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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

الـمـحـسـن حـي وإن نـقـل
 إلى منازل األموات

ص3أحزاب كردستان تفضل »العقاب«: ال عودة عن االستفتاء

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 »15« ألـف سـالح نـووي يـهـدد الـعـالـم

الـرئـیـس اإليـرانـي يــدعــو تــرامــب إلـى الـتـزود بـ »االدب واالخـالق«

املجلس الوزاري يلوح بـ »اخلیار العسكري« يف كركوك

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

لّوح املجل�س الوزاري لألمن الوطني، 
أم�س األح�د، بالخي�ار العس�كري لحل 
أزم�ة املناط�ق املتنازع وإيق�اف تهجري 
املواطن�ن منها، وفيما ح�ّذر من أطراف 
كردية تس�عى إىل جّر الب�اد إىل االقتتال، 
االتحادي�ة  الحكوم�ة  أن  ق�ال  أن�ه  إال 
س�تقوم بواجبها يف الدفاع عن املواطنن 
من مختل�ف اطي�اف الش�عب العراقي، 
بضمنه�م الك�رد، والدف�اع عن س�يادة 
الع�راق ووحدته بالتعاون م�ع املجتمع 
ال�دويل. وت�رأس رئيس مجل�س الوزراء 

القائ�د العام للق�وات املس�لحة الدكتور 
حيدر العبادي اجتم�اع املجلس الوزاري 
لألم�ن الوطني. واكد املجلس أن االولوية 
مازال�ت إلنه�اء وجود عصاب�ات داعش 
االرهابي�ة يف كل مناط�ق الع�راق. وأرش 
املجلس، خال االجتماع، س�عي االطراف 
املنفذة لاستفتاء غري الدستوري يف اقليم 
كردس�تان اىل خلق حالة تعبئة عسكرية 
ذل�ك  أن  إىل  الفت�اً  مختلف�ة،  بدع�اوى 
»امعان�ا منها يف تضلي�ل املواطنن الكرد 
وح�رف نظره�م ع�ن النتائ�ج الخطرية 

لاستفتاء«.
وق�ال ع�ن االس�تفتاء ان »حقيقت�ه 

ليست ملصلحة الكرد بل من اجل مصالح 
جه�ة مهيمن�ة ع�ى االقلي�م وم�وارده 
ومحاول�ة إلجه�اض تبل�ور اي موق�ف 

كردي مسؤول يسعى للمعالجة«. 
وحذر املجلس الوزاري لألمن الوطني 
من التصعيد الخطري واالستفزازات التي 
تقوم بها قوات تابعة اىل اقليم كردستان 
خ�ارج ح�دود االقليم، الفت�اً إىل أن هذه 
اإلج�راءات »تري�د جر الب�اد اىل احرتاب 
داخيل م�ن اجل تحقيق هدفها يف تفكيك 
الع�راق واملنطقة بغية انش�اء دولة عى 

اساس عرقي«. 
التفاصيل ص3

حرائق كالیفورنیا
 تـودي بحـیـاة 40 شخـصـًا 

عــلـى األقـل

مـوريـنـیـو
يـلـمـح إلـى إمكانـیـة 

رحـیـلـه

بارزاني استجلب مسلحني من خارج كركوك.. وبغداد تعد هذه اخلطوة »اعالن حرب« على العراقيني والقوات النظامية
اضطهاد وتهجري من مسلحي اإلقليم ألبناء املناطق املتنازع عليها واحلكومة تؤكد: سندافع عنهم
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حمافظ البنك املركزي يتوجه إىل واشنطن حلضور اجتامعات صندوق النقد والبنك الدويلبالتفاصیـل.. كـیـف اشـتـرت إسـرائیـل نـفـط »داعـش« املهـرب؟
احلكیم يشدد عىل اعتامد الربامج االنتخابیة اساسا يف اختیار املرشحني بدال عن الشعارات اجلبوري بمؤمتر الربملانات العاملیة: العراق ساترا للدفاع عن االنسانیة

بالتنسیق مع منظمة األغذية »فاو« 
زين كاش تعلن عن بدء العمل بربنامج 

»النقد مقابل العمل«
ص6

وزير التعلیم يعلن اعداد 
املقبولني يف اجلامعات واملعاهد: 

ما يزيد عن 1٢٧ الف
ص2 ص4

املحافظون يفوزون بانتخابات النمسا
      بغداد / المستقبل العراقي

انته�اء  بع�د  ال�راي  اس�تطاعات  رجح�ت 
عملي�ات االقرتاع يف النمس�ا ف�وز زعيم الحزب 
االنتخاب�ات  املحاف�ظ سيباس�تيان كورت�ز يف 
الترشيعية التي ج�رت أمس األحد، متقدما عى 

اليمن املتطرف واالشرتاكين الديموقراطين.
وذكر التلفزيون العام ان التوقعات تشري إىل 
نيل حزب الش�عب 30,2  يف املئ�ة من األصوات، 
يليه حزب الحرية املناهض للهجرة بنسبة 26,8 

يف املئ�ة، ومن ث�م االش�رتاكين الديموقراطين 
ب26,3 يف املئ�ة. وحص�ل حزب الخ�ر، وفقا 
لاستطاعات، عى 9ر4% فقط وذلك بعدما كانوا 
حقق�وا  يف االنتخابات املاضية نتيجة قياس�ية 
ب��4ر12%، فيم�ا حص�ل ح�زب »الليربالي�ون 
الجدد« عى 3ر5% مقابل 5% كانوا حصلوا عليها 
يف انتخاب�ات 2013. وحس�ب ه�ذه التوقعات، 
فإنه�ا س�تكون امل�رة األوىل الت�ي يتقهقر فيها 
االش�رتاكيون الديمقراطيون بزعامة املستشار 
كريستيان كرين، إىل املرتبة الثالثة يف االنتخابات 

الربملاني�ة. وكان االش�رتاكيون ق�د حصل�وا يف 
انتخابات 2013 عى 8ر26% وكانت أسوأ نتيجة 
يف تاريخهم حتى ذلك الوقت. وس�تتوىل النمس�ا 
الرئاس�ة الدوري�ة لاتحاد االوروب�ي يف النصف 
الثاني م�ن 2018، بالتزامن م�ع املهلة املحددة 
إلنجاز مفاوضات خروج بريطانيا من االتحاد. 
ويعتق�د رئيس حزب الحرية هاينز كريس�تيان 
ش�رتاخه أن »بريطانيا ستكون أفضل حاالً بعد 
بريكزي�ت«، ودع�ا إىل تعزيز العاق�ات مع دول 

أوروبا الرشقية والوسطى.

حمافظ البرصة يعلن عقد مذكرة تفاهم 
مع رشكة)CPB(  األملانیة 

وزير النقل: مجیع مطارات العراق جيب ان 
6ختضع لسلطة الطريان املدين 6

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أعلن�ت خلي�ة اإلع�ام الحرب�ي مقتل 
العرشات من عنارص داعش بقصف جوي 
اس�تهدف اوكار التنظي�م يف القائ�م والبو 
كمال الس�ورية، فيما أعلنت وزارة الدفاع 
عن آخر التط�ورات يف قواط�ع العمليات، 
مبين�ة ان ط�ريان الجيش تمك�ن من قتل 

17 ارهابيا وتدم�ري 3 عجلة احدها تحمل 
الصينية/الس�كرية  منطق�ة  يف  احادي�ة 
الدي�ن.  ص�اح  عملي�ات  قاط�ع  ضم�ن 
وقال�ت خلية اإلعام الحربي يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إنه »من 
خال املتابعة املس�تمرة والجهود املكثفة 
من قبل وكالة االس�تخبارات والتحقيقات 
االتحادي�ة يف وزارة الداخلي�ة ل�دك اوكار 

عصاب�ات داع�ش االرهابية، فق�د تمكن 
االبطال يف وكالة االس�تخبارات ومن خال 
مصادرها وبالتنس�ق مع قيادة العمليات 
املشرتكة وقوات التحالف الدويل من اعطاء 
احداثيات مهمة لصق�ور الجو عن تواجد 
اهداف خطرية من عنارص داعش يف قضاء 

القائم والبوكمال السورية«.
التفاصيل ص3

الطريان احلريب يرضب »داعش« بقوة يف القائم 
والبو كامل السورية
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وزير التعليم يعلن اعداد املقبولني يف اجلامعات واملعاهد: ما يزيد عن ١٢٧ الف
         بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزير التعلي�م الع�ايل والبحث العلمي عب�د الرزاق 
العي�ى، القبوالت املركزية يف الجامع�ات واملعاهد العراقية 

للعام الدرايس 2017- 2018.
وقال العيى يف مؤتمر صحفي عقده اليوم العالن نتائج 
القب�والت »حددن�ا منذ الع�ام املايض ي�وم 1٥ ترشين االول 
موعداً لب�دء العام الدرايس، وبلغ ع�دد الطلبة املقبولني هذا 
الع�ام ما يزيد عن 127 الف طالبا قياس�ا العام املايض 11٩ 
الف�اً« مبينا ان »املقبولني مركزياً بلغ عدد 12٤ الفاً قبول يف 

الجامعة التكنلوجيا قبول مبارش 8٥0 طالباً«.
وب�ني ان »مجموع الطلبة ضمن القب�ول املبارش للرتبية 
الرياضية والفنون التش�كيلية بلغ عدد 2278 طالباً« مبينا 
ان »مجموع الطلبة املقبولني يف الجامعات العراقية بلغ أكثر 
من 1٥0 الف طالب، والفرع االحيائي ٤٥٪ ، والتطبيقي ٪1٩ ، 
والفرع االدبي ٣٤٪ ، ونس�بة الذكور ٥770٦ طالب بنس�بة 
٤٦ ٪، واالن�اث ٦٦٦٥٥ طالبة بنس�بة ٥٤ ٪، وع�دد الطلبة 
املقبولني باملجموع�ة الطبية ٥0٤2 طالب�ا وكان عددهم يف 
العام امل�ايض ٤771 طالباً وكلية الطب بحدود 2٥0٩ طالب 
والحدود الدنيا للمعدل ٩٦.٦٪ وطب االس�نان 1218 ومعدل 

الحدود الدنيا ٩٦٪ والصيدلة املقبولني 102٥ والحدود الدنيا 
٩٥.٦٪ اي انخفض معدل املجموعة الطبية اىل ٩٥.٦٪ وهذا 

لم يحصل منذ ٣ سنوات«.
وأش�ار اىل ان »املقبولني يف كليات الهندس�ة بلغ عددهم 
8٦٤8 طالباً، ويف العلوم املقبولني 10720 طالباً، والجامعات 
التقني�ة بل�غ يف الكلي�ات الجامع�ات التقني�ة ٤712 طالباً 

ونسبة ٦.٪11«.
ودعا وزير التعليم »الطلبة الذين تجاوزن معدالتهم ٪7٥ 
وظه�ر قبولهم فقط يف املعاهد يمكنهم إعادة الرتش�يد بما 
يع�ادل معدلهم من خالل االس�تمارة االلكرتوني، والذين لم 
يظهر لهم قبول عليهم اع�ادة القبول مرة أخرى عىل بوابة 

االلكرتونية«.
وتابع اما »الذين لم يتس�ْن لهم التقديم باس�تطاعاتهم 
التقدي�م م�رة أخ�رى وب�دء املراجع�ة للطالب م�ن يوم غد 
الذي�ن ظهرت اس�مائهم يف الجامع�ات والكلي�ات املبارشة 
بمراجعته�ا« الفتا اىل ان »الحد االدن�ى يف القبول يف الكليات 

هو ال�٦0٪ «.
وعن طلبة الدور الثالث يف وزارة الرتبية قال وزير التعليم 
»ننتظر يف ح�ال اطالق النتائج وأقرانهم الطالب لم يتجاوزا 

املناهج 10٪  فسيتم استقطابهم وقبولهم هذا العام«.

          بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مس�ؤول تنظيم�ات الجبه�ة الرتكمانية 
محم�د س�معان، أم�س االحد، ع�ن نج�اة مقرر 
مجل�س النواب ني�ازي معمار اوغلو من س�قوط 
قذائف هاون ادت اىل برت يد احد ابناءه، فيما اتهم 
أوغل�و قوات كردية بمحاول�ة اغتياله عىل خلفية 

معارضته الدائمة للطموحات الكردية.
وقال محمد س�معان ان »مقرر مجلس النواب 
نيازي معمار اوغلو نجا من سقوط قذيفة هاون 
اثن�اء تفق�ده م�ع اح�د ابن�اءه فصائل الحش�د 

الرتكماني يف قضاء طوز خورماتو«.
واضاف س�معان ان »س�قوط القذيفة ادت اىل 

برت يد ابنه«.
بدوره، أكد النائب عن املكون الرتكماني نيازي 
معمار أوغلو تعرضه ألرب�ع قذائف هاون أطلقت 
من قب�ل قوات كردي�ة يف طوزخورماتو، مبينا أن 

سبب االستهداف إقالة محافظ كركوك.
مدين�ة  ع�ن  نائب�ا  »بصفت�ي  أوغل�و  وق�ال 
طوزخورمات�و، أنا متواجد فيه�ا منذ أيام وقررت 
أن اتفق�د الواق�ع االمن�ي للمدينة وزي�ارة نقاط 
التفتي�ش ومديرية الرشط�ة كوني عضوا يف لجنة 
األم�ن والدف�اع، حيث تم اس�تهدايف بأرب�ع قنابر 
ه�اون يف مرك�ز املدين�ة م�ن قب�ل ق�وات كردية 
متمرك�زة ومتحصن�ة يف بعض مق�رات املدينة«، 
مش�را إىل »جرح ٣ من أفراد حمايتي بينهم ابني 
مه�دي البالغ من العمر 20 س�نة، وقد برتت كفه 
يف الي�د اليمن�ى واآلن يرق�د يف مستش�فى مدينة 

الطب«.
وأشار إىل أن »الحادث ال يهم بقدر الوضع الذي 
نمر به، الحادث قدر لألس�ف الشديد توتر الوضع 

واحتقان�ه يف كرك�وك وطوزخورمات�و خصوصا 
بعد اجراء االستفتاء يف شمال العراق والجل تنفيذ 
املخطط�ات الخبيثة بحق املناط�ق املتنازع عليها 
واصبح�ت كرك�وك وطوزخورماتو تح�ت انظار 
وتداب�ر االحزاب الكردية بإرس�ال ق�وات هائلة، 
وب�دأت هذه الق�وات بالتنس�يق م�ع عصاباتها 
باستفزاز االهايل وزرع الرعب يف محاولة التسلط 

املطلق بشكل فوضوي وعشوائي«.
وأضاف أوغلو بالق�ول، »انا الذي قدمت طلب 
اقالة محاف�ظ كركوك وهذا هو الس�بب الرئييس 
االسايس الستهدايف، ومنذ يوم تقديمي مللف اقالة 
محافظ كركوك بدأت تنهال عيل التهديدات بشكل 
هائل ج�دا وفضال عن الق�رارات التي كان يل دور 
فيها مثل قرار ابقاء العلم العراقي فقط يف كركوك 

ورفض االستفتاء دستوريا يف شمال العراق«.
وبني أن »هذا االستهداف ليس االول او االخر، 
حيث تعرضت ل�٣٦ محاول�ة اغتيال، وهذه املرة 
ال�٣7 ومعظمها من الجانب الكردي كوني ناشطا 
مدنيا سابقا وحقوقيا وسياسيا وبرزت بني قادة 
الرتكمان باس�تقالليتي ووطنيتي ولم انتم اىل اي 
حزب، سوى الحركة القومية الرتكمانية، ما جعل 
البع�ض ينزع�ج من اف�كاري الوطني�ة والتهديد 

مستمر بحقي«.
وتابع قائال، »لو نأخ�ذ قرارات مجلس النواب 
والحكومة االتحادية واملحكم�ة االتحادية وحتى 
التوصي�ات ورأي املرجعي�ة الدينية بخصوص ما 
يجري يف ش�مال العراق من ف�وىض عارمة وعدم 
امتثال للقرارات والدس�تور العراقي ستأخذنا إىل 
زاوية ضيق�ة يجعل من الجانب الك�ردي متمردا 
ع�ىل الحكومة والدولة العراقية ومحاوال تقس�يم 

العراق«.

عضو احلركة القومية الرتكمانية اتهم قوات كردية باستهدافه

بالتفاصيل.. النائب أوغلو نجا من »4« قذائف »هاون« لكن يد ابنه برتت

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن البنك املركزي العراق�ي، أمس االحد، أن 
محافظ البنك املرك�زي توجه إىل الواليات املتحدة 
االمريكية للمشاركة يف اجتماعات صندوق النقد 

الدويل والبنك الدوليني. 
وق�ال البنك املركزي يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه »توجه وفد برئاسة محافظ 
البن�ك املرك�زي العراقي عيل الع�الق، إىل الواليات 
املتح�دة االمريكية بغية املش�اركة يف اجتماعات 
صن�دوق النقد والبن�ك الدوليني خالل االس�بوع 

الحايل«.
وأضاف ، أنه »من املؤمل ان يلتقي العالق عىل 
هام�ش االجتماعات عدداً م�ن محافظي البنوك 
املركزي�ة ع�ىل رأس�هم محاف�ظ البن�ك املركزي 
الهولن�دي ومحاف�ظ البنك املركزي الس�عودي«، 
مبينا أنه »سيكون هنالك لقاء مع رئيس مجلس 
إدارة صن�دوق النق�د العربي اضاف�ة اىل لقاءات 
م�ع وفد من الخزانة ووزارة الخارجية االمريكية 

والعديد من الشخصيات االقتصادية واملالية«.

حمافظ البنك املركزي 
يتوجه إىل واشنطن حلضور اجتامعات 

صندوق النقد والبنك الدويل

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قي�ادة عمليات بغ�داد، أم�س األحد، 
العثور عىل مواد متفجرة وصاروخ محيل الصنع 
و 7 رمانات جنوب�ي العاصمة. وقالت القيادة يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»قواتنا االمنية تستمر يف تنفيذ واجباتها اليومية 
ومالحق�ة عصابات داعش االرهابية ضمن كافة 
قواطع العمليات، حيث ت�م تنفيذ واجب تفتيش 
ضمن مناطق العرس�ان، الزنربانية جنوب بغداد 
 Cنت�ج عنه العث�ور عىل ٣ كغ�م من م�ادة ال� ٤
ش�ديدة االنفج�ار م�ع ص�اروخ مح�يل الصنع 
و7 رمان�ات مختلف�ة االنواع و٣ اجه�زة اتصال 
باإلضافة اىل 1٣٣ صمام وحشوات تفجر ودوائر 
كهربائي�ة«. وأضافت انه »ت�م القاء القبض عىل 
متهم مطل�وب اىل اس�تخبارات جه�از مكافحة 

االرهاب يف املنصور هرب من محافظة االنبار«.

العثور عىل مواد متفجرة وصاروخ حميل 
و)٧( رمانات جنويب بغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا رئي�س التحال�ف الوطن�ي الس�يد عم�ار 
الحكي�م، اىل اهمي�ة اعتم�اد الربام�ج االنتخابي�ة 
اساسا يف اختيار املرشحني بدال عن الشعارات غر 
القابلة للتطبيق، مشرا اىل ان املرحلة املقبلة يجب 
ان تك�ون مرحلة بناء واعمار وخدمات، فيما جدد 
تأكيده تأكي�ده عىل »رضورة االلتزام بالدس�تور 
وتطبيق االجراءات الدس�تورية وع�دم االنجرار اىل 

املواجهات املسلحة«.
ونق�ل بيان ملكتب�ه تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه عن الس�يد عمار الحكيم القول خالل 
لقائه عددا من ش�يوخ عش�ائر محافظ�ة املثنى، 

يف مكتب�ه اليوم االح�د ان » دول العالم تقدر عاليا 
بطوالت العراقيني وشجاعتهم يف التصدي لإلرهاب 
الداع�ي ، وال�دول الكربى ترس�ل دع�وات لقادة 
البلد لزيارتها واالس�تفادة من التجربة العراقية يف 
محاربة داعش ، وهذا جاء بفضل الوقفة املرشفة 
ألبن�اء البلد وبتضحيات الش�هداء والجرحى الذين 
لبوا نداء املرجعية الدينية العليا« .وحول اس�تفتاء 
كردس�تان جدد السيد عمار الحكيم » تأكيده عىل 
رضورة االلت�زام بالدس�تور وتطبي�ق االج�راءات 
الدس�تورية وعدم االنجرار اىل املواجهات املسلحة 
» ، موضحا ان » الحكومة العراقية اختارت طريق 
الدس�تور والقان�ون بدال ع�ن ال�راخ والتهديد« 
. واش�ار اىل ان » املرحل�ة املقبل�ة ليس�ت مرحل�ة 

ش�عارات وانم�ا مرحلة خدمات » ، مش�ددا عىل » 
الش�عب ان يخت�ار من يقدم له برنامج�ا انتخابيا 
رصين�ا يكون مقنعا وقاب�ل للتطبيق ليتم انتخاب 
الش�خصيات والجهات القادرة ع�ىل ايجاد طفرة 

نوعية ونقلة يف اداء الحكومة والربملان املقبلني« .
ونوه السيد عمار الحكيم اىل ان » تيار الحكمة 
يس�عى اىل وضع جميع مكون�ات البلد يف مؤتمره 
الع�ام يف خط�وة ال نه�اء التقاطع�ات املذهبي�ة 
والقومي�ة وانهاء ف�رتة املحاصصة التي تس�ببت 
بج�زء كبر م�ن تلك�ؤ االداء يف املرحل�ة املاضية ، 
مش�را اىل ان الع�راق يمتلك كل مقوم�ات النجاح 
لك�ن بحاج�ة اىل اع�ادة ترتيب خصوص�ا ان عام 
2018 سيكون مرحلة تاريخية جديدة يف العراق«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اتهمت روسيا حكومة الكيان الصهيوني بالسماح 
ملس�لحي داع�ش برسقة النفط من س�وريا لكس�ب 
مئات املاليني من الدوالرات. وذكر موقع اي دبليو دي 
يف أن “املتح�دث باس�م وزارة الدفاع الروس�ية ايغور 
كوناش�ينكوف، حذر م�ن أن التحالف ال�دويل بقيادة 
الواليات املتحدة يتجنب عمدا قصف املنشآت النفطية 
التي تديرها داعش ألن ارسائيل لديها مصلحة خاصة 

ىف مبيعات النفط غر الرشعية«. وقال كوناشينكوف 
إن “حقول النفط التي اس�توىل عليه�ا تنظيم داعش 
والتي تس�مح لالرهابيني بجمع ع�رشات املاليني من 
الدوالرات كل ش�هر من مبيعات النفط غر املرشوعة 
وتجني�د مرتزقة من جميع انح�اء العالم لم تتعرض 
للقص�ف االمريكي”. وأضاف أن “ج�ون برينان يعلم 
تمام�ا النتائ�ج الحقيقية العمال روس�يا يف س�وريا 
خاص�ة بالنس�بة لوكال�ة االس�تخبارات والعمليات 
الخاصة هناك عىل حد س�واء”. وأشار كوناشينكوف 

اىل أن “اح�د االعم�ال املهم�ة التي قامت بها روس�يا 
ب�دون تدخ�ل االدارة االمريكية ه�و التوصل اىل وقف 
الطالق النار باالتفاق مع ايران وتركيا مع ما يس�مى 
باملعارضة الس�ورية والدخول يف مفاوضات اس�تانا 
بشأن تس�وية الراع الس�وري”. وكان مدير وكالة 
االس�تخبارات االمريكية جون برينان قد اتهم روسيا 
س�ابقا بانها تس�تخدم سياس�ة االرض املحروقة يف 
سوريا، يف حني تؤكد روسيا أن واشنطن تتبع سياسة 

مساعدة اإلرهاب من أجل مصالحها.

         بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئيس مجلس النواب س�ليم 
الجبوري يف مؤتمر الربملانات العاملية 
املنعق�د يف روس�يا ان »الع�راق كان 
وم�ازال يمث�ل س�اتر الدف�اع االول 
عن االنس�انية ضد االره�اب«. وقال 
الجب�وري »ع�ىل مجالس الن�واب ان 
تتص�در ملواجه�ة التحدي�ات ب�روح 
اس�تتباب  الع�ام  هدفه�ا  جمعي�ة 

الس�الم واالس�تقرار يف العال�م ونزع 
فتيل اي توت�ر يف اي بقعة«. وأضاف 
»عىل الجميع ان يس�اهم يف الحفاظ 
ع�ىل التنوع الثقايف لالمم والش�عوب 
واح�رتام هذا التنوع وجعله وس�يلة 

من وسائل ازدهار العالم«.
وأش�ار الجب�وري اىل ان »العراق 
كان ومازال يمثل س�اتر الدفاع االول 
عن االنس�انية ض�د االره�اب ودفع 
تضحي�ات كب�رة م�ن دم�اء بني�ه 

الطاه�رة وم�ن ثروات�ه وم�ن زمنه 
لدحر هذا االره�اب قبل ان يترسطن 
ويتحول اىل ورم خطر يف سائر الجسد 
الكون�ي«. وتاب�ع »يف الوق�ت ال�ذي 
نبرشك�م فيه بق�رب النهاية االكيدة 
للالره�اب يف العراق فانن�ا نؤكد عىل 
ان االرهاب ليس فايروسا محليا ابن 
بيئة معين�ة او دين معني او منطقة 
معينة قدر ما هو فايروس يستهدف 
االنس�انية«. ولف�ت الجب�وري اىل ان 

»إس�هامة املجتم�ع ال�دويل يف ازال�ة 
اثار التدم�ر االرهابي ملدن وحوارض 
الع�راق واع�ادة تعمرها، س�تكون 
رس�الة حازمة ل�كل ق�وى االرهاب 
بان ال م�كان لها يف هذا العالم«.وأكد 
ان »االس�اس ال�ذي يحك�م الش�عب 
العراق�ي هو العق�د االجتماعي الذي 
يرس�خ مفهوم الدولة االتحادية وان 
الع�راق بلد موحد رغم ما يمر به من 

ظروف«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت محكمة جنايات الرصافة حكما بالحبس الش�ديد 
بحق معاون مدير التسجيل العقاري يف املدائن إثر قضية تزوير.  
وق�ال القايض عبد الس�تار برق�دار املتحدث الرس�مي ملجلس 
القضاء األعىل يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه إن 
»محكم�ة جنايات الرصافة املختص�ة بقضايا النزاهة أصدرت 
حكما بالحبس الش�ديد ملدة خمس س�نوات بحق معاون مدير 
التس�جيل العقاري يف املدائن«. وأضاف برقدار أن »القرار صدر 
اس�تنادا ألحكام املادة ٣٣1 من قانون العقوبات العراقي، وذلك 
ع�ىل خلفية قيامه�ا بتزوير س�ندات عقارات مملوك�ة للدولة 

وتسجيلها باسم أشخاص آخرين«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قي�ادة عملي�ات الرافدي�ن، أم�س األحد، ع�ن إلقاء 
القبض ع�ىل متهم بجرائم إرهابية يف محافظة واس�ط ومتهم 

آخر يتعاطى املخدرات، يف محافظة ميسان.
وق�ال قائد عملي�ات الرافدين اللواء ع�يل ابراهيم دبعون، يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، انه »نتيجة لتبادل 
املعلوم�ات االس�تخبارية والتع�اون مع مديرية االس�تخبارات 
ومكافح�ة االرهاب يف محافظة واس�ط، ت�م ويف كمني مفاجئ 
القاء القبض عىل املتهم )ع، م، ص( من سكنة محافظة واسط 
واملطل�وب وف�ق امل�ادة ٤ ارهاب حيث ت�م احالت�ه اىل التحقيق 

لتدوين اعرتافاته االولية واحالته اىل القضاء«.
وأش�ار دبع�ون إىل إن�ه »يف س�ياق متصل تمكن�ت االجهزة 
االمنية يف محافظة ميسان ونتيجة للتعاون مع الوكاالت االمنية 
ومالحقة املطلوبني للقضاء من القاء القبض عىل املتهم )ر، س، 
س( من س�كنة مدينة العمارة ومطلوب للقضاء وفق املادة 1٤ 
مخدرات حيث ضبط بحوزته ٤ غم من مادة الكريستال املخدرة 
وتم احالته اىل مكتب مكافحة اجرام ميس�ان إلكمال االجراءات 

القانونية بحقه واحالته اىل القضاء«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلن املتحدث باس�م وزارة الداخلية العميد سعد معن، أمس 
االحد، ع�ن القاء القبض ع�ىل عصابة متخصصه يف التس�ليب 

والخطف اثناء قيامهم بنصب سيطرة وهمية يف بغداد.
وقال معن يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خه منه، 
ان »رشطة النجدة يف قاطع النهروان ومن خالل دورياتها وبعد 
الش�ك الحاصل بعجلتني تتمكن من الق�اء القبض عىل عصابة 
تس�ليب اثناء قيامهم بنصب س�يطرة وهمية يف الش�ارع العام 

بمنطقة اللج باتجاه بوابة بغداد«.
واضاف ان »العصابة التي ادعت انها تابعة لالجهزة االمنية 
اقدم�ت عىل اس�تيقاف عجل�ة ن�وع »بريجو« وتقيد س�ائقها 
وتس�ليب مبلغ ٥0 مليون دينار عراق�ي، حيث تم القاء القبض 
عىل ٤ من افراد العصاب�ة فيما مازالت عملية املالحقة والبحث 

جارية عىل ٣ متهمني«.
واش�ار اىل انه »تم اتخ�اذ االجراءات القانوني�ة والتحقيقية 
االزمة بهذا الشأن وتسليم املبلغ وامللقى القبض عليهم للجهات 

املختصة«.

عمليات الرافدين تعلن القبض 
علـى مطلـوب بجرائـم ارهابيـة بواسط 

ومتعاطي خمدرات يف ميسان

جنايات الرصافـة:
 الـحـبـس )5( سـنـوات ملـعـاون مـديـر 

التسجيل العقاري يف املدائن

الداخلية تعلن القبض 
عىل عصابة اثناء قيام عنارصها بنصب 

سيطرة ومهية ببغداد

بالتفاصيل.. كيف اشرتت إرسائيل نفط »داعش« املهرب؟ 

اجلبوري بمؤمتر الربملانات العاملية: العراق ساترًا للدفاع عن االنسانية

احلكيم يشدد عىل اعتامد الربامج االنتخابية اساسًا يف اختيار 
املرشحني بدالً عن الشعارات
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     بغداد / المستقبل العراقي

أتفق العراق، أمس األحد، مع الجانب السعودي عىل تسيري رحالت جوية متبادلة بني البلدين أواخر الشهر 
الحايل. وذكر بيان لوزارة النقل تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إنه »يف اطار التعاون املشرتك بني 
س�لطة الط�ريان املدني يف جمهورية الع�راق والهيئة العامة للطريان املدني يف اململكة العربية الس�عودية 
انعقد االحد، اجتماعاً موس�عاً يف مقر رشكة الخطوط الجوية العراقية داخل مطار بغداد الدويل بني مدير 
عام الرشكة مريان فريد وعدد من مدراء االقس�ام والش�عب مع وفد رشكة الخطوط الجوية السعودية«، 
مبين�اً أن »االجتم�اع تضمن توقيع مذكرة تفاهم مش�رتكة ب�ني الطرفني لتنظيم خدم�ات النقل الجوي 
ب�ني البلدين وتقديم كاف�ة الخدمات االرضية لطائرات اململكة وبالعكس«. وأكد فريد، بحس�ب البيان أن 
»االتفاق تضمن ايضاً تس�يري رحالت جوية من مطارات اململكة العربية الس�عودية إىل املطارات العراقية 
وبالعك�س ابتداًء من تاريخ )30 ترشين األول 2017(، عىل أن تش�مل خدم�ات مختلفة ومنها الخدمات 
األرضي�ة من االعاش�ة والتنظي�ف والوقود وتحميل الحقائ�ب والطواقم واملع�دات الرضورية، إضافة إىل 

خدمات الشحن الجوي وتهيئة املستلزمات املطلوبة لتغطية احتياجات نقل البضائع بكل االصناف«.

العراق والسعودية يتفقان عىل تسيري رحالت جوية متبادلة أواخر الشهر اجلاري

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ل�ّوح املجلس الوزاري لألم�ن الوطني، أمس 
األح�د، بالخيار العس�كري لحل أزم�ة املناطق 
املتنازع وإيقاف تهج�ري املواطنني منها، وفيما 
ح�ّذر من أط�راف كردية تس�عى إىل ج�ّر البالد 
إىل االقتت�ال، إال أنه ق�ال أن الحكومة االتحادية 
س�تقوم بواجبه�ا يف الدفاع ع�ن املواطنني من 
مختل�ف اطي�اف الش�عب العراق�ي، بضمنهم 
الك�رد، والدف�اع ع�ن س�يادة الع�راق ووحدته 

بالتعاون مع املجتمع الدويل.
وت�رأس رئيس مجلس ال�وزراء القائد العام 
للقوات املسلحة الدكتور حيدر العبادي اجتماع 

املجلس الوزاري لألمن الوطني.
واك�د املجل�س أن االولوي�ة مازال�ت إلنهاء 
وجود عصاب�ات داعش االرهابية يف كل مناطق 

العراق.
س�عي  االجتم�اع،  خ�الل  املجل�س،  وأرش 
االطراف املنفذة لالس�تفتاء غري الدس�توري يف 
اقليم كردس�تان اىل خلق حالة تعبئة عس�كرية 
بدع�اوى مختلفة، الفتاً إىل أن ذلك »امعانا منها 
يف تضلي�ل املواطنني الكرد وح�رف نظرهم عن 

النتائج الخطرية لالستفتاء«.
وق�ال ع�ن االس�تفتاء ان »حقيقته ليس�ت 
ملصلحة الكرد بل من اجل مصالح جهة مهيمنة 
عىل االقليم وم�وارده ومحاولة إلجهاض تبلور 

اي موقف كردي مسؤول يسعى للمعالجة«. 
وح�ذر املجل�س الوزاري لألم�ن الوطني من 
التصعيد الخطري واالس�تفزازات التي تقوم بها 
ق�وات تابعة اىل اقليم كردس�تان خ�ارج حدود 
االقلي�م، الفتاً إىل أن هذه اإلج�راءات »تريد جر 
الب�الد اىل احرتاب داخيل من اجل تحقيق هدفها 
يف تفكيك العراق واملنطقة بغية انشاء دولة عىل 

اساس عرقي«. 
اج�راء  ع�ىل  االرصار  ب�ان  املجل�س  واك�د 

االس�تفتاء خارج الدستور بالرغم من اعرتاض 
الوطني�ة  الرشاك�ة  وخ�ارج  الوط�ن  رشكاء 
والوق�وف بوج�ه املجتم�ع الدويل ي�دل عىل ان 
هن�اك نية مبيتة لالحت�كام للقوة وفرض االمر 

الواقع. 
وقال املجلس ان امتداد مس�لحي االقليم اىل 
مناطق خارج الحدود املعرفة يف اطار الدستور 
بقوة السالح والتهديد واضطهاد وتهجري ابناء 
املناطق التي تس�كنها اغلبية غري كردية ومنع 
عودة النازحني اليها يف سعي لتغيري ديموغرايف 

يجر البالد اىل رصاع مدمر.
كم�ا حذر املجل�س الوزاري لالم�ن الوطني 
من تحش�يد عنارص مس�لحة خارج املنظومة 
االمني�ة النظامية يف كركوك من احزاب متنفذة 
ال تنتم�ي اىل كركوك واقحام قوات غري نظامية 
بعضها ينتمي اىل منظمة بككة )pkk( الرتكية، 
معت�راً اياه تصعيداً خطرياً ال يمكن الس�كوت 
عنه وانه يمثل اعالن حرب عىل باقي العراقيني 

والقوات االتحادية النظامية. 
وب�ني املجل�س ان�ه يف الوقت ال�ذي نحرص 
فيه عىل ان يعم الس�الم يف كل انحاء البلد، فان 
الحكومة االتحادية والقوات النظامية س�تقوم 
بواجبه�ا يف الدف�اع عن املواطن�ني من مختلف 
اطي�اف الش�عب العراق�ي، بضمنه�م الك�رد، 
والدفاع عن س�يادة الع�راق ووحدته بالتعاون 
مع املجتمع الدويل. كم�ا واكد املجلس الوزاري 
لألم�ن الوطن�ي ارصار الحكوم�ة ع�ىل العمل 
م�ن اج�ل ع�ودة النازح�ني اىل جمي�ع املناطق 
التي اس�تولت عليها قوات م�ن االقليم بالقوة، 
وكذلك ترسيع اس�تكمال ع�ودة بقية النازحني 
اىل املناطق االخرى التي حررتها قواتنا املسلحة 

من عصابات داعش االرهابية.
وجدد املجلس تأكيده عىل أن املناطق املتنازع 
عليها ستدار من قبل القوات االتحادية والقوات 

املحلية تحت قيادة السلطة االتحادية.

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

رف�ض ق�ادة الحزب�ني الكردي�ني 
الرئيس�ني يف الع�راق طل�ب الحكومة 
االس�تفتاء  نتائ�ج  إلغ�اء  العراقي�ة 
الك�ردي ع�ىل االنفص�ال وأي رشوط 
مس�بقة للب�دء بحوار ب�ني الطرفني، 
وأكدوا اس�تعدادهم للوص�ول إىل حل 
س�لمي يف جمي�ع املناط�ق، فيما أخذ 
العقاب يش�تّد عىل األح�زاب الكردّية 
إذ من املرّجح أن يتم اس�تبعاد النواب 
املؤيدين لالستفتاء من الرملان، فيما 
يج�ري الع�راق مش�اورات إقليمي�ة 
ودولّية لرفض نتائج االس�تفتاء وهو 
األمر الذي سيجر إىل أزمة مالية داخل 
اإلقليم. جاء ذلك عقب انتهاء اجتماع 
مشرتك لقيادات الحزبني الرئيسني يف 
اإلقليم االتحاد الوطني الكردس�تاني 
والحزب الديمقراطي الكردس�تاني يف 
الرئيس فؤاد  الس�ليماني�ة بحض�ور 
املنتهي�ة  معص�وم ورئي�س اإلقلي�م 
واليته مس�عود بارزاني برفض إلغاء 
نتائج االس�تفتاء والرشوط املس�بقة 
لح�ل األزمة بني الحكوم�ة االتحادية 

وحكومة إقليم كردستان.
وقال هيم�ن هورامي، مستش�ار 
بارزان�ي، إن االجتم�اع تمخ�ض عن 
تأكي�د الوح�دة الوطني�ة لألك�راد يف 
مواجه�ة كل الضغ�وط، فض�اًل ع�ن 

رفض الخيار العسكري.
وأش�ار هورامي إىل أن�ه لن تكون 
هن�اك مفاوض�ات م�ن جان�ب واحد 
مع بغ�داد من قب�ل االتح�اد الوطني 
الديمقراطي  الحزب  أو  الكردس�تاني 
أي  هن�اك  كان  وإذا  الكردس�تاني، 
تفاوض م�ع بغداد س�يكون مع وفد 
مش�رتك يمثل جميع أح�زاب اإلقليم، 
الفت�ًا يف تغريدة ع�ىل موقع تويرت، إن 
»الح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني 
وحزب االتحاد الوطني الكردس�تاني 
يرفض�ان أي مطالب بإبط�ال نتائج 
االس�تفتاء، وأيضاً يرفضان الرشوط 
رشوط  إىل  إش�ارة  يف  املس�بقة«، 

يف  للدخ�ول  االتحادي�ة  الحكوم�ة 
مفاوضات مع حكومة اإلقليم تقيض 
بإلغاء االس�تفتاء عىل االنفصال الذي 
أجراه األكراد يف 25 من الشهر املايض 
ونتائجه. وشدد املسؤول الكردي عىل 

رف�ض م�ا أس�ماها بضغ�وط بغداد 
وكذلك الخيار العس�كري وأي رشوط 
مس�بقة إلجراء املباحث�ات، لكنه أكد 
اس�تعداد القيادة الكردية للوصول إىل 

حل سلمي يف جميع املناطق.

الهيئ�ة  مس�ؤول  أعل�ن  ب�دوره، 
العامل�ة يف املكتب الس�يايس لالتحاد 
الوطني الكردس�تاني مال بختيار أنه 
»ت�م خالل اجتم�اع يف دوكان االتفاق 
ع�ىل 5 نق�اط ب�ني االتح�اد الوطني 

والح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني 
ويتم إرسالها اىل بغداد.

واضاف، يف مؤتمر صحفي عقده 
مع رئي�س حكومة اقليم كردس�تان 
نيجريفان بارزاني، إننا لن نرتاجع عن 

نتائج االس�تفتاء تحت أية ضغوطات 
لكنن�ا مس�تعدون للح�وار«، مش�ريا 
إىل أن »هناك مقرتح�ات حول كيفية 
حلحل�ة الوض�ع يف كرك�وك واعطيت 
الصالحيات الالزمة لألشخاص الذين 

لديه�م اتصاالت م�ع رئي�س الوزراء 
حيدرالعبادي«.

وتابع بختيار أن »مجيء الحش�د 
الش�عبي اىل كركوك يخالف الدس�تور 
»إغ�الق  ان  مضيف�ا  واالتفاق�ات«، 
املناف�ذ الحدودي�ة ل�ن يحل املش�كلة 
وليس بصال�ح العملية السياس�ية«، 
وأوضح أن »ق�رارات الرملان العراقي 

أصابتنا بالصدمة«.
إن  بارزان�ي  ق�ال  جانب�ه  م�ن 
»الدستور العراقي اليسمح باستخدام 
القوة يف حس�م النزاعات السياسية«، 
معرب�ا عن أمل�ه يف أن ال تق�ع بغداد 
يف خطأ حس�م الخالفات السياس�ية 
عس�كريا.وأضاف أن »محاولة حسم 
القضايا عسكريا لن تكون يف مصلحة 
الطرفني«، مضيفا »لقد أكدنا عىل حل 
جميع املش�اكل مع بغداد عر الحوار 
املس�ؤول«.وأمس األحد، أغلقت إيران 
حدودها مع العراق، فيما تنّسق بغداد 
مع تركي�ا إليق�اف اس�تقبال النفط 
م�ن كردس�تان كون�ه غ�ري رشعي، 
ويت�م تهريب�ه من دون التش�اور مع 
الحكوم�ة االتحادي�ة، ويتزام�ن ذلك 
مع اش�تداد الرفض الدويل للترصفات 
الكردّية، إذ تجم�ع املنظمات الدولّية 
وال�دول اإلقليمية والغربّي�ة عىل أنها 
ل�ن تتعامل م�ع اس�تفتاء ال يحظى 
سوى بتأييد دولة فاقدة للرشعية هي 
إرسائيل.ورسعان ما رّد مكتب رئيس 
الوزراء حيدر العبادي، ودعا املتحدث 
س�عد الحديثي »الحكوم�ة املحلية يف 
إقليم كردستان إىل االلتزام بالدستور 
الحديث�ي  وق�ال  ح�وار«.  أي  قب�ل 
»الح�وار قب�ل االس�تفتاء لي�س كما 
بع�ده، ويجب عىل الحكوم�ة املحلية 
يف اإلقليم االلتزام بالدستور والثوابت 
الوطنية، قب�ل الدخول يف تفاصيل أي 
ح�وار«. وأك�د أّن »االس�تفتاء أظهر 
وج�ود مس�عى لنزع�ة انفصالي�ة«، 
داعي�اً »الحكومة املحلية يف اإلقليم إىل 
تقديم ضمان عدم تكرير هذا املسعى 

مستقبالً«.

كشف عن اضطهاد وتهجري مسلحي اإلقليم ألبناء املناطق املتنازع عليها وأكد أن احلكومة ستدافع عنهم

املجلس الوزاري يلوح بـ »اخليار العسكري« يف كركوك

الدميقراطي واالحتاد يقودان سلطة اإلقليم مبعزل عن األحزاب األخرى ويضعان )5( نقاط للتفاوض

أحزاب كردستان تفضل »العقاب«: ال عودة عن االستفتاء

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أعلنت خلية اإلعالم الحربي مقتل العرشات 
م�ن عن�ارص داع�ش بقصف جوي اس�تهدف 
اوكار التنظيم يف القائم والبو كمال الس�ورية، 
فيما أعلن�ت وزارة الدفاع عن آخ�ر التطورات 
يف قواط�ع العمليات، مبين�ة ان طريان الجيش 
تمك�ن م�ن قت�ل 17 ارهابيا وتدم�ري 3 عجلة 
احده�ا تحم�ل احادي�ة يف منطق�ة الصينية/

السكرية ضمن قاطع عمليات صالح الدين.
وقال�ت خلية اإلعالم الحرب�ي يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، إنه »من خالل 
املتابع�ة املس�تمرة والجهود املكثف�ة من قبل 
وكال�ة االس�تخبارات والتحقيق�ات االتحادية 
يف وزارة الداخلي�ة ل�دك اوكار عصابات داعش 
وكال�ة  يف  االبط�ال  تمك�ن  فق�د  االرهابي�ة، 
االس�تخبارات ومن خالل مصادرها وبالتنسق 
مع قيادة العمليات املش�رتكة وقوات التحالف 
الدويل من اعطاء احداثيات مهمة لصقور الجو 
عن تواجد اهداف خطرية من عنارص داعش يف 
قضاء القائم والبوكمال الس�ورية«، مبينة ان 
»العملية اس�فرت عن تدم�ري مقر الجتماعات 
ابرز قيادات عصابات داعش حيث يتواجد فيه 
م�ا يق�ارب 20 ارهابياً ومن ضمنه�م )امني-

رشعي-م�ايل( وم�ن اب�رز القي�ادات املكن�ى 
اب�و عمر العراق�ي احد قي�ادات الخط االول يف 

سوريا«.
واضاف�ت انه »ت�م تدمري مق�ر تواجد احد 
قي�ادات عصاب�ات داع�ش املدع�و اب�و مهند 

الحلبي، ما يسمى مسؤول الرشطة االسالمية 
يف منطق�ة الب�و كم�ال والقائ�م«، مبين�ة انه 

»يتواجد معه من 30اىل35 داعشياً«.
وتابعت ان »العملية اس�تهداف احد قيادات 
عصاب�ات داعش املدعو ابو مريم الشيش�اني، 
يف منطق�ة البو كمال وهو اح�د خراء البحث 
شيش�انيني   4 ومع�ه  والتفخي�خ  والتطوي�ر 
وتطوي�ر  العج�الت  تفخي�خ  يف  مختص�ني 
االس�لحة«. واش�ارت اىل انه »تم تدمري مقر ما 
تسمى قيادة عمليات الفرات لداعش يف القائم 
ويتواجد داخله الكثري من القيادات و العنارص 
االرهابية، باإلضافة اىل اس�تهداف احد قيادات 
عصاب�ات داع�ش املدع�و ابو س�عيد املرصي 
قبط�ي االصل من اص�ول مس�يحية ومنصبه 
ما يس�مى مس�ؤول ديوان املالية يف بيت تابع 
اىل دي�وان املالي�ة يف منطق�ة البو كم�ال مع 3 
ارهابي�ني م�ن قي�ادات الخ�ط االول يف ديوان 

املالية«.
وأك�دت ان »عمليات القصف ادت اىل تدمري 
وحرق االس�لحة واالعت�دة واالليات التي كانت 
برفق�ة ه�ؤالء االرهابيني يف الخم�س عمليات 
اعاله«. بدورها، أعلن�ت وزارة الدفاع عن آخر 

التطورات يف قواطع العمليات.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن�ه »لغ�رض إدامة 
الضغ�ط ع�ىل املجامي�ع اإلرهابي�ة، ولتفويت 
الفرصة عليهم، نفذت قطعات جيش�نا البطل 
العملي�ات ع�دة عملي�ات  بمختل�ف قواط�ع 
اس�تباقية كانت نتائجها كما ييل، حيث تمكن 

ابطال قيادة طريان الجيش من قتل 17 ارهابي 
وتدمري 3 عجلة احدها تحمل احادية يف منطقة 
الصينية/السكرية ضمن قاطع عمليات صالح 
الدي�ن »، مش�رية اىل انه�م » كان�وا يحاول�ون 
التس�لل والتع�رض ع�ىل القطع�ات املتواجدة 
هن�اك، حيث قام�ت الطائ�رات بمهاجمة عدد 
من املتسللني االرهابيني يف غرب الصينية وقتل 

9 منهم وتدمري عجلتني«.
واضافت انه » ضمن قاطع عمليات االنبار 
تمك�ن ابط�ال الفرقة االوىل من الق�اء القبض 
عىل أربع�ة من املش�تبه بانتمائه�م اىل تنظيم 
داع�ش االرهابي يس�تقلون عجله ن�وع اوبل 
بداخلها بنادق كالشنكوف«، مبينة ان »ابطال 
الفرقة الثامنة، تمكن�وا من القاء القبض عىل 
اح�د املطلوبني يف منطقة الكيل�و 60، وتفجري 
20 عرشين عبوه ناسفه صنع محيل، وتفجري 

.»C4 17 عبوه ناسفه عىل شكل جليكان
وتابع البيان ان�ه »تم نقل 99 عائله نازحه 
مكونه م�ن٨45 ش�خص من منطق�ة الكيلو 
35 اىل مخي�م الكيل�و 1٨ للنازح�ني، وتمك�ن 
ابط�ال الفرقة العارشة م�ن القاء القبض عىل 
احد املطلوب�ني يف منطقة البو ذياب كان يقوم 
بنقل مقاتيل داعش«، موضحة انه »تم القبض 
ع�ىل احد املطلوبني وفق املاده 4 ارهاب يف حي 
البك�ر قضاء هي�ت، وتفجري 5عبوات ناس�فه 

عىل شكل جليكاناتC4 من قنابر الهاون«.
وقال قائد عمليات سامراء، بحسب البيان، 
إن »أبط�ال الفوج الثاني ل 74 وقس�م رشطة 
يثرب واللواء 43 حشد شعبي تمكن ومن خالل 

معلوم�ة اس�تخبارية من قت�ل 2 انتحاريني يف 
منطقة تل الذهب التابعة لناحية يثرب و تعثر 
عىل 3 احزمة ناس�فة وعبوات ناس�فة وحرق 

مضافة لهم«.
وأكد ان »عصابات داعش االرهابية تعرضت 
عىل قطعاتنا املتواج�دة يف قرية الوبيدة الجهة 
الغربي�ة لطريق حويل الصيني�ة قيادة عمليات 
صالح الدين تم الرد عليهم بقوة وبأس�ناد من 
ط�ريان الجيش اس�فرت ع�ن تدم�ري عجلتني 
يحمالن سالح رشاش احادية وقتل 1٨ ارهابي 
واستقر املوقف لصالح قطعاتنا«، مشريا اىل ان 
»عدد العوائل العائدة من التهجري ملحافظة بعد 
تدقي�ق موقفه�م األمني يف خلية اس�تخبارات 
املجم�ع  تكري�ت)42173(  مدين�ة  القي�ادة 
السكني � الدور )2751( قضاء الدور)6796( 
ألبوعجي�ل )5169( قضاءالرشقاط )313٨9( 
قض�اء بيجي موح�د )56032( ليك�ون العدد 
الكيل ملحافظة صالح الدين)144310( عائلة«.  
وب�ني البي�ان ان�ه »بناًء ع�ىل توجيه�ات قائد 
عمليات البرصة الفريق الركن جميل الشمري، 
بتفعيل أوامر القبض ع�ىل املطلوبني يف جرائم 
القت�ل والرسق�ة والس�طو املس�لح وتهري�ب 
املخدرات ومن أجل توفري بيئة آمنة ومس�تقرة 
ضمن قاطع املس�ؤولية تم إلق�اء القبض عىل 
2٨ مطل�وب وف�ق م�واد جنائي�ة متنوعة ويف 
مناط�ق مختلف�ة«، فيم�ا أكد قائ�د العمليات 
بحسب البيان أن »القيادة عازمة عىل مطاردة 
املطلوبني وأجراء عمليات استباقية قبل حركة 

الزائرين اىل كربالء املقدسة لزيارة األربعني«.

الدفاع أعلنت مقتل 17 إرهابيًا وتدمري ثالث عجالت للتنظيم يف صالح الدين

الطريان احلريب يرضب »داعش« بقوة يف القائم والبو كامل السورية
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الرئیس اإلیراين یدعو ترامب إىل التزود
 بـ »االدب واالخالق«

         بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال تي�م راي�ت الفائ�ز بجائ�زة نوبل 
للس�ام 2017 عن منظمة الحملة الدولية 
للقضاء عىل األس�لحة النووية »آي كان«، 
إن العال�م يعان�ي من وجود نح�و 15 ألف 

ساح نووي يف الوقت الحايل.
وأوضح رايت أن حياة مئات اآلالف من 
البرش س�تكون عرضة للخطر حال نشوب 
حرب نووية محتملة، ما يفرض عىل كافة 
الدول التحرك نحو »عالم خال من األسلحة 

النووية«.
والجمع�ة املاضي�ة نال�ت منظمة »آي 
كان« جائزة نوبل للسام تكريماً لجهودها 
يف لف�ت انتب�اه العال�م للتبع�ات الكارثية 
الناجمة عن اس�تخدام األساحة النووية، 
وس�عيها للتوصل إىل معاه�دة تحظر مثل 

هذه األسلحة.
آس�يا  إدارة  مدي�ر  راي�ت،  وأش�ار 
والباس�فيك يف منظم�ة »آي كان«، إىل أن 
تهديدات باستخدام األسلحة النووية بدأت 
تلوح باألفق من جدي�د، عىل خلفية زيادة 

حدة التوتر يف مناطق عدة حول العالم.
وأضاف »أية حرب محتملة بني الواليات 
املتح�دة وكوريا الش�مالية حتماً س�تؤدي 
لكارث�ة إنس�انية، فض�ا عن وف�اة مئات 
اآلالف م�ن األبري�اء، وهذا أمر لن نس�مح 
به«.وتابع قائا »ندعو حكومتي واشنطن 
وبيونغ يان�غ إىل التحرك من أجل الحيلولة 

دون وقوع مثل هذه الكوارث«.
وأوض�ح راي�ت أن منظم�ة »أي كان«، 
عملت طيلة الش�هور املاضي�ة عىل إيصال 
أصوات كافة مت�رري التجارب النووية 
وضحاياها، حول العالم، إىل منتديات األمم 

املتحدة واملنظمات الدولية األخرى.
وزاد بالق�ول »كم�ا س�عينا لتوضي�ح 
حجم األرضار املتوقع إلحاقه باإلنس�انية 
األس�لحة  اس�تخدام  ح�ال  والطبيع�ة، 
النووية م�ن جديد«.ولفت راي�ت أيضا إىل 

وع�ي املنظم�ة بوج�ود أس�لحة نووية يف 
كل من الواليات املتحدة وروس�يا والصني 
وإرسائي�ل  والهن�د  وفرنس�ا  وبريطاني�ا 

وباكستان وكوريا الشمالية.
وأضاف »نحن عىل يقني أن إقناع هذه 
الدول بالتخيل عن تلك األس�لحة، لن يكون 

باألمر السهل«.
واس�تطرد يف الس�ياق ذاته قائاً »لكن 
ذل�ك ال يقل�ل م�ن ش�أن وأهمي�ة خطوة 
معاه�دة حظ�ر األس�لحة النووي�ة الت�ي 
أطلقناه�ا، وتلق�ى دع�م 122 دولة حول 

العالم«.
كم�ا ندد راي�ت بالصمت ال�دويل حيال 
األس�لحة النووي�ة يف إرسائي�ل، وامتن�اع 
األخ�رة ع�ن االنضم�ام إىل معاهدة حظر 

ذلك النوع من األسلحة.
وتتمس�ك إرسائيل بسياس�ة »التعتيم 
النووي« حيث ال تعرتف وال تنفي رس�مياً 

امتاكها أسلحة نووية.
وع�ن التحدي�ات التي تواج�ه املعاهدة 
، ق�ال راي�ت »رغم معارض�ة دول عظمى 
مالك�ة لألس�لحة النووي�ة مث�ل الواليات 
املتحدة وروس�يا والصني، أطلقنا املعاهدة 

للتوقيع يف 20 أيلول املايض«.
وأض�اف »حتى اليوم وقع�ت 50 دولة 
عليه�ا«، مضيف�اً »وفض�ا ع�ن التوقيع 
يتوجب التصديق ع�ىل املعاهدة من جانب 
50 دولة يف العالم، كي تدخل حيز التنفيذ، 
وهو ما لم يتحقق بعد س�وى يف ثاث دول 

فقط هي الفاتيكان وغيانا وتاياند«.
وأع�رب راي�ت ع�ن أمله يف زي�ادة عدد 
ال�دول الداعم�ة للمعاه�دة خ�ال األي�ام 
املقبل�ة، »حت�ى يتس�نى تحقي�ق هدفن�ا 
املتمث�ل يف رؤي�ة عالم خال من األس�لحة 

النووية«.
وختام�اً أك�د صاح�ب نوب�ل، أنه�م ال 
ينتظرون الوصول لنتائج إيجابية بني ليلة 
وضحاه�ا، مش�دداً عىل أنه�م يدركون أن 

الطريق طويل وأنهم ال زالوا يف بدايته.

منظمة »آي كان« ختشى من كارثة إنسانية بسبب التهديدات املتبادلة بني واشنطن وبيونغ يانغ

»15« ألف سالح نووي هيدد العالـم

حرائق كالیفورنیا تودي بحیاة 40 شخصًا عىل األقل

       بغداد / المستقبل العراقي

قال متحدث باسم قوات س�وريا الديمقراطية أمس 
األح�د إن مجموعة من عن�ارص تنظيم »داعش« غادروا 
مدين�ة الرقة الس�ورية خ�ال اللي�ل مصطحبني معهم 

مدنيني الستخدامهم دروعا برشية.
واعلن هذا التحالف الذي يضم فصائل كردية وعربية 
مدعومة من واش�نطن، بدء املرحلة االخرة من معركة 

الرقة، معقل تنظيم »داعش« االبرز سابقا.
وقالت يف بيان س�ابق أن الدفعة األخرة من املقاتلني 

الذين وافقوا عىل الرحيل غادرت املدينة الليلة املاضية.
وذك�ر متح�دث باس�م ق�وات س�وريا الديمقراطية 
مصطفى بايل أن القافلة لم تكن تضم أي مقاتلني أجانب 
لكن مسؤوال يف املجلس املدني ملدينة الرقة، الذي أسسته 
قوات سوريا الديمقراطية وحلفاؤها إلدارة املدينة، قال 

إن مجموعة من املقاتلني األجانب غادروا مع اآلخرين.
غ�ر ان املس�ؤول يف املجل�س املدني عم�ر علوش لم 
يكش�ف عن عدد املقاتل�ني الذين تبق�وا يف املدينة حيث 

تحارصهم قوات سوريا الديمقراطية يف جيب صغر.
وذك�ر ب�ايل أن مقاتيل التنظيم رفض�وا إطاق رساح 
املدني�ني بمج�رد مغادرته�م للمدينة بموج�ب االتفاق 
لكنه�م أرادوا إبق�اء املدني�ني معه�م حت�ى يصل�وا إىل 

مقصدهم لضمان سامتهم.
والس�بت ق�ال علوش إن املتش�ددين س�يصطحبون 

نحو 400 مدني معهم كدروع برشية.
وقالت املتحدثة باسم حملة »غضب الفرات« جيهان 
ش�يخ احم�د »نح�ن اآلن يف املرحلة االخ�رة من معركة 

الرقة«.
واعلن�ت ق�وات س�وريا الديموقراطية يف بي�ان بدء 
»معركة الش�هيد عدن�ان أبوأمجد التي تس�تهدف إنهاء 

وجود مرتزقة التنظيم اإلرهابي داخل املدينة«.

       بغداد / المستقبل العراقي

وصلت وفود ليبية اىل تونس الجراء جولة جديدة من 
املحادث�ات برعاية االمم املتحدة يف محاولة الخراج الباد 
من الفوىض وازماتها السياسية واالقتصادية الخطرة.

وق�ال النائب املربوك الخطاب�ي إن االطراف املتنازعة 
ب�دات اعتب�ارا م�ن أم�س االح�د صياغة تعدي�ات عىل 
اتفاق وقعته نهاية ع�ام 2015 يف منتجع الصخرات يف 

املغرب.
ولم تنج�ح حكوم�ة الوف�اق الوطن�ي الناجمة عن 
اتف�اق الصخرات بقيادة فائز ال�راج يف الحصول عىل 

إجماع يف ليبيا.
ورغ�م أن الحكوم�ة نجح�ت يف توس�يع نفوذه�ا يف 
العاصم�ة وبعض امل�دن يف غ�رب ليبيا، إال أنه�ا تعاني 
لفرض س�لطتها عىل أج�زاء كبرة من الب�اد. ويرفض 
الربمل�ان املنتخ�ب يف ال�رشق بدعم من الجي�ش الوطني 

الليبي بقيادة املشر خليفة حفرت ان يمنحها ثقته.
ويتمح�ور الخاف خصوصا ح�ول املادة الثامنة من 
اتف�اق الصخرات والتي تمنح حكوم�ة الوفاق الوطني 

سلطة تعيني قائد القوات املسلحة.
وقد ضمت الجولة االوىل من املحادثات يف أيلول ممثيل 
الربملان املنتخبني عام 2014 ومجلس الدولة الناجم عن 
اتفاق الصخرات املش�كل من أعضاء سابقني يف املؤتمر 

الوطني العام )الربملان السابق(.
وقد اتف�ق الطرفان عىل تش�كيل مجلس رئايس من 

ثاثة أعضاء.
وينبغ�ي أن تركز املناقش�ات الجدي�دة يف تونس عىل 
صاحي�ات هات�ني الس�لطتني وكذل�ك ع�ىل صاحيات 
الربملان.وم�ن املق�رر ان يجتمع املبع�وث الخاص لامم 
املتحدة غس�ان سامة مساء السبت مع الوفدين بشكل 

منفصل قبل بدء االجتماعات االحد.

»داعش« یغادر الرقة ویصطحب 
مـعـه »دروعـًا برشیة«

تونس تستضیف مباحثات لیبیة 
لتعدیل اتفاق الصخريات

         بغداد / المستقبل العراقي

أجلت السلطات يف كاليفورنيا آالفا 
آخرين من منازلهم مع اتس�اع نطاق 
حرائق الغابات بس�بب التغر املستمر 
يف اتجاه الري�اح، وذلك يف الوقت الذي 
ارتف�ع فيه ع�دد قت�ىل أدم�ى حريق 
يف تاري�خ الوالية إىل م�اال يقل عن 40 

شخصا.
ويكافح أكثر من عرشة آالف رجل 
إطف�اء 16 حريقا كب�را يف الغابات يف 
مناطق ش�مايل س�ان فرانسيس�كو. 
وأت�ت الحرائق خال س�بعة أيام عىل 
قراب�ة 214 ألف فدان م�ن الغابات أو 
ما يعادل نح�و 334 ميا مربعا وهي 

مساحة أكرب من مدينة نيويورك.
وبهذا العدد م�ن القتىل وبينهم 20 
يف مقاطع�ة س�ونوما أصبح�ت هذه 

أدمى حرائق يف تاريخ كاليفورنيا.
واضط�ر نح�و 100 ألف ش�خص 
لرتك منازلهم بما يف ذلك ثاثة آالف تم 
إجاؤهم يوم السبت من مدينة سانتا 

روزا الت�ي تبع�د نح�و 50 كيلوم�رتا 
شمايل سان فرانسيسكو.

حاك�م  ب�راون  ج�ري  وق�ال 
كاليفورنيا خال زيارة ملدينة س�انتا 
روزا املنكوبة إن ”هذه فعا أحد أكرب 
الفواج�ع الت�ي ش�هدتها كاليفورنيا 
عىل اإلطاق. حجم الدمار ال يمكن أن 
ُيصدق.إن�ه يشء فظيع ال يمكن ألحد 

تخيله“.
وألحقت الحرائق أرضارا أو دمرت 
نح�و 5700 مبن�ى وحول�ت من�ازل 
ورشكات إىل رم�اد. ويتجاوز عدد من 
القوا حتفهم يف هذه الحرائق عدد قتىل 
حريق متنزه جريفث يف لوس أنجليس 
ع�ام 1933 وال�ذي بلغ 29 ش�خصا.

ويف الوق�ت ال�ذي مازال في�ه أكثر من 
235 ش�خصا يف ع�داد املفقودين يوم 
الس�بت يف مقاطعة س�ونوما وحدها 
ولم يت�م االنتهاء من تفتيش آالف من 
املن�ازل املحرتق�ة قالت الس�لطات إن 
من املرجح ارتفاع عدد قتىل ما يسمى 

بحرائق نورث باي.

       بغداد / المستقبل العراقي

يف معرض رده عىل كلمة الرئیس 
االمریك�ي واالتهامات الت�ي وجهها 
االیرانی�ة،  االس�امیة  للجمهوری�ة 
دعا الرئی�س روحاني الرئیس دونالد 
ترامب اىل ق�راءة التاریخ والجغرافیا 

والتزود باالخاق واالدب.
واضاف الرئیس روحاني يف كلمة 
مبارشة بثه�ا التلفزیون االیراني، ان 
م�ا قال�ه الرئیس ترام�ب )الجمعة( 
اثب�ت ان االتف�اق النووي ب�ات اكثر 
رس�وخا وان امری�كا باتت وحیدة يف 

موقفها اكثر من اي وقت اخر.
وش�دد الرئی�س روحان�ي » نحن 
یضم�ن  طامل�ا  باالتف�اق  س�نلتزم 
مصالحن�ا وس�نواصل تعاونن�ا مع 
الوكالة الدولیة للطاقة الذریة يف اطار 
مصالحن�ا الوطنیة وان ماس�معناه 
الی�وم من ترامب ما ه�و اال تكرار ملا 
س�معناه من املس�ؤولین االمریكان 

عىل مدي 40 عاما« .
واكد رئیس الجمهوریة االسامیة 
ان الش�عب االیراني سیقف بوجه اي 
مؤامرة تدبر ضده وانه سیس�تمر يف 
مس�ار تحقیق االزده�ار االقتصادي 
يف اطار تأكید س�ماحة القائد بشأن 

االقتصاد املقاوم«.
وقال الرئیس روحانی »نحن اكثر 
عزم�ا م�ن اي وقت اخ�ر للدفاع عن 

مصالحن�ا وان برنامجنا الصاروخي 
دفاعي محض« .

واكد رئی�س الجمهوریة مخاطبا 
املسؤولین االمریكان »ال یمكنكم ابدا 
ان تباع�دوا بین الش�عب والحكومة 

والقیادة«.
وقال رئی�س الجمهوری�ة »یبدو 
أن ترامب ال ی�درك أنه غیر قادر عيل 
الغاء االتفاقیات الدولیة.. یبدو أنه ال 
یعلم بأن اإلتفاق النووي لیس اتفاقا 

ثنائیا«.
ل�م  ترام�ب  كلم�ة  أن  وأوض�ح 
تك�ن س�وى مجموعة من الش�تائم 
واالتهامات وقد اطلق خالها الكثیر 
من األكاذیب واالفرتاءات واالتهامات 
ض�د الش�عب االیراني مش�ددا بذلك 
التاری�خ  ق�راءة  اىل  ترام�ب  »ادع�و 
ودراسة االتفاقیات الدولیة واألدب«.

ورصح ان ما قاله الرئیس ترامب 
اثب�ت ان االتفاق النووي ب�ات الیوم 
اكثر رسوخا وان امریكا باتت وحیدة 

يف موقفها اكثر من ای وقت اخر«.
وق�ال الرئیس االیران�ي فی كلمة 
عيل اله�واء مبارشة ع�رب التلفزیون 
ردا ع�يل  الجمع�ة  مس�اء  االیران�ی 
خطاب الرئیس االمیركي ضد الشعب 
االیران�ي، ان االتف�اق الن�ووي اقوى 
مم�ا كان الرئیس االمیركی یتصوره 
خال مرحلة االنتخاب�ات، انه یطلق 
الش�عارات دوما ضد االتفاق النووي 

وال یعل�م بانه ل�ن تتم اضاف�ة مادة 
او ماحظ�ة الیه. ان امی�ركا اتخذت 
املوق�ف ام�ام معاهدة دولی�ة وعىل 
الفور اتخ�ذ االتحاد االوروبي املوقف 
تج�اه ه�ذا االج�راء. امی�ركا الیوم 
وحیدة اكثر مم�ا مىض يف مؤامراتها 

ضد الشعب االیراني.
واض�اف الرئی�س االیران�ي، ان�ه 
الن�ووي  باالتف�اق  یتعل�ق  وفیم�ا 
كمعاه�دة متع�ددة االط�راف ما دام 
یوف�ر حقوقن�ا وتقت�ي مصالحنا 
وما دمنا نستفید من منافعه يف اطار 
مصالحنا الوطنیة فاننا نحرتمه. لقد 
تعاونا م�ع الوكالة الدولی�ة للطاقة 
الذریة وسنتعاون معها يف اطار معین 
ولكن لو لم یتم توفیر مصالحنا یوما 
وارادت االطراف االخرى عدم االلتزام 
بتعهداته�ا فلتعل�م بانن�ا س�وف لن 

نرتدد لحظة واحدة وسنرد علیها.
وتابع، ان ما س�معناه اللیلة من 
املس�ؤولین االمیركیین لم یكن سوى 
اتهامات خاویة وشتائم وكام باطل 
تك�رر ع�ىل م�دى االع�وام االربعین 
املاضیة ولم یكن شیئا جدیدا. اننا لم 
نتفاجا النن�ا اعتدنا عىل كامكم هذا 
من�ذ 40 عاما. ان ش�عبنا لم یتفاجا 
النن�ا ال نتوقع غیر ذل�ك منكم. انكم 
بكامك�م الباطل هذا جعلتم ش�عبنا 
اكث�ر صابة وانتم غی�ر قادرین عىل 
ایج�اد رشخ بی�ن الش�عب والقائ�د 

العظیم لهذه الثورة.
وقال الرئیس روحاني، ان اساس 
الدی�ن لیس بمعزل عن السیاس�ة يف 
الجمهوریة االس�امیة االیرانیة وان 
حلق�ة الوص�ل بی�ن الدی�ن والوالیة 
هو قائد الثورة وان الش�عب االیراني 
یحرتم قائده وف�ق القانون والرشع 

وان اوامره مطاعة.
االیران�ي  الرئی�س  وخاط�ب 
املس�ؤولین االمیركیین قائا، اقلعوا 
ش�عبنا  العدائی�ة؛  سیاس�تكم  ع�ن 
ان�ه  اال  االمیرك�ي  الش�عب  یح�رتم 
العدوانی�ة.  سیاس�اتكم  یرف�ض 
الش�عب  بوج�ه  لی�س  ش�عارنا  ان 
االمیرك�ي ب�ل ه�و بوجه سیاس�ات 
امیركا العدائية، وبیدكم تعدیل هذه 
السیاس�ات. تعلّم�وا طری�ق احرتام 
الش�عوب وحینها یعرف شعبنا كیف 

یترصف معكم.
وقال الرئیس االیراني فی الختام، 
ان اله�دف االس�اس للمتآمری�ن هو 
صدنا عن النم�و االقتصادي، امیركا 
تری�د التاثی�ر عيل العالم ام�ام ایران 
ورغ�م  ان�ه  اال  الن�ووي،  واالتف�اق 
للمس�ؤولین  البغیض�ة  االه�داف 
االمیركیی�ن ف�ان الش�عب االیران�ي 
سیسعى لتحقیق املزید من االزدهار 
االقتصادي وینفذ رسالة قائد الثورة 
االقتص�اد  م�رشوع  يف  االس�امیة 

املقاوم اكثر فاكثر.
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تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط  عن بيع االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية الزبيدية وفق قانون 
بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013. فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية  الزبيدية خالل فرتة )30( 
ثالث�ون يوم�ا تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية  مس�تصحبني معهم التأمينات القانوني�ة البالغة )50 %( من القيمة التقديرية 
بصك مصدق  او نقدا وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر البلدية اعاله يف تمام الس�اعة )العارشة صباحا( ويتحمل من 
ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام 
بكاف�ة التعليم�ات والضواب�ط الصادرة من البلدية بهذا الصدد وفق املادة 15 من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 والتي 
تنص) يجري االعالن عن بيع الدور او الشقق او االرايض السكنية العائدة اىل الدولة بما فيها اموال الدولة العائدة لدواوين االوقاف اىل منتسبي 
الدلو والقطاع عالم املتزوجني الذين اليملكون هم او ازواجهم او اوالدهم القارصين دارا او ش�قة او ارضا س�كنية عىل وجه االس�تقالل ولم 

يكونوا قد حصلوا عىل وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعية التعاونية
الرشوط :

1-يجري البيع بني منتسبي الوزارة الواحدة مع اعطاء االسبقية ملنتسبي الدائرة التي تعود لها الدور او الشقق او االرايض السكنية لها اوال
2-فاذا لم يتقدم لها احد من منتسبي الوزارة او الدائرة املعنية او بقى قسم منها فتعلن مجددا للبيع ملنتسبي الدوائر عامة 

3-ويف حالة عدم حصول راغب بالرشاء منهم او بقى قسم منها فتعلن مجددا للبيع اىل املواطنني كافة ممن تتوفر فيهم رشوط التمليك 
املستمسكات املطلوبة:

*تعهد خطي وفق قرار 120 لسنة 1982 وحسب التعليمات الخاصة بتوزيع  قطع االرايض السكنية الصادرة  من مجلس الوزراء
*مستمسكات للزوج والزوج هو حجة اعالة اذا كان اعزب

*بيان عدم استفادة
*تامينات 5% من القيمة التقديرية بالنسبة ملوظفي وزارة البلديات واالسكان واالشغال العامة

*تامينات 50% بالنسبة ملوظفي الوزارات االخرى واملواطنني عامة

مجس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2139/ب2017/2

التاريخ 2017/8/2
اعالن

بن�اء عىل القرار الص�ادر من ه�ذه املحكمة بازالة 
شيوع العقار تسلس�ل )2/1534 حي الحسني( يف 
النجف تعلن هذه املحكم�ة عن بيع العقار املذكور 
اعاله واملبينة اوصافه وقيمته ادناه فعىل الراغبني 
بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل )30( يوما من 
اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه التامينات 
القانونية البالغة 10% م�ن القيمة املقدرة بموجب 
صك مص�دق المر  محكم�ة بداءة النج�ف وصادر 
من مرصف الرافدين رقم )7( يف النجف وس�تجري 
املزاي�دة واالحالة يف الس�اعة الثانية عرش من اليوم 
االخري م�ن االعالن يف املحكمة وعىل املش�رتي جلب 

هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية .
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف :
العق�ار املرق�م 1534 /2 ح�ي الحس�ني يف النجف 
عب�ارة ع�ن دار س�كن يق�ع ع�ىل ش�ارع 40 مرت 
وبواجه�ة 12 م�رت ون�زال 20 م�رت وانه مف�رز اىل 
جزئني بصورة غري رسمية وان الجزء االول يحتوي 
عىل ممر طوي�ل )دوالن( بعرض م�رت واحد وطول 
10 م�رت ومدخل وهول ومجموع�ة صحية ومطبخ 
يف الطاب�ق االريض ام�ا يف الطاب�ق العل�وي يحتوي 
عىل غرفة واحدة وان بن�اء هذا الجزء من الطابوق 
ومسقف بالش�يلمان ومش�غول من قبل املستأجر 
حسني محمد رسحان وهو يرغب  بالبقاء يف العقار 
بع�د البيع بصفة مس�تاجر وان درج�ة عمران هذا 
الجزء وس�ط اما الج�زء الثاني يحت�وي عىل غرفة 
واح�دة واس�تقبال وصحيات ومش�غول م�ن قبل 
املس�تأجر بسام الخفاجي حس�ب ما افاد به وكيل 
املدع�ي وه�و يرغ�ب بالبق�اء يف العقار بع�د البيع 
بصفة مس�تأجر وان درجة عمران هذا الجزء دون 
الوس�ط وبناءه من الطابوق ومس�قف بالشيلمان 
ومجه�ز باملاء والكهرباء وان القيمة املقدرة للعقار 
مبلغ )412,700,000( اربعمائة واثنا عرش مليون 

وسبعمائة الف دينار فقط ال غريها .

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف االرشف
رقم االضبارة : 2015/2430

التاريخ 2017/10/12
اىل / املنفذ عليه وسام عبدالعايل يوسف 

لقد تحق�ق لهذه املديري�ة من اش�عار مختار حي 
االنص�ار ورشح املبلغ القضائي له�ذه املديرية انك 
مجه�ول مح�ل االقامة ولي�س لك موط�ن دائم او 
مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا 
للمادة )27( م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا 
بالحضور يف مديرية التنفيذ يف النجف خالل خمسة 
ع�رش يوم�ا تب�دأ من الي�وم الت�ايل للن�رش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم 
حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسني 
اوصاف املحرر : 

عقد الزواج املرقم 589 يف 2009/3/11
ومق�دار املهر املؤجل )7,000,000( س�بعة ماليني 
دين�ار الصادر م�ن محكمة االحوال الش�خصية يف 

النجف

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف االرشف
رقم االضبارة : 2017/2203

التاريخ 2017/10/12
اىل / املنفذ عليه وسام عبدالعايل يوسف 

لقد تحق�ق لهذه املديري�ة من اش�عار مختار حي 
االنص�ار ورشح املبلغ القضائي له�ذه املديرية انك 
مجه�ول مح�ل االقامة ولي�س لك موط�ن دائم او 
مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا 
للمادة )27( م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا 
بالحضور يف مديرية التنفيذ يف النجف خالل خمسة 
ع�رش يوم�ا تب�دأ من الي�وم الت�ايل للن�رش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم 
حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسني 
اوصاف املحرر : 

اعالم محكمة االحوال الش�خصية يف النجف بالعدد 
واملكتس�ب   2015/12/16 يف  6534/ش2015/1 
الدرجة القطعية واملتضمن الزام املدين وس�ام عبد 
العايل يوس�ف بتأديت�ه للدائنه نفق�ه ماضية مبلغ 
مقداره اربعمائة واربعة وستون الف دينار ونفقة 
مس�تمرة مبلغ  مقداره مائة واربع�ون الف دينار 

شهريا اعتبارا من 2015/12/6

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

رئاسة محكمة جنايات النجف
العدد : 2017/938

التاريخ 2017/10/15
اعالن 

اىل املته�م الهارب / مصعب عبد الهادي س�الم فنر 
الشبالوي

اقت�ى حض�ورك ام�ام ه�ذه املحكم�ة الج�راء 
محاكمت�ك ح�ول التهمة املس�ندة اليك وف�ق املادة 
1/406/ز/49/48/47 عقوب�ات وملجهولية محل 
اقامتك تقرر تبليغك اعالنا يف محل اقامتك وش�عبة 
املشخاب ملكافحة االجرام وهذه املحكمة بالحضور 

امامها صباح يوم 2018/4/18
الرئيس
حليم نعمة حسني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

رئاسة محكمة جنايات النجف
العدد : 2017/939

التاريخ 2017/10/15
اعالن 

اىل املتهم الهارب / قاسم عيل حرب جعفر
اقت�ى حض�ورك ام�ام ه�ذه املحكم�ة الج�راء 
محاكمت�ك ح�ول التهمة املس�ندة اليك وف�ق املادة 
1/440و2و3و4   وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا يف مح�ل اقامت�ك وش�عبة الوف�اء 
ملكافحة االجرام وه�ذه املحكمة بالحضور امامها 

صباح يوم 2018/4/18
الرئيس
حليم نعمة حسني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة الجنح املختصة بنظر قضايا 
النزاهة يف النجف

العدد : 7/ ج نزاهة/ 2017
التاريخ 2017/10/11

اىل / رئاسة محكمة اس�تئناف النجف االتحادية / 
الحسابات 

بناءا عىل القرار املتخذ يف جلس�ة املحاكمة املؤرخة 
يف 2017/10/11 نرفق لكم طيا نس�خه من اعالن 
املحاكم�ة الخ�اص باملته�م )ماج�د ش�هيد جابر 
الطالقان�ي( عىل وفق  احكام املادة 331 من قانون 
العقوبات النافذ بغية نرشه يف صحيفتني محليتني 
اس�تنادا الحكام املادة 143 /ج االصولية وتزويدنا 

بالصحيفتني اللتني يتم فيهما نرش االعالن 
املرفقات 

يف  امل�ؤرخ  املحاكم�ة  اع�الن  م�ن  نس�خة 
2017/10/11

القايض
محمد كريم جابر

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة 
رئاسة لجنة تثبيت العائدية 

محكمة بداءة الكوفة
العدد )20( تسجيل مجدد /2017

التاريخ 2017/9/12
اعالن

قرار تثبيت عائدية عقار تسجيل العقاري
اص�درت لجن�ة تثبي�ت العائدي�ة قراره�ا بتاري�خ 
2017/9/12 استنادا ملحرض تثبيت العائدية املؤرخ 
يف 2017/9/12 والذي يقيض بتثبيت عائدية العقار 
املرقم )1739( محله )رشادية( جنس العقار )دار( 
ويف االضب�ارة املرقم�ة )20( تس�جيل مجدد 2017 
بتس�جيله باس�م طالب التس�جيل املجدد العراقي 
)جاس�م عليوي ثامر( وفقا الح�كام املادة 49 من 
قانون التس�جيل العقاري رقم )43( لس�نة 1971 
املع�دل ل�ذا نعل�ن القرار اع�اله بواس�طة نرشه يف 
صحيفتني محليتني يوميتني فعىل من لديه اعرتاض 
عىل القرار املذكور خالل مدة االعالن البالغة ثالثون 
يوم من اليوم التايل لتاريخ نرشه يف الصحف املحلية 
تقديم اعرتاضه لدى رئاسة محكمة استئناف النجف 
االتحادية بصفته�ا التمييزية خالل امل�دة املذكورة 
ويف حال�ة ع�دم ورود اش�عار من رئاس�ة محكمة 
االس�تئناف بوقوع الطعن عىل القرار املذكور لديها 
فس�وف يكون القرار قد اكتس�ب الدرجة القطعية 
وس�تبارش مديري�ة التس�جيل العق�اري يف الكوفة 
بتس�جيل العقار وفقا لقرار تثبيت العائدية حسب 

االصول
القايض

محمد كامل كرماشة 
رئي�س لجن�ة تثبي�ت العائدي�ة يف محكم�ة ب�داءة 
الكوفة 

تنويه
ذك�ر يف صحيفة املس�تقبل العراق�ي بالعدد 1530 
يف 2017/10/5  االع�الن الخ�اص بمديري�ة تنفيذ 
النجف والخاص بس�هام املدين يف العقار تسلس�ل 

1/5538 حي القدس  
اوال : رق�م العق�ار 1/5538 ح�ي الق�دس ولي�س 

5538
ثاني�ا : ذك�ر يف اوص�اف الج�زء االول للعقار س�لم 
ي�ؤدي اىل البيتونة خطأ والصحيح الس�لم يؤدي اىل 

البيتونة 
ثالثا : ذكر يف اوصاف الجزء الثاني سلم مرتني خطأ 

والصحيح سلم واحد فقط يؤدي اىل السطح
رابع�ا : ذكر اوص�اف الج�زء الثالث الطاب�ق االول 
يحتوي عىل غرفة واح�دة وتواليت وحمام ومطبخ 

خطأ والصحيح فقط غرفة واحدة
خامس�ا : ش�اغر الج�زء الثالث وفاء عب�اس غدير 

خطأ والصحيح وفاء عباس عزيز 
لذا اقتى التنويه

تنويه
ورد يف صحيف�ة املس�تقبل العراقي بالع�دد 1530 
يف 2017/10/5  االع�الن الخ�اص بمديري�ة تنفيذ 
النجف والخاص بالعقار تسلس�ل 71207/ 3 حي 

النرص
 اوال : اضيف اسم حسني اىل الدائنني خطأ والصحيح 

هو اضافة اىل تركة مورثهم رائد عبد الهادي 
ثاني�ا : يتحمل املش�رتك اج�ور التس�جيل والداللية 
خط�أ والصحيح يتحمل املش�رتي اجور التس�جيل 

والداللية لذا اقتى التنويه

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية الدجيل 
التاريخ 2017/10/15

اعالن
اىل املدعى عليه : مشتاق فارس خلف

تبليغ بقرار الحكم الغيابي
قررت املحكمة الحك�م بالتفريق بينك وبني املدعية 
دنيا عبد غضب�ان يف الحكم املرقم 361/ش/2017 
وبتاري�خ 2017/9/27 وص�در ق�رار غيابي ضدك 
ولعدم معرفة محل اقامت�ك قررت املحكمة تبليغك 
نرشا بواس�طة صحيفتني وعند عدم اعرتاضك عىل 
القرار يعترب القرار مكتسب الدرجة القطعية  وفقا 

للقانون
القايض
معد نجم عبيد

محكمة بداءة السماوة 
العدد : 4 /كشف مستعجل /2017

اعالن
اىل / املطلوب الكشف ضدهما 

اضاف�ة  رامس�ان  لرشك�ة  املف�وض  املدي�ر   �  1
لوظيفته

2 � املدي�ر املفوض لرشكة ادراك املس�تقبل اضافة 
لوظيفته

اق�ام طال�ب الكش�ف املس�تعجل رئي�س جامع�ة 
املثنى اضافة لوظيفته الدع�وى املرقمة اعاله لدى 
هذه املحكمة طلب فيها اجراء الكش�ف املستعجل 
لغ�رض تثبي�ت ذرع�ة واقع ح�ال مرشوع انش�اء 
اقس�ام داخلية 7 و8و9 حيث والواقع ضمن  حدود 
الح�رم الجامعي الت�ي تم التعاق�د بينكما بموجب 
 2012/12/30 يف  )ع/2012/23(  املرق�م  العق�د 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك�م حس�ب رشح القائ�م 
بالتبليغ واالستش�هاد الصادر م�ن مختار منطقة 
حي الوحدة يف مدينة الكرادة يف بغداد واالستش�هاد 
الصادر من مختار منطقة ح�ي الحكام والرافدين 
قض�اء مرك�ز الحل�ة ل�ذا تق�رر تبليغك�م اعالن�ا 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني بموع�د املرافعة يوم 
2017/10/22 الس�اعة التاس�عة ويف حال�ة ع�دم 
حضورك او من ينوب عنك س�تجري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا وفق القانون
القايض
فليح حسن جاسم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة فقدان /2017

التاريخ: 2017/10/12
اىل املدعو / محمد عبد الحميد حسني

اعالن
ق�دم طالب حجة الفقدان مقت�دى رضا حيدر طلبا 
اىل ه�ذه املحكم�ة يروم في�ه اصدار حج�ة فقدان 
بحق�ك كونك مفقود وملجهولية محل اقامتك قررت 
املحكم�ة تبليغك يف الصحف املحلية فعليك الحضور 
امامه�ا خالل عرشة اي�ام من تاريخ ن�رش االعالن 

وبخالفة سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض
حسني عباس سمني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد / 2671/ب2017/2

التاريخ 2017/10/15
اىل / املدعى عليها )قسمة حسن داغر( 

اص�درت  ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م 2671 /
ب2017/2 بتاريخ 2017/9/10 واملتضمن الحكم 
بازالة ش�يوع العقار املرقم 26421 /3 مقاطعة 4 
جزي�رة النجف حي الجامعة بيع�ا باملزايدة العلنية 
وتوزي�ع بدل�ه ع�ىل الرشكاء كال حس�ب س�هامه 
املثبت�ه يف س�ند العق�ار وتحميل الرشكاء الرس�وم 
واملصاريف النس�بية كال بحس�ب حصت�ه بالعقار 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي يف محكمة بداءة النجف واش�عار مختار 
ح�ي الجامعه 2 املدع�و جابر محمد ع�يل لذا تقرر 
تبليغك اعالنا بالق�رار املذكور بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني ول�ك ح�ق الطع�ن  ع�ىل الق�رار املذكور 
خ�الل املدة املق�ررة بكافة طرق الطع�ن القانونية 
وبعكس�ه سيكتس�ب القرار املذكور درج�ة البتات 

وفق االصول
القايض
طالل سلمان مهدي

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد / 6576/ش2017/5

التاريخ 2017/10/15
اعالن

اىل / املدعى عليه / مقداد جعفر جابر
اقام�ت املدعية ابتهال حامد عبد الحس�ني الدعوى 
بالع�دد 6576/ش2017/5 ام�ام ه�ذه املحكم�ة 
والت�ي تطلب فيه�ا  تاييد حضانة الطف�ل ) غيث( 
خارج�ي وملجهولي�ة محل اقامتكم وحس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار ح�ي  املكرمة /  
النجف قررت املحكم�ة تبليغكم بخصوص الدعوى 
وبموعد املرافعه اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني 
يوميت�ني وعليكم الحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف 
موع�د املرافعة القادم املوافق ي�وم 2017/10/22 
الساعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضوركم 
او ارس�ال م�ن ين�وب عنك�م قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عامر طعمة الحار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف سامراء 
محكمة االحوال الشخصية يف سامراء  

العدد / 8940/ 2017
التاريخ 2017/10/15

اعالن
قدم�ت املس�تدعية ) ن�داء نارص حس�ني( طلب اىل 
ه�ذه املحكمة يطلب في�ه اصدار حج�ر وقيمومة 
لولده�ا املفق�ود )اك�رم كامل ب�دري( وال�ذي فقد 
رعاي�ة  لقان�ون  واس�تنادا  علي�ه   2014/10/29
القارصي�ن ق�ررت املحكم�ة ن�رشه بصحيفت�ني 

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 / 8939/ 2017
التاريخ 2017/10/15

اعالن
قدم�ت املس�تدعية ) انتصار عمر ب�دري( طلب اىل 
ه�ذه املحكمة يطلب في�ه اصدار حج�ر وقيمومة 
لزوجه�ا املفق�ود )ارشف كامل ب�دري( والذي فقد 
رعاي�ة  لقان�ون  واس�تنادا  علي�ه   2014/10/29
القارصي�ن ق�ررت املحكم�ة ن�رشه بصحيفت�ني 

محليتني لغرض التثبت من حياة املفقود
القايض
مثنى احمد مصطفى

اعالن
بن�اء عىل الدع�وى املقامة من قب�ل املدعي ) زيدان 
هاش�م عليوي ( يطلب تبدي�ل لقبه من ) الزبيدي ( 
اىل ) الحيان�ي ( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام املادة ) 
22 ( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 

. 2016
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

اعالن
بن�اء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ) عبد الله 
فاضل وناس ( يطلب تبديل لقبه من ) الس�عيدي ( 
اىل ) الرشيف�ي ( فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام املادة ) 
22 ( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 

. 2016
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام

اعالن
بن�اء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي ) عيل عبد 
الحس�ن عيادة  ( يطلب تبديل لقب�ه من ) العجييل 
( اىل ) املالك�ي ( فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام املادة ) 
22 ( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 

. 2016
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

اعالن
بن�اء عىل الدع�وى املقامة من قب�ل املدعي ) حمزة 
خلي�ف جاس�م  ( يطلب تبديل لقبه م�ن ) العجييل 
( اىل ) املالك�ي ( فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام املادة ) 
22 ( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 

. 2016
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

اعالن
بن�اء عىل الدع�وى املقامة من قبل املدعي ) قاس�م 
محل ش�يال  ( يطل�ب تبديل لقبه م�ن ) العجييل ( 
اىل ) املالك�ي ( فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام املادة ) 
22 ( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 

. 2016
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

اعالن
بناء ع�ىل الدع�وى املقامة من قبل املدع�ي ) جواد 
محل ش�يال  ( يطل�ب تبديل لقبه م�ن ) العجييل ( 
اىل ) املالك�ي ( فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام املادة ) 
22 ( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 

. 2016
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

اعالن
بن�اء عىل الدع�وى املقامة من قب�ل املدعي ) احمد 
عباس ش�يال  ( يطل�ب تبديل لقبه م�ن ) العجييل 
( اىل ) املالك�ي ( فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام املادة ) 
22 ( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 

. 2016
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

اعالن
بن�اء عىل الدع�وى املقامة م�ن قبل املدع�ي ) عيل 
حس�ني ش�يال  ( يطلب تبديل لقبه م�ن ) العجييل 
( اىل ) املالك�ي ( فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام املادة ) 
22 ( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 

. 2016
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

اعالن
بن�اء عىل الدع�وى املقامة من قب�ل املدعي ) خلف 
كن�اوي عل�وان  ( يطلب تبديل لقبه م�ن ) العجييل 
( اىل ) املالك�ي ( فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام املادة ) 
22 ( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 

. 2016
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

اعالن
بن�اء ع�ىل الدعوى املقام�ة من قبل املدع�ي ) غني 
حس�ني ش�يال  ( يطلب تبديل لقبه م�ن ) العجييل 
( اىل ) املالك�ي ( فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها 15 يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام املادة ) 
22 ( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 

. 2016
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام

اعالن
بن�اء عىل الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي ) 
عبد الله عباس فرج  ( يطلب تبديل لقبه من 
) العجييل ( اىل ) املالكي ( فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 15 
يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة ) 22 ( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

اعالن
بن�اء عىل الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي ) 
هدير مهدي كناوي  ( يطلب تبديل لقبه من 
) العجييل ( اىل ) املالكي ( فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 15 
يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة ) 22 ( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

اعالن
بن�اء عىل الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي ) 
محمد خليف جاسم  ( يطلب تبديل لقبه من 
) العجييل ( اىل ) املالكي ( فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 15 
يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة ) 22 ( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

اعالن
بن�اء عىل الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي ) 
عيل دعيل جاس�م  ( يطلب تبديل لقبه من ) 
العجي�يل ( اىل ) املالكي ( فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 15 
يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة ) 22 ( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

اعالن
بن�اء عىل الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي ) 
ناجد منجل جاس�م  ( يطلب تبديل لقبه من 
) العجييل ( اىل ) املالكي ( فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 15 
يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة ) 22 ( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام 

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة 
اعالن 

اىل / ايمان محمد عطيه الجبوري 
 / العس�كري  الح�ي   / الصوي�رة  يس�كن 

مختارها عيل فاضل عبيد 
للطل�ب املقدم من قبل س�عدية كاظم زغري 
والت�ي تطلب تنصيبه�ا وصية ع�ىل اوالدك 
القارصين دعاء وعذراء وتبارك بنات عصام 
حليس س�ارود وملجهولية مح�ل اقامتك يف 
الوق�ت الحارض فق�د قررت ه�ذه املحكمة 
لتبليغ�ك  محليت�ني  صحيفت�ني  يف  الن�رش 
بالحضور ام�ام هذه املحكم�ة خالل ثالثة 
ايام من تاريخ تبلغك وبعكس�ه س�وف يتم 

اتخاذ مايلزم .
القايض 
عبد السادة ساجت طبييل

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط  عن تأجري االمالك 
املدرج�ة اوصافه�ا يف ادناه والعائ�دة اىل مديرية بلدي�ة العزيزية وفق 
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013. فعىل الراغبني 
باالش�رتاك يف املزاي�دة العلنية مراجع�ة مديرية بلدي�ة  العزيزية خالل 
فرتة )30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية  
مس�تصحبني معهم التأمين�ات القانونية البالغ�ة )30 %( من القيمة 
التقديرية بصك مصدق  او نقدا ولكامل مدة االيجار وس�تجري املزايدة 
يف الي�وم االخري من مدة االع�الن يف مقر مديرية  البلدية واس�ط اعاله  
يف تمام الس�اعة )الع�ارشة صباحا( ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة 
اج�ور النرش واالعالن وكاف�ة املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر جلب 
هوي�ة االحوال املدنية مصورة واصلية ويت�م االلتزام بكافة التعليمات 

والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.

تعل�ن لجنة البيع وااليج�ار يف مديرية بلديات واس�ط  عن تأجري 
االم�الك املدرج�ة اوصافه�ا يف ادناه والعائ�دة اىل مديري�ة بلدية 
الزبيدي�ة وفق قانون بي�ع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 
2013. فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية 
بلدي�ة  الزبيدي�ة خ�الل ف�رتة )30( ثالث�ون يوما تبدأ م�ن اليوم 
التايل لنرشها يف الصحف اليومية  مس�تصحبني معهم التأمينات 
القانوني�ة البالغة )30 %( من القيم�ة التقديرية بصك مصدق او 
نق�دا ولكامل مدة االيجار وس�تجري املزاي�دة يف اليوم االخري من 
مدة االعالن يف مقر مديرية  البلدية واس�ط اعاله يف تمام الساعة 
)الع�ارشة صباحا( ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش 
واالع�الن وكاف�ة املصاريف االخ�رى وعىل املس�تأجر جلب هوية 
االحوال املدنية مص�ورة واصلية ويتم االلت�زام بكافة التعليمات 

والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

اك�د وزي�ر النق�ل كاظ�م فنج�ان 
مط�ارات  »جمي�ع  ان  الحمام�ي 
الع�راق بم�ا فيه�ا مط�اري اربيل 
تخض�ع  ان  يج�ب  والس�ليمانية 
لس�لطة الط�ران املدن�ي واليمكن 

تجزئتها« .
وقال الحمامي ان س�لطة الطران 
املدني اليمكن ان تس�مح لسلطات 
اقليم كردستان باجراء اية عمليات 
جوي�ة من االقليم اىل الدول االخرى 
وان بامكان املس�افرين من االقليم 
اىل الدول االخ�رى الهبوط يف مطار 
بغداد الدويل ومنه اىل الدول االخرى 

بما فيهم السياسيون منهم .
واش�ار اىل ان هنال�ك ارب�ع رحالت 
جوي�ة من بغ�داد اىل مطاري اربيل 
والسليمانية وبامكان ابناء االقليم 
املج�ىء اىل بغداد ومنه�ا اىل الدول 
االخ�رى ول�ن نس�مح الي�ة طائرة 
التوج�ه م�ن مط�اري االقلي�م او 
الهب�وط فيهما من ال�دول االخرى 
باس�تثناء بعض الحاالت لالغراض 

االنسانية . 
واعلن وزير النقل ان الحظر الجوي 
ال�ذي تفرض�ه املنظم�ة االوربي�ة 
لس�المة النق�ل الج�وي واملنظمة 
االمريكية املتخصص�ة بهذا امليدان 
بص�دد مراجعته�ا لق�رار الحظ�ر 
وس�يتم رفع�ه قريبا مش�را اىل ان 
الخط�وط الجوي�ة العراقي�ة التي 
تمتلك حالي�ا / 34 / طائرة اليزيد 
عم�ر اي منها عن خمس س�نوات 
س�تفتتح خط�وط جوي�ة جديدة 
مع مختلف بلدان العالم يف القريب 

العاجل.
واش�ار اىل ان مسألة فتح مطارات 
جدي�دة يف ع�دد م�ن املحافظ�ات 

يدخل يف اط�ار اس�تثمار املطارات 
القائمة  الهبوط  العسكرية وشقق 
فيها اىل جانب ربط هذه املحافظات 

بالنقل الجوي وتسهيل مهمة تنقل 
ابناء هذه املحافظات اىل بغداد واىل 

بقية انحاء العالم«.

كم�ا أعل�ن وزي�ر النقل ع�ن قرب 
افتت�اح ع�دد م�ن خط�وط النقل 
ع�ن  كاش�فا  والدولي�ة،  املحلي�ة 

م�روع الفتت�اح خط�وط جوية 
جديدة.

وق�ال الحمامي إن »االي�ام املقبلة 
بخ�ط  العم�ل  إع�ادة  ستش�هد 
بغ�داد � املوصل وبغ�داد � البرصة 
باالس�تثمار«، الفتا إىل أن »الوزارة 
لديه�ا فك�رة ع�ن تنفي�ذ مروع 
ربط البرصة بالالذقية، كونه يمثل 

منجم نفط كبر«.
وأض�اف، أن »ال�وزارة تعم�ل عىل 
م�روع الفتت�اح خط�وط جوية 
جدي�دة ابرزه�ا روس�يا والفلب�ن 
ورصبيا والجبل االس�ود وتونس«، 
مش�را إىل »ق�رب افتت�اح خطوط 

مدري�د وبرش�لونة وامري�كا بع�د 
شهرين«.

وأوض�ح وزي�ر النق�ل، أن »خ�ط 
ط�وروس كان يتوج�ه من البرصة 
اىل باريس مبارشة منذ عام 1930، 
وأن العراق كان جرس العالم القديم 

يف فرتة سابقة«.
وأك�د الحمام�ي، أن�ه »م�ن ح�ق 
الطائرة  العراقي امت�الك  املواط�ن 
الش�خصية وتس�جيلها باس�مه«، 
موضحا أن »أول املطارات كانت يف 

العراق كانت مائية«.
وأشار إىل، أنه »سيتم فتح مطارات 

مائية يف االهوار.

وزير النقل: مجيع مطارات العراق جيب أن ختضع لسلطة الطريان املدين
أعلن قرب افتتاح خطوط مدريد وبرشلونة وامريكا
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الصناعة تبحث مع أرمينيا 
أوجه وجماالت التعاون 

الصناعي املشرتك
    بغداد / المستقبل العراقي

التق�ى وزي�ر الصناعة واملعادن محمد ش�ياع 
الس�وداني ، س�فر ارمينيا لدى العراق كارين 
ليف�ون كريكوري�ان للتباح�ث ح�ول أوج�ه 
ومج�االت التعاون الصناعي املش�رتك«. وافاد 
العراق�ي«،  ل�«املس�تقبل  لل�وزارة ورد  بي�ان 
ان�ه »جرى خ�الل اللق�اء بح�ث امكانية عقد 
رشاكات فاعل�ة يف عدد من املجاالت الصناعية 
ونق�ل الخ�رات والتكنولوجي�ا الحديث�ة كما 
تناول اللقاء ملفات االستثمار السيما يف مجال 
الصناعات الهندس�ية واالنشائية والصناعات 
والدوائي�ة  والغذائي�ة  واملتوس�طة  الصغ�رة 
وصناعة املياه اضافة اىل مناقش�ة االجراءات 
املتبعة يف حماية الركات االجنبية واملنتجات«. 
واعرب السوداني بحسب البيان يف ختام اللقاء 
عن »أمله ب�ان يكون هناك عمل مش�رتك بن 
الجانب�ن ، مؤكدا عىل االهتم�ام واملتابعة لكل 
القضايا واملواضيع الت�ي طرحت خالل اللقاء 
بغي�ة توحي�د ال�رؤى والتوص�ل اىل تفاهمات 
وتعاون لفتح مجاالت وأفق جديدة بمايس�هم 
يف تطوير قط�اع الصناعة يف البلدين من خالل 
قانون االس�تثمار الذي يحم�ل مزايا كثرة او 
من خ�الل الراكة مابن ال�ركات االرمينية 
القوان�ن  وف�ق  الصناع�ة  وزارة  ورشكات 
والتعليم�ات املعتم�دة ». واوعز الس�وداني اىل 
تزويد الجانب االرميني بالفرص االس�تثمارية 
املتاحة ل�دى رشكات وزارة الصناع�ة ، مبديا 
اس�تعداد ال�وزارة لتزويده�م بأي�ة معلومات 
يحتاجه�ا الجانب االرميني حول هذه الفرص 

مع رضورة التواصل بهذا الجانب .

الطريان املدين: ارتفاع معدل الرحالت القادمة 
واملغادرة يف الثلث االول من ترشين األول

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت املنش�أة العامة للط�ران املدني، ع�ن »ارتفاع كبر يف مع�دل الرحالت 
القادم�ة واملغادرة خالل الثلث االول من الش�هر الج�اري حيث وصل العدد اىل 

810 رحلة خالل عرة ايام ».
وذك�ر مدير عام الطران املدني حس�ن محس�ن يف بيان الع�الم الوزارة تلقته 
»املس�تقبل العراقي«، ان »هذا التق�دم اعداد الرحالت إنما جاء ليعكس طبيعة 
تطور الخدمات يف مرافق املطار، الفتا اىل أن »املتابعة امليدانية واالرشاف املبارش 
من قبل وزير النقل كاظم فنجان الحمامي ذللت العديد من الصعاب وس�هلت 

من عملية التطوير املستمرة«. 
وأكد محس�ن: ان س�لطة الطران املدني العراقي وبكافة مفاصلها تعمل عىل 
مدار الساعة لتقديم افضل الخدمات للمسافرين الكرام وتلبية احتياجاتهم«.

يذك�ر ان »مطار بغداد الدويل ماض عىل اكمال اجراءات الحصول عىل ش�هادة 
ISO 9001 يف نظام ادارة الجودة العاملي.

جتارة احلبوب تطلع عىل حجم االرضار التي خلفتها عصابات »داعش« يف سايلو الوائلية

اهلجرة: عودة 35% من نازحي نينوى اىل مناطقهم

حمافظ البرصة يعلن عقد مذكرة تفاهم مع رشكة »CPB« األملانية

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الركة العامة لتج�ارة الحبوب يف 
وزارة التج�ارة عن »زيارة س�ايلو الوائلية 
املح�رر حديثا لالطالع ع�ىل حجم االرضار 
الكب�رة التي خلفتها العصابات االجرامية 

واالرهابي�ة داع�ش« .واض�اف مدير عام 
الرك�ة هيث�م الخش�ايل يف بي�ان للوزارة 
تلقته »املستقبل العراقي«، بان »مدير فرع 
الركة يف نينوى زار  السايلو الول مرة بعد 
تحريره واطلع عىل االرضار التي تعرضت 
له�ا املواقع الخزني�ة وبنيات التش�غيل و 

الس�يطرة ».مضيف�اً بان »الس�ايلو يضم 
العديد م�ن املواق�ع الخزنية واملس�قفات 
الكب�رة ومنص�ة للتفريع وعيون لس�كة 
القطار«.م�ن جان�ب اخر اك�د مدير فرع 
تج�ارة الحب�وب يف نين�وى عب�د الوه�اب 
ابراهيم ع�ن االنتهاء م�ن مناقلة الحنطة 

املخزونة يف تلعفر اىل مواقع الركة .مشراً 
بان الكميات بلغت )40٢٧( طن و توزعت 
حنطة ساملة وصالحة لالستهالك )3890( 
طن ت�م مناقلتها إىل مجمع حبوب التاجي 
يف بغ�داد باالضاف�ة اىل حنط�ة مترضرة ) 

13٧( طن تم مناقلتها إىل سايلو بازوايا .

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير الهجرة واملهجرين، جاس�م محمد الجاف، 
أن أع�داد العائدي�ن إىل مناطق س�كناهم يف محافظة 
نينوى بس�احليها األيمن واأليرس تج�اوزت ال� 333 

ألف عائد.

ونقل بيان للوزارة عن وزير الهجرة  إن أعداد العائدين 
إىل دياره�م املح�ررة يف محافظ�ة نين�وى بلغت 333 
ألف�اً و13٢ نازحاً، من مجموع أكثر من مليون نازح 
كانوا قد نزحوا خالل عمليات تطهر أقضية ونواحي 
ومناط�ق املحافظ�ة من براث�ن داع�ش االرهابية<. 
مؤك�دا اس�تمرار ال�وزارة بتش�جيع النازح�ن عىل 

العودة إىل مناطقه�م بعد عودة الحياة إىل كل مناطق 
املحافظة .

وأضاف الجاف أن النازحن العائدين كانوا متواجدين 
يف مخيمات رشق وجنوب املوصل، وعادوا إىل مناطق 
س�كناهم األصلي�ة يف ق�رى س�هل نين�وى واملناطق 

املحيطة بها وأحياء جانبي املوصل األيمن واأليرس.

   البصرة / المسختقبل العراقي

أعل�ن محاف�ظ البرصة أس�عد العيداني عن 
اتف�اق مبدئ�ي ب�ن الحكوم�ة التنفيذي�ة 
والركة التعاونية األملانية للتصميم والبناء 

.« ،»CPB«
وافاد بيان لديوان املحافظة تلقته »املستقبل 
العراق�ي«، ان » ه�ذا اإلعالن ج�اء بعد لقاء 
جم�ع بن رئي�س الحكومة املحلي�ة والوفد 
الخ�اص بالرك�ة برئاس�ة مديره�ا العام 

»فريتس سكرب�چر« يف ديوان املحافظة«.
واضاف البيان ان »الوفد الزائر قدم ملحافظ 
واملقرتح�ات  اآلراء  م�ن  العدي�د  الب�رصة، 
بشأن أعمالهم واألفكار والرؤى املستقبلية 

لتطوير مدينة البرصة«.
وب�ن ان »العيدان�ي بدوره أع�رب عن أمله 
يف أن تس�فر ه�ذه املذك�رة التفاهمية بن 
الجانبن عىل تطوير البنى العمرانية وانشاء 
الوحدات الس�كنية واطئة الكلفة إضافة إىل 
مش�اريع البنى التحتية يف عموم املحافظة، 

بعد دخول املذكرة حيز التنفيذ«.
 وق�ال محاف�ظ الب�رصة بحس�ب البيان » 
نحن وإياك�م متفقون من حي�ث املبدأ عىل 
عق�د هذه املذكرة، ولكنن�ا نحتاج إىل بعض 
الوقت للخ�وض يف التفاصي�ل املهمة والتي 
تهم الطرفن، ويجب أن يكون هناك تنسيق 
واض�ح ب�ن ممث�ي الجانبن لك�ي نخرج 

بنتائج إيجابية تعود بالنفع عىل الجميع.

امانة بغداد تعلن تنفيذ »غابة« يف مدخل 
العاصمة اجلنويب بمساحة »60« دونام

رئيس هيئة املنافذ احلدودية  يبحث 
مع الوكيل الفني لوزارة النقل اكامل تعليامت 

العمل يف املنافذ البحرية واجلوية

وزير النفط: حريصون عىل تطوير قطاع التصفية 
للوصول إىل االكتفاء الذايت

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت امان�ة بغداد عن تنفيذ غابة من االش�جار املعمرة والنبات�ات املختلفة يف مدخل 
بغ�داد الجنوب�ي بمس�احة )60( دونم�اً .وذك�رت مديري�ة العالقات واالع�الم يف بيان 
تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، ان« أمينة بغ�داد الدكتورة ذكرى علوش ش�اركت جمعاً 
من املتطوعن والفرق الش�بابية ومنظمات املجتمع املدن�ي والرطة املجتمعية زراعة 
الش�تالت املختلفة والش�جرات يف مدخ�ل بغداد الجنوب�ي بحضور وكي�ل امانة بغداد 
للش�ؤون البلدية ومدير عام بلدية الدورة لتنفيذ غابة بمساحة )60( دونماً« .واضافت 
ان »الغاب�ة التي يتم تنفيذها ضم�ن قاطع بلدية الدورة تتضمن زراعة آالف االش�جار 
والنبات�ات املختلف�ة باإلعتماد عىل الجه�د الذاتي وما يتم تكثره م�ن نباتات يف الظلل 
الزراعية التابعة المانة بغداد ضمن خطة تش�مل زراع�ة الفضاءات الخالية التي كانت 
مكب�اً لالنق�اض واملخلفات » .هذا وأن« امانة بغداد مس�تمرة بتنفيذ )6( س�ت غابات 
موزعة عىل محيط بغداد س�يكون لها االثر الكبر يف تحسن الواقع البيئي وصد االتربة 

اىل جانب مظهرها الذي سيضفي الجمالية عىل املنطقة.

    النجف / المستقبل العراقي

عق�د اجتماع يف مق�ر هيئة املنافذ الحدودية  بن رئيس هيئ�ة املنافذ الحدودية  
الدكت�ور كاظم العقاب�ي و الوكيل الفني لوزارة النق�ل عباس عمران موىس و 
مدير ع�ام املوانيء البحرية ومدي�ر عام الطران املدني وق�د تضمن االجتماع  
اكم�ال تعليم�ات العمل يف املناف�ذ البحرية والجوية و س�وف يتم عرضها عىل 

مجلس الهيئة ومن ثم اصدار التريع الخاص بها.

   بغداد/ المستقبل العراقي

اكد وزير النفط، جبار اللعيبي، خالل اس�تقباله رئيس رشكة برتوجينا، حرص الوزارة 
ع�ىل تطوير قطاع التصفية يف الب�الد وزيادة االنتاج للوص�ول اىل االكتفاء الذاتي.وذكر 
مكتب اللعيبي، يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي«، نس�خة من�ه ان »وزير النفط بحث 
م�ع رئي�س رشكة برتوجاين�ا الصينية يف الرق االوس�ط، جو زي، والوف�د املوافق له، 
س�بل توس�يع عمل الركة يف مشاريع قطاع النفط والغاز يف البالد وخصوصا يف قطاع 
املصايف«.واك�د اللعيبي، بحس�ب البيان، »حرص الوزارة عىل تطوي�ر قطاع التصفية يف 
الب�الد وزي�ادة االنتاج من خالل خططه�ا الرامية للوصول اىل االكتف�اء الذاتي وتغطية 
الحاجة املحلية من املشتقات النفطية وتحويل العراق اىل مصدر لها عر تنفيذ املشاريع 
االستثمارية املتخصصة يف قطاع املصايف كمروع مصفى النارصية وكركوك وميسان، 
فضال عن مصاف اخرى يف وس�ط وشمال وجنوب العراق«.من جانبه اكد رئيس رشكة 
برتوجاينا الصينية يف الرق االوسط، »رغبة رشكته بتوسيع عملها يف العراق واملشاركة 

يف تنفيذ مشاريع تطوير قطاع املصايف ومنها مصفى النارصية.

بالتنسيق مع منظمة األغذية »فاو«.. زين كاش تعلن عن بدء العمل بربنامج »النقد مقابل العمل«
   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت »زي�ن كاش« إح�دى أب�رز بواب�ات الدفع 
اإللكرتون�ي ع�ر الهات�ف املحم�ول واإلنرتن�ت يف 
الع�راق، ع�ن الب�دء بعملية تس�جيل العّم�ال من 
العائ�الت العراقي�ة املتأث�رة بالنزاع�ات وتداعيات 
النزوح الداخي اىل محافظة كركوك، واملس�تفيدين 
م�ن برنام�ج »النقد مقاب�ل العمل« ال�ذي أطلقته 
منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة لألم�م املتح�دة )فاو( 
بالتع�اون مع »زين كاش« وذلك لتس�هيل عمليات 
تحويل وتوف�ر األموال، وس�تبدأ الركة العمل يف 
املرحلة التالية بتسجيل العائالت يف محافظتي أربيل 
ودهوك«.ويندرج دعم »زين كاش« لرنامج »النقد 
مقابل العمل« ال�ذي أطلقته منظمة الفاو يف إطار 
س�عيها لتمكن العائ�الت النازحة من االس�تفادة 
م�ن اآللية الحديثة التي يوفرها الرنامج األول من 
نوع�ه إلجراء التحويالت النقدية. فعند اس�تحقاق 
رواتب املس�تفيدين، يتم تحويل األم�وال إلكرتونياً 
إىل محافظهم بش�كل رسيع وآمن، حيث يتلقى كل 
منهم رس�الة نصية قصرة تتضم�ن املبلغ الكامل 
للمنحة، يمكن للمستفيد بعد ذلك استالم راتبه من 
أي وكي�ل معتم�د.  كما يمكنه أيضا س�حب املبلغ 

بشكل كامل أو جزئي أو حتى تحويله ملحفظة أحد 
أقربائه أو رشاء املنتجات باستخدامها، كما يمكنه 
التحقق من رصيد املحفظة عر االتصال عىل الرقم 

*٢10#  أو عر تطبيق زين كاش  اإللكرتوني«. 
يذك�ر أن منظم�ة األغذية والزراع�ة لألمم املتحدة 
)ف�او( تق�وم بدع�وة املس�تفيدين م�ن برنام�ج 
»النق�د مقاب�ل العم�ل« للتس�جيل يف خدمة »زين 

كاش« ال�ذي بموجب�ه يس�تفيدون م�ن إمكاني�ة 
تحوي�ل رواتبه�م ومس�تحقاتهم بطريق�ة أكث�ر 
فعالية وسالس�ة، حيث تقدم البواب�ة اإللكرتونية 
للمش�اركن يف الرنام�ج مجموع�ة فوائ�د منه�ا 
رشيحة هات�ف محمول مجانية، تس�جيل مجاني 
يف محفظ�ة »زي�ن كاش«، وتدريب عىل اس�تخدام 
الخدم�ة وس�هولة الوص�ول لل�وكالء املعتمدي�ن 

لتحويل األموال ليتمكنوا من اس�تالم نقودهم عر 
مكاتبه�م«. وترتبط كل محفظ�ة بريحة اتصال 
للهات�ف املحمول العائدة للمس�تفيد من الرنامج، 
بحي�ث يكون رق�م الهاتف هو عينه رقم حس�اب 
املحفظ�ة التي تخ�ّول صاحبها إرس�ال واس�تالم 
األم�وال، وق�د حرص�ت »زي�ن كاش« ع�ىل زيارة 
كافة املس�تفيدين لتعريفهم بالخدم�ة والرنامج 
واإلجاب�ة عن كاف�ة أس�ئلتهم واستفس�اراتهم«.

تعتمد منصة »زين كاش« يف توسيع خدماتها عىل 
قاعدة مشرتكيها الواسعة بتعاونها مع رشكة زين 
العراق لالتصاالت املتنقل�ة، يف حن يدعم الرنامج 
1٢ أل�ف ش�خص نازح داخ�ل الع�راق يف 30 قرية 
تأث�رت بالحرب وتبعاتها ع�ر توفر أعمال مؤقتة 
لهم يف القطاع الزراعي لتحس�ن معيش�تهم. ومن 
ش�أن ه�ذه الراك�ة االس�رتاتيجية م�ع منظمة 
األغذي�ة والزراع�ة لألمم املتح�دة )ف�او( أن تعّزز 
دور »زين كاش« يف تلبي�ة احتياجات املجتمع عر 
توفر خدمات تقنية متقدمة وأكثر سهولة تساعد 
املشرتكن يف الوصول إىل نطاقات عاملية كما تحقق 
أهدافها يف مجال املس�ؤولية االجتماعية للركات 
ع�ر إحداث تغي�ر إيجابي يف حي�اة العراقين عن 

طريق التعاون مع مؤسسات املجتمع املدني.
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مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

بناء عىل ماجاء بكتاب مديرية بلدية ميسان /لجنة اعادة تقدير املرقم )9 يف 201/9/18(  تاجري االمالك املدرجة مواصفاتها 
يف القائمة املرقمة طيا والبالغ عددها )1( ملك استنادا   لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة 2013. فعىل من 
يرغب االش�راك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميس�ان – سكرتري اللجنة وخالل مدة 30 يوما تبدأ من اليوم التايل 
لصدور االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 50 % من القيمة املقدرة وستجري املزايدة خالل الدوام الرسمي 
م�ن الي�وم االخري من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية املجر الكبري ويتحمل من ترس�وا عليه املزايدة 

اجور النرش واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.

الرشوط :
1-يتحمل من ترس�و عليه املزايدة رس�وم التصاميم واملخططات السوق خالل مدة ) 30( يوم من تاريخ املصادقة وبخالفه 

يعترب ناكل
2-يتحمل من ترسو عليه املزايدة تسديد قيمة املواد الناتجة عن الهدم خالل مدة ) 30 (يوم من تاريخ املصادقة وبخالفه

3- احداث تعديل التصميم  يجب ان يقدم طلب للبلدية عىل ان اليكون تعديال جوهريا  يف التصميم واليؤثر  عىل مبلغ التقدير 
للبناء وعىل ان يكون التعديل بعد استشارة املكتب الهنديس

4-يمنح املس�تاجر فرة تش�ييد بالغة س�نة واحدة والتحتس�ب من مبلغ االيجار عىل ان يقدم كفالة ضامنة للتشييد تعادل 
مبلغ املساطحة 

5-تؤول كافة املشيدات اىل مديرية البلدية بعد انتهاء فرة العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصة
6-اي تعليمات ترد من الوزارة او جهات ذات العالقة تعد رشطا من رشوط العقد

7- يسلم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه دون املطالبة  بالتعويض ودون اللجوء اىل املحاكم املختصة
8-عىل املستاجر ان يطلع عىل املواقع قبل الدخول باملزايدة العلنية 

9- يكون البناء تحت ارشاف لجنة من البلدية
10-يلتزم املس�تاجر بدفع مبلغ قدره ) 1000000 ( مليون دينار اىل مديرية التخطيط العمراني يف ميسان حسب الضوابط 

والتعليمات

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة 
العدد : 2285/ب/2017
التاريخ 2017/10/11 

اعالن
اىل / املدعى عليهما / 1 � مسفر حمادي عيل   2 � 

نجلة عباس جودي
اعالن

اقام�ت املدعية برشى عبد املجي�د حمادي الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة 2285/ب/2017 ض�دك والذي 
تطل�ب فيها مبل�غ قدره خمس�ون ملي�ون دينار 
بموجب العقد املؤرخ 2012/7/25 للعقار تسلسل 
تبليغكم�ا  ولتع�ذر  الكب�ري(  )الرب�اط   147/139
ملجهولي�ة محل اقامتكما حس�ب رشح مبلغ هذه 
املحكم�ة واملجلس البلدي ملنطق�ة الحكيمية عليه 
تقرر تبليغكما اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
بالحضور امام هذه املحكم�ة صباح يوم املرافعة 
املواف�ق 2017/10/22 وعند ع�دم حضوركما او 
ارس�ال من ينوب عنكما قانونا وبعكس�ه س�وف 

تجري املرافعة بحقكما غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
علوان بربوت البزوني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد : 3233/ش/2017
التاريخ 2017/10/10 

اعالن
اىل املدعى عليه ) عبد الكريم علك عبود( 

اقامت املدعية حياة قاسم محسني الدعوى الرشعية 
املرقمة اعاله لدى هذه املحكمة تطلب فيها نفقة 
ماضية لها ونفقة مس�تمرة لها وللقارصة ضحى 
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ يف مركز 
رشطة ابي صخري وحس�ب كتابهم بالعدد 6669/

يف 2017/10/3 وتايي�د املجل�س البل�دي ملنطق�ة 
جرس كرمة عيل امل�ؤرخ يف 2017/10/3 املتضمن 
ارتحال�ك اىل جهة مجهولة علي�ه وملجهولية محل 
اقامتك قرر تبليغ�ك بصحيفتني محليتني يوميتني  
للحضور امام هذه املحكمة يوم املرافعة املصادف 
يوم 2017/10/24 الس�اعة الع�ارشة صباحا ويف 
حالة عدم حضورك س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا وفق القانون
القايض
جاسم محمد املوسوي

فقدان
فقدت الهوية الوزارية الصادرة من وزارة الكهرباء 
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة 
بأس�م )عالء حليم جابر( من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت الهوية الوزارية الصادرة من وزارة الكهرباء 
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة 
بأس�م ) مس�لم س�لمان خضري( من يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت هوية نقابة املهندس�ني بأس�م )ب�در عبد 
اللطيف عبد الله( من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار

اعالن 
بن�اء عىل الطل�ب املقدم  من الس�يد ) حوراء منذر 
عبد الس�يد (  ع�ن اوالدها القارصي�ن ) فاطمة و 
زين�ب و زه�راء و ع�يل مخت�ار( ال�ذي يطلب فيه 
تصحي�ح  اللقب م�ن ) الكنعاني( اىل ) الحس�ني( 
من لديه اعراض مراجعة هذه املديرية خالل مدى 
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الطلب وفق اح�كام املادة 29 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

مهدي نعمة الوائيل 
مدير االحوال املدنية والجوازات واإلقامة العامة

اعالن 
بناء عىل الطلب املقدم  من السيد ) عيل سامي 
عبد الكريم( الذي يطلب فيه تبديل اللقب من 
) الكنعاني( اىل ) الحسني( من لديه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دى اقصاها 
خمسة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطلب وفق اح�كام املادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

مهدي نعمة الوائيل 
مدي�ر االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقامة 
العامة

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

العدد : 641/ش/2017
التاريخ 2017/10/15

اىل / املدعى عليها / رابعه عيدان حسن
تبليغ

اقام املدع�ي جليل ابراهيم احم�د امام هذه 
املحكم�ة الدعوى املرقم�ة 641/ش/ 2017  
والتي يطلب فيها تصدق الطالق الواقع بتاريخ 
2017/7/4 وملجهولية محل اقامتكم حسب 
اشعار مختار منطقة شاقراق ورشح القائم 
بالتبليغ وكتاب مركز رشطة سنس�ل بالعدد 
4665 يف 2017/8/1 ق�ررت تبليغ�ك ن�رش 
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني بالحضور يف 
موعد املرافعة املوافق 2017/11/2 الس�اعة 
التاس�عة صباحا ويف حالة ع�دم حضورك او 
من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا  حسب االصول
القايض
عيل يوسف رايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الزبري 
العدد : 1761/ش/2017
التاريخ 2017/10/11 

اعالن
اىل املدعى عليه/ خليفة زامل فارس 

اقامت املدعية مش�اعل مطر ذي�اب الدعوى 
الرشعي�ة املرقم�ة اع�اله الت�ي تطل�ب فيها 
التفري�ق من�ك للهجر ول�دى تبليغك بموجب 
كت�اب مركز رشط�ة املربد بالع�دد 7910 يف 
ان�ك مرتح�ل اىل جه�ة  2017/9/13 تب�ني 
تبليغ�ك  املحكم�ة  ق�ررت  علي�ه  مجهول�ة 
بصحيفت�ني محلت�ني للحض�ور ام�ام هذه 
املحكمة يوم 2017/10/24 الساعة العارشة 
صباح�ا ويف ح�ال ع�دم الحض�ور س�تجري 

املرافعة بحقك غيابيا 
القايض
سعد نجم عبد

اعالن 
بناء عىل الطلب املقدم  من السيد ) حيدر سامي 
عب�د الكريم( الذي يطلب في�ه تبديل اللقب من 
) الكنعاني( اىل ) الحس�ني( م�ن لديه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دى اقصاها 
خمس�ة عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطل�ب وفق اح�كام امل�ادة 22 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

مهدي نعمة الوائيل 
املدني�ة والج�وازات واالقام�ة  مدي�ر االح�وال 
العامة

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الدجيل

رق�م االضب�ارة 178 / ت / 2017 
التاريخ 15 / 10 / 2017  

اىل املنفذ عليه / مصطفى جاسم عبد  
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة انك مجه�ول محل 
االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار 
يمكن اج�راء التبليغ عليه اس�تناداً للمادة )27( 
من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك اعالناً بالحضور 
يف مديرية تنفيذ الدجيل خالل خمسة عرش يوماً 
تب�دأ من الي�وم التايل للن�رش ملب�ارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حضورك 
ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون
اوصاف املحرر :-

املنفذ العدل  /  حميد دليل حبر
ق�رار الحكم املرقم 376 / ش / 2017 يف 19 / 4 

2017 /

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الصويرة 
العدد 860 / 2016 

اعالن 
تبيع ه�ذه املديرية الس�يارة املرقم�ة 69477 و – 
بغ�داد خص�ويص والعائ�دة للمدي�ن حام�د كاظم 
حس�ون س�الم – لقاء طل�ب الدائ�ن ) محمد عيل 
كري�م ( والبال�غ ) 22530102 اثن�ان وع�رشون 
مليون وخمسمائة وثالثون الف ومائة واثنني دينار 
باملزاي�دة العلني�ة فعىل الراغبني بال�رشاء الحضور 
امام هذه املديرية خالل عرشة ايام من اليوم التايل 
للنرش مس�تصحبني معهم 10 % من القيمة املقدرة 
ومن ترس�و علي�ه املزاي�دة يتحمل اج�ور الداللية 
واالع�الن علم�ا ان يك�ون البيع يف الس�اعة الثانية 

عرش ظهرا .
املواصفات :

رقم السيارة / 69477 و – بغداد خصويص .
نوعه�ا / متس�وبويش ) باج�ريو ( ابي�ض الل�ون 

موديل 2014 .
الحالة العامة / جيدة جدا .

القيم�ة التقديرية / 27500000 س�بعة وعرشون 
مليون وخمسمائة الف دينار الغريها.

املنفذ العدل 
مالك مال الله حياوي 

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف الرصافة االوىل 
الرقم / 15071 

اعالن 
طلب تسجيل عقار مجددا 

بن�اء عىل الطلب املقدم اىل ه�ذه الدائرة بتاريخ 11 
/ 10 / 2017 لتس�جيل العقار 2 / 9 س�ور بأسم 
/ صال�ح مهدي نصيف مج�ددا باعتباره حائزا له 
بصفة املالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية 
املذك�ورة تمهي�دا للتس�جيل وف�ق اح�كام قانون 
التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 قررنا اعالن 
ه�ذا الطل�ب فعىل كل م�ن يدعي بوج�ود عالقة او 
حق�وق معينة عىل ه�ذا العقار تقدي�م عائدية من 
بيان�ات اىل هذه خالل مدة ثالث�ني يوما اعتبار من 
الي�وم التايل لنرش ه�ذا االعالن وكذل�ك الحضور يف 
موقع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا من اليوم 
التايل النتهاء م�دة هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه 
موقعيا يف الكش�ف الذي س�يجري يف اليوم املذكور 

لهذا الغرض .
نسخة منه :

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

املحدد اعاله .
3 – مديرية االوقاف / الوقف الشيعي .

4 – لوحة االعالن .
مدير التس�جيل العقاري يف الرصافة / 1

جمهورية العراق / وزارة العدل 
د  لع�د ا دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية  

2017 / 1060
التاريخ 15 / 10 / 2017  

اعالن
الدائن / دعاء عيل جلوب

املدين / يارس طالب محمد
تبي�ع مديرية تنفي�ذ الكاظمي�ة الس�يارة العائدة 
للمدي�ن ي�ارس طال�ب محم�د املدرج�ة اوصافه�ا 
ادن�اه لق�اء دي�ن الدائن دع�اء عيل جل�وب البالغ 
9,418,000 ملي�ون دينار فع�ىل الراغبني بالرشاء 
الحضور اىل معرض التوكل لبيع ورشاء الس�يارات 
الواق�ع يف الكاظمي�ة / جك�وك يف تم�ام الس�اعة 
الثاني�ة بع�د الظهر للي�وم العارش من الي�وم التايل 
للن�رش مس�تصحبني معه�م التأمين�ات القانونية 

البالغة 10% القيمة التقديرية 
االوصاف :-

املنفذ العدل  / نضال درويش كاظم 
الس�يارة املرقم�ة / 218496 بغ�داد / خ / الن�را 

موديل 2012   
اوصافه�ا / الس�يارة اع�اله حالته�ا العامة دون 
الوس�ط لكثرة النواقص فيه�ا وهي 1- عدم وجود 
الجاملغ�ات   -2 والخلفي�ة  االمامي�ة  الدعامي�ات 
االمامي�ة مرفوعة وغري موج�ودة 3- املازدات غري 
موج�ودة 4- عدم وج�ود البلوجكرات ) مرفوعة ( 
5- بطانة االبواب الداخلية االربعة مرفوعة بما فيها 
ازرار الزجاج 6- غطاء الصندوق الخلفي للس�يارة 
مرفوع وعدم وجود اطار س�بري وكذلك عدم وجود 
عدة الس�يارة 7- االطارات االمامية للسيارة مبدلة 
8- م�راوح التربي�د مرفوعة 9- الب�ك اليت الخلفي 
ع�دد 2 مرفوعة 10 – البطان�ة الداخلية للصندوق 

غري موجودة 11- قاعدة الفيوزات غري موجودة 
القيم�ة التقديري�ة / س�تة مالي�ني دينار حس�ب 

االسعار السائدة يف الوقت الحارض 

دائرة كاتب عدل بعقوبه
العدد العمومي/ 30224

املراد تبليغه/ خالد حمود  رميزان
اعالن تبليغ بالصحف ملجهولية محل السكن

بواسطة السيد كاتب  عدل بعقوبه املحرم 
تب�ني م�ن رشح القائ�م بالتبليغ وحس�ب اش�عار 
املختارين)اس�عد محم�د عب�د( و) حس�ني ترك�ي 
خشاف( بانك ارتحلت اىل جهه مجهولة وذلك حسب 
كتاب مركز رشطة  الناي 7748 يف 2017/10/11 

0
علي�ه تقرر تبليغك بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
باالنذار املس�ري من قبل السيد) اسعد ستار حميد( 

والذي جاء فيه
االنذار

سبق وان تعاقدت وفق القانون 35  الدائمي  لسنة 
1983  ع�ىل القطعه املرقم�ة 199/246 مقاطعه 
خش�وم زرزور مع مديرية زراعة دياىل وتم فس�خ 
العقد املربم مع الدائرة  وتس�جيله  باس�مي وعليه  
يجب تحويل املضخه  التي تس�قي  االرض املذكورة 
ولع�دم حض�ورك النج�از التس�جيل علي�ه انذرك 
ب�رورة الحض�ور يف الدوائ�ر املعني�ه بخصوص  
االج�راءات  باتخ�اذ  س�اقوم  وخالف�ه  التس�جيل 

القانونية بحقك 0 وقد اعذر من انذر0
املنذر 
اسعد ستار حميد  بواسطة 
كاتب عدل   بعقوبه

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد: 462/ب/2017 
التاريخ: 2017/10/15

اعالن
اىل املدع�ى عليهم: 1- نداء هاش�م ابراهيم 2- 
ع�زام عبدالله عيىس 3- تغري�د عبدالله عيىس 
4- عه�ود عبدالل�ه عيىس 5- حس�ام عبدالله 
عيىس        6- انتصار عبدالله عيىس 7- فاطمة 

عبدالقادر الرديني   
اق�ام املدعي )فارس هاش�م إبراهيم( الدعوى 
البدائية املرقمة 462/ب/2017 امام محكمة 
ب�داءة ابي الخصيب والت�ي يطلب فيها الحكم 
بإزالة ش�يوع العقار تسلسل 143 مقاطعة 4 
قصبة باب س�ليمان، ولثب�وت مجهولية محل 
اقامتكم وحس�ب رشح القائم بالتبليغ وتأييد 
مخت�ار املنطق�ة. تق�رر تبليغك�م بالحض�ور 
اىل ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة املوافق 
صباح�اً  الع�ارشة  الس�اعة   2017/10/26
ن�رشاً ويف صحيفت�ني يوميت�ني ويف حالة عدم 
حضورك�م او حضور من ين�وب عنكم قانوناً 
سوف تجري املرافعة بحقكم غيابياً وعلناً وفق 
القان�ون، ويف حال�ة مصادفة موع�د املرافعة 

عطلة رسمية يؤجل املوعد لليوم الذي يليه.
القايض /   اياد احمد سعيد الساري

فقدان باج
فقد الب�اج الصادر من وزاره الع�دل العراقيه 
بأس�م ضياء مايض حس�ن م�ن يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهه األصدار

محكمة بداءة الزبري
العدد : 549/ب/2017 

اعالن
اىل املدعى عليه / وس�ام محمد ابراهيم شغله 

مقاول / يسكن بغداد  � املرسالت
اقام املدعي محمد فاضل عكاب الدعوى املرقمة 
549/ب/2017 ام�ام ه�ذه املحكم�ة والذي 
يطلب فيها الزامك بتس�ديد مبلغ قدره ثمانية 
ماليني وستمائة الف دينار وعند اجراء تبليغك 
فق�د وردت الينا التباليغ مرشوح�ا عليها من 
قبل  القائ�م بالتبليغ يف مركز رشطة الجامعة 
بان�ك مرتحل اىل جهة مجهول�ة واملؤيد برشح 
املجل�س البلدي لحي الخراء ل�ذا وملجهولية 
محل اقامتك قررت املحكمة تبليغك عن طريق 
النرش يف صحيفتني محليتني يوميتني للحضور 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة صب�اح ي�وم املرافعة يف 
2017/10/25 الس�اعة التاس�عة صباحا ويف 
حال�ة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
قانون�ا او ابدائ�ك معذرة مرشوعه فس�تجري 

املرافعه بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض االول
مصطفى شاكر عيل

جمهوري�ة الع�راق / وزارة الع�دل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 2002 / 2017 
التاري�خ 15 / 10 / 2017  

اىل املنفذ عليه / مصطفى جاس�م عبد يس�كن املش�اهدة 
منطقة 15 مسعود قرب املضخات  

لقد تحقق لهذه املديرية من اشعار مركز رشطة املشاهدة 
املرق�م 19099 يف 2017/10/2 وتأيي�د املجل�س البل�دي 
لناحي�ة املش�اهدة ان�ك مجهول مح�ل االقام�ة وليس لك 
موطن دائم او مؤقت او مخت�ار يمكن اجراء التبليغ عليه 
استناداً للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالناً 
بالحض�ور يف مديرية تنفيذ الكاظمية خالل خمس�ة عرش 
يوماً تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر :-

املنفذ العدل  /  نضال درويش كاظم
ق�رار محكم�ة االحوال الش�خصية يف الطارمي�ة والتاجي 
املرقم 611 / ش / 2017 يف 2017/8/31 واملتضمن الزامك 
بتس�ليم االثاث الزوجية او اقيامه�ا والبالغة 9,993,000 

مليون دينار اىل الدائنة عائشة عدنان عبد العزيز

فقدان
فق�دت مني الهوي�ة الصادرة م�ن املديري�ة العامة 
للتنمية الصناعية للمرشوع ) رشكة آس�يا لصناعة 
االصباغ املحدودة( مالك املرشوع ) م.م جاسم محمد 

حسني ( رقم االجازة )14331( يف 1984/2/18.
عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة االصدار

اعالن دعوة 
اعالن دعوة هيئة عامة 

اىل مسامهي رشكة التضامن للتأمني مسامهة خاصة الكرام 
استنادا الحكام املادة ) 87 ، 88 ( من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل 
وتنفي�ذا لق�رار مجل�س ادارة الرشكة امل�ؤرخ يف 2 / 7 / 2017 يرسن�ا دعوتكم 
لحض�ور اجتماع الهيئ�ة العامة صباح يوم الخميس املص�ادف 2. / 11 / 2017 
الس�اعة الع�ارشة صباحا يف مقر الرشكة الكائن يف بغ�داد – الجادرية – م 915 ز 

20 د 7 وذلك ملناقشة جدول االعمال التايل : 
1 – املصادق�ة عىل تقرير مجلس ادارة الرشكة للس�نة املالية املنتهية يف 31 / 12 

. 2016 /
2 – املصادق�ة ع�ىل امليزانية العامة للرشكة للس�نة املالية املنتهي�ة يف31 / 12 / 

. 2016
3 – املصادقة عىل تقرير مراقب الحس�ابات للس�نة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 

 . 2016
4 – تعيني مراقب الحسابات لسنة 2017 .

5 – ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الرشكة وتحديد مكافاتهم .
راج�ني حضوركم اصال�ة او انابة احد املس�اهمني بموجب ص�ك االنابة او الغري 
بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل عىل ان تودع االنابات او الوكاالت قبل ثالثة 
ايام من تاريخ االجتماع ويف حالة عدم تحقق النصاب القانوني يؤجل االجتماع اىل 

االسبوع الذي يليه يف نفس الزمان واملكان املحدد واملصادف 9 / 11 / 2017 . 

رئيس جملس ادارة الرشكة

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اعالن
العدد: 456 

التاريخ: 2017/9/26

مدة االيجارالقيمة التقديريةرقمهامساحتهنوع الملكت
25سنة2500000 خمسة وعشرون مليون1700 السراي920م2مجمع تجاري1



         خليل صويلح

وفق��ًا لمفه��وم »الهوي��ات المجندرة«، فإن واقع المرأة في الحرب يس��تدعي دفع فاتورة مزدوج��ة. هويتها كأنثى أواًل، وإظهاره��ا كفاءة عملية في 
الميدان ثانيًا. بين هذين القطبين، تتأرجح أس��ئلة عالقة في تفس��ير معنى »الجندر«، رغم عش��رات الدراسات النسوية في هذا المجال. لكن كتاب 
»المرأة والحرب« )تحرير كارول كوهن( الذي صدر باإلنكليزية عام 2012 قبل أن ينتقل أخيرًا إلى المكتبة العربية )دار الرحبة ��� دمشق ��� ترجمة 
ري��م خ��ّدام الجامع(، يتجاوز هذا المفهوم بمعناه الضّيق نحو وقائع تتعلق بآثام الحروب وآثارها التدميرية على المرأة، بقراءات بانورامية لخرائط 
البلدان التي شهدت حروبًا أهلية ونزاعات ونزوحات قسرية، أدت إلى تفّكك وتمّزق الروابط العائلية، وتاليًا إعادة إنتاج إيديولوجيا جندرية حتى 

داخل مخيمات اللجوء.
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12 باحث�ة نس�وّية تناوب�ن على رصد 
تواجهه�ا  الت�ي  العميق�ة  الرض�وض 
المرأة في الحرب، جس�داً وروحاً. وإذا 
بحكايات االغتصاب أو العنف الجنسي 
تتف�وق عل�ى م�ا عداه�ا، فالح�رب ال 
تكتمل فصوله�ا إال بحوادث االغتصاب 
وانتهاك أجس�اد نساء المحاربين لدمغ 
تاري�خ الخص�وم بالع�ار. ل�ن تنته�ي 
المش�كلة هن�ا، فالضحي�ة س�تتحول 
إل�ى أنثى منبوذة بس�بب فع�ل ذكوري 
صرف، وغالباً ما ُترجم بالحجارة حتى 

الموت.
التقس�يم الجن�دري إذاً، يهيم�ن عل�ى 
كل المه�ن حت�ى ف�ي الح�رب، فهوية 
الجن�دي ذكوري�ة، ما يض�ع المرأة في 
زاوية حرجة في حال حاولت أن تؤدي 
»دور الجن�دي«، ودوره�ا الجندري في 
آٍن واح�د »ألّن أّي ش�كل م�ن أش�كال 
األنوثة تبديه المرأة يهّدد بوصمها على 
أنها ليس�ت جندياً حقيقي�اً، وفي حال 
أخفقت في إظهار أنوثتها، فإنها تعتبر 
ليس�ت امرأة حقيقي�ة«. تتوقف باميال 
ديالج�ي عن�د قضي�ة العنف الجنس�ي 
وصحة الم�رأة في الح�رب والتحديات 
التي تواجه النس�اء ف�ي اإلنجاب، فيما 
تعتن�ي وينون�ا جيلز ف�ي تعّقب أحوال 
»نس�اء أجب�رن على اله�رب: الالجئات 
والنازح�ات داخلياً«، معتبرة أن النزوح 
جزء من تكتي�كات الحرب، لتجد المرأة 
نفس�ها نازحة داخل وطنها، أو مجبرة 
على عبور ح�دود بالدها كالجئة، وفي 
الحالتين »ُتدمغ بهوية جديدة بوصفها: 

نازحة«.
الهج�رة ال يخل�و م�ن  اإلجب�ار عل�ى 
عملية س�خرة وخدمات جنس�ية تطال 
الرجال والنساء واألطفال، وإذا بمعظم 
الالجئات يتحولن إلى »عرائس حس�ب 
الطلب بالبريد« كجزء من عملية اإلتجار 
بالبش�ر. تس�تعرض الباحثة المختصة 
بقضاي�ا الالجئين، ح�وادث عينية من 
تش�اد ودارف�ور وس�ريالنكا كحصيلة 
لح�روب إثنية في المق�ام األول، األمر 
الذي أدى إلى أنواع من النزوح القسري، 
وإعادة التوطي�ن، والعودة إلى الوطن، 
أو اللج�وء طويل األم�د، وهنا »تصبح 
العملة الوحي�دة التي تملكه�ا الفتيات 
في أوض�اع اللجوء الطويلة والميئوس 

منها هي أجسادهن«.
وتخل�ص إل�ى أن جحيم الح�رب يعني 
»جندرياً« الموت والفقدان واالغتصاب 
والعن�ف والتش�ّرد وانعدام الجنس�ية، 

باإلضاف�ة إل�ى تقويض حي�وات أعداد 
هائلة من البش�ر وتدميره�ا في بلدان 
الجن�وب. من ضفة أخرى، تستكش�ف 
جاكوبس�ون  وروث  كوه�ن  كارول 
األش�كال المختلف�ة م�ن عمل النس�اء 
الجماع�ي في الح�رب ضد العس�كرة، 
العم�ل  ف�ي  االنخ�راط  ومحاوالته�ن 
العقب�ات  رغ�م  المباش�ر  السياس�ي 
الذكورية التي تسعى إلى إقصاء المرأة 
بمناهض�ة  نش�اطها  ورب�ط  جانب�اً، 

الح�رب والهوية األمومي�ة. لكن أمثلة 
كثيرة تورده�ا الباحثتان تنس�ف هذه 
الركائز بوجود منظمات نس�وية تدعم 
وبع�ض  العس�كرية  اإليديولوجي�ات 
الحروب، وتعددان بعض اآلثار السلبية 
التي تترت�ب على ربط الرج�ل بالحرب 
ن�زع  ف�إن  وتالي�اً  بالس�لم.  والم�رأة 
الصفة السياس�ية عن سياسة المرأة ال 
يقتصر عل�ى كونه مهين�اً، إنما تترتب 
عليه آثار س�لبية وخيمة تض�ع المرأة 

في مج�ال خاص وضّيق ه�و »المنزل، 
بجان�ب الموق�د«. م�ن جهته�ا، تؤكد 
جينيف�ر ماذرز ف�ي »الم�رأة والقوات 
وج�ود  أن  الحكومي�ة«  العس�كرية 
النس�اء في الجيوش الحكومية يزعزع 
الرواي�ات التقليدية ع�ن الحرب. وتعيد 
ه�ذه النظ�رة المس�تقرة إل�ى »جندرة 
المؤسسات العس�كرية ذاتها«، ذلك أّن 
تجارب النساء اللواتي يخدمن جنديات 
ف�ي الجيوش الحكومي�ة، تنطوي على 

نس�اء  بوصفه�ن  متضارب�ة  هوي�ات 
وجنديات، م�ا أدى إلى التمييز وس�وء 
المعامل�ة م�ن قب�ل الذك�ور، باالتكاء 
عل�ى التحلي�ل الجن�دري ألس�ئلة م�ن 
ن�وع: كي�ف ُتدف�ع الم�رأة لالنضم�ام 
إل�ى الجماع�ات المس�لحة، أو تخت�ار 
االنضمام إليه�ا، ولماذا؟ كما تلفت إلى 
فئة من النس�اء يعتب�ر وجودها مكمالً 
لتش�غيل معظ�م الجي�وش الحكومية، 
هي »فئة العامالت في الجنس«. إذ بقي 
مصطلح »تابعة للمعس�كر« ُيس�تخدم 
للتعبير عن االحتقار، وباعتباره مرادفاً 
لكلمة »عاه�رة«. وقد أدت النس�ويات 
دوراً أساس�ياً ف�ي كش�ف أن العالق�ة 
بين الجيوش الحكومية والبغاء ليس�ت 
عَرضي�ة أبداً. لذلك نجد أن الحاالت التي 
ُسمح فيها للمرأة بالقيام ببعض األدوار 
القتالية »لم تفعل س�وى القليل لتغيير 
فك�رة القتال على أنه الجوهر الذكوري 
المح�ّدد للجيش، م�ع ما يس�تتبع ذلك 
من امتي�ازات ورفع لقيم�ة الذكورة«. 
ف�ي المقاب�ل، تتن�اول دي�ان مازورانا 
أحوال »النس�اء والفتي�ات والجماعات 
المعارضة المس�لحة غير الحكومية«، 
مش�يرة إل�ى انتس�اب عش�رات اآلالف 
من النس�اء والفتيات إلى المجموعات 
ومش�اركتهن  المس�لحة،  المعارض�ة 
في الصراعات المس�لحة في 59 دولة، 
ألس�باب مختلف�ة، منه�ا الحماي�ة، أو 
االنتق�ام، أو اإليديولوجيا السياس�ية، 
والعن�ف والظل�م، وحتى اله�روب من 
الزواج القسري. ال تكتفي »المجموعات 
المتمّردة« بمشاركة النساء في المعارك 
ب�ل اس�تخدامهن كانتحاري�ات بقصد 
تحس�ين فرص نجاح المهمة. لكن هذا 
األم�ر ال يعني المس�اواة بي�ن الذكورة 
واألنوثة، فلطالما ت�م نبذ هذه النماذج 
من محيطه�ن، باإلضافة إلى تعرضهن 
لالغتصاب. في باٍب آخر، تتناول مالذي 
دي أولبز، وجول�ي ميرتوس، وتازرينا 
س�جاد، وقائ�ع م�ن مش�اركة الم�رأة 
في عملي�ات الس�الم بانته�اء الحرب، 
وصعودها إلى مناصب سياس�ية عليا، 
كم�ا حدث في س�ريالنكا بانتخاب أول 
رئيس�ة دولة ف�ي العال�م )1960(. إال 
أن بعض االس�تثناءات ال تعني حضوراً 
فاع�اًل للم�رأة ف�ي ه�ذا المج�ال، على 
عك�س حضوره�ا ف�ي عملي�ات ن�زع 
الس�الح والتس�ريح وإعادة الدمج في 
بناء الس�الم، وصوالً إلى عملها الفّعال 

في مرحلة ما بعد الحرب.

املـرأة فـي زمـن احلـرب: عـنـف وتـشـرد

أشــبــاه الــبـشــر
نديجدا طيفي / ترجمة: نوفل نيوف

هكذا كانت البداية.
ثمَّ قال اللُه: »لَِنْصَنِع اإلنس�اَن على صورِتنا، 

كمثالِنا«
)سفر التكوين 1، 26(.

وهكذا كان. إذ راح اإلنسان يعيش ويتكاثر، 
ينق�ل األُب البنه، واألس�الُف ألحفادهم تلك 

الروَح الملتهبة، ذلك النََّفَس اإللهّي.
وظلَّ البحث ع�ن الله موجوداً فيه إلى األبد، 
في اإلقرار وفي اإلنكار، ولم َيْخُب فيه روح 

الله إلى أبد اآلبدين.
كان طريُق اإلنس�ان طريَق اإلبداع. لقد ُولِد 
ألجله، وكانت غايُة حيات�ه فيه، ونيابًة عن 

روح الله استمّر يبدع العالم.
»ثمَّ أََمَر اللُه: »لُِتْخ�ِرِج األرُض كائناٍت حيًَّة، 
ُكالً َحَس�َب ِجنِس�ها، ِم�ْن بهائ�َم وزواحَف 

وُوحوٍش َوْفقاً ألنواِعها«.
)سفر التكوين 1، 24(.

وهكذا كان.
واختلج جس�ُد األرض الرط�ُب الذي لم يكن 
د بع�د، وتململت فيه رغب�ة الحياة  ق�د تجمَّ
على ش�كل دّوارات )2( هي نقاٌط متحركة، 

وامضة.
ومألت ال�دّواراُت البحاَر واألنهار وكلَّ مياه 
األرض، وراحت تبحث عن طريقة الكتساب 

الحياة وتثبيت القدم فيها.
وتحول�ت إل�ى حلقّيات، وإل�ى علقّيات، إلى 
تساعيات األعين لها شوارُب راعشٌة مرهفٌة 

تشعر بأصغر َنَفس من أنفاس الموت.
ثم انقلبت إلى حشرات، وبرمائّيات، وراحت 
س األرض  تزحف نحو الشاطئ، وبنهٍم تتلمَّ
بأرجله�ا الغش�ائية، وتلص�ق به�ا صدرها 
المحرَش�ف. ثم عادت من جدي�د تبحث عن 

الحياة وتتملّكها.
بعضه�ا أطل�ق أجنحته وط�ار ف�ي الهواء، 
وبعٌض منها مضى زاحفاً على األرض، فيما 
تصلَّ�ب العم�ود الفقري عن�د بعضها اآلخر 

واستقرَّ على أرجله.
وشرع الجميع يتأقلم، ويصارع، ويعيش.

ُل  وبع�د عص�ور طويلة من العم�ل، كانت أوَّ
رت نفسها قد اتَّخذت شكل كائن  حشرة طوَّ
ش�بِه بش�ري. فذهب هذا الكائن إلى الناس 
وع�اش معهم. لق�د أحسَّ أنه لن يس�تطيع 
الحياَة بعُد من غير اإلنس�ان، وأن اإلنس�ان 
سيقوده خلفه إلى مملكة الروح التي لم يكن 
لشبيه البشر من سبيل إلى بلوغها. كان ذلك 
يرضيه ويمنحه الحياة. ولم يحتفظ أش�باه 
البشر بتلك الشوارب المرهفة السابقة، غير 

أنهم احتفظوا بالرهافة.
■ ■ ■

وت�زاوج  البش�ر.  بأش�باه  الن�اس  اختل�ط 
الطرف�ان فيم�ا بينهم�ا وأنجب�وا أطف�االً. 
فكثي�راً ما ُتص�اِدف بين أفراد أس�رة واحدة 
َمن هم بش�ٌر صغاٌر، وَمن هم أش�باه بش�ٍر 

صغاٌر أيضاً. وُيَعدُّ هؤالء وأولئك إخوة.
غي�ر أن هناك عائ�الٍت من البش�ر األقحاح، 

وأخرى من أشباه البشر األقحاح.
وهؤالء األخيرون هم األكثر عدداً، ألن أشباه 
البش�ر حافظوا على سرعة التكاثر منذ أّيام 
حقبة العلقّيات التس�اعية األعين. وما زالوا 
حّت�ى اليوم يتحّكم�ون بالحي�اة عن طريق 

عددهم وشدة رغبتهم بالحياة.
■ ■ ■

ينقس�م أش�باه البش�ر إل�ى نوعين: أش�باه 
البش�ر من الدرجة العليا، وأشباه البشر من 

الدرجة الدنيا.
ل قْدراً كبيراً من النجاح  وقد حقق النوع األوَّ

بالتآلف مع الحياة الروحية ومحاكاِة مختلف 
تجليات العقل البشري، ما جعلهم يبدون في 
نظر كثيرين من المراقبين السطحيين أناساً 

أذكياء وعباقرة.
إال أن اإلبداع متعذِّر على أش�باه البشر ألنهم 
يفتق�رون إل�ى المب�دأ العظيم. هن�ا يكمن 
قون الحياة بأرجلهم  عذابهم األكبر. إنهم يطوِّ
وأجنحته�م، وأيديه�م، وبنهٍم يتلّمس�ونها 
ويمتّصونها، ولكنهم ال يستطيعون اإلبداع.

إنهم يحّبون كّل ما هو إبداعي، ويحيط باسم 
كل نابغٍة إكليٌل من أسماء أشباه البشر.

يخرج م�ن بينهم ببلوغرافيون مدهش�ون، 
ونّق�اد مخلص�ون، ومحاس�بون متفانون 

وكّتاُب سيرة، ونّظامون )3( بارعون.

وبش�بٍق  اآلخري�ن،  إب�داع  يحّب�ون  إنه�م 
يتمّسحون بهذا اإلبداع.

يحّب�ون نس�خ قصائد ش�اعر، كتاب�ة نعِي 
فيلس�وف يعرفون�ه، أو ما هو أكث�ر إبهاجاً 
راتهم الش�خصيَّة عن إنساٍن  بعد، كتابة مذكِّ
موه�وب يمكنه�م أن يكتبوا فيه�ا »نحن«، 

وأن يقرنوا اسمهم باسم ذلك العبقري.
�ر بمالك: »إننا  إنها لّذة فرحة خنفس�اء تفكِّ

نطير!«.
ف�ي الم�ّدة األخي�رة، ش�رعت تظه�ر كتٌب 

غريبة، ومرعبة.
بون.  يقرؤونها، ويثنون عليها، ولكنهم يتعجَّ
إن فيها كلَّ ش�يء. أصال�ة الفكر الخارجية، 
وشكل الديباجة الباهر. وتظهر في القصائد 

جميع مالمح االنتماء إلى المدرسة الرائجة. 
غير أن شيئاً ما ينقص هذه القصائد.

أين هي المش�كلة؟ أولئك هم أش�باه البشر 
الجدي�دة  الحرك�ة  موج�ة  ركب�وا  الذي�ن 

يتدّربون.
■ ■ ■

أق�لُّ  الدني�ا  الدرج�ة  م�ن  البش�ر  أش�باه 
حساسية.

إنهم ما زالوا يتلّمس�ون التراب ويتكاثرون، 
وبعددهم يسيطرون على الحياة.

هْم يحّبون كْس�ب األش�ياء، وش�ّتى الِقَطع 
المحسوسة القاسية والنقود.

هم ال يخزنون األموال عن وعٍي، مثَل إنساٍن 
راغب بالس�لطة، وإنما بعن�اٍد وبالدة، َوفقاً 

لغريزة امتالك األشياء.
وهم يأكلون كثيراً، ويتعاملون بجّدّية كبيرة 
مع مختلف مسارات الحياة. وإذا ما قلت ذات 
مس�اء في مكان ما بين الناس: »إنني اليوم 
لم أتن�اوْل غدائي بعُد«، رأيت كيف يس�تدير 

جميع أشباه البشر برؤوسهم نحوك.
■ ■ ■

ش�بيُه البش�ر يح�بُّ العمل. فالعم�ل غريزة 
فيه. وبالعمل وحده يس�تطيع الحفاظ على 
وجوده البش�ري، وهو نفس�ه يعمل ويرغم 

اآلخرين على مساعدته.
إن فك�رًة إبداعي�ة واح�دة تب�رق لحظًة في 
رأِس عبق�ري تنق�ل البش�رية بضعة قرون 
إلى األم�ام على تلك الطري�ق العمالقة التي 
ب على أش�باه البش�ر أن يتقدموا فيها  يتوجَّ
ي  بأرج�ٍل غش�ائية، وأجنح�ٍة ثقيل�ة، وَتلوِّ
العلقي�ات، وجهٍد ال نهاية ل�ه. إال أنهم دائماً 
يس�يرون في طريٍق واحدة وراء اإلنس�ان، 
وكلَّ ما ُيلقي به العبقري إلى الحياة الدنيوية 

الخارجية يصبح ُملْكاً ألشباه البشر.
■ ■ ■

يتح�رَّك ش�بيه البش�ر بب�طء، ويس�توعب 
بُعْسٍر، وما كَسبه مّرة ال يرغب بالتخلّي عنه 

أو تبديله.
، ويح�زم أمره،  إن اإلنس�ان يبح�ث، ويضلُّ

ويسنُّ قانوناً هو خالصة بحثه وتجربته.
ش�بيه البش�ر يخضع للقانون تماش�ياً مع 
الظروف. واإلنسان يهِدم القديم، إذا وجد ما 
هو جديد وأفضل منه، فيما ال يتخلّص شبيه 
البش�ر مّما هو مألوف إال بعد صراع طويل. 
إنه األخير دائماً على جميع المنعطفات في 

طريق التاريخ.
بينم�ا يقرِّر اإلنس�ان ويختار، يكدح ش�بيه 

اإلنسان ويمالئ الظروف.

هولندا تعيد ختّيل نينوى..
 قلب العالـم القديم

             بغداد / المستقبل العراقي

“إع�ادة الحي�اة إلى نين�وى«، به�ذه العبارة يص�ف »المتحف 
الوطني لآلث�ار« في مدينة الي�دن الهولندي�ة، المعرض الذي 
ُيفتتح في العشرين من الشهر الجاري ويتواصل حتى 25 من 

آذار/ مارس العام المقبل. 
جم�ع المتح�ف 250 قطعة أثرية م�ن 25 متحفاً ف�ي العالم، 
تعود إلى حضارة نينوى التي عاش�ت قبل 2700 سنة، وكانت 

أكبر مدينة في العالم آنذاك.
يلتئم ش�مل ه�ذه القطع ألول مرة تح�ت مظلة معرض واحد 
عنوان�ه »نينوى قل�ب اإلمبراطوري�ة القديم�ة«، حيث كانت 

عاصمة اآلشوريين في منطقة شمال العراق اليوم.
أبرز القط�ع األثرية ُجمعت من المتح�ف البريطاني ومتحف 
اللوف�ر والمتح�ف الهولن�دي والمتح�ف العراق�ي، وتتضّمن 
ألواحاً طينية وتماثيل بأحجام مختلفة وأختاماً وقطعاً للزينة 
ونقوشاً توّزعتها متاحف الدول االستعمارية وشّردها ناهبو 
اآلث�ار. يعيد المع�رض في أحد أجزائه تصّور وتجس�يد غرفة 
المل�ك س�نحاريب، مل�ك »اإلمبراطورية اآلش�ورية الحديثة« 
في الفت�رة ما بين )681-705 ق.م.(، كما يولي عناية خاصة 
بع�رض النق�وش الجدارية الت�ي ت�روي الكثير ع�ن التاريخ 

السياسي واالجتماعي والثقافي لنينوى.
هذه النقوش هي أش�به بقطع مأخوذة من جدرايات ضخمة، 
أو ألواح حجرية عليها صور ملوك وأشخاص وقصص ألحداث 
وعادات وطقوس، صنعها فنانون تظهر مهارتهم الكبيرة في 
دقة التفاصيل الش�ديدة وجمالها، فقد كانت القطع جزءاً من 

القصور الملكية، وفقاً لبيان المتحف.
وتق�در الدراس�ات األثري�ة أن نين�وى كان فيها أكث�ر من 15 
كيلومت�راً م�ن الجداري�ات المنقوش�ة ه�ذه، حي�ث تتضمن 

لوحاتها قصصاً تاريخية وخيالية، بطلها دائماً هو الملك.
أما في ما يخص التماثيل واأللواح الطينية واألختام، فإنها إما 
تجس�د اآللهة أو كائنات خرافي�ة مجنحة، وهناك تحف نادرة 
من العاج، وأختام أس�طوانية الشكل، وأسلحة وأواٍن فخارية 

مزججة، وكذلك يعرض المتحف »قناع الموت الذهبي«.
ف�ي المعرض نجد أيضاً ألواحاً من الطي�ن تعود إلى ما ُيعتقد 
أنها أول مكتبة في العالم أُنش�ئت في عهد الملك آشوربانيبال، 
وفيها معلومات وافية عن نمط حياة اآلش�وريين وطريقتهم 

في التفكير والعيش، ولغتهم ونصوصهم وطقوسهم.
ويص�ف بي�ان المتح�ف مدينة نين�وى بأنها كان�ت تضم مئة 
ألف نس�مة، وظلت لفترة طويلة أكبر وأهم مدينة في العالم، 
وأن جدرانها أش�به بمخطوطة تمت�د لكيلومترات، وبواباتها 
الملكي�ة كانت تحيط قصورها ومعابدها، ويضيف أنها كانت 

مليئة بالحدائق الكثيفة والشوارع الصغيرة واألزقة.
بالنس�بة للمنظمين ف�إن نينوى تلقن العالم اليوم درس�اً في 
النج�اة في أوق�ات األزمات من حروب وتدمير، وقد اس�تلهم 
المع�رض م�ن آثار المدين�ة الكيفي�ة التي كان�ت عليها وقام 
بتجس�يدها في رس�وم متحرك�ة ثالثي�ة األبعاد باس�تخدام 
الكمبيوتر، حيث سيجري تجس�يدها بألوانها الحقيقية. كما 
يق�ف على المدخل ثوران بالحجم الطبيعي كما لو كانا يقفان 

على بوابة القصر في ذلك الزمن.
يشار إلى أن المعرض سبقته دراسات شارك فيها باحثون من 
بالد مختلفة لوض�ع تصور لنينوى، التي كان�ت تحكم العالم 

القديم، على أرض الواقع.
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احلسني »عليه السالم« منهج وهدف
حرز الكناني

الدي�ن  بصفت�ه  العظي�م  االس�ام 
الس�ماوي الخال�د الذي اخت�اره الله 
تعاىل للبرشية جمعاء يهدف اىل إخراج 
الناس م�ن عبودية العباد والطواغيت 
اىل عبودي�ة الل�ه وح�ده وم�ن هن�ا 
فعندم�ا ينحرف الحكام عن االس�ام 
العظي�م ويبغونها عوج�اً ويتحولون 
اىل طواغيت يهلكون الحرث والنس�ل 

ويعشون يف الباد والعباد فساداً .
أن  التاريخ�ي  للقائ�د  حينئ�ذ  فاب�د 
يتص�دى ب�كل ج�رأة وش�جاعة لهذا 
اإلنح�راف والعم�ل الرج�اع األمور اىل 
نصابه�ا وإال فإن أمر االمة املس�لمة 
سينتهي اىل اإلنهيار واإلنحال وضياع 
القيم التي أرس�اها الرس�ول األعظم 
صىل الله عليه وآله وسلم ولذلك اتجه 
االم�ام القائ�د عليه الس�ام اىل اعداد 
املؤمن�ة وتهيئته�ا وتربيتها  النخب�ة 
للقيام بالدور التاريخي املطلوب دون 
االقال م�ن أهمي�ة ورضورة احداث 
وع�ي متزاي�د ل�دى جماه�ر االم�ة 
املسلمة لتتحمل مسؤوليتها الرشعية 

أيضا
فإن ثورة أبي عبد الله الحس�ن، ثورة 
الرس�الية،  القيم واأله�داف  ماكه�ا 
إنم�ا وقع�ت لتق�وّم االعوج�اج الذي 
حصل يف مس�رة األمة، ولتقيم حدود 
الل�ه س�بحانه، وس�نة النب�ي األكرم 
)ص( الت�ي عطلته�ا تماماً الس�لطة 
األموية بقيادة يزي�د، وهي بعيدة كل 
البع�د ومتنافرة م�ع جميع األغراض 
واملطال�ب الدنيوي�ة، فرضتها ظروف 
ووقائ�ع أق�ل ما فيه�ا، قت�ل النفس 
املحرتمة، وإقص�اء الصالح، وتقريب 
الطال�ح، من جه�ة، وأوجبها أمر الله 
سبحانه وتعاىل، الذي نطق به رصيحاً 
الق�رآن املجيد، وداعي الس�نة النبوية 
الرشيف�ة م�ن جه�ة أخ�رى… ثورة 
حفظت الدي�ن وصانته من محاوالت 
ال�دس والتش�ويه عىل أيدي س�لطات 
جائرة صممت عىل اإلساءة والنيل من 
اإلسام ورموزه وقادته الحقيقين… 
وينبغي النظ�ر إليها ع�ىل أنها الخط 
الواض�ح الفاصل بن الح�ق والباطل 
وهي عربة وعظة بالغة وحجة قاطعة 
ع�ىل األجي�ال املتعاقب�ة، لتبن طريق 
الصواب، وتلمس وجه الحق يف جميع 
عوام�ل  هجم�ت  ومهم�ا  الظ�روف، 
اللبس والتش�ويه، واشتدت وتراكمت 
الظلمات؛ وبذلك ستبقى ثورة ملهمة 
لجمي�ع ط�اب الح�ق والحري�ة عىل 
مس�توى العال�م، وعىل م�دى الزمن، 

بشكل مطلق..
لذلك أن نهضة أبي عبد الله الحسن قد 
تمت يف مخطط جذري إلنقاذ اإلسام 
م�ن براث�ن الكف�ر والضال�ة، الت�ي 

أش�اعتها أمية يف املجتمع اإلس�امي، 
للخروج عىل س�لطان الدي�ن، ومحق 
الرس�الة اإلس�امية، والقض�اء ع�ىل 
س�ّنة الرس�ول األك�رم)ص(، فكانت 
نهضة الحسن ، ومن قبله باء اإلمام 
الحسن وصربه، أعظم حركة تحررية 
ال لإلسام فحسب بل لألجيال البرشية 
كلها، وللمجتمع اإلنس�اني الذي يريد 
أن يدخ�ل أب�واب الحض�ارة من هدى 

اإلسام ورياديته..
ف�كان اإلمام الحس�ن عليه الس�ام 
يستهدف من حركته الجهادية الكربى 

عدة أهداف منها :
تغير األوضاع السياس�ية واس�تبدال 
اإلدارة  وأس�لوب  الحاك�م  الجه�از 
والسياس�ة. والتعامل م�ع األمة وفق 
املوازين واملقاييس التي ثبتها اإلسام 
وإيقاظ الحس والوعي السيايس لألمة 
. وجعلها جهازمراقبة للسلطة . متى 
ما انحرفت عن املب�ادئ او تخلت عن 
تطبيق اإلحكام والقوانن اإلس�امية. 
وتثبيت مب�دأ رشعية القوة واملقاومة 
املسلحة للحاكم الظالم و إعادة تربية 
وبن�اء االم�ة تربي�ة وبناء س�ليما. و 
تصحي�ح االنح�راف وتطبي�ق إحكام 
الرشيع�ة وقوانينه�ا. و ك�ر حاجز 
الخ�وف واإلرهاب املفروض عىل األمة 

وتحريك روح الثورة والفداء فيها.
وما ان تحرك الحس�ن )عليه الس�ام 
( وق�د كان واضح�ا لدي�ة إن الث�ورة 
ق�د ال تنجح نجاحا عس�كريا إال إنها 
س�تكون بداية لتحريك جماهر األمة 
وإث�ارة روح املقاومة والنهوض فيها 
ما إن تح�رك واستش�هد حتى وقفت 
الس�لطة الحاكم�ة ع�ىل ش�فا جرف 
ه�او وفوه�ة ب�ركان مدم�ر وب�دأت 
األنفجارت والثورات فالحس�ن عليه 
السام شعلة وهدف لكل األحرار عىل 

مدار الزمان واأليام .
قال اإلمام الحس�ن ))عليه السام(( 
} .. إن�ي ل�م أخ�رج أرشاً وال بطراً وال 
مفس�داً وال ظاملاً وإنما خرجت لطلب 
اإلِصاح يف امة جدي )) صىل الله عليه 

وآله وسلم (( ،
أريد أن آمر باملعروف وانهي عن املنكر 
وأس�ر بسرة جدي وأبي عيل ابن أبي 
طالب ))عليهما السام((،فمن قبلني 
بقبول الحق فالل�ه أوىل بالحق ، ومن 
رّد ع�يّل هذا أص�رب حتى يق�ي الله 
بين�ي وبن الق�وم بالح�ق وهو خر 

الحاكمن،…{
نح�ن  ه�ل   : أنفس�نا  لنس�أل  واآلن 
حسينيون ؟ هل نحن محمّديون؟ هل 

نحن مسلمون رساليون؟

ولنس�أل أنفس�نا :هل نح�ن يف جهل 
وظام وغرور وغباء وضال؟

أو نح�ن يف وعي وفطن�ة وذكاء وعلم 
ونور وهداية وإيمان؟

إذن لنك�ن صادقن يف ني�ل رضا اإلله 
رب العاملن وجنة النعيم ،

الحس�ن  ح�ب  يف  صادق�ن  ولنك�ن 
وجّده األمن ))عليهما وآلهما الصاة 
والس�ام والتكريم(( باإلتباع والعمل 
وفق وطبق الغاية والهدف الذي خرج 

لتحقيقه الحسن
))عليه الس�ام (( وضّح�ى من أجله 
بصحبه وعياله ونفسه ، انه اإلصاح 
يف ام�ة جدِّ الحس�ن الرس�ول الكريم 

))عليه وآله الصاة والسام((.

 وهدف.
ٌ

الحسين منهج
الدي�ن  بصفت�ه  العظي�م  اإلس�ام 
الس�ماوي الخال�د الذي اخت�اره الله 
تعاىل للبرشية جمعاء يهدف اىل إخراج 
الناس م�ن عبودية العباد والطواغيت 
اىل عبودي�ة الل�ه وح�ده وم�ن هن�ا 
فعندم�ا ينحرف الحكام عن اإلس�ام 
العظي�م ويبغونها عوج�اً ويتحولون 
إىل طواغيت يهلكون الحرث والنس�ل 
ويعشون يف الباد والعباد فساداً . فابد 
حينئ�ذ للقائ�د التاريخ�ي أن يتصدى 

ب�كل جرأة وش�جاعة له�ذا االنحراف 
والعمل إلرجاع األمور اىل نصابها وإال 
ف�إن أمر األمة املس�لمة س�ينتهي إىل 
االنهي�ار واالنحال وضياع القيم التي 
أرس�اها الرس�ول األعظ�م ص�ىل الله 
علي�ه وآله وس�لم ولذلك اتج�ه االمام 
القائد عليه الس�ام اىل اع�داد النخبة 
املؤمن�ة وتهيئته�ا وتربيته�ا للقي�ام 
بالدور التاريخي املطلوب دون اإلقال 
م�ن أهمي�ة ورضورة إح�داث وع�ي 
متزاي�د ل�دى جماهر األمة املس�لمة 
لتتحم�ل مس�ؤوليتها الرشعية أيضا 
فإن ثورة أبي عبد الله الحس�ن، ثورة 
ماكها القيم واألهداف الرسالية، إنما 
وقعت لتق�وّم االعوج�اج الذي حصل 
يف مس�رة األم�ة، ولتقيم ح�دود الله 
س�بحانه، وس�نة النبي األكرم )صىل 
الل�ه عليه واله ( الت�ي عطلتها تماماً 
الس�لطة األموية بقي�ادة يزيد، وهي 
بعي�دة كل البع�د ومتنافرة مع جميع 
األغراض واملطالب الدنيوية، فرضتها 
ظ�روف ووقائ�ع أقل م�ا فيه�ا، قتل 
النف�س املحرتمة، وإقص�اء الصالح، 
وتقريب الطالح، م�ن جهة، وأوجبها 
أمر الله سبحانه وتعاىل، الذي نطق به 
رصيحاً القرآن املجيد، وداعي الس�نة 
النبوي�ة الرشيفة من جه�ة أخرى… 

ث�ورة حفظ�ت الدي�ن وصانت�ه م�ن 
مح�اوالت الدس والتش�ويه عىل أيدي 
س�لطات جائرة صممت عىل اإلساءة 
والنيل من اإلس�ام ورم�وزه وقادته 

الحقيقين…
وينبغي النظ�ر إليها ع�ىل أنها الخط 
الواض�ح الفاصل بن الح�ق والباطل 
وه�ي ع�ربة وعظ�ة بالغ�ة وحج�ة 
قاطع�ة عىل األجي�ال املتعاقبة، لتبن 
طريق الص�واب، وتلم�س وجه الحق 
يف جمي�ع الظ�روف، ومهم�ا هجمت 
عوام�ل اللبس والتش�ويه، واش�تدت 
الظلمات؛ وبذلك س�تبقى  وتراكم�ت 
ث�ورة ملهم�ة لجمي�ع ط�اب الح�ق 
والحري�ة ع�ىل مس�توى العالم، وعىل 
مدى الزمن، بش�كل مطل�ق.. لذلك أن 
نهضة أبي عبد الله الحس�ن قد تمت 
يف مخطط جذري إلنقاذ اإلس�ام من 
براثن الكفر والضالة، التي أشاعتها 
أمي�ة يف املجتمع اإلس�امي، للخروج 
عىل س�لطان الدين، ومحق الرس�الة 
اإلسامية، والقضاء عىل سّنة الرسول 
األكرم)ص�ىل الله عليه واله (، فكانت 
نهضة الحسن ، ومن قبله باء اإلمام 
الحسن وصربه، أعظم حركة تحررية 
ال لإلسام فحسب بل لألجيال البرشية 
كلها، وللمجتمع اإلنس�اني الذي يريد 

أن يدخ�ل أب�واب الحض�ارة من هدى 
اإلسام ورياديته..

ف�كان اإلمام الحس�ن عليه الس�ام 
يستهدف من حركته الجهادية الكربى 
ع�دة أه�داف منه�ا : تغي�ر األوضاع 
الحاكم  السياسية واس�تبدال الجهاز 
وأس�لوب اإلدارة والسياسة. والتعامل 
مع األمة وفق املوازين واملقاييس التي 
ثبتها اإلس�ام وإيقاظ الحس والوعي 
السيايس لألمة . وجعلها جهازمراقبة 
للسلطة . متى ما انحرفت عن املبادئ 
او تخلت عن تطبيق اإلحكام والقوانن 
اإلسامية. وتثبيت مبدأ رشعية القوة 
واملقاومة املس�لحة للحاكم الظالم و 
إع�ادة تربية وبناء األم�ة تربية وبناء 
سليما. و تصحيح االنحراف وتطبيق 
إح�كام الرشيعة وقوانينه�ا. و كر 
حاج�ز الخ�وف واإلره�اب املفروض 
عىل األمة وتحريك روح الثورة والفداء 
فيه�ا. وم�ا ان تحرك الحس�ن )عليه 
الس�ام ( وق�د كان واضح�ا لدية إن 
الثورة قد ال تنجح نجاحا عسكريا إال 
إنها س�تكون بداي�ة لتحريك جماهر 
األمة وإث�ارة روح املقاومة والنهوض 
فيه�ا م�ا إن تح�رك واستش�هد حتى 
وقف�ت الس�لطة الحاكمة عىل ش�فا 
جرف هاو وفوهة بركان مدمر وبدأت 
األنفجارت والثورات فالحسن شعلة 
وهدف لكل األحرار ع�ىل مدار الزمان 
واألي�ام . قال اإلمام الحس�ن ))عليه 
الس�ام(( } .. إني لم أخ�رج أرشاً وال 
بط�راً وال مفس�داً وال ظامل�ًا وإنم�ا 
خرجت لطلب اإلِصاح يف امة جدي )) 
صىل الله عليه وآله وسلم (( ، أريد أن 
آمر باملعروف وانهي عن املنكر وأسر 
بس�رة جدي وأبي عيل ابن أبي طالب 
))عليهما السام((،فمن قبلني بقبول 
الحق فالل�ه أوىل بالحق ، ومن رّد عيّل 
هذا أصرب حتى يقي الله بيني وبن 
القوم بالحق وه�و خر الحاكمن،… 

{
نح�ن  ه�ل   : أنفس�نا  لنس�أل  واآلن 
حسينيون ؟ هل نحن محمّديون؟ هل 
نحن مس�لمون رس�اليون؟ ولنس�أل 
أنفس�نا :ه�ل نح�ن يف جه�ل وظام 
وغ�رور وغب�اء وض�ال؟ أو نح�ن يف 
وعي وفطنة وذكاء وعلم ونور وهداية 
وإيم�ان؟ إذن لنك�ن صادق�ن يف نيل 
رضا اإلل�ه رب العاملن وجن�ة النعيم 
، ولنك�ن صادق�ن يف ح�ب الحس�ن 
وجّده األمن ))عليهما وآلهما الصاة 
والس�ام والتكريم(( باإلتباع والعمل 
وفق وطبق الغاية والهدف الذي خرج 
لتحقيقه الحس�ن ))عليه السام (( 
وضّح�ى م�ن أجل�ه بصحب�ه وعياله 
ونفس�ه ، ان�ه اإلص�اح يف ام�ة ج�دِّ 
الحسن الرس�ول الكريم ))عليه وآله 

الصاة والسام((.

رحلة عىل طريق احلسني »عليه السالم«
وليد كريم الناصري

بان مش�يب الليل, ونعق�ت النوارس عىل 
ش�اطىء الف�رات، فتزاحم�ت التجاعي�د 
حول جفون القدر، وتقاطر القضاء دما، 
تفي�ض من حول�ه ش�واطىء الدهر،حل 
الصباح محدودب الظهر, فارع الشمس، 
َيعُب�ل بن كتفيه س�ياط ملؤه�ا الغيض 
والفيض، ُتجلد بها ظهور األنبياء، فرسم 
صورة اإلنكس�ار عىل وج�ه الدنيا, يلونها 
اله�وان والع�ذاب, ويس�تجمعها َش�جَو 
ِنسوٍة كانت ترى العز والكربياء راكع عىل 
أب�واب بيوته�ا, َفناَء ألحم�ي عنها غائبا, 
والِعز ُمغيبا, والكربياء صورة ُيغُر ألوانها 

هوان الدنيا ودائرة الزمن. 
َه�وادٌج ُمَحَملَ�ة, وأباعَر َتح�دَي بإكتإب, 
ورؤوٌس ف�وق الرم�اِح ُمعلق�ة, تتطاي�ر 
عليها ش�ظى نظرات النس�اء واألطفال, 
لتلمح األمل, وتس�تطعم الس�كينة وتربُد 
حرارة التعب والَشقاء, فتنبحها السياط, 
بألٍم أرخى دموعها, وأوَجَع أطرافها, التي 
طاملا ته�رُب تحتها من الزج�ر والتنكيل, 
فكأن الدنيا توقفت, والرؤوس قد غضبت, 

لكن أمر الله حال بينها وبن......!
َقت الش�مس من الجحوِر َظاُمها,  إْس�رَتَ
ومن البيوت ُسباتُها, ومن ألناِس َقُلوِبهم, 
فتيبست أعوادهم, بن متفرجاً و شامت, 
وناق�م وراح�م, فتنبههم صوت�اً عظيم, 
إس�تذكروا في�ه ألحان ألس�ماء, وترنيمة 

الوحي, وُنطق أألنبياء.
ص�وت إم�رَأة ولي�س ُكل ألرج�ال مثلها, 
كانت كالنب�ي بن قومه, أعي�اه ُكفرهم 
وأصرَبَُه عليه�م أيمانه بما يعتقد, صوت 
حبيب�ة »الحس�ن« بنت الزه�راء ) زينب 
عليها الس�ام (, كانت عىص موىس التي 
أفكت س�حر يزيد وحزب�ه, وفجرت بحر 

الن�دم دموع�ا بأع�ُن الكوفي�ن, وقادت 
معرك�ة التأني�ب يف معس�كر ضمائرهم, 
ع�ىل  والن�دم  الدم�وع  جث�ث  فتناث�رت 
أرصفة مخاوفهم, َفَدُبَر الش�امتون وًنِدَم 

املتفرجون, وَبُطَل سحر املارقون.
وراح�ت  ألرهي�ب,  ألي�وم  ذل�ك  إنق�ى 
الش�مس تختب�ئ وراء خماره�ا أألحم�ر 
خج�ًا, بع�د إن صهرت رؤوس النس�اء, 
ويوافي�خ الرضع واألطف�ال, ليخط ألليل 
لوح�ة الظ�ام القاتل, ويعل�ن عن رحيل 
ذاك الضجيج املدوي يف مس�امع النس�اء 
الكوف�ة,  ِخ�راب  فتوطن�وا  واألطف�ال, 
وأفرتشوا الثرى, والعطش والجوع ينهش 

أجس�ادهم الصغ�رة الرقيق�ة الجميلة, 
فيكفن�وا أوزار التع�ب واملش�قة, بكف�ن 
الرج�وع أىل الله والصاة, ويدفنوها تحت 
دوي مناجاة الس�ماء. سكنت أجسادهم, 
وتعالت همساتهم, وسهرت دموعهم عىل 
ساح خدودهم ألحمراء,َوَهوََم األطفال ُكٌل 
يحتض�ُن أخيه, بع�د إن أرهقهم الرصاخ 
من ألم الس�ياط, فكان�ت أوجاعهم تملئ 
قلوبه�م, فس�كنوا قلي�ًا ليدفن�وا أوزار 
الس�بي تح�ت أجس�ادهم, فهم�وا بنوماَ 
ماطال إن أيقظتهم سياط الجادين,لتبدأ 
ألرحل�ة من جدي�د مع صباح�اً أخر نحو 

بيوت الشام.

تضحية احلسني »عليه السالم« عنوان للشهادة

ابراهيم محمود

أعىل س�مة الجود والش�جاعة ه�ي التضحية 
وأغ�ىل تضحية يف النفس م�ن أجل هدف معن 
إن كان هدف مادي أو معنوي وتضحية اإلمام 
الحسن عليه الس�ام ليست مادية والمعنوية 
إنم�ا ه�ي تضحي�ة إلهية م�ن أج�ل تصحيح 
املس�ار لألم�ة الت�ي بع�ث له�ا خات�م األنبياء 
واملرسلن حبيب إله العاملن محمد صلوات الله 
عليه وعىل آله أجمعن . الحب املعنى األس�مى 
للتج�يل يف يشء والظاهر لذلك املعنى كيف كلنا 
نحب آبائنا وأوالدن�ا وأطفالنا واخواننا ونحب 
املعل�م واملمث�ل والريايض والطبي�ب واملحامي 
ورئيس الدول�ة واألق�ارب واألصدقاء وغرهم 
حب عاطف�ي نابع من داخل القلب يرس�م لنا 
صورة م�ن خال ترصفات معين�ة . أما الحب 
اآلخر وهو حب الله والرسول والصالحن فهذا 
يختل�ف كي�ف ألن حب الل�ه خايل م�ن الرشك 

به وح�ب النبي خايل من جع�ل نبي آخر بعده 
وحب الصالحن املعصومن من خطا ويكونوا 
لن�ا قدوة من أج�ل التقرب إىل الل�ه ودنوا أكثر 
ألن اآلي�ة املبارك�ة تق�ول ) َواَل َتْحَس�َبنَّ الَِّذيَن 
ُقِتُلوا يِف َس�ِبيِل اللَِّه أَْموَاًتا َبْل أَْحَي�اٌء ِعنَد َربِِّهْم 
ُيْرَزُق�وَن )169( ال عم�ران (( يج�ب أن يكون 
حب الحس�ن )عليه الس�ام( نابًعا من قلوبنا 
ولي�س مج�رد لقلقة يف اللس�ان ، وحّبه )عليه 
الس�ام( هو التضحية واإلخ�اص لدين النبي 
األق�دس محمد )ص�ىل الله عليه وآله وس�لم( 
، بامل�ال واألنف�س ، وكما قال الحس�ن )عليه 
الس�ام( : إن كان دي�ن محم�د لم يس�تقم إال 
بقت�يل فياس�يوف خذين�ي . فضحى بنفس�ه 
وأصحاب�ه وأهل بيت�ه )صلوات الله وس�امه 
عليهم أجمع�ن( وكل مايملك ، ألجل أن يبقى 
دين محمد )صىل الله عليه وآله وسلم( ، وكما 
ق�ال الس�يد األس�تاذ : البد أن نتيق�ن الوجوب 
واإلل�زام الرشع�ي العقيل األخاق�ي التاريخي 

االجتماعي اإلنس�اني يف إعان الرباءة والرباءة 
نك�ون  أن  م�ن  ال�رباءة  وكل   .…… وال�رباءة 
كأولئك القوم وعىل مس�لكهم وبنفس قلوبهم 
وأفكارهم ونفوس�هم وأفعالهم حيث وصفهم 
الف�رزدق الش�اعر لإلم�ام الحس�ن ))علي�ه 

السام(( بقوله :
)) أما القل�وب فمعك وأما الس�يوف فمع بني 

أمية((
فقال اإلمام الش�هيد املظلوم الحس�ن ))عليه 

السام(( :
)) صدقت ، فالناس عبيد املال والدين لعق عىل 
ألسنتهم يحوطونه ما دّرت به معايشهم ، فإذا 
محّصوا بالباء قل الدّيانون ((. فا يكون حبنا 
طم�ع أو غاية من خالها نتس�لط عىل الناس 
أو نص�ل إىل منصب مع�ن أو واجهة نس�تغل 
بها الناس باس�م الحسن عليه السام وتكون 
ضم�ن قول الفرزدق الش�اعر املعروف القلوب 

معك واألفعال والسلوك عليك .
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تأه�ل منتخبن�ا إىل دور الس�ادس عرش 
لنهائي�ات كاس العالم لناش�ئني 2017  
يف الهن�د ، وق�د ج�اء منتخبن�ا ثانيا يف 
مجموعته بأربع نق�اط ، مخلفا وراؤه 
منتخب املكسيك بطل كاس العالم ثالث 
م�رات يف املرك�ز الثالث وكذل�ك منتخب 
تش�ييل القوي وبطل أمري�كا الجنوبية 
رابع�ا وخ�ارج البطول�ة ، يف مجموع�ة 
عدت هي األقوى ، إذ يعد تأهل منتخبنا 
ثاني�ا مفخ�رة لكرتن�ا ، يف ظ�ل ظروف 
معروفة يعيشها العراقيني عىل جبهات 
الحي�اة املختلف�ة ، عداك عن التقش�ف 
الع�ام الذي يرضب مؤسس�ات الدولة ، 

وانعكاس�ه عىل اإلعداد الكروي ملنتخبنا 
، الذي حقق األصعب وفاز بكاس القارة 
مش�ركا بمونديال العالم وخاض ثالث 
مباري�ات م�ع منتخب�ات مش�هود لها 
بالق�وة والتاري�خ واإلمكان�ات ، حي�ث 
تعادل أمام املكس�يك وفاز عىل تش�ييل 
بثالثي�ة نظيفة وخ�ر أم�ام املنتخب 
االنكلي�زي بطل أوربا والفريق املرش�ح 
األك�ر إلح�راز كاس بطول�ة املوندي�ال 

الحالية« .

خسارة للنسيان
بعد أن خر منتخبنا للناش�ني برباعية 
أم�ام االنكليز ، نتيجة إره�اق وظروف 
مب�اراة أمل�ت بالفري�ق ، طال�ب رئيس 

الوف�د مالح مهدي وكذل�ك يحيى كريم 
عض�و اتح�اد الك�رة وامل�درب قحطان 
جثري الالعبني ، بنس�يان مب�اراة انكلرا 
وع�دم التأث�ر النف�ي فيه�ا ، واإلعداد 
والتهيؤ،ملح�و آثار الخس�ارة ومحاولة 
عده�ا م�ن امل�ايض والظه�ور  بمظهر 
جدي�د م�رشف يلي�ق بق�درات الالعبني 
الحقيقي�ة ، الت�ي تمتل�ك الكث�ري مم�ا 
ل�م يظهر أم�ام انكلرا ، وان يس�تعدوا 
بالش�كل األمثل لتج�اوز األخطاء ، التي 
حدثت يف املباراة واالنهيار ،الذي ش�وهد 
بدفاعاتنا والعمل الجاد عىل تش�خيص 
م�ن  واإلف�ادة  وتصحيحه�ا  األخط�اء 
دروس�ها ، فض�ال ع�ن تحليل ودراس�ة 
نقاط قوة وضع�ف املنتخب املايل ، الذي 

سنقابله يف دور ال16 يف واحدة من أهم 
املباري�ات القوي�ة التي أفرزته�ا نتائج 
مباريات املرحل�ة األوىل ، التي تمخضت 
عن مواجه�ات أخرى حاس�مة ال تقبل 
القس�مة ، إذ الخ�ارس يغ�ادر البطول�ة 
و   ، ألثم�ان  دور  إىل  يتأه�ل  والفائ�ز 
س�تنطلق اليوم االثنني مباريات دور ال 
16 يف مبارات�ني تجم�ع األوىل كولومبيا 
بأملانيا ، وبعدها مب�اراة بارجواي أمام 
أمري�كا ، فيما س�تقام يوم غ�د الثالثاء 
أرب�ع مباريات ، إذ س�يلعب العراق أمام 
منتخ�ب مايل ع�ىل ملعب مدين�ة جوا ، 
فيما تقابل إيران منتخب املكسيك ، وكذا 
يلعب األسبان أمام فرنسا ، فيما انكلرا 
ستواجه اليابان ، وكلها مباريات صعبة 

وقوي�ة وال ضعيف وال تعوي�ض فيها ، 
مما يجعل الفرق تقدم كل ما عندها من 

اجل الفوز والبقاء بالبطولة . 

جثير يعد باألفضل
يف املؤتم�ر الصحفي الذي أعقب مباراتنا 
أم�ام االنكلي�ز وبرغ�م التع�ب وإجهاد 
الخس�ارة ، ظهر الكابتن جثري واثقا من 
نفس�ه وفريق�ه ، واصفا ف�وز املنتخب 
االنكليزي بأنه فوز مس�تحق ، يتناس�ب 
م�ع م�ا يمتلك�ون م�ن أدوات احرافية 
وقوة العبيهم الجسمانية ، مع إعدادهم 
املمتاز ،مضيفا بأنهم قدموا مباراة كبرية 
، س�اهمت بعض أخطاؤن�ا يف تعزيزها ، 
خاصة بعد أن كنا ندا لهم بالشوط األول 

، لعبنا بخمسة مدافعني ، لكن يف الشوط 
الثان�ي وم�ع اندف�اع العبين�ا للمحاولة 
التعدي�ل والت�رع واإلره�اق ، حدث�ت 
أخط�اء كب�رية أدت إىل الخس�ارة وه�ذا 
حال ك�رة القدم ، التي يمك�ن أن يحدث 
فيه�ا كل يشء ، مم�ا يدعون�ا لدراس�ة 
املب�اراة بش�كل هادئ من اج�ل نصحح 
األخط�اء واإلعداد األمثل ملب�اراة منتخب 
م�ايل يف ال�دور الق�ادم ال�ذي نع�ول فيه 
عىل تجاوز الحال�ة وعدم التأثر ، واللعب 
بق�وة لتحقيق الفوز وضم�ان التأهل إىل 
دور الثمانية وإس�عاد جماهرينا ، وهذا 
ممكن ويتناس�ب م�ع ثقت�ي بالعبينا ، 
برغ�م صعوبة املباراة ، اال ان منتخبنا لم 
يكن قبل البطولة ، من ضمن املرش�حني 

بس�بب ق�وة املجموعة ومع ذل�ك تأهلنا 
ثاني�ا باس�تحقاق متجاوزين املكس�يك 

وتشييل بانجاز ليس سهل ».

درع من االتحاد االنكليزي
ق�دم رئيس وفد االتح�اد االنكليزي لكرة 
القدم املش�ارك ب�كاس العال�م يف بمعية 
مس�اعده ، درعا خرييا للوفد العراقي  ، 
ذلك عىل هامش مباراة العراق وانكلرا يف 
ملعب يابا بهارتي يف كلكتا ، عر فيه عن 
اعجابه ب�روح الفريق العرقي الش�جاع 
وتهنئته بمناس�بة وصولن�ا اىل املونديال 
وتأهلن�ا اىل الدور 16 ، وقد ش�كر رئيس 
الوف�د العراق�ي  رئيس الوف�د االنكليزي 
عىل هذه االلتفات متمنيا لهم التوفيق .

عد اخلسارة من املايض واستعد للتعويض أمام منتخب مايل
جثري: وصولنا إىل النهائي مفخرة لكرتنا.. ونلعب إلسعاد العراقيني

              المستقبل العراقي / متابعة

تحدث البرتغالي كريس�تيانو رونالدو، هداف ريال مدريد التاريخي، عن 
مدرب الفريق، الفرنس�ي زين الدين زي�دان، عقب االنتصار الصعب على 

خيتافي، لحساب الجولة الثامنة من الدوري اإلسباني.وقال رونالدو في 
تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي س�تار” البريطاني�ة: “كنت أتابع زيدان 

كثيرا حينما كان العبا، كان أحد أحسن الالعبين في العالم، لكنه في مجال 
التدريب أفض�ل كثيرا”.وتاب�ع: “أتطلع لمباراة توتنهام ف�ي دوري أبطال 

أوروبا، وأعرف أنها لن تكون مواجهة سهلة، لكني واثق أن كل فريق لديه 
نقطة ضعف، وكل دفاع يمكن اختراقه، وس�نحاول إيجاد أفضل طريقة 
لتحقيق الفوز”.وانتصر ريال مدريد على خيتافي ليصل للفوز الثالث على 
التوالي بعد البداية الس�يئة للنادي الملكي في الدوري اإلسباني، كما قلل 
الفارق بينه وبين برش�لونة المتصدر إلى 5 نقاط،.بعد تعادل البلوجرانا 

بهدف لمثله مع أتلتيكو مدريد.وس�جل رونالدو أول هدف له في الدوري 
اإلس�باني أثناء المب�اراة لينقذ فريقه من التعادل ويق�وده لالنتصار رقم 

13 عل�ى التوالي خ�ارج ملعبه في الليجا، ليحطم الرقم القياس�ي الخاص 
ببرش�لونة تحت قيادة بيب جوارديوال.ويتصدر ريال مدريد مجموعته في 

دوري أبط�ال أوروبا بالتس�اوي في النقاط مع توتنهام، كما س�جل هاري 
كين 5 أهداف خالل البطولة فيما هز رونالدو الشباك 4 مرات في مباراتين.

              المستقبل العراقي / متابعة

يعان�ي العدي�د م�ن العب�ي برش�لونة م�ن 
الجل�وس عل�ى مقاع�د الب�دالء، من�ذ تولي 
إرنستو فالفيردي، مس�ؤولية تدريب الفريق 

الكتالوني، الصيف الماضي.
ويب�ُرز من ه�ذه األس�ماء التي ال تحظ�ى بثقة 
فالفيردي، المهاجم بالكو ألكاس�ير، الذي لم يلعب مع برشلونة منذ لقاء 
ديبورتيف�و أالفيس في 26 أغس�طس/آب الماضي بالجول�ة الثانية من 
الليجا.ورغم أنَّ الالعب يرغب في الرحيل من أجل البحث عن المش�اركة 
المس�تمرة، إال أنَّ�ه ي�ودُّ البقاء في إس�بانيا، وعدم الرحي�ل للعب في أي 
دوري آخ�ر من البط�والت األوروبي�ة الكبرى.وقالت صحيف�ة “موندو 
ديبورتيفو” اإلس�بانية، إّن “ماوريس�يو بيلجرينو مدرب ساوثهامبتون 
اإلنجلي�زي، يرغب في ضم ألكاس�ير لدعم الخ�ط الهجومي في فريقه”.

وأش�ارت إلى أنَّ مدرب القديسين، يرى أّن ألكاسير العب مناسب ولديه 
القدرة على تحقيق الكثير في قلعة “سانت ماري”، خاصة وأّن المدرب 
األرجنتين�ي، لديه خبرة كبيرة ف�ي التدريب بإس�بانيا.لكنَّ الصحيفة 
أش�ارت إلى أنَّ ألكاس�ير، رفض فكرة االنضمام لساوثهامبتون خالل 

سوق االنتقاالت الشتوية؛ ألنه يفضل البقاء في إسبانيا.

كريستيانو رونالدو يفاضل 
بني زيدان الالعب واملدرب

العب برشلونة يرفض 
          المستقبل العراقي / متابعةالدوري اإلنجليزي

اعتذر األرجنتين�ي الدولي، باول�و ديباال، مهاجم 
يوفنتوس اإليطالي لجماهير الفريق بعد إهداره 
فرص�ة خطف نقط�ة التعادل أمام التس�يو.

وانته�ى لق�اء الجول�ة الثامن�ة م�ن الدوري 
اإليطال�ي بفوز التس�يو بهدفي�ن لهدف على 
ملعب “يوفنت�وس آرينا”، وأه�در ديباال ركلة 
ج�زاء في الدقيق�ة األخيرة من المباراة.ونش�ر 
الالع�ب اعتذاًرا رس�مًيا لجماهي�ر البيانكونيري 
عبر حس�ابه عل�ى موقع التواص�ل اإلجتماعي 
“تويت�ر”، نقلت�ه صحيف�ة “كوري�ري ديللو 
س�بورت” اإليطالية، قال فيه “من الصعب 
ارت�كاب األخط�اء، متأس�ف، لكن يجب 
أن نع�ود للطريق الصحيح بحماس 
األربع�اء”. ي�وم  م�ن  بداي�ًة 

ويس�تضيف يوفنت�وس نظيره 
البرتغال�ي  لش�بونة  س�بورتينج 
بمدين�ة تورين�و اإليطالية، ضمن 
مباريات الجول�ة الثالثة من دوري 

أبطال أوروبا.

مورينيو يلمح إىل إمكانية رحيله
              المستقبل العراقي / متابعة

رف�ض البرتغال�ي جوزي�ه موريني�و، المدير 
لن�ادي  الفن�ي 

مانشس�تر يونايتد 
تأكيد  اإلنجليزي، 

رغبت��ه ف���ي 
االستم����رار 

م�ع الش�ياطين الحم�ر لفت�رات طويلة.وقال 
مورينيو ف�ي تصريحات لصحيفة “تيليفوت” 
الفرنس�ية حول إمكانية تدريب باريس س�ان 
جيرمان مس�تقبال: “كل ما يمك�ن قوله إنني 
مدرب لدي�ه الكثير من المخاوف والطموحات 
والرغب�ة في تحقيق أش�ياء جدي�دة ولذلك أنا 
واث�ق من أنني لن أنهى مس�يرتي الكروية في 
الفني لمانشس�تر  المدير  مانشستر”.وأش�اد 

يونايتد بقدرات باريس س�ان جيرمان، مؤكًدا 
أن�ه فري�ق يض�م مواهب اس�تثنائية وش�ابة 
ولديها إمكانات مذهلة، خاصة الثنائي كيليان 
مباب�ي ونيمار جونيور.وعن العبه الفرنس�ي 
بول بوجبا أكد “هو موهوب للغاية ويستطيع 
صناعة التاريخ، ألّنه لديه القدرة على التوازن 
في خط الوسط وتوفير المساحات، وال أعتقد 
أّن�ه س�عيد بش�اركته م�ع بليز ماتوي�دي في 

التعليق  الفرنسي”.ورفض مورينيو  المنتخب 
عل�ى ش�ائعات اقترابه من ضم برش�لونة في 
2008 قب�ل أّن يتول�ى بيب جواردي�وال النادي 
الكتالوني بقوله: “يوم ما س�تظهر الحقائق، 
ألن هناك دائًما أش�ياء في مس�يرتي الكروية 
ال أود اإلفص�اح ع�ن أس�رارها”.وينتهي عقد 
موريني�و الحال�ي م�ع الش�ياطين الحمر في 

يونيو/حزيران 2019.

            المستقبل العراقي / متابعة

أك�د كيلي�ان مبابي مهاجم باريس س�ان جيرم�ان، أنه لم 
يق�دم المس�توى المطلوب من�ه في مرك�ز رأس الحربة 
خ�الل اللقاء ال�ذي انتهى بفوز فريق�ه على ديجون في 
الجولة التاس�عة من ال�دوري الفرنس�ي.وقال مبابي 
عقب المباراة: “لم تكن لي بصمة، ولم أقدم مس�توى 
جي�د، ففي هذا المرك�ز يلعب كافاني طوال الموس�م 
ويس�جل العديد من األهداف، أما بالنس�بة لي أش�ارك 

كرأس حرب�ة في بعض األحيان، ولم يت�م توظيفي في هذا 
المركز منذ فترة طويلة، لذا بدت علي العصبية والتوتر خالل 

اللقاء”.وأضاف المهاجم الشاب: “بالطبع محبط لعدم إحراز 
أهداف، ولكن سأشاهد إعادة اللقاء ألتعلم من أخطائي، وال داع 

للندم، فالفريق سيخوض 60 مباراة أخرى في الموسم وأمامي 
فرصا عديدة لتسجيل األهداف”.وأكد مبابي أن فريقه تأثر كثيًرا 
بضي�ق الوقت بعد فترة التوقف الدولي، مش�يًرا في الوقت ذاته 
إل�ى أن الالعبين عليهم التأقل�م ألن ضغط جدول المباريات بات 

جزًء رئيسًيا من كرة القدم في السنوات األخيرة.

مبايب يعرتف بالفشل يف تعويض كافاين

ريال مدريد خيطط الستغالل حتركات 
مانشسرت يونايتد

            المستقبل العراقي / متابعة

يخط�ط نادي ريال مدريد اإلس�باني، الس�تغالل تحركات مانشس�تر يونايتد اإلنجليزي، م�ن أجل تدعيم 
صفوف الشياطين الحمر، خالل الميركاتو الصيفي المقبل.وذكرت صحيفة “ديلي أكسبريس”، أن جوزيه 
مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، يرغب في التعاقد مع هاري كين، األمر الذي يغري ريال مدريد 
للتفاوض مع المهاجم روميلو لوكاكو.ويجهز اليونايتد، 170 مليون جنيه إس�ترليني لضم كين، خالل 
س�وق االنتقاالت الصيفية المقبلة، مما قد يفتح المجال لرحي�ل لوكاكو الذي لن يقبل الجلوس على 
دكة بدالء الش�ياطين الحمر.وأش�ارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد قد يستغل األمر ويغري لوكاكو 
باالنضم�ام له، بعد صعوب�ة التعاقد مع كين من توتنهام، وذلك ضمن خطة الملكي تحس�ًبا لرحيل 
كريس�تيانو رونالدو.ويح�اول توتنهام، حماية هداف الدوري اإلنجليزي الموس�م الماضي، بتجديد 
عقده وزيادة راتبه إلى 150 ألف جنيه إس�ترليني في األسبوع. واختير هاري كين، مهاجم توتنهام، 
أفضل العب في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، بعد تسجيله 13 هدًفا في جميع البطوالت مع السبيرز 
والمنتخ�ب اإلنجليزي.وعادل كين، عدد مرات حصول واين روني مهاجم إيفرتون، والهولندي روبن 
فان بيرس�ي، العب مانشس�تر يونايتد الس�ابق، على جائزة العب الش�هر، بواقع 5 مرات خالل 
مس�يرته، ويتفوق عليه فقط ستيفن جيرارد، أس�طورة ليفربول، الذي حصل عليها 6 

مرات.

ديباال يعتذر جلامهري 
يوفنتوس

منتخبنا للناشئني بني أفضل »16« فريقًا بالعامل
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
تدخني س�يجارة واحدة ينثر يف اله�واء أربعة ماليني 

جزيء من الرماد.
ه�ل تعل�م أن ض�وء الش�مس يص�ل إىل األرض يف 8 

دقائق0
هل تعلم أن الشخص املوهوب يتجاوز حاصل ذكائه 

130 درجة وأن 95 باملائة من 
ه�ل تعل�م ....أن بكرتي�ا اللث�ة ق�د تس�بب نوب�ات 

قلبية..؟
هل تعلم .... أن فصيلة الدم )OH ( اليحملها س�و ى 

) 3 ( أشخاص ..؟
ه�ل تعل�م ... أن اع�ى جب�ل تح�ت البح�ر يوجد يف 
اندونيسيا ويبلغ ارتفاعه 8700م من قاع البحر ...؟

ه�ل تعلم ....أن ارسع الطيور هو الخطاف ذو الحلق 
االسمر ا يطري برسعة 350 كم يف الساعة ..؟

ه�ل تعل�م.....أن أول الخلق كان ن�ور آل محمد صى 
الله عليه وآله وسلم....؟

ه�ل تعل�م .... أن امل�اء الثقي�ل هو مرك�ب كيميائي 
صيغته d2o ويشكل 0.014 % من املاء العادي...؟

هل تعلم ...أن كنية النمل ابو مشغول ...؟

شعبيتك يف انخفاض فاحذر وحاول أن تكون 
اكثر دبلوماس�ية واقل رصاحة مع اآلخرين، 
وبخاصة م�ع زمالئك يف العمل الن املش�اكل 
ق�د تأتي م�ن كالم�ك وعدوانيت�ك الزائدة، يف 
ف�رتة ما بعد الظهر قد يكون لديك الكثري من 
املسؤوليات واالعمال مما يجعلك مضغوطا.

أنت ج�ذاب الي�وم للجنس اآلخ�ر، الذي يجد 
في�ك الكث�ري م�ن االم�ور الجي�دة وبخاصة 
جرأت�ك يف الكالم والتقرب من�ه، ال داعي ألن 
تجعل االنتقام يس�يطر عليك، واس�تغل هذا 
النهار امليلء بالفرص والحظ. يف فرتة املس�اء 

قد يكون لديك الكثري لتعمله

تح�اول الرتكيز عى أم�ورك العملية وضغط 
العمل قد يكون اكثر م�ن االيام املاضية. كن 
أكثر حركة وال تجعل امللل يترسب اليك، عليك 
التفك�ري مليا قب�ل القيام بأية مب�ادرة بهذا 
االتج�اه النها س�تكون مصريية، يف املس�اء 

جلسة هادئة مع االصدقاء تكفيك

م�ا تزال تعان�ي األمرين يا مول�ود الرسطان 
فأن�ت مضغ�وط ج�دا يف مج�ال العم�ل وال 
تعرف كيف ترصف امورك، احذر عى صحتك 
وحاول إراحة نفس�ك من التعب الذي تشعر 
به وبخاصة يف فرتة املساء التي تعطيك دفعة 

اىل الوراء ملا تالقيه من رشيك حياتك

أم�ورك ال ب�أس بها اليوم، لك�ن عليك حفظ 
لس�انك الذي ينط�ق بكالم كالس�يف يقطع 
العالقة بينك وبني االش�خاص املقربني لديك، 
لكنه يوم جيد للعمل وعم�ل بعض املبادرات 
املهمة او القيام حت�ى بامتحان. هذه الليلة 

تصمم عى الجلوس يف املنزل

التط�ورات الت�ي تج�ري ع�ى الس�احة هي 
لصالح�ك فما ي�زال الحظ يق�ف اىل جانبك، 
ذكاؤك ينجيك من الكثري من االمور لتفكريك 
املس�بق بها، يف فرتة ما بع�د الظهر احذر من 
حوادث الطرق لقيادتك الطائش�ة، يف املس�اء 

األوضاع صاخبة جدا

ما ت�زال تائها يا مولود امليزان وال تدري ماذا 
تفعل اليوم فأنت كاالطرش بني الناس، فكل 
االم�ور تحدث حولك وأنت ال تفعل أية حركة 
س�واء كانت مع أو ضد، وتلتزم الصمت ألنك 
ال ت�دري ماذا تترصف، اح�ذر عى صحتك يف 

فرتة املساء

أم�ورك ال تطمنئ اليوم فاح�ذر جيد، وحاول 
أن ترك�ز يف عمل�ك وبخاص�ة اذا كنت تعمل 
يف مج�ال املال او املحاس�بة، فأي خطأ اليوم 
س�يكلفك الكث�ري وخصوصا يف ف�رتة ما بعد 
الظهر، تتحرك االمور لتدعمك يف فرتة املساء 

وبخاصة عى املستوى العائيل

ضغوط�ات يف العم�ل متتالي�ة علي�ك من�ذ 
الصباح وحتى مغادرتك لعملك، الحذر واجب 
م�ن اش�خاص ال يري�دون لك الخ�ري يف فرتة 
الظهرية، يف فرتة م�ا بعد الظهر يصبح الجو 
هادئا وتخل�و حياتك من أي�ة أحداث مهمة، 

حتى يأتي املساء

ما ت�زال تتص�در القائم�ة يا مول�ود الجدي 
وبخاص�ة ع�ى املس�ار العم�يل فأن�ت تبدع 
فيم�ا تفعل، رؤس�اؤك يف العم�ل مرسورون 
بم�ا تفعل�ه وس�تالقي التقدير يف ه�ذا اليوم 
لجه�ودك، يف فرتة م�ا بعد الظه�ر قد يخرج 

مبلغ ال بأس به من جيبك.

علي�ك بالصرب ي�ا صديقي الدل�و، فأنا أعرف 
الظروف التي تمر بها والتي تجعلك حساسا 
ألبع�د الح�دود ألي كلم�ة توجه إلي�ك حاول 
أال تعط�ي اهتماما للكالم الذي تس�معه من 
اآلخري�ن وترصف برتج�ل، ضغوطات العمل 

قد تجعلك عصبيا ايضا 

يس�تمر هدوء األجواء يا مول�ود الحوت، لكن 
عليك باس�تغالل ه�ذا اليوم لتس�يري أعمالك 
قب�ل أن يأتي يوم غ�د، فاليوم يدعمك اىل ابعد 
الح�دود وبخاص�ة ع�ى املس�ار العم�يل، اما 
العاطفة فال بأس بها يف املساء ألنك رومانيس 

جدا وتعرب عن عواطفك بشكل صحيح.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
1 كيلو صدور دجاج مقطع - 400 جرام حليب جوز 
الهن�د - 1 حبة بصل مفروم - 8 فصوص ثوم رشائح 
- 2 كوب ش�وربة »مرق�ة« - 2 معلقة كبرية كاري - 
1 معلق�ة صغ�رية كركم - 1 معلق�ة صغرية زنجبيل 

مبشور – ملح - فلفل أسود -
شطة  - زيت - بقدونس مفروم للتزيني

طريقة التحضري:
يوضع الزيت يف مقالة عى النار حتى يسخن.

توض�ع قط�ع الدج�اج يف الزيت، وتقل�ب حتى يتغري 
لونها وتبدأ يف النضج.

يرفع الدجاج من املقالة، ويوضع جانباً.
يوض�ع قليل من الزيت يف نف�س املقالة، ويضاف إليه 

البصل.
يقلب البصل حتى يذبل ويصفر، ثم يضاف إليه الثوم 

والزنجبيل، ويقلب جيداً.
يض�اف ال�كاري والكركم، وتقلب حت�ى يأخذ البصل 

لون التوابل.
تضاف قط�ع الدجاج وحليب جوز الهند والش�وربة، 

وتقلب جيداً.
يتبل الخليط بامللح والفلفل االس�ود والشطة، ويقلب 

مرة أخرى.
يرتك عى نار متوس�طة ملدة 20 دقيقة وحتى ينضج 

ويثقل الصوص.
يوضع يف الطبق، ويصب فوقه الصوص.

يزين بالبقدونس، ويقدم ساخن مع األرز األبيض.

الشطرنج مادة تعليمية يف املدارس الروسية
كشفت وزارة التعليم والعلوم الروسية عن نيتها إدراج الشطرنج كمادة 
رئيس�ية يف املناهج التعليمية يف م�دارس البالد.وأعلنت أولغا فاس�يليفا 
وزي�رة التعليم والعلوم الروس�ية ع�ن ذلك عى هام�ش اجتماع مجلس 
االتح�اد الرويس، الثالثاء املايض، مؤكدة عزم الوزارة عى عدم الرتاجع يف 
قراره�ا. وأوضحت أن الوزارة تنوي القيام بذل�ك خالل العامني املقبلني، 
بحيث تصبح لعبة الشطرنج مادة إجبارية من الصف األول حتى الرابع، 
بمعدل حصة واحدة يف األس�بوع.وأضافت أن إدخال الشطرنج يف املنهاج 
املدريس لن يتطلب كفاءات إضافية للمعلمني، فتعليم املادة بسيط وسهل، 
يستطيعه أي معلم، واملطلوب منه فقط اتباع التوصيات املنهجية العامة 
لتعليم الطفل لعبة الشطرنج.وتابعت فاسيليفا “قبل اتخاذ أي إجراءات 
لتعديل املنهاج وإدراج مادة الش�طرنج يف امل�دارس، قامت وزارة التعليم 
والعلوم بكل ما يلزم بهذا الشأن. ليس جديدا عى أحد أن لعبة الشطرنج 
ترتبط بش�كل مبارش بتحسني مس�توى تعليم أطفالنا. هذه حقيقة يف 
كل البل�دان، لدين�ا 40 منطقة يف االتحاد الرويس تنت�ر فيها اللعبة بني 

التالميذ، ويظهر تأثريها عى عالماتهم يف املواد الدراسية األخرى”.

حليب اإلبل أساس مواد التجميل العضوية
يمثل الجمل أو “رشيان الصحراء” الذي يحظى بمكانة خاصة يف الحياة 
والثقافة الصحراوية وس�يلة للنقل، إذ يش�ارك يف التظاهرات الثقافية 
والسياحية وينشط سباقات مثرية، كما يزود األسواق بلحومه وحليبه 
ودهون�ه وصوفه ووبره.فق�د أصبح حليب وده�ن الجمل )املعروف يف 
املغ�رب باس�م الذروية(، الش�هري بخصائصه العالجية، والذي يتس�ّيد 
املوائد الرئيسية باألقاليم الجنوبية للمملكة يدّر فوائده اليوم عى مجال 
آخر يتعلق بمس�تحرضات التجميل.ويف هذا الصدد، أكدت أعمر غالنة، 
مدي�رة تعاونية “صحراء بيو” التي تش�تغل يف مس�تحرضات التجميل 
بمدين�ة العيون، “بما أن حليب اإلب�ل غنّي خمس مرات بفيتامني ‘يس’ 
ويحت�وي عى الحديد والفيتامين�ات ‘أ’ و‘بي1’ و‘بي 2’ و‘بي 12’، فقد 
خطرت ببالنا، أنا وأربع صديقات يل، فكرة استغالل هذه املادة الحيوية 
يف إعداد مستحرضات التجميل وصناعة صابون بيولوجي”.وأوضحت 
غالن�ة أن “هذا الصابون البيولوج�ي، املصنوع من حليب النوق، يجعل 
الوجه أكثر صفاء، كما ينعش�ه ويغذيه ويجعله أكثر نعومة”، مشرية 

إىل أن التعاونية تنتج أيضا كريمات وزيوتا من سنام الجمل.

رائحة اجلسد تساعد عىل إجياد الرشيك
اكتش�ف علماء س�ويرسيون أن رائحة جسد اإلنس�ان قد تساعده 
يف العث�ور ع�ى حب حياته، ع�ى الرغم من أن األس�باب تختلف بني 

الرجال والنساء.
وأش�ارت نتائج فريق البحث الس�ويرسي إىل أن النس�اء ينجذبن إىل 
رائح�ة الرجال، الذي�ن يمتلكون حمضا نووي�ا متوافقا مع املوجود 

لديهن.
وتجدر اإلش�ارة إىل أن بروتيًنا يسمى “مس�تضد الكريات البيضاء” 
أو “ات�ش آل إيه”، ينطلق عندما يكون الجهاز املناعي تحت التهديد، 
أو عند ظهور روائح مميزة.وبحسب صحيفة دييل ميل الربيطانية، 
وج�دت الدراس�ة أن الرجال يحبون بعض الروائ�ح أكثر من غريها، 
ولكن هذا األمر لم تكن له عالقة بمستوى الربوتني يف الدم. وبدال من 

ذلك، انجذب الرجال إىل روائح النساء األكثر خصوبة.
وُجمع�ت ه�ذه الروائح ع�ى النقيض من الدراس�ات الس�ابقة، يف 
ذروة الخصوب�ة )أي قب�ل اإلباضة مبارشة(، عندم�ا يجب أن تكون 
أي رائح�ة مرتبطة بالربوتني أقوى، وفق�ا للباحثني.ويمكن للرجال 
التمييز بس�هولة ب�ني الروائح، وتحديد درج�ة جاذبيتها، إال أن هذا 

األمر لم يكن مرتبطا بمستويات الربوتني اتش آل إيه.
الجدي�ر بالذك�ر، أنه يف وقت س�ابق من هذا العام، وج�دت البحوث 

أيضا أن رائحة الجسد هي مفتاح الوقوع يف الحب.

بدون تعليق

قطع الدجاج بالكاري 
وحليب جوز اهلند

ق اليوم..
طب

قفاز يرتجم بالصوت لغة اإلشارة
الهمم  عرض مجلس أصح�اب 
يف القي�ادة العامة لرطة دبي 
الثان�ي ملع�رض  الي�وم  خ�الل 
4 خدم�ات  للتقني�ة  جيتك�س 
وابت�كارات جدي�دة منها قفاز 
مخاطب�ة  يف  مرتدي�ه  يس�اعد 
الن�اس بس�هولة وي�رس ع�رب 
اليدي�ن  ح�ركات  ترجم�ة 
إىل  اإلش�ارة  لغ�ة  ملس�تخدمي 

لغ�ة صوتية تنتق�ل مبارشة إىل 
املتلقي.

ويتمت�ع القف�از ال�ذي أطلقت 
علي�ه تس�مية “حل�م أص�م”، 
إىل  الص�وت  نق�ل  بخاصي�ة 
البعي�د ع�ن  اآلخ�ر  الش�خص 
مرتدي�ه من مس�افة 100 مرت، 
وذلك ع�ن طري�ق االتصال مع 

هاتف املُتلقي عرب البلوتوث.

متارين تقوية العضالت مهمة

يعتقد كثريون أن تمارين تقوية 
العضالت تقترص عى سن معينة 
تس�تثني كبار الس�ن ويرجعون 
ذل�ك إىل عدم ق�درة ه�ذه الفئة 
العمري�ة عى تحم�ل الضغط أو 

الجهد. 
لكن الدراس�ات الجديدة بينت أن 
كبار السن يف حاجة إىل ممارسة 
هذه الرياض�ة باعتدال وانتظام 
ملس�اعدتهم ع�ى الحف�اظ عى 
ت�وازن الكتلة العضلي�ة وقوتها 
لوقايتهم من هشاشة العظام.و 
قال�ت الجمعية األملانية لألطراف 
االصطناعي�ة إن الش�خص الذي 
ال يواظب عى ممارسة الرياضة 

يفقد نح�و 40 باملئة م�ن كتلته 
العضلي�ة حتى س�ن الس�بعني.

ت�ويص  الخط�ر  ه�ذا  ولتجن�ب 
ممارس�ة  يف  بالب�دء  الجمعي�ة 
العض�الت حتى  تماري�ن تقوية 
س�ن ال�50 ع�ى أق�ى تقدير، 
مش�رية إىل أن الكتل�ة العضلي�ة 
ترسي�ع  ع�ى  تعم�ل  املناس�بة 
الشفاء واالستشفاء إىل حد كبري 
بعد االحتجاز يف املستشفى لفرتة 
طويلة أو بعد الخضوع لجراحة 
مفصل الورك مثال.وعى العكس 
م�ن ذل�ك يؤث�ر تراج�ع الكتل�ة 
العضلي�ة بالس�لب ع�ى الدورة 

الدموية وعملية األيض.
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إتركوا أبواب قلوبكم مفتوحة أمرية بغداد التي احرقت نفسها

وفاء نبيل طارق حرب

كثرت الخالفات، والمشاحنات، وأنتشر الطالق كالوباء، ولجهل كثيرين 
منا بأحكام ألدين وأحيانا لفس�اد فطرة ألبعض وقسوة قلوبهم ال يعرفون 
أى طريق من طرق الخالف ألش�ريفة التى يفت�رق الناس في نهايتها، وهم 
اليزال�ون أحب�ه أو لنق�ل غير أع�داء لماذا ال تك�ون النهايات متناس�قة مع 

البدايات؟
لماذا ننسى الحب الذى مأل القلوب وأدخل فيها الهمة، لتخطى صعوبات 
الزواج، وإتمامه، رغم إعتراضات أألهل وضيق اليد، ومعاندة الظروف فنجد 
الق�رارات الهوجاء ف�ي هدم البيوت، وإقح�ام األهل والجيران، والش�رطة 
والقضاء ال أعرف كيف ومتى يتغير هؤالء الذين كانوا يبتسمون في وجوه 
بعضه�م البعض كاألطفال، فينقلب حالهم إلى كائنات توجه نظرات نارية، 
كأنه�ا تريد إح�راق بعضها. فإذا كان م�ا جمعهم في البداية ه�و الحب، أو 
حت�ى الرغبة في حي�اة كريمة، وس�عيدة، فلماذا قب�ل أن تجمعهم بيوتهم 
الت�ي أنفقوا على تجهيزها أمواال كثيرة، ل�م يتعلموا كيف يختلفوا بطريقة 
راقي�ة، فال تجريح، وال إظهار عيوب، وال إفش�اء أس�رار، واألهم ال حرمان 
م�ن حقوق بديهية، ومعروف�ة؟ لكن ما يحدث من زي�ادة معدالت الطالق، 
والتي يتم أغلبها بالطبع في ألمحاكم فهو يدل على كارثة حقيقية، يعيشها 
ألمجتمع حيث أن الفئة األهم فيه، وهي فئة الشباب التي تقع غالبية نسبة 
الط�الق فيه�ا، هي فئ�ة مضطربة، وغير س�عيدة، وال تعرف فن�ون ألحياة 
والتي من أهمها فن الخالف. فالخالف فن بالفعل، فن يعلمنا كيف نقلل من 
خس�ائرنا، كي�ف نحصل فقط على حقوقنا، و«نس�لم« للغير حقه ولو كان 
عدونا، فضال على أن في الزواج والطالق، ليس هناك أعداء، خاصة في حال 
وج�ود أطفال نتيجة هذا الزواج، ما أحوجنا لحاالت إنفصال راقية وآدمية، 
وطيبة، ألش�خاص ش�اركتاهم أوقانا جميلة من أعمارنا، قد ال نستطيع أن 
نعيده�ا مرة أخ�رى. فقد قال االم�ام على إبن أبى طال�ب، يخبرنا عن هذه 

الحالة بدقة:
»أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك 
هونا ما عس�ى أن يكون حبيبك يوما ما« وه�ذا التضاد في تقلب العالقات، 
هو نفس�ه الذى يش�رح لنا أحوال الدنيا مع ألجميع فالمواقف التى نمر بها 
هي وحدها الكاش�فة لكل من نعرفهم، أما أن تعلم وحدك ما بداخل إنس�ان 
م�ا، فهذا لن يحدث. لذل�ك علينا أن نتعلم عدم المغاالة ف�ي عواطفنا، علينا 
أال نغل�ق قلوبنا على حب أح�د بعينه، أو نغلقها أيضا عل�ى كراهية أحد ما، 
فربما من كرهنا منه اليوم كلمة أو موقف، وتسرعنا بهدم الجسور الطيبة 
بينن�ا وبين�ه، لم نقابل مثله فيم�ا بعد، وإحتجنا للتواص�ل معه مرة أخرى، 
وإحتجن�اه بش�دة نع�م، فأحيانا تكون ال�روح قد ظمأت لكلم�ة طيبة، وال 
تجده�ا ممن حولها، وتندم على م�ن كان كل كالمه طيبا، ولكن لموقف ما 

حكمنا على عالقتنا به بالموت.
العالق�ات تموت، ونحن م�ن نقتلها أحيانا بتهورنا، وأحيانا بس�لبيتنا، 
وأحيان�ا يك�ون ن�داء القس�وة الكامنة ف�ي بع�ض القل�وب دون أن يدرى 

أصحابها.
األم�ر يس�تحق التوق�ف والبحث مع النف�س، أن نختلف م�ع غيرنا، ثم 

نفترق بسالم، عسى أن تجمعنا ألدنيا فال نخجل من تجريح وداع سابق.

في سلس�لة تراث بغ�داد كانت لنا كلمات ع�ن حادثة وفاة 
االمي�رة جليل�ة حرقا بع�د ان س�كبت على نفس�ها كثيرا من 
النفط ثم اش�علت النار في ثيابها في دارها الكائن في ش�ارع 
االمي�رات ف�ي محل�ة المنص�ور من ك�رخ بغداد س�نة ١٩٥٥ 
وجليل�ة ش�قيقة االمير عبد االل�ه الوصي ال�ذي كان يمارس 
س�لطات للملك من س�نة ١٩٣٩ حتى س�نة ١٩٣٥ ببلوغ الملك 
فيصل الثاني س�ن الرشد واالميرة جليلة شقيقة الملكة عالية 
زوجة ابن عمها وابن عم االميرة جليلة الملك غازي الذي حكم 
م�ن ١٩٣٣ تاريخ وفاة والده حتى مقتله في حادثة الس�يارة 
س�نة ١٩٣٩ ووال�د جليلة الملك عل�ي بن الحس�ين آخر ملوك 
هذه الس�اللة في الحج�از حيث تخلى عن  الع�رش وجاء الى 
بغداد مع عياله س�نة ١٩٢٦ بما فيها االميرة جليلة باعتبار ان 
مل�ك بغداد هو االخ االصغر للملك علي والد جليلة وقد تزوجت 
االميرة جليلة من ابن خالها الدكتور الش�ريف حازم بن سالم 
ب�ن عبداالله الذي كان يدرس التخصص في امراض القلب في 
باريس التي كان بها محاصرا بس�بب الح�رب العالمية الثانية 
واصطحب�ه االمير عبد االله ال�ى بغداد لع�دم امكانية بقاوئه 
كونه يحمل الجنس�ية التركية س�نة ١٩٤٥ وقد تقدم الشريف 
ال�ى وال�دة االميرة خاطب�ا االميرة منه�ا وكان يكبرها س�نا 
كونه�ا من مواليد ١٩٢٢ وخطيبها الش�ريف من مواليد ١٩٠٦ 
وعندم�ا عرض�وا عليها الزواج قبلت به بعد ان اغراها بس�حر 
الكالم وحالوته ولما يتمتع به من قدرة على االقناع ولم تكن 
االميرة سعيدة في هذا الزواج  كون الزوج صاحب نفس انانية 
خافي�ة كما تصفه اختها االميرة بديع�ة في مذكراتها  وتولى 
الحجر عليها باسلوب ال يطاق وهي االميرة الصغيرة الجميلة 
الت�ي تميل ال�ى البدانة حتى انه�ا تذهب الى بي�ت عمها الملك 
فيص�ل االول وتبق�ى هنالك اياما على عك�س اخواتها وكانت 
كثيرة الحرك�ة واللعب كل ذلك كان في صغرها وحالما كبرت 
ب�دأت تهدأ وتنكمش  وتنطوي على نفس�ها واخذت تهرب من 
مقابلة الزوار واالصدقاء لكنها كانت تقرأ القصص والروايات 
بكث�رة وخاصة البوليس�ية كمصاص الدم�اء وغيرها وحدث 
مرة ان س�افرت وزوجها الى فرنسا وهناك ابقاها في السكن 
دون ان تخرج منه وبما ان زواجهما اس�تمر ثمان سنوات من 
سنة ١٩٤٧ الى سنة ١٩٥٥ وكان عمرها عند زواجها ٢٥ سنة 
جميلة  لطيفة ذات ش�عر اس�ود بينما كان زوجها في سن٤١ 
س�نة كبيرا اصلعا ل�ذا فإن زواجهم�ا كان موضعا للكالم ولم 
يس�لم من التعليقات الس�اخرة ومنذ عودتها من فرنسا سنة 
١٩٤٧ حي�ث اصيب�ت بالتهاب الرح�م مما منعها م�ن الوالدة 
وب�دأت حالته�ا النفس�ية والصحي�ة تتراج�ع بش�كل مخيف 
وشرعت حاالت غير طبيعية تداهمها فعند وفاة اختها الملكة 
عالي�ة قالت انها تتمنى ان تبك�ي عليها لكنها ال تحس بأي الم 
تجاهها وراحت تتخيل الوس�اويس وتتص�ور اصواتا تناديها 
م�ن بعيد حتى قضت عليه�ا س�نة ١٩٥٥ وكان منتصف الليل 
حيث احرقت نفسها وتوفيت بعد ذلك يوم ٢٩/١٢/١٩٥٥ وقد 
اخب�ر زوجها بذلك وجاء االمير عبداالله واختها االميرة بديعة 
حي�ث ان بيتها في المنصور مجاور لبي�ت االميرة جليلة ولما 
س�ألوها عما حصل قالت: هم قالوا لي احرقي نفسك وعندما 
سألوها من هم كررت:  قالوا لي احرقي نفسك وعندما سألها 
االمي�ر عبد االله  عنهم قالت: س�معتهم بإذني ان افعلي هكذا 
بنفس�ك وقبل ذلك كلفت العائلة عجوزا شركس�ية لمرافقتها 
على الدوام وال تتركها وس�اعة الحادث دخلت االميرة الحمام 
وكان�ت هنال�ك حاوية نف�ط للمدفئ�ة النفطية فم�ا كان من 
االمي�رة اال ان س�كبت النار على جس�دها واش�علت فيه النار 
وت�م نقلها الى مستش�فى الس�امرائي ولكنها ل�م تقاوم الى 
مس�اء اليوم الثاني لتسمم جس�دها فودعت الحياة وقد كانت 
ق�د التزم�ت الصمت طيلة الح�ادث باس�تثناء ان  احد االطباء 
االنگليز اخبرها بانه سيعطيها حقنة اجابته وهل هذا فطوري 
واذا كانت حالتها النفس�ية السبب في انتحارها لكن قد يكون 
ذلك بس�بب عدم االنجاب في زم�ن يعظم المجتمع االنجاب او 
بس�بب الزواج غير المتكافئ  او اس�بابا اخرى لمكنها صدقت 
ف�ي توقعها عندما كانت ت�ردد على الدوام س�يأتون ليقتلونا 
حي�ث لم تمضي اقل من ثالثة س�نوات حتى حصل انقالب ١٤ 
تم�وز ١٩٥٨ وحصلت مجزرة قص�ر الرحاب التي تم فيها قتل 

العائلة المالكة .

ام�ضاءاتمنمنمات بغدادية

كـاريكـاتـير

في ظل تزايد أعقاب الس�جائر المرمية في ش�وارع 
هولن�دا واعتبارها ش�كال من القمامة غي�ر القابلة 
للتحلل البيولوجي، ابتكرت ش�ركة هولندية طريقة 

جديدة لتنظيف المدينة منها.
الطريق�ة تمثلت عبر تدريب الغرب�ان للتعرف عليها 
والتقاطه�ا ورميه�ا ف�ي جهاز.وط�ورت الش�ركة 

الناش�ئة »Crowded Cities« فك�رة تدريب الغربان 
 ،»Crowbar« على وضع أعقاب الس�جائر في جهاز
الذي يقوم بعملية المس�ح للتأكد من نجاح العملية، 

ومن ثم يعطي الغراب الغذاء كمكافأة.
وتجدر اإلش�ارة إلى أنه يتم رم�ي نحو 4.5 تريليون 

سيجارة سنويا، في جميع أنحاء العالم.

أصي�ب صي�اد أس�ماك بأزم�ة 
قلبي�ة عندم�ا ح�اول أن يقب�ل 
س�مكة اصطادها، فقفزت في 

حلقه مباشرة.
كويلي�ام  س�ام  الصي�اد  وكان 

الت�ي  بالس�مكة  يم����س�ك 
بس�نارته،  للت�و  اصطاده�ا 
وه�ي من ن�وع »دوفر س�ول« 
محاوالً تقبيلها، إال أن الس�مكة 
الب����الغ طولها 14 سنتيمتراً 

أفلتت منه وقفزت داخل فمه. 
وقال المسعف مات هاريسون، 
إنه لم يس�بق له مش�اهدة مثل 
ه�ذه الحادث�ة طيل�ة 17 عاما 

قضاها في المجال الطبي.

الغربان »عامل نظافة« سمكة تسبب أزمة قلبية

احتفال القوات االمنية بمناسبة حترير احلوجية


