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رحم اهلل امرءاً أحيا حّقاً وأمات باطالً 
ودحض اجلور وأقام العدل

ص3حتشيد عسكري عىل أبواب القائم: االقتحام اقرتب ودواعش يفرون إىل سوريا

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 قلق يف أفغانستان من »العنف الطائفي«

أمـيـركـا حتصـي خـسـائـر احلـرب مـع كـوريـا الشمـالـيـة قـبـل وقـوعهـا

العبادي ملاكرون: احلكومة مستمرة بفرض سلطتها االحتادية

بارزاين رئيس لكردستان حتى األربعاء
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أتّم برملان كردس�تان جلس�ة مغلقة 
يف اربيل لبحث تداعيات أزمة االس�تفتاء 
عىل االنفص�ال، فيما اعل�ن رئيس اقليم 
كردستان املنتهية واليته رسيماً مسعود 
بارزاني انه س�يتنحى عن رئاس�ة اقليم 
كردستان االربعاء املقبل، رافضاً التمديد 
لواليت�ه رئيس�اً القلي�م كردس�تان التي 
تنته�ي يف االول م�ن الش�هر املقب�ل، يف 
الوقت الذي اشارت فيه وثيقة اىل توزيع 
صالحيات�ه ع�ىل الس�لطات الترشيعي�ة 
اج�راء  حت�ى  والقضائي�ة  والتنفيذي�ة 

االنتخابات الربملانية والرئاس�ية يف االول 
من تموز 2018.

واك�د بارزان�ي يف رس�الة اىل برمل�ان 
االقلي�م ان�ه س�يرتك منصبه يف رئاس�ة 
االقلي�م بعد االول من الش�هر املقبل يوم 
انتهاء واليته، مؤكدا انه سيقى جندياً يف 

قوات البيشمركة.
رس�الته  ن�ص  يف  بارزان�ي  وق�ال 
»بالنس�بة ملنصب رئي�س االقليم فإنني 
أرف�ض اس�تمراري يف املنصب ب�دءا من 
مطل�ع الش�هر املقب�ل وال يج�وز تعديل 
قان�ون رئاس�ة االقليم وال يج�وز تمديد 
عم�ر رئاس�ة االقلي�م، يج�ب ان تعقدوا 

اجتماع�ا بأرسع وقت وحل املس�ألة من 
أج�ل اال يح�دث ف�راغ قانون�ي يف مهام 
وس�لطات رئي�س اإلقلي�م وس�أبقى أنا 

كبيشمركة«.
وانته�ت والية بارزان�ي الذي يعد اول 
رئي�س لالقلي�م ع�ام 2013 وت�م تمديد 
فرتت�ه الرئاس�ية عامني بس�بب الحرب 
ضد تنظي�م »داعش« ال�ذي احتل اراض 

واسعة من العراق يف صيف عام 2014.
وقبل ذلك، قال أميد خوش�ناو، رئيس 
كتل�ة الحزب الديمقراطي الكردس�تاني 

بزعامة مسعود بارزاني.
التفاصيل ص3

جملـس الـقـضـاء
 األعلـى يـعـقـد جلستـه

السادسة عـشـر

جريونا يقلب الطاولة
 ويـلـحـق بـريـال مـدريـد 

خسارة تارخيية

برملان اإلقليم أقر قانون لتوزيع سلطات »مسعود« على ثالث مؤسسات حكومية وتشريعية
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املؤمتر الوطني يدعو إىل طي »صفحة املحاصصة« والرشوع يف مرحلة سياسية يقودها جيل جديدقريبا.. ويل العهد السعودي يزور بغداد عىل رأس وفد كبري 
العراق يعلق عىل انفصال كاتالونيا: يعرض االمن والتعايش يف اسبانيا للخطر الربملان يكمل ملفات التحقيق بشأن »نواب كرد مستفتني« ويرسلها إىل القضاء

حمافظ بغداد حيرض االجتامع املنعقد 
يف كربالء املقدسة ملنـاقشـة اخلطـة االمنية 

واخلدمية اخلاصة بالزيارة االربعينية
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بارزاين يرمي اخطاءه عىل 
»خونة« موهومني ويوعز لـ »بلطجية« 

بمهامجة مبنى الربملان
ص3 ص2

الرئيس اإليراين: سنواصل إنتاج الصواريخ
      بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال الرئي�س اإليران�ي حس�ن روحان�ي 
أم�س األح�د في خط�اب ألقاه أم�ام برلمان 
ب�الده »لقد أنتجنا، وننتج، وس�نواصل إنتاج 
الصواريخ. ه�ذا ال ينتهك أي اتفاقات دولية«. 
وأضاف »سننتج أي أس�لحة نحتاجها من أي 
نوع وسنخزنها وسنس�تخدمها في أي وقت 

للدفاع عن أنفسنا«.
وفرضت الواليات المتحدة بالفعل عقوبات 

أحادي�ة الجانب على إي�ران قائلة إن التجارب 
الصاروخي�ة اإليرانية انتهاك لقرار صادر عن 
مجلس األمن الدول�ي يدعو طهران للكف عن 
األنش�طة المتعلقة بالصواري�خ القادرة على 
حم�ل رؤوس نووي�ة. وتنف�ي إيران الس�عي 
المتالك أس�لحة نووية وتقول إنها ال تخطط 

لصنع صواريخ ذات قدرات نووية.
وانتق�د روحان�ي أيضا الوالي�ات المتحدة 
لرف�ض رئيس�ها دونال�د ترامب هذا الش�هر 
اإلق�رار بالت�زام طه�ران باالتف�اق الن�ووي 

المب�رم ع�ام 2015 رغ�م إق�رار المفتش�ين 
الدوليي�ن بذل�ك. وق�ال روحان�ي »إنك تغض 
الطرف عن المفاوضات واالتفاقات الس�ابقة 
التي وافق عليها مجلس األمن الدولي وتتوقع 

من اآلخرين التفاوض معك؟«.
 وأضاف »بس�بب الس�لوك الذي انتهجته، 
على أمريكا أن تنسى أي محادثات أو اتفاقات 
في المستقبل مع الدول األخرى«؛ مشيرا إلى 
دول لم يذكرها باالس�م في شرق آسيا لكنها 

إشارة واضحة لكوريا الشمالية.

مـحـافـظ الـبـصـرة: حـصـلـنـا عــلـى مـوافــقــة 
صـرف األمــوال لـلـمـحـافـظـة

الوكيل االداري للنقل يشيد بتنظيم معرض بغداد والوكيل الفني 
6يرتأس جمموعة العمل والتعاون االقتصادي مع روسيا 6

       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال مس�ؤول عس�كري يف بغ�داد، 
ام�س األحد، إن زعي�م تنظيم »داعش«، 
إبراهي�م ع�واد الب�دري، امللق�ب ب�«أبو 
بك�ر البغ�دادي«، ربم�ا يك�ون قد خرج 
من مناطق املع�ارك واملواجهات الدائرة 
يف القائم العراقية ودير الزور الس�ورية 

إىل مناط�ق خارج س�يطرة أتباعه، لكن 
بش�كل متخف وغري معل�ن، مرجحا أن 
يكون رس عدم ظهوره منذ س�نوات هو 
إجراؤه تغيريات عىل مظهره تمكنه من 

التنقل دون التعرف عليه. 
ويبح�ث التحالف ال�دويل ضد تنظيم 
»داعش«، بقيادة الوالي�ات املتحدة، عن 
البغدادي يف مس�احة تقدر بنحو 70 ألف 

كم مربع، تش�مل العراق وس�ورية، من 
خ�الل فريق تعق�ب وتحلي�ل معلومات 
تس�انده طائ�رات مس�رية، فض�ال عن 
مراقبة مستمرة عرب األقمار الصناعية، 
أن خص�ص مكاف�أة قدره�ا 25  بع�د 
ملي�ون دوالر ملن يديل بمعلومات تس�فر 

عن اعتقاله أو قتله. 
التفاصيل ص3

مصادر عسكرية: املجرم البغدادي أجرى عمليات جتميل 
وفر إىل خارج مناطق نفوذه
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العراق يعلق عىل انفصال كاتالونيا: يعرض االمن والتعايش يف اسبانيا للخطر
         بغداد / المستقبل العراقي

حذرت وزارة الخارج�ة العراقية، 
أم�س االح�د، م�ن خط�ورة تعرض 
االمن والتعايش الس�لمي يف اس�بانيا 
بس�بب انفصال كاتلونيا، فيما دعت 
اىل ضب�ط النفس وااللت�زام بأحكام 

الدستور.
وقال املتحدث باسم الوزارة احمد 
محج�وب يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
»ق�رار  ان  العراق�ي« نس�خة من�ه، 
انفص�ال كاتلوني�ا عن اس�بانيا من 
ش�أنه ان يع�رّض االم�ن والتعاي�ش 
وزعزع�ة  الخط�ر  اىل  الس�لمي 
الديمقراطي�ة«، معرب�ا ع�ن اس�فه 
ل�«لقي�ام س�لطات اقلي�م كاتلوني�ا 
إعالن االنفصال االحادي الجانب الذي 
يتعارض ومبادئ الدس�تور االسباني 

لعام 1978«.
ودعا محج�وب اىل »ضبط النفس 

وااللتزام بأحكام الدستور بما يضمن 
الحفاظ عىل وحدة الرتاب والسيادة«، 
الع�راق اىل جان�ب  مؤك�دا »وق�وف 
ش�عب وحكومة اسبانيا الصديقة يف 
مواجهة هذا التحدي الذي يس�تهدف 
وح�دة البالد والقي�م الديمقراطية«.

يذكر أن برملان إقليم كاتالونيا صوت 
يف 27 ترشي�ن األول، لصال�ح إع�الن 
االستقالل عن إس�بانيا، فيما صادق 
مجلس الشيوخ اإلس�باني عىل قرار 
تطبيق امل�ادة ال� 155 من الدس�تور 
اإلس�باني وفرض الحك�م املبارش يف 

اإلقليم.
كما عقد رئيس الوزراء اإلسباني 
ماريان�و راخ�وي، اجتماع�ا طارئ�ا 
للحكومة اإلس�بانية، أعلن يف أعقابه 
ع�ن حل برمل�ان كاتالوني�ا وحكومة 
اإلقليم وإقالة قائد رشطة كاتالونيا، 
وإج�راء انتخابات مبك�رة يف اإلقليم 

يوم 21 كانون األول املقبل.

          بغداد / المستقبل العراقي

تع�د الكفال�ة إح�دى الجوان�ب اإلنس�انية الت�ي ابتكرها 
القان�ون، فه�ي تمنح املته�م الحرية خ�ارج التوقي�ف أثناء 
التحقي�ق رشط جلب�ه كفيال ضامن�اً، لك�ن للكفالة رشوطاً 

ومحددات فصلها قانون أصول املحاكمات الجزائية.
يق�ول ق�ايض التحقيق نصري حس�ن إن »قان�ون أصول 
الكفال�ة وكيفي�ة  الجزائي�ة، فّص�ل موض�وع  املحاكم�ات 
إتمامه�ا ورشوطها، إذ تناولتها املواد من 114 لغاية 120 من 

القانون«.
وعن اآللية أضاف حسن أن »املحكمة تنظر نوع الجريمة 
ووقعها، فهناك جرائم بس�يطة كفالتها تكون مبالغ بسيطة 
أو ق�د تكون جرائ�م تتعلق بامل�ال العام فهنا تك�ون بمبالغ 

عالية«.
ويرى حس�ن أن »قناع�ة املحكمة هي الفيصل بمس�ألة 
مقدرة الكفيل عىل إحض�ار مكفوله فالغاية من الكفالة هو 
إحض�ار املتهم امام املحكمة عندما تطلبه فيكون الكفيل هو 

الضامن بإحضاره«.
لكن�ه اس�تدرك أن »الواقع العميل كش�ف ع�ن العديد من 
الحاالت التي يكون فيه�ا الكفيل عاجزا عن إحضار مكفوله 
ما يجعله أمام إج�راءات قانونية او قد ترتتب عليه التزامات 
مالي�ة«. أما يف ما يخص اإلخالل يف إحضار املكفول للمحكمة 
ذك�ر حس�ن أن »املحكمة اغل�ب األحيان تصدر أم�را بإلقاء 
القبض أو االس�تقدام عىل الكفيل إلخالله بإحضار مكفوله، 
واملحكم�ة تتخ�ذ قرارها بإحال�ة الكفي�ل إىل محكمة الجنح 

بقرار من قايض التحقيق«.
 ويوضح حس�ن أن »محكمة الجنح لها مطلق الحرية يف 
تحصيل مبلغ الكفالة او تقس�يطه او تعفيه حس�ب ما تراه 

من ظروف دعت الكفيل لإلخالل بكفالته«.
أما إذا تعذر عىل الكفيل وجود أموال لحجزها أفاد حس�ن 
بأن »ملحكمة الجنح الترصف إذ قد تقرر حبسه مدة ال تتجاوز 

الستة أش�هر وال تعفيه من املبلغ الذي يكون هنا دينا، حيث 
يرى فيه القايض التزاما فيه جانب جزائي وجانب مدني«.

ويف حالة وفاة الكفيل، يقول قايض التحقيق س�عد طاهر 
»إذا ت�ويف الكفيل او ظهر ضعف يف اقتدار أو غش الكفيل هنا 

القايض يصدر امرا للمتهم ويكلفه بتقديم كفيل آخر«.
أم�ا إذا تويف املتهم حتى وان كان محاال اىل محكمة الجنح 
تقف اإلج�راءات ضده وتقف أي معام�الت تخصه والكفالة 

والتقسيط وكل ما يرتتب عليه، بحسب طاهر.
الق�ايض دري�د قحطان م�ن جانبه، يتحدث ع�ن الكفالة 
بتفصيل الجرائم حس�ب نوعها »كأن تكون جناية أو جنحة 
أو مخالف�ة، واملعروف أن الجناي�ات أحكامها اإلعدام واملؤبد 
وه�ي الت�ي ال تقبل الكفال�ة يف بعضه�ا، اما حك�م الحبس 
لخمس س�نوات أو أق�ل فهو جنحة وكذلك الحبس البس�يط 

تقبل الكفالة«.
ويذك�ر ق�ايض الجن�ح قحط�ان »أحيان�ا يأت�ي موقوف 
للمحكم�ة عىل اعتبار أن الجريم�ة فيها جواز إطالق رساحه 
بكفال�ة مرشوطة إذا كانت الجريمة املعاقب عليها  ملدة اكثر 
من ثالث س�نوات او تخضع لحكم الس�جن املؤبد أو املؤقت، 
ف�ان لقايض التحقيق يف هذه الحال�ة صالحيات عديدة منها 
أن يق�رر توقيفه ملدة ال تتج�اوز ال� 15 يوم قابلة للتجديد أو 

يطلق رساحه بكفالة«.
ويضيف قحط�ان »اذا طلب القايض املته�م إلجراء معن 
وتع�ذر حضوره يبل�غ الكفيل وهو ملزم بإحض�اره واذا لم 
يح�ره يعت�ر اخالال بالكفال�ة عندها يح�رك دعوى وفق 
امل�ادة 119 م�ن قانون أص�ول املحاكم�ات الجزائية ويحيله  

بقرار إىل محكمة  الجنح«.
ويذك�ر الق�ايض ان »اخت�الف العقوب�ة ل�ه دور يف قبول 
الكفال�ة من عدمه ف�اذا كان�ت جناية وتحكم وف�ق قوانن 
اإلع�دام ال يج�وز إط�الق رساح املتهم بأي كفال�ة كالجرائم  
الت�ي تحكمها املادة  406  م�ن قانون العقوبات وهي جرائم 

القتل إذ تتجدد موقوفيته تلقائيا«.

يف حال تعذر عليه احضار املتهم

»الكفالة« جانب إنساين قد تكلف الكفيل اإلحالة عىل »اجلنح«

        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت وسائل إعالم رسمية عراقية وسعودية  
أن ويل العهد السعودي محمد بن سلمان سيقوم 
بزي�ارة قريب�ة إىل العاصمة بغ�داد عىل رأس وفد 
كبري، مبينة أن الجانب األمني سيتصدر مباحثات 
بن سلمان. وقالت وس�ائل اإلعالم إن »ويل العهد 
ووزير الدفاع السعودي، محمد بن سلمان سيزور 
بغداد قريبا«، موضحة أن »بن س�لمان سيرتأس 
وف�دا رفيع املس�توى«. واش�ارت اىل أن »الجانب 
االمني ومخاطر اإلرهاب هي أبرز ما سيناقش�ه 
مس�ؤولو البلدي�ن خ�الل الزي�ارة«، مؤك�دة أن 
»الزي�ارة تأتي يف وقت ش�هدت عالق�ات البلدين 
في�ه تطوراً كبرياً منذ تويل حيدر العبادي رئاس�ة 
الحكومة الت�ي كان من أب�رز عناوينها االنفتاح 
عل�ى دول العال�م وبخاصة العربية واإلقليمية«. 
وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبري أكد 
يف وقت سابق، إن السعودية تتشاور مع اإلمارات 
والبحرين ومرص بش�أن الخط�وة املقبلة يف أزمة 
قط�ر، فيم�ا أك�د أن الري�اض تتطل�ع إىل تنمية 

العالقات مع بغداد يف جميع املجاالت.

قريبًا.. ويل العهد السعودي يزور بغداد 
عىل رأس وفد كبري 

        بغداد / المستقبل العراقي

وجه البن�ك البنك املركزي العراق�ي، أمس االحد، 
املصارف كاف�ة ورشكات التحويل بعدم التعامل مع 
خمس�ة افراد مرتبطن ب�«داعش والقاعدة«. ونرش 
البن�ك عىل موقعه الرس�مي وثيقة انه »اس�تنادا اىل 
امل�ادة 9 الفقرة الثانية من نظ�ام تجميد االرهابين 
لعام 2016، واش�ارة اىل كتاب مكتب مكافحة غسل 
االم�وال وتمويل االره�اب املتضم�ن التحديثات عىل 
قائمة الجزاءات الدولية املتضمنة، اضافة اىل اسماء 
االفراد واملؤسسات والكيانات املرتبطة بتنظيم داعش 
والقاعدة اىل قائمة الج�زاءات املفروضة عىل داعش 
والقاع�دة وال�وارد ذكره�م يف قرارات لجن�ة تجميد 
ام�وال االرهابين. فقد وجه املص�ارف املجازة كافة 
ورشكات التحوي�ل امل�ايل كافة ورشكات االس�تثمار 
املايل كافة ورشكات الدفع االلكرتوني كافة ورشكات 
التوس�ط ببيع ورشاء العمالت االجنبي�ة كافة بعدم 

التعامل مع هذه االفراد واملؤسسات ادناه.

البنك املركزي يوجه املصارف بعدم التعامل 
مع مخسة افراد مرتبطني بـ«داعش«

        بغداد / المستقبل العراقي

جدد رئيس الوزراء حيدر العبادي، ليل السبت، 
اس�تمرار الحكوم�ة بفرض الس�لطة االتحادية يف 
املنافذ الحدودية واملناطق االخرى وفقاً للدس�تور، 
وذل�ك خ�الل اتص�ال هاتف�ي تلقاه م�ن الرئيس 

الفرنيس، إيمانويل ماكرون.
وذكر املكتب اإلعالم�ي لرئيس الوزراء، يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان العبادي 
اك�د خ�الل اتص�ال هاتفي أج�راه مع�ه الرئيس 

الفرنيس ايمانويل ماكرون، استمرار بغداد بفرض 
س�يطرتها عىل املنافذ الحدودية واملناطق املتنازع 
عليها وفق الدس�تور. وأضاف البيان ان »ماكرون 
والعب�ادي بحثا خ�الل االتصال أيض�ا الحرب عىل 
االرهاب والعمليات التي انطلقت الستعادة القائم، 
وكذلك خطوات اعادة انتش�ار الق�وات العراقية يف 
محافظ�ة كركوك وبقي�ة املناط�ق والعالقات بن 
البلدين واالوضاع السياس�ية واالمنية«. من جانبه 
أكد الرئيس الفرن�يس، موقف بالده الداعم لوحدة 
العراق وحرصه عىل دعم جهود الحكومة العراقية 

للحف�اظ عىل وح�دة الع�راق وأمنه والح�وار عر 
الدستور. وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات 
املس�لحة حيدر العبادي، أصدر يوم أمس الجمعة، 
ام�را بايق�اف حركة الق�وات العس�كرية ملدة 24 
س�اعة لفس�ح املجال امام فريق فني مشرتك بن 
القوات االتحادية وقوات االقليم للعمل عىل االرض 
لنرش الق�وات العراقية يف جمي�ع املناطق املتنازع 
عليها وكذلك يف معر فيش�خابور والحدود الدولية 
ف�ورا وذل�ك ملنع الص�دام واراقة الدم�اء بن ابناء 

الوطن الواحد.

       بغداد / المستقبل العراقي

اس�تأنفت جولة ثانية م�ن املفاوضات، أنس 
األح�د، ب�ن الق�ادة العس�كرين وممثل�ن ع�ن 
البيشمركة يف مقر قيادة عمليات املوصل، العادة 
انتش�ار الق�وات االتحادي�ة يف املناط�ق املتنازع 

عليها.
وقالت قناة العراقية ش�به الرسمية إن جولة 
ثاني�ة م�ن املحادث�ات ب�ن الق�وات االتحادي�ة 
العراقية والبيش�مركة الكردية انطلقت يف سبيل 
حل النزاع بشأن السيطرة عىل املعابر الحدودية يف 
إقليم كردستان. وقال قائد عمليات نينوى اللواء 

نج�م الجبوري، إن » االجتم�اع تضمن محورين، 
 االول عودة الق�وات الكردية اىل حدود عام 2003 

والثاني تسليم املنافذ الحدودية«. 
وقالت مصادر من داخ�ل االجتماع الذي عقد 
يف املوصل، بن وفدي الحكومة العراقية واإلقليم، 
بأن�ه تم االتف�اق مبدئي�ا عىل تمدي�د الهدنة بن 
أربي�ل وبغداد حتى يصل الطرفان إىل اتفاق حول 
القضايا العالقة.وكان االجتماع املغلق الذي جرى 
السبت، يف مقر قيادة عمليات نينوى بن القيادات 
العس�كرية  واالمنية وقيادة البيشمركة قد انتهى 
من دون اتفاق نهائي، حيث مثل الجانب االتحادي 
يف االجتم�اع رئي�س  اركان الجي�ش الفريق االول 

الرك�ن عثم�ان الغانم�ي، وقائد عملي�ات نينوى 
اللواء نجم  الجبوري، فيما مثل البيش�مركة قائد 
قوات الزيرفاني عزيز وييس، وشيخ جعفر  شيخ 
مصطفى آم�ر اللواء 70، ووزي�ر داخلية االقليم 
كريم س�نجاري.الجدير بالذكر ان رئيس الوزراء 
القائد العام للقوات املسلحة، حيدر العبادي، أمر 
يوم الجمعة املايض، بتعليق العمليات العسكرية 
ض�د القوات الكردية يف ش�مال الع�راق ملدة أربع 
وعرشين ساعة، وأشار العبادي إىل ان »املحادثات 
تهدف إىل تمهيد الطريق أمام االنتش�ار الس�لمي 
للق�وات العراقي�ة عن�د املعاب�ر الحدودي�ة ب�ن 

كردستان العراق وتركيا وإيران وسوريا«.

         بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت النائبة عن دولة القانون 
نهلة الهبابي, أمس األحد, عن اكتمال 
ملف�ات التحقي�ق الخاص�ة بالنواب 
الك�رد ممن ش�اركوا يف االس�تفتاء, 
مبين�ة أن الرمل�ان يعتزم محاس�بة 

الحكومي�ن  املس�ؤولن  جمي�ع 
واملحلين خالل االيام املقبلة.

“اللجن�ة  إن  الهباب�ي  وقال�ت   
التحقيقي�ة انجزت بش�كل رس�مي 
امللف املرس�ل م�ن ق�����بل مجلس 
الن�واب إىل القضاء والخ�اص ب� 14 
يف  االش����رتاك  يف  تورط�وا  نائب�ا 

استفتاء انفصال اإلقليم”.
 واضافت أنه “يف حال رد القضاء 
بش�كل س�لبي أم�ام تل�ك الدع�وات 
س�يتخذ الرمل�ان ق�رارا بإقالتهم او 
محاس�بتهم وف�ق النظ�ام الداخ�يل 
ملجلس النواب”. وتابعت الهبابي، أن 
“اللجنة بدأت بجم�ع االدلة الخاصة 

الحكومي�ن  املس�ؤولن  بت�ورط 
واملحلين ممن ش�اركوا يف االستفتاء 
لتقديمه�ا ايض�ا اىل القض�اء وف�ق 
ج�داول س�يتم االتفاق عليه�ا فيما 
بع�د”، مبين�ة أن “الرمل�ان يعت�زم 
محاسبة جميع املسؤولن الحكومن 

واملحلين خالل االيام املقبلة”.

         بغداد / المستقبل العراقي

عق�د مجلس القضاء األعىل جلس�ته السادس�ة عرش، برئاس�ة 
الق�ايض فائق زي�دان وحضور جمي�ع أعضائه، ملناقش�ة عدد من 

القضايا املدرجة عىل جدول أعماله.
وق�ال الق�ايض عبد الس�تار بريق�دار املتحدث الرس�مي ملجلس 
القض�اء األعىل ان »جلس�ة ملجل�س القضاء األعىل عقدت برئاس�ة 
الق�ايض فائ�ق زي�دان رئي�س املجل�س وحض�ور رؤس�اء املناطق 

االستئنافية كافة ورئييس االدعاء العام واإلرشاف القضائي«.
وأضاف بريقدار ان »املجلس ناق����ش أعمال املحاكم والس�بل 
الكفيلة بإنجاز قضايا ومعامالت املواطن����ن بالرسعة املمكنة«، 
الفتا اىل ان »الجلس�ة ش�هدت ترق����ي�ة عدد م�ن القض���اة اىل 

صنوف متقدمة«.

         بغداد / المستقبل العراقي

دعا األمن العام لحزب املؤتمر الوطني العراقي آراس حبيب، 
أم�س األحد، إىل مرحلة سياس�ية جديدة يقودها جيل س�يايّس 
جديد، مش�ددا عىل رضورة االنتهاء م�ن القضايا الخالفية بن 
الكتل السياسية عىل طريق طّي صفحة املحاصصة. وقال حبيب 
يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، إن »العملية 
الديمقراطية ليست هدفاً بحدِّ ذاتها بقدر ما هي وسيلة لتحقيق 
بناء الدولة املدنية واملرهونة بعدالٍة اجتماعية ترتكز عىل نهضة 
اقتصادي�ة ش�املة«، داعي�اً إىل »قيام مرحلة سياس�ية جديدة 
يقودها جيل س�يايّس جديد متصالح مع نفس�ه ومع شعبه«.

وأضاف »انن�ا ندعو إىل االنتهاء من القضايا الخالفية بن الكتل 
السياس�ية عىل طريق طّي صفحة املحاصصة، والرشوع ببناء 
عملي�ٍة سياس�يٍة عابرٍة للكت�ل واالنتماءات الفرعي�ة، وهذا ما 
يتفق عليه الجميع، وقد ساندته املرجعية الدينية الرشيفة التي 
أثبت�ت يف كّل مواقفها أنها صمام األمان الحقيقي لهذه البالد«. 
وأك�د ان »غاية حزب املؤتمر الوطني ه�ي قيادة عملية التغيري 

وإنقاذ البالد، وليست الحصول عىل املناصب الحكومية«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أدى أعض�اء املفوضي�ة العليا املس�تقلة لألنتخاب�ات اليمن 
القانوني�ة أم�ام رئي�س مجلس القض�اء االعىل الق�ايض فائق 
زيدان. وذكر املتحدث الرس�مي ملجل�س القضاء االعىل القايض 
عبد الس�تار بريقدار يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، أن أعضاء املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات حروا 
الي�وم االحد التاس�ع و العرشين من ترشين االول ملقر رئاس�ة 
مجل�س القضاء االع�ىل و أدوا اليم�ن الدس�تورية أمام رئيس 
مجلس القضاء االعىل«. وأضاف  بريقدار » أن أداء اليمن أعقبه 
كلمة توج�ه بها القايض فائق زيدان لألعض�اء تمنى فيها لهم 
الس�داد والتوفيق يف أداء مهامه�م بما يحقق مصالح وتطلعات 

الشعب العراقي«.

جملس القضاء األعىل يعقد جلسته 
السادسة عرش

املؤمتر الوطني يدعو
 إىل طي »صفحة املحاصصة« والرشوع يف مرحلة 

سياسية يقودها جيل جديد

أعضاء مفوضية االنتخابات يـؤدون اليمني 
القانونية أمام رئيس جملس القضاء االعىل

االجتامع بني القوات االحتادية والبيشمركة ينتهي
 بـ »متديد اهلدنة«

الربملان يكمل ملفات التحقيق بشأن »نواب كرد مستفتني«
 ويرسلها إىل القضاء

العبادي ملاكرون: احلكومة مستمرة بفرض سلطتها االحتادية
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     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعلي�م العايل والبح�ث العلمي، أمس األحد، ع�ن تمديد التقديم عىل اس�تمارة 
الحاالت املتعلقة بالقبول املركزي اىل السبت املقبل.

وقال املتحدث الرس�مي للوزارة حيدر العبودي يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »الوزارة قررت تمديد التقديم عىل االس�تمارة االلكرتونية بش�أن الحاالت املتعلقة بالقبول 

املركزي اىل السبت املقبل املوافق الرابع من ترشين الثاني«.
وأضاف العبودي أن »املشمولني بالتقديم االلكرتوني عرب بوابة الدراسات والتخطيط واملتابعة 
هم الطلبة الذين لم يس�بق لهم التقديم والوافدين فضال عن الطلبة الذين لم يظهر لهم قبول 

بسبب عدم كفاية الخيارات«.
وأش�ار إىل أن »التقديم متاح ايضا للطلبة الذين ظه�ر لهم قبول لم يذكروه ضمن االختيارات 
املتقدم�ة«، الفت�ا إىل أن »الطلب�ة الذين معدالته�م 75 % فما فوق وتم قبوله�م يف املعاهد فان 

التقديم االلكرتوني سيكون مفتوحا أمامهم بحسب ما يؤهلهم إليه معدالتهم.

التعليم متدد التقديم عىل استامرة احلاالت املتعلقة بالقبول املركزي للسبت املقبل

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أت�ّم برمل�ان كردس�تان جلس�ة مغلقة يف 
اربي�ل لبح�ث تداعيات أزمة االس�تفتاء عىل 
االنفصال، فيما اعلن رئيس اقليم كردستان 
املنتهية واليته رس�يماً مس�عود بارزاني انه 
سيتنحى عن رئاسة اقليم كردستان االربعاء 
املقبل، رافضاً التمديد لواليته رئيس�ًا القليم 
كردس�تان الت�ي تنتهي يف االول من الش�هر 
املقبل، يف الوقت الذي اش�ارت فيه وثيقة اىل 
توزيع صالحياته عىل الس�لطات الترشيعية 
اج�راء  حت�ى  والقضائي�ة  والتنفيذي�ة 
االنتخابات الربملانية والرئاس�ية يف االول من 

تموز 2018.
واك�د بارزاني يف رس�الة اىل برملان االقليم 
انه سيرتك منصبه يف رئاسة االقليم بعد االول 
من الش�هر املقبل يوم انته�اء واليته، مؤكدا 

انه سيقى جندياً يف قوات البيشمركة.
وقال بارزاني يف نص رس�الته »بالنس�بة 
ملنصب رئيس االقليم فإنني أرفض استمراري 
يف املنص�ب بدءا من مطلع الش�هر املقبل وال 
يجوز تعديل قانون رئاس�ة االقليم وال يجوز 
تمديد عمر رئاس�ة االقليم، يجب ان تعقدوا 
اجتماعا بأرسع وقت وحل املس�ألة من أجل 
اال يح�دث ف�راغ قانوني يف مهام وس�لطات 

رئيس اإلقليم وسأبقى أنا كبيشمركة«.
وانتهت والية بارزاني الذي يعد اول رئيس 
لالقليم عام 2013 وتم تمديد فرتته الرئاسية 
عامني بس�بب الحرب ض�د تنظيم »داعش« 
الذي احتل اراض واسعة من العراق يف صيف 

عام 2014.
وقبل ذلك، قال أميد خوشناو، رئيس كتلة 
الح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني بزعامة 
مس�عود بارزان�ي، ان زعيمه رف�ض تمديد 
فرتة رئاس�ة الت�ي تنته�ي االربع�اء املقبل. 
واش�ار يف مؤتمر صحايف سبق انعقاد جلسة 
الربمل�ان ان الرئي�س بارزان�ي س�يبقى فردا 
يف ق�وات البيش�مركة ومتصدي�ا للدفاع عن 
كردستان ضد االرهاب وحاميا للديمقراطية 
وملكتس�بات الك�رد بحس�ب مانقل�ت عن�ه 

وكاالت أنباء كردية الكردية.
وعقد برملان كردس�تان بحض�ور جميع 
كتل�ه السياس�ية جلس�ة ملناقش�ة توزي�ع 
س�لطات الرئاس�ة عىل الس�لطات الثالث يف 
اإلقلي�م الترشيعي�ة والتنفيذي�ة والقضائية 
فيما س�يكون عىل الربملان االستعداد إلجراء 
االنتخابات الربملانية والرئاسية يف موعدهما 

يف األول من تموز عام 2018.
وبحسب مسودة مرشوع قانون يناقشه 
الربمل�ان س�يتم توزي�ع صالحي�ات رئي�س 
الس�لطات  الع�راق ع�ىل  اقلي�م كردس�تان 
الث�الث »الترشيعي�ة )الربمل�ان( والتنفيذية 
)الحكوم�ة( والقضائي�ة« وينف�ذ خالل 15 

يوما من املصادقة عليه.
ويضم�ن م�رشوع القان�ون اضاف�ة اىل 
توزي�ع صالحيات رئاس�ة إالقليم اس�تمرار 
ديوان رئاسة اإلقليم بمهامه وإيقاف العمل 
بقانون رئاس�ة إقليم كردس�تان املرقم )1( 
لع�ام 2005 املع�دل حتى إج�راء االنتخابات 
املقبلة وإيقاف العمل ب�أي قانون يتعارض 

مع هذا النص.
وأش�ارت األس�باب املوجب�ة للقانون اىل 
ان »تمدي�د ال�دورة الرابعة الحالي�ة لربملان 
كردس�تان ورف�ض رئي�س اإلقلي�م التمديد 
لواليته إضافة إىل عدم وجود مرش�ح ملنصب 
رئاس�ة اإلقلي�م يف الوق�ت الراه�ن وتجنب�ا 

لحدوث فراغ قانوني يف سلطات الرئاسة.
واش�ارت املس�ودة اىل »اس�تمرار دي�وان 
رئاس�ة اإلقلي�م بمهام�ه. وإيق�اف العم�ل 
بقانون رئاس�ة إقليم كردس�تان املرقم )1( 
لس�نة 2005 املعدل، حتى إجراء االنتخابات 
املقبلة والدورة الخامس�ة لربملان كردستان. 
وإيق�اف العم�ل ب�أي قانون يتع�ارض مع 
ه�ذا النص.«.وب�دأ الربمل�ان بقراءة رس�الة 
م�ن بارزاني تتضمن املوقف م�ن التطورات 
االخ�رة الت�ي ش�هدها االقلي�م بع�د اجراء 
االس�تفتاء عىل االنفصال يف 25 من الش�هر 
املايض وانتش�ار الق�وات العراقية يف كركوك 
وبقية املناطق املتنازع عليها وسيطرتها عىل 
املنافذ الحدودية بعد ارغام قوات البيشمركة 
الكردية عىل االنس�حاب منها بعد سيطرتها 
عليها اثر تحريرها من سيطرة تنظيم داعش 

الذي احتلها يف حزيران يونيو عام 2014 .
وكانت حركة التغي�ر الكردية املعارضة 
ق�د طالب�ت يف وقت س�ابق بتنح�ي بارزاني 
وإلغاء قانون رئاس�ة اإلقليم وحل رئاس�ته 
وتثبيت النظام الربملاني عوضا عن الرئايس.

وتعتق�د مصادرعراقي�ة ان بارزان�ي لن 
يقدم اس�تقالته من الرئاسة وانما سينتظر 
انته�اء واليت�ه يف االول م�ن الش�هر املقب�ل 
لتت�وزع صالحياته عىل الربمل�ان والحكومة 
والقضاء حيث س�تمارس هذه املؤسس�ات 
الصالحي�ات حت�ى موع�د  تل�ك  الس�يادية 

االنتخابات املقبلة.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

تواص�ل الق�وات األمني�ة خ�وض 
مع�ارك تحرير قض�اء القائ�م غربي 
األنبار التي إنطلقت يف 26 ترشين أول 
الج�اري لتحرير القائ�م وراوة غربى 

األنبار من »داعش«.
وأف�اد مص�در أمن�ي يف محافظة 
األنب�ار، أم�س األحد، بوص�ول جهاز 
مكافحة اإلرهاب إىل قاعدة عني األسد 
الجوية للمش�اركة يف عملي�ة تحرير 
قض�اء القائ�م آخ�ر معاق�ل تنظي�م 

داعش اإلرهابي يف العراق. 
من جانبه، أك�د مدير العمليات يف 
الحش�د الشعبي أبو منتظر الحسيني 
ان الخط�ط العس�كرية التي اعتمدت 
بعملي�ات غربي االنبار تجري وفق ما 
هو مخطط لها برغم صعوبة األحوال 

الجوية و طبيعة املنطقة.
وقال الحس�يني يف ترصيح صادر 
ع�ن هيئ�ة الحش�د الش�عبي تلق�ت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان 
»الخط�ط العس�كرية الت�ي اعتمدت 
بعملي�ات غربي األنبار تجري وفق ما 
هو مخطط لها برغم صعوبة األحوال 

الجوية وطبيعة املنطقة«.
وأض�اف ان »األه�داف املتحقق�ة 
يف األي�ام األوىل م�ن العملي�ات جاءت 
ب�ني  والتنس�يق  الناجح�ة  للخط�ط 
و  األرض  ع�ىل  القطع�ات  مختل�ف 
يف الج�و«. وأك�د ان »قي�ادة الحش�د 
الش�عبي متواجدة يف املي�دان، والقوة 

الجوي�ة العراقي�ة و ط�ران الجيش 
تغطي عملياتنا«.

يف سياق متصل، أش�ار املصدر إىل 
أن »القوات املشرتكة استقبلت مئات 
العوائ�ل النازح�ة من مناط�ق غربي 
األنبار، وقدمت لهم الخدمات الصحية 

والغذائية، رغم العاصفة الرتابية«.

من جان�ب آخر، اعل�ن القيادي يف 
حش�د محافظة االنب�ار العميد خالد 
املح�الوي ع�ن اخ�الء اكثر م�ن 300 
عائل�ة بعملية اقتح�ام مناطق غربي 

املحافظة.
وقال املحالوي، ان >القوات االمنية 
والق�وات الس�اندة له�ا تمكن�ت من 

اخالء أكثر م�ن 300 عائلة محارصة 
ل�دى ارهابيي داع�ش بعملية اقتحام 
معاق�ل التنظيم االجرام�ي للمناطق 
املمت�دة من قضاء عن�ه باتجاه راوه 
والقائ�م غربي االنب�ار معظمهم من 
كبار الس�ن واألطف�ال والنس�اء بعد 
ان وفرت لهم الق�وات االمنية ممرات 

امنه سهلت عملية خروجهم باتجاه 
القطعات العسكرية<.

وأض�اف املح�الوي، أن >الق�وات 
االمنية تق�وم بعمليات نق�ل العوائل 
املح�ارصة اىل اماك�ن امن�ة تمهي�دا 
يف  النازح�ني  مخيم�ات  اىل  لنقله�م 

منطقة ال� 18 كم<.

اىل ذلك، أعلنت خلية اإلعالم الحربي 
عن إلقاء طائرات القوة الجوية مليون 
و550 ألف منش�ور عىل مناطق غرب 
األنب�ار، لتحذي�ر املواطن�ني، وتدع�و 

تنظيم داعش لالستسالم.
تلق�ت  بي�ان  يف  الخلي�ة  وقال�ت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، 

أن طائ�رات الق�وة الجوي�ة العراقية 
ألق�ت مئ�ات اآلالف ِم�ن املنش�ورات 
عىل مناطق غرب األنبار«، مضيفا أن 
100 ألف منش�ور القيت عىل القائم، 
و250 ألفا ع�ىل راوة، و100 ألف عىل 
حصيب�ة، و100 أل�ف ع�ىل الكرابلة، 
و100 ألف منشور عىل الرمانة، و100 
ألف منش�ور عىل العبيدى، و100 ألف 

منشور عىل أدغيمة« .
وأش�ار البي�ان إىل أن املنش�ورات 
للمواطن�ني  توجيه�ات  تتضم�ن 
باالستس�الم  للدواع�ش  وتحذي�رات 
وإلق�اء الس�الح أو لق�اء مصره�م 
امل�وت. ويف تطور الحق، أف�اد مصدر 
أمني يف محافظ�ة األنبار بأن عنارص 
تنظيم »داعش« ألقوا السالح وهربوا 
م�ن قض�اء القائ�م غرب�ي محافظة 
األنب�ار باتجاه منطق�ة البو كمال يف 

سوريا.
وقال املصدر يف حديث صحفي، إن 
»عنارص داعش ألقوا الس�الح وهربوا 
األرايض  يف  البوكم�ال  منطق�ة  إىل 
الس�ورية بع�د مقتل وه�روب أغلب 
قادته�م نتيج�ة قصف ط�ران القوة 
الجوي�ة العراقي�ة والتحال�ف ال�دويل 
ملواقعه�م وانط�الق عملي�ات تحرير 
القائم«. وأض�اف املصدر، أن »داعش 
أطل�ق ن�داءات عرب مك�ربات الصوت 
للجوام�ع يف القائ�م يح�ث عنارصه 
بعدم اله�روب وكل من يه�رب يعترب 
ناقضاً للبيعة وخائناً للتنظيم وسوف 

يعاقب الهارب أشد العقوبات«.

برملان اإلقليم أقر قانون لتوزيع سلطات »مسعود« على ثالث مؤسسات حكومية وتشريعية

بارزاين رئيس لكردستان حتى األربعاء

وصول جهاز مكافحة االرهاب.. واجالء 300 عائلة بعملية اخالء

حتشيد عسكري عىل أبواب القائم: االقتحام اقرتب ودواعش يفرون إىل سوريا

       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال مس�ؤول عس�كري يف بغ�داد، ام�س 
األحد، إن زعيم تنظيم »داعش«، إبراهيم عواد 
البدري، امللق�ب ب�«أبو بكر البغ�دادي«، ربما 
يكون قد خرج من مناطق املعارك واملواجهات 
الدائرة يف القائم العراقية ودير الزور السورية 
إىل مناطق خارج س�يطرة أتباعه، لكن بشكل 
متخف وغر معلن، مرجحا أن يكون رس عدم 
ظهوره منذ سنوات هو إجراؤه تغيرات عىل 
مظهره تمكنه من التنقل دون التعرف عليه. 
تنظي�م  ض�د  ال�دويل  التحال�ف  ويبح�ث 
املتح�دة، ع�ن  الوالي�ات  بقي�ادة  »داع�ش«، 
البغدادي يف مس�احة تقدر بنح�و 70 ألف كم 
مربع، تشمل العراق وسورية، من خالل فريق 

تعق�ب وتحليل معلوم�ات تس�انده طائرات 
مس�رة، فض�ال ع�ن مراقب�ة مس�تمرة عرب 
األقم�ار الصناعي�ة، بعد أن خص�ص مكافأة 
قدره�ا 25 ملي�ون دوالر ملن ي�ديل بمعلومات 

تسفر عن اعتقاله أو قتله. 
وتستعد بغداد، خالل الشهر املقبل، لإلعالن 
عن انتهاء تحرير جميع األرايض العراقية من 
سيطرة »داعش« بعد حملة عسكرية ضخمة 
أطلقتها، الخميس املايض، لتحرير آخر بلدتني 
يس�يطر عليهما التنظيم، وهما القائم وراوة 

الحدودية مع سورية، أقىص غرب العراق. 
وأوض�ح املس�ؤول العراق�ي العامل ضمن 
قي�ادة العملي�ات املش�رتكة، وهو التش�كيل 
الذي يتوىل تنسيق الجهود ملختلف التشكيالت 
العراقي�ة املقاتلة ع�ىل األرض التابعة لوزارة 

الدفاع والداخلية، فضال عن الحش�د الشعبي 
وقوات العش�ائر، أنه »حتى اآلن لم يتم تحديد 
أي م�كان محتمل لتواجد أبو بك�ر البغدادي، 
رغم خ�روج الرق�ة وأجزاء س�ورية عدة عن 
س�يطرة التنظي�م وتحري�ر العراقيني املوصل 
وتلعف�ر والحويج�ة وعن�ة، ومناط�ق كثرة 

كانت تحت سيطرتهم«.
وأض�اف املتح�دث، أن�ه »من غ�ر املرجح 
وج�ود البغ�دادي يف القائم، كونه�ا محارصة 
منذ عدة أش�هر، لكن مس�ألة تواج�ده يف ما 
تبقى لديه م�ن البلدات ضعيفة، كون الرقابة 
مش�ددة عليه�ا والقص�ف متواص�ل«، مبينا 
أن »تقاري�ر وخ�رباء عس�كريني وعراقيني يف 
التحال�ف الدويل يرجح�ون أن يكون البغدادي 
متواج�دا يف مناط�ق خ�ارج س�يطرته، وعىل 

نح�و متخ�ف بعد تغي�ر مظه�ره الخارجي 
بش�كل جوهري«. وذكر أن »فرضية اعتقاله 
مس�تبعدة، لكن العمل جار عىل تحديد مكانه 
وقتله بأي ص�ورة كانت«، مؤكدا وجود فريق 
من املتعاونني املحليني )عراقيني( يعملون عىل 
جلب املعلومات والرصد اليومي، وتزويد فريق 

التحالف واستخبارات الجيش العراقي بها. 
ويعت�رب البغ�دادي من بني آخ�ر 11 قياديا 
بتنظي�م »داعش« م�ن أص�ل 33 قياديا بارزا 
يطلق عليهم »الجيل املؤس�س« للتنظيم، قتل 
منه�م 22، م�ن بينهم مس�اعدا أب�و مصعب 
الزرق�اوي أبو ع�ي العف�ري )عراق�ي( وأبو 
عمر الشيش�اني، واملتحدث باسم التنظيم أبو 
محمد العدناني )س�وري(، وأب�و بدر الحربي 

)سعودي(.

مصادر عسكرية: املجرم البغدادي أجرى عمليات جتميل 
وفر إىل خارج مناطق نفوذه

       بغداد / المستقبل العراقي

قام متظاهرون من أهايل أربيل بالهجوم 
عىل مبنى برملان كردستان عقب التصويت 
عىل نقل صالحيات رئيس اإلقليم مس�عود 

بارزاني.
وقال مصدر مطلع يف برملان كردستان، 
ب�أن مهاجمي الربمل�ان من أنص�ار رئيس 
الحزب الديمقراطي الكردس�تاني مسعود 
بارزان�ي، الفتاً إىل أن ما يحص�ل يمكن أن 

يكون بإيعاز من بارزاني نفسه.
وق�ال املص�در إن »املتظاهري�ن الذي�ن 
هاجموا مبنى برملان كردستان، من املرجح 
أن يكون�وا م�ن أنصار مس�عود بارزاني«، 
مش�راً إىل أن »س�بب الهجوم هو تصويت 

املجلس عىل نقل صالحيات بارزاني«.

واك�د رئي�س برمل�ان اقليم كردس�تان 
يوس�ف محمد ان مهاجم�ي برملان االقليم 
مدفوعون حزبيا والقوات االمنية املتواجدة 

داخل املبنى لم تردعهم.
وق�ال يوس�ف يف بي�ان »إىل القنصليات 
املتح�دة  والوالي�ات  ال�دول  وممثلي�ات 
األمريكي�ة واالتحاد األوروب�ي واملنظمات 
الدولية املختصة يف مجال حقوق اإلنس�ان 
وبح�زن  لألس�ف  الصحفي�ة،  والحري�ة 
عمي�ق هاجم بع�ض املخرب�ني وبعيداً عن 
االسس االنسانية مدفوعني حزبياً هاجموا 
مبنى برمل�ان اقليم كردس�تان والربملانيني 
والصحفيني دون أن يك�ون هناك أي رادع 

لهم من القوات األمنية«.
وأش�ار إىل أن�ه »نعلن لجمي�ع الجهات 
ب�أن حياة جمي�ع الربملاني�ني والصحفيني 

وموظف�ي الربمل�ان تتحمله الجه�ات التي 
تأج�ج ع�ىل العن�ف ويريدون ك�ر هيبة 
القانون«، مضيف�اً ان »هذه الجهات تريد 
أن تقل�ل أكث�ر م�ن اقليمنا أم�ام املجتمع 

الدويل وأصدقاؤنا«.
وأكد »س�نبذل كل ما بوس�عنا من أجل 
ان يك�ون للمجتمع الدويل عل�م أمام هذه 

الضغوطات الالمدنية والالديمقراطية«.
ويف خط�اب حاول تربي�ر اخطاءه، اكد 
بارزاني ان »رد الفعل عىل اجراء االستفتاء 

كان غر متوقع«.
وقال بارزاني يف كلمة له بعد اعالن عدم 
ترشحه ملنصب رئاسة االقليم، ان »مسؤويل 
االقلي�م حاولوا كثراً، ان يت�م تطبيق بنود 

الدستور، ولكن بال اي فائدة«.
واوض�ح بارزاني ان »الق�وات العراقية 

واملناط�ق  كردس�تان  س�تهاجم  كان�ت 
املتن�ازع عليها، حتى لو ل�م يجرى االقليم 

االستفتاء«.
واض�اف قائ�ال ان »ردود الفع�ل ع�ىل 
اجراء اس�تفتاء اس�تقالل كردستان، كان 
غر متوق�ع، مؤكدا ان الش�عب الكردي ال 

صديق له غر جبال كردستان«.
»ل�وال خيان�ة 16  ان�ه  وتاب�ع قائ�ال، 
ترشين االول الجاري، لكان الوضع مغايرا 
يف املناط�ق املتن�ازع عليه�ا«، مضيف�ا انه 
سيس�تمر يف الكف�اح بع�د االن كمقاتل يف 

قوات البيشمركة.
ولطاملا حاول بارزاني رمي االخطاء عىل 
»خونة« موهومني ليربر أمام جمهوره ما 
يرتكبه من أفعال أدت إىل عدم االستقرار يف 

إقليم كردستان.

بارزاين يرمي اخطاءه عىل »خونة« موهومني ويوعز لـ »بلطجية« بمهامجة مبنى الربملان
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       بغداد / المستقبل العراقي

وصف�ت وزارة الخارجي�ة الفلس�طينية قرارا 
اتخذه االحتالل اإلرسائييل بإقامة حي استيطاني 
جديد شمال القدس املحتلة بأنه »من أكثر القرارات 
واس�تفزازا  خط�ورة  التصعيدي�ة  االس�تيطانية 

للشعب الفلسطيني وإرادة السالم الدولية«.
وقالت الوزارة يف بيان تعقيبا عىل قرار حكومة 

إرسائيل إقامة حي استيطاني جديد يضم أكثر من 
ع�رة آالف وحدة اس�تيطانية جدي�دة يف منطقة 
مط�ار قلنديا ش�مال غرب مدينة الق�دس املحتلة 
إنه »محاولة احتاللية مكش�وفة وحاسمة لفصل 
القدس الرقية املحتلة عن امتدادها الفلسطيني«. 
وأضافت أن إقام�ة الحي يعني قطع الطريق أمام 
أي حل�ول سياس�ية لقي�ام دولة فلس�طني تكون 
الق�دس الرقية عاصمة لها وس�د الباب أمام أي 

تواصل بني شمال القدس والضفة الغربية.وطالبت 
ال�وزارة اإلدارة األمريكية بتحديد موقفها بوضوح 
م�ن االس�تيطان وعملي�ات تعميق�ه وتوس�يعه 
عىل حس�اب أرض دول�ة فلس�طني وموقفها من 
تداعياته الخطرية عىل الجهود املبذولة الس�تئناف 
املفاوضات خاصة دور االستيطان يف حسم قضايا 
الوضع النهائ�ي التفاوضية من جانب واحد وقبل 

بدء املفاوضات.

اخلارجية الفلسطينية تتحدث عن »تصعيد خطري« من قبل االحتالل اإلرسائييل

أمريكا حتيص خسائر احلرب مع كوريا الشاملية 
قبل وقوعها
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يعكس االعتداء الذي اس�تهدف مس�جدا 
ش�يعيا خ�الل الص�الة يف كاب�ول األس�بوع 
املايض، من جديد الغياب الواضح لألمن عىل 
الرغم م�ن الوع�ود الرس�مية بحماية هذه 
األقلية م�ن الهجمات ذات الطاب�ع املذهبي 

التي يشنها تنظيم »داعش«.
وقتل عرات الرجال والنس�اء واألطفال 
الذي�ن جاؤوا للصالة يف مس�جد إمام الزمان 
يف 20 تري�ن األول، عندم�ا فج�ر انتحاري 

حزامه الناسف، مخلفا اآلالم والدمار.
وكان ع�يل غ�ول ال�ذي يتماثل للش�فاء 
من اإلصابة يف منزل�ه، وحماه من االنفجار 
وجوده خل�ف أحد األعمدة، حاس�ما بقوله 
»كان املدخل ب�ال حارس لتفتي�ش الناس«. 
وأضاف »كانت التدابري األمنية متشددة جدا 

خالل شهر محرم، لكنها رفعت بعد ذلك«.
إال أن أفغانستان تمكنت من تجنب مأزق 
الحرب املذهبية عىل امتداد عقود النزاع، منذ 
االجتي�اح الس�وفياتي. لك�ن الش�يعة باتوا 
مس�تهدفني بصورة أكرب من�ذ ظهور تنظيم 
»داعش« يف 2015، فأثار ذلك الخشية من أن 

يعمدوا إىل الرد.
وقد دعت األقلية الشيعية التي تعد حوايل 
ثالث�ة ماليني من أص�ل 30 ملي�ون أفغاني، 
الحكوم�ة م�رارا إىل تعزيز حماي�ة أحيائها 

ومساجدها.
ويف أيلول، عش�ية ش�هر مح�رم وذكرى 
الحكوم�ة فرق�ة م�ن  عاش�وراء، ش�كلت 
400 مدني وس�لحتهم، من اج�ل الدفاع عن 

مساجد كابول.
لكن ه�ذا التدبري الذي اعت�ربه عدد كبري 
من املس�ؤولني الدينيني غري كاف، كش�ف يف 
املقام األول عن عجز السلطات عىل التصدي 

للجماعات اإلسالمية املتطرفة.
وذكر حجي رمضان ع�يل الذي أصيب يف 
وجهه وكتفيه، بانفجار مسجد إمام الزمان 
»هذا خطأ الحكومة العاج�زة عن حمايتنا، 

بكل معن�ى الكلم�ة ». وقال التاجر رس�ول 
حي�دري »ال نفع من ه�ذه الحكومة، إنها ال 

تأبه لنا«.
أما النائب الش�يعي محم�د اكربي، فقال 
بعد عاشوراء، إن األمن قد تراخى، معتربا أن 
من الرضوري أن يكون هذا الهجوم »بمثابة 

صحوة للجميع«.
وأعل�ن ع�يل غ�ول من جه�ة أخ�رى أن 
يتول�ون حماي�ة  كان�وا  »خمس�ة ح�راس 
املسجد، لكن واحدا كان يف الخدمة السبت«.

وعن�ارص حرك�ة طالبان ه�م أكثر عددا 
من املقاتل�ني الذي�ن يقولون أنه�م ينتمون 

إىل تنظي�م »داعش«، ويس�تهدفون يف املقام 
األول، قوات األمن املحلية واألجنبية. وينر 
املتطرف�ون الس�نة الرع�ب، عرب اعت�داءات 
مدمرة تس�تهدف مواق�ع ش�يعية يف أنحاء 

البالد.
وق�ال إبراهي�م احد وجهاء حي املس�جد 

الذي تعرض للهجوم، إن »أعداء أفغانس�تان 
يري�دون زرع الفتنة بني الش�يعة والس�نة، 

لكنهم لن ينجحوا يف مسعاهم«.
م�ن  كوغلم�ن  ماي�كل  املحل�ل  واعت�رب 
»ويلس�ون س�نرت« يف واش�نطن، إن »العنف 
الطائف�ي ق�د اس�تثنى أفغانس�تان إىل ح�د 

كب�ري، لك�ن تنظيم داع�ش يح�اول تأجيج 
االنقسامات« التي احتدمت أحيانا يف السابق 
ب�ني اله�زارة وأكثريتهم من الش�يعة، وبني 

املذاهب األخرى.
وأكدت فاندا فلباب-ب�راون، الريكة يف 
»بروكينغز انستيتيوت« يف الواليات املتحدة، 
»م�ا زلن�ا بعيدي�ن ع�ن الوق�وع يف العن�ف 
الطائفي، لكن هذا ما يريده تنظيم داعش«. 
وأضافت »يحاول�ون أن يتميزوا عن طالبان 

من خالل أن يكونوا طائفيني أكثر منهم«.
وم�ا زال املدنيون األفغ�ان يدفعون ثمنا 
باهظا للتمرد املس�تمر منذ 16 عاما وانتهاء 
نظ�ام طالب�ان. وتفيد األرق�ام األخرية التي 
جمعته�ا األم�م املتحدة، أن أكث�ر من 8900 
شخص قد قتلوا أو أصيبوا بني كانون الثاني 
وتري�ن األول، وقت�ل املتم�ردون 60 باملئة 

منهم.
وق�ال كوغلم�ن إن الق�درات الضعيف�ة 
للحكومة ع�ىل الصعيد األمن�ي، تمنعها من 
اس�تباق الهجوم�ات. وأض�اف أن »معالجة 
هذا الوضع من ش�أنه أن يخفف العبء عىل 
املدنيني األفغ�ان«. وعىل رغم ضعف عددها، 
يب�دي تنظي�م داعش قدرة ع�ىل اإلفالت من 
الرضبات والغ�ارات الجوية األمريكية والتي 
يشنها الجيش األفغاني، وهذا يشكل مصدر 

قلق، كما يقول.
ويف نيس�ان، ألقت الواليات املتحدة أقوى 
قنابله�ا، »أم كل القنابل« عىل ش�بكة تحت 
األرض ومغ�اور، يف ال�رق، فقتلت 90 من 

تنظيم داعش، لكن االعتداءات استمرت.
وم�ع ذل�ك، س�يواصل األفغ�ان مقاومة 
االنج�رار إىل الفتنة املذهبية، كما تؤكد كايت 
آي.آي.أن  ش�بكة  إدارة  تت�وىل  الت�ي  كالرك 

)أفغانستان اناليستس نتوورك(.
وتضي�ف يف ترصي�ح أن »معظم املناطق 
يف أفغانس�تان ش�هدت مراح�ل م�ن أعمال 
العنف الطائفية الدنيئة«. وخلصت إىل القول 
»يتذك�ر الن�اس إىل أي ح�د يمك�ن أن تكون 

فظيعة لكل فريق«.

بعد سلسلة تفجريات استهدفت املساجد الشيعية والسنية

قـلـق فـي أفـغـانـسـتـان مـن »الـعـنـف الـطـائـفـي«

رئيس حكومة كاتالونيا املقال يدعو لـ »مقاومة سلمية« ضد مدريد
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ذكرت صحيف�ة »التايمز« الربيطانية أن زعيم حزب 
العمال املعارض يف البالد جريمي كوربن رفض املشاركة 
يف حف�ل مئوي�ة »وعد بفل�ور« املقرر يف لن�دن الخميس 

املقبل، األمر الذي أثار غضب اإلرسائيليني.
وكان�ت رئيس�ة ال�وزراء الربيطانية تريي�زا ماي قد 
دعت نظريها اإلرسائييل بنيام�ني نتانياهو لزيارة لندن 
هذا األس�بوع، لحضور حفل عش�اء رس�مي، لالحتفال 
ب�«فخر« بالوعد الربيطاني، ودعت أيضا كوربن بوصفه 

زعيم أكرب أحزاب املعارضة يف البالد.
وقالت الصحيفة إن كوربن طلب من وزير الخارجية 

يف حكومة الظل الربيطاني حضور الحفل عوضا عنه.
ويع�رف ع�ن كورب�ن أن�ه من�ارص ق�وي للقضي�ة 
الفلس�طينية ودع�ا م�رارا إىل إنه�اء الظل�م الواقع عىل 
الش�عب الفلس�طيني كم�ا أيد ح�ل الدولت�ني، وتجنب 
الش�هر املايض حضور حفل اس�تقبال أصدقاء إرسائيل 
أثناء املؤتمر الس�نوي لح�زب العمال. ورفض الس�فري 
اإلرسائي�يل لدى لن�دن م�ارك ريغيف اإلش�ارة املبارشة 
لكورب�ن، لكنه قال »إن هؤالء الذي�ن يعارضون اإلعالن 
التاريخ�ي )وعد بلفور( هم متطرف�ون ويرفضون حق 
إرسائي�ل يف الوج�ود«. واعترب أن هن�اك »أقلية صوتية« 
ب�ني الط�الب واألكاديمي�ني الربيطانيني ال ت�زال عازمة 
عىل تدمري إرسائيل. وتعهد وزير خارجية بريطانيا آرثر 
بلفور يف رس�الة عام 1917 بعثه�ا إىل اللورد الربيطاني 
اليهودي يونيل روتشيلد، بإقامة الوطن اليهودي يف فرتة 
لم يكن س�كان فلس�طني اليهود يزي�دون فيها عن 5 يف 

املئة، واعترب الفلسطينيون الوعد مشؤوما ومجحفا.
وفت�ح الوع�د الباب لتأس�يس إرسائيل ع�ىل أنقاض 
امل�دن والق�رى الفلس�طينية املدمرة فض�ال عن تريد 

شعبه بأكمله.
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تمكن�ت وح�دة الدف�اع الج�وي من اس�قاط طائرة 
حربية مقاتلة تابعة للعدوان الس�عودي األمريكي رشق 
العاصم�ة صنع�اء وذلك بعيد 24س�اعة م�ن دك القوة 
الصاروخي�ة بص�اروخ باليس�تي ن�وع »قاه�ر تو إم« 

مخازن الجيش السعودي يف بري عسكر بنجران.
وأف�اد مصدر يف وح�دة الدفاع الج�وي بتمكن وحدة 
الدفاع الجوي بعون الله وتس�ديده من إس�قاط طائرة 
مقاتلة ن�وع تايفون بصاروخ أرض جو يف س�ماء نهم 

رشق صنعاء.
وأضاف املصدر بأن طائرة التايفون التي تم إسقاطها 

يف نهم تابعة لسالح الجو السعودي املعادي.
ويف الس�ياق ذات�ه أوضح قائد الق�وات الجوية اللواء 
ابراهيم الش�امي بأن املعادلة يف الس�ماء عىل وش�ك أن 
تتغ�ري، ووعود قيادة الث�ورة يجب أن يأخذها العدو عىل 

محمل الجد.
ولفت اللواء الشامي اىل أن إسقاط طائرة حربية نوع 
تايفون تابعة للسعودية بعد ساعات من ترصيحات بن 
سلمان، يمثل ردا عمليا مفاده إن إطالة أمد العدوان لن 
يفي�د اململكة، مؤكدا بان الق�وات الجوية اليمنية تمتلك 
اليوم كفاءات يمنية لتطوي�ر الدفاعات الجوية، ولديها 

الكثري من ملفاجآت طاملا العدوان مستمرا .
يش�ار اىل أن الدفاع�ات الجوي�ة للجي�ش واللج�ان 
الشعبية اس�قطت يف أول يوم من شهر أكتوبر الجاري، 
بص�اروخ أرض جو طائرة تجس�س أمريكية من طراز 

)إم كيو9( بدون طيار يف سماء العاصمة صنعاء.
وكانت املش�اهد التي وزعها االعالم الحربي أظهرت 
حينه�ا لحظة إطالق ص�اروخ أرض – ج�و الذي حقق 
إصابة مب�ارشة يف الطائ�رة والتي رسع�ان ما احرتقت 

وبدأت تهوي نحو األرض.

زعيم »العامل« الربيطاين
 يرفض »عشاء بلفور« 

الدفاعات اليمنية تسقط طائرة لسالح 
اجلو السعودي رشق صنعاء
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دع�ا رئي�س إقلي�م كاتالوني�ا، كارليس 
بوتشيمون، الذي أقالته السلطات اإلسبانية 
من منصب الرئاس�ة، إىل »االعرتاض بش�كل 
ديمقراط�ي ع�ىل تطبي�ق امل�ادة 155« م�ن 
الدس�تور اإلس�باني التي تضع اإلقليم تحت 

وصاية مدريد.
متلف�ز  خط�اب  يف  بوتش�يمون  وق�ال 
مقتض�ب: »س�نواصل العمل حت�ى بناء بلد 
حر«. ونرت نس�خة مكتوب�ة من الخطاب 
موقعة باسمه »كارليس بوتشيمون، رئيس 

حكومة كاتالونيا«.
وأض�اف بوتش�ديمون، يف البي�ان ال�ذي 
أذاع�ه التلفزيون، إن تفعي�ل املادة رقم 155 
من الدس�تور اإلس�باني غري قانون�ي، ودعا 
أبن�اء كاتالونيا إىل إظه�ار »الصرب واملثابرة« 
واإليم�ان باملس�تقبل. كما دعا إىل تأس�يس 

»دولة حرة« يف كتالونيا.
وأقالت مدريد اليوم الس�بت قائد رشطة 
كاتالوني�ا، غ�داة ف�رض الوصاي�ة املبارشة 
عىل اإلقليم بعد إعالن برملانه االس�تقالل عن 

إس�بانيا، فيما تواجه إسبانيا أزمة سياسية 
غري مسبوقة منذ عقود.

الحكوم�ة  س�يطرة  عملي�ة  ودخل�ت 
اإلس�بانية عىل إقليم كاتالوني�ا حيز التنفيذ 
الي�وم الس�بت، حيث أصبح رئي�س الوزراء، 
ماريانو راخوي، رئيسا لإلقليم، الذي يخضع 
لحكم ذاتي وتم إقالة رئيس الرطة الوطنية 

من منصبه.
وكان راخ�وي ق�د أعل�ن ع�زل حكوم�ة 
كاتالوني�ا بكامله�ا م�ن مهامه�ا يف إط�ار 
إج�راءات صارمة ض�د القي�ادة االنفصالية 
يف اإلقلي�م. وأق�دم راخوي عىل ح�ل الربملان 
الكتالون�ي عىل أن تجرى انتخابات جديدة يف 

اإلقليم يوم 21 من كانون األول املقبل.
والجمعة صوت برملان كاتالونيا عىل قرار 
لصال�ح االنفصال. وبعد ذل�ك بفرتة وجيزة، 
خول مجل�س الش�يوخ اإلس�باني يف مدريد 
لراخوي سلطة اتخاذ إجراءات غري مسبوقة 
للقضاء عىل محاول�ة انفصال اإلقليم. وقال 
راخوي إن الحكومة يف مدريد س�تطلب أيضا 
م�ن املحكم�ة الدس�تورية أن تبط�ل القرار 

الصادر من برملان كاتالونيا. 
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ج�اء يف تقرير لقس�م الدراس�ات 
يف الكونغرس األمريك�ي، أنه يف حال 
عودة النزاع املس�لح يف شبه الجزيرة 
س�تحصد  الح�رب  ف�إن  الكوري�ة، 
م�ن  اآلالف  مئ�ات  األوىل  األي�ام  يف 

الضحايا.
ع�ن  بلوم�ربغ  وكال�ة  ونقل�ت 
الوثيقة، أنه وحتى يف حال اس�تخدام 
التقليدي�ة فق�ط، وع�دم  األس�لحة 
اللجوء إىل السالح النووي، سيقتل يف 
األيام األوىل م�ن 30 ألفا إىل 300 ألف 

شخص.
ووصل الباحثون إىل هذا االستنتاج 
انطالق�ا من قدرة املدفعي�ة الكورية 

الش�مالية عىل إطالق ما يصل إىل 10 
آالف قذيفة يف الدقيقة الواحدة.

وأك�د التقرير أن الحرب يف ش�به 
الكوري�ة س�تؤثر بش�كل  الجزي�رة 
ش�خص  ملي�ون   25 ع�ىل  مب�ارش 

يعيشون عىل جانبي الحدود.
اع�رتف  ذل�ك،  إىل  وباإلضاف�ة 
باحتم�ال  األمريك�ي،  الكونغ�رس 
انج�رار الصني واليابان وروس�يا إىل 
الرصاع، واحتمال مش�اركة الواليات 

املتحدة يف الحرب.
واش�نطن  إن  الوثيق�ة  وتق�ول 
تخاط�ر يف الوقوع ع�ىل حافة رصاع 

عسكري مع الصني.
ووص�ف التقري�ر رد فع�ل بكني 
املحتمل »بأنه وعىل األغلب املوضوع 

الجيوس�يايس األهم، الذي س�يظهر 
نتيجة للنزاع املسلح يف شبه الجزيرة 

الكورية«.
ويف أوائ�ل أكتوب�ر، ن�ر بع�ض 
يف  بأن�ه  تفي�د،  تقدي�رات  الخ�رباء 
حال نش�وب ن�زاع نووي ب�ني كوريا 
الشمالية من جهة، واليابان وكوريا 
الجنوبية م�ن جهة أخرى، س�يقتل 
ملي�ون ش�خص، وس�يتعرض   2.1
إلصابات مختلفة ح�وايل 7،7 مليون 

شخص.
وتس�تند ه�ذه التقدي�رات إىل أن 
بيونغ يان�غ تمتلك 25 رأس�ا نوويا، 
يمكن تركيبها عىل صواريخ باليستية 
ويمكن أن تس�تخدمها بالكامل ضد 
كوري�ا الجنوبي�ة والياب�ان يف نفس 

ق�وة  إن  الدراس�ة  وقال�ت  الوق�ت. 
الرؤوس القتالية النووية ترتاوح بني 

15 إىل 250 كيلو طن.
تجدر اإلشارة إىل أن التوتر يف شبه 
الجزيرة الكورية تفاقم بش�كل حاد 
بع�د أن نف�ذت بيونغ يانغ سلس�لة 
من التجارب النووية والصاروخية يف 

الفرتة األخرية.
ويف س�بتمرب املايض وعد الرئيس 
األمريك�ي دونال�د ترام�ب بالتصدي 
للزعي�م الكوري الش�مايل كيم جونغ 
»بالق�زم  ب�ازدراء  ووصف�ه  أون، 
الحامل لصاروخ«، وردت بيونغ يانغ 
ع�ىل ذل�ك بالتهديد بتوجي�ه »رضبة 
األرايض  ض�د  مفاجئ�ة  ماحق�ة« 

األمريكية.
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جامعة املثنى/كلية الرتبية للعلوم االنسانية

اعالن
تعلن جامعة المثنى / كلية التربية للعلوم االنس���انية عن اجراء مزايدة علنية لبيع المواد المش���طوبة 
ف���ي مخازنه���ا والمدرجة في القائم���ة ادناه وفق قانون بي���ع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس���نة 
2013وتعديالته  فعلى الراغبين بالشراء المراجعة ودفع تامينات التقل عن 20% من القيمة المقدرة 
للمال والبالغ )53440000(خمسة ماليين وثالثمائة واربعة واربعون الف دينار عراقي  بعد )30( 
يوم من اليوم التالي للنش���ر ويتحمل من ترس���و عليه المزايدة اجور النش���ر واالعالن والمصاريف 

القانونية االخرى علما ان المزايدة ستجري في الساعة الثانية عشر ظهرا في بناية الكلية

جامعة املثنى/االقسام الداخلية
اعالن

تعلن جامعة المثنى االقس���ام الداخلية  عن اجراء مزايدة علنية لبيع المواد المش���طوبة في مخزنها 
الواقع خلف بناية كلية طب االس���نان في القش���لة والمدرجة في القائمة ادناه وفق قانون بيع وايجار 
اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 وتعديالته فعلى الراغبين بالشراء المراجعة ودفع تامينات التقل 
عن 20% من القيمة المقدرة للمال والبالغ) 32694000 (اثنان وثالثون مليون وس���تمائة واربعة 
وتس���عون الف عراقي بعد 30 يوم من اليوم التالي للنش���ر ويتحمل من ترسو عليه المزايدة اجور 
النش���ر واالعالن والمصاريف القانونية االخرى علما ان المزايدة س���تجري في تمام الساعة الثانية 

عشر ظهرا في المخزن اعاله

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة : 2017/1569

التاريخ: 2017/10/26
اىل املنفذ عليه

اىل املدين /حسني حسن عويد
لق�د  تحقق له�ذه املديرية م�ن مركز رشطة الس�ماوة 
املرقم 7018 يف 2017/10/26 واش�عار مختار املنطقة 
انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مخت�ار يمكن اج�راء التبلي�غ عليه واس�تنادا للمادة 
)27( م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ السماوة  خالل خمسة عرش يوما تبدأ من 
الي�وم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
جعفر حسني أل شرب

اوصاف املحرر :
الزامك بالتس�ديد مبل�غ عرشة ماليني دين�ار للدائن عيل 

حسن عويد
حسب قرار الحكم محكمة بداءة السماوة املرقم 1748/

ب/2017 يف 2017/9/28

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى

االتحادية
محكمة بداءة السماوة  
العدد / 1259/ب/2017
التاريخ/ 2017/10/29

اعالن مزايدة
عطفا عىل الحك�م الصادر من محكمة بداءة الس�ماوه 
املتضم�ن   2017/6/18 يف  1259/ب/2017  بالع�دد 
ازال�ة ش�يوع العق�ار املرق�م 899/10 مقاطع�ه 5 ام 
التلول والجالج�ة املوصوف ادناه بيع�ا باملزايدة العلنية 
ملدة خمس�ة عرش يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم الت�ايل للنرش 
واذا صادف الي�وم االخري عطلة رس�مية فتكون املزايدة 
يف الي�وم الت�ايل الذي يلي�ه يف تمام الس�اعة الثانية عرش 
ظهرا فع�ىل الراغبني بالرشاء مراجعة ه�ذه املحكمة يف 
تم�ام الس�اعة الثانية ع�رش ظهرا مس�تصحبني معهم 
التأمين�ات القانوني�ة البالغ�ه 10% من القيم�ة املقدرة 
البالغة )س�بعون مليون دينار( بصك مصدق مع تقديم 
هوية االحوال املدنيه وش�هادة الجنس�ية العراقية ان لم 

يكن من الرشكاء.
القايض
فليح حسن جاسم

االوصاف : 
االرض املش�يد عليه�ا دار س�كنية مبني�ة م�ن الطابوق 
االس�منت والكونكري�ت املس�لح تق�ع يف منطق�ة ح�ي 
العسكري يف الس�ماوة تشمل عىل غرفتي نوم واستقبال 
وه�ول ومطب�خ ومجموعة صحي�ة درج�ة بناءها دون 
املتوسط مشغوله من قبل املدعية هاشمية عبد الحسني 
ط�الل والت�ي ترغ�ب بالبقاء بصف�ة مس�تأجر بعد بيع 

العقار باملزايدة العلنية جنسه ملك رصف 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف

االتحادية
محكمة بداءة الكوفة  
العدد : 634/ب2017/2
التاريخ: 2017/10/26 

اىل املدعى عليه / 1 � احمد هادي بجاي
2 � حسني هادي بجاي

اعالن
بتاريخ 2017/4/20 اقام املدعي )حسن 
عبد سالم( ضدك الدعوى البدائية املرقمة 
634/ب2017/2 طل�ب فيها )ابطال قيد 
العقار املرقم 545 / رش�ادية يف الكوفة( 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ واشعار مختار واختيارية 
منطق�ة )حي ميس�ان( املدع�و ) مهدي 
صبار النعمان�ي( فقد تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني للحضور 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة 
املوافق 2017/11/15 الس�اعة التاسعة 
صباح�ا وعند ع�دم حضورك او ارس�الك 
من ين�وب عنك قانون�ا او تقديمك ملعذرة 
مرشوعة فس�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
محمد كامل كرماشة

 
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف
االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة  
العدد / 1742/ش2017/3

التاريخ/ 2017/10/25
اعالن

يعق�وب  س�ارة   / عليه�ا  املدع�ى   / اىل 
يوسف

اقام املدعي حس�ني نعمة حسني الدعوى 
املرقم�ة اعاله امام ه�ذه املحكمة يطلب 
اع�اله  عليه�ا  املدع�ى  مطاوع�ة  فيه�ا 
وملجهولية محل اقامت�ك فقد قرر تبليغك 
يوميت�ني  محليت�ني  بصحيفت�ني  اعالن�ا 
للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف موعد 
املرافع�ة املواف�ق 2017/11/6 الس�اعة 
التاس�عة صباح�ا وعن�د ع�دم حضورك 
او م�ن ين�وب عنك قانونا فس�وف تجري 
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون 
القايض
صفاء ناجي املوىل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف

االتحادية
محكمة بداءة النجف  

العدد : 2692/ب2017/3
التاريخ: 2017/10/29

اعالن
بناء ع�ىل القرار الصادر من ه�ذه املحكمة بإزالة 
شيوع العقار تسلس�ل )12523/براق( يف النجف 
تعلن هذه املحكمة عن بي�ع العقار املذكور اعاله 
واملبين�ة اوصاف�ه وقيمت�ه ادن�اه فع�ىل الراغبني 
بال�رشاء مراجعة هذه املحكم�ة خالل )30( يوما 
م�ن الي�وم الت�ايل لنرش االع�الن مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن القيم�ة 
املق�درة بموجب صك مصدق الم�ر محكمة بداءة 
النج�ف وصادر م�ن م�رف الرافدي�ن رقم )7( 
يف النج�ف وس�تجري املزايدة واالحالة يف الس�اعة 
الثاني�ة ع�رش م�ن الي�وم االخ�ري من االع�الن يف 
املحكمة وعىل املش�ري جلب هوية االحوال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية
القايض 
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوص�اف : العقار املرق�م 12523/براق يف النجف 
عب�ارة ع�ن دار )خرب�ة( يقع عىل ش�ارع 10 مر 
91,20م2  كلي�ة  وبمس�احة  10م�ر  وبواجه�ة 
ويحت�وي ع�ىل ثالث غرف نوم وس�احة وس�طية 
ومطبخ وصحي�ات وغري مجهز بامل�اء والكهرباء 
بالخش�ب  الطاب�وق ومس�قف  بن�اءه م�ن  وان 
)الق�وق( وه�و مه�دم يف بع�ض اج�زاء الس�قف 
ودرجة عمرانه ردْي جدا وهو خربة وغري مشغول 
وغري صال�ح للس�كن وان القيمة املق�درة للعقار 
مبل�غ )87,000,000( س�بعة وثمان�ون ملي�ون 

دينار فقط ال غريها 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف املثنى

االتحادية
محكمة جنح الرميثة

العدد : 379/ج/2017
التاريخ : 2017/10/16

اىل املتهم الهارب / احمد خلف عبد 
تبليغ

بالنظر لتعذر تبليغك بواسطة مركز رشطة الرميثة 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك علي�ه ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك بواس�طة الن�رش يف صحيفت�ني محليتني 
يوميتني بموعد املحاكم�ة املصادف 2017/12/5 
الس�اعة التاس�عة صباحا لكونك متهم يف الدعوى 
)اي�اد  فيه�ا  املش�تكي  379/ج/2017  املرقم�ة 
محم�د كاظم( وفق احكام امل�ادة 456 من قانون 
العقوبات العراقي رقم 111 لس�نة 1969 املعدل يف 
حالة عدم حضورك س�وف تجري املحاكمة بحقك 

غيابا وعلنا وفق االصول القانونية 
القايض
فراس احمد حسني

 وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة : 2017/1443

التاريخ: 2017/10/26
اىل املنفذ عليه

اىل املدين /حسني حيدر حسني
لقد  تحقق لهذه املديري�ة من كتاب مركز رشطة 
الس�ماوة املرقم 7014 يف 2017/10/26 واشعار 
مخت�ار املنطقة انك مجهول مح�ل االقامة وليس 
ل�ك موطن دائ�م او مؤقت او مخت�ار يمكن اجراء 
التبلي�غ علي�ه واس�تنادا للمادة )27( م�ن قانون 
التنفي�ذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحض�ور يف مديرية 
تنفيذ الس�ماوة  خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من 
الي�وم الت�ايل للنرش ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
جعفر حسني أل شرب

اوصاف املحرر :
الزامك بالتس�ديد مبلغ 275,000مائتان وخمسة 
وس�بعون الف دينار عن النفقة الش�هرية شهريا 
م�ن تاري�خ املطالب�ة القضائي�ة يف 2017/7/30 
حسب قرار محكمة االحوال الشخصية يف السماوة 

املرقم 2213 /ش/2017 يف 2017/9/25

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة بداءة سفوان
العدد : 126/ب/2017
التاريخ :2017/10/24

اىل / املدع�ى عليه /املدير املف�وض لرشكة ينابيع 
ام قر لتجارة املواد االنش�ائية املحدودة/ اضافة 

لوظيفته
اقام املدع�ي املدير الع�ام ورئيس مجل�س االدارة 
للرشكة العامة للسمنت العراقية اضافة لوظيفته 
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة 126/ب/2017 والذي 
يطلب فيها الحكم باجر مثل اشغال )اجور خزن( 
لتلك املواد واملعدات وقد الحظت املحكمة ان املدعى 
علي�ه اضافة لوظيفته قد تم تبليغه س�ابقا وتبني 
من التبليغ ان عنوانه وهمي وغري صحيح رغم ذكر 
عنوانه يف املخاطبات ومحرض االجتماع التاسييس 
لرشك�ة ينابيع ام قر امل�ؤرخ يف 2010/10/26 
ولك�ون العن�وان الذي اخرت�ه بالعق�ود والوثائق 
الخاص�ة بك وهميا ه�ذا ما تأيد به حس�ب كتاب 
محكم�ة ب�داءة الك�رادة بالع�دد 126/ب/2017 
املبل�غ  بالتبلي�غ  القائ�م  ورشح   2017/8/27 يف 
ن.ع س�تار جب�ار بان املدعى علي�ه مجهول محل 
االقامة تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني 
بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح يوم املرافعة 
املصادف 2017/11/5 الس�اعة التاسعة صباحا 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الزبري
العدد : 1664/ش/2017
التاريخ 2017/10/26 

اعالن
اىل / املدعى عليه مصطفى محمد مجيد

اصدرت هذه املحكمة بحقك قرارها املرقم 1664/
ش/2017 بتاريخ 2017/9/20 واملتضمن الحكم 
بتايي�د حضانته�ا لولدها املتولد له�ا منك القارص 
حي�در ول�دى تبليغك بموجب كت�اب مركز رشطة 
املرب�د الع�دد 10516 يف 2017/10/11 تب�ني انك 
مرتحل اىل جهة مجهولة لذا تقرر تبليغك بواسطة 
صحيفت�ني يوميت�ني ويف حال ع�دم اعراضك عىل 
الق�رار خالل عرشة ايام س�وف يكتس�ب الدرجة 

القطعية
القايض

اعالن
مديرية الزراعة يف محافظة دياىل

اىل السادة كل من  :
1 � رستيب ناظم يونس

2 � جميلة عيل وييس
3 � جوهر حسني خضري

4 � محمد نجم الدين زين الدين
5 � حسني خضري محمد

6 � فرست حسني خضري
ننذرك�م بمراجعة مديرية زراع�ة دياىل خالل مده 
اقصاه�ا )30( ثالث�ون يوم�ا لغ�رض اس�تكمال 
اج�راءات فس�خ العقد امل�ربم معك�م املرقم 52 يف 
1988/8/23 ويف حال�ة ع�دم حضوركم س�تتخذ 

االجراءات القانونية بحقكم اصوليا 
وقد اعذر من انذر 

د. حسني خضري عباس
مدير الزراعة يف محافظة دياىل/وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة بداءة البرة
العدد : 2295/ب/2017
التاريخ 2017/10/29

اعالن
اىل املدعى عليها/ ايمان عبد الفتاح حسني

اقام�ت املدعية )حن�ان عباس( الدع�وى البدائية 
املرقمة 2295/ب/2017 امام هذه املحكمة ضدك 
والت�ي يطل�ب فيها الحك�م بالزامك بتادي�ة املبلغ 
املرتب بذمتك البالغ اربعة ماليني دينار وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ وتاييد 
املجل�س املحيل يف منطقة القبلة عليه تقرر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفتني يوميتني بالحض�ور امام هذه 
املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق 2017/11/6  
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا 
ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
محمد نزار هاشم البعاج

فقدان وثيقة مدرسية
فق�دت الوثيقة املرقم�ة 59 يف 2017/2/22 
الص�ادرة م�ن اعدادية خ�وىل بنت الحس�ني 
املعنون اىل كلية الربية االساسية بأسم )صفا 
عايد رش�يد( عىل من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار

محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية
العدد : 203

التاريخ 2017/10/25
اعالن فقدان

قدم الس�يده / انتصار خلف اسماعيل طلبا 
اىل ه�ذه املحكمة بتنصيب نفس�ها قيما عىل 
ش�قيقها )عبد الستار خلف اسماعيل( وذلك 
لفقدان�ه نتيج�ة خطف�ه من قب�ل مجاميع 
وحس�ب   2008/1/10 بتاري�خ  مس�لحه 
االوراق التحقيقية الصادره من مركز رشطة 
العظيم فم�ن لديه االع�راض الحضور امام 
هذه املحكمة خالل سبعة ايام من اليوم التايل 
للن�رش لتقدي�م اعراضه واعالمن�ا وبخالفة 

سوف تنظر املحكمة يف الطلب وفق القانون
القايض
خضري عباس التميمي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد : 1351/ب2017/2
التاريخ : 2017/10/29

اعالن
اىل املدعى عليهم / 

1 � عبد القادر احمد براز
2 � بكر احمد براز

3 � ماهر عبد الله براز
/  1351 وبع�دد   2017/10/18 بتاري�خ 

ب2017/2 اص�درت محكمة ب�داءة بعقوبة 
حكما غيابيا بحقكم قىض بالزامكم بتاديتكم 
للمدع�ي رائ�د خليف�ة جاس�م مبل�غ قدره 
ثالثة ماليني دين�ار وملجهولية محل اقامتكم 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ يف مركز رشطة 
العثماني�ة ق�ررت ه�ذه  املحكم�ة تبليغكم 
بالحكم الغيابي بواسطة صحيفتني محليتني 
ويف ح�ال تبلغك�م وم�ىض ع�دة االع�راض 

سيكتسب الحكم الغيابي الدرجة القطعية 
القايض
مهدي قدوري كريم

تثمين اللجنة العدداسم المادةت
للمفرد

نسبة 
الضررة

95%325000 ثالجة 1
95%540000مكيف2
95%230000سبلت3
95%315000تلفزيون4
95%33000ستاليت5
95%1620000حاسبة6
95%188000طابعة7
95%440000جهاز استنساخ8
95%133000سكنر9

100%72500مروحة ارضية10
100%102000مروحة جدارية11
100%321000مروحة سقفية12
95%515000براد ماء13
100%122000صوبة كهربائية14
95%26500صوبة زيتية 15
90%16000جهاز عرض داتوشو16
100%37000طباخ غاز17
100%110000سخان ماء18
90%38000مبردة هواء19
100%25000منفاخ هواء20
100%62000مفرغة هواء21
100%72500تلفون ارضي22
100%72000موبايل23
100%15000جهاز كبس الهويات24
100%410000مكنسة كهربائية25
100%12000راديو مسجل26
100%61000ستيجات خشبية27
100%11000اوتي بخاري28
100%151000ساعة جدارية29

تثمين اللجنة العدداسم المادةت
للمفرد

نسبة 
الضررة

100%34000ميز اجتماعات30
100%542000ميز مكتب31
100%13000ميز حديد صغير32
100%292000بوفية33
95%573000لوكر حديد34
100%971500كرسي دوار35
100%512000كرسي مداولة36
100%2500كرسي بالستك37
100%163000كرسي مسرح38
100%83000ستول دراسي39
100%29500طبلة بالستك40
100%111000طبلة خشب41
100%42000فايل كابينة42
100%510000قنفات 43
100%81000سرير منام44
95%503000ميز حاسبة45
100%203000ستاند عرض 46
100%12000ميز تلفزيون47
95%34000كاونتر االلمنيوم48
80%48000سجادة49
100%14000صوبة نفطية50
100%11000منضدة كي51
100%131000شمعة مالبس52
100%53000عربة نقل53
100%35000قاصة54
100%1002000رحلة دراسية55
100%15000بدالة هاتف56
100%253000ميز طعام حديد57
95%56000جهاز السلكي يدوي58

أ.د  حممد فليح اجلبوري
عميد الكلية

عبد اجلبار علوان جرب 
معاون مدير االقسام الداخلية

نسبة الضررتثمين اللجنة للمفردالعدداسم المادةت
90%11363000سجاد1
90%90010500دوشك2
90%9006000وسادة3
90%62515000بطانية4
90%13510000ستائر5



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

  المستقبل العراقي / عادل الالمي

عق�د يف العاصم�ة الروس�ية موس�كو، 
العم�ل  ملجموع�ة  الثان�ي  االجتم�اع 
والتعاون االقتص�ادي والعلمي والتقني 
املش�رك لتطوي�ر التع�اون الثنائي بني 
الجانب�ني العراق�ي وال�رويس، وت�رأس 
الجان�ب العراق�ي وكي�ل وزي�ر النق�ل 
للش�ؤون الفنية عباس عم�ران موىس، 
باملقاب�ل ت�رأس الجان�ب ال�رويس نائب 
وزي�ر النقل ال�رويس اوكول�وڤ ڤالريي 

ميخايلوڤيتش«. 
وق�ال موىس ان »االجتم�اع تمخض عن 
توقي�ع مح�ر اجتم�اع مش�رك م�ع 
الجان�ب ال�رويس، واتفق في�ه الجانبان 
عىل تعزي�ز اوارص التعاون ب�ني البلدين 
بكافة الس�بل التي من ش�أنها النهوض 
بواق�ع قطاع النق�ل يف الع�راق وتنظيم 
العم�ل بمختل�ف تش�كيالته ) الجوي - 
البحري - املوانيء - الربي ( بغية تطوير 
هذا القط�اع الحيوي ومواكبة سياس�ة 
النق�ل الدولي�ة التي تس�ري ع�ىل نهجها 

معظم الدول املتطورة«. 
وأك�د الوكيل انه »تم مناقش�ة مرشوع 
االتفاقي�ة الثنائية ب�ني البلدين يف النقل 
الج�وي للوص�ول اىل الصيغ�ة النهائية 

تمهيدا للتوقيع عليها قريبا.
من جه�ة اخرى أش�اد الوكي�ل االداري 
ل�وزارة النق�ل احم�د كريم عب�د أيوب ، 
بمس�توى األداء والتنظي�م نتيجة الدعم 
املب�ارش لوزي�ر النق�ل كاظ�م فنج�ان 
الحمام�ي لجن�اح ال�وزارة ه�ذا الع�ام 
وال�ذي كان متمي�زا م�ن حي�ث األعداد 
الجي�د واالهتم�ام يف أروقت�ه مما جعله 
محطة مهمة يف زي�ارة العوائل العراقية 
والرشائح األخرى م�ن املجتمع العراقي 

ومختلف الرشكات املشاركة«. 
واطل�ع اي�وب ع�ىل »طبيع�ة مش�اركة 
جميع التشكيالت يف جناح الوزارة والتي 
اس�تطاعت م�ن اب�راز حجم املش�اريع 
بتنفيذه�ا  قام�ت  الت�ي  واالنج�ازات 

وكذل�ك طبيع�ة الخدمات الت�ي تقدمها 
للمواطنني«. 

وال�رؤى  االف�كار  »تالق�ح  ان  واعت�رب 
ال�رشكات  مختل�ف  م�ن  واالس�تفادة 
ان  ش�أنه  م�ن  املع�رض  يف  املش�اركة 

يس�اعد يف تعزيز واقع العم�ل بمختلف 
املجاالت«. 

ويف نهاي�ة زيارت�ه لجن�اح ال�وزارة ت�م 
تكريم الوكيل اإلداري لوزارة النقل احمد 
كري�م عبد ايوب بدرع الوزارة يف معرض 

بغداد الدويل لدورته )44 ( من قبل مدير 
الجن�اح لي�ث الربيعي بمش�اركة مدراء 

اعالم تشكيالت الوزارة«.
م�ن جه�ة اخرى ش�ارك الوكي�ل الفني 
ل�وزارة النقل عب�اس عم�ران موىس يف 

اجتماع�ات اللجنة العراقية - الروس�ية 
املنعقدة يف جمهورية روس�يا االتحادية 

موسكو«. 
وترأس الجانب العراقي وزير الخارجية 
العراقية إبراهيم الجعفري وأعضاء عن 
ممثيل الوزارات العراقية، حيث تم توقيع 

محر اجتماع بني الجانبني«. 
وطرح الوكي�ل الفني لل�وزارة موضوع 
تأش�ريات  إص�دار  عملي�ة  يف  التأخ�ري 
متع�ددة مل�دة س�نة لطواق�م الخطوط 
الجوية العراقية لضمان اس�تمرار عمل 

الخط الجوي بني بغداد – موسكو«. 
فيم�ا أب�دى نائب وزي�ر النق�ل الرويس 

اوكول�وف فال�ريي موافق�ة جمهورية 
روس�يا االتحادية عىل املبارشة بتس�يري 

الرحالت الجوية بني العراق وروسيا«. 
ويف هذا الصدد أش�ار موىس اىل أن »هذه 
الخط�وة تعترب مهمة وركيزة أساس�ية 
م�ن ركائ�ز انفت�اح الع�راق ع�ىل دول 
العالم عرب توطيد عوامل التعاون ما بني 

البلدين«. 
يذك�ر ان وزي�ر النق�ل كاظ�م فنج�ان 
الحمام�ي افتت�ح يف وقت س�ابق الخط 
الج�وي املب�ارش ب�ني بغداد - موس�كو 
وال�ذي كان ممه�دا للكثري م�ن مجاالت 

التواصل بني الدولتني.

الوكيل االداري للنقل يشيد بتنظيم معرض بغداد والوكيل الفني يرتأس جمموعة العمل والتعاون االقتصادي مع روسيا
الوزارة تشارك يف اجتماعات اللجنة العراقية - الروسية
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النفط يقفز 2% متجاوزًا 
60 دوالرًا للربميل

    بغداد / المستقبل العراقي

قفزت أسعار النفط نحو 2% وارتفع خام 
القياس العاملي برن�ت متجاوزاً 60 دوالراً 
للربميل، بفعل دع�م منتجني كبار لتمديد 
اتفاق تقلي�ص اإلنتاج، ونزول الدوالر عن 

ذروته يف ثالثة أشهر.
وقال األمني العام ملنظمة البلدان املصّدرة 
للب�رول )أوبك(  إن الس�عودية وروس�يا 
أعلنت�ا دعمهم�ا لتمدي�د اتف�اق خف�ض 
اإلم�دادات الذي تقوده أوب�ك، وذلك قبيل 
اجتم�اع املنظم�ة، املق�ّرر يف 30 نوفمرب، 

واملزمع انتهاؤه يف مارس 2018.
وارتفعت العقود اآلجلة لربنت 1.14 دوالر، 
بما يعادل 1.9%، ليتحدد س�عر التس�وية 
عند 60.44 دوالراً للربميل، بعد أن صعدت 
إىل 60.53 دوالراً، وه�و أع�ىل س�عر من�ذ 
يولي�و 2015، ويزيد أكثر م�ن 35% فوق 
أدن�ى مس�توى لع�ام 2017، املس�جل يف 

يونيو املايض.
وأغل�ق الخ�ام األمريك�ي غرب تكس�اس 
الوس�يط مرتفع�اً 1.26 دوالر، أو %2.4، 
إىل 53.90 دوالراً، بع�د أن صعد إىل 53.98 
دوالراً، وه�و أع�ىل مس�توى من�ذ أوائ�ل 
مارس املايض.وعىل مدى األسبوع، ارتفع 
برنت 4.6%، مواصالً مكاس�به األسبوعية 
الخ�ام  وزاد  توالي�اً،  الثال�ث  لألس�بوع 
األمريكي 4.7% لألس�بوع الحايل.ُيذكر أن 
أسعار النفط تحوم قرب أعىل مستوياتها 
للع�ام الحايل، وس�ط مؤرشات عىل ش�ّح 
السوق، وتجدد الدعم هذا األسبوع لتمديد 
تخفيضات اإلنت�اج وتوترات العراق، لكن 
إع�الن عن وقف إطالق الن�ار، بني القوات 
الكردية، مس�اء  العراقي�ة والبيش�مركة 

الجمعة، خفف املخاوف.

املسافرين والوفود تعيد العمل بخط بغداد 
املوصل لنقل املواطنني

   بغداد / المستقبل العراقي

اعادت الرشكة العامة لنقل املس�افرين والوفود احدى تش�كيالت وزارة النقل 
افتت�اح خط بغداد املوصل بع�د انقطاع دام ثالث س�نوات لنقل املواطنني عرب 

حافالتها املميزة. 
واوض�ح مدي�ر ع�ام الرشكة عبد الل�ه لعيب�ي يف بيان الع�الم ال�وزارة تلقته 
»املس�تقبل العراقي«، انه »انس�جاما مع توجيهات وزي�ر النقل كاظم فنجان 
الحمام�ي برورة فتح الخط وتوف�ري خدمة النقل للمواطن�ني املتنقلني بني 
بغ�داد واملوصل، مبينا انه »ت�م تخصيص عدد من الحاف�الت ذهابا وايابا من 

بغداد اىل محافظة نينوى وباسعار رمزية وحافالت حديثة«. 
م�ن جهته أش�ار مدير مرآب الكرخ الش�مايل عب�اس ياس�ني ان »اول حافلة 
انطلقت من كراج الكرخ الشمايل ) العالوي ( باتجاه محافظة نينوى الحدباء ، 
وسط اقبال كبري من املواطنني وفرحهم بعودة النقل الرسمي اىل مناطقهم«. 
يذكر ان الرشكة العامة لنقل املسافرين والوفود تسعى دائما لخدما املواطنيني 

يف كل املناسبات والواجبات ويف املحافظات واملناطق العراقية كافة .

حمافظ واسط يعلن تشكيل غرفة عمليات لالرشاف عىل االعامل واملشاريع اخلدمية

الكهرباء تستلم دائرة خانقني

حمافظ بغداد حيرض االجتامع املنعقد يف كربالء املقدسة ملناقشة اخلطة االمنية واخلدمية اخلاصة بالزيارة االربعينية

   المستقبل العراقي/ الغانم

اعلن محافظ واس�ط  محمود عبدالرض�ا مال طالل ،عن 
»تشكيل غرفة عمليات تضم عددا من املختصني يف ديوان 
املحافظة ملتابعة س�ري تنفيذ األعمال واملشاريع الخدمية 

يف عموم مدن املحافظة وتحديد نسب االنجاز فيها وإعداد 
تقارير يومية واس�بوعية عن النسب املتحققة يف التنفيذ 
اضافة اىل تأشري الس�لبيات التي ترافق سري العمل يف تلك 
املش�اريع ووض�ع الحل�ول واملعالجات بص�ورة رسيعة« 
.وافاد مصدر اعالمي يف املحافظة ل�«املستقبل العراقي«، 

ان » االجتماع األول للغرفة جرى بحضور معاون املحافظ 
للش�ؤون الفني�ة رحم�ن يرس ناه�ي ومع�اون املحافظ 
لشؤون الخدمات نبيل ش�مة ومدير الجهد الهنديس نبيل 
جاس�م ومدير بلدي�ة الكوت س�يف درع ومدي�ر بلديات 

واسط عيل عبد صيوان وعدد آخر من املختصني.

   بغداد / المستقبل العراقي

تسلمت مالكات مديرية توزيع كهرباء دياىل 
التابعة ل�وزارة الكهرباء مبنى دائرة كهرباء 

خانق�ني م�ع جمي�ع موجوداته بع�د ان تم 
تركها من قب�ل موظفي وزارة كهرباء اقليم 
كردستان، بدون اي تبليغ سابق«. وذكر بيان 
للوزارة ورد ل�«املستقبل العراقي«، انه »كان 

اس�تالم املبنى بإرشاف مدير توزيع كهرباء 
دي�اىل، ط�ارق خلي�ل الخزرجي، ال�ذي أوعز 
باكمال وتس�ليم جميع االليات املتخصصة، 
فضال عن معدات الس�المة املهنية، من اجل 

التدخ�ل يف حال حدوث عارض فني يف مدينة 
خانق�ني واألقضي�ة والنواحي الت�ي حولها، 
وفح�ص  الصيان�ات  اج�راء  اىل  باالضاف�ة 

شبكات التوزيع للتأكد من وثوقيتها.

   المستقبل العراقي / طالب ضاحي

ش�ارك محافظ بغداد عطوان العطواني 
يف االجتم�اع املنعق�د يف محافظة كربالء 
النج�ف  محافظ�ي  بحض�ور  املقدس�ة 
االرشف وبابل والديوانية وواس�ط وعدد 
م�ن الق�ادة االمني�ني ملناقش�ة الخط�ة 
ماب�ني  املش�ركة  واألمني�ة  الخدمي�ة 
املحافظات إلنجاح زيارة أربعينية اإلمام 
الحسني عليه السالم ».العطواني وخالل 
مؤتم�ر صحف�ي عق�ده عق�ب انته�اء 
االجتماع األمني اف�اد ان » هذا االجتماع 
ناقش جميع االستعدادات ويف وقت مبكر 
من اجل أنجاح الزيارة األربعينية ، مبينا 
ان ه�ذه الزيارة تعت�رب مليونية وتتجدد 
س�نويا ويتزايد عدد الزائري�ن اىل كربالء 
كل ع�ام ».وأوض�ح ان » الخط�ة تحمل 
يف طياتها الكث�ري من الجوانب يتصدرها 

الجان�ب األمني لكونه األس�اس يف نجاح 
الزيارة ويف ذات الوقت هناك مهمة كربى 
تقع عىل عاتق كل املجتمعني من السادة 
املحافظ�ني آال وهو إرج�اع الزائرين بعد 
انته�اء الزيارة اىل محافظاتهم وال ش�ك 
ان كربالء محدودية الشوارع والخدمات 

وقد تتزامن الزيارة يف وقت واحد وبالتايل 
التوج�د هن�اك إمكانية الس�تيعاب عدد 
الزوار وعدد املركبات الداخلة اىل املحافظة 
ولذلك اتفق الجمي�ع عىل ان تكون هناك 
قطوع�ات يف داخل وخ�ارج كربالء حتى 
يتم تس�هيل عملية النقل وايصال الزوار 

اىل محافظاته�م ».ولف�ت املحاف�ظ » اىل 
ان محافظ�ة بغداد خصص�ت 120 الية 
مختلف�ة االنواع واالس�تخدامات تتوجه 
اىل كربالء لتكون بخدمة الزائرين وتوجه 
من قبل القادة االمنيني واملس�ؤولني عن 
الخدم�ات يف محافظ�ة كربالء املقدس�ة 
وتنطلق تلك االليات قبل اس�بوع من بدء 
الزي�ارة املبارك�ة ».وتاب�ع » ان االلي�ات 
الخاص�ة بجهد محافظة بغداد س�يقوم 
قس�م منها بنقل الزائري�ن وكذلك اليات 
اخرى ثقيلة متخصصة لإلسهام بأعمال 
التنظيف سيما الكابسات لجمع النفايات 
والحوضيات لتوزيع املاء الصالح للرشب 
وكذلك الي�ات متخصصة لس�حب املياه 
الثقيل�ة اىل جانب جه�د للنظافة ينطلق 
بعد م�ا تس�تكمل كل املتطلبات يف داخل 
بغداد ويرافق ال�زوار حتى يدخل كربالء 

قبل انطالق الزيارة .

بلدية طهران تتوىل أعامل التنظيف 
يف كربالء والنجف

حمافظ البرصة: حصلنا عىل موافقة رصف 
األموال للمحافظة

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مساعد شؤون الخدمات يف بلدية طهران مجتبى يزداني ان البلدية ستتوىل 
تنظيف مدينتي كربالء والنجف املقدستني.وقال يزدني يف ترصيح اطلعت عليه 
»املس�تقبل العراق�ي«، ان »ألفي من كوادر البلدية س�يقومون هذا العام وبعد 
م�ي يوم�ني من انتهاء مراس�م اربعينية االمام الحس�ني عليه الس�الم باداء 
هذه املهمة«.وأش�ار اىل آخر االجراءات التي قامت بها بلدية طهران يف الحدود 
العراقية وااليرانية وايضا كربالء والنجف املقدستني وقال: يف هذا املجال ووفقا 
للربمجة فانه تم اتخاذ االجراءات بش�أن تنظيف هاتني املدينتني«.ولفت اىل ان 
املجموع�ة االوىل من كوادر بلدية طهران س�تعود اىل البالد خ�الل االيام املقبلة 
وم�ن املقرر ايفاد املرحل�ة الثانية من الكوادر اىل النجف وكربالء املقدس�تني«.

واض�اف يزداني ان »املجموعة الثانية م�ن كوادر بلدية طهران والتي تبلغ الف 
ش�خص سيتم ايفادهم يوم غد األثنني وسيتواجدون حتى يومني بعد أربعينية 
االمام الحس�ني عليه السالم يف كربالء املقدسة«.وتشهد مدينة كربالء املقدسة 
توافداً ملاليني الزائرين مش�ياً عىل االقدام مع اقراب أيام زيارة اربعينية االمام 

الحسني عليه السالم التي تبلغ ذروتها األسبوع املقبل.

   البصرة / المستقبل العراقي

قال محافظ البرصة اس�عد العيداني »حصلنا بعد اس�بوع م�ن املباحثات عىل 
موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي برصف األموال للبرصة« .

واض�اف العيدان�ي يف بي�ان لدي�وان املحافظ�ة ان » العبادي واف�ق عىل رصف 
األم�وال يف أب�واب ملف التنظيف مع وضع خطة عمل ملا بعد انتهاء عقد رشكة 

التنظيف ».
وأض�اف العيدان�ي ، ان » العب�ادي وافق ع�ىل تخصيص أموال للم�دارس التي 

وصلت نسبة اإلنجاز فيها اىل 80% وكذلك املشاريع املتوقفة« .
وأش�ار العيداني اىل ان »العب�ادي وافق عىل بحث موض�وع عقود املعلمني مع 

وزارة املالية وإصدار قرار بشأنها«.
يذكر أن البرصة تعاني من س�وء الخدمات وتوقف املش�اريع فيها بسبب عدم 

وجود التخصصات املالية منذ استقالة املحافظ ماجد النرصاوي .

رشكة توزيع املنتجات النفطية ختتتم فعاليات املؤمتر العلمي الثاين للعلم والطاقة يف األنبار
حتت شعار »العلم والطاقة ركيزتا اإلعمار« وبالتعاون مع جامعة األنبار

   بغداد / المستقبل العراقي
 

املنتج�ات  توزي�ع  رشك�ة  إختتم�ت 
النفطي�ة من خالل فرعه�ا يف محافظة 
األنب�ار مؤتم�را علمي�ا مش�ركا للعلم 
والطاق�ة بالتعاون مع جامع�ة األنبار 
والذي إنطلقت فعالياته للفرة من 24-

25/ 10 / 2017 ع�ىل قاع�ة املؤتمرات 
الك�ربى يف جامع�ة األنب�ار وبحض�ور 
واس�ع من إدارة ف�رع الرشكة يف األنبار 
وم�ن مس�ؤويل املحافظ�ة ومس�اعدي 
رئيس الجامعة وعمداء الكليات وجمع 
من األس�اتذة والطلبة .مدير عام رشكة 
املهن�دس  النفطي�ة  املنتج�ات  توزي�ع 
كاظم مس�ري ياسني الذي تابع فعاليات 
املؤتم�ر ذكر ب�إن املؤتمر يه�دف اىل مد 
جس�ور التع�اون ب�ني رشك�ة التوزيع 
وب�ني الجامع�ة لتحصل ع�ىل الخربات 
والتخصص�ات الت�ي تحتاجها يف مجال 
عمله�ا م�ن أج�ل اإلرتق�اء بمس�توى 

القطاع النفطي .وألق�ى رئيس جامعة 
األنبار األس�تاذ الدكت�ور املهندس خالد 
بت�ال النجم كلم�ة خالل املؤتمر أش�ار 
فيه�ا اىل أهمي�ة إنعق�اده خاص�ة بعد 
ع�ودة الجامع�ة اىل موقعه�ا األصيل يف 
مدينة الرم�ادي مؤكدا يف ذات الوقت إن 
الجامع�ات هي مركز أس�ايس للبحوث 
العلمي�ة والتطبيقية والخ�ط اإلنتاجي 
لتنمية املجتمعات ورفدها بالتخصصات 
العلمي�ة املختلفة التي توص�ل اىل تقدم 
.م�ن  وثق�ايف  وإجتماع�ي  إقتص�ادي 
جانبه وجه مدير فرع األنبار للمنتجات 
النفطي�ة ورئي�س اللجن�ة التحضريية 
للمؤتمر  األس�تاذ فيص�ل مخلف محمد 
من خ�الل كلمت�ه التي ألقاها ش�كره 
لتعاونه�ا  األنب�ار  جامع�ة  رئاس�ة  اىل 
وإس�تضافتها له�ذا املحف�ل امله�م من 
أجل تب�ادل الخربات للنه�وض بالواقع 
النفط�ي والذي َيص�ب يف مصلحة البلد 
أوال وأخريا .وجرى خالل املؤتمر العلمي 

الثاني للعلم والطاقة عرض فلم وثائقي 
بعن�وان ) صام�دون - صامت�ون( من 
إنت�اج رشكة توزيع املنتج�ات النفطية 
ضم مقاطع مهمة توضح أهمية النفط 
ودخول�ه يف الصناعات املختلفة وعملية 
النف�ط م�ن باط�ن األرض  إس�تخراج 

فض�ال عن تأم�ني الرشك�ة للمنتوجات 
النفطية بإنواعه�ا املختلفة للمواطنني 
ومؤسس�ات الدول�ة وللقطاع�ني العام 
والخاص وجهات أخرى عديدة .وإنتهت 
أعم�ال املؤتم�ر بالخ�روج بمجموع�ة 
توصيات توضح�ت بأهمية هذا املؤتمر 

العلمي لكال الجانبني وحث الباحثني بذل 
قصارى الجهود لتداول األفكار وتحقيق 
أهداف املؤتمر من خالل إس�تمرار عقد 
اإلجتماع�ات والتباحث ودخول البحوث 
املع�دة م�ن قب�ل الباحثني قي�د التنفيذ 
إن  .يذك�ر  العام�ة  لتحقي�ق املصلح�ة 
رشكة توزيع املنتجات النفطية حريصة 
ع�ىل إقام�ة هك�ذا مؤتم�رات علمي�ة 
وبالتع�اون مع الجامع�ات العريقة من 
أجل تطوير مهارات مالكاتها واإلرتقاء 
يف مجال النفط والطاقة حيث س�بق إن 
عقدت الرشكة أول مؤتمر علمي وعاملي 
تخص�ي للنان�و تكنولوج�ي يف مجال 
صناع�ة النف�ط والغ�از وبالتعاون مع 
الجامعة التكنولوجي�ة والذي يهدف إىل 
اس�تثمار تطبيقات النانو تكنولوجي يف 
عمليات خزن النفط الخام واملش�تقات 
النفطي�ة ونقل النف�ط والغاز وتوظيف 
التكنولوجي�ا الحديث�ة يف بيئ�ة العم�ل 

وترشيد استهالك املنتجات النفطية .
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تعلن دائرة صحة ميس���ان /شعبة العقود عن اعالن المناقصة المدرجة  تفاصيلها ادناه ضمن 
تخصيص���ات الموازنة الجارية لس���نة 2017 فعلى الراغبين من الذين تتوفر فيهم الش���روط 
مراجعة دائرة صحة ميس���ان ش���عبة العقود الكائنة في مدينة العمارة لغرض شراء مستندات 
المناقصة لقاء مبلغ قدره )100.000 مائة الف دينار عراقي ( غير قابل للرد يسلم الى امانة 
الصندوق على ان يقدم العطاء مع المستمسكات المطلوبة داخل ظرف مغلق  ومختوم ومؤشر 
علي���ه رق���م المناقصة  وموعد الغلق وموقع مع تثبيت العن���وان الكامل على العطاء وان اخر 
موعد لغلق المناقصة هو الساعة الثانية عشر ظهرا من اليوم المذكور في الجدول ادناه  وان 
الدائ���رة غير ملزمة بقبول  اوطا العطاءات ويتحمل من ترس���و عليه المناقصة اجور االعالن 
وسيتم اجراء محاضرة في الساعة العاشرة صباحا في اليوم المذكور في الجدول ادناه لغرض 

توضيح المناقصة واالجابة على االستفسارات 
مالحظة: في حالة عدم التزام مقدمي العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياس���ية بكافة اقسامها فانه 

سيتم استبعاد عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقديم .

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف البرصة
الرقم 6839

التاريخ 2017/10/23 
اعالن

طلب تسجيل عقار مجدد
بن�اءا ع�ى الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاري�خ 
2017/10/22 لتس�جيل تم�ام العق�ار تسلس�ل 626 
محل�ة الك�وت باس�م / فخري�ة فيصل منش�د مجددا 
باعتب�ار حائزا له بصفة املالك للمدة القانونية ولغرض 
تثبي�ت امللكية املذك�ورة تمهيدا للتس�جيل وفق احكام 
قانون التسجيل العقاري رقم )43( لسنة 1971 املعدل 
قررن�ا اعالن ه�ذا الطلب فع�ى كل من يدع�ي بوجود 
عالقة او حقوق معينة ع�ى هذا العقار تقديم ما لديه 
م�ن بيانات اىل هذه الدائرة خالل م�دة ثالثني يوما من 
اليوم التايل لنرش ه�ذا االعالن وكذلك الحضور يف موقع 
العق�ار يف الس�اعة الع�ارشة صباح�ا من الي�وم التايل 
النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف 

الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
نجم عبد الله حسني
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد : 2513/ب/2017
التاريخ :2017/10/26

اىل املدعى عليه / 1 � لطيف حناي السعيدي
اعالن

اقامت املدعية س�امية جرجيس حديد الدعوى البدائية 
املرقم�ة 2513/ب/2017 ض�دك وال�ذي يطل�ب فيها 
اخ�الء املكت�ب املرق�م 12 الكائ�ن يف العق�ار تسلس�ل 
117/59 )الكزارة( ببدل ايجار شهري قدره 100,000 
مائ�ة الف دين�ار بدفع بداية  كل ش�هر ولتعذر تبليغك 
ملجهولية محل اقامتك حسب رشح مبلغ هذه املحكمة 
واملجل�س البل�دي ملنطقة الك�زارة عليه تق�رر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميت�ني بالحضور امام 
هذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق 2017/11/6 
وعند ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا 
وبعكسه سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض
علوان بربوت البزوني

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد : 2517/ب/2017
التاريخ :2017/10/26

اىل املدعى عليه / 1 � شهاب نجم عبد الله
اعالن

اقامت املدعية س�امية جرجيس حديد الدعوى البدائية 
املرقمة 2517/ب/2017 ضدك والذي يطلب فيها اخالء 
املح�ل  املرق�م 11 الكائ�ن يف العقار تسلس�ل 117/59 
)الكزارة( ببدل ايجار ش�هري قدره 350,000 ثلثمائة 
وخمس�ون الف دينار ولتع�ذر تبليغ�ك ملجهولية محل 
اقامتك حسب رشح مبلغ هذه املحكمة واملجلس البلدي 
ملنطق�ة الكزارة علي�ه تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح 
ي�وم املرافعة املوافق 2017/11/6 وعند عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا وبعكسه سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول 
القايض
علوان بربوت البزوني

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة كنعان
العدد : 178/ب/2017
التاريخ :2017/10/24

اعالن
اىل املدعى عليهم كل من :
1 � حسن نعمان حسني

2 � سعدية محمود حميد
اقام عليكم املدعي هدير محمود عبد الله امام هذه املحكمة 
الدعوى املرقم�ة اعاله وطلب الحكم بالزامكم بدفع مبلغ 
)50000(  دوالر امريكي له بموجب س�ند القبض الصادر 
من رشك�ة نبع الرافدي�ن للصريفة وتحميلك�م ملصاريف 
وملجهولية محل اقامتكم حسب رشح القائم بالتبليغ عن 
طريق مركز رشطة كنعان واش�عار مختار ناحية كنعان 
/ ح�ي دور منديل قررت هذه املحكمة تبليغكم عن طريق 
النرش بواس�طة صحيفتني يوميتني محليتني للحضور اىل 
هذه املحكمة صباح يوم 2017/11/15 الساعة التاسعة 
صباحا ويف حالة عدم حضوركم او ارسال من ينوب عنكم 
قانونا ستجري املرافعة بحقكم غيابا وعلنا وفق القانون
القايض

غازي جليل عبد 

فقدان
فق�دت هوي�ة تصني�ف املقاول�ني الص�ادرة م�ن وزارة 
التخطيط بأسم )رشكة البرصة( من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية

محكمة بداءة املحمودية
العدد : 553/ب/2017
التاريخ 2017/10/26

اعالن
اىل املدع�ى عليه )هيثم كاظم عبد ع�ي( اقام املدعي نجم 
عباس ن�ارص الدع�وى البدائية املرقم�ة 553/ب/2017 
طل�ب فيها دعوتك للمرافعة والحك�م بالزامك باعادة بدل 
البي�ع املدف�وع البال�غ اربعة مالي�ني وثالثمائة وخمس�ة 
وس�بعون الف دينار عن قيمة الس�يارة املرقمة 353828 
بغ�داد كيا بوتيش�ا اللون اس�ود وملجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ ل�ذا تقرر تبليغك بواس�طة 
صحيفتني محليتني يوميتني  للحضور امام هذه املحكمة 
يف موعد املرافعة املصادف 2017/11/13 الساعة التاسعة 
وعن�د عدم حض�ورك او من ينوب عنك س�تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض االول
محمد عبد الله سهيل

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العام

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة 
العدد : 6390

التاريخ 2017/10/25
اعالن

تسجيل عار مجدد
بتاري�خ  الدائ�رة  ه�ذه  اىل  املق�دم  الطل�ب  ع�ى  بن�اءا 
2017/8/14 لتس�جيل تمام العقار املرق�م 1152 محلة 
)رساي( يف الكوف�ة اىل طالبة التس�جيل املجدد لتس�جيله 
مجددا باس�مها بصفته�ا املالك الحائزة للم�دة القانونية 
ولغرض تثبيت امللكية املذكورة لها  تمهيدا للتسجيل وفق 
احكام قانون التس�جيل العقاري )43( لسنة 1971 قررنا 
اع�الن ه�ذا الطلب فع�ى كل من يدعي بوج�ود او حقوق 
معين�ة عى هذا العقار تقدي�م ما لديه من بيانات اىل هذه 
الدائرة خالل مدة ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش 
ه�ذا االعالن وكذل�ك الحضور اىل موقع العقار يف الس�اعة 
الع�ارشة صباحا من اليوم التايل النته�اء مدة هذا االعالن 
وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي س�يجري يف 

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

فقدان
فقدت رخصة التج�وال التي تحمل الرقم )1246( العائدة 
اىل رشك�ة )يس ب�ي اي يس يس CCeBC (   الص�ادرة من 
كمرك املنطقة الجنوبية من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة شط العرب
العدد : 351/ب/2017
التاريخ: 2017/10/16

اعالن
بناءا ع�ى الدعوى البدائية املرقم�ه اعاله واملقامة من 
قب�ل املدع�ي )عب�د العزيز حام�د فيصل( ض�د املدعى 
عليه�م كل من )1 / اقبال فيصل عبد الهادي 2 / جابر 
فيص�ل عب�د الهادي   3/ لطيفة س�لطان حس�ني  4 / 
ق�ي حام�د فيص�ل   5 / وس�ام حامد فيص�ل   6 / 
خال�د حام�د فيصل   7 / احمد حام�د فيصل  8/ عبري 
حام�د فيصل 9/ ن�ور حامد فيصل 10 / س�ارة حامد 
فيص�ل  11/ صفاء غازي فيصل  12 / اياد عبد العزيز 
فيصل 13/ عارف عبد العزيز فيصل 14/ عامر عكاب 
طريخ�م  15 / هديه عكاب طريخ�م 16 / اقبال صرب 
عب�د العزي�ز  17 / عبدالل�ه يوس�ف ع�كاب 18 / عبد 
العزيز يوس�ف عكاب 19 / حنني يوس�ف عكاب 20 / 

زين يوسف عكاب( 
والتي يطلب فيها تصفية العقار املرقم 63 مقاطعة 23 
كتيب�ان وقف ذري عليه قررت املحكمة االعالن عن ذلك 
بالصحف املحلية ومن له عالقة بالعقار اعاله مراجعة 
محكمة بداءة ش�ط العرب يف موع�د املرافعة املصادف 
2017/11/20 وبعكسه س�وف تجري املرافعة غيابيا 

بحقهم 
القايض

اعالن
إىل الرشيك / احمد صاحب حسن 

اقتىض حضورك إىل بلدية التاجي الستخراج اجازة بناء 
للعقار 16269 – سبع البور .

الرشيكة 
ساجده محمد حسن 

اعالن
قدم املواطن ) اوس احمد حمزه ( املس�جل يف الس�جل 
109 م الصحيف�ة 19 / احوال الدجي�ل طلبا يروم فيه 
تس�جيل اللقب ازاء قيده وجعله ) الخزرجي ( بدال من 
) فراغ ( علما انه يسكن محافظة صالح الدين – قضاء 

الدجيل .
العقيد 
صفاء عبد الله حسن 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
صالح الدين 

اعالن
قدم املواطن ) هاش�م مزحم عبيد ( املس�جل يف السجل 
531 م الصحيف�ة 163 / احوال الدجيل طلبا يروم فيه 
تس�جيل اللقب ازاء قيده وجعله ) الخزرجي ( بدال من 
) فراغ ( علما انه يسكن محافظة صالح الدين – قضاء 

الدجيل .
العقيد 
صفاء عبد الله حسن 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
صالح الدين 

محكمة بداءة بغداد الجديدة
العدد /1365/أعرتاضية/2017

اىل / املع�رتض علي�ه / توفيق شاس�وارحمه/مجهول  
محل االقامة

ق�ام املعرتض�ان )محمد دع�ار درع/ محمد عي درع( 
الدعوى االعرتاضي�ة املرقمه 1365/أعرتاضية /2015 
طالب�ا فيه�ا  االعرتاض  ع�ى قرار الحك�م الصادر من 
محكمة بداءة بغداد الجدي�دة بالعدد اعاله  وملجهولية 
مح�ل أقامت�ك  تق�رر تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ني 
محليتني رسميتني بالحضور يف موعد املرافعه املصادف 
2017/11/5 ويف حال�ة ع�دم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا  

ووفق القانون0
القايض
مجيد محيسن  عي

تنويه 
اشارة اىل ما نرش يف صحيفة املستقبل العراقي 
بالعدد 1526 يف 2017/9/27 االعالن الخاص 
بالرشك�ة العامة للخط�وط الجوية العراقية 
ن�ود ان ننوه بتأجيل موع�د املزايدة الخاصة 
ببيع االدوات االحتياطية يف مقر الرشكة داخل 
مطار بغداد ال�دويل من يوم 2017/10/1 اىل 

يوم 2017/11/1 لذا اقتىض التنويه

بن�اء ع�ى ماج�اء بكت�اب مديري�ة بلديات ميس�ان /لجن�ة التقدي�ر  املرق�م )272 يف 
2017/10/8( تاجري االمالك املدرجة مواصفاتها يف القائمة املرفقة طيا والبالغ عددها 
)11( ملك اس�تنادا  لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة 2013. فعى من 
يرغب االشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميسان – سكرتري اللجنة وخالل 
)30(ثالثون يوم تبدأ من اليوم التايل لصدور االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية ال 
تقل عن 25 % من القيمة املقدرة وستجري املزايدة خالل الدوام الرسمي من اليوم االخري 
من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية امليمونة ويتحمل من ترسوا 

عليه املزايدة اجور النرش واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.

نوع ت
القيمة التقديرية مدة االيجارمساحتهموقعه ورقمهالملك

السنوية رقما
القيمة التقديرية 

كتابة

خمسمائة الف 500000ثالث سنوات15م2السوق/32حانوت1
دينار

مليون دينار1000000ثالث سنوات50م2السوق/33حانوت2

خمسمائة الف 500000ثالث سنوات15م2السوق/68حانوت3
دينار

750000ثالث سنوات15م2السوق/172حانوت4
سبعمائة 

وخمسون الف 
دينار

خمسمائة الف 500000ثالث سنوات15م2السوق/173حانوت5
دينار

خمسمائة الف 500000ثالث سنوات15م2السوق/226حانوت6
دينار

خمسمائة الف 500000ثالث سنوات15م2السوق/228حانوت7
دينار

خمسمائة الف 500000ثالث سنوات15م2السوق/311حانوت8
دينار

خمسمائة الف 500000ثالث سنوات15م2السوق/327حانوت9
دينار

خمسمائة الف 500000ثالث سنوات15م2السوق/334حانوت10
دينار

خمسمائة الف 500000ثالث سنوات15م2السوق/201حانوت11
دينار

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

حمافظة ميسان 
دائرة صحة ميسان

شعبة العقود

الدكتور 
عيل حممود العالق

املدير العام

اعادة اعالن مناقصة رقم )5( لسنة 2017

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اعالن
العدد: 368 

التاريخ: 2017/10/15

المالحظاتالتامينات االوليةالهوية المطلوبةتاريخ المحاضرةتاريخ الغلقرقمهااسم المناقصة

مناقصة  تجهيز 
ونصب وتشغيل 
مولدات كهربائية 
عدد )3( 250 

kva

5
االربعاء 
المصادف 

2017/11/8

االربعاء الموافق 
2017/11/1

هوية غرفة 
تجارة صنف 

اول تجارة عامة 
/هوية مقاوالت 

ميكانيكية 
كهربائية

قيمة التامينات االولية تبلغ 
2.235.000 مليونين 

ومائتان وخمسة وثالثون 
الف دينار والبالغة 2% من 

القيمة التقديرية

اعالن 
للمرة 
الثانية

التاريخ: 19/ 10/ 2017
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هفوات صغية ملغيرّ العالـم
عن دار بتانة للنشر والتوزيع صدرت المجموعة القصصية 
)هف�وات صغيرة لمغيِّر العالم( للكاتب ممدوح رزق. تقع 
المجموع�ة في 94 صفحة، وتضم 31 قصة قصيرة ُكتبت 
عل�ى م�دار الثالثة أع�وام الس�ابقة.  من س�طور الغالف 
الخلف�ي للمجموعة: “لكن البقاء في البيت لن ينقذني من 
تلك اللحظات النادرة التي أخرج خاللها فأجدني دون انتباه 
أحاول تب�ادل دعابة صغيرة مع بائ�ع الجرائد مثلما كنت 
تفعل م�ع العامل أمام ماكينة عصي�ر القصب في ظهيرة 
الثمانيني�ات..  ممدوح رزق كات�ب وناقد مصري. صدرت 
له العديد من المجموعات القصصية والشعرية والروايات 
والمس�رحيات والكت�ب النقدي�ة كما كتب س�يناريوهات 
لعدة أف�الم قصيرة. حصل على جوائ�ز عديدة في القصة 

القصيرة والشعر والنقد األدبي. 

 “م�ا س�يأتي” رواي�ة للكاتب�ة العراقية هدية حس�ين، ص�درت عن 
المؤسس�ة العربية للدراس�ات والنش�ر ف�ي بيروت، بمئ�ة وثمانين 
صفحة من القطع المتوس�ط، تلقي الضوء من خالل قصة حب على 
الواقع السياس�ي واالجتماعي في تس�عينيات القرن الماضي إلى ما 
بعد س�قوط النظام، ف�ي أحرج مرحلة مر ويمر به�ا العراق.. لوحة 

الغالف للفنان النمساوي غوستاف كليمت.
ف�ي الطرق الوع�رة المرصودة من عي�ون الذئاب، الط�رق الصاعدة 
النازلة، المختبئة بين الجبال الش�اهقة والهابط�ة إلى الوديان، ثمة 
ام�رأة عاش�قة ُمالحقة يم�أ قلبها الخ�وف، تله�ث وراء المجهول 
للوص�ول إل�ى الحقيق�ة، حقيقة العاش�ق الذي اختف�ى في ظروف 

غامضة وزمن ال يستقيم..
فماذا وجدت في رحلتها المحفوفة بالمخاطر، وإلى أين انتهت، وما 

الذي سيأتي في قابل األيام؟

ما سيأيت

          سالم نوفل الدوايمة

كان�وا هنا .. يمتش�قون صدق الفج�ر .. يعلمون 
الغيم باس�رار بوح البالبل .. رغم اختناق الرياح .. 
فقد رقصوا حتى انبالج الحب من رحم الشمس..

تم�ادت رغائبهم وهم يحملون احالمهم في ضوء 
القمر .. فقد انطرح القمر بينهم يرقص حتى داخ 

وراح يرمي كؤوس الراح في حلم الظهيره ..
نثر الحلم وروده بين مجموعة النجوم التي افاقت 
من غف�وه بعيده تدلت من عناقي�د الفرح .. حيث 
يتوالد الطيبون الصالة .. يتس�لقون الغيم الساكن 
ف�ي جرف الفض�اء .. يس�قط احدهم م�ن ذاكرة 
الحل�م ..  يتكور الليل .. يصير زناد ،والنجم يصبح 

طلقة ، والش�هر التاس�ع تبهجه الس�هره .. يفتح 
ذراعيه الستنش�اق دخان الوجع ال�ذي انتحر في 

ذروة الحب ..
كانت الدماء تدور في الك�ؤوس .. والفراق ينزلق 
ف�ي قعر االمل .. يتنادى الرفاق في وهج الحقيقه 
.. ج�اء الصب�اح .. رقص�وا ف�وق ترابه�ا المعطر 
بزخ�ات الدم�اء .. عانق�وا حبها ال�ذي امتد حتى 

الوريد ..
يرقصون ... تداع�ب عيونهم بقايا جمرات خبت ، 
وصوت م�ؤذن يصيح حي على الفالح .. وبالرغم 
من اختناق الغيم .. اقتلعوا الفجر من عيون الرغبه 
... تخضبت الرياح بالمطر النازف من كبد الحب .. 

فاينعت الضمائر عشقا .

نص.. الطيبون

قصة قصية.. ماذنبي خلقت فتاة
           احمد جابر محمد 

كانت “فاطمة” بنت من عائلة عراقية، 
متكونة من خمسة افراد، هي الوحيدة 
بينه�م فتاة، كانت تعان�ي االمرين منذ 
طفولته�ا، وكان�ت تعمل بج�د وبدون 
توقف ف�ي االعمال المنزلية، حتى انها 
ولصغر سنها تقف فوق منضدة لتجلي 
الصح�ون، ب�دال ع�ن والدتها م�ن باب 
المس�اعدة، والقت اش�د انواع العذاب 
النفس�ي داخ�ل بيته�ا،ان قص�رت في 
ش�يء،فكان عليه�ا ان تق�وم بخدم�ة 
اخوتها ال�ى جانب قيامه�ا بواجباتها 
المدرس�ية، هذا اضافة لعملها بجانب 
والدتها، والت�ي ربما هي الوحيدة التي 
تش�عر بما تعانيه ابنتها، لكونها ايضا 
نش�أت ف�ي عائلة تق�دس الذك�ور الى 

درجة مبالغ فيها.
اغل االوقات كان إخوتها اليس�محون 
المش�اركة  او  رأيه�ا  بإعط�اء  له�ا 
الفكري�ة في امر م�ا، عل�ى الرغم من 
ح�دة ال�ذكاء والفطن�ة اللتي�ن تتمتع 
بهما، وكانت تعن�ل منذ الصباح الباكر 
وحتى وق�ت متأخر م�ن الليل، وبدون 
كل�ل او ملل، لكثرة ما س�معته ويتردد 
للعمل  على مس�امعها،”البنت خلق�ت 

في لمنزل”، “يج�ب ان تكون ربة بيت 
ماهرة لتتزوج برجل مناسب”.

بقي�ت “فاطمة” على ه�ذا الحال حتى 
بلغت الثامنة عش�ر من عمرها ، واخذ 
االبناء بالط�رق على حدي�د االب حتى 

يلي�ن ويرضخ ألوامره�م، بوجوب ان 
تت�رك فاطم�ة الدراس�ة ،خصوصا ان 
مفاتن�ا ق�د بان�ت كفتاة،واليريدان ان 
تك�ون عرضة للنظر .._ف�ي محدودية 

عقولهم _...

لمطل�ب  االب  اس�تجاب  وبالفع�ل 
االبناء،وج�ردوا الفتاة م�ن حلمها في 
اكمال الدراس�ة ألجامعية وانطفأ اخر 
بكينونته�ا  تش�عر  يجعله�ا  بصي�ص 

كإنسانة الغير.
وبعد مضي عدة ش�هور اصبح جلوس 
“فاطمة” في البيت من االمور المعيبة، 
والت�ي تقصر الرق�اب، ل�ذا كان رأيهم 
ب�ان يزوجوه�ا ألي ش�خص يتق�دم 
لخطبتها، وكانت فاطم�ة تعي وتدرك 
كل مايدور منحوله�ا، ولماذا يتصرف 
اخوته�ا هذا التصرف القاتل، فصرحت 
عاليا بداخله�ا، لم يكن بيدي ان خلقت 
فت�اة....!!! جلس�ت ف�ي حجرتها التي 
كانت التساوي شيئا امام حجر اخوتها، 
وانهم�رت عيناه�ا بالدم�وع واخ�ذت 
تناش�د ربه�ا، بخفق�ان بي�ن الضلوع 
كب�ركان اع�ن الث�وران، ه�ل عائلت�ي 
تعاقبني على جريمة لم اقترفها؟ وهل 

كوني فتاة يعد جريمة؟.
ع�اود التفكي�ر وتأمل�ت قلي�ال، نح�ن 
مس�لمين واس�مي “فاطم�ة” وبن�ت 
رس�ول الل�ه )علي�ه وعلى ال�ه افصل 
الص�الة واتم التس�ليم( ايض�ا فاطمة 
..ياترى هل عامل الرس�ول ابنته بمثل 
م�ا يعاملونن�ي اخوتي واب�ي؟ .. وهل 

...وه�ل ...،بالطب�ع ال فتذكرت حديثه 
الم�رأة  مش�بها  بالقواري�ر”  “رفق�ا 
بالقوارير، اي كانت تلك المرأة )الزوجة 
،البنت،االم،االخ�ت(، لما تميزن به من 
رقة وش�فافية تجعلن�ا نعيد النظر في 

طريقة التعامل معهن .
وف�ي نهاي�ة المطاف ل�م يك�ن بيدها 
حيلة، وانتفاضتها حبس�ت في س�جن 
يطاله،  مؤبد،التميي�ز  صدرها،بحك�م 
ورضخ�ت ألهوائهم وعق�دة الذكورة، 
وتزوج�ت زواج�ا قس�ريا م�ن رج�ل 
يكبرها ب10س�نوات، ال لسبب مطلقا 
كونه متمكن مادي�ا والفرق في العمر 

القياس فيه من الجنون .
وهك�ذا طوي�ت صفحته�ا “فاطمة “، 
كالدمي�ة بي�ن مطرقة اخوته�ا وأباها 
ت�ارة وبين س�ندان زواجها القس�ري 
ال�ذي التت�ذوق من�ه اال الم�رار ت�ارة 
اخ�رى، وحفظت عن ظهر غيب حديث 
الله))َوإَِذا الَْمْوؤوَدُة ُس�ِئلَْت*ِبأَيِّ َذْنٍب 
ُقِتلَ�ْت((، فالقتل ل�ه كثير من المعاني، 
وحياتها احد تلك االنواع، واين هم من 

كتاب الله كمسلمين، ومن تطبيقه؟!
وبق�ى الس�ؤال ذات�ه ي�دور بمخيلتها 
واليفارقها مطلق�ا، ماذنبي ان خلقت 

فتاة ؟!! و هل كوني فتاة تعد جريمة.

الشاعر عيال الظاملي لـ »                           «: املشهد الثقايف يف املثنى هناك من يضع العصا يف العجلة لنرجسية أو لصغر نفس
البيت الثقايف يف السماوة يعمل بأربعة موظفني على مدار الشهــر

حاوره / قاسم وداي الربيعي 

خالل دعوت�ي لمحافظة المثن�ى وفي مبنى 
البي�ت الثقاف�ي التقي�ت م�ع الش�اعر عيال 
الظالم�ي وتحدثن�ا ح�ول المش�هد الثقافي 
العراقي والمش�هد ف�ي محافظة المثنى وما 
يعاني�ه م�ن أرباك  وأنش�طة البي�ت الثقافي 
والحرك�ة الش�بابية ومحاول�ة دعمه�ا من 
المؤسس�ات الثقافية , حين ُتحدث الظالمي 
عي�ال تجُد نفس�ك أما ش�اعر وتجرب�ة ألنه 
رحلة أدبية تس�تحق الوقوف ,  أسئلة كثيرة 
ت�م تداولها إال أنني اكتفيت ببعضها ..وكانت 

رحلتي معه عبر الحوار التالي
_ للبداية طعمها ترى أين ولدت الرغبة لعالم 

األدب والشعر؟
البداي�ة متأخرة جداً ، كنت قارئ ممتاز حتى 
بلغ�ت الثالثة والثالثين ولم أفقه من الش�عر 
غير ما أحفظ دراسيا وإعجابا ، كتبت الشعر 
الش�عبي ولم أدونه خالل الفترة التي سبقت 
، لكنن�ي أتذك�ر أول قصي�دة فصيح�ة كانت 
بالس�ادس ابتدائ�ي وأذيعت م�ن إذاعة بغداد 
ضمن برنامج) أصوات واعدة( .. ُقّدمت لصغر 
عمري ، عمودية تمتل�ك المعنى فقط .قرأت 
اآلداب العالمي�ة وال�رواة الع�رب ، انش�طار 
عيش�ي بين قريت�ي الغاب�ة  ومحافظة بابل 
الغنية بالثقافة العامة واإلبداع حيث عرفتها 
بعم�ر مبكر من�ذ االبتدائية له�ا دور إيجابي 
بحياتي وس�لوكي . بعد 33س�نة وتسريحي 
من الجيش بع�د الحرب العراقي�ة اإليرانية ، 
وحرب الكويت ، تعّرفت على منتدى ش�بابي 

في اإلتحاد الوطني والشباب 
_  كيف ترى المش�هد الثقاف�ي في محافظة  
المثن�ى ، وهل لديكم نش�اطات باتحاد أدباء 

المثنى وبيتها الثقافي ؟

المش�هد متش�ظي رغم قلتنا ، كل يغني على 
لي�اله ، هناك من يض�ع العصا ف�ي العجلة ، 
لنرجس�ية أو لصغ�ر نفس ،  ال نمل�ك الروح 
المعط�اء ، حّتى وإن وجدت س�وف ترى من 
يجدُّ بإفش�ال ما تس�عى له خوفا من تعاظم 
ش�أنها ، وف�ي دعواتي للش�باب وجدت من 
يدسُّ النصيحة الكاذبة لكي ال يلتحق الشباب 

بتجمع أو نشاط أقيمه لهم .
بالمناس�بة أنا أول ش�خصية بالع�راق اليوم 
أو مجموع�ة ش�عرية  يتبن�ى طب�ع كت�اب 
للش�باب ويترك كتبه ، ونظرا إلحجام بعض 

الشباب كما قلت آنفا 
إم�ا البي�ت الثقاف�ي فنح�ن مادت�ه وباق�ي 
المبدعي�ن من س�بل اإلب�داع ، يعم�ل بأربعة 
موظفين على مدار الشهر على عكس اإلتحاد 
، وال أنك�ر بأن�ي حينم�ا إس�تظفت ش�اعر 
آمرلي س�اعدوني ماليا حين وضعت الس�يد 
رئيس اإلتحاد أمام نفس�ه وبعد تردد صرف 
حوال�ي مئة أل�ف دين�ار نق�ل ودرع والفتة 
فقط ، وأصبحت الدعوة باس�م اإلتحاد وهذا 

يشرفني طبعا. 
_  النقد والنقاد وكثرة الطارئين الذين وضعوا 
الناقد المهني في موقف ال يحسد عليه وسط 

ضجة أسمها النقد ، كيف ترى ذلك؟
النق�د أصع�ب بكثير م�ن الكتاب�ة اإلبداعية 
ش�عرية كانت أو س�ردية أو غيره�ا ، يحتاج 
الناق�د لق�راءة عددا م�ن الكتب لك�ي يكتب 
في موضوع معي�ن ، الكلمة أمانة وال يمكن 
أن تك�ون اإلخواني�ات والصداق�ات الفي�س 
بوكية والس�رقات من كتابات أخ�رى نقداً . 
جمي�ع الطارئين ومضة ب�رق لغيمة عابرة ، 
وال يمك�ن االس�تمرار لمن ال يمل�ك الموهبة 

واإلصرار على القراءة والمواكبة والجد .
اليوم الناقد األكاديمي والمهني ال ينجح لكون 

المواقع تنشر لكل من يلج هذا المضمار دون 
الرج�وع لالس�م ، باإلضافة إل�ى أن المهني 
كالمدرس يحاسب ويشخص مواطن الضعف 
دائما دون االهتمام للصداقات ألنه يبحث عن 
اإلبداع الحقيقي .. وليس جميع المش�تغلين  
بحقل النقد مهنيا يمتلكون اإلبداع النقدي ، 

_  كي�ف ت�رى المهرجان�ات الثقافية وغياب 
المبدع الحقيقي وظاهرة المحس�وبية التي 

طغت على الدعوات ؟
غي�اب الس�يطرة المركزي�ة والمرك�ز العام 
وغي�اب صدق النوايا وغي�اب الحس الوطني 
وتب�وأ أنصاف أدب�اء زمام األم�ور ، أدى إلى 
الوض�ع ال�ذي وصف�ت . فأصبح�ت فردي�ة 
واإلخواني�ات  الصدق�ات  تعتم�د  انتقائي�ة 
والعالقات البعيدة عن قيم اإلبداع الحقيقي .

المحس�وبيات .. ف�ي أح�د المراب�د صع�دت  

إحدى النسوة الجميلة وقرأت علينا ما شاءت 
وش�اء لها الهوى ، وقالت بعظم لس�انها إن 
المس�ؤول فالن أعطى له�ا الضوء األخضر ، 
لتقرأ من العبث دون قيد وتقيد بما نس�مع ، 
ومنع عدد من المش�اركين لعدم توفر الوقت 
والملل الذي دب بنفوس الحاضرين سماعا .

الدعوات في الداخل على أوال قبيلة الخمر إن 
كان الداع�ي منها والقبيل�ة الحزبية وبعض 
المجملي�ن للمهرج�ان . أما دع�وات الخارج 
الجن�س أوال للس�يدات ، وأدع�وك لتق�دم لي 

دعوة لبالدك للرجال .
_  قصي�دة النثر وثقاف�ة الفيس بوك ، وكيف 

ترى قصيدة النثر في النشر بصحف اليوم ؟
قصي�دة النث�ر قصي�دة خط�رة ، لتقاربه�ا  
نثريا من قصة الومض�ة والخاطرة والمقال 
المكثف ، تختلف وتبتعد بشخصيتها معتمدة 

على أعمدة س�بع ، يجب توفر في النص على 
األق�ل ثالثا منها لكي يق�ال عنها قصيدة نثر 
، أو ن�ص نث�ري كامل ، كالتكثي�ف واإليجاز 
واإليق�اع الداخل�ي وغيره�ا م�ن مرتكزات 

القصيدة النثرية حسب منشأها .
م�ا يط�رح بالفي�س األغلبية خواط�ر تغلب 
عليه�ا الس�طحية والصفة الس�ردية الفجة 
واالستنس�اخ   ، صادق�ة  الغي�ر  والمش�اعر 
الفكري نص من نص دون دراية ، وس�رقات 
مح�ورة بغي�ر عل�م ، وس�رقة آداب عالمية 
شعبية وترجمتها ، كاألدب الفارسي واألدب 
الروس�ي ، و االستس�هال في اللغة ، ووجود 

من يتفاعلون دون علم .
_  لمن يكتب الظالمي ، وهل يسكنك شيئا ما 
،الوطن مثالً الم�رأة أم أنك تكتب ما يحضرك 

فقط؟
أن�ا عراقي ح�د اللعن�ة ، ولي�س الوطن لدي 
خيار ، وال أغالي وليس شعار ، الوطن خارج 
كل مزاي�دات الحياة الديني�ة والدنيوية هكذا 
ُجبل�ت ، دون تفكير الع�راق أوالً أما المرأة ، 
فهي الحياة وكل ما يحتلني عيش�ا وتفكيرا ، 
لقد عشت عمري يتيماً بأحضان أمي فكانت 
كل ش�يء في حياتي ، كل نبضي كل تفاصيل 
عش�قي ، ميزان قياس النس�وة ، فهي الوالد 

واألم والدعم والموّجه والملهمة ووو...
الم�رأة ه�ي الحبيب�ة حينم�ا كان التواص�ل 
باإليم�اء ولغة العيون ، هي الوطن الروحي ، 
وهي الوطن الذي أعشق ، فتداخل الوطن بها 

فكان امرأة ، ، 
_  عرف�ت أنك تكتب الش�عر عموديا وتفعيلة 

ونثرا ، أيهما أقرب إلى نفسك؟
أن تهج�ر القصي�دة العمودية  ش�يئا أو أن ال 
تع�رف القصيدة العمودية ش�يئا آخ�ر ، كما 
قلت أنا قارئ جيد أو أكثر ، ربما أعتبر نفسي 

قارئ مفتوح ، كنت في المتوسطة واإلعدادية 
أقتس�م الفلسات تلك مع الكتاب ، رغم الفقر 
المدق�ع ،، كتبت الش�عر متأخرا أي بعد ثالث 
وثالثين س�نة من عمري ، كان�ت البداية مع 
القصيدة العمودية أكيد مابين )1992-1996 
( ولكنن�ي متمي�ز بكتاب�ة القصي�دة النثرية 
، لق�د قرأتها م�ن منابعها الخارجي�ة ، أتهم 
الي�وم بأني أكتب النص النثري للنخبة وليس 
للق�اري ، وق�د وج�دت الرضا ف�ي نصوص 
مجموعتي األخيرة )ثرثرة في وادي السالم( 
عل�ى أنه�ا س�هلة مفهوم�ة المعن�ى تعالج 
أم�ورا إنس�انية . أما قصي�دة التفعيلة كتبت 
بها لو جمعت أكث�ر من مجموعة في األمور 
السياس�ية واالجتماعية والدينية والسردية 
، فالقصي�دة تعط�ي المس�احة المطاطي�ة 
للش�اعر ، كما تس�مح باالنتق�االت الوزنية 
ضمن البحور المتقاربة في الدائرة الواحدة ، 
االنتقاالت بين المقاطع وتغير القوافي ينوع 
الموس�يقى فتظهر الدهشة ويمكن أن تضع 
مفرداتت�ك دون احتياجك إل�ى تغيير من أجل 
التفعيلة العروضية بالقصيدة العمودية . أي 

تقلل التضحيات بالجملة الشعرية .
_  تّدع�ي الفرح والحزن يمأ كتاباتك ، وبيئة 
المثن�ى الحضاري�ة التي غطاه�ا الغبار هي 

عالم من الحزن يا صديقي ؟
الحقيقة أنك جميل في هذا السؤال ، أنا مدينة 
أح�زان ب�كل تفاصيل أحياءها ، م�ذ أ تعثرت 
ب�أ ول حجر في الدنيا وصرخت ولم أش�اهد 
وجه أبي الذي قتل قبل والدتي ، عش�ت يتيماً 
محروماً ببيت العوز ودموع أّمي حتى إنبالج 
الصب�ح بعد أثنين وثالثين ع�ام ، تنازلت عن 
أش�يائي وه�ي كثيرة وع�ن حقي كإنس�ان  
وكمواط�ن وكف�رد ف�ي عائلة ضخم�ة ، لم 

تكتمل فرحة لي قط حتى هذه اللحظة .

مـاذا تغيـر؟

جراح الذكرى

            أحمد المالكي / بغداد

الكاس�ب الذي ي�هرب م�ن المس�اطر الُمرقع�ة 
عين�اه ترق�ب األرض وب�ال س��ماء 

الج�ذور هك�ذا 
َوم�ن وق�ت إلى وق�ت وبال ش�جرة 

كان الص�داع الذي ت�رك�ُه ف�ي البي�ت 
كناف�ذة مفت�وح�ة عل�ى الوج�ع الُمصف�ر 

َومث�ل أي زاوي�ة قائ�مة وبال هندس�ة س�رية 
كان يكي�د الج�وع 

والجه�ات الت�ي تكي�د كي�دا 
واألش�ياء الت�ي ّتتس�ع 

والال ش�يء ال�ذي 
ي�هرول بقدمي�ن مجه�ولة األم�ل 

الكاس�ب ال�ذي خرج ل�ُه ذي�ل م�ن الخ�وف 
كان يح�رك انتظ�ارُه الهام�د 

وعل�ى ط�ول المس�افة البدائي�ة 
كان الطري�ق إلى المح�اول�ة 

ُمج�رد ح�زن.

             رحيم الربيعي 

مَن الُمستحيِل أْن تجعَل أفكارُه الطينية 

تحَت طوع يدك َ

وسَط مجتمع يلسع ُ
ُفِخرْت فيه عقول جميع رفاقه 

مدينتي ترتدي الطف كل عام 
لم أجد فيها روح اإلنتماء 

لقد أكَل الجهل الجديد راياتنا المزركشة بدمِع األمهات 
أكثر من رٍب بارع في العزف على ناِي الشهادة 

أصبح عقار خطير في متناول الجميع
حتى ال أكون دكتاتوراً مع ولدي 

تركتُه يشُج قلبي 
يرقُص على جراِح الذكرى حد األغماء

ال يستفيق إال ..وقد شاطَر المرضى خزين الدم
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عاشوراء و فكر التغيري يف عقيدة االمام احلسني«عليه السالم«
عبد الله الحمزاوي

كل عام وتحديدا يوم العارش من محرم 
الحرام تحل علينا ذكرى كبرية تجمع 
بن حدثين كبريين األول يخص غرق 
فرعيون الطاغيية والثانيية موضوع 
مقالنا هيذا تخص جريمة قتل سييد 
شيباب أهل الجنة يتعليق األمر بإمام 
عظييم لم يقبل وجود الظلم يف األرض 
فكان وفيا لعقيدة جده خاتم الرسالة 

محمد )صىل الله عليه وآله(.
 انه اإلمام الحسن بن عيل ولد فاطمة 
بنيت محميد عليهم السيام اليذي لم 
اً وال بطراً،  يخرج حسيب قوليه »أرشرِ
يداً وال ظامليًا، وإنميا َخيرج  وال ُمفسرِ
ه محمد  لطليب اإلصياح يف أمة َجيدِّ
صىل الله عليه وآله«. وكيف ال يتصدى 
اإلمام للظليم وقد جاءت عقيدة جده 
املصطفى بغيرض تخليص العباد من 
ظلم العباد وإقامة رشيعة الله والعدل 
يف األرض، لقد قال رسيول الله )صىل 
الله عليه وآله( يف شأن اإلمام الحسن 
»الحسين والحسن ابناي من أحّبهما 
أحّبنيي، ومن أحّبني أحّبيه الله، ومن 
أحّبه الله أدخله الجنة، ومن أبغضهما 
أبغضني، ومن أبغضنيي أبغضه الله، 

ومن أبغضه الله أدخله النار«.
نقف عنيد هيذا الحدث مدركين منذ 
البداية أن الحروف واألسيطر ال تسع 
للحديث عن عقيدة وفكر التغيري لدى 
اإلمام الحسين )عليه السيام( الذي 
ليس له مثل، ألنه فكر رجل أحبه الله 
ورسيوله وورث العليم مين أبيه الذي 
كان أعليم النياس ولم يسيجد لصنم 

فكرم الله وجهه يف أحاديث الناس.
إن الحديث عن اإلمام الحسين )عليه 
اسيتحضار  منيا  يتطليب  السيام( 
نفيس التضحيية والقيدرة عيىل قهر 
شيهوات النفس والتعبري عن اللحظة 
التاريخية يف التصدي للظاملن ونرصة 
املسيتضعفن، فاإلمام لو أراد العيش 

أمويا لكان أسعد الناس فوق األرض، 
لكن عقيدته ومنهجه تفوق أن يكون 
إنسانا شهوانيا أو دنيويا وليس غريبا 
أن اإلمام ملا سيئل يوما ما عن عوامل 
ثبيات اإليمان تحدث عين الورع وعن 
سيبب زواله تحدث عين الطمع، لذلك 
لم يقبيل الظلم يف حياتيه، كما أنه لم 
يقبل الظلم يف أمية جده فكان يحمل 
فكرا ال يقف تصوره يف وضع الكلمات 
واملفاهيم وإنما جسد حقيقة التغيري 

يف منظومة تجمع بن الكلمة والسلوك 
من خال سعييه إىل اقتاع الجور من 
األرض وصيوال إىل إحقياق العدل بن 

مجتمع الناس.
هكيذا نجد عيددا كبيريا مين العلماء 
واملفكرين تحدثوا بإسيهاب عن فكر 
التغييري الذي يمكين ألي متحيرر أن 
يسيعى إىل إتباعه واالهتداء إليه يقول 
امليؤرخ الفرنيي مورييس دوكابري 
»الحسين ضحيى بنفسيه لصيانية 

ولحفيظ  النياس،  وأعيراض  رشف 
حرمية اإلسيام، ولم يرضخ لتسيلط 
ونزوات يزييد. إذن تعاليوا نتخذه لنا 
قيدوة، لنتخلص من نري االسيتعمار، 
وأن نفضيل املوت الكرييم عىل الحياة 

الذليلة«.
وعين شيهامة اإلميام وعيدم قبوليه 
باملسياومة يف نرصة القضايا العادلة 
واإليمان الثابت بمعتقده يقول املؤرخ 
األمريكيي املعيروف واشينطن اروين 

»كان بميسور الحسن النجاة بنفسه 
أّن  عير االستسيام إلرادة يزييد، إالّ 
رسيالة القائد الذي كان سبباً النبثاق 
الثيورات يف اإلسيام لم تكن تسيمح 
ليه االعيراف بيزيد خليفية، بل وّطن 
نفسيه لتحّمل كل الضغيوط واملآيس 
ألجل إنقاذ اإلسيام مين مخالب بني 
أُمّيية. وبقييت روح الحسين خالدة، 
بينميا سيقط جسيمه عيىل رمضاء 
الحجياز الاهبية، أيهيا البطيل، وييا 

أسيوة الشيجاعة، ويا أيها الفارس يا 
حسن!« من هنا يظهر جليا أن اإلمام 
كان رمزا للتضحية والبطولة وساهم 
يف التعبري عن رسالة اإلسام بوجهها 
الصحييح اليذي جعلهيا تتبيوأ مكانا 
يف حدييث النياس يقيول الفيلسيوف 
األملاني ماربن »قدم الحسين للعالم 
درسيا يف التضحية والفيداء من خال 
التضحية بأعز الناس لديه ومن خال 
إثبيات مظلوميتيه وأحقيتيه، وأدخل 

اإلسيام واملسلمن إىل سيجل التاريخ 
ورفع صيتهما. لقد اثبت هذا الجندي 
الباسيل يف العاليم اإلسيامي لجميع 
البرش أن الظلم والجور الدوام له. وان 
رصح الظلم مهما بدا راسيخاً وهائاً 
يف الظاهر إال انه اليعدو أن يكون إمام 
الحيق والحقيقة إال كريشية يف مهب 

الريح«.
فالحسين مين هيذا املنطلق أسيس 
ثقافة وسيلوكا ملنظومة تربي الناس 
عىل بناء الذات وتنشيئتها نشأة قوية 
تجعلك رجل تغييري بامتياز فهو إمام 
وقيدوة ورجيل حيق يقر بيه الجميع 
املسييحي  قاليه  بميا  نختيم  ولهيذا 
»الحسين  سيامة  بوليس  العربيي 
)علييه السيام(، مهميا كتبنيا عنه، 
فلين نتجاوز فيه ما قاله رسيول الله 
)صيىل الله عليه وآليه( »مكتوب عىل 
سياق العيرش: إن الحسين مصباح 
الهيدى وسيفينة النجاة« فهيو برأي 
بوليس ال يقاس بالثيوار، بل باألنبياء 
و يف شيأنه ال تقياس كربياء باملدن، 
بل بالسيماوات، وال تقاس عاشيوراء 
بحوادث الدهر، بل بمنعطفات الكون 
فميع الحسين )علييه السيام( كل 
هزيمة انتصار وبدون الحسن )عليه 
السام( كل انتصار هزيمة. ألن قصة 
عاشوراء لم تكتمل فصولها، فإن كل 
يوم عاشوراء، وكل أرض كرباء. أيها 
النياس.. إن الشيهادة تزييد يف أعمار 
املستشيهدين، أال ترون كيف أن »عبد 
الليه الرضييع« يعتر الييوم من كبار 
عظماء الرجال؟ تمزقيت رايته.. ولم 
تنكيس وتمزقيت أشيائه وليم يركع 
وذبحيوا أوالده وإخوانيه وأصحابيه 
وليم يهن إنهيا عزة اإليميان يف أعظم 

تجلياتها.
قبيل عاشيوراء، كانت كرباء اسيماً 
ملدينة صغرية، أما بعد عاشيوراء فقد 
أصبحت عنواناً لحضارة شاملة يقول 

بولس سامة.

اإلمام امُلصلح

سياسة ودين.. ثورة احلسني »عليه السالم«

حسين وسام
 

عندما يقبل شيهر محرم الحرام، يردي 
الشييعة السيواد حداداً، لكين هناك من 
يرتدييه عىل قلب ابيض، ينبض بحب الله 
والرسيول والحسين )عليهم السيام(، 
قليب ابيض، يسيري عىل نهجهيم الكريم 
وخطهم املبارك، وهنياك من يرتديه عىل 
اقلب رمادي، واقل بياضاً، ينبض بحبهم، 
ولكين ال يرس عىل نهجهيم، والله وحده 
مين يزكي االنفيس، فمن يمليك ملحمة 
الحسين )عليه السيام( االخاقية، كان 
مين الذين يفوزون وُيسيعدون يف الدنيا، 
ويكيون مين الناجين يف ييوم القيامية، 
فأنا ابتسيم عندما ُيذكر الحسين، فخراً 
وفرحاً، الني اسيري عىل نهيج هذا االمام 
العظيم، ويف القلب حرقة، وعرة، وحزن 
كبيري، عىل ميا حدث له، وميا يحدث عىل 

شيعته ومحبيه.
من الؤليم جداً ان تجد شيخصاً ال يعرف 
الحسين) عليه السام(، واملصيبة االكر 
ان تجيد شيخصاً يعرف الحسين )عليه 

السام(، ولكن ال يفهم ما جرى يف كرباء 
مين دروس وعير، فالحسين ليم يقتل 
عطشيان فقط، بيل مات مظلومياً حراً، 
وقد استشهد الحسن )عليه السام( من 
اجل العقيدة والفكر االسامي الصحيح، 

مين اجيل تصحييح املسيار، ومين اجل 
التغييري، فعىل كل محب لهذا الشيخص، 
قيراءة ما حدث مين خروجه من مكة اىل 
لحظة استشهاده، ثاث مرات، فاليبكي 
يف االوىل، وليبكيي يف الثانيية، وليتعض يف 

الثاثية، وعليه ان يقرأ ما بن السيطور، 
ليسيتخرج اليدرر، والحكيم، واليدروس 
االخاقية، التي فيها ما يحتاج كل انسان 
كي يكون مسيتقيماً، واذا استقام الفرد، 
استقام املجتمع، وهذا هو االصاح بعينه، 
فالقراءة العميقة ملسيرية الحسين، هي 
اول الطريق لفهم ما يريده هذا املصلح.

من اليدروس املهمية، التي قدميا االمام 
املصلح، هيو الثبات عىل املبدأ، والوضوح 
يف الرأي، فقد كان )عليه السام(، واضحاً 
يف موقفه من يزيد، قال ) ان يزيد شيارب 
الخمير، قاتيل النفيس املحرمية معلين 
بالفسق والفجور، ومثيل ال يبايع مثله(، 
فكم نحن االن بحاجة اىل هذا الوضوح يف 
اليراي واملوقف؟، ان نحيدد الحق ونكون 
معيه، ونشيري اىل الباطيل ونقيف ضده، 
ونحياول وضيع حليول الصاحيه، بيل 
ويجب االصياح، والقضاء عيىل الباطل، 
مهما كانت التضحيات، فالحسن )عليه 
السيام( كان يعلم بما سيجري له، وانه 
يعليم انيه سييقتل يف كربياء، وتسيبى 
عياله، ورغم هذه االمور، بقى ثابتاً عىل 

موقفه، رغم تبليغه بيأن اهل الكوفة لم 
ينيرصوه، فكم نحتاج الييوم هذا الثبات 
عيىل املواقيف؟، وابسيط مثال عيىل ذلك 
االنتخابيات، فالفاسيد عىل باطيل، وان 
كان مين قبيلتيي ومذهبيي، وان النزيه 
عىل حق، وان كان عىل غري ديني وملتي، 
مادام عادالً، ويعطيي كل ذي حق حقه، 
فالبلد يُحكم بالسياسية الصحيحة، التي 
ُتجليب الخري والسيعادة للشيعب، بغض 

النظر عن دين الحاكم.
كان العنوان االبرز لثورة الحسين )عليه 
السام(، هي االنسانية، ونحن بحاجة اىل 
تطبيق االنسانية اليوم، فالحسن )عليه 
السيام( كان يريد الخري لهم، فكان اكثر 
من مرة يخطب بأعدائه، مذكراً اياهم من 
هو وما نسيبه، خوفياً عليهم من املصري 
القايس الذي يسيكون عليهم بعد مقتله، 
لم يمييز جون عن حبييب، وال زهري عن 
ابن عوسيجة، حتى موقفه االنساني مع 
الحر ابن يزيد الرياحيي يف لقائهم االول، 
واملواقيف كثيرة جيداً، التي خليدت هذه 

الثورة الفكرية االنسانية.

علي الحلفي
 

قال اإلمام الحسن: )عليه السام(، “ولكنكم مكنتم 
الظلمية يف منزلتكم، وأسيلمتم أمور الليه يف أيديهم 
يعملون بالشبهات، ويسريون يف الشهوات، سلطهم 
عىل ذليك فراركم من املوت واعجابكيم بالحياة التي 
هي مفارقتكم! فأسيلمتم الضعفياء يف أيديهم، فمن 
بن مستعبد مقهور وبن مسيتضعف عىل معيشته 
مغليوب، يتقلبيون يف املليك بآرائهم و يستشيعرون 
الخزي بأهوائهم، إقتداًء باألرشار، وجرأة عىل الجبار، 
يف كل بلد منهم عىل منيره خطيب يصقع، فاألرض 
لهم شياغرة وأيديهيم فيها مبسيوطة، والناس لهم 

خول ال يدفعون يد المس”.
دينياً، النهضة الحسيينية جياءت، من أجل تصحيح 
ميا لحيق باإلسيام والسيرية النبويية، من تشيويه 
وتحرييف عىل ييد الحكم األموي، فقيد انطلق اإلمام 
من منطليق التكليف الرشعية، للحيرص عىل بيضة 
اإلسيام، وتوجييه املسيلمن نحيو طرييق الصواب 
والطريق الحقيقي لإلسام، مع الحفاظ عىل الهوية 
اإلسيامية، والكتاب العزيز، وسينة رسيول الرحمة 

)عليه وعىل اله افضل الصاة والسام(.
اجتماعياً، ثورة عاشوراء مبنية عىل القيم اإلنسانية، 
وحيق النياس يف الحيياة والعييش الكرييم، وعيدم 
معاقبتهم عىل أفكارهم ومعتقداتهم، كما قال تعاىل: 

))ال إكيراه يف الدين قد تبن الرشيد مين الغيب…((، 
كذلك دعا اإلمام اىل االلتزام بعدم تبذير الثروات، عىل 
األميور الدنيويية من الحاكيم، وتوزييع العطاء عىل 

عامة الناس، وإقامة األحكام بالرشيعة اإلسامية.
سياسيياً، أن نهضة اإلمام الحسين )عليه السام(، 

تبنى فيها رفض الظلم والفساد واالنحراف، الحاصل 
يف الحكومية واملجتمع، ودعا لبسيط العدل والصلح 
والحوار يف الحكم الذي تختاره األمة، من قبل ممثلن 
لهم يف دكة الحكومة، وتأكيده عىل رضورة مشاركة 
الفرد يف الحياة السياسية، وعدم التخيل عن ممارسة 

تليك الوظيفة، لئا ييرك املجال للنفعين، للتسيلط 
عىل رقاب الناس واسيتغالهم، واللعيب بمقدراتهم 
والتحكيم يف مصائرهيم، أن اإلميام الحسين )عليه 
السام(، أراد كتلة تضم فيها كل الديانات.. ملمارسة 

الحياة السياسية.
بعد هذه املراحيل املهمة، تأتي مرحلية أهم، ونعني 
بهيا تطبيق ما تعلمه الفرد من اإلمام الحسين عليه 
السيام، يف واقع حياته، إذ ال يصح، أن ننتمي للفكر 
الحسيني ونتعلمه ونؤمن به، ثم عندما تحن املرحلة 
األهم وهي مرحلية التطبيق العميل للفكر، نتقاعس 
أو نراجيع، أو نكتفيي بالتعلييم النظيري فقط، بل 
ربما ينحدر بعضهم أكثير، فيتعلم وينتمي إىل الفكر 
الحسييني ثم يطّبق يف الواقع أعماال تختلف عن هذا 

الفكر اإلنساني واألخاقي.
التأرييخ يعيد نفسيه؛ ينطبق ما قاليه اإلمام أبا عبد 
لله )عليه السيام(، عىل مجتمعنيا بعد أكثر من ألف 
وثاثمائية عام، فيإن بعيض السياسيين النفعين 
واملتسيلطن، عىل رقاب الناس البسيطاء والضعفاء 
ونفس األسباب السيابقة، أي أن املشكلة قد حددها 
يف املجتميع، واملسيؤولية علييه باختيار الشيخصية 
األصليح أكر من مسيؤولية رجيال السياسية، كما 
قال الشياعر محمود سيامي البيارودي: “إذا املرء لم 
يدفع يد الجور أن سطت »« عليه فا يأسف إذا ضاع 

مجده”.

سعدون شفيق سعيد

اليوم ونحن نسيتذكر واقعة كرباء )واقعة 

الكيف( البد من القيول » ان من عجائب تلك 

الواقعية املفعمة بعطر شيذى الوحي وعبري 

الرسيالة املحمديية واريجها الخاليد ان تلك 

الواقعية االليمية تحكيي لاجييال عنفوان 

البطولية والجهياد والفيداء .. وان كل مين 

اطليع عيىل تفاصيلها وتبرص فيهيا ال يملك 

اال االنفعيال بهيا والتأثير بمبادئهيا وهيذا 

يحصيل بعد اسيتذكار ثورة لثيورة حصلت 

قبل الف واربعمائة سينة كميا وان البطولة 

الحقة تسيتدعي منيا اكثر من تسياؤل ويف 

املقدمية كييف كان اولئيك املجاهدين الذين 

وقفوا بن يدي الحسين عليه السام وتحت 

ظال السيوف غري عابئن بااللوف الزاحفة 

نحوهم..

والجواب عىل مثل ذلك التساؤل:

لقيد كانوا غري ابهن طمعيا يف حطام الدنيا 

الفانيية النهيم كانيوا وبحق من  شييعة أل 

رسيول الله صىل الله عليه واله وسلم حيث 

كانوا ييرون وببصرية واضحة مين بها الله 

تعاىل عليهم .. مروج الجنان وحسن العاقبة 

وتفاهة الدنيا التي هي ممر ابتاء وامتحان 

وليسيت بمقير .. حيث انهم كانيوا يرددون 

امام قائدهم وامامهم عليه السام.

» والله لو اننا قتلنا فيك .. ثم عدنا .. ثم قتلنا 

سبعن مرة ما فارقناك«

والذي وددت قوله:

اي ارواح عظيمة تليك التي اعدها الله تعاىل 

كركائيز لهذه الثيورة الخاليدة ؟ نعم هكذا 

كانيوا يرددون وهم كتيبة مكونه من سيبع 

وسيبعن فيردا .. وليبقيى اريجهيم ازليا يف 

سماء كرباء .. ذلك االريج الذي غذى النفوس 

بأريجيه  ويزكيها ويرسي فيها رسيان الدم 

يف العيروق حتيى ان املهاتما غانيدي قد قال 

: » ان الهنيد اذا ارادت احيراز النيرص فا بد 

من اقتفاء سرية االمام الحسن عليه السام 

واصحابه الغر امليامن.

رجال حول االمام 
احلسني »عليه السالم«

يف رحاب ثورة النبوة
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      بغداد/ المستقبل العراقي

تواصل املالكات الهندس�ية وكوادر وزارة الش�باب 
والرياض�ة، اعم�ال اع�ادة تأهي�ل وترمي�م ملعب 
الشعب الدويل قبيل انطالق املوسم الكروي الجديد.

وق�ال مدي�ر ملع�ب الش�عب ال�دويل بش�ر جابر 
يف بيح�ان لل�وزارة تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي«، 
نس�خة منه،  انه تنفيذا لتوجيهات وزير الش�باب 
والرياض�ة عب�د الحس�ن عبط�ان، فق�د رشعت 
مالكاتنا الهندس�ية والبرشية بحملة اعادة اعمار 
امللع�ب، وش�ملت االعم�ال نق�ل من�ازع الالعبن 
للجهة اليمن من امللعب تحت املقصورة الرئيسية 
ليتطاب�ق مع متطلبات االتحاد ال�دويل لكرة القدم 
)فيفا( فضال عن تحديد بوابتن رئيسيتن للدخول 
اىل مقصورة كبار الضي�وف، وبناء غرف للمدربن 
والع�الج الطبيع�ي والح�كام فض�ال ع�ن تبدي�ل 
كرايس املقصورة الوسطى وصبغ التارتان املحيط 
بامللعب واصالح التش�ققات املوج�ودة فيه واعادة 

تخطيطه«.
واضاف جاب�ر ان »العمل متواصل يف اكمال االنارة 
امللون�ة الب�راج ان�ارة امللع�ب فض�ال ع�ن املحيط 
الخارجي له واكمال صيانة ابراج االنارة والس�اعة 
الجدارية التي تم تشغيلها من جديد، واكمال بناية 
االس�تعالمات الخارجية واضافة بواب�ات جديدة، 
مبين�ا ان العم�ل ج�اري بصبغ املدرج�ات واكمال 
اعمال منظوم�ة الرصف الصح�ي والنفق املحيط 
بامللع�ب الذي تم تنظيفه وصبغ جوانبه مع اكمال 
اص�الح املول�دات االربع�ة املوج�ودة يف امللع�ب اىل 

جان�ب منظومة التربيد التي تم تعزيزها بمكيفات 
جديدة«.

وختم بالقول ان الرشكة الربيطانية املس�ؤولة عن 
اع�ادة تأهي�ل امللع�ب الثاني وصل�ت اىل العاصمة 

بغ�داد ع�ى ام�ل ال�رشوع بعملها خ�الل اليومن 
املقبلن بعد اتمام االمور الخاصة بهم.

وزارة الشباب تعيد تأهيل ملعب الشعب الدويل 
استعدادًا للموسم اجلديد

حددت مواعيد انتخاباتها

بوفون عن قرار اعتزاله: يوفنتوس السبب!
            المستقبل العراقي / متابعة

كش�ف اإليطال�ي المخض�رم جانلويج�ي بوف�ون، حارس 
مرمى يوفنتوس، عن السبب وراء إعالن اعتزاله كرة القدم 
نهائًيا، الصيف المقبل.وقال بوفون، 39 عاًما، والحائز على 
لقب أفضل حارس 2017، في تصريحات لش�بكة “س�كاي 
س�بورت إيطالي�ا”: “يوفنت�وس أجبرني على اتخ�اذ قرار 
االعتزال”.وأضاف “بالنس�بة لي أرغب باللعب لفترة أطول، 
لك�ن هن�اك خي�ارات ال تتوقف علي�ك فقط. الن�ادي تعاقد 
بالفع�ل م�ع العبي�ن أصغر مني س�ًنا، وربَّما في مس�توى 
أفضل، واس�تعدوا إليجاد خليفة لي، لذلك كان من الطبيعي 

أال أس�تمر”.كان بوف�ون، أعل�ن اعتزاله كرة الق�دم بنهاية 
الموس�م الجاري، إال في حال حص�ل يوفنتوس على دوري 
أبطال أوروبا ، وشارك في بطولة كأس العالم لألندية العام 

المقبل؛ لرغبته في الحصول على البطولتين.
وتعاقد يوفنتوس مع فيوتشيك تشيزني، من أرسنال خالل 
س�وق االنتق�االت الصيفية األخي�رة ليكون بدي�اًل لبوفون 

بعد اعتزاله كرة القدم.ونوهت الش�بكة، إلى أنَّ روما قام 
باألمر ذاته مع فرانشيسكو توتي، بعدما أصبح حبيس 
دكة البدالء، واضطر في نهاية الموسم الماضي إلعالن 
اعتزاله كرة القدم، بعد ضغوطات متواصلة من إدارة 

الجيالروسي.

ليفاندوفسكي يوضح تفاصيل إصابته
            المستقبل العراقي / متابعة

تح�دَّث روبرت ليفاندوفس�كي، نجم بايرن ميونيخ، عن إصابته خالل مواجه�ة اليبزيج، التي جمعت الفريقين 
بالجولة العاشرة من الدوري األلماني، وانتهت بفوز الفريق البافاري )2-0(.

ل ليفاندوفس�كي، هدف بايرن ميونيخ الثاني، قبل أن يخرج مصاًبا في الفخذ، قبل نهاية الشوط األول  وس�جَّ
بثواٍن معدودة.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات نقلها موقع “سبورت1” األلماني عقب اللقاء: “األمر كان أشبه بتشنج. 
إنَّها إصابة ليست بالسيئة، لكني لم أكن أريد اتخاذ أي مخاطرة”.

وأضاف: “اللعب أمام س�يلتيك بدوري أبطال أوروبا؟.. دائًما أريد اللعب عندما أس�تطيع. علينا أن ننتظر 
نتائج الفحوصات”.

ويحت�ل بايرن ميونيخ، صدارة البوندس�ليجا بعد ف�وزه على اليبزيج، إذ ارتفع رصي�ده إلى 23 نقطة، 
بفارق 3 نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

عبطان يبارك حصول طبيب عراقي عىل جائزة 
االفضل يف آسيا واملحيط اهلادي

برشلونة يعادل أفضل بداية بالليجا..
ومييس يستمر يف عادته

            بغداد/ المستقبل العراقي

ب�ارك وزي�ر الش�باب والرياض�ة عب�د 
الطبي�ب  حص�ول  عبط�ان،  الحس�ين 
العراق�ي أحمد عب�د الكري�م االعرجي 
 )Grand prize( على الجائ�زة الكب�رى
ألفض�ل طبيب ش�اب في دول آس�يا و 
المحيط الهادي الكتشافه طريقة عالج 
جديدة في القسطرة الكهربائية الخطر 
أم�راض القل�ب الت�ي تؤدي إل�ى موت 
الش�باب خ�الل ثوان�ي معدودة”.وبين 
عبط�ان في بي�ان تلقته “المس�ختقبل 
العراقي”،ان ابداعات الش�باب العراقي 
اصبحت مثار اعتزاز الجميع والس�يما 
انه�ا ل�م تع�د تقتص�ر عل�ى الجوان�ب 
الش�بابية والرياضي�ة، ب�ل ف�ي جميع 
القطاعات وه�و مايؤكد قدرة ش�بابنا 

على ولوج اعلى درجات العطاء من اجل اعالء اسم العراق عاليا في المحافل الدولية.

            المستقبل العراقي / متابعة

حقق برش�لونة اإلس�باني فوزا جديًدا، على أتلتيك بيلباو ضمن منافس�ات الجولة العاشرة من الليجا 
لهذا الموس�م، ليحصد الفوز التاس�ع له من أول 10 مباريات بالليجا.وقال حس�اب “ميس�تر ش�يب” 
اإلس�باني المختص باإلحصائيات إن برش�لونة عادل أفضل بداية تاريخية في الليجا، بعد 10 جوالت، 
إذ حص�د الفريق 28 نقطة من 9 انتص�ارات وتعادل وحيد.وحقق هذه البداية ريال مدريد في 4 مرات 
س�ابقا، في مرتين منها حقق اللقب في نهاية الموس�م.كما انطلق برش�لونة بنفس الطريقة مرتين 
س�ابًقا وحقق فيهما اللق�ب مرة واحدة، كما حققه�ا أتلتيكو مدريد في موس�م 2013/2014 وفاز 
باللقب في نهاية الموسم.كما واصل األرجنتيني ليونيل ميسي عادته في زيادة رقمه القياسي، إذ يعد 

الالعب األكثر تسجياًل في مرمى الفريق الباسكي، وسجل اليوم هدفه رقم 23 في المباراة رقم 32.

            المستقبل العراقي / متابعة

يعتب�ر الس�باق عل�ى تحطي�م األرق�ام 
النجمي�ن  بي�ن  الفردي�ة  القياس�ية 
كريس�تيانو رونال�دو وليونيل ميس�ي، 
م�ن أعظم الصراعات الفردية في تاريخ 
كرة القدم، لكن مازالت هناك الكثير من 
األرقام الت�ي يحتاج الرجالن لتحطيمها 

من أجل تكريس سطوتهما.
لالتح�اد  اإللكترون�ي  الموق�ع  وأع�ّد 
األوروب�ي لكرة القدم )يويف�ا(، تقريرا 
يسلط الضوء على أبرز األرقام القياسية 
البعي�دة حتى اآلن عن متن�اول رونالدو 
أبط�ال  دوري  وميس�ي ف�ي مس�ابقة 
أوروبا بمختلف مس�مياتها، نستعرض 
القس�م األول منه�ا في س�ياق التقرير 

التالي:

أهداف المباريات النهائية
-أكبر ع�دد من األهداف ف�ي المباريات 

س�تيفانو  دي  ألفري�دو  النهائي�ة: 
وبوش�كاش )ري�ال مدري�د( برصي�د 7 

أهداف.
-أكب�ر ع�دد م�ن المباري�ات النهائي�ة 
التي يس�جل فيها العب واح�د: ألفريدو 
دي س�تيفانو )ري�ال مدري�د( برصيد 5 
و1957   1956 األع�وام  ف�ي  مباري�ات 

و1958 و1959 و1960(.
-أكبر عدد من األهداف في مباراة نهائية 
واحدة: فرينك بوش�كاش )ريال مدريد( 

العام 1960 برصيد 4 أهداف.
)سجل رونالدو هدفين في مباراة نهائية 
واح�دة، وأح�رز أهدافا ف�ي 3 مباريات 
نهائية مقابل مباراتين لميس�ي، ويبلغ 
ع�دد أه�داف رونال�دو ف�ي المباري�ات 

النهائية 4(.

النجاح مع فرق مختلفة
-أكبر عدد من االنتصارات في المباريات 
النهائية مع ف�رق مختلفة: 3 انتصارات 

لكالرينس س�يدورف مع كل من أياكس 
)1995( وري�ال مدريد )1998( وميالن 

.)2003(
-أكب�ر ع�دد من الف�رق التي س�جل لها 
الع�ب واح�د ف�ي المس�ابقة: زالت�ان 
ابراهيموفيتش برصيد 6 فرق هي أياكس 
ويوفنت�وس وإنت�ر مي�الن وبرش�لونة 

وميالن وباريس سان جيرمان.
)يتوج�ب عل�ى رونال�دو االنتق�ال إلى 
فريق آخر إذا أراد كس�ر رقم سيدروف، 
بعدما أحرز اللقب مع مانشستر يونايتد 
وريال مدريد، ويمك�ن إلبراهيموفيتش 
تعزي�ز رقمه القياس�ي في حال س�جل 
أهدافا لمانشس�تر يونايتد في مسابقة 

الموسم الحالي(.

أكبر المسجلين
-أكب�ر مس�جل ف�ي تاري�خ المباري�ات 
النهائية بمسمى البطولة الحديث: باولو 
مالدين�ي )ميالن( عندما س�جل بمرمى 
ليفربول ف�ي نهائي العام 2005 وعمره 

36 عام�ا و333 يوم�ا. -أكب�ر مس�جل 
ف�ي تاريخ البطولة بمس�ماها الحديث: 
فرانشيس�كو توتي عندما سجل  لروما 
في مرمى سس�كا موس�كو عام 2014 

وعمره 38 عاما و59 يوما.
-أكبر مسجل في تاريخ البطولة بمختلف 
مسمياتها: مانفريد بورجسمولر، الذي 
أح�رز هدفا لفي�ردر بريمن ف�ي مرمى 
دينام�و برلي�ن ع�ام 1988 وعم�ره 38 

عاما و293 يوما.
)س�يحصل رونال�دو على فرصة كس�ر 
رقم مالديني ابتداء من الموسم -2021

2022، أما ميس�ي فيمكنه كس�ر الرقم 
في الموس�م 2024-2023، لكن بشرط 
أن تق�ام المباراة بع�د تاريخ 23 مايو / 
أيار، وإال عليه االنتظار لموسم آخر، أما 
بالنس�بة لرقم بورجس�مولر، فيتوجب 
عل�ى رونالدو أن يس�جل هدف�ا بعد 23 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، في وقت 
يتعّين على ميسي التسجيل في 13 أبريل 

/ نيسان 2026(.

أسرع هدف
-أسرع هدف في تاريخ 

دوري األبطال: روي ماكاي لبايرن 
ميون�خ في مرم�ى ري�ال مدريد 
الع�ام 2007 عندما أح�رز هدفا 

بعد مرور 10.12 ثانية.
تاري�خ  ف�ي  ه�دف  -أس�رع 
باول�و  النهائي�ة:  المباري�ات 
مالدين�ي لمي�الن ف�ي مرم�ى 
ليفرب�ول الع�ام 2005 عندما 
افتتح التس�جيل بع�د مرور 

53 ثانية.
)أس�رع ه�دف لرونالدو جاء 
ف�ي الدقيق�ة الرابع�ة، فيما 

م�رور  بع�د  ميس�ي  س�جل 
الالع�ب  وأح�رز  دقائ�ق،   3

البرتغال�ي هدفا بع�د مرور 20 
دقيق�ة عل�ى نهائي الع�ام الحالي 

أمام يوفنتوس(.

أرقام قياسية بعيدة عن متناول رونالدو ومييس يف دوري األبطال
منها النجاح مع فرق خمتلفة و أسرع هدف

منتخب سوريا ينفي مواجهة األردن ويؤكد لقائه
مع منتخب العراق

              بغداد/ المستقبل العراقي

نفى المنتخب السوري، ما تردد مؤخرا عن إقامة مباراة 
ودية مع نظيره األردن�ي، خالل الفترة المقبلة.وقال 
المنتخب السوري في بيان اطلعت عليه “المستقبل 
العراقي”، ان” الفريق يواجه منتخب العراق وديا 
في 13 تش�رين الثاني القادم في ملعب كربالء”.

وأضاف “بالنس�بة لما نش�ر في بع�ض المواقع 

بخص�وص مباراة األردن فإن الخبر غير صحيح، حيث ال يوجد 
لق�اء مع المنتخ�ب األردن�ي في الس�ابع من ش�هر نوفمبر / 
تش�رين الثان�ي المقبل”.وتابع “اللقاء الوحيد المثبت رس�ميا، 
مع منتخب العراق، وننتظر إجابات لمراس�التنا لخوض مباراة 
ثانية ضمن فترة أيام الفيفا بين 13-6 من الشهر القادم”.وكان 
المنتخب الس�وري لك�رة القدم ودع الملحق اآلس�يوي المؤهل 
لمونديال روس�يا 2018، بخس�ارته }1-2{ أمام أستراليا، فيما 

انتهت مباراة الذهاب بين المنتخبين بنتيجة 1-1.

جريونا يقلب الطاولة ويلحق بريال مدريد خسارة تارخيية
              المستقبل العراقي / متابعة

فج�ر فريق جيرونا مفاجأة الموس�م بعد أن أس�قط ضيفه ريال مدري�د بفوز تاريخي بنتيج�ة )1-2(، اليوم 
األحد، في الجولة العاش�رة للدوري اإلسباني.وتلقى الريال هزيمته في إقليم كتالونيا معقل الغريم التقليدي 
برش�لونة رغم تقدم الملكي بهدف عن طريق إيس�كو في الدقيقة 12 ولكن جيرونا س�جل ثنائية عن طريق 
كريس�تيان ستواني وكريس�تيان بورتوجيس في الدقيقتين 54 و58.وتجمد رصيد ريال مدريد عند 20 نقطة 
في المركز الثالث بفارق 8 نقاط عن برش�لونة المتصدر وارتفع رصيد جيرونا الصاعد للدوري حديًثا إلى 12 
نقطة في المركز الحادي عش�ر.بدأت المباراة بش�كل هادئ من ريال مدريد، وحاول العبو جيرونا اس�تغالل 
حمى البداية بكرة كاد أن ينقض عليها المهاجم ستواني قبل الحارس كاسيا.وبالفعل كاد الفريق الكتالوني 
أن يه�ز الش�باك بكرة خطيرة ف�ي الدقيقة 11 ردها القائم ولم يس�تغلها أصحاب األرض.رت�دت الكرة إلى 
هجم�ة س�ريعة لريال مدريد وصل�ت من بنزيمة إلى كريس�تيانو رونال�دو الذي وجه تس�ديدة قوية ردها 

الحارس ياسين بونو ببراعة لتصل إلى إيسكو ويهز الشباك في الدقيقة 12.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
النملـه تسـتطيع أن تحمـل وزنـا يفـوق وزنهـا بـ 50 

ضعفا.
الثانيـه  رسعـة الضـوء هـي 300.000 كيلـو مـر يف 

الواحده.
شـعاع من الليزر يسـتطيع أن يثقب أصلب املعادن وهو 

الفوالذ يف ثوان معدوده.
علمـاء العرص الحديـث يتحدثـون عن ان نهايـة العالم 
سـتكون مثل بدايته ولديهـم العديد مـن االدله عىل ذلك 
حيث يقول : يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما 
بدأنا أول خلق نعيـده وعدا علينا إنا كنا فاعلني*االنبياء 

آية 104. صدق الله العيل العظيم.
البصل الحلو، كان الفاكهة املفضلة عند قدماء الرومان.

الزيـت واملـاء يمكـن أن يختلطا..اذا وضعـت قطعة من 
الصابون معهما.

أن عنـق الزرافة يحتـوي عىل عدد من الفقرات يسـاوي 
العدد املوجود يف عنق االنسان.

أن مجموع ماتضعه أنثى الذباب من بيض طوال حياتها 
أكثر من 500 بيضة.

أن ألـف سـمكة مـن سـمك الفانـوس تـزن كيلوجراماً 
واحداً.

أن ارتفاع نسبة امللوحة يف البحار يستطيع االنسان العوم 
بدون خشية ان يغرق.

أصحاب برج الحمل حظك لليوم مهنياً:لديك 
طاقـة كبرية اليـوم تحـاول أن تعتمد عليها 

النجاز الكثري من األعمال
عاطفياً:تبحـث عـن الطـرق لتتقـرب مـن 

الحبيب. 

أصحاب برج الثور حظـك لليوم مهنياً:انظر 
اىل األمـور بطريقـة ايجابيـة يف العمـل فقد 

تكون األمور لصالحك
عاطفياً:الكثري من األمـور تحدث بينك وبني 

الحبيب وال تجد لها التفسري. 

أصحاب برج الجوزاء حظك لليوم مهنياً:عليك 
أن تبـدي اليوم املزيد مـن االهتمام بتفاصيل 

العمل مهما كانت صغرية
عاطفيـاً:ارشح وجهة نظرك اىل الحبيب فقد 

يتقبل. 

لليـوم  حظـك  الرسطـان  بـرج  أصحـاب 
مهنياً:الوقت جيد ومناسـب ان أردت أن تبدأ 

بتنفيذ مرشوعك الجديد
عاطفياً:تهتـم بقضية تشـغل بـال الحبيب 

وتحاول أن تساعده. 

أصحاب برج األسد حظك لليوم مهنياً:تتعامل 
اليوم مع شؤون مالية هامة تشغل بالك 

عاطفياً:تعامـل مع الحبيـب برقة وال داعي 
للكالم الجاف. 

أصحاب برج العذراء حظك لليوم مهنياً:حاول 
أن تسـتغل التقـدم الـذى حققتـه بالعمـل 

لصالحك وأن تحافظ عليه
عاطفياً:شجع الحبيب عىل تحقيق طموحاته 

وقف اىل جانبه. 

لليـوم  حظـك  امليـزان  بـرج  أصحـاب 
مهنياً:تتناقـش مـع مديـرك بالعمـل حـول 

مسألة هامة تتعلق بمستقبلك الوظيفي 
عاطفياً:عالقـة صداقة تتحول اىل حب تدخل 

الرسور اىل قلبك. 

لليـوم  حظـك  العقـرب  بـرج  أصحـاب 
مهنياً:حافـظ عىل هدوئـك يف العمل وال تدع 

أحد يستفزك
لعالقتـك  حـدود  تضـع  أن  عاطفياً:يجـب 

العاطفية املتهورة. 

أصحاب بـرج القوس حظك لليـوم مهنياً:ال 
تردد يف اتخاذ أي موقف يساعدك عىل حماية 

مصالحك بالعمل
عاطفيـاً:ال تتأثر بكالم اآلخرين وحافظ عىل 

عالقتك مع من تحب. 

أصحاب برج الجدي حظك لليوم مهنياً:بعض 
األجـواء تؤرقـك يف العمـل وال تجـد الوقـت 

املناسب لتنفيذ مهامك
عاطفياً:تتناقش مع الحبيب بطريقة سليمة 

مما يقرب وجهات النظر بينكما. 

أصحاب برج الدلو حظك لليوم مهنياً:أعطي 
لنفسـك املزيد من الوقت للتفكـري بالقرارت 

الهامة وال تترسع
عاطفياً:تقلـق بشـأن الحبيـب وتشـعر أنه 

مبتعد عنك خالل هذه الفرة. 

أصحاب برج الحوت حظك لليوم مهنياً:بعض 
األمـور الجديـدة التى تحـدث بالعمـل اليوم 

تسبب لك التوتر
عاطفياً:كـن واضحاً مع الحبيـب وقل له ما 

بقلبك.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
3 كوب رشائح كرنب اخرض
2 كوب رشائح كرنب احمر

2 ثمرة فلفل احمر مقطع رشائح
2 ثمرة جزر مبشور طوليا

3 ثمرة بصل اخرض مقطعة
3 ملعقة كبرية خل

زبادي ) الكمية حسب الرغبة (
1 ملعقة كبرية زنجبيل مفروم

طريقة التحضري:
يف بولة متوسـط الحجم ضعي الخل و الزنجبيل 
و الثـوم و قلبـي جيـدا حتـى تختلـط جميـع 

املكونات.
يف بولـة كبرية الحجم ضعـي الكرنب األخرض و 

األحمر و الفلفل األحمر و قلبي برفق.
اضيفـي الجـزر و البصـل األخـرض اىل مزيـج 

الكرنب و قلبي حتى تمام اإلختالط.
ضعـي مزيج الخل عـىل مزيج الكرنـب و قلبي 
جيـدا و ثـم ضعي الزبـادي و قلبي ثـم اتركيها 

لدقائق حتى تترشب املكونات من بعضها.

ضعي السلطة يف بوالت التقديم و قدميها.

اجلزر مفتاح الصحة واجلامل
أفادت مجلة “إن ستايل” األملانية بأن الجزر يعد بمثابة مفتاح 
صحـة وجمال البرشة؛ حيـث إنه غني بمـادة البيتا كاروتني، 
التـي تتحول يف الجسـم إىل فيتامـني A، الذي يتمتـع بأهمية 

كبرية لتجدد الخاليا.
وأضافـت املجلـة املعنيـة بالصحـة والجمـال يف موقعها عىل 
اإلنرنت أن الجزر يزخر أيضا بمضادات األكسدة، التي تحارب 
ما يعرف بالجـذور الحرة “Free Radicals”، التي تعد سـببا 
رئيسيا للشيخوخة والتجاعيد، والتي تنشأ مثال بسبب األشعة 

فوق البنفسجية وتلوث الهواء.
وبناء عىل ذلك، فإن الجزر يحمي البرشة من التجاعيد والبقع 
الصبغيـة الناجمة عن أشـعة الشمس.ولالسـتفادة من هذه 
املزايا الصحيـة والجمالية ُيفّضل تناول عصري الجزر صباحا، 
مـع إضافة القليـل من زيـت الزيتون إليـه؛ نظـرا ألن الزيت 
يساعد الجسـم عىل امتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان يف 

الدهون.

حلول لعالج جفاف العني والتهاهبا
أوصـت مجلة “هاوس آرتسـت” األملانية األشـخاص الذيـن يعانون من 
جفاف العني، بضبط شاشـة الكمبيوتر سـواء يف العمـل أو يف املنزل عىل 
وضع منخفض، وبذلك تصري املسافة بني الجفون صغرية مما يعمل عىل 
إراحـة العني.وأضافـت املجلة املعنيـة بالصحة أنه ينبغـي أيضا الحرص 
عىل رشب السوائل بكميات كافية واإلقالع عن التدخني؛ نظرا ألن الدخان 
يتسبب يف تهّيج العني بشكل إضايف.ويرى األطباء أنه يمكن تعزيز الشفاء 
مـن التهاب العني املعـروف بدمل العني عن طريق تنظيـف الجفون بماء 
صاف وكمادات دافئـة وتدليكها، مع التخيل عن مسـتحرضات التجميل 
بعـض الوقت.دمـل العني هو التهاب يصيب الغـدة الدهنية املوجودة عىل 
طرف الجفن. ويقول الربوفيسـور هانـز ميتلفيفهاوس إن هذا االلتهاب 
يظهـر يف صورة نتـوء ذي لـون أحمر.وأوضح طبيب العيـون األملاني أن 
هذا االلتهاب ال تسـببه عدوى بكتريية، ولكنه ينشـأ بسبب انسداد الغدة 
املوجودة يف حافة الجفن، مما يرتب عليه إرسـال الجسم لخاليا مناعية، 
والتي تسـبب بدورها االلتهاب.وتظهر هذه العدوى اإلضافية عىل شـكل 
إفـرازات غليظـة القوام والتصـاق الجفون، وهنـا يلزم التوجـه لطبيب 

العيون، والذي يمكنه وصف مرهم لترسيع عملية الشفاء.

مالبس املستقبل.. مكّيف لتربيد وتدفئة اجلسم!
يمكـن أن ُتزود املالبـس عما قريب بكبسـوالت مدمجـة تتحكم بدرجة 
الحرارة الداخلية، من خالل تربيد الجسـم أثناء الحر وتدفئته يف الطقس 
البارد.وصمـم العلماء كبسـوالت صغرية قادرة عـىل امتصاص وإطالق 
الحرارة، يمكن تثبيتها بشـكل دائم عىل ألياف النسيج.وتأتي الكبسوالت 
النانوية )أصغر من عرض شعر اإلنسان بمقدار ألف مرة(، مصنوعة من 
كبسـوالت النشـا ومليئة بكميات دقيقة من مادة شمعية..وتم تصميم 
الشـمع ليذوب فوق درجة حرارة الجسم البرشي، ما يؤدي إىل امتصاص 
الحرارة، كما يتجمد عندما يربد الجسـم.ويعتقد العلماء أن هذه التقنية 
يمكـن أن تؤدي إىل ابتـكار تصاميم جديدة من املالبـس الرياضية، التي 
قد تسـاعد الرياضيني أثناء ممارسـة تمارينهم.وقالـت الدكتورة كارال 
سيلفا، العاملة التي تقود البحث يف مركز تكنولوجيا النانو واملواد الذكية، 
ومقره شـمال بورتـو يف الربتغال، إنهـا تأمل يف أن تكـون التكنولوجيا 
متاحة تجاريا خالل السـنوات الثالث املقبلة.وأضافت موضحة: »يمكن 
اسـتخدام التكنولوجيـا يف املالبس الخارجية والرياضيـة وكذلك املالبس 
اليومية. ويمكن أن تحّسـن مزاج األشـخاص األقل قدرة عىل السـيطرة 

عىل درجات حرارة الجسم، مثل األطفال الصغار وكبار السن«.

بدون تعليق

الكول سلو
بالزبادي و الزنجبيل

ق اليوم..
طب

واتس آب يطلق ميزة جديدة!
بـدأ واتس آب بطرح امليزة التي طال انتظارها 
للمسـتخدمني، والتـي تتيـح إمكانيـة حذف 
الرسائل املرسلة عن طريق الخطأ من املحادثة، 
لتختفـي تماما.وتتيح امليزة التي يطلق عليها 
رسميا اسم “Delete for Everyone”، إمكانية 
إخفاء الرسـائل عن األشخاص اآلخرين الذين 
ُتجـري معهـم املحادثـة، وعن نفسـك أيضا.

ومع ذلك، يتطلب تفعيلها اسـتخدام املرسـل 
واملسـتلم ألحدث إصدار من واتس آب، كما أن 
امليزة ال تعمل إال ضمن الرسائل املرسلة خالل 
آخـر 7 دقائـق، فبمجرد انقضاء هـذه الفرة 
الزمنيـة، لن يكون باإلمـكان إلغاؤها .وتعمل 

ميـزة “Delete for Everyone” عـىل جميـع 
أنواع الرسـائل، بما يف ذلك النصوص والصور 
ومقاطع الفيديو وملفات الجيف واملستندات.

وإللغاء إرسـال الرسالة، يجب أن تضغط عىل 
الرسـالة بشـكل مسـتمر لتظهـر قائمة من 
 Delete for “ الخيارات، ثـم النقر عىل خيـار
Everyone”.وأوضح واتـس آب أنه من خالل 
FAQ.: “سـيتم استبدال الرسائل التي تحذفها 
بنجـاح بعبـارة “تم حـذف هذه الرسـالة” يف 
املحادثة”.ولكـن تجـدر اإلشـارة إىل أن نجاح 
امليزة، ال يعني أن املرسل إليه لن يرى الرسالة 

املحذوفة، فقد يراها قبل أن تقرر إبطالها.

دع طفلك يتخذ قراراته بنفسه

هل يرغب طفلك يف ارتداء السرة 
الصفـراء أم الزرقـاء؟ هل يرغب 
يف تنـاول البسـكويت اململـح أم 

التفاح؟
غالبـا مـا نقـرأ أنـه ينبغـي عىل 
اآلبـاء جعل أطفالهم يشـاركون 
يف اتخـاذ القـرار يف عمـر مبكـر 
قدر املسـتطاع. ولكن متى يكون 
الصغـار حقا يف موقـف يقررون 

فيه أمرا بني عدة خيارات؟
يقول أولريـك ريترس- زاكس من 
خدمة االستشـارة اإللكرونية يف 
املؤتمر األملانـي للتوجيه الربوي 

“مـن حيـث املبـدأ، يمكنهم فعل 
هذا وهم يف الثانية من العمر”.

وهذا ال يعني أن الطفل سـيختار 
شيئا منطقيا، فربما يذهب حتى 
إىل خيـار ثالث يف حني أن الوالدين 
لم يقدما سوى خيارين. وما يعنيه 
هـذا للوالديـن هو أنه مـن الجيد 
السـماح لألطفال باتخاذ قرارات 
يف عمر مبكر قدر املستطاع، ولكن 
احـرام  إىل  يحتاجـون  البالغـني 
هذه القرارات، عىل الرغم من أنه 
يمكن أن يكونـوا غري راضني عن 

هذه القرارات.
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مدمنة عىل صوت احلب

يمينة حمدي

يق�ال “الفن�ان ِملك لجمه�وره”، ولكن حت�ى الفنان بإمكان�ه أن يمتلك 
جمه�وره، وتتجاوز ش�عبيته ح�دود التاري�خ والجغرافيا، ويس�تحوذ على 
وجدان الناس في كل مكان وزمان..ورغم اختيار البعض من الفنانين الغياب 
عن الس�احة الفني�ة واالحتجاب عن األضواء، فإنهم يظل�ون على الدوام في 
ب�ال محبيه�م، وتبقى أغانيهم تصدح في قلب الس�احة الفنية، وتغمر عقول 
وقلوب الماليين من الش�رق إلى الغرب..وهذه الرابطة العاطفية والحس�ية 
القوية تكاد تنحسر بين مطربي اليوم والجماهير، وذلك بسب نوعية األغاني 
الهابطة وااليقاعات التي أصبحت شبيهة بالسندويتشات السريعة تسمن وال 

تغني من جوع.
أغان�ي الزم�ن الجمي�ل، ال يمكن أن تم�وت ويطويها الزم�ن، ألنها ُمعدة 
برهافة حس وذوق وحذق للطرب وللموس�يقى، تغمر مس�تمعيها بأنغامها 
ومعانيه�ا وتحيطهم بها حتى يكونون ج�زءاً منها، وذلك على نحو لم تنجح 
فيه أغلب أغاني اليوم ذات االيقاعات السريعة والنبرة الزاعقة..تربطني بنجاة 
الصغيرة أو “صوت الحب” كما يحلو لعش�اقها تسميتها ذكريات ال يمكن أن 
تنحصر بفعل الزمن أو تتداعى من عقلي ووجداني، ألنها حكاية غرام ممتدة 
ف�ي كل مس�ار حياتي، ابتدأت منذ كن�ت طفلة وما زلت أعي�ش حالوتها إلى 
اليوم.قّدمت نجاة العديد من األغنيات التي كتبها الشاعر السوري نزار قباني، 
مثل “أيظن” و”ماذا أقول” و”أس�ألك الرحيل” و”متى س�تعرف كم أهواك”. 
وكذل�ك تعاونت في عدد كبير من أغانيها مع الموس�يقار محمد عبدالوهاب، 

مثل “شكل تاني” و”القريب منك بعيد” و”ساكن قصادي” و”ال تكذبي”.
وحصل�ت نج�اة على العدي�د م�ن الجوائز في مص�ر، كم�ا حصلت على 
وسامين من الرئيسيين التونسيين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين 
بن علي، ووس�ام االس�تقالل من الدرجة األولى م�ن األردن، وجائزة بعنوان 
“هؤالء أسعدوا الناس” من اإلمارات.أما الجائزة األكبر التي حظيت بها نجاة 
فه�ي والء الجماهي�ر من كافة األجي�ال واألذواق وعش�قهم الكبير ألغانيها 

ولهمسات الحب النابعة من مشاعرها وعواطفها العفوية.
عندما سمعت أغنية “عيون القلب” في شريط أحضرته اختي إلى المنزل 
قبل عقود طويلة، شعرت أن كل كلمة تنساب من صوت نجاة الرقراق العذب، 
تعزف على أوتار قلبي الصغير، وتداعب حّس�ي الطفولي المرهف، فأصبحُت 

منذ ذلك مدمنة وبشكل ميؤوس منه على أغاني نجاة.
عندما أتوقف لحظ�ة ألتذكر األحداث الجميلة التي مررت بها في حياتي، 
وخاصة األش�ياء التي س�اهمت حقا في تش�كيل ش�خصيتي إلى األفضل، ال 

أستطيع أن أغّيب اللحظة التي اكتشفت فيها أغاني نجاة الصغيرة.
الذكري�ات األولى هي من ضمن أثم�ن ممتلكاتنا وهي في صلب وجودنا، 
وحولها نحيك أذواقنا وهويتنا وعالقاتنا، وآمالنا وأحالمنا، وكلما كانت تلك 
الذكري�ات جميلة وملهمة، ُحِفظت بش�كل أفضل في مخيلتن�ا لفترة طويلة 
ج�داً، وأعطت لكل مراحل حياتنا معنى.فما أحوج كل طفل اليوم إلى س�ماع 
أغان�ي نج�اة والتع�رف على أيقون�ات الفن الجمي�ل وعمالقته، لمس�اعدته 
على تنظيف حواس�ه وأحاسيس�ه مما عل�ق بها من تل�وث، وإتاحة الفرصة 
له ألرش�فة ذكريات تس�اعده على تكوي�ن رصيد عاطف�ي ومعنوي وترقى 

بذائقته عند الكبر.

ام�ضاءات
آداب ممارسة مهنة الطب بكتاب بغدادي 

صدر يف القرن الثالث

طارق حرب

في سلس�لة ت�راث بغ�دادي كانت لنا كلم�ات عن كت�اب أدب الطبيب من 
تأليف اسحق بن علي الرهاوي ومصطلح االدب يعني السلوك الحسن والخلق 
الرضي ف�ي التعامل مع الناس ث�م اطلق على فروع المعرف�ة والعلوم مثاله 
ادب القاض�ي وادب الرح�الت وادب المتكل�م وادب ممارس�ة الطب ويقصد 
ب�أدب الطبي�ب ما يج�ب ان يكون علي�ه صاح�ب المهنة الطبية م�ن معرفة 
واس�عة بهذه المهنة وما يحفظ الجسم والعقل والنفس وكيفية التعامل مع 
المرضى ومؤلف الكتاب الرهاوي عاش في نهاية القرن الثالث الهجري ومن 
اطب�اء ه�ذه الفترة كونه يذكر في كتابه أوائل خلف�اء بني العباس كالمهدي 
واله�ادي والرش�يد وينتهي عند المعت�ز وال يذكر اي خليفة او اية ش�خصية 
بعد خالفة المعتز وذلك يؤكد انه عاش ببغداد بدليل انه لم يذكر اية ش�خصية 
م�ن بلدة اخرى باس�تثناء المش�هورين بالطب من اليونانيي�ن ويوصف بانه 
كان طبيبا متميزا عالما بكالم جالينوس الطبية وله اعمال جيدة في صناعة 
الطب وله كتب اخرى في الطب والذي يبدو انه قد تفرغ للطب وحده وما له 
عالق�ة به م�ن علم االدوية وصيدلتها والممرضين والذي يبدو من نس�به انه 
م�ن موالي�د مدينة ) الرها( ونش�أ على التقوى وكان مس�لما وتميزت بغداد 
ف�ي القرن الثالث الهجري بكثرة االطباء لذل�ك تعلم صاحب هذا الكتاب فيها 
وه�و يق�ول في مقدمة الكت�اب تكلفت جمع ما قدرت عليه م�ن االداب التي 
ينبغي للطبيب ان يؤدب بها نفسه واستهدف بكتابه تعليم آداب المهنة وابراز 
شرفها وعظيم ما يستفاد منها في المرض والصحة وما ينبغي على الطبيب 
من تحاش�ي ما يفس�د صناعته وتوجيه�ات لالطباء والصيادل�ة والمرضى 
واهله�م  وابتداء الي�وم بالصالة ثم البدء بعيادة المرضى وضبط س�جل لكل 
مري�ض والذي يبدو ان االطباء كثر عددهم ف�ي بغداد واندس بينهم من ليس 
ل�ه علم بمهنة  الط�ب لذلك خصص الكتاب باب يتعلق بإمتحان الطبيب وباب 
ف�ي التحذير م�ن المحتالين ومنتحل�ي صناعة الطب لقد ت�وزع الكتاب على 
مقالتي�ن االولى كانت في س�بعة اب�واب والثانية كانت ف�ي االبواب االخرى 
حتى الباب العش�رين فق�د كانت االبواب في االمان�ة واالعتقاد واالداب التي 
ينبغ�ي ان يكون عليه الطبي�ب وتدابير اصالح الطبيب جس�مه وفيما ينبغي 
للطبي�ب ان يح�ذره ويتوقاه وما يوصي به خدمه وف�ي آداب عواد المريض 
اي زواره واالدوي�ة المف�ردة والمركب�ة والحذر مما قد يفس�د من الصيدلي 
وم�ن يتولى حفظه�ا وتدبيرها وس�ؤال الطبيب للمريض وفيم�ا يجب على 
المري�ض والصحيح اعتقاده بالطبي�ب وما يجب على المريض من قبول امر 
الطبيب وعالقة المريض باهله وعواده اي زواره وفي ش�رف صناعة الطب 
وفي نوادر جرت لبعض االطباء مما تتضمن حث الطبيب على التعرف لطرق 
االنذار وحثه على اختيار من يش�اوره لئال ينسب فساد ان جرى الى الطبيب 
وفي خلق واخالق الطبيب وفي محنة االطباء وفي مقدرة الملوك اي االجهزة 
الحكومية من ازالة فساد االطباء وفي التحذير من خدع المحتالين من الذين 
يتس�مون باس�م الط�ب والفرق بي�ن خدعهم والحي�ل الطبية وف�ي العادات 
المذمومة الت�ي تؤدي الى االضرار باالصحاء والمرض�ى وذم االطباء وفيما 
ينبغي للطبيب ان يتخذه من وقت صحته لوقت مرضه ومن زمان شبابه الى 

زمان شيخوخته .

منمنمات بغدادية

كـاريكـاتـير

»موتوسيكل« أسطوري بقوة 460 حصان

نش�ر موقع »في�رال ميج�ا« المعن�ى بمقاط�ع الفيدي�و النادرة 
والممي�زة، مقط�ع فيدي�و يظه�ر دراج�ة نارية أس�طورية، من 
صنع »مازيراتى« الش�هيرة بس�ياراتها القوي�ة صاحبة القدرات 

الخارقة.
وتحمل الدراجة اس�م »new Wazuma V8M« والتى تأتى بمجرك 
ثمانى األس�طوانات، بس�عة 4700 س�ى س�ى، والذى يوفر قوة 
أس�طورية لهذا الوحش عل�ى الطريق..وتبلغ ق�وة المحرك 460 
حصاًنا، ويذكر أن الدراجة النارية الشرسة مصنوعة بالكامل من 

»ألياف الكاربون«، ومغطاة من األعلى بالجلد الفاخر.

بيعت س�اعة »رولكس« كانت ملكا للممثل األميركي 
بول نيومان ب�17.8 ملي����ون دوالر في نيويورك، 
وهو س�عر قياس�ي لس�اعة يد تباع في مزاد على ما 
ذك��رت دار »فيليب���يس« من���ظمة عملية البيع.

»رولك�س  س�اعة  وصمم�ت 
لرياض�ة  ه�ذه  دايتون�ا« 
الس�يارات، وق�د قدمته�ا إلى 
الممثل في العام 1969 زوجته 
كان  عندم�ا  وودورد،  ج�وان 
يص�ور فيل�م »وينين�غ« م�ن 
إخ�راج جيم�س غولدس�تون، 
س�ائق  دور  في�ه  أدى  ال�ذي 

سيارات سباق.
أن  ب�رس«  »فران�س  ونقل�ت 
ع�ن  يكش�ف  ل�م  ش�خصا، 
هويت�ه، اش�ترى الس�اعة بعد 
مزاي�دات اس�تمرت 12 دقيقة 
عب�ر الهات�ف، عل�ى م�ا قالت 
المتخصص�ة  »فيليب�س«  دار 
الس�اعات..وكان  بم�زادات 
السعر القياسي السابق لساعة 
يد س�جل ف�ي نوفمب�ر 2016 
عندما بيعت س�اعة من ماركة 

»باتيك فيليب« بسعر 11.1 مليون دوالر في جنيف..
وقد حفر على ظهر س�اعة نيومان عبارة »قد بحذر« 
باللغة اإلنجليزية، إذ أن نيومان، وهو سائق سيارات 

سباق، تعرض لحادث دراجة نارية العام 1965.

 ش�ابة عشرينية تستطيع تحويل نفسها إلى شخص 
كالماكي�اج  بس�يطة  مع�دات  باس�تخدام  تري�ده، 
ومالب�س الش�خصية�، وتعتم�د بش�كل كبي�ر على 

تعابير وجهها.
من�ذ طفولة الفنانة »أليس�ون تابيثا« وهي محترفة 
في فن التنكر وتغيير ش�كلها، واعتادت فعل هذا منذ 
صغرها بمس�اعدة والدتها لتف�وز بجائزة أفضل زي 
تنك�ري في عيد الهالويين..ب�دأت تابيثا التركيز على 

مجال التنكر وتغيير الش�كل كلًيا بص�ورة احترافية 
من�ذ عام 2014، وبدأت منذ ذلك الوقت العمل في هذا 
المج�ال إذ يطلبها الكثير من الش�ركات للتعاقد على 

العمل معها.
جعل�ت الفنان�ة الش�ابة لها اس�ًما في ه�ذا المجال، 
خاصة بعد تحويل ش�كلها ليصبح مثل الكابتن جاك 
س�بارو أو إدوارد وله�ا جمهورها أيًض�ا على موقع 

التواصل اإلجتماعي »إنستجرام«.

سعر جنوين ألغىل ساعة يف تاريخ املزادات فتاة حتول نفسها ألبطال أفالم هوليوود

اقتناء »املوبايالت« احلديثة من جماراة املوضة اىل هوس التغيري
المستقبل العراقي / قيصرمؤيد 

يستذكر هاني حربي )27 عاما( كم مرة بدل هاتفه النقال 
خالل العام المنصرم، ويجد صعوبة في إحصاء خس�ائره 
المالي�ة ج�راء تغيي�ر “موبايل�ه” كلم�ا نادت�ه الموض�ة 
وأصداؤها لفعل ذلك.يش�ير حربي إلى أنه كلما اس�تحوذ 
هاتف نقال جديد على إعجابه، س�ارع إلى بيع “الخلوي” 
الذي بحوزته بخس�ارة ال يأس�ف عليها، ويصرف ما يملك 
م�ن الراتب، وأحيانا االقتراض، حتى يش�تري هاتفا نقاال 
ي�راه “مثاليا”، غير أنه س�رعان ما يبدل�ه بآخر بعد فترة 
ليس�ت بطويل�ة، رغ�م التزامات�ه النالي�ة الكبيرة.يق�ول 
حرب�ي “تنش�ب خالف�ات متعددة م�ع والدي بس�بب هذا 
األم�ر خصوصا مع نصحهما المس�تمر بضرورة التوفير 
ألولوي�ات ومس�تلزمات أهم في الحياة مث�ل اإلقبال على 
الزواج، م�ا يدفعني أحيانا إلخفاء الموبايل عن ناظريهما 
حي�ن ش�رائه”.تحرص فئ�ة م�ن الش�باب عل�ى مجاراة 
الموضة ف�ي اقتناء “موباي�ل حديث”، فتراه�م يترقبون 
أح�دث أخباره يوما بيوم، يدققون بعناية في مواصفاته، 
يذهب�ون بعيدا في البحث ع�ن ميزاته في خضم العروض 
اإلعالنية البراقة، ويسألون عنه “المجرب والخبير” في آن، 
فهو بنظرهم صاحب الكاريزما الفتاكة التي تس�تهويهم، 
فمنهم من يحمل على عاتقه أوزار اقتنائه وتغييره، ليبقى 
هو “الموبايل” المدلل رفيق الجيب ومؤنس الوحدة.بيد أن 
واقع الحال، قد يخرج عن إطار الهواية ومجاراة الموضة، 

فيصبح اله�اوي “مصابا بالهوس” ليس�لبه كل جديد في 
عالم “الموبايل” قدرته على كبح رغبته في عدم الش�راء، 
وهن�ا ق�د تدخل الحالة دائ�رة أكثر حساس�ية، حين يعمد 

الف�رد لالقتراض لمج�رد اقتناء الهات�ف المحمول.يصف 
الس�يد أبو عماد حب أبنائه المت�الك أجهزة خلوية جديدة 
ب�”اله�وس” ويقول، إن ش�باب اليوم يلج�أون إلى اقتناء 

هوات�ف خلوية حديث�ة مجاراة لمتطلب�ات عصرهم الذي 
ب�ات امتالك تقنيات التواصل في�ه “أمرا ملحا”، معتبرا أن 
األمر ال يخلو أحيانا من إشباع “حب الظهور” والفوز في 
عملية التنافس بين األصدقاء في ش�راء الموبايل األحدث 
واألكثر تميزا في السوق.أما مراد ابراهيم )24 عاما( ومن 
خ�الل تجربته مع أصدقائه، فيؤك�د أن األمر يتحول غالبا 
إلى “عدوى” بين الش�باب، لمج�رد الحصول على “تقدير 
وإعج�اب” الزمالء، ويعزو ذلك إلى ش�عور بالنقص داخل 
الفرد يسعى إلخفائه على هذا النحو.ويلفت إلى أن شباب 
الي�وم “ميالون بطبيعتهم أيضا إل�ى مواكبة كل جديد في 
عال�م التقنيات الحديثة”، ويقول، “أش�كر الله كثيرا أنني 
لس�ت من مهووسي تبديل الموبايالت”.تتحدث ريم ماجد 
)32 عاما( بكل ثقة عما يش�به “العرف” في عائلتها، إذ ال 
يمك�ن أن يطل العام الجديد دون تحدي�ث الهواتف النقالة 
ل�دى أفراد العائلة.ريم من أس�رة ميس�ورة الحال، تش�ير 
إلى مفارقة غريبة اعتادت عليها منذ س�نوات، فهي تمتلك 
هاتفين نقالي�ن، األول بمواصفات عادية تس�تخدمه في 
إج�راء مكالماته�ا الخاص�ة، واآلخر بمواصف�ات حديثة 
واس�تثنائية تس�تخدمه لتلق�ي االتصاالت.أك�رم س�ليم 
صاح�ب مح�الت الهوات�ف النقال�ة يقول “ل�دي عدد من 
الزبائ�ن يبدل�ون هواتفه�م النقال�ة خالل فت�رات زمنية 
قصي�رة، وتتراوح أعمارهم تقريبا ما بين 20 و35 عاما”.

ويوضح أن هؤالء الزبائن يتش�اركون سمة باتت مألوفة 
بالنسبة إليه، هي عدم االكتراث للخسارة المالية التي تنتج 

ع�ادة من فعل تبدي�ل هوافتهم بأخرى أكث�ر حداثة.وعن 
أس�باب التغيير، وفق مالحظته فإنه�ا متعددة، ويتقدمها 
“الملل” من الجه�از الخلوي مدة من اقتنائه، والبحث عن 
هواتف محمول�ة ذات خصائص وخيارات جديدة ومميزة 
وتتماش�ى مع الموضة، ال س�يما في ظ�ل موجة التحول 
من الهواتف المحمولة العادية إلى الهواتف الذكية، والتي 
تتصاع�د بش�كل ملحوظ.يوض�ح االختصاصي النفس�ي 
د. خلي�ل العبي�دي أن األمر يبدأ بمج�رد اإلعجاب بالهاتف 
النق�ال، لناحية ميزات�ه وخياراته وحداثت�ه، ليتحول هذا 
اإلعجاب إلى رغبة في اإلقتناء، وينقلب إشباع الرغبة مع 
جريان الوقت إل�ى هواية.ويضيف، بيد أن واقع الحال، قد 
يخرج عن إطار الهواية ومجاراة الموضة، فيصبح الهاوي 
مصاب�ا باله�وس ليس�لبه كل جديد في عال�م “الموبايل” 
قدرت�ه على كبح رغبت�ه في عدم الش�راء، وهنا قد تدخل 
الحالة دائرة أكثر حساس�ية، حي�ن يعمد الفرد لالقتراض 
أو ربما للس�رقة، لمجرد اقتناء الهاتف النقال الذي يشغل 
تفكيره إلى حد اإلتيان بتصرف غير مسؤول دون مراعاة 

واقعه المالي المتردي.
أما تقليد اآلخرين، بحس�ب العبيدي، فيعد عامال آخر يبرر 
اله�وس في ش�راء وتبدي�ل الهواتف المحمولة، ال س�يما 
في أوساط المراهقين والش�باب، الذين يسعون للتنافس 
م�ع أقرانه�م في هذا المج�ال، ويعزز ذلك توفر الس�يولة 
الالزمة، خاصة إذا ما كان األهل ميسورين ماديا، واألبناء 

ال يقدرون قيمة األشياء.


