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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

رحم اهلل امرءاً أحيا حّقاً وأمات باطالً 
ودحض اجلور وأقام العدل

ص3مبعوث ترامب خيوض »لقاءات موسعة« إلعادة احلوار بني بغداد وأربيل

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 رحلة الروهينغا.. من التطهري ببورما إىل االجتار يف بنغالدش

مسؤول ایراين يف األمم املتحدة: السعودیة مصدر الفكر االرهايب التكفريي

مخسة مالیني زائر شاركوا بإحياء ذكرى وفاة الرسول األعظم »                « يف النجف األرشف

العراق یرسم هنایة »داعش« عسكریا
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أنه�ى العراق ما عجز عن تحقيقه العالم 
األجمع، ورسم النهاية العسكرية لتنظيم 
»داع�ش« يف أراضي�ه. إذ ط�ردت القوّات 
األمنية التنظيم اإلرهابي من آخر معاقله، 
وفيما حظ�ي عملية تحري�ر مدينة راوة 
بتهاني عربّية ودولية، وصف عضو لجنة 
امنية يف مجلس محافظة االنبار العملية 
العسكرية التي استهدفت القاطع الغربي 
للمحافظة ب�«النظيفة«، فيما أشار أنها 
لم تسجل اي اصابات يف صفوف املدنيني، 
وج�اء ذل�ك، فيما يس�تعد الع�راق آلخر 

عملياته العس�كرية املتمّثلة بالس�يطرة 
عىل حدوده مع س�وريا بالكامل. وأعلن 
وزي�ر الداخلية قاس�م األعرج�ي انتهاء 
تنظيم »داعش« من الناحية العس�كرية 
راوة.  قض�اء  اس�تعادة  بع�د  الب�اد،  يف 
وبارك األعرجي يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، للمرجعية الدينية 
والش�عب العراقي اس�تعادة مدينة راوة 
مركز القضاء من سيطرة تنظيم داعش، 
وأضاف »بذلك فق�د انتهى تنظيم داعش 
عسكريا يف العراق«. وقال رئيس الربملان 
العراقي سليم الجبوري إن تنظيم الدولة 
انته�ى جغرافي�ا، لك�ن الح�رب عليه يف 

املرحلة املقبلة ستكون أكثر صعوبة عىل 
دول املنطق�ة. وقال عضو اللجنة األمنية 
يف مجلس محافظ�ة االنبار راجع بركات 
العيساوي إن »عمليات تحرير مناطق عنه 
والقائم وراوه غربي االنبار لم تسفر عن 
اي اصابة يف صفوف املدنيني املحارصين 
من قبل عن�ارص )داعش( داخ�ل املدينة 
ع�ىل الرغم من القص�ف العنيف للطريان 
الحربي واالشتباكات التي شهدتها بعض 
قواطع العمليات العسكرية«، الفتاً إىل أن 
العملية العسكرية »نظيفة ووفق املعايري 

االنسانية«.
التفاصيل ص3

مريكل تتحدث
 عن »جولة شـاقة« من حمادثات 

تشكيل ائتالف »جامایكا«

أزمة الشك
 هتز أركان سان جريمان 

بسبب نيامر

السعودية وصفت حترير راوه بـ »اخلطوة التارخيية«.. وعني القوات األمنية على احلدود مع سوريا
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النائب عيل املرشدي: قرار الكونغرس استهداف مفضوح للحشد الشعبي  املقدس وفصائل املقاومةوزیر الداخلية یوافق عىل إیقاف نقل ضباط برشطة دیاىل إىل قيادة االحتادیة
العراق ینفي مقاطعته اجتامع وزراء اخلارجية العرب: سنشارك بفعالية  احلكيم مباركا حتریر راوه: العراق قاب قوسني من النرص النهائي

حمافظ بغداد یشارك 
يف اعامل املؤمتر العلمي الثالث 

للبيئة والتنمية املستدامة 
ص6

روسيا حتذر مواطنيها 
مـن هجمـات فـي أوربـا 

وامریكا خالل األعياد
ص4 ص4

فتح معرب رفح ألول مرة منذ »10« سنوات
      بغداد / المستقبل العراقي

فتح مع�رب رفح الحدودي بني م�ر وغزة، أمس 
السبت، تحت إرشاف الس�لطة الفلسطينية للمرة 
األوىل من�ذ عام 2007، يف خطوة تزيد آمال س�كان 

القطاع يف تيسري الحركة دخوال وخروجا.
وأعادت اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني، التي 
عقدت بوس�اطة مرية الش�هر املايض، السلطة 
اإلدارية عىل قطاع غزة رس�ميا للس�لطة برئاسة 
محم�ود عب�اس، بما يف ذل�ك املعابر م�ع إرسائيل 
تخف�ف  أن  يف  الفلس�طينيون  ويأم�ل  وم�ر. 

االتفاقية األزمات االقتصادية يف غزة وتس�اعدهم 
ع�ىل توحي�د صفوفهم، رغ�م أن تفاصي�ل تنفيذ 

االتفاقية لم تكتمل بعد.
وال ت�زال إرسائي�ل تف�رض قي�ودا صارم�ة ع�ىل 
حدوده�ا مع قط�اع غزة. وس�يطرت حماس عىل 

القطاع عام 2007 بعد معارك مسلحة مع فتح.
وانس�حبت حماس من مواقعها يف ثاثة معابر يف 
قطاع غزة وس�لمتها إىل الس�لطة الفلس�طينية يف 

األول من نوفمرب.
وق�ال ش�هود إن خمس حاف�ات ركاب عىل األقل 
ع�ربت إىل الجان�ب امل�ري من معرب رف�ح اليوم 

الس�بت.  ويأمل الفلس�طينيون يف فتح املعرب عىل 
مدار الس�اعة مثلما كان الوضع حتى عام 2007. 
وبحس�ب وزارة الداخلية الفلسطينية، تقدم نحو 
30 ألفا من س�كان القطاع بطلبات لدخول مر 

خال الشهور املاضية.
أن تس�تضيف م�ر مزي�دا م�ن  املق�رر  وم�ن 
املحادثات مع حماس وفتح وغريهما من الفصائل 
الفلس�طينية يوم 21 نوفمرب ملناقشة موضوعات 
متعلق�ة باملصالح�ة، من بينها الرتتيب�ات األمنية 
رئاس�ية  انتخاب�ات  إلج�راء  املحتم�ل  واملوع�د 

وبرملانية.

البصـرة: بـاكـورة املشـاریع اجلدیـدة تبـدأ 
فـي »حـي الـحسـيـن«

وزیر النقل یزور »أكادیمية اإلمـارات للطيـران ویعلـن 
6»اتفاق مبدئي« لتدریب الطيارین العراقيني 6

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

كش�ف وزي�ر الداخلي�ة قاس�م االعرجي عن 
اخ�رتاق وزارت�ه لتنظي�م »داع�ش« بتس�لل 
عنارص داخ�ل التنظيم، وفيما أش�ار إىل الية 
تتي�ح دخ�ول س�يارات مفخخ�ة وتفجريها 
بشكل يوهم التنظيم انها رضبت أهدافها وما 
يع�زز ذلك اعان ارق�ام وهمية عن الضحايا، 

أك�د التواصل مع زوجة احد قي�ادي التنظيم 
الت�ي تعط�ي ما لديه�ا من معلوم�ات رسية 
للغاية.ونقلت صحيفة االندبندت الربيطانية 
عن وزير الداخلية قاس�م األعرجي القول ان 
قوات العراقية كانت تقوم بتفجريات وهمية 
يف العاصم�ة بغ�داد به�دف ايه�ام عن�ارص 
تنظيم »داعش« ب�ان أهدافاً حيوية وارضاراً 
كب�رية وقع�ت ومنع الكش�ف ع�ن املخربين 

العامل�ني مع التنظيم.وأش�ار وزير الداخلية 
قاس�م االعرجي يف مقابل�ة اجراها الصحفي 
الربيطان�ي باتريك كوكربن »لدينا أش�خاص 
يعمل�ون مع تنظيم داعش وه�م وافقوا عىل 
العمل معن�ا«، الفت�ا اىل ان »تنظيم داعش ال 
يع�رف ه�ذا االم�ر، ونحن نح�رص عىل عدم 

الكشف عن مخربينا«.
التفاصيل ص3

بالتفاصيل.. كيف اخرتقت القوات األمنية »داعش« 
وأومهته بالقوة؟
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النائب عيل املرشدي: قرار الكونغرس استهداف مفضوح للحشد الشعبي  املقدس 
وفصائل املقاومة

         بغداد / المستقبل العراقي

ع�د النائ�ب عيل املرش�دي ع�ن كتلة  
بدر النيابي�ة قرار الكونغ�رس االمريكي 
باعتبار حركة النجب�اء منظمة ارهابية 
فصائ�ل  لجمي�ع  مفض�وح  اس�تهداف 
الش�عبي  املقاومة االس�امية والحش�د 
املقدس. وقال املرش�دي يف بيان رس�مي 
اص�دره مكتبه صباح ام�س : ان االدارة 
االمريكي�ة مازال�ت مس�تمرة يف عدائها 
الس�افر للحش�د  الشعبي واس�تهدافها  
ل�كل االنج�ازات واالنتص�ارات العظيمة 
الت�ي حققه�ا يف معركته ض�د االرهاب 
الداع�ي والتنظيمات االرهابية املجرمة 
االخ�رى . واض�اف : ان ق�رار املونغرس 
االمريك�ي انم�ا ه�و امت�داد مل�ا قدمته 

م�ن  االمريك�ي   والجي�ش  واش�نطن  
مساعدات مبارشة داخل ارض املعركة اىل 
عنارص  تنطيم داعش من موؤن غذائية 
واس�لحة واعت�دة ، يف س�وابق س�جلها 
االعام العاملي وكانت  امام مرأى ومنظر 
مقاتيل القوات االمني�ة العراقية وابطال 
الحش�د الش�عبي. وكش�ف النائ�ب عيل 
املرشدي عن االمتعاض  والتخبط الشديد 
لادارة االمريكية والغيض  الذي اصابها 
نتيج�ة االنتصارات  الكبرية التي حققها 
ابطال الحشد الشعبي وتحريرهم الرتاب 
العراق�ي املق�دس م�ن براث�ن الدواعش 
املجرم�ن ، فضا عن االنتصارات املهمة 
املقاومة االس�امية وتطهريها  لفصائل 
التنظيم�ات  وتلق�ن  الس�وري  لل�رتاب 
االرهابية دروس�ا قاس�ية  وخسائر مرة  

يف اغلب املدن السورية . وطالب املرشدي 
الن�واب   ومجل�س  العراقي�ة  الحكوم�ة 
بموق�ف ج�اد ورسيع الدانة ه�ذا القرار 
املش�ن واتخاذ قرار رصيح وواضح من 
االدارة االمريكي�ة والكونغرس االمريكي  
م�ن اج�ل ارغامهم�ا ع�ى  الرتاجع عن 
قرارهما هذا . واثنى النائب عيل املرشدي  
يف ختام بيانه الرس�مي  عى االنتصارات 
العظيم�ة التي حققتها الق�وات االمنية 
وتحريره�ا عان�ه وراوه غ�رب العراق  ، 
مؤكدا ان داعش االجرامي يلفظ انفاسه 
االخ�رية وان ه�ذا التنظي�م وم�ن يق�ف  
وراءه قد هزم�وا رش هزيمة وان النرص 
النهائ�ي املؤزر والناجز س�يكون  حليف 
ابطال الحش�د املقدس ورج�ال املقاومة 

االسامية .

          بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت العتب�ة العلوي�ة املقدس�ة ع�ن نج�اح خطته�ا 
الخاص�ة بزيارة أم�ري املؤمنن عليه الس�ام يف ذكرى وفاة 
الرس�ول األعظم محمد صل الله عليه واله وسلم يف مختلف 
الجوانب الخدمية والصحية واألمنية وغريها وبالتعاون مع 

الحكومة املحلية بمختلف دوائرها.
وقال رئي�س لجنة إدارة العتبة العلوية املقدس�ة محمد 
حس�ن رزوق�ي يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، »نش�كر الب�اري عز وجل ع�ى ما من علين�ا يف هذه 
املناس�بة العظيم�ة يف النج�اح بتقديم الخدم�ات للزائرين 
القادم�ن م�ن داخ�ل العراق وخارج�ه ألجل إحي�اء ذكرى 
وفاة الرس�ول األعظم رسول اإلنسانية جمعاء النبي محمد 
ص�ى الل�ه عليه وآله«. وأض�اف رزوقي »نج�اح الزيارة تم 
بتآزر جميع منتس�بي العتبة العلوية املقدس�ة واملتطوعن 
فيها، إضافة اىل التعاون والتنسيق مع املؤسسات الخدمية 
واألمني�ة والبلدي�ة والصحي�ة الذي س�اهم بش�كل كبري يف 
إنجاح تقدي�م الخدمات للزائرين«. بدوره، قال عضو لجنة 
إدارة العتبة، رئيس غرف�ة عمليات زيارة األربعن املهندس 
ف�اح ال�رصاف، أنه »اس�تمرارا لزي�ارة األربعن اس�تمرت 
غرفة العمليات املش�كلة لغرض تقدي�م الخدمات للزائرين 
الكرام، واس�تمرت بأداء مهامه�ا يف توفري الخدمات لزيارة 
وفاة الرس�ول األعظم )ص(«. وأضاف »كان للعتبة العلوية 
املقدس�ة حض�ور يف االجتماع املوس�ع الذي عق�د يف مبنى 
محافظة النجف وحرضه م�دراء الدوائر األمنية والخدمية 
والصحي�ة ألجل تذلي�ل معوقات الزي�ارة يف جميع الجوانب 
اللوجستية -وقد تم تحديد املهام املوكلة اىل الجميع واالتفاق 
عى الخط�ط األمنية والخدمية والصحية املوضوعة لخدمة 
الزائري�ن بالذك�رى«. وأكد ال�رصاف »مع التواف�د املليوني 
للزائرين وجهت إدارة العتبة املقدس�ة اىل إس�تمرار افتتاح 
مواق�ع الضياف�ة الس�تقبال الزائرين مع توف�ري الخدمات 

الس�اندة ملبيت الزائرين املتمثلة بتوزي�ع الوجبات الغذائية 
وتهيئة املجاميع الصحية واملياه الصالحة للرشب واألجواء 
املناس�بة للزي�ارة«. وتابع ال�رصاف »نجح�ت إدارة العتبة 
العلوي�ة املقدس�ة يف تطبيق امله�ام املوكلة اليه�ا يف جميع 
الجوانب األمنية والخدمية والصحية والنقل وتوفري األجواء 
املناسبة للزائرين الكرام، كما دعمت العتبة العلوية الدوائر 
األمني�ة من قبي�ل توفري اآلليات املناس�بة للدوائ�ر األمنية 
ألجل فتح بعض الطرق النسيابية دخول وخروج الزائرين، 
م�ع دعم العدي�د من املواكب الحس�ينية الراغب�ة يف تقديم 
الخدم�ات للزائرين يف األرجاء الخارجية من املرقد الطاهر ، 
م�ع تخصيص مبالغ مالية لخدمة الزائرين يف مجال توفري 
الوجب�ات الغذائي�ة، وقد نجح�ت العتبة املقدس�ة بإمتياز 
يف وص�ول الزي�ارة اىل بر األم�ان وتقديم أفض�ل الخدمات 
للزائري�ن الكرام وإيصال املراس�م الخاص�ة بالزيارة اىل بر 
األمان واالس�تمرار يف تطبيق الخطة الخاصة لحن خروج 
آخ�ر زائر من مدينة النجف األرشف«. بدورها، أعلنت إدارة 
محافظة النجف عن مش�اركة خمسة ماين زائر يف إحياء 
ذكرى وفاة الرس�ول محم�د )ص(، عند مرق�د اإلمام عيل 
)ع(، وفيم�ا أكدت نجاح الخط�ة األمنية الخاصة بالزيارة، 

أشارت إىل أن الخطة نفذها أكثر من 23 ألف عنرص أمني.
وقال محافظ النجف لؤي اليارسي خال مؤتمر صحفي 
إن »خمس�ة ماين زائر شاركوا يف إحياء ذكرى وفاة النبي 
محم�د )ص( عن�د مرقد اإلم�ام عيل )ع(«، مؤك�دا »نجاح 

الخطة األمنية الخاصة بالزيارة«.
م�ن جانبه، ق�ال قائد عملي�ات الفرات األوس�ط قيس 
املحمداوي خال املؤتمر، إن »أكثر من 23 ألف عنرص أمني 
ش�اركوا يف خطة الزي�ارة األمنية«، مش�ريا إىل »مش�اركة 
فوجن من بابل والديوانية«. تجدر اإلشارة إىل أن املاين من 
املسلمن يف الدول العربية واإلسامية والجاليات املسلمة يف 
العالم يحيون ذكرى وفاة الرس�ول محمد )ص( س�نويا يف 

28 صفر.

شرطة احملافظة أعلنت جناح اخلطة األمنية.. والعتبة العلوية تقدم شكرها للمشاركني

مخسة ماليني زائر شاركوا بإحياء ذكرى وفاة الرسول األعظم »               « يف النجف األرشف

        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت وزارة الخارجية، أمس الس�بت، أن العراق 
سيش�ارك »بفعالي�ة« يف االجتم�اع الط�ارئ لوزراء 
الخارجي�ة العرب، ال�ذي دعت له الجامع�ة العربية 
بش�أن الوضع يف لبنان.وقال املتحدث باس�م الوزارة 
أحم�د محج�وب يف ترصيح لقن�اة »روس�يا اليوم«، 
إن وكي�ل وزارة الخارجي�ة العراقي�ة سيش�ارك يف 
االجتم�اع، مرجحا أن الوكيل األقدم ن�زار الخري هو 
من س�يمثل العراق يف لق�اء القاهرة.ونفى املتحدث 
باس�م الخارجي�ة العراقي�ة بش�كل قاطع م�ا تردد 
م�ن تقارير ع�ن أن الوزير إبراهي�م الجعفري، قرر 
مقاطع�ة االجتماع ألنه من املتوقع صدور بيان يندد 
بسياس�ات إيران.وقال محجوب إن سياس�ة العراق 
تق�وم عى مبدأ احتواء األزم�ة وعدم التصعيد ونهج 
لغ�ة الح�وار وأس�لوب التهدئ�ة، مضيف�ا أن الوزير 
إبراهيم الجعفري، مرتبط بمواعيد مس�بقة وجدول 
أعمال مقرر قبل اإلعان عن االجتماع الطارئ لوزراء 
الخارجي�ة العرب«، الذي س�يلتئم غ�دا األحد يف مقر 

الجامعة العربية بطلب من السعودية.

        بغداد / المستقبل العراقي

العس�كرية،  اص�درت مديرية االس�تخبارات 
أمس السبت، توضيحا لفيديوهات وصور بشأن 
وحدة العمليات النفسية، فيما اكدت ان العمليات 

النفسية هي احدى الوحدات التابعة لها.
وقال�ت املديري�ة يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه ان »وسائل اإلعام تداولت 
مؤخراً صوراً وفديوهات لوحدة العمليات النفسية 
التابع�ة ملديرية االس�تخبارات العس�كرية وكما 
مثب�ت بوض�وح يف اللوكو امللصق ع�ى العجات 
ولكن تم تنس�يب ه�ذه الوحدة لجه�ات العاقة 
لها بهذه الوحدة«.واضافت ان »وحدة العمليات 
النفسية هي إحدى وحدات مديرية االستخبارات 
العس�كرية«.والعمليات النفس�ية ه�ي سلس�لة 
جه�ود مكمل�ة للعملي�ات الحربي�ة العادية عن 
طريق استخدام وس�ائل االتصال، حيث صممت 
لتنفيذ الخطط االسرتاتيجية الحربية والسياسية 

عى أسس نفسانية مدروسة.

االستخبارات العسكرية تصدر توضيحًا 
بشأن وحدة العمليات النفسية

العراق ينفي مقاطعته اجتامع وزراء 
اخلارجية العرب: سنشارك بفعالية 

        بغداد / المستقبل العراقي

ب�ارك رئي�س التحال�ف الوطن�ي الس�يد عمار 
الحكي�م، بتحرير قاء راوة غ�رب محافظة االنبار 

من عصابات داعش االرهابية.
ونقل بيان لرئاس�ة التحالف عن الس�يد عمار 
الحكيم قوله »نبارُك ألبناِء ش�عبنا الصابِر وقواِتنا 
املسلحِة البطلِة بصنوِفها ومسمياِتها كافة تحريَر 
قض�اء }راوة{ بوقٍت قيايسٍّ مما يش�رُي إىل القدرِة 
العالي�ِة لقواِتن�ا األمنيِة ب�إدارِة املعرك�ة وتحقيِق 

النرص، وبتحريِر هذِه الخارصُة املهمة«.

وأك�د »أنَّن�ا أصبحن�ا قاَب قوس�ن م�ن إعاِن 
النرص النهائي ع�ى عصاباِت داعش الرش والكفر 
وخلو العراق من وجودهم العسكرّي، إنَّنا إذ نثمُن 
عالياً ال�دوَر الكبري للقائِد العام للقواِت املس�لحة، 
نشيُد بحسِن إدارة املعركة من قبل القادِة األمنين 

وجنودهم األبطال«.
ودعا الس�يد عم�ار الحكي�م، إىل »تعضيِد هذِه 
سياس�يٍة  بانتص�اراٍت  العس�كرية  االنتص�ارات 
وخدمي�ٍة، كما وندعو إىل املزيِد من اليقظِة والحذِر 
م�ن اس�تهداِف اإلرهاب ملدِنن�ا اآلمنة، حم�ى اللُه 

العراَق والعراقين من رشوِر االعداء«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اكد النائب ع�ن التحالف الوطني 
هال الس�هان�ي، أمس الس�بت، ان 
مس�ودة م�رشوع قان�ون املوازن��ة 
العام��ة االتحادي��ة 2018 مات�زال 
قيد النق�اش يف مكتب رئيس الوزراء 
حيدر العبادي.  وقال الس�هاني ان » 
بحس�ب املعلومات الت�ي وصلتنا من 

االمانة العامة ملجلس الوزراء واللجنة 
املالي�ة النيابي�ة فأن الس�قف الكيل 
ملوازن�ة 2018 هو اكثر من موازن�ة 
2017 »، مش�ريا اىل ان »معدل العجز 
يف املوازن��ة العام��ة الجدي�دة نحو 
20% اي 22 تريلي�ون دينار عراقي ، 

وهو عجز نظري عموما«.
واضاف ان » الحكومة قدرت سع�ر 
برميل النفط ب� 43 دوالر، و 40سنت 

للربمي�ل بمعدل تصدي�ر 3 ماين و 
800 الف برمي�ل يوميا »، مبينا ان » 
كافة االرق�ام والتخصيصات الواردة 
يف بن�ود م�رشوع قان�ون املوازن��ة 
العام�ة كأجمايل النفقات التشغيلية 
واالس�تثماري�ة وااليرادات هي نسب 
تقديري��ة ، الن البيان�ات الفعلي��ة 
للموازنات الس�ابق�ة بحسب تقارير 
ديوان الرقاب�ة املالي�ة تشري ان نسبة 

العجز يف املوازن�ة سنويا ال تتجاوز 5 
تريليون دينار عراقي ».

وتاب�ع الس�هاني ، ان » الدول�ة 
العراقي�ة تنفق اس�تنادا اىل االيرادات 
الفعلي��ة الت�ي تدخ�ل اىل الخزين�ة 
املركزي��ة ،وبالت�ايل س�قف االنفاق 
عموم�ا  الدول��ة  ملؤسس�ات  امل�ايل 
اليتج�اوز 70 تريلي�ون دينار عراقي 

سنويا«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اكد النائب عن كتلة بدر النيابية، فالح الخزعيل، 
أمس الس�بت، ان تاجيل االنتخابات يعد »افاس�ا 
سياس�يا وخرقا دس�توريا وانتهاكا ملبادئ العمل 

الديمقراطي يف العراق«.
وقال الخزعيل يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 

نسخة منه، ان »محاوالت بعض السياسين تاجيل 
االنتخابات يعترب افاس�ا سياسيا وخرقا للدستور 

ومبادئ العمل الديمقراطي يف العراق«.
واض�اف ان »االنتص�ارت االخرية ع�ى داعش 
االرهابي وتحرير راوة والعودة النس�بية للنازحن 
اىل املناط�ق املحررة ينفي وج�ود اي مربر لتاجيل 

االنتخابات«.

ودعا الخزعيل زعماء الكتل والقادة السياسين 
اىل اعان موقفهم من العملية السياس�ية، الفتاً إىل 

ان »تاجيل االنتخابات ضد العملية السياسية«.
جدي�ر بالذكر ان مجلس ال�وزراء كان قد حدد 
ي�وم 15 اي�ار 2018، موع�دا الج�راء االنتخاب�ات 
العام�ة، فيم�ا طالب�ت بع�ض الكت�ل السياس�ية 

بتأجيل االنتخابات الشعار اخر.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن رئي�س كتلة تحالف القوى العراقي�ة صاح الجبوري، 
أمس الس�بت، موافقة وزير الداخلية قاسم األعرجي عى طلبه 
ال�ذي يتضمن إيقاف نقل 170 ضابط�اً يف قياة رشطة دياىل إىل 

قيادة الرشطة االتحادية.
وقال الجبوري، إن »وزير الداخلية قاسم األعرجي وافق عى 
طلب�ة املتضمن وقف نقل ضباط رشطة دياىل إىل قيادة الرشطة 
االتحادي�ة كونه�م مش�مولن بإج�راءات املس�اءلة والعدال�ة 
وإبقائهم يف وحداتهم«، مبيناً أن عدد هؤالء الضباط »يبلغ 170 

ضابطاً من قيادة رشطة دياىل«.
وأضاف الجبوري يف بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، 
أن »ه�ؤالء الضباط هم م�ن الضباط األكفاء الذي�ن قاتلوا وما 

زالوا يقاتلون تنظيم داعش اإلرهابي«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اص�درت املحكمة االتحادية العليا ق�راراً بخصوص موقفها 
م�ن القرارات القضائي�ة، الفتة إىل ان االع�رتاض عليها يخضع 

للطرق املنصوص عليها يف القانون.
وق�ال املتح�دث الرس�مي إي�اس الس�اموك يف بي�ان تلق�ت 
»املستقبل العراقي« نس�خة منه، إن »املحكمة االتحادية العليا 
عق�دت جلس�ة للنظر يف دع�وى اقامه�ا وزير املالي�ة/ إضافة 
لوظيفت�ه، للطع�ن بقرار صادر عن رئاس�ة اس�تئناف بغداد/ 

الرصافة االتحادية/ الهيئة االستئنافية الثانية«.
وأض�اف أن »املحكمة أكدت أن القضاء ال يقاىض يف االحكام 
والق�رارات التي يصدرها، إنما يطعن فيها بالطرق التي حددها 
القانون، عدا حالة واحدة وهي املنصوص عيها يف املادة )280( 
م�ن قانون املرافع�ات املدنية املتعلقة بالش�كوى م�ن القضاة 
ويف االح�وال املحددة قانوناً«، مش�رياً إىل أن »املحكمة قررت رد 

الدعوى من ناحية االختصاص«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت قيادة رشط�ة دياىل »عدم وج�ود أي تطوع جديد« يف 
صف�وف قواتها بمناطق املحافظة، فيما حذرت من قيام بعض 

االشخاص »بجمع مستمسكات وأوراق التطوع«.
وق�ال املتحدث االعامي باس�م رشط�ة دي�اىل العقيد غالب 
العطيه إن »بعض مواقع التواصل االجتماعي نرشت عن وجود 
برنامج تطوع يف صفوف رشطة دياىل يف بعض مناطق املحافظة 

ومنها جلوالء وخانقن بالوقت الراهن«.
واض�اف العطي�ة، أن »البع�ض اس�تغل رغب�ة الش�باب يف 
االنخراط والتطوع يف صفوف رشطة دياىل وعمد اىل جمع أوراق 
ومستمس�كات واعط�اء وع�ود بالتعين«، موضح�ا أنه »يمثل 
مخالف�ة قانوني�ة ولن نتهاون يف ماحق�ة الفاعلن وتقديمهم 

للعدالة«.
وأك�د العطي�ة، أن�ه »ال يوج�د اي برنام�ج تط�وع جديد يف 
صف�وف قي�ادة الرشطة ضم�ن أيا م�ن مناطق دي�اىل بالوقت 
الراهن«، مش�ددا أنه »اذا ما توفرت ف�رص التطويع فان وزارة 
الداخلية س�تصدر بيانا رس�ميا حيال املوض�وع وفق الضوابط 
والتعليمات«. ودعا العطيه الش�باب »الواعي«، اىل »عدم تقديم 
املستمس�كات اىل اي ش�خص الن آلي�ة التقديم يف ح�ال وجود 
برنام�ج للتطويع س�تكون ع�رب موق�ع وزارة الداخلية ووفق 

ضوابط محددة من قبل الوزارة حرصا«.
وكان عض�و مجل�س محافظ�ة دياىل عمر الكروي كش�ف، 
الثاث�اء )14 ترشين الثاني 2017(، عن موافقة وزارة الداخلية 
عى دعم أمن مدينتي خانقن وجلوالء ب� 500 رشطي من خال 
التطويع البنائها حرصا، فيما حذر »املس�ؤولن والجهات« من 

محاولة استغال ملف التطويع »لغايات سياسية«.

وزير الداخلية يوافق عىل إيقاف نقل ضباط 
برشطة دياىل إىل قيادة االحتادية

املحكمة االحتادية تصدر قرارًا بخصوص 
موقفها من القرارات القضائية

رشطة ديالـى تؤكـد عـدم فتـح »التطـوع«
 يف صفوف قواهتا وحتذر من مزورين

نائب: موازنـة 2018 عىل طاولة العبادي للنقاش 

كتلة بدر تعد تأجيل االنتخابات »إفالس سيايس« 
وانتهاكًا ملبادئ  العمل الديمقراطي

احلكيم مباركًا حترير راوه: العراق قاب قوسني
 من النرص النهائي
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     بغداد / المستقبل العراقي

وعشدت الحكومشة العراقية، أمس السشبت، بإرسشال مشروع قانون 
املوازنة العامة لعام 2018 إىل مجلس النواب خالل أيام، فيما أششارت 
إىل أن نسشبة إقليشم كردسشتان باملوازنة سشتتغري بما يتناسشب وعدد 

سكانه، قياسا بعدد سكان العراق.
وقال سشعد الحديثي املتحدث باسشم املكتب اإلعالمشي لرئيس الوزراء 
حيدر العبادي، يف ترصيح لوكالة »سشبوتنيك« الروسشية، إن »موازنة 
عشام 2018 يف طشور املراجعة النهائيشة بعد انتهاء جميع النقاششات 
حولها داخل مجلس الوزراء، تمهيدا إلرسالها إىل مجلس النواب خالل 

أيام«.
وأضاف الحديثي أن »نسبة اإلقليم ستتغري بما يتناسب وعدد سكانه، 
قياسا بعدد سكان العراق، وبما يضمن توزيعا عادال لثروات البالد«.

احلكومة تعد بإرسال موازنة 2018 للربملان »خالل أيام«

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أنهشى العشراق ما عجز عشن تحقيقه العالشم األجمع، 
ورسم النهاية العسكرية لتنظيم »داعش« يف أراضيه. 
إذ طردت القشوّات األمنية التنظيشم اإلرهابي من آخر 
معاقله، وفيما حظي عملية تحرير مدينة راوة بتهاني 
عربّيشة ودوليشة، وصف عضو لجنشة امنية يف مجلس 
محافظة االنبار العملية العسشكرية التي اسشتهدفت 
القاطع الغربي للمحافظة بش«النظيفة«، فيما أششار 
أنها لم تسشجل اي اصابات يف صفوف املدنيني، وجاء 
ذلك، فيما يسشتعد العشراق آلخر عملياته العسشكرية 

املتمّثلة بالسيطرة عىل حدوده مع سوريا بالكامل.
وأعلن وزير الداخلية قاسشم األعرجشي انتهاء تنظيم 
»داعش« من الناحية العسكرية يف البالد، بعد استعادة 

قضاء راوة.
وبشارك األعرجي يف بيشان تلقت »املسشتقبل العراقي« 
نسشخة منشه، للمرجعية الدينيشة والششعب العراقي 
استعادة مدينة راوة مركز القضاء من سيطرة تنظيم 
داعشش، وأضشاف »بذلشك فقشد انتهى تنظيشم داعش 

عسكريا يف العراق«.
وقال رئيس الربملان العراقي سليم الجبوري إن تنظيم 
الدولشة انتهشى جغرافيا، لكن الحشرب عليه يف املرحلة 

املقبلة ستكون أكثر صعوبة عىل دول املنطقة.
وقال عضو اللجنة األمنية يف مجلس محافظة االنبار 
راجع بركات العيسشاوي إن »عمليات تحرير مناطق 
عنشه والقائشم وراوه غربشي االنبار لم تسشفر عن اي 
اصابة يف صفوف املدنيني املحارصين من قبل عنارص 
)داعشش( داخل املدينة عىل الرغم من القصف العنيف 
للطشريان الحربي واالششتباكات التي ششهدتها بعض 
قواطشع العمليات العسشكرية«، الفتشاً إىل أن العملية 

العسكرية »نظيفة ووفق املعايري االنسانية«.
وأضشاف العيسشاوي أن »رئيس الشوزراء القائد العام 
للقوات املسشلحة حيدر العبادي وجه كافة القطعات 
العسشكرية اىل توخي الحذر يف عملية اقتحام املناطق 
الغربيشة للحيلولشة دون وقشوع اصابشات يف صفشوف 

املدنيني«.
واوضح العيسشاوي أن »القوات االمنية وفرت ممرات 
آمنشة لخروج العوائل املحارصة داخل مركز املدينة اىل 
القطعات من خالل القاء منششورات من قبل الطريان 
الحربشي مؤرش فيها الطرق اآلمنة التي تسشلكها تلك 
العوائل للوصول اىل املناطشق االمنة وبارشاف القوات 

االمنية”.
بشدوره، كششف رئيشس اللجنشة األمنيشة يف مجلشس 

محافظشة األنبشار نعيشم الكعود مقتشل العرات من 
عنارص«داعش« خالل تحرير راوة غربي البالد.

وأوضشح الكعشود أن القوات األمنيشة تمكنت من قتل 
نحشو16 عنرص من تنظيم »داعشش« اإلرهابي خالل 

يوم الجمعة يف قضاء راوة غرب األنبار.
وأعلشن املتحشدث باسشم قيشادة العمليات املششركة 
العميد يحيى رسول تحقيق »النرص الكبري« يف قضاء 
راوة، مششدداً عىل مواصلة التقشدم يف عمق الصحراء 
باتجشاه الحدود السشورية.  واضاف رسشول »نبارك 
للششعب العراقشي والقوات املششركة والقائشد العام 
للقوات املسشلحة عىل هذا النرص الكبري«، الفتا إىل أنه 
»يف قضشاء راوة بعد تحقيق تحريرها عىل يد قطعات 
الجيش ممثلة يف الفرقة التاسشعة املدرعة، والحششد 

العشائري، والفرقة السابعة، والثامنة«.
وقد هنأت اململكة العربية السشعودية العراق بتحرير 
قضشاء راوة التابشع ملحافظشة األنبشار مشن سشيطرة 
»داعش«، واصفة ذلشك بش«الخطوة التاريخية« كونه 

يمثل آخر معاقل التنظيم يف البالد.
ونقلت وكالة األنباء السشعودية الرسمية »واس« عن 
مصدر مسشؤول بوزارة الخارجية قوله، إن »اململكة 
العربية السشعودية تهنئ جمهورية العراق الشقيقة 
حكومة وششعبا باسشتعادة قضشاء رواة بالكامل من 

قبضة تنظيم داعش اإلرهابي«.
ووصشف املصشدر هشذه الخطشوة بش«التاريخية كون 
قضشاء رواة يمثشل آخشر معاقل التنظيشم اإلرهابي يف 
العراق«، معربا عن تطلشع الرياض بأن »ينعم العراق 

وشعبه الشقيق باألمن واالستقرار«. 
بدوره، قال رئيس الوزراء حيدر العبادي يف إن القوات 
العراقية مستمرة يف مهمة تأمني الحدود مع سوريا.

ومن املرجح أن تبدأ القوات األمنية عملية عسشكرية 
خشالل األيشام املقبلة لتمششيط املنطقشة الصحراوية 
الشاسعة يف محافظة األنبار ملالحقة فلول »داعش«. 
كما تنتظر القوات األمنية مهمة تأمني الحدود الربية 
مع سشوريا، لوضع حد لتسشلل مسشلحي التنظيم إىل 
البشالد. وقال القيادي يف الحششد الششعبي كاظم عبد 
الواحد إن فصائل الحششد الشعبي تتوىل حاليا تأمني 
الحدود العراقية السشورية من جهة محافظة األنبار 

عرب إقامة السواتر الرابية والخنادق.
وأوضشح عبشد الواحشد أن قشوات الحششد الششعبي 
ستنسشحب من قضاءي القائم وراوة ومناطق أخرى 
غربي األنبار، وستتجه نحو الحدود العراقية السورية 
لتأمينهشا بصشورة كاملشة إىل جانب بقيشة الفصائل 

والقوات االتحادية. 
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كششف وزير الداخلية قاسشم االعرجي 
عشن اخشراق وزارته لتنظيشم »داعش« 
بتسشلل عنارص داخل التنظيشم، وفيما 
أششار إىل اليشة تتيشح دخشول سشيارات 
يوهشم  بششكل  وتفجريهشا  مفخخشة 
التنظيشم انها رضبت أهدافها وما يعزز 
ذلك اعالن ارقشام وهمية عن الضحايا، 
أكشد التواصشل مع زوجشة احشد قيادي 
التنظيشم التشي تعطشي مشا لديهشا من 

معلومات رسية للغاية.
الربيطانية  االندبنشدت  ونقلت صحيفة 
عشن وزيشر الداخليشة قاسشم األعرجي 
القشول ان قشوات العراقيشة كانت تقوم 
بتفجشريات وهميشة يف العاصمشة بغداد 
بهشدف ايهام عنارص تنظيشم »داعش« 
بان أهدافاً حيوية وارضاراً كبرية وقعت 
ومنشع الكششف عن املخربيشن العاملني 

مع التنظيم.
وأششار وزير الداخلية قاسشم االعرجي 
يف مقابلة اجراهشا الصحفي الربيطاني 
باتريك كوكربن »لدينا أشخاص يعملون 
مشع تنظيشم داعش وهشم وافقشوا عىل 
العمل معنا«، الفتا اىل ان »تنظيم داعش 
ال يعرف هذا االمشر، ونحن نحرص عىل 

عدم الكشف عن مخربينا«.
وتابع بالقشول »يف بعض األحيان تدفع 
قشوات األمن ثمن السشيارة التشي تنقل 
املفخخة إىل بغداد وتسمح بتفجريها يف 
مكان يستهدفه داعش، ولكن قبل ذلك 
نحن نكون قد أّمنا املكان.. بل نطلب من 
مواطنني متفق معهم، التحرك وكأنهم 
ضحايا يف مكان الحادث، ثم نديل ببيان 

رسمي عن عدد كاذب للضحايا«.
وقششششال األعشششرجشي إن »املعلومات 

االسشتخباراتية بششأن هجمات داعش 
املحتملة، شهدت تحسنا لدرجة مكنت 
القوات الحكومية من رصد القنبلة من 
لحظشة خروجها مشن البنشاء إىل مكان 
التفجري والسشماح لهشا باالنفجار بعد 
إجشالء املدنيني حتشى ال يعلشم التنظيم 
أن ششبكات صنشع القنابشل لديشه قشد 
اخرقشت«. وأصبشح األعرجشي، وزيشرا 

للداخلية العام املايض، عندما اسشتقال 
سشلفه محمد الغبان يف أعقاب انفجار 
سيارة مفخخة لداعش أسفر عن مقتل 
أكثر من 300 شخص يف منطقة الكرادة 

وسط بغداد.
أن  يمكشن  »هشذا  إن  االعرجشي  وقشال 
يحدث مشرة أخرى، ولكن أقشل احتماال 
اآلن ألن التنظيشم لشم يعد يسشيطر عىل 

املشدن واملناطق التشي يمكشن أن يجهز 
املتفجرات فيها بأمان.. اليشء الرئييس 

هو أن الخالفة قد كرست«.
وبحسشب الصحيفشة، فشان »التنظيشم 
أظهر دالئل عىل االنهيار بفقدانه جيوبه 
األخشرية مشن األرايض، عشىل الرغشم من 
اعشراف قادته بأنه سشيهزم يف املوصل 
ألعدائشه،  العسشكري  التفشوق  بسشبب 

ولذلك أعد خاليا نائمة إىل جانب مخابئ 
صحراوية وأسشلحة وذخائشر ومكبات 
غذائيشة لتمكشني قواتشه املتبقيشة مشن 
البقاء عىل قيد الحياة وإطالق هجمات 

عرضية إلظهار أنها ال تزال تعمل«.
وأششارت »اإلندبندنشت«، إىل أن »تنظيم 
القاعشدة يف العراق، وهو سشلف داعش، 
استطاع أن يتعاىف من الهزائم من خالل 

االختفشاء عن األنظار بنجاح بني عامي 
2007 و2012، والعشودة للظهشور بعد 
تغري الظشروف لصالحشه«، مضيفة أن 
»داعش سيحاول أن يفعل اليشء نفسه 
مشرة أخرى، ولكن ال يمكن أن ينجح إذا 
تم القضاء عىل شبكاته من املسلحني«. 
ويقول األعرجي، »لدينا تعاون من أفراد 
عائالت داعش املهمني ملساعدة وحداتنا 

األمنية، وعىل سشبيل املثشال، زوجة أحد 
قادة التنظيم ستجري اتصاالت يف وقت 
الحق اليوم، نعطيها املال وتحافظ عىل 
رسيشة هويتها، لكنها تفعشل ذلك ألنها 
تريشد حمايشة أبنائها والبقشاء عىل قيد 

الحياة«.
ويضيشف الوزيشر، أنشه »لم تحشدث أي 
هجمشات ناجحشة لداعش خشالل زيارة 
األربعشني عندمشا سشافر املاليشني مشن 
الششيعة إىل مدينشة كربشالء مشن جميع 
أنحاء العراق. فاألعشداد الهائلة يصعب 
الدفشاع عنهشا، وكانشت تقليديشا أهدافا 
سشهلة لالنتحاريني مشن التنظيم الذين 
يختلطشون مشع الحششود«، مبينشا أنه 
»كان هنشاك محاولتشان فقط لهجمات 
انتحارية خشالل األربعينية، وتم تفجري 

القنابل دون إيذاء أي شخص آخر«.
وكان املسشؤولون العراقيون قد نسبوا، 
أو  االنتحاريشني  قشدرة  السشابق،  يف 
الشاحنات املليئة باملسلحني عىل املرور 
مشن خالل نقشاط التفتيشش الحكومية 
دون عوائق، إىل الفسشاد املسشتري يف 

األجهزة األمنية.
ويف نينشوى، يقول األعرجشي، إن حاالت 
فسشاد من قبل ضبشاط أمن سشاهمت 
تنظيشم  مشن  عنشارص  رساح  بإطشالق 

داعش.
املحليشون، بحسشب  السشكان  ويقشول 
الصحيفة، إنهم يخششون عندما يرون 
عنشارص »داعشش«، الذيشن اعتقلتهشم 
القوات العراقية، يعودون إىل الششوارع، 

بعد دفعهم رشوة للخروج.
 ويقول األعرجشي »إن مثل هذه األمور 
حدثشت، وهناك ضابط يف الداخلية، عىل 
وشك أن يتهم بمساعدة عائالت داعش، 

عىل الهرب من املوصل إىل بغداد«.

السعودية وصفت حترير راوه بـ »اخلطوة التارخيية«.. وعني القوات األمنية على احلدود مع سوريا

العراق يرسم هناية »داعش« عسكريا

زرعت عناصر داخل التنظيم اإلرهابي.. وأجرت تفجريات وهمية للحصول على معلومات

بالتفاصيل.. كيف اخرتقت القوات األمنية »داعش« وأومهته بالقوة؟
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يسشيطر الهدوء عىل أجشواء العالقة املضطربة 
بشني بغشداد وحكومة إقليشم كردسشتان، إال أن 
مبعوث الرئيس األمريكي يف التحالف الدويل ضد 
»داعش« بريشت ماكغورك يجشري لقاءات مع 
أعمدة الحكم يف اإلقليم؛ للتأكيد عىل االستقرار 
والحوار عىل أساس الدستور، والتي عىل أثرها 

يبدي سياسيو كردستان استعدادهم للحوار.
وقال النائب السشابق يف برملان إقليم كردستان 
محمود عثمان إن »إقليم كردستان ينتظر من 
بغشداد تحديشد موعد إلرسشال وفد كشردي لبدء 
الحوار عىل أسشاس الدستور«، الفتاً إىل »وجود 
مبادرات جديدة من األمشم املتحدة وأخرى من 
املبعشوث األمريكشي الخشاص يف التحالف الدويل 
ضد تنظيم داعش بريت ماكغورك اللذين التقيا 
رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئاسشة حكومة 
اإلقليم قبشل فرة قصرية، من أجشل إيجاد حل 

للمشاكل العالقة بني بغداد وأربيل«.

وأوضشح عثمشان أن »اإلقليم أعلن اسشتعداده 
أكثشر من مرة لبشدء الحوار املبشارش مع بغداد، 
وأنشه ينتظشر موعدا مشن الحكومشة االتحادية 
لغرض إرسشال وفشد اإلقليم إىل بغشداد للروع 
بالحشوار من أجل حل املششاكل العالقة«، الفتا 
إىل أن »وفشد اإلقليم سشيضم أعضاء من جميع 

األحزاب الكردية وعىل مستوى رفيع«.
وكان املبعشوث الخشاص للرئيشس األمريكي إىل 
التحالشف الشدويل ضشد تنظيم »داعشش« بريت 
ماكغورك التقى رئيس حكومة إقليم كردستان 
نيجريفان بارزاني الخميس يف أربيل؛ ملناقششة 
سشبل الوصول إىل حلول للمشاكل العالقة بني 

بغداد وأربيل.
كما التقشى ماكغشورك رئيس تحالشف العدالة 
والديمقراطيشة برهم صالشح، الجمعة، وبحث 
آخر املسشتجدات السياسشية بني بغداد وإقليم 

كردستان.
وتأتشي زيشارة ماكغشورك اىل أربيل بعشد لقائه 
برئيشس الشوزراء العراقشي حيشدر العبشادي يف 

بغداد، وعقب تأكيده عىل رضورة حل املشاكل 
العالقة بني الجانبني بالحوار ويف إطار الدستور 

العراقي.
بدورهشا، اكشدت وزارة الخارجيشة االمريكيشة 
اسشتمرار دعشم الواليشات املتحشدة ومواصلتها 

العمل الجراء محادثات بني بغداد واربيل.
وذكشرت املتحدثة باسشم الخارجيشة االمريكية 
هيذر ناورت ان »رئيس الوزراء حيدر العبادي، 
التقشى مسشؤولني يف حكومة اقليم كردسشتان 
كما وان الطرفشني اجريا محادثات عسشكرية 

لخفض التصعيد العسكري بينهما«.
ووصفشت نشاورت، التقارب بني بغشداد وأربيل 
من خشالل إجراء اللقشاءات واملششاورات بأنها 
»خطشوة ايجابية« لحل املسشائل بني الجانبني، 
مؤكدة دعم بالدها للحوار البناء بني الحكومة 

االتحادية وحكومة االقليم.
واضافشت ان الطرفني يجريشان محادثات عىل 
كافشة املسشتويان وامريكا تدعم اسشتمرار تلك 

املحادثات.

يف غضون ذلك، اكد رئيس ديوان رئاسشة اقليم 
كردستان فؤاد حسني عىل وجود مؤرشات تدل 
عىل اسشتعداد الحكومة االتحادية للجلوس مع 

اقليم كردستان خالل املرحلة الحالية.
وقشال حسشني، يف ترصيحشات الذاعشة »صوت 
امشريكا«، ان »اقليم كردسشتان يؤكشد التزامه 
بالدستور العراقي ويسعى الن تكون املحادثات 
ضمن اطار الدسشتور ايضشا«، الفتا إىل »وجود 
مؤرشات تدل عىل استعداد الحكومة االتحادية 

للجلوس مع اإلقليم خالل املرحلة الحالية«.
متعشددة  بغشداد  يف  »السشلطات  ان  واضشاف، 
وليست واحدة«، محذرا من استمرار القطيعة 
الحاليشة بشني بغداد واربيشل، ومؤكشدا ان »هذا 
الوضشع ال يصشب يف مصلحشة كال الطرفشني«، 

حسب تعبريه.
واوضشح، ان بريت ماكغشورك مبعوث الرئيس 
األمريكشي اىل التحالف الدويل حمل رسشالة من 
بالده اىل أربيل تفيد بانها »تعتز بصداقتها مع 

إقليم كردستان، وانها تريد ان تدعمه أيضا«.

حتركات ماكغورك تدفع األحزاب الكردية إىل حتضري »وفد شامل« للتفاوض مع احلكومة االحتادية

مبعوث ترامب خيوض »لقاءات موسعة« إلعادة احلوار بني بغداد وأربيل
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الج�دار  بن�اء  أعم�ال  ش�ارفت 
اإلس�منتي عىل طول الحدود الرتكية 
 911 طوله�ا  والبال�غ  الس�ورية 

كيلومرتا، عىل االنتهاء. 
وته�دف الس�لطات الرتكي�ة من 
الج�دار إىل من�ع تس�لل  وراء بن�اء 
اإلرهابي�ن من الجانب الس�وري إىل 
التهريب  أراضيه�ا وإنهاء عملي�ات 

بن الطرفن.
ويبل�غ ط�ول الح�دود الس�ورية 
وتش�مل  كيلوم�رتا   911 الرتكي�ة 
واليات هطاي وكليس وغازي عنتاب 

وشانيل أورفة وماردين.
ويتألف السور من جدران مسبقة 
الصنع يبل�غ ارتفاع الواح�د منها 4 

أمتار وبعرض ثالثة أمتار فيما يبلغ 
وزنه 7 أطنان.

وتنترش عىل طول الح�دود أبراج 
مراقبة يبلغ ارتفاعها 8 أمتار مزودة 
بنظام تكنولوجي متقدم من أنظمة 
وكام�رات  الدق�ة  عالي�ة  مراقب�ة 
حراري�ة ورادارات لعملي�ات الرصد 

الربي.
كم�ا يتمت�ع الج�دار اإلس�منتي 
بأنظمة تسليح متطورة يتم التحكم 

بها عن ُبعد.
أت�ا  أردال  هط�اي  وايل  وق�ال 
األناض�ول  لوكال�ة  ترصيح�ات  يف 
الحكومية، إن طول الجدار الحدودي 
يف الوالي�ة م�ع س�وريا يبل�غ 230 
كيلومرتا، تم االنتهاء من بناء 201.5 
كيلوم�رت من�ه. وأش�ار إىل أن أعمال 

بناء الجدار ستنتهي مع نهاية شهر 
كانون الثاني 2018.

وتخطط القوات املسلحة الرتكية 
مح�رك«  ذو  »منط�اد  الس�تخدام 
واملخاف�ر  املنطق�ة  أم�ن  لضم�ان 
املتمركزة عىل الرشيط الحدودي مع 

سوريا.
وج�رى تطوي�ر املنط�اد من قبل 
مؤسسة الصناعات الدفاعية الرتكية 

)أسيلسان(.
وش�هدت تركيا من�ذ عامن عددا 
من الهجم�ات الدامي�ة أعلن تنظيم 
»داعش« مس�ؤوليته عنها أو نسبت 
إلي�ه. ووقع آخر ه�ذه االعتداءات يف 
مله�ى راق يف اس�طنبول ليل�ة رأس 

السنة وأسفر عن مقتل 39 قتيال.
وتش�ن السلطات الرتكية حمالت 

اعتقال متواصلة مع تشديد التدابر 
األمنية.

وكش�فت أارق�ام نرشته�ا وزارة 
الداخلي�ة الرتكي�ة ع�ن توقيف نحو 
بارتباطه�م  يش�تبه  ش�خصا   450
بتنظي�م »داع�ش« يف مختلف أنحاء 

تركيا خالل ترشين األول وحده.
وكانت السلطات الرتكية أصدرت 
األس�بوع امل�ايض مذك�رات توقيف 
بح�ق 245 ش�خصا يف أنق�رة أوقف 
منه�م 173 ش�خصا يف اط�ار حملة 

واسعة ضد تنظيم »داعش«.
وقالت وكال�ة األناض�ول لألنباء 
األس�بوع املايض إن الرشطة الرتكية 
ث�الث  يف  ش�خص  مئ�ة  احتج�زت 
يف  لالش�تباه  منفصل�ة  عملي�ات 

صالتهم بتنظيم »داعش«.

تركيا توشك عىل االنتهاء من »جدار أمني« عىل حدودها مع سوريا

روسيا حتذر مواطنيها من هجامت يف أوربا 
وامريكا خالل األعياد
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بنغ�الدش  إىل  وصل�ت  عندم�ا 
وحيدة وال تملك أي وس�ائل، أصبح 
لدى الشابة أم كلثوم التي تنتمي إىل 
أقلية الروهينغا األمل يف بداية جديدة 
عندما عرض عليها رجل الزواج منه 
ومرافقته إىل شيتاغونغ. لكن األمر 
انتهى معه ببيعها إىل بيت للدعارة.

فقدت أم كلثوم )اسم مستعار( 
البالغ�ة 21 عام�ا، زوجها يف أعمال 
العنف التي حصل�ت يف والية راخن 
يف غ�رب بورم�ا كم�ا أنه�ا افرتقت 
ع�ن طفليه�ا وأهلها ج�راء فوىض 

النزوح.
ومثله�ا انتقل نحو 615 ألف من 
املس�لمن الروهينغا م�ن بورما إىل 
بنغ�الدش املج�اورة من�ذ أواخر آب 
هربا من العمليات العس�كرية التي 

تعتربها األمم املتحدة تطهرا اثنيا.
املس�تضعفون  ه�ؤالء  ويعت�رب 
الذي�ن يقطنون يف مخيمات ضخمة 
س�هلة  فريس�ة  ج�دا،  وفق�رة 

للمتاجرين بالبرش من كل األنواع.
فبع�د س�اعات ع�ىل وص�ول أم 
كلثوم إىل ش�يتاغونغ وه�ي مدينة 
ساحلية يف جنوب بنغالدش، أخذها 

الرجل الذي التقته إىل بيت دعارة.
وروت »أخذن�ي إىل مبن�ى حيث 
ع�رف عني عىل أنن�ي زوجته. رأيت 
ش�ابات عدة مثيل. شعرت بالخوف 
لك�ن لم يك�ن لدي أدن�ى فكرة عما 

ينتظرني«.
وما لبثت أن فهمت أن »زوجها« 
تركها وغ�ادر مع مبل�غ مايل بلغت 
قيمت�ه ثمانية آالف تاكا )81 يورو( 

يف جيبه.
وأضاف�ت وق�د اغرورق�ت عيناها بالدم�وع »لقد 
باعن�ي ألصبح مومس«. لدى أم كلثوم املدمنة عقاقر 

امليثامفيتامن، حوايل سبعة زبائن يوميا.
وتفيد املنظمة الدولية للهجرة أن عددا من الشابات 

الروهينغا تس�تقطبهن وعود بتأم�ن وظائف لهن أو 
ب�زواج للتخلص من البؤس الذي يعش�نه يف مخيمات 
اللج�وء. إال أنه�ن يجدن أنفس�هم مج�ربات عىل بيع 

أجسادهن.
وأك�دت املنظمة الدولي�ة أن »العديد من املراهقات 
اللوات�ي وع�دن بالعم�ل يف من�ازل يف كوك�س ب�ازار 

وش�يتاغونغ، وجدن أنفس�هن يمارسن الدعارة رغما 
عنهن«. وتش�هد املدن التي تملؤها خيم الالجئن عىل 

تطور وتكاثر شبكات االتجار بالبرش نتيجة اليأس.
ويش�ر القائد روحو األم�ن املكلف قي�ادة كتيبة 
التدخل الرسي�ع يف كوكس بازار وهي وحدة النخبة يف 
جي�ش بنغالدش، إىل أن »املتاجري�ن بالبرش ال يقفون 

متفرجن إنما يستهدفون النساء واألطفال وخصوصا 
الذين يصلون بمفردهم«.

وعززت كتيبة التدخل الرسيع وجودها يف املنطقة. 
فقد تمكنت عرب أحد حواجزها يف مدينة تكناف الشهر 

املايض من إنقاذ 30 امرأة وطفل كانوا محتجزين.
الروهينغ�ا  أن نس�اء م�ن  أمن�ي  وأف�اد مص�در 

اس�تخدمن جوازات س�فر مزورة 
وأرِسلن إىل دول أخرى عرب شبكات 
ماليزي�ا  إىل  خصوص�ا  إجرامي�ة، 
والرشق األوس�ط. وأبلغت املنظمة 
الدولية للهج�رة بحصول عمليات 
إخ�راج ألف�راد م�ن الروهينغا من 

بنغالدش.
املحلي�ة  الس�لطات  وتح�رص 
الالجئ�ن يف املخيم�ات وتمنعه�م 
يف املب�دأ م�ن مغادرتها. كم�ا أنها 
وضعت نقاط تفتيش عىل طرقات 

املنطقة.
االجتماع�ي  املس�اعد  وينظ�م 
محمد حسن ش�يكدر ورش عمل 
لتوعية الروهينغا ع�ىل التكتيكات 
العصابات  املس�تخدمة م�ن قب�ل 

املنظمة.
ويرشح ملجموعة شباب يبلغون 
مخي�م  يف  عام�ا  عرشي�ن  ح�وايل 
»س�يخربونكم  الكبر  كوتوبالونغ 
ع�ن ع�رض مرب�ح وموث�وق مثل 
وظيفة يف مصنع لأللبس�ة أو زواج 

من شخص ثري«.
ويق�ول ش�يكدر إن املتاجري�ن 
إخ�راج  يف  ي�رتددون  ال  بالب�رش 
املعارض�ن  إلغ�راء  محفظاته�م 
لتلبي�ة عرضه�م و«أحيان�ا يقتنع 
األه�ل مقاب�ل مبلغ م�ايل يبلغ 40 
أل�ف ت�اكا )407 ي�ورو( أو أكثر« 

برتك ابنتهم تذهب مع هؤالء.
وبفضل عملية نفذتها الرشطة، 
تمكن�ت أم كلث�وم م�ن الهرب من 
بي�ت الدع�ارة يف ش�يتاغونغ الذي 
ت�م بيعها إلي�ه. لكن ل�دى عودتها 
إىل كوتوبالونغ، وجدت نفسها من 
دون ملج�أ وم�ن دون أي وس�يلة 
للبق�اء عىل قي�د الحياة. وقالت »آم�ل أن أجد يوما ما 

والدي وطفيل. أنا أدخر املال من أجلهم«.
أم كلث�وم تقط����ن حاليا يف غرف�ة فندق قاتمة 
يف املنت�ج الس�ياحي البح�ري كوكس ب�ازار. تمارس 

الدعارة، من جديد.

نساء يتم بيعهن بأقل من )100( يورو للعمل بـ »الدعارة«

رحلة الروهينغا.. من التطهري ببورما إىل االجتار يف بنغالدش

مسؤول ايراين يف األمم املتحدة: السعودية مصدر الفكر االرهايب التكفريي
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قال�ت املستش�ارة األملانية أنغي�ال مركل قبيل 
مواصلة مشاورات تشكيل الحكومة يف برلن، إنه 
تمت مناقشة عدد كبر من املوضوعات وتفاصيل 
هائل�ة حوله�ا الليل�ة املاضي�ة يف املفاوضات مع 
أح�زاب االئت�الف املحتم�ل، موضح�ة أن تجميع 

خيوط كل هذه القضايا ليس أمرا سهال.
وُيطلق عىل االئتالف الحاك�م املحتمل يف أملانيا 
اس�م ائت�الف »جاماي�كا«، ألن األل�وان املمي�زة 
لألح�زاب املش�اركة ه�ي نف�س ألوان عل�م دولة 
جاماي�كا، ممثل�ة يف التحال�ف املس�يحي، )اللون 
األس�ود( وحزب الخرض )اللون األخرض( والحزب 
الديمقراطي الحر )اللون األصفر(. تجدر اإلشارة 
إىل أن التحال�ف املس�يحي يضم الحزب املس�يحي 
االجتماع�ي  املس�يحي  والح�زب  الديمقراط�ي 

البافاري.
ورغ�م كاف�ة الصعوب�ات أك�دت م�ركل أنها 
تخ�وض املفاوضات بعزم »تطبي�ق التكليف الذي 
منحه الناخب�ون لنا بتش�كيل الحكومة«، وقالت 
»األم�ر ل�ن يكون س�هال بالتأكيد. األمر س�يكون 
شاقا بالطبع، لكن سيكون من املجدي إدارة جولة 
ثاني�ة من املحادث�ات«. وأضافت م�ركل »مهمة 
تش�كيل حكومة ألملانيا مهمة هامة تستحق بذل 

الجهد«.
م�ن  الحاس�مة  الجول�ة  مؤخ�را  وتعث�رت 
املشاورات االس�تطالعية بن قادة االئتالف، حيث 
تش�كل قضايا ل�م ش�مل أرس الالجئ�ن وحماية 
املن�اخ واملالية أكرب العقبات يف التوصل التفاق بن 

أحزاب »جامايكا« لتشكيل االئتالف.
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تعرض سجناء الرأي يف سجن جو املركزي سيىء 
الصيت داخل مبنى 12 إىل االعتداء واالهانة من قبل 
إدارة السجن، وذلك بحس�ب ما تداوله نشطاء عىل 

مواقع التواصل االجتماعي.
وأكد منت�دى البحرين لحقوق اإلنس�ان يف بيان 
صادر عنه أن إدارة س�جن جو مستمرة يف ممارسة 
التضيي�ق ع�ىل الس�جناء حي�ث عمدت مؤخ�را إىل 
ابتكار وس�ائل جديدة يف االنتق�ام منها قطع مياه 
املرافق الصحية، وانتهاك خصوصية الس�جن عند 
ممارس�ة حق التواصل م�ع أهله هاتفي�ا، وتقليل 
فرص االتصال الهاتف�ي للمحكومن، وأيضا زيادة 
حال�ة االكتظ�اظ. وش�دد عىل أّن�ه ع�ىل الرغم من 
أن قان�ون مؤسس�ة اإلص�الح والتأهي�ل والئحت�ه 
التنفيذي�ة غ�ر متوائمة م�ع القواع�د النموذجية 
الدني�ا ملعامل�ة الس�جناء وغره�ا إاّل أّن الس�جناء 
مس�لوبي الحقوق من هذه امل�واد املقرة، موضحا 
ب�أّن من حق الس�جن الحصول عىل الع�الج الالزم 
مجان�ا ل�كل حالة تس�رتعي العالج وإذا ل�م يتوفر 
بعي�ادة الس�جن ينق�ل للمستش�فيات العامة، من 
حق الس�جن الحصول عىل الغ�ذاء الكايف والصحي 
بش�كل منتظ�م مع مراع�اة حالة م�ن يعانون من 
األمراض املزمنة كفق�ر الدم املنجيل.  الجدير ذكره 
إن س�جن جو املركزي يعد من أس�وأ السجون التي 
يواجه فيها الس�جناء أش�كال متعددة من التعذيب 
وسوء املعاملة، وترى املعارضة ومنظمات حقوقية 
محلية ودولية إن السلطات األمنية تحاول من خالل 
التضييق وس�وء املعاملة االنتقام من سجناء الرأي 

ملطالبتهم بالتحول نحو الديمقراطية.

ميـركـل تتحـدث عـن »جولـة شـاقـة« 
من حمادثات تشكيل ائتالف »جامايكا«

إدارة سجـن جـو البحـرينية تعتـدي 
عىل سجناء الرأي وتعمدت إهانتهم
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اعترب مستش�ار الجمهوریة االس�المیة االیرانیة يف 
منظم�ة االمم املتحدة محمد حس�ني نجاد بیركوهي، 
الس�عودیة بانها مصدر ایدیولوجیة التكفیر، وقال انه 

عىل السعودیة القبول بنتائج ممارساتها الخاطئة.
وقال حسني نجاد بیركوهي يف الرد عىل ترصیحات 
املن�دوب الس�عودي يف اللجنة الثالث�ة للجمعیة العامة 
لالم�م املتح�دة يف نیوی�ورك: اوال، ان تش�اور كندا مع 
السعودیة – مهد الدیمقراطیة وحقوق االنسان ! حول 

قرار حقوق االنسان يف ایران مزحة مرة. 
واض�اف: ثانی�ا، ان دع�م الس�عودیة للجماع�ات 
االرهابی�ة واالنفصالیة والطائفی�ة، والتي كانت یوما 
ما حلیفا وثیقا لصدام حس�ین ال یثیر استغرابنا اال ان 
هذا االمر یجب ان یكون للدول التي نس�یت التاریخ او 
انها كانت غیر مبالیة تجاه الدكتاتوریین او حتى انها 
دعمتها تلویحا، جرس انذار بان البعض یمضی تماما 

فی الطریق الذي مىض فیه صدام.
وتابع حس�ني نجاد بیركوهي: ثالثا، من الصعوبة 
بم�كان رؤی�ة حالة اكث�ر حماق�ة من ه�ذه يف عالم 
السیاس�ة ب�ان تط�رح الس�عودیة نزعته�ا الطائفیة 
وتعصبه�ا الذاتي بعن�وان حمایة حقوق االنس�ان. ال 

یمكن تجاهل الخطر املس�موم املتمث�ل باالیدیولوجیة 
التكفیری�ة النابعة م�ن الس�عودیة. ورصح قائال، ان 
االیدیولوجی�ة التكفیری�ة الت�ي نش�ات يف الس�عودیة 
تح�اول القضاء ع�ىل كل االیدیولوجی�ات االخرى وان 
الحكومة الس�عودیة واملؤسسات العاملة تحت عنوان 
مؤسس�ات خیری�ة واملنظم�ات املدعوم�ة م�ن قب�ل 
الس�عودیة مازالت داعمة لهذا السم القاتل الذي یوفر 

املعدات والربمجیات لالرهاب والتطرف.
وتابع املستش�ار االیراني يف االم�م املتحدة، ان املال 
والفكر الس�عودي لم یخلق بن الدن فقط بل ایضا 15 
م�ن 19 عن�رصا ضالع�ا يف حادثة 11 س�بتمرب، وهي 
اكثر من ايی دولة اخرى ارسلت انتحاریین اىل مناطق 
الن�زاع ومنه�ا س�وریا، ووف�رت االرهابیی�ن االجانب 
لداعش اكثر من اي دولة اخرى. واوضح حسني نجاد 
بیركوهي، انه یجب ان یكون معلوما بان داعش وبعد 
تاسیس مدارس�ه اختار كتب التعلیم السعودیة، ومن 
بی�ن 12 كتاب�ا مطبوعا لداعش هنال�ك 7 منها مؤلفة 
من قبل مؤس�س االیدیولوجیة التكفیریة الس�عودیة. 
ان افكار داعش وس�ائر املنظمات االرهابیة مستلهمة 
من املبادئ واالفكار الس�عودیة. واضاف، اعتقد ان ما 
طرحته یكفي الظهار املس�توى الحضاري الس�عودي 
وان االكاذی�ب وال�كالم املخ�ادع ال�ذي رسده املندوب 

الس�عودي ال یغی�ر هذه الحقیقة وهي ان الس�عودیة 
كامنة وراء االرهاب وایدولوجیة االرهاب التي تغذیها. 
وق�ال املستش�ار االیران�ي، ان الس�عودیة برتویجه�ا 
ایدیولوجیتها التكفیریة واملتعصبة تستهدف التعددیة 
واملداراة والتس�امح وم�ن خالل ذلك خلق�ت االرضیة 
الخصبة الرتكاب الجرائم االنس�انیة الواسعة وانتهاك 

حقوق االنسان واالرهاب.
واكد قائال، انه ینبغی منع السعودیة من السخریة 
باملحاف�ل الدولی�ة واس�تغاللها، اذ ان حدیثه�ا ع�ن 
باالنس�انیة  اس�تهزاء  االنس�ان  وحق�وق  التس�امح 

وحقوق االنسان والعدالة والسالم.
ورصح، ان الس�عودیة یمكنه�ا ان تمن�ح املواطنة 
لروب�وت لكنها ال یمكنها الس�خریة بالعالم دوما عرب 
حرفه�ا االنظار ع�ن ماضیها الكری�ه يف مجال انتهاك 

حقوق االنسان.
وق�ال يف الخت�ام، ان الس�عودیة ال یمكنها ان تربر 
دوم�ا س�لوكیاتها املزعزع�ة لالس�تقرار واجراءاته�ا 
االس�تفزازیة م�ن خ�الل اللع�ب ب�� >ورق�ة ایران< 
والدخول يف الحروب العدوانیة وممارس�ات الغطرسة 
االقلیمیة وان تتهم االخرین بحماقة بانهم الس�بب يف 
نتائ�ج اعمالها. ربما حان الوقت الن تقبل الس�عودیة 

نتائج ممارساتها الخاطئة.

       بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذرت الخارجي�ة الروس�ية من زي�ادة خطر 
وق�وع هجم�ات إرهابي�ة جدي�دة يف م�دن كبرة 
بأوروب�ا والواليات املتحدة خالل ف�رتة أعياد رأس 

السنة.
وأوض�ح بي�ان أصدره مرك�ز األزم�ات التابع 

الرس�مي يف  الروس�ية ع�ىل حس�ابه  للخارجي�ة 
»توي�رت« أن هذا الخطر س�يبقى مرتفعا، حس�ب 
تقديرات�ه، خالل فرتة ما بن 20 كانون األول و20 

كانون الثاني.
يف غض�ون ذل�ك، دع�ت الخارجي�ة األمريكي�ة 
رعاياه�ا إىل التح�يل باليقظ�ة أثناء زي�ارة القارة 
أن  مؤك�دة  املقب�ل،  األعي�اد  موس�م  يف  العج�وز 

الهجم�ات األخ�رة يف فرنس�ا وروس�يا والس�ويد 
وبريطاني�ا وإس�بانيا وفنلندا أظه�رت أن عنارص 
تنظيم�ي »داعش« و«القاع�دة« ال يزالون قادرين 

عىل شن اعتداءات إرهابية يف أوروبا.
وذك�رت الخارجي�ة األمريكية ب�أن أعياد رأس 
الس�نة املاضية ش�هدت هجومن دموين يف برلن 

وإسطنبول.
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وزارة االعامر اإلسكان والبلديات واالشغال العامة
مديرية البلديات العامة

مديرية بلدية البرصة
شعبة تنظيم املدن / وحدة التصميم األسايس

اعالن
)تعديل مخطط قطاعي سكني يف منطقة الخربطلية لتغيري 

استعمال القطع 8/65 و9/65 و10/65 الخربطلية(
تعل�ن مديرية بلدية البرصة – ش�عبة تنظي�م املدن / وحدة 
التصميم األسايس )باملبارشة بتصديق خارطة تعديل قطاع 
سكني يف منطقة الخربطلية للقطع 8/65 و9/65 و10/65   

من خدمات عامة اىل سكن(.
 اىل الدوائر الرس�مية وشبه الرسمية وكافة املواطنني وذوي 
العالقة ضمن واقع شعبة الرباط وعىل كل من لديه اعرتاض 
يثبت ذلك يف مديرية بلدية البرصة واملقرتحات املقدمة بشأنه 
وحس�ب األصول وبكتاب رس�مي وخالل فرتة )15( خمسة 
ع�رش يوماً م�ن تاريخ النرش يف الجريدة الرس�مية اس�تناداً 
اىل كت�اب مديري�ة التخطي�ط العمراني ذي الع�دد 2212 يف 

.2017/11/15

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن تأجري االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية 
بلدي�ة العزيزي�ة وف�ق قانون بيع وايجار ام�وال الدولة رقم )21( لس�نة 2013. فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة 
العلنية مراجعة مديرية بلدية العزيزية خالل فرتة )30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية 
مس�تصحبني معه�م التأمينات القانوني�ة البالغة )30 %( من القيم�ة التقديرية بصك مصدق او نق�دا ولكامل مدة 
االيج�ار وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري م�ن مدة االعالن يف مقر مديري�ة البلدية اعاله يف تمام الس�اعة )العارشة 
صباحا( ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر جلب هوية 

االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.

وزارة الداخلية
مديري�ة االحوال املدني�ة والجوازات 

واالقامة
مديري�ة االحوال املدني�ة والجوازات 

واالقامة
 ملحافظ�ة املثن�ى /قس�م ش�ؤون 

االحوال املدنيه
اعالن

قدم املواطن )غداره شاكر شناوه( 
طلب�ا اىل ه�ذه املديري�ة يطلب فيه 
تبديل االس�م وجعله )غي�داء( بدال 
م�ن )غداره( وعم�ال باحكام املادة 
)22( م�ن قان�ون البطاقة الوطنية 
رقم 3 لسنة 2016 املعدل تقرر نرش 
الطلب باحدى الصحف املحلية فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل فرتة خمس�ة عرشة يوما من 
تاريخ النرش وبعكس�ه سوف ننظر 

يف الطلب حسب االصول
اللواء

مهدي نعمة الوائيل 
املدنية والج�وازات  مدي�ر االح�وال 
واالقامة / وكالة

وزارة الداخلية
مديري�ة االحوال املدني�ة والجوازات 

واالقامة
مديري�ة االحوال املدني�ة والجوازات 

واالقامة
 ملحافظ�ة املثن�ى /قس�م ش�ؤون 

االحوال املدنيه
اعالن

قدم املواطن )فاض�ل قابل جريب( 
طلب�ا اىل ه�ذه املديري�ة يطلب فيه 
تس�جيل اللق�ب يف قي�ده وجعل�ه 
)الزريجاوي(  وعمال باحكام املادة 
)24( م�ن قان�ون البطاقة الوطنية 
رق�م 3 لس�نة 2016 املع�دل تق�رر 
نرش الطلب باحدى الصحف املحلية 
فمن لدي�ه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل ف�رتة عرشة ايام من 
تاريخ النرش وبعكس�ه سوف ننظر 

يف الطلب حسب االصول
اللواء

مهدي نعمة الوائيل 
املدنية والج�وازات  مدي�ر االح�وال 
واالقامة / وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف البرصة 

االتحادية
محكمة بداءة املعقل

العدد / 742/اعرتاضية/ 2017
التاريخ 2017/10/18

اعالن
تبي�ع محكمة بداءة املعقل باملزايدة 
العلنية العقار املرقم 226/59 م45 
املعقل الجنوبي وهو عبارة  عن دار 
سكن مساحتها 2 اولك و67 م تقع 
يف منطق�ة املعق�ل وذلك يف ش�ارع 
فرع�ي وهو مف�رز اىل ثالث�ة اجزاء 
بصورة غري رس�مية وهو مش�غول 
من قبل الرشكاء خالد وابتسام ابناء 
لطي�ف عبد الل�ه وعوائله�م والذين 
يرغبون بالبقاء بصفة مستأجرين 
فمن له رغبة بالرشاء الحضور امام 
هذه املحكمة يف بناية قرص القضاء 
يف تمام الس�اعة 12 من ظهر اليوم 
الثالث�ني الت�ايل لن�رش ه�ذا االعالن 
التامين�ات  معه�م  مس�تصحبني 
القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن قيمة 
العق�ار املق�درة البالغ�ة ثالثمائ�ة 
وع�رشون ملي�ون واربعمائ�ة الف 

دينار
القايض
عالء حسني صيهود

إعالن
بن�اًء ع�ىل الدع�وى املقامة م�ن قبل املدعي طه رش�يد 
عب�د اللطيف ال�ذي يطلب تبديل لقبه م�ن )تكريتي( إىل 
)النعيم�ي( ممن لدي�ه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة أقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الدعوى وف�ق أحكام املادة )22( 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد 582 / ش / 2017 

اىل / املدع�ى علي�ه / عالء فه�د مهدي – يس�كن بلد – 
الشطيطة 
م / تبليغ

اقامت زوجتك املدعية ) امل عبد االمري عباس ( الدعوى 
الرشعية املرقم�ة 582 / ش / 2017 والتي تطلب فيها 
التفري�ق للهجر وبالنظر ملجهولية مح�ل اقامتك قررت 
ه�ذه املحكم�ة تبليغك بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
واسعة االنتش�ار عىل موعد املرافعة بتاريخ 27 / 11 / 
2017 ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
س�وف تجري املرافعة بحقك غيابي�ا ووفق القانون مع 

التقدير .
القايض

احمد حميد حسان 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد 607 / ش / 2017 

اىل / املدعى عليه / س�يف عراك محمد – يس�كن بلد – 
يثرب 

م / تبليغ 
اقام�ت زوجتك املدعية ) ورود حس�ني كاظم ( الدعوى 
الرشعية املرقم�ة 607 / ش / 2017 والتي تطلب فيها 
التفري�ق للهجر وبالنظر ملجهولية مح�ل اقامتك قررت 
ه�ذه املحكم�ة تبليغك بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
واسعة االنتش�ار عىل موعد املرافعة بتاريخ 27 / 11 / 
2017 ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
س�وف تجري املرافعة بحقك غيابي�ا ووفق القانون مع 

التقدير .
القايض
احمد حميد حسان

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية 

دار العدالة يف الطارمية 
محكمة االحوال الشخصية يف الطارمية 

العدد 10788 
املوضوع / اعالن قيمومة وفقدان 

اىل / املدعو عجيل تركي محمد 
قدم�ت زوجتك هناء اس�ماعيل حمادي طل�ب اىل هذه 
املحكم�ة بطل�ب يف نصبها قيم�ة عليك الدارة ش�ؤونك 
باعتبارك مفق�ود بتاريخ 10 / 8 / 2014 – عليه تقرر 
تبليغك بصحيفتني محليتني لغرض حضورك امام هذه 
املحكم�ة او م�ن ينوب عن�ك قانونا ويف امل�دة القانونية 
خ�الل 15 يوم اذا كنت داخل الع�راق و 30 يوم اذا كنت 
خارج العراق ويف حالة عدم حضورك س�تقوم املحكمة 

بتنصيب زوجتك قيمة عليك ووفق االصول .
القايض

فارس رشيد 

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2017/1503

التاريخ : 2017/11/12
اعالن

نظ�را لعدم بل�وغ بدل املزايدة ل�رشاء ) تمام العقار( 
تسلسل ) 3/93986 مجمع بيتي ( الكائن يف )النجف( 
العائد للمدين ) س�عد جدوع الشافعي املدير املفوض 
ملجموعة الشافعي اضافة لوظيفته البالغة )   ( لقاء 
طل�ب الدائن )عيل صاحب عبد الزهرة( البالغ )اربعة 
واربعون مليون وخمسة وثالثون الف  44,035,000  
80% م�ن القيمة املقدرة لذا تق�رر تمديد املزايدة ملدة 
خمسة عرش يوما من اليوم التايل للنرش فعىل الراغب 
فيل الرشاء مراجعة هذه املديرية خالل املدة املذكورة 
مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 10% من 
القيمة املقدرة  وشهادة الجنسية العراقية وان رسوم 
التس�جيل والداللية عىل املشرتي وذلك استنادا للمادة 

98 من قانون التنفيذ
املنفذ العدل 
محمد عبد الحسني عبد عيل 

املواصفات : 
1 � موقع�ه ورقمه : النجف / مجمع بيتي الس�كني 

93986
2  � جنسه ونوعه :  

3 � حدوده واوصافه : بلدية النجف
4 � مش�تمالته : العقار يقع يف مجمع بيتي السكني 
وهو يقع عىل ش�ارع فرع�ي 10 مرت وال يحتوي عىل 
ب�اب رئي�ي ويتألف م�ن س�احة امامي�ة وطارمة 
مس�قفه ومطب�خ وخل�ف املطبخ مكش�وفة وكذلك 
يحت�وي عىل مدخل بضمنه صحي�ات وصاله وغرفة 
نوم واح�دة وحمام وكلدور وبضمنه س�لم يؤدي اىل 

الطابق االول
ويتألف الطابق االول من 

كلدور وغرفة نوم عدد اثنان وحمام وجميع س�قوف 
الطابق�ني م�ن الكونكري�ت املس�لح واالرضي�ة لكال 
الطابقني غري مبلطة وال يحتوي عىل ابواب وشبابيك 

عدا اثنان يف الطابق االول
وجميع الجدران يف كال الطابقني غري ملبوخه والعقار 

غري مجهز باملاء والكهرباء 
5 � مساحته : 200م2

6 � درجة العمران : قيد االنشاء
7 � الشاغل : ال يوجد

ملي�ون  وخمس�ون  س�بعة   : املق�درة  القيم�ة   �  8
57,000,000 مليون 

8 � بدل املزايدة االخري لم يحصل راغب باملزايدة

تنويه
نرش يف صحيفة املس�تقبل العراق�ي بالعدد 1552 يف 
2017/11/13 االع�الن الخ�اص بالس�يارة املرقمة 
والخ�اص   405 بيج�و  خص�ويص  نج�ف  أ   13449

بمديرية تنفيذ النجف 
1 � القيم�ة املق�درة للس�يارة س�تة مالي�ني ومئتان 
وخمسون الف دينار )6,250000( وليس 6250000 

ستمائة وخمسون ومئتان وخمسون الف دينار 
2 � مكان املزايدة معارض النجف الجديدة الحويل 

وليس معارض النجف الجديدة 
3 � ذك�ر يف اوص�اف الس�يارة املصابي�ح االمامي�ة 
الخلفية خطأ والصحيح املصابيح االمامية والخلفية 

بحالة جيدة وشغاله 
لذا اقتىض التنويه

اعالن 
ق�دم املواطن )مثنى محس�ن محمد ( طلبأ يروم فيه 
تسجيل لقبه وجعله )املحنة( بدال من الفراغ واستنادأ 
اىل اح�كام املاده 24 من قانون البطاقه الوطنيه رقم 
3 لس�نه 2016 املع�دل ولغ�رض نرش ه�ذا االعالن يف 
الجريدة الرس�ميه فمن لديه حق االعرتاض مراجعة 

هذه املديرية خالل عرشة ايام من تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام

تنويه
ن�رش يف صحيف�ة ال�رشق بالع�دد 2658 وصحيف�ة 
املس�تقبل بالع�دد 1553 االع�الن الخ�اص بتنفي�ذ 
النج�ف لالضباره املرقم�ة 1776/2017ذكر مختار 
حي املعلم�ني يف النجف خط�أ والصحيح مختار حي 

القادسية يف النجف

تنويه
ن�رش يف صحيف�ه ال�رشق بالع�دد 2658 وصحيف�ه 
املستقبل بالعدد 1553 االعالن الخاص بتنفيذ النجف 
لالضباره املرقم�ه 17750/2017 ذك�ر مختار حي 
املعلم�ني يف النجف خطا والصحيح حي القادس�يه يف 

النجف

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة : 2016/1030

التاريخ 2017/11/16
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ السماوة نصف العقار سهام املدين 
بالعقار املرقم 55/7م6 ابو محار الواقع يف السماوة 
الح�ي  الصناعي ميث�م علوان حس�ني املحجوز لقاء 
طلب الدائن اياد علوان حس�ني البالغ ثالثة وسبعون 
مليون وس�بعمائة واربعون الف دين�ار فعىل الراغب 
بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما 
تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التأمينات 
القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة 
الجنسية العراقية وان رس�م التسجيل والداللية عىل 

املشرتي 
املنفذ العدل
جعفر حسني أل شرب

املواصفات :
1 � ورقمه : سماوة / الحي الصناعي القديم � البلوك 

الثاني و 55/7م6 ابو محار 
2 � جنس�ه ونوع�ه : محل كب�ري ذو فتحتني يف الحي 
الصناع�ي )مل�ك رصف( محل بيع مل�واد االحتياطية  

للسيارات 
3 � ح�دوده واوصاف�ه : كم�ا هو مثبت ص�ورة قيد 

العقار اعاله
4 � مش�تمالته : مح�ل كب�ري ذو فتحت�ني  بناءه من 
الطابوق ومسقف بالصفائح الرتكي ومساحة البناء 

مائة مرت مربع 
5 � مساحته : )1( اولك

6 � درجة العمران : قديم
7 � الش�اغل : اخو املدين كريم علوان حسيني رشيك 

بالعقار املرقم 55/7 م6 ابو محار 
8 � القيم�ة املقدرة : حص�ة املدين مبلغ 25000000  

خمسة وعرشون مليون دينار

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2017/903

مقتبس حكم غيابي
1 � اس�م املحكم�ة : محكمة قوى االمن 

الداخيل االوىل املنطقة الخامسة 
2 � اسم املشتكي : الحق العام

3 � اس�م امل�دان : الرشطي عيل هاش�م 
عزيمة مناحي

4 � القضية املرقمة 2017/903
5 � تاريخ الحكم 

6 � امل�ادة القانونية / املادة 5 / من ق ع 
د رقم 14 لسنة 2008 املعدل

7 � خالص�ة الحك�م : حكم�ت محكمة 
املنطق�ة  االوىل  الداخ�يل  االم�ن  ق�وى 
الخامس�ة عىل امل�دان الغائب )الرشطي 
ع�يل هاش�م عزيم�ة مناح�ي( بايقاف 
االجراءات القانوني�ة بحقه وقفا نهائيا 
عن التهمة املس�ندة اليه وفق املادة /5/

م�ن ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل 
وذلك لغيابه للفرتة 2014/7/11 ولغاية 
2016/7/4 كون�ه مط�رود من الخدمة 
حس�ب ما ج�اء باالم�ر االداري الصادر 
من املديرية العامة الدارة املوارد البرشية 
املرق�م 56355 يف 2016/7/4لش�موله 
بقان�ون العف�و الع�ام رق�م 27 لس�نة 

 2016
8 � ع�دم اس�تفادة املته�م م�ن قان�ون 
العف�و العام رقم )19( لس�نة 2008 او 
اي عف�و خاص وحس�ب كت�اب مكتب 
بالع�دد 17982 يف  الجنائ�ي  التس�جيل 

2016/11/27
9 � ان الجريم�ة ليس�ت م�ن الجرائ�م 
املس�تثناة حس�ب ن�ص امل�ادة )4( من 
قان�ون العف�و الع�ام رقم )27( لس�نة 

 2016
10 � تل�ت املحكمة نص امل�ادة )8( من 
قان�ون العف�و الع�ام رقم )27(  لس�نة 
2016 واملتضمنة )اذا ارتكب املتهم الذي 
اعفى عنه بموجب اح�كام هذا القانون 
جناي�ة عمدية خالل ) خمس س�نوات( 
من تاريخ االعفاء تنفذ بحقه العقوبات 
الت�ي اعف�ى منه�ا وتح�رك االج�راءات 

الجزائية بحقه
11 � ق�رارا وجاهيا صادرا باتفاق االراء 
اس�تنادا الحكام امل�ادة )60/سادس�ا( 
م�ن )ق � أ � د( رقم )17( لس�نة 2008 
بتاري�خ  علن�ا  وافه�م  للتميي�ز  قاب�ال 

2017/10/17
العميد الحقوقي
جرب عتيوي معله

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 
االوىل املنطقة الخامسة

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

االتحادية
محكمة بداءة الفاو

العدد : 66/ب/2017
التاريخ 2017/11/13

اعالن
اىل / املدع�ى عليه�م 1 � دالل صال�ح ال 

ابراهيم 
2 � صالح  صالح ال ابراهيم  

3  � يوسف مصطفى يوسف   
4 � ميثة يوسف ال ابراهيم

5 � احمد مشاري احمد
6 � عبد الله يعقوب يوسف

7 � مريم يعقوب يوسف
8 � طيبة عبد الوهاب ال ابراهيم

اق�ام املدع�ي )احمد ش�يخان معيوف( 
الدع�وى البدائية بالع�دد 66/ب/2017 
امام ه�ذه املحكمة يطل�ب فيها تثبيت 
تسلس�ل  العق�ار  يف  املغارس�ة  ح�ق 
)7/511( م9 القطع�ة وملجهولية محل 
اقامتكم يف الوقت الحارض حس�ب كتاب 
مرك�ز رشطة الس�يبة بالع�دد 7490 يف 
املح�يل  املجل�س  ورشح   2017/11/7
لناحية السيبة عليه تقرر تبليغكم اعالنا 
بصحيفتني محليت�ني يوميتني للحضور 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافعة 
املواف�ق 2017/11/28 ويف حال�ة عدم 
حضورك�م او ارس�ال من ين�وب عنكم 
قانونا س�وف تج�ري املرافع�ة بحقكم 

غيابا وعلنا وحسب االصول
القايض
احمد سعيد طعمه

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

االتحادية
محكمة بداءة املعقل

العدد : 358/ب/2016
التاريخ 2017/11/14

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه )ع�يل س�فاح عب�د 
الكري�م( اق�ام املدع�ي حي�در جميل 
املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى  يوس�ف 
)358/ب/2017( لدى هذه املحكمة 
يطالب�ك فيه�ا بالزامك بتادي�ة مبلغ 
مقداره خمس�ة عرش الف وثمانمائة 
دوالر امريكي وقد ص�در قرار غيابي 
معل�ق ع�ىل االس�تكتاب والنكول عن 
اليم�ني عند االع�رتاض بحقك يقيض 
الزام�ك بتاديه مبلغ مقداره خمس�ة 
عرش ال�ف وثمانمائ�ة دوالر امريكي 
للمدعي بموجب السند العادي املؤرخ 
مح�ل  وملجهولي�ة   2011/3/11 يف 
اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
وتايي�د املجل�س البل�دي يف منطقتي 
الجنين�ة واالندل�س بانتقالك اىل جهة 
مجهول�ة تق�رر تبليغ�ك بصحيفتني 
محليتني يوميتني رسميتني ويف حالة 
عدم حضورك للطعن يكتس�ب القرار 

الدرجة القطعية
القايض
عالء حسني صيهود

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

االتحادية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

البرصة
العدد : 3642/ش/2017
التاريخ : 2017/11/2

اعالن
للمدعى عليه / باسم محمد جالب

بتاري�خ  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
2017/10/17 حكم�ا غيابيا بحقك 
يتضمن الحكم بتأييد حضانة املدعية 
)س�لوى عب�د ع�يل حس�ن( البنه�ا 
القارص همام باس�م لغرض مراجعة 
دوائ�ر الدولة وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب ما ورد برشح القائم بالتبليغ 
وتأييد املجلس البل�دي ملنطقة القبلة 
/ ح�ي الجامع�ة ل�ذا تق�رر تبليغ�ك 
اعالنا يف صحيفتني محليتني يوميتني 
مش�هورتني ولك حق االعرتاض خالل 
مدة ع�رشة ايام والتميي�ز خالل مدة 
ثالثون يوما من الي�وم الثاني لتاريخ 
النرش وبعكسه سوف يكتسب القرار 
املدت�ني  بم�يض  القطعي�ة   الدرج�ة 

املذكورتني 
القايض االول
كاظم حمود رهيج

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم من الس�يد 
)اثم�ار جبار غانم( ال�ذي يطلب فيه 
تبديل )االس�م املجرد( من )اثمار( اىل 
)ك�رار( فمن لديه اع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دى اقصاها 
خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وفق 
اح�كام املادة 22 م�ن قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

مهدي نعمة الوائيل 
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مدي�ر 
واالقامة العامة

فقدان
فق�دت الهوية الوزاري�ة الصادرة من 
وزارة الصح�ة  دائرة صح�ة البرصة 
)جاس�م  بأس�م   110506 واملرقم�ة 
عضب�ان عريبي(  عىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
املهندس�ني  نقاب�ة  هوي�ة  فق�دت 
العراقيني بأس�م املهندس )نوفل فؤاد 
خلف( عىل من يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار

رئيس املهندسني االقدم 
عيل إسامعيل جاسم 
مدير بلدية البرصة

املوقعمدة االيجارمساحتهرقم امللك نوع امللكت
مقابل دائرة اجملاريسنة واحدة20م1012حانوت 1
مقابل دائرة اجملاريسنة واحدة20م1022حانوت 2
مقابل دائرة اجملاريسنة واحدة20م1032حانوت 3
مقابل دائرة اجملاريسنة واحدة20م1042حانوت 4
مقابل دائرة اجملاريسنة واحدة20م1062حانوت 5
السوق العصريسنة واحدة6,25م1192حانوت 6
امام املستشفى العامسنة واحدة6م1342حانوت 7
السعدونيةسنة واحدة80م1372حانوت 8
السعدونيةسنة واحدة14م1462حانوت 9

امام املستشفى العامسنة واحدة11م1472حانوت 10
السعدونيةسنة واحدة12م1582حانوت 11
قرب الكراج املوحد سنة واحدة614م1612حانوت 12
امام املستشفى العامسنة واحدة11م1641حانوت 13
السعدونيةسنة واحدة155م1942حانوت 14
امام املستشفى العامسنة واحدة10,68م2232حانوت 15
امام املستشفى العامسنة واحدة17م2242حانوت 16
امام املستشفى العامسنة واحدة12م2572حانوت 17
امام املستشفى العامسنة واحدة12م2382حانوت 18

ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واالجيار

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

اعالن
العدد: 3016 

التاريخ: 2017/11/12 



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

زار وزير النقل  كاظم فنجان الحمامي، 
أكاديمية اإلم�ارات لتدري�ب الطيارين 
التابعة لرشكة طريان اإلمارات، واطلع 

سيادته عىل مرافق األكاديمية مستمعا 
لرشوحات مفصلة عنها«.

فيما تم عرض فيلما تس�جيليا تضمن 
التعريف بأهداف األكاديمية ومكوناتها 
والتدريبي�ة  التدريس�ية  ومناهجه�ا 
الذكي�ة وأقس�امها املخصصة للتدريب 
الخارجي عىل طائرات التدريب بمحرك 

واحد ومحركني«.
وأج�رى الحمام�ي »جول�ة يف مبان�ي 
ال�دروس فيه�ا  األكاديمي�ة وقاع�ات 
م�ع  عليه�ا  تعم�ل  الت�ي  والتقني�ات 

رشكات صناع�ة الطائ�رات حي�ث تم 
وض�ع منهاج�ا تدريبيا ش�امال إلدارة 
التعلي�م وتدريب الطياري�ن والعمليات 
الجوي�ة بالتع�اون م�ع رشك�ة بوينغ 
يرتكز عىل تكنولوجيا الواقع االفرتايض 

ملس�اعدة املتدرب�ني ع�ىل فه�م أعم�ق 
ملب�ادئ الط�ريان وتش�غيل الطائ�رات، 
ودعت إدارة األكاديمية إىل زج املهتمني 
بدراس�ة الطريان من الطلبة العراقيني 
لالنخ�راط فيه�ا، م�ن أجل إكس�ابهم 
طياري�ن  ليكون�وا  الكافي�ة  امله�ارات 
محرتف�ني، فيما رح�ب الس�يد الوزير 
بالفك�رة معلن�ا رغبته ب�زج الطيارين 
العراقيني للتدريب فيها وجرى اآلتفاق 
املبدئي عىل ذلك فيما س�يتم الخوض يف 

التفاصيل الحقا«. 
يذك�ر ان حاكم دبي الش�يخ محمد بن 
راشد آل مكتوم س�بق وأن افتتح هذه 

األكاديمية قبل ايام يف حفل كبري«.
من جهة اخرى وبتوجيه من وزير النقل 
وارشاف الوكي�ل الفني عباس عمران ، 
أقيم�ت يف مقر الوزارة ن�دوة بعنوان ) 
زلزال كرمنشاه وتأثرياته عىل املنطقة 

( بحض�ور مدي�ر ع�ام الدائ�رة الفنية 
الس�يد عيل صاحب وعدد من موظفي 
ال�وزارة وتش�كيالتها ومختص�ني من 
الهيئ�ة العامة لالن�واء الجوية والرصد 

الزلزايل«. 
وبين�ت مدي�رة قس�م الرص�د الزل�زايل 
يف الهيئ�ة ه�دى عباس يف بي�ان العالم 
الوزارة تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان 

»اله�دف من اقامة الن�دوة هو لتعريف 
املوظفني بما حصل يوم ١٢/١١/٢٠١٧ 
ودور الهيئ�ة العام�ة لالن�واء الجوي�ة 
يف ادارة مل�ف الرص�د الزل�زايل ودع�وة 
املواطن�ني اىل اعتماد مص�در الخرب من 
املوقع االلكرتوني للهيئة العامة لالنواء 

الجوية والرصد الزلزايل«. 
واضاف�ت عب�اس »هن�اك ع�دة ام�ور 

يف الن�دوة ته�دف اىل ايض�اح املواطنني 
اإلرش�ادات  بأه�م  االع�الم  ووس�ائل 
والوصاي�ة الزلزالي�ة لتوخ�ي الحيطة 
والحذر واتباع التعليمات الزلزالية بعيداً 
ع�ن اإلش�اعات واالخبار الغ�ري دقيقة 

التي يت�م تداوله�ا يف مواق�ع التواصل 
االجتماعي«. 

مؤكدة  ب�ان »الزلزال االخ�ري ناتج عن 
تحرك الصفيحة العربي�ة واصطدامها 
بالصفيح�ة االيراني�ة الت�ي اثرت عىل 
الطبق�ة الصخري�ة للق�رشة االرضي�ة 
مم�ا س�بب ذل�ك ،وتل�ت اله�زة هزات 
ارتدادي�ة بحدود ٢5٠ ه�زة ارضية اقل 
تفاوت شدة وقوتها بني العراق وإيران 
وم�ن ضمنها 6٠ ه�زة بالعراق والزلت 

املنطقة نشطة زلزاليا«. 
وخرجت الندوة بع�دة توصيات اهمها 
توفري اجه�زة حقلية متنقلة لتش�غيل 
النشاط الزلزال موقعها وتوفري اجهزة 
زلزالية حديثة لثالث انواع من الرتددات 

العايل واملتوس�ط والواط�ئ يتم نصبها 
عىل املناطق املحاذي�ة للحدود االيرانية 
م�ن الجهة الرشقي�ة ، وكذل�ك توجيه 
الجهات املختصة بعدم الس�ماح ببناء 
األبني�ة خ�ارج املواصفات الهندس�ية 
املقاوم�ة للزلزال يف املناط�ق التي تقع 
ضمن الخط الزلزايل والعمل عىل ادخال 
العاملني يف قسم الرصد الزلزايل بدورات 
تخصصية خ�ارج العراق يف الدول التي 

لها خربة يف ذلك املجال .

وزير النقل يزور »أكاديمية اإلمارات للطريان ويعلن »اتفاق مبدئي« لتدريب الطيارين العراقيني
الوزارة أقامت ندوة بشأن زلزال كرمنشاه وتأثرياته على املنطقة
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اللعيبي: العراق يمتلك 
فرص واعدة لالستثامر
يف قطاع النفط والغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزي�ر النف�ط ع�ىل امت�الك العراق 
قط�اع  يف  واع�دة  اس�تثمارية  لف�رص 
النفط والطاق�ة ، وان الحكومة والوزارة 
تحرصان عىل توفري البيئة املناسبة لعمل 
ال�رشكات العربية والعاملي�ة وبما يحقق 

األهداف املشرتكة« .
وقال وزي�ر النفط جبار ع�يل اللعيبي يف 
كلمة القاه�ا خالل مش�اركته يف اعمال 
ومناقش�ات مؤتم�ر  ومع�رض أديبك يف 
اب�و ظب�ي  ان ال�وزارة دع�ت الرشكات 
العاملية لالس�تثمار يف قطاعات التصفية 
واالس�تخراج والحف�ر ومش�اريع البنى 
والتع�اون  الرشاك�ة  وتعزي�ز  التحتي�ة 
والتعش�يق مع ال�رشكات الوطنية وبما 
ويس�هم  املش�رتكة  األه�داف  يحق�ق 
يف تنش�يط عجل�ة التنمي�ة واالقتص�اد 

الوطني«.
وكان وزي�ر النف�ط ق�د التقى ع�دد من 
ال�وزراء وم�دراء ال�رشكات العاملية عىل 
هامش مش�اركته يف اعمال مؤتمر أديبك 
وبح�ث معه�م س�بل تعزي�ز العالق�ات 
والتع�اون االس�تثماري يف قط�اع النفط 

والطاقة« .
ويذكر ان معرض ومؤتمر أبوظبي الدويل 
للب�رتول« )أديب�ك( يعترب ملتق�ًى عاملياً 
يحرضه وزراء النف�ط و املتخصصني يف 
صناعة النفط والغاز ح�ول العالم تحت 
مظل�ة واحدة، و يعد املع�رض واحداً من 
أك�رب ثالثة معارض ضم�ن قطاع النفط 
والغاز يف العالم، واألكرب يف منطقة الرشق 
األوس�ط وش�مال إفريقي�ا ، ويتم خالله 
تب�ادل الخ�ربات التي من ش�أنها تمكني 
الخ�رباء واملختص�ني يف  قط�اع النف�ط 
العاملي م�ن تب�ادل املعلوم�ات واألفكار 
التي تس�اهم يف رس�م مالمح مس�تقبل 
قط�اع الطاقة يف العال�م. ويقام املعرض 
بدعم م�ن وزارة الطاق�ة بدولة اإلمارات 

العربية املتحدة.

وزير النقل يتكفل بنقل جثامن الفنان الكبري 
بدري حسون فريد من أربيل

الوكيل االداري لوزارة النقل جيري زيارة 
تفقدية للرشكة العامة للخطوط اجلوية

   بغداد / المستقبل العراقي

تكف�ل وزير النقل كاظم فنجان الحمامي، امس الس�بت، بنقل جثمان الفنان 
العراقي الكبري بدري حس�ون فريد ، والذي رحل صب�اح اليوم يف مدينة اربيل، 
بع�د رصاع طوي�ل مع املرض عن عم�ر ناهز التس�عني عاما.وواعز الحمامي 
لرشك�ة الخطوط الجوية العراقية بالتكفل نق�ل جثمانه عرب طائراتها.مؤكدا 
ب�ان واجب وزارة النقل ان تقدم خدماتها لجميع املواطنني الس�يما من قدموا 
خدمة لهذا البلد يف املجاالت املختلفة ، سيما وان الفقيد ترك االثر يف العديد من 
االعم�ال الفنية واملرسحي�ة التي قدمها.يذكر أن الفن�ان العراقي الكبري بدري 
حس�ون فريد تويف، مس�اء اليوم الجمعة، يف منزله الكائن بمنطقة عني كاوه 

يف اربيل.

   بغداد / المستقبل العراقي

اجرى الوكيل االداري لوزارة النقل احمد كريم عبد ايوب زيارة تفقدية اىل مقر 
الرشكة العامة للخطوط الجوية العراقية داخل مطار بغداد الدويل«. وتضمنت 
الزيارة بحس�ب بيان العالم الوزارة »عقد اجتماعاً موس�عاً مع مدراء اقس�ام 
وش�عب الرشكة بحضور معاون مدير عام الخط�وط الجوية العراقية صادق 
فالح ».واكد ايوب عىل »اهمية االهتمام بالخدمات التي يقدمها الناقل الوطني 
وتذلي�ل جميع العقب�ات التي قد تراف�ق العمل ، مثمن�اً يف ذات الوقت الجهود 
الكب�رية التي قدمتها م�الكات الرشكة يف نقل زائري اربعينية االمام الحس�ني 
)عليه الس�الم ( ضم�ن الجهد الخدمي لوزارة النقل وش�دد ايضاً عىل رضورة 

االستمرار بهذا النهج السيما مع اقرتاب موسم العمرة اىل الديار املقدسة .

البرصة: باكورة املشاريع اجلديدة تبدأ يف »حي احلسني«
    البصرة / المستقبل العراقي

اعلن�ت محافظ�ة البرصة ان�ه »ضمن حزمة 
املش�اريع التي أطلقها محافظ البرصة اسعد 

عبداالمري العيداني يف اآلونة األخرية« .
تلقت�ه  املحافظ�ة  لدي�وان  بي�ان  واض�اف 
»املس�تقبل العراق�ي«، ان » ك�وادر ومالكات 
رشكتي  ) النرجس وأسس ( تواصل عىل وترية 
متصاعدة , أعمالها لعدد من مش�اريع البنى 

التحتية يف عموم مناطق حي الحسني«.

وب�ني ان » ه�ذه املش�اريع تتضمن إكس�اء 
وتعبيد الشوارع الرئيسية والفرعية ومداخل 
األحي�اء واألزق�ة وتبلي�ط األرصف�ة أض�اف 
إىل تأهي�ل وصيانة ش�بكات املي�اه والرصف 

الصحي ».
املنف�ذة  الجه�ة  الب�رصة   ووج�ه محاف�ظ 
ملش�اريع ح�ي الحس�ني ب�اإلرساع  يف انجاز 
أعماله�ا , الس�يما ونح�ن عىل أب�واب فصل 
الش�تاء ، لتمك�ني املواط�ن م�ن أداء  أعماله 

بصورة انسيابية دون عوائق تذكر .

   المستقبل العراقي/ الغانم 

بحث محافظ واسط  محمود عبد الرضا 
م�ال طالل مع إحدى ال�رشكات العراقية 
املتخصص�ة يف مجال البناء واالنش�اءات 
امكاني�ة  والجس�ور  الط�رق  وهندس�ة 

قيامها باالستثمار ملشاريع قطاع الطرق 
يف املحافظة« .

مكتب�ه  يف  اعالم�ي  مص�در  ووذك�ر 
ل�«املستقبل العراقي«، ان » ذلك تم خالل 
لق�اء مال ط�الل بممث�يل ه�ذه الرشكة 
لش�ؤون  املحاف�ظ  مع�اون  وبحض�ور 

الخدمات نبيل شمه استعراضا ملجموعة 
من االفكار والرؤى التي تتعلق بموضوع 

االستثمار يف هذا القطاع الحيوي«.
واب�دى املحافظ للرشكة برغبة الحكومة 
املحلية يف استثمار الطريق الحويل وكذلك 
طريق كوت بدرة، فيما تم التوصل لبعض 

التفاهمات االولية بخصوص ذلك« .
ومن جانبه وفد الرشكة بني انه سيدرس 
جوان�ب ه�ذا املوض�وع واعداد دراس�ة 
حول الج�دوى االقتصادية ليتم تقديمها 
اىل ادارة املحافظ�ة بش�ان الوص�ول اىل 

اتفاقات نهائية بهذا الصدد.

   بغداد / المستقبل العراقي

التقى وزير الكهرباء قاس�م محمد الفهداوي, الس�فري 
الرتكي الس�يد فاتح يلدز, ووكي�ل وزارة الطاقة الرتكي 
الس�بالن تورك�ش, بمكتبة يف مقر الوزارة لبحث س�بل 

التعاون املشرتك يف مجال الطاقة الكهربائية« .
وذك�ر بي�ان لل�وزارة ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان 
»الفهداوي رحب بالوفد الضيف, مشرياً بذات الوقت عىل 
عمق العالقة بني العراق وتركيا وافاق التعاون املش�رتك 
التي س�تحل ب�ني وزارة الكهرباء العراقي�ة والرشكات 

الرتكية يف مجال الطاقة الكهربائية ».
م�ن جهته ش�كر الوفد الضيف وزي�ر الكهرباء لحفاوة 
االس�تقبال, مؤك�داً ق�وة العالق�ة ب�ني الع�راق وتركيا 
حكومًة وش�عباً وحجم التعاون املش�رتك بني البلدين يف 

مجال الطاقة الكهربائية.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مرصف الرافدين عن »افتتاح فرعه الجديد 
يف العاصم�ة االردني�ة عمان لتقدي�م الخدمات 
املرصفية للمواطنني العراقيني املقيمني هناك«.

وق�ال املكتب اإلعالمي للم�رصف يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه،  انه تم افتتاح 

ف�رع الرافدي�ن الجديد يف صويفي�ة بالعاصمة 
االردني�ة عم�ان يف خطوة س�ار عليها املرصف 
نحو الريادة والتقدم والش�مول املايل، بحس�ب 
البيان«.وأش�ار اىل ان »الف�رع يق�دم خدم�ات 
وتس�هيالت مالية للمواطنني من رصف رواتب 
وفت�ح الحس�ابات الجارية والتوف�ري والودائع 

املرصفية.

صحة الكرخ تعلن افتتاح عدد من املشاريع 
املهمة يف مستشفى الريموك التعليمي

حمافظ بغداد يشارك يف اعامل املؤمتر 
العلمي الثالث للبيئة والتنمية املستدامة

   بغداد/ المستقبل العراقي

افتتحت دائرة صحة بغداد الكرخ مجموعة من املش�اريع االسرتاتيجية 
املهم�ة و الول مرة يف العراق يف مستش�فى الريم�وك التعليمي بحضور 
النائب االول ملحافظ بغداد جاس�م البخاتي و املعاون الفني فارس عبد 
املجيد ومديرة قسم االمور الفنية خلود كريم مدير القسم الهنديس عالء 

العبيدي«.
و بني مدير عام الدائرة جاسب لطيف الحجامي يف بيان تلقته »املستقبل 
العراقي«، ان »من اهم املش�اريع التي ت�م افتتاحها هو مرشوع جهاز 
االش�عة الحدي�ث و الذي يدخ�ل الخدمة الول مرة يف العراق باس�تخدام 

الطباعة عىل الورق بدل استخدام الرقائق الشعاعية«.
واض�اف ان »هذا الجهاز نوع كانون ياباني املنش�أ و الجهاز هو عبارة 
عن تحويل املقاطع و الرقائق الش�عاعية و الصور من اجهزة االشعة و 
اجه�زة التصوي�ر الطبي اىل صورة ذات وضوح ع�ايل و دقيق جدا حيث 
يسهل عىل الطبيب قرائتها بدقة و االعتماد عليها بشكل نهائي و تكلفة 
ه�ذا امل�رشوع املادية اقل من تكلف�ة الرقائق الش�عاعية و هذا الجهاز 
يعمل عىل اجهزة املفراس و الرنني و االش�عة و السونار وبجهود عالية 

من قبل قسم االمور الفنية تم انطالق هذا املرشوع«.
 وبني الحجامي انه »من املش�اريع املهمة االخرى التي تم افتتاحها هو 
افتتاح قس�م الكس�ور بعد اع�ادة تأهيله و ترميمه و كذلك اس�تحداث 
وحدة صناعة االس�نان و افتتاح املصعد الخاص لس�ديات املرىض قسم 
الباطنية س�عة )63٠( كغم والذي سيسهم بشكل كبري يف عملية التنقل 
بني الطوابق خاصة لكبار السن ومرىض القلبية خدمة للصالح العام .

   المستقبل العراقي / طالب ضاحي

ش�ارك محافظ بغداد عطوان العطواني يف اعمال املؤتمر العلمي الثالث 
للبيئة والتنمية املس�تدامة املنعقد يف مقر رئاس�ة الجامعة التكنلوجية 
بحضور عدد كبري من املس�ؤولني واالس�اتذة.وافاد مكتبه االعالمي  ان 
»املحافظ لبى دعوة لرئاس�ة الجامعة التكنلوجية للمش�اركة يف افتتاح 
اعم�ال ه�ذا املؤتمر والذي تم فيه مناقش�ة عدة مح�اور اهمها التلوث 
البيئي«.العطواني يف ترصيح عقب نهاية املؤتمر بني اهمية انعقاد مثل 
هكذا مؤتمرات واصفا اياه بخطوة نحو االمام لحماية البيئة ومناقشة 
ابرز التحديات التي تواجهها ولعل ابرزها اس�تخدام الطاقة واستخراج 
النفط وعدم استخدام الغاز املصاحب للنفط املستخرج فضال عن تثبيت 
مالحظات حول جوالت الرتاخي�ص ومعامل تدوير النفايات«.واكد عىل 
ان »محافظة بغداد لديها توجه فيما يخص التعاطي والتعامل مع ملف 
تدوير النفايات بغية استخدامها بالشكل الصحيح مشدد عىل استخدام 
طريقة البالزما يف معالجة تدوير النفايات تجنبا ملنع انتش�ار االمراض 
الرسطانية«.واض�اف ان »انعق�اد هذا املؤتمر يتزامن م�ع االنتصارات 

التي حققتها قواتنا املسلحة والحشد الشعبي عىل االرهاب الداعيش.

التجارة: تأسيس 161 رشكة وطنية وتسجيل »4« فروع رشكة أجنبية خالل ترشين االول
   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت دائرة تس�جيل الرشكات يف وزارة 
التج�ارة ان »م�الكات الدائ�رة انج�زت 
معامالت تأسيس )١6١( رشكة وطنية 
وتسجيل )4( فرع لرشكة اجنبية خالل 

شهر ترشين االول املايض«.
 اكد ذل�ك عبدالعزي�ز جب�ار عبدالعزيز 
مدير عام الدائرة وكالة للمركز الخربي 
ل�وزارة التجارة واض�اف يف بيان تلقته 
»الدائ�رة  ب�أن  العراق�ي«،  »املس�تقبل 
اص�درت ع�دة ق�رارات تتعل�ق بتعديل 
عق�ود ال�رشكات توزعت ما ب�ني زيادة 
و دم�ج حس�ابات رشك�ة  راس م�ال 

وتصفية حسابات رشكة ».
مضيفاً انه »تم كذلك توثيق ١٧٠ رشكة 
مسجلة وتأشري املحارض واحالة )36١( 
رشك�ة عراقي�ة و)١8( رشك�ة اجنبية 
اىل املحق�ق الع�ديل ملخالفته�ا الضوابط 

والتعليمات«.
واش�ار اىل ان »الدائ�رة قامت بدراس�ة 
الوطنية  الختامية للرشكات  الحسابات 
البال�غ عدده�ا )3٠55( رشك�ة وطنية 
باإلضاف�ة اىل دمج حس�ابات 3٢ رشكة 
وزي�ادة راس مال )٢6( رشكة وتصفية 
حس�ابات )٢4( رشك�ة وتعدي�ل عق�د 
46 رشك�ة ودراس�ة حس�ابات مكاتب 
وف�روع ال�رشكات االجنبية ل�� )١١3( 

رشكة وتأش�ري الحج�وزات والتأكد من 
االس�ماء املحجوزة امواله�م ل� )٢٧4( 
وتدقي�ق وص�والت ل��)5٠49 ( واجراء 
)١٠5( كش�ف ع�ن ال�رشكات يف بغداد 

واملحافظات« .
الفت�ًا اىل »قيام دائرته بتصديق محارض 
لل�رشكات  التأسيس�ية  االجتماع�ات 
 )٢١3( عدده�ا  والبال�غ  املح�دودة 
 )5٧( تصدي�ق  اىل  باإلضاف�ة  مح�رض 
الهيئ�ة  باجتماع�ات  خ�اص  مح�رض 
العام�ة للرشكات املس�اهمة فضال عن 
تصديق ق�رارات الهيئة العامة لرشكات 
االش�خاص واملح�دودة والبال�غ عددها 

)836( قرار.

حمافظ واسط يبحث امكانية تنفيذ مشاريع االستثامر مع إحدى الرشكات العراقية املتخصصة

الكهرباء تبحث سبل التعاون املشرتك بني العراق وتركيا يف جمال الطاقة

الرافدين يفتتح فرعًا جديدًا له يف العاصمة األردنية
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تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها 
ادناه والعائد إىل بلدية )العباس�ية(  وملدة  )حس�ب ما مؤرش ازاءها( وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة 
رقم 21 لسنة 2013. فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  العباسية 
أو اللجن�ة خ�الل )30( يوما تبدأ م�ن اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التأمينات 
القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة باستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة 
يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق  لحساب البلدية املذكورة استنادا إىل ما 
جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف/  مكتب الس�يد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة 
يف اليوم التايل النتهاء  مدة اإلعالن البالغة )30( يوما يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية العباسية( 
ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة 

أجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � عىل املس�تأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة الس�كن أو مضبطة تأييد س�كن+ شهادة الجنسية 

العراقية(
2 � عىل املستأجر  مراجعة البلدية خالل مدة ) 30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  لغرض تسديد بدل اإليجار 

والرسوم األخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.

4 � اس�تنادا إىل كت�اب محافظة النج�ف االرشف/ مكتب املحاف�ظ  املرق�م  10881 يف 2014/9/28 يلزم أصحاب 
الح�رف والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخ�ول باملزايدة عىل األمالك التي 

تؤجر لهم.

اعالن للمرة الثانية
تعلن رئاس�ة جامع�ة املثنى عن اجراء مزايدة علنية اليجار العق�ارات املدرجة تفاصيلها ادناه  
بموج�ب قان�ون بيع وايجار ام�وال الدولة رقم )21 لس�نة 2013( وتعديالت�ه وتدعو الراغبني 

باالشرتاك:
1- مراجعة رئاسة الجامعة /شعبة العقود الحكومية لغرض :-

*ايداع تامينات قانونية   بصك  مصدق من مرصف الرش�يد التقل قيمتها عن )20%( من مبلغ 
التقدير  ويف حال رسو املزايد  يعاد احتساب فرق التامينات.

*ايداع اجور خدمة ال تقل عن %2   
*تقديم  براءة ذمة رضيبية 

*جلب املستمسكات التالية ) هوية االحوال املدنية ، شهادة الجنسية ، بطاقة السكن ، البطاقة 
التموينية او مايعادلهم (

*جل�ب مايؤي�د عدم محكوميت�ه من مكتب التس�جيل الجنائي كل حس�ب محافظته لدخوله 
املزايدة.

*تقديم تعهد يف قس�م الش�ؤون القانونية يتضمن جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف 
بغداد عند سو املزايد عليه وعند عدم التاييد يعترب ناكل ويتحمل كافة التبعات املنصوص عليها 

يف القانون اعاله
*جلب اجازة صحية من دائرة صحة املثنى بالنسبة للمتقدمني اليجار النوادي والكافيرتيات

*عند وجود اي نقص يف االوليات اعاله يهمل الطلب.
*تع�د قائم�ة املزايدة مفتوحة مل�دة )30(يوم  تبدا م�ن اليوم التايل لنرش االع�الن يف الصحيفة 

اليومية الرسمية وتؤجل املزايدة لليوم التايل يف حال وجود عطل رسمية
2-ويف حال رسو املزايدة :

*يتحمل اجور االعالن واملناداة واملصاريف القانونية االخرى.
*جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف بغداد

أ.د حسن عودة زعال الغانمي
رئيس اجلامعة/وكالة

العقارت
طبيعة ووصف 

عمل العقار
املساحةاملوقع 

التقدير املالي 
بـ)الدينار(

كافتيريا1
بيع املاكوالت 
واملشروبات 

فقط

كلية الطب 
البيطري وطب 

االسنان
150م2

10,500,000 فقط 
عشرة مليون 

وخمسمائة الف 

جنس ت
المالحظاتالموقعالمساحةرقم الملكالملك

سنة واحدةمنتصف سوق العباسية / السوق العصري القديم25,2م14/152حانوت1

سنة واحدةمنتصف سوق العباسية /واجهة السوق العصري القديم14م14/162ـ14/17حوانيت2

سنة واحدةالسوق العصري القديم14م14/192حانوت3

سنة واحدةالسوق العصري/مقابل المحكمة12م70/182حانوت4

سنة واحدةالسوق العصري/ مقابل كراج الشرمان19م11/8حانوت5

سنة واحدةالسوق العصري/مقابل ساحة بيع الفواكه10م13/312ـ13/23حوانيت6

سنة واحدةشارع كوفة ـ عباسية9م12/42ـ12/5ـ12/7اكشاك7

سنة واحدةالشارع العام /كوفة ـ عباسية17,5م14/332حانوت8

ثالث سنواتالسوق العصري/مقابل محكمة العباسية12م70/172حانوت9

سنة واحدةالسوق العصري/الشارع العام10م13/12ـ13/8ـ13/9حوانيت10

سنة واحدةالشارع العام/مقابل كراج البلدية الجديد6,25م10/42كشك11

سنة واحدةشارع كوفة ـ عباسية /مجاور ساحة وقوف ومبيت السيارات6,25م10/52ـ10/10اكشاك12

سنة واحدةمجاور دائرة احوال العباسية6،25م10/92كشك13

سنة واحدةمقابل دائرة احوال العباسية9م12/12كشك14

سنة واحدةالشارع العام / مجاور صورة االمام علي )ع(9م12/32كشك15

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية 
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

العدد : 212إعالن
التاريخ 2017/11/12

بالنظر لحصول حالة نكول بالتاجري ...
تعل�ن لجن�ة البي�ع وااليج�ار يف مديري�ة بلدي�ات 
واس�ط ع�ن تاج�ري االم�الك املدرج�ة اوصافها يف 
ادن�اه والعائ�دة اىل مديرية  بلدية ت�اج الدين وفق 
امل�ادة )12( الفقرة )ثالثا أ( من قانون بيع وايجار 
اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 فعىل الراغبني 
باالش�رتاك يف املزايدة العلني�ة مراجعة مديرية تاج 
الدين خالل فرتة )15( خمس�ة عرش يوما تبدا من 
الي�وم التايل من ص�دور هذا االعالن مس�تصحبني 
معه�م التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة )30%( من 
القيمة  التقديرية بصك مصدق او نقدا وس�تجري 
املزايدة يف اليوم االخري يف مقر البلدية اعاله يف تمام 
الس�اعة )الع�ارشة صباح�ا( ويتحمل من ترس�و 
عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف 
االخرى وعىل املس�تاجر جلب هوية األحوال املدنية 
مص�ورة وأصلية ويت�م االلتزام بكاف�ة التعليمات 
والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد عىل ان 

يتحمل الناكل فرق البدلني

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن تأجري االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه 
والعائ�دة اىل مديري�ة بلدية الحي  وف�ق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013. 
فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية  الحي خالل فرتة )30( ثالثون 
يوم�ا تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية  مس�تصحبني معه�م التأمينات القانونية 
البالغة )30 %( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا  ولكامل مدة االيجار وستجري املزايدة 
يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر بلديات واس�ط اعاله يف تمام الس�اعة )العارشة صباحا( 
ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر 
جل�ب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكاف�ة التعليمات والضوابط الصادرة 

من البلدية بهذا الصدد.

بالنظر لحصول حالة نكول بالتاجري ...
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسط 
ع�ن تاج�ري االم�الك املدرج�ة اوصافه�ا يف ادناه 
والعائ�دة اىل مديري�ة  بلدية الصوي�رة وفق قانون 
بيع وايجار ام�وال الدولة رقم )21( لس�نة 2013 
فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة 
مديري�ة الصويرة   خالل فرتة )15( خمس�ة عرش 
يوم�ا تبدا من الي�وم التايل من ص�دور هذا االعالن 
مس�تصحبني معه�م التامينات القانوني�ة البالغة 
)30%( من القيمة  التقديرية بصك مصدق او نقدا 
وس�تجري املزايدة يف اليوم االخريم�ن مدة االعالن  
يف مق�ر البلدي�ة اع�اله يف تمام الس�اعة )العارشة 
صباح�ا( ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور 
الن�رش واالع�الن وكاف�ة املصاريف االخ�رى وعىل 
املس�تاجر جل�ب هوي�ة األح�وال املدني�ة مصورة 
وأصلي�ة ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط 
الص�ادرة من البلدي�ة بهذا الصدد ع�ىل ان يتحمل 

الناكل فرق البدلني

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

اعالنمديرية تنفيذ الزبري
العدد : 11/ج/2015

التاريخ 2017/11/14

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

اعالن

اعالن

اعالن

نوع ت
مساحة رقم الملكالملك

الملك 
مدة 

الموقعااليجار

محل 1
ثالث 13,75م1422تجاري

الحفريةسنوات

قطعة 2
ارض

/2348
م5 

زكيطات
سنة 1800م2

المزرعةواحدة

رقم نوع الملكت
الملك

مساحة 
الملك 

مدة 
الموقعااليجار

1
حانوت 
لبيع 

االسماك
سنة 12م1922

واحدة
قضاء 
الصويرة

2
حانوت 
لبيع 

االسماك
سنة 12م1952

واحدة
قضاء 
الصويرة

3
حانوت 
لبيع 

االسماك
سنة 12م1942

واحدة
قضاء 
الصويرة

املوقعمدة االيجارمساحتهرقم امللك نوع امللكت

1
علوة 

املواشي
سنة واحدة7861م2662

جزء من القطعة املرقمة 
1803/1م14 راشدية

اس�تنادا اىل كتاب مديرية تنفي�ذ املعقل بالعدد 2015/222  وامل�ؤرخ يف 2017/11/5 
تعلن مديرية تنفيذ الزبري عن بيع نصف معمل  االس�فلت واملسجل بأسم املدين رياض 
الزم صخي ورشيكه الدائن جبار صايف سدخان الواقع يف الزبري / منطقة جوبيده وذلك 
يف الي�وم العارش م�ن اليوم التايل لنرش االعالن يف الس�اعة الثانية ع�رش ظهرا يف موقع 
املعم�ل وعىل الراغبني باالش�رتاك باملزايدة  مراجعة مديرية تنفي�ذ الزبري لغرض اييداع 
التامين�ات البالغة 10% عرشة باملائة من قيمة امل�ال املعلن عن بيعه وهو معمل ايراني 

الصنع وبطاقة انتاجية 120 طن / ساعة وحسب ما ذكر ادناه :
المالحظاتالكميةنوع المادةت
تستخدم لتجهيز الحصى والرمل4هوبرات1
لنقل الرمل والحصى الى المجفف    2حزام ناقل2
3)GEAR BOX( 1كير بوكس

يستخدم لتجفيف الرمل والحصى ويدار بواسطة 1المجفف4
محرك كهربائي وكير بوكس ومدخنة ومفرغة 

2مصعد 5

3غربيل6

1ميزان7

يستخدم لخلط الزفت واالسمنت والمواد االولية 1خالط8
النتاج االسفلت 

كلفة املواد امللحقة

سعر  المفرد الكميةالموادت
)بالدينار( 

السعر الكلي 
)بالدينار( 

14,000,0004,000,000خزان وقود )كاز اويل( سعة 72 طن 1
13,000,0003,000,000خزان حجم 236,000
15,000,0005,000,000سايلو سمنت سعة 60 طن3
34,000,00012,000,000خزان للمنتوج )القبو( سعة 50 طن4
1750,000750,000خزان نفط ابيض سعة 10طن5
14,000,0004,000,000كرفان معيشة قياس )3×8( م6
765 Kva  12,250,0002,250,000مولدة نوع بيركنز سعة
8250 Kva  114,500,00014,500,000مولدة نوع بيركنز سعة

لوحة سيطرة )بنل( تحتوي على جينج 9
1250,000250,000اوفر وقاطع دورة سيركت 

500,000500,000اكداس من الرمل 10

46,250,000 ستة واربعون مليون المجموع
ومائتان وخمسون الف دينار

املواد املثبتة املوجود يف املوقع

سعر المفرد الكميةالموادت
)بالدينار(

السعر الكلي 
)بالدينار( 

4,000,0004,000,000قواعد خرسانية مسلحة1

غرف من البلوك )بناية االدارة 2
33,000,000وغرفة الكهرباء وغرفة بلوك(

7,000,000 سبعة ماليين دينار المجموع 
فقط

كلفة املواد املوجودة يف موقع العمل = كلفة  املعمل + كلفة املواد امللحقة
46,250,000 + 142,000,000 =

= 188,250,000 مائة وثمانية وثمانون مليون ومائتان وخمسون الف دينار عراقي 
حساب كلف االندثار ملعدات املعمل:

* يخصم من الس�عر كذلك كلفة االندثار لكل سنة للمعدات ونسبتها 10% للمعمل ذات املنشأ 
االيراني يف حالة املعدات تعمل ونس�بة 3% يف حالة توقف املعمل عن االنتاج وتم حس�ابها منذ 

عام 2006 ولغاية سنة 2017
قيم�ة املعم�ل للس�نة االخرية = قيمة املعمل يف س�نة االس�اس × )1 � نس�بة االندث�ار( عدد 

السنني 
1  � حساب االندثار لغاية سنة 2008

قيمة املعمل لسنة 2008 = قيمة املعمل يف سنة 2006 × )1 �%10(
2)0,9( × 188,250,000 =

=152,482,500 مئة واثنان وخمس�ون مليون واربعمائة واثنان وثمانون الف وخمس�مائة 
دينار عراقي

2 � حساب االندثار لغاية سنة 2017
قيمة املعمل لسنة 2017 = قيمة املعمل يف سنة 2008 × )1 � %3( 9

 9)0,97( × 152,482,500 =
= 115,922,000 مائة وخمسة عرش مليون وتسعمائة واثنان وعرشون الف دينار 

قيم�ة معمل االس�فلت م�ع امللحقات يف س�نة 2017 بعد اس�تقطاع كلفة االندثار الس�نوية 
يس�اوي تقريبا 115,922,000 )مائة وخمسة عرش مليون وتسعمائة واثنان وعرشون الف 

دينار عراقي( 
ثم نضيف 7,000,000 )سبعة مليون دينار( قيمة املواد الثابتة

املبلغ ال�كيل 122,922,000 )مائة واثنان وعرشون مليون وتس�عمائة واثنان وعرشون الف 
دينار عراقي فقط

وعلي�ه يك�ون مبلغ نصف قيمة املعم�ل هو 61,461,000 واحد وس�تون ملي�ون واربعمائة 
وواحد وستون الف دينار عراقي وهو املبلغ الذي سوف يتم بيع نصف املعمل بمقداره فقط 

املنفذ العدل يف الزبري
قيص حممود عبد اخلرض
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الذاكرة املستعادة: سفر الزمان يف رؤى املكان
يحاول الناقد والروائي العراقي جاسم عاصي، في كتابه “الذاكرة المستعادة: 
س�فر الزمان في رؤى المكان”، الصادر مؤخرا عن منش�ورات اتحاد األدباء 
والكت�اب العراقيين في البصرة، دراس�ة نصوص المكان الت�ي أنتجها كّتاب 
م�ن مدينة البص�رة تحديدا. في تقديمه للكتاب، يش�ير عاصي إلى أن المكان 
والمكاني�ة هما خاصيتان ارتبطتا مباش�رة بالذاك�رة، ألنها نوع من المتعلق 
الذي يحتفي بتاريخ الفرد والجماعة.ولو قلبنا المعادلة التي نّوه بها غاستون 
باش�ار والقائلة إن “المكانية في األدب هي الص�ورة الفنية التي تذّكرنا، أو 
تبع�ث فينا ذكريات بي�ت الطفولة، والعمل األدبي حين يفق�د المكانية، فهو 
يفقد خصوصيته وأصالته”، لتمّكنا أن نفتح بابا أوسع لمثل هذا المدار الذي 
انفتحت عليه المعرفة النقدية، وأولته اهتمامها من قبل النّقاد.قسّم المؤلف 
الكتاب إلى قسمين رئيسين، األول: ما ُكتب عن نصوص المكان، ويتناول فيه 
الدراس�ات التي اش�تغلت على المكان، أما القس�م الثاني “قراءة في نصوص 

المكان” فيدرس فيه عاصي نصوص المكان التي كتبها أدباء عراقيون.

يتناول الناقد والفنان التشكيلي األردني غسان مفاضلة في كتابه 
“خزائن المرئ�ي”، الصادر عن دار البيروني للنش�ر والتوزيع في 
عّمان، العديد من القضايا واإلشكاليات في الفن التشكيلي وتركز 
فصول الكت�اب على انعكاس الصراع المتوتر بي�ن الفنان العربي 
وذات�ه من جهة، وبين�ه وبين الفنان الغربي م�ن جهة أخرى، في 
ظل س�ياقات ظرفية غير متكافئة، ما أس�هم في تش�كيل صورة 
ضبابية صبغت أفق المشهد التشكيلي برّمته خاصة صورة الفنان 
العربي الذي ال ي�زال يبحث عن معالمها وخصوصيتها حتى اآلن.

يس�تعرض المؤلف العديد من القضايا واإلش�كاليات التي اقترنت 
ببداي�ات الفن التش�كيلي المعاص�ر في العالم العربي ومس�اراته 
وتحوالت�ه، وما صاحبها من ظواهر ومتغيرات س�ادت وتجّذرت 
في المنطقة العربية منذ بدايات القرن الفائت، وهي المرحلة التي 

اتسمت باالضطراب والتوتر وفقدان المعالم.

خزائن املرئي

          كريم عبدالله

ولّى الربيُع خلَّف الش�كَّ تنهُش س�ياطُه 
دف�وَف الف�رِح تتصاي�ُح ف�ي بس�اتيِن 
الوحدِة إنتابها النحول يس�توطُن الحزن 
أغص�اَن س�عادِة التعلّ�ق يس�ّوُد صب�اَح 

خريفه�ا المهرول نعاس�ُه الكه�ل يفتُح 
ذراعيِه العتيقِة تحتضُن السواقي الباكية 
ب� قوِة اإلعصار تعيُث مزمجرة سطوتها 
ت�أكُل هديَل الجنان وحي�دًة تنتظُر رعَب 
الفؤوس تش�ّجرها حطباَ ل� برِد الليالي 
المفجوعِة  يش�ّطبها شتاء قادم طويل . 

على تسابيِح غراب الخساراِت تغفو تثيُر 
القلَق م�روُد الغروب يغشُّ اهداَب الفجر 
يعتص�ُر اليقي�َن الهزيل يس�فُك القبات 
مذبوحًة يتناث�ُر العطر منفلتاً تش�تهيِه 
كركرات العاصفة المخبوءِة تحَت وسادِة 
العم�ى ترم�ُم إحمراَر جف�وَن المجهول 

يفتُت أحاَم الوداع يغس�لها سهٌر طويٌل 
يطفىُء حماقَة الهذيان . إذا ما تساقطِت 
األرقام هرمًة تتاقفها جذورها الفّياضة 
الخري�ف   مش�اعِر  إضط�راَب  تس�تنكُر 
تع�ّوُذ حماقاته�ا الامب�ررة طم�أنين�ًة 
تبّث رقرق�َة أزهاِر اإلنبع�اث تختُم نزَف 

الظنون في ثقوِب المس�اِء المتش�ابكِة 
إغصانه  تذّهُب صح�ارى اآلَه تلمُّ األنيَن 
المثقَل ب� حس�رِة اللق�اء تفتُح ينابيعها 
الخصب�ة تغس�ُل الوه�ن األش�عَث تزيُل 
لوع�َة الدم�وِع ف� تس�تفيق الفراش�ات 

تبتسُم يظلُّل مشهدها البهيج .

القلق يقضم أغصان شجريت

رحيل بدري حسون فريد أحد رواد املرسح العراقي
           سالم الشماع 

رحل المخرج والفن�ان العراقي الكبير 
بدري حس�ون فري�د، مس�اء الجمعة، 
ع�ن عم�ر ناه�ز التس�عين عام�ا بعد 
صراع طوي�ل مع المرض، ت�اركا إرثا 
كبي�را من أعمال�ه الفنية المس�رحية.

ويعد الفنان الراحل، الذي فارق الحياة 
ف�ي أح�د مستش�فيات أربي�ل ش�مال 
العراق، من رواد الفن في العراق الذين 
ترك�وا بصمات واضحة على المس�رح 
الراح�ل رصيد حافل  الوطني.وللفنان 
م�ن التكريم في الع�راق، حيث حصلت 
مس�رحيته “الحص�ار” م�ن إخراج�ه 
على جائ�زة أفضل إنتاج متكامل للعام 

.1971
كما حصل عل�ى جائ�زة أفضل مخرج 
للموسم المسرحي في العام 1973 عن 
إخراجه لمسرحية “مركب با صياد”، 
فيما نال جائزة أفضل ممثل مس�رحي 
للموسم المسرحي في العام 1974 عن 
دوره في مسرحية “الطوفان” الكاهن 
آنام، وحص�دت مس�رحيته “الردهة” 
جائ�زة أفضل إخراج في وزارة الثقافة 

للعام 1995.
خسارة كبرى

اعتب�ر الفن�ان ج�واد الش�كرجي، في 
تصريح صحفي أن رحيل بدري حسون 
فريد خس�ارة كبرى للمسرح العراقي، 
فق�د كان، إلى س�نوات، الفن�ان واألب 

والمعلم الكبير، ملء السمع والبصر.
وقال إن “تخوم دولته اإلبداعية امتدت 

العراق�ي  المجتم�ع  أطي�اف  كل  إل�ى 
لتجده وقد اس�تقر رمزاً ثقافياً يدين له 

العراقيون جميعاً بالحب واالمتنان”.
وأكد الشكرجي أن الفنان الراحل “كان 
يري�د مس�رحا مختلفا بهوي�ة جديدة 
تجم�ع بي�ن المتع�ة والفك�ر، فه�و ال 
يرفض جانب التس�لية في المسرحية، 
المصح�وب  الترفي�ه  أن  ي�رى  لكن�ه 
بالفك�ر أنف�ع للمش�اهد، وق�د اثبتت 
التجرب�ة التاريخية، أن المس�رح رفيق 
اإلنس�ان، وه�و ل�ن يموت”..وأضاف 
أن�ه “كان ي�رى أن المجتم�ع العراقي 
لدي�ه مقومات مس�رح عراق�ي متميز 
يقدم التفاصيل الصغيرة، التي تمنحنا 
األف�كار أكث�ر مم�ا تمنحن�ا المتع�ة، 
مس�رحاً يق�دم لن�ا الجم�ال والقب�ح 
ورائح�ة العال�م واألح�ام واألفكار”.

ويصف الصحفي والناقد العراقي علي 
حس�ين الفنان بدري حسون فريد بأنه 
فنان جاهد بعزم من أجل تقديم تعريف 
مرئ�ي لفلس�فته الخاصة بالمس�رح، 
معتب�راً أن م�ن الصعب عّد الوس�ائل، 
التي استخدمها في نشر هذه الفلسفة 
وس�ائل تقنية فقط، بل هي في المقام 
األول وس�ائل معرفية وجمالية، وهو 
في كل هذا اثبت أن بإمكان الفنان سبر 
أغوار العاق�ة بين الوس�ائل البصرية 
والمعرفي�ة بالمس�رح بدرب�ة ودراية 

ووعي اجتماعي وفكري متميز.
م�ن  واح�د  ه�و  فري�د  إن  ويق�ول 
القل�ة، الذي�ن يراهنون عل�ى قدراتهم 
اإلخراجية، الطمئنانه من الخبرة، التي 

يمتلكها.
ون�وه إلى أن بدري حس�ون فريد فنان 
يقف مؤرخو المس�رح بخش�وع أمام 
الت�ي  المزدحم�ة،  الفني�ة  الحصيل�ة 
قدمه�ا، والت�ي ضمت أش�هى األفكار 
وأغرب وجه�ات النظر الت�ي صارعها 

بشغف على خشبة المسرح.
إرث كبير

الفنان بدري حس�ون فري�د من مواليد 
كرب�اء جن�وب بغ�داد 1927. وأنه�ى 
دراسته االبتدائية والثانوية في المدينة 

نفسها.
ودخل قسم الفنون المسرحية في معهد 
الفن�ون الجميل�ة ببغداد س�نة 1950، 
وتخ�رج في�ه األول على دورته س�نة 
1955 وحصل عل�ى الدبلوم، ثم ابتعث 
لدراس�ة المس�رح في معهد “كودمان 

ثيت�ر” في مدين�ة ش�يكاغو األميركية 
للم�دة “1962 – 1965” ليحص�ل على 

البكالوريوس والماجستير بتفوق.
وغادر الع�راق في نهاي�ة العام 1995 
ليس�تقر في المغرب، إذ عمل مدرس�اً 
لمادة التمثي�ل في جامعة الرباط حتى 
عودت�ه إل�ى الع�راق ف�ي الخامس من 
نوفمبر سنة 2010، ودخل في غيبوبة 

نتيجة لجلطة دماغية هذا العام.
وكان الفن�ان الراح�ل ق�د أخ�رج ف�ي 
الواليات المتحدة مس�رحية “الش�ارع 
الملكي” من تأليف تنس�ي وليامز على 
مس�رح األس�توديو في معهد كودمان 
ثيت�ر وهي م�ن متطلبات نيل ش�هادة 
المس�رحي  الماجس�تير ف�ي اإلخراج 

سنة 1965.
وعن�د عودته إلى العراق عمل مدرس�ا 
ف�ي قس�م المس�رح بمعه�د الفن�ون 
الجميلة في ببغداد سنة 1966.وأخرج 
للمس�رح بعد عودته للعراق مسرحية 
“ع�دو الش�عب” إلبس�ن على مس�رح 
معه�د الفن�ون الجميل�ة ببغداد س�نة 
1967، كما أخرج مس�رحية “الس�اعة 
األخيرة” من تأليف ميخائيل سيبستيان 
لفرقة المس�رح الشعبي س�نة 1969، 
ومس�رحية “بي�ت أبو كم�ال” للفرقة 
نفس�ها وهي من تأليفه وعرضت على 

المسرح القومي ببغداد سنة 1969.
وأخرج مسرحية “الحصار” من تأليف 
ع�ادل كاظ�م وقدم�ت على المس�رح 
القومي سنة 1971 ومثلت العراق، ألول 
مرة، في مهرجان دمش�ق المس�رحي 

وعرضت على مس�رح الحم�راء يومي 
16 و17 أبري�ل س�نة 1971، وأخ�رج 
األخ�رى،  المس�رحيات  م�ن  العدي�د 
مث�ل “بطاق�ة دخ�ول إل�ى الخيم�ة”، 
و”الج�رة المحطمة”، و”جس�ر ارتا”، 
و”الحاج�ز”، وغيره�ا، كم�ا ق�دم في 
المنفى )مونودراما المصطبة(، ممثا 
وهي من تأليف وإخراج جواد األس�دي 

وعرضت في كل من بيروت والرباط.
ومث�ل الفن�ان الراح�ل ف�ي العديد من 
األعمال المس�رحية وكان أش�هر دور 
له في مسرحية “الطوفان” من تأليف 
ع�ادل كاظ�م وإخ�راج إبراهي�م جال 
عندم�ا أدى دور الكاهن آنام وعرضت 
المس�رحية في مهرجان دمشق الثالث 
س�نة 1973، فضاً عن كتابت�ه للعديد 

من المسرحيات للمسرح العراقي.
كما ش�ارك في بطولة مسلسل )النسر 
وعيون المدينة( سنة 1983 الذي دارت 
أحداث�ه في أجواء المحلة البغدادية في 
خمس�ينيات الق�رن العش�رين، والذي 
اكتسب شهرة واس�عة وحقق انتشاراً 
كبي�راً، وخصوص�اً ف�ي دول الخلي�ج 

العربي.
وبرحي�ل الفن�ان بدري حس�ون فريد، 
دوره  العراقي�ون  ينس�ى  ل�ن  ال�ذي 
“إسماعيل جلبي” في مسلسل )النسر 
وعي�ون المدين�ة(، تنط�وي حياة آخر 
فنان م�ن الجي�ل الرائد مث�ل الفنانين 
الرواد إبراهيم جال وجعفر الس�عدي 
عبدال�رزاق  وأس�عد  ش�وقي  وخلي�ل 

ويوسف العاني وغيرهم.

وفاء الشويف: أرى أن نيص يشبهني عندما أكتبه
أرى أن أمجل ناقد هو القارئ نفسه

            حاورها/ عزيز البزوني/ البصرة

 وفاء الش�رفي ش�اعرة س�ورية - 
نال�ت جائ�زة مهرج�ان المزرع�ة 
للع�ام 2003 ع�ن مخطوط ش�عر 
)بيت م�ن ورق(, لديه�ا العديد من 
ألعم�ال الش�عرية المطبوعة  منها 
دي�وان )نرجس�ة األن�ات(, دي�وان 
)رداء بابل ( ,ديوان )ليس�ت رغبة” 
ف�ي المح�و (- أقام�ت العدي�د من 
ش�اركت  و  الش�عرية  األمس�يات 
ف�ي مهرجان�ات ثقافية  - نش�رت 
عش�رات النصوص ف�ي الصحف و 
المج�ات و التلفزيون�ات العربي�ة 
و ف�ي مواقع التواص�ل اإلجتماعي 
و المواق�ع اإللكتروني�ة التقينا بها 

فكان هذا الحوار معها  .
* الص�ورة الش�عرية ه�ل تختل�ف 
عندك بين مكان وآخر، أي من مكان 
والدتك.. والمكان الذي تعيشه اآلن، 
فما هو مفهومك للصورة الشعرية 

لكا الطرفين؟ 
- الص�ورة الش�عرية ه�ي الذاكرة 
و  البص�ري  بش�قيها  المتراكم�ة 
الذهني في قاع النفس .. و من هذه 
الذاكرة يتدفق الش�عر راسما” رؤاه 
عبر تل�ك العائق النهائية مع البيئة 
الحاضرة و المخزنة ..لكن الش�عر 
مس�بار يضيء ليس في الماضي و 
حس�ب إنما ف�ي المس�تقبل أيضا” 
..إنه الص�ورة التي تنب�ع من عمق 

الذاك�رة و تجري لما بع�د الحاضر 
س�ابقة كاتبه�ا و متج�اوزة” ل�ه 

..كأنه ناقلها ليس إال .
* الشعرية الحديثة هي اقتراح لغة 
ضمنية داخل النص كما يقول الناقد 
)سعيد الغانمي( ونجد هذا التعريف 
ينطبق على مجمل الش�عر الحديث. 
بوصفك ش�اعرة كيف تف�ردَت من 
بين أقرانِك في الخوض في مضمار 

هذه الشعرية؟
 - ربما ما قص�ده الناقد )الغانمي( 
باللغ�ة الضمنية داخ�ل النص : هو 
المعن�ى الم�زدوج ال�ذي تقترح�ه 
قصي�دة النثر أو دعني أقول المعنى 
المتع�دد و المفت�وح عل�ى قراءات 
إذا  بطانت�ه(  و  )الن�ص  نهائي�ة  ال 
جاز التعبي�ر ..النص الحديث يحمل 
أس�باب وصوله لكل قارئ ..يحوي 
التجرب�ة اإلنس�انية بالمعنى العام 
و كذل�ك ش�رط الذاتية ف�ي قصيدة 
النثر يجعلها ن�ص القارئ أيضا” و 
ليست نص الشاعر وحده ..الصورة 
الشعرية التي ترسم المعنى بالسرد 
أو الوصف أو اإلش�ارة و المفردات 
الخاصة بالتجربة الش�عرية ..كذلك 
رؤي�ة العال�م و العاق�ة مع�ه هي 
الق�ادرة على تحديد هوية الش�اعر 
نص�ي  أن  أرى  ؟  تف�ردت  كي�ف   .
يش�بهني عندما أكتبه ..عندما يقرأ 
يش�به قارئه ..ال أح�ب أن أكون إال 
أن�ا و كذلك نصي ال�ذي يكتبني كما 

يش�اء .. يف�رض نفس�ه و بقوة و 
يح�اول أن يص�رخ بمل فم�ي ..ما 
يبلغني من القراء و النقاد أن نصي 
يصل وجدانيا” أوال” ..يحتاج ألكثر 
م�ن ق�راءة ليص�ل فكري�ا” ..لكنه 
يامس قاع بعيد و هذا ما أريده ..و 
لكني أطمح ألكثر من هذا ..الش�عر 
العظيم هو الش�عر ال�ذي يحدث أثر 
على مستوى الوعي الجماعي أيضا” 

و ليس فقط بالذاكرة اإلفرادية .
* كيف ترين مستقبل الشعر العربي 

ضمن مشروع قصيدة النثر؟ 
- قصيدة النث�ر هي منطقة الحرية 
الخط�رة .. الحري�ة الت�ي أقصاه�ا 
أسس�ه  ال�ذي  العرب�ي  المش�روع 
و  الدين�ي  و  السياس�ي  االس�تبداد 
حتى النحوي.. الشعر هو االنعكاس 
األعم�ق للوع�ي اإلنس�اني . عل�ى 
المؤسس�ي  الجماع�ي  المس�توى 
العرب�ي ال اعت�راف بقصي�دة النثر 
فقد س�بقته معرفي�ا”و جماليا”.. 
و  الخاص�ة  موس�يقاها  ابتك�رت 
مفرداتها من خال تجربتها الذاتية 
و أحامها..م�ن خ�ال يومياتها و 
م�ن  تح�ررت  همومها..باألح�رى 
التقليد و ابتكرت نفس�ها ..خرجت 
م�ن أغ�ال الفراهي�دي و إيقاعاته 
المح�ددة و المرس�ومة من�ذ رم�ل 
الصح�راء .. إنها نص يمش�ي أينما 
يش�اء .. لكنه�ا م�ا ت�زال تعبر عن 
تج�ارب فردي�ة خاص�ة و تح�اول 

أن تغن�ي الذائقة العام�ة التقليدية 
المتدينة المتمس�كة بعباءة التراث. 
الوعي  المس�تقبل مرتبط بحرك�ة 

لي�س  ..الش�عر  العام�ة  الثقافي�ة 
مح�ركا” ..ألنه كما ذك�رت ما زال 
مج�رد تجارب فردية ل�م تقرأ و لم 

تأخذ حقها بالدرس ..ما زال رهين 
الحالة العامة ف�ي مجتمعاتنا التي 
ترزح تحت نير التقليد و االس�تبداد 

و الفقر المعرفي لألسف.
* حدثين�ا ع�ن دواوينك الش�عرية 
)نرجس�ة األنات,رداء بابل , ليست 
ماالف�كار  المح�و(  ف�ي  رغب�ة” 
الرئيس�ية الت�ي يحمله�ا كل ديوان 

وهل أنصفك النقاد ؟
 - طبع�ا” النقد حركة ثقافية يجب 
س�يكون  إال  و  الش�عر  تواك�ب  أن 
الشعر قد سبقها إن بقيت في إطار 
الوص�ف  التجمي�ل و  الموعظ�ة و 
..لذلك أصدق الناقد الش�اعر ألنه ال 
يصف عطر الوردة بل يشمه . النقد 
يفك ش�يفرة الجملة الش�عرية فما 
قيمة النقد إن لم يستطع القارئ أن 
يفعل ذلك ؟ لذلك أرى أن أجمل ناقد 
هو الق�ارئ نفس�ه. ف�ي دواويني 
الثاثة )نرجس�ة األنات -رداء بابل 
- ليس�ت رغب�ة” بالمح�و( هن�اك 
حلم ال يمكن طمسه ..حلم المؤنث 
بتحققه واقعيا” ..المؤنث المقصى 
كند و نظير .. هناك تجربة المفردة 
الت�ي تحاول أن تك�ون أكثر و أغنى 
..و الجمل�ة الت�ي تس�تنبط حياتها 
من ذاكرة قهرية و متمردة بالوقت 
نفسه .. اللغة التي تخرج من مرايا 

الماضي و تحن لحاضرها األبدي
الحداث�ة  ش�عر  ازده�ر  أس�ماء   *

بكلماتها: السياب، البياتي

 - لكل شاعر عالمه الخاص ..التأثر 
شيء طبيعي و قد يظهر الشعوريا” 
الش�عر  ..باألخ�ص  الكتاب�ة  ف�ي 
الغنائي كش�عر السياب الذي يتدفق 
برني�ن موس�يقي عال�ي للمفردات 
..قد تس�مع هذه الموسيقى بشعر 
محمود درويش لكن درويش تفوق 
بلغت�ه الخاصة و قاموس�ه الحافل 
بخصوصية و تفرد ..الس�ياب تمرد 
على األوزان و اختصرها بالتفعلية 
و ن�وع فيه�ا ..و كان حداثيا” ليس 
فقط بالوزن بل أيضا” بالموسيقى 
و اإليقاع اللذي�ن يقفصهما القالب 
العامودي التقليدي ..و باللغة العالية 
و الرخيمة التي عب�رت المحيطات 
..ربما س�خر منه األقدم�ون و تلك 
ضريب�ة التجديد و الحداث�ة ..كذلك 
البيات�ي الذي ج�اء بعد الس�ياب و 
ابتكر أيضا” و اختصر الوزن ..األثر 
كان على مستوى جيل من القراء و 
لم يقتصر على تأثر الش�عراء الذين 
جاؤوا بعد السياب  والبياتي اللذين 
فتح�ا باب التم�رد و كس�را قانون 
التقلي�د ..و م�ن ثم ج�اءت قصيدة 
النثر التي خاضت المعركة األشرس 
مع التقليد و تحررت من األوزان و 
القوافي و الحديث عنها يطول . في 
المحصل�ة ال حاجة لمي�زان الخليل 
ليقول الشعر ما يريد قوله فالباغة 
هي) إظهار المعنى في أجمل حلة( 

و الشعر هو الباغة.

نوافذ العمر

الشعر ثفافة األقوياء

            كامل الزهيري

 ها انا أُطلُّ على نوافِذ العمِر
َ لِك في كلِّ نافذٍة عطرا

أصابعي ُتامُس ِعطَرِك
وتخشاُه أنفاسي
فأرميِه من يدي 

يتساُقُط جمراَ
أُّحدُِّق بِه

وهو يتهاوى 
ويبتعُد

عيناُه ترنواِن صوبي
بإنكسار

             ريم كبا

الِشعُر ثفاَفُة األقوياء
َملََكٌة الأدِرُكها ..

قيثاَرٌة الأُتِقُن العزَف
على َطاِسِمها ..

الِشعُر ليَس لي 
الأَنتمي إلى َهواِئه

والأسَبُح في ماِئه !
ُمفَرداتي الُمقَعَدة

الَتليُق ِبَدِمِه األزرق 
َقَطراُت َشوقي

الَتَتَمشى
على نواِفِذ ِزلزالِه

ُهَوعالٌَم ِمَن الَدهَشة
َيمَتدُّ تحَت َقَدَميَّ

َكَحقٍل مَن األلغام !
أنا َوحدي َمن ِخلُت

أني َسأرُقُص َعلى َمذَبِحه
دوَن أن أَنَفِجر ! ..

مهما َكَتبُت
َسأََظلُّ َفجَوًة

في ِجداِر الِشعر ..
َوَمهما اجَتَهدت

َسأبَقى في َمرمى َرصاِصه !! ..

نصوص
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ثورة اإلمام احلسني عليه السالم ثورة احلرية والكرامة واإلباء
جعفر المهاجر

ثورة األمام الحسني عليه السالم هي ثورة 
إنسانية كربى بكل أبعادها حدثت يف عرص 
مع�ني لك�ن إش�عاعاتها وقيمه�ا ومثلها 
ومحتواها اإلنس�اني الكبري يش�ع عىل كل 
أمم األرض مادام الظلم واالضطهاد قائمان 
يف ه�ذا العالم. والبد لنا أن نس�تحرض قيم 
تلك الثورة الخالدة يف كل لحظة من لحظات 
هذا الزمن الذي تجرب فيه طواغيت األرض 
وازدادوا عتوا كبريا وتمادوا يف غطرس�تهم 
وعنجهيته�م وظلمهم لبن�ي البرش. وحني 
نستحرض قيم تلك الثورة املجيدة وأهدافها 
لننهل من نبعها الثر، ودفقها املتجدد نزداد 
ثق�ة وعزيم�ة بق�درة كل من ُس�لب حقه 
وامُتهن�ت كرامته وصودرت آماله، ووضع 
نصب عينيه ثورة األمام الحسني ع النتزاع 
ذل�ك الح�ق املص�ادر. ألن�ه الب�د أن يقول 
للظال�م قف عند حدك ألن س�اعة الخالص 
آتي�ة المحاله.وم�ا دام هذا الدف�ق يتجدد 
كالسيل األزيل ومادام هذا الشعاع املحمدي 
الخالد يظل يخرتق املس�افات لينري طريق 
األرض  ش�عوب  ل�كل  والكرام�ة  الحري�ة 
املظلومة ل�ذا فإن الكتابة عن الحس�ني ع 
متج�ددة أيضا وه�ي كالبحرالذي الينتهي 
تدفق�ه وال يجف عطاؤه مادامت ش�عوب 
األرض. لقد نهل الكثري من الكتاب واألدباء 
والشعراء من ذوي الضمائر الحية املتوقدة 
م�ن مس�لمني وغري مس�لمني م�ن معني 
ه�ذه الث�ورة الخالدة فأبدع�وا وأجادوا يف 
كتاباتهم حول تلك البطولة الفذة ، والقيم 
املرشقة ، والنب�ل املتفرد يف توهجه .وبذلك 
أيقظ�وا الهم�م والعزائم وحرك�وا العقول 
وزرع�وا العنف�وان يف الدم�اء وأتحفوه�ا 
بش�ذرات من األمل والثقة بالنفس للدفاع 
ع�ن القيم النبيل�ة واملب�ادئ الخالقة التي 
تش�رتك فيها كل البرشية املتطلعة أىل عالم 
تس�ود فيه العدالة االجتماعية وقيم الحق 
والفضيلة والتحرر من االس�تعباد والظلم 
والجربوت وهي املب�ادئ الجوهرية للثورة 
الحسينية املباركة.لقد أعلن األمام الحسني 
ع للدنيا كلها وخاطبها قائال: )أيها الناس 
أني س�معت جدي رس�ول الله يقول :)من 
رأى منُكم ُس�لطاناً جاِئراً ُمس�تحالً لحرم 
الله، ناكثاً بَعهِده، ُمخالِفاً لس�ّنِة رس�وِل 
الله، َيعمُل يف عب�اِده باإلثِم والعدواِن، فلم 
يِغ�ْر )ويف رواية فلم ُيغرّي م�ا( عليِه بقوٍل 
وال بفع�ٍل، كان َحّق�اً ع�ىل الل�ه أن ُيدِخله 
َمدخلَ�ه. ( وق�د َعلمُتم أنَّ ه�ؤالء القوَم _ 
ويش�رُي إىل بني أمّية وأتباِعه�م _ قد لَزِموا 
طاعَة الشيطاِن وَتولَوا عن طاعِة الرحمِن، 
وأظهُروا الفساَد وعطلّوا الحدوَد واستأَثروا 
بالف�يء، وأَحلّواحراَم اللَّ�ِه وَحرَّمواحاللَُه، 

وإّني أحقُّ بهذا األمر. (
فث�ورة الحس�ني ع ه�ي امت�داد للرس�الة 
أال  ماج�اءت  الت�ي  الس�محاء  املحمدي�ة 
لتزيل نظ�ام الرق والعبودية، وتهد رصوح 
الظلم والظاملني الذين نصبوا من أنفس�هم 
آلهة تعبد من دون الله وس�خروا كل يشء 
ألغراضهم الدنيئ�ة املحرمة التي تتعارض 
مع أبسط املفاهيم والقيم األخالقية وأمروا 
شعوبهم أن تنقاد كالقطيع ملشيئتهم كما 
يحدث اليوم يف الكثري من الدول التي يزخر 
بها عاملنا املعارص.وثورة األمام الحسني ع 
ماجاءت أال لتجدد الدم يف عروق الش�عوب 
الق�درة  املضطه�دة لتحفزه�ا وتمنحه�ا 
اإليمانية الخالق�ة والنابضة والقادرة عىل 
اكتس�اح تلك العروش الخاوية التي قامت 
عىل جماجم الش�عوب ع�رب الزمن. النتزاع 
حقها املغتصب.فما أحوج املس�لمني اليوم 
إىل مب�ادئ الحس�ني ع لرتجمة فصول تلك 
الثورة الزاخ�رة بالقيم اإلنس�انية الكربى 
وواقع�ي  ملم�وس  عم�ل  إىل  وتحويله�ا 
يغريم�ن هذا الواقع امل�زري والبائس الذي 
نعيش�ه كمس�لمني بالدرجة األوىل بعد أن 
أعيان�ا التخلف والنك�وص والتقوقع وراء 
الش�عارات الخاوية والعنعن�ات الطائفية 

املقيت�ة الت�ي لم تقدم لألمة اإلس�المية أال 
الخ�واء والفقر وال�ذل والعن�اء واتقهقر.

لق�د اس�تباحنا الجه�ل واالس�تعباد ،وهد 
قوانا الفس�اد واإلفس�اد ،ودمرت أوطاننا 
الش�عارات الرباق�ة الكاذبة، وتفش�ت بني 
ظهرانين�ا طفيليات الخطب والترصيحات 
السياس�ية  الش�عارات  وأدعي�اء  الرنان�ة 
الفارغ�ة ، وديناص�ورات الفس�اد وامل�ال 
واس�تباحت  ثرواتن�ا  فرسق�ت   ، الح�رام 
مواردن�ا ودم�رت مدنن�ا، وضيع�ت آمالنا 
ورمتن�ا يف متاه�ات الغرب�ة دون أن تفكر 
بمصرين�ا ول�و للحظ�ة واح�دة فصدقن�ا 
ش�عاراتها ومنحناها ثقتن�ا بعد أن رفعت 
الطاه�رة،  الحس�ينية  الث�ورة  ش�عارات 
أصح�اب  أن  فتب�ني  وراءه�ا  واختبئ�ت 
الش�عارات هم ق�وم كاذبون فاش�لون يف 
كل ش�يئ. وق�د حول�وا قيم ه�ذه الثورة 
العظيمة الخالدة أىل مظاهرالتداوي جرحا 
و شعارات صماء عجفاء الحياة فيها. بدال 
من أن تك�ون دافعا ومحفزا لتغيري الواقع 
املر الذي يعيشه وطننا العراق الذي تعرض 
ألرشس أن�واع الظل�م ع�ىل م�دى ق�رون 
عدي�دة. دون أن يتغ�ري م�ن واقعن�ا املرير 
ش�يئا. ودون أن يلمس املواطن املس�حوق 

أي تغي�ري يف ه�ذا املري�ر غ�ري الرصاع�ات 
أصبح�ت  الت�ي  الفضائي�ات  يف  الخاوي�ة 
من�ربا لتل�ك الش�عارات. وأق�ول لآلخرين 
الذي�ن ي�زورون تأري�خ الدي�ن اإلس�المي 
املحم�دي الناصع . ويص�ورون للناس أن 
ثورة األمام الحس�ني ع هي خروج عىل ويل 
األمرالذي هو يزيد رمزاإلنحراف والفس�اد 
واملج�ون يف التأري�خ اإلس�المي وه�ذا هو 
الب�الء األعظ�م. أن أمث�ال ه�ؤالء املتجنني 
عىل الحق والحقيقة قد أعمى الله برصهم 
وبصريتهم وراح�وا يتخبطون يف أفكارهم 
السقيمة بشكل اليقره عقل وال منطق وال 
حقيقة تأريخية ناصعه كقرص الشمس. 
لقد قال األمام الحسني عليه السالم يف تلك 
النهضة املباركة:)ل�م أخرج بطرا وال أرشا 
وال مفس�دا وال ظاملا وإنما خرجت ألحيي 
دين جدي رس�ول الل�ه ص ... أريد أن أمر 
باملع�روف وأنه�ى ع�ن املنك�ر .(لق�د أراد 
األمام الحسني ع أن يرفع بدمه ودم أوالده 
وأخوته وأصحابه علم�ا للهداية... ومنارا 
لكل من ينش�د اإلصالح... ويرفض الفساد 
والظل�م ع�رب العص�ور مل�ن أراد أن ي�درك 
الحقيق�ة الناصعة. وقال ع أيضا واملعركة 
حامية الوطيس، وس�هام جيش بني أمية 

العتاة تمزق جس�مه الرشي�ف الطاهر :) 
أن كا ن دين محمد ص اليس�تقم أال بقتيل 
فياس�يوف خذيني .(فيزي�د الداعرالفاجر 
الوضيع ، واملفس�د يف األرض أراد أن يشوه 
كل قي�م ومب�ادئ اإلس�الم، وانحرف عنها 
وتم�ادى يف فس�قه وفج�وره ونهتك�ه . 
واإلسالم يرفض كل مفسدة وظلم وموبقة 
وتهت�ك وانحراف.و يخمد كل صوت يخرج 
عليه، ويعامله بالبطش والقوة والجربوت. 
لك�ن األم�ام الحس�ني ع قال تل�ك الجملة 
القصرية البليغة بملء فمه وقلبه وكيانه. 
تل�ك الجمل�ة املدوي�ة التي مازال�ت ترعب 
الطغاة والظاملني أعداء اإلنس�انية عىل مر 
العصورح�ني تردده�ا الش�عوب املقهورة 
:) هيه�ات منا الذل�ه (وهل يس�تطيع أن 
ينكرعاقل يف ه�ذا الكون حقائ�ق التأريخ 
بأن يزيد الفاجر الفاسق الوضيع الشارب 
للخمر والس�اهر مع الغانيات يف أحواضها 
وال�ذي نصب�ه أب�وه معاوي�ة بالطريق�ة 
الوراثية خالفا للعقيدة األس�الميه هو من 
ألد أع�داء البيت النبوي الطاهر؟ فكيف به 
يتح�ول إىل ويل أمراملس�لمني؟؟؟ أنني هنا 
أذك�ر هؤالء بث�الث فضائع فق�ط أرتكبها 
يزي�د ودونته�ا أمهات املص�ادر التأريخيه 

عىس أن يثوب من ينكر كل حقائق التأريخ 
إىل رش�ده ويبتعد عن ضالالته. وال شك أن 
هؤالء يعرف�ون من هو يزيد ح�ق املعرفة 
رغ�م إنكاره�م العلني ملوبقات�ه وجرائمه 
ولك�ن ختم الل�ه عىل س�معهم وأبصارهم 
وعقوله�م فكاب�روا وحرف�وا وتجنوا عىل 
الحقيق�ة الس�اطعة كقرص الش�مس.أن 
العمل األول الش�نيع الذي قام به يزيد هو 
قتل�ه ألبن بنت رس�ول الله ال�ذي قال ص 
عنه:)حسني مني وأنا من حسني أحب الله 
من أحب حس�ينا( وه�ذا الحديث صحيح 
وم�دون يف أمه�ات املصادر األس�الميه وال 
أريد أن أزيد عىل ذلك .والعمل الدنيئ الثاني 
ه�و هجومه ع�ىل املدين�ة املن�ورة مدينة 
الرسول األعظم ص وقتل أكثر من سبعني 
صحابي�ا وس�بعمائة تابع�ي يف وقع�ة ) 
الحره( املشهورة واالعتداء عىل رشف ألف 
فتاة عذراء ولدن أبناء ل�م يعرفوا آباءهم. 
والعم�ل الوضي�ع الثال�ث ه�و محارصته 
الكعبه بي�ت الله الحرام الذي أطعمهم من 
جوع وآمنهم من خوف ورميها باملنجنيق 
وهدمها. واملصادر كث�رية وكثريه ملن أراد 
أن يقرأ ،واملنكرات التي فعلها يزيد التكفي 
املجل�دات لرسده فكيف ملق�ال أن يذكركل 
مافعل�ه يزي�د .؟وه�ل يمك�ن كل حاك�م 
يتبع يزي�د يف عرصنا الحايل بأن يلقب بويل 
األم�ر ؟؟؟ وق�د ق�ال الله يف محك�م كتابه 
العزيز:بس�م الل�ه الرحم�ن الرحي�م :َوالَ 
�ُكُم النَّاُر َوَما  َترَْكُنواْ إىَِل الَِّذيَن َظلَُمواْ َفَتَمسَّ
وَن  ن ُدوِن اللِّه ِمْن أَْولَِياَء ُثمَّ الَ ُتنرَصُ لَُكم مِّ
.)ه�ود-113 ) وقال عز من قائلبس�م الله 
الرحمن الرحيم : والَ َتلِْبُسواْ الَْحقَّ ِبالَْباِطِل 
َوَتْكُتُمواْ الَْح�قَّ َوأَنُتْم َتْعلَُم�وَن. )البقره-

42 (.إن ألب�اس الح�ق بالباط�ل، وطمس 
الحقائ�ق وتزويره�ا ه�ي س�بب نكوص 
هذه األم�ه وتداعيه�ا وضعفه�ا وهزالها 
أكث�ر فأكثربم�رور الزم�ن. وأذا أردن�ا أن 
نق�ول الحقيقة ب�دون أي�ة مبالغه فيحق 
لن�ا أن نفتخ�ر بالحس�ني ع ونباه�ي ب�ه 
األم�م ونخاطبها بالعطاء الحي لفيوضات 
الحسني ع فجده سيد املرسلني محمد ص. 
وأب�وه بطل اإلس�الم الخالد وصاحب نهج 
البالغة العظيم، وس�يد الوصي�ني ، وإمام 
الغر املحجل�ني عيل بن أب�ي طالب ع الذي 
قال فيه رس�ول الله ص:) ياعيل أنت مني 
بمنزلة هارون من موىس ولكن النبي بعدي 
. (.وأم�ه فاطمة الزهراء البتول ع س�يدة 
نس�اء العاملني الت�ي قال فيها رس�ول الله 
ص :) فاطم�ة بضعة مني فمن آذاها فقد 
آذاني . ( وهو نسب وضاء ومرشق اليناله 
أال الحس�ني ع ومن تربى يف هذه املدرس�ة 
اإلنس�انية الكربى اليمكنه أن يكون طالب 

سلطة أو جاه أبدا.

احلسني »عليه السالم«
خالصة األنبياء..

منذ أن ُخلق أبينا آدم )عليه السالم(، والحياة رصاع بني الحق والباطل، 
وه�ذا األم�ر حص�ل عندما قت�ل قابيل أخ�وه هابيل، حي�ث كانت أول 
جريمة يف تاريخ البرشية، ومنها بدأ الرش يأخذ مس�احات، وكان هناك 
م�ن يتص�دى له، ع�ىل مر العص�ور، وكان رب الع�زة، يرس�ل األنبياء، 
والرُس�ل، ليصلح�وا أمور األم�م، ويقدموا النص�ح، ولهداي�ة اإللهية، 
ويعرفون الناس بالتوحيد، وأن الخالق هو الذي فاطر األرضيني السبع 

والسماوات السبع وما فيهن وما بينهن.
كث�ري من األق�وام كان�وا ال يس�معون كالم األنبياء، ب�ل ويحاربونهم، 
ويقتلوه�م، ف�أن كل امة لها ميزة خاص�ة، لذا كان رب العزة، يرس�ل 
األنبياء، رحمة لهم، ورأفة بهم، فمنهم يحيي املوتى بأذنه ربه، ومنهم 
يش�في امل�رىض، من اجل تحقي�ق العدالة اإللهية، لكي يس�ود الحق يف 
املجتم�ع، ويندحر الباط�ل، ولكي يعبدوا الخال�ق الواحد الذي ال رشيك 
له، ورغم كل األدلة والش�واهد، التي يضعها بني أيديهم، يتنكرون لها، 
ويطالبون بأكثر، ومنهم من يس�تهزؤون باألنبياء والرُس�ل، فيس�لط 
الجب�ار عليهم عذابه، ويرس�ل أليه�م الصواعق، واأله�وال، ومنهم من 

خسف األرض بهم، نتيجة أعمالهم.
أس�تمر ال�رصاع، بني املؤمن�ني والطغاة، عىل مر العص�ور، حتى وصل 
التم�ادي إىل رب العزة، فكيف بأوالد األنبي�اء، وهذا ما حصل مع يحيى 
بن زكريا )عليهم الس�الم(، حي�ث ذبحوه مظلوم�ا، وكذلك الحال مع 
س�يد الشهداء الحس�ني بن عيل) عليهم الس�الم(، لكن حجم التضحية 
هنا أختلف، من حيث الزمان واملكان، واألجواء التي مر بها سبط النبي، 
مع عائلته، وأصحابه، قدم كل ما لديه، قربانا لربه، لم يبخل بأي يشء، 
فعطائ�ه أكثر ما تتصوره عقولنا، وهذا املقدار الذي حصل عليه س�يد 

الشهداء)عليه السالم( يتجدد فهو بركة الباري بحقه.
م�دن تض�ج بأهله�ا؛ تزح�ف ص�وب أرض الكرام�ات، م�ن كل أنحاء 
املعم�ورة، ترفع رايات الحق، لتبايع ارض اإلباء، وصوت ينادي، من كل 
بقاع العالم، لبيك يا سيد الشهداء، أرواح تطري بني األرض والسماء، تعد 
الخطوات، وشعور قلب ملتهب، بلوعة الفراق، يشكو فقد األحبة، أرواح 
تسري، وأخرى تقدم الخدمة، وأخرى تضحي باألرواح، وعيون ساهرة، 
تأبى املنام، حبا وكرام�ة ألل املصطفى، ارض الغارضية تحتضن مدن 
العالم بش�وق وحنني، لرتح�ب بهم وتفتح ذراعيه�ا، أنها ارض الحياة 

الكريمة.
يف الختام؛ الحسني) عليه السالم( خالصة عمل ومبادئ)124( إلف نبي 
ورس�ول، لذلك كل األرض تدين له، وكل األقوام تطلب ش�فاعته، ورضا 

ربه، فهل عرفنا الحسني حقا؟.

باسم العجري

الطف ..عنوان رفض الظلم والظاملني

الرسول االعظم مدرسة االخالق

سامي البهادلي

ال زال�ت وستس�تمر واقع�ة ألطف 
التي تفجرت فيها عناوين التضحية 
والف�داء واإليث�ار والش�جاعة وقد 
رسخها أتباع أبي عبد الله الحسني 
بأفضل تمثيل ليربهنوا للعالم وكل 
األجي�ال القادمة ان رف�ض الظلم 
والتص�دي للج�ربوت املتغط�رس، 
س�يعطي لإلنس�ان كرامة وتخليد 
وتمجيد ل�ه يف الدني�ا واآلخرة وان 

قل�ب  ق�وة  اىل  يحت�اج  ذل�ك  كان 
ق�والً  واملب�ادئ  للقي�م  وترس�يخ 
وفع�اًل ، والنتيجة نراها اليوم حني 
تتوج�ه مالي�ني املس�لمني اىل تل�ك 
األنف�س الزكية العط�رة واألماكن 
املقدس�ة الت�ي ج�ادت بأنفس�ها 
من أج�ل اإلنس�انية اوالً ومن أجل 
الدين اإلس�المي وترس�يخ مبادئه 
والحفاظ عليه من كيد الفاس�دين 
ثانياً ، فنحن نحت�اج اىل نكون من 
الذي�ن يس�ريون عىل ه�ذا الطريق 

ويمثلون ويقتدون باألئمة االطهار 
خري تمثي�ل يف رفض الظلمة وعدم 
االنقي�اد له�م وأتباعه�م وه�ذا ما 
ذهب اليه املحقق االستاذ يف محور 
كالمه يف بيان “محطات يف املس�ري 

إىل كرب�الء” قائ�اًل:
))لنسأل أنفسنا عن األمر والنهي، 
الفريض�ة اإللهي�ة الت�ي تحيا بها 
النفوس والقلوب واملجتمعات: هل 
تعلّمناها  عىل نهج الحسني ) عليه 
السالم(؟ وهل عملنا بها وطّبقناها 

ع�ىل نه�ج الحس�ني الش�هيد وآله 
وصحبه األطهار )عليهم الس�الم( 
وس�رية كربالء التضحي�ة والفداء 
والغربل�ة  واالختب�ار  واالبت�الء 
أن�واع  الجه�اد  وكّل  والتمحي�ص 
يف  واالمتي�از  واملعن�وي  امل�ادي 
معس�كر الحّق وعدم االس�تيحاش 
مع قلة الس�الكني والثب�ات الثبات 
 الثب�ات؟   ق�ال الع�يل القدي�ر جلّت 
ا  قدرته: {   أَْم َحِس�ْبُتْم أَن ُترْتَُكواْ َولَمَّ
َيْعلَِم اللُّه الَِّذي�َن َجاَهُدواْ ِمنُكْم َولَْم 

َيتَِّخُذواْ ِمن ُدوِن اللِّه َوالَ َرُسولِِه َوالَ 
الُْمْؤِمِن�نَي  َولِيَج�ًة َواللّ�ُه َخِبرٌي ِبَما 

َتْعَمُلوَن { التوبة / 16 .
فعلينا ان نتحمل املسؤولية الكبرية 
التي أخذناها عىل عاتقنا وس�لكنا 
يف ه�ذا الطري�ق الذي في�ه النجاة 
والفوز برضا الله )جلت قدرته( مع 
الحفاظ عىل الثوابت وعدم االنجرار 
نحو مغريات الدنيا التي ستؤدي اىل 
ترك هذا الخط الرشيف الذي رس�م 

بدم شهداء الطف الغيارى .

الشيخ عبد الله اليوسف

مدح القرآن الكريم أخالق نبينا محمد )ص( 
بقوله تعاىل: ﴿ َوإِنَّ�َك لََعىَلٰ ُخُلٍق َعِظيٍم ﴾ 1، 
ويق�ول تعاىل: ﴿ َفِبَم�ا َرْحَمٍة ِم�َن اللَِّه لِْنَت 
وا ِمْن  ا َغلِيَظ الَْقلِْب اَلْنَفضُّ لَُهْم َولَْو ُكْنَت َفظًّ
َحْولَِك َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر لَُهْم َوَشاِوْرُهْم 
ْل َع�ىلَ اللَِّه إِنَّ اللََّه  يِف اأْلَْم�ِر َفإَِذا َعزَْمَت َفَتوَكَّ
لِ�نَي ﴾ 2، فقد كان نبينا )ص(  ُيِح�بُّ الُْمَتوَكِّ
مدرسة متكاملة لألخالق، فقد شهد بعظمة 
أخالق�ه )ص( األعداء قب�ل األصدقاء، وغري 

املسلمني قبل املسلمني.
لقد كان )ص( املثل األعىل يف االلتزام باألخالق 
قوالً وفع�اًل، وقد كان ألخالق�ه )ص( الدور 
األك�رب للتأثري عىل الكثري من الناس وجلبهم 
نحو اإلس�الم )فقد قام اإلس�الم عىل ثالثة : 

أخالق محمد، وسيف عيل، ومال خديجة(.
ويف ه�ذا العرص حيث طغ�ت املادية عىل كل 
يشء أح�وج ما نك�ون إىل التح�يل باألخالق 

الفاضلة واآلداب الحسنة والسلوك القويم.
وم�ن املؤس�ف أن ن�رى البع�ض م�ن الناس ال 
يلتزم�ون بأي أخ�الق، وال يتحلون بأية فضائل، 
وال يتصف�ون ب�أي مث�ل إنس�انية؛ وم�ع ذل�ك 
يعتربون أنفسهم من أتباع منهج الرسول � ص 

.�

واألنكى من ذلك أن يعترب البعض س�وء األخالق 
دلي�ل عىل ق�وة الش�خصية، والصحي�ح أن ذلك 
دليال عىل ضعفها؛ ألن الرجال العظام عىل طول 
التاريخ كانوا يتميزون بحس�ن األخالق، وحميد 

األفعال، وجميل الصفات.
الحاجة إىل األخالق

تنب�ع الحاج�ة إىل تح�يل اإلنس�ان باألخالق من 

أن تحقق إنس�انية اإلنس�ان إنما تت�م بالتزامه 
بفضائ�ل وم�كارم األخالق، وعندم�ا يتخىل عن 
م�كارم األخ�الق يفق�د اإلنس�ان إنس�انيته؛ إذ 
المعنى لإلنسانية يف ظل غياب االلتزام باملعايري 

واملثل األخالقية.
ولذل�ك حث اإلس�الم كثرياً ع�ىل التحيل باألخالق 
الفاضلة، فقد قال رسول الله )ص( : )إنما بعثت 

ألتم�م م�كارم األخ�الق( وعن�ه )ص( قال: 
)إنكم لن تس�عوا الناس بأموالكم فسعوهم 
بأخالقكم( وق�ال )ص( : »أقربكم مني غداً 
أحس�نكم خلقاً وأقربكم م�ن الناس« وقال 
)ص(« »مامن يشء أثقل يف امليزان من خلق 
حس�ن« وس�ئل رس�ول الله )ص( عن أكثر 
ما يدخ�ل الناس الجنة ؟ فقال : »تقوى الله 

وحسن الخلق«.
وقد رضب رس�ول الل�ه )ص( أروع األمثلة 
عىل حس�ن أخالقه، وتحليه بمكارم األخالق 
مما جع�ل أكثر الن�اس عداوة لرس�ول الله 
)ص( ينج�ذب له، ويتأث�ر بخلقه؛ وقد كان 
له�ذه الس�رية العط�رة أكرب األث�ر يف دخول 

الكثري من الناس لإلسالم.
فلنتعل�م م�ن نبين�ا )ص( م�كارم األخالق، 
ولنقتدي بسريته املباركة، كما قال الله تعاىل 
:﴿ لََقْد َكاَن لَُكْم يِف َرُس�وِل اللَِّه أُْسوٌَة َحَسَنٌة 
لَِمْن َكاَن َيرُْجو اللَّ�َه َوالَْيوَْم اآْلِخَر َوَذَكَر اللََّه 

َكِثريًا ﴾ 3 4
1. القران الكريم: س�ورة القل�م )68(، اآلية: 4، 

الصفحة: 564.
2. القران الكريم: س�ورة آل عم�ران )3(، اآلية: 

159، الصفحة: 71.
3. القران الكريم: س�ورة األح�زاب )33(، اآلية: 

21، الصفحة: 420.
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     بغداد/ المستقبل العراقي

طالب الوفد العراقي برئاس�ة وزير الشباب 
والرياضة  عبد الحس�ن عبط�ان، وبرفقة 
رئيس اتح�اد الك�رة عبد الخالق مس�عود، 
االتح�اد االس�يوي للعب�ة التدخ�ل الرشاك 
ممثيل الكرة العراقية الزوراء والقوة الجوية 

يف دوري ابطال اسيا 2018.
واف�اد بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي«، 
نس�خة منه، ان » ذلك جاء خالل لقاء الوفد 
العراق�ي مع رئيس االتحاد االس�يوي لكرة 
القدم الش�يخ س�لمان ب�ن ابراهيم واالمن 
الع�ام ويندس�ور ج�ون، يف مق�ر االتح�اد 

االسيوي يف العاصمة املاليزية كواالملبور«.
وقال عبطان »ان الش�يخ سلمان وعد ببذل 
قصارى جهده مع اللجان املختصة بتنظيم 
البطوالت االس�يوية الدراج مشاركة الفرق 
ابط�ال اس�يا،  العراقي�ة يف بطول�ة دوري 
وان العراق مس�تعد لتلبي�ة جميع الرشوط 
واملعاي�ر املطلوبة التي تعيد حقنا املرشوع 
يف اللعب يف البطولة االوىل عىل صعيد االندية 

االسيوية«.
م�ن جه�ة اخ�رى بح�ث الوف�د العراق�ي 
برئاسة وزير الش�باب والرياضة ، وبرفقة 
رئيس اتح�اد الك�رة عبد الخالق مس�عود، 
الش�أن الكروي العراقي م�ع رئيس االتحاد 
االس�يوي لك�رة القدم الش�يخ س�لمان بن 
ابراهي�م واالمن العام ويندس�ور جون، يف 
مقر االتحاد االس�يوي يف العاصمة املاليزية 

كواالملبور.
واك�د عبط�ان ان اج�واءا ايجابية س�ادت 
اللق�اء، أذ ق�دم الوفد العراق�ي رشحا وافيا 
مع�ززا باالف�الم التصويرية، ع�ن املباريات 
الدولية الودية التي اقامها يف مالعب كربالء 
والب�رة واربي�ل، الت�ي تن�درج يف اط�ار 
مس�اعي الع�راق يف رفع الحظ�ر الكيل عن 
املالع�ب الرياضي�ة. من جانبه ب�ن رئيس 

االتحاد االسيوي لكرة القدم ان العراق نجح 
بامتي�از يف تنظيم املباري�ات الودية الدولية 
، وكن�ت متابعا لجميع املباري�ات، وننتظر 

تقدي�م وزارة الش�باب والرياض�ة التقرير 
االمني عن املالعب الثالث يف كربالء والبرة 
واربي�ل، حت�ى يت�م تقدي�م املل�ف العراقي 

بشكل كامل ووايف خالل اجتماعات االتحاد 
الدويل لك�رة القدم )فيفا( يف روس�يا خالل 

شهر اذار 2018.

عبطان: الشيخ سلامن سيبذل قصارى جهده 
إلرشاك الزوراء واجلوية يف دوري أبطال آسيا

املوسوي: وزارة الشباب ستوقع الوفد العراقي يبحث مع االحتاد االسيوي يف كواالملبور ملف الكرة العراقية
اتفاقية تعاون مع اسبانيا

            المستقبل العراقي/ متابعة

يونايت�د  مانشس�تر  ن�ادي  خص�ص 
اإلنجلي�زي مبلًغ�ا ضخًما ق�دره 136 
مليون جنيه إسترليني، لضم اثنين من 
نج�وم الليجا، خالل فت�رة االنتقاالت 

الصيفية المقبلة.
وقال�ت صحيف�ة “ذا ص�ن” اإلنجليزية 
إن مدرب مانشس�تر يونايتد جوزيه مورينيو، يس�عى 
الستقدام النجم الويلزي جاريث بيل، رغم كثرة إصاباته 
مع ريال مدريد، إضافة إلى نجم أتلتيكو مدريد أنطوان 
جريزمان.وغاب بيل المبتلى باإلصابات، عن %40 من 
مباريات ريال مدريد منذ انضمامه للفريق الملكي عام 
2013 قادًم�ا م�ن توتنه�ام، لكن ذلك لن يوقف س�عي 
يونايتد للتعاقد معه في حال قّدم المرينجي مؤش�رات 

عل�ى نية الالع�ب الويلزي الع�ودة إلى 
الممت�ازوكان  اإلنجلي�زي  ال�دوري 
مورينيو ق�د أبدى رغبت�ه في ضم 
بيل الصيف الماضي، لكن الويلزي 
أب�دى رغبته في البقاء بإس�بانيا، 
حيث يمتد عق�ده الحالي مع ريال 

“ذا  2022.وذك�رت  حت�ى  مدري�د 
صن” أيض�ا، أن توتنه�ام لديه أولوية 

التعاق�د مع بيل حس�ب اتفاق بي�ن الطرفين، 
وقد يبدي السبيرز اهتمامه باستعادة الويلزي مقابل 

50 مليون جنيه إس�ترليني، علما بأنه كلف ريال مدريد 
ضع�ف ذلك المبلغ.من ناحية أخ�رى، أكدت الصحيفة 
وج�ود محاثات بين مانشس�تر يونايتد وممثلين عن 
جريزم�ان )26 عام�ا( خالل فترة التوق�ف الماضية 

الخاصة بالمباريات الدولية.

            بغداد/ المستقبل العراقي

أكد مدير عام دائرة العالقات والتعاون الدولي في وزارة الشباب والرياضة احمد الموسوي 
ان الوزارة ستوقع اتفاقية تعاون مع مملكة اسبانيا في الجانبين الشبابي والرياضي.

جاء ذلك خالل اللقاء الذي جمع الموس�وي برفقة مدير ع�ام دائرة الرعاية العلمية احمد 
س�عد عليوي، مع السفير اإلسباني خوان خوسيه اس�كوبار في مقر السفارة االسبانية 

ببغداد”.
واضاف الموس�وي في بيان تلقت “المستقبل العراقي” نسخة منه،  ان االتفاقية ستفتح 
آفاقا واس�عة ام�ام المؤسس�ات الرياضية والش�بابية للتعاون مع نظيراتها االس�بانية، 
مبينا ان االتفاقية تش�مل تبادل الخبرات وإطالق البرامج الرياضية والشبابية المشتركة 
فض�ال ع�ن اقامة ال�دورات التدريبية ف�ي المجاالت كاف�ة وفقرات اخرى س�يتم االتفاق 
عليها مس�تقبال. واش�اد الس�فير االس�باني في بغداد بعمق العالقات التي تجمع البلدين 
في قطاعات مختلفة، وس�تتعزز في المجالين الشبابي والرياضي.من جهته أبدى عليوي 
رغبة الوزارة في وضع برنامج ش�بابي علمي مشترك مع مملكة اسبانيا ضمن البرنامج 

العلمي العربي األوربي الذي تقام اغلب برامجه في الجامعات العالمية المتقدمة.

            المستقبل العراقي / متابعة

يعيش نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على صفيح 
س�اخن منذ التعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور قادًما 

م�ن برش�لونة مقاب�ل 222 مليون ي�ورو في صفقة 
ه�ي األغلى في التاريخ.وأش�ارت صحيفة )ليكيب( 
الفرنسية في تقرير لها إلى أن إدارة النادي الباريسي 
تبذل أقصى ما في وس�عها لتأمين وجود نيمار مع 

الفريق، خاصة أن النجم البرازيلي يعد ركيزة أساسية 
في مش�روع القطري ناصر الخليفي رئيس النادي.وأضافت أن 
مس�ؤولي باريس يبذلون أقصى ما في وسعهم للتصدي للجدل 
المثار حول نيمار في فرنسا، وكذلك األنباء الواردة من إسبانيا 
بشأن إمكانية انضمامه إلى ريال مدريد خالل أشهر عقب نهاية 
الموس�م الجاري.ولفتت إلى أن هناك محاوالت جادة الحتواء 
أزمة “الشك” وعدم وصولها إلى نيمار، بتوفير كل التسهيالت 
الممكنة لالعب برش�لونة السابق، ألنه س�يكون من الصعب 
احتواء األمر أو إدارته إذا رغب الالعب البرازيلي في الرحيل، 
مثلما حدث م�ع ماركو فيراتي الصي�ف الماضي.وأكدت أن 
إدارة النادي الباريسي ترى أن الفريق يعيش انتفاضة قوية 
منذ بداية الموس�م الج�اري، لم تتحقق خ�الل تواجد النجم 
الس�ويدي زالتان إبراهيموفيتش قبل انتقاله إلى مانشستر 

يونايتد اإلنجليزي.

أزمة الشك هتز أركان سان جريمان 
بسبب نيامر

برشلونة يعرب ليجانيس بثالثية 
وسواريز يعود للتهديف

فيورنتينا يقطع الطريق عىل عاملقة أوربا
            المستقبل العراقي/ متابعة

تحرك نادي فيورنتينا اإليطالي، بشكل سريع، لتحصين موهبة الفريق، خوًفا من أطماع كبار قارة أوروبا.
وأعل�ن الموقع الرس�مي للفيوال، تمديد عقد الموهب�ة اإليطالية، فيدريكو كييزا، لموس�م إضافي، على أن 
ينتهي عقده في صيف عام 2022، بداًل من 2021.وذكرت تقارير صحفية، أن عقد الالعب اإليطالي، البالغ 
من العمر 20 عاًما، يحتوى على شرط جزائي كبير دون الكشف عن قيمته المالية.ويعد الجناح فيدريكو 
كييزا، هدًفا أساس�ًيا لكبار الق�ارة األوروبية، حيث حاول فريقا باريس س�ان جيرمان ونابولي ضمه، 
فيما أظهرت أندية يوفنتوس وتشيلس�ي وبرش�لونة، االهتمام الكبير بالالعب.وسجل فيدريكو كييزا، 

هدفين مع فريقه فيورنتينا، وصنع 3 اخرين، خالل 11 مباراة له بالدوري اإليطالي لكرة القدم.

              المستقبل العراقي / متابعة

حققت برشلونة ثالثة نقاط مهمة، بعد الفوز على ليجانيس بثالثة اهداف 
نظيفة، على ملعب بوتاركي، ضمن الجولة 12 من الليجا.

س�جل اهداف البلوجرانا المهاجم لويس سواريز في الدقيقة 28 و58، ثم 
باولينيو في الدقيقة 90، ليس�تعيد س�واريز ذاكرة التهديف الغائبة عنه 

منذ أكثر من شهر.
,يواصل برش�لونة تحليقه في صدارة الليجا برصي�د 34، لم يقدم الفريق 
الكاتالون�ي األداء المطلوب طوال المباراة، وغاب�ت قوته الهجومية بقيادة 
ليوني�ل ميس�ي ولويس س�واريز في خل�ق أي خطورة عل�ى مرمى أصحاب 

األرض، على الرغم من تسجيل األخير لهدفي المباراة.
كادت برش�لونة أن تفتت�ح أه�داف المباراة ف�ي الدقيقة الرابعة، بعدما س�جل 

سواريز هدف لم يحتسبه الحكم بسبب وقوع جوردي ألبا في مصيدة التسلل.
وفي الدقيقة 28 قام بوس�كيتس بارس�ال كرة طولية لباكو ألكاسير، الذي سدد 
كرة لم يتعامل معها الحارس كوييار بالش�كل الجيد، ليجدها سواريز بجوار خط 

المرمى ويعلن عن الهدف األول.
تراجع فريق فالفيردي بعد هدف التقدم بدأ العبو ليجانيس في الهجوم على مرمى 

الضيوف، مستغلين البطئ الذي ظهر عليه العبي وسط ملعب برشلونة.
تلقى المدرب اإلس�باني ضربة موجعة بحصول جي�رارد بيكيه على ورقة صفراء 
ف�ي الدقيق�ة 30، ليغيب عن مباراة برش�لونة القادم�ة أمام فالنس�يا على ملعب 

الميستايا.
وتمك�ن المغرب�ي نو الدي�ن امرابط م�ن تهديد مرمى برش�لونة بش�كل حقيقي 
بعدما راوغ جيرارد بيكيه على حدود منطقة الجزاء، ولكن جاءت تس�ديدته أعلى 

العارضة.
ل�م يختلف األمر كثيراً بالنس�بة للبلوجرانا في الش�وط الثاني، ب�ل قام فالفيردي 

بتعزيز مركز الوسط الدفاعي بنزول باولينيو بدألً من إنيستا.
ومن كرة مش�ابة للهدف األول، س�دد ألكاس�ير كرة على مرمى كويي�ار الذي قام 
بالتص�دى لها بنح�اج هذه المرة، ولكنها تصل لس�واريز ليعلن ع�ن الهدف الثاني 

بتسديدة فشل مدافع ليجانيس في ردها عن المرمى.
دف�ع الم�درب جاريتانو بأوراق�ه الهجومية على أم�ل تقليص الفارق، ونش�طت 
الجبهة اليمنى بانطالقات نبيل الزهر، ولكن يقظة الثنائي الدفاعي بيكيه وأومتيتي 

نجحت في اخمادها.
وفي الدقيقة األخيرة من عمر اللقاء استطاع البرازيلي باولينيو الحصول على كرة 

وسط فوضي بين مدافعي ليجانيس، ليكمل ثالثية برشلونة في ليجانيس.

حمافظ بغداد يرعى بطولة كروية جلميع الفرق الشعبية يف العاصمة
              المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

المهن�دس  بغ�داد  محاف�ظ  برعاي�ة 
وبالتع�اون م�ع  العطوان�ي  عط�وان 
مديرية شباب ورياضة بغداد الرصافة 
ت�م افتت�اح البطول�ة الكروي�ة لف�رق 
النخب�ة ف�ي جانبي الك�رخ والرصافة 
عل�ى ارض ملع�ب قضاء الحس�ينية.

وذكر بيان اورده المكتب االعالمي ان 

السيد المحافظ خالل كلمته في افتتاح 
ه�ذه البطولة اش�ار ال�ى ان حكومتة 
عازم�ة على النهوض بالواقع الخدمي 
لقضاء الحسينية الذي يعاني من تردي 
كبي�ر ف�ي الخدمات.مؤك�دا على دعم 
المحافظة لكاف�ة الفعاليات الرياضية 
خاصة بعد ان تسلمت المحافظة مهام 
المنتديات ومراكز الش�باب والرياضة 
الت�ي انفك�ت م�ن ال�وزارة وارتبطت 

بالمحافظة.مش�دد في الوقت نفس�ة 
على اهمية استقطاب شريحة الشباب 

الفئات  الرياضي وبكافة 
لممارس�ة  العمري�ة 
بم�ا  االلع�اب  مختل�ف 

تطوي�ر  ف�ي  يس�هم 
البل�د.  داخ�ل  الرياض�ة 
المكتب االعالمي الخاص 

لمحافظ بغداد.

            المستقبل العراقي/ متابعة

يسعى اإليطالي جانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، 
لتحطي�م رقمي�ن قياس�ين قب�ل اعتزال�ه بنهاية الموس�م 
“فوتب�ول  موق�ع  الجاري.وذك�ر 
إيطالي�ا”، أن بوف�ون يمتلك ثاني 
أكبر رصي�د من ع�دد المباريات 
في الدوري اإليطالي، إذ خاص 
627 مب�اراة، وال يتفوق عليه 
سوى أس�طورة ميالن، باولو 
مالديني، والذي لعب 
لق�اء،   647

مم�ا أن يعني أن الحارس المخضرم بحاجة للمش�اركة في 
21 مب�اراة من أصل 26 المتبقية له في الكالتش�يو ليصبح 
األعلى مش�اركة في البطولة.وأشار الموقع إلى أّن بوفون 
يرغب في الحصول على بطولة الدوري اإليطالي هذه المرة 
لتصبح التاس�عة له رس�مًيا، إذ يمتل�ك اآلن ثماني بطوالت 
بالتساوي مع فيرجينيو روسيتا وجيوفاني فيرراري وبيب 
فيرينو.وأوضح الموق�ع أّن بوفون حقق مع البيانكونيري 
2006 ولك�ن  2005 و2005�   �2004 ال�دوري ف�ي  لق�ب 
ت�م س�حب اللقبين م�ن قب�ل االتح�اد بس�بب التالعب في 
النتائ�ج، األمر الذي أدى لهبوط يوفنت�وس لدوري الدرجة 
الثانية، ولكن جمهور الس�يدة العجوز يرفض فكرة سحب 
البطولتين وبالنسبة لهم، فإّن جانلويجي حقق 10 بطوالت 

للدوري.ويمتل�ك بوف�ون أكثر عدد مش�اركات في الدوري 
اإليطال�ي بين حراس الكالتش�يو، كما يمتلك أطول عدد من 
الدقائق دون استقبال أهداف )974 دقيقة( كما حافظ على 
نظافة ش�باكه في 10 مباريات متتالية في البطولة.وتابع 
الموقع أّن بوفون يحتاج 70 مباراة ليتفوق على أليساندرو 
دي�ل بيي�رو في ع�دد المباريات م�ع يوفنتوس ف�ي جميع 
المس�ابقات، وهو أمر يصعب تحقيقه ح�ال اعتزل بنهاية 
الموس�م الجاري.ويعد بوفون أكثر الالعبين مش�اركة مع 
منتخ�ب إيطاليا بواقع 175 مباراة، ولدي�ه 77 مباراة دون 

استقبال أهداف، وأكثر مباريات كقائد للمنتخب 
بالتساوي مع فابيو كانافارو بواقع 79 

مباراة.

بوفون يتطلع لتحطيم رقمني قياسيني قبل االعتزال

مانشسرت يونايتد خيصص مبلغًا 
ضخاًم لضم نجمي الليجا
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
� ه�ل تعلم أن وزن الطن من الحدي�د بعد أن يصدأ تماما يصبح 

ثالثة أطنان .
� أن غصن الزيتون يرمز إىل السالم ، ويكثر شجر الزيتون يف بالد 

حوض البحر املتوسط ، وأن شجر الزيتون تعمر 200 سنة .
� أن رم�ال الصحراء تخفي تحتها خزانات مياه جوفية ضخمة 

.
� وهل تعلم أن الحوت يس�تطيع البقاء ساعة تحت املياه بدون 

تنفس
العث ال ياكل الثياب . انه يضع البيض عىل الثياب . وهذا البيض 
يتح�ول اىل يراقان�ات . الرياقان�ات ه�ي الت�ي تق�رض نتفا من 

القماش ومذ يكتمل نموها تزدري هذا الطعام كليا .
تمتلك الجرادة تس�ع مائة عضل مستقل تقريبا أي بزيادة مئتي 
عضل عن االنس�ان الذي يملك اقل من سبعمائة عضل . ولبعض 

الديدان اكثر من اربعة االف عضل مستقل .
ان االنس�ان البدائ�ي كان يعالج الجراح بالعف�ن الذي ينمو عىل 

االشجار قبل اكتشاف البنسلني باالف السنني .؟؟
اثبتت البحوث العلمية ان الرغيف االبيض واالرز االبيض اقل بكثري 

يف القيمة الغذائية من الرغيف االسمر واالرز غري املرضوب.
انه يتساقط يف اليوم الواحد من 25 اىل 100 شعرة ولكن االنسان 
املوفور الصحة يس�تعيدها يف اليوم نفس�ه ، ان حياة الشعرة ال 

تزيد عىل السنتني ثم تسقط .
ان الش�عر ينمو بمق�دار 12 ميليمرتا تقريبا يف الش�هر وتتوقف 
رسع�ة نموه عىل درجة حرارة الج�و يف الصيف ارسع نموا منه 

يف الشتاء.

أيه�ا الحم�ل، وضعك س�يئ الي�وم وال يشء 
يس�ري كما تريد مثل أمس، فاليوم ال يختلف 
كثريا، لكن األمور قد تزداد سوءا وبخاصة يف 
فرتة الظهرية، التي تش�هد أسوأ فرتة لغضبك 

وعصبيتك، ستتخذ قرارات مفاجئة.

أيها الث�ور، األجواء عادية خ�الل هذا اليوم، 
وك�ن أكث�ر نش�اطا يف حركت�ك وال تراك�م 
األعمال عليك، لدي�ك بعض االلتزامات املالية 
وبع�ض املصاريف يف فرتة ما بعد الظهر. أما 
بالنس�بة للمس�اء فالوضع أفضل، وبخاصة 

عىل الصعيد العاطفي

أيها الجوزاء، لن ترتك أحدا من رشك يا مولود 
الجوزاء، فأنت تصطدم مع أي شخص يقف 
أمام�ك، وكالم�ك يخ�رج كاملدفع م�ن فمك، 
وبخاصة يف فرتتي الصباح والظهرية، حافظ 
عىل هدوئك وال داعي للتهور يف أي عمل تقوم 

به

أيه�ا الرسطان، ل�ك طلّة مميزة وش�خصية 
قوي�ة، فأنت تواجه األمور بكل ش�جاعة وال 
ته�رب م�ن أي مش�كلة، يوم جي�د لتصفية 
األم�ور وإصدار القرارات، ف�كل هذه األمور 
تكون لصالحك وتدعمك، حاول أن تكون أكثر 

تفاهما مع من تحب وأن تعطيه اهتمامك.

م�ا تزال تركز عىل أعمالك، فهي تحتل املرتبة 
كث�ريا  أعم�اال  تنج�ز  اهتمامات�ك،  يف  األوىل 
وضغ�ط العم�ل يصل إىل أعىل مس�توى له يف 
فرتة الظهرية وما بعدها، احذر من أن ينسيك 

عملك يف فرتة املساء أمورا أخرى كالعائلة.

الصح�ة ه�ي أهم ما تهت�م به ه�ذا اليوم يا 
مولود العذراء، فال داعي إلهمالها، وبخاصة 
أن�ك تتع�رض لضغ�وط يف العم�ل، الظهرية 
واملس�اء هما أكثر فرتات ه�ذا اليوم ضغطا، 

فحاول أن تالزم البيت يف هذه األوقات.

علي�ك بح�ل مش�كالتك العاطفية ي�ا مولود 
املي�زان، فاألوضاع تذهب إىل طريق مس�دود 
وغري مش�جع علي�ك بتمال�ك أعصابك واترك 
العن�اد جانبا، أما يف الصب�اح فعليك االنتباه 

والرتكيز عىل عملك.

علي�ك باس�تغالل ه�ذا الي�وم كام�ال ويف كل 
املج�االت، ألن الح�ظ يقف إىل جانب�ك واألمور 
تص�ب يف مصلحت�ك، الفل�ك يدعمك ي�ا مولود 
العق�رب كمثل أم�س، لكن عليك ب�ان ال ترتك 
عصبيتك تغري لك مزاجك الرائع يف املساء لسوء 
تفاهم قد ينشب بينك وبني أحد أفراد عائلتك.

الكث�ري من األح�داث والتغي�ريات تنتظرك يا 
مول�ود القوس، ومن�ذ الصب�اح تتلقى خربا 
يغري كافة برامجك ومواعيدك لهذا اليوم، كن 
هادئا وفكر ملي�ا قبل اإلقدام عىل أي قرار يف 

فرتة الظهرية فأي خطأ قد يكلفك.

تمه�ل قليال اليوم وبخاص�ة يف فرتة الصباح 
التي تع�د أكثر أوقات الي�وم صخبا كثري من 
األم�ور تح�دث مم�ا تجعلك يف ح�رية ، احذر 
أثناء تعاملك مع رئيسك، وبخاصة يف فرتة ما 
بعد الظهر، حيث قد يحصل نقاش بينكما ال 

يصب بصالحك.

تطغى األمور املالية عىل تفكريك وحساباتك، 
فأن�ت تقّيم وضعك امل�ادي وتعرف مالك وما 
عليك، مبلغ مايل ال بأس به يف الطريق للخروج 
من جيبك، العاطفة ممتازة هذا املساء عليك 
باستغالل هذا الوضع لتقوية عالقتك مع من 

تحب، لكن عليك االهتمام بوضعك العميل

يوم آخر من النجاح يا مولود الحوت، فأمورك 
تس�ري من جيد إىل أحس�ن ومزاج�ك اليوم يف 
أحس�ن حالة وبخاصة أن األمور تس�ري كما 
ترغب وبخاصة يف مجال العمل واملال، يف فرتة 
م�ا بعد الظهر يحصل نق�اش بينك وبني أحد 

زمالئك يف العمل.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
3 كوب مكعبات دجاج ، مسلوقة - 1 2/1 كوب 
بنجر - 2/1 كوب مايونيز - 2/1 ملعقة صغرية 
مل�ح - 4/1 ملعقة صغرية ب�ودرة بصل - 4/1 
ملعقة صغرية بودرة ثوم - 4/1 ملعقة صغرية 
فلفل اس�ود مطحون - 1 ملعق�ة كبرية عصري 

ليمون - خس مقطع - فاصوليا مسلوقة
طريقة التحضري:

يف بولة متوس�طة الحجم ضعي املايونيز و امللح 
و الفلف�ل و بودرة البصل و الث�وم و الليمون و 

قلبي حتى تمام اإلختالط.
يف بولة كبرية الحج�م ضعي مكعبات الدجاج و 

الخس و البنجر و الفاصوليا و قلبي.
ضع�ي مزي�ج املايونيز عىل مكعب�ات الدجاج و 
قلب�ي برفق ثم ضعي س�لطة الدجاج يف الثالجة 

لحني التقديم.
قدم�ي س�لطة الدج�اج بالبنج�ر م�ع الكفت�ة 

املشوية باملوزاريال.

أحدث صيحات احلقائب
تعد الحقيبة جزءا ال يتجزأ من إطاللة املرأة العرصية؛ إذ أنها ُتضفي 
عىل املظهر ملسة أناقة وفخامة، إىل جانب وظيفتها العملية املتمثلة 
يف جم�ع حاجيات وأغ�راض املرأة..وأوضحت يولي�ا فرينر، املحررة 
بمجلة املرأة “جالمور” األملانية، أن موضة الحقائب تتسم يف موسم 
خريف/ش�تاء 2017-2018 بتنوع كبري ل�رتيض كل األذواق؛ فمن 
حي�ث الحج�م توجد مودي�الت ضخمة مثل حقيبة التس�وق األكرب 
م�ن املق�اس “Oversized Shopper”، ومودي�الت أخ�رى صغ�رية 
مثل حقيبة الوس�ط، التي يت�م ارتداؤها بحزام..وم�ن جانبه، قال 
مستش�ار املظهر األملاني أندرياس روزه إن الشكل املستدير يشهد 
رواجا كبريا هذا املوس�م، إىل جانب املوديالت املس�تطيلة، التي تتخذ 
ش�كل مظروف الجوابات وتش�تمل عىل ع�روة للي�د، باإلضافة إىل 
حقائب الظه�ر ذات الطابع العميل املريح.وبدورها أش�ارت خبرية 
املوضة األملانية جابرييال كايزر إىل أن الحقائب تخطف األنظار إليها 
هذا املوس�م بألوانها الجذابة، مثل ألوان األحجار الكريمة كاألخرض 
الزم�ردي، وكذلك األل�وان الزاهي�ة كاألحمر واألصف�ر والكونياك، 

باإلضافة إىل األلوان الكالسيكية كاألسود والبني والبيج.

رشائح بيتزا
تلتحق برواد فضاء

حص�ل رواد فض�اء مؤخرا عىل فطائ�ر بيتزا ومثلج�ات. وكانت 
كبس�ولة “أوربيت�ال أت�ك” التي ت�م إطالقها من والي�ة فرجينيا 
)الواقعة عىل ساحل املحيط األطليس للواليات املتحدة(، قد حملت 
مثلجات ش�وكوالتة وفانيال لس�تة رواد فض�اء يف املحطة، فضال 
ع�ن فطائر بيتزا، بجانب معدات ناس�ا ومستلزماتها.ويش�تهي 
رواد الفضاء البيتزا وهم يف مدارهم باس�تمرار، لكن األمر صعب 
للغاية بالنس�بة لإليطايل باولو نيس�وبي، املتواجد يف الفضاء منذ 
يولي�و املايض ومازال أمامه ش�هر آخر قبل أن يع�ود إىل األرض. 
واستخدم نيسوبي ذراع روبوت يف محطة الفضاء لسحب سفينة 
الشحن.وتحتوي الكبسولة عىل جميع املواد املستخدمة يف صناعة 
البيتزا األرضية: الصلصة والجبن والبيربوني ومعجون األنشوغة 

والطماطم وصلصة البيس�تو وزيت الزيتون وغري ذلك.

مطعم مرصي يقدم وجباته بلغة اإلشارة
ق�رر محمد عرف�ات بعد عودته من س�نوات عمل قضاها يف الس�عودية يف 
مج�ال املطاعم والفن�ادق، وتحقيق�ا لرغبته يف إقامة م�روع تجاري له 
طاب�ع ممي�ز، أن يك�ون فري�ق العاملني من الص�م والبك�م، لكرس حاجز 
عزلتهم املجتمعية وضعف التواصل مع اآلخرين، وتأهيلهم نفسيا للتعامل 
بش�كل طبيعي وس�وي مع الزبائن.وقال عرفات إن “ش�قيقه األكرب نبيل 
ه�و ملهم�ه يف هذه الفك�رة”، إذ ولد وهو أصم وأبكم، لكن�ه يتمتع بذكاء 
فائ�ق وقدرة ع�ىل قراءة حرك�ة الش�فاه والتواصل م�ع الناطقني.ويضم 
طاقم العمل 16 ش�خصا ال يس�تطيع الكالم منهم س�وى أربعة أشخاص 
فق�ط، هم متلق�و الطلبات عرب الهاتف أو كما يس�مونه “الكول س�نرت”، 
ومس�ؤول خدمة التوصي�ل )الديليف�ري(، ومديرا املطعم فرتت�ي الصباح 
واملس�اء ومالكه.وتصميم املطعم بس�يط للغاية؛ بعض ط�اوالت ومقاعد 
بألوان زاهي�ة، وتتزين الجدران بلوحات تعريفية بلغة اإلش�ارة، واألحرف 
وطريق�ة نطقها، مع جمل وكلمات ترحيبية بنفس اللغة، ولوحات ملراحل 
تس�وية الدجاج، واتخذ املطعم ش�عارا له “دجاجة ترف�ع أصابعها بجملة 
الصم والبكم الرتحيبية”.ويس�تخدم عرفات قلم الليزر امليضء للفت انتباه 
أحد العاملني لتلقي طلبات الزبائن، واالبتسامة أهم ما يميز العامل هناك.

بدون تعليق

سلطة الدجاج
بالبنجر

ق اليوم..
طب

بحرية.. قطعة من املريخ عىل األرض
“م�ريور”  صحيف�ة  نرت�ه  تقري�ر  ق�ال 
الربيطانية إن بح�رية “املريخ” الغريبة، التي 
يعتق�د بأن له�ا فوائد عالجي�ة، تحتوي عىل 
أش�كال الحياة الصغرية ذاته�ا املوجودة عىل 

الكوكب األحمر.
وتضم بحرية سبوتد يف كولومبيا الربيطانية، 
بكن�دا، مئات من البقع ذات األلوان املختلفة. 
ووفقا لألساطري، فإن لكل بقعة فوائد طبية 
مح�ددة، حي�ث أن إحداها عىل س�بيل املثال 
تس�اعد يف الع�الج م�ن الثآليل بينما تس�اعد 
أخرى عىل عالج آالم الجسم أو آالم املفاصل.

حتديث شاشة
للمس حساسية  أكثر   Pixel 2 XL

أعلن�ت رشك�ة جوج�ل ع�ن 
إص�الح مش�كالت الشاش�ة 
 Pixel هاتفه�ا  يف  اللمس�ية 
خ�الل  م�ن  الجدي�د   XL  2
إط�الق تحديث جدي�د لنظام 
التشغيل، بعدما اشتكى كثرٌي 
م�ن املس�تخدمني م�ن عدم 
حساس�ية بع�ض النطاقات 

عىل حافة الشاشة للمس.
وأك�دت الرك�ة األمريكي�ة 
أن التحديث املرتقب س�يعمل 
الحساس�ية  زي�ادة  ع�ىل 
لعمليات اإلدخ�ال عىل حافة 
الشاش�ة، غري أنه�ا لم تحدد 
موعدا معينا إلطالق التحديث 

الجديد.
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العنوان : بغداد - الكرادة داخل
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١٨٩٠ وفاة اشهر قاصة خون  يف تاريخ 
مقاهي بغداد

طارق حرب

منمنمات بغدادية

نيفين منصور

علمن�ا الل�ه ع�ز وجل ف�ي كتابه الكري�م لغة الح�وار الوس�طية التي 
نس�تطيع م�ن خاللها الوصول لآلخ�ر دون أن يتحول الحوار إلي مش�ادة 
كالمية أو اس�تعراض للقدرات واألوضاع، حيث ق�ال عز وجل »وجادلهم 
بالتي هي أحس�ن«، والتي هي أحس�ن عبارة ش�املة جامعة لكل مفاهيم 
التواصل الراقي الذي يرفع شأن صاحبه وُيَهِذب القلوب ويذوب معه جليد 
الجمود في الحوار. .ومن أجمل المفاهيم الدينية الرائعة مفهوم التسامح 
والس�ماحة حتي جعل أبس�طها وهي االبتس�ام صدقة في الميزان ترفع 
صاحبها وُتعلي من شأنه، كان رسول الله صلي الله عليه وسلم مع شأنه 
العظي�م وعلو ش�رفه وقيمته عند جمه�ور العالم اإلس�المي أكثر الناس 
تبس�ًما وأرقاهم حديًثا وألينهم قلًبا..وقال الل�ه تعالي في كتابه الكريم } 
وا ِمْن َحْولَِك  ا َغلِيَظ الَْقلِْب اَلْنَفضُّ َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّه لِْنَت لَُهْم َولَْو ُكْنَت َفظًّ
َفاْعُف َعْنُهْم َواْس�َتْغِفْر لَُهْم َوَش�اِوْرُهْم ِفي اأْلَْم�ِر{ فالرحمة في التعامل 
ولي�ن القل�ب والقول جعله صلي الله عليه وس�لم يملك قلوب المس�لمين 
جميًع�ا، لم يكتس�ب تل�ك المكانة بنس�به أو مال�ه إنما باللي�ن والرحمة 
ُمك في َوْجه  والتبس�م في وجه..قال رسول الله صلي الله عليه وسلم َتَبسُّ
أَِخيك لك صدقة وهي نعم الصدقات وأفضلها، فهي رسول المودة والتآخي 
والتراح�م بين القلوب ولَم ُيَفِرق الرس�ول الكريم في التعامل بالبشاش�ة 
والوج�ه المبتس�م بين غني وفقي�ر ورجل وطفل أو عبد وس�يد، وهذا ما 
يج�ب أن نحت�ذي به في تعامالتن�ا فيما بيننا مهما كان�ت الفروق ومهما 
كان�ت األل�وان أو األعمار يج�ب أن نتبس�م ونتواضع، قال اب�ن عيينة: » 
الَبَشاَشة مصيدة المودَّة، و الِبرُّ شيء هيِّن، وجه طليق، وكالم ليِّن«،  فكن 
لين القول بشوش الوجه تصل إلي القلوب وتنعم بنعمة القبول لدي البشر 
..وعن جابر بن عبد الله � رضي الله عنه � قال: قال رسول الله � صلى الله 
عليه وسلم �: ) كلُّ معروف صدقة، وإنَّ من المعروف أن تلقى أخاك بوجٍه 
َطلْ�ق ( رواه الترمذي . ويقول ابن القي�م: )إن الناس ينفرون من الكثيف 
ولو بلغ في الدين ما بلغ ، ولله ما يجلب اللطف والظرف من القلوب فليس 
الثق�الء بخواص األولياء ، وما ثقل أحد عل�ى قلوب الصادقين المخلصين 
إال م�ن آفة هناك ، وإال فهذه الطريق تكس�و العبد حالوة ولطافة وظرفا، 
فترى الصادق فيها من أحبى الناس وألطفهم وقد زالت عنه ثقالة النفس 

وكدورة الطبع(.
والكثي�ف هو الغلي�ظ الذي يتعامل بجدية ش�ديدة وغلظة فمهما كان 
التزام المرء وتدينه إال أن الغلظة تفس�د الود وتس�ود القلوب وتثقل علي 
الناس وتلك الصفات ال تتناسب مع صفات المؤمن القريب الي المولي عز 
وجل ، لو التزم كل منا بآداب االس�الم في فن المعاملة و الحوار وتناسينا 
الكبر والتعالي والمش�اكل النفس�ية التي تنش�أ من الف�روق االجتماعية 
لتآلفت القلوب ونعم الناس بنعمة التواصل الس�ليم الذي أمرنا به المولي 
ع�ز وجل..فلنتذك�ر جميًعا قول المولي ع�ز وجل في كتاب�ه الكريم »َواَل 
يَِّئُة اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي أَْحَس�ُن َفإَِذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه  َتْس�َتِوي الَْحَسَنُة َواَل السَّ
َع�َداَوٌة َكأَنَُّه َولِيٌّ َحِميٌم« ،ولندفع الس�يئة بالحس�نة حتي نكون خير أمة 
أُخرج�ت للن�اس كم�ا ذكرن�ا الله عز وج�ل ولنتق الل�ه في أنفس�نا وِفي 
تعامالتن�ا ولنرفق بالقلوب فإن القلوب مضغ�ة تلين بالود والحب وتتلف 

بالكبر والتعالي.

ف�ي سلس�لة تاريخ بغداد كانت لنا كلمات عن القاص�ة خون الذي كان يروي 
القصص التاريخية على حلقات قد تس�تمر اشهرا في مقاهي بغداد حيث قصص 
عنت�ر وعبلة والزير الهاللي يرويها الماللي في ليالي هذه المقاهي وقد حفظ لنا 
تاريخ بغداد اس�م اش�هر قاصخون في تاريخ بغداد وهو المال ابراهيم الموصلي 
الذي حل محله المال خضر والقصخون االول كان اثيرا ليس على الصعيد الشعبي 
وانم�ا اش�تهر ل�دى االدارة العثمانية في بغداد حي�ث كانت البراهي�م الموصلي  
س�معة ل�دى والي بغداد ومعاون�ه الكهية والدفت�ر دار والمكتوبچ�ي والمجلس 
البلدي خاصة في عهد الوالة س�ري باش�ا ومصطفى عاصم باش�ا وقدري باشا 
وعاكف باش�ا مم�ن عاصرهم م�ن والة بغ�داد وكان مكان رواي�ة القصة خون 
للقص�ص والروايات ف�ي المقاهي اي القهاوي ايام كان يق�وم بمثل ما يقوم به 
التلفزيون والراديو في القهاوي في ايامنا وعندما كانت المقاهي كثيرة في بغداد 
كقهاوي عگيل والعگامة والبيروتي والش�ط وموشي  والفسالن وهوبي وناصر 
طوبيا وعزاوي وحس�ن عجمي وگزار الكرادي وغيرها حيث اشتهرت بغداد منذ 
ظهور قهوة خان اجغان مجاور الخان المش�هور بهذا االس�م في القرن الس�ابع 
عش�ر وكتب الرحالة عن هذه المقاهي ويوم كانت تمارس في المقهى البغدادي 
ام�ور انقرضت حي�ث كانت محل تجم�ع التجار ولمناطحة االكباش ومهارش�ة 
الديكة ونكت الهزليين الذين يسمون االخباريون واالعالن عن بيع البيوت ولصق 
اعالنات االنتخابات او الدعوة للخدمة العس�كرية او فرمانات والية بغداد وهواة 
الطي�ور والبالبل او للع�ب القمار في عدد قليل من المقاه�ي او لقراءة الطلبة او 
للچالغي البغدادي والبس�تات البغدادية والداللون وغير ذلك الذي يخرج عن شرب 
الش�اي ولع�ب الدومنة والطاولي ال ب�ل وصل االمر الى ان النس�اء تظاهرن ضد 

المقاهي وهن يرددن:
إحنا بنات الطوبچية

عزلوا يا الگهوچيه
اي ان النساء بنات شجاعات كونهن بنات العاملين بالمدافع الن الطوب يعني 

المدفع  ويطلبن غلق االمقاهي من اصحابها 
ام�ا القصخون فكان االكثر انتش�ارا في المقاهي البغدادي�ة وان كان عملها 
انتهى منذ اواس�ط القرن العشرين حيث اصبح اثرا بعد عين ذلك الذي كان متعدد 
االعمال فهو اديب متقدم على سواه حيث يجيد ارقى الفنون االدبية وقتها وهي 
الرواي�ة والقص�ة وهو ممثل درج�ة اولى ويب�دأ تمثيله من س�يره قبل وصوله 
ال�ى المقه�ى الى جلوس�ة ال�ى رده التحايا التي توج�ه اليه الى موض�ع الكتاب 
او الدفت�ر ال�ذي يحمله تحت ابط�ه الى وضعه عن�د القراءة الى طريق�ة القراءة 
ونبرات الصوت التي تتعالى احيانا وتنخفض حيث بالكاد يسمعها الحضور اثناء 
الدخ�ول او بعد الجلوس حيث تعن�ي للحضور ان قراءة الي�وم النتصارات البطل 
او ان�ه  يظهر العبس بحيث يش�عر الحض�ور بان قراءة اليوم لغي�ر صالح البطل 
والجالس�ين يراقب�ون ذل�ك اذ يفرحون او يبتئس�ون تبعا لذل�ك وكذلك من حيث 
اختي�اره مالبس�ه وزمن الق�راءة واين يتوق�ف حتى يلزم الجالس�ين بالحضور 
الي�وم التالي لمعرفة النتيجة وس�وى ذلك فهو الممثل والمخرج والسيناريس�ت 
بحي�ث يختار االلفاظ التي يطلقها ولقد انتش�ر القصخ�ون في مقاهي المحالت 
البغدادي�ة جع�ل الناس حرصون على الحضور الى المقهى م�ا يزيد في الواردات 
المالية للمقهى وكانت المقاهي تتنافس على االتفاق مع الجيد الخبير منهم الذي 
يكون سببا في اكثار الحضور الى المقهى حيث يشد الناس الى اقواله شدا كبيرا 
لمتابعة القصة ومناقشة احداثها طالما ان كثيرا مما ورد في القصة يكون ايرادا 
لوجهة نظر الحاضرين ف�ي البطولة او المواقف خاصة اذا كان الموضوع يومئ 
الى ما يعتبره الحضور من معتقداتهم ومبادئهم ومقاصدهم ويسمى القصخون 
بالمال وهو مصطلح يطلق في بغداد وقتها على المعلم في الكتاتيب ايضا واحيانا 
عل�ى المق�رئ في المجالس الحس�ينية ذلك ان لقب مال يعن�ي التوقير واالحترام 
والمعرف�ة والثقاف�ة وكان الحصور ينقس�مون في التعصب الحد الش�خصيات 
في الرواية لذلك تجد المناقش�ات والجدل العالي قبل القراءة وبعدها خاصة فاذا 
كان مات�م قراءته يدلل على نكس�ة او موقف محرج للبط�ل نجد ان البعض يؤكد 
للحضور انه س�يتخلص من هذا الموقف وس�ينتصر والى االن مازلت اتذكر قول 
اح�د اصدقائ�ي ان والده كان من مش�جعي احد ابطال الرواي�ة وحيث ان القصة 
تس�توجب تعرضه لنكس�ات االمر ال�ذي قام ه�ذا بالذهاب الى بي�ت القصخون 
ويطل�ب منه الوق�وف عند هذا الحد من النكس�ات لبطله النه ال يس�تطيع تحمل 
المزيد وان اية نكسة جديدة للبطل سيؤدي الى وفاته او اقالل قيمته بشيء كبير 
ام�ام اصحابه الحضور حيث لم يس�تطع الوالد النوم وعندم�ا اخبره القصخون 
ان هنالك انتصار كبير لبطله في الجلس�ة القادمة ق�ام بتوزيع الحلويات وعمت 
الفرحة البيت ونام س�عيدا وحيث يجلس الحضور في المقهى وبمجرد ان ينادي 
صاح�ب المقهى بعبارة )صلوا على النبي( ايذانا بان القصخون س�يتولى القص 
فيسود جو من السكوت والترقب حيث يبدأ بالقص والشعر والحكم ويستمر هذا 
لمدة تقارب الساعة وال يقطعه اال قول صاحب المقهى وهو ينادي )شاي للمال(  
حيث فترة راحه لش�رب الش�اي وال�كالم وتكون اباحة للباع�ة المتجولين الذين 
احاط�وا المقهى بانتظار هذه اللحظة للبيع الى الجالس�ين في المقهى وخاصة 
الحب وتس�تمر االس�تراحة لمدة ال تزيد على خمس�ة عش�ر دقيقة حيث ينهيها 
صاح�ب المقهى بعبارة) صلوا على النبي( ليكمل القصخون اكمال قصه ولنفس 
المدة الس�ابقة وبنفس ظروفها ومدتها وينهيها صاحب المقهى بعبارة )ش�اي 
للم�ال( اي الوق�وف واالنتهاء وع�ادة مايكون اتفاق بين الم�ال وصاحب المقهى 
للتوقف عند عقدة قصصية بحيث تدفع الس�امعين الى الحضور الى المقهى يوم 
غد لس�ماع ما س�يحصل وهكذا دواليك في كل ليلة وال بد ان يكون  عمل القصة 

خون مقابل مبلغ مالي يتفق عليه مع صاحب المقهى .

ام�ضاءات

كـاريكـاتـير

المستقبل العراقي / باريس / د. عالء التميمي 

تح�ت ش�عار )كرب�الء مدينة القداس�ة 
والتاريخ ( قام قس�م األعالم في العتبة 
أس�بوع  بإقام�ة  المقدس�ة  الحس�ينية 
ثقافي ح�ول مدينة كربالء في العاصمة 
الفرنس�ية باريس. و كان مس�ك الختام 
لهذا األسبوع الثقافي إقامة ندوة نظمتها 
س�فارة جمهوري�ة العراق  ف�ي باريس 
مس�اء يوم االثني�ن  المواف�ق١٠/٣٠/ 
٢٠١٧ اع�د له�ا  الش�خص الثان�ي ف�ي 
السفارة والمسؤول عن القسم الثقافي 
ف�ي الس�فارة الوزي�ر المفوض الس�يد 
حيدر راضي الش�مرتي وكادر الس�فارة 
بالتع�اون م�ع وف�د العتب�ة الحس�ينية 

القادم من كربالء.
وذكر الشمرتي ان الهدف من إقامة هذه 
الندوة ه�و التعريف به�ذه المدينة التي 
تميزت بكونها تجمع بين عمق الحضارة 
االنسانية وقدسيتها الدينية حيث كانت 
تس�مى في العهد البابلي  )ب�اب االله او 
باب اإلله�ة( ثم احتضنت ه�ذه المدينة 
ف�ي العهد االس�المي المراقد المقدس�ة 

لإلمام الحس�ين )ع( وأخي�ه ابا الفضل 
العباس )ع(.

وق�دم الوزي�ر المف�وض كلمة القس�م 

الثقاف�ي والقاها الس�فير العراقي على 
الحضور.

وحض�ر الندوة كالً من مستش�ار رئيس 

جمهورية فرنس�ا فرانس�وا اس�لونيوا 
ومفت�ش الميزانية العام�ة وكيل وزارة 
التعلي�م العال�ي العراقي الدكتور س�الم 

خوشىناو، وحسنين معلة رئيس اللجنة 
العليا للتربية والثقافة، والس�فير خليل 
الموسوي رئيس دائرة المنظمات وممثل 
الع�راق لدى اليونس�كو دكت�ور محمود 
م�ال خلف والبرفس�ور علي رأس�ت بين 
من أوزبكس�تان )س�مر قند(   فرنس�ي 
الجي�و  األكاديمي�ة  رئي�س  الجنس�ية 
سياس�ية، وع�دد كبي�ر م�ن االعالميين 
والمثقفين العاملين في فرنس�ا ورجال 
االس�المية  المراك�ز  ورؤس�اء  الدي�ن  
والثقافي�ة وبحضور غفير م�ن اعضاء 

الجالية العراقية.
وتم عرض فلم وثائقي باللغتين العربية 
والفرنس�ية يس�لط الضوء عل�ى تاريخ 
مدينة كرب�الء ومن ثم كلم�ات ألعضاء 
وفد العتبة الحس�ينة المقدسة، ومن ثم 
ت�م افتتاح معرض للص�ور الفوتغرافية 
الذي يس�لط الض�وء على تاري�خ مدينة 

كربالء وحضارتها.
وت�م تغطية هذه الفعالي�ة من قبل عدد 
من وس�ائل االعالم األجنبي�ة فضالً عن 
ش�بكة االع�الم العراقي وش�بكة اعالم 

العتبة الحسينية.

العتبة احلسينية تضع تراث كربالء املقدسة حتت أضواء باريس

احتفال القوات االمنية واحلشد الشعبي بمناسبة حترير مدينة راوه

أدب احلوار


