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استعـادة مجيـع حقـول النفــط ..واحلشــد الشعبــي يعــمـل عـلـى إطفــاء آبــار أحـرقــهــا عنــاصر بـارزانــي
رئيــس الــوزراء يطـوي صفحة «االستفتــاء» وحيــذر مـن «أعمــال ختريبيــة» فـي كـركــوك واملتنــازع عليهــا
بـارزانـي يـتـنـــاسى «االستفـتـــاء» فــي خـطــاب «بـاهــت» ويـتــحــدث عــن «قــرار أحـــادي» للـبـيـشـمــركـــة
احملـافـظ :مستعـدون للدفـاع عـن كركـوك ضد أي تهديـد ..وقـائـد الشرطـة للمواطنيـن :عـودوا إىل أعمالكـم
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
اصبح�ت جمي�ع حق�ول النف�ط يف
مدين�ة كرك�وك تح�ت س�يطرة القوات
األمنية ،فيما انسحبت قوات البيشمركة
لصالح القوات األمنية من قضاء مخمور
ومعسكرات وقرى يف املوصل ،فيما شدد
محافظ كرك�وك عىل االس�تعداد القتايل
للدفاع عن املحافظة ضد أي تهديد.
وقال�ت املص�ادر أمني�ة البيش�مركة
مواقعه�ا يف قض�اء مخمور غ�رب أربيل
شمال العراق ،الفتة إىل أن القوات األمنية

أضح�ت تس�يطر عىل حقيل باي حس�ن
وأفانا النفطيني يف كركوك بعد انس�حاب
البشمركة.
ووفق�ا ً للمص�ادر ،فان البيش�مركة
انس�حبت كذلك من معس�كري الكس�ك
واس�كي موص�ل وق�رى ش�ندوخة وتل
الري�م والقادس�ية بأتج�اه ناحية زمار
ش�مال غ�رب املوص�ل ،فيما س�يطرت
الق�وات األمنية على س�نجار ومخمور
والكوير ،إضافة إىل اس�تعادة الس�يطرة
عىل سد املوصل.
إال أن األمور لم تسري جميعها بشكل

احلاممـي يـوقـع اتفـاقيـة النقـل اجلـوي مـع افغـانستـان
وبدء تسيري الرحالت اجلوية بني العراق والسعودية

س�لس ،إذ أعلنت هيئة الحش�د الشعبي
أن فرق اإلطفاء تعم�ل عىل إخماد نريان
أرضمتها قوات بيشمركة تابعة ملسعود
بارزان�ي بحقلين نفطيين يف محافظة
كركوك.
وقال�ت الهيئ�ة إن «ف�رق اإلطف�اء
بإس�ناد القوات األمنية والحشد الشعبي
تعم�ل عىل إخم�اد النيران يف حقيل باي
حس�ن وآفانا ش�مال غربي كركوك بعد
أن حرقته�ا ق�وات البيش�مركة التابعة
لمسعود بارزاني».

التفاصيل ص3

حمافظ البرصة يوجه رشكة «يب يب» لدعم مستشفى الطفل
ألمراض الرسطان واالخرية تعلن موافقتها
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كوريا الشاملية تتحدث عن حرب نووية يف «أي حلظة»

رئيس اجلمهورية يدعو إقليم كردستان
إىل احرتام سلطة القانون
المستقبل العراقي  /علي الكعبي
ق�ال رئيس الجمهورية ف�ؤاد معصوم،
أمس الثالثاء ،إن اس�تمرار اإلرشاف األمني
لق�وات البيش�مركة عىل كرك�وك ،لم يكن
يتع�ارض م�ع الدس�تور ،باعتبارها جزءا
رئيس�يا من املنظوم�ة الدفاعي�ة الوطنية
العراقي�ة وف�ق الدس�تور ومكلف�ة بدع�م

الق�وات العراقية للدفاع عن س�يادة وأمن
البالد إىل جانب مهمتها األساسية يف حماية
إقليم كردس�تان.وأضاف معصوم يف كلمة
متلفزة أن «قوات البيشمركة طيلة تصدت
يف حزي�ران من ع�ام  2014لتنظيم داعش
ومنعت�ه من دخ�ول كرك�وك رغ�م تمكن
التنظيم من الس�يطرة عىل عدة محافظات
أخرى».وأكد معصوم أن استمرار اإلرشاف

بغداد  /المستقبل العراقي

األمني لقوات البيش�مركة عىل كركوك ،لم
يك�ن يتع�ارض م�ع الدس�تور ،باعتبارها
ج�زءا رئيس�يا م�ن املنظوم�ة الدفاعي�ة
الوطني�ة العراقية وفق الدس�تور ومكلفة
بدعم الق�وات العراقية للدفاع عن س�يادة
وأمن البالد إىل جانب مهمتها األساس�ية يف
حماية إقليم كردستان.

التفاصيل ص3

احلكيم يشيد بموقف الفيليني املؤيد الجراءات احلكومة

وزير الداخليـة يف بريطـانيـا إلجـراء مباحثـات أمنيـة
الـيـــوم..
جلسـة للربملـان حافلـة
بالقوانني املهمة
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ق�ال نائب مندوب كوريا الش�مالية باألمم
المتحدة ،كيم إن ريونغ ،خالل كلمة ألقاها في
المنظمة الدولية إن الوضع في شبه الجزيرة
الكورية «ق�د وصل إلى نقط�ة حرجة للغاية
وإن حربا نووية قد تندلع في أي لحظة».
وأضــــاف كيم خالل كلم�ة ألقاها أمام
لجنة نزع السالح النووي في األمم المتحدة،
أن كوريا الش�مالية «تدعم القضـــاء الكامل
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عل�ى األس�لحة النووية وجهود نزع السلاح
الن�ووي في العالم بأس�ره» ،لكنها ال يمكنها
أن توقع على معاهدة حظر األسلحة النووية
بسبب تهديدات الواليات المتحدة.
وتابع أنه «ال توجد دولة في العالم تتعرض
لتهدي�د نووي خطير ومباش�ر م�ن الواليات
المتحدة لفترة طويلة أكثر َّ
منا» ،مضيفا« :إذا
تجرأت الــــواليات المتحدة وغزت أراضينا
المقدس�ة أو حتى بوصة منها فإنها لن تفلت
من عقابنا الشــديد في أي جزء من العالم».

وكان وزي�ر الخارجي�ة األمريك�ي ريكس
تيلرس�ون ق�ال لش�بكــــة (س�ي إن إن)
إن الجه�ود الدبلوماس�ية لح�ل أزم�ة كوريا
الش�ماليــــة «ستس�تمر حتـ�ى س�قوط
القنبلة األولى».
وتصاعد التوتر في ش�به الجزيرة الكورية
ف�ي الش�هور القالئل الماضي�ة حيث انخرط
الرئيس األمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا
الش�مالية كي�م يون�غ أون في ح�رب كالمية
والتهديد بالدمار المتبادل.

العراق جيدد التزامه باتفاقية حظر األسلحة الكيميائية مع منظمة الرقابة الدولية
وزير اخلارجية لنظريه األفغاين :نحرص عىل تنظيم حركة الزوار األفغان إىل العراق
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املحكمة االحتادية :هيئة مراقـبة ختصيص الواردات «مستقلة»
وال ترتبـط إداري ًا بأي من السلطـات

أف�ادت املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا بأن
الهيئ�ة العام�ة ملراقبة تخصي�ص الواردات
االتحادي�ة هيئ�ة مس�تقلة ،الفت�ة إىل أن
الدستور ال يربطها أداريا ً بأي من السلطات
الثالث.
وق�ال مدي�ر املكت�ب االعالم�ي إي�اس
الس�اموك إن «املحكم�ة عق�دت جلس�تها
الي�وم ونظرت دعوى أقامه�ا رئيس مجلس
ال�وزراء /إضاف�ة لوظيفت�ه ،على رئي�س
مجل�س الن�واب /إضافة لوظيفت�ه للطعن
ببعض فقرات قانون الهيئ�ة العامة ملراقبة
تخصيص ال�واردات االتحادي�ة املرقم ()55
لسنة .»2017
وأض�اف أن «املدع�ي ذك�ر أن مجل�س
النواب ق�ام بإدراج وإضاف�ة عبارات ومواد
ل�م تك�ن مدرجة يف مشروع القان�ون الذي
قدمت�ه الحكوم�ة ،كم�ا أق�دم على ح�ذف
عبارات كانت موجودة يف املرشوع ما يشكل
مخالفات دس�تورية من الناحيتني الشكلية
واملوضوعية».
وأفاد ب�أن «املدعي طال�ب بالحكم بعدم
دستورية عدة فقرات كربط الهيئة املذكورة
بمجل�س الن�واب وفقا ألح�كام امل�ادة ()1
م�ن القانون ،وكذل�ك طال�ب بالحكم بعدم
دستورية تحديد خرباء الحكومة بالهيئة بما
ال يزيد عن ثالث�ة أعضاء وفقا ألحكام املادة
( / 7أوال /أ) من القانون».
وأكمل أن «املدعي طلب أيضا من املحكمة

الحك�م بع�دم دس�تورية الفق�رة املتعلق�ة
بوجوب إرس�ال الهيئة التقرير السنوي عن
نش�اطها إىل مجلس النواب خالل الش�هرين
األولني من الس�نة التالية وفقا ألحكام املادة
( /8رابعا) من أحكام هذا القانون».
أوض�ح أن «املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا
وجدت من دراس�ة عريضة الدعوى أن ربط
هذه الهيئة إداريا بمجلس النواب ال سند له
من الدس�تور حيث لم تجد نصا ً يف الدس�تور
يقضي بذلك كما ه�و الحال يف رب�ط ديوان
الرقاب�ة املالي�ة وهيئة اإلعلام و االتصاالت
حيث نصت املادة ( / 103ثانيا) من الدستور
عىل ربطهما بمجلس النواب».
وق�ال مدي�ر املكت�ب االعالم�ي أيضا أن
«املحكم�ة أك�دت أن الهيئة العام�ة ملراقبة
تخصي�ص ال�واردات االتحادي�ة وضعه�ا
الدستور تحت (الفصل الرابع) منه الخاص
بالهيئ�ات املس�تقلة وبالتحدي�د يف امل�ادة
( ،)106ول�م يربطه�ا ب�أي م�ن الس�لطات
الثلاث املنص�وص عليها يف امل�ادة من ()47
الدستور وهي السلطة الترشيعية والسلطة
التنفيذية والس�لطة القضائي�ة حرصا منه
عىل أن هذه الهيئة تؤدي عملها باستقاللية
وموضوعية».
ومضى إىل إن «املحكمة أكدت يف قرارها
إن مجل�س الن�واب اتجه ه�ذا االتجاه أيضا
عند ترشيعه قانون مجلس الدولة رقم ()71
لس�نة  2017حيث لم يربطه إداريا بأي من
الس�لطات الثالث لتأمني استقالليته وهو ما
أيدته املحكمة االتحادية العليا بالحكم الذي

وزير اخلارجية يزور موسكو
االسبوع املقبل
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن نائب وزير الخارجي�ة الرويس ميخائيل
بوغدان�وف ،أم�س الثالث�اء ،ان وزي�ر الخارجية
العراقي سيزور موسكو االسبوع املقبل.
وق�ال بوغدانوف ان «وزير الخارجية العراقي
ابراهي�م الجعفري س�يزور العاصمة الروس�ية
موسكو االسبوع املقبل».
واض�اف بوغدان�وف ان «الجعفري س�يلتقي
بعدد من املس�ؤولني ال�روس لبحث العالقات بني
البلدين وتطورات االوضاع السياس�ية واالمنية يف
العراق خاصة واملنطقة بشكل عام».
وأبل�غ وزي�ر الخارجي�ة الروس�ية سيرغي
الفروف ،يف وقت س�ابق ،نظريه العراقي إبراهيم
الجعف�ري دع�م بالده لس�يادة العراق وسلامة
أراضيه.

رشطة كربالء تبحث تأمني املناطق الصحراوية
استعداد ًا لزيارة األربعني
كربالء  /المستقبل العراقي

أعلن قائد رشطة كربالء أحمد عيل زويني عن
االس�تعداد لزيارة األربعني املليوني�ة ،مؤكدا عىل
رضورة تفعي�ل الجان�ب االس�تخباراتي والعمل
عىل املعلومات االس�تخبارية املتوفرة والعمليات
االس�تباقية م�ع التفتي�ش واملس�ح امليدان�ي
املستمر».
وق�ال زوين�ي ،يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» نسخة منه ،انه «من الرضوري التعاون
بني جمي�ع الجه�ات األمنية وخصوص�ا القوات
الضيفية الذين س�يتوافدون اىل املحافظة لغرض
مس�ك االرض واملناط�ق الصحراوي�ة والق�رى
واألرياف مع قواتنا االمنية املشتركة من الجيش
والرشطة والحشد الشعبي».
وأض�اف انه «تفعي�ل الجانب االس�تخباراتي
والعم�ل على املعلوم�ات االس�تخبارية املتوفرة
والعملي�ات االس�تباقية م�ع التفتي�ش واملس�ح
امليداني املس�تمر واخذ كافة التدابري واإلجراءات
االمني�ة الالزمـــ�ة والحيط�ة والح�ذر لتفويت
الفرص�ة على من يحاول املس�اس بأم�ن وأمان
املحافظة وزائريها و ضمان توفري األجواء األمنية
املناسبة لهم».

أصدرت�ه بالع�دد ( / 85اتحادي�ة)2017/
يف  .»2017 10/10وأض�اف مدي�ر املكت�ب
االعالمي ان « املحكمة وجدت أن ربط الهيئة
إداريا بمجلس النواب يختلف موضوعيا عن
مهام�ه املنصوص عليها يف امل�ادة ( )61من
الدس�تور حيث إن اس�تقاللية الهيئة إداريا

عن�ه ال يح�ول دون الرقاب�ة عليها حس�ب
اختصاصه الرقابي دس�تورياً ،وبن�ا ًء عليه
وحيث ال يوجد نص يف الدستور يقيض بربط
الهيئ�ة املذكورة إداريا بمجل�س النواب فقد
أصبح هذا الربط مخالفا للدستور».
وذك�ر «أم�ا بالنس�بة اىل توج�ه مجلس

النواب بتحديد خرباء الحكومة االتحادية بما
ال يزيد على ثالثة أعضاء يف الهيئة وبوجوب
تقديمه�ا تقريرا عن نش�اطها الس�نوي إىل
مجل�س الن�واب ،ف�أن املحكمة وج�دت انه
خي�ار ترشيعي ملجلس الن�واب وال يتعارض
مع أحكام الدس�تور بل يأتي تطبيقا سليما

احلكيم يشيد بموقف الفيليني املؤيد الجراءات احلكومة
بغداد  /المستقبل العراقي
اش�اد رئي�س التحالف الوطني عم�ار الحكيم،
أم�س الثالث�اء ،بموق�ف الك�رد الواض�ح املؤي�د
الجراءات الحكومة يف فرض السلطة الدستورية يف
كل ارض عراقية.
جاء ذلك خالل اس�تقبال الحكيم رئيس املؤتمر
العام للكرد الفيلية محمد سعيد النعماني يف بغداد
«لبح�ث تط�ورات االوض�اع االمني�ة والسياس�ية

وفرض االمن يف املناطق املتنازع عليها».
وذك�ر بي�ان ملكتب الحكي�م تلقت «املس�تقبل
العراقي» نسخه منه ،ان «رئيس التحالف الوطني
بح�ث م�ع النعمان�ي تط�ورات االوض�اع االمنية
والسياس�ية الس�يما تداعيات ازمة استفتاء اقليم
كردس�تان ،مش�يدا بموقف الكرد الفيلني الواضح
املؤيد الجراءات الحكومة الرامية لفرض الس�لطة
الدس�تورية يف كل ارض عراقية».وبين الحكي�م
بحس�ب البي�ان ان «االج�راءات الحكومي�ة تصب

بالدرجة االس�اس يف مصلح�ة املواطنني بما فيهم
مواطني كردستان وكركوك عىل وجه الخصوص،
موكدا ان الدولة ملزم�ة برعاية مواطنها وصيانة
حقوقه�م يف اي مكان وم�ا كان بامكانه ان تؤدي
واجباته�ا اال بع�د حضوره�ا يف كل م�كان وف�ق
القانون والدس�تور».ودعا الحكيم اىل «العمل عىل
تجاوز االزمات كي ينعم الش�عب بخرياته ويغادر
العراق مرحلة االزمات املتوالدة بس�بب الحسابات
الخاصة وعدم تخيل البعض بارادة الحل».

اليوم ..جلسة للربملان حافلة بالقوانني املهمة

بغداد  /المستقبل العراقي

يصــوت مجل�س الن�واب اليوم
األربع�اء من حيث املب�دأ عىل مقرتح
قانون تعديل قانون انتخابات مجلس
الن�واب  ،فيم�ا يس�تكمل التصويت
على مقترح قان�ون تعدي�ل قانون
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات
رقم { }11لسنة .2007
وذك�ر بي�ان للدائ�رة االعالمي�ة
ملجل�س الن�واب تلق�ت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ان ج�دول
اعم�ال مجل�س الن�واب يتضم�ن

تقريــر عمــل لجنـــة الخبـــراء
الختيــ�ار اعض�اء املفوضيـــ�ة
العليا املس�تقلة لالنتخابات  ،وكذلك
اس�تكمال التصـويت على مرشوع
قان�ون التعدي�ل الثال�ث لقان�ون
املحافظ�ات غير املنتظم�ة يف أقليم
رقم  21لسنة .2008
واضاف «ومن املقرر التصــويت
م�ن حيث املب�دأ عىل مقترح قانون
تعديل قانون انتخابات مجلس النواب
رق�م  45لس�نة  ، 2013والتصوي�ت
م�ن حيث املب�دأ عىل مقترح قانون
تعدي�ل قان�ون االحوال الش�خصية

رق�م  188لس�نة  .»1959وتاب�ع «
ويتضمن ايضا جدول اعمال جلس�ة
الربمل�ان غدا التصوي�ت عىل مرشوع
قانون تصديق اتفاقيــة التش�جيع
والحماي�ة املتبادل�ة لالس�تثمارات
بين حكوم�ة جمهوري�ة العـــراق
الجمهوريـــ�ة
وحكومـــ�ة
االسالميــة االيرانيــة  ،والتصـويت
عىل مشروع قان�ون تعدي�ل قانون
نقابة املحاسبني واملدققني».
واش�ار اىل أن «التصوي�ت ايض�ا
عىل مشروع قانون التعدي�ل الثاني
لقان�ون البن�ك املرك�زي العراق�ي

الصادر باالمر رقم  56لس�نة 2004
عن سلطة االئتالف املؤقتة {املنحلة}
 ،واس�تكمال مناقش�ــة مشروع
قان�ون الطع�ن ملصلح�ة القانون يف
االحكام والق�رارات الخاصة بامللكية
العقارية» .ولفت البيان اىل انه سيتم
« تقريــ�ر ومناقش�ــة مشروع
قان�ون انضم�ام جمهوري�ة العراق
اىل اتفاقي�ة تج�ارة الحب�وب لع�ام
 ، 1995وكذل�ك تقري�ر ومناقش�ة
مرشوع قانون التعديل االول لقانون
انتخاب�ات مجل�س الن�واب العراقي
رقم  45لسنة .»2013

العراق جيدد التزامه باتفاقية حظر األسلحة الكيميائية
مع منظمة الرقابة الدولية
بغداد  /المستقبل العراقي
اكدت وزارة التعليم العايل والعلوم والتكنلوجيا،
أمس الثالثاء ،عىل ان الحكومة ماضية بمخططاتها
وبرامجها املس�ؤولة عن تنقية البيئة العراقية من
كل املخلفات الكيميائية ،مشيرة اىل التزام العراق
باتفاقية حظر األس�لحة الكيميائية بالتنسيق مع
منظمة الرقاب�ة الدولية.وقال الوزي�ر عبد الرزاق
العيىس يف بيان للوزارة ،صدر عقب زيارته امليدانية
ملواق�ع املخلفات التي يرشف عىل معالجتها خرباء
عراقي�ون م�ن مؤسس�ات العل�وم والتكنولوجيا

وتلق�ت «املس�تقبل العراقي» نس�خة ،إن «العراق
ملت�زم باتفاقي�ة حظ�ر األس�لحة الكيميائي�ة
بالتنسيق مع منظمة الرقابة الدولية».
وأضاف العيىس ،أن «الحكومة العراقية ماضية
بمخططاتها وبرامجها املسؤولة عن تنقية البيئة
العراقية من كل املخلفات الكيميائية» ،الفتا اىل أن
«العراق بات رشيكا رئيس�ا لكل الدول واملنظمات
التي تسعى اىل صناعة السالم يف العالم».
وثم�ن الوزي�ر« ،جه�ود خبراء وزارة العل�وم
والتكنولوجيا يف اس�تكمال برامج تدمري املخلفات
ومراع�اة التوقيت�ات الالزم�ة النهاء ه�ذا امللف»،

ومش�يدا بـ»دور قيادة عمليات س�امراء بحماية
هذه املواقع».
وبحس�ب البيان ،أشاد وفد من املنظمة الدولية
لحظر االسلحة الكيميائية بـ»خارطة العمل التي
نفذها الخرباء العراقيون» ،مبديا اعجابه بـ»نسب
االنجاز يف مجال تنظيف املواقع الكيميائية وتدمري
مما تبقى منها حفاظا عىل سالمة البيئة العراقية
ومواطنيها من مخاطر التلوث الكيميائي ،إلرسال
رسالة اطمئنان اىل كافة العراقيني ودول الجوار».
وأوض�ح البي�ان ،أن «الوفد من�ح درع املنظمة
ألول مرة اىل العراق ممثال بالوزير العيىس».

وزير اخلارجية لنظريه األفغاين :نحرص عىل تنظيم حركة الزوار األفغان إىل العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د وزي�ر الخارجي�ة إبراهي�م الجعفري،
أمس الثالثاء ،لنائ�ب وزير الخارجية األفغاني
نصري أحمد أنديش�ا ،حرص العراق عىل تنظيم
حركة ال�زوار فيه ،مشيرا ً إىل أن العراق يعمل
عىل إعادة افتتاح سفارته يف كابول.
وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت «املستقبل
العراقي» نس�خة منه ،إن «الجعفري اس�تقبل
نائب وزي�ر الخارجي�ة األفغاني نصير أحمد
أنديش�ا ،وجرى خلال اللقاء بح�ث العالقات
الثنائية بني البلدين ،وآفاق االرتقاء بها غىل ما
يحقق طموح البلدين الصديقني».
وأكد الجعفري ،بحس�ب البيان ،ان «العراق
منفت�ح على جمي�ع دول العال�م وف�ق مب�دأ
تفعي�ل املصالح املشتركة ،ومواجهة املخاطر
املشرتكة ،وتجنب سياس�ة املحاور» ،موضحا ً
بالقول «نحن مس�تمرون يف العالقة مع كابول
ونأمل االرتقاء بها أكثر».
وش�دد وزي�ر الخارجي�ة ،على «التع�اون

األمن�ي بني البلدي�ن ،ألن كال البلدين عانى من
اإلرهاب ،فضالً ع�ن وجود مخاطر تهدد األمن
العامل�ي» ،الفتا ً إىل «حرص الحكومة عىل توفري
كل العوام�ل التي تنظي�م حركة الزوار األفغان
إىل العراق».
وأش�ار قائال« ،نحن نعمل على إعادة فتح
سفارتنا يف كابول بعد توفري الغطاء األمني».
من جانبه أشاد أنديشا« ،باالنتصارات التي
حققتها القوات األمنية العراقية يف حربها ضد
عصاب�ات داع�ش اإلرهابية» ،مبين�ا ً أن «لدى
قواتك�م الكثير من الخبرة ،ونس�عى لتبادل
الخربات يف هذه التجربة الرائدة».
وأكد أن «التعاون األمني مهم بني البلدين»،
داعي�ا ً إىل «تفعيل مذك�رة التفاهم املوقعة بني
العراق وأفغانستان حول تنظيم دخول األفغان
إىل العراق ،لزيارة العتبات املقدسة».
وأض�اف« ،نأم�ل بفتـــ�ح خ�ط طيران
مدن�ي بني البلدين ،ونتقدم بالش�كر إىل الوزير
للتس�هيالت الت�ي تقدمه�ا ال�وزارة للس�فارة
األفغانية يف بغداد».

له استنادا إىل أحكام املادة ( / 61اوال) منه».
وبني أن « هذا الخيار ال يمس مبدأ الفصل بني
السلطات وال يرتب التزاما ماليا مضافا عىل
الحكومة وال يش�كل تعارضا مع سياس�تها
العام�ة وال يمس اس�تقالل القضاء وهذا ما
اس�تقر علي�ه القضاء الدس�توري يف العراق
كأس�اس عند ترشيع القوانين والذي تمثله
املحكم�ة االتحادية العليا ويف الحكم الصادر
عنه�ا يف الدع�وى ( / 21اتحادي�ة)2015/
وموحداته الص�ادر بتاريخ .»2015 /4/14
وش�دد مدي�ر املكت�ب االعالم�ي على أن
«املحكمة قضت بعدم دستورية ربط الهيئة
العامة ملراقبة تخصيص الواردات االتحادية
بمجلس النواب املنصوص عليه يف املادة ()1
من قان�ون الهيئة رقم ( )55لس�نة ،2017
وقررت أيض�ا رد الطعن الوارد يف املادة (/ 7
أ) من قان�ون الهيئة املتعل�ق بتحديد خرباء
الحكومة بما ال يزيد عن ثالثة أعضاء».
وتاب�ع أن «املحكم�ة ردت كذل�ك الطعن
ال�وارد على امل�ادة ( / 8رابعا) م�ن قانون
الهيئ�ة املذك�ورة املتضمن إلزامها إرس�الها
التقري�ر الس�نوي اىل مجل�س الن�واب لعدم
مخالفة ذلك ألحكام الدستور».
وأكم�ل بالق�ول إن «ذل�ك بحس�ب قرار
املحكمة ال يحول دون إرس�ال الهيئة نسخة
من التقرير السنوي إىل الحكومة للوقوف عىل
مجاالت توزيع املنح واملس�اعدات والقروض
و القضايا املالية لضمان الشفافية والعدالة
يف ذل�ك وفقا الختصاصها املنصوص عليه يف
املادة ( /80أوال) من الدستور».

وزير الداخلية يف بريطانيا إلجراء
مباحثات أمنية
بغداد  /المستقبل العراقي
بدأ وزير الداخلية العراقي قاسم األعرجي مباحثات أمنية يف
لندن التي وصلها مساء اإلثنني.
وقال�ت وزارة الخارجية الربيطانية إن زي�ارة االعرجي تعد
جزءا ً من التعاون الثنائي بني العراق واململكة املتحدة يف الحرب
ضد داعش واالرهاب الدويل ،موضحة أن االعرجي سيجتمع مع
نظيره الربيطاني امرب رود ووزي�ر الدفاع مايكل فالون ووزير
االمن بن واالس ووزير الرشق االوسط اليستري بريت ،باالضافة
إىل عدد من خرباء االمن االخرين.
وأضافت أن املناقش�ات س�ترتكز على الحملة ض�د داعش
وإصالح القطاع األمني والهجرة ..وقال متحدث باسم الحكومة
الربيطاني�ة إن «اململك�ة املتحدة ملتزمة بدع�م العراق لهزيمة
داع�ش وتؤكد هذه الزي�ارة والربنامج الرفيع املس�توى عزمنا
عىل مساعدة العراق عىل انهاء املهمة واستعادة االستقرار».
وتش�ارك بريطاني�ا ضمن التحال�ف ال�دويل ملواجهة تنظيم
داعش يف الع�راق بقوات وخرباء عس�كريني ،فيما يقوم طريان
السالح الجوي الربيطاني بغارات مستمرة ضد اهداف التنظيم
وقواعده يف العراق وسوريا.

حماكم كركوك ودار القضاء يف جلوالء
مستمرة بالعمل
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د مجل�س القضاء األعلى أن العمل القضائي مس�تمر يف
رئاس�ة محكمة اس�تئناف كرك�وك ودور القض�اء التابعة لها،
الفتا إىل أن محكمة جلوالء يف دياىل تواصل عملها بشكل طبيعي
أيضاً.
وقال القايض عبد الس�تار بريقدار املتحدث الرسمي ملجلس
القضاء األعىل إن «العمل مس�تمر يف رئاس�ة محكمة استئناف
كركوك االتحادية واملحاكم التابعة لها مستمرة بتقديم الخدمة
القضائي�ة» .وبش�أن دار القض�اء يف جلوالء التابع�ة ملحافظة
دي�اىل ،لف�ت بريق�دار إىل أن «العم�ل القضائ�ي متواص�ل فيها
والقضاة واملوظفون مس�تمرون بتقدي�م الخدمة القضائية إىل
املواطنني».

قائممقام عنه يؤكد قرب إعادة النازحني
اىل القضاء
بغداد  /المستقبل العراقي
اعل�ن قائممق�ام قضاء عنه باألنبار س�عيد فياض س�عيد،
أمس الثالثاء ،عن اقرتاب عودة النازحني للقضاء ،فيما اكد امر
لواء بالجيش سعي القيادات األمنية لذلك.
وقال س�عيد إن «اإلدارة املحلية يف قضاء عنه (210كم غرب
الرمادي) ،تنسق مع األجهزة األمنية إلعادة النازحني اىل املدينة»،
مبينا أن «ذلك يعتمد عىل املوقف األمني وموقف الجيش».
واكد س�عيد ،انه «بالقريب العاجل سوف تستقبل الحكومة
املحلي�ة يف عنه والق�وات األمنية النازحين إلعادتهم ملناطقهم
املحررة بالقضاء».
من جانب اخر ،قال امر لواء  28بالجيش العميد الركن قتيبة
الجب�وري يف حديث لـ الس�ومرية نيوز ،إن «مدينة عنه تش�هد
اقب�اال كبريا من قبل الدوائر الخدمية لغ�رض تطويرها وتوفري
كافة الخدمات للمواطنني».
وأضاف الجبوري ،انه «بتوجيهات من قائد عمليات الجزيرة
اللواء الركن قاسم املحمدي ،وقائد الفرقة السابعة اللواء الركن
نومان عبد الزوبعي والعمليات املشتركة س�عينا بإرجاع كافة
الخدمات اىل عنه».
واك�د الجب�وري ،ان�ه «بالقريب العاجل س�وف يت�م ارجاع
العوائل الذين نزحوا من مدينة عنه اىل القضاء وحس�ب األوامر
التي تصدر من مراجعنا».
يذكر أن مدينة عنه تم تحريرها من «داعش» الشهر املايض،
فيما مس�كت قوات مشتركة من الجيش والرشطة املدينة بعد
التحرير.

الرافدين يقرر إيقاف استيفاء اجور استعالم القروض والسلف من قبل املوظفني واملواطنني
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اعلن مرصف الرافدين ،أمس الثالثاء ،عن إيقاف استيفاء اجور استعالم
القروض والسلف من قبل املوظفني واملواطنني ،فيما وجه فروعه بدفع
كافة طلبات القروض والس�لف التي سبق ان تم استحصال املوافقات
بها.وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة منه ان�ه «نظرا لقرب انتهاء الس�نة املالية ولغرض اس�تكمال
االحصائيات وفقا للوائح البنك املركزي ولنفاذ الس�قف االئتماني تقرر
التوقف عن اس�تيفاء اجور اس�تعالم القروض والسلف التي تروج من
قبل املوظفني واملواطنني».
واض�اف املكتب ان «املرصف وج�ه فروعه بدفع كافة طلبات القروض
والسلف التي سبق ان تم استحصال املوافقات وقبض اجور االستعالم
عنها».
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استعادة مجيع حقـول النفط ..واحلشـد الشعيب يعمل على إطفاء آبار أحرقـها عناصر بارزاني
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
اصبحت جمي�ع حقول النف�ط يف مدينة
كركوك تحت س�يطرة الق�وات األمنية ،فيما
انس�حبت قوات البيش�مركة لصالح القوات
األمني�ة م�ن قض�اء مخم�ور ومعس�كرات
وقرى يف املوصل ،فيما شدد محافظ كركوك
عىل االس�تعداد القتايل للدف�اع عن املحافظة
ضد أي تهديد.
وقالت املصادر أمنية البيشمركة مواقعها
يف قضاء مخمور غرب أربيل ش�مال العراق،
الفت�ة إىل أن القوات األمنية أضحت تس�يطر
على حقيل ب�اي حس�ن وأفان�ا النفطيني يف
كركوك بعد انسحاب البشمركة.
ووفق�ا ً للمص�ادر ،ف�ان البيش�مركة
انسحبت كذلك من معسكري الكسك واسكي
موصل وقرى شندوخة وتل الريم والقادسية
بأتج�اه ناحية زمار ش�مال غ�رب املوصل،
فيما س�يطرت القوات األمنية عىل س�نجار
ومخم�ور والكوي�ر ،إضاف�ة إىل اس�تعادة
السيطرة عىل سد املوصل.
إال أن األم�ور ل�م تسير جميعها بش�كل
سلس ،إذ أعلنت هيئة الحشد الشعبي أن فرق
اإلطف�اء تعمل على إخماد نيران أرضمتها
ق�وات بيش�مركة تابع�ة ملس�عود بارزان�ي
بحقلني نفطيني يف محافظة كركوك.
وقال�ت الهيئة إن «فرق اإلطفاء بإس�ناد
القوات األمنية والحش�د الش�عبي تعمل عىل
إخم�اد النيران يف حقلي باي حس�ن وآفانا
ش�مال غربي كركوك بع�د أن حرقتها قوات
البيشمركة التابعة لمسعود بارزاني».
وأضافت الهيئة يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ،أن «ه�ذه الجهود
مستمرة كذلك يف حقول بابا غرغر وغامبور
وخب�از» .بدوره ،أعل�ن القيادي يف الحش�د
الشعبي هادي العامري عن اكمال الصفحة
الثاني�ة من عملية ف�رض االمن يف محافظة
كرك�وك .وقال العام�ري «الجيش والرشطة
االتحادية والرد الرسي�ع ومكافحة االرهاب
مع الحشد الش�عبي اكملوا الصفحة الثانية
بالس�يطرة عىل حقول النفط شمال كركوك
وه�ي حق�ول خباز وب�اي حس�ن الجنوبي
وباي حسن الشمايل وحقول الدبس».
واض�اف العام�ري ،أن «العملي�ة نظيفة
جدا ولم يكن اي تعرض للمدنيني ،وانا اشكر
البيش�مركة التي اتخذت قرارا حكيما بعدم
التصادم مع القوات االمنية».
وإثر هذا التقدم ،عاد آالف من املدنيني إىل
كركوك بعدم�ا فروا من املدينة إثر س�يطرة
الق�وات األمني�ة عليه�ا .وقال ش�هود عيان
أن أع�دادا كبرية من املواطنين االكراد الذين
غ�ادروا باتج�اه إقلي�م كردس�تان ب�ارشوا
بالع�ودة إىل املحافظ�ة بع�د ف�رض القوات
األمنية االتحادية السيطرة عليها.
وفرض�ت الق�وات األمني�ة لي�ل األح�د
سيطرتها عىل أماكن استراتيجية يف املدينة

عمليات «فرض األمن» مستمرة

رئيس الوزراء يطوي صفحة «االستفتاء» وحيذر من «أعامل ختريبية»
يف كركوك واملتنازع عليها
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
أكد القائد العام للقوات املس�لحة حيدر
العبادي ،أم�س الثالثاء ،ق�رب اإلعالن عن
تحرير جميع األرايض العراقية والس�يطرة
عىل الحدود العراقية السورية ،وفيما طوى
صفحة االس�تفتاء ،نفى أي اتفاق لتشكيل
ثالثة أقاليم يف إقليم كردستان.
وق�ال رئيس الوزراء حي�در العبادي ،يف
مؤتم�ره الصحفي االس�بوعي« ،س�نعلن
تحرير جميع األرايض العراقية والس�يطرة
عىل الحدود العراقية السورية قريباً».

وأضاف العب�ادي« ،أنا ملتزم بما أعلنته
سابقا ً وهو بسط السلطة االتحادية يف كل
أنحاء العراق» ،ماضي�ا ً إىل القول «منهجنا
رس�م الح�دود بالس�لم عكس م�ن أرادها
بالدم».
ونفى رئيس الوزراء أي اتفاق لتش�كيل
ثالث�ة أقالي�م يف إقلي�م كردس�تان ،وق�ال
«أنف�ي بش�كل مطل�ق أي اتفاق لتش�كيل
ثالث�ة أقاليم يف كردس�تان» ،فيم�ا بني أن
«مواطنني كرد اتصلوا وطالبوا بتخليصهم
من الدكتاتورية» .ودعا العبادي السياسيني
يف إقلي�م كردس�تان ،إىل «ع�دم تصغير

رئيس اجلمهورية يدعو إقليم كردستان
إىل احرتام سلطة القانون
المستقبل العراقي  /علي الكعبي
قال رئيس الجمهوري�ة فؤاد معصوم،
أمس الثالثاء ،إن استمرار اإلرشاف األمني
لق�وات البيش�مركة عىل كرك�وك ،لم يكن
يتع�ارض م�ع الدس�تور ،باعتبارها جزءا
رئيس�يا م�ن املنظومة الدفاعي�ة الوطنية
العراقي�ة وف�ق الدس�تور ومكلف�ة بدعم
الق�وات العراقية للدفاع عن س�يادة وأمن
البلاد إىل جان�ب مهمته�ا األساس�ية يف
حماية إقليم كردستان.
وأض�اف معص�وم يف كلم�ة متلفزة أن
«قوات البيشمركة طيلة تصدت يف حزيران
م�ن عام  2014لتنظيم داعش ومنعته من
دخ�ول كرك�وك رغ�م تمك�ن التنظيم من
السيطرة عىل عدة محافظات أخرى».
وأك�د معص�وم أن اس�تمرار اإلرشاف
األمن�ي لقوات البيش�مركة على كركوك،
لم يكن يتعارض مع الدس�تور ،باعتبارها
ج�زءا رئيس�يا م�ن املنظوم�ة الدفاعي�ة
الوطني�ة العراقية وفق الدس�تور ومكلفة

بدع�م القوات العراقية للدفاع عن س�يادة
وأمن البالد إىل جانب مهمتها األساسية يف
حماية إقليم كردستان.
وح�ول االس�تفتاء ق�ال معص�وم إن
«إجراؤه أثار خالفات خطرية بني الحكومة
االتحادية وحكومة إقليم كردس�تان ،وبني
الق�وى السياس�ية الكردس�تانية ذاتها»،
مؤك�دا أنه�ا «أفض�ت إىل ع�ودة الق�وات
األمني�ة االتحادي�ة إىل الس�يطرة املبارشة
على كرك�وك دون أن يعني ذل�ك تغيريا ً يف
الطبيع�ة الدس�تورية والوظيفي�ة لقوات
البيش�مركة ومهامها باعتبارها جزءا من
املنظومة الدفاعية الوطنية العراقية.
ووج�ه معص�وم الق�وات األمنية كافة
إىل عدم املس�اس بحق�وق وكرامة أي فرد
من أفراد البيش�مركة واملوظفني والسكان
الك�رد أو س�واهم يف كرك�وك ،والعم�ل
على من�ع أي تج�اوزات يف ه�ذا الش�أن
ومالحق�ة مرتكبيه�ا أيا ً كان�وا ،واإلرساع
بتوفير ضمانات ع�ودة رسيع�ة وكريمة
وآمن�ة للمواطنني الكركوكيين من الذين

اضطروا إىل مغادرة بيوتهم بسبب األعمال
العسكرية ومرتتباتها.
وش�دد رئي�س الجمهورية «على لزوم
مضاعف�ة الجهود من أجل ع�ودة أطراف
الخلاف إىل ح�وار عاج�ل ومخل�ص لحل
املش�اكل السياس�ية واإلداري�ة املرتتب�ة
عن هذه التطورات عىل أس�اس التمس�ك
بالدس�تور والقان�ون بما يحف�ظ حقوق
الجمي�ع» ،مج�ددا «التنبي�ه إىل خط�ورة
ت�رك الخالف�ات تتفاق�م إىل نزاعات أش�د
وأعمق؛ مما سيرض الجميع دون استثناء،
فضال ع�ن نتائجها املدمرة عىل مس�تقبل
العراقيين جميع�ا» .وطال�ب معص�وم
إصدار ترشيعات دس�تورية لتعزيز النظام
الديمقراط�ي االتحادي ،ولضم�ان مهنية
ونزاه�ة وش�فافية العملي�ات االنتخابية
املقبل�ة ،والتزامه�ا التام بالدس�تور ،وما
يق�ره م�ن توقيت�ات ،فضال ع�ن رضورة
اإللت�زام بمب�ادئ الح�وار الديمقراط�ي
ووضع مصال�ح العراقيني كاف�ة فوق أي
مصالح أخرى.

البيش�مركة من خالل تقسيمهم إىل أحزاب
وفئات» ،مضيفا ً أن «البيش�مركة اختارت
التعاون مع الحكومة االتحادية».
وح�ذر القائ�د الع�ام للقوات املس�لحة
حي�در العب�ادي أي�ة جماع�ة يف محافظة
كرك�وك واملناطق املتنازع عليها من القيام
بأعم�ال «تخريبي�ة» ،وق�ال العب�ادي «لن
أدخل يف حرب داخلية قلتها سابقا ً وأكررها
االن» .وأضاف «أحذر أي جماعة يف كركوك
واملناطق املتنازع عيها من القيام بأي عمل
تخريب�ي» ،معتبرا ً أن «أي اعت�داء عىل أي
مواطن يف كركوك هو اعتداء علينا».

وتابع العبادي ،أن «حرق األعالم قضية
مغرضة» ،مؤك�دا ً أن «العل�م العراقي لكل
العراقيين ويجب أن يرف�ع يف جميع أنحاء
العراق».
ودع�ا رئي�س الحكومة اىل ح�وار تحت
س�قف الدس�تور العراق�ي ،وأش�ار إىل
ان «االس�تفتاء االن انته�ى واصب�ح م�ن
املايض».
واض�اف «ادع�و للح�وار تحت س�قف
الدس�تور» .وتاب�ع« ،انا ملت�زم بما اعلنته
سابقا وهو بسط السلطة االتحادية يف كل
انحاء العراق».

م�ن أبرزها مركز املحافظ�ة ومطار كركوك
وقاع�دة ك�ي وان العس�كرية ومنش�أة غاز
الش�مال ومرك�ز الرشط�ة ومحط�ة تولي�د
الكهرب�اء والح�ي الصناع�ي االستراتيجي
جنوبي املدينة.
يف غض�ون ذل�ك ،اك�د محاف�ظ كرك�وك
بالوكال�ة راكان الجبوري االس�تعداد القتايل
للدفاع ع�ن محافظة كركوك م�ن أي تهديد
ودع�ا العائلات النازح�ة إىل الع�ودة بأقرب
وقت.
وقال الجب�وري «نؤكد لجمي�ع مواطني
كرك�وك بأنن�ا مكلف�ون ب�إدارة املحافظ�ة
بالوكال�ة ونتمنى أن يتع�اون الجميع لحني
حص�ول أم�ر آخ�ر والحفاظ على التعايش
الس�لمي وه�و إرث موجود عبر التاريخ»،
مضيف�ا ً ان «على العوائ�ل النازح�ة العودة
بأقصى رسع�ة إىل دوره�ا للحف�اظ على
ممتلكاته�ا واألجهزة األمنية س�تعمل وفق
برنام�ج مكث�ف للحفاظ عىل األم�ن وعبور
املرحلة بسلام ونحتاج إىل تكاتف الجميع».
وق�ال الجب�وري «لس�نا جديدين على إدارة
كرك�وك ونحن س�نؤدي ه�ذه املهم�ة وفق
القانون».
واش�ار اىل إن «الدوام الرس�مي سيستمر
ب�دون انقطاع ،والرشطة س�تقوم بالحفاظ
عىل األمن داخل املدينة واالس�تعانة بالقوات
األمنية يف حالة الضرروة» ،موضحا أن «ما
حصل وسيحصل يجب معالجته وكان لدينا
اجتماع مع الجهات األمنية بحضور أعضاء
مجال�س املحافظ�ة وس�نجتمع أيض�ا ً مع
الدوائر الخدمية وستعاد الطاقة الكهربائية
يوم غد كحد أقىص».
من جانبه ،قال قائد عمليات رشق دجلة
علي فاض�ل عم�ران «نبل�غ ش�عب كركوك
األصيل إننا هنا لحفظ األمن لس�نا محررين
وإنما هناك إعادة انتشار ألجهزة األمن داخل
املحافظة ونواحيها» ،مضيفا ً «طردنا داعش
بق�وة ونح�ن متواجدون ملس�اندة الحكومة
املحلية إلرساء األمن».
واش�ار اىل انه قد تم توجي�ه األجهزة بما
يخدم مصلحة أمن املنشآت ورشطة كركوك
املحلية س�تحمي األم�ن داخ�ل املدينة فيما
س�يحمي الجي�ش األم�ن يف الخ�ارج وعن�د
الح�دود اإلدارية» ،مبينا ً أنه ت�م «رفع العلم
العراقي داخل مجلس املحافظة».
وشدد عىل «االس�تعداد القتايل للدفاع عن
محافظ�ة كرك�وك م�ن أي تهدي�د ،الفتا ً إىل
أن «الحكوم�ة االتحادي�ة موجودة وتبس�ط
نفوذها بمجمل املناط�ق وكركوك محافظة
عراقي�ة ال تجزء وال تقس�م وأمنه�ا مرتبط
بأمن الحكومة االتحادي�ة ونحن هنا لتنفيذ
أوامرها» .ب�دوره قال قائ�د رشطة كركوك
العميد خطاب عمر باللغة العربية «سنفتح
ط�رق كرك�وك وأطل�ب م�ن كل املواطنين
العودة وممارس�ة أعماله�م وحفظ أموالهم
وممتلكاتهم».

بارزاين يتناسى «االستفتاء» يف خطاب «باهت»
ويتحدث عن «قرار أحادي» للبيشمركة
المستقبل العراقي  /فرح حمادي
ق�ال رئي�س إقلي�م كردس�تان املنتهية
واليته مس�عود بارزاني ،أم�س الثالثاء ،إن
ما ح�دث يف كركوك كان ق�رارا أحاديا ً من
ش�خصيات تابعة لطرف سيايس معروف،
فيم�ا أعلنت وزارة البيش�مركة أن خطوط
التماس مع الجيش العراقي س�تكون وفق
اتفاقية عقدت معه قبل اس�تعادة املوصل
يف ترشين األول املايض .ونقل بيان لرئاسة
اإلقلي�م عن بارزاني الذي لم يرش إطالقا ً إىل
االس�تفتاء قوله ،إن «ما حص�ل يف معركة
كركوك ،كان نتيج�ة لقرار انفرادي اتخذه
بع�ض األف�راد التابعين لجهة سياس�ية
داخلية يف كردس�تان ،وانته�ت نتيجة هذا
الق�رار بانس�حاب قوات البيش�مركة بهذا
الشكل والطريقة التي رآها الجميع ،ونتيجة
لهذا االنسحاب تحول خط التماس الذي تم
االتفاق عليه قب�ل عملية تحرير املوصل يف
 17/10/2016بني بغداد وأربيل إىل أساس
للتفاهم حول كيفية نرش القوات العراقية

والق�وات يف إقلي�م كردس�تان» .وطم�أن
بارزاني مواطني اإلقليم ،قائال إننا «سنبذل
كل جهدنا وسنفعل كل ما هو رضوري من
اجل الحفاظ عىل مكتسباتنا وحماية األمن
واالستقرار لشعب كردستان» ،مشددا عىل
«الحفاظ عىل وحدة الصف وصمود ش�عب
كردس�تان والق�وى السياس�ية» ،حس�ب
البي�ان .وأض�اف ،أن «دم�اء البيش�مركة
ل�ن ته�در يف ي�وم م�ن األيام ول�ن نضحي
بها ،وسيصل ش�عب كردستان إىل مبتغاه
وإرادته ومطالبه املباركة بهمة وش�جاعة
عاجال أم آجال» ،حسب تعبريه .كما طالب
رئي�س اإلقليم ،املؤوسس�ات اإلعالمية بأن
تترصف وبش�كل عام من منطلق الشعور
باملس�ؤولية القومي�ة والوطنية يف التعامل
م�ع الوض�ع الحس�اس إلقليم كردس�تان
والع�راق .وكان�ت الق�وات االتحادي�ة ق�د
أع�ادت انتش�ار قطعاته�ا ،أم�س اإلثنني،
يف مدين�ة كرك�وك واملناطق االستراتيجية
املحيط�ة بها ،ورفعت العل�م العراقي فوق
مبن�ى املحافظ�ة ،وس�ط انس�حاب قوات

البيشمركة من تلك املناطق .بدورها ،أعلنت
وزارة البيش�مركة أن خطوط التماس مع
الجي�ش العراق�ي س�تكون وف�ق اتفاقية
عقدت معه قبل استعادة املوصل يف ترشين
األول املايض .وقال املتحدث باس�م الوزارة،
هلكورد حكمت ،يف بيان اليوم ( 17ترشين
األول  ،)2017إن «ق�وات البيش�مركة
والقوات العراقية عقدت اتفاقا قبل انطالق
عملية استعادة املوصل من سيطرة تنظيم
داع�ش ،يف  17م�ن ترشي�ن األول ،2016
وتم االتف�اق عىل أن تبقى خطوط التماس
بين الطرفين على حاله�ا بعد اس�تعادة
املدين�ة» .وأض�اف حكم�ت ،أن «الطرفني
ق�ررا اليوم االلت�زام بذلك االتف�اق لتحديد
خطوط التم�اس بينهما والحفاظ عليها»،
حس�ب قوله .وكانت القوات االتحادية قد
أع�ادت انتش�ار قطعاته�ا ،أم�س اإلثنني،
يف مدين�ة كرك�وك واملناطق االستراتيجية
املحيط�ة بها ،ورفعت العل�م العراقي فوق
مبن�ى املحافظ�ة ،وس�ط انس�حاب قوات
البيشمركة من تلك املناطق.
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«يمني» النمسا ..كابوس جديد لالحتاد األوريب

يف كان�ون الثان�ي م�ن الع�ام امل�ايض،
ّ
تنفس�ت أوروب�ا الصع�داء إثر ف�وز «حزب
الخضر» على «ح�زب الحري�ة» اليمين�ي
املتطرف يف االنتخابات الرئاس�ية النمسوية،
يف أول اس�تحقاق أوروب�ي رئايس عقب فوز
«بريكست» يف بريطانيا ،وفوز دونالد ترامب
يف السباق الرئايس األمريكي .ووسط تخوف
م�ن اجتياح متوق�ع لليمني للق�ارة العجوز
يف ع�ام  ،2017أبعد ف�وز إيمانويل ماكرون
على مارين لوب�ان يف االنتخابات الرئاس�ية
الفرنس�ية ،يف أي�ار امل�ايض ،ش�بح وص�ول
ّ
س�دة الرئاس�ة األوروبية
اليمني املتطرف إىل
للمرة األوىل يف تاريخ «االتحاد األوروبي».
حينه�ا ،وصفت الصح�ف هزيمة اليمني
املتط�رف الفرنيس بـ«اللحظ�ة التاريخية»،
معتبرة أن وص�ول الش�اب الفرنسي (39
ّ
يش�كل «انتص�ارا ً لالعت�دال ولقي�م
عام�اً)
االتح�اد األوروبي ،وانتكاس�ة كبيرة لقوى
اليمني املتطرف يف أوروبا».
لكن الصورة اليوم اختلفت ،إذ يه ّدد شاب
أوروبي آخر بإعادة إحياء املخاوف األوروبية
م�ن البلد الذي كان أول من س�اهم يف قتلها،
النمس�ا .وأح�دث ف�وز «ح�زب الش�عب»
املحافظ بزعامة وزير الخارجية سيباستيان
كورتس ( 31عاماً) ،باالنتخابات الترشيعية
التي شهدتها النمسا ،ضجة كبرية يف العالم،
ً
وخاصة يف األوس�اط األوروبية ،وسط تزايد
الحدي�ث عن تحال�ف جديد يس�مح بدخول
اليمني املتطرّف إىل السلطة.
ون�ال ح�زب «الش�عب» املس�يحي
الديموقراط�ي  ٪30،2م�ن األص�وات ،يلي�ه
حزب «الحرية» اليمين�ي املتطرف املناهض
للهجرة بنسبة  ،٪26،8ومن ثم «االشرتاكيني
الديموقراطيني» .٪26،3
ومن املرج�ح أن يتحالف «الش�عب» مع
ح�زب «الحرية» ،ال�ذي يع ّد أق�دم الحركات
القومية األوروبية ،وال سيما أن كورتس قال

إنه يس�تبعد تحالفا ً جديدا ً مع «االشرتاكيني
الديموقراطيين» ،وذل�ك بعد والية ش�هدت
خالفات حادة بني الحزبني الحاكمني معاً.
ويرفع الس�يايس الش�اب ،الذي سيكون
أصغ�ر رئي�س حكوم�ة يف تاري�خ النمس�ا،
ش�عارات ش�بيهة بتلك الت�ي يتبناها حزب
«الحري�ة» ال�ذي يقوده هاينتس شتراخه،
املع�روف بمواقف�ه العنرصي�ة وكراهيت�ه
لألجانب .وكان كورتس قد قال أمام أنصاره
إنه مس�تعد لت�ويل منصب رئي�س الحكومة

حزب العامل الربيطاين يتعهد
بحظر بيع السالح للسعودية
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ذكر الوزير املكلف بالسلام وشؤون الرشق األوسط
يف حكومة الظل التابعة لحزب العمال الربيطاني فابيان
هاميلتون ،إن الحزب -إذا وصل للس�لطة -سيحظر بيع
األس�لحة ل�كل دول التحالف الذي تقوده الس�عودية يف
اليمن.
وأضاف هاميلتون يف حوار مع موقع «ميدل إيس�ت
آي» أن�ه يج�ب أال تبي�ع بريطاني�ا أس�لحة ألي دول�ة
تس�تخدمها أو يمك�ن أن تس�تخدمها يف عملي�ات قمع
داخلية أو حروب خارجية.
وأوض�ح أن دع�وة زعي�م ح�زب العم�ال الربيطاني
جرييم�ي كوربن للتوقف عن بيع األس�لحة للس�عودية
بس�بب حربه�ا يف اليم�ن ستتوس�ع لتش�مل كل الدول
املشاركة يف هذا النزاع الدموي.
وأش�ار هاميلتون إىل أن هذا س�يكون أول تحرك ألي
حكومة يش�كلها ح�زب العمال مس�تقبال ،وذلك للتأكد
من أن هذه األس�لحة لن تباع إال للدول التي تستخدمها
ألغراض دفاعية محضة.
وس�بق لحزب العم�ال الربيطاني املع�ارض أن اتهم
حكومة املحافظني برئاسة ترييزا ماي بغض الطرف عن
انتهاكات خطرية لحقوق اإلنس�ان يف كل من السعودية
واليم�ن.وكان ع�دد م�ن نج�وم الس�ينما واملوس�يقى
والكت�اب الربيطانيني دعوا حكوم�ة بالدهم لحظر بيع
األسلحة للسعودية التي اعتربوها «املسؤولة عن معاناة
ال يمكن وصفها يف اليمن».
كم�ا جدد الربمل�ان األوروبي الش�هر امل�ايض دعوته
مس�ؤولة السياس�ة الخارجي�ة باالتح�اد األوروب�ي
فيديري�كا موغريين�ي إىل فرض حظر عىل بيع السلاح
للس�عودية ،مرتك�زا يف ذلك على ما اعتربه�ا انتهاكات
ترتكبها السعودية يف اليمن.

وتقدي�م «ن�وع جديد م�ن السياس�ة يف هذا
البل�د» ،مؤكدا ً «س�أحارب من أج�ل التغيري
بكل ما أوتيت من قوة».
ول�د سباس�تيان كورت�س يف  27آب عام
 1986يف العاصم�ة النمس�وية فيين�ا ،حيث
تلقى تعليمه .ويف عام  ،2003بدأت مسريته
السياس�ية عندما انضم إىل حزب «الشعب»
اليمين�ي وت�درج يف املناص�ب القيادية فيه،
حتى أصبح يف أيار املايض زعيمه.
وبني عام�ي  2010و ،2011توىل حقيبة

وزارة االندم�اج ،ويف ع�ام  ،2013ت� ّم تعيني
كورتس ،الش�اب البالغ من العم�ر 27عاما ً
الذي كان ي�درس القان�ون يف جامعة فيينا،
وزي�را ً للخارجي�ة ،ليصب�ح أصغ�ر وزير يف
الحكوم�ة منذ تأس�يس الجمهورية وأصغر
وزير خارجية يف «االتحاد األوروبي».
ُ
ولق�ب كورت�س بـ«ون�دروزوزي» ،أي
الش�خص الذي يس�تطيع السير عىل املاء،
وق�د تمّ ت مقارنته بزعم�اء آخرين من جيل
الش�باب ،مثل الرئي�س الفرنسي إيمانويل

ماك�رون ،ورئيس الوزراء الكندي جاس�تني
ترودو.
ونج�ح كورتس يف اس�تقطاب عدد كبري
من الش�باب من خالل تبني خطاب شعبوي
يف ما يتعلق بالهجرة ،امللف الذي غيرّ رشوط
اللعبة السياس�ية وبات مفت�اح الوصول إىل
السلطة يف أوروبا.
ووف�ق املراقبني ،فإن الهجرات الجماعية
الت�ي تضرب أوروبا ه�ي الس�بب الرئييس
ال�ذي دف�ع األوروبيين باتج�اه اليمين يف
جمي�ع أنح�اء القارة ،بم�ا يف ذلك النمس�ا،
األم�ر الذي دفع كورت�س إىل االنتقال بحزبه
إىل اليمني ع�ام  .2015ومن ضمن التعهدات
ال�ذي أطلقه�ا كورت�س والقت رواج�ا ً لدى
الناخبني املحافظني واليمينيني ،إغالق طرق
الهجرة إىل أوروبا ،ووضع قيود عىل املعونات
املالية املقدمة لالجئني ،ومنع املهاجرين من
ّ
ميض خمس
الحصول عىل أي معونات حتى
سنوات عىل إقامتهم يف النمسا.
وتبن�ى مواق�ف وصف�ت بـ«املعادي�ة
لإلسلام» ،أبرزه�ا إطالق�ه حمل�ة من أجل
إغلاق «روض�ات األطف�ال اإلسلامية» يف
حزي�ران امل�ايض ،معتبرا ً أنها «مؤسس�ات
تع�زل األطف�ال لغوي�ا ً وثقافياً ،رغ�م أنهم
يحصلون على أموال من دافعي الرضائب يف
الدولة التي ال يسعون إىل االندماج يف ثقافتها
وال يف لغتها».
كذل�ك لعب وزي�ر الخارجي�ة دورا ً مهما ً
يف إقرار الربملان النمس�وي عام  2015حظر
التمويل األجنبي للمساجد واألئمة ،يف تعديل
مثير للج�دل لقانون ص�ادر يف ع�ام 1912
جعل اإلسلام ديان�ة معرتفا ً بها رس�ميا ً يف
البلاد .ويف حني قال كورت�س إن «ما نريده
م�ن التعديالت ه�و تقليل النفوذ الس�يايس
والتحكم من الخارج ،ونريد أن نمنح اإلسالم
الفرصة كي يتطور بحرية داخل املجتمع بما
يتفق مع قيمنا األوروبية املشرتكة» ،اعتربت
الجه�ات املعارضة أنه «ظال�م» ألن التمويل
األجنب�ي ال يزال مس�موحا ً ب�ه للمجتمعات

الريـجـانـي :االزمـة السـوريـة فـي نـهـايـتـهـا
بغداد  /المستقبل العراقي

يمكن القول انه ينبغي اليوم التفكري بإعادة اعمار
س�وريا ،ان هذه العملي�ة لديه�ا تعقيداتها لكنها
تتقدم.
ون�وه الريجان�ي اىل دور الكي�ان الصهيون�ي
والسعوديني يف خلق االزمات يف املنطقة ،مدينا تلك
الترصفات.
ب�دوره ثم�ن رئيس مجلس الش�عب الس�وري
الدعم والجهود التي تبذلها الجمهورية االسلامية
االيرانية يف س�وريا ،معربا عن امل�ه يف ان تتواصل
هذه الجهود والدعم.
ولفت الصباغ اىل ان ايران وس�وريا تناضالن يف
س�وريا لتحقيق اهداف مقدسة ،مشريا اىل ان عدو
سوريا وايران هو عدو مشرتك.
وأوض�ح ان االم�ام الخمين�ي الراح�ل (رض)
والرئي�س الراح�ل حاف�ظ االس�د وضع�ا اس�س
العالقات والتقارب بني ايران وسوريا.
ودان بش�دة ترصيح�ات ترام�ب تج�اه ايران،
الفت�ا اىل ان هذه االدبي�ات االمريكية لم ولن تكون
مس�تبعدة ،مشيرا اىل ان امري�كا تتاب�ع مصالح
الكي�ان الصهيوني وتريد االحتف�اظ به يف املنطقة
كش�وكة ،لكن الثورة االسالمية قادت الجميع عىل
طريق املقاومة وسوريا تتحرك يف هذا الطريق.

ق�ال رئي�س مجل�س الش�ورى االسلامي عيل
الريجان�ي ،االزمة الس�ورية يف نهايته�ا لكن ازمة
املنطق�ة مس�تمرة لذلك يج�ب التفكير باملحاربة
الدائمة لالرهاب.
وقال رئيس مجلس الشورى االسالمي االيراني
عيل الريجاني خالل لقائه نظريه السوري حمودة
صب�اغ على هام�ش االجتم�ام ال�ـ 137التح�اد
الربملان�ات ال�دويل يف روس�يا ،ينتظ�ر س�وريا أيام
أفضل ،االوضاع املتأزمة يتم اجتيازها عرب املقاومة
التي تبديها سوريا .ونوه الريجاني اىل بداية االزمة
السورية ،قائال ،يف تلك االيام لم يكن احد يتصور ان
سوريا يمكنها املقاومة لكننا وبسبب املعرفة التي
لدينا عن سوريا كنا نؤمن بهذا الطريق.
واض�اف ،ان س�وريا صم�دت وكان لذلك ثمن،
لكنها حصل�ت عىل رأس مال جي�د ،واليوم تطوي
ازمة خمسة اعوام ومستقبل سوريا واعد.
وتوج�ه الريجاني اىل نظريه الس�وري بالقول،
ينبغ�ي عليك�م اليوم التفكري برتس�يخ السلام يف
سوريا والبدء بالعالقات الدبلوماسية مع العالم.
واردف قائال ،العالقات السورية تتحرك بإتجاه

مقتل وفقد العرشات يف غرق سفينة ملسلمي الروهينغا
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لقي ما ال يقل عن عرشة أش�خاص مرصعهم،
ُ
وفق�د العرشات اثر غرق س�فينة كانت تقل أفرادا
من مس�لمي الروهينغا الفارين من بطش الجيش
يف ميانم�ار إىل بنغالدش.وق�ال خفر الس�واحل يف

بنغلادش إن الس�فينة كان�ت تقل نحو خمسين
ش�خصا عندما غرقت يف مص�ب نهر ناف الفاصل
بين ميانم�ار وبنغلادش ،حي�ث تم العث�ور عىل
جثث س�تة أطفال واربع نساء ،اضافة اىل انتشال
واح�د وعرشين ناجيا.وتويف حت�ى اآلن قرابة 200
شخص من مس�لمي الروهينغا يف االسابيع الستة

االخرية خالل محاولتهم العب�ور اىل بنغالدش عىل
متن قوارب خشبية صغرية ومتهالكة محملة بما
يف�وق قدرتها.وهم يفرون هربا من اعمال العنف
يف والي�ة راخين حي�ث تق�وم الق�وات الحكومية
يف ميانم�ار بش�ن حمل�ة تطهير اتني ض�د اقلية
الروهينغا املسلمة.

املسيحية واليهودية .ويف هذا السياق ،طالب
كورت�س مطل�ع الش�هر الج�اري بـ«إغالق
املساجد التي ال تلتزم بأحكام قانون اإلسالم
الجدي�د» ،داعي�ا ً إىل «زي�ادة ع�دد العاملين
يف مكت�ب األدي�ان (التاب�ع للمستش�ارية
النمسوية) حتى يتمكن من مراقبة املساجد
واملراك�ز اإلسلامية ،ومعرف�ة م�ا إذا كانت
تطبق هذا القانون بشكل دقيق».
أم�ا على املسرح ال�دويل ،ف�إن وزي�ر
الخارجية من أشد الرافضني النضمام تركيا
إىل االتح�اد األوروبي ،ودع�ا يف تموز املايض
نظراءه األوروبيين إىل «دعم موقفه ووقف
املفاوض�ات بش�كل كام�ل مع أنق�رة ،التي
يتهمها بممارسة «القمع».
وجاء ذلك بعد أش�هر م�ن إعالن كورتس
أن بالده «ال ترح�ب» بزيارة الرئيس الرتكي
رج�ب طي�ب أردوغ�ان ،ال�ذي كان يف جولة
أوروبية تندرج يف إطار حملته لدعم استفتاء
يع�زز صالحيات�ه الرئاس�ية .وكان وزي�ر
االقتصاد الرتكي نهاد زيبكجي ،قد منع أيضا ً
من دخول البالد للمشاركة يف أحد التجمعات
املؤيدة ألردوغان بمناس�بة الذكرى السنوية
األوىل لالنقالب الفاشل.
كذل�ك ع�ارض زعي�م ح�زب «الش�عب»
توس�يع االتح�اد الجمركي مع أنق�رة ،الذي
تأس�س بني االتح�اد األوروب�ي وتركيا عام
 1995ويسري عىل بضائع مح�ددة ،رافضا ً
أي مفاوض�ات حول إمكاني�ة إرشاك قطاع
الخدمات واملشتريات الحكومي�ة والقطاع
الزراع�ي يف االتحاد ،يف موقف تش�اركه فيه
الحكومة األملانية.
وعلى الرغم من االنتق�ادات التي وجهها
كورت�س للسياس�يات التي تبنته�ا برلني يف
ملف املهاجرينّ ،
رحبت املستش�ارة األملانية
أنجيلا ميركل ،بف�وز ح�زب «الش�عب»
باالنتخاب�ات ،معتبرة أن «الفض�ل يف ه�ذا
الفوز يعود للمرش�ح الشاب الذي قاد حملة
انتخابي�ة معتدلة وتمكن بذل�ك من تحديث
حزب الشعب املحافظ».

اجلزائر حتكم باإلعدام غيابي ًا عىل القيادي
يف «القاعدة» خمتار بلمختار
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أص�درت محكمة الجنايات يف وه�ران ،حكما غيابيا
باإلع�دام ضد اإلرهابي مخت�ار بلمختار املكنى «بلعور»
يف قضية تأس�يس وتس�يري منظم�ة إرهابي�ة ،وحيازة
واسترياد وتصدير وتسويق أسلحة وذخرية.
وبحسب وكالة األنباء الجزائرية الرسمية ،فقد تمت
محاكمة بلمختار وثمانية أعض�اء من التنظيم ،بتهمة
التخطي�ط الختط�اف رعاي�ا أجان�ب من عم�ال رشكة
إس�بانية مكلف�ة بإنج�از ترام�واي (قط�ار خفيف) يف
مدينة وهران غرب الجزائر يف أبريل .2011
كما ص�درت يف حق ثالثة متواطئين معه (هاربني)
أحكام غيابية بالسجن  20سنة نافذة ،يف حني تم الحكم
على أربع�ة أش�خاص آخرين بثماني س�نوات س�جنا،
واستفاد الخامس من الرباءة النعدام األدلة.
وكان بلمختار الهارب قد حوكم سنة  2012باإلعدام
م�ن محكمة الجناي�ات بوهران ،لك�ن املحاكمة أُعيدت
بعد الطعن يف األحكام ليتم الفصل فيها من جديد.
وبلمخت�ار جزائري ينحدر من مدينة غرداية جنوبي
البلاد ،ومطل�وب ل�دى العدال�ة املحلية واألم�ن يف أكثر
من  10قضاي�ا متعلقة باإلرهاب.وتتهمه الس�لطات يف
الجزائ�ر وأمريكا ،بالضل�وع يف عملية احتجاز رهائن يف
مصنع الغ�از بـ»عني أمناس» جنوب�ي الجزائر ،مطلع
 ،2013وانتهت العملية بمقتل  38رهينة.
وقات�ل «بلمختار» ،نهاية ثمانينيات القرن املايض يف
أفغانستان ،إذ فقد إحدى عينيه وأصبح يكنى (بلعور)،
كم�ا التحق بجماعات تس�مى جهادي�ة يف الجزائر عام
 ،1993وحالي�ا يقود «كتيبة امللثمين» املوالية للقاعدة،
والتي تنشط بالساحل اإلفريقي.
وت�م اإلعلان عدة م�رات يف وقت س�ابق ع�ن مقتل
بلمختار.

فنزويال :مادورو يسحق املعارضة يف صناديق االقرتاع
بغداد  /المستقبل العراقي
«فنزويال ال يمكن ترهيبها أيها الس�يد ترامب»؛ بهذه العبارة ر ّد الرئيس
الفنزويلي نيكوالس مادورو عىل التهدي�دات التي أطلقها الرئيس األمريكي
دونالد ترامب ،يف آب املايض ،والتي وصلت إىل ح ّد التلويح بالتدخل العسكري
املبارش يف البلد األمريكي الالتيني.
ثقة الرئيس الفنزوييل بفشل ما سمّ اه «عدوان اإلمرباطورية األمريكية»
يف الضغط عىل الشعب الفنزوييلُ ،ترجمت عىل األرض بفوز معسكر مادورو
يف االنتخابات املحلية يف  17والية من أصل واليات فنزويال الـ ،23يف حني لم
تفز املعارضة سوى بخمس واليات.
ويف أول كلم�ة له عقب إعالن النتائج الرس�مية يف جميع الواليات ما عدا
والية واحدة ،قال مادورو أمام حشد من منارصيه إن «التشافية» ــ نسبة
إىل الرئيس الراحل هوغو تش�افيز ــ ّ
حققت «فوزا ً محقاً» عىل خصومها يف
ً
االنتخابات التي بلغت نس�بة املشاركة فيها  61يف املئة ،مؤكدا «لقد تعززت
ق�وة البالد».وش�كلت النتائج رضب�ة موجعة للمعارضة الت�ي كانت تعترب
االنتخابات بمثابة اس�تفتاء حول شعبية مادورو ،الذي فشلت أربعة أشهر
من التظاهرات يف إس�قاطه .وعىل الرغم من رفعها شعار «الديموقراطية»،
رفض�ت املعارضة االعتراف بالنتائج ،معتبرة أن االنتخابات «لم تكن حرة
وال نزيه�ة» ،وه�ي االتهامات ذاتها الت�ي جاءت يف بيان ل�وزارة الخارجية
األمريكية ،أمس.
ويف أول ر ّد أمريك�ي على هزيمة املعارض�ة ،قال�ت وزارة الخارجية إنه
«طاملا يواصل نظام مادورو الترصّ ف كديكتاتورية استبدادية ،سنستمر يف

العمل مع املجتمع الدويل ونستخدم كل ثقل القوة االقتصادية والدبلوماسية
األمريكية لدعم الفنزويليني يف جهودهم الستعادة ديموقراطيتهم».
بدورهاّ ،
أكدت املعارضة أن حكام الواليات التابعني لها «لن يقوموا بأداء
اليمني الدس�تورية للجمعية التأسيس�ية» ،التي ترفض املعارضة االعرتاف
بها ،محذرة من أن البالد باتت «يف لحظة بالغة الخطورة».
وتأت�ي االنتخابات يف وقت تواجه فيه فنزويال تحديات اقتصادية كبرية،
ج�رّاء تدهور أس�عار النفط ــ املورد الرئييس للبالد ـ�ـ يف أزمة قد تصل إىل
ح ّد االنهيار الكامل لالقتصاد يف ظل «غياب أي حلول عملية» ،وفق صندوق
النق�د الدويل.كذل�ك تأتي بعد أقل من ش�هرين عىل إعلان ترامب أنه يدرس
خيارات للر ّد العسكري ،تشمل تدخل الجيش األمريكي يف «األزمة السياسية
املتصاع�دة» يف فنزويلا ،وذلك يف اعت�داء رصيح عىل س�يادة البالد ،وصفه
وزير الدفاع الفنزوييل فالديمري بادرينو بـ«الجنون».
ّ
ويش�كل فوز مادورو ورقة سياسية إقليمية مهمة ،يف الوقت الذي تعيد
فيه الدول النظر يف تحالفاتها القديمة ،ويشهد املرسح الدويل والدة تحالفات
جديدة تتناسب مع املواقف واملصالح املشرتكة يف عدد من امللفات الراهنة.
وكان الرئي�س الفنزويلي ونظريه الرتكي رجب طي�ب أردوغان قد ّ
أكدا
يف وقت س�ابق من الش�هر الح�ايل رضورة «إقامة عالم متع�دد األقطاب»،
مش� ّددين عىل معارضتهما «هيمنة قوة سياس�ية واح�دة» .وقال مادورو:
«نري�د أن نبن�ي عامل�ا ً آخر ،عامل�ا ً أفضل جدي�داً .إن ذلك لي�س فقط رغبة،
ب�ل رضورة .ون�رى أن العالم قد ب�دأ يتغري .ال يمكن أن يك�ون ّ
أي أحد قوة
سياس�ية واح�دة ،أو نظام�ا ً اقتصادي�ا ً واح�داً ،وال يمكن نس�يان التنوع
وعالقات الشعوب الثقافية».
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ديوان الوقف الشيعي
مديرية الوقف الشيعي يف ذي قار
شعبة االمالك املوقوفة

العدد 3339/1/3/3

اعالن

التاريخ 2017/10/15

تعل�ن مديرية الوقف الش�يعي يف ذي قار عن اجراء املزاي�دة العلنية للمحالت املدرجة ارقامها واوصافها ادناه فعىل الراغبني باالشتراك باملزايدة العلنية مراجعة مقر مديرية
الوقف الش�يعي يف ذي قار خالل مدة س�بعة ايام من تاريخ نرش االعالن يف الجريدة الرس�مية مس�تصحبني معهم التامينات القانونية بموجب صك مصدق والبالغة  %20من
القيمة املقدرة مع صورة من هوية االحوال املدنية وبطاقة سكن وتاييد مختار مصدق واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فاليوم الذي يليه عىل ان يتحمل من ترسو عليه
املزايدة اجور النرش واالعالن والداللية وبدفع بدل االيجار السنوي دفعة واحدة بعد مرور سبعة ايام من تاريخ االحالة القطعية عىل ان تجري املزايدة الساعة العارشة صباحا
يف مقر مديرية الوقف الشيعي يف ذي قار
ت
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رقم ونوع الملك
 1/598/42زاوية دكان
 2/598/42زاوية دكان
 3/598/42زاوية دكان
 4/598/42زاوية دكان
 5/598/42زاوية دكان
1/268/23العكر دكان
3/268/23العكر دكان
 1/2476/69البطحاء دكان
 2/2476/69البطحاء دكان
 3/2476/69البطحاء دكان
 4/2476/69البطحاء دكان
 5/2476/69البطحاء دكان
 2/5879/110جزيرة دكان
 3/5879/110جزيرة دكان
 /1/7سراي دكان
 / 2/7سراي دكان
 / 3/7سراي دكان
 / 4/7سراي دكان
 / 5/7سراي دكان
 / 6/7سراي دكان
 / 7/7سراي دكان
 / 8/7سراي دكان
 / 9/7سراي دكان
 / 10/7سراي دكان
 / 11/7سراي دكان
 / 12/7سراي دكان
 / 13/7سراي دكان
 / 14/7سراي دكان
 / 15/7سراي دكان
 / 16/7سراي دكان
 / 17/7سراي دكان
 1/116سيف دكان
 2/116سيف دكان
 3/116سيف دكان
/1/545سويج/دكان
/83حويزة/دكان
 1/440/2حمام الشطرة
 2/440/2حمام الشطرة
81/1
81/2
81/3

موقعه
جامع االمام علي ع الثورة
جامع االمام علي ع الثورة
جامع االمام علي ع الثورة
جامع االمام علي ع الثورة
جامع االمام علي ع الثورة
جامع االمام علي ع /المنصورية
جامع االمام علي ع /المنصورية
جامع االمام الصادق ع/البطحاء
جامع االمام الصادق ع/البطحاء
جامع االمام الصادق ع/البطحاء
جامع االمام الصادق ع/البطحاء
جامع االمام الصادق ع/البطحاء
مجاور جامع صاحب الزمان
مجاور جامع صاحب الزمان
جامع الشطرة الكبير
جامع الشطرة الكبير
جامع الشطرة الكبير
جامع الشطرة الكبير
جامع الشطرة الكبير
جامع الشطرة الكبير
جامع الشطرة الكبير
جامع الشطرة الكبير
جامع الشطرة الكبير
جامع الشطرة الكبير
جامع الشطرة الكبير
جامع الشطرة الكبير
جامع الشطرة الكبير
جامع الشطرة الكبير
جامع الشطرة الكبير
جامع الشطرة الكبير
جامع الشطرة الكبير
حسينية محمد علي صالح
حسينية محمد علي صالح
حسينية محمد علي صالح
الناصرية سوق القيصرية
قضاء سوق الشيوخ
مستخرجة من حسينية الزهراء/الشطرة
مستخرجة من حسينية الزهراء/الشطرة
ثلث الوصايا
ثلث الوصايا
ثلث الوصايا

فقدان
فق�دت مني هوي�ة وكال�ة الغذائية الص�ادرة من الرشكة
العامة لتجارة املواد الغذائية بالرقم 20464بأسم(سمريه
ابراهيم مهدي)من يعثر عليها اىل جهه األصدار
وزارة العدل
دائرة التسجيل العقاري يف واسط  /الثانيه
لجنة تثبيت امللكية يف واسط
العدد /2تسجيل مجدد 2017/
تسلسل العقار  389/سيد حسني
اسم املحله  /سيد حسني
جنس العقار  /ارض الدار مع بنائها
االعتبار  /عموم العقار
اس�م الش�خص الذي ثبت العائديه له  /ورث�ه عبد الرزاق
جاسم كريم
بناءا عىل صدور القرار بالعدد  /2تس�جيل مجدد 2017/
يف  2017/8/20والخ�اص بتثبي�ت عائدي�ه العقار املرقم
 389سيد حسين لطالبي التس�جيل املجدد ورثه العراقي
عب�د الرزاق جاس�م ك�رم اس�تنادا الحكام امل�ادة  49من
قان�ون التس�جيل العق�اري رق�م  43لس�نة  1971املعدل
الناف�ذ نعلن نرش هذا القرار ومل�دة  30يوما وعىل من لدية
اعتراض عىل هذا الق�رار املبادرة للطعن فيه لدى رئاس�ة
محكمة اس�تئناف واسط االتحادية اعتبارا من اليوم التايل
لنشر االعلان وعن�د انتهاء امل�دة وعدم ورود اش�عار من
رئاس�ه االس�تئناف لوقوع الطعن عىل الق�رار لديها خالل
املدة املذكورة ستبارش مديريه التسجيل العقاري يف واسط
الثانيه بتسجيل العقار وفقا لقرار تثبيت العائديه
القايض
عمار حسن عبد عيل
رئيس لجنة تثبيت العائديه يف الكوت
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الكوت
العدد / 1892ب2017/
إىل املدعى عليه  /عالء عزيز حسني
م /اعالن
بتاري�خ  2017/10/9أص�درت ه�ذه املحكم�ة وبالع�دد
اعاله ق�رارا غيابيا الذي يقيض باع�ادة الحال اىل ماكانت
عليه قب�ل التعاقد وال�زام املدعى عليه عالء عزيز حسين
بتاديته للمدعي عاهد بيك جاسم مبلغ قدره خمسه االف
واربعمائة دوالر امريكي باثبات نس�ب الطفل وملجهولية
محل إقامتك يف الوقت قررت هذه املحكمة تبليغك بالحكم
بواس�طة صحيفتين يوميتين ويف ح�ال ع�دم اعرتاضك
علي�ه خالل املدة القانونية يعترب الحكم مكتس�با الدرجة
القطعية وفقا للقانون
القايض
عمار حسن عبد عيل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة 2017/ 373
إعالن
تبي�ع مديرية تنفي�ذ الكوت حصة املدي�ن يف العقار املرقم
792/3م 38الخاجي�ه الواق�ع يف الك�وت  /ح�ي الخلي�ج
العائ�د للمدين برشى جعف�ر عباس املحج�وز لقاء طلب
الدائ�ن رياض منش�د وادي البالغ خمس�ون مليون دينار
فعلى الراغ�ب بالرشاء مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة
ثالثون يوما تبدءا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه
التأمين�ات القانوني�ة عرشة من املائة م�ن القيمة املقدرة
وش�هادة الجنسية العراقية وان رس�م التسجيل والداللية
عىل املشرتي
املواصفات
 -1موقع�ة ورقم�ه  /ك�وت  /حي الخلي�ج  792/3م38
الخاجيه
 -2جنس�ة ونوع�ه  /بس�تان يس�قى بالواس�طة  /ملك
رصف
 -3ح�دوده واوصاف�ه  /القطع�ه بص�ورة عامه مش�يد
عليها دور س�كنيه مع وجود عدد من النخيل واما القطعه
موض�وع الحج�ز مضيد عليها دار س�كن هيكل مس�قف
بالكونكريت املسلح طابق واحد
 -4الشاغل الرشكاء
 -5املساحه 5 /دونم املساحه الكليه علما ان حصه املدينه
230م2
 -6القيمة املقدرة  /خمسون مليون دينار للسهام املباعه
من حصه املدينه البالغه 957سهم وتعادل  230م2
املنفذ العدل
رساج منري يوسف

المساحة
12م2
12م2
12م2
12م2
12م2
9م2
12م2
12م2
12م2
12م2
24م2
35م2
12م2
9م2
9م2
5.7م2
7.5م2
7.5م2
7.5م2
7.5م2
7.5م2
7.5م2
7.5م2
12.5م2
7.5م2
7.5م2
7.5م2
7.5م2
7.5م2
7.5م2
6م2
5م2
5م2
5م2
7.56م2
12م2
101م2
71.5م2
3/51
15/04
3/20

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف الكوت
العدد / 3289ش 2017/
اىل املدعى عليه  /عبد الله خلف صالح
أقام�ت املدعي�ة ازهار قاس�م خضير الدع�وى الرشعية
املرقمة أعاله والتي تطل�ب فيها دعوتك للمرافعة والحكم
بض�م حضانه االطف�ال كل من ع�راق تول�د  2011وداليا
 2008ودين�ا  2012وملجهولي�ة مح�ل إقامت�ك حس�ب
إش�عار مختار محلة داموك واملرفق بكتاب مركـز رشطة
الش�هداء بالع�دد  13438يف  2017/10/3تق�رر تبليغ�ك
بواس�طة صحيفتني محليتني رس�ميتني للحض�ور إمـام
ه�ذه املحكم�ة بتاريخ  2017/ 10/24الس�اعة تاس�عة
صباحا وعند عدم حضورك أومن ينوب عنك قانونا س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وحسب األصول
القايض
مرتىض كاظم ال شغيدل
اعالن
اىل املته�م الغائ�ب  /ش.م علي ي�ارس رسح�ان س�الم
القرييش
الدائرة املنسوب لها  /قيادة رشطه واسط
بم�ا ان�ك متهم وفق اح�كام امل�ادة /35اوال ق.ع .د رقم
 14لسنه  2008وانك مجهول محل االقامه اقتىض تبليغك
بواس�طه ه�ذا االعالن عىل ان تحرض ام�ام املحكمة خالل
م�دة ثالثون يوما اعتبارا من تاري�خ تعليق هذا االعالن يف
مح�ل اقامتك وتجيب عن التهمه املوجهه ضدك وعند عدم
حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابي�ا وتحجز أموالك
املنقوله والغري منقوله ويحكم باسقاط حقك من الحقوق
املدنيه ويطلب من املوظفني العموميني القاء القبض عليك
اينم�ا وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطه وال�زام االهليني
الذي�ن يعملون بمح�ل اقامتك اخبار الس�لطات عنك وفقا
للم�ادة 69من قانون اص�ول املحاكم�ات الجزائيه لقوى
االمن الداخيل رقم 17لسنه 2008
العميد الحقوقي
حمزة عناد بشاري
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الرابعه
اعالن
اىل املتهم الغائب  /ش.م اثري حسني سحاب مطر الزبيدي
الدائرة املنسوب لها  /قيادة رشطه واسط
بم�ا انك متهم وفق اح�كام امل�ادة /32اوال وثانيا ق.ع .د
رق�م  14لس�نه  2008وانك مجهول مح�ل االقامه اقتىض
تبليغك بواس�طه هذا االعالن عىل ان تحرض امام املحكمة
خلال مدة ثالث�ون يوم�ا اعتبارا م�ن تاري�خ تعليق هذا
االعالن يف محل اقامت�ك وتجيب عن التهمه املوجهه ضدك
وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز
أموالك املنقوله والغري منقوله ويحكم باس�قاط حقك من
الحق�وق املدني�ه ويطلب م�ن املوظفني العموميين القاء
القبض عليك اينما وجدت وتسليمك اىل اقرب سلطه والزام
االهليني الذين يعملون بمحل اقامتك اخبار السلطات عنك
وفق�ا للم�ادة 69من قانون اص�ول املحاكم�ات الجزائيه
لقوى االمن الداخيل رقم 17لسنه 2008
اللواء الحقوقي
عمران جاسم محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الرابعه
اعالن
اىل املتهم الغائب  /ش.م عيل اسماعيل عيىس عمران
الدائرة املنسوب لها  /قيادة رشطه واسط
بم�ا ان�ك متهم وفق اح�كام امل�ادة /35اوال ق.ع .د رقم
 14لسنه  2008وانك مجهول محل االقامه اقتىض تبليغك
بواس�طه ه�ذا االعالن عىل ان تحرض ام�ام املحكمة خالل
م�دة ثالثون يوما اعتبارا من تاري�خ تعليق هذا االعالن يف
مح�ل اقامتك وتجيب عن التهمه املوجهه ضدك وعند عدم
حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابي�ا وتحجز أموالك
املنقوله والغري منقوله ويحكم باسقاط حقك من الحقوق
املدنيه ويطلب من املوظفني العموميني القاء القبض عليك
اينم�ا وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطه وال�زام االهليني
الذي�ن يعملون بمح�ل اقامتك اخبار الس�لطات عنك وفقا
للم�ادة 69من قانون اص�ول املحاكم�ات الجزائيه لقوى
االمن الداخيل رقم 17لسنه 2008
العميد الحقوقي
حمزة عناد بشاري
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الرابعه

بدل االيجار السنوي لعام 2016
 1900.000مليون وتسعمائة الف دينار
 1900.000مليون وتسعمائة الف دينار
 1900.000مليون وتسعمائة الف دينار
 1900.000مليون وتسعمائة الف دينار
 1900.000مليون وتسعمائة الف دينار
750.000مليون وخمسمائة الف دينار
1600.000مليون وستمائة الف دينار
645.000ستمائة وخمسة واربعون الف دينار
645.000ستمائة وخمسة واربعون الف دينار
2545.000مليونين وخمسمائة وخمسة واربعون الف
 2045.000مليونين وخمسة واربعون الف دينار
 2045.000مليونين وخمسة واربعون الف دينار
2400.000مليون واربعمائة الف دينار
2100.000مليونين ومائة الف دينار
 2400000مليونين واربعمائة الف دينار
 2400000مليونين واربعمائة الف دينار
 2400000مليونين واربعمائة الف دينار
 2400000مليونين واربعمائة الف دينار
 4200000اربع ماليين ومائتان الف دينار
 3000000ثالثة ماليين دينار
 3000000ثالثة ماليين دينار
 3000000ثالثة ماليين دينار
 3000000ثالثة ماليين دينار
 4800000اربعة ماليين وثمانمائة الف دينار
 2400000مليونين واربعمائة الف دينار
 2400000مليونين واربعمائة الف دينار
 2400000مليونين واربعمائة الف دينار
 2400000مليونين واربعمائة الف دينار
 2400000مليونين واربعمائة الف دينار
 2400000مليونين واربعمائة الف دينار
 1800000مليون وثمانمائة الف دينار
 1800000مليون وثمانمائة الف دينار
 1800000مليون وثمانمائة الف دينار
 1800000مليون وثمانمائة الف دينار
 3000000مليون دينار
 600000ستمائة الف دينار
 1800.000مليون وثمانمائة الف دينار
 1200.000مليون ومائتين الف
 2500000مليونان وخمسمائة دينار
 1500000مليون وخمسمائة دينار
 1000000مليون دينار

املهندس االقدم
امحد كريم عبد اجلبار
مدير الوقف الشيعي يف ذي قار  /وكالة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة 2017 / 2619 /
اىل املنفذ عليه  /عبدالعال عيل حمد
لقد تحقق لهذه املديرية من جهة ذات االختصاص انك
مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او
مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة  27من
قانون التنفب�ذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية
تنفي�ذ الكوت خالل خمس�ة عرش يوما تب�دأ من اليوم
التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف
حالة عدم حضورك ستبارش هذه املحكمة باالجراءات
التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر /
---------------نفقة مستمرة ومهر مؤجل ونفقة ماضية ونفقة عدة
واجرة الحضانة
املنفذ العدل
عيل طالب عزيز الجلييل
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد  /الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البياع
رقم الدعوى  / 8430ش 2017 /
اعالن
اىل املدعى عليه  /عبد الحسين عناد منش�د يس�كن –
مجهول محل االقامة .
اقامت املدعية سمرية جمعه حسن امام هذه املحكمة
دع�وى رشعي�ة طالب�ة فيه�ا الحك�م تصحي�ح خطأ
واص�درت املحكمة قرارها املرق�م  /8430ش 2017 /
والذي يقضي الحكم تصحي�ح الخطا امل�ادي الوارد يف
مس�جل عقود الزواج .وبالنظر ملجهولية محل اقامتك
تقرر تبليغ�ك بصحيفتني محليتين يوميتني ويحق لك
االعتراض او التميي�ز خالل مدة اقصاه�ا ثالثون يوما
اعتبارا من اليوم التايل للنرش وبعكس�ه س�وف يكتسب
القرار الدرجة القطعية ونرش وفق القانون .
القايض
سعد محي عباس الجبوري
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد  /الكرخ االتحادية
محكمة بداءة الكرخ
العدد  / 208ب 2016 /
اعالن
اىل املدعى عليه  /زكريا جاسم حمادي – مجهول محل
اقامته حاليا .
اقام املدعي ( طاهر خلف سالم احمد ) الدعوى املرقمة
اعاله ل�دى هذه املحكمة يطالبك فيها ( ابطال معاملة
البي�ع الخارجي كونه�ا مزورة والخاص�ة بالعقار / 2
 298م  10ابو دشير مس�احتها  250مربع وملجهولية
محل اقامتك حس�برشح القائم بالتبليغ وتاييد املجلس
البلدي انتقالك اىل جهة مجهولة قرر تبليغك بصحيفتني
يوميتني بموعد املرافعة يوم  2017 / 10 / 26الس�اعة
التاس�عة ويف حال�ة ع�دم حض�ورك او من ين�وب عنك
قانونا ستجري بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض
اخطار
من  /قسم افراز محافظة بغداد
اىل املته�م اله�ارب ( عالء س�امي منخي ) امل�ادة (  5و
 32و ) 41
اىل املتهم الهارب ( حيدر سهر رهيف ) املادة ( ) 5
اىل املته�م الهارب ( جعفر مصطف�ى عيل ) املادة (  5و
) 41
اقتىض حضورك امام القس�م اعلاه خالل  30يوم من
تاري�خ نرشه اذا كنت داخل الع�راق او خارجه لالجابة
ع�ن الجريمة املس�ندة اليك وفق املادة اعاله وبعكس�ه
س�وف تتخذ االجراءات القانونية ضدك استنادا الحكام
املادة  69من ق  .أ  .د
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محكمة بداءة البرصة
العدد/2087 :ب2017/
التاريخ2017/10/16 :

اعالن

اىل املدعى عليه  /حيدر قاسم هاشم
اق�ام املدعي مدير بلدية البرصة إضافة لوظيفته الدعوى
البدائية املرقمة /2087ب 2017/ضدك والذي يطلب فيها
تسديد املبلغ اإلضايف البالغ ( )22700000اثنان وعرشون
مليون وس�بعمائة ألف دينار للمساطحة  3/2521مقام
علي .وملجهولية مح�ل اقامتك حس�ب رشح مبلغ هذه
املحكم�ة واملجل�س البل�دي ملنطق�ة الجنين�ة واالندلس.
عليه تقرر تبليغ�ك اعالنا ً بصحيفتين محليتني يوميتني
بالحض�ور امام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق
 2017/10/22وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من ينوب
عنك قانونا ً وبعكس�ه سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ً
وعلنا ً وفق االصول.
القايض  /علوان بربوت البزوين

م /اعالن دعوة اجتامع اهليئة العامة ملسامهى رشكة مرصف العالـم االسالمي
لالستثامروالتمويل /م.خ

تحية طيبة...
ً
اس�تنادا ً الحكام املادتني (86و )87من قانون الرشكات رقم( )21لس�نة/ 1997املعدل وتنفيذا لقرار
مجل�س االدارة املنعقد بتاريخ  2017/8/24يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الس�نوي
الذي س�يعقد يف مقرالرشك�ة االدارة العامة للمرصف والكائن يف(بغداد -ش�ارع النضال –م-103/
ش-11/مبنى )47/وذلك يف تمام الساعة العارشة من صباح يوم( الخميس) املوافق()2017/11/23
ويف حال عدم حصول النصاب القانوني يؤجل االجتماع اىل نفس الزمان واملكان املعينيني من االسبوع
التايل يف يوم الخميس املوافق  2017/11/30للنظر فيما ياتي -:
-1مناقشة تقرير مجلس االدارة للسنة املالية املنتهية يف( )2015/12/31وتقرير مجلس االدارة لفرتة
م�ن( )2016/1/1لغاية(-2016/1/4تحويل مايل) والفترة من(2016/1/5لغاية -2016/12/31
مرصف) واملصادقة عليها.
-2مناقش�ة تقري�ر مراقب الحس�ابات للس�نة املالي�ة املنتهي�ة يف( )2015/12/31وتقري�ر مراقب
الحس�ابات للفرتة من(2016/1/1لغاي�ة -2016/1/4تحويل مايل) والفترة من(2016/1/5لغاية
 -2016/12/31مرصف) واملصادقة عليها.
-3مناقشة الحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية يف ( )2015/12/31والحسابات الختامية للفرتة
من ( )2016/1/1لغاية(-2016/1/4تحويل م�ايل) والفرتة من(2016/1/5لغاية -2016/12/31
مرصف) واملصادقة عليها.
 -4االطالع عىل تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة املالية املنتهية يف()2016/12/31
-5اقرار توزيع مقسوم االرباح لعام(2015و)2016
-6تعيني مراقبي حس�ابات لع�ام( )2017وتحديد اجورهم�ا وفق ضوابط مجل�س املهنة واملصادقة
عليه
 -7اقرار تعيني السيد(هش�ام عبدالجبار عبدالله) والسيد(ماجدجمال عبدالرحمن) مراقبي حسابات
لعام ( )2016وتحديد اجورهما وفق ضوابط مجلس املهنة واملصادقة عليه
 -8مناقشة دخول املرصف اىل سوق العراق لالوراق املالية واتخاذ القرار املناسب بشأنه
راجني الحضور اصالة اوانابة الغري من املساهمني بموجب صك االنابة اوتوكيل الغري بموجب وكالة
مصدقة من كاتب عدل وابراز ش�هادة االس�هم االصلية وايداع االنابات والوكاالت قبل ثالثة ايام من
موعد االجتماع يف مركز ادارة الرشكة وفق احكام املادة( )91من قانون الرشكات
نرحب بكم اجمل ترحيب مع وافر االحرتام والتقدير
رئيس جملس االدارة
سيف الدين سعدهاشم بدير

وزارة الكهرباء
دائرة التدريب والتطوير
اعالن للمرة الثانية

تعل�ن وزارة الكهرباء /دائرة التدري�ب والتطوير عن وجود
مزايدة علني�ة لتاجري الكافرتيا التابع�ة للدائرة اعاله وملدة
سنة واحدة وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ()21
لس�نة  2013وعىل م�ن يرغب باالشتراك باملزايدة مراجعة
قسم الشؤون املالية /شعبة التجارية يف مقر الدائرة الكائن
يف بغداد الوزيرية /شارع صفي الدين الحيل مجاور محطة
وقود تعبئة املس�تنرصية لالطالع عىل رشوط املزايدة ودفع
مبلغ قدره  25000خمس�ة وعرشون ال�ف دينار غري قابل
لل�رد وايداع مبل�غ التامين�ات القانونية والبالغ�ة  %20من
القيم�ة املقدرة وخالل  15خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم
الت�ايل لنرش االعالن ويف حالة مصادفة عطلة رس�مية يكون
اليوم التايل موعدا للمزايدة الس�اعة الثانية عرش ظهرا وعىل
من ترس�و عليه املزايدة دفع اجور النرش واالعالن والداللية
البالغة %2
املدير العام
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الوزير التقى مدير عام املسافرين والوفود والعيب نادي املصلحة

احلاممي يوقع اتفاقية النقل اجلوي مع افغانستان ..وبدء تسيري الرحالت اجلوية بني العراق والسعودية
المستقبل العراقي /عادل الالمي

اتف�ق الع�راق والس�عودية عىل تس�يري
الرحالت الجوية ب�دءا ً من اليوم األربعاء
يف تدشين الطيران املدني بين البلدين
بع�د توقف�ه منذ غ�زو النظام الس�ابق
للكوي�ت ع�ام  ،1990فيم�ا وق�ع وزير
النقل اتفاقية لخدمات النقل الجوي بني
العراق وأفغانستان والتي ستتيح إعادة
الحركة الجوية املنتظمة بني البلدين.
والتق�ى وزير النق�ل كاظ�م الحمامي,
س�فري الس�عودية يف العراق عبد العزيز
الش�مري لبحث تعزيز العالقات الثنائية
بني البلدين يف مجال النقل».
وق�ال الحمامي ان�ه «يف إط�ار التعاون
املشرتك بني العراق والسعودية تم توقيع
مذك�رة تفاهم مشتركة بين الطرفني
لتنظيم خدم�ات النقل الج�وي وتقديم
كافة الخدمات االرضية لطائرات اململكة
وبالعكس».
وأك�د ان «الع�راق يس�عى لألنفتاح عىل
جمي�ع دول العالم وباالخص االقليمية»
مبين�ا ان «هن�اك مصالح مشتركة مع
االش�قاء الس�عوديني ونحن بصدد فتح
آفاق جديدة للتع�اون بمختلف مجاالت
النقل».
وأض�اف وزير النقل انه «تم االتفاق عىل
تسيري رحالت جوية من مطارات اململكة
العربية السعودية اىل املطارات العراقية»
مشيرا اىل ان «يوم غد االربعاء سيشهد
هبوط طائرة رشكة {ناس} الس�عودية
يف مطار بغداد الدويل تليها طائرة اخرى
من امللكية السعودية».
م�ن جانب�ه أب�دى الجان�ب الس�عودي
اس�تعداده لتقدي�م كاف�ة التس�هيالت
الخدمي�ة عرب مطاراته�ا وكذلك االتفاق

الوكيل الفني لوزارة النقل حيرض اجتامع ًا
ملناقشة آلية تنفيذ قانون املنافذ احلدودية
بغداد  /المستقبل العراقي

حضر الوكيل الفني ل�وزارة النقل عب�اس عمران ،اجتماعا م�ع هيئة املنافذ
الحدودي�ة ملناقش�ة الي�ة تنفيذ قان�ون الهيئة م�ع املوان�ئ العراقي�ة وابداء
املالحظات وتوضيح بنود قانون املوانئ وآلية تفعيلها مع الهيئة.
وق�ال عم�ران يف بي�ان العالم ال�وزارة تلقت�ه «املس�تقبل العراق�ي» ،ان «هذا
االجتم�اع جاء تنفيذا لتوجيهات وزير النقل الس�يد كاظم فنجان الحمامي يف
التع�اون مع جميع مؤسس�ات الدولة لتذليل العقب�ات واملعوقات التي تواجه
عمل املوانئ العراقية».
وأضاف اننا «ملس�نا تعاونا كبريا من قبل املس�ؤولني يف الهيئ�ة العامة للمنافذ
الحدودي�ة يف تقديم التس�هيالت املمكن�ة ،مبينا ً ان «تبس�يط االجراءات يكون
بيئة خصبة لألستثمار والتجارة والنقل عرب املوانئ العراقية من قبل الرشكات
العاملية .

على رحالت جوي�ة مجدول�ة ومنتظمة
لرشك�ة الخط�وط الجوي�ة العراقية اىل
مطارات جدة واملدينة والدمام».
كم�ا وق�ع وزي�ر النق�ل كاظ�م فنجان
الحمامي اتفاقية لخدمات النقل الجوي

املنافذ احلدودية :ضبط « »70غم من ماديت
الكرستال والرتياك بمنفذ الشالجمة

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت هيئة املنافذ الحدودية ،عن ضبط  70غم من مادتي الكرس�تال والرتياك
بمنفذ الشالمجة.وقالت الهيئة يف بيان تلقت « املستقبل العراقي» ،نسخة منه،
إنه «تم ضبط نوعني من مادة الكرس�تال والرتياك املخدرة وزنهما (  70غم )،
بمنفذ الشالمجة الحدودي».وأضافت ،أن «املواد ضبطت بحوزة مسافرين بعد
كشفهما يف جهاز فحص املخدرات وتم تسليمهم اىل القضاء.

رشكة دياىل العامة تنجح بتحوير منتجاهتا
من املحوالت واملقاييس الكهربائية

بني العراق وأفغانس�تان والتي س�تتيح
إع�ادة الحرك�ة الجوي�ة املنتظم�ة بني
البلدين.
وقال الحمامي يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خه من�ه ،أن االتفاقي�ة

حمافظ البرصة يوجه رشكة «يب يب» لدعم مستشفى الطفل ألمراض الرسطان واالخرية تعلن موافقتها
البصرة  /المستقبل العراقي

اعلن�ت رشكة دياىل العام�ة اح�دى رشكات وزارة الصناعة واملعادن ع�ن «تمكنها من
اجراء تحوير عىل منتجاتها م�ن املحوالت واملقاييس الكهربائية ملواكبة التطور العاملي
ولتلبي�ة احتياجات ومتطلب�ات وزارة الكهرباء» .وقال معاون مدي�ر عام الرشكة زيد
شاكر نارص يف بيان ورد لـ»املستقبل العراقي» ،بأنه «وملواكبة التطور العاملي يف مجال
تصني�ع املحوالت فقد قامت الرشكة بأجراء تحوير عىل منتجاتها من محوالت التوزيع
والقدرة حيث تمكنت وحس�ب املواصفة العاملية  676 IECمن استخدام مغري الفولتية
يف مح�والت  63أم يف أي و 16أم يف أي وبجه�ود ذاتي�ة فيم�ا تعمل على تطوير محولة
 31,5ك�ي يف من خلال التعاقد مع رشكة ميتس�يوبييش اليابانية كونه�ا الرشكة االم
وصاحب�ة حق املعرفة العلمية ملثل هذا النوع م�ن املحوالت مضيفا ان الرشكة ولغرض
تلبي�ة احتياج�ات وزارة الكهرب�اء من محوالت التوزي�ع املحدثة  33ك�ي يف نجحت يف
الغ�اء الخزان االحتياطي واجراء ما ترتب عن ذلك م�ن تحويرات يف االبعاد واملواصفات
للمحافظ�ة عىل درجة حرارة املحولة حيث اج�رى فريق متخصص من وزارة الكهرباء
الفحوص�ات الروتيني�ة والخاصة عىل املحول�ة واثبتت نجاحها وتم ارس�الها اىل احدى
محط�ات الكهرب�اء الدخالها حيزالعم�ل منذ اكثر من ش�هر» .وبخص�وص املقاييس
الكهربائي�ة أش�ار نارص اىل ان «الرشك�ة انتجت املقاييس الكهربائي�ة وفقا ملواصفات
خاص�ة عجزت عن تنفيذها رشكات عاملية رصينة وحس�ب طلب وزارة الكهرباء وذلك
بتصني�ع مقي�اس كهربائي له القابلية على تحمل درجات حرارة تتراوح بيـن ( )20
تحت الصفر ولغاية  85درجة مئوية اضافة اىل امكانية قراءة املقياس من خارج املنزل
وعلى بع�د (  ) 50مرت بأس�تخدام جه�از (  ) HHUويتوفر لدى الرشك�ة حاليا كمية (
 ) 10االف مقي�اس ضم�ن املواصفات التي ت�م ذكرها اضاف�ة اىل (  )100ألف مقياس
ميكانيكي مبديا اس�تعداد الرشكة لتلبية حاجة قط�اع الكهرباء يف العراق من منتجات
الرشك�ة التخصصية وحس�ب املواصفات والتحديث�ات املطلوبة وبالتوقيت�ات الزمنية
املتفق عليها.

التجارة تبحث مع السفري
االوكراين تطوير وتعميق
العالقات االقتصادية والتجارية

حق�ول املحافظ�ة  ,فانن�ا ندع�و رشكة
البي بي املس�تثمرة لحق�ل الرميلة الذي
يعد االكرب بني حق�ول املحافظة اىل دعم
مستش�فى الطف�ل التخصصي مادي�ا
نتيج�ة لالزم�ة الت�ي يم�ر ب�ه والتي قد
تتس�بب بازه�اق ارواح العشرات م�ن
االطفال «.
م�ن جهتها فقد اعلنت ادارة رشكة البي
ب�ي موافقته�ا على ما طرح�ة محافظ
البصرة العيداني م�ن توجيه بخصوص
مستش�فى الطفل ,الفتة اىل انها ستدعم
هذا املستشفى باالجهزة واالدوية الالزمة
فضال عن املبالغ النقدية.

وجه محاف�ظ البرصة اس�عد العيداني ,
رشكة البي بي النفطية املستثمرة لحقل
الرميل�ة النفطي غربي املحافظة اىل دعم
مستشفى الطفل التخصيص يف املحافظة
جراء االزمة املالية التي يمر بها».
وق�ال العيداني يف بي�ان ملكتبه االعالمي
تلقت�ه «املس�تقبل العراق�ي» ,ان�ه « يف
الوقت الذي تعاني فيه محافظة البرصة
م�ن تفيش االم�راض الخطيرة وابرزها
الرسط�ان لعدة اس�باب ابرزه�ا النواتج
املصاحبة للعمليات النفطية من مختلف

بغداد  /المستقبل العراقي
بحث مدير عام الرشكة العامة للمعارض
والخدمات التجارية العراقية مع الس�فري
االوكران�ي املعتمد ل�دى جمهورية العراق
فيكتور نيدوباس والوفد املرافق له والذي
ضم القائ�م باالعم�ال االوكراني ورئيس
مجلس االعمال العراقي االوكرانية تطوير
وتعميق العالق�ات االقتصادية والتجارية
ودع�م الشركات االوكرانية املش�اركة يف
دورة مع�رض بغ�داد ال�دويل بنس�ختها
لـ.»44
واضاف مدير عام الرشكة هاش�م محمد
حات�م يف بيان لل�وزارة ورد لـ»املس�تقبل
العراق�ي» ،بانه «تم خالل اللق�اء التاكيد
على اهمي�ة تنش�يط التب�ادل التج�اري
وادام�ة وتعمي�ق وتطوي�ر العالق�ات
التجارية واالقتصادية مع اوكرانيا».
واك�د عىل «رغب�ة رشكته بتقدي�م الدعم
الكام�ل للشركات االوكراني�ة املش�اركة
يف مع�رض بغ�داد ال�دويل وخل�ق الفرص
للمساهمة يف عمليات االستثمار يف عموم
البالد ودعم القطاع الخاص العراقي».
واش�ار اىل رضورة ان «يكون التعامل مع
الشركات االوكراني�ة التي لديه�ا الرغبة
يف االس�تثمار داخل العراق بشكل مبارش
وبدون وسطاء».
م�ن جانب�ه عبر الس�فري االوكراني عن
ني�ة بلاده يف تطوير العالق�ات التجارية
واالقتصادي�ة م�ع الع�راق ,مبين�ا ً ان
للشركات االوكراني�ة اعم�ال متعددة يف
الع�راق يف مج�االت هندس�ية وانش�ائية
وان هن�اك امكانية إلنش�اء معمل للحديد
والصلب االوكراني يف العراق.
مبدي�ا ً رغبت�ه بمش�اركة أكبر ع�دد من
الشركات االوكراني�ة املتخصص�ة خالل
ال�دورات القادم�ة ملعرض بغ�داد الدويل ،
واج�راء التعاق�دات مع القط�اع الخاص
العراقي يف مجال تجهيز املواد االنشائية.

وزير النفط يبحث مع السفري اهلولندي سبل تعزيز التعاون الثنائي بني البلدين
بغداد  /المستقبل العراقي
استقبل وزير النفط جبار عيل اللعيبي ،السفري الهولندي
يف الع�راق « ماتياس ولترس» والوفد املرافق له ،وجرى
خلال اللق�اء بحث س�بل تعزي�ز التع�اون الثنائي بني
البلدين يف قطاع النفط والغاز.
واك�د الوزير بحس�ب بي�ان لل�وزارة تلقته «املس�تقبل

العراقي» ،ان «البلدين تربطهما عالقات وطيدة  ،مشددا
على رضورة تعزيزه�ا وتطويره�ا يف كاف�ة املج�االت
السيما يف قطاع صناعة النفط والغاز  ،داعيا الرشكات
الهولندية اىل «املش�اركة يف املش�اريع االستثمارية التي
اعلنتها الوزارة».
وتطرق الوزير اىل عمل رشكة شل يف قطاع الغاز  ،مشيدا
بادائها وبالتقدم الذي تحرزه يف هذا املجال».

واض�اف اللعيب�ي ان «وزارة النفط تح�رص عىل تهيئة
البيئ�ة املناس�بة لعمل الشركات االجنبي�ة النفطية يف
البالد «.
م�ن جانبه اكد الس�فري الهولندي س�عي حكومة بالده
لتعزيز التعاون املشترك مع العراق يف جميع املجاالت ،
مبديا رغبة رشكات بالده للدخول يف االستثمار يف قطاع
النفط والغاز يف العراق.

العمل ختصص « »24مليار دينار للمقرتضني يف نينوى
بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي

تن�ص عىل تب�ادل الرحلات الجوية بني
البلدين ،مشريا ً اىل االهمية الكربى لهذه
االتفاقية التي من شأنها توثيق العالقة
االقتصادي�ة الثنائي�ة وتعيده�ا اىل فرتة
االزده�ار التأريخ�ي ال�ذي اتس�مت به

سابقا».
م�ن جانبه اكد «الجان�ب االفغاني رغبة
حكومة أفغانس�تان يف تحسني عالقاتها
م�ع الحكوم�ة العراقي�ة وفت�ح اف�اق
تعاون جدي�دة بمختلف مج�االت النقل

والتجارة».
واك�د الجان�ب االفغاني «أهمي�ة زيارة
رجال االعم�ال واملس�تثمرين العراقيني
لألفغانس�تان واالس�تفادة من الفرص
االستثمارية املتوفرة فيها».
م�ن جانب آخر التقى وزير النقل  ،مدير
عام الرشكة العامة للمسافرين والوفود
عبد الله لعيبي وأعض�اء الهيئة اإلدارية
وامللاك التدريبي وعدد م�ن العبي نادي
املصلحة الريايض».
وهنأ الحمامي «الن�ادي لفوزه ببطولة
دوري الدرج�ة االوىل ،قائلا :ان ه�ذا
النادي العريق حصد منذ تأسيس�ه أهم
البط�والت الرياضي�ة ول�ه تاريخ حافل
باإلنج�ازات ،موضح�ا :ان الن�ادي يرفد

املنتخب�ات العراقية بالكثري من الالعبني
الذين له�م بصمة يف الرياض�ة العراقية
امث�ال الراح�ل عم�و بابا وليث حسين
وحبيب جعفر وغريهم من الرياضيني».
ووج�ه الحمامي بإنش�اء ملعب خاص
للن�ادي وتقدي�م الدع�م الكام�ل له من
اجل الحفاظ عىل اس�م النادي وتحقيق
املزي�د من االنجازات الرياضية ،داعيا إىل
«احتض�ان الالعبين ودعمهم من خالل
ايجاد فرص عمل لهم» .
يذكر ان نادي املصلح�ة الريايض التابع
اىل الرشك�ة العام�ة لنق�ل املس�افرين
والوف�ود من االندي�ة العراقي�ة العريقة
التي لها تاريخ واسم وانجازات كبرية يف
مختلف البطوالت وااللعاب الرياضية.

اوض�ح مدي�ر قس�م الق�روض ودع�م
املش�اريع الصغيرة يف دائ�رة التش�غيل
والقروض التابعة لوزارة العمل والشؤون
االجتماعية عاطف احمد عبد االمري «انواع
القروض املنفذة يف وزارة العمل والشؤون
االجتماعي�ة وتعليم�ات االق�راض وه�ي
قروض صندوق دعم املش�اريع الصغرية،
وقروض الستراتيجية الوطنية للتخفيف
م�ن الفقر وقروض التأهي�ل املجتمعي».
واش�ار اىل ان «املبال�غ املدفوع�ة لكل من
برنامجي الصندوق والسرتاتيجية ترتاوح
بين (3ـ )8ماليين دين�ار عراقي يف حني

بلغت قروض التأهي�ل ثالثة ماليني دينار
عراقي ،الفت�ا اىل ان «الدائرة بصدد زيادة
املبلغ املمنوح لغاية خمس�ة ماليني دينار
بع�د اس�تحصال املوافق�ات القانوني�ة،
موضح�ا ع�دم وج�ود فوائ�د للق�روض
واعف�اء املقترض م�ن الرضائ�ب ،م�ع
احتس�اب مبالغ للخدمات االدارية بنسبة
 %3لربنام�ج الصن�دوق و %1لربنام�ج
الستراتيجية».واضاف عب�د االمير ان
«ال�وزارة فتحت ب�اب التقديم للتس�جيل
عىل القروض لس�كنة محافظات نينوى،
وق�د ج�رى التقدي�م للتناف�س م�ن اجل
الحصول عىل القروض ابت�داء من تاريخ
 2017-8-1لغاي�ة  ،2017-9-30الفت�ا

اىل ان�ه «ت�م تخصيص مبل�غ ( )24مليار
دين�ار للمحافظ�ة الذي يغط�ي ()3000
مقرتض يتم قب�ول طلباتهم بعد التقديم
للتس�جيل كباحثني عن العمل والحصول
عىل البطاقة االستش�ارية ليكونوا ضمن
قاعدة بيانات دائرة التشغيل والقروض».
وبين ان «املبالغ املرصوف�ة بلغت ()234
مليارا ً للصندوق تم استرداد ( )59مليار
دينار منها وان املرصوف من السرتاتيجية
بلغ ( )86مليار دينار وبذلك تكون نس�بة
االسترداد اىل الصندوق ( )%78لشهر آب،
يف حني ان نس�بة االسترداد اىل الصندوق
للستة اشهر االوىل من  2017بلغت (.)%95
وفيما يخ�ص دور الوزارات وتعاونها مع

وزارة العم�ل اك�د عب�د االمير ان «وزارة
التخطيط تقوم بتخصيص املبلغ السنوي
لربنامج الستراتيجية الوطنية للتخفيف
م�ن الفق�ر ،كم�ا ان برنام�ج الش�ابة
املاهرة ينفذ بالتعاون مع وزارة الش�باب
والرياض�ة ،اذ يت�م ادخ�ال مجموعة من
الش�ابات ضمن دورات تدريبية ومنحهن
قروضاً ،مشيرا اىل «توزيع ( )100قرض
خاص به�ذا املشروع ،وان الدائرة بصدد
من�ح ق�روض ل�ـ  250أخري�ات ضم�ن
الوجب�ة  ،22منوه�ا اىل ان «وزارة املالي�ة
ه�ي املس�ؤولة عن اطلاق التخصيصات
املالي�ة لربنام�ج الستراتيجية الوطني�ة
للتخفيف من الفقر.

ارتفاع ملحوظ يف قيمة االسهم املتداولة يف سوق االوراق
بغداد /المستقبل العراقي
س�جل س�وق الع�راق للاوراق املالي�ة
،ارتفاعا ملحوظ يف عدد وقيمة االس�هم
املتداولة خالل االسبوع املايض من خالل
تداول  51رشكة من اصل 101
وقال املدير التنفيذي للس�وق طه احمد
عب�د السلام يف بي�ان تلقته»املس�تقبل
العراق�ي» ان عدد الشركات املدرجة يف
الس�وق بلغت ( )101رشكة مس�اهمة
 ،منه�ا ( )72رشكة مدرجة يف الس�وق
النظام�ي و( )29رشك�ة مدرج�ة يف
الس�وق الثاني وتداولت خالل جلس�ات
ه�ذا االس�بوع اس�هم ( )46رشك�ة يف
الس�وق النظام�ي و( )5رشكات يف

السوق الثاني.وبني عبد السالم ان» عدد
االس�هم املتداولة لألس�بوع املايض بلغ
 14ملي�ار س�هم مقابل  2مليار س�هم
لالس�بوع ال�ذي قبل�ه مس�جل ارتفاعا
ملحوظ�ا ق�در  ،%419.36فيم�ا بلغت
قيمة االس�هم املتداولة االسبوع املايض
 20ملي�ار دين�ار مقاب�ل ملي�ار دين�ار
لالس�بوع الذي قبله مس�جال هو االخر
ارتفاعا بنسبة %1013
واقفل م�ؤرش الس�وق  60 ISXيف أخر
جلسة من االسبوع املايض بـ ()591.54
نقط�ة مرتفع�ا بنس�بة ( )%1.35ع�ن
اغالقه لالس�بوع الذي قبله عندما اغلق
على ( )583.68نقط�ة فيم�ا بلغ عدد
الصفق�ات املنف�ذة لالس�بوع امل�ايض

( )1834صفقة مقابل ( )1053صفقة
لالسبوع الذي قبله.

أما عن مؤرشات تداول املستثمرين غري
العراقيني يف الس�وق بني عبد السالم أن

عدد االس�هم املشتراة من املس�تثمرين
غريالعراقيين لالس�بوع امل�ايض بل�غ
( )148ملي�ون س�هم مرتفع�ا بنس�بة
 %642,07قياسا باالس�بوع الذي قبله،
ام�ا قيمتها فكانت ( )388مليون دينار
من خالل تنفيذ  167صفقه عىل اس�هم
( )9رشكات لرتتفع القيمة هذه قياسا
باالسبوع الذي قبله بنسبة %252,17
وعن عدد االسهم املباعة من املستثمرين
غير العراقيني فبلغت خمس�ة مليارات
سهم مرتفعة بنس�بة  %782,16قياسا
باالس�بوع ال�ذي قبل�ه وقيمته�ا بلغت
( )12ملي�ار دين�ار م�ن خلال تنفي�ذ
( )150صفقة عىل اس�هم ( )4رشكات
لرتتفع هي االخرى بنسبة . %2,983
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اعالنات

العدد ( )1539االربعاء  18تشرين األول 2017

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

جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكاظمية
رقم االضبارة 2017 / 1171
التاريخ 2017 / 10 / 16

العدد  / 1020ب 2017 /
التاريخ 2017 / 10 / 15
اىل  /املدعى عليه  /سالم محمود كاطع
اص�درت ه�ذه املحكم�ة يف الدع�وى البدائي�ة املرقمة اعاله
بتاريخ  2017 / 8 / 30حكما ً غيابيا ً يقيض بالزامك بتأديتك
اىل املدعي ( ذو الفقار محمد جياد ) مبلغا ً قدره عرشة ماليني
دين�ار وبالنظ�ر ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم
بالتبلي�غ وتأييد املجل�س البلدي وانتقال�ك اىل جهة مجهولة
علي�ه قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفتين محليتني
يوميتني ولك ح�ق االعرتاض خالل املدة القانونية وبعكس�ه
سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون

لق�د تحقق له�ذه املديري�ة من كتاب محكم�ة االحوال الش�خصية يف
الكاظمي�ة املرقم  10320يف  2017/9/20وتأيي�د املجلس املحيل لحي
الكاظمي�ة ومخت�ار محل�ة  415ورشح املبل�غ القضائ�ي انك مجهول
مح�ل االقامة وليس ل�ك موطن دائم او مؤقت او مخت�ار يمكن اجراء
التبليغ عليه استنادا ً للمادة ( )27من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا ً
بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ الكاظمية خالل خمس�ة عشر يوما ً تبدأ
من اليوم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة
ع�دم حضورك س�تبارش هذه املديرية باج�راءات التنفيذ الجربي وفق
القانون
اوصاف املحرر -:

اعالن

القايض  /حممد عيل حممود نديم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة
العدد  / 909ش 2017 /
اعالن
اىل  /احمد خضري حلبوس – مجهول محل االقامة حاليا
للدعوى الرشعية املقام�ة من قبل املدعية ( ايات ابراهيم
مناج�د ) والتي تطل�ب فيها الحك�م بالتفريق للهجر من
زوجه�ا مجه�ول مح�ل االقامة اعلاه فقد ق�ررت هذه
املحكم�ة النرش يف صحيفتين محليتني فعلي�ك الحضور
امام محكمتنا يف يوم املرافعة  2017 / 10 / 22الس�اعة
الثامنة صباحا وبعكسه س�يتم السري باجراءات الدعوى
غيابيا وفق القانون .
القايض
عيل غافل وايل
محكمة بداءة سوق الشيوخ
العدد/975:ب2017/
اعـــــــالن
اىل/املدعى عليه /محمود ثابت عويد
اق�ام املدع�ي محم�د يون�س محيس�ن الدع�وى املرقمة
/975ب 2017/امام محكمة بداءة سوق الشيوخ والذي
يطلب فيها مبلغا قدره تس�عة عرش مليون وخمس�مائة
الف دينار ولكونك مرتحل اىل جهة مجهولة حسب اشعار
مخت�ار منطق�ة املهدية– 3/املختار علي جميل لذا تقرر
تبليغك بموعد املرافعة يوم  2017/10/26ويف حالة عدم
حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا ف�ان املرافعة
سوف تجرى بحقك غيابيا وفقا للقانون واالصول.
القايض
عيل حسني الجابري
محكمة األحوال الشخصية يف النارصية
العدد/5370 :ش2017/
إىل/املدعى عليها/سمرية حنه يوسف
م /تبليغ
أق�ام املدعي عب�د الكريم عب�ود عبيد الدع�وى الرشعية
املرقم�ة أعاله والت�ي يطلب فيها تصدي�ق الطالق الواقع
خ�ارج املحكمة وبالنظ�ر ملجهولية محل إقامتك حس�ب
رشح القائ�م بالتبلي�غ ل�ذا تق�رر تبليغ�ك بصحيفتين
محليتين يوميتني بالحضور أمام ه�ذه املحكمة صباح
ي�وم املرافع�ة  2017/10/25الس�اعة التاس�عة صباحا
وعند عدم حضورك أو إرسال من ينوب عنك قانونا سوف
تجرى املرافعة بحقك غيابيا وعلنا ووفقا للقانون
القايض
رافد مركز االعرجي
فقدان
فقدت مني الهويه الصادره من نقابة املهندسين باس�م
ك�رار صدق�ي جعف�ر /املرتبه مم�ارس رقم االنتس�اب
 155852التاريخ 2/10/2012
عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان
فقد مني سند العقار املرقم  3 / 73886حي امليالد باسم
راهي كاظ�م محمد عىل من يعثر عليه تس�ليمه اىل جهة
االصدار
اعالن
قدم املواطن (حميد ش�هيد عبد ) طلبأ يروم فيه تس�جيل
لقبه وجعله (الشمري) بدال من الفراغ واستنادأ اىل احكام
املاده  24من قانون البطاقه الوطنيه رقم  3لس�نه 2016
املعدل ولغرض نرش هذا االعالن يف الجريدة الرسميه فمن
لدي�ه حق االعتراض مراجعة ه�ذه املديرية خالل عرشة
ايام من تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام
اعالن
ق�دم املواط�ن (عب�اس عف�ات عل�وان ) طلبأ ي�روم فيه
تس�جيل لقبه وجعل�ه (الوائيل) بدال من الفراغ واس�تنادأ
اىل اح�كام امل�اده  24من قانون البطاق�ه الوطنيه رقم 3
لس�نه  2016املعدل ولغرض نرش ه�ذا االعالن يف الجريدة
الرس�ميه فمن لديه حق االعرتاض مراجعة هذه املديرية
خالل عرشة ايام من تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام
اعالن
ق�دم املواط�ن (صادق�ه مراد صكب�ان ) طلبأ ي�روم فيه
تس�جيل لقبه وجعله (املوسوي) بدال من الفراغ واستنادأ
اىل اح�كام امل�اده  24من قانون البطاق�ه الوطنيه رقم 3
لس�نه  2016املعدل ولغرض نرش ه�ذا االعالن يف الجريدة
الرس�ميه فمن لديه حق االعرتاض مراجعة هذه املديرية
خالل عرشة ايام من تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام
إعالن
مديرية شؤون األحوال املدنية يف الديوانية
اقام املدعي (رحيم عطيه خش�م ) دعوى قضائية لتبديل
لقب�ه و جعل�ه ( القرييش ) بدالً م�ن ( الحميداوي ) فمن
لدي�ه حق االعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل خمس�ة
عشر يوما ً م�ن تاريخ النرش و بعكس�ه س�يتم النظر يف
الدع�وى وف�ق أحكام امل�ادة ( )22م�ن قان�ون البطاقة
الوطنية رقم ( )3لسنة  2016املعدل .
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العامة

اىل املنفذ عليه  /حسني حممد عيل جاسم يسكن الكاظمية م
 415ش  25د 113

املنفذ العدل  /مي زهري نوري

تقدي�م كفيل ضامن وبعكس�ه يصار اىل منع س�فرك اس�تنادا ً الحكام
املادة  30من قانون التنفيذ

اعالن
اىل املتهم الهارب ( سلطان شنشول جياد)
احالك قايض محكمة تحقيق الوركاء اىل محكمة جنايات
املثن�ى بموجب قرار االحالة املرق�م  130يف 2017/10/9
غيابيا الج�راء محاكمتك بدعوى غري موجزة وفق احكام
امل�ادة ( 443من قانون العقوبات) م�ن قانون العقوبات
ولع�دم حضورك اىل هذه املحكمة تقرر تبليغك عن طريق
صحيفتين محليتني وتحديد ي�وم  2017/12/17موعدا
للمحاكمة ويف حالة عدم حضورك سيتم اجراء محاكمتك
غيابيا وعلنا وحسب االصول.
الرئيس
عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى
اعالن
اىل املتهم الهارب ( ماجد رزاق خضري وجبار عطية نذير)
احالك�م ق�ايض محكم�ة تحقي�ق الس�ماوة اىل محكمة
جناي�ات املثن�ى بموج�ب ق�رار االحال�ة املرق�م  596يف
 2017/10/10غيابي�ا الج�راء محاكمتك�م بدعوى غري
موجزة وفق اح�كام املادة (الرابعة) م�ن قانون االرهاب
ولع�دم حضوركم�ا اىل هذه املحكمة تق�رر تبليغكما عن
طري�ق صحيفتني محليتني وتحديد ي�وم 2017/12/17
موع�دا للمحاكم�ة ويف حالة عدم حضورك س�يتم اجراء
محاكمتك غيابيا وعلنا وحسب االصول.
الرئيس
عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة بداءة السماوة
العدد /1419 :ب2017/
التاريخ 2017/10/12
اىل  /املدعى عليها /الثانية  /تقيه صاحب عبد حسين /
تسكن  /السماوة الغربي  /عجد الجامع
اعالن
اق�ام املدع�ي ( عب�د الكري�م فاضل حسين) ام�ام هذه
املحكم�ة الدعوى املرقمة اعاله والت�ي يطلب فيها بازالة
شيوع العقار املرقم  506غربي والواقع يف منطقة الغربي
(عج�د الجام�ع) وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح
القائ�م بالتبليغ وحس�ب اش�عار مختار منطق�ة الغربي
 /امل�دراء بتاريخ  2017/7/17عليه تق�رر تبليغك اعالنا
بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني رسميتني للحضور
يف موع�د املرافع�ة املواف�ق  2017/10/22ويف حالة عدم
حضورك او حض�ور من ينوب عنك قانونا س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
معد عبد الواهب اسماعيل
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /77 :ب2017/2
التاريخ 2017/10/16
اىل  /املدعى عليها ازهار عبد الرزاق عمران
اص�درت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرق�م /77ب2017/2
وامل�ؤرخ  2017/8/30واملتضم�ن تمليك املدعي حسين
عب�د االعلى عيل س�هامك من العق�ار املرق�م 34/1619
براق ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم
بالتبلي�غ املبل�غ خضري عب�اس مزعل واملص�دق من قبل
املجل�س املحيل ملنطقة املنصور يف بغ�داد لذا تقرر تبليغك
اعالن�ا بالقراراملذكور بصحيفتين محليتني يوميتني ولك
حق االعرتاض امام ه�ذه املحكمة عىل القرار والطعن به
وفق امل�دد املحددة قانونا بعد التبليغ وبعكس�ه س�يعترب
القرار بحقك باتا ومكتسب الدرجة القطعية وفق االصول
.
القايض
طالل سلمان مهدي
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد /732 /ج2017/
التاريخ 2017/10/16
اىل /املتهم الهارب حيدر محمد لفته فيداوي
اعالن غيابي
حي�ث ان�ك مته�م بالدع�وى املرقم�ة /732ج2017/
واملشتكي فيها حسني هادي ابو سهيل وفق احكام املادة
/1/456أ ق ع وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب اش�عار
املخت�ار املرف�ق يف اضبارة الدع�وى تقرر تبليغ�ك بموعد
املحاكم�ة املوافق  2017/11/19ويف حالة عدم حضورك
تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض
حميد جخم علوان
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنايات النجف
العدد 2017 /944 /
التاريخ 2017/10/16
اعالن
اىل املتهمان الهاربان  /احمد مالك رباط العبودي ورسمية
محمد جاسم العبودي
اقتىض حضوركما امام هذه املحكمة الجراء محاكمتكما
حول التهمة املسندة اليكما وفق املادة 49/48/47/421
م�ن قان�ون العقوبات وملجهولي�ة مح�ل اقامتكما تقرر
تبليغكما اعالنا يف محل اقامتكما ش�عبة مكافحة جرائم
الخط�ف وه�ذه املحكمة بالحض�ور امامه�ا صباح يوم
2017/4/18
الرئيس
حليم نعمة حسني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد  /1035 /ب2017 /1
التاريخ 2017/10/17
اعالن
اىل املدعى عليه  /عالء محسن عباس
بتاري�خ  2017/8/2اق�ام املدعي (جلال ناجي حبيب)
ض�دك الدعوى البدائية املرقم�ة /1035ب 2017/1طلب
فيه�ا (بتاديتك مبلغ مقداره مليون ومائتان وخمس�ون
ال�ف دين�ار بموجب وص�ل االمانة مع احتس�اب الفائدة
القانوني�ة البالغ�ة  )%4وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب
رشح القائم بالتبليغ واش�عار مخت�ار واختيارية منطقة
(ح�ي الجمهورية) املدعو (حسين علاوي الحميداوي)
فقد تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتين يوميتني
للحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة يف موعد املرافع�ة املوافق
 2017/10/25الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعن�د ع�دم
حض�ورك او ارس�الك من ين�وب عنك قانون�ا او تقديمك
ملع�ذرة مرشوعة فس�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا
وعلنا وفق القانون
القايض
اسعد هادي الخفاجي
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
رئاسة لجنة تثبيت العائدية
محكمة بداءة الكوفة
العدد ( )17تسجيل مجدد2017/
التاريخ 2017/9/12
اعالن
قرار تثبيت عائدية عقار تسجيل العقاري
اصدرت لجنة تثبيت العائدية قرارها بتاريخ 2017/9/12
اس�تنادا ملحرض تثبيت العائدية امل�ؤرخ يف 2017/7/13
والذي يقيض بتثبيت عائدية العقار املرقم ( )3436محلة
(رش�ادية) جنس العقار دار ويف االضب�ارة املرقمة ()17
تس�جيل مجدد  2017بتس�جيله باس�م طالب التسجيل
املجدد العراقي (حسين عبود وحي�د) وفقا الحكام املادة
 49من قانون التس�جيل العقاري رقم ( )43لسنة 1971
املعدل لذا نعلن القرار اعاله بواس�طة نرشه يف صحيفتني
محليتين يوميتين فعلى من لدي�ه اعرتاض على القرار
املذك�ور خالل م�دة االعالن البالغة ثالثون ي�وم من اليوم
الت�ايل لتاريخ نشره يف الصحف املحلي�ة تقديم اعرتاضه
لدى رئاسة محكمة اس�تئناف النجف االتحادية بصفتها
التمييزية خالل املده املذكورة ويف حالة عدم ورود اشعار
من رئاسة محكمة االس�تئناف بوقوع الطعن عىل القرار
املذك�ور لديها فس�وف يك�ون القرار قد اكتس�ب الدرجة
القطعية وس�تبارش مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
بتس�جيل العق�ار وفق�ا لق�رار تثبي�ت العائدية حس�ب
االصول
القايض
محمد كامل كرماشة
رئيس لجنة تثبيت العائدية يف محكمة بداءة الكوفة
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
رئاسة لجنة تثبيت العائدية
محكمة بداءة الكوفة
العدد ( )16تسجيل مجدد2017/
التاريخ 2017/9/12
اعالن
قرار تثبيت عائدية عقار تسجيل العقاري
اصدرت لجنة تثبيت العائدية قرارها بتاريخ 2017/9/12
اس�تنادا ملحرض تثبيت العائدية امل�ؤرخ يف 2017/9/12
والذي يقيض بتثبيت عائدية العقار املرقم ( )1463محلة
(رش�ادية) جنس العقار دار ويف االضب�ارة املرقمة ()16
تس�جيل مجدد  2017بتس�جيله باس�م طالب التسجيل
املجدد العراقي (حسين عبود وحي�د) وفقا الحكام املادة
 49من قانون التس�جيل العقاري رقم ( )43لسنة 1971
املعدل لذا نعلن القرار اعاله بواس�طة نرشه يف صحيفتني
محليتين يوميتين فعلى من لدي�ه اعرتاض على القرار
املذك�ور خالل م�دة االعالن البالغة ثالثون ي�وم من اليوم
الت�ايل لتاريخ نشره يف الصحف املحلي�ة تقديم اعرتاضه
لدى رئاسة محكمة اس�تئناف النجف االتحادية بصفتها
التمييزية خالل املده املذكورة ويف حالة عدم ورود اشعار
من رئاسة محكمة االس�تئناف بوقوع الطعن عىل القرار
املذك�ور لديها فس�وف يك�ون القرار قد اكتس�ب الدرجة
القطعية وس�تبارش مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
بتس�جيل العق�ار وفق�ا لق�رار تثبي�ت العائدية حس�ب
االصول
القايض
محمد كامل كرماشة
رئيس لجنة تثبيت العائدية يف محكمة بداءة الكوفة
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد  /531 :ب2017 /1
التاريخ 2017/10/17:
اعالن
اىل /املدعى عليه عيل حسني حيدر
اق�ام املدعي محم�د طالب يحيى الدع�وى املرقمة /531
ب 2017/1يطل�ب فيه�ا الزامك بدفع مبل�غ قدره ثالثة
وثالثون مليون دينار مع الفوائد القانونية عن العقد املربم
بينكم والذي تم فسخه بموجب قرار هذه املحكمة بالعدد
/472ب 2016/2يف  2016/12/29وحي�ث ان�ك مجهول
مح�ل االقام�ة وحس�ب رشح املبل�غ القضائي واش�عار
املخت�ار يف منطقة ح�ي الحس�ن بتاري�خ 2017/10/3
لذا ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك يف صحيفتين محليتني
رسميتني علما ان موعد املرافعة 2017/10/25
القايض
عيل حميد الحيدري

www.almustakbalpaper.net
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد  /3180 /ب2017 /3
التاريخ 2017/10/17
اعالن
اىل  /املدع�ى علي�ه امير ص�ادق جعف�ر
موىس
اقام املدعى عيل عبد الحسن مجيد الدعوى
البدائية املرقمة /3180ب 2017/3طالبا
فيه�ا ال�زام املدعى علي�ه بتس�ديد مبلغ
قدره خمس�ة ماليني ومائت�ان الف دينار
عراق�ي بموج�ب وصل االمان�ة املؤرخ يف
 2017/3/17وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك
حس�ب ما ج�اء يف رشح القائ�م بالتبليغ
وحسب اشعار املختار مختار حي القاسم
 7فعلي�ه تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني
محليتين يوميتين وعليك الحض�ور يوم
 2017/10/29او من ين�وب عنك قانونا
وسوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد
رئاسة لجنة تثبيت امللكية يف النجف
العدد /8/مجدد2013/
التاريخ 2017/10/16
اعالن تثبيت عائدية عقار مجددا
بن�اءا على ثب�وت عائدي�ة تم�ام العقار
تسلس�ل ( 858محل�ة الجويخ�ر) البالغ
مس�احته  80ثمان�ون متر اىل وليد فريد
محس�ن بموج�ب ق�رار تثبي�ت العائدية
صادره بالعدد /8مج�دد 2013/وتاريخ
 2017/10/15والص�ادرة م�ن رئاس�ة
لجن�ة تثبيت امللكي�ة يف النجف ل�ذا نعلن
ه�ذا القرار فعلى من لدي�ه اعرتاض عىل
مضمون�ه الطعن به تميي�زا لدى محكمة
اس�تئناف منطق�ة النج�ف االتحادي�ة
بصفتها التمييزية خالل مدة ثالثون يوما
اعتب�ارا من اليوم الت�ايل لنرش هذا االعالن
وعن�د انته�اء املده وع�دم ورود اش�عار
لتقديم طعن س�تبارش مديرية التس�جيل
العق�اري يف النج�ف وفق�ا لق�رار تثبيت
العائدية
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف النجف
محكمة بداءة النجف
العدد /3288 :ب2017/5
التاريخ 2017/10/16
اىل  /املدعى عليهم
(ب�ان وهنده وب�ركات اوالد كاظم محمد
وزهراء شمخي جبار)
اعالن
اقام�ت عليك�م املدعي�ة (انع�ام محم�د
صال�ح) دعواها املرقم�ة اعاله ودعوتكم
للمرافع�ة والحكم بالزامك�م بدفع املبلغ
ال�ذي بذمة مورثكم والبال�غ ثالثة ماليني
دين�ار ولثب�وت مجهولية مح�ل اقامتكم
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار
مختار منطقة حي الفرات (عبد الحسني
غ�ازي) ل�ذا ق�ررت املحكم�ة تبليغك�م
اعالن�ا وبصحيفتين يوميتين واس�عتي
االنتش�ار بموعد املرافعة املصادف يف يوم
 2017/10/25الس�اعة التاسعة صباحا
وعند عدم حضوركم او ارس�ال من ينوب
عنكم قانونا سوف تجري املرافعة بحقكم
غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
طالل سلمان مهدي
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2017/1897 /
التاريخ 2017/10/17
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النجف س�هام من
العقار تسلس�ل  3/72189ح�ي املكرمة
الواقع يف النجف العائد للمدين عامر كريم
عب�د البالغه نصف العق�ار املحجوز لقاء
طل�ب الدائن قس�مة زغري خش�ان البالغ
 20,000,000عرشون مليون دينار فعىل
الراغ�ب بالشراء مراجعة ه�ذه املديرية
خلال مدة ثالث�ون يوم�ا تبدا م�ن اليوم
التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التامينات
القانوني�ة عشرة م�ن املائة م�ن القيمة
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان
رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
محم�د عب�د الحسين عب�د الزه�رة
العيساوي
املواصفات :
 1ـ موقع�ه ورقم�ه  :نجف ح�ي املكرمة
3/72189
 2ـ جنسه ونوعه  /دارين مفرزة بصورة
غري رسمية
 3ـ حدوده واوصافه  :بلدية النجف
 4ـ مش�تمالته  :العقار عىل شارع فرعي
 10متر وهو مفرز اىل جزئني بصورة غري
رسمية
الج�زء االول  :يتال�ف من س�احة امامية
بضمنها تواليت مبلطة بالكايش املوزائيك
الج�دران سيراميك واس�تقبال ومم�ر
ومطبخ ومكش�وفة عدد اثن�ان وكليدور
وغرف�ة واح�دة وس�لم ي�ؤدي اىل الطابق
االول وه�و مبل�ط بالطاب�وق الف�ريش
ارضية العق�ار كايش موزائيك هزاره 30
سم سيراميك والباقي بورك السقف من
الطابوق والش�يلمان اما املطبخ والحمام
جمي�ع الجدران سيراميك وتوجد تواليت
داخل املكش�وفة وهذا الجزء مجهز باملاء
والكهرباء
الج�زء الثاني  :يتالف من س�احة امامية
ومن ضمنه�ا تواليت ثم اس�تقبال وممر
ومطب�خ ومكش�وفة ع�دد اثن�ان وصالة
وغرفة نوم واحدة وسلم يؤدي اىل السطح
االرضي�ة كايش موزائي�ك الج�دران بورك
مس�تهلك م�ع ه�زاره اس�منت ج�دران
املطب�خ سيراميك وج�دران الحم�ام
والتواليت اسمنت مجهزة ماء وكهرباء
 5ـ مساحته 210 :م
 6ـ درجة العمران  :متوسط
 7ـ الش�اغل  :الج�زء االول عام�ر كري�م
عب�د الجزء الثان�ي ابو مصطف�ى صالح
وكالهما يرغبان بالبقاء بعد البيع بصفة
مستاجر
 8ـ القيم�ة املق�دره الكلي�ة للعق�ار
 118,500,000ملي�ون فيه س�هام الدين
 59,250,000مليون

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة
مديرية جنسية محافظة املثنى
قسم شؤون االحوال املدنية
اعالن
ق�دم املواطن عباس جمع�ه كاظم طلبا اىل
ه�ذه املديري�ة يطلب فيه تبديل اس�م ابنه
الق�ارص وجعل�ه (عيل) بدال من (ش�جاع)
وعملا باح�كام امل�ادة ( )22م�ن قان�ون
البطاقة الوطنية رقم  3لسنة  2016املعدل
تق�رر نرش الطلب باح�دى الصحف املحلية
فم�ن لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية
خلال فرتة خمس�ة عرش يوما م�ن تاريخ
النشر وبعكس�ه س�وف ننظ�ر يف الطل�ب
حسب االصول
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مديرية الجنسية العامة /وكالة
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /2375ب2017/
التاريخ 2017/9/27
اىل املدعى عليه  /حميد مجيد خلف
اعالن
اق�ام املدعي هاش�م عبد الحس�ن باش�خ
الدعوى البدائي�ة املرقمة /2375ب2017/
ضدك والذي يطلب فيها مبلغ قدره ثمانية
عشر مليون دين�ار عراق�ي لتحريره صك
ب�دون رصيد ولتعذر تبليغك ملجهولية محل
اقامت�ك حس�ب رشح مبلغ ه�ذه املحكمة
واملجلس البلدي ملنطق�ة الجمهورية االوىل
علي�ه تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتين
محليتين يوميتين بالحض�ور ام�ام هذه
املحكم�ة صب�اح ي�وم املرافع�ة املواف�ق
 2017/10/26وعن�د ع�دم حض�ورك او
ارس�ال من ين�وب عن�ك قانونا وبعكس�ه
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا
وفق االصول
القايض
محمد نزار هاشم البعاج
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة البداءة املتخصصة بنظر الدعاوى
التجارية يف البرصة
العدد /105 :ت2017/
التاريخ 2017/10/17
اعالن
اىل املدع�ى علي�ه االول  /املدي�ر املف�وض
لرشكة بريكونز الرتكية اضافة لوظيفته
اص�درت ه�ذه املحكم�ة حكمه�ا بالع�دد
/105ت 2017/ضدك الذي يقيض بالزامك
بتاديت�ه للمدع�ي املدي�ر املف�وض لرشكة
فيزوك�وم س�مري نعم�ة جاس�م اضاف�ة
لوظيفت�ه مبل�غ وق�دره ($ )928,467
تس�عمائة وثم�ان الف واربعمائة وس�بعة
وستون دوالر امريكي مع الفائدة القانونية
من املبل�غ املحكوم ب�ه اعتبارا م�ن تاريخ
املطالب�ة القضائية يف  2017/5/11ولحني
التادي�ه الفعلي�ة مع تحميل�ك املرصوفات
بضمنه�ا اج�ور محام�اة وكي�ل املدع�ي
املحامي رافد فرات حسين البالغة نسبتها
 %10م�ن قيم�ة املبلغ املحكوم ب�ه عىل ان
ال تزيد عىل خمس�مائة الف دين�ار ولتعذر
تبليغك ملجهولية مقر عنوان رشكتكم عليه
تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني
ولك حق االعتراض واالس�تئناف والتمييز
خلال امل�دة القانوني�ة وبعكس�ه س�وف
يكتسب الحكم درجة البتات
القايض
محمد قاسم عبود
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
دار القضاء يف بلدروز
محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز
اعالن
طالب حجة القيموم�ة صربية خلف كريم
بلدروز
قدمت املس�تدعية صربية خلف كريم طلبا
تطل�ب فيه نصبها قيمة عىل ولدها املفقود
عالء حمي�د عبد وذلك لع�دم معرفة حياته
م�ن مماته عليه ق�ررت نرش هذا االعالن يف
الصح�ف ملحلية وخالل مدة ( )15خمس�ة
عشر يوما من اليوم التايل للنرش فمن لديه
اعتراض مراجعة هذه املحكمة وبعكس�ه
س�وف تقوم املحكم�ة بنصب املس�تدعية
ملذكور قيمة عىل املفقود
القايض
صالح سعيد محمود
اعالن
بن�اءا عىل الطلب املقدم من الس�يد ( شبر
غالب محس�ن املس�تدعي عن ابنه القارص
(محمد رضا) الذي يطلب فيه تبديل االسم
املج�رد البنه القارص م�ن (محمد رضا) اىل
(احم�د) فمن لديه اعتراض مراجعة هذه
املديري�ة خالل مدى اقصاها خمس�ة عرش
يوم وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية
يف الطل�ب وفق احكام امل�ادة  22من قانون
البطاقة الوطنية رقم  3لسنة 2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة
العامة
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة البداءة املتخصصة بنظر الدعاوى
التجارية يف البرصة
العدد /123 :ت2017/
التاريخ 2017/10/11
اعالن
اىل املدع�ى عليه /حس�ن مصطفى عباس
بصفته املدير املفوض لرشكة ذروة النجاح
للتجارة العامة والوكاالت التجارية اضافة
لوظيفته
اص�درت ه�ذه املحكم�ة حكمه�ا بالع�دد
/123ت 2017/ضدك الذي يقيض بالزامك
بتاديت�ه للمدع�ي مدي�ر املكت�ب التمثيلي
زونكمان التكنولوجية لحفر االبار النفطية
املح�دودة اضاف�ة لوظيفت�ه مبل�غ ق�دره
تس�عة واربع�ون ال�ف واربع�ة وعرشون
دوالر امريكي وتحميلك املرصوفات واجور
محام�اة وكي�ل املدع�ي املحام�ي مش�تت
حنش مشاري البالغة  %10من قيمة املبلغ
املحك�وم به عىل ان ال تزيد عىل خمس�مائة
ال�ف دين�ار ولتع�ذر تبليغ�ك ملجهولي�ة
مقر عن�وان رشكتك�م عليه تق�رر تبليغك
بصحيفتين محليتين يوميتين ول�ك حق
االعرتاض واالس�تئناف والتمييز خالل املدة
القانونية وبعكسه س�وف يكتسب الحكم
درجة البتات

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /2271 :ب2017/
التاريخ 2017/10/16:
اىل املدعى عليه /ثامر عبد الرضا مرتىض
تبليغ بالصحف
اق�ام املدع�ي صباح حس�ن نعم�ة الدعوى
البدائي�ة املرقم�ة /2271ب 2017/ض�دك
مدعيا فيها بانه قد س�بق وان اشترى منك
العقار تسلس�ل  38/73العباس ببدل البيع
البال�غ ثمانمائ�ة ملي�ون دينار اس�تنادا اىل
العق�د املربم بينكما ورغ�م مطالبته املتكرر
بنق�ل ملكي�ة العق�ار اال ان�ك ممتن�ع ع�ن
نق�ل امللكية علي�ه فانه يطالب�ك بدفع فرق
البدلين ع�ن العقار اعلاه وملجهولية محل
اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي كاظم
حس�ن محمد ورشح املجلس البلدي ملنطقة
العباس�ية تقرر تبليغك بصحيفتني يوميتني
محليتين للحضور اىل س�احة املحكمة يوم
املرافع�ة املواف�ق  2017/10/25الس�اعة
العارشة صباح�ا ويف حالة عدم حضورك او
ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابا وعلنا
القايض
مؤيد شمخي جرب الشاوي
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد /3102:ش2017/
التاريخ 2017/10/17
اىل املدعى عليها  /هدى عبيد ردام
اقام زوجك املدع�ي لؤي عبد القادر رسهنك
الدعوى الرشعي�ة املرقمة اعاله والتي يروم
فيه�ا تصدي�ق طالق�ه من�ك الواق�ع خارج
املحكم�ة بتاري�خ  1996/5/1وملجهولي�ة
محل اقامتك تقرر تبليغك بالنرش بصحيفتني
يوميتني محليتني وعليك الحضور امام هذه
املحكم�ة بتاري�خ  2017/11/1وعند عدم
حض�ورك او ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا
سوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا
القايض
شاكر محمود حمود
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /2530 :ب2017/
التاريخ 2017/10/16
اىل  /املدعى عليهما  1 /ـ حسنني عبد الجبار
موزان  2ـ نرص الله حسنني عبد الجبار
اعالن
اق�ام املدع�ي مع�ن كاظ�م ج�واد الدعوى
البدائي�ة املرقم�ة /2530ب 2017/ض�دك
والذي تطلب فيها مبلغ قدره س�تمائة الف
دوالر وذل�ك ع�ن مبلغ دين وصك مس�حوب
على مصرف التنمي�ة ع�ن س�هام العقار
تسلسل  110/1مقاطعة  39كوت الفرنجي
ولتع�ذر تبليغكما ملجهولي�ة محل اقامتكما
حس�ب رشح مبلغ ه�ذه املحكمة واملجلس
البلدي ملنطق�ة الجبيلة عليه تقرر تبليغكما
اعالن�ا بصحيفتين محليتين يوميتين
بالحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة صباح يوم
املرافع�ة املواف�ق  2017/10/29وعند عدم
حضوركما او ارسال من ينوب عنكما قانونا
وبعكس�ه س�وف تجري املرافع�ة بحقكما
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
علوان بربوت البزوني
مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس 2015/1764 /
اس�م املحكمة  /محكمة قوى االمن الداخيل
الخامسة بالبرصة
اس�م املته�م ورتبت�ه ووحدت�ه  /الرشطي
عيل رياض محمد جاس�م  /مديرية رشطة
محافظة البرصة
رقم الدعوى وتاريخها 2015/3676 :
تاريخ ارتكاب الجريمة 2013/12/18 :
تاريخ الحكم 2015/12/20 :
املادة القانونية  5 :من ق.ع.د رقم  14لسنة
2008
خالصة الحكم
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة
باس�م الش�عب عىل املدان الغائب (الرشطي
عيل رياض محمد جاسم) غيابيا بما ييل :
 1ـ بالحبس البسيط ملدة (ستة اشهر) وفق
اح�كام امل�ادة  5م�ن ق.ع.د رقم  14لس�نة
 2008وبدالل�ة املادة  69م�ن ق.ا.د رقم 17
لسنة  2008لغيابه عن مقر عمله من تاريخ
 2013/12/18ولحد االن
 2ـ اخراج�ه م�ن الخدم�ة يف ق�وى االم�ن
الداخيل استنادا الحكام املادة  / 42ثانيا من
ق.ع.د رقم  14لسنة 2008
 3ـ اعط�اء املوظفين العموميين صالحية
القب�ض علي�ه اينم�ا وج�د لتنفي�ذ الحكم
الصادر يف حقه اس�تنادا الحكام املادة /69
ثانيا من ق.ا.د
 4ـ الزام املواطنني االخبار عن محل اختفاء
املحكوم اعاله اس�تنادا الح�كام املادة / 69
ثالثا من ق.ا.د
 5ـ حج�ز اموال�ه املنقول�ة وغير املنقول�ة
استنادا الحكام املادة / 69رابعا من ق.أ.د
 6ـ تحدي�د اتعاب محاماة للمحامي املنتدب
جب�ار عات�ي جرب مبل�غ قدره ثالث�ون الف
دينار ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة
القطعية
صدر الق�رار باتف�اق االراء قابال لالعرتاض
اس�تنادا الح�كام املادة /71ثاني�ا من ق.ا.د
رق�م  17لس�نة  2008وافه�م علن�ا يف /
2015/
اعالن
رقم االخطار 2017/76
من  /محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة
بالبرصة
اىل  /املتهم اله�ارب ( الرشطي زهري فيصل
جايد) املنس�وب اىل مديرية رشطة محافظة
البرصة واملنش�ات ملا كنت متهما وفق املادة
 32من ق.ع.د رقم  14لسنة  2008الختالسك
التجهي�زات الحكومي�ة (خ�وذة عس�كرية
وعتاد خفيف عدد ( )40اطالقة وكذلك عتاد
متوسط  BKCعدد ( )100اطالقة وبما ان
محل اختفائك مجه�ول اقتىض تبليغك بهذا
االعالن على ان تحرض ام�ام محكمة قوى
االمن الداخيل الخامس�ة بالبرصة خالل مدة
ثالث�ون يوما من تاريخ تعليق هذا االعالن يف
مح�ل اقامت�ك وتجيب عن التهم�ة املوجهه
ض�دك وعند ع�دم حض�ورك س�وف تجري
محاكمت�ك غيابي�ا وتحجز اموال�ك املنقولة
والغير املنقول�ة ويطل�ب م�ن املوظفين
العموميني الق�اء القبض عليك اينما وجدت
وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومية والزام
املواطنين الذي�ن يعلم�ون بمح�ل اختفائك
باخب�ار الجه�ات املختصة اس�تنادا للمادة
 /69اوال وثاني�ا وثالث�ا ورابع�ا م�ن قانون
اص�ول املحاكم�ات الجزائي�ة لق�وى االمن
الداخيل رقم  17لسنة .2008
رئيس املحكمة
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مؤسسات الثقافة املدنية
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عىل مهلك

من هيمنة الس�لطة ،ه�و تحرير للعمل
الثقافي من التأطي�ر واألدلجة وهيمنة
السياس�ي على الثقافي .كذلك يفس�ح
المجال أم�ام التعددية الثقافية بصورة
تغنى الحياة الثقافية وتفتح أمامها أفاقا
رحبة للتجدد والحوار .الش�يء الخطير
في سياس�ة ثقافية كهذه ،أنها تستلزم
وجود مناخ من الحريات العامة ،يسمح
لمؤسسات المجتمع المدني بالنهوض
بدور ثقافي حقيقي ،يحرر الثقافة من
أحادية التوجه ،وإفراغها من وظيفتها
في تنمية الحياة الثقافية ،وخلق فضاء
واسع لثقافة اإلبداع.
لكن الس�لطة العربي�ة عملت ألجل منع
تحق�ق مثل ه�ذا الدور إلى إث�ارة جملة
من القضايا التي تب�رر من خاللها هذه
السياس�ية ،حي�ث أوكلت لمؤسس�اتها
الثقافية ورموزها ف�ي الحياة الثقافية
إل�ى إث�ارة قضاي�ا خطيرة مث�ل الغزو
الثقاف�ي ،ال�ذي اعتب�رت أن مث�ل هذه
ّ
تش�كل
المؤسس�ات الثقافية يمكن أن
حص�ان طروادة ل�ه ،طالم�ا أنها تعمل
خارج حدود رقابتها..مثل هذا الس�لوك

مفيد نجم
هيمنة الدولة على المجال العام السياسي
واالجتماع�ي واالقتص�ادي والثقاف�ي
أدى إلى تغييب دور مؤسسات المجتمع
الديني في ه�ذه المج�االت كافة ،وفي
أحس�ن األحوال ألحقه بها وجعل منها
واجه�ة للدعاي�ة والترويج.في المجال
الثقاف�ي ثمة جوائز أو أنش�طة ثقافية
تحدث ،ولكنها تتعلق بأسماء أشخاص
من أصحاب رأس المال ،الذين يختلفون
ف�ي دوافعه�م لرعاي�ة هذه األنش�طة
الثقافية..المقارنة بين األعمال الثقافية
الت�ي تق�وم به�ا مؤسس�ات الثقاف�ة
المدنية في الغرب ،وغيابها على الضفة
األخرى من عالمنا العربي ،تكش�ف عن
أمري�ن هامي�ن ،أولهم�ا خ�وف النظام
الرس�مي العربي م�ن الثقافة ،وبالتالي
حاجت�ه إل�ى مراقبته�ا وتوجيهها بما
يخدم سياساته ،وثانيهما الخوف أيضا
من مشاركة المجتمع المدني في إدارة
ش�ؤون الثقافة أو غيره�ا من مجاالت
الحياة العامة األخرى .إن تحرير الثقافة

يق�وم عل�ى تخوي�ن المجتم�ع ،مقابل
تعظي�م الدول�ة بوصفه�ا الح�ارس
على أم�ن المجتم�ع الثقاف�ي ،كما هو
الحال في ميادين الحي�اة األخرى .لكن
ل�و أخذن�ا مث�اال بس�يطا م�ن الماضي
القري�ب لوجدن�ا حال�ة الب�ؤس الت�ي
تعيش�ها الثقافة في واقعنا الراهن .في
س�بعينات القرن الماض�ي كانت تصدر
في دمش�ق صحيف�ة ثقافية مس�تقلة
واح�دة تحم�ل اس�م الثقاف�ة ،مقاب�ل
غي�اب تام للصحف الثقافية الرس�مية.
ح�اول صاح�ب الجريدة بكل الوس�ائل
الممكنة أن تحافظ على صدورها ،لكنه
ل�م يفلح ما اضطره ف�ي النهاية إلى أن
يقوم بإغالقها ،لتنتهي بذلك آخر تجربة
للثقاف�ة الخاصة في س�وريا .مش�كلة
الثقافة ل�م تتوقف عند ه�ذا الحد ،فقد
قامت الصحف الرسمية الثالث بتقليص
صفحاتها الثقافية ،وفي بعض األحيان
االستغناء عنها ،بذريعة أنها تعتمد على
االس�كتتاب ال�ذي يثقل كاه�ل الجريدة
مادي�ا ،وأن صفح�ة الثقاف�ة تتوج�ه
لجمهور محدود من المجتمع.

«ضد الكرس»

«عىل حافة الريح»

صدرت عن دار األدهم للنش�ر والتوزيع في القاهرة
المجموعة القصصية “ضد الكسر” للكاتب والقاص
محم�د صالح رج�ب ،وتتضم�ن  20قص�ة قصيرة
من بينه�ا :رائحة المطر  ،وفس�تان زفاف  ،وعرايا
 ،وصدى الصمت  ،وصرخة  ،وضد الكس�ر  ،وش�ق
القمر..
المجموعة ترصد أنات وهواجس المرأة في مراحل
عمرية مختلف�ة وتدق ناقوس الخطر من محاوالت
كس�رها  ،فالم�رأة؛ كما يقول الكاتب ،ليس�ت كيانا
هامشيا وكسرها كسر للوطن .
يذكر أن ضد الكس�ر هي التجربة الثالثة للكاتب بعد
أن صدرت له من قبل ” أحالم ممنوعة”  ،و”أش�ياء
منسية “.

ص�در عن دار الجندي للنش�ر والتوزيع ف�ي القدس المجموع�ة االدبية على
حافة الريح للكاتب الفلس�طيني س�لطان مي ،وه�ي مجموعة من النصوص
النثرية والتأمالت..و يقع الكتاب في  370صفحة من القطع المتوس�ط ،حيث
احتوت صفحات الكتاب على لوحات داخلية للفنانة التش�كيلية :س�ينا أحمد
العال.
اً
ً
ِّ
ً
ً
و قدم الكاتب الكتاب قائال :لم أكن كاتبا مُ تصنعا ضحل ألكتب شذرات فلسفيّة
ممزوج�ة بانتفاضات موروث�ة أو مطهوّة بالمزامير الوثنيّ�ة العاتية ،إذ رآني
ً
مخترق�ا آالمها الممت ّدة غير
الل�ه أخرج من س�خونة أنينها ومن عين الحصاد
عابئ بذهول ّ
السماويّ.
السلّم ّ
جثتها الملقاة على جانب ّ
َ
ّ
ُّ
َ
ومم�ا جاءفي الكتاب:أن�تِ كل القصائد/في البداي ِة/أغل�ق كل النوافذ ليتجرَّد
ثالثين امرأة في ّ
الظالم/وف�ي ّ
َ
من حضوره/ت�زو َ
النهاية/خت َم معركت ُه مع
ّج
واحدة
ّ
ّ
ُ
حتى انشقت روحه عن بيادر حنط ِتها

رواية يوال وأخواته تساؤالت عديدة التنتهي
هيثم حسين
صدرت عن منشورات المتوسط ـ إيطاليا ،رواية
جديدة للكاتب الفلسطيني راجي بطحيش حملت
عن�وان “يوال وأخواته” .وفيها نجد أنفس�نا أمام
العديد من التس�اؤالت .فهل شكل جنون سوسن
المفاج�ئ صي�ف ع�ام  1982مقدم�ة وإش�ارة
لألف�ول االقتص�ادي واالجتماع�ي والتاريخ�ي
للعائل�ة الممثلة بالج�دة القاس�ية واألم الحالمة
أم ه�و العكس؟ أي أن جنون سوس�ن كان نتيجة
ومحصل�ة إلهية لهذا األفول وتلك االنهيارات التي
كانت تعصف بكل ش�يء بنعومة ،تلك االنهيارات
الحاض�رة – الغائب�ة والبعيدة-القريب�ة ف�ي آن
واحد.
يدمر ذلك الجنون ،المنطق ووهم الكمال في حياة

م�ن الكتاب:انظ�ر إل�ى مائ�دة “إيكي�ا” المربّعة
صغي�رة الحج�م بإعج�اب ،تل�ك الت�ي يمكنها أن
َ
قمامة العالم كلّها.
تحوي
ّ
ُ
أش�كل من
اس�تطعت أن
ينب�ع إعجابي من كوني
تفاصيل أيّامي المتتابعة وغير المتش�ابهة بليلها
ونهاره�ا ،ث� ّم نهاره�ا وليلها :ليل – نه�ار – ليل
 نه�ار  -ليل  -نهار ،مُ نش�أة ّفنيّ�ة موحية .أ إلى
هذه الدرج�ة تهافتت األيّام بانس�يابية متناهية،
لترتط�م بأقدام ه�ذه المائدة التي ص�ارت مرتعا ً
ّ
لكل ما ال مكان له في خزانة .ال خزانات في مربّع
الوحدة ...
ّ
كل حاجيات�ي ف�ي الخ�ارج ،أُعلّقه�ا هن�ا وهن�ا
ّ
وهن�اك ،كما أنها تق�ع مني على هذه الس�جادة،
وتلك البالطة العادية وهذه العتبة ،ولكنني أنسى
التقاطها من هنا وهنا وهناك.

يوال وأخواته ،ويتحول ذلك المنطق وسيناريوهات
الحياة المرتبة بعناية فائقة للغاية إلى مالنكوليا
مزمن�ة والكثير من الحرية المتعالية والمش�رفة
على قوانين الطبقة الوسطى وقيمها الصارمة.
يم�وت األب ثم تم�وت األم ليبقى ي�وال وأخواته
مش�بوكين س�وية ،ضمن أوراق ووثائق وأسرار
ورغب�ات غير محكي�ة ،وكذا حاجي�ات ومالبس
وص�ور وأحذية وروائ�ح ومف�ارش األم األنيقة
وظالل األب الباهتة .مشبوكين سوية ضمن إرث
ال يرح�م في عصر يطرده منه بصمت ،حيث تبدو
مالمح التعاسة مختلفة تماما ً عن مكامن الحرية
واالنفالت الساكنة فيها.
الناص�رة إذن ،مدينة الزمن الفلس�طيني الش�ائك
المتبقي .ما الذي سبق ماذا ،أو باألحرى ،ما الذي
شكل مقدمة ولعنة لما سيأتي؟

عبدالزهرة خالد
حبيبي
تعو ُ
َ
الكذب على أمّ ي
َّدت
باألعذار
ِ
َ
الدرس
صديق ِتي  ..ال تفه ُم
ً
باألقدار
تارة  ..ال أُومن
ِ
تعلَّ ُ
مت
ّيح
أقط َف من
أن ِ
ِ
أشجار الر ِ
ً
عاصفة يرتديها شو ِقي
األحزان
في سهر ِة
ِ
األوهام
وحفل ِة
ِ
َ
في ِء ّ
فصاف
الص
ِ
وأخلع من ْ
خواص َر
ُ
تليق بقبض ِتك المحكم ِة
َ
ّ
ُّ
بالصولجان
كأنك أرق جبّا ٌر يتبخت ُر
ِ
حبيبي
ِ
رغم جهلِي ِّ
بكل األشيا ِء
دفاتر فطر ِتي
في
ِ
تفك ألغا َز ِّ
جعلت األقال َم ُّ
ُ
عر
الش
ِ
ويبدو في المدا ِد
اللون وعلم الغز ِل
قافية
ِ
ّ
أعلم أنه في رجول ِتك
ُ
ُ
العنبر
أصابع
تنضج
ِ
وتنضح قواري ُر أنفاسكَ
ُ
على أثوابي عطرًا
َ ّ
ّ
حر
يشب ُه ملكة اللي ِل عند المن ِ
ُ
َ
ِّ
الحب
لهفتك سيمفونية
ُ
رخامة صو ِت َك
تعزفها
وراء خطوا ِتي
جر ُي َك الجري ُء
الماراثو ِن ُّي
ُ
يكشف مدى قسو ِت َك
على قلبكَ
بسيط
بنزر
أهدأُ ولو
ٍ
ٍ
لعلِّي أفه ُم
أبلع ُق َ
مِ ن أين ُ
بلتك
ً
لحظة من فضلِك
ُ
سأكذب على أمِّ ي
ً
أخرى
مرَّة ِ
أنا القادمةُ
ال ُتتعبْ نفسَ َك
ِّ
ُ
َ
نفسي
أدمنت
إني
الهروب من ِ
الهمس
إلى
حاناتِ
ِ
القمر أيا َم العتم ِة
إليك  ..يا ملجأ
ِ
ْ
خذ ِب َناصي ِتي
ٌ
ِّ
إني متعبة ج ًّدا
َ
من قشعرير ِة مُ راهق ِتي
َ
فتات العق ِل
وامنحْ ِني
ُ
أخجل...
لعلِّي يومً ا

بعد سـقوط الوقـت

احمد المالكي
بعد سـقوط الوقـت
أتـذكر...
الذي ابتعـد عن الليـل
لفه األرق المُ رقـع بالمُ بهمـات
مُ دن السكون مُ لقـا ٍه علـى
ُبعد خطوة من الوحـدة
قال النـعاس ..
َ
َ
..إيـاك أن ....
إيـاك.
َّتتحاشـا الوسـائـد
وزخرفـة االحـالم علـى
ُ
صباحاتنـا الغائـمة .
زند

ً
للبيئة واجلغرافية أثر يف والدة الشاعر كي يكون ً
شرعيا للموروث العظيم
ابنا

مندوب العبيدي لـ «

حاوره /عزيز البزوني /البصرة

مندوب العبيدي شاعر عراقي من مدينة
ديالى  ,كتب الش�عر من�ذ نعومه أظافره
وتمك�ن من أدواته حي�ن درس العروض
في كلية اآلداب  /الجامعة المستنصرية,
عضو االتحاد الع�ام لألدباء والكتاب في
العراق  ،عضو الهيئة اإلدارية التحاد أدباء
ديالى ,حصل على الكثير من الش�هادات
التقديري�ة من مؤسس�ات ثقافية عربية
ومحلي�ه وف�از بالعدي�د م�ن الجوائ�ز
الش�عرية في اليمن والعراق .اصدر ثالثة
دواوين شعرية( حصاد السراب ,فروض
الوج�ع الممن�وع ,بي�در حقل�ي ممتلئ
بك) ,شارك في مهرجانات شعرية داخل
الع�راق كمهرجان المتنب�ي والجواهري
ومهرجان الغدير في النجف االش�رف , ,
لديه عدة دواوين تنتظر الطبع.
*التأث�ر المتحص�ل م�ن األدب الغربي (
بعضه ) قد أضر بالش�عر العربي وأصابه
بنوع م�ن األم�راض المس�تعصية التي
أحط�ت م�ن مس�تواه حتى أعل�ن بعض
النقاد بموت الشعر .
 ال يمك�ن للش�عر أن يم�وت حت�ى ل�ومر ببع�ض مراحل ضعفه نتيج�ة التأثر
السلبي بالشعر الغربي والذي له ظروفه
الخاص�ة الت�ي ال تتواف�ق م�ع ظ�روف
الش�اعر العربي  ،ويجب اإلشارة هنا .إن
معاناة الش�اعر العربي أوسع من معاناة
غي�ره نتيج�ة المس�تحدثات القاس�ية
ف�ي حيات�ه ،لك�ن يبقى اإلحس�اس هو

القاس�م المش�ترك لكل ش�عراء العالم ،
هذا اإلحس�اس الذي ترق�ى به جملة من
العوامل الذاتية والموضوعية التي تحدد
مس�اره  ،ونحن نعرف جي�دا ان ترجمة
الش�عر الغربي للعربية او ترجمة الشعر
العربي للغ�رب يفقد من تأثي�ره اللغوي
والصوري فال يصل إلينا واليهم كما أراد
الش�اعر في تعبيره وإيصال إحساس�ه ،
وربم�ا عنى بع�ض النقاد بموت الش�عر
ه�و ما يخص النثر تحدي�دا والذي يتميز
بخاصيتي�ن أساس�يتين هم�ا الص�ورة
واالس�تعارة بالفك�رة المس�تحدثة التي
تثير الدهشة بغير المألوف الذي لم نقرأه
سابقا في قصائد الشعراء والذي خال من
مضمون�ه وصورته الش�عرية فتصوروا
موته .
* السياس�ة إح�دى القرائن الت�ي تخلق

» :بصامت الشاعر العراقي تبقى متميزة قياس ًا لغريه

الشعر وهي ظاهرة معنوية تعين الشاعر
على االنطلاق والبوح كما األحاس�يس
والعواطف  ،ما هو تعليقك ؟
 الش�عر س�ابق السياس�ة وه�ي ف�يخدمته دوما لما له من تأثير مباشر على
عواطف الناس وهي المستفيدة منه في
ترويج بضاعتها النظرية وتس�تفيد منه
إعالميا ً لما له من س�حر خاص وامتالك
للعاطفة التي تدغدغ عقول الناس  ،على
أن نالح�ظ ّ
ان الخط�اب الوطني الموحد
للقضاي�ا المصيري�ة يجعل الش�عر اكثر
انتشارا وتمسكا بالثوابت الوطنية حين
يكون الهدف األسمى خدمة الوطن  ،وفي
حال تفكك هذا الخطاب وانتماء الشعراء
ال�ى أحزابه�م وطوائفه�م وأعراقهم ال
نرى تأثيرا ُيذكر للشعر اال في حالة النقد
الش�عري الالذع من قبل الش�اعر لمنهج
السياسة والسياس�يين الذين لم يحولوا
نظرياته�م ال�ى تطبي�ق عمل�ي يخ�دم
المجموع وانصرفوا لتحقيق مكاس�بهم
الذاتية على حساب غيرهم  ،عندها يكون
للش�عر الدور الفاعل في تغيير مسارهم
بم�ا يس�اهم م�ن تحري�ض عل�ى تغيير
منه�ج السياس�ة  ،فالحواف�ز كثيرة في
هذه الحالة لتعدد مواضيع الكتابة بروح
نقدي�ة الذع�ة تفض�ح المس�ميات التي
يعتاش عليها السياسيون ومن يمتلكون
زم�ام األم�ور وال ننس�ى ما للش�عر من
دور فاع�ل في تنمية ال�ذوق التحريضي
بالتأثير الحاصل بتغيير المسار .
* لنتكل�م ع�ن دواوين�ك الش�عرية م�ن

ناحية الفكرة واختيار العنوان وما الذي
يختلف احدهما ع�ن اآلخر وهل للعنوان
أهمية عندك ؟
 عناوي�ن الدواوي�ن مس�تحدثة  ،فف�يعصور االزده�ار الش�عري كان الديوان
ينسب لصاحبه كأن نقول ديوان المتنبي
والبحتري وأبي تمام وربما كان الس�بب
ان كل ما قاله الش�اعر ُيسجل في ديوانه
فينسب ألسمه  ،واختلف األمر في العصر
الحدي�ث فن�رى تع�دد الدواوين لش�اعر
واح�د وعل�ى فت�رات زمني�ة  ،وعن�دي
عن�وان الدي�وان هو الواجه�ة البراقة له
وحافز القتنائه وقراءته وغالبا ما تكون
العناوي�ن مأخ�وذة من تس�مية قصيدة
ج�اءت في متن الديوان كي تش�مله كله
 ،وعن�دي ايضا ان عن�وان الديوان يحدد
ما نم�ر به من ظ�روف س�لبية كانت او
ايجابي�ة  ،فه�و ترجمة حقيقي�ة لفترة
معينة في حياة الش�اعر ُتلق�ي بظاللها
على التسمية وهو ايضا ترجمة حقيقية
لمضمون�ه المتعلق بحياة الش�اعر التي
ال تنفص�ل عن الوضع الع�ام .وهو رؤية
الش�اعر لما حوله يتغير بتغير الحوادث
ويزدهر باألمن والطمأنينة .
* ك�ن عراقي�ا لتصبح ش�اعرا  ،من هذه
المقول�ة وانطالق�ا م�ن داللته�ا ف�إن
الموهبة والبيئة الجغرافية واالجتماعية
تلعبان دورا بارزا في والدة الشاعر .
 ه�ذا قول فيه الكثير م�ن المبالغة وقديص�ح في األزم�ان الس�ابقة ي�وم كان
الع�راق قبلة العال�م بازدهاره الحضاري

الخالق  ،إما اليوم فقد اختلف األمر كثيرا
ونرى تراجعا مخيفا في مس�توى ثقافة
الفرد العراقي وخاصة الشباب ناهيك عن
الظروف القاسية التي يعيشها المواطن
العراقي ومن ضمنها الشاعر الذي يحاول
مرحل�ة العب�ور بما يمتلك م�ن أداة فنية
مؤث�رة ويصل الماض�ي بالحاضر عبورا
للمس�تقبل  ،عل�ى ان بصم�ات الش�اعر
العراقي تبقى متميزة قياسا لغيره وهذه
المي�زة هي جواز مروره خارج الحدود ،
وال ننسى ان الشعر الحديث انطلق أساسا
م�ن العراق برواده األوائل وما تالهم من
ش�عراء أس�هموا في تثبي�ت أركانه قبل
ان ينتش�ر في األصقاع األخرى ،وللبيئة
والجغرافي�ة أث�ر في والدة الش�اعر كي
يكون ابنا شرعيا للموروث العظيم الذي
ترك�ه العظماء ف�ي كل المجاالت ومنها
الش�عر بما يجعله منتميا حقيقيا لتراثه
األصيل  .فكلما كانت الحالة العامة للبلد
مس�تقرة امنيا واقتصاديا كانت الثقافة
في أعلى مستوياتها ومن ضمنها متابعة
الشاعر لما يدور حوله ..
* القول ان قصيدة النثر حققت حضورا
الفت�ا ف�ي الس�احة األدبية  ،لك�ن يبقى
الس�ؤال المط�روح  ،ه�ل نجح ش�عراء
قصيدة النث�ر باحتالل مكانة يس�همون
من خاللها في إثراء الساحة؟
للتط�ور حتميت�ه ف�ي كل آث�ار الحياةومنها الشعر الذي يسير ببطء ضمن هذا
التط�ور ،واختلاف النقاد حول تس�مية
قصي�دة النث�ر بالقصي�دة اخ�ذ مج�اال

واس�عا بالج�دل ناكرين عليها التس�مية
التي تتطل�ب قواعد خاص�ة تنطبق على
الش�عر العمودي دون النثر ومنها الوزن
والموسيقى والخيال الذي يضعف بالنثر
معتم�دا على الص�ورة في إب�راز الحدث
ي�أت النق�اد ببدي�ل ف�ي التس�مية
ول�م
ِ
يمك�ن ان يعتم�د علي�ه ،وق�د حقق�ت
حضورا الفتا على يد كبار الش�عراء ممن
امتهن�وا الش�عر العمودي ف�ي بداياتهم
كدرويش وادونيس وس�ليم بركات مما
ّ
أهلهم لريادة المش�هد  ،لكن يبقى أفقها
مفتوح�ا وغير محدد بقواع�د ثابتة كما
في القريض  ،ففضاء قصيدة النثر واسع
يعتمد الدهش�ة في الصورة مع قليل من
الخيال الواقعي الذي يحقق لها االنتشار
معتمدة في ذلك عل�ى الموروث الثقافي
للش�اعر الذي ينطلق بها الى آفاق أوسع
في مختلف مجاالت المعرفة التي تحقق
انتماءها الذي يحقق لها االنتشار ويديم
لها االس�تمرار  ،ويــــبقى كم الشعراء
قليلا بم�ن أث�روا الس�احة بحضورهم
الالف�ت  ،ومم�ا ن�راه وم�ع األس�ف ان
الش�عراء الذي�ن ب�دؤوا اوال بكتابة النثر
منفصلي�ن تمام�ا عن احت�واء الموروث
الش�عري ال�ذي يحق�ق له�م الخط�وات
الثابتة ف�ي هذا االتجاه  ،ذل�ك ان القديم
متج�ذر والحدي�ث مس�تحدث وال يمل�ك
مقومات االس�تمرار بدون أساس قوي.
ومقول�ة ال بديل عن القدي�م تصلح بكل
ما جاءت به الحياة من تطور استهالكي
حتى في مجال الشعر.

9

ح�سينيات

العدد ( )1539االربعاء  18تشرين األول 2017
www.almustakbalpaper.net

عاشوراء ..اصالح األمة الذي أفزع الطلقاء وإرهاهبم التكفريي
جميل ظاهري
تعي�ش األمة ه�ذه األيام ذكرى عاش�وراء
ه�ذه الظاهرة الخال�دة الفريدة من نوعها
يف التاري�خ البرشي بما تحمل�ه من أحزان
وآالم ومصائب وفجيعة مالها من فجيعة،
نستذكر من خاللها املصاب الجلل واالجرام
األم�وي اإلرهاب�ي التكفيري الدم�وي
البش�ع أرتكب�ه الفاس�ق الفاج�ر ش�ارب
الخم�ر ومداعب الق�ردة يزيد ب�ن معاوية
وبأق�ذر ص�ورة يف صح�راء كربلاء ض�د
ريحان�ة الرس�ول (ص) وس�بطه املنتجب
وس�يد ش�باب أهل الجنة ،بمعية أهل بيته
املنتجبين وأصحاب�ه امليامين تل�ك الفئة
القليلة التي سطرت مالحم لم ولن ينساها
تاريخ االنسانية لتضحى مدرسة تضحوية
مقاومة ومنارا ً منريا تيضء طريق االحرار
ً
قائمة لتعيش آالمها
واالبرار ما دامت الدنيا
ومآسيها وتحزن لها .عاشوراء هي نرباس
الع�ز والوف�اء واإلب�اء والخل�ود واملقاومة
والصم�ود والتضحي�ة والف�داء م�ن أج�ل
االنسانية والدين والحق واملنطق والتصدي
لظلم وجبروت وفرعنة وطغيان وعصيان
الديكتاتوريني عىل طول تاريخ األمة ،حيث
أرىس أسسه االمام الحسني بن عيل بن أبي
طالب أمري املؤمنني عليهما السلام يف طف
غال
كربالء عام  61للهج�رة بما قدمه من ٍ
ونفيس م�ن أجل إحي�اء الدين االسلامي
الحني�ف وإصالح أمة خاتم املرس�لني نبي
الرحمة محمد بن عب�د الله صىل الله عليه
وآله وسلم ،تلك األمة التي رسعان ما أنحرف
وعادت اىل الجاهلية القبلية رغم انها كانت
قريبة العهد من الرسالة ،بفعل قوة وعنف
وتزوير الطلقاء مؤسيس اإلرهاب التكفريي
الدم�وي  .ال زال كالم االمام الحسين عليه
السلام ال�ذي علا يف مك�ة املكرم�ة قب�ل
خروج�ه نحو الع�راق يف ش�هر ذي الحجة
عام  60يدوي يف سماء املعمورة عندما قال
«إني لم أخـرج أرشا ً وال بطـرا ً وال مفس�دا ً
ً
ظامل�ا وإنمـ�ا خرجت لطل�ب اإلصالح
وال
يف أمــ�ة جدي رس�ول الل�ه (ص) أريد أن
آمـ�ر باملع�روف وأنهي عن املنكر ،وأسير
بس�يـرة جدي وأبي عيل بن أبي طالب (ع)
فمن قبلني بقبول الح�ق فالله أوىل بالحق
وم�ن رد عيل ه�ذا أصرب حتى يقضي الله
بين�ي وبني الق�وم وهو خير الحاكمني»..
حتى ق�ال (ع)» أال ّ
الدعي قد
الدعي أبن
إن
ّ
ّ
ركز بني أثنتني ،بني السلة والذلة ،وهيهات

من�ا الذلة (»...بحار األن�وار ج 44ص329
والعوالم ترجمة االمام الحسني(ع) ص179
ومقتل الحسين للخوارزم�ي ج 1ص188
والفت�وح الب�ن أعث�م ج 5ص 21وغريه�ا
م�ن املص�ادر) ،فأضح�ى مدرس�ة ونهجا ً
قويما ً ورصاطا ً مس�تقيما ً ومنارا ً س�اطعا ً
ل�كل األح�رار واألب�اة واملقاومين ودع�اة
االصلاح االسلامي الحقيقي يتمس�كون
به ويسيرون عىل خطاه�ا ويقدموا الغايل
والنفيس حتى تحقيق مطالبهم املرشوعة
الت�ي منحه�م إياه�ا الب�اري املتع�ال تلك
الحق�وق الت�ي أغتصبها وس�لبها الحكام
الفراعن�ة الجهل�ة املتوارثني الطغ�اة تبعا ً
لهبله�م والتهم وعزته�م التي حطمها عيل
املخت�ار (ع) يف البي�ت العتي�ق ليعلن بذلك
الرس�ول األعظم (ص) انتهاء حقبة عبادة
األوثان .بعد م�رور قرون طويلة عىل األمة
استنهضت مدرسة عاشوراء الحسني (ع)

مرة اخرى همم األحرار واألبطال والغيارى
من خيرة األمة ليجمع�وا قواهم ويوحدوا
صفوفهم طلب�ا ً لإلصالح ومقارعة لطلقاء
العصر أحف�اد معاوي�ة وآكل�ة األكباد يف
عرصن�ا الح�ارض اولئ�ك الذي�ن تس�لطوا
جربوتا ً عىل رقاب املس�لمني يف الس�عودية
والبحري�ن واالم�ارات وأخواته�ا الذي�ن
أفس�دوا بالبالد والعباد وقطعوا العهد عىل
إراقةدم�اء األبري�اء بإرهابهم التكفريي يف
العراق وسوريا واليمن ولبنان وافغانستان
بفتاوى وعاظ سلاطينهم ليعيدوا للتاريخ
ذاكرت�ه وصفحات�ه اإلجرامي�ة الدامي�ة
حيث الرؤوس املقطعة واألجس�اد املتناثرة
واألوص�ال املحرتق�ة بالتفخي�خ والتفجري
والذب�ح ليلتح�ق رك�ب الس�بي ب�كل تلك
املصائب راس�ما ً صورة واضحة ملا جرى يف
أرض الطف بعاشوراء عام  61ولم يعد ألح ٍد
إنكار ما فعله الحاكم الفاسق الفاجر يزيد

أبن أبي�ه وعامله يف العراق أب�ن زياد بأهل
بيت النب�وة واالمامة والوحي والويص رغم
كل تحريف�ات الش�جرة امللعونة عىل طول
التاريخ االسالمي  .كان االمام الحسني (ع)
ثائرا ً بأسلوب داعية ،وداعية يف خط اإلصالح
والتغيري .حيث ب�دأ نهضته وثورته األلهية
عندم�ا قيل له« :إنزل على حكم يزيد وابن
زياد» فقال (ع) كلمته الصارمة الحاسمة:
«ال والله ال أعطيكم بيدي إعطاء الذليل وال
أق�ر إقرار العبيد» .وهنا ل�م يجد ب ّدا ً من أن
يواجه العن�ف بالرفض الحدي�دي الصارم
 .ل�ذا علين�ا أن فه�م األم�ام الحسين(ع)
بالكام�ل ،ولإلمام�ة امتداد يتس�ع ّ
لكل ما
تتس�ع له النب�وّة ما ع�دا النب�وّة كما قال
الرس�ول األكرم (ص) مخاطبا وصيه أمري
املؤمنين «يا ّ
عيل أنت من�ي بمنزلة هارون
من موىس إالّ أنه ال نبي بعدي»  .استنهضت
عاشوراء اإلصالح وإعادة األمة اىل الطريق

احلسني عليه السالم وظاهرة ارسال الرسل اىل الناس

محسن وهيب عبد
م�ن كرم الله وفي�ض لطفه الس�خي الخالص من
الش�ك ان اخت�ار الجن�ة ابت�داء الدم  ،والجنة كما
تعلمون ليس�ت حديقة او بستان كما يظن البعض
 ،انما الجنة نظ�ام حياة كما يقول فيها تعاىل{ :إ ِ َّن
لَ َك أَلاَّ َت ُج َ
وع ِفي َها َولاَ َت ْعرَى (* ) وَأ َ َّن َك لاَ َت ْظ َمأُ ِفي َها
َولاَ َت ْ
ض َح�ى }[ ،]1وطلب منه جل وعلا{ :و َُقلْ َنا َيا
اس ُك ْن أ َ ْن َت َو َزو ُْج َك الْ َج َّن َة و َُكلاَ مِ ْن َها ر ََغ ًدا َحيْثُ
آ َدمُ ْ
ش ْئ ُت َما َولاَ َت ْق َر َبا َهذِهِ َّ
ونا مِ َن َّ
الش َجر ََة َف َت ُك َ
الظالِم َ
ِني
ِ
}[ .]2
فالخي�ار االول  -وال�ذي الزال قائم�ا الدم وذريته -
ه�و الجنة بشرط طاعة الله تع�اىل  ،وعندما تعثر
هذا الخيار واكل ابونا ادم وامنا حواء من الش�جرة
خالفنا نظام الجنة ولم يعد بقاؤنا ممكنا يف الجنة
وفق�ا لنظامه�ا  ،عنده�ا ع�اد الله علين�ا بفضله
وفيض لطفه مرة اخرى وجاء الخيار البديل لنعود
اىل الجنة وهو ارس�ال الرس�لُ :
{قلْ َن�ا ْ
اه ِب ُطوا مِ ْن َها
اي فَلاَ
َ
ُ
ْ
َجمِي ًعا َفإِمَّ ا َيأ ْ ِت َي َّن ُك ْم مِ ِّني ُه ًدى َف َمن ت ِب َع ه َد َ
َخو ٌ
ْف َعلَي ِْه ْم َولاَ ُه ْم يَحْ َز ُن َ
ون} [  ]3فالهدى من الله
هم الرس�ل والكت�ب والبينات النازالت عىل الرس�ل
عليهم السالم .
فكانت رسل الله تعاىل عىل البرش ترتىُ :
{ث َّم أَر َ
ْسلْ َنا
َس ُ
ول َها َك َّذ ُب ُ
ر ُ
ُسلَ َنا تَترْ َى ُك َّل َما َجا َء أُمَّ ًة ر ُ
وه َفأ َ ْت َب ْع َنا
ِي�ث َف ُب ْع ًدا لِ َقوْم لاَ
ً
َ
اه ْم أ َ َحاد َ
َج َعلْ َن ُ
ُ
َ
َ
ْ
َب ْعضه ْم بعض�ا و
ٍ
ُي ْؤمِ ُن َ
ون }[.] 4ترتى اي بدون انقطاع يتلوا بعضهم

بعض�ا .كما ق�ال أمير املؤمنني(عليه السلام) يف
كالم�ه لكميل بن زياد ( :بلى اللهم ال تخلوا االرض
من حج�ة لله إما ظاهر معل�وم أو خائف مغمور،
لئال تبطل حجج الله وبيناته( .)5
والحسين علي�ه السلام بما هو س�بط الرس�ول
وريحانت�ه  ،وس�يد ش�باب اه�ل الجن�ة  ،واإلمام
املفترض الطاع�ة املطه�ر ب�إرادة الله تع�اىل من
الرج�س  ،واملنصب من قبل الل�ه تعاىل عىل الناس،
هو امتداد لظاهرة الرس�ل وه�و الهدى الذي يجب
ان يتبع ففي علة ارس�ال الرسل اىل الناس قال الله
ْس ْ
تعاىل{ :لَ َق ْد أَر َ
�ل َنا ر ُ
ُس�لَ َنا ِبالْ َب ِّي َن�اتِ وَأ َ ْن َزلْ َنا َم َع ُه ُم
ُ
ان لِ َيقو َم َّ
اب وَالْمِي َز َ
الْ ِك َت َ
الن ُ
اس} [ .]6
فالنظ�ام الظال�م اي كان مرف�وض تماما من قبل
الل�ه تعاىل ول�ذا جاء من الحسين عليه السلام يف
بع�ض من وصيته وه�و يودع محمد ب�ن الحنفية
رضوان الله عليه ( وأني لم أخرج أرشا ،والبطرا ،وال
مفس�دا ،وال ظاملا ،وإنما خرجت لطلب االصالح يف
امة جدي ،اري�د أن آمر باملعروف وأنهى عن املنكر،
وأسري بسرية جدي وأبي عىل بن أبي طالب عليهما
السلام ،فمن قبلني بقبول الحق فالله أوىل بالحق،
ومن رد عىل ه�ذا أصرب حتى يقيض الله بيني وبني
القوم بالح�ق وهو خري الحاكمني(.) 7فالحسين
هو الحجة التي ال تخل�و االرض منها  ،فهو امتداد
لظاهرة الرس�ل عليهم السالم  .وبالفعل فقد رسم
بوج�وده وبنهضته وبما تال تل�ك النهضة املباركة
من حرسة وذكرى رسم واقعا رساليا بالضبط كما

كان يرس�مه الرس�ل يف واقع الناس اال ان الحسني
عليه السلام زاد س�عة يف التأثري عىل الرسل بدوام
قيام هذا الواقع الرسايل اىل قيام يوم الدين موصوال
لقي�ام الحج�ة من ول�ده عج�ل الله تع�اىل فرجه
الرشيف .ولم ينتهي كما عند الرسل بموتهم.
غاياتارس�الالرس�لعليهمالسلام:
أوال -ليقوم الناس بالقس�ط { (:لَ َق ْد أَر َ
ْسلْ َنا ر ُ
ُسلَ َنا
اب وَالْمِي� َز َ
ِبالْ َب ِّي َن�اتِ وَأ َ ْن َزلْ َن�ا َم َع ُه� ُم الْ ِك َت َ
ان لِ َي ُقو َم
َّ
الن ُ
اس} [.] 8
وتح�ت هذه الغاية هدفان للرس�ل علبهم السلام
هم�ا :نب�ذ الظل�م  ،وع�داوة الظاملين؛ باعتبار ان
الظل�م صفة جامعة لكل القبائ�ح بما فيها الرشك
و( ان الرشك لظلم عظيم).
الثان�ي  -نرش القي�م االنس�انية الراقية وإش�اعة
الفضائ�ل وفق نموذج معصوم هم عليهم السلام
يمثلونها بسريتهم .
وكان الحسني عليه السالم بما قدمه من تضحيات
وبم�ا كان عليه من خلق ش�امخ يف ع�ز الله  ،وبما
رس�مه على االرض للن�اس من مب�ادئ يف نهضته
مقاب�ل الظاملين م�ن اع�داء االسلام واملنافقين
واملتخاذلين  ،انما رس�م بغض�ا للظل�م والظاملني
تعزز يف النفوس  ،ورس�م لشخص املعصوم صورة
تحدثت عنها النخب العاملية من املفكرين والعباقرة
ول�م تدرك تمامها..ومع تكرار ذكرى نهضته يف كل
عام وبما يحي تلك الذكرى من شعائر تتكرر غايات
وأهداف الرسل عليهم السالم.
وكم�ا كان الرس�ل الخي�ار الثاني لع�ودة ابناء ادم
للجن�ة صار الحسين عليه السلام س�بيال للجنة
ايضا.
ــــــــــــــــــــــــ
املصادر )1:طه119 ،118 :
 )2البقرة )3/35 :البقرة38 :
 )4املؤمنون44 :
 )5الغيبة النعماني (ج /3:ص ، )8 :نفسري القمي
 :ج  1ص  ، 359منهاج الرباعة يف رشح نهج البالغة
 :الحكم�ة ( 147خوئي)  ، )3ويف نهج الس�عادة -
الش�يخ املحمودي ( ( :)417 /1اللهم بىل ال تخلوا
االرض م�ن قائم [لل�ه] بحجة ،ظاهر مش�هور أو
مس�ترت مغمور ( )23لئال تبطل حجج الله وبيناته
وإن [أولئ�ك والله] االقلون ع�ددا ( )24االعظمون
خطرا )6/،الحديد25 :
 )7كلمات اإلمام الحسين (ع) -الش�يخ الرشيفي
( ،)288 /1ح�ار االن�وار  ،329 :44املناق�ب الب�ن
شهر آشوب  ،89 :4اشار اىل بعض الكتاب ،الفتوح
 ، 23 :5العوالم 179 :17
 )8الحديد25 :

القوي�م لتعمل باألمر باملعروف والنهي عن
املنكر ،وحركت الش�ارع املتعطش للحرية
واالس�تقالل واالسلام املحم�دي األصي�ل
فكانت النهضة الشعبية يف ايران وحركات
املقاومة يف لبنان وفلسطني والعراق واليمن
والبحرين و ..رافعة راية عاش�وراء وتروي
ضمأه�ا م�ن الينب�وع الحس�يني برفع�ة
رأس وش�موخ ومع�زة ،صام�دة مضحية
مذلة مهينة للطاغ�وت والفراعنة والقوى
التس�لطية واملحتل�ة يف كل شبر من أرض
املسلمني ،فكرسوا للشيطان األكرب شوكته
وهزموه وأذنابه وأزالمه ومرتزقته بكل ما
أتوا م�ن قوة وإجرام ودموي�ة وبدعم مال
برتول األمة ،خليجي املبدأ ،تكفريي املقصد،
صهيوني الهدف؛ فرس�مت سواعده رشق
أوس�ط اسلامي جديد خالفا ً مل�ا خطط له
أعداء األمة الجاحدين القاس�طني املارقني
ليهزم�وا أذالء يف جنح ظلام الليل الدامس

يج�رون من ورائهم ذيول الخيبة والفش�ل
تبق س�لطة اإلجرام والتكفري
والخجل  .لم ِ
واإلنج�راف األموي لالمام الحسين (عليه
السلام) خياراً ،حيث ش�خص (ع) املرض
وقرر التصدي لعالجه أمتثاالً ألوامر الباري
الجب�ار قابل�ه إرصار البع�ض ممن يطلق
على نفس�ه أس�م «الصحاب�ي» بالجلوس
يف ال�دار وإنتهاج سياس�ة الن�أي بالنفس
واالبتع�اد عم�ا ي�دور يف األمة االسلامية؛
لكنه (ع) أبى إال أن يخرج مصمما ً مضحيا ً
بالغايل والنفيس من الش�يخ الكبري وحتى
طفله الرضيع مرضاة لله س�بحانه وتعاىل
وإس�تجابة لدعوته يف إصلاح األمة وعالج
الدي�ن وإرجاع�ه اىل موقع�ه األس�ايس
وتحكي�م رشعة الباري عزوج�ل يف األرض
وبس�ط الع�دل ورفع الظل�م ..وما أش�به
الي�وم باألمس حي�ث التاريخ يعيد نفس�ه
وس�يناريو أحداثه الدامية تكتب من جديد
بيد أبن�اء وأحفاد الش�جرة امللعونة من آل
س�عود وآل خليفة وآل زاي�د وآل ...والظلم
ً
دم�ا
يعتري األرض املعم�ورة ويفرتش�ها
ودمارا ً وقتالً وس�بيا ً ونهبا ً خدمة لألسياد.
عاش�وراء ال تزال تحمل كل العناوين التي
طرحه�ا االمام الحسين ع�ام  61للهجرة
وس�فك دمه الطاهر وأه�ل بيته وأصحابه
املنتجبني امليامني عىل أرض الطف بكريالء،
حيث األمر باملع�روف والنهي عن املنكر ما
يعني إصالح األمة ليستشعر الطلقاء أبناء
الشجرة امللعونة الخوف والفزع عىل سطوته
وس�لطانهم وبغيهم وضاللتهم وتزويرهم
للحقائ�ق ،نارشي�ن االره�اب التكفيري
ً
عنرصا ً
هام�ا وستراتيجيا ً يف تفريق األمة
وتش�تيت ش�ملها ونرش الكراهية والعداء
بني أبنائها فتكون الفاجعة الدامية ونارها
تح�رق العب�اد والبلاد ..حت�ى استش�عر
األح�رار واألب�اة التكلي�ف وأس�تنهضوا
هممهم يف حشد شعبي ومقاومة اسالمية
ودفاع وطني ولجان شعبية يهرع اىل سوح
الجه�اد مقتلعني ج�ذور الفتن�ة ،نارشين
املحبة واملودة والتآخي والتآزر بني صفوف
األمة ،منترصين للمظلوم واملستضعف من
كل فئة وقوم ودين وعقيدة ،رافعني رايات
النصر الحس�يني امل�ؤزر؛ ودع�اة الزي�ف
األموي أحفاد ذوات الرايات الحمر متشتتني
مهزومين هلك�ى على أرض املس�لمني
الطاهرة بخيبة كبرية وفشل ذريع يقادون
نحو مزبل�ة التاريخ والراعي غري قادر عىل
إنقاذهم ..والنرص قريب بعون الله .

فقدان
فق�دت هوية نقابة املهندسين باس�م املهن�دس (عبد
الرضا محسن عداي) من يعثر عليها تسليمها اىل جهة
االصدار

فقدان
فقدت مني الهوية الخاصة بنقابة املهندسني العراقيني باسم
محم�د ثائر رشيف كاظ�م محم�د املرقم�ة  164598تاريخ
االنتساب  2013/11/17عىل من يعثر عليها يرجى تسليمها
اىل جهة املختصة

فقدان
فق�دت الهوية باس�م (غس�ان صكبان عب�د الكريم )
املدير املفوض لرشكة الهالل املتحدة للمقاوالت العامة
املحدودة الصادر من اتحاد املقاولني العراقيني من يعثر
عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان هوية
فق�دت الهوي�ة الصادرة م�ن مديرية توزيع كهرب�اء النجف
االرشف واملرقم�ة  72345893 – Sيف  2012/3/20باس�م
(احم�د حس�ن مجي�د) من يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة
االصدار

فقدان وثيقة
فقدت الوثيقة املرقم�ة  587410/80يف 2017/10/2
الصادرة من متوس�طة الشهيد عادل نارص املعنون اىل
متوس�طة الرتاث املسائية باسم (حسين اياد هاشم)
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

تنويه
نشر يف اعالن مديري�ة تنفيذ املش�خاب يف جريدة املس�تقبل
العراق�ي بعدده�ا املرق�م  1534يف  2017/10/11ج�اء فيه
الدائن عم�ار جدوع بصام خطأ والصحي�ح هو عماد جدوع
بصام لذا اقتىض التنويه

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس 2016/ 955 /
اس�م املحكمة  /محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة
بالبرصة
اس�م املتهم ورتبت�ه ووحدته  /الرشط�ي عقيل جواد
ابراهيم صالح  /مديرية رشطة محافظة البرصة
رقم الدعوى وتاريخها 2016/374 :
تاريخ ارتكاب الجريمة 2013/11/13 :
تاريخ الحكم 2016/7/27 :
املادة القانونية  5 :من ق.ع.د رقم  14لسنة 2008
خالصة الحكم
حكم�ت محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة باس�م
الشعب عىل املدان الغائب اعاله غيابيا بما ييل :

 1ـ بالحبس ملدة (خمس�ة س�نوات ) وفق احكام املادة / 5
اوال م�ن ق.ع.د رقم  14لس�نة  2008املع�دل وبداللة املادة
 69من ق.ا.د رقم  17لسنة  2008لغيابه عن مقر عمله من
تاريخ  2013/11/13ولحد االن
 2ـ تنف�ذ محكوميت�ه اعلاه بالتعاق�ب م�ع محكوميات�ه
بالقضيتني املرقمتني (2012/777و  )2013/1610استنادا
للمادة /143ق.ع رقم  111لسنة  1969املعدل
 3ـ طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل استنادا الحكام
املادة  /38ثانيا من ق.ع.د رقم  14لسنة  2008املعدل
 4ـ اعط�اء املوظفني العموميني صالحية القبض عليه اينما
وجد لتنفيذ الحكم
5ـ ال�زام املواطنني االخبار عن مح�ل اختفاء املحكوم اعاله
استنادا الحكام املادة / 69ثالثا من ق.ا.د
 6ـ حجز امواله املنقولة وغري املنقولة استنادا الحكام املادة
/ 69رابعا من ق.أ.د
 7ـ تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي املنتدب جب�ار عاتي
جرب مبلغ قدره خمس�ة وعرشون الف دينار ترصف له بعد
اكتساب الحكم الدرجة القطعية
صدر الق�رار باتفاق االراء قابال لالعرتاض اس�تنادا الحكام
امل�ادة /71ثانيا من ق.ا.د رقم  17لس�نة  2008وافهم علنا
يف 2016/ /
اللواء الحقوقي
رئيس املحكمة

تنويه
نرش اعالن محكمة االحوال الش�خصية يف النجف العدد حجة
فقدان  2017/املنش�ور يف جريدة املس�تقبل العراقي بعددها
املرقم 1537يف  2017/10/16جاء فيه اىل املدعو مقدم طالب
حج�ة الفقدان مقتدى رضا حيدر خطأ والصحيح هو ش�ذى
رضا حيدر لذا وجب التنويه
مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس 2011/ 33 /
اس�م املحكم�ة  /محكم�ة ق�وى االم�ن الداخلي الخامس�ة
بالبرصة
اس�م املتهم ورتبته ووحدته  /الرشطي حمزة كاظم ابراهيم
خليل  /املديرية العامة لرشطة محافظة البرصة
رقم الدعوى وتاريخها 2011/32 :
تاريخ ارتكاب الجريمة 2008/6/4 :
تاريخ الحكم 2011/5/8 :
املادة القانونية  5 :من ق.ع.د رقم  14لسنة 2008
خالصة الحكم
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة باس�م الشعب
عىل امل�دان الغائ�ب (الرشطي حم�زة كاظم ابراهي�م خليل)
باسم الشعب بما ييل :
 1ـ بالحبس البس�يط ملدة (ستة اشهر ) وفق احكام املادة 5
من ق.ع.د رقم  14لسنة  2008بداللة املادتني /61اوال و 69
اوال من ق.ا.د رقم  17لس�نة  2008لغيابه عن مقر عمله من
تاريخ  2008/6/4ولحد االن
 2ـ اعط�اء املوظفني العموميني صالحي�ة القبض عليه اينما
وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه اس�تنادا الحكام املادة 69
/ثانيا من ق.ا.د رقم  17لسنة 2008
 3ـ ال�زام املواطنني االخبار عن محل اختف�اء املحكوم اعاله
اس�تنادا الح�كام امل�ادة / 69ثالثا م�ن ق.ا.د رقم  17لس�نة
2008
 4ـ حجز امواله املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا الحكام املادة
/ 69رابعا من ق.أ.د
 5ـ تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب سليم عناد ريحان
مبلغ قدره خمسون الف دينار ترصف له بعد اكتساب الحكم
الدرجة القطعية
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا ألحكام املادة /61
اوال من ق.ا.د قابال لالعرتاض وافهم علنا يف 2011/5/8م
عميد الرشطة الحقوقي
نوري حسن كاطع
رئيس املحكمة
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يف اربع مباريات مصريية

الوزارة دعت االندية اىل إجراء انتخاباتها وفق قانون  18النافذ

وزير الشباب يلتقي عددا من رياضيي املوصل إيطاليا يف اختبار صعب بامللحق األورويب..
ومهمة سهلة لكرواتيا
ويؤكد االولوية للمناطق املحررة

بغداد /المستقبل العراقي
اك�د وزي�ر الش�باب والرياض�ة عبد الحسين
عبط�ان ،ان «املناط�ق املح�ررة م�ن عصابات
داع�ش اإلرهابي�ة س�تكون له�ا االولوي�ة يف
الجانبني الشبابي والريايض» .
وق�ال عبطان خلال لقائه عددا م�ن رياضيي
املوصل ،بحس�ب بيان للوزارة تلقت «املستقبل
العراقي» نسخة منه  ،ان «الوزارة تبذل جهودا
كبيرة إلع�ادة الحي�اة الرياضي�ة اىل محافظة
نينوى من خالل توفري املنشأت الرياضية ودعم
االندية والفرق الشعبية بمختلف ألعابها ،مبينا ً
ان ع�ودة الحي�اة الرياضي�ة يف املحافظ�ة امر
رضوري النه يسهم بشكل اسايس يف مكافحة
االرهاب والجريمة والتطرف» .
واض�اف ان «ال�وزارة دعت الشركات املنفذة
للمالع�ب يف املناطق املحررة من اجل التفاوض

معه�ا مج�ددا ً من اج�ل تكملة املش�اريع عىل
الرغم من وجود بعض الصعوبات املالية».
ووجه الوزير «بتشكيل لجنة متكونة من كوادر
الوزارة ملتابعة املنش�أت الرياضية واحتياجات
رياضيي املوصل ،مش�ددا ً على اقامة عدد من
البط�والت الرياضية يف مختل�ف االلعاب تحت
رعاية الوزارة».
واش�اد وف�د رياضي�و املوص�ل بعم�ل وزارة
الشباب والرياضة الدؤوب خالل الفرتة االخرية
والس�يما مشروع رف�ع الحظر ع�ن املالعب،
مثمنني حرص الس�يد الوزير عىل اعادة الحياة
الرياضي�ة يف املناط�ق املحررة».من جانب آخر
دعت وزارة الشباب الرياضة ،االندية الرياضية
كاف�ة اىل اجراء انتخاباته�ا وفق قانون االندية
رق�م  18لعام  1986وتعديل بالرقم  37لس�نة
 1988وانه�اء جمي�ع االش�كاالت القانوني�ة
املتعلقة بعمل الهيئات االدارية الحالية النتهاء

ال�دورة االنتخابي�ة الخاص�ة به�ا ،والتبع�ات
املرتتب�ة عىل قرارات محكم�ة التمييز الخاصة
بإلغاء االس�تثناء من رشط الشهادة الدراسية،
وتعيني امني الرس واألمني املايل» .وجددت وزارة
الش�باب و الرياض�ة دعمه�ا امل�ادي واملعنوي
ً
مبدي�ة اس�تعدادها
لألندي�ة الرياضي�ة كاف�ة
الت�ام يف تقديم املس�اعدة القانوني�ة وفق بنود
وفقرات القانون النافذ بهدف إرساء املمارسة
الديمقراطي�ة اىل ش�اطئ االم�ان القانون�ي،
وبنزاه�ة وش�فافية عاليتني».وأك�دت الوزارة
ان مطالبته�ا االندية بإج�راء االنتخابات وفق
قان�ون  18الناف�ذ ال يس�تهدف اية ش�خصية
رياضي�ة او غير رياضي�ة بقدر اضف�اء روح
القانون اىل العملية االنتخابية وااللتزام ببنوده
وفقراته ،وتطلعها النبثاق هيئات ادارية قادرة
عىل تحمل مسؤولياتها تجاه االندية الرياضية
والرياضيني.

المستقبل العراقي  /متابعة
أوقعت قرعة مباريات امللح�ق األوروبي املؤهل
لكأس العالم ،والتي أقيمت ظهر امس ،الثالثاء،
بمدينة زيوريخ السويرسية ،املنتخب اإليطايل يف
مواجه�ة صعبة ،بينما يخوض منتخب كرواتيا
مباراة سهلة نسبيا.
نتائج القرعة:
املباراة األوىل :أيرلندا الشمالية  -سويرسا
املباراة الثانية :كرواتيا  -اليونان
املباراة الثالثة :الدنمارك  -أيرلندا
املباراة الرابعة :السويد  -إيطاليا
وتأهل إىل املونديال من قارة أوروبا 9 ،منتخبات
تص�درت مجموعاتها يف التصفي�ات ،إىل جانب

مييس يريد زيادة متاعب بارتوميو ..ويوجه طلب ًا إىل بيكيه
المستقبل العراقي  /متابعة
كش�ف اإلعالمي اإلس�باني ،إدواردو إندا ع�ن تفاصيل
حول حديث جمع األرجنتيني ليونيل ميس�ي ،بجيرارد
بيكي�ه ،نج�م برش�لونة فيما يتعل�ق باس�تقالل إقليم
كتالونيا.

وق�ال إن�دا ،ف�ي تصريح�ات خلال برنام�ج “ إل
ش�يرينجويتو” اإلس�باني“ :ميس�ي طال�ب بيكيه بأن
يمتنع عن االنخراط في الحديث والهراء السياسي ،وأن
يكرس نفسه لكرة القدم لتجنب العداءات”.
وأضاف “أما بالنس�بة لتجديد عقد ميس�ي ،برش�لونة
يس�عى للحصول عل�ى توقي�ع الالعب بس�رعة ،إال أن

البرغ�وث يريد أن يش�عر بارتوميو بالمعاناة ،بس�بب
موقف األخير المتناقض حيال أزمة االستقالل”.
كم�ا تحدث إندا عن تخوف ميس�ي م�ن تجديد عقده
في الوقت الحالي ،لما تشهده األوساط اإلسبانية من
حديث عن انفص�ال إقليم كتالونيا وه�و ما قد يهدد
مستقبله الكروي.

بايرن ميونيخ حيدد خليفتي روبن وريبريي
المستقبل العراقي  /متابعة
كش�فت تقاري�ر صحفي�ة ألمانية ،ع�ن الب�دالء المحتملين
لخالفة الهولندي روبن ،والفرنسي فرانك ريبيري ،نجمي
بايرن ميونيخ.
وينتهي عقدي روب�ن ( 33عامً ا) وريبيري ( 34عامً ا)
مع بايرن ميونيخ ،بنهاية الموس�م الجاري ،إذ يسعى
الن�ادي البافاري إليج�اد من يخلفهم�ا لتقدمهما في
العمر.وبحس�ب صحيفة “سبورت بيلد” ،فإن الثنائي
بران�دت
جولي�ان
وجولي�ان دراكس�لر،
نجمي باير ليفركوزن

وباريس س�ان جيرمان على الترتي�ب ،هما األقرب لخالفة
الثنائي.ويعان�ي دراكس�لر من عدم المش�اركة بش�كل
أساسي مع فريقه الفرنس�ي ،منذ انضمام البرازيلي
نيمار ،قادمً ا من برشلونة ،حيث ارتبط اسمه كثيرًا
بالرحي�ل عن حديقة األمراء.وح�اول البايرن ضم
بران�دت في يناير/كانون ث�ان  ،2014عندما كان
الع ًبا بصفوف فولفسبورج ،إال أنه فضل االنتقال
إل�ى ليفركوزن من أجل الحصول على دقائق أكثر
للعب.ويح�ق لبران�دت ،االنتق�ال ألي فري�ق آخ�ر
مقاب�ل  12.5مليون يورو فقط ،ف�ي صيف ،2018
بفضل الش�رط الجزائي الموجود ف�ي عقده مع باير
ليفركوزن.

مورينيو مطلوب ملهمة أملانية كربى
المستقبل العراقي /متابعة

كش�فت تقارير صحفي�ة إنجليزية ،عن وج�ود البرتغالي جوزيه مورينيو المدي�ر الفني لفريق
مانشستر يونايتد اإلنجليزي ،ضمن قائمة المرشحين لمغامرة تدريبية كبرى في المانيا.
وكانت إدارة نادي بايرن ميونخ قررت إ إقالة اإليطالي كارلو أنشيلوتي بسبب سوء النتائج ،وتم
إسناد المهمة إلى يوب هاينكس ،وحتى نهاية الموسم الحالي.
وبحس�ب صحيف�ة “مي�رور” البريطانية ،ف�إن مورينيو ضمن المرش�حين لتولي القي�ادة الفنية
للباف�اري ف�ي الصيف المقب�ل ،باإلضافة لوجود اهتمام به من قبل باريس س�ان جيرمان الفرنس�ي أيضا ،الذي يعمل
حاليا على بناء مشروع كبير للسيطرة على الكرة األوروبية.
ُيذكر أن مورينيو قد صرح باألمس ،أن تجربته مع مانشستر يونايتد لن تكون األخيرة ،خالل مسيرته التدريبية.

كريستيانو رونالدو مهدد بالسجن

المستقبل العراقي /متابعة

كش�فت تقارير إخبارية ، ،أن مهاجم ريال مدريد،
كريس�تيانو رونالدو ،رفض التوصل إلى تس�وية
مع هيئة الضرائب اإلسبانية ،في اتهامه بالتهرب
من س�داد ضرائب بقيم�ة  14.7مليون يورو ،ما
قد يعرضه للس�جن.وذكرت صحيفة (الموندو)
عل�ى موقعه�ا اإللكترون�ي ،أن رونال�دو ي�رى
اتهام�ه بالته�رب الضريب�ي “غير متس�ق” ،وال
أس�اس له ويتعارض مع القانون.وأرسل الالعب
البرتغالي ،خطا ًبا جدي� ًدا للمحكمة التي تنظر في

قضيت�ه ،انتق�د فيها بش�دة هيئة الضرائب اإلس�بانية،
وأكد أن التهم الموجهة ضده “ال يوجد أي أس�اس لها”،
وتمثل “اس�تخداما تعس�فيا للقانون الضريبي”.ويرى
كريس�تيانو ،أن القضية مع هيئة الضرائب اإلس�بانية
تكمن في “تناقض في المعايير”.ويواجه كريس�تيانو،
 4ته�م تهرب ضريبي بين عام�ي  2011و ،2014بقيمة
إجمالية تبلغ  14.7مليون يورو.وتم اس�تدعاء المهاجم
البرتغالي أمام المحكمة التي مثل لديها في  31يوليو/
تموز الماضي.وتقول وس�ائل إعالم إسبانية ،إن عدم
قبول كريستيانو بالتسوية ،يجعل سجن “الدون”
إمكانية واردة ضمن خيارت المحكمة.

املنتخب الرويس ،صاحب األرض ،فيما تتنافس
أفض�ل  8منتخب�ات احتل�ت املرك�ز الثان�ي
باملجموعات عىل آخر  4بطاقات ،يف امللحق.
وتأهلت إىل امللحق منتخبات السويد (املجموعة
األوىل) ،وس�ويرسا (املجموع�ة الثاني�ة)،
وأيرلندا الش�مالية (املجموعة الثالثة) ،وأيرلندا
(املجموع�ة الرابع�ة) ،والدنم�ارك (املجموع�ة
الخامس�ة) ،وإيطالي�ا (املجموعة الس�ابعة)،
واليون�ان (املجموع�ة الثامن�ة) ،وكرواتي�ا
(املجموعة التاسعة) ،بينما لم تتأهل سلوفاكيا،
صاحبة املرك�ز الثاني يف املجموعة السادس�ة،
كونها أسوأ وصيف بني املجموعات التسع.
وت�م تقس�يم املنتخب�ات الثماني�ة إىل قس�مني
(تصنيفين) ،يض�م كل تصني�ف  4منتخبات،

وفقا للتصنيف الش�هري ال�ذي أصدره االتحاد
الدويل لكرة القدم «فيفا» ،أمس ،اإلثنني ،عىل أن
تلتقي فرق التصنيف األول نظريتها بالثاني يف 4
مواجهات (ذهاب وإياب).
ويض�م التصني�ف األول منتخب�ات :س�ويرسا،
وإيطالي�ا ،وكرواتي�ا ،والدنمارك ،فيما يش�مل
التصنيف الثان�ي منتخبات :أيرلندا الش�مالية،
والسويد ،وأيرلندا ،واليونان.
ويش�ارك يف س�حب القرع�ة اإلس�باني ال�دويل
الس�ابق فرناندو هيريو ،وس�ط حضور مدربي
وممثلي املنتخب�ات الثمانية.وتق�ام مباري�ات
الذه�اب يف الفرتة من  9إىل  11نوفمرب /ترشين
الثان�ي املقب�ل ،فيما تلعب مواجه�ات اإلياب يف
الفرتة من  12وحتى  14من الشهر نفسه.

ريال مدريد يضع خطة بديلة حال فشل
صفقة كني
المستقبل العراقي  /متابعة
وض�ع ريال مدريد اإلس�باني ،خط�ة بديلة ،في حال أخف�ق في الحصول على خدم�ات هاري كين،
مهاجم توتنهام اإلنجليزي ،خالل فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وقال�ت صحيف�ة “ذا ص�ن” البريطاني�ة ،إن النادي اإلس�باني ،يضع عينه أيضا على الش�اب
اإلنجلي�زي اليافع ماركوس راش�فورد ،لضمه إذا لم ينجح ف�ي التعاقد مع كين الصيف
القادم.
وأشارت الصحيفة أن فلورنيتيو بيريز ،رئيس نادي ريال مدريد ،والنجم البرتغالي
كريستيانو رونالدو ،يميالن أكثر للتعاقد مع راشفورد.
ويرى رونالدو أن راشفورد سيكون أحد أبرز النجوم العالمين في المستقبل،
كم�ا أن التعاقد معه ال يتطلب اإلطاحة بالفرنس�ي كريم بنزيمة ،عكس ما
سيحدث إذا تعاقد النادي الملكي مع كين.
وأكدت بعض وسائل اإلعالم اإلسبانية أن ريال مدريد يجهز عرضا كبيرا
م�ن أجل إس�الة لعاب رئيس توتنه�ام ،دانيل ليفي ،ودفع�ه للتخلي عن
كين.
وألمح�ت التقارير اإلعالمية إل�ى أن الالعبين كريم بنزيمة وجاريث بيل،
نجمي ريال مدريد ،قد يكونا طرفا في الصفقة المنتظرة.
وإذا كان توتنه�ام يتمس�ك بالحص�ول على مبلغ  179ملي�ون يورو مقابل
االس�تغناء عن كي�ن ،فإنه أيضا يرغب باإلضافة إلى ذلك في اس�تعادة نجمه
القديم ،لوكا مودريتش ،بحسب ما أوردته وسائل اإلعالم اإلسبانية.

مطالب أوزيل تعطل رحيله عن أرسنال
المستقبل العراقي  /متابعة

أخفق ن�ادي أرس�نال اإلنجلي�زي ،في إقن�اع العبه
األلمان�ي مس�عود أوزي�ل ،بتجدي�د عق�ده ،م�ع
المدفعجية ،والذي ينتهي صيف .2018
وذك�رت صحيف�ة “ذا صن” ،أن مس�ئولي
أرس�نال بدأوا في البحث عن فريق آخر،
لش�راء مس�عود أوزيل ،خلال فترة
االنتقاالت الشتوية المقبلة.
وكان نادي مانشس�تر سيتي ،قد
أع�رب عن رغبته في الحصول على
خدمات نجم أرسنال أليكسيس سانشيز،
حي�ث يتطل�ع المدي�ر الفن�ي للفري�ق،
اإلس�باني بي�ب جوارديوال ،إلى اس�تكمال
خط�ه الهجوم�ي بالتعاق�د م�ع الع�ب منتخ�ب
تشيلي.
لك�ن األمر بالنس�بة ألوزي�ل يختلف بعض الش�يء،
فق�د تراجعت الكثير من األندية عن فكرة التعاقد مع
الالعب األلماني ،بس�بب مطالبه المالية المبالغ فيها،
على رأسها إنتر ميالن اإليطالي.
وكش�فت الصحيف�ة البريطاني�ة أن صان�ع األلع�اب
األلماني ( 29عاما) يرغب في الحصول على راتب يقدر
بـ  330ألف جنيه إس�ترليني أسبوعيا ،وهو ما قد يضر
كثيرا بهيكل األجور داخل أرسنال.
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شبكة الدماغ العجيبة

املرأة القروية نضال يومي

تت�وزع حياتها عىل ثالث جبه�ات؛ البيت حيث تنجز األش�غال املنزلية
وتتعه�د األبن�اء بالرعاي�ة والرتبي�ة ،والحق�ل حيث تش�ارك الرجل يف
العمل الفالحي ،والس�وق حيث تتوىل بنفس�ها تس�ويق املحصول .إنها
امل�رأة القروية التي تحتفي بها األم�م املتحدة يف  15أكتوبر من كل عام
بمناسبة اليوم العاملي للمرأة القروية.
يف خض�م الكثري م�ن العقبات ،وزيادة أعباء العم�ل وهيمنة الذكور ،ال
خي�ار أمام املرأة القروي�ة إال أن تواصل نضالها م�ن أجل رفاه أرستها
وضمان األمن الغذائي للمجتمع ،واملساهمة يف تحقيق النمو االقتصادي
ال�ذي ال تس�تفيد من ثماره إال يف ما ندر.ويس�لط الي�وم العاملي للمرأة
القروية الضوء عىل النضال اليومي لنس�اء الريف يف سبيل توفري لقمة
العيش ألنفس�هن وأرسه�ن يف ظل معاناتهن من تميي�ز متعدد األوجه
..وق�د اختارت منظمة األمم املتحدة هذه الس�نة ،من أجل لفت االنتباه
إىل وضعية هؤالء النسوة اللواتي ال تقل إنتاجيتهن عن إنتاجية الرجال،
دون أن يحظني مع ذلك بما يكفي من االعرتاف والتقدير ،كش�عار لهذا
اليوم العاملي “الزراعة املتكيفة مع املناخ من أجل تحقيق املس�اواة بني
الجنسني وتمكني النساء والفتيات القرويات :التحديات والفرص”.

يرى عالم األعصاب ديفيد إيغلمان أن كل إنجازات اإلنسان عىل األرض ويف
الفضاء ،تعود إىل قابلية املخ للتش�كل وقدرته عىل التكيف مع املعطيات،
يف حني أن تشابكات املخ التي ال يستخدمها اإلنسان تتالىش بشكل يشبه
ممرات الغابة التي ال تس�تخدم..نفكر ونخطط ونتذكر وال ُنويل اهتماما
كبريا باآللة الحاس�بة الهائلة التي تمكننا من ذلك كله ،لكن كتابا جديدا
يقدم فكرة وافية عن الرحلة التي تس�لكها أدمغتنا والتغريات يف ش�بكته
تبعا للتجارب الحياتية.
ظه�ر كت�اب “املخ” لعالم األعص�اب ديفيد إيغلمان ،يتحدث عن ش�بكة
عجيبة يف أدمغتنا ويصيغ املعايشة الخاصة لإلنسان ويركز عليها وليس
عىل آليات املخ املجردة التي تقف وراء ذلك..ويوضح املؤلف أن املخ البرشي
ال يك�ون جاه�زا عند امليالد إذا ما ق�ورن بعالم الحيوان�ات اآلخر “حيث
أن لوح�ة التحكم ال تك�ون موجودة عندئذ ،وبدال م�ن ذلك فإن الجينات
توفر إرش�ادات تقريبية عن بناء هذه الش�بكة وتس�مح للمخ بالتكيف
م�ع املعطيات” ،يف حني أن الكثري من الحيوانات تبرص نور الحياة بغرائز
وسلوكيات ثابتة ،أي بيشء يشبه مخا متشابكا ،حسب املؤلف.

هل تعلم

النساء أكثر طيبة وسخاء من الرجال

توصل�ت دراس�ة حديث�ة إىل أن
التعبري ع�ن املش�اعر يأتي بطرق
متباين�ة ،فأس�لوب حي�اة أحدهم
ق�د يختل�ف ع�ن اآلخ�ر ،ولذل�ك
هناك ط�رق متنوع�ة لوصول كل
م�ن الرج�ل وامل�رأة إىل أهدافهم�ا
القريب�ة أو البعي�دة ،باإلضافة إىل
تفاوت نس�بي يف إتق�ان بعد املواد
ذات الصبغ�ة العلمية وكذلك تعلم
اللغات..
وتوصل�ت دراس�ة س�ويرسية
حديث�ة إىل أن النس�اء أكث�ر طيبة
وس�خا ًء من الرجال ،وفق ما أشار
إلي�ه موق�ع جري�دة االندبندن�ت
الربيطانية»..وعىل مدى الس�نوات

املاضي�ة ،احت�دم الس�جال بين
معس�كري الرج�ل وامل�رأة فيم�ا
يتعلق بتمي�ز أحدهما عن اآلخر يف
بعض املج�االت أو حت�ى يف درجة
تعبريه ع�ن مش�اعره ،خصوصا ً
تجاه األش�خاص الذين يحتاجون
الدعم والعناية يف املجتمع..وأفادت
نتائج الدراس�ة بأن عقول الرجال
والنساء تترصف بطريقة مختلفة
فيم�ا يخص الس�لوك االجتماعي،
حي�ث تظه�ر امل�رأة البع�ض من
أشكال اللطف أكثر من الرجل الذي
تحفزه النواة املخططية (منطقة
يف امل�خ) على الترصف بن�وع من
األنانية.

احلمل

بدون تعليق

الثور

اجلوزاء

السرطان

؟؟

ه�ل تعلم ّ
أن األنف واألذن من األعضاء الوحيدة يف جس�م
ّ
تتوقف عن ّ
النمو طوال فرتة الحياة.
اإلنسان التي ال
ه�ل تعل�م ّ
أن معدة اإلنس�ان تحتوي عىل م�ا يقارب 35
مليون غدة هضم ّية.
هل تعلم ّ
أن إسماعيل عليه السالم أوّل من ركب الخيل.
أن يوم الجمعة س�مّي بذلك ّ
هل تعلم ّ
ألنه ُجمع فيه خلق
آدم ،وقيل الجتماعه فيه مع حواء يف األرض.
هل تعلم ّ
أن أوّل من كتب بس�م الله الرحمن الرحيم هو
سليمان عليه السّ الم.
هل تعل�م ّ
أن أعظم س�ورة يف القرآن الكريم هي السّ �بع
املثاني والقرآن العظيم.
هل تعلم ّ
ّ
متوس�ط عمر رمش العني الواحد يقارب 90
أن
يوماً ،علما ً ّ
أن رموش عني اإلنسان تتج ّدد دائماً.
ه�ل تعلم ّ
أن أوّل من صنع ّ
الص�اروخ هي أملانيا ،وذلك يف
عام .1942
ّ
ّ
ه�ل تعلم أن الق�دس ت ّم احتاللها عىل م�دى التاريخ 24
مرّة.
هل تعلم ّ
أن طبيب أسنان قام باخرتاع الكريسّ
الكهربائي
ّ
الذي ُيستخدم يف اإلعدام ،كما قام موظفون لدى توماس
أديسون بوضع أوّل تصميم ف ّعال له.

االسد

العذراء

ينتق�ل «مرك�ور» اىل بيت�ك التاس�ع ،والبيت
التاس�ع باإلجم�ال مه�م ج� ًدا ،ويعتبره
الفلكيون والهنود اكثر املنازل ًّ
حظا ،ما يعني
ّ
ّ
أنك تدخل فرتة جيدة تحلّق خاللها اذا قدمت
ً
ً
عملا او تب�وأت مركزا او تحدث�ت اىل الناس
وقمت بمفاوضات

تجن�ي جه�ودك املهني�ة األم�وال واألرب�اح،
وس�يكون بانتظ�ارك فرحة كبيرة عىل هذا
الصعي�د .بانتظارك عقد جدي�د أو تعاقد مع
شخص يكربك ًّ
سنا أو خربة
عاطفي�اً :زخ�م للحي�اة العاطفية ونش�اط
االتصاالت وتبادل الزيارات مع االصدقاء

تكتش�ف خلفيات النيات املبيّتة التي يسعى
أصحابه�ا لالنقض�اض علي�ك وتجريدك من
صالحياتك الواسعة
عاطفياً :أحس�ن توظيف حيويت�ك فلن تهدأ
وتيرة عواطف�ك قبل أن تتحق�ق من مجرى
األمور الطبيعي والسهل

ّ
تش�نجا ً أو نقاش�ات حامي�ة م�ع
ح�اذر
املسؤولني يف العمل .إخرت الحوار اللبق إليجاد
الحل�ول وال تقدم عىل وعود لس�ت قادرا ً عىل
اإليفاء بها
عاطفي�اً :إي�اك واملراوغ�ة م�ع الرشي�ك ،قد
تنعكس األمور سلبا ً عىل عالقتك به

تس�يطر عىل املوق�ف ّ
وتتخذ الق�رار الحكيم
واملس�تقل عن أي ضغ�وط ،معتم�دا ً نظاما ً
ّ
ً
ً
خاصا ً بك ومتابعا جهودا تراها مناسبة
عاطفي�اً :ال تقف متفرّجا ً على قطار الحب
يم� ّر أمامك مرور الكرام .بادر وس�يطر عىل
انفعاالتك

تستقطب بعض العروض والفرص املالية يف
هذا اليوم االيجابي واملناسب لبحث الرشوط
ولتحسني الوضع الحايل
عاطفي�اًّ :
إن هذا الي�وم موافق ج� ّدا ً لتداول
بعض األحاديث البناءة مع الرشيك وحضور
املناسبات

امليزان

العقرب

القوس

اجلدي

الدلو

احلوت

تالق�ي نتائج جهود س�ابقة .حاول ان تبتعد
عن األضواء وحافظ عىل ارسارك(
عاطفي�اً :مغامرات�ك العاطفي�ة الفاش�لة
تنعك�س س�ل ًبا على محيط�ك .ع�د إىل ذاتك
وراجع حساباتك وال تفرط يف مغاالتك
صحياً :دع األمور املهنية والعملية جانبا ً

ينتقل كوكب مركور اىل برج القوس ويفتتح
مرحلة م�ن العمليات املالية واالس�تثمارات
واملش�اريع الكبير .تخوض تح�ارب جديدة
ومليئ�ة بالحماس�ة .عاطفياً :التنس�يق مع
الرشيك ّ
يوف�ر عليك الكثري م�ن العواقب ،اذا
رغبت باستمرار العالقة

فاوض وس�اوم بجرأة وأعد قراءة حساباتك
وتقييم األوضاع بهدف تعزيز استقرارك املايل
كي تخرج بقرارات مهمة
عاطفي�اً :عليك تبادل االحادي�ث الهادئة مع
الرشيك وطمأنة هواجس�ه ودعمه والوقوف
إىل جانبه ليشعر بالسالم والراحة

يراودك اهتمام أو انش�غال باآلخرين ،فحاذر
اإلهمال والفت�ور يف العالقات .يوم مناس�ب
لتطوي�ر جمي�ع ان�واع العالق�ات الخاص�ة
والعام�ة ،وقد تفس�ح لك يف املجال ملناقش�ة
موض�وع َدين لتمويل مرشوع معينّ  .تتحرك
األمور بوضوح وتلمس ارتياحا ً كبريا

خفف التوتر وابتعد عن مواجهات قد يثريها
الحس�د .تواضع حتى تبعد عن�ك االعداء وال
تبينّ حظك لآلخرين
عاطفي�اً :ربما ينزعج الرشيك من انش�غالك
عنه ألسباب مهنية أو ألسفار طارئة تفرض
عليك

طب

قرنبيط مشوي
يف الفرن

ق ال
يوم

..

املقادير:
 7كوب قرنبيط مقطع
 1ملعقة كبرية زيت زيتون
 1كوب بقسماط مطحون
 2/1ملعقة صغرية بودرة ثوم
 2/1ملعقة صغرية ملح
 2/1كوب جبن بارميزان مبشور
طريقة التحضري:
س�خني الف�رن عىل درج�ة ح�رارة  220درجة
مئوية.
يف بولة متوسطة الحجم ضعي القرنبيط و زيت
الزيتون و قلبي حتى تمام اإلختالط.
أضيف�ي الث�وم الب�ودرة و املل�ح و البقس�ماط
املطح�ون و الجب�ن البارمي�زان اىل القرنبيط و
قلبي برفق حتى تمام اإلختالط.
ضعي ورقة فويل يف صينية قابلة لإلستخدام ثم
ضعي القرنبيط عليها و وزعية.
ضعي الصينية يف الفرن ملدة  20دقيقة.
قدمي القرنبيط املشوي يف الفرن مع الثومية.

زيت «البدودية» أول مذاق موسم الزيتون

ملوسم جني الزيتون لدى الفلسطينيني
طقوس عدة غاب أغلبها ،لكن عائالت
فلس�طينية مازال�ت تحتف�ظ ببعض
ه�ذه الع�ادات والتقالي�د .والزي�ت
أهم منتجات فلس�طني ول�ه درجاته
ومستوياته يف املذاق والجودة وتركيز
الحم�ض والتأثري الصح�ي ومن ذلك
زي�ت البدودية ،واس�مه مأخ�وذ من
حجر ال َب ّد ،وهو الحجر الذي يستخدمه
قدماء فلسطني يف استخراج الزيت.
أي�وب رسور ( 47عام�ا) م�ن قري�ة
نعلني غرب رام الله ،مازال يس�تخدم

“البدودية” منذ عقود إىل اليوم ،ويعيد
الرتاث القديم الذي بدأ باالختفاء شيئا
فشيئا .و”البدودية” عبارة عن هرس
الزيت�ون بحجر كبري ،وبس�بب ش�دة
الضغط يبدأ الزيت بالس�يالن ببطء يف
حفرة صخرية.
ه�ذا الزي�ت يس�مى زي�ت البدودية،
واس�مه مأخوذ من حجر ال َب� ّد ،وهو
الحج�ر ال�ذي يس�تخدمه قدم�اء
فلسطني يف اس�تخراج الزيت ،وكانت
املعارص الكبرية تس�تخدم الب ّد املكون
َ
كالرح�ى يف عرص الزيتون
من جرين

فطر عيش الغراب يعالج أدمغة املكتئبني

أف�ادت دراس�ة بريطانية حديثة أن مركبا كيميائي�ا يف فطر عيش الغراب ،قد
يساعد يف إيجاد عالج فعال ملرىض االكتئاب..وأجرى الدراسة باحثون يف معهد
الطب النفيس يف كينغز كوليدج لندن الربيطانية ،ونرشوا نتائجها بالعدد األخري
من دورية “ساينتفيك ريبورتز( )Scientific Reportsالعلمية.وقام الباحثون
باختبارهم عىل  19مريضا تم منحهم جرعة واحدة من مادة “السيلوسيبني”
املخدرة ،وهي عبارة عن مركب كيميائي يس�بب الهلوس�ة ،يوجد يف أكثر من
 200نوع من عيش الغراب.وكش�فت النتائج عن تحس�ن حالة نصف املرىض
وزوال ش�عورهم باالكتئاب ،كما شعر هؤالء املرىض بتغري يف نشاط أدمغتهم
اس�تمر ملدة  5أسابيع.وأجرى الباحثون مسحا بالرنني املغناطييس عىل أدمغة
مرىض االكتئاب قبل منحهم مادة “السيلوسيبني” ،ثم أجري املسح بعد يوم من
إعطائهم املادة ،عندما عادوا إىل حالة الهدوء..وقال قائد فريق البحث الدكتور
روب�ن كارهارت ه�ارس “لقد أظهرت أبحاثنا للم�رة األوىل تغريات واضحة يف
نشاط املخ لدى املصابني باالكتئاب الذين يعالجون بـ’السيلوسيبني’ رغم عدم
اس�تجابتهم للعالج�ات التقليدية” .وأضاف أن “بعض امل�رىض قالوا إنه تمت
إعادة تش�غيل أدمغتهم وتهيئتها مرة أخ�رى وأنهم ولدوا من جديد ،وأخربني
أحد املرىض أن دماغه أصبح نظيفا وأعيد تشكيله”.

االبتعاد عن املجازفة غري املجدية مهم للغاية،
وهو الطريق االفضل للتقدم
عاطفي�اً :املعاملة مع الرشي�ك تظهر الكثري
من العواطف ،وتعزز التعاون املثمر بينكما
صحي�اً :كث�رة الرتكي�ز على العم�ل يس�بب
االرهاق ،لذا عليك معالجة االمر رسيعا.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1539
االربعاء  18تشرين االول 2017

منمنمات بغدادية

بعد

وزارة بغداد االوىل الوزارة ..وزارة العجائب

قبل

ام�ضاءات
احلبال الطويلة والقصرية

طارق حرب
في سلسلة تراث بغداد كانت لنا محاضرة عن اول وزارة او حكومة
تم تش�كيلها في بغداد يوم  ٢٥/١٠/١٩٢٠برئاسة السيد عبد الرحمن
النقي�ب حيث امتازت واتصفت هذه الوزارة بصفة اتصفت بها وميزة
تميزت بها عن س�ائر الوزارت التي تم تش�كيلها في بغداد من التاريخ
الس�ابق س�نة  ١٩٢٠حتى اخر وزارة تم تش�كيلها س�نة  ١٩١٤والتي
مازال�ت بالحك�م اي ان الوزارة االولى كان�ت وزارة تختلف عن جميع
ال�وزارات الت�ي تم تش�كيلها من�ذ  ١٩٢٠وفي جميع العه�ود الملكية
والجمهوري�ة وه�ذه الس�مة والميزة والصف�ة التي تمت�از وتتصف
وتتس�م به�ا هي ان الوزراء بلا وزارة اكثر من ال�وزراء بوزارة اي ان
وزراء الدولة اكثر من وزراء الحكومة والوزراء بال حقيبة وزارية اكثر
م�ن الوزراء بحقيب�ة وزارية وعبارة اخرى فان ال�وزراء العاملين اقل
من الوزراء العاملين اي ان الوزراء حقيقة اقل من الوزراء شرفا والتي
تمن�ح لهم صف�ة وزير دولة او بال وزارة او بلا حقيبة وزارية وهكذا
كانت اول وزارة تم تش�كيلها في التاريخ ال�وزاري لمدينة بغداد حيث
كان ع�دد ال�وزراء بوزارة اي العاملين تس�عة وزراء ف�ي حين ان عدد
الوزاء بال وزارة اي غير العاملين بال عمل كانوا اثنى عش�ر وزيرا اما
اول الوزراء بالوزارة التي تم تشكيلها في بغداد سنة  ١٩٢٠هم-:
الس�يد عبد الرحمن النقيب رئيس�ا للوزراء وطال�ب النقيب وزيرا
للداخلية وساس�ون حس�قيل وزيرا للمالية وجعفر العس�كري وزيرا
للدفاع والس�يد مصطفى اآللوس�ي وزيرا للعدل وعبد اللطيف المنديل
وزي�را للتج�ارة والس�يد محمد عل�ي فاضل وزي�را للمع�ارف وقد تم
اس�تيزاره بعد اربعة اشهر من تش�كيل الوزارة وكان الدكتور حنا بگ
الخي�اط وزي�را للصحة اما ال�وزراء الذين تم تعيينهم بلا وزارة وبال
حقيبة وزارية وكانوا وزراء بال عمل ومنحت لهم صفة الوزير تشريفا
لموقعه�م في المجتمع او العش�ائري او الثقاف�ي وهم  ١٢وزيرا فهم
الش�يخ محمد الصيهود شيخ عشيرة الس�ودان والشيخ سالم الخيون
ش�يخ بني اس�د والش�يخ عجيل الس�مرمد ش�يخ زبيد و عبد الرحمن
الحي�دري وعبد الجبار الخياط وعبد المجيد الش�اوي وعبد الغني كبه
وداود يوس�فاني واحمد الصانع ونجم البدراوي وتم عقد اول اجتماع
الول وزارة تش�كل ف�ي بغداد ي�وم  ٢/١١/١٩٢٠وقد قدم�ت الوزارة
استقالتها ولم تمضي مدة سنه عليها بسبب تتويج الملك فيصل االول
مل�كا على العراق ي�وم  ٢٣/٨/١٩٢١المص�ادف  ١٨ذي الحجة ١٣٣٩
ه�ج بذكرى ي�وم الغدير حيث تعم�د الملك ان يكون اليوم المش�هور
عند الش�يعة موعدا لتتويجه وتولى تتويجه الس�يد محمد صدر الدين
ش�رف الدين ن�ور الدين الذي تول�ى بعد ذلك تتويج االب�ن الملك غازي
والحفيد الملك فيصل الثاني وكان الوزير ساس�ون حس�قيل اذ اعتمد
المب�دأ المقرر في الدول االوروبية وهو اس�تقالة ال�وزاره عند تغيير
حاكم الدولة حتى ولو كان الحاكم الجديد ابن الحاكم السابق وهذا تم
تطبيقه بعد ذلك في كل الحاالت المماثله.

حسين صالح
م�ا أعرف لماذا يحظى الحبل بكل هذا االهتمام في كل الحضارات.
مس�ألة غامض�ة واهتمام ال يفوز به الكرس�ي مثال رغم أن الكرس�ي
نراه كل س�اعة ونس�تخدمه كل يوم وكذلك الصحن .ال نرى الحبل إال
نادرا لكننا منشغلون به.
أذك�ر في طفولتي أن�ي رأيت مظاه�رة في بغداد يس�ودها هتاف
“ماك�و مؤام�رة تصي�ر والحب�ال موج�ودة” .يعني :لن تك�ون هناك
مؤام�رة مادام هناك حبال .المعنى ش�رير والحبال هنا ليس�ت لنش�ر
الغس�يل أو لربط القوارب بل للش�نق أو السحل وربما استخدام شرير
آخر .الشنق معروف لكن السحل بحاجة إلى توضيح.
الس�حل كان من وس�ائل العمل السياس�ي ف�ي العراق ف�ي نهاية
الخمس�ينات ويقوم على فكرة بس�يطة وهي أن ترب�ط الخصم بحبل
وتجره ،أي تس�حله ،في الشوارع حتى الموت وبهذا تكسب المناظرة
الفكرية وتتخلص من الخصم وصداعه.
وف�ي الجانب اللطيف من نعوت الحبل هناك ش�عر لس�ويد بن أبي
كاه�ل يقول فيه “بس�طت رابعة الحب�ل لنا— -فوصلن�ا الحبل منها
ما اتس�ع” .وهكذا ترى الحبل يتحول من الش�نق والس�حل والشر إلى
الوصل والود والعالقة الطيبة.
ول�دى الحدي�ث عن الحب�ال ومناقبها يستحس�ن أال نتخ�ذ منهجا
ونت�رك الحب�ل على الغ�ارب ،أي نتداعى ونجعل الفك�رة تدعو الفكرة
والحبل على الج�رار .في مصر يقولون إن المحاكم حبالها طويلة وال
نع�رف ماذا يعن�ون .رأيت محاكم كثيرة ولم أر له�ا حباال .أعتقد أنهم
يري�دون القول إن اللجوء إلى القضاء يس�تغرق وقت�ا .ويقال أيضا إن
حبل الكذب قصير ،لكن الكذب يأخذ وقتا طويال في السرد ،دائما أطول
من الحقيقة ،فالكذاب يورد أمورا تفصيلية.
وق�رأت أن ول�ي عه�د بريطانيا ف�ي مطل�ع القرن العش�رين دعا
نبيلا إلى القصر ،أي�ام التلغراف ،فجاءت�ه برقية اعت�ذار يقول النبيل
فيها “لن أس�تطيع الحضور وسأرس�ل األكاذيب في رس�الة عادية”.
ه�ذا ألن البرقيات س�عرها بعدد الكلم�ات والكذب طويل ويس�تغرق
المئ�ات من الكلمات..في العراق يقولون عم�ن مات إنه قرض الحبل.
وهن�اك مثل فارس�ي يعجبني يقول إن أردت اس�تعارة حبل الغس�يل
م�ن جارك وقال لك ال نس�تطيع إعارته فنحن نس�تخدمه اآلن لننش�ر
عليه حبوب السمس�م لتج�ف ،فعليك أن تقبل الحج�ة ألن الحبل حبله
وال يريد إعارته..تذكرت المثل الفارس�ي عندما راح مراس�ل صحيفة
الغاردي�ان في مطلع الثمانينات إلى تيرانا لمقابلة الرفيق أنور خوجة
زعيم ألبانيا .ظل المراسل اإلنكليزي في تيرانا ولم يقابله الرفيق أنور
خوجة .انتظر وانتظر حتى كاد يزهق..وفي ذات صباح موعود جاءته
رسالة قصيرة من مكتب الرفيق خوجة إلى فندقه تقول “الرفيق أنور
خوجة ال يس�تطيع أن يقابلك ألنه مشغول ببناء االشتراكية” .الحجة
مضحكة مثل نشر حبات السمسم على حبل الغسيل ،لكنها كافية.

كـاريكـاتـير

عباءات بحروف عربية
أطلقت مصمم�ة األزياء آية الجوه�ري مجموعة من
التصامي�م العربي�ة الت�ي تتمي�ز عن غيره�ا بالطابع
العربي ،حيث اس�تمدت الفكرة األساس�ية من الخيل
واألح�رف العربي�ة ،واس�تندت إل�ى الم�رأة العربي�ة
بش�كل عام.وقالت الجوهري ف�ي تصريحات خاصة
إن تصاميمه�ا تض�م مجموعة من العب�اءات العربية
الت�ي تتزين بنق�وش وأحرف عربي�ة ،إضافة إلى عدد
من الفس�اتين ذات النقش العربي المصنوع بالطباعة
المخملية..وتابع�ت “تحت�وي تصاميمي على عباءات
عربي�ة وخليجي�ة تميزه�ا الكتابات العربي�ة ،كما تم
صنع القماش�ة م�ن الش�يفون ،بحيث يمك�ن ارتداء
فس�اتين تحت�ه ،ك�ي تتمك�ن المحجبة ،على س�بيل
المث�ال ،من أن تلب�س نفس العب�اءة بمختل�ف أنواع
السهرات ،والحفالت..ويمكنها أن تغير اللوك الخاص
بها بأش�ياء بس�يطة متعلق�ة بالقطعة الت�ي ترتديها
تحت الشيفون”.
وأوضح�ت أن س�بب اختياره�ا للتصامي�م يكمن في
أن الم�رأة العربية دائما تهتم بنفس�ها إل�ى حد كبير.
وأش�ارت إل�ى أن طريق�ة اللبس لديها تتغير بحس�ب
س�تايل البن�ت ،وتتجدد م�ع اإلكسس�وارات والفكرة
فقط..وكش�فت أن مش�اريعها القادم�ة ترتك�ز على
أش�ياء جديدة ومهم�ة للم�رأة العربية ،تس�اعد على
التجديد وظهور ستايالت جديدة.

التوت يقوي ذاكرة األطفال

أفادت دراسة بريطانية حديثة أن ثمرة التوت األزرق تعزز وظائف
الدم�اغ ل�دى األطفال ،خاص�ة تلك المتعلق�ة بالمه�ام المعرفية
والتعليمية.
وذكرت صحيفة “تلغ�راف” البريطانية أن الدراس�ة التي أجراها
باحث�ون بجامع�ة ريدين�غ البريطانية ،كش�فت أن التوت األزرق
يحت�وي على مضادات أكس�دة تح�ارب االلتهابات..وأجرى فريق
البحث دراسته على مجموعة من األطفال في المرحلة االبتدائية،
وطلب�وا منهم تنفيذ بعض المهام التي تتطل�ب التركيز واالنتباه
والذاك�رة ،فوج�د الباحث�ون أن األطف�ال الذي�ن تناولوا ش�راب
الت�وت األزرق قبل االمتح�ان ،كانوا أكثر س�رعة ودقة في تنفيذ
المهام المعرفية بنس�بة  10بالمئة م�ن أقرانهم الذين لم يتناولوا
ه�ذا المشروب.وأش�ار الفريق إلى أن الت�وت األزرق يحتوي على
مركبات “الفالفونويد” المفيدة للصحة والمضادة لألكسدة والتي
تكافح االلتهابات.

اآلباء ينحازون إىل أبنائهم واألمهات إىل بناهتن
توصلت دراسة أميركية حديثة إلى أن اآلباء واألمهات
يول�ون اهتمامهم أكثر ألطفالهم الذين من جنس�هم
نفس�ه .وأكدت الدراسة أن هذه الخصال تنطبق على
الناس في شتى أنحاء العالم ،على اختالف ثقافاتهم،
م�ن الذي�ن ش�اركوا بأرب�ع
تجارب مختلفة..ومن جانبها
أعلن�ت كريس�تينا ديوران�ت
م�ن جامع�ة «راتغي�رس» في
نيوجيرسي أن النساء يتعلقن
أكث�ر ببناته�ن ،ألنه�ن يري�ن
أنفس�هن فيه�ن ،وينطبق هذا
أيضا عل�ى الرجال الذين يرون
أنفسهم في أبنائهم الذكور.
وقال المشرفون على الدراسة
أن العلماء بدأوا في الس�نوات
األخيرة يعي�رون انتباها أكثر
إل�ى تكوي�ن النس�اء والرجال
وإل�ى اختلاف ردود فعله�م
تج�اه مختل�ف المؤث�رات
مث�ل األل�م والمتعة..وتوصل
بيولوجي�ون م�ن أمي�ركا منذ
عامي�ن ،إل�ى أن اختلاف ردة
الفعل على الضغوط النفس�ية

يفس�ر بوجود بروتين خاص في جسم الرجل ،يقمع
ردة فع�ل القل�ق لدي�ه ،وأوض�ح العلم�اء ف�ي العام
الماض�ي أن اآلب�اء الج�دد يحب�ون بناته�م أكثر من
أبنائهم الذكور.
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