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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

خالطوا الناس بألسنتكم وأجسادكم، 
وزايلوهم بأعمالكم وقلوبكم

ص3لتعزيز األمن.. املبارشة بحفر خندق بطول »160« كم لفصل احلرض عن راوه

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 باكستان يف مواجهة تظـاهرات املتشـددين

السعوديـة قدمـت رشـاوى إىل نـواب بريطانيني مقابـل السكوت عن جرائمهـا

احلكيم يشدد عىل أمهية »ترشيق« مؤسسات الدولة ودعم القطاع اخلاص ومكافحة الفساد

خماوف سياسية من معركة الفساد
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أرس�ل رئي�س مجل�س ال�وزراء حي�در 
العبادي رس�ائل عّدة، وبط�رق مختلفة، 
عن عزمه خوض حرباً عىل الفس�اد بعد 
انته�اء املع�ارك العس�كرية ض�د تنظيم 
»داع�ش«، وبالرغم م�ن أن هذه الحملة 
التي يعتزم العبادي القيام بها قد حظيت 
برتحي�ب ودع�م كبريي�ن، إال أنه�ا أيضاً 
أث�ارت مخاوف من أن تتح�ول حرباً عىل 
السياس�يني. وح�ّذر تحال�ف  الخص�وم 
القوى من تحويل قضية محاربة الفساد 
اىل دعاية انتخابية او مشاريع للتسقيط 

الس�يايس، معرباً عن دعمه ومس�اندته 
ملب�ادرة رئي�س ال�وزراء حي�در العبادي 
الفس�اد. وق�ال رئي�س كتل�ة  ملحارب�ة 
صالح الجبوري يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه ان »مبادرة محاربة 
الفس�اد وتحري�ر امل�وارد الوطني�ة تع�د 
بمثابة الصفح�ة الثانية لعمليات تحرير 
املدن«. واض�اف أن »مبادرة القضاء عىل 
الفس�اد يجب أال تكون حبيس�ة ملفات 
الحكومة والوزارات، بل يجب أن تش�مل 
ملف�ات الحكوم�ات املحلية ومجالس�ها 
ودوائره�ا كونه�ا أيض�اً عليه�ا عالمات 
استفهام كبرية يف ضياع ميزانيات تنمية 

األقالي�م واملحافظات من�ذ 2004 وحتى 
يومنا ه�ذا«. وأعرب الجب�وري عن أمله 
أن »ال تتحول دعوات ومطالبات محاربة 
والقضاء عىل الفساد اىل شعارات انتخابية 
أو مشاريع للتسقيط السيايس أو أسلوب 
جديد القصاء املنافسني االنتخابيني، وهو 
ما ق�د يفقد املب�ادرة فعاليته�ا ويزعزع 
ثقة املواطن بحكومت�ه«. بدورها، أكدت 
كتلة تي�ار الحكمة الربملانية عىل الوقوف 
اىل جان�ب العبادي يف حرب�ه املقبلة التي 

اعلنها ملجابهة الفاسدين.

التفاصيل ص3

مـيــركـل
 تـرفـض »االنتخـابـات 

الـمـبـكـرة« 

خوف من حتول احلملة إىل »تسقيط سياسي«.. وقوائم »متهمني« جرى تسريبها حتظى باالنتقاد
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اهلجرة: إعادة الوجبة الرابعة من الالجئيـن العراقييـن فـي سوريـامنظمة التعاون اإلسالمي تنسق مع احلكومة لعقد مؤمتر لـ »املصاحلة« يف بغداد
البنك املركزي يعلن إصدار العراق لسندات سيادية بملياري دوالر أمانة جملس الوزراء: القرض األملاين سريكز عىل املناطق املحررة

ارتفاع عدد االرسى
 الفلسطينيني املحكومني 

بـ »املؤبد«
ص4

مـارسـيـلـو
يـكـتـب الـتــاريــخ

مـع امللكـي
ص4

حمافظ بغداد يوزع
 دفعة جديدة من تعويضات 

العمليات االرهابية
ص6

سوريا ترحب بمؤمتر سوتيش وتبدي استعدادها 
لـ »إجراء االنتخابات«

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مصدر مسؤول يف وزارة الخارجية السورية، 
أمس األحد، ترحيب دمشق بمؤتمر الحوار الوطني 
الذي س�ُيعقد يف س�وتيش وموافقتها عىل حضور 

هذا املؤتمر.
»بع�د  الس�ورية  س�انا  لوكال�ة  املص�در  وق�ال 
االنتصارات املتالحقة التي حققها الجيش العربي 
الس�وري والقوات الرديفة والحلفاء والتي دفعت 
العم�ل ع�ىل املس�ار الس�يايس وهي�أت األرضي�ة 

املناسبة للحوار السوري السوري ترحب الحكومة 
الس�ورية بمؤتمر الحوار الوطني الذي س�يعقد يف 
س�وتيش بمش�اركة واس�عة من رشائح املجتمع 

السوري وتعلن موافقتها حضور هذا املؤتمر«.
وبحس�ب املصدر، فإّن الحكومة الس�ورية ترحب 
أيض�اً بم�ا س�يتمخض ع�ن املؤتم�ر م�ن لجن�ة 
ملناقشة مواد الدس�تور الحايل وإجراء االنتخابات 
الترشيعية بعدها بمش�اركة األمم املتحدة اعتماداً 
عىل ميثاقها املبني عىل احرتام س�يادة الدول وحق 
الشعوب يف تقرير مصريها. إعالن وزارة الخارجية 

الس�ورية يأت�ي عقب اتصال هاتف�ي بني الرئيس 
اإليراني حس�ن روحاني ونظريه الس�وري بشار 
األس�د، وتطرق روحاني خالل االتص�ال إىل القمة 
األخ�رية يف س�وتيش الت�ي جمع�ت رؤس�اء تركيا 
وروس�يا وإيران وقال إنها كانت »خطوة مناسبة 

يف الوقت املناسب« ملستقبل سوريا.
وأشار إىل أّن الدول الثالث اتفقت يف سوتيش عىل أّن 
إقامة املؤتمر الوطني للحوار السوري السوري من 
شأنه أن يشكل يف الظروف الراهنة خطوة مناسبة 

يف مسار إحالل األمن واالستقرار يف سوريا.

حمافظ البرصة يوجه بإعادة أصحاب »البسطيات« 
املتجاوزين عىل األرصفة إىل أماكنهم

وزير النقل يرعى مؤمترا لتطوير عمل املوانئ 
6العراقية وتشجيع االستثامر 6

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

اعلن�ت الهيئ�ة العام�ة لالن�واء الجوية، 
أمس االحد، عن تسجيل هزتني ارضيتني 
بمحافظة واس�ط وقرب محافظة دياىل، 
فيم�ا دع�ت املواطن�ني اىل أخ�ذ الحيطة 
والحذر واالبتعاد عن الشائعات واالخبار 
الكاذب�ة. وقال�ت االن�واء يف بي�ان تلقت 

»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إن 
»مراصدنا الزلزالية س�جلت حدوث هزة 
ارضية بمق�دار 8،3 درجات عىل مقياس 
ريخرت حي�ث تبعد 36 كم ش�مال ناحية 
شيخ س�عد بمحافظة واسط«. واضافت 
االنواء، أنها »سجلت هزة ارضية بمقدار 
يف  ريخ�رت  مقي�اس  ع�ىل  درج�ات   5،4
رسبيل زهاب/ كرمنش�اه اي�ران وتبعد 

45 ك�م رشق كالر/ دي�اىل«، مش�رية اىل 
أن »املواطن�ني يف قضاء حلبجة وخانقني 
ش�عروا به�ا«. وبين�ت االن�واء، أنها »لم 
تس�جل اي�ة ارضار مادي�ة أو برشي�ة«، 
داعية املواطنني اىل »أخذ الحيطة والحذر، 
واالبتعاد عن الشائعات واالخبار الكاذبة، 

وااللتزام بالوصايا الزلزالية«.
التفاصيل ص3

احلكومة ترصف »مبالغ« ملترضري اهلزة يف السليامنية ودياىل
 واألنواء حتذر من »األخبار الكاذبة«
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العراق يوجه دعوة إىل وزير روماين لزيارة بغداد
         بغداد / المستقبل العراقي

وجه وزير الخارجية العراقي 
إبراهي�م الجعف�ري، أمس األحد، 
دع�وة إىل وزير الرتبي�ة الروماني 
ليفيو بوب لزي�ارة بغداد يف إطار 
فت�ح آفاق جدي�دة للتع�اون بني 
البلدين، فيما أكد بوب سعي بالده 
لزي�ادة عدد الطلب�ة العراقيني يف 
الجامعات الرومانية، ودعم نظام 

التعليم اإللكرتوني يف العراق.
وقال الجعف�ري يف بيان صدر 
عىل هامش لقائه الوزير الروماني 
يف بوخارس�ت، وتلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه، إن »العراق 
واجه حربا عاملية ليست تقليدية 
لم تبدأ فيه، وربما ال تنتهي فيه«، 
الفتا إىل أن »العراق قدم تضحيات 
كبرية ج�دا يف حربه ضد اإلرهاب 
الذي اس�تهدف العال�م كله، ولم 

يميز بني قارة أو بلد أو مدينة«.
وأضاف أن »رس انتصار العراق 
عىل اإلرهاب هو وح�دة أبنائه يف 
الذي استهدفهم  مواجهة الخطر 
جميعا، ووق�وف الدول الصديقة 
إىل جانب�ه«، مؤك�دا أنه »ال يوجد 
ال�ذي  اإلرهابي�ني  يمن�ع  يشء 
انخرط�وا يف صف�وف عصاب�ات 
داع�ش اإلرهابي�ة، وج�اؤوا من 
أكث�ر م�ن 124 دول�ة أن يقوموا 
ويه�ددوا  إرهابي�ة،  بعملي�ات 

البلدان التي جاؤوا منها«.
أن  إىل  الجعف�ري  وأش�ار 
»ال�دول الت�ي تنته�ي م�ن فصل 
الح�رب تحت�اج لجه�ود كب�رية 
إلعادة اعماره�ا؛ وهو ما يتطلب 
استمرار الدعم الدويل للعراق بعد 
أن أنه�ى وج�ود إرهابيي داعش 
عىل أراضيه«، مبينا أن »عصابات 
داع�ش تبن�ت فك�را يق�وم عىل 

تجني�د األطف�ال، ون�ر ثقاف�ة 
القت�ل، والدم�ار؛ وع�ىل ش�عوب 
العال�م أن تتع�اون ملواجه�ة هذا 
الفكر اإلرهابي، ومنع انتش�اره 
من خ�الل تبني مناه�ج تربوية 
وتعليمي�ة تنر الس�لم والتنمية 

واألمن«.
وأعرب الجعفري عن ش�كره 
ل�«رعاية أبن�اء الجالية العراقية 
يف بوخارست«، داعيا إىل »اإلرساع 
يف  العراقي�ة  املدرس�ة  فت�ح  يف 
روماني�ا، وزي�ادة ع�دد الط�الب 
العراقيني يف الجامعات الرومانية، 
وتوقيع مذكرات التفاهم يف قطاع 
التعليم بني البلدين، وتوفري املنح 

الدراسية«.
الخارجي�ة  وزي�ر  ووج�ه 
العراقي، بحس�ب البي�ان، دعوة 
إىل الوزي�ر ال�����روماني لزيارة 
بغ�داد يف إطار فتح آف�اق جديدة 

للتعاون بني البلدين.
م�ن جانب�ه، أكد ب�وب »دعم 
بالده للعراق يف مختلف املجاالت، 
وتطلعها لتعزيز التعاون املشرتك 
يف مجال الرتبية والتعليم وتوقيع 

مذكرات التفاهم بني البلدين«.
وتاب�ع ب�وب »نس�عى لتبادل 
الدراسية،  الخربات، وتوفري املنح 
وزيادة ع�دد الطالب العراقيني يف 
الجامع�ات الروماني�ة خصوصا 
والهندس�ة  الط�ب  مج�ال  يف 
توأم�ة  ع�ىل  والعم�ل  والعل�وم 
الجامعات العراقية مع نظرياتها 

الرومانية«.
وأكد »استعدادهم لدعم قطاع 
التعلي�م املهن�ي والتقن�ي ونظام 
التعليم اإللك����رتوني يف العراق 
خصوص�ا م�ع توافر الخ�ربات، 
يف  الروم�����انية  والت���جارب 

ه��ذا املجال«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اكد ر ئيس التحالف الوطني السيد عمار 
الحكي�م، أم�س األحد، عىل رضورة ترش�يق 
مؤسس�ات الدول�ة ودع�م القط�اع الخاص 
وايج�اد ط�رق علمي�ة حديث�ة بمش�اعدة 
رشكات رصين�ة ملكافح�ة الفس�اد، مجددا 
دعوت�ه اىل رضورة ايجاد التي�ارات الوطنية 
العاب�رة  للطائفية وصوال اىل قوائم انتخابية  

تؤدي اىل تشكيل حكومة اغلبية وطنية.
وق�ال الس�يد الحكي�م، يف دي�وان بغ�داد 
ينه�ض  ال  »البل�د  ان  والكف�اءات،  للنخ�ب 
باالعتماد عىل الجهد الحكومي فقط«، مؤكدا 
ع�ىل رضورة االعتماد ع�ىل القطاع الخاص، 
وترشيق مؤسس�ة الدولة وفتح املجال امام 

القطاعات االخرى.
نم�ط  اىل  بحاج�ة  البل�د  ان  إىل  وأش�ار 
الوض�ع  م�ع  للتعام�ل  جدي�دة  وطريق�ة 
االقتص�ادي يف املرحلة املقبل�ة بعد االنتصار 
ع�ىل داع�ش خصوص�ا ان الدولة س�تتفرغ 

للشأن االقتصادي.
وش�دد ع�ىل رضورة محارب�ة منظومة 
الفس�اد التي تحاول الس�يطرة ع�ىل  موارد 
البلد، داعيا يف الوقت ذاته اىل ايجاد منظومات 
رقابية عاملية ملواجهة الفس�اد واالس�تعانة 
بركات رصين�ة من اجل الح�د منه. وقال 
ان الفاس�دين يحاول�ون احب�اط املش�اريع 

والعقود التي تحد من الفساد وتحاربه. 
املعالج�ات  ان  الحكي�م  الس�يد  ورأى 
والقان�ون  الدس�تور  بمنط�ق  والتعاط�ي 
يفيض اىل نتائج افضل م�ن التعامل بالعنف 

والتهدي�د، مؤك�دا ان العراق حق�ق انتصارا 
سياس�يا باالبتعاد عن الن�ربة الطائفية التي 
كانت تسعى للكسب االنتخابي عرب تخويف 
املواطنني بعضهم من البعض االخر، مش�ريا 
اىل ان الخ�الص من ه�ذا التح�دي وتفكيكه 
جعل من يرفع صوته بالنربة الطائفية فاقدا 

للرصيد الشعبي.
وحث السيد الحكيم عىل رضورة تحقيق 
االنتص�ارات  اىل  ليض�اف  خدم�ي  انتص�ار 
العسكرية والسياسس�ية واملجتمعية، وقال 
ان وه�ذا ال يتحقق اال بمغ�ادرة املحاصصة 
وايجاد تيارات وطنية عابرة للطائفية وكذلك 
قوائ�م انتخابية وطنية، من اجل الوصول اىل 

امكانية تشكيل حكومة اغلبية وطنية.  
وشدد عىل رضورة  تفعيل الحس الوطني 
لدى العراقيني وان يش�عر كل مواطن عراقي 

هو مواطن من الدرجة االوىل.
م�ن جانب آخ�ر، أجرى رئي�س التحالف 
الوطني مكاملة هاتفية مع أمري دولة الكويت 

الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح.
وذك�ر بيان ملكت�ب الس�يد الحكيم تلقت 
»املس�تقبل العراقي« ان األخري أجرى اتصاالً 
هاتفي�اً بأم�ري الكوي�ت »لالطمئن�ان ع�ىل 
صحت�ه، اثر تعرض�ه لوعك�ة صحية، حيث 
اعرب عن خالص تمنياته له بموفور الصحة 

والشفاء العاجل«.
كم�ا تط�رق الجانب�ان وفقا للبي�ان »اىل 
العالق�ات الثنائي�ة ب�ني البلدي�ن واالوضاع 
الراهن�ة يف الع�راق واملنطقة، ودع�م العراق 
يف حرب�ه ضد االرهاب واعم�ار املدن املحررة 

ومدن املحررين«.

حبث يف اتصال مع أمري الكويت أوضاع العراق واملنطقة

احلكيم يشدد عىل أمهية »ترشيق« مؤسسات الدولة ودعم القطاع اخلاص ومكافحة الفساد

        بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت محكم�ة جنح الرصافة، أمس األحد، 
حكماً بالحبس البسيط ملدة سنة بحق مدير عام 
يف وزارة الزراع�ة إلحالة مش�اريع مخالفة لبنود 

العقود املربمة.
وق�ال القايض عبد الس�تار بريق�دار املتحدث 
الرس�مي ملجل�س القض�اء األعىل يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن  »محكمة 
جن�ح الرصاف�ة املتخصص�ة بقضاي�ا النزاه�ة 
أص�درت حكمه�ا بالحبس ملدة س�نة ض�د مدير 
عام يف وزارة الزراعة عىل خلفية إحالته مشاريع 
القرى العرصية يف محافظات النجف والقادسية 

وصالح الدين إىل مقاولني ثانويني«.
وأضاف بريق�دار أن »هذا العم�ل يعد مخالفاً 
لبنود العقود املربمة ومخالفا لواجبات الوظيفة«، 
الفتا إىل أن »الحكم يأتي اس�تنادا إىل أحكام املادة 

331 من قانون العقوبات العراقي النافذ«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مديرية استخبارات وأمن صالح الدين، 
أم�س االحد، ع�ن عثورها ع�ىل برامي�ل مملوءة 

بمادة c4 يف تكريت.
وذكر بيان للمديرية تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه، ان »مفارز مديرية استخبارات وامن 
ص�الح الدين امليدانية التابع�ة إىل املديرية العامة 
لالستخبارات واألمن وبالتنسيق مع )ف1 ل88/

حش�د ش�عبي( عثرت عىل )10( براميل مملوءة 
بمادة )c4( أسفل احد الجسور الصغرية بالقرب 
م�ن جرس الفتحة عىل الطري�ق العام الذي يربط 

ناحية العلم بقضاء الحويجة«.
يذكر ان مديرية االستخبارات العسكرية تعلن 
ب�ني الح�ني واالخر عثوره�ا عىل م�واد متفجرة 
والق�اء القب�ض عىل ارهابي�ني يت�م احالتهم اىل 

القضاء لينالو جزائهم العادل.

استخبارات صالح الدين
 )C4( تـعـثــر عــلـى بــرامــيـل 

فـي تـكـريـت

جنح النزاهة تصدر 
حكمـًا باحلبـس سنـة ملـديـر عـام

 يف وزارة الزراعة
        بغداد / المستقبل العراقي

أوضحت األمانة العامة ملجلس الوزراء، القرض 
األملاني للعراق وقيمته 500 مليون يورو.

وذك�ر بيان لالمانة تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه »وق�ع العراق م�ع جمهوري�ة املانيا 
اتفاقية عىل قرض بمقدار 45 مليون يورو لتطوير 
قطاع الكهرباء كمرحلة أوىل ضمن القرض األملاني 

امليرس والبالغ }500{ مليون يورو«.
ونقل البيان عن وزير الكهرباء قاسم الفهداوي 
ع�ىل هام�ش توقي�ع االتفاقية م�ع بن�ك التنمية 
األملاني }KFW{ قوله، ان »الحكومة تسعى اىل رفع 
مس�توى الخدمات يف القطاع�ات كافة من جانب 

والنه�وض بواقع التنمية يف البالد من جانب آخر«. 
ولفت اىل ان »التمويل س�يكون بحس�ب املشاريع 
 ،}KFW{ املنجزة من قبل الوزارة بموجب تعليمات
وب�أرشاف رشك�ة استش�ارية ت�م تعيينها ضمن 

منحة الحكومة األملانية لدعم إدارة القرض«.
ب�دوره، أك�د األمني الع�ام ملجلس ال�وزراء ان 
»الع�راق يس�تكمل التفاصي�ل املتعلق�ة بالقرض 
األملاني الذي س�بق وان تم االتفاق عليه بني السيد 
رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي خالل 
لقائه باملستش�ارة األملانية مريكل،« مش�رياً اىل ان 
»م�دة تنفيذ بنود القرض تغطي املدة بني }2018-

2020{، يركز عىل تطوير مشاريع املياه والكهرباء 
والرصف الصحي، سيما يف املناطق املحررة«.

م�ن جهته، ق�ال ممث�ل الس�فارة االملانية، ان 
»االتفاقي�ة بني العراق واملانيا تش�كل اطارا مهما 
س�يتم يف ضوئ�ه توقيع اتفاقيات ق�روض جديدة 

داعمة للمشاريع املطلوبة«.
واع�رب عن أمله يف ان »تس�هم ه�ذه الخطوة 
يف تطوي�ر البنى التحتية يف العراق وتس�هم بإعادة 

النازحني اىل مناطقهم«.
اىل ذلك وّقع�ت وزارة املالية نيابة عن الحكومة 
العراقي�ة إضافة اىل االتفاقية أعاله التي خصصت 
لتأهي�ل محط�ات الكهرب�اء يف املوص�ل االتفاقية 
املالية ملنحة الحكومة األملانية الخاصة باالستعانة 
باستش�اري اداري لدع�م صن�دوق إع�ادة اعمار 

املناطق املترضرة ادارياً يف إدارة القروض ثانية.

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال محافظ البن�ك املرك�زي العراق�ي، أمس 
األح�د، إن الع�راق ينوي إصدار س�ندات س�يادية 

بملياري دوالر يف 2018.
وق�ال املحافظ عيل إس�ماعيل الع�الق لرويرتز 

أثناء زيارة إىل أبوظبي إن احتياطيات النقد األجنبي 
بلغت حوايل 49 مليار دوالر وعزا زيادتها إىل ارتفاع 

أسعار النفط يف الفرتة األخرية.
يف غض�ون ذلك ق�ال فيص�ل الهيم�ص رئيس 
مجل�س اإلدارة والقائم بأعم�ال الرئيس التنفيذي 
للمرصف العراقي للتج�ارة إن »البنك تقدم بطلب 

للحص�ول ع�ىل رخص�ة ف�رع يف الس�عودية وإنه 
نال موافقة ش�فهية من مؤسس�ة النق�د العربي 

السعودي }البنك املركزي{«.
وكان مجل�س ال�وزراء، وافق يف 29 من ترين 
الثاني 2016، عىل إصدار س�ندات خارجية بقيمة 

ملياري دوالر.

         بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت محكم�ة جناي�ات الرصاف�ة املتخصص�ة بقضايا 
النزاه�ة، أمس األحد، حكما بالس�جن ملدة س�ت س�نوات بحق 

محافظ دياىل السابق عىل خلفية تهم فساد.
وقال القايض عبد الس�تار بريقدار املتحدث الرسمي ملجلس 
القضاء األعىل يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»محكمة جنايات النزاهة أصدرت حكماً حضوريا بالسجن ملدة 

ست سنوات بحق محافظ دياىل السابق عمر الحمريي«.
وأضاف بريقدار أن »القرار جاء استنادا إىل أحكام املادة 340 
من قان�ون العقوبات العراق�ي إلرضار املتهم بامل�ال العام عرب 

املغاالة يف أسعار املواد املشرتاة«.

         بغداد / المستقبل العراقي

قصفت قوات الحشد الشعبي وقطعات الجيش، أمس االحد، 
تجمعا لعنارص “داعش” االجرام�ي يف جزيرة الجيادية التابعة 

لقضاء الحويجة.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه، انه »بناء عىل معلومات استخبارية دقيقة أستهدف 
اللواء الثاني باالش�رتاك مع الفرق�ة 20 من اللواء 60 يف الجيش 
العراق�ي تجمع�ا لعن�ارص داعش يف جزي�رة الجيادي�ة التابعة 
لقضاء الحويجة”، الفتا اىل ان “القصف حقق اصابات مبارشة 

يف صفوف التنظيم«.
وأض�اف البي�ان أن »عن�ارص داع�ش بحس�ب املعلوم�ات 
االستخبارية، كانوا يتحش�دون يف املكان املذكور بينهم عنارص 

يحملون جنسيات أجنبية الستهداف القطعات االمنية«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الهج�رة واملهجرين، أمس األح�د، عن إعادتها 
الوجب�ة الرابع�ة م�ن الالجئ�ني العراقيني املتواجدي�ن يف مخيم 
الهول الس�وري، مشرية إىل أن عملية نقلهم تمت عرب محافظة 
نينوى. وقال وزير الهجرة جاس�م محم�د الجاف يف بيان تلقت 
الس�ومرية نيوز، نس�خة منه، إن »فرق عمل الوزارة بالتعاون 
والتنس�يق م�ع الفري�ق املش�رتك ل�وزارة النقل أع�ادت اليوم، 
خمس�ة آالف الج�ئ عراق�ي يف مخي�م اله�ول الس�وري ضمن 
الوجبة الرابع�ة«، مبينا أنه »تمت إعادته�م ونقلهم عن طريق 
قض�اء البعاج التاب�ع إىل محافظة نينوى«. وأض�اف الجاف أن 
»كادر الوزارة والفريق املش�رتك وفر لهم قرابة ال�70 باصا مع 
س�يارات النقل والتموين لنقل احتياجاته�م وأمتعتهم ومن ثم 
إيصالهم اىل مخيم�ات الجدعة جنوبي مدين�ة املوصل«. وتابع 
أن »فريق الوزارة امليداني وزع بينهم مساعدات غذائية وبعض 

االحتياجات الرضورية خالل عملية نقلهم إىل املخيمات«.
وكانت وزارة الهجرة واملهجرين أعلنت، األربعاء )22 ترين 
الثان�ي 2017(، عن إعادة 446 الجئاً عراقياً من مخيم »الهول« 
يف سوريا إىل األرايض العراقية، موضحة أن دفعات أخرى ستصل 

تباعاً بالتنسيق مع الجانب السوري.

جنايات الرصافة حتكم بالسجن )6( سنوات 
ملحافظ دياىل السابق بتهم فساد

اجليش واحلشد الشعبي يقصفان جتمعات 
لـ »داعش« يف احلوجية

اهلجرة: إعادة الوجبة الرابعة من الالجئني 
العراقيني يف سوريا

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت منظمة التعاون اإلسالمي، 
م�ع  ستنس�ق  أنه�ا  األح�د،  أم�س 
الحكوم�ة العراقي�ة لتنظي�م مؤتمر 
النخ�ب التمهيدي يف العاصمة بغداد، 
يف ال�� 11 و12 م�ن الش�هر املقب�ل، 
وذلك تمهيداً لعق�د مؤتمر املصالحة 

الوطنية العراقية.
وذك�رت وكالة األنباء الس�عودية 
»واس«، ان املنظم�ة أك�دت عزمه�ا 
رفق�ة الحكوم�ة املركزي�ة يف بغداد 
لتنظيم مؤتمر النخب التمهيدي، من 
أجل عقد مؤتمر موس�ع للمصالحة 

الوطنية العراقي�ة يف املرحلة التالية، 
التمهي�دي  املؤتم�ر  أن  إىل  مش�رية 
س�يعمل عىل رفع أف�كار وتوصيات 
املشاركني إىل املؤتمر العام للمصالحة 
»املؤتم�ر  أن  وأضاف�ت  الوطني�ة. 
يسعى لبناء املصالحة عىل املشاركة 
املجتمعية بني مختلف فئات ورشائح 
املجتم�ع العراق�ي«، حي�ث يتزام�ن 
انعقاد مؤتم�ر املصالحة مع املرحلة 
الت�ي ب�دأ فيه�ا الع�راق بالتعايف من 
خطر اإلره�اب، بعد تحري�ر أراضيه 

من تنظيم داعش.
وأوضح بي�ان املنظمة أن »الوقت 
أصب�ح مواتي�ا للم�يض يف مصالحة 

وطني�ة ش�املة، تف�يض إىل مرحلة 
جديدة، تويل األهمية القصوى ملرحلة 
البناء والوحدة الوطنية واالس�تقرار 
واالزدهار«. وأش�ار إىل أن شخصيات 
متخصصة وتنتمي إىل أطياف فكرية 
متنوعة، ستش�ارك يف مؤتمر النخب 
التمهي�دي، مما يوفر جميع وجهات 
النظ�ر املطلوبة بش�أن القضايا ذات 
العالقة، ومن أج�ل إيجاد بيئة صلبة 
لتحقي�ق املصالح�ة. وكانت منظمة 
التعاون اإلس�المي، نظم�ت يف العام 
2006، مؤتم�ر »مك�ة1« للمصالحة 
الوطنية العراقية، والذي ضم شيوخا 
وعلماء دي�ن يمثلون مختلف أطياف 

الش�عب العراقي. ومنظم�ة التعاون 
اإلسالمي تضم يف عضويتها 57 دولة، 
وته�دف إىل حماي�ة صورة اإلس�الم 
والدفاع عن القيم األصيلة، إىل جانب 
تعزيز التعاون االقتصادي بني الدول 
املسلمة يف أفق إنشاء سوق إسالمية 

مشرتكة.
الجدير بالذك�ر أن رئيس الوزراء 
، القائد العام للقوات املس�لحة حيدر 
العبادي، أعلن األس�بوع املايض، بان 
الق�وات العراقية قض�ت عىل تنظيم 
داعش«عسكريا«، لكنه أضاف أنه لن 
يعلن االنتص�ار النهائي عىل التنظيم 

إال بعد »دحر فلوله« يف الصحراء.

منظمة التعاون اإلسالمي تنسق مع احلكومة لعقد مؤمتر لـ »املصاحلة« يف بغداد

البنك املركزي يعلن إصدار العراق لسندات سيادية بملياري دوالر العام املقبل

أمـانـة مـجـلـس الـوزراء : الـقـرض األلـمـانـي 
سريكز عىل املناطق املحررة
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     بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت وزارة النف�ط، أمس االحد، الرشكات العاملية الستكش�اف وتطوير وإنت�اج 9 رقع حدودية 
جدي�دة مع ايران والكويت. وق�ال وزير النفط جبار عيل اللعيبي يف بيان انه »س�يتم عقد مؤتمر 
اعالمي ترويجي يهدف اىل دعوة الرشكات العاملية اىل االستثمار واملساهمة يف استكشاف وتطوير 
وإنت�اج 9 رق�ع حدودية ذات تراكي�ب هايدروكاربونية واحدة منها يف املي�اه اإلقليمية«. واضاف 
اللعيبي ان »الوزارة تهدف من خالل هذه الجولة اىل تعظيم االنتاج واالحتياطي النفطي والغازي 
من خالل االس�تثمار األمثل للثروة الوطنية بالتعاون مع الرشكات العاملية يف تطوير وإنتاج هذه 
الرق�ع الحدودي�ة مع الكويت وإيران«، مش�را اىل ان »الوزارة س�تعلن عن اس�ماء هذه الرقع يف 
كل م�ن محافظات البرصة وميس�ان املثنى وواس�ط ودياىل وواحدة يف املي�اه اإلقليمية يف جنوب 
الع�راق«. وتاب�ع اللعيبي ان »هذه العق�ود تختلف عن عقود جوالت الرتاخيص الس�ابقة«، الفتا 
اىل انه »س�وف تعتمد نماذج جدي�دة باالتفاق مع الرشكات الراغبة باالس�تثمار وفق ماتقتضيه 

املصلحة الوطنية يف تطوير الصناعة النفطية والغازية يف البالد وبما يضمن ايرادات مالية«.

وزارة النفط تدعو إىل استكشاف وتطوير )9( رقع حدودية جديدة مع ايران والكويت

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أرس�ل رئيس مجلس ال�وزراء حيدر العبادي 
رس�ائل ع�ّدة، وبط�رق مختلفة، ع�ن عزمه 
خوض حرباً عىل الفس�اد بعد انتهاء املعارك 
العسكرية ضد تنظيم »داعش«، وبالرغم من 
أن ه�ذه الحملة التي يعت�زم العبادي القيام 
بها قد حظيت برتحيب ودعم كبرين، إال أنها 
أيضاً أثارت مخاوف من أن تتحول حرباً عىل 
الخصوم السياس�يني. وح�ّذر تحالف القوى 
من تحويل قضية محاربة الفس�اد اىل دعاية 
انتخابية او مش�اريع للتس�قيط الس�يايس، 
معرب�اً عن دعمه ومس�اندته ملب�ادرة رئيس 
الوزراء حيدر العبادي ملحاربة الفساد. وقال 
رئي�س كتلة ص�الح الجبوري يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه ان »مبادرة 
محاربة الفس�اد وتحرير املوارد الوطنية تعد 
بمثابة الصفحة الثانية لعمليات تحرير املدن«. 
واضاف أن »مبادرة القضاء عىل الفساد يجب 
أال تكون حبيسة ملفات الحكومة والوزارات، 
بل يجب أن تشمل ملفات الحكومات املحلية 
ومجالس�ها ودوائره�ا كونه�ا أيض�اً عليها 
عالمات اس�تفهام كبرة يف ضي�اع ميزانيات 
تنمية األقاليم واملحافظات منذ 2004 وحتى 
يومنا هذا«. وأعرب الجبوري عن أمله أن »ال 
تتحول دع�وات ومطالبات محاربة والقضاء 
عىل الفساد اىل شعارات انتخابية أو مشاريع 
للتسقيط الس�يايس أو أسلوب جديد القصاء 
املنافس�ني االنتخابي�ني، وه�و ما ق�د يفقد 
املب�ادرة فعاليته�ا ويزع�زع ثق�ة املواط�ن 
بحكومته«. بدورها، أكدت كتلة تيار الحكمة 
الربملانية ع�ىل الوقوف اىل جان�ب العبادي يف 
حربه املقبلة التي اعلنها ملجابهة الفاسدين.

وقال رئيس الكتلة حبيب الطريف يف ترصيحات 
صحفية ان »معركة محاربة الفساد ستكون 
رشس�ة وصعبة وطويلة االم�د وتختلف عن 
معركة االرهاب الن العدو كان فيها واضحاً«، 
الفت�ًا إىل ان »تي�ار الحكمة يق�ف مع رئيس 
الوزراء ولن يقف مع اي فاسد او يدافع عنه 
حت�ى لو كان ينتم�ي للكتلة ذاتها«، مش�را 
اىل ان »االس�لحة التي س�نواجه بها الفس�اد 
تختلف عن اس�لحة مقاتلة داعش«. واش�ار 
اىل ان »ع�ىل رئيس ال�وزراء ان يحدد االليات 
الت�ي يمكن له م�ن خاللها محاربة الفس�اد 
واالنتصار بهذه املعركة التي تحتاج اىل اليات 
قانونية وإدارية«. والعام املايض، وقع العراق 
عىل مذكرة تفاهم م�ع األمم املتحدة إلرشاك 

محققني دولي�ني يف ملفات الفس�اد الكربى 
ذات األولوي�ة، كتهري�ب األم�وال إىل الخارج 
واالخت�الس، وت�رتد أنب�اء ع�ن االنته�اء من 
إعداد ملف�ات كبرة تدين ش�خصيات نافذة 

يف العملي�ة السياس�ية. وقال جاس�م محمد 
جعفر، النائب املقرب من العبادي، إن »هناك 
لجنة تضم ع�ددا من القضاة ي�رشف عليها 
بش�كل مبارش رئيس ال�وزراء ملتابعة قضايا 

الفساد وهدر املال العام، والتحقيق يف ملفات 
الفساد«. وأضاف أن »تشكيل تلك اللجنة من 
القض�اة جاء لإلرساع يف حس�م تلك القضايا 
وضم�ان إبعادهم عن الروت�ني والضغوطات 

السياس�ية أو الش�خصية«. وج�رى ترسيب 
قوائ�م ع�ّدة تتح�دث ع�ن أن ته�م الفس�اد 
ستطالهم وس�يحاكمون بشكل رسمي أمام 
القضاء بس�بب تورطه�م، وبالرغ�م من أن 

مكت�ب العب�ادي لم يعلّ�ق عىل صّح�ة هذه 
القائم�ة او خطأه�ا، إال أن مراقبني رأوا أنها 
تس�عى إىل من�ح فرص�ة لبع�ض املتورطني 

للهرب خارج البالد.

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

رشعت الهندس�ة العس�كرية للحشد 
الش�عبي بعملي�ات تحص�ني وتأمني 
املناطق املحررة  ببادية الجزيرة، وفيما 
تق�وم القوات األمنية برفع املتفجرات 
والعبوات التي خلّفها تنظيم »داعش« 
يف املناط�ق املح�ررة، تق�وم هندس�ة 
الحش�د الش�عبي ببناء بإنشاء خندق 
ضخ�م وس�اتر ص�د دفاع�ي بط�ول 
160 ك�م يمتد م�ن الح�ر إىل راوة، 
وج�اء ذلك يف الوقت ال�ذي بدأ القضاء 
املحرر يش�هد عودة الحياة إىل الدوائر 

الرسمية.
وقال الحش�د الش�عبي يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، أن 
ف�رق الجهد الهنديس التابعة للحش�د 
الش�عبي رشع�ت بعملي�ات تحصني 
املح�ررة  والق�رى  املناط�ق  وتأم�ني 
بالصحراء الرابطة بني املوصل واالنبار 

وصالح الدين.
الحش�د  مي�دان  هندس�ة  ورشع�ت 
الش�عبي أيض�اً برفع املتفج�رات من 
املناطق املح�ررة و أجزاء من  الطريق 
الرئي�ي الرابط ب�ني قضاءي الحر 

وراوة.
ان  مف�ارز  وق�ال الحش�د الش�عبي 
هندسة امليدان التابعة للحشد الشعبي 
رشع�ت بمعالج�ة ورف�ع املتفجرات 
م�ن املناط�ق والقرى املح�ررة ببادية 
الجزيرة و أجزاء من  الطريق الرئيي 

الرابط بني قضاءي الحر وراوة.

العسكرية  الهندسة  وبالتزامن، تقوم 
للحشد الش�عبي بإنشاء خندق ضخم 
وس�اتر ص�د دفاعي بط�ول 160 كم 
يمتد م�ن قضاء الح�ر يف محافظة 

نينوى إىل قضاء راوة غربي األنبار.
وذك�ر بي�ان العالم الحش�د الش�عبي 

تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة 
منه ان »الهندس�ة العسكرية للحشد 
الش�عبي رشعت بإنشاء خندق ضخم 
وس�اتر ص�د دفاعي بط�ول 160 كم 

يمتد من الحر إىل راوة«.
وأض�اف أن »الخن�دق يه�دف اىل منع 

اي عمليات تس�لل لداعش اىل املناطق 
املحررة«. ولفت البي�ان اىل ان »كوادر 
الهندسة العسكرية التابعة إىل الحشد 
س�خرت 85 آلي�ة يف قاط�ع عملي�ات 
الس�واتر  لفت�ح  الغربي�ة  الجزي�رة 
تمهي�داً  النيس�مية  الط�رق  وانش�اء 

لتقدم القطعات صوب بادية الجزيرة، 
وذلك ضم�ن عمليات }محمد رس�ول 
الل�ه خات�م النبيني{«. وأعلن�ت قيادة 
الحش�د الش�عبي بتاري�خ 26 ترشين 
الثاني 2017، تحرير الجزيرة والبادية 
الرابطة بني محافظات األنبار وصالح 

الدي�ن خ�الل الي�وم الثال�ث لعمليات 
»رسول الله خاتم النبيني« والسيطرة 
ع�ىل اه�م مخاب�يء تواج�د داع�ش 
ومرك�ز الدع�م الق�ادم م�ن س�وريا 
باتج�اه ه�ذه املحافظ�ات، ليتبق�ى 
الج�زء الغربي منها واألخ�ر املحاذي 

للرشي�ط الحدودي العراقي الس�وري 
بني جنوب تل صفوك ومناطق شمال 

القائم بانتظار التطهر.
بدوره، أعل�ن قائممق�ام قضاء راوة 
يف محافظ�ة األنب�ار حس�ني ع�يل أن 
تنظي�م »داعش« فجر جمي�ع الدوائر 

الحكومية بالقضاء قبل تحريره.
ونقل�ت وكالة »الس�ومرية نيوز« عن 
عيل قوله، إن »تنظيم داعش اإلرهابي 
قام بتفج�ر جميع الدوائر الحكومية 
غ�رب  ك�م   230( راوة  قض�اء  يف 
الرم�ادي(، قب�ل تحريره م�ن داعش 

االسبوع املايض«.
وأض�اف ع�يل، أن »الحكوم�ة املحلية 
يف قض�اء راوة تواصل عمله�ا لتقييم 
حج�م األرضار التي لحق�ت بالقضاء 
املح�رر فضال عن إع�ادة تأهيل البنى 

التحتية من الخدمات ألهايل املدينة«.
وبالرغ�م م�ن ه�ذا، ف�إن قائممقام 
قض�اء راوه أعل�ن عن إع�ادة افتتاح 
س�تة دوائر خدمي�ة يف القضاء، داعيا 
بقية الدوائر الخدمية اىل إعادة افتتاح 

دوائرهم واملبارشة فيها.
وق�ال ع�يل »تم إع�ادة افتت�اح دوائر 
الرتبي�ة وامل�اء والكهرب�اء واملج�اري 
والصحة والدفاع املدني يف مدينة راوه 
230كم غ�رب الرم�ادي، املحررة من 
داعش«. ودع�ا عيل، »دوائ�ر الزراعة 
وامل�وارد املائية والجنس�ية واملحكمة 
والربيد والتس�جيل العقاري اىل إعادة 
افتتاح دوائرهم واملبارشة فيها بأرسع 

وقت ممكن«.

خوف من حتول احلملة إىل »تسقيط سياسي«.. وقوائم »متهمني« جرى تسريبها حتظى باالنتقاد

خماوف سياسية من معركة الفساد

احلياة تعود إىل القضاء احملرر بعد عمليات رفع العبوات وخملفات التنظيم اإلرهابي

لتعزيز األمن.. املبارشة بحفر خندق بطول )160( كم لفصل احلرض عن راوه

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

اعلن�ت الهيئ�ة العام�ة لالنواء الجوي�ة، أمس 
االحد، عن تس�جيل هزتني ارضيتني بمحافظة 
واس�ط وق�رب محافظ�ة دي�اىل، فيم�ا دعت 
املواطنني اىل أخذ الحيطة والحذر واالبتعاد عن 

الشائعات واالخبار الكاذبة.
وقالت االنواء يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، إن »مراصدنا الزلزالية س�جلت 
حدوث ه�زة ارضية بمق�دار 8،3 درجات عىل 
مقياس ريخرت حيث تبعد 36 كم شمال ناحية 

شيخ سعد بمحافظة واسط«.
واضاف�ت االنواء، أنها »س�جلت ه�زة ارضية 
بمق�دار 5،4 درج�ات ع�ىل مقي�اس ريخرت يف 
رسبيل زهاب/ كرمنش�اه ايران وتبعد 45 كم 
رشق كالر/ دياىل«، مشرة اىل أن »املواطنني يف 

قضاء حلبجة وخانقني شعروا بها«.

وبينت االنواء، أنها »لم تسجل اية ارضار مادية 
أو برشية«، داعية املواطن�ني اىل »أخذ الحيطة 
والح�ذر، واالبتع�اد ع�ن الش�ائعات واالخبار 

الكاذبة، وااللتزام بالوصايا الزلزالية«.
بدوره�ا، وجهت االمانة العامة ملجلس الوزراء 

بحرص أرضار الزالزل يف شمال العراق.
»املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  يف  االمان�ة  وقال�ت 
العراقي« نس�خة منه ان »األمني العام ملجلس 
ال�وزراء مهدي الع�الق ت�رأس اجتماعا لخلية 
االرضار  الس�تعراض  املدني�ة  االزم�ات  إدارة 
الناجمة عن سلسلة الزالزل والهزات االرتدادية 
التي رضب�ت مناطق ش�مال الع�راق«، مبينة 
ان »اللجنة اس�تعرضت بحضور وزير الهجرة 
واملهجرين، أبرز االرضار والتقديرات التخمينية 
للكل�ف«. واضاف�ت االمان�ة ان »الع�الق وجه 
القطاعي�ة،  الحاج�ة  وف�ق  االرضار  بح�رص 
وتش�ذيب التقرير م�ن االحتياج�ات الكمالية 

واملس�تقبلية، والرتكيز عىل االحتياجات االنية 
للمتررين من الزلزال«، مش�رة اىل انه »ورد 
يف التقرير ان القطاع املائي هو أكرب القطاعات 
ت�ررا، بع�د حص�ول تش�ققات يف اح�واض 
م�اء وس�دود دربنديخ�ان وكرمي�ان وحلبجة 
وشهرزور«. وتابعت ان »الخلية بحثت إمكانية 
توف�ر مأوى لعدد من املواطن�ني الذين تهاوت 
منازلهم بسبب الزلزال او تضعضعت وأصبحت 
غ�ر قابلة للس�كن، لحني تعويضه�م وإعادة 
بناء دورهم«. يذكر ان محافظتي الس�ليمانية 
ودياىل شهدت يف 12 ترشين الثاني الحايل، هزة 
ارضية ادت اىل ترر ع�دد من االبنية واملنازل 
الس�كنية، اضافة اىل م�رصع واصابة عدد من 
االش�خاص. بدوره، وّجه رئيس الوزراء حيدر 
العب�ادي برصف املبال�غ املخصصة ملتررين 
الهزة األرضية يف محافظتي السليمانية ودياىل. 
وقال املكت�ب االعالمي للعب�ادي يف بيان تلقت 

»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن »رئيس 
الوزراء وجه برصف املبالغ املخصصة ملساعدة 
املترري�ن وتأهي�ل البنى التحتي�ة املتررة 
نتيجة الهزة األرضية يف محافظتي السليمانية 
ودياىل«. وأضاف أن »التوجيه جاء اس�تنادا اىل 
تقرير الزيارة امليدانية الذي أعدته لجنة حرص 
وتقيي�م االرضار املادي�ة والبرشي�ة الناجم�ة 
جراء الهزة األرضية واملُشّكلة يف األمانة العامة 
ملجل�س ال�وزراء وبتوجيه م�ن رئيس مجلس 
ال�وزراء«. وتابع أن »مجل�س الوزراء خصص 
يف وق�ت س�ابق ثالثة مليارات دين�ار اخرى اىل 
وزارة امل�وارد املائية من تخصيصات احتياطي 
الطوارئ لعام 2017 كسقف للنفقات املطلوبة 
لغرض اجراء تقييم ش�امل للحالة املس�تجدة 
لس�د دربندخان والس�دود األخ�رى يف املناطق 
الت�ي تعرض�ت لله�زة األرضية واع�داد وثائق 

عملية إعادة التأهيل املطلوبة«.

تشكيل جلنة لـ »حصر أضرار الزالزل« والرتكيز على »االحتياجات اآلنية«

احلكومة ترصف »مبالغ« ملترضري اهلزة يف السليامنية ودياىل.. واألنواء حتذر من »األخبار الكاذبة«
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مريكل ترفض »االنتخابات املبكرة« وتتحدث عن »مبادئ« 
لالئتالف مع االشرتاكي

         بغداد / المستقبل العراقي

اس�تدعت الحكومة الباكستانية الجيش 
الناف�ذ لانتش�ار يف العاصم�ة إس�ام أب�اد 
بعدما ُقتل س�تة أشخاص عىل األقل وأصيب 
نح�و 190 جراء أعم�ال عن�ف اندلعت لدى 
محاولة قوات األمن فض اعتصام إلساميني 

متشددين شل العاصمة ألسابيع.
وأطلق�ت الرشطة الغاز املس�يل للدموع 
والرص�اص املطاطي يف حني أغلق املحتجون 
يف  الرشط�ة  مركب�ات  وأحرق�وا  الش�وارع 
محي�ط منطق�ة االعتصام. واتس�عت رقعة 
التظاه�رات لتش�مل كذل�ك مدينت�ي الهور 
وكراتيش الرئيسيتني إضافة إىل بلدات أخرى 

يف انحاء الباد.
وقال�ت املتحدثة باس�م قس�م االنقاذ يف 
املنطق�ة ديب�ة ش�هناز لوكال�ة الصحاف�ة 
الفرنس�ية »وفق�ا لألرق�ام الت�ي لدينا، قتل 
ستة أشخاص عىل األقل جراء العنف اليوم« 

يف حصيلة أكدها مسؤول أمني.
وكان�ت الرشط�ة تحاول ف�ض اعتصام 
تنف�ذه مجموع�ة متش�ددة ال يع�رف عنها 
الكث�ر تحمل اس�م »حركة لبيك يا رس�ول 
الله«، بعدما أغلقت الطريق الرسيع الرئييس 
امل�ؤدي إىل إس�ام أب�اد من�ذ الس�ادس م�ن 
ترشين الثاني، ما تسبب باختناقات مرورية 

أغضبت السكان.
ولم يتضح عدد املتظاهرين الذين بقوا يف 
شوارع العاصمة يف وقت متأخر ليل السبت. 
وس�جل وجود نح�و 2000 محت�ج عند بدء 
التحرك فيما أفاد شهود بأن العرشات غرهم 

توافدوا إىل املكان اثناء النهار.
وتم حش�د املؤيدين عرب منش�ورات عىل 
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي رغ�م ما بدت 
أنه�ا محاوالت م�ن الس�لطات لحجب هذه 

املنصات بينها »تويرت«.
وتراجعت الرشطة والقوات املس�اندة لها 
عقب االشتباكات. وبعد وقت قصر، تقدمت 

سلطات العاصمة بطلب لتدخل الجيش.
وأفاد األم�ر الصادر ع�ن وزارة الداخلية 
أن الحكومة الفدرالية أذنت بنرش »ما يكفي 

م�ن الق�وات لضبط القان�ون والنظ�ام« يف 
املدينة حتى اشعار آخر.

ول�م يصدر أي تعليق بعد من مس�ؤولني 
عس�كريني ول�م يظه�ر أي تواج�د لعنارص 

الجيش يف الشوارع.
وش�كلت التظاه�رات تهدي�دا لحكوم�ة 
ح�زب »الرابط�ة اإلس�امية الباكس�تانية-

جناح نواز« قبيل االنتخابات العامة املنتظرة 
العام املقبل.

ول�م يتجاوز الح�زب بعد ق�رار املحكمة 
العلي�ا إقال�ة رئي�س ال�وزراء الس�ابق نواز 
رشيف اثر اتهامه بالفس�اد قبل عدة أشهر. 
أما وزي�ر املالية اس�حق دار املت�ورط كذلك 

باتهامات بالفساد فحصل عىل إجازة طبية 
با أجل محدد.

ودخ�ل رشي�ف م�رارا يف س�جاالت م�ع 
املؤسسة العس�كرية التي حكمت باكستان 

لنحو 35 عاما.
وتزايدت االتهامات للحكومة بالتخبط يف 
ردها عىل التظاهرات بعدما ترددت السلطات 
يف تفريق املتظاهرين خشية اندالع العنف يف 
وقت ازداد غضب الس�كان جراء االختناقات 
املرورية مع تعطل حركة السر بشكل يومي 

عىل مدى أسابيع.
ومنعت س�لطة تنظيم وس�ائل االعام يف 
باكس�تان قنوات التلفزي�ون املحلية من بث 

مش�اهد مب�ارشة للمواجه�ات، فيم�ا أعلن 
موق�ع تويرت أن�ه »يراق�ب« التقاري�ر التي 
أش�ارت إىل قي�ام الحكومة بحجب�ه مضيفا 
»نأمل بأن تعود الخدمة بشكل كامل قريبا«. 
ويطال�ب املحتجون باس�تقالة وزي�ر العدل 
زاهد حمي�د عىل اثر جدل يتعل�ق بتعديل تم 
التخ�ي عن�ه يف نهاية املطاف، للقس�م الذي 

يؤديه املرشحون لانتخابات.
ويعترب املتظاه�رون هذا التعديل تجديفا 
-القضية الخافية جدا يف باكستان املسلمة- 
مؤكدين ان تبسيط القسم يسمح بمشاركة 

االحمديني الذي يشكلون أقلية يف البلد.
أف�ادت  كرات�يش،  يف  س�ابق  وق�ت  ويف 

الرشطة أن نحو 200 متظاهر أغلقوا شارعا 
رئيس�يا وميناء يف الجنوب فيم�ا أفاد أطباء 
أن 27 ش�خصا عىل األق�ل أصيبوا، 22 منهم 

بالرصاص.
وأغلقت األس�واق يف املدينة التي تعد قلب 
باكس�تان التجاري والتزم السكان منازلهم 
فيما دعا رجال دين إىل مزيد من التظاهرات 

لنرصة النبي محمد )ص(.
وأف�اد ش�هود يف اله�ور، عاصم�ة إقليم 
البنجاب، أن الرشطة أغلقت الطريق الرئييس 
يف املدينة الواقعة يف رشق الباد بسبب اندالع 
احتجاجات فيما س�عى مس�ؤولو املدينة إىل 
نرش قوات شبه عس�كرية. وتحدثت تقارير 

إعامية عن خ�روج تظاهرات أصغر يف عدة 
بلدات أخرى يف أنحاء الباد.

ومع امتداد املواجهات، طلب قائد الجيش 
الباكستاني من رئيس الوزراء شهيد خاقان 
عبايس معالجة الوضع »س�لميا«، بحس�ب 
ما قال الناطق باس�م الجي�ش العميد اصف 

غفور عىل تويرت.
ودعا الجنرال قمر جاويد باجوا الجانبني 
اىل تجن�ب العنف »النه ال يص�ب يف املصلحة 

الوطنية«.
وينتمي املتظاهرون إىل الطائفة الربيلوية 
املرتبطة بالصوفية. ورغم االنطباع الس�ائد 
أن الطائف�ة معتدل�ة إال أن إع�دام ممت�از 
قدري، وهو أح�د أفرادها، عام 2016 بعدما 
اغت�ال محاف�ظ البنج�اب الليربايل س�لمان 
تيس�ر بس�بب موق�ف األخ�ر م�ن قوانني 
التجديف يف الباد، دف�ع املنتمني للمجموعة 
إىل اتخ�اذ مواقف متش�ددة ازاء أي محاولة 
إلص�اح القان�ون. وق�ال املحلل الس�يايس 
حسن عس�كري إن »هؤالء األشخاص كانوا 
حاقدي�ن أصا عىل الحكوم�ة التي منحتهم 
وأع�رب  غضبه�م«.  ع�ن  للتعب�ر  فرص�ة 
املتظاه�رون م�رارا عن اس�تعدادهم للموت 
من أجل قضيتهم ما أثار مخاوف الس�لطات 

وتسبب برتددها يف التحرك.
لكن ذلك أثار حفيظة القضاء الباكستاني 
اذ أصدرت املحكمة العليا بيانا الذعا يف وقت 
س�ابق من هذا األس�بوع وه�ددت محكمة 
إس�ام أب�اد العلي�ا باتخ�اذ اج�راءات بحق 

مسؤويل الحكومة.
ورأى محلل�ون أن الحكومة تركت قضية 
صغرة تتفاقم لتتحول إىل وضع ينطوي عىل 

مخاطر.
وحتى قبل االشتباكات، تسبب االعتصام 
بوف�اة طفل يبل�غ ثماني�ة أعوام اث�ر تأخر 
س�يارة اإلس�عاف يف الوصول إىل املستشفى 

بسبب إغاق الطرق.
وق�ال املحلل امتي�از غ�ول إن »املماطلة 
السباب سياس�ية لها كلفتها وهذا ما تدفع 
الحكومة ثمن�ه« حاليا، مضيف�ا أن الوضع 

»قابل لانفجار«.

استدعاء اجليش لالنتشار يف إسالم اباد واضطراب يف كراتشي والهور

باكستان يف مواجهة تظاهرات املتشددين

ارتفاع عدد االرسى الفلسطينيني املحكومني بـ »املؤبد« يف سجون االحتالل إىل »504«

       بغداد / المستقبل العراقي

فج�ر موق�ع ميدل إيس�ت آي املتخصص يف ش�ؤون 
الرشق األوس�ط، فضيحة حول قبول ن�واب بريطانيني 
ملا يش�به الرش�وى من الرياض، و أن 13 نائباً بريطانيا 
قبلوا ما مجموعة 100 ألف جنيه اسرتليني، رصفت عىل 
الضياف�ة والطران والتربعات. وقال الباحث يف ش�ؤون 
الرشق األوس�ط جيم�ي مري�ل يف تقري�ره املعنون ب� 
“حرصياً: أعضاء الربمل�ان املحافظون املتهمون بالدعم 
املعن�وي للس�عودية” أن نواباً ارتادوا الفن�ادق الفاخرة 
والرح�ات عىل درجة رجال األعم�ال والضيافة الباذخة 
يف الس�عودية، األرقام تشر إىل أن أكثر من 87 ألف جنيه 
اسرتليني رصفت عىل عدد من النواب املحافظني، لغسل 
سمعة النظام السعودي. وأشار التقرير إىل أن السعودية 
رصفت هذا العام عىل رشاء الذمم أكثر من العام 2016، 
ويضي�ف التقرير أن زي�ادة اإلنفاق الس�عودي عىل هذا 
األمر يأتي يف الوقت الذي تتعرض فيه السعودية للتدقيق 
املتزاي�د يف عاقته�ا م�ع اململك�ة املتحدة، بع�د أن اتهم 
وزير الخزانة الس�ابق أندرو ميش�يل هذا األسبوع لندن 
بالتواطؤ مع الرياض “وبش�كل خطر” يف ملف اليمن، 

التي تشهد مجاعة وعقوبة جماعية.

       بغداد / المستقبل العراقي

اعتقلت الرشطة البلجيكية 50 شخصا يف بروكسل بعد 
أن هاجم متظاهرون عنارصها وتسببوا بأرضار يف عدد 
من املحال، يف منطقة قريبة من وس�ط املدينة وذلك عىل 
هامش تظاهرة حول ما كشف مؤخرا عن وجود أسواق 
لإلتجار باملهاجرين يف ليبيا، بحسب ما أعلنت السلطات.  
وانفصلت مجموعة من األش�خاص ع�ن التظاهرة ضد 
العبودي�ة يف ليبيا ووضعوا أقنعة وقام�وا بأعمال عنف. 
ووقعت أعمال العنف يف الحي التجاري يف محيط س�احة 
لويز قرب وس�ط املدينة يف العاصمة البلجيكية، بحسب 
ما اعلن�ت لفرانس برس املتحدثة باس�م الرشطة ايليس 
ف�ان دي كره. وأعلن�ت الرشطة البلجيكي�ة عىل تويرت 
»توقيف 50 ش�خصا وعدم تسجيل اصابات«.  وبحسب 
التلفزيون الرسمي »ار تي بي اف« فإن املوقوفني ترتاوح 
أعماره�م بني 15 و18 عاما. وأعلن�ت فان دي كره أنه  
تم استهداف سيارة للرشطة والقاء مقذوفات. وتم نرش 
اع�داد كبرة من عنارص الرشطة قبل أن يعود الهدوء إىل 
املنطق�ة.  وأثارت مش�اهد التقطت رسا مل�زاد ليي يباع 
فيه ش�باب أفارقة كرقي�ق يف محي�ط طرابلس، صدمة 
ك�ربى ح�ني بثته�ا ش�بكة »يس إن إن« األمركية يف 14 
ترشي�ن الثاني، وانت�رشت برسعة عىل مواق�ع التواصل 
االجتماعي.  وهذه هي املرة الثالثة خال بضعة أسابيع 
التي تش�هد فيها بروكسل أعمال عنف. ففي 15 ترشين 
الثان�ي ش�هدت تظاهرة غ�ر مرخصة نظمته�ا إحدى 
ش�بكات التواصل االجتماعي الش�هرة أعمال عنف بعد 
أن حاول�ت الرشط�ة تفري�ق املتظاهرين. كما ش�هدت 
العاصم�ة البلجيكية قبل أربعة أيام من ذلك أعمال عنف 
جدي�دة خال االحتفاالت بتأهل املغرب إىل نهائيات كاس 

العالم بكرة القدم التي تقام يف روسيا يف 2018.

السعودية قدمت رشاوى إىل نواب بريطانيني 
مقابل السكوت عن جرائمها

الرشطة البلجيكية تعتقل عرشات الشبان 
املناهضني للعبودية

         بغداد / المستقبل العراقي

أك�د مركز أرسى فلس�طني للدراس�ات أن 
أعداد األرسى الفلسطينيني املحكومني باملؤبد 
يف س�جون االحت�ال ارتفعت لتص�ل إىل 504 
أرسى، وذل�ك بعد أن أصدرت محاكم االحتال 
حكًما جديًدا باملؤبد بحق األسرين الشقيقني 

نرص وأكرم بدوي من الخليل.
وأوض�ح الباح�ث رياض األش�قر الناطق 
اإلعامي للمركز أن محكمة عوفر العسكرية 
أصدرت مؤخرًا حكًما بالسجن املؤبد، إضافة 
إىل غرام�ة مالي�ة )60 أل�ف ش�يكل( بح�ق 
األسرين الش�قيقني نرص )23 عاًما(، وأكرم 
)33 عاًما(، وفيصل محمد بدوي، بعد إدانتهم 
بتنفيذ عدة عمليات قنص أدت إىل مقتل جندي 
وإصاب�ة آخرين بج�راح؛ حيث أطل�ق عليهم 

االحتال خلية »قنايص الخليل«.
وبني األش�قر أن االحت�ال كان قد اعتقل 
الش�قيقني »ب�دوي« يف ش�هر كان�ون ثان�ي 
)يناي�ر( م�ن الع�ام امل�ايض بف�ارق 10 أيام 
بينهما؛ حيث اعتقل ن�رص يف )2016-1-8(، 
بينم�ا اعتق�ل ش�قيقه أك�رم بتاري�خ )17-

1-2017(، وتعرض�ا لتحقي�ق ق�اس ألكث�ر 
من شهرين باس�تخدام كل وس�ائل التعذيب 
تؤك�د  اعرتاف�ات  ع�ىل  منهم�ا  للحص�ول 
مس�ؤوليتهم عن عمليات القنص التي أرعبت 
االحت�ال ف�رتة طويلة حس�بما اف�اد املركز 
الفلسطيني لإلعام. وأضاف األشقر أن حكم 
املؤبد بحق الشقيقني »بدوي« هو الثامن منذ 
بداية الع�ام الحايل، وكان�ت محاكم االحتال 
أصدرت خ�ال الع�ام الجاري س�بعة أحكام 
بالس�جن املؤب�د بح�ق أرسى، كان آخره�م 
بحق األس�ر املح�رر يف صفقة وف�اء األحرار 
زياد حس�ان ع�واد )45 عاًما( من بل�دة إذنا 
قض�اء الخليل، وذلك بع�د إدانته بقتل ضابط 
يف الرشطة الصهيونية بع�د إطاق النار عليه 
ع�ام 2014، ق�رب مس�توطنة كري�ات أربع. 
وبني األشقر أن حكم املؤبد هو حكم بالسجن 
مدى الحي�اة، ويحدده االحتال ب�� 99 عاًما 
)مؤب�د عس�كري(، ويفرض�ه االحت�ال عىل 
األرسى األمنيني الذين يتهمهم بقتل صهاينة 
سواء كانوا مستوطنني أو جنوًدا، وكذلك عىل 
املسؤولني عن توجيه العمليات االستشهادية 

التي أدت إىل قتل الصهاينة.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعربت املستش�ارة األملانية أنغي�ا مركل، عن 
معارضته�ا القاطع�ة إلج�راء انتخاب�ات مبكرة. 
وقالت رئيسة الحزب املسيحي الديمقراطي، خال 
مؤتمر عام للحزب عىل مستوى والية ميكلنبورغ-

فوربومرن يف مدينة كولونغسبورن، »ال أرى أن من 
الحكم�ة دعوة املواطنني مج�ددا لانتخاب، عندما 
ال نتمك�ن م�ن التعامل م�ع نتائ�ج« )االنتخابات 

األخرة(.
وذكرت مركل أن الساسة حصلوا من الناخبني 
يف االنتخاب�ات، الت�ي ج�رت يف 24 أيل�ول امل�ايض 
)2017(، ع�ىل تفويض بتش�كيل حكوم�ة. وقبل 
أن تلق�ي م�ركل كلمته�ا، رحب مندوب�و الحزب 
املش�اركني يف املؤتمر، وعدده�م نحو 150 مندوبا، 

باملستشارة بتصفيق متواصل ملدة طويلة.
وذك�رت م�ركل أنه اتض�ح عق�ب االنتخابات 
الربملانية م�دى صعوبة الجمع بني الحزب الليربايل 
وح�زب الخ�ر م�ع حزب�ي التحالف املس�يحي، 
موضح�ة أنه ل�م يك�ن هن�اك بديل ع�ن محاولة 
تش�كيل ائت�اف م�ع الخ�ر والليربالي�ني عقب 
إعان الحزب االشرتاكي الديمقراطي االنضمام إىل 

صفوف املعارضة.
وبالنسبة ألي ائتاف محتمل بني اتحاد مركل 
املسيحي والحزب االشرتاكي الديمقراطي، حددت 
مركل مب�ادئ توجيهي�ة ملحادثات ه�ذا االئتاف 
املحتمل، تش�مل االلتزام بميزاني�ة اتحادية خالية 
من أي دي�ون جديدة، وتغيرات مالية تقلل العبء 
عىل أصحاب الدخل الصغر واملتوس�ط مع مراعاة 

تحس�ني أس�س االقتص�اد والتنمية املس�تقبلية، 
باإلضاف�ة إىل زي�ادة الدعم املايل للعائ�ات املنجبة 
لألطف�ال، بحس�ب م�ا ن�رش موق�ع دير ش�بيغل 

اإلخباري.
املس�يحي  التحال�ف  أن  م�ركل  وأوضح�ت 
ي�رى أن نتائ�ج املحادث�ات التمهيدي�ة لتش�كيل 
ائت�اف »جامايكا« كانت جيدة وت�م إنجاز الكثر 
خالها، وقالت: »لن يفي�د اآلن البكاء عىل الحليب 
املس�كوب«، مش�رة إىل أن الرئيس األملاني فرانك-

فالرت شتاينماير بيده األمر اآلن.
م�ع  املرتق�ب  باالجتم�اع  م�ركل  ورحب�ت 
ش�تاينماير، والذي سيش�ارك فيه بجانبها رئيس 
الحزب االش�رتاكي الديمقراطي مارتني ش�ولتس 
ورئي�س الح�زب املس�يحي االجتماع�ي البافاري 

هورس�ت زيهوفر، وقال�ت: »ال أعلم بالطبع إىل ما 
ستؤول األمور يف األيام املقبلة«.

وأكدت مركل أن أوروبا بحاجة إىل أملانيا قوية، 
وقال�ت: »لذلك فإنه من املأم�ول التوصل عىل نحو 
رسي�ع للغاية إىل تش�كيل حكوم�ة، وليس مجرد 
حكوم�ة تس�ير أعم�ال«، مؤك�دة يف املقاب�ل أن 
حكومة تس�ير األعمال التي تت�وىل قيادتها حاليا 

قادرة عىل الترصف.
الف�رتة  يف  الحاك�م  االئت�اف  إىل  إش�ارة  ويف 
الترشيعية السابقة بني التحالف املسيحي والحزب 
االش�رتاكي الديمقراطي، ذكرت مركل أن التوافق 
كان ج�زءا م�ن هذا االئت�اف، وقال�ت: »ال بد من 

التعامل باحرتام متبادل«.
وتم�ر أملانيا حاليا بأزمة سياس�ية يف تش�كيل 
حكومة جدي�دة للباد، بعدما أعلن الحزب الليربايل 
األملان�ي األحد املايض فش�ل املحادث�ات التمهيدية 

لتشكيل ائتاف »جامايكا«.
ويف أعق�اب نتيج�ة مخيب�ة لآلم�ال بالنس�بة 
للتحال�ف املس�يحي يف انتخاب�ات أيل�ول امل�ايض، 
اضطرت املستشارة األملانية للدخول يف مفاوضات 
لتش�كيل ائت�اف ثاث�ي يجم�ع تكتله�ا املك�ون 
م�ن الحزب�ني املس�يحي الديمقراط�ي املس�يحي 
االجتماع�ي الباف�اري، والح�زب اللي�ربايل وحزب 
الخ�ر. وأطلق عىل االئتاف الثاثي اس�م ائتاف 
»جامايكا«، ألن األلوان املميزة  لألحزاب املش�اركة 
ه�ي نف�س ألوان عل�م دول�ة جاماي�كا، ممثلة يف 
التحالف املسيحي بزعامة مركل )اللون األسود(، 
وحزب الخر )الل�ون األخر(، والحزب الليربايل 

)اللون األصفر(.
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لحصول نكول وبناءا عىل ما جاء بكتاب مديرية بلدية عيل الرشقي املرقم )3343 يف 2017/11/2( 
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميسان عن بيع قطعة اريض سكنية  املدرجة مواصفاتها 
ادناه  العائدة اىل مديرية البلدية املذكورة باملزايدة العلنية اس�تنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة 
املرقم )21( لسنة 2013. فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميسان 
– س�كرتري اللجنة وخالل مدة 15 يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه تأمينات 
قانونية ال تقل عن 25 % من القيمة املقدرة لبدل االيجارلكامل مدته بموجب صك مصدق   وستجري 
املزايدة خالل الدوام الرسمي من اليوم االخري من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية 
بلدية عيل الرشقي ويتحمل من ترس�وا عليه املزايدة اجور الن�رش واجور اللجنة واية اجور قانونية 

اخرى.
املستمسكات املطلوبة :

1 � اق�رار مصدق من مديرية بلديات ميس�ان /القانونية وع�ىل البلدية تبليغ الذين يرغبون بدخول 
املزايده بتقديم االقرار قبل موعد املزايده 

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

تعلن الرشكة العامة لتجارة الحبوب فرع / النجف عن بيع املواد املدرجة ادناه يف املزايدة 
العلنية للمرة )الثانية( وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 يف الساعة 

العارشة من صباح يوم )الخامس عرش( التايل لنرش االعالن.
فع�ىل الراغبني بال�رشاء الحضور باملكان والزمان املعينني مس�تصحبني معهم التأمينات 
املبين�ة ادناه بصك مصدق المر الرشكة وباس�م املش�رتي حرصاً والبطاق�ة التموينية او 
بطاقة الس�كن وبراءة الذمة من الرضيبة ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة  اجور خزن 
بنس�بة )2/1%( نصف من املئة من بدل البيع عن كل يوم تاخري وملدة )30(  ثالثون يوم 

واية مصاريف اخرى ورفع املواد خالل املدة املحددة
علما ان البيع خاضع لكرس القرار ملدة )5( خمسة ايام اعتبارا من تاريخ االحالة.

اعالن دعوة دائنني
 أني املصفي املحامي س�يف محمد مرشف لرشكة 
ان�وار الحبانية للتجارة العامة و الوكاالت التجارية 
العام�ة املح�دودة ادعو كل من له ح�ق أو دين عىل 
الرشك�ة مراجعتي عىل العن�وان التايل بغداد عمارة 

الحمود 
املصفي املحامي 
سيف محمد مرشف

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الصويرة 
العدد 923 / ب / 2017 

اعالن 
اىل املدعى عليه ) نجم عبيد نعمة ( 

اق�ام املدع�ي – مدي�ر بلدي�ة الصوي�رة اضافة اىل 
وظيفته الدعوى البدائية املرقمة 923 / ب / 2017 
يطلب فيها الحكم ابطال تسجيل القطعة املرقمة 3 
/ 10088 م 26 الحس�ينية املسجلة باسمك واعادة 
تس�جيلها باس�م دائ�رة املدع�ي وملجهولي�ة محل 
اقامت�ك يف الوق�ت الحارض ق�ررت املحكمة تبليغك 
بواس�طة صحيفتني محليتني اس�تنادا لنص املادة 
21 م�ن قان�ون املرافع�ات املدنية والحض�ور امام 
ه�ذه املحكمة ي�وم املرافع�ة املص�ادف 5 / 12 / 
2017 وبخالفه سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وفق القانون .
القايض

عيل غافل وايل 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الصويرة 
العدد 528 / ب / 2017 

اعالن 
تبي�ع ه�ذه املحكمة باملزاي�دة العلني�ة العقار 1 / 
2595 م 29 البطلي�ة املوصوف�ة تفاصيله يف ادناه 
فعىل الراغبني بالرشاء الحضور امام هذه املحكمة 
خ�الل ثالث�ون يوم�ا تب�دا من الي�وم الت�ايل للنرش 
بالصحاف�ة املحلي�ة الس�اعة الثاني�ة ع�رش ظهرا 
مس�تصحبني معه�م التامين�ات البالغ�ة 10 % من 

القيمة املقدرة ويتحمل املشرتي الداللية والنرش .
القايض

عيل غافل وايل 
املواصفات :

1 – رقم العقار 1 / 2595 م 29 البطلية 
2 – مساحته : 2 أولك و 66 م2 .

3 -  املش�تمالت – قطعة ارض عرصة تقع يف قرية 
فلسطني .

4 – القيمة التقديرية ) 15000000 ( خمسة عرش 
مليون دينار .

فقدان
فق�دت من�ي هوي�ة األح�وال املدنية الص�ادرة من 
مديري�ة األحوال املدنية يف النجف بأس�م  ) فاطمة 
عبد االمري نعمة عيل ( عىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار

اعالن
اىل الرشي�ك عصام نعم�ه عبود تق�رر حضورك اىل 
مقر بلدي�ه النجف لغ�رض اكمال معامل�ه اجازه 
البناء للعقار 84228/3حي النداء وبخالفه س�تتم 

االجراءات دون حضورك 
اسم طالب االجازه
فراس عبد االمري عبادي

فقدان
فق�دت الهوي�ه الص�ادره م�ن نقاب�ه املهندس�ني 
العراقي�ني ف�رع النجف باس�م ) احم�د عبد االمري 

بطل(
عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس الدولة 
م / اعالن مناقصة 

يعلن مجل�س الدولة عن حاجته لرشاء الس�يارات 
هيونداي توكس�ان وس�يارات حم�ل وفق الرشوط 
واملواصف�ات التي يمكن الحصول عليها من قس�م 
الش�ؤون املالية لق�اء مبلغ ق�دره ) 000 ، 00 1 ( 
مائة ال�ف دينار ، فعىل الراغبني باملش�اركة تقديم 
عطاءاتهم اىل املجل�س الكائن يف منطقة العالوي – 
مقاب�ل املعهد العايل لالتصاالت والربيد خالل عرشة 

ايام عمل من تاريخ نرش هذا االعالن 

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ البياع 
اىل / املنفذ عليه هيثم كطان فرج

لقد تحق�ق لهذه املديرية من رشح املبلغ القضائي 
يف مركز رشطة الس�يدية حسب كتاب مركز بالعدد 
13375 يف 13/ 11 / 2017 وتأيي�د املجل�س املحيل 
حي الس�يدية انك مجهول مح�ل االقامة وليس لك 
موطن دائم او مؤقت او افتخار يمكن اجراء التبليغ 
عليه , واس�تنادا اىل امل�ادة ) 27( من قانون التنفيذ 
تق�رر تبليغ�ك اعالنا بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ 
البي�اع خالل ثالث�ة ايام تبدأ من الي�وم التايل للنرش 
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حال عدم 
حضورك س�تبارش هذه املديرية بأجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون .
اوصاف املحرر 

التبلي�غ املدين خالل 60 يوم لغرض تس�ديد النفقة 
الشهرية وبعكسه سوف تقوم الدائنة برفع دعوى 

التفريق امام املحكمة املختصة 
منفذ العدل 
اخالص عبد الرزاق احمد

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الرصافة االوىل 

الرقم 17026 
اعالن 

طلب تسجيل عقار اثبات عائدية 
بن�اء عىل الطلب املقدم اىل ه�ذه الدائرة بتاريخ 22 
/ 11 / 2017 لتس�جيل العق�ار 47 جدي�د حس�ن 
باش�ا باس�م / عبد الحميد اس�ماعيل خالد مجددا 
باعتب�اره حائزا له بصف�ة املالك للم�دة القانونية 
ولغرض تثبي�ت امللكية املذكورة تمهيدا للتس�جيل 
وفق اح�كام قان�ون التس�جيل العق�اري رقم 42 
لس�نة 1971 قررنا اعالن ه�ذا الطلب فعىل كل من 
يدع�ي بوج�ود عالق�ة او حق�وق معينة ع�ىل هذا 
العق�ار تقدي�م عائدية م�ن بيان�ات اىل هذه خالل 
مدة ثالث�ني يوما اعتبارا من الي�وم التايل لنرش هذا 
االعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة 
الع�ارشة صباحا م�ن اليوم التايل النته�اء مدة هذا 
االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض .
نسخة منه :

1 – وزارة املالية / االمالك .
2 – امان�ة بغ�داد / يرج�ى تعي�ني ممث�ال عنك�م 
واعالمن�ا باس�مه وااليعاز اليه الحض�ور يف الوقت 

املحدد اعاله .
3 – مديرية االوقاف .

4 – لوحة االعالن .
مدير التسجيل العقاري يف الرصافة / 1

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد / 20/ب/2017
التاريخ 2017/11/23

اعالن  تمديد مزايدة
تبي�ع هذه املحكمة باملزاي�دة العلنية العقار املرقم 
3/15 مقاطع�ة 16 الحرية فع�ىل الراغبني بالرشاء 
الحض�ور اىل هذه املحكم�ة يف اليوم الخامس عرش 
م�ن الي�وم التايل لن�رش اعالن مس�تصحبني معهم 
التامينات القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة 

ويتحمل املشرتي اجور االعالن
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري

االوصاف /
القطعة عبارة عن ارض زراعية )بستان( مساحتها 
17 اولك و 62,5 م�رت مربع تقع عىل الطريق العام 
املبل�ط ح�رية � الصن�ني واالرض مدفون�ة بالرتاب 
ومس�يجة ب�ي ار يس تحتوي عىل بعض الفس�ائل 
حديث�ة الغ�راس قيم�ة االرض )4230000( اربعة 
ملي�ون ومائتان وثالثون الف دين�ار عراقي وقيمة 
الغ�راس )200000( مائت�ي ال�ف دين�ار وقيم�ة 
الس�ياج 300000 ال�ف دين�ار والقيم�ة العمومية 
ملي�ون وس�بعمائة  اربع�ة   )4730000( للعق�ار 

وثالثون الف دينار

اعالن
اىل الرشي�ك ابراهيم عبد العزيز درفش توجب عليك 
الحضور اىل مقر بلديه النجف لغرض اصدار اجازه 
بن�اء للعقار 54323/3 حي النداء وبخالفه س�تتم 

االجراءات دون حضورك
 اسم طالب االجازه
عبد الله هليل محي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / 6159/ش3  /2017

التاريخ 2017/11/26
اعالن

اىل املدعى عليه /عيل عباس رسحان
املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت   2017/11/6 بتاري�خ 
قراره�ا بالع�دد 6159/ش2017/3  الصادرة من 
ه�ذه املحكمة والذي يتضمن طل�ب تصديق طالق 
خلع�ي م�ن املدعيه )س�ارة باس�م ج�واد( غيابيا 
بحقك وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار حي الريم�وك / النجف 
قررت املحكمة تبليغك بالقرار بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني ولك حق االعرتاض ع�ىل القرار 
الغياب�ي خ�الل املدة القانونية وبعكس�ه يكتس�ب 

القرار الدرجة القطعية
القايض
حيدر طالب الطالقاني

فقدان
فقدت الوثيقة املدرس�ية املرقم�ة )175152/25( 
ذي الع�دد )203( والص�ادر م�ن مدرس�ة تلعف�ر 
االبتدائية للبنني بتاري�خ 2017/11/22 واملعنونة 
اىل مدرس�ة الفض�ل االبتدائي�ة  املختلطة بأس�م ) 
سيف صالح حسن( فعىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت الوثيقة املدرس�ية املرقم�ة )175149/25( 
ذي الع�دد )200( والص�ادرة م�ن مدرس�ة تلعفر 
االبتدائية للبنني بتاري�خ 2017/11/22 واملعنونة 
اىل مدرس�ة الفض�ل االبتدائي�ة املختلط�ة بأس�م ) 
حسن عدنان حسن( فعىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت الوثيقة املدرس�ية املرقم�ة )175154/25( 
ذي الع�دد )205( والص�ادرة م�ن مدرس�ة تلعفر 
االبتدائية للبنني بتاري�خ 2017/11/22 واملعنونة 
اىل مدرس�ة الفض�ل االبتدائي�ة املختلط�ة بأس�م ) 
عب�د الحكيم عدنان حس�ن (فعىل م�ن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
 )112( املرقم�ة  املدرس�ية  الوثيق�ة  فق�دت 
والص�ادرة من متوس�طة صدر الع�راق للبنني 
بتاري�خ 2014/10/16 بأس�م ) احمد عصام 
جواد( فعىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

فقدان
فقدت الوثيقة املدرسية املرقمة )175151/25( 
ذي العدد )202( والصادرة من مدرس�ة تلعفر 
 2017/11/22 بتاري�خ  للبن�ني  االبتدائي�ة 
واملعنونة اىل مدرسة الفضل االبتدائية املختلطة 
بأس�م ) حسني عادل حس�ن (  فعىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت الوثيقة املدرسية املرقمة )175150/25( 
ذي العدد )201( والصادرة من مدرس�ة تلعفر 
 2017/11/22 بتاري�خ  للبن�ني  االبتدائي�ة 
واملعنونة اىل مدرسة الفضل االبتدائية املختلطة 
بأس�م ) عيل عادل حسن( فعىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت الوثيقة املدرسية املرقمة )175155/25( 
ذي العدد )206( والصادرة من مدرس�ة تلعفر 
 2017/11/22 بتاري�خ  للبن�ني  االبتدائي�ة 
واملعنونة اىل مدرسة الفضل االبتدائية املختلطة 
بأس�م )زين العابدين عدنان حس�ن( فعىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت الوثيقة املدرسية املرقمة )175148/25( 
ذي العدد )199( والصادرة من مدرس�ة تلعفر 
 2017/11/22 بتاري�خ  للبن�ني  االبتدائي�ة 
واملعنونة اىل مدرسة الفضل االبتدائية املختلطة 
بأسم ) عيل صالح حسن (فعىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت الوثيقة املدرسية املرقمة )175153/25( 
ذي العدد )204( والصادرة من مدرس�ة تلعفر 
 2017/11/22 بتاري�خ  للبن�ني  االبتدائي�ة 
واملعنونة اىل مدرسة الفضل االبتدائية املختلطة 
بأس�م ) احمد صالح  حس�ن (فع�ىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

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

االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد / 54/ب/2016
التاريخ 2017/11/22

اعالن
اىل / املدع�ى عليه�م / 1 � س�وزان 

سعدون محمود جاسم 
2 � سمر سعدون محمود جاسم 

3 � سمرية سعيد اسماعيل 
قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
وامل�ؤرخ  54/ب/2016  املرق�م 
2017/10/15 حكم�ا غيابيا يقيض 
الحكم بإزالة ش�يوع العقار تسلس�ل 
94/59 )الك�زارة( بيعا وتوزيع صايف 
الثمن بني الرشكاء كل حس�ب حصته 
مح�ل  ملجهولي�ة  تبليغك�م  ولتع�ذر 
اقامتك�م حس�ب رشح مبل�غ وح�دة 
التبليغ�ات القضائي�ة /بغ�داد الكرخ 
واملجلس املحيل ملنطقة املنصور عليه 
قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغكم اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني ولكم 
ح�ق االع�رتاض والتمييز خ�الل املدة 
القانونية وبعكس�ه س�وف يكتس�ب 

القرار الدرجة القطعية وفق القانون
القايض
علوان بربوت البزوني

لجنة تثبيت امللكية يف الزبري
اعالن

بموج�ب قرار تثبي�ت العائدية املؤرخ 
يف 2017/11/15 الص�ادر م�ن لجنة 
تثبي�ت امللكي�ة يف الزبري ح�ول تثبيت 
عائدية تمام العقار 2132/الرشيدية 
بأس�م )س�هام محمد عب�د الرحمن( 
استنادا الحكام املادة )49( من قانون 
43 لس�نة 1981 وقد تقرر اعالن هذا 
الق�رار مدة ثالثني يوما وعىل من لديه 
اعرتاض عىل القرار املذكور الطعن فيه 
لدى رئاسة محكمة االستئناف اعتبارا 
من اليوم التايل لنرش هذا االعالن وعند 
انته�اء امل�ده املذك�ورة وع�دم ورود 
اشعار من رئاس�ة االستئناف بوقوع 
الطعن ع�ىل القرار لديه�ا خالل املده 
اع�اله س�تبادر مالحظية التس�جيل 
العقاري يف الزبري بالتسجيل وفق هذا 

القرار
القايض االول

مصطفى شاكر عيل 
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الزبري

 
لجنة تثبيت امللكية يف الزبري

اعالن
بموج�ب قرار تثبي�ت العائدية املؤرخ 
يف 2017/11/15 الص�ادر م�ن لجنة 
تثبي�ت امللكي�ة يف الزبري ح�ول تثبيت 
عائدية تمام العقار 649/الجمهورية 
بأس�م )قبيله لهمود عليخ( اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة )49( من قان�ون 43 
لس�نة 1981 وق�د تق�رر اع�الن هذا 
الق�رار مدة ثالثني يوما وعىل من لديه 
اعرتاض عىل القرار املذكور الطعن فيه 
لدى رئاسة محكمة االستئناف اعتبارا 
من اليوم التايل لنرش هذا االعالن وعند 
انته�اء امل�ده املذك�ورة وع�دم ورود 
اشعار من رئاس�ة االستئناف بوقوع 
الطعن ع�ىل القرار لديه�ا خالل املده 
اع�اله س�تبادر مالحظية التس�جيل 
العقاري يف الزبري بالتسجيل وفق هذا 

القرار
القايض االول

مصطفى شاكر عيل 
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الزبري 

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الزبري 

العدد : 2468/ش/2017
التاريخ:  2017/11/23 

اىل / املدع�ى علي�ه / محم�د كاظ�م 
حسني 
اعالن

اقام�ت املدعي�ة خول�ه عب�د الصم�د 
محمد الدعوى الرشعية بالعدد اعاله 
امام ه�ذه املحكمة والتي تطلب فيها 
الحك�م له�ا بالتفري�ق للهج�ر ولدى 
تبليغ�ك بموجب كت�اب مركز رشطة 
الزبري بالعدد 12352 يف 2017/11/4 
تبني ان�ك مرتح�ل اىل جه�ة مجهولة 
لذا تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني 
يوميت�ني للحضور امام هذه املحكمة 
ي�وم  املص�ادف  املرافع�ة  بموع�د 
2017/12/7 ويف حالة عدم حضورك 
يف املوعد املحدد س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا
القايض
سعد نجم عبد

مجلس القضاء االعىل
محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد :5130/ش/2017
التاريخ: 2017/11/23

اعالن
اىل املدعى علي�ه / بلقيس محمد عبد  

العزيز 
اقام املدعي محمد عبد اللطيف محمود 
البنيه الدعوى الرشعية املرقمة بالعدد 
5130/ش/2017 ضدك والتي تطلب 
فيها الحكم بابطال القس�ام الرشعي 
املرق�م /2890/ق/2013وقد لوحظ 
ورب�ط يف اضب�ارة الدع�وى من خالل 
ال�رشح ال�وارد م�ن املجل�س البل�دي 
ملنطقة حي الحسني / 1 و2و3و4 انك 
مرتحل اىل جهة مجهولة وغري معلومة 
عليه تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني 
محليتني يوميتني بالحضور امام هذه 
املحكم�ة صب�اح ي�وم 2017/12/6 
امام محكم�ة االحوال الش�خصية يف 
الب�رصة وعند ع�دم حض�ورك او من 
يمثلك قانونا  س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
ايهاب محمود  زبون

لحص�ول نكول وبناءا عىل ما ج�اء بكتاب مديرية بلدية ع�يل الغربي املرقم 
)191 يف 2017/6/1(    تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميسان 
ع�ن تاجري املدرج�ة مواصفاتها ادناه العائ�دة اىل مديري�ة البلدية املذكورة  
وملدة سنة واحدة باملزايدة العلنية   استنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة 
املرقم )21( لسنة 2013. فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة 
مديري�ة بلديات ميس�ان – س�كرتري اللجنة وخالل  15 يوما تب�دأ من اليوم 
الت�ايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه تأمينات قانوني�ة ال تقل عن 25 % من 
القيم�ة املقدرة لبدل االيج�ار الكامل مدته  بموجب صك مصدق وس�تجري 
املزايدة خالل الدوام الرس�مي من اليوم االخري من مدة االعالن ويكون مكان 
اجراءه�ا يف مقر مديرية بلدية عيل الغربي ويتحمل من ترس�وا عليه املزايدة 

اجور النرش واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.

إىل / السادة مسامهي رشكة املناهل لالنتاج الزراعي / مسامهة خاصة املحرتمني 
م / دعوة اهليئة العامة 

تحية طيبة .. 
استنادا الحكام املادة 87 / ثالثا من قانون الرشكات رقم ) 21 ( لسنة 1997 املعدل . 

يرسن�ا دعوتكم لحض�ور اجتماع الهيئ�ة العامة لرشكة املناه�ل لالنتاج الزراعي / مس�اهمة خاصة الذي 
سينعقد يف الساعة الحادي عرش من صباح يوم الخميس املوافق 14 / 12 / 2017 الكائن يف ) بغداد – نادي 

العلوية – ساحة الفردوس ( للنظر يف جدول اعمال االجتماع املدرج يف ادناه وكما ييل :
1 – مناقش�ة تقرير مجلس ادارة الرشكة عن نش�اط الرشكة للسنوات املالية املنتهية يف ) 31 / 12 / 2010 
و 31 / 12 / 2011 و 31 / 12 / 2012 و 31 / 12 / 2013 و 31 / 12 / 2014 و 31 / 12 / 2015 و 31 

/ 12 / 2016 ( واملصادقة عليها .
2 – مناقش�ة تقرير مراقب الحس�ابات والحسابات الختامية للسنوات املالية املنتهية يف ) 31 / 12 / 2010 
و 31 / 12 / 2011 و 31 / 12 / 2012 و 31 / 12 / 2013 و 31 / 12 / 2014 و 31 / 12 / 2015 و 31 

/ 12 / 2016 ( واملصادقة عليها .
3 – اقرار تعيني رشكة خليل ابراهيم محمد عبد الله ورشكاؤه ملراقبة وتدقيق حس�ابات الرشكة للس�نوات 
املالي�ة املنتهي�ة يف ) 31 / 12 / 2010 و 31 / 12 / 2011 و 31 / 12 / 2012 و 31 / 12 / 2013 و 31 / 

12 / 2014 و 31 / 12 / 2015 و 31 / 12 / 2016 ( .
4 – تعيني مراقب حسابات الرشكة لعام 2017 وتحديد اجوره .

5 – اقرار معالجة الخسائر .
6 – مناقش�ة اس�تثمارات الرشكة حول ادخال رشيك لتطوير واس�تثمار مش�اريع الرشكة حسب تعليمات 

وزارة الزراعة .
7 – انتخاب مجلس ادارة جديد .

راج�ني م�ن جميع االعضاء الحضور اصالة او من ينوب عنهم بموجب س�ند اناب�ة او توكيل الغري بموجب 
وكالة صادرة من كاتب عدل ومراعاة احكام املادة ) 91 ( من قانون الرشكات املذكور اعاله راجني الحضور 
يف الزمان واملكان املعينني مع ابراز شهادة االسهم بما ينسجم واحكام املادة ) 94 ( من القانون املذكور ويف 
حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل االجتماع إىل نفس اليوم الخميس املصادف 21 / 11 / 2017 من 

االسبوع القادم ويف نفس الزمان واملكان املعينني . مع التقدير 
عبد العزيز جبار عبد العزيز 
مسجل الرشكات / وكالة

وزارة التجارة
الرشكة العامة لتجارة احلبوب

القسم القانوين

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار اعالن ملوظفي

اعالن  وزارة البلديات
العدد: 403 

التاريخ: 22/ 11/ 2017 
العدد: 399 

التاريخ: 22/ 11/ 2017 

ر.مهندسني
مازن كاظم جبار

مدير حبوب فرع النجف

م/ اعالن
متديد مزايدة

التأمينات مدة 
الرفع

موقع 
المزايدة الكمية المادة ت

7500000 سبعة ماليين وخمسمائة 
الف دينار 15 يوم سايلو الكوفة  85000

طن دكة ياسمين  1

7000000 سبعة ماليين دينار 15 يوم سايلو الكوفة  80000
طن دكة ياسمين  2

3000 ثالثة االف دينار 15 يوم سايلو الكوفة 80 كغم رز هندي متضرر 3
25000 خمسة وعشرون الف دينار 15 يوم سايلو الكوفة 740 كغم رز ارجنتيني متضرر 4
25000 خمسة وعشرون الف دينار 15 يوم سايلو الكوفة 820 كغم رز ارجنتيني متضرر 5

6000 ستة االف دينار 15 يوم سايلو الكوفة 200 كغم رز ارجنتيني متضرر 6
3000 ثالثة االف دينار 15 يوم سايلو الكوفة 80 كغم رز ارجنتيني متضرر 7

المساحةالقيمة التقديرية مرقمهنوع الملكت

1401/10 مق قطعة ارض سكنيه1
15

720000
331/5م2 سبعمائة وعشرون الف دينار

مدة االيجارالقيمة التقديرية  رقمهنوع الملكت

ثالث سنوات400000 اربعمائة الف دينار   1152/1    دكان1



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

رعى وزير النقل كاظم فنجان الحمامي، 
مؤتم�راً لتطوي�ر عمل املوان�ئ العراقية 
عق�د  وال�ذي  املس�تثمرين  وتش�جيع 
تحت ش�عار )النهوض بواق�ع وحماية 
املس�تثمرين وف�ق القوان�ن الناف�ذة(، 
بحض�ور الوكي�ل الفن�ي الس�يد عباس 
عم�ران والوكيل االداري احمد كريم عبد 
ايوب وعدد من السادة املدراء العامن يف 
الوزارة وتش�كيالتها ومشاركة عدد من 
رشكات التش�غيل املشرتك ومختصن يف 

رشكة املوانئ العراقية.
وقال الحمامي يف كلمت�ه االفتتاحية ان 
»املوان�ئ الَْيوَْم حقق�ت قفزات نوعية يف 
مجال عملها عرب التعاون والرشاكة مع 
القط�اع الخاص وال�ذي أضفى خدمات 

جيدة ومملوسة يف ميدان العمل«.
واض�اف ان »ال�وزارة عازم�ة عىل دعم 
القطاع الخاص واالستثمار يف العمل بعد 
تجربة ناجحة يف التشغيل املشرتك والتي 
أس�همت بتط�ورات ملحوظة بإش�ادة 

الجميع«.
واك�د ان »املوقع الجغ�رايف املهم للعراق 
جعل�ه متميزا بن ثالث قارات ) اس�يا ، 
افريقيا ، أوروبا ( ليكون دوره محوري 
يف حركة النقل وتنقل مختلف البضائع«.

فيما بن الوكيل الفني للوزارة ان »حجم 
االس�تثمار يف عمل املوان�ئ العراقية تعد 
االكرب ع�ىل بقية تش�كيالت ال�وزارة ملا 
تحققه من نس�ب كبرية م�ن االنجازات 

عىل أرصفتها العاملة«.
بدوره، اش�ار الوكيل االداري للوزارة ان 
»هناك تغريات واضحة يف معدل اإليرادات 
املالي�ة للرشكة العامة ملوانئ العراق بعد 
الرشاك�ة مع التش�غيل املش�رتك والتي 

ألق�ت بنتائج ومردودات مالية عكس�ت 
اثارها ع�ىل خزينة الدول�ة وكذلك واقع 
الرشكة وموظفيها«.وكما اشاد عدد من 
النواب خالل املؤتمر بجهود وزارة النقل 
والنجاح�ات الت�ي تحققه�ا الَْي�وَْم مما 
يتطلب دعمها بشتى الطرق للوصول اىل 
مرحلة متكاملة من العمل واالداء الجيد 
م�ن خالل األس�اليب الحديثة واملتطورة 
يف عم�ل  املوانئ العراقية«.وبعد جلس�ة 
نقاش�ية جمع�ت الوزير م�ع مجموعة 
م�ن م�دراء رشكات التش�غيل املش�رتك 

يف املوان�ئ العراقية، خ�رج املؤتمر  بعدة 
توصي�ات أهمه�ا تش�كيل لجن�ة علي�ا 
يرشف عليها وزير النقل وبرئاسة مدير 
عام دائرة العقود والرتاخيص يف الوزارة 
وبع�ض املعني�ن ت�رشف ع�ىل وض�ع  
معاي�ري ثابت�ة لعم�ل كافة التش�كيالت 
كم�ا ته�دف اىل خلق روح املنافس�ة بن 
ال�رشكات االس�تثمارية وآلي�ة عمله�ا 
يف املوان�ئ العراقية«.م�ن جان�ب آخ�ر 
اعلن�ت الرشكة العامة للخطوط الجوية 
العراقي�ة عن انجازات القس�م الفني يف 

مج�ال صيان�ة وادام�ة الطائ�رات التي 
تنف�ذ يف مرك�ز الصيانة العامل�ي يف مقر 
الرشكة داخل مطار بغداد الدويل ».وبن 
مدير عام الرشكة مريان فريد ان »شهر 
اب ش�هد صيانة مجموعة من الطائرات 
 900-CRJ ومنها فحص وصيانة طائرة
فح�ص )100HRS ( ع�دد ))4 وفحص 
)400HRS( ع�دد )3( وeng.wash عدد 
)A( ع�دد )1( وفح�ص  )2( وفح�ص 
 ))A 800 ن�وع الفحص-B737 طائ�رة
 231-A321 ع�دد 5(( وفحص طائ�رة

ن�وع الفح�ص A(( ع�دد )1( وفح�ص 
 )A( 202 ن�وع الفحص-A330 طائ�رة
 200-B777 ع�دد 1(( وفح�ص طائ�رة
ن�وع الفح�ص )A(ع�دد )1( وفح�ص 
الفح�ص  ن�وع   300-B767 طائ�رة 
))SC1 ع�دد 2(( وفح�ص ))SC2 عدد 
)1( وفح�ص طائ�رة B747-400 نوع 
وفح�ص   )1( ع�دد   ))SC1 الفح�ص 
ان  ».واض�اف فري�د  )SC2( ع�دد 1(( 
»جمي�ع هذه االعمال تنفذ بأياد عراقية 
واملتمثلة بامل�الكات الفنية والهندس�ية 

التابع�ة للرشك�ة وضم�ن املواصف�ات 
الدولي�ة املطلوب�ة ». وأش�ار ايض�اً انها 
»س�اهمت بش�كل كبري يف توفري مبالغ 
مالية ضخمة وبالعملة الصعبة للرشكة 

بع�د ان كانت س�ابقأ تنفذ خ�ارج البلد 
ويأت�ي ه�ذا التطور يف العم�ل من خالل 
املتابعة والزيارات املستمرة لوزير النقل 

كاظم فنجان الحمامي.

وزير النقل يرعى مؤمترا لتطوير عمل املوانئ العراقية وتشجيع االستثامر
اخلطوط اجلوية تعلن اجنازات القسم الفين
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النفط: إنشاء أنبوب جديد لنقل 
صادرات كركوك اىل فيشخابور

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن املتحدث بإسم وزارة النفط عن قيام 
الوزارة ببناء خ�ط أنبوب جديد لصادرات 
النف�ط يمتد من قضاء بيج�ي بمحافظة 
فيش�خابور  منطق�ة  اىل  الدي�ن  ص�الح 

الحدودية«.
وقال املتحدث بإس�م الوزارة عاصم جهاد 
يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، ان 
»وزير النفط جبار عيل اللعيبي قد أوعز اىل 
الرشكات والدوائر املعنية يف الوزارة بإعداد 
األوراق الخاصة باألنبوب النفطي الجديد 
 }B.O.T{ الذي ينفذ وفق صيغة االستثمار
ملقط�ع االنب�وب الذي يمتد م�ن بيجي اىل 
فيش�خابور والذي ينقل الخام من حقول 

كركوك اىل ميناء جيهان الرتكي«.
ال�رشكات  دع�وة  »س�يتم  وأض�اف 
املتخصص�ة له�ذا الغ�رض خ�الل الفرتة 

القريبة املقبلة«.
االنب�وب  »مقط�ع  أن  اىل  جه�اد  ولف�ت 
االسرتاتيجي القديم للمسافة املذكورة قد 
ترضر كثريا بفعل االس�تهدافات املتكررة 
لألنبوب والتجاوزات الحاصلة عليه نتيجة 
التخريبي�ة لعصاب�ات داعش  للعملي�ات 
اإلرهابية وهذا ما يع�وق عمليات تأهيله 
وإعادت�ه للخدم�ة م�ن جدي�د، وبالت�ايل 
س�يكون االنب�وب الجديد بدي�ال لألنبوب 

السابق.

النقل البحري توقع مذكرة تفاهم مع الرشكة 
العراقية - الفيتنامية

   بغداد / المستقبل العراقي

وقعت الرشكة العام�ة للنقل البحري، مذكرة تفاهم مع وفد الرشكة العراقية 
- الفيتنامية تقيض بقيام اسطول النقل البحري بنقل الرز الفيتنامي لحساب 
الرشك�ة العراقية - الفيتنامية )احدى تش�كيالت وزارة التج�ارة العراقية(«. 
وق�ال مدير ع�ام النقل البحري عبد الكريم كنهل يف بي�ان العالم الوزارة تلقت 
»املستقبل العراقي«، انه »بتوجيه ومتابعة وزير النقل كاظم فنجان الحمامي 
تت�وج الجه�د املبذول من قبل الرشكة بهذا االنجاز الرائ�ع، مؤكدا ان »الجميع 
كان�وا يف قمة املهني�ة وقد اتفقنا عىل العمل الدؤوب من اجل توس�عة الرشكة 
العراقية الفيتنامية الذي من شأنه ان يوسع عمل النقل البحري مما يستدعي 
توسع اسطول النقل البحري وزيادة عدد بواخرها« .وأضاف كنهل »لقد اتفقنا 
عىل انش�اء غرفة عمليات يف مقر رشكتن�ا بالبرصة ، فضال عن غرفة عمليات 
يف مق�ر الرشك�ة العراقية الفيتنامي�ة يف فيتنام , مع مراجعة العقد كل س�تة 
اش�هر ملالحظة ما تم توفريه اىل خزينة الدول�ة وباالرقام« .وذكر ان »الرشكة 
العراقي�ة الفيتنامية قطاع حكومي 55% منها للعراق، وكذلك الحال بالنس�بة 
لرشكة النقل البحري التي هي االخرى قطاع حكومي 45% من وارداتها تذهب 
لصال�ح الدولة«.من جانبه، قال مدير عام الرشكة العراقية الفيتنامية الس�يد 
فونك » اتقدم بشكري الكبري اىل وزارة التجارة ووزارة النقل فضال عن شكري 
الكب�ري اىل الرشكة العامة للنقل البحري يف اهتمامه�ا العايل ومهنيتها الكبرية 
يف كس�ب الثقة واالعتمادية وما حصلت عليه من س�معة جيدة لدى اوس�اط 
الس�وق التج�اري العاملي«. يش�ار اىل ان الوفد العراقي برئاس�ة مدير الرشكة 
العام�ة للنق�ل البحري املهندس عب�د الكريم كنهل عيل, وحض�ور املدير العام 
للرشكة العراقية الفيتنامية رئيس�ا لوفد التجارة الس�يد فونك و معاون املدير 

العام للرشكة العراقية الفيتنامية السيد احمد وليد مردان.

ضبط شاحنتني خمالفتني لرشوط الكامرك يف منفذ سفوان

وزير املوارد املائية يكشف عن موعد »تغري« مناسيب املياه اىل »األفضل«

حمافظ بغداد يوزع دفعة جديدة من تعويضات العمليات االرهابية

   بغداد / المستقبل العراقي

ضبطت سلطات الكمارك يف منفذ سفوان 
الح�دودي بمحافظة البرصة ش�احنتن 

مخالفتن لرشوط الرتسيم الكمركي.
وذكر بيان لهيأة املنافذ الحدودية يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان 
»منفذ سفوان الحدودي ضبط شاحنتن 

األوىل محمل�ة ببضاع�ة )كارتون فارغ( 
غري مستوفية لرشوط الرتسيم الكمركي 
بس�بب اخت�الف يف وزن البضاع�ة الذي 

يقدر ب� أكثر من 3 أطنان«.
األخ�رى  الش�احنة  ان  البي�ان  وأض�ف 
»محمل�ة ببضاعة )قنان�ي فارغة( غري 
مستوفية لرشوط االس�ترياد« مشريا اىل 
»إحالة البضاعة واملقرصين إىل القضاء.

   بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف وزي�ر املوارد املائي�ة حس�ن الجنابي، عن 
موعد تغري مناسيب املياه اىل االفضل يف العراق«.

وقال الجنابي يف صفحته عىل الفيسبوك ان »خلية 
األزمة التي تدير أزمة الشحة املائية عقدت مساء 
أم�س اجتماعه�ا« مش�ريا اىل ان »م�دراء الري يف 

محافظات الجنوب وقيادات الوزارة لديها تصميم 
عىل تجاوز األزمة الحالية«.

وأضاف »نعتقد ان االسبوع القادم سيشهد تغريا 
ملحوظ�ا باملناس�يب وس�تنجز نس�ب عالية من 

الخطة الشتوية لهذا العام«.
ولفت الجنابي اىل ان »القلق حول املوسم الصيفي 
املقب�ل الزال قلق�ًا مرشوعاً وس�يعتمد عىل نجاح 

االتفاق املقرتح مع تركيا حول سد أليسو«.
وأكد »لن نفقد األمل خاصة اذا تعاونا عىل تطبيق 
القان�ون ومن�ع التج�اوزات ومس�اندة االجه�زة 
االمني�ة للدول�ة واح�رتام اج�راءات وزارة املوارد 
املائية وعدم التدخل باج�راءات الوزارة الحريصة 
عىل تطبيق العدالة وتقاس�م االرضار الناتجة عن 

الشحة.

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

املهن�دس  بغ�داد  محاف�ظ  وزع 
عط�وان العطوان�ي وجب�ة جدي�دة 
من التعويضات ملترضري الخس�ائر 
املادية واملمتل�كات نتيجة العمليات 
اإلرهابية واألخطاء العسكرية ألكثر 

1200 مترضر .
وق�ال املحاف�ظ خ�الل االحتفالي�ة 
يف مبن�ى املحافظ�ة  »ان املحافظ�ة 
عملت عىل توزي�ع دفعة جديدة من 
التعويض�ات املادية ع�ىل مترضري 
واألخط�اء  اإلرهابي�ة  العملي�ات 
العس�كرية ضم�ن قان�ون رقم 20 

بضحاي�ا  الخ�اص   2009 لس�نة 
مت�رضر   1200 وبواق�ع  اإلره�اب 
وبمبلغ إجمايل يتجاوز ثالث مليارات 
دين�ار » .وتاب�ع »كلن�ا حريص�ن 
ع�ىل انهاء ملف التعويضات س�واء 
متابعت�ا  بع�د  االره�اب  لضحاي�ا 
املس�تمرة للوق�وف ع�ىل املش�اكل 
حق�وق  من�ح  وتأخ�ر  واملعوق�ات 
عوائل الشهداء لفرتة طويلة لوجود 
مش�اكل فني�ة ال بد م�ن معالجتها 
عرب زيادة ع�دد املوظفن والرسعة 
بانج�از املعام�الت العط�اء حقوق 
جمي�ع ذوي ضحاي�ا االره�اب من 

تعويض وراتب تقاعدي وغريها.

واسط تطالب جملس الوزراء بالعدول
عن تطبيق نظام اخلصخصة يف املحافظة

وزير الداخلية يفتتح خمترب فحص 
الوثائق يف مطار بغداد

حمافظ البرصة يوجه بإعادة أصحاب »البسطيات« 
املتجاوزين عىل األرصفة إىل أماكنهم

   المستقبل العراقي / الغانم

طال�ب محافظ واس�ط محمود مال ط�الل مجلس الوزراء، وم�ن خالل وثيقة 
صادرة ع�ن مكتبه، بالعدول عن تطبيق نظام الخصخص�ة يف املحافظة، عاداً 

إياه ثقال عىل كاهل املواطن«.
واظهرت الوثيقة التي حصلت »املس�تقبل العراقي« عىل نس�خة منها، مطالبة 
واس�ط ملجلس الوزراء بالنص، أنه »نك�رر اليوم وامام الجميع رفضنا القاطع 
لتطبيق نظام الخصخصة يف املحافظة بالصورة الحالية والذي يحرم املواطنن 

من ابسط الخدمات وهو التيار الكهرباء، بسبب ارتفاع اجور الكهرباء.

   بغداد / المستقبل العراقي

افتتح وزير الداخلية قاسم االعرجي، مخترب فحص الوثائق وتحليل البيانات يف 
مركز إقامة وجوازات مطار بغداد الدويل.

وذك�ر املكتب اإلعالم�ي لوزي�ر الداخلية يف بي�ان تلقته »املس�تقبل العراقي«، 
ان »االعرج�ي افتت�ح مخترب فحص الوثائ�ق وتحليل البيان�ات يف مركز اقامة 
وجوازات مطار بغداد وبحضور مستشار الوزير الفريق ياسن طاهر اليارسي، 
ومدي�ر األحوال املدني�ة والجوازات واإلقامة اللواء مه�دي الوائيل، وممثل وزير 
النقل ومدير املطار ومدير سلطة الطريان املدني والسفارة األسرتالية ومنظمة 

الهجرة الدولية«.
وأض�اف البي�ان، ان »هذا املخترب يعت�رب من املختربات الحديثة التي تس�تخدم 
تكنلوجي�ا عالي�ة للعم�ل يف مط�ارات ال�دول املتقدم�ة وه�و ما يعت�رب قفزة 

تكنولوجية نوعية يصل اليها مركز اقامة وجوازات مطار بغداد الدويل.

    البصرة / المستقبل العراقي

أعلن مكتب محافظ البرصة اسعد العيداني، عن إصدار املحافظ توجيها يقيض 
بإع�ادة أصحاب البس�طيات الذين تم رفع بس�طياتهم بس�بب تجاوزهم عىل 

األرصفة وسط املحافظة، إىل أماكنهم السابقة«.
وق�ال املكت�ب، يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه،  إن »محافظ 
البرصة اسعد العيداني وجه بإعادة أصحاب البسطيات املتجاوزين عىل أرصفة 

منطقة العشار وسط البرصة إىل أماكنهم«.
وأض�اف أن »التوجيه يأت�ي بعد قيام أصحاب األكش�اك بتنظيم تظاهرة امام 
مبن�ى املحافظ�ة بع�د ان تم رفع بس�طياتهم من قب�ل قي�ادة الرشطة وفرق 

التجاوزات يف مديرية بلدية البرصة.

الكهرباء تعلن عن ابرام اتفاقية مع اجلانب السوري لتبادل الطاقة
شرعت بإنشاء حمطة ثانوية جنوب الفلوجة

   بغداد / المستقبل العراقي

العراقي�ة،  الكهرب�اء  وزارة  اعلن�ت 
م�ع  االولي�ة  االتفاقي�ة  اب�رام  ع�ن 
للتع�اون  الس�ورية  الكهرب�اء  وزارة 
املش�رتك للربط الثالثي لتبادل الطاقة 
الكهربائي�ة ب�ن منظوم�ات الطاقة 

)العراقية والسورية واإليرانية(«.
وقال املكتب اإلعالمي لوزير الكهرباء 
يف بي�ان تلقته »املس�تقبل العراقي«، 
إن »الوزي�ر قاس�م الفه�داوي اب�رم 
العق�د مع وزي�ر الكهرباء الس�وري 
محم�د زه�ري خربط�يل، ع�ىل تبادل 
الطاقة الكهربائية االولية بكمية 600 
ميكاواط، ونقل الطاقة من منظومة 
منظوم�ة  اىل  االيراني�ة  الكهرب�اء 
الكهرب�اء الس�ورية ع�رب منظوم�ة 

الكهرباء العراقية«.
واض�اف البي�ان ان�ه س�يتم الرب�ط 
بطريق�ة تزامنية لالس�تفادة وتبادل 
الطاق�ة الكهربائي�ة يف ف�رتات حمل 
الذروة بن العراق وس�وريا وحس�ب 

حاجة كل من الطرفن«.
واش�ار اىل انه »ت�م ايضا اب�رام عقد 
لصيانة خط نق�ل الطاقة الكهربائية 
الضغ�ط الفائق )قائ�م – تيم ( لربط 
املنظومتن العراقية والسورية والذي 
تع�رض اىل ارضار نتيج�ة العملي�ات 
االرهابي�ة م�ن قبل عصاب�ات داعش 
االرهابي�ة، واب�رم العق�د ممث�اًل عن 
الوزارة وكيل الوزارة لش�ؤون االنتاج 
واملش�اريع عادل جريان, وممثالً عن 
وزارة الكهرب�اء الس�ورية مدير عام 
نقل الطاقة السوري محمد نصوح«.

وبن ان�ه »م�ن املؤم�ل اب�رام العقد 
النهائي ب�ن وزارات الكهرباء الثالث 
العراقية والس�ورية واإليرانية الشهر 
املقبل يف العاصمة السورية دمشق«.

من جهة اخرى أعلنت وزارة الكهرباء، 
ع�ن وض�ع حج�ر األس�اس ملحط�ة 

كهرباء جنوب الفلوجة الثانوية«.
وقال بيان للوزارة إن »وزير الكهرباء 
قاس�م محمد الفه�داوي وضع حجر 
الفلوج�ة  جن�وب  ملحط�ة  االس�اس 
 63 ،3 الثانوي�ة kv 33/132 س�عة 

MVA جي اي اس«.
وأض�اف البي�ان، أن »انش�اء املحطة 
ضمن العق�د املربم مع رشكة الزوراء 
الصناع�ة  ل�وزارة  التابع�ة  العام�ة 
واملعادن لتجهيز وزارة الكهرباء بعدد 

من املحطات التحويلية الثانوية.
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االبتكار الرتبوي
ق�درة املدرس�ة كوح�دة تعليمي�ة 
االبداعي�ة  الش�خصية  تكوي�ن  يف 
وينبغي ان نعطي املدرسة الفرصة 
ان تتحول اىل ق�وة فاعلة يف تطوير 
نفس�ها واملجتم�ع م�ن حولها اي 
منحه�ا القدرة عىل االبت�كار يعني 
الجدي�د  ع�ىل  املدرس�ة  االنفت�اح 
فتتبناه وتكيفه حسب ظروفها او 
تروضه لع�دم مالئمته لها وينبغي 

تغيري نظام الهيمنة االدارية واتاحة 
الخدمات ومراعاة  لتقديم  الفرصة 
اهمية الوقت واعادة النظر يف االعباء 
املدرس�ية عند تنمية قدرة املدرسة 
عىل االبتكار واملع�روف ان التجديد 
االنس�ان  ويش�غل  الوق�ت  يبتل�ع 
ع�ن كث�ري م�ن االعم�ال الروتينية 
وذل�ك مقاب�ل انهماك�ه يف التفكري 
والتخطي�ط واملناقش�ة والتقوي�م 

ومن ثم كيفية التحرك نحو التغيري 
والتجديد واالستعانة باملستشاريني 
والخرباء الذين يساعدون يف توجيه 
العم�ل امل�دريس كلما ل�زم واعادة 
النظ�ر يف معاه�د اع�داد املعلم�ني 
وبرامج تدريبهم مما يجعلهم اكثر 
قدرة عىل التغيري وما دامت العوامل 
املحددة لقدرة املدرسة عىل االبتكار 
فان االسرتاتيجية الصحيحة لتنمية 

هذه القدرة ه�ي ان يعكف كل بلد 
عىل دراسة هذه العوامل وتحديدها 
ويخط�ط لتعبئتها لخدم�ة قضية 
والطف�ل  التجدي�د يف كل مدرس�ة 
له ح�ق انس�اني ان يتعلم حس�ب 
مؤهالته وامكانياته واالتجاه نحو 
املوهوب�ني وقد  التالمي�ذ  تش�جيع 
صنف احد الباحث�ني عمل املعلم يف 
س�بع وظائف هي انه ناقل املعرفة 

وقي�ادة الجماع�ة واختص�ايص يف 
مص�ادر املعلوم�ة ومعال�ج نفيس 
واختصاص امل�ادة وعملهم كفريق 
يف املدرس�ة وتع���اونه�م لون من 
تغي�ري  وينبغ�ي  التدري�س  ال�وان 
املعل�م  عم�ل  ظ�روف  يف  اس�ايس 
والتجهي�زات  امل�دريس  البن�اء  يف 
برام�ج  ويف  التعليمي�ة  واالدوات 
التدري�ب ذات الصلة بعمل املعلم يف 

اطار الرتبية املتغ�رية وتكون هذه 
يف خدمة التجديد ولكي يتحقق ذلك 
البد من ان تتطور الجامعة نفسها 
بحيث تصبح سياقاً صالحاً لكليات 
املعلمني وان يتخرج املعلم يف كليته 
فيجد تعليماً يسري بالفعل عىل خط 
التجديد اذن ما جدوى الجديد الذي 
تعلم�ه يف نظام تعليم�ي يرص عىل 

القديم وال يحيد عنه.

مستلزمات احلرب عىل الفساد

أملانيا يف عرص املبادئ السياسية املطلقة

          ناظم محمد العبيدي

الس�رتاتيجية الت�ي يمك�ن أن تح�د م�ن 
ظاهرة الفس�اد تحت�اج اىل جهد حكومي 
ش�جاع يحطم أوالً تلك الحصانة الكاذبة 
التي يحتمي بها ارباب الفساد، حني تتخذ 
الحكومة خطوة كهذه يعرف الجميع أنه 
ال أح�د فوق س�لطة القانون م�ع اقرتاب 
إع�الن الحكوم�ة نب�أ االنتص�ار النهائي 
ع�ىل عصاب�ات داعش، أكد الس�يد رئيس 
ال�وزراء أن الحرب القادمة س�تكون ضد 
الفساد واملفسدين، وهو جزء من برنامج 
اإلصالح ال�ذي وعدت ب�ه الحكومة إال أن 
الحرب عىل اإلره�اب واألزمة االقتصادية 
استحوذت عىل االهتمام األكرب، والحقيقة 
الت�ي يج�ب النظر فيه�ا ح�ول مكافحة 
الفس�اد املسترشي يف اجهزة الدولة � كما 
نس�مع من غالبي�ة املس�ؤولني � تحتاج 
اىل نظ�ر معم�ق، وخط�ة س�رتاتيجية ال 
تق�ل أهمية عن الخطط العس�كرية التي 
س�اهمت يف القض�اء عىل تنظي�م داعش 
اإلرهاب�ي، بل يمكن الق�ول بال مبالغة ان 
هنالك صعوبات ربما تكون اشد تعقيداً يف 
هذه املواجهة الرضورية مع نشاط كهذا 
مدمر لالقتصاد الوطني، وما ترتتب عليه 
م�ن مخاطر أخ�رى تتعلق باألم�ن ذاته، 

فق�د اثبتت الوقائع الكث�رية التي يعرفها 
الجمي�ع أن الفس�اد أصب�ح الع�دو األول 
الذي يهدد مس�تقبل الع�راق والعراقيني، 
وتكم�ن صعوب�ة التصدي للفس�اد يف أنه 
يتخف�ى داخ�ل مفاصل الدول�ة ويأخذ يف 
احيان كثرية شكالً قانونياً أو هكذا أراد له 
الفاس�دون الذي يرتبحون من املال العام 
املخصص لخدمة املش�اريع ونفع الناس، 
ومع هذا فإن النشاطات التي تتجاوز عىل 
القوانني وس�لطة الدولة ال يمكن أن تظل 
بعيداً عن الرصد والتش�خيص، وإذا كانت 
بعض الش�خصيات والجهات السياس�ية 
اعتادت يف الس�نوات املاضي�ة عىل حماية 
بعض الفاس�دين وتبديدهم للمال العام، 
ف�إن النه�ج الحكومي والثقاف�ة املغايرة 
الت�ي نش�هدها اليوم لم تعد تس�مح ملثل 
ه�ذا الس�لوك ال�ذي يتن�اىف م�ع القانون 
وأخالقي�ات عم�ل الس�يايس، لقد تعرض 
الع�راق يف الف�رتة املاضية الخط�ر تهديد 
إرهابي عاملي اس�تنزف الكثري من قدراته 
العس�كرية، قدم فيه العراقيون دماءهم 
وامواله�م دفاع�اً ع�ن وطنهم وس�يادة 
بلده�م، ويتوج�ب ع�ىل الجمي�ع الي�وم 
مشاركة الحكومة يف معركتها ضد الفساد 
واولئك الذين يغامرون بمس�تقبل الشعب 
لتحقيق مكاسبهم الشخصية دون النظر 

اىل حج�م ال�رضر البالغ الذي يتس�ببون 
به.إن السرتاتيجية التي يمكن أن تحد من 
ظاهرة الفس�اد تحت�اج اىل جهد حكومي 
ش�جاع يحطم أوالً تلك الحصانة الكاذبة 
التي يحتمي بها ارباب الفساد، حني تتخذ 
الحكومة خطوة كهذه يعرف الجميع أنه 
ال أحد فوق سلطة القانون، وأن الحكومة 
جادة يف مس�عاها مثلما كان�ت يف حربها 
عىل اإلرهاب الذي أوشك عىل نهايته داخل 
العراق. ستشكل اإلجراءات الحاسمة من 
الحكوم�ة ض�د الفاس�دين الكب�ار الذين 
حذره�م رئي�س ال�وزراء بداي�ة حقيقية 
يمك�ن أن تفت�ح الطري�ق أم�ام الجميع 
للمس�اهمة يف ه�ذا الجه�د الوطني الذي 
ه�و مس�ؤولية وطني�ة، وال يقترص عىل 
االجهزة الرس�مية التي تحتاج اىل تكاتف 
الجهود بال اس�تثناء، بدون هذه الخطوة 
األوىل من الحكومة وحشد الجهد الوطني 
ال يمك�ن الحد من ه�ذه الظاهرة املدمرة 
الت�ي كرس�تها األوضاع الش�اذة ووقفت 
أمام كل مش�اريع التنمية واالزدهار لبلد 
غن�ي مثل الع�راق، فم�ن املؤلم حق�اً أن 
يواصل الفس�اد واملنتفع�ون منه دورهم 
التخريب�ي يف العراق م�ن دون أن تتصدى 
له�م الحكوم�ة كم�ا فعلت م�ع اإلرهاب 

وعصاباته اإلجرامية.

          آّنا سوربري 

رك�ن نظ�ام الديموقراطي�ة الربملاني�ة األملانية هو التس�وية 
واملس�اومة. لذا، تع�م الصدمة املجتم�ع األملاني، إث�ر إخفاق 
املفاوضات عىل تش�كيل حكوم�ة ائتالفية. ومثل هذا اإلخفاق 
يع�وق دور أملاني�ا الري�ادي يف العالم. وهو قرين�ة جديدة عىل 
ميل س�يايس اىل اإلطالق أو مبادئ سياس�ية مطلقة )استبداد 
يف ال�رأي( ورف�ض املس�اومة، وه�و مي�ل يجت�اح األنظم�ة 

الديموقراطية يف العالم.
وجذور الخوف األملاني من االضطراب السيايس عميقة. فبلوغ 
»ح�زب البديل من اجل أملاني�ا« الربملان، أعاد إىل االذهان طيف 
جمهوري�ة فايم�ار )1919 – 1933(، وانهيارها الكارثي وما 
تبعه )الحرب العاملية الثانية(. ونرشت صحيفة »فرانكفورتر 
ألجماينه تس�ايتونغ« آراء مؤرخني أملان تقصوا أوجه الش�به 
ب�ني عرشينات القرن امل�ايض وثالثيناته من جهة وبني أحوال 
املاني�ا اليوم، من جهة ثانية: حينها، كان الوس�ط الس�يايس 
منقسماً واليسار متذرراً. واملتطرفون من املعسكرين )اليمني 
واليس�ار( كث�ر. ف�ربزت حكوم�ات اقلي�ات، وعم�ت فوىض 
سياسية. فبدا أن االستبداد النازي خيار جذاب ومقعول. ومع 
أوج�ه االختالف البائنة بني االمس واليوم، قد يس�ارع املرء إىل 
االس�تخفاف بالرضات التاريخية. فتجارب املايض تبدو بائتة 
يف ضوء الواقع الس�يايس والدس�توري اليوم يف أملانيا. وليست 
الفيديرالي�ة األملانية جمهورية فايمار، ب�ل هي أكثر األنظمة 
السياس�ية اس�تقراراً يف العالم. وقد تدوم الفوىض السياسية 
أو الغموض الس�يايس أسابيع إىل أن يتخذ أحدهم قراراً راشداً 

)املس�اومة( أو تنظيم انتخابات جديدة. وأرى أن فوز »البديل 
م�ن أجل أملانيا« يف االنتخابات الترشيعية، وهو فاز ب�12.6 يف 
املئة من األصوات يف أيلول )سبتمرب( املنرصم، بالغ يف استغالل 

قدراته االنتخابية.
ويجبه النظام السيايس األملاني عجزاً يف املساومة. والحكومات 
األملانية كلها منذ 1949 كانت حكومات ائتالفية، ودارت عجلة 
عمله�ا عىل أمث�ل وجه. ولكن بروز الش�عبوية عّق�د املعادلة 
السياس�ية. فه�و س�اهم يف تقوي�ض القدرة عىل املس�اومة، 
وأضع�ف مكانته�ا يف قل�ب الديموقراطي�ة. ويب�دو أن وراء 
موق�ف الليرباليني املتش�دد ه�و الخوف مما ينتظ�ر أن يقوله 
»البديل من اجل أملانيا« عىل مسامع ناخبيهم: تفريط حزبهم 
)الليربايل( بمصالحهم من أجل املش�اركة يف حكومة«. وشوه 
وق�ف املفاوض�ات املفاجئ ص�ورة أملانيا، وطع�ن يف مكانتها 
قوة مس�تقرة وعاملية مس�ؤولة. وقياساً إىل ما هو عىل املحك، 
مكان�ة أملانيا يف العالم، يبدو الخ�الف عىل موعد انهاء رضيبة 
التضامن الخاصة بتوحيد شطري أملانيا، تافهاً وصغرياً. ولكن 
هذا لب املسألة وما كان وراء بروز الشعبوية، أي االستخفاف 
بمش�اغل صغرية والتضحية بها يف س�بيل املساومة. ويحتاج 
قادة الح�زب الليربايل األملاني إىل الش�جاعة السياس�ية إلبرام 
مس�اومة والتفسري للناخبني أنها )املساومة( حيوية من أجل 
بق�اء الديموقراطي�ة األملانية ونجاتها. وس�تبلغنا األس�ابيع 
املقبلة ما إذا كانت كفة املس�اومة ستغلب يف أملانيا. فهذا البلد 
أم�ام مفرتق طرق: الخ�وف من انتخابات جدي�دة أم حكومة 
أقليات تلوح فيها أطياف جمهورية فايمار أم ازدراء املساومة 

السياسة.

تعاون عسكري أوريب
          جانجاك ميفيل 

انضوت 23 دولة أوروبية من دول االتحاد األوروبي 
ال��28 يف م�رشوع دف�اع أوروب�ي قوام�ه تس�لح 
مش�رتك والتع�اون يف التموي�ل العس�كري ون�رش 
قوات مش�رتكة. والتزمت إرلندا الحياد، ولم تلتحق 
به )االتف�اق( الدنمارك وال الربتغ�ال وال مالطا وال 
اململك�ة املتحدة. ويبدو أن الق�ارة األوروبية تحقق 
حلمها القديم يف دفاع مش�رتك. واملرشوع ال يقيض 
بإنش�اء جيش أوروبي ول�ن يحل الدفاع املش�رتك 
محل حلف شمال األطليس. ولكنه خطوة نحو دفاع 
أوروبي. ويف مرحلة املوازنات املتقشفة أو السنوات 
العج�اف، قد ترتجى فائدة من جمع نفقات الدفاع 
»املتناث�رة« وتقاس�مها ب�ني دول االتح�اد. و »إثر 
انتخاب الرئي�س األمريكي، دونال�د ترامب، يرحب 
ب�رص األوروبي�ني صفوفه�م. فأم�ريكا ل�ن تذلل 
مشكالتهم األمنية يف جوار أوروبا. ويجب أن نبادر 
نحن إىل ذلك«، قالت أورس�وال فون دير الين، وزيرة 
الدف�اع األملانية. وبعد عامني عىل هجمات باتاكالن 
يف فرنسا، يرى وزير الخارجية الفرنسية، جان إيف 
لودري�ان، أن م�رشوع الدفاع املش�رتك هو رد عىل 
الهجمات، وضمانة إضافية يف مواجهة روسيا، إثر 
»أزم�ة القرم«، والتدخل الرويس يف أوكرانيا وتعديل 

الحدود هناك.
واألملاني�ة  الفرنس�ية  العاصمت�ني  انعت�اق  وإث�ر 

من س�يف الفيت�و الربيطاني املس�لط ع�ىل القرار 
األوروبي -بريطانيا اختارت االنسحاب من االتحاد 
األوروبي- وس�ع باريس وبرلني حم�ل األوروبيني 
ع�ىل التزام آلي�ة دفاع مش�رتكة نزوالً ع�ىل اتفاق 
لش�بونة يف 2009. وآلية التعاون الدفاعي البنيوي 
ه�ي جرس أوروب�ا إىل امليض قدماً يف مج�ال الدفاع 
واألم�ن. وس�ارعت إيطالي�ا وإس�بانيا إىل اللح�اق 
بركب قطار التعاون العس�كري املش�رتك. ووقعت 
دول البلطي�ق الث�الث، واثنت�ان منها ع�ىل الحدود 
مع روس�يا، االتفاق كتلًة واحدة مرتاصة. وهذا ما 
فعلته روماني�ا وبلغاريا القلقتان مثل غريهما من 
األوروبيني، من املناورات الروسية يف البحر األسود. 
ولك�ن موقف هنغاريا وبولندا وق�ع وقع املفاجأة، 
بع�د أن درج�ت األخ�رية يف العام�ني املاضيني عىل 
التندي�د باالندم�اج األوروبي وتقويضه س�يادتها. 
ووقعت وارس�و االتفاق شأن الثالثي من مجموعة 
براتيس�الفا  )بلغاري�ا(،  بودابس�ت  »فيزغ�راد«: 

)سلوفاكيا( وبراغ )تشيخيا(.
ويف وجه روس�يا، لم يفرت ميل أوروب�ا الرشقية إىل 
األطل�يس، ع�ىل رغم الش�كوك يف املظل�ة األمريكية 
أن وراء مس�ارعة دول ه�ذه  الدفاعي�ة. ويب�دو 
املنطق�ة إىل التوقيع عىل اتفاق الدفاع املش�رتك هو 
الخ�وف من إق�الع »دفاع�ي« فرن�يس- أملاني من 
دونه�ا، أي خوف من ب�روز اتح�اد أوروبي ضمنه 
كتل »متع�ددة الرسع�ة« والوت�رية، والتهميش إىل 

مرتبة ثانوي�ة يف أوروبا الدفاع. وت�رى هذه الدول 
أن االنضمام إىل اتفاق التس�لح املشرتك هو ضمانة 

بقائها يف قلب أوروبا.
والرغبات األوروبية »الدفاعية« متضاربة، فباريس 
تخ�ى أن يتعثر م�رشوع الدفاع املش�رتك إذا ضم 
أطراف�اً كثرية، فتتعذر إدارته. وهي ترغب يف اتفاق 
طم�وح يف�يض إىل دع�م عملياته�ا العس�كرية يف 
أفريقي�ا وال�رشق األوس�ط. وعىل خالف فرنس�ا، 
تحتس�ب برل�ني أولوي�ات جريانه�ا يف ال�رشق وال 
تس�تعجل ن�رش القوات خ�ارج أوروب�ا، وترغب يف 
توس�يع املرشوع. وأوروبا أفلحت يف تجنب ش�قاق 
س�يايس. ولكن املخاطر التي يجبهه�ا األوروبيون 
ليست واحدة، ففي دول أوروبا الوسطى والرشقية، 
الخط�ر إىل الرشق. ويف بالد الجنوب، القلق مصدره 
الضفة األخرى من املتوسط. وهذه مسائل شائكة. 
ويقيض االتفاق باملبادرة إىل إرس�اء قاعدة عمالنية 
لوجيستية، وإنشاء قيادة أركان مشرتكة للوحدات 
املقاتل�ة يف االتح�اد األوروبي. وهو يرم�ي، كذلك، 
إىل تقلي�ص نفق�ات املوازنات الدفاعي�ة الوطنية/ 
املحلية، وجمع مساعي بحوث التطوير والصناعة 
الدفاعية »املتناث�رة أو املذررة«، عىل قول فيديريكا 
موغريين�ي. وع�ىل نح�و م�ا درج، يرج�ئ االتحاد 
األوروبي البت يف مسائل شائكة هي موضع خالف، 
مثل العقيدة املشرتكة لألعمال العسكرية واملوازنة 

املشرتكة، إىل وقت الحق.

وزارة العدل 
مديرية التس�جيل العقاري العامة

مديرية التس�جيل العقاري يف الزبري
الرقم / 7308

التاريخ 2017/11/16
اعالن طلب تسجيل عقار مجدد

بناءا عىل  الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 2017/11/16 لتسجيل تمام العقار تسلسل 
1606 محلة الجمهورية بأس�م / محمد عبد الس�يد محمد  مج�ددا باعتبار حائزا له بصفة 
املال�ك للم�دة القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتس�جيل وفق احكام  قانون 
التس�جيل العقاري رقم )43( لس�نة 1971 املعدل قررنا اعالن هذا الطلب فعىل كل من يدعي 
بوجود عالقة او حقوق معينة عىل هذا العقار تقديم ما لديه من بيانات اىل هذه الدائرة خالل 
مدة ثالثني يوما  من اليوم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الساعة 
العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكشف 

الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
املالحظ
نجم عبد الله حسني
مدير دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ

االتحادية
محكمة بداءة الكرخ

العدد : 2931/ب/2017
اعالنالتاريخ: 2017/11/22

اىل املدعى عليه عائش�ة عبد النبي محمد مجه�ول محل اقامته حاليا اقام املدعي )امني 
بغداد /اضافة لوظيفته( الدعوى املرقمة اعاله لدى هذه املحكمة يطالبك فيها )ابطال 
تسجيل قيد العقار املرقم 1943/2 م12 هورة واعادة تسجيله بأسم املدعي امني بغداد 

اضافة لوظيفته
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ وتايي�د املجلس البلدي انتقالك اىل 
جهة مجهولة قرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة يوم 2017/12/6 
الس�اعة التاسعة ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا ستجري بحقك غيابا 

وعلنا وفق القانون

اعادة اعالن
تعلن رئاسة جامعة املثنى عن اجراء مزايدة علنية اليجار العقار املدرجة تفاصيلها ادناه بموجب 

قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21 لسنة 2013( وتدعو الراغبني باالشرتاك:
1-مراجعة رئاسة الجامعة /شعبة العقود الحكومية لغرض :-

*  اي�داع تامين�ات قانونية بصك مصدق من مرصف الرش�يد التقل قيمتها ع�ن )20%( من مبلغ 
التقدير  ويف حال رسو املزايدة يعاد احتساب فرق التامينات.

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

*جلب املستمس�كات التالية ) هوية االحوال املدنية ، ش�هادة الجنسية ، بطاقة السكن ، البطاقة 
التموينية او مايعادلهم (

*جل�ب مايؤي�د ع�دم محكوميته م�ن مكتب التس�جيل الجنائي كل حس�ب محافظت�ه لدخوله 
املزايدة.

* تقدي�م تعهد يف قس�م الش�ؤون القانونية جلب ع�دم املحكومية م�ن وزارة الداخلية يف بغداد يف 
حالة رس�و املزايدة عليه وعند عدم التاييد يعترب ناكل ويتحمل  كافة التبعات املنصوص عليها يف 

القانون اعاله.
* عىل ان تتوفر يف املتقدم الرشوط التالية : �

* يتعهد ببيع كافة الخطوط
* ان يكون املتعهد من الوكالء الرئيسيني حرصا يف محافظة لبيع خطوط السيم كارت

* ان يكون حاصل عىل اجازة جهاز االمن الوطني الخاصة بممارس�ة وبيع خطوط الس�يم كارت
* العمل بنظام التوثيق االلكرتوني )التابلت( يف تفعيل الخطوط

* مراجع�ة املتقدم مقر املديرية مع الوكيل الرئي�يس لغرض الضوابط والتعهدات الخاصة بجهاز 
االمن الوطني

* عند وجود اي نقص يف االوليات اعاله يهمل الطلب
*تع�د قائمة املزايدة مفتوحة ملدة )15(يوم تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة اليومية 

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

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

 

أ.د حسن عودة زعال الغانمي
رئيس اجلامعة/وكالة

مجلس القضاء االعىل
اس�تئناف  محكمة  رئاس�ة 

البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد : 2678/ب/2017
التاريخ 2017/11/22

اىل املدعى عليهم / 1 � عامر 
عبد الرحمن الكامل 

 2 � اصيلة بنت السيد رجب 
اعالن

الرض�ا  املدع�ي عب�د  اق�ام 
محسن عيل  الدعوى البدائية 
2678/ب/2017  املرقم�ة 
ض�دك وال�ذي يطل�ب في�ه 
ازالة ش�يوع العقار تسلسل 
باش�ا(  )من�اوي   2/219
قيمة اذا كان قابل للقس�مة 
ص�ايف  وتوزي�ع  بيع�ا  او 
الثمن بني ال�رشكاء ولتعذر 
تبليغكم�ا ملجهولي�ة  محل 
اقامتكما حسب رشح مبلغ 
واملجل�س  املحكم�ة  ه�ذه 
البلدي ملنطق�ة الجزائر حي 
عمان عليه تق�رر تبليغكما 
اعالن�ا بصحيفتني محليتني  
يوميتني بالحضور امام هذه 
املحكمة صباح يوم املرافعة 
املواف�ق 2017/12/3 وعند 
ع�دم حضوركما او ارس�ال 
م�ن ين�وب عنكم�ا قانون�ا 
تج�ري  س�وف  وبعكس�ه 
غيابي�ا  بحقكم�ا  املرافع�ة 

وعلنا وفق االصول
القايض
محمد نزار هاشم البعاج

فقدان هوية
فقدت الهوية )عظم عاج( 
الصادرة من رشكة توزيع 
املنتجات النفطية / هيئة 
والخاصة  بغ�داد  توزي�ع 
باملوظ�ف  )احم�د ج�واد 
رايض( راج�ني م�ن يعثر 
عليها تسليمها ملصدرها 
هيأة توزيع بغداد

فقدان هوية
)عظ�م  الهوي�ة  فق�دت 
م�ن  الص�ادرة  ع�اج( 
املنتجات  توزي�ع  رشك�ة 
النفطي�ة /هيئ�ة توزيع 
باملوظف  والخاصة  بغداد 
)ضياء بدر لعيبي( راجني 
من يعثر عليها تس�ليمها 

ملصدرها
هيأة توزيع بغداد

فقدان
الهوي�ة  من�ي  فق�دت 
م�ن  الص�ادرة  الوزاري�ة 
وزارة الكهرب�اء املديري�ة 
كهرباء  لتوزي�ع  العام�ة 
)احم�د  بأس�م  الجن�وب 
صب�اح أوش�يح(  راجني 
من يعثر عليها تس�ليمها 

ملصدرها

طبيعة ووصف عمل العقارت
التقدير المالي المساحةالموقعالعقار

بـ)الدينار(

كشك 1
اتصاالت

بيع واستبدال وتفعيل 
الخطوط وكارتات 

التعبئة وكافة الخدمات 
التي تقدمها شركات 

الهاتف الجوال

كلية التربية 
البدنية 
والعلوم 
20م2الرياضية

4,000,000

ماليين دينار 
عراقي

الحقوقي ماجد عبد الغفار الحسناوي
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»اجلبال التي أحبت ظيل«
ص�درت حديث�ا ع�ن دار األهلي�ة للنش�ر والتوزيع ف�ي عمان 
مجموعة نصوص جديدة للشاعر يونس العطاري تحت عنوان 
“الجب�ال التي أحبت ظلي “وضمت بي�ن دفتيها- 140 صفحة 
من القطع المتوس�ط- مجموعة م�ن النصوص التي تعبر إلى 
الش�عرية من خ�ال محاولة القب�ض على اللحظ�ات الهاربة 
والتفاصيل الصغيرة. بحثا عن حساسية مغايرة. صمم غاف 
المجموع�ة الش�اعر زهي�ر أبو ش�ايب، وهي باك�ورة أعمال 
الش�اعر بعد النش�ر في العديد من الصح�ف المحلية والعربية 
ولد يونس العطاري عام 1963 في الزرقاء باألردن، ألبوين من 
قرية س�مخ، جنوب طبريا، وحصل على شهادة البكالوريوس 
في هندس�ة الميكانيك من جامعة دمشق عام 1990، عمل في 
صناعة المعادن والباس�تيك في س�وريا قب�ل أن ينتقل ليقيم 

ويعمل في كندا في نفس المجال عام 2006

المذكرات السرية لفيصل بن الحسين عن القضية العربية واحتال 
س�ورية كتاب جديد للباحث األكاديم�ي واإلعامي المعروف مهند 
مبيضين ، صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر / نوفمبر 
2016. يق�ع الكت�اب في 90 صفح�ة من القطع المتوس�ط .يقول 
المؤل�ف ع�ن كتابه :ف�ي هذا الكتاب ، يس�جل فيصل بن الحس�ين 
اعترافات من نوع خاص عن محطة مهمة من مس�يرته في العمل 
م�ن أجل االس�تقال العربي فهو ، وإن خرج من دمش�ق بحس�رة 
كبي�رة بع�د معركة ميس�لون ، لم يكل ع�ن العمل ، ول�م يكف عن 
المحاولة والمطالبة باالستقال العربي . وهو هنا يوضح مقاصده 
وموقفه من الحليف الفرنس�ي الذي غدر بالعرب وبآمالهم ، ويبدأ 
رحل�ة جديدة ف�ي لحظة تاريخي�ة كانت تمر أيامه�ا عليه عصيبة 
وثقيلة في رحلة اغتراب أشبه بالمنقى ، وهو يقارع الزمان ودهاة 

الساسة من الغرب كي يظفر ببقايا الحلم العربي .

الفندق الكبري

          محمد شنيشل فرع الربيعي

الس�ياُب َصيََّر) وفيقتُه ( من نثاِر أوِل 
الوجْع .

تم�دَد في تابوِت المدين�ِة قبَل اْن تدَب 
الحياُة فيها ، كساها من جسدِه قصيدًة 

، ومن جثتِه رصاصُة الرحمْة . 
جمَع رفاَت بناِت الجلبي من شجرِة آدم 
المعلقِة بشكل معقوف من منخريها ، 
قبل أن يموَت عارياً من وصاياه ، رشَّ 
بقايا عيوَن نخياِت السحِر بطلِع ذكر 
فقد عنقه ، َطّوَق الشناش�يِل المعلقِة 
باخ�ِر نجم�ِة الصبِح بلح�اء القصيدِة 
، قضيت�ُه أن مفاتي�َح أب�واب التاريخ 

مغلقٌة بأساطير الواقع ...
استفزُه بويُب ، سرَق مطلَع القصيدِة ، 

استوطنتُه علتاْن . 

تبْت يداً ال تمتُد أكث�َر من طوِل فقرهاِ 
الذي علمها الشعَر . 

وما وهبتني نجادَة الحياْة .
كنُت في غفلٍة عن مركِب الخليج الذي 

ساَر عكِس اإلتجاْه .
أُمغلف�اً بأس�اطيِر الحمق�ى وعض�ِة 

سربروس ؟
أم أن حان�َة الري�ادِة كاَن�ت ُس�َماً في 

كأِس القصيدْة ؟
قتلُه ذلَك الغباُر الكوني البعيْد 

ومستهُل العبارِة المكررْة 
من هنا س�يبدأ التاريُخ بعَد أْن ُنحصي 
خمس�يَن ُمدخا للحرِب ف�ي بلٍد ليَس 
في�ه ِس�وى بوي�َب الس�ارِق العني�ِد ، 
وعاصف�ًة من الَباي�ا والَمرايا النائمِة 

في الوجوْه . 
بعَض م�ن وريقاِت الوصيِة )رصاصُة 

الرحمِة يا الهي( 
 ( أُوص�ي   ،  ) )كالحطيئ�ة  أم�وُت  أو 
كالحطيئة ( . هل كاَن الس�ياُب عضوا 
ف�ي الحزِب الش�يوعي ، وقصي�دُة إنا 

انزلناُه في ليلِة مطٍر منحولْة ؟
من س�لِّم رائح�ُة الخمِر لجه�اٍت تهتُم 
بضوٍء خافٍت يتس�كُع في ش�ارِع أبي 

نؤاْس ؟
مات�ْت ف�ي حض�ِن ال�روِح ) وفيقة ( 
تركْت في القلِب ش�ماِل الغ�رِب بقايا 
م�ن ش�باْك وبقاي�ا ش�رِق الفوض�ى 

تتهكُم في الكلماْت .
ماَت الس�ياُب ، ترَك ف�ي درِج المكتِب 
جيك�وَر ، ومات بكفن اس�مه قصيدة 
، يس�ع كل الش�عراِء ، حم�َل في أنحِل 
جس�ٍد الَف قضيٍة ، وملفاً سرياً يكفي 

أن يرسلَُه خلَف الشمْس...

آخر ملفات السياب

الشاعر يف غربته
           مفيد نجم 

ل�م تع�د مش�كلة الش�اعر تتمث�ل في 
غربة الش�عر ومحدودية انتش�اره، بل 
تجاوزت ذلك إلى غربة الش�اعر نفسه 
في هذا العالم، كما تعبر عنها نصوص 
الكثير من الشعراء. قد يرى البعض أن 
الش�اعر كائن غريب في العالم منذ ليل 
ام�رؤ القيس الطويل، لكن�ه اآلن يزداد 
شعورا حادا بها، ألس�باب كثيرة يأتي 
ف�ي صدارتها اختال عاق�ة الذات مع 
العالم، ف�ي لحظة يتكثف فيها س�ؤال 
الوجود اإلنساني عن معنى الذات تحت 
ضغ�ط ثقاف�ة االس�تهاك والعاقات 
المادية، والتغير السريع ألنماط القيم 

والعاقات اإلنسانية.
إن الش�اعر هو األكثر تعبي�را عن هذه 
الحال�ة م�ن الغرب�ة، م�ن خ�ال الكم 
الكبي�ر م�ن المف�ردات، الت�ي تحم�ل 
معانيه�ا أو تحيل إليها، مش�كلة حقا 

داللي�ا، يمثل مفت�اح الول�وج إلى هذه 
القاسية،  النفسية  العوالم، ومناخاتها 
الت�ي تعب�ر عن ه�ذه العاق�ة المختلة 
م�ع العالم.ف�ي تجرب�ة جي�ل قصيدة 
التفعيلة كان�ت مفردات الحلم والثورة 
والقيام�ة الجديدة وغيره�ا، تعبر عن 
اخت�ال العاقة م�ع الواق�ع، لكن مع 
انتظ�ار البديل األجمل الذي س�تأتي به 
الثورة. إن هذه الرؤية اإلش�راقية التي 
عب�رت عنها قصي�دة الس�تينات، تكاد 
تختفي اليوم من المشهد الشعري، بعد 
س�قوط أيديولوجيات التغيير والثورة 

في العالم، وضياع بوصلة المستقبل.
لكن ما يحدث في عالمنا اليوم مختلف 
تماما عما كان يحدث قبل عقود. الجيل 
الجديد الذي عاش وما زال يعيش تحت 
وطأة ح�روب طاحنة ت�كاد ال تنتهي، 
وجد نفس�ه مجبرا على اس�تبدال هذه 
المف�ردات بمف�ردات جدي�دة قاس�ية 
ومخيف�ة، تعب�ر ع�ن ال معقولي�ة ما 

يح�دث وعبثيت�ه، وعن تح�ول الحياة 
إل�ى كاب�وس مخي�ف، يصب�ح الموت 
واألش�اء والدمار العنوان الدامي لها، 
لذلك يحمل الش�اعر موت�اه أو ما تبقى 

منهم، ويمضي غريبا في مواجهة هذه 
المصائر الطاحنة.

واخت�زال  تكثي�ف  هن�ا  الش�عر  إن 
تعبيري ص�ادم لصورة الواقع الغريب، 

وبالتال�ي ف�إن غربة الش�اعر العربي، 
هي با ش�ك مختلفة عن غربة الشاعر 
الغربي. الشاعر الغربي هو ابن ثقافته 
ومجتمعه، وقد نشأت الحداثة الشعرية 
هناك تعبيرا عن فلس�فة تمتلك رؤيتها 
الخاص�ة ع�ن ه�ذه العاق�ة المختل�ة 
للشاعر مع عالمه الغريب، حيث العزلة 
والتوح�ش الرأس�مالي وضي�اع القيم 
وتف�كك أواصر العاق�ات االجتماعية. 
إن ه�ذه الرؤي�ة في جذرها الفلس�في 
والروح�ي ق�د انتقلت إلينا م�ع انتقال 

مفاهيم الحداثة الشعرية.
الش�اعر العرب�ي الحديث ال�ذي فتنته 
لعب�ة الحداث�ة اس�تعار قناع الش�اعر 
الغري�ب، حتى تحولت غربته إلى غربة 
كونية، ف�ي وقت كنا مازلنا نبحث فيه 
عن معن�ى لذواتنا. أمام ه�ذا التغريب 
ثم�ة صح�وة لجيل جدي�د يح�اول أن 
يكون صوت هذه المخاضات العسيرة 

والدامية لواقع يبحث عن هوية.

الشعر التجديدي: البوليفونية يف »نائب املوت« للشاعر كريم عبد اهلل
            بقلم / د.انور غني الموسوي

لقد شكك البعض في امكانية تحقيق 
الغنائ�ي  الش�عر  ف�ي  البويفوني�ة 
و  ذاتي�ا  و  فن�ا س�لطويا  باعتب�اره 
غير منفت�ح على االخ�ر ، اال ان الرد 
لم يك�ن فقط من االغ�راب على هذا 
الق�ول ب�ل م�ن رفقائهم و ف�ي ذلك 
يراج�ع نقوض�ات مقول�ة باختي�ن 
في ذل�ك حتى الروس منه�م . و لقد 
كان الش�عور حقيقيا ب�ان القصيدة 
و  التصويري�ة  بالطريق�ة  الغنائي�ة 
المتشظية و االنغاقية و التشطيرية 
ل�ن تمك�ن م�ن ق�درة كبي�رة الجل 
الح�وار البوليفون�ي ، و به�ذا وج�د 
اصح�اب الش�عر الس�ردي الطري�ق 
الس�احر في تحقيق بوليفونية عذبة 
و سلسة من خال القصيدة السردية 
، و اج�اد ف�ي ذل�ك كثير من ش�عراء 
مجموعة تجديد منه�م عزة رجب و 
عزيز الس�وداني و حميد الس�اعدي 
ان�ور غن�ي و  المه�دي و  و حس�ن 
كري�م عبد الله و رش�ا الس�يد احمد 
ليقدم�وا نص�ا غير مس�بوق عربيا ، 
بل في بع�ض نماذجه غير مس�بوق 
عالميا ، و لمن يريد المقارنة ليراجع 
القصائد البوليفونية المنش�ورة في 
مجلة الشعر السردي و مجلة تجديد 
و م�ا ذكر في الكتاب�ات التي تناولت 

هذا الشأن .
و م�ن بي�ن من اج�ادوا ف�ي ذلك هو 
الشاعر العراقي كريم عبد الله و لقد 
كتب مجموع�ة قصائ�د بوليفيونية 
باس�لوب الس�رد التعبيري كان منها 

) نائب الموت ( المنش�ورة في مجلة 
)الشعر السردي ( .

نائُب الموت
كريم عبد الله

متع�ددة  بوليفوني�ة  قصي�دة   (
األصوات(

في الب�اِد البعيدِة الت�ي يتكاثُر فيها 
الم�وت كانْت األزهار تنمو مس�رعًة 
ب�ا أوراٍق وس�يقانها عارية مصابة 
ب��� ) أنيمي�ا (* الفرح , ي�ا لألغاني 
الحزين�ة مس�تمرة رّدده�ا الجمي�ع 
 *) الرس�ا   (  ,  *) انكي�دو   ( حت�ى 
تألقت معابدها وبساتينها الخضراء 
اش�ارات مرور للمصفح�ات تزمجُر 
وتعّمُق األخاديَد في هديِل كلِّ صباٍح 
, ِم�ْن أي�َن س�يبدأُ الطوف�ان ويفّتُح 
عيون�ُه اليرق�اَن ينتظ�ُر َم�ْن يوقف 
ش�ّاالِت ليٍل أحمَق يتغّشى حكاياٍت 
مكّدسة فوَق الشفاه ! َمْن أذَن لنائِب 
الم�وَت في حقولن�ا ينب�ُح وتغمُس 
األنين ويستهلُك  إبتسامتُه تواش�يَح 
رصيَد األبتس�امات ! . أناش�يُد البكاء 
معلّقة على أس�تاِر الريح تهزُّ سروَج 
الخيوِل الضامئة وقْد س�ّورتها ذئاٌب 
تصه�ُل عالياً , ي�ا إلهي ك�ْم أمطرْت 
الس�ماء أزهاراً ملّغمًة فوَق الرؤوِس 
الراكضِة با أجس�اٍد ! لماذا لمَّ القمر 
ُ أذيال�ُه الفضّي�ة م�ْن األنه�اِر خجاً 
يتقّمصُه وكلّما تناُم الحيتان الجديدة 
عل�ى أش�جاِر الصفص�اف مرغميَن 
نحم�ُل أوزاَر تفاهاته�ا ؟ ! ك�ْم أن�َت 
رقي�ٌق أّيه�ا النائب حيَن تس�تلُّ بذوَر 

السعادِة ِمْن بيادرهم ! .
نائ�ب الم�وت : هي نب�وءة راودتني 

كثي�را قب�ل س�قوط النظ�ام بأي�ام 
قليل�ة , توقع�ت ان الموت سيرس�ل 
عن�وان  وه�و  االرض  له�ذه  نائب�ه 
ألحدى مسرحياتي تتحدث عن نفس 

المضمون .
أنيميا : فقر .

المل�ك  كلكام�ش  : صدي�ق  انكي�دو 
العراقي القديم

الرس�ا : مدين�ة عراقي�ة قديم�ة لها 
تاريخ حافل .

ان للبوليفونية في الش�عر مقومات 
ه�ي كالش�روط اهمها تع�دد الرؤى 
و االص�وات ، فتج�د الن�ص مزيج�ا 
يتحق�ق  ل�م  اذا   ، التقاطع�ات  م�ن 
ه�ذا النظ�ام و كان النص منس�جما 
رؤيوي�ا و صوتيا فان النص ال يكون 
بوليفونيا ، و من المظاهر االسلوبية 
في الن�ص البلوليفوني هو انخفاض 
صوت الشاعر امام صوت الشخصية 
و التكلم بلس�انها ال بلسانه وهذا هو 
المظهر االسلوبي للصوت في الشعر 
.ف�ي هذا النص نج�د اصواتا متعددة 
و نج�د رؤى متع�ددة و نج�د خروج 
المؤل�ف عن الش�خصيات و الحديث 
عنه�ا م�ن نقط�ة بؤري�ة خارجي�ة 

حيادية بخاف الغنائية السائدة .
يقول الش�اعر : ) في الب�اِد البعيدِة 
التي يتكاثُر فيها الموت كانْت األزهار 
تنمو مس�رعًة با أوراٍق وس�يقانها 
عاري�ة مصابة ب�� ) أنيميا (* الفرح 
(ناحظ احضار ) االزهار التي تنمو 
مس�رعة ( في مقطوع�ة موتية ، و 
هو ال يتحدث بلسان من يرى الموت 
يتكاثر بل بلسان المسارع و المبتهج 

بذلك الوجود ، اي بلس�ان المريدين . 
وهذا احد التقاطعات في النص ، و لو 
كنت الغانئية قوية لما كانت االزهار 

هنا تنمو بسرعة .
وفي مقطوع�ة اخرى ) ي�ا لألغاني 
الحزين�ة مس�تمرة رّدده�ا الجمي�ع 
حتى ) انكيدو (* , ) الرسا (* تألقت 
معابدها وبس�اتينها الخضراء ( نجد 
صوتين واضحي�ن االول في االغاني 
الت�ي يردده�ا الجمي�ع و الثانية في 
تألق معابد الرس�ا . كما ان الش�اعر 
ايض�ا احضر هنا التقاطع بين اغناي 
الح�زن و تألق المعابد ف�كان نظاما 

بين المريدين و غيرهم .

اش�ارات م�رور   ( اخ�ر  ف�ي مق�ع 
للمصفحات تزمجُر وتعّمُق األخاديَد 
في هديِل كلِّ صباٍح ( ناحظ هنا تجل 
واض�ح للبوليفونية و هو تخل كامل 
من قبل المؤلف ع�ن صوته حيث ان 
المصفحات لها هدي�ل كل صباح ، و 
الش�اعر لم يترك شكا ان هذا الصوت 
لي�س ل�ه ، و أي ق�ارئ ال ي�درك فن 
البلوليفوني�ة لحص�ل له ش�يء من 
االرباك في استشعار الرضا في هديل 
الصب�اح ، لكن ف�ي الحقيقة المؤلف 
وضع نفس�ه موض�ع المصفحات و 

مريديها ز تخلى عن صوته تماما .
ث�م تأت�ي تداولي�ة امين�ة و مخلصة 

يظه�ر فيه�ا ص�وت الش�اعر ) , ِمْن 
أي�َن س�يبدأُ الطوفان ويفّت�ُح عيونُه 
اليرقاَن ينتظُر َمْن يوقف شااّلِت ليٍل 
أحمَق يتغّشى حكاياٍت مكّدسة فوَق 
الش�فاه ! ( وهذه التداولية أي كشف 
الرأي و الشعور التأليفي للقارئ مهم 
في النص البلوليفون�ي اوال لتحقيق 
صوت المؤلف فيها و ثانيا لكي يعلم 
الق�ارئ ان تل�ك الح�االت المخالفة 
لهذا الصوت ليس�ت صوت المؤلف و 
ال حالت�ه . وهذا ما يمك�ن ان نصفه 
الن�ص  ان  أي   . الصوت�ي  بالتم�وج 
يتموج في االصوات و الشخصيات و 

مواقفها و تقاطعاتها و تبايناتها.

ث�م يع�ود الش�اعر ال�ى تخلي�ه عن 
الغنائية فيقول ) َمْن أذَن لنائِب الموَت 
في حقولنا ينبُح وتغمُس إبتس�امتُه 
تواش�يَح األني�ن ويس�تهلُك رصي�َد 
األبتسامات ! .( فبينما يظهر الشاعر 
موقفه السلبي من نائب الموت فانه 
يصف حضوره باالبتسامة وهذا من 
اتخ�اذ رؤية و موف�ق النائب و ليس 

من رؤية رافضه .
و يختم الش�اعر بمقطوع�ة تداولية 
اال انه�ا متع�ددة الش�خصيات حيث 
) أناش�يُد الب�كاء معلّقة على أس�تاِر 
الريح تهزُّ س�روَج الخي�وِل الضامئة 
وق�ْد س�ّورتها ذئ�اٌب تصه�ُل عالياً , 
ي�ا إلهي ك�ْم أمطرْت الس�ماء أزهاراً 
الراكض�ِة  ال�رؤوِس  ف�وَق  ملّغم�ًة 
با أجس�اٍد ! لم�اذا لمَّ القم�ر ُ أذيالُه 
الفضّي�ة مْن األنهاِر خج�ًا يتقّمصُه 
وكلّم�ا تن�اُم الحيتان الجدي�دة على 
أش�جاِر الصفصاف مرغمي�َن نحمُل 
أوزاَر تفاهاتها ؟ ! كْم أنَت رقيٌق أّيها 
النائب حيَن تس�تلُّ بذوَر السعادِة ِمْن 
بيادره�م ! . ( فنجد هن�ا الفاعلية او 
الش�خوصية في ) الذئاب الصاهلة ، 
السماء الممطرة، الرؤوس الراكضة 
،الحيتان النائمة ،النائب الذي يس�تل 
ب�ذور الس�عادة ( هذه الح�االت التي 
تلبست فيها الش�خصيات بمواقفها 
الوصفية المستقلة و التي لم يتدخل 
الش�اعر فيها حققت سردية قوية و 
تخلى الش�اعر فيها ع�ن غنائيته في 
س�رد تعبيري لي�س غايت�ه الحكاية 
و الق�ص و انم�ا الرم�ز ال�ى اعماق 

شعورية عارمة .

رس الرباءة

ال هتجرين 

            حسام عبد الحسين

براءة أميرتي تحت بسمة طفلتي
اصابع تامس الشفتين في المنطق

تردد الصماء هتافات مبدأي
تلوذ منذهلة من صمت المعول

تتراشق حصافة الرجال في المصرع 
وتبتسم كفوف األمهات على المسد

تفتت صخر النجوم في اللجج
ونال الدمع في االجفان حيز الفرح

من على دوحة الحب هيأت كفني
ورقصت مع الجياع في القمم 

وغنيت مع النسور كلمات قصتي
دخلت دار السلطان ألسرق مملكتي

وغازلت زوجته النصف حقي
تزوجت بنته قبل البلوغ ليعلم السلطان ذعر األلم

وحذفت مواعيد الزنى من منهاج سيرتي
من يرى ظهر والدي المنحني؟

في صاة الفجر عند المطلع
ورباطة جأش امي عند فاقتي

يا سر البراءة أراك افعى تحت مقلتي
وعلى وجوه تبطنت الدم والغضب

             عبد الحسين الشيخ علي

ال تهجرني ألني تعبت من أيامك
الُمنهَكة

حتى أخالَك أضغاث أحام
أو ربما أوهام

أو كأننا صدًى مبعثر
يغيب في مجاهيل المكان

والزمن واألصداء
يا أيها الذي هناك

ُيثيُر شكوكي
َصمتَك الُمتَصومع

وحضورك ألامثير
كأنك مخطوف الكام

في َصمٍت متردد محتار
أراك تكتب قصيدة با حروف

أراك تنشر مراياك
خالية الصور

أراك سنبلٌة با قمح
َفُقل لي كيف سيكون الشتاء

با مواقد ؟

نصوص
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حياة اإلمام احلسن العسكري »عليه السالم«

اإلمام احلسن العسكري »عليه السالم« من الوالدة إىل الشهادة

علم اإلمام الزكي

ال تردي�د أن اإلمام العس�كري وارث علوم 
آبائ�ه األطه�ار، فكما انتهى علم رس�ول 
الله )ص�ى الله عليه وآل�ه( إىل عيل ومنه 
إىل الحس�ن ومنه إىل الحسني صلوات الله 
عليهم كذل�ك انتهى ذلك العل�م إىل إمامنا 
العس�كري. وفيم�ا ي�يل قص�ص ظريفة 

لطيفة تحيي القلوب:

رسائل اإلمام )عليه السالم(
لق�د ع�ني اإلم�ام العس�كري وكالء له يف 
األماكن التي يتواجد فيها تيار اهل البيت 
)عليهم الس�الم( وجعل اتصال الناس به 
عرب هؤالء الوكالء وبذلك اس�تطاع اإلمام 
أن يحف�ظ القواعد الش�يعية م�ن رقابة 
الدول�ة العباس�ية الظاملة، واس�تطاع أن 
يكي�ف الذهنية ع�ى طريق�ة الرجوع إىل 
الوكالء لكي تتهيأ الشيعة الستقبال وكالء 
اإلمام املهدي من بعده.ومن أعماله أيضا 
أن�ه )علي�ه الس�الم( كان يراس�ل أتباعه 
وأصحاب�ه ومحبيه يرش�دهم إيل الس�نة 
املحمدي�ة ويدعوه�م إيل تعمي�ق اإليمان 
ويدع�و لهم يف قض�اء حوائجه�م، فمثال 
يروي محمد بن الحس�ن بن ميمون قال: 
كتبت إليه أش�كو الفقر ثم قلت يف نفيس: 
أليس قد قال أب�و عبد الله الصادق )عليه 
الس�الم(: الفقر معنا خ�ر من الغنى مع 
غرن�ا والقتل معن�ا خر م�ن الحياة مع 

عدونا.
فرج�ع الج�واب: إن الله ع�ز وجل يخص 
بالفق�ر  ذنوبه�م  تكاثف�ت  إذا  أولياءن�ا 
وق�د يعف�و عن كث�ر منهم كم�ا حدثتك 
نفس�ك: الفق�ر معنا خر م�ن الغنى مع 
عدونا، ونح�ن كهف ملن التج�أ إلينا، نور 
ملن اس�تبرص بنا وعصمة ملن اعتصم بنا، 
وم�ن أحبن�ا كان معن�ا يف الس�نام األعى 

ومن انحرف عنا فإىل النار.
أمامن�ا  عن�د  التواض�ع  م�دى  وواض�ح 
العسكري )عليه الس�الم( من خالل رده 
عى رسائل محبيه ومريديه وعدم إهماله 
رس�ائلهم من أدنى األمور إىل أكربها وهذا 
قم�ة تالح�م القيادة م�ع القاع�دة وأبرز 

مالمح النجاح.
وع�ن جعفر ب�ن محم�د القالن�يس قال: 
كت�ب أخ�ي محم�د إىل أبي محم�د )عليه 
الس�الم( وامرأته حامل مق�رب أن يدعو 
الل�ه أن يخلصه�ا ويرزقه ذكرا ويس�ميه 
فكتب يدعو الله بالص�الح ويقول: رزقك 
الله ذكرا س�ويا ونعم االس�م محمد وعبد 
الرحم�ن، فول�دت اثنني يف بطن فس�مى 

واحدا محمد واآلخر عبد الرحمن.
وهك�ذا نع�رف أن اإلمام كان يس�عى إىل 
تحقيق االس�تقامة عن�د أصحابه وتأكيد 
س�نة النب�ي )صى الل�ه عليه وآل�ه( من 

خالل تجسيدها يف الحياة اليومية.

اإلمام العسكري والفيلسوف الكندي
إن عالق�ة األئمة الهداة )عليهم الس�الم( 
أنه�م  أي  الناطقي�ة،  الق�رآن ه�ي  م�ع 
ينطقون بما يحمل القرآن بني دفتيه، ألن 
القرآن كتاب صام�ت، فهم حصن القرآن 

م�راده  ويف�رون  أرساره  يحفظ�ون 
ويدع�ون الن�اس إىل تطبيق�ه، وبنف�س 
الوق�ت يك�ون القرآن ناطق�ا بفضل اهل 
ال  إذن  فهم�ا  الس�الم(  )عليه�م  البي�ت 

يفرتقان وال يتناقضان أبدا.
وم�ن الح�وادث املهم�ة يف عه�د اإلم�ام 
محاول�ة  الس�الم(  )علي�ه  العس�كري 
الفيلسوف إسحاق الكندي يف تأليف كتاب 
)تناق�ض الق�رآن( معيبا عى كت�اب الله 
تع�اىل بأن فيه تناقضات فش�غل نفس�ه 
بذل�ك أش�هرا ووص�ل الخرب إىل مس�امع 
اإلمام فتأثر لذلك ألنه ال يستطيع أن يصل 
إىل الكن�دي لبعد املس�افة والحصار الذي 
رضب�ه حوله بني العب�اس فصادف يوما 
أن ح�ر عن�د اإلم�ام العس�كري )عليه 
الس�الم( أحد تالمذة الكن�دي فقال له أبو 
محم�د )علي�ه الس�الم(: أم�ا فيكم رجل 
رش�يد يردع أستاذكم الكندي عما تشاغل 
فيه؟ فقال التلميذ: نحن من تالمذته كيف 

يجوز منا االعرتاض عليه؟
فق�ال اإلم�ام: أعلم�ك كالم�ا تقول�ه له 
وتجعله بصيغة س�ؤال حت�ى ال يتصوره 

اعرتاضا منك فما تقول؟

فقال التلميذ: نعم.
ق�ال اإلم�ام: اذه�ب إلي�ه وقل ل�ه عندي 
مس�ألة أس�ألك عنها ثم قل له: إذا جاءك 
أح�د وق�ال ل�ك إن�ي أفه�م م�ن كلم�ات 
وآي�ات القرآن فهما غ�ر الفهم الذي أنت 
تستفيده منها أيجوز ذلك؟ فإنه سيقول 
لك: نعم يمكن ذلك، وعندئذ س�وف يفهم 
املقصود يف أن كتابه )تناقض القرآن( غر 
صال�ح ألن للقرآن عدة تفاس�ر ويحتمل 
عدة وجوه م�ن املعان�ي وال يقترص عى 

معنى واحد.
فذه�ب ه�ذا التلمي�ذ وفع�ل ما أش�ار به 
اإلم�ام )علي�ه الس�الم( وعندم�ا س�مع 
الكندي هذا الس�ؤال تفكر يف نفسه ورأى 
أن ذل�ك محتم�ال يف اللغة وس�ائغا فعرف 
أن املعاني الت�ي دونها قد تنقض بمعاني 
اخرى محتملة ففهم أن مرشوعه فاش�ل 

فرتك الكتاب ومىض إىل أموره االخرى.

اإلمام يرشد شيعته
إن موق�ع اإلمام من أئم�ة الهدى )عليه 
الس�الم( يمث�ل موقع النب�ي )صى الله 
علي�ه وآل�ه(، ولكنه دون�ه يف الفضل، إذ 

للنب�ي كمال النبوة الراق�ي، ولكن يبقى 
اإلم�ام يم�ارس املس�ؤوليات يف حف�ظ 
الدين وتوجيه الناس إىل الهدى وإنقاذهم 
من ال�ردى وتزكية نفوس�هم وتعليمهم 
الحكم�ة التي تؤث�ر إيجابي�ا يف حياتهم 

ومعادهم.
ولق�د اتصل إمامنا الحس�ن العس�كري 
)عليه السالم( بالناس اتصاال وثيقا عن 
كث�ب يتابع يومياتهم ويحل مش�اكلهم 
ويجي�ب ع�ن األس�ئلة املوجه�ة إلي�ه، 
فعمل إمامنا العس�كري )عليه السالم( 
عى ترش�يد أتباعه وش�يعته وعمل عى 
أن يكون�وا الطبق�ة املحرتم�ة يف األم�ة 
اإلس�المية يحافظ عى س�معتهم مهما 

أمكن.
وم�ن ذلك ما كتبه الحس�ن بن طريق إىل 
أب�ي محمد )علي�ه الس�الم(: إني تركت 
التمت�ع )ال�زواج املؤق�ت( ثالثني س�نة 
واآلن أري�د أن أعاود وكان يف الحي امرأة 
عاه�رة  وكان�ت  بالجم�ال  يل  وصف�ت 
فكرهتها ثم قلت يف نفيس قد قال األئمة 
السابقني تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها 

من حرام إىل حالل، وبعث الرسالة إليه.

فجاء الجواب من اإلمام: إنما تحيي سنة 
وتمي�ت بدع�ة وال بأس وإي�اك وجارتك 
املعروف�ة بالعهر )الفس�اد( وإن حدثتك 
نفس�ك إن آبائي قالوا: تمت�ع بالفاجرة 
فإنك تخرجه�ا من حرام إىل حالل فهذه 
امرأة معروفة بالهتك وهي جارة وأخاف 

عليك استفاضة الخرب فيها.
فهكذا يربي اإلمام أتباعه أن يبتعدوا عن 

مواطن الشبهات.
ويق�ول محمد ب�ن الربي�ع الش�يباني: 
ناظ�رت رجال م�ن الثنوي�ة باألهواز ثم 
قدمت س�امراء وق�د عل�ق بقلبي يشء 
م�ن مقالته )أي تاث�رت قليال به(، فإني 
لجالس عى باب أحم�د ابن الخضيب إذ 
أقبل أبو محمد )عليه الس�الم( فنظر إيل 
وقال وأشار بسبابته: أحد أحد فوحده.

فرفع الشك عن قلبه وجعله يستقر عى 
عقيدة التوحيد بكلمات ثالث، وكان اإلمام 
يقول ألصحابه وهو يدعوهم ويحرضهم 
عى فعل الخر: إن يف الجنة بابا يقال له 
املعروف ال يدخله إال أهل املعروف.بهذه 
التوجيهات العامة ويف مختلف الش�ؤون 
كان اإلمام )عليه السالم( يرسم لشيعته 

طريقا سالكا لرضوان الله تعاىل السيما 
املجال العقائدي ألنه ركيزة اإلنسان وبه 

يتمحض عن اإليمان الحقيقي.
فق�د روى أحم�د ب�ن محمد ب�ن مطهر 
ق�ال: كتب بعض اصحابنا إىل أبي محمد 
)عليه السالم( يسأله عمن وقف عى أبي 
الحس�ن موىس الكاظم )عليه الس�الم( 
أتواله�م أم ات�ربأ منهم؟ فج�اء الجواب 
عن�ه )عليه الس�الم(: ال تتوالهم وال تعد 
مرضاهم وال تش�هد جنائزهم وال تصل 
عى أحد منهم مات أبدا س�واء من جحد 
إماما من الله أو زاد إماما ليست إمامته 
م�ن الله... إن الجاحد أم�ر آخرنا جاحد 
ألمر أولنا والزائد فينا كالناقص الجاحد 
أمرنا.حي�ث يؤك�د اإلم�ام ع�ى التمس 
بعقيدة األئمة اإلثن�ا عرش كلهم من ولد 
عيل وفاطمة صلوات الله عليهم أجمعني 
وأن ال يش�ذ أحد عن ه�ذا االعتقاد الحق 
وأن نعل�ن ال�رباءة من كل أح�د ال يظهر 

هذا االعتقاد.

اإلمام يبشر بابنه المهدي
لق�د عم�ل إمامن�ا الحس�ن الزكي عى 

إنش�اء قاعدة جماهرية واسعة النطاق 
لفك�رة اإلمام الغائب من بعده، فالناس 
إىل ع�رصه لم تألف مثل هذه الفكرة أي 
غياب اإلمام القائد عن قواعده الشعبية، 
فعمل اإلمام العس�كري )عليه الس�الم( 
ع�ى تفعيل ه�ذه العقي�دة ألهميتها يف 

الحياة.
ع�ن عيل بن إبراهيم بن هش�ام عن أبيه 
عن عيىس بن الفت�ح قال: ملا دخل علينا 
أب�و محم�د الحس�ن الحبس ق�ال يل: يا 
عيىس لك من العمر خمس وستون سنة 
وش�هر ويومان، قال: وكان معي كتاب 
في�ه تاريخ والدت�ي فنظرت في�ه فكان 
كما قال ثم قال: هل رزقت ولدا، قلت: ال 
فقال: اللهم ارزقه ول�دا يكون له عضدا 
فنع�م العض�د الول�د، فقلت: يا س�يدي 
وان�ت لك ولد؟ فقال: إني والله س�يكون 
يل ولد يمأل األرض قسطا وعدال وأما اآلن 
فال.ومثل هذه الرواية كثر يف تبش�ره 
بامله�دي )علي�ه الس�الم(، وبذل�ك هي�أ 
الغم�ام األذهان الس�تقبال فكرة املهدي 
املنق�ذ من جهة ومن جه�ة أخرى كانت 
ه�ذه ترصيحات منه )عليه الس�الم( يف 

أن له ولدا.

ألنه والد المنتظر )عجل الله فرجه(
كث�رت الوش�اية والتقارير ض�د إمامنا 
الزكي )عليه السالم(، فقد كان املسلمون 
يتوقع�ون والدة امله�دي ال�ذي ب�رش به 
رس�ول الله )صى الله علي�ه وآله( وكذا 
برش ب�ه كل أه�ل البيت بأن�ه املنقذ من 
الضالل وماحي رس�وم الباط�ل ومهلك 
الطواغيت ومقي�م حكومة العدل، وكان 
س�ائدا عند الجمي�ع أن اإلمام الحس�ن 
العس�كري هو الوالد امليمون لهذا املبرش 

به )عليه السالم(.
وق�د كان اس�م امله�دي يره�ب املل�وك 
والجباب�رة وم�ازال إىل الي�وم، ولذا كان 
املل�وك يكنونالع�داء لإلم�ام العس�كري 
ووضعوا عليه الرقابة الشديدة وأحاطوا 
بيت�ه بقوى مكثفة من النس�اء للتعرف 
ع�ى والدة اإلم�ام املنتظ�ر، ولك�ن الله 
تعاىل كم�ا حفظ م�وىس الكليم من رش 
فرع�ون وهام�ان كذل�ك حف�ظ اإلمام 
امله�دي املنتظ�ر، فج�اء إىل الدني�ا دون 
أن يش�عر الظامل�ون به.وأمر املس�تعني 
بس�جن اإلم�ام العس�كري، وفع�ال ت�م 
اعتقاله وس�جنه ولكن الل�ه خلصه من 
هذا الطاغي بعد أن قوض ملكه.ثم جاء 
املعتز العبايس هو اآلخ�ر وأمر باعتقال 
اإلمام، وذلك ملا س�معه من فضله وعلو 
منزلته وتقواه مضافا إىل ما قرع سمعه 
من أن اإلمام الحسن والد املهدي املنتظر 
)عليه السالم(، فأودعه السجن، وحاول 
ذات مرة أن يقت�ل اإلمام ولكن الله حال 
بينه وبني ذلك فقد مني ببعض األحداث 

التي شغلته عن ذلك.,.
وكان اإلمام )عليه السالم( قد ضاق ذعرا 
من ظلم املعتز فدعا عليه فاستجاب الله 
له ذلك، وخل�ع املعتز من ملكه ثم انتقم 
الل�ه منه فقتل�ه األتراك واقام�وا محله 

املهتدي.

محمد الكوفي

نبذة عن حياة اإلمام أبو محمد الحسن العسكري 
اإلم�ام الحادي عرش من أئمة أهل البيت األطهار 

)عليهم السالم ( . 
اسمه: الحسن.

لقب�ه: العس�كري، الخال�ص، ال�راج، النق�ي، 
الزكي، ابن الرضا.
كنيته: أبو محمد.

والدته: ولد اإلمام يوم العارش أو الثامن من شهر 
ربيع الثاني سنة232ه� باملدينة املنورة.

والده: اإلمام الهادي )عليه الس�الم( عارش أئمة 
الهدى.

والدته: أمه الس�يدة الجليلة )س�ليل( وتلقب ب� 
)الجدة( كانت من العارفات الصالحات العاملات، 
ويكف�ي يف بي�ان منزلتها ما قال�ه اإلمام الهادي 
عنها: )س�ليل مس�لولة م�ن اآلف�ات واألرجاس 

واألنجاس(.
زوجت�ه: ت�زوج اإلمام الحس�ن من أمه اس�مها 
)نرج�س( ويقال له�ا )مليكة( بنت يش�وعا بن 
قيرص ملك الروم وأمها تنس�ب إىل شمعون ويص 

املسيح )عليه السالم(.
ابنه: لم يكن لإلمام الحس�ن العس�كري غر ولد 
واح�د، وهو إمامن�ا الثاني عرش امله�دي املنتظر 

)عجل الله فرجه(.
املن�ورة س�نة 223 هج�ري يف  املدين�ة  ول�د يف 
ش�هررمضان املوافق 847 ميالدي وتويف يف سنة 
260 هجري يف الثامن من ربيع األول املوافق سنة 
874 م . كنيته أبو محمد .. لقبه العس�كري يوم 
والدت�ه اإلثنني أمه حديثة أمولد  نقش خاتمه أنا 
لله ش�هيد . عدد أوالده واحد وهو اإلمام الحجة 

املهدي املنتظر ..
م�دة عمره 28 ع�ام يوم وفات�ه الجمعة , محل 

وفاته يف داره بر من رأى .
س�بب الوف�اة  م�ات مس�موما م�ن س�م قدمه 
الخليف�ة املعتم�د العبايس . مكان ق�ربه يف الدار 

مع أبيه .  
ي�وم وفاته الجمعة . مح�ل وفاته محل وفاته يف 

داره بر من رأى .
 مكان قربه يف الدار مع أبيه عند بوابة عثمان بن 
س�عيد  .. توىل تجهيزه االمام الحجة بن الحسن 

املهدي عجل الله تعاىل فرجه . )1(
أق�ام االمام العس�كري مع أبيه ث�الث وعرشين 

عاماً .
اش�تهر بلقب العس�كري نبة اىل املحلة التي كان 
فيها بي�ت أبيه تدعى العس�كري .. وكانت هذه 

املنطقة فقرة , وأصبحت مقراً للعسكر  .
ت�وىل مقاليد اإلمامة والوالي�ة  بعد وفاة ابيه ملدة 
س�ت س�نني إىل أن أتاه األج�ل بعد تلك الس�نني 

الستة من االختناق السيايس والظلم .
كان االم�ام )ع( يتلق�ى األذى واألل�م م�ن ظلم 
النظ�ام العبايس الجائ�ر يف الفرتة التي كان فيها 
تح�ت الرقابة واإلقامة الجربي�ة  , بعدها نقل إىل 
موض�ع آخر تحت رقابة صالح بن وصيف وكان 

هذا املحل كان اكثر مرارة وصعوبة .
وكان االمام قائماً ليله س�اجداً قائماً لله يس�بح 
لل�ه كثراً ويك�رب الله تع�اىل ليالً نه�اراً ال يفرت . 

  )2(
ق�ال الرواة : كانت أخالقه كأخالق جده رس�ول 
الله يف هديه وسكونه وعفافه ونبله وكرمه وكان 
عى صغر س�نه مقدم�اً عى العلماء والرؤس�اء 
.. معظم�اً مكرماً عند س�ائر الن�اس . كما كان 
آباؤه وأج�داده األئمة امليامني األطهار من عرتة 

الرسول املصطفى )ع( .  
وقدمن�ا أن م�ا ج�ري ألول األئمة م�ن الفضائل 
وصف�ات الكمال يجري آلخره�م . وإنهم يف ذلك 

سواء. )3(  

عندما ارس�له الخليفة العبايس إىل هذا الس�جن 
املرع�ب واملخي�ف انقط�ع اإلم�ام )ع( إىل الل�ه 
س�بحانه تع�اىل ال غ�ر , وعندم�ا وكل صال�ح 
ب�ن وصي�ف رجل�ني م�ن األرشار بقص�د ايذائه 
والتضييق عليه فاصبح بمعارشة األما الحس�ن 
بن العسكري عليهما السالم من الصلحاء األبرار 

..
وقال لهما صالح  يوماً ما شأنكما يف هذا الرجل ؟

ق�اال له ما نق�ول يف يف رجل يصوم نه�اره ويقوم 
ايله كل�ه ال يتكلم وال يتش�اغل بغر العب�ادة وإذا 
نظر إلينا ارتعدت فرائص�ه ودخلنا ملاال نملكه من 

أنفسنا ..
ما معنى أس�ر ال يملك حوالً وال ق�وة  فينظر إليه 

آرسه يرتع�د آرسه خوفاً وفزعاً .. ال تفس�ر له إال 
هيب�ة اإلمامة  االلهية والرئاس�ة الحق�ة املنتحبة 
من قبل الباري الب�اري عز وجل لعباده ليخرجهم 
ن الظلم�ات اىل الن�ور .. هؤالء األئم�ة االثني عرش 
خ�ر البرش . فرفعه�م اللله عى الن�اس أجمعني . 
ومن ينقطع إىل الله س�بحانه وتع�اىل تهابه امللوك 
والجباب�رة وق�د ج�اء يف الحدي�ث : ان املؤم�ن إذا 
ينقط�ع إىل الله س�بحانه تهابه املل�وك والجبابرة 
وجاء يف الحديث إن املؤمن يخش�ع له كل من يدب 
ع�ى األرض من ش�ئ , وإن من يخ�اف الله واليوم 

اآلخر يخاف منه كل شئ . )4( 
م�ن اثاره مجموعه من االحادي�ث ننقل ملن بعضا 
منه�ا, التمار فيذه�ب بهاؤك, و ال تم�ازح فيجرتا 

عيك. م�ن رىض بدون الرشف م�ن املجلس لم يزل 
الله ومالئكته يصلون عليه حتى يقوم من املجلس 

لم يزل الله و ماليكته يصلون عليه حتى يقوم.  
ح�ب االبرار لالب�رار ث�واب لالبرار , وح�ب الفجار 
لالبرار فضيلة لألبرار , وبغض االبرار للفجار خزي 

عى الفجار .
من التواضع الس�الم عى كل من تمر به والجلوس 

دون رشف املجلس .
من الجهل الضحك من غر عجب.  

الغضب مفتاح كل رش.
التواضع نعمة اٌل يحسد عليها . )5(

وصاي�اه : أوصيكم بتقوى  الل�ه والورع يف دينكم 
واالجته�اد لله , وص�دق الحدي�ث واداء االمانه اىل 
م�ن ائتمنك�م من ب�ر أ وفاجر , وطول الس�جود و 
حس�ن الجوار , فبه�ذ اجاء محم�د )ص( صلوا يف 
عش�ائرهم واش�هدوا جنائزهم وع�ودوا مرضاهم 
وأدوا حقوقهم , ف�ان الرجل منكم إذا ورع يف دينه 
وصدق ىف حديث�ه وأدى األمانه وحس�ن خلقه مع 
الناس , قيل هذا ش�يعى , فيرنى ذل�ك اتقوا الله 

وكونوا لنا زيناً وال تكونوا شيناً .
جروا الينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح , فإنه ما 
قيل فينا من حس�ن فنحن أهله , وما قيل فينا من 
س�وء فما نحن كذلك . لنا حق يف كتاب الله وقرابة 
رس�ول الله وتطهر من الله ال يدعيه أحد غرنا إال 

كذاب .
أكث�روا م�ن ذكر الل�ه وذكر امل�وت وت�الوة القرآن 
والصالة عى النبي )ص( , فإن الصالة عى رسوله 

)ص( عرش حسنات ..
احفظ�وا ما أوصيتكم ب�ه واس�تودعكم الله وأقرأ 

عليكم السالم .

 -----
املصادر :

-1- الكلم الطيب . حسني املوسوي الهندي
-2- الكوف�ة مهد الحجضارة اإلس�المية .. محمد 

رضا عباس
-3- الشيعة والتشيع . محمد جواد مغنية

-4- تأري�خ إي�ران خمس�ة آالف س�نة  ف�اريس .. 
تأليف د.  صديق صفي زادة .

-5- تأري�خ إي�ران خمس�ة آالف س�نة  ف�اريس .. 
تأليف د.  صديق صفي زادة .
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     بغداد/ المستقبل العراقي

اكد وزي�ر الش�باب والرياضي�ة عبد 
الحسني عبطان، ان مباراة الكالسيكو 
بني فريق�ي }ال�زوراء والجوية{ عىل 
ملع�ب الش�عب الدويل رس�الة مهمة 

لرفع الحظر عن مالعب العراق.
وقال عبطان، يف بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي«، نس�خة من�ه ، ان�ه« مرة 
أخ�رى يثب�ت الع�راق قدرت�ه العالية 
ع�ىل اس�تضافة مباري�ات مهم�ة«، 
موضح�ا ان« مب�اراة الي�وم رس�الة 
مهم�ة لالتحادي�ن الدويل واالس�يوي 
ع�ىل رضورة رفع الحظر عن مالعبنا 

يف بغداد واملحافظات«.
وتقدي�ره  ش�كره  عبط�ان«  وق�دم 
للجماه�ر واتحاد كرة القدم والكادر 
التدريب�ي والالعبني والق�وات االمنية 
وامن املالع�ب وادارة ملعب الش�عب 
ورشك�ة  العراق�ي  واالع�الم  ال�دويل 
عشتار وقناة الرياضية العراقية عىل 

دعم املباراة«.
يش�ار اىل ان فري�ق ال�زوراء تمك�ن، 
السبت، وعىل ملعب الشعب الدويل من 
التغل�ب ع�ىل غريمه التقلي�دي القوة 
الجوي�ة بهدف�ني مقابل ه�دف واحد 
بع�د ان ج�اء ه�دف الف�وز يف الوقت 

القاتل«.
وتمك�ن فري�ق ال�زوراء م�ن انه�اء 
الش�وط االول متقدما بهدف جاء عن 
طري�ق العبه حس�ني جوي�د برضبة 
حرة نفذها بنجاح يف ش�باك الحارس 
فهد طالب، يف الدقيقة 20 من الشوط 

االول.
النتيج�ة  الجوي�ة  الق�وة  وع�ادل 
بتس�جيله هدف التع�ادل عن طريق 

املدافع س�امال س�عيد يف الدقيقة 69 
من عمر املباراة.

ويف الدقيق�ة الثاني�ة م�ن الوقت بدل 
الضائ�ع تمك�ن ال�زوراء م�ن خطف 

فوز ثمني عن طريق البديل مصطفى 
محم�ود الذي كان خالي�ا من الرقابة 

ليودع كرة رأس�ية عىل يسار الحارس 
لينه�ي ب�ه املب�اراة بف�وز مس�تحق 

للنوارس«.
والرياض�ة  الش�باب  وزي�ر  وناش�د 

الحكوم�ات املحلي�ة يف املحافظ�ات، 
والبلدي�ات لتأهيل مقرتب�ات املالعب 
الرياضي�ة وإظهارها بالش�كل الذي 
مباري�ات  تضييفه�ا  م�ع  يتناس�ب 
ال�دوري املمت�از واملباري�ات األخرى، 
وبما يرتك أثرا جمي�ال عىل الجماهر 

التي تحرض إىل املالعب«.
وب�ني عبط�ان ان »تع�اون الجمي�ع 
سيسهم برفع درجات االنجاز، ونحن 
مقبل�ني عىل رف�ع الحظ�ر الكيل عن 
مالع�ب كربالء والبرصة واربيل، وهو 
م�ا يدفعنا اىل ب�ذل املزيد م�ن الجهد 
الظه�ار مالعبن�ا الرياضية بالش�كل 

الجميل«.
م�ن جه�ة اخ�رى عبط�ان، ش�كره 
وتقديره اىل امينة بغداد ذكرى علوش 
ودوائ�ر االمان�ة لتام�ني االحتياجات 
املطلوب�ة لتأهي�ل املنطق�ة املحيطة 

بملعب الشعب الدويل«.
واك�د عبط�ان ان »تنظي�م وتنظيف 
مقرتب�ات امللعب واظهاره بالش�كل 
الجميل سيس�هم يف دعم ملف العراق 

لرفع الحظر عن املالعب الرياضية«.
كما دعا امانة بغداد اىل تاهيل املناطق 
املحيط�ة بمالع�ب العاصم�ة بغداد، 
وعدم اقتصاره�ا عىل املالعب التابعة 

للوزارة«.
وق�ال عبطان، ان جه�ود امانة بغداد 
كان�ت واضحة يف تام�ني االحتياجات 
املطلوب�ة لتأهي�ل املنطق�ة املحيطة 
بملعب الش�عب ال�دويل، وندعو امانة 
تنظي�م  اىل  البل�دي  والجه�د  بغ�داد 
وتنظيف مقرتب�ات املالعب الرياضية 
يف العاصم�ة بغداد حت�ى تكون بحلة 
جميلة وهي تستقبل مباريات الدوري 

املمتاز، واملباريات االخرى.

وزير الشباب: مباراة الكالسيكو رسالة مهمة لرفع احلظر عن مالعب العراق
ناشد احلكومات احمللية والبلديات تأهيل مقرتبات املالعب الرياضية

مييس يكشف نقطة ضعفه

ثنائي سان جريمان املتنازع
جير القاطرة الباريسية

              المستقبل العراقي / وكاالت

تح�دث النجم األرجنتين�ي، ليونيل 
مي�ي، ع�ن بع�ض الجوان�ب من 
حيات�ه الش�خصية، كاش�فا ع�ن 
نقط�ة ضعفه الت�ي تالزم�ه طوال 
حياته.وأك�د مي�ي لصحيفة ماركا 
اإلس�بانية، أن�ه يقوم بكل م�ا يلزم، 

من أجل الحفاظ عىل لياقته البدنية، 
غر أن “االمتناع عن أكل الشوكوالتة 
ه�و أكثر م�ا يصعب تنفي�ذه، وهذا 
أمر مس�تمر معي حتى اآلن، فأحياًنا 

يكون األمر صعًبا”.
وأك�د مي�ي أن�ه يح�اول الحف�اظ 
ع�ىل لياقت�ه، مضيف�ا أن�ه ال يق�وم 
بأي يشء اس�تثنائي، وق�ال: “أعتني 

بطعامي منذ س�نني.. ث�م أعمل عىل 
تقوية العض�الت الخلفية للفخذ، وال 
يشء أكث�ر.. لس�ت م�ن رواد صاالت 
الرياضة”.وأنه�ى مي�ي ترصيحه، 
بالحدي�ث ع�ن جوانب م�ن حياته يف 
الطبخ  املن�زل، مضيفا:”ل�م أج�رب 
أب�ًدا.. ربما أس�تطيع طهي طبق ما، 

ولكني لم أجرب ذلك قط.

            المستقبل العراقي / وكاالت

رغ�م الضجة اإلعالمية الت�ي خلقتها عالقتهما 
املتوت�رة، إال أن نجم�ي باري�س س�ان جرمان 
ُيثبت�ان  إدينس�ون كافان�ي ونيم�ار جوني�ور، 
قيمتهم�ا الكب�رة داخ�ل الن�ادي العاصمي عىل 

الصعيد الريايض. 
وخاضت الصحافة األوروبية لفرتة ليست بالقصرة 
يف تفاصيل العالق�ة التي تجمع بني الالعبني، خاصة 
بع�د النقاش الحاد ال�ذي دار بينهما يف مباريات الليج 
1 من أجل تحديد هوية مس�دد الركالت الحرة املُبارشة 
ورضبات الجزاء. لكن صحيفة »لو باريس�يان«، نرشت 

اليوم إحصائية، تؤكد أن كل ذلك يبقى ثانوًيا أمام مردود 
الالعبني داخل املس�تطيل األخ�رض، إذ أن نيمار وكافاني 
س�جالاّ مًعا م�ا ال يقل عن 49% من مجم�وع أهداف البي 

إس جي يف جميع املسابقات. 
�ل القناص األوروجواياني بتس�جيل 21 هدفا،  حيث تكفاّ
وه�ز الس�احر الربازييل الش�باك يف 13 مناس�بة، لرتفع 
محصولهم�ا إىل 34 هدفا من أصل 69 س�جلها الفريق يف 

كل املنافسات الرسمية هذا املوسم. 
دت أن العالقة التي تربط الالعبني  الصحيفة الفرنس�ية أكاّ
لم تعد تش�كل صداعا ملدرب الفريق أوناي إيمري، ُمشرة 
إىل أن نج�اح رشاكتهما داخ�ل امللعب ال يحتاج بالرضورة 

الصداقة بينهما خارجه.

مارسيلو يكتب التاريخ مع امللكي
            المستقبل العراقي / وكاالت

البرازيل�ي مارس�يلو دا  ل الدول�ي  س�جَّ
سيلفا، مدافع ريال مدريد، وقائده الثاني 
بعد سيرجيو راموس، رقًما تاريخًيا غير 

مسبوق في تاريخ الميرنجي.
إنَّ  للري�ال،  الرس�مي  الموق�ع  وق�ال 

البرازيل�ي وصل للفوز رق�م 302 له مع 
الفريق الملكي، بعد االنتصار على ماالجا 
، على ملعب سانتياجو برنابيو، بالجولة 

ال�13 من الليجا.
أكث�ر  مارس�يلو،  أصب�ح  الرق�م،  به�ذا 
الالعبي�ن األجانب، حص�ًدا لالنتصارات 
مع ريال مدري�د، متفوًقا عل�ى مواطنة 

روبرتو كارلوس، صاحب 301 انتصار.
ف�ي   219 بواق�ع  االنتص�ارات  ج�اءت 
دوري  ف�ي  و55  اإلس�باني،  ال�دوري 
األبطال، و18 في كأس ملك إسبانيا، و4 
ف�ي كأس العال�م لألندي�ة، و3 في كأس 
الس�وبر األوروبي، و3 أخ�رى في كأس 

السوبر اإلسباني.

              المستقبل العراقي / متابعة

نج�ح نجم باريس س�ان جيرمان 
ف�ي  مباب�ي،  كيلي�ان  الش�اب 
بالعاصم�ة  أخي�ًرا  االس�تقرار 
الفرنس�ية، وإيجاد مس�كن دائم، 

بع�د أن قض�ى قرابة 3 أش�هر في 
غرفة فندق فاخر. 

وحس�ب صحيفة “لوباريسيان”، 
تمك�ن النجم ذو ال��19 ربيًعا من 
العث�ور عل�ى ش�قة بمواصف�ات 
خاصة وسط العاصمة الفرنسية، 

إذ تبلغ مس�احتها اإلجمالية 600 
متر مربع. 

الس�ابق  ويمل�ك الع�ب موناك�و 
ف�ي  الممي�زات  م�ن  مجموع�ة 
مس�كنه الجديد، حي�ث يطل مقر 
إقامت�ه على ب�رج إيف�ل، كما أنه 
يس�تطيع االس�ترخاء في مسبح 
جاك�وزي متواج�د ف�ي الش�رفة 
الخارجي�ة. وأكثر من ذلك، ال تبعد 
ش�قة مبابي الجديدة سوى دقائق 
قليلة عن ملعب حديقة األمراء، ما 
يكش�ف حرص النادي الباريسي 
عل�ى أن يوفر لالعبه كل ظروف 
الراح�ة، حتى يتمكن من تقديم 
أفضل مس�توياته على أرضية 
الملعب. ُيذكر أن البي إس جي 
م�ن بين األندي�ة التي تحرص 
عل�ى توفير س�كن مميز لكل 
وأن  س�بق  حي�ث  العبيه�ا، 
ساعد النادي نيمار في إيجاد 
مس�كن فاخر في الضواحي 
الباريس�ية، وه�و أمر تكرر 
مع نجوم آخرين مثل زالتان 

إبراهيموفيتش سابًقا.

مبايب يعثر عىل ضالته
يف باريس

              المستقبل العراقي / متابعة

يبدو أنَّ األلماني مس�عود أوزيل، نجم أرس�نال، 
حس�م موقفه من إمكانية الرحيل إلى برشلونة 
الش�تاء المقب�ل، ف�ي ظل ت�وارد التقاري�ر التي 

تربطه بالفريق الكتالوني.
وقالت صحيف�ة “ذا صن” البريطانية إنَّ “أوزيل، 
مس�تعد لب�دء المفاوض�ات مع برش�لونة، حول 
االنتق�ال إل�ى صفوف�ه ف�ي يناير/كان�ون ث�ان 

المقبل”.
وينته�ي عق�د أوزيل مع أرس�نال بنهاية الموس�م 
الحال�ي، وال تبدو هناك أي مؤش�رات حول إمكانية 
تمديد االرتباط مع فريق المدرب الفرنس�ي آرس�ين 

فينجر.
وهن�اك العديد م�ن األندية المهتم�ة بخدمات أوزيل، 
مثل باريس س�ان جيرمان، الوحيد القادر على تحمل 
تكاليف الراتب األس�بوعي الذي ُيطال�ب به األلماني، 
ح�ال ترك أرس�نال الصي�ف المقبل، البال�غ 330 ألف 

جنيه إسترليني.
وأبدى مانشستر يونايتد أيًضا، رغبته في ضم الدولي 
األلمان�ي، في وقت استس�لم فيه فنربخش�ة، بش�أن 
اس�تقدامه، علًم�ا ب�أن الالع�ب يفضل الع�ودة لليجا 

اإلسبانية، حيث سبق له اللعب مع ريال مدريد.
كان فينج�ر، أك�د ف�ي وق�ت س�ابق أنَّ عالق�ة الود 

المتبادل�ة بين أوزيل وأرس�نال، ق�د ال تكفي من أجل 
تمديد عقده مع النادي.

أوزيل حيسم موقفه من مفاوضات برشلونة

أليجري يضحي هبيجواين
            المستقبل العراقي / متابعة

استجاب ماس�يميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، لطلب 
الدولي الكرواتي، ماريو ماندوزكيتش، مضحًيا بالمهاجم 

األرجنتيني جونزالو هيجواين.
كان�ت تقاري�ر صحفية، قال�ت إنَّ ماندوزكيت�ش، يرغب 
ف�ي تغيير مرك�زه الحالي كجناح أيس�ر، والعودة لمركز 
المهاجم الصريح، خاصة وأنَّه يشعر بالتعب من مطاردة 

الخصوم دفاعًيا، وهجومًيا، في مركز الجناح.
وأش�ارت التقارير، إلى أنَّ ماندوزكيت�ش، طلب أيًضا من 
مدرب�ه هذا الطل�ب، خوًفا م�ن فقدان مرك�زه في كأس 

العالم مع كرواتيا.

وقال�ت صحيف�ة “جازيت�ا ديلل�و س�بورت” اإليطالي�ة، 
إنَّ أليج�ري ق�رر تغير طريق�ة لع�ب الفريق إلى 

)1-2-4-3(، أم�ام كروتون�ي ، معتم�ًدا عل�ى 
ماندوزكيت�ش في مركز المهاج�م الصريح، 

وخلفه ديباال، وكوستا.
وأش�ارت الصحيف�ة إل�ى أنَّ أليج�ري، قرر 
إرض�اء  أج�ل  م�ن  بهيجواي�ن  التضحي�ة 

ماندوزكيت�ش، حيث قرر وضع�ه على مقاعد 
البدالء.

يذكر أنَّ ماندوزكيتش، أثبت نجاحه في مركز الجناح 
األيسر على مدار موس�مين، وكان حاسًما ليوفنتوس 

في العديد من المباريات.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
ه�ل تعلم أن جزي�رة تايوان أو الصني الوطنية أطلق عليها املستكش�فون 

الربتغاليون عام 1580 م اسم ) فورموزا ( أي الجميلة.
املخلفات الناتجة عن هضم أوراق الشجر التي تأكلها الديدان تعترب سماداً 
جي�داً للرتبة و أن الديدان تس�تطيع أن تغطي األرض بطبقة من الس�ماد 

خالل ثالثة أشهر من األوراق التي التهمتها خالل عام تقريباً.
أطول الحرشات عمراً من فصيلة الخنافس تحمل اسم � الخنفساء الرائعة 
� إذ أن تحوله�ا من طور الريقة إىل طور العذراء فقط يحتاج إىل 47 س�نة 

كاملة.
أكثر املعلنني يف الصحف ثباتاً � متجر ) جوس بيل ( لبيع املالبس الجاهزة 
يف جوري�ا بأم�ريكا إذ ين�رش إعالن�ًا يومي�اً يف الزاوية الي�رى العلوية يف 
الصفح�ة الثانية من جريدة ) ماكون تلغراف ( منذ الثاني من فرباير عام 

1889 م وحتى اليوم.
أق�دم جيش نظام�ي أوربي هو الحرس الس�ويري يف الفاتيكان إذ يعود 

تاريخ تأسيسه إىل عام 1400م.
أكرب عدد حروف يف لغة هي حروف اللغة الكمبودية التي يبلغ عدد حروفها 

72 حرف.
أعىل س�عر لحيوان هو م�ا دفعه املليونري األمريك�ي ) بري مونت مورجان 
( ثمن�اً لكلب ربح جائ�زة مباراة ) جرمال ( لل�كالب حيث عرض املليونري 

865000 جنيه ثمناً للكلب.
املرجان يس�تخرج من البحر املتوس�ط أما البحر األحمر فهو أكثر البحار 
امتالء بالش�عب املرجاني�ة و يوجد من املرجان ثالثة أن�واع هي األحمر و 

األسود و األصفر.
* ه�ل تعل�م أن ياقوت الحموي ه�و عالم عربي قديم م�ن علماء اللغة و 

األدب.
* هل تعلم أن الرازي من أوائل الذين أشاروا إىل الجراحة التجميلية كفرع 

من فروع الجراحة.

أصح�اب برج الحم�ل مهنياً:لديك الكثري من 
األعم�ال مما يدفعك اىل اإلنطالق منذ الصباح 
الباكر يف عملك عاطفياً:كن حذراً فقد تحدث 

مشاده كالمية بينك وبني الحبيب 

ال  مهنياً:طموح�ك  الث�ور  ب�رج  أصح�اب 
ح�دود ل�ه ولكنك تنتظ�ر الفرصة املناس�بة 
عاطفياً:ح�اول أن تخ�رج م�ن الروتني أنت 
والحبي�ب و أن تج�دد يف طريق�ة تعبريك عن 

مشاعرك تجاهه 

أصح�اب ب�رج الج�وزاء مهنياً:الح�ظ يقف 
اىل جانب�ك اليوم فحاول أن تس�تغل الفرص 
املتاحة عاطفياً:تم�ي اليوم أجمل األوقات 

برفقة الحبيب 

أصح�اب ب�رج الج�وزاء مهنياً:الح�ظ يقف 
اىل جانب�ك اليوم فحاول أن تس�تغل الفرص 
املتاحة عاطفياً:تم�ي اليوم أجمل األوقات 

برفقة الحبيب 

أصحاب برج األس�د مهنياً:ق�د تحدث بعض 
املشاكل الطارئة ولكنك تعرف كيف تتخطاها 
عاطفياً:تب�دو رومان�ي للغاية الي�وم مما 

يقرب الحبيب منك 

أصح�اب ب�رج الع�ذراء مهنياً:تب�دو كث�ري 
الحرك�ة الي�وم والقلق عىل أعمال�ك عليك ان 
تهدأ عاطفياً:تش�عر أن الوقت ليس مناسب 

لقرار اإلرتباط بالحبيب 

أصح�اب برج املي�زان مهنياً:الحل�ول أمامك 
ولكن عليك أن تك�ون حكيماً يف إختيار الحل 
األمث�ل عاطفياً:تقل�ق ع�ىل أمر يش�غل بال 

الحبيب هذه الفرتة وتقف اىل جانب

أكث�ر  مهنياً:ك�ن  العق�رب  ب�رج  أصح�اب 
دبلوماس�ية يف العمل فش�عبيتك يف إنخفاض 
عاطفياً:تط�ورات كث�رية تحدث هذا املس�اء 

بينك وبني الحبيب 

أصحاب ب�رج الق�وس مهنياً:عليك أن تنىس 
األيام الصعب�ة التى مررت به�ا وأن تبدأ من 
جدي�د عاطفياً:ش�خص ما يث�ري إعجابك ال 

ترتدد يف أن تخربه بحقيقة مشاعرك 

أصحاب ب�رج الجدي مهنياً:م�ن األفضل أن 
تلت�زم الصمت اليوم إن كنت يف حالة مزاجية 
س�يئة عاطفياً:ترفض مسايرة الحبيب بأمر 

مما يثري غضبه منك 

أصحاب برج الدل�و مهنياً:كن حذراً وحافظ 
عىل عالقاتك مع زمالء العمل عاطفياً:تكون 
محط أنظار الكل الي�وم ويكثر املعجبني من 

حولك 

أصح�اب ب�رج الح�وت مهنياً:تش�عر باملل�ل 
اليومي�ة  األعم�ال  نف�س  تك�رار  بس�بب 
عاطفياً:مخططات�ك م�ع الحبيب تجري كما 

تريد

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
1 كيس لس�ان عصفور - زي�ت زيتون - 3 
ف�ص ثوم مهروس - 1 ثمرة جزر حلقات - 
ب�روكيل مقطع - 2 قطع�ة صدور  - دجاج 
مقطع�ة – مل�ح - فلفل أس�ود مطحون - 

ورق لورى - 2 عود قرفة - شوربة دجاج
طريقة التحضري:

سخني الزيت يف اناء عىل نار متوسطة.
ضعي الثوم يف االناء و قلبي ثم ضعي الجزر 

و ورق اللورى و الدجاج و الجزر و قلبي.
اضيف�ي الش�وربة تدريجي�ا اىل االن�اء ث�م 

غطيها و اتركيها ملدة 10 دقائق.
ضعي الربوكيل و لس�ان العصف�ور و امللح 
و الفلف�ل و قلب�ي ث�م اتركيها ح�اى تمام 

النضج.
قدمي الشوربة ساخنة مع الليمون.

»البكترييا االنتحارية«
زرع العلماء يف جينوم البكترييا املحدثة آلية للتدمري الذاتي تشبه القنبلة املوقوتة، 
م�ن أجل منع انتش�ارها يف العالم..وطّور علم البيولوجي�ا الصناعية طرقا عديدة 
لتس�خري األحياء الدقيق�ة لخدمة اإلنس�ان. ويف هذا املجال، تم تطوي�ر البكترييا 
لتصبح قادرة عىل معالجة البالستيك، وتشخيص أمراض األمعاء وعالج الرطان 
وحتى إنتاج األوكس�يجني ملس�تعمري الكوكب األحمر يف املستقبل. بيد أن أحدا ال 
يعلم ما الذي س�يحدث اذا خرجت هذه البكترييا عن س�يطرة اإلنسان.وقد تمكن 
فري�ق علمي من جامعة هارفرد برئاس�ة باميال س�يلفر م�ن وضع منظومة من 
آليت�ني جزئيت�ني يزرعان يف جين�وم األحياء الدقيقة، لتدمريه�ا عند خروجها عن 
إطار »املنطقة املس�موح بها«.وتقوم اآللي�ة األوىل بمنع األحياء الدقيقة من إزالة 
وظيفة معينة يف الجينوم خالل تطورها. وتضم اآللية جينا مسؤوال عن إفراز سم 
قاتل للبكترييا، وما يس�مى ب�«عنرص الذاكرة« الذي يميل إلنتاج مواد س�امة.أما 
اآللية الثانية فتعمل بنفس املبدأ، بيد أن حجب إنتاج املواد الس�امة يختفي عندما 
تنخفض درجة حرارة الوس�ط املحيط من 37 إىل 22 درجة مئوية. وهذا يعني أن 
بإم�كان ه�ذه البكترييا البقاء عىل قيد الحياة فقط يف جس�م الكائنات الحية من 

ذوات الدم الحار. أي أن خروجها من هذه األجسام يؤدي إىل موتها فورا.

»روبوت« ملحاربة الرسطان
ط�ور العلم�اء “روبوتا” صغ�ريا يش�تغل بالتحكم عن بع�د، مهمته 
محاربة الرطان يف جسم اإلنسان، حسب ما كشفت تقارير إعالمية.

وقالت التقارير إن الروبوت مكون من خاليا بيولوجية معروفة باسم 
“بيوهيربيدس”، باإلضافة إىل أنسجة مغناطيسية، تسمح له باالنتشار 
يف جمي�ع أنح�اء الجسم..وس�يكون العلم�اء قادرين ع�ىل التحكم يف 
الروبوت والس�يطرة عليه عن بعد، باستخدام األنسجة املغناطيسية..

ولكن عىل الرغم من قدراته التقنية العالية، فإن الروبوت مصنوع من 
طحالب س�بريولينا، التي تنمو يف البحريات االس�توائية املالحة..وقال 
الربوفيس�ور يل تش�انغ، وهو مهندس يف الجامع�ة الصينية يف هونغ 
كونغ “بدال من تصنيع وروبوت صغريا من الصفر باستخدام تقنيات 
وعملي�ات مختربية معق�دة، قررنا االعتماد عىل م�واد طبيعية”..كما 
ذك�ر الربوفيس�ور والباحث كوس�تاس كوس�تاريلوس، م�ن جامعة 
مانشسرت، “أن تصنيع أنظمة روبوتية يمكن التحكم فيها وتوجيهها 
يف الجس�م يعترب تقدما كبريا يف املجال العلمي، ومن ش�أنه أن يس�هل 

الكثري من األمور بغض النظر عن عالج األمراض”.

»داش« ختفض ضغط الدم
أفادت دراس�ة أمريكية حديثة، بأن اتباع مرىض ضغط الدم أو املعرضون لخطر اإلصابة 
باملرض لحمية غذائية تعرف باسم »داش« يخفض ضغط الدم املرتفع، الذي يزيد فرص 
اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.  الدراسة أجراها باحثون بكلية الطب يف جامعة 
جونز هوبكينز األمريكية وللوصول إىل نتائج الدراس�ة، تابع الباحثون ما يزيد عىل 400 
من البالغني الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، بينهم مرىض معرضون لخطر اإلصابة 
باملرض، تراوحت أعمار املش�اركني بني 23 و76 عاًما. واخت�رب الباحثون فاعلية النظام 
الغذائي املعروف باس�م حمية »داش« إضافة لتقلي�ل ملح الطعام، يف خفض ضغط الدم 
املرتف�ع. وترتكز حمية »داش« عىل تناول الفواكه والُخ��رَ والحبوب الكاملة والربوتني 
خايل الدهون، واألطعمة منخفضة الدسم، فيما تحث عىل تجنب األطعمة عالية السعرات، 
والغنية بالدهون، والحلوى واللحوم الحمراء وخفض امللح يف الطعام. ووجد الباحثون أن 
تلك الحمية التي تركز أيًضا عىل تقليل ملح الطعام، تقلل من ضغط الدم االنقبايض وهو 
الرقم األعىل لضغط الدم. .وقال الدكتور ستيفن جوراشيك، قائد فريق البحث ، إن »نتائج 
الدراسة تشري إىل أن التدخالت الغذائية يمكن أن تكون أكثر فعالية من األدوية الخافضة 

للضغط، لدى األشخاص املعرضني لخطر املرض«.

بدون تعليق

شوربة لسان عصفور 
باخلرضوات

ق اليوم..
طب

فوائد التامرين البدنية
توصل مجموع�ة من الخرباء بقي�ادة العالم 
يف  كولومبي�ا  جامع�ة  م�ن  كان�دل،  إيري�ك 
فائ�دة  ع�ن  مذهل�ة  نتيج�ة  إىل  نيوي�ورك، 
التماري�ن الرياضية البدنية.وأوردت صحيفة 
“New Scientist” أن الخرباء توصلوا لنتيجة 
تفي�د ب�أن التماري�ن البدني�ة تح�رر بروتني 
“RbAp48”، ال�ذي يمن�ع الخرف.ويس�اهم 
بروتني “RbAp48” يف تشكيل الكروماتني يف 
الحمض الن�ووي “DNA” و”RNA” وغريها 
م�ن الربوتيانت. ومن املع�روف أن انخفاض 
 Dentate“ يف   ”RbAp48“ م�ادة  تركي�ز 
gyrus” )التلفيف املس�نن( من الدماغ س�بب 
طبيعي لفقدان الذاكرة عند كبار السن.وتمت 

التجارب عىل الفرئان، وأثبتت أن إيقاف عمل 
الجينات التي تؤدي إلفراز “RbAp48”، يؤدي 

إىل تراج�ع القدرات العقلية للفرئان الش�ابة، 
كما يحدث لدى الفرئان املس�نة.وقام العلماء 
باستخراج عينات من أنسجة عصبية، لجثث 
أش�خاص تراوح�ت أعمارهم م�ن 33 حتى 
88 عام�ا، وقاموا بقياس مس�توى الحمض 
النووي الريبوزي الرسول الذي نتج عن عمل 
23 ألف جني يف أنس�جة الدم�اغ. فتأكدوا من 
أن ج�ني “RbAp48”، يهرم م�ع تقدم العمر 
ويصبح أقل نش�اطا.ووفقا للعلماء فإن رفع 
األثقال يف س�ياق التماري�ن البدنية، يؤدي إىل 
إطالق الربوتني املذكور من أنس�جة العظام، 
ما يس�اعد عىل إيقاف عملي�ة فقدان الذاكرة 

مع تقدم العمر.

القهوة لتجنب الوفاة املبكرة

قال علماء األربعاء إن األش�خاص 
الذي�ن يتناول�ون م�ا ب�ني ثالث�ة 
وأربع�ة أق�داح من القه�وة يوميا 
تزيد احتماالت أن يعود ذلك بالنفع 
ع�ىل صحته�م فتنخف�ض درجة 
تعرضه�م ألخطار الوف�اة املبكرة 
واإلصاب�ة بأم�راض القل�ب عمن 

يعزفون عن احتسائها..
ووج�دت الدراس�ة، الت�ي قارن�ت 
بني أدلة من أكثر من 200 دراس�ة 
القه�وة  اس�تهالك  أن  س�ابقة، 
مرتب�ط بخف�ض خط�ر اإلصاب�ة 
الكبد والخرف  بالسكري وأمراض 
الرطان..وق�ال  أن�واع  وبع�ض 
العلم�اء إن ثالث�ة أو أربع�ة أقداح 
يومي�ا تمنح أكرب فائدة إال يف حالة 
النس�اء الحوامل أو م�ن هن أكثر 

عرضة لإلصابة بالكسور.والقهوة 
أحد املرشوبات األكثر ش�يوعا عىل 
مس�توى العال�م. ومن أج�ل فهم 
أفض�ل آلثارها ع�ىل الصح�ة قاد 
روبن ب�ول املتخص�ص يف الصحة 
العامة بجامعة س�اوثهامبتون يف 
بريطاني�ا فري�ق البح�ث ملراجعة 
البح�ث  إىل  تس�تند  دراس�ة   201
ع�ن طريق املالحظة و17 دراس�ة 
تقوم عىل تج�ارب رسيرية يف دول 
مختلفة ووس�ط ظروف متباينة.

وأظهرت الدراس�ة ارتب�اط تناول 
القهوة برتاجع خطر الوفاة بجميع 
األسباب واإلصابة بأمراض القلب 
ووج�دت أن خط�ر الوف�اة املبكرة 
يكون أقل بني م�ن يتناولون ثالثة 

أقداح منها يوميا.
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القاضي ناصر عمران

تعتبر األسرة المؤسسة االجتماعية الناتجة عن االرتباط المقدس بين 
الرج�ل والمرأة برابطة الزواج والتي تهدف الى انش�اء الحياة المش�تركة 
وديمومة النس�ل ويرتبط اطرافها برابطة المودة والرحمة ويقوم كيانها 
على اس�اس االرتباط الوش�ائجي برابطة العاطفة المحددة بالش�خوص 

والمكان.
 فثم�ة ارتباط تكميلي بين االس�رة كأفراد بحي�ث يظهر ذلك من خالل 
المس�اهمة ف�ي بناء المجتم�ع وبالمنتج م�ن هذه العالق�ة وهم األوالد 
ومهما كان ش�كل االسرة كبيرا ضمن مساحة التعايش المكاني او صغيرا 
فان هناك عالقات اجتماعية ونمط من الس�لوك مصحوبا بهذه العالقات 
ايجابياً او س�لبياً، والعنف احد هذه االنماط السلوكية والذي هو استخدام 
الق�وة المادي�ة او المعنوية إللحاق االذى بآخر اس�تخداما غير مش�روع 
ويسمى هذا االعتداء الناتج عن العالقات االجتماعية داخل االسرة بالعنف 
االسري او العائلي، ويرتبط الكثير منه في مجتمعاتنا بالتنشئة االجتماعية 
الت�ي تعتبر اس�تخدام العنف من قبل صاحب الس�لطة العائلي�ة او الوالية 
الجبرية او العمرية مش�رعناً وس�لوكا تربويا غايت�ه ادخال االوالد ضمن 
س�قوف الرؤية الس�لطوية للعائلة المنطلقة من رؤى اجتماعية مستندة 
ال�ى االعراف والتقاليد االجتماعية او الرؤي�ة الدينية وهو ما تماهى معه 
القان�ون وترجمه في نص المادة )41 ( من قانون العقوبات العراقي رقم 
111 لس�نة 1969 المع�دل والذي ن�ص على اباحة اس�تخدام العنف فجاء 
بالنص )ال جريمة اذا وقع الفعل اس�تعمال لح�ق مقرر بمقتضى القانون 

ويعتبر استعماال للحق :
1. تأدي�ب ال�زوج زوجته وتأديب االباء والمعلمي�ن ومن في حكمهما 
االوالد القصر في حدود ما هو مقرر ش�رعا أو قانونا او عرفا، فاستعمال 
العنف ض�د االوالد القاصرين وقبله الزوجة اس�تعمال لحق حيث اعتبره 
المش�رع العراق�ي مباح�ا كون�ه حق�اً لل�زوج واالب والمعل�م و)من في 
حكمهما( وهذه العبارة تدخل الكثير من الفئات االخرى في ممارسة هذا 
الحق،ك�ي تقوم باس�تعمال العنف طريقا للتأدي�ب وال يعتبر فعله مجرماً 
وف�ق م�ا يحدده العرف او الش�رع او القان�ون ولنا ان نتص�ور ما تحمله 
الرؤية القانونية او الش�رعية واالكثر العرفية من نوع العنف المس�تخدم 

والداخل ضمن إطار التأديب كحق.
ام�ا تجريم االعتداء الواقع على األوالد من قبل ذويهم فلم يتم التطرق 
إليه من قبل المشرع الجنائي بشكل مستقل وإنما يرجع بذلك الى المبادئ 
العامة في تجريم الفعل فقد منح القانون الحماية الجنائية لحياة االنسان 
وس�المة بدنه وبضمنهم القاص�رون في الباب االول بفص�ول ثالثة كان 
الفص�ل االول يخت�ص بتجريم القت�ل العمد ون�ص في الم�واد القانونية 
)405،406،407،409 ( والفص�ل الثاني نص على تجريم الضرب المفضي 
ال�ى الموت والقت�ل الخطأ في المواد القانوني�ة )410،411 ( وفي الفصل 
الثالث جرم الجرح والضرب وااليذاء العمد في المواد القانونية )412،413، 
415، 416 ( من القانون والذي تناول االيذاء والجرح والضرب الذي احدث 
عاهة مستديمة بقصد عمدي او دون قصد عمدي وااليذاء الشديد وااليذاء 
الخفي�ف وااليذاء واالعت�داء الناتج عن اهمال أور عون�ة أو عدم انتباه أو 
مراع�اة لألنظمة والقوانين.وه�ذه المواد القانونية االكث�ر انطباقا على 
فع�ل االعتداء عل�ى القاصري�ن كما ان القان�ون خص القاص�ر بالحماية 
الجنائي�ة في الجرائم المخلة باألخالق العام�ة )االغتصاب واللواط وهتك 
الع�رض ( حيث ن�ص على ان من وقع�ت عليه الجريمة ول�م يبلغ الثامنة 
عشرة من عمره او كان الجاني من اقارب المجنى عليه الى الدرجة الثالثة 
او كان متولي�ا تربيته او مالحظته او ممن له س�لطة عليه، ظرفا مش�ددا 
يرف�ع س�قف العقوبة في الجناية الى االعدام اذا واق�ع الجاني انثى بدون 
رضاها او الط بذكر او انثى بدون رضاه او رضاها حسب المادة )393 /1 
/2/أ/ب( م�ن قانون العقوبات وكذلك نص في المادة )394( من القانون 
عل�ى معاقب�ة من واقع انثى في غير حال�ة زواج برضاها او ال ط بذكر او 
انث�ى برضاه او رضاه�ا اذا كان من وقع�ت عليه الجريمة اتم الخامس�ة 
عش�ر من عمره ولم يتم الثامنة عش�رة س�نة وجرمت الم�واد القانونية 
)396،397( االعتداء على من لم يتم الثامنة عشرة سنة بالقوة او بالتهديد 
او الحيلة او بأي وجه من أوجه عدم الرضا على عرض شخص ذكر او أنثى 
او ش�رع في ذلك. والمالحظ ان المش�رع أحاط القاصر بحماية كبيرة في 
الجرائم الجنسية كما ان قانون رعاية األحداث رقم 76 لسنة 1983 والذي 
يه�دف الى الح�د من ظاهرة جن�وح االحداث من خالل وقاي�ة الحدث من 
الجنوح وتكييفه اجتماعيا وفق القيم والقواعد االخالقية للمجتمع تناول 
ضمانات مهمة للقاصر قبل حالة الجنوح وبعدها وبرعاية الحقة لكنه لم 
يتضمن اي ضمانة قانونية تشكل حماية جنائية للقاصر بمواجهة اعتداء 
اولياء االمور ونعتقد ان المش�رع في القواني�ن العقابية قانون العقوبات 
الص�ادر ع�ام 1969 وقانون االحداث الصادر ع�ام 1983 لم يدر في خلده 
ان اولياء االمور وفي باب ممارس�ة التربية والتهذيب والتأديب سيتخلون 
ع�ن العاطفة اإللهية التي تش�دهم الى اوالدهم او يش�ذ بعضهم عنها فلم 
يتوقع المشرع انه سيكون احرص مهما نص في تشريعاته على االطفال 
من امهاتهم او آبائهم واالمر بحاجة الى تش�ريع يعالج الحالة وقائيا اوال 
وجنائيا ثانياً وبالتأكيد هناك ثالثا ورابعا وقد تنبه المش�رع العراقي لذلك 
عبر تقديم مشروع قانون الحماية من العنف االسري اال ان هذا المشروع 
ل�م يزل ي�راوح بمكانه ف�ي مجلس الن�واب العراقي وكلنا امل ان يس�عى 

المجلس إلقرار هذا القانون.

لعل�ِك مازلت تس�أليني عن س�ر الحزن ف�ي الغن�اء العراقي؟ ذلك 
األلم الش�جي ال�ذي يتدفق من بي�ن حناجر كبار مطربين�ا العراقيين 
وصغاره�م أيض�ا، مهم�ا حاول�وا تّصن�ع الفرح..ينادون أس�الفهم 
الذي�ن عاصروا جور العثمانيين قرونا، وغطرس�ة الغزاة األوروبيين 
االستعماريين ممن أرادوا أن ينكسوا “عكل” رجاالت ثورة العشرين، 
الذي�ن كان�وا يفتق�دون البن�ادق ليدافعوا ع�ن بالده�م وال يعرفون 
المداف�ع التي بيد المحتلي�ن الغزاة التي تهز مدنه�م وقراهم المتعبة 
وال يملكون غير “المكوار” س�الحا وهم يهزجون فوق المدافع التي 
دمرت بيوتهم الخاوية “الطوب أحس�ن لو مكواري”، ويغنون ألولئك 
الضحايا الذين تس�اقطوا حول المدافع الغازية بعد أن أفرغت عتادها 
بأجس�ادهم، حتى وصلوها وهم يهزج�ون..,أي حزن ذلك الذي تلفع 
به جس�د الس�ياب المتع�ب وهو الغري�ب على الخليج م�ا كان يعرف 
غير العزف على أنش�ودة المطر، ظل يس�معها وينشدها حتى موته، 
وأي ألم احتس�اه الرصافي والجواهري وعبدالرزاق عبدالواحد وهم 

ُيدفنون في مقابر الغرباء، خارج وطنهم الذي نذروا أنفسهم إليه.
أي ح�زن يغن�ي به األكراد وهم ي�رون قتالهم امت�ألت بها خبايا 
جب�ال قنديل وكردمند وطويله حيث امتزج�ت بدماء الجنود من أهل 
الجن�وب الذي�ن قتلهم البرد قب�ل الرصاص وظلوا يغن�ون لحبيباتهم 
اللوات�ي هّده�ن تع�ب الحق�ول، وج�ور اإلقط�اع، وظلم الس�لطات 
المتعاقب�ة، وه�ّن يقف�ن طوابي�ر عل�ى أبواب الس�جون ف�ي “نقرة 
الس�لمان” أو معتقل رقم واحد في معس�كر الرشيد، وينشدّن تراتيل 
الحزن العراقية، بنش�يج “النعي” الحزين، الممتد حيث عش�تار التي 
مألت أرض بالد ما بين النهرين بترانيم الحزن الس�ومرية، إنها رحلة 
األلم واالعتصار والجور، التي تكررت في كل مراحل الحياة العراقية، 
والتي سفكت فيها دماء غزيرة لم تسفك على أي أرض سواها، لعلها 
تج�ري كما يجري النه�ران الخالدان دجلة والفرات وفيهما س�فكت 
األمه�ات العراقيات الدموع، وحولهما هدهدن مهود أحفادهّن يندبن 
آباءهن م�ن الضحايا والمفقودين، والش�هداء، الذين لم يش�اهدنهم 
بعد، فيس�مع أولئك الصغار نش�يج جداتهم وعويل أمهاتهم وهم في 
المه�ود، بأص�وات تحاكي الضحايا الذين احتضنته�م األرض بمقابر 
اتس�عت لتكون أكبر المقابر البش�رية في وادي الس�الم، قرب مرقد 
اإلمام علي، عند بحر النج�ف..أي أطوار غنائية تنتج تلك المآتم، وأي 
لوع�ة تخرج بها ُع�رب مطربي العراق، حين تغن�ي ل�“الريل وحمد” 
بص�وت ي�اس خض�ر، و“س�المات” و”عن�د بابه�م” بص�وت حميد 
منص�ور، وقبله�م نحيب القبانج�ي في مقام الالمي ولوعة يوس�ف 
عم�ر في مقامته البغدادية، لعلها صراخ يحاكي أحزان العراقيين. أما 
الجيل الجديد فلم يسلم هو اآلخر من عدوى الحزن النبيل، وهو يغني 
وينال ش�هرة، فقد فتح عينيه على حروب طاحنة، وهو يرى احتالال 

لعاصمة الرشيد، ومدنا تتساقط بفعل الخيانات والفساد.
فأي أغنية تكفي لسد أوجاع العراقيين؟
هل مازلت تسألين لماذا غناؤنا حزين؟

�م�ساء�ت

كـاريكـاتـير

أعلنت عمالق صناعة السيارات التشيكية سكودا عن 
نيتها إنتاج س�يارات كهربائية متطورة في األعوام 
القليل�ة المقبلة..ووفقا للمصادر ف�إن »عام 2019 
سيش�هد ت�درب الكوادر الفنية في ش�ركة س�كودا 

التشيكية على تصنيع مولدات 
المخصصة  الهجين�ة  الطاق�ة 
للتركيب في السيارات الهجينة 
األعوام  وخ�الل  والكهربائية. 
القليلة المقبلة، ستقوم سكودا 
كهربائي�ة  س�يارات  بط�رح 

متطورة من إنتاجها«.
وستبدأ الشركة أولى خطواتها 
في هذا المجال بطرحها نماذج 
 »Superb« هجينة من سيارات
و«Kodiaq« الت�ي من المنتظر 
أن تأت�ي بنس�خ معدل�ة ع�ن 
محركات »TSI« سعة 1.4 ليتر، 
المس�تخدمة حالي�ا في بعض 
سياراتها.,.ومن المنتظر، عام 
2020، أن تخرج أولى سيارات 
والت�ي  الكهربائي�ة  س�كودا 
 Skoda« س�تطرح تحت اس�م
Vision E«، حيث من المتوقع 

أن تش�كل منافسا رئيسيا لس�يارات فولكس فاغن 
وأودي الكهربائية المس�تقبلية..كما وعدت سكودا 
بطرح أغلى مركباتها الكهربائية بعد هذه السيارة، 

وستكون كروس أوفر .

كش�ف مجموع�ة من الباحثي�ن العالميي�ن وعلماء 
جيولوجيا م�ن جامعة غرناطة النق�اب عن مصدر 

أحد أثمن المعادن على كوكب األرض.
ونش�رت صحيفة »Eurekalert« العلمية أن العلماء 
اس�تنتجوا أن مع�دن الذه�ب ارتف�ع م�ن عمق 70 

كيلومترا، إلى الطبقات األقرب من سطح األرض.
فقد تش�كل معدن الذهب في البداي�ة، في الطبقات 
العميق�ة  للكرة األرضية ثم اندفع لس�طح األرض، 
بحسب العلماء..والحظ علماء الجيولوجيا أن دراسة 

القش�رة األرضية وغالفها، تش�ير إل�ى عدم وجود 
دراس�ات ش�املة وافية لبنية األرض، ألن الطبقات 
العليا والسفلى من القشرة األرضية ما تزال تحتوي 
على كمي�ات كبيرة من الذهب، غي�ر متاحة لإلنتاج 
التجاري..يذكر أن هذه الدراس�ة الت�ي أجريت على 
مس�احة صغيرة ف�ي مناجم الذه�ب الموجودة في 
أمريكا الجنوبية، ال تعني أن الذهب غير موجود في 
مناطق أخرى من الكرة األرضية التي يعتقد العلماء 

أنها تحتوي أيضا على نسبة وفيرة منه.

سكودا تعتزم  إنتاج سيارات كهربائية من أين جاء الذهب؟

انطالق عمليات واسعة لتحرير مناطق اجلزيرة يف صالح الدين ونينوى واالنبار

املوقف القانوين من العنف األرسي الطوب أحسن لو مكواري


