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 الـدنيـا فـإن اخلـوف مـن اآلخـرة 

يغادر قلبه

ص3الربملان يقدم مرشوعا لتعديل قانون االنتخابات وإضافة مواد جديدة

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 الفضائح تثقل االحتاد األوريب باألزمات

ايـران ترفـض التقـريـر االميـركـي بشـأن »احلريـات الدينيـة« فـي العـالـم

التغيري تدعو الربملان إىل إصدار »قرار ملزم« بسحب القوات الرتكية من العراق

»اجلفاف« يرضب دجلة
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تناق�ل رواد موقع التواصل »فيس�بوك«، 
أم�س الس�بت، ص�وراً ُتظه�ر انخفاض 
ماس�يب املياه يف نهر دجل�ة، األمر الذي 
أثار ع�دداً كبرياً م�ن ردود األفعال تجاه 
مس�تقبل املياه يف الع�راق، ورّدت وزارة 
امل�وارد املائي�ة، بدوره�ا، باتخ�اذ ع�ّدة 
إج�راءات من بينها عق�د لقاء مع تركيا، 
بانخف�اض  املتس�ببة  الرئيس�ة  الدول�ة 

مناسيب املياه. 
واعلن مدير مرشوع س�د املوصل رياض 
عزالدين عن انخفاض مناس�يب املياه يف 

الس�د، فيما اكد ان كميات املياه الواصلة 
من تركيا انخفضت %50.

ونقل�ت وكال�ة »الس�ومرية ني�وز« عن 
عزالدي�ن الق�ول ان »مس�تويات املي�اه 
التخزينية يف الس�د أنخفضت اىل اكثر من 
ثالث مليار مرت مكع�ب عن العام املايض 
الذي كان يصل اىل اكثر من ثمانية مليار«، 
مبينا ان »كميات املياه الواصلة من تركيا 
انخفضت بش�كل قيايس حي�ث تصل اىل 
نح�و ٣٩0 مرت مكعب يف الثانية باملقارنة 
م�ع العام املايض الذي كان يصل اىل ٧00 
مرت مكع�ب بالثانية، حي�ث انخفض اىل 
نح�و 50%«. وأض�اف أن »اتف�اق وزارة 

امل�وارد املائي�ة املتمث�ل بوزيرها حس�ن 
الجنابي م�ع الجانب الرتك�ي تضمن ان 
يكون تش�غيل س�د اليس�و بنهاية شهر 
حزيران، حيث ان املوسم الصيفي يكون 
ق�د انتهى م�ع الخط�ط املائي�ة االخرى 
لالرواء«، مشرياً اىل ان »ازمة املياه تحتاج 
اىل حلول بني العراق وتركيا الن تركيا هي 
االخرى تتحدث عن قل�ة يف كميات املياه 
برواف�د النهر«. وتابع ان »تش�غيل س�د 
اليس�و وس�دود اخرى س�يكون له تأثري 
مبارش ع�ى انخف�اض واردات املياه اىل 

سد املوصل ونهر دجلة«.
التفاصيل ص3

فـرنـسـا 
تتهم واشنطن بـ »زعزعة« 

االقتصاد العاملي

أردوغان: لدي »ثقة مطلقة« 
بـحـسـم انتـخـابـات الـرئـاسـة 

من اجلولة األوىل

قائممقام القضاء 
يعلن متركز »قوة امريكية« 

يف جبل سنجار

تركيا ُتشغل سد »أليسو« وتتسبب باخنفاض مناسيب املياه يف العراق.. واملوارد املائية حتاول الطمأنة
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جـهـاز مـكـافـحـة االرهـاب: ليـس لديـنـا قـوات فـي سيـطـرة الصفـرةأميـركـا تنقـذ إرسائيـل بـ »فيتـو« فـي جملـس األمـن
عصائب أهل احلق: واشنطن ستدفع ثمن إدراج احلركة عىل الئحة املنظامت اإلرهابية االحتاد الوطني يؤجـل إعـالن مرشحـه لرئاسـة اجلمهـوريـة

ديـبـاال
 ســـعــيـــد فــي 

بـرشلـونـة
ص4 ص4 ص2

سانشيز يؤدي اليمني رئيسًا لوزراء إسبانيا
      بغداد / المستقبل العراقي

أدى الزعيم االش�رتاكي بيدرو سانش�يز، أمس 
الس�بت، اليم�ني كرئي�س لل�وزراء يف إس�بانيا 
أمام امللك فيليب الس�ادس. يف حفل أقيم بقرص 
زارزوي�ال بالعاصم�ة اإلس�بانية مدريد. ويأتي 
تنصيب سانشيز، بعد يوم من نجاحه يف إجراء 

تصوي�ت بس�حب الثقة م�ن الس�لطة، إلقالة 
سلفه ماريانو راخوي بعد صدور حكم قضائي 
يف قضية فس�اد كبرية تتعلق بالحزب الشعبي، 
الذي يتزعمه الزعي�م املحافظ. وصوت الربملان 
بأغلبي�ة 1٩٩ مقاب�ل 188 صوت�ا، الجمع�ة، 
ليطيح بحكومة راخوى ملصلحة حكومة جديدة 
يش�كلها سانش�يز. وامتنع أح�د املرشعني عن 

التصويت. وتعد إس�بانيا هي رابع أكرب اقتصاد 
يف منطق�ة الي�ورو وعض�و مؤث�ر يف االتح�اد 
األوروبي. يذكر أن سانش�يز )46 عاما( وحزبه 
مؤي�دون أوفي�اء لالتح�اد األوروب�ي والعمل�ة 
املشرتكة، ويعد سابع رئيس للوزراء يف إسبانيا 
منذ ع�ودة الديمقراطي�ة بعد وف�اة الدكتاتور 

الجنرال فرانسيسكو فرانكو عام 1٩٧5.

حمافظ البرصة يعلن اطالق مستحقات 
املقاولني يف املحافظة 

حكاية »الدبابة الطائرة« التي أثبتت فعاليتها 
6باحلرب عىل اإلرهاب يف العراق 2

       بغداد / عالء محمد

بامللف�ات  متخصص�ون  قض�اة  رشح 
الرشعية كيفي�ة إثبات عق�ود الزواج أو 
تصديق ال�زواج الخارج�ي، الفتني إىل أن 
دع�اوى كثرية من ه�ذا الن�وع تدخل إىل 
محاكم األحوال الشخصية يومياً. وتقول 
إيم�ان حمي�د ق�ايض محكم�ة األحوال 

الش�خصية يف بغ�داد الجدي�دة يف مقابلة 
م�ع »القضاء« إن »واقعة تصديق الزواج 
تكون أم�ام محاكم األحوال الش�خصية 
بع�د أن ح�ر أط�راف الدع�وى أم�ام 
رج�ل الدي�ن ابتداء إلج�راء عق�د الزواج 
الخارج�ي«، الفتة إىل أنه »تصديق الزواج 
أحيان�ا يج�ري بع�د أن يت�م الدخول بني 
الزوجني ويف حاالت أخ�رى قبل الدخول، 

وهناك عدة ط�رق لتصديق واقعة الزواج 
الخارج�ي«. وتب�ني القاضي�ة حمي�د أن 
»إثب�ات واقع�ة ال�زواج ال ب�د أن يك�ون 
الزوج�ان فيها بحالة صل�ح وتراض بني 
الطرف�ني وال توج�د اي خصوم�ة بينهم 
فرياجع أطراف الدع�وى محاكم االحوال 

الشخصية.
التفاصيل ص3

قضاة أحوال شخصية يف بغداد يرشحون كيفية تصديق 
عقود الزواج اخلارجي
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         بغداد / المستقبل العراقي

دعت كتلة التغيير الربملانية، 
أمس السيبت، مجلس النواب اىل 
التصويت عىل قرار ملزم للحكومة 
باجبيار القوات الرتكيية املحتلة 
بمغادرة العراق واعتبارها قوات 
معتديية ومحتلية، فيميا اتهمت 
الحزب الديمقراطي الكردستاني 
بالتواطيؤ مع الحكومية الرتكية 
للسيماح بدخول قواتها اىل داخل 

مدن اقليم كردستان.
وقال رئييس الكتلة امني بكر 
يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نسيخة منه ان »القيوات الرتكية 
الخروقيات  مسلسيل  وضمين 
لحسين الجوار والعدوان السافر 
عيىل العيراق واملنطقية ، مضت 
بجريمة جديدة للدخول اىل ناحية 
يف  اربييل  بمحافظية  سييدكان 
خرق جدييد متجاوزين فيه قرار 
مجلس النواب السيابق برضورة 
خيروج تليك القيوات واعتبارها 

قوات معادية ومحتلة«.
واضياف بكير، ان »الصميت 
التدخيل  هيذا  عيىل  الحكوميي 
السافر بالشيأن العراقي هو امر 
مستغرب وندعو الحكومة ملوقف 
واضيح من هيذه الخروقيات« ، 
مشيددا عىل ان »العيراق وضمن 
بعيدم  أعلنهيا  التيي  سياسيته 
الدخول بسياسية املحياور فهو 

مطاليب اليوم بعدم التمحور مع 
الجانيب الرتكيي املحتيل ألرايض 
عراقية وسيورية وعىل الحكومة 
اسيتخدام  الخارجيية  ووزارة 
جميع الوسيائل املتاحية قانونيا 
واقتصادييا النهاء  ودبلوماسييا 

هذه التجاوزات«.
وأعلن مدير ناحية سييدكان، 
التابعة ملحافظة اربيل، احسيان 
جلبيي، اليوم السيبت، عين عدد 
القوات الرتكية املتواجدة شيمال 
العيراق، وفيما لفيت إىل إنه يبلغ 
ألف جنيدي، أكد ان انقرة تحاول 

توسيع نفوذها ملناطق اخرى.
إىل ذلك، أعلنيت قيادة القوات 
تنفييذ  عين  الرتكيية  املسيلحة 
طائراتها غارت استهدفت مواقع 
الكردسيتاني عىل  العمال  لحزب 

الحدود مع العراق.
وذكيرت القييادة يف بييان أن 
“الغيارات اسيفرت عين تحيييد 
15 مسيلحا يف منطقية هاكورك 
شمايل العراق ومنطقتي برواري 
التابعتيني  الريفيتيني  وتونجيي 
الغالبيية  ذات  سيرت  لواليية 
الكرديية الواقعة جنيوب رشقي 

تركيا”.
واضياف البييان أن ”القيوات 
املسيلحة الرتكية تكثف حمالتها 
األييام  هيذه  والربيية  الجويية 
ضد حيزب العمال الكردسيتاني 

وحلفائه يف تركيا وجوارها”.

التغيري تدعو الربملان إىل إصدار »قرار ملزم« بسحب القوات الرتكية من العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

نفيى جهاز مكافحة اإلرهاب، أمس السيبت، 
ما نرشت وسيائل إعالم بشيأن وجود قوة تابعة 
له يف سيطرة الصفرة، الواقعة عىل طريق بغداد-

كركوك.
وقيال مركيز االعيالم األمنيي، يف بييان تلقت 
»املسيتقبل العراقي« نسيخة منيه، أن ”املتحدث 
باسيم جهاز مكافحة اإلرهاب، صبياح النعمان 
ينفيي ميا نرشتيه قنياة الفيرات الفضائية عن 
وجود قوات لجهاز مكافحة االرهاب يف سييطرة 
الصفيرة”، مؤكدا “عدم صحية املعلومات جمال 

وتفصيال”.
ودعا النعمان، بحسب البيان، “وسائل اإلعالم 
اىل الدقية يف نرش االخبيار واملعلوميات واالعتماد 

عىل مصدرها الرسمية”.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنيت وزارة املاليية واالقتصياد يف حكومية 
اقليم كردستان، أمس السيبت، ان توزيع رواتب 
وزارتي البيشيمركة والداخليية والقوات االمنية، 
ستتم بقائمتني، والقائمة الثانية ستكون خاصة 

بالقوات االمنية والتقاعد.
وقاليت اليوزارة يف بييان تلقيت »املسيتقبل 
العراقي« نسخة منه انها اعلنت منذ بداية العمل 
بنظيام الرواتب الجديد، ان مصدر رصف الرواتب 
هو عائدات النفط واملبلغ الذي يرسيل من بغداد، 
مع التعاون املادي للتحالف الدويل الخاص بقوات 
البيشيمركة. واضافت ان توزيع الرواتب سييبدأ 
يف 2 و3 مين الشيهر السيادس 2018 وسييكون 
بقائمتني كما يف الشيهر السيابق، القائمة االوىل 
سيتعتمد عيىل عائدات النفيط والقائمية الثانية 
سيتعتمد عىل املبلغ الذي ترسله بغداد، مشرا اىل 
انه ومع وصول املبلغ سييتم مبارشة االعالن عن 
القائمة الثانية والتي تشيمل وزارة البيشيمركة 
ووزارة الداخليية ومؤسسية االسيايش وألويية 
النفط والغاز واملتقاعدين العسيكريني واملدنيني، 
وان وزارة البيشيمركة سيتكون يف الشهر املقبل 

اول وزارة ستتقاىض رواتبها.

إقليم كردستان يعلن عن »اجراءات« 
ختص رواتب املوظفني

جهاز مكافحة االرهاب: ليس لدينا 
قوات يف سيطرة الصفرة

         بغداد / المستقبل العراقي

نفيى محافيظ النجف ليؤي الييارسي، أمس السيبت، أنباء 
تحدثيت عن صدور توجيه الزالة منطقة من املقربة، مشيرا اىل 
أن التوجييه كان بازالية التجاوزات عىل الشيوارع الرئيسيية و 

الفرعية من املنطقة. 
وقيال املكتب اإلعالميي للمحافظ يف بيان تلقت »املسيتقبل 
العراقي« نسيخة منه نسخة منه، إن »ما تناقلته بعض وسائل 
التواصيل االجتماعي بخصوص توجييه املحافظ الزالة منطقة 
مين املقربة هيي عارية عين الصحية وتحياول ان تعرقل عمل 
املحافظ يف محاسيبة املتجاوزين عىل شيوارع املقربة الرئيسية 

والفرعية«.
واشيار اىل أن »توجييه املحافظ كان بازالية التجاوزات عىل 
الشوارع الرئيسية و الفرعية، بعد ان قام بعض ضعاف النفوس 
بالتجاوز عليهيا وبناء قبور وهمية«، موضحيا أن هذا االجراء 
»يأتي ضمن سلسلة اجراءات متخذة من قبل الحكومة املحلية 

النسيابية حركة الزائرين والعجالت داخل قواطع املقربة«. 
وكانت بعيض صفحات مواقع التواصيل االجتماعي ذكرت 
أن محافظ النجيف وافق اليوم عىل اخيالء املنطقة الغربية من 

القبور يف املقربة الثالثه للبلدية ومستمر يف اإلخالء.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت دائرة بيئة محافظة دياىل، أمس السبت، ان املحافظة 
خالية من اي ملوثات اشعاعية، فيما اشارت اىل ان االعالن جاء 

بعد مجهود استمر عدة اعوام.
ونقلت وكالة »السومرية نيوز« عن مدير بيئة دياىل عبدالله 
الشمري القول، إن »كوادر بيئة دياىل زارت مئات املناطق خالل 
االعيوام املاضيية واجيرت عمليات فحيص مكثفة باسيتخدام 

اجهزة متطورة للبحث عن اي ملوثات اشعاعية«.
واضاف الشيمري، ان »نتائج الفحص اثمرت عن خلو دياىل 
تماميا من اي ملوثيات اشيعاعية«، الفتا اىل ان »كيوادر البيئة 
عملت يف ظروف صعبة ومناطق معقدة وصعبة للغاية ونجحت 

يف اداء املهام املوكلة اليها«.
واشيار الشيمري اىل ان »اعالن دياىل خالية من االشيعاعات 
رسيالة اطمئنان لالهايل يف ظل بروز شيائعات خالل السينوات 
املاضية تفييد بوجود ملوثات يف مناطق عدة اسيهمت يف زيادة 
االمراض واالوبئة«. وبدء عملية لبحث عن امللوثات االشيعاعية 

بعد 2011 وشملت مناطق واسعة من دياىل.

حمافظ النجف ينفي صدور توجيه 
إلزالة منطقة من املقربة

بيئة دياىل: املحافظة خالية من أي 
»ملوثات اشعاعية«

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنيت قييادة عمليات بغيداد، أمس السيبت، 
عن مواصلة تشيكيالتها تنفيذها لعمليات البحث 
والتفتيش عن املخلفات الحربية لعصابات داعش 

اإلرهابية ضمن قواطع املسؤولية.

وقال إعالم العمليات، يف بيان تلقت »املسيتقبل 
العراقيي« إنيه »تيم تنفييذ واجب تفتييش ضمن 
مناطيق )الفلوجييني، الزوينيات، ام نجيم األوىل( 
غربيي بغيداد، نتج عنيه: العثور عيىل )3( عبوات 
ناسيفة و)9( قنيربة وقذيفية مختلفية األنيواع 
واالحجيام و)3( رمانة قاذفة ضد االشيخاص، تم 

تفجرها موقعياً وبدون حادث«.
وأضياف أنيه »تم القياء القبض عيىل متهمني 
اثنني وفق مادة الرسقة احدهم يف منطقة الغزالية 
واألخر يف منطقة الرشياد، هيذا باإلضافة اىل القاء 
القبض عىل متهم ثالث وفق مادة املخدرات ضمن 

منطقة العرصات«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن قائممقام سنجار محما خليل، 
أمس السبت، عن تمركز قوة من الجيش 

األمريكي يف جبل سنجار غربي املوصل. 
اإلعالميية  “رووداو”  شيبكة  ونقليت 
عين خليل قوليه، إن “قوة مين الجيش 
األمريكيي وصلت إىل جبل سينجار يوم 

الجمعة، وتمركزت يف منطقة جل مرا”. 
مين جانبه، قال قائد قوات البيشيمركة 
يف سينجار، قاسيم ششيو، إنه “دخلت 
القوات األمريكية إىل عيدة مناطق منها 

قاعدة دوميز ومنطقة بارايي الحدودية 
بني إقليم كردستان وكردستان سوريا”. 
وأضياف ششيو، أن “القيوة توجهت إىل 

جل مرا يف جبل سنجار”. 

        بغداد / المستقبل العراقي

أفادت حركة عصائب أهل الحق، أمس السيبت، 
ان الوالييات املتحيدة األمركية سيتدفع ثمن إدراج 
الحركية عىل الئحة املنظمات اإلرهابية، مشيرة إىل 
ان »قرار الكونغرس يتماىش مع سلسيلة القرارات 
الحمقاء التي اشتهرت بها حكومة ترمب«. وذكرت 
الحركة يف بيان تلقت »املسيتقبل العراقي« نسيخة 
منيه ان قرار مجلس النواب األمركي »الكونغرس« 
بيإدراج عصائيب أهيل الحق عيىل الئحية اإلرهاب 

تمهيدا لفرض عقوبات عليه، يتماىش مع القرارات 
»الحمقاء« التي اشيتهرت بها إدارة الرئيس دونالد 
ترميب، مبينة أن » واشينطن سيتدفع ثمين ذلك«.  
وأوضيح البييان أن »قيرار الكونغرس يعيد تدخال 
خارجيا سافرا يف الشأن العراقي«، وطالب الحكومة 
العراقية بأن تسيجل موقفيا واضحا وحازما تجاه 
هذه التدخالت »السافرة«. ووجهت العصائب دعوة 
للخارجية العراقية باتخاذ إجراءاتها بحق السفارة 
األمركيية يف بغيداد باعتبارها املمثيل الدبلومايس 
للدولية صاحبية التدخيل، دون اإلشيارة إىل طبيعة 

تليك اإلجراءات. وهيددت الحركة الوالييات املتحدة 
بالقول إن »واشنطن ستدفع ثمن هذه السياسات 
املتعجرفية وأوىل نتائجهيا فقدان الثقية الدولية«، 
مشرة إىل ان توقيت قرار الكونغرس »البائس« جاء 
عقب فيوز 15 نائبيا تابعا للعصائيب باالنتخابات 
الربملانيية. وكانت قائمة العقوبيات األمركية التي 
صدرت يف وقت سيابق، شيملت إضافة إىل عصائب 
أهيل الحق، فصيليني آخريين هما حركية النجباء 
وحزب الله العراقي، حييث ينتظر قرار الكونغرس 

موافقة مجلس الشيوخ قبل أن يصبح قانونا.

        بغداد / المستقبل العراقي

انهيى املجليس القييادي لالتحاد 
اجتماعيا  الكردسيتاني  الوطنيي 
عقيده، أميس السيبت، ناقيش فيه 
عيدة قضايا منها تشيكيل الحكومة 
االتحادية املقبلة، ونتائييييج زيارة 

وفد الحزب اىل بغداد.
وكان مين املقيرر ان يتخيذ قرارا 
بشيأن املسيألتني اال انه اجل ذلك اىل 
اجتماع ثان سييعقد اليوم االحد من 
اجل التوسيع يف الحوارات بما يخص 
املسيألتني بحسيب ميا أعلنته عضو 

القيادة باالتحاد جوان احسان.

وقالت احسان يف ترصيح ادلت به 
لوسائل اعالم تابعة لالتحاد الوطني، 
ان منصب رئاسية جمهورية العراق 
يعد محورا رئيسيا لحوارات املجلس 
القييادي لالتحياد الوطنيي ألن هيذا 
املنصب هو للحزب، حسب تعبرها.

وتابعت انه يف السيابق والحارض 

فان االتحاد الوطني قد ادار وبشيكل 
»جييد« منصب رئاسية الجمهورية، 
منوهية اىل ان اثنيني مين مؤسيي 
الحيزب قد تسينما املنصيب املذكور 
يف املايض سيكرتر االتحياد الوطني 
الراحيل جالل طالبانيي وحاليا فؤاد 

معصوم.

االحتاد الوطني يؤجل إعالن مرشحه لرئاسة اجلمهورية

عمليات بغداد تعلن ضبط مواد متفجرة واعتقال متهمني وفق مواد قانونية خمتلفة

قائممقام القضاء يعلن متركز »قوة امريكية« يف جبل سنجار

عصائب أهل احلق: واشنطن ستدفع ثمن إدراج احلركة 
عىل الئحة املنظامت اإلرهابية

      بغداد / المستقبل العراقي

تواصيل مروحية النقل القتالية »مي-
35أم« روسيية الصنع العمل بنشياط يف 

القوات الجوية العراقية.
جدييدة  صيورة  االنرتنيت  يف  ونيرش 

للمروحية عندما كانت تدعم القوات 
الجويية  القيوات  وبيدأت  الربيية، 
»الدبابيات  باسيتخدام  العراقيية 

الطائرة«، منذ عهد صدام حسني. 
وأصبح العراق من الدول األوائل 
التي حصلت عىل »ميي-25«، ففي 
أيليول 1980 بيدأت تسيتخدم هذه 
املروحية بنشاط يف الحرب مع إيران 

املجاورة.
»ميي-25«  العيراق  واسيتخدم 
وتدمير  العيدو  مواقيع  ملهاجمية 

أقيوى  ذليك  يف  بميا  املدرعية  املركبيات 
دبابات إيرانية يف ذلك الحني »تشييفتني«. 
وتمكنت املروحية ذات يوما من إسيقاط 
الطائرة اإليرانية إف-4 »فانتوم«. وكذلك 
اسيتطاعت إسقاط 10 طائرات من طراز 
1J-AH »كوبيرا«، أميا العراقييون فقيد 

خرسوا ست مروحيات.

يف فرتة ما بعد صدام، بدأ تعاون العراق 
وروسييا بإرسيالها املروحيات. واشرتت 
»ميي-35أم«،   28 روسييا  مين  بغيداد 
»مي-35أم« تشيبه سابقتها يف مظهرها 
الخارجيي، ولكنهيا يف الواقيع مروحيية 

مختلفة تماما فيها خصائص أفضل. 
وأظهرت »مي-35أم« فعاليتها بشكل 
جييد يف العراق. وأثبتيت القدرة عىل 
القتال بشكل جيد عىل حد سواء ليال 
ونهيارا، واملروحية ميزودة بمحطة 

رؤية حديثة وقناة تصوير حراري.
مين  مخيزون  فيهيا  واملدافيع 
قطعية.   450 بكميية  القذائيف 
وهي ميزودة بالصوارييخ املوجهة 
ن  طاقمهيا  ويتأليف  »شيتورم«. 
شيخصني. رسعتهيا القصوى 300 

كم يف الساعة ووزنها 11500 كغ.

      بغداد / المستقبل العراقي

اكيد محافظ البرصة اسيعد العيداني، 
أمس السبت، خالل اجتماع له مع عدد من 
ميدراء الكهربياء، ان املحافظة تحتاج اىل 

2800 ميكاواط من الطاقة الكهربائية.
وقيال العيدانيي عقب األجتمياع لعدد 
من الصحفيني ان »هناك مشياكل حدثت 
خيالل الفرتة املاضيية يف اإلنتاج يف عموم 
العراق والبرصة خاصة«، مبينا ان »كوادر 

اإلنتياج خيالل األسيبوع املقبيل بينوا ان 
هذه املشاكل ستنتهي والتجهيز سيكون 

5 ساعات مقابل ساعة واحدة قطع«.
وأضياف العيداني ان »اإلنتياج الحايل 
يصل اىل 2100 ميكاواط، ويضاف له من 
الشيبكة الوطنية من املحافظات األخرى 
كمحطية واسيط الحراريية والنارصيية 
بحيدود 400 مييكاواط«، مؤكيدا ان »ما 
تحتاجيه املحافظة هيو 2800 ميكاواط 

من الطاقة الكهربائية«.
وبيني العيدانيي ان »مديريية اإلنتياج 
وعدت بالتغلب عىل املشياكل خالل الي10 
اييام املقبلة، ألنهيا مشياكل فنية وحتى 
تعاد املحطات وتجهز الشبكة«، موضحا 
انه »من املمكن يف بداية تموز املقبل تشهد 
املحافظة اسيتقرار يف الطاقة الكهربائية 

من خالل ارتفاع ساعات التجهيز«.

حكاية »الدبابة الطائرة« التي أثبتت فعاليتها باحلرب 
عىل اإلرهاب يف العراق

العيداين: البرصة حتتاج اىل )2800( ميكاواط 
من الطاقة الكهربائية

بعد غارات استهدفت مناطق مشالية 
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     بغداد / المستقبل العراقي 

ح�دد مرصف الرافدين، أمس الس�بت، مدة تس�ديد س�لفة 
موظفي االتحاد والغرف التجارية.

وق�ال املكتب االعالم�ي للمرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه ان »مدة تسديد سلفة الخمسة ماليني 

دينار ملوظفي اتحاد الغرف التجارية تصل اىل 3 سنوات«.
واضاف ان »مدة تسديد سلفة العرشة ماليني دينار ملوظفي 
االتحاد تصل اىل 5 سنوات«، مشريا اىل انه »تم قبول الكفالة 

الثالثية ملوظفي االتحاد عند منحهم السلفة«.
يذك�ر ان م�رصف الرافدين ب�ارش ومنذ ع�ام 2016 بمنح 
قروض وس�لف للموظف�ني واملواطنني وف�ق الية وضوابط 

معينة.

الرافدين حيدد مدة تسديد سلفة اخلمسة والعرشة ماليني دينار ملوظفي الغرف التجارية

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تناقل رواد موقع التواصل »فيسبوك«، 
أمس الس�بت، صوراً ُتظهر انخفاض 
ماس�يب املي�اه يف نه�ر دجل�ة، األمر 
ال�ذي أثار عدداً كبرياً من ردود األفعال 
تجاه مستقبل املياه يف العراق، ورّدت 
وزارة املوارد املائي�ة، بدورها، باتخاذ 
ع�ّدة إج�راءات م�ن بينها عق�د لقاء 
مع تركيا، الدولة الرئيس�ة املتس�ببة 

بانخفاض مناسيب املياه. 
واعلن مدير مرشوع سد املوصل رياض 
عزالدين عن انخفاض مناسيب املياه 
يف الس�د، فيما اك�د ان كمي�ات املياه 

الواصلة من تركيا انخفضت %50.
ونقل�ت وكالة »الس�ومرية نيوز« عن 
عزالدي�ن القول ان »مس�تويات املياه 
التخزينية يف الس�د أنخفضت اىل اكثر 
م�ن ثالث مليار م�ر مكعب عن العام 
امل�ايض ال�ذي كان يص�ل اىل اكثر من 
ثماني�ة ملي�ار«، مبين�ا ان »كمي�ات 
املي�اه الواصل�ة من تركي�ا انخفضت 
بشكل قيايس حيث تصل اىل نحو 3٩0 
م�ر مكع�ب يف الثاني�ة باملقارنة مع 
العام املايض ال�ذي كان يصل اىل ٧00 
مر مكعب بالثانية، حيث انخفض اىل 
نح�و 50%«. وأضاف أن »اتفاق وزارة 
امل�وارد املائية املتمثل بوزيرها حس�ن 
الجنابي مع الجانب الركي تضمن ان 
يكون تشغيل سد اليسو بنهاية شهر 
حزي�ران، حي�ث ان املوس�م الصيفي 
يك�ون قد انته�ى مع الخط�ط املائية 
االخرى لالرواء«، مش�رياً اىل ان »ازمة 
املي�اه تحت�اج اىل حل�ول ب�ني العراق 
وتركي�ا الن تركيا هي االخرى تتحدث 
عن قلة يف كميات املياه بروافد النهر«. 
وتابع ان »تش�غيل سد اليسو وسدود 
اخ�رى س�يكون له تأث�ري مبارش عىل 
انخفاض واردات املياه اىل سد املوصل 
ونه�ر دجل�ة«، موضح�ا ان »الع�راق 
يعي�ش ف�رة جف�اف وقلة تس�اقط 
االمطار والذي قلل من املخزون املائي 
للبالد«. وخالل اليومني املاضيني بدأت 
آثار ملء سد اليسو الركي تظهر عىل 
نهر دجلة يف العاصم�ة بغداد ومدينة 
املوصل الشمالية، بانخفاض مناسيب 
املياه إىل حد كب�ري، وهو ما أثار رعب 

س�يرضب  جف�اف  م�ن  املواطن�ني 
مناطقهم ومحاصيلهم الزراعية.

بدوره، اكد وزير املوارد املائية حس�ن 
الجناب�ي ان مياه ال�رشب للمواطنني 
مؤتم�ر  يف  الجناب�ي  وق�ال  مؤمن�ة. 
املائي�ة  امل�وارد  »وزارة  إن  صحف�ي 
وزارة مهني�ة وخدمي�ة تقدم خدمات 
املي�اه للمجتم�ع وبالدرجة االس�اس 
مي�اه االرواء واالحتياج�ات املنزلي�ة 

والبلدية واالحتياجات االخرى واهمها 
اس�تدامة االه�وار اضاف�ة اىل تولي�د 
الطاق�ة الكهرومائية وهذا يعتمد عىل 
الخزي�ن املتحق�ق يف الس�دود بتاريخ 

االوىل من حزيران من كل عام«.
واضاف الجنابي، ان »الوزارة مستمرة 
بتقديم خدماتها يف ظروف سياس�ية 
محلي�ة واقليمي�ة بالغ�ة الصعوب�ة، 
فلي�س م�ن االنص�اف اقح�ام وزارة 

امل�وارد بالجدل الس�يايس، او محاولة 
تحقيق مكاسب عىل حساب املصلحة 
الوطني�ة بالنيل م�ن ق�درات الوزارة 
وتحركاته�ا  العراقي�ة  الحكوم�ة  او 

الدبلوماسية مع الجوار الجغرايف«.
وتاب�ع الجناب�ي، أن »العالق�ة املائية 
مع الجوار يف افض�ل صورها مقارنة 
بالعق�ود املاضي�ة اال ان املزي�د م�ن 
الحوار مع االطراف املتشاطئة مايزال 

رضوري�ا، كما نعلن ع�ن حرصنا عىل 
التعاطي بايجابية مع القلق املرشوع 
للمواطنني، ومنظمات املجتمع املدني 
وقد دعونا ممثلني للمنظمات الناشطة 
بهذا املجال لزيارة الوزارة وتشكيالتها 
املختلفة للتع�رف عىل الحقائق املائية 
يف الب�الد«، مؤك�دا ان »مي�اه الرشب 
مؤمن�ة وكذل�ك ارواء ما يق�ارب من 
600 الف دونم من املحاصيل الصيفية 

وحوايل مليون دونم من البساتني«.
من جانبها، ح�ذرت مفوضية حقوق 
يف  امللح�وظ  النق�ص  م�ن  اإلنس�ان 
مناس�يب مياه نهري دجلة والفرات، 
وفيما أكدت اس�تعدادها للتعاون مع 
الجه�ات الحكومي�ة لغ�رض التحرك 
دولياً وضمان حقوق العراق، دعت إىل 
عدم جعل املياه سالحاً آخر يوجه ضد 
العراقي�ني. وجاء يف بي�ان للمفوضية 

تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة 
من�ه »تحذر املفوضي�ة العليا لحقوق 
االنس�ان من النقص امللحوظ يف مياه 
نهري دجلة والفرات بسبب اإلجراءات 
املائية املتبع�ة من قبل الدول املجاورة 
للع�راق والتي س�اهمت بش�كل كبري 
يف انخف�اض مناس�يب املياه وجفاف 
أنه�ار بأكمله�ا، اضاف�ة اىل ماتعانيه 
املنطقة قلة امط�ار وارتفاع لدرجات 

الحرارة«.
إذ  »املفوضي�ة  أن  البي�ان،  وأض�اف 
الش�حة  بقل�ق ش�ديد ه�ذه  تتاب�ع 
الكب�رية وم�ا س�ريافقها م�ن أرضار 
حياتية ومعيش�ية عىل سكان العراق 
وأراضيه�م الزراعية الت�ي تعتمد عىل 
الري بشكل رئييس وما ينجم عن ذلك 
م�ن مخاطر ته�دد الث�روة الحيوانية 
وتفاق�م لحال�ة التصح�ر والجف�اف 

املتالزمة لواقعنا الحايل«.
وأش�ار، إىل أن »املفوضي�ة إذ ت�ؤرش 
بش�كل واضح ع�دم وجود إج�راءات 
وحل�ول ناجع�ة ملموس�ة تتناس�ب 
فإنه�ا  املش�كلة،  ه�ذه  حج�م  م�ع 
ع�ىل اس�تعداد للتعاون م�ع الجهات 
الحكومية لغرض التحرك دولياً ونقل 
وضم�ان  العراق�ي  الش�عب  معان�اة 
إىل  املي�اه  م�ن  االس�تفادة  يف  حق�ه 
ال�دول الصديق�ة واملنظم�ات الدولية 
واملفوضية الس�امية لحقوق اإلنسان 

لغرض الضغط عىل الدول املجاورة«.
وتاب�ع، أن »املفوضي�ة وانطالق�اً من 
لحماي�ة حق�وق  املمنوح�ة  واليته�ا 
االنس�ان تحث وزارتي امل�وارد املائية 
والزراعة عىل اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
ملواجهة ه�ذه األزمة من خ�الل بناء 
مش�اريع تحلي�ة املياه وحف�ر اآلبار 
لل�ري  الحديث�ة  األجه�زة  واس�ترياد 
املزارعني  بالتنقي�ط وتوزيعه�ا ع�ىل 
بأس�عار رمزية واستثمار مياه روافد 
نه�ري دجل�ة والف�رات الواصل�ة اىل 

العراق اىل أقىص الحدود«.
وُخت�م البي�ان بالق�ول إن »املفوضية 
العليا لحقوق اإلنسان تطالب الجميع 
باإللتزام بم�ا ورد يف املواثيق والعهود 
الدولية وحق الش�عب العراقي باملياه 
وع�دم جعل املياه س�الح آخ�ر يوجه 

ضد الشعب العراقي بعد اإلرهاب«.

       بغداد / عالء محمد

رشح قض�اة متخصص�ون بامللف�ات 
الرشعي�ة كيفية إثبات عق�ود الزواج 
أو تصديق الزواج الخارجي، الفتني إىل 
أن دع�اوى كثرية من هذا النوع تدخل 
إىل محاكم األحوال الش�خصية يومياً. 
وتقول إيم�ان حميد ق�ايض محكمة 
األحوال الش�خصية يف بغ�داد الجديدة 
يف مقابلة م�ع »القض�اء« إن »واقعة 
تصدي�ق ال�زواج تكون أم�ام محاكم 
األح�وال الش�خصية بع�د أن ح�رض 
أطراف الدعوى أمام رجل الدين ابتداء 
إلجراء عقد ال�زواج الخارجي«، الفتة 
إىل أنه »تصديق ال�زواج أحيانا يجري 
بع�د أن يتم الدخول ب�ني الزوجني ويف 
حاالت أخ�رى قب�ل الدخ�ول، وهناك 
ع�دة ط�رق لتصدي�ق واقع�ة الزواج 

الخارجي«.  
وتبني القاضية حميد أن »إثبات واقعة 
ال�زواج ال بد أن يك�ون الزوجان فيها 
بحال�ة صل�ح وت�راض ب�ني الطرفني 
وال توج�د اي خصومة بينهم فرياجع 
االح�وال  محاك�م  الدع�وى  أط�راف 
الش�خصية لتقديم طلبا إلصدار حجة 
تصدي�ق الزواج الخارج�ي بعد إكمال 
اإلج�راءات املطلوب�ة يف إصدار الحجة 
املتمثلة بحضور اطراف الدعوى وابراز 
العائ�دة  الش�خصية  املستمس�كات 
له�م واالس�تماع اىل اقواله�م والبينة 
الش�خصية الت�ي تؤيد واقع�ة الزواج 
الخارج�ي وبعد ذلك تص�در املحكمة 

ال�زواج  بتصدي�ق  الخاص�ة  الحج�ة 
الخارجي الواقع خارج املحكمة«.

أما يف حال�ة وجود خصوم�ة حقيقة 
ب�ني الزوج�ني أو امتن�اع احدهم عن 
الحضور إىل املحكم�ة لغرض تصديق 
واقعة الزواج الخارجي تؤكد القاضية 
إيم�ان حميد أن »الخصومة تختلف يف 
هذه الدعوى ففي حالة كون االطراف 
بالغني س�ن الرشد القانوني ويف حالة 
كونهم قارصين لم يبلغوا س�ن الرشد 

واملحددة بنص القانون وهي 18 سنة 
كاملة وعىل س�بيل املث�ال عند امتناع 
الزوج�ة الق�ارصة ع�ن الحض�ور اىل 
محاك�م االح�وال الش�خصية لغرض 
تصديق واقعة الزواج الخارجي فتقام 
الدعوى ع�ىل الزوجة الق�ارصة وعىل 
ال�ويل الجربي يف ح�ال كونه حيا وعىل 
ال�ويص يف حال�ة ك�ون ال�ويل الجربي 
مت�وىف«. كم�ا ان هناك طرق�ا اخرى 
إلثبات واقعة الزواج الخارجي يف حالة 

كون احد االطراف متوىف، القايض عيل 
كمال يبني هذه الطريقة، مشريا اىل ان 
»الدعوى تق�ام عىل احد الورثة املتوىف 
وحسب القسام الرشعي املنظم له ويف 
حالة كون اح�د الطرفني مفقودا فان 
الدعوى تقام عىل القيم وحسب حجة 
الحج�ر والقيمومة الت�ي اثبتت حالة 

الفقدان«.
وثم�ة حالة أخ�رى أفرزته�ا الوقائع 
القضائية وهي يف حالة كون الزوجني 

متوف�ني ويوجد لديه�م اوالد لم يثبت 
نس�بهم ولم يت�م تس�جيلهم يف دوائر 
االح�وال املدنية املختص�ة، ففي هذه 
الحالة يوضح الق�ايض عيل كمال انه 
يف ح�ال ك�ون »األوالد بالغ�ني فتقام 
الدعوى م�ن قبلهم عىل ورثة والديهم 
املتوفني لغرض تصديق واقعة الزواج 
الخارجي واثبات نس�ب املدعي لهم إذ 
تتم إحالة املدع�ي اىل الطبابة العدلية 
م�ع املدع�ى عليه�م لغ�رض اج�راء 

 dna فحوص�ات البنوة وم�ن ضمنها
وفحص تطابق االنسجة باالضافة إىل 
تقدي�ر العمر فضال عن االس�تماع اىل 
البينة الش�خصية وصورة قيد نفوس 
األط�راف وبع�د ذل�ك تخت�م املحكمة 
املرافعة لغرض إص�دار القرار العادل 

وحسب الوقائع الثابتة يف الدعوى«.
املتوف�ني  اوالد  ك�ون  حال�ة  يف  ام�ا 
محكم�ة  ق�ايض  فيؤك�د  قارصي�ن 
االحوال الش�خصية ان »عىل الشخص 

القارصي�ن مراجع�ة  املت�ويل رعاي�ة 
محاك�م االح�وال الش�خصية لغرض 
اص�دار حج�ة وصاية مؤقت�ة لغرض 
اقام�ة دعوى تصدي�ق واقعة تصديق 
زواج والديهم املتوفيني واثبات نس�به 
لهم وبعد اصدار حجة الوصاية املؤقتة 
يقيم الويص املؤقت الدعوى عىل ورثة 
القسامات الرشعية  اطرافها وحسب 
التي نظمت له�م وتتخذ املحكمة عدة 

قرارات إلصدار القرار العادل«.
وتعود القايض إيم�ان حميد لتوضيح 
حالة هامة يف حال انكار احد األطراف 
واقع�ة ال�زواج الخارجي ف�ان قايض 
محكم�ة االحوال الش�خصية يف بغداد 
الجدي�دة توضح انه »يص�ار اىل إثبات 
تل�ك الواقعة بعد إج�راءات عدة وهي 
االس�تماع اىل اقوال البينة الش�خصية 
وأق�وال رج�ل الدي�ن الذي نظ�م عقد 
ال�زواج الخارجي كما تب�ني أن هناك 
طرق اثب�ات حديثة متمثلة بوس�ائل 
التواصل االجتماعي كالصور الخاصة 
بأط�راف الدع�وى فض�ال ع�ن وجود 
طري�ق أخرى وهي اجراء الفحوصات 

من قبل الطبابة العدلية.
 كما تذكر انه يف حال عجز املدعي عن 
اثب�ات دعواه فال يملك س�وى توجيه 
عليه�م  للمدع�ى  الحاس�مة  اليم�ني 
لغرض تصديق واقعة الزواج الخارجي 
ويف ح�ال عدم حلف اليمني الحاس�مة 
من قب�ل املدعى علي�ه فهنا يخرس ما 
توجه�ت به اليمني الحاس�مة ويصار 

إىل تصديق واقعة الزواج الخارجي.

تركيا ُتشغل سد »أليسو« وتتسبب باخنفاض مناسيب املياه يف العراق.. واملوارد املائية حتاول الطمأنة

»اجلفاف« يرضب دجلة

حتدثوا عن دعاوى كثرية تدخل إىل احملاكم يوميًا

قضاة أحوال شخصية يف بغداد يرشحون كيفية تصديق عقود الزواج اخلارجي

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

قدمت اللجنة القانونية يف مجلس النواب، أمس 
الس�بت، مقرح قانون التعديل الثالث لقانون 
انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013.

وبحس�ب وثيقة املرشوع التي نرشت واملقدمة 
من قب�ل مقرر اللجنة القانونية حس�ن توران 
، ف�ان »املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات 
تلتزم باع�ادة الع�د والفرز يدويا ل�كل املراكز 
وبحض�ور  الع�راق  عم�وم  يف  االنتخابي�ة 
وكالء الكيان�ات السياس�ية وممث�يل االمم�م 
املتحدة ويلغ�ى العمل بجهاز ترسي�ع النتائج 

االلكرونية«.
كما ويدعو املرشوع اىل »الغاء نتائج انتخابات 

مخيم�ات  يف  امل�رشوط  والتصوي�ت  الخ�ارج 
النازحني والحركة السكانية، باستثناء اصوات 
االقلي�ات املش�مولة بنظام الكوت�ا والتصويت 
الخاص يف اقليم كوردس�تان، والغاء نتائج اي 

محطة يثبت فيها التالعب باوراق االقراع«. 
وين�ص أيضا ع�ىل اضافة مادة جدي�دة يقوم 
بموجبه�ا » مجل�س القض�اء االع�ىل بانتداب 
تس�عة قض�اة الدارة مجلس املفوضي�ة العليا 
املس�تقلة لالنتخابات بدال م�ن املجلس املحيل، 
وانتداب قاض لكل مكتب من مكاتب املفوضية 
املحافظ�ات  العلي�ا املس�تقلة لالنتخاب�ات يف 
وتنتهي مهام القض�اة املنتدبني عند املصادقة 

عىل النتائج النهائية لالنتخابات«.
وهناك مادة جديدة يف م�رشوع القانون تدعو 

اىل »عدم العمل بأي ينص يتعارض واحكام هذا 
القان�ون«. الجدير بالذكر ان مجلس النواب قد 
انهى بعد اس�تئناف الجلسة االستثنائية قراءة 
ومناقشة مقرح قانون التعديل الثالث لقانون 
انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013، 
ودعت هيئة الرئاس�ة اىل جلسة استثنائية يوم 

غد ملناقشة ازمتي املياه والكهرباء.
بدوره�ا، أك�دت املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة 
لالنتخاب�ات إن إعادة العد والف�رز يدويا الذي 
يسعى اىل إقراره مجلس النواب سيكلف الدولة 
وقتا لتشكيل الحكومة املقبلة وميزانية جديدة 

ملوظفي املفوضية.
وقال عضو مجلس املفوضني حازم الرديني إن 
“املفوضية مس�تعدة للعد والفرز يدويا لنتائج 

االنتخابات وس�تكون ملزمة بق�رار الربملان يف 
حال اتخذ السياق القانوني”، الفتا اىل إن “أمر 
إعادة الع�د والفرز يدويا س�يكلف الدولة وقتا 

إضافيا لتشكل الحكومة املقبلة”.
واضاف إن “املفوضي�ة لديها أكثر من 50 إلف 
صندوق اقراع وس�وف تحتاج اىل إعداد كبرية 
م�ن املوظف�ني لعملية الع�د والف�رز اليدوي ، 
فض�ال ع�ن احتياجه�ا اىل تخصي�ص ميزانية 

جديدة إلجراء العملية”.
وكان مجل�س النواب قد صوت خالل جلس�ته 
االس�تثنائية، التي عقدت يف وقت س�ابق، عىل 
إلغاء نتائج اقراع النازحني ومحطات الخارج 
وإع�ادة الع�د والفرز الي�دوي بنس�بة 10% يف 

جميع املحافظات.

املفوضية أكدت أن العد والفرز اليدوي سيكلف وقتًا وأموااًل

الربملان يقدم مرشوعًا لتعديل قانون االنتخابات وإضافة مواد جديدة
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فرنسا تتهم واشنطن بـ »زعزعة« االقتصاد العاملي

أردوغان: لدي »ثقة مطلقة« بحسم انتخابات الرئاسة من اجلولة األوىل

       بغداد / المستقبل العراقي

اس�تخدمت الواليات المتحدة حق النقض )الفيتو( 
ضد مش�روع ق�رار أعدت�ه الكويت ف�ي مجلس األمن 
الدولي يندد باس�تخدام إس�رائيل القوة ض�د المدنيين 

الفلسطينيين.
ويس�لط التح�رك األميرك�ي الضوء عل�ى خالفات 
واشنطن مع األصدقاء والخصوم على حد سواء بشأن 

القضية الفلسطينية اإلسرائيلية.
وصوت المجلس في وقت الحق على مشروع قرار 
آخر أعدت�ه الواليات المتحدة يلقي بمس�ؤولية العنف 
على حركة المقاومة اإلسالمية الفلسطينية )حماس( 
ويدافع عن حق إس�رائيل في الدفاع عن نفس�ها. ولم 
تؤيد أي دولة س�وى الواليات المتحدة مشروع القرار 
عند طرحه للتصويت أمام مجلس األمن الدولي المؤلف 

من 15 دولة.
وانتقدت نيكي هيلي سفيرة الواليات المتحدة لدى 
األم�م المتحدة أغلبية المجلس قائلة إن التصويت على 
المش�روعين أظه�ر أن األغلبي�ة كانت تعت�زم توجيه 
اللوم إلس�رائيل وال تريد توجيه الل�وم لحركة حماس 

التي تسيطر على قطاع غزة.
وقال�ت هيلي في بيان “من الواض�ح تماما اآلن أن 
األمم المتحدة متحيزة بش�دة بشكل ميؤوس منه ضد 
إس�رائيل”. وانضمت فرنسا وروسيا والصين وساحل 
العاج وقازاخس�تان وبوليفيا وبيرو والس�ويد وغينيا 
االس�توائية إلى الكويت في التصويت لصالح مشروع 
الق�رار األول ول�م ترفضه س�وى الوالي�ات المتحدة. 
وامتنع�ت ع�ن التصويت بريطاني�ا وهولن�دا وبولندا 
وإثيوبيا. ويحتاج أي قرار إلى موافقة تس�عة أصوات 
على األقل مع عدم اس�تخدام ح�ق النقض من قبل أي 
من األعضاء الدائمين الخمسة، وهم الواليات المتحدة 

وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.
ول�م يصوت لصال�ح القرار الثاني س�وى الواليات 
المتح�دة. وصوتت ثالث دول ضد القرار بينما امتنعت 

11 دولة عن التصويت.
ومنذ 30 آذار، قتل ما ال يقل عن 116 فلسطينيا على 
أيدي القوات اإلس�رائيلية خالل احتجاجات على حدود 
غزة. وس�قط أكبر ع�دد من القتلى ي�وم 14 أيار وهو 
نفس اليوم الذي نقلت فيه الواليات المتحدة سفارتها 

في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.
ووس�ط ادانة دولية الس�تخدامها الق�وة المميتة، 
قالت إسرائيل إن كثيرا من القتلى كانوا من المسلحين 
وإن الجي�ش اإلس�رائيلي كان يص�د الهجم�ات عل�ى 
الس�ياج الح�دودي بي�ن إس�رائيل وغ�زة. وتمس�كت 
واش�نطن بالدف�اع ع�ن حق إس�رائيل ف�ي الدفاع عن 
نفس�ها وامتنع�ت عن االنضم�ام إلى دع�وات وجهها 

العالم إلسرائيل لضبط النفس.

أمريكا تنقذ إرسائيل بـ »فيتو« 
يف جملس األمن

       بغداد / المستقبل العراقي

اتهم وزير االقتصاد الفرنسي 
الت�ي  واش�نطن  لومي�ر  برون�و 
واردات  عل�ى  رس�وما  فرض�ت 
الصل�ب وااللمني�وم م�ن أوروبا 
ب�”زعزع�ة  والمكس�يك  وكن�دا 

االقتصاد العالمي.”
وق�ال إن الخط�وة األميركية 
النم�و  عل�ى  خط�را  تش�كل 
االقتصادي العالمي، مش�ددا على 
أن الح�زم فق�ط يمك�ن أن يكون 

مسموعا.
أن  للصحافيي�ن  وأض�اف 
“اجتماع مجموعة السبع المالية 
في كندا أصبح باألحرى 1+6  مع 
والي�ات متح�دة وحده�ا تخاطر 
بزعزعة االستقرار االقتصادي في 
العالم”، معلنا أن “االوروبيين لن 
يحصلوا على شيء مع الضعف”.

وتاب�ع لومي�ر الذي س�يلتقي 
س�تيفن  األميرك�ي  نظي�ره 

منوتش�ين أن “الرئيس األميركي 
)دونال�د ترام�ب( لن يحت�رم أبدا 

ضعف األوروبيين”.
الفرنس�ي  الرئي�س  وكان 
إيمانوي�ل ماك�رون ق�د وص�ف 
الخميس قرار الوالي�ات المتحدة 
عل�ى  بف�رض رس�وم ضريبي�ة 
واردات األلومني�وم والصلب من 
دول االتحاد األوروبي بأنه إجراء 

خاطئ وغير قانوني.
واض�اف “ه�ذا الق�رار لي�س 
فقط غي�ر قانون�ي وإنما خاطئ 
أيضا من جوان�ب كثيرة”، معربا 

عن أسفه لهذه الخطوة.
الوالي�ات  أن  إل�ى  وأش�ار 
المتح�دة حاول�ت من خ�الل هذا 
اإلج�راء ال�رد على ع�دم التوازن 
العالم�ي باللجوء إل�ى “القومية 

االقتصادية والتجارية”.
وحذر م�ن تداعيات هذا النهج 
الذي قد يغلق الباب أمام مناقشة 
الوالي�ات  م�ع  أخ�رى  قضاي�ا 

المتحدة، مشددا على أن “القومية 
االقتصادية تقود إلى حروب”.

المتح�دة  الوالي�ات  وأك�دت 
الجمع�ة أنها تف�رض اعتبارا من 
1 حزي�ران رس�وما ضريبية على 
واردات الفوالذ بنسبة 25 بالمئة 
واأللوميني�وم بنس�بة 10 بالمئة 
من دول أوروبا وكندا والمكسيك، 
حي�ث تنته�ي غ�دا الس�بت فترة 

اإلعفاء المؤقت لهذه الدول.
وقال وزي�ر التجارة األميركي 
روس  وأض�اف  روس  ويلب�ر 
“نتطلع إلى استمرار المفاوضات 
مع كل م�ن كندا والمكس�يك من 
جهة وم�ع المفوضية األوروبية 
من جهة أخ�رى ألن هناك قضايا 

أخرى يتعين علينا تسويتها”.
والجمع�ة قال ترامب إنه ربما 
يفض�ل إنه�اء اتفاقي�ة التج�ارة 
الح�رة )نافتا( التي تعيد الواليات 
المتحدة التفاوض عليها مع كندا 
باتفاقيتين  وإبدالها  والمكس�يك، 

ثنائيتين مع البلدين.
وتاب�ع “ال أمان�ع ف�ي أن أرى 
نافت�ا تتح�ول إلى اس�م مختلف 
بأن يك�ون هناك اتف�اق منفصل 
م�ع كن�دا واتف�اق منفص�ل مع 
المكسيك. ألنك تتحدث عن بلدين 

مختلفين جدا”.
ومضى قائال إن نافتا “اتفاقية 
س�يئة ج�دا للوالي�ات المتح�دة، 

الناس بدؤوا يرون هذا”.
وحث الرئي�س األميركي كندا 
واالتح�اد األوروب�ي عل�ى اتخاذ 
المزي�د م�ن الخط�وات لخف�ض 
فائضهما التج�اري، بعد يوم من 
توجيه ضرب�ة إلى حليفي أميركا 
وإلى المكسيك بفرض رسوم على 

صادرات الصلب واأللومنيوم.
ووج�ه ترامب انتقادا إلى كندا 
ف�ي تغري�دة عل�ى تويت�ر صباح 
الجمع�ة قائ�ال إنه�ا تتعام�ل مع 
“بش�كل  األميركيين  المزارعي�ن 
زمني�ة  ولفت�رة  للغاي�ة  س�يء 

طويلة جدا”. وكتب “يجب عليهم 
فتح أس�واقهم وإزالة حواجزهم 
التجاري�ة! ه�م يس�جلون فائضا 
التج�ارة  ف�ي  للغاي�ة  مرتفع�ا 

معنا”.
وأبل�غ ترام�ب أيض�ا الرئيس 
ماك�رون  إيمانوي�ل  الفرنس�ي 
“إع�ادة موازن�ة  إل�ى  بالحاج�ة 
التج�ارة م�ع أوروبا” وفق�ا لما 

قاله البيت األبيض.
ترام�ب  تصريح�ات  وتأت�ي 
القوي�ة بع�د ردود فعل س�ريعة 
م�ن كن�دا والمكس�يك واالتح�اد 
الت�ي  الرس�وم  عل�ى  األوروب�ي 
فرضها، حي�ث يخططون جميعا 
قيمته�ا  رس�وم  بف�رض  لل�رد 
ملي�ارات ال�دوالرات عل�ى س�لع 
أميركي�ة م�ن عصي�ر البرتق�ال 
إلى الويس�كي وس�راويل الجينز 
ديفيدس�ون  هارل�ي  ودراج�ات 
األوروبي  االتح�اد  النارية. وقدم 
شكوى ضد الواليات المتحدة في 

منظمة التج�ارة العالمية للطعن 
ف�ي قانوني�ة الرس�وم الجدي�دة 
ومب�ررات األم�ن القوم�ي الت�ي 

تستند إليها إدارة ترامب.
وقدمت بروكس�ل إلى منظمة 
التجارة قائم�ة مؤلفة من ثماني 
صفحات بالس�لع التي ستشملها 
إجراءاته�ا الخاص�ة بال�رد عل�ى 

الرسوم األميركية.
كم�ا ج�اء ال�رد س�ريعا م�ن 
اللتي�ن تجريان  كندا والمكس�يك 
محادث�ات مع الوالي�ات المتحدة 
لتعدي�ل اتفاقي�ة التج�ارة الحرة 

ألميركا الشمالية )نافتا(.
وس�تفرض كندا، أكب�ر مورد 
للصل�ب إل�ى الوالي�ات المتحدة، 
أميركي�ة  واردات  عل�ى  رس�وما 
بقيم�ة 16.6 ملي�ار دوالر كندي 
)12.8 ملي�ار دوالر(، بما في ذلك 
البرتقال  الويس�كي وع����صير 
وال�����صل�ب واأللوم����نيوم 

ومنتجات أخرى.
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أك�د الرئي�س الترك�ي، رج�ب طي�ب 
تأيي�د  ف�ي  المطلق�ة  ثقت�ه  أردوغ�ان، 
الناخبي�ن ل�ه خ�الل الجول�ة األولى من 
االنتخاب�ات الرئاس�ية المزمع�ة في 24 
حزي�ران المقبل، معتبرا أن “هناك اتفاق 

شعبي على شخصي”.
ج�اء ذلك ف�ي تصريح�ات أدل�ى بها 
أردوغان في مقابلة أجرتها معه مباشرة 
عدة محط�ات تلفزيونية محلية، وتطرق 
خالله�ا إل�ى العدي�د م�ن القضاي�ا على 

الساحتين المحلية والدولية.
وق�ال الرئيس التركي “اس�تطالعات 
الرأي )بخص�وص االنتخاب�ات المقبلة( 
ال توج�د فيها أي مش�اكل على اإلطالق، 
س�ننهي االنتخاب�ات من الجول�ة األولى 
ه�ذا واض�ح للغاية فهناك اتفاق ش�عبي 

على شخصي”.
ويذك�ر ان�ه كان م�ن المق�رر إجراء 
االنتخابات في تش�رين الثاني 2019، إال 

أن أردوغ�ان أعلن عن انتخاب�ات مبكرة 
ستجري في ال�24 من حزيران بدعم من 

حليفه دولت بهجلي.
ولم يكن لإلعالن المفاجئ أي مبررات 
إال توقيته الذي يخدم أردوغان في خضم 
توترات داخلية وإقليمية نجح خاللها في 
تعزيز رصيده محليا بخطابات ش�عبوية 

حيث عزف على الوتر القومي والديني.
وشدد أردوغان على ضرورة أن تسفر 
االنتخاب�ات النيابية المقبل�ة عن برلمان 
ق�وي، مضيًفا “فل�و كان هن�اك برلمان 
ق�وي خل�ف الرئيس)بعد أن يت�م تفعيل 
النظام الرئاس�ي( س�نتمكن م�ن اتخاذ 

القرارات بشكل أسرع”.
كم�ا أك�د أن ح�زب العدال�ة والتنمية 
ف�ي  مقع�د   300 م�ن  أكث�ر  س�يحقق 
البرلمان، معتبًرا األخبار التي تتحدث عن 
انخفاض نس�بة األصوات التي سيحصل 

عليها الحزب، “مجرد تكهنات”.
وتطرق أردوغان كذلك إلى اإلنجازات 
الت�ي ش�هدتها تركي�ا ف�ي ظ�ل حك�م 

العدالة والتنمي�ة على مدار 16 عاًما، في 
كاف�ة المج�االت والقطاعات، ب�دًءا من 
المواصالت للصحة، ومن التعليم للحياة 

االجتماعية.
ويق�ول متبع�ون أن أردوغ�ان ب�ات 
يتحدث بثقة عن فوزه منذ الجولة األولى 
مستفيدا من خلو الساحة السياسية من 
منافسين أقوياء وس�ط حملة اعتقاالت 

وتجريد لعشرات النواب المعارضين من 
العضوية البرلمانية.

منافس�يه  بأش�د  أردوغ�ان  وزج 
ومعارضيه في السجن وهو صالح الدين 
دمرداش، الذي تم ترشيحه من قبل حزب 
الموال�ي لألكراد  الديمقراطي  الش�عوب 
رغم ان�ه يقب�ع وراء القضب�ان وينتظر 

صدور حكم ضده قريبا.
ولكن يبدو أن مهمة أردوغان لن تكون 
س�هلة كما يتطل�ع إلى ذلك بعد ترش�يح 
حزب الش�عب الجمه�وري النائب محرم 
انج�ة المع�روف بمعارضت�ه الشرس�ة 
ألردوغ�ان والعازم بش�دة على أن يكون 

خصما كبيرا أمامه في االنتخابات.
ويقول محللون أن أنجة بدا حماس�يا 
جدا خ�الل مس�يرته السياس�ية كما أنه 
قري�ب م�ن الش�عب تمام�ا كأردوغ�ان 
وهو مس�ل ومتاس�مح أكثر م�ن األخير 
ما يجعله يمتلك إنها العناصر األساس�ية 
التي تجعل منه خصما مناس�با لمواجهة 
أردوغ�ان. ووعد هذا المرش�ح في حال 

نجاحه ف�ي الوصول إلى الرئاس�ة، ببدء 
مس�يرة إصالحات وضمان انتقال تركيا 
إل�ى دول�ة القان�ون والنظ�ام البرلماني 
ومبدأ فصل الس�لطات وه�و األمر الذي 

يسعى أردوغان إللغائه.
كما أن سياسة أردوغان تجاه األكراد 
ف�ي تركي�ا وس�وريا والع�راق أيضا من 
المرج�ح أنه�ا تجعل�ه يخس�ر أص�وات 
األكراد المحافظين. ولن تكون الخسارة 
هين�ة إذا أن 20 بالمئة من أصوات حزب 
العدالة والتنمية كان�ت مصدرها األكراد 
المحافظي�ن في انتخابات 2007، واليوم 
بجناحيهم�ا  األك�راد  الرئي�س  يخس�ر 

العلماني والمحافظ.
أص�وات  تذه�ب  أن  المرج�ح  وم�ن 
األكراد هذه المرة للرئيس السابق لحزب 
الش�عوب الديمقراطي المسجون صالح 
الدي�ن دميرت�اش، هذا فض�ال عن جهود 
أنجة الستقطاب أصوات األكراد وتقديم 
وع�ود كبيرة قد تك�ون كفيلة بأن يكون 

له تأييدا لديهم.
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رفض المتحدث باس�م الخارجية االيرانية بهرام قاس�مي 
تقري�ر الخارجية االميركية حول الحري�ات الدينية في ايران، 

واعتبره بانه مسّيس وغير حقيقي ومرفوض.
وف�ي ال�رد عل�ى التقري�ر الص�ادر ع�ن وزارة الخارجي�ة 
االميركي�ة حول الحري�ات الدينية في العالم قال قاس�مي، ان 
الجمهوري�ة االس�المية االيرانية تعتبر ه�ذا التقرير بانه غير 
حقيقي ومغرض وال اس�اس له، وقد تم اعداده لتحقيق مآرب 

سياسية خاصة.
واض�اف المتحدث باس�م الخارجية االيراني�ة، لقد تم في 
هذا التقرير تقديم صورة محرفة ورؤية مسّيس�ة عن اوضاع 
الحريات الدينية في الجمهورية االس�المية االيرانية مترافقا 
م�ع كيل اتهام�ات مجحفة وبعي�دة عن الواقع وهي بالش�ك 

مرفوضة.
واش�ار الى التفس�يرات الموج�ودة في ه�ذا التقرير حول 
االدي�ان والعقائد المذهبية مردفا القول، ان تقديم تفس�يرات 
خيالي�ة ومفبرك�ة وال اس�اس له�ا ح�ول االدي�ان والعقائد 
المذهبية من شانه ان يؤدي في النهاية للمزيد من التناقضات 
واالزم�ات والمش�اكل بين االديان وال يعود ب�اي نتيجة بناءة 

وايجابية.
واض�اف، ان�ه ومن اج�ل حل وتس�وية الخالف�ات الدينية 
والتقارب فيما بينها ينبغي االمتناع بش�دة عن تس�ييس هذه 
القضي�ة والعمل التخ�اذ الخطى في هذا المس�ار عبر الحوار 
واحترام العقائد االخرى على اساس القيم االنسانية السامية 

واحترام اتباع جميع االديان االلهية.  
وق�ال، يب�دو ان الحكومة االميركية قد نس�يت هذا الهدف 
المهم، وهي فقط بصدد االستغالل السياسي لوجود التعددية 
الديني�ة في بع�ض دول العالم، والمتص�ور انها ال تحمل حتى 
تقييم�ا دقيقا وحقيقيا عن االوض�اع الداخلية للدول االخرى 

خاصة فيما يتعلق بالظروف السكانية والدينية.
واكد قاسمي في الختام، انه وبشهادة التاريخ فان الشعب 
االيران�ي العظيم بحضارته وثقافت�ه العريقة والغنية تعايش 
بمختل�ف قومياته واديانه الى جانب بعضهم بعضا في اجواء 
س�لمية تماما وبصورة اخوية على م�دى آالف االعوام، وبعد 
انتص�ار الثورة االس�المية المهيب�ة كذلك يق�وم اتباع جميع 
االديان بناء على الدس�تور وفي اطار القانون باداء ش�ؤونهم 
الدينية والعبادية في مراكزهم العديدة الموجودة في مختلف 

انحاء ايران وان القانون يحرس هذه الحريات ايضا. 
وكان�ت وزارة الخارجي�ة االميركي�ة ق�د اص�درت اخي�را 
تقريرها الس�نوي حول الحريات الدينية في دول العالم للعام 
2017 ، وك�ررت في�ه مرة اخ�رى اتهامات ال اس�اس لها ضد 

ايران متهمة اياها بانتهاك الحريات الدينية.
الصهيون�ي  للكي�ان  اي�ران  مناهض�ة  التقري�ر  واعتب�ر 
والش�عارات التي تطل�ق ضده بانه�ا تاتي في اط�ار “معاداة 

السامية” حسب زعمه.

ايران ترفض التقرير االمريكي بشأن 
»احلريات الدينية« يف العالـم
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عل�ى غ�رار القضي�ة الت�ي أس�قطت رئي�س 
الحكومة االسباني ماريانو راخوي، تلقي فضائح 
سياس�ية ومالي�ة عدي�دة بثقلها ف�ي أوروبا منذ 
عش�ر س�نوات، ما يؤدي إلى اس�تقالة مسؤولين 

كبار وادانة البعض منهم.
ف�ي اس�بانيا، تمت اإلطاح�ة برئي�س الوزراء 
المحافظ عبر مذكرة لحج�ب الثقة قدمها الحزب 
االش�تراكي بع�د إدانة ح�زب الش�عب الحاكم في 

قضية فساد.
وش�كلت ه�ذه االدان�ة ف�ي 24 اي�ار الخاتم�ة 
القضائية لما يعرف بقضية “غورتيل” مع صدور 
أحكام بالس�جن بلغ مجموعها 351 عاما طاولت 
29 ش�خصا بينه�م 12 م�ن الك�وادر الس�ابقة أو 

الحالية من حزب الشعب.
وفي أواخر ش�باط، أدى اغتيال يان كوتش�ياك 
الصحاف�ي االس�تقصائي المختص ف�ي مكافحة 
الفس�اد وخطيبته إلى دخول س�لوفاكيا في أزمة 
أسفرت عن اس�تقالة رئيس الوزراء روبرت فيكو 
في منتصف اذار. وبعد ذلك بش�هر اس�تقال وزير 

الداخلية وقائد الشرطة.
وكان الصحافي يحقق في قضية فس�اد تتعلق 
بالمافي�ا اإليطالية وسياس�يين س�لوفاكيين بمن 

فيهم مقربون من رئيس الحكومة.
وفي تش�رين األول 2015 ، أث�ار احتراق ملهى 
ليلي في بوخارست )أكثر من 60 لقوا مصرعهم( 
موجة من االحتجاجات ضد طبقة سياسية فاسدة 
ما أدى إلى استقالة رئيس الحكومة فيكتور بونتا 
)االش�تراكي الديمقراط�ي( الخاض�ع للعديد من 

التحقيقات القضائية.
وف�ي ايار، قررت محكم�ة البداية تبرئة رئيس 
ال�وزراء الس�ابق في قضي�ة اتهم فيه�ا بالتزوير 
مهن�ة  يم�ارس  كان  عندم�ا  األم�وال  وتبيي�ض 

المحاماة.
وفي ايطاليا تولى سيلفيو برلوسكوني رئاسة 
الحكومة ثالث م�رات بين عام�ي 1994 و2011، 

ويواجه العديد من المشاكل القانونية.
ومن البراءة إلى المتطلبات، دين برلوس�كوني 
حت�ى اآلن مرة واحدة فقط بش�كل نهائي في اب 
2013 في حالة تهرب ضريبي وحكم عليه بالعمل 
م�ن أج�ل الصال�ح العام لكنه خس�ر مقع�ده في 

البرلمان. لكن محكمة ميالنو “أعادت تأهيله” ما 
أدى إلى استعادته األهلية بشكل قانوني.

وأدت فضيحة “الصناديق الس�وداء” في حزب 
االتح�اد الديمقراط�ي المس�يحي ع�ام 1999 إلى 
ارغام المستش�ار الس�ابق هيلموت كول )-1982

1998( على دفع غرامة كبيرة.
2012، ق�دم رئي�س الجمهوري�ة  الع�ام  ف�ي 
كريستيان وولف استقالته واتهم باستغالل النفوذ 

لقبوله هدية بقيمة 700 يورو من منتج افالم.
ومورس�ت ضغوط على الصحاف�ة لمنعها من 
الكشف عن معلومات عن عالقاته المالية مع أحد 

المقاولين. تمت تبرئته في العام 2014.
وبي�ن العامي�ن 2004 و2009، ارتكب أكثر من 
نصف الن�واب مخالفات في فواتير النفقات بأكثر 
من مليون يورو، وفقا لتدقيق في الحسابات نشر 
في ش�باط 2010، بعد بضعة أش�هر مما كش�فته 

صحيفة “ديلي تلغراف”.
وتم تس�ديد هذه النفقات لن�واب مقابل مأوى 
عائم للب�ط وعلب الثقاب واف�الم اباحية أو فوائد 

قروض منازل غير موجودة.
وق�د أدت ه�ذه القضي�ة إل�ى اس�تقالة وزيرة 

الداخلية من حزب العمال جاكلين س�ميث ورئيس 
مجل�س العموم مايكل مارتن. وحكم على س�بعة 

برلمانيين محافظين أو عماليين بالسجن.
وأط�اح البرلمان الس�لوفيني برئي�س الوزراء 
المحافظ يانز يانس�ا في شباط 2013 بعد أسابيع 

من التظاهرات.
وكان متهم�ا بارت�كاب مخالف�ات ف�ي اعالنه 
الضريب�ي. وس�بق أن اته�م بتلق�ي رش�ى تتعلق 
بصفقة أس�لحة خ�الل واليته الس�ابقة )-2004

2008(. وحكم عليه بالسجن عامين.
وف�ي حزيران 2013، اس�تقال رئي�س الوزراء 
من يمين الوس�ط بيتر نيكاس بعد فضيحة فساد 
وسوء اس�تخدام السلطة، عبر التعاون الوثيق مع 
عش�يقة، لكن النيابة العامة تخل�ت عن مالحقته 

قضائيا.
وف�ي بلجيكا ق�دم رئيس ال�وزراء ايف لوتيرم 
اس�تقالته في كانون األول 2008، واتهم بالتدخل 
ف�ي ق�رارات المحكمة إلنق�اذ بن�ك فورتيس من 

االفالس في ما بات يعرف ب�”فورتيسغيت”.
لك�ن التحقيق ب�رأه م�ن التهم وتول�ى بعدها 

رئاسة الوزراء بين عامي 2009 و2011.

سياسيون متورطون مبخالفات سياسية ومالية

الفضائح تثقل االحتاد األوريب باألزمات
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تعل�ن لجن�ة البي�ع وااليجار الخاصة بام�اك بلدية الحيدرية ملحافظة النجف االرشف اليجار العقار املبينة تفاصيله ادناه العائد اىل بلدية الحيدرية وملدة )س�نة واحدة( وفق�ا الحكام  قانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم ) 21( لسنة 2013 فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة بلدية الحيدرية او اللجنة خال )30( ثاثون يوما من اليوم التايل لنرش االعان يف احدى الصحف املحلية لاطاع عىل الرشوط املطلوبة 
مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200%  من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون  وكتاب مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف بلدية الحيدرية الساعة 
الحادية عرشة من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادقة يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة املصاريف وتكون مدة كرس 

القرار خمسة ايام من يوم اجرائها 

الرشوط :
1  � تقديم براءة ذمة املزايد من  ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن

2  � تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املستأجر  تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف خال )30( يوم من صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفقا للمدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخافة 
يعترب ناكا بالتزامه. 

3 � يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او مرشوع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم 
4 � اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد

5 � عىل املستاجر وضع لوحة تعريفية عىل املاجور تتضمن االسم التجاري للمستاجر مع كافة تفاصيل املاجور  
6 � االلتزام بضوابط استعمال وترشيد املاء والكهرباء والخدمات االخرى 

7 � عىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االستعمال وعليه اثبات ذلك باية وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل قانونيا وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ 
املرقم )  12078(  يف 2012/11/21

8 � تكون امانات دخول املزايدة الشاغلني العقار )50%( من القيمة التقديرية تنفيذا لكاتب مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3
9 � الساحة املستحدثة يكون سياجها من مادة BRC بدون مشيدات 

  10 �  يلزم املستاجر لاماك الواقعة يف واجهة شارع نجف � كرباء � الشارع الرئييس بعمل واجهه من مادة K – spane  بطول 4م

اعان 
اىل الرشيك / نوال داخل عبد

صن�دوق  اىل  حض�ورك  اقت�ى 
االس�كان العراق�ي /ف�رع ع�اوي 
الحلة وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة 
عىل قيام الرشيك الس�يد )اكرم عبد 
زهيان ( بالبناء عىل حصته املشاعة 
 )45  /1475( املرقم�ة  القطع�ة  يف 
لغ�رض تس�ليفه قرض االس�كان . 
وخال م�دة اقصاها خمس�ة عرش 
ي�وم داخ�ل الع�راق وش�هر خارج 
الع�راق م�ن تاري�خ العراق وش�هر 
خارج العراق من تاريخ نرش االعان 
وبعكس�ه س�وف يس�قط حق�ك يف 

االعرتاض مستقبا . 
وزارة االعمار واالسكان 

صندوق االسكان العراقي 
�������������������������������

تنويه
اشارة اىل االعان املنشور يف  صحيفة 
املس�تقبل العراق�ي الع�دد1684 يف 
2018/5/31 ورد يف اع�ان اح�وال 
بعقوبة تاريخ تقديم الطلب من قبل 
زوجت�ك ه�و 2012/1/26 خط�اء 

والصحيح هو 2018/5/30
�������������������������������

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة من 
وزارة التج�ارة وكالة م�واد غذائية 
املرقمة 11010 باسم الوكيلة ايمان 
عب�اس محم�د فم�ن يعث�ر عليه�ا 

تسليمها اىل جهة االصدار .
�������������������������������

مديرية تنفيذ البياع 
رقم االضبارة 698 / 2018 

اىل املنفذ عليه / عمر حس�ام الدين 
محمود / مجهول محل االقامة .

لقد تحقق له�ذه املديرية من رشح 
القائ�م بالتبلي�غ يف مرك�ز رشط�ة 
الرس�الة بموجب كتابهم 365421 
يف 25 / 3 / 2018 وتايي�د املجل�س 
املح�ي لح�ي قض�اء املس�يب ان�ك 
مجه�ول مح�ل االقام�ة ولي�س لك 
موط�ن دائ�م او مؤق�ت او مخت�ار 
يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا 
للم�ادة ) 27 ( م�ن قان�ون التنفيذ 
تق�رر تبليغ�ك اعان�ا بالحض�ور يف 
مديري�ة تنفيذ البياع خال خمس�ة 
ع�رش يوم�ا تب�دا م�ن الي�وم التايل 
التنفيذية  املعام�ات  للنرش ملبارشة 
بحض�ورك ويف حالة ع�دم حضورك 
س�تبارش ه�ذه املديري�ة باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون .
اوص�اف املحرر : نفذت الدائنة بتول 
ياس�ني احمد قرار محكمة االحوال 
الع�دد  ذي  البي�اع  يف  الش�خصية 
14317 / ش / 2017 يف 24 / 12 / 
2017 واملتضم�ن الزام املدين ) عمر 
حسام الدين محمود ( بتادية النفقة 
املاضية للدائنة ) بتول ياس�ني احمد 
( مبل�غ مقداره ثمان�ون الف دينار 
ش�هريا اعتبارا من تاري�خ الرتك يف 
2017 ولغاي�ة املطالب�ة   / 4  / 15
 2017  /  11  /  22 يف  القضائي�ة 
ونفقة مس�تمرة للدائنة اعاه مبلغ 
مق�داره مائة وع�رشون الف دينار 
ش�هريا اعتبارا من تاري�خ املطالبة 

القضائية يف 22 / 11 / 2017 .
املنفذ العدل 

ماجدة معيوف عاشور 
�������������������������������

مديرية تنفيذ البياع 
رقم االضبارة 3158 / 2017 

اعان 
تبي�ع مديري�ة تنفيذ البي�اع العقار 
تسلسل 19 / 2234 م ا ألخر الواقع 
مري�م  للمدين�ني  حص�ة  البي�اع  يف 
كامل حس�ني ومحمد كامل حسني 
املحج�وز لق�اء طل�ب الدائن�ة امل 
كامل حسني البالغ ) 0000000 5 ( 
خمس�ون مليون دينار فعىل الراغب 
بالرشاء مراجعة هذه املديرية خال 
مدة ثاثني يوما تبدا من اليوم التايل 
للنرش مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانونية عرشة من املائة من القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية 
وان رس�م التس�جيل والداللي�ة عىل 

املشرتي .
املواصفات :

1 – موقع�ه ورقم�ه : البي�اع محلة 
2234 م ا  817 رق�م العق�ار 19 / 

ألخر .
2 – جنسه ونوعه : دار سكن مفرز 

بصورة غري رسمية .
3 – ح�دوده واوصافه : مدخل الدار 

يحتوي عىل هول ومطبخ وحمام .
صحي�ة  مراف�ق   : مش�تماته   –  4
مش�رتكة وغرف�ة نوم وس�لم يؤدي 
اىل الطاب�ق العل�وي ش�قة فوقانية 
وتحتوي عىل ه�ول ومطبخ وحمام 
ومراف�ق صحي�ة مش�رتكة وغرفة 
نوم وس�لم يؤدي اىل الس�طح مبلط 
بال�كايش املوزائي�ك – االب�واب م�ن 
الخش�ب الش�بابيك م�ن الحدي�د – 

البناء عكادة  طابوق وشيلمان .
5 – مس�احته : ) 200 م 2 ( ال�دار 
املب�اع بمس�احة ) 100 م2 ( حصة 
الرشيك�ة زين�ب ابراهيم حس�ن يف 

العقار.
6 – درجة العمران : دون الوسط .

7 – الشاغل : اليوجد .
 0000000  ( املق�درة  القيم�ة   –  8
9 ( تس�عون ملي�ون دين�ار لعموم 
العق�ار ارضا وبن�اء ) 0000000 3 
( ثاثون ملي�ون دينار حصة املدين 
محمد كامل حس�ني ) 000000 15 
( خمس�ة عرش مليون دينار حصة 

املدينة مريم كامل حسني .
املنفذ العدل 

نبيل حسن عي 

تنويه
 ن�رش يف دع�وة دائن�ني لرشك�ة الوف�اق 
للتوس�ط بي�ع ورشاء العم�ات االجنبي�ة 
املح�دود جريدة الع�راق الع�دد 608 االحد 
2018/5/20 املستقبل العدد 1675 االحد 
2018/5/20  حي�ث ذك�ر العن�وان بغداد 
املنص�ور  م605ز 17 د1 خ�ط و الصحيح 

حي تونس م 330 ز 31 د 12
�����������������������������������

تنويه 
نرش يف صحيف�ة العراق بالع�دد 604 يوم 
العراق�ي  املس�تقبل  و   2018  /  5  /  14
2018 حي�ث   / 5 بالع�دد 1672 يف 14 / 
ذكر يف اعان دعوة الدائنني عنوان الرشكة 
االنب�ار الفلوجة مقابل محكم�ة الفلوجة 
خط و الصحي�ح عنوان محام�ي عبدالله 
عبدالس�ام ف�رج بغداد ، الغزالي�ه ، محله 

655، زقاق 19 .دار 6
�����������������������������������

مديرية جنسية البرصة 
اعان 

بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد / عدنان 
شمخي جابر. الذي يطلب فيه تبديل اللقب 
م�ن )البط�اط( اىل )اليارسي(، م�ن لديه 
اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية خال مدة 
أقصاها خمسة عرش يوماً وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديري�ة يف الطلب وفق احكام 
امل�ادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016. 
اللواء / هيثم فاضل الغرباوي

مدي�ر األحوال املدنية والج�وازات واإلقامة 
العامة 

�����������������������������������
محكمة االحوال الشخصية يف الهاشمية

العدد/195/ش/2017
اعان

اىل املدعى عليه/ عي محسن عبد النبي
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم اعاه 
بتاريخ2017/11/16ال�ذي يقيض الحكم 
بتايي�د حضان�ة املدعي�ة س�عدية فاض�ل 
عبدالله لبناتها كل من زينب ورقية وزهراء 
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ 
ر.ع محم�د فنج�ان يف مرك�ز رشط�ة اكد 
وتايي�د املجلس املحي يف املعام�ل لذا تقرر 
تبليغك بصحيفت�ني محليتني يوميتني ولك 
ح�ق االع�رتاض والطع�ن تميي�زا بالحكم 
خال ثاث�ون يوما من الي�وم التايل للنرش 
وبعكسه يكتسب الحكم الدرجة القطعية 

بحقك وفق القانون
القايض

ليث عبود
�����������������������������������
محكمة االحوال الشخصية يف االسكندريه

العدد/95
اعان

بناء عىل الطلب املقدم من قبل املس�تدعية 
)س�هاد فيصل عي(املتضمن نصبها قيما 
املفقود )احمدعباده حس�ون(والذي  عىل 
بتاري�خ 2017/12/25ل�ذا ق�ررت  فق�د 
محليت�ني  بصحيفت�ني  الن�رش  املحكم�ة 
يوميتني بغي�ة التحقيق من حياته يف حال 
كون�ه حي�ا علي�ه مراجعة ه�ذه املحكمة 
خال 30ثاثون يوما لاس�تماع اىل دفوعه 
خال الفرتة اعاه وبعكس�ه سوف تصدر 

هذه املحكمة الحجة وفق القانون
القايض

نبيل عبدالله عبيد ياس
�����������������������������������

اعان
اىل الرشي�ك ) عب�د الل�ه رش�يد عب�د الل�ه 
حم�ادي ( توجب عليك الحض�ور  اىل مقر 
بلدي�ه النجف لغ�رض اصدار اج�ازه بناء 
للعقار املرقم 45920 /3 حي الفرات  خال 
عرشه ايام وبخافه ستتم االجراءات دون 

حضورك
اسم طالب االجازه عي زاهر حسن

�����������������������������������
فقدان

املرقم�ة  الوزاري�ة  الهوي�ة  فق�دت من�ي 
)4372( والص�ادرة م�ن وزارة النف�ط /

رشك�ة تعبئة الغاز بأس�م ) ع�ي فرحان 
ن�ادر ( عىل من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار
�����������������������������������

فقدان
فق�دت مني هوي�ة الطالب الص�ادرة من 
املعهد التقني /برصة قسم الكهرباء بأسم 
) عي حس�ني ع�ي ( عىل من يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار
�����������������������������������

تنويه
ورد س�هوا يف اعان مديرية االحوال املدنية 
والج�وازات واالقام�ة يف النج�ف االرشف  
والخاص باملواط�ن ) كاظم عمران موىس 
عبدالله(  الذي يطلب فيه تبديل اللقب من 
)البوباد( اىل ) الحمداني ( خطأ والصحيح 
ه�و تبدي�ل اللق�ب م�ن ) البوب�والد( اىل 

)الحمداني( لذا اقتى التنويه
�����������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة شط العرب

العدد : 222/ب/2015
 التاريخ   /2018/5

اعان
تبيع محكمة بداءة ش�ط الع�رب باملزايدة 
العلني�ة العق�ار تسلس�ل 71 مقاطعة 20 
جزي�رة الصك�ر الرابعة نوع�ه ملك رصف 
بمي�اه  س�يحا  يس�قى  بس�تان  جنس�ه 
امل�د مس�احته الكلي�ة 4 دون�م و18 اولك 
تحت�وي  االرض ع�ىل 40 نخلة غري مثمرة 
و40 س�دة متنوع�ة و3 س�جرة حناء وان 
االرض مس�يجة من م�ادة الجينكو وفيها 
ثاث�ة دور س�كنية ال�دار االول مس�احة 
البن�اء 180م تتك�ون من طابق�ني مبنية 
من م�ادة الثرمس�تون ويحت�وي  الطابق 
االريض ع�ىل اس�تقبال وغرفة ن�وم وهول 
ومطب�خ م�ع الصحيات والطاب�ق العلوي 
عىل غرفتني وصالة والدار الثانية مساحة 
البن�اء 190م تحت�وي عىل طابق�ني وفيه 
غرفة واس�تقبال وغرفة نوم عدد2 وصالة 
االول  الطاب�ق  يف  وصحي�ات  واس�تقبال 
والطاب�ق الثان�ي قي�د االنش�اء )هي�كل( 
والدار الثالثة مساحتها 150م درجة البناء 
قديم�ة والس�قف من الش�يلمان وتحتوي 
عىل غرفة نوم عدد2 واس�تقبال وصحيات 
فم�ن لدي�ه الرغب�ة يف ال�رشاء مراجع�ة 
دي�وان املحكم�ة يف الي�وم الثاث�ني الت�ايل 
لنرش االعان مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانونية بنس�بة 10% من القيمة املقدرة 
للعقار والبالغ�ة 441,275,000 اربعمائة 
وواحد واربعون مليون ومائتان وخمس�ة 
وس�بعون الف دين�ار واجور املن�اداة عىل 

املشرتي
القايض

واثق عبود عبد الكاظم

تعلن لجنة البيع وااليجار الخاصة باماك بلدية الحيدرية ملحافظة النجف االرشف اليجار العقار املبينة تفاصيله ادناه العائد اىل بلدية الحيدرية وملدة )س�نة واحدة( وفقا الحكام  قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ) 
21( لسنة 2013 فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة بلدية الحيدرية او اللجنة خال )30( ثاثون يوما من اليوم التايل لنرش االعان يف احدى الصحف املحلية لاطاع عىل الرشوط املطلوبة مستصحبا معه التامينات 
القانونية البالغة) 200% ( من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون  وكتاب مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف بلدية الحيدرية الساعة الحادية عرشة من صباح اليوم التايل 

النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة املصاريف وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها 

الرشوط :
1  � تقديم براءة ذمة املزايد من  ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن

2  � تبدأ مدة العقد من تاريخ االحوال القطعية وعىل املستأجر  تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف خال )30( يوم من صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفقا للمدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخافة يعترب 
ناكا بالتزامه. 

3 � يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او مرشوع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم 
4 � اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد

5 � عىل املستاجر وضع لوحة تعريفية عىل املاجور تتضمن االسم التجاري للمستاجر مع كافة تفاصيل املاجور  
6 � االلتزام بضوابط استعمال وترشيد املاء والكهرباء والخدمات االخرى 

7 � عىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثبات ذلك باية وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل قانونيا وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم 
)  12078(  يف 2012/11/21

8 � تكون امانات دخول املزايدة الشاغلني العقار )50%( من القيمة التقديرية تنفيذا لكاتب مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3
9 � الساحة املستحدثة يكون سياجها من مادة BRC بدون مشيدات 

  10 �  يلزم املستاجر لاماك الواقعة يف واجهة شارع نجف � كرباء � الشارع الرئييس بعمل واجهه من مادة K – spane  بطول 4م

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار اخلاصة بامالك بلدية احليدرية

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار اخلاصة بامالك بلدية احليدرية

امحد تقي اليارسي
مدير ناحية احليدرية

رئيس اللجنة

امحد تقي اليارسي
مدير ناحية احليدرية

رئيس اللجنة

اعالن

اعالن

العدد :38
التاريخ :2018/5/31

العدد :39
التاريخ :2018/5/31

المساحة م2الرقم البلدي الجديدنوع الملك والموقع واالستعمال 
15م7082 ـ 843 ـ 792 ـ 784 ـ 744 ـ 748 ـ 749 ـ 751 كشك مؤقت ـ الشارع العام /الجانب االيسر 

300م11812مخزن للمواد الغذائية ـ خلف حسينية اهالي الكوفة
15م7762 ـ 775كشك مؤقت  ـ الجانب االيسر ـ الحي الصناعي

7,5م11652كشك حديد  ـ شارع الجنف ـ كربالء  ـ مقابل المستشفى 
7,5م11482كشك حديد  ـ الشارع العام ـ الجانب االيمن

15م10312 ـ 1102كشك مؤقت  ـ الجانب االيسر  ـ الحي الصناعي
15م6892 ـ 1025كشك مؤقت  ـ الجانب االيسر  ـ الحي الصناعي

15م8102كشك مؤقت  ـ الشارع العام  ـ مقابل المستشفى 
15م9362 ـ 935 ـ 839 ـ 840 ـ 841 كشك مؤقت  ـ الجانب االيسر ـ الحي الصناعي

15م6882حانوت  ـ الشارع العام ـ الجانب االيمن
15م342كشك مؤقت ـ مقابل دائرة االتصاالت
15م1562كشك مؤقت ـ بداية السوق العصري

15م1962 ـ 197  ـ174حانوت  ـ الشارع العام ـ الجانب االيمن
450م7822كازينو رقم 2  ـ الشارع العام /الجانب االيسر

70م322مرافق صحية ـ خلف السوق العصري /داخل متنزه الحيدرية
450م842ساحة مؤقتة لتاجير مستلزمات المناسبات 

45م8422مخزن خشب ـ الجانب االيسر
1200م852ساحة لوقوف السيارات ـ خلف المطعم السياحي

15م11822كشك سندويج ـ بنل ـ خلف المستشفى 
15م2512كشك مؤقت  ـ خلف علوة االسماك ـ السوق الشعبي 

15م10332  ـ1032كشك مؤقت ـ الشارع العام  ـ الحي الصناعي
15م6952  ـ694  ـ692 ـ 689 ـ 688 ـ 685 ـ 684 ـ 686كشك مؤقت ـ مقابل فرن الصمون

30م1802 ـ 183 حانوت /الشارع العام ـ الجانب االيمن
15م262 ـ 27 كشك مؤقت ـ مقابل السوق العصري

24م6382  ـ617 ـ 636  ـ619 ـ 620 كشك مؤقت ـ السوق الشعبي ـ مجاور متنزه الحيدرية
15م1222حانوت ـ السوق العصري

2400م422ساحة لبيع المواد االنشائية ـ الحي الصناعي
15م7952  ـ790كشك مؤقت ـ الشارع العام ـ مجاور معرض السيارات

المساحة م2الرقم البلدي الجديدنوع الملك والموقع واالستعمال
120م11192 ـ 1118 ـ 1111ـ 1110ـ1113ـ1112ـ1128ـ1129ـ1114ـ1115ـ1116ـ1127ورشة حدادة ابواب وشبابيك الشارع الحولي

15م782ـ77ـ76ـ74ـ73ـ72ـ71ـ70ـ69ـ65ـ64ـ62ـ59ـ58ـ57ـ56ـ55ـ52ـ47ـ45ـ38ـ99ـ93ـ90ـ94ـ86ـ85ـ79ـ70ـ126ـ125ـ154كشك مؤقت  / السوق العصري
15م2902ـ333ـ361ـ252ـ 479ـ523ـ467ـ465ـ434ـ426ـ442ـ420ـ555ـ635ـ312ـ576ـ416ـ450ـ628ـ255ـ256ـ257 ـ343ـ558ـ 259ـ576ـ415ــ345كشك مؤقت  ـ سوق الشعبي ـ مجاور متنزة الحيدرية 

7,5م11452ـ1146ـ1147ـ1149ـ1155ـ1157ـ1156ـ1158ـ1159ـ1154ـ1160ـ1153ـ1150ـ1164كشك حديد ـ شارع النجف ـ كربالء
15م2112كشك مؤقت ـ الشارع العام ـ طريق نجف ـ كربالء

15م2122ـ210ـ165ـ206كشك مؤقت ـ الشارع العام ـ الجانب االيمن 
15م1452ـ135حانوت ـ الشارع العام ـ الجانب االيمن 

15م2052كشك مؤقت ـ الشارع العام ـ الجانب االيمن 
15م5832ـ581ـ571كشك مؤقت ـ واجهة شارع المحكمة

15م182ـ16ـ19ـ25ـ14ـ15ـ6ـ4ـ5كشك مؤقت ـ خلف المصرف
15م7572ـ761ـ760حانوت  ـ الشارع العام ـ الجانب االيسر

15م292كشك مؤقت ـ الجانب االيمن ـ ماجور دائرة الكهرباء سابقا
60م4352مخزن للمواد الكهربائية ـ السوق الشعبي ـ مجاور المتنزة

600م52معرض السيارات ـ الشارع العام /  الجانب االيسر 
9م6982كشك سندويج ـ شارع نجف ، كربالء 

450م192ساحة لبيع التجهيز الزراعية ـ الجانب االيسر
1600م242ساحة كمخزن ـ الشارع الحولي 

800م362ساحة لوقوف ومبيت السيارات ـ الجانب االيسر 
1650م412ساحة لوقوف ومبيت السيارات شارع النجف ـكربالء     

275م182ساحة لبيع الماء المقطر ـ شارع العام ـ الجانب االيسر 
400م222ساحة مؤقته لتنصيب االنترنت ـ الجانب االيسر ـ شارع نجف ـ كربالء

800م512ساحة لبيع الزهور  / مقابل حي السالم
2400م382ساحة مخزن / الشارع العام الجانب االيسر
50م7042مخزن مؤقت ـ الجانب االيسر ـ الشارع العام
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   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعليم الع�ايل والبحث العلمي، ع�ن تمديد التقديم 
للدراسات العليا إىل 9 حزيران املقبل.

وقالت الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إنه 
»حرصا عىل فس�ح املجال أم�ام أكرب عدد م�ن الراغبني بالتقديم 
للدراس�ات العليا وس�ط مناخ من التنافس العلم�ي والقبول عىل 
وفق االستحقاق يف ضوء خطط القبول املصادق عليها وافق وزير 
التعلي�م عبد الرزاق العيىس ع�ىل تمديد مدة التقدي�م االلكرتوني 
للدراس�ات العلي�ا اىل ي�وم الس�بت املواف�ق التاس�ع م�ن ش�هر 

حزيران«.
وأضاف�ت، »كما انه وافق عىل تمديد مدة تدقيق بيانات املتقدمني 
الورقي�ة ومطابقتها م�ع بياناته�م االلكرتوني�ة وتصويبها بما 
يتواف�ق م�ع البيانات الورقية يف اثناء س�قف التقدي�م ليكون اىل 

غاية 2018/6/14«.
وأش�ارت ال�وزارة إىل، »بقاء موعد االمتح�ان التنافيس يف تاريخه 

املحدد وهو 25 من الشهر ذاته.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الصحة، اكمال فحص ومطابقة وتس�ليم الوجبة ال� 
22 من شهداء مجزرة سبايكر.

وذك�رت الوزارة يف بيان مقتضب تلقته »املس�تقبل العراقي«، أنه 
»تم إكمال فحص ومطابقة وتس�ليم الوجب�ة الثانية والعرشون 
من شهداء مجزرة سبايكر، التي كانت قد وقعت يف حزيران العام 
2014 وراح ضحيتها أكثر من 1700 طالب بالكلية العس�كرية يف 

محافظة صالح الدين«.
وأق�دم تنظي�م »داعش« االرهابي، بعد س�يطرته عىل مس�احات 
من ش�مال وغرب الع�راق، يف حزيران 2014، وبع�د ايام عىل بدء 
الهجوم، عىل أرس مئات املجندين من قاعدة س�بايكر العس�كرية 
قرب مدين�ة تكريت، مركز محافظة ص�الح الدين، قبل اعدامهم 

رميا بالرصاص.

   بغداد / المستقبل العراقي

انجزت لجان قسم الخدمات الصناعية يف دائرة التشغيل والقروض 
التابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعية 1135 زيارة اىل املحال 
واملش�اريع الصناعية.وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة عمار 
منعم يف بيان تلقته »املستقبل العراقي« ،ان »عدد لجان الخدمات 
الصناعي�ة يبلغ 21 لجنة منحت خالل زياراتها يف ش�هر نيس�ان 
80 اجازة ممارس�ة مهنة و 65 وثيقة منح  فضال عن اختبار 71 
مرشوع�ا يف مراكز التدريب املهني وقدمت 207 كش�وف واغلقت 
21 مرشوعا مخالف�ا ألحكام قانون تنظي�م الخدمات الصناعية 
رقم 30 لعام 2000 وس�جلت 26 من اصحاب املش�اريع يف قاعدة 
بيانات قسم الخدمات الصناعية .واضاف ، ان لجان قسم تفتيش 
العمل يف دائرة التشغيل والقروض البالغة 48 لجنة قامت بتفتيش 
2243 مرشوعا يف ش�هر نيس�ان يف بغداد واملحافظات اذ بلغ عدد 
مش�اريع القطاع الخ�اص غري املخالفة لبنود قان�ون العمل رقم 
37 لع�ام 2015 ) 1863 ( مرشوعا وبلغ عدد املش�اريع املخالفة 
لبن�ود قانون العم�ل 380 مرشوعا وتم القيام  باج�راءات ادارية 
بحقه�م فضال عن تفتيش 440 مرشوعا مضمونا جديدا وقد بلغ 
عدد العمال املضمونني الجدد يف املش�اريع املضمونة 2236 عامال 
.يذك�ر ان قان�ون العم�ل رقم 37 لع�ام 2015 يس�عى اىل تنظيم 
العالق�ات بني العمال واصح�اب العمل لحماية حق�وق الطرفني 
ولتحقيق التنمية املستدامة املرتكزة عىل تحقيق العدالة واملساواة 
االجتماعية وتامني العمل الالئق للباحثني عن العمل لبناء اقتصاد 

وطني متني .

   بغداد / المستقبل العراقي

ش�دد البنك املركزي العراقي، عىل رضورة 
الت�زام املص�ارف كافة باس�تبدال العملة 

التالفة دون عموالت.
وقال البنك بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »ع�ىل املص�ارف املجازة 
كافة االلتزام باالعم�ام الصادر عن دائرة 
االصدار والخزائن يف عام 2017 واملتضمن 
اس�تبدال العمل�ة التالف�ة دون اس�تيفاء 

عموالت لقاء ذلك«.
االلت�زام س�يتحمل  »ع�دم  أن  وأض�اف، 
املرصف املخال�ف كافة التبعات القانونية 
وفقا للم�ادة 63 من قانون البنك املركزي 

رقم 56 لسنة 2004 املعدل«.
ودع�ا املرك�زي، املص�ارف إىل »تزوي�ده 
بكشف املبالغ التالفة املستبدلة من قبلها 
والت�ي تم اس�تالمها من الجمه�ور لغاية 
31 م�ن ايار الحايل«، مؤك�دا عىل رضورة 
أن »ت�رد االجاب�ة خالل 3 اي�ام من تاريخ 

كتابه.

املركزي يعلن إلزام املصارف 
كافة باستبدال العملة التالفة 

ويتوعد املخالفني

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النف�ط ع�ن ارتف�اع مجم�وع الكمي�ات املص�درة 
وااليرادات املتحققة لشهر ايار املايض مقارنة مع االشهر املاضية 

لعام 2018 الحايل.
وق�ال املتحدث باس�م وزارة النف�ط عاصم جهاد يف بي�ان تلقته 
»املس�تقبل العراقي«، ان مجم�وع الكميات املص�درة من النفط 
الخام لش�هر اي�ار املايض من الحقول النفطية يف وس�ط وجنوب 
الع�راق بلغ�ت )108( مليون�ا و )194( الف�ا و)920( برمي�ال ، 
بايرادات بلغت )7( مليارات و)566 ( مليونا و )294( الف دوالر ، 

فيما لم تسجل االحصائية صادرات من حقول كركوك.
واش�ار اىل ان املع�دل اليومي للصادرات بل�غ )3( ماليني و)490( 

الف برميل.
واض�اف جه�اد ان معدل س�عر الربمي�ل الواحد بل�غ )69,932( 

دوالرا.

العراق يعلن ارتفاعًا بتصدير 
النفط وايراداته

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت االدارة املحلية بناحية الط�ار جنوبي محافظة ذي 
قار، أمس السبت، عن تعرضها ملوجة عطش شديدة ادت اىل 
ظهور العديد من االمراض التي قد تفتك بالثروة الحيوانية. 
ونقل�ت وكالة »الغد ب�رس« عن مدير الناحي�ة عبد ضيدان 
القول ان »ناحيته تعاني من سوء االوضاع الخدمية يف كافة 
املجاالت وعىل رأس�ها ملف املياه، حي�ث باتت ناحية الطار 
تعيش موس�م عطش فضيع ويسء للغاية »، مؤكداً ان »هذا 
االم�ر اتاح المراض فتاكة بالظه�ور كمرض )ابو جنيجري( 

الذي يصيب الثروة الحيوانية.« 
واش�ار اىل ان »اب�و جنيجري بدأ بصعق الجواميس وتس�بب 
بح�دوث وفي�ات بينه�ا يف الناحي�ة«، الفت�اً اىل ان »مراك�ز 
البيط�رة تخل�و من ع�الج ملقاومة ه�ذا امل�رض، مما جعل 
االه�ايل يتجهون اىل املراكز االهلي�ة لرشاء العالجات املضادة 

والتمكن من انق�اذ حيواناتهم. »واوض�ح ضيدان انه »عىل 
وزارة الزراع�ة النهوض بواجبها وحماي�ة الثروة الحيوانية 
م�ن ه�ذه االم�راض«، الفت�ا اىل ان » الحال اذا بق�ي هكذا، 

سنكون امام خسارة كبرية وفادحة.« 
واب�و جنيج�ري او ما يع�رف علمي�اً ب�)مرض عفون�ة الدم 
النزفية( هو مرض بكتريي معٍد تصاب به االبقار والجاموس 
بالدرج�ة االوىل ويعترب م�ن االمراض الخطرية التي تس�بب 
الهالك للحيوان، بس�بب فرتة حضانته القصرية والتي عادة 
م�ا تكون بني ع�دة س�اعات اىل ثالث�ة ايام وبعده�ا تظهر 
اع�راض امل�رض والتي تتمي�ز بارتفاع درجة حرارة جس�م 
الحيوان مع س�يالن لعاب ش�ديد وظهور نضح للس�وائل يف 
منطق�ة ما بني الفكني والرقب�ة، تصاحبها آالم وصعوبة يف 
التنف�س وحرارة امللمس فيصبح تن�اول العلف واملاء صعباً 
ومؤملاً وكذلك خروج صوت كالش�خري ولهذا يس�مى املرض 

ايضاً ب� » ابو حنيجري« .

    كربالء / المستقبل العراقي

بادرت مستش�فى اإلمام زي�ن العابدين 
بأج�راء  كرب�الء،  يف  التخص�ي  )ع( 
عمليات جراح�ة القلب املفتوح لألطفال 
يف املستش�فى باملجان، بمناس�بة والدة 

اإلمام الحسن املجتبى )ع(.
وقال مسؤول الش�ؤون الطبية يف العتبة 
الحسينية املقدس�ة، املهندس زهري عبد 
الكري�م, ان »ضمن حمالت املستش�فى 
املجانية بادرت مستشفى زين العابدين 
بأج�راء اول عملي�ات لجراح�ة القل�ب 
املفت�وح لألطف�ال«. مبين�ا ان�ه »ذل�ك 
بتوجي�ه مب�ارش م�ن املت�ويل الرشع�ي 
للعتب�ة الحس�ينية الش�يخ عب�د املهدي 

الكربالئي«. 
وأضاف عبدالكريم، ان »العمليات اجريت 
عىل يد فريق هندي متخصص وبإرشاف 

كادر عراق�ي متق�دم من مرك�ز جراحة 
القلب«.

»العملي�ات  ان  الكري�م  عب�د  وأوض�ح، 
املجانية باملرحل�ة االوىل خصصت ل� 12 
حالة تحت�اج لتداخل جراحي«، مش�ريا 
اىل ان »االع�داد اك�رب من ذل�ك، حيث تم 
مفاتح�ة الش�يخ عبدامله�دي الكربالئي 

لزيادة عدد العمليات املجانية«.
وتاب�ع عبد الكري�م، »ت�م الحصول عىل 
موافقة الشيخ الكربالئي عىل زيادة عدد 
العملي�ات ب� 50 عملي�ة، وتتكفل العتبة 

الحسينية ب� 50% من تكلفة العملية«.
وأشار مسؤول قسم الشؤون الطبية اىل 
ان »تكلفة العملية ال تتجاوز ستة ماليني 
دين�ار م�ع احتس�اب مس�اهمة العتبة 
الحس�ينية بنصف التكاليف«، مؤكدا ان 
»العمليات من هذا النوع تكلف يف خارج 

البلد اكرب من هذا الرقم بكثري.

مستشفى اإلمام زين العابدين »ع« جتري عمليات القلب املفتوح باملجان لألطفال يف كربالء

»ابو جنيجر« مرض قاتل هيدد الثروة احليوانية يف ذي قار

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الصناعة واملع�ادن عن »طرح 
واع�الن اكث�ر م�ن )26( م�رشوع وفرص�ة 
اس�تثمارية متاح�ة ل�دى عدد م�ن رشكاتها 
املتخصص�ة يف مختل�ف املج�االت الصناعي�ة 
والكيمياوي�ة  وامليكانيكي�ة  الكهربائي�ة 
واالنش�ائية خالل العام الحايل«.واوضح مدير 
ع�ام دائ�رة االس�تثمارات يف ال�وزارة س�عدي 
ل�«املس�تقبل  ورد  بي�ان  يف  عاي�ش  محم�د 
العراق�ي«، ان »وزارة الصناعة واملعادن قامت 
باالع�الن عن اكثر م�ن )26( مرشوع وفرصة 
اس�تثمارية يف مختل�ف القطاع�ات االنتاجية 
الخاص�ة بالرشكات واملعام�ل التابعة لها بعد 
اعداد ودراسة امللفات االس�تثمارية املتضمنة 
لهذه املشاريع بشكل متكامل ، الفتا اىل توجه 
الوزارة وانس�جاما م�ع التوجه الع�ام للدولة 
نحو الرشاكة واالس�تثمار مع رشكات القطاع 
الخ�اص الرصينة واملتخصص�ة لغرض اعادة 

تأهي�ل وتحديث وتش�غيل املعام�ل واملصانع 
وال�رشكات التابع�ة لل�وزارة وفق�ا للضوابط 
والتعليم�ات الحكومي�ة الناف�ذة ، مش�ريا اىل 
انه سيتم دراس�ة وتحليل كافة العروض التي 
سرتد اىل الوزارة حول هذه املشاريع والفرص 
االستثمارية املعلنة بغية االحالة بعد استحصال 
املوافق�ات االصولية ولحني التوصل اىل مرحلة 
التوقيع«.وبني عايش ان »الفرص واملش�اريع 
التي جرى االعالن عنها شملت اربعة مشاريع 
يف الرشك�ة العام�ة للصناع�ات الهيدروليكية 
لتجمي�ع مولدات الق�درة الكهربائية وتصنيع 
الكوات�م وتصنيع وتجمي�ع معدات تخصصية 
خدمية مختلفة وتصنيع منظومات التشحيم 
والتزيي�ت وم�رشوع تصنيع مع�دات مغنطة 
املي�اه واربع�ة مش�اريع يف الرشك�ة العام�ة 
للصناعات التعديني�ة لتأهيل وتحديث مصنع 
تنش�يط البنتونايت ومرشوع مملحة البرصة 
ومعم�ل انت�اج مس�حوق االملني�وم ومعم�ل 
مطحنة البنتونايت اضافة اىل ثالثة مشاريع يف 

رشكة دياىل العامة لتطوير املقياس االلكرتوني 
وانتاج املقياس الذكي ومعمل املكواة البخاري 
ومعمل املراوح الس�قفية ومرشوعني اثنني يف 
الرشكة العامة للصناعات املطاطية واالطارات 
ملصنع اطارات بابل ومصنع املنتجات املطاطية 

فض�ال عن مرشوع�ي تأهيل مصن�ع االملنيوم 
وتأهيل معمل القابل�وات يف رشكة اور العامة 
ومعميل سمنت الفلوجة االبيض وسمنت بابل 
يف الرشك�ة العام�ة للس�منت العراقي�ة ».كما 
وش�ملت الف�رص االس�تثمارية املعلنة معمل 

انت�اج الغ�ازات الصناعي�ة والطبي�ة ومعمل 
انت�اج وتعبئ�ة مياه ال�رشب الصحية ومعمل 
الفالتر يف رشكة ال�زوراء العامة ومعمل انتاج 
االل�واح الزجاجية يف الرشك�ة العامة للزجاج 
يف  الصوي�رة  طاب�وق  ومعم�ل  والحراري�ات 
الرشكة العامة للصناعات االنشائية ومرشوع 
تطوي�ر وتأهيل مكائ�ن التش�غيل امليكانيكي 
يف رشك�ة الف�ارس العام�ة وم�رشوع انت�اج 
االس�يجة الواقية للطرق الرسيع�ة يف الرشكة 
العامة للصناعات الفوالذية ومصانع الرشكة 
العام�ة لصناعة االدوية واملس�تلزمات الطبية 
يف س�امراء ».واخريا مرشوع توس�يع مصنع 
الصودا والكلور ومصنع الط�ارق للمبيدات يف 
رشك�ة الفرات العامة للصناع�ات الكيمياوية 
واملبيدات ، مفصحا عن انه سيتم االعالن قريبا 
ع�ن ف�رص اس�تثمارية يف مجال االس�تخراج 
املعدني وصناعة الفوس�فات  بعد االنتهاء من 
اعداد ودراس�ة امللفات االس�تثمارية الخاصة 

بها.

الصناعة تعلن عن توفر اكثر من »26« مرشوع وفرصة استثامرية لدى رشكاهتا

    بغداد / المستقبل العراقي

كشفت وزارة االتصاالت، عن سبب قطع خدمة 
االنرتنت يف عموم املحافظات العراقية.

وق�ال املستش�ار اإلعالم�ي لوزي�ر االتص�االت 

واملتحدث الرس�مي للوزارة يف بيان له ان الوزارة 
تعلن »للمؤسسات الحكومية واملواطنني الكرام 
ع�ن ايقاف ب�ث خدم�ة االنرتن�ت من الس�اعة 
الس�ابعة صباحاً لغاية الساعة التاسعة صباحاً 
خ�الل الف�رتة يف أدن�اه وحس�ب طل�ب وزارة 

الرتبية«.
وأش�ارت اىل أن »االمتحان�ات العام�ة للمرحل�ة 
لغاي�ة   27/5/2018 يف  تب�دأ  املتوس�طة 
13/6/2018 وامتحانات املرحلة االعدادية تبدأ 

يف 21/6/2018 لغاية 12/7/2018«.

االتصاالت تعلن إيقاف خدمة االنرتنيت يف العراق ساعتني يوميًا

    البصرة / المستقبل العراقي

اعلن محافظ البرصة املهندس أسعد العيداني 
عن اطالق مبالغ مالية بلغت اكثر من خمس�ة 
وس�بعني مليار دينار من مستحقات املقاولني 
يف املحافظة .وق�ال »العيداني يف بيان صحفي 

ص�در عن مكتب�ه االعالمي الخ�اص ان وزارة 
التخطيط أرسلت كتاباً رسمياً اىل وزارة املالية 
تؤك�د في�ه اطالق تل�ك االموال بواقع خمس�ة 
وس�بعون مليار ومئة وس�تة وس�تون مليون 

وسبعمائة الف دينار .
واضاف« محافظ البرصة  ان تلك االموال تمثل 

مبلغ مس�تحقات املقاول�ني ملحافظة البرصة 
لعام 2018 وبنس�بة 30% ،مبيناً اىل ان الوزارة 
خول�ت محافظ�ة الب�رصة صالحي�ة التنفيذ 
وال�رصف م�ع مراع�اة االلت�زام بالتعليم�ات 
املوازن�ة  بتنفي�ذ  الخاص�ة  والصالحي�ات 

االستثمارية .

حمافظ البرصة يعلن اطالق مستحقات املقاولني
يف املحافظة

التعليم متدد التقديم للدراسات العليا 
إىل »9« حزيران

الصحة: اكامل فحص ومطابقة وتسليم 
الوجبة »22« من شهداء جمزرة سبايكر

العمل تضمن اكثر من ألفي عامل 
جديد خالل نيسان املايض

    بغداد / المستقبل العراقي

اك�د وزير الكهرباء قاس�م محم�د الفهداوي, 
عىل تكثيف ومضاعفة الجهود لزيادة ساعات 
تجهي�ز الطاق�ة الكهربائي�ة اىل املواطنني من 
خالل انج�از جميع االعم�ال الخاصة بتأهيل 
الوح�دات التوليدي�ة وخط�وط نق�ل الطاق�ة 
الكهربائية  واملحطات التحويلية قبل منتصف 
ش�هر حزيران الحايل، جاء ذل�ك خالل اجتماع 

الفهداوي مع املالكات املتقدمة للوزارة ».
وش�دد الفهداوي يف بيان ورد ل�«البمس�تقبل 
العراق�ي«، ع�ىل »العم�ل لي�ل نه�ار م�ن قبل 

مالكاتنا الهندسية والفنية فضالً عن,الضغط 
ع�ىل ال�رشكات املنفذة النج�از كاف�ة مراحل 
العمل من اجل اس�عاف املنظوم�ة الكهربائية 
وزي�ادة س�اعات التجهيز يف العاصم�ة بغداد 
واملحافظات م�ن خالل دخول طاقات توليدية 
جديدة ملحطات بسماية االستثمارية والرميلة 
محافظت�ي  stx((يف  ودي�زالت  االس�تثمارية 
كربالء املقدس�ة والديوانية واملسيب الحرارية 
وواس�ط الحراري�ة اىل جان�ب انج�از جمي�ع 
خطوط نق�ل الطاق�ة الكهربائي�ة واملحطات 
التحويلي�ة الت�ي حققت مالكاتنا فيها نس�بة 
انجاز متقدمة  عالوة عىل زيادة التنس�يق مع 

وزارة النفط لتجهيزنا بالوقود االضايف.
االج�راءات  جمي�ع  باتخ�أذ  الوزي�ر  ووج�ه 
القانونية بحق عدد من املزارعني الذين يقفون 
بالض�د ام�ام مالكاتن�ا املنفذة لخط�وط نقل 
الطاق�ة الكهربائية)132ك.ف( )ش�مال غرب 
بغداد _ شعلة( )شمال غرب بغداد _كاظمية( 
)شمال غرب بغداد _ صابيات( والذي سيضيف 

انجازها 300 ميكا واط للعاصمة بغداد.
يذكر ان منظومة الكهرباء الوطنية ستش�هد 
اضاف�ة 3500 مي�كا واط م�ن الطاق�ة خالل 
االس�بوعني املقبلني بش�كل تدريجي سيسهم 

بزيادة ساعات التجهيز.

وزير الكهرباء يؤكد تكثيف اجلهود من اجل الوصول 
اىل اكثر عدد ساعات جتهيز للمواطنني
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية

محكمة بداءة الكاظمية
العدد : 403/ب/2018

التاريخ 2018/5/30
اعالن

اىل / االشخاص الثالثة 1 ـ احمد محسن جرب
2 ـ عدنان مانع جادر

3 ـ حسني جاسم ربيع
4  ـ ابتسام حنون رايض

اىل املدعى عليه / هيثم حمدان جبوري
اقام املدعي )امني بغداد / اضافة لوظيفته( الدعوى البدائية املرقمة 
اعاله يطلب فيها )ابطال قيد تسـجيل العقار املرقم 12928/5م22 
صابيـات( وملجهوليـة محـل اقامتـك حسـب رشح املبلـغ القائـم 
بالتبليـغ وتأييد املجلس البلدي عليـه تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليتـني للحضـور امام هذه املحكمـة يف موعـد املرافعة املصادف 
يوم 2018/6/6 السـاعة التاسـعة صباحا وعند عـدم حضورك او 
من ينوب عنك قانونا سـوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

القانون

الرشكة العامة للصناعات البرتوكياموية

متديد مزايدة
تعلـن الرشكـة العامـة للصناعـات البرتوكيماويـة/ 
البرصة/ خور الزبري عـن تمديد مزايدة العلنية لتأجري 
املحالت الواقعة يف الحي السـكني للرشكة، وفق قانون 
بيـع وايجار أموال الدولة رقم 21 لسـنة 2013 املعدل، 
فعـىل الراغبني باالشـرتاك يف املزايدة العلنيـة مراجعة 
الرشكـة خالل فرتة )15( خمسـة عرش يومـًا تبدأ من 
اليوم التـايل لنرشها يف الصحف اليومية مسـتصحبني 
معهـم التأمينات القانونية البالغـة )20%( من القيمة 
التقديرية واجور الخدمة البالغة )2%( بصك مصدق او 
نقداً، وسـتجرى املزايدة يف اليوم األخري من مدة اإلعالن 
يف موقـع املحالت أعـاله يف تمام السـاعة الثانية عرش 
ظهراً ، واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل اىل 
يوم الدوام الرسمي الذي يليه ، ويتحمل من ترسو عليه 
املزايدة كافة املصاريف األخرى، وعىل املشرتك باملزايدة 
جلب هوية األحـوال املدنية ) اصلية ومصورة( ويلتزم 
بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من الرشكة بهذا 

الصدد.

تعل�ن اللجنة اعاله عن تأج�ر العقارات املدرجة تفاصيلها يف ادناه والعائدة ملكيته�ا اىل مديرية بلدية تلكيف وفقا 
ألح�كام القانون )21( لس�نة 2013 املعدل وبطريقة املزايدة العلنية فعلى الراغب�ن باإلجيار مراجعة مديرية بلدية 
تلكيف وخالل مدة )30( يوم تبدا من اليوم التايل لنش�ر االعالن بالصحف مس�تصحبن معهم التأمينات القانونية 
البالغة )50%( من القيمة املقدرة وستجري املزايدة يف اليوم االخر من مدة االعالن يف مقر البلدية ويتحمل من ترسو 
عليه املزايدة اجور نشر االعالن واملصاريف االخرى على ان يقوم بتسديد باقي بدل االجيار والرسوم االخرى وابرام 
العقد خالل مدة ثالثون يوم من تاريخ تصديق قرار االحالة وخبالفه يعترب املستأجر ناكال ويعاد االعالن عن تاجر امللك 
وعلى حساب الناكل وحتمله فرق البدلن وكافة املصاريف االخرى املرتتبة على ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم 

السماح  له بالدخول باملزايدة جمددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية تلكيف
مالحظة : مدة االجيار سنة واحدة فقط

1/ تأجر الكشك املرقم )4( املشيدة على القطعة املرقمة 231/8م11 عرينيات
2 � تاجر الكشك املرقم )94( املشيدة على القطعة املرقمة تلكيف

3  �   تاجر الكشك املرقم )19( املشيدة على القطعة املرقمة 10/1108 تلكيف
4 �   تاجر الكشك املرقم )4( املشيدة على القطعة املرقمة 231/8م11 عرينيات

5 �   تاجر الدكان املرقمة )38(  املشيدة على جزء من القطعة املرقمة 1/1379 تلسقف 
6 �  تأجر الدكاكن املرقمة )51و52و53( املشيدة على جزء من القطعة املرقمة 1707 تلكيف 

7 � تاجر الدكان املرقمة )55و 59 و 60 و64و65وكش�ك 5 و7( املش�يدة على ج�زء من القطعة املرقمة 
16/1016 تلكيف 

 8 � تاجر الدكان املرقمة )66 و 69 و 70 و71(  املشيدة على جزء من القطعة املرقمة 27/1016 تلكيف 
9 �   تاجر الدكان املرقمة )161و163و164و168(  املشيدة على جزء من القطعة املرقمة 1/101م8 تلمثة
10 �  تاج�ر الدكان املرقمة )91 و92 و93 و96و97و98و99و100و108و115و117و118و120و

121و124و125و128(
املشيدة على جزء من القطعة املرقمة 3/1519 تلكيف    

11 � تاجر الدكان املرقمة )156(  املشيدة على جزء من القطعة املرقمة 1/1519 تلكيف

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 7081 

التاريخ 31 / 5 / 2018

اعالن فقدان املدعو ) خلف تركي راشد (
بتاريـخ 11 / 9 / 2015 فقـد املدعـو خلف تركي راشـد يف منطقة 
قريـة عواد الحسـني ولم يعثر عليه لحد االن ولـم يصل منه اي خرب 
يفيـد ببقائـه حياً او موتـه وبتاريـخ 4 / 4 / 2018 قدمت املدعوه 
جنـان مطر فرحان طلباً تطلب فيه نصبهـا قيمة عىل املفقود خلف 
تركـي راشـد وعـىل اوالده القارصيـن كل من اوالده مـن زوجته / 
كميله مسـلط فرحان وهـم القارصين كوثر تولد 2000 واسـتربق 
تولد 2014 ويوسـف تولـد 2002 وعبد العزيز تولـد 2005 ويعقوب 
تولـد 2009 واوالده مـن زوجته / جنان مطر فرحـان وهم كل من 
نايف تولـد 2002 وبالل تولد 2003 وطيبه تولـد 2005 وزمزم تولد 
2010 وهاجر تولد 2010 وذلك الدارة شـؤونه واملحافظة عىل امواله 
اسـتناداً الحكام املادة 87 من قانون رعاية القارصين رقم 78 لسنة 
1980 املعـدل عليه فقد قررت املحكمة االعـالن عن حالة الفقدان يف 
صحيفتـني محليتني وعىل كل من لديه معلومـات عن املفقود اعاله 
الحضـور اىل هذه املحكمة وخالل ثالثة ايام من تاريخ النرش لالدالء 

بتلك املعلومات   
القايض / جابر عبد جابر

اعالن 
تعلـن كلية الزراعة / جامعة املثنى عن بيع عدد 
من الحيوانات املدرجة تفاصيلها ادناه وذلك يوم 
االثنـني 2018/6/11 يف محطة االبحاث الثانية 
/ أل بندر الساعة العارشة صباحا فعىل الراغبني 
بالـرشاء الحضـور يف الزمان واملـكان املحددين 

علما ان املشرتي يتحمل اجور النرش واالعالن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2537/ب2017/1

التاريخ 2018/5/31
اعالن

اىل /املدعى عليها )حوراء زهري خضري( 
اقامـت املدعية )ازهـار زهري خضـري ( عليك واملدعى 
عليهـم االخريـن )حميـدة رضـا عبـاس وجماعتها( 
الدعـوى البدائيـة املرقمـة اعـاله والتي تطلـب فيها 
الحكم بإزالة شـيوع العقار املرقـم 10564 حي عدن 
وتوزيع صايف الثمن عىل الرشكاء كال حسـب سـهامه 
ولثبـوت مجهوليـة محـل اقامتك حسـب رشح املبلغ 
القضائي واشـعار مختار حي السـالم / 4 املدعو عيل 
كاظم الحسـناوي قررت هذه املحكمـة تبليغك اعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة املصادف 
يف يوم 2018/6/11 وعند عدم حضورك او ارسال من 
ينوب عنك قانونا سـوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه

سـقط سـهوا من اعالن املزايـدة رقـم 2018/2/14 
ومزايدة رقم 2018/2/16 ومزايدة رقم 2018/2/29 
الخاصة بالرشكة العامة ملوانئ العراق القطعة املرقمة 
1472/1 مقاطعـة 39 كـوت االفرنكـي  لـذا اقتىض 

التنويه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف /البرصة 

رقم الدعوى : 2267/ش/2018
التاريخ 2018/5/31

اعالن اىل/ زينب محي قاسم
اقـام املدعـي لبيد عبـد الكريـم عبـد النبـي الدعوى 
الرشعيـة املرقمـة 2267/ش/2018 ضـدك يطلـب 
اسـقاط الحضانـة وملجهوليـة محل اقامتك حسـب 
مـا ورد بـرشح القائم بالتبليغ وتاييـد املجلس البلدي 
ملنطقة )االصمعي( لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليتـني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة صباح  
يوم )2018/6/14( للمرافعة وبعكسـه سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف املعقل 

العدد : 2633/ش/2018
التاريخ 2018/5/31

اعالن
اىل املدعى عليه )نزار محمد عبد القادر(

اقامـت املدعيـة )عفـاف نجـم عبـد اللـه( الدعـوى 
الرشعيـة املرقمة اعاله لدى هذه املحكمة تطلب فيها 
)تصديق طالقهـا منك والواقع خارج املحكمة بتاريخ 
2018/5/1 وملجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ 
القضائي يف هذه املحكمة كاظم حسـن محمد املؤرخ 
يف 2018/5/11 واملختـوم مـن املجلس البلدي لقضاء 
الزبري املـؤرخ يف 2018/5/11 ومختار محلة منطقة 
البرتوكيمياويات املتضمـن ارتحالك اىل جهة مجهولة 
عليه وملجهولية محـل اقامتك قرر تبليغك بصحيفتني 
محليتـني يوميتـني للحضور امام هـذه املحكمة يوم 
املرافعة املصادف يوم 2018/6/25 السـاعة العارشة 
صباحا ويف  حالة عدم حضورك سـوف تجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض

 جاسم محمد املوسوي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن

بناء عىل الطلب املقدم من السيد )سالم حمدي صالح( 
الـذي يطلب فيـه تبديل )اللقـب( من )ال زيـاره( اىل 
)املوسـوي( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدى اقصاها خمسـة عرش يوم وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن

بناء عىل الطلب املقدم من السـيد )فؤاد سالم ظاهر( 
الـذي يطلـب فيـه تبديـل )اللقب( مـن )املسـلم( اىل 
)املوسـوي( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدى اقصاها خمسـة عرش يوم وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 3616

التاريخ  : 2018/5/27
بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املدعية )خريية حسني 
نعمـة( التي تطلب تبديل اسـمها فمـن لديه اعرتاض 
مراجعـة هذه املديريـة خالل مده اقصاها )خمسـة 
عـرش يوم( وبعكسـه سـوف تنظـر هـذه املديرية يف 
الدعوى وفق احـكام املادة )22( مـن قانون البطاقة 
الوطنيـة رقـم 3 لسـنة 2016 واالمـر االداري املرقـم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

 هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 1046/ ب2018/3
التاريخ 2018/5/30

اىل املدعـى عليهمـا )هشـام يحيـى عبـد وكلفة صرب 
رشاد(

اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 1046/ب2018/3 
يف 2018/3/28 واملتضمن الحكم بالزام املدعى عليهما 
هشـام يحيى عبد وكلفة صـرب رشاد  بتأديتهما مبلغ 
قدره )الف ومائتـي دوالر امريكي( ولثبوت مجهولية 
محل اقامتكما حسب رشح املبلغ القضائي يف محكمة 
بداءة كربالء واشـعار مختار منطقة العسـكري نرص 
فاضـل عيدان لذا تقرر تبليغكما اعالنا بالقرار املذكور 
بصحيفتـني محليتـني يوميتني ولك حـق الطعن عىل 
القـرار املذكور خالل املدة املقـررة بكافة طرق الطعن 
القانونية وبعكسـه سيكتسـب القـرار املذكور درجة 

البتات وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة  بداءة النجف

العدد : 2319/ تصحيح خطأ/2017
التاريخ 2018/4/30

اعالن
اىل / املطلـوب تصحيـح القرار ضده )حسـام سـتار 

داخل( 
اقام طالب التصحيح )عالء عبد الزهرة عبد الحسني( 
الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب فيها تصحيح 
القرار الصادر بحقك من هـذه املحكمة والذي يقيض 
بأبطـال قيـود العقـار املرقـم 3/50075 حـي النداء 
ولـورود خطأ مـادي يف احد قيود العقـار اعاله ونظرا 
ملجهوليـة محل اقامتك حسـب رشح القائـم بالتبليغ 
واشـعار  مختار منطقة حي الكيالني املختار محمود 
يض جدعان تقرر تبليغـك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميتني بموعد املرافعة 2018/6/10 التاسعة صباحا 
وعنـد عدم حضورك او ارسـال من ينوب عنك سـوف 

تجري املرافعة بحقك  غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا االسدي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2018/1429

التاريخ 2018/5/31
اىل / املنفذ عليه / قاسم محمد كتاب

لقـد تحقق لهـذه املديرية من خـالل رشح  املبلغ عىل 
ورقة تكليف بالحضور واشـعار مختـار منطقة حي 

كنده / 2 وتبني بأنه مرتحل اىل جهة مجهولة 
انك مجهـول محل االقامـة وليس لك موطـن دائم او 
مؤقت او مختـار يمكن اجراء التبليغ عليه واسـتنادا 
للمـادة )27( من قانـون التنفيذ تقـرر تبليغك اعالنا 
بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف خالل خمسـة عرش 
يومـا تبدأ من اليـوم التـايل للنرش ملبـارشة املعامالت 
التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك سـتبارش 

هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
اوصاف املحرر :

قرار محكمة بداءة النجف بالعدد / 264/ب2018/2 
يف 2018/5/24 الحكـم بالـزام املدعـى عليه قاسـم 
محمـد كتـاب بإعـادة بـدل بيـع السـيارة املرقمـة 
)49615( بغداد نوع تويوتا كراون موديل 1999 اللون 
اسـود البالغ مقداره سـبعة االف وخمسـمائة دوالر 
امريكي اىل املدعي نارص عبد النبي عبيد موضوع عقد 
البيـع املنظم خارج مديرية املـرور املختصة املؤرخ يف 

2014/4/2

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد : 3775/ش2018/5

التاريخ: 2018/5/31
اعالن

اىل / املدعى عليه / صاحب رايض تمكني 
اقامـت املدعية )نـور فيصل تمكني( الدعـوى  بالعدد 
3775/ش2018/5 امـام هذه املحكمـة تطلب فيها 
باألثـاث الزوجيـة وملجهوليـة محل اقامتـك ولرشح 
القائـم بالتبليـغ واشـعار مختار منطقة حـي امليالد 
/ النجـف قـررت املحكمة تبليغك بخصـوص الدعوى 
وبموعـد املرافعة اعالنا بواسـطة صحيفتني محليتني 
يوميتـني وعليك الحضور امـام هذه املحكمة يف موعد 
املرافعـة القـادم املوافـق يـوم 2018/6/7 السـاعة 
التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارسال من 
ينوب عنك قانونا سـوف تجري املرافعة بحقك  غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عامر طعمة الحار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 2377/ ب2017/1
التاريخ 2018/5/31

اعالن
اىل / املدعى عليه )حيدر ابراهيم عباس( 

/2377 املرقـم  قرارهـا  املحكمـة  هـذه  اصـدرت 
ب2017/1 يف 2017/11/27 املتضمـن الحكـم الزام 
املدعـى عليـه بتأديتـه للمدعـي مديـر بلديـة النجف 
اضافة لوظيفته مبلغ مقداره خمسة وستون مليون 
وخمسمائة وواحد وعرشون الف وخمسمائة وثمانية 
وسـتون دينار مع الفوائـد القانونيـة البالغة 4% من 
تاريـخ املطالبـة القضائيـة يف 2017/7/10 ولثبوت 
مجهولية محـل اقامتك حسـب رشح املبلغ القضائي 
واشعار مختار املنطقة املدعو عباس يحيى الكرعاوي 
لـذا تقـرر تبليغك اعالنـا بالقرار املذكـور بصحيفتني 
محليتني يوميتني ولك حـق الطعن عىل القرار املذكور 
خـالل املدة املقـررة بكافـة طـرق الطعـن القانونية 
وبعكسه سيكتسـب القرار املذكور درجة البتات وفق 

االصول
القايض

عيل حميد الحيدري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح املشخاب
العدد : 197/ج/2018

التاريخ 2018/5/9 
اعالن

اىل / املتهم الهارب )عباس لطيف عباس االبراهيمي(
ملجهوليـة محل اقامتـك والرتحالـك اىل جهة مجهولة 
االعـالن  بواسـطة  تبليغـك  املحكمـة  هـذه  قـررت 
بصحيفتني رسـميتني بالحضور امام هـذه املحكمة 
صبـاح يـوم 2018/6/11 ألجـراء محاكمتـك وفـق 
احـكام املـادة 1/456/أ مـن قانون العقوبـات وعند 
عدم حضورك سـتجري املحاكمـة بحقك غيابيا وعلنا 

استنادا ألحكام املادة 143 االصولية 
القايض

احمد عبد مسلم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة

العدد : 200/ب/2018
التاريخ 2018/5/31

اعالن
اىل / املدعى عليه )عالء عبد الحسني سودان( 

املديـر املفوض لرشكة املفاخر للمقـاوالت املحدودة /
اضافة لوظيفته

اعالن
اقـام املدعي )فاخر عباس العـاردي( الدعوى البدائية 
املرقمة 200/ب/2018 املتضمنة طلبه الزامك بتسديد 
مبلغ قيمة العقد )عقد عمل تسـليح اسـس وسقوف 
واعمدة مرشوع انشـاء مبنى سـوق املنـاذرة وبمبلغ 
)24000000( اربعة وعـرشون مليون دينار وبالنظر 
ملجهوليـة محل اقامتك حسـب رشح القائـم بالتبليغ 
وتأييـد مختـار املنطقـة عليه قـررت هـذه املحكمة 
تبليغك اعالنا بصحيفتني رسـميتني يوميتني محليتني 
واسـعتي االنتشـار للحضور امـام هـذه املحكمة يف 
موعد املرافعة املصادف 2018/6/10 الساعة الثامنة 
صباحـا ويف حال عـدم حضورك او ارسـال من ينوب 
عنك قانونا سـوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

ظاهر عباس

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ النعمانيه 
رقم االضبارة 24/خ /2018  

 إعالن 
تبيـع مديريـة تنفيـذ النعمانيه معمـل طابوق 
املصطفـى الواقـع يف النعمانيـه العائـد للمدين 
حميد فليـح فرحان  املحجوز لقـاء طلب الدائن 
صالح حسـن جابر البالغ ثلثمائه واثنان مليون 
وثمنمائـه وعـرشون الف دينـار  فعـىل الراغب 
بالرشاء مراجعـة هذه املديرية خالل مدة عرشة 
ايام تبدءا من اليوم التايل للنرش مسـتصحبا معه 
التأمينات القانونيـة عرشة من املائة من القيمة 
املقـدرة وشـهادة الجنسـية العراقية وان رسـم 

التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات

1- موقعـة ورقمـه / حسـب االجـازة املرقمـه 
68258يف 2015/11/15 النعمانيه      

2-  نوعه / معمل طابوق عادي  
 3- مشـتمالته / 1- كاصوصـه لقطع اللبن 2- 

خباط 3- حزام ناقل 4- مولد ديزل ومكوناته 
5- مسـقفات عـدد )3( 6-  دفـه لقطـع اللبـن 

ومكائن حرق عدد )6(
7- مروحه عـدد )1( 8- خزان ماء كبري )1( 9- 

خزان ماء صغري )3(
10- خـزان كاز 11- خـزن املعمـل يحتوي عىل 

ثالثون خانه للجهتني 
12- غرفه االدارة وثالث غرف وصحيات مشيده  

من الطابوق  وثالثون 
غرفـه  للعمـال مشـيده مـن الطابـوق واللبـن 

ومسقفه عكاده وتوجد لبن مليونني قطعه 
4- حاله املعمل / حالته جيده  

5- القيمة املقدره /  ثلثمائة مليون دينار 
6- الشاغل / حميد فليح فرحان 

7- املساحه / عرشة دونم 
املنفذ العدل

سعود كامل عاشور   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مديريـة االحـوال املدنية والجـوازات واالقامة يف 
النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
العدد: 3829

التاريخ: 2018/5/31
اعالن

قـدم املواطـن ) ابراهيـم نعمـة بجـاي ( طلبـا 
لغـرض تبديل  لقبـه وجعله ) الشـجريي ( بدال 
من ) حمران( فمـن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة )خمسة عرش يوما  ( وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام 
املـادة )22( مـن قانـون البطاقـة الوطنية رقم 
)3( لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 يف 

. 2016/6/12
الفريق

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان

فقدت منـي بـراءة الذمة الصـادرة مـن الهيئة 
العامة للرضائب /فرع النجف االرشف ذي العدد 
اىل  واملعنونـة    2017/10/8 بتاريـخ   19198
الوحدة التخمينية يف مرور بغداد بأسـم ) سـعد 
محمد حسـن كريم عىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من املواطن ) فالح حسـن 
عرنـدس ( الـذي يطلب فيـه تبديل  لقبـه من ) 
العلـوان( اىل ) الحسـني ( فمـن لديـه اعـرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة )خمسـة عرش 
يومـا  ( وبعكسـه سـوف تنظـر هـذه املديرية 
يف الدعـوى وفق احـكام املـادة )22( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016.
الفريق

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/وكالة

مجلس القضاء االعىل
البـرصة  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 

االتحادية
محكمة البداءة يف ابي الخصيب

العدد : 183/ب/2018
التاريخ 2018/5/28

اعالن
اىل / املدعى عليهما / 1 ـ حسـنني حبيب 

رايض
2 ـ محمد حبيب رايض 

اقـام املدعي )ضياء عبد الحسـن صبيح(  
الدعوى البدائيـة املرقمة 183/ب/2018 
امـام  محكمة بداءة ابـي الخصيب والتي 
يطلب بها عدم نفاذ ترصف املدعى عليهما 
 )64( املرقـم  العقـار  ملكيـة  بتسـجيل 
مقاطعـة )1( الواقع يف اللقطعة/  قضاء 
ابـي الخصيـب ولثبـوت مجهوليـة محل 
اقامتكـم وحسـب رشح القائـم بالتبليغ 
وشهادة رئيس املجلس البلدي ملنطقة حي 
الخليج تقـرر تبليغكم بالحضور اىل هذه 
املحكمة يف موعـد املرافعة املوافق ملنطقة 
حـي الخليج تقرر تبليغكـم بالحضور اىل 
هـذه املحكمـة يف موعد املرافعـة املوافق 
التاسـعة صباحـا  السـاعة   2018/6/7
نـرشا ويف صحيفتـني يوميتـني ويف حالة 
عدم حضوركم او حضور من ينوب عنكم 
قانونـا سـوف تجـري املرافعـة بحقكـم 
غيابيـا وعلنـا وفـق القانـون ويف حالـة 
مصادفـة موعـد املرافعة عطلة رسـمية 

يؤجل املوعد لليوم الذي يليه 
القايض

فيصل سلمان عطار
ــــــــــــــــــــــــــــ  

مجلس القضاء االعىل
البـرصة  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 

االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف البرصة 

رقم الدعوى : 1841/ش/2018
التاريخ 2018/5/16

اعـالن اىل املدعـى عليـه /عـدي صابـر 
سلمان

اقام املدعية  سـعاد صدام حميد الدعوى 
الرشعية املرقمة 1841/ش/2018 ضدك 
يطلب وملجهولية محل اقامتك حسـب ما 
ورد برشح القائم بالتبليغ وتاييد املجلس 
البلـدي ملنطقة )حي االصدقـاء( لذا تقرر 
محليتـني  بصحيفتـني  اعالنـا  تبليغـك 
يوميتـني للحضـور امـام هـذه املحكمة 
صبـاح  يـوم )2018/6/11( للمرافعـة 
وبعكسـه سـوف تجري املرافعـة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد : 485/ب/2017

التاريخ 2018/5/30
اعالن

اىل / املدعـى عليهم / شـيماء ونور ورواء 
بنات قيس قاسم

اصدرت هـذه املحكمة قـرار الحكم املرقم 
485/ب/2017 يف 2017/5/15 املتضمـن 
الحكـم  بازالـة شـيوع العقـار تسلسـل 
1157 الرباط الكبري بيعا وباملزايدة العلنية 
وتوزيـع صـايف الثمـن بـني الـرشكاء كال 
حسـب سـهامه وملجهولية محل اقامتكم 
حسب رشح القائم بالتبليغ وتاييد املجلس 
املحيل يف منطقـة الجمهورية حي الرافدين 
عليه قـررت هذه املحكمـة تبليغكم اعالنا 
بصحيفتـني محليتـني يوميتـني ولكم حق 
االعـرتاض والتمييـز خالل املـدة القانونية 
وبعكسـه سـوف يكتسـب القـرار الدرجة 

القطعية 
القايض

محمد نزار هاشم البعاج
ـــــــــــــــــــــــــــ

محكمة بداءة البرصة 
العدد : 476/ب/2018

التاريخ 2018/5/2
املدعي /عزيز جليل عزيز

املدعى عليه / حليمة عيل حسن
تبيع محكمة بداءة البرصة العقار تسلسل 
19/141 الفريس ومسـاحته 261م2 و98 
سـم وهـو عبـارة عـن دار سـكن تقـع يف 
منطقـة الجزائـر بالقرب من جامع سـيد 
عيل املوسوي عىل شـارع فرعي مبلط وانه 
ركن وانه متخذ كعيادة طبية باسـم عيادة 
بيواليـت للتجميـل وانـه متكـون  طارمة 
وممـرات خارجيـة وغرفـة خارجية متخذ 
للعمليات الصغرى وهول واستقبال واربعة 
غـرف منـام ومطبـخ وحمـام البنـاء من 
الطابـوق ومسـقف بالشـيلمان مع وجود 
سـقف ثانوي وتغليف للجـدران واالرضية 
مـن السـرياميك امـا الطابق الثانـي متخذ 
كمخـزن للعيـادة مؤلف مـن غرفتني منام 
قديـم  عمرانـه  درجـة  وحمـام  ومطبـخ 
ومرمـم حديثـا فمـن لـه رغبـة بالـرشاء 
مراجعة هذه املحكمة مـع دفع التامينات 
القانونيـة البالغة 10% مـن القيمة املقدرة 
والبالغة خمسمائة وثالثة واربعون مليون 
وأربعمائـة وخمسـة وسـتون الـف دينار  
وسـتجري املزايدة الساعة الثانية عرش من 
ظهر اليوم الثالثون ليوم التايل لنرش االعالن 

ويتحمل املشرتي اجور املناداة
القايض

علوان بربوت البزوني

خالد كاظم ناجي
املدير العام

نوع ت
المساحة العددللمحل

م2

القيمة التقديرية 
لبدل االيجار 

السنوي للمحل 
الواحد

مدة 
الموقعااليجار

بقالية + 1
960000 ألف 3×34غذائية

دينار
سنة 
واحدة

الحي 
السكني

جلنة البيع واالجيار 
الثانية يف حمافظة نينوى

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى

اعالن اول )61( 2018/5/26

المحالظاتالعددنوع الحيوانت
بقرة فريزيان )1( + عجلة فريزيان 2بقرة فريزيان1
مع مولديهما + ذكر + انثى2بقرة محلية2
ثور + عجل2عجول فريزيان3
عجل جاموس + انثى جاموس2جاموس4
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أمـل دنـقـل... الـتـمـرد عـلـى السـائد والـمـغـامرة اجلـمـالـيـة

 ال�ذي رحل يف مثل ه�ذه األيام قبل ثالثة عقود 
ونص�ف العقد، ال تزال نابض�ة بالحياة وقادرة 
ع�ى اإلفالت م�ن أرس اللحظة العاب�رة ملعاينة 
عراك اإلنسان، العربي بوجه خاص، مع نفسه 
م�ن جهة، وم�ع محيط�ه وس�لطاته القامعة 
وق�دره املأس�اوي م�ن جه�ة أخ�رى. عى أن 
ق�درة دنقل ع�ى مقارعة النس�يان ل�م تتوفر 
بفعل موهبته العالية وحدها، بل بفعل عوامل 
ع�دة، من بينه�ا إخالصه التام له�ذه املوهبة، 
وتعهده لها بالكدح واالطالع، وصدقه النادر يف 
عالقته بنفسه وباآلخرين، إضافة إىل اندفاعته 
الضارية باتجاه الحياة، ورفضه الحاسم لعقد 
الصفق�ات املادية واألخالقية مع س�لطة األمر 
الواق�ع، أو للتن�ازل عن كل م�ا يتعلق بالحرية 

والعدالة وكرامة اإلنسان.
ل�م تكن ش�خصية أم�ل دنقل من جه�ة ثانية 
لتتس�م باملرونة واللني وتدوير الزوايا، وال كان 
صاحبها قاب�اًل لالنصي�اع لألع�راف والتقاليد 
الس�ائدة، بل ظل طيلة حياته مخلصاً لنزاهته 
وصدق�ه وصوت�ه الداخ�ي. ورغم أن�ه انخرط 
بكليت�ه يف عوال�م القاهرة وطقوس�ها املدينية 
ميل�ه  ف�إن  الثق�ايف،  مجتمعه�ا  ورصاع�ات 
الجارف إىل الصعلكة والتسكع وارتياد الحانات 
واملقاه�ي لم يس�تطع أن يقتلع�ه من جذوره 
لت يف داخله قيم الفروس�ية  الصعيدية التي أصَّ
والش�هامة والكرم والحدب ع�ى اآلخرين. عى 
أن صاحب »تعليق عى ما حدث« لم يكن ليقيم 
يف الوس�ط م�ن أي يشء، وال ليقب�ل بأنص�اف 
الصفات والحل�ول، بل يوثر الذه�اب إىل تخوم 
األضداد، حيث يلتقي النزق مع الخجل الريفي، 
واللس�ان السليط مع القلب املنفطر، والعدائية 
الفظة م�ع البكاء املكتوم والدموع الخرس�اء. 
ولعل أفضل بورتريه عاكس لظاهر أمل وباطنه 
ه�و ذلك ال�ذي قدمت�ه حبيبته ورفيقة س�نّيه 
األخ�رة عبل�ة الروين�ي يف كت�اب »الجنوبي«، 
حي�ث تش�ر إىل تناقضاته الس�لوكية بالقول: 
»اس�تعرايض يتي�ه بنفس�ه يف كربي�اء الف�ت 
لألنظار. بسيط بس�اطة طبيعية يخجل معها 
إذا أطريت�ه وأطريت ش�عره... صخري ش�ديد 
الصالبة ال يخىش ش�يئاً وال يعرف الخوف أبداً، 
لكن من السهل إيالم قلبه«. أما إشارة الرويني 
املش�احنات  إىل  وميل�ه  زوجه�ا  انفعالي�ة  إىل 
الحادة والعراك الجس�دي، فقد عاينتها بشكل 

مبارش أثناء س�هرة جامعة أقامها أحد الكتاب 
يف ب�روت بمناس�بة انعقاد »ملتقى الش�قيف 
الش�عري« يف أوائ�ل الثمانين�ات، حي�ث تعارك 
أم�ل مع أحد ش�عراء الع�راق املعروفني بعد أن 
عمد هذا األخر إىل اتهام املرصيني باملس�اومة، 
والتفريط بحق�وق الفلس�طينيني. فأمل الذي 
لم يستس�غ آنذاك تجاهل البع�ض للتضحيات 
الجسيمة التي قدمها آالف املرصيني عى مذبح 
القضايا العربية املختلفة لم يس�تطع أن يدافع 
عن كربيائه الجريح بغر ذلك النوع من العنف 

اللفظي والجسدي.
ل�م يبتعد أمل دنق�ل عن املوضوع�ات الوطنية 
والقومية التي تناوله�ا العديد من أترابه الذين 
ُعرف�وا اصطالح�اً بجي�ل الس�تينات، والذي�ن 
الظ�روف  بحك�م  أنفس�هم ممزق�ني  وج�دوا 
العربية الصعبة ب�ني الذهاب بمغامرة الحداثة 
حت�ى تخومه�ا الرؤيوي�ة والجمالي�ة، وب�ني 
اعتب�ار الش�عر أداة فعال�ة م�ن أدوات التغير 
الس�يايس واالجتماع�ي. ولع�ل ه�ذا االرتب�اك 
ب�ني املفهومني قد عكس�ته بش�كل جي مجلة 
»اآلداب« البروتي�ة، كم�ا دار »اآلداب«، اللت�ان 
احتفتا يف اآلن ذاته بفكرة الال منتمي عند كولن 
ولس�ون وبمب�دأ األدب امللت�زم عند ج�ان بول 
س�ارتر. ومع أن دنقل قد انحاز بش�كل واضح 
إىل فكرة االلتزام يف األدب وإىل تقليص املس�افة 
التي تفصل الشعر عن جمهوره، إال أنه حرص 
كل الحرص عى أال يتم ذلك عى حساب القيمة 
اإلبداعي�ة والجمالي�ة للن�ص. وإذا كان عمل�ه 
األول »مقت�ل القمر« ال يختل�ف عن النصوص 
الس�ائدة يف زمن�ه، رغم ما فيه م�ن إرهاصات 
تعبرية وصورية واعدة، فقد أخلد الش�اعر إىل 
الصمت سنوات عدة ليخرج بعدها بمجموعته 
املتميزة »البكاء بني ي�دي زرقاء اليمامة« التي 
بدت بعض نصوصه�ا إرهاصاً واضحاً بهزيمة 
حزي�ران، وبفق�دان الج�دوى م�ن أي تغير يف 
ظ�ل مازوش�ية األم�ة الجمعي�ة واالستس�الم 
التلقائ�ي ألنظمة القه�ر واالس�تبداد. وهو ما 
تعكسه بوضوح قصيدة »كلمات سبارتاكوس 
األخ�رة« الت�ي يخاطب فيها الش�اعر »قيرص 
الصقيع« قائالً: »يا قيرص العظيم: قد أخطأُت 
/ إن�ي أعرتْف / دعني عى مش�نقتي ألثم يدْك 
/ ه�ا أنذا أقّبل الحبل ال�ذي يف عنقي يلتْف فهو 
ي�داَك / وْه�و مجدك الذي يجربن�ا أن نعبدْك... 

ي�ا إخوت�ي الذي�ن يع�ربون يف املي�دان بانحناْء 
/ ال تحلم�وا بعالم س�عيْد / فخل�ف كل قيرٍص 
يموت قيرٌص جديد«. وبعد وقوع الهزيمة بأيام 
مع�دودة يكت�ب أم�ل يف القصيدة الت�ي جعلها 
عنواناً ملجموعته »أيتها العرافة املقدسة / ماذا 
تفيد الكلمات البائس�ة؟ قل�ِت لهم ما قلت عن 
قوافل الغباْر / فاتهموا عينيك يا زرقاء بالبواْر 
/ وح�ني فوجئوا بحد الس�يف / قايضوا بنا / 

والتمسوا النجاة والفراْر«.
ثم�ة نربة من املرارة وخيبة األمل تطل من وراء 
كل قصيدة كتبها أمل دنقل بعد الهزيمة. ففي 
مجموعت�ه الالحق�ة »تعلي�ق عى م�ا حدث«، 
يتنق�ل الش�اعر يف أزق�ة مدينت�ه الك�ربى، فال 
يسمع سوى نش�يج البرش التائهني فوق أزقة 
الفق�ر والخن�وع واإلذالل، حي�ث املاء يس�قط 
دم�اً يف الصناب�ر، والني�ل يبح�ث ع�ن أوراقه 
الثبوتي�ة لكي ُيس�مح له بالجريان، والش�اعر 
املنكفئ إىل داخل نفس�ه يت�وق إىل الرصاخ ضد 
م�ا يحدث فيص�اب بالرعب مخاف�ة أن يحمل 
الص�دى ن�داءه إىل »الهوائي�ات ف�وق أس�طح 
البيوت«. أما »العهد اآلتي«، فتش�كل من حيث 
التكثيف الداليل والنضج املعريف وتوظيف الرتاث 
اإلنس�اني واحدة من أفضل مجموعات الشاعر 
وأكثره�ا تمثيالً ملهاراته وتحوالته املتس�ارعة. 
فالش�اعر إذ يس�تعر من الن�ص الديني بعض 
رم�وزه ومفاتيح�ه اللغوية واألس�لوبية يبدو 
وكأن�ه يعي�د ع�ى طريقت�ه كتابة ه�ذا النص 

م�ن منظ�ور التاري�خ الفع�ي، ال م�ن منظور 
املثاليات املجردة. وهو تبع�ًا لذلك يقدم لقرائه 
إصحاح�ات ومتواليات حوارية تجس�د رؤيته 
إىل واق�ع الب�رش وحقيقتهم الصادم�ة: »قلت: 
فليكن العدل يف األرض / عنٌي بعنٍي وس�نٌّ بسْن 
/ قلت: هل يأكل الذئب ذئباً أو الشاة شاة / وال 
تضع الس�يف يف عنق اثنني: طفٍل وشيخ مسْن 
/ ورأي�ت اب�ن آدم ي�ردي ابن آدم / يش�عل يف 
امل�دن النار / يغرس خنجره يف بطون الحوامل 
/ يلق�ي أصابع أطفاله علف�اً للخيول / يقص 
الشفاه وروداً تزّين مائدة النرص... وهي تنْئ«. 
ولم يفت الش�اعر باملقابل اإلفادة من املرويات 
والس�ر الش�عبية املتغلغل�ة يف وج�دان العرب 
م�ن محيطه�م إىل خليجه�م، بغي�ة الحث عى 
مواجهة الظل�م واالنتصار للحق�وق املغتصبة 
والدم املراق. وهو ما عكسته قصيدته امللحمية 
»أق�وال جديدة عن حرب البس�وس« التي أثبت 
فيه�ا الش�اعر م�رة أخ�رى أن ما يح�دد قيمة 
العم�ل الفني ليس موضوع�ه بل قدرة صاحبه 
عى رفده بطاقة املغاَيرة، والتأويل، وش�حنات 
التوهج اإلبداعي. وم�ا زلت أذكر حتى اآلن تلك 
اللحظ�ات املؤث�رة التي صعد فيه�ا أمل دنقل، 
متكئاً بسبب املرض عى عصاه، إىل منرب الشعر 
يف الذك�رى الخمس�ني لغياب ش�وقي وحافظ، 
حت�ى إذا رشع بالق�راءة وعاين بامللموس حب 
جمه�وره له اس�تعاد حيويت�ه املعروفة، وهو 
يردد بلسان كليب مخاطباً أخاه املهلهل قبل أن 

يلفظ أنفاس�ه: »ال تصالْح ولو منحوك الذهْب 
/ أُت�رى حني أفقأ عينيك / ث�م أثّبت جوهرتني 
مكانهما هل َترى؟ هي أشياء ال ُتشرتى... إنها 
الحرب ُقد ُتثقل القلب لكن خلفك عار العرْب ال 

تصالح وال تتوّخ الهرْب«.
يف عمل�ه األخ�ر »أوراق الغرف�ة رق�م 8« الذي 
كتب�ت معظ�م نصوص�ه يف املستش�فى، تبلغ 
تجربة أمل ذروة ش�فافيتها ونقائها التعبري 
والروح�ي. لي�س ثم�ة م�ن م�كان هن�ا للغة 
الصاخبة والغضب من تردي الواقع، بل تصفية 
حساب مع الحياة، واستعداد للعبور إىل الضفة 
األخرى. والكتابة هنا تش�تغل عى خط الدمج 
ب�ني مصر الكائ�ن الفرد وبني امل�آالت املماثلة 
لألش�ياء والكائنات، كما يف قصائ�د »الخيول« 
و»الطيور« و»الزه�ور« التي تهدى إىل املرىض، 
وتحم�ل »اس�م قاتله�ا يف بطاق�ة«. وإذا كان 
ثمة ش�به واضح بني تجربت�ي املرض لدى بدر 
شاكر السياب وأمل دنقل، إضافة إىل شبه آخر 
يف الش�كل واملالمح، فإن الثان�ي مدفوعاً بأنفة 
وكربي�اء نادري�ن ال يحول معانات�ه إىل فرصة 
للنواح والتفجع وطلب االستغاثة، بل إىل أسئلة 
ممضة عن مغزى وجودن�ا العابر عى األرض. 
وحتى يف قصيدته »ضّد من« ال يكتفي باإلشارة 
إىل م�ا يعتمل يف داخله من حرقة النفس ووهن 
الجس�د، بل يشر إىل املفارقة امللغزة بني بياض 
أماكن املوت وسواد التعبر عن حضوره »لون 
األرسة / أربطة الشاش والقطن / قرص املنوّم 

/ أنبوبة املصل / كوب اللبْن / كّل هذا البياض 
يذّكرن�ي بالكفْن / فلماذا إذا مّت يأتي املعّزون 
مّتشحني بشارات لون الحداْد / هل ألن السواْد 
هو ل�ون النجاة من املوت / ل�ون التميمة ضّد 
الزم�ْن / ض�ّد َم�ْن؟ ومتى القل�ب يف الخفقان 
اطم�أْن؟«. ال ب�د أخراً من طرح الس�ؤال الذي 
طاملا طرحه املختصون والنقاد عى أنفس�هم: 
هل حالت السياس�ة وااللت�زام بقضايا الوطن 
واألم�ة دون ذهاب أمل دنقل بعي�داً يف مغامرة 
الكتابة؟ وإذا كنت أجيب من زاويتي الشخصية 
بالنفي فلي�س من باب املجاملة، والش�اعر لم 
يع�د بينن�ا اليوم، ب�ل ألن موهبة أم�ل املتوقدة 
وانصه�اره الوجدان�ي بموضوعات�ه وقراءته 
العميقة للتاريخ قد أس�همت جميعها يف النأي 
بتجربت�ه عن التقريرية واملبارشة والش�عارات 
الطنان�ة، وأتاحت لش�عره أن يوائم بني الحفر 
املعريف والرؤيوي من جهة، وبني براعة التأليف 
املاك�ر والقدرة عى اإلدهاش م�ن جهة أخرى. 
كما أن هجوم أمل الضاري عى الحياة والتحامه 
بورودها وأش�واكها، أبعد ش�عره عن االفتعال 
والتجريد الذهني، ووفر له مروحة واس�عة من 
املرئي�ات والتفاصيل والحواريات الرسدية التي 
ترس�م للب�رش املتعبني مالمحهم وهواجس�هم 
وتالح�ق مصائرهم إىل محطاته�ا األخرة. إنه 
ش�عر حواس وروائح ومذاقات وأخالط وغرائز 
ورغبات طازجة وش�قاوات وآالم، بقدر ما هو 
شعر ارتطام شبقي بالعالم وكائناته وأشيائه. 
إضافة إىل كل ذلك ثمة قدرة الفتة عى التجريب 
واملغام�رة الش�كلية التي تجعل�ه يضع نصني 
متوازي�ني عى صفحة واحدة، أو يس�تثمر عى 
إيقاع�ات البح�ور وجوازاتها وش�طورها بما 
يعصم النص من الرتابة والتنميط األس�لوبي. 
وه�و يلح عى اس�تخدام الرج�ز ألن هذا البحر 
يتي�ح أكث�ر م�ن س�واه التعبر ع�ن خلجات 
النفس وتوتراتها، بعيداً عن التطريب واإلنشاء 
العاطف�ي ال�رصف. كما ُيظهر الش�اعر براعة 
اس�تثنائية يف اج�رتاح التناظ�رات الدقيقة بني 
الجم�ل واختيار الق�وايف الس�اكنة ذات الرنني 
الصوتي املتناغم. أم�ا املعيار األهم للحكم عى 
ش�اعرية أمل دنقل فيتمثل يف تجاوزها بنجاح 
المتح�ان الزم�ن، بحي�ث يمكن لن�ا أن نقرأها 
م�رات ومرات دون أن يفارقنا الش�عور الغامر 

بمتعة القراءة أو لذة االكتشاف.

شوقي بزيع 
إذا كان الزم�ن ه�و الناقد األهم والعامل الحاس�م يف الحكم عى نتاج الش�عراء واملبدع�ني، فإن املرء ال يجايف الحقيقة بيشء إذا اعت�رب أن أمل دنقل هو أحد 
الشعراء القالئل الذين نجحوا يف امتحان الزمن، وتمكنت نصوصهم من الرسوخ بثبات يف ذاكرة القراء واملتابعني عى املستويني املرصي والعربي. ففي حني 

كان النسيان جاهزاً لتلقف العرشات من مجايي الشاعر، فإن العرشات من نصوص أمل دنقل.

الطاهر بنجلون يروي قصة اعتقال عبثي
نزار الفراوي

يف ذروة تراك�م أدب�ي غن�ي يف الش�عر 
والرواي�ة تكل�ل بجوائ�ز دولي�ة رفيعة 
وقاع�دة ق�راء بمختلف لغ�ات العالم، 
يفاجئ الكاتب املغربي الطاهر بنجلون 
الوس�ط الثقايف بكتاب فريد عبارة عن 
س�رة ذاتي�ة خاصة ظل�ت يف صندوق 

مغلق بالذاكرة ملدة فاقت نصف قرن.
»العق�اب« ه�و عن�وان الكت�اب ال�ذي 
أص�دره بنجل�ون بالفرنس�ية عن دار 
النرش الباريسية غاليمار كانون الثاني 
القط�ع  م�ن  صفح�ة   160 يف   2018
املتوسط، ليكون بمثابة تصفية حساب 
مع فص�ل أليم م�ن املايض الش�خيص 
والجماعي ملا تسمى يف املغرب بسنوات 
الرصاص، التي ن�ال األديب نصيبه من 

انتهاكاتها.
ج بجائزة الغونكور  فضل الكاتب املت�وَّ
الفرنس�ية عام 1987، أن ييضء سياق 

ودواعي تأليف هذه السرة الخاصة يف 
فقرة مستقلة عند نهاية النص، كما لو 
أنه يوثق شعورا بالخالص والتحرر من 

عقدة ذاكرة جريحة:

»ألنني تظاهرت بشكل هادئ وسلمي، 
م�ن أج�ل القلي�ل م�ن الديمقراطي�ة، 
عوقب�ت. عى مدى أش�هر، كنت مجرد 
رقم، الرق�م  10366. ذات يوم، عانقت 
حريت�ي من جديد، حني ل�م أكن أتوقع 
ذلك. اس�تطعت أخرا، كم�ا كنت أحلم، 
أن أحب، أسافر، أكتب وأنرش العديد من 
الكتب. لكن، من أجل كتابة »العقاب«، 
م�ن أجل التجارس عى الع�ودة إىل هذه 
القص�ة، والعثور عى كلماتها، احتجت 

إىل قرابة خمسني عاما«.
ب�ال أي مقدم�ات، يف مطل�ع الصفح�ة 
األوىل، يصف�ع الكاتب قارئ�ه باللحظة 
العنيف�ة التي فتحت ب�اب هذه الرحلة 
القرسي�ة العصيب�ة ي�وم 16 يولي�و/

تموز 1966، ذات »صباح حالك بسماء 
بيض�اء وب�ال رحمة«. يورطه يف س�فر 
عرب الذاك�رة إىل يوم غابت فيه الكلمات 
ح�ني »انتزعت أي�اد قذرة م�ن أم ابنها 
ال�ذي ل�م يكمل عام�ه العرشي�ن« مع 
وعيد صاعق ردده زوار الرعب »سنربي 

ابن ال... هذا«.
بلغته البسيطة ونفسه الحكائي املمتد، 
ال�ذي ال يحتم�ل الدخ�ول يف متاه�ات 
تجريبي�ة، يوثق بنجلون مس�ار النزول 
إىل الجحي�م، بقدرته الوصفي�ة النافذة 
الت�ي تج�ي وج�ه األماك�ن وحقيق�ة 

الشخصيات، ظاهرها وباطنها.
تبدأ الرحلة نحو مركز عسكري بمدينة 
»الحاج�ب« البعيدة ع�ن بيت العائلة يف 
طنجة، حيث تتلقف الش�باب القادمني 
أيادي عس�كريني ال يعرف�ون الرحمة، 
يكش�ف الراوي وحش�يتهم بأسمائهم 
الحقيقي�ة املعروفة يف س�جل س�نوات 
الرصاص. يس�تأنف مسار االحتجاز يف 
مركز »أهرممو« ضاحي�ة مدينة تازة، 
قب�ل أن يأت�ي ف�رج الحري�ة ع�ى غر 
املنتظر، لتب�دأ حياة جديدة ال تخلو من 
معان�اة. ذل�ك أن األرس، كم�ا يص�وره 
الكات�ب، ال ينته�ي بمغادرة الس�جن، 
بل يتناس�ل يف يوميات الضحية، سجنا 

نفسيا وسلوكيا ال ترشق فيه شمس.

هي سرة اعتقال وسلب للحرية، لكنها 
أيضا، بقلم الطاهر بنجلون وانزياحات 
الحكاي�ة، س�رة روح املقاوم�ة الت�ي 
إن فقده�ا املرء، داس�ته أقدام البطش، 
وس�رة الوج�ه العبث�ي للقم�ع ال�ذي 
يفض�ح جانب�ا مظلم�ا ووحش�يا من 
طبيع�ة الكائن البرشي، وس�رة الحب 
أيضا، ذلك الضوء الذي يسعف الضحية 
عى تحمل عدوان وظلم بال ضفاف، كما 
أنه�ا س�رة الحرية التي يعلو س�همها 
كلما غابت يف ظلمات القيد وبني جدران 

الغرف املغلقة.
ذاك�رة يف قل�ب ذاك�رة. ذاك�رة الراوي 
ال�ذي يس�تعيد قص�ة معان�اة حدث�ت 
قبل خمس�ني عام�ا، وذاكرت�ه يف زمن 
االعتق�ال، الت�ي كان يطل م�ن خاللها 
م�ن وراء القضبان ع�ى ماضيه، حبه، 
الس�يايس،  ونضال�ه  ش�بابه  أرست�ه، 

وشغفه بالسينما واألدب.
ذاك�رة تتج�اوز الش�خيص لتط�ل عى 
الس�ياق املجتمع�ي الس�يايس، املح�ي 
والدويل، س�واء عرب املونولوغ )الحوار( 
الداخي للمعتقل، أو أحاديثه مع زمالء 
االحتجاز، أو من خ�الل الراديو الرسي 
الصغر الذي كان يتابع به أحداث البالد 
والعال�م، الت�ي تتي�ح للراوي/الكات�ب 
أن يع�رض رؤيت�ه للمش�هد الس�يايس 
والس�لطة والنخ�ب واليس�ار والثقافة 

والفن إلخ.
وم�ن املث�ر لالنتب�اه أن مؤل�ف »ليلة 
القدر« ي�روي حكايته بطراوة جارحة. 
تبدو يومياته يف مرك�ز االحتجاز كأنها 
مزامنة للحكي، كأن�ه ال يعرف بالفعل 
ما سيقع له غدا. يعطي الراوي انطباعا 
بأنه يستعيد ذاكرته بالتقسيط، ويكتب 
ش�ذراتها يف حينه�ا، حارق�ة موجعة، 
ومفتوح�ة عى غد بال عن�وان، قد يأتي 
بحري�ة يخف�ت حلمها يوما بع�د يوم، 
وق�د يطم�ره ب�ال اس�تئذان يف قرب بال 

شاهد كشأن اآلالف من الضحايا.
بق�در الطاب�ع الش�خيص الح�ي لهذه 
األليم�ة، فإنه�ا يف اآلن ذات�ه  الس�رة 

عن�وان مرحل�ة بأكملها، س�لبت فيها 
السياسات القمعية لسنوات الستينيات 
والسبعينيات أرواح وزهرة أعمار اآلالف 
م�ن الش�باب الذين خرجوا إىل ش�وارع 
الجامعات والثانويات  املدن وس�احات 

مطالبني بالديمقراطية والعدالة.
وهي من هذه الزاوية تنضاف إىل رصيد 
غني م�ن اإلص�دارات األدبي�ة متنوعة 
راكمته�ا  الت�ي  األجن�اس واألس�اليب 
املكتب�ة املغربية بأق�الم كتاب وكاتبات 
وثق�وا فصوال م�ن حياته�م يف غياهب 
العناوي�ن طويلة: »مجنون  املعتقالت. 
األم�ل« لعبد اللطيف اللعب�ي، الذي يقر 
الطاه�ر بنجلون بفضله إذ نرش له أوىل 
نصوصه يف مجلة »أنفاس« اليس�ارية، 
و«كان وأخواتها« لعبد القادر الشاوي، 
و«حدي�ث العتم�ة« للناش�طة فاطن�ة 
البي�ه، و«العري�س« لص�الح الودي�ع، 
و«الغرف�ة الس�وداء« لج�واد مديدش، 
ألحم�د   »10 الزنزان�ة  و«تازمام�رت.. 
املرزوق�ي، و«س�رة الرم�اد« لخديجة 
م�روازي.. باالضاف�ة إىل الرواية املثرة 
للج�دل للكات�ب الطاهر بنجل�ون »تلك 
العتمة الباه�رة« التي صدرت له أواخر 

.2000
الت�ي كتبه�ا بنجل�ون  الرواي�ة  ه�ذه 
اس�تنادا إىل ش�هادات أحد الناجني من 
معتقل »تازمام�رت« الرهيب كانت قد 
ج�رت عليه انتقادات ح�ادة من جانب 
عدد م�ن الضحاي�ا والناش�طني الذين 
اتهم�وا الكات�ب بالركوب عى املأس�اة 
لتحقي�ق مج�د أدب�ي، بع�د أن تحررت 
الكتاب�ة وب�دأ مسلس�ل ط�ي مرحل�ة 
االنتهاكات الجس�يمة منذ تس�عينيات 
القرن امل�ايض، يف وقت ظل فيه الكاتب 
-حس�ب رأيهم- صامتا تجاه ما حدث 
وهو مقيم يف أمان بفرنس�ا التي هاجر 
إليها سنوات قليلة بعد تجربته القصرة 

مع االعتقال.
وعن أس�لوبه يف كتابة »العقاب«، يقول 
بنجلون إنه اتخذ قرارا أدبيا بحكاية ما 
جرى كما ه�و، بحرارة الحارض، ودون 
تلوينات وبهارات. »حكيت األشياء كما 
ج�رت يف حينه�ا، يوم�ا بي�وم، دون أن 

نعرف ما سيحل بنا يف اليوم املوايل«.
ويف حوار ترويج�ي للكتاب، نرشته دار 
غاليم�ار عى موقعها، ي�رصح الطاهر 
بنجلون بخصوص س�ؤال حول والدته 
ككاتب يف ف�رتة املعاناة تل�ك: »لم نكن 
متيقنني بأنه س�يفرج عنا يوما، كانوا 
ي�رددون عى مس�امعنا: »ل�ن تخرجوا 
من هنا أحي�اء«. كان خوفنا مرشوعا، 
وبدأت أكتب بفكرة رومانس�ية تقيض 
بأن أترك ش�يئا ما بعد موتي لفضح ما 
جرى. وحيث إني لم أكن أستطيع كتابة 
األش�ياء مبارشة، فقد س�لكت أسلوب 
الرمز، واملجاز والش�عر. قصيدتي األوىل 

نرشتها مبارشة بعد اإلفراج عني«.

صالح حسن

له حياة مرتجة ال تثبتها املسامر
وال توثقها الحبال.. تليق براية

عمياء تحت رياح قديمة وسماء
مجهولة. غر أنه سيصبح تمثاال

ولكنه ال يريد أن يكون حجرا.
يهتز كربكان ولكنه يفكر بالسنبلة

ألنه يهتز من أجل فكرتها الخرضاء.
يتلبسه خيال التمثال الذي سيكونه
بعد قليل كتابوت ميء بحياة ميتة..

ولكنه ال يريد أن يكون حجرا..
الحجر صامت ونبيل.. أهذه هي

النهايات؟
حياته ارتجاج دائم وهو كذلك،

ال يقف وال يسقط كيقظة مرة بني
كابوسني: رنة املسمار أو رشقة
الحبال، كفاصلة موسيقية بني
صمتني، ولكنه ليس صمتا وال

فاصلة.
مسامر وحبال كل ما لديه، وأصوات
وانحناءات.. يلمس املجهول وال يصل
إىل األعماق. )لن تكون يدا تلك التي

لم يرتك السكني أثرا عليها.. لن يكون
قلبا ذلك الذي لم يرتجف أمام امرأة أو

قاتل.. لك حياة مرتجة بني فقدين 
كالهما حجر ولكنك ال تريد أن تكون

حجرا.. لك إغفاءة الريح وحنجرة
السنبلة، لم تكن صوتا ولم تكن

حركة، ولكنك االرتجاج(.
يصي من أجل فكرة الينبوع والسنبلة

ويسكر أحيانا كي يصي ويعرف
أن يدا لن تكون يدا لم يرتك

السكني أثرا عليها.. هو هذه اليد
والسكاكني.. هو األقفاص والطرائد
ليس لديه سواها، حبال ومسامر،

نساء وكحول وأصابع مرشوخة لها
فكرة السنبلة وارتجاج الرباكني،
ولكنه ال يريد أن يكون حجرا..
تتلبسه فكرة التمثال يف حياة

مرتجة تليق براية عمياء تحت
سماء مجهولة.

)رغم حياتك املرتجة وأصابعك
الذبيحة، ها هي املوسيقى تعجز

أن تكون فاصلة بني جرحني،
ها هي السكني تسقط يف فراغ
بني طعنتني.. رغم هذا الحجر

الذي يهرب من ثرثرات أحالمه.
ماذا لديك؟ غناء؟ 

هذا الغناء
رعشة كامنة يف أديم يرفرف
قبل أن يستفيق.. هذا الغناء
أمل عاجز يتوهم انه أمل بني

تغريبتني ترشقان يف ظالم األبد(.

ال يـريـد أن يـكـون حـجـرًا 
حتى ولو كان متثاالً

صدرت حديثا عن دار الس�اقي رواية »زهور ف�ان غوخ«، للكاتب مقبول 
العلوي، نقرأ فيها:

»لم يكن حميد يعلم أن اللوحة التي اشرتاها بثمن بخس من إحدى أسواق 
الخ�ردة يف مكة س�تكرس رتابة حيات�ه! ينتبه صديقه فيص�ل إىل أنها قد 
تكون »زهور الخشخاش« نفسها، اللوحة املرسوقة للفنان الهولندي فان 
غوخ. لكن لهذه اللوحة حكايات ُمرّة. فمنذ بيعت بثالثني فرنكاً فرنس�ياً 
لتغطية تكاليف دفن صاحبها، إىل أن صارت تس�اوي املاليني، رُسقت عدة 

مرات وأُعيدت بطريقة غامضة. وخالل ذلك كله دّمرت حياة كثرين«.
ومقبول العلوي هو روائي وقاص سعودي. صدر له عن دار الساقي »فتنة 
جّدة« )القائمة الطويلة لجائزة بوك�ر العربية 2011(، »البدوي الصغر« 
)جائ�زة س�وق ع�كاظ 2016(، »زري�اب« )جائ�زة أفضل رواي�ة لكاتب 
س�عودي، معرض الرياض 2015 – القائمة الطويلة لجائزة الش�يخ زايد 
2016(، »القبط�ي« )مجموعة قصصية - جائ�زة الطيب صالح 2016(، 

»طيف الحالج«.

لوحة فان غوخ يف السعودية
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تعلن مديرية بلديات كربالء املقدسة / لجنة البيع وااليجار عن تاجري العقارات املدرجة  يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية الهندية يف املزايدة العلنية وفق قانون بيع وايجار اموال 
الدولة املرقم )21 لس�نة 2013 املعدل( فعىل الراغبني باالش�راك الحضور يف ديوان البلدية اعاله يف الس�اعة العارشة صباحا بعد مرور )30( ثالثون يوم تبدأ من اليوم التايل للنرش 
مستصحبني معهم وصل التامينات القانونية البالغة 20% من القيمة التقديرية ونسخة من هوية األحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن واملصاريف 

وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21 لسنة 2013 املعدل( .

حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلديات كربالء املقدسة

املهندس
مازن هاتف عبد املهدي اليارسي

مدير بلديات كربالء املقدسة

اعالن
العدد : 61

التاريخ 2018/5/27

القيمة التقديرية رقمامدة االيجارالمساحةرقم العقارالتفاصيلت
)2000000(مليونا دينار سنوياثالث سنوات26,25م1/12حانوت الطنبي1
)2000000(مليونا دينار سنوياثالث سنوات24,93م2/12حانوت الطنبي2
)2000000(مليونا دينار سنوياثالث سنوات26,55م3/12حانوت الطنبي3

)2250000(مليونان وخمسة وعشرون الف دينار ثالث سنوات43,21م4/12حانوت الطنبي4
سنويا

)1050000( مليون وخمسون الف دينارسنوياسنة واحدة200م55/12قطعة صناعية 55/1م19عبد عونيات التخاذها مخزن5

قطعة صناعية 151/1م19عبد عونيات التخاذها محل 6
)1550000( مليون وخمسمائة وخمسون الف سنة واحدة450م151/12تصليح سيارات

دينار سنويا

قطعة صناعية 1701/1م19عبد عونيات التخاذها محل 7
)1500000(مليون وخمسمائة الف دينار سنوياسنة واحدة170م170/12تصليح سيارات

قطعة صناعية 186/1م19عبد عونيات التخاذها محل 8
)800000( ثمانمائة الف دينار سنوياسنة واحدة40م186/12تصليح سيارات

قطعة صناعية 169/1م19عبد عونيات التخاذها محل 9
)1500000(مليون وخمسمائة الف دينار سنوياسنة واحدة137,5م169/12تصليح سيارات

)650000( ستمائة وخمسون الف دينار سنوياثالثة سنوات6م1692كشك مجاور علوة المخضر10

)1050000( مليون وخمسون الف دينارسنوياثالثة سنوات6م172كشك مقابل كراج الرجيبة11
)1050000( مليون وخمسون الف دينارسنوياثالثة سنوات6,25م202كشك مقابل كراج الرجيبة12

)1050000( مليون وخمسون الف دينارسنوياثالثة سنوات6,25م302كشك مقابل كراج الرجيبة13

)1075000( مليون وخمسة وسبعون الف دينار ثالثة سنوات8م622كشك مقابل كراج الرجيبة14
سنويا

جزء من القطعة المرقمة ملعب خماسي15
)6000000( ستة ماليين دينار سنوياسنة واحدة1040م1609/242م4 الرشيدة

الذكر و الدعاء و االستغفار يف شهر رمضان
يجب على المس�لم أن يتعل�م، و أن يعمل 
بم�ا تيس�ر ل�ه م�ن األذكار و األدعي�ة، 
فاألذكار يضاعف أجرها في هذا الشهر، 
و يكون األمل ف�ي قبولها أقرب، و يجب 
على المس�لم أن يس�تصحبها ف�ي بقية 
السنة، ليكون من الذاكرين الله تعالى، و 
ممن يدعون الله تعالى و يرجون ثوابه و 

رضوانه و رحمته. 
و ذكر الله بعد الصلوات مشروع، و كذلك 
عند النوم، و عند الصباح و المساء، و كذلك 
في سائر األوقات. و أفضل الذكر التهليل 
و التس�بيح، و التحميد، و االس�تغفار، و 
الحوقل�ة، و م�ا أش�به ذل�ك، و يندب مع 
ذلك أن ُيؤت�ي بها و قد َفِهَم معناها حتى 
يكون له�ا تأثير، فيتعلم المس�لم معاني 
ه�ذه الكلم�ات الت�ي ه�ي م�ن الباقيات 
ق�د  و  الصالح�ات، 
ورد ف�ي الحديث 
ق�ول  تفس�ير 
الل�ه تعال�ى: 
))و الباقيات 

سبحان  أنها:  الصالحات(()الكهف:46(. 
الل�ه، و الحمد لل�ه، و ال إله إال الله، و الله 
أكبر، و ال حول و ال قوة إال بالله)أخرجه 
مال�ك ف�ي الموط�أ ص:210. ف�ي كتاب 
الق�رآن، باب”7”: “ما جاء ف�ي ذكر الله 

تبارك و تعالى”.(. 
و ورد في حديث آخر: “أفضل الكالم بعد 
الق�رآن أربع، و هن من القرآن: س�بحان 
الل�ه، و الحمد لل�ه، و ال إله إال الله، و الله 
أكبر”)أخرج�ه مس�لم برق�م2137 ف�ي 
اآلداب، باب: “كراهة التس�مية باألسماء 
القبيحة..”(. أي أفضل الكالم الذي يؤتى 

به ذكراً. 
فلتتعلم -أخي المس�لم- معن�ى التهليل، 
و معنى االس�تغفار، و معنى الحوقلة، و 
معنى التسبيح، و التكبير، و الحمد لله، و 
ما أش�به ذلك، تعلم معناها حتى إذا أتيت 
به�ا، أتيت بها و أن�ت موقن بمضمونها، 

طالب لمستفادها. 
و ش�هر رمض�ان موس�م م�ن مواس�م 
األعم�ال، و ال ش�ك أن المواس�م مظن�ة 
إجاب�ة الدع�اء، فإذا دع�وت الل�ه تعالى 
بالمغفرة، و بالرحمة، و بسؤال الجنة، و 
النجاة من الن�ار، و بالعصمة من الخطأ، 
و بتكفي�ر الذنوب، و برف�ع الدرجات، و 
ما أش�به ذلك و دعوت دع�اًء عاماً بنصر 
اإلس�الم،و تمكي�ن المس�لمين، و إذالل 
الش�رك و المش�ركين، و م�ا أش�به ذلك، 
ُرجي بذلك أن تس�تجاب هذه الدعوة من 
ناصح  مخل�ص،  مس�لم 

في قوله و عمله. 
و قد أم�ر النبي صلى 
س�لم  و  علي�ه  الل�ه 
بس�ؤال  و  بالدع�اء 
الجن�ة، و بالنج�اة م�ن 
الن�ار؛ و ذل�ك ألنها هي 
المآل. أما االستغفار 
فيقول الله تعالى: 
قليالً  ))كانوا 
م�ن الليل ما 
ن  يهجع�و

يس�تغفرون(( ه�م  باألس�حار  و   *
)الذاريات:17-18(. 

و قد تتعجب: من أي شيء يستغفرون؟ 
أيس�تغفرون من قي�ام الليل؟ ه�ل قيام 

الليل ذنب؟ 
أيس�تغفرون م�ن ص�الة التهج�د؟ ه�ل 

التهجد ذنب؟ 
نق�ول: إنه�م عم�روا لياليه�م بالصالة، 
�رون فختموه�ا  و ش�عروا بأنه�م مقصِّ
باالس�تغفار، كأنهم يقض�ون ليلهم كله 
ف�ي ذن�وب. فهذا ح�ال الخائفي�ن؛ إنهم 

يستغفرون الله لتقصيرهم. 
و يقول بعضهم: 

أس�تغفر الله م�ن صيامي ط�ول زماني 
و م�ن صالت�ي صوم يرى كل�ه خروق و 
ص�الة أيما ص����الة فيس�تغفر أحدهم 
م�ن األعم�ال الصالح�ة، حي�ث إنها البد 
فيها من خلل، و لذلك يندب ختم األعمال 
كلها باالس�تغفار، ب�ل باألخص في مثل 

هذه الليالي. 
و ق�د جاء ق�ول النبي صلى الل�ه عليه و 
س�لم في حديث س�لمان: “فأكث�روا فيه 
من أربع خصال، خصلتين ترضون بهما 
ربكم، و خصلتين ال غنى لكم عنهما، أما 
الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم: فال 
إله إال الله، و االستغفار. و أما الخصلتان 
اللتان ال غنى لكم عنهما: فتس�ألون الله 
الجن�ة، و تس�تعيذون من النار”)س�بق 

تخريجه(. رواه ابن خزيمة كما سبق. 
فه�ذا و نحوه دليل على أن�ك متى وفقت 
لعم�ل فغاي�ة أمنيت�ك العف�و، و تخت�م 
عملك باالس�تغفار. إذا قمت الليل كامالً، 
فاس�تغفر باألس�حار، كم�ا م�دح الل�ه 
المؤمني�ن بقول�ه: ))و باألس�حار ه�م 
قت  يستغفرون(()الذاريات:18(. فإذا ُوفِّ
لقيام مثل هذه الليالي، فاطلب العفو، أي 
اطل�ب من ربك أن يعفو عنك، فإنه تعالى 

عفّو يحب العفو. 
و العُف�وُّ م�ن أس�ماء الله تعال�ى، و من 
صفات�ه و ه�و الصف�ح و التج�اوز عن 

الخطايا و عن المخطئين.

إيه يا شهر رمضان

نفحات رمضانية

عالء جاسب

تأتي كل ع�ام بمالئكتك و بركات�ك تحمل نور 
الله وبش�رى االمل , و نأتيك كل يوم بس�يوف 
واحزم�ة كي نجه�ض طفل الحري�ة في رحم 
وج�ودك.. تحاول ان ترمم خيبة الس�ماء فينا 
بأم�ل التوبة , و نحاول ان نخنق فيك اخر عنق 
يصدح بصوت الحق ..تحلق طيورك في سماء 
ال�روح المتعبة من س�حائب اله�وى , و تحلق 
قذائف لهونا صوب مس�اجد ال�روح و نهضة 

الضمائر !!,,
اي�ه يا رمض�ان , كم من س�نة و أن�ت كطفل 
صغير يطل م�ن خلف س�ور الحديقة الخلفي 

الرواحن�ا ينتظر ح�الوة الص�دق و قطرة من 
عس�ل االيمان و ال يعرف ان الطفولة هي اخر 
تعري�ف يمكن ان يمر في موازي�ن اهتماماتنا 
و انه�ا ما ع�ادت تثير فينا رجف�ة العاطفة و 

انتفاضة االبوة .
م�ن س�يرحب بك ي�ا ش�هر رمضان ف�ي زمن 
االنقضاض�ات العربي�ة بي�ن أق�وام ال تبص�ر 
مرايا العه�ود ام نجعل ) الدراما العربية ( خير 
تشريفاتنا لطلتك و أفضل عباداتنا في حضرتك 

؟!!
نح�ن.. اله�ون في دنيا الوه�م , و العبون في 
مالعب السبات , شاربون من خمرة التسويف 

و راحلون نحو صحراء الروح .

يا رمضان ايها الشهر المرقم )1436( الصادر 
من وصال الرحمة ,,, بريدك ستجد فيه رسائل 
ترحي�ب تبلل عطش الحي�اة للحياة م�ن ايتام 
تمتل�ئ بهم االرض كما امتلئت جورا و ظلما و 
بحارا من الدماء يناشدون فيك نخوة السماء .

س�تجد ي�ا رمضان في ه�ذا العام ان االنس�ان 
المقي�د بالحق ضائ�ع بين وح�وش الحضارة 
و س�باع الرغبات , و مكبل بخيب�ات يأمل بأن 
تكون مؤقت�ة بفعل بهاء االيم�ان الذي يكحل 
ب�ه أعين الصب�ر و يطلق منه ش�عائر الفرح و 
انغام المحبة ليس�تقبل في قلبه فائض انوارك 
عل�ى الخل�ق بشمس�ك التي تش�رق ف�ي روح 

المؤمنين.

الدكتور هاشم غرايبه

اس�توقفتني اآلي�ة الكريم�ة 113 م�ن 
س�ورة ه�ود : “َواَل َتْرَكُن�وا إِلَ�ى الَِّذيَن 
�ُكُم النَّ�اُر َوَم�ا لَُك�ْم ِمْن  َظلَُم�وا َفَتَمسَّ
ُدوِن اللَّ�ِه ِمْن أَْولَِياَء ُث�مَّ اَل ُتْنَصُروَن “ ، 
لم�ا فيها من وعيد ترتع�د منه فرائص 
من يخش�ى الله ، ويح�رص على اتقاء 

غضبه .
بحث�ت فلم أج�د تحذي�را مش�ابها في 
القرآن الكريم .. ال شك أن هنالك مغزى 
من ورودها في هذه السورة التي حوت 

قصص سبعة أقوام ظالمين .
لغويا ف�إن الرك�ون الى الش�يء تعني 
المي�ل إليه والرضا بعمل�ه ، وقد وردت 
“ ال “ الناهية ، وهي موجهة للمؤمنين 
حصرا وليس لكل الناس ، ألن المؤمنين 
هم الذين يخشى عليهم الله الرحيم عز 
وج�ل من دخول النار ويأمل أن يتأهلوا 

لدخول الجنة . 
ال ش�ك أن في الركون الى الذين ظلموا 

دعم�ا لفعلهم وتأيي�دا لظلمهم ، وعلى 
الرغ�م أن�ه تأيي�د معن�وي ، إال أن ذلك 
يغريه�م بالتمادي في ظلمه�م و يقلل 
م�ن امكاني�ة تراجعهم ، ل�ذا جاء زجر 
المؤمني�ن ونهيه�م قطعيا ع�ن إظهار 
التعاطف أو حتى مجرد التفهم والتبرير 

.
إس�قاطا عل�ى واقعن�ا الحال�ي والذي 
أصبح في�ه الظالمون أغلبي�ة ، نجد أن 
كثيرا منا قد يسقطوا في المهلكة التي 
حذرن�ا رب الع�زة م�ن وقوعن�ا فيها ، 
هنالك قوى أجنبية معادية للدين مبدئيا 
، ال تك�ن لإلس�الم إال الك�ره والبغضاء 
رؤوس  عل�ى  البي�وت  ب�دك  تق�وم   ،
أصحابه�ا ، تنثر قنابل الم�وت والدمار 
على أحياء المس�لمين بإسراف وهنالك 
من المسلمين من تشردوا من بيوتهم ، 
وفقدوا وسائل الحياة منذ خمسة أعوام 
، محاص�رون بي�ن طرفي�ن يتقات�الن 
على احتكار الس�لطة ، ال يجدون قوت 
يومهم وال يأمن�ون النوم في بيوتهم ، 

في هذا الشهر الفضيل بدل أن ينتظروا 
طرود الخير لتسد رمقهم وتقيم أودهم 
، تهط�ل عليهم البراميل المتفجرة ، كل 
واحد منها تكفي إلطعام ستين مسكينا 

الموت الزؤام .
ورد في الحديث الش�ريف : لَزوال الدنيا 
أه�ون عند الله ِمن قتل َرجل ُمس�لم . ) 
رواه الترم�ذي والنس�ائي ، وصحح�ه 
األلبان�ي( ، رغ�م أن ه�ذا الظلم واضح 
جل�ي ، إال أن�ك تج�د بي�ن الصائمي�ن 
إل�ى  يرك�ن  م�ن  القائمي�ن  العابدي�ن 
ه�ؤالء الَظلَمة القتل�ة ، فيؤيد أفعالهم 
، ويب�رر إجرامهم بحج�ة القضاء على 

اإلرهابيين ... 
إن�ه يتعام�ى عن حقيقة أن ه�ذا الظلم 
الماح�ق للبش�ر والش�جر والحج�ر .. 
ه�ل يس�تحق القض�اء عل�ى حفنة من 
اإلرهابيي�ن زرعهم المتآم�رون ذاتهم 
بي�ن ثنايا األمة ، كل ه�ذه األرواح التي 
تزه�ق !؟ .. حت�ى ه�ؤالء اإلرهابيي�ن 
القتلة ، لو تركوا لشأنهم وعاثوا فسادا 

بأكث�ر م�ا وس�عهم القتل ، ه�ل كانوا 
س�يوقعون باألمة عش�ر معش�ار هذا 
الخراب والقتل والتش�ريد ، الذي ألحقه 
به�ا أولئ�ك المتحالف�ون ف�ي الح�رب 

عليهم !؟
ال ش�ك أن م�ن يؤي�د أفعال ه�ؤالء في 
تمزي�ق األم�ة وإراقة دم�اء أبنائها هو 
ش�ريك للظالمي�ن ، وسيس�أل ع�ن كل 
أفعاله�م ، وعنما يقف�ون بين يدي الله 
جميعا ، س�وف يسألون : ألم يأتكم في 

كتاب نهي عن ذلك !؟ .
وقد وصف رب العزة ذلك اليوم المهيب 
ِبُعوا ِمَن الَِّذيَن  أَ الَِّذي�َن اتُّ بدق�ة : “ إِْذ َتَبرَّ
َع�ْت ِبِه�ُم  اتََّبُع�وا َوَرأَُوا الَْع�َذاَب َوَتَقطَّ
اأْلَْس�َباُب ) 166 ( ، كم�ا وصف حالهم 
بعد أن يكتش�فوا حجم خس�ارتهم لما 
كان�وا يعتقدونه خيرا احتس�بوه لذلك 
الموق�ف في قوله تعال�ى : “ “ َوَقِدْمَنا 
إِلَى َما َعِمُل�وا ِمْن َعَم�ٍل َفَجَعلَْناُه َهَباًء 
َمْنُث�وًرا “ ) 23 - الُْفْرَق�اِن .فهل نرتدع 

قبل فوات األوان !؟

أعامل رمضانية نفيسة
ل�ن أتح�دث هنا ع�ن فض�ل ش�هر رمضان 
وتفضيله عىل س�ائر الش�هور وال عن فضل 
الصي�ام فيه فهو رك�ن من أركان اإلس�الم، 
وال ع�ن األعمال الظاهرة وفضلها كالراويح 
وق�راءة الق�رآن وغريه�ا، فه�ذه وأمثاله�ا 
معروفة لكل مس�لم مهتم برمضان وأعماله 
ولكن أشري هنا إىل أعمال يغفل عنها كثريون، 
محبون لرمضان واس�تغالله واملنافسة فيه، 
أش�ري إليها إش�ارات، فأصله�ا معلوم فضله 
لك�ن قد تش�غلنا األعمال الظاه�رة عنها، أو 

يطغى علينا جانب عىل آخر.
ه�ذه األعمال أجرها عظي�م وثوابها ال يحد، 
وسعادتها يف الدنيا قبل اآلخرة، وثمراتها عىل 
النفس، وعىل الش�فاء من األمراض الحسية 
واملعنوية، وعىل جمع كلمة األرسة وترابطها، 
وتعاونها، وعىل إشاعة الخري واملحبة، واألنس 
والطمأنينة، وفيها نرصة لإلسالم واملسلمني، 

ما ال يعلمه إال الله سبحانه وتعاىل.
من أهم هذه األعمال:

1-      شعورك الحقيقي بمحبة رمضان عند 
قدومه، وفرحك به.

2-      استش�عارك لألج�ر العظي�م بالصيام 
وسائر الواجبات.

3-      استش�عارك للث�واب الجزيل الذي ورد 
يف النصوص لبعض األعمال التي كان يعملها 

عليه الصالة والسالم.
4-      تعاه�دك مع نفس�ك إلصالح قلبك مما 
ران علي�ه يف أول ليل�ة م�ن رمض�ان فليلهج 

بالدعاء لآلخرين أحياًء وأمواتا.
5-      إعالن�ك م�ع نفس�ك للصف�ح والعفو 
ع�ن اآلخري�ن وبخاصة مع من أس�اء معك، 
) والعف�و أق�رب للتق�وى ( وغاي�ة الصي�ام 

التقوى.
6-      تطه�ري قلب�ك من الحس�د خاصة فهو 
م�ن أكرب األب�واب التي يلج منها الش�يطان، 
وأبدل الحسد غبطة وتنافسا رشيفا لألعمال 

الصالحة.
7-      ثقت�ك بموع�ود الله تعاىل يف كل ما جاء 
عنه س�بحانه وما جاء عن رسوله صىل الله 
عليه وس�لم فهو من أكرب الحوافز للمواصلة 

واالستمرار.
8-      حس�ن الظن بالله يف كل ما يقع عليك 
مما ظاهره خريا أو رش، ) أنا عند ظن عبدي 

بي (.
9-      فرحك بكل عمل صالح تعمله لنفس�ك 

أو لآلخرين.
10- أن تعم�ل ما اس�تطعت م�ن الخري ولو 
كان ذرة، استشعر هذا وال يصدنك الشيطان 
عنه فربما بلغت بك مكانا ال تتوقعه، والسيل 

اجتماع النقط.
11- خصص ولو مبلغ قليل واحدا لتنفقه يف 
كل ي�وم، وإن كان يف كل يوم ويف كل ليلة ربع 
دينارآخر لكان أوىل ليتفق لك ) ليال أو نهارا ( 

وكذا ) رسا وجهارا (.
اإلح�رام  تكب�رية  تفوت�ك  أال  12-اح�رص 
فرمض�ان مي�دان تدري�ب عظي�م يعجز عن 

مثله جامعات التدريب.
13-ال ترك وقتا يجاب فيه الدعاء إال وتدعو 

فيه.
14-أكثر من الدعاء لنفسك.

15-أكثر من الدعاء لوالديك فهما أحق من له 
الحقوق بعد الله تعاىل.

16- أكثر م�ن الدعاء لزوجت�ك وأوالدك فهم 
ثمرتك وامتدادك.

17- الدع�اء ألقاربك األق�رب فاألقرب فربما 
تكون قاطعا بأحدهم فيكون هذا الدعاء باب 

وصل عظيم.
18- الدعاء ملعارفك من أصدقاء ومحبني.

واألرام�ل  واليتام�ى  للضعف�اء  19-الدع�اء 
واملساكني وأصحاب الحاجات.

20- الدعاء لشباب املسلمني وفتياتهم فربما 
يصلح أوالدك بسبب الدعاء لهؤالء.

21- تف�رغ الوالدين ألوالده�م خالف ما قبل 
رمضان وما بعده.

22-تف�رغ األبناء والبنات لوالديهم وبخاصة 
إذا كانوا بحاجة لهم.

23-عظم رجائ�ك بالله تعاىل وبأجره وثوابه 
لك.

24-عظم خوفك منه سبحانه ومن وعيده.
25-محاولة الخشوع والخضوع له سبحانه 

فال تكون أعمالك روتينية.
26-ك�رس جه�دك يف تص�ور مراقبت�ه ل�ك 
محقًق�ا “احف�ظ الل�ه يحفظك” وس�تجده 

تجاهك وأمامك.

رمـضـان شـهـر الـحـريـة
أوس�ع الناس حرية أشدُّهم لله عبودية، 
م  هؤالء ال تس�تعبدهم غاني�ة، وال تتحكَّ
فيه�م ش�هوة، وال يس�تذلهم م�ال، وال 
ُتضيِّع ش�هامَتهم لذة، وال َيِذل كرامَتهم 
طم�ٌع وال ج�ذع، وال يتملكهم خوٌف وال 

هلع
د. مصطفى السباعي

ش�هر رمض�ان ليس�ت الحري�ة -كم�ا 
مها أكثُر الناس- مقصورًة على نوال  يتوهَّ
ها في السيادة واالستقالل،  الشعوب حقَّ
فتلك ه�ي الحرية السياس�ية، ووراءها 
�ة ف�ي تفكيره�ا وثقافتها،  حري�ُة األمَّ

واتجاهاتها اإلنسانية الكريمة.
وليس�ت الحري�ة -كما يظنه�ا كثير من 
الشباب- أن ينطلق اإلنسان وراء أهوائه 
وش�هواته، ي�أكل كما يش�اء، ويفعل ما 
ق كلَّ ما يهوى ويريد، فتلك  يشاء، ويحقِّ
ه�ي الفوض�ى أوالً، والعبودي�ة الذليلة 

أخيًرا.
�ا إنها فوض�ى؛ فألنه ليس ف�ي الدنيا  أمَّ
حريَّ�ٌة مطلق�ة غي�ر مقيدة بقان�ون أو 
نظام؛ بل كل ش�يء في الدني�ا له قانوٌن 
مه، وحريُة الفرد ال ُتصان  ُيس�يِّره وُينظِّ
إال حي�ن ُتقيَّ�د ببع�ض القي�ود لتس�لَم 

حرياُت اآلخرين.
وم�ن هن�ا كان�ت الحكمة من الش�رائع 
والدساتير واألنظمة والقوانين، خْذ لذلك 
مثالً: قانون الس�ير في الم�دن الكبرى، 

هل تس�تطيع أن تسير بسيارتك إال َوفق 
الس�هام التي تحدِّد اتجاَهك في السير؟! 
وخذ لذلك مث�اًل: قانون الراح�ة العامة، 
ه�ل تس�تطيع أن ُتَغنِّ�ي بع�د منتص�ف 
اللي�ل كم�ا تش�اء ف�ي الش�وارع اآلهلة 
بالس�كان؟! وخ�ذ لذلك: قان�ون حماية 
االس�تقالل، ه�ل تس�تطيع أن ُتب�ثَّ من 
اآلراء م�ا يؤدِّي إل�ى االنتقاض على أمن 
الدولة وتهديد س�المتها؟! هل تستطيع 
ُتك في  أن تْدع�َو إلى الصلح مع العدو وأمَّ
قل�ب المعركة؟! هل تس�تطيع أن تتاجر 
مع العدو، أو ُته�رِّب إليه منتجات بالدك 
دون أن تتع�رض للعقوبة، التي قد تصل 

أحياًنا إلى حد اإلعدام؟!
إن تم�ام الحري�ة -ال كماله�ا- قد يكون 
بالمنع أحياًنا؛ فالمريض حين ُيمنع من 
ه، إنما تحدُّ حريته في  الطعام الذي يضرُّ
الطعام مؤقًتا؛ لتس�لم له بعد ذلك حريُته 
في تناول ما يشاء من األغذية، والمجرم 
حين يس�جن، إنم�ا تحد حريت�ه مؤقًتا؛ 
ليعرف كيف يستعمل حريته بعد ذلك في 
إطار كري�م، ال يؤذي نفس�ه، وال يؤذي 

الناس.
ث�م إن اإلنس�ان ال يعيش وح�ده، وإنما 
يعيش جزًءا من مجتمع متماسك، يؤذي 
كلَّه ما يؤذي بعَضه، وقد ضرب رس�ول 
الل�ه  لذلك مثالً م�ن أروع األمثلة، بقوٍم 
كان�وا ف�ي س�فينة، وكان بعضه�م في 

أعالها وبعضهم في أسفلها، وكان الذين 
في أس�فلها يأخذون الماء ممن فوقهم، 
فقالوا: لماذا ال نخ�رق في مكاننا خرًقا 
نأخ�ذ من�ه الماء م�ن البحر رأًس�ا؟ قال 
علي�ه الصالة والس�الم: “ف�إن تركوهم 
وما أرادوا، هلكوا وهلك�وا جميًعا، وإن 
أخذوا على أيديهم، َنَجْوا ونجوا جميًعا”. 
إنه َمَثٌل كريم من ُمعلِّم اإلنسانية األكبر، 
يض�ع في�ه الح�دَّ الفاص�ل بي�ن الحرية 
الش�خصية الت�ي ال ت�ؤذي أح�ًدا، وبين 
الحري�ة التي تؤذي المجتم�َع، وتعرِّضه 
لالنهيار إذا أطلقْت يد صاحبها فيها كما 

يشاء.
ا إنه�ا العبودية؛ فألنَّ تم�ام الحرية  وأمَّ
هو أالَّ َيس�تعبدك أحٌد ممن يس�اويك في 
اإلنس�انية، أو يك�ون دونك فيه�ا، وفي 
الفوضى الت�ي ُيعبِّر عنها بع�ُض الناس 
بالحرية الش�خصية عبودي�ٌة ذليلة لمن 
ه�و مثل�ك، أو دون�ك م�ن قي�م الحي�اة 

ومادتها.
ع�ادة  اإلنس�ان  عل�ى  تس�تولي  حي�ن 
االنط�الق وراء كلِّ ل�ذة، واالنف�الت من 
كل قيد، يك�ون قد اس�تعبدْته اللَّذة على 
أوسع مدى، وأصبح أسيَرها، يجري في 
الحياة تحت إرادتها ووْحيها، ال يعمل إال 
ما تريد، وال يس�تطيع فكاًكا مما تهوى، 
فما هذه الحرية التي تنقلب إلى عبوديٍة 
ألهوِن ما في الحياة من قيمة ومعنى؟! 

لئن كانت قيمة اإلنس�ان بمقدار ما ينال 
م�ن لذائذه، فإن الحيوان أكثُر منه قيمة، 

وأعلى قدًرا.
إن الحي�واَن هو الذي يس�عى وراء لذَّته 
ب�ال قيد وال هدف، ومهما َجَهَد اإلنس�اُن 
أن ينال من لذائذه م�ا يهوى، فإنه ُمالٍق 
في سبيل ذلك -رغم أنفه- عوائَق تمنعه 
من بع�ض ما ُيري�د، فهل َيزع�م أحٌد أن 
الحي�وان الذي ال يعوقه دون اس�تكمال 
لذته عائٌق أكثُر من اإلنس�ان حرية؛ فهو 

أكثر منه سعادة؟!
فت�اة  وراء  اإلنس�ان  ينطل�ق  وحي�ن 
يهواه�ا، أو وراء الغاني�ات ُيش�بع بهن 
لذائ�ذه، أيس�تطيع أن يزعم أن�ه حرٌّ من 
سلطانهن؟ أال تراه أسيَر اللحظات، رهَن 
اإلش�ارات، شارَد اللُّب، أقصى أمانيه في 
الحياة بسمٌة من حبيب هاجر، أو وصاٌل 
من جس�م ممتنع؟! أي�ة عبودية أذلُّ من 
ه�ذه العبودية، وه�و ال يملك حريته في 
الح�ب والكره، والوْصل والمنع، والرضا 

والغضب، والهدوء واالضطراب؟!
وحي�ن يسترس�ل اإلنس�ان ف�ي تن�اول 
المس�كرات، َيُع�بُّ منه�ا ما تنال�ه يُده، 
حت�ى ُتتل�ف أعصاَبه وصحته، وُتس�لب 
؟!  عقلَ�ه وكرامته، أيزُعم بعد ذلك أنه حرٌّ
أهنالك أبش�ع من هذه العبودية لش�راٍب 

قاتل، وسموم فتاكة؟!
وق�ْل مثل ذل�ك ف�ي التهالك عل�ى المال 

والعش�يرة،  للبل�د  والتعص�ب  والج�اه، 
إن كل ذل�ك حي�ن يس�تولي عل�ى قل�ب 
اإلنس�ان ونفس�ه، ينقل�ب إل�ى عبودية 
ذليل�ة، وكل ه�وى يتمك�ن م�ن النفس 
حت�ى تكون له الس�يطرة عل�ى األعمال 
والس�لوك، ينقلب بصاحب�ه إلى عبودية 
بش�عة ال نهاي�ة لقبحه�ا، وم�ن أعجب 
أس�اليب الق�رآن تعبي�ُره عن مث�ل هذه 
الحال�ة بقوله: }أََفَرأَْي�َت َمِن اتََّخ�َذ إِلََهُه 
َه�َواُه{ ]الجاثي�ة: 23[. إن اله�وى عن�د 
أمث�ال هؤالء له خصائ�ُص األلوهية في 
نف�وس المؤمنين، أليس اإلل�ه هو الذي 
ُيعبد ويطاع، وُيخشى ويرتجى؟! وأليس 
أصحاب األهواء والش�هوات قد خضعوا 
ألهوائه�م وأطاعوها فيما تحب وتكره، 
فال يس�تطيعون إغضابها، وال معارضة 

اتجاهاتها؟!
ليس�ت العبودية قيًدا وال سجًنا فحسب، 
فه�ذه أهون أن�واع العبودية وأس�رعها 
ع�ادٌة  الحق�ة  العبودي�ة  ولك�ن  زواالً، 
تتحكم، وش�هوٌة تس�تعلي، ولذٌة تطاع، 
وليست الحرية هي القدرَة على االنتقال 
من بلد إلى بلد، فتلك أيس�ُر أنواع الحرية 
وأقلُّه�ا ثمًن�ا، ولك�ن الحري�ة الحقة أن 
تستطيع الس�يطرة على أهوائك ونوازع 

الخير والشر في نفسك.
إن الحري�ة الحق�ة أالَّ تس�تعبَدك ع�ادٌة، 
وال تس�تذلَّك ش�هوة.بهذا المعن�ى كان 

المؤمن�ون المتدين�ون أح�راًرا، ال ُتَح�دُّ 
حريته�م بح�دود وال قي�ود، إن الدي�ن 
ح�رَّر نفوِس�ِهم من المطام�ع واألهواء 
والش�هوات، وربط نفوِسِهم بالله خالق 
الك�ون والحي�اة، وقيد إرادته�م بإرادته 
وح�ده، والل�ه هو الح�ق، وه�و عنوان 
الخي�ر والحب والرحمة، فمن اس�تعبده 
الحقُّ والخير والرحمة، كان متحرًرا من 

كل ما عداها من صفات مذمومة.
وإذا كان ال بد لإلنس�ان من أن َتسَتعبده 
فالذي�ن  خل�ق،  أو  نزع�ة،  أو  فك�رٌة، 
يس�تعبدهم الح�ق خي�ٌر وأك�رم مم�ن 
يس�تعبدهم الباطل، والذين تس�تعبدهم 
ها  نزعة إنس�انية كريمة، تس�تمد سموَّ
من الل�ه، أك�رُم ممن تس�تعبدهم نزعة 
ش�هوانية يمت�دُّ نس�ُبها إلى الش�يطان، 
والذين يخضع�ون لل�ه، ويمتثلون أمره 
ونهَي�ه، أفض�ُل وأكم�ل وأعق�ل مم�ن 
يخضع�ون الم�رأٍة أو كأس، أو م�ال أو 
لذة. أفال ترى معي َبَعَد هذا سْخَف بعض 
التقدميين الذين يأَبون أن ُينادَيهم الناس 
بأس�مائهم كما س�ماهم آباؤه�م )عبد 
الله، أو عبد الجواد( مثالً، ويأنفون -في 
زعمه�م- أن يوصف�وا بالعبودية؟! أفال 
ترى ه�ؤالء الذين يرفض�ون عبوديتهم 
لم�ن ال يملِك�ون ألنفس�هم خروًجا عن 
س�لطانه، وَيقَبل�ون عبوديته�م ألحقر 
ش�هوٍة وأح�ط رغب�ة؟! أال ت�رى هؤالء 

والرث�اء،  اإلش�فاق  من�ك  يس�تحقون 
أكث�ر مم�ا يثيرون في نفس�ك الس�خط 

واالستنكار؟
إن أوس�ع الن�اس حري�ة أش�دُّهم لل�ه 
عبودي�ة، ه�ؤالء ال تس�تعبدهم غاني�ة، 
م فيهم ش�هوة، وال يس�تذلهم  وال تتحكَّ
مال، وال ُتضيِّع ش�هامَتهم ل�ذة، وال َيِذل 
كرامَته�م طمٌع وال ج�ذع، وال يتملكهم 
خوٌف وال هلع، لق�د حررْتهم عبادُة الله 
من خوف ما ع�داه }أاَلَ إِنَّ أَْولَِي�اَء اللِه الَ 
َخْوٌف َعلَْيِه�ْم َوالَ ُهْم َيْحَزُن�وَن * الَِّذيَن 
آَمُنوا َوَكاُنوا َيتَُّقوَن * لَُهُم الُبْش�َرى ِفي 
ْنَيا َوِفي اآلِخَرِة الَ َتْبِديَل لَِكلَِماِت  الَحَياِة الدُّ
الل�ِه َذلِ�َك ُهَو الَف�ْوُز الَعِظي�ُم{ ]يونس: 
64-62[. صدق الل�ه؛ فقد انقطع هؤالء 
بعبوديته�م ل�ه ع�ن كلِّ خض�وع لغي�ر 
الله، فإذا هم في أنفس�هم س�ادة، وفي 
حقيقته�م أحرار، وف�ي أخالقهم نبالء، 
وفي قلوبهم أغنياء، وذلك -لعمري- هو 
التحرر العظيم، وصدق رسول الله  حين 
يقول: “لي�س الِغَنى عن كث�رة الَعَرض، 
إنم�ا الغن�ى غنى النف�س”. وم�ا أجمَل 
ق�وَل ابن عط�اء الل�ه: أنت ح�ر لما أنت 
عن�ه آيس، وعبد لما أنت له طامع!وبهذا 
المعنى الذي شرحناه تفهم تلك الحكمة 
البليغة، التي قاله�ا أحمد بن خضرويه: 
في الحري�ة تمام العبودية، وفي تحقيق 

العبودية تمام الحرية.
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اللجنة العليا لبغداد عاصمة الشباب العريب 
٢٠٢٠ تناقش اخلطط التنفيذية النجاح املرشوع

            المستقبل العراقي / متابعة

ناقش�ت اللجن�ة العليا لمش�روع بغداد 
عاصمة الش�باب العربي ٢٠٢٠ الخطط 
التنفيذية للمش�روع ووضعت الخطوط 
العامة لتنفيذها.جاء ذلك خالل االجتماع 
الذي تم عق�ده في مقر وزارة الش�باب 
والرياض�ة برئاس�ة المدي�ر التنفي�ذي 
لمش�روع بغداد عاصمة الشباب العربي 
٢٠٢٠ الدكتور اكرم نعيم عطوان.وقال 

مدير قس�م االعالم واالتصال الحكومي 
علي العطوان�ي انه تم خ�الل االجتماع 
مناقش�ة خط�ط المش�روع وتش�كيل 
توجيه�ات  حس�ب  الخاص�ة  اللج�ان 
وزي�ر الش�باب والرياض�ة الس�يد عب�د 
الحس�ين عبط�ان، التي س�تزور جميع 
ف�ي  اش�راكها  لغ�رض  المحافظ�ات 
النوعية  النش�اطات  المش�روع واقامة 
للش�باب ف�ي تل�ك المحافظات.واضاف 
العطوان�ي ان اللجن�ة س�تنعقد بش�كل 

دائ�م وس�تلتقي بالعدي�د م�ن النخ�ب 
والكفاءات االكاديمية والثقافية والفنية 
والناش�طين ف�ي المج�االت الش�بابية 
والرياضي�ة ومنظمات المجتمع المدني 
والمؤسس�ات االعالمي�ة وف�رق العمل 

التطوعي من اجل انجاح المشروع 
الحي�وي ال�ذي فيه فوائ�د كبيرة 

للع�راق في مجاالت الس�ياحة 
واالقتص�اد وتوفي�ر فرص 

عم�ل للش�باب وغيره�ا 

رونالدو وفيجو وراؤول يشاركون
يف مباراة تضامنية

            المستقبل العراقي/ وكاالت

يخوض أساطير ريال مدريد وآرسنال 
مباراة تضامنية غدا األحد على ملعب 
س�انتياجو برنابيو، بمشاركة العديد 
م�ن الالعبين الس�ابقين، من أبرزهم 
البرازيلي رونال�دو والبرتغالي لويس 
فيجو واإلس�باني راؤول جونزاليس 
بيريز.وس�تقام  روبي�ر  والفرنس�ي 
19:00 بالتوقي�ت  المب�اراة الس�اعة 

المحلي ف�ي لقاء س�يكون هو األول 
الذي يحضره مش�جعو الملكي عقب 
استقالة المدرب الفرنسي زين الدين 
زي�دان، م�ن اإلدارة الفني�ة للفري�ق 
األول.وم�ن بين فريق أس�اطير ريال 
مدري�د، يب�رز كل من العب�ي الملكي 
الس�ابقين، ألف�ارو أربيل�وا وخوليو 
بابتيستا وتش�ابي ألونسو ورونالدو 
وروبرت�و كارل�وس ولوي�س فيج�و 
وكالرن�س  كاريمب�و  وكريس�تيان 

مورينت�س. وفرنان�دو  س�يدورف 
الفرنس�ي  يش�ارك  آرس�نال،  وم�ن 
روبي�ر بيري�ز والبرازيل�ي جيلبرت�و 
س�يلفا والبريطاني�ان س�ول كامب�ل 
المباراة  بارلور.وته�دف ه�ذه  وراي 
التضامني�ة الت�ي تحتف�ل ه�ذا العام 
بنسختها التاسعة، وتقام تحت شعار 
“كرة قدم من أج�ل الطفولة”، لجمع 
أم�وال لمش�روعات مؤسس�ة ري�ال 

مدريد لمساعدة األطفال المعوزين.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أعلن ن�ادي الخريطيات القط�ري، اليوم 
الجمع�ة، تعاقده الرس�مي، م�ع المدافع 
فائ�ز،  عل�ي  العراق�ي 
لمدة  الشرطة،  العب 

موسم واحد.
الالع�ب،  وق�ام 
العقد  عل�ى  بالتوقيع 
الن�ادي  مق�ر  ف�ي 

القطري، بحضور الشيخ خليفة بن ثامر 
آل ثاني، رئيس النادي.

وكان الالعب، قد اجتاز الفحوص الطبية 
الت�ي خضع له�ا ف�ي مستش�فى الطب 
الرياض�ي لجراح�ة العظام “اس�بيتار”، 
وق�ام بالتوقيع على العق�د، بعد االتفاق 
على كافة التفاصيل المادية ومدة العقد.

وس�يتم قيد الالعب في القائمة، بدالاً من 
األوزبكي س�نجار تورسنوف، الذي رحل 

عن النادي القطري.

عيل فائز ينضم لفريق قطري

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أع�رب األرجنتين�ي باول�و ديباال، نج�م يوفنتوس، عن 
س�عادته بالتدرب في مدينة برش�لونة اإلس�بانية، رفقة 

ا للمونديال. منتخب بالده استعداداً
ويس�تعد المنتخب األرجنتيني لبطولة كأس العالم 2018 
بروس�يا؛ حيث يقع ف�ي المجموعة الرابعة رفقة أيس�لندا، 

وكرواتيا، ونيجيريا.
وم�ن المق�رر أن يبق�ى منتخ�ب التانج�و ف�ي مدينة 
برش�لونة حتى ي�وم 7 من الش�هر الج�اري، قبل 
خوض ودية أمام الكي�ان الصهيوني على أرض 
األخي�ر. وق�ال ديب�اال ف�ي تصريح�ات نقلته�ا 
صحيف�ة “مون�دو ديبورتيف�و”: “س�عيد ج�داًا 
بالتدرب في مدينة برشلونة، لقد بدأ العد التنازلي 
ل�كأس العالم، ونحن مس�تعدون لذلك”. وأضاف نجم 
الس�يدة العجوز: “تركيزنا على ماه�و قادم، تنتظرنا 
منافس�ة قوي�ة ج�داًا”. وواص�ل: “الت�درب هن�ا 
يس�اعدك على تنفي�ذ مايطلبه من�ك المدرب؛ ألن 
األج�واء والظروف مثالي�ة لنا، ومس�تمتع بكل 

هذه المرافق والخدمات”.

ديباال سعيد يف برشلونة

             المستقبل العراقي / وكاالت

ا من مانشستر  رفض مسؤولو نابولي، عرضاً
س�يتي، لضم نجم وسط ميدانه، خالل فترة 
دت صحيفة  االنتقاالت الصيفية المقبلة.وأكَّ
“ذا صن” البريطانية، اليوم السبت، أنَّ النادي 
ا بقيم�ة 50 مليون  اإليطال�ي، رف�ض عرضاً
ي�ورو، لض�م جورجينه�و فريلو، متوس�ط 
أنَّ  الس�يتيزن.وأضافت  لصف�وف  ميدان�ه، 
“إدارة مانشس�تر س�يتي، كان�ت ُتري�د ضم 
ا  الالع�ب اإليطالي البالغ م�ن العمر 26 عاماً
قبل بطولة كأس العالم 2018”. كان العرض 

المق�دم م�ن إدارة مانشس�تر س�يتي 
عب�ارة عن 45 مليون يورو، و5 ماليين 

إضافي�ة، وه�و مارفض�ه أوريل�و دي 
لورينتس، رئيس نادي نابولي. وأش�ارت 

إل�ى أن بي�ب جواردي�وال، المدي�ر الفن�ي 
لمانشس�تر س�يتي، يحتاج لالعب بوس�ط 

الملع�ب بإمكان�ات جورجينه�و، لتعويض 
رحي�ل اإليف�واري ياي�ا توريه، لك�ن لن يتم 
التعاقد معه بس�هولة.وذكرت أنَّ تشيلسي، 
وليفربول، مهتمان بالالعب اإليطالي، حيث 
يسعى الفريقان لضمه خالل الفترة المقبلة 

لتعزيز خطوط الفريق في وسط الملعب.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة إيطالي�ة، ع�ن أن 
إدارة نادي يوفنتوس تس�عى لتش�كيل فريق 
جديد في الموس�م المقبل، واالس�تغناء عن 
ع�دد كبير م�ن الالعبين الموجودي�ن حالياًا. 
وأكد موقع “كالتشيو ميركاتو” اإليطالي أن 
إدارة البيانكونيري، تس�عى للتتويج ببطولة 
الدوري للمرة الثامنة على التوالي، باإلضافة 
إلى المنافس�ة بقوة على لق�ب دوري أبطال 

أوروب�ا. وت�رى إدارة الس�يدة العجوز، أن 
تحقي�ق البط�والت ل�ن يت�م إال إذا قاموا 
باالس�تغناء عن ع�دد كبير م�ن الالعبين، 

والتعاق�د م�ع العبي�ن ش�باب للس�يطرة 
عل�ى األلقاب ألطول فت�رة ممكنة. وأوضح 

الموق�ع أن الالعبي�ن الذين سيس�تمروا في 
الفريق خالل الموس�م المقبل هم: جورجيو 
كيلليني، أندريا بارزالي، فويتش�يك تشيزني، 
دي تش�يليو، بلي�ز ماتوي�دي، باول�و ديباال، 

دوجالس كوستا، وخوان كوادرادو.

مذبحة منتظرة يف يوفنتوس

نابويل يغلق أبوابه يف وجه 
جوارديوال

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أبرز حارس مرمى المنتخب اإلسباني، دافيد دي 
خيا، اليوم السبت، طموحات بالده في مونديال 

.2018
وس�يخوض الع�ب مانشس�تر يونايت�د ه�ذه 
البطول�ة كأساس�ي، للمرة األول�ى، بعدما كان 
احتياطيا للمخضرم، إيكر كاس�ياس، في كأس 

العال�م 2014، عندما خرجت إس�بانيا من الدور 
األول.

وأوض�ح دي خيا أن الس�جل الممّيز إلس�بانيا، 
والخالي من الهزائم في التصفيات، زاد من ثقة 

الالعبين في إمكانية الفوز بلقب المونديال.
وأضاف الحارس، في تصريحات نقلتها صحيفة 
“مي�رور” البريطاني�ة: “أنا متحّم�س جداًا لبدء 

كأس العال�م، لدي آمال عالي�ة وأتطلّع قدما 
للمش�اركة ف�ي البطول�ة، لدين�ا منتخب 

وطن�ي جي�د، والعب�ون م�ن الط�راز 
الرفيع”.

وتاب�ع: “لقد أنهينا مش�وارا رائعا 
في التصفيات، واآلن ستبدأ كأس 
العالم نفس�ها، دعونا نس�تمتع 
بها ونتقّدم مباراة تلو اآلخرى، 
جّي�د،  أداء  تقدي�م  ونح�اول 
بهدف المنافسة على اللقب، 

وربّما الفوز به”.
“إن�ه  خي�ا:  دي  وأردف 
أم�ر ممّي�ز، أن أتمّكن من 
ارت�داء قميص إس�بانيا، 
في كأس العالم، إنه أمر 
ال يصدق.. أنا متحّمس 
النطالق كل شيء، من 
ومش�اعر،  مباري�ات 
دعونا نرى م�ا إذا كان 

بإمكانن�ا، جع�ل بالدن�ا 
بأكملها سعيدة”.

دي خيا يربز طموحات إسبانيا املونديالية

خبري إسباين يكشف رس استقالة زيدان

         المستقبل العراقي / وكاالت

مدري�د  ري�ال  الع�ب  اضط�ر 
س�يرجيو راموس إلى تغيير 
رق�م هاتف�ه بع�د أن تلقى 
عددا من التهديدات بالقتل 
لتحدي�ه الالعب المصري 
محمد صالح ف�ي مباراة 
أبط�ال  دوري  نهائ�ي 
أوروبا.وقد أصاب راموس 
المصريي�ن وجماهير نادي 
ليفربول بحالة سخط شديدة 
عندما أسقط صالح في المباراة 
التي ف�از بها ريال مدريد الس�بت 
 Talksport الماضي، بحس�ب موقع
الرياض�ي. وق�د اس�ُتبعد صالح من 

اللعب لمدة ثالثة أس�ابيع مما يعني 
أن�ه قد يغي�ب ع�ن بع�ض مباريات 
كأس  ف�ي  االفتتاحي�ة  المجموع�ة 
العال�م ه�ذا الصيف.يذك�ر أن محبي 
صالح قدموا التماس�ا على االنترنت 
عب�ر موق�ع Change.org يدعو إلى 
معاقب�ة رام�وس م�ن قب�ل االتحاد 
األوروبي بسبب “إيذاء محمد صالح 
العريضة  المتعمد.وق�د وق�ع عل�ى 
أكثر م�ن نص�ف ملي�ون توقيع في 
 El لصحيف�ة  تقاري�ر  أف�ادت  م�ا 
Partidazo de COPE اإلس�بانية، أن 
بعض أفراد أسرته أجبروا على تغيير 
أرق�ام هواتفه�م بعد تلقي رس�ائل 
مس�يئة.ومع ذلك، لم يبدو أن صالح 
يلقي باللوم عل�ى راموس إلصابته. 

وق�د قال روبن بون�س، طبيب فريق 
ليفربول”أن�ا ال أعتق�د أن�ه ص�الح 
غاضب�ا من�ه”. وأضاف”ه�و حزين 
بس�بب ما حدث لكنه يركز كليا على 

شفائه”.

           المستقبل العراقي / وكاالت

فاج�أ المدرب الفرنس�ي، زي�ن الدين 
زي�دان، الجميع بإعالن اس�تقالته من 
تدري�ب ري�ال مدري�د اإلس�باني، في 

مؤتمر صحفي اليوم الخميس.
الش�هير  الصحف�ي  ويعتق�د 
الك�رة  وخبي�ر 

اإلس�بانية جييم باالجي، أن تصريحات 
النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
والويل�زي جاريث بيل، عق�ب التتويج 
ب�دوري أبط�ال أوروبا، ق�د لعبت دورا 

كبيرا في استقالة زيدان.
“س�كاي  لش�بكة  باالج�ي  وق�ال 
سبورتس”: “كريس�تيانو رونالدو بدال 
م�ن االحتفال مع الالعبين قرر التحدث 
ع�ن مس�تقبله، ونفس األمر بالنس�بة 

لجاريث بيل”.
وأضاف: “لقد ش�عر زيدان أن المسافة 
قد زادت بي�ن الالعبين والم�درب، وأن 
س�لطته كم�درب تض�ررت، ه�ذا ه�و 

السبب في اضطراره للمغادرة”.
وتاب�ع: “لقد ش�عر زي�دان أن الالعبين 
يحتاج�ون إل�ى ش�خص جدي�د إلدارة 
المواق�ف الطارئ�ة التي ظه�رت اآلن، 
وال  مع�ه  يتحدث�ون  ال  أنه�م  طالم�ا 

يس�تمعون إلي�ه، فه�و ليس الش�خص 
المناسب لهذه المرحلة”.

وأوض�ح: “األمر مش�ابه لرحي�ل بيب 
جواردي�وال ع�ن برش�لونة، عندما قال 
)سنؤذي بعضنا البعض إذا ما واصلنا(، 
ومن الواضح أن زيدان قد ش�عر بنفس 
الش�يء، لقد ق�اد ريال مدري�د للتتويج 
بتس�عة ألقاب من أصل 13، ماذا يمكن 

أن يحقق أكثر من ذلك؟”

راموس يغري رقم هاتفه وعائلته مهددة
بسبب حممد صالح

        المستقبل العراقي / وكاالت

س�يناريو جدي�د س�تكتمل 
بجه�ود  االخي�رة،  فصول�ه 
الش�باب  وزارة  موظف�ي 
والرياضة وتوجيهات وزيرها 
عبد الحس�ين عبط�ان الذي اكد 
بض�رورة اكم�ال البن�ى التحتية 
في بغ�داد والمحافظات رغم حالة 
مس�تمرة  ال�وزارة  وان  التقش�ف 
بافتت�اح المش�اريع المهم�ة، والي�وم 
مش�روع ملعب الك�وت االولمبي 20 الف 
متف�رج حي�ث وصلت نس�ب االنج�از الى 
85 % بالمائ�ة وب�ات على مرم�ى حجر من 
االفتت�اح الرس�مي لينض�م ال�ى المش�اريع 
التي انجزت ضمن ش�عار ثورة االعمار التي 
اطلقته�ا الوزارة.ونق�ل بيان لل�وزارة تلقت 
وكال�ة }الفرات نيوز{ نس�خة منه اليوم عن 
مدير ش�ركة }س�بورت سيس�تم{ االيطالية 
ف�الح منفي القول ان” الصرح الرياضي كان 
متوقفا عن العمل ويعاني من مشاكل كثيرة، 
ولو ال تدخل وزير الشباب والرياضة لما عاد 
العمل مجددا وصار الحلم حقيقة، والحمد لله 

منذ 13 ايل�ول 2017 ولغاية االن فان االمور 
تسير بشكل جيد ونأمل ان يتم افتتاح الملعب 
نهاية شهر حزيران الجاري او تموز المقبل، 
وخالل س�تة اش�هر تمكن�ا من انج�از البنى 
التحتي�ة ألبرز معل�م في واس�ط “.واضاف 
ان “ العم�ل ف�ي مراحله االخيرة وس�يطور 
الرياضة في محافظة واس�ط وتم بنائه على 
مس�احة 73 الف متر مربع ويضم المشروع 
مالعب للتدري�ب ومضمار لفعالي�ات العاب 
الق�وى وقاعات رياضية واخ�رى لالنترنيت 
لمراقب�ة  وغ�رف  وكافتري�ات  ومكات�ب 
والصوتي�ات وعش�ر مجامي�ع  الكامي�رات 
صحي�ة ومرآب لوق�وف الس�يارات ومرافق 
أخ�رى وتم اس�تيراد الشاش�ات االلكترونية 
الخاص�ة بالمش�روع والعم�ل ج�اري عل�ى 
تنصيبها لتمثل خطوة مهمة في تقدم العمل 
بالمش�روع، فيما ستصل باقي شحنة المواد 
المس�تخدمة في الهيكل الحديدي ليتم انجاز 
اعمال التس�قيف”. واوضح ان “ ثيل س�احة 
كرة القدم من نوع جديد مزيج بين الصناعي 
والطبيعي مثله مث�ل باقي المالعب العالمية 
الجديدة نوع هايبرد ايطالي المنشأ ، وقد تم 
االنتهاء من تركيبه قبل اكثر من ش�هر واحد 

ومن ث�م تم زرع الثي�ل الطبيع�ي فوقه قبل 
ثالثة أسابيع تقريبا وهو من النوع المخلوط 
الذي يس�تخدم الول مرة ف�ي مالعب العراق 
والثاني بعد ملعب الملك فيصل في السعودية 
وهو مطابق لش�روط االتح�اد الدولي لكرة 
الق�دم }فيفا{ ، اذ يس�تخدم الثي�ل الطبيعي 
بنس�بة 90 % والثيل االصطناعي بنسبة 10 
% “.وبي�ن منف�ي ان “ جهودا كبي�رة تبذل 
من اج�ل اللحاق بموعد االفتت�اح، من خالل 
تركيب مضمار ألعاب القوى وتسليك شبكات 
وكيب�الت المنظوم�ات االلكتروني�ة، وصب 
الش�وارع الحولية للملعب ولساحات وقوف 
الس�يارات، واالس�تمرار بانه�اءات الغ�رف 
اإلداري�ة ومن�ازع الالعبي�ن وتركي�ب اثاث 
المنازع واماكن حفظ االغراض الش�خصية 
}لوك�رات{، وتركيب زجاج مقص�ورة كبار 
الضي�وف والكراس�ي الخاص�ة به�ا وكذلك 
تركيب كراس�ي االعالميين بعدد 63 كرس�ي 
واعم�ال الطالء الخ�ارج وصب�غ المدرجات 
والج�دران، فيم�ا اقترب�ت واجه�ة وس�ياج 
الملعب من االكتمال من خالل تغليفها بمادة 
الستايروبور بديل الحجر التي تعطي جمالية 

للملعب”.

ملعب الكوت.. مواصفات دولية وأيام عىل اإلفتتاح
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء
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الدلواالسد

مهني�اً: ترتك أث�راً يف كل ما تفعله، ويكون توقيعك عىل أي 
انجاز مميزاً عاطفياً: كن متس�امحاً مع الرشيك ال ترتدد 
يف تنفي�ذ بع�ض مطالبه، فهو ال يس�ألك م�ن منك الكثري 
صحياً: راهن عىل هذا الي�وم، واحلم بإمكان تنفيذ بعض 

املشاريع الرتفيهية أو املسلية

مهني�اً: حيوية كبرية لالقب�ال عىل العم�ل واالنفتاح عىل 
الن�اس والقي�ام باملبادرات واملس�اعي ب�دون تقاعس أو 

تردد 
عاطفي�اً: تك�ون ق�ادراً عىل ف�رض آرائ�ك وقناعاتك عىل 

الرشيك، ويقنعك بدوره بما يدور يف خلده 

مهني�اً: تق�وم بنش�اط كب�ري ه�ذا الي�وم عىل مس�توى 
االتص�االت وتب�ادل املعلوم�ات والخربات، وتق�وم بعمل 
مش�رتك ومثمر مع أحد الزمالء عاطفياً: بانتظارك أجواء 
عاطفي�ة مرضية، ولو ان�ك تعيش تناقضاً ب�ن خياراتك 

وحياتك العائلية وأعمالك ومسؤولياتك

مهني�اً: التغي�ري املفاجئ يف عمل�ك قد يؤث�ر يف معنوياتك 
ويش�ري اىل بعض الس�لبية حولك، لكن ثمة ما يشري أيضاً 
اىل جدي�د آت الي�ك .عاطفي�اً: تس�تعيد ذكري�ات امل�ايض 
والقص�ص القديمة وتصط�دم بالرشي�ك، فتلتبس عليك 

األمور وتغوص يف التفاصيل املزعجة

مهنياً: تمارس سحرًا كبريًا وتتمّتع بكاريزما، فتشع بربيق 
خاص وتستعيد الثقة بالنفس عاطفياً: تبدو أنانياً بعض 
ال�يء، وال تري�د الخ�ري للرشيك، ال تفك�ر يف أي مرشوع 

وانتظر االيام املقبلة لرتى ما ستؤول إليه األوضاع

مهني�اً: ضغ�وط العمل محيط�ة بك الي�وم وال تعرف من 
أين تبدأ وتتعثر خطواتك بس�بب ضياع تركيزك .عاطفياً: 
تناقش اليوم الكثري من القضايا املهمة بش�أن مس�تقبل 
عالقت�ك بالحبيب وتتوص�الن إىل نتائج مرضي�ة .صحياً: 

املشكالت املتواصلة تعكر صفو حياتك

مهني�اً: قد تزعجك األجواء هذا الي�وم ويخّيب ظّنك وتبدو 
مشاكس�اً بع�ض اليء وتس�ري عك�س التّي�ار عاطفياً: 
تحت�ار بن عالقتك العاطفي�ة وانتمائك املهني، أو تضطر 
إىل حسم عالقتك بالرشيك صحياً: التدخن من أكثر األمور 

خطراً عىل الصحة، واألخطر منه تدخن النارجيلة 

مهني�اً: تبدأ مرحل�ة جديدة مليئة بالتحدي�ات فحاول ان 
تكون ع�ىل قدر من هذه املس�ؤولية .عاطفي�اً: ال تتهور 
اليوم يف ترصفاتك مع الرشيك، بل تقرب منه واس�أله عما 
يحب أن تقوما به معاً .صحياً: ال تتجاوز الخطوط الحمر 

يف زيادة الوزن، وابدأ منذ اليوم القيام بما يلزم 

مهنياً: ي�وم غني بااليجابيات، تنكب فيه عىل تس�وية ما 
كان يزعج�ك، فتالح�ق الحلول الحكيمة وتجد نفس�ك يف 
امل�كان الصحيح .عاطفي�اً: مهمة صعب�ة واختبار جدّي 
يف انتظ�ارك، ويف حال جاءت األمور ع�ىل ما يرام عليك ان 

تستعد لحصد ثمار جهودك 

مهنياً: عليك أن تحس�ن أداءك يف العم�ل فكل األنظار موجهة 
علي�ك، وق�د تواجه بع�ض العراقيل الت�ي تش�عرك باالرتباك 
.عاطفياً: تنسجم مع الحبيب وتعيشان أجواء عاطفية رائعة 
ترتجمانها بتجديد ش�هر العس�ل .صحي�اً: تخصيص الوقت 

اليومي للرياضة، يوفر عليك الكثري من املطبات الصحية 

مهني�اً: كن ع�ىل حذر من بع�ض أصحاب الني�ات املبيتة 
الذين يسعون لإليقاع بينك وبن أرباب العمل الراضن عن 

كل ما تقوم به
عاطفياً: تس�تعيد حماستك وتتمتع برسعة بديهة وقدرة 

عىل االستيعاب وتحليل األمور بذكاء حاد 

مهني�اً: لن تك�ون وحيًدا ولن تتعرق�ل محاوالتك يف زيادة 
رصيدك الشعبي أو تحسن االنطباع عنك .عاطفياً: تسمح 
ل�ك الظ�روف بتخط�ي الكثري م�ن الحواجز الت�ي أعاقت 
مالقاة الحبيب أو املصالحة .صحياً: يوم مهّم للمش�اركة 

يف مختلف األنشطة.

احلوتالعذراء

أسباب الشخري أثناء النوم
يعاني كثري منا من الشخري أثناء النوم، واملهم 
أن األم�ر ال يتوق�ف فقط عىل مج�رد املعاناة 
من الش�خري املزعج، بل عىل عالقته بأمراض 
أخ�رى وحاالت صحية تختلف حس�ب العمر 
والبيئ�ة والحال�ة العامة للش�خص.فما هي 
أس�باب الش�خري، وهل هناك طرق للتخفيف 
منه أو عالجه بش�كل كامل.س�بب الشخري: 
إذا كن�ت ممن يش�خر أثناء نوم�ه، فذلك ألن 
األنسجة املرتخية يف الحلق تهتز عندما يندفع 

الهواء الذي تتنفس�ه م�رورا بها. ويصاب به 
ح�وايل نصف البالغ�ن األمريكي�ن من وقت 
آلخ�ر، وما يجعل�ك أكثر عرض�ة لإلصابة به 
عوامل مث�ل وزنك وصحتك وش�كل فمك، قد 
تتسبب يف أس�وأ األحوال إلصدار صوت يشبه 
احت�كاك ج�ذوع األش�جار أثناء اللي�ل. كيف 
أع�رف أني ش�خري: إذا كان الص�وت مرتفًعا 
بما يكف�ي إليقاظ النائم بج�وارك، فأكيد أن 
هناك ش�خصا أخربك بذلك. إذا كنت ال تصدق 

ما يقال لك أو أنك تنام وحدك وتريد أن تعرف 
عىل وجه اليقن، قم بتش�غيل مسجل صوتي 
قبل أن تنام، وحينها س�تعرف.أنف مس�دود: 
أي يشء يمنع�ك م�ن التنف�س بس�هولة من 
خ�الل أنف�ك يمك�ن أن يجعلك ش�خريًا، كما 
لو ُس�د أنفك باإلصابة بال�ربد أو اإلنفلونزا أو 
الحساس�ية. قد تس�اعدك األدوية البس�يطة 
أو رشائ�ط األن�ف يف تنظي�ف وفتح املس�الك 

الهوائية.

كشف طبي ينهي »عذاب« تسوس األسنان
ق�ال علم�اء بريطاني�ون إنهم ط�وروا مادة 
يمك�ن أن تس�اعد يف تجدي�د مينا األس�نان، 
األم�ر الذي من ش�أنه أن يضع حدا ملش�كلة 
تس�وس األس�نان، التي يعان�ي منها مالين 
الب�رش يف العالم.واملينا ه�ي الطالء الخارجي 
لألس�نان، وتع�د أصع�ب نس�يج يف جس�م 
اإلنس�ان، ويمكن أن تق�اوم درجات الحرارة 
املرتفع�ة للمرشوبات والحموض�ة العالية يف 
األغذي�ة، وفق�ا ل�«س�كاي نيوز«.لكن مادة 

املينا، وبخالف األنس�جة األخرى، ال يمكن أن 
تنم�و لوحدها مجددا إن اه�رتأت، مما يؤدي 
إىل األلم وفقدان األس�نان ل�دى ما يقرب من 

50 باملئة من سكان العالم.
وق�ال باحث�ون يف جامع�ة كوي�ن م�اري يف 
العاصم�ة الربيطاني�ة لن�دن، إنه�م ط�وروا 
طريق�ة لتنمي�ة امل�واد املعدنية، مم�ا يمهد 
الطريق لتجديد األنس�جة الصلب�ة مثل مينا 

األسنان والعظام.

ووج�د فري�ق الباحث�ن بروتين�ا ق�ادرا عىل 
تحفي�ز نم�و البل�ورات بطريق�ة مش�ابهة 
للكيفي�ة، الت�ي تنم�و به�ا البل�ورات عندما 

تتطور مينا األسنان يف جسم اإلنسان.
وق�ال رشي�ف الرشق�اوي، طبيب األس�نان 
املش�ارك يف الدراس�ة، الت�ي ن�رشت نتائجها 
يف مجل�ة العل�وم الطبيعية: »ه�ذا أمر مثري، 
ألنه يفت�ح الباب أمام ف�رص جديدة للعالج 

وتجديد أنسجة األسنان«.

عالج إدمان »العمالت الرقمية«
يعت�زم مركز طب�ي يف اس�كتلندا فتح 
أبوابه ملعالجة األشخاص الذين يعانون 
إدمانا عىل »بيتكوين« وعمالت رقمية 

أخرى عىل شبكة االنرتنت.
ويق�ع املرك�ز يف مستش�فى كاس�تل 
كريغ يف منطقة بيبليسشاير، ويعالج 
حاالت اإلدمان عىل الكحول واملخدرات 
ويس�عى يف الوقت الح�ايل إىل ضم فئة 
جدي�دة. وبحس�ب خ�رباء، ف�إن م�ن 
الرقمي�ة تحص�ل  العم�الت  يدمن�ون 
لديهم أعراض شبيهة بما يقع يف حالة 

القمار، وفق ما نقلت »سكاي نيوز«.

وال توج�د بيانات يف الوق�ت الحايل عن 
عدد مدمني العمالت الرقمية، لكن من 
يتداولونه�ا يف العالم يقدرون باملالين، 
ولم يسبق أن جرى التنبيه إىل تداعيات 

صحية للنشاط املايل.
إدم�ان  ع�الج  يف  املخت�ص  ويوض�ح 
القم�ار، كري�س ب�ورن، أن التعام�ل 
بالعم�الت الرقمي�ة يوق�د الحماس يف 
نف�س املتعام�ل ويبعده ع�ن الواقع، 
لكن�ه يجعله يتأرج�ح أيضا بن الربح 
والخس�ارة بالنظ�ر إىل تقل�ب قيم�ة 

العمالت.

سودوكو

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م أّن عبد الل�ه بن جحش ه�و أّول أمري يف 
اإلس�الم، وق�د عقد له بذلك رس�ول الل�ه صىّل الله 

عليه وسلّم.
هل تعل�م أّن ص�الة الظهر هي أّول ص�الة صاّلها 
رسول الله، وقد سّميت بذلك ألّنها أّول صالة ظهرت 
يف اإلس�الم، وهي أّول صالة صالها جربيل بالنبي - 
صىّل الله عليه وس�ّلم - بعد فرض الّصالة، وذلك يف 

ليلة اإلرساء واملعراج.
ه�ل تعل�م أّن ص�وت األّم م�ن أّول األص�وات التي 

يستطيع الّطفل تمييزها عن باقي األصوات.
هل تعلم أّن عضلة الفّك هي أقوى عضلة يف جس�م 

اإلنسان.
ه�ل تعلم أّن عضلة األلوية الكربى هي أكرب عضلة 

يف جسم اإلنسان.
ه�ل تعلم أّن محمداً - صىّل الله عليه وس�لّم - أّول 

من يقرع باب الجّنة.

تأثري »االسم الوظيفي« عىل سلوكيات املوظف وشخصيته؟
يف بعض األحيان، عندما يتقلد الشخص منصبا أو وظيفة 
بعينه�ا، يصح�ب ه�ذا األمر بع�ض التغ�ري يف طبيعته أو 

شخصيته أو طريقة تعامله مع اآلخرين.
ووفق�ا لتقري�ر نرشته »بي بي يس«، تش�ري أبحاث إىل أن 
االس�م الوظيف�ي يف حد ذات�ه يحمل قوة كامنة تحس�ن 
الرفاهية وتعطي شعورا بالسيطرة والحماية االجتماعية 
ويش�جع الش�خص عىل التقدم للوظائف بثقة، فما تأثري 

االسم الوظيفي عىل سلوك األفراد؟
مكافآت عدة

- أف�اد تقرير صادر عن مؤسس�ة بريطاني�ة عام 2012 
بأن االس�م الوظيفي يف اململكة املتح�دة يصحبه زيادة يف 

املكافآت ليس فقط املالية.
- ذكر االقتصادي الفائز بجائزة »نوبل« »جون هارساني« 
أن االس�م الوظيفي البارز يعني حص�ول من يحمله عىل 
مكاف�آت مالية ومكان�ة اجتماعية تحفزه بش�كل كبري 

لالستعراض يف سلوكياته مع اآلخرين.
أض�اف »هارس�اني« أن الش�خص ال�ذي يحم�ل اس�ما 

وظيفيا قويا يتمي�ز يف املجتمع حتى دون النظر إىل راتبه 
أو مسؤولياته.

- عىل س�بيل املث�ال، يمكن ملنصب »نائ�ب رئيس مجلس 
إدارة بن�ك مريي�ل لين�ش« أن يدل عىل ش�خص ذي قيمة 

عالية.
- قال نائب رئيس مجلس إدارة س�ابق يف »مرييل لينش« 
إن ه�ذا االس�م الوظيفي يعد بمثاب�ة تكريم وترشيف ملن 

يحمله وليس توصيفا مرتبطا بوضعية خاصة يف البنك.
تسميات مبهرة

- أوضحت أبحاث أن التس�ميات الوظيفية املبهرة ليست 
فقط بمثابة حالة أو توصيف مجتمعي، بل إنها يمكن أن 

تؤثر بشكل مرح يف سلوكيات من يحملها.
- أبلغ�ت املديرة التنفيذية الس�ابقة إلحدى املنظمات غري 
الربحية موظفيها بأنه يمكنهم تدشن اسم وظيفي رائع 
خاص بكل منهم باإلضافة إىل االسم الرسمي كي يعكس 

أدوارهم املهمة يف العمل وهوياتهم داخل املؤسسة.
- تتخص�ص ه�ذه املنظمة غري الربحي�ة يف تلبية أمنيات 
األطف�ال الذي�ن يعان�ون من مش�كالت طبي�ة، وأطلقت 
املديرة التنفيذية الس�ابقة عىل نفس�ها اسم »مالك تلبية 
األمني�ات، وأطلق املدير املايل عىل نفس�ه »وزير الدوالرات 

واملشاعر«..وهكذا.

المتاهات

كلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
- بازي�الء وج�زر : كي�س )مجم�د( - البطاط�س : 4 حبات 
)مقطع�ة مكعبات( - املايونيز : كوب - ملح : ملعقة صغرية 
- فلف�ل أس�ود : رب�ع ملعقة صغ�رية - البقدون�س : ملعقة 

صغرية )للتزين( 
طريقة التحضري:

1. يف ق�در عىل الن�ار ضعي املاء ثم  أضيف�ي الجزر و البازالء 
ودعيهم عىل النار يسلقون مدة 10 دقائق.

2. أضيف�ي البطاط�س ودعي الكل ينضج ع�ىل النار، تأكدي 
أال تنس�لق البطاطس أكثر من الالزم كي تحافظ عىل شكلها 

سليما.
3. صف�ي الخ�روات من املي�اه بعد النض�ج و دعيها تربد 

تماما.
4. تبيل  بامللح والفلفل و املايونيز.

5. اخلط�ي جي�دا و برفق إىل أن تتجان�س املكونات و قدميها 
باردة.

السلطة الروسية



متى تكون احلمية قاتلة؟
وضبع علمباء األحيباء واألورام وخبراء 
التغذيبة من جامعبة رشق فنلنبدا قائمة 
بالحميبات الغذائية التي لها تأثري سبلبي 

خطري عىل صحة اإلنسان.
وحلبل العلمباء الفنلنديون اآلثبار طويلة 
األمد لعدد مبن الحميات التقليدية املتبعة، 
وخلصبوا إىل أن الحميبات التي تعتمد عىل 
نسبة عالية من الروتينات يمكن أن تقتل 

اإلنسان حرفيا.
ووجد الباحثبون أن النظام الغذائي الغني 
اإلصاببة  خطبر  يضاعبف  بالروتينبات 
بأمبراض القلبب واألوعيبة الدمويبة لدى 

األشبخاص يف منتصبف العمبر. وتسببب 
الروتينات ذات األصل الحيواني، بحسبب 
العلمباء، تطبور أمبراض قصبور القلب، 
وتجعبل البدم أكثبر لزوجبة وتؤثبر عبىل 
صحبة األوعيبة الدمويبة. كمبا أن هبذه 
الروتينبات تبؤدي مبع العوامبل املرضية 
األخبرى إىل النوببات القلبيبة والسبكتات 
الدماغية وجلطبات الدم. وتنصح منظمة 
الصحة العاملية باتباع نظام غذائي معتدل 
منخفبض السبكريات وفيبه الكثبري من 
األسماك والبقول والخرضوات ورشب املاء 

النظيف العادي.

هتنئة
اتقدم بخالص التهاني والتريكات اىل الزميل محمد حسني املوسوي / 
إعالم مديريبببة بلديبببة كببببببربالء بمنبباسبة نجبباح ولبببده 
) حيبدر (من الصبف الخبببامبس اىل الصف السبادس االبببببتدائي 

متمنيا له دوام النجاح واملوفقية.
علي ابراهيم

مدير مكتب محافظات الفرات االوسط

أكبدت مجموعبة من العلمباء بقيادة باحثبني من جامعبة هارفارد أن 
االسبتخدام الدائبم لألجهبزة اللوحيبة والهواتبف الذكيبة يف املسباء له 
عواقبب وخيمة عبىل صحة اإلنسبان. وخلصت دراسبة الباحثني إىل أن 
األجهبزة الذكيبة بما فيهبا الهواتف املحمولبة تمنع إنتباج امليالتونني، 
الهرمبون املسبؤول عن فبرات النوم واليقظة. بحسبب مقبال نرش يف 
مجلبة »Physiological Reports«. وأجرى الخراء تجربة شبارك فيها 
رجال ونسباء، دون سن الب 28 سنة. وتوجب عىل املتطوعني يف الدراسة 
قضاء خمس أمسبيات أمام األجهزة اإللكرونية و5 يف قراءة مطبوعات 
تقليديبة خالل عدة سباعات أيضبا. واتضح أن الذين قضوا أمسبياتهم 
أمام األجهزة الرقمية الذكية تأخروا يف النوم، واسبتطاعوا أن يغفوا بعد 
نصف ساعة من املعتاد. كما أنهم اشتكوا من فقدان الركيز يف الصباح 

وبنشاط غري معهود يف نهاية اليوم.

أغىل سيارة يف العالـم.. فرياري قديمةما هي عالقة النوم باألجهزة الذكية؟
بيعت سبيارة فرياري كالسبيكية »قديمة« مقابل مبلغ 70 مليون دوالر 

أمريكي، لتصبح أغىل السيارات يف العالم.
وذكرت صحيفة »التلغراف« الريطانية، السببت، أن السيارة من طراز 
»فرياري 250 جي تو أو«، مصنوعة عام 1963، حيث يطلق عىل السيارة 

القديمة اسم »الكأس املقدس«.
وكانت السبيارة املباعة فازت يف سبباق طواف فرنسبا عام 1964، أحد 

أكثر سباقات شهرة وعراقة يف العالم.
وقال مؤرخ املتخصص يف شؤون سيارات فرياري، مارسيل ماسيني، إن 

رجل أعمال أمريكي، اشرى السيارة دون أن يكشف عن هويته.
وتوقع املؤرخ أن السبيارة سبتباع خالل السبنوات بثمن يزيد عىل 100 

مليون دوالر.
ويمكبن عبزو الثمن الباهض للسبيارة، كونها نادرة للغايبة، إذ لم تنج 

فراري سوى 36 نسخة منها بني عامي 1964-1962.
وقال ماسيني إن النسخة املباعة من أفضل 3 أو 4 من الطراز النادر.

وتجمع السبيارة الكالسبيكية بني املظهبر الريبايض واألداء، إذ زودتها 
فرياري بمحرك V12 بسعة 3 لر، وبقدرة تصل إىل 200 حصان.

تمكبن علمباء من إنتباج قرنية 
برشية باستخدام طابعة ثالثية 
األبعباد ألول مبرة، وهبو تطور 
ُيعتقبد أنبه يمكبن أن يسباعد 
ماليني األشبخاص ممن يعانون 
القرنيبة يف جميبع  مبن عمبى 
العلماء  العالبم. ويعتقبد  أنحاء 
يف جامعبة نيوكاسبل أن هبذه 
التقنيبة يمكبن أن توفبر عبددا 
غري محدود من القرنيات، وهي 
الشبفافة  الخارجيبة  العدسبة 
للعني، والتبي يمر عرها الضوء 
الشببكية.  إىل  الوصبول  قببل 
إىل  تلفهبا  يبؤدي  أن  ويمكبن 
تشبويه الرؤية أو حتى اإلصابة 
بالعمى. ومبن خالل الجمع بني 

الخاليا الجذعية البرشيبة املقدمة من مترع 
سليم، مع الكوالجني واأللجينات )وهي مادة 
كيميائية ُتسبتخدم يف الغالب إلنتاج األطراف 
الصناعيبة(، تمكبن العلماء مبن إنتاج »حر 
حيوي« لطابعة حيوية ثالثية األبعاد لطباعة 
نموذج للقرنية باسبتخدام مادة هالمية، عن 
طريبق الضغبط عىل الحبر يف دوائبر متحدة 

املركز، يف أقل من 10 دقائق. وأضيفت الخاليا 
الجذعيبة فيمبا بعبد وُتركت لتنمبو وتصبح 
شبكال مطبورا من القرنيبة الجاهبزة نظريا 

لعملية الزراعة.
وبهذا الصدد، قال تيش كونون، أستاذ هندسة 
البذي قباد  األنسبجة يف جامعبة نيوكاسبل 
الدراسة: »تحافظ املادة الهالمية املطورة عىل 
الخاليا الجذعية حيبة بينما تنتج مادة صلبة 

بمبا يكفبي ولكنهبا ناعمبة 
بحيث يتم ضغطها بالشبكل 
املطلوب«. كما تمكن العلماء 
يف  نتائجهبم  نبرشوا  الذيبن 
 Experimental Eye مجلبة 
Research ، مبن بنباء قرنية 
املريبض  متطلببات  لتالئبم 
الفريبدة. ومبن خالل فحص 
عني أحد املتطوعبني، تمكنوا 
البيانبات  اسبتخدام  مبن 
باألبعباد  قرنيبة  لطباعبة 

نفسها لقرنيته بالضبط.
وأوضح الروفيسور كونون، 
مبن  املزيبد  سبُتجرى  أنبه 
القرنيبات  عبىل  االختببارات 
األبعباد،  ثالثيبة  املطبوعبة 
وستستغرق عدة سنوات قبل طرحها لزراعة 
األعضباء. وتجدر اإلشبارة إىل أن مبا يصل إىل 
10 ماليبني شبخص يف جميع أنحباء العالم، 
يحتاجبون إىل جراحبة للوقايبة مبن اإلصابة 
بعمى القرنية نتيجة األمراض، يف حني يعاني 
5 ماليني شخص آخر من العمى الكيل بسبب 

ندبات القرنية.

تحبّدث الباحبث يف الطبب التقليبدي حيبدر 
عظمائي عن التأثريات املذهلة لرشاب الخوخ 

يف معالجة االمراض وفوائده الصحية.
ولدراسبة خصائبص رشاب الخبوخ ومبدى 
فائدتبه، تحدث املختبص يف الطبب التقليدي 
حيدر عظمائي وقال: ان رشاب الخوخ يحتوي 
عبىل مجموعبة متنوعبة مبن الفيتامينبات 
 ، B6 ، B3 ، B2 ، B1 ومنهبا A ، C ، E ، B
والكالسيوم ، الفوسفور ، الحديد ، الصوديوم 
، البوتاسيوم ، املغنيسيوم ، الكريت ، املنغنيز 
، النحباس ، الروتبني ، النيروجبني ، البكتني 

وحامض السريك، املاليك.
الخصائص االهم لرشاب الخوخ:

وأوضح حيدر عظمائي ، أهم خصائص رشاب 
الخبوخ، موضحبا إنه يقبوي الرؤيبة ويمنع 
جفاف العني وإعتام العدسة كما يلعب رشاب 
الخوخ دورا هاما يف تقوية العظام واألسبنان 
والجهاز العصبي.ونوه اىل الخصائص األخرى 
لبرشاب الخبوخ: موضحبا انبه يحتبوي عىل 
خصائص مضادة لألكسبدة بسببب احتوائه 
عبىل فيتامينبات A و C و E ، وبالتبايل فإنبه 
يحمي الجسم من األمراض املختلفة، وخاصة 
رسطان الثدي والرئة واألمعاء ؛ رشاب الخوخ 

له تأثري مضاد حيوي مرتفع. ورشبه بانتظام 
يقيض عىل االلتهابات يف الجسم.

وأضباف الباحبث يف الطب التقليبدي: رشاب 
الخبوخ لبه تأثبري كبري عبىل نضبارة البرشة 
ويمنع شيخوختها املبكرة وهو مفيد للنساء 

الحوامل كما انه يقوي عضالت القلب.
ولفت عظمائي إىل أن رشاب الخوخ يلعب دوراً 

مهمباً يف تقوية املعبدة ومعالجة قرحة املعدة 
؛ يزيبل اإلمسباك ، كما أنه مفيد لألشبخاص 

الذين يعانون من البواسري.
وأشبار إىل أن رشاب الخوخ مناسب للحصول 
عىل الحديد لألشخاص الذين يعانون من فقر 
الدم ؛ كما يساعد عىل تخفيف فقدان الشهية 

لدى االطفال.

فوائد مذهلة لرشاب اخلوختقنية قد تنقذ املاليني من العمى!

العراقـي
صحيفة يومية سياسية 
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ماجد عبد الغفار الحسناويخالد الناهي
شبعار الدين افيون الشبعوب، رفعته فئة مبن املجتمع، تنكر وجود 
اللبه، وتحاول أن تحمل كل فشبل أو تأخري يحصبل يف املجتمع عىل 
األديبان السبماوية، وما تعكسبه عبىل ترصفات الببرش، من خالل 
املحددات التي يضعها كل ديبن، والتي تعترها هذه الفئة محددات 
لقدرة األنسان عىل الحركة واستخدام الطاقات الكامنة التي لديهم. 
عمومبا هذه النظريبة لم تسبتطع الصمود، ملا فيها من هشاشبة 
الطبرح، ولوجود الكثبري من التناقضات التي جباءت معها، و لعدم 
توفبر البيئبة التي تسباعد عىل قببول هكذا طبرح، فاغلبب البرش 
يؤمنبون بوجبود خالبق ورب لهذا الكبون، بغض النظر عن شبكل 
هبذا االله وطبيعتبه، وهل هو موجبود يف السبماء او األرض، املهم 
هو خالق مسبؤول عبن تنظيم الحيباة والكون بصبورة عامة لكن 
مبا يالحظ يف اآلونة األخرية، دخول هبذا الفكر اىل مجتمعنا العراقي 
املسبلم،املحافظ نسبيا, وتوسع وظهر علنيا، وما يالحظ أيضا ليس 
هناك اهتمام من قبل السلطات واملجتمع بصورة عامة، لبحث هذه 
األسبباب والوقوف عليها، للرشوع بمعالجتها ان خطورة هذا األمر 
تكمبن يف عبدة عوامل منها، سبهولة ضخ او وصول هبذا الفكر اىل 
الشباب بصورة سلسة، وأمام ناظر األهل من خالل وسائل التواصل 
التبي أصبحبت السبيطرة عليهبا بحكم املسبتحيل ضعبف الرابط 
االرسي، وعدم متابعة األرسة ال بناؤها جعلت تأثريها يكون يف كثري 
مبن األحيان قليل جبدا, ان لم يكن مفقود من األسبباب أيضا، عدم 
رغبة هذا الجيل بالتسبلح من خالل القراءة وتوسيع املدارك العلمية 
لديه، جعلت منه جهة مسبتقبلة للمعلومة الغريبة، دون ان يسبأل 
عن موثوقية تلك املعلومات ومصادرها، مما يرس األمر عىل أصحاب 
األفكار املنحرفة الدخول وبكل يرس للشباب العراقي نجاح أصحاب 
هذا الفكر من استغالل سوء األوضاع بالبالد، وتحميل جميع الفشل 
الحاصل اىل شبخصيات محبددة، وأحزاب بعينها، تدعي انتسبابها 
للفكر األسالمي, والتيارات التي تمثلة  ومن خالل ربط تلك األحزاب 
والشبخصيات بالدين، وتحميلة كافبة التبعات التي تحصل يف البالد 
هذه األسبباب وغريها جعلت من الشباب العراقي يبحث عن بديل، 
مهما كان اسمه ودوافعه، وبذلك وجدت هذه الفئة الفرصة سانحة 
لتنقض عىل شبباب يائس وغري متسلح باملعرفة، فتجعله اىل صفها 
بكل بسباطة، وأصبحنا اليوم نرى شبابنا يضيع من أيدينا، دون ان 
نببدي حتى انزعاجنا مبن ذلك األمر ان من واجبب الدولة ان تحمي 
أبناؤهبا مبن أي فكر منحرف، ربمبا يؤدي اىل ضياع الببالد والعباد، 
لذلك هي مطالبة بدراسبة األسبباب ووضع الحلبول الكفيلة بعودة 
شببابنا اىل جادة الصواب، من خالل فتح بارقة أمل بمستقبل قادم، 

واال القادم لن تكون محمود عواقبه.

اإليمان من أهم القوى املؤثرة يف حياة اإلنسبان وهناك 
أنواع منبه ودرجات فإيمبان املريض بالدواء للشبفاء 
والقائد بالجيش لينترص والسبيايس النجاح يف الكفاح 
وإيمان الوطني بمجد وطنببببببه ومستقبله وهناك 
اإليمبان العميبق ال يتزلبزل بعواصبف الحيباة عكس 
السبطحي الضعيف يتالىش أمبام الصدمات ويرجرج 
تحت تأثري الرياح أما درجاته تتفاوت يف القوة والضعف 
والبد ان يالقي كل شخص سلسلة أعماله اليشء الكثري 
من املوانع التي تقطع عليه السببل ويجابه الكثري من 
املشباكل التي تختبر عزائمه فبببببببإذا لم يحمل يف 
نفسه إيماناً قوياً القتحام املوانع وإزالة املشاكل فرت 
همتبه وخارت عزيمته وأصبح غري قادر يف الوصول إىل 
غايته والجيش الذي يفقد إيمانه بالنرص يبقى معرضاً 
إىل االنهبزام ويفببببقبد إمكان النبرص والجيش الذي 
يحارب عن اعتقباد وإيمان ويثببببق بمقدرة زعمائه 
ويعتمد عىل تدابريهم يصل إىل النرص يف آخر االمر حتى 
بعد خسائر فادحة وهزائم عديدة والجيوش ال تتحارب 
بالوسبائل املادية وحدها بل تتحارب يف الوقت نفسبه 
بالوسائل املعنبببببببوية أيضاً وحشدها نحو الهدف 
املقصبود وان الجيوش تتحبارب بقذائبببببف األخبار 
واإلذاعبات أي أنها ال تهاجبم الخنببببادق والحصون 
فقبط ببل تهاجبم املعنويات أيضباً وهبدم اإليمان وال 
شبك أن سببيل النهضبة واالنتببببصار عبىل اإلرهاب 
محفوفة باملشاكل والعبببببقبات ومهما كانت كبرية 
يجبب ان ال ثنينا عن عزمنا وال تزعبزع إيماننببببببا 
ونعرف أن هذه املشاكل داخلية وخارجية وكل امة من 
األمم نهضت وتوحدت جابهت من املشباكل وصادفت 
مبن العقببات وتجاوزتها ألنها أمة حيبة فال يجوز أن 
نرتاع من كثرة املشباكل ونفزع من هبول العقبات بل 
يجبب أن نؤمبن إيماناً راسبخاً أن تلك املشبببببباكل 
واألزمبات سبتتالىش أمبام نهضتنبا وسبتزول أمبام 
قبوة حقنبا ونتسبلح باإليببببببببمبان وال نسبمح 
بالقنوط التبرسب إىل القلوب والبد أن نسبتعيد املكانة 
الالئبببببببقة والنهببببوض من الكبوة الحالية وبذل 
الجهود إلصالح األحوال وإزالة الجور برسبيخ اإليمان 
يف أعمالنبا وتدابرينا ونعتقد يف كل حني أن الوطن فوق 

وقبل كل يشء. 

تأثري اإليامن يف أعامل اإلنسان افيون الشعوب 
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