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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

إذا رأيت من غيرك خلقاً ذميماً فتجّنب 
من نفسك أمثاله

ص3رئيس الوزراء يذهب إىل باريس لبحث مكافحة اإلرهاب واحلصول عىل الدعم للقوات األمنية

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 اجلدل يشتعل يف فرنسا بسبب قانون ملكافحة اإلرهاب

الريـجــانـي: نـديـن أي مـسـعــى الثــارة الـفـوضـى فــي الـمـنــطــقــة

روحاين واردوغان يوجهان رسالة إىل إقليم كردستان: مصريكم العزلة

تـحـريـر مـركـز الـحـويـجـة
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أم�س  األمني�ة،  الق�وات  اقتحم�ت 
األربعاء، بلدة الحويجة التابعة ملحافظة 
كرك�وك، بع�د اش�تباكات م�ع عن�ارص 
تنظيم »داعش« اإلرهابي، بينما تس�تمر 
الق�وات بالتق�دم إىل أط�راف الحويج�ة 
للس�يطرة عىل قراه�ا بالكامل وإعالنها 

مدينة خالية من اإلرهاب.
وحّققت القوات األمنية تقدماً رسيعاً 
خ�الل تحري�ر ق�رى الحويج�ة، بينم�ا 
كشف التعاون بني قوات الحشد الشعبي 
وجهاز مكافحة اإلرهاب عن تناغم كبري 

ي�ؤدي رسيع�اً إىل تحري�ر األرايض وطرد 
»داعش«. وقال قائد الرشطة االتحادية، 
الفري�ق رائ�د ش�اكر ج�ودت، يف بي�ان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إّن »ق�وات الرشطة االتحادية والحش�د 
الش�عبي اقتحم�ت بل�دة الحويج�ة من 
الجه�ة الغربية«، ولم يكش�ف عن مزيد 
م�ن التفاصيل، إال أن الحش�د الش�عبي 

رسعان ما أعلن تفاصيل أخرى. 
وقال إعالن الحش�د الش�عبي يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
»ن�زف للعراقيني ب�رشى تحري�ر مركز 
قض�اء الحويج�ة بالكامل وانت�زاع أهم 

معاق�ل تنظي�م داع�ش يف الع�راق بع�د 
اقتحام�ه واملب�ارشة بعملي�ات تطهريه 
م�ن عدة محاور«. وكانت ألوية الحش�د 
الش�عبي والقوات األمنية رشعت بتنفيذ 
عملي�ات صب�اح أم�س لتحري�ر مرك�ز 
ناحية الرياض والقرى واملناطق املحيطة 
بقضاء الحويجة. وأعلن الحشد الشعبي 
عن تطوي�ق ناحية الرياض، وقال موقع 
الش�عبي  الحش�د  “ق�وات  إن  الحش�د 
والقوات االمنية تمكنا من تطويق ناحية 
الرياض جن�وب رشق الحويجة من عدة 

محاور”.
التفاصيل ص3

الالجئون الروهينا 
يتدفقون »بشكل كثيف«

 إىل بنغالدش

كـوتـيـنـيـو
 يتمسك بحلمه.. وبرشلونة 

خيفض عرضه

القوات األمنية سيطرت على جبال مكحول وحررت احلراريات وطوقت الفتحة والرياض بالكامل
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اجلبوري لشغايت: الربملان حريص عىل دعم جهاز مكافحة االرهاب وتطويره
السيد احلكيم يستقبل سفريي اسبانيا والكويت ويشدد عىل أمهية التعاون مع بلدهيام

املحكمة االحتادية  تنفي الغاء 
استقطاعات نسبة )3،8%( من الرواتب 

املوجودة يف املوازنة
ص2

روسيا تؤكد إصابة
»زعيم النرصة« يف رضبة 

جوية بسوريا
ص4 ص4

اجليش السوري يطرد »داعش« من حمافظة محاة
      بغداد / المستقبل العراقي

تمكن�ت قوات من الجيش الس�وري، أمس 
األربع�اء، من ط�رد تنظيم »داع�ش« من آخر 
مناطق س�يطرته في ريف حماة الشرقي في 

وسط سوريا، لينتهي بذلك تواجد المقاتلين.
وق�ال مدي�ر المرص�د رامي عب�د الرحمن 
لوكالة فرانس برس »استكملت قوات النظام 
األربعاء سيطرتها على كامل القرى التي كانت 
بيد تنظيم داعش في ريف حماة الشرقي، بعد 

مع�ارك طاحنة بي�ن الطرفين مس�تمرة منذ 
ش�هر«. وس�يطر الجيش الس�وري، بحس�ب 
المرص�د، عل�ى خمس�ين قري�ة وعل�ى بلدة 
عقيربات االستراتيجية منذ بدئه هجوما على 
المنطقة بدعم روسي في الثالث من سبتمبر. 
وتس�ببت المعارك العنيفة من�ذ اندالعها بين 
الطرفي�ن بمقت�ل 407 عناص�ر عل�ى األق�ل 
م�ن التنظيم، مقاب�ل 189 عنص�را من قوات 
النظام، بحس�ب المرصد. وقال عبد الرحمن، 
»مع تقدم قوات النظام، يكون وجود التنظيم 

في محافظة حماة قد انتهى بشكل كامل، بعد 
أكثر من ثالثة أعوام من س�يطرته على ريفها 
الشرقي«. ولم يعلن اإلعالم السوري الرسمي 
س�يطرته على كامل الريف الشرقي في وقت 
نقل�ت صحيفة الوطن الس�ورية المقربة من 
دمش�ق، على موقعه�ا اإللكترون�ي نقال عن 
مصدر ميداني أن »الجيش س�يطر تماما على 

ريف حماة الشرقي«.
وأضاف »أمسى ريف حماة الشرقي خاليا 

تماما من داعش«.

مـجـلـس الـبـصـرة يـؤكـد خـلـو دوائـر 
الـمـحـافـظـة مـن األمـوال

اخلطوط اجلوية تعلن بدء العمل بالفحص الثقيل للطائرات 
6يف مركز الصيانة العاملي بمطار بغداد 6

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

عق�دت اللجن�ة املُش�َركة العراق�يَّة 
اإلمارات�يَّة اجتماعها التاسع يف أبو ظبي 
إبراهي�����م الجعف�رّي وزير  برئاس�ة 
الخارجيَّ�ة العراق�يَّة وأنور قرقاش وزير 

الدولة للُشُؤون الخارجيَّة اإلمارات�يَّة.
وذك�ر بي�ان ملكت�ب وزي�ر الخارجية 

تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
ان�ه »وعق�ب االجتم�اع ت�ّم التوقيع عىل 
 ، الرضيب�يِّ االزدواج  �ب  تجن�ُّ اتفاق�يَّ�ة 
السياسيَّة،  للُمشاَورات  وُمذك�َّرة تفاهم 
والتع�اون يف املحافل العربيَّ�ة، والدوليَّة، 
وُمذك�َّ�رة تف����اهم بني غرفة التجارة 
وُمذك�َّ�رة  اإلمارات���ّي�ة،   - العراق�يَّ�ة 
َّرة  تع�اون يف مج�ال االس�تثمار، وُمذك�

تع���اون يف املجال الث���قايفّ«.
وأك�َّ�د الجعفرّي بحس�ب البي�ان، أنَّ 
»قوة العراق قوة لكلِّ الُش�ُعوب العربيَّة، 
والعراق ينظر إىل كلِّ أشقائه بكلِّ احرام، 
وَمحبَّة، ويستحرض املُش�َركات الكثرية 

التي تجمعه مع الدول العربيَّة«.

التفاصيل ص3

العراق واإلمارات يوقعان اتفاقيات بشأن »املشاورات السياسية« 
واالستثامر والتجارة

القاضي احملمود عده »رجل دولة مميز«.. والقاضي زيدان يؤكد انه محل هم العراقيني مجيعا

العـراق فـي حـداد »3« أيام عـلـى وفـاة طالبانـي.. وخطط لتشييعه
 يف »4« مدن بينها بغداد
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روحاين واردوغان يوجهان رسالة إىل إقليم كردستان: مصريكم العزلة
التقيا يف طهران وأكدا على عدم السماح بتقسيم املنطقة

         بغداد / المستقبل العراقي

قال الرئيس الرتكي رج�ب طيب أردوغان، أمس 
األربع�اء، من طه�ران إن »الع�راق وإي�ران وتركيا 
س�تطبق املزي�د من اإلجراءات املش�ددة ض�د إقليم 
كردستان العراق« عقب إجرائه استفتاء لالنفصال، 
فيما أك�د الرئيس اإليراني حس�ن روحاني أن »عىل 

املسؤولني يف اإلقليم الرتاجع عن سياساتهم«. 
وأك�د أردوغان، يف مؤتمر صح�ايف عقب اجتماع 
مغل�ق مع نظريه اإليراني، أن »هناك إجماعا دوليا، 
باس�تثناء إرسائي�ل، عىل رفض انفصال كردس�تان 
العراق«، متسائال: »ما هذا االستفتاء الذي ال تعرتف 
به دولة يف العالم سوى إرسائيل؟ عندما يصدر هكذا 
قرار عقب التباحث مع املوس�اد.. فال س�ند قانوني 
له«.وأض�اف »أعتق�د أن إدارة إقليم ش�مال العراق 
سيكون مصريها العزلة، وتصميم تركيا وإيران عىل 

موقفهم�ا )املوحد( يف هذا الش�أن واضح، ومن اآلن 
فصاعدا، فإن الحكوم�ة املركزية العراقية هي التي 

نتحاور معها«.
وأش�ار الرئيس الرتك�ي إىل وجود »آلي�ة ثالثية« 
يف س�ورية، تض�م تركي�ا وإيران وروس�يا، تعمل يف 
إطار محادثات أستانة، وتويل اهتماماً بالغاً بإنشاء 

مناطق خفض التوتر يف هذا البلد.
أك�د ع�ىل فاعلية التح�ركات اإليرانية الروس�ية 
الرتكي�ة، واصف�ا ق�رار مناط�ق خف�ض التوتر يف 
اجتماع�ات أس�تانة ب�«اله�ام«، ومؤك�دا ع�ىل أن 
»العمل سيستمر ملكافحة املجموعات اإلرهابية، من 
قبي�ل »داعش« و«النرصة«، وهو ما يعني بالنتيجة 

إنقاذ املدنيني املظلومني يف هذا البلد«.
م�ن جهته، ق�ال روحاني »إنن�ا ال نريد الضغط 
عىل س�كان كردس�تان العراق، لكن عىل املسؤولني 
يف اإلقلي�م الرتاج�ع ع�ن سياس�اتهم«، موضحا أن 

»طه�ران وأنق�رة وبغداد مضطرة التخ�اذ خطوات 
جدية لتحقيق استقرار املنطقة«. 

وتاب�ع روحان�ي أن »الحرب ع�ىل اإلرهاب هدف 
إيران�ي تركي، وال فرق بني إره�اب داعش والنرصة 
وح�زب العم�ال الكردس�تاني«، وذك�ر أن »طهران 
وأنقرة تدركان تماما حقيقة املؤامرات التي يحيكها 
الغرباء، لكنهما ال تقبال تقس�يم العراق أو سورية، 
وال أي دول�ة يف املنطقة، ولن تقب�ال تغيري مالمحها 
الجغرافية«.وش�دد الرئيس اإليراني عىل أن البلدين 
س�يعمالن ملواجهة تف�كك العراق وس�ورية لتهدئة 
التوت�ر يف املنطق�ة، وق�ال »نريد األمن واالس�تقرار 
يف الرشق األوس�ط... استفتاء اس�تقالل كردستان 
العراق مؤامرة انفصالية تقف وراءها دول أجنبية، 

وتعارضها أنقرة وطهران«.
ونال�ت س�ورية حصة م�ن املباحث�ات اإليرانية 
الرتكي�ة أيض�ا، إذ أك�د روحان�ي عىل أن التنس�يق 

بني تركيا وروس�يا وإيران سيس�تمر خ�الل الفرتة 
القادم�ة، مقاب�ل تنس�يق ثالثي أخر ترك�ي إيراني 

عراقي يخص إقليم كردستان العراق.
وكان الرئيس اإليراني قد استقبل نظريه الرتكي 
وس�ط مراس�م رس�مية أقيم�ت يف قرص الرئاس�ة 

بالعاصمة طهران. 
وش�ارك يف مراسم االستقبال من الجانب الرتكي 
وزراء الخارجية مولود ج�اووش أوغلو، واالقتصاد 
نه�اد روحاني، والطاق�ة وامل�وارد الطبيعية براءت 
ألب�رياق، والجم�ارك والتج�ارة بولن�ت توفكج�ي، 
والداخلية س�ليمان صويل�و، والثقافة والس�ياحة 

نعمان قورتوملوش، والدفاع نور الدين جانكيل.
كم�ا ش�ارك يف املراس�م رئي�س هيئ�ة األركان 
الرتكية الفريق أول خلويص أكار، ومستش�ار جهاز 
االستخبارات الرتكي هاكان فيدان، والسفري الرتكي 

يف طهران رضا هاكان تكني.

          بغداد / المستقبل العراقي

أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي عن الحداد الرس�مي يف عموم البالد 
ومل�دة ثالث�ة ايام عىل وف�اة رئيس الجمهورية الس�ابق ج�الل طالباني، 
وفيما كش�ف حزب االتحاد الكردس�تاني عن خطط لتش�ييع بارزاني يف 
أربع مدن عراقّية، أصد مجلس القضاء، واملحكمة االتحادية، نعياً لرحيل 

الرئيس السابق.
وقالت االمانة العامة ملجلس الوزراء يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، إن »رئيس مجل�س الوزراء حي�در العبادي يعزي الش�عب 
العراقي بوفاة املغفور له رئيس جمهورية العراق السابق جالل طالباني 

ويعلن الحداد الرسمي ملدة ثالثة ايام اعتبارا من األربعاء«.
وتويف الرئيس العراقي الس�ابق جالل طالباني يف إحدى مستش�فيات 
العاصمة األملانية برلني الثالثاء، )الثالث من ترشين األول 2017(، حسبما 

أفاد التلفزيون العراقي الرسمي. 
وت�رك طالباني منص�ب الرئاس�ة يف 2014 بعد فرتة ع�الج طويلة يف 

أعقاب إصابته بجلطة دماغية يف 2012.
ويع�د طالباني املولود ع�ام 1933، يف مدينة الس�ليمانية، أول رئيس 
غري عربي )كردي( للعراق، وانتخب عام 2005 بعد تغيري النظام العراقي 

السابق.
وقاد طالباني االتحاد الوطني الكردستاني، وهو الحزب الذي يتقاسم 
الس�لطة يف إقليم كردس�تان العراق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني 

بزعامة مسعود بارازاني، رئيس إقليم كردستان املنتهية واليته. 
ويع�رف طالبان�ي يف صفوف الكرد ب�� »مام ج�الل«، أي العم جالل، 

ويحظى باحرتام كبري يف العراق وخارجها.
ب�دوره، أعلن االتحاد الوطني الكردس�تاني عن موعد وصول جثمان 

طالباني ومراسيم العزاء يف اقليم كردستان.
وقال س�عدي أحمد برية، املتحدث باسم االتحاد الوطني الكردستاني، 
خ�الل مؤتمر صحف�ي ان الرئي�س طالباني ليس مل�كاً لالتحاد الوطني 
الكردس�تاني فقط بل هو ملك لجميع ابناء ش�عب كردس�تان والش�عب 

العراقي وجميع املكونات.
واض�اف ان »جثمان الرئيس طالباني س�يصل اىل مدينة الس�ليمانية 

ي�وم الجمعة املقبل، وس�يكون مجل�س العزاء عىل روح�ه الطاهرة يوم 
السبت، اليوم االول س�يكون العزاء يف مدينة السليمانية اما اليوم الثاني 

فسيكون يف باقي مدن كردستان االخرى«.
وتابع: لح�ني عودة جثم�ان الرئيس طالباني س�تكون جميع ابواب 
مراك�ز تنظيمات ومقرات االتح�اد الوطني الكردس�تاني مفتوحة امام 

املعزين«.
وكش�ف ان »هناك طلباً الع�ادة جثمان الرئي�س طالباني عن طريق 
العاصم�ة بغ�داد واج�راء مراس�يم مهيب�ة لتش�ييعه، الن�ه كان رئيس 
الجمهورية الفاعل ولعب دوراً مرشفاً وكبرياً يف تثبيت الحكم الديمقراطي 
يف الع�راق الجديد وعالج اغلب مش�اكل العراق وخاص�ة مع دول الجوار 

واملشاكل التي كانت تحصل بني جميع املكونات«.
بدوره�ا، أص�درت املحكمة االتحادي�ة العليا بياناً صحفي�اً نعت فيه 

طالباني.
وق�ال القايض مدح�ت املحم�ود، رئيس املحكم�ة االتحادي�ة العليا، 
»بمزيد من الحزن واالىس تنعى املحكمة االتحادية العليا وفاة املغفور له 
فخامة االس�تاذ جالل طالباني، الذي فقد العراق بغيابه قامة عالية من 
قامات�ه يف املجاالت السياس�ية واالجتماعية واالنس�انية فقد كان فضاء 

لكل العراقيني ورجل دولة مميز بكل ما يف الكلمة من مدلول.
وتابع�ت »تغم�د الله الفقيد برحمته واس�كنه يف علي�ني، ومنح اهله 

ومحبيه والعراق الصرب والسلوان، ولتبقى ذكراه خالدة خلوداً الزمن«.
م�ن جانب�ه، قدم رئيس مجل�س القضاء األعىل الق�ايض فائق زيدان 
تعزي�ة بوفاة رئيس الجمهورية الس�ابق جالل طالبان�ي، أكد خاللها أن 

الرئيس الراحل ناضل من أجل وحدة العراق.
وقال القايض زيدان يف رسالة له »تلقينا بألم خرب وفاة الرئيس العراقي 
الس�ابق مام جالل طالباني، واستشعرنا بالخسارة الفادحة يف رحيله«، 
مؤك�داً أن »الراحل ب�ذل الكثري من اجل العملي�ة الديمقراطية يف العراق، 
وحم�ل هم العراقي�ني جميعا دون اس�تثناء وناضل من اج�ل وحدتهم، 

وبفقدانه فأن العراق يفقد واحداً من رموزه السياسية املهمة«.
وخل�ص زي�دان إىل الق�ول »رح�م الله الفقي�د وتغمد روحه بواس�ع 
رحمته، وخالص التعازي واملواس�اة للش�عب العراقي، ولعائلته الكريمة 

وألهمهم الباري عز وجل الصرب والسلوان«.

القاضي احملمود عده »رجل دولة مميز«.. والقاضي زيدان يؤكد انه محل هم العراقيني مجيعًا

العراق يف حداد »3« أيام عىل وفاة طالباين.. وخطط لتشييعه يف »4« مدن بينها بغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن وزير الصناع�ة والتج�ارة والتموين يف 
األردن يع�رب القضاة، أم�س األربعاء، أن إجمايل 
الش�احنات التي تم تصدير بضائعه�ا إىل العراق 

منذ فتح معرب طريبيل وصل إىل 250 شاحنة.
وقال القضاة إن »الش�احنات التي تم تصدير 
بضائعها كان�ت محملة باملنتجات الصناعية من 
مختلف القطاعات اضاف�ة اىل الخضار والفواكة 
»، مشريا اىل ان »هناك ترتيب لتجهيز قافلة تضم 
20 ش�احنة تضم س�لعاً صناعية يت�م تصديرها 

من خالل املعرب غدا«.
وعرب القضاة عن أمله بأن »تشهد االيام املقبلة 
حرك�ة تصدير كبرية من املنتجات الصناعية عرب 
معرب طريبيل«، مؤكداً أن »األردن ينظر إىل العراق 
ليس كس�وق وانما رشيك اس�رتاتيجي يف جميع 

املجاالت«.
وبلغت الصادرات األردنية للعراق ذروتها العام 
2013 لتصل إىل 882 مليون دينار، بينما انحدرت 

يف العام 2016 إىل مستوى 330 مليون دينار.

األردن تعلن مرور )250( شاحنة 
بضائع إىل العراق عرب طريبيل

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزي�ر النفط والكهرباء وامل�اء الكويتي 
عص�ام امل�رزوق، موافق�ة ب�الده ع�ىل ع�رض 
الع�راق تصدير الغاز الطبيعي للكويت كجزء من 

التعويضات املستحقة عليه.
وقال امل�رزوق عىل هامش حض�وره احتفال 
الس�فارة األملانية ببالده بالعي�د الوطني ألملانيا، 
إن »الجانبني الكويتي والعراقي يناقش�ان حالياً 
تفاصيل السعر«، موضحا أن »البداية ستكون ب� 
50 ملي�ون قدم مكعبة وس�تصل إىل 200 مليون 

قدم مكعبة«، دون مزيد من التفاصيل.
يذك�ر أن الحكوم�ة العراقي�ة أعلن�ت يف آب 
2017، ع�ن تفاوضه�ا م�ع املس������ؤولني يف 
الكوي�ت لبيع الغ�از بدالً من دف�ع األموال كجزء 
من التعويضات املفروضة عىل بغداد، عن غزوها 

للكويت عام 1990.

الكويت توافق عىل رشاء الغاز العراقي 
لسداد جزء من التعويضات

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل الس�يد عمار الحكيم رئيس التحالف 
الوطني بمكتبه يف بغداد سفري مملكة اسبانيا لدى 
بغداد خوسيه اسكوبار، ويف لقاء منفصل استقبل 

أيضاً سفري دولة الكويت سالم غصاب الزمانان.
وأكد الحكيم، خالل بحثه مع اس�كوبار اوضاع 
الع�راق واملنطقة، ان االرهاب اىل زوال وان معالجة 
الفكر التكفريي كفكر مسؤولية الجميع، داعيا اىل 
التصدي لالفكار الهدامة والتكفريية وعدم السماح 

لها بحجة حرية التعبري.
وأش�ار الحكيم إىل اهمية الرقاب�ة االلكرتونية 
عىل حركة االرهاب يف الفضاء االلكرتوني ومتابعة 
ملف التمويل، محذرا من ارتدادات انهزام االرهاب 

يف العراق ع�ىل بعض الدول وامل�دن والعواصم كي 
يثبت وجوده وتهديده لالمن الدويل.

وشدد رئيس التحالف الوطني عىل وحدة العراق 
وااللتزام بالدس�تور الذي صوت عليه الجميع بما 
فيه�م االخ�وة الكرد.من جهته، قال اس�كوبار ان 
العراق واس�بانيا يعيش�ان تحدي وح�دة االرايض، 
مشريا اىل ان الدستور االسباني كالدستور العراقي 
ال يس�مح بتجزئة الب�الد وكذلك هن�اك رفض من 
االتح�اد االورب�ي لخط�وات االنفص�ال، داعي�ا اىل 
االحت�كام للدس�تور والقوانني يف حل االش�كاليات 
ب�ني االقالي�م والحكوم�ات االتحادية.م�ن جانب 
آخر، اس�تقبل الحكيم س�فري دولة الكويت سالم 
غصاب الزمانان وبحث معه العالقات الثنائية بني 
البلدين الش�قيقني والتحديات التي تواجه املنطقة 

كاالرهاب واملشاريع التي تهدد االمن االقليمي .
واك�د رئي�س التحال�ف الوطني ان الع�راق بلد 
مح�وري يف املنطقة وع�دم اس�تقراره يعني عدم 
اس�تقرار املنطق�ة بكامله�ا، مش�ددا ع�ىل وحدة 
الع�راق ارضا وش�عبا والتمس�ك بالدس�تور نصا 

وروحا كما عربت املرجعية الدينية.
وأش�ار الحكي�م إىل ان االرهاب يلفظ انفاس�ه 
االخ�رية وان االدوار الت�ي لعبه�ا الع�راق كان�ت 
بالنياب�ة عن العالم واملنطقة، داعيا املجتمع الدويل 
اىل تحمل مس�ؤولياته فيما يخ�ص اعمار املناطق 

املحررة ومناطق املحررين املضحني .
م�ن جهته اك�د الزمانان دعم ب�الده للعراق يف 
مواجه�ة االره�اب ووح�ده اراضيه، مش�دد عىل 

اهمية الحوار لحل االشكاليات.

         بغداد / المستقبل العراقي

س�ليم  الربمل�ان  رئي�س  اك�د 
الجب�وري، أم�س االربع�اء، ح�رص 
الربمل�ان ع�ىل دع�م جه�از مكافحة 
االره�اب وتطوي�ره، فيما اش�ار اىل 
ان ه�ذا الجهاز اثب�ت يف امليدان خربة 
ال نظ�ري له�ا ع�ىل الرغم م�ن قرص 
مدة تأسيس�ه.وقال مكتب الجبوري 

يف بيان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه ان »رئيس مجلس النواب 
س�ليم الجبوري اس�تقبل يف مكتبه، 
رئيس جهاز مكافحة اإلرهاب الفريق 
األول الركن طالب شغاتي«، مبينا انه 
»جرى خالل اللقاء مناقش�ة الوضع 
االمن�ي يف الع�راق ومع�ارك التحرير 
يف الحويج�ة ومناطق غ�رب االنبار، 
ودور جهاز مكافحة االرهاب يف دحر 

تنظيم داعش االرهابي وتحرير املدن 
النازحني«.واك�د  واغاث�ة  العراقي�ة 
الجب�وري خ�الل البي�ان، ان »جهاز 
مكافح�ة االره�اب وع�ىل الرغم من 
ق�رص مدة تأسيس�ه اال ان�ه اثبت يف 
املي�دان خ�ربة ال نظ�ري له�ا واصبح 
مثار فخر واعتزاز للشعب العراقي«، 
مثمنا يف الوقت ذاته »التضحيات التي 
بذلها منتس�بوه يف سبيل الدفاع عن 

الوطن«.واض�اف ان »مجلس النواب 
حريص عىل دعم الجه�از وتطويره 
ومنح ابطاله االس�تحقاق الذي يليق 
بتضحياتهم وبطوالتهم«.من جانبه، 
اعرب رئيس جهاز مكافحة االرهاب 
عن شكره وامتنانه لرئيس الربملان، 
مؤك�دا ان »ابطال الجه�از مرصون 
ع�ىل مالحق�ة االرهاب حت�ى تحرير 

اخر نقطة من ارض العراق«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الس�لطات الرتكية اعتق�ال قيادي رفيع 
املستوى يف تنظيم »داعش« اإلرهابي يلقب ب�«أبو 
يوس�ف« كان يظهر متوفيا يف السجالت العراقية، 

عقب توقيفه يف عملية بالعاصمة أنقرة.
الت�ي فتحه�ا مكت�ب  ويف إط�ار التحقيق�ات 
التحقيق�ات الخ�اص يف النياب�ة العام�ة بوالي�ة 
»صقاري�ا« الرتكية ضد التنظيم، جرى التوصل إىل 

معلوم�ات تفي�د أن »حيدر كريم« امللق�ب ب� »أبو 
يوس�ف« الذي يظهر متوفيا يف السجالت العراقية، 
ال ي�زال ع�ىل قي�د الحي�اة، وموج�ود يف العاصمة 

أنقرة. 
وعقب ذلك نفذت فرق مكافحة اإلرهاب عملية 
ده�م عىل امل�كان املح�دد يف أنقرة، وأوقف�ت »أبو 
يوسف« ونقلته إىل نيابة والية صقاريا، كي تواصل 

إجراءاتها بحقه.
وعث�رت الفرق عىل قرابة 40 بطاقة ش�خصية 

مزورة يف مكان إقامته.
وبدوره�ا، أم�رت املحكمة املناوب�ة يف صقاريا 
باعتقاله بعد إدانته بتهم »ارتكاب إبادة جماعية«، 
و«االنتساب إىل منظمة إرهابية«، و«محاولة إزالة 

النظام الدستوري«.
يشار إىل أن »أبو يوسف« شارك يف أنشطة ضمن 
تنظي�م القاعدة ع�ام 2011، وعقب ذل�ك انخرط 
بصف�وف »داع�ش« يف محافظة األنب�ار العراقية، 

وتوىل أنشطة قيادية داخله.

         بغداد / المستقبل العراقي

نفت املحكمة االتحادي�ة العليا أمس االربعاء اصدارها قراراً 
يتضمن الغاء استقطاعات نسبة )3,8%( من الرواتب الواردة يف 

قانون املوازنة العامة للعام الحايل.
وق�ال مدير املكت�ب االعالمي إياس الس�اموك يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »املحكم�ة االتحادي�ة 
العلي�ا عندما نظرت دعوى الطعن ببع�ض مواد املوازنة بالرقم 
)17/ اتحادي�ة/ 2017(، كان من بينها امل�ادة )33/ أوالً( من 

القانون«
واض�اف أن »هذه املادة تنص عىل )تس�تقطع نس�بة %3.8 
من مجموع رواتب ومخصصات موظفي الدولة والقطاع العام 

واملتقاعدين لسد احتياجات الدولة...(«.
واوض�ح أن »طعن املدعي رئيس مجلس الوزراء/ اضافة إىل 
وظيفة، اقترص عىل توزيع تلك النس�بة الت�ي اعتمدها مجلس 
النواب يف القانون خالفاً ملا جاء باملرشوع الحكومي، ولم يطعن 

بوجود نسبة )%3.8(«.
وب�ني أن »املحكمة وجدت أنه بق�در تعلق االمر بالطعن من 
أن مجل�س النواب ق�د خالف احكام املادة )62( من الدس�تور، 
وبالت�ايل ق�ررت الحكم بع�دم دس�تورية ذلك الجزء م�ن املادة 
بتوزيع االيرادات املتحصة من نسبة االستقطاع البالغة )%3,8( 
ولم يلغ اصل االس�تقطاع وفق النس�بة املذك�ورة، وبالتايل فأن 

نسبة االستقطاع البالغة )3،8%( باقية«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت دائرة اإلص�الح العراقية التابعة ل�وزارة العدل، أمس 
االربعاء، عن موقفها الش�هري الخاص بع�دد املطلق رساحهم 

لشهر أيلول املايض.
وقالت الدائرة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه 
ان »عدد املفرج عنهم من س�جون الوزارة خالل الش�هر املايض 
بل�غ )678( نزي�اًل، بينهم )334( مش�مولون بالعف�و العام«، 
مبين�ة ان »هؤالء توزعوا بواقع )39( من النس�اء و)639( من 

الرجال«.
واضافت الدائ�رة ان »دائرة االصالح قطعت اش�واطاً كبرية 
يف مج�ال عمليات اط�الق الرساح مع تطبيقها نظام االرش�فة 
االلكرتونية والذي يتيح امكانية تحديد النزالء املنتهية احكامهم 
القضائي�ة ويس�اهم بحس�م ملفاتهم وفق�اً للم�دة القانونية 

املحددة إلطالق الرساح«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس االربعاء، عن اعتقال عصابة 
تقوم بابتزاز املواطنني عرب مواقع التواصل االجتماعي.

وقال اعالم قيادة العمليات يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »مكتب مكافحة اجرام الكاظمية وبمس�اعدة 
أح�د املواطن�ني تمك�ن م�ن اعتق�ال عصاب�ة تمته�ن االبتزاز 
 ،)Facebook( ��واملس�اومة عرب مواقع التواصل االجتماعي ال
وتم اعتقالهم بالجرم املشهود اثناء استالم مبلغ املساومة، بعد 

كمني نصب لهم يف منطقة الكاظمية«. 
واض�اف اعالم القيادة، أنه »ت�م توقيفهم وفق املادة )433( 
من قانون العقوب�ات«، داعية املواطنني اىل »التعاون مع قواتنا 
األمنية من اجل القضاء عىل الجريمة، ونؤكد عىل أهمية توخي 

الدقة يف التعامل مع أصحاب مواقع التواصل االجتماعي«.
يش�ار اىل ان قيادة عمليات بغداد تعلن بني فرتة واخرى عن 
اعتقال العديد من املطلوبني للقضاء بتهم جنائية و«ارهابية«.

املحكمة االحتادية
 تنفي الغاء استقطاعات نسبة )%3،8( 

من الرواتب املوجودة يف املوازنة

العدل: اإلفراج عن 678 نزياًل 
خالل أيلول املايض

عمليات بغـداد تعلـن اعتقـال عصـابـة 
»تبتز املواطنني« عرب موقع »فيسبوك«

اجلبوري لشغايت: الربملان حريص عىل دعم جهاز مكافحة االرهاب وتطويره

اعتقال قيادي بـ »داعش« يف تركيا يظهر كـ »متويف« بالسجالت العراقية

السيد احلكيم يستقبل سفريي اسبانيا والكويت ويشدد عىل أمهية 
التعاون مع بلدهيام
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     بغداد / المستقبل العراقي

قدم�ت فنلن�دا، أمس األربع�اء، اىل العراق م�روع بناء مجمع س�كني يأتي ضمن مش�اريع 
مستقبلية تعتزم الحكومة الفنلندية تنفيذها يف املناطق العراقية. وقالت األمانة العامة ملجلس 
الوزراء العراقي يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن »األمني العام مهدي العالق 
اس�تقبل س�فرية فنلندا يف العراق بيفي لني وناقش�ا الس�بل الكفيلة بتعزيز التعاون املش�رك 
ب�ني البلدي�ن يف مجاالت التعليم واالقتصاد واإلس�كان«، مبينا أن »الس�فرية نقلت رغبة بعض 
الجامعات يف بالدها بالتعاون مع الجامعات العراقية، باإلضافة اىل الركات يف تنفيذ مشاريع 
خدمي�ة يف العراق«. وأضاف البيان أنه »تم بحث مروع بناء مجمع س�كني قدمته الس�فرية 
كأحد املشاريع املستقبلية، التي ستدعمها حكومة فنلندا من أجل الدفع باتجاه إقامة مشاريع 
س�كنية كربى تس�هم يف معالجة مشكلة الس�كن وتوفر وحدات سكنية بأس�عار تتناسب مع 
مستوى الدخل لألغلبية الساحقة من املواطنني«. وأشار البيان اىل أن »السفرية طرحت قضية 

الالجئني العراقيني يف فنلندا، وكيفية التعاون بني الطرفني لتقديم املساعدة والعون لهم«.

فنلندا تقدم للعراق مرشوع بناء جممع سكني مستقبيل

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اقتحمت القوات األمني�ة، أمس األربعاء، 
بل�دة الحويج�ة التابع�ة ملحافظ�ة كركوك، 
بعد اش�تباكات مع عنارص تنظيم »داعش« 
اإلرهاب�ي، بينم�ا تس�تمر الق�وات بالتقدم 
إىل أط�راف الحويجة للس�يطرة ع�ى قراها 
بالكامل وإعالنها مدينة خالية من اإلرهاب.

وحّقق�ت الق�وات األمنية تقدم�اً رسيعاً 
خ�الل تحرير ق�رى الحويجة، بينما كش�ف 
التعاون بني قوات الحش�د الش�عبي وجهاز 
مكافح�ة اإلره�اب ع�ن تناغم كب�ري يؤدي 

رسيعاً إىل تحرير األرايض وطرد »داعش«.
وق�ال قائد الرط�ة االتحادي�ة، الفريق 
رائد ش�اكر جودت، يف بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة منه، إّن »ق�وات الرطة 
االتحادي�ة والحش�د الش�عبي اقتحمت بلدة 
الحويج�ة من الجهة الغربية«، ولم يكش�ف 
ع�ن مزي�د م�ن التفاصي�ل، إال أن الحش�د 

الشعبي رسعان ما أعلن تفاصيل أخرى. 
وق�ال إع�الن الحش�د الش�عبي يف بي�ان 
تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، 
»نزف للعراقيني ب�رى تحرير مركز قضاء 
الحويجة بالكامل وانتزاع أهم معاقل تنظيم 
داع�ش يف الع�راق بع�د اقتحام�ه واملبارشة 

بعمليات تطهريه من عدة محاور«.
وكان�ت ألوية الحش�د الش�عبي والقوات 
بتنفي�ذ عملي�ات صب�اح  األمني�ة رشع�ت 
أمس لتحرير مركز ناحي�ة الرياض والقرى 

واملناطق املحيطة بقضاء الحويجة.
وأعلن الحشد الشعبي عن تطويق ناحية 
الري�اض، وق�ال موق�ع الحش�د إن “ق�وات 
الحش�د الش�عبي والقوات االمنية تمكنا من 
تطويق ناحية الرياض جنوب رشق الحويجة 

من عدة محاور”.
وأضاف أن “القوات األمنية تخوض حالياً 
معارك رشس�ة عى مش�ارفها م�ع عنارص 

عصابات “داعش” اإلجرامية”.
بدوره�ا، أعلنت قي�ادة عملي�ات تحرير 
الحويج�ة ع�ن تحري�ر منطق�ة الحراريات 
والس�يطرة ع�ى جب�ال مكح�ول بالكام�ل 
والضف�ة الغربية لجرس الفتح�ة غربي نهر 
دجلة.وقال قائد العمليات الفريق الركن عبد 
االمري رشيد يار الله يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن »قطعات عمليات 

و٦٦   ٤٣ املش�اة  )ألوي�ة  الدي�ن  ص�الح 
الفرق�ة٢٠( وقطع�ات مكافح�ة االرهاب ) 
ف�وج كرك�وك/ فوج دي�اىل/ ف�وج الكوت( 
وقطع�ات  و٩٩  و٢٥   ٥١ ١٢و٣٣و  وألوي�ة 
من قوة وليد الكعب�ة ورسايا الدفاع الوطني 
من الحش�د الش�عبي وبدعم واس�ناد ابطال 

طريان الجيش تحرر قرى )املصلخة / املاليل 
/ قرية الس�ادة / الفتحة(«.وأضاف يارالله 
، أن »القطعات تس�يطر عى سلس�لة جبال 
مكحول بالكامل وحررت منطقة الحراريات 
بالكام�ل وس�يطرت ع�ى الضف�ة الغربي�ة 
لج�رس الفتحة غرب�ي نهر دجل�ة«، الفتا اىل 

أن القطع�ات »تك�ون قد اكمل�ت مهامها يف 
عمليات تحرير الحويجة«.

وأم�س األربع�اء، وص�ل وزي�ر الداخلية 
قاس�م االعرجي اىل مشارف قضاء الحويجة 
جنوب غ�رب محافظ�ة ركوك.وقال�ت قناة 
»الغدي�ر« الفضائي�ة املقرب�ة م�ن منظم�ة 

بدر التي ينتم�ي إليها الوزي�ر ان »االعرجي 
وص�ل اىل مش�ارف قضاء الحويج�ة ملتابعة 
عم�ل القطع�ات العس�كرية وتقدمها نحو 
مركز قضاء الحويجة غرب كركوك«.وكانت 
الق�وات األمني�ة والحش�د الش�عبي ب�دأت 
عملية عس�كرية واس�عة منذ أي�ام لتحرير 

الحويج�ة ونواحيه�ا م�ن س�يطرة تنظي�م 
»داع�ش« وحقق�ت انج�ازات كبرية.وتضم 
بلدة الحويجة نح�و ١٠٠ ألف مدني، ال زالوا 
يتواج�دون داخ�ل البلدة ولم ينزح�وا منها، 
خش�ية من أن ترتكب مليش�يات »الحش�د« 

انتهاكات ضدهم. 

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

توجه رئيس الوزراء حيدر العبادي 
عى رأس وفد وزاري إىل باريس، أمس 
األربع�اء، ملبي�اً دع�وة رس�مية من 
الرئي�س الفرن�ي ايمانويل ماكرون 
لبح�ث التع�اون ضد االره�اب ودعم 

القوات العراقية وتعزيز العالقات.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي لرئي�س 
الوزراء حيدر العب�ادي يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان 
األخري توجه اىل العاصمة الفرنس�ية 
باريس بدعوة رسمية وجهت له يف آب 
اغسطس املايض من الرئيس الفرني 
ايمانوي�ل ماك�رون لبح�ث تطوي�ر 
العالقات ب�ني البلدين وتوس�يعها يف 

املجاالت كافة. 
بي�ان  العب�ادي يف  وق�ال مكت�ب 
ان مباحث�ات العب�ادي م�ع الرئيس 
»التع�اون ض�د  ماك�رون ستش�مل 
االرهاب الذي يش�كل عدوا مش�ركا 
ودعم الق�وات العراقية يف حربها ضد 
داعش وتعزي�ز انتصاراتها وقدراتها 
التس�ليحية كما س�تركز املباحثات 
ال�وزاري  والوف�د  س�يجريها  الت�ي 
املرافق له ع�ى التع�اون االقتصادي 
وزيادة مساهمة الركات والخربات 
الفرنس�ية يف جهود إعادة االستقرار 
وعم�وم  املح�ررة  للم�دن  واإلعم�ار 

املحافظات«.
ويراف�ق العب�ادي يف زيارت�ه وفد 
وزاري يض�م وزراء الدف�اع عرف�ان 
اللعيب�ي،  جب�ار  والنف�ط  الحي�ايل، 
والزراعة فالح حس�ن زيدان، والعمل 

والش�ؤون االجتماعية محمد ش�ياع 
السوداني، والتعليم العايل عبد الرزاق 
العي�ى، والهج�رة جاس�م الج�اف، 
فال�ح  الوطن�ي  االم�ن  ومستش�ار 
الفي�اض، وعدد من كبار املس�ؤولني 

يف الدولة. وكانت الرئاس�ة الفرنسية 
قال�ت يف ٢7 م�ن الش�هر امل�ايض أن 
ماك�رون بح�ث مع العب�ادي هاتفيا 
تبعات االس�تفتاء الذي اج�راه اكراد 
الع�راق ع�ى اس�تقاللهم، وقالت ان 

ماكرون »ذّكر باهمي�ة الحفاظ عى 
وح�دة الع�راق وس�المته واالعراف 
بحق�وق الش�عب الك�ردي يف الوقت 
نفس�ه«، مضيف�ة »يج�ب تجنب اي 
تصعيد«. وتابعت »ازاء االولوية التي 

تتمث�ل بمكافح�ة داع�ش وتحقي�ق 
ع�ى  يج�ب  الع�راق،  يف  االس�تقرار 

العراقيني ان يبقوا موحدين«.
لكن املكتب االعالم�ي للعبادي رد 
ع�ى ذل�ك يف ٣٠ م�ن الش�هر املايض 

مؤك�دا ان الدع�وة لزيارة فرنس�ا تم 
تس�ليمها اىل رئيس ال�وزراء من قبل 
وزيري الخارجية والدفاع الفرنس�ية 
اب   ٢٦ يف  لبغ�داد  زيارتهم�ا  اثن�اء 
اغسطس املايض وال عالقة لها بازمة 

االس�تفتاء غ�ري الدس�توري القلي�م 
كردس�تان حيث ان هدف الزيارة هو 
لتقوي�ة العالق�ات الثنائي�ة ولركيز 
الجه�ود ملحاربة االره�اب يف املنطقة 
بع�د النجاح�ات العراقي�ة الهائلة يف 

هذا املجال.
ان  االعالم�ي  املكت�ب  وأوض�ح 
العبادي ل�م يتطرق يف املكاملة االخرية 
الت�ي ج�رت يف ٢7 من�ه م�ع الرئيس 
الفرني مطلقا »اىل رضورة االعراف 
بحق�وق الش�عب الك�ردي« او »عدم 
التصعي�د من قبل بغ�داد« كما يروج 
له االع�الم الكردي بل بالعكس تماما 
تم ادانة ارصار القي�ادة الكردية عى 
اجراء االستفتاء وتعريض املنطقة اىل 

عدم االستقرار.
وكانت فرنس�ا قد منح�ت العراق 
يف االون�ة االخرية قرض�ا بقيمة ٤٣٠ 
ملي�ون ي�ورو بع�د تأث�ر موازنته يف 
ش�كل كبري جراء مكافح�ة االرهاب 

وتراجع اسعار النفط.
ويف ٣٠ أي�ار املايض قالت صحيفة 
»وول س�ريت جورن�ال« األمريكي�ة 
أن ق�وات خاصة فرنس�ية متواجدة 
يف الع�راق واملوص�ل تحديدا، تس�عى 
لتحديد أماك�ن تواجد عنارص تنظيم 
داعش م�ن الفرنس�يني ومالحقتهم 
الق�وات  و«إل�زام  عليه�م  للقض�اء 

العراقية بقتلهم«. 
وأشارت إىل أن فرنسا كما بريطانيا 
ال تردد يف رصد واستهداف مواطنيها 
الجماع�ات  صف�وف  يف  املنضوي�ن 
االرهابي�ة تطبيق�ا ملب�دأ »الدفاع عن 

النفس« .

القوات األمنية سيطرت على جبال مكحول وحررت احلراريات وطوقت الفتحة والرياض بالكامل

حترير مركز احلوجية

وفد وزاري كبري سيناقش التعاون االقتصادي ودعوة الشركات الفرنسية للعمل يف العراق

رئيس الوزراء يذهب إىل باريس لبحث مكافحة اإلرهاب واحلصول عىل الدعم للقوات األمنية

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

العراق�يَّ�ة  املُش�َركة  اللجن�ة  عق�دت 
اإلمارات�يَّ�ة اجتماعه�ا التاس�ع يف أب�و ظب�ي 
برئاس�ة إبراهي�م الجعف�رّي وزي�ر الخارجيَّة 
العراق�يَّة وأنور قرقاش وزير الدولة للُش�ُؤون 

الخارجيَّة اإلمارات�يَّة.
الخارجي�ة  وزي�ر  ملكت�ب  بي�ان  وذك�ر 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، انه 
»وعق�ب االجتماع ت�ّم التوقيع ع�ى اتفاق�يَّة 
، وُمذك�َّرة تفاهم  �ب االزدواج الرضيب�يِّ تجن�ُّ
للُمش�اَورات السياس�يَّة، والتعاون يف املحافل 
العربيَّة، والدوليَّ�ة، وُمذك�َّرة تفاهم بني غرفة 
َّ�رة  اإلماراتّي�ة، وُمذك�  - العراق�يَّ�ة  التج�ارة 
تعاون يف مجال االستثمار، وُمذك�َّرة تعاون يف 

املجال الثقايفّ«.
وأك�َّ�د الجعفرّي بحس�ب البي�ان، أنَّ »قوة 
الع�راق قوة ل�كلِّ الُش�ُعوب العربيَّ�ة، والعراق 
ينظ�ر إىل كلِّ أش�قائه ب�كلِّ اح�رام، وَمحبَّة، 
ويس�تحرض املُش�َركات الكث�رية التي تجمعه 

مع الدول العربيَّة«.
وق�ال أيض�اً »َعِملن�ا ع�ى بن�اء عالق�ات 
عراق�يَّة-إمارات�يَّ�ة قويَّ�ة من�ذ ع�ام ٢٠٠٣، 
اعت�زاز،  ب�كلِّ  اإلم�ارات  تجرب�ة  إىل  وننظ�ر 
ونس�عى لالس�تفادة من الخ�ربات يف املجاالت 
ملواق�ف  واالمتن�ان  الش�كر  ُمقدِّم�اً  كاف�ة«، 
اإلم�ارات الداعم�ة للع�راق يف الُحُص�ول ع�ى 
ل يف جامعة الدول العربيَّة  اإلجم�اع العربيِّ األوَّ
بُخُص�وص موضوع االنته�اك الركيِّ لألرايض 
العراق�يَّة، واإلجم�اع العربّي الثاني بخصوص 
الحفاظ ع�ى وحدة العراق، ورفض اس�تفتاء 

إقليم كردستان.
وأضاف »نسعى لتعزيز العالقات السياسيَّة، 
واالقتصاديَّ�ة، والتجاريَّ�ة، واالس�تثماريَّة؛ ملا 
له�ا من أث�ر كبري يف تحقيق مصالح الش�عبني 

الشقيقني عى قاعدة قويَّة، وراسخة«.
وش�دد وزير الخارجية ع�ى أن »العراق بلد 
صاع�د؛ ألن�َّ�ه غنّي بالث�روات املُتع�دِّدة، لكنه 
يمّر بظروف استثنائيَّة تتمثل بالتحدِّي األمنيِّ 
وهو الحرب ض�ّد عصابات داع�ش اإلرهابيَّة، 

، وانخفاض أسعار النفط،  والتحدِّي االقتصاديِّ
وتكلفة الحرب ضّد اإلرهاب«.

انتص�ارات  حق�ق  »الع�راق  ان  اىل  ون�وه 
كب�رية يف حربه ضّد إرهابيِّ�ي داعش، وانترص 
�وا  بتضحي�ات أبنائ�ه الش�جعان الذي�ن ضحَّ
بدمائهم دفاعاً عن س�يادة العراق، ونيابة عن 
ِّها، وأفصح باالقول: العراق لن  دول العال�م كل�
ينى ال�دول الصديقة التي وقفت إىل جانبه يف 
زمن املحنة، ويتطل�َّع لدور أكرب يف إعادة إعمار 
الُبن�ى التحت�يَّة للُمُدن العراق�يَّة التي تعرَّضت 

للخراب، والدمار عى يد اإلرهابيِّني«.
م�ن جانب�ه أوضح وزي�ر الدولة للُش�ُؤون 
الخارجيَّة اإلماراتّي أنور قرقاش أنَّ »اإلمارات 
العربيَّة املتحدة تُ�ؤك�ِّد عى وحدة، واس�تقرار 
العراق كجزء ثابت يف املنظومة العربيَّة، وهذه 
من ثوابتن�ا األساس�يَّة«، مبينا »الع�راق رافد 
أس�ايّس للمنطق�ة العربيَّ�ة، ويحم�ل رس�الة 
�ة، وندع�م دوره  تاريخيَّ�ة، وحضاريَّ�ة ُمهمَّ
 ، يف املنطق�ة ع�رب العم�ل الدبلوم�ايسِّ العربيِّ

.» والحفاظ عى وحدة الصف العربيَّ

وأض�اف قرق�اش ان »الع�راق ب�ذل الكثري 
م�ن التضحيات يف حربه ض�دَّ عصابات داعش 
اإلرهابيَّ�ة، وانت�رص بدم�اء أبنائ�ه وتضاف�ر 

الُجُهود الدوليَّة، والتحالف الدويلِّ«.
�يَّة  وأكد وزي�ر الخارجية اإلمارات عى أهمِّ
تفعي�ل اللجن�ة املُش�َركة، وق�ال »نرغ�ب يف 
تعزيز التعاون املُش�َرك م�ع العراق يف ُمختلف 
كلِّ  لتفعي�ل  الس�عي  إىل  ُمش�رياً  املج�االت«، 
 ، القطاع�ات، وزيادة حج�م التب�ادل التجاريِّ
الزراع�ة،  يف  الخ�ربات  وتب�ادل  واالس�تثمار، 
امل�رصيفّ،  والقط�اع  والتج�ارة،  والس�ياحة، 

والثقايفّ، والفكرّي«.
وق�ال »علينا تذلي�ل العقبات الت�ي تواجه 
تطوير العمل املُشرَك، ولدينا رشكات، ورجال 
أعمال لديه�م الرغبة يف العم�ل، ودعم القطاع 
االقتص�اديِّ م�ع تواف�ر ف�رص االس�تثمار يف 
العراق«، ُمنوِّهاً: نسعى لبناء عالقات قويَّة مع 
العراق ُخُصوصاً مع وجود املُش�َركات الكثرية 
التي تجمع البلدين، كاشفاً: الجالية العراق�يَّة 

ُمحرَمة، وانطباعنا تجاههم إيجابّي جّداً.

قرقاش أكد للجعفري على رغبة رجال أعمال بالده العمل مع بغداد.. وأثنى على اجلالية العراقية

العراق واإلمارات يوقعان اتفاقيات بشأن »املشاورات السياسية« واالستثامر والتجارة



www.almustakbalpaper.net �سيا�سية4  العدد )1530(  الخميس 5 تشرين االول 2017

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزي�ر الدول�ة البلجيكي لش�ؤون اللجوء 
والهج�رة ثيو فرانكن عدم تجدي�د إقامة أحد أبرز 
أئمة مس�جد بروكس�ل الكبري العتباره »محافظا 

متشددا وشديد الخطورة عىل األمن القومي«.
وقال الوزير املنتمي لحزب القوميني الفلمنكيني 
إلذاع�ة وتلفزي�ون لكس�مبورغ- بلجي�كا »توجد 
مش�كلة مع مسجد بروكسل الكبري. الجميع يعلم 
ذل�ك. واتخذت ق�رار س�حب تأش�رية اإلقامة من 
إمام هذا املس�جد«. ويندرج القرار ضمن سياسة 
مكافحة الس�لفية التي اعتربه�ا فرانكن »أولوية 
للحكوم�ة« الت�ي يرأس�ها اللي�ربايل الفرنكوفوني 
ش�ارل ميش�ال. وتابع »رصدنا إش�ارات ش�ديدة 

الوض�وح ع�ىل أن�ه رج�ل متش�دد جدا وس�لفي 
ومحافظ جدا ويش�كل خطرا عىل مجتمعنا وأمننا 
القوم�ي«، متحدثا عن اإلمام عبدالهادي س�ويف 
امل�ري األصل وفق ما أكد مكت�ب الوزير. وطعن 
س�ويف بقرار عدم تجديد إقامته الذي اتخذ يف اذار 
2017 أمام مجلس التحكيم لألجانب الذي يفرتض 
أن ينظر يف امللف يف 24 ترشين األول، وفق ما أعلنت 
متحدثة باسم مكتب شؤون األجانب، مشرية إىل أن 
الطع�ن ال يعلق القرار وما زال يتحتم عىل س�ويف 
مغ�ادرة األرايض البلجيكية قبل نهاية ايار 2017. 
لكن اإلمام املري املقي�م يف بلجيكا منذ 13 عاما 
ما زال يف بروكس�ل الثالثاء بحس�ب ما ذكرت قناة 
ار تي بي اف العامة. ويقع مسجد بروكسل الكبري 
يف حديقة اليوبيل قرب مقار املؤسس�ات األوروبية 

ويعترب مركزا رئيس�يا لإلس�الم يف بلجيكا ويتلقى 
تمويال سعوديا.

يف مارس/اذار 2016 غداة اعتداءات بروكس�ل 
التي نفذها ثالثة انتحاريني يف مطار زافنتم ومرتو 
العاصمة وأسفرت عن مقتل 32 شخصا، تصاعدت 
االنتق�ادات لإلس�الم املتش�دد ورست مزاع�م بأن 
املس�جد ينرش التطرف، فيما اعت�رب أحيانا »بؤرة 
للجهاديني« البلجيكيني، األمر الذي ينفيه مسؤولو 

املسجد عىل الدوام.
لك�ن خ�رباء أوضحوا م�رارا أن األم�ر ال يتعلق 
بمنرب واحد يروج للفكر املتشدد بل بمنظومة أمنية 
وقانونية هشة يف بلجيكا عموما أتاحت العديد من 
الثغرات ووفرت غطاء لتحرك سلسل ملن يشتبه يف 

أنهم متطرفون أو لديهم ميوالت للتطرف.

بلجيكا تتحرك لطرد إمام مسجد بروكسل الكبري: 
شديد اخلطورة عىل األمن القومي

الرجياين: ندين أي مسعى الثارة الفوضى يف املنطقة

         بغداد / المستقبل العراقي

اق�ر الن�واب الفرنس�يون قانون�ا جديدا 
ملكافحة االرهاب اعتربت�ه الحكومة »مفيدا 
للغاي�ة«، يف حني تفاوتت االراء املعارضة بني 
يم�ني اعتربه »لين�ا جدا«، ويس�ار راى فيه 

»مساسا بالحريات«.
والقانون الجديد يتيح يف االحوال العادية 
اس�تخدام بعض االجراءات ال�واردة يف حالة 
الطوارىء التي اقرتها الحكومة االش�رتاكية 
الس�ابقة بع�د اعت�داءات الثال�ث عرش من 
ترشين الثان�ي 2015 يف باريس التي اوقعت 

130 قتيال.
حال�ة  تك�ون  ان  املف�رتض  ان�ه  وم�ع 
الط�وارىء اج�راء موقتا يعطي الس�لطات 
صالحيات استثنائية، فقد تم تجديدها ست 

مرات بسبب تكرار االعتداءات.
وحظ�ي م�رشوع القان�ون بدع�م حزب 
الرئي�س ايمانويل ماكرون الوس�طي ودعم 
بع�ض الن�واب م�ن اليم�ني واليس�ار، فتم 
اق�راره باكثرية 415 صوت�ا مقابل 127 يف 

حني امتنع 19 نائبا عن التصويت.
وبات عىل النواب االن التوصل اىل تس�وية 
م�ع اعضاء مجل�س الش�يوخ الذي�ن كانوا 
عملوا عىل تليني النص قليال، تمهيدا القراره 

نهائيا بحلول منتصف ترشين االول.
ويأت�ي اق�رار ه�ذا القانون بعد اس�بوع 
م�ن النقاش�ات الحامي�ة وبع�د يومني عىل 
قيام شخص بقتل امراتني طعنا يف مرسيليا 
يف جن�وب الب�الد، يف اعت�داء س�ارع تنظي�م 

»داعش« اىل تبني مسؤوليته.
اس�م  الفرنس�ية  الس�لطات  وكش�فت 
مرتك�ب االعت�داء ال�ذي قتل�ه جن�ود كانوا 
يقومون باعمال الدورية يف املكان، وتبني انه 

تونيس يدعى احمد حنايش.
وبمقت�ل االمراتني يف مرس�يليا يرتفع اىل 
241 عدد االشخاص الذين قتلوا يف اعتداءات 

يف فرنسا منذ العام 2015.
كم�ا ت�م توقيف خمس�ة أش�خاص بعد 

اكتش�اف عب�وة ناس�فة يدوي�ة الصن�ع يف 
باريس من اربع قوارير غاز وجهاز تفجري.

وق�ال وزي�ر الداخلي�ة الفرن�يس ج�ريار 
كولوم�ب »نح�ن ال ن�زال يف حال�ة ح�رب«، 

وداف�ع ع�ن القانون ال�ذي اعت�ربه »مفيدا 
للغاية بمواجهة تهديد شديد الخطورة«.

واض�اف كولومب انه يف حال لم يتم تبني 
القان�ون فانن�ا كن�ا »س�نجد أنفس�نا امام 

اعتداءات شبيهة بهذا االعتداء«، يف اشارة اىل 
اعتداء مرسيليا.

واف�اد اس�تطالع ن�رش االس�بوع املايض 
ان 57% م�ن الفرنس�يني يؤي�دون القان�ون 

الجديد.وب�ني البن�ود االكثر إث�ارة للجدل يف 
القانون، الس�ماح بفرض االقام�ة الجربية 
عىل أش�خاص دون أمر مسبق من القضاء. 
يف املقاب�ل، ف�إن موافقة القض�اء رضورية 

للقيام ب�«الزيارات املنزلية«، التس�مية التي 
باتت معتمدة رسميا محل »عمليات املداهمة 

االدارية« التي تثري جدال كبريا.
كما تم توسيع مجال التدقيق يف الهويات 
بحيث يشمل »مشارف محطات القطارات« 
وليس فق�ط داخلها، وأيضا »ضمن ش�عاع 
أقص�اه 20 كلم ح�ول املراف�ئ واملطارات« 

االكثر حساسية.
خصوص�ا  الن�ص،  معارض�و  ويعت�رب 
من اليس�اريني، ان�ه يمس بقرين�ة الرباءة، 

ويتعرض للحياة الخاصة.
وقال املحام�ي ايمانوي�ل داود العضو يف 
االتح�اد الدويل لحقوق االنس�ان »انه تراجع 
غ�ري مس�بوق لحرياتن�ا العام�ة وحرياتن�ا 

الفردية«.
باملقاب�ل فان اليم�ني واليم�ني املتطرف 
وصفا القانون بانه »ش�ديد الليونة« حسب 
تعب�ري زعيمة الجبهة الوطني�ة مارين لوبن 

التي وصفته بانه »مؤذ«.
كما اعتربت وزير العدل الس�ابقة رشيدة 
دات�ي )يم�ني( ان الن�ص »ناقص ج�دا« وال 
يتط�رق بش�كل كاف اىل س�بل الوقاي�ة من 

التشدد.
اعت�رب وزي�ر  االنتق�ادات  وام�ام ه�ذه 
الداخلي�ة ان الن�ص »رد دائم عىل تهديد بات 
دائم�ا«، مضيف�ا ان القان�ون تس�وية ب�ني 
الحاجة »للخ�روج من حالة ط�وارئ تحرم 
بطبيعتها من ع�دد من الحريات«، ورضورة 
»عدم العودة اىل الوضع الذي كان قائما قبل 

حالة الطوارئ«.
يف حني اعترب رئيس الحكومة االشرتاكي 
السابق مانويل فالس الذي انضم اىل االكثرية 
الرئاسية ان القانون الجديد »متوازن« منددا 
بما س�ماه »الخطاب االس�المي اليساري« 

لليسار الراديكايل.
وكان الرئيس الفرنيس ماكرون وعد بان 
تج�ري عملي�ة »اع�ادة تقييم ع�ام 2020« 
للقان�ون ع�ىل ان يتم عنده�ا »الغاء« بعض 

االجراءات وربما اضافة اخرى.

«.. واليسار يعده »مساسًا باحلريات« اليمي يصفه بالـ »لينّ

اجلدل يشتعل يف فرنسا بسبب قانون ملكافحة اإلرهاب

الالجئون الروهينا يتدفقون »بشكل كثيف« إىل بنغالدش

       بغداد / المستقبل العراقي

قالت وزارة الدفاع الروس�ية أمس األربعاء إن رضبة 
جوية روس�ية يف سوريا أسفرت عن إصابة زعيم جبهة 
الن�رة بإصاب�ات خطرية ومقت�ل 12 قيادي�ا ميدانيا 
للجبهة. وذكر إيغور كوناشيكوف املتحدث باسم الوزارة 
يف بي�ان أن الرضب�ة جاءت بع�د أن توصل�ت املخابرات 
العس�كرية الروس�ية ملوع�د وم�كان اجتم�اع لقيادات 
النرة ضم زعيمه�ا أبو محمد الجوالني الثالثاء. وقال 
كوناشيكوف »أسفرت الرضبة الجوية عن إصابة زعيم 
جبه�ة النرة أبو محمد الجوالن�ي بجراح عديدة وفقد 
إح�دى ذراعيه وهو يف حالة حرجة وفق�ا ملعلومات من 
ع�دة مصادر مس�تقلة«. وأض�اف أن 12 م�ن القيادات 
امليداني�ة للنرة قتل�وا ومعهم نحو 50 حارس�ا. يذكر 
ان تنظي�م »داعش« نرش تس�جيل نرش فيدي�و الثالثاء 
ق�ال إنه يظهر جنديني روس�يني أرسهما خ�الل القتال 
يف مدينة دير الزور الس�ورية حيث تدعم روسيا الجيش 
الس�وري ضد املتش�ددين. لكن وكالة إنرتفاكس لألنباء 
نس�بت إىل وزارة الدف�اع الروس�ية نفيه�ا أرس أي م�ن 
جنوده�ا. ولم ت�رد وزارتا الدف�اع والخارجي�ة بعد عىل 
طلبات من روي�رتز للتعقيب. ويف التس�جيل الذي بلغت 
مدته 42 ثاني�ة ونرشته وكالة أعم�اق التابعة للتنظيم 
اإلرهابي ظه�ر رجالن يرتدي كل منهم�ا جلبابا رماديا 
وكان أحدهم�ا، وهو ملتح، مكبل اليدين بينما بدت عىل 

وجه الثاني كدمات.

       بغداد / المستقبل العراقي

قالت رشكة فيسبوك إن نحو عرشة ماليني شخص يف 
الواليات املتحدة شاهدوا إعالنات تبث االنقسام السيايس 
ع�ىل موقعها للتواصل االجتماعي وإن روس�يا اش�رتت 
هذه اإلعالنات قبل االنتخابات الرئاسية األمريكية العام 
املايض وبعدها. ولم يس�بق أن أعلن�ت الرشكة مثل هذا 
التقدير. وقالت فيسبوك يف بيان أنها استخدمت أسلوب 
قياس كمبيوتري لتقدير عدد الذين ش�اهدوا واحدا عىل 
األقل من اإلعالنات التي اش�رتتها روس�يا وعددها ثالثة 
آالف. وأضافت أن 44 يف املئة من اإلعالنات شوهدت قبل 

االنتخابات بينما شوهدت 56 يف املئة منها بعد ذلك.
وفج�رت اإلعالن�ات غضبا تج�اه فيس�بوك وتجاه 
روس�يا يف الوالي�ات املتح�دة منذ كش�فت أكرب ش�بكة 

للتواصل االجتماعي يف العالم عنها يف ترشين االول.
ونفت موسكو أي صلة لها باإلعالنات.

وطال�ب البع�ض بتش�ديد القي�ود التنظيمي�ة ع�ىل 
فيس�بوك. وع�رض الرئي�س التنفي�ذي للرشك�ة مارك 
الرشك�ة  تعت�زم  لخط�وات  الع�ام  اإلط�ار  زوكرب�رغ 
اتخاذها لردع الحكومات عن إس�اءة اس�تخدام الشبكة 
االجتماعية. ويف وقت س�ابق، قالت فيسبوك إنها تعتزم 
تعيني أكثر من ألف ش�خص ملراجعة اإلعالنات وضمان 
اس�تيفائها للرشوط يف إطار جهود لردع روسيا وغريها 
من ال�دول عن اس�تخدام ش�بكة التواص�ل االجتماعي 

للتدخل يف انتخابات دول أخرى.

روسيا تؤكـد »زعيـم النصـرة« 
إصابة يف رضبة جوية بسوريا

موسكو »اصطادت« عرشة ماليني 
أمريكي عىل فيسبوك

         بغداد / المستقبل العراقي

اس�تأنفت حرك�ة ن�زوح الروهينغ�ا إىل بنغ�الدش بع�د 
انخف�اض يف أع�داد النازح�ني مؤخ�را وذلك بس�بب نقص 
امل�واد الغذائية غربي بورما، واعتربت األمم املتحدة أن حجم 

املعاناة »ال يمكن تصوره«.
وقد عرب أكثر من 507 آالف ش�خص من األقلية املسلمة 
يف بورم�ا الحدود إىل بنغالدش هربا من حملة قمع يقوم بها 

الجيش يف ميانمار.
ويوميا يص�ل العرشات عىل مراكب الصي�د إىل بنغالدش 

من الالجئني الروهينغا، بحسب مصادر محلية.
وقال عريف اإلس�الم أحد خفر سواحل بنغالدش: »حوايل 
أربعة إىل خمس�ة آالف من الروهينغا يصلون يوميا... بعض 
الروهينغا كانوا يظنون أن بإمكانهم البقاء يف بورما لكنهم 

يأتون إىل هنا اآلن«.
م�ن الجانب البورم�ي، تجمع أكثر من ع�رشة آالف من 
الروهينغ�ا عن�د نقطة عبور م�ع بنغالدش حس�بما أعلنت 

وسائل إعالم رسمية يف ميانمار.
وقال�ت كري�س ليوا م�ن مجموع�ة »أراكان بروجيكت« 
املدافع�ة ع�ن الروهينغا: »الكث�ريون يفرون حاليا بس�بب 
نق�ص األغذي�ة والخوف، لم يع�د هناك أية م�واد غذائية يف 

بعض املناطق«.

اىل ذل�ك دخل وف�د دويل برفقة ممثلني ع�ن األمم املتحدة 
وس�فراء أم�س إىل والية راخ�ني، مح�ور االضطرابات وذلك 

للمرة األوىل منذ بدء املعارك، منذ ال�25 أغسطس املايض.
وتح�دث الوف�د إثر الجولة ع�ن حجم معان�اة »ال يمكن 
تص�وره«، وحث وفد م�ن االتحاد األوروبي رافق مس�ؤويل 
األمم املتح�دة يف الجولة التي نظمته�ا الحكومة، عىل وضع 
ح�د ألعم�ال العنف بع�د مش�اهدة »قرى أحرق�ت وأفرغت 
من س�كانها«.وطالبت األمم املتحدة أيضا بتس�هيل وصول 
املس�اعدات اإلنس�انية واملنظمات غ�ري الحكومي�ة »بدون 

قيود« من أجل إجراء »تقييم شامل للوضع«.
وتعت�رب األمم املتحدة أن الجيش و«امليليش�يات« البوذية 
تقوم بحملة تطهري إثني بحق األقلية املسلمة يف تلك املنطقة 
التي س�بق أن ش�هدت ع�دة حم�الت عنف لكن لي�س بهذا 

الحجم، بحسب وسائل إعالمية.
ويعان�ي أكثر م�ن 14 ألفا و100 طفل من س�وء تغذية 
ويواجه�ون مخاطر املوت يف ظروف مأس�اوية يف املخيمات 
يف بنغالدش حيث توزع املواد الغذائية بدون تنس�يق بحسب 

األمم املتحدة.
ويتداف�ع الالجئ�ون للحص�ول ع�ىل املس�اعدات لكنهم 

يضطرون لالنتظار عدة ساعات لتأمني وجبة طعام.
وبحسب وكاالت اإلغاثة فإن 145 ألف طفل تقل أعمارهم 

عن خمسة أعوام بحاجة ملساعدة طارئة.

       بغداد / المستقبل العراقي

اعت�رب رئي�س مجل�س الش�ورى 
اإلس�المي يف إيران عيل الريجاني، أي 
مس�عى إلث�ارة الف�وىض يف املنطقة 

بانه أمر مدان.
ب�ه  أدىل  تري�ح  يف  ذل�ك  ج�اء 
الريجان�ي خالل مؤتم�ره الصحفي 
املش�رتك مع رئيس مجلس الشيوخ 
اإليرلندي دنيس أو دونوان يف طهران 

بعد املحادثات التي أجريت بينهما.

وأوضح الريجان�ي بأن محادثات 
جي�دة أجري�ت م�ع الوف�د الربملاني 
اإليرلندي يف مختل�ف املجاالت وقال: 
إن لن�ا مجموع�ات صداق�ة برملانية 
ناش�طة تتابع تنمية التعاون يف هذا 
املجال وتس�اعد يف الرقي بمس�توى 
العالق�ات ب�ني البلدي�ن يف مختل�ف 

املجاالت.
الجان�ب األيرلن�دي  ورصح ب�أن 
أوض�ح أولويات الب�الد وفقاً للخطة 
التنموي�ة السادس�ة، وأض�اف: ت�م 

التأكي�د ع�ىل اجت�ذاب الرس�اميل يف 
مج�االت الطاقة الحديث�ة والنظيفة 
الط�ب  مج�االت  أجه�زة  وتوف�ري 

والطاقة أي النفط والغاز.
وأع�رب ع�ن أمل�ه بان يس�تثمر 
رجال األعم�ال اإليرانيون اإلمكانيات 
املتوفرة، وأضاف: إننا نأمل أيضاً بأن 
يسعى األصدقاء االيرلنديون يف مسار 

تسهيل العالقات املرفية.
وتاب�ع رئي�س مجلس الش�ورى 
اإلس�المي: لقد كنا متفقني يف الرأي 

يف مجاالت التعاون الدويل وتم التأكيد 
ع�ىل هذه القضي�ة، خاصة وأن عىل 
الجمي�ع االلت�زام باالتف�اق النووي 

الدويل.
وأش�ار الريجاني إىل أن محادثاته 
مع رئيس مجلس الشيوخ اإليرلندي 
شملت أيضاً قضاياً املنطقة، وأضاف: 
لق�د تباحثن�ا حول أزم�ة اإلرهاب يف 
املنطق�ة، وهو م�ا حظ�ي باهتمام 
الطرفني، كما تمت إدانة أي مس�عى 

إلثارة الفوىض يف املنطقة.
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بن�اءا عىل ماج�اء بكتاب مديرية بلدية الكوفة املرقم 9390/597 يف 2017/9/13 واس�تنادا الحكام 
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف 
االرشف ع�ن اجراء املزاي�دة العلنية لتاجري امللك املبني تفاصيله يف ادن�اه والعائد اىل بلدية الكوفة عن 
طريق املس�اطحة وملدة )13سنة ( فعىل كافة الراغبني باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيهم الرشوط 
املطلوبة مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل فرتة 30 يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى 
الصح�ف املحلية مس�تصحبني معهم التامينات  القانونية البالغ�ة 200% من القيمة املقدرة بموجب 
ص�ك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة  اس�تنادا اىل ماجاء بالقانون انفا وكت�اب محافظة النجف /

مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة  يف اليوم التايل النتهاء مدة االعالن 
البالغ�ة 30 يوما يف الس�اعة الحادية عرشة صباحا يف دي�وان )بلدية الكوفة ( ويف حالة  مصادفة يوم 
املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش 

واملصاريف املرتتبة عىل ذلك 

املعلومات والرشوط املطلوبة:
1-مدة املساطحة )13 سنة (

2-تؤول كافة املشيدات وبدون بدل للبلدية بعد انتهاء مدة العقد استنادا اىل املادة 16/أ من قانون بيع 
وايجار اموال الدولة  رقم 21 لسنة 2013

3-يتم اس�تيفاء بدل املساطحة س�نويا عىل ان يتم مراجعة البدل كل خمسة سنوات من تاريخ ابرام 
عقد املساطحة استنادا اىل املادة 16/ب من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013

4-يلزم املساطح بتنفيذ كشف البلدية الخاص بانشاء عمارة تجارية عىل القطعة املرقمة 3/76544 
حي ميس�ان والبالغة قيمته )248.194.000( دينار وبارشاف البلدية مع االلتزام باقامة املش�يدات 
خالل املدة املحددة يف عقد املساطحة استنادا اىل املادة 16/ج من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 

21 لسنة 2013
5-يقدم املساطح مبلغ ضمان للتشييد يعادل  بدل املساطحة استنادا اىل املادة 16/ج من قانون بيع 

وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013
6-يلزم املس�اطح بتس�ديد البدل السنوي يف موعده وبعكس�ه يتم تطبيق املادة 16/د من قانون بيع 

وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 بحقه
7- عىل املس�تأجر تقديم براءة ذمة وجلب صورة )هوية االحوال املدنية +بطاقة الس�كن او مضبطة 

تاييد سكن +شهادة الجنسية العراقية (
8-عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة 30 يوما من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد 

بدل االيجار املتبقي والرسوم االخرى
9-عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم  عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

10-استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف /مكتب السيد املحافظة املرقم 10881 يف 2014/9/28 
يلزم اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتاييد شهادة ممارسة و املهنة عند الدخول 

باملزايدة

اعالن
تعلن ادارة وقف ال بهيش عن اجراء مزايده علنية لتاجري 
املح�الت العائ�دة للوق�ف والتي تق�ع عىل العق�ار املرقم 
)759( غرب�ي فعىل الراغبني االش�رتاك باملزايدة الحضور 
اىل مكان الوقف الكائن يف السماوة / السوق املسقف بعد 
عرشة ايام تاريخ نرشه بالجريدة الرس�مية مستصحبني 
معه�م التامينات القانونية البالغ�ة 20% من بدل التقدير 

ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن.
ادارة 
وقف ال بهيش 

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف سامراء 
محكمة االحوال الشخصية يف سامراء 

العدد / 2017/8541
التاريخ 2017/10/3

اعالن
قدمت املستدعية ايمان طه صالح طلب اىل هذه املحكمة 
يطل�ب فيه اصدار حجر وقيموم�ة لزوجها املفقود دحام 
يوس�ف صالح وال�ذي فق�د 2016/4/6 عليه واس�تنادا 
ن�رشه  املحكم�ة  ق�ررت  القارصي�ن  رعاي�ة  لقان�ون 

بصحيفتني محليتني لغرض التثبت من حياة املفقود 
القايض

مثنى احمد مصطفى 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف سامراء 
محكمة االحوال الشخصية يف سامراء 

العدد / 2017/8614
التاريخ 2017/10/4

اعالن
ق�دم  املس�تدعي ش�اكر عب�د الله حس�ن طل�ب اىل هذه 
املحكم�ة يطلب فيه اصدار حجر وقيمومة لولده املفقود 
)رع�د ش�اكر عبد الل�ه(  والذي فق�د 2014/7/21 عليه 
واس�تنادا لقانون رعاية القارصين قررت املحكمة نرشه 

بصحيفتني محليتني لغرض التثبت من حياة املفقود 
القايض
مثنى احمد مصطفى

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 5/ج/2017

التاريخ 2017/9/24
اعالن

اىل املتهم الهارب / عيل جواد كاظم
حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة 5/ج/2017 والخاصة 
باملش�تكي الحق الع�ام وفق امل�ادة )1/459( من قانون 
العقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب االش�عار 
املرفق يف ثنايا هذه الدع�وى عليه قررت املحكمة تبليغك 
اعالن�ا بوج�وب الحض�ور يف موع�د املحاكم�ة املصادف 
ي�وم 2017/10/31 وعن�د عدم حضورك س�وف تجري 

محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول 
القايض

حسن عبد االمري الحدراوي 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف سامراء 
محكمة االحوال الشخصية يف سامراء 

العدد : 257/ش/2017
التاريخ 2017/9/14

اعالن
اىل املدعى عليه / عيل خلف مرير

قدم�ت املدعي�ة زوجت�ك )صربي�ة محم�د عبد( 
دعوى ضدك تطلب فيها تثبيت الطالق الخارجي 
الواقع منك بحقه�ا بتاريخ 2010/3/12 خارج 
املحكم�ة وللمرافعة الغيابي�ة والعلنية واالطالع 
املحكمة عىل قرار محكمة االحوال الش�خصية يف 
يثرب بالعدد 243/ش/2013 يف 2013/11/25 
املتداعي�ني وتقري�ر  الطرف�ني  واملتضم�ن زواج 
الباحث االجتماعي بالعدد 190 يف 2017/2/20 
وللبين�ة الش�خصية املس�تمعة ضبط�ا ملح�ر 
جلسة 2017/8/22 واملؤلفة من الشاهدين عيل 
خلي�ل عبد الل�ه ومظهر عبد بخي�ت والتي ايدت 
دع�وى املدعية وبينت ان�ه بتاريخ 2010/3/12 
اق�ام املدعي علي�ه بالتلفظ بصيغ�ة الطالق عىل 
املدعية وبحضورها وكان يف حالة نفسية هادئة 
وللتاك�د من الحالة النس�ائية للمدعي�ة والقوال 
املدعية ب�ان هذا الط�الق االول وانها من مقلدي 
املذهب الحنفي وحيث ان الطالق رفع قيد الزواج 
بايق�اع من الزوج يق�ع اال بالصيغة املخصوصة 
ل�ه رشعا علي�ه ولكل م�ا تقدم ق�ررت املحكمة 
الحك�م بتصديق الطالق الخارجي الواقع بتاريخ 
2010/3/12 ب�ني املدعى علي�ه عيل خلف مرير 
واملدعي�ة صربي�ة محمد عب�د واعتب�اره طالق 
رجعي والذي انقلب اىل طالق بائن بينونة صغرى 
النقض�اء العدة واقع للم�رة االوىل وال يحق لهما 
استئناف الحياة الزوجية اال بعقد ومهر جديدين 
وال عدة رشعية ع�ىل املدعية النقضائها وال يحل 
للمدعي�ة الزواج م�ن رجل اخر اال بعد اكتس�اب 
الق�رار الدرج�ة القطعي�ة ول�م تحك�م املحكمة 
للمدعي�ة بالس�كن لتنازله�ا ع�ن حق الس�كني 
وامله�ر املؤجل واالثاث الزوجي�ة وتحميل املدعي 
علي�ه الرس�وم واملصارف وصدر القرار اس�تنادا 
والتاس�عة  والثالث�ون  الرابع�ة  امل�ادة  الح�كام 
والثالث�ون احوال ش�خصية و 22 و 76 اثبات و 
154و156 و 161 و 163 و 166 و177 و 203 
و 300 مرافع�ات مدنية 25 رس�وم عدلية حكما 
غيابي�ا قاب�ال لالع�رتاض والتمييز وافه�م علنا 
يف 2017/8/27 فق�د ق�ررت املحكم�ة بتبليغك 
بواسطة صحيفتني يوميتني محليتني لالعرتاض 

عليه خالل شهر من تاريخ نرش االعالن.
القايض
قيرص عباس رشيد

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2017/723

التاريخ 2017/9/25
اعالن

نظ�را لع�دم بلوغ ب�دل املزايدة لرشاء ) س�هام م�ن العقار( 
تسلس�ل 5538/ حي القدس الكائ�ن يف النجف العائد للمدين 
)رائ�د مانع موىس( 90 س�هم م�ن اص�ل 180س لقاء طلب 
الدائ�ن ) حي�در خري حس�ن( البال�غ )18,699,800( ثمانية 
عرش مليون وس�تمائة وتس�عه وتس�عون الف وثم�ان مائة 
دين�ار( 80% من القيم�ة املقدرة لذا تقرر تمدي�د املزايدة ملدة 
خمس�ة ع�رش يوما من الي�وم الت�ايل للنرش فع�ىل الراغب يف 
الرشاء مراجعة هذه املديرية خالل املدة املذكورة مس�تصحبا 
مع�ه التامين�ات القانونية البالغ�ة 10% من القيم�ة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسوم التسجيل والداللية عىل 

املشرتك وذلك استنادا للمادة 98 من قانون التنفيذ
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقم�ه /النج�ف / حي الق�دس 1/5538 حي 
القدس

2 � جنسه ونوعه/  دار
3 � حدوده واوصافه : بلدية النجف

4 � مشتمالته : مذكوره ادناه 
5 � مساحته 3,25م2

6 � درجة العمران الجزء االول متوس�ط الجزء الثاني وس�ط 
الجزء الثالث متوسط

7 � الشاغل : الجزء االول رائد مانع موىس الجزء الثاني خالد 
فرح�ان موىس الج�زء الثالث وف�اء عباس غدي�ر وجميعهم 

يرغبون بالبقاء بعد البيع بصفة مستاجرين
8 � القيم�ة املق�درة :  225,000,000 الفيم�ة املق�درة قيمة 

سهام املدين 112,500,000 مليون 
9 � بدل املزايدة االخري / لم يحصل راغب بالرشاء 

مشتمالته : 
العق�ار يقع عىل ش�ارع فرعي 10×10 وه�و ركن ومفرز اىل 
ثالث�ة دور بصورة غري رس�مية الجزء االول ويش�غله املدين 
رائد مانع موىس ويتالف من س�احة امامية بضمنها تواليت 
ومدخ�ل صغري واس�تقبال وكلي�دور وغرفتي ن�وم وكليدور 
صغري بضمنه سلم موزائيك معلق ومطبخ وحمام ومكشوفة 
وس�لم ي�ؤدي اىل البيتونه وبضمنها مخزن صغري ثم س�طح 
وارضية الس�طح مبلطة بالطابوق الف�ريش جدران وارضية 
الحم�ام والتواليت س�رياميك وج�دران املطبخ س�رياميك اما 
بقي�ة هذا الجزء من العقار االرضية كايش موزائيك الس�قف 
م�ن الطاب�وق والش�يلمان وه�زاره العلو 1/30 س�رياميك 
والباق�ي ب�ورك ومدخل قب�ل االس�تقبال جدرانه س�رياميك 

ومجهز باملاء والكهرباء 
الجزء الثاني 

يتالف من ساحة امامية وتواليت واستقبال ومطبخ وكليدور 
بضمنه س�لم معلق وغرفة نوم واحدة وحمام وسلم يؤدي اىل 
الس�طح ويحتوي الس�طح عىل غرفة واحدة حمام وتواليت 
االرضي�ة والجدران س�رياميك ام�ا املطبخ جدرانه س�رياميك 
االرضية كايش موازئيك وه�زاره واحد مرت والباقي بورك اما 
الغرفة يف الطابق االول 30 سنتمرت سرياميك الهزاره والباقي 
ب�ورك وهذا الطاب�ق مجهز فق�ط كهرباء ام�ا الطابق االول 

مجهز باملاء والكهرباء وتبلغ مساحته 62/5 م2 
الجزء الثالث 

يتالف من س�احة امامية بضمنها تواليت وصاله واس�تقبال 
ومطب�خ وحمام وكلي�دور صغري يحتوي عىل س�لم يؤدي اىل 
الطاب�ق االول ومكش�وفة والطابق االول يحت�وي عىل غرفة 
واحدة والتواليت والحمام واملطبخ الجدران سرياميك وجميع 
ارضي�ة العقار كايش موزائيك والج�دران ملبوخه ومصبوغه 
الس�قف من الطابوق والش�يلمان اما الغرف�ة الجدران بورك 
الطاب�ق االريض مجهز ماء وكهرباء اما الطابوق االول مجهز 

فقط كهرباء

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد : 56/ب2017/2
التاريخ 2017/9/20

اعالن
بن�اء عىل الق�رار الص�ادر من ه�ذه املحكم�ة بازالة 
ش�يوع العق�ار تسلس�ل ) 32307/ح�ي العروبة( يف 
النج�ف تعلن هذه املحكم�ة عن بيع العق�ار املذكور 
اع�اله واملبين�ة اوصافه وقيمته ادن�اه فعىل الراغبني 
بال�رشاء مراجعة هذه املحكم�ة خالل )30( يوما من 
اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة بموجب صك 
مصدق المر محكمة بداءة النجف وصادر من مرصف 
الرافدين رقم )7( يف النجف وستجري املزايدة واالحالة 
يف الس�اعة الثاني�ة عرش من اليوم االخ�ري من االعالن 
يف املحكمة وعىل املش�رتي جلب هوي�ة االحوال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية .
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف : 
العقار املرقم 3/32307  حي العروبة  يف النجف عبارة 
عن دار يقع عىل ش�ارع 10مرت الخدمي لشارع كراج 
بغداد وانه مفرز اىل ثالثة محالت بصورة غري رس�مية 
املح�ل االول عب�ارة ع�ن محل ح�دادة باس�م حداديه 
املهدي لالبواب والشبابيك واملحجرات اما املحل الثاني 
عب�ارة عن مح�ل حالقة بابل ام�ا املح�ل الثالث فهو 
متخذ للضماد الصحي باس�م املضم�د الصحي املجاز  
وان واجهة املحالت 10 مرت وان جميع املحالت مغلقة 
اثناء الكش�ف ولم يتم التثبت من شاغليها وان القيمة 
املقدرة للعقار مبلغ )295,000,000( مائتان وخمسة 

وتسعون مليون دينار فقط ال غريها .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة 
العدد : 1096/ب2017/1

التاريخ 2017/10/4
اعالن

اىل املدعى عليه / امل عبد العايل محمد
بتاريخ 2017/8/14 اقام املدعي احمد س�عيد شهيد 
وجماعت�ه ض�دك الدع�وى البدائية املرقم�ة 1096/

ب2017/1 طل�ب الحك�م فيها بتملي�ك العقار املرقم 
3/22549/مقاطعة 4 حي ميس�ان وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار 
واختياري�ة منطق�ة النجف حي االم�ري املدعو محمد 
صال�ح ال�ربع فقط ق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني للحضور ام�ام ه�ذه املحكمة يف 
موعد املرافعة املوافق 2017/10/12 الساعة التاسعة 
صباح�ا وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
قانون�ا او تقديم�ك ملع�ذرة مرشوعة فس�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
اسعد هاشم الخفاجي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة 
العدد / 390/ب/2017
التاريخ 2017/10/4
اىل / املدعى عليهم :

)ام�ني واحس�ان واحمد ومحمد وش�هناز اوالد ماجد 
حسني وعادل حسن عيل وهادي محمد عيل(

اعالن
اق�ام املدع�ي )ليث محم�د س�عيد( الدع�وى املرقمة 
390/ب/2017 واملتضمنة طلبه بازالة شيوع العقار 
املرقم 66 مقاطعة 30 الحرية وبالنظر ملجهولية محل 
اقامتكم حس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار 
املنطقة املؤيد من املجلس املحيل لناحية الحرية وكتاب 
وزارة التجارة دائرة التخطيط واملتابعة قس�م حاسبة 
التموي�ن وكت�اب مكت�ب معلوم�ات الح�رية واق�وال 
الش�خص الثالث مختار املنطقة كاظم مهدي ادريس 
الفت�الوي عليه ق�ررت املحكمة تبليغك�م بصحيفتني 
االنتش�ار  واس�عتي  يوميت�ني  محليت�ني  رس�ميتني 
للحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف 
2017/10/12 الس�اعة الثامنة صباحا ويف حال عدم 
حضورك�م او ارس�ال من ين�وب عنكم قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق االصول 
القايض 
عيل عبد الهادي هاني الشمري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة 
العدد / 389/ب/2017
التاريخ 2017/10/4
اىل / املدعى عليهم :

)ام�ني واحس�ان واحمد ومحمد وش�هناز اوالد ماجد 
حسني وعادل حسن عيل وملكة عليوي الحلفي(

اعالن
اق�ام املدع�ي )ليث محم�د س�عيد( الدع�وى املرقمة 
389/ب/2017 واملتضمنة طلبه بازالة شيوع العقار 
املرقم 74 مقاطعة 30 الحرية وبالنظر ملجهولية محل 
اقامتكم حس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار 
املنطقة املؤيد من املجلس املحيل لناحية الحرية وكتاب 
وزارة التجارة دائرة التخطيط واملتابعة قس�م حاسبة 
التموي�ن وكت�اب مكت�ب معلوم�ات الح�رية واق�وال 
الش�خص الثالث مختار املنطقة كاظم مهدي ادريس 
الفت�الوي عليه ق�ررت املحكمة تبليغك�م بصحيفتني 
االنتش�ار  واس�عتي  يوميت�ني  محليت�ني  رس�ميتني 
للحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف 
2017/10/12 الس�اعة الثامنة صباحا ويف حال عدم 
حضورك�م او ارس�ال من ين�وب عنكم قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق االصول 
القايض 
عيل عبد الهادي هاني الشمري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة 
العدد / 388/ب/2017
التاريخ 2017/10/4
اىل / املدعى عليهم :

)ام�ني واحس�ان واحمد ومحمد وش�هناز اوالد ماجد 
حس�ني وعادل حس�ن عيل وعيل وعبد الكريم ومحمد 

صادق ومحمد باقر وحميدة اوالد محمد عيل (  
اعالن

اق�ام املدع�ي )ليث محم�د س�عيد( الدع�وى املرقمة 
388/ب/2017 واملتضمنة طلبه بازالة شيوع العقار 
املرقم 67 مقاطعة 30 الحرية وبالنظر ملجهولية محل 
اقامتكم حس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار 
املنطقة املؤيد من املجلس املحيل لناحية الحرية وكتاب 
وزارة التجارة دائرة التخطيط واملتابعة قس�م حاسبة 
التموي�ن وكت�اب مكت�ب معلوم�ات الح�رية واق�وال 
الش�خص الثالث مختار املنطقة كاظم مهدي ادريس 
الفت�الوي عليه ق�ررت املحكمة تبليغك�م بصحيفتني 
االنتش�ار  واس�عتي  يوميت�ني  محليت�ني  رس�ميتني 
للحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف 
2017/10/12 الس�اعة الثامنة صباحا ويف حال عدم 
حضورك�م او ارس�ال من ين�وب عنكم قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق االصول 
القايض 
عيل عبد الهادي هاني الشمري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة 
العدد / 387/ب/2017
التاريخ 2017/10/4
اىل / املدعى عليهم :

)ام�ني واحس�ان واحمد ومحمد وش�هناز اوالد ماجد 
حسني وعادل حسن عيل وسعيد وحمزة ومحمد اوالد 

عالوي مهجل (  
اعالن

اق�ام املدع�ي )ليث محم�د س�عيد( الدع�وى املرقمة 
387/ب/2017 واملتضمنة طلبه بازالة شيوع العقار 
املرقم 80 مقاطعة 30 الحرية وبالنظر ملجهولية محل 
اقامتكم حس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار 
املنطقة املؤيد من املجلس املحيل لناحية الحرية وكتاب 
وزارة التجارة دائرة التخطيط واملتابعة قس�م حاسبة 
التموي�ن وكت�اب مكت�ب معلوم�ات الح�رية واق�وال 
الش�خص الثالث مختار املنطقة كاظم مهدي ادريس 
الفت�الوي عليه ق�ررت املحكمة تبليغك�م بصحيفتني 
االنتش�ار  واس�عتي  يوميت�ني  محليت�ني  رس�ميتني 
للحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف 
2017/10/12 الس�اعة الثامنة صباحا ويف حال عدم 
حضورك�م او ارس�ال من ين�وب عنكم قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق االصول 
القايض 
عيل عبد الهادي هاني الشمري

بن�اءا عىل ماج�اء بكتاب مديرية بلدية الكوفة املرقم 9774/663 يف 2017/9/24 واس�تنادا الحكام 
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف 
االرشف ع�ن اجراء املزاي�دة العلنية لتاجري امللك املبني تفاصيله يف ادن�اه والعائد اىل بلدية الكوفة عن 
طريق املس�اطحة وفق القانون )1521 (لس�نة 1981وملدة )15سنة ( فعىل كافة الراغبني باالشرتاك 
باملزايدة ممن تتوفر فيهم الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل فرتة 30 يوما تبدا 
من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مستصحبني معهم التامينات  القانونية البالغة 
200% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة  اس�تنادا اىل ماجاء بالقانون 
انف�ا وكتاب محافظة النجف /مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة  
يف الي�وم التايل النتهاء مدة االعالن البالغة 30 يوما يف الس�اعة الحادية عرشة صباحا يف ديوان )بلدية 
الكوفة ( ويف حالة  مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك 

املعلومات والرشوط املطلوبة:
1-مدة املساطحة )15 سنة (

2-تؤول كافة املشيدات وبدون بدل للبلدية بعد انتهاء مدة العقد استنادا اىل املادة 16/أ من قانون بيع 
وايجار اموال الدولة  رقم 21 لسنة 2013

3-يتم اس�تيفاء بدل املساطحة س�نويا عىل ان يتم مراجعة البدل كل خمسة سنوات من تاريخ ابرام 
عقد املساطحة استنادا اىل املادة 16/ب من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013

4-يلزم املساطح بتنفيذ كشف البلدية الخاص بانشاء عمارة تجارية عىل القطعة املرقمة 3/31410 
حي ميس�ان والبالغة قيمته )738.392.500( دينار وبارشاف البلدية مع االلتزام باقامة املش�يدات 
خالل املدة املحددة يف عقد املساطحة استنادا اىل املادة 16/ج من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 

21 لسنة 2013
5-يقدم املساطح مبلغ ضمان للتشييد يعادل  بدل املساطحة استنادا اىل املادة 16/ج من قانون بيع 

وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013
6-يلزم املس�اطح بتس�ديد البدل السنوي يف موعده وبعكس�ه يتم تطبيق املادة 16/د من قانون بيع 

وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 بحقه
7- عىل املس�تاجر تقديم براءة ذمة وجلب صورة )هوية االحوال املدنية +بطاقة الس�كن او مضبطة 

تاييد سكن +شهادة الجنسية العراقية (
8-عىل املس�تاجر مراجعة البلدية خالل مدة 30 يوما من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد 

بدل االيجار املتبقي والرسوم االخرى
9-عىل املستاجر مراجعة البلدية لتنظيم  عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

10-استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف /مكتب السيد املحافظة املرقم 10881 يف 2014/9/28 
يلزم اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتاييد شهادة ممارسة و املهنة عند الدخول 

باملزايدة

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

اعالناعالن
العدد 193

التاريخ 2017/10/5
العدد 194

التاريخ 2017/10/5

مدة المساحةرقم القطعة جنس الملكت
المساطحة

1
القطعة المرقمة 3/76544 
حي ميسان النشاء عمارة 

تجارية عليها

القطعة المرقمة 
3/76544 حي 

ميسان
13سنة200م2

مدة المساطحةالمساحةرقم القطعة جنس الملكت

1
القطعة المرقمة 3/31410 
حي ميسان النشاء  سوق 

عصري  عليها

القطعة المرقمة 
3/31410 حي 

ميسان
15سنة2237.8م2



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

العام�ة للخطوط  ب�دأت الرشك�ة 
الجوية العراقي�ة العمل بالفحص 
 crj900 الثقي�ل لطائ�رة check c

 .Yl-AQD بعالمة التسجيل
وقال مدير ع�ام الخطوط الجوية 
العراقية املهندس م�ران فريد انه 
»بفض�ل توجيه�ات وزي�ر النق�ل 
كاظم فنج�ان الحمامي وإرصاره 
عىل استكمال تأهيل مركز الصيانة 
العاملي، جرى العمل العادة الطائرة 
للخدمة بعد اجراء عملية الفحص 
الثقي�ل عليه�ا يف مرك�ز صيان�ة 
الطائ�رات ال�ذي افتت�ح يف اآلون�ة 

االخر بمطار بغداد الدويل«. 
واض�اف فري�د أن »ه�ذا الفحص 
كان يت�م س�ابقا خ�ارج الع�راق 
واليوم يتم يف داخل مطار بغداد من 
خالل التعاون مع الرشكة الرتكية 
التشغيل املشرتك وبكوادر  بصيغة 

عمل مشرتكة«. 
جدي�ر بالذكر هن�اك طائرة اخرى 
من B737 داخل�ة للفحص بنفس 
التوقي�ت لطائ�رة crj900 يف وك�ر 
صيانة الطائرات مما يدل عىل ذلك 
املرشوع الحيوي والذي استطاعت 
من خالله الرشكة العامة للخطوط 
الجوية العراقي�ة من االعتماد عىل 
الق�درات والطاق�ات داخ�ل البالد 
بدال من عملية الصيانة الخارجية 
والت�ي تكل�ف موازن�ة الخط�وط 

أمواالً طائلة« .
م�ن جان�ب آخ�ر »اقام�ت دائ�رة 
التخطيط واملتابعة قس�م البحوث 
ع�ن  مح�ارضة  والدراس�ات، 

الطاق�ة  تكنولوجي�ا  اس�تخدام 
البديلة بحض�ور عدد من موظفي 

الوزارة وتشكيالتها«. 
واف�اد بيان الع�الم ال�وزارة تلقت 

»املس�تقبل العراقي«، نسخة منه، 
ان�ه »الق�ى املح�ارضة املوظف يف 

الرشكة العامة للمسافرين والوفود 
يارس حس�ون مفرسا قول العلماء 

ان الكرة االرضية وفقا للقياس�ات 
الجديدة اصب�ح مصرها مجهول 
بس�بب ارتف�اع درج�ات الح�رارة 
وزيادة ارتف�اع الكاربون الحراري 
االرض  س�طح  ع�ىل  وانعكاس�ها 
وعدم استثمار الطاقة الطبيعية يف 
توليد الطاقة الكهربائية مما ينتج 
عنه�ا ك�وارث وخطر عىل س�طح 

األرض«. 
ونبه حس�ون الحضور اىل االعتماد 
النقل الجماعي يف تنقلتهم اليومية 
وتقليل من النقل الفردي واستخدام 

الس�يارات واالجه�زة الحديث�ة يف 
توف�ر  لكون�ه  اليومي�ة  حياته�م 
الطاقة املرصوفة الزائدة املوجودة 
الخاليا  القديمة واعتماد  باالجهزة 
الشمس�ية يف تش�غيل الس�خانات 
واالجه�زة الت�ي تحت�اج للطاق�ة 

كبرة عند تشغيلها«. 
واش�ار اىل ان »االس�تخدام االمث�ل 
ملص�ادر الطاق�ة واعتم�اد الطاقة 
البيئ�ة  ع�ىل  يحف�ظ  البديلي�ة 
واجيالن�ا  كوكبن�ا  ومس�تقبل 

القادمة.

اخلطوط اجلوية تعلن بدء العمل بالفحص الثقيل للطائرات يف مركز الصيانة العاملي بمطار بغداد
وزارة النقل تقيم حماضرة بشأن تكنولوجيا الطاقة البديلة
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أمانة بغداد تعلن تنفيذها مسح 
شامل ملناطق السكن العشوائي 

إلدراجها ضمن االدارة التنفيذية
    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت أمانة بغداد عن التنسيق مع وزارة 
التخطيط لتنفيذ مس�ح ش�امل للمناطق 
عش�وائية الس�كن إلدراجها ضمن االدارة 
التنفيذية لسياسات التخفيف من الفقر.

وذك�رت مديرية العالقات واإلعالم يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان 
»امانة بغداد فاتحت االمانة العامة ملجلس 
الوزراء بخصوص التعاون بني مؤسسات 
الدولة املتمثلة بالجهاز املركزي لإلحصاء 
يف وزارة التخطيط الجراء احصاء سكاني 
للعوائ�ل املس�تحقة ضمن خ�ط الفقر ملا 
لها من خربة يف هذا املجال وتنفيذ مس�ح 
شامل لسكان العشوائيات إلدراجها ضمن 
االدارة التنفيذية لسياس�ات التخفيف من 
الفقر » .واضافت ان » الس�كن العشوائي 
ب�دأ بعد ع�ام )2003( الس�يما يف مناطق 
االط�راف بس�بب الظ�روف الت�ي يعرفها 
الجميع وتقوم امانة بغ�داد ومن منطلق 
انس�اني بتقدي�م خدمات رف�ع النفايات 
وتجهيزه�ا باملاء الصالح لل�رشب كونها 

أصبحت مناطق سكنية متكاملة » .
وتابع�ت ان » امان�ة بغ�داد التس�تطيع 
تقدي�م خدمات أكثر لتل�ك املناطق كونها 
متج�اوزة ومخالفة للقان�ون والتصميم 
ومح�ددات  بغ�داد  للعاصم�ة  األس�اس 

وضوابط استعماالت االرض » . 
واش�ارت اىل ان » االمانة إتخذت اجراءات 
صارمة بحق املخالفني ومتابعة العصابات 
التي تعمل ع�ىل تجريف االرايض الزراعية 
وارايض الدول�ة لتقطيعه�ا وتحويله�ا اىل 
مناطق عش�وائية السكن والحد من هذه 
الظاه�رة بالتع�اون م�ع قي�ادة عمليات 

بغداد .

خالل لقاءه النائبة انتصار اجلبوري.. الوكيل االداري 
لوزارة النقل: سخرنا مجيع امكاناتنا خلدمة اهايل نينوى

   بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل الوكي�ل االداري لوزارة النق�ل احمد كريم عبد اي�وب، أمس االربعاء، 
عض�و مجلس النواب عن محافظة نين�وى انتصار الجبوري، وتم خالل اللقاء 
مناقش�ة الس�بل الكفيلة لعودة موظفي مطار املوصل الدويل ومحطة س�كك 

املوصل لعملهم بعد استكمال جميع االجراءات االمنية واإلدارية. 
وقال ان وزارة النقل كانت من الطالئع االوىل الداعمة واملساندة يف نقل وإغاثة 

النازحني سيما يف مدينة املوصل. 
وأضاف أنه تم مخاطبة الجهات االمنية العليا بخصوص سالمة موظفي مطار 
املوصل ومحطة س�كك املوصل ألجل إثبات س�المتهم االمنية وعدم انتماءهم 
وتعاونه�م  مع املجاميع االرهابية ) داعش ( يف حينها س�يتم مزاولة أعمالهم 

واالعمال التي تقع عىل عاتقهم يف خدمة اهايل مدينة املوصل. 
من جانبها أش�ادت النائب�ة انتصار الجبوري بدور وزي�ر النقل كاظم فنجان 
الحمام�ي يف دعمن املتواصل يف اغاثة ونقل نازح�ي مدينة املوصل وكذلك دور 
الوكيل االداري لتعاونه املستمر بما يخدم تقديم افضل الخدمات الهايل املوصل 

وموظفي الوزارة هناك .

حمافظ واسط يؤكد قرب انتهاء محلة تأهيل صيانة طريق »كوت- ميسان«

العمل ومفوضية حقوق االنسان يتفقان عىل التعاون املشرتك يف جمايل احلامية االجتامعية وذوي االعاقة

وزير الكهرباء يبحث مع السفري االرميني سبل التعاون املشرتك بني البلدين

    المستقبل العراقي/ الغانم

اك�د محافظ واس�ط  محمود عب�د الرضا 
طالل أن، الكوادر املرشفة عىل تنفيذ حملة 
تأهي�ل طري�ق ش�ارع )كوت - ميس�ان( 

أوش�كت عىل االنته�اء من اتم�ام مراحل 
صيانة وإكس�اء مواقع الط�رق املترضرة 
ضم�ن  واملنف�ذ  املذك�ور  الش�ارع  م�ن 
يف  للدوائرالخدمي�ة  الذاتي�ة  االمكاني�ات 
املحافظة .وأشار املال طالل اىل إن »أعمال 

ه�ذه الحمل�ة التي تش�ارك فيه�ا كوادر 
واليات وزارة االعمار واإلسكان والبلديات 
،س�يتم نقلها يف حال االنتهاء من مهامها 
يف ه�ذا املوق�ع اىل موق�ع صيان�ة وتأهيل 
املناطق املترضرة من طريق شارع )كوت 

- بغ�داد ( ملمري الذهاب واإلياب له«.وبني 
املحافظ ان »تنفيذ اعمال حمالت التأهيل 
سيجري بصورة مستمرة بالتتابع وتنتقل 
م�ن مح�ور اىل مح�ور آخ�ر م�ن محاور 

الطرق الخارجية للمحافظة .

    بغداد / المستقبل العراقي

بحث وزير العمل والش�ؤون االجتماعية  محمد 
شياع السوداني ايجاد تعاون مشرتك بني الوزارة 
ومفوضية حقوق االنس�ان وذلك لدى استقباله 

عضو مجلس املفوضني زيدان خلف«.
وذكر املتحدث باسم الوزارة عمار منعم  يف بيان 
تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، ان الوزي�ر رحب 
بالتعاون مع مفوضية حقوق االنسان وخاصة 
يف مج�ايل الرعاي�ة االجتماعي�ة ورعاي�ة ذوي 
االعاق�ة واالحتياجات الخاصة ك�ون املفوضية 
تمتل�ك مجس�اتها يف رص�د الح�االت املخالف�ة 
واملنتهكة لحقوق االنس�ان لتكون عونا للوزارة 
يف معالجة اية حالة ترصدها املفوضية وتحيلها 

للوزارة.
م�ن جانبه اك�د عضو مجل�س املفوضني زي�دان خلف 

ان املفوضي�ة وال�وزارة بص�دد توقيع اتفاقي�ة تعاون 
ورشاكة للتدريب املشرتك من اجل تهيئة مالكات قادرة 

عىل التنس�يق ب�ني وزارة العم�ل واملفوضية يف 
موضوع�ة رص�د االنتهاكات، مضيف�ا ان مدير 
عام املركز الوطني للبحوث والدراسات ستقوم 
بزي�ارة املفوضي�ة من اجل اس�تكمال خطوات 
بن�ود االتفاقي�ة لتك�ون جاه�زة للتوقيع وفق 

مراسم خاصة .
مدير ع�ام املركز الوطني للبحوث والدراس�ات 
ذك�رى عبد الرحي�م اك�دت ان اتفاقية الرشاكة 
جاه�زة للتوقي�ع وهي مهم�ة لتدريب مالكات 
الوزارة واملفوضية عىل رصد االنتهاكات واطالع 
املفوضي�ة ع�ىل آلي�ة عم�ل ال�وزارة يف كيفي�ة 
تقديمه�ا الدعم للفئ�ات االقل فق�را والرشائح 
م�ن  الخاص�ة  االحتياج�ات  وذوي  الضعيف�ة 
خ�الل هيئتي الحماية االجتماعية ورعاية ذوي 
االعاق�ة واالحتياجات الخاصة ووفق توجيهات 

وزير العمل .

   بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزي�ر الكهرب�اء قاس�م الفه�داوي مع الس�فر 
االرميني س�بل التعاون املش�رتك بني البلدي�ن يف مجال 
الطاقة«.وافاد بيان للوزارة تلقته »املستقبل العراقي«، 
ان »الفهداوي التقى س�فر جمهورية ارمينيا الشعبية 
كارين ليفون كريكوريان, يف مكتبه بمقر الوزارة  لبحث 
س�بل التعاون املش�رتك يف مجال الطاقة الكهربائية بني 

جمهورية العراق وجمهورية ارمينيا الشعبية«.
واضاف البيان انه »تم خالل اللقاء بحث التعاون املشرتك 

يف مج�ال الطاق�ة الكهربائي�ة ب�ني البلدي�ن وامكانية 
تجهي�ز الع�راق بالطاق�ة الكهربائي�ة م�ن جمهوري�ة 
ارميني�ا يف فص�ل الصي�ف, و يت�م تجهي�ز جمهوري�ة 
ارمينيا بالطاقة الكهربائية من جمهورية العراق خالل 
فرتة حمل الذروة يف فصل الش�تاء عن طريق اس�تثمار 
خط�وط نقل الطاق�ة الكهربائية االيراني�ة وعن طريق 
الرب�ط التزامني«.م�ن جهته اكد الس�فر االرميني عىل 
ق�وة العالقة بني الحكوم�ة العراقية وحكوم�ة ارمينيا 
الش�عبية وحجم التعاون املش�رتك بني البلدين يف مجال 

الطاقة الكهربائية.

التجارة تواصل استالم احلنطة االسرتالية 
املستوردة وجتهز املطاحن بخلطات احلبوب

البنك املركزي يقرر إيقاف بيع الدوالر 
والعمالت األجنبية لـ4 مصارف كردية

جملس البرصة يؤكد خلو دوائر املحافظة 
من األموال

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشكة العامة لتجارة الحبوب يف وزارة التجارة عن مواصلتها اس�تالم 
الحنط�ة االس�رتالية الواردة م�ن ميناء ام ق�رص وتجهز خلط�ات الحبوب اىل 
املطاح�ن لتام�ني الطحني امل�وزع ضم�ن البطاق�ة التموينية. اك�د ذلك مدير 
ع�ام الرشكة هيثم الخش�ايل واضاف يف بي�ان تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان 
ف�رع رشكته يف ذي قار بارش باس�تالم الحنطة االس�رتالية ال�واردة من ميناء 
ام ق�رص بعد اجراء الفحوص�ات الفيزياوية عىل النماذج التي تم س�حبها من 
قبل وحدة املخترب للتأكد من مطابقتها للمواصفات املعتمدة لقس�م السيطرة 
النوعية حيث تم اس�تالم كمية 1044 طن م�ن أصل الكمية البالغة 2500 طن 
من الحنطة االس�رتالية والتي تمثل حصة س�ايلو النارصية حسب كتاب قسم 
التس�ويق«.مضيفا ان العم�ل الزال مس�تمر بتجهيز املطاح�ن بحصصها من 
خلطات الحبوب حيث بلغت الكمية املجهزة 3527 طن اىل مطاحن املحافظة«. 
وعىل ذات السياق اش�ار الخشايل اىل ان »فرع الرشكة يف كركوك جهز املطاحن 
بالحنطة املحلية املخلوطة عن حصة ش�هر حزيران بكمية )1342٦( الف طن 
من اجمايل الكمية املقررة والبالغة)15291(الف طن كما وبارش سايلو الطوز 
بتجهي�ز الحنطة املحلي�ة للمطاحن يف القضاء لحصة ش�هر تموز حيث بلغت 

الكمية املجهزة )848( طن .

    بغداد / المستقبل العراقي

قالت مصادر مرصفية وحكومية عراقية إن »البنك املركزي العراقي س�يتوقف 
ع�ن تحويل ال�دوالرات والعمالت األجنبي�ة إىل أربعة بنوك كردي�ة كبرة.وكان  
البنك املركزي العراقي أبلغ منطقة كردستان باإلجراءات املرصفية واملالية التي 
اتخذت ردا عىل اس�تفتاء االس�تقالل. وأن البنك املركزي العراقي س�يوقف بيع 
الدوالرات والعمالت األجنبية إىل أربعة بنوك كبرة يف إقليم كردستان، وسيوقف 
أيض�اً جميع التحويالت بالعملة األجنبية إىل املنطقة املتمتعة بحكم ذاتي.ومن 

املتوقع أن يؤثر القرار عىل الحركة االقتصادية و األسواق يف إقليم كردستان.

   البصرة / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س لجنة الرقاب�ة املالي�ة يف مجلس الب�رصة، أحمد الس�ليطي، اليوم 
األربعاء، خلو دوائر املحافظة من األموال.

ونقلت وكالة ل�«الغد برس« عن السليطي قوله إنه »جميع الدوائر يف املحافظة 
خالي�ة م�ن األموال بدءاً من املجلس حت�ى باقي الدوائر«، مبين�ا »اننا خاطبنا 

الحكومة االتحادية مراراً ولكنها لم تتخذ أي إجراء«.
يشار اىل أن مديرية تربية البرصة اوىل الدوائر املحلية التي أعلنت إفالسها وعدم 

قدرتها عىل االيفاء بالتزاماتها املالية عدا رواتب املوظفني.

دائرة األعامر اهلنديس: إنجاز 52% من مرشوع جممع ارض بابل السكني
ينفذ على مساحة »26« دومن

   المستقبل العراقي / حامد عبد النبي كاظم

أعلنت دائ�رة األعمار الهنديس التابعة لوزارة األعمار 
واإلسكان والبلديات العامة عن »أنجاز 52% مرشوع 
مجمع ارض بابل الس�كني والذي ينفذ عىل مساحة 
تقدر ب�� )2٦( دونم.وقالت مديرة عام الدائرة وكالة 
أحالم س�عيد جواد ل�«املستقبل العراقي«، ان الدائرة 
تواصل بأرشافها الهنديس عىل مرشوع مجمع ارض 
بابل السكني يف محافظة بابل. مبينة ان هناك نسب 
انجاز متقدمة بلغت حوايل 52% يف هذا املرشوع وهو 
يعت�رب أحد العقود الس�تة للمش�اريع االس�تثمارية 
أملوقعه مع هيئة اس�تثمار باب�ل والتي ترشف عليها 
الدائ�رة من خالل دائرة مهندس املقيم يف املحافظة«. 
وأضاف�ت ان »م�رشوع أنش�اء مجم�ع أرض باب�ل 
الس�كني املمن�وح رخص�ه أس�تثمارية م�ن هيئ�ة 
أستثمار بابل بأنشاء )17٦( دارا وعىل مساحة أرض 
تقدر ب�)2٦( دونم يف مركز ناحية أبي غرق .مش�رة 

ان مس�احة ال�دور الس�كنية ترتاوح ب�ني 137م2 و 
215م2 بن�اء ع�ىل ارض تبل�غ 300م2 باالضافة اىل 

أكم�ال النب�ى التحتي�ة للمرشوع«.وأش�ارت مديرة 
ع�ام الدائ�رة اىل ان »هن�اك تعاون كبر ب�ني الدائرة 

وهيئة اس�تثمار بابل للنهوض بالواق�ع العمراني يف 
املحافظة«.وبين�ت ان »الدائرة تقوم حاليا باإلرشاف 
الهنديس عىل ستة مشاريع اس�تثمارية يف محافظة 
بابل لصالح هيئة اس�تثمار بابل وهي مرشوع أرض 
بابل الس�كني ومحطة وقود النيل ومرشوع معرض 
السيارات ومرشوع أنش�اء عمارة تجارية ومرشوع 
تش�ييد موقف س�يارات متع�دد الطواب�ق ومرشوع 
محط�ة ابق�ار جبلة«.ومن جهة أخ�رى أثنى رئيس 
مجل�س محافظة باب�ل رعد حمزة عل�وان الجبوري 
خالل زيارته املرشوع وبحضور مدير هيئة أستثمار 
باب�ل وعضو مجل�س محافظة بابل مس�ؤول لجنة 
الخدم�ات ومدير بلدي�ة أبي غرق بالجه�ود املتميزة 
واملس�توى العايل من العلمية واملهنية للجهة املرشفة 
ع�ىل امل�رشوع من خ�الل التق�دم امللحوظ يف نس�بة 
أنجاز املرشوع.مؤمال ان تس�تمر الجهة املرشفة عىل 
ه�ذه الهمة النجاز امل�رشوع يف وقته املحدد من أجل 

املساهمة يف حل أزمة السكن الذي يعاني منه البلد.
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة 
العدد / 391/ب/2017
التاريخ 2017/10/4
اىل / املدعى عليهم :

)امني واحسان واحمد ومحمد وشهناز اوالد ماجد 
حس�ني وع�ادل حس�ن ع�ي ونجمة عبد س�لمان 

رفش(   
اعالن

اقام املدع�ي )ليث محمد س�عيد( الدعوى املرقمة 
391/ب/2017 واملتضمن�ة طلب�ه بازالة ش�يوع 
العق�ار املرق�م 77 مقاطع�ة 30 الح�رة وبالنظر 
ملجهولي�ة مح�ل اقامتك�م حس�ب رشح القائ�م 
بالتبليغ واشعار مختار املنطقة املؤيد من املجلس 
املح�ي لناحية الحرة وكت�اب وزارة التجارة دائرة 
التخطيط واملتابعة قس�م حاسبة التموين وكتاب 
مكتب معلوم�ات الحرة واقوال الش�خص الثالث 
مخت�ار املنطق�ة كاظم مه�دي ادري�س الفتالوي 
عليه قررت املحكمة تبليغكم بصحيفتني رسميتني 
محليت�ني يوميت�ني واس�عتي االنتش�ار للحضور 
امام ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة املصادف 
2017/10/12 الس�اعة الثامن�ة صباحا ويف حال 
عدم حضوركم او ارس�ال من ين�وب عنكم قانونا 
س�وف تجري املرافع�ة بحقكم غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول 
القايض عي عبد الهادي هاني الشمري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
رقم الدعوى / 1811/س2017/2

التاريخ 2017/10/4
اعالن

اىل املدعى عليه / حيدر فاروق عبد الهادي 
اقام�ت املدعي�ة ي�رى قاس�م ه�ادي الدع�وى 
املرقم�ة اع�اله ام�ام ه�ذه املحكمة تطل�ب فيها 
بتايي�د حضان�ة االطف�ال ع�ي وحس�ني ونرجس 
وملجهولي�ة محل اقامتك فقد ق�رر تبليغك ملراجعة 
الدوائر الرسمية وشبه الرسمية اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني للحض�ور امام ه�ذه املحكمة 
يف موع�د املرافعة املوافق 2017/10/15 الس�اعة 
التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او من ينوب 
عنك قانونا فس�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض جواد عبد الكاظم مجيد

مديرية التسجيل العقاري العام 
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة

العدد 5801
التاريخ :   /2017/9

اعالن
تسجيل عقار مجدد

بن�اءا ع�ىل الطلب املق�دم اىل هذه الدائ�رة بتاريخ 
2015/5/27  لتس�جيل تمام العق�ار املرقم 906 
محلة الرشادية يف الكوفة اىل طالبة التسجيل املجدد 
)ورثة زهر محمد طاهر( لتسجيله مجددا باسمه 
بصفت�ه املال�ك الحائز للم�دة القانوني�ة ولغرض 
تثبي�ت امللكية املذكورة لها تمهيدا للتس�جيل وفق 
اح�كام قان�ون التس�جيل العق�اري) 43( لس�نة 
1971 قررنا اعالن ه�ذا الطلب فعىل كل من يدعي 
بوج�ود عالق�ة او حق�وق معينة عىل ه�ذا العقار 
تقدي�م مالديه من بيان�ات اىل ه�ذه الدائرة خالل 
مدة ثالث�ون يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا 
االعالن  وكذلك الحضور اىل موقع العقار يف الساعة 
العارشة صباح�ا من اليوم الت�ايل النتهاء مدة هذا 
االع�الن وذلك الثب�ات حقوقه موقعيا يف الكش�ف 

الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
بموجب قس�ام رشعي صادر م�ن محكمة الكوفة 

بالعدد/444/ق.ش/2017 يف 2017/9/17
املدير
عبد النارص جواد كاظم
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2017/791 

التاريخ 2017/10/4 
اعالن

  نظ�را لع�دم بلوغ ب�دل املزايدة ل�رشاء ) تم�ام العقار( 
تسلس�ل 71207/ 3/حي النرص الكائن يف النجف العائد 
للمدين )ندى عي محمد حسن ( لقاء طلب الدائن ) سالم 
وعي وحسني اوالد رائد عبد الهادي وجنان محمد حسون 
اضاف�ة لرتكه مورثهم رائد عبد اله�ادي حميدي(  البالغ 
)سبعة واربعون مليون واربعمائة وتسعة وتسعون الف 
وتسعمائة وخمسة وتسعون دينار) 47,499,995( %80 
م�ن القيمة املقدرة ل�ذا تقرر تمديد املزايدة ملدة خمس�ة 
ع�رش يوما من اليوم التايل للن�رش فعىل الراغب يف الرشاء 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل املدة املذكورة مس�تصحبا 
مع�ه التامينات القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسوم التسجيل والداللية 

عىل املشرتك وذلك استنادا للمادة 98 من قانون التنفيذ
املنفذ العدل

املواصفات :
1 � موقعه ورقمه /النجف / حي النرص 3/71207   

2 � جنسه ونوعه:  عرصة
3 � حدوده واوصافه : بلدية النجف

4 � مش�تمالته : العق�ار يق�ع ع�ىل ش�ارع فرعي 10م 
وهو مف�رز اىل دار وعرصة العرصة تحتوي عىل اس�اس 
كونكريت�ي مس�لح وال يحتوي ع�ىل اي يشء اخر الدار : 
يتال�ف من س�احة امامي�ة مبلط�ة بال�كايش املوزائيك 
املتهالك ومدخل صغر بمضمنة صحيات مشرتكة جدران 
املدخل والصحيات سراميك وارضية الصحيات سراميك 
اما ارضي�ة املدخل كايش موزائي�ك وصالة مفتوحة عىل 
الكلي�دور ومطب�خ وصحي�ات داخلية مش�رتكة ويوجد 
باب من الكليدور اىل املمر وتوجد مكش�وفة خلف املطبخ 
والحم�ام ج�دران املطبخ والصحيات س�راميك وارضية 
التواليت والحمام املش�رتكة سراميك وارضية بقية الدار 
كايش موزائيك وهزاره لعلو واحد مرت سراميك والباقي 
بورك الس�قف من الكونكريت املس�لح وملبوخ بالبورك 
وقسم غر ملبوخ  يوجد مطبخ مصنف مطبخ حار داخل 
املطب�خ الرئي�ي وهذا الطاب�ق مجهز بامل�اء والكهرباء 
ويوجد سلم موزائيك معلق يؤدي اىل الطابق االول ويوجد 
هزاره لعلو الس�لم س�راميك ويتالف الطاب�ق االول من 
غرف�ة ن�وم واحدة وصالة صغرة وس�طح الس�قف من 
الطابوق والش�يلمان وارضية الغرفة من  س�راميك اما 
الصالة اس�منت الج�دران ملبوخة بالبورك مع الس�قف 
وه�ذا الطاب�ق مجهز فق�ط كهرب�اء وس�لم كونكريتي 
مس�لح يؤدي اىل البيتونه وس�طح وس�قف البيتونه من 

الطابوق والشيلمان وسطح مبلط بالطابوق الفريش .
5 � مساحته 200م2

6 � درجة العمران  متوسط
7 � الش�اغل : جنان محمد حس�ون ال ترغب بالبقاء بعد 

البيع بصفة مستاجر 
8 � القيم�ة املقدرة :  144,000,000 مليون مائة واربعة 

واربعون مليون دينار    
9 � بدل املزايدة االخر : لم يحصل راغب بالرشاء

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العام

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد / 5744

التاريخ 2017/9/27
اعالن

تسجيل عقار مجدد
بتاري�خ  الدائ�رة  اىل ه�ذه  املق�دم  الطل�ب  بن�اءا ع�ىل 
2017/2/28 لتس�جيل تمام العقار رق�م )212( محلة 
الرش�ادية يف الكوف�ة اىل طالب التس�جيل املجدد )عباس 
س�عيد دروش( لتس�جيله مجددا باس�مي  بصفته املالك 
حائز للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة لها 
تمهيدا للتس�جيل وفق احكام قانون التس�جيل العقاري 
)43( لس�نة 1971 قررنا اعالن ه�ذا الطلب فعىل كل من 
يدع�ي بوج�ود عالقة او حق�وق معينة عىل ه�ذا العقار 
تقدي�م مالدي�ه م�ن بيانات اىل ه�ذه الدائرة خ�الل مدة 
ثالث�ون يوم�ا اعتبارا من الي�وم التايل لنرش ه�ذا االعالن 
وكذل�ك الحض�ور اىل موقع العق�ار يف الس�اعة العارشة 
صباح�ا من الي�وم التايل النته�اء مدة ه�ذا االعالن وذلك 
الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي سيجري يف اليوم 

املذكور لهذا الغرض
عبد النارص جواد كاظم
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

مديرية التسجيل العقاري العام 
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة

العدد 5819
التاريخ :   2017/10/3

اعالن
تسجيل عقار مجدد

بن�اءا ع�ىل الطلب املق�دم اىل هذه الدائ�رة بتاريخ 
2017/4/24  لتس�جيل تمام العقار املرقم 1833 
محل�ة الرش�ادية يف الكوف�ة اىل طالب�ة التس�جيل 
املجدد )ورثة عبد الرزاق هاش�م حسن( لتسجيله 
مجددا باسمه بصفته املالك الحائز للمدة القانونية 
ولغرض تثبيت امللكية املذكورة لها تمهيدا للتسجيل 
وفق احكام قانون التس�جيل العقاري) 43( لسنة 
1971 قررنا اعالن ه�ذا الطلب فعىل كل من يدعي 
بوج�ود عالق�ة او حق�وق معينة عىل ه�ذا العقار 
تقدي�م مالديه من بيان�ات اىل ه�ذه الدائرة خالل 
مدة ثالث�ون يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا 
االعالن  وكذلك الحضور اىل موقع العقار يف الساعة 
العارشة صباح�ا من اليوم الت�ايل النتهاء مدة هذا 
االع�الن وذلك الثب�ات حقوقه موقعيا يف الكش�ف 

الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
بموجب قس�ام رشعي صادر م�ن محكمة النجف 

بالعدد/1953 يف 2012/12/9
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

فقدان مستمسكات
يف   762995 املرقم�ة  املدرس�ية  الوثيق�ة  فق�دت 
املن�ر  متوس�طة  م�ن  الص�ادرة   2016/10/11
املختلط�ة )ب�دال من متوس�طة املن�ر املختلطة ( 
باس�م الطالب ) أمني ناجح عيدان بجاي ( يف حالة 

العثور عليها تسليمها إىل مصدرها مع التقدير .

فقدان
فقد باج الوزاري التعريفي والصادرة من تسفرات 
وزارة العدل باس�م املنتس�ب احمد طالب ابراهيم 

فمن يعثر عليه تسليمه إىل جهة االصدار .

فقدان
فقدت مني الهوية املرقم�ة 11406 والصادرة من 
م�رصف الرافدي�ن بأس�م / هناء عبد الله س�عود 

فمن يعثر عليها تسليمها إىل جهة االصدار .

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الرطبة 

اعالن 
طلب تسجيل عقار مجددا 

بناء عىل الطلب املق�دم اىل هذه الدائرة بتاريخ 15 
/ 9 / 2013 لتس�جيل تمام العقار تسلسل 3038 
كارم محم�ود عب�د 3039 هاله لطي�ف محمود له 
باس�مه مجددا باعتبار حائزا بصف�ة املالك للمدة 
القانوني�ة ولغرض تثبيت امللكي�ة املذكورة تمهيدا 
للتس�جيل وفق اح�كام قانون التس�جيل العقاري 
رقم 43 لسنة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب – فعىل 
كل م�ن يدعي بوجود عالق�ة او حقوق معينة عىل 
هذا العقار تقديم مالديه من بينات اىل هذه الدائرة 
مل�دة ثالثني يوما اعتبارا من الي�وم التايل لنرش هذا 
االعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة 
العارشة صباح�ا من اليوم الت�ايل النتهاء مدة هذا 
االع�الن وذلك الثب�ات حقوقه موقعيا يف الكش�ف 

الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض .
مالحظ دائرة التسجيل العقاري 
مهند شاكر 

اعالن دعوة دائنني 
نحن املصفيان املحاميان حيدر عي حس�ني و نور 
فيص�ل عبد الكري�م لرشكة رب�اع الخل�د للتجارة 
العام�ة املحدودة ادعو كل من ل�ه حق او دين عىل 
الرشكة مراجعتي عىل العنوان التايل بغداد زيونة م 

714 ز 49 د 2/2 
املصفيان املحاميان 
حيدر عي حسني ونور فيصل عبد الكريم

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الكوت
العدد 1892/ ش /2017 

اىل املدعى عليه / عالء عزيز حسني  
أقام املدعي عاهد بيك جاسم الدعوى املرقمة 
أع�اله والت�ي يطلب فيه�ا دعوت�ك للمرافعة 
والحك�م بالزام�ك بتحوي�ل العجل�ة املرقمة 
623514 فح�ص مؤق�ت بغ�داد نوع س�مند 
الل�ون الت�ي  س�ورن مودي�ل 2011 ابي�ض 
اش�رتاها بمبلغ قدره خمسة االف واربعمائة 
دوالر امريكي او اعادة الحال اىل ما كان عليه 
وملجهولية محل إقامتك حسب إشعار مختار 
محل�ة حي العس�كري واملرف�ق بكتاب مركز 
املرق�م 9106يف 2017/9/7   الح�ي  رشط�ة 
عليه تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
رسميتني للحضور إمام هذه املحكمة صباح 
يوم 2017/10/9 الس�اعة التاس�عة صباحا 
وعند ع�دم حضورك أومن ينوب عنك س�وف 
تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وفق 

القانون  
القايض 
عمار حسن عبد عي  

محكمة جنح البرصة 
العدد: 642/ج1 /2017
التاريخ: 2017/8/27

إعالن 
إىل املتهم الهارب / احمد عفريت عبد سلمان

حي�ث تب�ني إن�ك مجه�ول اإلقام�ة والعنوان 
وكونك مطلوب أمام هذه املحكمة يف القضية 
الجزائي�ة املرقم�ة 642/ج1 /2017 أح�كام 
امل��������ادة )279 من قان�ون العقوبات(. 
فق�د اقت�ى تبلغ�ك بصحيفت�ني محليت�ني 
بالحض�ور أم�ام ه�ذه املحكمة صب�اح يوم 
2017/12/5 لتجي�ب ع�ن التهم�ة املوجهة 
إليك وبخالفه س�وف تج�رى محاكمتك غيابا 

وفق للقانون.
القايض / فيصل سلمان عطار  

  
محكمة األحوال الشخصية يف املدينة 

العدد: 4378
التاريخ: 2017/10/4 

اعالن 
عبدالحس�ني  أح�الم  املس�تدعية  قدم�ت 
عبدالزه�رة طلب�اً اىل ه�ذه املحكم�ة تطل�ب 
املفق�ود  في�ه نصبه�ا قيم�ة ع�ىل زوجه�ا 
حس�ني عبدالرضا جاس�م والذي فقد بتاريخ 
2007/1/14 اثن�اء تهجره�م من محافظة 
ص�الح الدي�ن – قض�اء تكري�ت اىل محافظة 
الب�رصة. ولم يعد لح�د اآلن ولم تعف عنه اية 
اخب�ار. فعىل من لديه معلوم�ات عن املفقود 
او لدي�ه اعرتاض عىل نصب املس�تدعية قيمة 
عىل املفقود الحض�ور اىل هذه املحكمة خالل 
م�دة ثالثون يوماً من تاريخ النرش يف الجريدة 
وبخالفه سوف تنصب املس�تدعية قيمة عىل 

املفقود وفق القانون.
القايض/ غرام اسهر لفته

فقدان
فق�دت اج�ازه بن�اء املرقم�ه 431/بتاري�خ 
املرق�م  للعق�ار  الب�ور  س�بع   2017/9/12
16626 عىل من يعثر عليها تسليمها إىل بلديه 

التاجي سبع البور ولكم جزيل الشكر

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية 

محكمة بداءة الكرخ 
العدد 2321 / ب / 2017 

اعالن 
إىل املدع�ى علي�ه / قي�س فاروق حس�ني  / املدير 
املفوض لرشكة الس�بج للتج�ارة واملقاوالت العام 
والخدمات التسويقية املحدودة / اضافة لوظيفته 
اقام املدعي ) ازهر ابراهيم طاهر ( الدعوى املرقمة 
2321 / ب / 2017 ل�دى ه�ذه املحكم�ة يطالبك 
فيها بالغاء االنذار والع�زل الصادر من كاتب عدل 
الك�رخ املس�ائي بالع�دد العمومي 17544 س�جل 
88 – امل�ؤرخ يف 7 / 12 / 2016 وتحميل�ك كاف�ة 
الرس�وم واملصاريف واتعاب املحام�اة وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�برشح القائم بالتبلي�غ وتاييد 
املجل�س البل�دي انتقال�ك إىل جه�ة مجهول�ة قرر 
تبليغك بصحيفت�ني يوميتني بموع�د املرافعة يوم 
11 / 10 / 2017 الس�اعة التاس�عة ويف حال عدم 
حضورك او من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض

مديرية تنفيذ النارصية
رقم االضبارة/ 2017/1524

إىل /املنف�ذ علي�ه/ مثن�ى عب�د الصاح�ب فارس 
مسعد
إعالن

لق�د تحقق له�ذه املديرية من خ�الل كتاب مركز 
رشطة اريدو املرق�م 8313 يف 2017/7/17   بأنك  
مجه�ول مح�ل اإلقامة ولي�س لك موط�ن دائم أو 
مؤقت أو مختار يمكن إجراء التبليغ عليه واستنادا 
للم�ادة 27 من قانون التنفيذ تق�رر تبليغك إعالنا 
بالحضور يف مديرية تنفيذ النارصية خالل خمسة 
ع�رش يوم�ا تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للن�رش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم 
حضورك س�تبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل
ناجي عبد الهادي السعداوي

اوصاف املحرر
 ---------------

الق�رار الصادر من محكمة االحوال الش�خصية يف 
النارصية املرقم 

املتضم�ن    2017/6/19 يف  /ش/2017   3190
نفقة مستمرة .

-ن�ود اعالم�ك بان�ه تم امهال�ك مدة س�تون يوما 
لغرض تس�ديد النفقة املس�تمرة البالغة مائة الف 

دينار والعائدة للدائنة .

محكمة األحوال الشخصية يف النارصية
العدد:4037 /ش/2017  

إعالن
أقام�ت املدعي�ة فاطمة عب�د االمر عبد الحس�ني 
الدع�وى املرقم�ة أع�اله ض�د املدعى علي�ه مدير 
رعاي�ة القارصين  أضاف�ه إىل وظيفته تطلب فيها 
الحكم بتثبيت وفاة املفقود عي جمال رشيد  الذي 
فقد بتاريخ 2012/2/14 واس�تنادا ألحكام املواد 
94/87/86 م�ن قان�ون رعاي�ة القارصي�ن رقم 
78لس�نة 1980 ق�رر النرش بصحيفت�ني محليتني  
بغية التحق�ق من حياة املفقود عي جمال رش�يد  
م�ن عدمه ويف حال كونك حيا ينبغي علية مراجعة 
محكمتن�ا لس�ماع دفاع�ه خ�الل م�دة التأجي�ل 
وبعكس�ه تم�ي املحكم�ة يف الس�ر بالدع�وى 
وإصدار القرار وف�ق القانون وعينت املحكمة يوم  

2017/10/17 موعدا للمرافعة.
القايض
أنمار عبد العزيز محمد

دائرة الكاتب العدل يف النارصية  العدد العمومي: 
27720

انذار
اىل/السيدة: فليحة حسن حسني

العنوان/العراق-ذي قار –الحي السكني رقم 2
جهة االنذار:

    ---------
س�بق وان قامت مديريتنا بتسليمكم مبلغ قدره 
12,986,000 أثنا عرش مليون وتسعمائة وستة 
وثمان�ون الف دين�ار عراقي ضمن م�دة الفصل 
الس�يايس ونظرا لعدم ش�مولكم باحكام قانون 
اع�ادة تعيني املفصول�ني السياس�يني املرقم 24 
لس�نة 2005 واس�تنادا اىل ق�رار لجن�ة التحقق 
من اعادة تعيني املفصولني السياس�يني املشكلة 
يف االمانة العامة ملجلس ال�وزراء املرقم 2766 يف 
2009/2/17  واملبل�غ الينا بموجب كتابي وزارة 
و   2009/3/25 يف   8891 املرقم�ني  الكهرب�اء 
75607 يف 2013/11/25 وعليه ننذركم برضورة 
اع�ادة املبلغ اعاله املرتتب بذمتكم واملس�تلم عن 
الفرتة م�ن 2005/7/1 ولغاي�ة 2013/12/31 
وخ�الل مدة 15 خمس�ة ع�رش يوما م�ن تاريخ 
التبليغ وبخالف ذلك سيتم اتخاذ كافة االجراءات 
القانونية بحقكم واقامة الش�كوى امام املحاكم 

املختصة ..وقد اعذر من انذر.
ساحب االنذار

يف  الكهربائي�ة  الطاق�ة  النت�اج  الع�ام  املدي�ر 
النارصية

املهندس: جمال غالم عي /اضافة لوظيفته
وكيله: املوظف الحقوقي/سامان احمد محسن

بموج�ب الوكالة املرقم�ة 8649 والص�ادرة من 
املديرية العامة    

النتاج الطاقة الكهربائية يف النارصية
بتاريخ 2015/8/4

ق�دم هذا االن�ذار من قبل وكيل س�احب االنذار/
اضاف�ة لوظيفت�ه املوظ�ف الحقوقي/س�امان 
احمد محسن املعرّف بهويته اعاله فطلب ارسال 

النسخة الثانية للتبليغ واحتفظ باألصل
 بتاريخ/ /2016.

الكاتب العدل يف النارصية
 

 محكمة بداءة الشطرة
العدد/ 408/مجدد /2017

 لجنة تثبيت امللكية العقارية يف الشطرة
اعالن تسجيل مجدد

للطل�ب الواقع ام�ام مديرية التس�جيل العقاري 
يف الش�طرة واملقدم من حي�در ومحمد ولدي عبد 
الحسني مرتى والذي يطلب فيه تسجيل العقار 
760 رساي باس�مه فمن لديه اع�رتاض تقديمه 
اىل لجن�ة تثبيت امللكية العقارية يف محكمة بداءة 
الش�طرة اعتبارا م�ن اليوم الت�ايل النتهاء النرش 
ومدة االعالن البالغة 30 يوما عىل ان تعلق نسخة 
من االعالن يف لوحة اعالنات املحكمة وتزود دوائر 

البلدية واملالية واالوقاف بنسخة منه .
القايض
ثامر حسن كشاش

اعالن
أقام املدع�ي )عواد كاظ�م عبدالعب�اس( دعوى 
قضائية لتبديل لقبه وجعله )الجبوري( بدال من 
)نخي�الوي( فمن لدي�ه حق االع�رتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل خمس�ة عرش يوما من تاريخ 
النرشووبعكس�ه س�يتم النظر يف الدع�وى وفق 
أحكام املاده )22( من قان�ون البطاقه الوطنيه 

رقم 3 لسنه 2016 املعدل
اللواء
مهدي نعمه الوائي
مدير الجنسية العام

املناقصة املرقمة 5/د/2017
نق�ل منتس�بي املديري�ة م�ن مناط�ق 

سكناهم اىل املديرية وبالعكس
يف   19027 الع�دد  ذي  بكتابن�ا  الحاق�ا 
2017/9/26 ت�م تمديد اعالن املناقصة 
 2017/10/16 تاري�خ  لغاي�ة  أع�اله 
املص�ادف ي�وم االثن�ني بدالً م�ن تاريخ 
2017/10/8 بسبب عطلة األيام العرشة 
من ش�هر محرم الحرام عىل ان يتم فتح 
العط�اءات الس�اعة التاس�عة صباح�اً 
م�ن اليوم الت�ايل لغلق املناقص�ة ... مع 

التقدير.

1 -ي�ر )املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائي�ة يف النارصية( بدعوة مقدمي  املعطاءات 
املؤهل�ني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لتأهي�ل وصيانة الكرينات الجرية ملحطة كهرباء 

النارصية البخارية  ( 
2 -ان وثيق�ة الدع�وة لتقديم العط�اء  التي تتبع  االعالن عن املناقص�ة  العامة لهذا املرشوع 

والتي نرشت يف الجرائد الوطنية ) املستقبل واملرشق والنهار  (
3 - ع�ىل مقدم�ي العط�اء املؤهلني والراغب�ني يف الحصول ع�ىل معلومات اضافي�ة االتصال 
)املديري�ة العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف النارصية/ قس�م الش�ؤون التجارية/ ش�عبة 
املناقص�ات يف محافظة ذي قار /النارصية قرب محطة كهرباء النارصية البخارية  () خالل 

ساعات الدوام الرسمي ( كما  موضح بالتعليمات مقدمي العطاء 
4 -متطلب�ات التاهي�ل املطلوبة ) حس�ب التن�در املرفق طي�ا ( التخضع العط�اءات العطاء 

االفضلية ملقدمي العطاء املحليني 
5 -بام�كان مقدم�ي العطاء املهتمني ب�رشاء وثائق العطاء تقديم طل�ب تحريري اىل العنوان 
املحدد يف ورقة بيان العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )150000( مائة وخمسون 

الف دينار عراقي
6 - يتم تس�ليم املعطاءات اىل العنوان االتي )مقر املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف 
النارصية /قس�م الش�ؤون التجارية الكائن يف محافظة ذي قار قرب محطة محطة كهرباء 
النارصي�ة البخارية (يف موعد اقصاه يوم االحد املصادف 2017/11/26 قبل الس�اعة الثانية 
ع�رش ظهرا املعط�اءات املتاخرة س�وف ترفض  وس�يتم فت�ح املعطاءات بحض�ور مقدمي 
املعط�اءات او ممثليه�م الراغبني بالحضور يف مقر املديرية قس�م الش�ؤون التجارية ش�عبة 

املناقصات وبنفس يوم تاريخ الغلق
7 -الس�عر التخمين�ي للمناقصة ه�و ) 343950 ( ثالثمائة وثالثة واربعون الف وتس�عمائة 

وخمسون دوالر امريكي  
8 -ع�ىل مقدم�ي العط�اء املؤهل�ني والراغب�ني يف الحصول ع�ىل معلومات اضافي�ة االتصال 
)املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية  يف النارصية قس�م الش�ؤون التجارية ( خالل ايام 

وساعات الدوام الرسمي(
9 -ع�ىل اصح�اب ال�رشكات واملكات�ب االختصاصية  املس�جلني بص�ورة رس�مية الراغبني 
باملشاركة تقديم عطائهم عىل ان يكون العطاء يف ظرفني منفصلني مختومني ومؤرش عليهما 
رق�م املناقصة وعنوانها واس�م الرشكة والعن�وان الكامل مع ذكر الربي�د االلكرتوني عىل ان 

يكتب محتويات كل عرض عىل االغلفة 
الظ�رف االول : يتضمن العرض الفني والذي يحتوي عىل املواصفات املبينة يف رشوط ووثائق 

املناقصة مؤيدة بختم الرشكة مع مستمسكات الرشكة املذكورة يف وثائق املناقصة
الظرف الثاني : يتضمن العرض التجاري ش�امال س�عر املواد مع التامينات االولية عىل شكل 
ص�ك مص�دق او خطاب ضمان صادر من مرصف عراقي معتمد بنس�بة %3 من قيمة املبلغ 

التخميني عىل ان تستبدل اىل %5 عند االحالة وقبل توقيع العقد 
وسوف يهمل العطاء الغر مستوف للرشوط ولن يتم استالم اي عطاء بعد وقت غلق املناقصة 
املحدد اعاله ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن علما بان املديرية غر ملزمة 

بقبول اوطا العطاءات وملعرفة التفاصيل يمكنكم  زيارة موقع الوزارة .
e-mail: 52_it.dep.mgr@moelc.gov.iq
e-mail:nass_comm@yahoo.com

*يك�ون دف�ع املس�تحقات بموج�ب فت�ح  اعتماد مس�تندي غر قاب�ل للنقض وغ�ر قابل 
للتحويل
مالحظة:

*مديريتنا غر ملزمة بالدخول بأي التزامات تعاقدية اال بعد تامني التخصيصات املالية الالزمة للتعاقد
املرفقات :

*تندر فني .
*قرص DVD  يتضمن الوثائق القياسية للمناقصة التي يتم الحصول عليها من قسم الشؤون التجارية يف مقر املديرية لغرض  االطالع عليه وملئ االستمارات الخاصة بمقدمي العطاء وقبل التقديم اىل املناقصة

وزارة الكهرباء
املديرية العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب

حممد عبداالمري حسني
املدير العام وكالة

املهندس
مجال غالم عيل 

املدير العام وكالة

متديد اعالن 

وزارة الكهرباء 
املديرية العامة النتاج الطاقة 

الكهربائية
يف النارصية

الشؤون التجارية

ختصيصات اخلطة االستثامرية /مرشوع تأهيل حمطات انتاج الطاقة الكهربائية /تبويب 
12/6/10
اىل :السادة

)7M/2017( اعالن املناقصة االستريادية
)تأهيل وصيانة الكرينات اجلرسية ملحطة كهرباء النارصية البخارية (

Rehabilitation  and maintain of for nassiriyah steam power station

Email:nass_comm@yahoo.com
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فلسفة الدين
صدر حديثاً عن مؤسس�ة مؤمنون بال حدود كتاب »فلس�فة الدين« للكاتب 
جون غروندان، ترجمة وتعليق عبد الله المتوكل.لطالما استهوى الفلسفة 
س�ؤال: لماذا نحي�ا؟ وإذا كان الجواب أن الحياة م�ن دون معنى، أو عبثية، 
ف�أّن حجم ما في ه�ذا الوجود من ش�رٍّ ومن ألٍم ليس في متن�اول الفهم، 
وألن من ُيصدر هذا الحكم يرفض االعتراف بأّن لها معنى دينياً. لقد ُفهمت 
الفلس�فة والدين بوصفهما طريقين تقودان إلى سعادة النفس اإلنسانية.

وجد الدِّين قبل ظهور الفلس�فة، وتصّور مس�بقاً تقريب�اً كّل موضوعاتها 
ومعنى بحثها عن الحكمة. فالفلسفة، من حيث إّنها ال تتنكر لعالقة النسب 
التي تربطها بالّدين، تقّدم نفس�ها بوصفه�ا معرفًة عقالنيًة وحجاجيًة.إّن 
فكرة نزع الطابع األسطوري عن الدين، يمكن أن تقود إلى اإللحاد؛ ورفض 
فك�رة وجود كائن�ات غير مرئية مس�ؤولة ع�ن نظ�ام العالم.تكمن مزية 
المفكرين المس�لمين في إلحاحهم على اس�تقاللية الّدين والفلسفة، لكّنه 

نتيجة لذلك أضحى الوحي يبدو حكمة خاّصة ومشروطة تاريخياً.

 ص�در للكات�ب موس�ى إبراهي�م أب�و ري�اش مجموع�ة قصصي�ة بعنوان 
)الفراش�ة(، وذلك ضمن إص�دارات وزارة الثقافة/ المف�رق مدينة الثقافة 
األردني�ة 2017.تقع المجموع�ة في 108 صفحات من القطع المتوس�ط،  
وتضّم 15 قصة هي على التوالي: مطر، الفراش�ة، رجل الش�اي، فائض عن 
الحاجة، اشتعاالت، حمدان، أشباح، مشروع لم يكتمل، مرارة الفقد، الشيخ 
م، ذبول، الموت قهًرا، الملف األصفر، ثورة الج�ذور، قد يعود.تناولت  س�الاَّ
قص�ص المجموعة مضامين مختلفة، ص�باَّ أغلبها  في الجانب االجتماعي 
الذي تناولته قصص: الفراشة، وفائض عن الحاجة، واشتعاالت، وقد يعود، 
وغيره�ا. فيما تناولت قصة ثورة الج�ذور المقاومة والرفض المتجذر في 
أرض فلسطين ضد المحتل الصهيوني. وكانت حوادث السير وويالتها مدار 
قصة مرارة الفقد، بينما تناولت قصة الملف األصفر قضية الرشوة.معظم 
قص�ص المجموعة واقعية من خضم الحياة، واتجهت بعض القصص نحو 

م، وثورة الجذور. الخيال مثل قصص: أشباح، والموت قهًرا، والشيخ سالاَّ

الفراشة

          هيثم حسين 

هل تكون الرغبة في الكتابة عن الطفولة عبارة 
عن محاولة الس�ترداد أجوائها التي قد يعتبرها 
صاحبه�ا ملعب�ه األثي�ر، وال س�ّيما أّن الذاكرة 
تكون خير معين له في العودة إلى معايش�ة ما 
كان عبر التخييل واالستذكار؟ هل انقطاع خيط 
الطفولة وتب�ّدد ما توصف بأّنها براءة الطفولة 
من محّرضات الكاتب على اس�تدعاء مفارقات 

ومحّطات منها؟
تش�ّكل الطفولة منبعا ثرّي�ا لأدباء، هي زادهم 
األدب�ّي والتاريخ�ّي، يع�ودون إليها بي�ن العمل 
واآلخ�ر، وكأّن الحني�ن إل�ى ذاك الطف�ل ال�ذي 
كان�وه يظ�ّل مّتقدا ف�ي وجدانه�م يدفعهم إلى 

اس�تدراجه إلى زمن مختل�ف، يمضون برفقته 
أوقاتا مختلفة، يعيدون االعتبار لما فقدوه من 

خالل التذّكر والتخييل.
تتذّك�ر السويس�رية من أص�ل هنغ�اري أغوتا 
س�يرتها  ف�ي   )2011  –  1935( كريس�توف 
“األمي�ة” لقطات م�ن طفولتها، تنه�ل من تلك 
الفت�رة التي تعدها ينبوع حكاياتها وأس�رارها 
وآالمه�ا وأحالمه�ا، وتش�ير إل�ى أنه�ا حي�ن 
كان�ت صغي�رة كانت تح�ب رواي�ة قصص من 
نس�ج خيالها. وكانت تس�تلم زم�ام الحكايات 
م�ن جدته�ا، وهي تق�ول لها “أنا من س�يروي 
الحكايات، ولس�ت أنت”. وتذكر كيف أنها كانت 
تبدأ بجمل����ة، أّي جملة، ويتوالى الس�رد من 

دون نهاية.

قد يك�ون من الخطورة بمكان عل�ى الكاتب أن 
يستهّل بكتابة سيرته الذاتية، ألّنه سيعّد كاشفا 
ألس�رار حيات�ه، ويثي�ر التس�اؤل عّما س�يأتي 
الحقا، وقد كان الس�ورّي الكردّي سليم بركات 
من الجرأة أن اس�تهّل أعماله الس�ردّية بس�يرة 
طفولت�ه وس�يرة صب�اه، “الجن�دب الحديدّي” 
و”هاِت النفي�ر عاليا هاته على آخره”، ثّم دخل 
عالمه الغرائبّي، بعيدا عن س�يرته، وكأّنه قطع 
عالقته مع الس�يرة ودخل مغامرته التي بلورت 

هوّيته األدبية المتفّردة.
وقد يك�ون كتاب “األّيام” الس�يرّي للراحل طه 
حسين )1889 – 1973( من أكثر كتبه حميمّية 
وصدق�ا، ذلك أّنه أزاح الس�تار عّم�ا كان يعترك 
ف�ي روحه ووجدانه، وكش�ف عم�ا كان يجول 

في خيال�ه، رأى بعين العقل وروى ما كان على 
لسان الطفل الذي كانه، فجاء عمله مؤثرا عابرا 

للزمن، متجّددا مع كّل قراءة.
عودة الكاتب إلى طفولته، ليست كعودة الشيخ 
إل�ى صباه، هي عودة يس�تقي منه�ا باحثا عن 
العب�ر، يظّه�ر صوره�ا المخبوءة ف�ي ذاكرته، 
يج�ري إلى زمن الحلم والبراءة، يبحث عن أمان 
مأمول، وعن دروس مكتس�بة من الحكمة التي 
يس�ّربها الزمن إليه، معلنا أّن الطفولة تؤّبد في 
كيان الم�رء، ويس�تحيل لجم الطف�ل القاّر في 
النف�س أو تقييده ألّنه س�يجد متنّفس�ا للتجلي 
والظه�ور.. وه�ذه الطفولة هي من�ال الكاتب 
ومالذه في وحش�ته وس�الح من أسلحته لقهر 

الزمن ومآسيه.

الزاد األديب

العابرون نحو مدى احلرية
           صالح جبار محمد خلفاوي

تغلغ�ل الن�ور ف�ي مس�اماتي ليش�علني تبغا في 
لفافته 

ومن فرط صبري ينوء الليل في جلباب اضالعي 
ثمة اش�تهاء لرؤية وجه ولدي فق�د يتمكن مني 
الحنين الساعة فتنهمر دمعة ساخنة تكوي خدي 
, ال ادري كم س�يمر م�ن الوق����ت ألرى طفلي 

العزيز ؟ 
اش�عر بالغربة من دونه اتذكر كيف يتصارع معي 
بعضالته الغضة يبذل قص�ار جهده ليريني قوته 
الفتية. اتبادل النظرات مع المارة لعلي اتطلع الى 
وج�ه بريء يمس�ح ندبة ش�وقي وامتطي جذوة 
اللهف�ة لعيون االطف�ال الذين يمضون بتكاس�ل 
في ه�ذا الغب�ش البارد نح�و مدارس�هم حاملين 
حقائبهم المدرسية على ظهورهم الصغيرة بقيت 
انظر اليه�م يندفع�ون باقدامه�م الضعيفة قرب 
الجس�ر الذي تطل هياكله الحديدية وقد لفها برد 
الشتاء بلون الضباب اآلتي من الحقول المترامية 
على اطراف المدينة الرابضة , بين بساتين النخيل 
وج�داول المياه المناس�بة به�دوء ووداعة , عند 
نهاية الش�ارع استدرت نحو اال زقة المتعبة حيث 
المطاع�م الرديئ�ة والمقاه�ي المته�راة بكهول 
وشباب تحلقوا حول المواقد ا لمتسخة . لمحتها 
تس�ير باتجاه�ي ش�عرت انهاتري�د ان تخبرن�ي 
بامرم�ا , اقترب�ت تحت وطئة معاناته�ا الثقيلة , 

وجهها الجميل يبدو شاحبا , بادرتها :
ما االمر 

بحثت عنك طويال
البد م�ن امر خطي�ر دفعك للبحث عني س�حبتها 
من مرفقها به�دوء البعدها عن منتصف الطريق 
. ب�ا لقرب من باب ال�دكان الموصد رأيت دمعتها 
تنهمر بصم�ت , تمنيت الخرف يصيبني الس�اعة 
وينس�يني ارتجاف ش�فيتها تحت وابل النش�يج 
.. اخبرين�ي ماذا حدث ؟ اجابتني بصوت اس�تفز 
الج�دران الواهي�ة م�ن الخ�وف المتراك�م عل�ى 
االس�طح الصدئة ويلم انكسارات يصعب جمعها 
. لق�د اعدمو ولدي في لحظة التالش�ي تتس�اوى 
الموازين ال شيء اجدر من العويل البل الضحكات 
العالية . تجاذبتني مشاعر شتى , عيونها الدامعة 
وش�اح حزن يخط ابهامه على ش�فتيها , تشبث 
خي�ط الحني�ن لرؤي�ة وجه ول�دي , لم اع�د ارى 
التالميذ الصغار يعبرون , بدا الجسر كائنا خرافيا 
يلتهم المارة ويلقيهم في احشاء الرهبة المتفردة 
ب�رؤوس نصال تذبح العابري�ن نحو مدى الحرية 
ليس في االفق سوى عينيها الحزينتين بلوعة االم 
الثكلى المطعونة في امومتها . من اخبرك ؟ قالت 

: شرطي االمن 
قل�ت منفعال : ال�م تخبريه بانه ولد صغير الس�ن 
رمقتن�ي وارنبة انفها محمرة من كث�رة البكاء , 
احسست ان شيئا داخلي يضعف . سرت امام كتل 
كونكريتي�ة متراص�ة كجدار طوي�ل فتحةضيقة 
تطل على الشارع الرئيس , استوقفني رجل بدين 

بصوت
اجوف بال مشاعر انسانية سوى النبرة المتساءلة 

بغلظة : ماذا تريد ؟ 

أخبرته .. رمقني بنظرة تتطايرشررا , أشار نحو 
الف�راغ الم�وارب , دخلت البناي�ة الكئيبة , عيون 
تحاصرني , ترسم خطوط االشمئزاز , في لحظة 

أدركت أنها نهاية عمري . 
الغرف�ة تحوي منض�دة حديدي�ة , لرجل مقرف , 
صوت مذياعه يبث أغاني جذلة عن حب مستحيل 
, افواه مفتوحة , نظرات مزدرية , تهش�م عظام 
صب�ري , حنجرت�ي متيبس�ة بجف�اف صخ�رة , 
الغثي�ان يتم�رى داخل�ي حاولت الرج�وع لكنهم 

منعوني .. 
أصطحبن�ي أحده�م ف�ي مم�ر طوي�ل يتوس�ط 
حديقتين مزروعتين بالزهور , تساءلت داخلي : 

هل أنهم يعشقون الورد ؟ 
صعدنا سلم يقودنا نحو دهليز معتم , ليس سوى 
ض�وء مصباح يقع في الط�رف االخر , اضطراب 
مفضوح يغزون�ي , ترتعش أعضائ�ي المنهارة , 

سمعته يهمس بمقت : قف 
وقفن�ا امام ب�اب المدير , دلف الحجرة , س�معت 
همهم�ة لم أفهمها , خرج س�حبني ال�ى الداخل , 
م�ن ينقذني من الورطة ؟ ش�بح مخيف يس�تلب 
أحالم�ي , قلب�ي يتمرغ في وح�ل الخوف ,لحظة 
مجنونة أش�علت في خاطري رغب�ة لرؤية ولدي 
, هذي�ان يحم�ل أوصالي المنس�ابة ف�وق جحيم 
االنسان المتعالي , تمنيت لحظة عطف , تمنحني 

الثقة باني بشر الزال يعيش تحت الشمس . 
لفن�ي البرد بمعطفه , هواء ب�ارد أجتاح جوفي , 
حينما كنت أوقع عل�ى حزمة اوراق مأت مكتب 
المديرالجالس خلف منضدة س�وداء بش�ارب كث 

وقمصل�ة جلدية , قدح س�ؤال في خاطري : ترى 
من أي أنواع الجلود خاطها ؟ 

البد أنه س�لخ جلد بني أدم مثل أبن أختي المغدور 
 !

لم أس�مع طيلة حياتي , مثل الس�باب والش�تائم 
الت�ي تق�ذف بوجه�ي ,م�ن الرج�ل ذي المالمح 
القاس�ية , نهض من كرس�يه , بدا قصيرا وبدينا 
مثل مهرج متهور . كتمت داخلي ضحكة تترنح , 

صاح بصرخة مدوية : أخرجوه 
تاب�ع س�بابه المخج�ل , فكرت : يظن نفس�ه أله 

غاضب !
جمعت قواي الخائرة , ألحرك قدمي خارج الغرفة 
التي ش�عرت بها وكر للشيطان , متمتما : الشيء 

يساوي العذاب الذي أدفعه بال ذنب . 
ما زال�ت عينا أختي تدمعان بال توقف , متش�بثة 

بمالبسي تتسائل : ماذا أخبروك ؟
بالمهان�ة  وش�عوري  أنفعاالت�ي  أخف�اء  أردت 
فالتجربة قاسية طحنت كبريائي وكرامتي ,أجبت 

بصوت واهن : 
الشيء .. الشي

أحتج�ت مزي�دا م�ن الوق�ت , ألجمع ش�جاعتي 
المبعثرة , من بين جفاف فمي , نطقت : أخبروني 

بان النعمل مجلس عزاء . 
أش�تد البرد القارس في الظهيرة الشتائية مخيما 

على مفاصلي
الموجوع�ة , المدف�أة النفطي�ة أنطف�أت لنف�اذ 
الوقود لكن ش�عور االمل يقتح�م دوامة االنتظار 

رغم اليأس , عدت الى لفافة التبغ البعد الملل .

نجوى عبد الرمحن لـ »                                  «: استمد قويت من القراءة واالطالع 
عىل كل ما هو جديد يف احلياة الثقافية

          حاورها: عزيز البزوني/ البصرة

نجوى عبد الرحمن روائية وكاتبة ومخرجة 
مسرحية مصرية , ليسانس آداب ودراسات 
علي�ا بالتربي�ة, ص�در له�ا روايتان ) س�ت 
الحزن,س�يدة األحالم( والثالثة )كان رجال 
وغريبا( تحت الطبع لها العديد من القصص 
القصي�رة المنش�ورة بالمج�الت والجرائد 
المصري�ة والعربية , التقين�ا بها فكان هذا 

الحوار معها:
 *الحرك�ة النقدي�ة ف�ي واقعن�ا تعاني من 
مش�اكل جدية، وهذه إح�دى مظاهر أزمة 
الثقاف�ة في العال�م العربي، وهي مش�كلة 
تحتاج لجهود كبيرة كي يرتقي النقد ليلعب 
دوره الحقيقي في تطوي�ر الحالة الثقافية 
بم�ا يش�كل قوة دافع�ة للش�اعر أو المبدع 
فيغن�ي تجربت�ه ويلفت نظره إل�ى جوانب 

وأبعاد أحيانا ال ينتبه لها.
الثقافي�ة  الحرك�ة  تواك�ب  وأن�ت  الب�د   -
واألدبية حركه قويه في النقد..الن الحركة 
النقدي�ة مهمة ج�دا ألي كاتب فه�ي أعادة 
اكتش�اف للكات�ب ولروايته..لأس�ف م�ع 
التغي�رات الموج�ودة بواقعن�ا العربي أالن 
وكث�رة الكتاب نجد ان الحرك�ة النقدية في 

حالة تراجع 

 * لنتكل�م ع�ن مؤلفاتك في مج�ال الرواية 
كي�ف ج�اءت فك�رة التأليف؟ كي�ف تختار 
العن�وان؟ ه�ل للعن�وان أهمية لدي�ك؟ هل 

أنصفك النقاد؟
  كان�ت روايت�ي األولى )س�ت الحزن(التي 
حققت نجاح�ا في المبيع�ات والنقد وعدد 
الن�دوات والبرام�ج التلفزيونية..مم�ا اثأر 
خوفي..وخاصة أن النقاد اثنوا عليها...وقد 
قال الناقد الدكتور احمد يوس�ف عزت أنها 
من أهم الروايات التي صدرت في الخمس�ة 
س�نوات الماضية...كما تحم�س لها الناقد 
كمال القاضي..وافرد لها مقاال مهما بمجله 
القدس.مما وضعني إمام مسؤولية كبرى..

وهي اما االستمرار بنفس القدر من القوه او 
التراج�ع وقد قمت بالتحدي وكانت الرواية 
الثاني�ة )س�يدة األحالم(..وهي اس�تكمال 
لست الحزن..وبذلك نكون أغلقنا الباب علي 
تجربة الكتاب�ة بضمي�ر األنثى..التي تعتبر 
نجاح المجتمع باالنتصار لإلنس�ان في ظل 
مناخ يس�وده الخير والعدل والحرية أعكف 
أالن علي االنتهاء من الرواية الثالثة بعنوان 

)كان رجال وغريبا( .
*يفت�رض بكل روائ�ي ان يبحث عن التميز 
والمواصل�ة ف�ي العطاء أن يك�ون له منبع 
للقوة وهو ما يجمع بين الموهبة والتجربة، 

والدراسة ربما ما هو تعليقك؟
- طبع�ا الب�د ان يك�ون للكات�ب منبع قوه 
يستمد منه استمراره في الكتابة..انا استمد 
قوتي من القراءة المتواصلة واالطالع علي 

كل م�ا هو جديد ف�ي الحي�اة الثقافية..وال 
انقطع عن الكتابة ابدا من اجل تدريب نفسي 
حتى لو كانت الكتابة مج�رد خواطر...الن 
الفع�ل اليوم�ي للكتابة مهم وايضا اس�تند 

لتجربتي الحياتية..كما أفادني المسرح جدا 
ألنه عالم م�ن الكتابة والموس�يقي والفن 
التش�كيلي واإليقاع وهي أشياء مهمة جدا 

ألي كاتب 
*ه�ل تأث�رت الروائية نجوى عب�د الرحمن 
بروايات الغرب؟ هل ثمة اختالف بين كتابة 

الرواية العربية والغربية اين نجد ذلك؟
 - نع�م تأثرت بالكتاب�ة الغربي�ة والعربية 
ايض�ا فق�د ق�رأت الرواي�ة م�ن أول محمد 
حسين هيكل وطه حسين والحكيم ونجيب 
محفوظ..وحتى الجيل الحالي وايضا تأثرت 
بتي�ار الوعي في الغرب مث�ال إعمال ناتالي 
س�روت..وفرجينيا وولف..وتعجبني ايضا 

كتابات ماركيز..وواقعيته السحرية 
*يق�ال ب�ان الكتابة الس�ردية ف�ي القصة 
أو الرواي�ة تختلف من كات�ب إلى آخر كيف 

ذلك؟
- طبع�ا تختلف الكتابة الس�ردية من كاتب 
ألخر..بمعني إنني لو قرأت لنجيب محفوظ 
ب�دون أن اع�رف الكات�ب او اس�م الرواي�ة 
سأعلم انه نجيب من شخصيته التي فرضها 
على لغته..وكذلك إي كاتب أخر متميز بلغته 
الخاص�ة وازع�م أن أه�م ما يمي�ز كتاباتي 
لغتي المتفردة وخاصة أن مفرداتي متعلقة 
بالبح�ر والفضاء الكون�ي. وال تخلو أي من 

كتاباتي من البحر النوارس..الس�ماء تتابع 
األمواج زبد البحر.

مجتم�ع  ألي  الثقافي�ة  التعبي�رات  *أن 
ه�ي تعبي�رات له�ا وظيف�ة ترتب�ط بواقع 
ذل�ك المجتم�ع بهمومه وأس�ئلته وهويته 
والتحدي�ات الت�ي يواجهها، وهذه مس�ائل 

متغيرة في المكان والزمان
 - الثقافة هي نتاج طبيعي ألي مجتمع..من 
الناحية السياس�ية والثقافية واالجتماعية 
واالقتصادية.. وتنعكس بشكل مباشر على 
الثقاف�ة والفن..لذلك نجد إن الفن والثقافة 
مثال بمصر في الخمس�ينيات والس�تينيات 
الس�بعينيات..كانت بحال�ه  أوائ�ل  وحت�ى 
متقدم�ة جدا..ع�ن ح�ال الثقاف�ة والف�ن 
بع�د كام�ب ديفيد..والتغير ال�ذي طرأ علي 
المجتمع المصري وبالتالي ظهرت مفاهيم 
ومصطلح�ات جدي�دة واف�دة وبخاصة من 
دول الخلي�ج م�ع اش�تغال المصريين بهذه 
ال�دول وعودتهم بمظاه�ر ثقافيه مختلفة 
ع�ن حض�ارة مصر..فبدأ التراج�ع الثقافي 
والفن�ي لذل�ك يجب عل�ي إي كات�ب واعي 
وق�ارئ جي�د لتاريخ ب�الده وي�درك أهميه 
ثقافته�ا وحضارتها ان يكون هو المش�عل 
القادم�ة.. لأجي�ال  الطري�ق  يني�ر  ال�ذي 

والمشعل هنا المقصود به الوعي..

حبك قداس صالة 

موقف الرحيل

            مرام عطية
 

و شوشاٌت شتويٌة
كهمساِت المطر

أمواٌج بحرياٌَّة كغمزاِت القمِر
المسْت قلبي

فجَر لقياَك
نجمتا الحبِّ في سمائهما

حملتا من هواَك ُقْبلَتيِن
من رباَك قطفتيِن

اِق صارتا قصَة الُعشاَّ
الِت بالدي بين شالاَّ

ذا يكتُب الشاَّ
حروَف أشواقهما

رطباً تاه في سكِر حالْه
شهداً من مملكِة النرجِس

يسكُب في مسامعي
سلسَل النهِر

أنغاَماً من سماه
يعجُن الّنسيَم باألصيِل

قداَس صالْة
ويعدُّني خبزاً مباركاً

على مائدِة الحياْة
حبُّك الغافي على صدري
كم يوقُظ أنجماً للزاَّهِر !

كلاَّما دنا منِّي خريٌف
أو نسي الراَّبيُع

في جسدي وصاياْه. !!

             أديب كمال الدين

أوَقَفني في موقِف الرحيل
وقال: من رحلٍة إلى رحلة
ستقضي العمَر يا عبدي.

فإْن وّدعَت ضياًء
فسترى ضياًء آخر.

وإْن انقلبْت بَك السفينة
فستنقذَك سفينٌة أخرى.

وإْن غرَق البحُر فيك،
وكثيراً ما سيغرُق البحُر فيك،

فسينجيَك شاطٌئ من الجمر
أو شاطٌئ من الفجِر أو المجهول.

وإْن أكلَك الذئب
فقميُصَك َحّي،

بدِمه الَحّي،
إلى يوم ُيبَعثون.
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خروج اإلمام احلسني وإشكالية »التهلكة«
اسعد عبد الله عبد علي

يف كل ع�ام تع�ود م�ن جدي�د االث�ارات 
للش�بهات التي تطرح حول ثورة اإلمام 
الحسني )عليه السالم(, وبعض االثارات 
تطرح بدافع الس�عي للمعرفة وفهم ما 
ج�رى وكش�ف للمبهمات, لك�ن هناك 
طرح أخ�ر يقصد منه التش�كيك بثورة 
اإلمام الحسني, ويهدف لزعزعة األيمان 
الط�رح  وه�ذا  الثوري�ة,  بمنطلقات�ه 
يج�ب أن ي�رد عليه إلس�كاته, وإيقاف 
مخطط�ه الخبيث, فان ع�دم الرد عليه 
يخل�ق مفس�دة كبرية,وهن�ا يأتي دور 
الخطب�اء والنخب�ة يف عملي�ة تش�كيل 
مح�ور الدف�اع ع�ن الث�ورة, وتوضيح 
اإلش�كاالت للجماهري, كي يتحول جهد 
الخبي�ث اىل رساب. وهناك طرح يقصد 
منه التذكري, واعتبار أيام محرم موسم 
س�نوي لرشح منطلق�ات الث�ورة ورد 
اإلش�كاليات التاريخي�ة, بهدف تثقيف 

األجيال ونرش الوعي الحسيني.
س�نتطرق اىل أه�م اإلش�كاالت بش�كل 
متتابع, وهنا نطرح أشكال سنوي, قد 
دعمته الس�لطات من زمن بني أمية اىل 
اليوم ألبعاد تهم�ة الظلم عنهم ووضع 
األم�ر برقبة اإلم�ام باعتب�اره مخطئ 

وليس ثائر:
اإلش�كال:عندما خروج اإلمام الحسني 
اىل كربالء ضد س�لطة بني أمية وحاكم 
الش�ام يزيد, وه�و يعلم بأن�ه مقتول, 
بحسب إشارات نبوية, أو قراءة للواقع 
القائ�م, اال يعت�ر ذلك ألق�ى النفس يف 
التهلكة؟ وهو حرام بنص القران الكريم 
)) وال تلق�وا بأيديك�م اىل التهلك�ة((-

البقرة-195 ؟
للج�واب عن هذا اإلش�كال نحتاج لعدة 

وجوه:
الحقيق�ة بحث�ت عن الج�واب يف كتاب 
األعالم, فوجدت أن رد هذه اإلش�كالية 

يف اربع مستويات, وهي كاألتي:
أوال: ح�ول اآلي�ة الكريمة الت�ي ذكرت 
باإلش�كال, يمكن القول أن اآلية خاصة 
وغري عامة, حي�ث أن املخاطب بها غري 

محدد, وبالتايل أن عمومها غري محدد.
وقد يق�ول قائل أن األش�هر بخصوص 
اآلية هو العم�وم, وأن الضمري يعود اىل 
سائر املسلمني بما فيهم األئمة )عليهم 
الس�الم(, وه�ذا الكالم يك�ون صحيحا 
لو خ�ي وطبع�ه، اال أنه توج�د يف اآلية 
قرائ�ن صادقة عن ك�ون الخطاب لغري 
فان�ه  الس�الم(,  )عليه�م  املعصوم�ني 
تعاىل يقول: “وأنفقوا يف س�بيل الله وال 
تلق�وا بأيديكم اىل التهلكة وأحس�نوا أن 
الله يحب املحس�نني”، ومن الواضح أن 

األمرين األول واألخري خاص بغري األئمة 
عليه�م الس�الم, ب�ل بغ�ري املعصومني 
وغ�ري الراس�خني يف العل�م عموما، ألن 
أمثال هذه املستويات العليا من اإلدراك 
ال تحتاج�ه، وإنم�ا يعت�ر إليه�ا م�ن 
توضيح الواضحات ب�ل يكون الخطاب 
به�ذه األمور قبيحا, وحاش�ا أن يكون 
كالم�ه جل وع�ال م�ن القبيح.النتيجة: 
أذن فق�د وق�ع النه�ي ع�ن التهلكة يف 
س�ياق الخط�اب لغري أه�ل البيت )ع(، 
فنعرف من وحدة السياق أن النهي عن 

التهلكة غري ش�امل لهم أيض�ا, وهكذا 
ينتفي اإلش�كال.ثانيا: م�ن الثابت عند 
الشيعة األمامية أن املعصومني )عليهم 
السالم( مسددون باإللهام من قبل الله 
س�بحانه وتعاىل، ولذا لديهم نوعان من 
التكالي�ف: ظاهري�ة وباطنية.التعاليم 
الباطني�ة يعرفونها باإللهام، وهي أهم 
وأخ�ص م�ن التعالي�م الظاهري�ة, فال 
يك�ون هذا املورد حرام�ا عىل املعصوم, 
ب�ل يغدو واجبا بمقتىض اإللهام اإللهي 
الثابت لدي�ه, فيتقدم نح�وه بخطوات 

ثابتة, ممتثال أمر الله س�بحانه وتعاىل، 
وراجي�ا ثواب�ه الجزي�ل بب�ذل النف�س 
يف ه�ذا الس�بيل, ولعل يف قول الس�يدة 
زينب )عليها الس�الم( بعد مقتل اإلمام 
الحس�ني )عليه الس�الم(: “ربن�ا تقبل 
منا ه�ذا القربان” خري دلي�ل عىل ذلك.

هذا الدليل لرفع الش�ك عند من ش�كت 
قلوبهم بابن بنت رسول الله.ثالثا: هنا 
تصور مهم يدفع اإلش�كال تماما, وهو 
ان�ه من املمك�ن أن ال يراد م�ن التهلكة 
املنه�ي عنه�ا يف س�ياق اآلي�ة الكريمة 

التهلكة الدنيوية، بل املقصود هو الهالك 
املعن�وي أي الكف�ر وإلق�اء النف�س يف 
الباطل والعصيان واالنحراف، وهو أمر 
منهي عنه برضورة الدين.وبذلك تكون 
اآلية أبعد ما يكون عما يريد االس�تدالل 
بها عليه، بل ع�ىل العكس تكون حركة 
الحس�ني )عليه الس�الم( مصداقا لها, 
حيث أن من أهم أهداف حركة الحسني 
)عليه الس�الم( التص�دي لالنحراف عن 
خ�ط اإلس�الم األصيل.فانظ�ر لحج�م 
التضليل الذي يمارسه أعداء أهل البيت 

واملدافع�ني ع�ن الباط�ل يف كل ع�را 
ومر.رابعا: لو قلن�ا بحرمة التهلكة، 
فإنه�ا إنما تحرم م�ا دام صدق العنوان 
موج�ودا, واملفه�وم عرف�ا وعقالئيا أن 
التهلك�ة ه�ي الصعوب�ة البليغ�ة دون 
لتعويضها.فإذا طبقنا  نتيجة صالح�ة 
ذلك عىل حركة الحسني )عليه السالم(، 
فالحظن�ا نتائجها الدنيوي�ة واألخروية 
ل�م تكن تهلك�ة بأي حال، ب�ل تضحية 
بس�يطة مهما كان�ت مريرة يف س�بيل 
نتائج عظيم�ة, ومقامات عليا يف الدنيا 
وآلخرة.خامس�ا: انه ال يحتم�ل فقهيا 
ورشعي�ا يف الدي�ن اإلس�المي أن تكون 
كل تهلك�ة محرمة, بل اآلية الكريمة أن 
وجد لها أطالق وشمول فهي مخصصة 
بكثري من املوارد، مما يستحب أو يجب 
فيه إلقاء النفس يف املصاعب الش�ديدة 
أو القت�ل كالجه�اد وكلم�ة الح�ق عند 
س�لطان جائر وتس�ليم املجرم نفس�ه 
للقصاص.أذن فليس كل تهلكة محرمة، 
وثورة الحسني )عليه السالم( أحد هذه 

االستثناءات.

سبب أخير مهم
بس�بب ردة الفعل الجماهريية العنيفة 
ضد الس�لطة األموية بعد انتهاء واقعة 
كرب�الء, فه�ي لج�أت ل�رواة الحدي�ث 
والكتاب والش�عراء كي تؤثر يف املتلقي, 
ونس�بت قتل األمام بسبب خروجه عىل 
التقي النقي يزيد! وعمدت عىل تكريس 
ه�ذه الفك�رة الخبيث�ة, والت�ي بق�ي 
واىل الي�وم يردده�ا الكثري م�ن الكتاب 
واملنافقني والنواصب, فاليوم هنالك من 
يغرد عر املنابر طعنا باإلمام الحس�ني, 
ويداف�ع عن يزيد! مم�ا يأخذون دينهم 

من السلطة.
ويح�اول هذا الخط التأث�ري عىل عقيدة 
الجماه�ري وإخضاعه�م للس�لطة, الن 
اإليمان بالحسني وشعاراته, يعني قيام 
ثورة ضد الظلم, وتعرية دين النواصب, 
وفض�ح للمخطط القدي�م للقضاء عىل 
اإلس�الم األصي�ل, وه�ذا م�ا ال يري�ده 

الطغاة يف كل عر ومر.

البعد العاملي لثورة اإلمام 
احلسني عليه السالم

رحمن الفياض

فلس�فة ثورة الحسني عليه السالم, كتب لها التاريخ العاملي, العتيق واملعارص الخلود لنقاوتها 
,فق�د رك�زت فكرة التعايش الس�لمي, وحقوق األنس�ان, واملطالبة بالحق�وق, كانت األهداف 
الس�امية للثورة, والنية الخالصة لنجاحها, هي من جعلها خالدة ذات تأثري عاملي, لم تنحر 
يف أطار املجتمعات األس�المية, فلو كانت تلك األنتفاضة, ذات مطالب وأهداف ضيقة, لفش�لت 

كما فشلت غريها االف الثورات والحركات.
عاملية الثورة الحسينية تجعلنا نأخذ جميعاً من مناهجها الدروس والعر,فتلك ألقيم إاليمانيه 
مناهج لتطور الفكر اإلنس�اني نحو إرس�اء عالم متحرض متآخي, خايل من االس�تبداد والظلم 

واإلرهاب .
املس�ترشق اإلنجليزي ادوار دبروان : يقول وهل ثمة قلب ال يغش�اه الحزن واأللم حني يس�مع 
حديثاً عن كربالء؟ وحتى غري املسلمني ال يسعهم إنكار طهارة الروح التي وقعت هذه املعركة 
يف ظله�ا, ,كارلس الس�ري بريس س�ايكوس ديكنز يق�ول إن كان اإلمام الحس�ني قد حارب من 
أجل أهداف دنيوية، فإنني ال أدرك ملاذا اصطحب معه النس�اء والصبية واألطفال؟ إذن فالعقل 
يحك�م أنه ضحى فقط ألجل اإلسالم,والس�الم.قد يق�ع علينا بعض األش�كال يف مقارنة ثورة 
اإلمام الحس�ني عليه الس�الم, مع عر التح�رر والثورات يف أمريكا والبل�دان األوربية,فجميع 
ه�ذه الث�ورات كانت ذات أهداف مس�توحاة من الثورة الحس�ينية, فش�عارات العدل والحرية 
واملس�اواة, وحقوق املرأة والطفل, وحرية التعبري, وحقوق األنس�ان املظطهد, هي يف مجملها 
بع�ض فيض ثورة األمام الحس�ني عليه الس�الم, هذه الح�ركات والثورات أحدث�ت تغريات يف 
أنظمة الحكم األستبدادية, فكانت ذات تأثري قد نبالغ أذا قالنا لم يشهد التاريخ املعارص, تأثري 
بحجم تلك الثورات وهنا نتحدث عن تأثري الجانب األنساني لثورة أبي األحرار يف نفوس األحرار 
والثواربعيدا عن أش�كاليات املعتقدات.غاندي يتحث يف كتابه )قصة تجاربي مع الحقيقة(: أنا 
هندويس بالوالدة، ومع ذلك فلس�ت أعرف كثرياً عن الهندوس�ية، وأني اعتزم أن أقوم بدراس�ة 
دقيقة لديانتي نفس�ها وبدراسة س�ائر األديان عىل قدر طاقتي, وقال: لقد تناقشت مع بعض 
األصدقاء املس�لمني وش�عرت بأنني كنت أطم�ع يف أن أكون صديقاً صدوقاً للمس�لمني.. وبعد 
دراس�ة عميقة لسائر األديان عرف اإلسالم بش�خصية اإلمام الحسني وخاطب الشعب الهندي 
بالق�ول املأث�ور: عىل الهن�د إذا أرادت أن تنتر أن تقتدي باإلمام الحس�ني, وهكذا تأثر محرر 
الهند بش�خصية اإلمام الحسني تأثراً حقيقياً وعرف أن اإلمام الحسني مدرسة الحياة الكريمة 
ورمز املس�لم القرآني.أن جميع الثورات العاملية أهدافها مس�توحات م�ن أهداف بعض بعض 
فيوضات الثورة الحس�ينية والتي كان هدفه�ا الحفاظ عىل أعراض الناس ورشفهم، واإلصالح 
يف األم�ة، ، و الدفاع عن املظلومني واملصلحة العامة، وكان�ت جهاداً للقضاء عىل الرذيلة ونرش 
الفضيل�ة وتعلم الناس كيفي�ة الرخة بوجه الظال�م ومجابهة املحتل, وتحثيّه�م عىل التحييّ 
بالغرية والشجاعة والتضحية، والصر عند الشدائد والثبات عىل طريق الحق, وتثري يف النفوس 
الحمي�ة ضد الباطل وتعليّمهم حرم�ة الصمت إزاءه, وأن الحقيّ والفضيلة والعدل واإليمان قادر 

عىل دحر الظلم والكفر واملكر والطغيان.

ثورة األمام احلسني رسالة للحياة
عقيل عبد الخالق القيسي

يف ي�وم عاش�وراء يتوق�ف الزم�ُن ، ويتوقف 
التأري�خ ، واألرُض تصب�ُح غ�ري األرض فق�د 
خييّ�َم عليها س�كوٌن رهي�ٌب مهي�ٌب …. وهنا 
يب�دأ الزمُن من جديد ويب�دأ التأريخ من جديد 
…. انها ثورة األمام الحس�ني عليه الس�الم …

والزمان س�نة ) 61 هجرية ( واملكان كربالء . 
فتعالوا معي لنرجع بالزمان اىل الوراء ونقليّب 
التأري�خ حي�ث ث�ورة األمام الحس�ني بن عي 
بن أبي طالب عليهما الس�الم أحد أعمدة أهل 
البيت األطهار وأحد الخمسة أصحاب الكساء 
، ويكفيه رشفا ورفعة انَّ جديّه سيد الكائنات 
ه فاطمة الزهراء وأباه بطل  محمد ) ص ( وأميّ
األس�الم عي بن أبي طالب . والسؤال هنا ملاذا 
ثار األمام الحس�ني ؟ هل طمعا يف مال أو جاه 
أو س�لطان ؟ وهل كانت ثورته من أجل الدنيا 

؟ أس�ئلة تحتاج اىل جواب موضوعي بعيد عن 
األنحياز والتطريّف .

لقد ثار الحس�ني ) ع ( وحمل س�يفه من أجل 
تدعيم وترسيخ قيم السماء التي أرىس قواعدها 
ج�ديّه محمد ) ص ( … لقد ثار الحس�ني ضد 
الش�ياطني الذين لبس�وا لباس الدين واألسالم 
، وكانت ثورت�ه ثورة عقائدي�ة أوقفت زحف 
الباط�ل ورفعت راي�ات الح�ق والفضيلة ولم 
يبخ�ل بحياته وأه�ل بيته وأصحاب�ه …. فما 

قيمة الحياة أمام الحق ومقارعة الظاملني ؟
لقد ثار الحس�ني رافضا الج�روت والطغيان 
مدافعا عن قيم الس�ماء الت�ي تدعو بمجملها 
اىل ) األم�ر باملعروف والنهي عن املنكر ( وهنا 
الب�د ان نس�أل : مل�اذاً أعطيت ثورة الحس�ني 
مالم ُتعَط أييّة ث�ورٍة يف العالم عىل مر العصور 
من ال�درس والتحليل ؟ ولك�ي نجيب عىل كل 
هذه التس�اؤالت نقول : ان ثورة الحس�ني لم 

تك�ن ثورة تقليدية ضد حاكم جائر مس�تبد ، 
لقد كانت أرفع وأس�مى وأبه�ى ، كانت ثورة 
قادها بطل ابن بطل ترعرع يف حضن الرسول 
الكري�م ) ص ( ورض�ع م�ن ج�ديِّه مب�ادئ 
الفضيلة والحق . وقال كلمة الحق بوجه أعتى 
الطغاة ودهاقنة التسليّط واألنحراف من الذين 
التع�رف قلوبهم طعم الرحم�ة واأليمان .. ان 
ثورة الحسني حملت لنا رسالة الحياة وليست 
رس�الة امل�وت ، وعليّمتنا الثبات ع�ىل املبادئ ، 
وعلمتنا األس�تقامة واألرصار عىل الحق …… 
لق�د عاش الحس�ني وأنطلق وأستش�هد وهو 
ج بدمائه لكنه ه�و املنتر يف كل زمان  مرضيّ

ومكان .
ان ثورة األمام الحسني ثورة تتجدد يف كل عام 
، ورسيّ ه�ذا التج�دد أصالته�ا ومبدئيتها وهنا 
تكم�ن عظمتها وعنفوانه�ا وصوتها املجلجل 
ض�د القابع�ني يف دهالي�ز الظل�م والظلم�ات 

ويس�حقون  املس�تضعفني  جماج�م  ع�ىل 
كرام�ة األنس�ان وينهش�ون لحم�ه بمخالب 
لذيّاته�م وش�هواتهم ……… فها ه�و التأريخ 
يتج�دد والزم�ن ي�دور والطغ�اة يذهب�ون اىل 
تش�مخ  الحس�ني  وث�ورة   ، التأري�خ  مزاب�ل 
وُتكت�ب بح�روف من ن�ور األيم�ان والعقيدة 
وُتحَفُر يف عقول وقل�وب وضمائر دعاة الحق 
والفضيل�ة وتحري�ر األنس�ان . واآلن ونح�ن 
يف ه�ذه الظ�روف ماأحوجنا أن نس�تلهم من 
ثورة الحس�ني الدروس والع�ر من أجل الحق 
والعدل والفضيلة وأن ننهج نهج الحس�ني … 
نهج الحياة ، نهج الحب والتس�امح ونغس�ل 
قلوبنا وعقولنا من أدران الشياطني لكي نهزم 
جحافل البغض�اء والكراهية .. من أجل الحق 
والع�دل ونرة املظلومني وتعرية الفاس�دين 
واملفس�دين من الذين يلبسون ) لباس ( الدين 

..

فقدان
فق�دت من�ي بوليصة الش�حن املرقمة 
58062 يف 2017/9/13 بأس�م ) عماد 
ترم�ن دل�ة ( العائدة للس�يارة املرقمة 
30262 أ الصادرة من مصفى السماوة 
فعىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار 

فقدان
فقدت مني الهوي�ة الصادرة من وزارة 
كهرب�اء  توزي�ع   مديري�ة  الكهرب�اء 
يف   )A  79270221( املرقم�ة  النج�ف 
2010/4/14 بأس�م )منتظ�ر حاك�م 
عزوز هاش�م ( فع�ىل من يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة

العدد :بال 
التاريخ 2017/9/27

اعالن مفقود
اسم املفقود /عدنان تحسني مطر 

بتاري�خ 2017/9/27 قدم�ت زوجتك 
املدعوة ايات س�عد صلبوخ تطلب فيها 
نصبه�ا قيم�ة علي�ك لكون�ك خرج�ت 
بتاريخ 2017/5/5 ول�م تعد لحد االن  
ل�ذا تق�رر تبليغ�ك بالصح�ف املحلي�ة 
ويف حال�ة عدم حضورك خالل خمس�ة 
عرش يوم م�ن اليوم الثان�ي من تاريخ 
النرش س�وف تنصب زوجتك ايات سعد 

صلبوخ قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض 
مؤيد محمود الشمري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بني سعد

العدد :3998 
التاريخ 2017/9/27

اعالن
اىل املفقود / مبدر غازي صالح

قدم�ت زوجت�ك املدع�وة س�هى كوثر عي 
طلبا اىل ه�ذه املحكمة تطلب فيه بصفتها 
قيم�ة عليك وع�ىل اوالدك القارصين الدارة 
ش�ؤونهم وملجهولية مح�ل اقامتك وللبينة 
الشخصية املستحقة من قبل هذه املحكمة 
تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني 
وعن�د ع�دم حض�ورك او اعرتاض�ك خالل 
)15( يوم تصدر حج�ة الحجر والقيمومة 

حسب االصول
القايض
فالح حسن هادي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بني سعد

العدد :481/ش/2017 
التاريخ 2017/10/3

نرش
اىل املدع�ي علي�ه /احم�د رش�يد حمي�د / 

مجهول االقامة
اقامت املدعية س�ايل س�هيل نج�م الدعوى 
بالعدد 481/ش/2017 ضدك امام محكمة 
االحوال الش�خصية يف بني سعد طالبة من 
خالله�ا التفريق من�ك لعدم االنف�اق عليه 
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك بواس�طة 
بموع�د  رس�ميتني  محليت�ني  صحيفت�ني 
 2017/10/17 ي�وم  املص�ادف  املرافع�ة 
بالحضور او ارس�ال من ينوب عنك قانونا 
وبخالف�ة س�وف تج�ري املرافع�ة بحق�ك 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
منذر خالد خضري

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

العدد :بال 
التاريخ 2017/10/4

اعالن مفقود
اسم املفقود /مثنى صادق محي 

زوجت�ك  قدم�ت   2017/10/4 بتاري�خ 
املدع�وه زينة اس�ماعيل ع�ي  تطلب فيها 
نصبه�ا قيمة عليك لكون�ك خرجت بتاريخ 
ل�ذا  االن   2014/10/20 ول�م تع�د لح�د 
تق�رر تبليغ�ك بالصحف املحلي�ة ويف حالة 
عدم حضورك خالل خمس�ة عرش يوم من 
اليوم الثاني من تاريخ النرش سوف تنصب 
زوجت�ك زين�ة اس�ماعيل عي قيم�ة عليك 

الدارة شؤونك
القايض 
مؤيد محمود الشمري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بني سعد

العدد :4002  
التاريخ 2017/9/27

اعالن
اىل املفقود /عصام نهاد صالح 

 قدمت زوجتك املدعوة س�مية فالح صالح 
طلبا اىل ه�ذه املحكمة تطلب فيه بصفتها 
قيم�ة عليك وع�ىل اوالدك القارصين الدارة 
ش�ؤونهم وملجهولية مح�ل اقامتك وللبينة 
الشخصية املستحقة من قبل هذه املحكمة 
تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني 
وعن�د ع�دم حض�ورك او اعرتاض�ك خالل 
)15( يوم تصدر حج�ة الحجر والقيمومة 

حسب االصول
القايض
فالح حسن هادي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد : 482/ب/2017
التاريخ 2017/9/27

اعالن
اق�ام املدع�ي خالد عب�د الرحم�ن ابراهيم 
الدع�وى البدائية املرقم�ة 482/ب/2017 
ام�ام محكم�ة ب�داءة اب�ي الخصي�ب ضد 
املدع�ى علي�ه نارص س�ليمان عب�د الرزاق 
والت�ي يطلب فيها الحك�م بتصفية الوقف 
 238 و   199 تسلس�ل  للعق�ارات  ال�ذري 
مقاطعة 30 مناوي لج�م و 235 مقاطعة 
14 الرساج�ي وميتان و 169  مقاطعة 29 
الراضعي�ة وهي وقف عبد ال�رزاق بن عبد 
اللطي�ف الغمالس اس�تنادا ملرس�وم جواز 
تصفية الوقف الذري رقم )1( لسنة 1955 
فمن ل�ه عالقة بالوق�ف املذك�ور مراجعة 
ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة املوافق 

2017/10/22
القايض
احمد سعيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بني سعد

العدد :3995  
التاريخ 2017/9/27

اعالن
اىل املفقود /حسن حسني عي 

 قدم�ت والدت�ك  املدع�وة رس�مية منصور 
في�اض طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة تطل�ب 
في�ه بصفته�ا قيمة عليك   الدارة ش�ؤونك 
وملجهولية محل اقامتك وللبينة الشخصية 
املس�تحقة م�ن قبل ه�ذه املحكم�ة تقرر 
تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني وعند 
ع�دم حض�ورك او اعرتاض�ك خ�الل )15( 
يوم تصدر حجة الحجر والقيمومة حس�ب 

االصول
القايض فالح حسن هادي
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       حسين الذكر - كلكتا الهند
العراق��ي  لالتح��اد  الصحف��ي  الموف��د 

للصحافة الرياضية

تواصلت الوحدات التدريبية ملنتخبنا للناشئني بكرة 
القدم عىل ملعب نادي كلكتا للكريكت لليوم الثاني 
عىل التوايل ، اس�تعداد ملبارات�ه االوىل امام املنتخب 
املكس�يكي التي س�تقام يوم االحد الق�ادم - باذن 
الل�ه - املواف�ق الثامن من ترشي�ن االول -2017 ، 
وقد ابدى العبونا وجهازنا التدريبي جدية وروحية 
عالية يف التدريب واالستعداد ، وفقا ملراحل مخطط 
له�ا من قبل الجهاز الفني بقيادة الكابتن قحطان 
جث�ر ، اذ رك�ز يف وحدت�ه التدريبي�ة الثاني�ة عىل 
الواجبات الفردية الدفاعية والهجومية مع اعطاء 
جرع�ات  التس�ديد البعي�د وم�ن زواي�ا مختلفة ، 
ظه�ر من طاق�ات العبينا  ما ي�ر الناظر ، فضال 
ع�ن عمليات التحفيز والتاقل�م التي تضخ لالعبني 
بمنهجية وثقة عالية من املالك التدريبي ورئاس�ة 
الوف�د كل بمهامه ، وفقا ملعطيات نفس�ية وبدنية 
وفنية يستلهم منها الالعبون الكثر  وهم ينتظرون 
لقاء املنافس�ة االول مع املنتخب املكس�يكي لثبات 
الذات وتحقيق االهداف املرجوة انش�اء الله ، حيث 
ب�دات تنكر امام العبينا مش�كلة ارتفاع درجات 
الحرارة ونسب الرطوبة العالية ، التي تمكنوا منها 
بنسب كبرة ، يمكن ان تعد من املايض خالل االيام 
القادمة ، بفضل العزيمة واالرصار وجدية التدريب 

وكثافة وحداته بهذا الجانب .
صحة الجميع بخر والالعبون  بجاهزية تامة

اكد الدكتور بدران عبد الرزاق الطبيب املرافق للوفد 
، بان حالة جميع الالعبني ممتازة وال نعاني من اي 
اصابات عضلية او مرضية اخرى ، وبعد يومني من 
التدريب تماشيا مع االجواء الجديدة ، التي شهدت 
تكثي�ف وتركيز ممنهج ، ملس�تويات عدة من اجل 
اك�ر منازلة عاملية بهذه الفئة ، بحمد الله اش�عر 
اننا متمكنني ومس�يطرين وال نعاني اي احراج او 
مشكلة يف ذلك ، حيث ارافق الالعبني  بكل مكان ولم 
اسمع اي حالة تستحق الذكر ، مما يعني انا نسر 
من الناحي�ة البدنية واملعنوية باالتجاه الصحيح ، 
جنب�ا اىل جنب النواحي الفني�ة والجاهزية العامة 
، ما يش�كل دفعة كبرة للم�الك التدريبي ، للميض 

قدما باملنهاج وتطبيقه بال منغصات .
ثقة وطموح وتطلع

يف وقف�ة قص�رة ع�ىل ج�ادة طري�ق التمري�ن ، 
جمعتني م�ع كابتن املنتخب العراق�ي لكرة القدم 

الالعب س�يف خالد ، حيث همس�ت باذنه عن رأيه 
باملجموع�ة واملباريات وبطولة كاس العالم فقال : 
) لقد خضنا عديد املباريات التنافسية والقوية من 
قبل  ، سواء يف محطات اسيا او بطولتها النهائية ، 
التي احرزنا كاس�ها .... او غرها ، من معسكرات 
ومباريات تدريبية متنوعة ومتعددة ، وفرت الكثر 
من الخ�رة واضافة لنا التجرب�ة املطلوبة ، ولدينا 
الثق�ة الكافي�ة ملواجهة اي مناف�س محتمل ، هنا 
اع�ر عن نف�ي وبقية زمالئ�ي الالعب�ني عائلتنا 
ووحدتن�ا الكروي�ة املنس�جمة ، الذين اج�د فيهم 
الثق�ة الكافية لتقدي�م االفضل ان ش�اء الله ، بعد 
ان زرع امل�الك التدريبي ورئاس�ة وادارة الوفد فينا 
، الثقة بالنفس والش�جاعة وانتظ�ار التالق ،  مع 
التاكي�د عىل اننا ابطال اس�يا ونمتلك من القوة ما 
يكفي لتمثيل اسيا والعرب ، فضال عن بلدنا العراق 
وجماهرنا العزيزة بكل مكان ، باملظهر والصورة 
املرشف�ة  ، ونح�ن نتطل�ع بثق�ة وام�ل ملواجه�ة 
املكس�يك يف مباراتن�ا االوىل معول�ني كث�را لتقديم 
االفض�ل والحصول ع�ىل نتيجة ايجابي�ة ، تعطينا 

دفع�ة معنوي�ة ك�رى لدخ�ول املنافس�ة الجادة 
لتصدر املجموعة .

حراسنا جاهزون
بع�د مش�اهدة قريب�ة لتدريب�ات ح�راس املرمى 
ودخوله�م امليدان بقوة وجدية وش�وق وحماس�ة 
، التقي�ت الكابت�ن حس�ني جب�ار م�درب ح�راس 
مرمى منتخبنا للس�ؤال ع�ن العبيه ورؤيته يف ذلك 
االختصاص ، س�يما وان مرك�ز حراس املرمى يعد 
باهمي�ة خاص�ة جدا ، يع�ر عنه�ا احيانا بنصف 
الفري�ق او كل�ه ، وق�د ذك�ر  جب�ار قائ�ال : ) ان 
العبيه الح�راس الثالثة ، عيل عب�ادي وعبد العزيز 
عم�ار وزهر مصطفى ( بخ�ر وبحالة جيدة جدا  
ومش�جعة ويمك�ن ان نبن�ي بها ع�ىل االطمئنان 
الكام�ل ، اذ اج�د جدي�ة يف التدريب الع�ايل واقبال 
واستعداد لدى الجميع ، الداء دوره املرشف بلباس 
قميص املنتخ�ب والدفاع عن عرينه . مضيفا فيما 
يتعلق بتس�مية من سيكون اسايس بمباراته االوىل 
ضد املكسيك ، بانه سيقرر ذلك الحقا ، وفقا لظروف 

املب�اراة ورضورتها ، التي 
تحتمها القراءة الفنية للمنافسني من كل الوجوه 
وبعد التشاور مع الجهاز الفني . االهم يف املوضوع 
الذي يرني كثرا ان جميع الحراس بحالة صحية 
جيدة ويتدربون بانتظام ويتمتعون بحالة معنوية 
وجاهزي�ة عالية ، منتظرين دورهم الداء الواجب( 

.تغذية مقبولة ومراقبة واجواء غذائية مناسبة
بالرغ�م م�ن صعوبة زج طب�اخ الفري�ق العراقي 
الكابت�ن ) حمي�د ابو رج�وة ( م�ع طباخي فندق 
نوفيتل ، الذي تقيم ب�ه فرق مجموعتنا ، كما كان 
متوق�ع ومع�د من قب�ل الوف�د العراق�ي ، الهمية 
الغ�ذاء ودور ) ابو رجوة ( املش�هود له الكفاءة يف 
اختصاصه ، س�يما بدول بلدان رشق اس�يا ، التي 
تعد مشكلة الغذاء اساسية ورئيسية لجميع الفرق 
العربية واالس�المية  لظ�روف وتباين معروف من 
الذوقية والطعم والنفس�ية والديانة واشياء اخرى 
....  اال ان اج�راءات رئاس�ة الوف�د بع�زل الفريق 
العراق�ي بقاع�ة خاصة - برغ�م تكاليفها - بعيدا 
عن الفرق االخ�رى والتاكيد عىل رضورة ان يكون 

الطعام مناسب للذائقة العراقية وبفوائده الغذائية 
املروجوة ، حققت املطلوب وسهلت املهمة ، اذ ساد 
ارتياح لدى الالعبني واملالك التدريبي واعضاء الوفد 
، بعد ان اطمئنوا من التخلص من مشكلة الغذاء ) 

املزعجة واملكلفة ( ولو بحدودها املقبولة .

وفد من الفيفا يزور الوحدة التدريبية ملنتخبنا
زار وف�د م�ن االتح�اد ال�دويل  الفيف�ا برئاس�ة 
البحريني�ة ريم الهاش�مي ، بمعية اخرين ، حيث 
اك�دوا الحض�ور لالط�الع ع�ىل ظ�روف املنتخب 
العراقي عن قرب ، ورضورة االس�تماع اىل بعض 
املالحظات واملطالب للوفد والفريق بصورة عامة 
،  حيث وعدوا بابالغ الفيفا وحلحت اي اش�كالية 
- ان وج�دت - وتقدي�م كل ما يحتاج�ه الفريق ، 
وم�ع ان الزيارة تعد من باب رمزي ومعنوي ، اال 
انها ش�كلت اضافة، س�يما انها برئاسة عربية ، 
حي�ث ذكرت ري�م الهاميش قائل�ة : ) فعال هناك 
احب�اط ل�دى الجماه�ر العربي�ة ج�راء التمثيل 
العرب�ي املحدود ، الذي انح�ر بالفريق العراقي 

دون اشقاؤه االخرين ، وكم كنا نتمنى ان تكون 
هن�اك فرق عربية اخرى بش�قي افريقيا واس�يا 
، تك�ون بمعية بطل اس�يا العراق الش�قيق الذي 
نثق ب�ه ونبني امال عريضة عىل قدراته بحس�ن 
التمثي�ل وتحقي�ق انج�از ، يس�عد وي�رشف كل 
العرب ، ويزيح هم اخف�اق االخرين من التاهل ، 
كما اش�ادت بالعبينا ومالكنا التدريبي ، متمنية 
له�م التوفيق والنجاح يف بطول�ة هي االوىل عامليا 
به�ذه الفئة ، التي س�تكون تحت مح�ط انظار 
دول العال�م جميع�ا ، اذ يعتق�د وينتظ�ر زح�ف 
الكش�افني بكثافة ومهنية عالية لالندية العاملية 
، من جميع بلدان والقارات بما يتناس�ب وحجم 
ش�عبية واهمي�ة كرة القدم يف عال�م اليوم ،  مما 
يتي�ح فرص�ة حقيقية له�ؤالء الش�باب ، الثبات 
كفائتهم وجدارتهم وتقدي�م ما عندهم ، لغرض 
الحص�ول عىل ف�رص افضل ، من خ�الل بطولة 
مهم�ة ومحطة تاريخية يف مس�رة حياتهم ، قد 
ال تع�وض مثل موندي�ال الناش�ئني ، التي تنظم  

برعاية االتحاد الدويل الفيفا وما يعنيه ذلك ( .

مباراة املكسيك بوابتنا للتأهل

بوترية هادئة وخطوات واثقة منتخبنا للناشئني يستعد للمونديال

              المستقبل العراقي / متابعة

قال�ت تقارير صحفي�ة إنجليزي�ة، إن اإلس�باني بيب جواردي�وال، المدير الفن�ي لفريق 
مانشستر سيتي، يرغب في الحصول على خدمات نجم جزائري في فترة االنتقاالت 

الشتوية المقبلة، أو في الصيف المقبل على أقصى تقدير.
وأوضحت صحيفة “مانشس�تر إيفنينج نيوز”، أن جوارديوال يستهدف 

الجزائري فوزي غالم، نجم فريق نابولي اإليطالي”.
وأضافت أن المدرب اإلس�باني، يرى أن النج�م الجزائري خير بديل 

لتعويض غياب بينجامين ميندي، بعد تعرضه لإلصابة.
ويق�دم الالع�ب الجزائري مس�توى ممي�ز منذ انطالق الموس�م 

الجاري، بتس�جيله هدفين في الكالتش�يو وصناعته لثالثة أهداف 
أيضا، كأكثر مدافعي البطولة صناعة لألهداف حتى اآلن.

وأعلن مانشس�تر سيتي، غياب العبه الفرنسي الدولي بينجامين ميندي لنهاية الموسم الحالي، بعد 
تعرضه إلصابة في الركبة.

وق�ال النادي في بيان رس�مي، إن العبه ميندي س�وف يخضع لعملية جراحية ف�ي أربطة الركبة، 
وهذا ما يعني أن الالعب سيغيب عن المالعب لمدة 9 أشهر على األقل.

جوارديوال يستهدف نجاًم جزائريًا 
يف االنتقاالت الشتوية

         المستقبل العراقي / متابعة

قدم البرتغال�ي جوزيه موريني�و، المدير الفني لنادي مانشس�تر 
يونايت�د، طلًب�ا لنظي�ره جاري�ث س�اوثجيت، م�درب المنتخ�ب 

اإلنجليزي.
وذكرت صحيفة “الديلي س�تار”، أن منتخب إنجلترا يحتاج للفوز 
على س�لوفينيا ف�ي المباراة الت�ي تجمعهما غًدا، لضم�ان التأهل 
المباش�ر لكأس العالم، لتصب�ح مباراة ليتواني�ا األخيرة تحصيل 
حاصل وغي�ر مؤثرة، ولذلك يرغب موريني�و في إراحة ماركوس 

راشفورد.
وأش�ارت الصحيفة إلى أّن البرتغالي يحتاج جهود راش�فورد في 
المب�اراة المقبلة لمانشس�تر يونايتد في ال�دوري اإلنجليزي ضد 
الغريم ليفرب�ول، على ملعب األنفيلد بعد إنه�اء التوقف الدولي، 

لذلك يرغب في إراحة الالعب.
وكان مورينيو قد س�بق وطلب عدم سفر راش�فورد إلى بولندا 
في الصيف الماضي للمشاركة في بطولة أوروبا تحت 21 عاًما، 
حت�ى يكون م�ع الفري�ق اإلنجليزي خ�الل الفت�رة التحضيرية 
للموس�م في الواليات المتح�دة األمريكية ويحص�ل على عطلته 

كاملة، ولذلك استدعاه ساوثجيت للمنتخب األول.
وكان مدرب األس�ود الثالثة، قد نفى من قب�ل تدخل مورينيو أو أي 

مدرب آخر في قرارت استدعاء الالعبين.

مهاجم تشيليس يعلق عىل إصابة موراتا بـ »ترصيح غريب«
              المستقبل العراقي / متابعة

تحدث البلجيكي ميتشي باتشواي، عن إصابة 
زميل�ه في فريق تشيلس�ي، اإلس�باني ألفارو 
موراتا، خالل مواجهة مانشس�تر س�يتي، في 

سابع جوالت الدوري اإلنجليزي الممتاز.
وأك�د باتش�واي، أن فرصت�ه إلثب�ات قدرات�ه 

جاءت إليه، بعد إصاب�ة زميله موراتا، وغيابه 
لفترة قد تصل إلى 6 أسابيع.

وقال باتشواي في تصريحات نقلتها صحيفة 
مت�رو “رغم أنه م�ن الغريب التصري�ح بذلك، 
ولكن مصائ�ب قوم عند ق�وم فوائد، وإصابة 
موراتا قد تكون بمثابة األمر الس�عيد بالنسبة 

لي”.

وتاب�ع “أع�رف أنني قد أش�ارك بص�ورة أكبر 
خ�الل الفت�رة المقبل�ة وهذه فرصت�ي ألثبت 

قدراتي”.
وأوض�ح “أعل�م أن الم�درب كونت�ي، يثق في 
إمكانيات�ي ولذلك ل�م يوافق عل�ى رحيلي في 
س�وق االنتق�االت الصيفي�ة األخي�رة، ولذلك 
سأحاول أن أكون جاهزا للمشاركة األساسية 

مع الفريق”.واختتم “أنا واثق من أنني مستعد 
لقي�ادة هج�وم تشيلس�ي في 

المقبل�ة،  المرحل�ة 
كبي�رة  ثق�ة  ول�دي 
فعال  مهاج�م  أنن�ي 

المرمى ولس�ت  عل�ى 
أضحوكة.

          المستقبل العراقي / متابعة

فيلي�ب  البرازيل�ي  يستس�لم  ل�م 
كوتينيو، نجم ليفربول اإلنجليزي، 
ف�ي إمكاني�ة انضمام�ه لصفوف 
برش�لونة اإلس�باني، بعدما نجح 
الريدز ف�ي الحفاظ عل�ى الالعب 
الصيفية  االنتقاالت  خالل س�وق 

األخيرة.
وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، 
إدارة  م�ع  يتواص�ل  كوتيني�و  أن 

الن�ادي والالعبين، على أم�ل ارتداء قميص 
البلوجران�ا ف�ي يناير/كانون ث�ان المقبل، 
كما أن لديه صداقة قوية مع لويس سواريز 
البرازيل�ي  ومواطن�ه  برش�لونة،  مهاج�م 

باولينيو، المنضم حديثاً للبلوجرانا.
وأش�ارت الصحيف�ة إل�ى أن برش�لونة ل�ن 
يشتري الالعب في يناير/كانون ثان المقبل 
سوى بمقابل 80 مليون يورو باإلضافة إلى 
30 مليون يورو حوافز إضافية، وذلك بسبب 
مشاركته في دوري أبطال أوروبا مع الريدز، 
مما يحرم البلوجرانا من االستعانة به مجدًدا 
التش�امبيونزليج”. منافس�ات  الس�تكمال 

وح�اول برش�لونة ط�وال الصيف 
التعاق�د مع كوتيني�و، وجهز أكثر 

من عرض، ووصل المبلغ المعروض 
إلى نحو 150 مليون يورو، كما ضغط النجم 
البرازيلي على اإلدارة للموافقة 
عل�ى رحيل�ه بتقديم طلب 
رس�مي، إال أن الري�دز 

رفض بيع الالعب.

كوتينيو يتمسك بحلمه.. وبرشلونة خيفض عرضه

كريستيانو رونالدو يتربع بالكرة 
الذهبية لألعامل اخلريية

            المستقبل العراقي / متابعة

ق�رر البرتغال�ي كريس�تيانو رونالدو، 
نج�م ري�ال مدري�د اإلس�باني، التب�رع 
بإح�دى كراته الذهبية، من أجل األعمال 
“مي�رور”،  صحيف�ة  الخيرية.وذك�رت 
أن رونال�دو ق�رر عم�ل مزاد عل�ى إحدى 
الك�رة الذهبية التي حص�ل عليها وبيعها 
مقابل 600 ألف ي�ورو لصالح جمعية 
خيري�ة في حفل بعن�وان “تمنى”، 
وذلك إلنق�اذ األطفال الصغار 
الذي�ن يعيش�ون أوضاع�ا 
تهدد حياتهم.وأش�ارت 

الصحيف�ة إلى أن رونالدو، ال�ذي حصل على الكرة 
الذهبي�ة 4 مرات، س�وف يتخلى ع�ن الجائزة التي 
حصدها ف�ي 2013، لصال�ح الجمعي�ات الخيرية.

وأوضحت الصحيفة أن البرتغالي جوزيه مورينيو، 
المدير الفني لمانشس�تر يونايتد، واإلس�باني بيب 
جوارديوال، مدرب مانشس�تر س�يتي، يرغبان في 
المشاركة في التبرع بدفع 30 ألف جنيه إسترليني 
وحضور األطفال للمدينة لمشاهدة مباراة مالكمة 
كريس�تيانو  معهما.وترش�ح  العش�اء  وتن�اول 
أيقون�ة  ليوني�ل ميس�ي  رونال�دو، واألرجنتين�ي 
برش�لونة، والبرازيل�ي نيم�ار نج�م باريس س�ان 
جيرمان الفرنس�ي، لجائزة أفضل العب في العالم 

من االتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

مورينيو يقدم طلبًا 
ملدرب إنجلرتا



www.almustakbalpaper.net

العدد )1530( الخميس  5  تشرين األول  2017
ا�سرتاحة11

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م أّن أّول م�ن كتب بس�م الل�ه الرحم�ن الرحيم هو 

سليمان عليه الّسالم. 
هل تعلم أّن أعظم س�ورة يف القرآن الكريم هي الّس�بع املثاني 

والقرآن العظيم. 
. ه�ل تعلم أّن متوّس�ط عم�ر رمش العني الواح�د يقارب 90 

يوماً، علماً أّن رموش عني اإلنسان تتجّدد دائماً. 
ه�ل تعلم أّن أّول من صنع الّصاروخ ه�ي أملانيا، وذلك يف عام 

 .1942
هل تعلم أّن القدس تّم احتاللها عىل مدى الّتاريخ 24 مرّة. 

هل تعلم أّن طبيب أسنان قام باخرتاع الكريّس الكهربائّي الذي 
ُيس�تخدم يف اإلعدام، كما قام موظفون لدى توماس أديسون 

بوضع أّول تصميم فّعال له.
 هل تعلم أّن دموع اإلنسان عند بكائه تحّفز الجسم عىل إفراز 

مواد مسّكنة لأللم، حيث يتّم إفرازها من قبل املخ. 
هل تعلم أّن أطول سلس�لة جبلّية هي سلس�لة جبال األنديز، 
ويبل�غ طوله�ا ح�وايل 7000 كم، حي�ث تقع يف ق�اّرة أمريكا 

الجنوبّية. 
ه�ل تعلم أّن عبد الله بن جحش هو أّول أمري يف اإلس�الم، وقد 

عقد له بذلك رسول الله صىّل الله عليه وسلّم.
 هل تعلم أّن صوت األّم من أّول األصوات التي يستطيع الّطفل 

تمييزها عن باقي األصوات.

مهنياً:لدي�ك العدي�د من املنافس�ني عىل 
املنص�ب الجدي�د اب�ذل املزيد م�ن الجهد 
بجلس�ة  الي�وم  تحظ�ى  عاطفياً:ق�د 

رومانسية مع الحبيب.

مهنياً:ح�اول ان ت�ؤدي اعمال�ك برتوي 
اكث�ر فالدق�ة مطلوبة يف تنفي�ذ اعمالك 
م�ن  املزي�د  تظه�ر  ان  عاطفياً:ح�اول 

االهتمام بأراء الحبيب.

مهنياً:نش�اطك يؤهل�ك اىل ت�ويل اصعب 
امله�ام الي�وم عاطفياً:ح�اول ان تخرج 
م�ن االجواء الكئيب�ة و تضفي املزيد من 

التسلية مع الحبيب.

مهنياً:ح�اول ان تعتمد اكثر عىل نفس�ك 
يف اداء مهام�ك عاطفياً:تمر عالقتك مع 
الحبيب بفرتة حساس�ة تحتاج اىل مزيد 

من الدعم.

الت�ى  بالطاق�ة  الي�وم  مهنياً:تتمت�ع 
تس�اعدك عىل اداء مهام�ك بدقة و اكمل 
وجه عاطفياً:تعيش استقرار عاطفي و 

تسود اجواء الفرح بينكما.

مهنياً:لدي�ك الق�درة عىل العط�اء نتيجة 
التحفيز الذى حصلت عليه عاطفياً:احذر 
من لس�انك السليط فقد يكون السبب يف 

بعد الحبيب عنك.

مهنياً:ان�ت مس�تعد الداء املهام الصعبة 
بع�د ان اثب�ت جدارت�ك عاطفياً:ب�وادر 
لنش�وء عالقة حب جدي�دة مع رشيك يف 

العمل.

مهنياً:ح�اول ان تك�ون الي�وم ذكي�ا و 
ملاح�ا لتواجه املواقف الت�ى تتعرض لها 
عاطفياً:يحاول احد االش�خاص التقرب 

منك فال تصده.

مهني�اً:ال تتخذ اي ق�رار رسيع و متهور 
يجب ان تدرس االوضاع جيدا   عاطفياً:ال 
تح�ىل  الحبي�ب  ع�ىل  برسع�ة  تنفع�ل 

بالصرب.

مهنياً:حاول ان تتقبل انتقادات االخرين 
بروح رياضية مرحة عاطفياً:خفف من 
حدة انتق�ادك لترصف�ات الحبيب فانت 

تنفره منك.

مهنياً:تتخ�ذ موق�ف اتجاه اح�د زمالء 
العم�ل ال يعجب�ك ترصف�ه عاطفياً:خري 
االمور اوس�طها يج�ب ان تتبع هذا املبدأ 

يف عالقاتك مع الرشيك.

مهنياً:ابتعد عن التوتر فقريبا س�تحصد 
ثمار تعبك

عاطفياً:تش�عر اخ�ريا ان�ك تلتق�ى فتى 
احالمك.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
كوس�ة مقطع�ة رشائ�ح طولي�ة - فلف�ل 
مقطع�ة رشائ�ح طولية - بص�ل مقطع - 
طماطم مقطعة - باذنجان مقطعة رشائح 

طولية - 
ثوم مفروم – خل - ملح

طريقة التحضري:
يف بولة كبرية الحج�م اخلطي الثوم و الخل 

و امللح جيدا.
سخني الجريل عىل درجة حرارة متوسطة.

ضع�ي القليل م�ن الزي�ت ع�ىل الجريل ثم 
ضعي عليه رشائح الخرضوات.

اتركي الخرضوات للش�واء ث�م اقلبيها عىل 
الوجه اآلخر.

ضعي الخرضوات املش�وية يف طبق التقديم 
ث�م ضع�ي فوقه�ا مزي�ج الخ�ل و الثوم و 

قدميها.

أرسع مركبة ثالثية العجالت يف العالـم!
صن�ع املصمم الفرنيس فرانس�وا جييس مركب�ة ثالثية العجالت 
تتسارع حتى 100 كيلومرت يف الساعة يف أثناء نصف ثانية فقط..

صنع�ت األس�طوانة بطريقة خاصة من م�واد مركبة قادرة عىل 
تحم�ل ضغط هائل، حيث تحت�وي عىل املاء املضغ�وط بما يزيد 
عىل 600 ضغط ج�وي. كما زودت بمقعد ومقود وثالث عجالت.

تعمل األس�طوانة بمبدأ محرك نفاث، حيث تتحرك املركبة ثالثية 
العج�الت بفع�ل طاقة امل�اء املندفع م�ن األس�طوانة. وأظهرت 
التجارب اندفاع املركبة يف طريق الس�باق بتس�ارع وصل إىل 100 
كيلومرت يف الساعة خالل 0.55 ثانية.قطع فرانسوا جييس 206.5 
م�رت يف أثناء 3.95 ثانية، بينما وصلت الرسعة القصوى للمركبة 
261 كيلومرتا يف الس�اعة، بلغها السائق الفرنيس يف أثناء 5 ثوان 
فقط.كم�ا تع�رض الريايض خالل التس�ارع إىل ضغ�ط يزيد عن 
األحمال التي يتعرض لها رواد الفضاء يف أثناء انطالق الصواريخ 
الفضائية.سبق أن سجل جييس رقما قياسيا عامليا لرسعة السري 
بدراج�ة هوائي�ة، حيث حقق رسع�ة 333 كيلومرتا يف الس�اعة، 

وذلك عن طريق تزويد دراجته الهوائية بمحرك نفاث.

الرحلة القادمة إىل كوكب املريخ نسائية فقط
قال�ت رائدة الفضاء الربيطانية هيلني ش�ارمان إن وكال�ة الفضاء األمريكية 
“ناس�ا” ح�ذرت خ�الل تقري�ر رسي صدر األس�بوع امل�ايض م�ن أن الرجال 
والنس�اء يف رحلة امل�ريخ قد يمارس�ون الجنس معا لط�ول مدة الرحلة، لذلك 
قررت “الناسا” أن الرحلة املقبلة إىل الكوكب األحمر ستكون مكونة من طاقم 

نسائي بالكامل.
وبحسب صحيفة “الداييل ميل” فإن الوكالة قررت إرساء الفكرة لكون النساء 

يعملن بشكل أفضل وضمن فريق واحد، ولن يكون هناك تنازع عىل القيادة.
وستستغرق الرحلة إىل املريخ عاما ونصف العام، يتعرض خاللها رواد الفضاء 
إلش�عاعات كبرية، مما يعني أنه إذا حملت إحدى رائدات الفضاء أثناء املكوث 

يف املريخ قد يكون التأثري كبريا عىل صحة الجنني.
وأش�ارت عميدة كلية العلوم – قسم النبات يف جامعة “McGill” يف مونرتيال 
الكندية، أنجا جيتمان، إىل أن انعدام الجاذبية ال يؤثر فقط عىل الحركة البدنية، 
ولكن يمكن أن يتس�بب أيضا يف مضاعفات داخل الجسم، فالدورة الدموية يف 
الفض�اء تتأثر أيضا.وبحس�ب الصحيفة هناك مقال لوكالة “الناس�ا”، يؤكد 
نظرية جيتمان بأن الدم يف الفضاء يذهب إىل القس�م األعىل من الجس�م ال إىل 

القسم األسفل.

نظام »قوس قزح« حيد من خطر اإلصابة بالرسطان!
يمك�ن أن يؤدي تن�اول البطاطا أرجوانية الل�ون إىل الحد من 
خطر اإلصابة برسطان القولون، وفقا لدراسة جديدة..ويقول 
الباحث�ون، إن بإمكان الفواكه والخ�رضوات امللونة األخرى، 
مثل القرنبيط والعنب األحمر أن تحقق اآلثار املفيدة نفسها.

وتضاف نتائج الدراس�ة إىل مجموعة األبحاث، التي تش�ري إىل 
م�دى أهمية اتب�اع »نظام غذائ�ي قوس ق�زح«، يحتوي عىل 
مزي�ج من املواد الكيميائية املض�ادة لاللتهابات، القادرة عىل 
منع األم�راض املزمنة.وق�ال فريق البحث م�ن جامعة والية 
بنس�لفانيا، إن فه�م كيفية عمل هذه املركب�ات الغذائية عىل 
املس�توى الجزيئي، يمك�ن أن يؤدي إىل تطوي�ر أدوية جديدة 

للرسطان وغريها من الحاالت القاتلة.
وأوض�ح عالم األغذية، الربوفيس�ور جاي�رام فاناماال، قائال: 
»إن الحكم�ة القديمة، فضال عن األدلة الحديثة، تش�ري إىل أن 
النظم الغذائية القائمة عىل النباتات، يمكن أن تمنع مجموعة 
متنوعة من األمراض املزمنة، مثل مرض الس�كري من النوع 

الثاني، وأمراض القلب وحتى الرسطان«.

بدون تعليق

سلطة اخلرضوات 
املشوية بالثوم

ق اليوم..
طب

فقدان اإلحساس هبذه الروائح دليل عىل مرض خطري!
إن فق�دان القدرة عىل ش�م رائح�ة النعناع 
واألس�ماك والربتقال والورود والجلد يمكن 
أن يك�ون عالمة إنذار مبك�رة عىل اإلصابة 
بالخ�رف، وفق�ا لدراس�ة جديدة.واخت�رب 
العلماء قدرة ما يقرب من 3 آالف ش�خص 
ترتاوح أعمارهم بني 57 و85 عاما، للكشف 
عن ه�ذه الروائ�ح الخمس.وبع�د مرور 5 
س�نوات تقريب�ا، كان معظ�م األش�خاص 
الذين لم يتمكنوا من التعرف عىل واحدة من 
ه�ذه الروائح الخمس، يعانون من الخرف، 
باإلضافة إىل إصابة ما يقرب من %80 من 

أولئ�ك الذين قدموا إجاب�ة واحدة صحيحة 
أو اثنتني فقط.وقال الخ�رباء إن الناس قد 
يفقدون شعورهم بالروائح، ألسباب أخرى 
كش�فتها دراس�ة أخرى ال تؤي�د فكرة أن 
“اختبار الرائحة سيكون أداة مفيدة للتنبؤ 
بالخرف”.وذكرت الباحث�ة جايانت بينتو، 
من جامعة ش�يكاغو إن “فقدان الش�عور 
بالرائحة إشارة قوية عىل اإلصابة بأرضار 
كب�رية. ويمك�ن أن يوف�ر اختب�ار الرائحة 
وس�يلة رسيعة وغري مكلفة، لتحديد أولئك 

املصابني بأرضار خطرية”.

ترياق عجيب« إلنقاذ مدمني الباراسيتامول!

»ترياق�ا« جدي�دا  العلم�اء  ط�ور 
يمكن�ه إنق�اذ ضحاي�ا الجرع�ات 
الزائدة من الباراسيتامول، وحماية 
الكبد م�ن األرضار القاتلة..يعطى 
مضاد الس�مية )الرتياق( حاليا يف 
ح�االت الطوارئ خالل 8 س�اعات 
من أخذ الجرعة الزائدة من الدواء، 
فبعد هذه الف�رتة الزمنية، يصبح 
من املستحيل عىل الكبد االستجابة 
ملس�تويات عالي�ة من مس�كنات 
األلم.ويع�د الباراس�يتامول، الذي 
يخف�ف م�ن األل�م والحم�ى، أحد 
األدوي�ة األكث�ر ش�يوعا يف العالم، 
حي�ث يمك�ن رشاءه دون وصفة 
الح�ايل  الرتي�اق  طبية.ويمن�ع 

 ،N-acetylcysteine املتواف�ر، 
الرضر الناج�م عن مادة كيميائية 
تس�مى NAPQ، الت�ي تتش�كل يف 
الكب�د عن�د أخ�ذ جرع�ات عالي�ة 
م�ن الباراس�يتامول، حي�ث تعلق 
عىل الربوتينات داخ�ل خاليا الكبد 
الرتي�اق  موتها.أم�ا  إىل  وت�ؤدي 
الجديد، Aladote، فيعمل بطريقة 
مختلفة تماما، حيث يحمي الخاليا 
الداخلية من السلس�لة الكيميائية 
لألحداث التي تؤدي إىل رضر الكبد.

أن  إىل  املبك�رة  التج�ارب  وتش�ري 
االبتكار الجديد قد يكون فعاال بعد 
36 ساعة من تناول جرعات زائدة 

من الباراسيتامول.
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فتحي الجواريريم قيس كبة

الج�زاء من جن�س العم�ل، هذه العب�ارة تلخ�ص جريمة 
بش�عة، ظلت عالقة في ذهني، حيث ق�ام احد اللصوص بقتل 
س�ائق سيارة وس�رقتها بعد أن اس�تأجره ليوصله الى مكان 
ما، والقى جثته في الشارع العام، ليهرب بالسيارة، وعلى بعد 
امتار قليلة من جث�ة القتيل في الطريق، وكان الظالم الدامس 
يلف المكان، أتت ش�احنة ضخمة محمل�ة بالحصى لتصطدم 
بالس�يارة وتحيله�ا ركام�ا، وته�رس جس�د الل�ص وهو في 

داخلها.
فكانت النهاية الحتمية لكل لص وقاتل حتى وان اس�تطاع 
ان يفلت من القانون، فان العقاب االلهي لن يس�تطيع االفالت 
منه، فهو له بالمرصاد، ففي اثناء محاولته الهرب بالس�يارة، 
حان�ت لحظة العقاب االلهي فورا قبل ان يس�تطيع ذلك القاتل 
ان ينعم بالم�ال الحرام الذي كان ينتظر ان يجنيه من جريمته 

لكي ينفقه في سهرة حمراء.
القتيل كغيره من الش�باب واجه ش�بح البطالة فاش�ترى 
تلك السيارة لتدر عليه رزقا حالال مكنه من الزواج ورزقه الله 
بطفل�ة كانت ه�ي كل حياته فتهون عليه عن�اء اليوم الطويل 
وهو يبح�ث عن رزقه، حتى يع�ود لزوجته وابنت�ه فرحا بما 
رزق�ه الله، اال ان ربيب الش�ر وحفيد الش�يطان ل�م تأخذه به 
رحم�ة فق�ام بقتله بدم بارد واس�تولى على الس�يارة وهو ال 
يفك�ر اال بالغنيمة التي حصل عليها مح�اوال الهرب باالتجاه 
المعاكس للطريق العام، حتى فوجئ به س�ائق الش�احنة فلم 

يستطع تفادي االصطدام بالسيارة التي كان يقودها.
ف�إرادة الله انتقمت لمقتل ذلك الش�اب الب�ريء، بل لمقتل 
اس�رة باكملها، فق�د ترملت عروس، وتيتم�ت طفلة لم تتعلم 
بع�د ان تنط�ق كلم�ة بابا، واث�ر ذلك تجم�ع اهال�ي المنطقة 
ليضعوا جثة ذلك الش�اب الى جانب جثة ذلك اللص، لكنهما لن 
يتس�اويا، فكيف يتس�اوى الطيب والخبي�ث، القتيل والجاني، 

الخير والشر.
ولم يتجرأ احد على اخب�ار الزوجة بما جرى لزوجها، فقد 
مات الذي كان هو كل حياتها، والذي كانت قد اعدت له الطعام 
كعادته�ا وهي تنتظر عودته بعد عناء يوم عمل طويل، وما ان 
علمت بالفاجعة حتى س�قطت مغش�يا عليها، اما تلك الطفلة 
البريئ�ة، والت�ي لم تكن ق�د تعلمت النطق، فكأنه�ا عرفت بما 
جرى ألبيها، فانطلقت في البكاء، ليتحول ذلك البيت البس�يط 

الذي كانت تملؤه السعادة الى منزل لألحزان.
وهكذا فهذه الجريم�ة وامثالها ظاهرة تعاني منها العديد 
م�ن المجتمع�ات خاصة تلك الت�ي تعاني م�ن ارتفاع معدالت 
الفق�ر والبطالة، إذ هي ظاهرة تحتاج ال�ى التوقف والتحليل، 
فم�ا قولنا حين تس�ود مثل هذه الجرائم ف�ي مجتمعات تحيا 
ف�ي ظل منظوم�ة تكافلية، والت�ي تتبع في العدي�د من الدول 
االوربي�ة الغني�ة مثل الماني�ا، فهو واقع تعايش�ت معه خالل 
رحل�ة لتل�ك الدولة حيث حذرن�ي من رافقني ف�ي تلك الرحلة 
بضرورة االنتباه الى جيبي وأمتعتي، خاصة أثناء تواجدي في 
مرافق النقل العامة كالمترو حيث تشهد زحاما شديدا فتنتشر 

فيها السرقات.
فوفق�ا لتقرير اصدرته الش�رطة الجنائي�ة األلمانية خالل 
ع�ام 2016، تضمن معلومات وارقام�ا مهمة، اذ تراوحت تلك 

الجرائم بين تجارة المخدرات، والتزوير، والسرقات.
واش�ار التقري�ر الى عصابات محترفة تقف وراء س�رقات 
المحال التجارية، حيث ارتفع عدد السرقات االحترافية بشكل 
مطرد، اذ تضاعف عددها الى 23 الف حالة. وقد امتدت معاناة 
المواطنين الى س�ياراتهم التي يتم س�رقتها ث�م تهريبها عبر 

الحدود االوربية الى اوكرانيا.
وه�ذا ما دع�ا معظ�م االح�زاب السياس�ية ان تطالب في 
برامجه�ا االنتخابي�ة الى زي�ادة افراد الش�رطة لمواجهة تلك 

الجرائم والى مواجهة ظاهرة تجارة وتعاطي المخدرات.
ولكني أتساءل: هل ان زيادة افراد الشرطة يكفي لمواجهة 

تلك الجرائم، وتجارة وتعاطي المخدرات، والحد منها؟؟؟
فالش�رطة االلمانية لم تقصر في واجباتها، فهي متواجدة 
دوم�ا ف�ي كل مكان، فبمج�رد وقوع الجريم�ة واإلبالغ عنها 
تهرع س�يارات الشرطة الى مكان الحادث خالل دقائق، لتقوم 

فورا بتطويق مكانه وإغالق الطرق لضبط الجناة!

يصغرها بعش�ر سنوات.. بيد أن فيض رجولته كان قد طغى على كل 
م�ا تبقى في داخلها م�ن مقاومة.. وفاض نهر أنوثته�ا التي حرصت أن 
تخّبئه�ا دهرا دون العالمين.. بعد أن هجرها الزوج وكبر األبناء.. لم تكن 
الرجولة وحدها سببا.. وال حرمان الجسد.. كان الفتقاد المشاعر وافتقاد 
الوطن والوحدة والغربة أن يجعلوا من لحظة لقائهما ش�علة عصية على 
االنطف�اء.. ولم تك�ن محاذيرها التي ورثتها من األس�رة واألهل وتقاليد 
األرض التي جاءت منها لتجعل من تلك السنوات التي باعدت بين عمريهما 
حاج�زا دون ذلك اللقاء.. فقد تم اللقاء وكفى.. وانتصرت كيمياء المحبة 
أخيرا بعد صراع دام طويال بينها وبين هواجس�ها.. فاأللم اذا ما حل في 
جس�د أو نف�س يغدو مالزم�ا للتوجس واالنس�حاب والتقهق�ر.. وتغدو 
مس�احة التحرك خارج الجس�د والنف�س مقتصرة عل�ى المنطقة اآلمنة 
التي يرس�م حدودها ذلك الوجع المسبق واستباق التفاصيل.. ولذلك جدا 
يشّبهون المنس�حب بذلك الطير الذي قصوا جناحيه ونتفوا ريشه ليغدو 
تحليقه مس�تحيال وحس�رته بحجم س�ماء.. هكذا كانت مشاعرها وهي 
تتحسس بمجسات األنثى اهتمامه وتقّربه.. كانت تهجس صوت زقزقات 
تهم�س ف�ي داخلها ورفيف أجنحة كان�ت تتعالى يوما بعد ي�وم.. بيد أن 
وح�ش والتوجس كان أقوى فكان يقمع بيد م�ن حديد أي محاولة لحب 
الحياة كانت تنمو داخلها.. فلمن الغلبة في النهاية؟.. ومن سيكس�ب تلك 
المعركة التي حسم نتائجها الخوف من الخسارة واالندحار داخٌل موجوٌع 
عان�ى ما عان�اه ليخرج من أزمات مجنونة قضت عل�ى حياته أو كادت.. 
حتى أصبح الجس�د واهنا والروح كتلة من هياكل هش�ة تتداعى عند أول 
عثرة.. “فهل أدمنتك أوردتي إلى هذا الحد ألعود اليك أيها الحب؟”.. هكذا 
كان حواره�ا لذاتها يعاتب ويجل�د “تعافيُت منك ولن أعود إليك.. ها أنني 
أرى العش�اق في كل مكان.. يمرحون ويتقافزون ويتبادلون الهمس�ات 
والقبالت.. وأنا أخشى حتى أن أطيل النظر.. أُشيح بوجهي خشية انفعال 
أو تردد أو ضعف.. بلى إن الحب ضعف فال يتشدق أحدكم لينعته بالقوة.. 
إنه خراب وموت وس�ريُر مرض ال يتعافى من�ه إال األبطال المقامرون.. 
وأن�ا لم أعد تلك المقامرة.. لقد وهن العظم مني واش�تعل القلب ش�يبا.. 
فم�ن هذا الذي يطرق ب�اب قلبي بأصابع اهتمامه؟.. م�ن هو هذا اليافع 
الذي يضج ش�بابا ورجولة وألقا؟.. من أنت لتح�رك كل مواجعي بفيض 
المحبة ذاك؟.. الهجر والبعد واالنس�حاب جريمة ال يعاقب عليها القانون 
ألن القان�ون ال يحم�ي المغفلين.. والعش�اق مغفلون.. ويحق للعاش�ق 
القت�ل وال يحق للمقت�ول أن يعترض!.. وأنا لن أكون عاش�قة مغفلة بعد 
اآلن.. ولك�ن مهال.. ألن أس�تطيع أن أحيا بح�ب دون أن أموت حبا؟.. ألم 
أصبح اليوم أقوى بعد كل تلك ألصدمات ألن أس�تطيع أن أعش�ق بال غفلة 
واستغفال؟”. وكانت إرادة الحياة فيها أقوى.. فانتصرت في النهاية على 
فكرة االستس�الم للسبات وموات المشاعر.. وانتصر تمازج األرواح على 
فكرة التلفت والتش�كك وهاجس الخوف المس�بق م�ن الفقد واأللم وفي 

النهاية وبحسب نزار قباني “لم يقف الحب على الضوء أألحمر

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

قالت دراسة أسترالية جديدة، إن ممارسة الرياضة 
بانتظ�ام لمدة س�اعة واح�دة أس�بوعيا، يمكن أن 
تس�اعد األش�خاص على التخلص من االكتئاب في 
المس�تقبل. الدراس�ة أجراها باحث�ون في جامعة 

نيو س�اوث ويلز األسترالية، 
ونش�روا نتاجها الثالثاء، في 
النش�رة الدوري�ة األمريكي�ة 

لطب النفس. 
وق�ال الباحثون إنه�م أجروا 
دراس�ة هي األكبر واألش�مل 
 33 تابع�وا  إذ  نوعه�ا،  م�ن 
ألًف�ا و908 م�ن البالغين في 
لديه�م  ورص�دوا  النروي�ج، 
أعراض االكتئاب والقلق، وقد 
استمرت المتابعة أكثر من 11 
عاًما. ووجد الفريق الدولي أن 
٪12 من حاالت االكتئاب كان 
من الممك�ن أن تت�م الوقاية 
منها، إذا مارس المش�اركون 
النش�اط البدني لمدة س�اعة 

واحدة فقط أسبوعًيا.
وأظهرت النتاج أن األشخاص 
الذي�ن أفادوا بعدم ممارس�ة 

الرياضة على اإلط�الق زادت لديهم فرص اإلصابة 
باالكتئاب بنس�بة ٪44 م���قارنة مع أولئك الذين 
كانوا يمارس�ون س�اعة أو س�اعتين من النش�اط 

البدني في األسبوع.

يعّب�ر األطف�ال ع�ن ملله�م بالع�زوف ع�ن اللعب 
والطعام وربما االنزواء بعيًدا عن اآلخرين والتقلب 
في فراش�هم، وقد يتس�بب هذا الملل في مش�اكل 
كثيرة لهم خاصة إذا كانوا في عمر السنوات الثالث 

أو األربع األولى.ويش�ير خب�راء التربية إلى أنه من 
الصعب اس�تقطاب انتباه طفل ي�راوح عمره بين 
الس�نوات الثالث واألربع ألكثر من عشرين دقيقة، 
حي�ث يعان�ي الطفل ف�ي ه�ذه المرحل�ة العمرية 
صعوبة في التركيز على لعبة 
واحدة أو نشاط واحد لفترة 
طويل�ة، وم�ن الطبيعي جًدا 
أن يمّل من أّي لعبة بس�رعة 
م�ا يدفعه إلى اإلس�راع عند 
بأنه يش�عر  والدته ليخبرها 
بالضجر وبأنه يريد أن يفعل 
ش�يًئا آخ�ر أو يجل�ب لعب�ة 

أخرى، 
األطفال كالكب�ار يحتاجون 
للتجدي�د والتغيي�ر في نمط 
الحي�اة، وربما تك�ون نزهة 
بس�يطة في حديقة ما سبًبا 
ف�ي إدخ�ال ش�عور البهجة 
الحكيم�ة  واألم  للطف�ل، 
تستطيع تنظيم برنامج حياة 
ابنه�ا بش�كل متج�دد وذلك 
بإيجاد المزيد من النشاطات 

له لتنمية رغباته.

ساعة رياضة أسبوعيا حتمي من االكتئاب األطفال حيتاجون للتجديد والتغيري

احتفال القوات االمنية بمناسبة حترير الرشقاط


