ : 2017/9/24 اعالن

مدة االيجارالقيمة التقديرية رقمهامساحتهنوع الملكت

ساحة بيع الفواكة 1
والخضر

 5000
م2

 1
1998/

60000000
سنة واحدةستون مليون 

العائديةالمبلغتاريخهرقم الوصلاالسماءت

1
هاني 

سلطان 
راضي

4505892016/7/1872000
مديرية 
بلدية 
الرميثة

2
هاني 

سلطان 
راضي

4506612016/7/1976000
مديرية 
بلدية 
الرميثة

3

اياد 
هاتف 
عبد 
نور

4506622016/7/1974000
مديرية 
بلدية 
الرميثة

4
قاسم 

عليوي 
حسن 

4506832016/7/1972000
مديرية 
بلدية 
الرميثة
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

قيال وزيير النفيط  جبيار عيل حسين 
اللعيبي إن العراق ملتزم باحرتام حصته 
املخفضية مين إنتياج النفيط، كما هو 
متفق علييه مع منظمة البلدان املصدرة 

للبرتول >أوبك< ومصدرين آخرين.
 أكيد اللعيبي يف مؤتمير صحايف يف بغداد 

»نحن مع وحدة أوبك وإجماعه«.
وكان وزراء دول أوبيك الذين اجتمعوا يف 
فيينا الجمعية قالوا إنهم قيد ينتظرون 
حتى كانيون الثاني قبل البيت يف تمديد 
قيود اإلنتاج الهادفة إىل دعم األسيعار ملا 

بعد الربع األول من 2018.
وخفض أعضياء أوبك ومنتجون آخرون 
مين بينهيم روسييا اإلنتياج نحيو 1.8 
مليون برمييل يوميا منيذ مطلع 2017 
مما سياعد يف رفع أسعار النفط 15% يف 

األشهر الثالثة األخرية.
وتدرس أوبك وحلفاؤها تمديد االتفاق ملا 
بعد موعد انتهائه الحايل يف نهاية مارس 
2018.العراق مستمر يف محادثات حقل 

مجنون النفطي مع شل.
إن  اللعيبيي  قيال  أخيرى،  جهية  مين 
املحادثات مستمرة مع رويال داتش شل 
بخصوص حقل مجنيون النفطي، الذي 
ييرتدد أن الرشكية ترغب يف االنسيحاب 

منه.
وكان خطياب يحميل توقييع اللعيبيي 
بتارييخ 23  آب  قد أعطيى املوافقة عىل 
انسيحاب شيل من مجنيون، وهو حقل 
نفط رئييس قرب البيرة بدأ اإلنتاج يف 
2014.وكانت مصادر بالقطاع  أن شيل 

تيدرس بييع حصصهيا بحقيول النفط 
العراقية، يف إطار برنامج عاملي للتخارج 

من أصول بما قيمته 30 مليار دوالر«.

من جهة اخيرى اكدت وزارة النفط انها 
مسيتمرة بجهودها وخططها يف تقديم 
الخدمات اىل محافظات البالد والسييما 

املناطيق املحيررة مين دنيس االرهياب 
مين خالل تامين احتياجيات املواطنن 
والقوات املسلحة من املشتقات النفطية 

واعيادة تأهييل وفتيح منافيذ التجهيز 
الحكومية . واكد مدير عام رشكة توزيع 
املنتجات النفطية كاظم مسيري يف بيان 

تلقت »املسيتقبل العراقي« نسخة منه، 
عىل »نجاح الرشكية يف تلبية احتياجات 
املحيررة  وامليدن  نينيوى  محافظية 

النفطية  باحتياجاتهيا مين املشيتقات 
مؤكيدا وجود حاليه ارتياح كبيرية لدى 
املواطنن ملا تشهده املحافظة من توفر 
املنتجات النفطية وتوزيعها بانسييابية 
عاليية ، والتي يتيم تجهيزها للمواطنن 
وللقيوات املسيلحة  والحشيد الشيعبي 
النازحين  ومخيميات  واملستشيفيات 
مين خالل منافذ التجهييز او عن طريق 
اآللييات والحوضييات التابعية  لرشكة 
توزيع املنتجات النفطية.واشيار مسري 
، انه وبعيد تحقيق االنتصارات يف قضاء 
تلعفير واملناطيق املحيطية به ، سييتم 
خيالل االييام القليلية القادمه تشيغيل 
محطيات التعبئة الحكومييه يف »تلعفر 
وبادوش  والقريوان واملحلبيه وتل عبطه 
»بعيد اعيادة تأهيلهيا بسيبب تعرضها 
العميال تخريبيية مين قبيل العصابات 
االرهابية ، لتامين احتياجات املواطنن 
مين الوقود.ومن جانب اخر قيال املدير 
العام انه وتنفيذا لتوجيهات وزير النفط 
جبيار عييل اللعيبي ومن خيالل املتابعة 
املسيتمرة السيرتجاع ممتلكات الرشكة 
واعادة تاهيل منافذ التوزيع يف محافظة 
نينوى  تمت السييطرة  عىل 42 مضخة 
جديده وعدادات بإعداد كبرية فضال عن 
ورش متكاملة ومضخات تفريغ التقدر   
بثمن كذلك تم اعادة عددا من السيارات 
الثقيله واملولدات وخزانات نقل املنتجات 
والغياز  والتيي تيررت بعضهيا مين 
جراء العمليات العسيكرية وتم التحفظ 
عليهيا ونقلها إىل مخازن فيرع الرشكة 
باملحافظية العادة تاهيلها واالسيتفادة 

منها يف عمليات التجهيز.

وزير النفط: العراق ملتزم بتخفيض إنتاجه حسب اتفاق »أوبك«
الوزارة تؤكد تغطية احتياجات حمافظة نينوى وتلعفر من الوقود
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التجارة تعلن االستمرار 
بتجهيز املطاحن 
بخلطات احلبوب

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الرشكة العامة لتجارة الحبوب 
اسيتمرار  عين  التجيارة  وزارة  يف 
مواقعها يف محافظات البالد بتجهيز 
املطاحن بخلطات الحبوب واسيتالم 
ميادة الرز اليواردة للبالد عير ميناء 
ام قر وتجهيزها للوكالء لتوزيعها 

ضمن مفردات البطاقة التموينية
اكد ذلك مدير عيام الرشكة املهندس 
هيثم الخشيايل واضاف بان  سيايلو 
النارصيه يف محافظة ذي قار واصل 
االهليية  املطاحين  بتجهييز  عمليه 
ومطحنة سومر الحكومية بالحصه 
السابعه من خلطات الحبوب اضافة 
اىل استالم السايلو لشاحنه من ميناء 
ام قير محمليه باليرز االمريكيي 
تم تفربغهيا و تجهيزهيا اىل الوكالء 
التموين وكذلك قيام سايلو الرفاعي 
يف املحافظة بتجهيز املطاحن بنسبة 

)25% ( من حصة شهر تموز.
مضيفا بان فيرع الرشكة يف كركوك 
قيام  بتجهييز مطاحين املحافظية 
خلطية  مين  املقيرره  بحصصهيا 
الطحن وبلغ مجموع ماتم تجهيزه 
اكثير مين )1541( طين اضافية اىل 
اسيتمرار مخازن كيرة وعطش يف 
بغداد تجهيز وكالء البطاقة التموينة 
بحصيص جدييدة مين اليرز اليوارد 
التموينيية وبلغ  البطاقية  لحسياب 
مجموع ماتيم تجهيزه ليوم 21 من 
الشيهر الجاري اكثر من )٩70( طن 
وكذليك تجهييز فيرع صيالح الدين 
املطاحن بالخلطة املقررة من الحنطه 
ضمن الكميه املخصصه 25% لشيهر 

تموز.
وبن ان اللجنية املرشفة عىل مناقلة 
الحنطية املخزونة يف جفير بمنطقة 
الرحمانية يف محافظة نينوى واصلت 
عمليه املناقله اىل موقع سايلو بازوايا 
عير اسيطول نقيل الرشكية العامة 

لتجارة الحبوب.

البرصة تطبق نظام »الكفيل« للوافدين إليها خالل شهر حمرم
  البصرة / المستقبل العراقي

أصيدر رئييس خليية األزمية االمنيية يف 
البرة، املحافظ اسعد العيداني، توجيها 
لالجهيزة األمنية، يقيض بعدم السيماح 
بدخيول اي شيخص مين غيري سيكنة 
البيرة اىل املحافظة إال بكفيل )معرّف( 

وذلك كإجراء وقائي مؤقت.
وقيال العيداني يف ترييح اطلعت عليه 
»املسيتقبل العراقيي«، إن ذليك التوجيه 
أهيايل  وحمايية  األمين  لفيرض  يأتيي 
املحافظية خالل فرتة العيرشة األوىل من 
شيهر محرم الحرام، مبينيا ان إجراءات 
أخرى تيم اتخذها لحماية أمن املحافظة 
تمثلت بنصب مفارز عىل الخط الريع.

مين جهته، بين رئييس اللجنية األمنية 

جبار السياعدي ان ذليك اإلجراء مجره 
عيىل تنفييذه األجهيزة األمنيية نتيجية 
وجود تهديدات وتحديات أمنية عىل امن 

املحافظة.
وتابع أن قييادة العمليات رشعت بتنفيذ 
السييطرات  يف  االجيراء  ذليك  وتطبييق 
الخارجيية، مؤكيداً يف ذات الوقيت عيىل 
أهمية تخصيص سياحات تكون بمثابة 
للسييطرات  قريبية  اسيرتاحة  محطية 
الخارجية خدمة للمواطنن القادمن من 

خارج املحافظة.
واسيتدرك السياعدي بان تلك االجراءات 
للحاجية  تنفيذ بشيكل مؤقيت ونظيراً 
الراهنية، وربميا يتيم العيدول عنها بعد 
انتهياء مراسيم العرشة االوىل من شيهر 

محرم.

استئناف بغداد تنقض حكاًم صادرًا بحق مدير مرصف اهيل وتطالب بتشديده

االعامر تعلن توزيع »459« قطعة ارض سكنية يف حمافظة واسط

    بغداد / المستقبل العراقي

كشيفت هيئية النزاهة، عين نقيض الهيئية التمييزيَّة 
الجزائيَّة يف رئاسية محكمة اسيتئناف بغداد - الرصافة 
االتِّحاديَّية قراَر الحكم الصادر بحقِّ املدير املُفوَّض ألحد 
املصيارف األهليَّية؛ لتالعبيه بميزاد بييع ورشاء العملة 
م من قبل رئيس  األجنبيَّة، بنياًء عىل طلب الطعن املُقيدَّ

هيئة النزاهة إضافًة لوظيفته.
وقاليت دائيرُة التحقيقات التابعة للهيئية يف بيان تلقت 
»املسيتقبل العراقيي« نسيخة منه، »عيدم قناعة هيئة 

لة  النزاهة بالقيرار فطالبت بنقضه؛ إذ إنَّ األدلة املُتحصَّ
مين وقائع الدعيوى كانت كافيًة لتجرييم املُتَّهم لثبوت 
قيامه بتحويل مبليغ )2,543,212,000,000( ترليون 
دينياٍر إىل خيارج العيراق دون إدخيال سيلٍع أو بضائع 
لقياء املبلغ، إذ تأيَّد ذلك بأقيوال املُمثل القانونيِّ ملرف 
الرافديين، وكتاب البنك املركيزيِّ العراقيِّ حول مخالفة 

.» املرف لتعليمات البنك املركزيِّ
وأضاف البيان، أن »الهيئة التمييزيَّة الجزائيَّة صادقت يف 
محكمة اسيتئناف بغداد - الرصافة االتِّحاديَّة عىل قرار 
ا بشأن العقوبة املفروضة، فقد وجدت أنَّها  التجريم، أمَّ

خفيفٌة وال تتناسيب مع فعل املُتهم وحجم الهدر باملال 
ق اليردع املطلوب«، مردفا  ، فضالً عن أنَّها ال ُتحقِّ العيامِّ
»لذا قررت الهيئة التمييزيَّة نقضها وإعادة اإلضبارة إىل 

املحكمة؛ لغرض تشديدها إىل الحد املناسب قانوناً«.
ة بقضايا النزاهة  ُيذَكُر أنَّ محكمة جنح الرصافة املُختصَّ
قيد أصيدرت بتارييخ 2017/8/2حكماً وجاهيياً بحقِّ 
املدان يقيض بالحبس البسييط ملدَّة ستة أشهٍر استناداً 
ألحيكام املادَّة 3/ب من قانون مكافحة غسييل األموال 
يه ملدَّة ثالث سينواٍت،  ميع إيقياف تنفييذ العقوبة بحقِّ

ولعدم قناعة هيأة النزاهة بالقرار طالبت بنقضه.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزير االعمار واالسكان والبلديات 
واالشيغال العامية  آن نافيع اويس عين 
يف  سيكنية  ارض  قطعية   45٩ »توزييع 
قضياء الصويرة التابع ملحافظة واسيط 
لرشائح )عوائل الشهداء وجرحى االرهاب 
أويس  السياسين(«.وذكرت  والسيجناء 
يف بييان تلقتيه »املسيتقبل العراقي«، ان 
»مديرية البلديات العامة احدى تشكيالت 
الوزارة وبالتنسييق مع الحكومة املحلية 

يف املحافظة وزعيت مايقارب 45٩ ارض 
سيكنية يف قضياء الصوييرة وفيق نظام 
القرعة لتحقيق مبدأ العدالة والشيفافية 
, مشيريًة اىل ان وجبية التوزييع شيملت 
االرهياب  وجرحيى  )الشيهداء  رشائيح 
والسجناء السياسين واملشمولن باملادة 
140 والرياضين(«.واكيدت ان »مديرية 
بلدية واسيط تواصيل اعمالهيا يف تهيئة 
وافيراز العديد من قطع االرايض يف جميع 
اقضية ونواحي محافظة واسط من اجل 
االسهام يف حل ازمة السكن يف املحافظة.

حمافظة واسط تطلق محلة واسعة 
لرفع التجاوزات

الوكيل الفني لوزارة النقل يستقبل السفري الرتكي 
لبحث تطبيق تعليامت منظمة »IATA« الدولية

   المستقبل العراقي/ الغانم

بتوجييه من محافظ واسيط محميود عبد الرضيا مال طالل أطلقت السيلطة 
املحلية حملة واسعة لرفع التجاوزات عن االرصفة والشوارع العامة واالسواق 
بهيدف اظهار معالم املدينة باملظهر الحضاري والالئق وألجل الحد من الحاالت 
التي تشيوه املدن وتخلق الفوىض.وجرت الحملة يف مدينة الكوت، تحت شعار 
)افتيح الرصيف خل ابني وابنك يمر(، وبمشياركة النائب االول والنائب الثاني 
للمحافظ ومعاونه لشؤون الخدمات ومستشاريه ، ومدراء وممثيل العديد من 
الدوائر واملؤسسيات الرسمية وجمعا كبريا من املوظفن ،حيث تم رصد العديد 
مين املخالفيات والتجياوزات وانذار املتجاوزيين برفع تجاوزاتهيم خالل فرتة 

يومن وبخالفها تتبع االجراءات القانونية بحقهم.

    بغداد / المستقبل العراقي

اسيتقبل الوكييل الفني ليوزارة النقل عباس عمران موىس، السيفري الرتكي يف 
العراق فاتيح يلدز لبحث تطبيق تعليمات منظمة IATA الدولية وذلك بحضور 

السفري العراقي يف تركيا هاشم العلوي.
وأوضيح الوكيل يف بيان العالم الوزارة تلقته »املسيتقبل العراقيي«، أن العراق 
ملتزم بتطبيق جميع معايري السيالمة الدولية التيي تقرها املنظمات العاملية , 

مبيناً ان الخطوط الجوية العراقية تخطو خطوات كبرية بهذا املضمار.
مين جانبه اشياد السيفري الرتكيي باملركز اليدويل لصيانية الطائيرات املدنية 
والعسيكرية الذي تم افتتاحة مؤخراً بعد تأهيله من قبل رشكة )اطلس جيت( 
الرتكيية من حيث كفاءة العاملن ومسيتوى الصيانة العايل الذي يقدمة املركز 

للطائرات االجنبية والعراقية .

هيأة التفتيش يف رشكة توزيع املنتجات النفطية تضبط صهاريج معدة للتهريب يف بغداد
   بغداد/ المستقبل العراقي

تمكنت مالكات هيأة التفتيش يف رشكة 
توزييع املنتجيات النفطية وبمسياندة 
رشطة الطاقة ومكتب التصاريح األمنية 
مين ضبيط صهريجين سيعة الواحيد 
منهيا )10( آالف لرت محملين بمنتوج 
النفط األبيض املخصيص لتوزيعه عىل 
املواطنن حسب البطاقة الوقودية كانا 
معدين لغرض التهريب وتم القبض عىل 
املنفذين للعملية .رصح بذلك مدير عام 
رشكة التوزييع املهندس كاظم مسيري 
ياسين مضيفيا إن العمليية املذكيورة 
تميت يف جانيب الرصافية مين خيالل 

الرقابة واملتابعة التي إستمرت أكثر من 
أسبوع والتي أثمرت بالسيطرة عىل تلك 

الصهاريج .
مين جانبه بين مديير هييأة التفتيش 
حسين عيل شيمخي إن الهييأة بكافة 
تفتيشييا  نشياطا  ُتميارس  مالكاتهيا 
متواصال عر اللجان التفتيشيية بشكل 
مفاجيئ وكذليك مين خيالل التخطيط 
واملتابعة يف أي مكان ترد عنه معلومات 
كاملركبيات املروقية وحياالت أخيرى 
يشيتبه بأنها نشياطات تهرييب أو بيع 
باألسواق السوداء وتمكنت من مصادرة 
الكثيري مين األوكار بحميوالت متنوعة 
كانت معدة للتهرييب .يذكر ان مالكات 

هيأة التفتيش التابعة اىل رشكة التوزيع 
قاميت منذ فيرتة قليلة بالسييطرة عىل 
مركبتين كانتيا مروقتين مين قبل 
عنيارص داعيش خيالل فيرتة اإلحتالل 
سيبقتها بفيرتة مداهمة وكيرا لتهريب 
املشيتقات النفطيية يف بغيداد بجانيب 
الكرخ وبالتنسيق مع الجهات املعنية ) 
رشطة نفط شيمال بغداد/ استخبارات 
الطاقية ( ، كما تم قبلها ضبط صهريج 
تبلغ سعته )3٦( ألف لرت محمال بالنفط 
األبييض واليذي كان معيدا للتهريب يف 
منطقية التاجيي شيمال بغيداد وتمت 
مصادرة كميية )12( الف لرت  من مادة 

النفط األبيض املوجودة فيه.

    بغداد /  المستقبل العراقي

أعلن رئيس هيئية املنافذ الحدودية 
اكميال  العقابيي  كاظيم  الدكتيور 
الخاصية  االسيتعدادات  جمييع 
باسيتقبال الزائريين الوافدين للبالد 
الداء مراسييم زييارة العيارش مين 
شهر محرم الحرام واربعينية االمام 
الحسين علييه السيالم مين أربعة 
منافذ وهيي الشيالمجة وزرباطية 
والشيب فضال عن منفذ املنذرية بعد 
ان تم تعزيز كوادر املنافذ والعاملن 

يف إنجاز الجوازات .

رئيس هيئة املنافذ احلدودية يعلن اكامل
مجيع االستعدادات اخلاصة باستقبال الزائرين
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Gazprom Neft Badra B.V. 

في .بي ةغازبروم نفت بدر  
 مناقصةعالن الإ

 
   بدرة حقلوإنتاج  تطويرذ لعقد المنف المقاول،في ازبروم نفت بدرة بي شركة غ قومت

 
 980 رقم مناقصةالبإعالن  

 منظومات االتصاالت في مباني مصنع معالجة النفط  تركيب
 

لكل  شركة عراقية او اجنبية و تمتلك الخبرة في اداء المشاريع المماثلة بطبيعتها كما يحق لها اداء اعمال في جمهورية العراق يمكن المشاركة 
 حسب التشريعات القانونية النافذة في جمهورية العراق/ او بلد تسجيل الشركة. 

 
 التالية:الشروط أن تتوفر لديها  بالمناقصة المشاركةفي الراغبة  يجب على كافة الشركات

 
  -Lump Sum  -مبلغ مقطوع استعداد المشترك للعمل علي اساس  -
 .تبين اصوال كافية لتنفيذ المشروع 2016و  2015و  2014تقديم بيانات مالية  -
 .قدرته على تنفيذ نطاق العمل بالكامل تأييدقبول شروط و احكام العقد و  -
 على مدى السنوات الخمس الماضية ذ العقود المتماثلة في  العراق  تقديم دليال على تنفي -
 التي تلبي متطلبات الشركة تقديم خطة االجراءات االمنية المفصلة -

 
قبول أو رفض أي عطاء، إلغاء عملية العطاءات ورفض جميع يجب أن تتوافق العطاءات مع متطلبات مستندات المناقصة. فإن المقاول له الحق في 

العطاءات، في أي وقت قبل منح العقد دون تحمل أية مسؤولية تجاه اي شركة او شركات مقدمة او اية مسؤولية في ابالغ مقدمي العطاءات عن 
 اسباب ذلك.

 
لتأكيد   المناقصة بعد تقديم طلب خطي مع معلومات كافيةمستندات كافة المذكورة أعاله على في المشاركة بالمناقصة تحصل الشركات الراغبة 

، وعنوان البريد اإللكتروني ، الهاتف ، الفاكس ، االسم الكاملموقع من قبل الشخص المفوض ويحتوي على اسم الشركة  ،المعايير المبينة أعاله
المشتريات عن  العقود و قسم - في ازبروم نفت بدرة بيشركة غالكامل لشخص االتصال وعنوان بريده اإللكتروني. وترسل هذه الطلبات إلى 

 مساءا 5  الساعة اقصاه موعد في تستلموالتي  badra.com-services@gazpromneft-tendersطريق البريد اإللكتروني إلى 
. وترسل وثائق المناقصة عن طريق البريد االلكتروني من دون أية 2017 عام تشرين االول 1 ) في3:00+ توقيت غرينيتش(بالتوقيت العالمي / 

 طلب خطي كما ذكر أعاله.بعد تقديم التأخير أو الفقدان مسؤولية عن 
 

 ).3:00(بالتوقيت العالمي /  توقيت غرينيتش +مساءا  5 الساعة ،2017 تشرين االول 15 هوالموعد النهائي لتقديم العطاءات 
 

 
 قسم العقود و المشتريات  \ فيازبروم نفت بدرة بي شركة غ

 
 

 
Gazprom Neft Badra B.V./ بي فيغازبروم نفت بدرا   

Tender announcement 
 

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator of the Development and Production Service Contract for the Badra 
Contract Area, announces  

 
Tender #980  

Installation of telecom systems in CPF Infrastructure buildings 
 

Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of implementation of similar by nature 
to the subject of the Tender projects and which are allowed, by the legislation of the Republic of Iraq and/or by 
their country of registration, to perform works in the Republic of Iraq may participate in the Tender. 
 
In order to be eligible to be awarded the Contract, the Bidders shall meet the following minimal qualification 
criteria: 
 

- The BIDDER shall be ready to work on Lump Sum; 
- The BIDDER shall submit audited financial statements for 2014, 2015 and 2016 that show sufficient 

assets to perform the Project; 
- The BIDDER shall accept the terms and conditions of the Contract and confirm their full capability 

to perform the complete Scope of Work; 
- The BIDDER shall have an experience of performing similar work for the last 5 years in Iraq; 
- The BIDDER shall provide a detailed Security plan, which satisfies the requirements of the Company. 

 
Bids must conform to the requirements as set forth in the Bid documents. The Operator reserves the right to 
accept or reject any bid, and to cancel the bidding process and reject all bids, at any time prior to award of 
contract, without incurring any liability towards any bidder or bidders, or any obligations to inform any bidder or 
bidders of the grounds for such actions. 
Companies interested in participating in above mentioned tender may obtain full set of Tender Documentation 
after submission of a written application (submitted on the letterhead signed by an authorized person) and 
containing full name of company, mail address, phone, fax, e-mail address, full name of contact person and his e-
mail address. Such applications shall be sent to Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department 
by email to Tenders-Services@gazpromneft-badra.com and received by 5 PM (UTC/GMT+3:00) on October 1st, 
2017. The Tender Documentation shall be sent by e-mail without any responsibility for loss or late arrival after 
submission of a written application as noted above.  
 
Deadline for bids submissions for above-mentioned tender is October 15, 2017, 5:00 P.M. (UTC/GMT+3:00). 
 
Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 

 

 
Gazprom Neft Badra B.V. 

في .بي ةغازبروم نفت بدر  
 عالن المناقصةإ

 
 بدرة عن: حقلوإنتاج  تطويرذ لعقد المنف المقاول \في فت بدرة بي. يازبروم نشركة غ تعلن 

 
 االمنية في حقل بدرة النفطي  تقديم الخدمات – 756مناقصة رقم اعادة ال

 
 

والتي تقديم الخدمات المماثلة  لكيانات القانونية والشركات العراقية واألجنبية التي لديها القدرة والخبرة في ليمكن المشاركة في هذه المناقصة 
 أداء الخدمات في جمهورية العراق. هاجمهورية العراق و / أو بلد تسجيلوفقا لقوانين  لهايسمح 

 
 

 التالية:شروط التأهيل  تلبي الحد االدنى منأن  ي المشاركة بالمناقصةفالراغبة  يجب على كافة الشركات
 

دوالر  )اربعمائة الف( 400000 قدره تقديم التأمينات االولية بمبلغالحصول و ان تكون الشركة قادرة علىيجب  -
 ؛امريكي

 من قيمة العقد؛ %10بنسبة ان تكون الشركة قادرة على تقديم التأمينات النهائية  (تامين حسن االداء) يجب  -
 ؛تقديم الخدمات االمنية في المنطقة الوسطي لجمهورية العراقل  المناسبة الخبرةتوفر  -
 وقدرة تمويل المشروع؛ الكفاءة الماليةتوفر  -
 ستعداد لقبول الشروط األساسية لمشروع العقد؛اال -
 صاريحوزارة الداخلية في جمهورية العراق، وغيرها من الت منالصادرة النافذة و توفر شهادة ترخيص الخدمة األمنية -

هيئة  منالصادرة االجازات الالسلكية النافذة وألداء العقود في جمهورية العراق، بما في ذلك التسجيل الالزمة و
 ؛العراقية واالتصاالت االعالم

في العراق لتوفير خدمات أمنية والغاز  في صناعة النفط  (صاحبي العمل)2أكثر من  لدي الشركة أن يكونيجب  -
 ؛ماليين دوالر 10 اكثر منجمالية اإل العقد ثابتة ومتنقلة بقيمة

المشاركين في نشاط مقدم العطاءات في العراق (بموجب العقود الحالية  جانبأو أكثر من الموظفين اال 100 توفر -
 )؛وبشكل احتياطي

 ؛بدرة قضاء في منطقة 24/7خالل  واإلصالحات مركباتال اتقادرة على توفير خدم الشركة أن تكونيجب  -
 من خالل  هأو ما يعادل المعتمد  ROSPAتدريب السواق بموجب برنامج تقديمقادرة على  الشركة ن تكونيجب أ -

 ؛بداية المشروعمن  مؤهلين ROSPAمدربين عراقيين 
منتسبي صاحب العمل على  250(ال تقل عن  إلخالءمدرع ال هاقادرة على ضمان قدرة أسطول الشركة تكونيجب ان  -

 ؛دفعة واحدة
 ؛)كالب الحراسة( K9قادرة على توفير خدمة  الشركة ن تكونيجب أ -
   ؛يوما من تاريخ استالم التبليغ 30خالل   (التحريك) اكمال االعمال التحضيرية قادرة علىالشركة ن تكون يجب أ -

 
 

 سيتم إرسال وثائق المناقصة فقط إلى مقدمي العروض الذين سيوقعون اتفاقية السرية مع الشركة.المالحظة:  
 
 

. فإن المقاول له الحق في قبول أو رفض أي عطاء، إلغاء عملية العطاءات متطلبات مستندات المناقصةيجب أن تتوافق العطاءات مع 
مل أية مسؤولية تجاه اي شركة او شركات مقدمة او اية مسؤولية في ابالغ ورفض جميع العطاءات، في أي وقت قبل منح العقد دون تح

 .ذلكعن اسباب مقدمي العطاءات 
 
 

المذكورة أعاله على كافة مستندات المناقصة بعد تقديم طلب خطي مع معلومات كافية في المشاركة بالمناقصة تحصل الشركات الراغبة 
قبل الشخص المفوض ويحتوي على اسم الشركة الكامل، وعنوان البريد اإللكتروني ، الهاتف ،  موقع من ،لتأكيد  المعايير المبينة أعاله

قسم العقود  - في ازبروم نفت بدرة بيشركة غالفاكس ، االسم الكامل لشخص االتصال وعنوان بريده اإللكتروني. وترسل هذه الطلبات إلى 
 و المشتريات عن طريق البريد اإللكتروني إلى

 badra.com-services@gazpromneft-tenders  توقيت مساءا (بالتوقيت العالمي /  5  الساعة اقصاه موعد في تستلموالتي
. وترسل وثائق المناقصة عن طريق البريد االلكتروني من دون أية مسؤولية عن الفقدان أو 2017 عام ايلول 27 +) في3:00 غرينيتش

 التأخير بعد تقديم طلب خطي كما ذكر أعاله.
 
 

 ).+3:00(بالتوقيت العالمي /  توقيت غرينيتش مساءا  5الساعة  ،2017تشرين االول  09 هوالموعد النهائي لتقديم العطاءات 
 

 قسم العقود والمشتريات  \ فينفت بدرة بي  ازبرومشركة غ
 
 
 

 
Gazprom Neft Badra B.V./غازبروم نفت بدرا بي في 

Tender announcement 
 

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator of the Development and Production Service Contract for the Badra 
Contract Area, announces  

 
Re-Tender # 756  

SECURITY SERVICES FOR BADRA OILFIELD 
 

Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience in implementation of similar projects 
and which are allowed, by the legislation of the Republic of Iraq and / or by their country of registration, to 
perform works in the Republic of Iraq may participate in the Tender.  
 
In order to be eligible to be awarded the Contract, the Bidders shall meet the following minimal qualification 
criteria: 
 

- to be able to obtain and to provide required by Company Bid Bond in the amount of $400,000.00 
(four hundred thousand) US Dollars; 

- to be ready to provide Contract Performance Bond in the amount of 10% of the Contract Price; 
- to have adequate  experience in security services in the central region of Republic of Iraq; 
- to be financially stable and capable to finance the Project; 
- to be ready to accept the key conditions of the draft contract; 
- to have valid security license, issued by the Ministry of Interior of the Republic of Iraq, and other 

required permits and registration for Contract performance in Republic of Iraq, including valid 
communications license issued by the Iraqi Communications and Media Commission; 

- to have more than 2 clients in Oil&Gas industry in Iraq for providing static and mobile security 
services with total value of contract more than $ 10 mln; 

- to have 100 or more expat personnel  involved in the Bidder`s activity in Iraq (under current 
contracts and on stand by); 

- to be able to provide 24/7 vehicles service and repairs in Badra area; 
- to be ready to provide accredited ROSPA or equivalent driver training through ROSPA qualified 

LN Training Instructor from the start of the project; 
- to be able to ensure Evac capacity of own armored fleet for the Company`s personnel (not less 

than 250 people at a time); 
- to be ready/able to provide K9  service; 
- to be able to mobilize within 30 days of receipt of the notification. 
 
Note: Tender documentation will be send only to the Bidders who will sign Confidentiality 
Agreement with the Company. 

 
Bids must conform to the requirements as set forth in the Tender Documentation. The Operator reserves 
the right to accept or reject any bid, and to cancel the bidding process and reject all bids, at any time prior to 
award of contract, without incurring any liability towards any Bidder or Bidders, or any obligations to inform 
any bidder or bidders of the grounds for such actions. 
 
Companies interested in participating in above mentioned tender may obtain full set of Tender 
Documentation after submission of a written application (submitted on the letterhead signed by an 
authorized person) and containing full name of company, mail address, phone, fax, e-mail address, full 
name of contact person and his e-mail address. Such applications shall be sent to Gazprom Neft Badra 
B.V. Contracts and Procurement Department by email to Tenders-Services@gazpromneft-badra.com, and 
received by 5 PM (UTC/GMT+3:00) on September 27, 2017. The Tender Documentation shall be sent by e-
mail without any responsibility for loss or late arrival after submission of a written application as noted 
above.  
 
Deadline for bids submission for above mentioned tender is October 09, 2017, 5 PM (UTC/GMT+3:00). 
 
Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 
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»إنسان بعد التحديث«
ص�در حديًثا ع�ن دار المصرية اللبنانية، كتاب »إنس�ان بع�د التحديث.. 

دليلك العلمي لالرتقاء النفسي«، من تأليف الدكتور شريف عرفة.
ُيناق�ش الكتاب، أعلى مراحل االرتقاء النفس�ي، وكيفية الوصول إليها، 
ف�ي جولة يتناول خاللها تصورات جديدة لمس�ائل نواجهها في حياتنا 
اليومي�ة، مثل التط�رف الدين�ي وكيفية التعام�ل مع صدم�ات الحياة، 
والمشكالت الزوجية، إذ ُيقدم حلواًل علمية وعملية لها. .يتعمق الكتاب 
في الخ�وض بالموضوعات الخالفية التي تثير الج�دل كي يتقبلها أكبر 
ق�در ممكن م�ن الناس، لكونه�ا ضرورية لالرتقاء النفس�ي والفكري، 
واحتراًما لعقلية القارئ الذي ينبغي أن يقرأ ما يتفاعل معه فكريا، ال أن 
يجتر ما ُيؤكد قناعاته الس�ابقة..ُيذكر أن شريف عرفة، درس ماجستير 
عل�م النف�س اإليجاب�ي التطبيق�ي بجامعة إيس�ت لن�دن، وحصل على 
بعض الجوائز آخرها جائزة تريم عمران اإلماراتية، وترش�يحه لجائزة 

الصحافة العربية.

 صدرت  مؤخرا رواية طوفان ماء الس�ماء  
للكاتب لطفي شفيق س�عيد وهي ذكريات 
طال�ب في الكلي�ة العس�كرية الملكية ايام 
فيض�ان بغ�داد 1954 ق�ال عنه�ا المؤلف 
:«انها رواي�ة من واقع الحي�اة وكل مايرد  
فيه�ا من ذكري�ات تع�ود لع�ام 1954 عن 
حياة شباب نذروا انفسهم ليصنعوا للوطن 
تاريخا يزدهي بهم وحياة حرة سعيدة دون 
ان يخطر ببالهم ان ما يقومون به من عمل 
سيرس�ل بهم الى س�جون ومراكز القسوة 
وليعيش�وا حاالت من الحرمان والنس�يان 
وعزاؤهم الوحي�د انهم حاول�وا ان ينيروا 

الدرب للقادمين على ذات النهج ».

طوفان ماء السامء

          الدكتور يسري عبد الغني 
 

المسرح يعتبر مرآة صافية تعكس واقع المجتمع 
م�ن خ�الل م�ا يقدم�ه م�ن ع�روض مس�رحية 
نصوصها تس�تند للواق�ع الذي يعيش�ه المجتمع 
فتقتب�س من�ه الكثير من األح�داث والوقائع ليتم 
تجس�يدها إلى عروض مس�رحية مختلفة تهدف 
لتس�ليط الض�وء على واق�ع المجتمع س�واء من 
حيث االس�تقرار أو من حيث المعاناة وطرح هذه 
المعاناة للنق�اش والتحليل من اجل الحصول على 
ش�ركاء مختلفون ف�ي اإلمكاني�ات واألفكار من 
اج�ل أن يتم إيج�اد الحل�ول الناجعة والمناس�بة 
للتخلص من ه�ذه الظروف الصعبة التي تمر على 

المجتمعات كافة...
بجان�ب  يهت�م  المختلف�ة  بأنواع�ه  فالمس�رح 
معين من جوان�ب حياة المواطن وحس�ب مجال 
تخصصه, فالمسرح السياسي مثال مهمته تتعلق 
بكل م�ا يخت�ص بعم�ل الحكومات وسياس�اتها 
المختلف�ة الداخلي�ة منه�ا أو الخارجي�ة وم�دى 
أهميته�ا وتأثيره�ا عل�ى واق�ع المجتم�ع, فل�و 

كانت سياس�ة الحكومات ايجابية وتهدف لخدمة 
مواطنيه�ا فإن العروض المس�رحية ذات العالقة 
سيكون هدفها تمجيد الحكومات وتحفيزها على 
االس�تمرار بنفس النس�ق الذي تقوم به من خالل 
تأدي�ة مهامها بالصورة االيجابية والهادفة والتي 
تنصب لمصلح�ة المجتمع, أما إذا كانت سياس�ة 
الحكوم�ات س�لبية وال تهتم بمصلح�ة المجتمع 
بق�در اهتمامها بمصالح زعمائه�ا وقادتها فإننا 
سنش�اهد عروض�ا مس�رحية تعتم�د عل�ى النقد 
الالذع والذي سيكون مضمونها ساخطا على تلك 
السياسات ما يعني أن المسرح سيفتح جبهة ضد 
هذه الحكوم�ات على أمل إجباره�ا على تغييرها 

سياساتها وتعاملها مع شعبها...
أم�ا المس�رح االجتماعي فإن�ه س�يتناول قضايا 
المجتم�ع المرتبط�ة بحيات�ه الخاص�ة والعام�ة 
وعالقاته االجتماعية مع إقرانه وسيسلط الضوء 
عليها من عدة جوانب, باإلضافة إلى تناوله لواقع 
المجتمع من حيث المعيشة وطبيعة العمل وكيفية 
تعايش أبناء المجتمع الواحد فيما بينهم, والهدف 
من هذا النوع من المسرح هو محاولة منه للبحث 

عن األس�باب التي جعل�ت المجتم�ع يتعايش مع 
واقعه على هذا النحو, فإذا كانت الصورة ايجابية 
س�نجد أن دور المس�رح هنا هو الدع�م والتبجيل 
والتحفيز على هذه الصورة المميزة من التعايش, 
أم�ا إذا كان�ت الصورة س�لبية فعندها س�نجد أن 
المسرح سيتخذ دور المصلح االجتماعي محاولة 
من�ه إلعادة المجتمع لطريق�ة التعايش االيجابية 
بعد أن يس�لط الضوء على األس�باب التي أدت إلى 
ح�دوث ه�ذه الصورة الس�لبية وإيجاد المش�اكل 

وتوفير الحلول المناسبة للقضاء عليها أو التقليل 
منه�ا... ف�ي حي�ن إنن�ا س�نجد أن دور المس�رح 
االقتص�ادي يهتم باألم�ور االقتصادي�ة والمادية 
للمجتمع ودوره هنا لن يكون اقل قيمة من نظيريه 
السابقين, ما يعني انه سيكون حاضرا بقوة فيما 
يخص معالجة المش�اكل االقتصادية للمجتمع... 
وكذلك الحال بالنس�بة لمس�رح الطفل وهذا الذي 
سيهتم بالشريحة األصعب من بين فئات المجتمع 
المختلفة كونه سيتعامل مع أشخاص ال يملكون 
رجاحة العقل أو الخبرة مما س�يصعب من مهمته 
لكن هذا األمر لن يثنيه عن إتمام مهمته على أكمل 

وجه أسوة بغيره من أنواع المسرح المختلفة...
لذا فل�كل نوع من أنواع المس�رح المتعددة مهمة 
خاص�ة أو دور مه�م يق�وم ب�ه يخت�ص بقضايا 
المجتم�ع المختلفة, واألنواع المتعددة للمس�رح 
تجتمع سوية من اجل أداء المهمة األساسية التي 
وجد من اجلها الفن المس�رحي والتي من خاللها 
تحص�ل على المكان�ة المرموقة الت�ي يحظى بها 
عن�د المجتم�ع والت�ي ميزته عن غيره م�ن أنواع 

الفنون األخرى...

املرسح : سيد الفنون وتاج االبداع الذي لن يأفل ابدًا

حـبـيـبـتـي قـارئـة
           احمد المالكي    

يقول أحد األدباء والكتاب الُمحدّثين للشعر العربي :
عندما تكون شاعرا 

يمكنك أن تحل األشكال القائم 
بين الوجود. ..وكينونة الوجود 
يمكنك أن ... تمسك بلب الفكرة 

وهي قابعة في قعر وجهها .
نعم الش�عر ه�و تركيب ما كان متش�عب م�ن الص�ور. ..وترتيب 
اإليقاع المبعثر حس�ب فن اللغة وأعادة نظم حبات الواقع حس�ب 

قالئد المجاز الصالح لجيد الثقافة.
غفران الحمد التي تقرر االس�تمرار بحيوية الخلق اإلبداعي. .وعبر 
طاقة الشعر المختزل وتولد الكثافة الفكرية في أغلب مصغراتها ا 
األدبية. ...التي استش�عرتها اصابعها األدبية ومشاعرها الثقافية. 
..فم�ا كان لها إال أن تكتب لهم ...ولها ...ولنا ..هذا النش�يد األدبي 
...ال�ذي أخذ ش�كل العم�ود الفق�ري للواقع فكان�ت كل فقرة من 
فقرات�ه المختزلة قصة وط�ن ....وحكاية قلب م�ا ...أو نبض من 
النبض�ات التي تناس�اها صدر الف�رح. ...حبيبتي قارئ�ة. ..منجز 

تتعدد فيه الحكمة. ..الممزوجة بالمعنى المقصود. ..وتراتيل أنثى 
حم�ل هموم ومعاناة مجتمع من األن�اث والذكور ال فرق. ...تقول 
الشاعرة غفران حينما تتحدث عن الحب ....هكذا تتأنقت نصوصها 

بهذه العبارات الداللية المحملة بالدالالت. ...
الحب يمتحن باأللم 

واإليمان يمتحن بالفقد. ..
حقيق�ة تكمن في رصد غف�ران الحمد لكل ظواه�ر الحياة. ..عبر 
عين واعية مكثفة النثر متأصلة التش�كيل الشعري ... هكذا يتوحد 
الن�ص مع أهداف م�ا تبتغيه الكاتبه وهذه هي رؤي�ة الكاتب الذي 
يفي�ض صدق�ا وعطاء. ..كي�ف ال وهي التي تؤس�س له�ا قناديل 
انوارها س�الم للذين احبتهم حقا. ..سالم يش�به الزرع والخضرة 
س�الم يشعر باألرض وجداول اآلخر. أذن حبيبتي قارئة هي دعوة 
ل�كل األرواح الممتلئة بان�وار األدب والثقاف�ة والبحث عن قناديل 
المعرفة أن ...تتعرف على أنثى تستشعر بمعاناة اآلخرين. ..فتقرر 
الكتاب�ة عنه�م. غفران الحم�د الكتابة التي تس�تخرج الحكمة من 
أعم�اق المجاز. .مبارك لك هذا اإلنجاز األدب�ي األول. ..ومبارك لنا 
بك مثقفة وانسانة بنكهة المثابرة والصدق اإلنساني. كل التوفيق 

والنجاح حيث كيانك الواعي .

رشكة بوابة العراق االلكرتونية للخدمات املالية تنفي االهتامات

الع�راق  بواب�ة  ش�ركة  نف�ت 
المالي�ة  للخدم�ات  االلكتروني�ة 
بش�دة المزاع�م واالكاذي�ب الت�ي 
تداولتها بع�ض صفحات التواصل 
االجتماع�ي ح�ول التش�كيك ف�ي 
نزاهة واصولية اجراءاتها. وأكدت 
عل�ى انها ش�ركه عراقي�ة 100% 
ومملوك�ة الح�د رج�ال االعم�ال 
العراقيي�ن، واعتمدت في عملياتها 
االمتث�ال للقواني�ن العراقي�ة أوال 
المعايي�ر  اعل�ى  واالس�تناد عل�ى 
كبري�ات  واستش�ارات  الدولي�ة 
المعتم�دة  العالمي�ة  الش�ركات 

والمتخصصة في هذا المجال. 
كوادره�ا  ب�ان  الش�ركة  وبين�ت 
من الكف�اءات العالمي�ة والمحلية 
المتخصصة ف�ي هذا المجال وبان 
االقتصادي�ة  الج�دوى  دراس�ات 
للش�ركة وبن�اء النم�وذج المثالي 
للعم�ل، ت�م على مدار س�نه كامله 
وفق المعايير الدولية بالتعاون مع 
شركة أرنست ويونغ EY العالمية 
كشركة استش�ارية لدراسة وضع 
الس�وق العراق�ي وتحدي�د نموذج 
وخطة العمل، ومن ث�م تقديم تلك 
الدراسات وتس�جيل الشركة وفق 
واللوائ�ح  والتعليم�ات  القواني�ن 

المعتم�دة في  الحكوم�ة العراقية 
والبن�ك المرك�زي. وعل�ى الصعيد 
الفن�ي والتكنلوجي فان الش�ركة 
اكملت بناء البن�ى التحتية ألنظمة 
الش�ركة ومرك�ز معال�ج البيانات  
بالتع�اون م�ع ش�ركة اريكس�ون 
ببن�اء  قام�ت  والت�ي  الس�ويدية 
مراكز مماثلة في اغلب دول العالم 
المتقدم في ه�ذا المجال، حيث تم 
بن�اء مرك�ز معالج البيان�ات وهو 
االول م�ن نوع�ه في الع�راق الذي 
البيان�ات بخوادم  يقوم بمعالج�ة 
ومقاس�م مرتبط�ة م�ع المقس�م 
الوطن�ي داخ�ل الع�راق وه�و م�ا 
يؤمن س�رية وضم�ان المعلومات 
المعالج�ة تح�ت اش�راف الجهات 
المختص�ة. وفي االطار ذاته قامت 
ش�ركة بوابة الع�راق االلكترونية 
بالتعاق�د م�ع  المالي�ة  للخدم�ات 
ش�ركات رصين�ة ومتخصصة في 
مجال أنظمة التكنولوجيا والدفع، 
مثل شركة S2M والمتخصصة في 
مجال الدفع اإللكتروني وش�ركتي 
HP و CISCO والت�ي عملت�ا عل�ى 
و  فاعل�ة  تحتي�ة  بني�ة  تطوي�ر 
س�ريعة مخصصة لمنصات العمل 
االقتصادية والتكنولوجية المحلية 

واالقليمية والدولية.
ونتيجة له�ذه التحضيرات المهنية 
حصل�ت الش�ركة عل�ى ترخي�ص 
من شركة الماس�تر كارد العالمية 
إلصدار وقب�ول بطاقات وخدمات 
الماستر كارد، بعد استكمالها لكافة 
الش�روط واالج�راءات المطلوب�ة 

من شركة الماس�تر كارد العالمية 
بهذا الخصوص، بما يشمل امتالك 
االنظم�ة التكنولوجي�ة المتقدمة، 
الرقاب�ة عل�ى  وانظم�ة وبرام�ج 
االحتيال ومكافحة غس�ل االموال 
وادارة المخاطر وشروط المالئمة 
المالية. علما بان الشركة في صدد 

االنته�اء من اس�تكمال اج�راءات 
الحصول على رخص�ة مماثلة من 
إلص�دار  العالمي�ة   VISA ش�ركة 
وقبول بطاقاتها وخدماتها، وبذلك 
تكون الش�ركة االولى ف�ي العراق 
التي تقدم تلك الحزمة المتكاملة من 
حلول وخدمات الدفع االلكتروني. 
ومن الجدير بالذكر وامتثاال التباع 
أفض�ل الممارس�ات الدولية قامت 
الش�ركة وفي مراحل متقدمة من 
بالتعاقد مع مؤسس�ة  المش�روع 
التموي�ل الدولية IFC وذلك لتقديم 
االستشارات الفنية واالستراتيجية 
للش�ركة ولضمان مالءمة نموذج 
الش�ركة  واس�تراتيجية  العم�ل 
الحتياجات المجتم�ع العراقي بما 
يتعلق بخدمات الدفع اإللكتروني.                                           
ه�ذا وت�ود ش�ركة بواب�ة العراق 
االلكتروني�ة للخدم�ات المالية أن 
تن�وه بانها حددت جمي�ع الجهات 
الت�ي قام�ت به�ذا االمر المش�ين 
من قذف وس�ب  وادع�اءات كاذبة 
تصب في إط�ار النيل من االحترام 
الت�ي تتمتع ب�ه الش�ركة لزعزعة 
ثقة الجمهور والمستثمرين، وتعد 
منافس�ة غي�ر مش�روعة وطريق 
واص�ول  يتناف�ى  ش�ريف  غي�ر 

النزاه�ة بالتعامل التج�اري وباب 
من أبواب االبتزاز، وستقوم شركة 
بواب�ة الع�راق باتخاذ اإلج�راءات 
ه�ؤالء  ض�د  الالزم�ة  القانوني�ة 
المارقي�ن لضمان حقه�ا وحماية 
اس�تثماراتها في الع�راق، وتطلب 
من الجهات  المختصة بأخذ دورها 
ف�ي مالحقة ه�ؤالء المتجاوزين. 
وأبدت الش�ركة استعدادها الطالع 
جمي�ع المختصي�ن عل�ى تفاصيل 
والتجاري�ة  الفني�ة  عملياته�ا 
انطالقا من اعلى معايير الشفافية 
والمهنية. كما وتؤكد الش�ركة ان 
األكاذي�ب واالش�اعات المغرض�ة 
ل�ن تثني الش�ركة عن االس�تمرار 
واجبه�ا  وتأدي�ة  مس�يرتها  ف�ي 
ب�ل  العراق�ي  المواط�ن  لخدم�ة 
تزيده�ا إصرارا الن تك�ون عنصر 
رئيس�ي لتحسين الش�مول المالي 
وتوفير خدم�ات الدفع االلكتروني 
للمجتم�ع العراق�ي حس�ب افضل 
الهدف  لتحقيق  العالمي�ة  المعايير 

الذي انشئت من آجله. 
الرج�اء  المعلوم�ات  م�ن  لمزي�د 
االتص�ال ب�ادارة العالق�ات العامة 
info@ : عب�ر البري�د االلكترون�ي

iraqegate.iq

نبذة للمحرر:- 
ش�ركة بوابة الع�راق االلكترونية 
ش�ركة  ه�ي  المالي�ة  للخدم�ات 
الع�راق،  ف�ي  مس�جلة  عراقي�ة 
وحاصل�ة عل�ى رخص�ة لمزاول�ة 
أعمال الدف�ع االلكتروني من البنك 
المركزي العراقي رقم )4( استنادا 
الى قانون البنك المركزي العراقي 
رقم )56( لس�نة 2004. الش�ركة 
مرخص�ة لتنفي�ذ وتس�هيل أعمال 
الدفع االلكتروني في جميع أنحاء 
عمله�ا:  نط�اق  ويش�مل  الع�راق 
اص�دار البطاق�ات مس�بقة الدفع 
من خالل ش�ركات الدفع العالمية، 
امتالك ونش�ر نقاط الدفع وشبكة 
الصراف اآللي وكذلك تقديم خدمات 
مختلفة للمصارف وتسهيل عملية 

دفع الفواتير وتحصيلها.
تمارس الش�ركة عملها من مقرها 
الموجود في بغداد/المنصور وتدار 
الشركة من كادر مهني متخصص 
فنيا وتجاريا وماليا في مجال الدفع 
التكنولوجيا  وأنظم�ة  االلكتروني 
يعملون لي�ل نهار ليضع�وا أفضل 
الممارس�ات العالمية وبشكل آمن 
في مجال الدفع بين ايدي المواطن 

العراقي وتحت تصرفه.

خدر

أرتب اوراقي

            لينا شكور/ سوريا

خدر يأتي في ساعة الذئب.
قبل أن يكمل القمر دورته األخيرة حول جسدك.

الليل مساحة كافية ألعشاب الشوق.
والنهار زجاج مغبر.

الجمال هو الفجيعة التي ال نخشاها.
أحمل غصة غدي،

حتى األطفال الذين لم يولدوا بعد،يحمل لهم حصتهم.
علي أن أجد نافذة كي تتحرر مني.

لن أقتلك كما األنبياء.
أعتقد أني ال أملك غباء كافيا لفرح.

كلما سحبتها بعيدا عنك،تعود روحي زاحفة إليك.
ملكة الصحراء أنا.

ورثت عن أمي كل صفاتها.
نقاء عينيها،

حقول وحدتها،
حتى ذلك الحزن الجاثم كورم فوق عنقها.

لم تترك لي سوى ركاما من الصبر،
وسلسلة تحمل مخالب لغة.

ستالحظ تراكم العبارات على وجهي،
وتساقط الكلمات من يدي.

ولن تعرف أبدا أن الورود التي غمرتك بها،
كانت تنمو يوما على قبري.

             جواد الشالل

أرتب اوراقي بإمعان
ادسها في

فم الماء
يخرج المعنى

يلوح لي ... 
سحقا للجهات االربعة

لم تتذوق .. شاسع بهاء الكون ...
الجهة الخامسة ...

منغمسة بلذة ترتيل األصابع
ورذاذ المعنى

ليس هناك تتمه
دمعة غبية ... فقط

اكدت الشركة بانها حاصلة على الرخصة بعد استكمالها جميع المتطلبات بموجب القوانين والتعليمات واللوائح المعتمدة لدى الحكومة العراقية والبنك المركزي
بوابة العراق شركة عراقية  وطنية بامتياز و بمواصفات فنية وتقنية وفق أحدث وأعلى المعايير الدولية المتخصصة في هذا المجال ومستعدة الطالع جميع الجهات والمؤسسات على تفاصيل عملياتها

االكاذيب التي نشرت تم رصد مصدرها والشركة بصدد اتخاذ االجراءات القانونية بحقهم
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عاشوراء.. الزمن اإلهلي
}قل للذين آمن�وا يغفروا لّلذين ال يرجون أيام 
الله ليجزي قوماً بما كانوا يكس�بون {.وقال 
االمام الصادق عليه الس�ام يف تفسريها )قل 
للذي�ن منّنا عليهم بمعرفتن�ا ان ُيعرّفوا الذين 
ال يعلم�ون ف�اذا عرّفوهم فقد غف�روا لهم(.

الي�وم .. مىض قرابة النص�ف مليون يوم عىل 
عاشوراء االمام الحسني عليه السام .. ولكن 
أيام الل�ه ال تنتهي وال ينطف�يء ذكرها .. بل 
هي خالدة بخلود الله سبحانه .. أوليست هي 
أيام�ه .؟ .. هناك أيام ُيكت�ب لها بعض الذكر 
.. يط�ول او يق�ر .. لكنه�ا يف نهاي�ة االمر 
تنتهي وُيطفى ذكرها .. وال تكاد تس�مع لها 
ركزا وال الهلها همس�ا .. االّ أيام الله سبحانه 
.. ويوم عاشوراء من تلك االيام التي ال تنتهي 
وال يخل�و زمن من ذكره�ا ال منذ وقوعه عىل 
التحقيق .. فهناك ذكر يومي لامام الحس�ني 
عليه الس�ام عىل الس�ن املؤمنني يف كل يوم .. 
وح�ني كل صاة عىل اقل التقادي�ر .. بل ربما 
قبل وقوع ذلك الي�وم الذي تحدث عنه جميع 
انبياء الله وبكوا ملصاب االمام الحس�ني عليه 
الس�ام وتوس�لوا اىل الل�ه س�بحانه بمقامه 
ومصاب�ه ..لق�د جعل الله س�بحانه له مكاناً 
ه�و البي�ت الح�رام .. وكتاب�اً هو الق�رآن .. 
وزماناً هي أيامه العظيمة .. ويوم عاش�وراء 
يومه�ا .. فاذا كان�ت الكعبة ح�ج .. والقرآن 
نهج .. فان يوم عاش�وراء هو الباب الذي يلج 
فيه اىل الدين م�ن ولَج .. ان الكعبة املكرمة ال 
تنطق .. والق�رآن الكريم صامت .. وال بد من 
قرآن ناطق يدعو اىل الدين ال باقواله فحس�ب 
بل بافعال�ه وكيانه ووج�وده .. وذاك ما قام 
ب�ه النبي ص�ىل الله علي�ه وآله وس�لم واهل 
بيته واالمام الحس�ني عليه الس�ام بالتحديد 
.. وس�يما يف ي�وم عاش�وراء .. ان الن�اس قد 
تس�مع الكثري من النظريات الجميلة .. لكنها 
ال تق�دم ع�ىل اعتناقها وتبنيه�ا اال اذا رأت يف 
تل�ك النظريات مصادي�ق عملي�ة او امكانية 
فعلية للتطبيق .. اما اذا كانت مجرد نظريات 
جميل�ة وغارق�ة يف النرجس�ية واملثالية فان 
الناس وان بدى البع�ض اعجابه بها اال انه ال 
يمكن ان يعتنقها ويعتقد بها اعتقاداً راسخاً 
.. ولوال رس�ول الله صىل الله عليه وآله واهل 
بيته عليهم الس�ام ملا وجدن�ا ملفاهيم ورؤى 

القرآن وبصائره العظيمة تطبيقاً ومصاديق 
عملي�ة .. وبالت�ايل النف�ض الن�اس من حول 
الدي�ن واعتربوه مج�رد نظري�ات حاملة غري 
قابل�ة للتطبيق .. اال ترى كي�ف يخاطب الله 
ج�ل جال�ه نبيه ص�ىل الله عليه وآله وس�لم 
عىل سبيل تعليمنا هذه الحقيقة بقوله )ولو 
كنت فظ�اً غليظ القلب النفض�وا من حولك( 
.. وحاش�ا للنبي صىل الله عليه وآله ان يكون 
كذلك وانما هي اشارة هامة جداً اىل ان سلوك 
النبي صىل الله عليه وآله وسريته املباركة هي 
املدخل االهم الذي يدفع الناس عىل الدخول اىل 
دين الله س�بحانه وليس فق�ط مجرد وجود 
الق�رآن الكري�م .. وهذا هو مح�ور التحريف 

ال�ذي لجأ اليه التحريفي�ون عندما رفعوا بعد 
ش�هادة النب�ي االك�رم ص�ىل الله علي�ه وآله 
وس�لم ش�عار )يكفينا كتاب الله( .. ليتحول 
االس�ام اىل نظرية با مصادي�ق عملية . وقد 
قام االمام الحس�ني عليه السام بتطبيق اهم 
واش�د مفاهيم القرآن الت�ي كان من الصعب 
وربما املستحيل ان يستوعبها الناس )نظرياً( 
.. وه�ي مفاهيم الجه�اد والتضحية والصرب 
والشهادة االلهية .. مفهوم الذوبان الحقيقي 
والتام يف الرس�الة .. اجل .. قد نجد امثلة لتلك 
املفاهي�م يف تاريخ االس�ام .. لك�ن ال تجدها 
مجتمع�ة يف ش�خص او ظرف اال يف الحس�ني 
وعاش�وراء .. وال تجدها تص�ل اىل املدى الذي 

بلغها به االمام الحسني عليه السام .. فليس 
مثل صربه صرب .. وال مثل جهاده جهاد .. وال 
مثل تضحيته تضحية .. وال كشهادته شهادة 
.. لقد قّدم ابلغ مصاديق تلك املفاهيم .. وبلغ 
بسريته العملية مستوى الفكرة النظرية التي 
ثبته�ا الق�رآن الكري�م وذلك الول م�رة وآخر 
م�رة يف تاري�خ البرشية .. ولي�س يف هذا كما 
قد يذهب البعض انتقاص والعياذ بالله ملقام 
النبوي�ة املحمدية .. او االمام�ة العلوية .. بل 
عىل العكس تماماً .. فانما هو ُحس�ني محمد 
وس�بطه ومعجزته .. وابرز مصاديق ما أوذي 
م�ن امته وه�و القائل )م�ا اوذي نبي مثل ما 
أوذيت( .. فعىل بشاعة االذى الذي لحق بالنبي 

ص�ىل الله عليه وآله وس�لم اال ان اذاه يف اهل 
بيته عليهم الس�ام من بعده .. ويف الحس�ني 
عليه الس�ام هو االش�د .. ولعله هو املقصود 
بذل�ك االذى الذي م�ا اوذي به نبي مثله ..بقى 
ان نعلم اننا ال نتوقف عند ايام الله سبحانه .. 
ويوم عاش�وراء يومها .. ملجرد احياء الذكرى 
او االحتفال به�ا .. او حتى التغني بامجادها 
.. بل ان تلك االيام تحملنا مس�ؤولية كبرية .. 
وهي مس�ؤولية اب�اغ مضامينها اىل اآلخرين 
.. الولئ�ك الذي�ن ال يرج�ون اي�ام الل�ه .. كما 
اش�ارت اآلي�ة الكريمة وكم�ا وضحها حفيد 
الحس�ني جعفر الصادق عليهما السام .. ان 
معرفتنا بي�وم الله .. بيوم عاش�وراء يحملنا 

مس�ؤولية تعري�ف اآلخرين ب�ه .. الن العالم 
باجمع�ه يحت�اج اىل يوم عاش�وراء كحاجته 
اىل االس�ام باعتباره خاتم الرس�االت االلهية 
وخ�اص البرشية .. انن�ا مطالبون بان نغفر 
للذي�ن ال يرج�ون ايام الل�ه .. مل�اذا؟ .. حتى 
نق�رب منهم .. ونبلغه�م مضامني تلك االيام 
.. النها اه�م مدخل اىل الدين واوس�ع االبواب 
اىل االيم�ان .. كلنا س�فن نجاة ولكن س�فينة 
الحس�ني اوس�ع كم�ا ج�اء يف الحدي�ث ع�ن 
املعص�وم عليه الس�ام .. انن�ا مطالبون بان 
نتفهم عظمة يوم عاشوراء باعتباره مدخاً 
كب�رياً لهداية البرشية .. الن�ه املصداق العميل 
لجوهر النظرية القرآنية ..وقد ال يكون الذين 
ال يرج�ون اي�ام الل�ه ه�م من غري املس�لمني 
فحس�ب .. ب�ل قد يك�ون هنال�ك البعض من 
املسلمني الذين حجبوا انفسهم عن عاشوراء 
الس�باب ضيقة واوهام صنعتها يف مخياتهم 
قوى الع�داء اله�ل البيت عليهم الس�ام عىل 
م�ر التاريخ .. وعلين�ا ان نهتم به�ؤالء ايضاً 
ومن باب عاش�وراء .. الذي ولج فيه اىل الدين 
املايني .. وعىل س�بيل املث�ال ال الحر هناك 
فئ�ة كبرية يف الهند تعد باملايني تس�مى بفئة 
)الهندوس الحس�ينية( .. تحرص هذه الفئة 
اشد الحرص عىل احياء شعائر االمام الحسني 
عليه السام يف كل عام وباروع الصور وكافة 
االشكال .. اما كيف اصبحت هذه الفئة كذلك 
.. ف�ان اح�د الهن�دوس رأى مواك�ب االم�ام 
الحسني عليه السام وظل يتفاعل معها يوماً 
بع�د آخ�ر اىل ان وصل به االمر اىل ان يش�ارك 
فيه�ا .. وبع�د ان مات قام الهن�دوس بحرقه 
ع�ىل عادته�م يف امواته�م .. فاح�رق الرجل 
سوى كفه .. وبمقدارها عىل صدرها .. وكلما 
حاولوا احراقها ال تح�رق .. تحققوا يف االمر 
اكثر وعرف�وا ان رس ذلك ان الرجل كان يلطم 
بكفه عىل صدره يف املوكب الحس�يني .. هذه 
قصة تأثر فيها الرجل بنفس�ه وتأثر بس�ببه 
املايني .. دون ان يبذل ش�يعة االمام الحسني 
عليه السام جهداً يف ذلك ..اال بربكات املواكب 
الحسينية .. فلنتصور ماذا نستطيع ان نفعل 
ل�و قمن�ا بجهود حقيقي�ة يف ه�ذا الطريق .. 
وحملنا راية االمام الحس�ني عليه السام بجد 

واجتهاد وبلغناها للعاملني.؟

حرضات السيدات والسادة املساهمني املحرمون 
رشكة حمرين النتاج الطابوق الفني / مساهمة خاصة 

م / اعالن دعوة لعقد اجتامع اهليئة العامة 
تحية طيبة وبعد .... 

اس�تنادا الحكام قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل وتنفيذا لقرار مجلس االدارة املتخذ يف 
الجلسة رقم ) 4 ( بتاريخ 14 / 8 / 2017 يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة يف الساعة 
العارشة من صباح يوم االربعاء 18 / 10 / 2017 يف مقر الرشكة الكائن يف تكريت – العلم ملناقشة 

جدول االعمال التايل : 
1 – مناقشة تقرير مجلس االدارة للسنوات املالية  املنتهية يف 31 / 12 / 2013 و 31 / 12 / 2014 

و 31 / 12 / 2015 و 31 / 12 / 2016 واتخاذ القرارات الازمة بشانها .
2 – مناقش�ة تقرير مراقب الحسابات للسنوات 2013 و 2014 و 2015 و 2016 واتخاذ القرارات 

الازمة بشانها .
3 – املصادقة عىل الحسابات الختامية املالية للسنوات 2013 و 2014 و 2015 و 2016 .

4 – اقرار تعيني الس�يد ) احمد عبد الرس�ول العبيدي ( مراقب للحسابات لاعوام 2013 و 2014 و 
2015 و 2016 واتخاذ القرار املناسب بشانه .

5 – تعيني مراقب حسابات لعام 2017 وتحديد اجوره حسبضوابط مجلس املهنه مراقبة وتدقيق 
الحسابات واملصادقة عليه .

6 – ابراءذم�ة رئيس واعضاء مجلس االدارة وتحديد مكافاتهم للس�نوات املالية 2013 و 2014 و 
2015 و 2016 واتخاذ القرار املناسب بشانه .

7 – انتخاب مجلس ادارة جديد للرشكة .
نرجو حضوركم اصالة او من ينوب عنكم من املس�اهمني بموجب س�ند انابة او من الغري بموجب 
وكالة مصدقة من كاتب العدل وابراز شهادة االسهم االصلية وايداع االنابات والوكاالت لدى الرشكة 

قب�ل ث�اث اي�ام م�ن موع�د االجتم�اع وف�ق امل�ادة 91 م�ن قان�ون ال�رشكات .
وعند عدم حصول النصاب يؤجل االجتماع اىل يوم االربعاء بتاريخ 25 / 10 / 2017 .

رئيس جملس االدارة 
وديع نوري عايد

فقدان
فقد من�ي الوص�ل املرق�م 11305 يف 2013/12/9 الصادر 
م�ن مديرية الوقف الش�يعي بمبلغ قدره 710.000 بأس�م 
)جواد كاظم محمد ( فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة واسط 

قسم شؤون االحوال املدنية 
العدد 3547

اعان 
بن�اء عىل الدعوى املقامة من قبل املدع�ي / مروان عبد الله 
مطر يطلبفيها تغيري لقب من ) العبد( اىل ) الظفريي ( فمن 
لديه اعراض مراجعة ه�ذه املديرية خال مدة اقصاها 15 
يوم وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وفق 
اح�كام املادة ) 22 ( م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم ) 3 

( لسنة 2016 .
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

تنويه
محكمة االحوال الشخصية يف الكوت 

الحاق�ا باعانن�ا املرق�م 2467 / ش / 2017 والص�ادرة 
ق�ي صحيف�ة املس�تقبل بالع�دد 1509 يف 2017/8/27 
وصحيف�ة ال�رشق بالع�دد 2610 يف 2017/8/27 حي�ث 
ورد خط�أ بتاريخ صدور الق�رار 2017/8/10 والصحيح 

2017/8/20 لذا اقتىض التنويه

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية 

رق�م االضب�ارة 1311 / 2015 
التاريخ 24 / 9 / 2017  

اىل املنف�ذ علي�ه / نور محم�د عبد الزه�ره علوان 
تسكن الكاظمية م 421 ز 46 د 1

لقد تحقق لهذه املديرية من كتاب محكمة االحوال 
الش�خصية يف الكاظمية املرقم با يف 2017/9/18 
ورشح املبلغ القضائي وتأيي�د املجلس املحيل لحي 
الكاظمي�ة ان�ك مجهول مح�ل االقام�ة وليس لك 
موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ 
عليه اس�تناداً للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعاناً بالحضور يف مديرية تنفيذ الكاظمية 
خال خمس�ة عرش يوماً تبدأ من اليوم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعام�ات التنفيذية بحض�ورك ويف حالة 
عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديري�ة باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر :-

املنفذ العدل / وائل س�عدي محمود
االس�تمرار باالجراءات التنفيذي�ة وااللتزام بجدول 

مواعيد املشاهدة

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد الكرخ 

االتحادية 
محكمة بداءة الكرخ 

العدد 2321 / ب / 2017 
اعان 

اىل املدع�ى علي�ه / قي�س فاروق حس�ني 
– املدي�ر املف�وض لرشكة الس�بح للتجارة 
واملق�اوالت الع�ام والخدمات التس�ويقية 

املحدودة / اضافة لوظيفته .
اقام املدعي ) ازهر ابراهيم ظاهر ( الدعوى 
املرقم�ة 2321 / ب / 2017 ل�دى ه�ذه 
املحكمة يطالب�ك فيها الغاء االنذار والعزل 
الص�ادر م�ن كاتب ع�دل الكرخ املس�ائي 
بالعدد العمومي 17544 س�جل 88 املؤرخ 
يف 7 / 12 / 2016 وتحميلك كافة الرسوم 
واملصاري�ف واتع�اب املحام�اة وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
وتايي�د املجل�س البل�دي انتقال�ك اىل جهة 
مجهولة قرر تبليغ�ك بصحيفتني يوميتني 
 2017  /  9  /  26 ي�وم  املرافع�ة  بموع�د 
الس�اعة التاس�عة ويف حال عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض 

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة الخالص 
العدد 318 / ب / 2017 

اعان 
اىل املدعى عليه / ميثاق سلمان مهدي 

اقام املدع�ي الدعوى املرقم�ة 318 / ب / 
2017 بتاري�خ 25 / 7 / 2017 يف محكمة 
ب�داءة الخالص املتضمنة اع�ادة  الحال اىل 
ماقب�ل التعاق�د للس�يارة نوع س�وزوكي 
فورتزا صالون موديل 2008 برتقايل اللون 
بالرق�م 25036 / دي�اىل اج�رة وقد اعيدت 
ورقة تبليغك وحس�ب كتاب قس�م رشطة 
الخالص بالعدد 15151 يف 23 / 9 / 2017 
وحس�ب ماج�اء باف�ادة مخت�ار منطقة 
ح�ي الحس�ني فيقض�اء الخال�ص علوان 
حس�ني ابراهي�م بتاري�خ 24 / 9 / 2017 
واىل اش�عاره ارتحال�ك اىل جهة مجهولة – 
عليه اقت�ىض تبليغك بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة 
بتاري�خ 8 / 10 / 2017 موع�دا للمرافعة 
وعند عدم حضورك س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض 
عدنان حسني عيل 

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�اح الدين 

االتحادية 
محكمة بداءة بلد 

العدد 258 / ب / 2017 
اعان 

اىل املدع�ى علي�ه / حمي�د ع�يل عب�اس – 
مجهول محل االقامة 

اقام املدعي محمد نجم عبد االمري الدعوى 
املرقمة 258 / ب / 2017 والتييطلب فيها 
منك تخلية العقار املرقم 9 / 5 من املقاطعة 
44 – النه�رية الغربية العائ�د للمدعي من 
قبلك – عليه وملجهولية محل اقامتك قررت 
هذه املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني لغرض حض�ورك بي�وم املرافعة 
املص�ادف 8 / 10 / 2017 ويف حال�ة عدم 
حضورك او حضور م�ن ينوب عنك قانونا 
س�وف تجري املرافع�ة بحق�ك غيابا وفق 

االصول .
القايض 
حازم محمد احمد

اعالن
تعلن دائره التسجيل العقاري يف قلعه صالح والخاص 
بالبيان�ات الخاص�ه والعائدي�ه يف الس�جل بما يخص 
تسلسل )395 (محلة الحسينيه . وتنفيذا الحكام البند 
)1( من املاده )50 مكرر( من قانون التسجيل العقاري 
رقم) 40 (لس�نه 1971 لذا تق�رر اإلعان عن املبارشه 
باج�راءات التس�جيل املجدد للعق�ارات املبين�ه أعاه 
وفقا الحكام الفقرة )2(م�ن املاده )45( من القانون 
املذكور ،فعىل من يدع�ي امللكية او ايه حقوق عقاريه 
يف ه�ذا العقارات تقديم مالديه م�ن بيانات اىل الدائره 
خال مده )30( يوم من تاريخ نرش اإلعان والحضور 
يف موقع العقار الس�اعه )10( صباحا من اليوم التايل 
النته�اء فره )30( يوم وذلك إلثب�ات ادعائه بمختلف 
وس�ائل االثبات عند اجراء الكشف املوقعي عىل العقار 
من قبل لجنه تثبي�ت امللكية وبحضور املجاورين التي 

تقرر اللجنه حضورهم 
مدير التسجيل العقاري / قلعه صالح  يف ميسان

ذمجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية 

دار القضاء يف الضلوعية 
محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية 

العدد 156 / ش / 2017 
اىل / املدعى عليها / ايمان نوري حسني 

م / تبليغ 
اق�ام زوج�ك املدع�ي املدع�و ) محمد احم�د نج�م ( الدعوى 
الرشعي�ة املرقم�ة 156 / ش / 2017 طالب فيها مش�اهدة 
اطفال�ه كل من ) العذاري والعن�ود ( وملجهولية محل اقامتك 
حسب كتاب مركز رشطة ابي الخصيب بالعدد 13359 يف 7 / 
9 / 2017 تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني واسعتي 
االنتش�ار عىل موعد املرافع�ة املص�ادف 28 / 9 / 2017 ويف 
ح�ال عدم حض�ورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض فائق مشعل صالح

وزارة الداخلية 
مديري�ة االحوال املدني�ة والج�وازات واالقامة ملحافظة 

واسط 
قسم شؤون االحوال املدنية 

العدد 2804 
اعان 

بن�اء ع�ىل الدع�وى املقام�ة من قب�ل املدع�ي / فاضل 
عب�ود حس�ني يطلبفيها تغيري لقب م�ن ) العجييل ( اىل 
) العام�ري ( فمن لديه اع�راض مراجعة هذه املديرية 
خال مدة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه 
املديرية يف الدعوى وف�ق احكام املادة ) 22 ( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام
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       حاوره: أحمد عبدالكريم حميد

تحّدَث الِعب الُكرَة الطائرة املنضم حديثاً لنادي 
“الصناعية” منيذر خليدون فهد عن مسيرته 
َوُمشاركته األّوىل مع نادي “الحبانية” يف املوسم 
املنرصم بيدوري النخبة يف حوار صحفي خص 
به صحيفة »املُستقبل العراقي« الذي تطالعونه 

يف السطور االتية.
* بالبدء كيف كانت البداية مع الُكرَة الطائرة؟

- بيدأُت اللعيب ميع ُمنتخيب تربيية ُمحافظة 
األنبيار َولعبنيا يف بغيداد، كركيوك َوالنجف مع 
املُدرب سالم حمد َوحصدنا املركز األّول َوالثاني 

يف جميع ُمشاركاتنا بُبطولة الوزارة.
* كيف وجهت الدعوة لك لتمثيل “الحبانية” يف 

الدوري؟
- أنيا ِمن عائلية معروفة َعَل ُمسيتوى العراق 
بلعبية الُكيرَة الطائرة واليدي الالِعب األسيبق 
خلدون الفهد َواعمامي حسن، سعدون، حيدر، 
نيارص، جميل َويوسيف الفهد الذيين زرعوا يفّ 
حب اللعبية َوبدأت التدريبات مع املُدرب القدير 
إسيماعيل كيردي ُمكتشيف نجيوم الطائيرة. 
َوالحمُد لله، اثبُت وجودي َواصبحت أحد الِعبي 

الفريق يف الدوري.
* كييف تصيف مشيوارك األّول ميع »ُمحاربي 

الفرات« يف الدوري؟
- بدأُت املشيوار منذ اليوم األّول لتجمع الفريق 
َوالتدريبيات التيي كانيت َعيَل سياحة ترابية 
َوخضُت رحلية الدور التمهيدي يف السيليمانية 
َوالكوفية، َوبعدهيا وصلنيا إىل مرحلية األندية 

الستة الكبار َعَل ُمستوى العراق.
* َهل أخذت فرصتك َوال سييما انك الِعب شاب 

َوتلعب للمرّة األّوىل يف الدوري؟
- نعم، أخذُت فرصتي يف الدفاع عن شعار َواسم 

النادي يف الدوري كالِعب أسايس َوبديل.
* ما الحافيز الذي دفعكم لتمثييل “الحبانية” 

بعد عودتكم إىل األنبار ِمن التهجر؟
- الُكيرَة الطائرة هيي لعبتنا َواردنيا ان نوصل 
رسالتنا إىل الجميع، بان األنبار قد تمرض، لكن 
ال تميوت. َواملُشياركة يف الدوري ُهيَو جزء ِمن 
الدعم للنجياح الذي تحقيق يف عملية التحرير، 
بالرّغم ِمن ان التهجر اثر فينا َوانهى ُكّل السبل 
يف اإلسيتعداد األمثل لُبطولية بحجم كهذا، لكن 
إرصار املاِلك التدريبيي َوإدارة النادي َوالالعبني 

َوالدعيم الجماهيري َواإلعالميي جعلنا نحمل 
اسيم األنبار َعَل كاهلنا. َوكما قلت ان األنبار ال 
تمتلك قاعة رياضية َوال ساحة نظامية وتدّربنا 
َعَل الرتاب يف مكان ُيباع فيه املوايش يف الصباح 
َويف املسياء نتدّرب َعَل هذا املكان. َوالحمُد لله، 
اسيتطعنا اجتياز اليدوري التأهييي إىل النخبة 
َولعبنا أمام األندية الكبرة املدعومة مؤسساتياً 
َونحن ال نملك سيوى اإلرصار َوالعزيمة َوتمثيل 

األنبار خر تمثيل.
* َهل أنتم راضون َعَل ُمشاركتكم يف الدوري؟

- بالتأكيد راضون َوهذا إنتصار عظيم حققناه 
َعيَل أنديية ُمسيتقرة َوتمتليك قاعية رياضية 
َووضعها املادي أفضل منا بكثر َوتعطي اجور 

لالِعبيها َونحن لعبنا ِمن ُدون مقابل.
* كييف تابعيت األندية الخمسية الكبيار التي 

نافستكم يف النخبة؟
- أنديية كبيرة َوتضيم أفضيل الِعبيي الُكيرَة 
الطائرة َعَل ُمسيتوى العراق، َواستطعنا الفوز 
َعيَل “الصناعة” بثالثة أشيواط ُمقابل شيوط 
َواحرجنا “الرشطة”، “البيشمركة”، “البحري” 
َو“غياز الجنوب” َواغلبنا يلعيب للمرّة األّوىل يف 

الدوري.
َعيَل  ارشفيوا  الذيين  املُدربيون  هيم  َمين   *

تدريباتك؟
- املُدربيان هما فالح حسين، إسيماعيل كردي 

صاحب الفضل األّول عّي.
* أين دور عائلتك يف لعبتك؟

- ِمن بعد املُدرب القدير إسيماعيل كردي طبعاُ 
لهيم التأثر يفّ، لكين ليس بحجيم الدافع الذي 

منحه يل كردي خالل بدايتي مع اللعبة.

* قبل أّيام وقعت ميع “الصناعة” كيف تصف 
اإلنتقال األّول لك؟

- تمثييل نادي “الصناعة” رشف كبر َوطموح 
أّي الِعب اللعب يف »مصنع النجوم« َوِمن خالله 
يمكن ان اقّدم نفيس بشيكل أكرب، َوال سيما ان 
النادي محرتف َوالِعبوه مميزون َواشكر املاِلك 
التدريبيي َواإلدارة َعيَل ثقتهم التيي وضعوها 
يفّ، وإن شياء الليه، اسياعد الفرييق يف تحقيق 

اإلنتصارات بالدوري.
* ما الخطط التي وضعتها يف املُستقبل؟

- تمثيل املُنتخبات الوطنية.
* ما النادي الذي نال إعجابك يف دوري املوسيم 

املنرصم؟
- برصاحية، جميع األندية تمتياز بالقوّة، لكن 

اعجبني أسلوب لعب “غاز الجنوب”.

* كييف تيرى واقيع الرياضية بشيكل عام يف 
ُمحافظتكم؟

ا موجود يف  - الرياضة يف األنبار ُمتأخرة جداً عمَّ
بغيداد َوبقية املُحافظات َوال توجد بنية تحتية 
لجمييع األلعاب، َولألسيف غياب تيام لبعض 
األلعاب يف املُحافظة. َوليم نلحظ أّي دعم مايل 
ِمين مجلس املُحافظة َونشيكر الخرين الذين 
قدميوا املُسياعدة “للحبانية” َولبقيية األندية 
بعد عودة النشياط الرييايض. َواطالب مجلس 
األنبار بدعم »ُمحاربي الفرات« َوبقية األندية، 
الن هيذه األندية تمثل األنبار َوسيكانها مثلما 
النيواب،  املُحافظية،  تمثيل أعضياء مجليس 
اليوزراء َورجال األعميال َواإلنجاز الذي تحقق 
َويتحقق ُيحسب لُكّل َمن اسهم يف دعم املسرة 

َوالنشاط الريايض األنباري.

العب الصناعة بالكرة الطائرة منذر خلدون:

سعيد بارتداء فانيلة الصناعة ويعجبني فريق غاز اجلنوب

             المستقبل العراقي / متابعة

اثار أوناي إيمري المدير الفني لباريس سيان جيرمان الجدل بشأن إمكانية مشاركة نيمار جونيور 
نجيم الفريق الفرنسيي في مباراة بايرن ميونييخ األلماني يوم األربعاء المقبل فيي الجولة الثانية 
من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.وقال إيمري عبر صحيفة “ليكيب” الفرنسيية: “سننتظر 
حتى موعد تدريب الفريق، ال يزال أمامنا 3 أيام قبل مباراة بايرن ميونيخ إلعداد كل الالعبين بشيكل 
جيد، سننتظر ونرى، ولكن إذا سارت األمور على ما يرام، فإن نيمار سيشارك في المباراة”.ويعاني 
نيمار من إصابة في القدم أبعدته عن لقاء مونبيليه الذي انتهى بالتعادل السيلبي اليوم السيبت، في 
الجولة السيابعة من الدوري الفرنسي.وبرر المدير الفني لباريس سان جيرمان هذا التعادل، بسبب 
إجيادة المنافس في تضييق المسياحات وأداء مبياراة دفاعية مميزة، وعدم ترك مسياحات لالعبي 
سيان جيرميان للتحيرك أو خلق فرص خطييرة، مؤكًدا أن الفريق الباريسيي تفوق في االسيتحواذ 
على الكرة فقط، وكان ينقصه الجدية والسيرعة في الوصول لمرمى منافسه.وأشيار إيمري إلى أن 
التعيادل نتيجة جيدة مقارنة بالخسيارة بملعب مونبيليه بثالثية نظيفة الموسيم الماضي، موضًحا 
أن الفريقين تأثرا كثيًرا بسيوء أرضية الملعب، حيث اختفى العشب من أجزاء عديدة بالملعب، خاصة 

منطقة الجزاء، وهو ما لم تظهره شاشات التليفزيون بشكل دقيق.

قرارات زيدان تربك نجوم ريال مدريد
              بغداد/ المستقبل العراقي

البرتغاليي كريسيتيانو روناليدو وسييرجيو راميوس  يشيعر 
والكرواتيي ليوكا مودريتيش، العبيو رييال مدرييد اإلسيباني، 
باالرتباك، بسيبب قرارات الفرنسي 
زيين الدين زييدان، المديير الفني 
األخييرة. الفتيرة  فيي  للملكيي 

وذكرت صحيفة “ديلي ستار”، أن رونالدو وراموس ومودريتش 
ال يعرفون السيبب وراء تغييرات زيدان المتأخرة في المباريات، 
وباألخص في لقاء ديبورتيفو ألفيس ، والذي انتصر فيه الملكي 
1-2 بصعوبة.وذكيرت الصحيفة أن زيدان قيام بأول تغيير قبل 
نهاية المباراة بعشيرين دقيقية، بإخراج صاحيب هدفي الفوز 
داني سيبايوس، كما أشرك مايورال في الدقائق األخيرة من عمر 
المباراة، وهو األمر الذي لم يساعد الفريق الملكي على اإلطالق.

ويعييش رييال مدريد، فترة عصيبية، إذ يبتعدون عين المتصدر 
برشيلونة بفارق 7 نقاط كاملة بعدما تعادل مرتين وخسر أمام 
بيتيس، فيما يمتلك برشيلونة العالمية الكاملة برصيد 18 نقطة 
بعيد خيوض 6 مبارييات.وكان زيدان، قيد أوضح فيي المؤتمر 

الصحفيي عقب المبياراة أن دانيي كارفاخيال كان يعاني من 
إنزعاجات عضلية، ولكنه رفض تغييره بسبب عدم وجود دكة 

قوية بعد اإلصابات األخيرة التي ضربت الملكي.

              المستقبل العراقي / متابعة

أكد ألفارو موراتا، مهاجم تشيلسيي اإلنجليزي، أن الفوز على سيتوك سييتي أكثر من مجرد 3 نقاط، بل بمثابة رسالة للمنافسين 
أن البلوز لن يفرط في لقب الدوري اإلنجليزي.وقال موراتا في تصريحات للموقع الرسمي لتشيلسي “في كرة القدم، قد تعجز عن 

تسجيل األهداف في بعض المباريات، وأوقات أخرى تتمكن من تسجيل أكثر من هدف”.وأضاف “في لقاء أرسنال قدمنا مباراة جيدة 
لكننا تعادلنا سلبيا، وأمام البوترز فزنا برباعية”.وتابع “هذا االنتصار أكثر من مجرد 3 نقاط ولكنها رسالة لجميع المنافسين 

الذين ظنوا أن البطولة قد تخرج من ستامفورد بريدج بسهولة، نحن سنقاتل دائما على البطوالت، ولن يفرط البلوز في 
لقيب البريمييرليج”.واختتم “األهيم اآلن هو أننا حققنا الفوز ولدينا مواجهة قوية في دوري أبطال أوروبا، وال نفكر 

اآلن سيوى في مباراة أتلتيكو مدريد”.وسيجل موراتا 6 أهيداف في الدوري االنجليزي ليصبح الهداف بالتسياوي مع 
البلجيكي روميلو لوكاكو، العب مانشستر يونايتد، واألرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي.

              المستقبل العراقي / متابعة

خطيف ليونيل ميسيي كل األضيواء تقريبا فيي البداية 
المثالية لبرشلونة للموسم الجديد، لكن مع تراجع نادر 
لالعيب األرجنتيني وغياب عثمان ديمبليي، المنضم في 
صفقة قياسية للنادي، بسبب اإلصابة فإن لويس سواريز 
استغل األمر واحتفل بشكل مثالي بخوض 100 مباراة في 
دوري الدرجة األولى اإلسيباني لكرة القدم، أمس السيبت.
وحسيم مهاجيم أوروجواي فوز برشيلونة -3 0 على جاره 
وغريميه جيرونا بعدما سيجل الهدف الثاليث ليرفع رصيده 
إليى 87 هدفا فيي 100 مبياراة بالدوري.وتعتبير اإلحصاءات 
أكثير من رائعية خاصة عند األخذ فيي االعتبار أنيه احتاج إلى 
حوالي شهرين حتى يكسر نحسيه في كتالونيا إضافة إلى أنه 
يظهر بشيكل متواضع في الموسم الجاري.وقبل السبت كان 
سيواريز سيجل هدفا واحدا في الدوري خالل هذا الموسيم، 
وغاب عن االنتصار 1-6 أمام إيبار يوم الثالثاء.وقال روبرت 

فرناندييز، المديير الرياضي لبرشيلونة عقيب اللقاء: “من 
المهم بالنسيبة للمهاجم الذي يلعب من أجل التسيجيل أن 
يهز الشباك”وأضاف: “نحن سعداء من أجله لكن من المهم 
أيضا اإلشيارة إلى أنه عندما ال يسجل فإنه يمنحنا الكثير 
من األشياء المهمة، مثل العمل بجدية ومساعدة الفريق”.
ويعتبر سواريز مثيرا للجدل بسبب عض منافسيه مرتين، 
لكنه في المقابل من أهم األسيلحة الهجومية لبرشلونة 
منذ انضمامه من ليفربول في 2014.ويشيتهر سيواريز 
بعمله المتواصل ومسياعدة زمالئه حييث صنع 51 هدفا 
فيي 100 مبياراة بالدوري، محققا 77 انتصيارا مقابل 11 
تعادال و12 هزيمة.وقال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة 

عن سيواريز: “المهاجمون يعيشيون على األهيداف، يعاني 
المهاجيم مين انخفاض في ثقتيه أحيانا لكن عند التسيجيل 

يتغير كل شيء”.وأضاف: “عالقته مع تسجيل األهداف تعتبر 
جيدة بالنسيبة لنا، نحن سيعداء بعدد الفيرص التي يتمكن من 

صناعتها”.

سواريز حيتفل عىل طريقته اخلاصة 
بخوض 100 مباراة يف الليجا

موراتا يرفع راية التحدي بعد رباعية ستوك

مانشسرت يونايتد يستعد خلطف صفقة 
املوسم من برشلونة

             المستقبل العراقي / متابعة

جهز نادي مانشسيتر يونايتد اإلنجليزي 
مبلًغيا ضخًميا، للدخول في منافسية 
شديدة مع برشيلونة اإلسباني من 
أجل التعاقد مع صفقة الموسم، 
خالل فترة االنتقاالت الصيفية 
يونايتد  ميان  المقبلة.ويريد 
األرجنتينيي  ميع  التعاقيد 
باولو ديبياال، العب نادي 
اإليطاليي،  يوفنتيوس 
خيالل الصيف المقبل، في 
حين يسيعى برشلونة أيًضا 
لضيم النجيم الشياب.وذكرت 
أن  البريطانية  صحيفة “ميرور” 
البرتغالي جوزييه مورينيو، المدير 
الفني لنادي مانشستر يونايتد، معجب 
بديباال ويرغب في الحصول على خدماته.

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر يونايتد 
يجهيز 155 ملييون إسيترليني للتعاقد مع 

ديباال، ليصبح بذلك أغلى العب في تاريخ الشياطين 
الحمر.وأشيارت الصحيفة إلى أن إد وودوارد، نائب 
الرئييس التنفييذي للشيياطين الحمر، لدييه عالقة 
جييدة بالمديير الرياضيي لنيادي يوفنتيوس، بيبي 
ماروتا، مستشيهدة بنجياح الفرييق اإلنجليزي في 
ضم الفرنسيي بول بوجبا مين البيانكونيري مقابل 
89 ملييون جنيه إسيترليني.وكان ماروتا قد صرح 
من قبيل، أن يوفنتوس لن يقف أمام ديباال حال أراد 
الرحييل عن يوفنتوس، واعتبيرت الصحيفة أن ذلك 
يعد تنبيًها لمانشسيتر يونايتد وبرشيلونة من أجل 
التحرك.وحياول برشيلونة جليب ديباال بعيد رحيل 
البرازيلي نيمار إلى باريس سيان جيرمان الفرنسي 
مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي، ولكن 
الصفقة لم تتم، كما فشيل أيًضا فيي ضم البرازيلي 
فيليب كوتينيو من ليفربول اإلنجليزي خالل الصيف 
الماضي.وسيجل ديباال أفضل بداية ليه في الدوري 
اإليطاليي بإحيراز 10 أهداف فيي 6 مباريات فقط، 
ليصبيح على قمية هدافي الكالتشييو وثاني هدافي 
الدوريات األوروبية الكبرى بعد الكولومبي راداميل 

فالكاو، مهاجم موناكو الفرنسي )11 هدًفا(.

إيمري يثري اجلدل حول مشاركة نيامر 
أمام بايرن ميونيخ
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
إذا تعرض الجس�م للجف�اف، وفقد أكثر من عرشين 

باملئة من السوائل املوجودة فيه، فإنه يموت. 
يبق�ى حجم العين�ن ثابتاً، منذ والدة اإلنس�ان حتى 
وفاته، بينما األجزاء األخرى كاألنف واألذنن، يكربان 

مع التقدم بالعمر.
 حاس�تا الش�م واللمس لدى الرجل، أضعف مما هي 

لدى املرأة. 
يحتوي جسم اإلنسان عىل ستة لرتات من الدم.

 عدد عظام جسم اإلنسان مئتن وست عظمات. 
يحتوي جس�م اإلنس�ان عىل س�تمئٍة وتسع وثالثن 

عضلة، أكربها عضلة الفخذ. 
آخر حاس�ة يفقدها اإلنس�ان عند موته هي حاس�ة 

السمع. 
هل تعلم أّن حواء سّميت بهذا االسم ألّنها أّم كّل حّي، 
وقيل ألّنه�ا ولدت آلدم أربعن ول�داً يف عرشين بطن، 

ويف كّل بطن ذكر وأنثى. 
هل تعلم أّن أّول من سّل سيفاً يف سبيل الله هو الزّبري 
ب�ن العوّام ريض الله عن�ه. هل تعلم أّن أّول من خاط 

الّثياب هو إدريس عليه الّسالم.

أصحاب برج الحمل حظك لليوم
:م�ن األفض�ل أال تبوح ب�كل يشء تعرفه ملن 
حولك، احتفظ بتلك األمور بداخلك وال ترصح 
بها ألحد حتى تتأكد من ثقتك بهذا الشخص

أصحاب برج الثور حظك لليوم :
من تحب يس�تحق منك موقف إيجابي اليوم 
وترددك س�يدمر عالقتك معه؛ ق�ل له أو لها 

موقفك وكن ثابتا

أصحاب برج الجوزاء حظك لليوم:
مناقش�تك مع صديق لك تس�بب لك نوع من 
الضي�ق واالنزعاج النه غالب�ا ما يرتاجع.عن 
كل م�ا يقوله بعد وقت قصري لذلك ينبغي أن 
تبتعد بعض الوقت.عن هذا الشخص لتجعله 

يدرك أنك انزعجت بالفعل مما بدر منه

أصحاب برج الرسطان حظك لليوم:
املش�كلة العائلية التي تعان�ي منها منذ مدة 

ستزول رسيعاً.

أصحاب برج األسد حظك لليوم:
ق�د تواجه بعض املش�اكل يف العم�ل بالفرتة 
املقبلة بس�بب ترك احد افض�ل اعضاء فريق 
عملك و لكن ال تقلق النك سوف تجد الشخص 

املناسب قريبا

أصحاب برج العذراء حظك لليوم:
تشعر باالشتياق و الحنن لشخص ما و لكن 
ال تقلق الن حدس�ك صحيح و س�وف تقابله 

قريبا

أصحاب برج امليزان حظك لليوم:
س�واء أصابتك الحياة بالضغ�وط أو املتعة ، 
اعل�م أن كل ماحولك يمكن أن يكون مصدرا 
لإلله�ام ، وأن�ك بالفه�م وبع�ض امله�ارات 

تستطيع ان تصل إىل أداء أفضل

أصحاب برج العقرب حظك لليوم:
فرتة ش�اقة يف انتظارك ومس�ؤوليات جديدة 

توكل اليك وتزيد همومك

أصحاب برج القوس حظك لليوم:
مفاجات م�ن زائر ورحلة عاطفية س�عيدة 
وممتع�ة ق�د تحقق بع�ض اماني�ك العزيزة 

املتعلقة بالعمل

أصحاب برج الجدي حظك لليوم:
م�ن املحق�ق أن تتع�رض لخ�داع م�ن أح�د 
األش�خاص لذلك اح�رص ع�ىل أال تفيش أية 

معلومات رسية

أصحاب برج الدلو حظك لليوم:
كن عىل حذر اليوم عندما تطلب أحد األشياء غالية 
الثمن من خالل دليل املشرتيات عىل بريد اإلنرتنت، 
تحق�ق أكث�ر من الرشك�ة املنتجة حي�ث أنها غري 
معروفة وذلك حت�ى ال تخرس مالك أو تحصل عىل 

منتج رديء وخاصة إذا كان جهاز كهربائي

أصحاب برج الحوت حظك لليوم:
صديق يف امس الحاج�ة اليك وانت تحتاج اىل 
ش�خص لتتحدث اليه عن همومك قد تجتمع 

به اليوم.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
دجاج�ة مقطعة - 2 كوب أرز مس�لوق - كاري 
ب�ودرة - 2/1 كوب ماء - 1 ثمرة بصل مفرومة 
- 2 فص ثوم مف�روم - 2 ملعقة كبرية صلصة 
طماط�م - 2 ملعق�ة كبرية زيت زي�ت – ملح - 

فلفل اسود مطحون
طريقة التحضري:

س�خني الزيت يف مق�الة عىل نار متوس�طة ثم 
ضعي البصل و الثوم يف الزيت الس�اخن و قلبي 

حتى يذبل املزيج.
ضع�ي الدج�اج يف املقالة عىل البص�ل و الثوم و 
قلبي ثم أضيفي 2/1 كوب من املاء عىل الدجاج 

واتركيه حتى ينضج.
قومي بدهن صينية قابلة لإلس�تخدام يف الفرن 

بالزبدة.
قلب�ي األرز و الكاري جيدا ثم ضعيه يف الصينية 

و ضعي عليه قطع الدجاج.
ضعي الصينية يف الفرن ملدة 15 دقيقة.

قدم�ي صيني�ة الدج�اج ب�األرز مع الس�لطة و 
الشوربة.

»احلافلة املعجزة«
قطع�ت حافلة كهربائي�ة طولها 12.19 مرت من صن�ع رشكة بروتريا 
مس�افة 1772.21 كيلومرت برسع�ة منخفض�ة، دون الحاجة إلعادة 
ش�حنها لتس�جل بذلك مسافة قياس�ية بالنس�بة ملركبة جديدة تسري 

بالكهرباء.
وبدأت رشكات الحافالت والش�احنات يف طرح نماذج كهربائية نمطية 
ملركبات خفيفة ومتوسطة..ورغم أن سعر هذه التكنولوجيا الجديدة 
غالب�ا ما يكون باهظ�ا فإن أحد التحديات الكب�رية هو صنع مركبات 
تقط�ع مس�افات مقبولة بس�عر تنافيس.ويقول م�ات هورتون كبري 
املس�ؤولن التجاري�ن برشكة بروت�ريا يف مقابلة نقلته�ا »رويرتز« إن 
سعر أي حافلة عادية من صنع رشكة بروتريا يبلغ نحو 750 ألف دوالر 
يف حن يبلغ سعر أي حافلة عادية تعمل بالديزل 500 ألف دوالر.وقال 
هورت�ون: »مركبات النق�ل الكهربائية الثقيلة لديه�ا اآلن اإلمكانيات 

التي تحتاجها. سنحول تركيزنا بشكل أكرب لخفض التكلفة«.
ورغم أن وزن البطارية يعد مش�كلة بالنس�بة للشاحنات الثقيلة مما 
يؤدي إىل تقليص حمولتها، قال هورتون إن حافلة رشكته أخف بكثري 

من مقطورة، حتى لو كانت تحمل عددا كامال من الركاب.

مدينة تبحث عمن يزرع فيها شجرة
يف ظل ارتفاع نس�ب التصّحر يف محافظة البرصة بس�بب درجات الحرارة وتلوث 
بيئي خطري، تكاتفت جهود ناش�طن ومنظمات مدنية لزراعة مليون ش�جرة يف 
غضون بضعة أشهر.وقال عالء البدران، نقيب املهندسن الزراعين واملسؤول عن 
الحملة “برصتنا تس�تأهل ش�جرة” إن إطالق هذه الحمل�ة يصب يف إنقاذ البيئة 
بعدم�ا أصابه�ا رضر كبري وتجاوزت درج�ات الحرارة فيه�ا 50 درجة مئوية يف 
الس�نوات األخرية، وهي سابقة خطرية.ويرى البدران أنهم ال يملكون أي وسائل 
ملواجه�ة ارتفاع درجات الحرارة يف البرصة س�وى توفري غط�اء نباتي، ويرضب 
مث�اال ع�ن ذلك أنواعا من األش�جار التي تتحم�ل درجات الحرارة تم�ت زراعتها 
بنجاح يف دول الخليج املشابهة ألجواء البرصة والتي شهدت معدالت حرارة أدنى 
بس�بب الغطاء النباتي..ورشح قائال “خطتنا تقوم عىل زراعة 16 مليون ش�جرة 
عىل مدى الس�نوات القادمة، وتتضمن املرحلة األوىل زراعة مليون شجرة وتنطلق 
يف منتص�ف س�بتمرب الجاري حتى أبريل املقبل وس�نحاول أن ن�زرع خالل هذه 
امل�دة مليون ش�جرة”.وأكد ناش�طون أنهم يطمحون إىل تش�جري جميع مدارس 
البرصة واملؤسس�ات الصحية وجميع املؤسس�ات الحكومية يف املحافظة إضافة 
إىل تشجري الشوارع والحدائق العامة ومنازل املواطنن، وتتضمن املرحلة األخرية 

إقامة أحزمة خرضاء، ال سيما قرب الحقول النفطية.

املساومات تساعد اآلباء يف حسم األمور
“إذا غسلت أسنانك برسعة حاال، سأروي لك قصة أخرى”. لجأ الكثري من اآلباء 
إىل هذه اإلس�رتاتيجية يف محاولة لجعل أطفالهم ينامون يف الوقت املناس�ب، 
ولكنها قد تأتي بنتائج عكسية..االتفاقيات الحقيقية ستأتي يف ما بعد، ولكن 
األطفال يبدأون يف التفاوض مع آبائهم من سن العامن أو الثالثة أعوام بشأن 
أش�ياء مثل البقاء مس�تيقظن لفرتة قليلة يف املساء أو ارتداء فستان بدال من 
الرسوال.غ�ري أن األطف�ال يف مرحل�ة ما قب�ل دخول املدارس يج�دون أنه من 
الصع�ب فهم أنهم بحاج�ة إىل الوفاء من جانبهم بالصفق�ة، “إذا فعلت هذا، 
س�تحصل عىل ذلك”.وتقول دان�ا مونت، من املؤتمر األملاني لإلرش�اد الرتبوي 
“الح�دود والقواعد الواضحة من األش�ياء املهمة للغاية يف هذا الش�أن”. وهذا 
ينطبق يف األس�اس عىل األش�ياء التي يجب غرس�ها بقوة مثل غس�ل األسنان 
والنوم يف موعد معّن.وأشار علماء نفس إىل أن املساومة ليست استسالما كما 
يعتقد البعض، وأوضحوا أنه عندما يساوم اآلباء واألمهات أطفالهم يعلّمونهم 
كيف يس�اومون، أو بمعنى آخر كيف يتفاوضون ويفكرون يف كيفية الوصول 
لحل وس�ط، وإمكانية التوفيق بن احتياجاته�م واحتياجات اآلخرين. وأكدوا 
أن ه�ذا الدرس أهّم ما يتعلّمه األطفال يف حياتهم ليفيدهم يف جميع عالقاتهم 

املستقبلية.

بدون تعليق

صينية الدجاج باألرز 
األصفر يف الفرن

ق اليوم..
طب

خواتم النجف جتلب احلظ والعريس
زوار يأت�ون من إي�ران ودول خليجية لزيارة 
مدينة النجف املقّدس�ة ي�رون يف رشاء خاتم 
ووضع�ه عند نهاي�ة الزيارة خاتمة حس�نة 

لزيارة العتبات املقّدسة.
ويج�دد الكث�ري من ال�زوار مع زي�ارة مدينة 
النجف املقّدس�ة كل عام، اإلقب�ال عىل رشاء 
الخواتم رغم غالئها اعتقادا منهم أن أحجارها 
الكريم�ة تس�اعدهم عىل اجتي�از الكثري من 
املصاع�ب الحياتية كمعالجة األمراض وطرد 

السحر واألرواح الرشيرة والزواج..
وقال فائز أبوغني�م، وهو صاحب محل لبيع 
الخوات�م املرصعة باألحج�ار الكريمة وبينها 
الفريوزي، يف سوق النجف “الكثري من الزوار 

يأت�ون بعد نهاي�ة الزي�ارة ل�رشاء خواتم”، 
مش�ريا إىل أنه يس�تمع بش�كل يومي لحديث 

زبائن�ه القادم�ن م�ن إي�ران ودول خليجية 
بينها البحرين والكويت وعمان والس�عودية، 
إضافة إىل آخرين من لبنان وباكس�تان ودول 

أخرى. 
وأض�اف “الكث�ري منه�م يش�رتون خاتما أو 
مس�بحة تمثل ذكرى من الزي�ارة، كهدية إىل 

أقاربهم وأصدقائهم”.
وتمث�ل املناس�بات الديني�ة األي�ام األفض�ل 
لتج�ارة األحج�ار الكريمة يف أس�واق النجف 
الت�ي تس�تقطب املالي�ن م�ن ال�زوار العرب 
واألجانب، وي�ؤدي ذلك إىل “ارتفاع األس�عار 
بش�كل ملح�وظ بس�بب زي�ادة الطل�ب عىل 

الخواتم واألحجار الكريمة”، وفقا ألبوغنيم.

حول العالـم عىل دراجة

الرق�م  بريطان�ي  درَّاج  حط�م 
يف  املس�جل  العامل�ي  القي�ايس 
موس�وعة غيني�س ألرسع درَّاج 
يطوف ح�ول العالم بعد أن قطع 
مسافة تزيد عن 29 ألف كيلومرت 
يف أقل م�ن 80 يوما..وقاد مارك 
بومون�ت، وه�و من اس�كتلندا، 
الدراج�ة مل�دة 18 س�اعة يوميا، 
وأحرق أكثر من تسعة آالف سعر 
ح�راري يف الي�وم أثن�اء عب�وره 
بولندا وروسيا ومنغوليا والصن 

وأسرتاليا والواليات املتحدة.
وقال بومونت بعدم�ا أتم رحلته 
تح�ت قوس الن�رص يف العاصمة 
الرحل�ة  إن  باري�س  الفرنس�ية 
الدراج�ة  »تعن�ي فعلي�ا قي�ادة 

وص�وال إىل األف�ق التايل«.وتاب�ع 
قائال: »لم أمش تقريبا عىل قدمي 
طوال ش�هرين ونصف الشهر«.

وكاد حادث تعرض له يف روس�يا 
يف الي�وم التاس�ع م�ن جولته أن 
ينهي مغامرة قال عنها بومونت 
إنه�ا أخذت�ه إىل »أعماق روحية« 
ل�م يستش�عرها ق�ط م�ن قبل.

وك�رست إحدى أس�نان بومونت 
وأصيب يف مرفقه خالل الحادث.

 78 يف  الجول�ة  بومون�ت  وأت�م 
يوم�ا و14 س�اعة و40 دقيقة. 
وس�جل الرقم القيايس الس�ابق 
النيوزيلن�دي أن�درو نيكلس�ون، 
الذي أتم الرحل�ة يف 123 يوما يف 

عام 2015 .
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عدنا إىل األمية ابن الدبيثي ومؤلفه وكتابه
تاريخ مدينة السالم بغداد

حسين صالحطارق حرب 

الناس، فقيرهم وغنيهم، يحتاجون اللغة ويعرفون استخدامها 
ولو بتفاوت في القدرات. بائع الخضروات ومحافظ البنك المركزي 
يستخدمانها بطالوة كل حسب اختصاصه. األول يشيد بالباذنجان 
الذي لديه ونضارته، والثاني يجّمل في عيون الناس خفض أس�عار 
الفائدة. وكالهما يخفيان الحقائق بالطالوة وذرابة اللس�ان ولكن 

أوال وأخيرا باستخدام اللغة.
أتذكر دوما عبارة للدبلوماس�ي الفرنس�ي العبق�ري تاليران إذ 
يق�ول “لقد اخترع اإلنس�ان اللغة لكي يخفي أف�كاره”. لو كنا من 
دون لغ�ة لفضحتن�ا نظراتنا وتعابير وجوهنا ولم�ا كذب أحد على 
أح�د. “الصب تفضحه عيون�ه” كما تقول أم كلثوم. وهناك ش�يء 
اسمه “الفراس�ة” وهي معرفة تقوم على تكذيب اللسان ومطالعة 

الوجه والحركات والتعابير وحركة العينين وما إلى ذلك.
عل�ى أي حال، اللغة اختراع ناج�ح. وأدت إلى اختراع ناجح آخر 
وه�و الكتابة. هذه اختراعات ال يفكر فيها أحد ألنها ناجحة تماما. 
االخت�راع الناجح يكون منس�يا ومهمال ألنه ضروري ومس�تخدم 
كل يوم إل�ى حّد االبتذال وضياع االندهاش. القراءة والكتابة وفدت 
على اللغة متأخرة لتس�هيل التدوين. عاش�ت اللغ�ات قرونا عديدة 
في مجتمعات تس�ودها األمية. وال يزال عندن�ا ميل طبيعي للكلمة 
المنطوقة والمس�موعة. وهناك اليوم تقنيات تسهل التواصل دون 
كتابة. وبعد أن أنفقت البشرية جهودا في استنباط التدوين، أالحظ 
أنن�ا عدنا إل�ى عصور ما قب�ل التدوين. هناك، مثال، كاتب مش�هور 
اس�مه محمد حس�نين هيكل وهو كاتب بارع، لكنه قضى س�نواته 
األخي�رة دون كتابة بل راح يتكل�م فقط. تراه في قنوات التلفزيون 
مح�اورا مخاطبا لكنه ال يكتب. بعد أن كان يكتب ونحن نقرأ، صار 

يتكلم ونحن نسمع، ضمن عودتنا المباركة إلى عصر األمية.
الكتابة والقراءة تذهب وتجيء لكن اللغة ثابتة. وهناك نظريات 
كثيرة حول نش�أة اللغة وكيف توصل اإلنس�ان إل�ى إجماع في كل 
بيئة على أصوات معينة وكونها تشكل كلمات ذات معنى. النظريات 
كثي�رة كما هو متوقع. لكن هناك نظرية واحدة تعجبني وأتمنى أن 
تكون ه�ي الحقيقة. التصور هذا لبدء اللغة وضعه ش�خص متعدد 
المواهب لكنه س�فيه. اسم صاحب النظرية مايك هاردنغ. يقول إن 
اإلنس�ان كان صامتا وليس�ت عنده لغة. كان يعيش على األغصان 
في مجمعات يطبق عليها الصمت. وفي ذات غروب وبعد قرون من 
الصم�ت نطق واحد ممن يجلس�ون على األغص�ان. نطق أول كلمة 
وكانت “ضجرت”. وفجأة نطق الجميع قائلين “وأنا أيضا”. ثم ساد 
الغابة واألش�جار لغو وضوضاء. ألم أقل لكم إنه س�فيه وأنا أتمنى 

أن يكون محقا.

في سلس�لة تراث بغداد كانت لنا محاضرة عن  المؤرخ 
المش�هور ب�ن الدبيث�ي وكتاب�ه االكثر ش�هرة ع�ن بغداد 
المول�ود في اكثر فت�رات بغداد نهضة  م�ن عام ٥١٢ هج 
وحت�ى س�قوط بغ�داد ع�ام ٦٥٦ ه�ج وفي ه�ذه الفترة 
الزاه�رة م�ن حياة بغ�داد كان اب�ن الدبيثي ق�د بلغ ذروة 
ثقافته ونضج�ه الفكري المولود عام ٥٥٨ هج والمتوفي 
ع�ام٦٣٧ ه�ج اذا علمنا ان تل�ك الفتر من عم�ر بغداد كان 
فيه�ا ٣٤ مدرس�ة كالمس�تنصرية والنظامي�ة وتوفر كل 
نفيس م�ن امهات الكت�ب والمخطوطات ف�ي بغداد وابن 
الدبيثي هو جمال الدين ابو عبد الله محمد بن ابي المعالي 
س�عيد الحج�اج الواس�طي االمام الحاف�ظ الثق�ة الكبير 
الناق�د الفقيه المقرئ مؤرخ بغداد الش�افعي  ودبيثا التي 
ينس�ب اليها قرية شمال واس�ط جنوب بغداد او من قرى 
النه�روان جن�وب بغ�داد وعندما س�ألوه عن نس�به قال 
انن�ا من ولد الحجاج بن يوس�ف الثقفي وف�ي فترة اهمل 
هذا النس�ب لالحراج وكانت والدته يوم االثنين الس�ادس 
والعش�رين من ش�هر رجب ٥٥٨هج وذك�ر ان والده قدم 
الى بغداد وانهم س�كنوا محل�ة دار الخالفة بب�اب النوبي 
ف�ي الدرب الجدي�د وتلقى علوم�ه ودرس الحديث وفنون 
االدب ونظم الش�عر وان كان ال يرقى الى ما وصل اليه في 
عل�وم التاريخ وله ش�عر جميل ومن ش�يوخه ابن الكيال 
واب�و الحس�ن الواس�طي والباقالني والواس�طي الضرير 
وابن الدب�اس وغيرهم كثير ومن تالمذته ياقوت الحموي 
واب�ن النجار والكازروني البغ�دادي وفي تاريخ بغداد فقد 
اختص�ت بالنصيب االوفى وتوالت المؤلفات فيها حيث ان 
اول م�ن صنف في تاريخ بغ�داد ابن طيفور ٢٨٠ هج وابو 
بك�ر التميمي البغ�دادي ٣٣٥ هج واب�ن الخطيب البغدادي 
٤٦٣ ه�ج واول م�ن ذيل على كتاب تاري�خ بغداد للخطيب 
البغدادي ابو البركات الس�قطي٥٠٩ هج والسمعاني ٥٦٢ 
ه�ج وعماد الدين االصبهاني صاح�ب خريدة القصر ٥٩٧ 
ه�ج والقطيعي االزجي ٦٣٤ هج والمارس�تاني ٥٩٩ هج  
ث�م جاء ابن الدبيثي الذي ذكر ما لم يذكره س�واه وترجم 
لم�ن كان في بغداد من الخلف�اء ووالة عهودهم والوزراء 
وارب�اب الواليات والنقب�اء والقضاة والع�دول والخطباء 
والفقه�اء ورواة الحدي�ث والق�راء واه�ل الفضل واالدب 
والش�عراء والصوفي�ة واالطباء والصيادل�ة ومن قدم الى 
بغداد وس�مع به�ا او بغيرها وكتاب ب�ن الدبيثي ذيل على 
ذي�ل فقد كان ذيال على كتاب الس�معاني الذي كان بدوره 
ذيل لكتاب تاريخ الخطيب البغدادي لذلك اسموه كتاب ذيل 
تاريخ مدينة الس�الم او تاريخ اب�ن الدبيثي وقد رتبه على 
ح�روف المعجم كما فعل الخطيب والس�معاني لكنه بدأه 
بالمحمدين واالحمدين تيمنا وتبركا باس�م الرس�ول وفي 
حرف العين اهتم بتسلسل الخلفاء الراشدين عمر وعثمان 
وعل�ي واوج�ز الترجمة ويهت�م بالحديث فهو يذكر اس�م 
الرجل وابيه وجده وكنيته او لقبه وصفته وما اشتهر فيه 
ويعرفه باحد اقاربه المش�هورين ث�م يذكر ما اذا كان من 
اهل بغداد وسنة الوالدة والوفاة واعتمد في مصادر عديدة 
لكتاب�ه كالكت�ب الت�ي اش�تهرت بتراجم الرج�ال كتاريخ 
الس�معاني وتاريخ ابن ش�افع وتاريخ ابن مشف وتاريخ 
صدق�ه وتاريخ ابو المحاس�ن القرش�ي واخذ عن ش�يخه 
ابن الج�وزي وضم كتاب ابن الدبيث�ي جمهرة ضخمة من 
الرجال والنس�اء وكان اختصاره من ابن الذهبي ب ١٤٤٠ 
علما وبلغ عدد من ترجم الس�مه علي مثال ٢٨٢ اس�م مثال 
ويعتبر كتابه وثيقة يوثق بها ويجمع على صحتها ليكون 
فريدا في بابه س�ندا مس�ندا يستش�هد بما جاء فيه رس�م 
صورة باهرة عن بغداد وحضارتها وعمارتها ومساجدها 
ومدارسها من خالل اس�اتيذها ومدرسيها وشيوخها في 
الحديث واللغ�ة والنحو والطب والهندس�ة والصيدلة وما 
الى ذلك فمثال يترج�م الى علي بن احمد بن هارون المعاز 
ب�ن ابو الحس�ن هو م�ن الجانب الغربي كان يس�كن درب 
المج�وس قريبا من قب�ر معروف الكرخ�ي روى عند ابي 
طالب الزهري وس�مع من الحافظ اب�ي طاهر االصبهاني 

عام ٤٩٨ هج واخرج عنه حديثا في مشيخته البغدادية.

ام�ضاءاتمنمنمات بغدادية

كـاريكـاتـير

ه�ل لديك أس�رار تكتمها دوم�ا؟ إذا تخلص منها في 
أقرب وقت. ففي دراسة منشورة حديثا تبين أن كتم 

األسرار يزيد من القلق واالكتئاب. 
ووف�ق صحيفة »دايل�ي ميل« فإن الهيئ�ة األمريكية 
للصح�ة النفس�انية، نش�رت دراس�ة تؤك�د أن كتم 
األسرار يؤثر سلبا في عمل الدماغ البشري، ويزيد من 
نسب القلق في العيش اليومي. .وذكرت الصحيفة أن 
فريقا من الباحثين في جامعة كولومبيا قام بدراسة 
اس�تهدفت 600 ش�خص، قال 96 من مئ�ة منهم إن 

لديهم أس�رارا أغلبها عاطفية. وسئل األشخاص عن 
عدد المرات التي فكروا فيها في الس�ر الذي يحملوه 
خالل مدة ش�هر، فكانت اإلجابة: مرتين، وأن الس�ر 
»يس�بب لهم قلق�ا«. وقالت الدراس�ة: إن القلق ليس 
س�ببه محتوى الس�ر، وإنما عملية االحتفاظ بالسر، 
وع�دم مش�اركته م�ع أي أح�د. وأكدت الدراس�ة أن 
عينة األشخاص الذين يحتفظون بأسرار، كانوا أكثر 
عرضة لألذى النفساني، بس�بب استرجاع الذكريات 

السيئة وكتمانها.

كتم األرسار يعرضك للخطر

وزارة النقل تضع متثالني كبريين للثور املجنح يف بوابة صالة نينوى بمطار بغداد
وضع�ت وزارة النقل 
كب���يرين  تمثالي�ن 
للث�ور المجن�ح ف�ي 
بواب�ة صال�ة نينوى 
بمطار بغداد بالحجم 
وسوف  الطب���يعي 
ال��وزارة  تواص�ل 
مش�اريعها التراثي�ة 
الوج�ه  إلظ���ه�ار 
لحض�ارة  المش�رق 

وادي الرافدين.   
تج�در اإلش�ارة ال�ى 
عب�اس  الفن�ان  ان 
غري�ب ه����و الذي 
ق�ام بتن��في�ذ ه�ذا 
العم�ل الفن�ي الرائع 
عل�ى نفق�ة ش�ركة 
للطي�ران،  الناص�ر 
وه�ي الش�ركة التي 
يع�ود اليه�ا الفض�ل 
مش�روع  تنفيذ  ف�ي 
بواب�ة عش�تار الت�ي 
تزين صال�ة بابل في 

المطار.


