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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

أسفه الّسفهاء املُتبّجح 
بفحش الكالم

ص3الربملان يعزي عوائل ضحايا الزلزال.. ويصوت عىل تعديل قانون البنك املركزي

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 احلريري يف فخ آل سعود: أيام الرعب املضنية

الرئيس اإليراين: احلكومة تعمل بأقصى طاقاهتا إلغاثة منكـويب الزلـزال

اضطـرابـات السعوديـة تؤجـل زيـارة بن سلمـان إىل بغـداد

أكراد العراق: وداعا لـ »حلم الدولة«
      المستقبل العراقي / فرح حمادي

قال�ت حكوم�ة إقلي�م كردس�تان، أمس 
الثالثاء إنها تحرتم قرار املحكمة االتحادية 
العلي�ا ال�ذي يحظر انفص�ال اإلقليم عن 
العراق، وفيما م�ن املؤمل أن تبدأ مرحلة 
جديدة من الجهود الستئناف املفاوضات 
املعلق�ة بش�أن مس�تقبل اإلقلي�م، فيما 
رح�ب التحالف الدويل ب�رد حكومة اقليم 
كردس�تان عىل قرار املحكمة االتحادية، 
يف الوق�ت الذي لم تقدم فيه الحكومة أي 

تعليق.
وص�وت أك�راد الع�راق بأغلبي�ة لصالح 

االس�تقالل يف اس�تفتاء أجري يف أيلول يف 
تح�د للحكومة املركزية يف بغ�داد، والتي 
اعت�رت االس�تفتاء غ�ر قانون�ي، فيما 
اتخذتها تركيا وإيران املجاورتني خطوات 
ضد حكومة إقليم كردستان بسبب هذه 
الخط�وة االحادية الت�ي حملت املعارضة 
الكردي�ة مس�عود بارزاني املس�ؤولية يف 

اتخاذها.
وقالت حكوم�ة إقليم كردس�تان العراق 
إنها س�تحرتم ق�رار املحكم�ة االتحادية 
العلي�ا الصادر يوم الس�ادس من ترشين 
الثان�ي والذي يعلن أن�ه ال يحق ألي جزء 

من العراق االنفصال.

وقالت يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، انه »بطلب من األمني العام 
ملجلس الوزراء اإلتحادي يف 2017/11/5، 
أصدرت املحكمة اإلتحادية العليا بتاريخ 
/122( املرق�م  قراره�ا   2017/11/6

إتحادية 2017( حول تفسر املادة األوىل 
من الدس�تور العراقي، التي تنص عىل أن 
)جمهورية العراق دول�ة إتحادية واحدة 
نظ�ام  كامل�ة،  س�يادة  ذات  مس�تقلة، 
الحك�م فيها جمهوري نياب�ي )برملاني( 
ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة 

العراق(«.
التفاصيل ص3

البحريـن تشهـد 
تظـاهرات وهتتف بشعـار 

»إسقاط النظام«

إبراهيموفيتش 
حيتفل بإنجاز السـويـد 

وتوقعات بعودته

حكومة إقليم كردستان أعلنت احرتامها لقرار احملكمة االحتادية وتنتظر العودة إىل طاولة »احلوار الـمعلق«
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املحكمة االحتادية ترد الطعن بالتصويت عىل مفوضية حقوق اإلنسانأمـانـة جملـس الـوزراء تنفـي خفـض رواتـب املـوظفـيـن
رئيس الوزراء يتحدث عن »معركة قادمة« ويربط نجاح االصالحات بالقضاء عىل الفساد املجلس األعىل وبدر يؤكدان عىل رضورة اجراء االنتخابات وجتنب الفراغ الدستوري

العطواين: احلكومة
لـم ختصص اي مبالغ لبغداد لتنفيذ 

املشاريع اخلدمية
ص6

أمـيـر قـطـر:
 دول املـقـاطـعـة ال تـريـد

 حـــاًل لــألزمـــة
ص4 ص4

األمم املتحدة: 21 مليون يمني بحاجة إىل »مساعدة عاجلة«
      بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا جيم�ي مكجولدري�ك منس�ق األم�م املتحدة 
للشؤون اإلنسانية يف اليمن أمس الثالثاء التحالف 
ال�ذي تق�وده الس�عودية إىل فت�ح جمي�ع املوانئ 

اليمنية عىل الفور قائال إن حياة املاليني يف خطر.
وقال مكجولدريك »لدينا نحو 21 مليون ش�خص 
يف حاجة للمس�اعدة منهم سبعة ماليني يعيشون 
يف ظ�روف تش�به املجاع�ة ويعتم�دون كلي�ا عىل 
املس�اعدات الغذائي�ة«. وأضاف »اس�تمرار إغالق 

املوانئ واملط�ارات املهمة من جانب التحالف الذي 
تقوده الس�عودية يفاقم الوضع اإلنساني املزري 
بالفع�ل. أعتقد أن ذلك يمث�ل تهديدا خطرا لحياة 

املاليني الذي يكافحون بالفعل من أجل البقاء«.
وق�ال »األث�ر اإلنس�اني مل�ا يح�دث اآلن ال يمكن 

تخيله«.
ونجح�ت منظمات اإلغاث�ة يف منع حدوث مجاعة 
يف اليم�ن ويف التعامل مع أزمة تفيش الكولرا التي 
أصابت أكثر من 900 ألف ش�خص عىل مدى ستة 

شهور وتسببت يف مقتل أكثر من 2200.

وقال »منع الواردات سيضيع تلك املكاسب ويرتك 
ماليني األشخاص يف وضع خطر للغاية مع مرور 
الوقت. عم�ال اإلغاثة يحاول�ون تثبيت الوضع يف 

انتظار عملية سالم تبدو بعيدة للغاية«.
وق�ال مكجولدري�ك إن مخزونات وق�ود الديزل يف 
شمال اليمن، حيث يعيش 78 يف املئة من السكان، 
تغط�ي احتياجات 20 يوما فق�ط وهي رضورية 
لض�خ املياه ومكافح�ة تفيش وب�اء الكولرا وإن 
مخزونات البنزين تغطي 10 أيام فقط دون وجود 

احتماالت يف األفق لتعزيز املخزونات قريبا.

حمافظ البرصة يعلن استئنـاف العمل جمـددا 
باملشاريع احليوية املتوقفة منذ سنوات

وزير النقل من معرض ديب للطريان: العراق 
6يرغب بإسترياد أحدث التقنيات 6

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف اللواء الرك�ن اس�ماعيل املحالوي، 
القائ�د الس�ابق لعملي�ات األنب�ار، أم�س 
الثالثاء، إن ش�يوخ عش�ائر »الب�و محل«، 
الت�ي ينتم�ي إليه�ا، »عق�دوا اجتماعا مع 
بقية العش�ائر يف القائ�م والنواحي التابعة 
له�ا واتفقوا عىل أن تقف العش�ائر موقف 

رج�ل واح�د وأن تكون ي�دا واح�دة بوجه 
مخلفات داعش من الذين انتموا لداعش أو 

بايعوه«.
وق�ال املح�الوي، بحس�ب م�ا نقل�ت عنه 
وكال�ة »فرانس ب�رس«، إن« بع�ض أبناء 
العشرة انضموا لتنظيم داعش، عىل الرغم 
من أن لعش�رته تاريخا طوي�ال يف مقاتلة 
املتطرفني«.وكان تنظيم داعش اس�توىل يف 

2014 عىل منزل املحالوي، عندما كان قائدا 
للعمليات يف األنبار، واملحالوي عاد أخرا اىل 
منطق�ة القائم، أحد آخ�ر معاقل »داعش« 
يف العراق واملحاذية للحدود الس�ورية، عىل 
رأس فرقت�ه التي انضمت من�ذ ذلك الوقت 
اىل الحش�د العش�ائري، وس�اهمت يف طرد 

تنظيم داعش منها.
التفاصيل ص3

عشائر االنبار تتحرض لـ »االنتقام« من مبايعي »داعش«: 
سنحاسبهم بال رمحة
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السفري اإليطايل يصف انتصارات العراق يف حربه ضد اإلرهاب بـ »التارخيية«
         بغداد / المستقبل العراقي

اكد الس�فري االيط�ايل الجدي�د يف العراق 
برونو أنطونيو باس�كينو، أمس الثالثاء، ان 
االنتصارات التي حققها العراق يف حربة ضد 
االره�اب تاريخية، الفتا اىل ان بالدة فخوره 
بانه�ا ثاني اك�ر بلد داعم للع�راق يف حربة 

ضد االرهاب.
وق�ال مكتب وزي�ر الخارجي�ة العراقي 
ابراهيم الجعفري يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، ان »الجعفري تسلم 
نس�خة من أوراق اعتماد باس�كينو س�فري 
إيطالي�ا الجدي�د لدى بغ�داد«، الفت�ا اىل ان 
»الجانب�ن بحث�أ أب�رز القضاي�ا الت�ي تهّم 
بغداد وروما، والتعاون املش�رك يف مختلِف 
املجاالت«. واك�د الجعف�ري ان »العراقيون 
وح�دوا صفوفه�م، وواجه�وا حرب�اً عاملية 
اس�تهدفت كل البلدان، ونجح�وا يف تحقيق 
االنتص�ارات التي يفخ�ر بها العال�م كلّه«، 
مضيفا ان »العراق بيئة خصبة لالس�تثمار، 

وندع�و ال�ركات اإليطالية للمس�اهمة يف 
إعادة إعمار البنى التحتية للمدن العراق�ية«. 
ودع�ا الجعفري »اىل تكثيف عقد اجتماعات 
اللجنة املُشرَكة بن العراق، ولجنة الصداقة 
الرملاني�ة، ملا لها من أثر كب�ري يف فتح آفاق 

جديدة للتعاون بن البلدين«.
واك�د الس�فري االيط�ايل ان »االنتصارات 
التي حققه�ا العراق يف حرب�ه ضد اإلرهاب 
انتص�ارات تاريخية«، معربا عن اس�تمرار 
ب�الده يف دع�م الع�راق، وتعزي�ز العالق�ات 
يف ُمختلِ�ف املج�االت حت�ى ع�ودة األم�ن، 
واالس�تقرار، وتدري�ب الق�وات العراق�ية«، 
مبين�اً ان »بالدة فخوره بانها ثاني أكر بلد 

داعم للعراق يف حربه ضّد اإلرهاب«.
وش�دد باس�كينو ان ب�الدة س�تبذل كل 
الجهود لزيادة حجم االستثمار بن البلدين، 
وح�ث ال�ركات اإليطالي�ة ع�ى العمل يف 
الع�راق، واالس�تمرار بتعمي�ق التع�اون يف 
املجاالت النفطية، واالقتصادية، والثقافية، 

وصيانة سد املوصل، واملواقع األثرية«.

          بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال مس�ؤول عراق�ي مق�رب من 
رئيس ال�وزراء حيدر العب�ادي، إنه تم 
إرجاء زي�ارة كانت مق�ررة لويل العهد 
الس�عودي محمد بن سلمان، إىل بغداد 
مطلع الش�هر الجاري، بسبب املشاكل 
األخرية يف املنطقة، من بينها اس�تقالة 
س�عد  اللبناني�ة  الحكوم�ة  رئي�س 
الحري�ري، فضالً عن األزم�ة الداخلية 
التي تش�هدها السعودية، والتي تتمثل 

باعتقال عدد من األمراء.
وقال النائب جاس�م محمد جعفر، 
يف ترصيح�ات نقلته�ا وس�ائل إع�الم 
إن »العب�ادي وّجه دع�وة إىل ويل العهد 
الس�عودي محم�د ب�ن س�لمان خالل 
زيارت�ه األخرية إىل الس�عودية الش�هر 
امل�ايض، حيث تم االتفاق عى أن تكون 
الزي�ارة يف بداية الش�هر الحايل ترين 

الثاني«.
وأض�اف أن »األح�داث األخ�رية يف 
الس�عودية واملنطق�ة، وقضي�ة لبنان 
س�عد  الحكوم�ة  رئي�س  واس�تقالة 
الحريري، كلها عقدت األمور، فأصبح 
م�ن الصعب ع�ى العراق أن يس�تقبل 
شخصاً قد يسبب رضراً له يف املستقبل، 

جراء املشكلة بن السعودية وإيران«.
وتاب�ع القي�ادي يف ح�زب الدع�وة 
اإلس�المية، إن »العراق يري�د أن يبقى 
مس�تقالً ولي�س طرف�اً م�كان طرف 
آخ�ر، فقد أصبح من الطبيعي أن وقت 

الزي�ارة غ�ري مناس�ب حالي�اً، إال بعد 
رؤي�ة نتائ�ج م�ا يح�دث يف املنطقة«. 
كما أكد أن »التأجيل حتماً سيكون من 
الجانب العراقي، ألن العراق ال يستطيع 
اس�تقبال ش�خص يري�د التصعيد مع 
إي�ران وح�زب الل�ه وأط�راف حتى يف 

داخل العراق«.
وأوضح أن »بن س�لمان يريد زيادة 
محاوره بن الدول، وأن يفتح عالقات 
املوض�وع  يف  تس�اعده  حت�ى  أق�وى 
السياس�ية  وامل�ؤرشات  املس�تقبيل، 
ت�دل عى أن الوضع معق�د يف املنطقة، 
ولدى السعودية اسراتيجية تصعيدية 

باملنطقة مع إيران وحزب الله«.
فيم�ا ق�ال مق�رر لجن�ة العالقات 
الخارجي�ة يف الرمل�ان رزاق الحيدري، 
قوله إن »العالقات العراقية السعودية 
اآلن باالتج�اه الصحي�ح وق�د خط�ت 
خط�وات كب�رية، م�ن خ�الل حضور 
إىل  الس�عودية  م�ن  كب�ار  مس�ؤولن 
العراق وزيارة املس�ؤولن العراقين إىل 

الرياض«.
واعت�ر أن تأجيل زي�ارة ويل العهد 
إىل  س�لمان،  ب�ن  محم�د  الس�عودي، 
العراق يعود إىل املشاكل املوجودة داخل 
اململك�ة العربية الس�عودية، وارتباطِه 
بلجن�ة الفس�اد داخل اململك�ة«، وفقاً 
لقول�ه. ولف�ت إىل أن هن�اك »تفاهم�اً 
ع�ى الخطوات الالحقة التي س�تحدث 
ع�ى أرض الواقع وتطور العالقات بن 

بغداد والرياض«.

سياسي وصف توقيتها بـ »غري املناسب« وأبدى ارتياحًا لتأجيلها

اضطرابات السعودية تؤجل زيارة بن سلامن إىل بغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر 
الع�زاوي، أم�س الثالث�اء، ع�ن انط�الق عملي�ة 
عسكرية واس�عة لتعقب خاليا داعش يف حويض 

سنسل والوقوف يف دياىل. 
ونقلت وكالة »الس�ومرية نيوز« عن العزاوي 
الق�ول ان »ق�وات امني�ة مش�ركة م�ن الجيش 
والرطة والحش�د الش�عبي انطلق�ت يف عملية 
عسكرية واس�عة لتعقب خاليا داعش يف حويض 
سنس�ل )45كم ش�مال رشق ب عقوبة(، والوقف 

)24كم شمال رشق بعقوبة («.
وأض�اف الع�زاوي ان »العملي�ة ش�ارك فيها 
طريان الجيش«، مش�ريا اىل انها »تأتي إلنهاء اي 

وجود لخاليا داعش«.
وكان�ت عمليات دجلة نفذت مؤخرا سلس�لة 
عمليات عس�كرية واسعة لتعقب خاليا »داعش« 

يف العديد من مناطق دياىل.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مديرية االستخبارات العسكرية، أمس 
الثالثاء، ضب�ط كدس كبري للعبوات الناس�فة يف 

منطقة الصبيحات التابعة للكرمة.
وذكر بيان للمديرية، تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه، ان »مديرية االستخبارات العسكرية 
بالتنس�يق مع اس�تخبارات عمليات رشق االنبار 
وفق14 عثرت عى كدس كبري للعبوات الناس�فة 

يف الكرمة، منطقة الصبيحات«.
واوضح البيان ان »الكدس يحتوي عى )160 
جلكان نرات سعة 20 لر للجلكان، و130 عبوة 

مسطرة(«.
يذك�ر ان الق�وات االمنية تضب�ط، بن الحن 
للعت�اد واالس�لحة والعب�وات  واالخ�ر، اك�داس 
الناسفة، خالل عمليات دهم وتفتيش يف املناطق 

التي كانت تشهد تواجدا للعنارص االرهابية.

االستخبارات تضبـط
 »كدس كبري« من العبوات الناسفة 

فـي الـكـرمـة

عمليات دجلة تعلن انطالق 
»عملية واسعة« لتعقب خاليا »داعش« 

يف سنسل والوقف
        بغداد / المستقبل العراقي

أكد املجلس األعى االسالمي ومنظمة بدر، أمس 
الثالث�اء، عى رضورة إج�راء االنتخابات بموعدها 
املحدد وتجنيب البلد الفراغ الدستوري، فيما طالبا 
باللجوء اىل الحوار تحت س�قف الدستور و«رفض 

سياسة األمر الواقع«.
وق�ال املكت�ب االعالمي لرئي�س املجلس األعى 
همام حمودي يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، إن »اجتماعا عقد بن وفد من املجلس 
األعى برئاسة همام حمودي مع أمن عام منظمة 

بدر هادي العامري وعدد من قادتها«، موضحا أن 
»االجتم�اع بحث م�ا تحقق من انتص�ارات وقرب 
اع�الن النرص األخ�ري، وموضوع املوازن�ة وأهمية 
اقراره�ا يف موعدها«.ودع�ا املجتمع�ون، حس�ب 
البيان، اىل »احرام الجميع وحدة االرايض العراقية، 
وبسط الس�لطات االتحادية سيطرتها عى املنافذ 
واملط�ارات، ورفض سياس�ة األم�ر الواقع من اي 
طرف كان، واللجوء للحوار تحت س�قف الدستور، 
اخ�ريا  االتحادي�ة مرجع�ا  املحكم�ة  تك�ون  وان 
لح�ل النزاعات«.وأك�د املجتمعون ع�ى »رضورة 
إج�راء االنتخابات بموعدها املح�دد وتجنيب البلد 

الفراغ الدس�توري«، مطالب�ن الحكومات املحلية 
واالتحادي�ة ب� »تعجي�ل ارجاع النازح�ن واعادة 
اعمار املناط�ق املحررة«.وكان�ت املفوضية العليا 
املس�تقلة لالنتخاب�ات اعلنت، االح�د )22 ترين 
االول 2017(، ع�ن تحديد تاريخ اج�راء انتخابات 
مجلس النواب لدورته الرابعة، مبينة ان االنتخابات 
س�تجري يوم ال�12 من ايار ع�ام 2018.يذكر ان 
اغل�ب املس�ؤولن العراقي�ن يرفض�ون الدعوات 
لتأجي�ل االنتخاب�ات الرملانية لع�ام 2018، حيث 
يعت�رون ان ه�ذا االم�ر خطري ومرف�وض وطنيا 

ويخدم اجندات ال تريد الخري للبالد.

         بغداد / المستقبل العراقي

نفت األمانة العامة ملجلس الوزراء، 
أم�س الثالث�اء، ترصيح عض�و اللجنة 
املالية النيابية مسعود حيدر بشأن نية 
الحكومة خف�ض روات�ب املوظفن يف 

موازنة 2018 بنسبة 20 باملئة، واصفة 
إي�اه ب�«األكاذيب«. وقال�ت األمانة يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه، إنها تنفي »ما ورد من ترصيحات 
ب�أن مجلس الوزراء س�يخفض رواتب 
املوظفن بنسبة 20 باملائة«. وأكدت أن 

»هذا املوضوع لم يرد يف مروع قانون 
املوازن�ة لس�نة 2018 وما ت�م التحدث 
به أكاذيب ال صح�ة لها«. وكان عضو 
اللجن�ة املالي�ة النيابية مس�عود حيدر 
قال، اليوم الثالث�اء، إن مجلس الوزراء 
سيخفض رواتب موظفي الدولة بنسبة 

20% يف موازنة العام املقبل، مش�ريا إىل 
أن ه�ذا اإلجراء يأت�ي لخفض النفقات 
يف املوازن�ة التي تعاني من العجز، فيما 
اعت�ر أن الحكومة وضعت نفس�ها يف 
إطار اتفاقية ورشوط قاس�ية جدا مع 

صندوق النقد الدويل.

         بغداد / المستقبل العراقي

تعه�د رئيس مجل�س ال�وزراء حي�در العبادي، 
أم�س الثالث�اء، باس�تعادة الس�يطرة ع�ى املنافذ 
الحدودية التي يس�يطر عليها اقليم كردستان دون 
عنف، وفيما أش�ار إىل أن أسعار النفط ما تزال دون 
املس�توى املطلوب، أكد أن العراق ابتعد عن سياسة 

املحاور يف املنطقة.
وقال العبادي يف مؤتمره الصحفي األسبوعي أن 
القوات األمنية مس�تمرة يف املرحل�ة الثانية بعملية 
استعادة مناطق غربي االنبار، مشرياً إىل أنها وصلت 

إىل مناطق لم يتم الوصول إليها منذ عام 2003.
وأكد العبادي أن اإلرهاب انتهى عسكرياً، غري أنه 
أش�ار إىل أن اإلرهاب سيسعى يف املستقبل إىل رضب 
املدنين، لكنه استدرك »سيكون العمل القادم أمنياً 

وفكري�اً ضد اإلره�اب«. ولفت العب�ادي إىل أن »أي 
إجراءات إصالحية لن تنجح دون محاربة الفساد«، 
لكنه أش�ار إىل أن عملية ستس�ري جنباً إىل جنب مع 

عملية الحرب عى الفساد يف الفرة املقبلة.
وتابع رئيس الوزراء بالقول أن »أس�عار النفط 
مازالت دون املس�توى املطلوب الستدامة التنمية«، 
وق�ال أيضاً أن »العراق يعمل مع منظمة أوبك« من 

أجل رفع أسعار النفط يف األسواق العاملية.
وبش�أن األزمة مع إقليم كردستان، أكد العبادي 
بالقول »كما استعدنا السيطرة عى املناطق املتنازع 
عليها سنس�تعيد السيطرة عى املنافذ دون عنف او 

تصعيد«.
واضاف »لن نبقى ننتظر اىل ما ال نهاية وسنتخذ 
اجراء حول اس�تعادة املنافذ بعد تراجع االقليم عن 

االتفاق االخري«.

وفيما اش�ار العبادي اىل ان”الحكومة االتحادية 
ملتزمة بدفع رواتب موظفي اقليم كردستان«، قال 
أن »الحكومة تسعى إىل دفع رواتب موظفي اإلقليم 

وليس القوائم الوهمية لبعض األحزاب الكردية«.
وج�دد تأكيدة ع�ى رفض الدخ�ول يف أي رصاع 

عسكري داخيل.
وبش�أن أزم�ة املنطق�ة، أش�ار العب�ادي إىل أن 
العراق لن يك�ون يف أي محور، وتحّدث عن األزمات 
يف س�وريا واليمن، وقال أن العراق ينأى بنفسه عن 
املح�اور بن الدول يف املنطق�ة حفاظاً عى املنطقة 

وعى مصلحة العراق.
وبش�أن الزلزال ال�ذي رضب ش�مال البالد، قال 
أن الحكوم�ة اتخذت عّدة إجراءات، فيما ش�ّدد عى 
اتخاذ خطوات ملعالجة ش�قوق أحدثه�ا الزالزال يف 

سد بندردخان.

         بغداد / المستقبل العراقي

استقبل السيد عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني بمكتبه 
يف بغ�داد ام�س االثنن محافظ واس�ط الحقوق�ي محمود املال 

طالل .
سماحته بحث مع املال طالل الواقع الخدمي ملحافظة واسط 
كونها من املحافظات املهمة والنفطية، مبينا اهمية بذل جهود 
مضاعف�ة لهذه الخدم�ة عن طريق تحديث االس�اليب وتحديد 

االولويات واستثمار الجهود.
س�ماحته دع�ا املحافظ�ة اىل االس�تفادة من الخ�رات من 
كف�اءات   والتواص�ل مع النخ�ب العملية والجامع�ات لتحديد 
املش�اكل ومعالجتها بش�كل جذري ، مش�ددا عى التعاون بن 
املؤسسات الحكومية ومتابعة املشاريع املوكلة اىل الوزارات من 
اجل اس�تكمالها وتحويلها اىل مشاريع منتجة ممكن للمواطن 

الواسطي ان يستفيد منها.

         بغداد / المستقبل العراقي

اص�درت املحكم�ة االتحادية العليا ق�راراً للنظ�ر يف الطعن 
الوارد عى قرار مجلس النواب بالتصويت باملوافقة عى اعضاء 
املفوضية العليا لحقوق االنس�ان، يف جلسة حرضها املفوضن 

األصلين واالحتياط كاشخاص ثالثة يف الدعوى«.
وق�ال املتح�دث الرس�مي إي�اس الس�اموك يف بي�ان تلق�ت 
»املس�تقبل العراق�ي«، إن »املحكمة االتحادية عقدت جلس�تها 
ونظ�رت يف دع�وى للطعن بق�رار مجل�س الن�واب بالتصويت 
باملوافق�ة عى مجل�س املفوض�ن يف املفوضية العلي�ا لحقوق 

االنسان«.
وأض�اف أن »أعضاء مجلس املفوض�ن األصلين واالحتياط 
حرضوا بناء عى ادخال املحكمة لهم كأشخاص ثالثة يف الدعوى 
خالل جلس�تي )الثالثاء( والس�ابقة للمحكمة وقدموا أقوالهم 
ولوائحه�م ردا عى ادعاء املدع�ي بأنهم ينتمون إىل أحزاب وغري 
مستقلن«. وأشار إىل أن »املحكمة ردت الدعوى كون املدعي لم 

يقدم ما يعزز ادعاؤه«.

         بغداد / المستقبل العراقي

رجح عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابية حاكم رسح�ان، أمس 
الثالثاء، مناقش�ة مس�ودة قان�ون موازنة ع�ام 2018، مطلع 

الشهر املقبل، وذلك لسفر اعضاء اللجنة إىل كندا.
وق�ال رسح�ان إن »جميع اعضاء اللجنة املالية مس�افرون 
الديمقراط�ي  الح�زب  باس�تثناء  إىل كن�دا لحض�ور مؤتم�ر، 
الكردستاني«، مش�ريا اىل انه«حتى وان وصلت مسودة املوازنة 
اىل الرمل�ان ال يمك�ن مناقش�تها لع�دم وج�ود اعض�اء اللجنة 

املالية«.
وأضاف أن »اعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني، الزالوا 
يقاطعون جلس�ات الرملان، باعتقادي ان املوازنة س�تناقش يف 
بداية الش�هر املقبل بعد عودتهم من السفر وبعد عطلة مجلس 

النواب«.

احلكيم يستقبل حمافظ واسط ويبحث 
معه الواقع اخلدمي للمحافظة

املحكمة االحتادية ترد الطعن بالتصويت 
عىل مفوضية حقوق اإلنسان

املالية الربملانية ترجح مناقشة قانون 
موازنة 2018 الشهر املقبل

أمانة جملس الوزراء تنفي خفض رواتب املوظفني بنسبة %20 

رئيس الوزراء يتحدث عن »معركة قادمة« ويربط نجاح االصالحات
 بالقضاء عىل الفساد

املجلس األعىل وبدر يؤكدان عىل رضورة اجراء االنتخابات 
وجتنب الفراغ الدستوري
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     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن م�رف الرافدين، أم�س الثالثاء، 
ع�ن من�ح ق�روض تش�غيلية للجامع�ات 

األهلية تصل اىل ١٠٠ مليون دينار.
وقال املكت�ب اإلعالمي للمرف يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان 
مدة الق�رض تبلغ خمس س�نوات، ويقدم 
طال�ب القرض ص�ورة قيد حديث�ة للعقار 

املراد رهنه لصالح املرف.
واشار البيان اىل ان »هذه الخطوة تسهم 
يف دع�م وتهيئة البيئة الرتبوية املناس�بة يف 

البالد.

مرصف الرافدين يعلن منح )١٠٠( مليون دينار قروض للجامعات األهلية

      المستقبل العراقي / فرح حمادي

قال�ت حكوم�ة إقلي�م كردس�تان، أمس 
الثالثاء إنها تحرتم قرار املحكمة االتحادية 
العلي�ا الذي يحظ�ر انفص�ال اإلقليم عن 
العراق، وفيما من املؤم�ل أن تبدأ مرحلة 
جديدة من الجهود الستئناف املفاوضات 
املعلق�ة بش�أن مس�تقبل اإلقلي�م، فيما 
رح�ب التحالف الدويل ب�رد حكومة اقليم 
كردس�تان عىل قرار املحكم�ة االتحادية، 
يف الوقت ال�ذي لم تقدم فيه الحكومة أي 

تعليق.
وص�وت أك�راد الع�راق بأغلبي�ة لصالح 
االس�تقالل يف اس�تفتاء أجري يف أيلول يف 
تحد للحكوم�ة املركزية يف بغ�داد، والتي 
اعت�رت االس�تفتاء غ�ر قانون�ي، فيما 
اتخذتها تركيا وإيران املجاورتني خطوات 
ضد حكومة إقليم كردستان بسبب هذه 
الخط�وة االحادية الت�ي حملت املعارضة 
الكردي�ة مس�عود بارزاني املس�ؤولية يف 

اتخاذها.
وقالت حكوم�ة إقليم كردس�تان العراق 
إنها س�تحرتم ق�رار املحكم�ة االتحادية 
العلي�ا الصادر يوم الس�ادس من ترشين 
الثان�ي والذي يعلن أن�ه ال يحق ألي جزء 

من العراق االنفصال.
وقالت يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، انه »بطلب من األمني العام 
ملجلس الوزراء اإلتحادي يف 5/١١/2٠١7، 
أصدرت املحكمة اإلتحادية العليا بتاريخ 
/١22( املرق�م  قراره�ا   2٠١7/١١/6

إتحادية 2٠١7( حول تفس�ر املادة األوىل 
من الدس�تور العراقي، التي تنص عىل أن 
)جمهورية العراق دول�ة إتحادية واحدة 
نظ�ام  كامل�ة،  س�يادة  ذات  مس�تقلة، 
الحكم فيه�ا جمهوري نياب�ي )برملاني( 
ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة 

العراق(«.
إللت��زام  »وتأكي�داً  ان�ه  البي�ان،  واض�اف 
إقلي�م كردس�تان دوم�اً بالبح�ث ع�ن ح�ل 
الخالف�ات بني الس�لطات اإلتحادية واإلقليم 
بط�رق دس�تورية وقانوني�ة، وإنطالق�اً من 
موقفنا املع�روف املتمث�ل بالرتحيب بجميع 

املبادرات بهذا اإلتج�اه ويف مقدمتها مبادرة 
العراقية،  السيستاني، وبعض الش�خصيات 
وال�دول الصديق�ة للش�عب العراق�ي ح�ول 
العودة اىل الدس�تور لح�ل الخالفات، من هذا 
املنطلق، نحرتم تفس�ر املحكم�ة اإلتحادية 

العليا للمادة األوىل من الدستور«.

واكد ان »حكومة االقلي�م إيمانها بأن يكون 
قرار املحكمة االتحادية، أساساً للبدء بحوار 
وطني شامل لحل الخالفات عن طريق تطبيق 
جميع املواد الدس�تورية بأكملها بما يضمن 
حماية الحقوق والس�لطات واإلختصاصات 
الواردة يف الدستور بإعتبارها السبيل الوحيد 

لضم�ان وح�دة العراق املش�ار إلي�ه يف املادة 
األوىل من الدستور«، بحسب البيان.

ويمث�ل ه�ذا الرتاجع أح�دث محاول�ة يقوم 
بها األكراد إلحي�اء املفاوضات مع الحكومة 
املركزي�ة التي فرضت إج�راءات صارمة بعد 

االستفتاء عىل االستقالل.

الق�وات  ش�ن  اإلج�راءات  ه�ذه  وش�ملت 
الحكومي�ة وقوات الحش�د الش�عبي تحركاً 
عس�كرياً الس�تعادة الس�يطرة ع�ىل مدينة 

كركوك الغنية بالنفط.
وحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يف 

السابق اإلقليم عىل االلتزام بقرار املحكمة.

واملحكم�ة ه�ي املس�ؤولة عن تس�وية 
النزاعات بني الحكومة املركزية واملناطق 
واملحافظات العراقية. وقراراتها ال يمكن 

الطعن عليها.
بدوره، رحب التحالف الدويل برد حكومة 
اقلي�م كردس�تان ع�ىل ق�رار املحكم�ة 

االتحادية.
وقال ممثل الرئيس األمركي يف التحالف 
الدويل بريت ماكغ�ورك، ان بيان حكومة 
املحكم�ة  تفس�ر  بش�أن  كردس�تان 
االتحادي�ة العلي�ا كان هام�ا، مؤكدا ان 
»البي�ان كان واضح�ا ومع اح�رتام قرار 
املحكمة االخر بشأن تفسر املادة ١ من 

الدستور«.
واش�ار ماكغورك اىل ان »حكومة االقليم 
دعت إىل إجراء حوار لحل كافة النزاعات 

عىل أساس الدستور«.
وأم�س الثالث�اء، بح�ث رئيس ال�وزراء 
حي�در العب�ادي م�ع رئيس بعث�ة االمم 
املتحدة يف العراق يان كوبيتش االجراءات 
الحكومية لبس�ط الس�لطة االتحادية يف 
املناطق املتنازع عليها واملطارات واملنافذ 
الحدودي�ة وثوابت الحكومة االتحادية يف 
ه�ذا املجال التي ه�ي يف صالح املواطنني 
الكرد كم�ا قال مكتب�ه االعالمي يف بيان 
»املس�تقبل  تلق�ت  مقتض�ب  صح�ايف 

العراقي« نسخة منه.
واش�ار البي�ان اىل انه تم ايضا مناقش�ة 
ع�ودة النازحني وما تقدمه االمم املتحدة 
من مس�اعدة العادة االستقرار للمناطق 

املحررة.
العراقي�ة تش�رتط  يذك�ر ان الحكوم�ة 
الج�راء أي ح�وار م�ع س�لطات اقلي�م 
كردس�تان الغائها لنتائج االستفتاء عىل 
االنفص�ال الذي نظمته س�لطات االقليم 
يف 25 م�ن أيل�ول املايض. وش�دد س�عد 
الحديثي املتحدث باس�م العبادي مؤخرا 
ع�ىل رضورة »قيام االقلي�م بالغاء نتائج 
االستفتاء املخالف للدستور ومن ثم الدخول 
يف حوار جاد لتعزيز وحدة العراق« . كما دعا 
االقلي�م اىل تأكيد التزامه بالدس�تور وقرارات 
املحكمة االتحادية التي قضت بعدم دستورية 

استفتاء االقليم.

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

صوت مجلس النواب يف جلسته االعتيادية 
التي عقدت برئاس�ة عضو هيأة رئاس�ة 
املجلس الش�يخ همام حمودي وبحضور 
١7٠ نائب�ا، أم�س الثالثاء، ع�ىل قانونني 
فيم�ا انه�ى ق�راءة خمس�ة مرشوعات 

ومقرتحات قوانني.
ويف مستهل الجلسة، قدم الشيخ حمودي 
اح�ر التعازي واملواس�اة لعوائ�ل ضحايا 
باعط�اء  الحكوم�ة  مطالب�ا  الزل�زال، 
املنكوب�ة،  للمناط�ق  الكام�ل  االهتم�ام 
معزيا النائب عادل رش�اش والنائب عواد 

العوادي بوفاة والدتهما.
وص�وت املجل�س ع�ىل م�رشوع قان�ون 
تصدي�ق اتفاقي��ة التش�جيع والحماية 
حكوم�ة  ب�ني  لالس�تثمارات  املتبادل�ة 
وحكوم����ة  الع����راق  جمهوري�ة 
الجمهوري����ة االس�المي��ة االيراني��ة 
واملقدم م�ن لجنتي العالق�ات الخارجية 
واالقتصاد واالس�تثمار لغرض االستفادة 
م�ن املوارد االقتصادي�ة واملرافق املتوفرة 
الطرف�ني  ل�دى  االس�تثمار  مج�االت  يف 
املناس�بة  الظ�روف  املتعاقدي�ن ولخل�ق 
الستثمارات مواطنيهما يف ارايض الطرف 

االخر ولغرض التصديق عىل االتفاقية.
وقررت هيئة الرئاس�ة تاجيل التص�ويت 
عىل مرشوع قانون تعدي�ل قانون نقابة 
املحاس�بني واملدققني واملق�دم من لجان 
واملالي�ة  املدن�ي  املجتم�ع  مؤسس�ات 

والقانونية اىل جلسة يوم السبت املقبل.
وانج�ز املجل�س التصويت ع�ىل مرشوع 
قان�ون التعدي�ل الثان�ي لقان�ون البن�ك 
املرك�زي العراقي الص�ادر باالمر رقم 56 
لس�نة 2٠٠4 عن س�لطة االئتالف املؤقتة 
املنحل�ة واملق�دم م�ن اللجنت�ني املالي�ة 

واالقتص�اد واالس�تثمار لغ�رض زي�ادة 
راس مال البنك املركزي العراقي ومواكبة 
ومن�ح  العامل�ي  االقتص�ادي  التط�ور 
صالحي�ات للبن�ك وزيادة ع�دد االعضاء 
يف مجل�س ادارة البن�ك من خ�ارج البنك 
وتشكيل لجنة تدقيق واصدار املسكوكات 
التذكاري�ة وفرض الفوائ�د عىل القروض 
املمنوح�ة من البنك للمص�ارف التجارية 

وللحف�اظ ع�ىل اموال�ه م�ن الحجوزات 
الصادرة بقرارات قضائية.

واجلت هيأة الرئاسة التصويت من حيث 
املب�دأ عىل مرشوع قان�ون ايجار األرايض 
الزراعية واملقدم من لجان الزراعة واملياه 

واألهوار واملالية واألقتصاد واألستثمار.
وانه�ى املجل�س الق�راءة االوىل مل�رشوع 
قان�ون تصدي�ق اتفاقي�ة االم�م املتحدة 

بش�أن الش�فافية يف التحكي�م التعاهدي 
بني املستثمرين والدول واملقدم من لجنة 
العالق�ات الخارجية بغي�ة تطبيق قواعد 
الشفافية يف تس�وية منصفة للمنازعات 
يف التحكي�م التعاه�دي بني املس�تثمرين 
الرش�يدة  الحوكم�ة  وتعزي�ز  وال�دول 

وللتصديق عىل االتفاقية.
واكمل املجلس الق�راءة االول�ى ملقت��رح 

قان��ون التعدي��ل االول لقانون املختارين 
رقم ١3 لس�نة 2٠١١ واملق�دم من اللجنة 
القانونية من اجل فس�ح املجال لرشيحة 
الخدم�ات  تقدي�م  يف  للمس�اهمة  اك�ر 
للمواطن�ني ضمن مناط�ق عملهم وملزيد 
م�ن التعزيز لدور املختارين كونهم حلقة 
الوصل ب�ني املواطن والحكوم�ة املحلية.

واتم املجلس القراءة األوىل ملرشوع قانون 

التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم 45 
لسنة ١98٠ واملقدم من اللجنة القانونية 
لغرض ضم�ان حقوق الدول�ة من خالل 
ع�دم تنفي�ذ الق�رارات بحقه�ا اال بع�د 
اكتس�ابها الدرجة القطعية وضمان حق 
الزوج�ة يف الحصول ع�ىل حقها الرشعي 
دون غبن والستقرار املعامالت التنفيذية 
فيم�ا يتعلق بتحديد الجه�ة املكلف بدفع 

الرسوم.
وانج�ز املجل�س الق���راءة االوىل ملقرتح 
قان�ون الهيأة الوطني�ة لحماية التعايش 
الس�لمي واملق�دم م�ن لجنت�ي االوق�اف 
والش�ؤون الديني�ة والقانوني�ة من اجل 
مجتمع متماس�ك ومتعايش ومتس�امح 
ق�ادر ع�ىل مواجه�ة االره�اب والعن�ف 
والطائفية والكراهية والستيعاب الجهود 
العامل�ة يف مج�ال التعايش الس�لمي من 

قبل مجلس النواب العراقي.
وانه�ى املجلس ق�راءة تقرير ومناقش�ة 
مق�رتح قان�ون باب�ل عاصم�ة الع�راق 
الحضاري�ة واملق�دم م�ن لج�ان الثقافة 

واألعالم والقانونية والسياحة واآلثار.
ويف مداخ�الت النواب، اك�د النائب رياض 
غري�ب ان تش�جيع القط�اع الس�ياحي 
يسهم بتطوير االقتصاد العراقي وتنويعه 
م�وارده ، داعيا اىل تس�ليط الضوء عامليا 

عىل حضارة بابل.
واشار النائب عباس البياتي اىل ان العراق 
مه�د الحضارات ومن املهم جعل القانون 
مدخال لتس�ويق اثار الع�راق املنترشة يف 
مناطق كثرة منه، منوها اىل اهمية ايالء 
االهتمام لالثار عر الس�فارات يف الخارج 
مع اقامة سلس�لة مهرجانات ونشاطات 

سنوية بهذا الشان.
واوضح النائ�ب مطرش الس�امرائي بان 
وضع سرتاتيجية واضحة الستثمار االثار 
العراقية ستس�هم يف دعم موازنة العراق 

املالية.
ويف مع�رض رده�ا عىل املداخ�الت اكدت 
اللج�ان املعني�ة عىل العمل بج�د لتطبيق 
مقرتح�ات الن�واب بع�د التصوي�ت عىل 

مقرتح القانون.
بعدها تقرر رفع الجلسة اىل يوم الخميس 

املقبل .

حكومة إقليم كردستان أعلنت احرتامها لقرار احملكمة االحتادية وتنتظر العودة إىل طاولة »احلوار الـُمعّلق«

أكراد العراق: وداعا لـ »حلم الدولة«

أنهى مناقشة مقرتح »بابل« عاصمة العراق احلضارية.. وانتهى من القـراءة االولـى لقانون املختارين

الربملان يعزي عوائل ضحايا الزلزال.. ويصوت عىل تعديل قانون البنك املركزي
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كش�ف اللواء الرك�ن اس�ماعيل املح�الوي، القائد 
الس�ابق لعمليات األنبار، أمس الثالثاء، إن ش�يوخ 
عش�ائر »البو محل«، الت�ي ينتمي إليه�ا، »عقدوا 
اجتماع�ا م�ع بقية العش�ائر يف القائ�م والنواحي 
التابعة له�ا واتفقوا عىل أن تقف العش�ائر موقف 
رج�ل واحد وأن تك�ون يدا واحدة بوج�ه مخلفات 

داعش من الذين انتموا لداعش أو بايعوه«.
وق�ال املح�الوي، بحس�ب م�ا نقل�ت عن�ه وكالة 
»فرانس برس«، إن« بعض أبناء العش�رة انضموا 
لتنظيم داعش، عىل الرغم من أن لعش�رته تاريخا 

طويال يف مقاتلة املتطرفني«.
وكان تنظي�م داع�ش اس�توىل يف 2٠١4 ع�ىل منزل 
املح�الوي، عندما كان قائ�دا للعملي�ات يف األنبار، 
واملحالوي ع�اد أخرا اىل منطقة القائ�م، أحد آخر 
معاق�ل »داع�ش« يف الع�راق واملحاذي�ة للح�دود 
الس�ورية، عىل رأس فرقته الت�ي انضمت منذ ذلك 
الوق�ت اىل الحش�د العش�ائري، وس�اهمت يف طرد 

تنظيم داعش منها.
وق�ال القائد الس�ابق لعمليات االنب�ار، إنه لم يجد 
أح�دا م�ن أبن�اء العش�رة الدواعش »ألنه�م فروا 
إىل عم�ق األرايض الس�ورية«، اال أن�ه تعهد بالقول 
»سنحاس�بهم بال رحمة، واملس�امحة مستحيلة«، 
مضيفا »سنقتص منهم القصاص العادل، من أجل 
حق أبناء العش�ائر الذين أصيب�وا وظلموا وهجروا 

ونهبت ودمرت منازلهم«.
وروى املح�الوي قائ�ال »قاموا بالدخ�ول إىل داري 
واس�تولوا علي�ه، وقام�وا بنهب كاف�ة املمتلكات، 
بعده�ا اعتم�دوه كس�جن رسي ألرسى الجي�ش 
والرشط�ة الذين كان�وا يعمل�ون يف املنطقة، وكان 
التنظي�م يأت�ي به�م مقي�دي األي�دي ومعصوبي 
العي�ون«، مضيف�ا إن »التنظي�م بعث له برس�ائل 
ع�دة يطالبه فيها بإعالن التوبة ومبايعة لكنني لم 

أخضع«.
ويؤكد مس�ؤول أمني يف األنب�ار أن »عمليات الثأر 
بدأت بالفعل يف ناحية العبيدي وعىل نطاق أوسع يف 
منطقة القائم التي يتوزع س�كانها )١5٠ ألفا قبل 

النزاع( عىل ست عشائر كبرة«.
ووتابع قائال »مقاتيل عش�رة البورشجي يف ناحية 
العبي�دي، قدموا أخ�را عىل تفجر بي�ت أحد أبناء 
العش�رة الذي انضم إىل داعش«، وكانت العش�رة 
أعلنت قبل ذلك براءتها منه يف بلد يسود فيه قانون 

العشائر غالبا عىل قانون الدولة واملحاكم.
وهي حالة االنتقام األوىل يف ناحية العبيدي، ولكنها 
ليست األوىل عىل مستوى محافظة األنبار، إذ سبق 
أن ت�م تدم�ر منازل لعن�ارص يف تنظي�م داعش يف 

الرمادي والقرى املحيطة بها.
وكش�ف رئيس مجلس قض�اء هيت غ�رب األنبار 
محم�د املحمدي أن »بع�ض العائالت املترضرة من 
داعش طالبت قبل ش�هور بطرد عائالت الدواعش 
م�ن مدينة هي�ت« ، مضيفا »حص�ل تفجر منزل 
لعن�ر يف داعش، وأح�رق منزل آخ�ر، فضال عن 
اس�تهداف عائ�الت عنارص م�ن داع�ش بالقنابل 
الصوتية، م�ا دفع بالبعض إىل الخروج من املدينة، 
عىل غرار ما حصل يف مدينة املوصل بعيد استعادتها 

من القوات العراقية.«

واوضح قائال أن »األشخاص الذين قاموا بالتفجر 
والح�رق وإلق�اء القنابل الصوتي�ة مجهولون ،لذا 
ال يمكن إس�كان عائالت داع�ش يف هيت كون ذلك 

يسبب حالة من التوتر والصدام«.
وقال شيخ عش�رة البودملة، عواد الدملة، إنه جمع 
»قوائم بأس�ماء عنارص داعش م�ن أبناء عمومته 
وبع�ض العش�ائر املتواجدي�ن يف منطق�ة البودملة 
بجزي�رة الرم�ادي ش�مال املدين�ة، وم�ن عش�ائر 
البوش�عبان والبوذي�اب والجناب�ني، وعددهم 267 

إرهابيا«.
يذك�ر ان تنظيم داعش، احتل مس�احات واس�عة 
يف ش�مال العراق وغربه وش�مال س�وريا ورشقها 
يف الع�ام 2٠١4، وأعلن إقام�ة »الخالفة« املزعومة 
انطالق�ا منه�ا، وقام عىل االث�ر يف العراق الحش�د 
العش�ائري املؤلف من وحدات قتالية س�نية والذي 
ساهم من ضمن الحشد الشعبي، واىل جانب القوى 
العس�كرية من جيش ورشط�ة اتحادية ومكافحة 
ارهاب وبيش�مركة وحش�د ش�عبي، يف اس�تعادة 

السيطرة عىل الجزء االكر من االرايض العراقية.

رفضت الصفح عن املنتمني للتنظيم بعد ارتكابهم جملازر كبرية

عشائر االنبار تتحرض لـ »االنتقام« من مبايعي »داعش«: سنحاسبهم بال رمحة
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داهم املحققون الفرنسيون أمس 
الثالث�اء يف باري�س مق�ر مجموع�ة 
الف�ارج الت�ي يش�تبه بانه�ا مولت 
جماع�ات  مب�ارشة  غ�ر  بطريق�ة 
تنظي�م  بينه�ا  س�وريا  يف  إرهابي�ة 
»داع�ش«، كم�ا ذكر مص�در قريب 
م�ن التحقيق واملجموعة الفرنس�ية 
الس�ويرسية لالس�منت. وقال ناطق 
باسم الفارج ان »املحققني الفرنسيني 
يقوم�ون بتفتيش مكاتبن�ا«، مؤكدا 
بذلك معلوم�ات بثتها اذاعة »فرانس 
تحدي�د  التحقي�ق  ويري�د  ان�ر«. 
العالق�ات املفرضة الت�ي ربطت بني 
املجموعة العمالقة وتنظيم »داعش« 

ملواصلة تش�غيل مصنعها يف جالبية 
بشمال سوريا يف 2013 و2014. ويف 
ترشي�ن االول 2010، بدأت »الفارج« 
بتشغيل مصنع لالسمنت يف الجالبية 
يف شمال س�وريا وأنفقت عليه 680 
مليون دوالر. لكن االضطرابات االوىل 
اندلعت يف البالد بعد ذلك بستة أشهر. 
وس�ارع االتحاد االوروب�ي اىل فرض 
حظر عىل االس�لحة والنفط السوري 
واعلن�ت االم�م املتح�دة أن الب�الد يف 
حالة حرب أهلي�ة. اعتبارا من العام 
2013، انهار انتاج االسمنت وفرض 
تنظي�م »داعش« وجوده يف املنطقة. 
لكن وخالفا لرشك�ة النفط »توتال« 
وغره�ا م�ن املجموع�ات املتع�ددة 

الجنسيات، قررت »الفارج« البقاء.

ونقل مصدر قري�ب من التحقيق 
ع�ن رئيس مجل�س االدارة الس�ابق 
قول�ه  الف�ون  برون�و  للمجموع�ة 
ملحقق�ي الجمارك يف كان�ون الثاني، 
»بالنس�بة ايل االم�ور كان�ت تح�ت 
الس�يطرة. اذا لم يك�ن يصلني يشء، 
فذلك يعني أن ال يشء ملموس�ا كان 
يحص�ل«. يف املقابل، برر مس�ؤولون 
س�ابقون آخرون اس�تمرار نش�اط 
وه�ي  أخ�رى  بحج�ج  الرشك�ة 
االحتف�اظ بموقع اس�راتيجي حتى 
تك�ون الرشكة يف الصف االول عندما 
تدعو الحاجة العادة اعمار البالد بعد 
انتهاء املعارك. وشدد املساعد السابق 
للمدي�ر التنفي�ذي العام كريس�تيان 
هرو ان السلطات الفرنسية وافقت 

عىل البق�اء. وتابع »قال�ت لنا وزارة 
وان  الصم�ود  علين�ا  ان  الخارجي�ة 
االمور ستستتب )...(. كنا نذهب كل 
ستة أشهر لزيارة السفر الفرنيس يف 
سوريا ولم يقل احد لنا ابدا االن يجب 
ان تغادروا«. ولكن البقاء يف س�وريا 
كان لقاء ثمن. ويروي برونو بيشو، 
مدير املصنع ب�ني 2008 و2014، ان 
الرشك�ة كانت تضمن أمن موظفيها 
بدف�ع »ب�ني 80 اىل 100 ال�ف دوالر« 
كل ش�هر اىل وس�يط يدع�ى ف�راس 
طالس كان مس�اهما صغرا سابقا 
يف املصن�ع وكان ي�وزع املبل�غ ع�ىل 
فصائ�ل مقاتل�ة ع�دة، موضح�ا ان 
حصة تنظيم »داعش« كانت »تقارب 

20 الف دوالر يف الشهر«.

الرشطة الفرنسية تقتحم مقر »الفارج« لكشف طبيعة نشاطاهتا مع »داعش«

الرئيس اإليراين: احلكومة تعمل بأقصى طاقاهتا 
إلغاثة منكويب الزلزال

         بغداد / المستقبل العراقي

الفرنس�ية  »لوفيغ�ارو«  صحيف�ة  كتب�ت 
مق�االً، أمس الثالثاء، تط�رق للقاء الذي أجراه 
تلفزيون »املستقبل« مع رئيس الوزراء اللبناني 
املستقيل سعد الحريري، واملتواجد يف العاصمة 

السعودية، الرياض، منذ عرشة أيام. 
»ح�وار تلفزيون�ي غري�ب«، ه�ذا التعلي�ق 
يلخص الطابع غر املسبوق لألزمة التي يعرفها 
لبن�ان، واملش�هد، كما تقول مراس�لة صحيفة 
»لوفيغارو«، يمكن أن يكون حلقة من تلفزيون 

الواقع أو فيلم جاسوسية، تضيف.
ورأت الصحيف�ة أن األم�ر يتعل�ق ب�«س�ر 
الس�يناريو غر القابل للتصديق عن اس�تقالة 
مفروضة، بالقوة، عىل س�عد الحريري من قبل 

رجل الرياض القوي محمد بن سلمان«.
وحس�ب ش�هادات مختلفة تم تجميعها يف 
لبن�ان ومص�ادر متنوعة تحدثت عنها وس�ائل 
إع�الم لبناني�ة وأجنبية، فقد ترّس�خ أن رئيس 
الحكومة قطع بعنف كل اتصاٍل مع مستشاريه 
األكثر قرب�ًا ولم يخر أحداً بنيته يف االس�تقالة 
حني تم اس�تدعاؤه إىل الري�اض، يوم 2 ترشين 
الثان�ي. وف�ور وصول�ه للعاصم�ة الس�عودية 
ُس�حب من�ه هاتفه الخ�اص وس�اعته الذكية 
وتمت معاملته دون احرام للمقام الذي يمثله، 

بحسب ما تنقل الصحيفة.
وتتابع »حني ظهر يف التلفزيون الس�عودي، 
يف الراب�ع م�ن ترشين الثان�ي، لم يك�ن يحمل 
س�اعته، اتضح بالنس�بة ملن يعرفونه أنه ليس 
من كتب إع�الن االس�تقالة«. وتنقل الصحيفة 
أن بع�ض املصادر تقول إن الحريري قىض ليلة 
أو ليلت�ني يف فندق ريتز كارلت�ون حيث يحتجز 
األمراء الس�عوديون املتهمون بالفساد من قبل 
محمد بن س�لمان، قبل أن يعود إىل مقر إقامته 
تحت مراقبة مش�ددة، وقبل أن يبعث إش�ارات 

تثبت أنه ال يزال حّياً.
وتتح�دث الصحيف�ة الفرنس�ية عن غضب 
يس�ود عائل�ة الحري�ري وحزب�ه م�ن س�عي 
به�اء  األك�ر  بأخي�ه  الس�تبداله  الس�عودية 

الحريري.
كما تتحدث الصحيفة الفرنسية عن إرصار 

الصحافية اللبنانية، بوال يعقوبيان، التي أجرت 
الح�وار عىل ط�رح أس�ئلة تثبت للمش�اهد أن 
اللقاء أصيل ومبارش. وكانت األس�ئلة رصيحة 
ومبارشة، عن كتابته لرس�الة االس�تقالة وعن 
دخوله لفندق ريتز كارلتون، وعن س�بب قطع 

االتصال مع مقربيه.
وتعل�ق »لوفيغارو« ب�أن أجوب�ة الحريري 
كانت تتقصد تكذيب رواية اإلكراه الذي يكون 
قد ُم�وِرس عليه. ولك�ن، وبعيداً ع�ن كلماته، 
كان كل يشء يف ترصفاته يبدو مناقضاً لكالمه. 
وتش�ر الصحيف�ة الفرنس�ية إىل اللقطة التي 
يظه�ر فيها الحري�ري منهاراً وغ�ر قادر عىل 
االبتس�ام، وهو عىل وش�ك البكاء والصحافية 
تنصح�ه ب�رشب امل�اء م�ن كأس�ها، ألنه�ا لم 

تلمسه.
تص�ف الصحيفة ه�ذه اللقط�ات، وتقول 
إنها تلخص، لوحدها، لحظة تلفزيونية غريبة، 
اعتره�ا كث�ٌر م�ن اللبناني�ني، س�واء اتفقوا 
مع الش�خصية السياس�ية أو اختلف�وا معها، 
قاس�يًة من الناحية اإلنس�انية، خصوصاً حني 
التقطت الكامرا غفلًة صورة رجٍل واقف خلف 
الصحافي�ة اللبنانية، وورق�ة بيضاء بني يديه، 
ثم نظرة الحريري الس�وداء، وعيناه متجهتان 

صوبه.
وتتحدث »لوفيغارو« عن ُصَور ُبّثت مبارشة 
ع�ىل »توير« يمك�ن أن ُيقرَأ فيه�ا الرعب عىل 
وجه�ه وترس�م كل نوع م�ن الس�يناريوهات 
ح�ول الضغوط السياس�ية املمارس�ة مبارشة 

عىل املسؤول اللبناني.
ويف نهاي�ة املط�اف، ف�إن األداء التلفزيوني 
لرئي�س الحكومة اللبناني املس�تقيل لم يكّذب 
َمحكيَّ األحداث التي تطورت مع مرور الوقت، 
كما أن تدخله لم يوض�ح، هو اآلخر، الوضعية 

عىل املستوى السيايس.
ورغ�م حديث الحري�ري يف لقائ�ه مع قناة 
املس�تقبل عن إمكانية العدول عن اس�تقالته، 
وه�و ما حظ�ي بتعليقات وتأوي�الت متعددة، 
إالّ أن�ه، كما تقول الصحيفة الفرنس�ية »يجب 
انتظ�ار خطاب�ات جدي�دة قادمة م�ن اململكة 
العربية الس�عودية التي س�افر إليها البطريرك 

املاروني، بشارة بطرس الراعي«. 

املقابلة التلفزيونية أظهرته رجاًل خائفًا وفاقدًا حلريته

احلريري يف فخ آل سعود: أيام الرعب املضنية

البحرين تشهد تظاهرات وهتتف بشعار »إسقاط النظام«

       بغداد / المستقبل العراقي

قال أم�ر قطر الش�يخ 
تميم بن حمد آل ثاني أمس 
الثالث�اء إن ال�دول العربية 
التي فرض�ت عقوبات عىل 
بزع�م  حزي�ران  يف  ب�الده 
تري�د  ال  لإلره�اب  دعمه�ا 
ح�ال لألزم�ة. وق�ال األمر 
الذي تحدث يف بداية مراسم 
افتتاح دورة جديدة ملجلس 

الشورى القطري إن حكومته تستعد النتخابات املجلس 
وإن الترشيع الالزم لذلك س�يكون جاهزا يف عام 2018. 
وقطعت السعودية واإلمارات ومرص والبحرين العالقات 
الدبلوماسية والتجارية مع قطر يف الخامس من حزيران 
واتهمته�ا بتمويل اإلرهاب والتقرب م�ن إيران املنافس 
اإلقليم�ي. وتنف�ي قطر ذل�ك. وأضاف أن ال�دول األربع 
مارس�ت ضغوطا ”ونرشت الش�ائعات واالفراءات ضد 
استضافة قطر كأس العالم 2022“. وتابع األمر، الذي 
ت�وىل الس�لطة يف 2013 بعد تخيل وال�ده عنها، قائال إن 
حكومته تعمل حاليا عىل اإلجراءات املطلوبة لالنتخابات 
والتي قال إنها س�تكون جاهزة يف 2018. وخطط إجراء 
انتخابات باملجلس الذي يضم 45 عضوا بدأت منذ 2013 
ول�م تتحقق بعد. وقال تميم يف حديثه كذلك إن حكومته 
ينصب تركيزها عىل اس�تكمال مرشوعات اس�راتيجية 
ملس�اعدة البالد يف ظ�ل العقوبات املفروض�ة عليها من 
جرانه�ا ومنه�ا ”االنتهاء من مش�اريع األم�ن الغذائي 
واملائي يف مدة زمنية محددة وتطوير مشاريع وخدمات 
جديدة ملجابهة أي طارئ ويف تنفيذ اإلنشاءات لصناعات 

النقل والغاز“.

       بغداد / المستقبل العراقي

قال مسؤولون أفغان أمس الثالثاء إن حركة طالبان 
هاجم�ت أكثر من عرش نقاط تفتي�ش يف إقليم قندهار 
بجنوب البالد خالل س�ت س�اعات مما أدى إىل مقتل 22 
رشطيا وإصابة 15 آخرين بينما قتل املتشددون ثمانية 

جنود يف غرب البالد مع تصاعد التمرد.
وقال مسؤولون إن قوات الحكومة قتلت 45 متمردا 
وأصاب�ت 35 آخرين وإن مقاتيل طالبان لم يتمكنوا من 
االس�تيالء عىل أي نقط�ة تفتيش خ�الل الهجمات التي 
ج�رت أثن�اء الليل. وقال ضي�اء دوراني املتحدث باس�م 
قائد رشطة قندهار »قاومت قواتنا إىل أن تلقت تعزيزات 

ودعما جويا ألحقنا الهزيمة بطالبان«.
لك�ن طالبان قالت للصحفيني عر تطبيق واتس�اب 
إنه�ا قتل�ت 43 رشطي�ا وفردا م�ن قوات غ�ر نظامية 
ودم�رت 13 عرب�ة مدرعة. وع�ادة ما تبال�غ طالبان يف 
تقدي�ر أعداد القتىل. وقال�ت حكومة إقليم فراه يف غرب 
الب�الد إن طالبان هاجم�ت أيضا منطقة ب�اال بولوك يف 
اإلقليم الثالثاء مم�ا أدى إىل مقتل ثمانية جنود وإصابة 
ثالث�ة آخرين. وتقاتل طالبان من أجل اس�تعادة الحكم 
اإلسالمي بعد أن أسقطت حكمها قوات تقودها الواليات 
املتح�دة يف عام 2001. ويش�ر املفت�ش األمركي العام 
املسؤول عن ملف إعادة إعمار أفغانستان إىل أن سيطرة 
الحكومة عىل البالد تراجعت ست نقاط مئوية لتصل إىل 

أقل قليال من 60 يف املئة فقط مقارنة بالعام املايض.
وشددت الس�لطات األفغانية بالفعل إجراءات األمن 
إىل ح�د بعيد يف أعق�اب هجوم بش�احنة ملغومة خارج 
الس�فارة األملانية يف كابول يوم 31 مايو/أيار أسفر عن 
مقتل ما ال يقل عن 160 شخصا حيث تم وضع سلسلة 

حواجز ونقاط تفتيش يف وسط املدينة.

أمري قطر: دول املقاطعة ال تريد
 حـــال لــألزمـــة

طالبان تقتل )22(رشطيًا أفغانيًا 
بقندهار

         بغداد / المستقبل العراقي

خ�رج أه�ايل بلدت�ي أبوصيب�ع والش�اخورة، يف 
ش�مال البحري�ن، يف تظاه�رة لي�ل االثن�ني رافعني 
صور املعتقلني السياس�يني التي تقدمت التظاهرة 
يف يافط�ة كبرة ُطبعت عليها أيض�ا صورة آية الله 
الش�يخ عي�ى قاس�م الذي ُتف�رض علي�ه اإلقامة 

الجرية يف منزله ببلدة الدراز منذ مايو املايض.
التظاه�رة التي حمل�ت ش�عار “إرادة األحرار” 
ش�ارك فيه املواطنون من مختلف الفئات واألعمار 
رافع�ني ص�ورا للمعتقل�ني السياس�يني م�ن أبناء 
البلدت�ني، ومش�رين إىل املعاناة الت�ي يعانون منها 
داخله�ا الس�جون، كما رفع�وا الش�عارات الثورية 
الخليف�ي،  النظ�ام  إس�قاط  إىل  الداعي�ة  ومنه�ا 
حم�د  الخليف�ي  الحاك�م  املتظاهري�ن  ووص�ف 
عي�ى ب�”الطاغي�ة” وهتفوا بش�عار “مصرك إىل 

الهاوية”.
ودعا املتظاه�رون إىل الوف�اء للمعتقلني وكذلك 
املطاردين السياس�يني ومس�اندتهم وتقديم العون 
الالزم لهم عر االحتضان االجتماعي الواس�ع لهم، 
كما أكدوا االس�تمرار يف الث�ورة رغم كل االنتهاكات 
والجرائ�م الت�ي ترتكبه�ا الق�وات الخليفي�ة داخل 

السجون ويف وس�ط املناطق وخالل اقتحام املنازل 
واختطاف املواطنني وتعذيبهم.

م�ن جانبها، حافظت بل�دة املعامر عىل عهدها 
اليومي يف التظاهر من وس�ط البل�دة، حيث انطلق 
مواطنون يف مس�رة مس�اء االثنني حّيت املعتقلني 
يف الس�جون الخليفي�ة وعىل رأس�هم ق�ادة الثورة 
والرم�وز املعتقلني، كما عروا عن عزمهم املتواصل 
يف االستمرار بالحراك الثوري حتى “إسقاط النظام 
الخليفي املجرم” بحس�ب الش�عارات الت�ي رفعها 

املتظاهرون.
وق�د انته�ت التظاهرة بان�دالع اش�تباكات مع 
الق�وات الخليفية الت�ي تتمركز عند مدخ�ل البلدة 
الرئي�يس، حي�ث أطلقت الق�واُت الغازات الس�امة 
باتجاه املظاهرين الذين رابطوا يف الساحة الرئيسية 
للبلدة معرين عن تحديهم للقمع الخليفي وأشعلوا 
النران يف تعبر معتاد عن التمسك بخيار “املقاومة 

املرشوعة”، كما يقول املتظاهرون.
ويف الس�ياق، نف�ذت مجموع�ة ش�بابية يف بلدة 
جرداب، وسط البالد، عملية ميدانية بإغالق الشارع 
الع�ام باإلطارات املش�تعلة، يف تعبر غاضب رفضا 
لالنته�اكات وعملي�ات االختط�اف والتعذيب التي 

تمارسها القوات واألجهزة الخليفية املختلفة.

       بغداد / المستقبل العراقي

اكد الرئيس حس�ن روحان�ي ان الحكومة تعمل 
بأقىص طاقاته�ا عىل تقديم املس�اعدات للمنكوبني 
بالزلزال يف محافظة كرمانش�اه وس�تحل املش�اكل 
الناجمة باقرص وقت ممكن. وقال حس�ن روحاني، 
يف ترصي�ح ادىل ب�ه للصحفي�ني ل�دى وصوله مطار 
الشهيد ارشيف اصفهاني يف كرمانشاه/ غرب ايران/، 

ان�ه كان يرغب يف لق�اء اهايل املحافظ�ة ولكن ليس 
يف مثل ه�ذه الظروف املؤملة. واض�اف، انه وصل اىل 
كرمانش�اه لتقديم التعازي وان جميع ابناء الشعب 
يبدون تضامنهم مع س�كان املحافظ�ة وان حادثة 
الزلزال االخر ش�غلت بال جميع االيرانيني.   واش�اد 
بابن�اء الش�عب واملس�ؤولني الذين س�ارعوا لتقديم 
املس�اعدات والعون للمترضرين منذ اللحظات االوىل 
لوقوع الزل�زال. واثنى عىل عملي�ات االغاثة الجوية 

ملساعدة املترضرين، »ولو لم تكن عمليات املروحيات 
لواجهت عمليات ايصال املساعدات صعوبات«. كما 
اع�رب عن ش�كره لجمي�ع البلدان الت�ي عرت عن 
مواس�اتها للش�عب االيران�ي بهذه الحادث�ة املؤملة. 
وح�ث مؤسس�ة بن�اء املس�اكن اىل االرساع يف اعادة 
بناء املس�اكن املترضرة بالزلزال ومنح قروض دون 
مقاب�ل. واكد وقوف الحكومة والقوات املس�لحة اىل 

جانب املترضرين بالزلزال بكل قوة.
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اعالن
تعلن رئاس�ة جامعة املثنى عن اجراء املزايدة العلنية لبيع املواد املش�طوبة يف مخازن رئاس�ة الجامعة املدرجة ضمن 
القائمة ادنها وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21 لسنة 2013( وتعديالته فعىل الراغبني بالرشاء املراجعة 
1 � دفع تامينات ال تقل عن 20% من القيمة املقدرة للمال والبالغة )6,051,000(  فقط ستة مليون وواحد وخمسون 

الف دينار عراقي
2 � ايداع اجور خدمة 2% من مبلغ البيع

3 � تعد قائمة املزايدة  مفتوحة ملدة )30( يوم من اليوم التايل لنرشه يف الجريدة الرسمية
4 � يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف القانونية االخرى

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة 

العدد 835 / ش / 2017 
اعالن

اىل / املدع�ى عليه ) س�الم عطي�وي مهدي ( 
مجهول محل االقامة .

س�بق له�ذه املحكم�ة وان اص�درت الق�رار 
 /  10  /  17 يف   2017  / ش   /  835 املرق�م 
2017 املتضمن الزام�ك بتادية املدعية ) نورة 
كاط�ع محمد ( نفقة ماضي�ة مبلغا مقداره 
خمس�ة وس�بعون الف دين�ار ش�هريا وملدة 
سنة س�ابقة لتاريخ اقامة الدعوى 23 / 8 / 
2017 والزامك بنفقة مستمرة للمدعية مبلغا 
مقداره مائة وخمس�ة وع�رشون الف دينار 
واعتب�ارا م�ن تاري�خ اقامة ه�ذه الدعوى يف 
23 / 8 / 2017 ولحني زوال اس�باب فرضها 
والزامك بتادية مبلغا مقداره مائة وخمسون 
الف نفقة مس�تمرة للطفل قهار تولد 18 / 8 
/ 2012 م�ن تاريخ اقام�ة الدعوى يف 23 / 8 
/ 2017 ولحني زوال اس�بابها – عليه اقتىض 
تبليغ�ك بواس�طة الصحف املحلي�ة ويف حالة 
عدم الحضور خالل املدة القانونية سيكتسب 

القرار الدرجة القطعية .
القايض
عيل غافل وايل

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة 
رئاسة لجنة تثبيت العقائدية  

محكمة بداءة الكوفة
العدد 90/تسجيل مجدد/2017

التاريخ  2017/8/8
اعالن

قرار تثبيت عائدية عقار تسجيل مجدد
اصدرت لجنة تثبي�ت العائدية قرارها بتاريخ 
2017/8/8 اس�تنادا ملحرض تثبيت العائدية 
امل�ؤرخ يف 2017/8/8 وال�ذي يقيض بتثبيت 
عائدية العقار املرقم )2908( محلة ) رشادية 
( جنس العق�ار ) دار( ويف االضب�ارة املرقمة 
90/تس�جيل مجدد/2017 بتس�جيله باسم 
طالب التسجيل املجدد العراقي )ناجح محمد 

محسن( 
وفقا الحكام املادة )49( من قانون التسجيل 
املع�دل   1971 لس�نة   )43( رق�م  العق�اري 
ل�ذا نعل�ن الق�رار اع�اله بواس�طة نرشه يف 
صحيفت�ني محليتني يوميتني فع�ىل من لديه 
اعرتاض عىل القرار املذكور خالل مدة االعالن 
البالغ�ة ثالث�ون يوما من اليوم الت�ايل لتاريخ 
نرشه يف الصحف املحلية تقديم اعرتاضه لدى 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف االتحادية 
بصفته�ا التمييزية خالل  امل�دة املذكورة ويف 
حالة عدم ورود اش�عار من رئاس�ة محكمة 
االس�تئناف بوقوع الطعن عىل القرار املذكور 
لديها فسوف يكون القرار قد اكتسب الدرجة 
القطعية وستبارش مديرية التسجيل العقاري 
يف الكوفة بتس�جيل العقار وفقا لقرار تثبيت 

العائدية حسب االصول
القايض

رئيس لجنة تثبي�ت العائدية يف محكمة بداءة 
الكوفة 

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الخرض
العدد : 2017/32

التاريخ 2017/10/25
اعالن

تبيع  مديرية تنفيذ الخرض باملزاد العلني الس�يارة 
املرقم�ة )11372أ( ذي قار حمل نوع نيس�ان بيك 
اب مودي�ل 1991 والعائ�دة اىل املدي�ن ) عواد جرب 
عوده( واملوج�ودة يف كراج عبد الل�ه كمر وتجري 
املزاي�دة يف الك�راج اع�اله يف الس�اعة الثانية عرش 
ظه�را  والقيمة املقررة للس�يارة اعاله 3750000 
ثالثة ماليني وس�بعمائة وخمسون الف دينار مدة 
الن�رش بالصحف املحلية عرشة ايام من اليوم التايل 
للنرش وعىل املش�رتي التامين�ات القانونية البالغة 
عرشة باملئة من القيم�ة املدرجة اعاله  لقاء طلب 
الدائنة )امتحان كري�م محمد( البالغ 52500000 
اثن�ا وخمس�ون ملي�ون وخمس�مائة ال�ف دينار 

والسيارة كاملة االوصاف .
املنفذ العدل

جعفر حسني أل شرب 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3875/ب2017/4

التاريخ 2017/11/14
اعالن

اىل املدعى عليها ) كريمه موىس حسن(
اق�ام املدع�ي املدي�ر املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة اضافة لوظيفت�ه الدعوى املرقمة اعاله 
ضدك والذي يطل�ب فيها الحك�م بتاديتك واملدعى 
علي�ه الثان�ي مس�لم خل�ف ناه�ي )2770 دوالر 
امريكي عن قرض مؤرخ يوم 2015/4/8( ونظرا 
ملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
يف محكم�ة بداءة الب�رة لذا تق�رر تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بموع�د املرافع�ة 
ع�دم  وعن�د  صباح�ا  التاس�عة   2017/11/27
حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3832/ب2017/5

التاريخ 2017/11/14
اعالن

اىل املدعى عليها ) جاسم محمد موىس(
اق�ام املدع�ي املدي�ر املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة اضافة لوظيفت�ه الدعوى املرقمة اعاله 
ضدك والذي يطل�ب فيها الحك�م بتاديتك واملدعى 
علي�ه الثاني عزيز ش�الل عبد الله مبلغ�ا مقداره 
)2834( دوالر امريك�ي    ع�ن ق�رض م�ؤرخ يوم 
اقامت�ك  2017/5/24( ونظ�را ملجهولي�ة مح�ل 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ يف محكم�ة ب�داءة 
مدينة الصدر ل�ذا تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني 
محليتني يوميتني بموع�د املرافعة 2017/11/27 
التاس�عة صباح�ا وعند ع�دم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض
عيل عبد الرضا حسن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3814/ب2017/1

التاريخ 2017/11/14
اعالن

اىل املدعى عليها ) انمار عبد االمري حسن(
اق�ام املدع�ي املدي�ر املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة اضافة لوظيفت�ه الدعوى املرقمة اعاله 
ضدك والذي يطل�ب فيها الحك�م بتاديتك واملدعى 
عليهما االخرين كل من )ضياء الدين تحس�ني عيل 
ومحمد رضا محسن العزاوي(  مبلغا مقدار )3270 
دوالر امريكي عن قرض مؤرخ يوم 2016/6/22( 
ونظرا ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ يف محكمة بداءة الكوت ل�ذا تقرر تبليغك 
بموع�د  يوميت�ني  محليت�ني  بصحيفت�ني  اعالن�ا 
املرافعة 2017/11/28 التاسعة صباحا وعند عدم 
حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل حميد الحيدري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3825/ب2017/4

التاريخ 2017/11/14
اعالن

اىل املدعى عليها ) ماجد دحام كريم(
اق�ام املدع�ي املدي�ر املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة اضافة لوظيفت�ه الدعوى املرقمة اعاله 
ضدك والذي يطل�ب فيها الحك�م بتاديتك واملدعى 
عليه االول محمد عبود علوان )748 دوالر امريكي 
ع�ن ق�رض م�ؤرخ ي�وم 2016/8/18( ونظ�را 
ملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
يف محكم�ة ب�داءة بغداد الجديدة واش�عار املجلس 
املح�يل لح�ي البلدي�ات  ل�ذا تق�رر تبليغ�ك اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بموع�د املرافع�ة 
ع�دم  وعن�د  صباح�ا  التاس�عة   2017/11/27
حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2017/2463

التاريخ 2017/11/12
اىل املنفذ عليه / حمزة حيدر جاسم

لق�د تحق�ق لهذه املديري�ة من خ�الل رشح املبلغ 
القضائ�ي لهذه املديرية واش�عار مخت�ار )محمد 
ع�يل الذبحاوي مختار حي القاس�م ( انك مجهول 
مح�ل االقامة ولي�س لك موطن دائ�م او مؤقت او 
مختار يمكن اجراء التبليغ واس�تنادا للمادة )27( 
من قانون التنفيذ1 تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ النجف خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ 
من اليوم التايل للن�رش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل 
احمد مسافر عبد الحسني الخالدي

اوصاف املحرر :
قرار محكمة االحوال الش�خصية يف النجف بالعدد 
واملتضم�ن   2017/9/19 يف  5904/ش2017/1 
بالزامك بتاديه للمدعية الدائن ساجد محمد سعيد 

اثاثها الزوجية 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2251/ب2017/5

التاريخ 2017/11/14
اعالن

اىل / املدعى عليه ) زيد ابراهيم جواد(
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م 2251/

ب2017/5 يف 2017/11/12  واملتضم�ن الحك�م 
بابط�ال قيدي التس�جيل العق�اري االول ذي العدد 
)66 تم�وز 2001 مجل�د 920( املتضمن تس�جيل 
العق�ار املرق�م 1/564 براق بأس�م املدع�ى عليه 
الراب�ع زي�د ابراهيم جواد والثان�ي ذي العدد 98 /

اب/2012 مجلد 15 املتضمن تس�جيل ذات العقار 
باس�م املدع�ى عليه�م االول ماج�د س�عيد صادق 
والثان�ي ذو الفقار س�عيد صادق والثالث س�جاد 
حميد س�عيد واعتب�ار القيد 70 حزي�ران /2001 
مجل�د 920 املتضمن تس�جيل ذات العقار  باس�م 
التبعية االيرانية كاظم حس�ني الخراساني االخوند 
ثابت الحكم ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب 
رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي االسكان  
املدعو حافظ جبار الس�بتي لذا تقرر تبليغك اعالنا 
بالق�رار املذك�ور بصحيفت�ني يوميت�ني ول�ك حق 
الطعن عىل القرار املذكور خالل املدة املقررة بكافة 
طرق الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتسب القرار 

املذكور درجة البتات وفق االصول 
القايض
عيل عبد الرضا حسن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد : 779/ج/2017
التاريخ 2017/11/12

اىل / املتهم الهارب محمد عبد املهدي محمد
اعالن غيابي 

حيث انك متهم بالدع�وى املرقمة 779/ج/2017 
واملشتكي فيها نعمة محسن مصطفى وفق احكام 
امل�ادة 2/459 عقوب�ات وملجهولية مح�ل اقامتك 
تق�رر تبليغك للحضور امام ه�ذه املحكمة بموعد 
املحاكم�ة املواف�ق 2017/12/17 ويف حال�ة عدم 

حضورك تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض
محمد عبد السجاد عبود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املشخاب
العدد / 101/ب/2017
التاريخ 2017/11/13

اعالن
تبيع هذه املحكمة العق�ار املرقم 669/1 الرساي 
واملزال ش�يوعه بيع�ا بموجب قرار الحك�م املرقم 
القطعي�ة  الدرج�ة  واملكتس�ب  101/ب/2017 
فع�ىل الراغب�ني بال�رشاء الحضور اىل دي�وان هذه 
املحكمة يف يوم املزايدة الس�اعة الثانية عرش ظهرا 
يف الي�وم الخامس ع�رش من اليوم الت�ايل للنرش يف 
صحيفتني محليتني مستصحبني معهم التامينات 
القانوني�ة البالغة 10% من القيم�ة املقدرة للعقار 
واملستمس�كات القانونية اجور االع�الن والداللية 
وان القيم�ة املق�درة للعق�ار ارضا وبن�اءا مائتان 

وخمسون مليون دينار
املواصفات :

1 � مساحة العقار 195/90 م2 وان العقار عبارة 
عن تس�ع مح�الت تجاري�ة موزعة عىل ش�ارعني 
تجاريني مش�يدة بالطابوق ومس�قفة بالشيلمان 

درجة عمران املحالت متوسطة 
2 � دار س�كن مغلق�ة قديم�ة مش�يدة بالطابوق 

والشيلمان درجة عمران البناء رديئة 
القايض
عيل لفته جادر

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : 1506/ش2017/2

التاريخ 2017/11/14
اعالن

اىل املدعى عليه / احسان محمد محسن
املدعي�ة / م�روة محمد ن�ارص /وكيله�ا املحامي 

ماهر محسن العاريض 
املدعى عليه / احسان محمد محسن عيل

بن�اء عىل الدع�وى املنظ�ورة امام ه�ذه املحكمة 
بالع�دد 1506/ش/2017 ق�ررت ه�ذه املحكمة  
الحك�م بالتفري�ق القضائ�ي ب�ني املدعي�ة م�روة 
محمد ثامر واملدعى عليه احس�ان محمد محس�ن  
واعتب�اره طالق�ا بائنا بينونه صغ�رى اعتبارا من 
تاريخ صدور هذه الق�رار بتاريخ 2017/10/12 
واليحق للطرفني استئناف الحياة الزوجية اال بعقد 
ومه�ر جديدي�ن وافه�ام املدعية بااللت�زام بالعدة 
الرشعي�ة البالغة ثالثة قروء وع�دم االقرتان برجل 
اخر اال  بعد انتهاء عدتها واكتس�اب القرار الدرجة 
القطعية وتحميل املدعى عليه الرسوم واملصاريف 
القضائي�ة بضمنها اتعاب محام�اة لوكيل املدعية 
املحام�ي ماه�ر محس�ن الع�اريض مبلغ�ا قدره 
ع�رشة االف دين�ار واصدر القرار اس�تنادا الحكام 
امل�واد 2/43 و 45و47و49 اح�وال ش�خصية و 
و177و203  و166  و161  و156  اثب�ات  22و76 
مرافع�ات مدنية و63 محاماة معدلة حكما غيابيا 
بحق املدعى علي�ه قابال لالعرتاض والتمييز وافهم 
علن�ا يف 2017/10/12 وملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
حس�ب اش�عار املختار محمد حميد الهاليل مختار 
حي ميس�ان بتاري�خ 2017/11/13 تقرر تبليغك 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني وعند عدم اعرتاضك 
ع�ىل الق�رار املذكور خالل امل�دة القانونية س�وف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون
القايض جواد عبد الكاظم مجيد

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة 
رئاسة لجنة تثبيت العقائدية  

محكمة بداءة الكوفة
العدد 22/تسجيل مجدد/2017

التاريخ 2017/10/17
اعالن

قرار تثبيت عائدية عقار تسجيل مجدد
اص�درت لجن�ة تثبي�ت العائدي�ة قراره�ا بتاريخ 
2017/10/17 اس�تنادا ملح�رض تثبي�ت العائدية 
امل�ؤرخ يف 2017/10/17 وال�ذي يق�يض بتثبي�ت 
عائدية العق�ار املرقم )1514( محلة ) رش�ادية ( 
جنس العقار ) دار( ويف االضبارة املرقمة  /تسجيل 
مج�دد/201  بتس�جيله باس�م طال�ب التس�جيل 
املج�دد العراقي )فالح وصباح وثن�اء ونغم وهدى 

اوالد وبنات عبد الحسن عيل ( 
وفقا الح�كام امل�ادة )49( م�ن قانون التس�جيل 
العق�اري رقم )43( لس�نة 1971 املع�دل لذا نعلن 
القرار اعاله بواسطة نرشه يف صحيفتني محليتني 
يوميتني فعىل من لديه اعرتاض عىل القرار املذكور 
خالل م�دة االعالن  البالغة ثالث�ون يوما من اليوم 
الت�ايل لتاري�خ ن�رشه يف الصح�ف املحلي�ة تقديم 
اعرتاضه ل�دى رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 
االتحادية بصفتها التمييزي�ة خالل  املدة املذكورة 
ويف حال�ة ع�دم ورود اش�عار من رئاس�ة محكمة 
االس�تئناف بوقوع الطعن عىل القرار املذكور لديها 
فس�وف يكون القرار قد اكتس�ب الدرجة القطعية 
وس�تبارش مديرية التس�جيل العق�اري يف الكوفة 
بتس�جيل العقار وفقا لقرار تثبيت العائدية حسب 

االصول
القايض
محمد كامل كرماشة

رئي�س لجن�ة تثبي�ت العائدي�ة يف محكم�ة بداءة 
الكوفة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد : 756/ج/2017
التاريخ 2017/11/12

اىل / املتهم الهارب عصام شهيد مزعل
اعالن غيابي 

حيث انك متهم بالدع�وى املرقمة 756/ج/2017 
واملشتكي فيها حس�ني مهدي حسني  وفق احكام 
امل�ادة 1/456/أ  عقوبات وملجهولية محل اقامتك 
تق�رر تبليغك للحضور امام ه�ذه املحكمة بموعد 
املحاكم�ة املواف�ق 2017/12/17 ويف حال�ة عدم 

حضورك تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض
محمد عبد السجاد عبود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد : 387/ب/2017
التاريخ 2017/11/14

اىل املدعى عليهم 
)سعيد وحمزة ومحمد اوالد عالوي هجيل(

اعالن
اقام املدعي ليث محمد سعيد الدعوى املرقمة 387/

ب/2017 واملتضمن�ة طلب�ه بازالة ش�يوع العقار 
املرق�م 80 مقاطعة 30 الح�رية وبالنظر ملجهولية 
محل اقامتكم حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار 
مخت�ار املنطقة املؤي�د من املجلس املح�يل لناحية 
الح�رية وكت�اب وزارة التج�ارة دائ�رة التخطي�ط 
واملتابع�ة قس�م حاس�بة التموين وكت�اب مكتب 
معلومات الح�رية واقوال الش�خص الثالث مختار 
املنطقة كاظم مهدي ادريس الفتالوي عليه قررت 
املحكم�ة تبليغكم بصحيفتني رس�ميتني محليتني 
يوميت�ني واس�عتي االنتش�ار للحض�ور امام هذه 
املحكمة يف موعد املرافعة املصادف 2017/11/22 
الساعة الثامنة صباحا ويف حال عدم حضوركم او 
ارسال من ينوب عنكم قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقكم غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة بدرة
العدد 159/ب /2017 

اىل املدعى عليه / جهاد محمد عيل عمران    
أق�ام املدع�ي حس�ام عب�د الكري�م دوي�ج  ضدك 
الدع�وى البدائية املرقمة أع�اله والتي يطلب فيها 
الحك�م بع�دم نف�اذ ترفك ببي�ع العق�ار املرقم 
6مقاطعه 5 دهنوك اىل املدعى عليه الثاني حسون 
محمد عيل عمران وملجهولية محل إقامتك حس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ وإش�عار املخت�ار قض�اء 
ب�درة واملرف�ق  بكتاب مرك�ز رشط�ة بدرةبالعدد  
7081يف 2017/11/13 علي�ه تق�رر تبليغك اعالنا  
بصحيفت�ني محليتني رس�ميتني لحض�ورك او من 
يمثلك قانونا إم�ام هذه املحكمة يف موعد املرافعة 
املصادف 2017/11/21  الس�اعة تاسعة صباحا 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا  وفق القانون 
القايض 
ياسني خضري الدريعي

تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط )للمرة االوىل( عن بي�ع االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديري�ة بلدية االحرار وفق قانون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013. فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية االحرار خالل فرتة 30 ثالثون يوما تبدأ من اليوم 
التايل لنرشها يف الصحف اليومية مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )50%( من القيمة القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا وس�تجري املزايدة يف 
اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر البلدية اعاله يف تمام الساعة العارشة صباحا ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى 
وعىل املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد وفق املادة )15( من قانون 
بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 والتي تنص )يجري االعالن عن بيع الدور او الش�قق او االرايض الس�كنية العائدة اىل الدولة بما فيها اموال الدولة 
العائدة لدواوين االوقاف اىل منتسبي الدولة والقطاع العام املتزوجني الذين ال يمكلون هم او ازواجهم او اوالدهم القارصين دارا او شقة او ارضا سكنية عىل وجه 

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

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

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

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

بيان عدم استفادة.
تأمينات 5 % من القيمة التقديرية بالنسبة ملوظفي وزارة البلديات واالسكان واالشغال العامة.

تأمينات 50 % بالنسبة ملوظفي الوزارات االخرى واملواطنني عامة.

تعلن رئاسة جامعة املثنى عن اجراء مزايدة علنية اليجار العقار املدرجة  تفاصيلها ادناه بموجب قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 
وتعديالته وتدعو الراغبني باالشرتاك :

1 � مراجعة رئاسة الجامعة / شعبة العقود الحكومية لغرض :
* اي�داع تامين�ات قانوني�ة بص�ك مصدق م�ن مرف الرش�يد التقل قيمته ع�ن 20% من مبل�غ التقدير ويف حال رس�و املزايدة يعاد احتس�اب فرق 

التامينات  
* ايداع اجور خدمة ال تقل عن %2

* تقديم براءة ذمة رضيبية
*جلب املستمسكات التالية )هوية االحوال املدنية � شهادة الجنسية  � بطاقة السكن � البطاقة التموينية او ما يعادلهم( 

* جلب ما يؤدي عدم املحكومية من مكتب التسجيل الجنائي كل حسب محافظته لدخول املزايدة
* تقديم تعهد يف قسم الشؤون  القانونية يتضمن جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف بغداد عند رسو املزايد عليه وعند عدم التأييد يعترب ناكل 

ويتحمل  كافة التبعات املنصوص عليها يف القانون اعاله
* عند وجود اي نقص يف االوليات اعاله يهمل الطلب

* تع�د قائم�ة املزاي�دة مفتوحة ملدة )15( يوم تبدا من اليوم الت�اي لنرش االعالن يف الصحيفة اليومية وتؤجل املزاي�دة لليوم التايل يف حال وجود عطلة  
رسمية 

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

*جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف بغداد

الموقعمساحتهرقم الملكنوع الملكت
حي الشهداء480م326/12م41 الحسينية الشماليةقطعة ارض سكنية1
حي الشهداء480م334/12م41 الحسينية الشماليةقطعة ارض سكنية2
حي القدس250م2037/12م41 الحسينية الشماليةقطعة ارض سكنية3
حي الزهراء300م1859/12م41 الحسينية الشماليةقطعة ارض سكنية4
حي الزهراء298,66م1870/12م41 الحسينية الشماليةقطعة ارض سكنية5
حي الزهراء300م1862/12م41 الحسينية الشمالية قطعة ارض سكنية6
حي القدس250م2038/12م41 الحسينية الشماليةقطعة ارض سكنية7
حي القدس250م2040/12م41 الحسينية الشماليةقطعة ارض سكنية8
حي القدس250م2043/12م41 الحسينية الشماليةقطعة ارض سكنية9

حي القدس268,75م2048/12م41 الحسينية الشماليةقطعة ارض سكنية10
حي القدس270,6م2049/12م41 الحسينية الشماليةقطعة ارض سكنية11
حي االسرى259م2052/12م41 الحسينية الشماليةقطعة ارض سكنية12
حي االسرى312,5م1520/12 م41 الحسينية الشمالية قطعة ارض سكنية13
حي ااالسرى309م1581/12 م41 الحسينية الشماليةقطعة ارض سكنية14
حي الزهراء298,66م1880/12 م41 الحسينية الشماليةقطعة ارض سكنية15
حي الزهراء298,66م1881/12 م41 الحسينية الشماليةقطعة ارض سكنية16
حي الزهراء311,16م1883/12 م41 الحسينية الشماليةقطعة ارض سكنية17
حي الزهراء312,5م1887/12 م41 الحسينية الشماليةقطعة ارض سكنية18
حي الزهراء312,5م1889/12 م41 الحسينية الشماليةقطعة ارض سكنية19

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

اعالن للمرة الثانية

ء . أ .د حسن عودة زعال الغانمي
رئيس اجلامعة /وكالة

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

اعالن
العدد: 2824 

التاريخ: 2017/01/17 

التقدير المالي ب )الدينار(المساحةالموقعطبيعة ووصف عمل العقارالعقارت
37,000,000 فقط )سبعة وثالثون مليون(   6,75م2كلية العلوم االنسانيةتصويركشك تصوير1

الكليات خارج الحرم الجامعي )موقعه تصويركشك تصوير2
8,000,000 فقط )ثمانية مليون(12م2كلية طب بيطري وطب االسنان( 

السعر الكليسعر المفردالعدداسم المادة ت
2040000800000كيس حاسبة1
2UPS209000180000
5400020000ساتاليت)رسيفر(3
5800040000سكنر عادي4
41500060000طابعة عادية 5
5800040000 طابعة ملونة6
31500045000 تالفه ورق7
1125000275000ماطور ماء )غطاس(8
1510000150000جهاز اتصال )كنود(9
51500075000تلفزيون 21 بوصه10
6200012000مدفئة كهربائية11
250000100000حاسبة البتوب12
5800040000ميز مكتب 140 سم13
31500045000ميز مكتب 180سم14

1882000فقط مليون وثمانمائة واثنان وثمانون الف دينار الغيرهاالمجموع
40250001000000بوفية مزججه15
15500075000كرسي مداولة16
5400020000كرسي حاسبة17
15500075000كرسي دوار18
650000300000ثالجة19
3800024000مروحة عمودية20
6150000900000جهاز استنساخ21
425000100000مبردة هواء22
31500045000ديالب حديد 2 باب23
475000300000سبلت كنتوري24
21500030000 تخمقنفات25
4500020000كرسي ستول26
21500030000 سيتطبالت27
31000030000سرير منام28

2949000 فقط مليونين وتسعمائة وتسعة واربعون الف دينار الغيرها المجموع
22500050000كاميره29
5700035000ميز مكتب 120سم30
51000050000ميز مكتب 160سم31
14000040000مكيف هواء 32
15300045000ماطور ماء33
10100001000000موبايل نقال34

1220000فقط مليون ومائتان وعشرون الف دينار الغيرهاالمجموع

ء .أ.د حسن عودة زعال الغانمي
رئيس اجلامعة /وكالة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

  بغداد/ المستقبل العراقي

زار وزير النقل كاظ�م فنجان الحمامي 
, مقر رشك�ة بمباردير الكندية لصناعة 
الطائرات يف دب�ي لألطالع عىل الطائرات 
الت�ي تعاقد عليها العراق عام ٢٠١٣ مع 

الرشكة ولم يتم تسليمها اىل االن«.
وذك�ر الحمامي ان »الطائ�رات الجديدة 
تحت�وي ع�ىل مي�زات عالية حي�ث انها 
توفر فرق ٢٠٪ من الوقود عن الطائرات 
العادي�ة، مؤك�دا: ان الطي�ار يس�تطيع 
اكم�ال متطلبات االق�الع والهبوط دون 

اية معاملة« .
وأض�اف ان »عام�ل الس�المة مرتفع يف 
هذه الطائرات ولديها القدرة عىل الهبوط 
بدون طيار، مشريا اىل ان »الوزارة تسعى 
للوص�ول اىل صيغة حل م�ن أجل تفعيل 
العقد مع هذه الرشكة واالس�تفادة من 
ه�ذه الطائرات لرفد اس�طول الخطوط 
الجوي�ة العراقية بطائرات حديثة اخرى 
انس�جاماً م�ع تطلعاتنا لفت�ح خطوط 
جوي�ة مع بلدان العالم املختلفة، واضعا 
خارطة طريق لحل العقبات أمام توقف 

العقد«. 
واش�رط الحمام�ي لتفعي�ل العقد مع 
الرشك�ة وبه�ذه املواصف�ات ان تكون 
الرشكة ملزمة بدفع ٤٠٠ الف دوالر لكل 

طائرة كقطع غيار«.
يف  دول�ة  اول  يعت�ر  الع�راق  ان  يذك�ر 
املنطق�ة تتعاق�د م�ع الرشك�ة الكندية 
بمباردير وبهذه االمكانيات واملواصفات 

العالية«.
كما ح�ر وزير النق�ل افتتاح معرض 
 ،١5 دورت�ه  يف   ٢٠١7 للط�ريان  دب�ي 
واس�تقبل نائ�ب رئي�س دول�ة اإلمارات 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد 
بن راش�د آل مكتوم، بمشاركة أكثر من 
ألف ومئتي رشكة، واطلع س�يادته عىل 
أحدث م�ا عرضته ال�رشكات العاملية يف 

مجال الطريان«.
للطائ�رات  عروًض�ا  املع�رض  وتخل�ل 
املدني�ة والحربية املقاتلة ش�دت انتباه 
وأنظار الحضور من مختلف دول العالم 

املشاركة يف املعرض«.
يش�ار إىل أن »معرض دبي للطريان الذي 
تستضيفه إمارة دبي كل عامني تعرض 
في�ه مختل�ف رشكات صناع�ة الطريان 
حول العال�م عددا من أح�دث الطائرات 
العس�كرية واملدنية ومن طائرات نفاثة 

ومروحيات« .
وزار الحمام�ي جن�اح رشك�ة رولزرايز 
ورشك�ة بوينغ يف املع�رض، مبديا رغبة 
العراق بالتعاقد السترياد أحدث التقنيات 

من أجل إدامة الطائرات العراقية.

وزير النقل من معرض ديب للطريان: العراق يرغب بإسترياد أحدث التقنيات
زار مقر شركة مبباردير الكندية
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فتح استامرة التعليم 
املوازي واالثنني املقبل 

آخر موعد للتقديم
    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبحث 
العلم�ي، ام�س الثالث�اء، ع�ن إعادة 
فتح استمارة التقديم اىل قناة التعليم 
الحكومي الخ�اص الصباحي املوازي، 
الفت�ة إىل تحدي�د االثن�ني املقب�ل آخر 

موعد للتقديم«.
وقال املتحدث الرس�مي للوزارة حيدر 
العب�ودي، يف بي�ان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، إن »ال�وزارة أع�ادت فتح 
اس�تمارة التقدي�م اىل قن�اة التعلي�م 
الحكومي الخ�اص الصباحي املوازي 
نظرا ملناش�دات خريجي الدور الثالث 

وطلبة محافظة نينوى«.
وأض�اف العب�ودي أن »ه�ذه القن�اة 
متاح�ة أمام طلبة الس�نة الدراس�ية 
الس�ابقة والس�نة الدراس�ية الحالية 
فضال عن خريجي الدور الثالث وطلبة 
محافظة نين�وى لهذا الع�ام للتقديم 
عىل املقاعد الش�اغرة فقط«، الفتا اىل 
أن »آخر موع�د للتقديم االثنني املقبل 

املوافق العرشين من الشهر الحايل«.
وتابع أن »معدل الطالب املتقدم ينبغي 
ان ال يقل عن درجتني عن الحد االدنى 
للقبول يف كليات الطب عىل املس�توى 
الوطني بحيث إن املجموع املس�موح 
به للتقديم اىل ه�ذه الكليات يجب ان 
ال يقل عن 66٣ حتى يتس�نى للطالب 

التنافس مع أقرانه«.
وأش�ار إىل أن »معدل الطالب بالنسبة 
لكليات املجموعة الهندسية يجب أن ال 
يقل عن ثالث درجات عن أقل معدل تم 
قبوله يف القبول املركزي لنفس الكلية، 
فيما س�تكون أربع درجات فارقة عن 
أقل معدل تم قبوله يف القبول املركزي 
بالنس�بة لكليات العل�وم فيما ال يقل 
معدل التقديم اىل التخصصات األخرى 
عن خمس درجات ع�ن اقل معدل تم 
قبوله يف القبول املركزي لنفس الكلية 

او املعهد.

العطواين: احلكومة لـم ختصص اي مبالغ لبغداد لتنفيذ املشاريع اخلدمية
    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

كش�ف محافظ بغداد عط�وان العطواني، عن »عدم 
تنفي�ذ  للمحافظ�ة لغ�رض  اي مبال�غ  تخصي�ص 
املش�اريع الخدمية، الفت�ا إىل أن مناطق االطراف لم 

تحظى كذلك بأي تخصيص مايل.
وقال العطواني بحسب مكتبه االعالمي، إن »محافظة 
بغداد لم تتس�لم اي مبالغ او تخصيصات مالية من 
اجل النهوض بالواقع الخدمي وتنفيذ املشاريع التي 
من ش�أنها تغيري واقع الخدمات امل�ردي يف مناطق 
االطراف«، مطالبا الحكومة املركزية ورئيس الوزراء 
ب��«االرساع بإطالق التخصيص�ات املالية للعاصمة 

من اجل البدء باالعمال الخدمية وتنفيذ املشاريع التسع 
التي تم اس�تحصال موافقة الحكومة عىل اس�تكمالها 

واستثنائها من االيقاف«.

وأضاف، أن »املحافظة اليمكن ان تنفذ مشاريع خدمية 
يف تل�ك املناطق التي تعاني من ازمة تراكمية واضحة يف 
ظل قلة االموال التي اثرت كثريا عىل واقعها«، مشددا عىل 
رضورة أن »يك�ون هناك تعاطي له�ذه االزمة من قبل 

الحكومة املركزي�ة وان ترسع باطالق التخصيصات 
وان املحافظ�ة اليمكنه�ا الراجع ع�ن وعودها التي 

قطعتها اىل اهايل بغداد«.
وأشار املحافظ، إىل أن »أهم املشاكل التي تعاني منها 
العاصمة هي تراكم النفايات التي اصبحت متجذرة، 
ومص�در تلوث بيئي وانتش�ار االم�راض وخاصة يف 

املناطق الفقرية«.
ال�وزراء  رئاس�ة  باس�تمرار  العطوان�ي،  وطال�ب 
باط�الق  ل�الرساع  املالي�ة  وزارة  اىل  ب�«االيع�از 
التخصيصات املالية وكذلك ادخال املشاريع التنموية 
والتطويرية التي تهم مناطق اطراف بغداد، الس�يما 
املحمودي�ة والنه�روان واملدائ�ن وابو غريب وس�بع 
البور وقضاء الحس�ينية وجمي�ع مناطق االطراف التي 
تعتر ضاغطة ع�ىل بغداد ولم تحظى اىل وقتنا هذا بأي 

تخصيص مايل من اجل النهوض بواقعها الخدمي.

    بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن وزيرالتجارة وكالة س�لمان الجمييل 
عن  استمرار عمليات تجهيز مدينة القائم 
باملف�ردات الغذائي�ة بعد اس�تقرار الوضع 
االمني واندح�ار العصابات االرهابية ومن 
خ�الل مناقل�ة امل�واد م�ن مخ�ازن بغداد 
بش�كل  القائ�م  مدين�ة  اىل  واملحافظ�ات 
تلقت�ه  بي�ان  يف  الجمي�يل   مبارش.وذك�ر 
»املس�تقبل العراق�ي«، ان » حمل�ة تجهيز 
املواد الغذائية اىل مدينة القائم س�تتصاعد 
بوت�رية عالي�ه م�ن خ�الل ايصاله�ا عر 
ال�رشكات الناقلة واس�طول النق�ل التابع 
حاج�ة  يس�د  وبش�كل  التج�ارة  ل�وزارة 
القض�اء واملناط�ق التابع�ه ل�ه فضال عن 
توفري خزين جي�د يف مركز مدينة الرمادي 
بع�د بدء العم�ل الفعيل ملخ�ازن املحافظة 

التي ستس�تقبل حصة املحافظة بالكامل 
ومن خاللها يتم التوزيع اىل عموم مناطق 
املحافظة.الجمي�يل اش�ار اىل  ان »حص�ة 
املفردات الغذائية البناء املحافظات املحررة 
من داعش ستس�تقر بش�كل كامل اس�وة 
بمناط�ق الب�الد االخرى بع�د ان تم تدقيق 
العوائ�ل التي ع�ادت اىل مناطقها وتفعيل 
دور وكالء امل�واد الغذائية فضال عن تأهيل 
ع�دد من املخازن يف مرك�ز مدينة الرمادي 
بغي�ة نقل امل�واد وخزنه�ا لتك�ون قريبة 
من عمل ال�وكالء واملواطنني«.واضاف  ان 
» توجيه�ات ص�درت اىل رشكات ال�وزارة 
باالرساع باتخاذ خطوات عاجلة واجراءات 
لنقل امل�واد الغذائية اىل مدين�ة القائم وان 
االيام القليلة املقبلة ستش�هد وصول هذه 
الكميات لتوزع اىل املواطنني بش�كل عاجل 
ورسيع لتامني الوضع الغذائي الذي ش�هد 

انهي�اراً تام�ا بس�بب س�يطرة الجماعات 
االرهابية عىل مناطق واسعة من القضاء«، 
وطمأن الجمي�يل ابناء مدين�ة القائم عىل 
املتابعة الجدية ملشاكل القضاء يف مختلف 

الجوان�ب وخاص�ة املتعلقه منه�ا بتجاوز 
اش�كاالت فرة داعش وتأم�ني حصصهم 
من املفردات الغذائية لسد النقص الحاصل 

وتأمني الوصع الغذائي البناء القضاء.

   المستقبل العراقي/ الغانم 

التق�ى محافظ واس�ط محمود عب�د الرضا مال 
ط�الل بوزير التخطيط س�لمان الجمييل؛ للبحث 
يف إيجاد آلية لتفعيل العمل يف املشاريع املتوقفة، 

س�واء كانت مش�اريع الخط�ة االس�تثمارية او 
املش�اريع املمول�ة ضم�ن تخصيص�ات تنمي�ة 

األقاليم«.
وأوض�ح مال ط�الل ان »هناك مش�اريع خدمية 
مهمة يف محافظة واس�ط، تتعلق بقطاعات املاء 

واملج�اري واإلس�كان والط�رق، لكنه�ا متوقفة 
لع�دم اطالق املبال�غ الالزمة، وبالت�ايل فإن هذه 
املشاريع أصبحت عرضة لالندثار، مطالبا الوزير 
بإطالق املبالغ املخصصة لتلك املش�اريع للميض 

يف تنفيذها.

الرتبية تقرر اعتبار اللغتني الروسية واإلسبانية 
ضمن املنهج اإلثرائي

خالل لقائه السفري اهلندي.. املسعودي:
قاتلنا منظومة من الدول االقليمية

حمافظ البرصة يعلن استئناف العمل جمددًا 
باملشاريع احليوية املتوقفة منذ سنوات

   بغداد / المسختقبل العراقي

قررت وزارة الربية اعتبار اللغتني الروس�ية واإلسبانية ضمن املنهج اإلثرائي، 
دون دخولها يف االمتح�ان الوزاري.وقال املكتب االعالمي للوزارة يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، إن »ال�وزارة قررت يف اجتم�اع هيئة الرأي 
بجلستها املنعقدة يف ٢٠١7/١١/١٢، اعتبار منهج اللغتني الروسية واإلسبانية 
منهج�ا اثرائيا، وال يعتر ضمن املواد التي تدخل يف االمتحان الوزاري«.وأضاف 
البي�ان، أن »الوزارة تعمل عىل تقليل امل�واد الفرعية كي ال تثقل كاهل الطالب، 
والركي�ز عىل امل�واد العلمية املهم�ة الحديثة، من اجل اح�داث التطور العلمي 

واملعريف املطلوب.

   المستقبل العراقي/ منى خضير عباس

قال الش�يخ س�امي املس�عودي) أننا قاتلنا منظومة من ال�دول االقليمية وليس 
تنظيم�آ واحدآ وحررنا كام�ل اراضينا بفض�ل تكاتفنا وتضحي�ات ابناء قواتنا 
االمنية بكافة صنوفها (جاء ذلك خالل إستجابته لدعوة سفري دولة الهند يف بغداد 
براديب راجبوروهيت إذ اعرب السفري الهندي عن سعادته وتهنئته باالنتصارات 
العظيم�ة الت�ي تحققت عىل أيدي القوات العراقية والحش�د الش�عبي يف معركة 
ق�ال عنها الس�فري أنها اكر معركة بعد الحرب العاملي�ة الثانية«. من جهته قال 
الناطق الرسمي باسم الشيخ املسعودي احمد لعيبي ان »املسعودي دعا السفري 
ملرافقته يف زيارة املواكب الحسينية لالطالع عىل كرم وروح التحدي للعراقيني عن 
قرب كما اش�ار لعيبي ان املسعودي دعا كافة س�فراء الدول الصديقة للتعريف 
بالحشد الشعبي وتشكيله ومس�اندته للقوات االمنية يف صنع االنتصار ووصف 
السفري الهندي هذه الخطوة بااليجابية والرورية لتعريف العالم بدور الحشد 

وطبيعته مؤكدا ان الحشد قوة فاعلة شاء من شاء وأبى من أبى.

   البصرة / المستقبل العراقي

أعلن محافظ البرصة أس�عد عبد األمري العيداني، عن »اس�تئناف العمل مجددا 
للعديد من املشاريع الحيوية يف املحافظة. وقال محافظ البرصة يف بيان ملكتبه 
الخ�اص »لقد أثم�رت الجوالت املكوكي�ة للعاصمة بغداد يف اآلون�ة األخرية، يف 
الحصول عىل موافقة رئاس�ة مجلس الوزراء إطالق مستحقات البرصة املالية 
إضافة إىل عودة العمل مجددا بالعديد من املشاريع الحيوية، ومن أهمها إنجاز 
العم�ل بمج�رسي تقاطع الربية والزب�ري واكتمال األعم�ال الخاصة بالطريق 
الراب�ط ب�ني املدينة الرياضي�ة ومط�ار الب�رصة الدويل«.يش�ار إىل إن األعمال 

املذكورة أعاله قد بدأت فعليا.

املوارد املائية تتحدث عن سد دربندخان: وضعه غري مطمئن لكنه لن ينهار
كشفت عن نتائج فحص سد املوصل بعد الزلزال العنيف

   بغداد / المستقبل العراقي

كشفت وزارة املوارد املائية، عن الفحص 
لس�د املوصل بعد الزل�زال العنيف الذي 
رضب العراق وايران مساء األحد املايض 

بقوة 7.٣ درجات عىل مقياس ريخر.
وقال وزير املوارد املائية عىل صفحته يف 
الفيس�بوك: استلمت رس�الة نصية من 
مدير س�د املوصل قال فيه�ا أن »اعمال 
املراقبة والفحص البرصي للسد اكتملت 
ولم نالح�ظ اي رضر يف كافة منش�ات 
الس�د وانفاق التحش�ية وانفاق الخزن 
بالضخ والس�د الرئييس وانفاق الطاقة 
وت�م ق�راءة كاف�ة اجه�زة التحس�س 
وس�نرسات االجه�زة االمريكية وتحليل 
نتائجه�ا كافة فكان�ت النتائج طبيعية 

وال توجد اية مؤرشات سلبية«.
وكان�ت وزارة امل�وارد املائية ق�د أكدت 

سالمة جميع السدود العراقية باستثناء 
س�د دربندخان يف محافظة السليمانية 
القريبة م�ن مركز الزل�زال لتعرضه اىل 
بع�ض الصدوع جراء الهزة وهي تجري 
تقييم�ا ش�امالً له.يش�ار اىل ان الزلزال 
أس�فر عن مقت�ل 7 أش�خاص وإصابة 

5٣5 آخري�ن بج�روح يف وانهيار بعض 
املن�ازل يف القرى الحدودي�ة مع العراق.

أما يف إيران فكانت األرضار أعنف حيث 
قت�ل لغاية األن ٤٠7 أش�خاص واصابة 
67٠٠ آخري�ن فضال عن دمار 7 مدن يف 
محافظة كرمنش�اه«.من جهى اخرى 

اكد مستش�ار وزير املوارد املائية ظافر 
عبدالله، ان سد دربندخان يف السليمانية 
عم�ره طويل جداً ولن ينه�ار ابداً.وقال 
عبدالله لوكالة }الفرات نيوز{ ان« س�د 
دربندخان هو اقرب منش�أ مائي للهزة 
االرضية التي وقعت مساء امس االحد«، 
مبينا ان« عملية تقييم الرر تتم بأكثر 
م�ن غرض منه�ا باالس�تطالع والثانية 
بعملي�ة الرص�د الجيولوجي«.وأض�اف 
ان« وفد من خ�راء وزارة املوارد املائية 
مشركة مع خراء كردستان باإلضافة 
اىل خراء من خارج الوزارة زار اليوم سد 
دربندخان«، موضحا ان« الشواهد تقول 
ان التشققات موجودة عىل طول جسم 
السد وعمودية عىل محور السد«.وتابع« 
س�تكون هناك تقارير دورية وبش�كل 
متقارب، كما سنحصل عىل صور جوية 
للس�د قبل وبعد الهزة األرضية«، مشريا 

اىل ان« وضع الس�د ال يمكن التأكيد انه 
مطمنئ لكن الشواهد التي لوحظت من 
قبل الخراء قوبلت بإجراءات بتخفيض 
املناس�يب برسع�ة بطيئة م�ن دون ان 
تؤثر عىل عملية التفريغ«.ولفت اىل انه« 
باملجم�ل ف�ان الوضع غري مقل�ق لكنه 
غري مطمنئ كذلك«.وعن عمليات تأهيل 
س�د املوصل اك�د انه« املعل�وم ان العقد 
م�ع الرشكة اإليطالية يف اعمال معالجة 
س�د املوصل بالتحشية واملراقبة ونصب 
الحساس�ات بإرشاف من فريق هندسة 
امريك�ي«. واكد ان�ه« تم تمدي�د العقد 
لغاي�ة اذار ٢٠١8 لتوف�ر الغط�اء املايل 
واالعمال مستمرة وفق الجدول املخطط 
له«. واردف قائال ان« الس�دود العراقية 
لديها قدرة عىل التحمل، وسد دربندخان 
عم�ره طويل ج�دا يزيد ع�ن }6٠-7٠{ 

سنة تاثر لكنه لم ينهار ابدا.

التجارة: مستمرون بتجهيز املواد الغذائية لقضاء القائم والنواحي

حمافظ واسط يبحث مع التخطيط إجياد آلية لتفعيل العمل يف املشاريع املتوقفة
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 اعالن
اىل املدع�ى عليه / هش�ام عباس عطية / مجهول 

محل اقامته حالياً 
اقام املدعي محمد خزعل جاس�م الدعوى املرقمة 
اعاله لدى هذه املحكمة يطالبك فيها تسليم املبلغ 
البال�غ ) 3,645,000 ( ثالث�ة مالي�ن وس�تمائة 
وخمس�ة واربعون ال�ف دينار عراق�ي وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ وتأييد 
املجلس البلدي انتقالك اىل جهة مجهولة قرر تبليغك 
بصحيفتن محليت�ن يوميتن بموعد املرافعة يوم 
20 / 11 / 2017 الس�اعة التاسعة ويف حالة عدم 
حضورك او من ينوب عنك قانوناً ستجري املرافعة 

بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون 
القايض

اعالن
)2017/6(

يرس )امانة بغداد /دائرة املش�اريع( دعوة جميع الراغبن من ذوي الخربة واالختصاص لتقديم عطاءاتهم الخاصة 
بمناقص�ة القي�ام بتنفي�ذ )اعم�ال تطوير املحل�ة 848 /االف�راز الحديث ضمن قاط�ع بلدية ال�دورة ( حيث تتوفر 
التخصيص�ات املالية ضمن املوازنة االتحادية )الخطة االس�تثمارية( ضمن باب )5( القس�م ) 22( نوع االس�تثمار  
)1( ازاء الفص�ل )2( املادة )9( نوع )2( تسلس�ل )24( ضمن قطاع النقل واملواص�الت ( وبكلفة تخمينية مقدارها 
)947,500,000( تس�عمائة وس�بعة واربعون مليون وخمس�مائة الف دينار عراقي فقط وبامكان الراغبن برشاء 
وثائق املناقصة مراجعة مقر )ديوان امانة بغداد / الطابق االول / قسم العقود العامة / الكائن قرب ساحة الخالني( 
يف اوق�ات الدوام الرس�مي لغرض الحصول ع�ىل وثائق املناقصة بعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املس�ردة والبالغة 

)200,000( مئتا الف دينار مع مراعاة ما ييل : 
1 � يلتزم املتقدم بان  يتضمن عطاءه تامينات اولية عىل شكل خطاب ضمان او صك مصدق بمبلغ )18,650,000( 
ثمانية عرش مليون وتسعمائة وخمسة الف دينار عراقي فقط والذي يشكل نسبة )2%( من مبلغ الكلفة التخمينية 

للمناقصة 
2 � تقديم )هوية تصنيف املقاولن / انشائية / الدرجة التاسعة( 

3 � تقديم براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للرضائب / قسم الرشكات نافذة ومجددة وحسب النموذج املعتمد
4 � سيتم عقد مؤتمر خاص باالجابة عن استفسارات املشاركن يف املناقصة عند الساعة )العارشة( من صباح يوم 

الثالثاء 2017/11/21 يف مقر دائرة املشاريع
5 � تس�لم العط�اءات داخل ظرف مغلق ومختوم )نس�خة اصلية ( موقعه ومختومة م�ن قبل مقدم العطاء واخرى 
مصورة مثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة يف املوعد املحدد لغلق 
املناقصة يف تمام الساعة )الواحدة ظهرا وحسب التوقيت املحيل ملدينة بغداد( واملوافق يوم االحد 2017/11/26 ويف 
حالة مصادفة يوم الفتح عطلة رس�مية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه وس�رفض العطاءات املتأخرة عىل ان يتحمل من 

ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن 
6 � يت�م فت�ح العط�اءات بحضور مقدمي العط�اءات  او ممثليهم الراغبن بالحضور عىل العن�وان املبن يف اعاله يف 

الزمنا والتاريخ املذكور 
7 � يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطاءه وفق ما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها بعد دراستها واالطالع عىل 
تعليمات مقدمي العطاءات املبينة فيها وبخالفه س�يتم اس�تبعاد عطاءه مع مراعاة مىلء القسم الرابع من الوثيقة 
وجدول الكميات وتقديمها ورقيا عىل ش�كل ملفات )سبايرول( بعد ختمها بالختم الحي الخاص بمقدم العطاء مع 

الوثائق املكونة لعطاءه وحسب قرص ال� )CD ( الذي يتم استالمه 
8 � تقديم نسخة من املستمسكات الخاصة باملدير املفوض )بطاقة السكن � هوية االحوال املدنية � شهادة الجنسية 

العراقية( 
9 � تقديم عقد مشاركة يف حال تقديم العطاء من قبل رشكتن او اكثر مصدق اصوليا عند قطع التندر

10 � وصل رشاء املناقصة بالنسخة االصلية 
حمسن محزة عطيه
مدير عام دائرة املشاريع

والية استفسارات تتم املراسلة عىل عنوان الربيد االلكروني لدائرة املشاريع وقسم العقود العامة
E-mail: mashareaa@amanatbagdad.gov.iq

E-mail: alukud@amanatbagdad.gov.iq

اعالن
تعلن رئاس�ة جامعة املثنى عن اجراء مزايدة علنية اليجار العقار املدرجة  تفاصيلها 
ادناه بموجب قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 وتعديالته وتدعو 

الراغبن باالشراك :
1 � مراجعة رئاسة الجامعة / شعبة العقود الحكومية لغرض :

* ايداع تامينات قانونية بصك مصدق من مرصف الرش�يد التقل قيمته عن 20% من 
مبلغ التقدير ويف حال رسو املزايدة يعاد احتساب فرق التامينات  

* ايداع اجور خدمة ال تقل عن %2
* تقديم براءة ذمة رضيبية

*جل�ب املستمس�كات التالية )هوي�ة االحوال املدنية � ش�هادة الجنس�ية  � بطاقة 
السكن � البطاقة التموينية او ما يعادلهم( 

* جلب ما يؤدي عدم املحكومية من مكتب التس�جيل الجنائي كل حس�ب محافظته 
لدخول املزايدة

* تقديم تعهد يف قس�م الش�ؤون  القانونية يتضمن جلب عدم املحكومية من وزارة 
الداخلية يف بغداد عند رس�و املزايد عليه وعن�د عدم التأييد يعترب ناكل ويتحمل  كافة 

التبعات املنصوص عليها يف القانون اعاله
* جل�ب اج�ازة صحية من دائ�رة صحة املثنى بالنس�بة للمتقدمن اليج�ار النوادي 

والكافيريات 
* عند وجود اي نقص يف االوليات اعاله يهمل الطلب

* تع�د قائم�ة املزاي�دة مفتوحة ملدة )30( ي�وم تبدا من اليوم الت�اي لنرش االعالن يف 
الصحيفة اليومية وتؤجل املزايدة لليوم التايل يف حال وجود عطلة  رسمية 

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

*جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف بغداد

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالص
العدد/5501

التاريخ/2017/11/14 
اعالن 

اىل املفقود)محم�د جب�ار عب�ود( يس�كن )الخال�ص /ح�ي 
الحسن( بتاريخ 2017/11/14 قدمت لنا املدعوه )طلبه عبد 
الكريم مجيد( )والده( املفقود)محمد جبار عبود( والذي فقد 
بتاري�خ 2007/7/20 والتي تطلب فيه اص�دار حجة الحجر  
والقيموم�ة وتك�ون قيمة عليك ل�ذا تقرر االع�الن عن ذلك يف 
الصحف املحلية فمن له حق االعراض مراجعة هذه املحكمة 
خالل 15يوم من تاريخ هذا االعالن وبخالف ذلك سوف تصدر 

املحكمة حجة الحجر والقيمومة وفقا للقانون 
القايض 
عيل منشد خلف 

وزارة العدل
دائرة الكاتب العدل يف الباب الرشقي

العدد العمومي 29176 
السجل 146 

اعالن 
ادن�اه االن�ذار املس�ري من قبل الس�يد كات�ب الع�دل يف الباب 
الرشقي املحرم بالعدد 28860 سجل 145 يف 8 / 11 / 2017 

اىل رشكة مقاولون العرب العراقية .
عنوانه�ا : بغداد الك�رادة داخل مقابل س�احة كهرمانة بناية 
رقم 7 شارع 12 محلة 102 ملجهولية محل االقامة قرر نرشه 

يف الصحف املحلية .
جهة االنذار :

نخطركم بأن ) رشكة خدمات املشاريع البي ( تنازلت واحالت 
اىل رشكتن�ا ) رشك�ة االلب لالس�تثمار وصناعة م�واد البناء 
وادواتها ومس�تلزماتها املحدودة ( حوالة حق قطعية نهائية 
مجموع مس�تحقاتها املس�تحق االداء حالي�ا بذمة رشكتكم 
 1EM املحرمة عن عقد توريد معدات معمل الخرسانة املرقم
يف 18 / يناي�ر 2015 البالغ�ة ) 000 ، 821 ( ثمانمائة وواحدا 
وع�رشون الف دوالر امريكي ومس�تحقاتها عن عقد ) اعمال 
توريد مواد تجهيز خرسانات ( املؤرخ 16 / 2 / 2015 البالغة 
مقداره ) 25 ، 001 ، 306 ، 2 ( مليونن وثالثمائة وستة الف 
ودوالر واحد امريكي وخمسة وعرشون سنتا فيكون مجموع 
املبلغ املحال الينا حوالة حق واملس�تحق االداء حاليا هو مبلغا 
وقدره ) 25 ، 3127001 ( ثالثة ومائة وس�بعة وعرشين الف 
ودوالر امريكي واحد وخمسة وعرشون سنتا استنادا الحكام 
املادة 362 م�ن القانون املدني . ومن اج�ل انقاذ حوالة الحق 
املذكورة بمواجهتكم واستنادا للمادة 363 من القانون املدني 
العراق�ي فاننا نعلنكم به�ا بموجب هذا االن�ذار ونرفق اليكم 
طي�ا نس�خة منها وندعوكم إىل تس�ديد تلك املس�تحقات الينا 

خالل ثالثة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا االنذار .
املنذر

املدير املفوض لرشكة االلب لالس�تثمار وصناع�ة مواد البناء 
وادواته�ا ومس�تلزماتها / اضاف�ة لوظيفته وكيل�ه املحامي 

غيث داود سلمان .
بموج�ب الوكال�ة الصادرة من دائ�رة كاتب الع�دل يف الكرادة 
بالع�دد 21248 هوي�ة نقابة املحامن رق�م 68830 يف 2 / 9 

. 18 /

فقدان
فقدت مني هوية املوظف الوزارية  بأس�م ) جاس�م خالد عبد 
الحسن( الصادرة من وزارة الكهرباء محطة كهرباء الهارثة 
 املرقم�ة 332414A V  -  يف 2011/10/13 فع�ىل م�ن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املحمودية
العدد : 3286/ش/2017
التاريخ 2017/11/14

اعالن
اىل املدعى عليه /حافان موىس عيىس 

اق�ام املدع�ي رس�ل جعفر حمي�د الدع�وى املرقم�ة 3286/
ش/2017 ضدك طلب فيها دعوت�ك للمرافعة والحكم بنفقة 
ماضي�ة من�ذ تاريخ ال�رك منذ ع�ام 2012 ونفقة مس�تمرة 
للمدعي�ة والطفل�ة نوره�ان وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
اش�عار مخت�ار منطق�ة محل�ة 904 ز42 د 7 ح�ي الوح�دة 
واملؤيد من املجلس البلدي يف عليه قررت هذه املحكمة تبليغك 
بواس�طة صحيفت�ن محليتن يوميتن بالحض�ور امام هذه 
املحكم�ة يف موعد املرافعة 2017/11/23 الس�اعة التاس�عة 
صباحا وعند عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا س�تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض مهند عكار نزار

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املحمودية
رقم االضبارة : 2017/774

التاريخ 2017/11/14
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ املحمودية العقار تسلس�ل حص�ة املدين يف 
العقار 104/2 م17 الواق�ع يف الحركادين الجنوبي العائد للمدين 
حس�ن احمد ذي�اب املحجوز لق�اء طلب الدائن اك�رم فاضل عبد 
االم�ري البال�غ 14,500000 اربعة عرش مليون وخمس�مائة  الف 
دين�ار فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل مدة 
ثالثن يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التامينات 
القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشري
املنفذ  العدل 
رياض محمد يارس

املواصفات / 
1 � موقعه ورقمه : اليوس�فية /الحركادين الجنوبي 104/2م17 

الحركادين الجنوبي
2 � جنسه ونوعه ارض زراعية مملوكة للدولة فيها حق ترصف 

كما مثبت يف خارطة العقار
3 � حدوده واوصافه : 

4 � مش�تمالته : ش�يد عليها ثالثون دار س�كن ومغروسات و30 
دونم وجامع عموم العقار 8مر ، 3 اولك ، 843 دونم حصة املدين 

منها واحد دونم 
5 � مساحته :  

6 � درجة العمران : جيدة
7 � الشاغل : الرشكاء يف القطعة اعاله

8 � القيم�ة املقدرة : عم�وم العقار ثالثمائة ملي�ون دينار حصة 
املدين قدرت بمليونن وس�بعة وس�بعون الف وس�بعمائة وثالثة 

وسبعون دينار 
وس�وف يك�ون موع�دا املزاي�دة الس�اعة الثانية ع�رش ظهرا من 

املديرية 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل 

محكمة بداءة الخالص
العدد / 363/ب/2017
التاريخ 2017/11/12

اعالن
اىل املدعى عليهم

1 � صفاء معن لفته
2 � محمد معن لفته

اقام املدعي الدعوى املرقمة 363/ب/2017 بتاريخ 2017/8/15 
يف محكم�ة ب�داءة الخال�ص لع�دم تس�ديد املبل�غ املطال�ب ب�ه 
)525,000,000( خمسمائة وخمسة وعرشون مليون دينار وقد 
اعي�دت ورقة التباليغ م�ن مركز رشطة بعقوب�ة الجديدة بالعدد 
11891 يف 2017/9/17 وحس�ب ما  جاء باش�عار مختار قضاء 
بعقوب�ة / بعقوب�ة الجدي�دة محل�ة 206 امل�ؤرخ 2017/8/28 
بانكم مرتحلون اىل جهة مجهولة عليه اقتىض تبليغكم بواس�طة 
صحيفت�ن محليت�ن بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة بتاري�خ 
2017/11/29 موعدا للمرافعة وعند عدم حضورك او ارسال من 
ينوب عنكم قانونا سوف تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق 

القانون
القايض
عدنان حسن عيل

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية ابي صيدا
اعالن

قدمت السيده صابرين محمد جواد طلب اىل هذه املحكمة تطلب 
فيه نصبه�ا قيمة عىل زوجه�ا مازن كامل ص�ادق الذي اختطف 
بتاري�خ 2014/11/14 وانه من موالي�د 1991 وكان يرتدي بدلة 
عم�ل رص�ايص اللون وان�ه من س�كنه ناحية ابي صي�دا / قرية 
زهريات وان اوصافه طويل القامة وضعيف الجسم وشعره اسود 
ابيض البنيه ومن لديه اي معلومة عنه مراجعة هذه املحكمة واي 
محكمة او مركز رشطة لالخبار عن ذلك وبعكس�ه سوف ينظر يف 

الطلب حسب القانون
القايض
سعد جزاع حسن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف سامراء
محكمة االحوال الشخصية يف سامراء

العدد : 2017/9523
التاريخ 2017/11/14

نرش اعالن
قدم املس�تدعية )هيف�اء قحطان مهدي( طل�ب اىل هذه املحكمة 
يطل�ب فيه اص�دار حجر وقيموم�ة لزوجها املفق�ود )فوزي عبد 
العزيز لطيف( والذي فقد 2016/11/22 عليه واس�تنادا لقانون 
رعاي�ة القارصي�ن ق�ررت املحكمة ن�رشه بصحيفت�ن محليتن 

لغرض التثبت من حياة املفقود

اعالن 
من / محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الخامسة بالبرصة

رقم االخطار 
2013/14

اىل / املتهم الغائب / الرشطي ثائر جاسم ماهود ضاحي املنسوب 
اىل مديرية رشطة محافظة البرصة 

مل�ا كنت متهما وفق املادة  5 ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 لغيابك 
ع�ن مقر عملك م�ن تاريخ 2009/1/5 ولح�د االن وبما ان محل 
اختفائ�ك مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعالن عىل ان تحرض امام 
محكم�ة قوى االم�ن الداخيل للمنطقة الخامس�ة بالبرصة خالل 
م�دة ثالث�ون يوما من تاري�خ تعليق هذا االع�الن يف محل اقامتك 
وتجي�ب ع�ن التهمة املوجهة  ض�دك وعند عدم حضورك س�وف 
تجري محاكمت�ك غيابيا وتحجز اموالك املنقول�ة والغري منقولة 
ويطل�ب من املوظفن العمومين القاء القبض عليك اينما وجدت 
وتسليمك اىل اقرب سلطة حكومية والزام االهلين الذين يعيشون 
بمحل اختفائك باخبار الجهات املختصة استنادا للمادة 69/ اوال 
وثانيا وثالثا ورابعا من قان�ون اصول املحاكمات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
رئيس املحكمة

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ البرصة
رقم االضبارة : 2017/1840

التاريخ 2017/11/7
اىل املنفذ عليه /املدين

ع�يل كعيد كاظ�م املدير املف�وض لرشكة ش�باب الثق�ة للتجارة 
العامة املحدودة املسؤولية اضافة لوظيفته

لقد تحق�ق لهذه املديرية م�ن خالل رشح مبل�غ املديرية ورشح 
ومصادق�ة املجلس البلدي ملنطق�ة بريهة والك�زارة انك مجهول 
مح�ل االقام�ة وليس لك موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن 
اج�راء التبليغ عليه اس�تنادا للمادة 27 من قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغ�ك اعالنا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ البرصة خالل خمس�ة 
ع�رش يوما تبدا من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حض�ورك س�تبارش  ه�ذه املديري�ة 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون علما انك مدين
بمبلغ قدره )249314804( فقط مائتان وتسعة واربعون مليون 
وثالثمائة واربعة عرش الف وثمانمائة واربعة دينار لصالح الدائن 

املدير املفوض لرشكة اكسون موبيل املحدودة اضافة لوظيفته
املنفذ العدل
ضاري صباح حسن

اوصاف املحرر :
ق�رار محكمة اس�تئناف الب�رصة بصفتها االصلي�ة بالعدد 123 

/س/2017 يف 2017/7/27

فقدان
فق�دت الهوي�ة الوزارية الصادرة م�ن وزارة النفط رشكة توزيع 
املنتوج�ات النطفية هيئ�ة توزيع الجنوب / فرع البرصة بأس�م 
)لي�ث خ�ري الل�ه عبد( ع�ىل من يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

فقدان
فقدت الهوية الصادرة من مجليس االس�ناد العشائري / مجلس 
اس�ناد الرباط بأس�م )لي�ث خري الله عب�د( عىل من يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت الهوية الص�ادرة من جامعة البرصة كلي�ة الربية للبنات 
بتاريخ 2017/10/2 بأسم )رنا احمد جابر( عىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت الهوي�ة الوزارية الصادرة من وزارة النقل املنش�اة العامة 
للط�ريان املدن�ي مطار البرصة الدويل بأس�م )انتق�ال حبيب عبد 

الله( عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف سامراء
محكمة االحوال الشخصية يف سامراء

العدد : 1151/ش/2017
التاريخ 2017/11/14

اىل املدعى عليه فائز مزاحم حسن
نرش اعالن

قدم�ت املدعي�ة اس�ماء عيل عب�د الله الدع�وى املرقم�ة 1151/
ش/2017 ضدك تطال�ب التفريق للهجر وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ ش.م )غسان وصفي احمد( بتاريخ 
2017/10/15 وتب�ن ان�ه مرتح�ل اىل جه�ة مجهولة وحس�ب 
اش�عار املخت�ار غازي عيل س�ليمان مخت�ار منطقة ت�ل العليج 
واملذي�ل بتوقيع الش�اهدين عبد الله عيل عبد الله ومحمد حس�ن 
جاسم واملصدق من املجلس املحيل لقضاء سامراء عليه واستنادا 
الح�كام امل�ادة 1/21 مرافعات مدني�ة قررت املحكم�ة بتبليغك 
بواس�طة صحيفتن يوميتن  محليت�ن برضورة حضورك موعد 
املرافع�ة املوافق 2017/12/3 وبعكس�ه س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا
القايض قيرص عباس رشيد

لجنة تثبيت امللكية يف الزبري
اعالن

بموج�ب ق�رار تثبي�ت العائدي�ة امل�ؤرخ يف 2017/9/25 الصادر 
م�ن لجنة تثبيت امللكية يف الزبري ح�ول تثبيت عائدية تمام العقار 
2613/العرب بأسم مديرية بلدية الزبري استنادا الحكام املادة 49 
من قانون 43 لس�نة 1981 وقد تقرر اعالن هذا القرار مدة ثالثن 
يوم�ا وعىل من لديه اعراض عىل الق�رار املذكور الطعن  فيه لدى 
رئاسة محكمة االستئناف اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا االعالن 
وعند انتهاء املده املذكورة وعدم ورود اشعار من رئاسة االستئناف 
بوقوع الطعن عىل القرار لديها خالل املدة اعاله ستبادر مالحظية 

التسجيل العقاري يف الزبري بالتسجيل وفق هذا القرار
القايض االول
مصطفى شاكر عيل
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الزبري

مجلس القضاء االعىل
محكمة االحوال الشخصية يف املنصورية

العدد / 292/ش/2017
التاريخ 2017/11/12

اىل املدعى عليه/ مؤيد عاد هادي
تبليغ  بالحكم الغيابي 

بتاري�خ 2017/11/6 اص�درت محكم�ة االح�وال الش�خصية يف 
املنصوري�ة قراره�ا الغياب�ي املرق�م 292/ش/2017 والق�ايض 
بالتفري�ق القضائ�ي بين�ك وبن املدعية س�حر حس�ن س�لطان 
للتفري�ق للهجر وبالنظ�ر ملجهولية محل اقامت�ك قررت املحكمة 
تبليغ�ك بصحيفت�ن محليت�ن وبامكانك  االعراض ع�ىل الحكم 
والتميي�ز ضم�ن امل�دة القانوني�ة املق�ررة قانون�ا ويف حالة عدم 
االعراض والتمييز س�وف يكتس�ب القرار الدرجة القطعية وفقا 

للقانون
القايض
ثامر حسن وهاب

دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعة 1017/78
املحلة او رقم واسم املقاطعة 36/الشويله

الجنس : دار مفرزة لدارين بصورة غري رسمية
النوع :ملك رصف

املساحة : 250م
املشتمالت : الدار االوىل /استقبال وصاله وغرفة شيلمان

الدار الثانية / غرفتن وصالة الشيلمان 
الشاغل : صاحب العقار

مقدار املبيع : نصف العقار )بهاء ثابت عبادي( 
س�تبيع دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة باملزايدة العلنية العقار 
املوص�وف اعاله العائد للراهن بهاء ثابت عبادي لقاء طلب الدائن 
م�رصف الرافدي�ن املش�خاب املس�تحق البال�غ )15,000,000( 
خمس�ة عرش مليون دينار فعىل الراغب يف االشراك فيها مراجعة 
هذه الدائرة خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا 
االعالن مستصحبا معه تامينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية 
ال تقل  عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة )14,000,000( 
اربعة عرش مليون دينار وان املزايدة ستجري يف الساعة 12 ظهرا 

من اليوم االخري
الحقوقي
عامر شاني ظاهر املحنه
مدير اقدم مالحظية التسجيل العقاري املناذرة

مجلس القضاء االعىل
محكمة بداءة عفك

العدد : 176/ب/2017
التاريخ 2017/11/12

اعالن
بالنظر الكتس�اب الحكم الصدار من ه�ذه املحكمة بالعدد 176/

ب/2017 يف 2017/7/23 الدرجة القطعية واملتضمن ازالة شيوع 
العقار املرقم )1665/2م2( ام العظام املدرجة اوصافه ادناه بيعا 
باملزايدة العلنية وان القيمة املقدرة له هي )100,000,000( مائة 
ملي�ون دينار فقد قررت هذه املحكمة االع�الن عن بيعه باملزايدة 
العلنية ملدة خمس�ة عرش يوما اعتبارا من اليوم التايل للنرش فعىل 
الراغب�ن بال�رشاء مراجعة محكم�ة بداءة عفك يف تمام الس�اعة 
الثانية عرش ظهرا مس�تصحبن معه�م التامينات القانونية %10 
م�ن القيمة املقدرة  اعاله واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية 

فيكون اليوم الذي يليه موعدا لذلك
القايض
كاظم عبد الهادي عيفان

االوصاف
دار س�كن م�ن طابقن مبنية من الطابوق ومس�قفة بالتس�ليح 
تحت�وي ع�ىل غرفتن ن�وم واس�تقبال وه�ول وكل�دور ومطبخ 
وصحي�ات يف الطاب�ق االريض وغرفت�ن ن�وم وصال�ة يف الطاب�ق 
العل�وي ارضي�ة الدار مبلطة بال�كايش املوزائي�ك مجهز بخدمات  
املاء والكهرباء ودرجة عمرانه متوس�طة وغري مش�غول بالسكن 
حاليا القيمة املق�درة )100,000,000( مائة مليون دينار عراقي 

مساحة الدار 4 اولك و 68 مر مربع

مديرية تنفيذ بلدروز
رقم االضبارة/2017/12

اعالن
العق�ار  بل�دروز  تنفي�ذ  مديري�ة  تبي�ع 
بلدروز–الواق�ع  تسلس�ل معم�ل طاب�وق 
محم�د  رع�د  للمدي�ن  العائ�د  بل�دروز  يف 
رمالملحجوز لقاء طلب  الدائن احمد يوسف 
ثمانمائ�ة  حماديالبال�غ)824000000( 
واربع�ة وع�رشون ملي�ون دين�ار  0 فعىل 
الراغ�ب بال�رشاء مراجع�ة  ه�ذه املديرية  
خالل مدة ثالثن  يوما تبداء من اليوم التايل 
للنرش مستصحبا معه  التامينات القانونية 
عرشة  من املائة من القيمة املقدرة وشهادة 
التس�جيل  رس�م  وان  الجنس�يةالعراقية 

والداللية عىل املشري0
املنفذ العدل
ميعاد منصور حسن

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

طابوق بلدروز
2- جنسه ونوعه:- معمل طابوق بلدروز

 /7 القطع�ه  واوصاف�ه:-   ح�دوده   -3
مقاطعه 19/مريجه الجنوبية

4- مش�تمالته:-  كاصوصة/حزام ناقل / 
هوبر /دفه/ ظاغطة هواء/ خباطة صنع 

محيل
5-مساحته:-  10 دونم

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

املق�درة:- )180000000( مائة  8-القيمة 
وثمانون مليون  دينار الغريها

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة م�ن كلية 
الرافدين الجامعة قس�م املحاس�بة مرحلة 
ثالثة بأسم الطالب عيل محمد حمودي فمن 

يعثر عليها تسليمها إىل جهة االصدار .

فقدان 
فقدت الهوية الصادرة من وزارة الكهرباء – 
مديرية توزيع كهرباء البرصة بإسم / عىل 
عبدالله كاظم. فمن يعثر عليها يسلمها اىل 

جهة اإلصدار.

وزارة العدل 
دائرة تنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة 2877 /2017 

إىل املنفذ علية )عالء حسن عزيز  (
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن جهة ذات 
االختصاص من القائم بالتبليغ انك مجهول 
محل�ة اإلقام�ة وليس ل�ك موط�ن دائم أو 
مؤقت أو مختار يمك�ن إجراء التبليغ عليه 
واس�تنادا للم�ادة )27(من قان�ون التنفيذ 
تق�رر تبليغك إعالن�ا بالحض�ور يف مديرية 
تنفيذ الكوت خالل خمسة عرش يوما تبدءا 
من الي�وم الت�ايل للنرش ملب�ارشة املعامالت 
التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك 
س�تبارش ه�ذه املديرية بإج�راءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 
عيل كاظم جبار اليوداوي 

أوصاف املحرر
قرار حكم

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلد

العدد 493 / ش / 2017 
التاريخ 12 / 11 / 2017

اعالن
اىل املدعى عليه / ع�يل ضياء فاضل – مجهول 

محل االقامة
اقام�ت املدعي�ة ورود ص�الح مه�دي الدعوى 
املرقم�ة 493 / ش / 2017 والت�ي تطلب فيها 
االث�اث الزوجي�ة العائدة له�ا وملجهولية محل 
اقامتك قررت هذه املحكمة تبليغك بصحيفتن 
محليت�ن وقد تم تحديد يوم 22 / 11 / 2017 
موعداً للمرافعة بالدعوى اعاله وعليك الحضور 
باملوع�د اع�اله ويف حالة عدم حض�ورك او من 
ينوب عنك قانوناً س�وف تجري املرافعة بحقك 

وفق االصول
القايض / امحد محيد حسان

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بلد
العدد 522 / ش / 2017 
التاريخ 12 / 11 / 2017

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه / عيل ضياء فاض�ل – مجهول 

محل االقامة
اقام�ت املدعي�ة ورود ص�الح مه�دي الدع�وى 
املرقم�ة 522 / ش / 2017 والت�ي تطل�ب فيها 
النفقة املاضية واملستمرة لها والنفقة املستمرة 
لولدها حسن عيل ضياء وبالنظر ملجهولية محل 
اقامتك قررت ه�ذه املحكمة تبليغك بصحيفتن 
محليت�ن وقد ت�م تحدي�د ي�وم 2017/11/22 
موع�داً للمرافعة بالدعوى اعاله وعليك الحضور 
باملوع�د اع�اله ويف حال�ة عدم حض�ورك او من 
ينوب عنك قانوناً س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

وفق االصول
القايض / امحد محيد حسان

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بلد
العدد 521 / ش / 2017 
التاريخ 12 / 11 / 2017

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه / عيل ضياء فاض�ل – مجهول 

محل االقامة
اقامت املدعية ورود صالح مهدي الدعوى املرقمة 
521 / ش / 2017 والت�ي تطل�ب فيها التفريق 
للهج�ر بينه�ا وبين�ك وبالنظ�ر ملجهولية محل 
اقامتك قررت ه�ذه املحكمة تبليغك بصحيفتن 
محليتن وق�د تم تحديد ي�وم 22 / 11 / 2017 
موع�داً للمرافعة بالدعوى اعاله وعليك الحضور 
باملوع�د اع�اله ويف حال�ة عدم حض�ورك او من 
ينوب عنك قانوناً س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

وفق االصول
القايض / امحد محيد حسان

طبيعة ووصف العقارت
التقدير المالي ب )الدينار(المساحةالموقععمل العقار

كلية  استنساخكشك1
5,000,000 فقط خمسة 27,5م2الزراعة 

مليون

كافتيريا2
بيع ماكوالت 
ومشروبات 
ساخنه وباردة

كلية 
10,000,000 فقط 29م2الزراعة

عشرة مليون

ء . أ .د حسن عودة زعال الغانمي
رئيس اجلامعة /وكالة

)امانة بغداد / دائرة املشاريع( 
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أهل القلم
 )April 2017( صدر عن المؤسس�ة العربية للدراسات والنشر طبعة جديدة 
من كتاب الدكتور مهند مبيضين أستاذ التاريخ الحديث في الجامعة األردنية 
، ال�ذي يبح�ث في دور أهل القلم في الحياة الثقافية في مدينة دمش�ق خالل 
الفترة )1121-1172ه� / 1708-1758م( . يقع المجلد في 540 صفحة من 

القطع الكبير.
 تقصد هذه الدراسة البحث في جوانب متعددة من الحياة الثقافية بمفهومها 
الش�امل ، ابت�داًء من أماكن تلقي العلم ، ووظائ�ف العاملين في هذا المجال ، 
ومناه�ج التدريس ، والطلبة في المدارس ، ث�م البحث في أصحاب الوظائف 
الديني�ة والقلمي�ة في القض�اء واالفت�اء ، ونقابة األش�راف وإدارة األوقاف 
ونظارته�ا ، وانته�اًء بالعاملي�ن في دي�وان الوالية م�ن الدفتردارية وأرباب 
األق�الم والمحاس�بات، وتنتقل الدراس�ة إلى البحث في نتاج تل�ك الفترة في 
فن�ون ومع�ارف متعددة ، م�ن أجل النظر ف�ي معارف تلك الفت�رة من حيث 
المؤلفات الجديدة ، ودواعي التأليف وأش�كاله ، وتنتهي بدراس�ة عالقة أهل 

القلم مع محيطهم المحلي اإلسالمي .

تض�م المجموعة القصصية الجدي�دة “لم يكن ضحكاً 
فحس�ب” للقاص والروائي العمان�ي محمود الرحبي، 
الصادرة عن دار فضاءات في عّمان، سبع قصص ترصد 
التحوالت االجتماعية واإلنس�انية في س�لطنة ُعمان، 
بس�رد محبوك وأس�لوب يجم�ع بين الدق�ة التعبيرية 

وغرابة الوقائع وحيوية الشخوص القصصية.
يالح�ظ ق�ارئ المجموع�ة مركزي�ة الماض�ي وثقله 
واس�تحواذه عل�ى أغلب قصصها، كما ل�و أن الماضي 
ن�وع م�ن اإلرث الذي عل�ى الحاضر أن يتذك�ره طوال 
الوق�ت، مثلم�ا ف�ي قص�ة “الجمل ال�ذي دخ�ل قرية 
الحمام” وقصة “صار حدث�اً تاريخياً” وقصة “حريق 
الفئران”.ويذّك�ر عن�وان المجموع�ة بأنه�ا أكث�ر من 
ذلك، ما يحفز القارئ ليتش�ارك م�ع القصص بذاكرته 

وينعش أفكاره وتأمالته.

لـم يكن ضحكًا فحسب

          مرام عطية

أرزٌة من شموِخ قاسيوَن ، تكتُب التاريَخ باألخضِر 
ماء ، تمحو ظالَم الليالي برساالِت السَّ

ب�ِر ، يزينها قرط�اِن من أصالٍة  تلبُس وش�اَح الصَّ
الزم�ن  مس�احاِت  بالح�بِّ  تختص�ُر   ، وإيم�اٍن  

المزروعِة بألغاِم الشجِن  
أرُز لبناَن يحاكي نض�رَة أحالمها ، أرخبيُل عينيَك 

.... غيوُم وطنها 
بردى يس�قيها م�اَء الجماِل ، و يس�رُِّح ش�عرها 

الكستنائي على ضفاِف العاصي 

الِم  خيوُل القمِح في وجهها العاجيِّ تتلو آَياِت السَّ
الِم  أماَم مجالِس األمِم الفقيرِة بالسَّ

تسابُق أساطيَل الموِت إلى ساِح التحريِر 
حمُم الصواريِخ الملتهبِة تخشى أجنحَة نسورها

و مط�ٌر عني�ٌد ف�ي الب�الِد البعي�دِة يتق�ُن زراعَة 
الفن�اِء والخراِب في س�هوٍل خض�راَء ، يتمرجُح 
على أش�جاِر الدلِب واللب�الِب ، يعلِّق ضحاياُه على 
شاش�اِت التلف�زة والفضائي�اِت  طمع�اً بجوائ�َز 
ذهبيٍَّة في سراويِل شيوِخ الرماِل ، وأخرى ماسيٍَّة 

في جيوِب أرباِب الدوالِر 
األمان�ي المؤجل�ُة تزأُر أم�اَم أبواِب الس�الطين ، 

تص�ارُع أنياَب الغالِء المغتال�َة ضحكاِت الطفولِة 
ف�ي المه�ِد ،  ووحوِش البش�ِر المقنَّع�ِة كالنعاِم 
بري�ِش الحمائِم ؛ فكم م�ن رصاصٍة أطلقتها على 

اِق !! المساكيَن والعشَّ
فهل يستيقُظ البحُر ذاَت أماٍن ويحمي األسماَك 

والنوارَس من تسلُِّط الحيتاِن على صغاِر السمِك 
ويبع�ُد جن�وَد الري�ِح ع�ن بي�ِض الن�وارِس على 

طآِن الشِّ
طافٌر نهُر الفقِر تسيُل أمواهُه في كلِّ اتجاٍه 

تقذُف مايعترضها أشالَء أجساٍد
هن�اَك يتالش�ى ص�وُت اإلنس�اِن ، يختن�ُق األمُل 

بمشانَق جديدٍة للجوِع في صحارى الحرماِن
ُد الص�دى أني�ن العصافيِر المس�لوبِة  فق�ط ي�ردِّ

حليُب
الطفولِة 

ُر على  براع�ُم األمني�اِت يصفعه�ا األل�م المتس�مِّ
مِة   والجدراِن ، يصطاُد طيورها النوافِذ المهشَّ

المغرِّدِة بصنارِة اليأِس العتيدِة
المدافئ صدأت في الشتاِء شوقاً لقبٍس من ناٍر

أت�رى يأت�ي الربيُع مبتس�ماً ب�ال موعٍد فيكس�َو 
أحالمهم اليابسِة نضرًة ، ويفترُّ ثغُرُه عن ينبوِع 

هناٍء وعطاٍء ؟!!

نصوص ..أرخبيل عينيك.. غيوم وطنها

احلب األول يعود بعد سنوات لتصحيح املسار
           عواد علي 

في س�نوات صعبة، يواجه الحب األول 
النقي محنة الفرقة والتآمر واالحتراب، 
هارب�ان  أنهم�ا  الحبيب�ان  ويكتش�ف 
م�ن مج�رم واحد هو وج�ه من وجوه 
الفساد والجريمة، ويقرران، بمساعدة 
صديقهما الصحافي الشجاع، أن يعيدا 
األمور إل�ى نصابها الصحي�ح، في بلد 
ن�زف كثيرا. وم�ن أجل ذل�ك يتحركان 
بقوة لمواجهة الفساد وكشفه، فتدفع 
الحبيب�ة حياته�ا ثمنا لذل�ك في عملية 
اغتيال، بينما يبقى الحبيب منتظرا يوم 
الخ�الص، ممتدحا حب�ه األول المعّول 

عليه في التصدي للكراهية.
من خ�الل ه�ذه األج�واء المش�حونة 
يع�ود الروائ�ي العراق�ي عل�ي خيون، 
ف�ي روايته الجديدة “ف�ي مديح الحب 
األول”، إلى مس�ألة الح�رب واالقتتال 
الداخل�ي في العراق، والتغيير الش�امل 
الذي بدا أش�به بزلزال ضرب البلد عقب 
 ،2003 االحت�الل األميرك�ي ل�ه ع�ام 
م�ن خالل تقنية الرواي�ة داخل الرواية 
)الميتارواية(، حيث تتش�ابك األحداث 
وتتداخل بين الس�رد الروائي اإلطاري، 
ورواي�ة داخلي�ة ينجزها كاتب اس�مه 
“سامي محمود” عن هجرته وحبيبته 

األولى “مجدولين”.
الص�ادرة حديث�ا ع�ن  الرواي�ة،  تب�دأ 
منشورات ضفاف اللبنانية ومنشورات 
بموض�وع  الجزائري�ة،  االخت�الف 
اجتماع�ي ش�ائع ه�و ضب�ط الزوجة 
المخلص�ة لزوجه�ا مع ام�رأة أخرى، 
وم�ا يمك�ن أن يس�ببه ذلك من ش�رخ 
كبير ف�ي العالقة الزوجي�ة. والزوجة 
هنا سيدة اسمها “أميرة” تتأكد من أن 
زوجها على عالقة قديمة بامرأة تدعى 
“مجدولين” يصفه�ا بأنها حبه األول، 
وكان ق�د صادفه�ا ف�ي رحل�ة مبكرة 
إل�ى الموص�ل، رفقة صديق�ه “مناور 
عاش�ور”. تب�دأ المعان�اة ف�ي التحقق 
من أن س�امي لم يخن، ب�ل تواصل مع 
ام�رأة عرفها مقترنة برج�ل آخر، وأن 
م�ا يجمعهم�ا ه�و “من�اور” صديقه 
الس�يء االنتهازي.يقول في اس�تهالل 
الرواية بما يشبه التمهيد لخوض غمار 
مش�كلة نفس�ية واجتماعي�ة عويصة 
“يدرك أنه رجل مخلص لزوجته أميرة، 
مع أنه كتم عنها قصة حبه األول لفتاة 
اس�مها مجدولين يحلو ل�ه أن يناديها 
ب�ود: مج�د، وكان يق�ول ف�ي نفس�ه 
ساخرا: حتى لو عرفت زوجتي القصة 
ف�إن الزواج يجّب م�ا قبله، وحين رأى 
مجدولي�ن مصادفة، بعد س�نوات من 

فراقها، وحف�ظ رقم هاتفها، من دون 
أن يعرف أي ش�يء ع�ن حياتها، انتابه 
ش�عور غريب بأن امرأتين تدوران في 

دمه معا”.
هنا يبرز التس�اؤل عن خطورة دوران 
امرأتي�ن ف�ي دم رجل، ويب�دو القارئ 
متحف�زا لمعرفة المش�اكل التي تنجم 
عن ه�ذا الخيار الغريب، لك�ن الروائي 
س�رعان م�ا يض�يء لن�ا أم�را يحاول 
من خالله ف�ض هذا االش�تباك الخطر 

“أمي�رة ه�ي أميرة قلب�ه، زوجته التي 
يكن لها االحترام كله. في قلبها الكثير 
من الحب والرحمة، لكن الرحمة لديها 
أق�وى من الح�ب، لذا فه�ي في مرضه 
وعنائه ورحلة حياته المرهقة، تمنحه 
الحب والعطف والتس�امح والود معا، 
أما مجدولي�ن أو مجد، فهي حبه األول 

المضاع”.
حين ضبطته زوجته، لم ينفع “سامي 
محم�ود” ه�ذا التس�ويغ، فق�د قالت 
ل�ه بلهجة م�ن نار “عش�ت قصة حب 
في مراهقة متأخرة س�امي؟ فس�ارع 
ليصح�ح: ب�ل ه�ي حبيبت�ي األول�ى. 
التفت�ت إليه بقوة وصاح�ت: وتقولها 
ف�ي وجهي من دون حي�اء وال مراعاة 

لمشاعري؟”.
تكم�ن مه�ارة عل�ي خيون ف�ي تغيير 
آخ�ر،  اتج�اه  إل�ى  الروائ�ي  المس�ار 
فتكتش�ف الزوجة أن مجدولين تمتلك 
وثائ�ق خطيرة ض�د زوجه�ا الذي هو 
أح�د وج�وه الجريم�ة والفس�اد ف�ي 
والتواص�ل،  التنس�يق  وأن  الع�راق، 
بمس�اعدة الصحاف�ي الش�جاع “معن 
الس�امر” يجري�ان لصال�ح وطن نزف 
الكثير بس�بب حفنة م�ن الجهلة الذين 
يحمل�ون مسدس�ات كاتم�ة للصوت، 
ويقتل�ون أبن�اء بلدهم، أو يش�اركون 

اإلرهابيي�ن بالتفجي�رات الت�ي تحصد 
أرواح األبري�اء لق�اء أم�وال منهوب�ة. 
وإذ ت�درك “أميرة” ذل�ك تقف في صف 
المدافعي�ن ع�ن بلدها.تنته�ي الرواية 
باالنحياز إل�ى كل ماهو وطني يحاول 
أن يعيد العراق إلى الس�الم، س�واء من 
خ�الل القانون أو اإلع�الم أو بمالحقة 
المفس�دين والمأجورين الذين شوهوا 
ص�ورة وطن ارتبط اس�مه بالحضارة 
منذ الق�دم. وتعي “أميرة” س�ر مديح 
الحب األول، بل سر قوة مجدولين التي 
م�ا إن عث�رت على حبيبه�ا األول حتى 
خطت خط�وات جادة إلعادة المس�ار 
للس�لوكات  التص�دي  عب�ر  الصحي�ح 
الخاطئ�ة واالنتهازية، حتى ولو قدمت 

حياتها ثمنا لذلك.
تثير الرواية أسئلة شائكة حول الوعي 
السياس�ي واالجتماع�ي ف�ي مرحل�ة 
انهيار الدولة العراقية، وتصدر النزعات 
البراغماتية على القيم الوطنية، ويعود 
ذلك إلى أن كاتبها مثقف يحمل دكتوراه 
في الفكر السياسي والتاريخ المعاصر، 
فضال عن كونه روائيا متمرس�ا س�بق 
أن أصدر تسع روايات حظيت باهتمام 
النقاد والقراء، منه�ا “صخب البحر”، 
“الع�زف في م�كان صاخ�ب”، “رماد 

الحب”، و”سلوة العشاق”.

إنزياحات الوهن والكرب يف.. يف احلزن تشبهني
            يوسف عبود جويعد

الح�زن  ف�ي   ( الش�عرية  النص�وص  ف�ي 
تش�بهني( للشاعر حميد الس�اعدي, يرسم 
لنا الش�اعر مالمح لش�خصية تمثل سمات 
وصف�ات وطبيع�ة وطق�وس أبي�ه عندما  
بلغ ب�ه الكبرعتي�ة  , وغزته الش�يخوخة , 
وب�ات يرى االش�ياء هرمة حزين�ة , وصار 
يش�بهه اي الشاعر بعد ان بلغه الكبر ايضاً, 
وهو يتقدم نحو النهاي�ات , وينتظر وحيداً 
هذا الكائن الذي س�وف يحض�ر لينقله الى 
العالم اآلخر , ويس�تخدم في تلك النصوص 
الشعرية االستعارة االنزياحية البليغة , من 
خالل اس�تقدام المفردة الت�ي تنتمي إليها , 
وتكون بديالً عن اللغ�ة االعتيادية , فننتقل 
مع تلك النص�وص الى  كم كبير من الرموز 
والدالالت والصور المستبدلة , ويظهر ايضاً 
في تلك النصوص الصوت الشعري المرافق 
والم�الزم لحرك�ة بناء هذا الن�ص , وهو ال 
يعتمد  في ذلك على وحدة الموضوع , وانما 
يعتم�د على المعن�ى الدالل�ي العميق داخل 
الن�ص , ويعطي في ذلك لمخيلته الش�عرية 
الحسية مساحة واسعة وحرة للطواف في 
البني�ة النصي�ة , دون ان تك�ون هناك قيود 
كما هو شأن القصيدة التي تعتمد الموضوع 
وح�دة بن�اء تصاعدي , وس�رعان ما يزول 
هذا االحس�اس الذي ينتاب المتلقي للوهلة 
االول�ى , وه�و يرحل م�ع تل�ك النصوص , 
كونه سيكتش�ف أن الش�اعر عمد الى جعل 
الحس�ية الش�عرية الغارقة ف�ي االنزياحية 
االستعارية هي المسار االحسن لبناء النص 
, وهنا اود االشارة ان اللغة االستعارية هي 
الحالة الطبيعية للشاعر الذي يجعل من بناء 
النص رحل�ة غائرة في عمق المعاني , آخذاً 

بالحس�بان ض�رورة انتماء تل�ك المفردات 
البليغة الى اصول الش�عر وجذوره, وعندما 
يك�ون ملتصقاً بالثيمة وجاه�داً الظهارها 
عبر هذا المس�ار الش�عري , وهو جهد فني 
صع�ب ويتطل�ب حس�ن ممارس�ة ووع�ي 
وتام وق�درة فائقة ومتقنة لرس�م مالمح 
الن�ص الش�عري , دون االعتماد على وحدة 
الموض�وع , او عل�ى الحكاي�ة المضم�رة 
داخل النص , التي تس�اهم وتساعد وتجعل 
الشاعر يعتمد عليها في عملية البناء النصي 
, كما نستش�ف م�ن خالل تل�ك النصوص , 
صوت الش�اعر يعتلي صه�وة فضاء النص, 
وكذل�ك االيقاع الش�فيف الحالم الذي يبحر 
بنا في تلك االم�واج المتالطمة داخل النص 
وه�و يه�يء المتلقي , قبل الول�وج في تلك 
النص�وص م�ن خ�الل المس�تهل القصير, 
الذي ينتمي الى  المضمون الش�امل لمعاني 
وثيمات ه�ذه النصوص ) بقلي�ل من األمل 
, مازل�ُت أغ�رُز أظف�اري بج�دران العتم�ة 
( وهك�ذا فأن ه�ذا الش�يخ الكه�ل يرافقه 
كظل�ه , في هواجس�ه وتداعيات وانثياالته 
الش�عرية , ويتضح لنا ذلك جلياً واضحاً من 
خ�الل قصيدة ) ش�يخوخة( وفيها إش�ارة 
ذكي�ة وواضحة , بأن الش�اعر صار يش�به 
أبيه كثيراً , عندم�ا الحت في داخله مالمح 

الشيخوخة والكبر . 
كبرُت يا أبي 

صرُت عجوزاً مثلك 
نظرتَك الى الطرقات 

بلهفة من ينتظر احداً ما 
هي التي تسكنني اآلن 

ال أنتظر أحداً 
الطرقات 

موحشة وقاحلة 

والليالي 
مليئة بسعال التبغ 

وحيرة من يقاد الى حتفه 
وحدها الباقية 

وهك�ذا نكتش�ف أن الش�اعر أس�تطاع أن 
يؤس�س ل�ه رؤي�ة ش�عرية , تتس�م به�ذا 
االحس�اس الذي صار له خ�ط بياني طاغي 
لتل�ك النصوص , وبات�ت كل االش�ياء التي 
دخل�ت بناء النصوص تنحى ه�ذا المنحى , 
ويظهر ذلك اكثر وضوحاً في النص الشعري 
)إنكفاء( ال�ذي ينظلق من هذا الهاجس في 

تداعيات وهواجس الشاعر . 
ال مناص من أن اكون 

إال أنا ......
شجرة عتيقة 

بجوار حائط متهالك 

تتقشر يومياً 
لتنكفئ 

عند المساء . 
ونوغ�ل اكث�ر لنقترب بش�كل واض�ح الى 
تل�ك الرؤية الش�عرية التي جعلها الش�اعر 
الحس الشعري الطاغي , والمسار المتناغم 
والمتماسك لتلك النصوص , من خالل النص 

الشعري 
) ف�ي الحزن تش�بهني ( وال�ذي حملت تلك 
النص�وص عنوانه , وه�ي بالرغم من عمق 
االنزياحي�ة وبالغة اللغة والمعنى فيها , اال 
أن بنيتها النصية تحيلنا الى هذا االحساس 

أنت صوت األنين 
اندحار المسافات 

في ومضة الياسمين 
عليَك ندوب من القهر 

في حلة الساهمين 
تطارد وهمك 

في العذب من ماِء بئر 
اهالو عليه رماد الفجائع 

وهك�ذا فأن ه�ذا الح�زن ال�ذي كان يطرز 
مالمح ذاك الشيخ الكهل , صار السمة الغالبة 
ف�ي تل�ك النصوص , وب�ات الكب�ر والوهن 
والضع�ف واالنغ�الق مس�ارها الش�عري , 
الذي يعكس لنا حالة س�وف نعيش�ها ونمر 
بها مرغمين ش�ئنا ام ابينا . وتكون لالعياد 
وق�ع آخر في نفس هذا الكائن اذ أنه لم يعد 
يراه�ا , كم�ا كان يراها وهو ف�ي عنفوان 
الش�باب , انما يراها مضبب�ة كئيبة يمألها 
ه�ذا االحس�اس , في قصي�دة )أعياد( نرى 
تلك الرؤية الش�عرية التي نس�جتها مخيلة 

الشاعر , لتنضم الى هذا المسار 

تشتهيك مواقيت حزني 
تغرد فيك المواجع 

انسى شجوني لبعض اختصار 
واوقد من شعلة العمر بعض اقتباس 

تجرَد من عزلِة الصمت وقتي 
أنادي لبعض الهموم أدبري واشيحي 

عن الفكرة طرفة عين 
فحين انتبهت لفحوى الطفولة 

كان اختباري بثقل الزمان 
ثم ننتقل للنص الشعري )خيط اللعبة ( الذي 
هومناج�اة للذات داخل الغرفة وس�قفها , 
فتدخل تلك االش�ياء ضمن البني�ة النصية , 

وتساهم في تأجيج هذا االحساس 
آ خر خيط 

يبقى مشدوداً 
في سقف الغرفة ِ 

يتدلى منه الورق الذابل 
كعناقيد الخوف 

أتعلق فيه 
منذ بدايات اللعبِة 

هو خيط يمتد 
من القلب 

لشرفة ليل 
يداعب اخيلة الشعر 

أن النصوص الشعرية ) في الحزن تشبهني 
( للش�اعر حميد الس�اعدي , تق�دم لنا لغة 
اس�تعارية انزياحية بليغة المعاني , لنرحل 
معها في طواف متصل , مع انثياالت الروح 
الت�ي بلغت الكب�ر , وباتت ت�رى كل حولها 
يكب�ر معه�ا , ف�ي رؤي�ة ش�عرية عميق�ة 
تعتم�د على المعاني االس�تعارية , اكثر من 
اعتماده�ا عل�ى وحدة الموض�وع المضمر 
بالحكاي�ة , وقد وفق في جعلها نس�ق فني 

متماسك ومتصل .

أسطورة هذا  احلب

عىل حافة العبور

            نورة حالب/لبنان

تعاَل ُنغني *
وال تُقل لي 

ان في صوتك نشوزاً
وأن اللحَن ال ُيطِربك 

وال يؤنسك 
عبير كِل هذا الكالم ....

تعاَل ُنغني *
سأسِنُد َهلَع قلبَك بَيد 

والسلّم الموسيقي بَيد 
فتصعد ..... 

من الدو - ري - مي -
عند -- الدو --

أعانُقك كي تطمئّن 
وعند -- الري -- 

أغمرَك بانفاسي لتهدأ 
وعند  --المي --

اقّبلك ِبَنهم 
من شغف قلبي 

فَترتفع....
 الى قمة السلم الموسبقي

حيث قاعة الكون .******
وقد ازدحمت بالكواكب   

وغّصت بالنجوم ...
والمسرح شعلٌة من األثارة 

و الحُب في هالة من السمو 
يترقُب سطوَع حضورَك

ليعلن ألسطورة هذا الحب 
موعد إزاحة  الستارة !!!!!!

             خديجة حراق 

على حافة العبور
الى هناك

ترقص الريح
على اهازيج عويل خيبة

انبتها مطر فقدته غيمة وهي تغتسل
من غبار نفاق فصول اختبأت وراء الربيع

السقوط بال. اجنحة سريع
بدون اتجاه على وقع خطوات الريح

يغمض عينيه يتهيأ
ليقفز فوق الجسر وهو يعلم

ان ال اتصال 
فقط بعده فراغ بال مالمح

ربما جرف قاتل..
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الطريق إىل احلسني »عليه السالم«.. رحلة األلـم واملعجزات
المستقبل العراقي / عادل الالمي

تصوير/ مصطفى سعد

زيارة اإلمام الحسين عليه السالم األربعينية من 
الشيعائر الدينية الخاصة بالشييعة التي امتدت 
منيذ عام 16 للهجيرة إىل اآلن. وهيذه الزيارة لم 
تكن معّبدة باليورد، إذ الحقتها ظروف عصيبة، 
حيث زهقيت أرواح كثرية، وفقيد الناس أيديهم 
كرضيبة للزييارة عىل يد األنظمية الديكتاتورية 

التي تالحقت عىل العراق.

وقد عانى العراقيون عىل مر القرون اشد معاناة، 
وعندميا وصل نظيام البعث الفيايش إىل الحكم، 
شهد شيعة العراق محن مضاعفة، إذ حاول هذا 
النظام الذي قاده الطاغية صّدام حسين بشتى 
الطرق والوسيائل منع الزيارة عن املحبن، إال أن 
كل السيجون واإلعدامات واملقابر الجماعية، لم 
تثن الشييعة عن تأدية هذه الشيعرية املقدسية 

التي ال تعدوها أي مناسبة أخرى قداسة.
ويف عام 2003 تنفس الشيعة عموماً والعراقين 
خصوصاً الصعداء بزوال الحكيم البعثي، فبدأت 
الحشيود والسييول البرشيية تذهيب سيرياً عىل 
األقدام مين جميع بقاع العيراق إىل قبلة األحرار 
لتأديية الزييارة التي منعوا منهيا لعقود طويلة، 
ولكن حدث ما لم يكن بالحسبان وظهر اإلرهاب 
التكفريي يف ظل غياب السيلطة ليحارب الشيعة 
ويهاجمهم بالسيارات امللغمة واألحزمة الناسفة 
واالنتحارين والعبوات الناسفة وهم يف مسريهم 
إىل الحسن عليه السالم، وأصبح طريقهم يسمى 
بمثليث املوت، لكن هذا أيضاً لم يثن الحسيينين 
من الذهياب وتحدي امليوت الذي اعتيادوا عليه، 
بيل تزايدت أعداد الزائرين عيام بعد عام ليتعدى 
20 ملييون زائراً ولم يتناقيص العدد أبداً. ولهذه 
األعيداد الضخمة وعىل امتداد مئات الكيلومرتات 
ال بيد مين وجيود  خدمات مين ميأكل ومرشب 
ومنام ورعاية صحية وحفظ أمن تعن الزائرين 
عيىل إكميال طريقهيم بسيالم.وانربى الشييعة 
مجدداً لتأسيس مواكب خدمية عىل طول طريق 
الزائريين لتقديم كل ما يحتاجه الزائر من طعام 
ورشاب ورعايية صحية ومبييت. خدمة مجانية 
دون أي مقابيل يذكير طالبين فيهيا وجيه الله 
بخدمة الحسين عليه السالم وزواره وقدموا ما 
تشيتهيه األنفس وما ترغبه عىل مدار أسيبوعن 
وأكثر تاركين املال والعيال خلفهم دون أي تردد 

ودون أي كلل أو ملل من تقديم الخدمة.
يمتياز طريق الحسين علييه السيالم طيلة أيام 
الزييارة بالهيدوء والطمأنينة واإليميان بقضية 
ليم ولن تندثر وثورة قادها اإلمام الحسين عليه 
السيالم من اجيل الدين اإلسيالمي الحنيف حيث 
قال عليه السالم )إني لم أخرج أرشاً وال بطراً وال 
ظاملاً وال مفسيداً إنما خرجيت لطلب اإلصالح يف 

امة جدي(.
ويمتياز طرييق الزائريين وكذليك املواكيب عىل 
امتدادها بالتسياوي وكأنهم عىل مسيتوى واحد 
فتجد الغني والفقري واإلنسيان العادي واملسؤول 
والكبري والصغري نسياًء ورجاالً يسريون بطريق 

واحد دون وجود أي فرق.
 

مواكب عامرة
ويف أصحياب املواكيب هنياك الكبيري والصغيري، 
املتعلم عىل مسيتوى عايل ومن لم يكمل دراسته، 
والدكتيور واملهندس والشييخ وغريهيم الكثري، 
هيؤالء كلهم يقدمون الخدمية للزوار بكل فرحة 
ورسور ويعتيربون الزائير هيو املتفضيل عليهم 

بسماحه لهم بخدمته.
يعتمد تمويل املواكب بشيكل كبري عىل التربعات 
دون اي دعيم حكوميي أو أي جهية أخرى، وقد 
التقت »املسيتقبل العراقي« بالعديد من أصحاب 
املواكيب وكان منهيم سيلمان قاسيم الالميي، 

صاحب موكب )أحباب الزهراء( وهو من سكنة 
بغداد ويخيدم يف كربالء. وبعد سيؤاله عن طرق 
تمويل املوكب خصوصاً انه يقدم أربع إىل خمس 
وجبيات متنوعة من الطعيام يومياً باإلضافة إىل 
املرشوبات الساخنة والباردة وكذلك توفري مكان 
ملبييت الزوار طيلة أييام تواجدهم يف كربالء، قال 
الالمي »بعد سقوط الطاغية وازدياد أعداد الزوار 
ارتأيت انا وعدد من أصحابي أن نؤسيس موكب 
خدمي لتقديم الخدمة للزائرين وكان التأسييس 

عام ) 2004 («.
وأضياف الالميي »طيرق تموييل املوكيب هيي 
التربعيات وما يسياهم به املؤسسين من مبالغ 
مالية وبعيد جمعها نقوم برشاء امليواد الغذائية 
وباقيي احتياجيات املوكيب«، وعن سيؤاله هل 
يحصل عجز يف ميزانيتهم بسيبب كثرة الزائرين 
ما يؤثر سيلبا عىل نوع الخدمية وتقديمها، قال 
الالمي »لم يشيهد أي عام عىل مدار )13( سينة 

مين تقدييم الخدمية أي عجيز بل عيىل العكس 
فالكثري مين األعيوام يصبيح يف امليزانية فائض 
نقوم بتدوييره للعام املقبل«، وبحسيب تعبريه 
»كله من بركة اإلمام الحسن«. كم ترصفون من 
األموال، سيألنا، فأجاب »تتجاوز ميزانيتنا )16( 

مليون دينار سنوياً«.
وأشيار الالميي إىل إن »عيدد الخيدم يف املوكيب 
يتجاوز الخمسين خادم كلهيم متواجدين طيلة 

أييام الزيارة ويقسيم العمل عىل شيكل وجبات 
لضمان تقدييم أفضل خدمة للزائريين الكرام«، 
موضحا أن »معدل النوم للخدام ينخفض بشكل 
كبيري فمعدله )4( سياعات مقابل )20( سياعة 

لتقديم الخدمة«.
ويف ختام حديثنا معه، 
أكيد الالميي أن »أليام 
األربعينيية  الزييارة 
روحانيية ال تجدهيا يف 
باقي األييام عىل طول 
يجعلنيا  مميا  السينة 
ننتظرها ييوم بعد يوم 
نمير  تنتهيي  وعندميا 
بحالية مين االكتئياب 
تقبل  راجيا  ملفارقتهيا 
يف  الليه  مين  الخدمية 
الحسن  اإلمام  سيبيل 

عليه السالم«.
بيدوره، قال السييد محميد الدنينياوي صاحب 
موكيب )البيدور املنرية( إن »الخدمة الحسيينية 
تحتياج إىل توفيق من الله عيز وجل حتى يتمكن 
اإلنسيان مين تقديمها عيىل أتم وجيه وحتى ال 

يشعر الزائر بأي حاجة ألي يشء«، 
الشيباب  مين  مجموعية  املوكيب  يف  ويخيدم 
العرشينين الذين تركوا دراسيتهم وبيوتهم وراء 

ظهورهيم وال يفكيرون سيوى بتقدييم الخدمة 
للزائريين ولفيت انتباهيي إن مين بن الشيباب 
من هم طلبة دراسيات عليا وأصحاب شيهادات 

متقدمة باإلضافة إىل بعض الشعراء«.
وعين التمويل قال الدنينياوي إن »املوكب يعتمد 
عىل صندوق أسسيناه 
الخيدام  نحين  بيننيا 
مباليغ  فييه  وتوضيع 
قبيل  مين  شيهرية 
باإلضافية  املشيرتكن 
إىل التربعات التي تأتينا 
النياس«،  بعيض  مين 
فيما نفيى تماما تلقي 
أي دعم حكومي أو من 

أي جهة أخرى.
وأضياف »ميا نقدميه 
هيو من سيفرة اإلمام 

الحسين عليه السيالم وهو القائم بتمويلها أوال 
وأخريا«، مردفيًا ان »الخدمة متواصلة عىل مدار 
)24( سياعة بثيالث وجبيات منتظمية تبدأ من 
الرابعية صباحا وحتيى آخر اللييل باإلضافة إىل 
تجهييز عميل اليوم التيايل ليتواصيل العمل دون 

انقطاع«.
وأكيد الدنيناوي انه »ال وجيود للتعب أبداً بل عىل 
العكس نشيعر أنا وكل الخيدام بالراحة يف تقديم 

ما نسيتطيعه خدمة لإلمام الحسن ونسأل الله 
القبول«، مضيفا بالقول إن »التعب الذي نشيعر 
بيه هو عندميا تنتهي هذه األييام اإليمانية التي 

ننتظرها بشغف«.
ويف ختيام حديثه ابتهل الدنينياوي إىل الباري عز 
وجيل أن يحفيظ اليزوار وان يعيدهيم إىل أهلهم 
سياملن غانمن وان يمكنه هيو وإخوته الخدام 
مين تقديم الخدمة يف عيام وان يديم هذا النعمة 

عليه وعىل الجميع«.
والتقينيا برئييس ممرضين ويعميل يف طوارئ 
مستشيفى اإلميام عيل يف بغيداد مدينية الصدر 
)عباس ذياب السلطاني( وهو احد القائمن عىل 
العميل يف مفرزة طبية لتقدييم الرعاية الصحية 

للزائرين.
ولم يختلف السلطاني عن باقي أصحاب املواكب 
يف طيرق التموييل، وقيال إن ما نقدميه يف هذه 
املفرزة من أدوية مختلفة هو من التمويل الذاتي 

مين قبل القائمن عليها وتلقيي بعض التربعات 
املحدودة.

وأضاف السلطاني »نقوم بتجهيز قائمة خاصة 
باألدويية التي نحتاجها حسيب ظيروف الزيارة 
وأييام الخدمة وأعداد الزائريين، موضحا »حيث 
نقدم الخدمات الطبية ألكثر من ) 10( أالف زائر 

عىل مدار ) 24( ساعة«.
وعين أهم ميا يحتاجه الزائير من أدوية، أشيار 

السيلطاني إىل ان »املضيادات الحيوية وعالجات 
املفاصيل والتشينجات وكذلك عالجيات الجهاز 
الهضمي باإلضافية إىل التداوي وبعض األمراض 

املزمنة هو أهم ما يحتاجه الزائر يف مسريه«.
وعين دوامه يف املستشيفى بين السيلطاني انه 
»يسيتغل أيام اإلجيازة واملجييء إىل كربالء حتى 
يتيرشف بتقدييم الخدمية باإلضافية إىل دعيم 
أمير  املسيؤولن عنيه يف املستشيفى بتسيهيل 

اإلجازة«.
وبالعودة إىل املواكب الخدمية، قال صاحب موكب 

)قمر بني هاشم( عبد الرحمن نعيم ابو مصطفى 
إن موكبيه الخدميي يعمل عىل ميدار عرشة ايام 
متواليية بمعيدل عمل يزيد عن العرشين سياعة 
بتقديم ثالث وجبات طعام رئيسية باإلضافة إىل 
املرشوبيات وبعض الوجبيات الخفيفة. وأكد أبو 
مصطفيى أن »تمويل املوكب يعتمد عىل التمويل 
الذاتي من أصحاب الشأن باإلضافة إىل مساهمة 
ابيو  وأضياف  بالتربعيات«،  األصدقياء  بعيض 
مصطفى »إننا ال ننتظر أي دعم أو تمويل من اي 
جهية ونعتمد عىل أنفسينا يف تقديم الخدمة من 
أالف إىل الياء للحصول عىل ثوابها إن شاء الله«.

وختم ابيو مصطفى حديثه بالقيول ان »جميع 
املواكيب والتي تعد بعيرشات اآلالف هي بتمويل 
ذاتي وتربعات الخريين باسيتثناء بعض املواكب 

التي ترتبط ببعض الجهات الدينية والسياسية.
مين جانبهم اكيد العديد من اليزوار الذين التقت 
بهيم »املسيتقبل العراقيي« بمختليف اعمارهم 
عيىل عيدم شيعورهم بياي نقيص يف الخدمات 
طيلة طريق السيري ، وقال احيد الزوار ان »خدام 
املواكب يشيعرونك انك يف بيتك بيل اكثر من ذلك 
مليا يقدموه من خدمة وملا يسيعون له من تلبية 

أي طلب تريد«.
ويضييف زائر آخر ان »املواكب الخدمية تتوسيل 
اليزوار بقبيول ان يكونيوا خيدام لهيم يلبيون 
احتياجاتهم عىل اكمل وجه، بل ويشيعرون بعد 

كل ذلك بالتقصري تجاه الزوار«.
الحدييث عن الزوار واملواكيب والخدام يحتاج إىل 
مساحات كبرية من الكتابة، ألن القضية ال تبتعد 
كثريا عن اإلعجاز اإللهي الذي يحفظ هذه املالين، 
وكل هيذه املالين تيأكل وترشب وتنيام وترعى 
صحيا وتعود بسيالم. ويف النهايية ال يفوتني أن 
اذكر الجهد الحكومي الجبار الذي تقدمه الدولة 
بكافة وزاراتها ومؤسسياتها الصحية والخدمية 
واألمنية ومئات اآلالف من رجال األمن واملوظفن 
والحشد الشعبي املتواجدين يف كربالء وعىل طول 
طرييق الزائرين لتأمن سيالمة الزائرين وتقديم 
أنيواع الخدمات من نقيل وتنظيف ورفع نفايات 
وتجهييز املواكيب بالنفيط والغياز باإلضافة إىل 
توفيري الطاقية الكهربائيية طيلية أييام الزيارة 
وانتشيار املفارز الطبية التابعة ليوزارة الصحة 
وتشيرتك كل الوزارات واملحافظيات يف قديم كل 

يشء جهدا يذكر فيشكر.
وكذلك اليفوتنيي أن أتقدم بوافر التقدير للزمالء 
املرئيية  اإلعيالم  وسيائل  كافية  يف  اإلعالميين 
والسيمعية وااللكرتونية والورقية ملا قدموه من 
جهيد كبري يف تغطية الزييارة املليونية وإيصالها 

إىل جميع انحاء العالم بأبهى صورة.
 

مسك الختام
ْبِد اللِه وىَعىلىَ األرواِح الّتي لىَْيكىَ يىَا أبا عىَ الم عىَ السَّ

يالُم  لىَْيًكم ِمنِّي سىَ ت برىَْحلِك، عىَ ، وىَأنىَاخىَ لّْت ِبِفناِئكىَ حىَ
اللِه أبىَداً

لىَُه اللُه آِخرىَ  عىَ بىَِقيىَ اللْيُل وىَالنَّهاُر، وىَال جىَ يا بىَِقيُت وىَ مىَ
ْهِد العىَ

ْن،  ىلىَ الُحسىَ يالم عىَ ِمنِّي لِِزيىَارىَِتُكْم أْهلىَ البىَيِت، السَّ
يلِّ ىلىَ عىَ وىَعىَ

ىلىَ أْصحاِب  ْنِ، وىَعىَ ىلىَ أْوالِد الُحسىَ ، وىَعىَ يْنِ ْبِن الُحسىَ
ن. الُحسىَ

اصحاب املواكب
يشعرون بامل وحزن
يف توديع ايام الزيارة

يشعر الزائر
انه يف بيته بل اكثر

من ذلك

الوجود للمشاكل
وال التعب وال امللل
من تقديم اخلدمة

وفرة وخري زائد
وال وجود لعجز

يف ميزانيات املواكب

ارتباط عمل املواكب 
باالمام احلسني عليه 
السالم بشكل مباشر
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     بغداد/ المستقبل العراقي

العاصم�ة  اىل  الثالث�اء  ام�س  غ�ادر مس�اء 
املاليزي�ة كواالملبور وزير الش�باب والرياضة 
عبد الحس�ن عبطان، رفقة وفد يضم رئيس 
االتح�اد العراق�ي لك�رة الق�دم عب�د الخالق 
مس�عود والخبري الريايض املستشار يف وزارة 

الشباب والرياضة شامل كامل«.
وقال مدير قسم االعالم واالتصال الحكومي يف 
الوزارة عيل العطواني يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة من�ه ،  ان » الوزي�ر والوفد 
املراف�ق س�يلتقون يف مقر االتحاد االس�يوي 
لكرة القدم، الشيخ سلمان بن ابراهيم رئيس 
االتحاد االس�يوي لكرة القدم واملس�ؤولن يف 
االتحاد القاري ملناقشة عدد من املسائل التي 

تخص الشأن الكروي العراقي«.
 وبن العطواني ان »االجتماعات التي ستعقد 
يف مق�ر االتح�اد االس�يوي لك�رة الق�دم يف 
العاصمة املاليزية كواالملبور، س�تتناول ملف 
رفع الحظر الكيل عن مالعب كربالء والبرصة 
واربي�ل، وش�مول العاصمة بغداد وميس�ان 
برف�ع الحظ�ر، ومناقش�ة الس�بل الكفيل�ة 
ملش�اركة فريقي الق�وة الجوية وال�زوراء يف 
مسابقة دوري ابطال اسيا واملعايري املطلوبة 
من قبل االتحاد القاري، كاس�تحقاق طبيعي 
للك�رة العراقية يف ض�وء النجاح�ات الكبرية 
الت�ي تحقق�ت يف العامن املاضين والس�يما 
تتوي�ج الق�وة الجوي�ة بلق�ب كأس االتحاد 
االسيوي 2016 و2017 يف انجاز غري مسبوق 

للكرة العراقية«.
من جهة اخرى قدم وزير الش�باب والرياضة 
ش�كره وتقدي�ره الجه�زة الدول�ة املختلفة، 

الرياضية والجماه�ري واالعالم  واملؤسس�ات 
الري�ايض، لدعمه�م الوزارة يف انج�اح مباراة 
العراق وس�وريا التي اقيم�ت يف ملعب كربالء 
ال�دويل بحضور 30 الف متف�رج، والتي تدعم 
مس�اعي الع�راق يف رف�ع الحظ�ر ال�كيل عن 

املالعب العراقية«.
وقال عبطان ان »الجهود الكبرية التي بذلت يف 
املباراة تؤكد قدرة العراق عىل تنظيم املباريات 
الدولية والبطوالت الرسمية عىل افضل صورة 
وبما يلبي متطلبات االتحاد الدويل لكرة القدم 
)فيف�ا( من اجل صدور الق�رار النهائي برفع 
الحظر والسيما ان الجميع شاهد عرب وسائل 
االعالم املختلفة ومواقع التواصل االجتماعي، 
مس�احة العم�ل الكب�رية املبذول�ة والتفاعل 
رشكاء  الري�ايض،  االع�الم  كان  اذ  املمي�ز، 
حقيقن يف دعم الوزارة يف خططها وبرامجها 
حتى تص�ل اىل ناصية النج�اح والتفوق، كما 
مواق�ف  الوفي�ة  العراقي�ة  للجماه�ري  كان 
مرشفة وهي تؤازر وتش�جع وتسجل املواقف 
التي تكتب يف س�فر املس�رية الخال�دة لوزارة 

الشباب والرياضة«.
واك�د عبط�ان »انن�ا نق�رب م�ن اللحظ�ة 
الحاس�مة يف اقرار االتحاد ال�دويل لكرة القدم 
)فيف�ا( باحقية العراق يف تضيي�ف املباريات 
الرس�مية عىل ارضه وبن جماهريه، وندعو 
يف الوقت نفس�ه اىل عدم االكتف�اء بقرار رفع 
الحظر عن املباريات الرس�مية، بل االستمرار 
بالتخطي�ط والعم�ل املنظ�م والتع�اون لكي 
تزده�ر مالعبن�ا بالفرق واملنتخب�ات العربية 
واالجنبية وجماهريها، ونش�دد عىل التعاون 
ب�ن الجمي�ع لك�ي نعي�د لرياضتن�ا هيبتها 

وألقها.

عبطان يغادر اىل كواالملبور ملناقشة رفع احلظر الكيل ومشاركة الزوراء واجلوية يف دوري أبطال آسيا
شكر أجهزة الدولة واملؤسسات الرياضية واجلماهري واإلعالم إلجناح مباراة العراق وسوريا

خاميس رودرجييز يفاجئ 
بيكرمان بطلب غري متوقع

إبراهيموفيتش حيتفل بإنجاز 
السويد.. وتوقعات بعودته

مباراة ودية جديدة للمنتخب العراقي 
هناية الشهر

            بغداد/ المستقبل العراقي

يخ�وض المنتخب الوطن�ي لكرة القدم، نهاية الش�هر الجاري مباراة ودي�ة جديدة.وقال مدرب 
المنتخب باسم قاسم في تصريح صحفي اطلعت عليه “المستقبل العراقي”، عقب مباراة العراق 
وس�وريا الودية : سنواجه المنتخب فلس�طيني }ودياً{ في 29 من تشرين الثاني الجاري”.وكان 
المنتخب الوطني اس�تضاف ودياً نظيره السوري على ملعب كربالء الدولي وانتهت المباراة 1-1 

وتأتي ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لرفع الحظر الدولي عن المالعب العراقية.

              المستقبل العراقي / متابعة

أكد خوس�يه بيكرمان، المدير الفن�ي لمنتخب كولومبيا، أن 
العبه خامي�س رودريجيز، نجم باي�رن ميونيخ، تقدم إليه 
بطلب غير مس�بوق من أجل ناديه البافاري.وقال بيكرمان، 
ف�ي تصريح�ات نقلته�ا صحيف�ة بيل�د “أع�رف خامي�س 
رودريجي�ز من�ذ 5 س�نوات، ولكن ألول م�رة الالعب يطلب 
مغ�ادرة قائم�ة المنتخ�ب الكولومب�ي من أجل الع�ودة إلى 
ناديه”.وأوضح بيكرمان “لقد جاء خاميس رودريجيز راضًيا 
ورحل كذل�ك”.وكان يوب هاينكس، مدرب باي�رن ميونيخ، قد 
انتقد ذهاب خاميس إلى الصين رفقة منتخب بالده، بقوله “هذا 
جنوني”.وتابع هاينكس “خاميس سيسافر إلى أمريكا الجنوبية 
وبعده�ا إل�ى الصين ليلع�ب مباراتي�ن، أنت تطلب م�ن الالعبين 
أش�ياء مستحيلة”.وشارك خاميس، مع منتخب بالده أمام كوريا 
الجنوبية في المباراة التي انتهت بفوز األخيرة 1-2، قبل أن يطلب 

العودة لبايرن ميونيخ، وعدم المشاركة أمام الصين.

           المستقبل العراقي / متابعة

أثار النجم السويدي زالتان إبراهيموفيتش ضجة كبيرة 
على مواق�ع التواصل االجتماعي، بع�د تأهل منتخب 

بالده ل�كأس العال�م 2018، على حس�اب إيطاليا في 
الملح�ق األوروبي.ونش�ر مهاج�م مانشس�تر يونايت�د 

ص�ورة لالعبي منتخ�ب الس�ويد وهم يحتفل�ون بالتأهل 
لكأس العالم في ملعب س�ان سيرو، وذلك عبر حساباته 

الرسمية على مواقع التواصل االجتماعي، وكتب عليها: 
“نحن الس�ويد”.واعتبرت صحيفة ليكيب أن الرس�الة 
المقتضب�ة إلبراهيموفيتش تحمل أمانيا ودوافع خفية 
لالعب المخضرم في العودة مجدًدا إلى صفوف منتخب 

بالده.
وب�دأت الجماهي�ر الس�ويدية حملة إلقن�اع إبراهيموفيتش 

بالع�دول عن ق�رار اعتزال اللع�ب الدولي، ال�ذي اتخذه بعد 
المشاركة في منافسات يورو 2016.وقال مينو رايوال 
وكيل أعمال النجم السويدي: “إذا كان األمر يتعلق 

بي فقط، ألعدته إلى اللعب الدولي دون تردد.

منتخب نساء الطائرة الشاطئية حيرز نحاسية عربية
              بغداد/ المستقبل العراقي

احرز منتخب العراق }أ{ للنس�اء بالكرة الطائرة 
الشاطئية الوسام النحاسي في ختام منافسات 
بطولة العرب باللعبة بنسختها السادسة عشرة 
التي اقيم�ت فعالياته�ا في العاصم�ة العمانية 
مس�قط بمش�اركة س�تة منتخبات تمث�ل اربع 

دول، اذ ش�ارك الع�راق بمنتخبي�ن أ و ب وكذلك 
الحال بالنس�بة للمنتخب السوداني.وقال رئيس 
اتح�اد اللعب�ة من�اف فاض�ل ف�ي بي�ان تابعته 
“المس�تقبل العراق�ي”، إن “ منتخ�ب }أ{ احرز 
الوسام النحاسي بعد كل من المنتخبين المغربي 
ال�ذي حل اوال وتوج بالوس�ام الذهبي ومنتخب 
السودان }ب{ الذي احرز المركز الثاني والوسام 

الفض�ي “.واضاف ان “ المنتخ�ب العراقي كان 
قريب�ا من اح�راز الوس�ام الفضي ل�وال ضعف 
االعداد الخاص به وقلة خبرة العباته الصغيرات 
سنا مقارنة بكبر اعمار العبات بقية المنتخبات 
االخرى وخصوصا منتخب السودان أ و ب الذي 
يتفوق عمرا وخبرة على العباتنا”.وتابع فاضل 
ان “ منتخبن�ا لم يتدرب في بغداد س�وى اربعة 

ايام فق�ط وبالتالي لم يس�تعد بالش�كل االمثل 
وعان�ى كثيرا من قلة الوح�دات التدريبية فضال 

ع�ن صغر اعم�ار الالعب�ات”، مش�يرا الى ان 
“ الوس�ام النحاس�ي يعد انج�ازا جيدا 

قياس�ا بالظ�روف الت�ي احاط�ت 
بمشاركة المنتخب النسوي الذي 

يشرف على تدريبه سعيد بهنام.

            المستقبل العراقي/ متابعة

أنه�ى الح�ارس جيانلويج�ي بوف�ون، مس�يرته الت�ي 
اس�تمرت 20 عاما مع منتخب إيطاليا بطريقة محزنة، 
مس�اء اإلثنين، عندما فش�لت ب�الده ف�ي التأهل لكأس 

العالم.
وق�ال بوفون )39 عاما(، بعد التع�ادل بدون أهداف مع 
الس�ويد في إياب ملحق التصفيات، وه�ي نتيجة بددت 

آمال إيطاليا في الذهاب إلى روس�يا، إنها آخر مبارياته 
الدولية بعدما شارك في 175 مواجهة مع منتخب بالده.

وأضاف بوفون، الفائز ب�كأس العالم 2006، باكيا “من 
المح�زن أن تتزام�ن مبارات�ي األخيرة م�ع إيطاليا، مع 
خروجن�ا م�ن كأس العالم، هذا هو أس�في الوحيد، ألن 

الزمن يمضي ويتميز بالقسوة”.
وتاب�ع بوفون “أود أن أش�كر كيللين�ي وأندريا بارزالي 
وليوناردو بونوتشي الذين لعبت معهم لسنوات عديدة”.

وأوضح “الرياضة تعلمك أن تفوز وتخسر كمجموعة، 
وأن تتقاسم األلم والس�عادة، المدرب فينتورا عليه 

بع�ض الل�وم أيض�ا”.وأردف بوفون “أن�ا حزين 
ليس لي فقط بل للجميع، لم نقلل من شأن هذه 
المواجهة، أي العب يشارك في هذه المباريات 
يعرف م�دى صعوبتها”.وخت�م حديثه بقوله 
“لم ننجح في اللعب بقدراتنا، افتقرنا للطاقة 

والقوة لتسجيل الهدف.

            المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت تقارير صحفية فرنس�ية، عن تحرك نادي برش�لونة، خالل األسابيع الماضية من أجل 
التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد اإلسباني، لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني في الفترة 

المقبلة.
وبحس�ب صحيفة “Le10sport” الفرنس�ية، فإن برش�لونة بدأ في مفاوضات 

سرية مع الالعب أنطوان جريزمان، خالل األسابيع األخيرة.
وارتب�ط اس�م جريزم�ان بالرحي�ل ع�ن صف�وف الروخيبالنكوس خ�الل الفترة 
الماضية، وُيعد مانشس�تر يونايتد اإلنجليزي من أب�رز المهتمين بضمه، في يناير/ 

كانون الثاني المقبل بعد إزالة الحظر على تعاقدات أتلتيكو مدريد.
ومن المتوقع أن توافق إدارة الفريق العاصمي على رحيل جريزمان في الفترة المقبلة، 
خاًصة بعد اس�تعادة خدمات اإلس�باني دييجو كوستا، والذي س�يبدأ في المشاركة مع 

الفريق في يناير/ كانون الثاني المقبل.وأش�ارت الصحيفة، إلى أن المفاوضات حالًيا في 
مراحل متقدمة، وأن الطرفين اقتربا من التوصل التفاق، على الرغم من أن إدارة برش�لونة لم 

تفتح قنوات اتصال مع نظيرتها في أتلتيكو مدريد.

بوفون يتحرس ويتحدث عن قسوة الزمن

            المستقبل العراقي/ متابعة

أبدى مهاجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
رغبت�ه ف�ي الرحي�ل ع�ن القلع�ة 

الموس�م  بنهاي�ة  الملكي�ة 
الجاري.

وأبل�غ “ال�دون”، رئيس 
النادي، فلورنتينو بيريز، 
الرحي�ل،  ف�ي  برغبت�ه 
وهو م�ا كش�ف عنه ، 
برنامج )تشيرينجيتو( 
اإلس�باني  الرياض��ي 
لت��ليفزي�ون  التاب�ع 

)ميجا( المحلي.
القلع�ة  رئي�س  أن  إال 

ء  لبيض���ا ا
ليس 

مس�تعدا عل�ى اإلط�الق لالس�تغناء ع�ن نج�م الفريق 
وهدافه التاريخي والمت�وج مؤخرا بجائزة األفضل في 

العالم للمرة الخامسة في مشواره.
وبحس�ب المصدر، فإن كريستيانو تلقى عرضا لتجديد 
عقده ل�م يعجبه على اإلط�الق، واعتب�ر أن النادي بهذا 

العرض يقلل من شأنه.
وأضاف أن “الس�ي آر7” اعتبر كذل�ك أن محاولة النادي 
التعاقد مع المهاجم الفرنس�ي الش�اب، كليان مبابي، 
مثل�ه مث�ل العبين آخري�ن لتجدي�د الدم�اء، يعتبر قلة 

احترام له ولتاريخه.
وتأتي هذه الشائعات رغم التصريح الذي أدلى به بطل 
أوروبا مؤخرا عقب س�قوط الفريق في ويمبلي أمام 
توتنه�ام اإلنجليزي بالتش�امبيونزليج عندما أكد “أنا 

سعيد في النادي، ال أريد تجديد عقدي”.
وكان ريال مدريد أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 
ع�ن توصله التفاق بش�أن تجديد عقد كريس�تيانو، 
ال�ذي كان ق�د انضم للفريق ف�ي صيف 2009 
قادم�ا م�ن مانشس�تر يونايت�د، حت�ى 

موس�م 2021 أي عندما يصل عم�ره إلى 36 عاما، دون 
الكش�ف عن القيمة المادية، لكن مع شرط جزائي يصل 

إلى مليار يورو.

كريستيانو الغاضب يطلب الرحيل

برشلونة يتحرك حلسم صفقة مدوية
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
أن ريشة الطائر هي أقوى تركيب حي إذا ما قورنت بوزنها 

وقياسها.
أن وجه الدوارة ) دليل اتجاه الريح( يكون يف عكس اتجاه 

الريح.
أن اإلنس�ان ع�ى القم�ر يظهر لناظ�ره من نص�ف الكرة 

الجنوبي مقلوبا رأسا عى عقب.
أن األفع�ى تس�مع األص�وات عن طري�ق التق�اط ذبذبات 

موجات الصوت بلسانها.
أن س�كان العالم يزدادون بمعدل مليون ونصف املليون كل 

أسبوع.
أنه يف العمليات الجراحية يتم تطعيم النسج الحية جراحيا 
من مناطق أخرى من نفس الجسم ، أو من جسم توأم ثان 

يشبه اإلنسان الذي تجرى له العملية.
أن كلمة »ملاذا« يف اإلنجليزية ليس�ت فقط أداة استفهام بل 

هي اسم لنوع من أنواع البقر,.
أن األول م�ن إبري�ل )نيس�ان( يدع�ى عندنا كذب�ة إبريل ، 
ويس�مى يف بريطانيا يوم الخدعة ، ويف فرنسا يوم السمك، 

ويف اليابان يوم الدمية أما يف أسبانيا فيدعى بيوم املغفل.
أن الح�رات تنق�ل لإلنس�ان م�اال يقل عن ثالث�ن مرضا 

مختلفا.
أن اللسان يختلف مثل بصمات األصابع من شخص آلخر.

أصحاب برج الحمل حظك لليوم:مهنياً:تبدو 
بمزاج هادئ للعمل الي�وم ولديك القدرة عى 
أداء كاف�ة املهام بوقته�ا عاطفياً:كن جديراً 

بثقة الحبيب بك وال تخذله. 

أصحاب برج الثور حظك لليوم:مهنياً:تتبدل 
بالعم�ل  الي�وم  لصالح�ك  وتنقل�ب  األم�ور 
عاطفياً:تتط�ور أمورك من عالقة صداقة اىل 

حب. 

أصحاب برج الجوزاء حظك لليوم:مهنياً:يتم 
ترش�يحك الس�تالم منصب جدي�د تتمنى أن 
تك�ون عى ق�در م�ن املس�ؤولية عاطفياً:ال 
تغضب الحبيب بل عليك أن تسعى اىل ارضائه 

ومصالحته. 

أصحاب برج الرسطان حظك لليوم:مهنياً:كن 
أكث�ر وضوحاً يف اقرتاحات�ك بالعمل وال ترتك 
األمور دون مربر عاطفياً:تحاول أن تكس�ب 

ود أحد األشخاص الجدد بالعمل. 

أصحاب برج األسد حظك لليوم:مهنياً:تواجه 
الي�وم بعض العقب�ات القانوني�ة التى تعيق 
تقدم�ك بامل�روع الجدي�د عاطفياً:تتغ�ر 
األوضاع اليوم وتنجح يف كسب قلب الحبيب. 

أصحاب برج العذراء حظك لليوم:مهنياً:عرب 
عن آرائك بحرية وال تخىش انتقادات اآلخرين 
عاطفياً:تح�اول أن تس�اعد الحبي�ب بأح�د 

القضايا العالقه. 

أصح�اب برج املي�زان حظ�ك لليوم:مهنياً:ال 
تواج�ه اآلخري�ن بطريقة عدواني�ة وتناقش 
معهم بهدوء عاطفياً:ال تكن بخيالً يف اظهار 
مشاعرك وأخرب الحبيب بما يجول بخاطرك. 

أصحاب برج العقرب حظك لليوم:مهنياً:تبدو 
األجواء اليوم لصالحك لتتخذ من خاللها عدد 
من الق�رارات الهام�ة عاطفياً:تمتع بالصرب 

وال تثور عى الحبيب ألبسط األمور. 

أصحاب برج القوس حظك لليوم:مهنياً:تطلع 
الي�وم عى حقائ�ق هامة كان�ت غائبة عنك 
س�ابقاً عاطفياً:انتظ�ر الفرص�ة املناس�به 

لتخرب الحبيب بما تشعر به. 

أصحاب برج الج�دي حظ�ك لليوم:مهنياً:ال 
تكن منعزالً عن زم�الء العمل بادر اىل تقديم 
تع�ارض  عاطفي�اً:ال  املناس�بة  النصيح�ة 

الحبيب واستمع اىل وجهة نظره. 

أصحاب برج الدلو حظ�ك لليوم:مهنياً:تهتم 
بمصالح العمل وتس�عى اىل مساعدة زمالئك 
عاطفياً:ترصفات�ك العفوية تلفت أنظار أحد 

املعجبن اليك. 

أصحاب برج الحوت حظك لليوم:مهنياً:تواجه 
بع�ض الخالف�ات بوجهات النظ�ر مع زمالء 
العمل عاطفياً:كن مس�تعداً ألي تطورات قد 

تحدث قريباً بينك وبن الحبيب.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
1 كيل�و س�بيط »كاليماري« حلق�ات - 1 كوب 
ب�روكيل مقط�ع - 1 ك�وب فاصولي�ا خ�راء 
مقطع�ة - 1 حب�ة فلف�ل أحم�ر مكعب�ات – 1 
حب�ة فلفل أخر مكعبات -1 حبة فلفل أصفر 
مكعب�ات - 2 فص ثوم مه�روس - نصف كوب 

ماء - بهارات سمك – ملح – كمون - زيت
طريقة التحضر:

يوض�ع الزي�ت يف مق�الة ع�ى ن�ار متوس�طة، 
ويضاف إليه الثوم ويقلب حتى يصفر.

إلي�ه ال�ربوكيل والفلف�ل األل�وان  ث�م يض�اف 
والفاصولي�اء الخ�راء، ويقل�ب حت�ى تذب�ل 

الخروات.
والكم�ون  باملل�ح  ويتب�ل  الس�بيط،  يض�اف 

والبهارات، ويقلب مرة أخرى.
تضاف امل�اء ويغطى بإحكا، م�ع تخفيف النار 

ملدة 10 دقائق، ثم يرفع من عى النار.
يوضع يف الطبق، ويقدم.

خطر الكحول عىل اخلاليا العصبية
تتعدد األرضار التي يمكن أن يس�ببها الكحول لألنس�جة 

املختلفة يف جسم اإلنسان.
ون�رت مجل�ة »Stem Cell Reports«، أن أخصائي�ن 
من جامعة تكس�اس تمكنوا عرب تقنية متطورة، يتم من 
خالله�ا تصني�ف الخاليا الجذعية، من الكش�ف عن تأثر 

الكحول الضار عى الخاليا الجذعية.
فق�د وجد العلماء أن رشب الكح�ول له تأثر مختلف عى 
مناطق الدم�اغ، خصوصا عى الخاليا الجذعية يف منطقة 
»تح�ت البطن« ويعطل عملها، مع العلم أنها تعد مصدرا 

للخاليا العصبية الجديدة، عى امتداد حياة الجسم.
وأشار الباحثون إىل أن هذه النتائج، ستساعد عى تحسن 

طرق عالج مشاكل إدمان الكحول املزمنة.
كم�ا أك�دوا أن ع�الج اإلدم�ان، ال يكم�ن فق�ط بحماية 
الخاليا العصبية الس�ليمة، ولكن يف تحفيز نشاط الخاليا 

الجذعية.

األغنام متيز صور البرش
قال باحث�ون من بريطاني�ا إن الخراف تمتلك القدرة ع�ى التعرف عى 
الوجوه يف الصور بنس�بة كبرة وإنها تعرفت عى سبيل املثال عى صور 
للرئيس األمركي الس�ابق ب�اراك أوباما واملمثلة إيما واتس�ون وصورة 

راعيتها.
كما أن النعاج قادرة عى التعرف عى هذه الصور أيضا عندما تكون قد 
التقطت من زوايا، واستطاعت حسب الباحثن التعرف عى ثلثي الصور 
التي التقط�ت من زوايا..وقال الباحثون تح�ت إرشاف جنيفر مورتون 
م�ن جامع�ة كامربيدج الربيطانية يف دراس�تهم التي ن�رت الثالثاء يف 
مجل�ة أوبن جورنال التابعة لألكاديمية امللكية للعلوم يف بريطانيا “تدل 
دراس�تنا عى أن األغنام لديها قدرات متقدمة ع�ى التعرف عى األوجه 

وأن هذه القدرات تشبه قدرات البر والقردة”.
وأوضح الباحثون أن األغنام مخلوقات اجتماعية تس�تطيع التعرف بال 
مشاكل عى أعضاء آخرين داخل نفس القطيع وكذلك عى البر الذين 
يتعامل�ون معها.واعتمد فريق الباحثن يف دراس�ته ع�ى صالة تدريب 
خاص�ة حيث أدخل�ت ثمانية أغنام بش�كل عش�وائي يف صالة وعرض 

عليها صورا عى شاشة الكمبيوتر.

اإلجهاد يمنع اإلصابة باخلرف
كش�فت دراس�ة جديدة أن القليل من اإلجهاد يبطئ آثار الشيخوخة ويقلل 
م�ن خطر اإلصاب�ة بالخرف ويس�اعدك ع�ى العيش لف�رتة أطول..ووجد 
العلماء أن تعريض أجزاء من الحمض النووي لضغط معتدل، عزز الربوتن 
الذي يبنيها.ويقول الخرباء أن هذا يحدث ألن »اس�رتاتيجية البقاء عى قيد 
الحي�اة« تظهر كرد فعل عى التوت�ر. ومع ذلك، فإن الكثر من الضغط يعد 
أمرا س�يئا باعتب�اره يزيد من خطر اإلصابة بالنوب�ات القلبية وغرها من 
األمراض الخطرة.وقال كبر الباحثن الربوفيسور ريتشارد موريموتو من 
جامعة ش�مال غرب ش�يكاغو: »دائما ما ينظر إىل اإلجه�اد املزمن بأنه قد 
يكون ضارا، ولكن اكتشفنا أنه عندما عندما تصاب ببعض اإلجهاد فإنه يتم 
تفسر إش�ارات امليتوكندريون من قبل الخاليا عى أنها اسرتاتيجية البقاء 
ع�ى قيد الحي�اة«. وأضاف أن »هذا ما جعل الحيوان�ات التي أجريت عليها 
االختب�ارات مقاومة للضغط، وبذلك يتضاعف عمرها.. إنه مثل الس�حر«.

ويأم�ل الباحثون يف أن يتمكنوا من الحصول ع�ى النتائج ذاتها عندما يتم 
إجراء تج�ارب عى البر، ويقول الربوفيس�ور موريموتو إن هذه النتائج 

»تقدم اسرتاتيجية جديدة للنظر يف أمراض الشيخوخة لدى البر.

بدون تعليق

سبيط باخلضار 
السوتيه

ق اليوم..
طب

»اإلنسان 2.0« سيعيش حتت املاء
يس�تحر العقل عن�د الحديث ع�ن العيش 
تح�ت املاء صورة حوري�ات البحر، لكن أحد 
الخ�رباء توق�ع أن يصبح العي�ش تحت املاء 

واقعا حقيقيا مستقبال.
ويعتق�د س�يمون إيفيتس، خب�ر العمليات 
منش�أة  أك�رب   ،Blue Abyss يف  الفضائي�ة 
أبح�اث للبحار العميقة والفض�اء يف العالم، 
أن العلم�اء قد يكون�وا قادرين ع�ى توجيه 
التطور التكنولوجي نح�و تمكن البر من 

قدرات عظمى.
ويف حديث�ه خالل مؤتمر عقد هذا األس�بوع 
يف لش�بونة، ادع�ى إيفيت�س أن�ه م�ن خالل 

إجراء تعديالت صحيحة، يمكننا “رؤية جزء 
م�ن املجتم�ع يتح�ول للعي�ش يف املحيطات 

مستقبال”.وتركز أبحاث إيفيتس حاليا عى 
كيفية تعديل أجس�ام رواد الفضاء من أجل 
الرح�الت إىل الفض�اء، لكن�ه يعتق�د أن هذا 
البح�ث يمكن أن يتوصل إىل كيفية تحس�ن 
حياة البر مس�تقبال.ويطمح إيفيتس من 
خالل املروع ال�ذي كان محل نقاش خالل 
املؤتمر والذي يس�مى “اإلنسان 2.0”، إىل أن 
يتمك�ن الب�ر من العي�ش يف املحيطات من 
خالل إج�راء بعض التعدي�الت الوراثية التي 
“ربم�ا م�ن خاللها س�ينتهي بن�ا األمر مع 
تجاوي�ف كب�رة داخل الصدر ويك�ون لدينا 

مجموعة من الخياشيم الداخلية”.

الكذبة البيضاء تكلف ثقة األطفال

يري�د أغل�ب اآلب�اء إخف�اء األنباء 
الس�يئة ع�ن أطفاله�م، وبالت�ايل 
يميل�ون إلخف�اء م�رض جده�م 
الخط�ر ومش�اكلهم الزوجي�ة أو 
إظهاره�ا  يحاول�ون  األق�ل  ع�ى 
بشكل أقل س�لبية.ويقول االتحاد 
األملان�ي لحماية الطف�ل إنه بفعل 
هذه األشياء، ينىس أغلب البالغن 
أن املشاعر الس�لبية التي يتكبدها 
الطفل ج�راء الكذب علي�ه )كذبة 
بيض�اء( يمك�ن أن تؤل�م األطفال 

أكثر من الحقيقة.
للغاي�ة  الصغ�ار  األطف�ال  حت�ى 
حساس�ون ج�دا تج�اه مواقف ال 
تس�ر فيه�ا األم�ور عى م�ا يرام 

يف املن�زل. ف�إذا أخفى اآلب�اء مثل 
ه�ذه املواق�ف، سيش�عر الصغار 
بأنه ت�م خداعهم يف كل يشء آخر، 
وهذا يمكن أن يع�زز فقدانا دائما 
للثق�ة يف ه�ؤالء البالغن..وش�دد 
مختص�ون ع�ى رضورة أن يكون 
أم�ام  يكذب�ون  وال  ق�دوة  اآلب�اء 
األطفال، باإلضاف�ة إىل أن مكافأة 
الطف�ل عندم�ا ينط�ق بالص�دق، 

تعطي نتائج إيجابية.
ع�ادة  اآلب�اء  أن  إىل  وأش�اروا 
ينه�ون أوالده�م ع�ن أش�ياء هم 
أنفس�هم يأتونه�ا أمامه�م مث�ل 
الك�ذب، وبمرور الوق�ت يفقدون 

مصداقيتهم عند أوالدهم.
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بغداد تستقبل الضباط العراقيني 
بعد انتهاء احلرب االوىل

طارق حرب

منمنمات بغدادية

القاضي علي كمال

إن أس�مى الحقوق التي كفلتها الدس�اتير وإعالنات ومواثيق حقوق االنسان 
للمواطن هي الحريات الشخصية، ولقد عرفت هذه الحريات بالحريات األساسية 
ألنها ق�وام الحريات العامة ومناط القيم اإلنس�انية جمعاء وركيزة الديمقراطية 
االجتماعية والسياس�ية معاً. والحرية ليست معنى مجردا به ينطلق الفرد ليفعل 
ما يش�اء فتصبح بذلك فوضى حيوانية بلهاء مجافية لإلنسانية الفاضلة الكريمة 
واذا صاحبته�ا القوة او الس�لطة كان�ت إعصارا مدمرا يعص�ف بحريات االخرين 
كالنار يأكل بعضها بعضا، وانما الحرية هي ان يكون س�لوك الفرد في ممارس�ته 
لحقوقه وحرياته في نطاق القانون وان يكون القانون بغير تعس�ف في تطبيقه 
حت�ى ال يتخذ القانون س�الحا للحد من حري�ة األفراد والنيل م�ن حقوقهم وذلك 
ب�ان يك�ون الغ�رض من تطبي�ق القان�ون اوال وقبل كل ش�يء تحقي�ق الرفاهية 
واالم�ن والطمأنينة ألفراده. وس�يادة القانون ال تكون ذات موض�وع إال إذا كان 
القض�اء مس�تقال ومضمونا ألنه هو الذي يش�رف عل�ى تطبيق القان�ون ويقول 
كلمت�ه الحاس�مة في ذل�ك. ونظرا لبالغ أهمي�ة الحرية في حياة الف�رد وفي بناء 
المجتم�ع فقد حظيت بحماي�ة الدولة فوفرت لها من الضمان�ات ما يعصمها من 
االفتئ�ات والعدوان ويكفل لممارس�تها األمان والطمأنينة ولم تس�مح بالتعرض 
لها إال لضرورة قانونية مش�رعة تحتمها دواعي العدالة وامن المجتمع وسالمته 
سواء أكان إجراًء قضائيا احتياطيا يقتضيه التحقيق في دعوى جنائية ام ضرورة 
ام�ن جماعي او تنفيذ ألح�كام قضائية، وقد روعي ان تمارس�ه س�لطات الدولة 
حينذاك في ظل اش�راف قضائي محكم ومناط الحريات الش�خصية ذات الشخص 
وحياته الخاصة وتتضمن حصانة الذات بمفهومها المادي كسالمة البدن وحرية 
التح�رك في التنقل واالقام�ة ومفهومها االدبي كحصانة االعتبار الش�خصي بما 
يتضمن معاني الش�رف والكرامة وحرية المس�كن وحصانة االس�رار الشخصية 
والرسائل والبرقيات واالتصاالت الهاتفية واالسرار الخاصة التي يؤتمن اآلخرون 
عليه�ا بحك�م مهنتهم، وكل قيد على ه�ذا الحق الطبيعي ينبغي ان يكون له س�ند 
ف�ي القانون يحقق به مصلحة اعلى هي حماية المجتمع الذي يعتبر الفرد عنصر 
تكوين�ه.  ف�اذا تعارضت القاعدة المش�ار اليها انفا مع صال�ح الجماعة واقتضى 
االم�ر اتخاذ إج�راءات تم�س حرية المته�م فانه ينبغ�ي ان تلتمس الت�وازن بين 
مصلحتي�ن متعارضتين مصلحة الفرد الذي م�ن حقه ان يتمتع بحريته ومصلحة 
الجماع�ة الت�ي من حقه�ا ان تعيش ف�ي امن وس�الم وتتطلب اتخ�اذ االجراءات 
الضروري�ة لتوقي�ع الجزاء عل�ى االفراد المخالفي�ن للنظ�م الموضوعية لصيانة 
الجماعة ورفاهيتها ث�م تغلب احد المصلحتين على االخرى فحيث تكون مصلحة 
المجتم�ع اجدى بالحماية يضح�ى بحرية الفرد واال فانا نحفظ قدس�يتها من ان 
تمس�ها ي�د. وعلى هدى هذا كان نش�أ الجماعة فقديما حكم قان�ون القوة اعمال 
االنس�انية فكانت الغلبة للقوى يدافع عن حريت�ه ويصونها ويأبى االعتداء عليها 
م�ن اي نواحيه�ا ويجند في هذا الس�بيل كل قواه للذود عنها، بيد ان س�نة الكون 
ف�ي االجتماع وارتقاء الفرد في مدارج التطور دعته الى االنضمام لغيره من بني 
جنس�ه وتكونت االس�رة والقبيلة واخيرا الدولة وكان من اث�ر هذا ان اخذ عنصر 
القوة يضمحل نتيجة للتضارب بين مصالح االفراد في الجماعة الواحدة والحاجة 
الى قانون لينظم عالقتهم واحواله�م االجتماعية وحتى يتم بنيان الدولة وتثبيت 
اركانها تحت�م على كل فرد ان يقبل بحكم الضرورة االجتماعية التخلي عن بعض 
حقوق�ه او تقييده�ا ومن بينها حريته الش�خصية اذ انه ما دام�ت هناك أفعال قد 

نؤدي إلى اضطراب األمن في الدولة.

في سلس�لة تراث بغداد كانت لنا كلمات عن عودة الضباط العراقيين الى بغداد بعد 
نهاية الحرب العالمية االولى سنة ١٩١٨ ذلك ان العراقيين قد انتسبوا الى هذه الجيوش 
وش�اركوا في المعارك التي خاضته�ا تلك الجيوش وبعد انته�اء الحرب هذه وتقليص 
الجيوش المذكورة وتشكيل حكومة وطنية في العراق سنة ١٩٢٠ لذلك استقبلت بغداد 
المئات من الضباط العراقيين من منتس�بي الجيش العثماني حيث انس�حب من العراق 
في س�نة ١٩١٧ وخس�رت تركيا العراق وكذلك ف�ان الجيش العربي الذي ش�كله الملك 
حس�ين ملك الحجاز ووالد الملك فيصل ملك العراق تم انهاؤه بانتهاء الحرب وبسيطرة 
آل س�عود على الجزيرة العربية والجيش الس�وري الذي شكله الملك فيصل االول انتهى 
بعد ان طرد الفرنس�يون الملك فيصل من س�وريا واصبح ملكا على العراق س�نة ١٩٢١ 
ورغب�ة الضباط العاملي�ن في تلك الجيوش بالعودة الى بغداد للمش�اركة في بناء دولة 
الع�راق الحديثة ولحاجة العراق ال�ى خبراتهم فقد عادت اعداد هائلة الى بغداد وخاصة 
في الس�نوات االولى لقيام الحكم الوطني سنة ١٩٢٠ فقد عاد الى بغداد من سوريا عن 
طري�ق البر للس�نوات ١٩٢٠حتى ١٩٢٢ ضباط  بعدد اثنين مم�ن كانوا برتبة فريق هما 
ياس�ين باشا الهاشمي الذي اش�غل منصب وزير ورئيس وزراء وجعفر العسكري الذي 
اشغل ايضا هذه المناصب وكان لهم دور في الحكم والسلطة حتى وفاتهما سنة ١٩٣٦ 
وام�ر الل�واء مولود مخلص ال�ذي وصل الى منص�ب رئيس مجلس الن�واب وعاد ايضا 
اثن�ان برتب�ة عميد وثالثة برتبة عقيد ممن كانوا اصحاب ش�أن في الحكم والسياس�ة 
في العراق هم علي جودت االيوبي وطه العاش�مي حي�ث تقلدوا منصب رئيس الوزراء 
والثالث صاحب الدور الرئيس في السياس�ة والحكم والسلطة وهو نوري باشا السعيد 
الذي اش�غل منصب رئيس الوزراء خمسة عشر مرة كانت االخيرة منصب رئيس وزراء 
االتحاد العربي الهاش�مي المكون من العراق واالردن س�نة ١٩٥٨ ومن عاد بطريق البر 
من س�وريا ١٧ برتبة مقدم واش�غلوا ايضا مناصب عليا ايضا و٢٦ برتبة رائد منهم بكر 
صدقي صاحب انقالب ١٩٣٦ والذي لعب دورا كبيرا في سياس�ة البالد حتى مقتله سنة 
١٩٣٧ وجمي�ل الراوي ال�ذي لعب دورا  كبيرا في الحركة الرياضية في بغداد وعاد ايضا 
النقب�اء وكان نصيبهم في الحكم ليس قليال منهم ابراهيم الراوي وتحس�ين مصطفى 
حيث كان يطلق على الرتبتين الس�ابقتين رتبة رئيس ووصل مجموع الضباط العائدين 
ال�ى بغداد اكثر من ثالثين ضابطا اي اكثر من س�تة وعش�رين وع�اد ٢٥ ضابطا برتبة 
م�الزم اول من س�وريا عن طري�ق البر ومن مش�هوريهم جمال بابان وس�ليمان فتاح 
وكام�ل ش�بيب وعاد ايضا ٢٢ برتبة م�الزم وكان عدد الضباط الذي�ن عادوا عن طريق 
البح�ر  ال�ى بغداد حيث اقلته�م الباخرة اليوناني�ة ملتيادس ووصلوا بغ�داد يوم ٦ اذار 
١٩٢١ وكان عدده�م ١٠٧ ضباط منهم عميد واحد وثمانية عقداء و١٧ مقدم و١١ رائد 
و١٣ نقيب و٢٤ مالزم اول و٣١ مالزما وثالثة نواب ضباط  وتس�عة محاس�بين ومنهم 
عب�د اللطيف نوري الذي اش�غل منصب رئيس اركان الجيش واس�ماعيل نامق ونظيف 
الشاوي وغيرهم من اصحاب الشأن في العهد الملكي اما الضباط الذين عادوا من تركيا 
ال�ى بغ�داد فكانوا اثنان من امراء االلوية منهم عزت باش�ا الكركوكل�ي الوزير في اول 
وزارة  وس�تة عقداء و٣٦ مقدما وبحدود ٧٠ رائدا و٥٤ نقيبا و١٠٥ مالزمين اول و٣١ 
مالزما وخمس�ة ن�واب ضباط وذلك يعني ان الضباط العائدي�ن من تركيا بما فيهم من 
ت�رك الجيش العثماني بعد انس�حاب الجيش العثماني لبغ�داد والضباط الذين كانوا مع 
الجيش وكانو ا اس�رى وتم اطالق س�راحهم وكانوا محس�وبين على الجيش العثماني 
هم االكثر من بين من عاد الى بغداد وتولى بعضهم الوزارة مثل توفيق الخالدي ورشيد 
الخوجة والحاج رمزي واحدهم ممن كان برتبة مقدم ووصل الى منصب رئيس الوزراء 

وهو عبد المحسن السعدون .

ام�ضاءات

كـاريكـاتـير

فندق الفقاعات الشفافة

انتش�ر على مواق�ع اإلنترنت مجموع�ة من الص�ور تظهر فندق 
»الفقاع�ات« ف�ى آيس�لندا، والذى يق�ع فى منطقة س�كالهولت 

بالقرب من نهر »هفيتا«. 
ويحت�وي عل�ى غ�رف منفصل�ة عل�ى ش�كل فقاعات ش�فافة، 
واإلستمتاع بمناظر خالبة ، ورؤية النجوم المتوهجة فى السماء، 

األمر الذى يوفر تجربة فريدة من نوعها. 
وتحتوي كل غرفة من غرف الفندق التي تستوعب شخصين، على 
س�رير م�زدوج وحمام ومطب�خ ملحقين بها. وُيطل�ب من نزالء 
الفندق جلب الصابون والمناش�ف الخاصة بهم. باإلضافة لنظام 
تهوي�ة خاص، ونظام تدفئة يحافظ على دفء الغرف طوال فصل 
الش�تاء، وتبلغ تكلفة الليلة الواح�دة 200 دوالر أمريكي، ويمكن 

إجراء الحجوزات مقدًما.

حصل الخمس�يني األميركي هن�ري ووكر على أكثر 
من 7 ماليين دوالر بفضل البطيخ..وبحسب صحيفة 
واش�نطن بوس�ت، فإن أطوار قص�ة ووكر بدأت مع 
الثراء عندما توجه للتس�وق في أحد متاجر سلس�لة 
“وولمارت” الشهيرة في يونيو 2015، ويومها علقت 
قدم�ه في حاف�ة لوح خش�بي، كان موجودا أس�فل 

لعرض  المخصصة  المنطق�ة 
البطيخ، ما أدى إلى س�قوطه 
وتعرضه إلى كس�ر خطير في 
الفخذ..ومؤخرا قضت محكمة 
في والي�ة أالبام�ا األميركية، 
ق�دره  بتعوي�ض  لووك�ر 
وذك�رت  دوالر،  ماليي�ن   7.5
محاميته أن الح�ادث أثر على 
حي�اة موكله�ا بش�كل كبير، 
الفت�ة إل�ى أن�ه كان يم�ارس 
الرياضة بانتظام، ويلعب كرة 
الس�لة 3 مرات أسبوعيا، رغم 
أن�ه كان في ال��59 من عمره 
وقت وقوع الح�ادث، أما اآلن 
فهو يمش�ي بمساعدة عكاز..

وعلَّق متجر “وولمارت” على 
الحكم بالق�ول إن “التعويض 

ُمبالغ فيه مقارنة بطبيعة الحادث”، مش�يرا إلى أنه 
س�يرفع دعوى الستئناف الحكم..وشاهد المحلَّفون 
في المحكم�ة مقاطع فيديو من كامي�رات المراقبة 
ف�ي المتج�ر، وه�ي ترصد زبائ�ن آخري�ن يتعثرون 
بنفس اللوح الخش�بي، ما دفعه�م إلى الحكم بتقديم 

ذاك التعويض الكبير إلى ووكر.
صدر للباحث الحاج صبيح عبد زاير الس�عداوي كتاب 
يتضمن مجموعة كبيرة من خطب ووصايا ورس�ائل 
وحك�م لالمام علي ) ع ( ويقول الباحث الحاج صبيح 
الس�عداوي : بعد س�هر من الليالي وتفكي�ر مع الذات 

وهموم�ي تتركز على كيفية الوصول الى ضالتي لكي 
اترجمها واوصلها الى الناس بطريقة مبسطة هذا وقد 
وفقن�ي الل�ه جل وعال بأن اضع ي�دي على كتاب نهج 
البالغة وكنت ملزما ألبحر في صفحاته وكلماته التي 
انقذتني من الغرق في بعض 
الكتب االخ�رى وذا انا باحثا 
محاوال ان استخرج مختصر 
المختص�ر من نه�ج البالغة 
واالرش�اد  بالنهج  الممل�وء 
والعهود والحكم لكي اضعه 
بي�ن ي�دي الق�ارئ الكري�م 
للفهم والرش�د والسير على 
نه�ج بطل االمة االس�المية 
وامام المتقين االمام علي ) 
عليه السالم ( وتمت مباركة 
الكتاب من قبل الشيخ مهدي 
باق�ر القرش�ي ف�ي النجف 
االشرف كما مثبت ومنشور 

في بداية الكتاب . 
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خطب – وصايا – رسائل – حكم لالمام امير المؤمنين علي ) عليه السالم (

للباحث الحاج صبيح عبد زاير السعداوي

درس انساين مع احليوان.. متى نصنع مثله مع االنسان ؟!
رعد اليوسف

 
تحت جس�ر نوربرو في كوبنهاكن ..   
المنطقة التي  يقطنها ويرتادها الكثير 
م�ن األجان�ب .. تحت الجس�ر وقفنا 
ننتظ�ر الباص .. في س�اعة ماطرة .. 
والمطر هنا يضيف حس�نا على وجه 
المدن  وابتس�امة اجمل على أش�جار 
حدائقها وش�وارعها ، وهو يكاد يطل 

علينا كل يوم صيفا وشتاًء.. 
وبينم�ا كن�ت اج�ول بنظ�ري في كل 
بحس�ها  عدس�تي  لع�ل  االتجاه�ات 
الصحف�ي ال�ذي  رافقن�ي من�ذ زمن 
س�حيق ، ان تعثر على لقطة مفيدة .. 
فأذا بها تتركز في مش�هد مؤثر وأيما 
تأثير .. مش�هد بحجم انس�اني يفوق 

التصور !!
مجموعة من الطي�ور البرية ، اتخذت 
من الفراغ�ات المتوزعة بين دعامات 
أوكارا   ، الحدي�دي  وهيكل�ه  الجس�ر 
واعشاش�ا له�ا لتضع البي�وض فيها 
وتربي الفراخ فيما بعد ضمن الواجب 

الفطري .
االمر طبيعي جدا ف�ي هذه الحدود .. 

ولك�ن المثير والمطل�ق العنان للفكر 
والتأمل ه�و ما اقدم عليه المس�ؤول 
ف�ي الدول�ة ، اذ ق�ام بوض�ع ش�بكة 
أس�الك بمربع�ات  صغي�رة محيط�ة 
باألعش�اش كي ال تس�قط الفراخ بعد 
خروجه�ا م�ن البي�وض ان تصرف�ت 
خط�أً وتحرك�ت باتج�اه الش�ارع  .. 
فتنجو من الموت ! يعني ان  الموظف  
اجته�د وبحث كثيرا حت�ى توصل الى 
ح�ل يش�عره باالطمئنان عل�ى حياة 
فراخ الطي�ور البرية )الحم�ام ( التي 
ال تع�ود ملكيتها الى الدول�ة أو اليه !! 
وهذا ليس من واجبه الوظيفي .. لكن 
واجبه اإلنس�اني حفزه عل�ى التعبير 
عن واجبه اآلدم�ي ازاء الحياة عموما 
.. وحي�اة الحي�وان ج�زًء م�ن ه�ذه 

الحياة  .
وضعت قبلة على جبين هذا االنس�ان 
الراقي دون ان اعرف من هو وباركت 
فعل�ه الجمي�ل ال�ذي ه�و ج�زء م�ن 
منظومة إنسانية اتفق على برنامجها 

المجتمع والدولة .
تمنيت ان اجد مثل هذا االهتمام  ليس 
بالحيوان فهو مستحيل ، بل باالنسان 

ف�ي وطن�ي .. االنس�ان ال�ذي يفج�ر 
بمفخخات االرهاب .. ويجلد بس�ياط 
الذي�ن يحرمون�ه ابس�ط  الفاس�دين 
مقومات الحي�اة اذ يس�رقون امواله 
والفق�ر  للم�وت  نهب�ا  .. ويتركون�ه 

والمرض..
مت�ى نتعل�م ال�درس اإلنس�اني من ) 
الكفار( .. فقد س�أمنا األمية واأللسن 
الدي�ن  ع�ن  تتح�دث  الت�ي  الطويل�ة 
وتس�تخدمه غط�اًء لتبري�ر فس�ادها 
وتتزاح�م مع الفقراء في المناس�بات 
الديني�ة لتم�أ الفي�س ب�وك بص�ور 
الري�اء والك�ذب ،   كزي�ارة األربعي�ن 
وغيره�ا  !! اذ ظهر بعض الفاس�دين 
من المسؤولين في مواكب السير الى 

الحسين عليه السالم ! 
اللعن�ة عليك�م بحج�م الدي�ن .. الَْيْوم 
ينته�ي بين ليل ونه�ار  .. والعمر يمر 
ولعن�ات   .. الحس�اب  نح�و  مس�رعا 
 .. تطاردك�م  بس�ببكم  المفجوعي�ن 
اليتام�ى واألرامل والمرضى  وصراخ 
حصادك�م  والن�دم   .  . تحاصرك�م 
وال منج�ى س�اعتها لك�م م�ن  عذاب  

عير! السَّ

التفتيش وأثره عىل احلريات


