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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

امنا الدنيا كظل زائل اوكظيف

 بات ليالً فارحتل

ص3رئيس الوزراء حيذر الفاسدين من »اللعب بالنار« ويتحدث عن إصالح اقتصادي

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 األسد يف روسيا.. هل شارفت احلرب السورية عىل النهاية؟

معـارض سعـودي: سلطـات بـن سلمـان جتـري تسـويـات مليـاريـة مـع أمـراء

مفوضية االنتخابات تدعو الناخبني إىل تسلم بطاقاهتم االلكرتونية استعدادا لالستحقاق االنتخايب

حماوالت لـ »تطبيع« العالقات يف اإلقليم
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكد رئيس وزراء إقليم كردستان نيجريفان 
البارزان�ي، أمس الثالثاء، توافق األطراف 
واألس�س  املب�ادئ  ع�ى  الكردس�تانية 
العام�ة، إال أن حدي�ث بارزاني يتناىف مع 
ترصيحات حركة التغي�ري الكردية، التي 
أعلن�ت عن ثالث�ة رشوط للتخليّ عن حل 
نيجريف�ان  وق�ال  كردس�تان.  حكوم�ة 
بارزان�ي، عق�ب انته�اء اجتماع�ه م�ع 
سكرتري الحزب االش�راكي الديمقراطي 
محمد حاجي محمود يف الس�ليمانية، إن 
»جميع األطراف متفقة عى ثالثة أسس 

وهي رفض التقسيم إىل إدارتني، ووجوب 
تف�اوض حكوم�ة إقليم كردس�تان مع 
بغ�داد، وعدم جواز قي�ام أي طرف بذلك 
بش�كل أحادي«. وحول ترصيحه املتعلق 
بإنس�حاب قوات البيش�مركة يف 16 من 
ترشين األول، قال »لم اتحدث عن الوضع 
ال�ذي كان يف كرك�وك، ألن الجميع يعرف 
كيف وما هي الحالة التي كانت هناك، وال 
داع�ي لكي اكرر هذا الحديث مرة اخرى، 
ولنأت�ي اىل ما قصدته من حديثي«، وقال 
»لقد طالبت القوات العراقية بإنس�حاب 
قواتنا من س�د املوص�ل، وابلغناهم بأنه 
ال توج�د لدينا مش�كلة يف ذل�ك، بعد ذلك 

طالب�وا بإنس�حابنا من منطق�ة ربيعة، 
وايضا قمن�ا باإلنس�حاب، ولكننا عرفنا 
بع�د ذلك بأنه مع كل انس�حاب نقوم به 
من ه�ذه املناطق، يطالبوننا هم بارايض 
اخرى، لذلك قررنا وضع حد لهذه املسألة 
ونمنعه�م من التقدم اكث�ر، فهذا كان ما 
قصدته«. وأشار إىل أن زيارة وفد حكومة 
إقليم كردس�تان إىل األطراف السياس�ية 
تهدف إىل تقييم األوضاع الراهنة، الفتاً إىل 
وجود اقراحني بهذا الصدد؛ وهما إجراء 
االنتخاب�ات يف موعدها والثاني تش�كيل 

حكومة مؤقتة.
التفاصيل 3

إيران ترد عىل
 اجتامع اجلامعة العربية: 

بياناتكم ال قيمة هلا

ديباال يفتح 
باب الرحيل.. ويتحدث 

عن املنافسة مع نيامر

بارزاني يعلن »التوافق« على »عدم التقسيم« واحلوار مع بغداد.. والتغيري ترد بثالثة شروط لضمان بقاء احلكومة
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جملس الوزراء يقرر تأسيس رشكة املالحة اجلوية برأس مال 100 مليار دينارنائب عن املحافظة: عشائر نينوى بحاجة لـ »مصاحلة جمتمعية« 
مسؤول أممي يكشف عن »علم« األمم املتحدة بتوقيت سقوط املوصل احلكيم لسفري السويد: عىل العالـم حتمل مسؤولياته بدعم ملف اعامر املدن املحررة

حمافظ بغداد يتحدث عن 
)4( اآلف درجة وظيفية شاغرة ويرشح 

أسباب إيقاف التعيينات
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إدارة ترامب تطلب 
من املحكمة العليا إنفاذ 

حظر السفر بالكامل
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الفلسطينيون »جيمدون« االجتامعات مع واشنطن
      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مس�ؤولون فلس�طينيون، أم�س الثالثاء، 
ع�ن »تجمي�د« االجتماع�ات م�ع األمريكيني بعد 
تهديدات أمريكي�ة بإغالق مكتب منظمة التحرير 

الفلسطينية يف واشنطن.
وقال وزير الخارجية الفلس�طيني رياض املالكي  
»قمن�ا عملي�اً بإغ�الق املكتب.. ه�م يجمدون أي 

لقاءات ونحن نجعلها رسمية«.
م�ن جهته، أكد متحدث باس�م منظم�ة التحرير 

الفلس�طينية أن املنظم�ة تلق�ت تعليم�ات م�ن 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس »بإغالق كافة 

خطوط االتصال مع األمريكيني«.
ويتوقف بقاء مكتب منظمة التحرير التي يعتربها 
املجتم�ع ال�دويل الجه�ة املمثل�ة رس�ميا لجميع 
الفلس�طينيني، مفتوحا يف واشنطن عى ترصيح 
من وزير الخارجية يجدد كل ستة أشهر. وانتهت 

مدة األشهر الست األسبوع املايض.
ورفضت وزارة الخارجية األمريكية تجديد ترصيح 
منظم�ة التحرير، وق�ال ناطق باس�م الخارجية 

األمريكية إن عدم تجديد أوراق عمل املكتب مرتبط 
ب�«ترصيحات معينة أدىل بها قادة فلسطينيون« 
يف م�ا يتعلق باملحكم�ة الجنائي�ة الدولية.وأدخل 
الكونغ�رس األمريك�ي عام 2015 بن�دا ينص عى 
أنه ال يجب عى الفلسطينيني محاولة التأثري عى 
املحكمة الجنائية الدولية بش�أن تحقيقات تتعلق 

بمواطنني ارسائيليني.
ول�دى ترام�ب 90 يوم�اً إلع�ادة فت�ح املكت�ب يف 
ح�ال رأى تقدم�اً يف املفاوض�ات الفلس�طينية-

االرسائيلية.

حمافظ البرصة يعلن عن ختصيص »2000« قطعة أرض 
سكنية لرشحية املعلمني واملدرسني

وزير النقل يبحث مع السفري اهلولندي مشاريع الوزارة املستقبلية
6 و هينئ السفري النيوزلندي بتوليه منصبه 6

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

تضارب�ت االنب�اء بش�أن أع�داد ضحاي�ا 
التفج�ري ال�ذي اس�تهدف طوزخرمات�و 
رشق�ي ص�الح الدي�ن. وقد أعلن�ت خلية 
وإصاب�ة  مقت�ل  ع�ن  الحرب�ي  االع�الم 
53 ش�خصاً بالتفج�ري ال�ذي اس�تهدف 
طوزخرمات�و رشقي صالح الدين. وقالت 

الخلية يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، إن »اعتداًء إرهابي�اً بعجلة 
مفخخة نوع كيا حمل مركونة يف س�وق 
املعاش بقضاء طوزخورماتو، وقد اسفر 
ع�ن استش�هاد 17 مواطن�ا وإصابة 36 
اخري�ن تم إخالئهم اىل مستش�فى الطوز 
العام«. واعلن النائب عن املكون الركماني 
ني�ازي معماري اوغلو عن مقتل وإصابة 

58 ش�خصا ع�ى االق�ل، إال أن مص�دراً 
أمني�اً، أفاد بأن 21 ش�خصاً قتلوا وجرح 
90 آخرين جراء انفجار س�يارة مفخخة 
يف قضاء طوزرخورماتو شمال محافظة 
صالح الدين. وأكد املصدر، أن »سيارة من 
ن�وع كيا حمل انفج�رت يف علوة املخرض 

وسط حي العسكري باملدينة.
التفاصيل 3

طوزخورماتو تشهد »عرصًا داميًا« واالنباء تتضارب 
بشأن أعداد الضحايا
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العمل تطلق رساح )67( حدثًا وترشك )116( ضمن منهاج التعليم املرسع
         بغداد / المستقبل العراقي

والش�ؤون  العم�ل  وزارة  اطلق�ت 
االجتماعي�ة، أم�س الثالث�اء، رساح 67 
حدثاً م�ن االقس�ام االصالحي�ة التابعة 
لدائ�رة اص�الح االح�داث خ�الل ترشين 
االول عام 2017، فيما ارشكت 116حدثاً 

ضمن منهاج التعليم املرسع.
وقال مدي�ر عام الدائ�رة اركان ثامر 
صالح يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، إن »االحداث الذي�ن اطلق 
رساحهم من االقسام االصالحية توزعوا 
ب�ن )46( حدث�ا موقوف�ا و)13( حدثاً 
تخلية وثالثة اح�داث باإلفراج الرشطي، 
فض�ال عن ثالثة اح�داث بالعف�و العام، 

وحدثن بقرار تمييزي«.
واض�اف ان »الدائ�رة رش�حت )17( 
حدثا ضم�ن برنام�ج الرعاي�ة الالحقة 
ال�ذي يضع الح�دث تحت رعاي�ة برامج 
ارشادية خاصة قبل وبعد اطالق الرساح 

بثالث�ة اش�هر«، مش�را اىل ان »الدائ�رة 
بالتع�اون م�ع  برام�ج صحي�ة  لديه�ا 
دائرت�ي صحة بغ�داد الك�رخ والرصافة 
تم�ت من خالله�ا احال�ة )32( حدثا اىل 
املستش�فيات واملراكز الصحية وتسجيل 
)16( زي�ارة من قب�ل اطباء مختصن يف 
مختلف املجاالت الطبية إلجراء معاينات 
والوق�وف عىل حال�ة االح�داث الصحية 
إذ ت�م اج�راء )1121( معاين�ة طبية يف 
االقس�ام االصالحية«.وبن ان »االحداث 
يمارس�ون االلع�اب الرياضي�ة املختلفة 
ب�إرشاف مس�ؤويل النش�اط الريايض يف 
االقس�ام«.ويف س�ياق اخر اوضح صالح 
قيام الدائرة ، انه »تم ارشاك )116( حدثاً 
كطلبة يدرس�ون يف امل�دارس التابعة لها 
ضمن منه�اج التعليم امل�رسع بالتعاون 
م�ع وزارة الرتبي�ة التي قامت بتنس�يب 
عدد م�ن مالكاتها التدريس�ية املختصة 
 )51( ارشاك  وكذل�ك  املناه�ج،  به�ذه 
حدث�اً يف دورات مح�و االمي�ة، وتطبيق 

برام�ج ثقافي�ة ودينية تضمن�ت )69( 
محارضة ثقافية قدمت من قبل باحثن 
اجتماعي�ن مختصن يف كل قس�م لرفع 

وع�ي االح�داث وتهذيبه�م وارش�ادهم، 
والق�اء )82( مح�ارضة ديني�ة من قبل 
منس�وبي الدائرة من حملة الشهادات يف 

مجال الرشيعة والعل�وم الدينية لتقويم 
واصالح سلوكهم، فضال عن محارضات 
صحي�ة بلغ عدده�ا )13( محارضة من 
قبل مس�ؤويل الطبابة يف االقس�ام لرفع 
الوع�ي الصح�ي وتعليمهم االس�عافات 

االولية والوقاية من االمراض«.
ويف س�ياق متصل، اش�ار املدير العام 
نف�ذت خ�الل ترشي�ن  »الدائ�رة  ان  اىل 
االول برامج تأهيلية ملس�تفيدي االقسام 
االصالحي�ة تضمن�ت دورات يف مجاالت 
)الحدادة والنجارة والحاسبات والحالقة 
والخياطة والخط والرس�م والتأسيسات 
لألح�داث  املن�زيل  والتدب�ر  الصحي�ة(، 
االن�اث«، مش�را اىل »مش�اركة )194( 
حدثا موزعن بن )26( دورة تدريبية«.

وتابع أن »هذه الدورات تأتي من اجل 
اكساب الحدث مهارات مهنية تعينه عىل 
العمل ومزاولة مهنة بعد اطالق رساحه، 
اندماج�ه يف املجتم�ع  وتس�هل عملي�ة 

والعيش مع اقرانه بصورة سوية«.

          بغداد / المستقبل العراقي

دعا رئيس االدارة االنتخابية رياض البدران، 
أم�س الثالثاء، جمي�ع الناخب�ن والفعاليات 
السياس�ية واالجتماعية ومنظم�ات املجتمع 
املدن�ي اىل التع�اون م�ع املفوضي�ة واالرساع 
بتس�لم بطاقة الناخب االلكرتوني�ة التي بدء 
العمل بتوزيعها يف محافظات بغداد- واسط- 
دي�اىل و صالح الدين، باملقابل، وأثناء تس�لمه 
بطاقته االنتخابية، شدد زعيم التيار الصدري 
الس�يد مقت�دى الصدر ع�ىل اهمي�ة االلتزام 
بمبادئ االستقاللية والنزاهة، فيما دعا جميع 
الناخبن اىل رضورة مراجع�ة مراكز التوزيع 
لتسلم بطاقة الناخب والتسجيل البايومرتي.

وقال رئيس االدارة االنتخابية يف املفوضية 
العليا لالنتخابات رياض البدران يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، ان »بطاقات 
الناخ�ب االلكرتوني�ة هي املرتكز االس�اس يف 
املشاركة الفاعلة يف االنتخابات املقبلة«، مؤكدا 
ان »تس�لم البطاق�ات االلكرتوني�ة للناخبن 
الذي�ن س�بق وان راجع�وا مراك�ز التس�جيل 
الحيوي )البايومرتي( ألخذ بصمات اصابعهم 

العرشة مع الصورة الشخصية لهم«.
ولفت اىل ان »املفوضية مستمرة يف توزيع 
البطاقات االلكرتونية للناخبن يف محافظات 
الف�رات االوس�ط التي ت�م االعالن ع�ن البدء 
بتوزيعها يف ش�هر ترشي�ن االول املايض وهي 
محافظ�ات )الديوانية، بابل، النجف، كربالء( 

والعمل مستمر بهذا االتجاه«.
يذك�ر ان مفوضي�ة االنتخاب�ات طبع�ت 
بطاقات الناخب االلكرتونية للناخبن املؤهلن 

والذي�ن س�بق وان راجع�وا مراكز التس�جيل 
وصوره�م  بصماته�م  الخ�ذ  البايوم�رتي 
الشخصية تمهيداً ملشاركتهم يف االستحقاقات 

االنتخابية املقبلة.
بدوره، ش�دد زعيم التيار الصدري الس�يد 
مقت�دى الصدر ع�ىل اهمية االلت�زام بمبادئ 
والنزاه�ة، فيم�ا دع�ا جمي�ع  االس�تقاللية 
الناخبن اىل رضورة مراجع�ة مراكز التوزيع 
لتسلم بطاقة الناخب والتسجيل البايومرتي.

تلق�ت  بي�ان  يف  الص�در  مكت�ب  وق�ال 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه ان »زعيم 
التي�ار الصدري مقتدى الصدر ح�ّدث بياناته 
بالتس�جيل البايومرتي، وذلك خالل مراجعته 
بطاق�ة  وتوزي�ع  الناخب�ن  تس�جيل  ملرك�ز 
الناخب االلكرتونية يف )مركز 1642 الحسن( 
وبحضور مدير عام مكت�ب انتخابات النجف 

عادل عيدان حمزة«.
وش�دد الصدر، خالل البي�ان، »عىل اهمية 
والحيادي�ة  االس�تقاللية  بمب�ادئ  االلت�زام 
والنزاه�ة«، مش�يداً ب�«الجهود الت�ي تبذلها 
لالنتخاب�ات  املس�تقلة  العلي�ا  املفوضي�ة 
باعتبارها من املؤسس�ات الدستورية وتعمل 
عىل ارس�اء قواعد النظام الديمقراطي، فضال 

عن بساطة االجراءات املتبعة«.
ودعا الصدر جمي�ع الناخبن اىل »رضورة 
مراجعة مراكز التوزيع لتسلم بطاقة الناخب 

والتسجيل البايومرتي«.
يذك�ر ان مكت�ب انتخاب�ات النج�ف ب�دء 
بتوزي�ع بطاقة الناخب اعتبارا من يوم ال�21 
م�ن ترشي�ن االول امل�ايض، اس�تعدادا ألجراء 

االنتخابات الربملانية املقبلة.

السيد الصدر حدث بياناته وشدد على اهمية االلتزام مببادئ االستقاللية والنزاهة

مفوضية االنتخابات تدعو الناخبني إىل تسلم بطاقاهتم االلكرتونية استعدادا لالستحقاق االنتخايب

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الداخلية، أمس الثالثاء، عن ضبط 
مذخر غر مرخص فيه أطنان من األدوية رشقي 
بغداد. وقال املتحدث باس�م الوزارة العميد س�عد 
معن يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، إن »مفارز الجريمة املنظمة التابعة لوكالة 
استخبارات وزارة الداخلية ضبطت كميات كبرة 
من األدوي�ة تقدر باألطنان داخ�ل إحدى املذاخر 
غ�ر املرخصة رشقي العاصمة بغ�داد«، الفتا اىل 
»القب�ض عىل 5 متهمن كانوا بداخله«. وأضاف، 
أن »ه�ذه العملي�ة تم�ت بجه�ود اس�تخبارية 
وبموافق�ات قضائي�ة ومتابعة وتش�كيل فريق 
عم�ل«، مبين�ا أن »املتهمن عرض�وا أمام قايض 
التحقيق ال�ذي قرر توقيفهم الكم�ال اإلجراءات 

القانونية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اف�اد مص�در يف رشطة محافظ�ة بابل، أمس 
الثالث�اء، ب�أن ق�وة أمني�ة ألق�ت القب�ض ع�ىل 
وتوزي�ع  املتاج�رة  يف  متمرس�تن«  »عصابت�ن 

املخدرات يف بابل وبعض املحافظات.
وق�ال املص�در إن »ق�وة خاص�ة م�ن جه�از 
األم�ن الوطن�ي، بالتنس�يق املب�ارش م�ع مكتب 
قائ�د رشط�ة باب�ل، نف�ذت عملية أمني�ة مهمة 
حي�ث ألقت القبض عىل عصابتن متمرس�تن يف 
املتاجرة باملخدرات وتق�وم بتوزيع املادة املخدرة 
يف باب�ل وبع�ض املحافظات«.واض�اف املص�در 
ال�ذي فضل عدم الكش�ف ع�ن اس�مه، إن »عدد 
افراد العصابتن ستة اش�خاص«، موضحا أنهم 
»يقوم�ون بجلب كميات كبرة من املخدرات عرب 
اح�دى املحافظ�ات العراقي�ة، ومن ث�م يبيعون 
امل�واد ع�ىل بع�ض االش�خاص، وكم�ا يتاجرون 
بأجهزة ش�م املخدرات«.وب�ن املصدر، أنه »تمت 
العملية بعد اخ�رتاق العصابة بجهد أمني مميز، 
ودونت أقوالهم لدى الق�ايض املختص، واعرتفوا 
بم�ادة  وخاص�ة  املخ�درة  بامل�واد  بمتاجرته�م 
الكريس�تال وهي من املواد املخدرة الخطرة التي 

تؤثر عىل الشباب واملجتمع«.

القاء القبـض عىل »عصـابتني متمـرستني« 
تتاجران باملخدرات يف بابل واملحافظات

الداخلية تضبط مذخرًا »غري مرخص« 
فيه أطنان من األدوية 

        بغداد / المستقبل العراقي

بع�ث رئي�س الجمهورية ف�ؤاد معصوم، أمس 
الثالثاء، برقية تعزي�ة اىل الرئيس النيجري محمد 
بخاري، دان فيها بش�دة االعتداءات اإلرهابية التي 
وقعت صباح أمس، مس�تهدفة مس�جدا يف موبي 

بوالية اداماوا شمال رشقي نيجريا.
وذكر بيان للمكتب االعالمي لرئيس الجمهورية 

ان  من�ه،  نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل  تلق�ت 
»معص�وم اكد لبخ�اري تضامن الش�عب العراقي 
م�ع الش�عب النيج�ري الصديق ض�د الجماعات 

اإلرهابية اآلثمة«.
وجاء يف نص الرس�الة الت�ي بعثها معصوم اىل 
نظره بخاري »باس�مي ش�خصيا وباس�م شعب 
جمهوري�ة الع�راق، أعرب عن مش�اعرنا العميقة 
باألل�م والع�زاء لوق�وع ضحاي�ا أبري�اء نتيج�ة 

االعتداءات اإلرهابية التي استهدفت اليوم مسجدا 
يف موبي بوالية اداماوا«.

واكد معصوم يف رس�الته »ع�ىل دعم وتضامن 
الش�عب العراق�ي مع ش�عب جمهوري�ة نيجريا 
الصديق ض�د الجماع�ات اإلرهابية اآلثم�ة، ندين 
بق�وة ه�ذه الجريم�ة النك�راء املخالف�ة لكاف�ة 
الرشائ�ع الديني�ة واألع�راف اإلنس�انية، متمن�ن 

الشفاء العاجل للجرحى واملصابن«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أك�د النائب ع�ن محافظة نينوى 
عب�د الرحمن اللويزي، أمس الثالثاء، 
العربي�ة  والقبائ�ل  العش�ائر  ب�أن 
بحاجة إىل مصالحة مجتمعية بينها 
وبن املكونن االيزيدي والرتكماني يف 

مدينة املوصل.
ونقل�ت وكال�ة »الغد ب�رس« عن 
اللويزي القول إن »العش�ائر العربية 
ال تحت�اج مصالح�ة م�ع الحكوم�ة 
االتحادي�ة ب�ل تحت�اج إىل مصالحة 
االيزيدي�ن  وب�ن  بينه�ا  مجتمعي�ة 

والرتكمان«.

املش�اكل  »بع�ض  أن  وأض�اف 
املجتمعية تعترب من أحدى التحديات 
ب�ن اليزيدي�ن وبع�ض القب�ال التي 
تورط بع�ض أبنائه�ا بالجرائم التي 
تعرض لها املكون االيزيدي«، مش�را 
االيزيدي�ة  املجامي�ع  »بع�ض  أن  إىل 
الديمقراط�ي  بالح�زب  املرتبط�ة 

افعالها  الكردستاني ُحس�بت بعض 
االنتقامية عىل اليزيدين«.

»هن�اك  أن  إىل  اللوي�زي  وأش�ار 
بعض املشاكل مع املكون الرتكماني 
يف قض�اء تلعفر بالرغم من تش�كيل 
اللجن�ة التنس�يقية الت�ي وصلت إىل 
نتائج جيدة يف مجال حل النزاعات«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت كتل�ة الحكم�ة، أم�س الثالث�اء، أنه�ا 
س�تدعم اس�تجواب الوزراء الذي وصفتهم بأنهم 
»متقاعسون«، فيما اعتربت أن املنظومة الوزارية 
باتت ال تنسجم مع توجهات البلد وبحاجة اىل »ثورة 

إصالحية«. وقالت الكتلة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، »لدينا مالحظات كبرة عىل 
عمل بعض الوزارات وهياكلها الوظيفية«، مؤكدة 
أن »شبهات فس�اد كثرة تتابعها الكتلة عن كثب 
وت�درس ملفاته�ا وإذا ما ثبتت س�تذهب باتجاه 
التفاعل مع االس�تجوابات ودعوات اإلقالة للوزراء 

املتقاعسن املستجوبن«. 
وأضاف�ت، »نحن بحاجة اىل ث�ورة إصالحية يف 
النظ�ام اإلداري للمنظوم�ة الحكومي�ة والوزارية 
التي باتت ال تنس�جم وطبيعة توجهات البلد نحو 
التنمي�ة واالنفت�اح عىل االس�تثمار وجذب رؤوس 

األموال«. 

         بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف املنس�ق األمم�ي لعملي�ة 
الس�الم يف الرشق األوس�ط نيكوالي 
أن  الثالث�اء،  أم�س  مالدين�وف، 
توقي�ت س�قوط مدين�ة املوص�ل يف 
أي�دي اإلرهابي�ن كان معروفا لألمم 
املتحدة، مؤكدا أن االهتمام اإلقليمي 
بالتص�دي له�ذا الخط�ر كان »قريبا 

من الصفر«.
وقال مالدينوف يف مقابلة نرشتها 
جريدة »جروزاليم بوس�ت« العربية 

إن »دول املنطقة لم تدرك حتى اآلونة 
األخ�رة رضورة الوق�وف إىل جان�ب 
االعت�دال ومحاربة التطرف«، متابعا 
»لو حدث ذلك يف وقت أبكر، ملا شهدنا 
انهيار دول وظهور داعش«. وش�دد 
املبع�وث األمم�ي ع�ىل أن�ه كان من 
الواض�ح تمام�ا لألم�م املتحدة حتى 
يف ع�ام 2013 وأوائل ع�ام 2014 أن 
تنظيم »داعش« سيستويل عىل أراض 
أن  مالدين�وف  وأوض�ح  الع�راق.  يف 
توقيت سقوط مدينة املوصل يف أيدي 
اإلرهابي�ن كان معروف�ا للمنظم�ة 

العاملي�ة م�ن قب�ل، وذل�ك يعن�ي أن 
هذا األم�ر لم يكن مفاجئا بالنس�بة 
لألط�راف اإلقليمية، غر أن االهتمام 
الخط�ر  له�ذا  بالتص�دي  اإلقليم�ي 
كان »قريب�ا م�ن الصف�ر«. وح�ذر 
املبع�وث م�ن الخطر الهائ�ل الناجم 
اآلن ع�ن »دول منه�ارة« وتنظيمات 
لتدخ�الت  تخض�ع  »انتحاري�ة« 
خارجية وأجندات راديكالية«. وشدد 
ع�ىل األهمي�ة القص�وى الس�تعادة 
استقرار ووحدة الدولة السورية عىل 
أساس تش�كيل حكومة مختارة من 

قبل ش�عبها، قائ�ال إن »تواجد قوات 
أجنبية يف سوريا قرب حدود إرسائيل 
الشمالية تش�كل خطرا كبرا، سواء 
كان�ت قوات ألي دولة أو فصائل غر 
حكومية مثل »حزب الله« اللبناني«.

وأش�ار املبعوث األمم�ي أيضا إىل 
أهمي�ة ح�ل القضي�ة الفلس�طينية 
لكونها مس�ألة حساس�ة بالنس�بة 
للعال�م العربي بأكمل�ه، موضحا أن 
إرسائي�ل لن تنجح دون ذلك يف إقامة 
جس�ور م�ع دول املنطق�ة ملواجهة 

التحديات القائمة.

         بغداد / المستقبل العراقي

استقبل السيد عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني بمكتبه 
يف بغ�داد س�فر مملكة الس�ويد بونت�س ميالن�در وبحث معه 
تط�ورات املواجهة م�ع االرهاب، الفت�ًا إىل ان داعش انتهى من 
الناحية العس�كرية لك�ن الدواعش موج�ودون يف العراق، وهنا 

نحتاج اىل جهود يف مواجهة االرهاب التكفري.
واك�د الس�يد الحكيم ع�ىل ان الع�راق خاض حرب�ا بالنيابة 
عن العالم، وعىل العالم تحمل مس�ؤوياته يف دعم العراق بملف 
اعمار املدن املحررة ومدن املحررين واملضحن، مش�ددا عىل ان 
اس�تقرار العراق مهم الس�تقرار املنطقة والعالم ، مشرا اىل ان 
العراق تعدى ملف التهديد العسكري وانترصعليه وانترص ايضا 

عىل تحديات وحدته بطرق دستورية وقانونية.

         بغداد / المستقبل العراقي

اص�درت املحكمة الجنائي�ة املركزية ثالثة اح�كام باإلعدام 
ش�نقاً حتى امل�وت بحق ثالث ارهابين ينتم�ون لتنظيم داعش 
االرهابي نفذوا العديد من العمليات االرهابية يف مناطق متفرقة 
من البالد . وقال القايض عبد الس�تار برقدار املتحدث الرسمي 
ملجلس القضاء االعىل يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه، ان »املتهم�ن اعرتف�وا بارتكابه�م العديد م�ن العمليات 
االرهابية يف مناطق متفرقة من البالد تحقيقاً لغايات ارهابية«. 
واوض�ح برقدار ان »املتهم االول اش�رتك يف  الهجوم عىل قضاء 
الفلوجة واالش�تباك م�ع الق�وات االمنية يف عدة مع�ارك منها 
معرك�ة امللعب ومعرك�ة الثيلة ومعركة حي الش�هداء ومعركة 

حي املعلمن ومعركة امللعب يف محافظة االنبار«.
مش�راً اىل ان »املته�م الثاني قام بتفخيخ عجلة باالش�رتاك 
م�ع متهمن اخرين وتفجرها عىل القوات االمنية خالل عملية 
تفكيكها ». واضاف ان« املتهم االخر كان يقوم بتزويد التنظيم 
االرهابي باالدوية واملستلزمات الطبية االخرى ».  واكدر برقدار 
ان« املحكم�ة اص�درت قراراتها وفقاً الحكام امل�ادة الرابعة /1 

من قانون مكافحة االرهاب » .

         بغداد / المستقبل العراقي

أكدت إحصائيات رسمية لدائرة صحة النجف، أمس الثالثاء، 
انخفاض ضحايا حوادث املرور يف املحافظة يف الس�نوات االربع 
االخ�رة.  وقال مدير ش�عبة االعالم والعالقات يف الدائرة س�الم 
نعمة حس�ون يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
انه »وفقا للدليل االحصائي للدائرة لعام 2016 لوحظ تس�جيل 
انخف�اض يف أع�داد الوفي�ات الناجمة ع�ن الح�وادث املرورية 
لالعوام من 2013 لغاية 2016 حيث بلغت 305 وفاة عام 2013 
تلتها عام 2014 وبلغت 293 ويف عام 2015 أصبحت 284 بينما 
انخفض الرقم عام 2016 اىل النصف مسجال 143«.واضاف ان 
»انخفاض عدد الوفيات اليعني انخفاض عدد الحوادث املرورية 
اال انه يؤكد ان االس�تجابة الرسيعة من قبل اإلس�عاف الفوري 
وحس�ن التعام�ل مع الح�االت الطارئة اىل أدى اىل تقليل نس�بة 
الوفي�ات يضاف اليه�ا التوعية من قبل االع�الم واملتابعات من 
قبل رجال املرور عىل الطرق وس�يما الطرق الرسيعة ومحاسبة 
أصحاب }الس�توتات{ وس�الكي الطريق والتأكيد عىل التزامهم 
بأنظم�ة وتعليم�ات املرور«. واش�ار اىل ان »نصف األش�خاص 
الذي�ن يتوف�ون ع�ىل ط�رق العال�م يكون�ون من مس�تخدمي 
الطرق الرسيعة من املش�اة وراكبي الدراجات الهوائية والنارية 
موضحا ان اإلصابات الناجمة عن حوادث املرور تسبب خسائر 
اقتصادي�ة كب�رة لألفراد وأرسهم وتنش�أ هذه الخس�ائر عن 
تكاليف باهضة للع�الج كما انها تتطلب كميات كبرة من الدم 
وتحتاج رعاية مكثفة إثناء الرقود يف املستشفيات وقد تستلزم 

عناية طبية مطولة كحاالت اإلعاقة الناجمة عن الحادث«.

احلكيم لسفري السويد: عىل العالـم حتمل مسؤولياته 
بدعم ملف اعامر املدن املحررة

اجلنايات املركزية تقيض بإعدام ثالثة 
ارهابيني بتهم خمتلفة

انخفاض يف وفيات »احلوادث املرورية« 
بالنجف االرشف

نائب عن املحافظة: عشائر نينوى بحاجة لـ«مصاحلة جمتمعية« 

كتلة احلكمة تتحدث عن حاجة املنظومة الوزارية لـ »ثورة إصالحية«

مسؤول أممي يكشف عن »علم« األمم املتحدة بتوقيت سقوط املوصل

رئيس اجلمهورية يعزي نظريه النيجريي بضحايا اعتدادات مويب



صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 1559 )  November  22  Wed 2017    العدد ) 1559 ( 22 تشرين الثاني 2017          السنة السادسة         معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

     بغداد / المستقبل العراقي

كشف محافظ بغداد عطوان العطواني، أمس الثالثاء، ان وزارة املالية اوقفت التعيينات عىل مالك املحافظة مما 
خلق مشكلة كبرية، الفتاً إىل حاجة املحافظة املاسة إىل توظيف كادر جديد.

وقال العطواني يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، »توجد 4 آالف درجة وظيفية ش�اغرة عىل مالك 
الرتبي�ة ولكن س�بب ايقاف وزارة املالية للمبارشة بالتعيني كان بحجة ع�دم وجود تخصيصات مالية«. وأضاف 
العطوان�ي ان »املحافظة ويف هذه الفرتة التي زامنت فك ارتباط مديريات الرتبية الس�ت ومديريات صحة بغداد 
وكذلك مديريات الش�باب والرياضة والحاقها باملحافظة س�ببت لنا إرباكاً وذلك بس�بب الحاجة املاس�ة للكوادر 
املتخصصة«. واوضح ان »املحافظة هي املس�ؤولة بعد فك االرتباط ع�ن تعيني املالكات ضمن املديريات التي تم 
إلحاقه�ا باملحافظة«، مبين�ا ان »وزارة املالية عممت كتاباً مفاده منع التعيني عن طريق الحذف واالس�تحداث 
واملتضم�ن إش�غال الدرج�ات املتحقق�ة من خ�روج املوظفني ع�ىل التقاعد او اش�غال درجات املتوف�ني وكذلك 
املستقيلني«. وأشار العطواني اىل »وجود قرابة 2800 موظف عقد تم ترسيحهم عن العمل لذات االسباب الخاصة 

بوزارة املالية«.

حمافظ بغداد يتحدث عن )4( اآلف درجة وظيفية شاغرة ويرشح أسباب إيقاف التعيينات

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكد رئيس وزراء إقليم كردس�تان نيجريفان 
البارزان�ي، أم�س الثالث�اء، تواف�ق األطراف 
الكردس�تانية عىل املبادئ واألس�س العامة، 
إال أن حدي�ث بارزاني يتن�اىف مع ترصيحات 
حرك�ة التغيري الكردية، التي أعلنت عن ثالثة 

رشوط للتخليّ عن حل حكومة كردستان.
انته�اء  عق�ب  بارزان�ي،  نيجريف�ان  وق�ال 
اجتماع�ه م�ع س�كرتري الحزب االش�رتاكي 
يف  محم�ود  حاج�ي  محم�د  الديمقراط�ي 
الس�ليمانية، إن »جميع األطراف متفقة عىل 
ثالثة أسس وهي رفض التقسيم إىل إدارتني، 
ووجوب تفاوض حكومة إقليم كردستان مع 
بغداد، وعدم جواز قيام أي طرف بذلك بشكل 
أحادي«. وحول ترصيحه املتعلق بإنس�حاب 
قوات البيشمركة يف 16 من ترشين األول، قال 
»لم اتح�دث عن الوضع الذي كان يف كركوك، 
ألن الجمي�ع يع�رف كي�ف وم�ا ه�ي الحالة 
الت�ي كانت هن�اك، وال داعي لك�ي اكرر هذا 
الحديث مرة اخرى، ولنأتي اىل ما قصدته من 
حديثي«، وقال »لقد طالبت القوات العراقية 
بإنس�حاب قواتنا من سد املوصل، وابلغناهم 
بأن�ه ال توجد لدينا مش�كلة يف ذلك، بعد ذلك 
طالبوا بإنسحابنا من منطقة ربيعة، وايضا 
قمنا باإلنسحاب، ولكننا عرفنا بعد ذلك بأنه 
مع كل انس�حاب نقوم به من هذه املناطق، 
يطالبونن�ا ه�م ب�ارايض اخرى، لذل�ك قررنا 
وضع حد لهذه املس�ألة ونمنعهم من التقدم 

اكثر، فهذا كان ما قصدته«.
إقلي�م  أن زي�ارة وف�د حكوم�ة  إىل  وأش�ار 
كردس�تان إىل األط�راف السياس�ية ته�دف 
إىل تقيي�م األوض�اع الراهنة، الفت�ًا إىل وجود 
اقرتاحني بهذا الصدد؛ وهما إجراء االنتخابات 

يف موعدها والثاني تشكيل حكومة مؤقتة.
وتابع »س�نجتمع مع جمي�ع األطراف وبعد 
ذل�ك س�نعلن النتائ�ج لل�رأي الع�ام، لتقرر 
حكوم�ة إقليم كردس�تان ما يج�ب«، مبيناً 
»صحيح أن األوضاع الراهن�ة غري اعتيادية، 

لكننا سنتجاوز ذلك بوحدتنا بكل تأكيد«.
وبشأن توزيع رواتب موظفي حكومة إقليم 

كردس�تان، ق�ال بارزان�ي »س�نواصل دفع 
روات�ب موظفين�ا ما دمنا قادري�ن عىل ذلك، 
وإذا عجزنا عن تأمني األموال الكافية سنعلن 
ه�ذا ملواطنينا«. واجتمع وف�د حكومة إقليم 
كردستان برئاس�ة رئيس الوزراء نيجريفان 
بارزان�ي، وحض�ور نائب�ه قوب�اد طالباني، 
مع املنس�ق الع�ام لحركة التغيري عمر س�يد 
ع�ل يف الس�ليمانية، ثم التق�ى عضو املكتب 

الس�يايس يف االتح�اد الوطني الكردس�تاني 
عقيلة الراحل ج�الل طالباني هريو إبراهيم 
أحمد يف دباش�ان، أعقبه اجتماع  مع محمد 
حاج�ي محمود، بع�د اجتماع�ه االثنني، مع 
األمني العام لالتحاد اإلسالمي الكوردستاني، 
ص�الح الدي�ن به�اء الدي�ن. ورديّ القيادي يف 
حرك�ة التغيري آس�و محمود ع�ىل االجتماع 
مع بارزان�ي وطالباني، ووصف�ه باالجتماع 

»التشاوري«، معلناً عن ثالثة رشوط للحركة 
م�ن أجل املوافقة عىل بقاء الحكومة الحالية 
وعدم حلها. وقال محمود، يف مؤتمر صحفي، 
إن وف�د الحكوم�ة طلب ع�ودة وزراء حركة 
التغيري، لك�ن املقرتح الذي ُقِدَم للوفد تضمن 

حل حكومة إقليم كردستان.
وأض�اف أن »االجتم�اع كان تش�اورياً، ول�م 
ُيتخ�ذ في�ه أي قرار. نح�ن يف الحرك�ة لدينا 

مقرتح لتشكيل حكومة مؤقتة، وقد عرضنا 
ه�ذا املقرتح للوف�د خالل االجتم�اع، وقد تم 
التطرق ملناقش�ة املقرتح بش�كل س�طحي، 

وليس هنالك موقف واضح بهذا الصدد«.
وتاب�ع »نح�ن نعت�ر أن الحكومة ه�ي أداة 
إذا  لخدم�ة الش�عب، وهن�اك ث�الث نق�اط 
اس�تطاعت الحكومة الحالي�ة تحقيقها فال 
اعرتاض لنا عىل بقائها، وهذا هو الغرض من 

إعداد مقرتحنا«. وحول ماهية هذه النقاط، 
قال القيادي يف حركة التغيري »يجب تحس�ني 
األوضاع املعيشية للمواطنني عىل أقل تقدير، 
وحماي�ة س�يادة إقليم كردس�تان، واالبتعاد 
عن الح�رب بالوكال�ًة عن ال�دول اإلقليمية، 
والنقط�ة الثالث�ة ه�ي إج�راء االنتخابات يف 
موعده�ا املح�دد وضم�ان نزاهته�ا ووجود 

مراقبني دوليني لإلرشاف عليها«.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أعلن القائد العام للقوات املس�لحة حيدر 
العبادي، أمس الثالثاء، القضاء عىل تنظيم 
»داعش« يف العراق من الناحية العسكرية، 
فيما أكد أن الحكومة العراقية »ال تسمح 

بتجريم« كل من قاتل التنظيم.
الصحف�ي  مؤتم�ره  يف  العب�ادي  وق�ال 
االس�بوعي، إن »م�ن قات�ل ع�ىل األرض 
ه�م العراقي�ون أنفس�هم وال توج�د أية 
ق�وات أخرى«، معت�راً أن »العراقيني لهم 
الفضل يف مس�اعدة الس�وريني بالقضاء 
عىل داع�ش«. وأض�اف العب�ادي أنه »تم 
القض�اء عىل داعش يف العراق من الناحية 
العس�كرية«، مؤك�داً بالقول »ال نس�مح 

بتجريم كل من قاتل داعش اإلرهابي«.
وتاب�ع، »خ�الل املرحلة القص�رية املقبلة 
س�تتم عمليات التطه�ري النهائية لداعش 
يف صح�راء األنب�ار، وبعد إكم�ال عمليات 
التطه�ري س�تعلن هزيم�ة داع�ش نهائياً 
يف الع�راق«. واعت�ر رئي�س ال�وزراء أن 
املج�ال  تفت�ح  السياس�ية  الخالف�ات 
أم�ام تنظي�م »داع�ش« لتنفي�ذ عمليات 

»إرهابية«.
وقال العب�ادي إن »الخالفات السياس�ية 
ستفتح املجال أمام داعش للقيام بعمليات 
إرهابية«، الفتاً إىل أن »االنتخابات ستجرى 
يف وقتها املحدد وفق الدس�تور«، مش�دداً 
ع�ىل »رضورة ع�ودة النازحني إىل مناطق 

سكناهم للمشاركة يف االنتخابات«.
العب�ادي  رح�ب  منفص�ل،  س�ياق  ويف 
ب�«قرار املحكم�ة االتحادية بإلغاء نتائج 
االستفتاء«، مشرياً إىل أن »الحكومة ملزمة 

بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان«.
ودع�ا العب�ادي الك�رد إىل »ع�دم اللج�وء 
للقتال«، مطالباً إياهم ب�«االلتزام بجميع 
القوانني يف بسط األمن يف املناطق كافة«.

م�ن جانب آخر، حذر رئيس الوزراء حيدر 

العب�ادي الفاس�دين من »اللع�ب بالنار«، 
متعهداً ب�«االنتصار« عىل الفساد.

العب�ادي إن »الفاس�دين حاول�وا  وق�ال 
إش�غال العراق وإبعاده ع�ن الحرب عىل 
داع�ش«، محذراً الفاس�دين م�ن »اللعب 
بالنار«. وأضاف العبادي قائالً، »أعد جميع 
العراقيني بأننا سننترص عىل الفساد كما 
انترصن�ا ع�ىل داع�ش«، داعياً »الش�باب 
وم�ن لديهم معلومة إىل التعاون وكش�ف 
الفساد«. ويف سياق منفصل، أشار رئيس 
ال�وزراء إىل »الحاجة إىل إص�الح اقتصاي 

شامل يف القطاعني العام والخاص«.
وأم�س الثالث�اء، عق�د مجل�س ال�وزراء 

جلسته االعتيادية برئاسة العبادي.
وص�ويّت املجل�س عىل تخصي�ص درجات 
وظيفي�ة للكلي�ات العس�كرية، وص�ويّت 
ع�ىل مح�ر اللجن�ة العراقي�ة االردنية 
املشرتكة املش�كلة بموجب االمر الديواني 
رقم 15 لس�نة 2017، وتم التصويت عىل 
مرشوع قان�ون تعديل قان�ون الرشكات 
رق�م 21 لس�نة 1997، والتصوي�ت ع�ىل 
م�رشوع قان�ون التعدي�ل االول لقان�ون 

الحجرالزراعي رقم 26 لسنة 2012.
�ه مجل�س ال�وزراء بتش�كيل لجنة  ووجيّ
لتقيي�م املش�اريع الس�رتاتيجية التي من 
املمكن انجازه�ا بالكامل العام املقبل من 
اجل ترتي�ب اولوي�ات العمل وع�دم هدر 
املال يف مشاريع ال تشكل اهمية للمواطن 
ونس�ب انجازها متدنية. وصويّت املجلس 
عىل اطفاء ديون اجور الكهرباء يف قضاء 
حديثة. وتسلم مجلس الوزراء تقريراً عن 
الرر الذي ترتيّب عىل الهزة االرضية التي 
حدثت يومي 11 و12 ترشين الثاني 2017 
يف مناطق اقليم كردستان وخانقني، ووجه 
بتنفيذ االجراءات الالزمة بش�أن ذلك. كما 
صويّت مجلس الوزراء عىل مرشوع قانون 
الرعاية االجتماعية رقم 126 لسنة 1980 

واحالته اىل مجلس النواب.

بارزاني يعلن »التوافق« على »عدم التقسيم« واحلوار مع بغداد.. والتغيري ترد بثالثة شروط لضمان بقاء احلكومة

حماوالت لـ »تطبيع« العالقات يف اإلقليم

احلكومة اختذت قرارات ختص الرعاية االجتماعية واملشاريع االستثمارية

رئيس الوزراء حيذر الفاسدين من »اللعب بالنار« ويتحدث عن رضورة إصالح اقتصادي

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

تضاربت االنباء بش�أن أع�داد ضحايا التفجري 
ال�ذي اس�تهدف طوزخرمات�و رشق�ي صالح 

الدين.
وق�د أعلن�ت خلية االع�الم الحربي ع�ن مقتل 
وإصابة 53 ش�خصاً بالتفجري الذي اس�تهدف 

طوزخرماتو رشقي صالح الدين.
وقالت الخلية يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه، إن »اعتداًء إرهابياً بعجلة مفخخة 
نوع كيا حمل مركونة يف سوق املعاش بقضاء 
طوزخورماتو، وقد اس�فر عن استش�هاد 17 
مواطن�ا وإصاب�ة 36 اخري�ن ت�م إخالئهم اىل 

مستشفى الطوز العام«.
واعل�ن النائ�ب عن املك�ون الرتكمان�ي نيازي 
معماري اوغلو عن مقتل وإصابة 58 ش�خصا 
عىل االق�ل، إال أن مص�دراً أمنياً، أف�اد بأن 21 
ش�خصاً قتلوا وجرح 90 آخرين جراء انفجار 
س�يارة مفخخ�ة يف قض�اء طوزرخورمات�و 

ش�مال محافظة ص�الح الدين. وأك�د املصدر، 
أن »س�يارة من نوع كيا حمل انفجرت يف علوة 
املخر وس�ط حي العسكري باملدينة، أدت إىل 
مقتل 21 شخصا وأصابت 90 آخرين بجروح، 
فيما فرضت الق�وات األمنية حظرا للتجوال يف 
املدينة«. بدوره، أفاد مصدر منفصل، باعتقال 
انتح�اري يرتدي حزاماً ناس�فاً ح�اول تفجري 
نفس�ه يف م�كان تفج�ري الس�يارة املفخخة يف 

قضاء طوزخورماتو.
وقال املصدر إن »انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً 
كان ين�وي تفج�ري نفس�ه يف م�كان تفج�ري 
الس�يارة املفخخة يف الحي العس�كري بقضاء 
طوزخورمات�و«، مؤك�داً أن الق�وات األمني�ة 

تمكنت من اعتقاله.
ودانت اململكة املتحدة بشدة التفجري االرهابي 
قض�اء  يف  خض�ار  س�وق  اس�تهدف  ال�ذي 
طوزخورماتو. وقالت الس�فارة الريطانية يف 
بغداد يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه، ان »اململك�ة املتح�دة تع�ر ع�ن ادانتها 

الشديدة للحادث االرهابي الذي ادى اىل سقوط 
العديد من الضحايا يف طوزخورماتو«.

واضاف�ت ان »اململك�ة تق�دم التع�ازي الرس 
الضحاي�ا، وتج�دد دعمه�ا املس�تمر للعراق يف 

حربه ضد االرهاب«.
م�ن جانبه، حمل مس�ؤول منظم�ة بدر فرع 
الش�مال محمد مهدي البياتي ان الجهات التي 
ضغطت إلخراج الحش�د الش�عبي م�ن مدينة 

طوزخورماتو مسؤلية االنفجار.
وقال البياتي، ان »العصابات االرهابية الضالة 
نف�ذت جريمتها النكراء هذا بعد اس�تقرار دام 
أكثر من س�نتني ولم يحصل هذا االستقرار إال 

بجهود دماء أبنائنا يف الحشد الشعبي«. 
واض�اف ان »هذه الجرائم وقعت بعد تخطيط 
فاش�ل م�ن القي�ادات العس�كرية يف تكري�ت 
بإخراج قوات الحشد الشعبي من مركز املدينة 

وإدخال قوات غريبة أخرى إليها«. 
واوض�ح، ان »الجه�ات التي ضغط�ت إلخراج 
الحشد الشعبي من املدينة مسؤولة ومتورطة 

يف ه�ذه الجريم�ة، ل�ذا نطال�ب القائ�د العام 
للقوات املس�لحة بإعادة األمور لنصابها وعىل 
جميع املس�ؤلني ع�ن امللف األمن�ي يف القضاء 
تحمل مسؤليتها أمام هذه الجريمة النكراء«.

وتاب�ع، بالقول »ن�ويص القائد الع�ام للقوات 
املس�لحة بعدم إخراج جهاز مكافحة اإلرهاب 
م�ن مركز مدينة كركوك وإال س�تحصل نفس 
الكارثة التي حصلت يف مدينة طوزخورماتو«.

وتع�د ط�وز خورماتو م�ن املناط�ق املتنوعة 
واملتنازع عليها، وشهدت يف السابق اصطدامات 
بني وحدات من الحش�د الشعبي والبيشمركة، 
ومن املتوقع أن تكون لالشتباكات تأثري مبارش 
عىل األوضاع األمنية والتوترات التي تش�هدها 
كركوك مؤخ�را، خاصة بعد اس�تعادة القوات 
االتحادي�ة الس�يطرة عليه�ا، بع�د إخالئها يف 
حزيران 2014 جراء تمدد داعش من سوريا إىل 
العراق، وذلك ضمن مجموعة إجراءات اتخذتها 
بغداد، ردا عىل اس�تفتاء إقليم كردستان يف 25 

أيلول املايض.

قرر مجلس ال�وزراء، أمس الثالثاء، 
تأس�يس رشك�ة خدم�ات مالحي�ة 
جوية تبس�ط نفوذها ع�ىل األجواء 
س�يادة  وتضم�ن  كله�ا،  العراقي�ة 

العراق عىل سماءه وهواءه.
وس�تحمل الرشك�ة اس�م )الرشكة 
العام�ة لخدم�ات املالح�ة الجوية( 
ملي�ار   100 مق�داره  م�ال  ب�رأس 

دين�ار عراقي. وتتوىل ه�ذه الرشكة 
الوطني�ة الواعدة مهمة تعديل اجور 
ورواتب العامل�ني يف الرقابة الجوية 
ال�رادار  ومش�غل  االتص�االت،  ويِف 

الس�المة  والعامل�ني يف منظوم�ات 
الجوية، وس�وف تعمل هذه الرشكة 
الجدي�دة اعتب�اراً من الع�ام القادم 
الخدم�ات  توف�ري  يف  وتتخص�ص 

املالحي�ة، وتقديمها لخط�وط النقل 
الج�وي، وتس�عى لتعزي�ز مؤهالت 
املطارات، وتحس�ني مستوى أداءها 

نحو األفضل.

بدر محلت »جهات« ضغطت إلخراج احلشد الشعيب مسؤولية التفجري

طوزخورماتو تشهد »عرصًا داميًا« واالنباء تتضارب بشأن أعداد الضحايا

جملس الوزراء يقرر تأسيس رشكة املالحة اجلوية برأس مال 100 مليار دينار
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       بغداد / المستقبل العراقي

اتهمت اي�ران الس�عودية بتنفيذ 
يف  االرسائي�ي  الكي�ان  سياس�ات 
املنطقة، فيما طالبت الرياض بوقف 
الضغ�وط ع�ى دول قط�ر ولبن�ان 

والبحرين.
وقالت الخارجية االيرانية ردا عى 

بيان بي�ان اجتماع الجامعة العربية: 
نطالب الس�عودية بوق�ف الضغوط 
عى قطر ولبنان والبحرين وكل دول 

املنطقة.
اإليراني�ة  الخارجي�ة  واتهم�ت 
سياس�ات  بتنفي�ذ  الس�عودية 
أن  مؤك�دة  املنطق�ة،  يف  إرسائي�ل 
جانب�ا كب�را م�ن مش�اكل املنطقة 

حدث نتيجة سياس�ات الس�عودية. 
وش�ددت طهران عى ان حل مشاكل 
البيان�ات  باص�دار  لي�س  املنطق�ة 
الت�ي القيمة له�ا وانم�ا التوقف عن 
الكي�ان االرسائيي،  اتباع سياس�ات 
معتربة ان السعودية نجحت يف اطار 
تنفيذ سياس�ات الصهاين�ة باصدار 
بي�ان م�يء باالكاذيب باس�م وزراء 

الخارجية الع�رب. واكدت الخارجية 
االيراني�ة: ان ايران تدعو الس�عودية 
اىل وقف هجومها الوحيش ضد اليمن 
ف�ورا ليك�ون اص�دار هك�ذا بيانات 
مجدي�ا. واضاف�ت: عى الس�عودية 
انهاء وجودها العسكري يف البحرين 
البحرين�ي فرص�ة  للش�عب  لتتي�ح 

الحوار فيما بينه.

إيران ترد عىل اجتامع اجلامعة العربية: بياناتكم ال قيمة هلا

معارض سعودي: سلطات بن سلامن جتري تسويات مليارية مع أمراء 

         بغداد / المستقبل العراقي

عقد الرئيس بش�ار األسد لقاء قمة مع الرئيس الرويس 
فالديم�ر بوت�ن يف مدينة س�وتيش خالل زي�ارة عمل قام 
به�ا إىل روس�يا وذلك بحض�ور عدد م�ن كبار املس�ؤولن 
السياس�ين والعس�كرين ال�روس. وهن�أ بوت�ن األس�د 
بالنجاحات التي حققتها سورية يف إطار مكافحة اإلرهاب 
وباق�راب الش�عب الس�وري م�ن النرص ع�ى اإلرهابين، 
وأك�د عى أهمية توقيت زيارة األس�د لزيادة التنس�يق بن 
الجانبن وإجراء مش�اورات إضافية واالس�تماع إىل تقييم 
القيادة السورية للوضع الراهن يف سوريا وشكل الخطوات 
القادمة وتصورها للعملية السياس�ية ودور األمم املتحدة 
فيه�ا وذلك قبل القمة التي س�تجمعه مع نظريه اإليراني 

والركي يف سوتيش بروسيا.
من جانبه، ش�كر األس�د بوتن عى حفاوة االستقبال، 
وق�ال »هذا اللق�اء يأتي بع�د عامن وبضعة أس�ابيع من 
العملي�ة العس�كرية الروس�ية الداعم�ة للجي�ش العرب�ي 
الس�وري يف الح�رب ض�د اإلره�اب الت�ي حقق�ت نتائ�ج 
مهم�ة وكبرة عى مختلف الصعد وعى رأس�ها اإلنس�اني 
والعس�كري والس�يايس«، مش�را إىل أن »االنتصارات التي 
تحققت ضد اإلرهاب أدت إىل عودة األمن للكثر من املناطق 
وبالتايل عودة املواطنن وبدء دوران عجلة الحياة الطبيعية 
مج�دداً وأدت يف الوقت ذاته إىل دفع املس�ار الس�يايس لحل 
األزمة يف سوريا«. وأشار األس�د إىل أن »السياسة الروسية 
كانت فاعلة عى محاور عدة وجميعها مهمة وخاصة عرب 
التأكيد عى رضورة التزام منظم�ة األمم املتحدة بميثاقها 
الذي يش�دد عى س�يادة ال�دول وعدم التدخل يف ش�ؤونها 
الداخلي�ة وحق الش�عوب يف تقرير مصره�ا«، مؤكدا عى 
أهمية هذا اللقاء للتنس�يق عى أعى مستوى بن الجانبن 
ويف مختل�ف القضاي�ا التي ته�م البلدي�ن الصديقن ومن 
ضمنه�ا االس�تمرار يف مكافح�ة اإلره�اب والجه�ود التي 
تبذل فيما يتعلق باملس�ار السيايس ومؤتمر الحوار والقمة 
الثالثية املقبلة يف سوتيش. من جهته، قال بوتن إن »روسيا 
تعمل مع الجميع من أجل إنهاء األزمة وإيجاد حل سيايس 
يف س�وريا األمر الذي يش�كل مصلحة أساس�ية للجميع«، 
مضيف�ا أن »ه�ذه الزيارة تش�كل فرصة مهمة للتنس�يق 
حول املبادئ األساس�ية لتنظيم العملية السياس�ية وأيضا 
موضوع مؤتمر الحوار الوطني الذي أيدته سورية«. وبحث 
الرئيس�ان األس�د وبوتن التحضرات الجارية لعقد مؤتمر 
الحوار الوطني يف س�وتيش بروسيا حيث شكر األسد بوتن 
والقيادات الروس�ية عى جهودهم املبذول�ة يف هذا اإلطار، 

فيم�ا أكد أن س�ورية تدعم أي عمل س�يايس وخاصة بعد 
تراجع اإلره�اب وأن األبواب مفتوحة محلي�ا ودوليا لدعم 
هذا املس�ار لذلك نأمل أن تنجح روس�يا بما تقوله وتفعله 
دائم�ا، وقال أيضاً نأمل أن تنجح روس�يا »بإقناع اآلخرين 
بع�دم التدخ�ل يف أي ح�ل س�يايس وإنما دعم�ه فقط من 

الخارج دون التدخل فيه«.
وش�دد األس�د عى أن »ما يه�م اليوم هو حق�ن الدماء 
وسورية عى استعداد للعمل مع كل بلد مستعد للمساهمة 
يف الحل الس�يايس طاملا أنه يعتمد عى الس�يادة الس�ورية 

والقرار السوري«.
وأع�رب بوتن عن تقدير روس�يا الع�ايل للجاهزية التي 
تظهرها الحكومة الس�ورية وانفتاحها عى كل من يرغب 
بالس�الم وللدع�م ال�ذي قدمه األس�د لعملية أس�تانة التي 
نج�ح املش�اركون فيه�ا بإقامة مناط�ق تخفي�ف التوتر 
والب�دء بالحوار مع مختلف األطراف الس�ورية، مش�را إىل 
أنه اعتمادا عى هذا اللقاء س�يجري مشاورات مع رؤساء 
الدول القادمن إىل س�وتيش وس�تكون هن�اك اتصاالت مع 

قادة دول عدة »بمن يف ذلك الرئيس األمركي«.
ونقل األسد لبوتن وعربه للشعب الرويس شكر الشعب 
السوري ملا قامت به روسيا لحماية السورين من االرهاب 
وحماي�ة وحدة األرايض الس�ورية إضاف�ة إىل كل ما قامت 
ب�ه مؤسس�ات الدولة الروس�ية التي دعمت الس�ورين يف 
كل املجاالت وعى األخص املؤسس�ة العسكرية التي قدمت 
الكث�ر من التضحي�ات خالل دعمها لس�يادة واس�تقالل 
س�ورية ووح�دة أراضيها. كما تن�اول اللق�اء التأكيد عى 
استمرار مكافحة اإلرهاب املتمثل ب� “داعش” و”النرصة” 
واملجموعات املرتبطة بهما. والتقى الرئيسان األسد وبوتن 
مجموع�ة من كبار الضباط الروس الذين ش�اركوا يف دعم 
الجيش الس�وري يف حربه عى اإلرهاب حيث أكد لهم األسد 
عى دور القوات املس�لحة الروس�ية يف الحرب عى االرهاب 
وخاصة أنها قدمت ش�هداء وبذلت جهوداً كبرة يف املعارك 
ع�ى اإلره�اب يف س�ورية، مش�راً إىل أن العال�م كل�ه يرى 
النتائ�ج املهمة التي تحققت عى ه�ذا الصعيد نتيجة دعم 
القوات الجوية الروس�ية للجيش العربي السوري وبفضل 
التضحي�ات الت�ي قدمته�ا الق�وات الس�ورية والروس�ية 
وحلفاء س�ورية. وحرض لقاء القمة سرغي شويغو وزير 
دفاع روس�يا االتحادية، ويوري اوشاكوف معاون الرئيس 
بوت�ن، والكس�اندر الفرنتيي�ف املبعوث الخ�اص للرئيس 
بوتن لش�ؤون حل األزمة يف س�ورية، وسرغي فرشينن 
مدير إدارة الرشق األوس�ط وش�مال افريقي�ا يف الخارجية 

الروسية ممثل الرئيس بوتن لشؤون الرشق األوسط.

ناقش مع بوتني مؤمتر سوتشي والعملية االنتقالية

األسد يف روسيا.. هل شارفت احلرب السورية عىل النهاية؟

إدارة ترامب تطلب من املحكمة العليا إنفاذ حظر السفر بالكامل

       بغداد / المستقبل العراقي

ألقت الس�لطات األملانية القبض عى س�تة سورين 
يف عدة مدن أملانية خ�الل حملة ملكافحة اإلرهاب، أمس 

الثالثاء.
وأعلن االدعاء العام يف مدينة فرانكفورت أن املشتبه 
به�م، رجال تراوح أعمارهم بن 20 و 28 عاما ينتمون 

لتنظيم »داعش«، وخططوا لشن هجوم يف أملانيا.
وت�ّم القبض عى املش�تبه بهم خ�الل حملة تفتيش 
ومداهمات شملت ثمانية منازل يف مدن كاسل وهانوفر 

وإيسن واليبزيغ.
وبحس�ب بيانات املحققن، فإن خطط شن الهجوم 
ل�م تكتمل بع�د، لكنها كانت تس�تهدف مكان�ا عاما يف 

أملانيا.
ووفقا للبيانات، فإن أربعة متهمن دخلوا إىل أملانيا يف 
كانون أول عام 2014 كطالبي لجوء، بينما دخل االثنان 

اآلخران إىل البالد يف آب وأيلول من عام 2015.
وشارك يف الحملة األمنية نحو 500 رشطي، صادرت 
خاللها الس�لطات هوات�ف محمولة وأجه�زة كمبيوتر 
محمول�ة ووثائق.وحس�ب تقاري�ر إعالمي�ة محلي�ة، 
فإن الس�لطات األمنية األملانية تعتقد ب�أن هذه الخلية 
كانت تعتزم تنفيذ هجوم إرهابي عى س�وق عيد امليالد 
)كريس�مارس ماركت( يف مدينة إيس�ن )غ�رب(. وذلك 
حسبما أعلنت عنه محطة والية هيسن اإلذاعية، غر أن 
هذه املعلومات لم يتم تأكيدها رسميا إىل غاية اللحظة.

وحس�ب صحيفة »دي فيل�ت« األملانية فإن الس�لطات 
حصلت عى تحذيرات من قبل الجئن س�ورين آخرين، 
تضمن�ت معلومات تفيد ب�أن املعنين تقدم�وا ببيانات 
خاطئة حول هوياتهم إضافة إىل تفاصيل أخرى رفضت 

الرشطة االفصاح عنها.
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أك�د وزي�ر الخارجي�ة الرويس س�رغي الف�روف أن 
الوالي�ات املتحدة األمريكي�ة تدعي محارب�ة االرهابين 
لكنه�ا يف حقيق�ة األم�ر تح�اول اس�تخدامهم لتحقيق 

أجندتها الخاصة.
وبحسب وكالة »سانا« فقد قال الفروف خالل مؤتمر 
صحفي مع نظره األرميني ادوارد نالبانديان يف يريفان 
“لدين�ا صعوبة يف العمل م�ع الواليات املتحدة بموضوع 
إدان�ة اإلرهاب فه�ي تحاول اس�تخدام املجموعات التي 
تحميها لتحقي�ق أجندتها الخاص�ة وخالفا لذلك تدعي 

أنها تقوم برضب اإلرهابين”.
وأش�ار الف�روف إىل أن عرقلة الوالي�ات املتحدة إدانة 
مجل�س األم�ن لقص�ف اإلرهابي�ن بقذائ�ف اله�اون 
الس�فارة الروس�ية يف دمش�ق أمر غر مس�تغرب ويعد 

خرقا للقانون الدويل.
وتك�رر قص�ف االرهابين بقذائف الهاون للس�فارة 
الروس�ية بدمش�ق ع�دة مرات ع�ى مدى س�نوات كان 
آخره�ا ي�وم أمس حيث أعلن�ت الخارجية الروس�ية أن 
قذيف�ة ه�اون أطلقه�ا ارهابيون س�قطت يف الس�ياج 
الخارجي املجاور للمجمع الس�كنى للس�فارة الروسية 

بدمشق متسببة بوقوع أرضار مادية.
خ�روج  أن  الف�روف  رأى  آخ�ر  جان�����ب  م�ن 
الش�خصيات املتطرفة من “املعارضة السورية” سيتيح 
املج�ال لتوحي�د املعارض�ة يف الداخ����ل والخارج عى 
مبادئ بناءة وأساس�ية مبينا أن تلك الشخصيات جرت 
قس�ما من املع����ارضة يف االتج�اه الخاطئ وحاولت 
طرح أس�اليب “االن�ذار” وهو ما يتع�ارض مع قرارات 
مجل�س األمن التي تؤكد ان الس�ورين هم من يقررون 

مستقبل بلدهم.

أملانيا: القبض عىل )6( عنارص
 من »داعش« بفضل الجئني

الفروف: واشنطن تستخدم اإلرهابيني 
لتحقيق أجندهتا اخلاصة
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طلب�ت إدارة الرئي�س األمريك�ي دونالد 
ترامب م�ن املحكمة العليا، الس�ماح بإنفاذ 
أحدث قرار أص�دره ترامب بخصوص حظر 

السفر بشكل كامل.
وكان�ت لجنة من ثالثة قض�اة بمحكمة 
اس�تئناف الدائرة التاس�عة، ومقرها س�ان 
فرانسيس�كو، وافقت يف 13 ترشين الثاني، 
ع�ى طلب إدارة ترامب بأن توقف ولو مؤقتا 
العم�ل بحك�م محكم�ة، أقل درج�ة، تعليق 

الحظر الجديد.
وقضت ب�أن الحكومة يمكنه�ا أن تمنع 
دخ�ول أش�خاص م�ن 6 دول ذات أغلبي�ة 
مسلمة، إذا لم تكن لهم صالت داخل الواليات 

املتحدة.
وتدف�ع اإلدارة يف املناش�دة، التي قدمتها 
للمحكم�ة العلي�ا، ب�أن أح�دث أم�ر لحظر 
السفر يختلف عن سابقيه يف »كل من الشكل 
واملضم�ون«، وبأن االختالف�ات أظهرت أنه 
»يس�تند إىل أهداف متعلق�ة باألمن القومي 

والشؤون الخارجية وليس بعداء ديني«.

كم�ا قال�ت إنه حت�ى إذا قض�ت الدائرة 
التاس�عة بتأيي�د الحظر الجزئ�ي، فإنه من 
املرجح أن تلغي املحكم�ة العليا هذا القرار، 
ألنه�ا فعلت ذل�ك »يف آخر م�رة منعت فيها 
املحاكم الرئي�س من فرض قيود عى دخول 
مواطني دول أجنبية معينة للواليات املتحدة 

العتبارات األمن القومي«.
االس�تئناف،  محكم�ة  حك�م  ويعن�ي 
األسبوع املايض، بأن الحظر سينطبق فقط 
ع�ى أش�خاص م�ن إي�ران وليبيا وس�وريا 
واليم�ن والصوم�ال وتش�اد، ممن ليس�ت 

لديهم صالت داخل الواليات املتحدة.
وأعل�ن ترام�ب أمر حظر الس�فر األخر 
يف 24 أيل�ول، وح�ل مح�ل أمرين س�ابقن 

عرقلتهما محاكم اتحادية.
وكان ترام�ب أص�در أول أم�ر تنفي�ذي 
بش�أن حظر السفر يستهدف عدة دول ذات 
أغلبية مسلمة يف كانون الثاني، بعد أسبوع 
فقط من توليه املنصب، ثم أصدر حظرا آخر 
مع�دال بعدما أوقفت املحاكم األمر التنفيذي 
األول. وانته�ى أجل الحظر الثان�ي يف أيلول 

بعد نزاع طويل أمام القضاء.
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»جم�ال  الس�عودي  الصحف�ي  الكات�ب  ق�ال 
خاشقجي« إن هناك تسويات تتم اآلن بن النظام 

السعودي وعدد من كبار األمراء غر املوقوفن.
وبن »خاش�قجي« يف تغريدة ل�ه عرب »توير« 
أن�ه »تج�ري اآلن وبه�دوء تس�ويات مليارية مع 
عدد م�ن كرباء األمراء غر املوقوفن يتم بموجبها 
تسديد مبالغ لوزارة املالية ونقل أسهم وممتلكات 

وأراض للدولة«.
وج�اءت ترصيح�ات »خاش�قجي« متزامن�ة 
مع ما كش�فه »مجته�د« م�ن أن التحويالت التي 
تجري من حس�اب األمراء واملسؤولن السعودين 
الس�ابقن والحالين ورج�ال األعم�ال املعتقلن، 
تتم لحس�اب تابع للديوان امللكي يخص ويل العهد 
األمر »محمد بن سلمان«، وليس لحساب الخزينة 
يف وزارة املالية.ولفت »مجتهد« يف تغريدات له عى 
موق�ع »توي�ر«، إىل أن »التحوي�الت بامللي�ارات«، 
مضيف�ا أن »بعض املعتقلن يأتونهم باملس�ؤولن 

عن حس�اباتهم ألخذ تفويض بتحويل األموال ألي 
جهة يحددها بن سلمان«.

ويف وقت س�ابق، اته�م »خاش�قجي«، األرسة 
الحاكمة يف بالده بأنها »أصل الفس�اد يف اململكة«، 
الفت�ا إىل أن الجميع بات مصاب�ا بحالة من الذعر 

والهلع جراء ما يحدث يف اململكة.
وق�ال »خاش�قجي«، خالل مش�اركته يف ندوة 
سياس�ية للمركز العربي يف واش�نطن، يف معرض 
حديثه ع�ن االعتق�االت التي طالت رج�ال أعمال 
بارزين، إن الفس�اد بالعقود التجارية التي تدخلت 

بها األرسة الحاكمة، وصل إىل مليارات عديدة.
وأش�ار الكاتب الس�عودي إىل أن هن�اك حاجة 
بالفعل إىل مكافحة الفس�اد، لك�ن يف نفس الوقت 

يجب مناقشة األمر نظراً لتداعياته.
ولفت إىل حالة الذعر التي يعيشها رجال األعمال 
الس�عوديون، الخائف�ون عى مس�تقبل أعمالهم، 
وما إذا كان سيف محاربة الفساد سيطالهم أيضاً، 
وكذلك ذع�ر ع�رشات آالف العامل�ن يف الرشكات 
التي اعتقل أصحابها يف حملة »بن سلمان« بشأن 

مستقبل وظائفهم يف تلك الرشكات.
وتحتجز الس�لطات العرشات من أفراد العائلة 
الحاكم�ة واملس�ؤولن ورج�ال األعم�ال، ضم�ن 
حمل�ة تقول إنه�ا مكافحة للفس�اد، حيث يواجه 
املوقوفون اتهامات تش�مل غسيل األموال وتقديم 
رش�ا واالبتزاز واس�تغالل النفوذ لتحقيق مصالح 

شخصية.
وسبق أن كشفت صحيفة »فاينانشيال تايمز« 
الربيطانية، أن الس�لطات السعودية تتفاوض مع 
األمراء ورجال األعمال املحتجزين بدعاوى الفساد، 
وتع�رض عليهم صفقات لني�ل حرياتهم، تصل يف 
بعض األحيان لطلب التنازل عن 70% من ثرواتهم، 

من أجل توجيهها لخزانة البالد املستنزفة.
بي�د أن صحف�ا عاملي�ة، أرجع�ت س�بب حملة 
االعتق�االت باململكة إىل رغبة ويل العهد الس�عودي 
األمر »محمد بن سلمان« يف التخلص من خصومه 
تمهيدا العت�الء العرش، مؤكدة أن قائمة املعتقلن 
تش�ر إىل اختيار دقيق لخصوم »بن س�لمان« من 

قمة الهرم االقتصادي والسيايس.
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مديرية تنفيذ سوق الشيوخ
رقم االضبارة/2017/440

إىل /املنفذ عليه/ حس�ن عون حليفي كش�يش/ 
اسم االم/نهيه صياح

لقد تحق�ق لهذه املديرية م�ن مركز رشطة الحر 
التاب�ع اىل رشطة كربالء املقدس�ة بالعدد 10139 
يف 2017/10/23  ان�ك مجه�ول مح�ل اإلقام�ة 
ولي�س لك موطن دائم أو مؤق�ت أو مختار يمكن 
إجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة 27 من قانون 
التنفي�ذ تقرر تبليغك إعالن�ا بالحضور يف مديرية 
تنفيذ سوق الشيوخ خالل خمسة عرش يوما تبدأ 
من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل/ عماد بجاي عبود

أوصاف املحرر:
-----------------

قرار حكم صادر من محكمة بداءة سوق الشيوخ 
بالعدد 2408/ب/2016 يف 2016/11/16 يقيض 
الزام املدين اعاله بتأدية مبلغا قدره سبعة مالين 

دينار اىل الدائن احمد عيل حسن .

محكمة االحوال الشخصية يف سوق الشيوخ
العدد: 2056/ش/2017

م/اع���الن
اىل/املدعى عليه/ س�هام طعم�ه محمد – ناحية 

الفضلية سابقا ومجهول محل القامة حاليا
اقام املدع�ي محمد عيل عبد االم�ر دعوى يطلب 
فيه�ا تصدي�ق الط�الق وملجهولية مح�ل اقامتك 
تقرر تبليغك بصحيفتن محليتن بموعد املرافعة 
املص�ادف 2017/11/26 ويف حالة عدم حضورك 
س�وف تجرى بحق�ك املرافعة غيابي�ا وعلنا وفقا 

لألصول.
القايض
فهد حسن عبد الله

فقدان وثيقة
فق�دت مني الوثيقة املدرس�ية املرقمة 55/28 يف 
2014/11/13 والص�ادرة م�ن املديري�ة العام�ة 
للتعلي�م املهني/مديرية تربية ذي ق�ار واملعنونة 
اىل مديري�ة الدف�اع املدن�ي يف ذي ق�ار باس�م / 
وسمي عاشور وادي فمن يعثر عليها تس��ليمها 

ملصدرها .

محكمة االحوال الشخصية يف البطحاء
العدد: 214/ش/2017

اىل/املدع�ى عليه/حس�ن ع�يل كاظم/مجه�ول 
محل االقامة

اص�درت ه�ذه املحكم�ة بتاري�خ 2017/9/24 
حكم�ا غيابيا بحقك بم�ا ييل: اوال-ال�زام املدعى 
علي�ه بتأديته نفقه ماضي�ة للمدعية فاطمة عيل 
كاظ�م مبلغا ق�دره مائة وخمس�ون ال�ف دينار 
ش�هريا وملدة س�نة س�ابقة ع�ى اقام�ة الدعوى 
–ثانيا- الزام املدعى عليه بتأديته نفقه مس�تمرة 
للمدعي�ة مبلغ�ا قدره مائتي وخمس�ة وعرشون 
الف دينار لها والبنتها جنا مبلغ مائتي وخمس�ة 
وعرشون الف دينار وملجهولية محل اقامتك تقرر 
تبليغك اعالنا بصحيفتن محليتن بالحضور امام 
ه�ذه املحكمة ومراجعة طرق الطع�ن  القانونية 
واعتب�ارا من اليوم التايل لن�رش االعالن وعند عدم 
حضورك او من ينوب عنك قانونا س�وف يكتسب 

الحكم الدرجة القطعية وفق القانون
القايض
حسنن عبد ريسان

اعالن
اىل ال�رشكاء اس�يا منع�م ي�ارس و س�هام محمد 
حسن توجب عليكم الحضور اىل مقر بلديه النجف 
لغرض اصدار اجازه بن�اء للعقار 37831/3حي 
الوفاء وبخالفه س�تتم االجراءات دون حضوركم  

اسم طالب االجازه  داايا طالل محي الدين

فقدان
فقد مني سند العقار املرقم 20675/3حي النرص 
باس�م محمد عبد الحسن ش�الش، عى من يعثر 

عليه تسليمه اىل جهة االصدار

اعالن
العدد / 17845

التاريخ 2017/11/20
اىل / اصح�اب الحق�وق الترصفي�ة او م�ن ينوب 

عنهم قانونيا
بالقطع�ة املرقمة 93/4 مقاطعة 17 / الرشاكيه 

الرشقية 
اس�تنادا اىل القان�ون 117 لس�نة 1970 وعم�ال 
باحكام املادة الثامنة من التعليمات رقم 3 لس�نة 
1970 وكت�اب دائ�رة االرايض الزراعي�ة بالع�دد 
24009 يف 2017/8/21 وس�تقوم لجنة االرايض 
واالس�تيالء العامل�ه يف محافظ�ة املثن�ى باجراء 
الكش�ف املوقع�ي ع�ى ارض القطع�ة املرقم�ة 
93/4 مقاطع�ة 17 / الرشاكي�ه الرشقية الفراز 
حصة وزارة املالية الش�ائعه مع حصص اصحاب 
ح�ق الترصف ل�ذا تقرر التبليغ ع�ن طريق النرش 
بصحيفت�ن محليت�ن بموعد الكش�ف املصادف 
2017/12/5 ومن يتخلف عن الحضور ستجري 

اللجنة عملها بغيابه وفق القانون
مديرية زراعة املثنى  
االرايض واالستيالء االوىل
نعيم مجهول عبود
مدير زراعة املثنى /وكالة

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل
التاريخ 2017/11/21

اعالن
اىل املدعى عليه /مصعب خالد رشيد

تبليغ بقرار الحكم الغيابي
قررت املحكمة الحكم بتأييد حضانة املدعية بيداء 
رع�د احمد الطفاله�ا )حنن وام�ر وخالد( اوالد 
مصعب خالد رشيد بتاريخ 2017/11/12 وصدر 
ق�رار غياب�ي ضدك ولع�دم معرفة مح�ل اقامتك 
قررت املحكمة تبليغك نرشا بواس�طة صحيفتن 
وعن�د ع�دم اعرتاضك ع�ى الق�رار يعت�رب القرار 

مكتسب الدرجة القطعية وفقا للقانون
القايض
معد نجم عبيد

تعلن شركة مصايف الوسط شركة عامة عن املناقصة احمللية 
عقد جتهيز )حقائب مجع املعلومات البايبومرتية مع التدريب( 

) للمرة الثالثة(  وبكلفة ختمينية مقدارها ) 270,000,000( دينار )مئتان وسبعون  مليون دينار(  
 بموجب املواصفات والرشوط التي يمكن الحصول عليها من امانة الصندوق لقاء مبلغ قدره ) 150,000 ( دينار ) مائة وخمسون 
الف دينار ال غر( غر قابل للرد فعى املجهزين املختصن الراغبن باملشاركة تقديم عروض   بالدينار العراقي )مع مراعاة ترقيم 
صفح�ات ه�ذه العروض( ويكون نافذا ملدة ال تقل عن )120 يوما(   مع ارف�اق التأمينات االولية والبالغة ) 2.700.000(دينار ) 

مليونن وسبعمائة الف  دينار (  عى ان يتضمن العرض املعلومات  التالية :
� رقم املناقصة / موضوعها.

� تاريخ الغلق.
� تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم.

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

  وتس�لم اىل اس�تعالمات الرشكة بأغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي االعالن والطلبية يف مدة اقصاها الساعة )الواحدة( 
بعد الظهر ليوم 2017/12/6 ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن .. 

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

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

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

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

5 �  بإم�كان  كافة ممثيل الرشكات واملجهزين املش�رتكن يف املناقصة التواج�د يف مقر الرشكة   لحضور ومتابعة فتح العطاءات   
من قبل اللجنة وذلك يف اليوم التايل لتاريخ الغلق الساعة العارشة صباحا.

6 � يف حال�ة وج�ود مخالف�ات من قبل املجهزي�ن توجه االنذارات من القس�م القانون�ي يف رشكتنا دون الرج�وع اىل دائرة كاتب 
العدل.

7 � تصادر التامينات االولية للرشكات يف حالة عدم االستجابة للمراسالت اثناء الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات
8 � تقدم التامينات االولية عى شكل ) خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة( املصارف املعتمدة املدرجة يف القائمة املرفقة 

9- يمكن االطالع عى رشوط تقديم العطاءات وعى املوقع االلكرتوني: �
www.mrc.oil.gov.iq

اعالن
)2017/12(

)امانة بغداد / دائرة املشاريع( 
يرس )امانة بغداد /دائرة املشاريع( دعوة جميع الراغبن من ذوي الخربة واالختصاص لتقديم عطاءاتهم الخاصة بمناقصة القيام بتنفيذ )اعمال 
تطوير املحلة 322 /االفراز الحديث ضمن قاطع بلدية االعظمية ( حيث تتوفر التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية )الخطة االس�تثمارية( 
ضمن باب )5( القسم ) 22( نوع االستثمار  )1( ازاء الفصل )3( املادة )9( نوع )2( تسلسل )34( ضمن قطاع النقل واملواصالت ( وبكلفة تخمينية 
مقداره�ا )728,200,000( س�بعمائة وثمانية وعرشون مليون ومائتان الف دين�ار عراقي فقط  وبامكان الراغبن برشاء وثائق املناقصة مراجعة 
مقر )ديوان امانة بغداد / الطابق االول / قس�م العقود العامة / الكائن قرب س�احة الخالني( يف اوقات الدوام الرسمي لغرض الحصول عى وثائق 

املناقصة بعد دفع قيمة البيع للوثائق غر املسرتدة والبالغة )200,000( مئتا الف دينار مع مراعاة ما ييل : 
1 � يلت�زم املتق�دم ب�ان  يتضمن عطاءه تامينات اولية عى ش�كل خط�اب ضمان او صك مصدق بمبل�غ )21,846,000( واح�د وعرشون مليون 

وثمانمائة وستة واربعون الف دينار عراقي فقط والذي يشكل نسبة )2%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمناقصة 
2 � تقديم )هوية تصنيف املقاولن / انشائية / الدرجة التاسعة( 

3 � تقديم براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للرضائب / قسم الرشكات نافذة ومجددة وحسب النموذج املعتمد
4 � س�يتم عقد مؤتمر خاص باالجابة عن استفس�ارات املشاركن يف املناقصة عند الساعة )العارشة( من صباح يوم االثنن 2017/11/27 يف مقر 

دائرة املشاريع
5 � تس�لم العطاءات داخل ظرف مغلق ومختوم )نس�خة اصلية  موقعه ومختومة من قبل مقدم العطاء واخرى مصورة( مثبت عليها اس�م مقدم 
العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة يف املوعد املحدد لغلق املناقصة يف تمام الساعة )الواحدة ظهرا وحسب التوقيت املحيل 
ملدينة بغداد( واملوافق يوم االحد 2017/12/3 ويف حالة مصادفة يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه وسرتفض العطاءات املتأخرة 

عى ان يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن 
6 � يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات  او ممثليهم الراغبن بالحضور عى العنوان املبن يف اعاله يف الزمان والتاريخ املذكور 

7 � يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطاءه وفق ما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها بعد دراستها واالطالع عى تعليمات مقدمي العطاءات املبينة 
فيها وبخالفه سيتم استبعاد عطاءه مع مراعاة مىء القسم الرابع من الوثيقة وجدول الكميات وتقديمها ورقيا عى شكل ملفات )سبايرول( بعد 

ختمها بالختم الحي الخاص بمقدم العطاء مع الوثائق املكونة لعطاءه وحسب قرب ال� )CD ( الذي يتم استالمه 
8 � تقديم نسخة من املستمسكات الخاصة باملدير املفوض )بطاقة السكن � هوية االحوال املدنية � شهادة الجنسية العراقية( 

9 � تقديم عقد مشاركة يف حال تقديم العطاء من قبل رشكتن او اكثر مصدق اصوليا عند قطع التندر
10 � وصل رشاء املناقصة بالنسخة االصلية 

حمسن محزة عطيه
مدير عام دائرة املشاريع

والية استفسارات تتم املراسلة عى عنوان الربيد االلكرتوني لدائرة املشاريع وقسم العقود العامة
E-mail: mashareaa@amanatbagdad.gov.iq

E-mail: alukud@amanatbagdad.gov.iq

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة 
رئاسة لجنة تثبيت العائدية 

محكمة بداءة الكوفة
نموذج رقم )30( تسجيل عقاري 
العدد : 21/ تسجيل مجدد/ 2017

التاريخ : 2017/10/17
اعالن

قرار تثبيت عائدية عقار تسجيل مجدد
اص�درت لجنة تثبي�ت العائدي�ة قراره�ا بتاريخ 
2017/10/17 اس�تنادا ملحرض تثبي�ت العائدية 
امل�ؤرخ يف 2017/10/17 وال�ذي يق�يض بتثبيت 
عائدي�ة العقار املرق�م ) 563( محلة )رش�ادية( 
جنس العق�ار )دار( ويف االضب�ارة املرقمة )21/

تس�جيل مجدد/ 2017( بتس�جيله باس�م طالب 
التس�جيل املجدد العراقي )باس�م حم�دي امن( 
وفق�ا الح�كام امل�ادة )49( من قانون التس�جيل 
العق�اري رقم )43( لس�نة 1971 املعدل لذا نعلن 
القرار اعاله بواسطة نرشه يف صحيفتن يوميتن 
فع�ى من لديه اعرتاض عى الق�رار املذكور خالل 
مدة االع�الن البالغة ثالثون يوما م�ن اليوم التايل 
لتاريخ ن�رشه يف الصحف املحلية تقديم اعرتاضه 
لدى رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف االتحادية 
بصفته�ا التمييزية خالل امل�دة املذكورة ويف حالة 
عدم ورود اشعار من رئاس�ة محكمة االستئناف 
بوقوع الطعن ع�ى القرار املذكور لديها فس�وف 
القطعي�ة  الدرج�ة  اكتس�ب  الق�رار ق�د  يك�ون 
وس�تبارش مديرية التس�جيل العق�اري يف الكوفة 
بتسجيل العقار وفقا لقرار تثبيت العائدية حسب 

االصول
القايض
محمد كامل كرماشة

رئي�س لجنة تثبي�ت العائدي�ة يف محكم�ة بداءة 
الكوفة

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : 1929/ش2017/1

التاريخ 2017/11/16
اعالن

اىل / املدعى عليه / عصام شياع محمد
اقام�ت املدعي�ة ) ف�رح حس�ن هاش�م( الدعوى 
املرقم�ة اع�اله امام ه�ذه املحكمة تطل�ب فيها 
)التفري�ق للهج�ر( وملجهولية مح�ل اقامتك فقد 
تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن 
للحض�ور ام�ام هذه املحكم�ة يف موع�د املرافعه 
املوافق 2017/11/26 الس�اعة التاسعة صباحا 
وعن�د ع�دم حض�ورك او من ين�وب عن�ك قانونا 
فس�وف تجري املرافعة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق 

القانون
القايض
حميد جخم علوان

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : 6515/ش2017/1
التاريخ : 2017/11/20

اعالن
اىل / املدعى عليه / احسان محمد عباس

اقام�ت املدعي�ة )رسى مه�دي احم�د(  الدع�وى 
بالع�دد 6515/ش2017/1 ام�ام ه�ذه املحكمة 
وموضوعه�ا مطالبتك بنفقه ماضية ومس�تمره 
له�ا ونفقه مس�تمرة الوالدك منه�ا )رقية ومنار 
ومحمد( وملجهولية محل اقامتكم وحس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مختار ح�ي القدس / 
النجف ق�ررت املحكمة تبليغك بخصوص الدعوى 
وبموع�د املرافع�ة اعالن�ا بواس�طة صحيفت�ن 
محليت�ن يوميت�ن وعلي�ك الحض�ور ام�ام هذه 
املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة الق�ادم املواف�ق يوم 
2017/11/28 الساعة التاسعة صباحا ويف حالة 
ع�دم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا 
س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول
القايض
عامر حسن حمزة

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : 7271/ش2017/3
التاريخ : 2017/11/20

اعالن
اىل / املدعى عليه / احسان محمد عباس

اقام�ت املدعي�ة )رسى مه�دي احم�د(  الدع�وى 
بالع�دد 7271/ش2017/3 ام�ام ه�ذه املحكمة 
وموضوعها طلب تفري�ق للهجر وملجهولية محل 
اقامتك�م وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار 
مخت�ار ح�ي الق�دس / النج�ف ق�ررت املحكمة 
تبليغك بخصوص الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا 
بواس�طة صحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن وعليك 
الحض�ور ام�ام هذه املحكم�ة يف موع�د املرافعة 
الس�اعة   2017/11/28 ي�وم  املواف�ق  الق�ادم 
التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارسال 
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
حيدر طالب الطالقاني

رئاسة لجنة تثبيت امللكية يف النجف
العدد 2/ مجدد/ 2017
التاريخ 2017/11/21

اعالن تثبيت عائدية عقار مجددا
بناءا عى ثبوت عائدية تمام العقار تسلسل )849 
محلة الرباق( البالغ مساحته )18,30م2( اىل عبد 
الرضا حس�ن محمد حي�در بموجب ق�رار تثبيت 
العائديه صادره  بالعدد 2/مجدد/2017 وتاريخ 
2017/11/19 والصادره من رئاسة لجنة تثبيت 
امللكي�ة يف النج�ف لذا نعل�ن هذا الق�رار فعى من 
لدي�ه اعرتاض ع�ى مضمون�ه الطعن ب�ه تمييزا 
لدى محكمة اس�تئناف منطقة النجف االتحادية 
بصفتها التمييزية خالل مدة ثالثون يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لنرش هذا االعالن وعند انتهاء املده 
وعدم ورود اش�عار لتقديم طعن ستبارش مديرية 
التس�جيل العق�اري يف النجف وفقا لق�رار تثبيت 

العائديه .
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف النجف

وزارة النفط
رشكة مصايف الوسط/ رشكة عامة

 زيد كاظم رشيف
املدير العام وكالة

اعالن رقم )47(
رقم الطلبية) 2017/2214(

العربية المتحدة االسالمي لالستثمار والتمويل27المصارف التجاريةت   
نور العراق االسالمي لالستثمار والتمويل28بغداد1
زين العراق االسالمي لالستثمار والتمويل29التجاري العراقي2
الدولي االسالمي30الشرق االوسط العراقي لالستثمار3
مصرف الندى االسالمي لالستثمار والتمويل31االستثمار العراقي4
مصرف القرطاس االسالمي لالستثمار والتمويل 32التنمية الدولية لالستثمار والتمويل5
مصرف القابض االسالمي لالستثمار والتمويل33الموصل للتمويل واالستثمار6
مصرف الثقة الدولي االسالمي34بابل7
مصرف الراجح االسالمي لالستثمار والتمويل35االهلي العراقي8
زرات التركي )الزراعي التركي( )فرع العراق( 36االئتمان العراقي9

بيبلوس اللبناني37سومر التجاري10
انتركونتيننتال لبنان38الخليج التجاري11
بنك بيروت والبالد االسالمية39اشور الدولي لالستثمار12
وقفلر للشركة المساهمة التركية40المنصور لالستثمار13
ايش بنك شركة مساهمة )العمل التركي( 41عبر العراق14
بنك عوده42االقليم التجاري لالستثمار والتمويل )اميرالد سابقا( 15
البحر المتوسط43مصرف الهدى16
البنك اللبناني الفرنسي44اربيل17
ستاندر تشارترد45مصرف ايالف االسالمي18
فرنسبنك46العراقي االسالمي لالستثمار والتنمية19
لبنان والمهجر47كوردستان الدولي لالستثمار والتنمية 20
بنك االعتماد اللبناني48الوطني االسالمي21
الشرق االوسط وافريقيا 49التعاون االسالمي لالستثمار22
ملي ايران50البالد االسالمي لالستثمار والتمويل23
بنك بارسيان51جيهان لالستثمار والتمويل االسالمي24
ابو ظبي االسالمي52العالم االسالمي لالستثمار والتمويل25
مصرف االتحاد العراقي53الجنوب االسالمي لالستثمار والتمويل26

المصارف الحكوميةت

1
الرافدين / تم دمج 
مصرف العراق 

)االشتراكي سابقا( 
معه

الرشيد2

الصناعي3

الزراعي التعاوني4

العقاري5

العراقي للتجارة6

مصرف النهرين 7
االسالمي

املصارف املعتمدة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

بح�ث وزي�ر النق�ل كاظ�م فنج�ان 
الهولن�دي  الس�فري  م�ع  الحمام�ي 
الجدي�د يف الع�راق الس�يد ماتي�اس 
ول�رس مش�اريع ال�وزارة يف قطاع 

النقل وآفاقه الواسعة.
بتولي�ه  ماتي�اس  الحمام�ي  وهن�أ 
منصب�ه الجدي�د يف الع�راق متمني�ا 
بان يك�ون حلقة تواصل مع مختلف 
الهولندي�ة  والخ�رات  ال�ركات 
واالس�تفادة منه�ا بش�تى مج�االت 

وزارة النقل عر الراكة املستقبلية 
بني البلدين«.

واك�د الحمام�ي ب�أن »وزارة النق�ل 
تتطلع دوما اىل توس�يع عالقاتها مع 
مختلف دول العالم واالس�تفادة من 
تجاربه�ا يف تطوي�ر قط�اع النقل يف 

العراق« .
م�ن جانب آخ�ر التقى وزي�ر النقل, 
الس�فري النيوزلندي يف العراق الس�يد 
ب�راديل س�اودن وق�دم التهان�ي ل�ه 
بمناس�بة تولي�ه املنص�ب الجديد يف 

العراق«.

وق�ال الحمام�ي ان »الع�راق يطمح 
لتوس�يع افاق التعاون املش�رك مع 
دول العال�م املتقدم�ة وع�ى جمي�ع 
واالقتصادي�ة  السياس�ية  الصع�د 
»اب�واب  ان  مضيف�اً  والتجاري�ة, 
االس�تثمار مفتوح�ة ام�ا الركات 

النيوزلندية ألنش�اء مش�اريع كرى 
قط�اع  يف  وخصوص�اً  البل�د  داخ�ل 
النق�ل«. وعى صعي�د منفصل بحث 
الوكي�ل الفني ل�وزارة النق�ل عباس 
عم�ران ، م�ع مدي�ر ع�ام الرك�ة 
العام�ة للنق�ل الري عماد االس�دي 
بعد تكليفه بمهام مدير عام الركة 
م�ن قبل وزي�ر النقل كاظ�م فنجان 
الحمامي االس�راتيجية املس�تقبلية 
عم�ران  واك�د  الرك�ة«.   لعم�ل 
ع�ى »رضورة وض�ع خارط�ة عمل 
لواق�ع الرك�ة من خ�الل تصحيح 
االنحرافات واملخالفات يف اداء عملها 
خ�الل الف�رة الس�ابقة«.  وناق�ش 

عمران مع االس�دي: الس�بل الكفيلة 
واالليات املناسبة يف تطوير وتحسني 
االداء للدفع بمستوى واقع الخدمات 
املقدمة من قبل الركة للمواطنني«.  
م�ن جانب�ه ب�ني مدي�ر ع�ام النقل 
الري عماد االسدي ان »هناك مهمة 
ومس�ؤولية تقع ع�ى عاتقه يف هذه 
املرحل�ة اال وهي البح�ث عن خطط 
واه�داف جدي�دة من ش�انها تعظيم 
املوارد املالية للركة وتحسني نسب 
الحوافز الش�هرية واألرباح السنوية 
للموظفني ع�ر االعتماد عى طاقات 
الرك�ة م�ن موظفيه�ا وتكليفهم 

بمسؤوليات ومهام جديدة« .

وزير النقل يبحث مع السفري اهلولندي مشاريع الوزارة املستقبلية.. و هينئ السفري النيوزلندي بتوليه منصبه
الوكيل الفين حبث مع مدير عام النقل الربي اجلديد اسرتاتيجية عمل شركته
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االنشائية تبارش بتنفيذ خطة 
توزيع مادة السرياميك اىل مجيع 

فروعها يف املحافظات
    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرك�ة العام�ة لتج�ارة امل�واد 
االنش�ائية عن »مبارشته�ا بتنفيذ خطة 
توزيع م�ادة الس�رياميك ن�وع كليوباترا 
بجميع فروعها يف املحافظات بعد وصولها 

اىل امليناء« .
واض�اف مدير ع�ام الركة زه�ري احمد 
س�لمان يف بيان للوزارة ورد ل�«املستقبل 
العراق�ي«، ب�ان لج�ان مختصة ش�كلت 
ملتابع�ة س�ري عملي�ة التوزي�ع وتفري�غ 
م�ن  بالس�رياميك  املحمل�ة  الش�احنات 
مين�اء ام ق�ر اىل كاف�ة ف�روع الركة 
وف�ق التعليمات والضواب�ط التي وضعت 
له�ذا الش�ان م�ع االخ�ذ بنظ�ر االعتبار 
اىل  الفارغ�ة  الحاوي�ات  ارج�اع  عملي�ة 
املين�اء بالرسعة املمكن�ة تجنبا للغرامات 
التاخريي�ة املوضوعة حس�ب االتفاق بني 

الجانبني« .
مش�رياً اىل »تع�اون اللجن�ة م�ع م�دراء 
وموظف�ي الف�روع كاف�ة لتوزي�ع مادة 
الس�رياميك بش�كل منظم ضم�ن الخطة 
التس�ويقية والعم�ل ع�ى اعط�اء ترميز 
وتسعرية ملادة الس�رياميك وفق الضوابط 
والتعليم�ات الت�ي ص�درت م�ن اللجن�ة 

التسويقية ومجلس ادارة الركة«.
 م�ن جان�ب اخ�ر اش�ار س�لمان اىل ان 
»ف�رع الركة يف محافظة كركوك ش�هد 
اقباال كبريا عى بيع مادة حديد الس�اقية 
مختل�ف القياس�ات , مبين�اً ب�ان لعملية 
الرويج واالعالن عن املواد االنشائية التي 
تتعام�ل بها الرك�ة فضال عن تس�هيل 
عملي�ة البيع املبارش ومناس�بة االس�عار 
مقارن�ه باالس�واق املحلي�ة ادى اىل توافد 
التج�ار واملقاول�ني املعنيني بام�ور البناء 
واالنش�اءات ع�ى التبض�ع م�ن رشكتنا 
انسجاما مع حمالت االعمار والبناء التي 

تشهدها محافظة كركوك .

اخلطوط اجلوية تعلن اسرتجاع »12« مليون 
دوالر من الديون املتبقية عىل وكالء الرشكة

   بغداد / المستقبل العراقي

اس�رجعت الركة العامة للخطوط الجوية العراقية )١١( مليون و ٧٠٠ الف 
دوالر من الديون املتبقية عى وكالء الركة يف الداخل والخارج.

وق�ال مدير عام الركة  م�ريان فريد يف بيان العالم الوزارة تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، ان »هذا العمل جاء تنفيذا لتوجيهات وزير النقل بإعطاء 
مهلة للوكالء بتسديد الديون املتبقية عليهم خالل مدة أربعة ايام وسيتم إلغاء 

الوكالة لجميع املتأخرين يف سداد الدين« .
واضاف مريان انه »اس�تجابة لهذه التوجيه�ات قمنا بإبالغ الوكالء وأمهلتهم 
الرك�ة أربعة اي�ام من الخمي�س، مؤكدا ان »املهل�ة انتهت بتس�ديد الديون 

املراكمة عليهم« .
يش�ار اىل ان وزي�ر النقل ومنذ تس�لم مهامه يف الوزارة دأب عى متابعة س�ري 
العم�ل االداري وامل�ايل يف التش�كيالت التابع�ة للوزارة حرصا من�ه عى رسعة 

اإلنجاز وملحاربة آفات الفساد داخل دوائر الدولة.

وزير الكهرباء يبحث سبل التعاون املشرتك يف جمال الطاقة مع نظريه السوري
    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل وزي�ر الكهرباء قاس�م محمد الفه�داوي, يف 
مط�ار بغداد ال�دويل ،وزي�ر الكهرباء الس�وري  محمد 

زهري خربوطيل«.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان 
»حيث اعلن الوزراء لوس�ائل االعالم عن فحوى الزيارة 
واملتضمنة تعميق العالقات بني البلدين وتبادل الخرات 
يف مجال الطاقة الكهربائية واالتفاق عى الربط الثالثي 
بني العراق وس�وريا واي�ران« .كما اس�تقبل الفهداوي 
نظ�ريه الس�وري والوف�د املرافق ل�ه بمكتب�ه يف مقر 
ال�وزارة, بحض�ور  وكالء وزارة الكهرب�اء واملديري�ن 
العام�ني لدوائر نقل الطاقة ودائرة التش�غيل والتحكم, 

وت�م خ�الل اللق�اء التأكيد ع�ى مح�اور زي�ارة الوفد 
الس�وري وع�ى رأس�ها صيانة خط�وط نق�ل الطاقة 
الكهربائي�ة ب�ني البلدي�ن والذي تعرض�ت اىل العمليات 
اإلرهابي�ة, م�ن اج�ل تهيئة جمي�ع املتطلب�ات الفنية 
تمهي�داً لعقد اتفاق الربط الثالثي«.واكد الفهداوي عى 
»الحارضي�ن والذين س�يعقدون اجتماع�ات ملدة ثالثة 
ايام ع�ى تهيئة جمي�ع املقرحات والخي�ارات البناءة 
لعملي�ات الربط من اج�ل اختصار الزمن واالس�تفادة 
من تب�ادل الطاق�ة الكهربائية بني منظوم�ة الكهرباء 
الوطني�ة العراقي�ة ومنظومة الكهرباء الس�ورية, بما 
يخدم مواطن�ي البلدين«. يذكران هناك خطني للضغط 
الفائق لنقل الطاقة الكهربائية بني العراق وسوريا هما 

)قائم – تيم ( و )تل ابو ظاهر- حسكة(.

   بغداد / المستقبل العراقي

التعليم�ات  الربي�ة،  وزارة  أص�درت 
الخاص�ة بتحس�ني املعدل، فيم�ا حددت 
ال��٧ م�ن الش�هر املقب�ل موع�دا اخريا 

الستالم الطلبات«.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة، تلقت »املس�تقبل 
العراقي«، نسخة منه، أن »وزارة الربية 
أص�درت التعليم�ات والضوابط الخاصة 

بتطبيق تحسني املعدل«، مبيناً أن »القرار 
يشمل الطلبة من خريجي العام الدرايس 

.»٢٠١٦-٢٠١٧
وأض�اف البيان، أن »الطال�ب له الحق يف 
اعادة السنة الدراسية يف الصف السادس 
االعدادي يف الدراسة املس�ائية، او الدوام 
باالس�تضافة يف امل�دارس الصباحية، او 
ال�دوام باالنتس�اب لتحس�ني معدل�ه اذا 
ل�م يقتن�ع باملع�دل الذي حص�ل عليه«، 

الفتاً إىل أن »الضوابط تش�ري اىل ان يكون 
ترش�يح الطال�ب يف القب�ول املرك�زي يف 
السنة القادمة، عى اساس املعدل الجديد 
الذي س�يحصل عليه بعد التمتع بفرصة 
تحسني املعدل يف السنة الدراسية ٢٠١٧-

٢٠١٨ ويعد قبوله السابق الغيا«.
وأكد، أن »الطالب ال يحق له االخذ بقبوله 
املرك�زي الس�ابق بع�د تمتع�ه بفرص�ة 
تحس�ني املع�دل س�واء أكان�ت نتيجت�ه 

النجاح او الرس�وب«، مبيناً أن »الطالب 
ينظ�م تعهداً خطياً يوقع م�ن قبله وويل 
ام�ره بتوثي�ق م�اورد اع�اله، وان آخر 
موع�د الس�تالم طلب�ات تحس�ني املعدل 

.»٧-١٢-٢٠١٧
ه�ذا وص�وت مجل�س الن�واب، اإلثن�ني 
)٢5/ايل�ول/٢٠١٧(، ع�ى صيغ�ة قرار 
الثال�ث،  ال�دور  موض�وع  بخص�وص 

وتحسني املعدل.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير امل�وارد املائية، حس�ن الجنابي،  أنه من 
املؤم�ل أن يص��ل إىل العراق وفد رفي�ع يضم خراء 
عامليني إلجراء عمليات تقييم ملوقع س�د دربندخان 

جنوب رشقي السليمانية«.
وقال الجنابي يف تريح صحفي، تابعته »املستقبل 
العراقي«، إن »وفدا من كبار الخراء العامليني سيصل 
يوم غد الثالثاء إىل العراق إلجراء تقييم موقعي لسد 
دربندخ�ان بالتعاون مع املالكات الفنية العراقية »، 
مشريا إىل أن »الهزة األرضية االخرية أفرزت مظاهر 

يف الس�د تثري بعض القلق، وهي حتى اآلن مس�يطر 
علي�ها«.

وأضاف أنه »للمزيد من األمان تم تخفيض منسوب 
املي�اه يف خ�زان الس�د، كم�ا أن املعطي�ات املتاحة 
حاليا ال تش�ري إىل فشل يف جسم الس�د«، مبينا  أننا 
»متأك�دون م�ن س�المة الس�د إىل درج�ة مطمئنة 
وراضون عن صمود الس�د إزاء هذه الهزة إىل درجة 

كبرية«.
وبش�أن حجم اإلطالقات املائية من الجانب الركي، 
أوض�ح الجناب�ي أن »جري�ان نهر دجلة م�ن تركيا 
طبيعي والعالق�ة له باإلطالقات املائية حتى اآلن«.

وأك��د الجناب�ي أن »الع�راق يتحكم بجري�ان نهر 
دجلة حاليا عر سدود دوكان ودربندخان وحمرين 
والعظي�م واملوص�ل«، مبينا أن�ه »ابتداء م�ن العام 
املقب�ل س�يبدأ األتراك بملء س�د أليس��و والتحكم 

بجريان املياه يف نهر دجل�ة«.
وكان وزير املوارد املائية حس�ن الجنابي، أعلن عن 
ح�دوث إنزالقات يف الجبل املجاور لس�د دربندخان، 
وس�قوط قطع أحجار يف املسيل املائي للسد، فضال 
ع�ن انهيار بع�ض البي�وت املج�اورة ج�راء الهزة 
األرضي�ة التي رضبت عموم مناطق البالد يف ١٢ من 

هذا الشهر. 

الرافدين يصدر تعليامت خاصة بقروض 
الطلبة واالساتذة والباحثني

حمافظ البرصة يعلن عن ختصيص »2000« قطعة 
أرض سكنية لرشحية املعلمني واملدرسني

   بغداد / المستقبل العراقي

أصدر مرف الرافدين، امس الثالثاء، تعليمات بشأن الحصول عى القرض 
امليرس للطلبة واألساتذة الباحثني.

وق�ال املكتب اإلعالمي للمرف يف بيان تلقت » املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، إن »من�ح الق�روض املي�رسة والبالغ�ة خمس�ة ماليني دين�ار للطلبة 
واألس�اتذة والباحثني يف الجامع�ات الحكومية واألهلية تتم عر تقديم كفيل 

موظف مدني من موظفي دوائر الدولة أو متقاعد لديه بطاقة ذكية«.
وأضاف البيان، أن »التعليمات األخرى، هي أن نس�بة االس�تقطاع ال تتجاوز 
5٠  باملئ�ة من الراتب الكيل واملس�تفيد يجب أن ال توج�د بذمته كفاالت لدى 

الغري«.
وأوضح، »عى طالب القرض تقديم الوثائق املصدقة تثبت قيامه بالدراسات 

العليا يف الجامعات ويتم التأكد من صحة صدورها من قبل املرف.

   البصرة / المستقبل العراقي

أعل�ن محافظ البرة أس�عد عبداألم�ري العيداني، االنتهاء م�ن عمليات الفرز 
والتخصي�ص واملصادق�ة مل�ا يقارب م�ن )٢٠٠٠( قطع�ة أرض س�كنية، تم 

تخصيصها لريحة املعلمني واملدرسني«.
وجاء هذا االعالن خالل تريح صحايف أدىل به » العيداني » نقله ديوان املحافظة، 

وبحضور مدير عام تربية املحافظة عبدالحسني سلمان عبدالحسن«.
 وق�ال محاف�ظ الب�رة:« لقد انتهين�ا من كافة االج�راءات املتعلق�ة بالفرز 
والتخصي�ص، ول�م يبق�ى أمامنا س�وى عملي�ة التوزيع لألخوة املس�تحقني، 
وهذا س�يتم يف القريب العاجل«. يش�ار إىل أن »هذا التخصيص قد جرى ضمن 

املقاطعة ذي الرقم )١٠( منطقة البيبان الكائنة  يف قضاء شط العرب.

اإلعامر تعلن إعادة اخلدمات لعدد من أحياء تلعفر بنسبة %100
   بغداد / المستقبل العراقي

واالس�كان  االعم�ار  وزي�رة  اعلن�ت 
والبلديات واالش�غال العامة، آن نافع 
اويس، ع�ن اعادة الخدم�ات لعدد من 
بنس�بة ١٠٠% يف  الس�كنية  األحي�اء 

قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.
وذك�ر بي�ان ملكت�ب الوزي�رة تلق�ت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان 
»املالكات الفنية والخدمية يف مديرية 
لل�وزارة  التابع�ة  العام�ة  البلدي�ات 
وبجه�ود متواصل�ة انج�زت اعمالها 
يف إع�ادة الخدمات لعدد م�ن االحياء 

السكنية يف قضاء تلعفر«.
ان  البي�ان  بحس�ب  اويس  وبين�ت 
فت�ح  ش�ملت  الخدمي�ة  »االعم�ال 

وتنظي�ف كافة الش�وارع الرئيس�ية 
األنق�اض  م�ن  لإلحي�اء  والفرعي�ة 
الصب�ات  ورف�ع  والس�واترالرابية 
الس�يارات  ومخلف�ات  الكونكريت�ة 
املحروق�ة، باالضاف�ة إىل ردم الحف�ر 
التي س�ببتها عصابات االرهابية من 
خالل تفجري السيارات املفخخة فضالً 
ع�ن رفع أنقاض البيوت املهدمة التي 
أغلقت الش�وارع وبمشاركة عدد من 
اآللي�ات التخصصية، حي�ث بلغ عدد 
أطوال الش�وارع التي ت�م تنظيفها يف 
هذه اإلحي�اء )١٧5٠٠( م«، مبينا ان 
»األترب�ة واألنق�اض التي ت�م رفعها 

)٦5٠٠( م3«.
واشار البيان اىل ان »االحياء السكنية 
التي ش�ملت باالعمال يف قضاء تلعفر 

ه�ي ح�ي الخ�راء الوح�ده ح�ي 
الجزيرة حي سعد«.

وتاب�ع ان�ه »ت�م دف�ن وردم الحف�ر 
التي س�ببتها العصابات اإلرهابية يف 

الجرس الرابط ب�ني حي الوحدة وحي 
الربيع بكمية كبرية من االتربه بلغت 
ما يقارب )45٠( م3«، مبينا أن »هذا 
الج�رس يع�د م�ن الجس�ور الحيوية 
والذي يربط أكث�ر من حي ويقع عى 
وادي تلعفر من ما يس�اهم يف سهولة 
حركة س�ري املركب�ات واملواطنني بني 

هذه اإلحياء«.
وأك�دت اويس أن »اعم�ال الحم�الت 
الخدمي�ة واع�ادة االعم�ار والتطوير 
مس�تمره يف جميع األحياء الس�كنية 
لح�ني أع�ادة الحي�اة والخدم�ات إىل 
القضاء بش�كل كام�ل وتأهيل ما تم 
تدم�رية خ�الل العملي�ات االرهابي�ة 
والعسكرية واعادة العوائل إىل مناطق 

سكناهم.

الرتبية تصدر التعليامت اخلاصة بتحسني املعدل

املوارد املائية تستقدم خرباء دوليني للتأكد من سالمة سد دربندخان
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وزارة النفط

قاسم عبد الرمحن حسني
املدير العام وكالة

رئيس جملس االدارة

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : 6624/ش2017/6
التاريخ : 2017/11/20

اعالن
اىل / املدعى عليها / رعد راهي يارس

اص�درت   2017/10/30 بتاري�خ 
ه�ذه املحكم�ة قرارها بالع�دد 6624/

ش2017/6 الصادره من هذه املحكمة 
وال�ذي يتضمن تايي�د حضانه الطفلة ) 
ح�وراء( للمدعية )زينب عبد الحس�ن 
كاظ�م( غيابيا بحق�ك وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ 
واش�عار مختار حي الرباكي�ه /الكوفة 
قررت املحكمه تبليغك بالقرار بواسطة 
صحيفت�ن محليتن يوميت�ن ولك حق 
االع�راض ع�ىل الق�رار الغياب�ي خالل 
املدة القانونية وبعكس�ه يكتسب القرار 

الدرجة القطعية 
القايض
عمار هادي املوسوي

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد : 1543/ج/2017
التاريخ : 2017/11/20

اعالن
املتهم الهارب / عيل سعد نعمه / اللقب 

عبوده
حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة 
1543/ج/2017 والخاص�ة باملش�تكي 
محمد مجيل غايل عىل وفق احكام املادة 
446 من قان�ون العقوب�ات وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب االش�عار املرفق يف 
ثنايا الدع�وى لذا قررت املحكمة تبليغك 
اعالن�ا بصحيفت�ن محليت�ن بوج�وب 
الحض�ور يف موع�د املحاكم�ة املصادف 
يوم 2017/12/31 وعند عدم حضورك 
س�وف تج�ري محاكمتك غيابي�ا وعلنا 

وفقا للقانون
القايض
محمد كريم جابر

رئاسة لجنة تثبيت امللكية يف النجف
العدد / 58/مجدد/ 2013

التاريخ 2017/11/19
اعالن تثبيت عائدية عقار مجددا

بن�اءا ع�ىل ثب�وت عائدية تم�ام العقار 
تسلس�ل )808/ محلة الحويش( البالغ 
مس�احته )27,62(م2 س�بع وعرشون 
مر مربعا واثنان وس�تون ديس�مرا اىل 
احمد عبد حسن شريوزه  بموجب قرار 
تثبي�ت العائديه ص�ادره  بالع�دد 58/

مج�دد/2013 وتاري�خ 2017/11/19 
والصادره من رئاسة لجنة تثبيت امللكية 
يف النج�ف لذا نعلن ه�ذا القرار فعىل من 
لدي�ه اعراض عىل مضمون�ه الطعن به 
تمييزا ل�دى محكمة اس�تئناف منطقة 
النج�ف االتحادي�ة بصفته�ا التمييزية 
خالل مدة ثالثون يوما اعتبارا من اليوم 
الت�ايل لنرش ه�ذا االع�الن وعن�د انتهاء 
املده وع�دم ورود اش�عار لتقديم طعن 
س�تبارش مديرية التس�جيل العقاري يف 

النجف وفقا لقرار تثبيت العائديه .
القايض
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف النجف
عبد الرضا عبد نور الجنابي

وزارة الداخلية
مديرية األحوال املدنية والجوازات

واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ملحافظة املثنى / قسم شؤون واالحوال املدنية
اعالن

قدم املواطن وحيده سلطان خضري طلبا اىل هذه 
املديرية يطلب فيه تسجيل اللقب يف قيده وجعله 
)الظامل�ي( وعمال باح�كام املادة 24 م�ن قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 املعدل تقرر  
نرش الطلب يف باح�دى الصحف املحلية فمن لديه 
اع�راض مراجعة هذه املديرية خالل فرة عرشة 
ايام م�ن تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف ننظر يف 

الطلب حسب االصول
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة /وكالة

وزارة الداخلية
مديرية األحوال املدنية والجوازات

واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ملحافظة املثنى / قسم شؤون واالحوال املدنية
اعالن

ق�دم املواط�ن حمزة ش�هد علوان طلب�ا اىل هذه 
املديرية يطلب فيه تسجيل اللقب يف قيده وجعله 
)الظامل�ي( وعمال باح�كام املادة 24 م�ن قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 املعدل تقرر  
نرش الطلب يف باح�دى الصحف املحلية فمن لديه 
اع�راض مراجعة هذه املديرية خالل فرة عرشة 
ايام م�ن تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف ننظر يف 

الطلب حسب االصول
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة /وكالة

وزارة الداخلية
مديرية األحوال املدنية والجوازات

واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ملحافظة املثنى / قسم شؤون واالحوال املدنية
اعالن

ق�دم املواطن حس�ن حنون عكله طلب�ا اىل هذه 
املديري�ة يطل�ب في�ه تبدي�ل اللق�ب   وجعله )ال 
مع�ال (  بدال م�ن ) الغليظاوي( وعم�ال  باحكام 
املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 
2016 املع�دل تقرر  نرش الطلب   باحدى الصحف 
املحلي�ة فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خالل فرة خمس�ة عرشة  يوما  من تاريخ النرش 

وبعكسه سوف ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة /وكالة

وزارة الداخلية
مديرية األحوال املدنية والجوازات

واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ملحافظة املثنى / قسم شؤون واالحوال املدنية
اعالن

ق�دم املواط�ن عم�اد صالح عب�د املهدي طلب�ا اىل هذه 
املديري�ة يطل�ب فيه تس�جيل اللق�ب يف قي�ده وجعله 
)اليارسي( وعمال باحكام املادة 24 من قانون البطاقة 
الوطني�ة رقم 3 لس�نة 2016 املعدل تق�رر  نرش الطلب 
يف باحدى الصحف املحلية فم�ن لديه اعراض مراجعة 
ه�ذه املديرية خ�الل فرة عرشة ايام م�ن تاريخ النرش 

وبعكسه سوف ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة /وكالة

تنويه
ورد س�هوا يف جريدتنا املس�تقبل العراقي بالعدد 1557 
يف 2017/11/20 يف اع�الن رشكة دياىل العامة مناقصة 
2017/34 اس�تريادية تجهيز عوازل خزفية جهة العايل 
والواطيء ملعمل مح�والت التوزيع خطأ والصحيح هو 

2017/32 لذا اقتىض التنويه

فقدان 
فق�دت الوثيق�ة املرقمة 25/0063883 باس�م الطالب 
)منتظ�ر محم�د طال�ب( بتاري�خ 2017/10/24 من 
متوسطة ش�هيد ش�اكر اليارسي يف حي النداء معنونه 
اىل متوسطة السجاد املسائية يف حي الجمعية فعىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل الجهة املختصة

فقدان
فق�دت هوية الطالبة )زهراء حس�ام عبد الس�تار( من 
املعهد التقني اداري برصة � قس�م ادارة املواد فعىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل الجهة املختصة 

وزارة العدل مديرية التسجيل العقاري العامة
مالحظية التسجيل العقاري  يف الزبري

الرقم : 7289
التاريخ 2017/11/14

اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد

بن�اءا ع�ىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاري�خ 
2017/10/22 لتس�جيل تم�ام العقار تسلس�ل 2134 
محلة الرش�يدية باسم برشى عبود داود مجددا باعتبار 
حائزا له بصف�ة املاللك للمدة القانونية ولغرض تثبليت 
امللكي�ة املذكورة تمهيدا للتس�جيل وفق اح�كام قانون 
التس�جيل العقاري رق�م 43 لس�نة 1971 املعدل قررنا 
اعالن ه�ذا الطلب فعىل كل من يدع�ي بوجود عالقة او 
حقوق معينة عىل هذا العقار تقديم ما لديه من بيانات 
اىل ه�ذه الدائ�رة خالل مدة ثالثن يوما م�ن اليوم التايل 
لنرش ه�ذا االعالن وكذل�ك الحضور يف موق�ع العقار يف 
الس�اعة العارشة صباحا م�ن اليوم الت�ايل النتهاء مدة 
هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
نجم عبد الله حسن
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

اعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي 
) كريم منري بدر ( يطلب تبديل لقبه من 
) العجي�يل ( اىل ) العام�ري ( فمن لديه 
اع�راض مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة اقصاها 15 يوم وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الدع�وى وفق 
احكام امل�ادة ) 22 ( من قانون البطاقة 

الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء

مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

مجلس القضاء االعىل
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة بداءة تاج الدين 
العدد 327 / ب / 2017 

اعالن 
عطف�ا عىل الحكم الص�ادر من محكمة 
ب�داءة ت�اج الدي�ن بالع�دد 327 / ب / 
2017 يف 19 / 9 / 2017 املتضمن ازالة 
ش�يوع العقار املرقم 3 / 23 م الحفرية 
الواقعة يف ناحية ت�اج الدين واملوصوف 
ادن�اه باملزاي�دة العلني�ة مل�دة ثالث�ون 
يوما اعتبارا م�ن اليوم الثاني لنرش هذا 
االعالن فعىل الراغب�ن بالرشاء مراجعة 
محكمة بداءة تاج الدين يف تمام الساعة 
الثانية عرش ظهرا مس�تصحبن معهم 
التامينات القانونية ومقدارها 10 % من 
القيم�ة املقدرة والبالغ�ة ) 25000000 
( خمس�ة وعرشون ملي�ون دينار فقط 
ان ل�م يك�ن من ال�رشكاء وعن�د انتهاء 
املدة املذكورة س�تجري املزاي�دة العلنية 
وفقا لالص�ول مع العل�م ان الدفع نقدا 
واذا ص�ادف يوم االحالة عطلة رس�مية 

فيكون اليوم الذي يليه موعدا لذلك .
القايض

صالح حسن الخالدي 
االوصاف :

1 – العق�ار عب�ارة ع�ن قطع�ة ارض 
س�كنية مش�يد عليها دار س�كن عدد ) 
2 ( مس�احة كل دار منهم�ا تس�اوي ) 
100 م 2 ( غ�ري مكتمل�ة البن�اء والبناء 
م�ن البلوك والس�قف ع�كادة واالرضية 
صب كونكري�ت عادية – درجة العمران 
دون الوس�ط – موق�ع العق�ار يف نهاية 
مقاطع�ة 23 الحفرية من جهة الس�دة 
الكهربائي�ة  والتاسيس�ات  الخلفي�ة 
وانابيب ااملج�اري وانابيب املاء الصالح 
للرشب غري مكتمل التاس�يس النظامي 
والبن�اء يبعد عن مرك�ز املدينة ) 1000 
مر طول ( ودرج�ة العمران للبناء دون 

الوسط .
2 – جنس العقار : عرصة .

3 – املساحة  الكلية ) 240 م2 ( 
4 – مساحة املشيدات : 200 م 2 .

5 – نوع العق�ار ) الصنف ( ملك رصف 
مناصفة بن الرشكاء عدد ) 2 ( حس�ب 

صورة قيده .
6 – الخدم�ات : ع�دم توف�ر الخدم�ات 
الرضورية مثل املجاري – الطرق املبلطة  

فقط توفر الكهرباء .

فقدان 
فق�د وصل االمان�ات املرقم 26503 يف 9 
/ 6 / 2015 بمبل�غ ق�دره 31740000 
وس�بعمائة  ملي�ون  وثالث�ون  واح�د 
واربع�ون الف عن مقه�ى النخيل / ابي 
نؤاس بأسم / ضياء نصيف جاسم فمن 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

مديرية تنفيذ البياع 
العدد 494 / 2017 

اعالن 
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ البي�اع ع�ن طريق 
املزايدة العلنية الس�يارة املرقمة 27713 و 
– بغداد نوع كي�ا بيكاتو 2015 خصويص 
والعائ�دة للمدينة هدى عب�د الرضا هادي 
لقاء طل�ب الدائن قي�س رايض عبد البالغ 
) 000 / 360 / 12 ( اثن�ا ع�رش ملي�ون 
وثالثمائة وستون الف دينار بضمنه رسم 
التحصيل – فعىل الراغب بالرشاء الحضور 
اىل مع�رض جوه�رة الس�يدية الواق�ع يف 
الس�يدية الس�اعة الثالثة بع�د الظهر ويف 
الي�وم العارش م�ن اليوم الت�ايل للنرش واذا 
صادف ي�وم املزاي�دة عطلة فالي�وم الذي 
يليه يكون موعد اجراء املزايدة مستصحبا 
معه التامينات القانونية 10 % من القيمة 

املقدرة للسيارة .
املواصفات :

1 – الهي�كل الع�ام جي�د  2– الزجاج جيد 
3– االط�ارات االربع�ة جي�دة  ع�دا االطار 
االيمن مستبدل باالطار االحتياط  - 4 نوع 
نافل الحركة اوتوماتيك – 5 – تحتوي عىل 
فتح�ة بالس�قف – 6 – راديو يس دي  - 7 
– املقاعد االمامية والخلفية مخمل مطعم 
بالجلد – 8 اشارات جانبية يف املراة العادية 
– 9 قراءة عداد املس�افة يف السيارة يؤرش 
728 ك�م – 10 – لون الس�يارة رصايص ) 
س�لفر ( – 11 – حجم املحرك ) 1600 ( – 
12 – عدد االسطوانات ملحرك السيارة ) 4( 
س�لندر – 13 – اطارات السيارة نوع ويل 
كب رصايص اللون – 14 – القيمة املقدرة 
للس�يارة ) 000 / 500 / 13 ( ثالثة عرش 

مليون وخمسمائة الف دينار .
املنفذ العدل 
نبيل حسن عيل 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف هيت
العدد 2963

اعالن
بن�اء عىل طلب املقدم من قبل املس�تدعيه 
)حنان مجيد متع�ب ( تطلب نصبها قيما 
عىل زوجها املفق�ود )محمود عبد اللطيف 
األوراق  يف  فقدان�ه  ثب�ت  احمد(وال�ذي 
التحقيقيه املرقمه 3041 يف 2017/8/13 
مكت�ب التحقي�ق القضائ�ي يف هيت عليه 
لإلع�الن يف صحيفت�ن  املحكم�ة  ق�ررت 
محليتن فمن له معلومات عنه او عنوانه 
مراجعه هذه املحكمة وبعكس�ه ستمنح 
ه�ذه املحكمه حج�ه الحج�ز والقيمومه 
وتنصي�ب املس�تدعيه اع�اله قيم�ا علي�ه 

حسب األصول وفق القانون .
القايض
طيف طريف عبد الرحمن

محكمة األحوال الشخصيه  يف املقداديه
العدد/ 203
اعالن فقدان

 قدمت الس�يدة ) انتصار خلف إس�ماعيل 
( طلبا اىل هذه املحكمة  بتنصيب نفس�ها 
قيما عىل شقيقها ) ستار خلف إسماعيل( 
وذل�ك  لفقدان�ه  نتيجة  خطف�ه من قبل 
مجاميع مس�لحه بتاري�خ 2008/1/10 
وحس�ب األوراق  التحقيقية الصادره من 
مركز رشطة العظيم  فمن لديه االعراض 
الحضور امام  هذه املحكمة خالل  سبعة 
أيام من اليوم  التايل للنرش لتقديم اعراضه 
واعالمنا  وبخالفه سوف تنظر املحكمة يف 

الطلب وفق القانون0
القايض
خضري عباس التميمي
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»هدنة مؤقتة«
صدر عن دار إبداع للنش�ر والتوزي�ع رواية هدنة مؤقتة للروائي عصام 
راس�م فهمي، الرواية هي الجزء الثاني من روايته األولى “الحكروب”، 
والت�ي صدرت عن الهيئ�ة العامة لقصور الثقافة، وأيضاً عن دار نش�ر 
الجنوبي للنش�ر والتوزي�ع، وبرغم كونه�ا الجزء الثاني لكنها تش�كل 
حدث�اً قائم�اً. عب�ر أناس يعانون التش�ظي واالنقس�ام يس�رد المؤلف 
أحداث روايته ليمر بعدد من الدروب التي تس�اوي المش�كالت الحياتية 
ف�ي جبل الحكروب بأس�وان، صعود التيارات الدينية واس�تغالل الدين 
ف�ي الرواج للعنف، الزواج والعادات والتقاليد التي بليت ومازال البعض 
متمس�كا به�ا، والكثير من المش�كالت التي تواج�ه المجتمع الجنوبي 
بكاف�ة اطيافه..من أجواء الرواية” وأنا أعدو هارب�اً من الخطر الجديد 
المداهم كنت أتلفت حولي، فما أدراني، أن الذي حدث س�وف يكون آخر 
الفواج�ع، ولماذا ال أتوقع أن المختبئ في جوف الغيب ووراء الحيطان 
الشاهقة الخشنة، لسوف يكون أشد فظاعة وإالم، كنت أعتقد أن هناك 

تربصاً يحاك لي في الطريق العام، وفي األزقة الضيقة المظلمة . 

صدرت عن دار فضاءات للنش�ر والتوزيع  باألردن رواية تشرفت 
برحيلك للكاتبة الدكتورة الجزائرية فيروز رشام وهي رواية جريئة 
مفعمة بالمواقف والعواطف اإلنس�انية النبيلة منها والمتوحشة 
ح�ول معاناة الم�رأة العربية ف�ي المجتمع الذك�وري خاصة بعد 
اس�تفحال التطرف الديني في الس�نوات األخيرة والذي سلبها ما 
تبق�ى لها من بع�ض الحرية والكرام�ة. الرواية ترص�د التغيرات 
الفكرية والسلوكية التي حدثت في المجتمع الجزائري خالل فترة 
العشرية السوداء وما بعدها من خالل شخصية المعلمة “فاطمة 
الزهراء” التي عانت من ش�تى أنواع القهر النفس�ي واالجتماعي 
بدءا من العنف الجسدي والمعنوي الذي تسبب فيه األخ ومن بعده 
ال�زوج، مرورا باس�تغاللها ماديا طوال س�نوات خدمتها المهنية 
حي�ث اس�تولى زوجها على راتبه�ا من يوم ارتبطت ب�ه، وانتهاًء 
بالخيانة الزوجية والطالق. وفي الرواية أيضا وقفات مع ظواهر 

حساسة أخرى كالحجاب والجنس وسرطان الثدي.

»ترشفت برحيلك«

          حسن المهدي

مجذوم جلد النهر .. مجذوم وهرم .
ربما تكمن المس�افة بي�ن بؤرة ضوء 
ق�دت م�ن ل�وح شمس�ي فارتطم�ت 
بس�مكة تطف�و وس�ط بقع�ة زي�ت 

طافي�ة مج�رد عتم�ة .. عتم�ة كالتي 
تغل�ف الدم�اغ في الجمجم�ة فينبض 
ف�ي كنه الض�وء الذي يلف م�ا حولي 
في الفس�يح مما أرى ومما الارى . و 
قد تك�ون العتمة رحم الحياة كما هي 

أرحام النساء .. من يدري ؟

الزبيب األسود المتغضن األخاديد
النبيذ األسود في أقبية األحبار 

عرائ�ش الكروم والنخي�ل في اآلصال 
تقبض القلوب .. بطاق�ة الخمر تغدو 
المراك�ب ف�اردة اذرع العب�ث أنصال 
س�كاكين مجنونة تقط�ر دموعا تبلل 

وجه الش�اطئ كلما اف�رغ الصيادون 
حموالته�م الجائرة . فبي�ن نقطتين , 
يك�ون التحلل متالزم�ة اإلنبات حيث 
عرش الفوضى األزلي .. وبين ضفتي 
نهر مج�ذوم وهرم , ماليين الس�الل 
الخوص تعب�ر حاملة أطف�اال ينجون 

من بطش الفرعون ليتنفسوا الرغيف 
المر في فوضى األرصفة والتقاطعات 

المخمورة . اهو الصديد ..؟
أم ه�ي العتم�ة قوقع�ة أذن الطفولة 
الت�ي قد تصيب�ك بالغثي�ان كلما اهتز 

عرش الفوضى البشري.

عرش الفوضى ..

النص احلر: نص »الزائر الغريب« للشاعر عادل قاسم نموذجًا
           د. انور غني الموسوي

لقد كان مطلح النّص المفتوح للتعبير 
عن نّص متعدد الدالل�ة او نّص دالالته 
النهائي�ة ، و انس�حب ه�ذا الفهم على 
عدم تمّيز الجنس الكتابي بكون النّص 
قّص�ة ام ش�عرا ام خاط�رة ام دراما ، 
فاس�تعمل في النص العاب�ر لالجناس 
واحيانا يس�تعمل المصطلح في معنى 
وي�راد به االخ�ر ، لذلك فان�ا اخترنا ان 
يكون مصطلح الن�ص المفتوح للنص 
المجّنس متعدد الدالالت او الذي تكون 
دالالت�ه النهائي�ة ، و اما الن�صّ العابر 
لالجن�اس فان�ا عّبرنا عنه ب�� ) النّص 

الحر ( او النّص العابر لالجناس .
و ف�ي الحقيق�ة و من�ذ عه�د الرمزية 
الغربية دخلت القصيدة مرحلة الدالالت 
الالنهائي�ة ، و تّوجت في زمن الحداثة 
بالن�ّص المنغل�ق والرمزي�ة المتعالية 
، لذل�ك ال يع�ّد النّص المفت�وح تجديدا 
، و انم�ا هو تركيز نق�دي و تحليل عل 
ظاه�رة موجودة س�ابقة. ام�ا النّص 
الح�ّر العاب�ر لالجن�اس فه�و الوارث 
الش�رعي لقصي�دة النث�ر ، ب�ل هو في 
حقيقته قصيدة نثر من الجيل الثاني او 
ما يسمى ) بعد مابعد الحداثة ( و الذي 
نش�ير اليه بدقة اكب�ر بعصر العولمة ، 
وهو الذي يمث�ل التجديد الحقيقي في 
االدب و ال�ذي ف�ي نظرنا انه س�يكون 

مستقل جميع الكتابات االدبية 
و التي ستتوّحد في النّص الحّر 

العابر لألجناس .
ف�ي ن�ّص ) الزائ�ر الغري�ب ( 
للش�اعر عادل قاسم ، المنشور 
ف�ي مجل�ة الش�عر الس�ردي ، 
يتحق�ق نم�وذج ) الن�ص الحّر 
العاب�ر لالجناس ( ، مع تحقيق 
المفت�وح  للن�ص  ايض�ا  جل�ّي 
، اضاف�ة ال�ى اس�لوب مابع�د 
حداث�وي يتمثل باللغ�ة القوية 
و اعتماد االبه�ار على الصدمة 
التعبيري�ة بدل االنزي�اح و هذا 
ما س�نتحدث عنه في مناس�بة 
أخ�رى ، و ام�ا تع�دد ال�دالالت 
و الن�ص المفت�وح فان�ا ن�راه 
م�ن أدب الحداثة ال�ذي تجاوزه 
النص المعاص�ر ، فالجهة التي 
س�نتناولها هن�ا ه�ي مظاه�ر 
و مالم�ح الن�ّص الح�ّر العاب�ر 

لالجناس .
) الزائر الغريب (

عادل قاسم 
كن�ُت اض�ع الِعطَر بع�َد ارت�داء َبْدلَتي، 
بينما تزدحُم برأس�ي االمنياُت، لْم ازْل 
فتي�اً يافعاً ، َنظْرُت ف�ي المرآِة َجذاباً و 
وسيماً كعادتي، سأفعل بال شٍك اشياء 
كثي�رٍة سأش�تري ذلَك البي�ِت الجميل ، 
س�أتزوج حياة أنها فتاٌة رائعٌة َجميلة، 

حي�َن َهَمْمُت بارت�داِء ِس�ترتي هالني 
ما أري�ُت، كان يق�ُف بقامت�ِه الفارعِة 
وشعرِه الكّث ولحيته، ينظُر اليَّ باسًى 
وتش�في ،َيحمُل بي�دِه الُيمنى َعصاً من 
َجْمر، أَتس�اءل كيَف َتس�نى لهذا اللُص 
م�ن الدخول،ِ االب�واُب موصدة، اش�ار 
ال�ّي بعصاه الُمش�تعلة، ش�عرُت بثقٍل 
ف�ي َجنبي االيس�ر وتخش�َب َجَس�دي 

بُرَمت�ه، ل�م ازْل واقف�اً، اْذ ل�ْم 
َيُعْد بمقدوري الحديث ،ابتس�َم 
واخَذ بي�دي الُيمنى، ث�م اْنطلَق 
ب�ي ، ل�م يكن ذل�ك َحّين�ا الذي 
اسكُن فيه ، أنا في غابٍة سوداَء 
َكثيف�َة االغصان ، اش�عُر بانني 
خفيَف الوزِن نم�ّر في الودياِن 
الس�حيقة الُمخيفِة ،انا والزائر 
ِج�داً،  ُمطيع�ا  ،كن�ت  الغري�ب 
استنش�ُق الِعْطر العالَق بروحي 

بين الفينِة واالخرى.
النّض ُكتب بالس�رد ، و بش�كل 
الن�ّص  أثب�ت  لق�د  و   ، أفق�ي 
المعاص�ر و خصوص�ا الن�ص 
الذي يكتب�ه ش�عراء مجموعة 
تجدي�د اّن الس�ردية ال تخ�رج 
الن�ص م�ن ش�عريته و افقيته 
ال تخرج�ه منها ايض�ا ، لذلك ال 
يتح�ول الن�ص الى نث�ر بمجرد 
انه يكتب بس�رد او بشكل افقي 
، بخالف الفهم الس�ائد . كما ان 
النص ُكتب بانزياحية بسيطة و 
بلغ�ة توصيلية تخيلي�ة ، و هذا ايضا ال 
يخرج النّص من ش�عريته ، فان الشعر 
في الش�عر ضد الشعر و في شعر اللغة 
القوية المعتمدة على االبهار و الدهشة 
بالتخيل و النف�وذ العميق الصادم بدل 
االنزياح و المجاز قد كسر هذا القانون 
، فم�ا عاد المج�از و االنزي�اح مقوما 

للشعرية .
من الواضح اّن النص لم يكتب لحكاية 
قصة و انما االساس هو لبيان المشاعر 
المصاحب�ة ، اي توظيف الس�رد ألجل 
بيان و توصيل االحاس�يس و المشاعر 
، و ُكتب ايضا الجل االيحاء و الرمز الى 
عوالم ماوراء نصية ، فليس�ت الرسالة 
و االدبية في االبهار بالتخيل و انما في 
عوامل جمالي�ة ماورائية كان الس�رد 
وس�يلة اليصاله�ا ، و المي�زة الثالث�ة 
والمهمة هي كسر الحدثية و المنطقية 
ف�ي الن�ص ف فق�رات المنطقية منه 
نقلت النص من السرد الوصفي الحدثي 
الى الس�رد التعبيري . بهذه الخصائص 
صار الن�ّص برزخا بين االدب النثري و 
االدب الش�عري ، و صار للنّص وجوها 
تجنيس�ية تقع بين الش�عر و القصة و 
الخطرة ، و الس�بب الحقيقي لذلك هو 
خفوت المقومات و المالمح التجنيسية 
، و علو الصفات و المظاهر المشتركة 
، فلقد رّكز الش�اعر عل�ى التعبير الحّر 
غير المعتن�ي بالتنجيس ، كما انه ركز 
على المشتركات التعبيرية و االسلوبية 
للكتابات االدبية ، دون االعتناء باي من 
المظهر المميزة التجنيس�ية ، بل كانت 
خافتة بوضوح ، لذل�ك كان النص حّرا 
من حي�ث التجني�س و حرا م�ن حيث 
التعبير ، انه نص حّر و نموذج حقيقي 

للنص الحّر العابر لالجناس .

فريدة اجلواهري: أعتقد أن كتابايت كان هلا حيزًا كبريًا ووقعًا يف أكثر دولنا العربية 
أشعر أنين بدأت أحقق يف وطين ما أصبو إليه

            حاورها: عزيز البزوني/ البصرة 

فريدة الجواهري كاتبة وشاعرة لبنانية 
, عض�و مؤس�س ف�ي اإلتح�اد الدولي 
للثقاف�ة والفنون،نائ�ب رئيس جمعية 
التواصل والحوار اإلنس�اني , تكتب في 
عدة صح�ف الكتروني�ة وورقية، صدر 
لها ديوان شعري بعنوان غربة ,شاركت 
بع�دة مهرجان�ات, حائ�زة عل�ى ع�دة 
شهادات تقديرية , التقينا بها فكان هذا 

الحوار معها: 
*م�ا ه�ي قراءت�ك للمش�هد الثقاف�ي 

واألدبي النسوي في لبنان؟
  -من�ذ فترة غير قصي�رة كثرت األندية 
والملتقيات الثقافية والشعرية في لبنان 
وه�ذا إن دل على ش�يء فإن�ه يدل على 
انتعاش الحركة الثقافية والفكرية،مما 
أتاح للمرأة اللبنانية الظهور على المنبر 
فتألق�ت  الش�عرية  موهبته�ا  وإب�راز 
بالموهب�ة  يتحلي�ن  مم�ن  العدي�دات 
والمق�درة ؛عل�ى أن تت�اح له�ن فرص 
أكبر إلب�راز هويتهن الش�عرية وتثبيت 
انفس�هن ف�ي عال�م الح�رف والكلم�ة 
؛وأعتقد أن تقوقع المرأة العربية بشكل 
عام يبعدها عن طريق النجاح،ويحد من 

انطالق موهبتها وتبلورها
* لق�د أصب�ح الش�عر فريس�ة العصر 
الس�ريع الذي نعيش�ه من جيل انغمس 

في العالم االفتراضي حد الهذيان.
 -يؤمن العالم االفتراضي طريقة انتشار 
أوسع وأسرع وقدرة أكبر على اإلطالع 

لذا فإن الغالبية الس�احقة توجهت إلى 
العال�م االفتراض�ي وتخلت ع�ن قراءة 
الصح�ف والجرائد الورقي�ة ؛بينما أرى 
أن الكتاب�ة الورقية ترفع من مس�توى 
الحرف شعرا أم نثرا ألنها تخضعه للنقد 
والرقاب�ة فال يم�ر مرور الك�رام وبهذا 
يأخذ الكاتب حقه كامال لذا فإن النسبة 
القليلة من الق�راء في الصحف الورقية 

توازي األكثرية في عالم االفتراض
*الحداث�ة في الش�عر العرب�ي ما زالت 
ف�ي أوج تطورها،والقصي�دة العربي�ة 
األصيل�ة ال تفق�د أصالته�ا إذا حدثناها 

بشكل مرن
 -العدي�د من الش�عراء أبدع�وا ونجحوا 
في الش�عر الحدي�ث ،وللش�عر الحديث 
موسيقاه وأوزانه فإن فقدها أصبح نثرا 
؛وال اعلم إن كانت الحداثة الش�عرية في 
طريق تطورها س�تؤدي بن�ا إلى انعدام 
الشعر.اما الشعر العربي القديم فأكثره 
من السالس�ة والجم�ال ليتالئم مع كل 
عصر،بعض�ه جاف ال يس�تثيغه عصرنا 
ولك�ن ل�كل بيئة وعص�ر تحكمه�ا بما 
يكتبه الشاعر وهذا يظهر جليا في شعر 
األغلبية . هناك العديد من ش�عراء اليوم 
العمودي�ة بطريقة  القصي�دة  يكتب�ون 
مرنة تتالئم م�ع ذوق القارئ ويبدعون 

بها، 
*يفضل القراء عال�م الرواية ألنه يثرثر 
في مشاكلهم ويبرز العقدة وأحيانا يقدم 
الحلول،أما الش�عر فهو يح�رك ثورتهم 

الداخلية ورفضهم للواقع السياسي.

-أعتقد حقا أن الشريحة األكبر من القراء 
تفضل الرواية لألسباب التي ذكرت سابقا 
وثانيا هناك عامل التش�ويق الذي يلعب 
الكات�ب على إبرازه ؛ولك�ن ال ينفي هذا 
أن هناك أيضاً شريحة كبيرة من متابعي 
ومحبي الشعر الذي يدور دوما في ثالث 
إنس�انية،وطنية،عاطفية،وهو  ح�االت 

يعتمد عل�ى الحالة الوصفي�ة المدمجة 
بي�ن الواق�ع والخي�ال .بظ�ل ظروفن�ا 
السياس�ية والمعيش�ية المزرية يحاول 
القارئ الهرب أكثر إلى الحالة العاطفية 
للتنفيس عن الضغوط�ات اليومية التي 
يتعرض لها وللحصول على بس�مة أمل 
في خضم األل�م واإلرهاق الذي يتعرض 

له.
*حدثينا ع�ن منجزك غربة م�ا األفكار 
الرئيس�ية الت�ي يحمله�ا الديوان؟وهل 
أنصف�ك النقاد خالل مس�يرتك في عالم 

الشعر
-يتكلم ديوان غربة ف�ي أكثر صفحاته 
ال٢٥٠ع�ن الغرب�ة المادي�ة والمعنوية 

.الغربة المادية وقل أن يخلو منها منزل 
وعائلة بس�بب الظروف المعيش�ية أما 
الغرب�ة المعنوية فه�ي تتملكنا جميعا 
وأخوض ف�ي جمي�ع حاالتها نفس�ية 
جس�دية عاطفية اجتماعية وإنس�انية 
وأتكل�م ع�ن غرب�ة المحبة م�ن قلوب 
البش�ر بطريقة سردية مبسطة تختلف 
ع�ن بعضه�ا البعض من حي�ث المعنى 

والمضمون ؛
كان  فينيقي�ة  قصيدت�ي  ف�ي  وحت�ى 
بها ن�وع من الغرب�ة وه�و غربتي عن 
دنيا الش�عر )الذي بدأت ب�ه صغيرة ثم 
توقفت(ألس�باب خارج�ة ع�ن إرادتي 
فأقول فيها: اٱلن أستطيع أن أقول أنني 
حطمت قي�د العبودية وقطعت جس�را 
ش�ائكا للنور ونس�جت خي�وط باقتي 
الفضي�ة أصلح�ت حد س�يفي ا المبتور 
وركب�ت صه�وة أحرف�ي العربية عدت 
أرمم بيتي المهجور وأشق نافذتي على 
الحرية أٱلن أستطيع أن أقول أن جذوري 

فينيقية. 
أعتق�د أن كتاباتي كان له�ا حيزا كبيرا 
ووقع�ا في أكث�ر دولن�ا العربي�ة ولقد 
أنصفن�ي القراء لحد كبي�ر ،ولقد تناول 
ناق�دان بع�ض قصائ�دي وكان النق�د 
منصفا وإيجابيا،أما ف�ي لبنان وضمن 
معمع�ة الش�عر والش�عراء وبم�ا أنني 
ل�م ادخل هن�ا دنيا الش�عر إال منذ فترة 
قصي�رة أتمنى أن تنال قصائدي مكانها 
الالئق كما في العالم العربي .أشعر أنني 

بدأت أحقق في وطني ما أصبو إليه.

أعطني اليوم ..

بذرة النسيان

             ميساء زيدان

أعطني اليوم و خذ مني غدا ..
إنني لم أرج فيه السندا

إن من يزرع ينل من جهده
بيد أني عارف لن أحصدا
ليت زرعا أينعت أطيابه
كنت في أفيائها مجتهدا

من سهارى علقوا أبصارهم
نجمة تمعن فيهم رصدا
غير أن الدهر في منقلب

ينكفي ساعا و ساعا صاعدا

             عبدالزهرة خالد

وصلُت إلى الباِب األخيِر 
قبل أن يكشَف النهاُر عن ساقيه

أعلنُت أماَم رواِد الحانِة
عن فشلي الذريِع في احتساِء كّل النبيِذ

تبريري الجاِف
لبالهتي 

ودماثِة ترنِح حنجرتي 
حينما تتحدُث عن طولي 

الذي باَت يتقلُص أمام الظِل
كنقصاِن أطراِف األرِض 

من عضاِت الندِم 
أكتُب بأنامِل حواسي ال بمداِد الكِف

لذلك   
تعثَر مشروُع النسياِن

في البنية التحتيِة من السلِّم 
إلكمال العبوِر

إلى  وسِط الدنيا.
الجو الخانق لصوِت المعروِف

الطيُر معلُق لغصٍن يعتليه 
ال للسماِء ظلْت ريشاته

تتوسَل إليه أال ينتَف التحريَر
سقطْت الصوُر من جدراِن الغيوِم 

تلتها األسماُء
من األبراِج ومداخِن التعبيِر.

خارَج القريِة 
كاَن المشروُع مكتوباً 

بقلٍم أصفر 
كالزعفراِن في قدِح الشاي

بماٍء مخفٍف ليستسيغه الباُل
قصٌة تجاوزْت حدوَد الفهِم 

وتالوتها مملًة 
كالروتيِن القاتِل بين المناضِد ، 

كرصاصِة الغدِر 
تأتي بال رحمٍة وال استئذاٍن 

تدخُل ، وتخرُج وكأن شيئاً لم يكْن
هكذا أنِت مشروُع البقاِء
في مراحِل العمِر الفائِت 

يا ترى هل باإلمكاِن 
أن أزرَع بذرَة النسياِن 

مرة أخرى 
في سنداِن الموِت األخضر..

نصوص

الشعر التجديدي
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مجيلة عوض: هربت من دائرة مالحمي الطفولية.. ومن هنا بدأت عالقتي بالفوازير
مازالت مالمحه�ا الربيئة والطفولية تالزمها 
حت�ى اآلن ولكنها تحاول ك�ر القاعدة عرب 
التغري�د خارج ال�رب بتقدي�م أدوار بعيدة 
تمام�ا عن ُعنرص الش�كل وس�بق أن قدمت 
دور ُمطلّق�ة يف فيل�م »م�ن 30 س�نة«، ومن 
ث�م دور فت�اة ُتحب رجال يكربها س�نا يف »ال 
تطفئ الشمس«، وهذا التنوع ساهم يف صنع 
نجوميتها إىل جانب الكثري من األدوار امللفتة 
للنظ�ر منذ بدايتها يف »تحت الس�يطرة« منذ 
سنوات مع نيليل كريم....هي الفنانة جميلة 
عوض، التي تتح�دث عن ظهورها الكثيف يف 
الس�ينما والدراما، اضافة اىل تساؤالت كثرية 

لها يف اللقاء التايل:
• أن�ت احدى أكثر الفنانات الش�ابات ظهورا 

عىل الساحة الفنية حاليا، أال يخيفك ذلك؟
ال أخاف من هذا األمر الذي قد يكون صحيحا 
يف الدرام�ا التلفزيوني�ة أكثر، ففي الس�ينما 
أظه�ر بعم�ل أو إثن�ن، وأنا أتمن�ى الظهور 
بالسينما عىل قدر ما أظهره يف الدراما ولكن 
س�يناريوهات الدراما غالبا م�ا تكون أفضل 
م�ن الس�ينما، لذا اتواج�د فيها أكث�ر منه يف 
السينما، وال أعترب نفيس كثرية الظهور ألنني 
أخت�ار ما يناس�بني فقط وال أعم�ل للتواجد 

فقط.
• وه�ل تعتربي�ن نفس�ك محظوظة بس�بب 

بدايتك املُبكرة؟
بالتأكي�د.. أرى نفيس محظوظ�ة كي تكون 
ل�دي فرتات ألس�تفيد منها، ولك�ن هذا األمر 
يضع عىل عاتقي املس�ؤولية كي أكون أفضل 
وأفض�ل وأتعلم برعة وخصوص�ا أن هناك 
تس�ليط للضوء عيل أنا وجييل من الشباب يف 

الوقت الحايل.
• وكيف إس�تطعِت الخروج م�ن أدوار البنت 

املراهقة التي قدمتها ألكثر من مرة؟
تطف�ئ  »ال  مسلس�ل  ع�يل  ُع�رض  عندم�ا 
الش�مس« يف رمضان املايض، ش�عرت برغبة 
كب�رية يف تقدي�م ه�ذا ال�دور إلختالف�ه عما 
س�بق وقدمته من أدوار، فدور ش�ابة تقع يف 
غرام رجل يكربها بسنوات، شخصية صعبة 
وغريب�ة عن�ي بعض اليشء ولم يس�بق يل أن 
قدمته�ا م�ن قب�ل، ووصلتني أص�داء طيبة 
للغاية عن هذا الدور وعن العمل بشكل عام.

• من عالمات دورك ب�«ال تطفئ الش�مس«، 
أن الش�خصية ُتفكر بالقل�ب وليس بالعقل، 

هل أنت كذلك يف الواقع؟
لس�ت كذل�ك إنم�ا أن�ا ش�خصية يف الواق�ع 
أح�ب أن أفكر بعق�يل وأوازن األم�ور قبل أن 
أق�وم ب�أي يشء، ولم يكن هناك تش�ابه بن 
ه�ذه الش�خصية التي قدمته�ا يف »ال تطفئ 

الشمس« وشخصيتي الواقعية.
• بعد تقديمك عدة أعمال س�ينمائية حققِت 
به�ا النجاح، ما الذي تبحث�ن عنه حاليا من 

إختالف؟
أبح�ث ع�ن أدوار ُملهم�ة بالنس�بة يل، وهذا 

اإلله�ام يأت�ي م�ن الن�ص إىل جان�ب عوامل 
أخرى مث�ل اإلخراج واإلنت�اج وفريق العمل، 
وهذه األش�ياء هي التي توح�ي يل بإمكانية 
تنفيذ االعمال بالش�كل الصحي�ح، وعىل هذا 

األساس أختار أدواري.
• وهل إخرتِت أدوارا سينمائية مقبلة؟

هن�اك أكثر م�ن س�يناريو مع�روض عيل يف 
الوقت الحايل ولكنني لم أستقر بشكل نهائي 
عىل ما سأشارك به، ولكن األعمال املعروضة 
ع�يل ُمب�رة بالنس�بة يل بع�د أن جمعتن�ي 
بمخرج�ي هذه األعمال جلس�ات أوضحوا يل 

تفاضيل القصة بشكل عام والدور.

• وه�ل صحيح أنِك رفضت�ي عروضا لتقديم 
الفوازير يف رمضان؟

كال لم يحدث ذلك ألنني أتمنى تقديم الفوازير 
ول�ن أرفض ل�و ُعرضت عيل ولك�ن من املهم 
توافر اإلمكانيات الالزم�ة لتقديمها للظهور 
بأفضل شكل ممكن، فأنا أحب اإلستعراضات 

منذ طفولتي.
• وم�ا ال�ذي س�اهم يف ُحب�ك لإلس�تعراض 

والفوازير؟
عمل وال�دي كمخرج لفوازي�ر الفنانة لويس 
منذ عرين عام. فأنا كنت أُشاهدها وأحّض 
مع�ه يف بعض األحيان، فأحببتها للغاية ومن 

هنا بدأت عالقتي بالفوازير.
• انت ونيليل كريم كاالخوات، بحسب ترصيح 
لك، فهل عالقتكما ب�دأت منذ التعاون معا يف 

»تحت السيطرة«؟
بالطبع عالقت�ي بدأت بنيليل م�ن هذا العمل 
الذي ش�هد ميالدي الفني وحققت به نجاحا 
كبريا، وه�ذا العمل ال يمكن أن أنىس كواليس 
تصوي�ره وكن�ت أس�تفيد من نيل�يل وكانت 
تتعام�ل معي مثل ش�قيقتها الصغرى. علما 
انني كمش�اهدة، أحببت نيل�يل للغاية يف عدة 
أعمال سابقة قدمتها فضال عن حبي للباليه 

الذي ُتجيد رقصه.

»اعانك اهلل ورعاك
يا زينب القصاب«

كثرية هي الش�خصيات التي تناولتها خالل تواجدي يف الوس�ط 
الفني تحديدا .. ولكنني اعرتف ان الش�خوص الرجالية قد نالت 
) قص�ب الس�بق ( لكوني بطبيعة الح�ال لم اك�ن )اجتماعيا ( 
ولهذا فقدت الش�خصيات النسائية ) عدالة التوزيع واالختيار يف 
التناول ( اال ش�خصية واح�دة كانت تنوء بحم�ل همومها رغم 
م�ا تمتلكه من طموحات مروعة يف ان تتبوأ مكانتها وباقتدار 
عال وس�ط الرج�ال .. ومع ذلك لم تس�لم من مح�اوالت االبعاد 
القري عن منصبها يوم كانت مديرة لألعالم يف دائرة الس�ينما 
واملرح لفرتة ذهبية مر بها قسم االعالم يف عهدها امليمون .. اال 
انه�ا وقبل ان ينالها مثل ذلك االجحاف يف حقها ) مللمت اوراقها 
( محرتم�ة املنصب الذي كانت عنده بع�د ان تركت ورقة اعفاء 
وحي�دة عىل مكتبها ولتكون عند منصب اخر يف الوزارة احرتمها 
واحرتمت�ه لكونه�ا تمتلك تل�ك القام�ة العالية املزدان�ة بالعمل 
والش�موخ والتفاني والتضحية واالفكار املتج�ددة والتي قل ان 
نجده�ا عند ام�رأة احبت عملها مثلها .. بل ق�ل ان نجدها حتى 

عند الرجال !! 
انها االعالمي�ة واالديبة ) زينب القصاب ( التي اختارتها الوزارة 
ودائرة السينما واملرح مؤخرا لكي تتبوأ مهام ) مديرة العالقات 
واالعالم ( يف الدائرة .. وما ان جلست عىل مكتبها حتى وجدناها 
تفتح ابواب التعاون مع جميع وسائل االعالم العراقية والعربية 
والعاملي�ة .. كيف ال ؟! وذاك ديدنها ي�وم اوجدت لدائرتها موقعا 
مهما يش�ار له بالبنان والثناء لالتصال م�ع العالم وعرب مواقع 
االنرتنت .. واليوم يأخذها الطموح لتأسيس مجلة الكرتونية عىل 
صفحات التواصل االجتماعي .. وس�يتم تطبيق فنون الصحافة 
املكتوب�ة بش�كل مرئي متطور .. وقد اكدت عىل اعادة تأس�يس 
املوقع الرسمي للدائرة مع تطبيق جديد وحديث يحاكي مستوى 
املواق�ع العاملي�ة .. واضافة اىل ذلك ان االعالمي�ة زينب القصاب 
تخت�زن الكث�ري من االف�كار لتحقيقها خالل عودته�ا املحمودة 
لدائرتها ومنها وعىل س�بيل املثال تأس�يس وكال�ة انباء للدائرة 
عىل صفحات التواصل االجتماعي مع تأسيس شبكة عنكبوتية 

تهتم بالخرب اليومي لنشاط الدائرة .

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد 

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

العدد :بال
التاريخ : 2017/11/21

اعالن مفقود
اسم املفقود // تحسن اسماعيل فارس

بتاري�خ 11/21 /2017 قدمت )زوجتك( املدعوة )هناء 
زي�دان لطي�ف( تطل�ب فيه نصبه�ا قيمة علي�ك لكونك 
خرجت بتاريخ 2017/2/15 ولم تعد لحد االن لذا تقرر 
تبليغك بالصحف املحلي�ة ويف حالة عدم حضورك خالل 
خمسة عر يوم من اليوم التايل من تاريخ النر سوف 

تنصب )زوجتك( قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض
مؤيد محمود الشمري

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ بلدروز
رقم االضبارة 12/خ/2017

التاريخ 2017/11/21
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ بل�دروز باالناب�ة معم�ل طابوق 
بل�دروز العائ�د للمدي�ن )رع�د محمد رمل( لق�اء طلب 
الدائ�ن )مديري�ة تنفي�ذ الكاظمي�ة( يف دي�ن اضبارتها 
البالغ  )824000000( ثمنمائة واربعة وعرون مليون 
دين�ار فعىل الراغب بالراء مراجعة هذه املديرية خالل 
عرة اي�ام تبدأ من اليوم التايل للنر مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانونية عرة من املائة من القيمة املقدرة 
)180000000( مائ�ة وثمانون ملي�ون دينار مع جلب 
شهادة الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

عىل املشرتي
املنفذ العدل

ميعاد منصور حسن 
املواصفات : 

 � معم�ل مش�يد ع�ىل جزء م�ن القطع�ة 7م19 مريجا 
الجنوبية /بلدروز

� يقع عىل الطريق العام بن بلدروز منديل
� يظم املعمل دار مس�احتها 250 مرت مربع وعىل اربعة 

غرف بابعاد 3 يف اربعة مرت
ويظم ايضا :

1 � كاصوص�ة صن�ع محيل عدد واح�د  2 � هوبر صنع 
محيل عدد واحد

3 � حزام ناقل صنع محيل
ع�دد واح�د   4 � دفة صنع محيل عدد واح�د 5 � خباط 

صنع محيل عدد واحد 
6 � ضاغظ�ة  ع�دد اثن�ان 7 � عرب�ة ع�دد ثالث�ون

� املعمل متوقف عن العمل حاليا 

مجلس القضاء االعىل
محكمة االحوال الشخصية يف البرصة

العدد : 4763/ش/2017
التاريخ 2017/11/20

اعالن
اىل املدعى عليه / اميد جمال اسماعيل

اقامت املدعية / صبا عيل حسن الدعوى املرقمة 4763/
ش/2017 ض�دك تطلب فيه�ا الحك�م بالتفريق للهجر 
وق�د لوحظ من الرح الوارد من املجلس البلدي ملنطقة 
مناوي باشا انك مرتحل اىل جهة مجهولة وغري معلومة 
علي�ه تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتن يوميتن بالحضور 
امام هذه املحكمة صباح يوم 2017/11/27 امام هذه 
املحكمة وعند عدم حضورك او من يمثلك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون
القايض
فالح حسن حسن

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

العدد :بال
التاريخ : 2017/11/21

اعالن مفقود
اسم املفقود // محمود حميد عبد عبدالله

بتاري�خ 11/21 /2017 قدم )والدك( املدعو )حميد عبد 
عب�د الله( يطلب في�ه نصبه قيما علي�ك لكونك خرجت 
بتاري�خ 2007/4/13 ولم تعد لحد االن لذا تقرر تبليغك 
بالصحف املحلية ويف حالة عدم حضورك خالل خمس�ة 
عر يوم من اليوم الثاني من تاريخ النر سوف ينصب 

)والدك حميد عبد عبد الله( قيما عليك الدارة شؤونك
القايض
مؤيد محمود الشمري

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
بغداد/الك�رخ  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية

العدد 3635 / ش / 2017 
التاريخ 21 / 11 / 2017 

اعالن
اىل املدعى عليه / احمد صباح حسن

اقام املدعي صباح حسن علوان الدعوى املرقمة 
اعاله يطالب فيها قط�ع نفقة وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ قرر تبليغك 
اعالناً يف صحيفت�ن محليتن يوميتن للحضور 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف ي�وم 29 / 11 / 2017 
ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك قانوناً 
سوف تجري املرافعة غيابياً وعلناً وفق القانون 

القايض / جابر عبد جابر

تنويه
ورد يف ع�دد صحيفة املس�تقبل 
العراقي بالعدد 1544 يف 25 / 10 
/ 2017 بأن تاريخ غلق االكتتاب 
بأسم رشكة مؤتة للتحويل املايل 
) م . خ ( ه�و بتاريخ 24 / 10 / 
2017 خطأ والصحيح هو 23 / 
10 / 2017 لذا اقتىض التنويه .

ادارة مرصف اهلدى / الفرع الرئييس
ادارة مرصف اهلدى / فرع احلارثية

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

محكمة بداءة الكرخ
العدد 3319 / ب / 2017 
التاريخ 20 / 11 / 2017 

اعالن
اىل املدعى عليه / مشتاق رعد فرج 

اق�ام املدعي محمد ضي�اء جهاد الدع�وى املرقمة 
اع�اله لدى هذه املحكم�ة يطالبك فيها باس�رتداد 
املبل�غ ومق�داره ثالث�ة االف دوالر امرييكي ال غري 
فقط وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ وتأيي�د املجل�س البلدي انتقال�ك اىل جهة 
مجهولة قرر تبليغك بصحيفتن محليتن يوميتن 
بموع�د املرافع�ة ي�وم 27 / 11 / 2017 الس�اعة 
التاس�عة ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك 
قانوناً س�تجري املرافعة بحقك غيابي�اً وعلناً وفق 

القانون
القايض

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 3636 / ش / 2017 
التاريخ 19 / 11 / 2017 

اعالن
اىل املدع�ى عليه / حس�ن صباح حس�ن يس�كن 

الغزالية محلة 655 زقاق 31 دار 8
اقام املدعي صباح حس�ن علوان الدعوى املرقمة 
اعاله يطالب فيها اس�قاط نفقة وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ قرر تبليغك 
اعالن�ًا يف صحيفت�ن محليتن يوميت�ن للحضور 
ام�ام هذه املحكمة يف ي�وم 29 / 11 / 2017 ويف 
حالة عدم حضورك او من ينوب عنك قانوناً سوف 

تجري املرافعة غيابياً وعلناً وفق القانون 

القايض / فارس شبيب الزم

اعالن 
بن�اء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد ) عب�د الواحد عب�ود طليع( الذي 
يطل�ب فيه تبديل )تبدي�ل اللقب( من )الكنعان�ي( اىل )الزاميل( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدى اقصاها خمسة عر 
يوما وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 

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

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

العدد :بال
التاريخ : 2017/9/20

اعالن مفقود
اسم املفقود // شاكر محمود لفته

بتاريخ 11/20 /2017 قدمت )زوجتك( املدعو )ساره غازي سلطان( 
تطلب فيه نصبها قيمه عليك لكونك خرجت بتاريخ 2015/9/5 ولم 
تعد لحد االن لذا تقرر تبليغك بالصحف املحلية ويف حالة عدم حضورك 
خالل خمسة عر يوم من اليوم التايل من تاريخ النر سوف تنصب 

)سارة غازي سلطان( قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض
صباح حبيب حسن

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة شط العرب
العدد 47/ب/2017

التاريخ 2017/11/12
اعالن

املدعي / جواد داود عبود ورشكاءه
املدعى عليها / سليمه داود عبود ورشكاءها 

تبيع محكمة بداءة شط العرب باملزايدة العلنية العقار تسلسل 7/147 
التنوم�ة  العائد ملورث املتداعن املرحوم داود عبود دارفن مس�احته 
)182,40م2( مل�ك رصف وهو دار س�كن ذات طابق واحد مس�توى 
بناءه قديم جدا مش�يد من البلوك واللبن والثرمستون ومسقف قسم 
من�ه بالجندل واالخ�ر بالش�يلمان ويحتوي عىل غرفت�ن نوم وهول 
وغرفتن صغريتن مس�تغلتان كمخزن ويوج�د فيه غرفتن حديثتي 
البناء ملحقتن بالدار ومش�يدتن بالثرمس�تون والبلوك ومسقفتن 
بالش�يلمان ومرفق صحي وحمام درجة العمران دون الوس�ط فمن 
لدي�ه الرغبة بالراء مراجعة دي�وان املحكمة يف اليوم الخامس عر 
التايل لنر االعالن مس�تصحبا معه التامينات القانونية بنسبة %10 
م�ن القيمة املق�درة للعقار البالغ�ة 85,710,000 خمس�ة وثمانون 

مليون وسبعمائة وعرة االف واجور املناداة عىل املشرتي
القايض
واثق عبود عبد الكاظم

محكمة األحوال الشخصية يف املقدادية
العدد : 225

التاريخ 2017/11/21
اعالن فقدان

قدم�ت الس�يدة س�نان ري�اض عبد الل�ه طلبا 
اىل ه�ذه املحكم�ة بتنصي�ب نفس�ها قيما عىل 
زوجه�ا املفقود ف�ارس احمد اس�ماعيل والذي 
فق�د بتاري�خ 2014/10/25 وحس�ب االوراق 
تحقي�ق  محكم�ة  م�ن  الص�ادرة  التحقيقي�ة 
املقدادي�ة فمن لدي�ه االعرتاض الحض�ور امام 
هذه املحكمة خالل س�بعه ايام من اليوم التايل 
للنر لتقديم اعرتاضه واعالمنا وبخالفه سوف 

تنظر املحكمة يف الطلب وفق القانون
القايض
عيل يوسف رايض

 
محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة

اعالن مفقود
اسم املفقود // وسام صادق مصطاف

بتاري�خ 4/26 /2017 قدمت )والدتك( املدعوة 
)حم�ده ابراهيم عيل( تطل�ب فيه نصبها قيمة 
عليك لكونك خرج�ت بتاريخ 2005/6/14 ولم 
تعد لحد االن ل�ذا تقرر تبليغك بالصحف املحلية 
ويف حالة عدم حضورك خالل خمس�ة عر يوم 
من اليوم الثاني من تاريخ النر س�وف تنصب 

)والدتك( قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض
غازي جليل عبد

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

العدد : 682/ش/2017
التاريخ 2017/11/21

اىل املدعى عليه /عفراء خضري عناد
اق�ام املدعي�ه ام�ل صال�ح حس�ن ام�ام هذه 
املحكمة الدعوى املرقمة 682/ش/2017 والتي 
تطلب فيها اس�قاط حجة الوصايا املرقمة 144 
يف 2007/5/9 والص�ادره من محكمة االحوال 
الشخصية يف املقدادية وملجهولية محل اقامتكم 
حس�ب اش�عار مختار منطق�ة العروبة ورشح 
القائ�م بالتبليغ وكتاب مركز رشطة ش�هربان 
بالع�دد 4699 يف 2017/8/10 ق�ررت تبليغ�ك 
نرا بصحيفتن  محليت�ن يوميتن بالحضور 
يف موعد املرافعة املوافق 2017/12/13 الساعة 
التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك او من 
ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا حسب االصول
القايض
عيل يوسف رايض

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

العدد /بال
التاريخ 2017/11/13

اعالن فقدان
قدم الس�يد )جم�ال ربيع هزاع( طلب�ا اىل هذه 
املحكم�ة بتنصي�ب نفس�ه قيم�ا عىل ش�قيقه 
املفق�ود )نض�ال ربيع ه�زاع( املفق�ود بتاريخ 
2014/7/25 اثن�اء خروجه من داره الكائن يف 
املقدادي�ة بروانه الكبرية  فم�ن لديه االعرتاض 
او معلوم�ات ع�ن فقدانه الحض�ور امام هذه 
املحكمة خالل سبعة ايام من  اليوم التايل للنر 
لتقديم اعرتاضه واعالمنا وبخالفه سوف تنظر 

املحكمة يف الطلب وفق القانون
القايض
عيل يوسف رايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف ابي الخصيب

العدد : 1466/ش/2017
التاريخ 2017/11/21

اىل / املدعى عليه/ فالح نوري وطبان
اقامت املدعية الفت عبد الرزاق عبد الس�تار الدعوى 
الرعي�ة املرقمه اع�اله امام ه�ذه املحكمة تطلب 
فيها الحك�م لها بتاييد حضانته�ا للقارصين حنن 
فالح نوري وبنن فالح نوري وملجهولية محل اقامتك 
وحس�ب رشح القائم بالتبليغ مركز رشطة البرصة 
قس�م رشطة البلدة وتايي�د املجلس البل�دي ملنطقة 
البك�ر واالح�رار امل�ؤرخ 2017/11/13 عليه تقرر 
تبليغك بواسطة النر بصحيفتن محليتن يوميتن 
بالحض�ور امام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة يف 
2017/12/3 ويف حالة عدم الحضور س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
وسام عبد الحسن عيل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد : 1517/ب2017/1

التاريخ 2017/11/21
اعالن

اىل املدعى عليه /حسن عبد مجيد
اقام عليك املدعي )وزير الداخلية اضافة اىل وظيفته( 
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة 1518/ب2017/1 امام 
محكم�ة بداءة بعقوب�ة يطلب فيها الحك�م باعادة 
م�ع   )  GMD058  ( املرق�م  كالك  ن�وع  املس�دس 
ملحقاته وتحميلك كافة الرسوم واملصاريف واتعاب 
املحام�اة ولكون�ك مجهول�ة مح�ل االقامة حس�ب 
رشح املبل�غ )عمر عدنان مك�ي يف 2017/11/13( 
وكتاب مركز رشطة هبهب العدد ق2 /10642/8يف 
2017/11/16واش�عار مختار منطق�ة حي القائد 
والعس�كري املدع�و )حس�ن ابراهيم كاظ�م( تقرر 
تبليغك بواس�طة صحيفتن محليت�ن يوميتن عىل 
الس�اعة   2017/11/28 املواف�ق  املرافع�ة  موع�د 
التاسعة ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنك قانونا فس�تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض
وميض عادل عبد القادر

محكمة بداءة البرصة
العدد : 2228/ب/2017
التاريخ 2017/11/19

اعالن
املدعي�ة /ماه�ر وس�هيلة وازه�ار وانتص�ار واياد 
وفري�دة ابناء حميد حيدر احم�د وفتحي حميد عبد 
الله وحس�ن ورضا ونجالء وفاتن ابناء فتحي حميد 
عب�د الله وع�يل وعبد الحمي�د وحميدة ابن�اء ماجد 

حميد
املدعى عليه / باسمة جوهر ير اصالة عن نفسها 
وحس�ب وصايته�ا عىل القارصين ام�ري ومصطفى 

وعال ابناء ماجد حميد
مدير رعاية القارصين / اضافة لوظيفته

تبيع محكم�ة بداءة البرصة العقار تسلس�ل 17/7 
نظ�ران ومس�احة 235,48 م2 وهو عب�ارة عن دار 
سكن تقع يف منطقة س�كنية يف منطقة نظران عىل 
ش�ارع فرعي غ�ري مبلط متكون من خمس�ة غرف 
من�ام مع مش�تمالتها مع وج�ود غرف�ة يف الطابق 
الثان�ي م�ع وجود فس�حة  خل�ف الدار عب�ارة عن 
حديقة البناء من الطابوق ومسقف بالشيلمان البناء 
قدي�م ومهدم وانه غري صالح للس�كن فمن له رغبة 
بالراء مراجعة  ه�ذه املحكمة مع دفع التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% من القيمة املق�درة البالغة 
خمسة وتسعون مليون وس�تمائة واثنان وتسعون 
الف دينار وستجري املزايدة الساعة الثانية عر من 
ظهر اليوم الثالثن ليوم التايل لنر االعالن ويتحمل 

املشرتي اجور املناداة
القايض
علوان بربوت البزوني
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       حاوره: أحمد عبدالكريم حميد

التق�ت صحيفة »املُس�تقبل العراقي« 
مع الحارس األسبق ألندية “الزوراء”، 
“الطلبة” َو“اربي�ل” َواملُدرب يف املركز 
الكروي�ة  املواه�ب  لرعاي�ة  الوطن�ي 
َودار مع�ه ه�ذا  عبدالس�ادة  محم�د 
الح�وار الصحف�ي ال�ذي تطالعونه يف 

السطور االتية.

* م�ا طبيعة عمل�ك يف املركز الوطني 
لرعاية املواهب؟

- بس�م الله الرحم�ن الرحيم، طبيعة 
عميل يف املركز الوطني لرعاية مواهب 
ُك�رَة الق�دم التاب�ع ل�وزارة الش�باب 
َوالرياضة االرشاف َعَل تدريب حراس 
املرمى َونسعى ِمن خالل العمل تنمية 
قدرات الحراس الصغار َوتقّديمهم إىل 

األندية َواملُنتخبات الوطنية.

* ما املعي�ار املوضوع لقبول الحراس 
يف املركز الوطني؟

- بالدرج�ة األّوىل، املوهب�ة َوان يكون 
ُعم�ر املُتق�ّدم صغ�راً َويتناس�ب مع 
الربنام�ج التدريب�ي َويت�م العمل مع 
ُكّل ح�ارس وفق الجرع�ات التدريبية 
َوتشخيص الجوانب الضعيفة َوالعمل 

َعَل تقويتها.

* َه�ل ق�ّدَم املرك�ز الوطن�ي ح�راس 
مرمى ملُنتخبات الفئات السنية؟

- نعم، أكثر ِمن حارس تمَّ استدعاؤه 
إىل املُنتخب�ات َوأغلبي�ة الالِعبني الذين 
األش�بال  ُمنتخب�ات  م�ع  يلعب�ون 
َوالناشئني هم ِمن ُصنع املركز الوطني 

َوثمرة جهود ُمدربينا.

* برأي�ك م�ا س�بب تذبذب ُمس�توى 
املُنتخ�ب  َوم�ع  دورين�ا  يف  الح�راس 

الوطني؟
- االس�تقرار ُمهم جداً لحراس املرمى 

َوالتنق�ل بني األندية اثر يف ُمس�تواهم 
بش�كل س�لبي مم�ا ارّضه�م َوارّض 
األندية َوَحّتى املُنتخب الوطني. َويجب 
َع�َل األندي�ة ان تتعاقد م�ع الحراس 
ألكث�ر ِم�ن أربع�ة مواس�م َع�َل أقّل 
تقدير، لكي يظهر الحارس بُمس�توى 
ع�اٍل َويق�ّدم أفضل ما لدي�ه َوالتعاقد 
ملوس�م يجع�ل الحارس ش�ارد الذهن 
َويفكر بالبحث عن ناٍد َوقد يجد فريقاً 

أقّل ُمستوى.

* يف دوريات الدول القريبة ِمن العراق 
نالحظ اس�تمرار الحراس مع أنديتهم 

لسنوات طوال.
- صحي�ح. س�بب تنقل الح�راس بني 
األندي�ة يتحمله اإلّتحاد أيض�ًا، الن يف 
ُكّل دول العالم تسر الدوريات بصورة 
صحيحة وف�ق املنهاج املوضوع َوُمّدة 

ال�دوري ُمح�ددة بالتواري�خ متى يبدأ 
َومت�ى ينته�ي. يف دورينا يب�دأ املُدرب 
العم�ل وف�ق منه�اج َوبع�د ُم�ّدة ِمن 
الزمن يصطدم بتأجي�ل املُباريات َوقد 
يس�تمر التأجيل أحياناً لشهر َويكون 
الالِع�ب تحت اإلعداد املتفاوت َوأغلبية 
الالِعب�ني يتعرض�ون لإلصابة بس�بب 
اس�تحقاق  ُكّل  م�ع  الح�االت  ه�ذه 
ملُنتخباتنا الوطني، األوملبي َوالش�باب 
يتم تأجيل ُمباريات الدوري َواملترضر 
ِمن هذه التأجي�الت الالِعب الناديوي 

َوالفريق بشكل عام.

* قبي�ل 2003 ش�اهدنا الحراس مع 
أنديتهم طوال مواسم، ما سبب ظهور 
أكثر ِمن ح�ارس يف ُمباري�ات الفريق 

الواحد؟
- صحيح، كان م�ع “الرشطة” عماد 

هاشم َوإبراهيم سالم، مع “الجوية” 
هاش�م خميس م�ع “الزوراء” س�عد 
ن�ارص وَغره�ا ِم�ن األمثل�ة. يف تل�ك 
املواس�م كان املُدربون وإدارات األندية 
تعم�ل بش�كل صحيح ام�ا اآلن وضع 
الع�راق تغ�ّر ب�ُكّل األم�ور َودخل�ت 
أمور يف الرياض�ة َوالعالقات بالدرجة 
األّوىل ه�ي ِمن تتحك�م ببعض األندية 
بالتعاق�د س�واء م�ع املُ�درب أو م�ع 
الالِع�ب. س�ابقاً كان الالِع�ب يفرض 
نفسه ِمن خالل ُمستواه َوحبه لشعار 
النادي، َوبالتأكيد انعكس هذا األمر يف 
ُمنتخباتنا فش�اهدنا ثبات للحراس يف 

الُبطوالت َواملُباريات الدولية.

* َه�ل كان ِمن الس�هل الحصول َعَل 
مكان يف تشكيلة الفريق انذاك؟

- لعبن�ا مع عمالق�ة الُك�رَة العراقية 

لعبُت مع “الزوراء” احتياطياً للحارس 
أحمد عيل َوانتقل�تُ إىل “الطلبة” كان 
الحارس سعد نارص معهم. كان حراس 
األندية الجماهرية األربعة هم حراس 
املُنتخب الوطني، َوكان ِمن الصعب، ان 
يحل حارس مكانهم يف تلك املُّدة، لكن 
بفض�ل املُدرب�ني َوجهودنا اس�تطعنا 
الحص�ول َعَل ُفرصة للعب مع األندية 
الجماهرية وس�ط صعوبة املُنافسة. 
حالي�اً الح�ارس يفك�ر باألم�وال َوال 
يهمه اس�مه أو اسم َوُمستوى الفريق 
ال�ذي يلعب له اما س�ابقاً كن�ا نلعب 
حباً وَعشقاً بُكرَة القدم َوكانت اللعبة 

تجري يف دمنا.

محم�د  مس�رة  تكّون�ت  كي�ف   *
عبدالسادة مع ُكرَة القدم؟

- مّثل�ُت “الك�رخ” ع�ام 1995 تحت 

َوبعده�ا  باب�ا  الراح�ل عم�و  قي�ادة 
انتقلُت إىل “الزوراء” بطلب ِمن املُدرب 
أحمد جاس�م َوانتقل�ُت بعدها للدفاع 
ع�ن ش�عار ن�ادي “الطلب�ة” تح�ت 
قي�ادة املُدرب اك�رم س�لمان َوُمدرب 
الح�راس ج�الل عبدالرحمن موس�م 
1998 حصلن�ا َع�َل املرك�ز الثاني يف 
ال�دوري. َولعبُت أيض�اً لنادي “أربيل” 
إىل  وَع�دُت   ،2000-1999 موس�م 
“الطلبة” َوحصلن�ا َعَل لقبي الدوري 
 2003 أح�داث  بع�د  الع�راق.  َوكأس 
مّثل�ُت “الدف�اع الجوي” تح�ت قيادة 
املُ�درب القدي�ر حكيم ش�اكر َوبعدها 
لعبت ألندية ش�مال الع�راق “برس”، 
“الس�ليمانية”، “س�روان”، “زاخو” 

َومثلُت أيضاً نادي “الرمادي”.

* لم نشاهدك تعمل مع األندية؟

- عمل�ُت م�ع “الكهرب�اء” يف املوس�م 
الس�ابق ُمعاراً ِمن املرك�ز الوطني ملُّدة 

شهر.

* أخراً، كي�ف يطّور ُم�درب الحراس 
إمكاناته التدريبية؟

- بدأُت مس�رتي التدريبي�ة  بالدخول 
الدورات التدريبية املحلية َوحصلُت َعَل 
أربع شهادات بهذا املجال َوحصلُت َعَل 
الرخصة اآلس�يوية فئ�ة »يس«. َوكما 
تعرف�ون، يج�ب َع�َل ح�ارس املرمى 
َواملُدرب االطالع َع�لَ املعلومة الحديثة 
ِمن خالل القراءة َواملُش�اركة بالدورات 
التدريبية َويزيد خربته التي اكتس�بها 
ح�ني كان الِعب�ًا َوينقل م�ا تعلمه ِمن 
املُدربني الذين ارشفوا عليه إىل الحراس 
الذي�ن يدّربه�م َويتعامل معه�م مثلما 

تعامل معه املُدربون الكبار.

الالعبون الذين يلعبون مع منتخبات األشبال والناشئني هم صنع املركز الوطني
حممد عبدالسادة: تنقل احلراس بني األندية اضرهم واضر فرقهم واملنتخبات

              المستقبل العراقي/ متابعة

ألمح األرجنتيني باولو ديباال مهاجم فريق يوفنتوس اإليطالي، إلمكانية رحيله عن صفوف الس�يدة العجوز، 
خ�الل الفت�رة المقبلة.وتهت�م العديد م�ن األندية األوروبي�ة بخدم�ات األرجنتيني على رأس�ها قطبي الكرة 
اإلس�بانية ريال مدريد وبرش�لونة، ولكن يوفنتوس يتمس�ك بنجمه.وقال ديباال، خالل تصريحاته لصحيفة 

“فرانس فوتبول” الفرنس�ية “: “لن أقدم وعدا بالبقاء في الفريق مدى الحياة، خاًصة وأن األمر ال يتعلق 
بي فقط”.وأضاف “النادي اقترح علي ارتداء القميص رقم 10، إنه ش�رف بالنس�بة لي، وفي كرة القدم 
ال أحد يعرف ما س�يحدث في المس�تقبل، وكان�ت لدينا أمثلة مذهلة ه�ذا الصيف”.وعن إمكانية وجود 

صراع مرتقب بينه وبين البرازيلي نيمار على الكرة الذهبية، عقب اعتزال رونالدو وميس�ي، أجاب “نعم 
سيكون تحدًيا لطيًفا، ميسي ورنالدو فعال أشياء ال تصدق، ولكن نيمار قريب جًدا من مستواهما، ولديه فرصة للتتويج 
بالجائزة”.وتابع: “بالنس�بة لي أنتظر أن أصل لهذا المس�توى، ألحصد األلقاب الفردية”.واختتم: “لقد قلت من قبل إني 

أريد أن أكون أفضل العب في العالم، وأحصد الكرة الذهبية.

              المستقبل العراقي/ وكاالت

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن اهتمام نادي برشلونة، بالتعاقد مع موهبة أفريقية، 
لتدعي�م صفوفه بنهاية الموس�م الحالي.وبحس�ب صحيفة “آس”، فإن فريق برش�لونة 
يراق�ب هن�ري أونيكورو، الع�ب إيفرت�ون اإلنجليزي، والُمع�ار حالًيا لصف�وف أندرلخت 
البلجيكي.وتأل�ق أونيك�ورو )20 عام�ا( مع أندرلخت هذا الموس�م، حيث نجح في تس�جيل 7 
أهداف خالل 14 مباراة حتى اآلن.ونجح هنري أونيكورو في جذب اهتمام العديد من كبار األندية 
األوروبي�ة، مثل مانشس�تر يونايتد وتوتنه�ام وأياكس وفيورنتين�ا وأيندهوفن.ونقلت الصحيفة، 
تصريًحا من أحد المصادر في توتنهام، يقول فيه “نعم الس�بيرز يراقب أونيكورو، حيث ُيعد أفضل 

بديل للمهاجم هاري كين، والذي قد يرحل الصيف المقبل إلى ريال مدريد.

التعادل السلبي حيسم قمة امليناء
مع القوة اجلوية.. والطلبة يصعق نفط 

ميسان بالدوري املمتاز

            المستقبل العراقي / متابعة

انتهت مباراة قمة الجولة األوىل من الدوري املمتاز، بني امليناء والقوة الجوية، بالتعادل السلبي، 
والتي أقيمت مساء أمس، يف ملعب الفيحاء بالبرصة.

ول�م يوفق أي من الفريقني يف هز ش�باك اآلخ�ر، رغم الرسعة التي غلبت ع�ل اللقاء، والفرص 
العديدة التي الحت لهما.

وقال العب فريق امليناء، صالح س�دير،  “قدمنا مباراة كبرة، وكنا نس�تحق النقاط الثالث، حيث 
أهدرنا العديد من الفرص السانحة”.

ولفت إىل أن املنافس فريق ليس سهال، كونه حامال للقب، وبطل كأس االتحاد اآلسيوي باملوسمني 
السابقني، لكنهم دخلوا اللقاء بعزيمة الفوز بحثا عن نقاط املباراة .

وتاب�ع: “فريق امليناء، يع�رف جيدا أن البداية مهمة مهما كانت قوة املنافس، فالنقاط الثالث كانت 
هدفن�ا وم�ع أفضليتنا وتحكمنا يف الكرة والس�يطرة عل املباراة ، لم نحقق الف�وز والنقطة لم تكن 
ضمن طموحاتنا”. وأوضح: “نتطلع للتعويض يف املباراة املقبلة أمام الكهرباء يف ملعب التاجي يوم 

السبت املقبل، وسنركز عل الجوالت املقبلة من أجل املنافسة بقوة عل اللقب هذا املوسم”.
ل محمد س�عد، هدًفا للطلبة قبل النهاية ب�3 دقائق ليقود فريقه لفوز ثمني  من جانب آخر س�جَّ
عل نفط ميسان )1-0( أمس الثالثاء عل ملعب الشعب الدويل بالجولة األوىل من الدوري العراقي 

لكرة القدم.
 ويف الوقت الذي كانت فيه املباراة تتجه نحو االنتهاء بالتعادل السلبي، نجح محمد سعد يف تسجيل 

هدف الفوز للطلبة يف الدقيقة )87( ليحصد فريقه أول 3 نقاط.
وقال عمار ريحاوي مس�اعد مدرب الطلبة، إنَّ نفط ميس�ان لم يكن سهالً، فهو فريق مستقر منذ 

موسمني عل مدربه ومحافظ عل تشكيلته وبالتايل الفريق منسجم بشكل كبر.
وأش�ار إىل أن�ه رغم أن الطلبة تجددت صفوفه بالكامل، إال أن امل�درب الروماني تيتا فالريو، نجح يف 

إيجاد التكتيك املناسب لتحقيق النقاط الثالث.
وأشار »الفريق قدم مباراة جيدة خاصة بالشوط الثاني الذي أحكم خالله الطلبة سيطرته عل امللعب، 
واستمر يف الضغط حتى إحراز الهدف يف وقت متأخر، ما سيمنحنا اندفاًعا أكرب لتحقيق نتائج مماثلة 

يف قادم الجوالت.

جريزمان يتحدث عن احتامالت الرحيل ورغبته بمزاملة نيامر ومبايب
              المستقبل العراقي / متابعة

أكد الفرنسي أنطوان جريزمان، أنه غير نادم على بقائه في 
أتلتيك�و مدريد الصي�ف الماضي، رغم العدي�د من العروض 
الت�ي تلقاها م�ن مختلف أنحاء أوروبا.وق�ال جريزمان في 
تصريح�ات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” اإلس�بانية 
“لس�ت آسًفا على بقائي في أتلتيكو مدريد، كان هذا خياري 
وأنا س�عيد ب�ه، حتى مع وج�ود 8 مباريات دون تس�جيلي 
لألهداف مع الفريق”.وأضاف “في فترة االنتقاالت الشتوية 

س�ينضم لنا فيتولو ودييجو كوستا وسنحاول الحفاظ على 
قوة الفريق، س�يعززان صفوفنا بش�كل جي�د للغاية”.وأكد 
جريزمان أنه لم يتحدث مع رئيس النادي عن مستقبله، كما 
تط�رق للحديث عن تصريحاته الس�ابقة ع�ن رغبته باللعب 
بجان�ب نيم�ار ومبابي بالق�ول “أحياًنا ال أجي�د التعبير عن 
نفسي، كان الحديث يتعلق بمبابي ونيمار، وتم سؤالي )هل 
ترغب في اللع�ب بجوارهما؟( فقلت نع�م، ولكن إجابتي ال 
تعني أني أريد الذهاب إلى باريس سان جيرمان”.وتابع “أنا 
سعيد بأدائي مع المنتخب الوطني، ولكن مع أتلتيكو مدريد 

يجب أن أحس�ن من نفسي وأجد الطريقة األفضل، وذلك 
يعتمد على التدريب والعمل، هناك مباريات ال أسدد فيها 
حتى ولو لمرة واحدة، لدي مش�كلة، ال بد من العمل على 

النه�وض بالفري�ق لألعلى”.وأخي�ًرا ع�ن 
وضعية الفريق بدوري أبطال أوروبا قال 

“بدأنا بشكل سيئ، ال يجب أن نفشل، 
وسوف نرى ما س�يحدث إذا ما 

تعثر تشيلسي.

              المستقبل العراقي/ متابعة

ال زالت الصحف اإلس�بانية تسلط الضوء على األرقام 
المخيبة، لنجم ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، خالل 

م�ن الفترة الس�يئة، التي يم�ر بها حالًيا،  خاص�ًة 
الناحية التهديفية.وفي هذا 

صحيفة  ذكرت  السياق، 

“آس” المدريدية، أن رونالدو س�دد عل�ى المرمى في 
55 مناس�بة، حت�ى اآلن، خ�الل الليجا هذا الموس�م، 
لكن�ه لم يتمكن من تس�جيل س�وى ه�دف يتيم، أمام 
خيتاف�ي، ما اعتبرت�ه الصحيف�ة “مؤش�ًرا مخيًفا”.

كما أش�ارت الصحيفة إلى أن س�رعة النجم البرتغالي 
انخفض�ت كثيًرا، وظهر ذلك واضًحا في س�باقه على 
الكرة، مع خوانفران، في ديربي العاصمة، حيث بلغت 

سرعة ظهير أتلتيكو مدريد، 33.8 
كيلومتر في الساعة، مقابل 32.8 

ألق�ت “آس”  بالل�وم لص�اروخ ماديرا.كما 
عل�ى رونال�دو، إلضاعت�ه فرصة واضحة للتس�جيل، 
وخط�ف نق�اط الفوز، ف�ي الدقيقة 88 م�ن الديربي، 
مش�يرًة إلى أن ترويضه للكرة كان “خاطًئا”، كما أنه 

تأخر كثيًرا في التسديد.

رقم خميف آخر لكريستيانو رونالدو

برشلونة يراقب موهبة أفريقية

ديباال يفتح باب الرحيل.. ويتحدث عن املنافسة مع نيامر
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
هل تعلم أنه يوجد يف جسم اإلنسان نحو 32 بليون خلية .

يف جس�م اإلنسان أكثر من مليوني غدة عرقية تفرز كمية من 
الع�رق ترتاوح ما بني نصف لرت إىل لرت ونصف كل 24 س�اعة 
بال توقف صيفاً و ش�تاًء مع املجه�ود و الحركة ومع ارتفاع 

درجة الحرارة.
األظافر إذا أزيلت جراحياً أو فقدت ألي سبب فإنها تأخذ مائة 

يوم لكي تعود كما كانت مرة أخرى.
احتب�اس البول يف الجس�م ي�ؤدي إىل ارتفاع نس�بة البولينا و 

حدوث حالة تسمم تسمى ) التسمم البوليني (.
عدد س�اعات النوم ترتاوح عند اإلنس�ان البال�غ ما بني 7 : 8 
س�اعات يومي�اً أي أنن�ا نقيض أكث�ر من ثلث العم�ر يف النوم 
فاإلنس�ان الذي عاش س�تني عام .. نام منه�ا حوايل عرشين 

عام.
النمله تستطيع أن تحمل وزنا يفوق وزنها ب� 50 ضعفاا.
رسعة الضوء هي 300.000 كيلو مرت يف الثانيه الواحده.

شعاع من الليزر يستطيع أن يثقب أصلب املعادن وهو الفوالذ 
يف ثوان معدوده.

علماء العرص الحديث يتحدثون عن ان نهاية العالم س�تكون 
مثل بدايته ولديهم العديد من االدله عىل ذلك حيث يقول : يوم 
نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده 
وع�دا علينا إنا كنا فاعلني*االنبي�اء آية 104. صدق الله العيل 

العظيم.
البصل الحلو، كان الفاكهة املفضلة عند قدماء الرومان.

ب�رج الَحَمل: أخبار س�ارة تعطي�ك قليالً من 
الس�عادة حفل زفاف، عالوة نقدية أو أرباح 
فجائي�ة، تقديم�ك أفض�ل مابوس�عك ه�و 
أس�لوبك الذى تتبعه ىف عملك بعيداً عن عبارة 
عىل قّد فلوس�هم، وسوف تلقى املردود الجيد 

بإذن الله تعاىل.

ب�رج الث�ور: يجب عليك اس�تعمال س�لطتك 
تج�اه الغ�ر بنضج وإح�رتام لنفس�ك، عدا 
ذلك فيب�دو يوماً مم�اًل آخر،الداعى للتأفؤف 
فاملس�اء قد يأتي لك بزيارة مس�لية من أحد 

األقارب أو األصدقاء.

ب�رج الج�وزاء: يبدو الي�وم مربحاً ج�دا لك، 
هذه هى النتيجة الطبيعية للتفكر اإليجابى 
والعمل الدائم ، تسعى لإلنعزال والوحدة؟ إذاً 

إستثمر الوحدة ىف أداء أنشطة دينية.

تنف�ق نقودك من اجل رضا الحكومة املنزلية 
وتس�أل نفس�ك هل وظيفت�ك ىف الحياة هى 
مجرد أن�ك ماكين�ة لجمع األم�وال لينفقها 
الغر؟ يظل من النافع الحرص عىل كل قرش 

تنفقه.

أن تكون لطيفاً مع نفس�ك فهذا ش�يئ رائع 
أى اإلنتب�اه لصحت�ك وتدليل نفس�ك إن لزم 
األمر،هذا يضم س�ماع املوسيقى أومشاهدة 
فيلم الس�هرة مع الرشيك وكل مايلزم إلعادة 
ش�حنك بالطاق�ة  الالزمة م�ن جديد،خطوة 

واردة لتأمني مستقبل أطفالك املادي

مش�اريع جديدة ىف العمل طال أمدها تنتهى 
منه�ا ه�ذا اليوم بنج�اح ب�إذن الل�ه تعاىل، 
ه�ذا من ش�أنه إم�دادك بالنش�اط والثقة ىف 
نفسك،أطفالك ىف املنزل ىف حالة إنتشاء وهذا 
يساعد عىل تحسني حالتك املزاجية، التتثاقل 

عن بعض الشقلبة والدحرجة معهم 

قلقك بشأن نجاحك أو فشلك سيعرقل أداءك 
يف العمل ، يجب عليك  ان أترك النتيجة بيد الله 
ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىل، تش�اور زوجتك ىف مستقبل 
األطفال وهذا ممتاز م�ن طاملا تقوم باتخاذ 

خطوات فعلية لتأمينهم.

يج�ب عليك إضاف�ة بعض النظ�ام والرتتيب 
لألسلوب الفوضوى والعشوائى الذى تمارس 
ب�ه عملك، ه�ذا يعنى ل�ك  توف�ر وقت كبر 
وبذل جهد ضئيل ، رصاع مع أحد املنافس�ني 
أو الزم�الء الغيورين ولكن ثق�ة اآلخرين بك 

تجعلهم يتمسكون بالوقوف إىل صفك

ق�د تحس أنك محارص ىف رك�ن و يجب عليك 
إتخ�اذ ق�رار متعجل ، ق�م باإلنس�حاب من 
مكان األحداث لبضع دقائق إلسرتجاع ثباتك 
اإلنفع�اىل والتفكر من جديد بأس�لوب أكثر 
اتزان�ا لتأخذ الق�رار الصحيح ، الش�ياكة ىف 

مظهرك تمنحك ثقة كبر يف ذاتك

بع�ض االمور االرسية  تس�تحوذ ع�ىل بؤرة 
تفكرك معظم أوقات النهار،أنت تبدو مستاء 
ولكن ماباليد حيلة فهذا شأن الجميع، املرور 
ع�ىل أحد دور العبادة وتقديم الصلوات ش�ئ 
ناق�ع ، عن�د رجوع�ك للمن�زل س�تقوم بما 

يتوجب عليك القيام به

يج�ب علي�ك أن تنه�ى واجبات�ك الوظيفي�ة 
قب�ل أن تفك�ر ىف مس�اعدة اآلخري�ن ع�ىل 
إنه�اء واجباتهم، وقت مت�اح لتنعيم العالقة 
العاطفية وتقليل الشد والجذب، اإللحاح دائم 
أن تقوم بالتماري�ن البدنية إلزالة الكرش،أم 
أنت كس�ول إىل تل�ك الدرجة؟كلم�ا إزددت ىف 

جهدك كلم�ا بدا أن العمل يحت�اج العديد من 
الجه�د أكثر وأكثر، فماذا يب�دو الحال لو أنك 
تكاسلت منذ البداية؟ اليوم ليس مناسب ألى 
كس�ل أو تراخى واليوجد وق�ت لتضيعه عىل 
بعض املرشوبات الب�اردة أو ثرثرة مع زميل، 

الجانب اإليجاب.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
3 حبة كوسة متوسطة

1 معلقة كبرة ثوم بودرة
1 معلقة كبرة بصل بودرة

ملح
كمون

زيت
طريقة التحضر:

تغسل الكوسة جيداً، وتقطع رشائح رقيقة 
دون تقشر.

والث�وم  والكم�ون  باملل�ح  الكوس�ة  تتب�ل 
والبصل، وترتك يف التتبيلة ملدة ربع ساعة.

وتده�ن  الكهربائي�ة،  الش�واية  تس�خن 
بالزيت.

ترص رشائح الكوس�ة عىل الشواية، وتقلب 
عىل الجانبني حتى تحمر وتنضج.
تكرر العملية حتى انتهاء الكمية.

ص�وص  م�ع  وتق�دم  الطب�ق،  يف  توض�ع 
الزبادي.

الشمبانزي قادرة عىل تقييم املخاطر
أظهرت دراس�ة حديثة نرشت نتائجها مجلة »س�اينس ادفانس�ز« 
األمريكي�ة أن قردة الش�مبانزي التي تعي�ش يف الطبيعة قادرة عىل 
تقويم خطر ما وتحذير أقرانها منه خصوصا تلك التي تبدو مدركة 
له�ذا الوضع.وأش�ار الباحثون إىل أنه�ا املرة األوىل الت�ي تثبت فيها 
تجربة أن حيوانات تأخذ يف االعتبار لدى تواصلها مع بعضها بعضا 
وجه�ة نظر الجه�ات األخرى، وهي قدرة كان ُيعتق�د أنها موجودة 
ح�رصا ل�دى البرش.ولفت�وا إىل أن هذا األم�ر يدف�ع اىل االعتقاد بأن 
قردة الش�مبانزي تتواصل وتتعاون بطريقة أكث�ر تعقيدا مما كان 
ُيعتق�د يف ما مىض.والختبار هذه النظرية، أع�دت الباحثة يف معهد 
ماكس بالنك لعلوم اإلناس�ة يف أملانيا كاثري�ن كروكفورد وزمالؤها 
مجموع�ة تجارب يف غابة بودونغ�و يف أوغندا.وقد وضعوا خصوصا 
أفعى س�امة مزيفة عىل طريق والحظوا كيف تفاعلت هذه القردة 
مس�جلني يف بادئ األمر كيف أبلغت قردة الشمبانزي أقرانها بمكان 
وجود األفعى. وإضافة إىل الهتافات، كان ثلث القردة تؤرش بنظرها 

تباعا إىل مكان وجود األفعى وإىل القردة األخرى.

وجد  سيارته بعد 20 عامًا
أبل�غ رجل أملاني الس�لطات األملانية عام 1997، عن رسقة س�يارته يف 
مدينة فرانكفورت.واليوم، أي بعد عرشين س�نة، عثرت السلطات عىل 
الس�يارة، وتب�ني أنها لم تك�ن مرسوقة، بل نيس صاحبه�ا أين ركنها، 
بحس�ب ما نقل موقع صحيف�ة ال�”إندبندن�ت” الربيطانية.وُعثر عىل 
الس�يارة يف مرآب ملبنى صناعي قديم كان م�ن املقرر هدمه. وكاد يتم 
تدمر الس�يارة، إال أنه تم إبالغ الرشطة عنه�ا، والتي تحققت بدورها 
م�ن هوية مالكها.وبحس�ب صحيفة أملانية محلية، ف�إن الرجل الذي 
يبل�غ م�ن العمر 76 عام�اً اآلن، ذهب إىل الرشطة مع ابنته الس�رتجاع 
الس�يارة، لكن لس�وء الحظ تبنّي أنها لم تعد صالحة.وقالت س�لطات 
فرانكف�ورت إن الس�يارة لم تعد قيادتها ممكنة، وس�يتم إرس�الها إىل 
مكان تجميع الخردة.وس�بق أن وقعت حادثة مشابهة يف أملانيا، حيث 
عثر رجل عىل س�يارته بعد عامني، إذ أنه نيس مكان ركنها يف ميونيخ، 
وأبلغ الرشطة بأنه فقد السيارة، ليعثر عليها عىل بعد 4 كيلومرتات من 
املكان ال�ذي اعتقد أنه ركنها فيه.وكان صندوق الس�يارة يحتوي عىل 

مبلغ 40 ألف يورو، باإلضافة إىل معدات تبلغ قيمتها 50 ألف يورو.

روبوت خارق!
أذهل�ت رشك�ة Boston Dynamics األمريكي�ة عش�اق التقنية من 
جديد باس�تعراضها لقدرات روبوتها املتط�ور »Atlas«، املتوقع أن 
يش�كل نقل�ة نوعية يف عال�م الروبوتات..وبعد االس�تعراض األخر 
لق�درات هذا الروب�وت، نرشت الرشكة فيديو ع�ىل اليوتيوب يظهر 
قيام »Atlas« بح�ركات رياضية وبهلوانية صعبة يعجز عنا الكثر 
من البرش، حيث تمكن م�ن القفز بني حواجز متفاوتة االرتفاعات 
بتقنية تشبه تلك التي يتبعها ممارسو رياضة الباركور.وأهم يشء 
والذي أذهل الخرباء واملتابعني هو تمكنه من القيام بحركة ش�قلبة 
خلفي�ة أو »salto« ع�ىل غرار العبي الجمب�از املحرتفني، األمر الذي 
يظهر قدراته الحركية العالية وتطور تقنيات التوازن التي ُزود بها.

تجدر اإلش�ارة إىل أن هذه ليس�ت املرة األوىل التي تس�تعرض فيها 
Boston Dynamics قدرات روبوتها الجديد، فمنذ مدة نرشت مقطع 
فيديو آخر أظهرت فيه قدرته عىل الحركة يف الطرقات الوعرة ونقل 

حمولة يصل وزنها إىل بضعة كيلوغرامات بكل دقة وتوازن.

بدون تعليق

رشائح الكوسة
املتبلة

ق اليوم..
طب

املكرسات تقلل خطر أمراض القلب
أفادت دراسة أمركية بأن من يتناولون 
بانتظ�ام مزيج�ا من املكرسات يش�مل 
الجوز واللوز والبندق والفول الس�وداني 
وغرها قد تقل لديهم احتماالت اإلصابة 
الباحث�ون  القلب..وفح�ص  بأم�راض 
التاريخ املريض ونم�ط الحياة والعادات 
م�ن  آالف   210 م�ن  ألكث�ر  الغذائي�ة 
العامل�ني يف مج�ال الرعاي�ة الصحي�ة. 
وخ�الل متابعة اس�تمرت أكث�ر من 20 
عاما أصي�ب 14136 ش�خصا بأمراض 
يف القل�ب واألوعية الدموية بينهم 8390 
أصيب�وا بمش�اكل يف الرشي�ان التاج�ي 

و5910 بجلطات.
ووجدت الدراسة أن من تناولوا 28 غراما من 
املكرسات خمس مرات عىل األقل يف األس�بوع 

تراجع احتمال إصابتهم بأمراض القلب 
واألوعي�ة الدموي�ة بنس�بة 14 يف املئ�ة 
وتراج�ع احتمال إصابتهم بمش�اكل يف 
الرشي�ان التاج�ي بنس�بة 20 يف املئ�ة..

وقالت ش�يلبا بوباتراغو الباحثة يف علم 
التغذي�ة بكلية تي.إتش تش�ان للصحة 
التابع�ة لجامع�ة  العام�ة يف بوس�طن 
هارف�ارد “تناول مجموع�ة متنوعة من 
املك�رسات ول�و لبض�ع مرات أس�بوعيا 
مفي�د يف تقليل خط�ر اإلصابة بأمراض 
القلب واألوعية الدموية”..لكنها نصحت 
بعدم اإلفراط يف تناول املكرسات وتجنب 

األنواع اململحة.

حتذير من أعراض إعياء املرتفعات

حذرت الجمعي�ة الطبية األمركية 
يف نرشة جديدة موجهة للمسافرين 
من أن الصعود رسيعا من منطقة 
منخفضة إىل أخرى مرتفعة يمكن 
أن يتس�بب يف الش�عور بالص�داع 
واإلره�اق والغثيان..ويؤثر اإلعياء 
الجب�ال  املرتب�ط بصع�ود  الح�اد 
عىل أكث�ر من ربع من يس�افرون 
م�رت   3500 تف�وق  الرتفاع�ات 
وأكث�ر من نص�ف من يس�افرون 
ملناطق يفوق ارتفاعها س�تة آالف 
مرت..وتق�ع الكثر م�ن املنتجعات 
الجبلية يف سلس�لة جبال روكي أو 
جب�ال األلب ع�ىل ارتفاعات تفوق 

ذلك بكثر.
وقال�ت الدكت�ورة جي�ل جني من 
جامعة نورثويسرتن يف إيفانستون 

يف والي�ة إيلين�وي األمركي�ة التي 
الت�ي  التحذيري�ة  كتب�ت الن�رشة 
نرشت عىل موقع دورية جاما عىل 
اإلنرتنت »مع اقرتاب فصل الشتاء 
وموسم العطالت فقد حان الوقت 
للمس�افرين لتوخ�ي الح�ذر عند 
زيارتهم ملناطق تقع عىل ارتفاعات 
كبرة«.وقال�ت لرويرتز هيلث عرب 
الهات�ف »م�ن امله�م الحديث عن 
والع�الج«. واألع�راض  العالم�ات 

وقالت النرشة الطبي�ة إن أعراض 
اإلعي�اء الح�اد لصع�ود الجبال قد 
تش�مل الصداع واإلره�اق وفقدان 
الش�هية والغثيان والقيء والدوار 
واضطراب�ات الن�وم وتظهر عادة 
خالل ما بني ست إىل 12 ساعة من 

الصعود للمنطقة املرتفعة.
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فريق بردى السوري اول فريق غري عراقي 
يلعب يف بغداد  ١٩٣٨

طارق حرب

منمنمات بغدادية

فاتن معتوق

كنا في صغرنا نحب المدرس�ة وننتظر بفارغ الصبر فترة الدراسة، 
ال يعني أننا نكره العطل، لكن كنا نرغب في الدراس�ة لما كانت لها من 
لذة وطعم، س�واء م�ع معلمينا في المدارس االبتدائية أو أس�اتذتنا في 

المعاهد وأيضا في الجامعات.
كنا ندخل الفصل وكلنا ش�غف ننتظر ق�دوم “ملهمنا”، نقف تحية 
إجالل لمن يمدنا بالعلم، نحترمه ونقدس�ه ونخش�اه. مكانته الرفيعة 
جعلت�ه دائما الش�خص الذي ال نس�تطيع حت�ى النظر ف�ي عينيه ألننا 
نخش�ى غضبه، لكننا أيضا نحب س�اعات ال�درس معه..كبرنا وكبرت 
ص�ورة المرب�ي الفاضل ف�ي أعينن�ا ومخيلتن�ا، نتذك�ر توجيهاته لنا 
ونصائح�ه الت�ي ورثناها منه ولقناها ألبنائنا حت�ى يدركوا أن المربي 
الفاض�ل “رجل مقدس”.علمنا أبناءن�ا أن المربي الفاضل هو من يضع 
بيدهم س�الح الحياة ويرش�دهم إل�ى الطريق الصحي�ح، وينير دربهم 
بدروس�ه التي يسعى إلى تبس�يطها وشرحها لهم بطريقة ترّغبهم في 
فهم الدرس كما يرش�دهم بنصائحه التي تبق�ى في ذاكرتهم.فالمربي 
الفاض�ل لم يكن فق�ط ناقال للدرس، ب�ل هو إنس�ان يوجهنا حتى في 
حياتن�ا الخاصة..تح�ّول كبي�ر، حدث فج�أة، لم ندرك م�دى خطورته 
م�ع الزمن، تغي�رت أفكار أبنائن�ا الذين تربوا عل�ى اإلنترنت وأصبحوا 
ال يفارقونه�ا هي معلمه�م الجديد، جعلت منهم جي�ال يفتقر للروابط 

االجتماعية واإلنسانية.
التكنولوجيا بكل ما فيها من إيجابيات، كانت س�لبياتها أطغى على 
أطفالن�ا، أصبح جيال ال إحس�اس له، جعل من كل ش�يء “أضحوكته” 
التي يتس�لى بها حتى المق�دس منها..لقد تخطى ه�ذا الجيل الحواجز 
اإلنس�انية وأصبح يدمر حياته دون أن يدرك ذلك، ويعتدي على كل من 
حول�ه، بدءا من محيطه العائلي وصوال إلى “المربي الفاضل”..تكررت 
االعت�داءات وباتت خطرا على المجتمعات العربية التي تعاني من أزمة 
“التفت�ح” غي�ر المنظم، فكان�ت حادثة االعت�داء على أس�تاذ بثانوية 
ش�رارة كبرى لألطر التربوية، التي استنكرت الواقعة واعتبرتها تعديا 
على الحرم المدرس�ي ككل..كذلك حادثة محاولة قتل أس�تاذة من قبل 
تلميذها الذي لم يتجاوز ال�15 س�نة، وغيرها م�ن الحوادث التي باتت 
ش�به يومي�ة يتعرض له�ا المربي أو اإلط�ار التربوي، وكله�ا من قبل 
تالم�ذة وحتى في بعض الحاالت تكون بدعم من األولياء..أحداث باتت 
تدق ناقوس الخطر ألوطاننا العربية وتكشف ما وصل إليه حال التعليم 
وخاص�ة وضع المربي ف�ي المؤسس�ة التي من المف�روض أن تكون 
مؤسس�ة مقدسة تتخرج منها األجيال..المربي اليوم أصبح يبذل جهدا 
مضاعف�ا إليصال المعلومة للتلميذ، لكنه ف�ي نفس الوقت أصبح قلقا 
على وضعه داخل القس�م، ال خوفا من التلميذ، بل خوفا من االعتداءات 
اإلجرامية الت�ي تعلمها التلميذ دون أن يدرك عواقبها..ش�هادة عرفان 
وامتن�ان وتقدير لكل معلم يتفان�ى في تبليغ المعرفة إلى طالب العلم، 
وكل األس�ف على جيل أضاعته اإلنترنت والتكنولوجيا الحديثة ألنه لم 

يستلهم منها إال سلبياتها ليكون في النهاية “جيال الإنسانيا”.

ف�ي سلس�لة تراث بغ�داد كانت لنا كلم�ات عن اول فري�ق اجنبي غير 
عراق�ي لك�رة  القدم يصل بغ�داد وكان هذا الفريق لك�رة القدم هو فريق 
بردى الس�وري  حيث لم يصل الى بغداد لمالعبة فرق كرة القدم البغدادية 
وبذلك فقد كان وصول هذا الفريق في ش�باط ١٩٣٨ تطورا في كرة القدم 
البغدادية ولم يسبق هذا الفريق اي فريق اجنبي اخر ولم تالعب فرق كرة 
الق�دم البغدادية اي فريق اجنبي اخر س�واء اكان في بغ�داد ام في خارج 
العراق وقد لعب مع الفريق الس�وري ثالثة فرق هي فريق الجيش وفريق  
المعارف اي التربية وفريق النادي االولمبي وقد كتبت جرائد بغداد مرحبة 
بوصول الفريق السوري الى بغداد كون المباراة تؤدي الى معرفة الموقع 
الحقيقي للفرق البغدادية من حيث االداء والخبرة الن كل ماحصل س�ابقا 
ه�ي مباريات مع  بعض الالعبين االنگلي�ز الموجودين في بغداد ومعرفة 
مس�توى الفرق البغدادية مقارنة بالفرق غي�ر العراقية وقد جاءت زيارة 
الفريق الس�وري بمناس�بة افتتاح الن�ادي االولمب�ي العراقي حيث جرت 
مراس�يم افتتاحه برعاية رئيس الوزراء بمقر الن�ادي في مزرعة إرخيتة 
شمال الكرادة يوم ٧/٢/١٩٣٨ وقد جاء الفريق السوري في عيد االضحى 
تلك الس�نة وكان في  اس�تقبالهم عند الوصول الى بغداد س�كرتير النادي 
حس�يب الگيالن�ي وعدد م�ن الطالب والش�باب منهم اك�رم فهمي وكان 
وقتها مس�اعد التربية والش�خصية المعروفة خليل كنه والطيار حفظي 
عزي�ز نائ�ب رئيس النادي وج�رت عصر ي�وم ١١ ش�باط ١٩٣٨ المباراة 
االول�ى بي�ن الفريق الس�وري وفريق نادي الجيش في س�احة الكش�افة 
وحضره�ا رئي�س ال�وزراء جميل المدفع�ي وضم فريق الجي�ش وداوود 
فرج لحراس�ة المرمى ولالعبين توما عبد االحد ووفيق علي وجدوع علي 
وط�ه عبد الجليل ومحمود خرطنة وه�ادي عباس وقدوري كافر وغازي 
احمد واس�ماعيل محمد وحقي الش�ربتي وفريق بردى يتكون من الفريد 
متكا وخير الدين البكري وموفق س�ادات ورشاد ورمزي وفوزي واميدو 
وتيسير وش�اهين وهشام مردم ونشأت شيخ االرض وفاز فريق الجيش 

بستة اهداف مقابل هدفان لفريق بردى
وكان�ت المباراة الثانية للفريق الس�وري مع فري�ق المعارف وانتهت 
بالتع�ادل ١-١  وكان فري�ق المع�ارف م�ن الثانوية المركزي�ة والثانوية 
الغربية ومن فريق الكرخية كان الالعب المعروف اس�ماعيل حمودي ابو 
حق�ي جارنا في منطقة الكس�رة في نهاية ايامة وكان�ت المباراة الثالثة 
واالخيرة يوم ١٩ ش�باط مع فريق النادي االولمبي في س�احة الكش�افة 
وكان�ت النتيج�ة التعادل بهدف واح�د لكل منهما وحض�ر المباراة رئيس 
الوزراء وقدم االمير عبد االله كأس�ا فضية باسم النادي وقد تولى تحكيم 
المباراة اكرم فهمي مس�اعد التربية البدنية في وزارة المعارف والحقيقة 
ان فري�ق النادي كان بمثابة منتخب  بغداد لك�رة القدم كونه ضم العبين 
م�ن الجيش والش�رطة والمعارف وليس من الن�ادي االولمبي فقط حيث 
ض�م الفريق جب�ار فتاح م�ن الجيش واحم�د چالي ويحي�ى الجنابي من 
الشرطة واس�ماعيل حمودي من المعارف والباقين من الجيش وقد غادر 

الفريق السوري فريق بردى يوم ٢١ شباط ١٩٣٨ عائدا الى سوريا .

ام�ضاءات

كـاريكـاتـير

»قمر« يتوقع بدقة حاالت
 اجلفاف واألعاصري

أطلق�ت إدارة الطي�ران والفض�اء األميركي�ة )ناس�ا( صاروخ�ا 
م�ن ط�راز »دلت�ا 2 » تابعا لتحال�ف اإلطالق المتح�د يحمل قمرا 
صناعي�ا يطلق علي�ه اختصارا )جي.ب�ي.إس.إس1-(، وهو األول 
ضمن سلس�لة من أقمار الجيل القادم. وتقول ناس�ا إنها س�وف 
تتي�ح التكه�ن بدرجة عالية م�ن التيق�ن باألوض�اع البيئية مثل 
المناخ وحرائق الغابات وموج�ات الجفاف. وأُطلق القمر لصالح 
اإلدارة الوطني�ة للمحيطات والغ�الف الجوي من قاعدة فاندنبرغ 
التابعة لس�الح الجو بجنوب كاليفورنيا الس�اعة 1:45 بالتوقيت 
المحل�ي )09:45 بتوقي�ت غرينتش(..وذكرت ناس�ا في موقعها 
عل�ى اإلنترنت أن هذه السلس�لة من األقم�ار الصناعية ُمصممة 
بحيث »تمد خبراء البيئة بتحذيرات أكثر دقة مقدما من األعاصير 

والعواصف الثلجية«.

بيعت ورق�ة غار ذهبي�ة صنعت لت�اج نابليون، عند 
تتويج�ه ع�ام 1804، بس�عر 625 ألف ي�ورو، خالل 
م�زاد نظمته دار »أوزنا«، األح�د، في فونتينبلو قرب 

باريس.
وتج�اوز هذا المبل�غ بكثير الس�عر المقدر أساس�ا، 

 150 100 إل�ى  وكان بح�دود 
ألف ي�ورو، على م�ا أوضحت 
دار المزادات، مش�ددة على أن 
هذا المزاد أث�ار اهتماما كبيرا 
التحف  في صف�وف جامع�ي 

األجانب والفرنسيين.
الورق�ة،  ه�ذه  أن  وأضاف�ت 
الت�ي تتمتع بتفاصي�ل دقيقة 
»حفظ�ت ف�ي عائل�ة الصائغ 
ه�ذه«.وكان  أيامن�ا  حت�ى 
نابلي�ون رأى أن الت�اج، ال�ذي 
يظهر أعلى جبين اإلمبراطور 
الش�هيرة  دافي�د  لوح�ة  ف�ي 
»تتوي�ج نابلي�ون« ثقي�ل جدا 
خ�الل جلس�ة قي�اس، فق�رر 
الصائ�غ مارتان غي�وم بيينيه 
يومه�ا س�حب 6 أوراق كبيرة 
بناته.وبيعت،  ووزعه�ا عل�ى 

األح�د، إحدى ه�ذه األوراق ف�ي المزاد..والتاج كان 
مؤلف�ا م�ن 44 ورقة كبيرة و12 ورق�ة صغيرة وقد 
أذيب خالل مرحلة اس�تعادة النظام الملكي )1815-

1830( مع الشعارات األخرى، التي ابتكرت خصيصا 
لنابليون من صولجان وغيره.

قالت ش�ركة رويال داتش شل وش�ركة التكنولوجيا 
النظيفة بايو-بين، االثنين، إن بقايا القهوة ستساعد 

في تزويد بعض الحافالت في لندن بالوقود.
وأفاد بيان للشركتين أن الوقود الحيوي الجديد الذي 
يحت�وي جزئيا على زيت القهوة، يج�ري إدخاله إلى 

سلسلة إمدادات وقود الحافالت، إذ يمكن استخدامه 
دون الحاج�ة لتعديله..وأض�اف البي�ان أن بيو-بي�ن 
وش�ريكتها أرجن�ت إنرج�ي أنتجت�ا حت�ى اآلن م�ا 
يكفي من زيت القهوة لتش�غيل حافل�ة واحدة لمدة 
ع�ام، إذا اس�تخدم كمزيج خالص يش�كل نس�بة 20 
ف�ي المئ�ة مخصص�ة للعنص�ر 
الدي�زل  الحي�وي ويخل�ط م�ع 
مشكال ما يعرف بوقود بي20..

وقالت هيئة النقل في لندن على 
موقعه�ا اإللكترون�ي إنها تتجه 
الستخدام الوقود الحيوي لكبح 
انبعاثات الكرب�ون وإنها تختبر 
وقودا مصنوعا من زيت الطهي 
المأخوذ من صناع�ات األغذية، 
»رويترز«.وأوضح�ت  وف�ق 
بيو-بين أن متوس�ط اس�تهالك 
المواطن في لندن من القهوة هو 
2.3 ك�وب يوميا، مما ينتج أكثر 
200 أل�ف طن م�ن بقايا القهوة 
الش�ركة هذه  س�نويا..وتجمع 
البقاي�ا م�ن سالس�ل المقاهي 
وتجف�ف  والمصان�ع  الكبي�رة 

وتعالج الستخراج الزيت منها.

سعر »خرايف« لورقة غار من تاج نابليون »القهوة« وقود للحافالت

احتفال القوات االمنية واحلشد الشعبي بمناسبة حترير مدينة راوه
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