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العقل أن تقول ما تعرف وتعمل
 ممّا تنطق به

ص3العراق يطلب رسميا من ايران وتركيا إغالق »6« منافذ حدودية مع كردستان

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 استقالل كاتالونيا.. معضلة تؤرق االحتاد األوريب

الريـجـانـي: األمـيـركـيـون يـمـارسـون الـخـبـث فـي الـقـضـيـة الـنـوويـة

خلية »الصقور« حتبط خمططا لـ »داعش« الستهداف بغداد والنجف

القوات األمنية تستعد لـ »املعركة األخرية«
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

عّززت القوات األمنية، أمس الس�بت، 
تواجدها يف املناطق القريبة من الحدود مع 
الس�ورية تزامناً مع قرب انطالق عملية 
عسكرية لتحرير راوة والقائم بمحافظة 
األنب�ار م�ن س�يطرة تنظي�م »داعش« 
اإلرهاب�ي، فيما كش�ف مستش�ار األمن 
الوطني عن تنسيق مع الجانب السوري 
لتطه�ر الح�دود املش�ركة بالكامل من 
اإلرهاب.وقال�ت مص�ادر أمنية إّن قوات 
مشركة من الجيش والرشطة االتحادية 
والحشد العشائري انترشت قرب الحدود 

العراقية مع س�وريا، الفتة إىل أن انتشار 
القوات األمنية يت�م بغطاء جّوي مكّثف 
للسيطرة عىل املناطق الصحراوية، فيما 
أكدت قرب انطالق العمليات العس�كرية 
لتحري�ر بقية م�دن األنبار من س�يطرة 
»داعش«.بدوره، قال آمر الفوج األول يف 
قيادة عمليات الجزي�رة والبادية العقيد 
أحم�د جاي�د أّن الق�وات األمنية وضعت 
خطة لضبط الحدود مع سوريا بالتزامن 
مع االستعدادات الجارية النطالق عملية 
تحري�ر بلدتي راوة والقائم من س�يطرة 
لجاي�د، ف�إّن  تنظي�م »داعش«.ووفق�اً 
الهدف من هذه اإلجراءات هو منع حاالت 

التس�لل وتدفق اإلرهابيني من سوريا إىل 
املناطق الغربية، وقطع جميع اإلمدادات 
يف ح�ال انط�الق العملي�ات العس�كرية، 
الفتاً إىل أّن عملية تحرير املناطق الغربية 
س�تكون خاطفة ورسيعة.ب�دوره، أّكد 
آمر فوج الش�هيد جالل بط�وارئ األنبار 
العقيد عاشور جلو، يف حديٍث ل�«العربي 
الجدي�د«، أّن القوات العراقية والعش�ائر 
مستعدة للرشوع بعمليات تحرير املناطق 
الغربي�ة، محّذراً من خط�ورة التأخر يف 

تحرير هذه املناطق من »داعش«.

التفاصيل ص3

مأساة الروهينغا تغذي 
التشدد يف بنغالدش ودعوات 

محل السالح تتفاقم

رونالدو وبيل 
عىل رأس األوروبيني املهددين 

بالغياب عن املونديال

حتشيد الستعادة راوة والقائم.. والكشف عن تنسيق مع سوريا لتطهري احلدود املشرتكة من »داعش«
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رئيس الربملان حيدد االثنني املقبل موعدا هنائيا للتصويت عىل أعضاء مفوضية االنتخاباتاملعهـد القضـائـي خيتبـر أكثـر مـن ألـف متقـدم لدخـولـه
السيد احلكيم: لف جثامن الرئيس الطالباين بعلم كردستان حتجيم له قبل ان يكون حتجيام للعراق مهام محودي لوفد كتلة التغيري : احلل بأيديكم  ونحن أحرص عىل مصالح الشعب الكردي

حمافظ بغداد سنبارش قريبًا 
بتنفـيـذ تسـعة مشـاريع كبـرى 

يف مناطق أطراف العاصمة 
ص2

أمريكا عاجزة 
عن معرفة دوافع مرتكب 

جمزرة الس فيغاس
ص4 ص4

هجوم عىل »قرص ملكي« يف السعودية وواشنطن حتذر رعاياها
      بغداد / المستقبل العراقي

تعرض القصر الملكي في جدة السعودية، 
أمس الس�بت، الى هجوم مس�لح اس�فر عن 
مقت�ل اثنين وجرح اخري�ن من حرس حماية 
القص�ر. وحاول مس�لح اقتح�ام بوابة قصر 
الس�الم بجدة وتم تبادل الطالق النار اس�فر 
ع�ن مقتل اثنين من الح�رس الملكي واصابة 

اخرين.يشار الى ان الحرس الملكي تمكن من 
قتل المهاجم المسلح في وقت الحق .

وقصر الس�الم في ج�دة هو أح�د قصور 
الحكم واتخاذ القرارات الملكية ويقع الديوان 
الملك�ي ف�ي ه�ذا القص�ر ويتم عق�د جميع 

الجلسات الوزارية فيه.
بدورها، دعت سفارة واشنطن في الرياض 
المواطنين األميركيين إل�ى توخي الحذر بعد 

أنباء عن هجوم استهدف قصر السالم الملكي 
في جدة.ولم تصدر الحكومة السعودية بياناً 
رس�مياً يؤك�د الواقع�ة، األمر ال�ذي دفع الى 

التهكن بأن العملية كبيرة.
وذك�رت الس�فارة ف�ي بيانه�ا أن القصر 
يقع ق�رب طريق المل�ك عبد العزي�ز وطريق 
األندلس، وأضافت أن المنطقة قد تكون فيها 

حركة للشرطة.

حمافظ البرصة يعلن االتفاق عىل تفعيل اتفاقية 
التوأمة بني البرصة ووالية هيوستن 

وزير النقل يوزع قطع ارايض عىل موظفي االتصاالت 
6والرقابة اجلوية يف مطار بغداد  6

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

طالب ممثل�و الركم�ان يف الحكومة 
والربمل�ان العراقي�ني بتس�ليح مكونه�م 
وخاص�ة يف محافظة كركوك الش�مالية 
املتنازع عليه�ا ملواجهة تجاوزات االكراد 
ضدهم، ودعوا الحكومة املركزية اىل بسط 
نفوذه�ا يف املحافظ�ة واملناط�ق االخرى 

اجتماع موس�ع  املتج�اوز عليها.وخالل 
عقدته الهيئة التنسيقية العليا للركمان 
يف الس�لطتني الترشيعية والتنفيذية، دعا 
اعضاؤه�ا رئي�س ال�وزراء القائ�د العام 
للقوات املسلحة حيدر العبادي اىل اجراءات 
توقف تهجر الركمان من كركوك وإزالة 
الخ�وف والقلق الذي يعاني�ه مواطنوها.

وناق�ش املجتمع�ون »مس�تقبل كركوك 

واملناط�ق املتجاوز عليها بعد االس�تفتاء 
الكردي وقرارات مجلس النواب ومجلس 
ال�وزراء لالمن الوطن�ي ومجلس الوزراء 
والس�لطة القض���ائية التي صدرت من 
الدول�ة العراقية يف مواجه���ة تداعيات 
ذل�ك االس�تفتاء ال�ذي اج�ري يف 25 من 

الشهر املايض. 
التفاصيل ص3

الرتكامن للحكومة املركزية: نريد سالحًا 
حلامية أنفسنا
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بعثـة االحتـاد األوربـي تـرهـن استقـرارهـا بتحقيـق األمـن فـي العـراق
حركة عدم االحنياز تؤكد دعمها لوحدة البلد وترفض استفتاء كردستان

         بغداد / المستقبل العراقي

ربط�ت بعث�ة االتح�اد األوروبي أمن 
يف  األم�ن  بتحقي�ق  أوروب�ا  واس�تقرار 
العراق، مؤكدة ان االتحاد األوروبي يعمل 
ع�ى تعزيز التعاون مع العراق، وتحقيق 
رشاكات يف مجال املُس�اَعدات اإلنسانيَّة، 

واألمن، والتعليم، والطاقة .
وذك�ر بي�ان ل�وزارة الخارجية تلقت 
العراق�ي« نس�خة من�ه ان  »املس�تقبل 
الخارجيَّ�ة  وزي�ر  الجعف�رّي  إبراهي�م 
استقبل رامون بليكوا رئيس بعثة االتحاد 
األوروب�ّي الجدي�د ل�دى الع�راق، وجرى 
خالل اللقاء استعراض التعاون املُشرتَك 
، والُجُهود  بني العراق واالتح�اد األوروبيِّ
املبذول�ة يف مجال الحرب ض�ّد اإلرهاب، 
ة يف  وُمجَمل األوضاع األمنيَّة، والسياس�يَّ

العراق، واملنطقة.
البي�ان  الجعف�رّي بحس�ب  وتمن�ى 
لبليك�وا النجاح، والتوفيق يف مهامِّ عمله 
ببغداد، ُمبدياً »استعداد وزارة الخارجيَّة 
لتقدي�م كلِّ الدع�م إلنجاح عم�ل البعثة 
الدبلوماس�يَّة يف تعميق التعاون املُشرتَك 
بني العراق واالتح�اد األوروبيِّ باملجاالت 
كاف�ة، ُمقدِّماً الش�كر، والتقدير ملواقف 
االتح�اد األوروبيِّ تج�اه العراق يف حربه 

ضّد عصابات داعش اإلرهابيَّة«.
وب�ني الجعف�ري أنَّ » الع�راق واج�ه 
َّ�ه،  إرهاب�اً عاملّي�اً اس�تهدف العال�م كل�
وانت�ر علي�ه، وح�رَّر أراضي�ه بفضل 
ال�دول  وُمس�اندة  أبنائ�ه،  ش�جاعة 
الصديق�ة، ُمش�راً إىل أنَّ الع�راق ال يزال 
يتطل�َّ�ع الس�تمرار دع�م دول أوروب�ا، 
والدول كافة للمس�اهمة يف إعادة إعمار 

الُبنى التحت�يَّة للُمُدن العراق�يَّة«.
من جانبه ق�ال رئيس بعث�ة االتحاد 
األوروب�ّي الجدي�د ل�دى الع�راق الس�يِّد 
رامون بليك�وا » ن�ُقدِّر عالياً التضحيات 
الكبرة التي بذلها العراق�يُّون يف حربهم 
ضّد عصابات داعش اإلرهابيَّة دفاعاً عن 

أنفسهم، ونيابة عن العالم«.
واوضح ان« االتح�اد األوروبّي ُيعوِّل 
ع�ى دور الع�راق، وُحُض�وره الفاعل يف 
دعم أمن، واس�تقرار املنطق�ة؛ فال أمن، 
واس�تقرار لدول أوروبا من دون تحقيق 

األمن يف العراق، واملنطقة«.
واك�د ان« االتح�اد األوروب�ي يعم�ل 
ع�ى تعزيز التعاون مع العراق، وتحقيق 
رشاكات يف مجال املُس�اَعدات اإلنسانيَّة، 
واألمن، والتعلي�م، والطاقة«، ُمِضيفاً ان 
» االتحاد األوروبّي س�يبقى يدعم العراق 

حت�ى تحقي�ق االس�تقرار، والتنمي�ة يف 
العراق«.

السياس�ة  ممثل�ة   « أنَّ  وكش�ف 
الخارجيَّ�ة واألمنيَّ�ة لالتح�اد األوروبّي 
فيدريكا موغريني س�تزور العراق قريباً 
يف إطار دعم ُجُه�ود العراق يف حربه ضدَّ 
اإلرهاب، وإع�ادة إعمار الُبن�ى التحتيَّة 

للُمُدن العراق�يَّة«.
إىل ذلك، قال مبعوث العراق الدائم لدى 
االمم املتحدة يف نيويورك الس�فر محمد 
بح�ر العل�وم ان حرك�ة ع�دم االنحي�از 
اصدرت بياناً يدعم وحدة العراق وسالمة 

اراضيه ويؤكد عى احرتام سيادته.
وزارة  بحس�ب  البي�ان  يف  وج�اء 
الخارجي�ة ان » حركة ع�دم االنح��ياز 
تؤك�د ع�ى رف�ض اس�تفتاء االنفصال 
ال�ذي أج�راه اقليم كردس�تان العراق يف 

25 ايل�ول ونتائج�ه وه�ذا اإلج�راء غر 
الدس�توري يمكن ان يشعل حرباً جديدة 

يف املنطقة«. 
الع�ودة   « اىل  اإلقلي�م  البي�ان  ودع�ا 
للتف�اوض والتحاور م�ع حكومة املركز 
ضمن إطار الدستور العراقي، وان مكتب 
الحركة يدعم بق�������وة جهود العراق 
يف محاربة االٍرهاب«، مش�را اىل ان« مثل 
ه�ذا االس�تفتاء ال�ذي يرفض�ه املجتمع 
الدويل سيش�تت الجهود يف املنطقة علماً 
ان الحرب م�ع االٍرهاب لم تضع أوزارها 

اىل االن«.
 وأكد مكت�ب حركة ع�دم االنحياز يف 
البي�ان انه » يدعم عراق�اً فدرالياً موحداً 
وديمقراطياً مزدهراً وسيبذل كل الجهود 
ملس�اعدة العراقيني لتحقيق طموحاتهم 

تحت مظلة الدستور العراقي«.

          بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت خ��ل���ي�ة الص�قور 
ل�وزارة  التابع�ة  االس�تخبارية 
ع�ن  الس�بت،  أم�س  الداخلي�ة، 
إحباط مخط�ط لتنظيم »داعش« 
كان يرمي الس�تهداف محافظتي 
بغ�داد والنجف، مش�رة إىل مقتل 
مقرب من زعي�م التنظيم أبو بكر 
البغ�دادي، خط�ط لهجم�ات عدة 
يف العاصمة بينه�ا تفجر الكرادة 

عام 2016.
وق�ال الخلي�ة يف بي�ان تلق�ت 
نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 
من�ه، إنها نف�ذت بالتنس�يق مع 
قي�ادة العملي�ات املرشكة »عملية 
نوعي�ة الس�تهداف ثالث�ة مواقع 
مهمة لعصاب�ات داعش اإلرهابية 
غ�رب االنب�ار بواس�طة طائ�رات 
الق�وة الجوية البطل�ة«، الفتة إىل 
للقي�ادات  اجتم�اع  »اس�تهداف 
قض�اء  يف  لداع�ش  العس�كرية 
كان�ت  الجماه�ر  ح�ي  القائ�م 
تخطط الس�تهداف بغداد والنجف 

األرشف«.
أدت  »الرضب�ة  أن  وأضاف�ت 
إىل تدم�ر املوق�ع بش�كل كام�ل 
ومقت�ل 20 م�ن داع�ش بعضهم 
من القيادات العسكرية ملا يسمى 
والي�ات بغ�داد والف�رات واألنب�ار 
وج�رح عدد آخر وتدم�ر عجلتني 

يف املوقع، ومن أه�م القتى املدعو 
أب�و ط�ارق األم�ر العس�كري ملا 
يس�مى والية بغ�داد ضابط قوات 
خاصة يف زمن النظام البائد وكان 
معتق�ال س�ابقا يف س�جن ب�وكا 
ومق�رب م�ن البغ�دادي، مخطط 
لعدد من العملي�ات التي نفذت يف 
بغ�داد ومنها عملي�ة الكرادة عام 
2016«.وأوضح�ت الخلي�ة أنه تم 
»تدمر معمل لتفخيخ العجالت يف 
حي الفرات قضاء القائم، وتفجر 
ث�الث عج�الت مفخخ�ة يف املوقع 
ومقت�ل 12 بينهم خرباء للتفخيخ 

من جنسيات أجنبية«.
تنفي�ذ  إىل  الخلي�ة  وأش�ارت 
»رضب�ة جوية دقيقة اس�تهدفت 
مضافة انتحاريني تابعة ملا يسمى 
والي�ة بغ�داد يف حي 7 نيس�ان يف 
قض�اء القائ�م، أدت إىل مقتل 14 
إرهابيا وجرح آخرين من عنارص 
داع�ش اإلرهابي و تدمر عدد من 
يف  والذخ�رة  الناس�فة  األحزم�ة 
املوقع«.يذك�ر أن العاصمة بغداد 
شهدت، يف )3 تموز 2016(، مقتل 
وإصابة العرشات يف تفجر نفذه 
انتح�اري يق�ود س�يارة مفخخة 
يف منطق�ة الك�رادة، فيم�ا تعهد 
رئي�س ال�وزراء حي�در العب�ادي 
منف�ذي  م�ن  ب�«القص�اص« 
التفجر، وأعل�ن الحداد العام ملدة 

ثالثة أيام عى أرواح الضحايا.

قتلت مقربًا من اجملرم البغدادي خطط لتفجري الكرادة

خلية »الصقور« حتبط خمططا لـ »داعش« الستهداف بغداد والنجف

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن رئي�س االدارة االنتخابي�ة يف مفوضية 
االنتخاب�ات محس�ن املوس�وي، أم�س الس�بت، 
عن وص�ول الدفع�ة االوىل من بطاق�ات الناخب 
االلكرتوني�ة اىل الع�راق ضمن عدد م�ن الدفعات 

التي ستصل تباعا من الرشكة املصنعة. 
وق�ال املوس�وي، يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان ه�ذه الوجب�ة م�ن 
الت�ي تس�لمتها  االوىل  الدفع�ة  البطاق�ات ه�ي 
املفوضية تمهيدا لتوزيعها وفق خطة وضعت لهذا 
الغرض يف مكاتب املحافظ�ات فضال عن مكتبي 
الك�رخ والرصاف�ة مؤكدا اىل ان املفوضية تس�ر 
وفق الربنامج املعد لها اس�تعدادا لالستحقاقات 
االنتخابية املقبلة ويذكر ان مفوضية االنتخابات 
رشع�ت من�ذ وق�ت مبك�ر يف تس�جيل الناخبني 
بايومرتي�ا لغ�رض تجهيزهم ببطاق�ات الناخب 
االلكرتوني�ة والت�ي تحم�ل مواصف�ات خاص�ة 
اعدته�ا املفوضية لغرض املش�اركة يف العمليات 

االنتخابية التي ستجري مستقبال .

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئي�س املجل�س األع�ى االس�المي 
العراق�ي الش�يخ د. هم�ام حمودي ، وف�د كتلة 
التغير النيابية برئاسة السيد ارام الشيخ محمد 
، يف زيارة قدموا خاللها التهاني للش�يخ حمودي 
بتس�نمه رئاس�ة املجلس األعى، كما جرى بحث 
مش�كلة االس�تفتاء وتداعياته�ا الخط�رة ع�ى 
الع�راق واملنطق�ة كاملة.وثمن الش�يخ حمودي 
التغي�ر، وتمس�كها بالدس�تور،  موق�ف كتل�ة 
وحرصه�ا عى تجنيب الش�عب الك�ردي عواقب 
االس�تفتاء، يف نفس الوقت ال�ذي خاطبهم قائالً: 
“الح�ل بأيديك�م” وع�ى ق�وى الش�عب الكردي 
التمس�ك بالدستور الذي ش�اركوا بصياغته فهو 
الضمانة لحق�وق الجميع، داعياً اىل االنطالق من 
املشرتكات يف بلورة املبادرات، مشددآ أن ” الشعب 
الكردي ه�و أكثر املترضرين من االس�تفتاء وأن 
الحكومة ، والقوى الوطنية العراقية أحرص عى 

مصالحه من سلطة األقليم “.

مفوضية االنتخابات تعلن وصول الدفعة 
االوىل من بطاقات الناخب االلكرتونية 

مهام محودي لوفد كتلة التغيري : احلل بأيديكم  
ونحن أحرص عىل مصالح الشعب الكردي

         بغداد / المستقبل العراقي

وص�ف رئي�س التحال�ف الوطني الس�يد عمار 
الحكيم، ما حصل يف تش�ييع الرئيس السابق جالل 
طالبان�ي ولفه بعلم كردس�تان بان�ه تحجيم لدور 
الرئي�س الطالباني قبل ان تك�ون تحجيما للعراق، 
مؤك�دا ان الع�راق وبغ�داد اك�رب من م�ا حصل وال 
يمكن تصغرهما. وأش�اد الحكيم، خالل استقباله 
يف مكتبه ببغداد وفدا من ش�يوخ ووجهاء عش�ائر 
الجحي�ش، باالنتص�ارات الكب�رة للق�وات االمنية 
والحشد الشعبي يف الحويجة، عادا اياها تحوال كبرا 
يف املعادلة االمنية ونهاية لعصابات داعش االرهابية 
وهي اسطورة نر ابهرت العالم اجمع، معربا عن 
قناعت�ه ب�ان داعش كعصاب�ة ارهابية ق�د انتهت. 

وبخصوص ملف كردس�تان، ج�دد الحكيم رفضه 
إلجراء اي حوار يف ظل عدم الغاء نتائج االس�تفتاء، 
مبين�ا ان الحكومة االتحادية تعمل وفق الدس�تور 
والقانون واجراءاتها دستورية اتجاه االقليم، وهذا 
ما جعل دول العالم داعم�ة لبغداد وملطالبها. وبني 
انه سجل عتابه عى االطراف الكردية حول مفاجئة 
ل�ف جثمان الطالباني بعلم االقليم، معتربا الخطوة 
تصغرا وتحجيما لدور الطالباني الكبر يف الحفاظ 
عى الع�راق ووحدت�ه . فيما اكد حاج�ة العراق اىل 
م�رشوع وطني جام�ع للطوائف وعاب�ر للطائفية 
يض�م جميع ابن�اء البلد يعمل ع�ى برنامج وطني 
يسعى اىل ايجاد خدمات حقيقية يف املرحلة املقبلة ، 
مبينا ان تيار الحكمة الوطني عازم عى ضم جميع 

املكونات يف مؤتمره العام .

         بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف محمد الحس�يني، عضو تي�ار الحكمة 
الذي يتزعمه الس�يد عمار الحكيم،أمس  الس�بت، 
تلق�ي التي�ار طلبات من ق�وى فاعلة يف الس�احة 
السياس�ية باالنضمام إىل »جبهة وح�دة العراق«، 

لرف�ض أي إج�راء يه�دد س�المة أراضي�ه. وقال 
الحس�يني إن »موضوع جبهة وح�دة العراق التي 
أطلقناها مؤخرا، س�تكون بداية لتأس�يس الكتلة 
العابرة للطائفية بوصفها اس�رتاتيجية س�تطبق 

خالل املرحلة املقبلة«. 
وأض�اف أن »ع�ددا م�ن الجه�ات السياس�ية 

طلب�ات  قدم�ت  الس�احة  يف  واملهم�ة  الفاعل�ة 
لالنضم�ام إىل الجبهة«. وأوض�ح أن »هدفنا يأتي 
لحفظ وح�دة الع�راق، وهناك انس�جام كبر بني 
الق�وى ومؤسس�ات الدول�ة، الس�يما الس�لطتني 
الترشيعي�ة والتنفيذية عى صعيد رفض كل إجراء 

يتخذ لتهديد سالمة أرايض البلد«.

         بغداد / المستقبل العراقي

ح�دد رئي�س مجلس النواب س�ليم 
جلس�ة  الس�بت،  أم�س  الجب�وري، 
الربمل�ان لي�وم االثن�ني املقب�ل، موع�داً 

نهائي�اً للتصويت عى أعضاء مفوضية 
االنتخابات. وذكر بيان مقتضب للدائرة 
اإلعالمي�ة للربمل�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، إن »رئيس مجلس 
النواب حدد جلس�ة ي�وم االثنني املقبل، 

موع�داً نهائي�اً للتصويت ع�ى أعضاء 
املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات، 
معلناً عن اس�تالم طلب م�ن املفوضية 
بتمديد عملها«. يذكر أن مجلس النواب 
أجَل جلس�ته الت�ي كان م�ن املفرتض 

انعقاده�ا أمس إىل االثن�ني املقبل لعدم 
القانون�ي لالنعقاد.  النص�اب  اكتم�ال 
وكان م�ن املفرتض أن يص�وت الربملان 
عى عدة قوانني يف الجلسة، من ضمنها 

تعديل قانون مفوضية االنتخابات.

         بغداد / المستقبل العراقي

ادى اكثر من الف متقدم صباح أمس السبت امتحان الكفاءة 
القانوني�ة املؤهل لدخ�ول املعه�د القضائي يف مبن�ى الجامعة 

املستنرية، بارشاف مبارش من قبل مجلس القضاء االعى.
وقال القايض عبد الس�تار برقدار املتحدث الرسمي ملجلس 
القضاء االعى يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
ان »اكثر من الف طال�ب ادوا امتحان الكفاءة القانونية املؤهل 

لدخول املعهد القضائي اليوم يف مبنى الجامعة املستنرية« .
واضاف برقدار ان »االمتحان اجري بارشاف مجلس القضاء 
االعى« مبيناً »ان السادة القضاة تكفلوا باالجراءات االمتحانية 

التي ضمنت اداءه بانسيابية عالية« .
ولفت برقدار انه »اول امتحان كفاءة يجريه املعهد القضائي 
بع�د انضمامه اىل مجلس القضاء االع�ى بموجب القانون رقم 

70 لسنة 2017« .

         بغداد / المستقبل العراقي

ه�ددت وزارة الرتبية، أمس الس�بت، باتخاذ إجراءات رادعة 
لحماية املعلم، فيما اش�ار اىل ان ذل�ك جاء للحفاظ عى رصانة 

التعليم وأداء اإلمتحانات بكل شفافية وأمان.
وقال�ت مدي�ر العالق�ات العام�ة واإلعالم يف ال�وزارة برشى 
حسن حمودي يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه ان 
»هيئ�ة الرأي يف وزارة الرتبية قررت حرمان الطالب س�واء كان 
يف التعلي�م النظامي واملس�ائي والخارجي م�ن أداء اإلمتحانات 
العامة لس�نتني إذا اعتدى بأي نوع من أنواع اإلعتداء عى مدير 
املرك�ز االمتحاني أو املراقبني س�واء داخل املرك�ز االمتحاني أم 
خارج�ه«، مبينة انه »س�يتم إتخاذ اإلج�راءات القانونية كافة 

بحقه«.
واضاف�ت ان »ه�ذا القرار هو حلقة من سلس�لة اإلجراءات 
الت�ي وجه به�ا معايل وزي�ر الرتبية محمد إقب�ال عمر الصيديل 
لحماي�ة األرسة التعليمي�ة وللحف�اظ ع�ى هيب�ة املعلم، وعى 

رصانة التعليم وأداء اإلمتحانات بكل شفافية وأمان«.
واس�تنكرت وزارة الرتبية، يف 2 ترشين االول الحايل، االعتداء 
عى احد االس�اتذة يف محافظة البرة، فيما تعهدت بمقاضاة 

املعتدي قانونيا.

         بغداد / المستقبل العراقي

أكد الس�فر العراقي لدى أنقرة هش�ام ع�ي األكرب العلوي، 
أن بغ�داد قد تس�تخدم القوة إذا لزم األم�ر إلدارة معرب الخابور 
الحدودي بني تركيا وإقليم كردستان العراق، مشرا اىل ان هناك 
تحض�رات من أجل زيارة رئيس الوزراء الرتكي بن عي يلدريم، 

إىل بغداد، خالل األيام املقبلة.
ونقل�ت صحيفة »يني ش�فق« الرتكي�ة، تريحات العلوي 
خالل مؤتمر صحايف يف مقر السفارة العراقية بأنقرة، قائالً ،إن 
»أنقرة وبغداد تبحثان حاليا س�بل فتح معرب حدودي جديد بني 
البلدين، بهدف تطوير التعاون والتبادل التجاري«، مشرا إىل أنه 

»سيتم اتخاذ خطوات ملموسة يف املرحلة املقبلة«.
وأك�د هش�ام عي األك�رب العل�وي وج�ود »تحض�رات من 
أج�ل زي�ارة رئيس ال�وزراء الرتكي بن ع�ي يلدري�م، إىل بغداد، 
خالل األي�ام املقبلة«. وأوضح الس�فر أن »الحكومتني الرتكية 
والعراقي�ة بحاجة لالجتماع وجها لوجه، وهذه الزيارة ليس�ت 
محصورة باالس�تفتاء، وإنما س�تتناول يف نفس الوقت قضايا 

ثنائية وإقليمية مهمة«. 
وكان رئيس الوزراء الرتكي بن عي يلدريم، قد قال إن بالده 
ترغ�ب يف فتح بوابة حدودي�ة جديدة مع الع�راق بالتعاون مع 
الحكومة املركزية يف بغداد بعد أن تغلق البوابة الحالية، ردا عى 

استفتاء االستقالل الذي أجراه أكراد العراق.

املعهد القضائي خيترب أكثر
 من ألف متقدم لدخوله

الرتبية هتدد باختاذ إجراءات رادعة 
حلامية الكوادر التعليمية

السفري العراقي يف أنقرة: يلدريم سيزور 
بغداد خالل األيام املقبلة

 تيار احلكمة يتلقى طلبات من »جهات سياسية فاعلة« 
لالنضامم إىل جبهة وحدة العراق

رئيس الربملان حيدد االثنني املقبل موعدًا هنائيًا للتصويت 
عىل أعضاء مفوضية االنتخابات

السيد احلكيم: لف جثامن الرئيس الطالباين بعلم كردستان 
حتجيم له قبل ان يكون حتجياًم للعراق
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     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مرصف الرافدين، أمس السبت، عن وضع رشطا ملنح 
قرض الخمس�ة ماليني اىل الطلبة واالس�اتذة والباحثني يف 

الدراسات العليا.
وق�ال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه ان »منح قرض خمسة ماليني دينار 
املي�ر للطلب�ة واالس�اتذة والباحثني يف الدراس�ات العليا 
تك�ون عرب تقديم كفيل موظف مدن�ي من موظفي دوائر 
الدولة او متقاعد لديه بطاقة ذكية«، مش�ددا عىل رضورة 

»التتجاوز نسبة االستقطاع من راتبه الكيل%50«.
واضاف املكتب ان »عىل املتقاعد الذي سيكفل املقرتض ان 

ال توجد بذمته كفاالت لدى الغري«.

الرافدين يضع رشطا ملنح قرض اخلمسة ماليني اىل الطلبة

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ع�ّززت الق�وات األمني�ة، أمس الس�بت، 
تواجدها يف املناط�ق القريبة من الحدود مع 
الس�ورية تزامن�اً مع ق�رب انط�الق عملية 
عس�كرية لتحري�ر راوة والقائ�م بمحافظة 
األنبار من سيطرة تنظيم »داعش« اإلرهابي، 
فيم�ا كش�ف مستش�ار األم�ن الوطني عن 
تنس�يق مع الجانب السوري لتطهري الحدود 

املشرتكة بالكامل من اإلرهاب.
وقال�ت مصادر أمنية إّن قوات مش�رتكة 
من الجي�ش والرشط�ة االتحادية والحش�د 
العش�ائري انت�رشت قرب الح�دود العراقية 
م�ع س�وريا، الفت�ة إىل أن انتش�ار الق�وات 
األمني�ة يتم بغط�اء جّوي مكّثف للس�يطرة 
عىل املناط�ق الصحراوية، فيم�ا أكدت قرب 
انطالق العملي�ات العس�كرية لتحرير بقية 

مدن األنبار من سيطرة »داعش«.
ب�دوره، قال آم�ر الف�وج األول يف قيادة 
عمليات الجزيرة والبادية العقيد أحمد جايد 
أّن الق�وات األمني�ة وضع�ت خط�ة لضبط 
الحدود مع سوريا بالتزامن مع االستعدادات 
الجاري�ة النطالق عملية تحري�ر بلدتي راوة 

والقائم من سيطرة تنظيم »داعش«.
ووفق�اً لجاي�د، ف�إّن اله�دف م�ن هذه 
اإلج�راءات هو من�ع حاالت التس�لل وتدفق 
اإلرهابيني من س�وريا إىل املناط�ق الغربية، 
وقط�ع جمي�ع اإلم�دادات يف ح�ال انط�الق 
العملي�ات العس�كرية، الفت�اً إىل أّن عملي�ة 
تحري�ر املناط�ق الغربي�ة س�تكون خاطفة 
ورسيعة.بدوره، أّكد آمر فوج الشهيد جالل 
بطوارئ األنبار العقيد عاشور جلو، يف حديٍث 
ل�«العرب�ي الجدي�د«، أّن الق�وات العراقي�ة 
والعشائر مستعدة للرشوع بعمليات تحرير 
املناطق الغربية، محّذراً من خطورة التأخري 

يف تحرير هذه املناطق من »داعش«.
من جانبه، قال الحشد العشائري يف االنبار، 
بأن محاوالت تنظيم داعش يف املحافظة تأتي 
ضم�ن باب الس�عي الثب�ات وج�وده. وقال 
القيادي يف الحش�د العش�ائري أمني العيفان 

إن »تنظي�م داعش االرهابي يحاول بني اونة 
واخ�رى القيام ببع�ض التعرضات ضد مدن 
االنبار املحررة«، الفتاً إىل أن »هذه الهجمات 
تأتي كجزء من محاولة التنظيم االرهابي يف 
اثبات وجوده الس�يما بعد الخسائر املتكررة 
الت�ي تعرض له�ا يف عدد م�ن املحافظات«. 
وأوض�ح أن »التحصينات االمنية س�واء من 
الحش�د والقوات املس�لحة االخرى كالجيش 
والرشطة ق�ادرة عىل رد هجم�ات داعش«، 

مبيناً ان »التنظيم االرهابي لن يجد له مكاناً 
يف مدن االنبار مجددا«.

عملي�ات  قائ�د  أعل�ن  الس�بت،  وأم�س 
الجزيرة اللواء الركن قاسم املحمدي عن قتل 
ثالثة انتحاريني من تنظيم »داعش« حاولوا 

التسلل إىل محطة قطار جنوب مدينة عنة.
وق�ال املحم�دي إن »الق�وات األمنية من 
الجي�ش وبمس�اندة العش�ائر تمكن�وا م�ن 
إحباط محاولة تس�لل ثالث�ة انتحاريني من 

داع�ش يرت�دون أحزم�ة ناس�فة إىل محطة 
قطار الفحيمي جنوب مدينة عنة )210 كم 

غرب الرمادي(«.
وأض�اف املحم�دي، أن »االنتحاري�ني تم 
الت�ي  الناس�فة  قتله�م وتفج�ري األحزم�ة 
يرتدونها دون وقوع خسائر مادية أو برشية 

بصفوف الجيش أو العشائر«.
يف غض�ون ذل�ك، أك�د مستش�ار األم�ن 
الوطني ورئيس هيئة الحش�د الشعبي فالح 

الفي�اض أن العراق س�يتعاون م�ع القوات 
الس�ورية النظامية لضبط الحدود املشرتكة 

يف املرحلة املقبلة.
للهيئ�ة حديث�ا  الرس�مي  املوق�ع  وأورد 
للفياض خالل لق�اء مع التلفزيون الفرنيس 
جاء في�ه، ان »داعش يف الع�راق اليوم تهزم 
بس�واعد الحش�د والجي�ش والرشط�ة، ولم 
يتبق س�وى الرشيط الحدودي مع سوريا يف 
قضاء القائم«، مؤكدا أن »العراق س�يتعاون 

مع القوات السورية النظامية لضبط الحدود 
املشرتكة يف املرحلة املقبلة«.

وأضاف الفياض، أن »الحشد من الركائز 
األساس�ية لق�وة الدول�ة وس�اهم بعمليات 
العراق�ي  »الوف�د  أن  اىل  الفت�اً  التحري�ر«، 
الذي يرتأس�ه رئيس الوزراء حي�در العبادي 
مل�س موقفا ايجابيا جدا من فرنس�ا بش�أن 
العملي�ات الجارية وعملي�ات التحرير وأداء 

القوات العراقية عموما«.
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طالب ممثلو الرتكمان يف الحكومة 
والربملان العراقيني بتس�ليح مكونهم 
وخاصة يف محافظة كركوك الشمالية 
املتن�ازع عليه�ا ملواجه�ة تج�اوزات 
الحكوم�ة  ودع�وا  ضده�م،  االك�راد 
املركزية اىل بسط نفوذها يف املحافظة 

واملناطق االخرى املتجاوز عليها.
وخ�الل اجتم�اع موس�ع عقدت�ه 
الهيئة التنس�يقية العليا للرتكمان يف 
السلطتني الترشيعية والتنفيذية، دعا 
اعضاؤها رئي�س الوزراء القائد العام 
للق�وات املس�لحة حيدر العب�ادي اىل 
اجراءات توقف تهج�ري الرتكمان من 
كركوك وإزال�ة الخ�وف والقلق الذي 

يعانيه مواطنوها.
»مس�تقبل  املجتمع�ون  وناق�ش 
كركوك واملناط�ق املتجاوز عليها بعد 
االس�تفتاء الكردي وق�رارات مجلس 
النواب ومجلس الوزراء لالمن الوطني 
ومجلس الوزراء والس�لطة القضائية 
الت�ي صدرت م�ن الدول�ة العراقية يف 
مواجهة تداعيات ذلك االستفتاء الذي 

اجري يف 25 من الشهر املايض. 
وع�ّد اعض�اء الهيئ�ة الت�ي تمثل 
القومي�ة الثالثة يف الب�الد بعد العربية 
والكردي�ة يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه،  أن االستفتاء 
الك�ردي ق�د اث�ر بش�كل س�لبي عىل 
واملناط�ق  كرك�وك  يف  االس�تقرار 
املتجاوز عليها، والذي تبعته تعزيزات 
كردية اليها، فأصب�ح الخوف والقلق 
يس�ود الجماهري الرتكماني�ة، والذي 
ظه�ر عىل ش�كل هجرة م�ن كركوك 
واملناطق املتج�اوزة عليها اىل مناطق 
اكث�ر امناً واس�تقراًرا وه�و امر أقلق 
قادة الرتكمان ما يدفعهم اىل مطالبة 
االرض  ع�ىل  اج�راءات  اىل  العب�ادي 

الع�ادة االم�ن واالس�تقرار اىل ه�ذه 
املناط�ق وإزال�ة الخ�وف والقلق من 
نفوس عام�ة ابناء كرك�وك وخاصة 

الرتكمان .
واش�اروا اىل انهم قد تابعوا احداث 
تحري�ر قض�اء الحويج�ة واملناط�ق 
االخرى التي ت�دار فيها الحرب، حيث 
هن�أوا به�ذا الن�رص ق�وات الجي�ش 
والرشطة االتحادية والحشد الشعبي 
املقاتل�ني  وخاص�ة  والعش�ائري 
، 16، هم�ا  لوائ�ي 52  الرتكم�ان يف 

املش�اركان  الرتكماني�ان  الل�واءان 
بشكل فاعل يف عمليات التحرير هذه، 
وطالبوا قيادة الحش�د الش�عبي بزج 
اعداد آخرين من الرتكمان ضمن لواء 
تركمان�ي ثالث ملس�ك االرض وإدارة 
هذه املنطقة الواسعة للحد من عودة 

داعش مرة اخرى اليها. 
ولدى مناقشتهم تطورات االوضاع 
السياسية يف العراق ومستقبل التحدي 
ب�ني االقلي�م والحكوم�ة االتحادي�ة 
وخاصة ما يجري من تطور عىل ضوء 

مطالبة الحكوم�ة االتحادية يف بغداد 
القيادة الكردية يف الشمال بإعادة آبار 
النفط واملنافذ الحدودية اىل سلطتها، 
وم�ا يمك�ن ان يؤدي ذل�ك اىل تصعيد 
اك�د املجتمع�ون ع�ىل رضورة العمل 
ع�ىل ابعاد ش�بح التص�دي واالحتدام 
اىل خ�ارج املدن، كم�ا طالبوا الجهات 
املعني�ة بتزوي�د عام�ة الن�اس م�ن 
الرتكمان وس�ائل الدف�اع عن النفس 
يف حال حدوث أي تطور.وشددوا عىل 
رضورة تح�رك بعث�ة االم�م املتح�دة 

يف العراق ورئيس�ها يان كوبيش عىل 
إخ�راج محافظت�ي  تبن�ي م�رشوع 
ص�الح الدين ودياىل وأط�راف كركوك 
م�ن امل�ادة 140 م�ن الدس�تور التي 
تقيض بإجراء اس�تفتاء فيها لضمها 
اىل ادارة اقلي�م كردس�تان او ابقائها 
مرتبطة بالحكوم�ة املركزية يف بغداد 
وع�ودة الحكومة االتحادي�ة اىل هذه 
املناطق لبس�ط نفوذها عليها بشكل 
كامل.ونوهوا اىل انهم تدارسوا بيانات 
نتائ�ج إالحص�اء الس�كاني يف العراق 

ع�ام 1957 والتي تؤكد ان نس�بة 70 
باملائة من سكان تلك املناطق هم من 
الرتكمان وحس�م الجدل ح�ول املادة 
140 وفقا لذلك. وبهدف ارساء دعائم 
السلم االجتماعي يف محافظة كركوك 
وانهاء اج�واء التوتر ب�ني مكوناتها، 
فق�د طال�ب اعض�اء هيئة التنس�يق 
الوطن�ي  االتح�اد  الع�راق  لرتكم�ان 
الكردس�تاني بتقديم مرشحه ملنصب 
محافظ كركوك خلًفا للمحافظ الحايل 
نجم الدي�ن كريم الذي اعفاه مجلس 

الن�واب العراق�ي من منصب�ه مؤخرًا 
واع�ادة رئاس�ة مجل�س املحافظ�ة 
اىل الرتكم�ان ضم�ن توافق س�يايس 
متف�ق عليه.وعربوا ع�ن خوفهم من 
بق�اء املحافظ املقال مبس�وط اليد يف 
كرك�وك، االمر ال�ذي س�يعقد األمور 
فيه�ا ويجره�ا اىل احتق�ان أوس�ع، 
الش�وفينية  حيث عرف بممارس�اته 
ض�د مكون�ات املحافظة م�ن العرب 
وتحدي�ه  واملس�يحيني  والرتكم�ان 
لقرارات الحكوم�ة املركزية واالرصار 
عىل كردي�ة كرك�وك والحاقها بإدارة 
االقليم الش�مايل الذي يحكمه االكراد 
منذ عام 1991 .وش�دد اعضاء الهيئة 
التنس�يقية عىل رضورة عودة سلطة 
الحكومة االتحادية اىل كركوك وبسط 
نف�وذ الجيش خارج كركوك كما كان 
قبل دخول تنظي�م داعش اليها وتويل 
الرشط�ة االتحادي�ة ش�ؤون داخلها 
باالتفاق مع املحافظ الجديد والرشطة 
املحلية املش�كلة من املكونات األربعة 
األمن�ي والس�يطرات  الوض�ع  الدارة 
العس�كرية. كم�ا طال�ب املجتمعون 
م�ن االعض�اء الرتكم�ان يف مجل�س 
الن�واب العراقي العم�ل عىل مصادقة 
املجلس عىل قانون انتخابات مجالس 
املحافظ�ات وخاص�ة م�ا يتعلق منه 
اقامة  املجتمع�ون  بكركوك.وناق�ش 
مؤتمر تركماني واسع من اجل تعزيز 
العم�ل لتحقي�ق املصالح�ة الوطنية 
وتبني ورق�ة تركمانية واضحة تقدم 
اىل الحكوم�ة املركزي�ة تب�ني وجه�ة 
نظ�ر الرتكمان لالوضاع الحالية »بعد 
االس�تفتاء غ�ري الرشع�ي« وتوضيح 
وجه�ة نظ�ر الرتكم�ان يف التطورات 
التي تشهدها املناطق املتجاوز عليها 
وآلية الحفاظ عىل امنها وحمايتها من 
قب�ل الحكومة االتحادي�ة واملواطنني 

الرتكمان .

حتشيد الستعادة راوة والقائم.. والكشف عن تنسيق مع سوريا لتطهري احلدود املشرتكة من »داعش«

القوات األمنية تستعد لـ »املعركة األخرية«

دعوا العبادي إىل »وقف تهجريهم« من كركوك.. وطالبوا األمم املتحدة بإخراج حمافظتني من املادة »140«

الرتكامن للحكومة املركزية: نريد سالحا حلامية أنفسنا
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طل�ب الع�راق رس�مياً، أمس الس�بت، من 
تركي�ا واي�ران وق�ف جمي�ع تعامالتهما مع 
سلطات اقليم كردستان العراق ومنها املتعلقة 
بالنفط وحرصها بالحكومة املركزية يف بغداد، 
وفيما دعا مسعود بارزاني الحكومة العراقية 
إىل حوار بشأن اس�تفتاء االنفصال، وّجه إليه 
الرئيس الرتكي أردوغان تحذيراً شديد اللهجة 

للعدول عن هذه الخطوة.
وقال�ت وزارة الخارجية انها قامت بتقديم 
مذكرة رس�مية لسفارتي كل من تركيا وايران 
يف بغداد تضمن�ت طلباً رس�مياً للحكومة من 
الدولت�ني الصديقتني بوقف جميع تعامالتهما 
مع س�لطات اقليم كردس�تان العراق الشمايل 

وحرصها بالحكومة املركزية يف بغداد.
وزارة  باس�م  الرس�مي  املتح�دث  واش�ار 
الخارجي�ة العراقي�ة أحمد محج�وب يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، ان 
بغداد طلبت رسمياً من انقرة وطهران التعامل 

م�ع الحكوم�ة االتحادية ح�رصاً بم�ا يتعلق 
باملناف�ذ الحدودي�ة وغل�ق جمي�ع منافذهما 
الحدودي�ة مع االقليم لحني تس�لم ادارتها من 
قبل الحكومة االتحادية.. إضافة اىل ايقاف كل 
التعامالت التجاري�ة وبالخصوص التي تتعلق 
بتصدير النفط وبيعه مع اقليم كردستان وان 
يتم التعامل يف هذا امللف مع الحكومة العراقية 

االتحادية حرصا .
واوض�ح املتح�دث الرس�مي ان الحكوم�ة 
العراقية »تعمل مع الجانبني الرتكي وااليراني 
للتع�اون يف تنفي�ذ جمي�ع االج�راءات الت�ي 
وان  والقان�ون  الدس�تور  لتطبي�ق  اتخذته�ا 
تتعام�ل الدولت�ني الجارت�ني م�ع الس�لطات 
االتحادية العراقية وفقاً ملبادئ حس�ن الجوار 
واح�رتام الس�يادة العراقية وتعزي�ز التعاون 

الثنائي ومواجهة املخاطر املشرتكة«.
ويرتبط إقليم كردس�تان العراق مع تركيا 
بمنفذي�ن حدودي�ني هم�ا: ابراهي�م الخلي�ل 
ورسزيري، ومع ايران بأربعة منافذ هي: حاج 

عمران وباشماخ وبرويز خان وكرمك. 

بدوره، دعا رئيس إقليم كردستان املنتهية 
واليته مس�عود بارزاني الحكومة العراقية إىل 

حوار بشأن استفتاء االنفصال.
وأّكد بارزاني، خالل حديثه لعدد من وسائل 
اإلع�الم أثن�اء وضع�ه إكلي�ل زه�ور عىل قرب 
الرئيس الراحل جالل الطالباني يف السليمانية، 
أّن الفرص�ة متاحة للحوار مع بغداد يف جميع 
األوقات، مطالباً املسؤولني العراقيني بمراجعة 
مواقفهم. ودعا يف الوقت ذاته إىل وحدة الصف 

الكردي. 
ورسعان م�ا وّج�ه الرئي�س الرتكي رجب 
طيب أردوغان تحذيراً شديد اللهجة لبارزاني، 
طالبه بالرجوع إىل النقطة األوىل التي بدأ منها، 
وح�ّذره من البقاء وحي�داً يف املنطقة وفقدان 

جميع إمكاناته.
وشّدد الرئيس الرتكي، خالل اجتماع لحزب 
»العدال�ة والتنمية«، ع�ىل رضورة اليقظة كي 
ال يتم إعطاء الفرصة ملن يريد تقس�يم العراق 
من خالل الدعم اإلرسائي�يل، محذراً من نهاية 

شمال العراق بسبب االستفتاء.

وتاب�ع مخاطب�اً بارزان�ي »أال تتذك�ر تلك 
األيام التي وقفت فيها تركيا إىل جانبك، فكيف 
تقوم بهذا االس�تفتاء والخط�وة الخاطئة من 
دون استش�ارة من حولك«، موضحاً أن تركيا 

لن تسمح بإجراء هذه الخطوة.
وأعلن�ت تركي�ا أنه�ا ترغب يف فت�ح معرب 
ح�دودي جدي�د م�ع الع�راق بالتع�اون م�ع 
الحكومة املركزي�ة يف بغداد بعد أن ُتغلق معرب 

»الخابور«.
وقال رئيس الوزراء الرتكي بن عيل يلدرم إن 
حكوم�ة بالده اقرتحت عىل بغداد »فتح املعرب 
الح�دودي )أوفاكوي(، غربي مع�رب )خابور( 
املستخدم حاليا« والذي يربط إقليم كردستان 
برتكيا. وتوقع يلدرم أن يحظى املقرتح الرتكي 
بدع�م الحكومة العراقية، وقال إنه س�يناقش 
هذا األمر مع نظريه العراق�ي حيدر العبادي، 
مش�ريا إىل أن الرتتيبات جاري�ة لتحديد موعد 

زيارته لبغداد.
وأضاف يل�درم أن�ه يرغب أيض�ا يف تعزيز 

التعاون مع الحكومة العراقية املركزية.

دعا إىل إيقاف التعامالت التجارية والنفطية مع أربيل وحصرها ببغداد

العراق يطلب رسميًا من ايران وتركيا إغالق »6« منافذ حدودية مع كردستان
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أق�رت الس�لطات االمريكي�ة بعد خمس�ة ايام 
عىل أكرب مج�زرة جماعية ناتجة عن اطالق نار يف 
التاريخ االمريكي الحديث، بأنها لم تنجح حتى اآلن 

يف الكشف عن »دوافع واضحة« ملرتكب املجزرة.
وقال كيفن ماكماهي�ل نائب قائد رشطة الس 
فيغ�اس للصحافيني »م�ا زلنا حت�ى اآلن ال نملك 

دافعا واضحا او سببا ملاذا حصل هذا«.
واض�اف »يف هذا الحني، اق�ول لكم انه ال توجد 
لدين�ا معلوم�ات موثوقة العالمكم به�ا كدافع ملا 
حصل«. وال تزال السلطات االمريكية تحاول كشف 
دوافع س�تيفن بادوك )64 عاما( الذي أطلق النار 

عىل حش�د يحرض حفال موسيقيا يف الس فيغاس، 
موقع�ا 58 قتي�ال و489 جريحا، م�ع انه ال يمتلك 

سجال اجراميا.
وتتعام�ل الس�لطات بح�ذر م�ع تبّن�ي تنظيم 
إّن  ق�ال  ماكماهي�ل  لك�ّن  الهج�وم.  »داع�ش« 
الُس�لطات لم تكتش�ف أّي »عالق�ة معروفة« بني 

بادوك والجماعة اإلرهابية.
وتاب�ع »يف امل�ايض، كان�ت دواف�ع الهجم�ات 
االرهابي�ة او الجرائ�م الجماعية تّتض�ح بالكامل 
من خالل مذكرة يتم تركها أو منشور عىل وسائل 
التواص�ل االجتماعي أو مكاملة هاتفية يكتش�فها 
املحقق�ون الذي�ن يبحث�ون يف بيان�ات االتصاالت 
والكومبيوتر. اليوم، يف تحقيقنا هذا، ال يوجد لدينا 

أي يشء من هذا القبيل تم اكتشافه«.
ويقول املحقق�ون ان الهجوم كان مخططا له 
بعناي�ة، إذ ان ب�ادوك ثبت كامريا ع�ىل ثقب الباب 

واثنتني اخريني يف املمر املؤدي اىل غرفته.
وقال قائد رشطة الس فيغاس جوزف لومباردو 
ان التحض�ريات للهج�وم بم�ا يف ذل�ك االس�لحة 
والذخائر واالجهزة االلكرتونية تثري تس�اؤال حول 
وجود رشيك محتمل لبادوك، لكن لم يتم التأكد من 

ذلك بعد.
واس�تغرق الهج�وم ع�ر دقائق من�ذ الطلقة 
االوىل اىل االخ�رية. وبع�د اكث�ر من س�اعة، أعلنت 
الس�لطات مقتل بادوك بحس�ب ما ذكر لومباردو 

لصحافيني االربعاء.

أمريكا عاجزة عن معرفة دوافع مرتكب جمزرة الس فيغاس

الرجياين: األمريكيون يامرسون اخلبث
 يف القضية النووية
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يعترب تحدي اس�تقالل كاتالونيا معضلة 
جدي�دة يواجهه�ا االتح�اد االوروب�ي ال�ذي 
كان يأمل يف النه�وض بعد عقد من األزمات 
املرتبطة بوجوده، من األزمة املالية اىل أزمة 

الهجرة مرورا بربيكست.
مؤسس�ة  مكت�ب  مدي�رة  ورأت 
»بريتيلس�مان« يف بروكسل ستيفاني فايس 
أن »االتح�اد األوروب�ي ه�و بطريق�ة م�ا، 
مؤسسة لألوقات السعيدة فقط. طاملا األمور 
تسري عىل ما يرام، يعمل االتحاد بشكل جيد. 
لكن عندما تقع مش�كلة م�ا، يواجه االتحاد 

صعوبات كبرية التخاذ موقف والترصف«.
وأضافت الخبرية ان »هذه املشكلة تلوح 
يف االفق منذ وقت طويل« مذكرة بأن مؤيدي 
استقالل كاتالونيا كانوا يحرضون الستفتاء 
تقري�ر املصري منذ س�نوات »إال أنه لم يحظ 

باالهتمام املطلوب« يف االتحاد االوروبي.
والدلي�ل ع�ىل ذل�ك، الصم�ت ال�ذي ينم 
ع�ن انزع�اج ولزمه االتح�اد قبل اس�تفتاء 
كاتالوني�ا، بينم�ا يخىش نزع�ات انفصالية 
أخرى خصوصا يف فالندرز واس�كتلندا وبالد 

الباسك.
وبعد االس�تفتاء الذي تخللته اش�تباكات 
بني الناخبني املؤيدين لالس�تقالل والرطة، 
دع�ت املفوضي�ة األوروبي�ة للم�رة األوىل اىل 
الحوار ودانت اس�تخدام العنف ك�«وس�يلة 
يف السياس�ة«، لكنها حرصت عىل عدم إثارة 

غضب مدريد.
واعتربت املفوضية أن االستفتاء يتعارض 
مع الدستور االسباني مؤكدة أن »الدفاع عن 
دول�ة القانون ق�د يتطلب أحيانا اس�تخدام 

القوة بشكل متكاىفء«.
وباستثناء بلجيكا حيث يشكل القوميون 
الفلمنكي�ون مكون�ا اساس�يا يف التحال�ف 
الت�ي ول�دت نتيج�ة  الحاك�م، وس�لوفينيا 
انفصالها عن يوغوس�الفيا الس�ابقة، تلتزم 
العواصم األوروبي�ة الصمت أو تعلن دعمها 

الكام�ل لرئيس ال�وزراء االس�باني ماريانو 
راخوي.

وحتى الدول التي تتمتع بأعىل مستويات 
الالمركزي�ة، تخ�ىش م�ن أن ُيله�م النموذج 
الكاتالون�ي مناط�ق انفصالي�ة أخ�رى وأن 
يؤدي اىل سلسلة ردود فعل قد تجعل االتحاد 

االوروبي يف نهاية املطاف غري قابل للحكم.

وقال النائب األوروبي إس�تيبان غونزاليز 
بونس »اذا س�محتم الي�وم لكاتالونيا بكرس 
وح�دة اس�بانيا، فاألمر س�يؤثر ع�ىل كامل 
القارة. وبدالً من أوروبا مكونة من 27 دولة 
س�يكون لدينا كيان ال يمثل أوروبا )واحدة( 

مؤلف من دويالت«.
ونجا االتحاد من األزمة املرصفية العاملية 

يف 2007 وم�ن أزمات الدي�ن التي كانت عىل 
وش�ك إخراج اليونان من منطق�ة اليورو يف 

.2015
ول�م يتع�اَف االتح�اد تمام�ا م�ن أزم�ة 
التضامن الكب�رية بني ال�رق والغرب التي 
ظه�رت إثر أزم�ة املهاجري�ن، فيما يخوض 
معركة مع بولندا وهولندا حول اصالحاتهما 

التي يعتربها غري ليربالية ويجري مباحثات 
معق�دة للغاية م�ع اململكة املتح�دة لتنظيم 

خروجها من االتحاد عام 2019.
واعت�رب رئيس املفوضي�ة االوروبية جان 
كل�ود يونك�ر يف خط�اب يف منتص�ف أيلول 
مع اس�تئناف العمل الس�يايس بع�د العطلة 
الصيفية، أن األس�وأ قد مّر. وعرض برنامج 

اصالحات طموحة مشريا اىل أن »أوروبا لديها 
م�ن جديد فرص نج�اح« بفض�ل انخفاض 

نسبة البطالة وتسجيل انتعاش خجول.
كل ه�ذا كان قب�ل ازم�ة كاتالوني�ا التي 
اعتربه�ا الباح�ث يف الدراس�ات األوروبية يف 
جامع�ة لوكس�مبورغ فريديريك أمل�ان أنها 
»بوض�وح عقبة جدي�دة« يف طري�ق التكتل 
لف�رتة  اس�تمرت  اذا  االوروب�ي، خصوص�ا 

طويلة.
ورأت فاي�س أن »األوروبي�ني يمك�ن ان 
يضط�روا الهمال التحدي�ات الحقيقية التي 
تنتظره�م، اي التهدي�دات األمني�ة العاملي�ة 
)كوري�ا الش�مالية واالره�اب والنزاعات يف 
الرق األوس�ط( التي تحيط بنا واملنافس�ة 

االقتصادية العاملية«.
وق�ال أملان أن »الدع�وات الضمنية« التي 
اطلقه�ا االتفصاليون والن�واب األوروبيون 
أي  االوروب�ي  لالتح�اد  »لي�س  والخ�رباء، 
مصلح�ة يف الدخ�ول يف وس�اطة« ألن »ذلك 

سيضفي الرعية عىل االنفصاليني«.
تتضم�ن  ل�م  االتفاقي�ات  ان  واض�اف 
الخطوات التي يجب اتباعها يف حال انفصال 

أرض عندولة عضو يف االتحاد.
ويف اس�بانيا، أبطلت املحكمة الدستورية 
اس�تفتاء كاتالونيا. ويس�تحيل عىل االتحاد 
ال�دول  وتدي�ره  أنش�أته  ال�ذي  االوروب�ي 
األعضاء، تجاهل النظام الدستوري الخاص 

بكل من هذه الدول.
يف املقابل، نظم االستفتاء حول استقالل 
اس�كتلندا يف 2014 -- 55 باملئ�ة صواتوا بال 
بموافق�ة لن�دن، األم�ر ال�ذي كان يمكن ان 

يسمح باستقالل منظم يف وقت الحق.
ويعت�رب مؤي�دو اس�تقالل كاتالوني�ا أن 
املفوضي�ة االوروبية فق�دت »مصداقيتها«. 
وه�م يتهم�ون املفوضي�ة التي ل�م ترتدد يف 
الدخول يف اختبار قوة مع وارسو حول دولة 
القان�ون، بالتخيل ع�ن »7,5 ماليني مواطن 
أوروب�ي« يف كاتالوني�ا انُتهك�ت »حقوقهم 
األساسية خصوصا حق التعبري« عن الرأي.

ترافقت مع أزمة اهلجرة وبريكست

استقالل كاتالونيا.. معضلة تؤرق االحتاد األوريب

مأساة الروهينغا تغذي التشدد يف بنغالدش ودعوات محل السالح تتفاقم
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انضم 70 نائبا إيطاليا إىل حملة اإلرضاب عن الطعام 
احتجاجا عىل إرجاء موعد التصويت يف مجلس الشيوخ 
عىل مروع قانون بش�أن ترسيع عملية منح الجنسية 

اإليطالية ألطفال املهاجرين.
وم�ن بني الن�واب املرضبني عن الطع�ام وزير البنية 

التحتية والنقل، غراتسيانو ديلريو.
وقال�ت صحيفة »كوري�ري ديال س�ريا« إن أكثر من 
900 معلم مدريس يش�اركون يف حملة اإلرضاب، إضافة 

إىل أعداد كبرية من املواطنني.
وم�روع القان�ون املس�مى ب�«ح�ق األرض« الذي 
تقدم به »الحزب الديمقراطي« الحاكم يف إيطاليا، ينص 
عىل تس�هيل إجراءات منح الجنسية ألطفال املهاجرين 
الذين ولدوا يف إيطاليا، إذا كان أولياء أمورهم يقيمون يف 
إيطاليا بصفة قانونية ويملكون منازل وأنجزوا امتحان 

اللغة.
ويق�رتح م�روع القان�ون منح الجنس�ية ألطفال 
املهاجرين الذين وصلوا البالد، حني كانت أعمارهم دون 
12 س�نة ويتلقون تعليما يف املدرسة اإليطالية، علما أنه 
حالي�ا ال يحق له�ؤالء األطفال الحصول عىل الجنس�ية 

حتى بلوغ 18 سنة.
كما تنص الوثيقة عىل تقلي�ص مدة اإلقامة الالزمة 
ملنح الجنسية لألطفال املهاجرين الذين ترتاوح أعمارهم 

بني 12 و18 سنة.
ويع�ارض تبن�ي »ح�ق األرض« أح�زاب املعارض�ة 
اإليطالي�ة، بينه�ا حزب »رابط�ة الش�مال« وحزب »إىل 
األم�ام إيطالي�ا!« بزعام�ة الرئي�س الس�ابق س�يلفيو 

بريلوسكوني.
ووف�ق االحصائيات، يعيش يف إيطاليا حاليا أكثر من 

مليون قارص ينحدرون من عوائل املهاجرين. 
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قض�ت محكم�ة بس�جن امرأة فرنس�ية مل�دة عر 
س�نوات، بتهم�ة دع�م تنظي�م »داع�ش« اإلرهاب�ي يف 

سوريا.
وكشفت التحقيقات أن كريستني ريفيري )51 عاما(، 
ألقي القبض عليها يف 2014، وأنها س�افرت ثالث مرات 
إىل س�وريا، لزي�ارة ابنها الذي يقات�ل يف صفوف تنظيم 
»داعش« يف س�وريا ودعم�ه، و أدينت امل�رأة التي أطلق 
عليها »الجدة الجهادية« باالش�رتاك يف مؤامرة إرهابية، 

بحسب موقع »فرانس برس«.
وق�ال القايض ل�دى إعالن الق�رار إن ريفيري أظهرت 
»التزاما ثابتا« بدعم تنظيم »داعش« وساهمت يف تعزيز 
التنظي�م م�ن الناحية اللوجيس�تية واتهمته�ا املحكمة 
»بااللتزام الراس�خ واملتعصب ال�ذي قاد إىل االنضمام إىل 
الحرك�ة املتطرف�ة« وبمس�اعدة ش�ابات صغريات عىل 

السفر إىل سوريا إليجاد زوجة البنها. 
وس�افر فيل�وس )27 عام�ا( إىل س�وريا للقت�ال يف 
صف�وف تنظيم »داع�ش«، ويعتقد املحقق�ون أن تايلر 
فيل�وس ابن ريفيري ترقى يف املناصب يف تنظيم »داعش« 

ليقود مجموعة من املتحدثني باللغة الفرنسية.
وزارت�ه والدته ثالث مرات يف 2013 و2014. وأخربت 
ريفيري املحكمة أنها زارته ألنها خشيت أال يعود لبالده.

وأوقف�ت امل�رأة يف يوليو 2014 عندما كانت تس�تعد 
للقي�ام بزي�ارة رابع�ة البنه�ا. بينما ألق�ي القبض عىل 
الش�اب  يف تموز 2015 يف تركيا وهو مس�جون حاليا يف 
فرنس�ا ويش�تبه يف أنه كان عىل صل�ة باملجموعة التي 
خططت ونفذت هجم�ات نوفمرب 2015 يف باريس التي 
قتل فيها 130 شخصا.ووجه القايض حديثه للمرأة »لم 
تحاويل إقناع ابنك بالعدول عن ذلك بل عىل العكس فإنك 

شجعته عىل ما يبدو«.    

تضامنًا مع املهاجرين.. )70( نائبًا 
إيطاليا يرضبون عن الطعام

سجن فرنسية لـ  »10« سنوات لدعمها 
تنظيم »داعش« يف سوريا
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يف  املتش�ددين  اإلس�الميني  آالف م�ن  ش�ارك 
ش�يتاغونغ  مدين�ة  يف  مس�ريات  يف  بنغ�الدش 
الس�احلية داع�ني حكومته�م لتس�ليح الالجئني 
املس�لمني الروهينغا الفارين من قمع الس�لطات 

البورمية يف والية راخني املضطربة.
وشارك نحو 15 ألف شخص يف التظاهرات التي 
نظمتها جماعة »حفظة اإلس�الم« يف ثاني كربى 

مدن بنغالدش، حسب ما أوضحت الرطة.
وقال الناطق باسم الجماعة عزيز الحق اسالم 
آبادي »طالبنا بوقف اإلبادة الجماعية للروهينغا«، 
مضيفا »طالبنا الحكومة أيضا بتدريب وتس�ليح 

الروهينغا ليكون بوسعهم تحرير أرضهم«.
بنغ�الدش  يف  ش�يتاغونغ  مدين�ة  وتتقاس�م 
العدي�د من الرواب�ط الثقافية والديني�ة واللغوية 
م�ع الروهينغا. وتثري صور عىل وس�ائل التواصل 
االجتماعي توض�ح االنتهاكات بحق الروهينغا يف 

بورما تعاطفا كبريا يف بنغالدش.
ونظمت األحزاب اإلسالمية ومن بينها »حفظة 
اإلس�الم« ع�دة تظاه�رات بخص�وص األزم�ة يف 
األس�ابيع القليل�ة املاضي�ة، وصلت ح�د مطالبة 

بع�ض الزعم�اء اإلس�الميني حكوم�ة بنغالدش 
إع�الن الحرب ع�ىل بورم�ا لتحرير والي�ة راخني 

املضطربة.
وح�ذر خ�رباء م�ن أن الجماعات اإلس�المية 
املتطرفة يف بنغالدش قد تس�تغل الوضع وتتقرب 

من املسلحني الروهينغا يف راخني.
وف�ر أكث�ر م�ن نص�ف ملي�ون ش�خص من 
الروهينغ�ا إىل بنغ�الدش من�ذ نهاي�ة اب. وبدأت 
األزم�ة بع�د ش�ن مس�لحني م�ن جي�ش انق�اذ 
الروهينغا هجمات عىل مواقع رشطة بورما يف 25 
اب تبعتها حملة عس�كرية قاسية تشنها القوات 
البورمي�ة. ويحم�ل الجي�ش يف بورما املس�لحني 

الروهينغا مسؤولية االضطرابات الحالية.
وتق�ول دكا إن توافد الروهينغا الحايل يش�كل 
»عبئا إضافيا غري محتمل« خصوصا أن هذا البلد 
الفق�ري كان يس�تضيف 300 ألف م�ن الروهينغا 

قبل اندالع األزمة الحالية.
وتث�ري مأس�اة الروهينغ�ا، األقلي�ة املس�لمة 
املضطه�دة واملحروم�ة م�ن الجنس�ية يف بورما، 
ُنظم�ت  إذ  اإلس�المي،  العال�م  ع�رب  غضب�ا 
تظاهرات تضامنية معهم يف باكس�تان وماليزيا 

وإندونيسيا.
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الش�وري  مجل�س  رئي�س  أك�د 
االس�المي اإليران�ي ع�يل الريجان�ي 
ب�ان االمريكيني يمارس�ون الخبث يف 
القضي�ة النووي�ة. وق�ال الريجاني 
يف ترصي�ح ل�ه يف مدين�ة مرودش�ت 
جن�وب  ف�ارس  ملحافظ�ة  التابع�ة 
إي�ران: ان االمريكي�ني ورغ�م فش�ل 
اجراءاته�م العدائي�ة ض�د الش�عب 
االيراني بعد انتصار الثورة االسالمية 

اال انهم مازال�وا يواصلون احقادهم 
القضي�ة  يف  الخب�ث  ويمارس�ون 
النووية. واكد رئيس مجلس الشوري 
االس�المي اإليراني بان: ال احد اليوم 
يجرؤ عىل العدوان ع�ىل الجمهورية 
صم�ود  أن  وأض�اف  االس�المية، 
وروح الجه�اد ل�دى الش�عب ت�ردع 
األعداء ع�ن العدوان ع�ىل البالد. ويف 
كلم�ة له خالل مراس�م تخليد ذكرى 
ش�هداء بل�دة س�بيدان يف محافظ�ة 
قي�ادة  ان  ق�ال الريجان�ي  ف�ارس، 

علم�اء الدين الش�يعة تتمي�ز بقدرة 
تاثريه�ا عىل قل�وب الجماه�ري وان 
قي�ادة االم�ام الراحل )ق�دس( ابان 
الحرب املفروضة والذي علم الشعب 
ع�ىل الصم�ود س�اهمت يف تحقيقنا 
االم�ام  ان  واوض�ح   . االنتص�ار 
الخميني الراحل كرس يف تلك املرحلة 
روح الش�هادة والتضحي�ة والجهاد 
يف اوس�اط الش�عب حي�ث كان ابناء 
الشعب يرتكون جامعاتهم واعمالهم 
بمنتهي العش�ق للدف�اع عن بالدهم 

وان هذا الصم�ود وروح الجهاد ردع 
االع�داء وكان ذلك انج�ازا كبريا بحد 
ذاته. واعت�رب الريجاني والية الفقية 
والدعام�ة  اس�تقرار  عام�ل  بانه�ا 
االساس�ية للمجتمع وقال ان العبور 
م�ن املنعطفات الحساس�ة يف تاريخ 
الثورة االسالمية يكشف جليا اهمية 
االلتف�اف ح�ول الوالي�ة. وتاب�ع ان 
اح�د العوامل املهم�ة النتصار الثورة 
االسالمية يكمن يف التفاف الجماهري 

حول القيادة ووالية الفقيه.
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للمرة) الثانية(  وبكلفة تخمينية مقدارها )728.025.000( دينار )سبعمائة وثمانية وعرشون مليون وخمسة وعرشون الف دينار(  
بموجب املواصفات والرشوط التي يمكن الحصول عليها من امانة الصندوق لقاء مبلغ قدره ) 150,000 ( دينار ) مائة وخمس�ون الف دينار 
ال غري( غري قابل للرد فعىل املجهزين املختصني الراغبني باملش�اركة تقديم عرضني منفصلني  فني واآلخر تجاري بالدينار العراقي )مع مراعاة 
ترقي�م الصفح�ات هذه العروض( وتكون نافذة ملدة ال تقل ع�ن )120يوما( مع ارفاق التأمينات االولية والبالغة )7.500.000(دينار ) س�بعة 

ماليني  وخمسمائة  الف دينار  ( عىل ان يتضمن العرض املعلومات التالية:-
� رقم املناقصة / موضوعها.

� تاريخ الغلق.
� تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم.

 � تاريخ نفاذ التأمينات االولية.
-العناوين الرصيحة للرشكة او املكتب .

وتس�لم اىل اس�تعالمات الرشكة بأغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي االعالن والطلبية يف مدة اقصاها الساعة )الواحدة( بعد الظهر ليوم 
2017/10/24 ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن .. 

 مالحظة :
1-يتم تقديم العروض وفقا للوثائق القياسية ويف حال عدم التزام  مقدم العطاء يف تطبيق الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد 

عطاءه مما يقتيض مراعات ذلك عند التقديم 
2 � جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع ورشاء التنادر :

أ � كتاب تخويل اصيل مصدق ونافذ
ب-هوية االحوال املدنية او جواز سفر نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه

3- اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل اىل اليوم التايل بعد العطلة مبارشة
4-تقدم التامينات االولية بأسم الرشكة او مديرها املفوض او احد املساهمني يف الرشكة او الرشكات بموجب عقد مشاركة 

5-بإمكان  كافة ممثيل الرشكات واملجهزين املشرتكني يف املناقصة التواجد يف مقر الرشكة لحضور ومتابعة فتح العطاءات من قبل اللجنة وذلك 
يف اليوم التايل لتاريخ الغلق الساعة العارشة صباحا

6- يف حالة وجود مخالفات من قبل املجهزين توجه االنذارات من القسم القانوني يف رشكتنا دون الرجوع اىل دائرة كاتب العدل.
7- تصادر التامينات االولية للرشكات يف حالة عدم االستجابة للمراسالت اثناء الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات

8-تقدم التامينات االولية عىل شكل خطاب ضمان او صك  مصدق او سفتجة ومن املصارف املعتمدة املدرجة يف القائمة املرفقة طيا
 www.Mrc.oil.gov.iq - : 9- يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكرتوني

املصارف املعتمدة

محكمة بداءة الكرادة
العدد 2373/ب/2014

التاريخ 2017/9/26

اعالن 
املدعي /امني بغداد/اضافة لوظيفته

اىل املدعى عليهم 1-ابتهال صادق عالوي 
2-علياء حامد ابراهيم  /الشخص الثالث

اص�درت ه�ذه املحكم�ة يف الدع�وى املرقمة اع�اله بتاريخ 
2015/11/23 حكما غيابيا يقيض بابطال قيد العقار املرقم 
2056/1م4 ددوي�ه بأس�م الش�خص الثالث ابته�ال صادق 
ع�الوي وبموجب القي�د املرق�م 54/266 يف 1995/12/18 
والقي�د الالح�ق عليه بأس�م الش�خص الثالث علي�اء حامد 
ابراهيم بموج�ب القي�د 112/374 يف 2001/4/30 واعادة 
تس�جيله وحس�ب قيده االسبق بأس�م املدعي امني بغداد /

اضافة لوظيفته والزام املدعي عليه بتاش�ري ذلك يف س�جالت 
التس�جيل العقاري بعد اكتس�اب الق�رار الدرج�ة القطعية  
وتحميل االشخاص الثالثة مناصفة بينهم الرسوم واملصاريف 

واتعاب املحاماة
وبالنظر ملجهولية محل اقامتك وحسب رشح القائم بالتبليغ 
وتايي�د املجلس البلدي وانتقالك اىل جهة مجهولة عليه قررت 
هذه املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني ولك حق االعرتاض 
خالل املدة القانونية وبعكس�ه سوف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية وفق االصول
القايض

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ملحافظة ميسان
العدد: 3985

التاريخ : 2017/10/4
اعالن 

بناءا عىل الطلب املقدم من قبل السيد ميثم محمد عباس الذي يطلب 
في�ه تبديل لقبه وجعله الرشيفي بدال م�ن الالمي فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسة عرش يوما وبعكسه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 22 من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
واالسماء املرفقة بالقائمة طياً

محكمة االحوال الشخصية يف الرميثة
العدد / 550/ش/2017

التاريخ 2017/10/4
اىل / املدعى عليه عيل عبد الكاظم عبد النبي 

اقامت زوجت�ك املدعية )هجران حس�ن نعاس( 
دع�وى تفري�ق للهجر ول�دى تبليغك تب�ني بأنك 
مجهوله محل االقامة حسب كتاب مركز رشطة 
الوركاء وكتاب قائمقامية قضاء الوركاء وكذلك 
املجلس املحيل لقض�اء الوركاء ولكونك مجهولة 
مح�ل االقام�ة يف الوق�ت الح�ارض علي�ه تقرر 
تبليغ�ك بواس�طة صحيفتني محليت�ني يوميتني 
بموع�د املرافعة املوافق ي�وم 2017/10/12 ويف 
حالة عدم حضورك او ارسال معذرة رشعيه فان 

املحكمة سوف تسري بالدعوى وفق القانون
القايض
حيدر حميد عبد الحسني

مجلس القضاء االعىل 
رئاسه محكمه استئناف واسط االتحاديه

محكمة بداءة الكوت 
العدد 1190 / ب/ 2017 

م/ اعالن بيع عقار باملزايدة 
طالب الكرس والضم / عبد السالم يارس عكله 

املطلوب الكرس ضده / زينب عبد املهدي حسني 
تنفي�ذا لقرار الحك�م الصادر من ه�ذة املحكمة 
بالعدد 1190/ب/2017  واملتضمن ازالة شيوع 
العقاراملرقم 2219/2 م 29داموك وتوزيع صايف 
الثمن بني الرشكاء كال حسب سهامه فقد تقرر 
االعالن عن بيع�ه باملزايدة العلنية خالل )3ثالثه 
ايام (اعتب�ارا من اليوم الت�ايل للنرش يف الصحف  
فع�ىل الراغبني بال�رشاء مراجعة ه�ذة املحكمة 
مس�تصحبني معه�م كافه التامين�ات القانونية 
البالغ�ه  10% من القيمة التقديريه للعقار بصك 
مصدقه معنون اىل محكمة بداءة الكوت وسوف 
تج�ري املزايدة  يف الي�وم االخري الس�اعة الثانية 
ع�رش ظه�را واذا ص�ادف الي�وم االخ�ري عطله 
رس�ميه فيك�ون الي�وم الت�ايل موع�داً للمزايده 
ويتحمل من ترس�و عليه املزاي�ده اجور االعالن 

واملزايدة ........
مواصفات العقار 

 4x4 1-دار س�كن يحت�وي عىل طارم�ه اماميه
 2x3 وكلي�دور   4x5 واس�تقبال   8x8 وحديق�ه 
ومسلك 2x4 ومطبخ 5x4 جداره من السرياميك 
وث�الث غرف نوم 5x4 وصحيات هذا فيما يتعلق 
بالطاب�ق االول ام�ا الطابق الثان�ي يحتوي عىل 
غرف�ة ن�وم 5x4 وان ال�دار مبني م�ن الطابوق 
ومسقف من الخرس�ان املسلح ومبلط بالكايش 

املزائيك  
2-املساحة   280 م2

3-الش�اغل / مجموعة من الرشكاء الرغبه لهم 
بالبقاء كمستاجرين بعد البيع 

4-القيمه املدفوعه بالزايدة 128,000,000 مائة 
وثمانيه وعرشون مليون دينار 

مائ�ة   140,000,000 / التقديري�ه  5-القيم�ه 
واربعون مليون دينار

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة 
العدد : 5847

التاريخ 2017/10/3
اعالن

تسجيل عقار مجدد
بناءا عىل الطلب املق�دم اىل هذه الدائرة بتاريخ 
2016/2/24 لتس�جيل تم�ام العق�ار املرق�م 
)191( محل�ة )البل�وش( يف الكوف�ة اىل طال�ب 
التس�جيل املجدد )ع�ادل عبد جابر( تس�جيله 
مج�ددا باس�مه بصفة املال�ك والحائ�زة للمدة 
القانوني�ة ولغ�رض تثبيت امللكي�ة املذكورة له 
تمهيدا للتس�جيل  وفق احكام قانون التسجيل 
العق�اري )43( لس�نة 1971 قررن�ا اعالن هذا 
الطل�ب فع�ىل كل من يدع�ي بوج�ود عالقة او 
حقوق معينة عىل هذا العقار تقديم مالديه من 
بيانات اىل هذه الدائرة خ�الل مدة ثالثون يوما 
اعتب�ارا من اليوم التايل لن�رش هذا اعالن وكذلك 
الحض�ور اىل موقع العقار يف الس�اعة العارشة 
صباح�ا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن 
وذل�ك الثب�ات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
املدير 
عبد النارص جواد كاظم
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة : 2017/1095

التاريخ 2017/10/5
اىل املنفذ عليه 

اىل املدين /خالد فخري صالح
لقد تحقق لهذه املديرية من كتاب مركز رشطة 
السماوة املرقم 5981 يف 2017/9/12 واشعار 
مختار املنطقة انك مجهول محل االقامة وليس 
لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء 
التبليغ عليه واس�تنادا للمادة )27( من قانون 
التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
تنفيذ السماوة خالل خمسة عرش يوما تبدأ من 
الي�وم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حضورك س�تبارش 
ه�ذه املديرية باج�راءات التنفي�ذ الجربي وفق 

القانون
املنفذ العدل 
جعفر حسني ال شرب 

اوصاف املحرر :
تسديد مبلغ 15,061,400 خمسة عرش مليون 
واح�د وس�تون ال�ف واربعمائة ال�ف دينارعدا 
الفوائ�د والتي تحتس�ب عن�د التس�ديد الفعيل 
ملرصف الرشيد السماوة حس�ب كتابهم املرقم 

179 يف 2017/7/29

محكمة بداءة النرص
العدد : 96/اعرتاض الغري/2013

اعالن
بناءا ع�ىل كرس الق�رار املقدم من قب�ل املواطن 
نعي�م صي�وان جوي�د ع�ىل العق�ار 1408/17 
بخصوص بيع العقار باملزايدة العلنية املؤرخة يف 
2017/9/25 وبمبلغ سبعون مليون دينار .عليه 
س�تبيع هذه املحكمة حق ت�رصف العقار دون 
رقبته خالل ثالثة ايام من اليوم التايل للنرش وعىل 
الراغ�ب بالرشاء يس�تصحب التأمين�ات البالغة 
10% م�ن قيمة العق�ار بموجب صك مصدق من 
املرصف وهوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية 
العراقية وس�تجرى املزايدة الساعة الثانية عرش 
ظه�را من اليوم االخري لإلع�الن والداللية واجور 

النرش واالعالن عىل املشرتي.
القايض/جاسم محمد عبيس

املوق�ع   – الب�رتة   1408/17 العق�ار  اوص�اف 
محافظ�ة –ذي قار-قض�اء الرفاع�ي –ناحي�ة 
النرص-محل�ة الب�رتة – اقرب نقط�ة داله: بريد 
الن�رص– املس�احة: 676م2 – الش�اغل: نعي�م 
صيوان جويد بصفة مستأجر ويرغب بالبقاء يف 
العقار بعد البيع بصفة مس�تأجر – املشتمالت: 
غرفتني ن�وم وصال�ة وحمام داخ�يل وصحيات 
خارجية/مس�احة البناء 176م2– املالك: وزارة 
املالية وحق الترصف قس�م من االس�هم تعود اىل 
اوالد وبنات فش�اخ ش�كبان – القيمة العمومية 
لح�ق الت�رصف فقط: س�بعون ملي�ون دينار – 

الخدمات: متوفرة غري نظامية .

تنويه
بالع�دد   العراق�ي  املس�تقبل  صحيف�ة  يف  ورد 
)1528( بتاري�خ 3 ترشي�ن االول /2017 فيم�ا 
يخ�ص االع�الن محكم�ة االح�وال الش�خصية 
بتاري�خ  1939/ش/2017  بالع�دد  الكوف�ة  يف 
2017/10/2 وذلك ورد س�هوا اسم املدعى عليه 
)يحيى عزيز محمد( والصحيح هو )يحيى عزيز 

عبد الله( وذلك قد اقتىض التنويه

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 1356/ج2017/2

التاريخ 2017/9/24
اعالن

اىل املتهم الهارب / نبيل عماد حاتم الغزايل 
حي�ث انك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة )1356/

ج2017/2( والخاصة باملشتكني كل من )حيدر 
رحيم طاهر وسالم عبد الله سلمان وعباس تركي 
جاس�م( وفق املادة )229( من قانون العقوبات 
وملجهولية محل اقامتك حسب االشعار املرفق يف 
ثناي�ا هذه الدعوى عليه ق�ررت املحكمة تبليغك 
اعالن�ا بواس�طة صحيفت�ني يوميت�ني محليتني 
بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة املصادف يوم 
2017/11/1 وعند عدم حضورك س�وف تجري 

محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول 
القايض
عدنان كريم عبد عيل

محكمة بداءة النرص
العدد : 96/اعرتاض الغري/2013

اعالن
بناءا عىل كرس القرار املقدم من قبل املواطن 
عب�د الجب�ار يحيى عىل العق�ار 1407/17 
بخص�وص بي�ع العق�ار باملزاي�دة العلنية 
املؤرخ�ة يف 2017/9/25 وبمبل�غ مائتان 
وخمس�ة وع�رشون ملي�ون دين�ار .علي�ه 
س�تبيع هذه املحكمة حق ت�رصف العقار 
دون رقبت�ه خالل ثالثة ايام من اليوم التايل 
للنرش وع�ىل الراغ�ب بالرشاء يس�تصحب 
التأمين�ات البالغ�ة 10% من قيم�ة العقار 
بموجب ص�ك مصدق من امل�رصف وهوية 
االحوال املدنية وش�هادة الجنسية العراقية 
وس�تجرى املزاي�دة الس�اعة الثاني�ة عرش 
ظهرا م�ن اليوم االخ�ري لإلع�الن والداللية 

واجور النرش واالعالن عىل املشرتي.
القايض/جاسم محمد عبيس

اوص�اف العق�ار 1407/17 البرتة – املوقع 
محافظة –ذي قار-قضاء الرفاعي –ناحية 
النرص-محل�ة الب�رتة – اقرب نقط�ة داله: 
بريد النرص– املس�احة: 676م2 – الشاغل: 
عبد الجبار يحيى بصفة مس�تأجر ويرغب 
بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة مستأجر 
– املش�تمالت: غرفتني ن�وم وصالة وحمام 
داخ�يل وصحيات خارجية/مس�احة البناء 
176م2– املالك: وزارة املالية وحق الترصف 
قسم من االسهم تعود اىل اوالد وبنات فشاخ 
ش�كبان – القيمة العمومية لحق الترصف 
فق�ط: مائتان وخمس�ة وع�رشون مليون 

دينار – الخدمات: متوفرة غري نظامية .

محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
العدد: 2017/18208

اعالن
اىل/املطل�وب حج�ة االذن بالس�فر ضده/ 

سعدون شناوه كريم
بن�اءا عىل طلب حجة االذن بالس�فر املقدم 
اىل ه�ذه املحكم�ة م�ن قبل طالب�ة الحجة 
منحه�ا  بخص�وص  فيص�ل   زغ�ري  دالل 
االذن بالس�فر مع ابنتها الق�ارصة حوراء 
وولدها الق�ارص ريكان  ولكون�ك والدهما 
املذكورة اعاله وملجهولية محل اقامتك قرر 
تبليغك اعالنا بواس�طة صحيفتني محليتني 
بالحضور ام�ام هذه املحكمة وخالل ثالثة 
اي�ام م�ن التاري�خ التايل لنرش ه�ذا االعالن 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 
قانونا سوف تس�تكمل املحكمة اجراءاتها 

بحقك غيابيا .
القايض/ أنمار عبد العزيز محمد

مديرية شؤون أحوال ذي قار
العدد : 1242

إعالن
بناءا لطلب املدعي فهد س�عود عبد العزيز والذي يطلب من خالله تبديل 
اسمه من فهد اىل ابراهيم  واستنادا ألحكام املادة 22 من قانون البطاقة 
الوطنية 3 لسنة 2016  تقرر نرش طلبه يف الجريدة الرسمية فمن له حق 
االع�رتاض عىل الطلب مراجعة املديرية خ�الل 15 يوما من تاريخ النرش 

وبعكسه سينظر يف الطلب وفق القانون .
موقع اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام/وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

 محكمة األحوال الشخصية يف املناذرة 
العدد : 691/ش/2017
التاريخ: 2017/10/4

اىل /املفقود )عبد مسلم عذاب حمزه(
اعالن

اق�ام ولدك املدعي )غس�ان عبد مس�لم ع�ذاب( الدع�وى املرقمة 691/
ش/2017 يطل�ب فيها الحكم بوفاتك كونك مفق�ود يف الحرب العراقية 
االيراني�ة بتاريخ 1987/10/10 وعليك الحض�ور امام هذه املحكمة يف 
موعد املرافعة املوافق 2017/10/10 الساعة التاسعة صباحا ومن لديه 
معلومات عن املفق�ود الحضور اىل هذه املحكمة يف موعد املرافعة اعاله 

وبخالفه سوف تسري املحكمة باالجراءات وفق القانون 
القايض

محكمة بداءة النرص
العدد : 96/اعرتاض الغري/2013

اعالن
بن�اءا عىل كرس الق�رار املقدم من قبل املواطن لطي�ف نعمه رداد عىل 
العق�ار 1415/17 بخصوص بيع العقار باملزاي�دة العلنية املؤرخة يف 
2017/9/25 وبمبلغ اربعة وثالثون مليون دينار .عليه س�تبيع هذه 
املحكم�ة حق ت�رصف العقار دون رقبت�ه خالل ثالثة اي�ام من اليوم 
الت�ايل للنرش وعىل الراغب بالرشاء يس�تصحب التأمينات البالغة %10 
م�ن قيم�ة العقار بموجب ص�ك مصدق من امل�رصف وهوية االحوال 
املدنية وش�هادة الجنسية العراقية وس�تجرى املزايدة الساعة الثانية 
عرش ظه�را من اليوم االخري لإلعالن والداللي�ة واجور النرش واالعالن 

عىل املشرتي.
القايض/جاسم محمد عبيس

اوص�اف العقار 1415/17 الب�رتة – املوقع محافظة –ذي قار-قضاء 
الرفاعي –ناحية النرص-محلة البرتة – اقرب نقطة داله: س�احة قمر 
بني هاش�م – املساحة: 12م2 – الش�اغل: مغلق غري مشغول يف وقت 
الكش�ف – املش�تمالت: العق�ار عبارة عن محل مش�يد م�ن الطابوق 
واالس�منت والس�قف م�ن الش�يلمان والج�دران ملبوخ�ه واالرضية 
صب�ه ويوجد ب�اب حديد ذو ارب�ع طالكات ومجه�ز بالكهرباء ويقع 
عىل الش�ارع الرئي�ي بمدخل ناحية النرص – درجة العمران: وس�ط 
– املال�ك: وزارة املالية وحق الترصف قس�م من االس�هم تعود اىل اوالد 
وبنات فش�اخ ش�كبان – القيمة العمومية لحق الترصف فقط اربعة 

وثالثون مليون دينار

المصارف الحكوميةت

1
الرافدين/تم دمج مصرف 
العراق )االشتراكي سابقا( 

معه

الرشيد2

الصناعي3

الزراعي التعاوني4

العقاري5

العراقي للتجارة6

مصرف النهرين االسالمي7

المصارف التجاريةت
بغداد1
التجاري العراقي2
الشرق االوسط العراقي لالستثمار3
االستثمار العراقي4
التنمية الدولية لالستثمار والتمويل5
الموصل للتمويل واالستثمار6
بابل7
االهلي العراقي 8
االئتمان العراقي9

سومر التجاري10
الخليج التجاري11
اشور الدولي لالستثمار12
المنصور لالستثمار13
عبر العراق14

االقليم التجاري لالستثمار والتمويل )اميرالد 15
سابقا (

مصرف الهدى16

المصارف التجاريةت
اربيل17
مصرف ايالف االسالمي18
العراقي االسالمي لالستثمار والتنمية19
كوردستان الدولي لالستثمار والتنمية20
الوطني االسالمي21
التعاون االسالمي لالستثمار22
البالد االسالمي لالستثمار والتمويل23
جيهان لالستثمار والتمويل االسالمي24
العالم االسالمي لالستثمار والتمويل 25
الجنوب االسالمي لالستثمار والتمويل26
العربية المتحدة االسالمي لالستثمار والتمويل27
نور العراق االسالمي لالستثمار والتمويل28
زين العراق االسالمي لالستثمار والتمويل29
الدولي االسالمي30
زرات التركي )الزراعي التركي ()فرع العراق(31
بيبلوس اللبناني32

المصارف التجاريةت
انتركونتيننتال لبنان33
بنك بيروت والبالد العربية34
وقفلر للشركة المساهمة التركية35
ايش بنك شركة مساهمة )العمل التركي (36
بنك عودة37
البحر المتوسط38
البنك اللبناني الفرنسي39
ستاندر تشارترد40
فرنسبنك41
لبنان والمهجر42
بنك االعتماد اللبناني43
الشرق االوسط وافريقيا44
ملي ايران45
بنك بارسيان46
ابو ظبي االسالمي47
البركة التركي48

اعالن رقم )39(
رقم الطلبية) 2017/116(

تعلن شركة مصايف الوسط شركة عامة عن املناقصة احمللية 
)VALVE& FITTING( عقد جتهيز

وزارة النفط
رشكة مصايف الوسط 

رشكة عامة

املدير العام
زيد كاظم رشيف

االسمت
ميثم محمد عباس بديوي1
حيدر محمد عباس بديوي2
حازم محمد عباس بديوي3
صبيح صيهود عباس بديوي4
جليل صيهود عباس بديوي5
خليل صيهود عباس بديوي6
ستار صيهود عباس بديوي7
اسماعيل صيهود عباس بديوي8
كريم صيهود عباس بديوي9

عبد الرضا صيهود عباس بديوي10
رحيم صيهود عباس بديوي11
ابراهيم صيهود عباس بديوي12
عزيز نعمه عباس بديوي13
غازي نعمه عباس بديوي14
رحيم نعمه عباس بديوي15
سعد نعمه عباس بديوي16
احمد نعمه عباس بديوي17
حسين نعمه عباس بديوي18
غالب  رزاق عباس بديوي19
عقيل رزاق عباس بديوي20

االسمت
علي رزاق عباس بديوي21
حيدر طالب رزاق عباس بديوي22
علي طالب رزاق عباس بديوي23
لفته فاضل عباس بديوي 24
عباس علي فاضل عباس بديوي 25
فراس علي فاضل عباس بديوي26
احمد علي فاضل عباس بديوي27
رضا فليح فريح بديوي28
حيدر كريم فريح بديوي29
علي عبد الرضا مراد بدن30
محمد عبد الرضا مراد بدن31
عقيل عبد الرضا مراد بدن32
ميثم عبد الرضا مراد بدن33
حسين عبد الرضا مراد بدن34
احمد عبد الرضا مراد بدن35
فرحان بنيان غضبان  حسين 36
كريم بنيان غضبان  حسين37
عدنان بنيان غضبان  حسين38
علي بنيان غضبان  حسين39
حامد فرحان عيدي40
حسن فرحان عيدي41

اللواء 
مهدي نعمة الوائيل

مدير مديرية شؤون االحوال املدنية 
والجوازات واالقامة العامة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

ارشف وزي�ر النق�ل كاظ�م فنج�ان 
الحمام�ي ، عىل توزيع وجبة جديدة 
م�ن قط�ع االرايض التش�غيلية عىل 
موظفي االتصاالت والرقابة الجوية 
يف الط�ران املدن�ي بحض�ور معاون 
املدير العام عبد العظيم الساعدي«. 

وقال الحمامي انه من دواعي الفخر 
وال�رور ان »يتزام�ن توزيع قطع 
األرايض ه�ذه م�ع فرح�ة تحري�ر 
التضحيات  الحويج�ة ه�ذا بفض�ل 
والدم�اء الزكية الت�ي قدمتها قواتنا 

االمنية والحشد الشعبي«. 
واض�اف ان »ال�وزارة تس�ر بمنهج 
واضح يف خطة توزيع قطع االرايض 
عىل جميع املوظفني دون استثناء«. 
»هن�اك  ان  ع�ىل  الحمام�ي  واك�د 
وجب�ات جدي�دة من قط�ع االرايض 
ستوزع يف القريب العاجل عىل بعض 
التشكيالت والتي استطاعت الوزارة 
م�ن توزيع لح�د االن قرابة 15،000 
بموجب القانون والتعليمات بالرغم 
م�ن املعرقالت التي تواج�ه عملنا يف 
الداخل والخارج لكنها ستفشل النها 
تحرم املوظفني من ابس�ط حقوقهم 

الوظيفية«. 
من جانبه�م عرب عدد م�ن موظفي 
االتص�االت والرقاب�ة الجوي�ة ع�ن 
فرحتهم الكبرة ملب�ادرة وزير النقل 
كاظم فنج�ان الحمامي بتوزيع تلك 
القطع التشغيلية لهم والتي ستكون 
حافزا مهما يف تقديم املزيد من العمل 
والعط�اء خدمة لواقع عمل املنش�أة 

العامة للطران املدني العراقي« .
من جانب آخر ترأس الوكيل اإلداري 

لوزارة النقل احم�د عبد ايوب، لجنة 
إنش�اء وتأهي�ل املط�ارات ملناقش�ة 

إنش�اء مطارات باس�لوب التش�غيل 
املشرتك وباالخص مطار عون الدويل 

املزم�ع أنش�اؤه يف محافظة كربالء 
املقدسة«. 

وق�ال أيوب يف بي�ان إلع�الم الوزارة 
أن  العراق�ي«،  »املس�تقبل  تلقت�ه 

»اللجنة تش�كلت تنفي�ذاً لتوجيهات 
وزي�ر النق�ل الس�يد كاظ�م فنجان 
أعض�اء  تض�م  والت�ي  الحمام�ي 
العام�ة  املنش�أة  متخصص�ني م�ن 
للط�ران املدن�ي والرشك�ة العام�ة 

لتنفيذ املشاريع«.
وبني ان »املنش�أة س�تتكفل باقرتاح 
رشكات عاملي�ة رصين�ة ذات خربات 
أنش�اء  مج�ال  يف  عالي�ة  وكف�اءة 
وتشغيل وأدارة املطارات ألستحصال 

موافقة السيد الوزير عليها وتوجيه 
دعوات مب�ارشة اليها عىل أن ال تقل 

عن ثالث رشكات.
»املنش�أة  ان  اإلداري  الوكي�ل  وأك�د 
العامة للطران املدني ستقوم بأعداد 
املتطلبات االساس�ية إلنش�اء املطار 
من قب�ل لجنة فرعية يتم تش�كيلها 
يف املنش�أة باالضاف�ة اىل املواصفات 
الفنية وأي�ة التزامات أخ�رى كونها 

جهة االختصاص.

وزير النقل يوزع قطع ارايض عىل موظفي االتصاالت والرقابة اجلوية يف مطار بغداد
الوكيل االداري يرتأس اجتماع جلنة تأهيل وإنشاء املطارات يف الوزارة 
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العمل: ادخال اكثر من »37« 
ألف معاملة للشمول براتب 

املعني املتفرغ
    بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال رئي�س هيئ�ة ذوي االعاق�ة واالحتياجات 
الخاصة يف وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية 
الق�ايض أصغر عبد الرزاق املوس�وي ان الهيئة 
ادخل�ت قراب�ة )37582( مس�تفيدا للش�مول 
برات�ب املع�ني املتف�رغ يف بغ�داد واملحافظ�ات 
يف قاع�دة البيان�ات الخاصة باملع�اق واملعني«. 
واض�اف املوس�وي يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل 
العراق�ي«، ان الهيئ�ة منح�ت )3422( إج�ازة 
موظ�ف للمعني املتفرغ لعام�ي 2016 و2017 
منه�ا )1625( لع�ام 2016 و)1797( اج�ازة 
لعام 2017 ولغاية ش�هر ايل�ول املايض ملختلف 
ومؤسس�ات  والهيئ�ات  ال�وزارات  منس�وبي 
الدول�ة كاف�ة، وذل�ك بع�د تحدي�ث بياناته�م 
الكرتوني�ا«. واوض�ح رئيس الهيئ�ة ان »وزارة 
العمل والشؤون االجتماعية بارشت بمنح دخل 
ش�هري لذوي االعاق�ة واالحتياج�ات الخاصة 
من خ�الل تخصيص راتب ال يزيد عن 170 ألف 
دينار ملن يقوم بتلبية متطلبات حياتهم العادية 
واحتياجاته�م بع�د اس�تحصال الق�رار الطبي 
من اللجن�ان الطبية املختصة وتخصيص معني 
متف�رغ لكل حالة ملالزمة املعاق وحس�ب املادة 
19 / 2 من القانون رقم 38 لسنة 2013«. وبني 
املوس�وي ان »الهيئة تسعى جاهدة للوصول اىل 
جميع االش�خاص م�ن ذوي االعاقة يف مختلف 
محافظات العراق وشمولهم بقانون الهيئة بعد 
معاينتهم وعرضهم عىل اللجان الطبية وصدور 
القرار الطبي النهائي بحالتهم وبعمل استثنائي 
لتقديم الخدمات والتس�هيالت التي من ش�أنها 
املس�اهمة يف التخفيف عن كاهل املعاق وخدمة 
مصالح�ه كل حس�ب حالت�ه وفق�ا للقان�ون 
الخاص بهم وحس�ب توفر التخصيصات املالية 
الالزم�ة لش�مولهم لتحقيق التمك�ني االيجابي 

ملمارسة نشاطاتهم ودمجهم يف املجتمع.

اخلطوط اجلوية: إيراداتنا أكثر من أربعة 
ماليني دوالر يف آب املايض

   بغداد / المستقبل العراقي

أوض�ح مدير ع�ام الرشكة العامة للخط�وط الجوية العراقية م�ران فريد ان 
»محط�ة مطار بغداد الدويل حققت خالل ش�هر اب امل�ايض زيادة ملحوظة يف 
ايراداته�ا املالية م�ن خالل ارتفاع االقب�ال عىل الناقل الوطني«. واش�ار فريد 
يف بي�ان الع�الم ال�وزارة تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، أن »االهتم�ام الواضح 
والزي�ارات املتكررة للوزير النقل الس�يد كاظم فنج�ان الحمامي أفضت لهذه 
الزي�ادة يف األيرادات بالنظر للتطور املس�تمر يف الخدم�ات والوجهات الجديدة 
التي وصلت إليها الرشكة، فضال عن تميزها الواضح عن اقرانها ومنافسيها«. 
الفتا اىل انه »تم نقل )1021995( مس�افر واس�تقبال )102154( مسافر عىل 
الرح�الت العراقية ولكافة القطاعات، اما بالنس�بة لحج�م االيرادات فقد بلغ 
)26455$( لل�وزن االضايف و) 640311$( للتذاكر االلكرتونية و) $3231300 
( ع�ن الطائرات املؤج�رة و)1200$ ( عن الطائ�رات الداخلية و) $319120 ( 
ع�ن هيئة الحج والعمرة ليكون بذلك يكون مجمل االيرادات لش�هر اب املايض 
)4218386$(«. واوضح البيان ان » رشكة الخطوط الجوية العراقية تس�عى 
ومن خ�الل التوجيهات واملتابعة املس�تمرة لوزير النقل اىل تحس�ني خدماتها 
املقدمة للمس�افرين الكرام بش�كل مس�تمر ملا لها من اهمي�ة كبرة يف زيادة 

نسب امتالء طائرات الناقل الوطني .

حمافظ واسط: حتقيق نسب أنجاز متقدمة يف أعامل تأهيل منفذ زرباطية احلدودي

الزراعة تكشف عن اخلزين املائي املتوقع للعام اجلاري

حمافظ البرصة يعلن االتفاق عىل تفعيل اتفاقية التوأمة بني البرصة ووالية هيوستن

    المستقبل العراقي/ الغانم

اكد محافظ واسط  محمود عبد الرضا مال 
طالل ان »فرق العمل الفنية والهندس�ية 
التابعة للدوائر الخدمية وبلديات واس�ط 

والجه�د الهنديس يف املحافظة قد حققت 
نس�ب أنج�از متقدم�ة يف أعم�ال تأهيل 
وإكس�اء الش�وارع الداخلي�ة واملداخ�ل 
واملخ�ارج والس�احات العام�ة يف منف�ذ 
الوافدين  زرباطية اس�تعداداً الس�تقبال 

االيراني�ة  االس�المية  الجمهوري�ة  م�ن 
الداء مراس�يم الزي�ارة األربعينية لإلمام 
الحس�ني عليه الس�الم«.واوضح مكتبه 
االعالم�ي ان » الحملة جرت بتكليف من 
املحاف�ظ ،وبإرشاف من قب�ل قائم مقام 

قضاء ب�درة جعف�ر عبد الجب�ار محمد 
ونخب�ة م�ن املهندس�ني االكف�اء ،والتي 
ستس�هم يف انس�يابية حرك�ة الزائري�ن 
الوافدين واملغادرين ومرور املركبات من 

املنفذ اىل قضاء بدرة وبالعكس.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الزراع�ة،  عن خطتها الزراعية الش�توية 
لعام 2017 - 2018 للمساحات املروية »انهار ومشاريع 
ارواء«، مش�را اىل ان الخزي�ن املائي املتوق�ع لهذا العام 
س�يكون 13 مليار م�رت مكعب.وقال الناطق الرس�مي 
للوزارة حميد النايف يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، 
ان »اللجنة الدائمة املشرتكة بني وزارتي الزراعة واملوارد 
املائية اجتمعت يف مقر وزارة املوارد املائية برئاسة حسن 
الجناب�ي وزي�ر املوارد املائي�ة فيما مث�ل وزارة الزراعة 
مه�دي ضمد القييس الوكي�ل الفني لل�وزارة وبحضور 
مستش�ار لجنة الزراعة واملياه واألهوار النيابية رئيس 

االتحاد العام للجمعيات الفالحية وعدد من املس�ؤولني 
يف الوزارت�ني وذل�ك من اجل مناقش�ة الخط�ة الزراعية 
الش�توية املقدم�ة للموس�م الزراع�ي 2017- 2018«.

واضاف النايف ان »وزارة الزراعة قدمت خطتها الزراعية 
الشتوية  لهذا العام للمساحات املروية )انهار ومشاريع 
ارواء ( والتي كانت بحدود خمس�ة ماليني دونم موزعة 
عىل محافظات العراق كافة ما عدى إقليم  كردس�تان«. 
وتابع ان »الوزارة كشفت عن الخزين املائي املتوقع لهذا 
العام والذي س�يكون 13 مليار مرت مكعب وهو اقل من 
العام املايض بحوايل س�تة مليار م�رت مكعب«، موضحا 
انها »اكدت بان املوقف املائي ال يسمح  بزراعة اكثر من 
ثالثة ماليني وخمس�مائة الف دونم«.واشار اىل انه »بعد 

مناقشات مستفيضة ومن اجل شمول املناطق املحررة 
به�ذه الخطة  اتفقت الوزارتني عىل زراعة أربعة ماليني 
دون�م كح�د اق�ى وملختل�ف املحاصي�ل الزراعية وتم 
توزيع املس�احات املقررة عىل املحافظات كافة ما عدى 
إقليم كردس�تان«، مبينا ان »ال�وزارة تعهدت بإمكانية 
إضاف�ة مس�احات اىل الخط�ة الزراعي�ة يف حال�ة توفر 
إيرادات مائية جديدة«. واكد النايف ان »الخطة الزراعية 
س�تنفذ يف 2017/10/15 يف املحافظ�ات الجنوبية ويف 
والش�مالية«،  الوس�طى  املحافظ�ات  يف   2017/11/1
مشددا عىل »وجوب التزام الفالحني واملزارعني بالخطة 
الزراعية املقررة وس�يتم تحميل املتجاوزين املس�ؤولية 

القانونية الكاملة  بهذا الشأن«.

   البصرة / المستقبل العراقي

اس�تقبل محاف�ظ البرصة أس�عد عبد األم�ر العيداني، 
بمكتب�ه الرس�مي يف دي�وان املحافظة، س�فر الواليات 
املتح�دة األمريكي�ة لدى الع�راق » دوغالس س�يلمان » 

يرافقه القنصل األمريكي يف البرصة » تمي ديفز »،.
وتن�اول الجانب�ان أه�م القضاي�ا وامللف�ات الت�ي تهم 
الساحتني املحلية واملركزية وتبادل وجهات النظر حول 

آخر مستجداتها.
وعقد محافظ البرصة والسفر الضيف مؤتمرا صحفيا 
مش�رتكا اس�تعرضا فيه أهم الجوانب التي تم التباحث 

حولها«.
وثم�ن محاف�ظ الب�رصة زي�ارة الس�فر األمريكي إىل 
البرصة متمني�ا له طيب اإلقامة، وأوض�ح » العيداني« 

لقد تركزت مباحثاتنا مع الجانب األمريكي حول العديد 
م�ن امللف�ات، ويف مقدمته�ا األمن وجلب االس�تثمارات 
واس�تقدام ال�رشكات األمريكي�ة للدخ�ول اىل الس�وق 
الب�رصي، م�ن أج�ل املس�اهمة يف املش�اريع العمرانية 

ومش�اريع البنى التحتية، األمر الذي من ش�أنه أن يحد 
من ظاه�رة البطال�ة بني الش�باب الب�رصي، وأضاف، 
س�نعمل وم�ن خ�الل املعني�ني يف الجانبني ع�ىل تفعيل 
التوأمة بني محافظة البرصة ووالية هيوستن األمريكية 
ملا لها من أهمية اقتصادي�ة تعود بالنفع عىل املدينتني، 
أمريكي�ة لتطوي�ر املش�اريع يف  ، ع�ن منح�ة  معلن�اً 
منطقة األه�وار، كونها أحد املحمي�ات الطبيعية والتي 
تجذب الس�ياح أليها .بدوره أعرب الس�فر »دوغالس« 
عن س�عادته به�ذه الزي�ارة ولقائه برئي�س الحكومة 
التنفيذي�ة، قائال: أنا س�عيد بوج�ودي يف البرصة، ومن 
هن�ا أبارك لجمي�ع الصنوف يف القوات األمنية والحش�د 
الش�عبي عىل االنتص�ارات الباهرة الت�ي حققتها هذه 
الوحدات عىل التنظيمات االرهابية، وختم حيثه بالقول 

» أمريكا فخورة بمساندة ودعم العراق.

التجارة تطرح مناقصتني لتغطية البطاقة 
التموينية بالرز واحلنطة

حمافظ بغداد سنبارش قريبا بتنفيذ
تسعة مشاريع كربى يف مناطق أطراف العاصمة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التجارة عن طرح مناقصت�ني لتجهيزها بمادتي الحنطة 
والرز من كافة املناشئ، لتغطية متطلبات البطاقة التموينية«.

وذكر بيان للوزارة تلقت » املس�تقبل العراقي«، نسخة منه، إن »الوزارة 
تعلن ع�ن مناقصتني لتجهيزها بكمية )30( ال�ف طن من الرز و)50( 
الف طن من الحنطة، من املناش�ئ )امريكي- كندي –اسرتايل(، لتغطية 
متطلبات البطاقة التموينية وحس�ب املواصفات املعتمدة لدى الرشكة 

العامة لتجارة الحبوب«.
واض�اف البي�ان، ان »العروض ملناقص�ة الرز نافذة لغاي�ة )23 ترشين 
األول 2017(، والعروض ملناقصة الحنطة نافذة لغاية )22 ترشين األول 
2017(، ع�ىل ان تكون تلك العروض مش�فوعة بتأمينات اولية بموجب 
كفال�ة مرصفي�ة BIDBOND او صك مص�دق لصالح الرشك�ة العامة 
لتجارة الحبوب يف الوزارة إضافة اىل املستمس�كات األخرى عىل أن تقدم 
العطاءات يف موعد أقصاه الس�اعة العارشة من ي�وم الثالثاء املصادف 
)17 ترشي�ن األول 2017(، ملناقص�ة ال�رز ويوم االثن�ني املصادف )16 

ترشين األول 2017(، الساعة العارشة صباحا ملناقصة الحنطة«.
ودعا البيان »الراغبني باملش�اركة يف املناقصة مراجعة قس�م العقود يف 
الوزارة لرشاء الرشوط واملواصفات مقابل دفع مبلغ قدره خمس�مائة 

ألف دينار لكل مناقصة غر قابل للرد«.
واش�ار اىل، ان »ال�وزارة لديه�ا آلي�ات وضواب�ط مركزي�ة للتعاق�دات 
واملناقصات التي تجريها بش�فافية عالية حيث س�تقوم بإس�تبعاد اي 
عطاء غر مس�تويف لل�رشوط واملواصف�ات املعتمدة لديه�ا كونها غر 
ملزم�ة بقبول اوطأ العط�اءات، و يف حال مصادفة ي�وم غلق املناقصة 

عطلة رسمية يف البالد فيعترب اليوم التايل موعداً لغلق املناقصة.

   المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

كش�ف محافظ بغ�داد املهن�دس عط�وان العطواني ع�ن أن محافظ�ة بغداد 
س�تبارش بتنفيذ تسع من املش�اريع الكربى يف أطراف العاصمة والتي قد وافق 
ع�ىل تنفيذها مجلس ال�وزراء مؤخرا بناءا عىل طلب املحافظ اش�ار من خالل 
بي�ان أورده املكت�ب االعالمي جاء عق�ب تفويضه من قب�ل مجلس املحافظة 
للب�دء بتنفيذ هذه املش�اريع ان حكومته قطعت أش�واط مهمة باتجاه اعادة 
تأهي�ل مناطق أطراف العاصمة ، واصفا التفوي�ض الذي حصل عليه من قبل 
مجل�س املحافظة باملرحلة االخرة من الخط�وات اإلدارية التي تحتاج اىل ثالث 

موافقات أولها مجلس الوزراء ومن ثم وزارة التخطيط. 
واض�اف البي�ان ان الس�يد املحاف�ظ أك�د ان حكومت�ه وبع�د حصوله�ا عىل 
تخصيصات هذه املش�اريع س�تحرص عىل اختي�ار رشكات رصينة لتنفيذها 
واالعتم�اد بش�كل كبر ع�ىل الطاقات والكف�اءات الوطنية وابعاد يد الفس�اد 
واملفسدين لضمان عدم هدر املال العام وتحقيق نقلة نوعية عىل صعيد تقديم 

الخدمات للمواطنني.

الكهرباء: توزيع اجلنوب تنجز اعامل الصيانة الوقائية استعدادًا ملوسم الشتاء
   بغداد / المستقبل العراقي

أنج�زت امل�الكات الهندس�ية والفنية يف 
مديرية توزي�ع كهرباء ش�مال البرصة 
التابعة للمديرية العامة لتوزيع كهرباء 
الجنوب أعمال الصيانة الوقائية ملحوالت 
الشبكة الكهربائية يف ناحية الشهيد عز 
الدين س�ليم العب�ادي) الهوير ( بقضاء 
املدينة ش�مال محافظة البرصة« .اعلن 
وزارة  باس�م  الرس�مي  املتح�دث  ذل�ك 
الكهرباء  مصع�ب رسي املدرس, مبيناً, 
ان االعم�ال تضمن�ت صيان�ة محوالت 
مغ�ذي أم الش�ويج  11 ك ف القادم من 
متنقلة الخاص 11/33ك ف  إىل مناطق 
الحياني�ة  منطق�ة  منه�ا  الش�ويج  أم 
والس�وق , اىل جان�ب اس�تبدال األملن�ت 
فيوز واس�تخدام معدات ربط وكذلك مد 
قابل�و 1× 95 , اضاف�ة اىل  ربط قواطع  
دورة حج�م )250( أمب�ر للمح�والت, 

وفت�ح فيدر ثالث ملح�والت ذات األحمال 
العالي�ة م�ن أج�ل ت�وازن احمالها مما 
سيسهم يف اس�تقرار الفولتية وتحسني 
س�اعات التجهي�ز ملناطق أم الش�ويج.

وم�ن جه�ة اخ�رى, تواص�ل امل�الكات 
الهندس�ية والفني�ة يف  مديري�ة توزيع 
كهرباء البرصة  التابعة للمديرية العامة 
املذكورة اعم�ال الصيانات األس�تباقية 
ومعالج�ة االختناق�ات الحاصل�ة ع�ىل 
الش�بكة الكهربائية قبل حلول موس�م 
الش�تاء لت�اليف االعط�ال وتقليل نس�ب 
األرضار الت�ي ق�د ترافقه�ا عن�د س�وء 
االعم�ال  الجوي�ة, وتضمن�ت  األح�وال 
صيانة مغذيي ،  حمار مرشف / متنقلة 
غرب الصالل البالغ طوله ) 38 ( كيلومرت 
، الذي يغذي مناط�ق الخورة ، الهوني ، 
الش�غانبه، الصالل ، منطق�ة ام الحوايل 
والش�ليجيه ، ومغ�ذي حم�ار مرشف / 
متنقلة الري�ع الذي يبلغ طوله ) 35 ( 

كيلو مرت ، ال�ذي يغذي مناطق ، الطوبة 
والنخيلة ، إنارة الريع ، مديرية املرور ، 
مديرية الحدود, وكذلك استبدال عدد من 
الجنابر والعوازل الدبوسية والقرصية و 
س�حب األسالك املتدلية عىل طول مسار 
الخطني .كما تواصل املالكات الهندسية 
والفنية يف مديرية توزيع كهرباء ميسان 

حمالتها لرفع التجاوزات الحاصلة عىل 
الشبكة الكهربائية, حيث تم رفع ) 406 
(  حالة تج�اوز  وتضمنت )296( منزيل 
و  ) 55(  تج�اري و)52 ( زراع�ي و) 3 
( حكومي .مؤكداً بان  التجاوزات كانت 
من نوع منزيل)171( متجاوز خط واحد 
و )67(  متج�اوز أكث�ر من خط و ) 58 

(  نظامي متجاوز, حبث تم كتابة )10( 
تعه�دات خطية للمتجاوزي�ن مع قطع 
)225( للمتج�اوز النظامي من الصنف 
املن�زيل .ويف س�ياق ذي صل�ة, تواص�ل 
املالكات الهندس�ية والفني�ة يف  مديرية 
توزي�ع كهرباء ذي قار التابعة للمديرية 
العامة ذاتها حمالته�ا لرفع التجاوزات 
الحاصلة عىل الشبكة الكهربائية, حيث 
ت�م رف�ع )272( ش�ملت )186( حال�ة 
تجاوز منزيل و)86( تجاري, وخذ )89( 
تعهد خطي للمتجازين, وتنظيم )183( 
اشرتاكاً  للمناطق العش�وائية . مضيفا 
» بان التج�اوزات التي تم إزالتها تمثلت 
باستخدام الربط املبارش من دون وجود 
املقي�اس وتب�ادل التغذي�ة ب�ني منطقة 
وأخرى, فضالً عن الس�حب العش�وائي 
الرب�ط  إج�راءات  ع�ن  بعي�داً  للطاق�ة 
الفني األصولية وقيام بعض املش�رتكني 

بالسحب من اتجاهني.
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تعلن الرشكة العامة للس�كك الحديد العراقية احدى تش�كيالت وزارة النقل  
ع�ن اجراء املزاي�دة العلنية  وفق قان�ون بيع وتأجري ام�وال الدولة رقم 21 
لس�نة 2013 النافذ لتأجري العقار املدرج  تفاصيل�ه ادناه والعائد لرشكتنا  
والتي س�تجري املزاي�دة عليها يف محطة بغداد املركزي�ة  يف اليوم )15( من 
اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة يف تمام الس�اعة العارشة صباحا واذا 
وافق يوم املزايدة عطلة رسمية فتكون املزايدة يف اليوم الذي يليه من الدوام 
الرس�مي فعىل الراغبني باالش�راك يف املزاي�دة الحضور يف الزم�ان واملكان 
املعنيني مس�تصحبني معه�م التامينات القانونية البالغ�ة 20%  من القيمة 
املقدرة بصك مصدق معنون المر الرشكة العامة للسكك الحديد او نقدا عىل 
ان تس�تكمل باقي التامينات  بالس�عر الذي ترسو عليه املزايدة وعىل املزايد 
اس�تقدام براءة ذمة رضيبية وجلب املستمسكات املطلوبة ) هوية االحوال 
املدني�ة وش�هادة الجنس�ية وبطاقة الس�كن والبطاقة التمويني�ة االصلية 
واملصورة ( ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور االعالن والخدمة البالغة 
2% من قيمة االيجار السنوي ويتم تسديد بدل االيجار السنوي دفعة واحدة 
عند االحالة القطعية ويمكن االطالع عىل العقار قبل موعد املزايدة  وعىل من 
ترس�و عليه املزايدة تسديد بدل االيجار خالل )30( يوم من تاريخ املصادقة 
وبعكسه يعترب ناكال ويتحمل جميع االجراءات القانونية املرتبة عليه وعىل 
من ترس�و عليه املزايدة مراجعة ش�عبة االمالك والعقارات يف مقر الرشكة 

لغرض تبليغه باالحالة القطعية

لبيع عقارات واقعة يف منطقة املعقل
تعلن الرشكة العامة ملوانئ العراق عن مزايدة  لبيع العقارات 
البال�غ عدده�ا )2( عقار واملبين�ة مواصفاته�ا ادناه وفقا 
لقان�ون بي�ع وايج�ار ام�وال الدولة رق�م 21 لس�نة 2013 
املعدل  وخالل خمس�ة عرش  يوم�ا تبدا من اليوم التايل لنرش 
االعالن يف الجريدة الرس�مية التي س�تجري يف تمام الساعة 
الع�ارشة صباحا من ي�وم االثنني املص�ادف 2017/10/23  
ويف حال�ة وجود عطلة رس�مية يصار اىل الي�وم الذي يليه يف 
ش�عبة الخدمات السكنية  فعىل الراغبني االشراك يف املزايدة 
العلنية تقديم طلباتهم  اىل ش�عبة الخدمات الس�كنية بهذه 
الرشك�ة واإلطالع  ع�ىل رشوط املزايدة مس�تصحبني معهم 
املستمسكات التالية  هوية االحوال املدنية )مصورة(البطاقة 
التموينية )مصورة( بطاقة سكن )مصورة ( ودفع تامينات 
بنس�بة 5% خمس�ة باملائة  من القيمة املق�درة للعقار بصك 
مصدق الم�ر الرشكة العامة ملوانئ الع�راق او نقدا ويتحمل 

من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن 2 %

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءةالكوت 
العدد 2005 /ب /2017 

م/ اعالن
اىل املدع�ى علي�ه / كاظ�م ميثم حمي�د  وعيل ميثم 

حميد 
وعباس ميثم حميد وجنان عبد املنعم حجاز 

اقام�ت املدعيه املحاميه زمن حربي عبادي الدعوى 
املرقمة اعاله والتي تطل�ب فيها دعوتكم للمرافعه 
والحك�م بالزام�ك بدف�ع مبل�غ خمس�ه وعرشون 
ملي�ون دينار عن اتعاب محام�اة  وملجهوليه محل 
اقامتكم حس�ب اش�عار مختار منطق�ة الكفاءات 
واملرف�ق بكتاب مركز رشطه الك�وت بالعدد 1286 
يف 2017/9/23 علي�ه تق�رر تبليغك�م بواس�طة 
صحيفتني رس�ميتني يوميتني للحض�ور امام هذة 
الس�اعة   2017/10/15 ي�وم  صب�اح  املحكم�ة 
التاس�عة صباح�ا ويف حاله ع�دم حضوركم او من 
ينوب عنكم قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقكم 

غيابيا وعلنا وفق القانون  
القايض 
فالح كريم ال جحيش 

مديرية تنفيذ بدرة 
العدد 81/ت/2017 

اىل املدين جهاد محمد عيل عمران 
بالنظ�ر ملجهولي�ه مح�ل اقامتك بالوق�ت الحارض 
ولقيام الدائن حسام عبد الكريم دويج بتنفيذ قرار 
 2017/8/30 يف  123/ب/2017  املرق�م  الحك�م 
الص�ادر من محكة ب�داءة بدرة بخمص�وص الدين 
املرت�ب بذمت�ك البال�غ خمس�ه وس�بعون مليون 
وس�تمائة وثمانية وثالثون الف  وخمسمائة دينار 
عليه تقرر تبليغك بالصحف املحليه وعليك الحضور 
اىل مديرتنا خالل خمس�ه عرش يوما تبداءمن اليوم 

التايل للنرش 
املنفذ العدل 
القايض 
ياسني خضري الدريعي 

فقدان
فقدت الهوية الصادرة من وزارة الكهرباء / املديرية 
العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة بإسم / 
محمد حس�ن مزبان. فمن يعثر عليها يس�لمها اىل 

جهة اإلصدار.

رئاسة محكمة جنايات البرصة الهيئة االوىل 
العدد: 686/ج/2017
التاريخ: 2017/10/4

إعالن 
إىل املتهم الهارب/ محمد جبار مشكور

حيث تبني إنك مجه�ول محل اإلقامة والعنوان وكونك 
مطلوب أمام هذه املحكمة يف القضية الجزائية 686/ج 
ه�2017/1 وفق أح�كام املادة )الرابعة وبداللة املادة 
الثاني�ة/ إره�اب( م�ن قانون. فق�د اقت�ى تبليغك 
بواس�طة صحيفت�ني يوميت�ني بالحضور أم�ام هذه 
املحكمة صباح ي�وم املحاكمة املواف�ق 2017/12/6 
لتجي�ب عن التهم�ة املوجهة اليك، وبخالفه س�تجرى 

محاكمتك غيابياً وفقا القانون.
القايض / جميل صبيح غزي – رئيس املحكمة

رئاسة محكمة جنايات البرصة الهيئة االوىل 
العدد: 703/ج/2017
التاريخ: 2017/10/4

إعالن 
إىل املتهم الهارب/ أيرس فاهم جاسم

حيث تبني إنك مجه�ول محل اإلقامة والعنوان وكونك 
مطل�وب أم�ام ه�ذه املحكم�ة يف القضي�ة الجزائي�ة 
 310( امل�ادة  أح�كام  وف�ق  ه��2017/1  703/ج 
عقوب�ات( من قانون. فق�د اقتى تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني يوميت�ني بالحض�ور أمام ه�ذه املحكمة 
صب�اح ي�وم املحاكم�ة املواف�ق 2017/12/6 لتجيب 
عن التهمة املوجهة اليك، وبخالفه ستجرى محاكمتك 

غيابياً وفقا القانون.
القايض / جميل صبيح غزي – رئيس املحكمة

رئاسة محكمة جنايات البرصة الهيئة االوىل 
العدد: 535/ج/2013
التاريخ: 2017/10/4

إعالن 
إىل املتهم الهارب/ عيل غازي لعيبي

حيث تبني إنك مجه�ول محل اإلقامة والعنوان وكونك 
مطل�وب أم�ام ه�ذه املحكم�ة يف القضي�ة الجزائي�ة 
535/ج ه��20133/1 وفق أحكام املادة )298/289 
عقوب�ات( من قانون. فق�د اقتى تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني يوميت�ني بالحض�ور أمام ه�ذه املحكمة 
صب�اح ي�وم املحاكم�ة املواف�ق 2017/12/6 لتجيب 
عن التهمة املوجهة اليك، وبخالفه ستجرى محاكمتك 

غيابياً وفقا القانون.
القايض / جميل صبيح غزي – رئيس املحكمة

وزارة التجارة
مكتب الوزير/ قسم العقود العامة

م / تنويه
اش�ارة اىل االعالن ال�وارد يف صحيفة )املس�تقبل العراقي( ليوم 

2017/10/3 والخاص بمناقصة تجهيز مادة الرز 2017/5 
 ت�م ذكر س�هواً ضم�ن الن�ص االنكلي�زي لالع�الن الفقرتني -
)Document required from Iraqi companies ( and 
)document required from Arabic and foreign companies( 
العبارة التالية االمر الذي يتطلب حذفها
- List of the same trade dealing such as bill of lading, 
L/C …etc. supported by confirmation of the concerned 
contracting parties.
-  ورد سهوا عدم ذكر كلمة Earning profit ضمن فقرة ادناه
Final financial statement for the last two years certified 
by an auditor  

لذا اقتى التنويه
Therefore it’s necessary to be notified

مديرية الوقف الشيعي يف ذي قار – العدد 3213/1/1/3
اىل/كافة املستثمرين 

م/اعالن
بناءا عىل ماجاء بكتاب هيئة ادارة واستثمار اموال 
 4656 املرق�م  االس�تثمار  الشيعي/قس�م  الوق�ف 
الش�يعي  الوق�ف  تعل�ن مديري�ة  يف 2017/7/27 
يف ذي ق�ار ع�ن فرص�ة اس�تثمارية للعق�ار املرقم 
53532/110 جزيرة وبمس�احة 3600 م2 مجاور 
مديري�ة بلدي�ات ذي قار وفق�ا للتخص�ص )بناية 
الدراسات االسالمية( فعىل الراغبني باالستفادة من 
هذه الفرصة االس�تثمارية مراجعة مديرية الوقف 

الشيعي يف ذي قار/شعبة االمالك املوقوفة .
املهندس اقدم / امحد كريم عبد اجلبار
مدير الوقف الشيعي يف ذي قار/وكالة

محكمة األحوال الشخصية يف املدينة 
العدد: 4419

التاريخ: 2017/10/5 
اعالن 

قدم�ت املس�تدعية ورود غان�م جاس�م طلباً 
اىل ه�ذه املحكم�ة تطل�ب فيه نصبه�ا قيمة 
ع�ىل زوجه�ا املفق�ود تحس�ني عبدالحس�ني 
عبدالزهرة والذي فق�د بتاريخ 2007/1/14 
اثن�اء تهجريهم من محافظ�ة صالح الدين – 
قض�اء تكريت اىل محافظ�ة البرصة. ولم يعد 
لحد اآلن ولم تعرف عن�ه اية اخبار. فعىل من 
لدي�ه معلومات عن املفق�ود او لديه اعراض 
ع�ىل نص�ب املس�تدعية قيم�ة ع�ىل املفقود 
الحضور اىل ه�ذه املحكمة خالل مدة ثالثون 
يوم�اً من تاري�خ النرش يف الجري�دة وبخالفه 
س�وف تنصب املس�تدعية قيمة ع�ىل املفقود 

وفق القانون.
القايض/ غرام اسهري لفته

فقدان
فق�دت من�ي الوثيق�ة املرقم�ة 0052635 / 
25 الع�دد 77 الص�ادرة م�ن متوس�طة اوتاد 
االرض بتاري�خ 15 / 10 / 2015 واملعنون�ة 
إىل متوس�طة الش�هيد جون املس�ائية بأسم 
/ احم�د محس�ن عبد ع�يل فمن يعث�ر عليها 

تسليمها إىل جهة االصدار .

اعالن ابطال وكالة عامة مزورة 
نلفت انتب�اه كافة ال�وزارات ودوائ�ر الدولة 
واملص�ارف الحكومي�ة واالهلي�ة وال�رشكات 
العام�ة والخاص�ة وكذل�ك االش�خاص ب�أن 
الوكال�ة العام�ة املرقم�ة 4828 يف 28 / 2 / 
2016 الص�ادرة م�ن كاتب ع�دل الرصافة / 
املسائي املمنوحة للمدعو خالد احمد رمضان 
م�زورة ونحذر من يعتمده�ا يف تعامالته مع 
املذكور وال ترتب علينا اية التزامات من جراء 
التعامل بها م�ن قبل املوما اليه كونها مزورة 
ولم تصدر من كاتب عدل الرصافة / املسائي 
ولم نمنح للمذكور تلك الوكالة لعدم معرفتنا 

به لذا اقتى التنويه لذلك مع الشكر .
فاروق عبد املجيد عريم 

مديرية تنفيذ البياع 
العدد 2369 / 2014 

اىل / املنف�ذ علي�ه / موف�ق خلي�ل ابراهيم – 
مجهول محل االقامة 

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن رشح القائم 
بالتبلي�غ يف مرك�ز رشط�ة القاهرة وحس�ب 
 2017  /  9  /  20 يف   7301 الع�دد  كتابه�م 
وتاييد مختار محلة 301 يف حي الوزيرية انك 
مجه�ول محل االقامة ولي�س لك موطن دائم 
او موق�ت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه 
واس�تنادا الحكام املادة 27 من قانون التنفيذ 
تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ 
البياع خالل مدة ثالثة ايام تبدأ من اليوم التايل 
للن�رش لغرض تس�ديد دي�ن االضب�ارة البالغ 
) 000 / 000 / 090 / 3 ( ث�الث ملي�ارات 
وتسعون مليون دينار بضمنه رسم التحصيل 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية 

باجراءات التنفيذ .
املنفذ العدل 
حنان فاضل حسني 

اخطار 
من / محكمة قوى االم�ن الداخيل / املنطقة 

الثانية 
اىل / املتهم الهارب ) ن . ع عيل خلف صالح( 
 – الضلوعي�ة   – الدي�ن  ص�الح   – الس�اكن 

الحويجة البحرية 
اقت�ى حضورك ام�ام ه�ذه املحكمة خالل 
م�دة ) 30 ( يوم�ا من تاريخ ن�رشه اذا كنت 
داخ�ل العراق او خارجه لالجابة عن الجريمة 
املس�ندة الي�ك وف�ق امل�ادة ) 32 ق . ع . د ( 
وبعكس�ه س�وف تتخذ االج�راءات القانونية 
ض�دك وتطبق بحقك احكام املادة ) 69 ( ق . أ 

. د املتضمنة ماييل:
1 – الحكم عليك بالعقوبة املقررة لجريمتك .

2 – اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة 
القاء القبض عليك اينما وجدت .

باالخب�ار ع�ن مح�ل  املواطن�ني  ال�زام   –  3
اختفائك.

4 – حجز اموالك املنقولة والغري املنقولة .
اللواء الحقوقي 
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 
املنطقة الثانية

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ البياع 
رقم االضبارة 2555 / 2017 

اىل / املنفذ عليه / عبد الحسني عناد منشد / 
مجهول محل اقامته .

لقد تحق�ق له�ذه املديرية من خ�الل املبلغ 
القضائ�ي يف ه�ذه املديرية وتايي�د املجلس 
املحيل لحي الجهاد انك مجهول محل االقامة 
ولي�س لك موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار 
يمكن اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة 
27 م�ن قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا 
بالحض�ور يف مديري�ة التنفي�ذ البياع خالل 
خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعامالت التنفيذي�ة بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل 
اخالص عبد الرزاق احمد 
اوصاف املحرر : نفذت الدائنة سمرية جمعة 
حس�ني قرار محكمة االحوال الش�خصية يف 
الكرادة بالعدد 2617 / ش / 2016 واملؤرخ 
يف 7 / 6 / 2017 واملتضم�ن الحك�م بال�زام 
املدعى عليه ) املدين ( بتسلم املدعية ) الدائنة 
( س�مرية جمعة حسني اثاثها الزوجية عينا 
وان تعذر ذلك فاقيامها املؤرشة ازاء كل منها 

يف قرار الحكم املرقم 2617 / ش / 2016 .

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات 

واالقامه 
مديرية االحوال املدنية والجوازات 

واالقامه 
ملحافظ�ة املثن�ى /قس�م ش�ؤون االح�وال 

املدنيه
اعالن

ق�دم املواطن ) ماجد حس�ني يارس( طلبا اىل 
هذه املديرية يطلب فيه تبديل اللقب وجعله 
) ت�اج الدي�ن( بدال م�ن )التويج�ي( وعمال 
باح�كام امل�ادة )22( م�ن قان�ون البطاقة 
الوطنية رقم 3 لسنة 2016 املعدل تقرر نرش  
الطل�ب باح�دى الصحف املحلي�ة فمن لديه 
اع�راض مراجعة هذه املديري�ة خالل فرة 
خمسة عرش يوما من تاريخ النرش وبعكسه 

سوف ننظر يف الطلب حسب االصول 
اللواء

مهدي نعمة الوائيل 
مدير االحوال املدنيه والج�وازات واالقامه / 
وكالة

اعالن
تعل�ن املديري�ة العام�ة للربي�ة يف محافظة 
املثن�ى � متوس�طة الرشي�ف ال�ريض ع�ن 
اج�راء مزاي�دة عن ايج�ار حانوت املدرس�ة 
الساعة العارشة صباحا موعد املزايدة )15( 
ي�وم اعتبارا م�ن تاريخ الن�رش يف الصحيفة 

الرسمية 

اعالن
رقم االخطار 
2016/138

س /محكم�ة قوى االمن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

فاض�ل  )الرشط�ي  اله�ارب  املته�م   / اىل 
جمي�ل نعي�م(  املنس�وب اىل مديرية رشطة 
محافظة البرصة ملا كن�ت متهما وفق املادة 
/5 م�ن ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 لغيابك 
ع�ن مقر عمل�ك من تاري�خ 2011/12/28 
ولح�د االن وبما ان مح�ل اختفائك مجهول 
اقت�ى تبليغك بهذا االع�الن عىل ان تحرض 
امام  محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة 
بالب�رصة خالل مدة ثالث�ون يوما من تاريخ 
تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك وتجيب عن 
التهم�ة املوجهه ضدك وعند ع�دم حضورك 
س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وتحج�ز 
اموالك املنقولة والغ�ري املنقولة  ويطلب من 
املوظف�ني العمومي�ني الق�اء القب�ض عليك 
اينم�ا وج�دت وتس�ليمك اىل اق�رب س�لطة 
حكومي�ة وال�زام املواطن�ني الذي�ن يعلمون 
بمح�ل اختفائ�ك باخبار الجه�ات املختصة 
استنادا للمادة 69/ اوال وثانيا وثالثا ورابعا 
من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

نوع المشيداتالتفاصيلت
التامينات االيجار السنوي مدة االيجاراالستخدام

عقار جزء من القطعة المرقمة 1
91/68 عطيفية بمساحة 350م2

قطعة 
5.250.000 خمسة ماليين ومئتان سنة واحدةمخزناالرض

وخمسون الف دينار 

المساحةمقاطعةرقم القطعةت
238م452/المعقل الجنوبي1239/8
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عالـم من الالمساواة.. حالة العالـم عام 2016
ص�در مؤخًرا ع�ن منش�ورات ال ديكوفيرت الفرنس�ية، كتاب بعن�وان »عالم 
م�ن الالمس�اواة؛ حالة العالم ع�ام 2016« للباحث السياس�ي بيرت�ران بادي 
والصحافي المعروف دومينيك فيدال..منذ بضع س�نوات، وبش�كل خاص من 
بعد األزمة المالية عام 2008، أضحت الالمساواة مجدًدا موضوع الساعة. ثمة 
كتب عالمية من فئة األفضل مبيًعا، مكّرسة لهذه المسألة التي لطالما أهملت. 
وتنش�ر المنظمات غي�ر الربحية أرقاًما مخيفة توضح الفج�وة المتزايدة بين 
الفقراء، الذين يظهرون دوًما أكثر عدًدا وضعًفا، وبين الفائقي الغنى، الذين ال 
يعرف�ون كيف ينفقون ثرواتهم العمالقة..من أثين�ا إلى نيويورك، ومن مدريد 
إلى هونغ كونغ، فإن الحركات الش�عبية التي تضع المكافحة ضد الالمساواة 
في صل�ب برامجها، تتزايد ويتس�ع مداها..لك�ن، وراء هذه الش�عارات، كيف 
يمكن القبض بدقة وقياس تلك الالمساواة التي تزداد وطأتها أكثر على األجندة 
العالمية؟ المساواة سياسية، اقتصادية، اجتماعية، عرقية، ثقافية، وجندرية: 

كيف تتشابك الجوانب المختلفة لالمساواة؟ 

يس�تدرجنا الش�اعر المغربي عبد القادر وس�اط في عمله ><طبول من 
حجر<<، الصادر ضمن منش�ورات بيت الش�عر في المغرب، إلى قارة ال 
تزال في طور االستكشاف في الشعرية المغربية، ضمن رؤية ينسلُّ فيها 
الفانتازيُّ إلى أي ش�يء يمكن أن يخطر عل�ى البال؛ من الذاتي واليومي 
والهامش�ي إلى العاب�ر للزمن، في صور وإيح�اءات غير نمطية، تعكس 
عمق إحدى أهم التجارب الش�عرية المغربية المعاصرة وأكثرها نضجا.

ُيخل�ص الش�اعُر المألوَف من دالالت�ه الرتيبة، فال يتوان�ى عن تخصيب 
امتدادات�ه الجمالية والدفع بها بعيدا في اتجاه مخيلة متوثبة وجامحة. 
هك�ذا تب�دو الحياة وكأنها مس�تعدة لتدبَّ في كل ش�يء وتمنَحُه معنى 
مغايرا. نق�رأ في نص ><معرض<<:تجرد الرس�ام من ثيابه/ وانس�لَّ 
مذهوال/ فصفق الزوار/ وبعد نصف س�اعة/ أط�ل من لوحته األولى/ 
وكس�ر اإلطار. خلٌط لألوراق، وتغيي�ٌر في األدوار، وهدٌم لما يفصل بين 

الذات الخالقة )المبدعة( والكون الذي تبدعه )اللوحة(.

طبول من حجر

          فاضل عبد علي جواد   

تناول دفتر يوميات�ه ؛الذي أعده لكتابة كل مايقع 
له في يومه ,ويستحق الذكر ,لعله

يس�تفيد من�ه ف�ي حيات�ه المقبل�ة ..راح يقل�ب 
صفحاته بسرعة و بال اكتراث ؛حينما وجد

في كل صفحة منه عبارة :) الشيء يستحق الذكر 
اليوم ( .

واصي�ب بخيبة أمل كبي�رة , وتمتم في حزن بالغ 
: - إذا كان كل يوم في حياتي ال 

يستحق الذكر ,فهذا يعني ان ال خير لّي في حياتي 
كلها ..

وأضاف بعد برهة :- يجب أن أصنع أهمية لحياتي 

,وبأي شكل كان ,ومهما تكن
          األسباب والمعوقات التي تقف بوجهي ..

وأض�اف بعد إط�راق طويل :- ألح�اول وضع حد 
لبعض العادات الضارة التي إبتليت

        بها ,وأصبحت تنغص علّي حياتي ..
وأنتابت�ه نوبة س�عال قوية ,ف�أردف قائال بعد أن 
تخلص منها :- لتكن عادة التدخين نعم         عادة 
التدخي�ن ,قب�ل كل ع�ادة أخ�رى ,ألنها م�ن أكثر 

العادات ضررا بالصحة
منه�ا  عاني�ت  األخالق,وق�د  وربم�ا  والم�ال 

الكثيرالكثير,ومنذ فترة المراهقة وحتى اآلن.
أخرج علبة السكائر من جيبه ,ثم كورها بين يديه 

بعصبية ,بعدها قذفها في إحدى

زوايا غرفته ..ثم توجه الى سريره ,مشرق الوجه 
,فرح النفس ,ونام قرير العين ..

صباحا توجه ال�ى عمله,وكله عزم وتصميم على 
ماعقد العزم عليه باألمس .ودخل

مكتب�ه ثم تربع فوق كرس�يه ,بعده�ا إندمج في 
عمله ,وقد رّد معتذرا أكثر من زميل

ومراج�ع قدم له ماكانت باالمس أحب ش�يء الى 
نفسه قائال : - لقد أقلعت عن هذه

         العادة اللعينة والى االبد .. 
مس�اءا عاد الى بيته ؛فش�عر برغب�ة ال تقاوم الى 

التي تنكر لها طوال ساعات نهاره,
وصمم على إخراجها من حياته والى أألبد ..

توجه نحوها بقوة غامضة ,مس�اقا كأسير مكبل 

اليدين,معصوب العينين ,وهو يردد
 واحدة الغيرال�ى اللعين ..واحدة الغير الى العادة 

المضر بالصحة والمال وبكل 
شيء في حياتنا ! .

وأت�ى على الثانية , ثم الثالث�ة ,ثم على آخر ما في 
العلبة , وخالل فترة قصيرة ,بعدها

توج�ه الى س�ريره ,خائ�ر الق�وى ,متعثرالخطى 
,محطم االعصاب ؛ثم ألقى نفسه فوق

س�ريره كجث�ة هام�دة ..وقب�ل أن يعان�ق الن�وم 
جفني�ه ,لم�ح دفتر يوميات�ه قرب وس�ادته؛فمد 
يده المرتعش�ة نحوه,ثم خط وسط صفحاته,بعد 
دوام�ة م�ن االفكارالخواط�ر:- )ي�وم مش�هود 
يستحق الذكر(..                                                             

قصة قصرية.. يوم مشهود

أنعام كجه جي تالحق بطلة روايتها بني عواصم العالـم
ت�روي إنع�ام كجه ج�ي، ف�ي روايتها 
صفح�ة(،   340( “النبي�ذة”  الجدي�دة 
“الجدي�د”  دار  ع�ن  حديث�ا  الص�ادرة 
اللبناني�ة، قص�ة صحافية م�ن بغداد، 
إيراني�ة األص�ول، تدعى “ت�اج الملوك 
عبدالحمي�د”، كانت أس�رتها تقيم في 
ع�ن  موهبته�ا  وأثم�رت  الكاظمي�ة، 

امتالك مجلّة “الرحاب” البغدادية.
وق�د ُعرف�ت ت�اج المل�وك بتحرره�ا 
وجرأتها، فرعاها الباشا نوري السعيد، 
رئيس وزراء العراق األس�بق في العهد 
الملك�ي. لك�ن الظ�روف تدفعه�ا إلى 
القي�ام برحل�ة طويل�ة تش�مل بلدان�ا 
وعواص�م عديدة، محمول�ة بمغامرات 
يكاد ال يتس�ع لها عمر واحد، “عاشت 
ثالثة أعم�ار في عمر واحد، وما عادت 
تتوّقع مزيدا من األقدار والُمصادفات” 

كما يصفها سارد الرواية.
تغدو ت�اج الملوك )أو تاجي(، ذات يوم 
زوج�ة ضاب�ط اس�تخبارات فرنس�ي 
اسمه س�يريل ش�امبيون، ومن خالله 
تصبح جاسوس�ة لفرنسا، أيام الثورة 
الجزائري�ة، وتُجّن�د الغتي�ال الرئي�س 
الجزائ�ري األس�بق أحم�د ب�ن بلة في 

القاهرة.

أعطوه�ا صورة له وحّددوا لها اس�مه 
الحقيق�ّي ولقب�ه الحرك�ي “مزيان�ي 
ال�ذي  الم�كان  ف�ي  رأت�ه  مس�عود”، 
وصف�وه لها. يش�رب القهوة، حس�ب 
عادته، في س�اعة ُمحّددة عل�ى النيل. 
تمّش�ت وتمّهلت بالق�رب منه. فوقف 
ورّد عل�ى تحّيته�ا وس�ؤالها العفوي. 
لكنه�ا انصرف�ت مثلما ج�اءت، عابرًة 
بس�ؤال عاب�ر. “جّربت ول�م يطاوعها 
اله�دف  ونج�ا  تق�ول،  كم�ا  قلبه�ا”، 
م�ن الم�وت، وع�اش حّت�ى اس�تقلّت 
بالده، وص�ار رئيس�ا للجزائر.تتذّكره 
“تاج�ي” بأس�ى وال تحّب�ه، وال تح�ّب 
حلف�اء جمال عبدالناص�ر. وها هو قد 
تج�اوز التس�عين، وج�اء يتعالج عند 
مس�تعمريه، أعداء األم�س، راقدا على 
بعد أمت�ار من غرفتها في مستش�فى 
“ف�ال دو غراس” بباري�س، يتجاوران 
تح�ت لعنة الش�يخوخة. هو في ش�به 
غيبوب�ة يحتض�ر، وهي أرملة مس�نة 
تغّضن وجهها وانحنى ظهرها من ألم 
المفاصل. تتمّدد على س�ريرها وتتابع 
أخبار ثورة الياس�مين ف�ي تونس من 
خ�الل مذياعه�ا الصغير ال�ذي تضعه 

على أُذنها.

وحي�ن تتحّرك ف�ي ممّر المستش�فى 
تتعّكز على عصا. لكن رأسها ال يتوّقف 
عن ضّخ األس�ماء والسحنات، تتحّدث 
عن أسماء هامة لم تعد حاضرة إاّل في 
كتب التاريخ. تستحضر أرواحا تحلّلت 
هي�اكل أصحابه�ا تح�ت الت�راب، كأن 
قبورهم مؤرشفة في جارورها، طوع 
بنانه�ا. م�ن بينها المحامي التونس�ي 
الثائر الحبي�ب بورقيبة حين زار بغداد 
طالبا من حكومة نوري الس�عيد دعما 

لشعبه. وقد عّرفها إليه الباشا، وأجرت 
معه مقابلة صحافية لمجلتها.

تجري أح�داث الرواية في م�دة زمنية 
تق�ارب 80 عام�ا، تتوزع عل�ى العراق 
وفلسطين وبيروت وكراتشي وفنزويال 
وباري�س. تلتقي بطلته�ا “تاجي” في 
باريس بعازفة الكمان العراقية وديان 
الم�الح الت�ي فق�دت س�معها وتب�دل 
مج�رى حياته�ا، ويجمعهم�ا العراق. 
إحداهما ج�اءت من إي�ران إلى العراق 
الملكي، والثانية عاشت فيه أثناء حكم 

صدام حسين.
أح�داث الرواية تجري في م�دة زمنية 
تق�ارب 80 عام�ا، تتوزع عل�ى العراق 
وكراتش�ي  وبي�روت  وفلس�طين 

وفنزويال وباريس
صديقت�ان تفص�ل بينهم�ا عق�ود من 
التف�اوت. عم�ر األول�ى ضع�ف عم�ر 
الثانية. تتعايش�ان على الحافة ما بين 
َضّرت�ان  كأّنهم�ا  والتناف�ر،  التفاه�م 
لش�بح واحد، جمعهما مصي�ر أخرق. 
نبتتان من تربتين مختلفتين وطقسين 
متعاكسين. فإذا هطلت األمطار تقارب 
الرأس�ان تحت مظلّة واحدة. وتتشّعب 
وأزمنته�ا  بش�خصياتها  الرواي�ة 

ومغامراتها وقص�ص حبها، فال تغيب 
عنه�ا ودي�ان الماّلح، وال الفلس�طيني 
منصور البادي، اللذين يمتلك كل منهما 

صوته وقّصته المستقلّة.
ُيذكر أن “النبي�ذة” هي الرواية الرابعة 
إلنعام كجه جي بعد “سواقي القلوب” 
و”طش�اري”،  األميركية”  و”الحفيدة 

وهنا مقتطف منها:
“ارت�دت ت�اج المل�وك أس�ماء كثيرة. 
رقص�ت به�ا ث�ّم خلعته�ا. رمته�ا في 
صناديق الكرت�ون تحت تختها. لم تعد 
تتذّك�ر كم س�ريرا احتواها ف�ي البالد. 
وللضج�ر  وللغواي�ة  لل�والدة  ف�راش 
ولألحالم وللنعاس. ومنام للشيخوخة 
والم�رض. ل�و كان هن�اك منط�ق في 
كّل ه�ذه المتاه�ة لكان�ت اآلن تلمل�م 
ُقصاصاته�ا الصف�راء. ترب�ط ش�عث 
ش�عرها وراء رأس�ها وتمض�ي بدون 
أن تتلّف�ت. ل�ن تلق�َي نظ�رة أخي�رة 
على فوض�ى دنياها. حي�اة مثل قالئد 
الس�حرة والمش�عوذين. ملضومة من 
بقاي�ا خش�ب وخ�زف وع�اج وريش 
وجل�ود. أغاٍن بلغات ش�رقّية وغربّية. 
خ�رز مل�ّون وقط�رات دم�وع تحم�ل 

أسماء عّشاق يائسين”.

لورين رسالن القادري  لـ »                           «:جمموعتي »أنثى أنا« يتجىل حتدي املرأة 
أمام عنفوان وجربوت الرجل

           حاورها/ عزيز البزوني/ البصرة

لورين رسالن القادري ش�اعرة لبنانية من 
قرية كفر شوبا قضاء حاصبيا جنوب لبنان 
ولدت في ذوق مكايل 24\حزيران \1962, 
حاصل�ة عل�ى إج�ازة ف�ي اللغ�ة العربي�ة 
وآدابها من الجامعة اللبنانية ,تمارس مهنة 
التعلي�م في المجالي�ن األكاديمي والمهني, 
عضو لجنة تحكيم مس�ابقة رابطة شعراء 
الع�رب عام 2015م, صاحبة مجلة ش�عراء 
الع�رب الورقي�ة , ش�اركت ف�ي العديد من 
األمس�يات والمهرجانات, نالت درع التمّيز 
لعام 2016 من ديوان العرب نتاجها : ديوان 
أنثى أن�ا)دار الفارابي( \ودي�وان أرجعتني 
طفل�ة)دار غواي�ات ( \ ودي�وان آخر تحت 
الطب�ع إضافة إلى رواي�ة, التقينا بها فكان 

هذا الحوار معها:
* يقال بان االهتمام بحركة األدب والش�عر 
في لبنان في تراجع خالل السنوات األخيرة 
وذل�ك بس�بب قل�ة المتابعين والق�راء لهذا 
األدب العري�ق إضاف�ة لتقصي�ر اإلع�الم و 
الصحاف�ة اللبناني�ة بالتغطية عل�ى النخبة 

المتبقية في هذا المجال
- تراج�ع االهتمام بحرك�ة األدب في لبنان 
كم�ا هي الحال ف�ي جميع البل�دان العربية 
على الس�واء فلم يعد األدب خبز األدباء وال 
الق�راء... فاالهتمام�ات الحياتي�ة اليومية 
واألوضاع االقتصادية والسياسية واألمنية 
األدب  س�ير  عل�ى  س�لبا  أّث�رت  الطاغي�ة 

واالهتمام به لجعله من األولويات الثقافية 
وانش�غلت وس�ائل اإلعالم في نق�ل أخبار 
الفناني�ن التي باتت م�ن أولويات الجمهور 
إضافة إلى انش�غالها في نقل ما يحدث في 
وطننا العربي ما سّبب عزوفا عن األدب وما 

فيه .. و س�اهمت وسائل التواصل في نشر 
النتاج األدبي بشكل س�ريع ولكن بال نكهة 
.. حتى بات المتلق�ي ينتظر الوجبة األدبية 

ليتلقفها بيسر وسهولة كوجبة البرغر 
* قالوا )في الورق رائحة الكتاب المقّدس( 

هناك حرب إبادة تش�نُّ على الكتاب الورقي 
م�ن ِقبل اإللكتروني محكوم�ة للزمن كيف 
نتص�دى له�ذه الح�رب اإللكتروني�ة الت�ي 

أُرغمنا على تقّبلها والدخول فيها؟
- تنش�أ بين المطالع وبي�ن الكتاب الورقي 
ألف�ة ما بعده�ا ألفة فيغ�دو الكت�اب كائنا 
حيًّا بين يديه عك�س المطالعة اإللكترونية 
التي يس�ودها البرود مهما اتسعت مساحة 
المعلوم�ات فيه�ا ومهما س�هلت وس�يلة 
الحص�ول عليه�ا فاالنترن�ت تق�دم لقم�ة 
األدب أو المعلومات س�ائغة س�هلة بلمسة 
زر كأنها جّنية تلب�ي أوامر طالبها ما يهيئ 
له�ا رواج�ا يطغى عل�ى كل جوان�ب تلقي 
المعلومات نظرا لسهولتها ويسر الحصول 
عليه�ا نتصدى لهذه الح�رب بتعزيز الكتاب 
الورق�ي وذل�ك يك�ون بجعل�ه رائج�ا وفي 
متناول الجميع وبتش�جيع دور النشر على 
إصدار ونش�ر الكتب األدبية والعلمية والتي 
تالم�س رغب�ات مختلف ش�رائح المجتمع 
وكذلك بتحفيز أبن�اء جيل اليوم على اقتناء 
الكتاب الورقي لعلنا بهذا نعيد إليه بعًضا من 
ماء الوج�ه أو بعضا من مجده الغابر وهذه 

مسؤولية الجمعيات الثقافية والمدارس 
* إل�ى اآلن ما زال االختالف والصراع قائما 
عل�ى االعت�راف بقصي�دة النثر م�ن عدمه 
، فكي�ف نحرر ش�عرنا م�ن ه�ذا القيد ولو 
تدريجياً ؟ كيف تتسع رؤيتنا إلى ما هو أبعد 

مما نختلف عليه ؟
- لكي نواكب جملة التطورات األخرى التي 

توص�ل إليه�ا العال�م الحديث كلّما وّس�عنا 
الدائرة اطلعنا على مساحة أوسع مما يكتبه 
الغرب والقصيدة الغربية تختلف في شكلها 
ونظامه�ا عن القصي�دة العربية فالقصيدة 
العربية هي البن�اء الخاضع لنظامي الوزن 
والقافي�ة فض�ال عل�ى اللغ�ة وه�ي عل�ى 
ش�كلين القصيدة العمودية )بحور الخليل ( 
وقصيدة التفعيلة الت�ي تتبع تفعيلة واحدة 
م�ن تفعي�الت بح�ور الخليل ف�ي القصيدة 
كلّه�ا أما النص النثري القائم على ش�ذرات 
شعرية ومشاعر مرهفة وصور بالغية فال 
يعّد قصيدة مهما بلغ سمو العاطفة فيه وال 
ضي�ر في مواكبة التطور الش�عري الحديث 
ال�ذي ب�ات طاغي�ا وإن اختلف�ت التس�مية 
ولس�نا مجبرين على تتبع خط�وات الغرب 
في بناء أو ش�كل أو اسم القصيدة وكّل حرٌّ 
ف�ي كتابة ما يحلو له وتس�ميته بما يش�اء 
وإن اختلقت التسمية المهم كتابة نص راٍق 
* يق�ال ب�ان األدب النس�وي ه�و مج�رد 

مسميات إقصائية وتميزية 
ش�ذرات  ينق�ل  ال�ذي  األدب  ه�و  األدب   –
م�ن مش�اعر اإلنس�ان رج�اًل كان أم امرأة 
ويترجمه�ا كلم�ات تعب�ر عم�ا يجيش في 
داخل�ه في قال�ب الش�عر والنث�ر وإنه لمن 
الظلم إقصاء كتابات المرأة لتصنيفها ضمن 

إطار أو تسمية مختلفة 
*لوال التنافس ما كلن هناك إبداعا؛ التنافس 

يظهر المبدعين وينمي الساحة اإلبداعية 
-التنافس احت�كاك وتالق�ح وتفاعل ولوال 

احت�كاك الحجري�ن لم�ا أورى اللهب ولوال 
التنافس والتقابل والتناقض لما تولّد إبداع 
ولم�ا كان أدب والتناف�س المّط�رد يخّصب 

الثقافة واألدب ... 
* لنتكل�م عن مؤلفاتك الش�عرية )أنثى إنا , 
أرجعتني طفلة ( م�ن ناحية الفكرة مالذي 
يحمل�ه في طيات�ه وهل للعنوان الش�عري 

أهمية لديك ؟
- “أنثى أنا” \دار الفارابي \ باكورة أعمالي 
مجموعة ش�عرية تقع فيها أربع وعشرون 
قصي�دة تتضم�ن مواضيع ش�تى في الحب 
والعاطف�ة واألم والوطن والدنيا وس�واها 
من الش�عر العمودي وش�عر التفعيلة وهنا 
تج�در اإلش�ارة إل�ى أنني منذ بضع س�نين 
فق�ط ب�دأت أنش�ر قصائ�دي عبر وس�ائل 
التواصل االجتماعي ثم في كتب ورقية أنثى 
أنا عن�وان قصيدتي األولى ف�ي المجموعة 
وقوته�ا  الم�رأة  تح�دي  يتجل�ى  وفيه�ا 
وضعفه�ا أمام عنف�وان وجب�روت الرجل 
\ -”أرجعتن�ي طفلة “ مجموعت�ي الثانية 
وكذلك ه�ي تحمل عن�وان قصيدتي األولى 
في المجموعة التي تحوي أربعا وعش�رين 
قصيدة تتناول مواضيع تالمس أحاس�يس 
المرأة ومش�اعرها الس�امية ه�ل للعنوان 
الش�عري أهمي�ة لدي�ك ؟ عن�وان القصيدة 
يولد عفًوا حي�ن والدتها منبثًقا من روحها 
يش�بهها فال أجد عظيم عناء في انتقائه أما 
عنوان المجموعة الشعرية فأرى من الوفاء 

أن يحمل اسم قصيدة من قصائدها .

مـاذا لـو...

ليتني قصيدة هوجاء

            رجاء قيباش

ماذا لو... 
طلبُت اللجوء لحضنك

يا من بين ذراعيك
أُقيم مراسيم العزاء

أسقيك شوقا
بكؤوس الكلمات

أُلِبُسَك قميص الكبرياء
أفك أزرار غرورك
بأنامل االِشتياق

ماذا لو... 
كنت لي... 

أشتم في أنفاس عطرك
رائحة الشمس

أنقش على ضفاف وجنتيك
حكايات عشق

أغرد في عيونك
مواويل جنون وعناق..

ماذا لو... 
كنت لك.. 

تصنع من نبض عيني
مدن أحالم

تمتد آلخر غيمة
في قبضة الوهم

أتحدى برودة شتائك القارس
أدعو الجفاء

على وليمة االنعتاق
ماذا لو... 

صار وجعي
بخبر كان

يتكاثر الياسمين
على وسائدي

أتعطر بعبقها
حتى الهذيان

تشتري لي أغنيات
من خرير األنهار

تزر عني وردة
في بساتين األعماق

ماذا لو... 
كنت ثورة رغبة

تمارس طقوس جبنك
أنت...

مملكة شوق
بين شفاه الحياة

خصالت شعرك البيضاء
قنطرة تعلو نهر جمالك

أنفخ روح جنوني
بجسد الكلمات

أخلق قصيدة
تبني مستوطنات وله

على أرض لقياك
إحساس غربة و يتم

حد االحتراق...
ماذا لو...  

قمُت ليَل ُبْعِدَك
أصلي نوافل

سالالت الغرام
أقاوم النوم

وهو يداعب جفونا
احترفت السهر

بوحي موال غجري
يغازل نهد الليل

يزداد ثمالة
كلما احتسى
نبيذ الفراق.

             رانيا دندن الجوري

ليتني قصيدة هوجاء
في جبين عاصفة

ليتني موجة وثنية االهازيج
أي شيء يحيلني غيمة او نجمة 

عند ذلك الشاطئ األسود
تندفع بسرعة شيطانية كوميض عينيه

تدور حول شفتيه اللتين 
ترتعشان كظل معبد في غدير حالم

كلما تأملت عينيه
اعرف ان مسكب البنفسح ظلت عطشىا

وستظل عطشى إن مضيت دونه 
رغبة بدائية بالبكاء تغمرني

لم اعد وحيد وال خائفة
عبق الماء المالح يوقظ شرهي للحياة

حب ينبسط امام عيني بوداعة
يمنح نفسه لنظري بسخاء

فابادله الوله والجنون.
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املعيار اإلنساين يف واقعة الطف وهنضة اإلمام احلسني »عليه السالم«
ميثم العتابي

النظر صوب متعلقات العملية االنسانية 
القائمة يف مشهد عاشوراء، يحيل العقل 
االنس�اني بتفاصيل�ه املهم�ة اىل أم�ور 
معقدة، فهي � واقع�ة الطف � عمليا لم 
تحدث او تكون يف يومها املذكور، بل انها 
رصاع متجدد، قائم عىل تغذية الظلم من 
جهة، وان�راء املطالب�ن بالحق ملقارعة 
هذا الظلم من جهة أخرى، بيد ان املغايرة 
الت�ي حصلت يف ذلك اليوم يف عاش�وراء، 
ه�ي يف ذات الش�خصية الت�ي تحول�ت 
إىل من�ار يغذي كلم�ات الح�ق التالية يف 
العالم أجمع )خطوة استباقية(، فاالمام 
الحس�ن )ع( ل�م يعتم�د يف نهج�ه لذلك 
اليوم عىل العملية العس�كرية البحتة، او 
للظروف واملتغريات  الخاضعة  االنسانية 
واملتقلب�ات الت�ي تعرتي النف�س والذات 
االنس�انية )املوقف اآلني(، بل انه تحدث 
وعم�ل وف�ق منظ�ور مختلف، ذل�ك انه 
جم�ع بن دفت�ي فكره الن�ري، ونهضته 
العميقة املرتبطة باالرث الرسايل، مبادئ 
قيمة عجزت االنس�انية ع�ن اللحاق بها 
وادراك كنهه�ا، وه�ذا يتض�ح جلي�ا يف 
دع�اء االمام )ع( يف ي�وم الواقعة، دعائه 
ألعدائ�ه بالرج�وع اىل رش�دهم، ولعلن�ا 
نقول اعداءه هن�ا يف مقامنا هذا، لكنما 
م�ن زاويته ووجهة نظره ل�م يكن يرى 
االمور بهذا الش�كل. فهو لم يراهم اعداء 

واال ملا بكاهم.
ان االخالقي�ات املتناقضة الت�ي أفرزتها 
واقع�ة الطف، محط حرية إىل يومنا هذا، 
ذل�ك ان ط�ريف ال�راع ان�رى كل واحد 
منه�م إىل مرجعياته االخالقية والروحية 

واالنسانية، فمعسكر ابن زياد )لع( رغم 
معرفته بظروف املعسكر الثاني، معسكر 
االمام الحس�ن )ع(، لم ي�راع أخالقيات 
انسانية متعارف عليها لدى العرب آنذاك 
وهذا املجس كان من مدركات االمام )ع( 
وهذا ي�رر قوله له�م: إن كنت�م عربا... 
لتذكريه�م بقيمة أصال�ة العرب، كما لم 

يمتث�ل الجيش االم�وي لتعاليم ووصايا 
الرس�الة التي - وعىل ح�د قولهم - انهم 
مؤمن�ون به�ا. والظروف الت�ي أحاطت 
بمعس�كر االمام الحس�ن )ع( تتلخص 

بما ييل:
ان قائد وفرسان معسكر االمام الحسن 
)ع( ه�م من أهل بيت النبوة والرس�الة، 

والخرية والصفوة من املسلمن، وهذا ما 
يشهد له الطرف املعتدي ويقر به.

ان عدة وعدد املعس�كر الحس�يني، ليس 
أقل بقليل من معسكر ابن زياد فحسب، 
بل تجاوزت هذه القيمة املعيارية أساليب 
القتال الرشيف، ليكن العدد التقريبي هو 
كل واح�د م�ن أصحاب الحس�ن يقابله 

1000 رجل عىل حد قول بعض الروايات، 
وهذا خرق للمنظومة االنسانية.

ل�م يبتدئ معس�كر االمام الحس�ن )ع( 
القت�ال، ذل�ك ان�ه ج�اء اىل الكوف�ة بناء 
ع�ىل طلب أهلها يف البيع�ة، أي لم يجيء 
ليقات�ل، بل فرض علي�ه القتال، من قبل 

القوة الظاملة.

وم�ن هنا يتض�ح لنا ان عملي�ة التوازن 
يف املعرك�ة تقت�ي بعض ال�رشف الذي 
يحمله الف�ارس، فالف�ارس، أي فارس؛ 
ورشف  به�ا،  يعت�ز  أخالقي�ات  يحم�ل 
يتمي�ز به، فهو ال يقتل ام�رأة، وال يذبح 
رضيع�ا، وال يمث�ل بضحيت�ه، وال يحرق 
وال يس�لب، وال يهن، فه�و نبيل يف نظر 
نفس�ه، ونظر اآلخر، وما ن�ده إال غريم 
له يف س�احة القت�ال، وخالف ذلك ال يقع 
التجاوز.وهذا الت�وازن الذي تحدثنا عنه 
يحف�ظ للمتنازع�ن واملتقاتل�ن هيب�ة 
القت�ال ب�رشف، مع اعتق�اده بالحفاظ 
عىل بعض الخصوصية التي سيخلفونها 
وراءه�م مالو قضوا يف تل�ك املعركة، من 

النساء واالطفال والشيوخ.
بيد ان الذي رأيناه يف واقعة الطف خالف 
هذه االعراف جملة وتفصيال، اذ لم يكن 
هن�اك فارس واحد يتمتع بنزاهة ورشف 
وش�جاعة الفرس�ان، فالغ�در والكمائن 
والك�ذب والخديع�ة والنف�اق، وغري هذا 
الكثري، تمثل يف معس�كر اب�ن زياد ومن 
قاتل اىل جواره، وهنا يظهر ان النقائض 
االنسانية التي تختلج يف الصدور، توقفت 
عىل جانب واحد، وأظهرت جانبها اليسء 
وحده، دون الرج�وع اىل صوت الضمري، 
فاملعروف ان حتى الظالم، يطرق لصوت 
طفل او بكاء أرملة، فاملشاعر االنسانية 
حت�ى للطغاة، تتحرك ل�و مرت بها هذه 
االم�ور، وهن�ا  اللطيف�ة م�ن  الدقائ�ق 
نتح�دث عن كبار القادة يف معس�كر ابن 
زي�اد، اما املقاتلون، فكانوا عىل ش�قن، 
كما هو حالهم دوما؛ ش�ق آمن بالخوف 
والعقوب�ة، وش�ق آخ�ر آم�ن بالجائزة، 

وبكال الحالتن ال يعول عليهم أبدا.

لذا كان إس�ماع او محاولة إفهام اآلخر، 
مهمة عسرية، بل مس�تحيلة، فاالصابع 
والعق�ول  االذان  ع�ىل  بش�دة  ضغط�ت 
كي ال تس�مع أو تفقه، وتن�اىس الجمع 
الحارض، بعد أن اغمضوا عيونهم وعيون 
قلوبه�م، فبك�وا وتباك�وا، كذب�ا وزورا، 
ليقع املحذور، ولتمتد هذه العملية، رغم 
تجذرها يف التاريخ بصور متفاوتة، لتصل 
إىل الف�رد االنس�اني عىل تنوع مش�اربه 
الثقافية والدينية واالجتماعية وقضاياه 
السياس�ية، وابعاده االنس�انية، فصدى 
الكلمة التي أطلقها االمام الحس�ن )ع( 
ل�م تزل بتجدد حيوي نراه كل يوم، وهذا 
التجدد ال يكون بالرضورة ينطوي تحت 
اسم االس�الم كدين او الشيعة كمذهب، 
ب�ل تعدى اىل ابعد من ذلك، ليكون التأيس 
مش�ابها، وش�بيها مالصق�ا دون دراية 
اآلخ�ر ب�أن الج�ذور الحقيق�ة تصل اىل 
االمام الحس�ن )ع(، فنح�ن حن نعمل 
ع�ىل جه�از الكمبيوت�ر مث�ال، اليك�ون 
بال�رضورة ان نع�رف م�ن ه�و مخرتع 
الكمبيوت�ر، ولكن بال�رضورة ان نعرف 
مل�اذا اخرتع الجه�از، حتى يص�ل بنا اىل 
درجة متقدمة من العلم، وعل الكثري منا 
يع�رف تفاصيل دقيقة ع�ن حياة االمام 
الحس�ن )ع( وتفاصيل دقيق�ة وكثرية 
ع�ن واقع�ة الطف، ولك�ن ه�ذا اليكون 
نافعا ل�و لم نتأَس بم�ا أراده منا االمام 
الحس�ن)ع( بنهضته تل�ك، ولعل االخر 
ال يع�رف الكثري، ع�ن الوقائع، بل وصله 
املعن�ى، وهذا بحد ذات�ه منتهى الطموح 
الحس�يني يف معرفة اآلخر ملبدأ االنسانية 
الحقيقي عر التصدي إىل الظلم والظلمة 

وقول كلمة الحق.

لبيع عقارات واقعة يف منطقة املعقل
تعل�ن الرشكة العام�ة ملوانئ الع�راق عن مزاي�دة  لبيع العق�ارات البالغ 
عدده�ا )10( عقار واملبين�ة مواصفاتها ادناه وفق�ا لقانون بيع وايجار 
ام�وال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املع�دل  وخالل ثالث�ون يوما تبدا من 
اليوم التايل لنرش االعالن يف الجريدة الرسمية التي ستجري يف تمام الساعة 
الع�ارشة صباحا من يوم الثالثاء املصادف 2017/11/7  ويف حالة وجود 
عطلة رس�مية يصار اىل اليوم الذي يليه يف شعبة الخدمات السكنية  فعىل 
الراغبن االش�رتاك يف املزايدة العلنية تقديم طلباتهم  اىل ش�عبة الخدمات 
الس�كنية بهذه الرشكة واالطالع  عىل رشوط املزايدة مستصحبن معهم 
املستمس�كات التالية  هوية االحوال املدني�ة )مصورة(البطاقة التموينية 
)مص�ورة( بطاقة س�كن )مصورة ( ودفع تامينات بنس�بة 5% خمس�ة 
باملائة  من القيمة املقدرة للعقار بصك مصدق المر الرشكة العامة ملوانئ 

العراق او نقدا ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن 2 % 

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسط  عن تأجري االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة 
اىل مديرية بلدية النعمانية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013. فعىل الراغبن 
باالش�رتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية  النعمانية  خالل فرتة )15( خمس�ة عرش يوما تبدأ 
من اليوم التايل لنرشها يف الصحف املحلية  مس�تصحبن معهم التأمينات القانونية البالغة )30 %( من 
القيم�ة التقديرية بصك مصدق او نقدا  ولكامل مدة االيجار وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة 
االعالن يف مقر البلدية اعاله يف تمام الس�اعة )العارشة صباحا( ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور 
الن�رش واالع�الن وكافة املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر جلب هوية االح�وال املدنية مصورة واصلية 

ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد 3863 / ش 3 / 2017

التاريخ 3 / 10 / 2017  

اعالن
اىل املدعى عيل / احمد عليوي نطاح  

اقامت املدعية مديحة كريم العيبي الدعوى املرقمة بالعدد اعاله 
امام محكمة االحوال الش�خصية يف بعقوبة وموضوعها الحكم 
بالتفري�ق بينكما ولكون�ك مجهول محل االقام�ة تقرر تبليغك 
بواسطة صحيفتن محليتن بموعد املرافعة املوافق 11 / 10 / 
2017 الساعة التاسعة صباحاً ويف حالة عدم حضورك او ارسال 
من ينوب عنك قانوناً ستجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً ووفق 

االصول 
القايض / راغب سلامن عيدان

مقتبس الحكم الغيابي 
رقم املقتبس : 2015/1335

اس�م املحكم�ة : محكم�ة قوى االم�ن الداخيل 
العامة بالبرة 

اسم املتهم ورتبته ووحدته : املفوض وليد عيال 
ايوب يوسف مديرية رشطة محافظة البرة 

رقم الدعوى وتاريخها : 2015/1169
تاريخ ارتكاب الجريمة : 

تاريخ الحكم : 2015/10/20
امل�ادة القانوني�ة 37 من ق.ع.د رقم 14 لس�نة 

 2008
خالصة الحكم

حكم�ت محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة  
باس�م الش�عب عىل املدان  الغائب املفوض وليد 

عيال ايوب يوسف غيابيا بما ييل :
1 � بالنظر لش�مول املتهم املف�وض وليد عيال 
ايوب يوس�ف بقان�ون العفو الع�ام املرقم 19 
لسنة 2008 حسب قرار لجنة العفو يف محكمة 
يف  الع�دد 360  االتحادي�ة  الب�رة  اس�تئناف 
2012/8/6 والذي اكتس�ب الدرج�ة القطعية 
وايقاف االجراءات القانوني�ة بحقه نهائيا عن 
تهم�ة حص�ول ارضار بالعجل�ة املرقم�ة 774 
نوع ش�وفر صال�ون واس�تنادا الح�كام املادة 
3/153 ق.ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل تقرر 
تضمينه مبلغا مقداره )2,525,000( مليونان 
وخمس�مائة وخمس�ة وع�رشون ال�ف دين�ار 

استنادا للفقرة ثانيا من املادة 37 من ق.ع 
رقم 14 لس�نه 2008 عن قيم�ة ارضار العجلة 

اعاله تستحصل بالطرق التنفيذية 
2 � تحدي�د اتع�اب محاماة للمحام�ي املنتدب 
ماج�د ه�ادي جخي�م مبل�غ ق�دره خمس�ة 
وع�رشون الف دين�ار ترف له بعد اكتس�اب 

الحكم الدرجة القطعية 
قاب�ال  االراء  باتف�اق  ص�ادرا  غيابي�ا  حكم�ا 
لالعرتاض اس�تنادا الحكام امل�ادة 61/اوال من 

ق.أ.د وافهم علنا يف /   /2015
العميد الحقوقي 
رئيس املحكمة

مقتبس الحكم الغيابي 
رقم املقتبس : 2013/526

اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل 
للمنطقة الخامسة  بالبرة 

اس�م املته�م ورتبت�ه ووحدته : الرشطي محس�ن 
س�اهي ش�اوي ش�بيب مديرية رشطة محافظة 

البرة 
رقم الدعوى وتاريخها : 2013/1270

تاريخ ارتكاب الجريمة :2008/6/19 
تاريخ الحكم : 2013/5/23

املادة القانونية 5/   ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 
خالصة الحكم

حكم�ت محكمة ق�وى االم�ن الداخ�يل للمنطقة  
الخامس�ة ع�ىل امل�دان الغائب )الرشطي محس�ن 

ساهي شاوي شبيب باسم الشعب بما ييل :
1 � بالحبس البس�يط ملدة )ستة اشهر(وفق املادة 
5/ق.ع.د رق�م 14 لس�نة   2008 بدالل�ة املادتن 
61/اوال و 69/اوال من ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008 
لغياب�ه عن مقر عمل�ه من تاري�خ 2008/6/19 

ولحد االن
2 � اعط�اء املوظف�ن العمومين صالحية القبض 
علي�ه اينما وج�د لتنفي�ذ الحكم الص�ادر يف حقه 
اس�تنادا الحكام املادة 69/ ثانيا من ق.ا.د رقم 17 

لسنة 2008
6 � ال�زام املواطن�ن االخب�ار ع�ن مح�ل اختفاء 
املحكوم اعاله اس�تنادا الحكام املادة 69/ثالثا من 

ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008 
7 � حج�ر اموال�ه املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا 
الح�كام املادة 69 /رابعا من ق.ا.د رقم 17 لس�نة 

 2008
8 � اخراج�ه من الخدمة اس�تنادا للمادة 42 ثانيا 

ق.ع .د رقم 14 لسنة 2008
9 � تحدي�د اتعاب محاماة للمحام�ي املنتدب عبد 
الرحم�ن عبد عيل مبل�غ قدره خمس�ة وعرشون 
ال�ف دينار ترف له بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية 
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 61/اوال م�ن ق.ا.د قابال لالع�رتاض وافهم 

علنا يف 2013/5/23م
عميد الرشطة الحقوقي 
نزار دمرتي هاشم 
 رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف جلوالء
العدد  /379/ش/2017

التاريخ 2017/10/4
اىل / املدعى عليه فالح حسن عزيز 

تبليغ
بتاري�خ 2017/8/8 اقام�ت زوجت�ك املدعية كوثر جاس�م تايه 
الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة 379/ش/2017 والت�ي تطلب فيه 
التفري�ق للهجر وملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار مختار 
خانقن / ميخاس واملتضمن مجهولية محل اقامتك عليه قررت  
ه�ذه املحكمة تبليغك بصحيفتن محليت�ن للحضور امام هذه 
املحكمة بتاريخ 2017/10/15 ويف الساعة التاسعة صباحا ويف 
حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا وحسب االصول 
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة بداءة البرة 
العدد : 2304/ب/2017

التاريخ 2017/10/3
اعالن

اىل املدعى عليه / صدام جمعة سلطان
اص�درت ه�ذه املحكم�ة ق�رار الحك�م البدائ�ي املرق�م 2304 
/ب/2017 يف 2017/9/27 املقامة من قبل املدعي يونس حطاب 
ن�ارص ضدك واملتضم�ن الحكم بالزام�ك بتاديت�ه للمدعي مبلغ 
الدي�ن املرتتب بذمتك والبالغ خمس�ة االف دوالر امريكي ولتعذر 
تبليغ�ك ملجهولية مح�ل اقامتك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
وتايي�د املجلس البلدي ملنطقة الش�علة عليه ق�رر تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ن محليتن يوميت�ن ولك حق االعرتاض واالس�تئناف 
والتمييز خالل املدة القانونية وبعكس�ه س�وف يكتس�ب القرار 

الدرجة القطعية وفق القانون
القايض
محمد قاسم عبود

مقتبس الحكم الغيابي 
رقم املقتبس : 2015/803

اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة بالبرة 
اس�م املتهم ورتبت�ه ووحدته : الرشطي ريس�ان نوري س�لمان 

عاشور مديرية رشطة محافظة البرة 
رقم الدعوى وتاريخها : 2015/616

تاريخ ارتكاب الجريمة :2012/7/4 
تاريخ الحكم : 2015/6/3

املادة القانونية 5/   ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 
خالصة الحكم

حكم�ت محكمة ق�وى االمن الداخ�يل للمنطقة  الخامس�ة عىل 
املدان الغائب )الرشطي الرشطي ريس�ان نوري س�لمان عاشور 

باسم الشعب بما ييل :
1 � بالحبس البس�يط ملدة )س�تة اش�هر(وفق امل�ادة 5/ق.ع.د 
رق�م 14 لس�نة   2008 بدالل�ة املادت�ن 61/اوال و 69/اوال من 
ق.ا.د رق�م 17 لس�نة 2008 لغياب�ه ع�ن مقر عمله م�ن تاريخ 

2012/7/4 ولحد االن
2 � اعطاء املوظفن العمومين صالحية القبض عليه اينما وجد 
لتنفي�ذ الحكم الصادر يف حقه اس�تنادا الح�كام املادة 69/ ثانيا 

من ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008
3� ال�زام املواطن�ن االخب�ار عن مح�ل اختفاء املحك�وم اعاله 

استنادا الحكام املادة 69/ثالثا من ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008 
4 � حجر امواله املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا الحكام املادة 69 

/رابعا من ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008 
5 � اخراجه من الخدمة اس�تنادا للمادة 42 ثانيا ق.ع .د رقم 14 

لسنة 2008
6 � تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب جبار عاتي جر مبلغ 
قدره  عرشون الف دينار ترف له بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية 
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 61/اوال 

من ق.ا.د قابال لالعرتاض وافهم علنا يف  / /2015م 

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد )صب�اح عباس حمادي( الذي 
يطل�ب فيه تبديل )لقب�ه( من )العطب�ي( اىل )املكصويص( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية مدى اقصاها خمس�ة عرش 
يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام 

املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

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

العدد :بال
التاريخ 2017/10/4

اعالن مفقود
اىل املفقود /  محمد عبد الكريم ارزوقي

بتاريخ 2016/5/11 قدمت )القيم( املدعو )عبد الكريم ارزوقي 
عب�اس( تطلب في�ه نصبها قيم�ة عليك لكونك خرج�ت بتاريخ 
2016/5/11 ولم تعد لحد االن لذا تقرر تبليغك بالصحف املحلية 
ويف حالة عدم حضورك خالل خمس�ة عرش يوم من اليوم الثاني 
م�ن تاريخ النرش س�وف تنصب )عب�د الكريم ارزوق�ي عباس( 

قيمة عليك الدارة شؤونك.
القايض
مؤيد محمود الشمري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة بداءة البرة
العدد : 1206/ب/2016

التاريخ 2017/8/6
اعالن

املدعي / اس�امة عب�د الله عراك /وكيل�ه املحامي مهند عبد 
الزهرة 

املدعى عليهم /
1 � ايناس صالح بلش
2 � رائد جاسم محمد

3 � مليس جاسم محمد
4 � رفاه عبد الله

تبيع محكمة بداءة البرة باملزايدة العلنية العقار تسلس�ل 
70/756 القبل�ة مس�احة 1,65,50م2 وهو عب�ارة عن دار 
سكن تقع يف منطقة املرشاق قرب جامع ابو الجت يف منطقة 
س�كنية وعىل ش�ارع فرعي مبلط والدار متكونة من طارمة 
امامي�ة وبن�اء مرتوك م�ن ضم�ن الطارم�ة ومرفق صحي 
خارج�ي واس�تقبال وه�ول وغرفتن منام وحم�ام ومطبخ 
وغرف�ة يف الطاب�ق االول مس�قفة بالجينك�و وغ�ري مؤهلة 
للس�كن بناء عموم العقار من البلوك والثرمستون ومسقف 
بالكونكريت واالرض بالكايش وانه مش�غول من قبل الرشيك 
ملي�س جاس�م محمد الت�ي ترغب بالبق�اء كمس�تأجرة بعد 
البيع فمن ل�ه الرغبة بالرشاء مراجعة ه�ذه املحكمة ودفع 
التامينات القانونية بنس�بة 10% من القيم�ة املقدرة للعقار 
البالغة مائه واثنان وخمس�ون وخمس�مائة واثنان وستون 
ال�ف وخمس�مائة دينار وس�تجري املزايده الس�اعة الثانية 
عرش ظهر الي�وم الخامس عرش التايل للن�رش واجور املناداة 

عىل املشرتي
القايض
علوان بربوت البزوني

فقدان
فقدت مني هوية غرفة تجارة البرة بأس�م )عماد حس�ن 

يرس( من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت من�ي  الهوي�ة الص�ادرة م�ن وزارة املالي�ة مرف 
الرافدي�ن واملرقمة )9716( باس�م )قيص س�عد حاتم(  من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت  مني هوية غرفة تجارة باس�م )كفاح عدنان حمزة( 

عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت  مني هوية غرفة تجارة باس�م )عدنان حمزة عباس( 

عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت مني هوية الصادرة من نقابة املهندس�ن فرع النجف 
انتس�اب 2014/6/24  بتاري�خ   171938 االنتس�اب  رق�م 
باس�م )امري حسن محمد( من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار

فقدان
فقدت من�ي  هوية الطالب )محمد عالء خلف( الصادرة  من 
املعه�د التقن�ي / البرة  من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

فقدان
فقدت  مني هوية الطالبة )عهد احمد عبد الله( الصادرة من 
املعهد التقني برة قس�م التقنيات من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار

فقدان
فق�د من�ي الوص�ل الص�ادر م�ن كم�رك س�فوان واملرق�م 
)1644715( يف 2017/6/25 باسم )خري الله لطيف جاسم( 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
محكمة االحوال الشخصية يف املنصورية

العدد / 292/ش/2017
التاريخ 2017/10/3

اىل املدعى عليه / مؤيد عماد هادي 
قدم�ت زوجت�ك املدعوه )س�حر حس�ن س�لطان( الدعوى 
)التفري�ق  فيه�ا  طلب�ت  والت�ي  292/ش/2017  املرقم�ة 
للهجر( بالنظ�ر ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ واش�عار مختار )قرية كرد عيل ( عليه تقرر تبليغك 
بصحيفت�ن محليت�ن بالحض�ور ام�ام  محكم�ة االح�وال 
الشخصية يف املنصورية بموعد املرافعة الساعة التاسعه من 
يوم 2017/10/3 ويف حال عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عن�ك قانونيا س�تجري املرافعه بحقك غيابيا وعلنا وحس�ب 

القانون
القايض
 ثامر حسن وهاب

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 2668 / ش / 2017 

التاريخ 4 / 10 / 2017 

اعالن
اىل املدعى عليه / حس�ن رضا عبد الحس�ن يس�كن الكاظمية 

محلة 421 زقاق 1 دار 114
اقام�ت املدعي�ة حنان جعف�ر محم�ود الدعوى املرقم�ة اعاله 
يطالب فيها بالتفريق القضائي وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح القائ�م بالتبليغ قرر تبليغك اعالن�ًا يف صحيفتن محليتن 
يوميت�ن للحضور امام ه�ذه املحكمة يف يوم 16 / 10 / 2017 
ويف حالة ع�دم حضورك او من ينوب عنك قانوناً س�وف تجري 

املرافعة غيابياً وعلناً وفق القانون 
القايض / فارس شبيب الزم

المساحةمقاطعةرقم القطعةت
300م2 من اصل 45312/المعقل الجنوبي1421/8
216م402/المعقل الجنوبي280/26
270م452/المعقل الجنوبي371/25
480م2 مناصفة45/المعقل الجنوبي4426/8
300م2 من اصل 30م452/المعقل الجنوبي5292/8
234م452/المعقل الجنوبي6171/8
300م452/المعقل الجنوبي7295/8
270م402/المعقل الجنوبي851/31
300م2 من اصل 368م452/المعقل الجنوبي9321/8

218م452/المعقل الجنوبي1026/79

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق

رياض سوادي شمخي
املدير العام /وكالة

الرشكة العامة ملوانئ العراق
رئيس جملس االدارة

مديرية بلديات واسط
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       بغداد/ المستقبل العراقي

يشهد ملعب النجف الدويل سعة 30 الف متفرج 
مراح�ل متقدم�ة يف التنفيذ ليض�اف اىل املالعب 
االخرى واملنش�آت الرياضية التي تنفذها وزارة 

الشباب والرياضة.
وبني مدير املرشوع جميل حس�ن يف بيان تلقته 
»املستقبل العراقي«، ان »العمل مستمر بامللعبني 
الرئييس والثانوي ونسب االنجاز وصلت اىل %85 
وان االعمال متواصل�ة للهيكل الحديدي الحامل 
للق�رشة الخارجية للملع�ب الرئييس فضال عن 
اعمال الهيكل الحديدي الحامل للمسقف للملعب 
الثانوي سعة 2000 متفرج وايضا اعمال تهيئة 
ارض املضم�ار الخاص بفعالي�ات العاب القوى 
استعدادا لتبليطها، موضحا ان العمل مستمر يف 
تهيئ�ة االرض الخارجية للملعب من اجل اكمال 
املقرن�ص الخارج�ي للملع�ب ومناط�ق مرائب 
الس�يارات، وتنصيب ومعالج�ة االعمدة للهيكل 
القال�ب  الرئي�يس واعم�ال  للملع�ب  الحدي�دي 

.») VIP (�لقواطع الجدران منطقة ال
واضاف حسن ان »االعمال الكهربائية متواصلة 
هي االخ�رى يف امللعبني الرئييس والثانوي ومنها 
االعمال الخاصة يف بنايات املضخات ومنظومات 
التكييف )الدكتات( فضال عن االستمرار يف اعمال 
مد انابي�ب الترصيف للمي�اه يف امللعب الرئييس 
ومالع�ب التدريب واعمال منظوم�ات امليكانيك 
من م�اء ومجاري للملعب الرئييس واالس�تمرار 
بإدامة وقص وسقي النجيل الطبيعي للساحتني 
الرئيس�ية والثانوية والذي س�يكون من العشب 
املق�اوم لدرج�ات الح�رارة العالي�ة، مؤك�دا ان 
توجيه�ات ومتابع�ة وزي�ر الش�باب والرياضة 
الس�يد عبد الحس�ني عبطان، ذلل�ت الكثري من 
العقبات واسهمت بارتفاع وترية العمل من اجل 

انجاز امل�رشوع الكبري وفق التوقيت�ات املحددة 
فض�ال عن االس�تمرار بنصب وتثبي�ت الكرايس 

الذي سيتكون بالشكل الشطرنجي الجميل« .
ويع�د م�رشوع ملع�ب النج�ف ال�دويل 30 ألف 
متفرج من الرصوح املهمة واالسرتاتيجية كونه 
معلما جديدا يض�اف إىل مدينة النجف االرشف، 
ويضم املرشوع ملعبني للتدريبات س�عة 2000 

متفرج و400 متفرج ومرافق اخرى«.
م�ن جه�ة اخ�رى تتواص�ل بوت�رية متصاعدة 
االعم�ال يف مرشوع ملعب الكوت االوملبي س�عة 
20 ال�ف متف�رج بعد وص�ول نس�ب االنجاز اىل 

. %65 
وق�ال املهن�دس اقدم صب�اح ه�ادي ان »العمل 
بامل�رشوع كان متوقف�ا بس�بب االزم�ة املالية 

وكان�ت نس�بة االنج�از 
لحني التوقف هي 63,5 % ومنذ مبارشة الرشكة 
الشهر املايض حصل تقدم ملحوظ بالعمل حيث 
قام�ت الرشكة بتهيئة املوق�ع بالكامل واصالح 
االندث�ارات  اغل�ب  وازال�ة  املتواج�دة  االلي�ات 
الحاصل�ة نتيجة توق�ف العمل، وتجهي�ز املواد 
الالزم�ة وفتح فق�رات عم�ل جدي�دة بمختلف 

املجاالت مما اس�همت برفع نسبة االنجاز اىل ما 
يقارب 65  %  ».

واض�اف هادي ان »هناك تقدم�ا كبريا باالعمال 
وبوترية تصاعدية وسوف يتم انجاز العمل لهذا 
الرصح الري�ايض وفق ماهو مخطط له بالوقت 
املحدد لالنج�از، بعد الجهود الكبرية التي بذلتها 
وزارة الش�باب والرياضة و الوزي�ر التي اثمرت 

عن عودة العمل اىل املرشوع الذي يخدم رياضيي 
وش�باب محافظ�ة واس�ط«.ويتكون املرشوع 
م�ن ملعب رئييس س�عة 20 ال�ف متفرج فضال 
عن س�احة مخصص�ة للتدريب�ات ويضم كذلك 
مرافق خدمية تشمل الشوارع واملرائب وحدائق 
ومحطات ملياه الرشب والرصف الصحي اضافة 

اىل منظومة حريق ومرافق اخرى.

بسعيت »30« و »20« ألف متفرج

نسب متقدمة يف انجاز ملعبي النجف الدويل والكوت االوملبي

سامباويل يدافع عن مييس
              المستقبل العراقي / متابعة

دافع خورخ�ي س�امباولي، المدير الفني 
لمنتخ�ب األرجنتي�ن، عن ليونيل ميس�ي، 
هداف التانجو التاريخي، بعد فش�لهم في 
االنتص�ار على بيرو في تصفي�ات أمريكا 
الجنوبي�ة المؤهل�ة لبطول�ة كأس العالم 

بروسيا 2018.
وقال س�امباولي ف�ي تصريح�ات نقلتها 
صحيفة “سبورت” اإلس�بانية: “ال يمكن 
مطالبة ميس�ي القي�ام بأكثر من ذلك، لقد 

ق�دم ليو كل ش�يء في المب�اراة، وضغط 
على المنافسين وصنع الكثير من الفرص 
كم�ا وص�ل للمرم�ى ولعب مب�اراة جيدة 

للغاية”.
وتاب�ع: “أن�ا واث�ق ل�و أنن�ا قدمن�ا نفس 
المس�توى ال�ذي ظهرنا به ف�ي بيرو أمام 
اإلكوادور س�نتأهل لمونديال روسيا دون 
شك، فالفريق لعب بصورة جيدة لكّنه فشل 
ف�ي إنه�اء الهجمات”.وأض�اف: “خافيير 
ماس�كيرانو متع�ب للغاي�ة م�ن مب�اراة 
بي�رو، ولكني أعتق�د أّنه س�يكون جاهًزا 

وحاضًرا بقوة في المباراة المصيرية أمام 
اإلكوادور”.واختت�م: “الجمه�ور يدرك ما 
قدمناه في المباراة، وظهروا بصورة جيدة 
وهم يحيون الالعبي�ن خالل المباراة، ولم 
يتوقفوا عن التش�جيع، وسنحاول أن نرد 
عليهم باالنتصار عل�ى اإلكوادور والتأهل 
للمونديال”.ويمتلك منتخب األرجنتين 25 
نقطة في المركز السادس، بالتساوي مع 
بيرو الخامسة، ويحتاج للفوز مع خسارة 
تش�يلي وتع�ادل كولومبي�ا أم�ام بي�رو، 

ليتأهل بصورة مباشرة لكأس العالم.

موهبة برازيلية تشعل الرصاع بني مانشسرت يونايتد وأرسنال
              المستقبل العراقي / متابعة

دخ�ل مانشس�تر يونايتد اإلنجلي�زي بقي�ادة مدربه البرتغال�ي، جوزيه 
مورينيو، في صراع مع أرس�نال، الذي يقوده الفرنس�ي آرسين فينجر، 
عل�ى ضم موهبة برازيلية ش�ابة، خالل الفت�رة المقبلة.وقالت صحيفة 
“ذا صن” البريطانية، إن الناديان يراقبان يوري ألبرتو، العب س�انتوس، 

ال�ذي ب�رز مع المنتخ�ب البرازيلي تح�ت 17 عاما.وأك�دت الصحيفة أن 
يونايتد وأرسنال يأمالن في التقدم بعرض لضمه، علما بأن قيمة الشرط 
الجزائ�ي في عقده تبلغ حاليا 37.5 مليون جنيه إس�ترليني.وأضافت أن 
ممثلي�ن عن الناديين أجروا اتصاالتهم مع وكي�ل أعمال الالعب من أجل 
استقدامه العام المقبل. ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تذكر اسمه: “إنه 
النجم الجديد في الكرة البرازيلية، إنه العب مثير جدا، والعديد من األندية 

تتابعه، يونايتد وأرس�نال مهتمان بيوري، تابعاه عندما لعب في إنجلترا 
في وقت سابق من العام الحالي”.وأضاف المصدر: “يملك فنيات عظيمة 
ونظرة ثاقبة أمام المرمى، التقارير بشأنه إيجابية، اتصل الناديان بوكيل 
أعماله وأخبراه بأنهما س�يواصالن مراقبة الالعب في األشهر المقبلة”.

ولفت ألبرتو األنظار إليه الموسم الماضي، عندما أحرز 51 هدفا في 35 
مباراة لفئة الناشئين، وهو مطارد أيضا من أندية إنتر وميالن وروما.

رونالدو وبيل عىل رأس األوروبيني املهددين بالغياب عن املونديال
              المستقبل العراقي / متابعة

مع اقتراب تصفيات كأس العال�م من أمتارها األخيرة، 
يعيش عدد من كبار العبي أوروبا أوقاتا عصيبة، بسبب 

موقف منتخباتهم في التصفيات.
ورصدت صحيفة “ماركا” اإلسبانية قائمة ألبرز نجوم 
أوروب�ا المهددي�ن بالغياب ع�ن المونديال، ومش�اهدة 

مبارياته في منازلهم الصيف المقبل.

آريين روبن
تحت�ل هولن�دا المركز الثال�ث برصي�د 13 نقطة، خلف 
منتخبي فرنس�ا والس�ويد، لتتقلص فرصها في حجز 
مقعد التأهل لكأس العالم، وتواصل تعثرها بعد الفشل 
ف�ي التأهل لي�ورو 2016، مم�ا يعني أن نج�م بايرن 

ميونخ قد ال يتواجد الصيف القادم في روسيا.

جاريث بيل
يخ�وض المنتخب الويلزي صراعا قوي 

م�ع صربي�ا وأيرلن�دا للحص�ول على 
بطاق�ة التأهل المباش�رة، ولكن مع 

غي�اب نجمه�ا جاريث بيل بس�بب 
اإلصاب�ة قد تتصع�ب المهمة في 

الجول�ة األخي�رة، عندما تواجه 
أيرلن�دا على أمل خطف المركز 

الثاني والتأهل للملحق.

كريستيانو رونالدو
ل�م تحس�م البرتغ�ال تأهله�ا 

حت�ى اآلن، على الرغ�م من جمع 
21 نقط�ة، لتحت�ل المرك�ز الثان�ي الم�ؤدي 
للملحق، ولكن ينتظر رونالدو ورفاقه مباراة 
سويسرا في الجولة األخيرة، والتي قد تمنح 

البرتغاليين بطاقة العبور المباشرة.

ثالثي الليجا
سادت حالة من الغضب لدى العبي 

منتخب كرواتيا بعد الفش�ل في 
تحقي�ق الفوز أمس أمام فنلندا، 
إذ يحتلون المركز الثاني برصيد 
17 نقطة مناصفة مع أوكرانيا، 
وعلى بعد نفطتين من آيس�لندا 

المتص�در، وتصب�ح فرص�ة 
مش�اركة ل�وكا مودريتش 
وإيف�ان راكيتيش، وماتيو 
كأس  ف�ي  كوفاس�يتش 

العالم على المحك.

جيانلويجي بوفون
نعم، يواجه أس�طورة حراس�ة المرمى اإليطالية شبح 
عدم المشاركة في كأس العالم األخير له بعد المستوى 

ال�ذي  ظه�رت إيطالي�ا مؤخ�را، الهذي�ل 

والخس�ارة من إس�بانيا ث�م التعادل م�ع مقدونيا، مما 
يجعله يتأهل للعب في الملحق.

كريستيان إيركسن وكاسبر دولبيرج
تأت�ي الدنم�ارك من ضم�ن المنتخب�ات التي س�تتأهل 
للع�ب الملحق، ومن الممكن أال نش�اهد نج�م توتنهام 
كريستيان إيركس�ن والموهبة الكبيرة كاسبر دولبيرج 

في روسيا.

يان أوبالك وماريك هامسيك
م�ن  األخي�رة  الجول�ة  س�تكون 
لمنتخ�ب  حاس�مة  التصفي�ات 
س�لوفينيا صاحب�ة المرك�ز الثالث 
في المجموعة، حيث 
اسكتنلدا  سبواجه 
المتص�����درة، 
س�يكون  فيم�ا 
هامسيك  ماريك 
ف���ي  ورفاق�ه 
مواجه�ة س�هلة 
لضمان  مالطة  أمام 

مقعد الملحق على األقل.

ميراليم بيانيتش وإيدن دجيكو
س�يجد نجمي يوفنت�وس وروما 
صعوب�ة هذه المرة ف�ي التأهل 
احت�الل  بع�د  العال�م،  ل�كأس 
والهرس�ك  البوس�نة  منتخ�ب 
المرك�ز الثان�ي خل�ف بيلجيكا 
برصيد 14 نقطة، حيث يعتبر 
المنتخب األقل حظوظاً في 

التأهل للملحق.

العراق يواجه األردن يف ثالث 
وديات بكرة الصاالت

            بغداد/ المستقبل العراقي

واص�ل منتخب العراق لكرة الصاالت 
تدريباته في العاصمة األردنية عمان، 
بع�د دخول�ه ف�ي معس�كر تدريب�ي 
يس�تمر لم�دة عش�رة أي�ام تحضيًرا 
س�يالقي  حي�ث  آس�يا،  لتصفي�ات 
المنتخب األردن�ي في ثالث مباريات 

ودية.
وق�ال مدرب المنتخ�ب هيثم بعيوي 
ف�ي تصريح لموقع ك�ورة الرياضي 
ان  العراق�ي”،  “المس�تقبل  تابعت�ه 
“المنتخ�ب العراق�ي باش�ر وحداته 
األردني�ة  العاصم�ة  التدريبي�ة ف�ي 
عم�ان لتنفي�ذ مف�ردات المعس�كر 
التدريبي الذي يقام ضمن رحلة إعداد 
المنتخ�ب العراق�ي لتصفيات آس�يا 
التي س�تقام في تايالند 10 نوفمبر/ 

تشرين الثاني المقبل”.

وأش�ار إل�ى أن “ المعس�كر يتضمن 
إقام�ة ث�الث مباري�ات ودي�ة م�ع 
المنتخ�ب األردن�ي األولى س�تكون 
يوم اإلثنين المقب�ل وبعدها بيومين 
فقط س�تكون المباراة الثانية، بينما 
س�تكون الثالث�ة ي�وم 13 أكتوب�ر/

تش�رين أول المقبل، عل�ى أن يختتم 
المعس�كر ف�ي الخام�س عش�ر من 

الشهر الجاري”.
وأضاف أنه “ يأمل إقامة معسكر آخر 
ف�ي تايالند قب�ل انط�الق التصفيات 
اآلس�يوية، الفت�ا إل�ى أن المعس�كر 
هن�اك س�يكون مهًم�ا ج�ًدا للتاقلم 
على األج�واء الرطبة، وترتيب وضع 

الفريق”.
يش�ار إل�ى أن الع�راق س�يلعب ف�ي 
التصفيات اآلسيوية بالمجموعة التي 
تضم منتخبات اإلمارات والسعودية 

والبحرين.



www.almustakbalpaper.net

العدد )1531( االحد  8  تشرين األول  2017
ا�سرتاحة11

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
هل تعلم أّن عضلة الفّك هي أقوى عضلة يف جسم اإلنسان.

. ه�ل تعلم أّن يف كل عام يتحّطم أكث�ر من عرشة آالف منقار 
طائر بسبب اصطدامها بزجاج الّنوافذ.

 هل تعلم أّن يف بنجالدش ُيحكم عىل طلبة املدارس بالّسجن إذا 
اّتهموا بالغّش يف االمتحان الّنهائي.

 هل تعلم أّنه يمكن استخدام خاليا الزّجاج لتوليد طاقة تكفي 
لتشغيل أجهزة مكتبّية بسيطة، مثل الهاتف أو الطابعة. 

ه�ل تعلم أّن عدد أنواع الحيوان�ات املوجودة عىل األرض يصل 
إىل حوايل 11-12 مليون نوع معروف حالّياً، ومازال اكتش�اف 

هذه األنواع مستمرّاً. 
هل تعلم أّنه سيموت 101 شخصاً خالل ال�60 ثانية القادمة، 
وس�يولد 216 طفالً. ه�ل تعلم أّن ش�بكّية العني تحتوي عىل 
نح�و 90 مليون خلّية حس�ّية مس�ؤولة عن التق�اط الّصور 

وتمييز األلوان.
 هل تعلم أّن مجم�وع البحريات املوجودة يف كندا وحدها يزيد 

عن عدد البحريات املوجودة يف جميع دول العالم مجتمعة.
 هل تعلم أّن الفلفل الحار يحتوي عىل أعىل نس�بة ممكنة من 

فيتامني يس مقارنًة بجميع الخرضاوات والفواكه األخرى. 
ه�ل تعلم أّن األرض هي الكوك�ب الوحيد حالّياً الذي يمكن أن 

توجد املياه يف شكل سائل عىل سطحه.

يتوقع علماء الفلك ملولود هذا الربج ، الذهاب 
و ممارس�ه الرياض�ه اليوم بع�د ان كنت قد 
توقفت عن ممارس�تها لفرته ، انت تري انها 
هي الحل املناسب للكثري من مشاكلك الصحيه 
و كذلك النفسيه فاس�تمر بهذا و تذكر دائما 

بان العقل السليم يف الجسم السليك

يتوق�ع علم�اء الفل�ك ملول�ود هذا ال�ربج ، ان 
تسمح له الفرصه اليوم بعرض مرشوعه امام 
احد الجه�ات االس�تثماريه ، فعليك ان تكون 
مس�تعد لهذا عيل اكما و جهه رتب افكارك و 
تكلم باس�لوب لبق و كن عيل يقني بان القادم 

يف املستقبل يحمل الكثري من الخري لك .

توقعات علماء الفلك ملواليد برج الجوزاء :-
يتوقع علماء الفلك ملولود هذا الربج ، ال ترتدد 
اليوم و اذهب الخبار الرشيك بحقيقه مشاعر 
فلربما هو االخر يبادلك نفس الشعور و لكن 
ينتظ�ر من�ك ان تقم انت بالخط�وه االويل يا 

مولود برج الجوزاء .

يتوقع علماء الفلك ملولود هذا الربج ، تش�عر 
بان االعمال ترتاكم عليك و انك بحاج ايل املزيد 
م�ن الوقت من اجل انهائه�ا ، يجب عليك ان 
ترتك فكره ترك العمل التي تروادك منذ فرته 
و ان تجعل همك الش�اغل هو كيفيه تطوير 
العم�ل و تطوير نفس�ك .يتوقع علماء الفلك 

ملول�ود هذا ال�ربج ، تس�تمتع الي�وم ايل احد 
االخبار الساره التي تجعلك يف قمه السعاده 
كما ان تتلق�ي الكثري م�ن التهاني ممن هم 
حولك بس�بب هذا الخرب فاليوم يوم جيد جداً 
لك عيل املستوي النفيس و االجتماعي عزيزي 

االسد .

يتوقع علماء الفلك ملولود هذا الربج ، تحاول 
ان تجد عمل اضايف من اجل تحس�ني مصدر 
دخلك فانت بحاجه ايل الكثري من االموال من 
اجل املس�ؤليات و االلتزامات التي تحيط بك 

هذه الفرته .

يتوق�ع علم�اء الفل�ك ملول�ود هذا ال�ربج ، ال 
تتخ�يل عن حلم�ك يا مول�ود ب�رج امليزان و 
تمس�ك به مهما كان الثمن ، فااليام القادمه 
س�وف حمل لك الكثري من الخري و س�تقربك 

اكثر من تحقيق هذا الحلم فال تيأس .

يتوق�ع علماء الفل�ك ملولود هذا ال�ربج ، ادعو 
الي�وم الرشيك للخ�روج معاً و تح�دث معه و 
اخ�ربه بكل م�ا يجول داخل قلب�ك و عقلبك و 
تودد له و ابذل املجهود املستطاع من اجل ازاله 
ذل�ك الجليد بينكم و تجديد العالقه و املش�اعر 
مره اخري و ال تقلق فسوف يساعدك يف ذلك .

يتوقع علماء الفلك ملولود هذا الربج ، تتدخل 
الي�وم يف تح�دي جدي�د علي�ك في�ه التاني و 
التفكري كثريأ قب�ل البوح و النطق باي كلمه 
فما س�وف تقرره و تفعله اليوم سوف يرتك 

انطباع عنك ملن هم حولك يف املستقبل .

يتوق�ع علماء الفلك ملول�ود هذا الربج ، يجب 
عليك االرساع و القيام باحد االنظمه الغذائيه 
فانت يزداد وزنك بش�كل كبري هذه الفرته و 
علي�ك اللح�اق به و العمل ع�يل التخلص من 

هذا .

يتوق�ع علماء الفلك ملولود ه�ذا الربج ، عليك 
ان تبح�ث اكث�ر و اكث�ر م�ن اج�ل تطوي�ر 
مرشوعك و ان تتخيل عن الكس�ل و االهمال 
ال�ذي يس�يطر علي�ك ه�ذه الف�رته عزيزي 

مولود برج الدلو .

يتوق�ع علماء الفلك ملولود ه�ذا الربج ، عليك 
ان تقوي عالقتك بزمالئك و رؤسائك يف العمل 
و ان تتخيل عن الطباع الحاده التي تس�يطر 
علي�ك ه�ذه الفرته حت�ي ال تواج�ه رد فعل 

ماكس و غري متوقع منهم .

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
2 حبة طماطم مقطعة

2 حبة خيار رشائح
1 حبة بصل رشائح

1 حبة فلفل رومي رشائح
1 كوب جبنة فيتا مكعبات

نصف كوب زيتون أسود
عصري ليمونة

زيت زيتون
رشة زعرت

طريقة التحضري:
توضع الطماطم يف بول�ة، ويضاف إليها البصل 

والفلفل والخيار والزيتون، وتخلط جيدا.
يض�اف إليها الزي�ت وعصري الليم�ون والزعرت، 

وتخلط مرة اخرى.
توضع الجبنة، وتخلط بحرص حتى ال تتفتت.
توضع يف الطبق، وتقدم مع الوجبات املختلفة.

األفق الضيق حيجب
األف�ق الضي�ق ال يتس�ع الحت�واء الص�ورة الكب�رية التي 
تضم بني أطرها كل األش�ياء. لع�ل معرفة هذه الحقيقة 
س�تجنبنا الكثري من تقلب�ات مزاجنا بني حزن وأمل وبني 
ف�رح وخيبة أم�ل مرتبط�ة بم�دى نجاحنا أو فش�لنا يف 

تحقيقنا لرغباتنا.
وهذا ال يعني أننا يجب أن نتجاهل الش�عور بالس�عادة أو 
الخيبة لنتائج تجربتنا، لكن املطلوب أال ننجرف وراء هذه 
املشاعر بشكل مبالغ فيه، يف الوقت الذي لم يتضح لنا فيه 

الحجم الحقيقي للصورة كاملة.
تؤك�د ليندا بلوم، وهي باحثة وخبرية يف فن العالقات، أننا 
جميع�ا مح�ارصون بطريقة أو بأخرى بما س�تؤول إليه 
أحداث حياتنا، ولهذا نبالغ يف بذل الجهد والرتكيز والسعي 
الحثي�ث إىل تحقي�ق النتائج الت�ي نرجو بلوغه�ا، أحيانا 
بش�ق األنفس، فيما نقيض الوقت يف االنتظار تحت رحمة 
ضغوط نفس�ية فظيعة، وكأننا نستطيع أن نسرّي األمور 

كما نشتهي، أو أننا نمتلك معرفة الغيب.

»الكوكب اجلليدي« يقرتب من األرض
كش�فت وكالة الفضاء األمريكية “ناس�ا” أن كوكب 
أورانوس س�يتقابل مع األرض والش�مس يف يوم 19 
أكتوب�ر الجاري، بحيث يمك�ن رؤية أورانوس بالعني 
املجردة كنقط�ة زرقاء.وتحدث ظاه�رة التقابل بني 
الشمس واألرض وأي كوكب آخر، عندما تكون الثالثة 
عىل مسافة واحدة، ووقت واحد، وهو الوقت األفضل 
لرؤية أوران�وس، حيث يكون وقتها بأقرب مس�افة 
من األرض، ووجه مضاء بالكامل بالش�مس.زووفقا 
لناسا، فإن أورانوس يصل التقابل يف 19 أكتوبر، مما 
يعني أن الكوكب الجليدي والش�مس س�يكونان عىل 

جانبي األرض.
يقول جني هيوس�تن من مخترب الدفع النفاث التابع 
لوكالة ناس�ا “س�يكون أورانوس مرئيا طوال الليل، 
ولونه األزرق واألخرض ال لبس فيه”..وأضاف أن لون 
أوران�وس “قد يكون مرشقا بما في�ه الكفاية لرؤية 

بالعني املجردة.

سباق القدرة والتحمل للخيل 
تحتض�ن أكرب غاب�ة أرز يف العال�م، الواقع�ة يف نواحي مدينة 
إفران املغربية، الدورة الثانية لس�باق القدرة والتحمل للخيل، 
خ�الل يومي الجمعة والسبت.ويش�ارك يف هذه ال�دورة، التي 
تجرى تحت رعاية مل�ك املغرب ويحرضها اللواء أحمد نارص 
الرييس رئيس مجلس إدارة اتحاد اإلمارات للفروس�ية وسنان 
امله�ريي املدي�ر التنفيذي لألنش�طة والفعاليات بن�ادي تراث 
اإلمارات، نحو 40 فارس�ا يمثلون أندية مؤسسات للفروسية 
و60  كيلوم�رتا   40 ملس�افتي  التناف�س  غم�ار  س�يدخلون 
كيلومرتا، وفق برتوكول بوذيب للفروسية.وس�تقام ألول مرة 
 /*CEI/ يف املغ�رب منافس�ة دولية من صنف نجم�ة واحدة
حسب نظم االتحاد الدويل للفروسية ومسافتها 80 كيلومرتا.

وتج�ري ه�ذه املنافس�ات يف مس�ارات جبلية بغاب�ات األرز، 
احتفاء بهذه الش�جرة الشامخة التي تكتيس رمزية خاصة يف 
منطقة األطلس املتوسط.,.ويعترب هذا السباق، مناسبة أمام 
املش�اركني إلب�راز مهاراتهم يف مجال رك�وب القدرة، وفرصة 
للعم�ل ع�ىل حماية الخيول وف�ق بنود برتوك�ول بوذيب التي 

تهدف أساسا إىل الحفاظ عىل الخيل والفارس أيضا.

بدون تعليق

سلطة خرضاء
باجلبنة والزيتون

ق اليوم..
طب

قرية ملرضى اخلرف!!
أنشأت مدينة س�فيندبورغ، التي تقع عىل 
جزيرة فوين�ن الدنماركي�ة، قرية حرصيا 
ل�125 مريضا بالخرف. وتوجد بها متاجر 
خاصة بها ومصفف شعر واستوديو للياقة 
البدنية ومقه�ى وبحرية..ويمكن للمرىض 
أن يعيش�وا فيه�ا كم�ا كان�وا يفعلون من 
قبل، إما بمفردهم وإما يف شقق مشرتكة، 

ومع ذلك فهم يحظون بالحماية.
ويعت�رب الذهاب إىل التس�وق أو إىل مصفف 
الش�عر بعد اإلصابة بامل�رض، غري ممكن، 
ومع ذلك فإن الكثري من املصابني ال يزالون 

يف وض�ع الئ�ق جس�ديا، وبالتايل ف�إن دار 
رعاية املسنني ليس�ت املكان املناسب لهم، 
وم�ن هنا جاءت فك�رة القري�ة الخاصة..

وقال الرس إيريك هورنم�ان، عمدة مدينة 
س�فيندبورغ إنه�ا “طريقة جي�دة لتوفري 
حياة طبيعي�ة. قرية م�رىض الخرف، هي 
جزء من البلدة “لكنها مساحة ال داعي ألن 

تتم فيها مراقبة املرىض طوال الوقت”.
ويرتاوح عمر س�كان القري�ة بني 50 عاما 
و102 أعوام، ويمكنه�م الذهاب للميش أو 

اللقاء لتناول القهوة والتسوق.

املآيس العائلية تصيب األطفال

قال باحثون من هولندا إن األطفال 
الذي�ن قت�ل أح�د والديه�م عىل يد 
رشيك الحياة يعانون من مش�اكل 
نفسية أكثر بكثري مما كان يعتقد 
كثريا حتى اآلن. وتوصل الباحثون 
إىل ه�ذه النتيج�ة خالل الدراس�ة 
التي حلل�ت مآيس من ه�ذا النوع 
يف الف�رتة م�ن ع�ام 2003 إىل عام 
2012.وقال الباحثون إن الكثري من 
األطفال الذين ظلوا عىل قيد الحياة 
عق�ب إحدى هذه املآيس عايش�وا 
العنف بأنفسهم قبل تعرضهم ملثل 
هذه املصيبة وأن جزءا كبريا منهم 

الجريمة بنفس�ه. وشملت  ش�هد 
الدراس�ة الت�ي أجريت ع�ىل مدى 
أكثر من عرش س�نوات 137 حالة 
يف هولن�دا قتل فيها أح�د الوالدين 
ع�ىل ي�د رشي�ك حياته.ظ�ل 256 
طف�ال من األرس الت�ي وقعت فيها 
ه�ذه امل�آيس مصدومني نفس�يا، 
وغالبا ما يعان�ون من اضطرابات 
واضطراب�ات  النم�و،  يف  قوي�ة 
نفسية، حس�بما أوضح الباحثون 
تحت إرشاف ايفا أليسك من مركز 
جامعة أوتريخ�ت الطبي يف مجلة 

“بلوس ون”.
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دفاعًا عن القضاة البيوت تشبه أصحاهبا

سالم مكيلمياء المقدم

اح�دث الحك�م القضائي الص�ادر ضد عضو س�ابق ف�ي مجلس 
الن�واب، ضّجة على مواقع التواصل االجتماعي بين س�اخر وش�اتم 
للقضاء، وجل الذين تناولوا القضاء بالس�خرية من المحسوبين على 
الثقاف�ة. ما حدث ان قاضيا أصدر حكما ضد ش�خص، هذا الحكم قد 
يك�ون خاطئا، مخالف�ا للقانون وغي�ر صحيح، وقد يك�ون موافقا 
للقانون. وانه ثمة طرائق للطعن فيه، امام محكمة الجنايات بصفتها 
التمييزية. والجهة التي لها حق الطعن هي النزاهة، اذا كان المحكوم 
موظفا، ومحكوم�ا بقضايا تخص المال العام، واالدعاء العام، يحق 
له ايضا تمييز القرار، بوصف�ه الجهة الممثلة للمال العام والقانون. 
الحكم الذي اثار س�خرية الكثيرين عب�ر مواقع التواصل االجتماعي، 
كم�ا قلنا صدر من محكمة جنح ولم يصدر من كافة محاكم العراق، 
بالتالي، من غير المنطقي وال االخالقي ان يش�تم جميع المنتس�بين 
للس�لطة القضائية، وان يتهموا بالفس�اد ومحاباة الحكومة. القرار 
الخاطئ، المخالف للقانون، ال يطعن به عن طريق الشتم والسخرية، 
والنيل من ش�ريحة واس�عة من المجتمع، بل بس�لوك طرائق الطعن 
المنص�وص عليها في قانون المرافع�ات وقانون اصول المحاكمات 
الجزائية. وبدال من ان ينش�غل الجميع بابتكار الفاظ الشتم والسب، 
كان بإمكانه�م ان يكلفوا محاميا يقدم طلبا الى االدعاء العام لتمييز 
الق�رار. لك�ن الجمي�ع اكتفى بما قي�ل ويقال ضد القض�اة.  فما هو 
ذنب القاضي الذي يمارس عمله محكمة غير المحكمة التي اصدرت 
القرار؟ هل من المنطقي ان يناله الشتم والسب؟ السلطة القضائية، 
بكاف�ة مكوناتها حاولت منذ تأسيس�ها ولحد الي�وم ان تكون مثاال 
للنزاهة واالبتعاد عن كل اش�كال الفس�اد، وهذا ما حصل فعال حيث 
ان ع�دد القضاة الذين احيلوا الى لج�ان االنضباط او تم اعفائهم من 
مناصبهم بس�بب الفس�اد، يكاد يكون معدوما اال ف�ي حاالت نادرة 
جدا، مقارنة بباقي الس�لطات التي يكاد يكون اغلب موظفيها الكبار 
متهمي�ن بالفس�اد وه�در الم�ال العام. الس�لطة القضائي�ة، اعطت 
الكثير من الش�هداء من قضاة وموظفين، الزالت صورهم ش�اخصة 
في المناطق العامة، الى جوار ش�هداء الق�وات األمنية، حيث مارس 
القضاة دورهم في اقسى الظروف واشدها في اعوام الطائفية. وتم 
تهديد الكثير منهم، لك�ن ال احد من القضاة رضخ لإلرهابيين. اليوم 
يعانون من ارهاب من نوع خاص، ارهاب ينال س�معتهم ومكانتهم 
االجتماعية. فدفاعا عن القضاة، واجب على كل مثقف ورجل قانون، 
تنوي�ر الن�اس ال تثويرهم، بأنه ال ت�زر وازرة وزر أخ�رى.. ال يؤخذ 
قاض بجريرة قاض آخر، وان اصدار األحكام المخالفة للقانون، أمر 
وارد وان المشرع فطن لهذه المسألة حين جعل القرارات القضائية 

خاضعة للطعن.

البيوت ليس�ت جدرانا وش�رفات وأبوابا وستائر وش�معدانات وحدائق، 
البيوت أرواح قبل كل ش�يء، ولو أن روحا قلقة مشوش�ة سكنت بيتا جميال 
فاره�ا لحولته إلى خ�راب وفوضى، ولو أن روحا آمنة جميلة س�كنت نفقا 

لحولته إلى جنة غناء.
األث�اث الذي ف�ي الداخل هو ما تراه أمامك، الكراس�ي التي في قلبك هي 
نفس�ها التي تت�وزع في غرفة جلوس�ك، الض�وء الذي في نف�ق روحك هو 
نفسه الذي في ممرات بيتك، الركن األبعد في صدرك هو ذلك المظلم المطفأ 
في آخ�ر الغرفة. أحبتك الذين عل�ى الجدران، اإلطارات الت�ي تضم الوجوه، 
المس�امير التي تشدها إلى الجدران كلها من نفسك وتاريخك وعالقاتك التي 

تشدك إلى األرض وإلى نفسك.
البيوت ليس�ت جدران�ا وأبوابا ونوافذ، البيوت فك�رة، وألنها كذلك يجب 
أن تأخ�ذ حّيزا مهما من حياتنا واهتمامنا ونس�تثمر فيها من جهدنا ووقتنا 
الشيء الكثير. بحكم عيشي في ثقافة غربية تابعت على مدى أكثر من عقدين 
بكثي�ر من االهتمام واالنبهار عالقة الغربيي�ن ببيوتهم. يضطر األوروبيون 
بس�بب أج�واء البرد والمط�ر والثلج إلى البق�اء فترة طويلة داخ�ل البيوت، 
وليحول�وا ه�ذا البقاء من حال�ة االضطرار واإلك�راه إلى حالة االس�تمتاع 
والراح�ة عمدوا إلى اتخاذ تدابير عديدة من بينه�ا أن يكون البيت آمنا، وهو 
أول ش�رط في البيوت وحق يكفل�ه المجتمع والقان�ون. البيوت اآلمنة هي 
البيوت التي ال يش�عر سكانها بخوف أو تهديد أو خطر من أي جهة ما، وهي 
أيضا وبالتأكيد حالة السالم والتفاهم والقدرة على التواصل السليم بين من 
يعيش�ون داخلها. ال يخلو بيت من مش�اكل، لكن المشاكل تصبح أمرا ثانويا 
أمام مس�توى عال من التعامل والتواصل الس�ليمين بين أفراد البيت الواحد، 
وأول خط�وة نح�و تحقي�ق بيت آم�ن هي أن تك�ون عتبته منخفض�ة دائما 
أمام حديث منفتح وبس�يط. من ش�روط البيوت أيضا أن تكون مريحة، أي 
أن توفر لس�اكنيها قدرا كبيرا من الراح�ة بمجرد دخولها وتعزلهم عن تعب 
الطري�ق ومش�قة العمل وزحمة الحياة التي في الخ�ارج، فتوفر لهم الراحة 
واالس�ترخاء وفرصة اللتقاط األنفاس. والراحة هنا ليست بمعنى الرفاهية 
بق�در ما تعني القدرة على مد عالقة مع التفاصيل الصغيرة التي بالبيت بدءا 

من أركانه وأثاثه وألوانه إلى حجم الضوء ومسقطه في البيت.
الق�درة على إيجاد هذه العالقة التي تح�ول تفاصيل البيت الصغيرة إلى 
جزء من شخصية وتكوين ساكنيها ال يملكها الجميع، ولكنها الراحة بعينها 
لم�ن يملكها ألنها تمنح قدرا كبيرا من االطمئنان والثقة واالس�ترخاء.ولمد 
هذه العالقة يجب أن يتعامل س�اكن البي�ت مع كل تفاصيله الصغيرة بوعي 
واهتمام، ويوزع الضوء والظل وقطع األثاث والنباتات والش�موع واأللوان 
وحت�ى الفراغات وفق رغبة داخلية في إيجاد المكان الذي يس�تجيب لذوقه 
ووجه�ة نظره في الحي�اة، دون أن يخضع لذوق العام�ة أو لمنطق الجمال 
الس�ائد، والخالصة هي أن البيت يجب أن يش�به ساكنه ش�بها كبيرا كأنهما 
توأم، بحيث يعكس أحدهما وجه اآلخر كأنه مرآة له، تماما مثل اللباس الذي 
يعكس ش�خصية صاحبه، وكل تنافر بينهما يجعل الراحة مطلبا مستعصيا.

أن تج�د بيتك يعني أن تجد مكانك وأن تجد مكانك يعني أن تجد نفس�ك، وأن 
تجد نفسك يعني أن تجد الراحة.

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

شكر وتقدير اىل ادارة مدرسة 
السام االهلية

 م�ن رب�وع زهرائنا الغالية ...نرس�ل أش�عة م�ن النور ، 
لتخترق جدار التميز واإلبداع ..أش�عة المعة ، نرسلها الى 
ادارة وكادر مدرس�ة السما االهلية لتعاونهم خدمة للعلم 
والتعليم والمتمثلة بمديرة المدرسة الست وحيده كريدي 
والمعاونة الس�ت أس�اور عبد الجبار والست اسالم ناظم 
والى جميع الكادر التدريسي  ... هذه الكلمات والعبارات 
ج�اءت عن لس�ان اهالي منطق�ة بغداد الجدي�دة واولياء 
امور الطلبة معبرة عن حبهم الى 
الكادر التدريسي .. .لكم منا كل 
معاني الح�ب والتقدير ، والذي 
عطاؤك�م  حج�م  يس�اوي 
الالمحدود .متمنين لكم عاماً 
بالنجاح�ات  مليئ�اً  دراس�ياً 

والتفوق العلمي . 

عن اولياء امور الطلبة 
حسن شلوش

ب�دأ فيس�بوك الخمي�س ش�وطا جدي�دا ف�ي الحرب 
عل�ى االخب�ار الكاذبة بب�دء اختب�ار أداة للتحقق من 
القصص االخبارية والمقاالت..وتمنح االداة الشبكة 
االجتماعية االكبر وس�يلة فعالة لوقف سيل األخبار 
الكاذبة مع تنامي الضغوط الحكومية للسيطرة على 

انفالت كبي�ر اصبح محددا بش�كل 
خاص في المعارك االنتخابية.

الجدي�دة معلوم�ات  األداة  وتمن�ح 
اإلخباري�ة  القص�ص  مص�در  ع�ن 
الت�ي تصل إليهم عب�ر زر ينقر عليه 
المس�تخدم للحصول على معطيات 
عن محرري التقاري�ر دون الحاجة 
إلى الذهاب إلى مكان آخر..وأشاروا 
إل�ى المعلومات اإلضافية س�تجمع 
من موقع فيس�بوك نفسه ومصادر 
أخ�رى ع�ن الناش�ر مث�ل صفحته 
على الموس�وعة الح�رة ويكيبيديا 
وغيرها..وفي بع�ض الحاالت التي 
يتعذر فيه�ا توفي�ر المعلومات عن 
ناشر األخبار، فإن فيسبوك سيخبر 

المستخدمين بذلك لتنبيههم.
وهذه أحدث محاولة من فيس�بوك 
لمحارب�ة األخب�ار المزيف�ة، الت�ي 

وضعت�ه ف�ي موق�ف مح�رج للغاي�ة والس�يما في 
االنتخاب�ات الرئاس�ية األميركية..وليس م�ن النادر 
ان تؤدي منش�ورات مث�ل الصور ومقاط�ع الفيديو 
وغيرها الى نزاعات بين المستخدمين او تظليل للراي 

العام في اتجاهات تخدم مصالح اطراف ثالثة.

س�تنهي »مدن األشباح« الصينية تاريخها مع الوحدة 
لكن بعد 20 عاما ستكون هذه المدن التي تعلو بهدوء 
فارغة تماما. وس�تكون مؤهلة لتتسع ل� 300 مليون 
مواطن، وس�تتخلى عن الصفة المالزمة لها على أنها 

مدن تعيشها األش�باح وال حياة فيها. ووفق »بيزنس 
إنس�ايدر« فإن الصين س�تعمل ضمن خطة مستجدة 
إل�ى نقل ه�ؤالء إلى هذه المدن بش�كل بطيء، والتي 
بدت في عدس�ة المصور كاي كايميرر، أش�به بمكان 
آخ�ر.  كوك�ب  عل�ى  موج�ود 
وال يم�ت إل�ى الحياة البش�رية 
بصلة س�وى أنه يضم مس�اكن 
وتظه�ر  فارغ�ة.  ومس�احات 
الصور التي نشرها الموقع، أن 
هذه الم�دن خالية م�ن الحياة 
وغريب�ة  و«مفزع�ة«  نفس�ها 
للغاي�ة. مث�ل مناط�ق بحي�رة 

ميكسي ومنطقة يوجيابو. 
إن  الموق�ع  مص�ور  وق�ال 
مشروعه التصويري يهدف إلى 
إظه�ار حياة البش�رية في مدن 
فارغ�ة، وإن »ه�ذه المدن تمر 
بالفت�رة األخيرة م�ن التطوير، 
الس�كان  ق�دوم  تس�بق  الت�ي 
والس�كن فيها«. وقرر المصور 
العم�ل يومي�ا لم�دة 80 يوم�ا، 
بين وقت�ي الش�روق والغروب 

اللتقاط الصور.

فيسبوك تطارد األخبار الكاذبة  مدن أشباح يف الصني

احتفال القوات االمنية بمناسبة حترير احلوجية


