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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

ذهاب الّنظر خير من الّنظر 
إلى ما يُوجب الفتنة

ص2الداخلية تلقي القبض عىل »أبو سفيان الداعيش« يف فندق ببغداد

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 يمني أوروبا.. نجاح يف االنتخابات وفشل بالسياسة

اليمن حيتفل بذكرى الثـورة: سقطت هيمنة السعـودية يف ثورة »26« سبتمرب

»قرارات حاسمة« لردع إقليم كردستان

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اتخذ الربمل�ان، أمس األربع�اء، وبحضور 
رئيس الوزراء، قرارات حاس�مة ل�ردع إقليم 
الت�ي  كردس�تان ع�ن الخط�وات األحادي�ة 
اتخذها لالنفصال عن العراق، وفوّض رئيس 
ال�وزراء بنرش قوات يف املناطق املتنازع عليها 
وخاصة يف كركوك وإحالة بارزاني إىل القضاء 
واغ�الق جمي�ع ممثلي�ات ال�دول يف اربي�ل، 
فيما أك�د العبادي عدم الدخ�ول يف حوار مع 
االكراد مطلقا قبل ان يلغوا نتائج االستفتاء. 
وبحضور اكثر من ثلثي االعضاء ومش�اركة 

رئي�س الوزراء حيدر العب�ادي ووزراء الدفاع 
والداخلي�ة والنف�ط، صوت الربمل�ان عىل 13 
ق�رارا ملواجهة نتائ�ج وتداعيات االس�تفتاء 
الكردي الذي جرى يف اقليم كردستان الشمايل 
قضت بدع�وة القائد العام للقوات املس�لحة 
بتحريك الجيش العادة السيطرة عىل املناطق 
الت�ي اس�تولت ق�وات البيش�مركة الكردي�ة 
عليه�ا بعد تحريره�ا من س�يطرة »داعش« 
وق�رر   .2014 ع�ام  حزي�ران   10 يف  عليه�ا 
الربملان تنفيذ قراره الس�ابق باحالة محافظ 
كركوك كريم نجم الدين اىل التقاعد واستعادة 
جميع حقول النفط يف املناطق املتنازع عليها 

ومن�ع س�يطرة االح�زاب عليه�ا، فيم�ا دعا 
رئي�س الجمهورية فؤاد معص�وم اىل االلتزام 
بواجباته الدس�تورية يف الحفاظ عىل العراق 

ووحدة اراضيه وسيادته.
وقرر الربملان أيضاً متابعة املسؤولني عن 
تنفي�ذ االس�تفتاء قضائياً يتقدمه�م رئيس 
االقليم املنتهية واليته مس�عود بارزاني وفقا 
للقوان�ني العراقي�ة واع�الق جمي�ع املناف�ذ 
الحدودية خارج سيطرة الحكومة االتحادية 

واعتبار البضائع التي تمر عربها مهربة .
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ظافـر العانـي يقـود »متحـدون« إىل التغـريد خـارج »اإلمجـاع الـوطنـي«

الـسـيـد الـحـكـيـم: خـطـوة االستـفـتـاء جتــاوزت اخلطــوط احلمــراء

نائب عن املحافظة: اكامل االجراءات املتعلقة باستجواب حمافظ نينوى

اإلعالم احلريب يعلن 
إنجازات »املرحلـة األولـى« 

لعملية حترير احلوجية
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البيت األبيض
 يعلن رشوطه للتفاوض 

مع كوريا الشاملية
ص4 ص4

حمافظ البرصة: لـم نتوصل اىل نتيجة مع حكومة 
املركز بشأن اموال املحافظة

وزارة النقل تنهي كافة التحضريات واإلجراءات 
6اخلاصة بزيارة العارش من حمرم 6

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

ق�ال آم�ر الف�وج التكتيك�ي يف رشط�ة 
محافظ�ة األنبار، أم�س األربع�اء، إن قواته 
»داع�ش«  تنظي�م  م�ن  إرهابي�ا   20 قتل�ت 
واس�تعادة الس�يطرة ع�ىل منطق�ة الطاش 
جنوبي الرمادي، مركز املحافظة بعد محاولة 
للتنظيم اإلرهابي لش�ن هجمة ع�ىل املدينة، 

فيم�ا أك�د محافظ االنب�ار اس�تباب األمن يف 
املحافظة. 

وأوضح املقدم ع�ادل العلواني، أن الفوج 
التكتيكي تمكن من اقتحام منطقة الطاش، 
بعد تس�لل ع�دد م�ن اإلرهابيني اليه�ا فجر 

االربعاء. 
وأضاف العلواني، أن الفوج تمكن من قتل 
20 إرهابيا م�ن داعش بعد االش�تباك معهم 

ومطاردتهم ب�ني األزقة يف منطق�ة الطاش. 
وأش�ار أن املنطق�ة أصبح�ت تحت س�يطرة 
القوات األمنية بالكامل ودارت مواجهات بني 
القوات العراقية وتنظيم »داعش« الذي تسلل 
عنارصه إىل ثالث مناطق قرب الرمادي بغرب 

البالد، بحسب ما قال مصدر عسكري.

التفاصيل ص3

القوات األمنية حتبط تعرض لـ »داعش« يف االنبار وتلحق 
خسائر كبرية بعنارصه
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اإلعالم احلريب يعلن إنجازات »املرحلة األوىل« لعملية حترير احلوجية
حترير )103( قرية وقتل )557( ارهابيًا وتدمري عجالت واعتدة لـ »داعش«

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت خلية االعلام الحربي، أمس االربعاء، عن 
مجمل ماانجزته القلوات االمنية بمختلف صنوفها 
خال املرحلة االوىل لعملية تحرير الحويجة، مؤكدة 
تحرير 103 قرية وقتل 557 ارهابياً وتدمري عجات 

واعتدة لداعش.
وقالت الخلية يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نسلخة منه، ان »القوات املشلركة يف عملية تحرير 
الحويجلة، تمكنت من إنجاز املرحلة االوىل وتحقيق 

كامل أهدافها وتكبيد العدو خسائر كبرية جدا«
واضافلت ان »قطعات جهلاز مكافحة االرهاب 
تمكنت ملن تحرير خمس قرى هلي )النمل، خلف 
العيل، خلف حميد، سلسلة جبال الخانوكة، الزوية(، 
والطريق الرابط بقرية الزوية وطريق جبال مكحول 

خانوكة«. 
االتحاديلة  الرشطلة  »قطعلات  ان  واوضحلت 
والحشلد الشلعبي، تمكنت من تحرير )63 قرية(، 

هي )كهاوة، شلرياوه، توجه، حمد سلتري، شليخة 
عثمان، خربلة زرج، زرد، سيسلبانه، هيجل، وادي 
البلري، كنعلوص العليا، كنعلوص السلفىل، لزاكة، 
كنيطرة، هيجل الرشقية، صالح اليوسلف، عويجل 
الشلمايل، عويجل الجنوبي، هيجل الكربى، طويبه، 
السلفينه، عني حياوي، تل الهوى، االكرع، سارقة، 
صالح اليوسف، الحرفوشية، تل الشوك، تل الفارة، 
تل السلعد، علني الحلاوي الرشقية، سلديرة العليا، 
محملد حملود، حلاوي العلايل، أم كهلوة، سلديرة 
السلفىل، طك طلك، بارزان، كيدر، األغلر، تل النوار، 
النوار، الرسودة العكلة، الرسوج، هنيجرة، الشاوي، 
ارحمة، هكته، شلط الجدر، رسم شط الجدر، رسم 
حويش، الدر، الحسلج، الزرارية، انميطة، اشميط، 
الشلبك، ناحية الزاب، صبيح العليا، صبيح السفىل، 

حنكة، الصباغية(«.
وبينلت ان »قطعلات الفرقلة املدرعة التاسلعة 
والحشلد الشلعبي، تمكنت من تحرير )35 قرية(، 
وهلي )كديللة، حوشلر، حصاروك، فلرج، رسناج 

الصغلرى، شلندر، العدلة، عزيز عبيلدة، الخضرية، 
رسناج الكلربى، فاطمة، خربانلي، محمود، كرده 
هر، دوملة عزير، عرب للوك، تل غلزال، الخضرية، 
عزيز عبيد، الحديقة، منديان غربي، منديان رشقي، 

كرد ديوانه، شلناوة، كردخال، كرمش، لزاكة، باش 
تية، باش بند، دومة ادريس، كايخة، كريعة، خندق 
الكربى، تل املطر(«.واشارت اىل ان »مجموع املناطق 
والقلرى املحلررة يف املرحللة االوىل لعمليلة تحريلر 

الحويجة، هي ) 103 ( منطقة وقرية«.
واكلدت ان »القوات االمنية تمكنت من قتل 557 
ارهابيلاً، وتدملري 46 عجلة مفخخلة، و 24 عجلة 
مختلفة، باالضافة اىل معالجة 381 عبوة ناسفة«.

وازادت ان »القلوات تمكنلت كذللك ملن تدمري 
معملان للتفخيلخ ومعالجلة 18 منلزال مفخخلاً، 
وتدملري 21 موقعلا للعلدو باالضافلة اىل تدمري 10 

اكداس عتاد«.
ولفتت اىل »تدمري رشاشتني مقاومتني للطائرات 
وتدملري 3 انفاق تدمري 6 هاونات، ورشاشلة، و10 

دراجات«. 
وتواصلل القلوات االمنية عملياتهلا لتحرير كل 
االرايض التي يسيطر عليها داعش، يف غرب وشمال 

الباد، وسط انكسار كبري لداعش يف تلك املناطق.

          بغداد / المستقبل العراقي

وصف رئيلس كتلة متحدون النيابية ظافر 
العانلي، أملس االربعلاء، موضلوع اسلتفتاء 
كردستان بأنه »مشكلة سياسية«، وفيما دعا 
إىل أن تكون حلولها باالطار السيايس بعيدا عن 
حيلاة املواطنني والنازحني، اعلرب عن رفضه 
ما أسلماه »االسلتقواء« بالخلارج او التهديد 

بالقوة العسكرية.
بلدول  بعاقاتله  املعلروف  العانلي،  ورأى 
خليجية داعمة لتقسليم العراق، يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسلخة منه، إن »مشكلة 
االسلتفتاء انما هي مشلكلة سياسية«، وقال 
»ينبغلي ان تكون حلولها يف االطار السليايس 
والتمتلد اىل حيلاة املواطنلني والنازحني هناك 
من خال قرارات تنعكس سلبا عليهم وتضيق 

عليهم معيشتهم«.
وأضاف العانلي، أن »من الرضوري ايقاف 
الخطابات التي تشجع عىل الكراهية القومية«، 
معربا علن »رفضله االسلتقواء بالخلارج او 
التهديد بالقلوة العسلكرية، او التفرد باتخاذ 

قرارات مصريية«.
ويبلدو خطاب العانلي، املعروف بتصعيده 
الطائفي دائماً، غري متسلاوق ملع يدعو إليه 
دائماً، إال أن مصادر تشلري إىل العاني، املعروف 
حجلم اسلتثماراته يف اإلمارات التلي تقف مع 
االستفتاء، تجربه عىل الدعوة إىل عدم مجابهة 
بعلض سياسليي كردسلتان الذيلن يحاولون 

السيطرة عىل مناطق مختلطة باألمر الواقع.
واشار العاني، اىل أنه »ما تزال هنالك فرصة 
للحوار والتفاهم بني الفرقاء وان التشنج الذي 

يتخلذه هذا الطرف او ذاك إنما يؤدي اىل تعقيد 
االزملة ويوصلها اىل حافلة الهاوية«، مطالبا، 
الحكوملة واالطلراف السياسلية بل«انتهلاج 
كل سلبل الحلوار املمكلن وتلرك لغلة التهديد 

والوعيد«.
وتعانلي كتللة متحلدون من فقلدان ثقة 
الناخبلني بعد أن تسلببت بأزملات عديدة عىل 
رأسلها تسلليم مدنهم إىل تنظيلم »داعش« يف 
أعقلاب هجمة علام 2014، فضلًا عن تورط 
الكتللة بملفلات فسلاد بخصلوص  أعضلاء 
مللف النازحلني الذيلن تركوا للعلراء من دون 

مساعدة.
وتأتلي ترصيحلات العانلي اآلن لتكمل ما 
بدأته الكتلة من ترك سّكان املحافظات السنية 
عرضة لإلهملال والجوع والنزوح، ولتصّف إىل 
جانلب دول خليجية ظلّلت تدعم تفتيت وحدة 
البلد، وتسعى إىل املزيد من تشتيته وإضعافه.

وتوجله كلرد العلراق، االثنني امللايض )25 
ايللول 2017(، إىل صناديلق االقراع للتصويت 
يف استفتاء عىل انفصال إقليم كردستان وعدد 
ملن املناطلق املتنلازع عليها بينهلا محافظة 
كركوك كدولة مستقلة عن العراق، بالرغم من 
رفض بغداد والدول اإلقليمية واملجتمع الدويل، 
فضلا عن أطلراف كردية تحسلبت للمخاطر 

املرتبة جراء هذه الخطوة.
وفيملا تعهد رئيس اللوزراء حيدر العبادي 
خال حرضه جلسلة الربمللان، بفرض »حكم 
كردسلتان  إقليلم  مناطلق  كل  يف  العلراق« 
بواسلطة ما سماها »قوة الدستور«، فيما أكد 
أن حكومته ستدافع عن املواطنني الكرد داخل 

اإلقليم وخارجه.

يساوم على وحدة الوطن وكرامة العراقيني ويصف التنسيق األمين بـ »االستقواء باخلارج«

ظافر العاين يقود »متحدون« إىل التغريد خارج »اإلمجاع الوطني«

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلنلت وزارة العملل والشلؤون االجتماعية، 
يف  حدثلاً   )66( رساح  اطلاق  االربعلاء،  أملس 
االقسام االصاحية التابعة لدائرة اصاح االحداث 
خال آب 2017، مشرية اىل تنظيم دورات تأهيلية 

يف االقسام االصاحية.
وقال املتحدث باسلم اللوزارة، عمار منعم يف 
بيلان تلقلت »املسلتقبل العراقي« نسلخة منه، 
ان »االحلداث الذين اطلق رساحهم من االقسلام 
االصاحية توزعوا بني )46( حدثاً موقوفاً و)12( 
حدثاً تخلية، وستة احداث بالعفو العام، وحدثني 
بقلرار تمييزي«.واضلاف ان »الدائلرة رشلحت 
)19( حدثلاً ضمن برنامج الرعاية الاحقة، الذي 
يضع الحدث تحت رعاية برامج ارشادية خاصة 
قبل وبعد اطاق الرساح بثاثة اشهر«.وبينت ان 
»الدائرة لديها برامج صحية بالتعاون مع دائرتي 
صحلة بغداد الكرخ والرصافلة، تمت من خالها 
واملراكلز  املستشلفيات  اىل  حدثلاً   )24( احاللة 
الصحيلة وتسلجيل )46( زيارة من قبلل اطباء 
مختصلني يف مختللف املجلاالت الطبيلة، الجراء 
معاينلات والوقوف عىل حاللة االحداث الصحية، 
إذ تلم اجلراء )942( معاينلة طبية يف االقسلام 
يمارسلون  »االحلداث  ان  االصاحية«.واوضلح 
االلعلاب الرياضيلة املختلفلة بأرشاف مسلؤويل 

النشاط الريايض يف االقسام«.

العمل تعلن إطالق رساح )66( حدثًا 
يف األقسام اإلصالحية

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنلت وزارة الداخليلة، أملس االربعلاء، عن 
مقتلل 4 انتحاريني حاولوا التعرض ملركز رشطة 

جنوبي املحافظة.
وقاللت اللوزارة يف بيلان تلقلت »املسلتقبل 
العراقي« نسلخة منه، ان »رشطلة صاح الدين 
تمكنت من قتل أربعة انتحاريني حاولوا التعرض 
عىل مركز رشطة الفرحاتيه التابع لقسم رشطة 

االسحاقي يف وقت متأخر من ليل امس«.
واضافت الوزارة ان »الحادث اسفر عن إصابة 

منتسبني اثنني بجروح«.

رشطة صالح تعقتل )4( انتحاريني 
حاولوا التعرض ملركز رشطة 

         بغداد / المستقبل العراقي

جلدد السليد عملار الحكيلم رئيلس التحاللف 
الوطنلي، أملس األربعلاء، تحذيلره ملن تداعيات 
االسلتفتاء عىل العراق واملنطقة وشعب كردستان، 
مبينا ان شلعب كردستان سيكون اكرب املترضرين 
فالعراق اليمكن ان يزهد بوحدته وال يمكن للمنطقة 
ان تتقبل خرائط تفلرض بالقوة. وقال الحكيم، يف 

االمسية الرابعة من امايس محرم الحرام املقامة يف 
مكتبله ببغداد، ان »النصح للقيلادات الكردية جاء 
من باب الشلفقة وقراءة املسلتقبل واملحبة لهم«، 
مشلريا اىل ان »خطلوة االسلتفتاء ال يمكن ان تمر 
كما الخطوات السابقة التي تجاوزت عىل الدستور 
العراقلي والقوانلني النهلا تجلاوزت كل الخطوط 
الحمراء«. وأشلار الحكيم إىل »اهمية االتعاض من 
تجلارب الغلرور واالعتلداد بالذات التي مارسلتها 

بعلض القيادات يف العلراق واملنطقلة وانتهت بهم 
اىل نتائج مأسلاوية عليهم وعىل شعوبهم«. ولفت 
إىل اهميلة املوضوعية يف اتخاذ القلرارات واملواقف 
وقراءة االحداث، مؤكدا ان االعراف بالخطإ فضيلة 
ال االرصار عليله او محاوللة بناء مواقف عىل هذه 
االخطلاء. وتابلع بالقول »الفرق بلني االمل وطول 
االملل فاالول هلو الطملوح والثاني هلو الغرق يف 

االمال التي تحجب البصرية وقراءة االحداث«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلنلت وزارة الدفاع الروسلية أن 
مجموعلة ملن قاذفات »تلو-95 إم 
إس« اإلسلراتيجية التابعلة للقوات 
الجويلة الفضائيلة لروسليا وجهت 
رضبلات إىل أهم مواقلع لل«داعش« 
اللزور  ديلر  يف  النلرصة«  »وجبهلة 
وإدللب، موضحلة أن هلذه الغارات 
نفذت بعلد عبلور األجلواء اإليرانية 

والعراقية. 
وقال املتحدث باسم الوزارة اللواء 

إيغور كوناشينكوف، »شّنت قاذفات 
إسلراتيجية حامللة للصواريخ من 
رضبلات  إس(،  إم  )تلو-95  طلراز 
مواقلع  إىل  مجنحلة  بصواريلخ 
لتنظيملات مصنفلة إرهابيلة دوليا 
يف سلوريا«.وأوضح كوناشلينكوف، 
أقلعلت ملن مطلار  »القاذفلات  أن 
إينغيللس اللرويس ونفلذت تحليقلا 
فوق أرايض كل ملن إيران والعراق«، 
مبينا أن »طواقم حامات الصواريخ 
اإلسراتيجية نفذت يف املجال الجوي 
السلوري عمليات إطلاق للصواريخ 

املجنحة ملن طراز )هلا-101( عىل 
أهم املواقع إلرهابيي داعش والنرصة 
يف محافظتلي ديلر اللزور وإدللب، 
التلي تلم رصدها ملن قبل وسلائل 
»الرضبلات  أن  االسلتطاع«.وبني، 
املفاجئة أسلفرت عن تدملري مراكز 
وتجمعلات  لإلرهابيلني،  قيلادة 
للمسللحني ومواقع لتجملع املعدات 
العسكرية، باإلضافة إىل مستودعات 
أن »معطيلات  إىل  للذخائلر«، الفتلا 
وسائل االسلتطاع املوضوعي أكدت 
تدملري جميلع األهلداف«. وشلددت 

وزارة الدفاع الروسية عىل أن »جميع 
األهلداف املدمرة كانت خلارج املدن 
السلكنية وعىل مسلاحات  والبلدات 
آمنلة من النقلاط املحصنلة للقوات 
الخاصلة األمريكية وملسللحي قوات 
يف  الواقعلة  الديمقراطيلة،  سلوريا 

مناطق سيطرة داعش«.
وأوضحت وزارة الدفاع عىل لسان 
كوناشينكوف أنها »تمتنع عن كشف 
إحداثيلات هلذه املواقلع يف مصلحة 
ضملان أمن العسلكريني األمريكيني 

ومقاتيل التشكيات الكردية«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اكد النائلب عن محافظة نينلوى محمد نوري 
عبد ربله، أمس االربعاء، اكملال جميع االجراءات 
املتعلقة باستجواب محافظ نينوى، نوفل عاكوب، 
مشلريا اىل انه سليتم ارسلالها رسلميا اىل رئاسة 

مجلس النواب لتحديد موعد جلسة االستجواب.
وقلال عبلد ربله يف مؤتملر صحفلي عقده يف 
مجللس النلواب »اننلا اكملنلا جميلع اجلراءات 
املتعلقلة باسلتجواب محافلظ نينوى وستسللم 
رسلميا اىل رئاسلة مجللس النلواب لتحديد موعد 
جلسلة اسلتجواب املحافظ«.واوضح ان »مجلس 

املحافظة قبل عدة اشلهر تقدم بطلب الستجواب 
محافلظ نينوى، لكنهم تراجعلوا الحقا، وانضموا 
اىل تشلكيل كتلة جديلدة مع املحافلظ، رغم انهم 
تحدثلوا سلابقا علن ملفلات فسلاد يف املحافظة 
».وتابع عبلد ربه، انه »بناء عىل تفسلري املحكمة 
االتحادية اجازت ملجلس النواب استجواب املحافظ 
ورئيلس مجلس املحافظلة وكل اعضاء السللطة 
التنفيذيلة يف الدوللة«، مشلريا اىل انله »قدم طلب 
االسلتجواب وسيقوم باسلتجواب املحافظ ولديه 
االسلئلة وامللفات كافة«.وفيما يتعلق باملفصولني 
من منتسلبي الرشطة واالجهلزة االمنية االخرى، 
اكلد عبد ربله، ان »رئيس الوزراء، حيلدر العبادي 

وجه بعدم عودتهلم«، مطالبا الحكومة بل«رصف 
رواتبهلم التقاعديلة واحالتهلم علىل التقاعلد يف 
حلال علدم امكانية عودتهلم، وذللك الن بعضهم 
لديله خدمة تصل اىل 20-25 سلنة، واحالتهم عىل 
التقاعد«.وتابلع ان »موضوع النازحني يف املناطق 
املحلررة، لم يتلم اعادتهلم اليها رغم ملرور فرة 
طويللة«، مبينا »انني قد وجهت سلؤاال اىل القائد 
العام للقوات املسللحة عن سلبب علدم اعادتهم، 
وهل هنلاك جهات امنية وعسلكرية او انسلانية 
تمنلع عودتهم، او تقديم بعض املسلاعدات املالية 
لتللك العوائلل إلمكانيلة عودتهلم اىل محافظلات 

االنبار وصاح الدين ونينوى«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اكلد النائلب االول لرئيلس مجللس النواب الشليخ د. همام 
حمودي ان املشلكلة بني الحكومة اإلتحادية واقليم كوردستان 

يحكمها الدستور والذهاب اىل املحكمة اإلتحادية .
وقلال الشليخ حمودي يف بيلان صحفي ” ان طلرح البعض 
لحلول ترقيعية وتوافقية سياسلية هو تعقيد للمشكلة واطالة 
لهللللللللللا ، كما جرى التعامل معها ” بصورة خاطئة ” يف 

الفرة املاضية .

         بغداد / المستقبل العراقي

أمنلت قوات الحشلد الشلعبي، أملس االربعلاء، 75 كم من 
مسلاحة الطريلق الرابط بلني تكريلت وطوزخورماتو جنوب 
كركوك. وقال اعام الحشلد الشلعبي يف بيان تلقت »املسلتقبل 
العراقلي« نسلخة منله، ان »قواتنلا امنت الطريلق الرابط بني 
تكريلت وطوزخورماتو جنوب كركوك بمسلاحة 75 كم، مبيناً 
ان، طلول الطريق يصل اىل 100 كم«. واضاف البيان، ان« تأمني 
الطريلق جاء بعد إنجلاز جرس الزركة امللوازي للجرس الرئييس 
املحرر الرابط بني تكريت وطوزخورماتو جنوب كركوك«. يذكر 
ان قوات الحشلد الشعبي والقطعات االمنية حررت، بتأريخ 23 
ايللول الجلاري جرس الزركة االسلراتيجي الرابلط بني تكريت 

وقضاء طوزخورماتو ضمن عمليات تحرير الحويجة.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعللن الناطلق باسلم وزارة الداخليلة العميلد سلعد معن، 
أملس األربعلاء، علن إلقلاء القبلض علىل إرهابي ملن تنظيم 
داعش ملقب بأبو سلفيان، داخل أحد فنلادق العاصمة بغداد. 
وقلال معن يف بيان تلقت »املسلتقبل العراقي« نسلخة منه، إن 
»مفارز اسلتخبارات الرشطلة االتحادية العامللة ضمن وكالة 
االسلتخبارات والتحقيقات االتحادية تمكنلت من القبض عىل 
أحد عنارص داعش اإلرهابي املكنى أبو سفيان داخل أحد فنادق 
العاصملة بغداد«. وبني أنه »بحوزته هوية أحوال مدنية مزورة 
ومستمسلكات متاعب بها حيلث أنه فر هاربلاً من محافظة 
نينلوى إىل بغلداد«. وأشلار إىل أنه »تلم تدوين أقوالله واعرف 
رصاحة بانتمائله إىل عصابات داعش اإلرهابي، وعمل بمنصب 
مسؤول مفرزة عسكرية ضمن ما يسمى والية نينوى«، مشرياً 
إىل أن »العمليلة نفلذت بعد جهد اسلتخباري متواصلل ملتابعة 
االهلداف االرهابية ورصد تحركاتهم، واتخذت بحقه االجراءات 

وفق القانون«.

مهام محودي : 
املشكلة بني احلكومة االحتادية 

واالقليم حيكمها الدستور 

احلشد الشعبي:
 تأميـن )75( كم من الطـريق الـرابط

 بني تكريت وطوزخورماتو

الداخلية تلقي القبض عىل »أبو سفيان 
الداعيش« يف فندق ببغداد

موسكو تعلن عبور »قاذفات إسرتاتيجية« ألجواء العراق 
لقصف »داعش« يف سوريا

نائب عن املحافظة: اكامل االجراءات املتعلقة باستجواب حمافظ نينوى

السيد احلكيم: خطوة االستفتاء جتاوزت اخلطوط احلمراء
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     بغداد / المستقبل العراقي

حدد مرصف الرافدين، أمس االربعاء، مدة تسديد القروض امليرسة للطلبة واالساتذة والباحثني 
من الدراسات العليا، فيما اشار اىل انه تم وضع رشوطا ملنح تلك القروض.

وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه ان »مدة تسديد 
الق�روض امليرسة للطلبة واألس�اتذة والباحثني من الدراس�ات العليا والبالغة خمس�ة ماليني 

دينار تكون لفرتة سنتان«.
واض�اف املكتب ان »املرصف وضع رشوطا ملنح تلك القروض من اهمها ان تس�دد االقس�اط 
شهريا مع الفائدة املقررة بعد شهر من تاريخ املنح«، الفتا اىل انه »يتم احتساب نسبة الفائدة 

سنويا بطريقة القسط املتناقص تستويف مع القسط الشهري وتسدد بأقساط ثابتة«.
واعل�ن م�رصف الرافدي�ن، يف 23 ايل�ول 2017، عن منح ق�روض ميرسة للطلبة واألس�اتذة 
والباحثني من الدراسات العليا، مبينة ان ذلك يأتي من اجل تغطية كلف البحوث العلمية التي 

تقدمها تلك الرشيحة املهمة يف املجتمع.

الرافدين حيدد مدة تسديد القروض امليرسة للطلبة واالساتذة والباحثني من الدراسات العليا

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اتخ�ذ الربمل�ان، أم�س األربع�اء، 
وبحض�ور رئي�س ال�وزراء، قرارات 
حاس�مة لردع إقليم كردس�تان عن 
اتخذها  الت�ي  األحادي�ة  الخط�وات 
وف�ّوض  الع�راق،  ع�ن  لالنفص�ال 
رئيس الوزراء بنرش قوات يف املناطق 
املتن�ازع عليها وخاص�ة يف كركوك 
وإحالة بارزان�ي إىل القضاء واغالق 
جميع ممثليات الدول يف اربيل، فيما 
أكد العب�ادي عدم الدخ�ول يف حوار 
م�ع االك�راد مطلق�ا قب�ل ان يلغوا 

نتائج االستفتاء. 
وبحضور اكثر من ثلثي االعضاء 
ومش�اركة رئي�س ال�وزراء حي�در 
الدف�اع والداخلية  العب�ادي ووزراء 
والنفط، صوت الربملان عىل 13 قرارا 
نتائج وتداعيات االستفتاء  ملواجهة 
الكردي الذي جرى يف اقليم كردستان 
الش�مايل قضت بدع�وة القائد العام 
للق�وات املس�لحة بتحري�ك الجيش 
العادة الس�يطرة ع�ىل املناطق التي 
استولت قوات البيش�مركة الكردية 
عليه�ا بع�د تحريرها من س�يطرة 
حزي�ران   10 يف  عليه�ا  »داع�ش« 
ع�ام 2014.  وق�رر الربمل�ان تنفيذ 
محاف�ظ  باحال�ة  الس�ابق  ق�راره 
كرك�وك كريم نجم الدين اىل التقاعد 
واس�تعادة جميع حق�ول النفط يف 
املناطق املتنازع عليها ومنع سيطرة 
االح�زاب عليه�ا، فيم�ا دع�ا رئيس 
الجمهورية فؤاد معصوم اىل االلتزام 
بواجباته الدستورية يف الحفاظ عىل 

العراق ووحدة اراضيه وسيادته.
متابع�ة  أيض�اً  الربمل�ان  وق�رر 
املس�ؤولني ع�ن تنفي�ذ االس�تفتاء 
قضائي�اً يتقدمه�م رئي�س االقلي�م 
املنتهي�ة واليت�ه مس�عود بارزان�ي 
وفق�ا للقوان�ني العراقي�ة واع�الق 
خ�ارج  الحدودي�ة  املناف�ذ  جمي�ع 
سيطرة الحكومة االتحادية واعتبار 
البضائ�ع الت�ي تمر عربه�ا مهربة 
ودعا دول الجوار اىل اتخاذ االجراءات 
الكفيلة بمساعدة العراق عىل تنفيذ 
هذا القرار. ودع�ا الربملان الحكومة 
اىل اعادة الحقول النفطية الشمالية 
يف كرك�وك واملناطق املتن�ازع عليها 
واخضاعها الرشاف وسيطرة وزارة 
النفط االتحادية، فضالً عن استدعاء 
س�فراء ال�دول الت�ي له�ا ممثليات 
االقلي�م  يف  ومكات�ب  وقنصلي�ات 
لغرض ابالغه�م باغالقها ونقلها اىل 

محافظات اخرى خارج االقليم.
وأكد الربمل�ان عىل رضورة العمل 
ع�ىل تنفي�ذ اس�رتاتيجية املصالحة 
الوطني�ة عىل قاع�دة تغليب الهوية 
العراقي،  الش�عب  العراقي�ة البن�اء 
فيما ش�دد عىل رضورة ال�����عمل 
اىل  النازح�ني  جمي�ع  اع�ادة  ع�ىل 
مناطقه�م واع�ادة املت�رر منها. 
وأكد عىل اس�تمرار جميع املوظفني 
وظائفه�م  مختل�ف  يف  االك�راد 
لم  امن���ه�م ممن  وضم������ان 
يش�اركوا يف االس�تفتاء.  وأك�د عىل 
رضورة العم�ل ع�ىل الحف�اظ عىل 
الرواب�ط الوطني�ة واالجتماعية مع 
االك�راد باعتباره�م مكون اس�ايس 

م�ن مكونات الش�عب الع�راق، قبل 
أن يؤك�د عىل الحكوم�ة بعدم قبول 
الحوار املرشوط م�ع االقليم اال بعد 

الغاء نتائج االستفتاء.

ويف كلم�ة مدوّية أم�ام الربملان، 
أك�د رئيس الوزراء حيدر العبادي ان 
حكومته س�تفرض حكم الس�لطة 
االتحادية بقوة الدس�تور والقانون 

يف اقليم كردس�تان كم�ا هي جميع 
املحافظ�ات العراقي�ة، مش�ددا عىل 
ان�ه الحوار ح�ول نتائج االس�تفتاء 
مطلقا. وأشار العبادي إىل االستمرار 

بعملي�ات التحرير واعادة النازحني، 
وقال »لن نسمح الي احد بان يعطلنا 
ع�ن تحري�ر اراضين�ا«. ورفض كل 
محاوالت اث�ارة الطائفية والقومية 

والعنرصي�ة بالق�ول ان »العراقيني 
تمكنوا من دحر االرهابيني بوحدتهم 
حينما تمكن االرهاب منا بفرقتنا«.

وق�ال »هدفن�ا االول ه�و خدمة 

املواطنني ووحدة بلدنا واننا تفاجأنا 
باجراءات االستفتاء وحذرنا قيادات 
االقلي�م م�ن تداعيات خط�رة له«، 
فيما أكد »اننا لن نحيد عن الدستور 
الذي له سلطة عليا عىل كل السلطات 
وواجبنا الوطن�ي الدفاع عن العراق 
ووحدته ولذلك س�نفرض الس�لطة 
االتحادية يف اقليم كردس�تان وبدأنا 

بهذا االمر«.
وتابع العبادي بالقول »االستفتاء 
أب�دا  نتائج�ه  نناق�ش  خط�أ ول�ن 
وسنس�تخدم كل الصالحيات ونتخذ 
ع�ن  وس�ندافع  اإلج�راءات  كاف�ة 
املواط�ن الك�ردي كم�ا نداف�ع عن 
والعرب�ي«،  الرتكمان�ي واملس�يحي 
وق�ال »أي اعتداء عىل أي فرد كردي 
هو اعتداء علينا جميعاً، وس�ندافع 
اإلقلي�م  داخ�ل  يف  الك�ردي  ع�ن 

وخارجه«.
وقال س�ائالً  القي�ادات الكردية 
»ه�ل تن�وون القت�ال أم م�اذا؟، ال 
قتال بني أبناء الوط�ن الواحد ولكن 
وس�رتون«،  القان�ون  س�نفرض 
مضيف�اً ان »موق�ف الع�راق اليوم 
قوي ألننا نجحنا يف فرص االستقرار 
العن�رصي  الخط�اب  األرض،  ع�ىل 
والقوم�ي والش�وفيني ه�و جريمة 

بحق املواطنني«.
وأردف قائالً »س�نفرض سلطتنا 
ع�ىل جمي�ع املناف�ذ وقد بدأن�ا اآلن 
الس�وري  الجان�ب  م�ع  بخط�وات 
واإليران�ي والرتك�ي الس�تالم املنافذ 
الحدودي�ة«. وأض�اف »أبلغن�ا قادة 
اإلقلي�م بأنن�ا س�نتخذ إج�راءات يف 
حال االس�تفتاء وأطالب بإعادة كل 
املناطق التي اس�تحوذ عليها اإلقليم 

بناًء عىل قرار الربملان«.
وأضاف أن »أي طران من مطار 
السليمانية وأربيل سوف يكون غر 
موج�ود اعتب�اراً م�ن ي�وم الجمعة 
ال�ذي س�يكون آخ�ر ي�وم لتس�ليم 

املطارات«.
وش�دد بالق�ول »س�نعمل ع�ىل 
تقوي�ة مبدأ أن كردس�تان هي جزء 
من العراق وس�نفرض الدستور عىل 
كل املناط�ق الت�ي تم�ت الس�يطرة 
عليها بعد 2003 وبعد دخول داعش 
يف 2014 وس�نفعل ذل�ك دون إراقة 
الدماء«. واشار اىل ان القادة االكراد 
ق�د أخف�وا الحقيق�ة ع�ن الش�عب 
الس�يد  »أخ�ربت  وتاب�ع  الك�ردي، 
البارزان�ي بأنن�ا ضمن ع�راق واحد 
وس�وف نتعاون أما إن كنتم تنوون 
االنفص�ال فأخربونا وه�م قد أخلوا 

باالتفاق«.
وأش�ار العبادي إىل أن »العراقيني 
كلهم رشكاء واليحق الحد ان ينفرد 
بق�راره ونح�ن نرفض االس�تفتاء 
ونتائج�ه«. وحذر قائ�ال »ان العودة 
اىل الخط�اب الطائف�ي والعن�رصي 
والقومي والش�وفيني جريمة بحق 
املواطنني«. وب�ني ان »املوقف الدويل 
مس�اند لنا وم�ازال مس�انداً لوحدة 
ان  اىل  واش�ار  وس�يادته«.  الع�راق 
املواطنني الكرد عراقيون وسيبقون 
كذلك مؤك�دا بالقول »ل�ن نتخذ اية 
خط�وة ت�ر بمصال�ح مواطنين�ا 

االكراد وكرامتهم ورفاههم«.

الربملان يفوض رئيس الوزراء بنشر قوات يف كركوك والسيطرة على حقول النفط وإغالق القنصليات بأربيل

»قرارات حاسمة« لردع إقليم كردستان

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

ق�ال آمر الف�وج التكتيكي يف رشط�ة محافظة 
األنبار، أم�س األربعاء، إن قواته قتل�ت 20 إرهابيا 
م�ن تنظي�م »داع�ش« واس�تعادة الس�يطرة عىل 
منطق�ة الطاش جنوبي الرم�ادي، مركز املحافظة 
بع�د محاولة للتنظي�م اإلرهابي لش�ن هجمة عىل 
املدينة، فيم�ا أكد محافظ االنبار اس�تباب األمن يف 

املحافظة. 
الف�وج  أن  العلوان�ي،  املق�دم ع�ادل  وأوض�ح 
التكتيك�ي تمكن من اقتحام منطق�ة الطاش، بعد 

تسلل عدد من اإلرهابيني اليها فجر االربعاء. 
وأضاف العلوان�ي، أن الفوج تمكن من قتل 20 
إرهابيا من داعش بعد االشتباك معهم ومطاردتهم 
ب�ني األزقة يف منطق�ة الطاش. وأش�ار أن املنطقة 

أصبحت تحت سيطرة القوات األمنية بالكامل
ودارت مواجهات بني الق�وات العراقية وتنظيم 
»داع�ش« الذي تس�لل عن�ارصه إىل ث�الث مناطق 
ق�رب الرمادي بغرب البالد، بحس�ب ما قال مصدر 

عسكري.
يذكر أن القوات األمنية والعش�ائر تسيطر عىل 
مدين�ة الرم�ادي بعد تحريره�ا من داع�ش نهاية 
ع�ام 2015، فيما تش�هد املدينة ب�ني الحني واألخر 
خروقات امنية تتمثل بتفجرات تس�تهدف املدنيني 

واألجهزة األمنية.
وق�ال مص�در عس�كري إن وايل تنظي�م داعش 
اإلرهابي قتل يف مدين�ة راوه غربي األنبار )غرب(. 
وأوض�ح قائ�د الفرقة الس�ابعة بالجي�ش العراقي 
الل�واء الرك�ن نوم�ان عب�د الزوبعي أن »ق�وة من 
الجيش وبمس�اندة أبناء العش�ائر قام�وا ا بعملية 

نوعية يف محيط مدينة راوه غربي محافظة األنبار، 
وتمكنت من قت�ل وايل تنظيم داعش يف مدينة راوه 

واثنني من مرافقيه«.
وأش�ار إىل أن »القوة العراقية ل�م تخرس أًيا من 
أفرادها أثناء االشتباكات مع عنارص التنظيم خالل 

العملية«.
وع�ىل الصعيد ذات�ه قال قائد عملي�ات الجزيرة 
بالجي�ش العراقي يف محافظ�ة األنبار، اللواء الركن 
قاس�م املحمدي إن »قوة من ل�واء مغاوير عمليات 
الجزي�رة عث�رت ع�ىل نف�ق لتنظيم داعش وس�ط 

مدينة عنه غرب الرمادي«.
إىل ذلك، اكد نائب محافظ االنبار مصطفى احمد 
الجمييل س�يطرة القوات األمنية عىل الوضع االمني 
يف مدين�ة الرم�ادي ات�ي تعرضت بع�ض مناطقها 
لهجمات داعشية. وقال الجمييل ان “القوات االمنية 

والقوات الس�اندة لها تس�يطر عىل املوقف بصورة 
مطلقة بعد فرض سيطرتها بالكامل عىل منطقتي 

املجر والطاش وقتل جميع املهاجمني”.
وج�اء ذل�ك، فيم�ا اكد محاف�ظ االنب�ار محمد 
الحلب�ويس ان�ه تم�ت الس�يطرة ع�ىل الوض�ع يف 
منطقتي الطاش والس�بعة كيل�و، جنوب الرمادي، 
مبين�ا ان فلول داعش تلفظ انفاس�ها االخرة عىل 

سواتر قواتنا األمنية.
وقال الحلبويس ان »فلول داعش تلفظ انفاسها 
االخرة عىل سواتر قواتنا األمنية »، مبينا ان »قيادة 
عمليات االنبار و قوات الرشطة و الفوج التكتيكي 
بمساندة أبناء العشائر تقوم بمعالجة هذه الجيوب 
والقضاء عليها يف منطقتي الطاش والسبعة كليو، 

جنوب الرمادي ».
واكد الحلبويس، ان »الوضع تحت السيطرة«.

حمافظ األنبار: فلول التنظيم تلفظ أنفاسها.. األخرية ونائبه: الوضع حتت السيطرة

القوات األمنية حتبط تعرض لـ »داعش« يف االنبار وتلحق خسائر كبرية بعنارصه

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

اك�دت وزارة الدف�اع ان رئي�س اركان الجيش 
سيزور ايران عىل رأس وفد عسكري عراقي رفيع 
املس�توى، ويتزامن ذلك مع وصول وفد عسكري 
من تركيا التخاذ خطوات ضد املشاريع االنفصالة 
الت�ي يقودها مس�عود بارزاني، بدع�م إرسائييل، 
يف الع�راق، والت�ي تحذر دوالً من أنه�ا من املمكن 
أن تمتد إىل دول املنطق�ة. واكدت وزارة الدفاع ان 
رئيس اركان الجيش عثمان الغانمي، سيزور ايران 
ع�ىل رأس وفد عس�كري عراقي رفيع املس�توى.

وقالت الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان الغانمي س�يرتأس وفدا عسكريا 
رفيع املس�توى ويتوجه اىل الجمهورية االسالمية 
اإليرانية  لتنسيق الجهود والتعاون العسكري بني 
البلدين، وبالرغم من أن وزارة الدفاع لم تعلن عن 
املوعد، إال أنه يأتي تزامناً مع زيارة وفد عس�كري 

تركي رفيع املستوى إىل العاصمة اإليرانية.
بدوره، قال أمني املجلس األعىل لألمن القومي  
اإليراني عيل ش�مخاني، إن  بالده ش�كلت اتحادا 
إقليميا مكونا م�ن العراق وتركيا وإيران، يف إطار 
إس�رتاتيجية إيران ملواجهة استقالل إقليم شمال 
الع�راق. يأتي ذلك بعد اإلعالن عن إرس�ال طهران 
منظوم�ات صاروخي�ة متط�ورة إىل حدودها مع 
اإلقليم، بينما ش�دد الرئيس الرتك�ي، رجب طيب 
أردوغ�ان عىل أن جميع الخي�ارات مطروحة أمام 
ب�الده للتعامل م�ع تداعيات اس�تفتاء االنفصال 
عن العراق. ونقلت وكالة مهر اإليرانية لألنباء عن 
النائب جبار نجاد، أن ش�مخاني رشح يف جلس�ة 
مغلقة ملجلس الش�ورى اإلسالمي اإلجراءات التي 
اتخذته�ا إي�ران للحيلولة دون إجراء االس�تفتاء، 
حي�ث أج�رت مفاوض�ات مكثف�ة مع مس�ؤويل 
اإلقلي�م، وقد نفذت جميع هذه اإلجراءات بتدابر 

واعتبارات سياسية.

يف  اس�تفتاء  الع�راق  ش�مال  إقلي�م  وأج�رى 
االس�تقالل عن العراق يف الخامس والعرشين من 
أيلول الج�اري كخط�وة أوىل نحو تأس�يس دولة 
مس�تقلة، وه�و اإلج�راء الذي ترفض�ه الحكومة 
املركزي�ة يف بغ�داد، وتركي�ا وإي�ران الت�ي هددت 
باتخاذ إجراءات عقابية إلجباره عىل الرتاجع عن 
االس�تقالل، إضافة إىل املنظم�ات األممية والدول 

الغربية.
وق�ال النائ�ب اإليراني أن ش�مخاني يعتقد أن 
مرحل�ة جديدة بدأت بع�د إجراء االس�تفتاء، وأن 
هناك إج�راءات أخرى عىل ج�دول األعمال، وهذا 
املس�ار س�وف تتم متابعته عرب املنظمات الدولية 
والحكوم�ة العراقي�ة، كم�ا يجب ع�ىل الحكومة 
العراقي�ة تقدي�م طلبات ع�رب املنظم�ات الدولية 
وإي�ران وتركي�ا التخاذ بعض اإلج�راءات. وأردف 
كوجك نجاد: أن ش�مخاني أشار إىل أن املحادثات 
الثالثي�ة بني إي�ران والع�راق وتركيا س�تتواصل، 

وتزامنا مع ذلك سوف يتم أيضا إجراء مفاوضات 
م�ع الجماعات واألحزاب يف إقليم ش�مال العراق، 

وكذلك ممارسة ضغوط الحظر.
ويف س�ياق آخر، أعلن مركز العالقات واإلعالم 
الدفاع�ي ل�ألركان العام�ة يف الجي�ش اإليراني يف 
بي�ان أن رئيس األركان الرتك�ي، الجنرال خلويص 
أكار، س�يتوجه إىل طهران عىل رأس وفد عسكري 
رفي�ع املس�توى األس�بوع املقبل. وذك�رت وكالة 
مه�ر إن زيارة رئيس األركان الرتكي تأتي ردا عىل 
الزيارة األخ�رة للوفد العس�كري اإليراني الرفيع 
برئاس�ة رئي�س األركان اإليران�ي، الل�واء محمد 
باق�ري لرتكيا، حيث س�يجري مباحثات مع عدد 

املسؤولني يف البالد.
ووفقا للبيان فإنه من املتوقع أن يجري خالل 
زي�ارة الوف�د العس�كري الرتكي الرفي�ع لطهران 
متابع�ة االتفاقي�ات التي ت�م التوص�ل إليها بني 

الجانبني يف أنقرة.

رئيس اركان اجليش يتوجه اىل طهران للمشاركة باجتماع عسكري يضم دواًل إقليمية

»احتاد إقليمي« يضم العراق وإيران وتركيا ملواجهة »مشاريع التقسيم«

ق�ال وزير الجم�ارك والتجارة الرتكي بولنت توفينتيش، إن�ه يواصل عمله من أجل فتح 
منفذ جديد بدالً عن منفذ الخابور.

وأضاف توفينتيش، أن »منفذاً جديداً س�يفتح بدالً عن »خابور«، مؤكداً أنه »يمكن فتح 
املنفذ الحدودي يف غضون شهرين أو ثالثة«.

وأكد توفينتيش أنه من املمكن إغالق معرب »خابور« يف أي لحظة.
ووفق�اً ملص�ادر تركية رس�مية ف�إن املع�رب س�يكون بالقرب م�ن منطق�ة أوفاكوي 
وبوس�تانجي، وس�يكون من تركيا إىل العراق مبارشة، لكن عرب منطقة حدودية قريبة من 

سوريا أيضاً.
يذك�ر أن أنق�رة هددت يف وقت س�ابق باتخاذ إج�راءات جدية ضد اإلقلي�م، حال إجراء 
االس�تفتاء، معتربة أن نتائج استفتاء إقليم كردس�تان باطلة، وتعهدت بالتحرك إذا أسفر 

عن أفعال تهدد أمن تركيا القومي.

أعلن مولود مراد، وزير النقل يف كردس�تان العراق للصحفيني يف أربيل، أمس األربعاء، إن 
حكومت�ه ترفض إنذارا من الحكومة العراقية بتس�ليم مطاريه�ا الدوليني لبغداد، وجاء ذلك 
طلب رئيس وزراء حيدر العبادي من حكومة كردستان العراق تسليم السيطرة عىل مطاري 

أربيل والسليمانية.
وقال�ت هيئة الطران املدني إنها أبلغ�ت رشكات الطران األجنبية بوقف الرحالت الدولية 

إىل كردستان ابتداء من األربعاء والسماح فقط بالرحالت الداخلية.
وكان�ت إيران أعلنت قبل أيام وقفها للرحالت إىل كردس�تان بن�اء عىل طلب من الحكومة 
العراقية. كما أعلنت رشكة طران الرشق األوس�ط اللبنانية تعليق رحالتها اليومية إىل أربيل 

بدءاً من الجمعة رغم وجود جالية لبنانية كبرة يف املدينة.
م�ن جهتها، قالت مصادر برشكة مرص للطران بدورها إن الرشكة قررت وقف رحالتها 

بني القاهرة وأربيل. وتنظم مرص للطران ثالث رحالت أسبوعيا بني القاهرة وأربيل.

تركيا تفتح »منفذًا جديدًا« مع العراق 
وتعمل عىل غلق »اخلابور«

بطلب من وزارة النقل.. رشكات طريان تعلق 
رحالهتا الدولية إىل إقليم كردستان
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       بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مستش�ار الرئي�س األمريكي لش�ؤون 
األم�ن القوم�ي، هريبرت ماكماس�ر، عن رشوط 
الواليات املتحدة لالنخراط يف مفاوضات مع كوريا 
الش�مالية بش�أن تس�وية األزمة ح�ول صواريخ 

بيونغ يانغ.
وأعل�ن ماكماس�ر يف كلم�ة ألقاه�ا يف معه�د 
دراس�ة الحرب بواشنطن أن »الس�لطات يف كوريا 
الشمالية يجب عليها أن تسمح بتفتيش مواقعها 

النووية والتأكيد عىل استعدادها للتخيل عن السالح 
النووي قبل بدء واشنطن مفاوضات معها«.

وقال أن إدارة الرئي�س األمريكي دونالد ترامب 
قد نظرت يف أربعة أو خمسة سيناريوهات للتعامل 
م�ع أزمة كوريا الش�مالية، معرفا ب�أن »بعضها 

أقبح من البعض اآلخر«.
وأكد أن الخيار العس�كري ضد كوريا الشمالية 
ال ي�زال قائما، معربا ع�ن أمله بأال تصل األمور إىل 

نشوب حرب.
ويف رده عىل س�ؤال ما الذي يدفع واش�نطن إىل 

االعتق�اد أن العقوبات األمريكية لن تس�بب اندالع 
ح�رب مع كوري�ا الش�مالية، قال ماكماس�ر »ال 

شيئ«.
كم�ا عل�ق ماكماس�ر ع�ىل خريط�ة الطريق 
الروس�ية الصيني�ة التي تنص ع�ىل مبارشة حوار 
ب�ن بيون�غ يان�غ وواش�نطن، وتجمي�د تدريجي 
لربامج كوري�ا الش�مالية الصاروخي�ة والنووية، 
وللمن�اورات األمريكية الكوري�ة الجنوبية بالقرب 
من حدود كوريا الش�مالية، قائال إن »التجميد من 

أجل التجميد غري مقبول عىل اإلطالق«.

البيت األبيض يعلن رشوطه للتفاوض مع كوريا الشاملية

اليمن حيتفل بذكرى الثورة: سقطت هيمنة السعودية 
يف ثورة »26« سبتمرب
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تش�ري االنقس�امات يف صف�وف الجبهة 
الوطني�ة الفرنس�ية والبديل ألملاني�ا )اثنن 
م�ن أح�زاب اليم�ن املتط�رف يف أوروب�ا( 
بع�د تحقي�ق الحزبن اخراق�ا انتخابيا غري 
مس�بوق يف االنتخابات الترشيعية الفرنسية 
واألملانية األخرية، إىل الصعوبة التي تواجهها 
أح�زاب اليمن املتط�رف األوروبي الكربى يف 
تخطي الخالف�ات الداخلي�ة العميقة أحيانا 

بن املتطرفن واملعتدلن.
النمس�اوي  الحري�ة  لح�زب  وخالف�ا 
حليفهما الذي تجاوز خيبة األمل إثر هزيمته 
يف االنتخابات الرئاسية يف كانون األول 2016 
ويتطلع للعودة إىل الحكومة بعد االنتخابات 
الترشيعية يف 15 ترشين األول، فإن الحزبن 
الفرنيس واألملاني تباينا يف انقساماتهما فور 

انتهاء انتخابات مهمة.
وأصب�ح البدي�ل ألملاني�ا أول حزب قومي 
يدخ�ل البوندس�تاغ )الربمل�ان( من�ذ نهاي�ة 
الرئيس�ة  لك�ن  الثاني�ة،  العاملي�ة  الح�رب 
املشاركة فراوكي بري اعلنت االثنن رفضها 
أن تك�ون نائبة عن الحزب بس�بب خالفات 
مع أحد قادته الذي أش�اد ب��«أداء« الجنود 

األملان خالل الحرب العاملية الثانية.
ويف الجبه�ة الوطنية، نال�ت مارين لوبن 
33.9 باملئة من األصوات يف الجولة الثانية من 
االنتخابات الرئاسية الفرنسية يف ايار، لكنها 
أحيط�ت علم�ا األس�بوع املايض باس�تقالة 
مساعدها فلوريان فيليبو، املهندس الرئييس 

السراتيجية تلميع صورة الحزب.
وم�ن املفارق�ات، تذكرن�ا الظاه�رة بأن 
نج�اح األح�زاب اليمينية املتطرف�ة يعود إىل 
الجم�ع ب�ن مكون�ات متنوع�ة ومتناقضة 

أحيانا.
وق�ال ج�ان اي�ف كام�و خب�ري ش�ؤون 
التطرف األوروبي يف معه�د ايريس لألبحاث 
يف فرنسا »انه اختبار لتحقيق التوازن« الذي 
من املمكن أن يخرج عن مساره عندما يبدو 

النجاح محققا. وأضاف أن املسألة »ال تتعلق 
فقط بالحصول عىل تأييد واسع إنما معرفة 
كيفي�ة توظيفه. ويف لحظة م�ا، فإن التكتل 
ضد النظام لن يعود كافيا« وخصوصا عندما 
تش�جع املكاس�ب االنتخابي�ة »التكتي�كات 
الفردية«. ويؤكد كاس مود أس�تاذ مش�ارك 
يف جامع�ة جورجيا األمريكية ه�ذا قائال إنه 

أمر »نادر أن تكون االنقسامات أيديولوجية 
محض�ة، ب�ل تك�ون يف كث�ري م�ن األحي�ان 

شخصية أو اسراتيجية«.
ويف ه�ذا الص�دد يش�كل اليم�ن القومي 

النمساوي استثناء.
وواجه عميد األح�زاب اليمينية املتطرفة 
يف أوروب�ا أيض�ا أزم�ة داخلي�ة كب�رية بعد 

انضمام�ه إىل الحكومة عام 2000 إىل جانب 
املحافظن بزعامة فولفغانغ شلوسيل.

وقد تمكن هاينز-كريستيان سراكي من 
الس�يطرة بش�كل وثيق منذ عام 2005 عىل 
الحزب الذي ش�هد مؤخرا تباينات سياسية 

مختلفة لكن من دون انقسامات كبرية.
وق�ال الخبري يف ش�ؤون النمس�ا توماس 

هوفر إن خليفة يورغ هايدر فرض يف األشهر 
األخرية نهجا يتميز ب�«العدوان غري املبارش« 

و«روح الدعابة« بدال من نهج املجابهة.
وأتاح ه�ذا »التكتيك االنتخابي« ملرش�ح 
هذا الح�زب نوربرت هوفر ني�ل 46.2 باملئة 
من األصوات يف االنتخابات الرئاسية األخرية، 
ما يمنح الحزب أم�ال يف العودة إىل الحكومة 

يف الخريف.
وتابع كامو أن سمة الحزب هي »معرفة 
اختيار شخصيات ش�به توافقية مثل هوفر 
م�ع االحتف�اظ يف داخل�ه ع�ىل ن�واة قومية 

أملانية«.
الش�مال  رابط�ة  غ�رار  ع�ىل  وأض�اف 
االيطالي�ة، ف�إن اليمن القومي النمس�اوي 
كان طرف�ا يف الحكوم�ة و«يع�رف من دون 
ش�ك أنه من املحتم�ل أن يكون ل�ه مكان«، 
مش�ريا إىل احتمال التحالف مع سيباستيان 
كورتز الش�اب املحاف�ظ الذي يعت�رب األوفر 

حظا يف االنتخابات.
يف املقاب�ل، يذكرن�ا ما حدث م�ع الجبهة 
الوطني�ة يف فرنس�ا بأن�ه يف غي�اب احتمال 
ممارس�ة السلطة »سيتس�اءل البعض ملاذا 
ال تس�ري األمور عىل ما يرام ويبدأ البحث عن 
كبش فداء، وتنفج�ر خالفات حول القضايا 

الجوهرية«.
واليمن القومي يف النمس�ا ليس يف مأمن 

من تطورات كهذه.
وقال الخبري السيايس النمساوي انطون 
بيلين�كا إن »نتيج�ة مخيب�ة لآلم�ال يف 15 
ترشين األول يمك�ن أن تغري الوضع برسعة 

وتعني بداية نهاية حقبة سراكي«.
ويغام�ر اليمن املتط�رف يف املجر بدوره 
بزعام�ة غابور فون�ا الذي يطم�ح إىل جعل 
حزب�ه »جوبي�ك« أول قوة معارض�ة بوجه 
رئي�س ال�وزراء فيكت�ور أوربان بع�د اعادة 

تموضع.
قال بولكس�و هونيادي الباحث السيايس 
يف بودابست يف غضون أقل من أربع سنوات، 
أبع�د فون�ا »حزب�ه بوض�وح ع�ن الصورة 

املتطرفة التي كان عليها«.
لك�ن إذا لم يحقق أهداف�ه يف االنتخابات 
الربي�ع، فس�يكون فون�ا يف  الترشيعي�ة يف 

موقف هش.
وأضاف »هن�اك معارضة واس�عة داخل 
واع�ادة  التطبي�ع  الس�راتيجية  الح�زب 

التموضع«.

االنقسامات بعد الفوز تعصف باألحزاب العنصرية

يمني أوروبا.. نجاح يف االنتخابات وفشل بالسياسة

البحرينيون يتصدون العتداءات النظام عىل الشعائر احلسينية 
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تبن�ت حرك�ة طالب�ان، أمس االربع�اء، عملي�ة اطالق 
صواري�خ ع�ىل مط�ار كاب�ول معلن�ة ع�ىل توي�ر انه�ا 
»اس�تهدفت طائرة وزي�ر الدفاع االمريك�ي« جيم ماتيس 
ال�ذي وصل قبل ذلك بقليل اىل العاصم�ة االفغانية. وكانت 
وزارة الداخلي�ة اعلنت س�قوط س�تة صواري�خ عىل االقل 
يف القس�م العس�كري من املط�ار ال�دويل دون أن يؤثر ذلك 
عىل حرك�ة املالحة الجوية. وأوضح املتحدث باس�م وزارة 
الداخلية نجيب دانيش ان حركة املالحة الجوية »طبيعية« 
يف املطار. وكان ماتيس وصل يف وقت سابق قادما من الهند 
ويفرض ان يتلقي م�ع االمن العام للحلف االطليس ينس 
ستولتنربغ قادة عملية الدعم الحازم والسلطات االفغانية 
بعد ش�هر عىل اعالن تعزيز عديد الق�وات االمريكية يف هذا 
البلد. وس�يجريان بع�د ذلك محادثات م�ع الرئيس أرشف 
غن�ي يف وقت تواج�ه الحكومة والقوات االمني�ة األفغانية 
ضغ�وط حرك�ة طالب�ان وتنظي�م الدولة االس�المية الذي 
ينش�ط يف رشق البالد وش�مالها. وكش�ف دونالد ترامب يف 
نهاي�ة آب وبعد فرة طويلة من الردد عن »اس�راتيجيته 
الجدي�دة« لدعم نظام كابول بوجه املتمردين اإلس�المين، 
معتربا أن انس�حابا من هذا البلد س�يولد »فراغا« يستفيد 
منه »اإلرهابيون«. وتخوض الواليات املتحدة منذ 2001 يف 
أفغانستان أطول حرب يف تاريخها وتنرش حاليا يف هذا البلد 
11 ألف عس�كري تنوي تعزيزه�م بثالثة آالف عنرص، وقد 
دعت الحلف األطليس أيضا إىل زيادة عديد القوات املشاركة 
يف عملية »الدعم الحازم« والبالغ حاليا خمسة االف عنرص. 
وعملي�ة »الدعم الح�ازم« التي يقودها الجن�رال االمريكي 
جون نيكولس�ون مكلفة بصورة أساس�ية تدريب وتقديم 
املش�ورة للقوات األفغانية التي تتكبد خسائر فادحة، كما 
تنف�ذ الوالي�ات املتحدة بم�وازاة هذه املهم�ة عمليات ضد 

التنظيمات اإلسالمية يف سياق »مكافحة اإلرهاب«.
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تعرض مس�جد يف مدينة »أوربرن« وس�ط الس�ويد 
لحريق مفتعل حسب ما تظهر املؤرشات األولية.

وأف�اد رئيس إطفائية املدينة »أولف جاكوبس�ن«، يف 
ترصي�ح صحفي، بأن ف�رق اإلطفاء بذلت ما بوس�عها 
إلطفاء النريان، لكن املس�جد بات غري صالح لالستخدام 
نهائيا. ولفت جاكوبس�ن إىل عدم س�قوط ضحايا جراء 
الحري�ق، فيم�ا بن أن األدل�ة التي تم جمعها تش�ري إىل 
أن الحري�ق متعم�د. وراقب املئات من املس�لمن عملية 
إطف�اء الحريق، يف حن لم يتمالك إمام املس�جد نفس�ه 
وفاضت عيناه بالدموع. وأنش�أ املس�جد عام 2007 يف 
، ويتس�ع ل� 250 شخًصا؛ حيث كان مسلمو  حي فيفاالاّ

املدينة يؤدون صلواتهم فيه.
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أعلنت الرشطة الدولية )اإلنربول( ضم دولة فلسطن 
إليها، أمس األربع�اء، يف خطوة عارضتها إرسائيل وذلك 

يف تصويت أجرته الجمعية العامة لإلنربول يف بكن.
وقال�ت اإلنرب�ول يف تغري�دة ع�ىل توي�ر »أصبحت 
دولة فلس�طن وجزر س�ولومون من الدول األعضاء يف 
اإلنربول«.ول�م يصدر تعليق فوري عن وزارة الخارجية 
اإلرسائيلية التي قالت يف وقت س�ابق إن جهود إرسائيل 
إلرج�اء التصوي�ت إىل العام املقب�ل فش�لت.وقال وزير 
الخارجية الفلس�طيني ري�اض املالكي يف بي�ان إن هذا 
االنتص�ار تحقق بس�بب املوقف املبدئ�ي ألغلبية أعضاء 
االنرب�ول الذي�ن دافع�وا عن الس�بب الوج�ودي لهذه 

املنظمة ومبادئها األساسية.

أفغانستان: اطالق صواريخ صوب مطار 
كابول تزامنًا مع زيارة ماتيس

السويد: »حريق متعمد« ملسجد
 يف مدينة »أوربرن« 

فلسطني تفوز بعضوية »االنرتبول«
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تستمر الس�لطات األمنية يف اعتداءاتها 
املمنهج�ة للتضييق عىل الحري�ات الدينية 
واستهداف املظاهر العاشورائية يف مناطق 

متفرقة من البحرين.
ولليوم الثاني عىل التوايل، واصل منتسبو 
األجه�زة األمني�ة االعت�داء ع�ىل املظاه�ر 
العاش�ورائية يف منطق�ة املص�ىل، وقام�وا 
بن�زع الراي�ات الحس�ينية، كم�ا س�جلت 
اعتداءات عىل الش�عائر الحسينية باتجاه 

منطقتي إسكان جدحفص واملصىل.
ويف املالكي�ة، تص�دى األهايل ملنتس�بي 
األجهزة األمنية أثناء محاولتهم االعتداء عىل 
الشعائر الحسينية وقاموا بإغراق املنطقة 

بالغازات السامة واملسيلة للدموع.
ه�ذا وق�ام منتس�بو األجه�زة األمنية 
صب�اح اليوم يف ع�ايل بنزع ص�ور معتقيل 

املنطقة واليافطات الحسينية.
وكانت قناة اللؤلؤة رصدت تسجيل 24 
اعتداًء عىل املظاهر العاشورائية بن الفرة 
املمت�دة من 15 أيل�ول إىل 21 أيلول، وإزالة 

الفت�ات وأعالم عاش�ورائية ومضائف من 
19 منطقة.

وبالتزام�ن كانت مليش�يات مس�لحة 
تابع�ة ل�وزارة الداخلي�ة برفقة منتس�بي 
األجهزة األمنية اعتقل�ت 10 مواطنن من 
 2017 أيل�ول   20 يف  الش�اخورة  منطق�ة 
ضمن مسلسل اس�تهداف املظاهر الدينية 

للمسلمن الشيعة.
وقالت مصادر أهلية حينها إن السلطات 
األمني�ة أفرج�ت عن جمي�ع املعتقلن بعد 
توقيعه�م ع�ىل تعهد بعدم تركيب “س�واد 

محرم” مجدداً يف املنطقة.
وتأتي ه�ذه االعتداءات يف ظ�ل ارتفاع 
وترية اإلضطه�اد الطائفي ضد املس�لمن 
الش�يعة يف البحري�ن حي�ث بل�غ ذروت�ه 
بإسقاط الجنسية عن أعىل مرجعية دينية 
يف البالد والخليج الفاريس سماحة آية الله 
الش�يخ عيىس قاسم منتصف العام املايض 
2016 واستدعاء العرشات من علماء الدين 
الش�يعة ال�ذي انتق�دوا محاكم�ة الوجود 

الشيعي وفرائضه.
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أكد رئيس املجلس السيايس األعىل 
صالح الصماد أن النظام الس�عودي 
لم يستطع وأد الروح الثورية للشعب 
اليمني، التي أسقطت مجددا الهيمنة 
السعودية يف ثورة الحادي والعرشين 

من سبتمرب.
وقدم خ�الل كلمت�ه يف احتفالية 
س�بتبمر   26 لث�ورة  ال55  بالعي�د 
الجمه�وري  الق�رص  يف  أقيم�ت 
بصنعاء، عرضا لدول العدوان يقيض 
بوقف غاراتها الجوي�ة مقابل وقف 
الرضبات الصاروخية عىل أراضيها.

وقال: مستعدون لوقف الرضبات 
الصاروخية خارج حدود الجمهورية 
الغ�ارات  وق�ف  مقاب�ل  اليمني�ة 

الجوية.
وأش�ار الرئي�س الصم�اد إىل أن 
الجيش واللجان الشعبية سينتقلون 
إىل مربعات متقدمة يف رضب األرايض 
السعودية وقريبا يف اإلمارات وغريها. 
نهي�ب بالجي�ش واللجان الش�عبية 
وكافة أبناء الشعب االستعداد ملرحلة 
جديدة من تصعيد العدوان عىل كافة 
املح�اور . وأض�اف مخاطبا مرتزقة 
العدوان الس�عودي االمريكي: لستم 
أكثر من أدوات ستختطف السعودية 

كم�ا  س�بيلها  يف  تضحياتك�م  كل 
اختطفت الطفلة بثينة.

وجدد رئي�س املجلس الس�يايس 
األع�ىل تأكي�ده ع�ىل ك�ون اليم�ن 
تحررت من االستبداد الداخيل لتواجه 

استبدادا خارجيا.
اإلنق�اذ  حكوم�ة  رئي�س  وكان 
الوطن�ي الدكت�ور عب�د العزي�ز بن 
حبت�ور ألق�ى كلم�ة باملناس�بة أكد 
خاللها أن اليم�ن يواجه معركة هي 
األوىل من نوعها يف تاريخ اليمن، وهو 

أمام معركة فاصلة يف تاريخه.
الهيمن�ة  نواج�ه  : نح�ن  وق�ال 
األمريكي�ة بعد أن واجه االس�تعمار 

الربيطان�ي. وانتق�د م�ن يوجه�ون 
س�هام النق�د للحكوم�ة يف الوض�ع 
الحايل والبلد يش�هد عدوان وحصارا 
خانقا قائال: كيف لنا أن نتحدث عن 
إنجازات تنموية والعدوان يحارصنا 
برا وبح�را وجوا؟ لكن لنا أن نتحدث 

عن إنجازات يف جبهات القتال.
كما ألق�ى املناضل خال�د باراس 
كلمة ع�رب فيها ع�ن الثق�ة بإحراز 
الن�رص يف وجه الع�دوان الجديد عىل 
اليمن وأن�ه بصرب وصم�ود الجيش 
واللجان الش�عبية س�رفرف رايات 
االنتصار وس�يكنس الشعب اليمني 

الغزاة ومن لف لفهم.



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
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Gazprom Neft Badra B.V. 

في .بي ةغازبروم نفت بدر  
 عالن المناقصةفي إالتصحيح 

 
 تطويرذ لعقد المنف المقاول \في فت بدرة بي. يازبروم نشركة غ تعلن 

 بدرة عن: حقلوإنتاج 
 

 االمنية في حقل بدرة النفطي  تقديم الخدمات – 756مناقصة رقم اعادة ال
 
 

المذكورة في المشاركة بالمناقصة الشركات الراغبة  التفضل بالعلم انيرجى 
على كافة مستندات المناقصة بعد تقديم طلب خطي مع  تحصل  أعاله

موقع من قبل الشخص  ،معلومات كافية لتأكيد المعايير المبينة أعاله
المفوض ويحتوي على اسم الشركة الكامل، وعنوان البريد اإللكتروني ، 

، الفاكس ، االسم الكامل لشخص االتصال وعنوان بريده اإللكتروني.  الهاتف
قسم العقود و  - في ازبروم نفت بدرة بيشركة غوترسل هذه الطلبات إلى 

 المشتريات عن طريق البريد اإللكتروني إلى
badra.com-services@gazpromneft-tenders 

 .العطاءات حتى الموعد النهائي لتقديم 
 

تشرين االول  09و هو  نفسه العطاءات الموعد النهائي لتقديم يبقى 
 ).+00:3(بالتوقيت العالمي /  توقيت غرينيتش مساءا  5الساعة  ،2017

   
 

 والمشترياتقسم العقود   \ فيازبروم نفت بدرة بي شركة غ
 
 

 
Gazprom Neft Badra B.V./غازبروم نفت بدرا بي في 

Correction in Tender announcement 
 

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator of the 
Development and Production Service Contract for the 

Badra Contract Area, announces  
 

Re-Tender # 756  
SECURITY SERVICES FOR BADRA OILFIELD 

 
Please note that the Companies interested in 
participating in above mentioned tender may obtain 
full set of Tender Documentation after submission of a 
written application (submitted on the letterhead signed 
by an authorized person and containing full name of 
company, mail address, phone, fax, e-mail address, full 
name of contact person and his e-mail address) by 
email to Tenders-Services@gazpromneft-badra.com 
until the deadline for bids submission. 
 
Deadline for bids submission for above mentioned 
tender remains the same - October 09, 2017, 5 PM 
(UTC/GMT+3:00). 
 
Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement 
Department 

فقدان 
فقدت مني الهوية الصادرة من امانة بغداد بأس�م 
/ بش�ر ناجي نجيب فمن يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار .

فقدان
فقدت اج�ازه بناء املرقم�ه 125/يف 2015/8/13 
رق�م العقار9134 س�بع البور عىل م�ن يعثر عليها 

تسليمها اىل بلديه التاجي

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الصويرة 

العدد 850 / 2017 
اعالن 

بالنظ�ر لعدم حض�ور متزايد يف ي�وم املزايدة وبناء 
عىل طلب الدائن ) صالح احمد شهاب ( قررت هذه 
املديرية تجدي�د املزايدة ملدة خمس�ة عرش يوم تبدأ 
م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانونية 10 % من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 
العراقية وان رس�م التسجيل والداللية عىل املشرتي 

وفق املادة 98 اوال من قانون التنفيذ .
املواصفات : 

1 – موقع�ه ورقمه : 3 / 9307 م 26 الحس�ينية – 
الصويرة .

2 – جنسه ونوعه : ملك رصف .
3 – حدوده واوصافه : اليمني 3 / 305 اليسار 3 / 
309 االمام منطقة خرضاء خلف مدرسة تاج الدين 

االبتدائية .
4 – مش�تمالته : طارمة مس�قفة ، مدخل 2 م × 2 
م واس�تقبال 6 م × 3 / 5 م وغرفت�ي ن�وم 5 م × 
3 م وصال�ة درج 5 ، 7 × 5 ، 3 ومطب�خ 4 م × 25 
، 3 م وصحي�ات داخلي�ة 3 م × 2 ، 5 م وخارجي�ة 
2 م × 2 م والبناء بلوك والس�قف عكادة بالطابوق 
والش�يلمان والبيبتون�ة كونكري�ت مس�لح ومزود 

باملاء والكهرباء.
5 – مساحته : 150 م . 

6 – درجة العمران : دون املتوسط .
7 – الشاغل : املدينني .

8 – القيمة املقدرة : 000 ، 000 ، 40 أربعون مليون 
دينار الغرها .

املنفذ العدل 
مالك مال الله حياوي 
مديرية تنفيذ الصويرة 

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة بداءة  الكوت
العدد  1716/ ب / 2017

  اىل املدعى عليه / عادل دحام رشيد املدير املفوض 
لرشكة الغربية أضافة لوظيفته

اع�����الن 
اقام املدعي محمد غايل خلف الدعوى املرقمة اعاله 
والت�ي يطلب دعوت�ك للمرافع�ة والحك�م بالزامك 
بتس�ديد مبل�غ خمس�ة عرش ملي�ون وتس�عمائة 
وع�رشون الف دينار عن قرضة حس�نة وملجهولية 
محل إقامتك حس�ب إش�عار مخت�ار مركز رشطة 
املنص�ور بالع�دد 12648 ق�ي 2017/9/20 عليه 
تق�رر تبليغك اعالنا بصحيفت�ني محليتني للحضور 
إم��ام ه�ذه املحكم�ة صب�اح ي�وم 2017/10/8 
الساعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك أومن 
ينوب عنك قانونا سوف تجري املرفعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق  القانون  
القايض عمار حسن عبد عيل

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل يف كربالء 

العدد العمومي 67384
السجل : 128

التاريخ 20 / 9 / 2017
اعالن تسجيل

بن�اءا عىل الطلب املق�دم اىل هذه الدائرة من قبل ) عيل 
عب�د الرضا فرج(  وامل�ؤرخ يف 3 / 7 / 2017 املتضمن 
طلب تس�جيل معم�ل عيل عبد الرضا النت�اج العصائر 
العائدة له واملنسوبة حاليا يف كربالء  - ؟؟؟؟  واملدرجة 
اوصافه�ا ادن�اه فع�ىل من ل�ه عالق�ة به�ا وأدواتها 
املوصوف�ة ان يراج�ع الط�رق القانوني�ة إلثب�ات ذلك 
وإبراز استش�هاد لهذه العالقة بغية ايقاف التس�جيل 
خ�الل مدة خمس�ة عرش يوما من الي�وم التايل لتاريخ 
الن�رش ويعترب التس�جيل متاخر لحني حس�م الدعوى 
واالع�رتاض ملدة س�بعة ايام ل�دى املحكم�ة املختصة 
وبعكسه سيتم تس�جيل املكائن وأدواتها باسم طالب 
التسجيل وفقا لقانون الكتاب العدول رقم )33( لسنة 

1998 وتعطى له شهادة التسجيل 
الكاتب العدل 

1.مكائن تعبئة وملحقاتها 
2.منشأ سويدي عدد )3( مع الكشف امللحق

3.خالط للعصر عدد )3( منشأ ايراني
4.خزان للبسرتة العدد )3( منشأ ايراني

CIP 5.خزان تنظيف موقعي
6.خط متكامل النتاج العصائر

النرتاباك مع امللحقات
7.يوبلر بخاري ايراني املنشأ رقن تسلسل 1925

8.عربات نقل )جلو( سويدي املنشأ عدد )3(

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ بلد
رقم االضبارة 14 / ت خ / 2016 

التاريخ 27 / 9 / 2017 
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ بلد العقار تسلس�ل 20 / 3 / م 12 
ش�مس وجبرة والواقع يف بلد العائد للمدين )عيل عبد 
الحس�ني محمد( املحج�وز لقاء طل�ب الدائن )فاضل 
عب�اس ابراهي�م(  البال�غ  )40.000.000( اربع�ون 

مليون دينار
 فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة  
ثالثون يوم تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه 
التامينات القانونية البالغة عرشة من املائة من القيمة 
املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي. 
املنفذ العدل

املواصفات:
موقعه ورقم�ه قضاء بلد قرب محطة وقود ام  القرى 

رقم القرار 20 / 3  مقاطعة 12 / شمس وجبرة
جنسه ونوعه: بستان مملوكة للدولة

ح�دوده واوصاف�ه: يف جهةالغرب�ي بس�تان يف جه�ة 
الرشق ش�ارع عام من جهة الجنوب س�كة حديد من 

جهة الجنوب الرشق ومن الغرب بستان
املشتمالت / 

مساحته : 10 دونم و 2 اولك املساحة الكلية للعقار
درج�ة العم�ران : ارض زراعية مغروس�ة فيها بعض 

االشجار
الشاغل : املدين عيل عبد الحسني محمد 

القيمة املقدرة : 5000000 خمسة ماليني دينار

دائرة كاتب العدل البرصة الصباحي 
العدد: سجل 112/22346

التاريخ: 2017/9/26
اعالن 

اىل / عمر محمود اصليب�ي / مدير املكتب التمثييل 
لرشكة بوسيز االنشائية املحدودة.

ق�دم الس�يد مصطف�ى جمع�ة همي�م / وكيلت�ه 
املحامية ش�ذى طارق جعفر االن�ذار املرقم 21409 
سجل 108 يف 2017/9/14. يتضمن انشاء مرشوع 
س�كني بموجب العقد املربم وحيث ان الفقرة /21 
من العقد ق�د اخلت بالرشوط وعدم االلتزام بتنفيذ 
بن�ود العق�د بالرغم من اس�تالمكم القس�ط االول 
وان رشكتك�م لم ت�رشع يف بناء الش�قق. لذا نطلب 
من رشكتكم املبادرة والقي�ام بتنفيذ رشوط العقد 
وبعكسه سأضطر ملراجعة الطرق القانونية إلقامة 
الدعوى بفس�خ العق�د واحملكم كاف�ة املصاريف 
والتعويض. ولدى ارس�ال االنذار م�ع اوراق التبليغ 
بواس�طة مركز رشط�ة الزبر اتض�ح انك مجهول 
االقام�ة ومرتح�ل اىل جهة مجهولة وحس�ب رشح 
املجل�س البلدي لقض�اء الزبر. لذا اقت�ى تبلغكم 
قان�ون  اىل  اس�تناداً  اليومي�ة  الصح�ف  بواس�طة 
التبليغات القضائية والعدلية وبناء عىل الطلب زود 

بهذا االعالن بتاريخ 2017/9/26.
الكاتب العدل / قيص خميس محمد

 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكمة يداءة بدرة

العدد 127/ ب/2017 
اىل املدعى عليه /   قيرص عبدالهادي هداب

 يتاريخ 2017/9/14 اصدرت هذه املحكمة حكما 
غيابيا يقيض بالزامك بتس�ديد مبلغ مقداره اثنان 
وثالثون مليون دينار اىل املدعي فتاح رش�بد شهاب  
وملجهولي�ة مح�ل إقامت�ك حس�ب إش�عار مختار 
ناحية جص�ان / الرحمانية واملرف�ق بكتاب مركز 
رشط�ة جصان بالعدد 4879يف 2017/9/23  عليه 
تقرر تبليغك اعالنا  بصحيفتني محليتني رس�ميتني 
ويف ح�ال ع�دم اعرتاضك ع�ىل الق�رار او الطعن به 
تميزاخ�الل املدة القانونية س�وف يكتس�ب القرار 

الدرجة القطعية   
القايض 
ياسني خضر الدريعي

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة بداءة  النعمانية
العدد  439/ ب / 2017

اىل املدع�ى علي�ه  / ع�دي محمد حس�ن / يس�كن 
النعمانية 

بالنظر ملجهولية محل إقامتك حسب إشعار مختار 
حي العسكري يف النعمانية وتصديق املجلس املحيل 
لقضاء النعمانية محلة الزه�راء الثانية عليه تقرر 
تبليغك بالحضور ام�ام هذه املحكمة يف صحيفتني 
محليتني يوميتني بالدع�وى املرقمة اعاله واملقامة 
م�ن قب�ل املدعي ب�الل جاس�م مزهر والت�ي موعد 
التاس�عة  الس�اعة  ي�وم 2017/10/4  مرافعته�ا 
صباحا ويف حالة عدم حضورك أو ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا سوف تجري املرفعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق  االصول  
القايض 
عيل عبد شكر

اعالن
تعل�ن ادارة وق�ف املرح�وم )مهدي س�لمان( 
الخ�ري يف النج�ف االرشف عن اج�راء املزايدة 
العلنية للمحل املدرجة اوصافه يف ادناه وتكون 
املزاي�دة   يف مديرية الوقف الش�يعي يف النجف 
االرشف / ش�ارع الكوف�ة ويف تم�ام الس�اعة 
الع�ارشة صباح�ا بعد م�رور عرشة اي�ام من 
الي�وم الذي ييل تاريخ نرش االع�الن يف الجريدة 
فعىل الراغبني االشرتاك يف املزايدة مراجعة ادارة 
الوقف الواقع  يف محل  السيد عادل حسن هالل 
يف الس�وق الكبر خالل اوقات الدوام الرس�مي 
لدف�ع التامين�ات  القانونية البالغ�ة 20% من 
القيمة التقديرية مع براءة الذمة  من الرضيبة 
علم�ا ان ب�دل االيج�ار يس�دد صفق�ة واحدة 
وبصك مصدق ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
اجور نرش االعالن واملناداة واملصاريف االخرى 
واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية فيكون 

اليوم الذي يليه موعدا للمزايدة 

ادارة الوقف

إعالن
بن�اًء عىل الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي ليث 
عم�ار جبار غي�اض الذي يطلب تبديل اس�مه 
إىل ) اس�د الله عمار جب�ار غياض (  ممن لديه 
اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
أقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدعوى وفق أحكام املادة )24( من 
قانون البطاقة الوطنية رقم )1( لسنة 2016.
املدير العام
اللواء
مهدي نعمة الوائيل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 4767/ش2017/4

التاريخ 2017/9/27
اىل / املدعى عليه جعفر ستار كريم

اقامت املدعية )دعاء قاس�م محم�د( الدعوى 
املرقمة 4767/ش2017/4 امام هذه املحكمة 
والتي تطلب فيها نفقة ماضية ومس�تمرة لها 
ومس�تمرة الوالدها وملجهولي�ة محل اقامتكم 
وحس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار 
بغ�داد /الزعفرانية لذا تقرر تبليغك بواس�طة 
صحيفتني يوميتني محليتني رس�ميتني فعليك 
الحضور امام هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة 
املوافق يوم 2017/10/10 الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا وعن�د ع�دم حض�ورك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عمار هادي املوسوي

مجلس القضاء االعىل
محكمة استئناف النجف االتحادية

الهيئة االستئنافية
العدد :389/س/2017
التاريخ /2017/9/27

اىل  /املستأنف عليه / عيل محيسن جواد
اعالن

لالس�تئناف املق�دم ام�ام ه�ذه املحكم�ة م�ن قبل 
املستأنف )حسام حياوي حسن( عىل القرار الصادر 
من محكمة ب�داءة النجف املرقم 1531/ب2017/5 
وال�ذي يطل�ب فيه فس�خ الحك�م البدائ�ي ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك وحسب رشح القائم بالتبليغ 
واش�عار مختار منطقة الشهيد الصدر عبد الحسني 
صاحب العبودي لذا تق�رر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة 
  2017/10/10 املص�ادف  املرافع�ة  ي�وم  صب�اح 
الساعة الثامنة والنصف صباحا وعند عدم حضورك 
او ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك 

حضوريا وعلنا وفق االصول.
القايض

خضر سابط البدري 
رئيس الهيئة االستئنافية بصفتها االصلية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد :5039/ش2017/7
التاريخ /2017/9/21 

اعالن 
اىل / املدعى عليه / وجدان كاظم مهدي

اقام�ت املدعية )عقيل كطن داخ�ل( الدعوى بالعدد 
والت�ي  املحكم�ة  ه�ذه  ام�ام  5039/ش2017/7 
تطلب فيها اثبات نس�ب الطفل )مسلم عقيل كطن( 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك�م وحس�ب رشح القائ�م 
بالتبليغ واش�عار مختار الجدي�دة 4/ النجف قررت 
املحكمة تبليغكم بخصوص الدعوى وبموعد املرافعة 
اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني وعليكم 
الحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة القادم 
املوافق يوم 2017/10/4 الس�اعة التاسعة صباحا 
ويف حال�ة عدم حضوركم او ارس�ال من ينوب عنكم 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك�م غيابيا وعلنا 

وفق االصول.
القايض

حسني عباس 

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف الضلوعية 
محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية 

الع�دد : حج�ر وقيموم�ة /2017 
التاريخ 2017/9/27

اعالن
قدم املدعو )عيل احمد حس�ن( طلب�ا اىل هذه املحكمة 
بنصبه قيما عىل زوجته )رفعه فرحان ذياب( لفقدانها 
بتاريخ 2004/7/15 ولحد االن ال يعرف مصرها حية 
كان�ت ام ميت�ه فمن لدي�ه اع�رتاض او معلومات تفيد 
حياته�ا او مماته�ا الحض�ور امام ه�ذه املحكمة من 
اليوم الت�ايل للنرش لتقديم اعرتاض�ه واعالمنا وبخالفه 

سوف تنظر املحكمة  يف الطلب وفق القانون 
القايض

فائق مشعل صالح 

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الخرض
رقم االضبارة / 2017/47

التاريخ 2017/9/27
اعالن

تبي�ع مديرية تنفي�ذ الخرض العقار تسلس�ل 
646/18 م /3 الخرض الواقع يف الخرض العائد 
للمدين بيادر عباس نعمة  املحجوز لقاء طلب 
الدائن ن�ارص حمزة عباس البالغ 35000000 
دين�ار فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجع�ة هذه 
املديري�ة خالل مدة ثالثني يوم�ا تبدا من اليوم 
التامين�ات  مع�ه  مس�تصحبا  للن�رش  الت�ايل 
القانونية عرشة من املائ�ة من القيمة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل 

املواصفات :
1 � موقع�ه ورقم�ه : الخ�رض 646/18 م 3 

الخرض
2 � جنسه ونوعه : عقار من دار سكن

3 � حدوده واوصافه :  
4 � مشتمالته : دار سكن تتكون من طابقني 

5 � مساحته : 378/12م2
6 � درجة العمران : 

7 � الشاغل عباس نعمة 
8 � القيمة املقدرة : 96499200 

مجلس القضاء االعىل 
الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
دار القضاء يف الضلوعية 

محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية 
العدد : حجر وقيمومة /2017 

التاريخ 2017/9/27
اعالن

قدم املدعوة )اميم محمد حسن( طلبا اىل هذه 
املحكمة لنصبها قيمة عىل زوجها )سيف عيل 
احمد حس�ن( لفقدانه بتاري�خ 2014/11/7 
ولح�د االن ال يعرف مص�ره حيا كان  ام ميتا 
فمن لديه اعرتاض او معلومات تفيد حياته او 
مماته الحضور امام ه�ذه املحكمة من اليوم 
التايل للنرش لتقديم اعرتاضه واعالمنا وبخالفه 

سوف تنظر املحكمة  يف الطلب وفق القانون 
القايض فائق مشعل صالح 

فقدان
فق�دت من�ي الوثيق�ة املرقم�ة 119504 ذات 
العدد 57 يف 2009/7/12 الصادرة من ش�عبة 
املعاه�د املس�ائية امللغاة بأس�م الطالب )عيل 

محمد اموري(
فع�ىل م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل الجهة 

املختصة

نوع الموقعت
الوقف

رقم 
بدل االيجارالمساحةالعقار

السوق 1
7م872محلالكبير

 19.000.000
تسعة عشر 
مليون دينار 

فقط



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

أنهت وزارة النقل، ام�س االربعاء، كافة 
التحضريات واإلجراءات الخاصة بعملية 
نقل الزائرين الوافدي�ن اىل مدينة كربالء 
املقدس�ة بمناس�بة زي�ارة الع�ارش من 
محرم الح�رام. وقال وزي�ر النقل كاظم 
فنج�ان الحمامي: ان ال�ركات التابعة 
لل�وزارة واملعني�ة بعملية نق�ل الزائرين 
تعلن عن جاهزيتها لنقل اإلعداد الكبرية 
من الوافدين لزيارة مرقد س�يد الشهداء 
بمناسبة ذكرى استش�هاده.من جانبه 
بني رئيس غرف�ة عمليات النقل والوكيل 
االداري لل�وزارة احم�د عب�د اي�وب أن�ه 
تم عق�د اجتماع�ات مكثفة م�ع مدراء 
تشكيالت الوزارة التي ستساهم بعمليات 
نقل الزائرين يف العارش من محرم وكذلك 
تم عقد اجتماع�ات مع القيادات االمنية 
العم�ل  لتنس�يق  الس�اندة  وال�وزارات 
وتوحي�د الجه�ود م�ن أجل انج�اح نقل 
الوافدي�ن صوب كربالء املقدس�ة . فيما 
بني مدير الركة العامة لنقل املسافرين 
والوف�ود عب�د الل�ه لعيب�ي باه�ض: ان 
الرك�ة خصص�ت  ) 100( ب�اص ذات 
الطابقني من القس�م الداخ�ي واخرى ) 
75 ( طابق واحد من قس�م املس�افرين، 
كما ش�كلت مفرزة فنية مع الحافالت ، 
مؤكدا: وض�ع اعداد من الحافالت كجهد 
احتياطي عند الحاجة .من جانبه اش�ار 
مدير الركة العامة للنقل الخاص قيس 
املي�ايل: إىل انه تم االتفاق والتنس�يق مع 
الجه�ات األمنية خ�الل اجتم�اع عقده 
قائد عمليات الفرات األوسط عىل إدخال 
اكث�ر م�ن ) 500 ( مركبة تابعة للركة 
يف مح�ور بغ�داد من جهة س�يطرة م54 
)س�يطرة الخنافس�ة ( ويك�ون نهاي�ة 

مسارها يف منطقة حي العباس .واضاف 
املي�ايل: ان محور بابل) الهندية ( س�يتم 
سيكون ضمن نش�اطات النقل الخاص 
حيث س�ندخل اكثر م�ن ) 750 ( مركبة 
تابع�ة للرك�ة بنف�س الطريق�ة م�ن 
سيطرة 53 )أم الهوى ( لينتهي مسارها 
يف منطقة قنطرة )الس�الم ( القريبة من 
ب�اب طويريج . واكمل املي�ايل: ان مفارز 
النج�ف  مح�ور  يف  س�تتواجد  الرك�ة 
منطقة الحيدرية وسيطرة 142 )مدخل 

كرب�الء م�ن جه�ة النج�ف ( لتعري�ف 
الس�يارات، مشريا اىل: انه س�يتم إدخال 
أكرب عدد ممكن وبحدود ) 6000( مركبة 
بمختلف الس�عات وسينتهي مسار هذه 
العج�الت يف س�احة امللح�ق ، موضح�اً 
ان املركب�ات س�تنقل الزائري�ن من هذه 
الس�احة إىل محافظاتهم بش�كل مبارش 
من دون قطوع�ات  .وعىل صعيد متصل 
اك�د مدي�ر الركة العامة لس�كك حديد 
الع�راق س�الم ج�رب س�لوم: ان الركة 

 )DMU( قط�ارات   8 بتهيئ�ة  ب�ارشت 
صينية مكيفة  ومن املقرر ان تنطلق تلك 
القط�ارات عىل ثالث مح�اور اعتبارا من 
يوم الجمعة املوافق 29/9/2017 .وذكر 
س�لوم: أن املح�ور األول يتضمن انطالق 
ث�الث قطارات من محطة بغداد املركزية 
اىل محط�ة كرب�الء املقدس�ة وبالعكس 
وتكون أوقات املغادرة  للقطار االول من 
بغداد إىل كربالء يوم الجمعة عند الساعة 
الرابعة مس�اء ويكون املبي�ت يف محطة 

كربالء املقدس�ة وينطل�ق القطار الثاني 
يوم السبت عند الساعة التاسعة صباحا 
، وام�ا بخصوص القطار الثالث فينطلق 
يوم األحد عند الس�اعة  التاسعة صباحا 
ويك�ون موع�د الحركة حس�ب الحاجة 
.واش�ار: ان املحور الثاني فسوف يكون 
انطالق القطارات من محافظة البرصة اىل 
كربالء يوم الجمعة عند الساعة التاسعة 
مساء ويتم تسيري القطارات يوميا لغاية 
انتهاء مراس�يم الزي�ارة املباركة .وبني: 

ان املح�ور الثالث س�يكون من محافظة 
الديوانية اىل كربالء  عند الساعة التاسعة 
مس�اء وينطل�ق القطار بحس�ب حاجة 
الزائرين«.من جهة اخ�رى بحث الوكيل 
الفن�ي لوزارة النقل عب�اس عمران ، مع 
مدير رشكة س�راتيجك االمريكية رايان 
جي روبنس�ن اف�اق التعاون والتنس�يق 
املش�رك بني الوزارة والرك�ة يف مجال 
نقل املسافرين والبضائع«. وقال عمران 
ان »وزارة النق�ل الي�وم تس�عى جاهدة 
لالستفادة من جميع الخربات والطاقات 
االجنبي�ة  ال�ركات  ملختل�ف  املتاح�ة 

االداء  وتحس�ني  تطوي�ر  يف  وتوظيفه�ا 
والتي تأتي ضمن اهتمامات وتوجيهات 
وزي�ر النق�ل كاظ�م فنج�ان الحمام�ي 
لالس�تفادة منها بشتى مجاالت العمل«. 
واضاف ان »رشكة سراتيجك االمريكية 
لديه�ا الرغب�ة الجادة للعم�ل مع رشكة 
الخط�وط الجوي�ة العراقي�ة يف تطوي�ر 
مس�توى العاملني وكذلك يف نيتها افتتاح 
خط�وط نقل جديدة مع الواليات املتحدة 
االمريكي�ة واململكة املتح�دة الربيطانية 
وأس�راليا والتي من شأنها توسيع افاق 

العمل املشركة مع وزارة النقل.

وزارة النقل تنهي كافة التحضريات واإلجراءات اخلاصة بزيارة العارش من حمرم
الوكيل الفين يبحث مع شركة سرتاتيجك االمريكية افاق التعاون املشرتك
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الصناعة تبحث مع امللحق 
التجاري املرصي اوجه التعاون 

املشرتك بني بغداد والقاهرة
    بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث مستش�ار وزارة الصناع�ة واملع�ادن 
لش�ؤون التنمي�ة عب�اس نرصالل�ه مح�ان 
خالل لقائ�ه يف مكتبه بمقر ال�وزارة امللحق 
التج�اري امل�رصي هش�ام محم�د حس�ام 
الدين آف�اق التعاون الصناعي املش�رك بني 
بغ�داد والقاهرة خالل الفرة املقبلة وس�بل 
دعم االس�تثمارات املش�ركة بحضور مدير 
ع�ام املديري�ة العام�ة للتنمي�ة الصناعي�ة 
س�الم س�عيد الحكيم«.وافاد بي�ان للوزارة 
»ج�رى  ان�ه  العراق�ي«،  ل�«املس�تقبل  ورد 
خالل اللقاء توجي�ه دعوة اىل وزير الصناعة 
واملعادن محمد ش�ياع الس�وداني للقاء وفد 
مرصي يض�م عدد م�ن ال�ركات املرصية 
املتخصص�ة باملج�ال الصناع�ي والتج�اري 
وتزويد الجانب املرصي بالفرص االستثمارية 
املتاح�ة يف رشكات الوزارة«.واض�اف »كم�ا 
تناول اللقاء البحث يف س�بل التعاون وفرص 
االس�تثمار بني الركات املرصية ونظرياتها 
العراقي�ة خ�الل املرحل�ة املقبلة ومناقش�ة 
الي�ات التواص�ل والتنس�يق ب�ني الجانب�ني 
الجراء اللقاءات والزيارات املتبادلة بمايخدم 
املصالح املشركة للبلدين الشقيقني« .واشار 
املستش�ار خ�الل اللق�اء بحس�ب البيان اىل 
»قوة وعمق العالقات االقتصادية والتجارية 
توطيده�ا  واهمي�ة  وم�رص  الع�راق  ب�ني 
وتمتينه�ا ، مؤكدا »توج�ه الوزارة نحو دعم 
وتعزيز االس�تثمارات املش�ركة م�ع الدول 
العربي�ة واالقليمي�ة واالجنبية الس�يما وان 
لدى وزارة الصناعة واملعادن العراقية العديد 
من الفرص االس�تثمارية املعلنة واملتاحة يف 
الوقت الحارض والتي باالمكان االطالع عليها 
ودراس�تها م�ن قب�ل الجانب امل�رصي بغية 
الدخول يف رشاكات واتفاقات صناعية تخدم 
الجانبني« .م�ن جانبه اكد امللح�ق التجاري 
امل�رصي رغبة ال�ركات املرصي�ة للتعاون 
والعم�ل املش�رك م�ع نظرياته�ا العراقية ، 
مبدي�ا اس�تعداده الكامل والجاد للتنس�يق 
والتواصل لتحقيق هذا التعاون وبمايصب يف 

مصلحة البلدين الشقيقني .

اخلطوط اجلوية تسجل »ارتفاع واضح« بأعداد 
املسافرين خالل شهر اب

   بغداد / المستقبل العراقي

بينت الركة العامة للخطوط الجوية العراقية من انها سجلت ارتفاعاً واضحاً 
لصال�ة نينوى يف مطار بغداد ال�دويل يف اعداد املس�افرين املغادرين والقادمني 
م�ن بغداد اىل مختل�ف دول العالم وبالعكس عىل مت�ن طائراتها«. وقال مدير 
عام الركة مريان فريد يف بيان العالم الوزارة تلقته »املس�تقبل العراقي«،  ان 
ش�هر آب لوحده كان عدد الرحالت املس�جلة فيه 484 رحلة وبواقع 104995 
مسافر مغادر يف حني بلغ عدد املسافرين القادمني 102154 مسافر«. واضاف 
فريد » من املتوقع ان ترتفع هذه النس�ب بش�كل اكرب يف االيام املقبلة مع بدء 
موس�م السياحة الدينية وطبيعة االجراءات التي اعتمدتها وزارة النقل وإدارة 
الركة يف تطوير جميع خدماتها املقدمة للمس�افرين واملتابعة واإلرشاف من 
وزير النقل كاظم فنجان الحمامي يف فتح خطوط جديدة وآخرها خط بغداد- 
موسكو وقريبا برصة- موسكو وفتح خطوط جديدة اىل رصبيا ومونتينغرو«. 
كم�ا ان الرك�ة العام�ة للخط�وط الجوية العراقي�ة اعتم�دت يف عملها عىل 
العروض التنافس�ية والتي رشعت يف تطبيقها مقارن�ة مع ما تقدمه مختلف 

رشكات الطريان االخرى«.

حمافظ واسط يبحث مع وزير العمل حتسني الواقع احليايت البناء املحافظة

جملس كربالء خيصص 65 مليون دينار لعالج أمراض القلب لألطفال

حمافظ البرصة: لـم نتوصل اىل نتيجة مع حكومة املركز بشأن اموال املحافظة
حبث مع القنصلية الربيطانية امكانية إجراء توأمة مع إحدى مدن اململكة املتحدة

  المستقبل العراقي/ الغانم

بحث محافظ واسط محمود عبد الرضا طالل مع وزير 
العمل والش�ؤون االجتماعية ووزي�ر الصناعة واملعادن 
بالوكال�ة محم�د ش�ياع الس�وداني ع�ددا م�ن االمور 
والقضاي�ا التي خصت تحس�ني الواق�ع الحياتي ألبناء 

املحافظة«.
وذكر مكتب�ه االعالمي ان » ذلك جرى خ�الل زيارته اىل 
ديوان ال�وزارة وبرفقته عضو مجلس واس�ط غضنفر 
البطيخ ولقائ�ه بالوزير، حيث تم االتفاق عىل تس�هيل 

عملي�ة رصف روات�ب عق�ود تنمي�ة االقالي�م والعم�ل 
ع�ىل إعادته�م إىل عملهم ع�رب مكتب العمل والش�ؤون 
االجتماعي�ة ، والس�عي لنقل صندوق الق�روض للعمل 
والضم�ان االجتماع�ي م�ن بغداد إىل واس�ط لتس�هيل 
اإلج�راءات أمام املواطنني ، واألم�ر بإطفاء او تخفيض 
الغرامات املفروضة عىل مستحقي رواتب الرعاية الذين 
ترتب�ت بذمتهم غرامات مالي�ة والتوجي�ه بتأجيلها او 
تس�ديدها عىل شكل اقس�اط بضمن فرة زمنية أطول 

للتخفيف عن كاهلهم .
وتمت االش�ارة اىل مس�الة اهمية القيام بمسح ميداني 

للعمال�ة االجنبي�ة يف املحافظ�ة وباألخ�ص للعاملني يف 
ال�ركات األجنبي�ة ومنح االس�بقية ألبن�اء محافظة 

واسط يف مسالة التعيينات الجارية .
وع�ىل الصعيد نفس�ه وضمن نط�اق قط�اع الصناعة، 
اك�د املحاف�ظ بأن�ه »اس�تحصل موافق�ة الوزيرح�ول 
تجهيزمحافظ�ة واس�ط بكمي�ات م�ن األنابي�ب ذات 
املش�اريع  تنفي�ذ  يف  الس�تخدامها  االقطاراملختلف�ة 
وبأس�لوب الدفع باألجل ، فيما تم اس�تحصال املوافقة 
حول تجهيز املحافظة بكميات من مادة األس�منت من 

مصانع الوزارة ألجل الغرض وباألسلوب نفسه .

  كربالء / المستقبل العراقي

اعل�ن رئي�س لجن�ة الصح�ة يف مجلس 
محافظ�ة كرب�الء، ع�الء الغانم�ي، عن 
تخصي�ص مبلغ ق�دره 65 مليون دينار 
لعالج االطفال الذين يعانون من امراض 

القلب والوالدة«.
وق�ال الغانمي يف بيان تلقت »املس�تقبل 
مجل�س  ان«  من�ه،  نس�خة  العراق�ي« 

املحافظة وبعد عدة طلبات متكررة وافق 
عىل تخصيص مبلغ مايل لعالج 13 طفال 
م�ن الذي�ن يعانون م�ن ام�راض القلب 

املفتوح وامراض القلب والوالدة«.
ت�م  املرضي�ة  »الح�االت  ان  واض�اف 
عرضها عىل لج�ان مختصة واحالتها اىل 
مستش�فيات مختلفة داخلية وخارجية 
من اجل اتمام العمليات الجراحية وكذلك 

اتمام العالج وتحقيق الشفاء.

   البصرة / المستقبل العراقي

اعلن محافظ البرصة اسعد العيداني عن 
ع�دم توصله اىل اي نتيج�ة مع الحكومة 
املركزي�ة يف بغ�داد بش�أن التخصيصات 

املالية ملحافظة البرصة.
وق�ال العيداني بحس�ب بي�ان نر عىل 
املحافظ�ة  لدي�وان  الرس�مي  املوق�ع 
ان�ه » س�يلتقي االم�ني الع�ام ملجل�س 
ال�وزراء مه�دي العالق يف بغ�داد ، لبحث 
التخصيص�ات املالي�ة ملحافظ�ة البرصة 
، فيم�ا بني ان لجنة قدم�ت من بغداد اىل 
الب�رصة للبحث به�ذا الش�أن اال انها لم 

تقدم شيئا ملموسا ».
وتاب�ع ،ان« الحكوم�ة املركزي�ة اخ�ذت 
ام�واال كب�رية من الب�رصة ، وس�تكون 

مطالبتن�ا بإع�ادة ه�ذه االم�وال وف�ق 
االس�س القانوني�ة والدس�تورية لحفظ 
استحقاقات املحافظة من االموال ، فيما 

اش�ار اىل رفض الحصول ع�ىل القروض 
اال اذا كان�ت بضمانات س�يادية من قبل 
بح�ث  آخ�ر  جان�ب  املالية«.م�ن  وزارة 

محاف�ظ الب�رصة م�ع مس�ؤول املكتب 
السيايس للقنصلية الربيطانية يف البرصة 
عدة امور خ�الل زيارة االخ�ري للعيداني 

لتقديم التهنئة بتسنم املنصب«.
دي�وان  يف  واملراس�م  العالق�ات  مدي�ر 
املحافظة حارث رياض قال ان »االجتماع 
االس�تثمارية  ال�ركات  تواج�د  بح�ث 
الربيطاني�ة يف املحافظ�ة لتوف�ري فرص 
العمل البن�اء املحافظة اضافة اىل تفعيل 

القطاع الخاص ».
واض�اف ري�اض ان »محاف�ظ الب�رصة 
ركز خالل حديث ع�ىل الجانبني الصحي 
والتعليم�ي ورضورة انش�اء جامع�ة يف 
منطق�ة التنوم�ة بقض�اء ش�ط العرب 
اضاف�ة اىل امكاني�ة اج�راء توأم�ة ب�ني 

البرصة واحدى املدن الربيطانية .

أسعار النفط ترتفع بعد تراجع مفاجئ 
للمخزونات األمريكية

الرتبية: 9 ماليني طالب وطالبة يتوجهون 
اىل املدارس بدءًا بالعام الدرايس اجلديد

    بغداد/ المستقبل العراقي

ارتفع�ت أس�عار النفط، امس األربع�اء، وحوم خام برنت القي�ايس قرب أعىل 
مس�توياته يف 26 ش�هرا ال�ذي س�جله يف الجلس�ة الس�ابقة بع�د أن تراجعت 
مخزونات الخ�ام األمريكية عىل غري املتوقع مع قي�ام رشكات التكرير بزيادة 

اإلنتاج وسط تهديدات من تركيا بقطع صادرات خام من العراق.
ويف الس�اعة 0603 بتوقي�ت جرينت�ش كان خام برنت تس�ليم نوفمرب ترين 
الثاني مرتفعا 29 س�نتا بما يعادل 0.5 باملئة إىل 58.73 دوالر للربميل. وتحدد 
س�عر التسوية عىل انخفاض واحد باملئة يوم الثالثاء بعد أن بلغ السعر 59.49 
دوالر يف وقت س�ابق وهو أعىل مس�توى منذ يوليو تموز 2015 ويزيد أكثر من 

34 باملئة فوق أدنى مستوى لعام 2017.
وصعد الخام األمريكي تس�ليم نوفمرب ترين الثاني 34 سنتا أو 0.7 باملئة إىل 
52.22 دوالر للربميل بعد انخفاضه 0.7 باملئة عند التسوية يف الجلسة السابقة 

إثر تسجيل أعىل مستوى يف خمسة أشهر عند 52.43 دوالر للربميل.
وتس�تمد أس�عار النفط دعما من خفض اإلنتاج 1.8 مليون برميل يوميا الذي 
تنفذه منظم�ة البلدان املصدرة للب�رول )أوبك( ومنتجون كب�ار آخرون لكن 
الخ�ام األمريك�ي يتلكأ خلف برنت وس�ط مخاوف من أن نم�و إنتاج الواليات 

املتحدة قد يؤجج تخمة املعروض.
وتراجع�ت املخزون�ات األمريكي�ة 761 ألف برميل األس�بوع امل�ايض مع قيام 
مص�ايف التكرير بتعزي�ز اإلنتاج يف ح�ني زادت مخزونات البنزي�ن وانخفضت 
مخزونات نواتج التقطري حس�بما أظهرته بيانات من معهد البرول األمريكي 

يوم الثالثاء، وهو ما خالف توقعات السوق.
وأظهرت أرقام املعهد زيادة استهالك الخام بمصايف التكرير 1.3 مليون برميل 

يوميا.
وكان من املتوقع ارتفاع مخزونات الخام األمريكية لألسبوع الرابع عىل التوايل 

وفقا الستطالع أجرته رويرز يوم الثالثاء.
وق�ال ريك س�بونر كبري محلي الس�وق ل�دى يس.إم.يس ماركتس يف س�يدني 

»يوجد زخم صعودي قوي حاليا.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الربي�ة ، ام�س االربعاء، عن توجه ما يق�ارب اكثر من 9 مليون 
طالب وطالبة لإليذان يف بدء العام الدرايس الجديد، مؤكدة عىل اس�تكمال كافة 

التجهيزات واملستلزمات املطلوبة لذلك.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت » املستقبل العراقي« نسخة منه، ان »الوزير محمد 
أقب�ال الصيديل وجه كافة مفاصل الوزارة للعمل من اجل انجاح العام الدرايس 
الجدي�د وليكون عاماً للتميز واالب�داع«، مضيفاً، أن »ال�وزارة بدأت حملتها يف 
وقت مبكر من خالل تجهيز املدارس بالكتب املنهجية الجديدة والقرطاسية«.

وأك�د البي�ان، أن »ال�وزارة ايضا عمل�ت عىل تهيئ�ة األثاث املدريس وبحس�ب 
اإلمكانات من أجل اس�تيعاب عدد الطلبة املتزاي�د«، متمنياً ل�«جميع تالميذنا 
املوفقي�ة والنج�اح لرفع اس�م بلدنا الحبي�ب عالي�اً يف كافة املحاف�ل العلمية 

والربوية.

البلديات: مديرية املاء العامة تكمل استعدادهتا اخلاصة بزيارة عاشوراء يف كربالء املقدسة
   بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة االعم�ار واالس�كان 
العام�ة  واالش�غال  والبلدي�ات 
ع�ن »اكمال كاف�ة االس�تعدادات 
والخط�ط املتعلق�ة بتوف�ري املياه 
الصالح�ة لل�رب خ�الل زي�ارة 
يف  الح�رام  مح�رم  م�ن  الع�ارش 

محافظة كربالء املقدسة .
وذكر املرك�ز االعالمي لل�وزارة يف 
بيان تلقته »املستقبل العراقي«،إن 
دائ�رة ماء كرب�الء التابعة ملديرية 

تش�كيالت  اح�دى  العام�ة  امل�اء 
ال�وزارة انهت جمي�ع تحضرياتها 
واع�دت خط�ة متكامل�ة لزي�ارة 
العارش من محرم الح�رام ، مبينا 
أن »الخط�ة تضمن�ت توفري جهد 
ب�ري هن�ديس وفن�ي متكام�ل 
لضم�ان نجاح الخط�ة عىل اكمل 
وج�ه وس�يوزع ه�ذا الجه�د عىل 
ش�كل قواطع داخ�ل مركز املدينة 
ومحاورها بالتنس�يق مع املديرية 
العام�ة لصح�ة كربالء املقدس�ة، 
كما س�ريافق هذا الجهد ، جهد آيل 

يتضم�ن توف�ري 132 الية متنوعة 
لتوفري املي�اه للزائرين والصحاب 

املواكب الحسينية .
ان  االعالم�ي  املرك�ز  واوض�ح 
»مجموع�ة املي�اه املنتجة س�وف 
/ي�وم«،  م3   734.026 اىل  تص�ل 
فيما س�يكون ع�دد ش�موع املاء 
الت�ي س�تزود املي�اه للزائرين 33 
ش�معة«. مؤكداً ان »املياه املنتجة 
ستكون خاضعة للسيطرة النوعية 
للمواصفات  مطابقته�ا  لضم�ان 

القياسية .
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م / اعالن 
من / رشكة اليمامة للتأمني مساهمة خاصة 

اىل / مساهمي الرشكة لغرض االجتماع 
اس�تنادا الحكام املادة ) 89 ( من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 
وقرار مجلس االدارة املتخذ بالجلس�ة املنعقدة بتاريخ 26 / 8 / 2017 
يرسن�ا دعوتك�م لحضور اجتم�اع الهيئة العامة للرشك�ة يف مقر ادارة 
الرشكة الكائن يف بغداد – كرادة خارج م 905 ش 15 د 64 والذي سيعقد 
يف تم�ام الس�اعة العارشة من صباح يوم الثالث�اء املصادف 24 / 10 / 
2017 ويف حال�ة عدم اكتمال النصاب القانون�ي يؤجل االجتماع ليعقد 
يف الزمان واملكان املعينني يف االس�بوع التايل املصادف 31 / 10 / 2017 

وذلك لغرض مناقشة جدول االعمال واملتضمن : 
اجراء االنتخابات التكميلية ملجلس ادارة الرشكة : انتخاب واحد ) عضو 
مجلس اصيل ( وخمسة اعضاء احتياط . راجني حضوركم او من ينوب 
عنكم من املساهمني بصك انابة او من غريهم بوكالة مصدقة من كاتب 
عدل عىل ان يتم ايداع االنابات والوكاالت لدى الرشكة من قبل ثالثة ايام 
ع�ىل االقل من موعد االجتماع ومراعاة اح�كام املادة ) 91 ( من قانون 

الرشكات اعاله . 
مع الشكر والتقدير 

عيل عباس عبد احلسني 
رئيس جملس االدارة

تعل�ن لجن�ة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزاي�دة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها 
ادن�اه والعائدة إىل بلدية )الكوفة( وملدة )حس�ب مامؤرش ازاءها(وفقا الحكام قان�ون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 
لس�نة 2013 فعىل من يرغب باالش�راك باملزاي�دة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدي�ة  )الكوفة( أو اللجنة 
خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مستصحبا معه التأمينات  القانونية  البالغة 
200% من القيمة املقدرة  باستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون  بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ 
ال يق�ل ع�ن 50% من القيمة  املقدرة  بموجب صك مصدق  لحس�اب البلدية املذكورة  اس�تنادا إىل م�ا جاء بالقانون أنفا  
وكتاب محافظة النجف/  مكتب الس�يد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف اليوم األخري من  مدة 
اإلع�الن البالغة )30( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوف�ة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة 
عطلة رس�مية س�تكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتبة عىل 

ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � ع�ىل املس�تأجر جل�ب ص�ورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة الس�كن أو مضبطة تأييد س�كن+ ش�هادة الجنس�ية 

العراقية(
2 � ع�ىل املس�تأجر  مراجع�ة البلدية خ�الل مدة )30( يوما من تاري�خ تصديق قرار اإلحالة  لغرض تس�ديد بدل اإليجار 

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

4 � اس�تنادا إىل كت�اب محافظة النجف االرشف/ مكتب املحافظ  املرق�م  10881 يف 2014/9/28 يلزم أصحاب الحرف 
والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.

اعالن مناقصة عامة رقم )2(  لسنة 2017 للمرة الثانية 
لتجهيز دائرة صحة صالح الدين باالدوية واالجهزة واملستلزمات الطبية )مستلزمات طبية(

تعل�ن دائرة صحة صالح الدين عن اج�راء مناقصة  عامة رقم)2( لس�نة 2017 للمرة الثانية  
لتجهيز دائرة صحة صالح الدين باالدوية واالجهزة واملستلزمات الطبية )مستلزمات طبية(

وحس�ب الكش�ف التخمين�ي املع�د من قب�ل الدائ�رة علم�ا ان مبل�غ الكش�ف التخميني هو 
)345.020.000( ثالثمائ�ة وخمس�ة واربعون مليون وعرشون ال�ف دينار عراقي فقط الغري 
وبفرة تجهيز )60( س�تون يوما ويكون خاضع�ا للتعليمات والقوانني النافذة الخاصة ووفق 
املادة 3 / اوال من تعليمات تنفيذ  العقود الحكومية رقم)2( لسنة2014 ووفق الوثائق القياسية 
الص�ادرة من وزارة التخطيط بما يناس�ب موضوع املناقصة ومن ضم�ن تخصيصات الدائرة 
)املوازن�ة التش�غيلية( وعىل التبوي�ب )2 – 1 – 3 – 12( والتعليمات الخاص�ة بتجهيز االدوية 
واملس�تلزمات واالجهزة الطبي�ة والقوانني   فعىل الراغبني  باالش�راك  باملناقصة  من رشكات 
ومكاتب ومذاخر متخصصة بتجهيز االدوية واملستلزمات الطبية ومسجلة لدى وزارة الصحة 
مراجع�ة دائرة صحة  صالح الدين / ش�عبة العقود مق�رر لجنة فتح العطاءات  لغرض  رشاء 
مس�تندات املناقصة لقاء مبلغ قدره )150.000 مائة وخمسون الف دينار( عراقي  فقط غري 
قابل للرد اال يف حالة الغاء املناقصة وان  اخر موعد  لغلق املناقصة هوالساعة )12( ظهراً من 
يوم )الثالثاء ( املصادف )3 / 10 / 2017 ( يف شعبة العقود لبيان تفاصيل املناقصة ويكون فتح 
العطاءات يف نفس يوم غلق املناقصة يف مقر ديوان الدائرة واذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية 
فيتم الغلق يف اليوم التايل وان الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه 
املناقصة اجور نرش االعالن يف الصحف الخر اعالن للمناقصة مع تقديم تامينات اولية بش�كل 
ص�ك مصدق او خطاب ضمان بمبلغ 2% من الكلف�ة التخمينية وتقديم براءة ذمة صادرة من 
الهيئة العامة للرضائب معنونة اىل دائرة صحة صالح الدين عىل ان ترفق املستمسكات املطلوبة 
ويكون العطاء نافذا ملدة )120( يوما من تاريخ غلق املناقصة ولالستفسار عن معلومات اكثر 

االتصال عىل الربيد  االلكروني لشعبة العقود يف دائرة صحة صالح الدين 
 CONT.dep.salahaddin@gmail.com

املدير العام /وكالة 
عمر صباح شفيق

تعلن رئاس�ة جامعة املثنى عن اجراء مزايدة علنية اليجار العقارات املدرجة تفاصيلها ادناه  بموجب قانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم )21 لسنة 2013( وتعديالته وتدعو الراغبني باالشراك :

مراجعة رئاسة الجامعة /شعبة العقود الحكومية لغرض :-
*اي�داع تامين�ات قانونية بصك مصدق من مرصف الرش�يد التقل قيمته عن 20% من مبلغ التقدير ويف حال رس�و املزايدة يعاد 

احتساب فرق التامينات 
*ايداع اجور خدمة التقل عن %2

* جلب املستمسكات التالية ) هوية االحوال املدنية ، شهادة الجنسية ، بطاقة السكن ، البطاقة التموينية او مايعادلهم (
*جلب ما يؤيد عدم املحكومية من مكتب التسجيل الجنائي كل حسب محافظته لدخول املزايدة.

*تقديم  تعهد يف قسم الشؤون القانونية يتضمن جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف بغداد عند  رسو املزايدة عليه وعند 
عدم التاييد يعترب ناكل ويتحمل  كافة التبعات املنصوص عليها يف القانون اعاله.

*جلب اجازة صحية من دائرة صحة املثنى بالنسبة للمتقدمني اليجار النوادي والكافيريات
*عند وجود اي نقص يف االوليات اعاله يهمل الطلب.

*تعد قائمة املزايدة مفتوحة ملدة )30(يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة اليومية الرسمية وتؤجل املزايدة لليوم 
التايل يف حال وجود عطل رسمية

2-ويف حال رسو املزايدة :
*يتحمل اجور االعالن واملناداة واملصاريف القانونية االخرى.

*جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف بغداد

جمهوري�ة الع�راق / مجل�س القض�اء 
االعىل

رئاسة محكمة اس�تئناف بغداد/الكرخ 
االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 2733 / ش / 2017 

التاريخ 27 / 9 / 2017

اعالن
اىل املدعى عليها / زهراء جميل ساجت 
– الك�رادة محلة 907 زقاق 49 ش�قة 

  18 / 97
اق�ام املدع�ي احمد عماد عب�د اللطيف 
الدع�وى املرقم�ة اعاله يطالب�ك فيها 
اس�قاط حضانتها عن الولد مصطفى 
تول�د 2015 وملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
حسب رشح القائم بالتبليغ قرر تبليغك 
اعالن�ًا بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
للحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف يوم 9 
/ 10 / 2017 ويف حال�ة عدم حضورك 
او م�ن ينوب عنك قانوناً س�وف تجري 
املرافع�ة بحق�ك غيابي�اً وعلن�اً وف�ق 

القانون 
القايض / حممد عبد الرضا حطاب

قرار تصفية رشكة حمدودة 
قدم�ت الين�ا رشكة قل�ب العراق 
للخدم�ات العامة املح�دودة قرار 
الهيئ�ة العامة امل�ؤرخ يف 8 / 7 / 
2017 املتضم�ن وض�ع الرشك�ة 
تح�ت التصفية وتعي�ني املحامي 
خالد حاجم سلطان مصفيا لها. 

ان�ي مس�جل ال�رشكات صادقت 
عىل القرار املذك�ور اعاله عىل ان 
يت�م نرشه طبق�ا الح�كام املادة 
160 من قانون الرشكات رقم 21 

لسنة 1997 املعدل .
كتب ببغداد يف اليوم السادس من 
ش�هر ذي الحجة لسنة 1438 ه� 

 -
املواف�ق لليوم الثام�ن والعرشين 

من شهر اب لسنة 2017 م .
عبد العزيز جبار عبد العزيز 
مسجل الرشكات وكالة

حمافظة صالح الدين
دائرة صحة صالح الدين

مكتب املدير العام
اعالنشعبة العقود

العدد: 1459 
التاريخ:24 / 9 / 2017

أ.د حسن عودة زعال الغانمي
رئيس اجلامعة/وكالة

املساحةاملوقعطبيعة ووصف عمل العقارالعقارت
التقدير املالي 

ب)الدينار(

تصويركشك تصوير1
كلية التربية للعلوم 

االنسانية 
6.75م2

37.000.000 فقط 
سبعة وثالثون مليون

تصويركشك تصوير2
الكليات خارج احلرم 

اجلامعي )موقعه كلية طب 
بيطري وطب االسنان(

12م2
8.000.000 فقط ثمانية 

ماليني

كشك غذائية3
بيع املاكوالت واملشروبات 

مسبقة الصنع فقط
41.25م2كلية الطب

1.650.000 فقط مليون 
وستمائة وخمسون

كشك غذائية4
بيع املاكوالت واملشروبات 

مسبقة الصنع فقط
20م2كلية التمريض

10.250.000 فقط 
عشرة ماليني ومئتان 

وخمسون الف

كشك غذائية5
بيع املاكوالت واملشروبات 

مسبقة الصنع فقط
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
20م2

8.600.000 فقط ثمانية 
ماليني وستمائة الف 

6

كشك اتصاالت 
لشركات احملمولة 

اجملازة من قبل 
اجلهات اخملتصة في 

ممارسة هذا اجملال

بيع واستبدال وتفعيل  
اخلطوط وكارتات التعبئة 

وكافة اخلدمات التي تقدمها 
شركات الهاتف اجلوال

كلية التربية البدنية 
والعلوم الرياضية

20م2
4.000.000 فقط اربعة 

ماليني 

20م2كلية العلوماستنساخكشك استنساخ7
5.000.000 فقط 

خمسة ماليني

كشك مرطبات 8
بيع العصائر ،املثلجات، 

معجنات ، مشروبات ساخنة 
وباردة

9م2كلية العلوم
3.000.000 فقط ثالثة 

ماليني

رئاسة جامعة املثنى
اعالن مدة التاجيرالموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت

سنة واحدةخلف ملعب الكوفة360م112-12معارض1
سنة واحدةالعالوي الشعبية5×4م3-4-5-6حوانيت2
سنة واحدةخلف مدرسة بنت الهدى38×32مبالساحة لوقوف ومبيت السيارات3
سنة واحدةخلف دائرة الكهرباء30×20مبالساحة لوقوف ومبيت السيارات4
سنة واحدةالمركز المدني/بناية علوة االسماك سابقا504م2بالمخزن5
سنة واحدةعمارة البلدية3×3م66-91حوانيت6
سنة واحدةشارع السكة13×5.6م2شقة7
سنة واحدةعمارة البلدية12.5×12.3م8شقة8
ثالث سنواتخلف ملعب الكوفة96م2بلوك/1-قطعة 39أقطعة صناعية9

ثالث سنواتخلف ملعب الكوفة90م2بلوك/1-قطعة12قطعة صناعية10
ثالث سنواتخلف ملعب الكوفة77م2بلوك/10-قطعة 22قطعة صناعية11
ثالث سنواتخلف ملعب الكوفة76م2بلوك/12-قطعة 6قطعة صناعية12
ثالث سنواتخلف ملعب الكوفة72م2بلوك/12-قطعة 12قطعة صناعية13
ثالث سنواتخلف ملعب الكوفة68م2بلوك/12-قطعة 23قطعة صناعية14
ثالث سنواتخلف ملعب الكوفة90م2بلوك/13-قطعة 8قطعة صناعية15
ثالث سنواتخلف ملعب الكوفة78م2بلوك/12-قطعة 13قطعة صناعية16

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالن
العدد : 179

التاريخ 2017/9/19
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»اليد الدافئة« 
عن الدار المصرية اللبنانية تصدر رواية »اليد الدافئة« للكاتب الفلس�طيني يحيى يخلف، الرواية 
كما اشار لها الكاتب في لقاء صحافي أجرته معه مؤخراً مجلة »صباح الخير« المصرية »تتحدث 
عن الوضع الراهن فى فلس�طين من خالل ش�خصيات في مجاالت مختلفة«. اليد الدافئة« تأتي 
بعد »راكب الريح« العمل الهام ليخلف والذي حصل على جائزة كتارا للرواية العربية، والتي من 
المتوق�ع صدوره�ا مترجمة لإلنجليزية في 2018.  تتحرك ش�خصيات »اليد الدافئة« في أمكنة 
وأزمن�ة متعددة، بين حاضر وماض، بي�ن أحالم وخيال وفنتازيا مخيلة، حيث تنفتح مس�احة 
الح�ب. الحكايات تتوال�د، حكاية أحم�د ونرمين اللذين يلتقي�ان على رصيف الوط�ن. وحكاية 
سمعان وصوفي اللذين يجمعهما نداء الغريب الى الغريبة، في متاهات اللجوء يلتقيان في غربة 
مدن بال قلب يلتقي الرس�ام مع صوفي االفريقية الس�مراء، يلتقي الهارب�ان من الحروب، تنثر 
الحكاي�ة وقائع وتفاصيل الدهش�ة، والغوايات وامتزاج الثقافات. وحكاي�ة أبو الخير وجبينة، 
وحكاية جؤذر الخارج من كتاب ألف ليلة وليلة والذي يصبح في قلب الحكاية ويشعلها بغرائبية.

تصدر الرواية في نهاية سبتمبر/ أيلول الجاري بغالف للتشكيلية سماء يحيى، وستكون ضمن 
معروضات الدار في معرض الكتاب في بيروت في ديسمبر/ كانون األول القادم

صدر مؤخرا كتاب )1000يوم في سجن نقرة السلمان 
( للكات�ب لطف�ي ش�فيق س�عيد ب176 صفح�ة م�ن 
القطع المتوس�ط .. والكتاب مذكرات س�جين سياسي 
ه�و المؤل�ف ذاته يتحدث ع�ن مرحلة عصبية عاش�ها 
عراقي�ون ممن س�جنوا في نقرة الس�لمان بعد انقالب 
8 ش�باط 1963 ومازالت حكاياتهم يتناقلها الناس بعد 
مضي اكثر من نصف قرن  من الزمن وان هؤالء لم يتم 
انصافهم بعدم شمولهم باالمتيازات اسوة بغيرهم ممن 
اعتبروا س�جناء سياسين  ..ومما جاء في مواد الكتاب 
)انقالبيو 8 ش�باط وطاحونة الم�وت ، الكارثة الكبرى 
، اغ�رب واس�رع محاكمة في التاريخ، ق�اووش رقم 3 
، معالم س�جن الس�لمان ، القلعة الحجري�ة ،جمهورية 

سجن السلمان (

)1000يوم يف سجن نقرة السلامن (

          حسن المهدي

ذهب مع الشمس تقول الحكاية ..
غي�ر أن الش�مس حي�ن تأت�ي ف�ي الصباح�ات 
المعس�رة تأتي وحيدة كنواة انفلقت من غالفها 

 ..
-أين هو ؟

-تذوق ..ت�ذوق ..هل عاد من ثمة طعم للماء في 

فم التراب ؟..
ثم انك ال تنظر للشمس ..أنت تحسها ..

أوه ..كال كال ..
ان�ك حين تفقأ عي�ون االطفال تموت األش�جار 
واقفة .. تدخ�ل يدك في جيبك وتخرج الهك امام 

اعين الناس وتعود لتقرع نخب شيطانك ؟..
-أين هو ؟

- ال أظنه راغ����ب بالعودة م����ن سديم���ه 

في تزاحم اآللهة ..
- الش�مس تمنح�ك األلوان فيما ه�و كلمة تقبع 

بين األبيض واألسود ..
خيط ابيض ينسل من حلمة الظلمة ..

فف�ي اله�ور الس�ومري بكى كلكامش وحش�ة 
القص�ب فعلمه البردي اني�ن مواويل الوحدة في 

اغتراب المكان عن الماء ..
كانت الريح لسان النار المستتر ..

وكانت األفعى تنين نار مأمور ..
-واألبيض ؟

نور يمنح الموجودات انبثاقها من رحم األرض،
الحياد في األلوان هكذا تقول صحفه ..

-إال ت�رى بأن�ك أنب�وب مغل�ون تح�ت الطي�ف 
الشمسي ؟ فكيف لمن ابهره قوس قزح أن يدرك 

لذة الحليب في فم ثائر ؟..
أنه ال يظهر لكائنات طفيلة اشباهك ...

نصوص.. الثائر

ثالث قصص قصرية جدًا.. امرأة وامالق 
1 - “بين وبين”

كالمدين�ة العاه�رة، على س�طل تفتح 
فخذيه�ا، وتعتص�ر قماش�ة متعفنة، 
�ِم “الميدعة”..  ثم تمس�ح وجهه�ا بكُّ

وتسمُعُه من داخل البيت ُيولول :
- ال تقف�ي في الش�رفات، وال تخرجي 
لإلس�تحمام..  والتذهب�ي  بمف�ردك.. 
ينفت�ح  مطلقة..بينم�ا  س�تصبحين 
الباب..تأخذ لحافا ، ترفعه، تضعه على 

ظهرها يتمايل..
ذاك الطفل الذي يحب�و.. مدينة جائعة 

كان..
2 - في الميزان

أمها ال تري�ده في البيت. خبَّرتها ترمي 
له طفله وتعود وحدها.

وأردفت:- س�يدي ، ال أريد الطالق، أودُّ 
لو يمكنني من غرفة وحليب .

عاود الرضيع البكاء والصراخ.. أخذت 
تتحسس نهديها, تعصرهما, 

ناولت�ه الرضاع�ة فارغ�ة امتصه�ا و 
بوجه القاضي رماها..

3 - علب ليلية 
مس�كت العلب�ة أفرغ�ت حبوبه�ا في 

كأس..حرَّكتها.. 
بك�ى طفله�ا ج�رت إلي�ه، بحث�ت عن 
قط�رة حلي�ب في ق�اع الرضاعة ، أخذ 

كأس الدواء.. 
تجرع رشفة .. رشفات..صاحت، رمت 

كل ما بيدها بالمغسلة..
النجدة .. تصيح المدينة بأرجائها.

قـراءة فـي نـص الشاعـر »عالء الدين احلمداين« »ضفـة الشيـطان«
بقلم / حسين الساعدي / العراق 

مسكون هذا الجانب
ال تقترب 

فيه ..من اإلنس الكثير
لو أحببت ..

هناك في ضفة الشيطان 
قلم .. كتاب .. أزميل ..

بعض من األسمال
تواري سوأة البوح الماجن..

رؤوس .. طويلة .. فارغة
عيون .. ترمقك..

بال أدنى غاية
في باحة الشيطان 

مجرفة .. تواريك 
بعد أن تتم مراسم تشييع

ذاكرة الضفة النائية
ُتزاحم الفسحة الكبيرة

سرادق منسوجة من الوهن 
وأثر من موضع نعل

خذه وانثره على زوايا العتم
يتبين لك 

من ذر الرماد بالعيون
دكات بافواه فاغرة

كؤوس مترعة من سالف الثمالة
هنا أُرضة المنسأة 

تلوذ باليباب
ريش من الغراب .. الحكيم 

وقرن مثقوب 
تعوي به الريح

ظلين يتبعانك ..
أينما تولي شطرك 

يعقبك ظل أخر
أفترْش ذاكرة موبوءة

بأنفاس الذبيحة 
المنبوذ في ليلة العتمة

يدانيه .. الشيطان
هاك بقايا أنسان
تلفظني مرارتي

نافرا... وجال .. ربما هناك نفٌع
اترك لي بين الرقود

مقام .. 
حيزي ضئيل ..

الزحام شديد في الضفة النائية
كم هو مهلك 

صخب االلسنة المترهلة
كل ما في االمر

أنبذه .. أحيانا
لكن ...

كثيرا ما أدانيه 
فهو يكاتبني .. 
يرتع على حبال 
كان قد نسجها 
الملعون أبيه ..

لفظته الضفاف البعيدة ..
تورث هدأة اخرى

ضفة الشيطان
بوجوه متربة

أعياها العبور .
ال يمك�ن النظر ال�ى عتبة الن�ص كترف 
فك�ري أو نقدي ، بل ينظ�ر اليه كمدخل 
نق�دي ق�ادر عل�ى فت�ح مغالي�ق النص 
وتمكن الناقد من أس�تقراءه . أضافة الى 
أس�تثماره بما يتضمنه من ق�وة لفظية 
ترسم مالمح هوية النص وترسل اشارات 
أس�لوبية وداللية أولية للقارئ ، وعنوان 
ن�ص الش�اعر “ع�الء الدي�ن الحمداني” 
الذي يحمل مس�مى )ضفة الش�يطان( ، 
ش�كل العتبة األولى في القراءة ، نتعرف 
من خالله على محاولة الشاعر أن يكتب 
عن الجان�ب اآلخر من الضف�ة ، الجانب 
المس�كوت عنه )اإلنسان/الش�يطان( ، 
يخبرنا عن وجود مس�احة وحيزاً للش�ر 
يكون اإلنسان فاعالً له ، بل سوف يبرئ 
ساحة الشيطان ، في عملية تبادل األدوار 
بي�ن اإلنس�ان والش�يطان ، طارح�اً من 
خالل تلك الجدلية أسئلة الذات اإلنسانية 
الوجودي والهواجس  بالقلق  المسكونة 
المحيطة بحياة اإلنسان المتخمة بالعقد 
النفسية وأزدواجية الشخصية والبودقة 

التي أنصهرت بها أمراض العصر .
)الش�يطان( لف�ظ واللف�ظ رمز يش�كل 
صورة في السياق اللغوي ، وهو المفتاح 
ال�ذي س�وف يس�تخدم في ق�راءة نص 
الش�اعر “عالء الدي�ن الحمداني” )ضفة 
الش�يطان( ، ال�ذي ُيعّي�ن الق�ارئ ف�ي 
مواجهة ن�ص مركب ، من خ�الل قراءة 
فراغ�ات الن�ص ، والغ�وص عميق�اً في 
أعماقه . أن الشاعر في نصه المركب هذا 
اليريد أظهار المتعة الجمالية التي يوفرها 
الش�عر بلغت�ه ومجازاته وأس�تعاراته ، 
إنما أراد أن يحفر في تراث “أنثربولوجيا 
المجتمع” باحثاً م�ع القارئ عن الوعي 
الجمع�ي المتش�كل م�ن عم�ق تاريخي 

تمتزج فيه الرؤى األسطورية مع الرؤى 
الدينية التي صاغت رؤاها عن الش�يطان 

ورمزيته .
ق�د يتحس�س الناق�د أو الق�ارئ الرؤية 
ع�ن  التعبي�ر  ف�ي  للش�اعر  العميق�ة 
تك�ون  ش�عرية  بطريق�ة  “الش�يطان” 
مدخل لمعرفة مالمح الصورة الش�عرية 
الت�ي تخت�زل كل الن�ص من أج�ل فضح 
اإلنس�ان في تم�رده الش�يطاني ، والذي 
يرى أن الش�ر لم يتس�بب فيه الش�يطان 
فحس�ب ، إنما الش�ر في جانب أخر منه 

ينشره اإلنسان بين أبناء جلدته .
مسكون هذا الجانب

ال تقترب 
فيه ..من اإلنس الكثير

لو أحببت ..
فالش�اعر يري�د أن يقن�ع المتلق�ي ب�أن 
مصدر الشر ليس في الصورة الشيطانية 
الراس�خة فى العقل الجمعي ، إنما الشر 
ينتش�ر بين البشر كذلك ، ويولد من رحم 
اإلنس�ان . إذاً هو صورة للش�ر والجشع 
والرغب�ة المتج�ذرة ف�ي أعم�اق النفس 
االنس�انية ، حين تفرض نفس�ها عليه . 
وه�ذا مصداق ما ذهب اليه المستش�رق 
أأللمان�ي “فريدري�ك روك�رت” 1788 - 
الش�يطان  قوله:)غ�ادر  ف�ي   ، م   1866
العالم ، ألنه يعلم أن الناس يعذب بعضهم 

بعضاً ( .
هناك في ضفة الشيطان 

قلم .. كتاب .. أزميل ..
بعض من األسمال

تواري سوأة البوح الماجن..
ن�ص الش�اعر “ع�الء الدي�ن ألحمدان�ي 
يحتاج إل�ى قارئ منفتح عل�ى كثير من 
المع�ارف حتى يتمكن م�ن أن يعيد نتاج 
الداللة التي يستنبطها الشاعر من روافد 
معرفية كثيرة . لقد أستحضر الشاعر في 
نصه “الش�يطان” ليأخ�ذ داللته ، ليكون 
رمزاً للتمرد وذات داللة معجمية ودينية 

وأخالقية تفيد المعنى المقصود .
نح�ن نع�رف أن الش�يطان أرتس�م ف�ي 
مخيلة اإلنس�ان منذ الق�دم فهو مرتبطاً 
بالتم�رد عل�ى األوام�ر اإللهي�ة ، وهذه 
وادي  حض�ارات  ف�ي  وج�دت  الفك�رة 
الرافدين والمصرية والهندية واليونانية 
وكذلك في األديان الس�ماوية والوضعية 
، حين يوصف “الش�يطان” ف�ي األديان 
والحض�ارات كرمز يجس�د قوى الش�ر ، 
وهذه الفكرة تش�كل قاسم مشترك بين 
الن�اس في مختل�ف األزمن�ة واألمكنة ، 
وفي مختل�ف الديانات ف�ي ربط صورة 
الش�يطان بالشر . ولكن هناك من يعتقد 
بوج�ود ق�وى ، لها عقل وفه�م وقدرة ، 
هي سبب الشر في الحياة ، فال تجعل من 

الشيطان أن يختزل الشر فيه فقط ، هذه 
القوى تمثلت بالبشر ، بل أن بعض البشر 
ش�ياطين بتكوينهم العقلي والنفس�ي . 
وه�ذا ال يعني نك�ران ذكر “الش�يطان” 
وق�د ورد كثيراً ف�ي الق�رآن واألحاديث 
النبوية والش�عر والحكايات ، وفي تراث 
االنس�انية بصورة عام�ة ، ولكن عندما 
تطرح قضية “ش�يطنة أإلنس�ان ليست 
انعكاًس�ا لمفاهي�م دينية س�ائدة ، رغم 
أنها تعال�ج قضية دينية بعينها ، متعلقة 
بالش�يطان واإلنس�ان ، وأنم�ا هناك من 
العلماء من أش�ار الى أن شياطين األنس 
)ه�ذا النوع م�ن الش�ياطين خطير فعالً 
وخطورت�ه تكمن في إنه يتكلم بلس�انك 
الم�ادي فه�و يقتل�ك ويعطيك الس�الح 
والقنبلة لتقتل بها اإلنسان األخر ويسرق 
بيديه ويعلمك سبل السرقة( . بالرغم من 
أن للش�اعر تناصه الديني مع النصوص 
الديني�ة ، فيتناص مع لغة القرآن الكريم 

في أكثر من موضع لغًة وصوراً .
هنا أُرضة المنسأة 

تلوذ باليباب
...

ظلين يتبعانك ..
أينما تولي شطرك 

يعقبك ظل أخر
الش�اعر”عالء الدي�ن ألحمدان�ي يمارس 

وعياً شعرياً عبر الكشف عن التناقضات 
النفسية لإلنسان وعن الوقائع واألشياء 
الت�ي تتعل�ق بعوالم�ه . فه�و ي�رى أن 
الش�ياطين أصبح�ت تتعلم من اإلنس�ان 
الش�رور واألفس�اد ، وأن الشيطان ليس 
المحرك األساس�ي لهما ، بل أن الفس�اد 
الحقيقي هو فس�اد الضمير اإلنس�انى . 
أن النص منفتح عل�ى تأويالت تتضارب 
وال�رؤى تختلف م�ن أجل الوص�ول الى 
الحقيق�ة التي يريدها الش�اعر ، وأعتقد 
أن كث�رة التأويالت هي دالئل تش�ير الى 
نجاح الش�اعر في الوصول إل�ى القارئ 
عل�ى اخت�الف توجهات�ه . لق�د ق�دم لنا 
الشاعر نصاً بلغة فلسفية رمزية نفسية 
اجتماعية ، بمجمله ساقه على ما أمتلكه 
الش�يطان م�ن أدوات ،والرمز عنده ربما 
كان لغ�زاً مبهماً ، ولكن لي�س بالصيغة 
المباشرة وال التقريرية ،وهذا في حد ذاته 
موقف محمل باإلث�ارة ، إنه رمز وطاقة 
ش�عرية وص�ورة تنط�ق ب�كل المعاني 
والدالالت الت�ي جمعها في عنوان النص 
)ضفة الش�يطان( . أن الحجر األس�اس 
في البناء الشعري للنص هو )الشيطان( 
الذي أحسن الشاعر استغالله ، وكان ذلك 
في قوة بنائه وتماس�كه ، وقوة معانيه 

الذي بث فيها الروح .
النص متخم برمزية عالية تكاد أن تكون 
جمي�ع مكوناته رمز ، حتى يترائ للناقد 
أن هناك نصين في نص واحد ، نص ماثل 
أمام الق�ارئ كما أراده الش�اعر ، ونص 
غائب اليكش�ف عنه إال الق�ارئ أو الناقد 
الذي يس�ير بين الضفتي�ن ، يتلمس فعل 
اإلنس�ان ووحشيته التي فاقت الشيطان 
، حت�ى ُذهل من حماق�ات التي أرتكبها ، 
والتاريخ خير شاهد على جرائم اإلنسان 
بح�ق أخيه اإلنس�ان ، وإال بماذا نفس�ر 

أندهاش الشيطان وهو فاغر فاه .
يتبين لك 

من ذر الرماد بالعيون
دكات بافواه فاغرة

“جولي�ا  الفرنس�ية  الناق�دة  ت�رى 
كريس�تيفا” أن النص الش�عري أي نص 
)لوح�ة فسيفس�ائية من االقتباس�ات ، 
وهذه االقتباس�ات أو النص�وص الغائبة 
تتداخ�ل في الن�ص الش�عري كمكونات 
أدبية وثقافية متنوعة تتواش�ج وتترافد 

من أجل صناعة الداللة الكلية للنص( .

قطعًا أنا لست املضاف

قريبًا من احلب

             اسيا شارني

قطعا أنا لسُت الُمضاف

وال أنَت الُمضاَف إليه 

آنا ُجّماُع الّنعوت حيرى...

الْمع�ّذب  جذع�ي  أحم�ل 

داخلي

وأبحث عن غابة تزرعني...

قطعا لن أمّدك باألكسجين

وال بكيمياء الْحياة

أنا حالة انحدار غائر تدّك عرش العلّو 

إَذن ُعد يا صاحبي إلى طينَك 

وإلى لونَك الْمنغرس هناك

ِعْش حالة الّتشكيل بهدوء تام

اِسرق مسافاِت الْوراء

وضّمها إلى عمرك، سيكون أطوْل

دعني إليَك أُعْد وإليَّ

ألْوي عنق مكيدة وضعتنا

وجها لوجٍه في مهّب المحال

ْت بينَنا َوْخَزها  أبّدُد لّحظاٍت َدسَّ

بينما كّنا ُمتدلَّيْين

             حميد الساعدي

قريباً من الُحِب

بعيداً عن الَحرِب

ال شيء أقرب منَك إليَّ
فكن واثقاً

من جنون المساء
إذا ما أَطلَّ

وأنَت اشتهائي

بعيداً بعيدا

فال َتقَرَعنَّ طبول الغياب

برأسي

َمللُت مناجاة هذا الصدى
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حتمية الطفوف وإشهار السيوف
حازم الشهابي

م�رت األم�ة اإلس�امية بع�د رحي�ل 
الرس�ول أألعظ�م )ص ( بمنعطفات 
وإرهاص�ات  خط�رة,  تاريخي�ة 
وأعاصر فكرية وس�لوكيات ما انزل 
الل�ه تع�اىل بها من س�لطان , فما إن 
انتقل الرس�ول األكرم إىل بارئه ,حتى 
عاد ع�رق الجاهلي�ة األوىل ينبض يف 
صدر األمة من جديد , فتضائل الوهج 
العاطف�ي  و  واإليمان�ي  العقائ�دي 
ل�دى الكثر مم�ن كان�وا قريبني من 
الرس�الة ونبيه�ا )علي�ه وع�ى ال�ه 
صل�وات رب الس�ماء(, ب�ل انكف�اء 
وانطف�اء يف مواق�ف كث�رة ومواقع 
متعددة, حتى تح�ول بعضها إىل أداة 
لوأد الرس�الة ونورها الخالد,فلم تزل 
الجاهلي�ة متج�ذرة يف أبن�اء الجي�ل 
والش�واهد   , الصحاب�ة  م�ن  األول 
التاريخي�ة عى ذلك كثرة, تتضح لنا 
صورها جلية إذ ما طالعنا وتصفحنا 
التاري�خ اإلس�امي ,وان كان  أوراق 
بش�كل موج�ز ورسيع , س�يتبني لنا 
م�ن الوهل�ة األوىل , إن الكث�ر ممن 
ه�م كانوا يف الرعي�ل األول لم يتأدبوا 
بأدب الرسالة وأخاقياتها ولم يصل 
تأثره�ا الروح�ي إىل وجدانهم , ولم 
يحصل�وا ع�ى الدرج�ة الازم�ة من 
الوعي واملوضوعي�ة والتحرز من كل 

رواسب املايض الجاهيل السحيق.
ٌد إاِل َرُس�وٌل َقْد َخلَْت ِمْن  ))َوَما ُمَحمَّ
َقْبلِِه الرُُّسُل أََفإِْن َماَت أَْو ُقِتَل اْنَقلَْبُتْم 
َعَى أَْعَقاِبُكْم َوَمْن َيْنَقلِْب َعَى َعِقَبْيِه 
َفلَ�ْن َيُضَّ اللََّه َش�ْيًئا َوَس�َيْجزِي اللَُّه 

اِكِريَن((.اآلية. الشَّ
آيات قرآنية , أحاديث نبوية , ووقائع 
وأح�داث وس�جاالت تاريخية ش�تى 
م�أت صفح�ات التاريخ اإلس�امي 
بظامها الدام�س, إقصاء واغتصاب 
وتنكي�ل وتهج�ر, سياس�ة انتهجها 
املتسلقون الذين نزو عى منرب رسول 

الله نزو القردة , فاستبعدوا املخلصني 
الصادقني وأمطروهم بوابل أحقادهم 
الجاهلية الدفينة , حتى كان احدهم 
يتغن�ى بقوله : تاقفوها يا بني أمية 
تاق�ف الصبي للكرة فما هنالك جنة 

وال نار!.
زعام�ات منحرف�ة فرضت نفس�ها 
والخديع�ة  وباملك�ر  ت�ارة  بالق�وة 
تارة أخ�رى , مدعية تمثيل اإلس�ام 
وقيمومتها عليه ,ظلما وعدوانا,فكان 
التظاهر االس�تعرايض بالتدين سها 
يسرا عندهم, عبثوا بالقيم الرسالية 
العليا وأس�قطوها أمام طموحاتهم 

الدنيوي�ة وقصوره�م العاجي�ة التي 
بنوه�ا ع�ى جث�ث الصادق�ني م�ن 
الرس�اليني أمثال أب�ا ذر وعمار وابن 
نوي�رة والهج�ري رش�يد واملئات من 
الحواري�ني العلويني فض�ا عن أهل 
بي�ت النب�وة عليه�م الس�ام, الذين 
قضوا عى أيديه�م القذرة , إقصاء و 
وتهج�را و قتا وتنكيا , ليطمس�وا 

ما تبقى من الحق وأهله .
مخاض�ات عس�رة مرت ع�ى األمة 
اإلس�امية بعد رحيل الرسول األكرم 
, ل�م تكتف�ي بمحارب�ة واضطه�اد 
الش�خوص م�ن الرس�اليني , بل أنها 

تع�دت ذلك بظلمها لتص�ل إىل العمق 
الفكري للرسالة وأدبياتها ومبادئها , 
فعبثوا اشد العبث باألحكام الرشعية 
والقوانني الس�ماوية املقدس�ة , فلم 
يس�لم من عبثهم وفوضويتهم حتى 
كتاب الل�ه تعاىل , فلَ�ووا عنق الكثر 
من النصوص القرآنية , بما يتناسب 
وأمزجتهم وأهوائهم الدنيوية لتثبيت 
عروش�هم الظاملة , ولنا يف التاريخ ما 
وصل حد التواتر ب�ل زاد عنه بكثر , 
م�ن تراهاتهم و ونزواته�م الدنيوية 

الدنيئة .
مقدمات كث�رة وأحداث س�اخنة ال 

يمك�ن لن�ا حرصه�ا يف مق�ال واحد 
, عصف�ت ب�اإلرث الرس�ايل والقي�م 
الس�امية لإلس�ام املحم�دي األصيل 
, ع�ى يد الج�اوزة واملتس�لقني عى 

حبال القيم والقداسة .
فكان الب�د ألمة من صعق�ة تفيقها 
من الغفوة التي تلبس�ت بها وجثمت 
ع�ى صدرها لس�نني ط�وال , وتعيد 
 , اعوجاجه�ا  وتق�وم  هيبته�ا  له�ا 
ف�كان الحس�ني علي�ه الس�ام رجل 
املرحل�ة وس�يدها , ورجاله رجالها . 
حتمية البد منها , الطفوف ,وكرباء, 
والدماء الزكي�ة, وقفة خالدة خطت 

بأح�رف م�ن ذه�ب ’ أنه�ا الحتمية 
الصاعق�ة الت�ي الب�د منه�ا ,لحفظ 
الحق من إن يطمس وحماية جوهره 
م�ن التزيي�ف والتظلي�ل واالنحراف, 
فخاض غمارها وسفك دمه الرشيف 
الجله�ا , ليثب�ت دعائمه�ا , ال أرشا 
وال بط�را وال مفس�دا وال ظاملا, إنما 
لطل�ب إلص�اح يف امة ج�ده )ص(, 
ثورة اصاح كربى بامتياز , لم يعرف 
تاري�خ البرشية لها م�ن مثيل , ألنها 
أحي�ت املب�ادئ والقي�م املقدس�ة يف 
نف�وس وعق�ول األجي�ال املتعاقبة , 
أعطت دروس وعرب مرشقة ومرشفة 

يف س�بيل املبادئ والقيم املقدس�ة يف 
عق�ول األجي�ال املتعاقب�ة ,وإعادت 
لأم�ة م�ا فقدت�ه م�ن مقوماته�ا 
الحياة  وذاتيتها, وإع�ادت لرشيانها 
الحرة الكريم�ة, وكانت لها اثر كبر 
_الث�ورة _ عى األمة من بعدها, حتى 
تعاقبت الثورات , وعمت أرجاء الدولة 
األموية ,كاملارد الجبار وهي تس�حق 
تح�ت أقدامها الطغاة , س�اخرة من 
الحياة مستهزة باملوت , تزج بأبنائها 
يف ث�ورة تل�و أخ�رى , حت�ى أطاحت 
بالحك�م األموي , واكتس�حت معامله 

الزائفة.

ملاذا سمي شهر حمرم هبذا اإلسم

وألن يل هنجًا لنهجك ينتمي

فاطمة مشعلة 

ش�هر ُمحرّم محرم هو الش�هر األول من السنة القمرية أو التقويم الهجرّي، وهو شهر كانون 
ثان�ي أو يناي�ر يف التقويم امليادي، وكان اس�م ُمحرم ُيطلق يف الجاهلية عى ش�هر َرَجب، وهو 
أحد األش�هر الُح�ُرم األربعة وهي: محرم، ورج�ب، وذو القعدة، وذو الحج�ة، وحرم الله تعاىل 
�ُهوِر ِعْنَد اللَِّه  بنفس�ه هذا الش�هر وليس ألحد من عباده تحليله، ق�ال الله تعاىل: )إِنَّ ِعدََّة الشُّ
َمأَواِت َواأْلَْرَض ِمْنَها أَْرَبَعٌة ُحُرٌم ( ]التوبة:36[، وقد  اْثَنا َعرَشَ َش�ْهرًا يِف ِكَتاِب اللَِّه َيوَْم َخلََق السَّ
رّجح بعض العلماء أّن ُمحرّم أفضل األش�هر الحرم األربعة، ويف هذا املقال س�نتحّدث عن سبب 

تسميته، وأسمائه األخرى، وفضل صيامه.
أسباب التسمية

اختلفت اآلراء حول أس�باب تس�مية شهر محرّم بهذا االسم ووردت كما ييل: ُسميَّ ُمحرم بهذا 
االس�م؛ ألن العرب كانت ُتحرم فيه الحرب والقتال. اقتت�ل العرب فيما بينهم قتاالً كبراً يف هذا 

الشهر، فحرَّموا القتال عى إثر ذلك، وقاموا بتسمية هذا الشهر بمحرّم. 
أسماء شهر ُمحرّم

كان العرب قديماً يطلقون أسماء عديدة عى شهر محرّم ومنها: ناتق، واملؤتمر أي: الذي ُيعقد 
فيه جلسة أو مؤتمر ُبغية التشاور، واألخذ برأي الناس بخصوص حسم أمر الخوض يف الحرب 

أو النأي عنها، وكان ُمحرّم يف بعض التقاويم القديمة ُيسّمى باملوجب. 
فضل الصيام يف محرّم

 إّن أفضل الصيام خال أيام الس�نة بعد صيام شهر رمضان املبارك، هو صيام النوافل يف شهر 
ُمحرّم، فاإلكثار من الصوم يف شهر الله املحرم من فضائل األعمال، ويقال من صام عرشة أيام 
فقط من شهر محرم فهو مأجور بإذن الله، َعْن أَِبي ُهَرْيرََة َريِضَ اللَُّه َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه 

َياِم َبْعَد َرَمَضاَن َشْهُر اللَِّه الُْمَحرَُّم(.  َصىَّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: )أَْفَضُل الصِّ
صيام عاشوراء

يوم عاشوراء هو اليوم الذي نّجى الله تعاىل فيه النبي موىس عليه السام من الغرق، وهو اليوم 
العارش من شهر محرم يف التقويم الهجري، ويسمى عند املسلمني بيوم عاشوراء، وبخصوص 
ا َقِدَم الَْمِديَن�َة َوَجَدُهْم َيُصوُموَن َيْوًما  صي�ام ه�ذا اليوم ورد أَنَّ النَِّبيَّ َصىَّ اللَُّه َعلَْيِه َوَس�لََّم لَمَّ
ى اللَُّه ِفيِه ُموىَس َوأَْغَرَق آَل ِفرَْعْوَن َفَصاَم  َيْعِني َعاُشوَراَء َفَقاُلوا: »َهَذا َيوٌْم َعِظيٌم َوُهَو َيوٌْم َنجَّ

ُموىَس ُشْكرًا لِلَِّه« َفَقاَل: )أََنا أَْوىَل ِبُموىَس ِمْنُهْم َفَصاَمُه َوأََمَر ِبِصَياِمِه(،.

ماجد الربيعي  

وأِلنَّ يل نهجاً لنهِجَك ينَتم��������ي
وأِلَنَّ ِعشَقَك ُملِهمي َوُمَتيِّم������ي

*
أدَمنُت ُجرَحَك يا ُحسنُي مصاِئباً
َتَهُب الطفوَف بكلِّ يوٍم من َدمي

*
ووَرثُت دمعَة زيَنٍب أبكي به�����ا

فتشبُّ حرَقُتها رصاخاً يف َفمي
*

وحملُتها من كرباَء نواِئب����������اً
لآلن يف ُحضني نواحاً ترتم����ي

*
ُكِتَبت عى خدِّ الرّصيِف حكاَيتي

بدِم الطفولِة والعويُل ترَّنم�������ي
*

انا يا ُحسنُي دماُء طفٍّ أيَنع����ت
صرباً ومجداً حنَي رُصَت ُمعلِّم�ي

مديرية االحوال املدنية والجوازات
واالقامة يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد /3050

التاريخ 2017/9/12
بناء ع�ى الدع�وة املقامة من قب�ل املدعي 
)حسن عيل عبد عبود( الذي يطلب تسجيل 
لقبه من )ف�راغ( اىل )الجناب�ي( فمن لديه 
اع�راض مراجعة ه�ذه املديرية خال مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام املادة 
)24( من قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم 3 
لس�ننة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 

يف 2016/6/12 
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام وكالة

تنويه
ذك�ر يف صحيف�ة املس�تقبل بالع�دد 1519 
بتاريخ 17/ايلول/2017 ذكر تمام العقار 
تسلس�ل 154 املرشاق خط�أ والصحيح 54 

املرشاق لذا اقتىض التنويه

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�اح الدي�ن 

االتحادية
دار القضاء يف سامراء

محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد : 2017/7821
التاريخ 2017/7/30

اعان
قدم�ت املس�تدعية )رسى ع�رب حصوب( 
طل�ب اىل ه�ذه املحكمة تطل�ب فيه اصدار 
حج�ر وقيموم�ة لزوجها املفق�ود )محمد 
صفوك عيل( والذي فقد 2014/7/16 عليه 
اس�تنادا لقان�ون رعاي�ة القارصين قررت 
املحكمة نرشه بصحيفتني محلتني لغرض 

التثبت من حياة املفقود
القايض
مثنى احمد مصطفى

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�اح الدي�ن 

االتحادية
دار القضاء يف سامراء

محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد : 2017/8459
التاريخ 2017/9/27

اعان
قدمت املس�تدعية )تركيه محمد حس�ني( 
طل�ب اىل ه�ذه املحكمة تطل�ب فيه اصدار 
حج�ر وقيموم�ة لزوجه�ا املفق�ود )ع�يل 
هادي مجيد( والذي فقد 1 /2013/1 عليه 
اس�تنادا لقان�ون رعاي�ة القارصين قررت 
املحكمة نرشه بصحيفتني محلتني لغرض 

التثبت من حياة املفقود
القايض
مثنى احمد مصطفى

اعان
اىل ال�رشكاء )ورث�ه عاء عب�د العظيم عبد 

الرضا( 
اقت�ىض حضورك�م اىل صن�دوق االس�كان 
العراقي فرع / النجف االرشف وذلك لتثبيت 
اقرارك�م باملوافق�ة ع�ى قي�ام رشيكتكم 
السيدة )منى نجم عبد( بالبناء عى حصتها 
املش�اعة يف القطعة املرقم�ة )32880/3( 
رق�م املقاطع�ة )4( اس�م املقاطعة جزيرة 
النجف حي ميس�ان لغرض تسليفه قرض 
االس�كان وخال مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وش�هر خارج العراق من 
تاريخ نرش االعان وبعكس�ه سوف يسقط 

حقك يف االعراض مستقبا .

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة املعقل
العدد /22/ب/2016

التاريخ /2017/9/27
اعان

تبي�ع محكمة بداءة املعقل باملزايدة العلنية 
العق�ار املرق�م 275/2086 الرب�اط الكبر 
جن�س العقار ارض الدار م�ع ابنيتها نوعه 
ملك رصف مس�احته 2 اولك و 5 مر مربع 
وهو عبارة عن دار س�كن قديمة البناء من 
الطابوق تقع يف شارع امليثاق مقابل مركز 
رشطة الهادي والدار مقسمة بطريقة غر 
رسمية اىل قس�مني القسم االول يتألف من 
محل لبي�ع امل�واد الغذائي�ة ومرفق صحي 
خارجي وطارمة من االس�منت واس�تقبال 
وهول وغرفة من�ام واحدة وحمام ومطبخ 
ودرج من الطابوق وبيتونه وان ارضية الدار 
من الكايش العادي ومس�قفة بالكونكريت 
مش�غولة من قب�ل الرشيك )جلي�ل فاضل 
جاب�ر( ال�ذي اب�دى رغبت�ه بالبق�اء فيها 
وبصيغة مستاجر اما القسم الثاني فيتألف 
م�ن مرفق صحي وحمام غر ملبوخ وممر 
ضي�ق غر ملب�وخ يؤدي اىل القس�م الثاني 
وغرف�ة منام واح�دة وان ارضي�ة الدار من 
ال�كايش الع�ادي والبناء قديم ج�دا  وتوجد 
اثار للرطوبة والتلف يف الس�قف وان الجزء 
الثاني مشغول من قبل )جابر فاضل جابر( 
والذي اب�دى رغبته البقاء يف العقار بصيغة 
مس�تأجر فمن له رغبة بال�رشاء الحضور 
ام�ام هذه املحكمة يف بناية قرص العدالة يف 
تمام الس�اعة 12 من ظهر الي�وم الثاثون 
التايل لنرش هذا االعان مس�تصحبني معهم 
التامين�ات القانونية البالغة 10% من قيمة 
العق�ار املق�درة البالغ�ة )172,000,000( 

مائة واثنان وسبعون مليون دينار.
القايض
عاء حسني صيهود

فقدان
فقدت الرخصة املرقمة 120/أ صاح الدين 
يف تاري�خ 2000/4/6 ح�ول انش�اء حقل 
دواجن )فروج لحم( العائدة للس�يد عثمان 
حم�د محمد من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار 

فقدان
يف   692129 املرق�م  الوص�ل  من�ي  فق�د 
2016/11/30 والصادر  من بلدية البرصة 
ومبلغ�ه 450,000 بأس�م )زكي�ه حس�ني 
عبيد( عى من يعثر عليه تس�ليمه اىل جهة 

االصدار

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة 
العدد : 2364/ب/2017

التاريخ 2017/9/26
اىل / املدعى عليه /خر الله حميد مجيد

اعان
اقام املدعي مدي�ر مرصف الرافدين اضافة 
لوظيفته الدع�وى البدائية املرقمة 2364/

ب/2017 ض�دك وال�ذي يطلب فيه�ا الزام 
املدعى عليه�م عاء عبد االمر خضر وعبد 
الخال�ق عزيز حنظل مبلغ�ا )30957054( 
ثاثون مليون وتسعمائه وسبعة وخمسون 
ال�ف واربع�ة وخمس�ون دين�ار بالتكاف�ل 
والتضام�ن وال�ذي يمثل الق�رض وفوائده 
لغاي�ة 2017/4/20 لح�ني التادية الفعلية 
ولتع�ذر تبليغ�ك وملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
حسب رشح مبلغ مركز رشطة شط العرب 
واملجل�س البلدي ملنطقة ش�ط العرب عليه 
تق�رر تبليغ�ك اعانا بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة 
صب�اح يوم املرافعة املواف�ق 2017/10/5 
وعند ع�دم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب 
عنك قانونا وبعكس�ه سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول.
القايض
مؤيد شمخي جرب الشاوي

اعان 
بن�اء عى الطل�ب املق�دم من الس�يد )رائد 
احس�ان ف�ؤاد ع�ن ابن�ه الق�ارص )بنني(   
الذي يطلب في�ه تبديل االس�م املجرد البنه 
من )بن�ني( اىل )عباس( م�ن لديه اعراض 
مراجعة هذه املديري�ة خال مدى اقصاها 
خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر 
هذه املديري�ة يف الطلب وفق اح�كام املادة 
22 م�ن قان�ون البطاق�ة الوطني�ة رقم 3 

لسنة 2016.
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل

مدير االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة 
العامة 

فقدان
يف   692127 املرق�م  الوص�ل  من�ي  فق�د 
2016/11/30 والصادر من بلدية البرصة 
رحي�م  )ع�يل  بأس�م   450,000 ومبلغ�ه 
حسني( عى من يعثر عليه تسليمه اىل جهة 

االصدار 

فقدان 
فق�دت مني الوثيقة املرقم�ة )00138786 

�25( ذات العدد 296
بتاريخ 2016/11/10 الصادرة من ثانوية 
ه�ل اتى للبنني املعنونة اىل / اعدادية محمد 
باقر الصدر املركزية بأس�م الطالب )اصيل 
كاظم جعيد س�لمان(  عى من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ البرصة
رقم االضبارة / 2017/1667

التاريخ 2017/9/29
اىل / املنفذ عليه 

املدي�ن / احمد داخل عودة / املدير املفوض 
لرشك�ة كم�ال الب�در للمق�اوالت اضاف�ة 

لوظيفته
لق�د تحقق  لهذه املديري�ة من خال كتاب 
املجلس البلدي ملنطقة النجيبة بالعدد 491 
يف 2017/9/24 ان�ك مجهول محل االقامة 
ولي�س لك موطن دائ�م او مؤقت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة 
)27( من قانون  التنفيذ تقرر تبليغك اعانا 
بالحض�ور يف مديرية تنفي�ذ البرصة خال 
خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش 
ملبارشة املعام�ات التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية 

باجراءات التنفيذ  الجربي وفق القانون
علما انك مدين لصالح الدائن / عيل حسني 
ع�يل بمبل�غ 115,365,000مئة وخمس�ة 
ع�رش مليون وثاثمائة وخمس�ة وس�تون 

دينار 
املنفذ العدل 
فردوس حسني شاوي

اوصاف املحرر :
قرار محكمة بداءة املعقل 

بالعدد 628/ب/2017
يف 2017/7/3

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد :1170/ب2017/1

التاريخ 2017/9/26
اعان

اىل املدع�ى علي�ه/ س�لمان غ�ام ابراهيم 
العزاوي

اقام علي�ك املدعي خزع�ل خميس محمود 
وكاؤه املحام�ون محم�د ضام�ن ومري�م 
ام�ام  ياس�ني  وس�لمان  خمي�س  خزع�ل 
اع�اه  املرقم�ة  الدع�وى  املحكم�ة  ه�ذه 
وطل�ب الحك�م بإلزام�ك بتاديتك ل�ه مبلغ 
قدره )16,500,000( س�تة ع�رش مليون 
وخمس�مائة الف دينار وتحميلك املصاريف 
واتع�اب املحاماة وملجهولي�ة محل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ ع�ن طريق 
الع�دد 13032 يف  الرش�اد  مرك�ز رشط�ة 
2017/8/1 وكت�اب املجل�س املح�يل لحي 
 2017/8/16 يف   131 الع�دد  البلدي�ات 
متضم�ن ع�دم وج�ود مخت�ار ملحل�ة رقم 
738 عليه ق�ررت هذه املحكمة تبليغك عن 
طريق النرش بواس�طة صحيفتني يوميتني 
محليتني للحض�ور اىل هذه املحكمة صباح 
يوم 2017/10/9 الساعة التاسعة صباحا 
ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنك قانونا س�تجري املرافع�ة بحقك غيابا 

وعلنا وفق القانون
القايض
يارس لطيف كاظم
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       بغداد/ المستقبل العراقي

بارك وزير الش�باب والرياضة عبد الحسني 
عبط�ان، بل�وغ فريق ن�ادي الق�وة الجوية 
نهائ�ي كأس األتحاد االس�يوي لكرة القدم 
2017 ، بع�د فوزه عىل الوحدة الس�وري يف 

اياب نهائي غرب اسيا«.
واش�اد عبطان يف بي�ان، تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه ، » بأداء القوة الجوية 
يف املب�اراة التي ج�رت يف العاصمة القطرية 
والت�ي عكس م�ن خاللها املكان�ة املرموقة 
للكرة العراقية التي تسجل حضورا طيبا يف 
املش�اركات الخارجية لتضاف اىل النتائج اىل 

تحققها الرياضة العراقية«.
وج�دد« دعمه لفري�ق نادي الق�وة الجوية 
بغية مواصلة املش�وار وخط�ف لقب كأس 

االتحاد االسيوي للمرة الثانية عىل التوايل«.
وتمك�ن فريق الق�وة الجوية ممث�ل العراق 
يف بطول�ة غرب اس�يا م�ن هزيم�ة الوحدة 

السوري يف الوقت القاتل من املباراة.
وس�يطر فري�ق الق�وة الجوية ع�ىل مجمل 
اوق�ات املب�اراة واه�در الكثري م�ن الفرص 
الخط�رة، فيم�ا اكتف�ى الوح�دة الس�وري 
باللعب الدفاع�ي للحفاظ عىل التعادل الذي 
يؤهل�ه اىل املباراة النهائي�ة لبطولة االتحاد 

االسيوي.
ويف الدقيقة الثالثة م�ن الوقت بدل الضائع 
تمكن مهاج�م القوة الجوي�ة، امجد رايض 
م�ن ه�ز ش�باك املرمى الس�وري برأس�ية 

جميلة، لينقل فريقه اىل املباراة النهائية.
وينتظ�ر فري�ق الق�وة الجوي�ة الفائز من 

مب�اراة ن�ادي االس�تقالل الطاجيك�ي مع 
ضيفه بينغالورو الهندي التي س�تقام يوم 
غ�د األربعاء عىل س�تاد هيس�ور املركزي يف 
هيس�ور، ضم�ن ذه�اب نهائ�ي املناطق يف 

كأس االتحاد اآلسيوي 2017.
وتق�ام مب�اراة اإلي�اب ب�ني الفريق�ني يوم 
18 ترشي�ن األول/أكتوبر عىل س�تاد رسي 

كانتريافا يف بانغالور«.
د حس�ام الس�يد م�درب القوة  من جانبه اكَّ
الجوي�ة، أنَّ هدف�ه، هو الحف�اظ عىل لقب 
كأس االتح�اد اآلس�يوي لك�رة الق�دم، بعد 

التأهل للمباراة النهائية.
وقال الس�يد يف ترصيح صحفي ان »الفريق 
قدَّم بالش�وط الثاني، أمام الوحدة مستوى 
مميزًا، واجتهدنا لتحقيق الفوز الذي جاء يف 
وقت قاتل بعد مرور 4 دقائق من الوقت بدل 

الضائع«.
وأوضح »لم نكن يف مستوانا بالشوط األول، 
وهو أمر وارد، حي�ث ال زلنا يف بداية اإلعداد 
للموس�م الجدي�د، لك�ن األه�م ه�و بلوغنا 

النهائي«.
وش�دَّد »علينا أن نحافظ ع�ىل اللقب لنرفع 
أوالً رأس الك�رة العراقي�ة، وفري�ق الق�وة 

الجوية بشكل خاص«.
وأش�ار إىل أنَّ »األيام املقبلة ستشهد تحسًنا 

يف مستوى الفريق«.انتهى
وس�يلتقي نادي االس�تقالل الطاجيكي مع 
ضيف�ه بينغال�ورو الهن�دي ام�س األربعاء 
ع�ىل ملع�ب هيس�ور املركزي يف هيس�ور، 
ضمن ذهاب نهائي املناطق يف كأس االتحاد 

اآلسيوي 2017.

مدرب اجلوية: هدفنا احلفاظ على اللقب اآلسيوي

عبطان يبارك بلوغ اجلوية هنائي كأس االحتاد اآلسيوي ويؤكد دعمه للفريق

              المستقبل العراقي / متابعة

أث�ار الخ�الف بين النجمين نيمار دا س�يلفا وإدينس�ون كافان�ي داخل باريس س�ان جيرمان 
الفرنسي، إلى محاولة األندية األوروبية، التعاقد مع المهاجم األوروجوياني.

وذك�رت صحيف�ة “ذا صن”، أن توقعات الجمه�ور تصب في صالح انضم�ام كافاني إلى نادي 
تشيلسي اإلنجليزي خالل يناير/كانون ثان المقبل.

ورف�ض كافاني، الحص�ول على مليون يورو، م�ن ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس س�ان 
جيرمان، للتخلي عن تسديد ركالت الجزاء لصالح نيمار.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيفرتون ومانشستر سيتي سيكونان األقرب بعد تشيلسي، للتعاقد 
م�ع الالع�ب، إال أن البلوز بحاجة ل�ه، بعد التخلي عن دييجو كوس�تا لصال�ح أتلتيكو مدريد 

اإلسباني.
وأوضح�ت الصحيف�ة، أن كافان�ي قد يرف�ض الرحيل إلى قلعة تشيلس�ي، مع تأل�ق المهاجم 

اإلسباني ألفارو موراتا مع البلوز.
وس�جل كافان�ي 7 أه�داف في الدوري الفرنس�ي حتى اآلن، بينم�ا أحرز البرازيلي نيم�ار 4 أهداف 

فقط.

              المستقبل العراقي / متابعة

رد البرتغالي كريس�تيانو رونالدو، على ش�ائعات رحيله عن صفوف ريال مدريد اإلسباني، والتي 
انتشرت خالل فترة االنتقاالت الصيفية األخيرة، بعد أزمته مع الضرائب.

وق�ال رونالدو في تصريح�ات نقلتها صحيفة آس “ش�ائعات رحيلي؟ الكل يح�ب أن يتحدث عن 
كريستيانو رونالدو ويذكر أخبار عنه في كل دول العالم”.

وتاب�ع “الجميع ال يهتم بمصدر الخبر ألنه منس�وب لصحيفة برتغالية، األكيد أن هذه التصريحات مغلوطة طالما لم يس�مع أحد 
مني ذلك”.وأوضح “بالنسبة لمسألة تجديد التعاقد، فهذا أمر يعرفه رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، أكثر مني، أنا سعيد للغاية 

مع الملكي وما أقدمه هنا”.
وتاب�ع رونال�دو “البع�ض يتصيد األخطاء ليقول إنني متراجع في المس�توى، وهذا أمر غير حقيقي، أن�ا بحالة جيدة وأقدم فترة 

مميزة مع فريقي”.
وواصل “ريال مدريد برونالدو أو بدونه لن يتأثر كثيرا، نحن فريق جماعي ولسنا مجرد أفراد، احتفلت أمام دورتموند بالمبارة 
رقم 400 مع الملكي وهذا يعني الكثير”.واختتم “كنا نرغب كثيراً في الفوز على بوروسيا دورتموند على ملعب سيجنال إيدونا 

بارك، ألن هذا هو التحدي الجديد الذي فشلنا في تحقيقه خالل السنوات الماضية”.
وس�جل كريس�تيانو رونالدو هدفين في انتصار ريال مدريد على دورتموند، لحس�اب الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري 

أبطال أوروبا.

توقعات بقرب رحيل كافاين
إىل الربيميريليج

             المستقبل العراقي / متابعة

تلقى المدرب ماسيمليانو أليجري، المدير 
الفن�ي لن�ادي يوفنت�وس، خب�را س�ارا، 
بش�أن استعادة س�الح مهم، خالل الفترة 

المقبلة.
وأوضح�ت صحيفة “ توتو س�بورت” أن 
الالعب كالوديو ماركيزيو، عاد للتدريبات 
الجماعي�ة، بعد تعافيه م�ن اإلصابة التي 

تع�رض لها ف�ي لقاء كالي�اري، بالجولة 
األولى من عم�ر ال�دوري اإليطالي هذا 

الموسم.
ماركيزي�و  أن  الصحيف�ة  ونوه�ت 

سيكون جاهزاً للمشاركة بشكل تام 
مع السيدة العجوز، بعد انتهاء فترة 

التوقف الدولي خالل ش�هر أكتوبر/
تش�رين أول المقبل، بسبب استكمال 

تصفيات كأس العالم روسيا 2018.
وتشكل عودة ماركيزيو، نقطة قوة 

كبيرة للمدرب اإليطالي أليجري، 
خاصة وأن الالعب خاض فترة 
اإلع�داد بش�كل كام�ل، وقدم 
مس�تويات طيبة جعلت�ه يبدأ 

الموسم الحالي ضمن التشكيلة 
األساسية.

تويت يرد عىل رسائل مجاهري روما
              المستقبل العراقي / متابعة

وجه اإليطالي فرانشيس�كو توتي، أس�طورة 
نادي روما، الشكر والتقدير لجماهير الفريق، 

آالف  تلقي�ه  بع�د 

الرسائل، من أجل التهنئة بمناسبة عيد ميالده 
رق�م 41، مؤكداً أنهم س�نده الحقيقي للنجاح 

خالل المرحلة الحالية.
وكت�ب توت�ي، عل�ى صفحته الش�خصية عبر 
موق�ع التواص�ل االجتماعي فيس ب�وك “مر 

عام عل�ى قراري بدخول عالم مواقع التواصل 
االجتماعي”.

وأض�اف “أردت أن أك�ون بجان�ب الجماهير، 
وأش�عر بكم وأس�مع صوتك�م وأخبركم بكل 

األمور التي تخصني”.

وتاب�ع المدير الع�ام لروما “كان ق�رار أفضل 
مما توقعت، وتلقيت رس�ائل كثيرة عبرت عن 
مشاعركم تجاهي، وس�اعدتني على مواجهة 
صعوب�ات مهمت�ي الجدي�دة، أش�كركم عل�ى 

مشاعركم الجميلة في عيد ميالدي.

              المستقبل العراقي / متابعة

جدد المدافع الفرنسي رافائيل فاران، 
عق�ده م�ع ري�ال مدري�د حتى 30 

يونيو/حزي�ران 2022، وفقا لم�ا أعلنه النادي 
الملكي.وكان عقد ف�اران )24 عاما( مع الريال 

سينتهي في 30 يونيو/حزيران 2020.
ومن المق�رر أن يظهر المدافع الفرنس�ي الذي 

انض�م لصف�وف الملك�ي ف�ي يونيو/حزي�ران 
2011، خ�الل مؤتم�ر صحفي بمناس�بة تجديد 

عقده، الي�وم الخميس، في ملعب 
سانتياجو بيرنابيو.

ريال مدريد حيتفظ بخدمات فاران حتى 2022

كوستا يوجه رسالة الوداع
جلامهري تشيليس

            المستقبل العراقي/ متابعة

وج�ه اإلس�باني دييجو كوس�تا، مهاج�م أتلتيكو 
مدريد، رسالة إلى جمهور فريقه السابق، تشيلسي 
اإلنجلي�زي، بع�د إعالن رحيله رس�ميا ع�ن البلوز 

وعودته للروخي بالنكوس.
ونش�ر كوستا صورة له بموقع “ إنستجرام” وهو 
يحم�ل كأس ال�دوري اإلنجليزي، وكت�ب: “فترتي 
في تشيلس�ي بدأت منذ 3 أع�وام وها هي تصل إلى 
مرحلتها النهائية، حققت خاللها الدوري اإلنجليزي 
مرتين وال�درع الخيرية )كأس الرابطة( لعبت 120 

مباراة وسجلت 59 هدفاً وصنعت 24 أخرى”.
وتاب�ع “رحل�ت بطريق�ة غي�ر محبب�ة ولكنه�ا 
الوحي�دة الممكنة، ولن أنس�ى الجمه�ور العظيم 
الذي يحب فريقه )تشيلسي( كما سيبقى رفاقي 
الس�ابقين ف�ي النادي والجه�از الطبي 
واإلداري وكل العاملي�ن في البلوز 

بقلبي لألبد”.
واختت�م : “أعل�م أن الجميع س�يتفهم موقفي وأن 
فترتي م�ع البلوز انتهت ولكني ل�ن أفقد الثقة في 
نفس�ي وس�أبدأ تحديا جدي�دا. أش�كر الجميع في 

تشيلسي على كل شيء”.
وأعل�ن أتلتيك�و مدريد إتم�ام التعاقد مع كوس�تا 
بعدما تجاوز كافة الفحوصات الطبية التي أجراها 

على مرحلتين يومي السبت واإلثنين الماضيين.
وأوضح أن كوس�تا س�يبدأ االنتظام ف�ي تدريبات 
أتلتيكو مدريد ، ولكن قيده بقائمة الفريق سيكون 
مؤج�اًل لحين فت�ح ب�اب االنتقاالت الش�توية في 

يناير/ كانون الثاني المقبل.
وذكر أيًض�ا أن الالعب س�يرتدي القميص رقم 18 

عند عودته لصفوف “روخيبالنكوس”.
كم�ا أك�دت التقاري�ر الصحفية أن قيم�ة الصفقة 
بلغ�ت 60 مليون يورو ليصبح كوس�تا أغلى العب 

تاريخ الروخي بالنكوس.ف�ي 

يوفنتوس 
يستقبل خربًا 

سارًا

كريستيانو رونالدو يرد عىل شائعات الرحيل
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؟؟هل تعلم
أغلب األسماك التي يف أعماق عميقة جداً . . عمياء.

الفلرس يسلتطيع أن يظل شلهراً كاملًا واقفاً عىل 
أقدامه.

أكثر الحيوانات حدة يف السمع هي الذئاب والحمري.
%40 من كلمات اللغة املالطية . . عربية األصل.

أول ملن عرف القملح، هم املرصيلون القدماء، عام 
5400 قبل املياد.

الحلر املسلتخدم يف ختم اللحوم، يصنع من قشلور 
العنب األسود.

أول مدينة زودت بشلبكة هاتفية . . هي باريس عام 
1880م.

أول صلورة فوتوغرافية يف العالم تم إلتقاطها، كانت 
يف فرنسا عام 1826م.

عندما يفقد األخطبلوط إحدى أذرعه الطويلة، تنمو 
ذراع بديلة لها تدريجياً فيما بعد.

اول عمليلة لتغيلري الجنس اجريلت يف العام 1950م 
وذللك عندما قلام طبيلب دانماركي باجلراء عملية 
جراحية لشخص امريكي حوله بموجبها من ذكر اىل 

انثى.

مهنياً: تسلتقطب بعض العلروض والفرص 
املاليلة، إن الجلّو إيجابلي ومناسلب لبحث 

الرشوط ولتحسني الوضع الحايل 
اتخلاذ قلرارات  عاطفيلاً: تقلرر والرشيلك 
مصريية بشلأن العاقة خوفلًا عىل انهيارها 

يف أي لحظة 

مهنيلاً: إذا أردت تبديلل موقفلك يف العملل، 
حلاول بذل املزيد من الجهلد يف األيام القليلة 
املقبلة .عاطفياً: قد يفاجئك الرشيك بمواقف 
مميزة وياطفك ليكسلب رضلاك، وبما انك 
مطمنئ البال وخفيف الظل، تبادله االهتمام 

فتقوى العاقة بينكما وتشتّد الروابط 

مهنيلاً: أحد الزماء يبلرشك بأخبار مفرحة، 
فتشلعر بمزيلد ملن االسلتقرار علىل املدى 
البيلت  فينلوس  يلرك  .عاطفيلاً:  الطويلل 
الخاملس ليدخلل اىل بلرج العقلرب فيخلّف 
الوهلج العاطفلي وتلدور االتجاهلات نحو 

عاقة غرامية يف مجال عملك

مهنياً: انتبه من مغالطات واخطاء وتحديات، 
ال تصلّدق الوعود الكاذبة وال تجازف ال مالياً 
وال تجاريلًا .عاطفيلاً: يلوم عاطفلي للغاية 
وتفاهلم تلام ملع الرشيلك، وهذا ملا يرك 
انعكاسلات ايجابية .صحياً: تتعدد املشاريع 

الرفيهية املعروضة عليك

مهنياً: قد تتشابك األفكار والهواجس وتظهر 
االتهاملات، لكن الوضع غلري خطر إىل هذه 
الدرجة، وبالتأكيد ال يسلمح باالسلتخفاف 
به أو بمستجّداته .عاطفياً: األخطاء الكبرية 
يمكلن أن تؤثر يف العاقة، وحلاول النهوض 

مجدداً، األسلحة الازمة بني يديك 

مهنيلاً: قلد تحصل عىل عائلدات كبرية وغري 
منتظرة، وهلذا يزيد من حماسلتك ويدفعك 
اىل الركيلز علىل ملرشوع مهلم .عاطفيلاً: 
تحاول تجاوز خافاتك مع الرشيك، لكن هذا 
االملر يواجه بعلض الصعوبات.صحياً: عدم 

حصولك عىل النتائج املرجوة من الحمية

مهنياً: تعيلش ارتباكاً وتأجيلًا ربما لبعض 
مسلتقبل  علىل  تخلف  ال  لكلن  املواعيلد، 

مشاريعك، فهي تسري باالتجاه الصحيح 
عاطفيلاً: البحلث يف دفاتلر امللايض ونبلش 
الذكريلات األليمة قد يسلبب لك املتاعب، فا 

تدع نفسك أسرياً له 

مهنياً: أنت تحسلد كل شلخص ناجح، وهذا 
ليس ملن عاداتك، إذا كان الظرف يعاكسلك، 
فالحل ليس بمعاداة اآلخرين والتهجم عليهم 
وتمّني الرش لهم .عاطفياً: العون الذي حظيت 
به من الرشيك أخرياً يتيح لك التخطيط بشكل 

أفضل لضمان املستقبل بكل تفاصيله 

مهنياً: تنقلب طباعك لتصبح متوترة وعدائية 
بعلض اليشء، ابتعلد عن األجواء املشلحونة 

باالنفعاالت السلبية 
عاطفيلاً: يتطلب منلك الوضلع الدقيق بذل 
جهوداً كبرية لتسلتحق حنلان الرشيك الذي 

تستحقه، وكل ما عدا ذلك لن يجديك نفعاً

مهنيلاً: تلرّدد املراجع املؤثلرة يف دعمك بعد 
مراحل طوال، فتخضع لضغط كبري وتواجه 

بعض العراقيل 
عاطفيلاً: عليك اتخاذ خطلوات مختلفة عن 
السلابق تجلاه الرشيك لتحافلظ عليه، وإال 

فقدت ثقته وفقدته 

مهنياً: تتفاعلل عىل نحومرٍض مع محيطك، 
ويحمل اليك هلذا اليوم انفتاحاً عىل مجاالت 
جديدة، وقد تلفت نظر بعض النافذين وتبدو 
حيويتلك مضاعفة .عاطفيلاً: مصاعب غري 
محسلوبة النتائج، وهذا قلد يدفعك ربما اىل 

السفر وتأجيل الحلول مع الرشيك

مهنياً: تكون عىل استعداد ملواجهة أي طارئ، 
هلذا الظلرف الصعلب يضعلك أملام اختبار 
لتكتشف قدراتك عىل املواجهة وإيجاد الحلول 
الناجعلة .عاطفيلاً: إهمال الرشيك سليكون 
مكلفاً جداً، فسارع اىل تصحيح األوضاع قبل 

فوات األوان.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
2 حبة كوسلة كبرية - 1 حبة صغرية طماطم - 1 
كلوب جبنة كريمي – مللح – كمون – زيت - خلة 

أسنان
طريقة التحضري:

تغسلل الطماطم جيلداً، ثم تلزل بذورها، وتقطع 
صغرياً.

توضلع يف بوللة، ويضاف إليهلا الجبنلة، وتخلط 
جيداً.

تغسل الكوسلة جيداً، وتقطع رشائح رقيقة دون 
تقشري.

تغسلل مرة أخرى، وتتبل بامللح والكمون، وتدعك 
بها جيداً.

تسخن الشواية الكهربائية، وتدهن بالزيت.
تشوى رشائح الكوسة، وتقلب عىل الجانبني حتى 

تحمر.
يوضع مقدار معلقلة كبرية من خليط الجبنة عىل 

الكوسة.
تلف عىل شلكل رول، وتنغز بها خلة األسنان حتى 

ال تفتح.
تكرر العملية حتى إنتهاء الكمية.

توضع يف الطبق، وتقدم مع الوجبات املختلفة.

االشادة باالطفال تعرضهم للغش
توصلت دراسلة كندية حديثلة إىل أن األطفال الذي أشلاد أولياؤهم 
بذكائهم هم أكثر عرضة الستخدام الغش خال االختبارات، مشرية 
إىل أنله عندملا يتلم الثناء علىل األطفلال لتمتعهم باللذكاء، فإنهم 
سيشلعرون بالضغط لتقديم أداء جيد من أجل االرتقاء إىل املستوى 
اللذي يتوقعه منهم اآلخرون، حتى وإن اضطروا للغش من أجل تلك 
الصورة..وكشلف الباحثون من جامعة تورنتو أن األطفال الصغار 
يسلتجيبون بشلكل صحي للثناء عىل أدائهم أكثر من سلماع كلمة 
أنهم أذكياء. حيث أن الثناء عىل أداء الطفل يجعله يشلعر بأنه يبيل 
باء حسلنا، وبذلك يكون احتملال اعتماده عىل الغش أقل..وتوصل 
الباحثون من خال إجراء دراستني إىل أن األطفال، يف مرحلة ما قبل 
املدرسلة، الذين أشلاد أوليلاء أمورهم بذكائهم، كانلوا أكثر عرضة 
للغش يف االختبارات عند التحاقهم باملدرسلة أكثلر من أولئك الذين 

أثنى الجميع عىل أدائهم الجيد لبعض املهمات.
وأثبتلت الدراسلة الثانيلة أن األطفال الذيلن أشلاد املحيطون بهم 
بقدرتهلم علىل أن يكونوا أذكيلاء أصبحوا أكثر عرضلة للغش يف ما 

بعد.

الوجوة االنطباعية لغة برشية  رقمية
مثلل االحتفال بمرور 35 سلنة علىل بدء اعتماد الوجه املبتسلم هذه 
الفرة، فرصة للبحلث يف جذور الرموز التعبريية التي طغت أو كادت 
علىل طلرق تفاعل البلرش يف ما بينهم، حيث يسلتخدم أغللب الناس 
الرملوز التعبرييلة “اإليموجلي” عوضا علن الكلملات، أو اختصارا 
لهلا، أو لجملل بأكملها، للتعبري عن حالتهم أو التعليق أو املشلاركة، 
خاصة علىل مواقع التواصل االجتماعي ويف الرسلائل النصية.ويعود 
الفضلل يف ابتلكار الوجه املبتسلم إىل عالم الكمبيوتر سلكوت فاملان 
اللذي أراد وضلع عامة عىل موضوع علن منتدى علىل اإلنرنت عىل 
سلبيل الدعابة، ومنذ ذلك الحني أضيفت للرموز التعبريية العديد من 
التغيريات والتحسينات، وأصبحت جزءا ال يتجزأ من محادثات البرش 
اإللكرونية.ولم يتخيل فاملان أن تتطور الرموز التعبريية بهذا الشكل 
وتصبح من أهم العنارص املستخدمة يف جميع املحادثات اإللكرونية 
حاليلا يف جميلع أنحلاء العالم، إذ ينسلب له ابتلكار الرمز املبتسلم 
“سماييل”، فقد كان يهدف فاملان إىل أن تساعد هذه الرموز التعبريية 
الناس يف جامعة كارنيجي ميلون عىل التمييز بني املشلاركات املهمة 

والنكات واملشاركات الساخرة.

»مدن اسفنجية« إلمتصاص املطر
مدينة اسفنجية. .ووفق صحيفة »تلغراف« فإن الصني تعمل عىل مرشوع 
يسمح للمدن يف ان تسلتوعب األمطار وتمتصها حيث تستخدم أسطحها 
لتجلري املياه يف املدن وعر البنى التحتية التلي أصبحت أكثر صديقة مع 
البيئلة. وذكرت الصحيفلة أن املبادرة تواجه تحديلات رغم طموح الدولة 
الصينيلة اىل تنفيذها، وهو افتقار الحكومات اىل الخرة الازمة إضافة اىل 

التحديات املالية التي قد تقف عائقاً أمام تنفيذ املرشوع بكامله.
وأكلدت الصحيفلة ان املدينة االسلفنجية هدفها تحويلل 80 يف املائة من 
املسلاحات قادرة علىل امتصلاص املياه واسلتخدامها الحقلا يف الري أو 

الرشب وتطوير مبادرات الزراعة البيتية واستكشاف الطاقة. 
وتشمل املبادرة تغطية أسطح األبراج بالنباتات، وتخزين األرايض الرطبة 
ملياه األمطار، ويناء أرصفة »قابلة الخراق املياه« وتخزين مياه الجريان 

الزائدة، باإلضافة إىل السماح بتبخر املياه من أجل اعتدال الحرارة. 
وتطمح الصني إىل بناء أضخم مدينة اسلفنجية يف العالم يف مدينة لينغانغ 
الحديثة يف شانغهاي، بكلفة 119 مليون دوالر، لتمثل قدوة للمدن الصينية 

األخرى.

بدون تعليق

روالت الكوسة
املشوية باجلبنة

ق اليوم..
طب

نظام غذائي يمنع تطور مرض السكري
توصلل فريق من الباحثلني إىل أن املراوحة 
بلني الصلوم واألكل توقف تطلور أعراض 
السكري وتساعد البنكرياس عىل استعادة 
العلمية األمريكية  الدورية  وظائفه.ونقلت 
“سلال” عن العلماء قولهلم إن هذا النظام 
الغذائي يحيل الجسم إىل وضع الصيام لعدة 
أيام يف الشهر، رغم تناول اإلنسان لوجبات 
بسليطة ومختارة بعناية. هذا التوقف عن 
األكل قلادر علىل تفعيلل وظائلف أعضاء 

الجسم الرئيسة وإعادة إنتاج األنسولني.
ويقلول رئيس فريق البحلث، فالر لونغو، 
وهو أستاذ علم األحياء بجامعة كاليفورنيا 
الجنوبية “من خال وضع الفرئان يف وضع 

قاٍس، ثم إزالتله، تبنّي أّن خايا البنكرياس 
لزت السلتخدام نلوع معني ملن إعادة  ُحفِّ
الرمجلة النمائية”. ويحاكي هلذا النظام 
الغذائلي الصيلام عنلد البرش..ورغم ذلك، 
فنتائج هذه الدراسة حتى اآلن تنطبق عىل 
الفلرئان وعلىل الخايا البرشيلة املوضوعة 
تحت ظروف مخرية؛ لذلك يحذر الباحثون 
ملن محاولة تطبيق طريقة الصيام هذه يف 
املنزل لعلاج مرىض السلكري. واألهم من 
ذللك كله هلو أن النظلام الغذائلي يتطلب 
مستويات مقيسة بعناية فائقة، للسعرات 
الحرارية وأنواع األطعمة كي يحدث مفعواًل 

جيًدا.

عروس ترتدي ساري طوله ثالثة كيلومرتات

اسلتعان عروسلان رسيانكيان 
بمئلات التاميذ لحمل ذيل لباس 
سلاري ارتدتله العلروس، طوله 
ثاثة كيلومرات، ففتحت أجهزة 
يف  تحقيقلا  الطفوللة  حمايلة 
حقهما عىل ما أعلنت السللطات 
الجمعة..وأخرج نحو 250 طفا 
ملن صفوفهم يف مدرسلة عامة 
لحمل سلاري العلروس الطويل 
املمتد عىل 3,2 كيلومر. واحتفل 
الزوجلان بقرانهملا بالسلري يف 
شلارع رئييس يف منطقة كاندي 
يف وسلط البلاد علىل ملا ذكرت 

اسلتعني  محلية..وقلد  صحلف 
بنحو مئلة طفل آخريلن للقيام 
بمهلام أخرى خلال العرس..إال 
ان هلذه الخطوة لم ترق ألجهزة 
حمايلة الطفوللة التلي فتحلت 
تحقيقلا يف الحلادث. واعتلرت 
ماريني دي ليفريا رئيسة الهيئة 
الوطنيلة لحمايلة الطفوللة أن 
ذللك »يشلكل انتهلاكا لحقلوق 
آسيا تشكل  الطفل«..ويف جنوب 
اجتماعية  مناسلبات  الزيجلات 
كبلرية وباذخلة تنفلق خالهلا 

العائات مبالغ طائلة.
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الفوائد الكبيرة التي  تقدمها ش�بكة االنترنت العالمية والبرامج 
والتقني�ات المتطورة  التي رافقته�ا ادت في الوقت ذاته الى ظهور 
نوع م�ن الجرائم التي تهدد امن وس�امة االف�راد والدول اصطلح 

عليها تسمية الجرائم االلكترونية.
ه�ذه الجرائ�م تختل�ف ع�ن الجرائم العادي�ة من حي�ث اثارها 
ووس�ائل ارتكابه�ا فالجريم�ة االلكترونية جريم�ة ناعمة النها ال 
ترتكب باس�تخدام الس�اح او الم�واد الس�امة او المتفجرة  كذلك 
هي جرائم س�ريعة حيث ال تحتاج الى وقت طويل ويمكن ارتكابها 
بثوان معدودات كونها وفي احيان كثيرة ال تحتاج اال لضغطة ازرار 
وه�ي في النهاي�ة جرائم صعبة االثب�ات ألنها ال تترك آث�اراً مادية  
كالبصم�ات او البق�ع الدموية التي يمكن ان تك�ون محا للفحص 

والتحليل واالثبات.
 وس�ائل ارت�كاب الجريم�ة االلكترونية تتنوع وتتط�ور بتنوع 
وتطور وس�ائل االتصال كجهاز الحاس�وب والهوات�ف النقالة وما 
يحتويانه من برامج تعمل على شبكة االنترنت العالمية. والجريمة 
االلكترونية قد تأخذ ش�كل صناعة ونشر الفيروسات والتي تنتقل 
عب�ر االجهزة المرتبطة بش�بكة االنترن�ت وتهدف اما الى س�رقة 
المعلوم�ات او اتافه�ا وق�د تأخذ ش�كل انتحال ش�خصية معينة 
واس�تخدام نفس معلوماتها وصورها في ارت�كاب افعال مخالفة 

للقانون كالتهديد او االبتزاز.
 وق�د تأخ�ذ الجريم�ة االلكتروني�ة ش�كل الجرائ�م الماس�ة 
بخصوصية االفراد واسرارهم العائلية بهدف االبتزاز المالي كعمل 
حس�ابات وهمي�ة او حقيقية باس�م فتيات واقامة عاقة بش�اب 
معي�ن والحص�ول على تس�جيات فيديوي�ة تظهره بش�كل مخل 
بالحياء ومن ثم تهديده بالنشر او دفع مبالغ مالية وقد تأخذ هذه 
الجرائم ش�كل االحتيال المالي سيما مع االشخاص الذين يلجؤون 
للتج�ارة االلكترونية ويتعاملون مع بعض الش�ركات المصنعة او 
المصدرة للبضائع و يتم االعان والبيع والش�راء والدفع عن طريق 
البري�د االلكتروني حي�ث يقوم مرتك�ب الجريمة باخت�راق البريد 
االلكتروني للشركة المصدرة وارسال رسائل للعماء بانه تم تغيير 
حس�ابت الشركة التي ستتلقى فيها االموال لدى المصارف ويطلب 
تحوي�ل اثمان البضائ�ع المباعة الى الحس�ابات الجديدة التي تعود 
ف�ي حقيقتها لمرتكب�ي جريمة االحتيال المال�ي وقد  اظهر موقع 
ارق�ام ديجيتال ان ع�دد ضحايا الجرائم االكتروني�ة يصل الى 556 
مليون مس�تخدم في السنة وان اكثر من 600 الف حساب فيسبوك 
ف�ي العالم يتم اختراقه�ا يوميا  وهذه الجرائم تهدد امن وس�يادة 
الدولة والمجتمع وتؤدي في احيان كثيرة الى الخافات بين االفراد 
والى التفكك االس�ري بس�بب ما ينتج عنها من اساءة الى السمعة 
الشخصية والتش�هير ما حدى بالكثير من الدول الى تشريع قانون 
خاص بالجرائم االلكترونية وانشاء وحدات واقسام فنية تحقيقية 
متخصصة في كشف هذه الجرائم والتعرف على مرتكبيها ومن ثم 

تعقبهم واحالتهم الى المحاكم.
 ف�ي الع�راق فقد جرى اع�داد مش�روع قانون ينظ�م االحكام 
القانوني�ة لهذا النوع من الجرائم س�مي بمش�روع قان�ون جرائم 
المعلومات اال ان هذا القانون لم يجد طريقه الى التش�ريع بس�بب 
االنتق�ادات الكثيرة التي طالت م�واده العقابية وحمات المدافعة 
التي قامت بها مجموعة من المنظمات المدنية حيث اعتبرته تقييدا 
كبي�را لحرية التعبير عن الراي وم�ع اني  اتفق مع من ذهب الى ان 
العقوبات التي جاء بها مشروع القانون عقوبات شديدة وان بعض 
نصوص�ه تحتاج الى مراجعة واعادة صياغ�ة لكني اعتقد انه ال بد 
من تش�ريعه فالمواق�ع االكترونية التي تنتهج منه�ج االرهاب او 
تنتهك الحقوق الفكرية او التي تمارس عمليات ابتزاز مالي ال بد من 
حجبها ومعاقبة اصحابها ومثل هذا الحجب وتلك المعاقبة ال يمكن 
اعتبارهم�ا تحجيم للحريات وانما يمثان خط دفاعي مهم لحماية 
امن االف�راد والمجتمع فحرية التعبير وال�رأي مقيدة بعدم تعديها 
عل�ى حقوق االخرين وحري بالمدافعين عن الحرية االلكترونية ان 
يتفهموا ان هناك ضحايا تقع عليهم االثار الس�لبية لسوء استخدام 
الحاسوب واجهزة الهاتف النقال وبرامجهما كالفيس بك والتويتر 
واليوتي�وب وفي الوقت ال�ذي يجب فيه على الدول�ة حماية حرية 
التعبير وتوفير مناخاتها المناسبة فانه يتوجب عليها ايضا حماية 
االفراد ممن يسيء استخدام التقنيات تحت ذريعة الحق في التعبير 
واس�تخدام المعلوم�ات فالحريات تكون متاح�ة بموجب القانون 

وليست مطلقة كي ال تؤدي الى الفوضى .

عام دراس�ي جدي�د على األب�واب ، بداية ركوب الط�اب قطار البحث 
واإلطاع والتعل�م وتكوين الثقة بالنفس واالعتماد عل�ى الذات وااللتزام 
بالقواع�د والمث�ول للقواني�ن وتطبي�ق النظام ، حي�اة جديدة با ش�ك ، 
يتش�كل من خاله�ا عقول أبنائن�ا ، يتعلم الطالب من خاله�ا كيف يفكر 
كيف يستنتج ويستكشف ويبحث ويطلع ، كيف يتعامل مع اآلخر من بني 
جنس�ه.وعندما ننظر نجد أن المدرس�ه بمثابة الرحم التربوي والتعليمي 
الذى يشكل وعي ووجدان وسلوكيات أبنائنا ، فنجد أن الطفل بعد انطاقه 
وحرية الطفولة المبكرة ، تأتي المدرسه كصدمة ثقافيه لكثير من األبناء 
، وخاصة البنين ، الذين كثيًرا ما يأتي نموهم متأخًرا عن البنات ، وجميعنا 
يتذكر الرعب الذى نش�عر به أو ن�راه في وجوه بعض األطفال عند موعد 
اقت�راب الدخول للمدرس�ة في أول مره ، وليس من المثير للدهش�ة رؤية 
األطف�ال وه�م يمس�كون بوالديهم اليري�دون االنفات منهم�ا امام باب 
الحضانة.وأجد أن كثيًرا من اآلباء واألمهات على األخص يبعثون بأبنائهم 
ال�ى الحضانة في س�ن مبكرة لك�ى يتدربوا على خ�وض االمتحانات في 
المس�تقبل والتعليم المبكر لزيادة معارفهم ووعيهم بش�كل أفضل ، وهذا 
ج�زء مما يجع�ل الكثير من األهالي أن يدفع�وا بأبنائهم الى الحضانه قبل 
أن يكونوا مس�تعدين لها ، وأرى أن على الوالدين عدم إرس�ال أبنائهم الى 
الحضان�ة إال حين يصبح الولد أو البنت مدربه مس�بًقا لانخراط في الجو 
الدراس�ي الجديد.ويركز علماء التربيه وعل�م النفس بأنه حين يبدأ الطفل 
في الذهاب الى المدرسه ، من المهم االلتزام بالذهاب بانتظام ، وأن يكون 
الوال�دان حازمين بالنس�بة الى الحض�ور ، وأن ال يرش�يان األبناء لدخول 
الفص�ل بمنحهم الحلويات والهداي�ا واأللعاب..وعلى اآلباء واألمهات بناء 
الثق�ة في أنفس أبنائهم من خال تعليمه�م المهارات التى تعدهم للنجاح 
، فنح�ذر الوالدين من بع�ض الكلمات القاتله التي تزع�زع ثقة األبناء في 
أنفسهم مثل أنت فاشل ، أنت غير ناجح في شئ ، أنت غير ذكى أو مقارنته 
باآلخرين بش�كل جائر.على الوالدين أن يقللوا من القيام بعمل كل ش�يء 
لألبناء فكثير من األمهات تقوم ببعض األشياء البسيطة التى تجعل األبناء 
اعتماديين وفاقدي الثقة بأنفس�هم مث�ل أن تقوم األم بربط أحذية األبناء 
بدل أن تدربهم على ارتداء الحذاء وكيفية ربطه ، تحضير حقيبة المدرسه 
ل�ه كل يوم ، هذه الس�لوكيات البس�يطه في نظر البعض.ومن الوس�ائل 
المهم�ة الت�ي يمكن أن يس�تخدمها الوالدان إلعداد أبنهما للمدرس�ة ، هو 
االس�تماع بانتباه الى مخاوف االبن ، دون إصدار أي حكم ، على الوالدين 
أن يظ�ا هادئين ، مهما كانت مش�اعرهما داخلًيا مؤلمة وموجعه.فدائما 
االس�تماع بتمع�ن وإنصات لمش�اكل األبناء وتفهم م�ا يتحدثون عنه من 
مخ�اوف مع هدوء الوالدين ، يش�عر الطفل بان هناك تفهما لما يس�رده 
ويش�عره بالمساندة من جانب الوالدين مما يساعد على تحمسه وتقدمه 
نح�و األمام.أتمنى من الوالدين أن يدربا اوالدهم على فنون الحياة وفنون 
التعل�م الجيد ، وبعد ذلك يقوما بمتابعة األبن�اء والوقوف بجانبهم ، حتى 

نبني ثقتهم بأنفسهم واالعتماد على ذواتهم.

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

تقدمت شركة جاكوار البريطانية بسيارة اختبارية 
مميزة تتصف بمقود ذي عقل اصطناعي.

كش�فت ش�ركة جاك�وار الند روف�ر ع�ن تفاصيل 
مهرج�ان  إط�ار  ف�ي   Future-Type مش�روعها 
Future- التقنيات السنوي الذي أقيم في لندن.تعتبر

صغي�رة  كهربائي�ة  س�يارة   Type
الحجم ذاتية القيادة، تتس�ع لثاثة 
أش�خاص، تتمت�ع بإمكاني�ة تغيير 

أماكن تركيب المقاعد.
 Sayer��يع�د المقود الذي س�مي ب
مصم�م  س�اير  لمالكول�م  تيمن�ا 
مظاه�ر  أه�م  الش�هير،  المارك�ة 
ومس�اعدا  االختباري�ة،  الس�يارة 
قاب�ل  وه�و  لصاحب�ه.  ش�خصيا 
عل�ى  تركيب�ه  يمك�ن  إذ  لإلزال�ة، 
الس�يارات المش�ابهة، حيث تنوي 
الشركة طرح هذه السيارت لتكون 

تشاركية.
س�يتذكر المق�ود كل م�ا يفضل�ه 
المقع�د  وضعي�ة  م�ن  الس�ائق 
وكذل�ك  الملتيميدي�ا  ومنظوم�ة 
خطوط رحاته العادية وغير ذلك..

كما يستخدم Sayer خارج السيارة، 

حيث يستطيع استدعاءها إلى مكان معين، في وقت 
مح�دد انطاقا من جدول أعمال صاحبه. وس�يقوم 
بتش�غيل الموس�يقى، وبإمكان�ه حج�ز طاولة في 
المطع�م، حت�ى أنه س�يذكر صاحبه بم�ا تبقى من 

الغذاء في ثاجة منزله.

تمتلك العديد من دول العالم أس�اطيلها من القطارات 
فائق�ة الس�رعة أو القط�ارات »الرصاص�ة«، غير أن 
س�رعتها تظ�ل محددة من قب�ل الهيئات المس�ؤولة 
عن تس�يير تلك القطارات..وس�محت الصين مؤخرا 
بزيادة الحد األعلى لس�رعة القطارات، بعد أن أدخلت 

تحس�ينات على نظام مراقبة القطارات بحيث يمكن 
تقليل س�رعة القطار وإيقافه ف�ي حاالت الطوارئ..

ورفعت الصين الحد األعلى لسرعة قطاراتها إلى 350 
كيلومترا في الساعة، لتتفوق بذلك على الحد األقصى 
للسرعة في كل من اليابان وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، 
الس�رعة  ح�ددت  الت�ي  ال�دول 
القص�وى ب��320 كيلومترا في 
وكوريا  إيطاليا  الساعة..وتحدد 
القط�ارات  س�رعة  الجنوبي�ة 
فيه�ا عن�د 300 كيلومت�ر ف�ي 
الس�اعة، في حين تبلغ السرعة 
القص�وى لقط�ارات تركيا 250 
كيلومت�را ف�ي الس�اعة، بينم�ا 
تبل�غ في الس�ويد 200 كيلومتر 
في الس�اعة.غير أن أعلى سرعة 
فائق�ة  للقط�ارات  مس�جلة 
الس�رعة ه�ي للقط�ار الياباني 
»أس سي ماغليف« وبلغت 603 
كيلومترات في الساعة، متفوقا 
على القطار الفرنس�ي بنحو 28 
كيلومت�را ف�ي الس�اعة، ونحو 
102 كيلومت�ر في الس�اعة عن 

القطار الصيني.

جاكوار املستقبلية.. قدرات خيالية! أرسع 10 قطارات يف العالـم

احتفال القوات االمنية بمناسبة حترير عنه يف حمافظة االنبار


