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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

عليك بالعدل في الّصديق والعدو، 
والقصد في الفقر والِغنى

ص3رفض »قاطع« لتأجيل االنتخابات املحلية والربملانية.. وموعد االقرتاع يتزامن مع رمضان الفضيل

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 كوريا الشاملية عن ترامب: هذا املعتوه

»نيـوم« السـعـودي يـفـتـح طريـق الـعـالقـات بيـن الـريـاض وتـل أبـيـب

الربملان يمهد لسلسلة من »االستجوابات« هناية الشهر اجلاري

»التقشف« حارض يف موازنة 2018
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

حصلت »املستقبل العراقي« عىل مسودة 
ملروع قانلون املوازنلة العاملة للبلاد 
2018، وتكشلف هلذه املسلودة تفاصيل 
وشلكل موازنلة العلام املقبلل التلي يبدو 
»التقشلف« حارضاً فيها عىل غرار موازنة 
العلام امللايض، إال أنهلا تكشلف نخفيضاً 
ملوازنة إقليم كردستان، فضاً عن تخفيض 
للقطوعات ملن رواتب املوظفلن. ووفقاً 
ملسلوّدة املوازنة، فان إجمايل اإليرادات قدر 
بلل 5 ترليونات و331 مليون دينار بسلعر 
43,4 دوالرا لربميل النفط الواحد، وبطاقة 

إنتاجيلة بلغت 3 ماين و888 ألف برميل، 
ملن ضمنهلا حلوايل  73 تريليلون دينلار 
ملن اإليلرادات النفطية. وتنص املسلودة 
علىل ان إجمايل النفقات يقلدر بنحو 108 
ألفلا   913 و  مليونلا   113 و  تريليونلات 
و506 دنانلر، فيما بلغ العجلز يف املوازنة 
نحلو 22 ترليونلا و782 مليونا و913 ألفا 
و506 دنانلر، فيما انخفضت حصة إقليم 
كردسلتان لتصبلح 12.67% فقلط بعدما 
كانت 17 %. وتشر مسودة قانون املوازنة 
إىل أنهلا وضعت عىل أسلاس معدل تصدير 
للنفط قدره 3 ماين وثمانمئة الف برميل 
يومياً، بضمنهلا 250 ألف برميل من نفط 

إقليلم كردسلتان، و300 أللف برميل من 
نفط محافظة كركوك، حيث بنيت املوازنة 
عىل أسلاس سلعر تخمينلي للربميل ُيقدر 
تقريبلا بلل 43 دوالراً، كلون النفط ال يزال 
يشلكل املورد األكرب للموازنة. وأشارت إىل 
ان حصة إقليم كردسلتان وضعت حسلب 
محافظلات  ملن  محافظلة  كل  نفلوس 
اإلقليم، وعند حصول أي زيادة أوانخفاض 
يف إجمايل نفقات املوازنة العامة االتحادية 
سلتضاف او تنخفلض حصلة محافظات 

اإلقليم تناسبيا مع الزيادة او النقصان.

التفاصيل ص3

سيميوين حيمل نفسه 
مسئولية تدهـور نتائج 

أتلتيكو مدريد

»22« ترليون دينار عجز.. و12 باملئة لإلقليم.. وختفيض القطوعات من رواتب املوظفني
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املحكمة االحتادية تنقض مادة قانونية حتد من صالحية وزير الداخليةالعراق يدين حادثة الدهس يف منهاتن: اإلرهاب ال يستثني بلـدا
تركيا تعلق عىل طلب لبارزاين للقاء أردوغان وتعد بـ »تقييمه« اخلارجية تطالب مرص بإيقاف »حظر املطارات« عن استقبال العراقيني

حمافظ بغداد  يستقبل السفرية الفنلندية 
ويبحث معها افاق التعـاون بيـن البلـدين 

يف املجاالت العمرانية واالستثامرية

املنافذ احلدودية: 
زيـادة تـوافـد الـزائـرين 

بدخول 500 ألف زائر
ص6ص6

تكليـف رئيـس احلكومـة 
الكويتيـة املستقيلة بتشكيل 

احلكومة اجلديدة
ص4

الجئون يرضبون عن الطعام أمام الربملان اليوناين
      بغداد / المستقبل العراقي

نصب عدد ملن الاجئين خياما أمام مبنى 
البرلملان اليونانلي في العاصملة أثينا، أمس 
األربعاء، معلنين اعتزامهم البدء بإضراب عن 

الطعام.
وقالت وكالة األناضول إن مئات الاجئين، 
ومعظمهلم ملن السلوريين، تظاهلروا فلي 
سلاحة »سلينتاغما« التي يوجد فيهلا مبنى 

البرلمان بأثينا.
ودعلا الاجئلون، وبينهم أطفال ونسلاء، 

الجهلات المعنيلة إلى السلماح لهم بالسلفر 
إلى اللدول األوروبية من أجلل لقاء عائاتهم 

وأقاربهم هناك.
الصعوبلات  إللى  المتظاهلرون  وأشلار 
والمشلاكل التي يعانونها في اليونان بسلبب 
اإلجلراءات البيروقراطيلة البطيئلة ملن قبل 

السلطات.
عليهلا  كتلب  الفتلات  الاجئلون  ورفلع 
»الحدود تقضي على العائات«، و«نريد السفر 
إلى ألمانيا«، فيما ناشلد آخرون المسلؤولين 
مسلاعدتهم. وقال عدد من المتظاهرين إنهم 

سليضربون علن الطعام فلي السلاحة لغاية 
اسلتكمال إجراءاتهلم المتعلقة بلم الشلمل، 

واحتجاجا على حظر السفر.
وقال أحد هؤالء الاجئين إنهم سينظمون 
-اليوم الخميس- مؤتمرا صحفيا للحديث عن 
مشلاكلهم والصعوبات التلي يواجهونها منذ 

مدة.
ويوجد في اليونلان حوالي 60 ألف الجئ، 
عالقين بسلبب إغلاق الحلدود، األملر الذي 
يحلول دون لقائهم بعائاتهلم الموجودة في 

دول مختلفة.

وزير الداخلية يشدد عىل رضورة تنسيق اجلهود بني 
التشكيالت االمنية لتأمني الزيارة االربعينية

الطريان املدين تعلن اهناء بعض املراقبني اجلويني 
2إرضاهبم: احلركة عادت إىل طبيعتها 6

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

فيما وعد القائد العام للقوات املسلحة 
حيلدر العبادي بلل«زف بلرى« تحرير 
قضاء القائم التابلع ملحافظة االنبار من 
سليطرة تنظيلم »داعلش« خلال »أيام 
قليللة«، أظهرت أحلدث خريطة نرتها 
خلية اإلعام الحربي تضاؤل األرايض التي 
يسيطر عليها تنظيم »داعش« يف مناطق 
غلرب األنبلار، وذللك بعد سلتة أيام من 
انطاق عمليات عسلكرية السلتعادتها. 

وبدا الللون األخرض اللذي يرمز لألرايض 
املحلررة، كسليل جلارف يتجله صلوب 
املناطق التي ما زالت ترزح تحت سيطرة 
التنظيلم، واملتمثلة بالللون الرمادي عىل 

الخريطة.
ويف السياق، قال اعام الحشد الشعبي 
يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منله، ان »طلران الجيلش وجله علدة 
رضبلات ضلد مواقلع داعلش يف قريتي 
سلعده والكرابللة املجلاورة للقائلم، ما 

اسفر عن تدمرها بالكامل«.

بنلاء  جلاء  »القصلف  ان  واضلاف 
علىل معلومات من اسلتخبارات الحشلد 
»القطعلات  ان  اىل  مشلرا  الشلعبي«، 
مستمرة يف تقدمها باتجاه مركز القائم 

وباسناد جوي من طران الجيش«.
ملن جانبه، أعلن قائد عمليات تحرير 
غرب األنبار الفريق الركن عبد األمر يار 
الله عن تحرير مجمع سكني وست قرى 

غربي املحافظة.

التفاصيل ص3

طوق حول القائم.. »اخلطوة األخرية« للقضاء عىل »داعش«
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البنك الدويل يمنح العراق مساعدات مالية بقيمة )400( مليون دوالر إلعادة إعامر املناطق املحررة
         بغداد / المستقبل العراقي

من�ح  ع�ى  ال�دويل  البن�ك  واف�ق 
مس�اعدات مالي�ة بقيم�ة 400 مليون 
دوالر للمساهمة يف إعادة إعمار العراق، 
بعد تحرير العديد من املدن من س�يطرة 

تنظيم »داعش«.
وق�ال البنك الدويل يف بي�ان إن حزمة 
املس�اعدات ته�دف إىل »مس�اندة جهود 
التعايف وإعادة اإلعم�ار والتأهيل ملرافق 
البني�ة التحتي�ة ذات األولوي�ة من أجل 
اس�تعادة تقدي�م الخدم�ات العام�ة يف 
املناط�ق العراقي�ة املح�ررة حديث�ا من 

قبضة تنظيم داعش«.
وأض�اف البيان أن هذه املس�اعدات 
تمث�ل تموي�ا إضافيا مل�روع العملية 
الطارئة للتنمية يف العراق املقدرة ب�350 
ملي�ون دوالر، الذي تم�ت املوافقة عليه 
يف تموز 2015 ويجري تنفيذه يف س�بع 

مدن يف محافظتي دياىل وصاح الدين.

ومن املنتظر أن ُيتيح التمويل اإلضايف 
ألنش�طة  الجغ�رايف  النط�اق  توس�يع 
امل�روع الح�ايل لتش�مل مدن�ا أخ�رى 
تحررت من سيطرة داعش يف محافظتي 
صاح الدين ودياىل، إضافة إىل مناطق يف 
األنب�ار وكركوك ونينوى ودهوك التابعة 
بحس�ب  كردس�تان،  إقلي�م  لحكوم�ة 
البيان. وقال س�اروج كومار جها املدير 
اإلقليمي لدائرة املرق يف البنك الدويل إن 
املجتمع الدويل عرب عن التزامه ملس�اندة 
الجهود امللح�ة التي تقوده�ا الحكومة 
العراقي�ة إلع�ادة إعمار املوص�ل واملدن 

األخرى التي تحررت يف اآلونة األخرية.
»ملت�زم  ال�دويل  البن�ك  أن  وأض�اف 
بالعم�ل م�ع الس�لطات العراقية حتى 
يتحقق هذا اإلعمار الذي تش�تد الحاجة 
باالس�تدامة  يتس�م  نح�و  ع�ى  إلي�ه 
والش�مول واإلنصاف من أجل النهوض 
بالتنمي�ة عى امل�دى الطوي�ل وتحقيق 

تكافؤ الفرص للجميع«.

          بغداد / المستقبل العراقي

س�ليم  الربمل�ان  رئي�س  طال�ب 
الجبوري، أم�س األربعاء، الحكومة ان 
بإرس�ال املوازنة العامة خ�ال الفرتة 
القليل�ة القادم�ة، وفيم�ا ح�دد موعد 
اس�تجواب بع�ض املس�ؤولني، دعا اىل 

تطبيق قانون الحشد الشعبي.
مؤتم�ر  خ�ال  الجب�وري،  وق�ال 
ان  الربمل�ان،  بمق�ر  عق�د  صحف�ي 
»مجل�س الن�واب س�يجري تعدي�ات 
عى قان�ون االنتخابات الحايل من اجل 
تجاوز السلبية فيه، وان مجلس النواب 
التريع�ي  فصل�ه  خ�ال  س�يصوت 
الحايل عى قان�ون االنتخابات، وانه تم 
تحديد االس�بوع االخري من هذا الشهر 
موع�داً إلج�راء االس�تجوابات لبعض 
املس�ؤولني«. واض�اف الجب�وري »بعد 
عملي�ات التحري�ر يج�ب ان ين�رف 
جهد الدولة اىل اع�ادة العوائل النازحة 
توف�ري  يج�ب  كم�ا  مدنه�م،  وبن�اء 
الج�راء  الرضوري�ة  املس�تلزمات  كل 
االنتخاب�ات القادمة«. وتابع انه »ال بد 
من اعادة العوائ�ل النازحة اىل املناطق 
املحررة قب�ل الحديث عن اي انتخابات 
اط�راف  فيه�ا، ونخ�ى م�ن وج�ود 
تس�تخدم الس�اح من اجل التاثري عى 
ارادة املواطن�ني يف االنتخابات القادمة، 
ويجب اال تش�ارك يف االنتخابات االذرع 
املس�لحة حت�ى ال تف�رض وجوده�ا 
الس�يايس بق�وة الس�اح«، داعي�ا اىل 

»تطبيق قانون الحشد الشعبي للتمييز 
بني املمارسة السياسية والعسكرية«.

ال�ذي  الجب�وري االنفت�اح  وب�ارك 
تقوم ب�ه الحكومة مع ال�دول العربية 
اململك�ة  م�ع  خصوص�ا  واالقليمي�ة 
العربية الس�عودية، مبين�ا ان »العراق 
املاضي�ة  القليل�ة  الس�نوات  يف  تبن�ى 
سياس�ية خارجي�ة متوازنة خصوصا 

مع الدول االقليمية«.
ورفض الجبوري »فرض سياس�ية 
ع�ن  بعي�د  االذرع  ويل  الواق�ع  االم�ر 

الصورة النهائية ملدينة مثل كركوك«.
ويف س�ياق آخ�ر، وص�ف الجبوري 
قرار اس�تبعاد عدد من موظفي وزارة 
الخارجية بانه »غ�ري مربر ونخى ان 

تكون وراءه دوافع غري معروفة«.
واشار اىل ان »قانون مجلس الخدمة 
االتحادي يحتاج اىل ثلثي االعضاء ونامل 
ان يت�م إق�راره خ�ال هذه ال�دورة«. 
ونوه الجبوري اىل »تشكيل لجنة نيابة 
للنظ�ر بقضي�ة الن�واب الك�رد الذي�ن 
شاركوا يف االس�تفتاء وتوقيفهم لحني 

البت بأمرهم قضائيا ودستوريا«.
وب�ني ان »الحوار ه�و الحل الوحيد 
لح�ل املش�اكل ب�ني املرك�ز واالقليم«، 
مجددا الدعوة اىل النواب الكرد لحضور 

الجلسات وممارسة دورهم الرقابي.
وخت�م الجب�وري بالق�ول »لم يكن 
هن�اك ن�وع م�ن التفاهمات مس�بقة 
يف اختي�ار اعض�اء املفوضي�ة ملصلحة 

طرف معني«.

ينتظر وصول املوازنة لتمريرها.. ويعد بتعديل قانون االنتخابات لـ »جتاوز السلبية«

الربملان يمهد لسلسلة من »االستجوابات« هناية الشهر اجلاري

        بغداد / المستقبل العراقي

أدانت وزارة الخارجية، أمس األربعاء، حادثة 
الده�س الت�ي اس�تهدفت املواطن�ني االبري�اء يف 

مانهاتن، مؤكدة ان اإلرهاب ال يستثني بلداً.
وقال املتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية 
أحمد محجوب يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه إن »وزارة الخارجي�ة العراقية تدين 
وبش�دة حادثة الدهس التي استهدفت املواطنني 
االبري�اء يف مانهاتن بالوالي�ات املتحدة االمريكية 

والتي اوقعت عددا من الضحايا والجرحى«.
ع�ن  تع�رب  الخارجي�ة  »وزارة  ان  وأض�اف 
تضامنه�ا م�ع ارس الضحاي�ا متمني�ة الش�فاء 
العاج�ل للجرح�ى«، مؤكدا ان »تك�رار مثل هذه 

الحوادث تأكيد عى ان االرهاب ال يستثني بلدا«.
ودع�ا اىل رضورة »التعاون للقضاء عى اوجه 

التطرف ووضع الية شاملة للقضاء عليه«.

العراق يدين حادثة الدهس يف منهاتن: 
اإلرهاب ال يستثني بلـدًا

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت قي�ادة عمليات بغداد، أم�س االربعاء، 
عن العثور عى كدس لاسلحة واالعتدة ومعالجة 

عبوات ناسفة جنوبي العاصمة.
وذكر بيان للقيادة تلقت »املستقبل العراقي« 
ان »قواته�ا مس�تمرة يف تنفي�ذ  نس�خة من�ه، 
واجباته�ا اليومي�ة وماحق�ة عصاب�ات داعش 

االرهابية ضمن كافة قواطع العمليات« .
واش�ار اىل ان »الق�وات االمني�ة تمكن�ت من 
تنفي�ذ واجب تفتي�ش يف منطق�ة اللهيب ضمن 
قاطع غ�رب بغداد نتج عنه، معالجة )21( عبوة 
ناس�فة محلي�ة الصنع م�ن مخلف�ات عصابات 

داعش االرهابية«.
واضاف انه »تم العثور عى )4( عبوة ناس�فة 
و)54(  ه�اون،  قناب�ر  و)3(  الصن�ع،  محلي�ة 
مس�طرة تفجري، و)4( قذيفة مدفع نمساوي يف 
منطق�ة ) الكيل�و5(، ضمن قاط�ع جنوب بغداد 
من مخلف�ات عصابات داعش االرهابية، تم رفع 

املواد بدون حادث«.

عمليات بغـداد
 تعثر عىل كـدس لألسلحـة واألعتدة وتعالج 

عبوات جنويب العاصمة

        بغداد / المستقبل العراقي

قاس�م  الداخلي�ة  وزي�ر  ناق�ش 
االعرج�ي، أم�س األربع�اء، تفاصي�ل 
الخط�ة االمني�ة والخدمي�ة الخاص�ة 
بالزيارة االربعينية مع محافظ كرباء 
عملي�ات  وقي�ادة  الطريح�ي  عقي�ل 
الفرات االوسط يف زيارة إىل املحافظة، 
ش�دد فيها ع�ى أهمية التنس�يق بني 
م�ع  والتع�اون  االمني�ة  التش�كيات 

املواطنني. 
وقال بيان صادر عن الوزارة تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
االعرجي »زار محافظة كرباء وقيادة 
مطلع�اً  االوس�ط  الف�رات  عملي�ات 

وبش�كل تفصييل عى الخط�ة االمنية 
املعدة للزيارة بحض�ور قادة الرطة 
يف محافظ�ات البرة وميس�ان وذي 
قار وواس�ط وباب�ل واملثن�ى وكرباء 

املقدسة والنجف االرشف«. 
وشدد يف زيارته عى »اهمية تنسيق 
الجه�ود بني التش�كيات االمنية كافة 
والتعاون املطلق مع املواطنني ما يؤمن 
له�م تأدية مناس�ك الزيارة بس�هولة 
ويرس«، مؤكدا أن »الوزارة س�تحرص 
ع�ى توف�ري كاف�ة متطلب�ات قواتها 
االمني�ة«. والتق�ى بمحاف�ظ كرب�اء 
عقيل الطريحي حيث جرى مناقش�ة 
االمني�ة والخدمية  الخط�ة  تفاصي�ل 

الخاصة بالزيارة االربعينية.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت املفوضية املس�تقلة العليا 
لانتخابات يف الع�راق، أمس االربعاء، 
ع�ن توزي�ع املناص�ب االداري�ة العليا 
الذي�ن  املجل�س  للمفوض�ني أعض�اء 
ص�وت عليهم الربملان العراقي مؤخراً.  
وقال مدير اعام مفوضية االنتخابات 

تلق�ت  بي�ان  يف  الخيكان�ي  عزي�ز 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن » 
مجلس املفوضني وزع، اليوم، املناصب 
االدارية العليا من قبل اعضاء املجلس 
الذين ت�م اختيارهم م�ن قبل مجلس 
الن�واب وادائه�م اليم�ني القانوني يف 
واض�اف  االع�ى«.  القض�اء  مجل�س 
املفوض�ني  »مجل�س  أن  الخيكان�ي 

اخت�ار معن عب�د حنت�وش الهيتاوي 
الب�دران  وري�اض  للمجل�س  رئيس�ا 
ورزكار  االنتخابي�ة  ل�ادارة  رئيس�ا 
حمة محي الدين نائبا لرئيس املجلس 
واحمد رحيم بشارة مقررا للمجلس«، 
مش�ريا اىل ان »توزي�ع املناص�ب جاء 
انسجاما مع قانون املفوضية رقم 11 
لس�نة 2007 املعدل والنظ�ام الداخيل 

للمفوضية«. يذك�ر ان مجلس النواب 
ص�وت خ�ال جلس�ته الت�ي عق�دت 
ي�وم ال�23 تري�ن االول املايض، عى 
قائمة تضم مرش�حني ج�دد ل مجلس 
املفوضني بمفوضية االنتخابات، فيما 
ص�وت ع�ى اضاف�ة عض�و تركماني 
واخر مس�يحي ال يحق لهم التصويت 

يف مجلس املفوضية العليا.

         بغداد / المستقبل العراقي

تلقى وزي�ر الخارجيَّ�ة العراق�يَّة 
إبراهي�م الجعف�رّي، أم�س االربعاء، 
تصاالً هاتفّياً من سامح شكري وزير 
خارجيَّ�ة مر، ملُتاَبع�ة ملفِّ إيقاف 
املطارات املريَّة استقبال املُساِفرين 
الس�ياحة  رشكات  ع�رب  العراقيِّ�ني 
العراقيَّ�ة. وذك�ر بي�ان ملكت�ب وزير 

الخارجية تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه ان »الجعف�ري بحث مع 
ش�كري أبرز القضايا التي تهمُّ بغداد 
املطارات  إيق�اف  والقاه�رة، ومل�ّف 
املريَّة استقبال املُساِفرين العراقيِّني 
العراقيَّ�ة،  الس�ياحة  رشكات  ع�رب 
يَّ�ة إيجاد  واتف�ق الجانبان ع�ى أهمِّ
حل�ول عاجلة للموضوع، والتنس�يق 
مع الجه�ات املريَّة املعنيَّة«. لعودة 

اس�تقبال العراقيِّني الراغبني يف زيارة 
مر«. وأّكد الجعفرّي بحسب البيان 
أن�َّ�ه »تاَبَع م�ع الس�فارة العراق�يَّة 
، وأنَّ الس�لطات  يف القاه�رة هذا امللفَّ
املريَّ�ة لم تُ�بلِغ أيَّ جه�ة عراق�يَّة 
عن س�بب اتخاذ هذا اإلج�راء«، داعياً 
والتأكي�د  الق�رار،  إلغ�اء  إىل رضورة 
�يَّة تس�هيل إجراءات س�فر  عى أهمِّ
العراق�يِّ�ني إىل م�ر ، ملا ل�ه من أثر 

كب�ري ع�ى العاق�ات الثنائ�يَّ�ة ب�ني 
الع�راق ومر«. وأعرب ش�كري عن 
أس�فه لإلجراء ال�ذي اتخذته الجهات 
رشكات  تج�اه  املريَّ�ة  األمنيَّ�ة 
الس�ياحة العراق�يَّة، ُمشدِّداً عى أن�َّه 
س�ُيتابع موضوع إزالة العقبات أمام 
العراق�يِّ�ني الراغبني يف زيارة القاهرة 
يف إطار تعميق العاقات، والتعاون يف 

املجاالت كافة.

         بغداد / المستقبل العراقي

قض�ت املحكم�ة االتحادية العلي�ا بعدم دس�تورية فقرة من 
قانون اص�ول املحاكمات الجزائية لق�وى االمن الداخيل رقم 17 
لس�نة 2008، س�تحد جزءاً من صاحي�ة وزي�ر الداخلية. وقال 
مدي�ر املكتب االعام�ي للمحكمة إياس الس�اموك يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن »املحكمة االتحادية العليا 
نظرت يف طلب مقدم اليها من محكمة تحقيق نينوى املتخصصة 
بقضايا النزاهة بمناسبة نظرها دعوى تتعلق بعدد من املتهمني 
املنسوبني إىل قوى االمن الداخيل«. وتابع أن »الطلب تضمن الحكم 
بعدم دس�تورية املادة )113/ أوالً( من قانون أصول املحاكمات 
الجزائي�ة لق�وى االمن الداخيل رقم 17 لس�نة 2008، التي تنص 
ع�ى) أن للوزي�ر بقرار مس�بب ع�دم املوافقة ع�ى إحالة رجل 
الرطة عى محاكم الجزاء املدنية إذا ظهر أن الجريمة ناشئة عن 
قيامه بواجباته الرسمية أو بس�ببها, وبناًء عى توصية مجلس 
تحقيقي يشكل لهذا الغرض، وأن وزير الداخلية لم يصدر قراره 
باملوافقة أو الرفض باحال�ة املتهمني عى املحكمة املختصة منذ 
خمس سنوات مضت عى الطلب(«. وأوضح الساموك، أن »قرار 
املحكم�ة الذي حمل الرق�م )115/ اتحادية/ 2017( قىض بعدم 
دستورية الفقرة املطعون بها؛ كونها تتعارض مع املواد )14( و 
)19/ أوالً/ ثالثاُ/ سادساً( و )47( من الدستور، حيث انها تحد 
م�ن صاحية القضاء يف محاكمة املته�م يف حال ارتكابه جريمة 
اثن�اء تأديته لوظيفته وكان املجني عليه م�ن املدنيني«. وأكد أن 
»املحكمة اش�ارت يف قرارها إىل أن هذا التوجه س�ار عليه املرع 
العراق�ي يف الغاءه املادة )136/ب( من قانون اصول املحاكمات 
الجزائية رقم )23( لسنة 1973، واتساقاً مع الحكم الصادر عن 
املحكم�ة االتحادية العليا بتاري�خ )7/ 6/ 2016( بالرقم )32/ 

اتحادية/ 2016(.

         بغداد / المستقبل العراقي

وعدت الرئاسة الرتكية، أمس األربعاء، ب�«تقييم« طلب تقدم 
ب�ه رئيس حكوم�ة إقليم كردس�تان نيجرف�ان البارزاني للقاء 
الرئي�س رجب طي�ب أردوغان، فيما أش�ارت إىل أن إلغاء نتائج 

استفتاء اإلقليم هو طلب من جميع دول وحكومات العالم.
وقال املتحدث باس�م الرئاس�ة الرتكية إبراهي�م غالن خال 
مؤتم�ر صحف�ي يف أنق�رة، إن »الجميع ينتظر م�ن إدارة إقليم 
ش�مال العراق أن تعترب االس�تفتاء ملغياً وتواصل طريقها عى 
هذا األساس«. وأضاف غالن أن »إلغاء نتائج االستفتاء يف إقليم 
شمال العراق هو طلب من جميع دول وحكومات العالم وليس 
طل�ب تركيا فق�ط«. ويف تعليق عى طلب رئي�س وزراء اإلقليم 
نيجرف�ان البارزاني لقاء أردوغان، قال غالن إنه »س�يتم تقييم 

الطلب، والقرار األخري للرئيس أردوغان«.

         بغداد / المستقبل العراقي

صوت مجل�س نينوى باألغلبي�ة، أمس االربع�اء، عى إقالة 
محاف�ظ نين�وى نوف�ل العاك�وب. وق�ال مص�ادر، ان مجلس 
محافظة نينوى عقد جلس�ة له صوت فيها باالغلبية عى اقالة 
محاف�ظ نينوى نوفل العاكوب. واضافت ان املجلس صوت عى 
اقال�ة العاكوب ب� 21 صوتاً، وبغي�اب املحافظ نوفل العاكوب، 
ال�ذي لم يحرض الجلس�ة الت�ي عقدت يف ناحية القوش ش�مال 
املوص�ل. م�ن جهته عق�د، محاف�ظ نين�وى مؤتم�راً صحفياً 
وصف فيه جلس�ة املجل�س بغري القانونية، مؤك�دا انه لم يبلغ 
بالحض�ور اىل الق�وش. واض�اف العاك�وب قائ�ا، ان عضوين 
م�ن مجلس نينوى ص�درت مذكرات قبض بحقه�م وفق املادة 
الرابعة من قانون مكافحة االرهاب، وهم كل من حس�ن شبيب 
وعيل خضري، موضحا كذلك ان  »15 عضوا من نينوى ش�اركوا 

باستفتاء استقال اقليم كردستان«.

املحكمة االحتادية تنقض مادة قانونية 
حتد من صالحية وزير الداخلية

تركيا تعلق عىل طلب لبارزاين للقاء 
أردوغان وتعد بـ »تقييمه«

جملس نينوى يقيل املحافظ
 بـ »أغلبية األصوات«

اهليتاوي رئيسًا ملجلس املفوضني.. والبدران لإلدارة االنتخابية

اخلارجية تطالب مرص بإيقاف »حظر املطارات« عن استقبال العراقيني

وزير الداخلية يشدد عىل رضورة تنسيق اجلهود بني التشكيالت 
االمنية لتأمني الزيارة االربعينية
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     بغداد / المستقبل العراقي

وقع وفد سلطة الطريان املدني العراقي مع نظريتها اليونانية عىل مسودة االتفاق الجوي بني 
البلدين.

ونق�ل بيان العالم وزارة النقل تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه عن مدير عام س�لطة 
الط�ريان املدن�ي »تنفيذا لتوجيهات وزير النقل كاظم فنجان الحمامي تم مناقش�ة االتفاقية 

مع الجانب اليوناني فنياً وقانونياً تمهيدا للتوقيع النهائي من قبله«. 
وأض�اف ان »االتفاقية الجديدة س�تحل محل االتف�اق القديم واملوقعة ع�ام ١٩٧١« مبينا ان 
»اللقاء مع الجانب اليوناني أس�فر عن توقيع }سجل مش�اورات{ والذي سيحل محل مذكرة 
التفاهم القديمة املوقعة عام ٢٠٠٩ حيث تضمن التوقيع املوافقة عىل تش�غيل رحالت بمعدل 
١٠ أسبوعياً لخدمات املسافرين ولكال البلدين مع رحلتني أسبوعياً لخدمات الشحن الجوي«. 
 ،}Air Mediterranean{ وأشار البيان اىل ان »العراق سيشهد تسيري أول رحلة للناقل اليوناني

يوم السبت املقبل اىل بغداد بعد إنقطاع دام سنوات«.

وزارة النقل: )10( رحالت جوية اسبوعيا بني العراق واليونان

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

حصلت »املستقبل العراقي« عىل مسودة 
م�روع قانون املوازنة العامة للبالد ٢٠١8، 
وتكش�ف ه�ذه املس�ودة تفاصي�ل وش�كل 
موازن�ة الع�ام املقبل التي يبدو »التقش�ف« 
حارضاً فيها عىل غرار موازنة العام املايض، 
أنه�ا تكش�ف نخفيض�اً ملوازن�ة إقلي�م  إال 
كردس�تان، فضالً عن تخفي�ض للقطوعات 

من رواتب املوظفني.
ووفق�اً ملس�وّدة املوازن�ة، ف�ان إجم�ايل 
اإلي�رادات قدر ب� 5 ترليون�ات و33١ مليون 
دين�ار بس�عر 43,4 دوالرا لربمي�ل النف�ط 
الواح�د، وبطاق�ة إنتاجي�ة بلغ�ت 3 ماليني 
و888 أل�ف برمي�ل، من ضمنها ح�وايل  ٧3 

تريليون دينار من اإليرادات النفطية.
وتنص املس�ودة عىل ان إجم�ايل النفقات 
يق�در بنحو ١٠8 تريليونات و ١١3 مليونا و 
٩١3 ألف�ا و5٠6 دنانري، فيم�ا بلغ العجز يف 
املوازنة نحو ٢٢ ترليونا و٧8٢ مليونا و٩١3 
ألف�ا و5٠6 دنان�ري، فيم�ا انخفضت حصة 
إقليم كردستان لتصبح ١٢.6٧% فقط بعدما 

كانت ١٧ %.
وتش�ري مس�ودة قانون املوازن�ة إىل أنها 
وضع�ت عىل أس�اس مع�دل تصدي�ر للنفط 
قدره 3 مالي�ني وثمانمئة الف برميل يومياً، 
بضمنه�ا ٢5٠ أل�ف برمي�ل من نف�ط إقليم 
كردس�تان، و3٠٠ أل�ف برمي�ل م�ن نف�ط 
محافظة كرك�وك، حيث بني�ت املوازنة عىل 
أس�اس س�عر تخميني للربميل ُيقدر تقريبا 
ب�� 43 دوالراً، ك�ون النف�ط ال يزال يش�كل 

املورد األكرب للموازنة.
وأش�ارت إىل ان حص�ة إقليم كردس�تان 
وضع�ت حس�ب نف�وس كل محافظ�ة من 
محافظ�ات اإلقليم، وعند حص�ول أي زيادة 
أوانخفاض يف إجمايل نفقات املوازنة العامة 
حص�ة  تنخف�ض  او  س�تضاف  االتحادي�ة 
محافظ�ات اإلقليم تناس�بيا م�ع الزيادة او 

النقصان.
وفيما يتعلق بقان�ون »البرتودوالر« فقد 
ه�دد ن�واب ع�ن محافظ�ة الب�رة، بعدم 
التصوي�ت ملصلح�ة موازنة ع�ام ٢٠١8، إذا 

لم تتضمن تعهدات مالية بدفع مس�تحقات 
الب�رة املتأخرة عن تصديره�ا النفط وفق 
»قانون البرتودوالر«، والتي تعهدت الحكومة 
املركزي�ة بس�دادها منذ أكثر من س�نة، من 

دون جدوى.
م�ن جه�ة ثاني�ة قال�ت عض�و اللجن�ة 
القانونيةالربملاني�ة ابتس�ام الهاليل ان هناك 

روات�ب  م�ن  االس�تقطاعات  يف  انخفاض�ا 
املوظفني بش�كل كبري يف موازنة العام املقبل 
٢٠١8، وأضاف�ت يف تريح صحفي، اليوم، 
ان »املوازن�ة املالي�ة االتحادية للع�ام املقبل 
٢٠١8 وصل�ت اليوم من مجل�س الوزراء اىل 
مجل�س النواب وهي قيد الدراس�ة يف اللجنة 
املالية النيابية وسيتم مناقشتها ايضا داخل 

اللجن�ة القانونية يف وقت الح�ق قبل ان يتم 
تريعها«.

واضافت الهاليل، ان »موازنة العام املقبل 
ستش�هد تخفيض�ا يف االس�تقطاعات م�ن 
رواتب املوظفني وما اشيع عن زيادتها اىل %5 
من الراتب غري صحيح اطالقا«، موضحة ان 
»االس�تقطاعات كان توجه للحشد الشعبي 

والنازحني اما اليوم فمعظم النازحني عادوا 
اىل مناطقهم والحش�د اصبحت لديه موازنة 

خاصة«.
وكانت تقارير س�ابقة اك�دت ان موازنة 
الع�ام ٢٠١8، ال تختلف عن الع�ام الحايل يف 
الخط�وط العامة، س�وى بع�ض التغيريات 
كتأس�يس  البن�ود،  يف  الخاص�ة  الطفيف�ة 

صن�دوق تعويض�ات الدي�ن الع�ام، اضافة 
بع�ض الفق�رات الداعم�ة للقط�اع الخاص 
واملنت�ج املحيل عىل حس�اب املس�تورد، كما 
أش�ارت إىل أن العج�ز يف املوازن�ة ق�د يكون 
كس�ابقها وليس بال�رورة ان يكون هناك 

ارتفاع يف نسبة العجز.
فيما أش�ارت عضو اللجنة املالية النيابية 
محاسن حمدون، إىل ان »الحكومة مستمرة 
بسياسة التقش�ف الن االزمة املالية ما زالت 
مستمرة حتى العام املقبل، وقد ساهم ارتفاع 
اسعار النفط ل� 46 دوالرا بتحقيق فائض يف 
ميزاني�ة الدولة باالضافة اىل االس�تقطاعات 
من روات�ب املوظفني والرائب والتي كانت 
تجب�ى، وتذهب اىل تمويل متطلبات الحش�د 

الشعبي والنازحني«.
وأضاف�ت، أن »الفائ�ض ال�ذي اص�درت 
الحكومة وثيقة عنه يعد فائضا غري ملموس 
لكون االقليم غري ملت�زم حتى االن بقراراته 
م�ع املركز م�ن ب�اب االي�رادات، والرائب 
والجباي�ات وتصدير النفط«، مش�رية اىل أن 
»ع�ىل الحكوم�ة االلتفات بص�ورة جادة اىل 
املناف�ذ الحكومي�ة، لكونه�ا تمتل�ك ايرادات 
عالية جدا م�ن االم�وال، ورضورة التضييق 
عىل املنافذ لعدم هروب تلك االموال من خالل 

بعض املتنفذين يف الحكومة«.
الجدي�ر بالذك�ر ان رئيس ال�وزراء حيدر 
العبادي، كان قد وجه يف وقت سابق،  الكادر 
املتقدم يف وزارة املال، بإجراء مراجعة دقيقة 
القرتاح املوازنة العامة االتحادية لعام ٢٠١8، 
للرئاس�ات  التش�غيلية  النفق�ات  وخف�ض 
الث�الث ولل�وزارات والجهات غ�ري املرتبطة 
ب�وزارة إىل الح�دود الدني�ا، لضم�ان تأم�ني 
النفقات األساس�ية، كما اك�د عىل »رضورة 
تأمني االلتزامات الدولية والوطنية يف تسديد 
مس�تحقات القروض وفوائدها، واالستمرار 

يف تأمني مستحقات املقاولني«.
تعزي�ز  ع�ىل  »العم�ل  العب�ادي  وطل�ب 
اإلي�رادات غ�ري النفطي�ة من خ�الل تفعيل 
النشاطات املختلفة وزيادة اإلنتاجية، وتأكيد 
تنش�يط القطاع الخاص بما يمّكنه من أداء 
دوره املنشود يف تحس�ني األداء االقتصادي، 

ورفع مساهمته يف الناتج املحيل الوطني«.
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يف  السياس�ية  الس�احة  تش�هد 
العراق، رصاعات كبرية وتنافس حاد 
مع اق�رتاب موعد االنتخاب�ات املقرر 

إجراؤها خالل العام املقبل.
إال أن هذا االختالف ينسحب أيضاً 
ع�ىل رؤية القوى السياس�ية بش�أن 
موعد االنتخاب�ات، حيث يرى البعض 
بأن تأجيلها هو الحل األمثل، وآخرون 
يرون التأجيل خرق للدستور، يف حني 
كان للحكومة ممثلة بمجلس الوزراء 

كلمة الفصل يف هذا املوعد.
وق�ال النائ�ب عن تحال�ف القوى 
محم�د الخال�دي، ان »املوع�د املحدد 
لالنتخاب�ات موعد دس�توري كأقىص 
اليم�ني  ألن  أي�ار   ١5 ي�وم  يف  ح�د 
الدستوري كان يف يوم ١ آب، بالنسبة 
إلجرائه�ا او ع�دم اجراءه�ا، ويجب 
ان تك�ون هنال�ك خط�وات عملية يف 
اع�ادة النازح�ني اىل مناطقهم وهذه 
س�تكون عقبة ام�ام الحكومة يجب 
ان تزال اما بالنسبة ملشاركة االحزاب 
الت�ي لها جناح مس�لح فه�و قانون 
طبيعي ودس�توري«. وتابع الخالدي، 
»ال اتص�ور ان االنتخاب�ات س�تؤجل 
عن موعدها املح�دد لعدم وجود بديل 
ف�أن حكومة االنق�اذ ال تعت�رب بديل 
ولن يقب�ل االمريكان عىل هذا الوضع 
التأجي�ل بعي�د ع�ن ارض  واتص�ور 

الواقع والدستور منع تأجيله«.
م�ن جانب�ه، قال امني ع�ام حزب 
الخي�ار العرب�ي النائ�ب عب�د الكريم 
»الغ�د  لوكال�ة  الجب�وري،  عبط�ان 
برس«، ان »الدستور حدد عمر مجلس 
النواب ب�4 س�نوات واملفوضية العليا 

املستقلة لالنتخابات اعلنت جاهزيتها 
لقضي�ة االنتخاب�ات وال يوج�د مربر 
اال  االنتخاب�ات  موع�د  لتأجي�ل  اآلن 
بع�ض االم�ور الطارئ�ة مث�ل ع�ودة 
النازح�ني وموضوع االقليم واذا حلت 
ه�ذه القضية ف�ال بأس م�ن قضية 
االنتخاب�ات«، مؤك�دا ان »االنتخابات 
مهمة وقضي�ة تأجيله�ا او تأخريها 
س�يضع البلد يف فراغ دستوري تسبب 
ازم�ات ربم�ا سياس�ية واقتصادي�ة 

وامنية«. واشار إىل إنه »يجب ان تكون 
االنتخابات خالية من التزوير واعالن 
النتائج يف نفس الي�وم ويكون هنالك 
بصم�ة يف عملية التصوي�ت واجهزة 
الكرتوني�ة يف اع�الن النتائج رسيعا«. 
وتاب�ع »نح�ن متخوف�ني م�ن تزوير 
االنتخابات الن اختيار املفوضية كان 
بشكل خايل من الشفافية ولسنا ضد 
االشخاص ولكن ضد الفكرة واملبدأ«، 
مبين�ا انه »كن�ا نطمح بش�خصيات 

مس�تقلة ولكن حصل ما حصل وهذا 
ليس تشكيك يف نزاهتهم«.

واض�اف، »يمكن الحد من التزوير 
باستخدام االليات القانونية بان تكون 
االنتخاب�ات بأرشاف قضائ�ي واالمم 
املتحدة والجامع�ة العربية وان يكون 
ممث�ل قضائي يف كل مرك�ز انتخابي 
وتعلن النتائج يف نفس اليوم«، مؤكدا 
انه »لحد هذه اللحظ�ة لم تبني ردود 
االفع�ال حول الق�رار ألن�ه اتخذ يوم 

ام�س يف مجلس الوزراء ولكن انا ضد 
التأجيل«. بدوره، قال النائب السابق 
عن كتل�ة االح�رار، ام�ري الكناني ان 
»املوعد ال�ذي حدده مجل�س الوزراء 
غري مناس�ب كون املفوضي�ة اعلنت 
يوم ١٢ أيار اما يوم ١5 فيصادف اول 
ايام شهر رمضان ونتمنى من مجلس 

الوزراء تغيري املوعد«.
وب�ني الكنان�ي ان »ي�وم ١٢ ه�و 
املوع�د املناس�ب لع�دة اس�باب ألن�ه 

يصادف يوم سبت وقبل شهر رمضان 
املفوضية  الحس�ابات  الكريم، وهذه 

اعرف بها«.
واكد انه »كان عىل مجلس الوزراء 
ان يح�دد موع�د انتخاب�ات مجالس 
املحافظ�ات ألن االتفاق هو ان تجرى 
االنتخابات يف نفس املوعد عىل اعتبار 
ان مجالس املحافظات انتهت واليتها 
من�ذ اش�هر وكان القرار س�يايس ان 
تدمج لتقليل النفقات والوضع االمني 

الش�ارع ودخول�ه يف  ارب�اك  ولع�دم 
انتخابات ومن ثم انتخابات اخرى«.

يعم�ل  وه�و  الكنان�ي  واش�ار 
مستش�اراً يف رئاس�ة الجمهورية؛ إىل 
ان »االنتخاب�ات الربملاني�ة ال يس�مح 
الدستور بتأجيلها يوم واحد ورضورة 
ان تج�رى قبل 45 يوم�اً من موعدها 
الس�لطة  يف  ف�راغ  يحص�ل  ال  حت�ى 
التريعي�ة«، مؤك�دا انه »س�بق وان 
ت�م اس�تفتاء املحكم�ة االتحادي�ة يف 
ع�ام ٢٠١4 حول تأجي�ل االنتخابات 
يج�وز  ال  بان�ه  واجاب�ت  الربملاني�ة 
تأخ�ري موع�د االنتخاب�ات الربملاني�ة 
عىل اعتباره مدة دستورية وال يجوز 

مخالفتها«.
واض�اف النائب الس�ابق عن كتلة 
يف  موج�ود  »التزوي�ر  أن  االح�رار، 
اغل�ب االنتخاب�ات يف كل دول العال�م 
لكن نس�بة التزوي�ر بحس�ب املعاير 
الدولية تس�مح بنس�بة خطأ 4% اما 
اذا زادت النس�بة يكون هنالك خلل يف 
معاي�ري نزاهة االنتخابات«، مؤكدا ان 
»االخ�وة يف مجلس املفوضني رصحوا 
بوجود آليات الكرتوني�ة يف التصويت 
االلكرتوني، والرقاب�ة االلكرتونية قد 
تقل�ل من حالة التزوي�ر او تحد منها 

قد املستطاع«.
وكان مجل�س ال�وزراء ق�د صّوت 
الثالث�اء ع�ىل ان يكون موع�د اجراء 
أي�ار   ١5 يف  الربملاني�ة  االنتخاب�ات 
االتحادي�ة  الحكوم�ة  وتت�وىل   ٢٠١8
توفري البيئة اآلمنة إلجراء االنتخابات 
واع�ادة النازح�ني اىل مناطقه�م وان 
يكون التصوي�ت الكرتونيا واال تكون 
لألح�زاب الت�ي تخ�وض االنتخاب�ات 

اجنحة مسلحة.

)22( ترليون دينار عجز.. و12 باملئة لإلقليم.. وختفيض القطوعات من رواتب املوظفني

»التقشف« حارض يف موازنة 2018

احلكومة وعدت بتوفري »بيئة آمنة« وشددت على إجرائه الكرتونيًا

رفض »قاطع« لتأجيل االنتخابات املحلية والربملانية.. وموعد االقرتاع يتزامن مع رمضان الفضيل
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فيما وعد القائد العام للقوات املسلحة حيدر 
العب�ادي ب�«زف برى« تحري�ر قضاء القائم 
التاب�ع ملحافظ�ة االنب�ار من س�يطرة تنظيم 
»داع�ش« خ�الل »أيام قليل�ة«، أظهرت أحدث 
خريطة نرتها خلي�ة اإلعالم الحربي تضاؤل 
األرايض التي يسيطر عليها تنظيم »داعش« يف 
مناطق غ�رب األنبار، وذلك بعد س�تة أيام من 
انط�الق عمليات عس�كرية الس�تعادتها. وبدا 
الل�ون األخر ال�ذي يرمز ل�ألرايض املحررة، 
كس�يل ج�ارف يتجه ص�وب املناط�ق التي ما 
زالت ترزح تحت س�يطرة التنظي�م، واملتمثلة 

باللون الرمادي عىل الخريطة.
ويف الس�ياق، قال اعالم الحش�د الشعبي يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان 
»ط�ريان الجيش وجه عدة رضبات ضد مواقع 
داع�ش يف قريت�ي س�عده والكرابل�ة املجاورة 

للقائم، ما اسفر عن تدمريها بالكامل«.
واضاف ان »القصف جاء بناء عىل معلومات 
من استخبارات الحشد الشعبي«، مشريا اىل ان 
»القطعات مس�تمرة يف تقدمها باتجاه مركز 

القائم وباسناد جوي من طريان الجيش«.
م�ن جانب�ه، أعل�ن قائ�د عملي�ات تحرير 
غ�رب األنبار الفريق الركن عب�د األمري يار الله 
عن تحرير مجمع س�كني وس�ت ق�رى غربي 

املحافظة.
وقال يار الله، إن »قطعات عمليات الجزيرة 
والحش�د العش�ائري ح�ررت ناحي�ة العبيدي 
القديم�ة والجدي�دة واملجمع الس�كني وقرى 
)ال�ربت - عفيت- الخصي�م - الرافدة - الجرن 

- الصفرة(«.
وأض�اف ي�ار الله يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، أن القطعات »ما زالت 

مستمرة بالتقدم باتجاه أهدافها«.
وكان مص�در عس�كري يف األنب�ار أفاد، يف 

وقت س�ابق ب�أن قوة م�ن الجيش والعش�ائر 
ح�ررت ناحية العبي�دي من تنظي�م »داعش« 

رشقي قضاء القائم غربي األنبار.
اىل ذل�ك، أكد آمر لواء املش�اة اآليل يف الفرقة 
التاس�عة، العقي�د ص�ادق ريس�ان أن القوات 
املش�رتكة تقدمت من محوري�ن لبلوغ الحافة 
االوىل لقض�اء القائ�م غرب�ي األنب�ار، تمهي�داً 
إلقتحامه وتحريره من سيطرة تنظيم داعش 
اإلرهابي. وقال ريس�ان، بحس�ب بيان إلعالم 
الحشد تلقته »املس�تقبل العراقي«، إن »اللواء 
الخامس والثالثني يف الفرقة املدرعة التاس�عة 
للجيش العراقي، تقدمت من محورين بإسناد 
الحش�د وطريان الجي�ش لبل�وغ الحافة االوىل 
لقضاء القائم«، مشرياُ إىل ان »القوات املشرتكة 
تس�تهدف االطب�اق ع�ىل القض�اء والتمهي�د 

القتحامه«.
وأض�اف، أن »تنظيم داع�ش اإلرهابي فقد 
عنر املبادءة«، مؤكداً أن »القوات املش�رتكة 

بات�ت تالح�ق عن�ارص التنظي�م اإلرهاب�ي يف 
مناطق محيط قضاء القائم«.

من جهة أخرى، أعلن الحش�د الش�عبي ان 
قوات�ه ب�ارشت بتطهري املن�ازل املحاذية ملركز 
قض�اء القائ�م غرب�ي األنبار تمهي�دا إلقتحام 
املركز. وقال الحشد الشعبي يف بيان ، ان “قوات 
اللواء بارشت بتطهري عدد من املنازل املحاذية 
ملرك�ز قض�اء القائ�م من العب�وات الناس�فة 
واملتفجرات التي حاولت عنارص التنظيم إعاقة 
تق�دم القوات م�ن خالله�ا”. واض�اف البيان 
ان “قوات الل�واء تعمل عىل اس�تكمال الطوق 
ح�ول مركز قض�اء القائ�م تمهي�داً لتحريره 
من عصاب�ات التنظي�م اإلجرامي”. يش�ار اىل 
ان قوات الحش�د الش�عبي والقطع�ات األمنية 
تواص�ل تقدمه�ا للي�وم الس�ابع ع�ىل التوايل 
لتحقي�ق اهدافه�ا املرس�ومة لتحرير قضاءي 
القائ�م وراوة غرب األنبار آخ�ر معاقل تنظيم 

داعش االرهابي.

رئيس الوزراء يبشر.. واحلشد الشعيب يطهر.. واجليش حيرر

طوق حول القائم.. »اخلطوة األخرية« للقضاء عىل »داعش«
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أعلن�ت وزارة الداخلي�ة التونس�ية أن رشطيني 
تونس�يني تعرض�ا األربع�اء لطعن بالس�كني قام 
به »س�لفي« ق�رب الربمل�ان، ما تس�بب بجرهما، 

وأحدهما إصابته خطرة.
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة ي�ارس مصباح 
»هاجم سلفي بالسكني رشطيني، وأصيب أحدهما 
يف جبين�ه، بينم�ا أصيب اآلخ�ر يف عنق�ه، وهو يف 

العناية الفائقة«. وتم توقيف املهاجم.
وأك�دت ال�وزارة، أن�ه ت�م إلق�اء القب�ض عىل 
املهاج�م، واعرتف وف�ق التحريات األولي�ة بتبنيه 

للفك�ر املتط�رف منذ 3 س�نوات. وج�رى الهجوم 
قرب مقر الربملان ومتحف باردو الذي تعرض قبل 

عامني لهجوم كبري قتل خالله 21 سائحا غربيا.
وتق�ول الوزارة، إن املهاج�م يعترب رجال األمن 
»طواغيت«، وأن قتلهم هو نوع من أنواع »الجهاد« 
وف�ق اعتقاده.وق�ال ش�اهد إن الرشط�ة عززت 
تواجده�ا ق�رب مق�ر الربمل�ان بعد الهج�وم فيما 
تجم�ع عدد م�ن امل�ارة. ووصلت الرشط�ة الفنية 

أيضا للمكان الذي تناثرت فيه بقع من الدماء.
وق�ال ولي�د حكيم�ة املتح�دث باس�م اإلدارة 
العام�ة لألمن الوطن�ي إن املهاجم ش�خص واحد 
ولي�س اثنني. وتكافح تون�س للتصدي للجماعات 

اإلسالمية منذ هجومني دمويني يف 2015 استهدف 
األول فندقا يف منتجع سوسة السياحي واستهدف 
آخر حافلة لألم�ن الرئايس بقلب العاصمة تونس. 

وقتل عرشات يف الهجومني.
وه�ذا أول هجوم بس�كني تش�هده تونس منذ 
الهج�وم ال�ذي نفذه تونس�يا ضد س�ائحتني من 
األمل�ان يف حزي�ران يونيو املايض ، لكن الس�لطات 

آنذاك نفت أي صالت إرهابية بالحادث.
ومن�ذ تصاعد عملي�ات مكافح�ة اإلرهاب بعد 
2011 قت�ل وأصي�ب الع�رشات م�ن العس�كريني 
واألمنيني يف هجم�ات مباغتة وكمائن وانفجارات 

أللغام بدائية.

طعن رشطيني تونسيني بسكني قرب الربملان

»نـيـوم« الـسـعـودي يـفـتـح طـريـق الـعـالقـات 
بني الرياض وتل أبيب

         بغداد / المستقبل العراقي

وصفت كوريا الش�مالية الرئيس دونالد 
ترام�ب »باملختل عقليا وال أمل يف عالجه« يف 
هجوم ش�خيص الذع عىل الرئيس األمريكي 
قبيل زيارته الرس�مية األوىل إىل آسيا ووسط 
تصاعد التوتر عىل خلفية برنامج بيونغيانغ 

النووي.
والزعي�م  األمريك�ي  الرئي�س  وتب�ادل 
الكوري الش�مايل كيم جون�غ-اون تهديدات 
بالحرب وإهانات شخصية يف األشهر القليلة 
املاضية، مما يزيد القلق بشأن نزاع محتمل 

عىل شبه الجزيرة الكورية املقسمة.
وكان ترام�ب توع�د بيونغيان�غ »بالنار 
يس�بق  »ه�دوء  ع�ن  وتح�دث  والغض�ب« 
العاصف�ة«. وقال يف خطاب�ه أمام الجمعية 
العامة لألمم املتحدة أن واش�نطن »ستدمر 
كوري�ا الش�مالية بالكام�ل« إذا اضط�رت 

للدفاع عن نفسها أو حلفائها.
وترتبط س�يول وواشنطن بتحالف امني 
منذ عقود، وتنرش الواليات املتحدة 28.500 
عنرص من قواتها يف الجنوب تقول إنها لصد 

أي هجوم كوري شمايل.
»رج�ل  بأن�ه  كي�م  ترام�ب  ووص�ف 
الصواري�خ« يف الخطاب نفس�ه -- اختربت 
بيونغيان�غ صواريخ قادرة عىل ما يبدو عىل 
وص�ول معظ�م األرايض األمريكية --. وبعد 
أي�ام رد كي�م بترصيحات ش�خصية هاجم 

فيها ترامب ووصفه بالعجوز الخرف.
وي�زور الرئيس األمريكي آس�يا يف نهاية 
األس�بوع وقبي�ل وصول�ه هاجم�ت وكالة 
األنباء الكورية الشمالية الرسمية »الخطاب 
الناري الالمس�ؤول« من جانب »سيد القدح 

والذم«.
ونرشت الواليات املتحدة قطعا عسكرية 
رئيس�ية بينها طائ�رات مقاتل�ة وحامالت 
طائ�رات ق�رب ش�به الجزي�رة يف أعق�اب 
التجربة النووية السادس�ة يف أيلول سبتمرب 
لكوريا الش�مالية التي فرض�ت عليها األمم 

املتحدة مجموعة ثامنة من العقوبات.
وقال�ت وكالة األنباء الكورية الش�مالية 
املركزية الرس�مية مس�اء الثالثاء أن ترامب 
»كش�ف للعال�م ع�ن طبيعت�ه الحقيقي�ة 
كش�خص مه�ووس بالح�رب النووية وتم 
تش�خيص حالته عىل انه مختل عقيل ال أمل 

يف عالجه«.

ولكوري�ا الش�مالية تاري�خ طوي�ل من 
الهجم�ات الش�خصية املثرية ضد الرؤس�اء 
األمريكي�ني. فق�د وصف�ت م�ن قب�ل باراك 
اوبام�ا بأنه »قرد« وجورج دبليو بوش بأنه 

»نصف رجل«.
الجنوبية  الكوري�ة  الرئيس�ة  ووصف�ت 
الس�ابقة ب�ارك غوين-هيي »بالس�احرة« 

والعاهرة املاكرة« وأوباما »قوادها«.
رغ�م الخطاب�ات الناري�ة ق�ال الرئيس 
الك�وري الجنوبي مون جاي-ان األربعاء إن 
ب�الده لن تقوم بتطوير أو حيازة األس�لحة 

النووية بعكس جارتها.
وتطالب وسائل اإلعالم الكورية الجنوبية 
ومس�ؤولون من املعارضة بإعادة األسلحة 

النووية التكتيكية األمريكية، والتي س�حبت 
م�ن ش�به الجزي�رة يف تس�عينيات الق�رن 

املايض.
ويف خطابه أمام الربمل�ان قال مون وهو 
م�ن مؤيدي إقن�اع الش�مال بالحض�ور إىل 
طاولة املفاوض�ات »ال يجب أن يكون هناك 
تح�رك عس�كري عىل ش�به الجزي�رة دون 

موافقتنا األولية«.
وق�ال إن مصري املنطق�ة املتفجرة يجب 
أن يح�دده الكوري�ون وان الب�الد »يجب أال 
تك�رر ماضيه�ا املأس�وي« من االس�تعمار 

واالنقسام.
س�يطرت الياب�ان ع�ىل ش�به الجزي�رة 
الكورية بني 1910 و1945. وبعد استس�الم 
طوكي�و وانته�اء الح�رب العاملي�ة الثانية، 
قسمت شبه الجزيرة إىل منطقتي استعمار 

منفصلتني، بني روسيا والواليات املتحدة.
وصع�دت األزم�ة األخ�رية القل�ق ل�دى 
الكوري�ني الجنوبيني ال�ذي أصبحوا عىل مر 
العقود غ�ري مكرتث�ني للتهدي�دات املتكررة 

بشن هجوم من جانب بيونغيانغ.
ولكن حت�ى بع�ض مستش�اري ترامب 
يقول�ون أن الخيارات العس�كرية األمريكية 
محدودة الن أي نزاع مسلح عىل شبه الجزيرة 

يمن أن يوقع خسائر برشية كبرية.
ويقط�ن يف س�يول 10 مالي�ني ش�خص 
وتبع�د قراب�ة 50 كل�م فق�ط ع�ن الحدود 
مدفعي�ة  مرم�ى  ويف  بالس�الح،  املدجج�ة 

بيونغيانغ.
وتتباهى بيونغ يانع برتس�انتها النووية 
وتصفها »بالس�يف الثم�ني« لحمايتها من 
غزو محتمل من »العدو االمربيايل« الواليات 
املتحدة، لكنها ه�ددت بإمطار جزيرة غوام 

األمريكية يف املحيط الهادئ بالصواريخ.
وتش�مل جول�ة ترام�ب الياب�ان وكوريا 
والفيليب�ني،  وفيتن�ام  والص�ني  الجنوبي�ة 
وس�يكون كل الرتكيز عىل رس�الته املوجهة 

إىل كوريا الشمالية وكيم.
وتقول بيونغيانغ إنها بحاجة لألس�لحة 
النووية للدفاع عن نفسها من غزو أمريكي 

محتمل.
خالل زيارته يف 7 و8 ترشين األول نوفمرب 
إىل كوري�ا الجنوبي�ة يلق�ي ترام�ب خطابا 
أمام برملان س�يول ويزور قاعدة عس�كرية 
أمريكية لكنه لن يتوجه إىل املنطقة املنزوعة 

السالح التي تفصل بني الكوريتني.

استبقت زيارته األوىل إىل آسيا حبفلة شتائم

كوريا الشاملية عن ترامب: هذا املعتوه

اجتامعات استانا بشأن سوريا متهد لـ »جوالت سوتيش«

       بغداد / المستقبل العراقي

اس�تدعت املحكمة العليا اإلس�بانية الرئيس السابق 
إلقلي�م كاتالوني�ا كارليس بوتش�يمون و13 عضوا من 
حكومته املقالة لإلدالء بشهادتهم صباح اليوم الخميس. 
وقال�ت املحكمة أيض�ا إنها بدأت النظ�ر يف تهم بالتمرد 

وبث الفتنة ضد بوتشيمون وغريه من زعماء اإلقليم.
وأعل�ن رئي�س حكوم�ة كاتالونيا املع�زول كارليس 
بوتش�يمون، الذي يوجد حالي�ا يف بلجيكا، أنه لن يطلب 
اللج�وء الس�يايس يف بلجي�كا، مصيف�ا يف ترصيح�ات 
للصحفي�ني يف بروكس�ل« هذه ليس�ت مس�ألة تخص 
بلجيكا«. مش�ريا إىل أن حقوقه مضمونة بصورة أفضل 
يف بلجي�كا عنه�ا يف إس�بانيا. وأوضح »نح�ن مواطنون 
أوروبي�ون، هن�اك حرية حركة« مش�ريا إىل أنه وفريقه 
يتمتعون بحرية »الذهاب ألي مكان يف أوروبا«. وأوضح 

» نحن لسنا هنا بصورة غري قانونية«. 
وفيم�ا نفت املفوضية األوروبية حدوث اتصال بينها 
وبني رئيس إقليم كالتالونيا املعزول، تعهد رئيس الوزراء 
البلجيك�ي ش�ارل ميش�يل لرئي�س حكوم�ة كاتالونيا 
املع�زول واملتهم بالتمرد من حكوم�ة مدريد، بالحصول 

عىل معاملة عادلة.

       بغداد / المستقبل العراقي

كلف أم�ري الكويت، الش�يخ صب�اح األحم�د الجابر 
الصب�اح، أم�س األربعاء، رئي�س الحكومة املس�تقيلة، 
الش�يخ جابر املب�ارك الحمد الصباح، بتش�كيل حكومة 

جديدة.
وأفادت وكال�ة األنباء الكويتية، أن األمر الصادر عن 
األم�ري يقيض ب�� »تعيينه الش�يخ جابر مب�ارك الحمد 
الصباح رئيس�ا ملجلس الوزراء، ويكلف برتشيح أعضاء 
الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علينا إلصدار مرسوم 

تعيينهم«.
وتعت�رب الحكوم�ة املزم�ع تش�كيلها الس�ابعة التي 
يرأس�ها جاب�ر املب�ارك الصب�اح، حيث س�بق أن ترأس 
الثان�ي 2011،  للم�رة األوىل يف 30 ترشي�ن  الحكوم�ة 
والسادس�ة مطلع كان�ون أول 2016، والتي اس�تقالت 

اإلثنني املايض.

املحكمة العليا اإلسبانية تستدعي 
رئيس إقليم كاتالونيا املعزول

تكليـف رئيـس احلكومـة الكويتيـة 
املستقيلة بتشكيل احلكومة اجلديدة

         بغداد / المستقبل العراقي

الس�ابعة  الجولة  انتهت اجتماعات 
م�ن محادث�ات أس�تانا ح�ول االزم�ة 
الس�ورية، وفق املتوقع، ببيان يؤكد ما 
س�بق تبنيه خ�الل الجوالت الس�ابقة. 
وقد يكون تبني البيان لبند يقّر التنسيق 
مع مس�ار محادث�ات جني�ف، لنقاش 
املق�رتح ال�رويس باس�تضافة مؤتم�ر 
»الحوار الوطني« الس�وري يف سوتيش، 
ه�و املس�تجد الوحيد. وبدت موس�كو 
مندفعة إىل تس�ويق فك�رة املؤتمر عرب 
مسار »أستانا«، خاصة مع نرش وزارة 
الخارجي�ة أم�س، ألس�ماء 33 حزب�اً 
وهيئ�ة سياس�ية مدع�ّوة إىل املؤتم�ر، 
ورهانه�ا ع�ىل حض�ور ق�ادة فصائل 

املعارضة املسلحة.
وبينما أعلنت دمشق ترحيبها بعقد 
املؤتم�ر واملش�اركة فيه، أع�رب رئيس 
الوفد الرويس عن أمل بالده يف مشاركة 
وف�د أممي ضم�ن أعم�ال املؤتمر الذي 

سيعقد يف 18 ترشين الثاني الجاري.

ويف الوق�ت ال�ذي ش�دد في�ه بي�ان 
املؤتم�ر الختامي ع�ىل رضورة محاربة 
تنظيم�ي »داعش« و»جبه�ة النرصة«، 
كان الجيش السوري يتقدم يف أحياء دير 
الزور، فارضاً سيطرة كاملة عىل أحياء 
الرصاف�ة وكنام�ات واملط�ار القدي�م. 
وتش�ري املعطيات إىل أن وترية العمليات 
داخل املدينة ل�ن تنخفض خالل الفرتة 
املقبل�ة، حتى تحري�ر كامل األحياء من 
يد »داعش«. وترافقت س�يطرة الجيش 
ع�ىل األحي�اء الثالثة مع تقدم�ه داخل 
حّي الحميدية املجاور، وس�يطرته عىل 
عدة مربعات سكنية ضمنه. وبالتوازي 
م�ع العملي�ات يف قل�ب املدين�ة، أعلنت 
وزارة الدفاع الروس�ية أنها اس�تهدفت 
مهم�ة  مواق�ع  »كالي�رب«،  بصواري�خ 
لتنظيم »داعش« قرب مدينة البوكمال، 
انطالقاً من غواصة »فيليكي نوفغورد« 

التي تتمركز قبالة السواحل السورية.
وفيم�ا ل�م تش�هد مح�اور القت�ال 
باتج�اه البوكمال تغيريات عىل خريطة 
الفت�ة  ب�دت  العس�كرية،  الس�يطرة 

ترصيح�ات قائ�د عملي�ات »التحال�ف 
ال�دويل« الجن�رال جيم�س ب. ج�رارد، 
خ�الل مؤتم�ر صح�ايف ع�رب الفيدي�و، 
ح�ول دور »التحال�ف« يف تل�ك املنطقة 
الحدودية. إذ أكد أن »التحالف« مستمر 
يف دع�م »قوات س�وريا الديموقراطية« 
ض�د تنظي�م »داعش« عىل ط�ول وادي 
نه�ر الف�رات. ولف�ت إىل أن »التحال�ف 
يعمل مع حلفائنا، )قس�د( يف س�وريا، 
وقوات األمن العراقية يف العراق، لتنسيق 
ومزامنة العمليات عىل جانبي الحدود«، 
إىل اس�تمرار إج�راءات »من�ع  مش�رياً 
التص�ادم« املتبعة م�ع الجانب الرويس 
»عىل مستوى املس�ؤولني والقيادات... 
وليس ضمن قنوات مبارشة يف امليدان«. 
عم�ا  س�ؤال  ع�ىل  رده  مع�رض  ويف 
إذا كان�ت ق�وات »التحال�ف« س�تدعم 
»قس�د« يف حال تع�رُّض مواقعها رشق 
دي�ر ال�زور لهج�وم م�ن قب�ل الجيش 
السوري، تجاهل اإلجابة املبارشة، وأكد 
»التزام )التحالف( دعَم )قسد( لهزيمة 
)داع�ش(«، والحق�اً يف عملي�ات إعادة 

التأهيل األولية لتلك املناطق. وشدد عىل 
أن عم�ل »التحالف« بعد انتهاء مهمته، 

رهن »قرار سيايس«. 
وع�ىل هامش اليوم األخري ملحادثات 
أس�تانا، كش�فت موس�كو ع�ن قائمة 
بأس�ماء األحزاب والهيئات السياس�ية 
املدع�وة إىل »مؤتم�ر س�وتيش«، والتي 
تضم غالبية القوى املعارضة املعروفة، 
إىل جان�ب أحزاب من الداخل الس�وري، 
مع تمثيل واسع للمناطق التي تسيطر 
عليه�ا »قس�د«. وأع�رب رئي�س الوفد 
الحكومي إىل محادثات أس�تانا، بش�ار 
الجعف�ري، ع�ن ترحي�ب ب�الده بعقد 
املؤتمر، وبمش�اركة األم�م املتحدة فيه 
أن  إىل  الحيادي�ة«، الفت�اً  التزم�ت  »إن 
الدستور السوري »لن يقره إال الشعب 
الس�وري وحده«. وأكد أن بالده تعترب 
وجود أي قوات عس�كرية عىل األرايض 
الس�ورية دون موافق�ة الحكومة، هو 
»اعت�داء واحتالل وس�نتعامل معه عىل 
هذا األساس«. بدوره، رأى رئيس الوفد 
الرويس، أن الحرب ضد تنظيم »داعش« 

ش�ارفت عىل نهايتها »وه�ذا ما يدفعنا 
إىل التقدم يف املس�ار الس�يايس«. ولفت 
إىل أن الجماع�ات الس�ورية التي تختار 
مقاطع�ة »مؤتم�ر الح�وار الوطن�ي«، 
تجازف »بتهميش�ها مع تقدم العملية 
مس�ألة  أن  وأض�اف  السياس�ية«. 
»حكومة وح�دة وطنية« ق�د تطرح يف 
س�وتيش، ولك�ن األه�م ه�و »اإلصالح 
الربملاني�ة  واالنتخاب�ات  الدس�توري 
والرئاس�ية«، معت�رباً أنه يمك�ن إجراء 
انتخاب�ات مبكرة... يف حال االتفاق عىل 

الدستور والقضايا األخرى«.
وبعيداً عن »معارك الحدود«، وّس�ع 
الجيش منطقة س�يطرته يف ريف حماة 
الش�مايل الرشق�ي عىل حس�اب »هيئة 
تحرير الش�ام«، مس�تعيداً قرى رس�م 
األحمر ورس�م الصاوي ورسم الصوان 
ومش�ريفة ع�دوان ومش�ريفة مويل�ح 
ش�مال وشمال غرب بلدة الشيخ هالل. 
ويأت�ي التقدم بعد يوم واحد من إحكام 
س�يطرته عىل بل�دات مرشف�ة أبو لفة 

وجب الجمالن ورسم ميال، املجاورة.

       بغداد / المستقبل العراقي

“جريوزالي�م  صحيف�ة  أك�دت 
بوس�ت” اإلرسائيلي�ة، أن العديد من 
ال�رشكات اإلرسائيلية ب�دأت بإجراء 
صن�دوق  م�ع  مكثف�ة  محادث�ات 
االستثمار العام السعودي للمشاركة 
يف مرشوع مدين�ة “نيوم” التي أعلن 
عنه�ا ويل العه�د الس�عودي محم�د 
ب�ن س�لمان قب�ل أي�ام، مؤك�دة أن 
رس�ائل تم تبادلها بني دبلوماس�يني 
سعوديني ورجال أعمال إرسائيليني، 

م�ن  الجاري�ة  املفاوض�ات  ح�ول 
أج�ل التع�اون االقتص�ادي. وقال�ت 
ال�رشكات  مش�اركة  إن  الصحيف�ة 
اإلرسائيلية س�تنهي مقاطعة امتدت 
عقودا، مش�رية إىل أنه نظرا للطبيعة 
الحساسة لقضية التطبيع حاليا مع 
إرسائي�ل، ال يمك�ن له�ذه الرشكات 
أن تتح�دث برصاح�ة وعالني�ة ع�ن 
تفاصي�ل الصفقة.ونقلت الصحيفة 
عن مص�در يف رشك�ة إرسائيلية، إن 
“الس�عوديني ال يري�دون أن يض�اف 
عىل ه�ذا النوع م�ن التع�اون طابع 

رس�مي، ولكن حينما تكون الرشكة 
اإلرسائيلية االس�تثمارية من القطاع 
التع�اون  أن�واع  فجمي�ع  الخ�اص، 
س�تكون ممكنة يف مج�االت الطاقة 

واملياه والزراعة وغريها.
ع�ددا  أن  الصحيف�ة  وأضاف�ت 
ال�رشكات األمني�ة اإلرسائيلية  م�ن 
تق�وم ببيع وس�ائل األمن االفرتايض 
أج�ل  م�ن  الس�عودية  للحكوم�ة 
ه�ذا امل�رشوع. وق�ال رج�ل أعم�ال 
إرسائي�يل مش�ارك يف امل�رشوع، إنه 
إذا ت�م التوصل إىل اتف�اق دبلومايس 

م�ع الفلس�طينيني، ف�إن العديد من 
رشكاتن�ا يمكنها فت�ح تعاونها مع 
الس�عودية وم�رص واألردن بش�كل 
علني. وأعل�ن ويل العهد الس�عودي، 
اس�تثماري  م�رشوع  إط�الق  ع�ن 
يق�ام  “ني�وم”،  بمس�مى  ضخ�م 
ع�ىل أراض م�ن الس�عودية واألردن 
ومرص، باس�تثمارات إجمالية تقدر 
ب�500 مليار دوالر. وتتضمن خطط 
املرشوع جرسا يقطع البحر األحمر، 
ويربط ب�ني املدين�ة الجديدة ومرص 

وباقي القارة اإلفريقية.
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)جتهيز موازين كراسي تعبئة ميكانيكية عدد/48 ميزان (
اعالن للمرة الثانية 

ي�ر ) وزارة النفط /رشكة تعبئة الغاز ( بدعوتك�م لتقديم العطاءات املؤهلني وذوي الخربة )لتجهيز 
تجهيز موازين كرايس تعبئة ميكانيكية عدد /48 ميزان (

مع مالحظة مايأتي :
1-عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال عىل عنوان )رشكة 

pd.taji@gfc.oil.gov.iq ) تعبئة الغاز
2-بام�كان مقدمي العطاء املهتم�ني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف 
التعليم�ات ملقدمي العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة 150.000 فقط مائة وخمس�ون الف 

دينار ( 
3-يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي )بغداد/التاجي /مقابل مديرية رشطة التاجي ( يف املوعد املحدد 
2017/11/20 العطاءات املتاخرة سوف ترفض  وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي )مقر الرشكة /هيئة ادارة املواد ( يف اليوم الثاني  الذي ييل 

موعد الغلق وال يسمح بتقديم العطاءات الكرتونيا
4-اذا ص�ادف  ي�وم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون موعد الغلق يوم الدوام الرس�مي الذي ييل يوم 

العطلة 
5-تقديم  تأمينات اولية بمبلغ )4.176.000( فقط اربعة مليون ومئة وستة وسبعون الف دينار الذي 
يمث�ل  نس�بة 3% من الكلف�ة التخمينية البالغ�ة ) 139.200.000( فقط مئة وتس�عة وثالثون مليون 

ومئتني الف دينار الغريها
6-للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة وحسب 

مقتضيات املصلحة العامة واليحق للمشرتكني يف املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء  ذلك 
7-مدة نفاذية العطاء 90 يوم من تاريخ غلق املناقصة

8-يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها سيتم استبعاد العطاء 
)ويف حال�ة عدم الت�زام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثائق القياس�ية  بكافة اقس�امها عىل ان يتم ملئ 

القسم الرابع والخاص باستمارات  العطاء من قبل مقدم العطاء وبخالفه سيتم استبعاد عطاءه (
عيل عبد الكريم املوسوي

عيل عبد الكريم املوسوي
املدير العام

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

العدد  1318 / 2017 
التاريخ 23 / 10 / 2017  

اعالن 
ورقة تكليف بالحضور 

اىل / عالء حسن عبد / املجمع السكني دار 271 
لقد تحقق من اش�عار مركز رشط�ة الجوادين بكتابها املرقم 
17508 يف 17 / 10 / 2017 وتأيي�د املجل�س املح�يل لناحي�ة 
س�بع البور انك مجهول مح�ل االقامة لذا تق�رر تبليغ املوما 
الي�ه املذكور هويته اعاله بالحض�ور اىل هذه املديرية لغرض 
تسديد النفقة الشهرية املستمرة واملرتاكم خالل 60 يوماً من 
الي�وم التايل للتبليغ اس�تناداً الحكام املادة 43 ف 9 من قانون 

االحوال الشخصية النافذ
املنفذ العدل / نضال درويش كاظم

مديرية الوقف الشيعي يف ذي قار
شعبة االمالك املوقوفة

العدد:3568

اعـالن
تعلن مديرية الوقف الش�يعي يف ذي قار عن اجراء املزايدة العلنية للعقار املرقم 
49822/110 جزي�رة واملخصص حانوت يف مدرس�ة الصديق�ة ع وببدل ايجار 
مقدراه 2,7,00,000 مليونان وس�بعمائة الف دينار فعىل الراغبني باالش�رتاك 
باملزاي�دة العلنية مراجعة مقر مديرية الوقف الش�يعي يف ذي قار خالل س�بعة 
ايام من تاريخ نرش االعالن يف الجريدة الرس�مية مس�تصحبني معهم التأمينات 
القانوني�ة بموج�ب صك مص�دق والبالغ�ة 20% من القيمة املق�درة مع صورة 
من هوية االحوال املدنية وبطاقة س�كن وتأيي�د مختار مصدق واذا صادف يوم 
املزايدة عطلة رس�مية فاليوم الذي يليه عىل ان يتحمل من ترس�و عليه املزايدة 
اجور النرش واالعالن والداللية ويدفع بدل االيجار السنوي دفعة واحدة بعد مرور 
س�بعة ايام من تاريخ االحالة القطعية عىل ان تجرى املزايدة الس�اعة العارشة 

صباحا يف مقر مديرية الوقف الشيعي يف ذي قار.

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ البياع
رقم االضبارة /2017/2423

التاريخ 2017/10/25
اىل املنفذ عليه /احالم محمد عبد الرضا /مجهولة محل اقامة

لقد تحقق لهذه املديرية من خالل رشح املبلغ القضائي يف هذه املديرية وتاييد املجلس 
املحيل  لحي 14 رمضان  انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او 
مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ البياع خالل خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم التايل 
للن�رش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل 

اوصاف املحرر :
نف�ذت الدائن�ة فضيلة خماس جمعة ق�رار الحكم املرق�م 3393/ب/2015 واملؤرخ 
يف 2016/1/10 والص�ادرة من محكمة بداءة الك�رادة واملتضمن الزام املدعى عليها 
)املدين�ة ( احالم محمد  عبد الرضا بتادية للمدعي�ة )الدائنة ( فضيلة خماس جمعة 
مبلغ�ا قدره عرشة ماليني وثمانمائة واثنان وعرشون الف دينار وتحميلها الرس�وم 

واملصاريف واتعاب محاماة وكيل املدعية مبلغا قدره خمسمائة الف دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف ص�الح الدين 

االتحادية
دار القضاء يف الدجيل

محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل
العدد : 647/ش/2017
التاريخ 2017/10/31

اعالن
اىل املدعى عليه / مصعب خالد رشيد

تبليغ
اقام�ت املدعي�ة ) بي�داء رع�د احم�د ( 
ضدك�م الدعوى املرقمة 647/ش/2017 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة واملتضمن�ة تأيي�د 
حضان�ة ولع�دم معرف�ة مح�ل اقامت�ك 
ق�ررت املحكم�ة تبليغك اعالن بواس�طة 
صحيفتني محليت�ني وعند عدم حضورك 
يف يوم املرافع�ة املصادف 2017/11/13 
او ارس�ال من ين�وب عن�ك قانونا تجري 
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
معد نجم عبيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد / حجة فقدان / 2017

التاريخ 2017/10/31
اعالن

اىل / املدعو كريم عبد الحسني جريمخ
بن�اء ع�ىل الطلب املقدم من قب�ل املدعوة 
)قسمه عبد الله فشل( بخصوص اصدار 
حجة فقدان خاصة بك واستنادا لالخبار 
املق�دم اىل مركز رشطة مس�لم بن عقيل 
وع�دم   2006/8/22 يف  فقدان�ك  ح�ول 
معرف�ة مص�ريك كونك ح�ي او متويف لذا 
تق�رر االبالغ عن�ك يف صحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحض�ور امام ه�ذه  املحكمة 
خالل س�بعة ايام من الي�وم التايل للنرش 
لالعرتاض عىل االج�راءات املتخذه بحقك 
ويف حال عدم حضورك ستتخذ االجراءات 

القانونية بحقك وفق القانون
القايض
صفاء ناجي املوىل

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد / 4526/ ش2017/6
التاريخ 2017/10/24 

اعالن
اىل / املدعى عليه / حسني ثامر ثابت

ه�ذه  اص�درت   2017/9/10 بتاري�خ 
/4526 بالع�دد  قراره�ا  املحكم�ة 

ش2017/6 الصادرة م�ن هذه املحكمة 
م�ن  للهج�ر  التفري�ق  يتضم�ن  وال�ذي 
املدعية )رشا داود سلمان( غيابيا بحقك 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار ح�ي 
االوقاف / املناذره قررت املحكمة تبليغك 
بالق�رار بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني 
يوميتني ول�ك حق االعرتاض ع�ىل القرار 
الغياب�ي خ�الل املدة القانونية وبعكس�ه 

يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض
غانم هادي املوسوي

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة استئناف املثنى 

االتحادية
محكم�ة االحوال الش�خصية يف 

السماوة
العدد : 3097/ش/2017
التاريخ : 2017/10/31

اعالن  
اىل / املدع�ى علي�ه محمد نعمه 

محمد 
اقامت املدعية ) ريم كاظم شنتار 
( الدع�وى املرقم�ة 3097/ش/ 
2017 امام هذه املحكمة طلبت 
فيها تأييد حضانة الطفلة )أمنة( 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
اش�عار مختار منطقة بس�اتني 
مديري�ة  وكت�اب  ع�يل  محم�د 
التبليغات القضائية املرقم  822 
ق�ررت  ل�ذا   2017/10/29 يف 
ه�ذه املحكمة تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني 
للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة 
 2017/11/15 ي�وم  صب�اح 
وبعكسه سوف تجري املحاكمة 

غيابية بحقك وفق القانون
القايض
لطيف مهنه علو النرصاوي

محكم�ة االحوال الش�خصية يف 
السماوة

العدد / 2436/ش/2017
التاريخ 2017/11/1

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه )ع�يل محم�د 

نايف(
اص�درت ه�ذه املحكم�ة ق�رار 
الحك�م الغيابي بالع�دد 2436/

 2017/9/28 يف  ش/2017 
بالتفري�ق  الحك�م  املتضم�ن 
القضائ�ي بين�ك وب�ني املدعي�ة 
زوجت�ك )ن�ور ش�لش طعم�ة( 
/43 امل�ادة  الح�كام  اس�تنادا 

االح�وال  قان�ون  م�ن   �1� اوال 
الشخصية للحكم عليك بالسجن 
مل�دة خمس�ة ع�رش س�نة م�ن 
محكمة جنايات املثنى اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 443/رابع�ا من 
قانون العقوبات وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب كت�اب محكمة 
االح�وال الش�خصية يف الخ�ر 
 2017/10/16 يف   388 بالع�دد 
ومرفق�ة رشح القائ�م بالتبليغ 
املبلغ )مهدي جاس�م( واش�عار 
مختار حي الحس�ن العس�كري 
وحي الزه�ور وقضاء الخر / 
الصوب الصغري املدعو )تركي ديل 
محمد( بتاري�خ 2017/10/15 
لذا تقرر تبليغك اعالنا بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني 
بالق�رار املذكور اع�اله ولك حق 
االعرتاض عليه خالل عرشة ايام 
من تاريخ النرش وبعكسه سوف 
يكتسب القرار الدرجة القطعية 
بم�رور ثالث�ني يوما م�ن تاريخ 

النرش
القايض
لطيف مهنه علو النرصاوي

اعالن دعوة دائنني
ان�ي املصفي�ة االء مهدي محمود 
لرشكة ال�وارد العاملية للمقاوالت 
العامة املح�دودة ادعو كل من له 
حق او دين عىل الرشكة مرجعتي 
عىل العن�وان التايل بغداد املنصور 

م 306 ز 17 د3 
املصفية
االء مهدي محمود

مجلس القضاء االعىل
املثنى  رئاسة محكمة اس�تئناف 

االتحادية
محكمة بداءة السماوة

العدد : 1050/ب/2015
التاريخ : 2017/10/31

اعالن مزايدة
عطف�ا ع�ىل الحكم الص�ادر من 
محكمة ب�داءة الس�ماوة بالعدد 
1050/ب/2015 املتضم�ن ازالة 
ش�يوع العقار املرقم 5 مقاطعة 
8 اب�و جويالنه ,املوص�وف ادناه 
بيعا باملزاي�دة العلنية ملدة ثالثني 
يوم�ا اعتب�ارا م�ن الي�وم الت�ايل 
للن�رش واذا صادف الي�وم االخري 
عطل�ة رس�مية فتك�ون املزايدة 
يف الي�وم التايل ال�ذي يليه يف تمام 
الس�اعة الثانية عرش ظهرا فعىل 
الراغب�ني بال�رشاء مراجعة هذه 
املحكمة يف تمام الس�اعة الثانية 
ع�رش ظهرا مس�تصحبني معهم 
البالغة %10  القانونية  التأمينات 
من القيم�ة املقدرة البالغة )مائة 
وتسعه واربعون مليون وستمائة 
ال�ف دينار(  وخمس�ة وعرشون 
بص�ك مص�دق مع تقدي�م هوية 
االحوال املدنية وشهادة الجنسية 
العراقية ان لم يكن من الرشكاء.
القايض

فليح حسن جاسم 
االوصاف : 

بالواسطة  االرض زراعية تسقى 
مغروسة ببعض اش�جار النخيل 
فس�ائل  ومنه�ا  مثم�رة  منه�ا 
باالضافة اىل وجود اشجار متنوعه 
من التني والتفاح والسدر والعنب 
اربع�ة  عليه�ا  مش�يد  والرم�ان 
دور س�كنية مبنية من الطابوق 
واالس�منت ثالثة منها مس�قفة 
بالكونكريت املسلح تشتمل الدار 
االوىل عىل غرفة استقبال وغرفتي 
نوم وكليدور ومطبخ ومجموعة 
صحية داخلية واخ�رى خارجية 
ش�يدت ع�ىل مس�احة 200 مرت 
مربع والثانية تش�تمل عىل غرفة 
ن�وم واح�دة وكلي�دور ومطب�خ 
ومجموع�ة صحي�ة ش�يدت عىل 
مس�احة 100 مرت مربع والثالثة 
تش�تمل عىل غرف�ة ن�وم واحدة 
ومجموع�ة  ومطب�خ  وكلي�دور 
صحية ش�يدت عىل مساحة 100 
مرت مربع والرابعة  غري مس�قفة 
الس�كنية  ال�دور  جمي�ع  وان 
بدرجة عمران جيده والدار االوىل 
مش�غولة م�ن قبل املدع�ى عليه 
س�الم عبيد زرزور وافراد عائلته 
مس�احة العق�ار اع�اله 7 دونم 

و5اولك

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد / 3315 / ب2017/4
التاريخ 2017/10/31

اىل / املدعى عليه )احمد مالك وناس(
اقام املدعي )جالل ناجي حبيب( الدعوى 
البدائية املرقمة اع�اله والتي يطلب فيها 
الحك�م )بتأديتك له مبلغا مقداره مليون 
واثنان وس�تون الف دينار  بموجب وصل 
االمانة املذيل بتوقيعه وبصمته( ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حسب رشح  املبلغ 
القضائي واشعار مختار حي رشيط النور 
وتبوك املدع�و )تركي عايد ب�دن الغزايل( 
علي�ه قررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بموع�د 
املرافعة املصادف يف 2017/11/12 وعند 
عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 
قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف املتخصصة

بنظر الدعاوى التجارية
العدد / 44/تجارية / 2017

التاريخ 2017/10/31
اعالن

اىل / املدعى علي�ه /هجري يلماز/ املدير 
املف�وض لرشك�ة اينتا الرتكي�ة / اضافة 

لوظيفته( 
اق�ام املدع�ي / املدي�ر املف�وض للرشكة 
/اضاف�ة  العراقي�ة  للس�منت  العام�ة 
لوظيفت�ه الدع�وى املرقمة اع�اله ضدك 
والت�ي يطلب فيها الزام�ك بتأديتك مبلغا 
مائتان   )291,415,216,500( مق�داره 
واربعمائ�ة  ملي�ون  وتس�عون  وواح�د 
وخمس�ة عرش الف ومئتان وس�تة عرش 
دين�ارا وخمس�مائة فلس�ا ع�ن روات�ب 
ش�هر حزي�ران وش�هر تموز وش�هر اب 
وشهر ايلول وشهر ترشين الثاني وشهر 
اس�تقطاعات  )فروق�ات  االول  كان�ون 
للمنتسبني( وحس�ب العقد املرقم 4987 
يف 2013/6/23 ولثب�وت مجهولية محل 
اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ )عبد 
الله ترك�ي محمد( بتاري�خ 2017/8/2 
واش�عار مخت�ار حي باب�ل / محلة 929 
)ظاهر حبيب عباس( يف 2017/8/20 لذا 
تقرر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة 
يوم 2018/2/6 الساعة التاسعة صباحا 
وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد / 3530/ب4 / 2017
التاريخ  2017/11/1

اىل / املدع�ى علي�ه )تحس�ني عب�اس 
محمد صالح(

اقام علي�ك املدعي )الس�يد مدير بلدية 
الدع�وى  لوظيفت�ه(  اضاف�ة  النج�ف 
3530/ب2017/4  املرقم�ة  البدائي�ة 
والذي  يطلب فيها الحكم )بدفع مبلغا 
قدره )35564000( خمس�ة وثالثون 
مليون وخمسمائة واربعة وستون الف 
دينار عن كلفة املش�يدات م�ع الفوائد 
القانونية لعدم تنفيذ التزامك بخصوص 
العق�د املربم بينك وب�ني املدعي املذكور 
النش�اء مخب�ز يف حي الس�الم( لثبوت 
مجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح 
املبل�غ القضائ�ي واش�عار مختار حي 
الغري/2 املختار كاظم محمود االسدي 
عليه قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني بموعد 
املرافعة املصادف يف يوم 2017/11/15 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد / 5020/ش5 / 2017
التاريخ  2017/11/1

اعالن
اىل / املدعى عليه / عيل حسن علوان

بتاري�خ 2017/8/24 اص�درت ه�ذه 
/5020 بالع�دد  قراره�ا  املحكم�ة 

بدف�ع  إلزام�ك  املتضم�ن  ش2017/5 
نفق�ة ماضي�ة ومس�تمرة اىل املدعي�ة 
) اش�واق طال�ب مه�دي ( ومس�تمرة 
ألوالده�ا كل من )ابو الحس�ن ورقية( 
ق�رارا غيابي�ا بحق�ك وملجهولية محل 
إقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واش�عار مخت�ار النجف /ح�ي امليالد 
قررت املحكمة تبليغك بالقرار بواسطة 
ول�ك  يوميت�ني  محليت�ني  صحيفت�ني 
الحق باالع�رتاض عىل الق�رار الغيابي 
خالل املدة القانونية وبعكسه يكتسب 

الدرجة القطعية 
القايض
عامر طعمة الحار

وزارة النفط
املناقصة املرقمة 13L/2017رشكة تعبئة الغاز

املهندس االقدم
امحد كريم عبد اجلبار

مدير الوقف الشيعي يف ذي قار/وكالة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

  المستقبل العراقي / عادل الالمي

املدن�ي  الط�ران  س�لطة  أعلن�ت 
العراقي، ام�س االربعاء، عن عودت 
الحركة الجوية يف مطار بغداد الدويل 
إىل وضعه�ا الطبيع�ي بع�د أن أنهى 
بع�ض املراقبن الجوي�ن إرضابهم 

عن العمل.
وقال�ت س�لطة الط�ران إن�ه »بعد 
جهود حثيث�ة ومفاوض�ات طويلة 
الجوي�ن  املراقب�ن  بع�ض  أنه�ى 
الوطنين إرضابهم عن العمل وعادوا 
ملزاول�ة أعماله�م الطبيعية وس�لك 
القانونية لتنفي�ذ مطالبهم  الس�بل 
خدم�ة للصال�ح العام وخوف�اً عىل 
مصلح�ة البالد«، مؤك�دة أنه »بذلك 
عادت الحركة الجوية يف مطار بغداد 
ال�دويل إىل وضعها الطبيعي ورشعت 
العدي�د م�ن الطائ�رات بالهبوط يف 

مدرج املطار«.
وأضافت السلطة، »أننا ومن منطلق 
الحرص عىل مصلحة البلد وش�ؤون 
لنع�ر  الفرص�ة  ننته�ز  املواطن�ن 
ع�ن صالب�ة موقفن�ا تج�اه هكذا 
ممارس�ات م�ن ش�أنها اس�تغالل 
ظرف معن لتنفيذ مآرب ش�خصية 
تؤثر عىل اس�م وس�معة البالد التي 
ه�ي اس�مى م�ن الجمي�ع األه�واء 

والرغبات«.
يذك�ر ان املراقبن الجوي�ن دخلوا، 
ام�س الثالث�اء، يف إرضاب، مم�ا قد 
يتس�بب يف إلغاء الرحالت الجوية يف 
للمطالبة  مطاري بغ�داد والب�رة 
بزي�ادة اس�وة بالرشك�ة االجنبي�ة 

العاملة يف املطارات العراقية«.
م�ن جان�ب آخ�ر، اكمل�ت الرشكة 

الع�راق  حدي�د  لس�كك  العام�ة 
استعداداتها الستقبال الزائرين الداء 

مراس�م اربعينية االمام الحس�ن ) 
عليه السالم ( هذا العام«.

وق�ال مدير عام الرشكة س�الم جر 
يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« 

نس�خة منه،  ان الرشك�ة هّيئت 23 
الزائري�ن  لنق�ل  قط�ار مخصص�ة 
واس�تنفرت جمي�ع مالكاته�ا عر 
مضاعف�ة وت�رة العمل م�ن خالل 
توف�ر افض�ل الخدم�ات للقطارات 

السكك الصاعدة واملنازل«.
تهيئ�ة  الس�كك  خط�ة  وش�ملت 
)6( قط�ارات تنطل�ق م�ن محط�ة 
قط�ار الب�رة اىل كربالء املقدس�ة 
باملحافظ�ات  م�رورا  وبالعك�س 
والس�ماوة  النارصي�ة   ( الجنوبي�ة 
والديواني�ة والحل�ة ( وقط�ار آخ�ر 
ينطلق من س�وق الشيوخ اىل كربالء 
وبالعكس واخ�ر ينطلق من محطة 
قط�ار الديوانية اىل كربالء املقدس�ة 

وبالعكس«.
واض�اف ج�ر ان »بقي�ة القطارات 
بغ�داد  محافظ�ة  م�ن  س�تنطلق 
ابت�داء م�ن الي�وم الخمي�س وام�ا 
بقي�ة القطارات س�تكون عىل اهبة 
االس�تعداد يف حالة تزايد االعداد عىل 

مدار ايام الزيارة.
للس�كك  العام�ة  الرشك�ة  وبين�ت 
الحدي�د  اس�عار التذاك�ر ع�ىل متن 
قطاراته�ا وان  اس�عار التذاك�ر من 
بغداد اىل كرب�الء لجميع الدرجات ) 
3000( دين�ار بينما اس�عار التذاكر 
 )7000( كرب�الء  اىل  الب�رة  م�ن 
للمقعد الس�ياحي وسعر الكوشيت 

)10000( آالف دينار.

الطريان املدين تعلن اهناء بعض املراقبني اجلويني إرضاهبم: احلركة عادت إىل طبيعتها
السكك احلديد تسري »23« قطارًا لنقل زوار االربعينة ابتداء من اليوم اخلميس
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البلديات تعلن املبارشة 
بتنفيذ اخلطة اخلدمية 
خالل الزيارة األربعينية

    بغداد / المستقبل العراقي

والبلدي�ات  واالس�كان  االعم�ار  وزي�ر  اعلن�ت 
ال�وزارة  ان  اويس  ناف�ع  آن  العام�ة  واالش�غال 
اس�تنفرت آلياته�ا ومالكاتها الفني�ة والخدمية 
)ع(،  الحس�ن  االم�ام  اربعيني�ة  زوار  لخدم�ة 
تنفيذاً للخطة الخدمية املعدة يف محافظة كربالء 
املقدس�ة ومداخلها كافة«.وذكرت أويس يف بيان 
الع�الم ال�وزارة تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، ان 
»مديرية بلديات كربالء املقدس�ة التابعة ملديرية 
البلديات العامة أحدى تشكيالت الوزارة استنفرت 
كاف�ة الجه�ود والطاق�ات البرشي�ة و اآللي�ات 
التخصصية للمب�ارشة بتنفيذ الخط�ة الخدمية 
خ�الل الزي�ارة األربعيني�ة والتي تم�ت املبارشة 
بتنفيذها أعتباراً من اليوم التاس�ع لش�هر صفر 
للعام 1439 ه�� لتأمن وتوفر الخدمات الالزمة 
للزائرين الوافدين إىل محافظة كربالء املقدس�ة« 
.واوضح�ت ان »الخطة الخدمية ش�ملت تقديم 
الخدم�ات للزائري�ن ع�ىل جميع مداخ�ل املدينة 
املقدسة ويف ثالث محاور، األول )كربالء املقدسة 
- الهندية( من جهة محافظة بابل / س�يطرة أم 
اله�وى لغاية س�يطرة األبراهيمية وبطول )30( 
كم واملحورالثاني ) كربالء املقدسة – قضاء الحر 
وناحي�ة الحس�ينية ( من جه�ة محافظة بغداد 
فيم�ا ش�مل املحور الثال�ث ) كربالء املقدس�ة – 
الخ�رات والجدول الغربي ( م�ن جهة محافظة 
النج�ف األرشف« .واضاف�ت ان »ال�وزارة قامت 
بتهيئة كوادر من عم�ال النظافة بواقع ) 1300 
(عامل نظافة تم توزيعهم عىل مداخل املحافظة 
، فض�اًل ع�ن مش�اركة ) 206 ( آلي�ة تخصصية 
وثقيل�ة تعم�ل بش�كل يوم�ي ومس�تمر خ�الل 
فرتة الزي�ارة باالضافة اىل اعم�ال رفع النفايات 
وتنظي�ف الطرق الرئيس�ية والحيوي�ة ، وتهيئة 
م�ا يقارب ) 975000 ( كي�س نفايات لتوزيعها 
ع�ىل أصحاب املواكب الحس�ينية و تأمن ) 200 
( حاوي�ة بالس�تيكية وزع�ت عىل مداخ�ل املدن 
والشوارع الرئيس�ية من أجل النهوض بمستوى 

الخدمات.

الوكيل االداري لوزارة النقل يرشف عىل فتح 
العطاءات ملطار عون يف كربالء املقدسة

   بغداد / المستقبل العراقي

ارشف الوكي�ل االداري ل�وزارة النق�ل احمد كري�م عبد اي�وب ، يف مقر الوزارة 
عىل فتح عطاءات للرشكات املتقدمة إلنش�اء مطار ع�ون يف محافظة كربالء 
املقدس�ة بحضور رئيس واعضاء لجنة فتح العطاءات يف الوزارة وكذلك مدير 

مكتب السيد الوزير وممثل عن مكتب املفتش العام«. 
وبن الوكيل يف بيان العالم الوزارة تلقته »املستقبل العراقي«، ان »عملية فتح 
العطاءات للرشكات املتقدمة إلنش�اء مطار عون يف محافظة كربالء املقدس�ة 
جرت بانسيابية وشفافية واضحة وضمن الضوابط والتعليمات التي حددتها 

الوزارة«. 
واضاف »حيث سيتم تحويل بقية االجراءات اىل لجنة دراسة وتحليل العطاءات 

الختيار افضل العروض املتقدمة ضمن سياقات وضوابط العمل.

املوانئ العراقية جترى قرعة عىل املستحقني من منتسبيها لقطع االرايض

حمافظ بغداد  يستقبل السفرية الفنلندية ويبحث معها افاق التعاون بني البلدين
يف املجاالت العمرانية واالستثامرية

   البصرة / المستقبل العراقي

تنفيذا لتوجيه�ات وزير النقل كاظ�م فنجان الحمامي 
اج�رت الرشكة العامة ملوانئ العراقي�ة قرعة عىل قطع 

االرايض السكنية للمستحقن من منتسبيها«. 
وقال مدي�ر عام الرشك�ة العامة ملوانى الع�راق رياض 
س�وادي نف�ي بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان 
»القرع�ة التي ش�ملت 535 موظف توزع�وا عىل فئات 
الشهداء وذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة ومنتسبي 

الرشكة من املستحقن«. 
واض�اف ان »املوان�ئ العراقية وبدع�م مبارش من 
قبل الس�يد الوزير الحمامي ماضية بفرز وتوزيع 
االرايض الس�كنية لتش�مل بذل�ك كاف�ة موظف�ي 
الرشك�ة. يذك�ر ان »القرعة ج�رت بحضور مدير 
عام الرشكة ومعاون مدير العام للشؤون البحرية 
ونائ�ب رئي�س مجل�س االدارة للرشك�ة وم�دراء 
الشعب واالقسام واللجان املشكلة لغرض احتساب 

النقاط والفرز والتوزيع عىل املستحقن .

    المسختقبل العراقي/ طالب ضاحي

استقبل محافظ بغداد املهندس عطوان 
العطوان�ي يف مكتب�ه بدي�وان املحافظة 

السفرة الفنلندية والوفد املرافق لها.
وق�ال بي�ان املكت�ب االعالم�ي ملحافظ 
بغداد » ان اللقاء وضع الخطوط العامة 
ملجاالت االس�تثمار ومد جسور التعاون 
بن البلدين بنحو كبر  ، الفتا اىل ان هذا 
التعاون سيثمر عن خطوات عملية عىل 
ارض الواقع خالل االيام القريبة املقبلة

واض�اف » ان املحافظ�ة بحاجة اىل بناء 
قدراتها البرشية يف هذه املجاالت وكذلك 
يف مجال االعمار كوضع التصاميم والية 
دخول الرشكات الفنلندية لالستثمار يف 
الع�راق والذي يمثل فرصة اس�تثمارية 
كب�رة ، مش�را اىل ان رؤي�ة محافظ�ة 
بغداد تقوم عىل اس�اس االس�تفادة من 
الخرات العاملية يف مجال اعداد التصاميم 
الحديثة للمش�اريع االس�تثمارية وهذا 
الجان�ب يمثل اطارا مهم�ا للتعاون بن 

البلدين.

وزير الكهرباء يبحث مع السفري الياباين سبل 
التعاون املشرتك بني البلدين يف جمال الطاقة

صحة الكرخ تعد خطة طوارئ طبية وتعلن جاهزيتها 
الستقبال اربعينة اإلمام احلسني »عليه السالم«

املنافذ احلدودية: زيادة توافد الزائرين 
بدخول 500 ألف زائر

   بغداد / المسختقبل العراقي

التقى وزير الكهرباء قاس�م محمد الفهداوي، يف مكتبه ببغداد، سعادة السفر 
الياباني يف العراق فوميو إيواي«.

وافاد بيان للوزارة تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، انه »جرى خالل اللقاء 
بحث س�بل التعاون املش�رتك بن العراق واليابان يف مجال الطاقة الكهربائية، 

واستعراض واقع منظومة الكهرباء الوطنية يف البالد بشكل عام«.
من جهته شكر السفر الياباني الوزير الفهداوي لحفاوة االستقبال، معرباً عن 
امله بتمت�ن العالقات بن البلدين يف مجال الطاق�ة الكهربائية وبناء القدرات 

وتبادل الخرات.

   بغداد / المسختقبل العراقي

اعلن  مدير عام دائرة صحة بغداد / الكرخ جاسب لطيف الحجامي  أن »دائرته 
أعدت خطة طوارئ طبية بمناسبة ذكرى أربعينية األمام الحسن ) ع (  سبط 
النب�ي ) ص ( وريحانت�ه وصحب�ة األب�رار ملواجهة الح�االت الطارئة ولغرض 
تقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية والعالجية للمواطنن وبالتنس�يق مع 

الجهات الساندة األخرى ».
وب�ن الحجامي يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي« أن »الدائ�رة أعدت وبهذه 
الذكرى األليم�ة  خطة طوارئ صحية وملواجهة الحاالت الطارئة حيث اتخذت 

الدائرة كافة اإلجراءات الصحية الالزمة لذلك«.
واشار اىل أن »الخطة تشمل تهيئة مستشفيات الكرخ كافة وتجهيزها بالخزين 
املناس�ب إلدام�ة العمل فيها مع تهيئ�ة فرق طبية م�ن اختصاصات مختلفة 
تكون جاهزة عند االستدعاء وفتح مفارز طبية من القطاعات الصحية فضال 
ع�ن تكثيف إعمال الرقابة الصحية حيث تقوم فرق صحية متخصصة بتقديم 

الخدمات بصورة متواصلة  خالل أيام الزيارة .

   بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت هيأة املنافذ الحدودية، عن تزايد أعداد الوافدين للمش�اركة يف مراس�يم 
زيارة اربعينية االمام الحسن )عليه السالم ( لهذا العام بشكل كبر وملحوظ«.

ورجح مدير قس�م العالق�ات واالعالم يف الهيأة العقيد محمد الش�وييل يف بيان 
له تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان »تصل اعداد املش�اركن يف هذه 

املناسبة اىل أكثر من ثالثة مالين شخص«.
وب�ن ان »أع�داد الزائرين من تاريخ 22 ترشين األول امل�ايض ولغاية اليوم بلغ 

أكثر من 500 الف زائر.

النفط تلزم الرشكات العاملية بارشاك رشكات القطاع اخلاص بمشاريعها
   بغداد / المستقبل العراقي

 
»إل�زام«  ع�ىل  النف�ط،  وزارة  ش�ددت 
ال�رشكات النفطية العراقي�ة واالجنبية 
بإرشاك رشكات القطاع الخاص بتنفيذ 
املش�اريع »بنس�بة التق�ل ع�ن %10 » 
فيما بين�ت أنها تهدف بذل�ك اىل تفعيل 
دور القطاع الخاص »لتأسيس رشكات 

وطنية متخصصة رصينة«.
 « تابعت�ه  بي�ان  يف  ال�وزارة  وقال�ت 
املس�تقبل العراقي« إنها »قررت توجيه 
ال�رشكات النفطي�ة الوطني�ة والعاملية 
ع�ىل رضورة ارشاك القط�اع الخ�اص 
العراق�ي يف تنفي�ذ املش�اريع النفطي�ة 
املختلف�ة ومنه�ا املق�اوالت الثانوية أو 
الساندة أواملناقصات املعلنة او الدعوات 
املب�ارشة«، مؤكدة عىل “رضورة تعاون 
جميع االطراف املعنية من أجل حصول 
القط�اع الخاص ع�ىل فرصت�ه املثالية 

العادل�ة، م�ن خ�الل »منح�ه األولوية 
والدعم يف التنافس عىل املشاركة الفاعلة 

يف تنفيذ املشاريع املعلنة«.
وأضاف�ت ال�وزارة، انه�ا »ته�دف م�ن 
خ�الل كل ذلك اىل توجه القطاع الخاص 
وطني�ة  رشكات  لتأس�يس  العراق�ي 

متخصص�ة رصينة ق�ادرة ع�ىل تنفيذ 
املش�اريع االس�تثمارية املعلنة من قبل 
الوزارة والرشكات النفطية وفق املعاير 
والجودة والسياقات املتبعة وبما يحقق 
املضامن واالس�باب املوجبة املنصوص 
عليها بقانون االس�تثمار رقم 13 لسنة 

2006 وقانون االستثمار يف املصايف رقم 
64 لس�نة 2007«.وأك�دت وزارة النفط 
ع�ىل أهمي�ة »تقدي�م الدعم واالس�ناد 
للقط�اع الوطن�ي الخ�اص يف تأس�يس 
رشكات متخصصة خاصة أو مساهمة 
او مختلط�ة أو باملش�اركة مع رشكات 
ع�ىل  وتش�جيعها  اجنبي�ة،  او  عربي�ة 
تفعيل دور االستثمار الوطني يف التنمية 
والتكامل االقتص�ادي وتوظيف األموال 
واالس�تثمارات يف بن�اء وتأس�يس نواة 
قاع�دة مثالية وس�ليمة م�ن الرشكات 
الوطنية الرصينة القادرة عىل اكتس�اب 
الخ�رة والتجرب�ة وص�والً اىل العاملي�ة 
خالل ف�رتة قصرة«.وبينت الوزارة، أنه 
»تحقيقاً لاله�داف والخطط الطموحة 
أعاله، ودعماً لجمي�ع الجهود املخلصة 
الت�ي تعم�ل لتنمي�ة وتطويراالقتص�اد 
العراقي واالرتقاء بأداء القطاع لخاص، 
وجهت الوزارة جميع الرشكات النفطية 

الوطني�ة واالجنبية ع�ىل ارشاك القطاع 
الوطني الخاص بنس�بة التقل عن %10 
يف جمي�ع املش�اريع املعلن�ة م�ن قب�ل 
الوزارة وال�رشكات النفطية، فضالً عن 
اشرتاط تشغيل االيدي العاملة العراقية 

واستخدام املواد املصنعة محلياً«.
وتابعت ال�وزارة يف بيانها، أنها “ألزمت 
الرشكات النفطية الوطنية عىل ممارسة 
دورها الفاعل بموج�ب أحكام القانون 
ال�رشكات  )قان�ون   1997 لس�نة   22
العام�ة(، وان يم�ارس مجل�س االدارة 
دوره وصالحيات�ه وف�ق القانون اعاله 
ويتخ�ذ الق�رارات التي تخ�دم الصالح 
الع�ام وتحق�ق اع�ىل منفعة للع�راق”، 
موضح�ة أنها “تج�د أن الع�راق يزخر 
بالطاقات العلمية والفنية والهندس�ية 
االعم�ال  رج�ال  وم�ن  والبرشي�ة 
واملستثمرين القادرين عىل احداث نقلة 

نوعية يف االقتصاد العراقي.

حمافظ واسط يدعو لاللتزام بمبادئ العدالة واملهنية يف مسألة تسوية املالكات التدريسية
   المستقبل العراقي/ الغانم

دعا محافظ واس�ط  محمود عبد الرضا 
مال ط�الل، اىل رضورة االلت�زام والتقييد 
باملعاي�ر املهني�ة خ�الل اج�راء عملي�ة 
التس�ويات يف تنقالت الهيئات التدريسية 

بن املدارس« .

وأك�د مال طالل خ�الل زيارته اىل مديرية 
الرتبي�ة وبصحبة عضو مجل�س النواب 
عيل غ�ركان وعضوة مجل�س املحافظة 
س�اجدة نزر، ولقاءه مدي�ر عام الرتبية 
اهمي�ة  ،ع�ىل«  االختصاص�ن  وبع�ض 
تحس�ن الواق�ع الرتب�وي ال�ذي ش�هد 
تردي�ا من قبل بس�بب بع�ض التداعيات 

التي ش�ابت العمل ،وباألخص يف مسالة 
تس�وية التنقالت للهيئات التدريسية بن 

مدارس املحافظة ».
اتب�اع  »رضورة  ع�ىل  املحاف�ظ  وش�دد 
اس�س تحقيق مبادئ العدالة واإلنصاف 
يف عملية التوزيع الجدي�دة والنظر بدقة 
يف  بموضوعي�ة  والنظ�ر  لالعرتاض�ات 

االعذار الرشعية املقدمة من قبل املدارس 
، مح�ذرا يف الوقت نفس�ه اي�ة محاوالت 
للتدخل بعمل اللجان وإخضاعها لحاالت 
املنس�وبية واملحس�وبية واللجوء إلعاقة 
س�ر عمل اللج�ان املرشفة ، ك�ون ذلك 
س�يؤثر عىل تحس�ن الواق�ع الرتبوي يف 

املحافظة .



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1550( الخميس  2  تشرين الثاني  2017 اعالنات7

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / 5869/ش7 / 2017

التاريخ  2017/11/1
اىل / املدعى عليه )منتظر عبد االمري ابو عليوي( 

اقامت املدعية )س�هاد هادي جاسم( الدعوى املرقمة 
5869/ش2017/7 امام ه�ذه املحكمة والتي تطلب 
فيه�ا تفريق للهجر وملجهولية محل اقامتك وحس�ب 
رشح املبلغ القضائي واش�عار مخت�ار النجف / حي 
الش�هيد الص�در الثان�ي ل�ذا تق�رر تبليغك بواس�طة 
فعلي�ك  رس�ميتني  محليت�ني  يوميت�ني  صحيفت�ني 
الحضور امام ه�ذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 
ي�وم 2017/11/20 الس�اعة التاس�عة صباحا وعند 
ع�دم حضورك س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق االصول 
القايض
حسني عباس سمني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
املختصة بنظر الدعاوى التجارية

العدد / 44/تجارية / 2017
التاريخ 2017/10/31

اعالن
اىل / املدعى عليه )عيل عبد الله فرمان س�لمان  املدير 

املفوض لرشكة املنة اضافة لوظيفته(  
اقام املدعي / املدير املفوض للرشكة العامة للس�منت 
العراقي�ة /اضافة لوظيفت�ه الدع�وى املرقمة اعاله 
ضدك والتي يطلب فيها الزامك بتأديتك مبلغا مقداره 
وتس�عون  وواح�د  مائت�ان   )291,415,216,500(
ومئت�ان  ال�ف  ع�رش  وخمس�ة  واربعمائ�ة  ملي�ون 
وس�تة عرش دين�ارا وخمس�مائة فلس�ا ع�ن رواتب 
ش�هر حزيران وش�هر تموز وشهر اب وش�هر ايلول 
وش�هر ترشين الثاني وش�هر كان�ون االول )فروقات 
استقطاعات للمنتسبني( وحسب العقد املرقم 4987 
يف 2013/6/23 ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك 
حسب رشح القائم بالتبليغ )امري عبد الحافظ جابر( 
بتاري�خ 2017/5/8 واش�عار مخت�ار منطقة حمزة 
ال�ديل )صال�ح حمزة ال�ديل( يف 2017/5/8 ل�ذا تقرر 
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور 
امام هذه املحكمة يوم 2018/2/6 الساعة التاسعة 
صباح�ا وعن�د عدم حض�ورك او ارس�ال م�ن ينوب 
عنك س�وف تجري املرافعة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف سامراء
محكمة االحوال الشخصية يف سامراء

العدد : 1151/ش/2017
التاريخ : 2017/11/1

اىل املدعى عليه / فائز مزاحم حسن
اعالن

قدمت املدعية )اس�ماء عيل عبد الله( الدعوى املرقمة 
للهج�ر  التفري�ق  تطال�ب  1151/ش/2017 ض�دك 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
ش.م )غسان وصفي محمد( بتاريخ 2017/10/15 
وتب�ني انه مرتحل اىل جهة مجهولة وحس�ب اش�عار 
املخت�ار  )غ�ازي ع�يل س�ليمان( مخت�ار منطقة تل 
العلي�ج واملذيل بتوقيع الش�اهدين عب�د الله عيل عبد 
الله ومحمد حسن جاسم واملصدق من املجلس املحيل 
لقضاء س�امراء عليه واس�تنادا الح�كام املادة 1/21 
مرافع�ات مدني�ة ق�ررت املحكمة بتبليغك بواس�طة 
صحيفتني يوميتني محليتني برضورة حضورك موعد 
املرافعة املوافق 2017/11/14 وبعكسه سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
القايض
قيرص عباس رشيد

فقدان
فق�دت الهوي�ة الوزارية الصادرة م�ن مديرية توزيع 
كهرباء الجنوب بأس�م )وسام حطاب صبار( عىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار(

فقدان
فقدت الهوي�ة الوزارية الصادرة م�ن وزارة الكهرباء 
املديري�ة العام�ة لتوزي�ع كهرب�اء الجن�وب  باس�م 

املوظفني ادناه 
1 � حسن عزيز عبد الحسني 

2 � عيل نعمة طاهر
3 � حيدر عيل نعمه

4 � باسم عباس حسوني
عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد /1512/ب2017/1

التاريخ 2017/11/1
اعالن

اىل املدعى عليها : أمل شكر طيب 
اق�ام عليكم املدع�ى وزير الداخلية اضاف�ة لوظيفته 
وكيله الرائد الحقوقي حس�ني عالوي راشد امام هذه 
املحكمة الدعوى املرقمة اع�اله وطلب الحكم باعادة 
الس�الح )مس�دس ن�ول كالك املرق�م GKN562  مع 
ملحقاته( والذي سبق وان استلمتيه من مديرية رشطة 
دياىل � املرية بموجب مستند استالم اصويل وتحميلكم 
الرس�وم املصاريف واتعاب املحام�اة وملجهولية محل 
اقامتكم حسب رشح القائم بالتبليغ عن طريق مركز 
رشط�ة جلوالء واش�عار مختار حي الوح�دة قطاع 2 
ناحية جلوالء قررت هذه املحكمة تبليغكم عن طريق 
النرش بواسطة صحيفتني يوميتني محليتني للحضور 
اىل ه�ذه املحكم�ة صباح يوم 2016/11/7 الس�اعة 
التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضوركم او ارس�ال 
من ينوب عنكم قانونا ستجري املرافعة بحقكم غيابا 

وعلنا وفق القانون
القايض
مهدي قدوري كريم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد / 1281/ب2017/2
التاريخ /2017/10/25

اعالن
اىل / املدعى عليه / رافد سعد محمد 

1281/ب2017/2  وبع�دد   2017/9/25 بتاري�خ 
اصدرت محكمة ب�داءة بعقوبة حكم�ا غيابيا بحقك 
ق�ى بالزام�ك ب�أن ت�ؤدي للمدع�ي احم�د محم�د 
ط�ه مبلغ ق�دره اربعة ع�رش مليون دين�ار بموجب 
الكمبيالة املصدقة من الكاتب العدل يف بعقوبة بالعدد 
اقامت�ك  مح�ل  وملجهولي�ة    2014/6/3 يف   14799
حسب رشح القائم بالتبليغ يف مركز رشطة  املقدادية 
واش�عار مختار حي النرص يف قض�اء املقدادية قررت 
هذه املحكمة تبليغك بالحكم الغيابي اعاله بواس�طة 
صحيفت�ني محليتني يوميتني ويف ح�ال تبلغك وميض 

مدة االعرتاض سيكتسب الحكم الدرجة القطعية 
القايض
مهدي قدوري كريم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد / 1505/ب2017/2
التاريخ /2017/10/24

اعالن
اىل / املدعى عليه / عامر رفعت احمد

اق�ام عليك املدعي )وزير الداخلية � اضافة لوظيفته( 
امام هذه املحكمة الدعوى البدائية بالعدد اعاله طلب 
فيها الحكم بالزامك باعادة ما بذمتك )املسدس املرقم 
GKN 626 ن�وع كالك مع ملحقاته( ويف حال فقدانه 
تضمين�ك اقيامه�ا البالغة خمس�ة ماليني وس�تمائة 
وخمس�ون الف دينار وملجهولية محل اقامتك حسب 
رشح القائم بالتبليغ يف مركز رشطة جلوالء واش�عار 
مخت�ار منطقة حي الجماهري يف ناحية جلوالء قررت 
هذه املحكم�ة تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة يف الس�اعة 
التاس�عة م�ن صب�اح ي�وم 2017/11/6 ويف ح�ال 
تبلغك وعدم الحضور او ارس�ال من ينوب عنك قانونا 

ستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون 
القايض
مهدي قدوري كريم

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

العدد / بال
التاريخ /2017/11/1

اىل / املدعو )محمد عيل حسني( 
اعالن

بناءا عىل الطلب املقدم من قبل الس�يدة )منى مرفوع 
حس�ن( والتي موضوعها نصبها وصي�ة عىل الطفلة 
الق�ارصة )منى محم�د عيل تول�د 2013( وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك وحس�ب التبلي�غ الصادر من ش�عبة 
التبليغ�ات م�ن قب�ل املبل�غ ) من�ى مرفوع حس�ن( 
منطق�ة  مخت�ار  واش�عار   2017/10/31 بتاري�خ 
املجم�ع الصناعي املختار ) معد كريم جاس�م( قررت 
هذه املحكمة تبليغك بصحيفتني رس�ميتني محليتني 
بالحضور اىل هذه املحكمة وتدون اقوالك امام املوظف 
املختص خ�الل )7( ايام تبدأ من الي�وم التايل لتبليغك 

وبعكسه ستصدر الحجة وفق القانون
القايض
صباح حبيب حسني

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ املعقل
رقم االضبارة : 2017/980

التاريخ 2017/10/31
اىل / املنفذ عليه

قحطان عدنان سلطان
لقد تحقق لهذه املديرية من انك مجهول محل االقامة 
وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء 
التبليغ عليه واستنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ 
تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ املعقل 
خالل خمس�ة عرش يوم�ا تبدأ من الي�وم التايل للنرش 
ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية بإج�راءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
احمد عائش مغامس

اوصاف املحرر :
الق�رار الحك�م املنف�ذ الص�ادر م�ن محكم�ة ب�داءة 

البرصة 
بالعدد 1814/ب/2017 يف 2017/8/14 

املتضم�ن عليه العق�ار 12530/2071 الرباط الكبري 
شقة رقم /24 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد / 1510/ب2017/2
التاريخ /2017/10/24

اعالن
اىل / املدعى عليه / عقيل حامد بريس

اق�ام عليك املدعي )وزير الداخلية � اضافة لوظيفته( 
ام�ام هذه املحكم�ة الدع�وى البدائية بالع�دد اعاله 
طلب فيها الحكم بالزام�ك باعادة ما بذمتك )البنادق 
ن�وع   )0924 و   36886 و   4422 و   1166 املرقم�ة 
كالش�نكوف مع ملحقاتها ويف حال فقدانها تضمينك 
اقيامها البالغة ع�رشون مليون واربعمائة الف دينار 
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ يف 
مركز رشطة بلدروز  واش�عار مختاري قرية البزانية 
وح�ي الزهراء وحي املهدي والحي العس�كري والحي 
الع�رصي ودور من�ديل   قررت هذه املحكم�ة تبليغك 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني للحض�ور 
ام�ام ه�ذه املحكمة يف الس�اعة التاس�عة من صباح 
ي�وم 2017/11/6 ويف حال تبلغ�ك وعدم الحضور او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا وفق القانون 
القايض
مهدي قدوري كريم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

دار القضاء يف هبهب 
محكمة االحوال الشخصية يف هبهب

العدد : 113/ش/2017
التاريخ 2017/11/1

اعالن
اىل املدع�ى عليها / نعيمة عبد الرزاق علوان /تس�كن 

هبهب
االح�وال  محكم�ة  اص�درت   2017/4/30 بتاري�خ 
الشخصية يف هبهب قرار حكم غيابي بالدعوى املرقم 
113/ش/2017 يق�يض بالزام املدع�ى عليها نعيمة 
عب�د ال�رزاق عل�وان بتاديتها للمدعي محمد حس�ني 
جاس�م ق�رار يقيض بتصدي�ق الط�الق الخارجي بني 
املدعي محمد حسني جاسم واملدعى عليها نعيمة عبد 
الرزاق علوان واعتباره طالقا رجعيا وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب اش�عار مختار حي القادس�ية قررت 
هذه املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني ومن حقك 
االعرتاض او التميي�ز عىل الحكم الصادر بحقك خالل 
مدة 30 يوما تبدا من اليوم التايل للنرش ويف حالة عدم 
حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا يكتس�ب 

القرار الدرجة القطعية 
القايض
سالم عباس محمود

اعالن 
رقم االخطار : 2016/82

من / محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة بالبرصة
اىل / املته�م اله�ارب )املفوض عباس عب�د الله عيل( 

املنسوب اىل مديرية رشطة محافظة البرصة
ملا كن�ت متهما وفق املادة /307 م�ن ق.ع. رقم 111 
لس�نة 1969 لقيام�ك بقب�ول عطي�ة  الداء عمل من 

االعمال وظيفتك واالخالل بواجباتك 
وبما ان مح�ل اختفائك مجهول اقت�ى تبليغك بهذا 
االع�الن ع�ىل ان تح�رض ام�ام محكم�ة ق�وى االمن 
الداخ�يل الخامس�ة بالبرصة خالل م�دة ثالثون يوما 
م�ن تاريخ تعليق هذا االع�الن يف محل اقامتك وتجيب 
عن التهم�ة املوجه ضدك وعند عدم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وتحج�ز اموال�ك املنقولة 
والغرياملنقولة ويطل�ب من املوظفني العموميني القاء 
القبض عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب سلطة 
حكومي�ة وال�زام املواطن�ني الذي�ن يعلم�ون بمح�ل 
اختفائك باخبار الجهات املختصة استنادا للمادة 69/ 
اوال وثانيا وثالث�ا ورابعا من قانون اصول املحاكمات 

الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
رئيس املحكمة

وزارة الداخلية
مكتب الوزير

محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة
مقتبس الحكم 

رقم املقتبس : 2015/1307
اس�م املتهم ورتبته ووحدته : ن ع حس�ني جبار فالح 

خيون /مديرية رشطة محافظة البرصة 
رقم الدعوى وتاريخها : 2015/947

تاريخ ارتكاب الجريمة :2014/9/23 
تاريخ التوقيف : ال يوجد

تاريخ الحكم : 2015/9/15
املادة القانونية 37/من  ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 

خالصة الحكم
للمنطق�ة   الداخ�يل  االم�ن  حكم�ت محكم�ة ق�وى 

الخامسة عىل املدان اعاله    بما ييل :
1 � بالحبس البسيط ملدة )ستة اشهر(وفق املادة 37/

اوال م�ن ق.ع.د رق�م 14 لس�نة   2008  الهماله مما 
 )X38251Z( تسبب بفقدان املسدس الحكومي املرقم
نوع برت�ا وملحقاته مخزن وس�تة اطالقات  بتاريخ 
2014/9/23 وتضمينه مبلغ مقداره )7,160,000( 
سبعة ماليني ومائة وستون الف دينار استنادا للفقرة 
ثانيا من نفس املادة اعاله عن قيمة املس�دس املفقود 
وملحقاته اعاله تس�توىف من�ه بالطرق التنفيذية عىل 
ان يق�دم املحك�وم كفال�ة ضامنة تؤمن اس�تحصال 

مبلغ التضمني 
2 � تنزي�ل املس�دس وملحقات�ه اعاله م�ن ذمته بعد 
تس�ديد مبل�غ التضم�ني واكتس�اب الحك�م الدرجة 

القطعية 
3 � تعمي�م اوص�اف املس�دس املفقود ع�ىل مديريات 

وزارة الداخلية
4 � عدم وجود موقوفية له عن هذه القضية 

حكم�ا ص�ادرا  باتف�اق االراء قاب�ال للتميي�ز  وافهم 
وجاه�ا وعلنا يف 2015/9/16 عمال باحكام املادة 61 

/اوال من ق.ا.د
رئيس املحكمة

مقتبس الحكم الغيابي 
رقم املقتبس : 2013/564

اس�م املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل للمنطقة 
الخامسة بالبرصة

اس�م املتهم ورتبته ووحدته : الرشطي حسني جاسم 
مهدي محمد/ مديرية رشطة محافظة البرصة 

رقم الدعوى وتاريخها : 2013/866
تاريخ ارتكاب الجريمة :2008/3/5 

تاريخ الحكم : 2013/2/29
املادة القانونية 5/  ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 

خالصة الحكم
للمنطق�ة   الداخ�يل  االم�ن  حكم�ت محكم�ة ق�وى 
الخامسة عىل املدان الغائب )  الرشطي حسني جاسم 

مهدي محمد( بأسم الشعب بما ييل : 
1 � بالحبس البس�يط ملدة )س�تة اشهر( وفق املادة 5 
/ ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 بداللة املادتني 61/اوال 
و 69/اوال من ق.ا.د رقم 17 لس�نة 2008 لغيابه عن 

مقر عمله من تاريخ 2008/3/5 ولحد االن
2 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة القبض 
عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه استنادا 
الح�كام امل�ادة 69/ ثاني�ا م�ن ق.ا.د رقم 17 لس�نة 

2008
6 � ال�زام املواطنني االخبار عن محل اختفاء املحكوم 
اعاله اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/ثالثا من ق.ا.د رقم 

17 لسنة 2008 
7 � حجر امواله املنقولة وغري املنقولة استنادا الحكام 

املادة 69 /رابعا من ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008 
8 � اخراجه من الخدمة اس�تنادا للمادة 42 ثانيا ق.ع 

.د رقم 14 لسنة 2008
6 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنت�دب عبد 
الرحم�ن عبد ع�يل مبلغ قدره خمس�ة وعرشون الف 
دينار ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكم�ا غيابي�ا صادرا باتف�اق االراء اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 61/اوال من ق.ا.د قاب�ال لالعرتاض وافهم علنا 

يف 2013/5/29م
رئيس املحكمة

محكمة األحوال الشخصية يف النارصية
العدد: 5279/ش/2017

إىل/املدعى عليها / سعاد رشهان خاجي
م/ تبليغ 

أقام املدعي محس�ن شنان محسن  الدعوى الرشعية 
املرقم�ة أعاله والت�ي يطلب فيه�ا النش�وز وبالنظر 
ملجهولية محل إقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ لذا 
تق�رر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور 
أمام هذه املحكمة  صباح يوم املرافعة 2017/11/12 
الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك أو إرسال 
من ين�وب عنك قانونا س�وف تج�رى املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا ووفقا للقانون .
القايض
رافد مركز االعرجي

مديرية شؤون أحوال ذي قار
العدد : 1359

إعالن
بن�اءا عىل طل�ب املدعي ماجد كاظم كش�وش  والذي 
يطلب من خالله تبديل لقبه من الحسائي اىل الخالدي 
واستنادا ألحكام املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية 
3 لس�نة 2016  تقرر نرش طلبه يف الجريدة الرس�مية 
فم�ن له حق االع�رتاض عىل الطل�ب مراجعة املديرية 
خالل 15 يوما من تاريخ النرش وبعكس�ه س�ينظر يف 

الطلب وفق القانون .
موقع اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام/وكالة

تنويه 
نرشيف جريدة املس�تقبل العراق�ي بالعدد 1549يف 1 / 
11 / 2017 اع�الن غلق اكتتاب ادارة املرصف الوطني 
االس�المي حيث ذكر راسمال املرصف البالغة ) 000 ، 
000 ، 80 ( ثمان�ون ملي�ار دينار خطأ والصحيح هو 
) 000 ، 000 ، 000 ، 80 ( ثمان�ون ملي�ار دين�ار لذى 

اقتى التنويه .

فقدان
فقدت مني هوية االحوال املدنية والصادرة من احوال 
الرصاف�ة واملرقمة 00571509 بأس�م / غفران رعد 

خالد فمن يعثر عليها تسليمها إىل جهة االصدار .

مديرية تنفيذ بلدروز
رقم االضبارة/2017/12

اعالن
تبي�ع مديرية تنفي�ذ بل�دروز العقار تسلس�ل معمل 
طاب�وق بلدروز–الواقع يف بل�دروز العائد للمدين رعد 
محم�د رمالملحجوز لق�اء طلب  الدائن احمد يوس�ف 
واربع�ة  ثمانمائ�ة  حماديالبال�غ)824000000( 
وع�رشون ملي�ون دين�ار  0 فع�ىل الراغ�ب بال�رشاء 
مراجع�ة  هذه املديرية  خالل م�دة ثالثني  يوما تبداء 
م�ن اليوم الت�ايل للنرش مس�تصحبا مع�ه  التامينات 
القانونية عرشة  من املائة من القيمة املقدرة وشهادة 
الجنس�يةالعراقية وان رسم التس�جيل والداللية عىل 

املشرتي0
املنفذ العدل
ميعاد منصور حسني

املواصفات
1-موقع�ه ورقم�ه :- دياىل/بلدروزمعام�ل طاب�وق 

بلدروز
2-جنسه ونوعه :- معمل طابوق بلدروز

القطع�ه    -: واوصاف�ه   3-ح�دوده 
الجنوبي�ة                                                                                                                                          19/مريج�ه  مقاطع�ه   /7

                                                               
4-مش�تمالته:-  كاصوصة/ح�زام ناق�ل / هوبر /

دفه/ ظاغطة هواء خباطة صنع محيل
5-مساحته:-  10 دونم

6-- درجة العمران :- جيد
7-الشاغل:- اليوجد

8-القيمة املقدرة    :- )180000000( مائة وثمانون 
مليون  دينار الغريها

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الرصافة 
العدد 4071 

اعالن 
قدم املدع�و ) ليىل محمد عيل ( طلبا اىل هذه املحكمة 
بنصبه�ا قيما عىل ولدها خالد كاظ�م خرض لفقدانه 
من�ذ 5 / 6 / 2006 ولح�د االن وال يع�رف مص�ريه 
حي�ا كان ام ميتا فم�ن لديه اع�رتاض الحضور امام 
هذه املحكمة م�ن اليوم التايل للنرش لتقديم اعرتاضه 
واعالمنا وبخالفه سوف تنظر املحكمة يف الطلب وفق 

القانون .
القايض

سالم روضان املوسوي 

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

العدد 332 / ش / 2017 
اعالن 
املدعي : صباح جواد خميس 

املدعى عليها : اهواز عمران موىس 
تحية طيبة :

اصدرت محكمة االحوال الش�خصية يف الخالص قرار 
الحك�م الغياب�ي املرف�ق 332 / ش / 2017 يف 30 / 
7 / 2017 واملتضم�ن ع�زل واس�قاط حج�ة وصاية 
املدعى عليه�ا / اهواز عمران م�وىس عىل القارصين 
كل م�ن ) زين�ب ( و ) حي�در ( و ) ش�يماء ( اوالد 
املرح�وم ) ف�ؤاد صباح جواد ( ونص�ب املدعي صباح 
جواد خميس وصيا عىل القارصين اعاله وعند ارسال 
ورق�ة التبليغ لغرض تبليغك بالحك�م الغيابي اعيدت 
الينا ورقة التبليغ وحسب كتاب مركز رشطة الغالبية 
املرقم بالعدد 9171 يف 28 / 9 / 2017 ومرفقة ورقة 
تبلي�غ املدعى عليها واش�عار مختار منطقة هبهب – 
منصورية الش�ط ) عب�اس حاتم ع�يل ( ارتحالها اىل 
جه�ة مجهولة وملجهولية محل اقامت�ك تقرر تبليغك 
بصحيفت�ني محليت�ني بالحك�م الغياب�ي وعن�د عدم 
حض�ورك واالع�رتاض عىل الحك�م الغيابي يكتس�ب 

القرار الدرجة القطعية وفق القانون .
القايض 
عيل منشد خلف

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة الخالص 
العدد 266 / ب / 2017 

م / اعالن 
بتاري�خ 6 / 9 / 2017 وبموج�ب الدع�وى املرقمة 266 
/ ب / 2017 اصدرت هذه املحكمة قرار حكم مكتس�ب 
الدرج�ة االقطعي�ة يقيض بازالة ش�يوع العق�ار املرقم 
1048 / نف�س الخال�ص بيع�ا . عليه تق�رر االعالن عن 
بيعه بالنرش عن طريق الصحف املحلية وبطريق املزايدة 
العلني�ة ومل�دة 30 ثالثني يوما عىل ان يك�ون بيع العقار 
موضوع هذا االعالن يف هذه املحكمة وعن طريق املزايدة 
العلنية التي ستجري يف الساعة 12 الثانية عرش من ظهر 
اليوم التايل النتهاء امل�دة املبينة اعاله ويف حالة مصادفة 
ي�وم املزاي�دة عطلة رس�مية يكون املوع�د يف اليوم التايل 
وع�ىل الراغب بالرشاء ايداع التامين�ات القانونية البالغة 

10 % من بدل البيع اذا لم يكن رشيكا .
القايض 
عدنانم حسني عيل 

-رقم العقار 1048 / نفس الخالص .
-صنف العقار : ملك رصف .
-مشتمالت العقار : التوجد .

-مس�احة العق�ار : ) 1 ( دون�م و ) 6 ( اول�ك و ) 60 ( 
م2 .

-وارد العقار السنوي : اليوجد .
-الشاغل الحايل للعقار : حميد عبد االمري حسني .

-القيمة التقديرية للعقار : 6000000 ستة ماليني دينار 
عراقي .

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة  االحوال الشخصيه يف بدرة  
العدد 163/ش /2017                                     

اىل املدعى عليه / جهاد محمد عيل عمران
أقام�ت املدعية زينب محمد طاهر محمد كاظم  الدعوى 
الرشعيه املرقمة أعاله والتي تطلب فيها دعوتك للمرافعة 
والحك�م بتفريق للهجر وملجهولية محل إقامتك حس�ب 
إش�عارمختار قضاء ب�درة حي الرس�ول واملرفق بكتاب 
مرك�ز رشط�ه ب�درة بالع�دد 6656 يف 2017/10/29 
عليه تقرر تبليغك اعالنا  بصحيفتني محليتني رس�ميتني 
للحض�ور امام ه�ذة املحكم�ة بتاري�خ 2017/11/12 
الس�اعة تاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وحسب االصول 
القايض 
ياسني خضري الدريعي 

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الكوت
العدد 1844/ب /2017

  اىل املدع�ى عليهم / 1- طالب ابراهيم عبدالحس�ن  2- 
غسان ابراهيم عبدالحسن  3- ليىل ابراهيم عبدالحسن 

أقام املدعي عدنان س�لمان جابر  الدعوى املرقمة أعاله 
والتي يطل�ب دعوتكم  للمرافعة والحكم بازالت ش�يوع 
العقار املرق�م 12/422 الرساي وملجهولية محل إقامتك 
حس�ب إش�عار مختار محلة امل�رشوع واملرف�ق  بكتاب 
مركز رشطة الكوت عليه تقرر تبليغك اعالنا  بصحيفتني 
محليتني رس�ميتني للحضور إم�ام هذه املحكمة صباح 
يوم 2017/1/13  الس�اعة تاس�عة صباح�ا وعند عدم 
حضورك�م او م�ن ين�وب عنك�م قانون�ا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وحسب االصول 
القايض 
عمار حسن عبد عيل

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الكوت
العدد1842/ب /2017

اىل املدع�ى عليه�م / 1- طالب ابراهيم عبدالحس�ن  2- 
غسان ابراهيم عبدالحسن  3- ليىل ابراهيم عبدالحسن 

أقام املدعي عدنان س�لمان جابر  الدعوى املرقمة أعاله 
والتي يطل�ب دعوتكم  للمرافعة والحكم بازالت ش�يوع 
العق�ار املرقم 31/422  الرساي وملجهولية محل إقامتك 
حس�ب إش�عار مختار محلة امل�رشوع واملرف�ق  بكتاب 
مركز رشطة الكوت عليه تقرر تبليغك اعالنا  بصحيفتني 
محليتني رس�ميتني للحضور إم�ام هذه املحكمة صباح 
يوم 2017/1/13  الس�اعة تاس�عة صباح�ا وعند عدم 
حضورك�م او م�ن ين�وب عنك�م قانون�ا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وحسب االصول 
القايض 
عمار حسن عبد عيل

مجلس القضاء األعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف واس�ط االتحادي�ة ) الهيئة 

االصلية (
العدد350/س /2017

اىل املطلوب اعادة املحاكمة ضده / محسن عركة باهر
م/ تبليغ

ملقتضيات الدعوة االستئنافية 350/س/2017 الخاصة 
باملس�تأنف عبود كريم س�لمان وملجهولية محل إقامتك 
حس�ب إش�عار القائم بالتبليغ وحس�ب اش�عار مختار 
قري�ة عوين�ة / النعمانية قررت املحكم�ة تبليغك اعالنا  
بصحيفت�ني محليت�ني رس�ميتني للحضور إم��ام هذه 
املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة املص�ادف 2017/11/15  
الساعة تاس�عة صباحا ويف حال عدم حضورك ستجري 

املرافعة بحقك حضوريا قانونيا وحسب االصول .
الرئيس
عبداالمري سلمان زغري

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الخالدية
رقم االضبارة 526 / 2017 

اىل املنفذ عليه / محمود صالح شناوة 
لق�د تحقق لهذه املديرية من خالل رشح القائم بالتبليغ 
ملرك�ز رشطة الحبانية امل�ؤرخ يف 7 / 10 / 2017 وتاييد 
مديرية ناحي�ة الحبانية واملجلس املحيل لقضاءالخالدية 
ملا ورد في�ه انك مجهول محل االقام�ة وليس لك موطن 
دائ�م او مؤق�ت او مختاريمك�ن اج�راء التبلي�غ علي�ه 
واس�تنادا للم�ادة 27 م�ن قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ الخالدية خالل خمس�ة 
ع�رش يوما تبدا من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 

هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل 
مراد محمد حماد 

اوصاف املحرر :
ق�رار محكمة بداءة الخالدية بالع�دد 242 / ب / 2017 
يف 2 / 8 / 2017 واملتضم�ن الحك�م بالزام املنفذ عليه ) 
املدعى عليه ( محمود صالح ش�ناوة باعادة املركبة نوع 
تويوت�ا كورال صالون مودي�ل 2012 اللون رصايص رقم 
الش�ايص RKLBV42E824481688 إىل طالب التنفيذ ) 

املدعي ( محمد شهاب حمد .
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ستيفنسن حتت أشجار النخيل
عن دار الس�اقي صدرت مؤخراً ترجمة رواية »ستيفنس�ن تحت أش�جار النخيل«، 
للروائ�ي والمؤل�ف الموس�وعي الش�هير، ألبرتو مانغوي�ل. وقد نق�ل الرواية إلى 
لغ�ة الضاد المترجم والش�اعر الس�وري، ج�والن حاجي.  وجاء في نب�ذة الرواية 
:يس�تمتع روبرت لويس ستيفنس�ن بالحياة على جزيرة س�اموا مش�رقة األلوان 
إل�ى حين انقالب كل ش�يء إثر االغتص�اب والجريمة وظهور قرينه الس�يد بيكر.

بهذا االحتفاء المِرح بحياة ستيفنسن وعمله، يحوك ألبرتو مانغويل حكاية باهرة 
يمت�زج فيها الحلم بالوعي، وتتجس�د فيها الرغب�ات المكبوتة، إذ إن القصص هي 
واة يمتزجون بشخصيات حكاياتهم.  أما ألبرتو مانغويل، فهو مؤلِّف  الواقع،  والرُّ
موس�وعّي مشهود له عالمياً ومترجم وكاتب مقاالت وروائي. حازت كتبه جوائز 
ع�دة وكانت األكثر مبيعاً. يعيش في األرجنتين حيث يش�غل منصب مدير المكتبة 
الوطني�ة. صدر له عن دار الس�اقي »تاري�خ القراءة«، »مع بورخي�س«، »المكتبة 
في الليل«، »يوميات القراءة«، »فّن الق�راءة«، »مدينة الكلمات«، »الفضول«، وفي 

الرواية »عودة« و«عاشق مولع بالتفاصيل«و«كّل الناس كاذبون«.

ص�در للناق�د الدكت�ور رامي أبو ش�هاب ع�ن المؤسس�ة العربية 
للدراس�ات والنش�ر في بيروت كتاب ” في الممر األخير – سردية 
الش�تات الفلس�طيني؛ منظور ما بعد كولونيالي”. ويأتي الكتاب 
ضم�ن مش�روع الناق�د القائ�م عل�ى التأس�يس لخطاب م�ا بعد 
الكولونيالي�ة، نظريا وتطبيقياً، حيث س�بق ل�ه، وأن أصدر كتاب 
” الرس�يس والمخاتلة خطاب ما بعد الكولونيالية”، والذي حصل 
من خالله على جائزة الشيخ زايد للكتاب عام 2014. تكمن أهمية 
الكتاب كونه ُيعنى بدراس�ة خطاب الش�تات الفلسطيني السردية 
الفلس�طينية، وبوج�ه خ�اص الرواي�ة، ولكن من منظ�ور جديد 
يتج�اوز المفاهي�م  التقليدية.الكت�اب )365( صفح�ة من القطع 
الكبير. أربعة فصول، ومدخل. ينهض الكتاب على اكتناه عدد كبير 
من الروايات الفلس�طيني بدءاً من كتابات األسالف أو آباء الرواية 

الفلسطينية، ليشمل كتابات تمثل مختلف األجيال الفلسطينية؛ 

»املمر األخري«

          عادل قاسم

1 - ف�ي َغيابِة الُجب ،اقُف كتمثاٍل من الَصمِغ على 
صخ�رٍة ُمتآكلٍة تتقاذفني الرياُح ريش�ًة من َجناَح 
طائ�ر ، الش�يَء ُيْبدُد َوْحَش�تي في ه�ذا الصمت ، 
ُكلما داعَب الَوسُن َغيمتي الغافيَة على جرِف َنهاٍر 

َتْبتلعُه ريبُة البقاء ،

2 - ُمَؤجٌل َتْس�تبقَك هذه الُخطى الَعجلى المؤطرُة 
بااللم،َكنهٍر ميٍت َيمتُد ُمشاِكس�ًا اآلف�اًق الراعفَة 

بالُذبول
3 - حتى مخالب الزمِن ليَس بمقدوِرها أَْن َتْقتَص 
من الثواني الزاحفة ِبرقِة َوسموِّ وهَي َتْعزُف كلما 

إِرتقْت األَرقاَم ُقدَّاساً آخَر للوالدِة والفناء
4 - هكذا نحُن ال َنرى النهايَة اال في

غيرن�ا، مغفلوَن َنس�يُر ِبَخيالٍء عل�ى الربوِع التي 
ال َن�رى اال ُخْضَرته�ا الُمْمتدَة َكُبس�اِط الريِح على 
َغيم�ِة االم�ِل التي َسُتش�تتها رياُح الوح�دِة َخلَف 
تلَك الخطوِط المتالش�يِة في النهاياِت التي تلتقي 
ف�ي َثْق�ٍب ُمْكَفَه�ٌر لي�ًس بمقدوٍرنا االف�الَت من 
َنواجذِه التي تَبدو اكثَر لَمعاناً كلما لََوحْت الشمُس 

ِبجداِئلها الُمشرقْة

نصوص.. غيابة اجلب

امللل ال يصنع كاتبًا جيدًا
           محمد ناصر المولهي 

ونق�اد،  مفك�رون  وكت�اب،  ش�عراء 
مبدعون وأكاديميون، سوادهم األعظم 
يشتكي من كس�اد “بضاعته” )بما أن 
اإلبداع بات س�وقا أيض�ا( لدى محفل 
القراء والمتابعين، عل�ى جودتها..في 
مواقع التواصل االجتماعي كفيسبوك، 
ق�د تحص�د ص�ورة فت�اة م�ع قطتها 
ل�”حس�ناء  جمل�ة  أو  المطب�خ،  ف�ي 
الفوتوش�وب” من قبيل “أنا مريضة” 
اهتمام�ا ومتابع�ة أكثر مم�ا يحصده 

مقال أو قصيدة أو لوحة سريالية.
يمت�د األمر أعم�ق بقليل، فنج�د كتابا 
وكاتبات يستغلون ليونة الحبر الضوئي 
لتحبي�ر  التكنولوجي�ا  توف�ره  ال�ذي 
نص�وص ال يختل�ف م�ن له�م الدرجة 
الدنيا من المعرفة على رداءتها، لكنها 
تحظ�ى باالهتمام ال�ذي ال تحظى ولو 
بج�زء منه كتابات لها وعيها ونضجها 
وعمق محاوالتها الجمالية أو الفكرية 
أو العلمي�ة. في عالم عربي متغير نحو 
االس�تهالك والنظم الحياتية والفكرية 
الليبرالي�ة  التوجه�ات  أملته�ا  الت�ي 
المش�وهة، ب�ات كل ش�يء م�ن ب�اب 
االس�تهالك الس�ريع واآلم�ن؛ وجبات 
س�ريعة، أغان س�ريعة، لباس سريع، 
محاوالت للكسب السريع، أدب سريع، 
الخ..س�رعة مقترنة أيضا باألمان، أي 
االس�تهالك الذي ال يتطلب جهدا كبيرا 

أو مخاطرة، ال يتطلب أدنى مغامرة في 
تقّبله، بل استهالك مضمون.

ما دخل هذا باألدب والفكر والفن؟
اإلبداع وكل منتجات الوعي اإلنس�اني 
باتت مهددة ف�ي ظل مجتمعات عربية 
مجتمع�ات  إنت�اج.  دون  اس�تهالكية 
الكاذب�ة  السياس�ات  منه�ا  خلق�ت 
والمتس�لطة جماع�ات لالس�تهالك، ال 
وع�ي لها غي�ر ما تملي�ه الغريزة، وإن 
تش�كل لبعضه�ا وعي فيك�ون بنفس 
قصير في حدود الس�طح يخشى بلوغ 
األعماق، رغم وجود االستثناءات التي 
يهمش أغلبها..على هذه الشاكلة ُصِنع 
الكثير من الكتاب العرب اليوم، وخاصة 
من الجدد، الذين وإن كان خروجهم عن 
تكلس من قبلهم أمرا محمودا، فإن ما 
يعيب أغلبهم هو خ�واء منتجاتهم من 
وع�ي وحفر أركيولوج�ي وجمالي، إذ 
هم يكتبون ما يري�ده الجمهور، أمورا 
ال تقفز بقارئها إلى الجهد أو التس�اؤل 
أو المتع�ة الواعي�ة، ب�ل تق�دم ل�ه ما 
يعرفه س�لفا. يستهلكه بهدوء ثم ينام 

مطمئنا.
ق�د يق�ول البع�ض: مللنا م�ن التعقيد 
الترمي�ز  مللن�ا  البالغي�ة،  والركاك�ة 
األس�اطير  واس�تحضار  واألقنع�ة 
والعوال�م  والنح�و،  والمج�ازات 
التهويمية الت�ي كانت تكتب بعيدا عنا. 
وفع�ال له�م كل الحق ف�ي أن يملّوا كل 
ه�ذه األس�اليب، وأنا من ه�ؤالء، لكن 

أال ينبغ�ي الوع�ي به�ا وبظروفها كي 
نتجاوزها قراءة وكتابة؟

وم�ن جه�ة أخ�رى ف�إن ه�ذا الملل ال 
يمكنه لوح�ده أن يصن�ع ذائقة قادرة 
على خل�ق كات�ب جيد.الكتابة كغيرها 
من عوالم اإلبداع ليس�ت مجرد انفعال 
أو تفاع�ل فقط، بل ه�ي عملية مركبة 
جدا، يدخل فيها الوع�ي العميق باللغة 
واألفكار التي يحمله�ا الكاتب، إضافة 
وتجارب�ه،  الخ�اص  إحساس�ه  إل�ى 

تركيب�ة كيميائية مختلطة تقدم كاتبا، 
أو ن�واة كاتب، له رؤي�اه التي يطرحها 

لآلخرين.
ل�ذا فقصيدة مثال عن الذهاب باكرا إلى 
المدرس�ة أو ع�ن حبل غس�يل أو حتى 
ع�ن حافلة مكتظة بالعمال، ال يجب أن 
تلزم كاتبها بالبحث عن المشترك العام 
إلع�ادة تقديم�ه للن�اس، ليبهره�م أن 
عوالمه�م تكتب. كما أنه�ا في المقابل 
ليست رؤية غارقة في تهويمات العزلة 

والمجازات، بقدر م�ا هي رؤية متزنة 
للكاتب تخلق تماسا بين العالم الخاص 
والعالم المشترك، حيث ال يغيب القارئ 
كليا كما ال يحضر ممس�كا بيد الكاتب 
ليخ�ط م�ا يري�د. وش�فافية نصوص 
اليوم�ي والتفاصيل تتطل�ب وعيا حاد 
وتجرب�ة ودربة. ثم إن الكتابة ليس�ت 
مج�اال للطمأنين�ة كما يريده�ا العالم 

االستهالكي.
الكثي�ر من الق�راء المس�تهلكين باتوا 
يفضل�ون حكاية بس�يطة ال يمكن أن 
يوفرها الشعر أو حتى القصة القصيرة 

في أثوابها الجديدة.
ومن جهة أخرى هناك قراء مختصون، 
ه�ؤالء يفضل�ون النص�وص المتخمة 
بالمرجعي�ات، واألف�كار الكبي�رة ذات 
المفاهيم المعقدة والصور والمشفرة 
واأللغاز واإليقاع البالغي والعروضي، 
بعيدا عن إيقاع العصر والعالم..هؤالء 
المنعزل�ون، رغ�م مخ�ازن معارفه�م 
فإنهم أش�به بالمتاحف التي قد تصلح 
لألرشفة لكنها ليست ركحا لإلبداع في 
حاضره وتطلعه النشط إلى المستقبل. 
إذا أمك�ن حوصل�ة الموض�وع، فإن�ه 
ببس�اطة دعوة إلى التوازن نخص بها 
المب�دع ومس�تهلكي اإلب�داع، ت�وازن 
بي�ن ج�ّدة المنت�ج اإلبداع�ي وتحرره 
يبتع�د  ت�وازن  الواع�ي،  واالس�تهالك 
باإلب�داع عن االس�تهالكية الس�اذجة 

التي تحكمت في كل شيء.

 ذاكرة الوشم يف شعر وليد حسني
قراءة : ثامر الخفاجي

عندما يكون الشعر هو المالذ والمستودع 
األمي�ن للش�اعر وهو يبث في�ه خلجات 
روح�ه وب�وح حرفه مما ي�دور حوله .. 
حب�ا. . بغضا .. ش�غفا .. ام�ال ..احباطا 
وق�د يكون أحده�ا يأخ�ذ بتالبيب حرف 
الش�اعر وقد يتردد كثيرا كي يبثها حتى 
تكتمل عن�ده الفكرة ومضمون القصيدة 
عندها تكون القصيدة هي عشقه الثمين 
الذي يفوز به بعش�ق قرائ�ه حيث يقول 
الشاعر وليد حسين في نص ) ثمة سؤال 

ص57(
هنالك فسحة للتغيير

أتأمل المكان فيحيلني إلى الطهارة
لكي ارتشف عبق الرسالة

لمحمد كوني
الت�ي يمتلكه�ا  الواس�عة  المس�احة  إن 
الش�اعر ولي�د حس�ين ومدي�ات س�هام 
حروف�ه وه�ي تترك وش�ما ف�ي ذاكرة 
قرائه كفيلة أن تحقق له س�بقا في عالم 
جمال الكلمة يليق بشعره فيورد في نص 

) وشم الذاكرة ص27(
نقود إلى الخيبات أشبال حاسر

لننآى بال رأس وتلك مصائر
إذا عرفنا أن للشعر وظيفة إجتماعية قد 
اليدرك الكثيرون ممن يكتبون الشعر مع 

األسف دورها وأهميتها .
إن الش�اعر يعبر بإله�ام عما يدور حوله 
وما يس�ود مجتمعه من ميول وتطلعات 
وآم�ال وأح�الم وهن�ا نصل إل�ى نقطة 
توظي�ف  يجي�د  ش�اعر  بي�ن  التقاط�ع 
أفكاره التي اوقدتها تجاربه لتكون مادة 
خصبة في تقديم الواقع وإعادة تشكيله 

وصياغته فالش�اعر وليد حسين يحاول 
توظيف حرفه في رس�م شكل المجتمع 
الذي يريد ليوظف فرشاة حرفه في رسم 
ه�ذه الصورة الجميلة في ن�ص ) يا أيها 

العباس ص51(
طف تلوح

قد ثوى طف
متسربال بالقتل .. يا نزف

أودى بشبل أي معجزة
قامت له اآليات تصطف

غالبا ما يك�ون العنوان ه�و العتبة التي 
م�ن خالله�ا نس�تطيع أن نس�بر غ�ور 
النص لنستنطق حروف القصيدة لنعرف 
القصدي�ة م�ن الرس�الة الت�ي أراد فيها 
الشاعر أن يؤلب مشاعرنا فيها لتتماهى 
م�ع أبع�اد الن�ص ورؤاه كم�ا رس�مها 

الشاعر .
الش�اعر ولي�د حس�ين يؤكد عل�ى اللغة 
المطواع�ة الت�ي ترس�ل بالجم�ال ال�ى 
فضاءات نصوصه حي�ث يؤكدها لنا في 

نص ) حمى اإلنتظار ص95(
بحمم اإلنتظار

كنت منزويا خلف األفق
مكتفيا

بالتحليق في سماوات زرقاء
إن الق�وة المبدع�ة تتج�اوز التخيل كما 
يق�ول علم�اء النفس فالش�اعر إذ يتميز 
بقوة البصيرة وعمق النظر والقدرة على 
إكتش�اف الص�الت الخفية ه�و المعول 
عليه في ربط عناصر النص ربطا عضويا 
وهذا ما لمسته هنا في نص الشاعر وليد 

حسين ) أيها العابرون ص91(
لن تجد كلمات لطقوسك السومرية

لكي يحملها السحاب

لموطنك األصلي
فالحكايات باتت مستنسخة

وانت معبأ بالالهوت
إن صدق الش�اعر في كتاب�ة النص يعني 
إخالصه في التعبير عن مش�اعره وآرائه 
ولكن ليس نقال حرفيا للواقع المادي بل 
للتعبير عن حقيقة هذه االنفعاالت وهذا 
ما نقرأه للش�اعر وليد حسين في نصه ) 

دنا قمر ص85 ( :
وبي قلق تورط فيك

عشقا. .
فأضحى البين دائرة اغتيالي
افتش عن رحيل دون سبيل

يشاطرني ..
بال هتك اعتزالي

الش�اعر وليد حسين إس�تطاع أن يحول 
صياغ�ة العتب�ة األول�ى للدي�وان وه�و 

العن�وان ) وش�م بالذاك�رة ( كونه يمثل 
الواجهة االولى التي تجذب إنتباه القاريء 
ب�ل العتبة االول�ى التي وظفها الش�اعر 
بحسه اللماح الى عناصر ورؤى وعتبات 
عّدة تش�د انتباه القاريء للبحث عن هذا 
الوش�م الذي التصق بذاكرته )الش�اعر( 
فق�دم أنموذجا من التس�اؤالت الجديرة 
بالتقديم منها ما ش�كله ؟ م�ا لونه ؟ ما 
سره ؟ ما تكتنزه الذاكره التي التصق بها 
هذا الوش�م الذي أراد به وليد حس�ين أن 
يق�ول لنا الكثير من تجارب�ه وانفعاالته 
ومشاعره وحتى رؤيته في وضع خارطة 
جديدة في كتابة النص ، إذ أنه جعل حتى 
من اإلهداء في مقدمة الديوان عتبة تشد 
الق�اريء إليها بل وكأنه�ا األيقونة التي 
تحمل الكثير من األس�رار بل هي مفتاح 
لكل م�ا لم نس�تطع تفس�يره في بعض 

نصوص�ه بعد دعوته الخوته علي وخالد 
ومحم�د حيث يق�ول في ه�ذه الكلمات 
القليل�ة الت�ي تقول الكثي�ر وتضج بألف 
سؤال وس�ؤال أجاد الشاعر وليد حسين 
صياغتها ليجعل الكرة في ملعب القاريء 
لإلجابة عنها باهدائه الذي لن يقل جماال 
في إثارة ش�غف الق�اريء ليضيف عتبة 
قلما يوظفها ش�اعر أو كاتب في مقدمة 
ديوانه أو كتابه يس�تفز بها القاريء في 
مواصل�ة القراءة فف�ي ) اإلهداء ص5 (

مقدمة ديوانه يقول :
إلى إخوتي

علي
خالد

ومحمد
البيت الذي ترعرعنا فيه

لم يعد قادرا على اإلجابة
عن أسئلة كانت تضج بنا

للشاعر وليد حس�ين بصمة واضحة في 
تأطير نصوصه بلغ�ة أجاد تطويعها في 
بث شجونه وأحالمه ورؤاه العميقة في 
فيم�ا يج�ب ان يكون عليه هم الش�عراء 
وكما يراها هو في نص ) خجلى جفوني 

( : مهما تمادت جباه
في مناسكها

فلم أجد غير نصح فاز بالمحض
فذاكرة وليد حس�ين بوش�مها الذي بات 
عالمة فارق�ة في لغته الش�عرية بأريج 
المش�اعر الت�ي تحن ال�ى لق�اء الحبيبة 
تفضحه�ا نصوصه مرة كم�ا في نصه ) 

عند مواقد للحب ص97 ( :
كنت أقلب صفحات أيام

تلتحف الوجع
محاولة مني

أن أرسم لشفتيك ضحكة
بأصابع مرتعشة

ما أقسى العمر يمر سريعا
وأخرى تحكي وجعا أثقل كاهل شاعرنا 
وهو يحلم بمعجز أن يحل بموس�م حيث 
يقول في نص آخر ) وجعي ترابي ص33 

)
لكنني قلق

لماذا غر بي ؟
هال يحيد عن الطريق األسلم

ما أجمل هذا الوش�م الذي التصق بذاكرة 
الش�اعر ليثرين�ا بكل ه�ذا الع�زف على 
الس�طور حيث تتزاحم الصور بانتقاالت 
مموس�قة بين األل�م واألمل بي�ن الحب 
والرحيل بين الروح والوطن بعتبة ديوان 
تترك وش�ما في ذاكرة قرائ�ه كما تغنى 

في
)نص مظلومة الثغر ص45 ( :

مظلومة الثغر ..
لو عضت نواجذها وردا

لسال لنا من ريقها العسل
يا مزنة فوق ذاك الشوك

نازقة ..
مهما تراكم جرح

فالهوى دول
عر: ثورة الكلمة في شعر وليد حسين  الشِّ
ثورة والقافية لغة تس�تصرخ الشاعرية 
في حروف�ه وهي تترج�م مالمح الخير 
في الوج�ود لتكش�ف لنا ما ف�ي أعماق 
ذاتية الش�اعر الذي يرس�م لنا بأس�اليبه 
البالغي�ة معب�را عن مش�اعره وأحالمه 
وآماله لتجيب على كثير من التس�اؤالت 
التي تعلق بذهن القاريء وهو يتأمل هذا 

الوشم الجميل في ذاكرة وليد حسين .

وما بني السطور 

ال شئ يطفئني

            د.أمل االسدي

ومابين السطور أنت فارس

تنام الشمُس في راحة حروفك

ومن شهقة مدادك تقفز فراشة

وتتلوها فراشٌة إثر أخرى

ولكن في الحقيقة أنَت وجه

مغبر الحنين .. ثلجي األصابع

تعاني روحك .. صحراء قديمة

ُمطلّقٌة من الماء بالثالِث

وِفي بطنها تهّدم ألُف بئر !

وماتت تحت جمرتها المشاعر !
هنيئا سيدي.. ابق سجيناً

تجيد الحب خلف قضبان القصائد! 

             آسيا شارني

ال شئ ُيطفئني في الِغياْب

وفصُل األمطاِر مازال بعيًدا 

اُجالُس َرْدهًة عْطشَى

وحلقي يشتهي اإلرتواْء 

بأحالِم لَْيلٍة فاِئتْة...

جلسُت اُقلّم بعض الُخَش�يْ�باِت 

ومن دموع القصِب المجروِح

اَُعبُِّئ كلَّ األواني 

على الْيمين، أُرتُِّب بعَض الَْمَجاْز

مال، أزجُّ بصوت الَْبْحر ِفي صدفْة على الشِّ

ومن دمي، يفوح الّسؤال

لَِم يمحو المكان أركانه 

ويخيط أْضالََعُه بالشراييْن؟

لَِم َتْسَتْفِحُل الدََّواِئُر في عروقي

ُكلََّما رَفْعُت أكّفي إلى الّسماْء؟

عن رعشة الخزاف
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كيف ندرس ثورة احلسني »عليه السالم«
أهمية دراسة الشخصيات التاريخية

عن�د دراس�ة أية نظري�ة أو فك�رة أو حركة 
يجب دراس�ة ش�خصية الفرد املؤس�س لها 
م�ن جوانبه�ا كاف�ة الفكري�ة واالجتماعية 
واألخالقي�ة ك�ي يت�م التع�رف بعم�ق ع�ى 
ماهي�ة ه�ذه الفكرة م�ن خ�الل التعمق يف 
ش�خصية مؤسس�ها، ومتابعة م�ا إذا كانت 
هذه الش�خصية تنسجم كلياً مع مبادئ تلك 
الفكرة أو الفلس�فة، ألن ذل�ك يتيح للباحث 
تقييم الفكرة ومدى تأثريها وهيمنة أفكارها 
عى صاحبها أوالً. وينطبق ذلك عى الديانات 
أيضاً. فالله سبحانه وتعاىل ال يختار للرسالة 
س�وى تلك الش�خصيات التي تمتلك كفاءات 
وصف�ات ق�ادرة عى حم�ل عبء الرس�الة، 
وأن تك�ون م�ن أفضل ش�خصيات عرصها 
علماً وورعاً وعفة وصدقاً وحكمة وشجاعة 

وصرباً وقيادة.
صحي�ح أنن�ا نؤمن بذلك من خ�الل عقيدتنا 
اإلس�المية الت�ي ت�رى يف أن جمي�ع األنبياء 
ألنه�م  وبعده�ا  البعث�ة  قب�ل  معصوم�ون 
يحملون األحكام اإللهية للبرش، وال يمكن أن 
يكون هناك تفاوت ولو بس�يط بني التعاليم 
الت�ي جاءوا بها س�لوك أو ترصف مهما كان 
بس�يطاً ألنه�م يمثل�ون الق�دوة للبرشية يف 
سلوكهم وكالمهم ومواقفهم طوال حياتهم، 
ولكن ال يتناقض اإليمان بالعصمة مع البحث 
التاريخي لشخصية النبي والرسول.لذلك فإن 
دراسة األنبياء العظام من الذين تتوفر عنهم 
مصادر تاريخية موثوق بها سواء ما جاء يف 
القرآن الكريم أو السنة الصحيحة أو السرية 
الرشيفة تؤكد الحقائق واألحداث التاريخية. 
إن دراس�ة ش�خصية الرس�ول محمد )ص( 
والتعرف عى س�جاياه وأخالق�ه قبل البعثة 
أمر ذو أهمية كبرية يؤكد ما جاء به الوحي. 
فلقد كان )ص( يعرف بالصادق األمني وهما 
صفت�ان قلم�ا يتصف بهما ش�خص يف مكة 
آنذاك. ولم يس�جل عليه أع�داؤه من قريش 
وغريهم يف ي�وم ما كذبة أو ترصفاً مش�يناً. 
إذ كان يف ش�بابه يتجنب مجال�س اللهو وال 
يدخل حانات مكة التي اعتادها القرش�يون، 
ولم تس�جل عليه مالحظ�ة أخالقية مطلقاً. 
فقد كان عفيف النف�س، ذا خلق عظيم كما 
وصفه القرآن. ولو كان يف سلوكه )ص( قبل 
البعثة ما يش�ني ملا توقف أعداء اإلس�الم من 

نبزه بها والتشنيع عليه.
ويش�ري القرآن الكري�م إىل طفولة الرس�ول 
)ص( بقوله ) ألم يجدك يتيماً فآوى، ووجدك 

ضاالً فهدى، ووجدك عائالً فأغنى (.
بعد البعثة الرشيفة تعرض الرسول التهامات 
كثرية من أعداء اإلسالم. وبقي القرآن يدافع 
عن�ه ويرد تل�ك االتهامات الت�ي تتهمه تارة 
بالس�حر أو التعلم من أعجم�ي أو النقل عن 
الت�وراة واإلنجي�ل، وينف�ي عن�ه الجنون أو 
االف�راء عى الله أو التخي�ل )ما كذب الفؤاد 
م�ا رأى(، وغريها من االتهامات التي ذكرها 

الله تعاىل يف كتابه املجيد.
وهكذا يجب البحث عن جوانب شخصية كل 
العظم�اء واملفكرين والفالس�فة وعالقاتهم 

بمن يحيطون بهم وبمجتمعاتهم كي نعرف 
حقيق�ة دعوتهم وآرائه�م وأفكارهم، وفيما 
إذا كان ما يعلنونه مجرد شعارات أم ال. فقد 
تكون الفكرة ذات بعد أخالقي وإنساني عال 
ولك�ن صاحبه�ا ال يطبقه�ا يف حياته. فعى 
سبيل املثال كشف بحث تاريخي أن ماركس 
ال�ذي كان ينادي بحق�وق العم�ال والعدالة 
االجتماعية كان كثريا ما ال يدفع أجور عمال 
مطبعته يف أملاني�ا. وآخر كان ينادي بحقوق 
املرأة ثم تم اكتش�اف وجود عدة عشيقات له 

دون زوجته.
م�ن خالل هذا املنهج يمكننا التعرف عى كل 
الشخصيات اإلسالمية من صحابة أو خلفاء 
أو فقه�اء أو غريه�م ومطابق�ة أفعالها مع 
القرآن الكريم والس�نة النبوي�ة باعتبارهما 
املعيار يف التقييم. وال نخىش كذلك يف تطبيقه 

عى سرية األئمة عليهم السالم.

شخصية اإلمام الحسين )ع(
والي�وم ن�درس صاح�ب الث�ورة الكربالئية، 
اإلمام الحسني بن عيل بن أبي طالب، وندرس 
ش�خصية هذا اإلمام الثائر كي نرى هل كان 
طالب س�لطة أم مغنم دني�وي أو باحثاً عن 
مج�د ش�خيص كما يدع�ي بع�ض املؤرخني 
والباحث�ني أم كان يري�د إص�الح أم�ة جده 
التي انحرفت عن جادة الحق بسبب انحراف 

الخالفة. تهيأت لإلمام بيئة ونس�ب لم يحظ 
أح�د بهما ال قبله وال بعده ع�دا أخيه اإلمام 
الحس�ن املجتب�ى: والده أم�ري املؤمنني عيل 
بن أبي طال�ب، ووالدته فاطمة الزهراء وهو 
أطه�ر حضن وأرشف بي�ت يف العرب، وجده 
رس�ول الله )ص( معل�م اإلنس�انية ومربي 
البرشية، أرشف األنبياء وأس�مى املخلوقات. 
يف ه�ذا البيت النبوي العلوي تربى الحس�ني، 
ورض�ع أخ�الق النب�وة وش�ب ع�ى مبادئ 

الرسالة اإلسالمية.

الحسين في القرآن
هناك آيات عديدة نزلت يف حق اإلمام الحسني 
باعتبارها عضواً يف العائلة العلوية الرشيفة 
مثل آية التطهري )إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أه�ل البيت ويطهركم تطهريا(. وآية 
امل�ودة )قل ال أس�ألكم علي�ه أج�راً إالّ املودة 
يف القرب�ى، ومن يقرف حس�نة نزد له فيها 

حسنا(.
ولك�ن هن�اك آية تش�ري إليه وأخيه الحس�ن 
بش�كل أوضح وهي آية املباهلة حيث سمته 
بلفظة )أبناءن�ا( يف قوله تعاىل )فمن حاجك 
فيه من بعد ما ج�اءك من العلم، فقل تعالوا 
ن�دع أبناءنا وأبناءكم، ونس�اءنا ونس�اءكم، 
وأنفس�نا وأنفس�كم، ثم نبتهل فنجعل لعنة 
الل�ه عى الكاذب�ني(. فاإلمام الحس�ني عليه 

الس�الم يمث�ل الجي�ل الثان�ي من الرس�الة 
اإلس�المية. وقد نس�به الله تعاىل إىل الرسول 
ودعاه بابنه كم�ا ورد يف اآلية، فهو )ع( من 
خط جده )ص(، ومنهجه )ع( هو اإلس�الم 
املحمدي األصيل الذي عرفه وتشبع به فصار 

معلماً من معامله.

الحسين في السنة النبوية
هن�اك أحاديث كث�رية توضح منزل�ة اإلمام 
الحسني )ع( العالية أراد النبي )ص( أن ينبه 
األم�ة إليها مث�ل قوله )ص(: )حس�ني مني 
وأنا من حس�ني(، )الحسن والحسني إمامان 
قام�ا أو قعدا(، )الحس�ن والحس�ني س�يدا 
شباب أهل الجنة(، )اللهم إني أحبهما وأحب 
من أحبهم�ا(، )إن أبنّي هذين ريحانتاي من 
الدني�ا(، )من أحب الحس�ن والحس�ني فقد 
أحبني وم�ن أبغضهما فقد أبغضني(. وكان 
علي�ه الس�الم معروف�اً بخش�وعه يف صالته 
وورعه وس�مو أخالقه بني الناس وتواضعه 

حيث كان يأكل مع املساكني إذا دعوه.

كيف ندرس ثورة الحسين؟
أوالً : م�ا زالت ثورة اإلمام الحس�ني مش�عالً 
ينري درب الثائرين واملجاهدين من أجل إعالء 
كلمة الحق وإرس�اء معال�م العدل. وكل عام 
نس�تعيد الذك�رى وتفاصيل الواقع�ة املؤملة. 

وكل فرد يرتش�ف م�ن ثورة الحس�ني بقدر 
ما يدرك�ه أو يفهمه أو يش�عره م�ن معاٍن 
ومش�اعر وتص�ورات. لذل�ك ت�رى الجمي�ع 
يتمس�كون ب�ه وبخط�ه ولك�ن م�ن خالل 
رؤى متنوع�ة وفه�م متف�اوت ولك�ن الذي 
يجمعهم هو الوالء لإلم�ام وخطه ومنهجه. 
فالفقيه يفهم الجوانب الرشعية من الثورة، 
والسيايس يؤكد الدور السيايس للثورة يف ذلك 
الع�رص، واملجاهد يرى فيها أنموذجاً يحتذى 
يف مواجهة الظلم والقهر، والشخص العادي 
يرى يف بكائه وتضامنه ثواباً كبرياً ومواس�اة 
لرسول الله )ص(. وكل له ثوابه إن شاء الله 
وليس�ت ثورة الحس�ني حكراً لفئة معينة أو 
فهم�اً محدداً أو تفس�رياً معين�اً. فهي معني 
ينه�ل املس�لمون من�ه ك�ي يتجدد اإلس�الم 

وتستمر شعلته يف التوهج.
ثانياً: من خالل اس�تعادة ذكرى الواقعة نجد 
أن بعض الن�اس يؤكد عى الجانب التاريخي 
ورسد األحداث بش�كل تفصي�يل بحيث يأخذ 
جمهور املستمعني إىل زوايا التاريخ ويطوف 
بهم بني املش�اهد التاريخي�ة يف عرص اإلمام 
م�ن خ�الل رسد مواقف املعارصي�ن للحدث 
سواء من معسكر اإلمام أو معسكر األعداء، 
والركي�ز ع�ى ما ج�رى يف كرب�الء والكوفة 
والش�ام واملدين�ة وردود أفع�ال أهلها تجاه 
الح�دث. وهذا كله جي�د ومهم ولكن ال يجب 

االقتصار عليه، أي نريد أن نجلب التاريخ إىل 
عرصنا ونحاك�م أحداث ووقائع عرصنا عى 

معايري الثورة الحسينية.
ترى لو تمثلنا واقع�ة الطف اليوم وافرضنا 
أن اإلمام الحس�ني )ع( كان مع�ارصاً لنا أي 
يش�هد ما نش�هده، فماذا كان موقفه وفق 
املنطلقات التي أعلنه�ا قبل ثورته؟ أال يوجد 
اليوم آالف مثل يزيد والش�مر وعمر بن سعد 
وعبي�د الل�ه ب�ن زي�اد؟ أال يم�ارس الحكام 
الع�رب واملس�لمون اليوم نفس ممارس�ات 
أعداء الحسني املعارصين له؟ أال يتوىل الحكم 
الي�وم من هم أخس وأدن�ى من يزيد ويحكم 
باسم اإلس�الم؟ أال يوجد اليوم من هم أمثال 
جنود جيش يزيد، يقتلون النساء واألطفال، 
وينتهك�ون الحرم�ات؟ أال يوجد م�ن يرفع 
ش�عارات إس�المية ويرتكب أبش�ع الجرائم 
باسم الجهاد واملقاومة؟ أال يوجد من علماء 
الس�وء م�ن يجاه�رون بعدائه�م وفتاواهم 
املحرضة ع�ى قت�ل وتهجري أتباع الحس�ني 

)ع(؟
ث�م م�ن جانب آخ�ر أال يوج�د رج�ال أحرار 
انتهج�وا نه�ج الحس�ني وقدم�وا أرواحه�م 
ودماءه�م وأهليه�م ف�داء للعقي�دة والدين 
واألم�ة؟ أال يوجد اليوم آالف من الش�هداء يف 
العراق وإيران ولبنان وفلسطني وغريها ممن 

استشهدوا دفاعاً عن األمة ومقدساتها؟
هن�ا يج�ب أن نح�دد م�ع م�ن نق�ف: م�ع 
معس�كر الحس�ني املعارص أو مع معس�كر 
يزي�د املعارص؟ ه�ل نعتذر من ن�رصة الحق 
كم�ا اعت�ذر بعضهم ع�ن نرصة الحس�ني؟ 
هل نتخاذل عن دع�م الحق والعدل كما فعل 
حج�ارة بن أبجر وش�بث ب�ن ربعي وغريهم 
ممن اش�راهم املال ؟ أم نق�ف وقفة رجولة 
وبطول�ة يف اللحظات األخ�رية كما فعل الحر 
بن يزي�د الرياحي وزهري بن القني؟ أم نكون 
ق�د اتخذنا قرارن�ا وأننا من أنصار الحس�ني 
وخط�ه أمث�ال هاني ب�ن عروة ومس�لم بن 
عوسجة وحبيب بن مظاهر األسدي وعابس 

الشاكري وغريهم من أنصار اإلمام ؟
ثالث�اً: أعط�ت الث�ورة الرشعي�ة اإلس�المية 
لقضية حساس�ة ج�داً يف العالق�ة بني األمة 
والحكومة، وهي كيفية إزاحة الحاكم الظالم 
عن الس�لطة ولو بالقوة دون االتهام بالبغي 
والردة والكفر. فهذه القضية تناقش نظرياً 
يف الفق�ه عن�د تناول مس�ألة ع�زل الخليفة 
حني يفقد أح�د رشوط الخالفة ولكن لم تتم 
مناقشة كيفية عزله ومن قبل من؟ بعضهم 
أش�ار للشورى وأهل الحل والعقد وهم غالباً 
من بطانة الحكم ودعائمه. أما دور الجماهري 

فمغّيب دائماً وال حول لهم وال قوة.
إن اإلم�ام الحس�ني وهو اإلم�ام املعصوم قد 
عّب�د الطريق أمام األح�رار والثوار لينتفضوا 
بوج�ه الحاكم الظالم وعزله ولو بالقوة. لقد 
أعاد اإلمام الحس�ني لإلسالم كرامته ورشفه 
بع�د أن ت�م تروي�ض األم�ة ع�ى الخضوع 
والخنوع تارة بالقوة والبطش وتارة بالفقه 
الس�لطاني ال�ذي ينكر ع�ى األم�ة مخالفة 

الحاكم تحت ذريعة الفتنة والبغي.

ثورة االمام احلسني »عليه السالم« وعالقتها بتحقيق االهداف االهلية
حيدر الراجح

الث�ورة التقوم اال لتحقي�ق اهداف معينة 
وضع�ت من قبل القائد الثائر وال ش�ك ان 
ه�ذه الث�ورات مختلفة فيم�ا بينها منها 
ث�ورات ض�د االنظم�ة العادل�ة يقوده�ا 
اشخاص نفعيني لديهم اغراض شخصية 
او حب التسلط وهذا ماال يقبل يف اسالمنا 
الحني�ف حي�ث ان الحاكم الع�ادل رحمة 
للناس وهذا كم�ا ان هناك ثوار منحرفني 
ثاروا ع�ى حكام فاس�دين ايضا الغراض 
واالنح�راف  الفس�اد  ولن�رش  تس�لطية 
ورسقة االم�وال العامة وم�ن االمثلة عى 
هك�ذا ث�ورات منحط�ة جائرة ه�ي ثورة 
العباس�يني السفاحني عى حكم بني امية 
التكفريي�ني ف�كال الفريق�ني ذاق الن�اس 
منه�م الوي�الت والعذابات ولم يس�لم من 
ظلمه�م وجوره�م حتى ال بيت الرس�ول 
ص�ى الل�ه عليه واله وس�لم ب�ل كان من 
االولوي�ات لنجاح مرشوعه�م الثوري هو 
قتل وتهجري وس�جن اهل بيت النبي سالم 
الله عليهم فهذان النموذجان من الثورات 
مرشوع لتحقيق اهداف شيطانية مقيتة 
ال تحرم رعاياها بل جاءت الس�تعبادهم 
واذاللهم واخضاعهم لرغباتهم الشخصية 
املنحرفة ومن يعارض فطوامري الس�جن 
بانتظ�اره وهذا اهون االمور ومايؤس�ف 
له ان اغلب الثورات التي حصلت يف العالم 
االس�المي خاصة والعالم بص�ورة عامة 
ه�ي من الن�وع الثان�ي والثال�ث واغلبها 
ظف�ر ونج�ح بالتمكن م�ن ت�ويل الحكم 
والس�يطرة ولو لفرة قصرية , لكن هناك 
ث�ورات ق�ل مثيلها نادرة ج�دا وهي ثورة 
املظلوم ع�ى الظال�م فتك�ون مبنية عى 
اس�اس اقام�ة الع�دل واملس�اواة فتكون 
اهدافه�م س�امية لالس�ف الكث�ري منه�ا 

اخفقت ولم تنجح بسبب ان االعالم واملال 
وس�واد الناس دائما م�ع اهل الباطل لكن 
هن�اك ث�ورات نجح�ت وتحقق�ت اهداف 
قادتها التي هي اهداف موضوعة وليست 
الهية وال ش�يطانية بل وضعها اشخاص 
عادي�ون لربم�ا ال يدينون بدي�ن الله جل 
وع�ال وخري مثال عى ذلك الثائر نيلس�ون 
مانديال وغاندي الهندويس الذي قىض عى 
اك�رب فتنة طائفي�ة يف الهند بني الهندوس 
واملس�لمني فعندما س�ئل ع�ن رس نجاح 
ثورته اجاب بان�ه وضع املقياس والقدوة 
ث�ورة االمام الحس�ني عليه الس�الم فقال 

مقولته املشهورة )تعلمت من الحسني بن 
عيل كيف اكون مظلوما فانترص( فوضع 
اسس اخالقية وانسانية للمجتمع الهندي 
وصار مث�اال ورمزا يفتخر ب�ه الكثري من 
الق�ادة الثوري�ني فكيف لو كان�ت ثورته 
لتحقيق اهداف الهية عى االرض وقائدها 
ام�ام معصوم وابن بنت رس�ول الله صى 
الله عليه واله وس�لم الذي ثبت واس�تقام 
الدي�ن بمقتل�ه فانت�رص ال�دم الثائر عى 
الس�يف الظال�م كي�ف انت�رص ؟؟ انترص 
النه احي�ا القلوب التي اماته�ا االموييون 
الظلم�ة انترص الن�ه قال كلم�ة حق عند 

حاكم جائ�ر ورفض الباطل بي�ده وقلبه 
ولس�انه وتص�دى للمد املنحرف بابس�ط 
االالت واقل االنصار ويف املقابل هناك املال 
والجاه واملناص�ب والتدليس والتحريف , 
انترص النه اس�تطاع بدم�ه ان يجرب يزيد 
عى االعراف بان هناك نبي اس�مه محمد 
بن عبد الله وهناك قرآن وهناك دين اسمه 
االس�الم بعدما انكره عندما قال لعنه الله 
)لعبت هاشم بامللك فال خرب جاء وال وحي 
ن�زل( فلوال ثورة الحس�ني لكان االس�الم 
يف خ�رب كان والنته�ت الرس�الة واالمتداد 
الحقيقي لها , فمن يس�تطيع القيام عى 

يزي�د اذا ل�م يق�م الحس�ني عليه الس�الم 
لكن ش�اء الله ال ماشاء الظاملني ان يكون 
الحسني اعظم ثائر ضد الظلم يحمل رسالة 
س�ماوية فاصبح )شخص الحسني وكما 
ذكره اح�د العلماء املحققني االس�الميني 
وثورت�ه ونهضت�ه وتضحيته تمث�ل املثل 
والتطبي�ق  الحس�نى  والق�دوة  األع�ى 
الصادق الواقعي للقوانني اإللهية الروحية 
واالجتماعية ، حيث جّس�د عليه ال�س�الم 
بفعله وقول�ه وتضحيته، توثي�ق العالقة 
ب�ني العب�د ورّب�ه وتعميقها والحفاظ عى 
اس�تقامتها وكذلك ج�ّس�د علي�ه السالم 
العالقة اإلس�المية الرسالية بني اإلن�سان 
وأخي��ه اإلنس�ان حي�ث االهتم�ام ألمور 
األخ�وان وهم�ومهم ورف�ع الضيم عنهم 
ومساعدتهم وتوفري األمان والتضحية من 
أجل ذلك حتى لو كلّفه حياته عليه السالم 
.هكذا انتهج أه�ل بيته وأصحابه املنهاج 
املق�دس الذي خّطه اإلمام الحس�ني عليه 

السالم(.
هك�ذا ه�ي ث�ورة االم�ام الحس�ني عليه 
السالم وهكذا يكون االصالح وهكذا يجب 
ان نك�ون مرشوعا ناجحا لثورته املباركة 
من خالل الس�ري القويم عى خطى النبي 
بالتزامن�ا  الس�الم  عليه�م  واملعصوم�ني 
والتح�يل  واالخالقي�ة  العبادي�ة  باالم�ور 
بالصرب والحكمة والدعوة للدين االسالمي 
املعتدل بعيدا عن النفس الطائفي والعرقي 
والفئ�وي عنده�ا س�نكون مم�ن يتنع�م 
بمنج�زات ثورت�ه علي�ه الس�الم ولنأخذ 
العظة والعربة من هذا الزحف املليوني اىل 
كربالء لزيارة االربعني ولنسأل انفسنا هل 

نحن حسينيون ؟
هل رسنا ونسري عى خطى الحسني عليه 
الس�الم؟ وماه�ي تلك الخط�ى واالهداف 

؟فنحن اوىل بتطبيقها واستثمارها.

سعدون شفيق سعيد

مثلما نعلم اننا وحني نعيش ايام عاشوراء.. وعند 
تلبي�ة الش�عائر االربعينية الستش�هاد الحس�ني 
عليه السالم... علينا ان نتذكر انه قد مىض قرابة 
النص�ف مليون يوم عى تل�ك الفاجعة االليمة ... 
والتي ستبقى ذكراها يف النفوس املؤمنة خالدة اىل 
االبد ... والذي نعلمه ايضا ان الله سبحانه وتعاىل 
قد جعل له مكان�ا هو البيت الحرام .. وكتابا هو 
الق�رأن الكري�م .. وزمانا هو ايام�ه العظيمة .. 

ويوم عاشوراء يومها .
وبمعنى اخر » اذا كانت كعبة حج ..والقرأن نهج 
.. فان يوم عاش�وراء هو الي�وم الذي يلج فيه اىل 

الدين من ولج .
كما علينا ان نعلم بان الكعبة املكرمة ال تنطق .. 
والق�ران الكريم صام�ت ... والبد من قرأن ناطق 
يدعوا اىل الدين .. ال بأقواله فحسب .. بل بأفعاله  
وكيان�ه ووج�وده .. وذاك ما قام ب�ه النبي صى 
الله عليه وأله وس�لم أهل بيته االطهار .. واالمام 
الحس�ني علي�ه الس�الم بالتحدي�د .. وس�يما يف 
يوم عاش�وراء .. حينما قام  بتطبيق اهم واش�د 
مفاهي�م الق�رأن الكريم والت�ي كان من الصعب 
.. وربم�ا م�ن املس�تحيل ان يس�توعبها الن�اس 
نظري�ا .. واملفاهي�م ه�ي : )الجه�اد والتضحية 
والصرب والش�هادة العظيمة( ... حيث نجد امثلة 
لتلك املفاهي�م يف تاريخ االس�الم ولكننا النجدها 
مجتمعة يف ش�خص او ظرف اال يف الحسني عليه 
السالم وعاشوراء. والذي وددت قوله : ليس هناك 
صربا مثل صرب الحس�ني عليه السالم من صرب .. 
وال مثل جهاده من جهاد .. وال مثل تضحيته من 
تضحي�ة وال كش�هادته من ش�هادة .. كيف ال ؟! 
وقد قدم الحس�ني عليه السالم أبلغ مصاديق تلك 

املفاهيم!!

أبلغ مفاهيم الشهادة
في رحاب ثمرة النبوة
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     المستقبل العراقي/ متابعة

ُيواص�ل برش�لونة، مس�اعيه لتدعي�م 
صفوف�ه، خالل الف�رة املقبلة، واضًعا 
هدف�ه عىل أحد أبرز الالعبني، يف س�وق 

االنتقاالت.
تليج�راف«  »دي�ي  صحيف�ة  وقال�ت 
الربيطانية إنَّ برش�لونة جدَّد اهتمامه 
الفرن�ي  خدم�ات  ع�ىل  بالحص�ول 

توماس ليمار، العب وسط موناكو.
أن الربس�ا ب�ات مهتًم�ا  إىل  وأش�ارت 
مج�دًدا بالحصول ع�ىل خدمات ليمار، 
21 عاًم�ا، كي يدعم خط وس�طه، بعد 
أن حاول ضمه الصيف املايض، رغم أنَّ 
الالعب قد أك�د حينها أنه ي�ود الركيز 

مع موناكو.
لكنَّ الصحيفة، أشارت إىل أنَّ برشلونة، 
س�يتنافس عىل ضم�ه مع ع�دة أندية 

إنجليزية.
مناف�س  أك�رب  أرس�نال،  وس�يكون 
لربش�لونة يف مس�اعيه لض�م ليم�ار، 
علًم�ا ب�أنَّ ليفرب�ول أب�دى اهتمام�ه 
أيًض�ا بالحص�ول عىل خدم�ات الالعب 

الفرني.
كان آرس�ني فينج�ر م�درب أرس�نال، 
كش�ف يف س�بتمرب/أيلول امل�ايض، أنَّ 
ناديه تقدم بع�رض قيمته 100 مليون 
يورو لضم ليمار، مربًزا أنه ال يزال يهتم 

بضمه.
وأك�د فاديم فاس�يلييف، نائ�ب رئيس 
للموافق�ة ع�ىل  اس�تعداده  موناك�و، 
رحي�ل توماس ليم�ار بقوله »لن أنجح 

يف التمسك بكل العب يف الفريق«.
وتاب�ع »من ال�وارد أن يرح�ل ليمار يف 
الصيف املقبل. ليفربول وأرسنال، كانا 
يرغبان يف التعاقد معه، وقد يجد لنفسه 

مكاًنا يالدوري اإلنجليزي«.

وأوضحت صحيفة »مريور« الربيطانية، 
أنَّ الالع�ب س�يطلب 250 أل�ف جني�ه 
إس�رليني يف األس�بوع، للموافقة عىل 

التوقيع مع أرسنال«.

من جهة اخرى يس�عى برش�لونة بكل 
الوسائل إلقناع نجمه األرجنتيني ليونيل 

ميي، بتمديد عقده مع النادي.
وتحدث�ت تقاري�ر صحفي�ة إس�بانية، 

عن أنَّ مي�ي، طالب مس�ؤويل النادي 
الكتالون�ي ب�90 مليون ي�ورو كمنحة 
باإلضاف�ة  الجدي�د،  العق�د  لتوقي�ع 
للحص�ول عىل راتب س�نوي ص�اٍف يف 

حدود 29 مليون يورو.

تخفيف العبء على الميزانية
متطلب�ات مي�ي املادية، تض�ع إدارة 

برشلونة يف وضع صعب، خاصة وأنَّ 
الن�ادي، يدفع س�نوًيا م�ا مجموعه 
ح�وايل 135 ملي�ون ي�ورو كروات�ب 
لالعب�ني، وهو ما يش�كل 84 يف املائة 

من ميزانية النادي العامة.
من أجل تخفي�ف العبء عىل ميزانية 
النادي، ولالس�تجابة لرشوط ميي، 
تسعى إدارة برشلونة إىل توفري رواتب 
5 العبني من خالل بيعهم، أو إعارتهم 

ألندية أخرى.
»دياري�و  موق�ع  تقري�ر  وبحس�ب 
جول«، يوجد الربتغايل أندري جوميز، 
24 عاًم�ا، عىل رأس قائم�ة الالعبني 
الذين يسعى برش�لونة للتخي عنهم 

مع بداية فرة االنتقاالت املقبل.

جوميز على رأس القائمة
كان الع�ب خ�ط الوس�ط الربتغ�ايل، 
انتقل للن�ادي الكتالوني العام املايض 
قادًم�ا من فالنس�يا، يف صفقة بلغت 
30 مليون ي�ورو، ويمتد عقد جوميز 

مع برشلونة حتى عام 2021.
يس�عى  جومي�ز،  إىل  وباإلضاف�ة 
برش�لونة للتخل�ص أيًضا م�ن الدويل 
الرك�ي أردا ت�وران، 30 عاًم�ا، الذي 
ل�م يع�د يلع�ب أي دور يف حس�ابات 
املدير الفني لفريق برش�لونة إرنستو 

فالفريدي.
وتض�م قائم�ة الالعب�ني، الذي�ن من 
املف�رض أن يغادروا برش�لونة أيًضا 
كالً م�ن الظهري األيمن أليكس فيدال، 
28 عاًم�ا، ال�ذي ينته�ي عق�ده مع 

برشلونة عام 2020.
وكذل�ك املهاج�م باك�و ألكس�ري، 24 
عاًم�ا، ال�ذي تبل�غ قيمت�ه يف س�وق 
االنتق�االت ح�وايل 18 ملي�ون يورو، 
باإلضاف�ة للمدافع البلجيكي توماس 
فريمالني، 31 عاًما، الذي يمتد عقده 
حت�ى ع�ام 2019، وال�ذي أبلغ نادي 
برشلونة وكيل أعماله الصيف املايض 

برضورة البحث عن ناٍد جديد.

برشلونة يصارع عمالقي إنجلرتا عىل نجم موناكو
»5« العبني خارج النادي من أجل ميسي

           المستقبل العراقي / وكاالت

أبدى ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، استياءه الشديد من أداء فريقه، أمام سبورتينج لشبونة، بدوري أبطال أوروبا 
ل هيجواين تأخر البيانكونيري به�دف إلى التعادل ضمن الجولة الرابعة من  لك�رة القدم.وتع�ادل يوفنتوس )1-1( بعدما حوَّ

دور المجموع�ات، بدوري أبطال أوروبا.ويحتل برش�لونة ص�دارة المجموعة الرابعة ب�10 نقاط، أم�ام يوفنتوس الثاني ب�7 
نقاط، ثم س�بورتينج لش�بونة 4 نقاط، وأخي�ًرا أولمبياكوس اليوناني، ف�ي المركز األخير بنقط�ة وحيدة.وقال أليجري في 
تصريحات لشبكة “ميدياست” اإليطالية عقب المباراة: “أنا محبط، كانت لدينا فرصة لضمان التأهل للدور المقبل، 

ولم نس�تغلها. اآلن سنواجه برشلونة وأولمبياكوس، وعلينا االنتظار”.وتابع “األداء الشوط األول كان قبيًحا جًدا. في 
�ن، لكن علينا أن نكون أكث�ر تنظيًما. النتيجة كانت أفضل ش�يء حدث.”وعن تأخره في  الش�وط الثاني األداء تحسَّ

إقحام دوجالس كوس�تا، وبيرناديس�كي، علق قائاًل “من الطبيعي التعديالت في التشكيل أثناء سير المباراة تغير 
من حالة الفريق في آخر 20، أو 30 دقيقة. بعد الهدف كان علينا الصبر والضغط أكثر.

             المستقبل العراقي / متابعة

كش�ف البرازيل�ي داني ألفيس، مدافع باريس س�ان جيرمان، ع�ن أّنه كان قريًبا من االنضم�ام إلى ليفربول 
ب��2006، لكن الصفقة ل�م تتم.وقال ألفيس في تصريح�ات نقلتها صحيفة “مي�رور” البريطانية “توصلت 

التفاق مبدئي مع ليفربول لالنضمام إليهم، لكن ألسباب ال أعرفها لم تتم الصفقة”.وأوضح “وقتها كان أحد 
وكالء أعمالي، هو المس�ؤول عن عملية المفاوضات، وال أدرى ما الذي حدث.. مثل هذه األمور تكررت معي 

دت الصحيف�ة، أّن ليفربول كان  عق�ب ذلك في مس�يرتي الكروية، مع فرق مثل تشيلس�ي، وريال مدريد”.وأكَّ
يمتلك عرًضا وصل ل�9 ماليين إس�ترليني للتعاقد مع ألفيس، وكان العب إشبيلية وقتها ال يمانع في االنضمام 
إلى قلعة “أنفيلد”، لكن الريدز فّضل ضم اإلس�باني ألفارو أربيلوا.وانضم أربيلوا إلى ليفربول في يناير/كانون 
ثان 2007، قبل أن يرحل إلى ريال مدريد في 2009، وينهي مسيرته معه في 2016.واختتم: “بالطبع لست حزيًنا 
م�ن هذا األمر، وأعتقد أّن جمهور برش�لونة س�عيد أيًضا؛ ألنني لم انضم لليفرب�ول، فبعدها لعبت لصالح النادي 

الكتالوني، وقضيت هناك أفضل سنوات في مسيرتي الكروية.

ليفربول يفتح بابه لنجم ريال مدريد
              المستقبل العراقي / متابعة

يس�عى األلمان�ي يورجن كل�وب، مدرب 
ليفرب�ول، إلص�الح الخل�ل ف�ي صفوف 
فريق�ه، والت�ي ظه�رت بوض�وح ه�ذا 
عل�ى  الري�دز،  ُيعان�ي  الموس�م؛ حي�ث 

مستوى الدفاع، وحراسة المرمى.
ورغ�م القوة ف�ي الخط األمام�ي لفريق 
الم�درب كلوب، إال أنَّ�ه يعاني من ضعف 

باإلضاف�ة  الخلف�ي،  الخ�ط  مس�توى 
المرم�ى، وه�و م�ا س�يعمل  لحراس�ة 
عليه بض�م حارس مرمى، خ�الل الفترة 

المقبلة.
وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، 
إّن “ليفربول ُيراقب موقف الكوستاريكي 
كيلور ناف�اس في ريال مدري�د، في ظل 
التقاري�ر الصحفي�ة الت�ي تؤك�د رغب�ة 
فلورنتينو بيريز، رئيس الملكي، في بيعه 

بنهاية الموسم الجاري”.
وأوضحت الصحيفة، أّن “كلوب، معجب 
األفض�ل  وي�راه  ناف�اس،  بإمكاني�ات 
لحراس�ة مرمى الفريق في ظل األخطاء 
الت�ي يرتكبه�ا الح�ارس مينيوليي�ه في 

العديد من المباريات”.
وأش�ارت الصحيفة إل�ى أّن “ريال مدريد 
يضع عينه على اإلس�باني دافيد دي خيا، 
ح�ارس مرم�ى مانشس�تر يونايت�د، أو 

جيانلوج�ي دوناروما، حارس مرمى 
ميالن، لخالفة نافاس”.

وانض�م ناف�اس لري�ال مدريد صيف 
2014، بع�د تقديم�ه مس�توى جيًدا 
بكأس العال�م بالبرازيل، وحصل على 

فرصة لحماي�ة عرين الن�ادي الملكي 
بع�د رحيل إيكر كاس�ياس، وفش�ل 

التعاق�د مع دي خي�ا ليحصد 
مع الفريق 7 بطوالت.

أليجري »حمبط« لضياع فرصة التأهل املبكر بدوري األبطال

ألفيس يكشف سبب فشل انضاممه لليفربول

            المستقبل العراقي/ متابعة

كد دييجو س�يميوني، المدي�ر الفني ألتلتيكو مدريد، 
أنه المس�ئول األول عن نتائج الفري�ق، عقب تعادله 
1-1 م�ع كارب�اكا، مم�ا يزي�د م�ن صعوب�ة مهمة 
الروخي بالنك�وس، في التأهل ل�دور ال� 16 بدوري 
أبطال أوروبا.وقال سيميوني، عقب انتهاء المباراة، 
الت�ي أقيمت على ملعب وان�دا ميتروبوليتانو، ضمن 

الجول�ة  م�ن منافس�ات  الرابع�ة 

التشامبيونزليج “كل ما يقال سيندرج تحت تصنيف 
األعذار. يجب مواصلة العمل، أنا المس�ئول األول عن 
م�ا ينتج�ه الفريق”.وتاب�ع “بداية المب�اراة لم تكن 
س�يئة. لم نحظ بالدق�ة في هذه البداي�ة، غلب علينا 
القلق والتوتر، وباألخص في نهاية الش�وط األول”.

وأضاف مدرب األتلتي أن “كارباكا دافع بش�كل جيد 
للغاي�ة، لم تكن هذه ه�ي النتيجة الت�ي نصبو إليها. 
القدر يعاكس�نا فيما يتعلق بتسجيل األهداف وعلينا 
أن نكافح ضده”.وأبرز س�يميوني أنه في العديد من 
المباري�ات الس�ابقة، أتيحت فرص لتس�جيل أهداف 
وأهدرت، موضحا “ال نجد الهدف، نسعى إليه ونحاول 

لكننا ال نجده”.وعن خطر تعرض األتلتي لإلقصاء 
م�ن دور المجموعات، أكد الم�درب األرجنتيني 
“يج�ب أن نفوز في ه�ذه المعركة التي وضعنا 
فيها القدر”.وتابع “ال يسعنا سوى التفكير في 
المب�اراة القادمة أم�ام ديبورتيفو الكورونيا 
في الليجا، ثم س�نفكر في روما، وسنرى ما 
إذا كنا سنس�تمر أم س�نودع البطولة”.وعن 
تصري�ح نجم كارباكا، اإلس�باني ميتش�يل، 
صاحب ه�دف فريقه، حين ق�ال أن أتلتيكو 
“فق�د الحماس”، أكد س�يميوني أنه يحترم 

“كثيرا ما يقوله الالعبين.

سيميوين حيمل نفسه مسئولية تدهور نتائج أتلتيكو مدريد

باألرقام: أوزيل يتفوق عىل دي بروين
            المستقبل العراقي/ متابعة

تف�وق األلماني مس�عود أوزيل، العب نادي أرس�نال اإلنجليزي، عل�ى البلجيكي كيفي�ن دي بروين، نجم 
مانشستر سيتي، خالل الموسم الجاري، رغم االنطالقة المميزة لألخير في البريمييرليج.وذكرت صحيفة 
“ميرور”، أن أوزيل صنع 30 فرصة سانحة للتسجيل خالل الموسم الجاري مع أرسنال، بالتساوي مع 
عدد الفرص التي صنعها دي بروين مع مانشس�تر سيتي.ونوهت الصحيفة، أن أوزيل 
لع�ب 300 دقيق�ة أقل من البلجيك�ي دي بروين، مما يعني تفوق األول.وأش�ارت 
الصحيف�ة إل�ى أن أوزيل قام ب�� 28 تمريرة ناجحة للمهاجمي�ن داخل منطقة 
ج�زاء الخص�م، بمعدل أفضل م�ن دي بروين، الذي مرر 24 ك�رة فقط، إال أن 
العب مانشس�تر س�يتي صنع 6 أهداف، مقارنة بمتوس�ط ميدان أرس�نال 
الذي صنع هدفين فقط.وأرجعت الصحيفة، السبب في ذلك إلى قلة فاعلية 
مهاجمي أرس�نال على المرمى، مقارنة بنظرائهم في مانشس�تر س�يتي، 
مم�ا يعني أّن أوزيل يظهر بش�كل جيد، حتى في ظ�ل اإلصابة التي عانى 

منها، واالنتقادات التي وجهت إليه بداية الموسم الجاري.

            المستقبل العراقي / وكاالت

قال أس�طورة كرة الق�دم األرجنتيني، دييجو أرمان�دو مارادونا، إنه 
موافق على التضحية بذراعه، نظير العودة للعب مع األرجنيتن أو بوكا 
جونيورز.وف�ي تصريحات لصحيفة )أوليه(، أش�ار مارادونا “اللعب 
مع منتخب األرجنتين وبوكا جونيورز ليس له ثمن”، وهو الذي توج 
بالمونديال م�ع منتخب راقصي التانجو عام 1986.وتذكر مارادونا 
)57 عام�ا( آخر مب�اراة له كالع�ب، في مواجهة ب�وكا جونيورز 
وريف�ر بليت ي�وم 25 أكتوبر/تش�رين أول ع�ام 1997، فحينها 
لم يتمكن من اللعب بس�بب آالم في الس�اق، وف�از فريقه.ويرى 
مارادون�ا، أن بوكا يمض�ي جيدا في بطولة ال�دوري األرجنتيني 
الممتاز، بعد أن حقق الفوز في أول 7 جوالت، مشيدا بالعبين مثل 

داريو بنيديتو والعب الوسط الكولومبي ويلمر باريوس.

            المستقبل العراقي / وكاالت

أك�د جوزيه مورينيو، مدرب مانشس�تر يونايت�د اإلنجليزي، أن هدف فريقه ف�ي الدور األول 
ل�دوري أبط�ال أوروب�ا، ه�و الف�وز بجمي�ع مباري�ات دور المجموع�ات، وحص�د 18 نقطة، 
والحف�اظ على العالمة الكاملة.وتغلب مانشس�تر يونايتد على ضيفه بنفيكا البرتغالي 0-2، في 
مباراتهم�ا بالجولة الرابعة من مباريات المجموعة األولى بالدور األول للبطولة.ورفع مانشس�تر 
يونايتد رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق 6 نقاط عن بازل السويس�ري وسيس�كا 
موس�كو الروس�ي، ليصبح الفريق اإلنجليزي، بحاجة إلى نقطة وحيدة، في أي من مباراتيه الباقيتين 
بالمجموعة، ليضمن التأهل رس�ميا إلى الدور الثاني.وقال مورينيو “هدفنا هو حصد أكبر عدد ممكن 
م�ن النق�اط في هذا الدور، لم نتأهل للدور الثاني بعد”.وأش�ار مورينيو إلى أن هذا س�يكون أمرا جيدا 
لمانشستر يونايتد، الذي احتل المركز الثالث في مجموعته في آخر مشاركة سابقة له بدوري األبطال 
وذل�ك في موس�م 2016-2015، خل�ف فريقي فولفس�بورج األلماني وآيندهوف�ن الهولندي.وأضاف 
مورينيو “مع عودة الفريق إلى دوري األبطال، س�يكون أم�را رائعا أن يحصد اليونايتد 18 نقطة، قد 

يوقعنا هذا في مواجهة فريق قوي بالدور الثاني، لكننا نسعى للعالمة الكاملة”.

مارادونا مستعد للتضحية 
بذراعه من أجل األرجنتني

مورينيو ال خيشى مواجهة الكبار 
يف التشامبيونزليج
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
أن أضخم أن�واع العناكب تعيش يف الربازيل، ويصل 

وزنها إىل 85 جراماً.
أن أثقل حيوان يف العالم هو الحوت األزرق.

أغل�ب األس�ماك الت�ي يف أعم�اق عميق�ة ج�داً . . 
عمياء.

الفرس يس�تطيع أن يظل ش�هراً كام�ًا واقفاً عىل 
أقدامه.

أن أكث�ر الحيوان�ات ح�دة يف الس�مع ه�ي الذئاب 
والحمري.

أن %40 من كلمات اللغة املالطية . . عربية األصل.
أن أول م�ن ع�رف القمح، هم املرصي�ون القدماء، 

عام 5400 قبل املياد.
أن الح�رب املس�تخدم يف خت�م اللح�وم، يصن�ع من 

قشور العنب األسود.
أن أول مدينة زودت بش�بكة هاتفية . . هي باريس 

عام 1880م.
أن أول ص�ورة فوتوغرافي�ة يف العالم تم إلتقاطها، 

كانت يف فرنسا عام 1826م.

مهني�اً: تنهي عم�ًا جامعياً تن�ال عىل أثره 
عامة عالية تستحق عليها تنويهاً وتهنئة.

عاطفياً: ال تكن مرتدداً يف ما يتعلق باالهتمام 
بالرشي�ك، فه�و م�اذك األخ�ري يف امللّم�ات 
واملصاعب.صحي�ًا: علي�ك بمأبريل�ة بع�ض 

التمارين الرياضية لتحريك الدورة الدموية.

يأت�ي الي�وم مصحوًب�ا ببع�ض املش�كات، 
فس�وف تقابل مواقف ال يمكن التغلب عليها 
إال م�ن خ�ال تغيري رؤيت�ك لألم�ور. افصل 
نفس�كك ع�ن كل م�ا ه�و قديم ومع�روف، 
وتطلع لكل ما هو جديد. توخ الحذر عند لوم 

اآلخرين

يب�دو يف الوقت الحايل أنك تواجه عدًدا متزايًدا 
م�ن التعقيدات غ�ري املتوقعة. ال يق�ع اللوم 
ع�ىل م�ن ه�م حول�ك – يف بع�ض األحيانن 
تكون أنت املخطئ. حاول أن تظل هادًئا وأن 
ترى العقب�ات املوجودة يف طريقك كوس�يلة 

الكتشاف مداخل جديدة

تس�تطيع أخذ نفس عميق واالسرتخاء، وقد 
حان الوقت لكي تفكر يف نتائج املجهود الذي 
قم�ت به. اس�تغل ه�ذه املرحلة لتحس�ينن 
حالتك الصحية. س�وف تعطيك الفيتامينات 
والهواء النقي عق�ًدا جديًدا من الحياة والذي 

سيكون يف غاية األهمية.

س�وف تقابل�ك التحدي�ات بص�ورة متكررة 
بشكل غري عادي اليوم، مسببة لك الكثري من 
الضغ�وط. ربما يجب أن تبتع�د عن الطريق 
أحياًن�اا ب�دالً من تحمل مس�ئولية كل يشء. 
سوف يساعك هذا عىل توفري طاقتك لألشياء 

الهامة بحق، خاصة يف العمل.

باإلره�اق  تش�عر  فق�د  بصحت�ك،  اعتن�ي 
بش�ائر  هن�اك  حي�ث  الي�وم،  واالضط�راب 
بمصاع�ب وش�يكة الحدوث يف األف�ق. تعلم 
يف  والرتكي�ز  بالص�رب  مواجهته�ا  كيفي�ةة 
تحقي�ق توازن داخيل وكب�ح رغبتك يف إحراز 

تقدًما مهما كلف األمر.

إن العراقي�ل التي تنب�أت بقدومها منذ فرتة 
طويلة تظهر تدريجًيا وتتحول إىل واقع، وبات 
تفاديها مس�تحياً. واجه تلك التحديات فيي 
أرسع وق�ت، حتى وإن كان�ت املهمة صعبة. 
كلما تأخرت يف ذلك، تراكمت العراقيل ووجب 

عليك مضاعفة املجهود لتجاوزها.

هناك تنبؤ بقدوم فرتة اختبار هامة، فتعامل 
معه�ا بتف�اؤل وث�ق يف إمكانات�ك الذاتية. ال 
تتأثر بآراء اآلخري�ن وال تجعلها تحيدك عنن 
معتقدات�ك وب�دالً من ذل�ك، اس�تخدم هذه 
املواجه�ة إليج�اد ما يدع�م الحج�ج املؤيدة 

ملواقفك.

بسبب الظروف املتغرية، يبدو أن هدفك خارج 
السيطرة من جديد. ال يجب أن ينتابك اليأس 
واإلحب�اط؛ ابدأ بإعادة التفك�ري فيي املوقف 
بتمعن. قد يكون مجرد انطباع ويمكن جعل 
الخس�ارة يف أضيق الحدود باتخاذ اإلجراءات 

املناسبة.

بما أن�ك اآلن تنضح بهال�ة خاصة من القوة 
واالس�تقرار، فإن الناس سوف يلجئون إليك 
من أجل املس�اعدة والدعم. حاول استخدامم 
طاقتك يف مساعدة اآلخرين، حيث أنهم سوف 
ي�ردون الجميل بالتأكيد يف املرة القادمة التي 
تحتاج فيها إىل مساعدة لكن حاول أال تغفل 

بم�ا أنك ش�خص اجتماعي بح�ق، وبما أنك 
ربم�ا قد تكون قد أهمل�ت واحد أو اثنني من 
معارفك مؤخرًا، يجب عليك اآلن إصاح هذهه 
العاق�ات م�رة أخ�رى ومع�اودة التواصل. 
ترتف�ع ف�رص حل ن�زاع م�ا ب�ني األرسة أو 

األصدقاء لألبد.

الخطط التي قم�ت بوضعها منذ وقٍت طويل 
أوشكت أن تتحقق، فا تتباطأ بعد اآلن وحتى 
وإن كان�ت لدي�ك بع�ض الش�كوك. س�وفف 
تحص�ل عىل مس�اعدة من جمي�ع الجوانب، 
لكن يج�ب أيًضا أن تس�تجيب بانفتاح للنقد 

البّناء – فالهدف الوحيد منه هو مساعدتك.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
2 حبة بطاطس مكعبات

1 صدر دجاج مسلوق ومقطع
2 كوب شوربة »مرقة«

1 كوب ماء
ملح

فلفل أسود
زيت

طريقة التحضري:
يوضع زيت غزير يف مقاة عىل النار حتى يسخن.

يق�ىل البطاط�س يف الزي�ت حت�ى يكتس�ب اللون 
الذهبي وينضج.

يرفع عىل ورق مطبخ ليتخلص من الزيت الزائد.
توضع الش�وربة يف وعاء عىل الن�ار، ويضاف إليها 

املاء.
تتبل بامللح والفلفل االسود، وترتك حتى تغيل.

توضع الدجاج والبطاطس يف الشوربة، وتقلب.
ترتك ملدة 3 دقائق، ثم ترفع من عىل النار.

توضع يف األطباق، وتقدم ساخنة.
شوربات شوربات

»القاتل الصامت«!
معظمنا أصبح يعرف مضار التدخني السلبي عىل الصحة، ولكن يدور النقاش 
اآلن حول مخاطر التدخني غري املبارش )النوع الثالث(، املتمثل يف تثبت الدخان 
عىل الش�عر واملاب�س واملفروشات..وكش�ف باحثون يف جامع�ة كاليفورنيا 
الشهر املايض، أن التدخني غري املبارش )THS( يمكن أن يسبب اإلصابة بمرض 
الس�كري النوع الثان�ي والكبد والرئة..وقام فريق البح�ث بتحليل كيفية تأثر 
األشخاص باستنشاق الدخان من مابس شخص آخر أو شعره أو املفروشات، 
حيث وجدوا أن لألمر تأثري واضح عىل الدماغ والكبد.وقالت املؤلفة الرئيس�ية 
للبحث، مانويا-غري�ن: »يتمثل هدفنا يف تحديد الحد األدنى من الوقت الازم 
لحدوث التغريات الفيزيولوجي�ة لدى الفرئان عند التعرض للتدخني من النوع 
THS«.وأضافت: »لقد وجدنا أن التعرض للتدخني غري املبارش مدة شهر واحد 
أسفر عن تلف الكبد، وبعد شهرين من الزمن ازداد الرضر الجزيئي، كما ظهر 
عند الفرئان مقاومة لألنس�ولني بعد التع�رض للتدخني غري املبارش عىل املدى 
الطويل. ويمكن القول إن THS هو السم الخفي، القاتل الصامت، حيث يمكن 
امتص�اص امللوثات من خال الجل�د وعرب التنفس«..وأش�ارت مانويا إىل أن 

األبحاث لم يتم إجراؤها عىل البرش بعد.

األرض يف خطر
أعلن�ت األمم املتح�دة، االثنني، أن حجم ثاني أكس�يد الكربون يف الغاف 
الجوي سجل العام املايض مستوى لم تشهده األرض منذ مايني السنني 
وإن ذل�ك س�اهم ع�ىل األرجح يف ارتفاع منس�وب مياه البح�ار 20 مرتا 
وارتف�اع الح�رارة 3 درج�ات مئوية..وذكرت املنظم�ة العاملية لألرصاد 
الجوي�ة التابعة لألمم املتحدة يف نرشتها الس�نوية عن الغازات املس�ببة 
لظاه�رة االحتباس الح�راري أن تركيز ثاني أكس�يد الكربون يف الغاف 
الجوي سجل 403.3 جزء يف املليون مقارنة مع 400 جزء يف عام 2015، 
إذ يعد ثاني أكس�يد الكربون أكرب مصدر برشي ضمن العوامل املس�ببة 

لاحتباس الحراري.
وتزي�د النتائج األخرية م�ن أهمية اجتماع يف بون بأملانيا الش�هر املقبل 
يشارك فيه وزراء البيئة من مختلف أنحاء العالم إلعداد خطوط إرشادية 

التفاقية باريس للمناخ، التي توصلت إليها 196 دولة عام 2015.
وقالت املنظمة إن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نتيجة النشاط البرشي 
م�ن مصادر مث�ل الفحم والنفط واإلس�منت وإزالة الغاب�ات وصلت إىل 
مع�دل قيايس الع�ام املايض وإن ظاه�رة النينيو املناخي�ة منحت الغاز 

الضار دفعة إضافية.

اقرتاح بإلغاء »حامي القلب«
اقرتحت إدارة األغذية واألدوية األمريكية، االثنني، قاعدة تلغي الس�ماح 
لل�رشكات بوص�ف بروتني الصوي�ا بأنه يحمي القل�ب، يف حني يحتمل 
أن تس�مح بوصف صحي أكثر تحفظا.وقال�ت اإلدارة، التي لم تلغ من 
قبل أي رخصة توصيف صحي كهذا، إن دراس�ات نرشت منذ س�محت 
بالتوصيف الحايل لربوتني الصويا يف عام 1999 خرجت بنتائج متباينة..

وذك�رت اإلدارة يف بيان “مراجعتنا لهذا الدليل قادتنا إىل اس�تخاص أن 
العاقة بني بروتني الصويا ومرض القلب ال تتطابق مع املعيار الصارم 
للتوصيف الصحي الذي تس�مح به اإلدارة”.وتأتي الخطوة بعد نحو 10 
أع�وام من إعان إدارة األغذي�ة واألدوية أنها تنوي إع�ادة تقييم األدلة 
العلمية لبعض التوصيفات الصحية ومنها الزعم بأن بروتني الصويا قد 
يقلل مخاطر اإلصابة بأمراض القلب.وتنادي الجمعية األمريكية للقلب 
منذ فرتة طويلة بإلغ�اء التوصيف الصحي املرتبط بربوتني الصويا.ويف 
تعلي�ق للجمعية يف عام 2008 عىل اعت�زام اإلدارة إعادة تقييم األدلة يف 
هذا الشأن قالت الجمعية إن “الفوائد الصحية املبارشة لربوتني الصويا 
أو مكم�ات )مادة( اآليزوفافون للقلب واألوعية الدموية محدودة عىل 

أفضل تقدير”.

بدون تعليق

شوربة بطاطس
بقطع الدجاج

ق اليوم..
طب

شيف يبتكر قهوة من الثوم
عند التفكري يف بدائ�ل القهوة، يعد الثوم عىل 
األرجح واحد من تل�ك البدائل التي قد تتبادر 
إىل الذهن، وهذا املكون بالضبط ما استخدمه 
مخ�رتع ياباني البتكار م�ذاق جديد للقهوة. 
.وأوض�ح مبتكر القهوة الياباني “يوكيتومو 
ش�يموتاي” البالغ من العمر 74 عاما، وهو 
صاحب مقهى ، أن »قهوة الثوم« الفريدة من 
نوعها هي نتيجة لطهي الطعام الذي قام به 
منذ أكثر من 30 عاما، عندما أحرق رشيحة 
لحم وثوم يف نفس الوقت وأثارته رائحة الثوم 
املحروقة وقطعها وهي عىل النار وأضاف لها 
ماء ساخن، وأعجب بالرشاب الناتج وتناول 

منه الكث�ري مثل القهوة، وبدأ رحلته يف بحث 
وتطوير هذا الرشاب بعد تقاعده.

وق�ى املبتكر اليابان�ي س�نوات يف تطوير 
ه�ذا ال�رشاب الغريب إىل منتج تج�اري وبدأ 
يف ذل�ك من�ذ حوايل خم�س س�نوات، وحقق 
أخريًا نتيجة كان راضًيا عنها، وعن طريقته 
الرسية فهو “يذيب الثوم ويحمص القرنفل 
يف فرن كهربائي، وبعد أن يربدا يطحنهم مًعا 
ويضعها يف أكياس خاصة بها ثقوب، خاصة 
وإن م�رارة الثوم املحرتق تس�اعد عىل خلق 
 ODDITY“ نكهة تشبه القهوة”، وفًقا ملوقع

.”CENTRAL

حقيقة ما حيدث عىل الكوكب األمحر

تم العثور عىل أنماط موس�مية غريبة 
عىل س�طح املريخ، حيث أكدت دراسة 
جدي�دة أن ثان�ي أكس�يد الكربون هو 
املسؤول عن تش�كل املناظر الطبيعية 
وليس املاء، بس�بب تجم�ده وذوبانه 
عىل س�طح املريخ.ويتضم�ن الكوكب 
األحمر عدة أخادي�د تظهر ثم تختفي 
يف الكثب�ان الرملية، تماما مثل طريقة 
األرض.. ع�ىل  له�ا  املي�اه  تش�كيل 

ولكن يبدو أن »تس�امي ثاني أكس�يد 
الكربون«، وه�ي العملية التي يتم من 

خاله�ا تحول مادة صلبة إىل غاز دون 
مرحلة الس�ائل املتوسط، هي العملية 
املسؤولة عن األنماط املوسمية الغريبة 
التي ت�م رصدها..ويح�دث ذلك خال 
ش�تاء املري�خ، ال�ذي يكون ب�اردا بما 
فيه الكفاية لتجميد الغاز وتحويله إىل 
كتل، ثم »تذوب« عندم�ا يأتي الربيع.

وقالت الدراس�ة الت�ي أجريت من قبل 
كلية ترينيتي دبل�ن وجامعة دورهام 
إن ه�ذه الظاهرة الغريبة تختلف عما 

نشاهده عىل سطح األرض.
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مفيد نجم

تؤس�س القراءة للعالقة بين القارئ والكاتب. مع هذه القراءة 
تبدأ صورة الكاتب تتشكل في ذهن القارئ. مخيلة القارئ هنا تلعب 
دورا هام�ا، لذلك كثيرا ما تنطوي الص�ورة على مفارقة، تنجم عن 
االختالف بين الص�ورة المتخيلة والواقع، ألن القارئ يقوم بتأويل 

صورة الكاتب في ضوء عالقته بالنص وتأويله له.
الس�ؤال الذي ما زال يتردد هو ه�ل يمكن للكتابة أن تكون مرآة 
الكات�ب، حت�ى ال تظ�ل الفجوة قائمة بي�ن الواق�ع والمتخيل؟ لقد 
ش�غلت ه�ذه القضية النق�اد والكتاب على حد س�واء، ألنها تتصل 
بدور الثقاف�ة والمثقف في المجتمع، وبالقيم�ة األخالقية لألدب. 
لذلك تتباين المواق�ف من هذه القضية نظرا لتباين الرؤى الفكرية 

والجمالية حول وظيفة األدب في الحياة.
استعادة الحديث عن هذه المسألة يفرضها اتساع هذه الظاهرة 
في حياتنا الثقافية بسبب حالة الفساد التي بدأت تنتشر في ثقافتنا 
العربية، مع حالة التردي السياسي واالجتماعي التي يعيشها الواقع 

العربي، وتراجع دور الثقافة والقراءة في مجتمعاتنا العربية.
قبل عقود عند ظهور فكرة االلتزام، كان الكاتب العربي يس�عى 
جاه�دا لجس�ر هذه اله�وة، س�واء عن إيم�ان بالقضاي�ا القومية 
واالجتماعية، أو بس�بب الخوف من االته�ام بخيانة هذه القضايا. 
اآلن اختل�ف األم�ر كثيرا، فكم م�ن كاتب عربي تس�لم جائزته من 
مستبد عربي دون أن يشعر بالخجل، أو يحس بتأنيب الضمير، وهو 
يعي جيدا أن الثقافة بالنس�بة للمس�تبد ليس�ت أكثر من جارية في 
بالطه، وأن العش�رات من كتاب بالده يقبعون في س�جونه، أو أن 
القمع اضطرهم إلى التشرد في منافي الدنيا الواسعة. لقد ساهمت 
عوام�ل عدي�دة ف�ي تعزي�ز ه�ذه الظاه�رة واس�تفحالها، خاصة 
بع�د أن أصبح�ت اإلغراءات المادي�ة التي تقدمه�ا الجوائز للكاتب، 
والمش�اركات المفتوح�ة في مع�ارض ومهرجان�ات األدب تغري 
الكثيري�ن، وتجعلهم يتزاحم�ون على حجز مقاعده�م فيها، بينما 
تراجع�ت أو غاب�ت المقوالت القديمة، الت�ي كان الكاتب يعدها من 

مسلماته الفكرية والجمالية، ومحور كل إبداع حقيقي. 
إن اتس�اع ه�ذه الفجوة بين الكاتب وأدبه ف�ي زمننا الراهن، ال 
يعني أنها لم تكن موجودة س�ابقا، خاصة في ظل هيمنة السياسة 
عل�ى الثقاف�ة. لذلك م�ا إن انتهت هذه المرحلة حت�ى تنكر البعض 
لماضيه�م، وحاولوا أن يقيموا قطيعة معه، ظنا منهم أن الثقافة ال 
ذاكرة لها، وأنهم وحدهم من يرس�مون صورتهم التي يريدون. في 
كال الحالي�ن هناك اختالل في العالقة بي�ن القيمة األخالقية لألدب 
والكاتب، تتعدد أش�كالها ولكنها تتقاطع ف�ي مآالتها التي تتطلب 

من القارئ أن يبحث عن الصورة الكاملة للكاتب في مكان آخر.

ام�ضاءات
نسخ الكتب ببغداد يف العهد العبايس

طارق حرب

في سلس�لة تراث بغداد كانت لنا كلمات عن النس�خ والنساخين  
ببغ�داد ف�ي العص�ر العباس�ي ذلك ان مهنة النس�خ اضح�ت رائجة 
وسوقها عامرة ببغداد وخالل القرنين الثاني والثالث من عمر هذه 
المدين�ة الخال�دة ما ادى باب�ن النديم وصف كتابه الفهرس�ت الذي 
يعتب�ر االجمع  الحصاء ماتم تأليفه وترجمته حتى وفاته عام ٣٨٠ 
ه�ج  بإنه المصنف االكمل في تحديد النش�اط في ه�ذا الباب  ومن 
يراجع هذا الكتاب يتعجب للنش�اط الكبير في ذلك العهد وكثرة عدد 
المؤلفي�ن والمترجمين ف�ي جميع نواح�ي الثقاف�ة والعلم والفن 
والمعرفة وتزداد صورة هذا النشاط في بغداد اذا ما تصفحنا الكتب 
الت�ي صدرت بعد ذلك منه�ا تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٤٦٣ هج 
وذيل تاريخ مدينة السالم للدبيثي ٦٣٧ هج والمستفاد من ذيل تاريخ 
بغداد البن النجار البغدادي ٦٤٣ هج اذ هبت رياح العلماء والمفكرين 
واالدباء في بغداد فكانت غزارة في التأليف والكتابة وكان وراء ذلك 
جهود النس�اخون الذي�ن تولوا تدوينه�ا وان كان الكثير من الكتاب 
والمؤلفين نسخوا كتبهم بأيديهم حيث قام النساخون بنسخ الكتب 
والمؤلف�ات خير قيام وقد ازدهرت الكتابة وش�رعت عملية تدوين 
الكتب على ايدي النس�اخين ومن شاركهم فيها من المؤلفين الذين 
قاموا بمهمة نس�خ كتبهم وكان وراء ازدهار حرفة النس�خ عوامل 
عدي�دة منها رواج صناعة الورق وش�غف الن�اس بالقراءة وقبالهم 
على شراء الكتب وظهور المكتبات الخاصة وظهور مجالس االمالء 
وحلق�ات التدريس والمدارس وحاالت قدوم اهل العلم والثقافة الى 
بغداد واخذهم بعض الكتب عند رجوعهم لبلدانهم وحيث انتش�رت 
عملية النس�خ في بغداد وتحول النس�خ الى حرف�ة ومهنة بغدادية 
عربية متقنة وكان على الناسخ ان يعتمد في النسخ على عدة ادوات 
وان كان بعض من اقبل على حرفة النس�خ واعتاش�وا على اجورها 
لم يرزقهم النس�خ ما يسد تكاليف ومتطلبات الحياة ومنهم الشاعر 
الس�ري الرفاء الذي ينس�خ ش�عره وش�عر غيره ويبيع�ه باالجرة 
وم�ات وعليه دين وابو حيان التوحيدي وكان من مش�هوري العلم 
والمعرف�ة والوراقي�ن كان قد هج�ر حرفة النس�خ ويصفها بانها 
حرفة الش�ؤم ذلك ان اجور النس�خ في بغداد خالل العصر العباسي 
متباين�ة اعتمادا على حس�ن الخ�ط ونوعية الورق واتقان النس�خ 
وضبطه وما تم معرفته ان العش�ر ورقات كانت تنسخ بدرهم وهذا 
الس�عر كان شائعا حيث يذكر الخطيب البغدادي ان بعض النساخين 
طلبوا خمس�ة دراهم عن نس�خ عش�ر ورقات لك�ن صاحب الكتاب 
هددهم بانه سيمليه على الناس فقبلوا بالسعر السابق وبعد ذلك زاد 
الثمن حتى اصبحت الورقة تنس�خ بدرهم وكان القاضي السيرافي 
٣٦٨ ه�ج ال يخوج الى مجلس القضاء وال مجل�س التدريس اال بعد 
ان ينس�خ عش�ر ورقات ويأخذ اجرتها عش�رة دراه�م وفي القرن 
الخامس الهجري ارتفعت اجور النس�خ حت�ى اصبحت مصدر ثراء 
لبعض النس�اخين في بغداد ومنهم الحسن بن شهاب العكبري ٤٢٨ 
هج الذي يقول كسبت في الوراقة خمسة وعشرين الف درهم  ومن 
قواعد النس�خ الدقة واالمانة في النس�خ وقل ان ترى ناسخا يتعمد 
الخط�أ او التغيي�ر او التحريف بغية تغيير المعن�ى ولكن قد تحصل 
بعض االخطاء بس�بب االس�تعجال بالنس�خ وعند حصول ذلك ال بد 
من تداركه بالكش�ط او المحو وعلى الناس�خ ان يكون على طهارة 
اذا كان النس�خ يتعل�ق بعل�م الش�ريعة وعليه ان يتبع كتابته بس�م 
الله بالتعظيم وبعد كتابة اس�م الرس�ول عليه ان يذكو الصالة عليه 
وعلي�ه ان يبتعد عن الكتابة الدقيقة الذي يش�كو منه ضعاف البصر 
ويحافظ على اس�تواء السطور والنس�خ يعتمد على الورق واالقالم 
والحب�ر والدوى اي المحاب�ر فلقد انتقلت صناعة ال�ورق الى بغداد 
من الصين وقد ادخل اهل بغداد كثيرا من التحسينات حيث اخترعوا 
طريقة لصناعة اوراق رقيقة ويروى ان الرش�يد بنى مصنعا للورق 
ف�ي بغداد حتى صار الورق البغدادي اكث�ر تفضيال من انواع الورق 
االخرى وقد عرض ابن النديم ش�يخ النساخين والوراقين في بغداد 
اربعة وعش�رين نوعا منها الجليل والطوم�ار والنصف والثلث وقد 
فضل نس�اخو بغداد اس�تعمال اق�الم القصب لما يؤدي�ه من روعة 
الخط وضبط الخروف وعرف البغداديون صناعة الحبر او المدد من 
مواد متعددة وتوضع المواد في قدر كبير تذاب بالماء الحار وصنع 
الحبر من الدخان اي السخام وكان هذا اللون هو المفضل اما االنية 
الت�ي يجعل فيها الحبر هي المحب�رة ووصفت بانها ام االت الكتابة 
واتخذها النس�اخون من الخزف او الخشب او الفخار وغير ذلك من 
المع�ادن وكانت الدواة يتم تعطيره�ا بالكافور وكانت المحبرة من 

بين الهدايا الثمينة التي يهديها الكاتب .

منمنمات بغدادية

كـاريكـاتـير

بعد أن تؤدي الطائرات عملها لسنوات طويلة، يحين 
زمن التخلص منها، على غرار ما يحصل للس�يارات، 
ولذلك تس�تقبل عدد من القواعد الجوية في الواليات 
المتحدة طائرات انتهى عمرها االفتراضي أو أصيبت 

بأعطاب كبرى.
ويعد ميناء »موجافي« للطيران 
والفض�اء في والية كاليفورنيا، 
أكب�ر مقبرة أميركي�ة للطائرات 
التجاري�ة الت�ي أصبح�ت خارج 
نط�اق الخدمة.وتقع »المقبرة« 
في منطق�ة صحراوي�ة بالنظر 
إل�ى ك�ون المن�اخ الصح�راوي 
مفيدا ومس�اعدا على عدم تآكل 
بالص�دأ  وإصابته�ا  الطائ�رات 
ف�ي  المقب�رة  الس�ريع..وتضم 
يومن�ا هذا أل�ف طائ�رة يجري 
إص�الح بعضها حتى تع�ود إلى 
الخدم�ة، لك�ن مركب�ات أخرى 
ال تخض�ع ألي عملي�ة تأهي�ل..

وتت�راوح الطائ�رات التي جرى 
إيداعها في المقبرة بين مركبات 
و«إريب�اص  جومب�و«  »بوين�غ 
جي�ت الين�ر« و«م�اك دوني�ل«، 

وهي طائرات جرى اس�تخدامها ف�ي رحالت محلية 
ودولية..وال تفتح المقب�رة أبوابها أمام الزوار، لكن 
»مين�اء موجاف�ي الج�وي والفضائي« يتي�ح جولة 

واحدة كل شهر لالستكشاف.

المستقبل العراقي/خاص

صدرعن دار اراء للطباعة العدد السادس من مجلة 
االداب والفنون التي يراس تحريرها الدكتور علي 
لعيبي وق�د تصدر غالفها ص�ورة للفنان العراقي 
الراح�ل فاضل خلي�ل ..وجاء الع�دد ب42 صفحة 
ملونه توزعت بين الش�عر والح�وارات واللقاءات  
عن�وان  حمل�ت  التحري�ر  لرئي�س  ..االفتتاحي�ة 
)الحس�ين بن علي »ع« الثائر االزلي (فيما نطالع 
لقاء مع د. سعد ياسين اجراه قاسم وداي الربيعي 
ولقاء م�ع االديب رضا صالح كم�ا كتب د.محمد 
ونان عن قصة المسافة ليوسف الصايغ وتناولت 
انطواني�ت ديران�ي في تقري�ر م�ن لبنان)جبران 
خليل جبران( والفنان القدير نجيب رشدي ولقاء 
بنش�وة الذكري�ات اج�راه م�ن القاه�ره د.جليل 
البيضاني وتن�اول ص-16أ.د عب�د الكريم راضي 
جعفر)التصن�ت على ج�واد الحط�اب التضاد في 
بدرية نعم�ة اختيارا!! (كما نطالع )مؤسس�ة بال 
اقنعة الثقافية جهود حثيثة لخدمة االدب والثقافة 
لميسرة هاش�م ( فضال عن االبواب الثابته ومنها 
سوالف هشام والكاريكتير..في عددها هذا اكدت 
االداب والفنون مجددا ثراء الحضور في رس�التها 

لخدمة الثقافة.

آخر خدمة الطائرات »مقربة« جملة االداب والفنون  رساله ثريةاحلضور

القوات االمنية واحلشد الشعبي يواصلون تقدمهم باجتاه القائم

الفسادالبطالةاجلهل


