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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

شّر اإلميان ما دخله الّشك، وشّر أخالق 
الّنفس اجلور

ص3عمليات راوه والقائم: إجالء السكان وبعدها االقتحام

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 قطر تتهم أربع دول بمحاولة إسقاط نظام متيم

إيـران تصـف ترصحيـات وزيـر خـارجيـة السعـوديـة بـ »املثيـرة للضحـك«

املحكمة االحتادية ترد »دعويني« يف طعن اجلمييل عىل استجواب الربملان

قمع يف إقليم كردستان
       المستقبل العراقي / عادل الالمي

ش�هدت مدن إقليم كردستان العراق، 
أمس اإلثنني، انتش�اراً أمني�ًا ُمكثفاً عىل 
خلفية الهجمات الت�ي طاولت عدداً من 
مقرات األحزاب الكردية، فيما اس�تمرت 
الهجم�ات ض�د املؤسس�ات اإلعالمي�ة، 
الس�يما التي تعارض سياسات الرئيس 

املنتهية واليته مسعود بارزاني.
إقلي�م  يف  أمني�ة  مص�ادر  وقال�ت 
كردس�تان بأن قوات كردي�ة انترشت يف 
عدد من مدن إقليم كردس�تان، الفتًة إىل 
أّن االنتشار تركز يف مدن محافظة دهوك، 

التي شهدت هجمات من قبل متظاهرين 
عىل عدد من مقرات األحزاب الكردية، إال 
أن الهجمات ع�ىل النعارض�ني لبارزاني 
استمرت، السيما وسائل اإلعالم. وبينت 
املص�ادر، أّن االنتش�ار ج�اء اس�تجابة 
لدعوة حكومة إقليم كردستان، األجهزة 
األمنية لضبط األم�ن، الفتًة إىل أّن التوتر 
ال يزال يس�ود عددا من مناطق اإلقليم ال 
سيما التي تضم أعداداً كبرية من مؤيدي 
الحزب الديمقراطي الكردس�تاني، الذي 
يتزعمه بارزاني. وأصدر مرصد الحريات 
الصحفي�ةJFO  ومرك�ز مي�رو للدف�اع 
ع�ن الصحفيني يف اقليم كردس�تان بيانا 

نددا فيه بالهجوم ال�ذي تعرض له كادر 
قن�اةNRT  وف�رق القن�وات الفضائي�ة 
االخ�رى، مش�ريين إىل ان االعت�داء كان 
منظم�ا ومخططا له من قبل أش�خاص 
غاضب�ني م�ن ترصيحات الح�د اعضاء 
املنظمتان  الكردس�تاني.وعربت  الربملان 
يف بيان مشرك عن خشيتهما من تنامي 
أعم�ال العنف واس�تهداف الصحفيني يف 
اقليم كردستان واملناطق املتنازع عليها، 
خاصة مع وج�ود مؤرشات ميدانية تدل 
عىل ان »اس�تهداف املؤسسات االعالمية 

والصحفيني.
التفاصيل ص3
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أنـشـيـلـوتـي
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االمانة العامة ملجلس الوزراء تشدد عىل أمهية »الصناديق السيادية« لالقتصاد الوطنيخلف عبد الصمد يطالب واشنطن بتقديم اعتذار بعد »اهتامات جمحفة« وجهتها للمهندس
القضاء يوجه بالتأين قبل إصدار مذكرات القبض خاصة املتعلقة بالصحفيني وزيـر الـداخليـة يفـتـتـح مشـروع »نـافـذة املـواطـن«

حمافظ بغداد: كان من املفرتض
 ان تعالج مشاكل طريق حممد القاسم 

قبل ثالث سنوات
ص6

تايوان تصعد التوتر 
مع الصني بإعالن زيـادة 

اإلنفاق الدفاعي
ص4 ص2

حكومة برشلونة االنفصالية تطلب »اللجوء السيايس« بربوكسل
       بغداد / المستقبل العراقي

قال مس�ؤولون ف�ي الحكومة اإلس�بانية 
إن رئي�س إقلي�م كتالوني�ا المق�ال كارلي�س 
بويغديمونت، قد توجه م�ع وزرائه المقالين 
إل�ى العاصمة البلجيكية بروكس�ل، حيث من 

المتوقع أن يطلبوا اللجوء السياسي هناك.
يأتي ذلك فيما أحكمت الحكومة المركزية 
ف�ي مدريد س�يطرتها عل�ى مق�ار الحكومة 

الكتالوني�ة وأملهت المس�ؤولين الكتالونيين 
وقتا قصيرا لجمع أمتعتهم من المقار.

وكان وزي�ر الهجرة البلجيكي ثيو فرانكن 
قد قال إن بالده قد تمنح اللجوء لرئيس إقليم 
كاتالوني�ا المق�ال، في دعوة الق�ت انتقادات 
محلية وإدانة إس�بانية. وق�رر رئيس الوزراء 
اإلس�باني ماريانو راخوي إقالة بوتش�يمون 
وحكومت�ه وحل البرلم�ان اإلقليم�ي بعد أن 
أعل�ن برلمان كاتالونيا االس�تقالل من جانب 

واح�د، وه�و يواج�ه اآلن اتهام�ات جنائي�ة 
محتملة بالعصي�ان. وحازت مدريد على دعم 
قوي من االتحاد األوروبي والواليات المتحدة 
وفرنس�ا وبريطانيا وألماني�ا التي أكدت عدم 
االعتراف باستقالل كاتالونيا. لكن بروكسل، 
الت�ي تقوده�ا حكوم�ة ائتالفية يش�ارك بها 
الح�زب الفالمنك�ي االنفصالي، ردت بش�كل 
أكثر ه�دوء، إذ دعت »إلى حل س�لمي يحترم 

النظام الوطني والدولي«.

حمافظ البرصة يبحث مع نائب رئيس اجلمهورية 
الواقع اخلدمي والعمراين يف املحافظة

تشكيالت وزارة النقل تنهي االستعدادت والتحضريات 
6لزيارة اربعينية االمام احلسني »عليه السالم« 6

      المستقبل العراقي / فرح حمادي

مالكاته�ا  الصح�ة  وزارة  اس�تنفرت 
الطبي�ة والصحية يف مؤسس�اتها يف بغداد 
واملحافظات األخرى لعالج حاالت االختناق 
التي حدثت بس�بب العاصفة الرابية التي 
رضبت عدداً م�ن املحافظ�ات والعاصمة 
بغداد، فيما أعلنت س�لطة الطريان املدني 

ع�ن إيقاف مؤقت لحرك�ة املالحة الجوية 
بس�بب انعدام الرؤية إثر العاصفة. وقال 
املتح�دث الرس�مي باس�م وزارة الصحة، 
س�يف الب�در، إن املستش�فيات يف بغ�داد 
وع�دد م�ن املحافظ�ات الت�ي تعرضت اىل 
العاصف�ة الرابي�ة عالجت ح�االت ضيق 
التنف�س والربو ج�راء العاصفة، مبينا إن 
تلك الحاالت تَوزعت يف بغداد بواقع )181( 

حال�ة يف جان�ب الرصاف�ة و)116( حالة 
يف جان�ب الك�رخ و)29( حال�ة يف مدين�ة 
الطب. وأضاف الب�در، أن الحاالت توزعت 
يف املحافظات عىل )1108( حالة يف نينوى 
وخاص�ة يف مخيم�ات النازح�ني حيث تم 
معالج�ة ع�دد م�ن الح�االت يف املخيمات 

وإحالة بعض الحاالت القليلة.
التفاصيل ص3

»العاصفة الرتابية« تلغي جلسة الربملان وتوقف الرحالت 
اجلوية يف الوسط واجلنوب
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االمانة العامة ملجلس الوزراء تشدد عىل أمهية »الصناديق السيادية« لالقتصاد الوطني
         بغداد / المستقبل العراقي

اكدت االمان�ة العامة ل مجلس ال�وزراء وبغداد 
االقتصادي، أم�س االثنني، عىل اهمي�ة الصناديق 
الس�يادية لالقتصاد الوطني، باعتباره احد ادوات 
نف�وذ الدولة العراقية لتأمني املجال الحيوي ضمن 

نظرية االمن القومي العراقي. 
وقال مستش�ار رئيس الوزراء للش�ؤون املالية 
مظهر محم�د صالح خالل ورش�ة اقامها منتدى 
بغداد االقتصادي حول الصناديق السيادية ودورها 
يف تنمية االقتصاد العراقي، إن »الصندوق السيادي 
الغاط�س ه�و اح�د الصنادي�ق الس�يادية املؤقتة 
لالس�تثمار الحقيقي والذي يمول من تخصيصات 
مشاريع البنية التحتية يف املوازنة االتحادية املتاحة 

من املوارد الذاتية للبلد«.
الصن�دوق  يف  »امل�وارد  ان  صال�ح،  واض�اف 
س�تعوض باس�تمرار عن�د الس�حب من�ه الطفاء 
القروض الجرسية التي توفرها الرشكات املقاولة 
االجنبي�ة املؤلف�ة م�ن خ�الل وكاالت الص�ادرات 
االجنبي�ة الحكومية الضامنة وباس�تمرار لضمان 

التنفي�ذ والتموي�ل بص�ورة متواصل�ة لل�رشوع 
بأعمال املق�اوالت يف العراق بم�ا يضمن توقيتات 
مناسبة وكفاءة يف االنجاز وتمويل مستمر وبهذا 
س�يمارس الصن�دوق الغاطس وظيف�ة الضامن 

واملمول ملشاريع البنية التحتية«.
م�ن جهته، ب�ني رئيس الهيئ�ة االدارية ملنتدى 
بغ�داد االقتصادي ف�ارس آل س�لمان ان »العراق 
يمتاز بوفرة مص�ادر موارده وثروات�ه الطبيعية 
واملالي�ة والبرشي�ة، فض�ال ع�ن أهمي�ة موقع�ه 
الجيوسيايس يف املنطقة، ما يستوجب بشكل ملح 
ان تكون هناك ادارة رشيدة ملوارده والقتصاده«.

تابع ال س�لمان، انه »لغ�رض الوصول اىل ذلك 
يتطل القي�ام باج�راءات إعادة تنظي�م االقتصاد 
العراق�ي ك�ي ينهض باعب�اء التنمية املس�تدامة 
لخل�ق اقتص�اد ديناميك�ي، ومنها انش�اء حزمة 
م�ن الصناديق الس�يادية ت�دار بحوكمة رش�يدة 
وش�فافية فض�ال ع�ن تطوي�ر ودع�م الصندوق 
العراق�ي للتنمية الخارجية باعتب�اره احد ادوات 
نفوذ الدولة العراقية لتامني املجال الحيوي ضمن 

نظرية االمن القومي العراقي«.

          بغداد / المستقبل العراقي

العلي�ا،  االتحادي�ة  املحكم�ة  ردت 
طعن وزي�ر التخطيط، ووزير والتجارة 
}وكالة{ س�لمان الجمييل يف استجوابه 
بمجل�س الن�واب يف آب امل�ايض بته�م 

فساد.
وقال مدي�ر املكت�ب االعالمي إياس 
تلق�ت »املس�تقبل  بي�ان  الس�اموك يف 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »املحكم�ة 
االتحادية العليا عقدت جلستها )أمس( 
بحض�ور اعضائه�ا كاف�ة ونظ�رت يف 
عدد م�ن الدعاوى املدرج�ة عىل جدول 

اعمالها«.
الت�ي  االوىل  »الدع�وى  أن  وأض�اف 
نظرته�ا املحكم�ة كانت تخ�ص طعن 
رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته 
بعدم دستورية نص املادة }2{ من قانون 
اعف�اء ال�رشكات االجنبي�ة واملقاولني 
الثانوي�ني رقم 46 لس�نة 2017، حيث 
ش�ّملت املادة موضوع الطع�ن املقاول 
املتعاقدين  العراقي، بخصوص  الثانوي 
خاص�م  الت�ي  الرتاخي�ص  ج�والت  يف 
فيه�ا رئيس مجل�س الن�واب/ اضافة 
لوظيفت�ه«. وأوضح ان »املحكمة أجلت 
الدع�وى إىل يوم 20 من الش�هر املقبل، 
وطلبت من وكي�ل املدعي أن يجيب عىل 
عدد من االسئلة تتعلق بالطعن يف ضوء 

الجنبة املالية والجدوى االقتصادية«.
وأستطرد الس�اموك أن »دعويني تم 
ردهما تتعل�ق بطعن وزي�ر التخطيط، 

ووزي�ر والتج�ارة- وكال�ة، / اضاف�ة 
لوظيفتهم�ا ع�ىل قرار مجل�س النواب 
باستجوابهما«. وبني أن »املحكمة ردت 
دع�وى بطل�ب الحكم بعدم دس�تورية 
ق�رار مجلس الطع�ن يف هيئ�ة االعالم 
طع�ن/   /13{ املرق�م  واالتص�االت 
2016{ من حيث فرض اجور ورس�وم 
واحتس�ابها باث�ر رجع�ي ع�ىل رشكة 
اثري لالتصاالت الع�راق املحدودة، كون 
الرشكة املدعية استنفذت طرق الطعن 
يف الق�رار، كم�ا ان املوضوع يخرج عن 
اختص�اص املحكمة ألن�ه يتعلق بعقد 
واثاره املالي�ة«. وأش�ار اىل أن »دعوى 
اخ�رى نظرته�ا املحكم�ة ع�ىل املدعي 
االول رئي�س مجل�س الن�واب/ اضافة 
لوظيفت�ه، واملدعي علي�ه الثاني رئيس 
ال�وزراء/ اضاف�ة لوظيفت�ه  مجل�س 
للحك�م بالزامهما بتطبيق احكام املادة 
}18/ رابع�اً{ م�ن الدس�تور بترشي�ع 
الجنس�ية«.  واق�رار قان�ون مزدوجي 
وتاب�ع أن »املحكمة وج�دت ان املدعي 
عليه الثان�ي، رئيس مجل�س الوزراء/ 
بالتزام�ه  اوىف  ق�د  لوظيفت�ه  اضاف�ة 
الدس�تورية بارس�ال مرشوع القانون 
إىل مجل�س الن�واب، وبن�اء علي�ه ردت 
املحكم�ة الدعوى بحقه، اما بخصوص 
املدع�ي عليه االول فقد ت�م رد الدعوى 
بحقه ايض�اً لعدم االختص�اص وكون 
الطلب يتع�ارض مع اح�كام املادة 47 
م�ن الدس�تور الت�ي تن�ص ع�ىل مبدأ 

الفصل بني السلطات«.

نظرت بدعاوى ختص رئيسي الربملان وجملس الوزراء

املحكمة االحتادية ترد »دعويني« يف طعن اجلمييل عىل استجواب الربملان

        بغداد / المستقبل العراقي

افتتح وزي�ر الداخلية قاس�م االعرجي، أمس 
االثن�ني، م�رشوع »الداخلية بخدمتك�م... نافذة 
املواط�ن«، يف مرك�ز تدريب وتطوي�ر االتصاالت 

والنظم املعلوماتية.
ونق�ل بي�ان ملكت�ب االعرج�ي تلق�ت »الغ�د 
برس« نس�خه منه، قول الوزير خ�الل االفتتاح، 
ان »امل�رشوع ال�ذي نح�ن بص�دده ه�و مفخرة 
من مفاخ�ر وزارة الداخلية ك�ون الرشيحة التي 
ساهمت بإنشاء هذا املرشوع هي رشيحة واسعة 
من الش�باب وهذا ما يجعلنا فخورين جدا كوننا 

نسري باالتجاه الصحيح«.
وع�ر ع�ن »ش�كره لوكي�ل ال�وزارة االق�دم 
ملتابعته املستمرة، وكذلك مدير االتصاالت والنظم 
املعلوماتية وكل من ساهم يف اطالق هذا املرشوع 

الخدمي املتطور«.
واض�اف البيان ان »االفتت�اح حرضه كال من 
وكالء ال�وزارة وعدد من قادته�ا ومدراء دوائرها 
املعنية حيث شهدت عملية االفتتاح جولة للوزير 
يف اروقة واقسام املديرية تفقد خاللها سري العمل 
وقاع�ات التدري�ب واالس�اليب العلمي�ة العالية 

املتبعة يف تدريب منتسبي الوزارة«.

وزير الداخلية يفتتح مرشوع
 »نافذة املواطن«

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية االستخبارات العسكرية، أمس 
االثنني، ع�ن إلقاء القبض ع�ىل إرهابي يف قضاء 

أبو غريب غربي بغداد.
وقال�ت املديري�ة يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »اس�تخبارات اللواء 
24 التاب�ع للفرق�ة السادس�ة وبالتع�اون م�ع 
اس�تخبارات ابو غري�ب وبعملية اس�تباقية ضد 
املجاميع اإلرهابية التي تنوي اس�تهداف الزيارة 
االربعيني�ة ألق�ت القب�ض ع�ىل أح�د اإلرهابيني 
بمنطق�ة أبو منيصري يف قض�اء ابو غريب غربي 
بغداد«. واضاف أن »املتهم من املطلوبني للقضاء 
من قبل مكافحة ارهاب األنبار وفق املادة رقم 4 
/1 ارهاب«. وتواصل القوات األمنية عملياتها يف 

مالحقة خاليا االرهاب يف جميع انحاء البالد.

االستخبارات العسكرية تلقي القبض
 عىل إرهايب يف »ابو غريب«

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن رئيس كتلة الدعوة االس�المية خلف عبد 
الصم�د خلف، أم�س االثن�ني، رفض�ه لالتهامات 
الت�ي وجهتها الخارجي�ة االمريكي�ة لنائب رئيس 
هيئة الحش�د الشعبي ابو مهدي املهندس، الفتاً إىل 
أن املهن�دس رجل فوق الش�بهات ورجل لبى نداء 
الوط�ن واملرجعية. وق�ال عبد الصم�د »كنا نأمل 
م�ن الجانب االمريكي ترصيح�ات تدعم الحكومة 

العراقي�ة واملؤسس�ات االمني�ة وأن تش�يد برموز 
وقادة الحش�د الش�عبي الذين عملوا بشكل دؤوب 
مع الق�وات االمنية إلعادة املناط�ق التي انتهكتها 
تنظيم�ات داع�ش االرهابية«، موضح�اً أن »هذه 
الترصيح�ات جائ�ت مخيب�ة وس�لبية فالحش�د 
الش�عبي لعب دور كبري ونائب رئيس هيئة الحشد 
كان�ت له بصمات واضح�ة يف ادارة املعارك اذ كان 
بمثابة مهندس الن�رص«. واكد رئيس كتلة الدعوة 
االس�المية رفضه لهذه الترصيح�ات وعدها غري 

دقيقة واجحافاً لدور الحش�د ال�ذي قال أنه »ابهر 
العالم برسعة وكفاءة العمليات التي يخوضها«.

ودع�ا عب�د الصم�د اىل تقديم مذك�رة احتجاج 
للسفارة االمريكية وتقديم اعتذار للشعب العراقي 
عىل اثر ترصيحات الخارجية االمريكية التي تسيئ 
للعالقة بني البلدين خصوصاً انها تستهدف رموزاً 
وطنيني وقادة ميدانيني يحملون الصفة الرس�مية 
وينتمون اىل املؤسس�ة العسكرية العراقية وان اي 

اساءة لهم تعد تدخالً سافرا يف الشأن العراقي.

         بغداد / المستقبل العراقي

الجناي�ات  محكم�ة  أص�درت 
�ة بقضاي�ا النزاه�ة حكم�اً  املُختصَّ
غيابياً يقيض بسجن محافظ دهوك 
الس�ابق تم�ر رمض�ان فت�اح م�دَّة 
ع�رش س�نواٍت، اس�تناداً إىل أح�كام 

امل�ادَّة 315/ الش�قِّ األول من قانون 
. العقوبات العراقيِّ

يف  التحقيق�ات  دائ�رُة  وأش�ارت 
هيأة النزاهة يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة من�ه إىل أنَّ »املَُدان 
ت�ه من أمواٍل  الهارب ل�م ُيِعْد ما بذمَّ
�ٍة ح�ال ترك�ه العم�ل ُمحافظاً  عامَّ

�دت وقائع التهمة  لده�وك ، وقد تأكَّ
من خالل الشكوى املُقدَّمة من دائرة 
املُتَّه�م، وتفاصيل املجلس التحقيقيِّ 
اإلج�راءات  باتِّخ�اذ  أوىص  ال�ذي 
ه ، فيما حدَّدت شعبة  القانونيَّة بحقِّ
التدقي�ق الخارجيِّ يف هي�أة النزاهة 
قيمة الرضر الذي أحدثه املُتَّهم باملال 

«. واضاف�ت ان »ق�راُر الحكم  الع�امِّ
ن  الغياب�ّي الصادر بح�قِّ املدان تضمَّ
�ه، فضالً  إص�دار أم�ر القب�ض بحقِّ
ع�ن فقرت�ي حج�ز أموال�ه املنقولة 
وغري املنقول�ة، وإعطاء الحقِّ للجهة 
التعوي�ض ح�ال  رة بطل�ب  املُت�رضِّ

اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة«.

         بغداد / المستقبل العراقي

العراقي،  أصدر جهاز املخاب�رات 
أم�س االثن�ني، بيان�ا بش�أن عملية 
الذي�ن  الثالث�ة  اللبناني�ني  تحري�ر 
اختطفوا يف العراق يوم األحد املايض، 
فيما ش�كر جمي�ع األجه�زة األمنية 
العراقي�ة واملواطنني الذين س�اهموا 
بالعملية. وقال الجهاز يف بيان صحايف 
نقال عن مصدر مسؤول فيه، وتلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»جه�از املخابرات الوطن�ي العراقي 
يعلن ع�ن ش�كره لجمي�ع األجهزة 

األمني�ة العراقي�ة واملواطن�ني الذين 
س�اهموا بعملية تحري�ر املختطفني 

اللبنانيني«.
وثمن الجهاز »التنس�يق املشرتك 
اللبناني�ة  االمني�ة  االجه�زة  ب�ني 
املشاركة يف عملية تحرير املخطوفني، 
وباالخص ال�دور املتميز الذي قام به 
وزير الداخلية اللبناني نهاد املشنوق، 
ومدي�ر االمن الع�ام اللبنان�ي اللواء 
عب�اس ابراهيم ال�ذي كان عىل مدار 
الساعة يف تواصل مع جهازنا وكذلك 
جهوده املبذول�ة يف تقديم املعلومات 
بش�كل مس�تمر ومتواص�ل والت�ي 

ساعدت عىل تنفيذ هذه العملية«.
وب�ني الجه�از، أن »رج�ال جهاز 
املخابرات الوطني العراقي اضطلعوا 
بعملي�ة تحري�ر املختطف�ني )عماد 
ج�ورج  حم�اده،  ن�ادر  الخطي�ب، 
برتون�ي(«. وكان�ت وزارة الداخلي�ة 
اللبناني�ة كش�فت، ام�س األحد، عن 
اللبنانيني  تفاصي�ل عملي�ة تحري�ر 
الثالث�ة الذي�ن اختطف�وا يف الع�راق 
يوم األحد املايض، مش�ريًة إىل اعتقال 
أحده�م.  وقت�ل  الخاطف�ني  بع�ض 
وأعلن�ت وزارة الخارجي�ة واملغرتبني 
اللبنانية، الثالث�اء )24 ترشين األول 

2017(، عن تع�رض ثالثة مواطنني 
لبنانيني لعملية خطف لدى وصولهم 
إىل العاصمة العراقية بغداد يوم األحد 
املايض، وه�م عماد الخطي�ب ونادر 

حماده وجورج برتوني.
قاس�م  الداخلي�ة  وزي�ر  وأوع�ز 
االعرج�ي، األربعاء )25 ترشين األول 
2017(، بتش�كيل لجن�ة تحقي�ق يف 

حادثة اختطاف اللبنانيني الثالثة.
وأفاد موق�ع »LBC« اللبناني، يف 
وقت سابق من اليوم األحد، باإلفراج 
ع�ن اللبنانيني الثالث�ة املختطفني يف 

العراق.

         بغداد / المستقبل العراقي

وجه مجلس القض�اء األعىل، أمس االثنني، محاكم التحقيق 
برضورة توخي الدقة يف إص�دار مذكرات القبض بصورة عامة 
واملتعلق�ة بالصحفي�ني بصورة خاص�ة، فيما أوىص بإش�عار 

نقابة الصحفيني قبل ذلك.
وقال املتحدث باسم مجلس القضاء األعىل عبد الستار بريقدار 
يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، إن »املجلس 
ناقش يف جلس�ته السادس�ة عرشة موضوع مذك�رات القبض 

الصادرة من محاكم التحقيق السيما املتعلقة بالصحفيني«.
وأضاف بريق�دار، أن »املجلس وجه برضورة توخي الدقة يف 
إص�دار هذه املذك�رات وأوىص بعدم اللجوء إليه�ا إال يف األحوال 
املنص�وص عليها يف القان�ون ومراعاة امل�ادة 2/10 من قانون 
الصحفي�ني رق�م 21 لس�نة 2011 املتعلق�ة برضورة إش�عار 
نقابة الصحفيني عن أي ش�كوى تق�دم ضد الصحفي مرتبطة 

بممارسة عمله«.
وأوضح املتحدث الرس�مي أن »هذا القرار من جملة قرارات 
عديدة خطها مجلس القضاء األعىل لدعم حرية التعبري والعمل 

الصحفي املهني واملسؤول يف البالد«.
يذك�ر أن الدس�تور العراقي يتضمن عدة م�واد تكفل حرية 

اإلعالم والتعبري.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الدفاع، أمس االثنني، عن رصد مكافأة ملن بديل 
بمعلومات عن رفات الجنود العراقيني والكويتني واإليرانيني، او 

ما يتعلق بمفقودات االرشيف األمريي واملمتلكات الكويتية.
وذكر بيان للوزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
أن »وزارة الدف�اع تهي�ب باألخوة املواطنني الذي�ن يمتلكون أية 
معلوم�ات عن رفات الجنور )العراقيني والكويتيني وااليرانيني( 
مم�ن فقدوا يف )ح�رب الخليج( او )الح�رب العراقية االيرانية( 
أو ما يتعلق بمفقودات األرش�يف األمريي واملمتلكات الكويتية، 
اإلدالء به�ا واالتص�ال ع�ىل الرقمي�ني )015485852( مديرية 
اإلع�الم والتوجيه املعنوي يف وزارة الدفاع، و)07901945476( 
مديري�ة حق�وق اإلنس�ان يف وزارة الدفاع أو ع�ن طريق نظام 

حكومة املواطن االلكرتونية«.
واضاف البي�ان ان »الوزارة س�تخصص مكافأة مجزية ملن 

يتقدم بهذه املعلومات بعد التثبت منها«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس االثنني، عن ضبط مطبعة 
لتزوير العملة يف باب املعظم وسط بغداد .

وق�ال املتحدث باس�م قيادة العمليات العميد س�عد معن، يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن »مفارز مديرية 
مكافح�ة الجريمة املنظمة العاملة ضمن وكالة االس�تخبارات 
تضبط مطبع�ة لتزوير العملة العراقي�ة يف منطقة باب املعظم 
ببغ�داد والعثور عىل اكث�ر من 300 مليون دين�ار عراقي مزور 
فئة )25( الف مع اجهزة طبع واوراق ومواد تستخدم يف عملية 

التزوير«.
وتاب�ع أن »املف�ارز تمكنت أيضاً من القب�ض عىل اثنني من 
املتهمني ضمن افراد العصابة املش�رتكة يف الجريمة ومن خالل 
التحقيق�ات تم التوصل اىل نتائج هام�ة عن اليه عمل العصابة 

ونواياها وان اغلب افرادها هم من أصحاب السوابق«.
واوض�ح  أن »العملي�ة ت�م تنفيذها بع�د املتابع�ة واملراقبة 
للمش�تبه بهم وجم�ع املعلومات م�ن املص�ادر وملتعاونني وتم 

اتخاذ االجراءات القانونية.

القضاء يوجه بالتأين قبل إصدار مذكرات 
القبض خاصة املتعلقة بالصحفيني

الدفاع ترصد مكافأة 
ملن يديل بمعلومـات عن رفـات اجلنود 

العراقيني والكويتني واإليرانيني

عمليـات بـغـداد تـضبـط مطبـعـة 
لـ »تزوير العملة« يف باب املعظم

احلكم بالسجن )10( سنوات عىل حمافظ دهوك السابق

بيان جلهاز املخابرات عن عملية حترير املختطفني اللبنانيني: 
نشكر األجهزة األمنية واملواطنني

خلف عبد الصمد يطالب واشنطن بتقديم اعتذار 
بعد »اهتامات جمحفة« وجهتها للمهندس
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     بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب النائ�ب عن كتلة ب�در النيابية رزاق محيب�س، أمس االثنني، رئاس�ة مجلس 
النواب باإلرساع يف وضع قانون حماية املعلمني واملدرسني عىل جدول األعمال، مبينا 

أن القانون يحتوي عىل امتيازات ومنها توزيع قطع أرايض وتوفري قروض. 
وق�ال النائب عن كتلة بدر النيابية رزاق محيبس يف مؤتمر صحفي عقده يف مجلس 
النواب »نطالب هيئة رئاسة مجلس النواب باإلرساع يف وضع قانون حماية املعلمني 

واملدرسني عىل جدول أعمال جلسة مجلس النواب وذلك لإلرساع يف أقراره«.
وأض�اف محيبس، أن »القان�ون مهم جدا ألنه يخص رشيح�ة مهمة وهم املعلمون 

واملدرسون الذين يبذلون جهودا كبرية ويخرجون أجياال تبني املجتمع«. 
وأكد محيب�س، أن »القانون يحتوي عىل امتيازات ومنها توزيع قطع أرايض وتوفري 
الق�روض وه�ذا حق م�روع ملرب�ي األجيال وم�ن قدم نفس�ه يف خدم�ة املجتمع 

والوطن«.

قانون جديد يف الربملان يضمن امتيازات للمعلمني واملدرسني

      المستقبل العراقي / فرح حمادي

استنفرت وزارة الصحة مالكاتها الطبية والصحية 
يف مؤسس�اتها يف بغ�داد واملحافظ�ات األخ�رى لعالج 
حاالت االختناق التي حدثت بس�بب العاصفة الرتابية 
الت�ي رضبت ع�دداً من املحافظ�ات والعاصمة بغداد، 
فيما أعلنت س�لطة الطريان املدني ع�ن إيقاف مؤقت 
لحرك�ة املالح�ة الجوي�ة بس�بب انع�دام الرؤي�ة إثر 

العاصفة.
وقال املتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، سيف 
البدر، إن املستش�فيات يف بغ�داد وعدد من املحافظات 
الت�ي تعرض�ت اىل العاصف�ة الرتابي�ة عالجت حاالت 
ضي�ق التنفس والربو ج�راء العاصف�ة، مبينا إن تلك 
الح�االت تَوزعت يف بغداد بواقع )181( حالة يف جانب 
الرصافة و)116( حال�ة يف جانب الكرخ و)29( حالة 

يف مدينة الطب.
وأضاف البدر، أن الحاالت توزعت يف املحافظات عىل 
)1108( حالة يف نينوى وخاصة يف مخيمات النازحني 
حيث تم معالجة عدد من الحاالت يف املخيمات وإحالة 
بعض الح�االت القليلة إىل املستش�فى وتلق�وا العالج 
وخرجوا منه�ا بعد أن تماثلوا للش�فاء، ويف محافظة 
كربالء تم عالج )528( حالة و )1174( حالة يف صالح 
الدي�ن و )771( حال�ة يف األنب�ار و)13( حالة يف دياىل 

و)25( حالة يف الديوانية. 
وأشار البدر، إىل أن هذه الحاالت تلَقت العالج الالزم 
وغادرت املستش�فيات بعد تحس�ن حالتهم باستثناء 
أع�داد قليلة ج�داً تم رقوده�م فيها لحني إكتس�ابهم 
الش�فاء التام ومغادرته�م لها، مؤك�داً يف الوقت ذاته 
توف�ر املس�تلزمات العالجية الالزمة لتل�ك الحاالت إىل 
جانب اس�تعداد املالكات الطبية والصحية الس�تقبال 
جميع الحاالت الطارئة ومن ضمنها الذين يعانون من 

األمراض التنفسية والربو.
من جتهتها، أعلنت دائرة صحة كربالء عن تسجيل 
515 حال�ة اختن�اق ج�راء العاصفة الرتابي�ة التي ال 
زال�ت تتعرض لها املحافظة للي�وم الثاني عىل التوايل، 
مبينة أن أغل�ب الحاالت تلَقت الع�الج الالزم وغادرت 

املستشفيات.
وقال مدير إعالم الدائرة، سليم كاظم، يف بيان تلقت 

»املستقبل العراقي« إن مستشفيات الدائرة، استقبلت 
515 حالة ضيق تنفس وربو، جراء العاصفة الرتابية 
الت�ي تتعرض لها املحافظة للي�وم الثاني عىل التوايل، 
وال زالت مستمرة لغاية اآلن، مضيفا أن » تلك الحاالت 
تَوزعت بواقع ) 342 ( حالة يف مدينة اإلمام الحس�ني 
) ع ( الطبي�ة، و) 97 ( حال�ة يف مستش�فى كرب�الء 
التعليمي لألطفال، و) 23 ( حالة يف مستشفى الهندية 
العام، و) 19 ( حالة يف مستشفى عني التمر العام، و) 

34 ( حالة يف مستشفى الحسينية العام«.
كم�ا أعلنت س�لطة الط�ريان املدن�ي العراقي عن 
إيق�اف مؤقت لحرك�ة املالحة الجوية بس�بب انعدام 
الرؤية إث�ر العاصفة الرتابية التي ت�رب أجزاء من 
البالد. وقالت يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه، إن العاصفة الرتابية تس�ببت بانعدام للرؤية يف 
مدى بلغ 600 مرت؛ وترافق ذلك سوء األحوال الجوية؛ 
لذا تق�رر إيقاف حركة املالحة الجوية بش�كل مؤقت 
لهذا من الس�اعة 7 صباحا وحتى يتحس�ن مس�توى 

الرؤية«.
وأعلن مدير العالقات اإلعالمية يف مؤسسة الطريان 
اإليرانية عن إلغاء الرحالت للخطوط الجوية الداخلية 
اإليراني�ة املتوجه�ة إىل بغ�داد والنج�ف حتى إش�عار 
آخر. وأش�ار املدير، رضا جعفر زادة، إىل ارتفاع نسبة 
الغب�ار والرتاب يف مدن النجف وبغداد، وقال »بس�بب 
انخفاض مس�توى الرؤية األفقية يف مطارات النجف 
وبغ�داد إىل م�ا هو أقل من الحد األدن�ى املطلوب، فقد 
ت�م تأجيل أو إلغاء الرحالت الجوي�ة املغادرة اليوم إىل 
ه�ذه مطارات النجف وبغداد«، وف�ق ما نقلته وكالة 

»تسنيم« الدولية لألنباء. 
وتسببت العاصفة الرتابية يف الحيلولة دون انعقاد 
جلس�ة الربملان يف بغداد لعدم تمكن نواب املحافظات 
الش�مالية والبرصة من الوصول إىل مطار بغداد الدويل 

بسبب سوء األحوال الجوية نتيجة تصاعد الغبار.
وكانت هيئة األنواء الجوية توقعت انحسارا ملوجة 
الغب�ار الت�ي رضب�ت بع�ض املحافظ�ات يف اليومني 
املاضي�ني بدءا من. وينحرس تأثري الغبار نحو املنطقة 
الجنوبي�ة وذلك لتأثر الب�الد بامتداد املنخفض الجوي 
م�ن البحر االحمر والذي ينح�رس لتقدم مرتفع جوي 

من البحراملتوسط.

       المستقبل العراقي / عادل الالمي

كردس�تان  إقلي�م  م�دن  ش�هدت 
العراق، أم�س اإلثنني، انتش�اراً أمنياً 
ُمكثف�اً ع�ىل خلفي�ة الهجم�ات التي 
طاول�ت ع�دداً م�ن مق�رات األحزاب 
الكردية، فيما استمرت الهجمات ضد 
املؤسس�ات اإلعالمي�ة، الس�يما التي 
تع�ارض سياس�ات الرئي�س املنتهية 

واليته مسعود بارزاني.
وقال�ت مص�ادر أمني�ة يف إقلي�م 
كردستان بأن قوات كردية انترت يف 
عدد من مدن إقليم كردس�تان، الفتًة 
إىل أّن االنتشار تركز يف مدن محافظة 
ده�وك، الت�ي ش�هدت هجم�ات من 
قبل متظاهري�ن عىل عدد من مقرات 
األحزاب الكردية، إال أن الهجمات عىل 
النعارضني لبارزاني استمرت، السيما 

وسائل اإلعالم.
االنتش�ار  أّن  املص�ادر،  وبين�ت 
جاء اس�تجابة لدع�وة حكومة إقليم 
كردس�تان، األجه�زة األمني�ة لضبط 
األمن، الفتًة إىل أّن التوتر ال يزال يسود 
عددا من مناطق اإلقليم ال سيما التي 
تض�م أعداداً كبرية من مؤيدي الحزب 
ال�ذي  الكردس�تاني،  الديمقراط�ي 

يتزعمه بارزاني.
وأصدر مرصد الحريات الصحفية

ع�ن  للدف�اع  مي�رتو  ومرك�ز    JFO
الصحفي�ني يف اقليم كردس�تان بيانا 
ن�ددا فيه بالهج�وم ال�ذي تعرض له 
القن�وات  وف�رق    NRTقن�اة كادر 
الفضائي�ة االخ�رى، مش�ريين إىل ان 
االعتداء كان منظما ومخططا له من 
قبل أشخاص غاضبني من ترصيحات 

الحد اعضاء الربملان الكردستاني.
وعربت املنظمتان يف بيان مش�رتك 
ع�ن خش�يتهما م�ن تنام�ي أعم�ال 
العنف واستهداف الصحفيني يف اقليم 
كردس�تان واملناطق املتن�ازع عليها، 
خاصة م�ع وجود م�ؤرشات ميدانية 

ت�دل عىل ان »اس�تهداف املؤسس�ات 
م�ن  ب�ات  والصحفي�ني،  االعالمي�ة 
االجندات التي ستعمل عليها االحزاب 
املتنف�ذة واملجاميع املس�لحة يف هذه 

املناطق«.
ه�ذه  »أوىل  ان  البي�ان  وأوض�ح 
املص�ور  مقت�ل  كان�ت  امل�ؤرشات، 
الصحفي اركان رشي�ف مصور قناة 
كردس�تان، يف داق�وق التابعة جنوب 
محافظ�ة كرك�وك بع�د الهجوم عىل 
كم�ا  بالس�كاكني،  وطعن�ه  منزل�ة 
تع�رض فري�ق عم�ل قن�اة NRT  اىل 
االعت�داء بال�رب من قب�ل مؤيدين 
للح�زب الديمقراط�ي عندما هاجموا 
إصاب�ة  إىل  ادى  م�ا  الربمل�ان،  مق�ر 
املراس�ل ريب�وار كاكائ�ي، ومصوره 

كارزان كريم.«
ودع�ا مرصد الحري�ات الصحفية 
ومرك�ز مي�رتو، حكوم�ة االقلي�م اىل 
االعالمية،  الصحفيني والفرق  حماية 
وطالبا ق�وات االمن الكردي�ة بتوفري 
الحماية الالزمة ملقر القنوات املستقلة 
  NRT وم�ن ضمنها مجموع�ة قنوات
الت�ي تعرضت لعدة هجمات يف اوقات 
س�ابقة ادت لح�رق بع�ض مكاتبها 

وغلق البعض االخر.
بدوره، دعا رئيس مجلس الوزراء 
حي�در العب�ادي إىل االلت�زام بالنظام 
والقان�ون والتهدئة اث�ر االضطرابات 
الخط�رية التي ش�هدتها م�دن اقليم 

كردستان.
ودع�ا يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 

العراق�ي« نس�خة من�ه، إىل االلت�زام 
بالنظ�ام والقان�ون والتهدئ�ة وان ال 
السياس�ية عىل  الخالف�ات  تنعك�س 
املواط�ن الك�ردي الذي ت�رر كثريا 
نتيجة هذه املمارس�ات. وش�دد عىل 
أن الحكوم�ة االتحادي�ة حريصة عىل 
استتباب االوضاع يف جميع محافظات 
الع�راق وتعم�ل م�ن اج�ل املواطنني 

وحماية مصالحهم.
ودخ�ل اقلي�م كردس�تان الع�راق 
منذ ليل األحد يف اضطرابات سياس�ية 
وأمنية شهدت اقتحام انصار مسعود 
الربمل�ان وح�رق  إىل مبن�ى  بارزان�ي 
مقرات االحزاب املنافس�ة فيما دعت 
الحكوم�ة اجهزة االمن إىل الس�يطرة 
عىل االوضاع وس�ط مطالبات بتدخل 

أمم�ي. وهاج�م انصار رئي�س اقليم 
كردستان مسعود بارزاني اثر اعالنه 
تنحي�ه عن منصبه ليق�ودوا عمليات 
اعت�داء عىل ن�واب وصحافيني وحرق 
الوطن�ي  االتح�اد  لح�زب  مق�رات 
الكردس�تاني وحرك�ة التغيري يف عدد 
من م�دن االقليم. كم�ا اعتدى انصار 
بارزاني لدى اقتحامهم مبنى الربملان 
ع�ىل بعض الن�واب من كتل�ة التغيري 
وكوادر القنوات الفضائية فيما سمع 
دوي اطالق رص�اص رجال االمن من 

داخله.
وإثر هذا، رجح النائب عن ائتالف 
دول�ة القان�ون طه الدفاع�ي حدوث 
رصاع مسلح بني األحزاب الكردية عىل 
خلفية الخطابات السياسية املتشنجة 

ملسعود بارزاني يف كردستان.
»األح�داث  إن  الدفاع�ي  وق�ال 
املؤس�فة )حرق مقار األحزاب( التي 
حصلت يف اربيل تنذر بحدوث خالفات 
سياس�ية ق�د تتح�ول اىل رصاع�ات 
مس�لحة نتيجة الخطابات السياسية 

املتشنجة ملسعود بارزاني«.
وأضاف أنه »يأمل من تلك األحزاب 
الع�ودة للحوار وحقن الدماء من اجل 

خدمة املواطن الكردي«. 
األح�داث  اس�تمرت  »اذا  وتاب�ع 
بالتصعيد يف اإلقليم، فال بد من تدخل 
القائد الع�ام للقوات املس�لحة حيدر 
العب�ادي لبس�ط االم�ن يف محافظ�ة 
اربيل أسوة باملناطق املتنازع عليها«.

يف غض�ون ذلك، دان�ت بعثة األمم 

املتح�دة ملس�اعدة الع�راق »يونامي« 
اعمال الرتهيب والعنف ضد الصحفيني 

واعضاء يف برملان كردستان باربيل.
وذكر بيان للبعثة، تلقت »املستقبل 
العراق�ي«، ان »بعث�ة األم�م املتح�دة 
تدي�ن  )يونام�ي(  الع�راق  ملس�اعدة 
مقت�ل صحفّي يف محافظ�ة كركوك، 
كم�ا ُتدي�ن االعت�داء ع�ىل صحف�ّي 
األح�د يف أربي�ل، مم�ا أدى إىل إصابته 
بجروح، فضالً ع�ن الرتهيب والعنف 
ض�د أعضاء برمل�ان إقليم كردس�تان 
الع�راق واملكاتب السياس�ية يف إقليم 

كردستان«.
واعرب�ت يونام�ي ع�ن »تقديرها 
كردس�تان  إقلي�م  حكوم�ة  ملوق�ف 
ومجلس أم�ن إقليم كردس�تان الذي 
ناش�د الش�عب بالحفاظ عىل الهدوء 
يف أعق�اب التطورات السياس�ية يوم 
األح�د 29 تري�ن األول ملنع املخربني 
م�ن القيام بأعم�ال تخريبية، محذراً 
م�ن أي محاول�ة الس�تهداف ف�روع 
املكاتب السياسية ألي فصيٍل سيايٍس 
يف اإلقلي�م، وداعي�ًا ق�وات األم�ن إىل 
من�ع أي ُمخّطٍط ضد اس�تقرار إقليم 

كردستان«. 
واضافت انه »نع�رب عن تقديرنا 
للتهدئ�ة  الع�راق  حكوم�ة  لدع�وات 
يف  والنظ�ام  بالقان�ون  وااللت�زام 
كردس�تان وحرصها عىل االس�تقرار 
يف جميع املحافظات يف مختلف أنحاء 

العراق«. 
إىل  الس�لطات  البعث�ة  ودع�ت 
الت�ي  الطع�ن  »التحقي�ق يف عملي�ة 
أس�فرت عن مقت�ل مص�وٍر يعمل يف 
محط�ة تلفزيوني�ة كردي�ة يف منزله 
يف منطق�ة داق�وق بمحافظة كركوك 
وتقدي�م الجناة إىل العدال�ة«، مطالبة 
ب�«ب�ذل قص�ارى جهده�ا لضم�ان 
س�المة جميع املواطن�ني، بمن فيهم 
الصحفي�ني والسياس�يني، ووس�ائل 

اإلعالم«.

تسببت مبئات حاالت االختناق يف »4« حمافظات

»العاصفة الرتابية« تلغي جلسة الربملان وتوقف الرحالت اجلوية يف الوسط واجلنوب

»هدوء حذر« يف احملافظات الكردية ودعوات لبغداد من أجل التدخل إليقاف أعمال الشغب

قمع يف إقليم كردستان

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

تس�تعد الق�وات األمني�ة إلط�الق املرحل�ة 
الثانية من عملية تحري�ر بلدتي راوة والقائم، 
غرب�ي األنب�ار بعدم�ا حقق�ت تقدم�اً ككبرياً 
خالل األي�ام املاضية يف هذي�ن املدينتني، وأدت 
العملي�ات العس�كرية إىل ف�رار ع�دد كبري من 

عنارص »داعش« إىل سوريا.
وبالتزام�ن م�ع هذا، ف�إن الق�وات األمنية 
تعم�ل عىل إغ�الق الحدود بش�كل كام�ل أمام 
تحركات التنظيمات اإلرهابية يف س�وريا التي 

تعاني من أزمة أمنية كبرية.
وأك�د آمر اللواء الثاني يف الحش�د الش�عبي 
كري�م الخاقاني ان الحش�د الش�عبي والقوات 
األمني�ة اح�رزا تقدما كبريا يف الح�دود الدولية 
غ�رب األنب�ار، الفت�ا اىل ان الق�وات تقف عىل 

مشارف مركز قضاء القائم.
الش�عبي  »الحش�د  ان  الخاقان�ي  وق�ال 
والقطع�ات االمنية احرزا تقدما كبريا يف الخط 
العراق�ي الس�وري غ�رب االنب�ار«، الفت�اً ان 
»القوات تقف عىل مشارف مركز قضاء القائم 
بعد تقدمهما من املحور الغربي لالنبار ومحور 

الجزيرة«.
واض�اف الخاقاني ان »قواتنا تبعد نحو 12 
كم عن منطقة العبي�دي املحاذية ملركز قضاء 
القائ�م غرب االنب�ار«، مبين�اً ان »االنس�جام 
الكبري بني الحش�د الش�عبي وقطعات الجيش 
ومكافحة االرهاب ساعد بشكل كبري يف حسم 
عدة محاور من عمليات القائم وكرس دفاعات 

تنظيم داعش االجرامي«.
واس�تمر الجهد الهنديس وهندس�ة امليدان 
التابعة للحشد الشعبي بأعمالهما عىل الحدود 

السورية العراقية بحفر السواتر وفتح الطرق 
املغلقة أمام القوات املتقدمة نحو مركز قضاء 

القائم.
وقال موفد إعالم الحشد الشعبي ان هندسة 
املي�دان بالحش�د الش�عبي مس�تمرة يف اليوم 
الخام�س من العملي�ات تحرير غرب�ي األنبار 
باعمالها برف�ع العبوات الناس�فة من الطرق 

التي فخخها داعش يف قضاء القائم.
واضاف املوفد ان عمليات تطهري املنش�آت 
املح�ررة مس�تمرة ايض�ا حيث تقوم هندس�ة 
امليدان برف�ع املتفجرات الت�ي خلفها التنظيم 

االجرامي.
وعىل الصعيد اإلنساني، أعلن عضو مجلس 
محافظ�ة األنبار ع�ذال الفه�داوي عن تحرير 
500 مدن�ي من س�كان قض�اء القائ�م غربي 
املحافظة. ونقلت وكالة األنباء العراقية )واع( 

ع�ن الفه�داوي قوله إن ق�وات األم�ن حررت 
500 مواطن من س�كان مناط�ق القائم غربي 
األنب�ار إثر اقتحام مناطق مختلفة دون وقوع 
أي إصاب�ات يف صفوف املدنيني، مضيفا أنه تم 
توف�ري ممرات آمن�ة الس�تقبال األرس النازحة 

من مناطق القتال الغربية.
وأش�ار إىل أن ق�وات األم�ن وف�رت عجالت 
خاصة لنقله�م إىل مخيمات النازحني يف مخيم 
ال� 18 كيلو، ليتم نقلهم إىل مخيمات النازحني 
يف املدين�ة الس�ياحية وعامري�ة الصم�ود بعد 

تقديم الخدمات الطبية لهم.
عدي�دة  ص�وراً  الش�عبي  الحش�د  ون�ر 
لنازحني، وقال أن قوات قوات الحش�د الشعبي 
أجلت مئ�ات العوائل النازحة من قضاء القائم 
غرب األنبار، فيما بارشت بتقديم املس�اعدات 

الغذائية والطبية الرورية اليهم.

القوات األمنية تستعد إلطالق »املرحلة الثانية« بعد عمليات نوعية يف حترير »الدروع البشرية«

عمليات راوه والقائم: إجالء السكان وبعدها االقتحام
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       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت سللطات كازاخسلتان انطلاق جولة 
جديدة ملن املحادثات أمس االثنلني بني النظام 
السلوري وممثللني لفصائل املعارضة سلترتكز 
بصورة خاصة حول الوضع اإلنساني الذي يثري 

مخاوف متزايدة.
وهي سلابع جولة يف هلذه املفاوضات التي 
ترعاها روسليا وإيران حلفيتا دمشلق، وتركيا 
الداعملة لفصائل معارضلة، وقد أدت خصوصا 
حتى اآلن إىل تشكيل أربع مناطق لخفض التوتر 

يف سوريا.
الكازاخسلتانية  الخارجيلة  وزارة  وأوردت 
أن هذه الجولة التي تسلتمر يومني سلتتضمن 
مشلاورات ضمن جلسلات مغلقلة االثنني فيما 

يصدر إعان صحايف الثاثاء.
وقال املتحدث باسم الخارجية أنور جايناكوف 

»بدأت املفاوضات يف جلسة مغلقة«.
وأوضح أن وفود النظام السلوري والفصائل 
املعارضلة وكذللك اللدول الراعيلة للمفاوضات 

وصلت إىل أستانا.
وتركز محادثات السام يف أستانا عىل املسائل 
العسلكرية والتقنيلة وتتلم بملوازاة محادثات 
سياسلية يف جنيف. وتهدف املحادثات إىل وضع 
حد للنلزاع الذي أودى بحياة أكثلر من 330 ألف 
شلخص وأدى إىل نزوح املايني يف غضون سلت 
سلنوات. ويف إطلار محادثات أسلتانا، توصلت 
روسليا وإيلران وتركيا يف أيلار إىل اتفاق إلقامة 
أربع مناطق خفض توتر يف سوريا، يف محافظتي 
ادللب وحمص ومنطقلة الغوطلة الرشقية ويف 

الجنلوب، وقلد أدى ذللك إىل تراجلع ملموس يف 
املعارك.

وينص اتفاق خفض التوتر عىل وقف األعمال 
القتاليلة بما فيها الغلارات الجويلة، باإلضافة 
إىل نرش قلوات رشطة تركية وإيرانية وروسلية 

ملراقبة تطبيق االتفاق.
والحقلا أعلنت اللدول الثلاث منتصف أيلول 
سلبتمرب االتفلاق علىل نلرش مراقبلني منها يف 
منطقة خفلض التوتر الرابعة التلي تضم ادلب 
)شلمال غلرب( وأجزاء ملن محافظلات حماة 
)وسلط( والاذقيلة )غلرب( وحللب )شلمال( 

املحاذية لها.
ومن املقرر عقد دورة جديدة من املفاوضات 
حول سلوريا يف جنيلف اعتبارا ملن 28 ترشين 

الثاني برعاية األمم املتحدة.

أزمة سوريا عىل طاولة »استانا« يف جولة حمادثات جديدة

إيران تصف ترصحيات وزير خارجية السعودية 
بـ »املثرية للضحك«

         بغداد / المستقبل العراقي

اتهلم امري قطر الشليخ تميم بن حمد ال 
ثاني السلعودية واالمارات ومرص والبحرين 
بالسلعي اىل اطاحلة حكومتله، وذلك يف ظل 

استمرار االزمة التي تعصف بالخليج.
وسبق للدول األربع ان نفت أكثر من مرة 
سعيها اىل تقويض النظام القطري، وقدمت 
الئحلة مطاللب للدوحلة إلعلادة العاقلات 
الدبلوماسلية والتجارية بعد قطعها يف اوائل 
حزيلران، غلري أن الدوحة تلرى يف الرشوط 

تدخاً يف شؤونها الداخلية.
وقال الشليخ تميم يف مقابلة مع برنامج 
»60 دقيقلة« علرب محطلة »يس بلي اس«، 
»انهلم يريلدون تغيلري النظام. هلذا واضح 

جدا«.
واضاف »التاريخ يظهر لنا ويعلّمنا انهم 
حاوللوا فعل ذلك سلابقا يف العام 1996 بعد 
ان اصبلح والدي امري )البلاد(. وقد اظهروا 
ذللك يف شلكل واضح جلدا خال االسلابيع 

الفائتة«.
وقلال الشليخ تميلم »انهلم ال يحبلون 
اسلتقالنا والطريقة التي نفكر بها ورؤيتنا 
للمنطق. نريد حرية التعبري لشعوب املنطقة. 
وهم غري راضني عن ذللك. يعتقدون ان هذا 

يشكل تهديدا لهم«.
وحتلى االن لم تكلن الدوحة قلد اتهمت 

جريانها رصاحة بمحاولة تغيري نظامها.
واشلار االمري اىل انه يف االسلابيع الفائتة 
»قاللوا يف االعلام ان هلذا النظلام يجب ان 
يكون مقبوال بشكل اكرب بالنسبة اىل جريانه. 
يريدون القول ان علينا ان نتبعهم بدال من ان 
نكون مسلتقلني. هذا هو ملا يريدون قوله، 

هذا هو ما يريدونه«.
وقطعت السلعودية واالمارات والبحرين 
وملرص يف 5 حزيلران عاقاتهلا ملع قطلر 
وفرضلت عليهلا عقوبلات اقتصاديلة بعد 
أن وجهلت لها هلذه الدول اتهاملات لدعم 

مجموعات اسامية متطرفة.

ويف 22 ترشين االول، قال وزير الخارجية 
االمريكي ريكس تللللللريسلون يف الدوحة 
ان اطلراف االزملة يف الللللخليلج وبينهلا 
خصوصلا السلعودية وقطر، ملا زالت غري 

مستعدة للحوار.

واضلاف »ليس هنلاك مؤرش قلوي عىل 
اسلتعداد االطلراف للحلوار وال يمكن اجبار 
كانلوا غلري  ان  يتحادثلوا  ان  النلاس علىل 

مستعدين لذلك«.
وقلال أملري قطلر إنله مسلتعد إلجلراء 

محادثلات مبلارشة تسلتضيفها الواليلات 
املتحدة لكنه يف انتظار رد عىل دعوة الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب للدول العربية األربع 

التي تقاطع الدوحة.
وأضاف »ال يشء فوق كرامتنا وسليادتنا 

لكننلا نريد إنهاء )الخاف(. أقول ذلك دائما. 
إذا سلاروا مرتا واحدا تجاهي فسلوف أسري 

عرشة آالف ميل تجاههم«.
وأثر الخاف عىل السلفر وواردات الغذاء 
وأدى إىل تفاقم التوترات يف منطقة ثرية تلعب 

دورا رائلدا يف أسلواق الطاقلة العاملية فضا 
عن األحداث يف الرشق األوسط األوسع.

وتسلتضيف قطر قاعدة العديلد الجوية 
وهي أكرب قاعدة عسكرية أمريكية يف الرشق 

األوسط.
وقال الشيخ تميم إن ترامب أبلغه »لن أقبل 
أن يتشلاجر أصدقائي فيما بينهم«. وأضاف 
أن تراملب عرض عليه خلال محادثات عىل 
هاملش اجتماعات األملم املتحلدة يف أيلول 

استضافة محادثات يف الواليات املتحدة.
وقال الشليخ تميم »قلت لله عىل الفور: 
سليدي الرئيس نحن جاهلزون تماما. فأنا 
أدعلو للحوار ملن اليلوم األول«، مضيفا أن 
االجتماع كان من املفرتض حدوثه قريبا جدا 

وإنه لم يسمع ردا من الدول األخرى.
اسلتعداده  أبلدى  اللذي  تراملب  وكان 
للوسلاطة يف الخاف قد قال يف أيلول إن لديه 
»شلعورا قويلا للغاية« بأن الخاف سليحل 

»رسيعا جدا«.
ويف أوائل أيلول علقت السعودية أي حوار 
مع قطلر وقالت انها تشلوه الحقائق وذلك 
بعدملا أشلار تقرير عن اتصلال هاتفي بني 
الشيخ تميم وويل العهد السعودي إىل احتمال 

حدوث انفراجة.
وتحدث ويل العهد السعودي األمري محمد 
بن سللمان هاتفيا مع أمري قطلر يف الثامن 
ملن أيللول يف أول اتصال معللن بينهما منذ 
بدايلة األزمة. وللم تجر أي اتصلاالت أخرى 

منذ ذلك الحني.
ويف حديثه مع محطة »يس.بي.إس«، قال 
الشليخ تميم مجددا إن قطر للن تغلق قناة 
الجزيرة كملا تطالب الدول األربع التي تتهم 

القناة باالنحياز والتدخل يف شؤونها.
وقال الشيخ تميم إنه يخىش عىل املنطقة 
يف حالة اتخاذ أي إجراءات عسكرية يف إطار 

األزمة.
وأضلاف »أخلىش أن تغلرق املنطقلة يف 
الفلوىض يف حالة حلدوث أي يشء. إذا حدث 

أي عمل عسكري«.

الشيخ متيم يتهم دول املقاطعة صراحة بالسعي إلسقاط النظام القطري

قطر تتهم أربع دول بمحاولة إسقاط نظام متيم

تايوان تصعد التوتر مع الصني بإعالن زيادة اإلنفاق الدفاعي

       بغداد / المستقبل العراقي

اعتلربت وزيرة الجيلوش الفرنسلية فلورانس باريل 
خلال زيارة ألبوظبي أن الحرب علىل اإلرهاب يف الرشق 
األوسلط بعيدة ملن نهايتها رغلم الهزائلم التي لحقت 

بتنظيم »داعش« يف سوريا والعراق.
وقالت بلاريل يف ختلام زيارتها للعاصملة االماراتية 
»وصلنلا إىل نقطلة مهمة بملا أن داعش أصبلح يتلقى 

الهزيمة تلوى األخرى«.
وتداركت الوزيرة الفرنسلية »من ناحية اسلتئصال 
اإلرهاب لسلنا سلاذجني، فنحن نلدرك أن تحقيق تقدم 
مهم يف املواجهة مع داعلش ال يعني أنه لن يكون هناك 
بطريقلة أو بأخرى ظهور لتشلكيل إرهابي جديد تحت 

مسمى مختلف ومن دون مكان محدد«.
وتابعلت »لم ننته بعد من اإلرهلاب يف هذه املنطقة. 
علينا أن نتخيل الطريقة التي يفرتض بنا أن نواصل من 
خالهلا هلذه املعركة«. وكانت باريل وصلت السلبت إىل 
دوللة اإلمارات قبل أقل من أسلبوعني من زيارة للرئيس 
الفرنلي ايمانويلل ماكلرون الذي سيشلارك يف الثامن 
ملن ترشين الثاني يف احتفال تدشلني متحلف اللوفر يف 
أبوظبلي. والتقت باريل بلويل عهد أبوظبلي نائب القائد 
العام للقوات املسلحة االماراتية الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان وزارت كذلك القوات الفرنسلية املتمركزة يف دولة 
اإلملارات. وفرنسلا رشيك رئيي لإلملارات التي وقعت 
معها اتفاقا دفاعيا وحيلث لها قاعدتان بحرية وجوية 

إضافة إىل وحدات برية تقدر بأكثر من 700 جندي. 
وتشارك هذه القوات منذ أعوام يف الحرب عىل تنظيم 
»داعش« يف العراق وسوريا يف اطار التحالف الدويل الذي 

انضمت إليه االمارات.
كما تسعى باريس منذ أعوام إىل بيع أبوظبي مقاتات 

من طراز رافال.

       بغداد / المستقبل العراقي

أكلد مدير عام قوى األمن الداخلي يف قطاع غزة توفيق 
أبلو نعيلم، أن املسلتفيد الوحيد ملن محاوللة اغتياله هو 
»االحتلال« اإلرسائيلي اللذي »ُيقبل عىل خللط األوراق يف 

لحظة الصفر«.
وأعلرب أبلو نعيلم، يف أول ترصيلح لله نلرشه املكتب 
اإلعاملي لوزارة الداخليلة يف غزة، عقلب محاولة اغتياله 
الفاشلة، عن إرصاره عىل تحقيق الوحدة وإنهاء االنقسام 

الفلسطيني.
وقال أبو نعيم: »أهداف من نفذوا هذا العمل الخسليس 
لن تتحقق، وسلتتحطم كل محاوالتهم عىل صخرة إرصار 
الشلعب الفلسلطيني عىل الوحدة وإنهاء االنقسام«..«أنا 
بخلري وصحلة جيدة وقريبا سلأعود ملمارسلة عمي بثقة 
وثبلات وقوة وإرصار« حسلبما افلادت جريدة الدسلتور 
االردنيلة. ملن جهة أخلرى أوضح أبلو نعيلم أن األول من 
ترشيلن الثانلي املقبل سيشلهد تسلليم املعابلر للحكومة 

وستبدأ مرحلة جديدة لقطاع غزة وفلسطني عموما.

فرنسا ترسم  هناية »بعيدة« للحرب 
عىل اإلرهاب يف الرشق األوسط 

مسؤول أمن غزة: إرسائيل املستفيد 
األول مــن حماولــة اغـتيايل

         بغداد / المستقبل العراقي

نقلت وسائل إعام رسمية تايوانية عن رئيسة تايوان تساي إينج وين 
قولها إن الجزيرة سلتزيد إنفاقها الدفاعي يف املسلتقبل اثنني باملئة سنويا 
وذللك خال زيارتهلا لهاواي فيما علربت الواليات املتحدة علن قلقها من 

احتمال اختال التوازن العسكري يف مضيق تايوان.
وقالت تساي يف ترصيحات نرشتها وسائل اإلعام الرسمية أمس االثنني 
إنه إذا اشلرتت تايوان أسللحة من الخلارج فإن إنفاقها الدفاعي سليزيد 
بنسلبة قلد تصل إىل ثاثة باملئة سلنويا وقلد يزيد عن ذللك أيضا بموجب 

ميزانية خاصة يف حاالت »صفقات الرشاء الكبرية«.
وأدللت تسلاي بالترصيحات ردا علىل مخاوف أمريكية بشلأن احتمال 
اختلال التلوازن العسلكري يف مضيلق تايوان والتلي عرب عنها السلفري 
األمريكلي جيمس موريارتي خلال االجتماع مع الرئيسلة التايوانية. ولم 

تقدم تساي تفاصيل عن موعد بدء تطبيق زيادة اإلنفاق الدفاعي.
وعلرب موريارتي عن القلق بشلأن نملو الصني يف االسلتثمار الدفاعي 
إىل رقلم يف خانة العرشات خال السلنوات القليللة املاضية وقال إن تايوان 
سلتحتاج للتعاملل مع اختال محتملل يف التوازن العسلكري عرب مضيق 

تايوان.
وردت تساي بالقول إن الجزيرة ستضع خطة شاملة وفقا الحتياجاتها 
اإلسرتاتيجية واحتياجاتها عىل املدى القصري وخططها بعيدة املدى بهدف 

تشكيل قوات دفاعية ذات »فعالية قتالية يعتمد عليها«.
وزارت تسلاي هاواي يف مطلع األسلبوع وهلي يف طريقها إىل ثاث من 

الحلفاء الدبلوماسيني لتايوان يف املحيط الهادي رغم دعوة الصني الواليات 
املتحدة إىل وقف هذه الزيارة. وتعترب الصني تايوان إقليما منشقا.

وتأتلي زيارة تسلاي قبل أقل من أسلبوعني من زيلارة الرئيس دونالد 
ترامب آلسليا. وتشك الصني أن تساي تريد تحقيق االستقال رسميا عنها 
ولذا زاد ضغطها عي تايوان منذ توىل تساي الرئاسة العام املايض من خال 
إجراء مزيد من التدريبات العسلكرية حول الجزيرة وتقليص العدد القليل 

املتبقي من حلفائها الدبلوماسيني بشكل تدريجي.
ووصفت تسلاي يف ترصيحات نرشها مكتب الرئاسة التايواني االثنني 

العاقات بني تايوان والواليات املتحدة بأنها »ودية بشكل غري مسبوق«.
ونقلل مكتب الرئاسلة عن تسلاي قولها »إننا سلعداء أن نلرى وعودا 
أمريكية بتحقيق السلام واالسلتقرار ملنطقة آسيا واملحيط الهادي وندرك 
ملن خال االجتماعلات مع الواليلات املتحدة رضورة زيادة االسلتثمار يف 
الدفلاع«. وقالت أثناء لقاء مؤسسلتني بحثيتني أمريكيتني إن تايوان زادت 

إنفاقها الدفاعي بشكل كبري هذا العام وستواصل القيام بذلك.
وال توجد عاقات دبلوماسلية رسلمية بلني الواليات املتحلدة وتايوان 
منلذ أن أقامت الواليات املتحلدة عاقات مع بكني عام 1979 لكن الواليات 

املتحدة ملتزمة بالقانون بإمداد تايوان بوسائل الدفاع عن نفسها.
وللم تتخل الصني مطلقلا عن احتمال اسلتخدام القوة إلعلادة تايوان 
إىل سليطرتها. وتصف الصلني تايوان عادة بأنها أكثر القضايا حساسلية 
وأهميلة بينها وبني الواليات املتحدة وتشلعر بقلق ملن تحركات الواليات 
املتحدة لزيادة العاقات العسلكرية مع تايوان واسلتمرار مبيعات الساح 

األمريكية للجزيرة.

       بغداد / المستقبل العراقي

اعتلرب املتحدث باسلم الخارجية 
اإليرانية بهرام قاسمي، أمس االثنني، 
الخارجيلة  وزيلر  ترصيحلات  أن 
السعودي عادل الجبري، بشأن عرقلة 
إيران للسام يف اليمن »مثرية للضحك 

وال أساس لها من الصحة«.
جلاءت  قاسلمي  ترصيحلات 

للصحفيلني، ردا علىل أقلوال الجبري 
بخصوص دور إيلران يف اليمن خال 
مؤتملر عقلد يف الرياض ملسلؤولني 
سياسيني وعسكريني لدول التحالف 
العربلي يف اليملن. وقلال املتحلدث، 
»تكرار االدعلاءات الكاذبة يف مؤتمر 
الرياض، ال يخي املسؤولية اإلنسانية 
والدوليلة عن الذيلن ارتكبوا الجرائم 
البشلعة، كالقتلل وتدملري امللدارس 

واملشايف ومحارصة األبرياء املسلمني 
وتعريضهم للمجاعة«.

دانلت  »إيلران  وتابلع قاسلمي، 
العلدوان السلعودي علىل اليمن منذ 
بإيقلاف  وطالبلت  األوىل،  سلاعاته 
الحلرب، ورفضلت الحل العسلكري 
هنلاك، ونحلن للن نأللوا أي جهلد 
الدمويلة  الحلرب  هلذه  إلنهلاء 
البشلعة يف اليمن«. وأوضح قاسمي 

أن حلل مشلاكل اليملن، يكملن يف 
إيقاف الحرب، وإرسلال املسلاعدات 
بلني  الشلامل  والحلوار  اإلنسلانية، 

جميع األحزاب اليمنية. 
يف  املشلاركني  قاسلمي  وطاللب 
مؤتملر الريلاض، بلأال يسلتمروا يف 
للشلعب  يعتلذروا  وأن  أخطائهلم، 
اليمنلي، ليمهد ذلك إليقاف الحرب يف 

اليمن، وانطاق الحوار الشامل.
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جتهيز وتنصيب وتشغيل خط إلنتاج االنابيب البالستيكية بولي اثيلني عالي الكثافة  )HDPE( وبقياس )250-630(ملم
 وبضغط )6 ،10( ضغط جوي

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

يرس )الرشكة العامة للصناعات االنش�ائية احدى تش�كيالت وزارة الصناعة واملعادن ( عن تمديد فرتة االعالن اعاله 
ملدة )14( يوم ليكون موعد غلق املناقصة واخر موعد لقبول العطاءات لغاية الس�اعة 12:00 ظهرا من يوم االربعاء 
املصادف 2017/11/15 لذا ندعوا كافة  مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتم )لتجهيز وتنصيب 
وتش�غيل خط النتاج االنابيب البالس�تيكية بويل اثلني عايل الكثافة )HDPE( من تخصيصات املوازنة التشغيلية لعام 

2017( مع مالحظة مايأتي :
1-ع�ىل مقدمي العطاء املؤهل�ني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال ب)الرشكة العامة للصناعات 
االنش�ائية ( )يوميا من الس�اعة 8صباحا لغاية الساعة 2 ظهرا ماعدا ايام الجمع والعطل الرسمية ( وكما موضحة 

بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
2-بإم�كان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بع�د تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات 

العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250.000( دينار غري قابلة للرد 
3-يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان االتي )الرشكة العامة للصناعات االنش�ائية /صندوق العطاءات يف االستعالمات 
الخارجية /وبعد تاييد لجنة الفتح يف الرشكة ( يف مقرها الكائن بغداد-حي بابل )محلة 931/زقاق  27/ بناية رقم 
2( طريق معس�كر الرش�يد-مجاور الرشكة العامة لصناعة الزيوت النباتية يف موعد اقصاه ) الس�اعة الثانية عرش 
ظهرا من يوم االربعاء املصادف 2017/11/1 (والذي يعترب موعد غلق املناقصة وان العطاءت املتاخرة عن هذا املوعد 
س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغبني بالحض�ور يف العنوان االتي 
)قاعة االجتماعات /الطابق االريض يف مقر الرشكة (يف الزمان والتاريخ بعد الساعة الثانية عرش ظهرا ليوم االربعاء 

املصادف 2017/11/15 
علما ان الكلفة التخمينية ) 800.000.000 (دينار عراقي او مايعادله بالدوالر االمريكي حسب نرشة البنك املركزي 

يف يوم غلق املناقصة. 
E-mail:info@scci-gov.iq

sccicom2012@yahoo.com

اىل /السادة /اصحاب الرشكات واملكاتب املتخصصة بأمور النقل الراغبني بتقديم عطاءاتهم لالشرتاك باملناقصة 
مناقصة رقم )3( نقل منتسبي مقر الرشكة

ي�رس )رشك�ة مابني النهرين العامة للبذور ( بدع�وة مقدمي العطاءات  املؤهلني وذوي الخ�ربة لتقديم عطاءاتهم للعمل 
الخاص )بنقل منتسبي مقر رشكة ( مع مالحظة االتي :

1-ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهلني والراغب�ني يف الحصول عىل معلوم�ات اضافية مراجعة مقر الرشك�ة الكائن يف الكرادة 
–ساحة الواثق –شارع سلمان فائق –مقابل مستشفى دار النجاة االهيل خالل الدوام الرسمي 

2-تقبل عروض الرشكات  واملكاتب املختصة بأمور النقل لتنفيذ اعمل املناقصة  وفق متطلبات  رشوط املناقصة 
3-بام�كان مقدم�ي العطاء الراغب�ني يف رشاء  وثائق للعطاء باللغ�ة العربية بعد تقديم طلب تحري�ري اىل )رشكة مابني 
النهرين العامة للبذور /ش�عبة العقود العامة (  وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املس�رتدة البالغة )100.000 مائة الف 
دينار ( واجور خدمات بيع وثائق املناقصة بنس�بة )0.0001( من الكلفة التخمينية وبامكان مقدمي العطاء الراغبني يف 

الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني يف اعاله.
4- الكلفة التخمينية لتنفيذ اعمال املناقصة هي )228.600.000(  مائتان وثمانية وعرشون مليون وستمائة الف دينار 

عراقي وفق تبويب املوازنة الجارية للرشكة
5-يج�ب ان يك�ون العط�اء املق�دم ناف�ذا مل�دة 90 تس�عون ي�وم م�ن تاري�خ غل�ق املناقص�ة يف ي�وم الثالث�اء املوافق 

2017/11/14
6-يتم تس�ليم العطاء اىل )رشكة مابني النهرين العامة للبذور /ش�عبة العقود العامة ( يف موعد اقصاه )الساعة الحادية 
ع�رش ليوم الثالثاء املوافق 2017/11/14( وس�وف ترفض العطاءات املتاخرة وس�يتم فت�ح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف مقر الرشكة /قاعة االجتماعات يف الس�اعة الثانية عرش مس�اء لنفس اليوم 
واذا صادف يوم الغلق والفتح عطلة رسمية يؤجل اىل اليوم الذي يليه يجب ان تتضمن العطاءات التامينات االولية البالغة 
2.286.000 مليونان ومائتان وثمانية وستون الف دينار عراقي لضمان جدية املشاركة يف املناقصة بموجب صك مصدق 
او خط�اب ضم�ان مرصيف غري مرشوط ومغطى ماليا يدفع حني الطلب صادر من اح�د املصارف غري املتلكئة او املتعثرة 
واملجازة من قبل البنك املركزي العراقي المر رشكة مابني النهرين العامة للبذور يثبت فيه اس�م ورقم املناقصة والغرض 

منه ويكون نافذا ملدة )28(  يوما من بعد تاريخ انتهاء مدة نفاذية العطاء او اكثر 
7-سيتم عقد مؤتمر يف مقر الرشكة لالجابة عىل استفسارات مقدمي العطاءات وذلك يف يوم 2017/11/7

8-يتحمل من تحال بعدته املناقصة اجور نرش االعالن 
9-ان رشكة مابني النهرين العامة للبذور غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات 

meso_nahrin@moagr.gov.iq : الربيد االلكرتوني
هاتف 7177546- 7177938

الحاقا بإعالننا ذي العدد 332 يف 2017/8/31 
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان عن بيع قطع االرايض الس�كنية العائدة ملديرية  
بلدية عيل الرشقي املدرجة مواصفاتها يف القائمة املرفقة طيا والبالغ عددها )3( قطعة ارض سكنية 
ويجري البيع اىل املواطنني كافة للمتزوجني الذين اليملكون هم وازواجهم او اوالدهم القارصين دار 
او ش�قة او قطعة ارض س�كنية اس�تنادا للمادة 15 اوال من قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 
21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب االش�رتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميسان سكرتري 
اللجنة وخالل مدة 30 يوما تبدا يف اليوم التايل للنرش مستصحبا معه تامينات قانونية التقل عن 25 
% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وس�تجري املزايدة خالل الدوام الرس�مي  من اليوم االخري 
م�ن م�دة االعالن ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية عيل الرشقي ويتحمل من ترس�و عليه 

املزايدة اجور النرش واجور اللجنة واية  اجور قانونية اخرى
املستمسكات املطلوبة :

1-اق�رار مصدق م�ن مديرية بلديات ميس�ان /القانونية وعىل البلدية تبلي�غ الذين يرغبون بدخول 
املزايدة  بتقديم االقرار قبل موعد املزايدة 

2-تاييد استمرار  بالخدمة من دائرته معنون اىل مديرية بلدية عيل الرشقي 
3-جنسية +شهادة جنسية له ولزوجته

مديرية زراعة صالح الدين
اعالن مزايدة

تعلن مديرية زراعة صالح الدين عن تأجري املس�احات  املدرجة تفاصيلها ادناه 
وفق احكام القانون 35 لس�نة 1983 وقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 
لس�نة 2013 املع�دل فعىل الراغب�ني  بالتأجري الحضور اىل مق�ر مديرية زر اعة 
صالح الدين الس�اعة العارشة صباحا مستصحبني  معهم التامينات  القانونية 
البالغ�ة 20% من القيمة التقديرية  ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة مصاريف 
واج�ور النرش وس�تجري املزايدة يف الي�وم الخامس عرش من الي�وم التايل لنرش 

االعالن يف الصحيفة الرسمية

مجهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 1684 / 2017 
التاريخ 30 / 10 / 2017  

اىل املنفذ عليه / حسان هادي قاسم / يسكن 
احلرية حملة 418 زقاق 43 دار 7

لقد تحقق لهذه املديرية من كتاب محكمة 
االحوال الشخصية يف ذات السالسل املرقم 
1684 / 2017 يف 9 / 10 / 2017 ورشح 
املبلغ القضائي وتأييد املجلس املحيل لحي 
الحري�ة انك مجهول مح�ل االقامة وليس 
لك موطن دائ�م او مؤقت او مختار يمكن 

اج�راء التبليغ عليه اس�تناداً للمادة )27( 
م�ن قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغ�ك اعالناً 
بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ الكاظمي�ة 
خالل خمس�ة عرش يوم�ًا تبدأ م�ن اليوم 
التايل للن�رش ملبارشة املعام�الت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش 
هذه املديري�ة باج�راءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون
اوصاف املحرر :-

املنفذ العدل / نضال درويش كاظم
تس�ديد النفقة واملرتاك�م مبارشة اىل هذه 
املديرية خالل 60 يوم استناداً الحكام املادة 

43 فقرة 9 من قانون االحوال الشخصية

تنويه
اش�اره  اىل االع�الن املنش�ور يف صحيف�ة املس�تقبل الع�دد 
1545 يف 2017/10/26 ورديف اع�الن اح�وال املنصوري�ة 
العدد 313/ش/2017 اسم املدعوهشيلر احمد امني خطاء 

والصحيح هو شلري احمد امني

اعالن 
بن�اء ع�ىل الدعوى املقامة م�ن قبل املدع�ي ) طالب عباس 
عس�ل ( يطل�ب تبديل لقبه م�ن ) العجي�يل ( اىل ) املالكي ( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
15 يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
اح�كام املادة ) 22 ( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( 

لسنة 2016 .
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

اعالن 
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ) زياد خلف حسني 
( يطلب تبديل لقبه من ) العجييل ( اىل ) املالكي ( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة اقصاها 15 يوم 
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام 
امل�ادة ) 22 ( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 

. 2016
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

اعالن 
بن�اء عىل الدع�وى املقامة م�ن قبل املدع�ي ) صالح هادي 
عس�ل ( يطل�ب تبديل لقبه م�ن ) العجي�يل ( اىل ) املالكي ( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
15 يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
اح�كام املادة ) 22 ( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( 

لسنة 2016 .
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة 
العدد 3891 

اعالن 
املفق�ود / مه�دي صالح كاظم مخيلف / يس�كن الصويرة 

/ حي الحسني 
ق�دم املواط�ن صال�ح كاظم مخيل�ف طلبا له�ذه املحكمة 
يطل�ب في�ه اصدار حج�ة الحج�ر والقيمومة ع�ن املفقود 
مه�دي صالح كاظم مخيلف والذي فق�د بتاريخ 2009 ولم 
يعرف مصريه منذ ذلك التاريخ حياته من مماته ولم ترد اي 
معلوم�ات عنه لحد االن ويطلب املواط�ن اعاله نصبه قيما 
عىل املفقود اعاله فمن لديه اي معلومات  عن املفقود اعاله 
مراجعة هذه املحكمة خالل مدة خمسة عرش يوما اعتبارا 
من تاريخ النرش يف هذه الصحيفة لغرض االدالء امام هذه 
املحكمة وبعكس�ه س�يتم الس�ري باج�راءات اص�دار حجة 
الحج�ر والقيمومة وتنصيب املواط�ن صالح كاظم مخيلف 

قيما عىل ولده مهدي صالح .
القايض 
عبد السادة ساجت طبييل 

اعالن 
بن�اء عىل الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي ) محمد عيل نزال 
( يطلب تبديل لقبه من ) العجييل ( اىل ) املالكي ( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة اقصاها 15 يوم 
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام 
امل�ادة ) 22 ( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 

. 2016
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

اعالن 
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ) جمال عبد الواحد 
عل�وان ( يطلب تبدي�ل لقبه من ) العجي�يل ( اىل ) املالكي ( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
15 يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
اح�كام املادة ) 22 ( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( 

لسنة 2016 .
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام

اعالن 
بن�اء عىل الدع�وى املقامة من قبل املدع�ي ) خضري عباس 
عس�ل ( يطل�ب تبديل لقبه م�ن ) العجي�يل ( اىل ) املالكي ( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
15 يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
اح�كام املادة ) 22 ( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( 

لسنة 2016 .
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

اعالن 
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ) غني كاظم عكلة 
( يطلب تبديل لقبه من ) العجييل ( اىل ) املالكي ( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة اقصاها 15 يوم 
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام 
امل�ادة ) 22 ( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 

. 2016
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

اعالن 
بناء ع�ىل الدعوى املقام�ة من قبل املدعي ) هادي يوس�ف 
نزال ( يطلب تبديل لقبه من ) العجييل ( اىل ) املالكي ( فمن 
لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 15 
يوم وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وفق 
اح�كام امل�ادة ) 22 ( من قانون البطاق�ة الوطنية رقم ) 3 

( لسنة 2016 .
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

اعالن 
بن�اء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ) حامد عيل نزال ( 
يطل�ب تبديل لقبه من ) العجي�يل ( اىل ) املالكي ( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة اقصاها 15 يوم 
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام 
امل�ادة ) 22 ( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 

. 2016
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

اعالن 
بن�اء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ) ماجد عيل نزال ( 
يطل�ب تبديل لقبه من ) العجي�يل ( اىل ) املالكي ( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة اقصاها 15 يوم 
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام 
امل�ادة ) 22 ( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 

. 2016
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

اعالن 
بن�اء عىل الدع�وى املقامة م�ن قبل املدع�ي ) خضري علكة 
ع�زال ( يطل�ب تبديل لقبه م�ن ) العجي�يل ( اىل ) املالكي ( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
15 يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
اح�كام املادة ) 22 ( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( 

لسنة 2016 .
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

اعالن 
بناء ع�ىل الدعوى املقام�ة من قبل املدع�ي ) فاضل عباس 
عس�ل ( يطل�ب تبديل لقبه م�ن ) العجي�يل ( اىل ) املالكي ( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
15 يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
اح�كام املادة ) 22 ( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( 

لسنة 2016 .
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام

اعالن 
بن�اء عىل الدع�وى املقامة من قبل املدعي ) حس�وني دعبل 
جاس�م ( يطل�ب تبديل لقبه من ) العجي�يل ( اىل ) املالكي ( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
15 يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
اح�كام املادة ) 22 ( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( 

لسنة 2016 .
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

اعالن 
بن�اء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ) عبد عزيز عباس 
( يطل�ب تبديل لقب�ه من ) العجي�يل ( اىل ) املعموري( فمن 
لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 15 
يوم وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وفق 
اح�كام امل�ادة ) 22 ( من قانون البطاق�ة الوطنية رقم ) 3 

( لسنة 2016 .
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

محكمة جنح البرصة 
العدد: 149/ج1 /2017
التاريخ: 2017/10/26

إعالن 
إىل املتهم الهارب / اسد رسكال احمد

حيث تبني إنك مجهول اإلقامة والعنوان وكونك مطلوب أمام 
هذه املحكمة يف القضية الجزائية املرقمة 149/ج1 /2017 
أحكام املادة )456 من قانون العقوبات(. فقد اقتىض تبلغك 
بصحيفت�ني محليتني بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح 
يوم 2018/1/5 لتجيب ع�ن التهمة املوجهة إليك وبخالفه 

سوف تجرى محاكمتك غيابياً وفق القانون.
القايض / فيصل سلمان عطار   

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد: 472/ب/2017 
التاريخ: 2017/10/30

اعالن
اىل املدع�ى عليه�م: 1- باس�ل عبدالجب�ار ب�در 2- وائ�ل 
عبدالجبار بدر 3- ش�ذى عبدالجبار بدر 4- هدى عبدالجبار 

بدر 5- نصري عادل عبدالجبار 6- نور عادل عبدالجبار.
اقام املدعني هاش�م وباق�ر وفاضل وهاش�مية أبناء نارص 
عباس محمد الدعوى البدائية املرقمة 472/ب/2017 امام 
محكم�ة بداءة اب�ي الخصي�ب والتي يطلب�ون فيها الحكم 
بإزالة شيوع العقار تسلس�ل 2/80 مقاطعة 31 املطيحة، 
ولثب�وت مجهولية محل اقامتكم تق�رر تبليغكم بالحضور 
اىل ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة املواف�ق 2017/11/7 
الس�اعة التاس�عة صباحاً نرشاً ويف صحيفتني يوميتني ويف 
حال�ة عدم حضورك�م او حضور م�ن ينوب عنك�م قانوناً 
س�وف تجري املرافعة بحقكم غياباً وعلناً وفق القانون ويف 
حال�ة مصادفة موع�د املرافعة عطلة رس�مية يؤجل املوعد 

لليوم الذي يليه.
القايض / اياد احمد سعيد الساري   

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد: 241/ب/2017 
التاريخ: 2017/10/30

اعالن
اىل املدعى عليه/ مرزوق مايكل

اقام�ت املدعية منتهى طعمة عبدالرحم�ن الدعوى البدائية 
املرقم�ة 241/ب/2017 امام محكمة ب�داءة ابي الخصيب 
والتي تطلب فيها الحكم بإزالة ش�يوع العقار تسلسل 136 
مقاطع�ة 34 أم النع�اج، ولثب�وت مجهولية مح�ل اقامتك 
وحس�ب رشح القائم بالتبليغ وتأييد مختار املنطقة. تقرر 
تبليغ�ك بالحضور اىل هذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 
2017/11/15 الساعة التاسعة صباحاً نرشاً ويف صحيفتني 
يوميت�ني ويف حالة عدم حض�ورك او حضور من ينوب عنك 
قانوناً سوف تجري املرافعة بحقك غياباً وعلناً وفق القانون 
ويف حالة مصادفة موعد املرافعة عطلة رسمية يؤجل املوعد 

لليوم الذي يليه.
القايض / اياد احمد سعيد الساري

وزارة الصناعة واملعادن
الرشكة العامة للصناعات االنشائية

وزارة الزراعة 
رشكة مابني النهرين العامة للبذور

املدير العام /وكالة
ورئيس جملس االدارة

مديرية بلديات ميسان 
جلنة البيع واالجيار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات  ميسان 
رئيس اللجنة

مديرية زراعة صالح الدين

اعالن ثالث اىل املوظفني كافة

العدد : 376
التاريخ:   /2017/7

اعالن مناقصة
رقم )3(  نقل منتسبي مقر الرشكة

املهندس 
صالح عبد اهلادي يوسف 

املدير العام ورئيس جملس االدارة

اعالن مناقصة عامة 
)استريادية (
)الول مرة (

املناقصة املرقمة )2/م/ص ن ش -2017/4(

القيمة التقديرية سنويامساحتهرقمه وموقعهنوع العقارت
60000 ستون الف دينار300م668/102مق 15 علي الشرقيقطعة ارض سكنية1
60000 ستون الف دينار300م765/102مق 15 علي الشرقيقطعة ارض سكنية2
75000 خمسة وسبعون الف دينار300م587/102مق 15 علي الشرقيقطعة ارض سكنية3

التخمين المساحة بالدونمالمقاطعةالقطعةت
بالدينار

اوصاف 
االرض

صحراوية91101100/الجزيرة11

صحراوية2250700/الحصى والكوز214

صحراوية2250700/الحصى والكوز314



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

  المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعلنت الرشكة العامة إلدارة النقل 
الخ�اص ، عن املش�اركة باجتماع 
يف مدين�ة كرمنش�اه اإليرانية مع 
الوف�د الحكومي برئاس�ة محافظ 
دياىل مثن�ى التميمي وذلك لتوحيد 
الجهود من اجل إنجاح عملية نقل 
الزائرين ع�ر املنافذ الحدودية مع 

الجمهورية األسالمية يف ايران.
وق�ال مدي�ر الرشكة الع�ام إلدارة 
ان  املي�ايل  الخ�اص قي�س  النق�ل 
»الوف�د عقد عدة لقاءات موس�عة 
م�ع القيادات الحكومي�ة واألمنية 
االيرانية، مبينا أن »اللقاءات كانت 
تنحرص يف وضع اللمسات األخرية 
لدخول ال�زوار اإليرانيني عر منفذ 
خ�روي الح�دودي الداء مراس�م 

زيارة األربعني«. 
وأض�اف أن »الجانب�ني اتفقا عىل 
أن تك�ون عملي�ة دخ�ول ال�زوار 
اإليراني�ني إىل الع�راق ع�ر املنف�ذ 
نهاي�ة االس�بوع الح�ايل من خالل 

خطة أمنية منظمة«. 
ال�زوار  »دخ�ول  أن  اىل  ولف�ت 
اإليرانيني عر ح�دود دياىل باتجاه 
بغداد يأتي بعد توقف دام خمس�ة 
أع�وام متتالي�ة بس�بب االوض�اع 

األمنية«.
م�ن جهتاه انهت الرشك�ة العامة 
لنقل املس�افرين والوف�ود،  ، كافة 
االس�تعدادات والتحضريات لزيارة 
اربعيني�ة االم�ام الحس�ني »عليه 

السالم ». 
وذك�ر مدير عام الرشك�ة ورئيس 
اللجن�ة املركزي�ة للنق�ل عب�د الله 

لعيب�ي ان »الرشكة اعدت اكثر من 
650 حافلة مختلفة الس�عة منها 

350 حافل�ة طابق واح�د واخرى 
و40  الطابق�ني  ذو  ب�اص   260

باص سعة 24 راكب، كما وضعت 
الي�ام  احتياطي�ا  جه�دا  الرشك�ة 

الذروة يف الزيارة«. 
وب�ني ان »عملي�ة نق�ل الزائري�ن 

لهذا العام س�تكون ممي�زة، نظرا 
للرشك�ة  املبك�رة  لالس�تعدادات 
املس�تمرة  الصيان�ة  وحم�الت 
للحاف�الت ». يش�ار اىل ان الرشكة 
العام�ة لنقل املس�افرين والوفود، 
له�ا دور اس�ايس ومه�م يف عملية 
املناس�بات  خ�الل  ال�زوار  نق�ل 
والزي�ارات املليونية«.ب�دوره ب�ني 
مدير عام الط�ريان املدني العراقي 
حسني محسن ان »مطار النارصية 
استقبل رحالت قادمة من العاصمة 
االيراني�ة طه�ران تقل ع�ىل متنها 
أعدادا كبرية من الزائرين القادمني 

ألداء الزي�ارة االربعينية«.  واش�ار 
محس�ن اىل أن »مط�ار النارصي�ة 
ووفقا لتوجيهات وزير النقل السيد 
كاظم فنجان الحمامي سيس�اهم 
مع بقية املطارات العراقية االخرى 
باس�تقبال الزائري�ن م�ن مختلف 
»حه�ذا  ان  مبين�ا  العال�م،  دول 
االهتم�ام الكبري بعم�ل املطار عر 
الرضوري�ة  املس�تلزمات  توف�ري 
لالرتقاء بواقعه جعله يتبوء مكانة 
جيدة بني أقرانه منا سيشكل رافداً 
مس�تقبلياً لعم�ل س�لطة الطريان 

املدني العراقي .

تشكيالت وزارة النقل تنهي االستعدادت والتحضريات لزيارة اربعينية االمام احلسني »عليه السالم«
جهزت حوالي »300« حافلة.. وستكون حاضرة يف منفذ خسروي ومطار الناصرية 
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صحة الرصافة: أكثر
من ألف حالة إختناق 

جراء العاصفة الرتابية
    بغداد / المستقبل العراقي

استقبلت مستش�فيات دائرة صحة بغداد/ 
الرصاف�ة أكثر من أل�ف حال�ة إختناق من 
رضب�ت  الت�ي  الرتابي�ة  العواص�ف  ج�راء 
العاصمة.وق�ال مدير اعالم صحة الرصافة 
قاس�م عبد الهادي يف بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »املستش�فيات 
اس�تقبلت 1113 حال�ة وت�م اتخ�اذ كاف�ة 
االجراءات الطبية والصحي�ة لهم«.وبني ان 
»هذه الحصيلة قابلة لزيادة بسبب استمرار 
العاصف�ة الرتابية«.ون�وه الش�مري اىل ان 
»مستش�فى الش�يخ زايد اس�تقبل }175{ 
حالة يف حني استقبل مستشفى الزعفرانية 
}172{ حال�ة، فيم�ا اس�تقبل مستش�فى 
الش�هيد الصدر }قدس{ }163{ ومستشفى 
ضاري الفياض }152{ ومستشفى النعمان 
}127{ ومستش�فى االمام ع�ي }ع{ }87{، 
ومستش�فى الكندي }67{ ومستش�فى ابن 
البل�دي }53{ ومستش�فى اطف�ال العلوية 
}49{ ومستشفى فاطمة الزهراء }ع{ }34{ 
ومستشفى املدائن }29{«.وتشهد البالد منذ 
يومني عاصفة ترابية تسببت بانعدام الرؤية 

ملس�افات قريبة واوقفت رحالت طريان.

املوانئ العراقية: ام قرص الشاميل 
واجلنويب استقبال مخس بواخر جتارية

   بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل مينائي ام قرص الش�مايل والجنوبي خمس�ة بواخ�ر تجارية محملة 
بأطنان من املواد الغذائية. 

وقال مدير عام الرشكة العامة للموانئ العراقية رياض س�وادي يف بيان العالم 
الوزارة تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، ان »مينائي ام قرص الش�مايل والجنوبي 
استقبال 5 بواخر خالل اليومني املاضيني بتاريخ 27 و28 من هذا الشهر حيث 
رست باخرة NEAPOLIS بحمولة 703 حاوية رست عىل رصيف 27 والباخرة 
 BBC بحمول�ة 426 حاوية التي رس�ت عىل رصيف 20 والباخرة ALFAHIDI

Orion بحمولة 478.10 طن من املعدات رست عىل رصيف 14«. 
واضاف س�وادي ان »ميناء ام قرص الجنوبي استقبل باخرة تحمل عىل متنها 
24000 طن من مادة الس�كر رس�ت عىل رصيف 2 والباخرة AYSAN بحمولة 

379 حاوية رست عىل رصيف 5«. 
واكد بان »عمليات الرس�و والتفريغ لتلك البواخر جرت من قبل كوادر املالحة 

البحرية وبالتنسيق مع ادارة املينائني.

الصناعات الفوالذية تسوق منتجاهتا لدوائر القطاع العام

حمافظ بغداد: كان من املفرتض ان تعالج مشاكل طريق حممد القاسم قبل ثالث سنوات

   بغداد / المستقبل العراقي

س�وقت الرشك�ة العام�ة للصناعات 
وزارة  رشكات  اح�دى  الفوالذي�ة 
الصناعة واملعادن منتجاتها املختلفة 
واالعم�دة  الفوالذي�ة  الك�رات  م�ن 
املتنوعة عن  الكهربائي�ة والعالم�ات 
طري�ق عق�ود التجهي�ز املرم�ة مع 
وزارات ودوائ�ر القط�اع العام ».واكد 
مدير عام الرشكة جالل عباس حسني 
يف بي�ان لل�وزارة تلقت�ه »املس�تقبل 
جه�زت  »الرشك�ة  ب�ان  العراق�ي«، 
الرشك�ة العام�ة للس�منت العراقي�ة 

الك�رات  م�ن  ط�ن   )900( بكمي�ة 
الكلنك�ر  الطاحن�ة مل�ادة  الفوالذي�ة 
بأقط�ار مختلفة ضم�ن العقد املرم 
بينهم�ا فيما س�وق مصنعي الهياكل 
الحديدية والكرينات واالبراج والغلونة 
كمية من االعمدة الكهربائية املشبكة 
لصالح املديرية العامة لتوزيع كهرباء 
الكهرب�اء  ل�وزارة  التابع�ة  الوس�ط 
بواقع )192( عمود مشبك بقياسات 
مختلفة وبمدة انجاز تصل )75 ( يوم 
وحس�ب املواصفات املطلوبة من قبل 
وزارة الكهرب�اء والتي تمتاز بالجودة 
واملتانة ، مضيفا بان معمل العالمات 

املروري�ة التاب�ع للرشك�ة تعاقد مع 
الهندس�ية  للمعدات  العام�ة  الرشكة 
الثقيلة لتصنيع )176( عالمة مرورية 
وعالمة س�المة صناعية وبقياس�ات 
ان  اىل  البي�ان  مختلفة«.واش�ار 
»الرشكة قد اتخذت عدد من االجراءات 
العملية ووضعت الخطط  والخطوات 
الكفيلة الع�ادة تأهيل معاملها ورفع 
تنفي�ذ  لغ�رض  كوادره�ا  مس�توى 
كافة عق�ود التجهي�ز ملنتجاتها التي 
تصنع بمواصفات فني�ة عالية الدقة 
وبأسعار تنافسية وتنفيذ هذة العقود 

ضمن املدد املحددة لها .

حمافظ واسط يرتأس اجتامعًا موسعًا ألعضاء غرفة عملية اإلرشاف عىل الزيارة األربعينية
   المستقبل العراقي/ الغانم

ت�رأس محافظ واس�ط محم�ود عب�د الرضا 
مال طالل اجتماعا موس�عا لغرف�ة العمليات 
املرشفة ع�ىل متابعة الزيارة األربعينية لإلمام 
الحسني عليه السالمة بديوان املحافظة ،ضم 
رئيس لجنة األوقاف يف مجلس املحافظة عادل 
التميم�ي ورئي�س لجنة الخدم�ات يف املجلس 
مه�دي عي�ال ونائب املحاف�ظ الثاني رش�يد 
البدي�ري ومعاون املحافظ لش�ؤون الخدمات 

نبيل شمه وممثي عددا من الدوائر املعنية« .
وأفاد مصدر إعالمي يف املحافظة ل�«املستقبل 
العراق�ي«، انه »جرى خ�الل االجتماع التأكيد 
عىل استنفار كافة جهود الدوائر وتأدية املهام 
بأتم وج�ه لخدمة الزائري�ن ومواكب الخدمة 

لهم سعياً إلنجاح هذه املناسبة العظيمة ».
واضاف املص�در انه تم » التوصي�ة والتوجيه 

بجملة من النقاط ابرزها :
• تقدي�م افض�ل الخدمات الصحي�ة والطبية 
والعالجي�ة للزائري�ن واملواك�ب وم�ن بينه�ا 
االس�عافات والعدد واالدوية يف املفارز الطبية 

.
• توفريس�يارات نقل املي�اه الصالحة للرشب 
) التناك�ر ( وتوزيعا بني القواطع كافة ضمن 
ح�دود املحافظ�ة وتس�هيل عملي�ة حركتها 

ومرورها من خالل السيطرات .
• توفريالوقود لعجالت الخدمة ونقل الزائرين 
وضمن الضواب�ط االصولية واملتابعة الدقيقة 

لذلك .
• العمل عىل انارة الطرق التي يسلكها الزائرين 

ومنها املؤدية ملواك�ب الراحة من خالل نصب 
عددا من املصابيح.

• تس�هيل حرك�ة م�رور ملركب�ات املخصصة 
لخدم�ة الزائرين والتي تس�هم يف نق�ل املياه 
والوق�ود واملؤن�ة ع�ر الخ�ط العس�كري يف 
الس�يطرات وبالتنس�يق م�ع املف�ارز االمنية 

ومفارز النقل .
• التاكي�د عىل عدم ارس�ال العجالت الصغرية 
اىل محافظة كربالء لبعض -رؤس�اء االقسام 
وباالخص ) الدبل قم�ارة ( عدا مدراء الدوائر 

واملخولني رسميا .
• التنس�يق العايل بني غرفة العمليات الخاصة 
بالزيارة م�ع االجهزة االمنية واللجان االخرى 

النسيابية العمل ومنع الخروقات .
• متابع�ة تعام�ل اصح�اب مركب�ات النق�ل 

وباالخص اخ�ذ اجورالنقل من الزائرين وعدم 
السماح بزيادتها واستغاللهم.

• االهتم�ام بتوف�ري متطلبات عب�ارات النقل 

النهرية املنصوبة يف االنهروتسهيل مهامها .
وب�ني انه »ج�رى ايض�ا مناقش�ة العديد من 

االمور االخرى التي تنصب بهذا االتجاه .

   المستقبل العراقي / طالب ضاحي

اعلن محافظ بغداد عطوان العطواني عن »استمرار العمل 
بفتح ممرات وطرق بديلة عن طريق محمد القاسم لتحقيق 
انس�يابية بحركة س�ري املركبات والتقليل م�ن االختناقات 
املروري�ة ».وقال محاف�ظ بغداد يف ترصي�ح اورده مكتبه 
االعالمي ان » الثالثة اشهر االوىل ستتضمن استكمال كافة 
متطلب�ات العمل بما فيها التعاق�د مع الرشكة املنفذة عىل 
اعتب�ار هناك جكات هايدروليكية عمالقة س�توضع لرفع 
الج�ر بع�د ان تتبنى امانة بغداد تهيئة االس�س الخاصة 
بتثبيت هذه الجكات ، مؤكدا ان مجمل العمل قد يستغرق 
اكثر من س�نة وهو امر مفروض البد املبارشة فيه ».ولفت 

العطواني » اىل اننا ومن خالل حكومة بغداد املحلية حذرنا 
قبل ثالث س�نوات من هذا االم�ر ولكن الذي ادى اىل تعطيل 
العمل باصالح املش�اكل هو عدم وجود خطوط بديلة لهذا 
الطري�ق وبالنتيجة ب�دأ يتفاقم هذا الش�ارع بش�كل جدا 
خط�ر مما ح�دى بامانة بغ�داد ان توج�ه جهودها للعمل 
به�ذا الطري�ق وبدورن�ا كمحافظة بغداد وجهن�ا عمليات 
بغداد والرشطة بغلق هذا الش�ارع الن هناك خطورة تؤثر 
عىل حركة الس�ابلة ».واوضح الطعواني » تم وضع دراسة 
لتهيئة الطرق البديلة من حيث اكس�ائها وكذلك فتح طرق 
اخرى وان العمل مستمر من اجل ان تكون هناك انسيابية 
يف الحرك�ة داخل العاصمة وان اليؤث�ر قطع طريق محمد 

القاسم ويسبب ابرباك بحركة املرور.

التجارة تعلن نجاح فعاليات معرض بغداد 
الدويل لدروته الـ »44«

وزير العمل يعلن اطالق الدفعة اخلامسة  
لرواتب االعانات االجتامعية

حمافظ البرصة يبحث مع نائب رئيس اجلمهورية 
الواقع اخلدمي والعمراين يف املحافظة 

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التجارة ع�ن »نجاح فعاليات الدورة 44 ملعرض بغ�داد الدويل بعد ان 
حقق�ت جمي�ع اهدافها يف اس�تقطاب اكثر من 18 دولة واكث�ر من 688 رشكة يف 
قطاعات صناعية وتجارية وزراعية واتصاالت تمثل القطاع الخاص الدويل والعربي 
واملحي«.وقال وزير التجارة سلمان الجميي يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، ان 
»ماتحق�ق عىل ارض معرض بغداد الدويل هذه الدورة من تدفق جماهريي واس�ع 
لم تش�هده الدورات الس�ابقة كان العالمة االيجابية الفارقة التي شكلت انعطافة 
مهم�ة يف نج�اح فعاليات�ه التي ش�هدت تطورا نوعي�ا وكميا وتالحم�ا من جميع 
القطاعات الرس�مية والشعبية«.واضاف الجميي، ان »هذه الدوره لها اهميتها ملا 
حققته من نتائج عىل مس�توى الحورات واللقاءات والرشاكات التي حصلت سواء 
عىل مستوى الدول او عىل مستوى القطاع الخاص الذي شهد هو االخر حراكا كبريا 
س�تظهر نتائجه بشكل جي قريبا من خالل مش�اريع استثمارية كبرية تؤطر هذا 
الحراك«. واوضح، ان »الدورة الحاليه شهدت مشاركة السعودية الول مرة منذ 27 
عام�ا وكانت متميزة من حيث عدد ال�رشكات ونوعيتها فضال عن التفاعل اليومي 
الذي اظهره العراقيني مع فعاليات الجناح والتي كانت محط ثناء وتقدير االشقاء 
الس�عودين الذين وجدوا يف بغداد كل املحبة والتقدير واالمل بان تتجه العالقات بني 

البلدين اىل مديات اوسع واشمل ومزيد من التعاون االقتصادي والتجاري«.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن وزير العمل املهندس محمد ش�ياع الس�وداني اطالق الدفعة الخامس�ة  
لرواتب االعانات االجتماعية امس االثنني الكثر من مليون ارسة بمبلغ يتجاوز 

ال293 مليار دينار ويدعوا املستفيدين اىل مراجعة الكيكارد الستالم املبالغ.

   البصرة / المستقبل العراقي

بح�ث محافظ البرصة اس�عد العيداني مع نائب رئي�س الجمهورية نوري املالكي، 
الواقع الخدمي والعمراني يف املحافظة«.وذكر بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان 
»املالكي استقبل بمكتبه الرسمي محافظ البرصة اسعد عبد االمري العيداني ،مبدياً 
ترحيبه باملحافظ العيداني ، متمنيا له النجاح يف مهمته الجديدة محافظا للبرصة« 
.واض�اف البيان انه »تم خالل اللقاء بحث الواق�ع الخدمي والعمراني يف املحافظة 
واملش�اكل والعراقيل التي تعيق تقدم املش�اريع التي تنفذه�ا الوزارات يف البرصة« 
.وش�دد نائب رئيس الجمهورية بحس�ب البيان عىل »رضورة التعاون املشرتك من 
اج�ل تقديم افض�ل الخدمات للمواطن والنه�وض بالواقع الخدمي واالس�تثماري 
ل�كل محافظات البالد، مجددا دعوته باالهتم�ام بمحافظة البرصة مثل غريها من 
املحافظات العراقية وتقديم الدعم لها كونها تمثل ثقل االقتصاد العراقي« .بدوره 
ثم�ن محافظ الب�رصة جهود واهتمام نائب رئي�س الجمهورية يف دعم الحكومات 

املحلية وحرص سيادته عىل نجاح عملها يف محافظات البالد .

النفط تشكل غرفة عمليات لتأمني احتياجات املواكب احلسينية
   بغداد / المستقبل العراقي

 
اعلن�ت وزارة النف�ط، ع�ن تش�كيل 
غرف�ة عملي�ات لتام�ني احتياجات 
الحس�ينية  واملواك�ب  الهيئ�ات 
واملركب�ات والزائري�ن خ�الل زيارة 

االربعني.
وقال مدير عام رشكة توزيع املنتجات 
النفطية كاظم مسري ان »وزير النفط 
وجه بتشكيل غرفة عمليات خاصة 
بالوزارة بمشاركة تشكيالت الوزارة 

كاف�ة لتنفي�ذ الخط�ة الت�ي اعدتها 
لتام�ني احتياجات الهيئات واملواكب 
الحس�ينية واملركبات والزائرين من 
املنتجات النفطي�ة خالل فرتة زيارة 
الف�رات  محافظ�ات  يف  االربع�ني، 
محافظ�ة  يف  وخصوص�ا  االوس�ط 
كربالء املقدس�ة التي ستشهد تدفق 
املالي�ني م�ن الزائرين ألداء مراس�م 

زيارة االربعني«.
وأضاف مسري انه »تم تشكيل لجان 
لخدم�ة الزائري�ن و توف�ري الوق�ود 

للجه�ات الس�اندة، تغط�ي الرقع�ة 
الجغرافي�ة التي تمت�د من محافظة 
النجف االرشف اىل كربالء املقدس�ة، 
حيث تقوم هذا اللجان بتوزيع الغاز 
الس�ائل والنفط االبيض وزيت الغاز 
عىل املواكب الحس�ينية للمس�افات 
املمتدة من حدود محافظة الديوانية 

وصوالً اىل مركز كربالء املقدسة«.
وأشار اىل »عن تهيئة ساحات مؤقتة 
لبي�ع الغاز الس�ائل ع�ىل )طريق يا 
حسني( بني )كربالء – نجف( مجهزة 

بآالف االس�طوانات، مبينا ان »عمل 
ه�ذه الس�احات س�يكون مهم جدا 
نظ�را ملوقعها االس�رتاتيجي وقربها 
م�ن املواك�ب واملضايف الحس�ينية 
يف تل�ك املناطق، باإلضاف�ة اىل منافذ 
التجهي�ز االخرى من خ�الل البائعة 
االس�تمرار  ع�ن  فض�ال  الجوال�ني، 
بتجهي�ز اس�طوانات الغاز الس�ائل 
ع�ىل املواطن�ني يف االحياء الس�كنية 
واملحافظ�ات  النج�ف  يف محافظ�ة 

االخرى«.

وتاب�ع ان »الوزارة س�تقوم بتمديد 
عم�ل محطات تعبئ�ة الوقود بنظام 
عم�ل 24 س�اعة م�ن اج�ل تقدي�م 
الخدم�ات اىل املركب�ات الوافدة لنقل 
الخاص�ة  املركب�ات  او  الزائري�ن 
القادمة من املحافظات ألداء مراسم 
الزي�ارة«.وأردف ان اجراءات الوزارة 
الخاصة بتجهي�ز املنتجات النفطية 
ونق�ل الزائري�ن تتم بالتنس�يق مع 
ادارة املحافظات املعنية ومجالس�ها 

وغرفة عمليات الزيارة االربعينية.
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تعلن مستشلفى ابن سلينا التدريبي علن وجود مناقصلة تجهيز وجبات غذائية للمستشلفى فعلى الراغبني 
باالشرتاك يف املناقصة من مكاتب ورشكات من ذوي االختصاص واملسجلني  رسميا  داخل العراق مراجعة وحدة 
الحسابات يف املستشفى لغرض رشاء وثائق املناقصة ) التندر ( لقاء مبلغ قدره 50000 خمسون الف دينار غري 
قابلة للرد عى ان تقدم العروض داخل ظرف  مغلق ومختوم يدون عليه العنوان الكامل واسم املناقصة ورقمها 
بشلكل واضح وتسللم للوحدة القانونية يف املستشلفى مع تقديم التأمينات االولية البالغة 1% من قيمة العطاء 
وبموجب صك مصدق او خطاب ضمان نافذ ملدة ثالثة اشهر اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة صادر من مرصف 
عراقي معتمد عى ان تسلتكمل  التامينات اىل 5% يف حالة رسلو املناقصة علما ان الكلفة التخمينية للمناقصة 
هي )305000000 (ثالثمائة وخمسلة مليون دينار عراقي فقط وان مدة العقد سنة واحدة من تاريخ التوقيع 
على العقد  وان اخر يوم لقبول العطاءات سليكون نهاية الدوام الرسلمي ليوم 2017/11/14 وسليتم اهمال 

العطاءات التي تقدم بعد هذا الوقت والتاريخ ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن 
ترفق مع العطاءات املستمسكات التالية :

1-هوية غرفة تجارة بغداد نافذة لعام 2017 اختصاص تجهيزات غذائية
2-شهادة تاسيس الرشكة وشهادة تسجيلها

3-التامينات القانونية بنسبة 1% من قيمة العطاء
4-براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للرضائب نافذة لعام 2017 معنونة اىل مستشفى ابن سينا

5-وصل رشاء رشوط املناقصة )التندر (
6- قائمة باالعمال املماثلة مؤيدة من الجهات املستفيدة ان وجدت

7-تقديم منهاج العمل املطلوب
8-الحسابات الختامية للرشكة للسنتني املاليتني االخريتني صادرة من محاسب قانوني

10-كتاب حجب البطاقة التموينية
مالحظات هامة :

1-املستشفى غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات
2-سيهمل اي عطاء غري مستويف للمستمسكات املطلوبة

3-املناقصة خاضعة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( سنة 2014
4-يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن

ملزيد  من املعلومات االتصال عى الهواتف ادناه خالل اوقات الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحا وحتى 
الثانية ظهرا او مراجعة املستشفى 

07901908669
07708289090

ادارة مستشفى ابن سينا التدريبي

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد 474 / ش / 2017 

م / تبليغ 
إىل املدعى عليه ) حسني حبيب دخيل ( 

اقامت زوجتك املدعية ) بسلعاد محملد دبعون ( الدعوى 
الرشعيلة املرقملة 474 / ش / 2017 والتلي تطلب فيها 
التفريلق وبالنظلر ملجهوليلة محلل اقامتك قلررت هذه 
املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني واسعة االنتشار عى 
موعلد املرافعلة بتاريلخ 15 / 11 / 2017 ويف حالة عدم 
حضورك او ارسلال من ينوب عنك سلوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا ووفق القانون .
القايض 

احمد حميد حسان

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الرصافة 
رقم االضبارة 2017 / 2017 

إىل / املنفذ عليه / جالل جليل ابراهيم 
لقلد تحقق لهلذه املديرية من االشلعار اللوارد من مركز 
رشطلة بلاب الشليخ بالعلدد 9787 يف 18 / 10 / 2017 
وتاييد مختار املحلة يف 18 / 10 / 2017 انك مجهول محل 
االقامة وليلس لك موطن دائم او مؤقلت او مختار يمكن 
اجراء التبليغ عليه واسلتنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ 
تقرر تبليغلك اعالنا بالحضور يف مديريلة تنفيذ الرصافة 
خالل خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل للنرش ملبارشة 
املعاملالت التنفيذيلة بحضلورك ويف حالة علدم حضورك 
سلتبارش هلذه املديرية باجلراءات التنفيلذ الجربي وفق 

القانون :
املنفذ العدل 

عباس جابر فزيع 
اوصاف املحرر : 

قرار محكمة االحوال الشلخصية يف الرصافة بالعدد 88 / 
ش / 2017 يف8 / 8 / 2017 والذي يقيض بتسلليم االثاث 

الزوجية .

مجلس القضاء االعى
البلرصة  اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 

االتحادية
محكمة بداءة شط العرب

العدد : 351/ب/2017
التاريخ: 2017/10/16

اعالن
بناءا عى الدعوى البدائية املرقمه اعاله 
واملقاملة من قبلل املدعي )عبلد العزيز 
حامد فيصل( ضد املدعى عليهم كل من 
)1 / اقبال فيصل عبد الهادي 2 / جابر 
فيصل عبد الهادي   3/ لطيفة سللطان 
حسلني  4 / قلي حامد فيصلل   5 / 
وسلام حاملد فيصلل   6 / خالد حامد 
فيصل   7 / احمد حامد فيصل  8/ عبري 
حامد فيصل 9/ نور حامد فيصل 10 / 
سلارة حامد فيصلل  11/ صفاء غازي 
فيصلل  12 / ايلاد عبلد العزيلز فيصل 
13/ علارف عبلد العزيلز فيصلل 14/ 
عامر عكاب طريخم  15 / هديه عكاب 
طريخلم 16 / اقبلال صرب عبلد العزيز  
17 / عبدالله يوسلف علكاب 18 / عبد 
العزيز يوسف عكاب 19 / حنني يوسف 

عكاب 20 / زين يوسف عكاب( 
العقلار  والتلي يطللب فيهلا تصفيلة 
املرقلم 63 مقاطعلة 23 كتيبلان وقف 
ذري عليه قلررت املحكملة االعالن عن 
ذللك بالصحلف املحلية ومن لله عالقة 
بالعقلار اعاله مراجعلة محكمة بداءة 
شلط العرب يف موعلد املرافعة املصادف 
2017/11/20 وبعكسله سوف تجري 

املرافعة غيابيا بحقهم 
القايض

تنويه
بالعلدد  العراقلي  املسلتقبل  نلرش يف صحيفله 
1544االعلالن الخلاص بمديريلة تنفيلذ النجف 
والخلاص ببيع سلهام املدين يف العقار تسلسلل 
20419/3حلي النلرص يف اوصاف الجلزء االول 
ذكلر العقلار يقلع ركن على شلارعني فرعيني 
15مرت و15مرت خطا والصحيح 15 مرت و10 مرت  
كملا ذكر يف اوصاف الجزء االول السللم يؤدي اىل 
سلطح املخزن خطا والصحيح يؤدي اىل السطح 
كملا ذكر جدران البيت اسلمنت خطا والصحيح 
جلدران املطبخ والحملام والتواليت مع االرضيه 
اسلمنت لم يذكر اوصاف الجزء الثاني السقوف 

من الطابوق والشيلمان ولكال الطابقني

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من نقابة املهندسني 
العراقيلني املرقملة ت 196159 بأسلم )سلالم 
وحيد رباع عبادي( عى من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف ابي صيدا

التاريخ 2017/10/17
اعالن

قدملت السليدة )حليمة عبد عيل سلهيل( طلب 
اىل هلذه املحكملة تطلب فيه نصبهلا قيمة عى 
والدها )هاشم محمد سلمان( الذي فقد بتاريخ 
1998/5/1 وانه غري متلزوج والده متويف قبله 
وانله من سلكن ناحية ابلي صيدا حلي الجامع 
وانله اوصافله متوسلط القامة اسلمر البرشة 
اسود الشلعر كان يرتدي دشداشة ومن لديه اي 
معلوملة عنه مراجعة هذه او اي املحكمة او اي 
مركلز رشطة لالخبار عن ذلك وبعكسله سلوف 

ينظر يف الطلب حسب القانون
القايض

سعد جزاع حسني

محكمة بداءة البرصة
العدد /1516/ب/2017
التاريخ /2017/10/26

اعالن
املدعية / نورا جاسم سيالوي

املدعية/1- سامر واسامة اوالد جاسم سيالوي 
تبيلع محكملة بلداءة البلرصة العقار تسلسلل 
5003/137 الربلاط الكبري ومسلاحته 180م2 
وهلو عبارة عن شلقة سلكنية تقلع يف منطقة 
املوفقيلة البناء الجاهز )ارضية( تقع يف شلارع 
فرعي مبلط متكونه من طابقني الطابق االريض 
متكون ملن غرفة نوم واحدة وهول واسلتقبال 
وحمام ومطبخ املا الطابق العلوي يحتوي عى 
غرفتني نوم وحملام ومرفق صحي االرضية من 
االسمنت ومسلقف بالكونكريت وتوجد حديقة 
صغرية خلف الشلقة وان درجلة عمرانه قديمة 
من لله رغبلة باللرشاء مراجعة هلذه املحكمة 
مع دفلع التامينات القانونيلة البالغة 10%  من 
القيملة املقلدرة البالغة اربعة وتسلعون مليون 
وخمسمائة الف دينار وستجري املزايدة الساعة 
الثانيلة عرش من ظهر اليلوم الثالثني ليوم التايل 

لنرش االعالن ويتحمل املشرتي اجور املناداة 
القايض

علوان بربوت البزوني

اعالن
بناء على الطلب املقلدم من السليد )فائز جبار 
محمد( الذي يطللب فيه تبديل اللقب من )زبري( 
اىل )الزبيلدي( ملن لديه اعلرتاض مراجعة هذه 
املديريلة خالل ملدى اقصاها خمسلة عرش يوم 
وبعكسله سلوف تنظر هذه املديريلة يف الطلب 
وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016
اللواء

مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واإلقامة العامة

 مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد : 4040/ش/2017

التاريخ :2017/10/29
اعالن

اىل املدعى عليه )بالل صالح فالح(
اقاملت املدعيلة )بتول جاسلم قاسلم( الدعوى 
الرشعيلة املرقملة اعلاله للدى هلذه املحكملة 
تطالبلك فيهلا )بالتفريلق لللرضر( وملجهولية 
محلل اقامتلك حسلب رشح القائلم بالتبليغ يف 
هلذه املحكملة وتأييد املجللس البللدي ملنطقة 
الهادي الثانية امللؤرخ 2017/10/12 لذا قررت 
املحكمة تبليغلك بصحيفتلني محليتني يوميتني 
رسميتني ويف حالة عدم حضورك فانه سوف يتم 
اجلراء املرافعة بحقك غيابيلا وفق القانون علما 
ان موعد املرافعة يصادف 2017/11/7 الساعة 

التاسعة صباحا
القايض

نوري قادر حنون املالكي

محكمة االحوال الشخصية
يف سامراء

العدد/ 9345
التاريخ 2017/10/30

اعالن
قدمت املسلتدعية زريفه اسلماعيل صالح طلب 
اىل هلذه املحكمة تطلب فيله اصدار حجة حجر 
وقيموملة لزوجها املفقود خليلل ابراهيم صالح 
والذي فقد بتاريخ 2015/2/23. عليه اسلتنادا 
لقانون رعايلة القارصين قررت هلذه املحكمة 
نلرش فقدانله يف صحيفتلني محليتلني يوميتني 

لغرض التثبت من حياة املفقود
القايض

مثنى احمد مصطفى

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم اإلضبارة : 2017/348

التاريخ : 2017/10/23
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ السلماوة سلهام املدين ثامر 
حسلن جياد البالغلة )6128( سلهم من االصل 
الكيل )15318(سلهم  العقار تسلسل 289/14 
م3 بسلاتني بليجلة الغربية الواقع يف السلماوة 
العائلد للمدين ثامر حسلن جيلاد املحجوز لقاء 
طللب الدائن ظافر يلارس بعيش البالغ خمسلة 
وثالثلون مليلون دينلار فعلى الراغلب بالرشاء 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدأ 
من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التأمينات 
القانونيلة علرشة من املئلة من القيملة املقدرة 
وشلهادة الجنسلية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عى املشرتي.
املنفذ العدل 

جعفر حسني أل شرب
املواصفات : 

1 ل موقعله ورقمله : سلماوة / بسلاتني بليجة 
الغربية قرب مدينة االلعاب القديمة 289/14م3 

بساتني بليجة الغربية 
2 ل جنسله ونوعه : بسلتان تسلقى بالواسطة 
ممللوك للدولة حلق الترصف من ضمن سلهام 
املديلن بمسلاحة 400 ملرت مربلع بملا يعلادل 
سلهام )6128( سهم مشليد عى جزء منها دار 
بمسلاحة 200 مرت شليدت من قبل الدائن ظافر 
يلارس بعيلش وتتكلون دار مطبلخ واسلتقبال 
وكليدور وغرفة نوم ومجموعة صحية مسلقف 

بالكونكريت املسلح والطابوق 
3  ل حدوده واوصافه :

4  ل مشتمالته :
5 ل مساحته : مرت مربع 18 ، 3 اولك ، 6دونم 

6 ل درجة العمران :
7  ل الشاغل : الرشكاء

8 ل القيمة املقدرة  : 36000000 سلتة وثالثون 
مليون دينار

اعالن
قدم املواطن )كريم صاحب عرب( 

طلبا يروم فيه تسلجيل لقبه وجعله )املطاريح( 
بدال ملن الفلراغ واسلتنادا اىل احكام امللادة 24 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسلنة 2016 
املعلدل ولغلرض نلرش هلذا االعلالن يف الجريدة 
الرسلمية فمن لديه حق االعرتاض مراجعة هذه 

املديرية خالل عرشة ايام من تاريخ النرش
اللواء

مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العام

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة 
العدد : 6390

التاريخ 2017/10/25
اعالن

تسجيل عقار مجدد
بناءا على الطلب املقدم اىل هلذه الدائرة بتاريخ 
2017/8/14 لتسجيل تمام العقار املرقم 1152 
محللة )رساي( يف الكوفلة اىل طالبلة التسلجيل 
املجدد لتسلجيله مجددا باسلمها بصفتها املالك 
الحائلزة للمدة القانونية ولغلرض تثبيت امللكية 
املذكورة لها  تمهيدا للتسجيل وفق احكام قانون 
التسجيل العقاري )43( لسنة 1971 قررنا اعالن 
هلذا الطلب فعى كل من يدعي بوجود او حقوق 
معينلة عى هذا العقار تقديم ما لديه من بيانات 
اىل هذه الدائلرة خالل مدة ثالثلون يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور 
اىل موقع العقار يف السلاعة العارشة صباحا من 
اليوم التلايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات 
حقوقه موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف اليوم 

املذكور لهذا الغرض
عبد النارص جواد كاظم

مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد/ 1036/ب/2015

التاريخ / 2016/10/29
اعالن

بنلاء عى القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة 
شليوع العقلار تسلسلل ) 62/107،م1( محلة 
)كريشلات( يف الكوفة عليله تعلن هذه املحكمة  
عن بيع العقلار املذكور اعلاله واملبينه اوصافه 
وقيمتله املقلدرة ادناه فعلى الراغبلني بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة خالل ثالثني يوم من اليوم 
التلايل لنرش االعالن مسلتصحبا معله التامينات 
القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة البالغة 
بموجلب صك مصدق االمر هلذه املحكمة بداءة 
الكوفلة وصلادر من ملرصف الرافديلن / فرع 
مسلم بن عقيل )ع( يف الكوفة وستجري املزايدة 
واالحالة يف الساعة الثانية عرش من اليوم االخري 
ملن االعلالن يف قاعلة املحكملة وعى املشلرتي 
جللب هوية االحوال املدنية وشلهادة الجنسلية 

العراقية.
القايض

اسعد هاشم الخفاجي
: دار سلكن يف منطقلة الكريشلات  االوصلاف 
مسلاحته 1 اوللك و 67 م و16سلم تحتوي عى 
ثالث غرف واستقبال وساحة مكشوفة ومطبخ 
وحمام ومرافق صحية وكلدور مبنية بالطابوق 
ومسلقف بالشليلمان ما عدا غرفة االسلتقبال 
مبنيه بالفرمستون وارضيتها مبلطة باالسمنت 

وغري مشغولة الدار حاليا 
القيمة املقدرة : 

123,000,000 مائلة وثالثلة وعلرشون مليون 
دينار فقط

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

العدد : 831/ت/2017
التاريخ: 2017/10/30

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ الكوفة العقار تسلسل سهام 
املديلن علالء فاضل جلودة البالغة سلهمان من 
اصل عرشة اسلهم يف العقلار 440/19 مقاطعة 
18 عللوة الفحل الواقلع يف الكوفة العائد للمدين 
علالء فاضل جلودة املحجلوز لقاء طللب الدائن 
فراس عبلد االمري عليل الباللغ )59,500,000( 
تسعة وخمسلون مليون وخمسمائة الف دينار 
عراقلي فعلى الراغلب باللرشاء مراجعلة هذه 
املديرية خالل خمسلة عرش يوملا تبدأ من اليوم 
التايل للنرش مستصحبا معه التأمينات القانونية 
علرشة من املائلة من القيملة املقدرة وشلهادة 
الجنسية العراقية وان رسلم التسجيل والداللية 

عى املشرتي.
املزايدة / يف موقع محكمة بداءة الكوفة الساعة 

الثانية عرش ظهرا
التأمينات / صك مصدق

املواصفات //
1 ل موقعله ورقمه : الكوفلة 440/19 مقاطعة 

18 الكوفة علوة الفحل
2 ل جنسه ونوعه : دار ملك  رصف

3 ل حدوده واوصافه : بلدية الكوفة
4 ل مشلتمالته : سلاحة مكشلوفة واسلتقبال 

وصالة وغرفة نوم ومطبخ وغرفة نوم فوقاني
5 ل مساحته  :345م

6 ل درجة العمران : متوسط
7 ل الشاغل : بهاء فاضل جودة

8 ل القيمة املقدرة ) 36,750,000( ستة وثالثون 
مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار عراقي

املنفذ العدل
عقيل فضل عباس

  مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد/ 2767/ب2017/5
التاريخ / 2017/10/26

اعالن
بنلاء عى القرار الصادر من هذه املحكمة بإزالة 
شليوع العقار تسلسلل ) 35016/حي العدالة( 
يف النجلف تعلن هلذه املحكمة  عن بيلع العقار 
املذكور اعلاله واملبينله اوصافه وقيمتله ادناه 
فعلى الراغبلني بالرشاء مراجعة هلذه املحكمة 
خلالل )30( يوما ملن اليوم التلايل لنرش االعالن 
مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة %10 
من القيملة املقلدرة بموجب صك مصلدق المر 
هذه املحكمة بلداءة النجف وصادر من مرصف 
الرافديلن رقلم)7( يف النجف وسلتجري املزايدة 
واالحالة يف الساعة الثانية عرش من اليوم االخري 
من االعالن يف املحكمة وعى املشرتي جلب هوية 

االحوال املدنية وشهادة لجنسية العراقية.
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف : العقلار املرقم 3/35016 حي العدالة 
عبارة عن دار يقع عى شلارع 15 مرت وبواجهة 
10 ملرت ويتأللف من سلاحة اماميلة )حديقة( 
بمسلاحة 7×8 مرت ومطبخ واسلتقبال وغرفتي 
نلوم وصحيات يف الطابلق االريض وغرفة واحدة 
يف الطابلق العلوي وكذلك وجود مشلتمل صغري 
يف ساحة الدار بمسلاحة 6×4 مرت ويحتوي عى 
غرفلة وصالة وسلطية فيها مطبلخ وصحيات 
ومشلغول من قبلل واللدة القارصيلن الرشكاء 
وجدتهم اما  املشتمل مشغول من قبل املدعو بهاء 
عبد الحسلني وهم ال يرغبون بالبقلاء يف العقار 
بعد البيع بصفة مستأجرين وان بناء العقار من 
الطابوق ومسقف بالشيلمان وان درجة عمرانه 
دون الوسط ومجهز باملاء والكهرباء وان القيمة 
املقدرة للعقلار مبللغ )200,000,000( مائتان 

مليون دينار فقط ال غريها

إىل / مسامهي رشكة مرصف اربيل لالستثامر والتمويل مسامهة خاصة 
م / اعالن دعوة اجتامع اهليئة العامة 

اسلتنادا الحكام املادتني 86 / 87 من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل وتنفيذا لقرار مجلس 
االدارة املرقم 47 واملؤرخ يف 18 / 6 / 2017 .

يرس دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذيسليعقد يف الساعة العارشة من صباح يوم الخميس 16 
/ 11 / 2017 يف محافظة اربيل / قاعة فندق الشرياتون ملناقشة جدول االعمال التايل : 

1 – مناقشة تقرير مجلس االدارة للسنة املالية املنتهية يف31 / 12 / 2016 واملصادقة عليها . 
2 – مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول امليزانية للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2016 واملصادقة 

عليه .
3 – مناقشة الحسابات الختامية للرشكة للسنة املالية املنتهية يف31 / 12 / 2016 واملصادقة عليها . 

4 – مناقشلة تقريلر لجنة مراجعة الحسلابات للسلنة املاليلة املنتهيلة يف31 / 12 / 2016 واملصادقة 
عليها. 

5 – مناقشة توزيع مقسوم االرباح للسنة املالية املنتهية يف31 / 12 / 2016 واملصادقة عليه . 
6 – مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2016 واملصادقة 

عليها . 
7 – مناقشة تعيني مراقبي حسابات لعام 2017 وتحديد اجورهما واملصادقة عليهما .

8 – مناقشلة تعديلل قرار الهيئة العامة السلابق امللؤرخ يف 1 / 11 / 2015 الفقرة ) 6 ( منه املتضمنة 
توزيع مقسوم االرباح ليصبح كاالتي : 

1 – توزيع مبلغ قدره ) 295 ، 007 ، 549 ، 9 ( دينار عى املساهمني . 
2 – تسديد فرق الرضيبة لعام 2014 بمقدار ) 092 ، 835 ، 738 ( دينار .

9 – مناقشلة تعديلل امللادة الثانية ) مركلز الرشكة ( من عقد التاسليس بنقل مقلر االدارة العامة من 
محافظة ) اربيل ( إىل محافظة ) بغداد ( واملصادقة عليها. 

10 – مناقشلة تعديل املادة الخامسلة ) مجلس االدارة ( من عقد التاسيس بتحديد اعضاء مجلس ادارة 
املرصف ) 5 ( اعضاء اصليني ومثلهم احتياط بدال من ) 7 ( اصليني ومثلهم احتياط واملصادقة عليها . 
11 – اجراء انتخابات تكميلية بانتخاب اعضاء مجلس ادارة ) 1 ( عضو اصيل و ) 5 ( اعضاء احتياط. 
راجني الحضور اصالة او انابة احد املسلاهمني بموجب سند انابة او توكيل الغري بموجب وكالة صادرة 
ملن كاتب عدل مع مراعاة احكام املادة 91 من القانلون اعاله ويف حالة عدم حصول النصاب القانوني 

فيؤجل االجتماع إىل يوم الخميس 23 / 11 / 2017 يف ذلك الزمان واملكان اعاله .

رئيس جملس االدارة 
حممد سعدي امحد سيد حممد سعيد

وزارة الصحة
مكتب الوزير

مستشفى ابن سينا
اعالن للمرة الثانية

اعالن املناقصة العامة رقم )1(2017
جتهيز وجبات غذائية ملستشفى ابن سينا التدريبي
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االلياذة االسالمية
ص�در مؤخرا ع�ن دار غراب للنش�ر والتوزي�ع للكاتب 
محمد محمد السنباطي الجزء االول من كتاب ) االلياذة 
االس�امية( تلك الملحمة التي تتن�اول في جزئها األول 
“أنبي�اء الله من آدم حتى عيس�ى بن مريم عليهم وعلى 

نبينا الصاة والسام”...
ملحم�ة تجم�ع بي�ن الش�عر والنث�ر، بي�ن الحقيق�ة 
واألس�طورة، بي�ن حكايتن�ا عنه�م وحكاي�ة غيرن�ا، 
ف�ي أس�لوب ش�ائق ج�ذاب، وِش�عر يفي�ض بالعذوبة 
والعاطفة....ملحمة ]التوحيد[ في صراعه مع ]الشرك[، 
و ]الخير[ في صراعه مع ]الش�ر[ عب�ر العصور وعلى 
امت�داد األزمنة...وما تزال قوافل الض�وء تتهادى حتى 
اكتمل النور بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي 

سنطالع إشراقات سيرته في الجزء الثاني بعون الله.

صدر حديثاً عن المؤسس�ة العربية للدراس�ات والنش�ر كت�اب “حكايا من ذاكرة 
معلق�ة” للمؤلف حمزة دودين. يعلق المؤلف حول كتابه:”هذه أحداث في حياتي 
عشتها في زمن مضى وولى فصارت حكايا، ولكّن أثرها باق “كالوشم في اليد”. 
كله�ا أّثرت فّي ...بعضها غّير ش�يئاً في عقلي أو فك�ري أو قلبي ... وبعضها غّير 
حياتي! وعندما كتبتها عش�تها أنا نفسي مرة ثانية، وعندما تقرأها أنت، عزيزي 
القارئ، سأعيش�ها معك للمرة الثالثة. فشكرا جزيا لك ... شكرا لك ألنك ستفتح 
نافذتك علّي بعض الوقت، س�تراني كما أنا... إنسانا با قناع، ستدخل معي بعض 
األماكن والبيوت والزوايا والطرقات، وستسافر معي إلى مناطق ربما بعيدة جدا 
عنك أو ربما بقربك. وستعود معي بالزمن إلى أيام مضت ... طعمها تغير، ستعرف 
بعضا من أهلي وأصدقائي وجيراني وأس�اتذتي والكثيرين ممن شاركوني بعض 
الحياة، س�تحس معي بالفرح والنجاح والفوز والنصر، كما س�تحس معي باأللم 
والخ�وف والب�رد والتعب والقه�ر والظلم، س�تضحك معي طوياً ... وس�تنهمر 

دموعك مع دموعي ... فشكرا لك على كل ذلك”.

حكايا من ذاكرة معلقة

          جواد الشالل

ان�ت ش�احبة ... كان�ك لحظة غ�زل هائم�ة ... او 
تفاحة حان موعد قطفها... وقد شاهدتك تشبهين 

مدينة تجري باطرافها الجداول ...
هك�ذا يك�ون الضوء مخفي�ا ... حين نس�رف في 

البحث عن االطمئنان
انا ...

اتخبط ..
كان�ي أراك في المرة القادم�ة من عام مضى .. او 
لحن جديد يبحث عن وتر ناشيء ... ادقق بتفاصيل 
الحشرجة التي تنوب عن االيماء المثقل بإحساس 

من الطين الخشن 
تذكرت...

كنت ابحث عن حرف في كنز اللغة
المزدحمة ... فوجدت مفردة

.... شاحبة ... 
تكسر قلب الجمال... وتظهر ضحكات المعرفة ... 

وتحدد لي سوط الخواء الذي يحيطني من اطراف 
السعة المقترة

ال شأن لك بما اقول ...
انا مجرد عفوي�ة مفعمة بالذب�ول ... وابحث في 

أطراف الحزن
عن انت ... من انت ... ربما اجدك بواحة شاحبة

نص.. حلظة شاحبة

سجل اخلديعة: عن اجلشع املدمر
           ساري موسى

على عكس »الحديق�ة الَخِربة«، روايته 
األخ�رى المنقول�ة إل�ى العربي�ة، التي 
اس�تخدم فيه�ا جما مكّثفة وأس�لوبا 
شعريا مقتصدا بالكلمات غنيا بالصور 
والعاطفة، يسترسل الروائي المكسيكي 
خورخ�ي فولب�ي )1968( في »س�جل 
منش�ورات  ع�ن  الص�ادرة  الخديع�ة« 
الجمل في كتابة رواية اعتيادية طويلة، 
يبتع�د م�ن خاله�ا مجددا ع�ن الخيال 
واألسطورة اللتين أدخلهما على القصة 
المؤث�رة للم�رأة العراقي�ة ليل�ى الت�ي 
فقدت عائلتها، ويعود لالتزام بروحّية 
جماع�ة »الكراك« األدبية التي أسس�ها 
ف�ي المكس�يك لتقط�ع م�ع الواقعي�ة 
فوينت�س  كارل�وس  لجي�ل  الس�حرية 

والمتأثرين به.
توضي�ح  ه�و  لل�راوي  األول  اله�دف 
االقتصادي�ة  األزم�ة  ح�دوث  أس�باب 
وفضح المتسببين بها من »النّصابين« 
الذي�ن يعترف أنه واحد منهم. فضحهم 
بأسمائهم الحقيقية وأسماء شركاتهم، 
وبنش�ر صوره�م أيض�ا. وم�ن أج�ل 
اإليضاح التام يع�ود إلى أزمات عالمية 
سابقة كأزمة أزهار التوليب في القرن 
الس�ابع عش�ر، وأزم�ة قس�ائم البريد 
في العام 1919 التي تس�بب بها كارلو 
بونزي، كما يدخلنا أيضا في شرح بعض 
العمليات االقتصادية والمصرفية، التي 
سيجد أولئك الذين ال يقرؤون الصفحة 
االقتصادية في الجرائد بعض الصعوبة 

في فهمها، لكنه أمر ال بد منه إلفهام 
الق�راء ما ال�ذي كان يج�ري، وأدى 
الحقا إلى وقوع األزمة في أكتوبر/

تشرين األول عام 2008، التي ابتلعت 
فق�دان  ف�ي  وتس�ببت  المدخ�رات 
الكثيرين ألعمالهم حول العالم. وهنا 
تكمن أهمية هذا النوع من الروايات؛ 
بتناول�ه أحداث�ا عالمي�ة ال بالتحليل 
المخت�ص الضيق الذي نش�اهده في 
نش�رات األخبار، بل بتضمينه ضمن 
قال�ب أدبي يس�هم ف�ي وصوله إلى 

عدد أكبر من الناس.
يعط�ي فولب�ي لبطل الرواية اس�مه 
ذاته، وما نقرأه على امتداد الصفحات 
هو الس�يرة الذاتية للبطل منذ ما قبل 
تع�رف والدي�ه عل�ى بعضهم�ا. )خ. 
فولبي( هو في الرواية موظف إداري 
تنّقل في العمل بين عدد من الشركات 
المالية الكبرى في وول ستريت مثل 
جي بي مورغان ولونغ تيرم كابيتال 

منجمن�ت، وارتق�ى ف�ي المناصب إلى 
أن أس�س صندوق�ه االئتماني الخاص، 
المس�تثمرين  أم�وال  بتش�غيل  وب�دأ 
بفوائد عالية فاق�ت ما يعطيه أصحاب 
بقي�ة الصنادي�ق، إل�ى أن اختل�س 15 
مليار دوالر وفّر م�ع وقوع األزمة إلى 
م�كان مجهول. يش�رح فولب�ي كيفية 
حدوث األزمة ببس�اطة، تل�ك الفقاعة 
الت�ي نفخها أرب�اب وول س�تريت إلى 
أن انفج�رت في وجوهه�م: إذا تم منح 
كل مس�تثمر %20 مث�ا كل ش�هر من 
قيم�ة أموال�ه المودعة، س�وف تتزايد 

أعداد المستثمرين الذين ُيعَطون عمليا 
بعضا من أموالهم التي سوف يودعون 
فوقها باس�تمرار، ألن تلك المؤسسات 
أوهمته�م أنه�ا ذات رأس م�ال ضخم، 
وهي في الحقيق�ة ال تملك إال أموالهم. 
ه�ذه ه�ي عملي�ة »االئتم�ان التبادلي 
االفتراض�ي« التي قادت باستنس�اخها 
م�ن قبل مؤسس�ات وول س�تريت إلى 
انفجار األزمة المالية. لم يجهل مديرو 
ه�ذه المؤسس�ات اإلمكاني�ة القريب�ة 
لوق�وع األزمة، وكان انهيار مؤسس�ة 
لون�غ تي�رم نذي�را لوقوعه�ا ومقدمة 
له�ا، كان بإمكانه�م تفاديه�ا بحس�ب 

فولب�ي )والمقص�ود دوم�ا الراوي 
كل  تجاهل�وا  لكنه�م  الكات�ب(،  ال 
اإلشارات واستمروا بجمع األموال.

ف�ي  الحاض�رة  األخ�رى  الخديع�ة 
الرواية هي خديعة عائلية أخفت من 
خاله�ا األم عن ابنه�ا حقيقة والده 
ال�ذي توفي قبل والدت�ه. نوا فولبي 
الخزان�ة  وزارة  ف�ي  موظف�ا  كان 
األميركي�ة وق�د فصل م�ن وظيفته 
ف�ي الس�نوات األول�ى م�ن الحرب 
الب�اردة رغم الخدم�ات الكبيرة التي 
قدمها خال الحرب العالمية الثانية، 
التحضي�ر لمؤتمر  ومس�اهمته في 
بريتون وودز وفي تأسيس صندوق 
النق�د الدول�ي، وذلك بس�بب اتهامه 
م�ع ع�دد م�ن الموظفي�ن الكب�ار 
اآلخري�ن بأنهم ش�يوعيون وعماء 
لاتحاد الس�وفييتي، في ما يش�كل 
اختراقا س�وفييتيا خطيرا في صلب 
واالقتصادي�ة  المالي�ة  المنظوم�ة 
األميركي�ة. وق�د تأكد فولب�ي من ذلك 
ع�ن طري�ق عدد م�ن المخبري�ن الذين 
تعاق�د معهم، آخرهم عميل س�ابق في 
المخاب�رات الس�وفييتية، وق�د أخفت 
األم هذه الحقائق ع�ن ابنها ليس ألنها 
ل�م ترد أن يحس بالخجل من فعلة أبيه، 
بل ألنها كانت هي أيضا عضوا أساسيا 
في الحلقة الش�يوعية وقد ساعدت نوا 
في دخوله�ا. يحضر ف�ي الرواية نمط 
العيش الذي يحياه األغنياء في حيواتهم 
المتفلت�ة من كل الضواب�ط، والنزوات 
والمش�اكل ودمار العائ�ات الناتج عن 

ذلك؛ العاقات المثلية التي دخل فولبي 
في عدد منها، والتي استفاد من واحدة 
منه�ا للحص�ول عل�ى وظيف�ة جيدة، 
وآخره�ا وأكثرها جموح�ا مع فيكرام 
شريكه في تأسيس صندوقه االئتماني. 
ل�ي، المؤرخ�ة الش�ابة التي اس�تعان 
بخدماتها للكش�ف عن حقيق�ة والده، 
والتي ص�ارت زوجت�ه الثاني�ة، تدخل 
كذلك ف�ي عاقة مثلية م�ع صديقتها، 
وكا الزوجي�ن يعل�م بعاق�ة ش�ريكه 
دون أن يمانع. يرضخ فولبي لمطالبات 
لي ل�ه بدعم جمعيات الرف�ق بالحيوان 
وجماعات منكوبة من السكان الفقراء 
ف�ي أفريقي�ا، وه�و يغ�دق ف�ي دعمه 
ورعايته للفرق الموسيقية واألوبرالية 
التي يعشقها إلى حد أنه يعطي لعناوين 
الفقرات مصطلحات أوبرالية مثل آريا، 
ترتي�ل، جوق�ة، ثنائ�ي، ثاث�ي... وكل 
ذلك م�ن أموال المس�تثمرين المودعة. 
ابنته سوزان يحرمها زوجها من رؤية 
ولديه�ا بعدما وجدها في الس�رير مع 
رج�ل آخر، ابنه إس�حق عثر عليه ولداه 

متدليا من السقف بعد أن شنق نفسه.
باللغ�ة  ه�ذه  روايت�ه  فولب�ي  كت�ب 
م�ا  وه�ذا  اإلس�بانية،  ال  اإلنكليزي�ة 
أوضحه الناش�ر عل�ى الغ�اف بإيراده 
اسم المترجم غوستابو إثكييردو الذي 
نقلها إلى اإلس�بانية، فيما تولى رفعت 
عطفة نقلها إلى العربي�ة، كأن الكاتب 
يفض�ح  أن  أراد  اليس�ارية  المي�ول  ذا 
أكبر نظام رأس�مالي ف�ي العالم بلغته، 

مباشرة دون وسيط.  

سمري ابو اهليجا:الشعر الفلسطيني إن لـم حيمل قضية او شعار يرفع  و هيتف به 
سيكون بال طعم وال قيمة

حاوره: عزيز البزوني/ البصرة

 س�مير أبو الهيجا ش�اعر فلسطيني  من 
1969م, ش�اعر فصح�ى  ع�ام  موالي�د 
وعامية  وغنائ�ي و زجلي عضو االتحاد 
الع�ام للكت�اب واألدباء الفلس�طينيين , 
عضو االتحاد العام للفنانين الفلسطينيين 
وممث�ل الحركة ع�ن االتحاد ف�ي مدينة 
جني�ن, ل�ه إصدارين بالش�عر الش�عبي 
الفلس�طيني بعنوان )طرزة فلسطينية( 
وأخ�ر بعن�وان )على الله تع�ود( له عدة 
أغني�ات عل�ى الفضائي�ات م�ن كلمات�ه 
وبأصوات فنانين مبدعين, له مشاركات 
الفلس�طيني  الوط�ن  إنح�اء  بكاف�ة 
بمهرجانات وأمسيات و كافة االحتفاالت 
الرسمية و الشعبية,التقينا به فكان هذا 

الحوار معه:
* يوصف الش�عر على انه ف�ٌن كالواحة 
الت�ي تتجلّى ف�ي الصحراء وس�ط ظال 
األوهام، ومن يس�عى م�ن الرّحالة يصل 

إليها بعد عناء كيف توصف لنا الشعر؟
 - الش�عر ه�و غذاء ال�روح .. هو الراحة 
النفس�ية والبلس�م للش�اعر بحيث يعبر 
بطرقت�ه عم�ا ي�دور بداخل�ه او أفكاره 
..او عم�ا ي�دور حوله من إح�داث بنوتة 
موس�يقية جميلة تسر القارئ والسامع 
..فيرس�م أجمل الصور على حقيقتها .. 
الش�عر هو متنفس الكبت الذي نعيش�ه 
.. وطرب لألذان والنف�وس ... هو راحة 

القلوب .. وتنش�يط الذه�ن ونقاء الفكر 
..فكيف ال وهو من يصنع األغنية وألجله 

تعزف الموسيقى و تصدح الحناجر 
* هل الشعر رسائل مفتوحة األفاق بينك 

وبين الوطن أم ماذا؟ 
- نع�م مفتوحة الى ابع�د الحدود .. وهو 
حلق�ة الوصل والربط بيننا و بين الوطن 
و ما نعيش�ه من ظروف و انتهاكات من 
قبل محتل غاشم .. فنحن نقاوم بالكلمة 
.. والشعر الفلسطيني بالذات ان لم يحمل 
قضية او شعار يرفع و يهتف به سيكون 

با معنى و ال طعم و ال نكهة وال قيمة 
*كيف ترى مستقبل الشعر العربي ضمن 

مشروع قصيدة النثر؟
- من وجهة نظري الش�عر شيء و النثر 
ش�يء أخر و مهم�ا تعددت األس�اليب ال 
يمكن ان تتعدى وتتف�وق على القصيدة 
الش�عرية الموزونة والملتزمة بالقافية 
و القواع�د على نوتة موس�يقى عذبة و 
اختاط النثر بالش�عر س�يضعف الشعر 
والش�عراء الن النثر ه�و عبارة عن كام 

مفتوح دون أسس او قواعد ..  
التج�ارب  ف�ي  المش�اهد  تع�ددت   *  
الشعرية لدى الكثيرين من الشعراء ومن 
مختلف األجيال، م�ا ر أيك بما يدور بهذا 
الفلك الذي أحس�ه س�يكون خاسراً أمام 
القصيدة العربية األصلية برغم المغادرة 

في الكتابة نحو آفاق مفتوحة؟
- الشعر ثقافة واجتهاد و فكر و يستطيع 

كل ش�اعر ان يجس�د ثقافت�ه و فك�ره 
بالطريقة التي يراها مناسبة ..فالشعراء 
درج�ات و لكل ش�خص درجت�ه و قوته 
وه�ذا يعتمد على الش�اعر ف�ي إبداعه و 

تألقه  
* کم�ا تعلمون هناك أزم�ة تعصف بکل 
النشاطات والمجاالت الثقافية واألدبية، 
ومنها بالطبع الشعر، ما شکل ومحتوى 

ه�ذه األزم�ة ف�ي الش�عر الفلس�طيني 
تحديداً؟  

أخ�ذت  الت�ي  والواس�طة  الكولس�ة   -
منحنى بعيد عن اإلبداع و الرس�الة التي 
يجب ان يوصلها الش�اعر او المؤسس�ة 
..فأصبحت النش�اطات هي أكثر صورية 
محص�ورة بالمعرف�ة والمصلح�ة مم�ا 
أدى ال�ى تغي�ب الرس�الة واخ�ذ منحنى 
واتجاه اخر.. والشعر الفلسطيني بالذات 
يج�ب ان يكون عميقا و قويا ألنه قضية 
شعب وأمة وفلس�طين عانت و ما زالت 
تعاني على مر الس�نين .. يختلف الشاعر 
الفلس�طيني عن غيره .. نحن نكتب على 
رائحة الغاز والموت والرصاص قصائدنا 
..نكتب بين جدران س�جن غاش�م ظالم 
..لي�س لدينا يخت او جو رومانس�ي وال 
نس�هر في جو تغطي�ه األقمار و النجوم 
..بل س�ماؤنا ملبدة بالطائرات و الغيوم 

السوداء . 
* حدثنا عن مؤلفاتك الشعرية ماالفكار 

الرئيسية التي يحملها كل ديوان؟ 
األول ط�رزة  ديوان�ان ش�عريان  ل�ي   -
فلس�طينية .. وأخ�ذت كلمة ط�رزة من 
التطريز و التطريز هو النسج سواء كان 
بالخي�ط او بالقش فكان�ت بيوتنا تتزين 
بالمطرزات التي تصنعه�ا أيادي أمهاتنا 
و جداتن�ا بحي�ث قام�ت طاب�ع تراث�ي 
جميل و من هنا اخذ اس�م الديوان طرزة 
فلس�طينية بحيث ض�م تراثن�ا وهويتنا 

وقضيتنا وعاداتنا و معاناتنا .. والديوان 
الثاني ..هو على الله تعود .. الذي تحدثت 
فيه عن أيام المجاهدين الكبار و الشهداء 
وع�ن التاري�خ الفلس�طيني النضال�ي و 
ع�ن ايام التراب�ط و التاحم بي�ن الناس 
الس�تذكر به ماض جميل رغم قس�اوته 
مطالب�ا ب�ه ان نعود أنفس�نا ال�ى تراثنا 
وهويتنا وعاداتن�ا و ترابطنا و تعاضدنا 
ف�ي وجه احت�ال بغيض ف�ي زمن نحن 

أحوج ما نكون به جنبا الى جنب 
 *هل أنصفك النقاد؟ 

- نع�م أنصفني الكثي�ر منهم رغم بعض 
الماحظ�ات البس�يطة والتي اس�تفدت 
منه�ا وكنت س�عيد جدا به�ا فالنقد قوة 

ودعم وتشجيع و شهادة  
* أيهم�ا اق�رب إلي�ك الش�عر العامي ام 

الفصحى ولماذا؟ 
-  الش�عر العام�ي هو اقرب ألن�ه يدخل 
ال�ى مس�امع المتلقي دون اس�تئذان وال 
يحت�اج لش�رح او توضي�ح او تحليل ..و 
هذا ما لمسته من خال جمهوري والذي 
حفزني الى المواصلة أكثر بالشعر العامي 
..فكتبت األغاني و القصائد الكثيرة التي 
نش�رت واألغني�ات الت�ي تغن�ى بها عدة 
فناني�ن والت�ي المس�ت أف�راح و إحزان 
شعبنا وكانت تحاكي واقعنا الفلسطيني 
و العرب�ي .. ولم اتوانى ايض�ا عن كتابة 
الفصي�ح حت�ى ينطلق الى دائ�رة ما بعد 

الوطن وتأخذ إشعاري الحيز العالمي

طوفان...

رسموا خارطتك يا وطني  

            العامرية سعدالله /تونس

أقوُل للذيَن َرِكُبوا الّريَح 
وارتاُدوا الخطْر 

للذين لَِبُسوا بردَة الَناِر 
و تاُهوا في غياهِب الحرِف... 

للذيَن شّرُعوا للّرحيِل ُصدوَرهم 
وارتاُدوا  َمناِبَعُه
َ“هذي ِقْبلَُِتنا ...

والموُت في عمِق الّطريِق
 ......شهادٌة 

الموُت اليخمُد وهَج الّشموِس 
واليبيُح الّسكوُن ِسوى ُلغِة الغوايِة 

فارتدي يا » أناي »معطَف الكاِم 
وتيهي في مضارِبِه

يْنُبْت لِك من خاياُه أجنحة ٌ..

للّريِح دهشُتها 
وللّناِر غوايُتها 

وللحرِف نقٌر في أخاديِد المعاني 
ولي أغنيٌة 

أرّدُدها 
َتَتَدلَّى َكواِكُب مْن الّسماْء 

َتحُضُنِني 
ترسُم جّنَتها 

أّي طوفاٍن يْغُمُرني
َيْشت�ِعُل الحرُف في َدمي 

أتاَشي في َملُكوت��ِه
أنَصِهُر نسًغا في لََحاُه

َتْهتزُّ عروُش الّنْخِل 
ُتولُد القصيدُة عاريًة 

تتلحُف أريَج األقحواِن 
ِل.. تكوَن أكثَر نباً ..

             حسن الساعدي

رسموا خارطتك يا وطني
فتزاحمت األشياء على جسدك
كتمساح ناسك يقضم فريسته

ودموعه تسير على الخد 
وأنت تبصر شظايا صوتك 

تئن على الجدار 
مقطوعة اللسان واليد 

مثل لوحة جميلة
مزقوا حلمها بالعدة والعددي 

في دجى ليلها المتجدد ...!!
رسموا خارطتك يا وطني

باأللف والهاء
بمداد مزج بالدال والماء

بقايا رمال هاربة
تاهت في محورها المقيد 
ترقص طربا على جراحك

لما ارتفعت أرض وهبطت سماء
فانسلخت من جلدها أسماء

لتمزق المتبقي من قميص يوسف 
عند اختاف المشهد...!!



www.almustakbalpaper.net

العدد )1548( الثالثاء  31  تشرين األول  2017
ح�سينيات9

احلسني »عليه السالم« االمثولة الكربى للتضحية
عبد الخالق الفالح

ثورة الحسلن عليه السلام نموذجاً فريداً 
سيظل حياً النه لم يقف عند حسبه ونسبه 
الكريلم بلل انطللق ثائراًليسلطر ملحملة 
البطوللة ويكتلب بدمله الرشيف رسلالة 
تتنقلهلا االجيلال ليعطلي درسلاً عظيملاً 
للتضحيلة والفداء وللوقوف بوجه الظاملن 
والطغاة. علينا ان نجعل منها شعلة تجربنا 
عىل التغلب العاطفي ووضع العقل واملنطق 
وااللتلزام بالوفلاء لنهجلة واالرصار علىل 
تحريلر النفس من الشلوائب بغض النظر 
عن االنتماء السيايس والطائفي لينرشنور 

ثورته عىل البرشية كلها.
يامن راَى حب الحسن تشيعاَ 

ان التشيع ثورة وجهاُد
ثار الحسن عىل يزيد لفسقه

ولقد غزانا الكفر والحاُد
لقد اكتسلب االمام الحسلن عليه ألسلام 
كل املعانلي الجليللة رواًء وجلاال وثورته 
ايقظت الروح الثورية عند الكثري من ابناء 
االمة وتجد أنها تحققت فيها مسلتلزمات 
نضلج الوعلي الجماهلريي .فبلان حاللة 
الخلل واالنحراف وكشلفت السللبيات عىل 
كل الصعد التي رافقت املسلرية . الحسلن 
هلو )ضلع االمامة ( فلان االمامة يف ولده 
السبعة عليهم السلام جميعاً ، فهو ضلع 
الخافلة الحقلة والوالية االلهّيلة العظمى 
فلإذا اردنا أن نعلرف معاني العلزة واآلباء 
نأتلي اىل كربلاء حيلث الشلموخ بأعلىل 
صلوره والكربياء بأجىل معانيها . النهضة 
الحسلينية غنيَّة علن التعريلف بحدودها 
وصمودها وارتفاعها واتِّسلاعها. ويكفي 
أنَّهلا هي التي صنعت التاريخ ولم يصنعها 
التاريخ ، وهي التي قدَّمت األُمثولة الُكربى 
للتضحية ، يف سبيل طاعة الله بكلِّ ما يملك 

الفرد ِمن نفس ونفيس.

حيث قال أبا عبد الله “عليه السام”:
)انلي ال أرى املوت أال سلعادة والحياة مع 

الظاملن أال برما(
كملا يف وصّيتله ألخيه محّمد بلن الحنفّية 
قائلًا”… “وإّنلي للم أخلرج أرشاً والبطراً 

ومفسلداً والظاملاً واّنما خرجت لاصاح يف 
أُّمة جّديآملر باملعروف والنهلي عن املنكر 
وأسلري عىل سلرية جدّي رسلول الله و أبي 
الفلردي  االصلاح  يعنلي  أمرياملؤمنلن”. 
واالجتماعلي يف اُّملة جلّدة بأبلرز آليلات 

االصلاح من األملر باملعلروف والنهي عن 
املنكلر عىل ضوء السلرية املحّمدّية واملنهج 

العلوي القويم .
وملن هنا فأن النهضة الحسلينية املباركة 
ملن أهم املحطلات البلارزة يف تاريخ االمة 

االسلامية ملا اكتسبته من مميزات ندر لها 
نظلري يف قاموس الثلورات التلي تذهب إىل 
وعلي اجتماعي تحصل فيله حالة صحوة 
ناتجة عن تراكم سلبيات أخطاء السلطات 
السياسية ، فلقد جمعت كل القيم االنسانية 

وتألقت يف تجسلديها يف واقعة الطف، االمر 
اللذي ادى اىل بقلاء القيلم االلهيلة حية يف 
قلوب االحرار اىل يومنا هذا. فبوقفة االمام 
الحسن”عليه السلام” الثائرة ضد الظلم. 
جسلدت ثورة أبي االحرار شلعلة النهوض 
ضلد طغيلان الحاكلم الفاسلد يزيلد ابن 
معاوية” لعنة الله عليه” فهذا الرجل احتل 
الحكلم بغري حلق ضم بلن جوانبه جميع 
مفاسد بني امية من هتك لألعراض وتجاوز 
عىل املبادىء االنسانية والخروج عن طاعة 
الله تعاىل ورسلوله الكريم “صىل الله عليه 
وآله” فشلكل خطرا حقيقيا عىل االسلام 
فلم يرع هلذا الوغد أي حرمة للمقدسلات 
أذ للم يضع يف باله أن هذه املقدسلات هي 
التي تحيي االمة االسامية وتجعلها تسمو 
يف فلرتة رسيعة واذا بيزيلد يعيدها اىل فرتة 
الجاهليلة، لكن ثورة االمام الحسلن عليه 
السلام عادة لها الوجه الحقيقي وهزمت 
الباطل والطيغان بكل قول وفعل حق جسد 
املعاني الجليلة للسلام الحقيقي. النهضة 
الحسلينية رسلمت حداً فاصاً بن ما هو 
اسامي وبن املبادئ الدخيلة عىل هذا الدين 
القيم وأزاحت السلتار علن حقبة تاريخية 
إسامية كانت تعد مرجعاً إسامياً، “اللُّهمَّ 
نا يِف ُزْمرَِتِه  ٍد وَِعرْتَِتِه َواْحرُشْ َصلِّ َعلىل ُمَحمَّ
َوَبوِّْئنلا َمَعلُه داَر الَكراَمِة َوَمَحللَّ اإلقاَمِة، 
اللُّهلمَّ َوَكملا َكرَّْمَتنلا ِبَمْعرَِفِتلِه َفأَْكرِْمنلا 
ِبُزلَْفِتِه َواْرُزْقنا ُمراَفَقَتُه َوساِبَقَتُه َواْجَعلْنا 
اَة َعلَْيِه ِعْنَد  ْن ُيَسللُِّم الَْمرِِه َوُيْكِثُر الصَّ ِممَّ
ِذْكرِِه وََعىل َجِميِع أَْوِصياِئِه َوأَْهِل أَْصِفياِئِه 
املَْمُدوِديَن ِمْنلَك ِبالَعَدِد االِْثَني َعرَشَ النُُّجوِم 
الزَُّهلِر َوالُحَجلِج َعلىل َجميِع الَبلرَشِ اللُّهمَّ 
َوَهلْب لَنا يِف هذا الَيوِْم َخلرْيَ َمْوِهَبٍة َواْنِجْح 
ٍد  لَنا ِفيِه ُكلَّ َطلَِبٍه َكما َوَهْبَت الُحَسْنَ لُِمَحمَّ
َجدِِّه وَعاَذ ُفْطلُرُس ِبَمْهِدِه َفَنْحُن عاِئُذوَن 
ِبَقرْبِِه ِمْن َبْعِدِه َنْشَهُد ُترَْبَتُه َوَنْنَتِظُر أَْوَبَتُه 

آِمَن َربَّ العالَِمَن”

مفهوم اإلصالح يف الثورة احلسينية
عمار العكيلي

اإلصلاح يف اللغلة، هلو ضد الفسلاد، ومن 
مامح اإلصاح هو إصاح النفس، فاألنسان 
حلن يصللح نفسله، ويتلوب، والتوبلة ال 
تقبلل، إال إذا أصلح التائب قلبه، وعمله قال 
تعاىل)إال الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك 

أتوب عليهم(.
جسد الحسلن )عليه السام(يف ثورته، قيم 
ومبادئ، وحقوق األمة، ومنها«اإلصاح« إذ 
أكد عىل اإلهتمام بشلؤون األمة السياسية، 

واإلقتصاديلة، واإلجتماعيلة، والدينية، من 
خلال توعيلة األملة، بمواصفلات الحاكم 
العادل العامل بالقرآن، والسنة، ويحرتم آراء 
النلاس، ومعتقداتهم، ويؤمن بالشلورى يف 
الحكم، وتويل الحكم من هو أها لها، وعدم 
املساومة عىل الحق، واإللتزام بالعهود، وهذا 
ما أراده اإلمام)عليه السام(بقوله)ولعمري 
ملا اإلملام، إال الحاكلم بالكتلاب، القائلم 
بالقسط، الداين بدين الحق، الحابس نفسه 

عىل ذاته تعاىل(.
تمتلن  النهضلة،  تللك  معاللم  تظمنلت 

أوارص الثقلة باملعتقلدات، ملن خال طرح 
الصحيح منها إىل األمة، والتأكيد عىل وحدة 
األمة، ومنلع إثلارة التفرقلة، والعنرصية، 
والطائفيلة، والقبلية، والقومية، كأسلاس 
للتمييز بن الناس، وقد وضع عليه السلام 
رشوط اإلستقامة، والكفاءة يف تويل شؤون 
األملة، وتسليري مهلام الحكلم، فضلا عن 
ممارسلة حلق النقلد، والبيعلة، والنصح، 
والتوجيله، وهذا ملا أكده )عليه السلام( 
عندملا قال)إنلا أهل بيلت النبلوة، ومعدن 
العلم، ومختلف املائكلة، وبنا فتح الخالق، 

وبنا ختم، ويزيد رجل فاجر، شارب الخمر، 
قاتل النفس املحرمة، معلن الفسلق، ومثيل 

اليبايع مثله(.
أكد )عليه السام( عىل أهمية طريق الحرية، 
وعدم اإلنسلياق وراء الحاكم الظالم، مهما 
كانت األسلباب، وعدم العيلش كالعبيد، بل 
دعا )عليه السلام( أن يكلون الناس أحرارا 

يف دنياهم.
إنطلق الحسن)عليه السام( بأهدافه، معلنا 
الحرب عىل الظلمة بقوله)أال وإني لم أخرج 
أرشا، وال بطرا، وال مفسدا، واال ظاملا، وإنما 

خرجلت لطلب اإلصلاح يف أمة جلدي، أريد 
أن آملر باملعروف، وأنهى علن املنكر(مذكرا 
أن دعواته اإلصاحية، ليسلت للتنافس عىل 
الخافة، وإنملا ال يجاد أرضية لعمل الحق، 
مقابل الباطل، جاهرا قوله)اللهم إنك تعلم، 
إنه لم يكن ماكان منا، تنافسلا يف سلطان، 
وال إلتماسلا ملن فضلول الحطلام، ولكلن 
لنلرى املعالم من دينلك، ونظهر اإلصاح يف 
بادك، ويأمن املظلومن من عبادك، ويعمل 

بفرائضك، وسنتك وأحكامك(
من هنا ثورته)عليه السام( جاءت من أجل 

حرية الناس، وصيانة كرامتهم اإلنسلانية، 
ورفض الذلة التي إتبعهلا الطغاة األموين، 
وأتباعهم يف تعاملهم مع الناس، وسلتبقى 
تلك الثورة، نرباسا للثائرين ضد الظلم، يف كل 
زمان ومكان، وزخملا معنويا للمظلومن، 
الذيلن ينهلون ملن مبادئ تللك الثورة، وما 
حصلل يف العلراق مؤخلرا، من نلرص كبري، 
وعظيم يف دحر أعتى قوة إرهابية، شلهدها 
العاللم هو بفضلل تلك الدملاء، التي أراقها 
الحسلن)عليه السلام( وسلار علىل دربه 

املجاهدين، بأموالهم وأنفسهم.

عاشوراء ملحمة.. مواجهة األنحراف بالتضحية

ثائر الربيعي
 

عمليلة صناعلة الطاغوت ال تأتلي من فراغ 
أو جزافلاً وإنما بسلبب مسلخية الكثري من 
األمعات الذين باعوا ضمائرهم ألجل مصالح 
دنيوية زائلة يسلعون لها ويجدون ضالتهم 
بها ..أو ألنهم ال يعرفون أي,يشء عن احرتام 
اللذات فيسلعون جاهديلن نحلو العبوديلة 
لظالم يمارس عليهم ظلمه السلادي وهم له 
شلاكرين بذلك ,ثم برحيلل الطاغية يرتبون 
أقنعتهلم  أوراقهلم وملفاتهلم ويخرجلون 
الجديلدة من أدراج مكاتبهم ليلبسلونها مع 
تغري الشلخص املعنلي باألمر ليقفلوا ببابه 
مقدمن فلروض الطاعلة والوالء لله ولكن 
بالتزييلف وتغيلري الحقائلق يصنعلون لله 

صورة وردية ..
عبادة االوثان أخف وطأة من عبادة االشخاص 
,ذلك ماكان تسلعى أليه السلطة الغاشمة يف 
عهد األمام الحسن )ع( كان هدفها األول هو 
تغيلري ثقافة األمة نحو القبلول بواقع مرير 

فلرض بقوة السلطوة التي طبقلت بالحديد 
والنار ومن يخالفها سليقود بنفسله وأهله 
للهاويلة والهلاك,كان علىل األملة ان تقف 
بوجهها وتعرب عن رفضها لهذه االنحرافات 
لكن رجالها فضلوا السلكوت دون املواجهة 
حفاظاً عىل نفوسهم ومكتسباتهم ,ُيمتحن 
الرجال باملواقف والشدائد عندما تعصف بهم 
لقد خذل الحسن سادة قريش وهم يعرفون 
قول الرسلول )ص( به )حسلن من وأنا من 
حسلن ( وتلك منزلته الكبرية حظي بها من 
جده األعظم ,ورغم كل ذلك خذلوه وتركوه 
دون نارصاً أومعن لله, خاطبهم بعروبتهم 
بأعتبارها هويتهم ولم يجدي نفعاً قائاً لهم 
:} أن لم يكن لكم دين وكنتم ال تخافون يوم 
املعاد فكونوا أحراراً يف دنياكم هذه, وارجعوا 
اىل أحسلابكم ان كنتم عرباً كملا تزعمون { 
ماذا نفرس أن جون العبد االسلود املسليحي 
آملن بقضيتله مضحيلاً بنفسله,لم يرحلل 
ويرتكله وحيداً بلل طلب منله األذن بالقتال 
فقاتلل حتلى استشلهد معله؟ فاملبلادىء 

والثوابلت ال تحلدد بهوية وال انتملاء وإنما 
تحدد بعملق االيمان بالقضية, كان يخربهم 
اإلمام فيقول لهم }أيها الناس:أنسبوني من 
أنا، ثّم ارجعوا إىل أنفسكم وعاتبوها، وانظروا 
هل يحلل لكم قتيل،وانتهاك حرمتي، ألسلت 
ابن بنت نبيكم، وابن وصيه وابن عّمه، وأّول 
املؤمنن بالله، واملصّدق لرسوله بما جاء من 
عنلد رّبله؟{ لكنهم لم يبالوا للكل ذلك . ثبت 
الحسلن عىل خطله ونهجله فرتك لنلا أرثاً 
عماقاً يهذب ويشذب النفوس ليحررها من 
خوفها وضعفها بأن تكون قوية يف مواجهة 
الطغاة الفاسدين املفسلدين لقطع الطريق 
عليهم ال تركهلم يتمادون ليكونلوا دائرة ال 
يمكن اخرتاقها بسلبب سلكوتنا عنهم ,فا 
قيمة ملعرفتنا بالحسن دون االلتزام به ,كان 
باستطاعته التنازل أو املساومة أو ترك األمر 
يأخذ مايؤول أليه ,رفضه منطلق بأن تحقيق 
العدالة تحتاج آلاليلات متعددة وأهمها عدم 
مهادنلة الظاللم والجلوس معه فلأن يف ذلك 

عدم أعطاء املربر والرشعية ملا يريده .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2709/ب2017/1

التاريخ :2017/10/29
اعان

اىل / املدعى عليه )صفاء مهدي جاسم(
اصدرت هلذه املحكمة قرارها املرقم 2709/

ب2017/1  بتاريخ 2017/10/26 واملتضمن 
الحكلم بإللزام املدعلى عليله صفلاء مهدي 
جاسلم بتأديتله للمدعي محمد عيل جاسلم 
محملد مبلغلا قلدره )343750000( دينار 
فقط ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسلب 
رشح املبللغ القضائلي واشلعار مختار حي 
الغدير /1 عيل عبد الحسلن الدعمي لذا تقرر 
تبليغلك اعانلا بالقلرار املذكلور بصحيفتن 
محليتن يوميتن ولك حق الطعن عىل القرار 
املذكور خال املدة املقررة بكافة طرق الطعن 
القانونية وبعكسله سيكتسب القرار املذكور 

درجة البتات وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 6693/ش2017/5

التاريخ : 2017/10/30
اعان

اىل / املدعى عليه /حيدر محمد شاكه
اقاملت املدعيله )سلندس جاسلم محملد( 
الدعوى بالعدد 6693/ش2017/5 امام هذه 
املحكملة والتي تطللب فيها اثبلات الزوجية 
وملجهولية محل اقامتكم وحسب رشح القائم 
بالتبليغ واشلعار مختار حي النداء / النجف 
قلررت املحكمة تبليغكم بخصلوص الدعوى 
وبموعلد املرافعه اعانا بواسلطة صحيفتن 
محليتن يوميتن وعليكم الحضور امام هذه 
املحكمة يف موعلد املرافعة القادم املوافق يوم 
2017/11/8 السلاعه التاسلعة صباحا ويف 
حاللة علدم حضوركم او ارسلال ملن ينوب 
عنكم قانونا سلوف تجلري املرافعة بحقكم 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر طعمه الحار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3685/ب2017/4

التاريخ : 2017/10/30
اىل /املدعى عليه )مرتىض مجيد محمد سعيد(

اقام املدعي )كرار زهري نصيف( الدعوى البدائية املرقمة 
اعاه والتي يطللب فيها الحكم بتأديتلك للمدعي اعاه 
مبلغلا مقلداره مائلة مليون دينلار بموجلب الكمبيالة 
املصدقة من كاتب عدل النجف الشلمايل واملرقمة 3318 
السلجل 16 يف 2017/4/12 ولثبلوت مجهوليلة محلل 
اقامتك حسلب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي 
الغدير /1 املختار عيل عبد الحسلن الدعمي عليه قررت 
هذه املحكمة تبليغك اعانا بصحيفتن محليتن يوميتن 
بموعلد املرافعلة املصلادف يف 2017/11/12 وعند عدم 
حضورك او ارسلال من ينوب عنك قانونا سلوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2710/ب2017/4

التاريخ 2017/10/29
اعان

اىل / املدعى عليه )صفاء مهدي جاسم(
اصدرت هلذه املحكمة قرارها املرقم 2710/ب2017/4  
بتاريلخ 2017/10/26 واملتضمن الحكلم بالزام املدعى 
عليه صفاء مهدي جاسلم بتأديتله للمدعي احمد كريم 
ملوىس مبلغلا قلدره )50000000( خمسلون مليلون 
دينار والثابلت يف وصيل االمانة  املؤرخن يف 2017/3/5 
ولثبلوت   2017/6/1 ويف  الطللب  حلن  واملسلتحقن 
مجهوليلة محلل اقامتك حسلب رشح املبللغ القضائي 
واشلعار مختار حي الغدير /1 عيل عبد الحسن الدعمي 
للذا تقلرر تبليغلك اعانلا بالقلرار املذكلور بصحيفتن 
محليتلن يوميتن ولك حلق الطعن عىل القلرار املذكور 
خال املدة املقررة بكافة طرق الطعن القانونية وبعكسه 

سيكتسب القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 6688/ش2017/7

التاريخ 2017/10/30
اعان

اىل / املدعى عليه / عاء عزيز فرج
اقاملت املدعيله )انتصلار مهدي تلايل( الدعلوى بالعدد 
6688/ش2017/7 املام هلذه املحكملة والتلي تطلب 
تصديلق طاق خلعي وملجهولية محل اقامتكم وحسلب 
رشح القائلم بالتبليلغ واشلعار مختلار حلي العراق / 
الديوانيلة قلررت املحكملة تبليغكم بخصلوص الدعوى 
وبموعلد املرافعله اعانا بواسلطة صحيفتلن محليتن 
يوميتن وعليكلم الحضور امام هلذه املحكمة يف موعد 
املرافعلة القلادم املوافلق يلوم 2017/11/16 السلاعة 
التاسلعة صباحا ويف حالة عدم حضوركم او ارسال من 
ينوب عنكم قانونا سلوف تجري املرافعة بحقكم غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

حسن عباس سمن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2772/ ب2017/3

التاريخ 2017/10/30
اىل / املدعى عليه )عدي عباس شاكر( 

اقلام املدعي )محمود ماللك عباس الشليباني( الدعوى 
البدائية املرقمة اعاه والتي يطلب فيها الحكم )بتأديتك 
لله مبلغلا مقلداره ثاثلة ماين وسلتمائة اللف دينار 
بموجب وصل االمانة املذيل بتوقيعه وبصمته واملستحق 
االداء( ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ 
القضائلي يف محكمة بلداءة الكفل واشلعار مختار حي 
الحسلن )ع( ناحيلة الكفلل عليه قررت هلذه املحكمة 
تبليغلك اعانلا بصحيفتلن محليتلن يوميتلن بموعد 
املرافعلة املصادف يف 2017/11/14 وعند عدم حضورك 
او ارسلال من ينوب عنك قانونا سلوف تجلري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابرعبيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2639/ ب2017/2

التاريخ 2017/10/30
اىل / املدعى عليه )احمد رزاق عزيز( 

اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 2639/ ب2017/2 
بتاريلخ 2017/10/18 واملتضملن الحكلم بابطال قيد 
التسلجيل العقاري ذي العلدد 203 ك1 976 واملثبت فيه 
تسلجيل العقلار املرقلم 3/62586 مقاطعلة 4 جلزرة 
النجف حي املياد بأسلم املدعى عليله الثاني احمد رزاق 
عزيلز ولثبلوت مجهوليلة محلل اقامتلك حسلب رشح 
املبلغ القضائي واشلعار مختار حي الرحمة /6 حسلن 
يلارس الفيلاض لذا تقرر تبليغلك اعانا بالقلرار املذكور 
بصحيفتن محليتن يوميتن ولك حق الطعن عىل القرار 
املذكور خال امللدة املقررة بكافة طرق الطعن القانونية 
وبعكسله سيكتسلب القرار املذكور درجلة البتات وفق 

االصول
القايض

طال سلمان مهدي 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية

دار القضاء يف الضلوعية 
محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية 

العدد : حجة حجر وقيمومة /2017
التاريخ / 2017/10/22

اعان
قدملت املدعوة )خاللدة شلاكر محمود( طلبلا اىل هذه 
املحكملة تطللب فيه نصبهلا قيمة عىل زوجهلا )محمد 
هتيملي محمد( لفقدانه بتاريلخ 2016/9/7 ولحد االن 
ال يعلرف مصريه حيلا كان ام ميتا فملن لديه اعرتاض 
او معلوملات تفيد حياته او مماتله الحضور امام هذه 
املحكمة يف اليوم التايل للنلرش لتقديم اعرتاضه وبخافه 

سوف تنظر املحكمة يف الطلب وفق القانون
القايض

فائق مشعل صالح
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        المستقبل العراقي/ سيف المالكي
        تصوير- سعد لهد

والرياض�ة،  الش�باب  وزارة  عق�دت 
اجتماع�ا موس�عا م�ع ممث�ل اللجن�ة 
االوملبي�ة وممث�ي 12 اتح�ادا رياضي�ا 
االس�تعدادات النطالق ال�دورة االوملبية 
املحلي�ة التي س�تقيمها ال�وزارة لكافة 
منتخب�ات املحافظ�ات منتصف ش�هر 
كان�ون األول املقبل يف املدينة الش�بابية 
بشارع فلس�طني«.وتم خالل االجتماع 
الذي ح�ره مدير عام دائرة العالقات 
املوس�وي  احم�د  ال�دويل  والتع�اون 
ومعاون مدير عام دائرة ش�ون األقاليم 
واملحافظ�ات س�والف حس�ن ومدي�ر 
قس�م اإلعالم واالتص�ال الحكومي عي 
العطوان�ي وممثل اللجنة االوملبية احمد 
صربي فضال عن ممثي اتحادات ) كرة 
الطاولة واملالكمة والتايكواندو واألثقال 
والجودو واملصارعة والسباحة واملبارزة 
والكاراتي�ه والجمناس�تك وامل�واي تاي 
اهمي�ة  ع�ى  التأكي�د  ف�و(  والكون�غ 
املش�اركة يف الفعاليات لكافة منتخبات 
املحافظ�ات فضال ع�ن تهيئ�ة الوزارة 
ملتطلب�ات نجاح ال�دورة، إذ ت�م تحديد 
نهاية األس�بوع الحايل موعدا الس�تالم 
اللوائ�ح الفني�ة م�ن قب�ل االتح�ادات 
الرياضي�ني  إع�داد  إلع�الن  املش�اركة 
املش�اركني يف الدورة«.وتطرق االجتماع 
إىل األم�ور الفني�ة التي تخ�ص الدورة، 
اذ س�تضيف القاعات املغلقة يف الوزارة 
ومس�بح الش�عب االوملب�ي منافس�ات 
البطول�ة الت�ي س�تقام يف الع�ارش من 

شهر كانون األول ولغاية العرشين منه 
فضال عن تدارس احتياجات االتحادات 
املراك�ز  ألصح�اب  املقدم�ة  والجوائ�ز 
ال�وزارة  األوىل وتحدي�د فن�دق  الث�الث 
السكان الرياضيني املشاركني يف الدورة.

وق�دم ممثل�و االتح�ادات املش�اركة يف 
ختام االجتماع ش�كرهم لوزير الشباب 

والرياضة عبد الحسني عبطان لرعايته 
إقامة البطوالت الكربى لتطوير الحركة 
الرياضية«.من جهة أخرى أكدت وزارة 
الشباب والرياضة، عى األندية املتقدمة 
للحصول ع�ى إجازة تأس�يس األندية، 
برورة إكمال املالحظ�ات ومتطلبات 
ضوابط التأس�يس بأرسع وقت ممكن، 

وتزويد دائرة الرتبية البدنية والرياضة – 
قسم األندية بالبيانات، أو االتصال عى 
الهات�ف 07901424776 لالستفس�ار 
عن األمور التي تخص األندية املشمولة 
وهي الفتاة الريايض واملستقبل املرشق 
الريايض من نينوى، والفيحاء الريايض 
وأب�ي الخصي�ب الريايض م�ن البرصة، 

الري�ايض  والحم�زة  الري�ايض  وعف�ك 
وسومر الريايض من الديوانية، والكرخ 
الري�ايض من بغ�داد – الكرخ والرشطة 
الريايض من بغ�داد – الرصافة وامليثاق 
الري�ايض م�ن بغ�داد – مدين�ة الصدر، 
وكربالء الريايض وامام املتقني الريايض 

من كربالء املقدسة.

وزارة الشباب تتدارس مع ممثيل االوملبية واالحتادات 
الرياضية انطالق الدورة االوملبية املحلية

موراتا: نادم عىل ترك يوفنتوس..دعت األندية إلكمال متطلبات ضوابط التأسيس
وريال مدريد أحبطني

            المستقبل العراقي / متابعة

اعترف اإلسباني ألفارو موراتا، مهاجم تشيلسي اإلنجليزي، بندمه على 
الرحي�ل عن صفوف يوفنتوس اإليطالي واالنضمام إلى ريال مدريد في 

صيف 2016.
وق�ال مورات�ا في تصريح�ات لصحيف�ة “ال جازيت�ا ديللو س�بورت” 
اإليطالي�ة: “أتمن�ى لو أنني لم أغ�ادر يوفنتوس، كما أنن�ي عدت لريال 
مدري�د وقتها بس�بب وج�ود بند في عق�دي، وكان يجب عل�ّي احترام 

ذلك”.
وتابع: “شعرت بإحباط كبير للغاية بعد انضمامي لريال مدريد، ووجدت 
نفس�ي أعود للمربع األول، فلقد عاملوني كصب�ي، وكأني مازالت ذلك 

الالعب الصاعد الذي لم يكتسب خبرة كبيرة مع يوفنتوس”.
وواص�ل “في يوفنتوس تعلم�ت امتالك عقلية االنتصار 

واللع�ب باحترافي�ة، وقضيت موس�مين عظيمين 
للغاية م�ع البيانكونيري وتحول�ت من صبي إلى 
الع�ب حقيق�ي احتراف�ي، وبالنس�بة لإلس�بان، 
إيطالي�ا أفضل بلد يمكن أن تعي�ش فيه”.واختتم 
“هن�اك تج�د كل ش�يء، الجمال، التاري�خ، الفن، 
الطب�خ، الموضة، أتمنى لو عاد بي الزمن وبقيت 

ولم  يوفنت�وس  في 
إل����ى  انض�م 

مدريد  ري�ال 

مورات�ا  مطلًقا”.ولع�ب 
الفترة  مع يوفنتوس في 
م�ن 2014 حت�ى 2016 
وحق�ق معه�م بطولة 

اإليطال�ي  ال�دوري 
ووص�ل  مرتي����ن 
أبطال  دوري  لنهائي 

أوروبا 2015.

بعثة اجلوية تغادر اىل طاجكستان عىل متن طائرة عسكرية
            بغداد/ المستقبل العراقي

توج�ه صب�اح امس األثني�ن وفد فري�ق القوة 
الجوي�ة إل�ى طاجكس�تان تحضي�راً لمواجهة 
اس�تقالل دوش�نبه ف�ي نهائ�ي كأس االتح�اد 
اآلس�يوي يوم الس�بت المقبل”.وغادرت بعثة 

الفري�ق عل�ى مت�ن طائ�رة عس�كرية خاصة 
تابعة للقوة الجوية بش�كل مباش�ر إلى مدينة 
دوش�نبه.وأكمل الفريق تحضيراته بش�كل تام 
وخاض الم�ران األخير وأك�دت الهيئة االدارية 
للنادية ان جميع الالعبين بجاهزية بدنية جيدة 
حيث اس�تعد الفريق للمباراة من خالل عدد من 

المباريات التجريبية في بغداد.وأكد عضو الهيئة 
اإلداري�ة لنادي القوة الجوية جاس�م كاطع أن 
“الجمي�ع عازم على العودة بلقب كأس االتحاد 
اآلس�يوي واالحتفاظ به للنس�خة الثانية على 
التوال�ي” مبينا أن المدرب حس�ام الس�يد يعلم 
نق�اط الق�وة والضعف للفري�ق المنافس ومن 

المنتظر أن يضع تكتيكاً يناسب المباراة”.يشار 
إلى أن القوة الجوية تأهل إلى النهائي 

على حساب الوحدة السوري فيما 
بلغ اس�تقالل دوش�نبه المباراة 
النهائية على حس�اب بنجالورو 

الهندي.

أنشيلويت يعلن الفريق الذي يتمنى تدريبه

فينجر غري قلق بشأن مستقبل سانشيز

            المستقبل العراقي / متابعة

كش�ف اإليطالي كارلو أنشيلوتي، 
لباي�رن  الس�ابق  الفن�ي  المدي�ر 
ميونخ األلماني، عن الفريق الذي 
يرغب ف�ي تدريه مستقبال، وسبب 
إقالت�ه م�ن الن�ادي الباف�اري، كما 
تح�دث ع�ن تكنولوجيا حك�م الفيديو 
المس�اعد وتطبيقه�ا في الكالتش�يو.

وقال أنش�يلوتي في تصريحات نقلتها 
اإليطالية: “لم  “الماس�يجيرو”  صحيفة 
تتم إقالتي بسس�بب إصاب�ة مانويل 
نوي�ر، فرغ�م أّنه ح�ارس كبير 
للغاية وغيابه أثر س�لًبا على 
مردود الفريق، إال أّن ذلك لم 
يكن الس�بب الرئيس�ي”.

كان  “الفريق  وأض�اف 
بحاجة لنتائج إيجابية 
ورغ�م  س�ريعة، 

اقتناع�ي بأّنن�ي كنت بحاج�ة لوقت وال 
يمكن الحك�م على مدرب في س�بتمبر/ 
أيلول، إال أّن هذا ما حدث”.وتابع “ال أرغب 
في خ�وض أي تجربة تدريبية في الوقت 
الراهن، ولكني سأستمع للعروض بنهاية 
الموس�م الج�اري، ولم أس�تقر بعد على 
فريق بعينه ولكني أريد تجربة مش�روع 
اإلنجلي�زي  “ال�دوري  جديد”.وأوض�ح: 
ممت�ع للغاية، واألج�واء رائع�ة، كما أّن 
األلماني جيد، وهناك العديد من الشائعات 
ح�ول مس�تقبلي، وكلها غي�ر صحيحة، 
س�واء كرواتيا أو الصي�ن أو إيفرتون أو 
للبلوز،  تشيلسي”.واس�تدرك “وبالنسبة 
ال أرغ�ب في أن يكون صديق�ي أنطونيو 
كونتي مستاًء من هذه األخبار”.وواصل: 
“الدوري اإليطالي أيًضا ممتع، نابولي في 
الصدارة ويوفنتوس ينافس، ثم التس�يو 
وروما، كما أن إنتر ال يلعب في البطوالت 
األوروبي�ة ويبح�ث عن اللق�ب، وميالن 

أج�رى العديد من التغيي�رات وبحاجة 
للتأقلم”.وتاب�ع “أتمنى تدريب روما 

مس�تقباًل، ولكن ال تقولوا ذلك لدي 
الذئ�اب”. فرانشيس�كو، م�درب 
وأردف “الحقيقة أنني ال أعرف 

عل�ى وج�ه الدقة مس�تقبلي 
ف�ي التدري�ب، ولكن�ي ق�د 

أق�ود أي فري�ق الموس�م 
للغاية  المقبل، ومنفت�ح 
عل�ى جمي�ع الع�روض 
ختت�م  ا و . ” لممكنة ا
حك�م  “تكنولوجي�ا 
المس�اعد  الفيدي�و 
مفي�دة للغاي�ة، كم�ا 
ف�ي  تأخ�رت  أّنه�ا 
الوصول إلى الدوري 

اإليطالي.

            المستقبل العراقي / متابعة

أكد الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لنادي أرسنال، 
أنه ال يشعر بالقلق من شائعات رحيل التشيلي أليكسيس سانشيز، العب 
الجانرز، إلى مانشس�تر سيتي، خالل سوق االنتقاالت الشتوية المقبلة.
وقال فينجر، في تصريحات لش�بكة س�كاي س�بورتس “بالنسبة لهذا 
األمر، ال أش�عر بالقلق على اإلطالق، ألن الالعب يقدم مس�تويات جيدة 
معن�ا، كما أن لدي�ه عقلية الرغب�ة الدائمة في تحقي�ق الفوز”.وتابع 
فينجر “حينما يمتل�ك الالعب عقًدا مع الفريق ويلتزم به ويقدم 
أفضل مستوياته، فهذا أمر احترمه وأقدره للغاية”.وأوضح 
“سانش�يز عائ�د م�ن اإلصابة بش�كل ق�وي، ويركض 
بصورة جيدة للغاية، النجم التشيلي يشعر باإلحباط 
حينما يعجز عن التسجيل، وذلك لرغبته الحقيقية 
ف�ي تقديم أفض�ل ما لدي�ه لصال�ح الجانرز”.

وكانت التقارير الصحفية، قد أش�ارت إلى أن 
سانش�يز قد ينضم إلى مانشستر سيتي في 
يناير/كانون ثان المقبل، مقابل 30 مليون 
جنيه إس�ترليني فق�ط، إذ ينتهي عقده مع 

المدفعجية في الصيف المقبل.

هازارد يتمنى مواصلة الصحوة أمام روما
              المستقبل العراقي / متابعة

عب�ر البلجيك�ي إيدي�ن ه�ازارد، نج�م ن�ادي 
تشيلس�ي، عن ثقت�ه بتجاوز آث�ار اإلصابة، 
فريق�ه عل�ى  يأم�ل ف�ي مس�اعدة  وه�و 
االس�تمرار في تحقي�ق االنتصارات، عندما 
يح�ل ضيف�ا على روم�ا، ف�ي دوري أبطال 

أوروبا، اليوم الثالثاء.
حامل  تشيلسي،  وأنهى 
لق�ب البريمييرلي�ج، 
نتائج  سلس����لة 
هزيلة، عندما فاز 
إيفرت�ون  عل�ى 
كأس  ف����ي 
الرابط���ة، 

كما انتص�ر على واتفورد وبورنم�وث في الدوري 
الممتاز.

وأعرب ه�ازارد، العائد من إصابة ف�ي الكاحل في 
الش�هر الماضي، عن أمله في أن يواصل تشيلس�ي 

صحوته أمام روما.
وقال هازارد، لموقع تشيلس�ي على اإلنترنت “نعم 
بالتأكيد أتدرب بق�وة، تعافيت من اإلصابة وجاهز 

تماما للمباراة المقبلة، أريد أن أشارك فيها”.
وتابع “األسبوع المقبل مليء باألحداث، ولهذا فمن 
المهم االس�تمرار في أعلى درجات االس�تعداد من 

أجل الثقة بالنفس، نحن مفعمون بالثقة حاليا”.
وبع�د مب�اراة روم�ا، يس�تضيف تشيلس�ي، الذي 
يحتل المرك�ز الرابع بفارق 9 نق�اط عن المتصدر 
مانشس�تر س�يتي، فريق المركز الثاني مانشستر 

يونايتد األحد المقبل.

مورينيو ال يعرف موعد عودة 
بوجبا.. ويقلل من تأثري غيابه

              المستقبل العراقي / متابعة

نف�ى البرتغال�ي جوزي�ه موريني�و، المدي�ر الفن�ي 
لمانشس�تر يونايتد، معرفته بموعد عودة الفرنس�ي 
بول بوجبا، متوس�ط ميدان الفريق، إلى المالعب رغم 

ظهوره في مقر تدريبات الشياطين الحمر.
وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة “ذا صن” البريطانية: 
“ال أس�تطيع تحديد موعد عودة بوجبا إلى المالعب بدقة، والسبب 

في ذلك أّنه ال يتدرب مع الفريق، ولكن لديه مدربه الخاص”.
وواص�ل موريني�و “بالنس�بة لتأثير غي�اب بوجبا، ف�أري أن الفريق لم يفش�ل في 

االنتصار سوى في مباراتين فقط، وهذا أمر ليس سيًئا على اإلطالق”.
مارك�وس روخ�و، الع�ب الفريق، أس�تطيع القول وتابع “أما األرجنتيني 

إن�ه س�يعود من اإلصاب�ة عقب التوق�ف الدولي 
مباش�رة، والس�بب ف�ي معرفت�ي باألم�ر أّنه 

متواجد في الفريق ويعالج بجواري”.
ونش�ر جيس�ي لينج�ارد، الع�ب مانشس�تر 
يونايتد، مقطًعا للفيديو لبوجبا وهو يرقص 
في معسكر تدريبات الفريق قبل مباراة 
توتنهام يوم األحد الماضي، مؤكًدا 

عودة الالعب وتواجده معهم.
صحفي�ة  تقاري�ر  وكان�ت 
بريطانية ذك�رت أّن الالعب 
أش�هر   30 يغي�ب  ق�د 
ويبتع�د ع�ن 18 مباراة 
للش�ياطين الحمر على 
أن يع�ود مطل�ع الع�ام 
الج�اري، وه�و م�ا أك�ده 
البرتغالي جوزي�ه مورينيو، المدير الفني 

للفريق في وقت سابق.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
أن التمر يزيل االمساك، بينما البلح غريالناضج يوقف 

االسهال.
أن نحلة العسل..اذا لسعتك تموت هي عىل الفور.

أن أول األصوات التي يس�تطيع الطفل تمييزها، هو 
صوت األم.

أن مقدرة الحصان والهر واألرنب عىل الس�مع..أكرب 
من مقدرة االنس�ان، وهي تس�تطيع تحري�ك آذانها 

اللتقاط أضعف األصوات.
الحصان اذا ُقطع ذيله..مات.

العقرب اذا أُحيط بالنار يلسع نفسه،ويموت.
األفيال تبكي عندما تكون حزينة.

الطف�ل ال يمكنه الب�كاء حقيقة قبل مرور خمس�ة 
أس�ابيع عىل األقل بعد ال�والدة . . إذ تبدأ حينئٍذ فقط 

القنوات الدمعية يف عملها.
أن امل�خ البرى يتكون من أثنى ع�ر مليون خلية 
تس�يطر عىل العض�ات واألعصاب وأجهزة الجس�م 

املختلفة.
أول ب�ر نفطي�ة ُحف�رت يف العال�م كان�ت يف والي�ة 

بنسلفانيا األمريكية عام .1859

تفض�ل اإلبتع�اد ع�ن األض�واء والضجي�ج 
والصخب. ال توقع عىل عقد وال تحس�م أمراً. 
تس�جل الفرتة رك�وداً عىل جمي�ع األصعدة. 

أنصحك بعدم املبارشة بالتنفيذ. 
خيبة األمل.

تفرح بمصالحة وتس�وية مع أحد األصدقاء 
أو الزماء. بانتظارك فرصة لتحسني صورتك 

أمام املجتمع ومحيطك.
ال تتمرّد وال تتذّمر. األجواء حافلة بالتأييد.

التواج�ه مش�كلة طارئ�ة بس�بب غريتك أو 
ترّسعك. ُتسلط عليك األضواء.األجواء صعبة 

نسبياً وهي تمتحن ثباتك وطاقاتك. 
احذر القطيعة والجدال مع الريك.

ترتف�ع املعنوي�ات بش�كل واض�ح. تس�تعد 
للس�فر أو ملناقش�ة أطروح�ة. ت�رى األمور 

بوضوح وبنظرة متفائلة. 
يطمنئ بالك اىل حصد الدعم والتأييد.

ال تعرّض نفس�ك للمخاطر ألنها فرتة سيئة 
وقليل�ة الحظ. دموع�ك س�خّية.يتدخل احد 

األطراف ملساعدتك ومساندتك. 
تكّيف مع األجواء وال تكن عنيداً.

تجن�ب الفوىض والغض�ب وردات الفعل فقد 
تعاني من تهميش أو رفض أو تأنيب. 

تراودك افكار سوداء وقد تفقد السيطرة عىل 
أعصابك.

تهتم لش�ؤون متنوع�ة وتكثر املس�ؤوليات 
وتشتد الضغوط بس�بب ضيق الوقت. إعتمد 
أس�لوباً لين�اً وال تهمل عماً كي ال ُتحاس�ب 

عليه.
كن منظماً .

تقوى املعنويات وتجتاز اإلمتحانات بنجاح.
بانتظارك مصالحة او لقاء رومانيس. 

ركز طاقاتك واعمل عىل تحس�ني الجو العام 
مع األوالد واألصحاب واألحباء.

ال تنتقد وال توجه املاحظات قلق بش�أن أحد 
أفراد العائلة بسبب وضع صحي. 

عربرِّ عن شكوكك ومخاوفك لكن بهدوء ودون 
استفزاز وستحصل عىل الدعم املطلوب.

تح�رز تط�وراً ملموس�اً يف العمل والدراس�ة 
تخال�ف  وال  والتح�دي  اإلس�تفزاز  تجن�ب 

القانون. 
هناك متاعب طارئة، فاستعد .

دقق يف تفاصيل العق�ود قبل التوقيع عليها. 
ناقش وساوم بجرأة.

ال تب�ذر االم�وال حت�ى ل�و فرح�ت بربح او 
مكافأة. كن حريصا عىل ممتلكاتك.

األوان  آن  والتف�اؤل.  البس�مة  إلي�ك  تع�ود 
لإلمساك بزمام األمور وأخذ القرارات. 

تستعيد كامل حيويتك وتتلقى إشارة إيجابية 
وتفرح النطاقة رسيعة وناشطة .

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

سمك ماكريل يف الفرن
املقادير:

1 كيل�و س�مك ماكري�ل - 2 معلقة كب�رية ثوم 
مف�روم - نصف كوب عصري ليمون - ربع كوب 
بقدون�س مفروم - رب�ع كوب كزب�رة خرضاء 
مفروم�ة – مل�ح – كم�ون – ش�طة - بهارات 

سمك - زيت
طريقة التحضري:

يغس�ل الس�مك جي�داً، وينظ�ف م�ن الداخ�ل 
والخارج.

يوضع الث�وم يف بولة، ويضاف إلي�ه البقدونس 
والكزبرة وعصري الليمون، ويخلط جيداً.

يتب�ل باملل�ح والكم�ون والش�طة والبه�ارات، 
ويخلط مرة أخرى.

يدعك الس�مك بالتتبيل�ة من الداخ�ل والخارج، 
ويرتك فيها ملدة ساعة.

يس�خن الفرن ع�ىل درجة ح�رارة 180 مئوية، 
وتدهن الصينية بالزيت.

يرص السمك يف الصينية، ويدخل الفرن ملدة 25 
دقيقة وحتى ينضج.

يخرج من الفرن، ويوضع يف طبق التقديم.

الراحة أكثر نفعًا من املضادات احليوية
عدم الترّسع يف تناول املضادات الحيوية فور الشعور بالتعب والوجع 
وتوفري املزيد من الوقت والصرب عىل التحّمل، كلها عوامل تعزز قدرة 
النظ�ام املناعي ع�ىل مقاومة األمراض دون تعريض الجس�م لخطر 
األعراض الجانبية للعقاق�ري الحيوية.واالعتماد الدائم عىل املضادات 

الحيوية يعود املناعة عىل الكسل
حيث كش�ف مس�ؤولون طبي�ون يف بريطانيا أنه�م نصحوا املرىض 
ب�رضورة العودة إىل منازله�م والخلود إىل الراحة ب�دال من إعطائهم 
مض�ادات حيوية. وأضافوا أّن ُخم�س الوصفات املتعلقة باملضادات 
الحيوي�ة غ�ري رضوري�ة ألن الكث�ري من األم�راض تزول م�ن تلقاء 
نفس�ها.ونقلت هيئ�ة اإلذاع�ة الربيطاني�ة “ب�ي ب�ي يس”، قولهم 
“للمرىض دور يتوج�ب أن يضطلعوا به يف وقف زيادة وترية اإلصابة 
بالعدوى”. وتش�ري التقديرات إىل أّن 5000 شخص يموتون يف إنكلرتا 
وحدها س�نويا نتيجة لإلصابات الناجم�ة عن مقاومة األدوية؛ أربع 
من عر حاالت تعاني من العدوى القولونية اآلن، وال يمكن عاجها 

من خال املضادات الحيوية.

أذكى قطار
يف العالـم

س�كك  نظ�ام  أول  الص�ني  أطلق�ت 
حديدي�ة يض�م قطارات ذكية تس�ري 
افرتاضي�ة ىف مدين�ة  ع�ىل خط�وط 

صينية األسبوع املايض .
ووصفت صحيفة “الشعب اليومية” 
القط�ار بأنه أول قطار ذكى ىف العالم 
يعم�ل ع�ىل خط�وط س�كك حديدية 
تشوتش�و  ش�وارع  ع�رب  افرتاضي�ة 
هون�ان  مقاطع�ة  ىف  الصاخب�ة 

الصينية..
يمكن أن يس�افر القطار برسعة 70 
كم، أو 43 ميا يف الساعة، ويحمل ما 

يصل إىل 300 راكب.

قرية تبيع منازهلا بـ »كوب قهوة«
عم�دة قرية جانجي اق�رتح بيع بعض املنازل املتداعية بس�عر 
كوب من القهوة بهدف تحديث وس�ط البلدة التاريخي وإعادة 
توزي�ع الس�كان ودعم أصحاب امله�ن اليدوي�ة املحليني.وتقع 
جانج�ي بعيدا عن صخ�ب بالريمو، حيث تبتعد عنها مس�افة 
س�اعتني بالس�يارة. وقد تم بناء البلدة، التي بها 6700 نسمة، 
ع�ىل قمة ت�ل، وتتمتع بمنظ�ر رائع.,.وتحاط البل�دة بمنطقة 
تس�لق رائعة، ومناظر جميلة لجبل اتنا. ولكّن املرء ال يستطيع 
أن يعيش يف املنطقة بس�بب املناظر فقط أو الش�وارع الهادئة، 

لذلك ترك الكثري من الشباب البلدة.
وكان عمدة البلدة السابق جيوسيبي فرياريلو اقرتح بيع بعض 
املنازل املتداعية يف البلدة بسعر كوب من القهوة مقابل أن يقوم 
املش�رتون باملوافقة عىل تجديد املنازل خال ثاث سنوات..كما 
يتعني عىل املشرتين أيضا تقديم سند بقيمة 5000 يورو، حيث 
يس�رتدون هذا املبلغ بمجرد انتهاء أعمال التجديد..وقال عمدة 
البلدة الجديد باولو ميجليازو “الهدف هو تحديث وس�ط البلدة 
التاريخي، وإعادة توزيع الس�كان ودعم أصحاب املهن اليدوية 
املحليني”..وق�د تم بيع نحو 100 منزل بهذه الطريقة، كما تم 

تدشني مشاريع مماثلة يف توسكاني والتسيو.

بدون تعليق

الكول سلو
بالزبادي و الزنجبيل

ق اليوم..
طب

آكل األفاعي النية
أثار رجل مس�ن ذع�ر املحيطني ب�ه، لتناوله 
إح�دى  كأنه�ا  ليمضغه�ا  حي�ة،  األفاع�ي 
وجبات الطع�ام االعتيادية لديه، ليطلق عليه 

املحيطون آكل األفاعي الحية.
ويظه�ر فيدي�و ن�ره موق�ع الفيديوه�ات 
الش�هري، “الي�ف ليك”، رج�ًا عج�وًزا يلتهم 
حي�ة،  وه�ي  الحج�م  متوس�طة  األفاع�ي 
ويمضغها ويبتلعها بطريقة ال تصدق، وكأنه 

يتناول وجبة طعام شهية واعتيادية.

رياضات قوة التحمل تعزز السعادة

ممارسة رياضات قوة التحمل تحفز 
الجسم لبذل جهد كبري يرفع مستوى 
الكيميائي�ة.  واإلف�رازات  التع�رق 
ه�ذه اإلفرازات تخلص الجس�م من 
هرمون�ات التوت�ر والقل�ق والخوف 
بدله�ا  وتع�زز  الس�لبية  واملش�اعر 
مش�اعر اإليجابية والسعادة واملزاج 
الجي�د. وعاوة ع�ىل الفائ�دة املادية 
للرياض�ة يف إنق�اص ال�وزن ولف�ظ 
الس�موم يحق�ق املت�درب بفضله�ا 
توازنا نفس�يا وروحي�ا كبريا.ذلك ان 
الرياض�ة التقترص  فوائد ممارس�ة 
واللياق�ة  بالرّش�اقة  التمت�ع  ع�ىل 
البدني�ة فحس�ب، فه�ي تع�ّد أيضا 
بمثاب�ة دواء للّنفس وال�ّروح؛ حيث 

أنها تحارب التوتر النفيس واالكتئاب 
باله�دوء  الش�عور  ع�ىل  وتس�اعد 
إنجو  الربوفيسور  واالسرتخاء.وقال 
فروب�وزه إن العدي�د من الدراس�ات 
أثبت�ت أن الرياضة تلع�ب دورا هاما 
يف محارب�ة التوت�ر النف�يس وبعض 
مث�ل  األخ�رى،  النفس�ية  املش�اكل 
االكتئ�اب وصعوب�ات الن�وم، ولكن 
برط ممارستها بالشكل الصحيح، 
واختيار الن�وع الذي يجلب س�عادة 
بالجامعة  األستاذ  لإلنسان..وأضاف 
الرياضي�ة بمدينة كول�ن األملانية أن 
املجهود الذي يتم بذله أثناء ممارسة 
الرياضة يعمل عىل إعادة التوازن إىل 

هرمونات التوتر مثل الكورتيزول.
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اساليب معاجلة مترد الشباب أمحد مدحت اول رئيس حترير ألول 
جريدة صدرت يف بغداد

ماجد الحسناويطارق حرب

التمرد ص�راع الفرد مع العال�م الخارجي ومع ذاته 
وكلما زاد التمرد كبت الصراع الذاتي ليبرر لنفسه عداوته 
ضد البيئة او المجتمع ويتمسك بسلوكه وال يهدف الى 
تغيي�ره وعالقته غير طيبة مع الناس وانفعاالته تأخذ 
على شكل ثورة على عادات وتقاليد المجتمع وبالتالي 
ال يش�عر باالنتماء الوطني والتمرد ال يتوافق مع البيئة 
ويفشل في حل مشاكله او معايشة الواقع ويجنح إلى 
اس�اليب عدوانية او هروبه وتزداد حالة التمرد بش�كل 
ملحوظ بسبب عدم تماسك األسرة اضافة الى العوامل 
االقتصادية التي تؤدي الى اضطراب الشخصية وانعدام 
القيم البيئية وأغلب مظاهر التمرد في صفوف الشباب 
مس�توردة ألن�ه يحاول أن يقل�د في الملب�س والمأكل 
ش�باب الدول الغربي�ة واألب في بعض االس�ر ما يزال 
يرم�ز إلى القوة والقس�وة واالديان الس�ماوية توجب 
احترام اآلباء على أس�اس المحبة والتقدير والمعلم في 
المدرس�ة واالب في البيت يتعامل مع الش�باب معاملة 
اتوقراطي�ة مما يؤدي الش�عور بالقس�وة واالضطهاد 
فيث�ور عليه�ا او يس�كت فيخض�ع لها ويلج�أ البعض 
م�ن اآلباء ويصل الح�ال الى عقوبة االبن�اء بحرمانهم 
من الميراث مما يس�بب التباعد النفس�ي واالجتماعي 
في األس�رة ورغم ه�ذا التباين فإن بع�ض اآلباء يقابل 
أبنائهم بحكمة واش�عارهم بالمحبة فيس�ود األس�رة 
السالم والوئام في جو ديمقراطي ويكون التمرد اخف 
والحرية السوية تبنى على اساس األخذ والعطاء ولكن 
المتم�ردون ينظ�رون إل�ى الحرية على أنه�ا االنقالب 
دون اعتب�ار اآلخري�ن بمعن�ى الفوض�ى والمعالجات 
األساسية لنفس�ية الش�باب تتحقق عن طريق التربية 
السليمة ليصبح الشاب عضو نافع ومنتج في المجتمع 
واالضطهاد األسري من أسباب التمرد وعالج حالة هذا 
التعاون بين األسرة والمدرس�ة وعلى المجتمع توفير 
التروي�ج عن النفس وتوفير ف�رص العمل وعلى اآلباء 
المحبة واالبناء االحترام وكثير ما يتحول الس�خط الى 
الع�دوان وارتكاب الجرائم بتبرير الث�ورة على التقاليد 
ولذة مرضية لدى الش�باب إلثبات وجودهم ويصاحب 

التمرد بصورة استعراضية في المظهر والملبس. 

 ف�ي سلس�لة ت�راث بغداد كان�ت لن�ا محاضرة ع�ن  اول رئيس 
تحرير الول جريدة صدرت في بغداد وهو العثماني الجنس�ية السيد 
احم�د مدحت الكات�ب واالديب الترك�ي المعروف وال�ذي كان وراء 
قدوم�ه الى بغداد ورئاس�ة تحرير جري�دة زوراء والتي صدرت في 
بغ�داد والي بغداد مدحت پاش�ا حي�ث كان الوالي قد اعت�زم القيام 
باصالح�ات كثيرة في بغ�داد وتقوم بها ش�خصيات متمكنة وكان 
احد هذه الش�خصيات هو الكاتب واالديب التركي المش�هور احمد 
ع�زت الذي تولى رئاس�ة ه�ذه الجرب�دة لمدة ليس�ت قليلة خاصة 
عن�د بداي�ة صدورها باللغ�ة الرس�مية التركية وهذا المولود س�نة 
١٨٤١ تبع�ه فى رئاس�ة تحرير الجريدة التي ص�درت في بغداد عدد 
م�ن رؤس�اء التحرير منهم احم�د عزت الفاروقي وه�و اول رئيس 
تحري�ر لهذه الجري�دة من العراقيي�ن المولود ف�ي الموصل ١٨٢٨ 
والمتوفي باالس�تانة ١٨٩٢ وكان قد تولى تحرير القسمين التركي 
والعربي التي تتولى الجريدة اصدارها وكذلك تولى رئاس�ة التحرير 
شقيقه علي رضا الفاروقي واالدباء البغداديين الذين يجيدون اللغة 
التركية منهم االديب والشاعر احمد الشاوي البغدادي المتوفي سنة 
١٨٩٩وكذلك اش�غل رئاسة تحرير زوراء الشيخ طه الشواف االديب 
والش�اعر المتوفي بالبصرة ١٩١٠ ومحمود ش�كري االلوسي الذي 
تولى تحرير القس�م العربي لمدة تزيد على السنة والكاتب والشاعر 
عبد الحميد الش�اوي واالديب والنائب والوزير عبد المجيد الش�اوي 
وعمل في تحرير القسم العربي الشاعران الكبيران معروف الرصافي 
وجمي�ل صدقي الزهاوي وش�خصيات بغدادية اخ�رى منها فهمي 
الم�درس وعباس حم�دي واحمد فهمي وحس�ن اوزون كمحررين 
ف�ي الجريدة ومن ب�اب المصادرة على المطل�وب ان نقول ان هذه 
الجري�دة وان كان محل صدورها بغداد وهي اول جريدة صدرت في 
بغداد وكان رئيس تحريرها اول من اش�غل ه�ذا المنصب في بغداد 
فانه�ا جريدة عثمانية تركية وليس�ت جريدة بغدادي�ة يؤيد ذلك ان 
اس�مها اس�م عثماني هو زوراء وليس الزوراء اي بدون ال التعريف 
وان تحول اس�مها بعد ذل�ك معرفة اي ال�زوراء والن ادارتها تركية 
اذ ف�ي بداي�ة عملها وقبل  طبعتها العربي�ة كان جميع العاملين من 
العثمانيي�ن بدءا من رئيس التحرير الى اصغر محرر كما ان ملكيتها 
تع�ود ل�الدارة العثمانية في بغ�داد فهي التي تولت ش�راء المطبعة 
وه�ي التي تتولى دفع نفقاتها كما ان مواضيعها مواضيع عثمانية 
قبل ان تتناول المواضيع المحلية بعد ذلك وخاصة انها كانت تنش�ر 
القوانين والفرمانات واالوامر والسالمانات الصادرة من اسطنبول 
ومن االدارة العثمانية في بغداد مما يمكن القول انها كانت عثمانية 
تحول�ت الحقا ال�ى جري�دو عثماني�ة بغدادي�ة ان نظ�ام الواليات 
العثماني لسنة ١٨٦٤ اوجب تأسيس مطبعة حكومية في مركز كل 
والية وقد جلب والي بغداد مدحت باش�ا مطبعة صغيرة سنة ١٨٦٩ 
عند اول مباشرة له في منصبه ببغداد وقامت هذه المطبعة باصدار 
زوراء صحيفة الوالية الرسمية بعد شهو ونصف من وصول مدحت 
باش�ا لبغداد وصدر العدد االول في ١٥ حزيران ١٨٦٩ والذي اعتبره 
البع�ض اليوم الرس�مي للصحافة العراقية عل�ى الرغم من ان هذه 
الجري�دة الصادرة في بغداد هي جريدة عثماني�ة كما ذكرنا وكانت 
هذه الجريدة تصدر مرة باالس�بوع كحال جري�دة الوقائع العراقية 
الحالي�ة الن اص�ل زوراء كان جريدة وقائع وم�ن العدد ٥٢ صدرت 
مرتين باالسبوع يومي السبت والثالثاء باللغتين وتولت نشر اخبار 
بغ�داد الوالية تحت عنوان مواد خصوصية واخبار الدولة العثمانية 
ووالياتها تحت عنوان مواد عمرمية والالخبار الدولية تحت عنوان 
ح�وادث خارجية عالوة على التعليمات الرس�مية وتعريب القوانين 
ونص�وص ) فرا مي�ن( تعيين الوالة وكان مكتوبچ�ي بغداد  اي من 
يتولى تحرير الكتب الرس�مية مس�ؤوال عن تحرير المواد الرسمية 
ونش�رها في الجريدة وقد توقفت زوراء عن الصدور باللغة العربية 
بعد اعادة العمل بالدستور العثماني سنة ١٩٠٨ واقتصرت على اللغة 
التركي�ة تنفيذا التجاه جمعية االتحاد والترقي في اعتماد سياس�ة 
التتريك غير انها عادت الى الصدور باللغتين العربية والتركية س�نة 
١٩١٣ بعد احتج�اج عدد من البغداديين الذين يجهلون اللغة التركية 
وللظروف السياس�ية الت�ي تحيط بتركيا وتنامي الش�عور القومي 
العربي وقد كتبت الجريدة بش�أن اعادة اللغ�ة العربية اليها العبارة 
التالية )لقد اتس�ع حجم جريدة الوالية ومنذ اليوم صارت تبرز الى 
س�احة العيان باللغتين التركية والعربية(  وتوق�ف جريدة الزوراء 
ع�ن الص�دور بعد صدور عدده�ا المرقم ٢٦٠٦ ف�ي ٣٠ ربيع الثاني 
)االص�ح االخر( ١٣٣٥ ٢٢ش�باط ١٩١٧ اي قبل دخ�ول االنگليز الى 

بغداد باقل من اسبوعين.

ام�ضاءاتمنمنمات بغدادية

كـاريكـاتـير

تختتم روس�يا العمل على وض�ع تكنولوجيا تصنيع 
ذاكرة بصرية فائقة االستقرار تسمح بتصميم قرص 

قادر على حفظ المعلومات على مدى مليون عام.
وق�ال مدير مختبر التصاميم النانوية  في مؤسس�ة 

البح�وث الواعدة إيفان غليبوف 
إنه قد تم تصنيع نموذج تجريبي 
للقرص األزلي ويتوقع أن تنتهي 
أعم�ال التصميم في هذا المجال 

أعوام 2018 – 2020.
البح�وث األخي�رة  أن  وأض�اف 
أظه�رت اس�تقرار المعلوم�ات 
المس�جلة. أم�ا تحلي�ل النتائج 
فيدل عل�ى أن المعلومات يمكن 
أن تبق�ى مس�جلة ف�ي القرص 
بش�كلها األول�ي على م�دى ما 
يزيد عن مليون عام مع ش�رط 
الحف�اظ على ظ�روف التخزين 
الجيدة علًم�ا أن المعلومات في 
أق�راص » Blu-ray » البصري�ة 
الحديثة يمك�ن أن تحفظ خالل 

فترة ال تزيد عن 60 عاما.
وق�د صنع القرص م�ن الزجاج 
البللوري. أما تسجيل المعلومات 

فيه فيجري بواس�طة ليزر الفيمت�و ثانية الذي يولد 
نبضات ضوئية فائقة الش�دة بطور عشرات أو مئات 
فيمت�و ثانية.وبوس�ع القرص األزل�ي أن يحفظ في 

المستقبل المعلومات بحجم حتى تيرابايت واحد.

أقدم رج�ل على مغام�رة فريدة من نوعه�ا بالتحليق 
مس�افة 25 كلم في جميع أنح�اء جنوب إفريقيا على 

كرسي مدعم بالعشرات من بالونات الهيليوم.
وارتف�ع المغام�ر البريطاني، توم مورغان، مس�افة 

2438 مت�را، على كرس�ي مدعم بالبالونات. ويش�كل 
مورغ�ان جزءا م�ن مجموعة تس�مى »المغامرون«، 
تجمع المال للجمعيات الخيرية عبر القيام بمغامرات 

مثيرة للدهشة في جميع أنحاء العالم.
وأمض�ى الفريق يومين في تجميع 
البالونات الضخمة للقيام بالرحلة، 
كما اضطر لالنتقال من بوتس�وانا 
إل�ى جن�وب أفريقيا بس�بب حالة 
الطق�س، باإلضافة إلى فقدان أكثر 
م�ن 20 بالون�ا تعرض�ت لالنفجار 

بسبب الرياح. 
وق�ال مورغ�ان ف�ي حدي�ث م�ع 
صحيفة تلغراف: »كان الش�عور ال 
يوصف، فالمغامرة رائعة ومرعبة 
على ح�د س�واء«..ولم تك�ن هذه 
المجموعة أول من استخدم بالونات 
الهيليوم للقيام برحلة جوية. ففي 
عام 2015، قام رجل بربط أكثر من 
100 بالون على كرسي، وحلق فوق 
مدين�ة كالجاري الكندية كجزء من 
التنظيف  حيلة للدعاي�ة لمنتج�ات 
مصدر رزقه، وُغّرم حين ذاك بمبلغ 

وقدره 19 ألف دوالر.

قرص حيفظ املعلومات مليون عام! مغامر حيلق ببالونات!

»حمتالون ونصابون« يعيشون عىل حساب غريهم
المستقبل العراقي /هيفاء احمد 

 ش�عرت الس�يدة هبة عل�ي بالح�زن على حال 
زميلته�ا الت�ي ج�اءت تطل�ب منه�ا مبلغا من 
المال بس�بب وقوعها في ضيق مادي، فقامت 
بإعطائه�ا المبلغ، وه�و ما كان�ت تدخره وال 

تملك غيره.
وقد وعدتها صديقتها بأنها ستعيد إليها المبلغ 
بعد أس�بوعين، وربم�ا قبل ذلك. وم�رت ثالثة 
شهور لكّن الزميلة لم ُتعد المبلغ إلى صاحبته، 
فاحت�ارت هبة واس�تغربت األمر، ب�ل وذهلت 
حين علمت أن هذه الزميلة اس�تبدلت سيارتها 
بسيارة جديدة، وجاءت تتباهى بها إلى العمل.

تقول »كانت المرة األولى التي أشعر فيها بأنني 
قد اس�تغفلت، بعد أن اس�تغلتني هذه الزميلة. 
فلم أس�ئ النية بها أبدا، لكن بعد أن استفسرت 
من باقي الزمالء ع�ن الموضوع عرفت أن هذا 
هو أس�لوبها مع الجميع، فه�ي معروفة بذلك، 
وأن�ه ال أحد يعطيها، ألنه�ا معروفة بنصبها«.

وما أكثر الذين وقعوا في ما وقعت فيه هبة. 
سميرة إبراهيم تشتكي من زوجها الذي ال يكف 
أخوه األصغر عن اس�تغالله، وأخذ المال منه، 
وإعطائه في كل مرة، وعودا كاذبة برّدها إليه. 
تقول سميرة »شقيق زوجي الصغير تربى منذ 

صغره على الحصول على أي شيء يريده دون 
تعب أو جهد، وقد كبرت تلك الصفة معه، حتى 
بعد أن تزوج وصار عنده أبناء. واألن يأتي إلى 
زوجي م�ن حين آلخر ليخب�ره أنه في ضائقة 
مادية، وأنه ال يملك أي دينار في جيبه، فيحزن 
زوجي لحال�ه ويعطيه، لنتفاج�أ بعد حيت أنه 
أخذ األوالد وسافر، أو جدد اثاث منزله، أو أنفق 

ما أخذه في أمور ترفيهية«.
وتضي�ف »المش�كلة أّن وْضعنا الم�ادي بالكاد 
يس�عفنا، وزوج�ي يقطع من مص�روف البيت 
واألبن�اء ليعطيه ألخيه، ويس�اعده، لكن أخاه 
ه�ذا ال يعي�د إلي�ه ما أخ�ذه من�ه، وُنفاجأ بعد 
حين إنه يعيش هو وأبناؤه وزوجته في وضع 
أفضل من�ا بكثير، ولكن بفضل م�ا يأخذه من 

إخوته«.
وم�ا أكثر ه�ذه النماذج ف�ي المجتم�ع، فهي 
تعيش »الس�لبطة« والديون، واستغالل الناس، 
وتحقق رغباتها بأس�هل وأبس�ط الطرق، دون 
االلتف�ات إلى القي�م الدينية أو اإلنس�انية التي 

تحكم هذا المجتمع.
وه�و م�ا ي�راه اختصاص�ي عل�م االجتم�اع، 
د.حس�ين محم�ود، ناتج�ا ع�ن انتش�ار القيم 
الفردي�ة الت�ي تق�وم عل�ى الممارس�ات غي�ر 
الشرعية المتفش�ية في أيامنا، وهو ما يندرج 

تحت باب »ثقاف�ة الفهل�وة«، أو المراوغة في 
س�بيل تحقي�ق ه�دف غير ش�رعي وبوس�ائل 

مضللة.
ويرى أن مرّد ذلك هو أن منظومة القيم الضابطة 
لألفراد في المجتمع، أي المسموح به، والمنهي 
عن�ه، قد ضعفت، بع�د تراجع الثقاف�ة الدينية 

الت�ي تحدد معايي�ر الص�دق، والتكافل، وتحث 
عل�ى الس�عي إلى العمل والكس�ب المش�روع، 

عوضاً عن استغفال اآلخرين.
ولذل�ك ي�رى محم�ود أن المجتمع يق�ف أمام 
تح�والت جدي�دة ليس�ت ج�زءا م�ن ثقافت�ه 
كمجتم�ع عربي مس�لم، وهي التح�والت التي 

تترجم آلية الس�وق التي يمك�ن اختصارها في 
عبارة »دعه يعمل أو يكس�ب بعيدا عن الش�رع 

والشرعية«. 
وم�ن ه�ذه الح�االت حالة هن�اء س�عيد التي 
تعرفت عل�ى مجموع�ة من األصح�اب، فجاء 
أحدهم يطلب منها مبلغ�ا من المال، مدعيا أنه 
ُمحرج جداً منها، وال يعرف من أين يبدأ الحديث 

في الموضوع، وأن طلبه ينتقص من كرامته.
لك�ن هيا كان�ت ذكي�ة فطلبت من�ه أن يمهلها 
بع�ض الوق�ت، فس�ألت أصدقاءها ع�ن أمره، 
وسرعان ما تبين لها بأن ما فعله هذا الشخص 
معه�ا فعله م�رارا مع اآلخ�رون، حي�ث يأخذ 
مبلغا من كل واحد وال يرد من شيئا ألحد. وهو 
يس�تغل قدوم أي ش�خص جدي�د ال يعرف عنه 

شيئا ليطلب منه ما يريد. 
حال�ة أخرى جعلت الموظف جمال عبد الرحيم 
يأخذ ق�رارا قاطعا بع�دم إعط�اء النقود كدين 
ألي أحد، مبررا ذلك بقصة حصلت معه مع أحد 
زمالئ�ه في العمل ال�ذي كان يطلب منه النقود 
دائم�ا بحج�ة أنه يري�د أن يحضر مس�تلزمات 
البي�ت أو مرض أحد أوالده أو عائلته، وقصص 

خيالية يأتي في محاولة القناعه.
وم�ا أثار س�خط جمال هو معرفت�ه الحقا من 
أح�د األصدقاء أن هذا الش�خص يطل�ب نقودا 

م�ن الجميع ليش�تري بها مش�روبات كحولية 
يتناوله�ا بش�كل يوم�ي.. وه�و ال يعط�ي أي 

اهتمام لعائلته وال ألبنائه.
ذل�ك األمر جعل جمال يلغ�ي فكرة ادانة النقود 
ألي ش�خص، النه يك�د ويتعب لي�ل نهار وهو 

أولى وعائلته بهذه النقود.
والترب�وي،  النفس�ي  االحتصاص�ي  ويذه�ب 
د. س�عد عب�د الرحمن، إل�ى القول ب�أن هؤالء 
األش�خاص اعتادوا على المكاس�ب الس�ريعة، 
وأنه�م يعان�ون من عدم االس�تقرار النفس�ي، 
وال يمكنه�م االعتم�اد عل�ى أنفس�هم، ولذل�ك 
فهم يرون في مثل هذا الس�لوك أس�هل الطرق 

للوصول إلى مبتغاهم. 
فه�م متكل�ون عل�ى اآلخري�ن، ويبحث�ون عن 
الكسب الس�ريع، حتى صار هذا السلوك منهج 
حياته�م، وربما مهنة تتقمصها ش�خصياتهم، 

للوصول إلى غاياتهم المادية. 
ويش�ير عب�د الرحمن إلى أن مث�ل هذه الصفة 
تتنش�ر بين األش�خاص الذي نش�ؤوا في بيئة 
غير س�وية م�ن الناحي�ة االجتماعي�ة، ولذلك 
ففي ثقافة هؤالء أن هذا الس�لوك طبيعي، ألنه 
نات�ج في الغالب ع�ن إحباط�ات حياتية يكون 
هؤالء قد مروا بها في حياتهم فصار اس�تغالل 

اآلخرين جزءا من ثقافتهم.


