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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

إّنـك إن تـواضعـت رفعـك اللـه، 
وإّنك إن تكّبرت وضعك اهلل

ص3االدعاء العام يالحق »1616« ملف اسرتداد ملتهمني بالفساد واإلرهاب خارج العراق

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 قلق دويل من »هجوم أمريكي وشيك« عىل  بيونغيانغ

اخلـارجيـة السعوديـة تعتـرف بانتشـار »الكـراهيـة والتطـرف« فـي بالدهـا

احلكيم يعد وحدة العراق »خط أمحر« ال يمكن املساومة عليه

أنابيب إقليم كردستان خارج اخلدمة
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكد وزير النفط جبار عيل اللعيبي عىل 
رضورة اإلرساع يف اس�تئناف الص�ادرات 
النفطي�ة ع�ر ش�بكة خط�وط االنابيب 
النفطي�ة التي تمتد م�ن حقول محافظة 
كرك�وك اىل مين�اء جيه�ان الرتكي مرورا 
بمحافظت�ي ص�اح الدي�ن ونين�وى، أي 
خ�ارج أنابيب تصدي�ر اقليم كردس�تان 
اىل تركي�ا. وأوعز اللعيب�ي اىل رشكة نفط 
الشمال ورشكة املشاريع النفطية ورشكة 
خط�وط االنابي�ب بوض�ع خط�ة عاجلة 
للمبارشة بتنفيذ م�روع عملية إصاح 

وتأهيل ش�املة وعاجلة لشبكة االنابيب 
الناقل�ة للنفط الخام م�ن حقول كركوك 
اىل ميناء جيهان الرتكي بالجهد الوطني. 
وقال وزير النفط يف بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »الصعوبات 
والتحدي�ات املالية واالقتصادية لن تحول 
دون قي�ام وزارة النف�ط بإع�ادة تأهي�ل 
شبكة خطوط انابيب الصادرات النفطية 
وباإلمكاني�ات املتاح�ة وبالجهد والخرة 
الوطنية وبدعم ومتابعة واس�ناد من قبل 
رئي�س مجلس الوزراء«. م�ن جهته، أكد 
املتحدث باس�م الوزارة عاص�م جهاد ان 
»وزير النف�ط أوعز اىل الركات املذكورة 

ب�اإلرساع بتنفيذ م�روع اع�ادة تأهيل 
ش�بكة االنابيب النفطي�ة الناقلة للنفط 
الخ�ام بع�د االنتص�ارات الت�ي حققتها 
قواتنا األمنية وتحرير املدن يف محافظات 
كرك�وك وص�اح الدي�ن ونين�وى والت�ي 
تعرض�ت فيها هذه االنابي�ب خال فرتة 
س�يطرة العصاب�ات اإلرهابية عىل بعض 
املدن يف ش�مال الباد اىل عمليات تخريبية 
منظمة كانت تهدف اىل إستنزاف االقتصاد 
الوطني ع�ر رسقة النفط الخام من قبل 

عصابات داعش اإلرهابية.

التفاصيل ص3

لندن وبروكسل
 تتبادالن كـرة »بـريكسـت« 

يف ملعب سياسة الدولتني

كـافـانـي
يـتـجـاهـل نـيـمـار 

وسواريز

احلكومة تعد خطة لضخ »400« الف برميل نفط من كركوك إىل تركيا مبعزل عن أربيل
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أملانيا تصف االنسحاب من االتفاق النووي االيراين  بـ »اخلطر الكبري«روســيـا تــتـهــم أمــيـركــا بـمـسـاعـــدة »داعــش«
املحكمـة االحتـادية ترد دعوى بإلغـاء قـانـون جملـس الـدولـة رئاسة الربملان: اجللسة القادمة ستعقد يوم الثالثاء املقبل

الدفاع : تنفيذ عمليات 
استباقيـة يف األنبـار ودياىل 

وصالح الدين
ص2

شبح »الكولريا« 
يـقـتـل األجنـة اليمـينـة 

يف بطون أمهاهتم
ص4 ص4

رئيس كاتالونيا يؤجل إعالن االستقالل ويفسح املجال للحوار
      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن رئي�س إقلي�م كاتالوني�ا كارل�وس 
بوتش�يمون أم�س الثاث�اء، أن�ه يتعين على 
كاتالونيا أن تعلن استقالها ولكنها »ستعلق« 
آثار هذه الخطوة لتمنح فرصة » للحوار« مع 

الحكومة اإلسبانية.
وقال بوتشيمون إن هذه الحكومة رفضت 
كل محاول�ة م�ن جان�ب كاتالوني�ا إلج�راء 
حوار، وأوضح أن إجاب�ة مدريد »كانت دائما 
رفض�ا متش�ددا ومطلقا، مقرون�ا باضطهاد 

للمؤسس�ات الكتالونية«. ووجه بوتشيمون 
حديثه إلى كل اإلس�بان قائا:« لسنا مجرمين 

وال مجانين وال انقابيين«.
وخاطب بوتشيمون برلمان اإلقليم »أقبل 
التفويض بض�رورة أن تصبح كاتالونيا دولة 
مستقلة في صورة جمهورية... أقترح إرجاء 
آثار إعان االستقال إلجراء محادثات بهدف 
التوص�ل إلى حل متفق علي�ه«. لكنه لم يصل 
إلى حد طلب دعم صريح من البرلمان إلعان 
االس�تقال في تصويت. جاء ذلك في خطاب 
ألق�اه بوتش�يمون أم�ام برلم�ان اإلقليم في 

برش�لونة، وذلك بعد تأجيل الجلس�ة لس�اعة 
كامل�ة طبعه�ا الكثي�ر م�ن الترق�ب. وعق�د 
بوتش�يمون، وه�و صحف�ي س�ابق يبلغ من 
العم�ر 54 عام�ا، اجتماع�ا للحكوم�ة صباح 
امس الثاثاء التخاذ قرار بشأن كيفية المضي 
قدم�ا نح�و االس�تقال ال�ذي أجج مش�اعر 
حماس�ية في اإلقليم وأث�ار مخاوف في بقية 
دول االتح�اد األوروب�ي. وانتش�رت ش�رطة 
كاتالونيا المس�لحة ببنادق آلية عند بارك دي 
ال س�يوتاديا حي�ث يقع مق�ر البرلمان الذي 

يعود تاريخ بنائه للقرن الثامن عشر.

حمافظ بغداد يؤكد إيالء  »اهتامم بالغ« 
بتعيينات الكوادر الرتبوية

حمافظ البرصة يعلن االتفاق عىل انشاء نصب 
62تذكاري لشهيد احلشد »عني الصقر«

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أعل�ن رئيس الوزراء، حي�در العبادي، 
أم�س الثاث�اء، أن نهاي�ة الع�ام الح�ايل 
ستش�هد ط�ي صفحة تنظي�م داعش يف 
العراق، محذرا من بروز أجندات تس�عى 
إلثارة النعرات العنرصي�ة يف الباد. وأكد 
العبادي، يف مؤتمره الصحفي األسبوعي، 

أن »القوات األمنية العراقية، تمكنت من 
اس�تعادة ودخول مناطق ل�م تتمكن أي 
قوة عس�كرية من منذ عهد النظام البائد 
من دخولها«، مبينا أن نهاية العام الحايل 
ستش�هد ط�ي صفحة تنظي�م »داعش« 
يف الع�راق.  وأش�ار رئيس ال�وزراء إىل أن 
رشكات الهات�ف النق�ال أكدت خضوعها 
العب�ادي،  ونف�ى  االتحادي�ة.  للس�لطة 

وج�ود أي قطيع�ة مع إقليم كردس�تان، 
مؤك�داً أن »أي ح�وار م�ع اإلقلي�م يجب 
أن يرتك�ز عىل وح�دة العراق والدس�تور 
ورف�ض االس�تفتاء«. وفيما دع�ا القائد 
العام للقوات املس�لحة قوات البيشمركة 
اىل عدم التصادم مع القوات االتحادية يف 

املناطق املتنازع عليها.
التفاصيل ص3

جملس الوزراء يقلص نفقات 2018 ويضاعف موازنة الطوارئ 
ويوجه بتمويل طباعة الكتب املدرسية
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الدفاع : تنفيذ عمليات استباقية يف األنبار ودياىل وصالح الدين
         بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الدف�اع، أمس الثالثاء، عن 
تنفي�ذ قطعات الجي�ش بمختل�ف قواطع 
العملي�ات ع�دة عمليات اس�تباقية لغرض 

ادامة الضغط عىل املجاميع االرهابية.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خه منه، ان�ه »تمكن طريان 
الجيش وخالل تنفيذ واجب تفتيش لطريق 
عكاش�ات القائم وعىل مقرب�ة من حدودنا 
مع س�وريا من تدمريعجلتني تحمالن عتاد 
ومدافع ه�اون وأحادية وقتل من فيها من 

املسلحني«.
واش�ار البي�ان اىل ان »قي�ادة عملي�ات 
س�امراء وتنفيذاً ألمر قائد العمليات اللواء 
قوات خاصة الركن عماد الزهريي، تمكنت 
اثناء واجب تفتيش يف منطقة السيد غريب 
ومنطقة الفرحاتية ووصوالً إىل خط الالين 
من ح�رق مضافة مرتوك�ة لتنظيم داعش 
بالق�رب من الج�ر الكويت�ي، فضال عن 

الق�اء القب�ض ع�ىل ارهابي وف�ق املادة 4 
ارهاب«.

واضاف ان »قوة من لواء مغاوير االنبار 
التاب�ع إىل قيادة عمليات االنبار تمكنت من 
حرق وتدمري أربع مقرات عىل شكل مالجئ 
تحت األرض يرتاوح طولها من ١٠-٣٠ مرت 
وتدمري عجالت لداع�ش بمختلف الصنوف 
كان يستخدمها يف هجماته االرهابية، فضال 
ع�ن معالج�ة ٢٨ عبوة ناس�فة يف منطقة 

الطاش و 9 عبوات يف جزيرة الخالدية«.
ويف صالح الدين بينت الوزارة ان »القوات 
املش�رتكة تمكنت م�ن قت�ل مجموعة من 
عنارص داع�ش حاولوا التس�لل اىل مناطق 
الجزي�رة واالك�رع، حيث تم قتله�م واقدم 
)٣( منه�م عىل تفجري انفس�هم، ويف نفس 
الس�ياق، قامت الق�وات بتفتي�ش منطقة 
املصلخ�ة وقري�ة امل�اليل والق�رى املحاذية 
له�ا التابع�ة إىل قضاء الحويج�ة واملناطق 
الجبلية القريبة من القريتني وتطهريها من 

العبوات الناسفة ».

          بغداد / المستقبل العراقي

ش�دد رئيس التحالف الوطني السيد عمار 
الحكي�م، أم�س الثالث�اء، عىل وح�دة العراق، 
فيم�ا أك�د ع�ىل أهمّي�ة إج�راء االنتخابات يف 
موعدها املح�دد، معت�راً أن االنتخابات »احد 
اهم مصاديق املمارسة الديمقراطية والعملية 

السياسية«.
وذكر بيان لرئاسة التحالف تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه، ان السيد عمار الحكيم 
أكد خالل لقائه بمكتبه اعضاء برملان الشباب 
يف دورت�ه الثالثة يف بغداد »ع�ىل وحدة العراق 
كخط احم�ر ال يمك�ن تجاوزه او املس�اومة 
علي�ه باإلضاف�ة اىل الدس�تور كمرج�ع لح�ل 
االشكاليات« مشدداً عىل »إجراء االنتخابات يف 
موعدها املحدد باعتباره�ا احد اهم مصاديق 
املمارس�ة الديمقراطية والعملية السياسية«.

ودعا الحكيم اىل »بناء دولة املواطنة وتكريس 
مفه�وم الوطني�ة«، مش�رياً إىل »اهمي�ة أخذ 

تحديات عام ٢٠١٧ بعني االعتبار«.
وأش�اد رئي�س التحالف الوطن�ي »بالروح 
العالية التي يمتلكها الشباب العراق واملؤهالت 
العلمي�ة والش�هادات العالية«، عادا الش�باب 
رأس املال الحقيقي والث�روة الحقيقة للعراق 
أن  إىل  االس�اس«، مش�رياً  االنس�ان ه�و  الن 
البرشي�ة والش�بابية والث�روات  »االمكان�ات 
الهائل�ة جعلت�ه مح�ط اطماع الجمي�ع لكنه 
الي�وم عزيز ومه�اب ألنه دحر أعت�ى عصابة 

عرفتها البرشية بالفتك واالجرام«.
وحث الحكيم »الشباب عىل ممارسة العمل 
الس�يايس اما بالدخول يف عنوان من العناوين 

السياس�ية ألخذ االدوار واصالحها من الداخل 
اذا كان للشباب مالحظات عىل ادائها« موضحا 
يف الوق�ت نفس�ه ان »قانون االحزاب يس�مح 
بتشكيل عناوين سياسية تحت أي مبدأ يتفق 
عليه الش�باب« مش�ددا يف الوقت نفس�ه عىل 
ان العمل الس�يايس هو ال�ذي يعطي االدوار يف 
اي نظام س�يايس ديمقراط�ي واالدوار عليها 

رضيبة التصدي وتحمل التسقيط والتدافع«.
كما دعا »الش�باب العراقي اىل اس�تحضار 
اله�م الوطن�ي ف�اذا عالجن�ا مش�اكل البل�د 
ذابت املش�اكل الفرعي�ة والثانوية واملش�اكل 
الخاصة،« محذرا من »محاوالت البعض خلق 
االزم�ات يف كل م�رة للحص�ول عىل مكاس�ب 

سياسية ومكاسب خاصة«.
أن  الوطن�ي  التحال�ف  رئي�س  أك�د  كم�ا 
الحكوم�ة العراقية تعاملت بحكمة مع قضية 
اس�تفتاء اس�تقالل كردس�تان الذي جرى يف 

ال�٢5 من أيلول املايض.
وبحس�ب بيان أنه »التقى رئيس التحالف 
الوطن�ي، الس�يد عم�ار الحكي�م بمكتب�ه يف 
بغداد، الس�كرتري العام للحرك�ة الديمقراطية 
االش�ورية، يون�ادم كن�ا، والوفد املراف�ق له ، 
وبح�ث مع�ه التط�ورات السياس�ية واالمنية 
يف الب�الد«. وأض�اف »الحكي�م بحث م�ع كنا 
اوضاع املكون املس�يحي يف البلد وكذلك االزمة 
ب�ن بغداد واربيل، واكد ع�ىل ان حكومة بغداد 
تعامل�ت بحكم�ة م�ع قضية االس�تفتاء مما 

جعلت املواقف الدولية داعمة للعراق«.
ويف ش�أن االنتخابات ج�دد الحكيم رفضه 
القاطع لتأجيلها، مبينا ان “تأجيل االنتخابات 

امر غري ممكن ومرفوض دوليا ووطنياً«.

جدد رفضه لتأجيل االنتخابات

احلكيم يعد وحدة العراق »خط أمحر« ال يمكن املساومة عليه

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�ررت رئاس�ة مجل�س الن�واب تحدي�د يوم 
الثالثاء من االس�بوع املقبل موعداً لعقد جلس�ة 
جدي�دة. وقال مقرر مجلس الن�واب االول نيازي 
معمار اوغلو، يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، ان »مجل�س النواب رفع جلس�ته 
االعتيادية بعد دعوة رئيس مجلس النواب س�ليم 
الجب�وري، اىل جلس�ة عاجلة ملناقش�ة موضوع 
املفوض�ني«. اضاف، ان »الجلس�ة رفعت اىل يوم 
الثالثاء من االس�بوع املقب�ل املوافق )١٧ ترشين 

االول ٢٠١٧(».

رئاسة الربملان: اجللسة القادمة 
ستعقد يوم الثالثاء املقبل

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئي�س لجنة الخ�راء الختي�ار مفوضية 
االنتخاب�ات عام�ر الخزاع�ي، أم�س الثالثاء، ان 
اللجنة تجاوزت جميع الخطوات الختيار اعضاء 
املفوضية، مبينا ان هناك توافقا بني جميع الكتل 
النيابية عىل االس�ماء املقدمة اىل هيئة الرئاس�ة 

حول اختيار مرشحي املفوضية الجدد.
ونقلت وكالة »الغد برس« عن الخزاعي القول 
إن »لجنته تجاوزت كل الخطوات الختيار اعضاء 
املفوضية حتى وصلت اىل تسعة اسماء بعد اتخاذ 
كافة االج�راءات من اختبار ودرج�ات وتدقيق«، 
مش�ريا اىل ان »دعوات بع�ض النواب حول تقديم 
٣٣ مرش�حاً أمام الرملان الختيار تسعة منهم ال 

يمثل رأي اللجنة«.
وأضاف ان »املرش�حني االحتياط من املكونني 
الرتكماني واملسيحي فأس�ماؤهم موجودة، ولم 
يتبق س�وى موافقة مجلس الن�واب بعرضهم او 

االبقاء عىل تسعة اعضاء فقط«.
وأش�ار اىل ان »جمع التواقي�ع من قبل بعض 
الن�واب ال يمثل رأي لجنة الخ�راء، لكون اللجنة 
قامت بجميع االجراءات القانونية والصالحيات«، 
مش�ريا اىل ان »هن�اك توافق�ا بني جمي�ع الكتل 
النيابية عىل االس�ماء املقدمة اىل هيئة الرئاس�ة 

ومن حق النائب التصويت او الرفض«.

جلنة اخلرباء تتحدث 
عن »توافق سيايس« عىل اختيار مرشحي 

مفوضية االنتخابات

         بغداد / المستقبل العراقي

اتهمت روس�يا الوالي�ات املتحدة، 
أم�س الثالث�اء، بالتظاه�ر بمحاربة 
داع�ش وتعم�د تقلي�ص رضباته�ا 
الجوي�ة يف العراق للس�ماح لعنارص 
التنظي�م بالتدفق إىل س�وريا إلبطاء 
تق�دم الجيش الس�وري الذي تدعمه 

روسيا.
ويف أح�دث م�ؤرش ع�ىل تصاع�د 
وواش�نطن،  موس�كو  ب�ني  التوت�ر 
قالت وزارة الدفاع الروس�ية يف بيان 

إن التحال�ف ال�ذي تق�وده الواليات 
املتحدة قلص بش�كل كب�ري رضباته 
الجوي�ة يف الع�راق يف أيل�ول عندم�ا 
باس�تعادة  الس�ورية  الق�وات  بدأت 
محافظة دير الزور بدعم من القوات 
الجوية الروسية.وقال املتحدث باسم 
وزارة الدفاع الروس�ية امليجر جنرال 
إيجور كوناشينكو، »يرى الجميع أن 
التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة 
يتظاه�ر بمحاربة داعش الس�يما يف 
الع�راق ولكنه يواصل زع�م محاربة 

داعش يف سوريا بنشاط لسبب ما«.

وق�ال إن النتيج�ة كان�ت انتقال 
املتش�ددين بأعداد كبرية من املناطق 
الحدودي�ة العراقي�ة إىل دي�ر ال�زور 
حيث يحاولون التحصن عىل الضفة 

اليرى من نهر الفرات.
متس�ائال  كوناش�ينكوف  وق�ال 
»ترصف�ات )وزارة الدفاع األمريكية( 
البنتاجون والتحالف تتطلب تفسريا. 
ه�ل ينبع تغ�ري أس�اليبهم من رغبة 
يف أن يعرقل�وا ق�در اإلم�كان عملية 
الجيش الس�وري التي يدعمها سالح 
األرايض  الس�تعادة  ال�رويس  الج�و 

السورية رشقي الفرات؟«. وتابع، »أم 
أنه تحرك ماكر لطرد إرهابي داعش 
من العراق بإجبارهم عىل االنتقال إىل 
سوريا وإىل املناطق الواقعة يف مرمى 

نريان القوات الجوية الروسية«.
الس�ورية  الق�وات  أن  وأض�اف 
تحاول طرد تنظيم داعش من مدينة 
امليادي�ن الواقعة جن�وب رشقي دير 
ال�زور لك�ن التنظي�م يس�عى يوميا 
»باملرتزقة  لتعزي�ز صفوف�ه هن�اك 
م�ن  يتدفق�ون  الذي�ن  األجان�ب« 

العراق.

         بغداد / المستقبل العراقي

كشف رئيس مجلس محافظة دياىل 
ع�ي الدايني، أمس الثالث�اء، عن وجود 
أكثر م�ن ١٠ آالف عائلة ال تزال نازحة، 
يف ما دعا الجه�ات ذات العالقة لإلرساع 

بحس�م ملف إعادتها.وق�ال الدايني إن 
»العوائل النازحة التي لم تتم إعادتها إىل 
منازلها يف مناط�ق دياىل، املتمثلة بقرى 
الس�عدية وجلوالء واملقدادية والعظيم، 
حتى اللحظة تتجاوز أعدادها ال�١٠ آالف 
عائل�ة«. وأضاف أن »العوائ�ل املذكورة 

نازحة خارج منازلها منذ أكثر من ثالث 
س�نوات بس�بب أحداث داعش، وتعاني 
خالل الوق�ت الحايل أوضاعاً مأس�اوية 
للغاية يف ظل استمرار بقائها بمخيمات 
النزوح«.ودعا مسؤويل املناطق املحررة 
إىل »رضورة رفع جميع أس�ماء العوائل 

النازحة الراغب�ة بالعودة لغرض رفعها 
ع�ىل الجه�ات ذات العالق�ة«، مطالب�ا 
الجهات االمني�ة املعنية بملف النازحني 
امللف�ات األمني�ة  ب��«اإلرساع بتدقي�ق 
للعوائ�ل إلعادته�ا اىل منازله�ا وإنه�اء 

معاناتها بأرسع ما يمكن«.

          المستقبل العراقي / طالب ضاحي

اعل�ن محاف�ظ بغ�داد عط�وان العطوان�ي ان 
املحافظة ت�ويل اهتماما بالغا بموض�وع تعيينات 
الكوادر الرتبوي، مشددا عىل اهمية معالجة مشكلة 
العوائل النازحة التي تقطن االبنية املدرسية. وذكر 
بيان ملكت�ب املحافظ، تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، ان »محاف�ظ بغ�داد ورئي�س هيئة 
ال�رأي الرتبوية، عطوان العطواني، ترأس اجتماعا 
موس�عا تضم�ن مناقش�ة اه�م الحل�ول العاجلة 
الخالء وتهيئة االبنية املدرسية، فضال عن التوزيع 
العادل للمالكات التدريس�ية وكذلك مناقشة ملف 
التعيين�ات«. واك�د العطوان�ي بحس�ب البيان ان 
»االجتم�اع تن�اول العدي�د م�ن القضاي�ا العاجلة 
التي تخ�ص ملف الرتبية يف العاصم�ة«، مبينا انه 

»تم مناقش�ة موضوع تس�وية امل�الكات ملعالجة 
مشكلة سد النقص الحاصل يف الكوادر التدريسية 
خصوص�ا يف م�دارس االط�راف واهمي�ة االرساع 

وحس�م هذا امللف خالل مدة اقصاها عرشة ايام«.
واض�اف ان »محافظ�ة بغداد ت�ويل اهتماما بالغا 
بموض�وع تعيين�ات الك�وادر الرتبوي�ة من خالل 
اعتماد الية س�يتم تطبيقها قريبا تتضمن مراعاة 
بعض الرشائ�ح بالتعيين�ات واعطائه�م االولوية 
س�يما خريج�ي وزارة الرتبية، فضال ع�ن اعطاء 
االولوي�ة لرشيح�ة املحارضي�ن وذوي الش�هداء 
واصحاب الش�هادات العلي�ا وذوي االعاقة وابناء 
الرتبوي�ني«، مش�ريا اىل »رضورة العم�ل كفري�ق 
منس�جم واحد مع الرتبي�ة وحكومة بغداد املحلية 
للنه�وض بالواق�ع الرتب�وي يف العاصمة«.وش�دد 
العطوان�ي عىل »اهمي�ة معالجة مش�كلة العوائل 
النازح�ة الت�ي تقط�ن االبنية املدرس�ية ورضورة 
ايجاد حلول رسيعة وبديلة بغية اخالئها بالتعاون 

مع وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد«.

         بغداد / المستقبل العراقي

ردت املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا دعوى بطل�ب إلغاء قانون 
مجلس الدولة.

وقال مدير املكتب االعالمي للمحكمة إياس الساموك يف بيان 
له تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه ان »املحكمة االتحادية 
العليا ردت دع�وى املدعي وزير العدل - اضافة لوظيفته بطلب 
الغاء قان�ون مجلس الدولة، الذي اص�دره مجلس النواب وفق 
صالحيات�ه املنصوص عليها يف املادة }6١/ أوالً{ من الدس�تور، 

وذلك لعدم مخالفته الحكام الدستور«.
وكان مجل�س الن�واب ق�د ص�وت يف ٢٠ تم�وز املايض عىل 
م�رشوع قانون مجل�س الدولة واملق�دم من اللجن�ة القانونية 
تنفي�ذا الح�كام امل�ادة ١٠١ م�ن الدس�تور وذل�ك »الس�تقالل 
القض�اء االداري عن الس�لطة التنفيذية وجع�ل مجلس الدولة 
هيئة مس�تقلة تتمتع بالشخصية املعنوية والذي يضم القضاء 
االداري ومحاك�م قضاء املوظفني واملحكم�ة االدارية العليا هو 
من يفصل يف القضايا املعروضة عليه بصورة حيادية ومستقلة 
اس�وة بمجال�س الدولة يف الدول املتمدنة ولف�ك ارتباط مجلس 
شورى الدولة عن وزارة العدل وابدال تسميته اىل مجلس الدولة 

انسجاما مع الدستور«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن النائب احم�د مدلول الجربا بصفته رئيس كتلة نينوى 
الع�راق، أمس الثالثاء، عن انس�حاب الكتلة م�ن تحالف القوى 

العراقية.
وقال الجربا يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »كتل�ة نين�وى العراق قررت االنس�حاب م�ن تحالف القوى 
العراقي�ة«، موضح�ا أن »أس�بابا معينة تقف وراء االنس�حاب 

واأليام القادمة كفيلة بكشفها«.
وأضاف الجربا، »س�وف نعمل ككتله مس�تقلة، وسنتعاون 
يف املرحل�ة املقبلة مع كل الك����تل القريبة من توجهاتنا فيما 
يخ�ص املواقف املصريي�ة والقوان�ني والقرارات الت�ي تصب يف 

صالح البلد«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مكتب املفتش العام لوزارة الداخلية، أمس الثالثاء، عن 
ضبط 96 دعوى قضائية يف مركز رشطة أكد ببغداد، مخفية يف 

مخزن للمواد املستهلكة دون اتخاذ اإلجراءات القانونية بها.
وذك�ر بيان ملكت�ب املفتش الع�ام للوزارة تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، إن »مفرزة تفتيشية تابعة ملكتب املفتش 
العام لوزارة الداخلي�ة، تمكنت من ضبط 96 دعوى قضائية يف 
مركز رشطة أكد ببغداد مخفية يف مخزن للمواد املستهلكة دون 
اتخاذ أي اج�راءات قانونية بصددها، مما يعني تضييع حقوق 

مواطنني وتقصري متعمد يف أداء الواجب«.
واضاف، ان »مفرزة تفتيش�ية من قبل املكتب، نفذت مهمة 
التحقق من املعلومة الواردة ملكتب املفتش العام ومفادها اخفاء 
مرك�ز رشطة اكد العديد من الدع�اوى القضائية دون اتخاذ اي 
اج�راءات بصدده�ا«. واوضح، ان »التحقيق�ات والتدقيق الذي 
نفذت�ه املفرزة ع�ىل املركز، أثبتت صح�ة املعلومات، اذ ضبطت 
96 دعوى قضائية مخفية داخل مخزن املرية للمواد املستهلكة 
دون اتخ�اذ اج�راءات بصدده�ا، حيث نظمت املف�رزة محرض 
ضبط اصويل، وقامت بتسليم األوراق التحقيقية لضابط املركز 
بغية انجازها والحفاظ عليها كونها تخص حقوق املواطنني«.

واش�ار اىل، ان »املفرزة قدم�ت تقريراً بالواقع�ة اىل مديرية 
تفتي�ش بغداد بغية تش�كيل مجال�س تحقيقي�ة بحق ضباط 
التحقيق الذين قاموا بإخفاء األوراق التحقيقية يف مخزن املرية 
للمواد املس�تهلكة ومعرفة األس�باب التي دفعته�م التخاذ مثل 

هكذا أفعال غري قانونية«.

املحكمة االحتادية ترد دعوى بإلغاء 
قانون جملس الدولة

نائب يعلن انسحاب كتلة نينوى العراق 
من حتالف القوى

مفتشية الداخلية تضبط »96« دعوى قضائية 
»خمفية« يف مراكز رشطة ببغداد

رئيس جملس دياىل: أكثر من 10 آالف عائلة ما تزال نازحة

حمافظ بغداد يؤكد إيالء  »اهتامم بالغ« بتعيينات الكوادر الرتبوية

روسيا تتهم أمريكا بمساعدة »داعش« عىل االنتقال 
من العراق إىل سوريا
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     بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا مرصف الرافدي�ن، أمس الثالث�اء، اصحاب املش�اريع الصغرية بتقديم 
الجدوى االقتصادية ملشاريعهم ملنحهم 15 مليون دينار، مبينا ان االحصائية 

التي لدينا تشري اىل قلة املتقدمني للحصول عىل هذه القروض.
وقالت مديرة املرصف خولة طالب جبار ان »املرصف سبق وان اطلق قروض 
الصح�اب املش�اريع الصغرية بلغ�ت 15 ملي�ون دين�ار او 10 االف دوالر«، 
مبين�ة ان »االحصائية التي لدينا تش�ري اىل قلة املتقدمني للحصول عىل هذه 

القروض«.
واضاف�ت جب�ار ان »املرصف مس�تعد لتقدي�م هذه القروض لكل ش�خص 
يقدم جدوى اقتصادية للمرشوع الذي يروم انش�اءه من اجل تحريك عجلة 
االقتصاد بالبالد«، الفتة اىل ان »االموال متوفرة وكافية لهذه املشاريع بمجرد 

توفري الجدوى االقتصادية للمرشوع وان ال تستخدم االموال للسيولة ».

الرافدين يدعو اصحاب املشاريع الصغرية إىل التقديم للحصول عىل »15« مليون دينار

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أك�د وزير النف�ط جبار ع�ي اللعيبي 
اس�تئناف  يف  اإلرساع  رضورة  ع�ىل 
الص�ادرات النفطية عرب ش�بكة خطوط 
االنابي�ب النفطية التي تمت�د من حقول 
جيه�ان  مين�اء  اىل  كرك�وك  محافظ�ة 
الرتك�ي مرورا بمحافظت�ي صالح الدين 
ونينوى، أي خ�ارج أنابيب تصدير اقليم 
كردس�تان اىل تركي�ا. وأوع�ز اللعيبي اىل 
رشك�ة نفط الش�مال ورشكة املش�اريع 
النفطية ورشكة خطوط االنابيب بوضع 
خط�ة عاجلة للمب�ارشة بتنفيذ مرشوع 
عملية إص�الح وتأهيل ش�املة وعاجلة 
لشبكة االنابيب الناقلة للنفط الخام من 
حق�ول كركوك اىل مين�اء جيهان الرتكي 
بالجه�د الوطن�ي. وقال وزي�ر النفط يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، ان »الصعوب�ات والتحديات املالية 
واالقتصادية لن تح�ول دون قيام وزارة 
النف�ط بإع�ادة تأهي�ل ش�بكة خطوط 
انابيب الصادرات النفطية وباإلمكانيات 
املتاحة وبالجهد والخربة الوطنية وبدعم 
ومتابعة واس�ناد من قبل رئيس مجلس 
الوزراء«. من جهته، أكد املتحدث باس�م 
ال�وزارة عاصم جه�اد ان »وزي�ر النفط 
أوع�ز اىل ال�رشكات املذك�ورة ب�اإلرساع 
بتنفي�ذ م�رشوع اع�ادة تأهي�ل ش�بكة 
االنابي�ب النفطية الناقل�ة للنفط الخام 
بع�د االنتص�ارات الت�ي حققته�ا قواتنا 
محافظ�ات  يف  امل�دن  وتحري�ر  األمني�ة 
كرك�وك وص�الح الدي�ن ونين�وى والتي 
تعرض�ت فيها ه�ذه االنابيب خالل فرتة 
س�يطرة العصابات اإلرهابية عىل بعض 
املدن يف شمال البالد اىل عمليات تخريبية 
إس�تنزاف  اىل  ته�دف  كان�ت  منظم�ة 
االقتص�اد الوطن�ي ع�رب رسق�ة النفط 
الخام من قبل عصابات داعش اإلرهابية 
النفطي�ة  باملنش�آت  األرضار  وإلح�اق 
والحق�ول النفطية«. وأض�اف جهاد ان 
»العراق يأمل استعادة طاقته التصديرية 
الس�ابقة -املتوقف�ة حالي�ا- من حقول 

كرك�وك والتي كانت ت�رتاوح مابني 250 
اىل 400 الف برميل بالي�وم، مع إمكانية 
أضافة طاقات جديدة تعزز من صادراته 

عرب املنفذ الشمايل«.
وكان وزير النف�ط جبار عي اللعيبي 
استقبل الس�فري الرتكي يف بغداد وجرى 
بح�ث س�بل تعزي�ز العالق�ات الثنائي�ة 
والطاق�ة وموض�وع  النف�ط  يف مج�ال 
الص�ادرات النفطي�ة عرب مين�اء جيهان 

الرتكي.
وق�ال اللعيبي ان »العالق�ات الثنائية 
ستش�هد خالل الف�رتة القادم�ة تطورا 
كبريا وخصوصا يف مجال النفط والطاقة، 
داعي�ا »ال�رشكات الرتكي�ة للمش�اركة 
واالس�تثمار يف تنفيذ املشاريع يف القطاع 

النفطي«.
وأكد وزير النفط ان »الس�فري الرتكي 
أك�د ل�ه ب�ان الحكوم�ة الرتكي�ة قررت 
حرص تعامالتها النفطي�ة مع الحكومة 
العراقية ووزارة النفط وان رشكة }تباو{ 
الرتكية ستعاود نشاطاتها قريبا يف حقل 

املنصورية الغازية يف محافظة دياىل«.
وكان الع�راق ق�دم األس�بوع املايض 
طلباً رس�مياً اىل ايران وتركيا يف التعامل 
مع الحكومة االتحادية حرصاً بما يتعلق 
باملنافذ الحدودية وغلق جميع املنافذ مع 
هات�ني الدولتني لحني تس�لم ادارتها من 
قبل الحكومة االتحادية وكذلك إيقاف كل 
التعام�الت التجاري�ة وبالخصوص التي 
تتعل�ق بتصدير النفط وبيع�ه مع اقليم 
كردس�تان، وان يتم التعامل يف هذا امللف 
مع الحكومة العراقية االتحادية حرصاً. 
وأعل�ن املجلس الوزاري لألم�ن الوطني، 
أمس متابعته االجراءات التي تم اتخاذها 
من قبل فريق اس�رتداد االموال العراقية 
كردس�تان  اقلي�م  حس�ابات  بمتابع�ة 
وحس�ابات املس�ؤولني يف االقلي�م مم�ن 
تودع اموال تصدير النفط يف حس�اباتهم 
وعرض تقري�ر اللجنة املكلفة بهذا امللف 
وال�ذي تضمن العديد م�ن القرارات التي 
ستس�اهم باس�رتداد االم�وال العراقي�ة 

ومالحقة الفاسدين.

       بغداد / المستقبل العراقي

نّظم جه�از االدعاء العام 1616 ملف 
اس�رتداد بح�ق متهم�ني هارب�ني خارج 
الع�راق، وفيم�ا لف�ت إىل أن معظم هذه 
الته�م تتعلق باإلرهاب والفس�اد، أش�ار 
إىل صعوبة اس�رتداد املتهم�ني مزدوجي 
الجنس�ية ألن معظم الدول التي يحملون 
جنس�يتها ال تس�لّمهم بس�هولة.وفيما 
تح�دث االدع�اء الع�ام ع�ن اإلج�راءات 
املتخذة بصدد قضية املتهم وزير التجارة 
األس�بق، أوض�ح آلي�ة تنظي�م ملف�ات 

االسرتداد والجهات التي يتعاون معها. 
وقال نائب رئيس جهاز االدعاء العام 
بحس�ب بي�ان اع�الم القض�اء، إن »عدد 
ن�رشات املعلوم�ات ومذك�رات القب�ض 
التي أرس�لت إىل مديرية الرشطة العربية 
والدولية )االنرتب�ول( بلغ 1616 ضمنها 
360 مذك�رة تخ�ص متهم�ني مدان�ني 
بقضاي�ا فس�اد م�ايل وإداري«.وأضاف 
»أما امللفات املرس�لة إىل الدائرة القانونية 
يف وزارة الخارجي�ة فعددها 240، أربعة 
وتسعون ملفا منها يتعلق بقضايا فساد 

منذ العام 2003 ولغاية اآلن«. 
وعن آلي�ة تنظيم هذه امللفات أوضح 
أن »هناك ش�عبة يف رئاسة االدعاء العام 
تقع ع�ىل عاتقه�ا مهام تنظي�م ملفات 
اس�رتداد بحق املتهم�ني الهاربني خارج 
الع�راق«، الفتاً إىل أن »الجه�ات التي يتم 
التع�اون معه�ا يف هذا املج�ال هي وزارة 
وهيئ�ة  الداخلي�ة  ووزارة  الخارجي�ة 

النزاهة«. 
ورداً عىل س�ؤال يتعلق ب�دور االدعاء 
العام يف قضية املتهم عبد الفالح السوداني 
وآخرين بعد أن أثري جدل حولهم مؤخراً، 
أفاد ب�أن »االدع�اء العام يف ط�ور إعداد 

ملفات اس�رتداد بحق املته�م عبد الفالح 
الس�وداني بعد أن الق�ي القبض عليه يف 
لبن�ان ومتهم آخر كان يش�غل منصبا يف 
وزارة الدفاع القي القبض عليه يف األردن 

لغرض تسليمهما للعراق«.
وعن أعداد املتهمني املس�رتّدين، لفت 
نائب رئيس االدعاء العام إىل أن »املتهمني 

الذي�ن ت�م تس�ليمهم للعراق ه�م أربعة 
فق�ط«، عازيا ذلك إىل أن »بعض املتهمني 
يحمل�ون أكث�ر م�ن جنس�ية م�ا يجعل 
الدول التي يلج�أون اليها والتي يحملون 
جنس�يتها تتمس�ك بهم تحت أي حجة، 
فضال ع�ن اعتب�ار بعض ال�دول لجرائم 
ه�در املال الع�ام والتقص�ري الصادر عن 

مسؤول جرائم قانون دويل«.وعن الجرائم 
التي ينظم ملفات اسرتداد بحق مرتكبها 
ذك�ر نائ�ب رئي�س االدع�اء أن »اغل�ب 
الجرائم التي نظمنا ملفات اسرتداد بحق 
مرتكبيه�ا هي الجرائم اإلرهابية املاس�ة 
بأمن الدولة الداخ�ي والخارجي وجرائم 
الفس�اد املايل واإلداري«، مؤكدا »إمكانية 

تنظي�م مل�ف اس�رتداد بح�ق أي مته�م 
ارتك�ب جريمة صدر حكم فيها بالحبس 
سنتني فما فوق«.وأكد ان »جهود االدعاء 
العام مس�تمرة مع الجهات املختصة من 
خ�الل نرشة املعلوم�ات، وبمج�رد توفر 
معلوم�ات ع�ن تواج�د مته�م يف دول�ة 
معين�ة نح�اول إج�راء اتص�االت وب�ذل 

جه�ود ملفاتحة الدولة ع�ن طريق وزارة 
الخارجية وإرس�ال كل م�ا يخص املتهم 

بغية تسليمه للعراق«.
وعن آلية تنظيم ملف االس�رتداد، من 
جانب�ه يقول املدعي الع�ام خالد رخيص 
زاي�ر »يتم تنظيم ملف االس�رتداد بعد أن 
يت�م التأكد من توفر ال�رشوط القانونية 

كافة ويودع يف وزارة الخارجية إلرس�اله 
بالطرق الدبلوماس�ية إىل الدولة املطلوب 
منها التسليم وتتم متابعة هذه الطلبات 
لحني ورود موافقة الدولة املعنية ومثول 
املته�م أمام القضاء«.وأض�اف زاير »يتم 
اإلضب�ارة بفهرس�ت بمحتويات  تنظيم 
امللف وربط نسخة من األوراق التحقيقية 
مختومة بالختم الرسمي حتى ترسل اىل 
الجهة الت�ي يطلب منها اس�رتداد املتهم 
موقع من قبل القايض املختص وإذا كان 
املتهم يف دولة أجنبية يرتجم امللف إىل اللغة 
الرس�مية(«.وأكد  الدولة  األجنبية )لغ�ة 
زاير عىل رضورة »تدوين أقوال املشتكي 
والش�هود من قبل الق�ايض املختص بعد 
تحليفهم اليم�ني القانونية بصيغة )أفاد 
بعد تحليفه اليمني القانونية( فضالً عن 
بيان نص املادة القانونية رقما وكتابة«، 
مش�ددا ع�ىل »وج�وب بي�ان املعلومات 
الكافي�ة عن املته�م املطلوب اس�رتداده 
والتي من شأنها تسهيل مهمة مالحقته 
باإلضاف�ة إىل ذك�ر الحد األع�ىل للعقوبة 
املخصصة للجريم�ة يف امللف«.ونوه زاير 
أيض�ا ب�«وج�وب تحدي�د م�كان تواجد 
املتهم فضالً عن تنظيم ملخص باإلضبارة 
يتضمن وق�ت ارتكاب الجريم�ة واألدلة 
املتحصل�ة وصف�ة املته�م عن�د ارتكاب 
الجريم�ة وبع�د إكمال كاف�ة اإلجراءات 
تخت�م بخت�م املحكم�ة وتجهز وترس�ل 
الجه�ات املعنية«.وعن الس�ند القانوني 
السرتداد املتهم الهارب بني القايض خالد 
زاي�ر أن »الترشيع�ات الداخلية واملتمثلة 
بامل�واد 357 و368 م�ن قان�ون أص�ول 
املحاكم�ات الجزائية اختصت باس�رتداد 
املجرمني وتسليمهم فضالً عن املعاهدات 
واالتفاق�ات ب�ني ال�دول وكذل�ك العرف 

الدويل ومبدأ املعاملة باملثل«.

احلكومة تعد خطة لضخ »400« الف برميل نفط من كركوك إىل تركيا مبعزل عن أربيل

أنابيب إقليم كردستان خارج اخلدمة

ازدواج اجلنسية يقف عائقًا أمام إعادتهم إىل بغداد

االدعاء العام يالحق »1616« ملف اسرتداد ملتهمني بالفساد واإلرهاب خارج العراق

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أعل�ن رئيس الوزراء، حي�در العبادي، أمس 
الثالث�اء، أن نهاي�ة العام الحايل ستش�هد طي 
صفح�ة تنظيم داع�ش يف الع�راق، محذرا من 
بروز أجندات تس�عى إلثارة النعرات العنرصية 

يف البالد.
الصحف�ي  مؤتم�ره  يف  العب�ادي،  وأك�د 
العراقي�ة،  األمني�ة  »الق�وات  أن  األس�بوعي، 
تمكنت من استعادة ودخول مناطق لم تتمكن 
أي قوة عسكرية من منذ عهد النظام البائد من 
دخولها«، مبينا أن نهاية العام الحايل ستشهد 

طي صفحة تنظيم »داعش« يف العراق. 
وأشار رئيس الوزراء إىل أن رشكات الهاتف 

النقال أكدت خضوعها للسلطة االتحادية.
ونفى العب�ادي، وجود أي قطيعة مع إقليم 
كردس�تان، مؤك�داً أن »أي ح�وار م�ع اإلقليم 
يج�ب أن يرتكز ع�ىل وحدة العراق والدس�تور 

ورفض االستفتاء«.
وفيما دع�ا القائ�د العام للقوات املس�لحة 

قوات البيش�مركة اىل عدم التصادم مع القوات 
االتحادي�ة يف املناطق املتن�ازع عليها، حّذر من 
بروز أجندات تس�عى إلثارة النعرات العنرصية 

يف البالد«.
وتط�رق العب�ادي يف مؤتم�ره إىل زيارت�ه 
األخرية لفرنس�ا، حيث أكد أن باريس ش�ددت 
عىل أهمية الحفاظ عىل وحدة وسيادة العراق، 
مضيف�ا أن حكومت�ه قدم�ت تس�هيالت أمام 
ال�رشكات االس�تثمارية الفرنس�ية الراغبة يف 

العمل بالعراق.
وأمس الثالثاء، عقد مجلس الوزراء جلسته 

االعتيادية برئاسة العبادي.
واطلع املجل�س عىل االنجازات العس�كرية 
التي حققتها القوات األمنية بتحرير الحويجة 
واقرتابها م�ن تحرير كام�ل االرايض العراقية 
وتأمني الح�دود، كما تم االط�الع عىل حاجات 

املدنيني وعودة النازحني.
وتاب�ع مجلس ال�وزراء القرارات الس�ابقة 
بخص�وص االس�تفتاء غ�ري الرشع�ي يف اقليم 
كردس�تان. وج�رى التصوي�ت ع�ىل إنص�اف 

القط�اع الصناع�ي الخ�اص م�ن خ�الل قيام 
لجنة الش�ؤون االقتصادية بإعداد دراس�ة عن 
الدي�ون املتقابلة بني الدول�ة والقطاع الخاص 
)اف�راداً ورشكات(، وكيفية معالجتها وتقديم 
التوصيات بشأنها اىل مجلس الوزراء، واملوافقة 
ع�ىل قي�ام وزارة التخطي�ط بالرتي�ث بتنفيذ 
األح�كام الص�ادرة ملصلحتها لحني اس�تالمها 

الدراسة املذكورة اعاله.
وصوّت املجلس عىل حماية املنتجات املحلية 

ومنها االسالك الهوائية املعلّقة.
كم�ا ج�رت مناقش�ة املوازنة املالي�ة لعام 
2018 والت�ي اعتم�دت ع�ىل تقلي�ل النفق�ات 

بشكل كبري.
ووّج�ه مجلس الوزراء بقي�ام وزارة املالية 
بتموي�ل وزارة الرتبي�ة باملبل�غ املخصص لها 

الغراض طباعة الكتب املدرسية.
كما تم التوجيه بدراسة الخطة الزراعية يف 
املحافظ�ات التي تمت فيها زراعة الش�لب من 
قبل وزارتي الزراعة واملوارد املائية واملحافظات 
املعنية، عىل ان ُتقّدم الدراسة اىل مجلس الوزراء 

االسبوع املقبل.
ووّج�ه مجل�س ال�وزراء بدراس�ة الخط�ة 
الخمس�ية لقطاع الش�باب لالرتقاء بمستوى 

الواقع لهذه الفئة املهمة يف املجتمع.
وتمت املوافقة ع�ىل مضاعفة تخصيصات 
الط�وارىء ورصف 50 باملائة م�ن االضافة اىل 
ش�بكة الحماي�ة االجتماعي�ة حس�ب قانون 

املوازنة التكميلية املعّدلة لعام 2017.
وص�ّوت املجل�س ع�ىل توصي�ات اجتم�اع 
الثمين�ة وتعاق�د  الذه�ب واملع�ادن  اس�ترياد 
جه�از مكافحة االره�اب مع رشك�ة اودانس 
ارمينتكس الفرنس�ية للتدريب ملرشوع ضبط 
الحدود واملناطق الصحراوية والغربية ملكافحة 

الجماعات االرهابية وحماية الحدود.
كم�ا اقّر مجل�س ال�وزراء توصي�ة اللجنة 
الوطني�ة الدائم�ة للقان�ون ال�دويل االنس�اني 
املش�ّكلة بموجب األمر الديواني رقم 10 لسنة 
2015 بش�أن تنفي�ذ ق�رار مجل�س االمن رقم 
2379 لس�نة 2017 الخاص بجم�ع االدلة عن 

الجرائم التي ارتكبها داعش االرهابي.

العبادي يعلن »نهاية داعش« هذا العام.. وحيذر من إثارة »النعرات العنصرية«

جملس الوزراء يقلص نفقات 2018 ويضاعف موازنة الطوارئ ويوجه بتمويل طباعة الكتب املدرسية
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أملانيا تصف االنسحاب من االتفاق النووي االيراين 
 بـ »اخلطر الكبري«

       بغداد / المستقبل العراقي

ذك�ر وزير الخارجية الس�عودي، عادل الجبري، 
أن س�لطات بالده فصلت عدة آالف من األئمة من 

العمل يف املساجد بعد ثبوت نرشهم التطرف.
وذك�رت صحيفة »ع�كاظ« أن الجب�ري قال، يف 

مقابل�ة مع قن�اة »روس�يا 24« التلفزيونية، »لن 
نسمح بنرش أيديولوجية الكراهية، وال تمويل ذلك 

النوع من الفكر«، عىل حد تعبريه.
ومن املعروف ان حكم آل س�عود قائم عل دعم 
الوهابي�ة »التكفريي�ة« ونرشها يف الب�الد وأنحاء 
العالم.وتاب�ع وزير الخارجية الس�عودي قائال، إن 

»مقاربتن�ا لتل�ك املش�كلة صارمة ج�داً، أن نقوم 
بتحدي�ث نظامن�ا التعليمي لنضمن اس�تبعاد أي 

إمكان إلساءة تفسري النصوص«.
وأش�ارت الصحيفة السعودية، من جهة ثانية، 
إىل أن الجب�ري اته�م »قط�ر بتموي�ل اإلره�اب، يف 

مسعى للتدخل بشؤون الدول األخرى«.

اخلارجية السعودية تعرتف بانتشار »الكراهية والتطرف« يف بالدها

         بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت روس�يا والصني إىل ضب�ط النفس 
بشأن كوريا الش�مالية بعد أن حذر الرئيس 
األمريك�ي دونالد ترامب يوم الس�بت من أن 
»ش�يئا واحدا فقط س�يفلح« يف التعامل مع 
بيونغيان�غ، ملمح�ا إىل أن�ه يفك�ر يف العمل 

العسكري.
وحذر وزي�ر الخارجية الرويس س�ريغي 
نظ�ريه  هاتفي�ة  مكامل�ة  خ�الل  الف�روف 
االمريكي ريكس تلريس�ون من ان واشنطن 
قد تتس�بب يف »تصعيد غري مقب�ول« للتوتر 
م�ع كوري�ا الش�مالية، بحس�ب م�ا افادت 

موسكو.
واوض�ح بي�ان للخارجي�ة الروس�ية ان 
الفروف اعت�ر خالل املحادث�ة الهاتفية مع 
تلريس�ون ان�ه »م�ن غ�ري املقب�ول تصعيد 
التوتر يف ش�به الجزي�رة الكورية الذي تؤدي 
الي�ه االس�تعدادات العس�كرية االمريكية يف 

املنطقة«.
الخالف�ات  تس�وية  اىل  الف�روف  ودع�ا 

»بوسائل دبلوماسية حرصا«.
وردا عىل س�ؤال عن رد فعل روس�يا عىل 
ترصيح�ات ترامب، قال ديمرتي بيس�كوف 
املتحدث باسم الكرملني للصحفيني يف مؤتمر 
صحف�ي بالهاتف »دعت موس�كو وتواصل 
دعوة كل أط�راف النزاع وكل م�ن لهم صلة 
باألمر إىل ممارس�ة ضبط النفس وتجنب أي 

خطوات لن تؤدي سوى إىل تفاقم الوضع.«
وقال بيس�كوف تعليقا عىل ترصيح آخر 
لرتامب بش�أن احتم�ال انس�حاب الواليات 
املتح�دة م�ن االتفاق الن�ووي مع إي�ران إن 

خطوة كهذه ستكون لها »عواقب سلبية«.
ويف بكني أكدت هوا تش�ون ينغ املتحدثة 
باس�م وزارة الخارجية الصينية مجددا عىل 
موق�ف الصني ال�ذي يدعو كل األط�راف إىل 
التحيل بضب�ط النفس واصف�ة املوقف بأنه 

خطري ومعقد للغاية.
وقال�ت يف ترصي�ح صحف�ي يوم�ي إن 

الص�ني تأم�ل أال يق�دم أي ط�رف عىل يشء 
يث�ري غض�ب اآلخ�ر أو يزيد تعقيد املش�كلة 
وأن تتس�م ترصفاتهما بالتحف�ظ يف الكالم 

واألفعال.
وأطلق�ت كوريا الش�مالية يف األس�ابيع 
القليل�ة املاضي�ة صاروخ�ني ف�وق اليابان 
وأج�رت س�ادس تجاربه�ا النووي�ة يف تحد 
لق�رارات مجلس األمن وقد تس�ارع الخطى 
نح�و تحقيق ه�دف تطوير ص�اروخ نووي 

قادر عىل الوصول إىل األرايض األمريكية.
وعر ترامب مرارا عن عدم قبوله الحوار 
م�ع كوريا الش�مالية. ويف األس�بوع املايض 
وصف فكرة املحادث�ات بأنها إضاعة للوقت 
وذلك بع�د يوم م�ن ترصيح تيلرس�ون بأن 

واش�نطن تحتفظ بخطوط اتصال مفتوحة 
مع حكوم�ة الزعي�م الكوري الش�مايل كيم 

جونغ أون.
وق�ال الرئي�س األمريك�ي يف تغريدة عىل 
توي�رت االثنني »لم تتعام�ل بالدنا بنجاح مع 
كوريا الش�مالية عىل م�دى 25 عاما. قدمت 
ملي�ارات ال�دوالرات ولم تحص�ل عىل يشء. 

السياسة لم تنجح«.
وتش�ري ترصيحات ترامب عىل األرجح إىل 

أنه يفكر يف العمل العسكري.
وطالب وزير الدفاع األمريكي جيم ماتيس 
لخي�ارات  باالس�تعداد  األمريك�ي  الجي�ش 
عسكرية بش�أن كوريا الش�مالية لكنه أكد 
عىل أن الدبلوماس�ية هي التي تقود الجهود 

املتعلقة بالتعامل مع بيونغيانغ.
وقال ماتي�س يف كلمة يف مؤتمر س�نوي 
للجيش األمريكي »ثمة يشء واحد يس�تطيع 
الجي�ش األمريكي القيام به وهو االس�تعداد 
للتأكيد عىل أن لدينا خيارات أساس�ية يمكن 

لرئيسنا أن يلجأ إليها إذا دعت الرضورة«.
إىل ذلك، أعلن مس�ؤول يف االمم املتحدة ان 
لجنة متابع�ة العقوبات الدولي�ة املفروضة 
ع�ىل كوريا الش�مالية فرضت »حظر رس�و 
دولي�ا« ع�ىل »ارب�ع س�فن« يف خط�وة غري 

مسبوقة يف تاريخ املنظمة الدولية.
وق�ال هي�وغ غريفي�ث منس�ق الخراء 
املكلفني امللف الكوري الش�مايل امام بضعة 
صحافي�ني انه�ا »امل�رة االوىل يف تاريخ االمم 

املتح�دة« الت�ي تف�رض فيها االم�م املتحدة 
حظر رسو يف مرافئ العالم اجمع عىل سفن 

تجارية.
وادىل غريفي�ث بترصيح�ه بع�د جلس�ة 
علني�ة عقدته�ا االم�م املتح�دة وكان ب�اب 
املش�اركة فيها مف���توحا ام�ام كل الدول 

االعضاء.
 وق�د اعل�ن خالله�ا ان لجن�ة متابع�ة 
العقوبات قررت إدراج س�فن الشحن االربع 
ه�ذه ع�ىل قائم�ة الكيان�ات الت�ي تنته�ك 
الق�رارات الدولية وبالتايل منعها من الرس�و 

يف اي مرفأ يف العالم.
ول�م تكش�ف اي معلومات ع�ن مالكها 
الفع�يل، س�واء كان�ت كوري�ا الش�مالية او 

غريها.
واوض�ح املس�ؤول الدويل ان ق�رار فرض 
الحظ�ر اتخذ يف الخامس م�ن ترشين االول، 
مش�ريا اىل ان »هذه الس�فن االربع ممنوعة 
م�ن دخ�ول أي مرفأ بس�بب نقله�ا بضائع 

محظورة«، لم يذكر تفاصيل عن طبيعتها.
وذك�ر مصدر قريب من امللف إن الس�فن 
االربع استهدفت بهذه العقوبة بسبب نقلها 
او اس�تمرارها يف نقل بضائ�ع محظور عىل 
كوري�ا الش�مالية االتجار بها وه�ي الفحم 

والحديد واالسماك.
وتبن�ى مجلس االمن الدويل خالل الصيف 
وبدفع من االمم املتحدة مجموعتني جديدتني 
م�ن العقوب�ات االقتصادي�ة القاس�ية ضد 
كوريا الش�مالية للمرة السابعة والثامنة، يف 
الخامس م�ن آب ثم يف 11 ايل�ول، ملعاقبتها 
بع�د قيامه�ا بتج�ارب لصواريخ بالس�تية 

وتجربة نووية.
وحظر مجلس االم�ن يف الخامس من آب 
خصوصا الصادرات الكورية الش�مالية من 
الفحم والحديد وصيد السمك. وذكرت االمم 
املتحدة يف قرارها ان لجنة العقوبات يمكنها 
منع س�فن تنقل هذه البضائع من الرسوم 
يف املراف�ئ، اال الس�باب انس�انية وبموافقة 

مسبقة من اللجنة.
وق�ال هي�و غريفيث خ�الل االجتماع ان 
بيونغيان�غ تواصل االلتفاف ع�ىل العقوبات 
بتصدي�ر الفحم. واض�اف ان دبلوماس�يني 
كوريني شماليني يف الخارج يقومون باعمال 

تجارية لحساب بلدهم.
وع�زز املجلس يف 11 ايلول العقوبات عر 
منع ص�ادرات النس�يج الكورية الش�مالية 
والحد من واردات بيونغيانغ من النفط ومنع 
مشاركة الدول االعضاء يف رشكات مشرتكة 
مع كوريا الش�مالية.وقال هيو غريفيث انه 
ب�دال م�ن ان تغلق ه�ذه ال�رشكات، يالحظ 
الخ�راء املكلفون متابع�ة تطبيق العقوبات 
انه�ا تتطور. واض�اف »لك�ن ال يمكنني ان 

اقول اي يشء حول تحقيقات جارية«.

دعوات لضبط النفس واللجوء إىل الدبلوماسية

قلق دويل من »هجوم أمريكي وشيك« عىل  بيونغيانغ

لندن وبروكسل تتبادالن كرة »بريكست« يف ملعب سياسة الدولتني

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت بيانات للرشطة الريطاني�ة تضاعف أعداد 
جرائم الكراهية التي تستهدف املساجد خالل عام 2017 
مقارنة بالعام الذي س�بقه، حسب ما أفادت صحيفة » 

إندبندنت« .
وذك�رت الصحيفة أنه تم تس�جيل نحو 110 جريمة 
كراهي�ة ض�د أماك�ن عبادة املس�لمني خ�الل الفرتة ما 
ب�ني آذار 2017 وتم�وز من العام ذات�ه، مقارنة بوقوع 
47 جريم�ة كراهية فقط خالل الفرتة نفس�ها من عام 

.2016
ونقلت »إندبندنت« عن وكالة » ذا برس أسوسياشن« 
الريطانية، أن » االعتداءات وأعمال التخريب يف املساجد 
والتهديد باس�تخدام القنابل، كانت أبرز أش�كال جرائم 

الكراهية التي تم رصدها«.
م�ن جهتها، أفادت الرشط�ة يف تقريره�ا أن التزايد 
األب�رز يف ع�دد جرائ�م الكراهية ضد املس�اجد س�جلته 

رشطة مدينة مانشسرت، شمال غربي بريطانيا.
وأف�ادت الرشطة بأن املدينة ش�هدت وقوع 9 جرائم 
كراهي�ة خ�الل الفرتة م�ا بني م�ارس ويولي�و 2017، 

مقارنًة بعدم حدوث أي واقعة يف العام السابق.
وأرجع�ت الرشط�ة تزاي�د ع�دد جرائ�م الكراهية يف 
مانشس�رت، إىل الهج�وم اإلرهاب�ي ال�ذي تبن�اه تنظيم 
»داع�ش«، وأس�فر عن مقت�ل نحو 22 ش�خًصا يف آيار 
»تي�ل مام�ا«  امل�ايض. وبحس�ب معطي�ات م�رشوع 
)منظمة غري حكومية( لرصد االعتداءات ضد املس�لمني 
يف بريطانيا، فإن نسبة جرائم الكراهية، خالل األسبوع 
التايل لهجوم »مانشسرت، ارتفعت بنسبة 471% مقارنة 

مع األسبوع الذي سبقه، دون ذكر عدد الحوادث.
ومنذ أيار 2013، تم اس�تهداف أكثر من 100 مسجد 

ومكان عبادة للمسلمني يف بريطانيا، وفق »تيل ماما«.

       بغداد / المستقبل العراقي

بع�د أن أودى وب�اء الكول�ريا بحياة أكث�ر من 2000 
ش�خص يف اليمن سقطت أحدث ضحاياه قبل أن تخرج 

إىل الحياة وهي يف بطن أمها.
ذهب�ت والدته�ا صفاء عي�ى كحيل الت�ي كانت يف 
الش�هر التاس�ع م�ن الحم�ل إىل مس�توصف مزدحم يف 
مدين�ة الحديدة الس�احلية الغربية برفق�ة زوجها الذي 
اضط�ر الق�رتاض مصاري�ف الس�فر من أح�د جريانه، 
وفقا ل�«روي�رتز«. وقالت صف�اء )37 عاما( التي علق 
محل�ول يف ذراعه�ا »بدأت أش�عر بألم يف معدت�ي يتزايد 
أكث�ر فأكثر«. ول�دى وصولها تم تحويله�ا إىل املمرضة 
هيام الش�ماع إلج�راء فحص باملوجات ف�وق الصوتية 
أظه�ر أن الجن�ني مات بس�بب الجفاف وه�و واحد من 
15 جنين�ا ماتوا أثناء الحمل بس�بب الكولريا يف ش�هري 
س�بتمر/ أيلول وأكتوبر/ ترشي�ن األول وفقا ملا ذكره 
األطب�اء بمستش�فى الث�ورة باملدين�ة. وقال�ت صف�اء 
»ش�عرت باملوت…أحمد الله عىل نجاتي…لكن اإلسهال 
لم يتوقف«.وحذر الصليب األحمر من أن مرض الكولريا 
املس�بب لإلس�هال، وال�ذي قيض علي�ه يف أغل�ب الدول 
املتقدم�ة، يمك�ن أن يصي�ب ملي�ون ش�خص يف اليمن 
بحلول نهاية العام. وتسبب العدوان السعودي االمريكي 
ع�ىل اليمن منذ عام�ني ونصف العام يف اس�تنزاف املال 
واملنش�آت الطبية التي يحتاجها اليمن بش�دة ملكافحة 
الع�دوى التي تقول هيئات اإلغاث�ة والعاملون بالقطاع 
الطبي إنها تصيب الفقراء ومن يعانون من سوء التغذية 
والحوامل وصغار الس�ن أكثر من غريهم. ويمتلئ عنر 
املصابني بالكولريا باألطفال بعضهم يتأوهون من األلم 
والبعض اآلخر صامتون بش�كل مري�ب. ويرتفع غطاء 
فوق طفل صغ�ري واهن ال يقوى عىل الحراك وينخفض 

مع تنفسه الضعيف.

بريطانيا: جرائم الكراهية ضد 
مساجد املسلمني »تتضاعف«

شبح »الكولريا« يقتل األجنة اليمينة 
يف بطون أمهاهتم

         بغداد / المستقبل العراقي

أكد االتحاد األوروبي أن »الكرة يف ملعب بريطانيا بالكامل« خالل الجولة 
املقبل�ة من محادثات بريكس�ت التي تبدأ االثنني املقب�ل، رافضا ترصيحات 
رئيس�ة الوزراء الريطاني�ة ترييزا ماي بأن الخط�وة التالية تقع عىل عاتق 

بروكسل.
ويلتقي مسؤولون من الطرفني يف بروكسل، إال أن كبري مفاويض االتحاد 
االوروبي ميش�ال بارنييه ونظريه الريطاني ديفيد ديفيس لن يحرضا بدء 

املفاوضات، وهو ما يشري اىل تراجع االمال باحراز تقدم يف املحادثات.
من جهته، انتقد املتحدث باسم املفوضية االوروبية مارغاريتيس شيناس 
الدعوة التي يتوقع أن تطلقها ماي أمام مجلس العموم لقادة االتحاد بابداء 
»مرونة« يف املفاوضات باعتبار ان »الكرة« باتت االن »يف ملعبهم«، بحس�ب 

مكتبها.
إال أن شيناس قال يف مؤتمر صحايف إن »هذه ليست لعبة كرة تماما«.

وأض�اف »ال نعل�ق ع�ىل تعليقات ولكن م�ا يمكنني تذكريك�م به هو أن 
هناك تسلس�ال واضحا لهذه املحادثات ولم يتم التوصل إىل حل حتى اآلن يف 

الخطوة األوىل التي تتضمن اجراءات الطالق«.
وتاب�ع قائال »ولذا، فإن الكرة يف ملع�ب بريطانيا بالكامل ليتم انجاز كل 

ما تبقى«.
وواجه�ت املفاوض�ات عراقي�ل مرتبطة بثالث مس�ائل أساس�ية تتعلق 
بريكس�ت: الفات�ورة التي ينبغي ع�ىل بريطانيا دفعه�ا، وحقوق مواطني 
االتح�اد األوروب�ي الذين يعيش�ون يف بريطانيا، ومصري الح�دود بني ايرلندا 

الش�مالية وجمهورية ايرلندا.وهذه الجولة الخامس�ة من املفاوضات هي 
األخ�رية قبل قمة قادة االتح�اد األوروبي املرتقبة يف 19 ترشين األول التخاذ 
ق�رار بش�أن إن كان تم تحقي�ق »تق�دم كاف« للميض قدم�ا يف املحادثات 

التجارية التي تسعى إليها بريطانيا.
ولكن ال س�بب يدعو إىل التفاؤل بعدما حذر رئي�س املفوضية االوروبية 
ج�ان كلود يونكر من أن هناك حاجة لحدوث »معجزات« هذا األس�بوع من 

أجل تحقيق تقدم يكفي للتوصل إىل قرار ايجابي خالل القمة.
وش�هدت م�اي تراج�ع س�لطتها من�ذ انتخابات حزي�ران الت�ي كلفت 

املحافظني خسارة أغلبيتهم يف الرملان.
ويف مؤتمر حزبها األسبوع املايض تأثر خطابها بنوبات سعال وبسقوط 
أحرف شعار حزبها املعلقة خلفها. وأعلن رئيس سابق للحزب أن مجموعة 

من املرشعني تحاول اإلطاحة بها.
من ناحية أخرى فش�لت ماي حتى اآلن يف إقناع بروكسل ببدء محادثات 
بشأن عالقة بريطانيا املستقبلية مع االتحاد األوروبي بعد مرور ستة أشهر 

من أصل عامني لخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.
وكانت تهدف ماي يف خطاب الشهر املايض إىل دفع املحادثات عندما طلبت 
فرتة انتقالية مدتها عام�ان تبقى خاللها بريطانيا داخل االتحاد الجمركي 

والسوق املوحدة لالتحاد األوروبي لحني وضع الرتتيبات املستقبلية.
لك�ن قبل أي�ام من خطابه�ا كتب وزي�ر خارجيتها بوريس جونس�ون 
مقاال صحفيا طويال يطرح خالله خطط�ه الخ����اصة لخروج بريطانيا 
م�ن االتحاد األوروبي األم�ر الذي رأى حلفاء م���اي أن�ه خطوة لتقويض 

سلطتها داخل الحزب.

       بغداد / المستقبل العراقي

رّج�ح وزي�ر الخارجي�ة األملاني، 
سيغمار غابرييل، انسحاب الواليات 
املتحدة من االتفاق النووي مع إيران، 
األس�بوع املقبل، معترا أن سياسات 

ترامب تشكل خطرا كبريا.
االش�رتاكي  لحزب�ه  فعالي�ة  ويف 
يف  وس�ط(  )يس�ار  الديمقراط�ي 
مقاطعة ساكسونيا السفىل )شمال 
غ�رب أملاني�ا(، ق�ال غابريي�ل »من 
املحتم�ل أن تعل�ن الوالي�ات املتحدة 
انس�حابها م�ن االتف�اق النووي مع 
إيران األس�بوع املقبل، وهذا يمثل يل 

قلقا كبريا«.
وتابع »الحكومة األملانية س�تبذل 
قصارى جهدها حتى تبقي الواليات 
املتحدة ملتزمة باالتفاق مع ايران”، 
بحس�ب ما نقله املوق�ع اإللكرتوني 

ملجلة »دير شبيغل« األملانية عنه.
ووصف غابرييل سياسة الرئيس 
األمريك�ي دونالد ترام�ب ب�«الخطر 
»ترام�ب  أن  موضح�ا  الكب�ري«، 
واملحيط�ني به ي�رون العالم س�احة 

قتال البقاء فيها لألقوى«.
وأضاف »هذا يعني أنهم استبدلوا 
األقوى،  القان�ون، بقان�ون  س�يادة 
م�ا يمث�ل خط�را بالنس�بة ألملاني�ا، 
ألنه يغ�ري العال�م«. وكان�ت تقارير 
خ�الل  ذك�رت  أمريكي�ة  إعالمي�ة 
األي�ام املاضي�ة، أن ترام�ب يعت�زم 
تقدي�م تقري�ر للكونغ�رس )الرملان 
بمجلسيه( يفيد بعدم التزام طهران 
باالتف�اق النووي، ما يمه�د الطريق 
إلعادة فرض عقوبات عليها، وإلغاء 
االتفاق بشكل فعيل. وقالت مسؤولة 
االتح�اد  يف  الخارجي�ة  السياس�ة 
األوروبي فيدري�كا موغريني يف بيان 

أصدرته اليوم االثنني »من الرضوري 
الحفاظ عىل االتفاق النووي بني إيران 
ومجموع�ة ال�دول 5+1 ع�ىل الرغم 
من التهديدات الت�ي يطلقها الرئيس 
األمريك�ي دونالد ترام�ب تجاه هذا 
االتفاق«. وأضافت: »االتفاق النووي 
مع إي�ران لم يكن لُينج�ز لوال وجود 
اتحاد أوروبي ق�وّي، لقد بذلنا كافة 

مساعينا من اجل خدمة السالم«.
وأّكدت موغرين�ي أن هذا االتفاق 
أثب�ت إمكانية وج�ود تع�اون دويل، 
وقال: »اس�تطعنا عر الدبلوماس�ية 
واملفاوض�ات من التوّص�ل اىل طريق 
ح�ل رابح للجمي�ع، ويش�ّكل نقطة 
انتش�ار  من�ع  س�بيل  يف  انعط�اف 
األسلحة النووية واستطاع أن ُيجنب 

حدوث صدام عسكرّي خطري«.
السياس�ة  مس�ؤولة  وقال�ت 
الخارجي�ة يف االتح�اد األوروب�ي أن 

الوكال�ة الدولية للطاقة الذرية أّكدت 
يف 7 تقارير أصدرتها منذ بدء تطبيق 
االتف�اق الن�ووي أن إي�ران التزم�ت 

بتعهداتها تجاه هذا االتفاق.
ولفت�ت موغرين�ي اىل أّن الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية تشكل ضمانة 
الن�ووي كان  االتف�اق  للجمي�ع ألن 
يحت�وي ع�ىل جميع مضام�ني منع 
انتش�ار األس�لحة النووية كما أّنه ال 

يتعلّق بدولة واحدة بل بكل العالم.
ويف أبريل / نيسان2015، توصلت 
ال�دول الخم�س الدائم�ة العضوي�ة 
الوالي�ات  ال�دويل،  األم�ن  بمجل�س 
املتحدة وروس�يا والصني وبريطانيا 
وفرنس�ا، باإلضاف�ة إىل أملاني�ا )دول 
5+1( التف�اق م�ع إي�ران، يضم�ن 
الطابع الس�لمي لرنامجها النووي، 
مقابل رفع العقوب�ات الغربية عنها 

بشكل كامل.
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وزارة النفط
)رشكة مصايف الشامل /مصفى الصمود - اعالن مناقصات عامة حملية (

تعلن رشكة مصايف الشمال )مصفى الصمود ( احدى تشكيالت وزارة النفط عن املناقصات املبينة يف الجدول ادناه  فعىل الراغبني باالشرتاك من الرشكات او املكاتب املتخصصة ممن تتوفر 
فيهم الرشوط القانونية املذكورة يف ادناه مراجعة مقر رشكتنا الكائن يف محافظة صالح الدين )تكريت ( قرب سيطرة االنواء الستالم نسخة من جدول املواصفات ووثائق املناقصة مقابل 
مبلغ قدره )100.000( فقط مائة الف دينار عراقي غري قابلة للرد اال يف حال الغاء املناقصة عىل ان يتم تسليم العطاء يف مقر رشكتنا املذكور بظرف مغلق يف او قبل الساعة الواحدة ظهر 
يوم الثالثاء املصادف 2017/10/31 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية او حظر للتجوال من قبل الجهات الرس�مية فيكون تاريخ الغلق يف اول يوم دوام رس�مي ييل تاريخ العطلة 

او الحظر علما انه سيتم عقد املؤتمر الخاص باالجابة عىل االستفسارات يف تمام الساعة العارشة من صباح يوم االثنني املصادف 2017/10/23 يف نفس مكان القطع 

اوال : املستمسكات املطلوب ارفاقها مع العطاء :
1-هوية الرشكة او املكتب املتخصص نافذة لعام 2017 مع ارفاق شهادة تاسيس مع وجوب ابراز الهوية االصلية عند القطع

2-تامينات اولية بنس�بة 1% من الكلفة التخمينية نافذة ملدة س�تة اش�هر بأسم مقدم العطاء عىل شكل صك مصدق ممغنط او خطاب ضمان صادر من مرصف حكومي او مرصف معتمد 
من قبل البنك املركزي العراقي المر رشكة مصايف الشمال وحسب املبلغ املبني يف الجدول اعاله للمناقصات املذكورة 

3-براءة ضمة من رضيبة الدخل نافذة لعام 2017 مصورة ملونة بأسم الرشكة او املكتب حرصا
4-تقديم وكالة او تخويل برشط عدم ميض اكثر من ثالثة اشهر عىل صدورها بالنسبة للعطاءات املقدمة بغري اسم املدير املفوض

5-تقديم ظرف منفصل يتضمن وثائق الرشكة )هوية الرشكة +ش�هادة تاس�يس الرشكة +املستمس�كات االصولية للمدير املفوض ( باالضافة اىل ظرف منفصل يتضمن العرض التجاري 
والفني مع الوثائق املطلوبة يف االعالن

6-وصل رشاء وثائق املناقصة )االصيل ( مع تقديم اعمال مماثلة
ثانيا : تعترب الرشوط املطلوبة واملدرجة ادناه جزء اليتجزا من العقد :
1-يتم توقيع العقد بعد االحالة من قبل املدير املفوض او مدير املكتب

2-يك�ن التس�عري بالدينار العراقي ويتم تثبيت االس�عار رقما وكتابة) طباعة الكرتوني�ة (او باملداد عىل جداول الكميات املرفقة خالية من الحك والش�طب وختمها ومصادقتها عىل جميع 
الصفحات من قبل الرشكة مقدمة العطاء

3-يعترب العطاء نافذ ملدة 90 يوم من تاريخ غلق املناقصات اعاله
4- يكون دفع املستحقات املالية للمناقصة )2017/8( بعد تجهيز املواد بالكامل واكمال املطابقة الفنية واستكمال اجراءات التحاسب الرضيبي

5-يك�ون دف�ع املس�تحقات  املالية للمناقص�ة )2017/9( بموجب جدول مواظبة  نهاية كل ش�هر ويجب ان تكون املع�دات ذات كفاءة عالية وبحالة جيدة ج�دا وتتوفر فيه كافة رشوط 
الس�المة واملتانة وان تكون مس�جلة لدى دوائر املرور العامة بأس�م مقدم العطاء او تقديم وكالة حديثة صادرة من الجهات املختصة ويجب ان اليكون مالك املعدة او الس�يارة املؤجرة من 
موظفي الدولة ويتم تقديم تعهد بذلك وان رشكتنا غري ملزمة بتجهيز املعدات والسيارات بمادة الوقود وسيتم خصم اجور اليوم الذي تخلف فيه املتعهد عن العمل مع فرض غرامة تعادل 

اجرة ذلك اليوم
6-يتحمل من تحال بعهدته املناقصة اجور نرش االعالن والرسوم القانونية وان الرشكة غري ملزمة بقبول اوطا االسعار 

7-اليجوز بيع العقد او التنازل  عنه اىل شخص اخر ويف حال ثبوت ذلك يعد ناكال وتتخذ االجراءات القانونية بحقه 
8-العقد خاضع  للرضيبة وكافة الرسوم القانونية وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 والقوانني العراقية النافذة 

9-يخضع العقد لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية  رقم 2 لسنة 2014 والضوابط املحلقة بها والوثائق القياسية
10-يلتزم من تحال بعهدة املناقصة بتقديم كفالة حس�ن التنفيذ بنس�بة 5% من مبلغ االحالة  تغطي كامل مدة العقد لكل مناقصة قبل توقيع العقد عىل ش�كل خطاب ضمان صادر من 

مرصف حكومي او مرصف معتمد لدى البنك املركزي العراقي المر رشكة مصايف الشمال
11-يتم احتساب الغرامات التاخريية وفق املعادلة مبلغ العقد االصيل + اي تغيري يف املبلغ /مدة العقد االصلية +اي تغيري يف املدة   × 15%= غرامة اليوم الواحد 

12- عىل املتقدم تثبيت اسمه وعنوانه وارقام هواتفه والربيد االلكرتوني وبشكل واضح ودقيق
13-يعترب مبلغ  االحالة قطعيا واليجوز التفاوض عليه

14-ان املفاضلة واالحالة ستكون وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 والوثائق القياسية ومعايري الرتجيح  املرفقة طيا 
15-لرشكتنا الحق يف تمديد موعد غلق املناقصات او الغاءها يف اي مرحلة من مراحلها دون تحمل اي تبعات مالية او قانونية يف حال وجود اسباب تستدعي ذلك 

16-يلتزم املتقدم بكافة الرشوط املطلوبة يف جدول املواصفات والرشوط الخاصة املرفقة مع الوثائق القياسية
17- للجنة دراسة وتحليل العطاءات اهمال اي عطاء يف حالة وجود اخطاء يف االسعار او حك او شطب او تصحيح او تعديل حتى وان كان املتقدم اوطا العطاءات 

18-يكون القطع واالشرتاك باملناقصات يف كافة ايام االسبوع )ايام الدوام الرسمي ( من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظهرا 
19-بامكان كافة املشرتكني باملناقصات او ممثليهم حضور اجتماع فتح العطاءات يف تمام الساعة التاسعة صباحا من يوم االربعاء املصادف  2017/11/1

WWW.NRC.OIL.GOV.IQ 20-لالطالع عىل الرشوط الخاصة بالتقديم وجدول املواصفات يمكن تصفح موقع رشكتنا عىل الشبكة العاملية
nrclocalcontract@nrc.oil.gov.iq 21-لالستفسار عن املناقصة يرجى مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني

إعالن
مديرية شؤون األحوال املدنية يف الديوانية

اق�ام املدع�ي )عبدالحم�زه عبدالنبي جب�اره ( دعوى 
قضائي�ة لتبدي�ل لقب�ه و جعل�ه ) التميم�ي ( ب�دالً من 
) الكف�اري ( فم�ن لديه ح�ق االع�رتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل خمس�ة عرش يوم�ًا من تاري�خ النرش و 
بعكسه س�يتم النظر يف الدعوى وفق أحكام املادة )22( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 املعدل 

.
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العامة

إعالن
مديرية شؤون األحوال املدنية يف الديوانية

اق�ام املدع�ي )س�عد عبداله�ادي عبدالعب�اس( دعوى 
قضائي�ة لتبدي�ل لقب�ه و جعله ) الحمدان�ي( بدالً من ) 
املنيهل ( فمن لديه حق االعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل خمس�ة ع�رش يوماً م�ن تاريخ النرش و بعكس�ه 
س�يتم النظ�ر يف الدع�وى وفق أح�كام امل�ادة )22( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 املعدل .
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العامة

محكمة االحوال الشخصية يف العباسية 
اىل املدعى عليه )اثري كدر سوادي(

تقرر حضورك اىل محكمة االحوال الشخصية يف العباسية 
الساعة التاسعة من يوم 2017/10/18 بموجب الدعوة 
املرقمة 709/ش/2017 املقامة من قبل املدعية زوجتك 
ازهار عبد املحسن راشد وبالنظر ملجهولية محل اقامتك 
ق�ررت املحكم�ة املذكورة تبليغ�ك عن طري�ق الصحف 
وبخالفه سوف تتخذ االجراءات القانونية بحقك غيابيا 
القايض
عيسم عيل الجبوري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف 
العدد: 5545/ش2017/7
التاريخ :2017/10/10

اعالن
اىل / املدعى عليه / احمد حياوي عبد االمري

اقام�ت املدعي�ه )اخالص عب�د الرحمن ع�راك( الدعوى 
بالع�دد 5545/ش2017/7 ام�ام ه�ذه املحكمة والتي 
تطل�ب فيها تصدي�ق ط�الق خارج�ي وملجهولية محل 
اقامتكم وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار 
ش�ارع 60/ الحله ق�ررت املحكم�ة تبليغكم بخصوص 
الدع�وى وبموع�د املرافع�ة اعالنا بواس�طة صحيفتني 
محليتني يوميتني وعليكم الحضور امام هذه املحكمة يف 
موعد املرافعة القادم املوافق يوم 2017/10/22 الساعة 
التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضوركم او ارسال من 
ينوب عنكم قانونا س�وف تجري املرافعة بحقكم غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

حسني عباس 

فقدان
فق�دت من�ي هوي�ه املوظف�ني املرقم�ه 8079(بتاريخ 
)2017/6/13(والصادرة من وزاره الثقافة والسياحه 
واآلثار دائ�رة العالقات الثقافية العامة باس�م )  اركان 
محم�د طاه�ر فم�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها إىل جه�ة 

اإلصدار(

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة 
العدد :1440/ش2017/1

التاريخ 2017/10/8
اعالن

اىل املدعى عليه / جواد عبد مسلم حمزة
اص�درت هذه املحكمة قرارها بالع�دد 1440/ش2017/1 
وامل�ؤرخ 2017/9/13 املتضم�ن الحك�م بزي�ادة النفق�ة 
املس�تمرة اىل بناته املدعيات كل من هيلني وزينب وسوسن 
ونرسي�ن مبلغ مق�داره اربعه وثمانون الف دينار ش�هريا 
لكل واحده منهن اي بزيادة مقدارها خمسة وسبعون الف 
دينار ش�هريا لكل واحده منهن واعتبارا من تاريخ االقامة 
الدع�وى يف 2017/7/16 وملجهولي�ة مح�ل اقامتك قررت 
ه�ذه املحكمة تبليغك اعالنا يف صحيفتني  محليتني بالقرار 
املذك�ور ولك حق االع�رتاض والتمييز خالل ثالثون ايام من 
تاري�خ االع�الن او من ينوب عنك قانونا وبعكس�ه س�وف 

يكتسب الحكم الدرجة القطعية وفق االصول
القايض

حميد جخم علوان 

اعالن 
العدد 541/ج/2017

اىل املتهم الهارب )حليم بش�ري عطية وعدنان جالوي بلسم 
وحسن حسني كاظم ومحمد نارص حسني( 

احالك قايض محكمة مكت�ب التحقيق القضائي يف الرميثة 
اىل محكم�ة جناي�ات املثن�ى بموجب ق�رار االحال�ة املرقم 
331 يف 2017/9/20 غيابي�ا الجراء محاكمتك بدعوى غري 
موجزة وفق اح�كام املادة )4 ارهاب( من قانون العقوبات 
ولع�دم حضورك اىل هذه املحكمة تق�رر تبليغك عن طريق 
صحيفت�ني محليتني وتحدي�د ي�وم 2017/12/10 موعدا 
للمحاكمة ويف حالة عدم حضورك س�يتم اجراء محاكمتك 

غيابيا وعلنا وحسب االصول
الرئيس 
عدنان عبد شالل

رئيس محكمة جنايات املثنى 

اعالن 
العدد 536/ج/2017

اىل املتهم الهارب )احمد متعب منديل( 
احالك قايض محكم�ة  تحقيق الرميثة اىل محكمة جنايات 
املثن�ى بموجب ق�رار االحالة املرق�م 240 يف 2017/9/12 
غيابي�ا الج�راء محاكمتك بدعوى غري موج�زة وفق احكام 
امل�ادة ) 406  ( م�ن قان�ون العقوبات ولع�دم حضورك اىل 
هذه املحكمة تقرر تبليغ�ك عن طريق صحيفتني محليتني 
وتحدي�د ي�وم 2017/11/19 موعدا للمحاكم�ة ويف حالة 
عدم حضورك س�يتم اجراء محاكمتك غيابيا وعلنا وحسب 

االصول
الرئيس
عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

اعالن 
العدد 542/ج/2017

اىل املتهم الهارب )ماهر لفته عبد س�لمان وصابر لفته عبد 
سلمان( 

اىل  الس�ماوة  تحقي�ق  مكت�ب   محكم�ة  ق�ايض  احال�ك 
محكم�ة جنايات املثن�ى بموجب قرار االحال�ة املرقم 579 
يف 2017/9/25 غيابي�ا الج�راء محاكمت�ك بدع�وى غ�ري 
موج�زة وفق اح�كام امل�ادة )443( من قان�ون العقوبات 
ولع�دم حضورك اىل هذه املحكمة تق�رر تبليغك عن طريق 
صحيفت�ني محليتني وتحدي�د ي�وم 2017/12/10 موعدا 
للمحاكمة ويف حالة عدم حضورك س�يتم اجراء محاكمتك 

غيابيا وعلنا وحسب االصول
الرئيس
عدنان عبد شالل

رئيس محكمة جنايات املثنى 

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف واس�ط االتحادية الهيئة 

االصلية 
العدد 294 / س / 2017 

اىل املستانف عليه / حاتم يارس حسني 
م / اعالن 

ملقتضيات حس�م الدعوى االستئنافية املرقمة 294 / 
س / 2017 لق�د ثبت له�ذه املحكمة مجهولية محل 
اقامتك حسب كتاب مركز رشطة حسينية املعامل – 
بغ�داد – بالع�دد 539 يف 3 / 10 / 2017 واملؤي�د من 
قبل مخت�ار املنطقة – عليه اقتىض تبليغك بالحضور 
ام�ام ه�ذه املحكمة بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
بموع�د املرافعة القادم واملص�ادف 18 / 10 / 2017 
ويف حالة عدم حضورك س�وف تجري املرافعة بحقك 

حضوريا مع التقدير .
الرئيس : عبد االمري سلمان زغري 

قرار تصفية رشكة محدودة 
بن�اءا عىل ماج�اء بقرار مالك االس�هم لرشكة ) برج 
الغدي�ر للتج�ارة العامة محدودة املس�ؤولية ( املتخذ 
بتاريخ 20 / 8 / 2017 املتضمن وضع الرشكة تحت 
التصفية وتعيني املحامي املصفي للرشكة هو الس�يد 

ثامر فرحان حمد . 
ان�ي مس�جل الرشكات صادق�ت عىل الق�رار املذكور 
اع�اله عىل ان يتم نرشه طبقا الحكام املادة 160 من 

قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل .
كتب ببغداد يف اليوم الس�ادس من ش�هر محرم لسنة 

1439 ه� - 
املواف�ق للي�وم الس�ادس والعرشون من ش�هر ايلول 

لسنة 2017 م .
عبد العزيز جبار عبد العزيز 
مسجل الرشكات / وكالة 

اعالن
قدمت املواطنة فاطمة مطرش ردام ابالغ اىل الرشكاء 
كل من 1 � رعد وحسن ابناء سعدون حمود 2 � اقبال 
كريم س�اجت 3 � باس�مة وايل ه�داد 4  �رضا طالب 
مهدي 5 � احمد سعدون حمود من العراقيني الرشكاء 
يف العق�ار املرق�م 879/1 م5 ام التل�ول الحض�ور اىل 
مديرية بلدية الس�ماوة لتوقي�ع للحصول عىل اجازة 

بناء خالل سبعة ايام بعد نرش االعالن 
مديرية بلدية السماوة

فقدان
فق�د مني وص�ل االمانة الص�ادر من بلدي�ة الرميثة 
وحس�ب كتاب مكتب التحقيق القضائ�ي يف الرميثة 
املرق�م 49593 يف 2017/9/13 واملدرج�ه تفاصيل�ه 

ادناه فعىل من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار

اعالن
اىل الرشكاء س�مرية حس�ن هجوج وس�لوى حس�ن 
هجوج ونهلة جواد كاظم تقرر حضوركم اىل مديرية 
النجف االرشف الكمال املعاملة الخاصة باجازة البناء 
والخاصة بالعقار املرقم 28717 حي الجامعة وخالف 

ذلك سيتم اصدار  االجازة لعدم حضوركم 

وزارة الداخلية 
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة املثنى
قسم شؤون االحوال املدنية

اعالن
ق�دم املواطن عبار طريب حمود طلب�ا اىل هذه املديرية يطلب فيه 
تبديل اس�مه وجعله )عمار( بدال من )عبار( وعالم باحكام املادة 
)22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 املعدل تقرر 
ن�رش الطلب باحدى الصحف املحلية فم�ن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة  خالل فرتة خمس�ة عرشة يوما م�ن تاريخ النرش 

وبعكسه سوف تنظر يف الطلب حسب االصول
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العامة /وكالة

فقدان
فقدت وصوالت االمانة والصادرة 
من بلدي�ة الرميثة حس�ب كتاب 
القضائ�ي  التحقي�ق  مكت�ب 
يف   49850 املرق�م  الرميث�ة  يف 
2017/10/3 واملدرجة تفاصيلها 
ادناه عىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت هوية نقابة املهندس�ني باس�م املهن�دس )محمود عبد 
الرحم�ن محم�ود(  ع�ىل م�ن يعثر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

مديرية الزراعة يف حمافظة االنبار
اعالن

تعلن مديرية الزراعة يف محافظة االنبار عن تاجري االرايض الزراعية املبينة يف ادناه باملزايدة 
العلني�ة عىل وفق احكام  القانون 35 لس�نة 1983 والقانون 32 لس�نة 1986 املعدل فعىل 
الراغبني بالتأجري الحضور يف املكان والزمان املبينني يف ادناه مستصحبني معهم التامينات 
القانونية بنسبة 20% ويتحمل من ترسو عليه املزايدة املصاريف واالعالن وستجري املزايدة 

يف اليوم الثالثني اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة املحلية

عامدة كلية االداب/جامعة القادسية
اعالن

تعلن عمادة كلية االداب /جامعة القادسية عن اجراء مزايدة علنية 
إليجار كافرتي�ا الكلية وفقا لقانون بيع وايج�ار اموال الدولة رقم 
21 لس�نة 2013 املعدل تجري املزايدة يف بناية عمادة كلية االداب يف 
تمام الس�اعة العارشة صباحا وتك�ون قائمة املزايدة مفتوحة ملدة 
30 ي�وم تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة  واذا صادف 
يوم املزايدة عطلة رس�مية فتمدد اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل 
الرس�مي فعىل من يرغب باالش�رتاك يف املزايدة ممن له حق االيجار 
مراجعة وحدة حسابات الكلية للحصول عىل الرشوط مقابل مبلغ 
مق�داره 50000 خمس�ون الف دينار غري قابل للرد مس�تصحبني 
معهم التامينات القانونية البالغة 20% من القيمة املقدرة والبالغة 
2500000 خمسة وعرشون مليون  دينار سنويا ويتحمل من ترسو 
عليه املزايدة اجور الخدمة بنس�بة 2% من مبلغ بدل االيجار وكافة 

الرسوم القضائية 
أ.د يارس عيل عبد 
عميد كلية االداب

فقدان 
فقدت هوية الطالب )وليد خالد هالل( من معهد التدريب النفطي 
برصة قس�م الكهرب�اء اختصاص قياس وس�يطرة  عىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان 
فق�دت هوي�ة الطال�ب س�لوان س�عد جويد م�ن الكلي�ة التقنية 
الجنوبية قس�م الكهرب�اء  عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ املشخاب 
رقم االضبارة / 2017/238

التاريخ 2017/10/5
اىل املنفذ عليه عالوي حسن عيل
لقد تحقق لهذه املديرية من   

انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للم�ادة 27 من قانون التنفيذ 
تق�رر تبليغ�ك اعالنا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ املش�خاب خالل 
خمس�ة عرش يوما تبدا م�ن اليوم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت 
التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
ماهر عبد اليمه العبودي

اوصاف املحرر :
 1 � لغ�رض تس�ديد ما  بذمت�ك من مبلغ ق�دره )70,000,000( 
س�بعون مليون دينار عراق�ي فقط بموجب ق�رار محكمة بداءة 
املشخاب بالعدد 236/ب/2016 يف 2016/7/17 املتضمن الزامك 
بتس�ديد الدي�ن الذي بذمت�ك للدائن عمار جدوع بص�ام وبخالفه 

سوف تقوم هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد : 2587/ب2017/5

التاريخ 2017/10/5
اىل املدعى عليها )حوراء زهري خضري(

اقامت املدعية ازهار زهري خضري الدعوى البدائية املرقمة 2587/
ب2017/5 والت�ي تطلب فيها الحكم بازالة ش�يوع العقار املرقم 
1227/3188 حي الس�عد قس�مة اذا كان قابال للقس�مة او بيعه 
وتوزي�ع ص�ايف الثمن ع�ىل الرشكاء كال حس�ب س�هامه ولثبوت 
مجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي واش�عار 
مختار حي السالم /4 املدعو حسن كاظم الحسناوي عليه قررت 
هذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد 
املرافعة املصادف يف 2017/10/15 وعند عدم حضورك او ارسال 
م�ن ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض
عيل عبد الرضا حسن

رقم االسمت
العائديهالمبلغتاريخهالوصل

1
عمار 
كاظم 
عبد

بلدية 4508982016/8/17206000
الرميثة

الجهةالمبلغتاريخ الوصلرقم الوصلاالسماءت

1
محمد 

مجهول 
حسين

بلدية 4509462016/8/17151000
الرميثة

2
حسين 

اسماعيل 
جاسم

بلدية 4509022016/8/17210000
الرميثة

رسول فزاع 3
بلدية 4510482016/8/18125000عربي

الرميثة

قاسم كاطع 4
بلدية 4506102016/7/1972000مدلل

الرميثة

المقاطعةالقطعةت
القيمة المساحة

التقديرية 
للدونم بالدينار

وقت 
المزايدة

مكان 
المزايدة دونماولكمتر

10صباحا53500ــــــــــ47أ/حصوة الشامية14

مديرية 
الزراعة 

في 
محافظة 
االنبار

10صباحا103500ــــــــــ47أ/حصوة الشامية24
10صباحا103500ــــــــــ47أ/حصوة الشامية34
10صباحا53500ــــــــــ47أ/حصوة الشامية44
10صباحا4750123500أ/حصوة الشامية54
10صباحا53500ــــــــــ47أ/حصوة الشامية64
10صباحا53500ــــــــــ47أ/حصوة الشامية74
10صباحا47568173500أ/حصوة الشامية84
10صباحا47501273500أ/حصوة الشامية94

10صباحا47501273500أ/حصوة الشامية104
10صباحا103500ــــــــــ47أ/حصوة الشامية114
10صباحا53500ــــــــــ47أ/حصوة الشامية124
10صباحا103500ــــــــــ47أ/حصوة الشامية134
10صباحا23500ــــــــــ47أ/حصوة الشامية144
10صباحا103500ــــــــــ47أ/حصوة الشامية154

سالم اسامعيل ابراهيم 
مدير الزراعة يف حمافظة االنبار

مبلغ التامينات االولية بالدينارالكلفة التخمينيةمدة العقدالهوية المطلوبةعدد مرات االعالنموضوع المناقصةرقم المناقصةت

1
 2017/8
ميزانية 
تشغيلية 

تجهيز اجهزة مختبرية 
هوية الشركة او االولىلمصفى القيارة

المكاتب المتخصصة
حسب معايير 

الترجيح
208.000.000مائتان 

وثمانية ماليين دينار عراقي 
2.080.000 مليونان 
وثمانون الف دينار عراقي

موضوع رقم المناقصةت
المناقصة

عدد مرات 
االعالن

الهوية 
المطلوبة

تفاصيل ونوع المعدات المطلوبة يكون 
التقديم على المناقصة الواحدة بكافة 
معداتها باعتبارها مناقصة واحدة (

ساعات العمل 
باليوم الواحد

العدد 
المطلوب

الكلف التخمينية 
للمعدة الواحدة 

لليوم الواحد

مبلغ التامينات 
االولية بالدينار

1
 2017/9
ميزانية 
تشغيلية

تاجير معدات 
خدمات بلدية 
لمدة )90( 

يوم

االولى
هوية شركة 
او مكتب 
متخصص

83125.000ساعات1-ساحة زراعية مع عربة قالب
 750.000
سبعمائة 

وخمسون الف 
دينار عراقي

81350.000ساعات2-حفار مزودج لتحميل النفايات

3-حوضية ماء من ) 10.000 الى 
81125.000ساعات16.000(

قاسم عبد الرمحن حسني
املدير العام وكالة

رئيس جملس االدارة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   بغداد/ المستقبل العراقي

الوف�د  التج�ارة م�ع  بحث�ت وزارة 
املرصي الذي ترأس�ه رئيس االتحاد 
العربي للتجمعات العمرانية الدكتور 
عادل رحموي س�بل تعزيز وتطوير 
التعاون االقتصادي املشرتك وزيادة 
امليزان التجاري بني البلدين باالضافة 
اىل املشاريع االستثمارية والعمرانية 
يف العراق عموم�ا ويف وزارة التجارة 

خصوصاً  ».
واضاف وكي�ل وزارة التجارة االقدم 
ولي�د حبيب املوس�وي يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، 
ان�ه »ج�رى خ�ال تل�ك املباحث�ات 
طرح وجهه نظر الحكومة العراقية 
لفتح اف�اق التعاون مع الش�قيقية 
مرص وبما يضمن املصالح املشرتكة 
املي�زان  حج�م  وزي�ادة  بينهم�ا 
التجاري الذي تراجع خال السنوات 

االخرية«.
املش�اريع  ان�ه »ت�م ع�رض  وب�ني 
االس�تثمارية والعمراني�ة الت�ي من 
املمك�ن التعاون بها عرب تش�كيات 
الوزارة من خال تس�جيل الرشكات 
املرصية لدى دائرة تسجيل الرشكات 
والس�يارات  الغ�ذاء  ورشكات 
واالنش�ائية واالسواق املركزية حيث 
ت�م ط�رح م�رشوع اس�تثمار بناء 
الس�ايلوات واملطاحن وكذلك توريد 
الس�يارات املرصية وكذل�ك امكانية 
التع�اون ع�ى توريد مواد انش�ائية 
لرشك�ة امل�واد االنش�ائية واعط�اء 
الوزارة  وكاالت حرصي�ة ل�رشكات 
بامل�واد واملنتج�ات املرصي�ة والبدء 
بخطوات عملي�ة وميدانية للتعريف 

ع�ى حاج�ة الس�وق العراقي�ة من 
خالها« .

واشار اىل »الخربات املرصية املتطورة 
يف كل القطاع�ات والت�ي س�تحقق 

للجانب�ن مكاس�ب كب�رية فيم�ا لو 
استغلت لصالح البلدين كون العراق 

يعم�ل االن بنظ�ام الس�وق املفتوح 
ويدعم القطاع الخاص ».

داعياً الجانب املرصي القامة معرض 
دائ�م يف ارض معرض بغ�داد الدويل 

للمنتج�ات املرصي�ة ليك�ون مركز 
تج�اري م�رصي متخص�ص ب�كل 
القطاع�ات واملجاالت التي يحتاجها 
الس�وق العراقي كونه سوق مفتوح 
اس�تعداد  ع�ى  موك�داً   , وج�اذب  
الوزارة القام�ة اتفاقية مع الجانب 
املرصي به�ذا الجان�ب باالضافة اىل 
الحصول عى اجازات االس�ترياد من 
رشكة املعارض التي ترسع يف عجلة 

التعامل التجاري .
اىل  كذل�ك  املوس�وي  ودع�ا  ه�ذا 
االس�تفادة م�ن بناي�ات ال�وزارة يف 
رشكاتها القامة مشاريع استثمارية 
لتحقي�ق الفائ�دة وامل�ردودات لكا 

الطرفني .
من جانبه اكد رئيس االتحاد العربي 
للتجمعات العمراني�ة ورئيس الوفد 
امل�رصي الدكت�ور ع�ادل رحم�وي 
وتطوي�ر  لتعزي�ز  بل�ده  اس�تعداد 
يف  واملس�اهمة  الثنائي�ة  العاق�ات 
املح�ررة  الع�راق  مناط�ق  اعم�ار 
باالضافة اىل تذليل العقبات من اجل 

زيادة التعاون املشرتك  .
مبين�اً ان ل�دى ال�رشكات املرصي�ة 
مش�اريع تس�هم يف تأهيل الش�باب 
العراقي من خال توفري فرق العمل 
ونقل الخربات املرصية يف مش�اريع 

كبرية يف العراق .
مرحباً بمبادرة وكيل الوزارة باقامة 
مركز تج�اري متخصص يف معرض 
بغداد الدويل عرب اقامة اتفاقية لتوفري 
كل املس�تلزمات من مخازن وموقع 
وغريها من االمور اللوجستية . هذا 
وضم الوفد امل�رصي عدداً من رجال 
االعمال واملدراء ومستشار السفارة 

املرصية يف بغداد .

العراق ومرص.. خطوات باجتاه زيادة امليزان التجاري
وفد من القاهرة حبث يف بغداد تطوير العالقات االقتصادية واملشاريع االستثمارية والعمرانية
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حمافظ النجف يؤكد
عىل توفري كافة املستلزمات 

الدراسية للطلبة

    النجف / المستقبل العراقي

زار محافظ النجف االرشف  لؤي اليارسي 
املديرية العامة للرتبية يف املحافظة والتقى 
بمسؤويل املديرية وعدد من مدراء االقسام 

والشعب فيها«.
مكتب�ه  يف  اعام�ي  مص�در  وذكح�ر 
الي�ارسي  العراق�ي«، ان »  ل�«املس�تقبل 
اك�د ع�ى وج�وب اكم�ال وتوف�ري كافة 
املستلزمات الدراسية من كتب وقرطاسية 
ومقاعد دراس�ية لجميع الطلبة وملختلف 
املراحل الدراسية ملا لها من اهمية يف رفع 
مس�توى الطلبة ال�درايس وعدم التاخر يف 

تدريس املناهج«.
كما وش�دد اليارسي ع�ى رضورة رسعة 
انج�از معام�ات املواطن�ني واملراجع�ني 

للمديرية وتسهيل انجاز املعامات.
ان  املص�در  الي�ارسي بحس�ب  واض�اف 
»محافظ�ة النجف كانت م�ن املحافظات 
االوىل عى مس�توى البلد يف نس�ب النجاح 
وع�دد الناجحني وهذا يعط�ي انطباعا ان 
هناك اس�تاذة جادين ومثابرين يف ايصال 

املعلومة للطلبة وهذا يحسب لهم«.
واوض�ح ان »ه�ذا االم�ر يعط�ي حاف�زا 
قوي�ا لدعم ه�ذا القطاع امله�م والحيوي 
لك�ي تك�ون النج�ف املحافظ�ة االوىل يف 
نس�ب النجاح ومع�دالت الطلبة وملختلف 

املراحل«.
مؤك�دا ح�رص الحكوم�ة املحلي�ة ع�ى 
سعيها الجاد لتوفري كافة املتطلبات لخلق 
بيئة تربي�وة جيدة ترتق�ي ملكانة النجف 

االرشف.

التعليم العايل عن الزي املوحد: ساري املفعول

البلديات تعلن انطالق محلة لتشجري اجلزرات الوسطية يف املوصل

املركزي يعلن عن ارتفاع احتياطي العملة االجنبية 3 مليارات دوالر العام احلايل

    بغدادم المستقبل العراقي

أص�درت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث 
العلمي، أم�س الثاثاء، توضيحاً بش�أن 
يف  والطالب�ات  للطب�ة  املوح�د  ال�زي 
الجامعات والكليات واملعاهد خال العام 

الدرايس الجديد 2017 - 2018.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه »تأكيداً لقرار هيئة 
ال�رأي يف وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث 
العلمي وانسجاما مع بدء العام الدرايس 

الجدي�د نؤك�د أن الصاحي�ات املمنوحة 
للجامع�ات يف ادارة مل�ف ال�زي املوح�د 

واضحة وسارية املفعول«.
»رؤيته�ا  التعلي�م  وزارة  وج�ددت 
منح�ت  الت�ي  الس�ابقة  وتوجيهاته�ا 
الجامعات مساحة القرار يف هذا االتجاه 
بم�ا يتواف�ق واش�رتاطات ال�زي الائق 
الذي يراع�ي خصوصية الحرم الجامعي 
ويس�تدعي التعامل مع هذا املفصل عى 
وف�ق م�ا يس�تحقه طلبتنا االع�زاء من 

تمثيل ناصع للحياة الجامعية.

    بغداد / المستقبل العراقي

والبلدي�ات  واالس�كان  االعم�ار  وزارة  اعلن�ت 
واالش�غال العامة عن »انطاق حملة لتش�جري 
الج�زرات الوس�طية يف ش�وارع املوص�ل مركز 

محافظة نينوى«.
وذكر املرك�ز االعامي يف ال�وزارة يف بيان تلقته 
»املس�تقبل العراقي«، ان كوادر ش�عبة الحدائق 
والغاب�ات يف مديري�ة بلدي�ة املوص�ل التابع�ة 
ملديرية البلديات العامة احدى تشكيات الوزارة 
، بارشت بتش�جري الجزرات الوسطية لعدد من 
ش�وارع الجانب االيرس ملدينة املوصل ، مبينا ان 

»الحمل�ة تضمنت زرع عدة انواع من الش�تات 
دائم�ة الخ�رة )توي�ا الهرمي، دفل�ه، رسو، 

روينا(«.
واش�ار اىل ان »الشوارع التي ش�ملها التشجري 
كمرحل�ة اوىل ه�ي جانب�ي الش�ارع املمتد من 
اعدادي�ة الصناع�ة باتج�اه منطق�ة املنص�ة 
وش�وارع حي التاميم وحي البكر وحي السكر 
، مش�رياً اىل ان هذه الحملة ستس�تمر لتش�مل 
احياء اخرى يف املدينة، وسرتافقها حملة العادة 
تاهيل متنزه�ات الجانب االيمن من املدينة بعد 
ان قام الجهد الهنديس والخدمي بازالة االنقاض 

ومخلفات الحرب.

   المستقبل العراقي / بغداد

أعل�ن محافظ البنك املركزي، عيل العاق، أن االحتياطي 
النقدي من العملة االجنبية ارتفع 3 مليارات دوالر خال 

العام الحايل«.
وق�ال الع�اق يف ترصي�ح صحف�ي تابعته »املس�تقبل 
العراق�ي«، إن »احتياطي البن�ك املركزي االن بحدود 48 
ملياراً والسنة املاضية انخفض اىل 45 ملياراً«، موضحا 
أن »مس�توى التضخ�م واالحتياطي�ات تعت�رب مريح�ة 

للعراق«.
وأضاف، أن »اطاق س�ندات ربما يكون له تأثري ايجابي 
ع�ى احتياطي البن�ك املرك�زي باعتب�ار ان املبالغ التي 
تس�تلم بالعملة االجنبي�ة، واذا لم يكن لها تأثري ايجابي 
ال يكون لها تأثري س�لبي، الن مقابل الس�ندات التي هي 

بال�دوالر تقوم وزارة املالية بتحويلها اىل الدينار من قبل 
البنك املركزي فتكون الحالة متعادلة، وليس هناك تاثري 
سلبي بل ايجابي، لكونه يعد تعزيزاً الحتياطيات املركزي 

الذي يعد وكياً للحكومة ويدير هكذا عمليات«.
وب�ني الع�اق، أن »قرار اطاق الس�ندات ال يتم من قبل 
الحكوم�ة عن طري�ق املوازنة العامة النه�ا ال تطلق اال 
بقانون، وهن�اك مؤرشات ايجابية يف حال�ة الحاجة اىل 
اصدار هكذا س�ندات، وهناك تجربة ناجحة اذا تقرر يف 
املوازن�ة الخاصة بالعام 2018 ان تكون هناك س�ندات 
خارجية«.ولف�ت إىل، أن »اللج�وء اىل التمويل الخارجي 
ه�و من ضم�ن الخي�ارات املطروحة يف تغطي�ة العجز، 
لك�ون حجم الدين املح�يل الداخيل وصل اىل مس�تويات 
مرتفعة يصعب التوس�ع فيها، الن ذلك يؤثر يف س�يولة 

املصارف التي تقوم برشاء جزء من حواالت الخزينة.

جملس الوزراء يوافق عىل هتيئة اخلدمات 
العادة نازحي غرب نينوى

حمافظ البرصة يعلن االتفاق عىل انشاء 
نصب تذكاري لشهيد احلشد »عني الصقر«

    بغداد / المستقبل العراقي

اكدت األمانة العامة ملجلس الوزراء، أن الحكومة وافقت عى اإلجراءات املتخذة 
من قبل الفريق االستش�اري األعى وخلي�ة إدارة االزمات املدنية إلعادة نازحي 
غرب نين�وى إىل مناطقهم، مش�رية اىل توجيه وزارة الرتبية بإعداد كش�وفات 
باألبنية املدرس�ية املطلوب إع�ادة تأهيلها«.وقال الفريق االستش�اري يف بيان 
تلقته »املستقبل العراقي«، إنه »من الروري توفري كافة الخدمات اىل املناطق 
املستعادة يف غرب نينوى، بناًء عى مصادقة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، عى 
اإلجراءات املتخذة من قبل الفريق والخلية«.وأضاف البيان، أن »الفريق والخلية 
أوعزا اىل محافظ�ات نينوى واالنبار وصاح الدين ودي�اىل، بتهيئة االحتياجات 
املتعلقة بإع�ادة الخدمات األساس�ية للمناطق غرب نينوى كامل�اء والكهرباء 
والصحة وش�بكات املجاري بالتعاون م�ع الوزارات«.وتابع، أنه »املجلس اوعز 
إىل وزارة التجارة بتوزيع مفردات البطاقة التموينية للعوائل العائدة اىل املناطق 
املس�تعادة يف محافظة نينوى، وتأش�ري تلك العوائل إلعادتهم اىل وكاء الحصة 
التمويني�ة األصليني قبل احت�ال مناطقهم، وتخصيص جهد هنديس إلس�ناد 
دوائ�ر البلدية ألجراء حملة لرف�ع األنقاض بأرشاف وزارة االعمار واإلس�كان 
والبلديات العامة«.واش�ارت األمانة العامة ملجلس الوزراء، إىل« أنه »تم توجيه 
وزارة الرتبي�ة بإع�داد كش�وفات باألبني�ة املدرس�ية املطلوب إع�ادة تأهيلها، 
وااليع�از اىل وزارة املالية بإط�اق التخصيصات املتعلقة بعق�ود ومواد تعقيم 

املياه والخاص بمحطات تصفية املياه لتأمني املاء الصالح للرشب.

   البصرة / المستقبل العراقي

اعلن محافظ البرصة، اس�عد العيداني، عن »االتفاق مع النحات العراقي أحمد 
البحراني، عى انش�اء نصب تذكاري وس�ط املحافظة لش�هيد الحشد الشعبي 
القناص ابو تحس�ني الصالحي املعروف »بعني الصقر«.وقال العيداني يف بيان 
تلقته »املستقبل العراقي«، انه »تم االتفاق مع النحات العراقي أحمد البحراني 
لعمل نصب تذكاري يف مكان مناسب وسط املحافظة للشهيد البطل ابوتحسني 
الصالح�ي«، مضيفا أن »هذا جزء بس�يط بحق ابن البرصة بعد أن اذاق داعش 
املرار وقتل منهم أكثر من 300 ارهابي«.وأش�ار اىل ان »النحات وعد بالحضور 
اىل البرصة لهذا الغرض ، الفتا اىل انه  »كان فخورا جدا بالبدأ بهذا العمل«.وكان 
لواء عيل االكرب احد فصائل الحش�د الشعبي قد نعى الجمعة املاضية، مسوؤل 
فصي�ل القناصني يف الل�واء ابو تحس�ني الصالحي واملعروف »بع�ني الصقر«، 

والذي استشهد يف معارك تحرير سلسلة جبال حمرين.

النفط يرتفع إىل 55.91 دوالر للربميل مع إشارة لتوازن السوق
   بغداد / المستقبل العراقي

ارتفعت أس�عار النفط ام�س الثاثاء يف 
الوق�ت الذي قال�ت فيه أوب�ك إن هناك 
مؤرشات واضحة عى أن السوق تستعيد 
توازنها ويف الوقت الذي يظل فيه اإلنتاج 

األمريكي متأثرا باإلعصار نيت.
بتوقي�ت   0648 الس�اعة  وبحل�ول 
جرينت�ش جرى ت�داول العق�ود اآلجلة 
لخام غرب تكس�اس الوسيط األمريكي 
بارتف�اع  للربمي�ل  دوالر   49.65 عن�د 
سبعة سنتات، أو ما يعادل 0.1 يف املئة، 

عن اإلغاق السابق.
وارتفع�ت العقود اآلجل�ة لخام القياس 
العامل�ي مزي�ج برن�ت 12 س�نتا، أو ما 
دوالر   55.91 إىل  املئ�ة،  يف   0.2 يع�ادل 

للربميل.
ويق�ول متعامل�ون إن األس�عار تلقت 
دعما يف الوقت ال�ذي تقول فيه منظمة 
البل�دان املص�درة للب�رتول )أوب�ك( إن 
أس�واق النفط تس�تعيد توازنها رسيعا 

بعد فائض يف اإلنتاج امتد لسنوات.
كم�ا تتلقى األس�عار يف األج�ل القصري 
دعما م�ن الواليات املتحدة، حيث توقف 

85 يف املئ�ة، أو م�ا يع�ادل 1.49 مليون 
برميل يومي�ا، من إنتاج النفط يف خليج 
املكسيك بالواليات املتحدة بعد اإلعصار 
نيت بحس�ب م�ا قاله مكتب الس�امة 
وحماي�ة البيئة التابع ل�وزارة الداخلية 

األمريكية يوم االثنني.
وأجل�ت رشكات النف�ط موظف�ني من 
منص�ات نفطي�ة يف الخلي�ج وقلص�ت 
إنتاج النفط قبيل العاصفة التي رضبت 

املنطقة يف مطلع األسبوع.
ويقول متعاملون إنه�م ال يتوقعون أن 

تستمر التعطيات طويا.



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
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كاتالونيا.. حترر أم نكوص عن الدولة - األمة؟الثورة احلسينية ثامرها مهدوية
          نوار الربيعي

مما ال ش�ك في�ه إن اإلم�ام امله�دي ”عليه 
الس�ام” يمث�ل اإلمت�داد الطبيع�ي لألئمة 
األطهار وه�و اإلمام الثاني عرش والتاس�ع 
من ولد اإلمام الحسني ” عليه السام ” وهو 
املنادي واملطالب بثأر اإلمام الحسني, وهنا ال 
نقصد بالثأر مسألة الدم والقتل والقصاص 
من قتلة الحسني “عليه السام” بل نتحدث 
عن الثأر اإلصاحي, فالحس�ني خرج لطلب 
اإلصاح ومحاربة الفس�اد واإلنحراف الذي 
أص�اب األمة وق�د جوبه خروج�ه بالرفض 
والغدر والخيانة مع مواجهة اآللة اإلعامية 
الحاكمة الت�ي س�خرت كل إمكانياتها من 
أجل طمس هذه املعالم وجعلت من الحسني 
خارج�ي وإرهابي يف نظ�ر الناس, ومن تلك 
اللحظة أخ�ذ الرصاع بني الخ�ط اإلصاحي 
وخ�ط الفس�اد واإلفس�اد وم�ا زال�ت هذه 
الثورة مستمرة حتى ظهور اإلمام املهدي ” 

عليه السام«.
فكم�ا هو مع�روف عند املس�لمني إن هدف 
اإلمام املهدي ”عليه السام” هو إقامة دولة 
الع�دل اإللهي وهذه الدول�ة ال يمكن لها أن 
تق�وم إن لم يكن اإلص�اح واألمر باملعروف 
والنه�ي عن املنكر موج�وداً وهذين املبدأين 
هم�ا أس�اس الث�ورة الحس�ينية املبارك�ة, 
فالص�اح واإلصاح يقوم عىل أس�اس ردم 
منابع الفس�اد وتغ�ر الواقع الذي تعيش�ه 
األم�ة, وكل ذل�ك ق�د هيئت�ه ث�ورة اإلم�ام 
الحس�ني ” عليه السام ” ليكون ختام هذه 

الثورة مهدوياً…
كما إن الثورة الحس�ينية والقضية املهدوية 
عبارة ثورة واحدة لها أهداف وأبعاد واحدة 
ال يمكن الفصل بينهما إال من خال األسماء 

والحقب�ة الزمني�ة, فالحس�ني وامله�دي ” 
عليهما الس�ام ” هدف واح�د كما بني ذلك 
املرج�ع املحقق الرصخي يف كت�اب ” الثورة 

الحسينية ” حيث قال :
}}… تش�ر األدل�ة العقلية والنقلي�ة إىل إن 
اإلم�ام امله�دي )علي�ه الس�ام وعج�ل الله 
تعاىل فرجه( هو الذي يجني الثمار النهائية 
لثورة الحسني ونهضته من تحقيق األهداف 
اإللهي�ة يف ظ�ل إقام�ة الدول�ة اإلس�امية 
العاملي�ة اإللهي�ة فاإلم�ام الحس�ني )عليه 
الس�ام( بتضحيته أرىس القواعد األساسية 
لدولة الع�دل اإللهية وش�يد بنائها النظري 
واملعن�وي يف أذهان الن�اس وقلوبهم ويبقى 
التكميل والتجديد والتشييد الخارجي للبناء 
وال�ذي يمثل التطبيق للقان�ون اإللهي الذي 
ين�ص عليه قول�ه تع�اىل : )ونري�د ان نمن 
عىل الذي�ن اس�تضعفوا يف األرض ونجعلهم 
أئم�ة ونجعله�م الوارثني( يبق�ى عىل بقية 
الل�ه يف أرض�ه )علي�ه الس�ام(.وقد تصدى 
عدي�دة  مناس�بات  ويف  املق�دس  الش�ارع 
وبص�ور مختلفة إلب�راز ذلك املعن�ى وبيان 
االرتب�اط الوثي�ق ب�ني الث�ورة الحس�ينية 
والدول�ة املهدوي�ة ودولتها العاملي�ة , وكأن 
الثورة الحس�ينية تمثل الحرك�ة التمهيدية 
واألس�س الرئيس�ية الثابتة للثورة املهدوية 
أي ان غايته�ا وهدفها هو الث�ورة املهدوية 
أقيم�ت وانطلق�ت من اجل تحقي�ق أهداف 
الثورة الحس�ينية أي ان غايتها وهدفها هو 
الثورة الحس�ينية وأهدافها اإللهية وأوضح 

ما يشر إىل ذلك االرتباط :
1- إن ش�عار الث�ورة والنهضة املهدوية هو 

)يا لثارات الحسني( .
2- وكذلك االمتداد والبعد والعمق التاريخي 
والشمولية لس�كان السماوات واألرض عند 

املائكة ويف س�رة األنبياء )عليهم الس�ام( 
وخاتم النبيني )صىل الله عليه وآله وس�لم( 
وأمر املؤمنني وأوالده املعصومني )صلوات 
الل�ه عليه�م أجمعني( , كله�م يحيي ذكرى 
اإلم�ام امله�دي )علي�ه الس�ام( كم�ا أحيا 
الثورة الحس�ينية وينتظ�ر الفرج بظهوره 
الرشيف وكل منهم يدعوا لله تعاىل أن يكون 
مع اإلمام )عليه السام( لانتقام من أعداء 

الله الظاملني .
3- إضاف�ة لذل�ك فإنن�ا نج�د إن الش�ارع 
املقدس أعط�ى خصوصية لكرب�اء كثورة 
وكبل�د يف فكر اإلمام املهدي )عليه الس�ام( 

وسلوكه )عليه السام( .
4- إعطاء خصوصية لرتاب كرباء كما فعل 
جربائي�ل )عليه الس�ام( عندم�ا لبى طلب 
النب�ي )صىل الل�ه عليه وآله وس�لم( وجلب 
له من تربة كرباء , وكما أشار املعصومون 
)عليهم السام( أن الشفاء يف تربة كرباء .

5- إن كرباء ارشف م�ن بيت الله وان زوار 
الحس�ني )علي�ه الس�ام( يف كرب�اء يف يوم 
عرفات له أفضلية عىل الحجيج الواقفني يف 

عرفات .
6- وغره�ا م�ن الخصوصي�ات املعنوي�ة 
والروحي�ة واملادي�ة والن�ي تؤك�د مركزي�ة 
كرب�اء والث�ورة الحس�ينية ومحوريتها يف 
ث�ورة اإلم�ام املهدي)عليه الس�ام( ودولته 
والتي تبني وتثبت االمتداد التاريخي الزماني 
واملكان�ي لنهض�ة امله�دي )عليه الس�ام( 
وثورته املقدس�ة , كما هو االمتداد والعمق 

لثورة الحسني )عليه السام( …{{.
فا يمكن الفصل بني ثورة الحس�ني ” عليه 
الس�ام ” وبني ث�ورة اإلمام امله�دي ” عليه 
السام ” ألن األخرة قائمة عىل أساس األوىل 

ومنها أخذت رشارتها.

          بيار سانغارافيلو

يف أزمة امللكية اإلس�بانية، أعل�ن كارل بيغديمونت 
ن�واب  مجل�س  رئي�س  وه�و  م�رة،  م�ن  أكث�ر 
إس�بانية«،  »مس�تعمرة  منطقت�ه  أن  كاتالوني�ا، 
وتوس�ل من�ارصوه بخط�اب مناهض�ة االحت�ال 
يف احتجاجاته�م. واخت�ارت حكوم�ة مدريد رضباً 
من القم�ع القضائ�ي واألمني: اعتقال مس�ؤولني 
سياس�يني وتجميد حس�ابات كاتالونيا املرصفية. 
وت�رتدد يف عب�ارة ماريان�و راخوي، رئي�س وزراء 
إس�بانيا، »ل�م ينظ�م اس�تفتاء ع�ىل ح�ق تقري�ر 
املص�ر«، أصداء إعان فرانس�وا مي�رتان يف 1954 
أن »الجزائر هي فرنس�ا«، عىل رغم أن واقع األزمة 
الجزائرية يومذاك لم يعد ملتبس�اً وجا عىل صورة 
حركة اس�تقال من اس�تعمار. ومف�ردات مؤيدي 
االنفصال تتحدر من عملية العودة عن االس�تعمار 
يف أربعين�ات وس�تينات الق�رن املن�رصم. وس�عى 
مانديز دي فيغو، الناطق باسم الحكومة اإلسبانية 
يف أيلول )سبتمرب( املنرصم، اىل تنحية النقاش بعيداً 
من عب�ارات الكولونيالية قائاً: »الحق يف االنفصال 
أقر يف الس�تينات ملعالجة أوضاع كولونيالية. وحبذا 
ل�و ال يعترب بيغديمونت ويونكراس )نائب حكومة 
كاتالوني�ا( أن كاتالوني�ا مس�تعمرة«.وليس مدار 
املسألة عىل حال كاتالونيا وما إذا كانت فعاً محتلة 
ومس�تعمرة، ب�ل مدارها عىل انف�راط عقد الدول- 
األم�م. والع�ودة اىل التاري�خ اإلمرباط�وري يف ه�ذا 
الس�ياق، مفيدة. ففي القرنني الثالث عرش والرابع 
ع�رش، احت�ل الكاتالونيون ج�زر الَبلي�ار، ومملكة 
فالنس�يا وصقلية ورسدينيا، وأسسوا إمرباطورية 
متوس�طية مرتامي�ة األطراف. وبعد أق�ل من قرن، 
ش�ارك مقاولون كاتالونيون، ش�أن الكورسيكيني 
الفرنس�ية  اإلمرباطوريت�ني  يف  واالس�كوتلنديني 
والربيطانية، يف املغامرة اإلمرباطورية اإلسبانية، يف 
كوبا عىل وج�ه التحديد مع الذائع الصيت فاكوندو 
باكاري. ولكن، هل رجح�ت هذه التجارب ما وراء 

البح�ار امليول االس�تقالية يف مناط�ق أوروبية؟ يف 
1898، س�لطت خس�ارة جزي�رة الكاريب�ي الغنية 
بالثروات أم�ام الواليات املتح�دة، الضوء عىل وهن 
الدولة املركزية يف إسبانيا، وانزالقها يف عهد فرانكو 
ب�ني 1939 و1977 اىل آل�ة حرب رشس�ة ضد اللغة 
والثقاف�ة الكاتالونيتني.ولك�ن موق�ع كاتالونيا يف 
االقتصاد اإلسباني اليوم يخفف الُبعد الكولونيايل يف 
مكانتها يف إس�بانيا ويجعله أكثر نسبية من جهة، 
ويسلط الضوء عىل موارد قوة الحركة االستقالية، 
م�ن جه�ة ثاني�ة. وي�درج النات�ج املح�ي الفردي 
)املرتفع( ومع�دالت العمالة املرتفع�ة كاتالونيا يف 
سدة االقتصاد اإلسباني، جنباً اىل جنب مدريد وإقليم 
الباس�ك ونافارا )َنربة(. ويف التجارب الكولونيالية، 
كان اإلقليم�ان املس�تعمران الوحي�دان ع�ىل وجه 
املعم�ورة حيث فاق مس�توى العيش متوس�طه يف 
الدول�ة املركزي�ة، هما كندا وأس�رتاليا قياس�اً عىل 
بريطاني�ا العظم�ى يف نهاية القرن التاس�ع عرش. 
وعليه، لم يكن هذان اإلقليمان من »ُملكيات« القوة 
املس�تعمرة، ب�ل ارتقيا اىل مص�اف رشكاء بارزين. 
ويب�دو أن إع�ان اس�تقال كاتالوني�ا األخر يؤذن 
بع�رص جديد ما بعد كولونيايل. فالدولة – األمة هي 

فاصل صغر يف تاريخ اإلنسانية 
الس�يايس، ال�ذي هيمن�ت عليه 
امل�دن- ال�دول، وال�دول املؤلفة 
واإلمرباطوي�ات  أق�وام،  م�ن 
املتع�ددة الثقاف�ات. ولم ترجح 
كف�ة ال�دول- األم�م يف أوروب�ا 
وأم�ركا إال يف الق�رن التاس�ع 
عرش، ويف أصقاع العالم األخرى 
منذ طّي الحرب العاملية الثانية. 
ول�م تصبح فرنس�ا دولة – أمة 
فعلية إال يف 1962، إثر خس�ارة 
الجزائ�ر، عىل م�ا ينبهنا املؤرخ 
فريدي�رك كوب�ر. وإث�ر التحرر 
الس�تينات  يف  االس�تعمار  م�ن 

ومنتص�ف الثمانينات، حِس�بت النخب السياس�ية 
األوروبي�ة أن نهاي�ة التاري�خ أزف�ت م�ع مواجهة 
بني الدول- األمم والس�وق... ولك�ن تعاظم العوملة 
االقتصادية والثقافي�ة- وما حملته من نزع قيود- 
وإخفاق أوروبا الس�يايس زعزع�ا التوازن الهش يف 
العالم وأججا مش�اعر الحاج�ة اىل هوية جماعية، 
ومحلي�ة، وديموقراطي�ة، رداً ع�ىل هزيم�ة الدولة 
– األمة أمام الس�وق املعوملة.وخط�اب امللك فيليب 
الس�ادس ورد حكوم�ة راخوي يظه�ران أن جعبة 
األمم األوروبية خاوية من حلول سياسية. وليست 
املس�ألة رس�م حدود جدي�دة أكثر مما ه�ي التأثر 
)وتوجيهه اىل جهة أو غاية( أكثر يف مصر مشرتك. 
واملسألة الكاتالونية تتوجه اليوم اىل األمم األوروبية 
الت�ي س�عت يف امل�ايض اىل ف�رض نموذجه�ا ع�ىل 
املستعمرات، ولكنها اليوم تتعثر يف إحياء نموذجها 
يف أراضيه�ا. فه�ل تج�د حل�والً للرد ع�ىل تطلعات 
جماعية لخصته�ا عبارة البولوج�ي ريني دوبو يف 
1972: »التفك�ر عىل مس�توى العالم، والعمل عىل 
املس�توى املحي«؟ وكاتالونيا املس�تقلة قد تجبه يف 
األعوام املقبلة امليول االنفصالية ذاتها يف مقاطعات 

شبه مستقلة يف فال داران.

)استرادية (
)الول مرة (

املناقصة املرقمة )2/م/ص ن ش -2017/4(
تجهيز وتنصيب وتش�غيل خط النتاج االنابيب الباس�تيكية بويل اثيلني عايل الكثاف�ة  )HDPE( وبقياس )630-250(

ملم
وبضغط )6 ،10( ضغط جوي

وبطاقة انتاجية )750-1000( كغم/ساعة
من تخصيصات املوازنة التشغيلية لعام 2017

يرس )الرشكة العامة للصناعات االنشائية احدى تشكيات وزارة الصناعة واملعادن ( بدعوة مقدمي لعطاءات املؤهلني 
وذوي الخ�ربة لتقديم عطاءاتهم )لتجهيز وتنصيب وتش�غيل خط النتاج االنابيب الباس�تيكية بويل اثلني عايل الكثافة 

)HDPE( من تخصيصات املوازنة التشغيلية لعام 2017( مع ماحظة مايأتي :
1-ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهلني والراغب�ني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتص�ال ب)الرشكة العامة للصناعات 
االنش�ائية ( )يوميا من الس�اعة 8صباحا لغاية الس�اعة 2 ظهرا ماعدا ايام الجمع والعطل الرس�مية ( وكما موضحة 

بالتعليمات ملقدمي العطاءات
2-بام�كان مقدم�ي العطاء املهتمني رشا وثائ�ق العطاء بعد تقديم طل�ب تحريري اىل العنوان املح�دد يف ورقة بيانات 

العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250.000( دينار غر قابلة للرد 
3-يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان االتي )الرشكة العامة للصناعات االنش�ائية /صندوق العطاءات يف االس�تعامات 
الخارجي�ة /وبع�د تاييد لجنة الفتح يف الرشكة ( يف مقرها الكائن بغداد-ح�ي بابل )محلة 931/زقاق  27/ بناية رقم 
2( طريق معس�كر الرش�يد-مجاور الرشك�ة العامة لصناعة الزي�وت النباتية يف موعد اقصاه ) الس�اعة الثانية عرش 
ظهرا من يوم االربعاء املصادف 2017/11/1 (والذي يعترب موعد غلق املناقصة وان العطاءات املتاخرة عن هذا املوعد 
سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي ) قاعة 
االجتماعات /الطابق االريض يف مقر الرشكة (يف الزمان والتاريخ بعد الساعة الثانية عرش ظهرا ليوم االربعاء املصادف 

 2017/11/1
علما ان الكلفة التخمينية ) 800.000.000 دينار عراقي او مايعادله بالدوالر االمريكي حس�ب نرشة البنك املركزي يف 

يوم غلق املناقصة

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف الب�رصة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل

العدد : 3302/ش/2017
التاريخ 2017/10/10

اعان
اىل املدعى عليها /اية ماجد كامل

اقام املدعي س�يف ضياء عبد الهادي 
الدع�وى الرشعية املرقم�ة اعاه لدى 
هذه املحكمة يطالب�ك فيها بتصديق 
الطاق الخارجي الواقع بني املتداعيان 
بتاريخ 2017/4/28 وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
يف مركز رشطة الع�رب وتاييد مختار 
دور الربجس�ية يف قضاء الزبر املؤرخ 
املحكم�ة  ق�ررت  ل�ذا   2017/10/1
تبليغك  بصحيفتني محليتني يوميتني 
رسميتني ويف حالة عدم حضورك فانه 
سوف يتم اجراء املرافعة بحقك غيابيا 
وفق القانون علم�ا ان موعد املرافعة 
الس�اعة   2017/10/29 يص�ادف 

التاسعة صباحا 
القايض
نوري قادر حنون املالكي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 1390/ب2017/2

التاريخ 2017/10/9
اعان

اىل املدعى عليه / اياد خضر فليح
اق�ام علي�ك املدعي ق�ي جب�ار لطيف امام ه�ذه املحكم�ة الدعوى 
البدائي�ة بالعدد اعاه طلب فيه�ا الحكم باعادة الحال اىل ما كان عليه 
قب�ل التعاقد بينكما عىل بيع الس�يارة املرقم�ة 5502 دياىل خصويص 
نوع هونداي س�نتايف موديل 2007 لون كحي وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ يف مركز رشطة املفرق واش�عار مختار 
قرية الديلم قررت هذه املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحضور امام هذه املحكمة يف الس�اعة التاس�عة من صباح 
يوم 2017/10/17 ويف حال تبلغك وعدم الحضور او ارسال من ينوب 

عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض مهدي قدوري كريم

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة

العدد :با
التاريخ 2017/9/24

اعان مفقود
اسم املفقود/ بشر عبد الهادي مهدي

بتاريخ 2017/9/24 قدمت زوجتك املدعوة )امل عبد الخالق  جاسم( 
تطلب فيه نصبها قيمة عليك لكونك خرجت بتاريخ 2014/6/13 ولم 
تعد لحن االن لذا تقرر تبليغك بالصحف املحلية ويف حالة عدم حضورك 
خال خمسة عرش يوم من اليوم الثاني من تاريخ النرش سوف تنصب 

زوجتك قيمة عليك الدارة شؤونك.
القايض مؤيد محمود الشمري

محكمة االحوال الشخصية يف الفاو
العدد /348/ش/2017
التاريخ 2017/10/9

اعان
اىل املدعى عليه / مهند عبد الحميد عبد املجيد

اقامت زوجتك املدعية )رجاء س�الم عبد الحسني( الدعوى 
الرشعي�ة املرقم�ة 348/ش/2017 ام�ام ه�ذه املحكمة 
تطل�ب فيها التفري�ق القضائ�ي للهج�ر وملجهولية محل  
اقامتك يف الوقت الحارض حس�ب رشح القائم بالتبليغ من 
كون�ك مرتح�ل عن قضاء  الف�او وتاييد املجل�س املحي يف 
قضاء الف�او عليه تقرر تبليغك نرشا بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة صباح يوم 
2017/10/22 ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وحس�ب 

االصول

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الزبر
رقم الدعوى : 2100/ش/2017

التاريخ 2017/10/10
اعان

اىل املدعى عليها  )انسام عبد الجليل عبد الجبار(
اق�ام املدعي وليد خلف اس�ماعيل بحقك الدعوى الرشعية 
بالع�دد اعاه والت�ي يطلب فيه�ا تصديق الط�اق الواقع 
بتاريخ 2017/9/15 امام رجل الدين الشيخ جمال فيصل 
الدورسي ولدى تبليغ�ك بموجب كتاب مركز رشطة الزبر 
بالع�دد 10603 يف 2017/9/19 تبني انك مرتحله اىل جهة 
مجهولة لذا تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني يوميتني ويف 
حال عدم حضورك بموعد املرافعة املصادف 2017/10/29 

سوف يتم اجراء املرافعة بحقك غيابيا 
القايض سعد نجم عبد

فقدان
فق�دت مني الهوي�ة الصادرة م�ن وزارة 
املالي�ة مرصف الرافدي�ن واملرقمة 9716 
بأسم )قي سعد حافظ ( فعىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت من�ي هوية الطال�ب الصادرة من 
معهد التدريب النفطي يف البرصة –قس�م 
التصفية االختصاص تش�غيل وس�يطرة 
بأسم )جبار محمد جبار ( فعىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت هوية الطالبة ) رس�ل فائز نجم ( 
الصادرة م�ن املعهد التقن�ي برصة فعىل 
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

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

العدد :با
التاريخ 2017/10/9

اعان مفقود
اسم املفقود /زياد حميد جاسم

بتاري�خ 2016/6/13 قدم�ت   )حج�ر 
حس�ني  )س�مره  املدع�و  والقيموم�ة( 
يحي�ى(  تطلب في�ه نصبها قيم�ة عليك 
لكونك خرجت بتاريخ 2016/6/13 ولم 
تع�د لحن االن لذا تق�رر تبليغك بالصحف 
املحلي�ة ويف حال�ة ع�دم حض�ورك خال 
خمس�ة عرش يوم م�ن الي�وم الثاني من 
تاريخ النرش سوف تنصب سمره حسني 

يحيى  قيمة عليك الدارة شؤونك.
القايض
مؤيد محمود الشمري

اعانات يف صفحة واحدة 
مجلس القضاء االعىل

كرب�اء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة جنح كرباء
العدد / 2196/ج/2017

التاريخ 2017/9/20
اعان

اىل املتهم الهارب / قسمة عويد حمود   /
صايب غايل دخيل 

اس�م االم / رغيده حس�ني                   /
دفه فارس

تاريخ التولد 1971                       /1960
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وتعذر 
تنفي�ذ ام�ر القبض الص�ادر بحقك وفقا 
الح�كام املادة )457( عقوبات يف القضية 
املقام�ة ض�دك من قب�ل املش�تكي )نور 
محم�د عكل�ة( ق�ررت املحكم�ة تبليغك 
اعانا بصحيفتني محليتني للحضور امام 
هذه املحكمة صباح ي�وم 2017/10/5 
الساعة التاس�عة صباحا وبخافه سيتم 

اجراء محاكمتك غيابيا وفق القانون
القايض
خر الله عبد السجاد مهدي

مجلس القضاء االعىل
كرب�اء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنح كرباء

العدد / 1503/ج/2017
التاريخ 2017/9/13

اعان
اىل املتهم الهارب / عي مريض مخيف

اسم االم / سعدية حربي
تاريخ التولد/ 1983

بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وتعذر 
تنفي�ذ ام�ر القبض الص�ادر بحقك وفقا 
الح�كام املادة )456( عقوبات يف القضية 
املقام�ة ضدك م�ن قبل املش�تكي )احمد 
عيىس س�لمان( ق�ررت املحكم�ة تبليغك 
اعانا بصحيفتني محليتني للحضور امام 
هذه املحكمة صباح ي�وم 2017/9/24 
الساعة التاس�عة صباحا وبخافه سيتم 

اجراء محاكمتك غيابيا وفق القانون
القايض
خر الله عبد السجاد مهدي

مجلس القضاء االعىل
كرب�اء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنح كرباء

العدد / 2198/ج/2017
التاريخ 2017/9/20

اعان
اىل املتهم الهارب / ماجد جبار كاطع

اسم االم / بدرية عبد العباس
تاريخ التولد /1980

بالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامتك وتعذر 
تنفي�ذ ام�ر القب�ض الص�ادر بحق�ك 
وفقا الحكام امل�ادة )456( عقوبات يف 
القضية املقامة ضدك من قبل املشتكي 
)حمي�د حاتم مروان( ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك اعان�ا بصحيفت�ني محليت�ني 
للحضور امام هذه املحكمة صباح يوم 
2017/10/5 الساعة التاسعة صباحا 
وبخافه سيتم اجراء محاكمتك غيابيا 

وفق القانون
القايض
خر الله عبد السجاد مهدي

مجلس القضاء االعىل
كرب�اء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنايات كرباء
العدد : 622/ج/2017
التاريخ 2017/9/24

اعان
اىل /املتهمني الهاربني )نعمة عي مجبل 

وسعد عبد الرضا جواد محمد( 
محاكمتك�م  املحكم�ة  ه�ذه  ق�ررت 
صباح ي�وم 2017/12/4 وفق احكام 
وملجهولي�ة  )406/عقوب�ات(  امل�ادة 
محل اقامتك�م قررت املحكمة تبليغكم 
بصحيفتني محليت�ني للحضور امامها 
يف الي�وم املش�ار الي�ه اع�اه وبخافه 
س�يتم اج�راء محاكمتك�م غيابيا وفق 

االصول
القايض

رئيس محكمة جنايات كرباء 

مجلس القضاء االعىل
كرب�اء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنايات كرباء
العدد : 643/ج/2017
التاريخ 2017/9/25

اعان
اىل /املته�م  الهارب )هش�ام عي عبيد 

مطلك االسدي( 
محاكمت�ك   املحكم�ة  ه�ذه  ق�ررت 
صباح ي�وم 2017/12/5 وفق احكام 
وملجهولي�ة  )443/عقوب�ات(  امل�ادة 
مح�ل اقامت�ك  قررت املحكم�ة تبليغك  
بصحيفتني محليت�ني للحضور امامها 
يف الي�وم املش�ار الي�ه اع�اه وبخافه 
س�يتم اج�راء محاكمت�ك  غيابيا وفق 

االصول
القايض

رئيس محكمة جنايات كرباء 

مجلس القضاء االعىل
كرب�اء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنايات كرباء
العدد : 623/ج/2017
التاريخ 2017/9/24

اعان
اىل /املتهم  الهارب )اسعد سامي عبود 

مهدي( 
محاكمت�ك  املحكم�ة  ه�ذه  ق�ررت 
صباح ي�وم 2017/12/4 وفق احكام 
وملجهولي�ة  )405/عقوب�ات(  امل�ادة 
مح�ل اقامت�ك  قررت املحكم�ة تبليغك  
بصحيفتني محليت�ني للحضور امامها 
يف الي�وم املش�ار الي�ه اع�اه وبخافه 
س�يتم اج�راء محاكمت�ك  غيابيا وفق 

االصول
القايض رئيس محكمة جنايات كرباء

مجلس القضاء االعىل
كرب�اء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنح كرباء

العدد / 105/ج/2017
التاريخ 2017/9/13

اعان
اىل املته�م اله�ارب / حم�زة س�عدون 

حميد
اسم االم / زهرة خضر                    

تاريخ التولد/ 1976                       
بالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامتك وتعذر 
تنفي�ذ ام�ر القب�ض الص�ادر بحق�ك 
وفقا الحكام امل�ادة )456( عقوبات يف 
القضية املقامة ضدك من قبل املشتكي 
)عب�اس عب�د الحس�ن كاظ�م( قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك اعان�ا بصحيفت�ني 
محليتني للحضور ام�ام هذه املحكمة 
الس�اعة   2017/9/24 ي�وم  صب�اح 
التاس�عة صباحا وبخافه سيتم اجراء 

محاكمتك غيابيا وفق القانون
القايض
خر الله عبد السجاد مهدي

مجلس القضاء االعىل
كرب�اء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنح كرباء

العدد / 2140/ج/2017
التاريخ 2017/9/14

اعان
اىل املته�م اله�ارب / ل�ؤي محم�د عبد 

الزهرة
اسم والدته  / رحيمة صحن                    

تاريخ التولد/ 1985                       
بالنظ�ر ملجهولية محل اقامتكم وتعذر 
تنفي�ذ ام�ر القب�ض الص�ادر بحقكم 
وفقا الحكام امل�ادة )456( عقوبات يف 
القضية املقامة ضدك من قبل املشتكي 
)حس�ن نعمة س�فر( ق�ررت املحكمة 
تبليغك�م اعان�ا بصحيفت�ني محليتني 
للحضور امام هذه املحكمة صباح يوم 
2017/9/24 الساعة التاسعة صباحا 
وبخافه سيتم اجراء محاكمتك غيابيا 

وفق القانون
القايض
خر الله عبد السجاد مهدي

مجلس القضاء االعىل
كرب�اء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنايات كرباء
العدد : 452/ج/2017
التاريخ 2017/9/20

اعان
اىل /املحك�وم  اله�ارب )حي�در جب�ار 
عبود جاسم اس�م والدته /طاشه عبد 

الحسن( 
حكم�ت عليك هذه املحكمة بالس�جن 
ملدة عرش سنوات استنادا الحكام املادة 

2/452 من قانون العقوبات
وملجهولي�ة محل اقامتك تق�رر تبليغك 
بصحيفتني محليتني لتسليم نفسك اىل 
هذه املحكمة او اىل اقرب مركز رشطة
القايض
رئيس محكمة جنايات كرباء

تنويه 
نرش. يف. صحيفة. املس�تقبل العراقي. 
الثاثاء  10/10/2017  اعان  محكمة 

بداءة شط العرب 
العدد 2017/ب/47

عب�ود  / ج�واد  املدع�ي  اس�م.  ذك�ر. 
ورشكاءه

خط�ا والصحي�ح.  ج�واد َداُوَد عب�ود 
ورشكاءه

لذا. اقتىض. التنويه

وزارة الصناعة واملعادن
الرشكة العامة للصناعات االنشائية

املهندس 
صالح عبد اهلادي يوسف 

املدير العام ورئيس جملس االدارة

اعالن مناقصة عامة 

E-mail: info@scci-gov.iq
Sccicom2012@yahoo.com

وزارة الع�دل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ بعقوبة
رقم االضبارة / 2017/1912

التاريخ 2017/10/9
اىل املنفذ عليه املدين /محمد عبد الصاحب شكر

لقد تحقق لهذه املديرية من اشعار مختار ناحية العبارة 
ان�ك مجهول مح�ل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن اجراء 
التبليغ عليه واستنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعانا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ بعقوبة خال خمس�ة عرش يوم�ا تبدا من اليوم التايل للنرش ملبارشة 
املعام�ات التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 
وفاء جليل ادهم 

اوصاف املحرر :
مذك�رة االختب�ار بالتنفي�ذ
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اإلمرباطور عىل قدمني
 بعد »فيال النس�اء« و«آخر أس�ياد المرصد« ص�درت للروائي 
اللبنان�ي الفرنكفون�ي ش�ريف مجدالن�ي رواي�ة عنوانه�ا 
»اإلمبراط�ور عل�ى قدمي�ن« يروي فيه�ا قصة رج�ل يدعى 
خنجر جبايلي أس�س في جبال لبنان أواس�ط القرن التاس�ع 
عش�ر س�اللة أخضعها لقاعدة ال محيد عنها وهي أال يتزوج 
من كل جيل يخلفه س�وى فرد واح�د، يتولى إخوته وأخواته 

إدارة ممتلكات العشيرة التي سرعان ما ازدهرت في عهده.
وظلت تلك الس�اللة وفية لقاع�دة الجد األول منذ ذلك التاريخ 
حت�ى اآلن رغ�م هج�رة أفراده�ا وتنقلهم في ش�تى أصقاع 
األرض من أوروبا الغربية إلى أميركا الالتينية مرورا بالبلقان 
والصي�ن، إلى أن قرر آخر أحف�اد عائلة الجبايلي الخروج عن 
التقالي�د إث�ر عودته في مطل�ع هذا القرن إلى أرض النش�أة، 

فكان ما كان.

عن منشورات الديكوفيرت صدر، منذ فترة قريبة، كتاب مشوق عن »بعثة مصر« أو الحملة 
الفرنس�ية على مصر للكاتب خوان كول، بعن�وان »التاريخ الحقيقي للحملة على مصر«..

بدأت الحملة الفرنس�ية على مصر، أو بعثة مصر كما يس�ميها الفرنس�يون، في األول من 
يوليو / تموز 1798، حين أبحر صوب اإلس�كندرية أكثر من خمس�ة آالف فرنس�ي تحت 
إم�رة الجنرال نابليون بونابرت.وقد تم تقديم هذه الحملة - في المقام األول من بونابرت 
نفس�ه - باعتبارها فصاًل مجيًدا في »روايتن�ا الوطنية«، بيد أننا نعرف القليل عن الصدمة 
الثقافي�ة للجن�ود الفرنس�يين، وأقل من ذلك عن طريقة معايش�ة المصريي�ن لها. .يقص 
خ�وان كول أخيًرا هذا التاريخ بمختلف أوجهه، مس�تنًدا على ش�هادات فرنس�يين وكذلك 
أيًضا على شهادات مصريين وعثمانيين..هل يمكن التوفيق بين المثل الديمقراطية للثورة 
)الفرنس�ية( ونظام احتالل عس�كري لم يتراجع أمام أي عنف بغية الوصول إلى أهدافه؟ 
لقد س�حق بونابرت الش�عب تحت الضرائب، وأغرق الثورات بالدم.وكان على فرنس�ا في 
النهاي�ة، بمواجهة الطاعون الذي أتل�ف قواتها، أن تطلب من البحري�ة اإلنكليزية أن تعيد 

جنودها )وهذا أقصى إذالل( وتضع حًدا لمغامرة استعمارية أفضت لمغامرات أخرى.

التاريخ احلقيقي للحملة عىل مرص

          عبد السالم إبراهيم

قهوة الزمراوي
مب�ارة األهلى والزمالك، ونش�رة أخبار 

التاسعة،
اللحظ�ات األخيرة من الس�هرة، وجوه 

مشوهه تبدأ لذة مؤلمة.
ميراث الغضب

وق�ع عل�ى األرض ُمتش�نجاً، تتقاف�ز 
كرات الزبد على ش�فتيه، يصرخ بالليل 
كلم�ا اتس�قت، رن�ات الضف�ادع م�ع 
نب�اح ال�كالب، يوم أن قفزت الس�حلية 
ف�ي مالبس�ه الداخلية اتخذ من نفس�ه 

صديقا.
وما دون ذلك أعداء.

شارع البحر
ف�ي  ترف�رف  األجنبي�ة  ال�دول  أع�الم 
األقص�ر، عند الش�اطيء الش�رقي من 
النهر، نس�اء أجنبيات يركب�ن المراكب 
ذات األع�الم ويمر العابرون من الغرب، 
ار العملة ينشطون  في ش�ارع البحر ُتجَّ
المدين�ة  دروب  وف�ي  األكش�اك،  ف�ي 

تتفاقم أزمة الغذاء.
الخريتي

بنظارتة ذات العدس�ة السميكة اقترب 
م�ن الس�ائحة العجوز التي تس�ير على 
الكورني�ش، بكلم�ات س�ميكة ولزجة 
مثل عدسة نظارته أخذها لمقابر وداي 
المل�وك ومعب�د حتشبس�وت والكرنك، 

بعد يوميَّ�ن من زي�ارة المقابر الملكية 
انتابته�ا نش�وة عارم�ة وعاش�ت معه 
ستة شهور فجحظت عيناه، وبدأ معها 
مسيرة الهجر، بعدها بقليل عاد لشارع 

البحر لصيٍد جديد.
ونتر باالس

في فندق ونتر باالس، 

العمال الذين أضربوا عن العمل، والملك 
ف�ي ُغرفته الملكي�ة يغتس�ل، يهتفون 
لك�ي يعيده�م للعم�ل بالحدائ�ق، لكن 
غرفته ُمبطنة بالمطاط، والشمع ُيغلف 
أذنيه. هو في قصره الش�توي يلهو مع 
ممثالت تحت االختبار، وما يزال العمال 

ُمضربين وقلوبهم ُممزقة.

 لم يعد الملك في غرفته الش�توية يلهو، 
لكن العمال ينتظرون منه الكثير.

ذكريات
أشعة الشمس تنفذ إلى أعماقه، فُتضيء 
ذكريات قديمة جداً، لكنها ال تنفذ تماما 
للبئ�ر العميقة، ال يس�تديى م�ا بها من 
أس�رار عل�ى المأل، م�ا بين أش�الء ذاته 
يس�تخرج بعضها، ينش�ذها فتكتس�ي 
كالُدم�ى،  بداخل�ه  وتتح�رك  عظام�ا، 
وعندم�ا يصرفه�ا تتمرد علي�ه فتلهبه 

بالسياط.
آمون رع

 هكذا كان َيتعبد أمام أمون رع :
هبني من لُدنك حكمة يارب األرباب،

الزجاجة الحمراء تتجشأ رائحته النتنه، 
كلم�ا كان يتض�رع آلمون يش�عر بيده 
الحاني�ه ترب�ت عل�ى كتفي�ه الضئيليَّن 
فيزداد خش�وعاً، ولما اقترب من قدمّي 
التمث�ال بصق عليه آم�ون وولى وجهه 

بعيدا.
ت�أكل  ال  “المالئك�ة  مجموع�ة  *م�ن 

الكنتاكي”

قصص قصرية جدًا

االلتزام وليد احلرية
           يسري عبد الغني

وااللتزاُم وليُد الحرِّية، وهو ال ينمو إال 
ف�ي أحضانها، وال يترع�رُع وَيْفَرُع إال 

في ُتْربتها الخصيبة.
إن االلت�زام ال يكون َقْس�راً أو إكراهاً، 
اَن  وإال فه�و “إلزاٌم” ال “التزاٌم”، وش�تَّ

ما بينهما.
االلت�زاُم اب�ُن أالختي�ار واإلل�زاُم اب�ُن 
ُل ثمرٌة من ثمرات الوعي  اإلجب�ار. األوَّ
والمس�ؤولية،  واليقظ�ة  واإلدراك 
والثان�ي من ثم�رات التَّغييب واإلمالء 

والتَّسيير، وشتَّاَن ما بينهما.
إنَّ كلَّ أدي�ب “ُملت�ِزم” ه�و أدي�ٌب حرٌّ 
شريف وإنَّ كلَّ أديب “ُملَْزم” هو أديٌب 
“ُمَس�يَّس” مستْعَبد، َمِبيٌع أو ُمْشتًرى، 

وشتَّان ما بينهما.
ق�د تختلف م�ع أديٍب يلتزم ِفك�راً غيَر 
ِفكِرَك، أو يدعو إل�ى رؤيٍة غيِر رؤيِتَك، 
ولكنَّ�َك ال َتملِ�ك إال أن َتحَتِرم�ه؛ ألن�ه 
ُمخلِ�ٌص لَِمْبَدِئِه الذي يدع�و إليه. ُتِجلُّ 
في�ه ه�ذا اإلخ�الَص ألن�ه َيْعَتِق�ُد أنَّه 
، ولكنَّ�ه ما إْن يتذب�ذب ويتملَّق،  الحقُّ
م�ا إْن ُيحاب�ي وُيداجي، حتى َيس�ُقط 
م�ن عيِن�َك، وإن كان يرمي بس�هِمَك، 
دق  وَينِطُق باعتق�اِدَك؛ ألنَّ حرارة الصِّ
�دُق عموُد كلِّ  َخَب�ْت فيما يقول، والصِّ
كالٍم مؤثِّ�ٍر ُمْقِنٍع. إنَّ األدي�َب الملتِزَم 
َقْي�د  ال  الُمنطلِ�ق،  �ابح  السَّ كالطائ�ر 
ُيْمِس�ُكه، وال غل يلتفُّ ح�ول يديه، أو 
جناحي�ه، أو ُعُنِقه؛ إنَّه يمضي في هذا 
الفضاء الرَّْحب الفسيح، شادياً للحرية 

والبهاء والجمال.. ولكنَّ األديَب الُملَْزم 
هو كالطائر الحبيس، ال يش�فُع له في 
َس�ْجنه جماُل َقَفِصه، أو أعمدُة الذَّهب 
التي ُصنع منها هذا القفُص، أو نفاسُة 
األَْس�ِوَرة الت�ي ُوِضعت ف�ي ِمْعَصِمه؛ 
إذ َحْس�ُبه عاراً أنَّه س�جيٌن، ال يحلُِّق إال 
في هذا القف�ص الذي أُريَد له أن يحلَِّق 

فيه.
االلتزام إذاً ليس َقْيداً كما يدَّعي أعداؤه؛ 
بل ه�و الحريُة عيُنه�ا، ولكنَّها الحريُة 
الواعية المسؤولة، الحريُة التي َتحِمُل 
رس�الًة ُتريُد إبالَغها، وليس�ت الحريَة 

ائفَة المنطلقَة على غير هدى. الزَّ
الحكي�م(: “االلت�زاُم  يق�ول )توفي�ق 
للفنَّ�ان - ف�ي رأي�ي – ه�و  الُمثِم�ر 
االلت�زام الذي ينبع م�ن طبيعته، وهنا 

ال يتع�ارض االلتزام مع ألحرية بل هنا 
ينبع االلتزام نفس�ه م�ن الحرية. لذلك 
لم أَُق�ل ألديٍب أو فنَّاٍن: الَْت�ِزْم؛ بل ُقلُت 

وأقوُل: ُكْن ُحّراً..”. 
ويق�ول )الحكي�ُم( في موط�ن الدِّفاع 
ع�ن الحريَّة التي هي حارس�ُة االلتزام 
وهي مص�دُرُه الحقيق�ي: “إنَّ األديب 
يجُب أن يكون ح�ّراً؛ ألنَّه إذا باع رأَيُه، 
أو قيَّ�د ِوجداَنُه، ذهب�ْت عنه في الحال 
صف�ُة األدي�ب؛ فالحريَّ�ة ه�ي َينبوع 
الف�ن، وبغير الحريَّ�ة ال يكون أدٌب وال 
.. يجُب أن يك�ون االلتزاُم جزءاً من  فنٌّ
ِكَي�ان أألديب ويجب أن يلِت�زَم وهو ال 
يشعُر أنَّه ملتِزٌم، َمَثُلُه َمَثُل َحماِم زاجٍل 
ينُقُل رس�الًة وهو ُحرٌّ طائٌر، ال َيْش�ُعُر 
بَقْيٍد في ساقه، وال ِبُغلٍّ في جناحه..”

الشاعر جعفر اخلطاط : غاية الرشف يل حني أدافع عن وطني بيدي و قلمي وسالحي
           حاوره / قاسم وداي الربيعي

ال فرق عندي بين ش�عراء العمود وشعراء 
قصي�دة النثر ولم أكن ضم�ن قائمة الذين 
يس�قطون بعضه�م م�ا يهمن�ي الجمال 
والش�عر والشاعر . جعفر الخطاط شاعر 
شاب يش�ارك الجميع محبتهم لكنه يعمل 
بصم�ت ويكت�ب وس�ط ظ�روف صعبة , 
لكنه لم يغب عن المش�هد الثقافي بل تراه 
يش�ارك في األنش�طة في التي تجري في 
ش�ارع المتنبي والمهرجان�ات التي يدعو 
إليها . مدينة الكوت هي محل س�كناه وله 
أنش�طة أخرى هناك . كنت أراقبه عند بعد 
فشدني الحترام ذائقته الشعرية واحترامه 
لزمالئه . بعد مواعيد طويلة ألتقيته أخيرا 

فكان بيننا الحوار التالي
_ البداية والتجربة الشعرية

البداي�ة كان�ت م�ن الطفولة ف�ي مضمار 
الخطابة المدرسية حين كنت من التالميذ 
الذي�ن اش�تركوا ف�ي مهرج�ان الخطابة 
لم�دارس مدين�ة الك�وت ف�ي ثمانينيات 
الق�رن الماض�ي و أذك�ر وقته�ا حصلت 
عل�ى المرك�ز األول في مدرس�ة األبطال 

االبتدائية المختلطة 
و حصل�ت على جائزة مالية و مالبس في 
وقته�ا ، هذا المضمار ه�و أول من غرس 
ف�ي داخلي ح�ب الوق�وف بين خش�بات 
المنصة و قراءة الش�عر و اإلنشاء و أيضا 
كن�ت ألقي قصيدة الخميس في اصطفاف 
التالميذ كل صباح ، أما أول تجربة شعرية 
كان�ت لي ع�ام 1999 حي�ن كتبت قصيدة 
ش�به متكاملة تحمل اس�م ) يا حس�ناء ( 
اس�تمرت تجربتي بعدها حتى عام 2002 

مس�دالً الس�تار عل�ى نب�وءة الش�عر في 
داخلي 

_ لمن تكتب وهل أن�ت تبحُث في كتاباتك 
عن الجمال

أكتب للعراق .. هذا الوطن الجريح المغدور 
.. عن ش�هداء أرض األنبي�اء و األوصياء ، 
عن قص�ص الموت التي تخط�ف األبرياء 
كل يوم ، ع�ن الطفولة المذبوحة بال ذنب 
، ع�ن األم الت�ي ودعت أوالده�ا بهلهولة 
الش�هادة ، عن أمي و طيب�ة أهلي و طين 
الجن�وب الطاه�ر ، ع�ن الحكم�ة في هذا 
الزم�ن و الموعظ�ة و ع�ن دروس الحياة 
التي ال تنتهي .. أكتب عن الحب و الحبيبة 
التي ن�ذرت ضفيرته�ا كي يع�ود حبيبها 

مكلالً بالنصر .
أما الجمال .. فهو عندي يكمن في بساطة 
التعبي�ر و الصدق في نقل اإلحس�اس من 
خ�الل الكلمات و األبيات دون الحاجة الى 

ما هو مكلف 
_ ه�ل أنت م�ع التجديد في قصي�دة النثر 

وكيف ترى مستقبل الشعر
ربم�ا أختل�ف مع�ك هن�ا ف�ي مصطلح ) 
قصيدة النث�ر ( فالقصيدة في معناها هي 
ما يج�ري م�ن كالم عل�ى أوزان و بحور 
و قواٍف تس�ري إيقاعات موس�يقاها من 
بداية الكالم حتى منتهاه ، و النثر بطبيعة 
الح�ال يختل�ف ع�ن الش�عر في أس�س و 
خصائص من حيث ) اللغة و المضمون و 
الموسيقى ( و قد ترد الموسيقى في النثر 
كما أش�ار في ذل�ك أكثر الباحثي�ن لكنها 
تتض�اءل تدريجي�ا من النص و ال تس�ري 
على كل إيقاعاته ..أما عن التجديد .. فكلنا 
نأمل أن يك�ون الجديد من األعمال األدبية 

يحمل بين طياته الجمال و ينجح في إثارة 
العاطفة و تحريك  األحاسيس

_ كيف ترى م�ا يكتبه الش�باب وهل تراه 
شعرا أم أضغاث شعر

أرى ف�ي طريق�ي فريقين من الش�باب .. 
األول منهما محافظ ملتزم يس�ير على ما 
خط�ه األول�ون و المجددون في مس�يرة 
الش�عر و النث�ر و أن اختلفت المس�ميات 
فاإلب�داع ينصه�ر ف�ي بوتق�ة الجمال و 
التوظيف و العمل المتكامل و هذا الفريق 
لس�ت أنا وحدي م�ن يتنبأ ل�ه بالنجاح و 
ارتقاء سلم الشهرة فقط ؛ بل هي شهادة 
الكب�ار الذي�ن أثن�وا عل�ى إعم�ال البعض 
مندهشين في مضمونها الذي سبق أعمار 
الش�عراء و األدباء و من كال الجنس�ين و 
القائمة تط�ول فيما لو ذكرت لك أس�ماًء 

على وجه التحديد مثال .
و الفري�ق اآلخ�ر .. لم يتخذ م�ن القاعدة 
و اللغ�ة و المضمون أساس�اً ف�ي عمله و 

راح يتخب�ط ف�ي كل ما ينت�ج متوقعا انه 
س�يرتقي الس�لم من ب�اب ) خالف تعرف 
(  و ه�و بهذا مثله كمث�ل بيت الرمل الذي 
ال يق�اوم أدنى موجة تمر في بنيته ، فكل 
شيء بال أساس هو زائل و عرضة للفشل 
_ دائم�ا أرى في�ك حزن�ا يمأل مس�احات 

عينيك هل هناك سر في هذا
الح�زن .. هو حزن هذا الوطن الذي تتناثر 
أش�الء شبابه و نس�ائه و أطفاله كل يوم 
عل�ى الطرق�ات ، نح�ن يا س�يدي تطبعنا 
على الحزن و األس�ى .. فنح�ن من أخذت 
من�ا ح�رب الثمانينيات ضحك�ة الطفولة 
و قيدن�ا حص�ار القحط بقي�ود الجوع و 
حرمنا من أدنى متطلبات العيش بس�عادة 
، و ويالت الحروب التي ألقت بالدمار على 
ه�ذا الوط�ن و قطع�ت أوصال�ه و زرعت 
الحرم�ان و اليتم في كل بيت من بيوتنا و 
كل زقاق من أزقتنا ، لذلك أشعر أن الحزن 
ق�د خيم على مالم�ح و تفاصيل وجهي و 

ال�ذي عكس حزنه على اغل�ب قصائدي و 
أعمال�ي . و ه�ذا الحزن مح�ال أن ينجلي 
بسهولة فكل ما في بيئتي محاط بالحزن 
و الوجع كيف ال و أنا أزف كل يوم ش�هيدا 
بعم�ر الورد كان حلمه أن يكون ش�اباً له 
ف�ي الحياة نصي�ب و أن�ا و كل العراقيين 
عشنا و نعيش هذا المشهد المحزن يوميا 

يا سيدي .
_ أين تجد نفس�ك وس�ط زحام الش�عراء 

وهذه الفوضى الفيسبوكية 
أجد نفسي في قائمة التالميذ الذين يحبون 
خلف أثر الكبار من الش�عراء أمثال الكبير 
البروفيس�ور محمد حسين آل ياسين هذا 
الرم�ز الكبير و العلم الش�اهق في س�ماء 
الش�عر و الش�اعر القدي�ر األس�تاذ عادل 
الغراب�ي ال�ذي من�ح للقصي�دة الصوفية 
أطراً جديدة و فضاءات جديدة و األس�تاذ 
الش�اعر العذب ماج�د الربيعي الذي يخط 
الش�عر بطيبة قلبه ال�ذي ال يعرف الكذب 
و كذلك  األس�تاذ الكبير الشاعر إسماعيل 
حقي صاحب الصور الشعرية الرائعة بكل 
المعان�ي .. ه�ؤالء و غيرهم ه�م القدوة 
الحس�نة ل�ي و المث�ل األعل�ى فض�ال عن 

الشعراء المتميزين من جيلي 
_ ما الذي يش�غلك وأنت مْن اخترت طريق 

الشعر
يا سيدي .. الحياة و متطلباتها تحتم على 
كل مب�دع و في كل المجاالت أن يجنح لها 
و يميل صوب تحقيق السعادة و لو جزئياً 
لعائلت�ه من خ�الل كفاحه لتوفي�ر لقمة 
العي�ش و أن�ت و الجميع يعل�م أن دوامة 
الحياة ال ترحم ؛ لذا بالكاد أجد وقتاً لكتابة 
الشعر و المراجعة و القراءة فضال عن أن 

طبيعة عملي هي ) عسكرية ( و هذه قمة 
الفخر لي و غاية الش�رف ل�ي حين أدافع 

عن وطني بيدي و قلمي و سالحي.
_كيف ت�رى النقد والنق�اد .. وهل وجدت 
النقد الحقيقي أم أنت ضجر منه كاآلخرين 

.
النق�د يا س�يدي هو وس�يلة التعريف بين 
المب�دع و الق�ارئ ؛ إذ يمك�ن م�ن خالله 
دراس�ة األث�ر الفن�ي و األدب�ي و إظه�ار 
فضائله و عيوبه للناس ، فهو يخدم بهذه 
الرس�الة الق�ارئ و المتلق�ي م�ن خالله 
توفي�ره للوق�ت و الجه�د و المحاولة في 
اختيار النصوص و يرش�ده إلى ما تحسن 
قراءت�ه و يدله على عناصر الجمال لزيادة 
الفائدة و المتعة م�ن خالل تقريبه للبعيد 
في النص و اس�تخالصه للجواهر الكامنة 
فيه و فتح آفاق كثيرة لألدب ؛ و لو عكسنا 
المعادلة لوجدن�ا أن النقد و النقاد يعنون 
في خدمة المبدع ألنه يقرب صاحب األثر 
الفن�ي م�ن الناس و يش�ير إل�ى انجازاته 
من خالل الدراس�ة و التحليل و التفسير و 
التقويم . لذلك أجد في النقد مهمة إنسانية 
و رس�الة أدبية عظيمة يجب أن يفقه من 

يخوض في غمارها قدسيتها .
أم�ا ع�ن النق�د الحقيق�ي .. فالس�احة و 
الشارع األدبي يعرفان من هو المميز و من 
ه�و المتطفل و من هو الطارئ على النقد 
و األدب و هن�اك أس�ماء كبي�رة في عالم 
النقد رفعت من ش�أن هذا النوع و طرزت 
نتاجاتها بأحرف من نور ؛ و ال أجد نفسي 
منزعجا من النقد .. ال بل على العكس أجد 
المتع�ة في قراءة الدراس�ات النقدية التي 

ُكرست من أجل األدب بصورة عامة .

الثالثة فجرًا

ملحت طيفك ..

             كريم جخيور
 

الثالثة فجرا

أعرف جيدا

انت نائمة اآلن

وربما تجاوزت الحلم السابع

أدعو الله أن يكون سعيدا

كحلمي بك

ال شيء يمنعنا من الحلم

نحن العشاق الفقراء

مهما حاول الملوك

والطغاة

أن يجعلونا ننام 

على أفرشة متهرئة

وباردة

ولهذا أشعر بالسعادة اآلن

لست بحاجة الى أن أنام ثانية

علي فقط أن أكمل حلمي 

في لحظة صحو

أن أتأمل عينيك مثال

البحر الذي يغري

بالسباحة واإلبحار 

وربما الغرق

علي أن أتأمل نهديك

وهما يترقرقان رغبة

ال أجمل من ذلك

مع هذا علي أن أعد أشرعتي

ال أحب النجادات 

وأنا أقبلك

             عالء الدين الحمداني

لََمحت طيفِك ..

ينادي ... في لجاجة الروح

يسكُب بين حنايا الوجد

لهفة اللقاء

لهفة الُمحب ...للرجاء

أَن أغفو بين سنا عينيك

بقايا أنتظار

َوِجلة الُحسن .. 

َزَمُت الشفاه 

رغبة في العناق

دون أنتهاء
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عاشوراء احلسني »عليه السالم«.. رصخة احلق ومدرسة للتضحية والفداء
والحّرّي�ة،  الح�ّق  عاش�وراء..رصخة 
للتضحي�ة  ومدرس�ة  ك�رى  جامع�ة 
إس�امّية  عاش�وراء..حركة  والف�داء، 
ناصع�ة انطلقت عىل أس�اس ان تبقى 
لله ولرسوله )صىل الله علية وآله(، وأن 
تبقى يف كّل األجيال رصخة بوجه الظلم 
للح�ق والعدال�ة  انتص�ارا  والطغي�ان، 
ودحض�اً للباط�ل.. ول�ذا فان الحس�ن 
)سام الله عليه( ليس شخصا..بل هو 
م�روع، ولي�س فردا..بل ه�و منهج، 

وليس كلمة..بل هو راية.
عاش�وراء اإلمام الحس�ن عليه السام 
علمتن�ا، عدم الرضوخ إىل الذل واملهانة، 
أليس هو القائل عليه الس�ام »هيهات 
منا الذلة«.. اإلمام الحسن عليه السام، 
علمنا بان التضحية والشهادة يف سبيل 
الله هي السعادة بعينها حيث قال عليه 
الس�ام »فإني ال ارى املوت إال سعادة«. 
عاش�وراء الحس�ن )س�ام الله عليه( 
علمتنا منارصة الحق يف جميع األحوال 
والظ�روف ويف ذلك يق�ول: أال ترون إىل 
الح�ق ال يعمل ب�ه والباط�ل ال ُيتناهى 
عن�ه؟! لريغب املؤمن يف لقاء الله حقاً.. 
حقاً..«، الحسن عليه السام علمنا بان 
باب التوب�ة مفتوح حت�ى آخر لحظة، 
وق�د تجىل ذلك يف تعامل�ه مع »الحر بن 
يزيد الرياحي«. وعلّمنا »ع« الوفاء، انه 
درس نتعلمه من وفائه لدينه ورس�الة 
جده ص�ىل الله عليه وآله وس�لم وكما 
نتعل�م ه�ذا ال�درس م�ن كل أصح�اب 
الحسن)سام الله عليه( واملثال البارز 
في�ه هو جون م�وىل أب�ي ذر الغفاري. 
واقعة الطف وعاشوراء الحسن علمتنا 
درس اإليث�ار والتضحي�ة والثب�ات عىل 
املب�دأ، وق�د رضب أبو الفض�ل العباس 
»ع« أروع األمثال يف ذلك. وكذلك علمتنا 
اهمية األمر باملعروف باملعروف والنهي 
عن املنكر، وقد أعلن اإلمام »ع«، عن ذلك 
يف خطابه املش�هور )أال وإني لم اخرج 
أرشاً وال بط�راً، ولك�ن خرج�ت لطل�ب 
األص�اح يف أمة جدي محم�د صىل الله 
عليه وآله وس�لم، آمر باملعروف وأنهى 
ع�ن املنكر. واقعة الطف علمتنا، أهمية 

إرشاك العنرصالنس�وي يف النهضة، وقد 
تمثل بأجىل صوره يف الدور الذي قامت 
به عقيلة بني هاشم وسائرالهاشميات 
يف فضح خطط يزي�د، وتفنيد مزاعمه، 
وتوعي�ة أبن�اء األم�ة وإيقاظه�ا م�ن 

سباتها العميق.
وع�ىل ه�ذا االس�اس، ال يمك�ن رب�ط 
عاش�وراء بسياقاتها التاريخية حرصا، 
مثلم�ا ال يمك�ن فك ارتباطه�ا عن ذلك 
التاريخ، فهي الث�ورة اإلصاحية الحية 
التي تفجرت لتصحح مس�ار االنحراف 
يف األم�ة اإلس�امية، واس�تمر صداه�ا 
يتخط�ى الق�رون عاب�را اآلف�اق نح�و 

املستقبل. كما ال يمكن ربطها باإلسام 
ح�رصا، مثلم�ا ال يمكن ف�ك ارتباطها 
عنه وهي جاءت حامل�ة ملبادئه، باذلة 
ث�ورة  فه�ي  س�بيله.  يف  التضحي�ات 
إنس�انية لكل أبن�اء البري�ة، منبثقة 
عن اإلس�ام الذي ه�و دين اإلنس�انية 
املن�زل من رب العامل�ن جميعا، وإليهم 
جميعا، يف كل زمان ومكان. إن تاريخية 
عاش�وراء اإلِمام الحس�ن )س�ام الله 
عليه( ال تعني ارتباطها باملايض حرصا، 
وإن كان�ت ق�د حدثت في�ه فعا ضمن 
مفهومن�ا املع�ارص، ب�ل إن تاريخيتها 
تعني أزلية اس�تمرارها. كما هي أزلية 

وجود الظل�م والفس�اد، وأزلية تحقيق 
اإلصاح.. وك�ذا ارتباطها باملكان، فمع 
أن كرب�اء مهدها، ومرك�ز انبثاقها، إال 
أن مداه�ا يع�ر حدود الطف إىل س�ائر 
أرجاء املعم�ورة، وأينما يوجد من يعتز 
بإنس�انيته ويشعر بها، ويريد أن يكون 

سيدا صالحا ال عبدا للفاسد.
ان عاش�وراء اإلم�ام الحس�ن »ع« ل�م 
تنت�ه عرص الع�ارش من مح�رم الحرام 
س�نة 61 للهجرة، بل م�ن هناك ابتدأت 
وانطلق�ت. فمبادئه )س�ام الله عليه( 
ل�م تقت�ل لحظ�ة استش�هاده، مثلم�ا 
أن أع�داؤه ل�م ينت�رصوا ح�ن قطعوا 

علي�ه  ن�داؤه  وأن  الري�ف.  رأس�ه 
نا؟( ما  الس�ام: )هل ِمن ن�ارِصٍ َينرُصُ
ي�زال موجها لجمي�ع أبناء اإلنس�انية 
الذي�ن يستش�عرون الع�زة، وه�ي من 
الِعزَُّة ولِرَس�ولِِه  املؤمنن:)َولله  خصال 
َولِلمؤِمن�ن(، ويهتف�ون: )َهيهات ِمّنا 
الذِّل�ة(، كم�ا هتف بها اإلمام الُحس�ن 
)س�ام الل�ه علي�ه( وطب�ق مصداقها. 
إن الش�عار الث�وري الهادر:)لَبَّي�َك ي�ا 
ُحَسن( يجد مصداقه حرصا يف التمسك 
بثورة اإلمام الُحس�ن )سام الله عليه( 
ونهجه�ا اإلصاحي يف مقارعة الظاملن 
ومحاربة الفاس�دين. كانت ثورة اإلمام 

الحسن)س�ام الله عليه( ثورة خارسة 
من الناحية العسكرّية، ولكنها صدمت 
الواقع وهزّت قواعده، لكي ترِكز الخط 
األصيل الذي يحفظ الحياة اإلس�امّية، 
ويؤكد الع�دل يف داخلها، ومن هنا، فإنَّ 
الحسن)س�ام الله علي�ه( يمّثل خطا 
ومنهجا وتجسيدا حّيا للقيم اإلسامّية 
واإلنسانية يف العزة والكرامة واملحافظة 
عىل استقامة املس�رية التي جعلها الله 
أمانة يف أعناقنا...ان واقعة الطف املؤملة، 
غرّيت مجرى تاريخ الشعوب االِسامية، 
وفتحت له�ا آفاقا مرق�ة للتمرّد عىل 
الظلم والطغي�ان، وألهبت هذه امللحمة 

الخال�دة عواطف االَح�رار، ودفعتهم إىل 
النضال املسلّح يف سبيل تحرير املجتمع 
م�ن نري العبودي�ة وال�ذّل، وإنقاذه من 
الحكم الارشع�ي. لقد انترصت أهداف 
اإلم�ام الحس�ن عليه الس�ام يف ثورته 
الخال�دة، وانترصت مبادئ�ه العظيمة، 
وظّل مثا خالدا للكفاح املقّدس يطارد 
الظامل�ن والطغ�اة يف كل عرص وزمان، 

ويمّد الثوار بروح التضحية والفداء.
ان من االنتصارات الرائعة التي حّققها 
أب�ي الضي�م يف ثورت�ه أنه ج�رّد الحكم 
االَم�وي م�ن الرعي�ة. لقد وض�ع أبو 
أروق�ة  الناس�فة يف  العب�وات  االَح�رار 
ونس�فت  ففّجرته�ا،  االَم�وي  الحك�م 
معال�م زهوهم وفجوره�م وطغيانهم، 
وظلّوا مثا أس�ودا لكل حك�م منحرف 
عن س�نن الح�ق والعدل.فس�ام عليك 
ياعب�ري البطولة.. والس�ام علی الرتاب 
ال�ذي رفع املبدأ لواءا تمر االنس�انية به 
فس�تجد لريقه وروعته اجاال واکبارا. 
والسام علی تلك البقاع وعلی شواطيء 
نهر شهدت شفاه عطشی وقلوب حری 
ولكنها  ش�بعت من رحمة الله وارتوت 
من عطاء الل�ه.. ثم الس�ام علی تراب 
ش�هدت دمعة للنس�اء ولكنه�ا لم تكن 
بدمع بل نار احرقت الظاملن .. والسام 
علی رمال ش�هدت رصخة المرأة عزالء 
ولکنه�ا کانت والتزال س�يفا بتارا علی 
الطغاة بجانب س�يف اخيها الحس�ن. 
السام عىل الشيب الخضيب السام عىل 
الخد الرتيب، السام عىل الجسد السليب 
، الس�ام عىل ال�رأس القطيع، الس�ام 
عىل املرّمل بالدماء ..السام عىل املهتوك 
الخباء ...الس�ام ع�ىل خامس أصحاب 
الكس�اء ...الس�ام عىل غريب الغرباء 
...الس�ام عىل شهيد الشهداء ...السام 
عىل قتيل األدعياء ... السام عىل ساكن 
كرباء ... الس�ام عىل من بكته مائكة 
السماء...السام عليك ياموالي يااباعبد 
الله ...الس�ام عليك وع�ىل االرواح التي 
حلت بفنائك.. عليك مني سام الله أبداً 
ما بقي�ت وبقي اللي�ل والنهار و رحمة 

الله وبركاته.

ثورة احلسني ..ثورة الفكر 
واالصالح يف االمة

فاضل الخليفاوي

يف الحقيقة نقف عند هذا الحدث مدركن منذ البداية أن الحروف واألسطر ال تسع للحديث عن عقيدة 
وفكر التغيري لدى اإلمام الحس�ن )عليه السام( الذي ليس له مثل، ألنه فكر رجل أحبه الله ورسوله 
وورث العل�م من أبيه الذي كان أعلم الناس ولم يس�جد لصنم فك�رم الله وجهه يف أحاديث الناس.إن 
الحديث عن اإلمام الحس�ن )عليه الس�ام( يتطلب منا اس�تحضار نفس التضحية والقدرة عىل قهر 
ش�هوات النفس والتعبري عن اللحظ�ة التاريخية يف التصدي للظاملن ونرصة املس�تضعفن، فاإلمام 
ل�و أراد العيش أمويا لكان أس�عد الناس ف�وق األرض، لكن عقيدته ومنهجه تفوق أن يكون إنس�انا 
ش�هوانيا أو دنيويا وليس غريبا أن اإلمام ملا س�ئل يوما ما عن عوامل ثبات اإليمان تحدث عن الورع 
وعن سبب زواله تحدث عن الطمع، لذلك لم يقبل الظلم يف حياته، كما أنه لم يقبل الظلم يف أمة جده 
فكان يحمل فكرا ال يقف تصوره يف وضع الكلمات واملفاهيم وإنما جسد حقيقة التغيري يف منظومة 
تجمع بن الكلمة والس�لوك من خال سعييه إىل اقتاع الجور من األرض وصوال إىل إحقاق العدل بن 
مجتمع الناس.فالحس�ن من هذا املنطلق أس�س ثقافة وسلوكا ملنظومة تربي الناس عىل بناء الذات 
وتنش�ئتها نش�أة قوية تجعلك رجل تغيري بامتياز فهو إمام وقدوة ورجل حق يقر به الجميع ولهذا 
نختم بما قاله املسيحي العربي بولس سامة “الحسن )عليه السام(، مهما كتبنا عنه، فلن نتجاوز 
فيه ما قاله رس�ول الله )صىل الله عليه وآله( “مكتوب عىل س�اق العرش: إن الحسن مصباح الهدى 

وسفينة النجاة”
وم�ن ه�ذه الزاوية ن�رى الصورة الواضح�ة ملنهج عاش�وراء من خال م�ا طرحه اح�د املحققين 

االسامين املعارصين يف بيانه رقم -69- محطات يف مسري كرباء ,وهذا مقتبس منه جاء فيه :
))واآلن ايه�ا األعزاء األحباب وصل املقام الذي نس�ال فيه أنفس�نا ، هل رسنا ونس�ري ونبقى نس�ري 
ونثبت ونثبت ونثبت عىل الس�ري ونختم العمر بهذا الس�ري املبارك املقدس الس�ري الكربائي الحسيني 
االله�ي القديس يف النصح واألمر واإلص�اح والنهي عن املنكر وإلزام الحج�ة التامة الدامغة للجميع 
وع�ىل كل املس�تويات فنؤس�س القانون القرآني اإلله�ي وتطبيقه يف تحقيق املع�ذرة اىل الله تعاىل أو 

لعلهم يتقون
ْنُهْم لَِم َتِعُظوَن َقْوم�ًا اللُّه ُمْهلُِكُهْم أَْو  ٌة مِّ حي�ث قال الله رب العاملن س�بحانه وتع�اىل : } َوإَِذ َقالَْت أُمَّ

ُمَعذُِّبُهْم َعَذاباً َشِديداً َقاُلواْ َمْعِذَرًة إىَِل َربُِّكْم َولََعلَُّهْم َيتَُّقوَن { األعراف/164.
وبهذا س�نكون ان ش�اء الله يف ومن األمة التي توع�ظ اآلخرين وتنصح وتأم�ر باملعروف وتنهي عن 

املنكر فينجها الله تعاىل من العذاب والهاك ،
ف�ا نكون من األمة التي قع�دت عن األمر والنهي والنصح والوعظ فصارت فاس�قة وظاملة وأخذها 

الله تعاىل بعذاب بئيس.
وال نكون من األمة التي عملت السيئات ولم تنته ولم تتعظ فعذبها الله تعاىل وأهلكها وأخذها بعذاب 

بئيس بما كانوا يفسقون فقال لهم الله كونوا قردة خاسئن،
قال العزيز الحكيم:

�وِء َوأََخْذَنا الَِّذيَن َظلَُم�واْ ِبَعَذاٍب َبِئيٍس ِبَما َكاُنواْ  ُرواْ ِبِه أَنَجْيَنا الَِّذيَن َيْنَهْوَن َعِن السُّ ا َنُس�واْ َما ُذكِّ } لَمَّ
ا ُنُهواْ َعْنُه ُقلَْنا لَُهْم ُكوُنواْ ِقرََدًة َخاِسِئَن { األعراف/166-165.(( ا َعَتْواْ َعن مَّ َيْفُسُقوَن * َفلَمَّ

يف الواقع نحن نحزن عىل الحسن ليس إسقاط واجب، وال لعادة بل ألنه ملهم للعطاء والنبل والفكر 
املس�تنري ومقاومة الطيش والخس�ة ونحن يف وقت نحتاج إىل الكثري من الق�دوات الصالحة وامللهمة 

للصر ونيل الظفر..

من روائع اقوال وأحاديث اإلمام احلسني »عليه السالم«

االمام احلسني رمزالشموخ يف زمن اخلضوع

بسم الله الرحمن الرحيم 
والحم�د لل�ه ربِّ العاملن والصاة والس�ام عىل 
أرشف األنبياء واملرس�لن أبا الزهراء محمد وعىل 
آل�ه الغ�ر امليام�ن املعصومن وعىل م�ن وآالهم 

وأحبهم إىل يوم الدين .
وبع�د: هذه طائف�ة من روائ�ع ما قال�ه االمام 

الحسن )عليه السام(
حي�ث روي عن�ه )علي�ه الس�ام( يف قصار هذه 

املعاني روائع , فمنها:
ق�ال )علي�ه الس�ام( : ) صانع املنافق بلس�انك 
و أخل�ص مودت�ك للمؤمن و إن جالس�ك يهودي 

فأحسن مجالسته( 
و ق�ال: ) ما ش�يب يش ء بيش ء أحس�ن من حلم 

بعلم (
 ) الكمال كل الكمال التفقه يف الدين و الصر عىل 

النائبة و تقدير املعيشة( 
 ) و الله املتكر ينازع الله رداءه (

و قال )ع( : ) يوما ملن حرضه ما املروة فتكلموا 

فق�ال ع امل�روة أن ال تطمع فتذل و تس�أل فتقل 
و ال تبخ�ل فتش�تم و ال تجهل فتخص�م فقيل و 
م�ن يق�در عىل ذلك فق�ال ع من أح�ب أن يكون 
كالناظر يف الحدقة و املسك يف الطيب و كالخليفة 

يف يومكم هذا يف القدر (.
و ق�ال )ع( : )يوم�ا رجل عنده الله�م أغننا عن 
جمي�ع خلقك فقال أبو جعف�ر ع ال تقل هكذا و 
لك�ن قل اللهم أغننا ع�ن رشار خلقك فإن املؤمن 

ال يستغني عن أخيه (
و ق�ال )ع( : ) قم بالح�ق و اعتزل ما ال يعنيك و 
تجنب عدوك و احذر صديقك من األقوام إال األمن 
من خيش الله و ال تصحب الفاجر و ال تطلعه عىل 

رسك و استر يف أمرك الذين يخشون الله (.
 ) صحبة عرين سنة قرابة (.

 ) إن اس�تطعت أن ال تعامل أحدا إال و لك الفضل 
عليه فافعل (.

 ) ثاث�ة من مكارم الدنيا و اآلخرة أن تعفو عمن 
ظلمك و تصل من قطعك و تحلم إذا جهل عليك( 

. ) الظل�م ثاثة ظلم ال يغفره الله و ظلم يغفره 
الله و ظلم ال يدعه الله فأما الظلم الذي ال يغفره 
الل�ه فالرك بالله و أما الظل�م الذي يغفره الله 
فظل�م الرجل نفس�ه فيما بينه و ب�ن الله و أما 

الظلم الذي ال يدعه الله فاملداينة بن العباد (.
 ) م�ا من عب�د يمتنع من معونة أخيه املس�لم و 
الس�عي له يف حاجته قضيت أو لم تقض إال ابتيل 
بالس�عي يف حاجة من يأثم عليه و ال يؤجر و ما 
من عبد يبخ�ل بنفقة ينفقها فيما يريض الله إال 

ابتيل بأن ينفق أضعافها فيما أسخط الله( .
 ) يف كل قضاء الله خري للمؤمن( .

و ق�ال )ع( : ) إن الله كره إلحاح الناس بعضهم 
عىل بعض يف املس�ألة و أحب ذلك لنفس�ه إن الله 

جل ذكره يحب أن يسأل و يطلب ما عنده( .
 ) م�ن ل�م يجعل الله ل�ه من نفس�ه واعظا فإن 

مواعظ الناس لن تغني عنه شيئا (.
 ) م�ن كان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه 

.)

 ) ك�م من رجل ق�د لقي رجا فقال ل�ه كب الله 
عدوك و ما له من عدو إال الله( .

 ) ثاث�ة ال يس�لمون امل�ايش إىل الجمعة و املايش 
خلف جنازة و يف بيت الحمام (.

 ) عالم ينتفع بعلمه أفضل من سبعن ألف عابد 
.)

 ) ال يك�ون العبد عاملا حتى ال يكون حاس�دا ملن 
فوقه و ال محقرا ملن دونه( .

و ق�ال )ع( : ) إنم�ا مث�ل الحاج�ة إىل من أصاب 
مال�ه حديثا كمثل الدره�م يف فم األفعى أنت إليه 

محوج و أنت منها عىل خطر( .
و ق�ال )ع( : ) ث�اث خصال ال يم�وت صاحبهن 
أب�دا حتى يرى وبالهن البغ�ي و قطيعة الرحم و 
اليم�ن الكاذبة يبارز الله بها و إن أعجل الطاعة 
ثواب�ا لصلة الرح�م و إن القوم ليكون�ون فجارا 
فيتواصلون فتنمي أموالهم و يثرون و إن اليمن 
الكاذب�ة و قطيعة الرحم ليذران الديار باقع من 

أهلها(.

محمد كاظم خضير

الحس�ن )علي�ه الس�ام( ه�و رمُز 
االب�اء والتضحي�ة والش�جاعة، كان 
)عليه الس�ام( يحظى بمقام رفيع، 
بلغ القّمة الشامخة يف دنيا املسلمن، 
بدم�ه الطاه�ر الزكي كتب أنش�ودة 
الجرح حن يس�مو بأمل�ه. كان قلبه 
)عليه السام(، يشع رحمًة، ونقاءاً، 
وصدقاً، فقد جم�ع الله له من رؤية 
الح�ّق ورفعة النف�س، فعمل جاهداً 
ع�ىل تخفي�ف معان�اة املحروم�ن، 
لك�ي ي�زرع يف قلوبهم األم�ل. االمام 
الحس�ن )علي�ه الس�ام( ه�و امام 
عال�م يعرف م�ا يجهله الكث�ري واّنه 
معانيه�ا،  ب�كّل  الش�جاعة  يمل�ك 
الشجاعة يف ابداء الرأي واظهار العلم 
واملعرفة يف جميع املحافل.لقد عاش 
االمام )عليه الس�ام( مرحلة االعداد 
االلهي ومرحلة تحّمل أعباء الرسالة 
االس�امية العظيمة مع جّده رسول 
الل�ه )ص�ىل الل�ه عليه وآله وس�لم( 
وب�كّل ما له�ذه الكلمة م�ن معنى، 
فقد خضع اىل لون خاّص من الرتبية 
والتوجيه واالنشاء الروحي والفكري 
األعظ�م  الرس�ول  ج�ّده  ب�ارشاف 
)صىل الله عليه وآله وس�لم(، وأبويه 
العظيم�ن ع�يّل وفاطم�ة )عليهما 
السام(، فجاءت شخصّيته تجسيداً 
لرسالة االسام فكراً وعماً وسلوكاً. 
حيث كان له س�رية ُمث�ىل يف الحياة، 
وُبع�د نظر، وس�عة ايم�ان، واندفاع 
عظي�م يف العقيدة واملبدأ، تمّثل مركز 

الري�ادة يف الفكر االس�امي األصيل، 
رس�الة  حم�ل  كيفي�ة  يف  متب�رّصاً 
جّده رس�ول الل�ه )صىل الل�ه عليه 
وآله وس�لم(، مجّدداً مس�ريه، عاملاً 
بم�ا يجب علي�ه، عاماً بم�ا توجبه 
عقيدت�ه.اّن لام�ام الحس�ن )عليه 
الس�ام( موقع�اً رس�الياً يف صمي�م 
حرك�ة األنبي�اء واألولي�اء تمّي�ز به 
عن س�ائر أئم�ة أهل البي�ت )عليهم 
الس�ام(، وجعل منه حقيقة خالدة 
وضم�رياً حّياً ل�كّل مظلوم، ورصخة 
حّق ت�دوي يف وجه الظامل�ن اىل يوم 
الدي�ن، وت�دل الروايات الت�ي تنقلها 

الُكُتب الحديثة والفرق االس�امية يف 
حّق االمام الحس�ن )عليه الس�ام( 
ع�ىل أّن هن�اك دوراً رس�الياً ومقاماً 
الهياً خاصاً أراده الله سبحانه وتعاىل 
ورسوله الصادق األمن محّمد )صىل 
الل�ه عليه وآله وس�لم( له�ذا االمام 
لكي يكون ثأر الله القائم، وبه )عليه 
تتكامل  املباركة  الس�ام( وبنهضته 
لألّم�ة  العقائ�دي  الوع�ي  رشوط 
االس�امية، وس�يتعاظم اندماجه�ا 
بالرس�الة لتنطل�ق تح�ت واليته�م 
بارادة صعبة ثائرة، وبعزم أويل العزم 
نحو اعاء كلمة الله يف األرض ليكون 

الدين كلّه لله وح�ده ال رشيك له.اّن 
ثورة الحس�ن )عليه الس�ام( كانت 
الوهج الس�اطع الذي أضاء املس�الك 
ملن أراد املس�رية باالسام يف طريقها 
الصحي�ح واملرآة الصافي�ة للتخلص 
من الحارض الذي كانت تعيشه األُّمة، 
ومن أجل ذلك فقد دخلت يف أعماقهم 
جياً بعد جيل وستبقى خالدة خلود 
قادتها تس�تمد بقاءها وخلودها من 
اخ�اص قادتها وتفانيهم يف س�بيل 
االسام واملثل العليا ما دام التاريخ. 

كان�ت تحمل يف طياته�ا الكثري من 
املعان�ي الس�امّية يف جوانب الحياة 

املختلف�ة، ومنها الجان�ب الرتبوي، 
اذ خّط�ت ه�ذه النهض�ة العظيمة 
أروع السطور يف األساليب الرتبوّية 
رس�مها  الت�ي  األخاقي�ة  والقي�م 
بأنامل�ه الريف�ة لتك�ون نراس�اً 
يقت�دى ب�ه، ف�أراد أن يعم�ل ع�ىل 
تحري�ك املش�اعر بش�تى الوس�ائل 
جاعاً م�ن توجهه نح�و الله تعاىل 
القاعدة األساسية يف أقواله وأفعاله 
علم�اء  يس�ميه  وتقريراته.وكم�ا 
النف�س والرتبية ايق�اظ األنا العليا 
داخ�ل الف�رد وداخل األُّم�ة والعمل 

عىل اعادتها اىل رشدها. 
والحقيقة أّن الحسن )عليه السام( 
أراد أن يعيد لألُمة االس�امية وعيها 

ويفيقها من غفلتها العميقة. 
وقد استخدم يف هذا السبيل أسلوب 
الوعظ والنصيحة والتوضيح الكايف 
فض�ًا عن تذك�ري األُّمة مؤك�داً أّنه 
أقرب الن�اس اىل رس�ول الله )صىل 
الل�ه علي�ه وآله وس�لم( م�ن حيث 
الفك�ر والعقي�دة والروح والجس�د 
اىل واقعه�ا  األُّم�ة  ارج�اع  آم�ًا يف 

النفيس والعاطفي األصيل.
م�ن الواض�ح أّن الحس�ن )علي�ه 
السام( حن أراد الخروج من املدينة 
ومك�ة، اعرتض عىل خروجه العديد 
من الشخصيات، فكان يمتلك ارادة 
قوية وعزماً متيناً وبن جنبيه همة 
عالية جعلته يرص ارصاراً كبرياً عىل 
رضورة الخروج بالرغم من املصري 
املحت�وم الذي يعرفه وما س�ياقيه 

هو وأهل بيته )عليهم السام(.
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       حسين الذكر - كلكتا - الهند

ع�ى بركة الله يخوض منتخبنا للناش�ئني بكرة 
القدم ، مباراته الثاني�ة يف مونديال كاس العالم 
2017 املقام�ة يف الهن�د ، حيث تلع�ب مباريات 
املجموع�ة F   ، اذ س�يواجه منتخبنا يف مباراته 
الثاني�ة ل�ه ، نظ�ره الش�ييل ، عى ملع�ب يايا 
بهارت�ي يف مدين�ة كلكت�ا مضيف�ة مباري�ات 
مجموعتنا ، ذلك يف الس�اعة الخامسة والنصف 
بتوقي�ت العاصم�ة الحبيب�ة بغ�داد ، الثامن�ة 
بتوقيت الهند ، تسبقها مباراة املكسيك وانكلرتا 
يف الساعة الثانية والنصف بتوقيت بغداد ، ضمن 
ذات املجموع�ة ، من املنتظر ان تكون املباراتني ، 
ذا اهمي�ة كربى يف تحديد مس�ار الفرق املتاهلة 
اىل ال�دور 16 ، حيث س�تكون أنظ�ار الجماهر 
العراقية مش�دودة ملتابعة مباراة ناش�ئينا امام 
تش�ييل ، لكس�ب الثالث نقاط وضم�ان التاهل 

باذن الله .

نظرة واقعية حذرة مع طموح
الكابتن قحطان جثر مدرب منتخبنا للناش�ئني 
، بخالف اغلب التحليالت التي وصلتنا من بغداد 
وبقي�ة املدن االخرى ، الت�ي تتواصل مع اعضاء 
الوف�د حب�ا بالعراق وب�روح املس�اعدة وتقديم 
الدعم وتس�هيل مهمة الفري�ق ، التي اكدت عى 
ان الفري�ق تش�ييل فريقا س�هل ويمكن عبوره 
وضم�ان التاه�ل ، ال س�يما وانه س�يات مثخنا 
بجراح رباعية انكلرتا وطرد حارس�ه االسايس ، 
اال ان نظرة الكابتن قحطان تختلف مع احرتامه 
وتقديره لكل الجهود املبذولة من االخوة املحللني 
وحس�ن نواياهم ، فانه يرى الفريق التش�ييل ال 
يختل�ف عن نظره املكس�يكي م�ن حيث القوة 
واملهارة والحضور ، بل سات اىل مواجهة العراق 
بروحي�ة التعوي�ض والحفاظ عى االم�ل ، مما 
يجعل�ه يلعب بروحية املس�تقتل ، هذا ما يجعل 
امل�درب جثر ينظ�ر للمب�اراة بح�ذر ويتعاطي 
بموضوعية واقعية تتناسب مع احرتام املنافس 
دون ان يستس�لم له ، اذ اكد بانه س�يلعب بذات 
التش�كيلة التي واجه�ة املكس�يك ، ربما يحدث 
تتغ�ر طفيفا وفق�ا لصحة وجاهزي�ة الالعبني 
وكذا ما تفرضه الرؤي�ة الفنية للمالك التدريبي 
وتقيم�ه الس�تعداد وواجب�ات العبين�ا وخطط 

املناف�س ، وما يتطل�ب منا لرد فعل مناس�ب .. 
يف ذات الوق�ت اكد جثر ، بان�ه يتعامل بواقعية 
وعينه عى النق�اط الثالث ، دون ان ينفتح امام 
تش�ييل ، لكنه س�يلعب للف�وز وامكانية التاهل 
والبقاء باملنافس�ة ، دون اي تهاون او تفريط ، 
م�ع ذات الوقت الذي يحرص عى ع�دم التقليل 

من شان املنافس التشييل .

الصحف الهندية تشيد بالعبينا
الصحف الهندية الصادرة يف املقاطعات الهندية 

املختلف�ة واملتباع�دة واملهتم�ة ج�دا بتغطية 
الحدث ومتابعته بش�كل كامل ،اش�ادت باداء 
الفريق العراقي وعدته من الفرق القوية ، التي 
تمتلك حظوظ املنافس�ة والتاهل ، حيث كتبت 
صحيف�ة ) ماتربوهومي ( م�ن مدينة كرال ، 
عنوان كبرا جاء فيه ) العراق واملكس�يك عى 
قدم املس�اواة ( ،ذك�رت بان الفري�ق العراقي 
تق�دم بالش�وط االول ع�ى املكس�يك ، بط�ل 
كاس العال�م ثالث مرات س�ابقا ، وكان ندا له 
وبامكان�ه ان ينه�ي املباراة مبكر،  لو س�جل 

الف�رص املتاحة .وان�ه فريق ظهر متماس�ك 
منتظ�م ويطب�ق تعليمات مدربه بش�كل جيد 
ويمتل�ك قوة هجومية يش�ار لها ، حيث اتعب 
املهاج�م محم�د داود الدفاع�ات املكس�يكية 
وشكل خطر دائم عليها . من جهتها صحيفة 
تايم�ز اووف انديا الهندية عنونت بمانش�يت 
عري�ض ) الفريق العراقي س�عيد بعد مباراته 
مع املكس�يك ( اش�ادت فيه بروحي�ة الفريق 
وقوت�ه وحس�ن تنظيم�ه ، مش�رة اىل فرصة 
جي�دة تنتظ�ر الفري�ق للتاهل . ام�ا صحيفة 

اخب�ار الفيفا ، فقد كتبت ) العراق واملكس�يك 
يتقاسمان مغانم مباراتهم االوىل يف املجموعة 
( مش�رة اىل ق�وة الفرقني واح�رتام بعضهما 
وحس�ن تنظي�م فريقيهما ، كما اب�رزت تالق 
وق�وة كل م�ن محم�د داود املهاج�م العراقي 
وكذلك الالعب ديغو الينز رقم )19( املكسيكي 
، التي اش�ارت اىل انهما ، يمك�ن ان يكونا من 
نج�وم البطول�ة . صحيفة هنا الهن�د ، ذكرت 
بان العراق نجح بالقتال امام املكسيك وكسب 
نقط�ة مهمة وكان ندا قوي�ا اقرتب من الفوز 

كث�را ، لو ال اضاعت بعض الفرص ، مش�يدة 
بنجوم الفريقني .جريدة مليال منورما الهندية 
، عنون�ت ) الع�راق ربط املكس�يك بالتعادل ( 
مشرة اىل نجاح خطة املدرب العراقي قحطان 
جث�ر ، الذي فرض اس�لوب لعب�ه عى الفريق 
املكسيكي وكان بامكانه حسم النتيجة مبكرا 
، م�ع الرتكيز عى قوة وحس�ن مهارة املهاجم 
محمد داود كنجم يمكن ان يكون من فرس�ان 
البطولة وكذا االش�ادة بالحارس العراقي عيل 
عبادي الذي وصفته بالش�جاع واملتمكن يذكر 
ان ه�ذه املعلوم�ات جمع�ت وق�رات ترجمت 
بواس�طة مراف�ق الفريق العراق�ي ومرتجمه 

الهندي االستاذ عبد الصمد محمد  .

تفاؤل وشجاعة العبين 
عرب االس�تاذ مالح مهدي رئيس الوفد العراقي 
عن س�عادته مل�ا قدم�ه الفري�ق  يف مباراتهم 
االوىل ام�ام املكس�يك بط�ل كاس العالم ثالث 
م�رات وال�ذي يعد من اق�وى ف�رق البطولة ، 
اك�د عى ثقته بالعبينا وامل�ه الكبر بامكانية 
الفوز وعب�ور الحاجز التش�ييل ، وفقا ملا يمر 
ب�ه الفري�ق العراقي وم�ا يتعرض ل�ه الفريق 
التش�ييل ، فض�ال ع�ن ثقته بتعاطي وحس�ن 
 . الكابت�ن جث�ر وش�جاعة العبي�ه  تعام�ل 
كذل�ك اكد العب�وا املنتخ�ب العراق�ي تمتعهم  
بمعنوي�ات عالية ، س�يما بعد الظه�ور االول 
لهم امام املكس�يك وانكس�ار رهبة املش�اركة 
العاملي�ة ، وقد ابدى املهاج�م محمد داود ثقته 
العالية بنفسه وزمالئه واس�تعدادهم لتقديم 
االفضل واسعاد الجماهر ، قائال : ) اذا مكنني  
الله من املش�اركة امام تش�ييل وتجاوز وجع  
االصابة التي تعرضت لها امام املكسيك ، جراء 
الرضب املتعمد ، ساس�اهم بالتاكيد باس�عاد 
الجماهر ان ش�اء الله ( ، فيم�ا ابدى حارس 
مرم�ى املنتخ�ب عيل عبادي ، عن س�عادته ملا 
قدم�ه يف املب�اراة االوىل ، م�ع ان طموحه كان 
بالف�وز وتحقيق الثالث نق�اط ، اال انه  يعتقد 
وزمالئه بانهم مستعدون بقوة وامل ملواجهة 
تش�ييل وال يحتاج�ون اال التوفي�ق م�ن الله ، 
مبديا االس�تعداد لتقديم افضل ما لديه بشكل 

يفوق ما قدم امام املكسيك .

منتخب الناشئني يتأهب إلجتياز احلاجز التشيلي

قحطان جثري: تشييل منتخب قوي ومباراتنا ليست سهلة وسألعب بواقعية وعيني عىل الفوز والتأهل
الصحف اهلندية تشيد بأداء العبينا وحممد داود حتت عيون الكشافني

              المستقبل العراقي / متابعة

كش�فت تقارير صحفية إنجليزية، عن اهتمام بش�كتاش تركي بالتعاقد مع األلماني مس�عود أوزيل 
العب خط وسط أرسنال، خالل فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد أوزيل مع الجانرز بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التفاوض والتوقيع ألي ناد في يناير/ 
كان�ون الثاني المقبل، حيث رف�ض تجديد عقده مع المدفعجية مؤخًرا، بس�بب الخالفات على األمور 

المادية.
وبحس�ب صحيفة “إكس�بريس” اإلنجليزية، فإن إدارة بش�كتاش تواصلت مع وكالء أوزيل من أجل 

معرفة موقفه من االنضمام لصفوف النادي التركي في الفترة المقبلة.
وأش�ارت الصحيف�ة، إل�ى أن وكالء أوزيل وعدوا إدارة بش�كتاش بفتح خط�وط المفاوضات في 

يناير/ كانون الثاني المقبل لمناقشة العرض الُمقدم ومعرفة رأي الالعب.
وأكدت الصحيفة، أن أوزيل س�يرفض بشكتاش حال تقدم مانشستر يونايتد بعرض رسمي 
للتعاقد معه، حيث أش�ارت عدة تقارير صحفية مؤخًرا الهتمام البرتغالي جوزيه مورينيو 

مدرب الشياطين الحمر، بضم الالعب الذي عمل معه من قبل في ريال مدريد.

آمال بشكتاش يف ضم أوزيل 
مرهونة بامنشسرت يونايتد

          المستقبل العراقي / متابعة

كشفت تقارير صحفية إس�بانية، عن سعي ريال مدريد للتعاقد مع موهبة سويسرية 
لتدعيم الجبهة الهجومية للميرنجي، خالل الفترة المقبلة.

وبحس�ب صحيفة fichajes اإلس�بانية، فإن ريال مدريد مهتم بالمهاجم السويسري 
ديميت�ري أوبرلي�ن )20 عاما( الع�ب فريق ريد بول س�الزبورج النمس�اوي، الُمعار 

لصفوف بازل السويسري.
وُيجيد أوبرلين اللعب كمهاجم وفي خط الوس�ط، ونجح في إثبات قدراته مع بازل 

في ال�دوري السويس�ري، وفي دوري 
أبط�ال أوروب�ا، حيث س�جل هدفين 
في شباك بنفيكا البرتغالي الجولة 

الماضي.
وأش�ارت الصحيف�ة، أن بازل 
يس�عى لضم الالعب بش�كل 
نهائي في نهاية الموس�م، 
بعد المستوى المميز الذي 
ظه�ر ب�ه من�ذ انضمامه 
لصف�وف الفري�ق، م�ن 
أج�ل االحتف�اظ به أو 
التفاوض وبيعه ألي 
ناد يس�عى للتعاقد 
معه بمبلغ كبير، 
منه  واالستفادة 

مادًيا.

تناقض رئيس برشلونة هيدد استمرار مييس
              بغداد/ المستقبل العراقي

ذك�رت تقاري�ر صحفية، أن ليونيل ميس�ي، 
س�يغادر فريق برش�لونة، حال ت�م انفصال 

إقليم كتالونيا عن إسبانيا. 
وقال اإلعالمي اإلسباني إدواردو إندا، خالل 

برنام�ج إلش�يرينجويتو “ميس�ي حائر جًدا 
فيما يخص تجديد عقده، بسبب الحديث عن 

استقالل كتالونيا”. 
وأضاف إندا “ميسي ال يريد اللعب في دوري 
صغير، كما أن قيمته السوقية سوف تهبط، 
وهو ما يجع�ل تجديد عقده مجمًدا وبالتالي 

فإنه يمكن�ه التوقيع ألي فريق خالل يناير/
كانون ثان المقبل”. 

وتاب�ع “ميس�ي غاض�ب أيًضا م�ن الموقف 
المتناقض لجوسيب ماريا بارتوميو، رئيس 
برش�لونة حيال االس�تقالل، وه�و ما يؤجل 

عملية التجديد”. 

وأت�م “اس�تقالل كتالوني�ا س�يكون أزم�ة 
إل�ى  س�تتحول  رياضي�ة 

لبرش�لونة،  اقتصادي�ة 
لدي�ه  ميس�ي  أن  كم�ا 
اس�تثمارات كثي�رة في 

مدريد.

            المستقبل العراقي / متابعة

اختار إدينسون كافاني مهاجم منتخب 
أوروجواي، أفضل من لعب إلى جواره، 
بينما أكد أن األسطورة دييجو أرماندو 
مارادون�ا، هو األعظم ف�ي تاريخ كرة 

القدم.
وجاءت تصريح�ات كافاني في مقابلة 
لالتح�اد األوروجوايان�ي لك�رة الق�دم 
نش�رت الليل�ة الماضية، قبي�ل مواجهة 
بوليفيا في الجولة األخيرة من تصفيات 
أمري�كا الجنوبي�ة المؤهل�ة لمونديال 
2018 في روس�يا، والتي رد فيها 

على أسئلة المشجعين.
وأش�ار كافاني إل�ى أن فيراتي زميله في 
باريس سان جيرمان، هو أفضل من لعب 
بجانب�ه - رغم انه لعب بجوار نجوم  من 
نوعية نيم�ار ولويس س�واريز ودييجو 
ف�ورالن - أما األعظم عل�ى اإلطالق في 
تاريخ الساحرة المستديرة هو مارادونا.

وي�رى كافان�ي أن جورجي�و كيليني هو 
أفض�ل مدافع قام بمراقبت�ه في الملعب، 
دييج�و  بمواطن�ه  إعجاب�ه  أب�دى  كم�ا 
روس�و بيريز، الذي لعب معه في السابق 

بالمنتخب السماوي.
وكش�ف كانافان�ي أن�ه اكتش�ف رغبته 

وإح�راز  كمهاج�م  باللع�ب 
األهداف عندما كان يتم الدفع 
ب�ه كصان�ع ألع�اب، علم�ا 
بأنه يتص�در قائمة هدافي 
الجنوبية  أمريكا  تصفيات 

للمونديال ب�9 أهداف.
وأب�رز الالعب أن أكثر إنجاز 

حقق�ه ه�و تحوله إلى الع�ب محترف 
واستمراره في االحتراف لسنوات.

وق�ال كافان�ي إن�ه يرغ�ب ف�ي العودة 
للعيش في مس�قط رأسه، مدينة سالتو، 
بع�د اعتزاله لكرة القدم ألنها أجمل مدن 

العالم في نظره.

كافاين يتجاهل نيامر وسواريز

مباراة خيتايف تشهد مناسبة
خاصة لزيدان

            المستقبل العراقي / متابعة

يخ�وض ريال مدريد حامل لقب الليجا، الس�بت 
أم�ام خيتاف�ي ضم�ن  المقب�ل، مواجه�ة 
منافس�ات الجولة الثامن�ة من الدوري 

اإلسباني.
المرك�ز  ويحت�ل ري�ال مدري�د 
ترتي�ب  بج�دول  الخام�س 
الليج�ا، برصي�د 14 نقط�ة، 
وبفارق 7 نقاط عن المتصدر 

برش�لونة.وُتعد ه�ذه المواجهة ه�ي المباراة رقم 
100 للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال 
مدريد مع الميرنجي، منذ أن تولى المس�ؤولية في 

يناير/ كانون الثاني 2016.
وحق�ق “زي�زو” خ�الل 99 مباراة م�ع الملكي 74 

انتصارا، و17 تعادال و8 هزائم فقط.
ونجح زي�دان في حص�د 7 ألقاب مع ري�ال مدريد 
خالل هذه الفترة، حي�ث توج بدوري أبطال أوروبا 
مرتين، وال�دوري اإلس�باني، والس�وبر األوروبي 

مرة، والسوبر اإلسباني، وكأس العالم لألندية.

مهاجم سويرسي عىل رادار
ريال مدريد
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
هـل تـعلم ان النحلة ترفرف بجناحيها بمعدل 350 مره يف 

الثانيه الواحدة
هـل تـعلم ان غالبية فيتامني c املوجوده يف الربتقال ترتكز 

يف القشور
هل تـعلم ان امللكـة بياتركس ملكة هولندا هي ثاني اغنى 

امرأه يف العالم حيث يبلغ ثروتها 5,2 مليار دوالر
هـل تـعلم ان الزرافه تسـتطيع ان تنظف اذنيها بلسـانها 

الذي يصل اىل 140سنتيمرتا.
هل تعلم أّن أّول من سـّل سيفاً يف سـبيل الله هو الزّبري بن 
العـّوام ريض الله عنه. هل تعلم أّن أّول من خاط الّثياب هو 

إدريس عليه الّسالم.
 هل تعلم أّن أّول من بنى املسـجد الحرام واملسـجد األقىص 

هو إبراهيم عليه الّسالم. 
هل تعلم أّن أّول من وضع قواعد اللغة العربية يف الّنحو هو 

الّتابعي الجليل أبو األسود الدؤيل.
 هل تعلم أّن أّول من سكن بابل نوح هو عليه الّسالم، وذلك 

بعد الطوفان.
هل تـعلم ان ...يوجد يف العالم نحو مليار دراجه هوائيه.

هل تـعلم ان ...يبلغ عمر القرشة الخارجيه لكوكب االرض 
نحو 4,5مليون سـنة اما سـماكتها فترتاوح بني 25و500 

كيلومرتا.

مهنياً:تنحرص إهتماماتـك يف العمل اليوم يف 
إنهاء بعض األعمال املرتاكمة عليك من أمس 

عاطفياً:تبدو متحمساً للقاء الحبيب اليوم
ولكنـك ال تعـرف ما هـي حقيقة مشـاعرك 

تجاهه بعد. 

مهنياً:رغم تراكم املسؤوليات التى تحيط بك 
إال أنك تسـتطيع أن تنجز الكثري من األعمال 

بإتقان
عاطفياً:تعرف أنك ال تسـتطيع أن تبتعد عن 

الحبيب فلم تثري املشاكل ؟ 

مهنياً:حاول أن تجد طريقة أكثر كفاءة ألداء 
أعمالك فأنت بحاجة اىل تحسـني أوضاعك يف 

العمل
عاطفياً:كـن حـذراً اىل طريقـة كالمـك مـع 

الحبيب وال تعامله بقسوة أكثر. 

مهنياً:تمر بيوم هادئ اليوم فاألمور مستقرة 
يف العمـل و تقـوم بنفس األعمـال الروتينية 
العاطفيـة لديك  عاطفياً:ترتاجـع األوضـاع 
اليوم وتحاول أن تعيد الروابط والعالقات مع 

الحبيب. 

مهنياً:تجنـب إثارة املشـاكل يف العمل واهتم 
فقط بعملك دون التدخل يف شؤون اآلخرين 

عاطفياً:الحبيـب يدعمـك ويقـف اىل جانبك 
مما يقربك منه أكثر. 

مهنياً:تثار اليوم الكثري من النقاشات واآلراء 
بينك وبني رؤسـائك يف العمـل لوضع خطط 
جديـدة يف العمـل عاطفياً:الحبيـب يعـرض 
عليـك اليوم فكـرة اإلرتبـاط و تفكـر جدياً 

باملوضوع. 

مهنياً:قـد تنتقـل اىل مقـر جديـد يف العمـل 
ويشعرك هذا القرار ببعض من التوتر 

عاطفياً:كن مبارشاً يف مشـاعرك مع الحبيب 
وتوقف عن أسلوب التلميح. 

مهنياً:تواجـه اليوم الكثري مـن املواقف التى 
تتطلب منك الجرأة والحكمة

عاطفياً:حياتك العاطفية تسـري عىل ما يرام 
ولكن احذر من تدخالت اآلخرين. 

مهنياً:تطرح اليوم الكثري من األفكار الالمعة 
والبنـاءة والتـى تنـال إعجـاب رؤسـائك يف 

العمل 
أن  دون  للحبيـب  مشـاعرك  عاطفياً:قـدم 

تنتظر مقابل لهذه املشاعر.

مهنياً:عليـك أن تكـون أكثر حرصـاً يف إدارة 
نفقاتـك فقد تمر بظرف حـرج خالل الفرتة 

القادمة
عاطفياً:ال تيأس أو تشـعر باإلحباط ألنك لم 
تصادف الحـب الحقيقي بعـد فالفلك يعدك 

بالكثري خالل الفرتة القادمة. 

مهنياً:تحقـق اليـوم مكاسـب ماليـة مـن 
مرشوع كنت قد استثمرت أموالك به سابقاً 

عاطفياً:لديـك جاذبيـة اليـوم فالكثـري من 
املعجبني يلتفون من حولك. 

مهنياً:ينصحـك الفلـك اليوم أن تكـون أكثر 
حـذراً وأن ال تتـرع يف إتخاذ أيـة قرارات قد 

تندم عليها الحقاً
عاطفياً:قـد تمر ببعض الظروف الصعبة مع 

الحبيب ولكنك تعرف كيف تتجاوزها.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
1 ملعقـة كبـرية زيت زيتـون - رشائح مـرشوم - 2 
ملعقة كبرية زبـدة - 2/1 ثمرة بصل مقطعة - لحم 
مفـروم - 2 ملعقـة صغرية ثـوم بـودرة - 3 ملعقة 
كبـرية دقيق - 1 ملعقة صغـرية بابريكا - 4/1 كوب 
طماطـم مجففـة - 4 كوب شـوربة لحـم - 1 2/1 
ملعقة صغرية ملح - 2/1 ملعقة صغرية فلفل أسود 
مطحون - 4 كوب نودلز - 2/1 كوب ساور كريم - 2 

ملعقة كبرية بقدونس مقطع
طريقة التحضري:

سخني الزيت يف مقالة عىل نار متوسطة.
ضعي املرشوم يف الزيت الساخن و قلبي ملدة من 6-5 

دقائق ثم ارفعيه من املقالة.
ضعي الزبدة يف املقالة تذوب ثم ضعي البصل و اللحم 

املفروم و الثوم البودرة و قلبي حتى ينضج اللحم.
ضعـي الدقيـق و البابريكا يف املقـالة و قلبي ملدة من 

1-2 دقيقة حتى يصبح القوام سميك.
اضيفي الطماطم اىل املقالة و قلبي ثم ضعي الشوربة 

تدريجيا و أتركي املزيج حتى يغيل.
ضعـي النودلـز و امللح و الفلفل يف املقـالة و قلبي ثم 
إخفيض درجة الحرارة و غطي املقالة ثم أتركيها ملدة 

من 8-10 دقائق مع التقليب من حني آلخر.
ضعي املرشوم و السـاور كريم يف املقـالة و قلب يثم 

ضعي البقدونس.
قدمي بيف سرتوجانوف باملرشوم ساخنا.

اكتشاف يف القارة املفقودة!
كشف العلماء عن أكثر من 8 آالف قطعة من البقايا األحفورية خالل 
رحلة استكشـافية إىل القارة املفقـودة تحت املاء يف املحيط الهادئ.

واكتشـف الباحثـون وجود بقايا مئـات األنواع، بمـا يف ذلك حبوب 
التلقيـح من النباتـات الربية، وذلـك أثناء الحفر يف قـرشة زيالنديا 
)القـارة املغمورة يف املحيط الهادئ بعد انفصالها عن أسـرتاليا قبل 
60 مليون سـنة(، عىل بعد آالف األقدام تحت سـطح األرض.وأُعلن 
عـن هذه القطعة من األرض، حيث تقـع نيوزيلندا، كأحدث قارات 
العالم يف وقت سابق من هذا العام. وتمتد عىل مساحة 5 مليون كلم 
مربـع، وهي كيان جيولوجي متميز.وُيعتقـد اآلن أن زيالنديا كانت 
أقرب إىل سـطح املحيط، وقد تكـون بمثابة جر بـري للحيوانات 
التـي تتحرك حول منطقة جنوب املحيط الهادئ..وبهذا الصدد، قال 
جريالـد ديكنز، من جامعة رايس يف الواليات املتحدة، إن »اكتشـاف 
القطع املجهرية من الكائنات الحية التي عاشـت يف البحار الضحلة 
الدافئـة والجراثيـم وغريها، تكشـف عـن أن الجغرافيـا واملناخ يف 

نيوزيلندا، كانا مختلفني بشكل كبري يف املايض«.

الشاي جللسات الفقراء واألغنياء
عرف املوريتانيون الشـاي أو “أتاي” كما يسـمونه منذ فرتة 
ليسـت بعيدة يف التاريـخ، حني قدم إليهم عن طريق السـفن 
الراسية يف إسبانيا واململكة املغربية، ليمر عرب هذه األخرية إىل 
موريتانيا، وأصبح بعد ذلك املرشوب الشـعبي الذي يعترب أحد 
أهم أساسـيات الحياة اليومية املوريتانية، ويتساوى امليسور 
والفقـري يف اإلقبـال عىل رشبه خالل جلسـات مطولة، ويقّدم 

إلكرام الضيوف ويف األعياد واملناسبات..
يبـدأ املوريتانيون يومهم برشب الشـاي، وينهونـه بعد إنهاء 
أعمالهم بجلسـة شـاي، حتى أصبح هذا املرشوب السـاخن 
صديق سـكان هذا البلد الصحـراوي يصطحبونه معهم أينما 
كانـوا داخل بلدهـم أو خارجه، ويسـمونه باللهجـة املحلية 

“أتاي”..
وال تخلو املجالس املوريتانية من الشاي، إذ به تطيب النفوس 
ويحلو الحديث عىل نغمات رشـفات منه، ويتساوى يف عشقه 
بني املوريتانيني، الصغار والكبار، النسـاء والرجال، والوجهاء 

والفقراء.

بورش تدخل عالـم السيارات الكهربائية!
رسب بعض املهتمون بشؤون السيارات صورا حديثة لسيارة بورش الكهربائية 
»Mission E« املتوقع طرحا عام 2019.بدأت بورش بالعمل عىل مرشوع هذه 
السيارة املتطورة منذ سـنوات، وطرحت بعض املعلومات عنها خالل معرض 
فرانكفورت للسيارات عام 2015.ووفقا للخرباء يف الرشكة فإنه من املفرتض 
أن تصبح هذه السيارة املنافس األقوى يف األسواق لسيارات تسال الكهربائية، 
حيث سـتزود بمحركني كهربائيني بقوة 600 حصان، قـادران عىل تحريكها 
برعة 250 كلم/ الساعة.تتميز هذه املركبة بقدرتها عىل التسارع حتى 100 
كلم/ السـاعة يف غضون 3.5 ثانية فقط، كما ستتسـارع من 0 إىل 200 كلم/ 
السـاعة خـالل 12 ثانية.واألهم من ذلك أن مخزون الشـحن الكهربائي فيها 
يكفي لقطع مسـافات تـرتاوح ما بني 350 و500 كلم. كما سـتزود بأنظمة 
شـحن رسيع من رشكة هيتايش اليابانية تخولها لشحن 80% من بطارياتها 
يف غضون 15 دقيقة فقط.ويؤكد الخرباء يف بورش أن »Mission E« سـتكون 
مـزودة بأحدث نظم القيادة والتحكم بالحركـة والثبات عىل الطرقات، فضال 
عـن نظـم القيادة الذاتية التي سـتتحكم بحركة السـيارة أثنـاء االزدحامات 

املرورية التي ستتلقى معلومات عنها عن طريق األقمار االصطناعية.

بدون تعليق

بيف سرتوجانوف 
باملرشوم

ق اليوم..
طب

رك أغراض املنزل حتكم عن بعد يحُ
ابتكر باحث بريطاني تقنية جديدة تسمح 
بالتحكم عن بعـد يف أجهزة التلفزيون عن 
طريق تحريـك األغراض التي نسـتخدمها 
يف حياتنـا اليوميـة..وال تتطلـب التقنيـة 
الجديدة التي تحمل اسـم “ماتش بوينت” 
سـوى كامـريا إنرتنـت مـن أجـل رصـد 
الحركات وبرنامج خـاص يتم تنزيله عىل 
التلفزيون. وتسـمح هذه التقنية باختيار 
أغـراض مختلفـة مـن حياتنـا اليومية أو 
أجـزاء الجسـم املختلفـة، وتحريكهـا من 
أجـل التحكـم يف وظائـف التلفزيون.ومن 

أجل تشغيل الربنامج، يتم الضغط عىل أيقونة 
خاصة عىل شاشـة التلفزيون تمثل الوظائف 

املختلفة مثل التحكم يف درجة الصوت أو تغيري 
القنـاة أو درجة السـطوع وغريهـا. وبمجرد 
اختيـار الوظيفـة املطلوبـة، يقوم املسـتخدم 

بالتلويح بالغـرض الذي يريد اسـتخدامه 
كوسـيلة للتحكم يف الهواء بحركة دائرية، 
بحيـث يقـوم الربنامج بالتعـرف عىل هذا 
الغـرض باعتبـاره أداة للتحكـم عـن بعد.

وأفاد املوقع اإللكرتوني “نيو ساينتسـت” 
املتخصص يف األبحاث العلمية والتكنولوجيا 
بأن التقنيـة الجديدة التي ابتكرها الباحث 
كريسـتوفر كالرك مـن جامعـة النكسـرت 
الربيطانية “تبحث ببساطة عن الحركات، 
وبالتايل فإن أي شخص يمكنه التحكم عن 
بعد يف جهاز التلفزيون”، مضيفا أنه ليس 
مـن الرضوري أن يظهر الغرض املسـتخدم يف 

التحكم عن بعد بشكل كامل أمام الكامريا.

بالك بريي تتحدى »االنقراض«

بـريي  بـالك  هواتـف  تواصـل 
محاوالت الصمود أمام املنافسني 
الكبار، بعد أن أعلنت رشكة »تي 
عـن  كوميونيكيشـن«  إل  يس 
هاتف »بالك بريي موشن« الذي 
يمتاز بشاشة ملسية دون لوحة 
مفاتيـح فعلية كما هـو الحال 
يف معظـم هواتـف بـالك بريي، 

إضافة إىل بطارية كبرية.
ويمتاز بالك بريي موشـن بأنه 
الهاتف األول من بالك بريي الذي 
يأتـي وفق معيار IP67 ملقاومة 
املاء والغبار، مع التقنية املضادة 
للخدش عىل الشاشة والبطارية 
األكـرب سـعًة بتاريـخ الرشكة. 
حسـب البوابة العربيـة لألخبار 

التقنية.
وباإلضافـة إىل تزويـده بمعيار 

IP67 ملقاومة املاء والغبار، يقدم 
هاتف بالك بريي الجديد شاشة 
بقيـاس 5.5 بوصات، باإلضافة 
إىل بطاريـة بسـعة 4,000 مييل 
السـعة  وهـي  أمبري/سـاعة، 
الكـربى عىل اإلطـالق يف هواتف 
بالك بريي حتـى اآلن، ما يجعل 
مـن البطاريـة قادرة، بحسـب 
الرشكـة، عـىل الصمـود ألكثـر 
مـن 32 سـاعة من االسـتخدام 
املتنـوع، إىل جانـب دعـم تقنية 
الشـحن الريع ..ومن الناحية 
الجهـاز  يعمـل  الربمجيـة، 
باإلصدار 7.1 »نوجا« من نظام 
التشـغيل أندرويـد، مـع وجود 
خطـط لرتقيـة نظام التشـغيل 
إىل أندرويـد 8.0 »أوريـو« خالل 

العام القادم.
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إعالم السلة الواحدة ال يعطي 
الشباب حقهم كل عام وأنت بألف خري

طاهر علوانشيماء رحومة

تس�مع كثيرا عن إحصائيات معتمدة تثبت أن أغلب س�كان الدول العربية 
هم من فئة الش�باب، بلدان ش�اّبة تصل نس�بة الش�باب فيها إلى أكثر من 50 

بالمئة.
بينما تش�ير نفس اإلحصائيات إلى أن نس�بة الش�باب ف�ي أوروبا بحلول 
الع�ام 2050 ل�ن تتع�دى 20 بالمئة..لعّل ه�ذا الواق�ع تطمح لبلوغ�ه العديد 
م�ن دول العالم، أن تبقى نس�بها الس�كانية العالية ضمن فئة الش�باب، الفئة 
الت�ي يعّول عليها في صناعة المس�تقبل، لك�ن أغلب البل�دان العربية مع هذا 
اإلحس�اس بالتفاؤل س�وف تصطدم بكوارث البطالة والفقر واألمّية..واقعّيا 
ستس�أل العش�رات من وس�ائل اإلع�ام العربي�ة الحكومي�ة أو الخاصة إلى 
أي�ن توّجه بوصلته�ا، أي ما هي الفئة المس�تهدفة من رس�ائلها اإلعامية؟، 
وس�يأتيك الجواب فورا: إنها رسائل عاّمة موّجهة لجميع األعمار من الشباب 
إلى الشيوخ.هذه المساحة العمرّية العريضة تثير التساؤل عن تلكم الفئة من 
الش�باب الذين صارت اهتماماتهم غير اهتمامات الجيل الس�ابق، الجيل الذي 
نشأ على الكتاب الورقي والصحافة الورقية والرسائل الورقية وطوابع البريد 
ه�و غير هذا الجيل الغارق في مس�تحدثات الزمن الرقمي، تاش�ى من حياته 
الورق تقريبا أو يكاد، وأصابعه ال تفارق الشاشات الملساء ويبحث في متاهة 

ذلك العالم الرقمي عّمن يوّجه رسائله إليه تحديدا وليس للعموم.
إعام الس�ّلة الواحدة هو الس�ائد أي أن�ه موّجه واقعي�ا لنصف المجتمع 
بينما يحتاج جيل بأكمله إلى خطاب إعامي مختلف يتناس�ب مع ميول الجيل 
وتوّجهاته، الش�باب الذين هم اليوم على مقاعد الدراس�ة س�واء في س�نوات 

الثانوية العامة أو الجامعة أين هي صحفهم ووسائل إعامهم؟
ف�ي مقابل هذه اآلالف المؤلفة من العقول المفتوحة على الجديد، هنالك 
جيل شاب بأكمله تم تهميشه فالتقطه عتاة المتطرفين ذوو الميول اإلجرامية 
فمارس�وا بحقهم غسيل دماغ شيطاني كان من نتائجه ما شهدناه ونشهده 
ف�ي مجتمعاتن�ا العربية م�ن عنف وإره�اب.وإذا مضين�ا بعي�دا وعميقا في 
إش�كالية إعام وصحافة الش�باب في العالم العربي سوف يظهر جدل مقابل 
يتعلق بجدوى تخصيص إعام وصحافة وفضائّيات للشباب، المشكل في مثل 
هذا السجال القائم على مصادرة مسبقة أنه ال يفكر مطلقا في االستثمار في 

طاقات الشباب كما يفعل اآلخرون.
باألم�س التقت إح�دى وس�ائل اإلعام بش�اب عربي ناج م�ن الغرق في 
المحيط بعد محاولته قطع البحر لبلوغ ش�واطئ أوروبا، س�أله المذيع: لماذا 
جازف�ت بحيات�ك؟ أجاب بوضوح: ألن ال وجود لبصي�ص أمل لحياة الئقة في 
بلدي، ال أحد يكترث بوجودنا كجيل شاب، البطالة تعصف بنا وأعمارنا تذوب 
ب�ا فائدة، هذه راب�ع محاولة لي لقطع البحر وأفش�ل وس�أقوم بمحاوالت 
أخرى.هذه العّينة تكشف عن جانب مما نحن بصدده فالظواهر الكبرى التي 
تعصف بجيل الش�باب س�واء البطالة والتهميش أو اإلرهاب وغس�يل الدماغ 
مس�كوت عنها جميع�ا تقريبا وال تتم مقاربتها من طرف الش�باب أنفس�هم 
م�ن خال إع�ام نوعي تخص�ص يعنى بهم وبمش�كاتهم، واألمر ينس�حب 
عل�ى جيل كامل من الفتيات الش�ابات الائي أصواته�ن مغّيبة تحت وطأة إما 
إع�ام ذكوري بالمطلق أو يم�ارس دور األبّوة من منابر تغل�ب عليها الصفة 

البطريركية.

أبس�ط تفاصيل حياتنا مرهونة باتخاذ خطوات إل�ى األمام تبدأ وتنتهي 
بقرار، ال ش�يء يس�ير دون قرارات، لذلك قررت أن احتفي بنفسي وأن أنزع 
عني أثواب الماضي وأزين خزانة مابس�ي بكل ما هو جديد وذو قيمة، وأن 

أطل من نافذتي على إشراقة شمس.
قم�ت بجولة بين مح�ات أغلى الماركات وفزت ببع�ض القطع الجميلة 
ألقول لي “كل عام وأنت بألف خير”، أجل اشتريت هدية عيد ميادي دون أن 
انتظر ذلك من أحد ليس ألنني غير محفوفة بأناس يحبونني بل على العكس 
أنا محظوظة جدا بكل من س�كن قلبي م�ن عائلة وأحباب، لكنني أردت هذه 
الس�نة أن أعيش ش�يئا مختلفا ولسان حالي يردد “عيد بأّي حال عدت يا عيد 
بم�ا مضى أم بأمر فيك تجدي�د” بنفس تفاؤلي أكثر من الش�اعر أبي الطيب 
المتنبي. تعد أعياد المي�اد فرصة الختبار عاقاتنا باآلخرين ال من حيث كم 
ونوعي�ة هداياه�م لنا بل عبر معرفتن�ا لمكانتنا داخل س�جات الذاكرة التي 
تخزن ما غا وارتفعت قيمته، بمجرد أن يتس�ابق من حولك لمعايدتك يرتفع 
منس�وب هرمون السعادة داخل جس�دك الصغير ويسري في كامل أوصالك، 
نحتاج إلى الكام الطيب أكثر من الهدايا، “كلمة طّيبة كش�جرة طّيبة أصلها 

ثابت وفرعها في الّسماء تؤتي أكلها كّل حين بإذن رّبها”.
أما الهدايا فهي أمور ش�كلية ورموز تصاحب طقوس االحتفال، وألكون 
أمينة مع نفس�ي ال أحد ينكر رغبته وفرحه بتلقي الهدايا من أبس�طها حتى 
أغاه�ا، ولك�ن أن يتذك�ر أعزاؤنا تواريخ ي�وم ميادنا فه�ذه هدية ال تقدر 
بثمن، ال س�يما وأن الرقمنة العالمية لحياتنا عبر مواقع التواصل االجتماعي 
توزع بطاقات دعوة للقاصي والدان�ي لاحتفال بأعياد مياد بعضنا البعض 
بوازع نش�ر المحبة بين البش�ر أو بدعوة أنها ال تهمل مس�تخدميها وتسعى 
إلس�عادهم من خال تحس�ين خدماتها..ومهم�ا كانت غاياته�ا فإنها دون 
أن تدري عمقت في نفوس البعض الفرح والس�رور بكم هائل من الرس�ائل 
والفيديوه�ات وألوان من الورود وأصناف ش�تى من كعك�ة المياد، وقتلت 
ف�ي دواخل البعض اآلخ�ر قبس األمل الضئي�ل بأن يكون نج�م يوم مياده 
والس�لطان المبجل ألن ع�ددا قليا جدا من متابعي�ه وأصدقائه تذكره فقط 

ألن فيسبوك ألح عليه بالتذكير والنقر على صفحة صديقه كيفما اتفق.
أتذك�ر أنن�ي رأي�ت مرة منش�ورا الم�رأة أدرجت ص�ورة لها ف�ي إحدى 
الغروبات النس�ائية ودونت تحتها “أنا من نسيها زوجها وأبناؤها وخرجوا 
صباحا تباعا دون معايدتها، سأقول لنفسي عيد مياد سعيد”، وانهالت عليها 
كلمات المشجعات المهنئات المتآزرات باآلالف مصحوبة بصورة اإليموجي 
قلب دون أن تجمعها بهن س�ابق معرفة، فقط ألنها إحدى الموجودات على 
صفحة تلك المجموعة الفيس�بوكية، وما كانت لتحظ�ى بذلك في زمن خال 
من كل وس�ائل االتص�ال الحديثة..قال خبراء بريطانيون في دراس�ة حديثة 
إّن المدة المطلوبة لغس�ل اليدين بش�كل صحيح تس�تغرق حوالي 20 ثانية، 
م�ا يع�ادل غناء أغنية عيد المي�اد مرتين، أي أن األغني�ة ال تتجاوز 10 ثوان 
وأحيان�ا أقل بكثير، لذلك لن نخس�ر ش�يئا لو أننا تحولنا يوم�ا من العمر إلى 
مغنين وملحنين إلس�عاد من حولنا. يوم المياد تاريخ يعيد نفس�ه كل عام 
مرتدي�ا أقنعة مختلفة مرة س�عيدة وأخ�رى ال، وهكذا دولي�ك، لكن وجهته 

واحدة؛ إضافة رقم جديد في دفتر سنوات العمر بحلوها ومرها.

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

جتنب السمنة للوقاية من الرسطان

أكد أطباء من مراكز أمريكية مختصة بالوقاية من مرض السرطان 
ومراقبته، أن هناك عاقة بين السمنة ومرض السرطان، ونصحوا 

بتجنبها للوقاية من المرض.
فالوزن الزائد لإلنسان يمكنه التأثير على ظهور مرض السرطان، 
وه�ي معلوم�ة جدي�دة لكثير م�ن الن�اس. وقالت الدكت�ورة إن 
ش�وخات من مركز أألبحاث »قليل من الناس يعرفون العاقة بين 

بعض األورام السرطانية والسمنة أو الوزن الزائد«.
كما أش�ارت الدكتورة ليزا ريتشاردس�ون، رئيسة قسم المراقبة 
والوقاية من األمراض السرطانية في نفس المركز، إلى أن خفض 
ال�وزن يمكن أن يقلص من خطر اإلصابة ب�األورام الخبيثة..كما 
أضاف العلماء أن الوزن الزائد يعد أحد أسباب اإلصابة بالسرطان 
عند 630 ألف أمريكي، حيث تقول الدراس�ات بأن هناك عاقة بين 
الس�منة و13 نوعا م�ن األورام الخبيثة، من بينه�ا أورام الجهاز 

الهضمي والدماغ والغدة الدرقية والرحم والمبايض. 

 أصدرت شركة آبل نسخة معدلة من برنامج التشغيل 
المخصص لساعاتها الذكية لتفادي مشاكل اتصالها 

بشبكات اإلنترنت.
تأتي تلك الخطوة من الشركة بعد نحو أسبوعين من 
 Apple Watch« إعانها أن بعض مستخدمي ساعات

3« كان�وا يعان�ون من مش�اكل في 
بش�بكات  الس�اعات  تل�ك  اتص�ال 
ال�� »Wi-Fi« ف�ي األماك�ن العامة 
كالفنادق والمقاهي ومحطات نقل 

الركاب.
ووفقا للخبراء في آبل فإن »نس�خة 
م�ن  الجدي�دة   watchOS 4.0.1
نظ�ام التش�غيل س�تتعامل مع كل 
هذه المش�اكل، كما س�تنهي الخلل 
الفن�ي ال�ذي كان يتس�بب بفص�ل 
المكالم�ات واتص�ال الس�اعة م�ع 
المساعد الصوتي سيري والشبكات 

الخلوية«.
تتجه جمي�ع األنظار نحو س�اعات 
»Apple Watch 3« الجدي�دة كونها 
عل�ى  الق�ادرة  آب�ل  س�اعات  أول 
االتصال بش�بكات »LTE« الخلوية، 
أي أنه�ا ق�د تغن�ي المس�تخدم عن 

حم�ل الهاتف إلج�راء المكالمات وال�رد عليها، حتى 
أن صحيفة »وول س�ت������ريت جورنال« أش�ارت 
منذ مدة إلى أن الخبراء سيتخذون من هذه الساعات 
معي�ارا لتقييم ق�درة آبل عل�ى تطوي�ر ت���قنياتها 

للمنافسة في األسواق.

على مر الس�نين، ُعرفت الفاكهة والُخَضر بأش�كالها 
المتداول�ة في أألس�واق لك�ن خال الس�نوات القليلة 
الماضية بدأت تظهر تقنيات جديدة في مجال الزراعة 
تس�مح بتغيير األش�كال التقليدية للُخَضر والفاكهة. 
احتك�رت الواليات المتحدة األمريكي�ة واليابان، على 
مدار الس�نوات ألماضية س�وق صادرات الفاكهة ذات 
األش�كال غير التقليدية، الذي ُيق�در حجمه بمليارين 

ونص�ف ملي�ار دوالر. وخ�ال زيارته للياب�ان جذبت 
األشكال غير النمطية لفاكهة ألبطيخ انتباه المهندس 
الترك�ي إس�ماعيل يانارط�اش، وفكر ف�ي نقل هذه 
التقني�ة إل�ى بل�ده. يق�ول: »أعجبني ش�كل البطيخ 
المكعب، واس�تغربت لعدم دخول تركيا هذا الس�وق، 
ال س�يما وهي تمتاز عن الدول المصدرة لهذا المنتج، 
بموقعها الجغرافي المميز، والقريب ألوروبا والشرق 

األوسط« .
وأضاف: عملنا على مدار 4 سنوات على 
باستثمارات وصلت قيمتها  المشروع، 
إل�ى مليوني ليرة تركية )نحو 560 ألف 

دوالر أمريكي(.
وتتغي�ر ش�كل الفاكه�ة والُخَضر عبر 
وض�ع قوال�ب مختلفة األش�كال فوق 
ج�ذوع النبات�ات، وتركه�ا حت�ى تنمو 
الثم�ار داخلها، ثم تأخذ صورة الش�كل 
المطلوب. وتابع: »نجحنا في استخدام 
قوالب مختلفة األشكال، والوصول إلى 
أش�كال غير تقليدية للفاكهة والُخَضر 
وس�جلنا  والقل�وب،  المكعب�ات  مث�ل 
براءة اختراع للمش�روع داخ�ل تركيا، 
وم�ن ثّم ش�رعنا ف�ي عمليت�ي االنتاج 

والتسويق«. 

أبل تعدل برجمة ساعاهتا الذكية منافسة دولية لـ »البطيخ املكعب«

احتفال القوات االمنية بمناسبة حترير احلوجية


