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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

احذر الّلئيم إذا أكرمته، والّرذل إذا قّدمته، 
والّسفيه إذا رفعته

ص3وزير الداخلية يتحدث عن »أميني« يف الوزارة ويطالب بـ »إصالح« خلل يف قانوهنا

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 تفاصيل »املذبحة امللكية« يف قرص آل سعود

عون يتحدث عن »عمل عدائي« سعودي عىل لبنان: لقد احتجزوا احلريري

كركوك: فتح »7« مراكز صحية وتشغيل مشاريع املياه يف املناطق املحررة

العراق يبلغ واشنطن بـ »التحدي األكرب« بعد »داعش«
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أبلغ�ت بغداد واش�نطن أنه�ا تعد إلعالن 
الن�ر النهائي ع�ى »داعش« وطي آخر 
صفح�ة م�ن صفحات�ه بعد اس�تكمال 
تحري�ر املناط�ق الغربي�ة للع�راق حيث 
تس�تعد قواته لتحرير آخر جيب للتنظيم 
يف قضاء راوة بقرب الحدود العراقية مع 

سوريا.
وبح�ث رئيس الربمل�ان س�ليم الجبوري 
م�ع نظ�ريه األمريكي بول راي�ان، خالل 
اجتم�اع يف واش�نطن، س�بل التع�اون يف 
مجال مكافحة االره�اب ودعم العراق يف 

هذا املج�ال إضافة اىل مناقش�ة االوضاع 
االمنية والسياس�ية يف الع�راق واملنطقة 
فضالً عن س�بل ايج�اد رؤية موحدة بني 
الع�راق والواليات املتحدة حول التحديات 
املشرتكة واهمها مكافحة اإلرهاب. وأكد 
الجب�وري خ�الل االجتم�اع ان »الع�راق 
يوش�ك ع�ى اع�الن الن�ر النهائي عى 
داع�ش وطي اخر صفح�ة من صفحاته 
بعد اس�تكمال تحري�ر املناط�ق الغربية 
حيث كان لس�كانها دور كبري يف مساندة 
الق�وات العراقي�ة املح�ررة م�ن خ�الل 
التعاون االس�تخباري واالنخراط يف حمل 

السالح كقوات محلية ساندة«.

تلق�ت  بي�ان  يف  الجب�وري  وأض�اف 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، »اننا يف 
العراق ندرك بوضوح حجم التحدي الذي 
س�يواجهنا يف املرحلة القادمة واملتلخص 
بمهمتي التنمي�ة والتعايش وما ينطوي 
عليه�ا ه�ذان العنوان�ان م�ن تفاصي�ل 
مل�روع االص�الح والنهض�ة الحقيق�ي 
الذي ينبغي ع�ى العراقيني تبنيه كما انه 
بحاجة ماسة اىل الدعم الدويل ويفيِ املقدمة 
الواليات املتحدة التي بقيت صديقاً مهماً 
للعراق طوال الفرتات السابقة ومساعداً 

استثنائياً .
التفاصيل ص3

»الزر النووي«
 عـلـى طـاولـة جمـلـس 

الشيوخ األمريكي

ليفاندوفسكي حيدد 
إلدارة بـايـرن ميونيـخ 

مواصفات بديله

القوات األمنية تقرتب من »إعالن النصر« يف آخر معاقل اإلرهاب غرب االنبار
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العـراق جيـري اتصـاالت مع ثـالث دول لـ »هتـدئـة« أوضـاعـهـارئيس الوزراء يوافق عىل تشكيل »حشد عشائري« يف جلوالء
املحكمة االحتادية: ليس من اختصاصنا إلزام اجلهات بقرارات الربملان رئيس اجلمهورية يتسلم »رسالة خطية« من بوتني

حمافظ بغداد يتفقد 
مناطق اطراف العاصمة ويطلع 

عىل الواقع اخلدمي فيها
ص6

كوريا الشاملية: 
ترامب »يستحق اإلعدام«

 الهانته الزعيم 
ص4 ص4

أبو الغيط يدعو بريطانيا إىل تصحيح »اخلطأ التارخيي« 
      بغداد / المستقبل العراقي

دعا األمني العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، 
أم�س األربعاء، الحكومة الربيطانية اىل العمل عى 
»إص�الح الخطأ التاريخي«، ال�ذي ارتكبته بإعالن 
وعد بلفور عرب االعرتاف بدولة فلس�طينية قائمة 

عى حدود عام 1967.
ج�اء ذلك يف كلم�ة ألقاها أبو الغي�ط عى هامش 
احتفال غرفة التجارة العربية الربيطانية بمناسبة 

مرور 40 عاما عى تأسيسها.
وق�ال أبو الغيط »وعد بلفور نج�م عنه ظلم كبري 
بحق الشعب الفلس����طيني الذي ال يزال مجردا 

م�ن أمالك�ه ويقبع تح�ت االحت�الل اإلرسائييل«، 
مضيف�ا أن ع�ى الحكوم�ة الربيطاني�ة انته�از 
الفرص�ة لالع�رتاف بدولة فلس�طينية قائمة عى 

حدود عام 1967.
ودع�ا يف ه�ذا الس�ياق غرف�ة التج�ارة العربي�ة 
الربيطاني�ة إىل حش�د الدع�م ال�الزم لتحقيق حل 
عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية وللسالم 

يف الرق األوسط.
وأكد أن األوض�اع، التي تعيش�ها املنطقة العربية 
تتطل�ب يف املرحل�ة املقبلة مزيدا م�ن التعاون بني 
ال�دول العربية فيم�ا بينها ومع بقي�ة دول العالم 
من أجل تحقيق االس�تقرار وتهيئة املناخ املناسب 

للتجارة واالستثمار، وفقا ملا ذكرت »وكالة كونا«.
م�ن جانبه، ق�ال وزير الدولة الربيطاني لش�ؤون 
الرق األوس�ط، أليس�رت بريت، إن التحديات التي 
تواجه�ه اقتصادات ال�دول يف القرن ال�21 تتطلب 
مزي�دا م�ن التع�اون واالنفت�اح لتحقي�ق رغبات 
املواطن�ني واالس�تفادة م�ن الق�درات والف�رص 
املتاحة. وأش�ار بريت إىل الفرص املتاحة لالقتصاد 
العرب�ي يف ب�الده، الس�يما يف ظل التغ�ريات التي 
سيش�هدها االقتص�اد الربيطان�ي بع�د الخ�روج 
رس�ميا من االتحاد األوروبي، التي من ش�أنها ان 
تدفع بعجلة التعاون بني الجانبني ملس�تويات أكرب 

خالل الفرتة املقبلة.

مـحـافـظ البصـرة يبـحـث تـجـديـد عـقـود 
املعلمني واملدرسني يف املحافظة

األنـواء تعقـد »اجتمـاعا طـارئا« للـوقايـة مـن الـزالزل
6والنقل البحري تشارك بمعرض النفط يف اإلمارات 6

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

ذك�ر تقري�ر س�نوي للبنك ال�دويل، أمس 
األربعاء، ان التوقعات بشأن بيئة األعمال 
يف العراق يف العام املقبل، حققت تقدماً يف 
مؤرشات البيئة ملعظ�م القطاعات، وذلك 
رغ�م تراجع ترتيب العراق قليال يف ميدان 
جباي�ة الرضائ�ب. وس�جل التقري�ر ان 

تحسنا جوهريا يف مؤرشات بيئة األعمال 
يف العراق ملعظم القطاعات أو النشاطات 
الت�ي يعتمدها البنك ال�دويل للعام 2018 
للع�راق، وثمة ف�رص واع�دة لقطاعات 
االس�تثمار واملق�اوالت االجنبية للعمل يف 

اقتصاد االستقرار والسالم يف البالد.
وأكد البنك الدويل أن العراق استطاع خالل 
عام�ي 2016 – 2017 تنفي�ذ تغي�ريات 

املح�يل  التنظيم�ي  اإلط�ار  يف  أساس�ية 
يف نطاق�ني رئيس�يني هما بدء النش�اط 

التجاري والحصول عى االئتمان.
وأضاف ان »بدء النشاط التجاري أصبح 
أكثر س�هولة يف الع�راق من خالل الجمع 

ما بني إجراءات التسجيل املتعددة.

التفاصيل ص3

البنـك الدولـي يعـد العـراق »بيئـة واعـدة« 
لالستثامر واملقاوالت األجنبية 
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سفري جورجيا يكشف عن رغبة بالده إبرام »8« اتفاقيات مع العراق
         بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف س�فري جورجيا الجديد غري املُِقيم لدى 
بغ�داد جريج�وري طاباط�ادزه رغبة ب�اده عن 

ثماني اتفاق�يَّات إبرامها مع العراق.
وذكر بي�ان لوزارة الخارجية تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه ان  وزير الخارجيَّة العراق�يَّة 
إبراهيم الجعفرّي تسل�َّم نسخة من أوراق اعتماد 
س�فري طاباط�ادزه وأش�اد الجعف�رّي بالعاقات 

العراق�َّية-الجورجيَّة«.
َّهما  وأض�اف الجعف�ري ان »البلدين برهن�ا أن�
َّب�ا صوت  تج�اوزا ُبع�د الجغرافي�ة، واللغ�ة، وغل�
اإلنسانيَّة؛ لذا نستطيع أن نرتقي يف تباُدل املصالح 
املُشرتَكة، وُمواَجهة املخاطر املُشرتَكة«، ُموِضحاً: 
مواقفك�م الداعم�ة للع�راق يف املنظم�ات الدوليَّة، 
والتحال�ف ال�دويلِّ ملُحاَرب�ة داع�ش كان مس�ألة 
ة، وسرتاتيجيَّة؛ وأمامنا فرص كثرية للتعاون  ُمهمَّ

.» الثنائيِّ
َ الجعف�ري أنَّ »الع�راق قاد حرب�اً عامليَّة  وب��َّ
ثالث�ة، ودف�ع الخطر ع�ن كلِّ العال�م؛ ألنَّ عنارص 

داع�ش جاؤوا م�ن أكثر من 120 دول�ة؛ لذا أصبح 
خط�راً ُمش�رَتكاً ال يرتب�ط بدي�ن، وال مذهب، وال 
قوميَّة« معرباً عن »ش�كره، وتقديره لجميع دول 
العال�م الت�ي قدَّمت اإلس�ناد للع�راق يف حربه عىل 

اإلرهاب«.
وأّكد: نتط�َّلع ألن تس�تمروا يف دعمنا، والسيَّما 
نا عىل أتمِّ االستعداد  يف املجال اإلنسانّي« الفتا اىل أن�َّ
لتقديم كلِّ ما من ش�أنه تطوي�ر العاقات الثنائيَّة 

ب� بلدينا«.
من جانبه قدَّم سفري جورجيا الجديد غري املُِقيم 
ل�دى بغداد جريج�وري طاباط�ادزه تهاني باده 
للعراق بُمناَس�بة تحقيق االنتص�ار عىل عصابات 
داع�ش اإلرهابيَّة«ُمعرب�ًا ع�ن رغب�ة جورجي�ا يف 
تطوي�ر العاق�ات الثنائيَّة ع�ىل ُمختلِ�ف الُصُعد، 

ومنها: التعاون يف املحافل الدوليَّة«.
وب�� »نحن جزء م�ن التحالف ال�دويلِّ ملُحاَربة 
داعش، وُمس�تِعدُّون لتقديم ُمختلِف أنواع الدعم« 
كاشفاً عن ثماني اتفاق�يَّات ترغب حكومة باده 
داً: سأعمل ما بوسعي  يف إبرامها مع العراق، ُمش�دِّ

لتنمية العاقات ب� العراق وجورجيا«.

          بغداد / المستقبل العراقي

ت�رأس محافظ كرك�وك راكان 
س�عيد الجب�وري، أم�س األربعاء، 
اجتماعا لرؤساء الوحدات اإلدارية 
أك�د خال�ه مدي�ر  املحافظ�ة،  يف 
الصحة فتح سبع مراكز صحية يف 
املناطق املحررة، كما كش�ف مدير 
دائرة املاء عن تشغيل مرشوع ماء 
ناحيتي العب�ايس والزاب والرشوع 
م�اء  م�رشوع  وصيان�ة  بتأهي�ل 
الحويجة بالتعاون مع اليونسيف.

وق�ال بي�ان صادر ع�ن مكتب 
املحافظ تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، إن »محافظ كركوك 
راكان الجب�وري ت�رأس اجتماع�ا 
لرؤس�اء الوحدات اإلدارية حرضه 
عض�و مجل�س محافظ�ة كركوك 
الع�ايص  مزه�ر  بره�ان  الش�يخ 
واملعاون الفني، ورؤس�اء عدد من 
الدوائ�ر وممثلو األجه�زة األمنية، 
وج�رى خاله ت�دارس آلي�ة عمل 

املختارين يف عموم املحافظة«.
واض�اف أن�ه »تق�رر ان يق�دم 
املخت�ارون جميع مستمس�كاتهم 
م�ن ف�رتة ب�دأ ممارس�ة للعم�ل 
حت�ى اآلن، والضواب�ط التي عملوا 
به�ا، ومراع�اة عمله�م والتزامهم 
بالتعليم�ات الحكومية والضوابط 
األمنية ومس�اندة جه�ود األجهزة 
واإلب�اغ ع�ن  بمهامه�ا,  األمني�ة 

التجاوزات عىل األماك، بما يسهل 
عىل املواطن�� مراجعاتهم للدوائر 

الرسمية«.
البيان،  وبس�ياق متصل تاب�ع 
أن�ه »تاب�ع املجتمع�ون آلية عودة 
طوع�ا  املخمي�ات  يف  النازح�� 
إىل املناط�ق املح�ررة«، مش�ريا إىل 
»اس�تعراض م�دراء دوائر الصحة 
واملاء والبلديات لجهودهم يف اعادة 

االستقرار للمناطق املحررة«.
واك�د مدي�ر الصح�ة، حس�ب 
البي�ان، ع�ىل »فتح س�بعة مراكز 
صحية يف املناطق املحررة إىل جانب 
ق�رب املبارشة بأعمار مستش�فى 
الحويجة الذي ترضر جراء ارهاب 
داعش وعودته للعمل خال األشهر 
الثاثة القادم�ة«. وتابع البيان أن 
»املحاف�ظ وجه بال�رشوع بحملة 
تنظيف لألقضية والنواحي املحررة 
)التي صوت الربمل�ان العراقي عىل 
انه�ا مناط�ق منكوبة( وتس�تمر 
اس�بوع� ب�دءا م�ن ي�وم األثن� 

القادم وبجهود ذاتية مبارشة«.
وكشف مدير دائرة ماء كركوك 
خ�ال االجتم�اع بحس�ب البيان، 
عن »االعم�ال التي تواصل الكوادر 
بتش�غيل  نجاحه�ا  بع�د  الفني�ة 
م�رشوع م�اء ناحيت�ي العب�ايس 
والزاب وال�رشوع بتأهيل وصيانة 
مرشوع م�اء الحويج�ة بالتعاون 

مع اليونسيف«.

احملافظ وجه املختارين باإلبالغ عن حاالت التجاوز على األمالك

كركوك: فتح »7« مراكز صحية وتشغيل مشاريع املياه يف املناطق املحررة

        بغداد / المستقبل العراقي

وقع�ت الرشك�ة العام�ة للخط�وط الجوي�ة 
العراقي�ة، اتفاق�اً مع هيئة الح�ج والعمرة لنقل 
معتمري املوسم الجديد .  وقال مدير عام الرشكة 
م�ريان فريد خ�ال االجتم�اع الذي عق�د يف مقر 
الرشكة مع وفد الهيئة العليا للحج والعمرة، اننا 
نسعى لحلحلة االمور الخاصة باملعتمرين وتهيئة 
غرفة عمليات مش�رتكة ب� الهيئة والرشكة من 
اجل تفعيل العمل املشرتك خدمة للصالح العام. 

وب�� فريد، ان االجتماع تضم�ن ايضاً توقيع 
اتفاق ب� الطرف� وثبتت فيه جميع االمور التي 
تخص التهيئة للموس�م الجدي�د ، واضاف  املدير 
الع�ام: ان الرشك�ة اكمل�ت م�ن جانبه�ا جميع 
اس�تعداداتها لنقل املعتمرين اىل الديار املقدس�ة 
والخدم�ات الازمة  لهم ، ومن املتوقع ان يش�هد 
العام الح�ايل زيادة يف عدد املعتمرين الداء العمرة 
الس�يما بع�د اع�ادة افتت�اح الخط املب�ارش مع 
اململكة العربية الس�عودية بعد انقطاع دام الكثر 

من سبعة وعرشين عام .

        بغداد / المستقبل العراقي

نفذت قي�ادة عملي�ات الب�رة عدة عملي�ات دهم 
وتفتيش يف املناطق الصحراوية مع املحافظات املجاورة 
ضم�ن الواقع الجغ�رايف ملحافظ�ة الب�رة. وذكر بيان 
لوزارة الدفاع تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه ان 
العمليات »ُنفذت بواسطة طائرات الهليكوبرت من طراز 
م�ي 17 التابع�ة إىل قيادة طريان الجي�ش العراقي وذلك 
ملط�اردة املطلوب� للقضاء من املجرم� وتجار الس�اح 
واملخدرات وإجراء املسح الجوي لهذه املناطق واألرايض 
الفرص�ة م�ن  الصحراوي�ة الشاس�عة وع�دم إعط�اء 
استغالها من قبل العصابات التكفريية لتمرير أعمالهم 
اإلرهابي�ة داخل املحافظة«. ووجه قائد عمليات البرة 
الفري�ق الرك�ن جمي�ل الش�مري »بإدامة واس�تمرارية 
عملي�ات الده�م والتفتي�ش والتع�اون املش�رتك يف م�ا 
يخص املعلومة االستخبارية مع القيادات يف املحافظات 
املج�اورة،« داعي�ا إىل »القيام بعمليات تفتيش واس�عة 
ومش�رتكة وتكثي�ف الجه�ود وع�دم إفراغ وت�رك هذه 
املناطق بدون مراقبة مستمرة من قبل القوات األمنية«.

صولة أمنية يف صحراء اجلنوب  
بمشاركة طريان اجليش 

اخلطوط اجلوية توقع اتفاقًا 
مع هيئة احلج والعمرة

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت رئاس�ة الجمهورية، أم�س األربعاء، أن 
الرئي�س ف�ؤاد معصوم تس�لم رس�الة خطية من 
الرئيس الرويس فاديمري بوت�، مبينًة أن معصوم 
شدد عىل أهمية تمت� عاقات التعاون الثنائي ب� 

العراق وروسيا.
الرئاس�ة يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل  وقال�ت 

العراقي« نسخة منه، إن »رئيس الجمهورية فؤاد 
معصوم اس�تقبل، اليوم األربعاء، س�فري روس�يا 
االتحادي�ة ل�دى العراق ماكس�يم ماكس�يموف«، 
مبين�ًة أن »معص�وم أكد خ�ال اللق�اء عىل عمق 

عاقات الصداقة التاريخية«.
وأضافت، أن معصوم »ش�دد عىل أهمية تمت� 
الرواب�ط وعاقات التعاون الثنائي البّناء يف ش�تى 
امليادي�ن، الس�يما يف املج�االت الثقافي�ة والعلمية 

والعس�كرية واالقتصادية وتبادل الخربات، وأشاد 
بمواقف روس�يا الداعمة للعراق، ال سيما يف حربه 

ضد اإلرهاب«.
وتابعت، أن »الس�فري ماكسيموف نقل رسالة 
خطية من الرئيس الرويس فاديمري بوتن تضمنت 
تعزية إىل الرئي�س مصوم بحادثة الزلزال, كما أكد 
اس�تعداد روس�يا ودعمها للعراق ورغبتها بتوثيق 

العاقات الثنائية يف املجاالت كافة«.

         بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف عض�و مجل�س محافظة 
دياىل عمر الكروي، أمس االربعاء، عن 
موافقة رئيس مجلس الوزراء حيدر 
العبادي عىل تش�كيل حشد عشائري 
يف ناحي�ة جلوالء، مبين�ا ان ذلك جاء 

بهدف تعزيز امن مناطقها.

وقال الك�روي ان »رئيس مجلس 
ال�وزراء حي�در العب�ادي واف�ق عىل 
تش�كيل حش�د عش�ائري يف املناطق 
املح�ررة بناحي�ة جل�والء )70 ك�م 
ش�مال رشق بعقوب�ة(«، مبين�ا ان 
الي�ات  »ذل�ك س�يكون م�ن خ�ال 
منظمة بالتنسيق مع قيادة عمليات 
دجل�ة باعتبارها امل�رشف العام عىل 

امن دي�اىل«. واضاف الكروي ان« كل 
الق�رى املح�ررة يف جلوالء مش�مولة 
بتشكيل الحشد العشائري«، الفتا اىل 
ان »مقاتيل الحش�د سيكونون بدون 
اي مخصصات مالية بالوقت الراهن 
مع وجود دعم تسليحي لهم من قبل 

القطعات االمنية«.
وتاب�ع عض�و مجل�س دي�اىل ان 

»تشكيل الحشد العشائري يف جلوالء 
خط�وة باالتج�اه الصحي�ح لتعزيز 
باالري�اف  وخاص�ة  ماطقه�ا  ام�ن 
واعطاء تطم� للنازح� بالعودة اىل 

مناطقهم«.
وتع�د جلوالء من املناطق املتنازع 
عليها وهي تضم خليط س�كاني من 

العرب والكرد والرتكمان.

         بغداد / المستقبل العراقي

أفادت قن�اة »الجزيرة« القطرية، 
أم�س األربعاء، ب�أن رئي�س الوزراء 
حيدر العبادي كل�ف وزير الخارجية 
إبراهي�م الجعفري بإج�راء اتصاالت 

للتهدئة يف لبنان وسوريا واليمن.
وذك�رت القناة يف خ�رب عاجل أن 
»رئيس ال�وزراء العراقي يكلف وزير 
خارجيته بالقيام باتصاالت للتهدئة 

يف لبنان وسوريا واليمن«.
حي�در  ال�وزراء  رئي�س  وكان 

العبادي أعلن مرشوعاً ورؤية عراقية 
ملس�تقبل املنطقة، موضحا أنه يقوم 
ع�ىل أس�اس التنمي�ة وبس�ط األمن 
بدل الخاف�ات والحروب، فيما اعترب 
أنه م�ن الخطأ أن تنظر دول املنطقة 
ملصالحها بشكل منعزل عن مصالح 

اآلخرين. 
وأعل�ن العبادي اس�تعداد العراق 
املنطق�ة  يف  الري�ادي  دوره  ألخ�ذ 
والعالم، فيما ب� أن دول الس�عودية 
بالرؤي�ة  رحب�ت  واالردن  وم�ر 

العراقية بشأن مستقبل املنطقة.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزي�رة االعم�ار واالس�كان والبلديات 
واالشغال العامة، أمس األربعاء، آن نافع اويس عن 
املب�ارشة باج�راء فحص لجس�ور محافظة بغداد 

ملعرفة مدى تأثرها بالهزة االرضية.
وذك�ر بيان للوزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه ان اويس أكدت »مبارشة مديرية طرق 
وجس�ور بغداد بأجراء كش�ف عىل جميع جسور 
املحافظة ملعرفة مدى تأثرها بالهزة االرضية التي 

رضبت مختلف محافظات البلد مؤخراً والتأكد من 
سامتها امام حركة املواطن� والعجات«.

وأش�ارت اويس اىل ان »ف�رق الصيان�ة الطارئة 
يف مديري�ة طرق وجس�ور محافظة بغ�داد احدى 
تش�كيات الوزارة تواصل اعمال الصيانة الدورية 
لجرس الجمهورية، حيث تم انجاز فقرة اس�تبدال 
باعم�دة  التالف�ة  الوس�طية  الحديدي�ة  االعم�دة 
باس�تيكية حديث�ة للج�رس للفصل ب� مس�اري 
الذه�اب واالي�اب , فض�ا ع�ن اس�تمرار اعم�ال 
التنظيف لغرض تخطيط منتصف الجرس بخط� 

متصل��«. واضافت أن »صيانة جرس الجمهورية 
يأتي استمراراً للجهود الحثيثة التي تبذل لتحس� 
الخدم�ات عىل جس�ور العاصمة الت�ي تقع ضمن 
نطاق مس�ؤولية دائ�رة الطرق والجس�ور التابعة 
للوزارة وباالعتماد عىل الجودة والدقة والرسعة يف 
االنجاز باس�تخدام افضل التقنيات الحديثة ووفق 
املواصفات الفنية املطلوبة يف مفاصل العمل كافة 
خدم�ة للمواطن��«. ورضب زل�زال مس�اء األحد 
املايض بقوة 7.3 درجات الحدود االيرانية العراقية 

وخلف مئات الضحايا أغلبهم يف ايران.

         بغداد / المستقبل العراقي

ردت املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا دعوى طلب إل�زام مجلس 
محافظة الديوانية بتنفيذ قرار ملجلس النواب بإعادة املدعي إىل 

مجلس املحافظة.
وق�ال املتحدث الرس�مي للمحكمة إياس الس�اموك يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نس�خة منه، أن »املحكمة االتحادية 
العلي�ا نظرت دعوى أقامها عضو يف مجلس محافظة الديوانية 
عىل رئيس مجل�س املحافظة/ إضافة لوظيفته بإلزامه بتنفيذ 
ق�رار مجلس النواب الصادر بجلس�ته املرقمة )40( يف 13 /5/ 

2017 بإعادته عضواً يف مجلس املحافظة«.
وأض�اف املتحدث أن »املدعي ادع�ى أن مجلس املحافظة لم 

يلتزم بقرار مجلس النواب«.
وب�� الس�اموك، أن »املحكمة ردت الدع�وى بعدما ظهر ان 
ذلك يخرج عن اختصاصها بإل�زام الجهات ذات العاقة بتنفيذ 
قرارات مجلس النواب حيث أن تنفيذ األحكام والقرارات تختص 

بها الجهات ذات العاقة.

         بغداد / المستقبل العراقي

ع�اد نح�و 8000 الجئ عراق�ي من أملاني�ا إىل بادهم ضمن 
برنام�ج العودة الطواعية وه�و ما اعتربته الس�لطات األملانية 

»مؤرشا عىل عودة االستقرار يف العراق«.
وذكرت صحيفة }دي فيلت{ األملانية أن« نحو 8000 عراقي 
غادروا طواعي�ة أملانيا وعادوا إىل بادهم، ضمن برنامج العودة 

الطوعية املدعوم من قبل الحكومة األملانية«.
واس�تنادا إىل بيان للمكتب الفي�درايل للهجرة والاجئ�، عاد 
5657 عراقي إىل العراق يف العام املايض، و2481 إىل غاية ش�هر 

سبتمرب/أيلول من العام الجاري.
وتعترب الس�لطات األملانية أن هذه األعداد »إش�ارة إىل بداية 
عودة االس�تقرار يف العراق؛ لكنها يف الوقت ذاته ليست بأرضية 
كافية إلعادة دراس�ة قياسات منح حق الحماية الذي يتمتع به 

نحو 120 ألف عراقي يف أملانيا«.
وحس�ب مكت�ب الهج�رة والاجئ�� ف�إن أي تقيي�م جديد 
للوضع يف العراق، ال بد أن ُينجز يف السنوات الثاث املقبلة كمدة 
قصوى، وعىل ضوء ذلك أمام املرشع إما أن يسحب حق الحماية 
املمنوح أو منح حق اإلقامة الدائمة لألشخاص املعني� املقيم� 
يف أملانيا.ولس�حب ح�ق الحماية من العراقي��، »ال بد أن تطرأ 
تغ�ريات إيجابية يف العراق، وأن ال تك�ون تحوالت ظرفية وإنما 

طويلة املدى«، يضيف بيان مكتب الهجرة والاجئ�.

         بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا نائب رئيس كتلة التغيري النيابي�ة ام� بكر، أمس االربعاء، 
الحكوم�ة ومجل�س الن�واب اىل اعتب�ار مدينتي دربنديخ�ان وكار 
منكوبتني، فيما طالب باطاق تخصيصات عاجلة لهما من موازنة 
الطوارئ. ونقلت وكالة »السومرية نيوز« عن بكر قوله، ان »الزلزال 
الذي رضب عدة مناطق ب العراق وش�عرت به محافظات اخرى كان 
تأث�رية ورضره كبري خاص�ة يف مدينتي دربنديخ�ان وكار يف اقليم 
كردس�تان«، مبين�ا ان »هنالك ع�ددا من الوفيات اضاف�ة اىل مئات 
الجرح�ى يصاحبه�ا دم�ار او ارضار لحقت بمئات املن�ازل واملحال 
التجارية«. واضاف بكر، انه »خال زيارتنا اىل سد دربنديخان وجدنا 
وجود ارضار واضحة عىل بنية السد وهي تنبأ بمخاطر تهدد سامة 
ساكني املناطق القريبة به وبحاجة اىل معالجة رسيعة«، الفتا اىل ان 
»مدينتي دربنديخان وكار اصبحتا تعيش�ان حالة كابوس والكثري 
م�ن البي�وت اصبحت غري امنة للس�كن«. ودع�ا الحكومة ومجلس 
النواب اىل اعتبار دربنديخان وكار مدينت� منكوبت�«، مشددا عىل 
رضورة »تقديم مخصصات مالية عاجلة من موازنة الطوارئ لهما 

العادة اعمار املنازل واملحال ومعالجة البنى التحتية فيهما«.

املحكمة االحتادية: ليس من اختصاصنا 
إلزام اجلهات بقرارات الربملان

عودة نحو )8( آالف الجئ من أملانيا 
إىل العراق

نائب يدعو إىل اعتبار مدينتي دربندخيان 
وكالر منكوبتني

رئيس الوزراء يوافق عىل تشكيل »حشد عشائري« يف جلوالء

وزارة اإلعامر توجه بفحص جسور بغداد وتقييم تأثرها باهلزة األرضية

العراق جيري اتصاالت مع ثالث دول لـ »هتدئة« أوضاعها

رئيس اجلمهورية يتسلم »رسالة خطية« من بوتني
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     بغداد / المستقبل العراقي

اكد عضو اللجنة املالية النيابية حس�ام العقابي، أمس األربعاء، 
ع�ى عدم حاجة الع�راق للقروض الدولية التي تس�تنزف منه 7 

ترليون دينار.
وق�ال العقاب�ي »اننا ال نؤيد تدخل صن�دوق النقد الدويل بقضية 
االس�تقطاعات ولس�نا ملزم�ن بقرارت�ه واراءه«، الفت�اً إىل أن 
»الحكوم�ة العراقية ومجل�س النواب هو من ي�رى الترشيع ما 

يحقق املصلحة للمواطن واملوظف العراقي«.
وأض�اف ان »قب�ال رشوط صن�دوق النق�د الدويل الت�ي يضعها 
صن�دوق النقد ال�دويل يضع قروض ونحن لس�نا بحاجة اليها«، 
مبين�ا ان »اكث�ر م�ن 5 ترلي�ون دينار س�نويا نعطيها لتس�ديد 

القروض واالقساط والفوائد واحيانا تصل اىل 7 ترليون«.

املالية الربملانية: العراق ليس بحاجة إىل القروض

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أبلغت بغداد واش�نطن أنها تعد إلعالن النرص 
النهائ�ي ع�ى »داع�ش« وطي آخ�ر صفحة 
م�ن صفحاته بعد اس�تكمال تحرير املناطق 
الغربية للع�راق حيث تس�تعد قواته لتحرير 
آخ�ر جي�ب للتنظي�م يف قض�اء راوة بق�رب 

الحدود العراقية مع سوريا.
وبح�ث رئيس الربملان س�ليم الجب�وري مع 
نظريه األمريك�ي بول رايان، خ�الل اجتماع 
يف واشنطن، سبل التعاون يف مجال مكافحة 
االرهاب ودعم العراق يف هذا املجال إضافة اىل 
مناقشة االوضاع االمنية والسياسية يف العراق 
واملنطقة فضالً عن سبل ايجاد رؤية موحدة 
ب�ن العراق والواليات املتحدة حول التحديات 
املش�ركة واهمه�ا مكافحة اإلره�اب. وأكد 
الجب�وري خالل االجتماع ان »العراق يوش�ك 
ع�ى اعالن النرص النهائي ع�ى داعش وطي 
اخ�ر صفحة م�ن صفحات�ه بعد اس�تكمال 
تحري�ر املناطق الغربية حيث كان لس�كانها 
دور كبري يف مساندة القوات العراقية املحررة 
من خالل التعاون االستخباري واالنخراط يف 

حمل السالح كقوات محلية ساندة«.
وأضاف الجب�وري يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، »انن�ا يف العراق ندرك 
بوض�وح حجم التح�دي الذي س�يواجهنا يف 
املرحلة القادم�ة واملتلخص بمهمتي التنمية 
والتعايش وما ينطوي عليها هذان العنوانان 
م�ن تفاصي�ل مل�رشوع االص�الح والنهض�ة 
الحقيق�ي ال�ذي ينبغي ع�ى العراقين تبنيه 
كم�ا انه بحاجة ماس�ة اىل الدع�م الدويل ويفيِ 
املقدم�ة الواليات املتحدة الت�ي بقيت صديقاً 
مهماً للعراق طوال الفرات السابقة ومساعداً 
اس�تثنائياً يف مواجهة التحديات الكبرية التي 
واجهت العراقين طوال 14 سنة املاضية ويفيِ 

مقدمة هذه التحديات االرهاب«. 
  وأش�ار رئيس الربملان »بع�د االنتصار الكبري 
ال�ذي حققته الق�وات العراقية ع�ى تنظيم 
داع�ش االرهاب�ي ف�ان الع�راق يتجه صوب 
التحدي االكرب واملتمثل باعادة اعمار املناطق 
املحررة واعادة النازحن اليها وهذا يستدعي 
وض�ع الخط�ط العادته�م وايضا مس�اعدة 

الدول الصديقة واملحبة للعراق«.
بدوره، أكد رئيس مجلس النواب االمريكي ان 
»بالده داعمة اساس�ية للعراق وان العالقات 
بن البلدين يف احس�ن مراحلها«، فيما أش�ار 
إىل أّن »الع�راق بذل جه�ودا كبرية يف مواجهة 
االره�اب وتمك�ن م�ن دحره ع�ى االرض يف 
وق�ت قي�ايس، والبد م�ن اس�تمرار الدعم له 
لتجاوز ه�ذه التحديات خصوصا عى الدعم 
االنساني واالغاثي واعمار املناطق املحررة«.

ويف خت�ام املباحث�ات اتف�ق الجانب�ان ع�ى 

»اس�تمرار التعاون بن البلدين عى املستوى 
الربملاني وجميع املستويات االخرى من اجل 

تحقيق االهداف واملصالح املشركة«.
وكان الجب�وري وص�ل اىل واش�نطن االثنن 
امل�ايض يف زيارة رس�مية تس�تغرق عدة ايام 
يبحث خاللها مع مس�ؤويل االدارة االمريكية 
لبح�ث االوضاع يف العراق واملنطقة والقضايا 
ذات االهتم�ام املش�رك. كم�ا س�يلقي عددا 
م�ن املح�ارضات يف املعاهد ومراك�ز البحث 
االمريكي�ة لتس�ليط الض�وء ع�ى االوض�اع 
السياسية يف العراق والتحديات التي تهدد امن 
واس�تقرار املنطقة. وبالتزامن، أعلنت قيادة 

قوات الحش�د الش�عبي للمتطوع�ن للحرب 
ضد تنظي�م »داعش« عن اعدادها الحتفاالت 
»إعالن النرص« تزامنا مع »اإلعالن التاريخي 
املرتقب عن تحرير كامل االرايض العراقية من 
دنس االرهاب وع�ودة الزهو والفخر لجميع 
خارط�ة الحضارة بالد الرافدين منارة العالم 
وقلم�ه االول وس�يكون االحتف�ال عى مدى 
اسبوع كامل«.  ودعت قيادة الحشد الشعبي 
يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، جميع املؤسسات الحكومية ومنظمات 
والتجمع�ات  والهيئ�ات  املدن�ي  املجتم�ع 
والنقابات الفني�ة والثقافية واإلعالمية وكل 

م�ن يس�تطيع املس�اهمة يف ه�ذا االحتفال 
الجماهريي بصورة تطوعية االتصال بها من 
اجل املش�اركة يف االجتم�اع التحضريي األول 
الذي سيؤس�س للجنة تحضريية تدير كامل 
الفعالي�ات يف العاصم�ة بغ�داد واملحافظات 
كاف�ة.  وب�دأت الق�وات العراقية املش�ركة 
بالتقدم نحو مدينة راوة آخر املناطق الواقعة 
تحت س�يطرة تنظيم داعش غرب�ي العراق، 
لتحريرها. وقال مصدر عس�كري ان القوات 
تتقدم بإس�ناد من طريان الجي�ش املروحي 
والتحالف الدويل للس�يطرة ع�ى املدينة التي 
تع�د آخر معاقل التنظي�م يف محافظة األنبار 

الحدودي�ة مع س�وريا، بع�د تحري�ر مدينة 
القائم. من جانبه أكد قائممقام راوة حسن 
عيل حدوث ه�روب جماعي لعنارص التنظيم 
م�ن املدينة باتج�اه الحدود الس�ورية داعيا 
املدني�ن املحارصي�ن يف راوة إىل التعاون مع 

القوات األمنية عند وصولها اىل املدينة.
وق�د وجهت قي�ادة العمليات املش�ركة نداء 
صوتيا عرب مكربات الص�وت إىل أهايل املدينة 
قالت في�ه ان القوات األمني�ة تتقدم لتحرير 
القض�اء من أج�ل رفع الظلم عنك�م وإعادة 
الحي�اة الت�ي س�لبها داع�ش«. ودع�ا النداء 
األه�ايل إىل رفع راي�ات بيضاء ف�وق املنازل، 

والبقاء فيها لتجنب نريان االشتباكات.
ويف مؤتمر الصحفي األس�بوعي، قال رئيس 
ال�وزراء القائد العام للقوات املس�لحة حيدر 
العبادي ان »قواتنا ماضية يف عمليات التحرير 
 وتطهري مناطق الجزيرة واعايل الفرات ضمن 
عملي�ات تحري�ر غ�رب االنب�ار«.. مبين�ا ان 
»حدودن�ا س�تكون مؤمنة بش�كل كامل مع 
س�وريا قريبا يف ظل س�راتيجية لعدم عودة 
 االره�اب م�رة اخ�رى«.  وأض�اف أن القوات 
األمنية تستعد لتحرير مناطق الجزيرة غربي 
محافظ�ة األنبار.. مبين�اً أن هذه املناطق لم 

تصلها الدولة منذ عام 2003. 
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أك�د وزير الداخلية قاس�م األعرجي، 
أم�س األربعاء، وج�ود 300 ألف أمّي 
يف وزارة الداخلية، مشددا عى أهمية 
وخريج�ي  بالش�هادات  االس�تعانة 
اإلعدادية ع�ى األقل للتعن يف س�لك 

الرشطة.
وقال األعرجي، خالل مؤتمر صحفي 
 300 »هن�اك  إن  النج�ف،  م�ن  ل�ه 
أل�ف أم�ي يف وزارة الداخلي�ة ال يقرأ 
وال يكت�ب، إىل جان�ب 900.13 أل�ف 
منتسب يحمل شهادة البكالوريوس 
نس�تعن  أن  وعلين�ا  ال�وزارة،  يف 
بالش�هادات وخريجي اإلعدادية عى 
األقل لتعينيه يف س�لك الرشطة، فيما 
حذف�ت وزارة املالي�ة أكث�ر من 500 
أل�ف درج�ة وظيفي�ة م�ن الداخلية 
قبل اس�تالمي الوزارة بس�بب األزمة 

املالية«.
وأش�ار الوزي�ر أيض�ا، إىل أن »هناك 
خلال يف قانون وزارة الداخلية والدفاع 
يف إعط�اء املخصص�ات والرواتب ملن 
يعمل داخ�ل املحافظ�ة ليأخذ نفس 
الرات�ب ال�ذي يأخ�ذه املنتس�ب من 

محافظة إىل محافظة أخرى« .
وأض�اف الوزير ال�ذي ينتمي إىل كتل 

بدر الربملاني�ة، أن »للنج�ف وكربالء 
خصوصي�ة ونح�ن يف ال�وزارة نهتم 
بهات�ن املحافظت�ن لوج�ود املراقد 
املقدس�ة، وأيض�ا محافظ�ة كركوك 
اآلن أصبح�ت م�ن اهتم�ام ال�وزارة 

ألنها تجم�ع أكثر من قومي�ة وأكثر 
م�ن طائفة، وعلينا أن نختار قيادات 
أمنية كفوءة تس�تطيع قي�ادة امللف 

األمني يف املحافظات املذكورة«.
وتاب�ع بأن�ه »لدين�ا 28 ألف ش�هيد 

و26 ألف جريح نح�اول أن نعطيهم 
األولوية يف قطع األرايض ومن واجبنا 

أن نهتم بهذه الرشيحة«.
وأعلن األعرج�ي، أن »القوات األمنية 
ألق�ت  األربعيني�ة،  الزي�ارة  وأثن�اء 

القبض عى إرهابي�ن اثنن يرتدون 
أحزم�ة ناس�فة وكان بينه�م وب�ن 
تفجري الحزام عى الزائرين 200 مر 
وبعد تلقي اتصال من إحدى زوجات 
اإلرهابين استطعنا أن نلقي القبض 

عليهم«.
كما أشار إىل أن »بعض مراجع الدين 
أرسلوا قوائم كبرية ألسماء أشخاص 
أجنبي�ة )أفغان وباكس�تان( لغرض 
السماح لهم الدخول للعراق والدراسة 

الحوزوي�ة دون موافق�ات وتدقي�ق 
أمني، لكننا رفضنا ولم نس�مح لهم 
بالدخ�ول إىل العراق حتى نس�تكمل 

الفحص األمني الكامل لهم«.
وأشار وزير الداخلية قاسم االعرجي 
إىل اعتقال 75 متهما بإثارة النعرات.

وق�ال، خ�الل مؤتم�ره الصحف�ي، 
»بحثن�ا مع املحافظ جهود النجف يف 
زيارة االربعن، ومناقشة خطة وفاة 
الرس�ول«، مبينا »اننا س�نطلب من 
رئي�س الوزراء طرح دع�م النجف يف 

جلسة مجلس الوزراء«.
واض�اف االعرج�ي ان »هنالك بادية 
كب�رية يف النج�ف وس�ندعم رشط�ة 
املحافظة بكل اإلمكانيات رغم االزمة 
املالية«، مشريا اىل »اننا سنرضب بيد 
من حدي�د ملن يحاول اث�ارة النعرات 
الطائفي�ة من األجان�ب، فكما وفرنا 
البل�د  اح�رام  يج�ب  يش  كل  له�م 

وقوانينة«.
وتاب�ع ان »قواتنا اعتقلت 75 متهما 
الذي�ن  الطائفي�ة  النع�رات  بإث�ارة 
يحاول�ون تعك�ري صف�و الحي�اة يف 
الع�راق«، الفت�ا اىل »انن�ا نعم�ل عى 
تخفي�ف اإلجراءات االمنية التي يعلم 
لصالح�ه  القطوع�ات  ان  املواط�ن 

أمنيا«.

القوات األمنية تقرتب من »إعالن النصر« يف آخر معاقل اإلرهاب غرب االنبار

العراق يبلغ واشنطن بـ »التحدي األكرب« بعد »داعش«

شدد على أهمية االستعانة حباملي الشهادات.. وناقش خطة زيارة ذكرى وفاة الرسول االعظم )       ( يف النجف االشرف

وزير الداخلية يتحدث عن »أميني« يف الوزارة ويطالب بـ »إصالح« خلل يف قانوهنا

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

ذكر تقرير س�نوي للبنك الدويل، أمس األربعاء، 
ان التوقعات بش�أن بيئة األعم�ال يف العراق يف 
العام املقبل، حقق�ت تقدماً يف مؤرشات البيئة 
ملعظ�م القطاع�ات، وذلك رغم تراج�ع ترتيب 

العراق قليال يف ميدان جباية الرضائب.
وسجل التقرير ان تحسنا جوهريا يف مؤرشات 
بيئ�ة األعمال يف الع�راق ملعظ�م القطاعات أو 
النش�اطات الت�ي يعتمدها البنك ال�دويل للعام 
2018 للع�راق، وثمة فرص واع�دة لقطاعات 
االستثمار واملقاوالت االجنبية للعمل يف اقتصاد 

االستقرار والسالم يف البالد.

وأك�د البن�ك ال�دويل أن العراق اس�تطاع خالل 
عامي 2016 – 2017 تنفيذ تغيريات أساس�ية 
يف اإلطار التنظيمي املحيل يف نطاقن رئيس�ين 
هم�ا ب�دء النش�اط التج�اري والحص�ول عى 

االئتمان.
وأضاف ان »بدء النش�اط التجاري أصبح أكثر 
س�هولة يف الع�راق م�ن خ�الل الجم�ع ما بن 
إجراءات التس�جيل املتع�ددة واختصار الوقت 
الالزم لتس�جيل ال�رشكات، إذ ل�م يعد يتوجب 
األعم�ال تس�جيل رشكاته�م  ع�ى اصح�اب 
بش�كل مس�تقل لدى الهيئة العامة للرضائب، 
فيم�ا تقلصت امل�دة الزمنية الالزمة لتس�جيل 
ال�رشكات، وذلك بس�بب زيادة امل�وارد املتاحة 

يف دوائر التس�جيل وتحس�ن نظام التس�جيل 
اإللكروني«.

م�ن جهة أخ�رى، ق�ال املدير اإلقليم�ي لدائرة 
امل�رشق يف البنك الدويل س�اروج كوم�ار جها، 
أن بيان�ات تقري�ر ممارس�ة أنش�طة األعمال 
تكشف أن االقتصادات الهّشة كالعراق تواصل 
جهود اإلصالح وتتعام�ل مع األزمات عى أنها 
ف�رص لتحس�ن أنظمة األعم�ال«، مضيفا أن 
»الحكوم�ة العراقية رشع�ت يف أجندة إصالح 
العم�ل  إط�ار  برنام�ج  إىل  تس�تند  أساس�ية 
الحكومي الع�ام )2014– 2018( الذي يكرّس 
أولوي�ة لإلصالح�ات االقتصادي�ة املؤسس�ية 

وتطوير القطاع الخاص«.

وأش�ار إىل أن البن�ك الدويل ملت�زم بدعم جهود 
الحكوم�ة العراقي�ة يف تنفي�ذ اإلصالحات ذات 
األولوي�ة التي من ش�أنها تعزي�ز بيئة األعمال 
وتحقيق نمو وفرص أفضل لجميع العراقين.

وبحس�ب محلل�ن ف�ان الع�راق تحس�ن يف يف 
س�تة مؤرشات بدءاً من عام 2017، ففي »بدء 
النش�اط التجاري«، فإن املؤرش األول للتقرير، 
ال�ذي ينظر يف عدد اإلجراءات والوقت والتكلفة 
ورأس املال األدنى املدفوع املطلوب لبدء رشكة 
ذات مسؤولية محدودة ارتفع، مما أصبح أكثر 
جاذبية للمستثمرين يف الوقت الذي تختتم فيه 
الح�رب ضد داع�ش، وي�رى العال�م أن جهود 

العراق لإلصالح جدية ولها تأثري عى األرض.

سجل تقدمًا يف مؤشرات »بيئة األعمال« و »اخنفاض الضرائب«

البنك الدويل يعد العراق »بيئة واعدة« لالستثامر واملقاوالت األجنبية 
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عون يتحدث عن »عمل عدائي« سعودي عىل لبنان: 
لقد احتجزوا  احلريري

كوريا الشاملية: ترامب »يستحق اإلعدام«
 الهانته الزعيم 

         بغداد / المستقبل العراقي

رس�الة مقتضبة كانت أول إش�ارة تنذر 
بأن هناك حدثاً جلالً وشيكاً سيقع.

فقد تم إبالغ نزالء فندق »ريتز كارلتون« 
الري�اض يف يوم الس�بت الراب�ع من ترشين 
الثان�ي بهذا االعتذار »بس�بب حجز مفاجئ 
من الس�لطات املحلية يتطلب رفع مس�توى 
اإلجراءات األمنية لن نتمكن من اس�تضافة 

نزالء.. لحني استئناف العمليات الطبيعية«.
كان�ت حمل�ة التطهري قد ب�دأت بالفعل. 
فخالل ساعات جمعت قوات األمن العرشات 
م�ن مجتم�ع الصف�وة يف عال�م السياس�ة 
واألعمال يف الس�عودية أغلبه�م يف العاصمة 
ومدينة جدة الساحلية. ومن بني من اعتقلوا 
11 أم�رياً، إضاف�ة إىل وزراء ورج�ال أعمال 

أثرياء.
لحض�ور  دع�وة  تلق�وا  ه�ؤالء  بع�ض 
اجتماعات، حيث احُتج�زوا خاللها، يف حني 
ُقبض ع�ى آخري�ن يف منازلهم ونقل�وا جواً 
للري�اض أو إىل فندق ريت�ز الذي تحول ملركز 

احتجاز مؤقت.
وقال مصدر مطلع لرويرتز إن املحتجزين 
ُس�مح له�م بإج�راء اتص�ال هاتف�ي واحد 

مقتضب بمنازلهم.
وأضاف »لم ُيس�مح لهم بتلقي اتصاالت 
هاتفية وبقوا تحت حراس�ة أمنية مشددة. 
لم يتمكن أحد م�ن الدخول أو الخروج.. من 

الواضح أنه تم االستعداد جيداً لذلك«.
وأم�ر ويل العهد األمري محمد بن س�لمان 
)32 عام�اً( بتنفيذ الحمل�ة. وعى الرغم من 
أن�ه رس�مياً ال ي�زال ولي�اً لعهد وال�ده امللك 
س�لمان فه�و يحكم فعلي�اً الب�الد يف الوقت 
الراهن، وق�ال إنه يعتزم تحوي�ل اململكة إىل 

دولة حديثة.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، ويف محاولة 
مجتم�ع  تطه�ري  ق�رر  س�لطاته،  لتعزي�ز 
الصف�وة يف الب�الد وبينهم أف�راد من األرسة 
امللكية وس�ط اتهامات بتلقي رىش واملبالغة 

يف تكلفة املرشوعات.
وبات االس�تقرار الس�يايس يف أكرب دولة 
منتج�ة للنفط يف العالم ع�ى املحك. وتعتمد 
قدرة ويل العهد عى الحكم دون تحد لسلطته 

عى نجاح حملة التطهري.
ويعتق�د ويلّ العهد أنه إذا ل�م يتم إحداث 

تغي�ريات يف الب�الد ف�إن االقتصاد س�ينزلق 
إىل أزم�ة ق�د تث�ري اضطرابات ته�دد األرسة 

امللكية. 
وقال املصدر املطلع عى األحداث إن األمري 
»محم�د« قرر اتخاذ إج�راءات ضد أفراد من 
األرسة عندم�ا أدرك أن هن�اك من أقاربه َمْن 

ُيعارض تنصيبه ملكاً أكثر مما كان يظن.
وأضاف املصدر »كان مضمون الرس�الة 
أن ع�ى املرتددي�ن يف تأييده�م أن يح�ذروا.. 
الفك�رة كله�ا وراء حملة مكافحة الفس�اد 
كانت تس�تهدف العائلة. أما الباقون فكانوا 

لتزيني املوقف«.
وق�ال امللك س�لمان يف األم�ر امللكي الذي 
ص�در ع�ن الحمل�ة أنه�ا ج�اءت رداً ع�ى 
»اس�تغالل من قبل بعض ضع�اف النفوس 
الذين غلّبوا مصالحهم الخاصة عى املصلحة 
العامة واعتدوا عى املال العام دون وازع من 
دين أو ضمري أو أخالق أو وطنية مس�تغلني 
نفوذه�م والس�لطة الت�ي اؤتمن�وا عليها يف 
التطاول عى املال العام وإس�اءة استخدامه 
واختالس�ه متخذي�ن طرائق ش�تى إلخفاء 

أعمالهم املشينة«.
وقال�ت مص�ادر مطلع�ة إن االتهام�ات 
جه�از  جمعه�ا  أدل�ة  ع�ى  بن�اًء  ُوّجه�ت 

املخابرات.
ويرفض داعمو الحكومة الس�عودية أي 
إش�ارات ع�ى أن الحمل�ة تهدف باألس�اس 
للقضاء عى الخصوم السياسيني. ولم يعلق 

البالط امللكي عى هذه القصة.
واألم�ري متع�ب ب�ن عبدالل�ه م�ن ب�ني 
»ريت�ز  يف  الراه�ن  الوق�ت  يف  املحتجزي�ن 
كارلت�ون«، وه�و رئي�س الح�رس الوطني 

السعودي املُقال وابن عم األمري محمد.
كان األم�ري »متع�ب« يف منزل�ه الريف�ي 
بالري�اض حني ُدع�ي لالجتماع ب�ويلّ العهد. 
ودع�وة كهذه أمر ُمعتاد بالنس�بة ملس�ؤول 

كبري وال تثري أي شكوك.
وق�ال مص�در آخ�ر ل�ه ص�الت ببع�ض 
املحتجزي�ن »ذه�ب إىل االجتم�اع ول�م يع�د 

بعدها«.
وضمت قائم�ة املحتجزين األم�ري الوليد 
بن طالل، رئيس مجلس إدارة رشكة اململكة 
القابضة لالس�تثمارات، وكذلك األمري تركي 
بن عبدالله الحاكم الس�ابق ملنطقة الرياض 

ونجل العاهل الراحل للبالد امللك عبدالله.

وقال بعض املراقبني إن التوترات ظهرت 
الحاكم�ة خ�الل  لق�اءات األرسة  جلي�ة يف 
الصيف. وقال مصدر مطلع إن األمري محمد 
ب�ن س�لمان كان يع�رف أن بع�ض األم�راء 
أصحاب النفوذ ومنهم متعب مستاءون من 

صعوده.
وأكد األمري محمد رصاحة يف مقابالت أنه 
سيحقق يف الفساد باململكة، وأنه لن يرتدد يف 

مالحقة أي مسؤولني كبار.
كان�ت األداة لتحقيق ذل�ك لجنة ملكافحة 
الفس�اد شكلها امللك س�لمان وأعلن عنها يف 
الراب�ع من ترشي�ن الثاني. ووض�ع العاهل 
الس�عودي ويلّ العهد ع�ى رأس اللجنة ملنحه 
مزيداً من النف�وذ بجانب قائمة الصالحيات 
العدي�دة التي حظي بها خالل األعوام الثالثة 

املاضية.
وقال النائب العام السعودي إن السلطات 
اس�تجوبت 208 أش�خاص يف تحقيق بشأن 

الفس�اد وإن 100 ملي�ار دوالر عى األقل قد 
أسيئ استخدامها.

املحقق�ني  أن  اللجن�ة  رئي�س  وأوض�ح 
يجمعون األدلة منذ ثالثة أعوام.

وبإع�الن الحرب عى الفس�اد يجمع ويل 
العهد بني قضية ش�عبية وإزاحة عقبة أمام 

صعوده إىل العرش.
وتس�تهدف عملي�ات االحتج�از األخرية 
دف�ع  يف  س�لمان  ب�ن  محم�د  مس�اعدة 
اإلصالحات التي تؤذن بأكرب تحول منذ عهد 
امللك عبدالعزيز مؤس�س الدولة الس�عودية 

الحالية يف الثالثينيات من القرن املايض.
واس�تقرت اململكة عى تواف�ق قوي بني 
األرسة الحاكمة ورجال الدين الذين يتبعون 
املنهج الوهابي ويطبقون تفس�رياً متش�دداً 

لإلسالم.
ووع�دت األرسة الحاكم�ة بتوف�ري حياة 
مريحة للسعوديني ومنحهم نصيباً من الثروة 

النفطية. ويف املقابل يتعهد املواطنون باتباع 
القواعد الدينية واالجتماعية الصارمة.

وت�ويف املل�ك عبدالعزي�ز آل س�عود ع�ام 
1953، ومن�ذ ذل�ك الحني يحكم الس�عودية 
ملك ومن خلفه مجموعة من األمراء ال يملك 
أي منه�م القوة الكافية لف�رض إرادته عى 

غريه من األمراء.
وتتخ�ذ الق�رارات يف أغلبه�ا بالتواف�ق، 
ويعن�ي هذا الرتتيب أن أي تغيري س�يايس أو 
اجتماعي يكون بطيئاً، لكنه حافظ يف نفس 

الوقت عى استقرار اململكة.
لك�ن باإلج�راءات التي تضع�ه يف مكانة 
املل�ك املؤس�س ف�إن األمري الش�اب ينس�ف 
أركان نظ�ام كان�ت تتآكل تح�ت وطأة نمو 

عدد السكان وتراجع إيرادات النفط.
وتغري التوافق ليحل محله ما يصفه نقاد 
بحك�م الف�رد الواح�د ال�ذي يعارضه بعض 
األمراء رغم عجزهم عن إعالن ذلك رصاحة.

عام�اً(   82( س�لمان  املل�ك  ي�زال  وال 
صاح�ب الق�ول الفص�ل يف كل يشء. لكن�ه 
ف�ّوض األمري محم�د يف إدارة ش�ؤون البالد 
العسكرية واألمنية واالقتصادية والخارجية 

واالجتماعية.
وثم�ة تكهنات منذ ش�هور ب�أن العاهل 
السعودي س�يتنازل قريباً عن العرش البنه، 
وهو ما نفاه مسؤولون من الديوان امللكي.

وحتى عم�ر ويلّ العهد الفت للنظر أيضاً. 
فآخر ثالثة ملوك للبالد اعتلوا العرش يف سن 
61 و80 و79 عام�اً. ويت�وىل األم�ري محم�د 

املسؤولية فعلياً وعمره 32 عاماً.
يق�ول األم�ري محم�د إن�ه يط�رح عقداً 
اجتماعي�اً جدي�داً: دول�ة أفض�ل أداء م�ن 
البريوقراطي�ة الجام�دة يف امل�ايض، وفرص 
قابل�ة  وظائ�ف  يوف�ر  واقتص�اد  للرتفي�ه 
لالس�تمرار بغض النظر عما يحدث بأسواق 

النفط.
وأعل�ن يف أيل�ول أن�ه سيس�مح للم�رأة 
الس�عودية بقيادة السيارة. وقبل نحو ثالثة 
أس�ابيع، خالل مؤتمر للمستثمرين يف فندق 
»ريت�ز كارلتون« نفس�ه الذي ي�ؤوي حالياً 
أه�داف حمل�ة التطهري، كش�ف ع�ن خطة 
إلنش�اء مدينة متطورة بتكلف�ة 500 مليار 
دوالر يمك�ن فيه�ا االختالط بني الجنس�ني 

ويتجاوز عدد الروبوتات عدد البرش.
ووض�ع ويل العهد أيضاً مخطط�اً إلنهاء 
اعتم�اد اململكة ع�ى النفط ووق�ف اعتماد 
رعاياها ع�ى الدعم والوظائ�ف الحكومية. 
ويأت�ي يف قل�ب تل�ك الخط�ط اإلدراج العام 
لرشك�ة النف�ط الوطنية أرامك�و واملزمع يف 

العام القادم.
الطم�وح  بنج�اح  توج�د ضمان�ات  وال 

السيايس لألمري محمد.
فحت�ى بع�ض املعجب�ني به يتس�اءلون 
عم�ا إذا كان نفوذه يتج�اوز حدود قبضته. 
ونهج�ه القائم عى التغي�ري من القمة وعدم 
تس�اهله م�ع أي معارض�ة يمك�ن أن ينفر 
املس�تثمرين الذين يريدون ضمانات بش�أن 
س�يادة القان�ون واألمن. وب�دون دعم قوي 
من املستثمرين، سيجد األمري صعوبة لتلبية 

طموح الشباب السعودي.
وينتاب املس�تثمرين القلق أيضاً بس�بب 
الحرب يف اليمن والن�زاع مع قطر فضالً عن 

تنامي التوتر مع إيران.

رفضوا حممد بن سلمان ملكًا فاحتجزوهم يف فندق

تفاصيل »املذبحة امللكية« يف قرص آل سعود

»الزر النووي« عىل طاولة جملس الشيوخ األمريكي
         بغداد / المستقبل العراقي

تس�اءل أعضاء يف مجلس الشيوخ األمريكي عن 
حدود سلطة الرئيس األمريكي يف شن هجوم نووي 

وذلك وسط توتر بني واشنطن وبيونغيانغ.
وترك�ز النق�اش أثن�اء جلس�ة اس�تماع للجنة 
الش�ؤون الخارجية يف مجلس الشيوخ عى فرضية 
قرار رئايس باملبادرة برضب عدو باألسلحة النووية 

أو ما يعرف ب�«الرضبة األوىل« يف اللغة الحربية.
وق�ال الديمقراط�ي كري�س م�وريف »نخىش أن 
يكون رئيس الواليات املتحدة غري مس�تقر ومتقلبا 
إىل حد يجعله يعطي أمرا باس�تخدام سالح نووي يف 

تعارض تام مع مصالح األمن القومي األمريكي«.
أما يف حالة هجوم نووي جار من عدو أو وش�يك 
الحص�ول، فإن أعض�اء مجلس الش�يوخ والخرباء 
الذين طرح عليهم الس�ؤال اتفقوا ع�ى أن الرئيس 
يمل�ك يف هذه الحالة كامل الصالحي�ات للدفاع عن 
البالد وفق الدس�تور. والرئيس وحده من يملك حق 

اطالق سالح نووي.
وقال رئيس اللجنة الجمهوري بوب كوركر الذي 
دعا لعقد الجلس�ة وه�ي األوىل من ه�ذا النوع منذ 
1976 »ح�ني يص�در األمر ويؤكد، ال توجد وس�يلة 

إللغائه«.
وكان ه�ذا الس�يناتور انقلب ع�ى ترامب وبات 
يعارض�ه علن�ا. وق�ال يف ترشي�ن األول 2017 ع�ن 
الرئي�س األمريكي أنه يقود البالد »مبارشة إىل حرب 
عاملي�ة ثالث�ة« من خ�الل ترصيحاته ح�ول كوريا 

الشمالية.
لكن م�اذا يمكن أن يحدث إذا اعت�رب الرئيس أن 

بلدا يشكل تهديدا ويأمر عى سبيل االحرتاز بإطالق 
س�الح نووي؟ وأقر ثالثة خرباء أنه ال يوجد تعريف 

دقيق ملعنى الخطر الوشيك.
غ�ري أن القائ�د الس�ابق للقيادة االس�رتاتيجية 
األمريكية بني 2011 و2013 الجنرال املتقاعد روبرت 
كيهلر ذكر بقاعدة أساسية وهي أن »الجيش مجرب 
ع�ى تنفيذ أمر قانوني، لكنه ليس مجربا عى تنفيذ 

أمر غري قانوني«.
وما هو األمر القانوني؟ مثال أمر تمت املصادقة 
عى أسسه القانونية. وبحسب الجنرال فإن أي عمل 
عس�كري يج�ب أن يتوفر فيه معي�اري »الرضورة 

والتناسب«.
لكن م�ا ال�ذي يمكن أن يح�دث إذا اعت�رب قائد 
القي�ادة االس�رتاتيجية أن األم�ر ال�ذي تلق�اه من 
الرئيس غ�ري قانوني؟ وأجاب مق�را »ال أعرف عى 
وجه الدقة«. وتابع أنه يف كل أمر عس�كري »يدخل 

العامل االنساني«.
وأوضح براين ماكوين املس�اعد الس�ابق لوزير 
الدف�اع أثن�اء ف�رتة أوبام�ا، أن الرئي�س يمكنه أن 
يس�تبدل القائد ال�ذي ال يطيع وحت�ى وزير الدفاع 

»لكن سنكون عندها يف أزمة دستورية حقيقية«.
وكان االستياء واضحا عى وجوه بعض أعضاء 

مجلس الشيوخ من الجمهوريني أثناء النقاش.
وقال مارك�و روب�ني »خصومنا يش�اهدوننا«، 
معرب�ا عن خش�يته من اش�اعة الش�ك يف س�لطة 

الرئيس األمريكي يف حال حدوث نزاع.
وذكر بأنه »يف ه�ذه الجمهورية لدينا انتخابات 
وحني يصوتون يتخذ الناخبون قرارا يمنح شخصا 

ما هذه السلطة«.
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أكد الرئيس اللبناني العماد ميش�ال عون 
أّن رئي�س مجل�س ال�وزراء اللبنان�ي س�عد 
الحريري »محتجز« يف السعودية، معترباً ذلك 

»عمالً عدائياً« ضّد لبنان.
كالم ع�ون ج�اء أم�ام وف�د م�ن املجلس 
الوطني لإلعالم، حيث أوضح أّن ما حصل مع 
الحري�ري يعّد »انتهاكاً لحقوق اإلنس�ان.. ال 
يمكننا إطالة االنتظار وخس�ارة الوقت، إذ ال 

يمكن إيقاف شؤون الدولة«.
ورف�ض الرئي�س اللبنان�ي التربي�ر لعدم 
عودة الحري�ري، مضيف�اً »ال يشء يربر عدم 
ع�ودة الحريري بعد م�ي 12 يوماً..نعتربه 
موقوف�اً ومحتجزاً بما يخال�ف اتفاقية فيينا 

ورشعة حقوق اإلنسان«.
الب�ّت  يمك�ن  ال  فإّن�ه  ع�ون  وبحس�ب 

باس�تقالة الحريري التي ُقّدم�ت من الخارج 
مطالباً بعودة رئيس مجل�س الوزراء لتقديم 
اس�تقالته أو للرجوع عنها أو لبحث أسبابها 

وسبل معالجتها.
وكان الحري�ري أعل�ن يف مقابل�ة ل�ه من 
الري�اض األحد امل�ايض أنه س�يعود إىل لبنان 
قريب�اً ج�داً »خالل يوم�ني أو ثالث�ة« لتأكيد 
أن�ه  للدس�تور، موضح�اً  اس�تقالته طبق�اً 
س�يحاور رئي�س الجمهوري�ة ميش�ال عون 
وكل الفرق�اء بع�د عودت�ه إىل البالد »بش�أن 
كيفية إتمام التس�وية«، ملّمح�اً إىل إمكانية 
الرتاجع عن اس�تقالته برشط »احرتام النأي 
بالنفس«.وع�رض ع�ون إمكاني�ة البحث يف 
أسباب استقالة الحريري مشرتطاً »عدم املس 
بالس�يادة اللبنانية«، متعهداً بأن يقوم لبنان 
ب�كل ما يتوجب علي�ه للمطالبة باإلفراج عن 
الحريري والتواصل مع الدول العربية والغربية 

ألج�ل ذلك. وح�ول تأث�ري »إعالن اس�تقالة« 
الحري�ري م�ن الس�عودية ع�ى األوض�اع يف 
لبنان، قال الرئيس اللبناني »الوحدة الوطنية 
ه�ي املدخل الفعيل لالس�تقرار وال خوف عى 

السوق املالية والوضع أكثر من جيد«.
وطمأن عون اللبنانيني بالقول »ال تخافوا 

ال اقتصادياً وال مالياً وال أمنياً«.
م�ن ناحيته أّك�د رئيس املجل�س الوطني 
لإلعالم عبد الهادي محف�وظ موقف الرئيس 
ع�ون املطالب بعودة الرئيس س�عد الحريري 
من »االحتجاز«. ويف حدي�ث خاص للميادين 
نقل محف�وظ اطمئنان الرئي�س عون لجهة 
توف�ر الوح�دة الوطني�ة »التي تعت�رب املدخل 

لتسوية األزمة والعودة عن االستقالة«.
وأض�اف محف�وظ »االتج�اه ه�و تحرّك 
خارجي مع ال�دول الكربى وربما مع مجلس 

األمن للمساعدة يف عودة الحريري«.
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هاجمت وسائل اإلعالم الكورية الشمالية 
الرئي�س األمريكي دونالد ترام�ب معتربة انه 
يس�تحق عقوبة اإلعدام الهانت�ه الزعيم كيم 
ج�ون اون، ووصفت�ه بأن�ه »جبان« بس�بب 

إلغائه زيارة إىل الحدود بني الكوريتني.
س�نمون«  »رودون�غ  صحيف�ة  ون�ددت 
الناطقة باس�م الحزب الحاكم يف افتتاحيتها 
بغض�ب بزي�ارة ترام�ب األس�بوع املايض إىل 
كوريا الجنوبية حي�ث وصف يف خطابه أمام 
الربملان كوريا الش�مالية بأنه�ا »ديكتاتورية 

قاسية«.
وج�اءت زيارة ترام�ب إىل كوريا الجنوبية 
يف إط�ار جول�ة ماراتوني�ة ق�ام بها يف آس�يا 
وكان هدفها حش�د الدعم يف املنطقة ملواجهة 

طموحات كوريا الشمالية النووية.

وجاء يف افتتاحية الصحيفة »أسوأ جريمة 
ال يمكن مس�امحته عليها، هي انه تجرأ عى 

املس بكرامة القيادة العليا بشكل ميسء«.
وأضافت »علي�ه أن يعلم انه مجرد مجرم 
بش�ع محكوم عليه باإلعدام من قبل الشعب 

الكوري«.
ومنذ وصوله إىل البيت األبيض شن ترامب 
هجمات ش�فوية ضد كيم ج�ون اون وبلغت 
الح�رب الكالمي�ة ح�د االهانات الش�خصية 

وتهديدات برضبات عسكرية.
ويف ختام جولته اآلس�يوية يف هانوي جدد 
ترامب هجماته ضد الزعيم الكوري الش�مايل 

إىل حد انه انتقد شكله ووزنه.
وق�ال ترامب ع�ى تويرت »مل�اذا يقدم كيم 
جون�غ اون ع�ى اهانت�ي م�ن خ�الل نعت�ي 
ب�العجوز يف حني إنني ل�ن أُقدم أنا عى نعته 

بالقصري والبدين؟«

ويخ�ص الش�عب الكوري الش�مايل عائلة 
كي�م الحاكم�ة يف الب�الد بم�ا يش�به عب�ادة 
الش�خصية ويبدي حساسية قصوى عى أي 
مالحظة يمكن أن تعترب مساس�ا بالقيادة أو 

تقليال من احرتامها.
وانتق�دت الصحيف�ة الكورية الش�مالية 
يف افتتاحيته�ا أيض�ا ع�دم توج�ه ترامب إىل 
املنطقة املنزوعة السالح بني الكوريتني وهي 
محطة تقليدية للمس�ؤولني األمريكيني الذين 

يزورون كوريا الجنوبية.
وعادت املروحية التي كانت تقل ترامب إىل 
تلك املنطقة، أدراجه�ا بعد خمس دقائق عى 
إقالعها بسبب س�وء األحوال الجوية وهو ما 

شككت به الصحيفة.
وكتبت »لم يكن السبب الطقس« مضيفة 
»لق�د كان خائفا ج�دا من مواجه�ة نظرات 

قواتنا«.
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دائرة  الكاتب العدل يف الباب الرشقي

اعالن
ادناه االنذار املسري من قبل دائرتنا بواسطة دائرة الكاتب العدل يف الباب الرشقي املحرتم 

بالعدد 27857 يف 2017/10/26 واملوجه اىل املنذر / وليد خالد عيىس طه 
العنوان : م / املنصور محلة / 213 ز / 7  د /36

وملجهولية محل االقامة تقرر نرشه يف الصحف املحلية
جهة انذار:

اش�ارة اىل االنذار بعدد عموم�ي 26258 يف 2017/10/17 والصادرة من دائرة الكاتب 
العدل يف الكرادة من قبل  املنذر اعاله نود بيان االتي :

س�بق وان ت�م اس�تمالك العق�ار املرق�م )7/3/م14( وزيري�ة غزالية بموج�ب قرار 
محكم�ة بداءة الكرادة املرقم )73/ب/1977( واملكتس�ب الدرج�ة القطعية وتم ايداع 
بدل االس�تمالك يف صن�دوق املحكمة بموجب كتابنا املرق�م )23871( يف 1985/7/30 
وعىل هذا االس�اس ولعدم تس�جيل العقار يف حينها  من قبل مديرية التسجيل العقاري 
باس�م امانة بغداد تم اس�تحصال قرار حكم قضائي من محكمة بداءة الكرادة بالعدد 
)3070 /ب/2014( يف 2015/9/7 املكتس�ب الدرجة القطعية والقايض بتحديد القوة 

التنفيذية
عليه فان انذاركم ال سند له من القانون لالسباب املدرجة اعاله

املنذر / امني بغداد / اضافة لوظيفته
وكيله املحامي / وليد حممد ويل

بموجب الوكالة املرقمة يف  ق /13827/6 
والصادرة من امانة بغداد 2017/10/22 
واملعرف بهويه امانة بغداد املرقمة 326124 
بغداد / ساحة الخالني 2017/8/16

تعل�ن الرشكة العامة للس�منت العراقية احد تش�كيالت وزارة الصناع�ة واملعادن عن 
حاجة معامل الس�منت الجنوبية للمناقصة اعاله فعىل الراغبني باملش�اركة الحصول 
عىل الرشوط املطلوبة من مقر الرشكة الدائرة التجارية الواقعة يف الزعفرانية /سعيده 
لقاء املبلغ املش�ار اليه اعاله علما بان موعد الغلق س�يكون الس�اعة الثانية عرش بعد 
الظهر من تاريخ الغلق اعاله وسيعترب العطاء غري مستويف للرشوط ويهمل ما لم يوثق 

بها ما ييل :
1 �  ان يكون ملقدم العطاء مكتب او رشكة مسجلة داخل العراق او خارجه وان يكون 

معروف عنوانه وهاتفه داخل العراق
2 � تقديم تامينات اولية بمبلغ )15600000( دينار فقط خمسة عرش مليون وستمائة 
الف دينار بموجب صك مصدق او خطاب ضمان )يكون الصك بالدينار العراقي صادر 

من مرصف معتمد (  
3 � تقديم عدم ممانعة من الرضيبة  لغرض االشرتاك يف املناقصات 

ملزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكرتوني
) iq.com- www.icsc(

الرشكة العامة للسمنت العراقية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية

محكمة بداءة الرصافة 
العدد / 777/ب /2016

اعالنالتاريخ 2017/10/31
اىل / املدعي عليه )عيل عبد الحسني زاير( 

اصدرت هذه املحكمة يف الدعوى البدائية املرقمة 777/ب/ 
2016 وامل�ؤرخ يف 2017/2/28  حكم�ا غيابي�ا بالنس�بة 
للمدعى عليه الثاني )عيل عبد الحسني زاير( يقيض بابطال 
القيد املرق�م 40 يف 2015/2/16 للعق�ار املرقم 1697/10 
بزاي�ز الفضيلي�ة واع�ادة التس�جيل القي�د اعاله املس�جل 
باس�م املدعي )امانة بغداد(  ونظ�را ملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ وعليه ق�ررت املحكمة تبليغك 
اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني ولكم�ا حق االعرتاض 
واالس�تئناف والتمييز خالل املدة القانونية وبعكسه فسوف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق االصول

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية

محكمة بداءة الرصافة 
العدد / 642/تصحيح خطأ مادي /2017

التاريخ/ 2017/11/6

اعالن
اىل / املطل�وب التصحيح الخطأ املادي ض�ده / بهاء عبد الباري 

لفته حسني
اصدرت هذه املحكمة يف الدعوى البدائية املرقمة 642/تصحيح 
خطأ مادي / 2017 واملؤرخ يف 2017/8/8  حكما غيابيا يقيض 
بالحك�م بتصحي�ح الخطأ امل�ادي الواقع يف اس�م املدع�ى عليه 
)املطلوب تصحيح الخطأ املادي ضده( وجعله )بهاء عبد الباري 
لفت�ه حس�ني(  بدال من )به�اء حميد عبد الباري لفته حس�ني( 
ونظرا ملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ وعليه 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
ول�ك حق االعرتاض واالس�تئناف والتمييز خالل امل�دة القانونية 

وبعكسه فسوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق االصول

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية

محكمة بداءة الكرادة
العدد /3321/ب/2017

التاريخ/ 2017/11/13 

اعالن
اىل / املدعى عليه : كاظم شاكر حمد الله

اقام املدعي )امني بغداد / اضافة لوظيفته( الدعوى البدائية 
املرقم�ة اع�اله امام ه�ذه املحكم�ة يطالبك فيه�ا بتجديد 
الق�وة التنفيذية للق�رار الص�ادر يف 1981/9/30 والصادر 
م�ن محكمتن�ا بالع�دد 1981/3 والخاص بالعق�ار املرقم 
319 البوجمع�ه وملجهولية محل اقامت�ك قرر تبليغك اعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميت�ني للحضور امام هذه املحكمة 
يف موع�د املرافع�ة املواف�ق 2017/11/29 ل�ذا وعن�د عدم 
حضورك او حضور من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا ووفق االصول

محكمة االحوال الشخصية يف النرص
العدد: 405/ش/2017

م/اعالن
اىل /املدعى عليه/ محمد باسم تركي 

ق�د ص�در بحق�ك الق�رار الرشع�ي املرق�م 405/
ش/2017 يف 2017/10/31 وال�ذي يقيض بالحكم 
بتصدي�ق الط�الق الواق�ع خ�ارج املحكم�ة بتاريخ 
2017/8/27 بين�ك وب�ني املدعية ن�ور حازم تركي 
واعتب�اره طالق�ا بائن�ا بينونة صغ�رى واليحق لك 
الرج�وع بزوجت�ك املدعي�ة اال بعقد ومه�ر جديدين 
وبموافقته�ا وتحميل�ك الرس�وم واملصاريف وصدر 
الحك�م غيابي�ا بحق�ك قاب�ال لالع�رتاض والتميي�ز 
وملجهولية محل اقامتك قررت هذه املحكمة تبليغك 
عن طري�ق النرش يف صحيفت�ني محليتني ولك الحق 
باالع�رتاض ضم�ن امل�دة القانوني�ة ويف حال�ة عدم 
اعرتاض�ك او التميي�ز ضم�ن املدة القانونية س�وف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القايض/ جاسم محمد عبيس

مديرية شؤون أحوال ذي قار
/ العدد : 1423

إع�����الن
بناءا عىل طلب املدعي س�امي خميس عباس  والذي 
يطلب من خالله تبدي�ل لقبه من الهزاع اىل الدراجي 
واس�تنادا ألح�كام امل�ادة 22 م�ن قان�ون البطاقة 
الوطنية 3 لس�نة 2016  تقرر نرش طلبه يف الجريدة 
الرسمية فمن له حق االعرتاض عىل الطلب مراجعة 
املديري�ة خ�الل 15 يوما من تاريخ النرش وبعكس�ه 

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

محكمة بداءة النارصية
العدد : 2026/ب/2017

إع���الن
س�تبيع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة 
العلني�ة العقار تسلس�ل 5526/110 جزيرة وخالل 
ثالث�ون يوم�ا اعتبارا م�ن الي�وم التايل للن�رش وإذا 
صادف يوم الثالثون عطلة رس�مية ففي اليوم الذي 
يلي�ه ويف تمام الس�اعة الثانية عرش ظه�را يف قاعة 
محكم�ة الب�داءة فع�ىل الراغبني بال�رشاء الحضور 
يف امل�كان والزم�ان املعين�ني  مس�تصحبني معه�م 
التأمين�ات القانونية بنس�بة 10% بصك مصدق مع 
رس�م تس�جيل العق�ار بنس�بة 3% والنقب�ل املبالغ 
النقدية  إن لم يكون�وا من الرشكاء علما إن الداللية 

عىل املشرتي . 
القايض/حسني عبد حاتم

االوصاف
 ---------

1-العقار مفرز بصورة غري رس�مية اىل دارين الدار 
االوىل مؤلف�ة م�ن غرفتي ن�وم وصحي�ات ومطبخ 
مبني من الطابوق ومس�قف بالكونكريت ،اما الدار 
الثانية مؤلفة من استقبال وهول ومطبخ وصحيات 

خارجية مبني بالطابوق ومسقف بالكونكريت 
2-املساحة : 200م

3-القيم�ة املق�درة للعقار ارضا وبن�اءا بمبلغ مائة 
وثالثون مليون دينار فقط

4-الدار االوىل مش�غولة من قبل املدعى عليهما االول 
والثاني.

فقدان
فقدت من�ي الهوية الصادرة من جامع�ة الكوفة – 
كلية الهندسة/ قسم املنشآت وموارد مائية باسم/ 
أساور ربيع عبد الحس�ن فمن يعثر عليها تسليمها 

ملصدرها

فقدان
فق�دت مني الهوية الصادرة م�ن دائرة صحة بغداد 
الرصافة بأسم / ستار جبار نارص فمن يعثر عليها 

تسليمها إىل جهة االصدار .

محكمة االحوال الشخصيه / منديل
العدد 176/ش/2017

اىل/املدعى عليه -  نجم كاظم نجم 
م/ تبليغ

تحيه طيبه
أقام�ت املدعيه مري�م موىس ثاوة  الدع�وى املرقمة 
176/ ش/2017 ضدك تطلب فيها     اثبات حضانة 
اوالده�ا القارصي�ن كل من ) عبد الرحمن وتنس�يم 
وطيب�ة (  اوالدك وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب 
أش�عار املختار 0 تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني 
املص�ادف  املرافع�ة  بموع�د  يوميت�ني  محليت�ني  
2017/11/23 ويف حال�ة  ع�دم حض�ورك س�وف 
تج�ري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  حس�ب االصول 

مع فائق التقدير0
القايض
عدي نجم جمعه

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة بداءة الخالدية 
العدد 566 / ب / 2017 

اىل / املدعى عليه ) يارس اسماعيل كوسج ( 
م / موعد مرافعة 

بن�اءا ع�ىل الدع�وى املقامة ض�دك من قب�ل املدعي 
) حس�ام فاض�ل عب�د ( بالع�دد 566 / ب / 2017 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني للحضور امام ه�ذه املحكمة 
يف موع�د املرافعة املوافق 22 / 11 / 2017 الس�اعة 
التاس�عة صباح�ا وبخالف�ه تجري املرافع�ة بحقك 

غيابا .
القايض 
محمد جميل الفياض 

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

العدد 462 / ش / 2017 
اعالن

املدعية / مها عمار عبد الله 
املدعى عليه / مازن فؤاد محسن 

اصدرت محكمة االحوال الشخصية يف الخالص قرار 
الحك�م الغياب�ي املرق�م 462 / ش / 2017 يف 27 / 
9 / 2017 والخ�اص باملدع�ني مه�ا عم�ار عبد الله 
ومازن فؤاد محس�ن موضوع الدعوى الزامك بدفع 
مبلغ قدره عرشة ماليني دينار نصف املهرين املعجل 
واملؤج�ل وعند ارس�ال ورقة التبليغ لغ�رض تبليغك 
بق�رار الحك�م الغياب�ي اعي�دت الينا ورق�ة التبليغ 
وحسب كتاب مركز رشطة الوفاء بالعدد 14204 يف 
8 / 10 / 2017 ومرفق�ة ورقة تبلي�غ املدعى عليه 
ارتحال�ك إىل جهة مجهولة وحس�ب اش�عار املختار 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب اشعار املختار تقرر 
تبليغ�ك بصحيفتني محليتني بق�رار الحكم الغيابي 
وعند عدم حضورك واالع�رتاض عىل الحكم الغيابي 

يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون .
القايض
عيل منشد خلف

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد 2542 

م / نرش فقدان
قدم�ت املدع�وة وطفه خزع�ل ردعان ع�يل طلبا إىل 
هذه املحكمة تدعي فيه فقدان ولدها خرض فرحان 
سطا يردعان الرفيعي والذي فقد يف محافظة صالح 
الدي�ن – قضاء بل�د – منطقة محطة بل�د بتاريخ 5 
/ 1 / 2006 بع�د ان ت�م اختطاف�ه ول�م يع�رف اي 
يشء عن مصريه لحد االن وهو من سكنة محافظة 
ص�الح الدي�ن – قضاء بلد – محط�ة بلد – فعىل من 
لديه معلومات عنه االتصال بذويه او بهذه املحكمة 

او باي مركز للرشطة .
القايض

مكي حسن سعيد 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية 
العدد 803 / ش / 2017 

إىل / املدعى عليه ) قاسم محمد عيل ( 
م / قرار حكم غيابي 

اص�درت هذه املحمقرا بالعدد اع�اله يف 13 / 11 / 
2017 واملتضمن الحك�م بالتفريق القضائي للهجر 
ب�ني املدعية ) ن�ريان رزاق محم�د ( واملدعى عليه ) 
قاس�م محمد ع�يل ( وملجهولية مح�ل اقامتك تقرر 
تبليغك بواس�طة الن�رش بصحيفت�ني محليتني ولك 
حق االعرتاض والتمييز خالل املدة القانونية البالغة 
ثالثون يوما وبخالفه س�وف يكتس�ب القرار بحقك 

الدرجة القطعية .
القايض

محمد مطلب عبد 

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
رقم الدعوى: 4258/ش/2017 

اعالن 
اىل املدعى عليه / ناظم عيدان الزم  

اقامت املدعية / بثينه قاس�م الزم الدعوى الرشعية 
املرقمة 4258/ش/2017 ضدك تطلب فيها التفريق 
للهجر وملجهولة محل اقامتك حس�ب ما ورد برشح 
القائم بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي ملنطقة مناوي 
باش�ا. لذا تقرر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميتني بالحض�ور امام هذه املحكم�ة صباح يوم 
2017/11/26 للمرافع�ة وبعكس�ه س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون.
القايض / فالح حسن حيص

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة  االحوال الشخصيه يف الكوت  
العدد 3895 /ش /2017

 اىل املدعى عليها / زينب محسن شطاب
أقام املدعي صادق جبار عبد السادة الدعوى الرشعيه  
املرقم�ة أعاله والت�ي يطلب فيها دعوت�ك للمرافعة 
والحكم بتصديق الط�الق الرجعي  وملجهولية محل 
إقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ وإشعارمختار 
ح�ي الجوادين الثالثة واملرف�ق بكتاب مركز رشطه 
بالع�دد 19764يف 2017/11/13 علي�ه  الفالحي�ة 
تقرر تبليغك اعالنا  بصحيفتني محليتني رس�ميتني 
للحض�ور امام هذة املحكمة بتاريخ 2017/10/22 
الساعة تاسعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال 
من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا و 

وفق القانون 
القايض 
رائد كامل اليارسي

اعالن دعوة دائنني 
ان�ي املصف�ي عب�د الحس�ني حميد ش�ناوه لرشكة 
حمري�ن للخدمات العامة املح�دودة ادعو كل من له 
ح�ق او دين عىل الرشكة مرجعتي عىل العنوان التايل 

البرصه املعقل شارع عثمان 
املصفي املحامي 
عبد الحسني حميد شناوه

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف الكوت
العدد  بال  

اىل / املفقود / محسن مطرش علوان   
م / اعالن فقدان وحجر عىل مفقود     

طالب حجة الحجر والقيمومة والدته )شمعه منهل 
دخيل( 

املطل�وب الحج�ر علي�ه / واعالن فقدانه )محس�ن 
مطرش  علوان(

بن�اءا ع�ىل الطل�ب املق�دم من قب�ل طال�ب الحجر 
والقيموم�ة املدع�وة )ش�معه منهل دخي�ل( والتي 
تطل�ب االعالن عن فق�دان املدعو )محس�ن مطرش 
علوان( والذي فق�د بتاريخ 2014/6/10 وال تعرف 
عن�ه اي خرب يدل عن حياته او مماته  تقرر  تبليغك 
بواسطة صحيفتني محليتني ويف حالة عدم حضورك 
اواع�الم هذه املحكمة عن حيات�ك خالل عرشة ايام 
من تاريخ النرش س�يتم اعالن فقدانك والحجر عليك 
ونص�ب املدعوة)ش�معة منه�ل دخيل( قيم�ا عليك 
الدارة اموالك وف�ق قانون رعاية القارصين رقم 78 

لسنة 1980 
مالحظة 

عىل من يملك اي معلومات عىل املفقود اعاله يرجى 
ابالغ هذه املحكمة  

القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد 2535 

م / نرش فقدان 
قدم�ت املدع�وة حميدية حماد مريش ع�يل طلبا إىل 
هذه املحكمة تدعي في�ه فقدان ولدها عمار صالح 
كاظم جواد الفراج�ي والذي فقد يف محافظة صالح 
الدي�ن – قض�اء بلد – الجوي�زرات بتاريخ 24 / 8 / 
2014 بع�د ان تم اختطافه ول�م يعرف اي يشء عن 
مص�ريه لح�د االن وهو من س�كنة محافظة صالح 
الدي�ن – قضاء بلد – حي الش�هداء – فعىل من لديه 
معلوم�ات عنه االتصال بذوي�ه او بهذه املحكمة او 

باي مركز للرشطة .
القايض

مكي حسن سعيد 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد 2534 

م / نرش فقدان 
قدم�ت املدع�وة حميدية حماد مريش ع�يل طلبا إىل 
هذه املحكمة تدعي في�ه فقدان ولدها عمار صالح 
كاظم جواد الفراج�ي والذي فقد يف محافظة صالح 
الدي�ن – قض�اء بلد – الجوي�زرات بتاريخ 24 / 8 / 
2014 بع�د ان تم اختطافه ول�م يعرف اي يشء عن 
مص�ريه لح�د االن وهو من س�كنة محافظة صالح 
الدي�ن – قضاء بلد – حي الش�هداء – فعىل من لديه 
معلوم�ات عنه االتصال بذوي�ه او بهذه املحكمة او 

باي مركز للرشطة .
القايض
مكي حسن سعيد

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الكوت
العدد2195/ب /2017

اىل املدعى عليه / يوسف سبتي عبدالحسني
أقام املدعي س�الم رحم عجه الدع�وى البدائية املرقمة 
أعاله والتي يطلب فيها دعوتك للمرافعة والحكم مدعيا 
فيه�ا بان له بذمت�ك مبلغ قدره مليون�ان ومائتي الف 
دينار والمتناعك عن تس�ديد  دعوتك للمرافعة والحكم 
بالزام�ك بتس�ديد املبل�غ املذك�ور وتحميل�ك الرس�وم 
واملصاريف وملجهولية محل إقامتك حسب رشح القائم 
بالتبليغ وإش�عار املختار منطقة ح�ي الجهاد واملرفق  
الجهادبالع�دد17571يف  بكت�اب مرك�ز رشط�ة ح�ي 
2017/11/13 علي�ه تق�رر تبليغ�ك اعالنا  بواس�طة 
الصحف املحلي�ة لحضورك امام ه�ذه املحكمة صباح 
يوم 2017/11/22  الس�اعة تاسعة صباحا وعند عدم 
حض�ورك او م�ن يمثلك قانونا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون 
القايض
فالح كريم ال جحيش

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف السماوة

العدد : 3192/ش/2017
التاريخ 2017/11/15

اعالن
اىل / املدعى عليه / عدنان احمد خميس

اقامت املدعية نور يزن حسن
الدعوى املرقم�ة 3192/ش/2017 امام هذه املحكمة 
طل�ب فيها الحكم لها بالتفريق للهجر وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب اش�عار مخت�ار منطقة ح�ي الزهراء 
وكت�اب مديري�ة التبليغ�ات القضائي�ة املرق�م 844 يف 
2017/11/7 لذا قررت هذه املحكمة تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني للحض�ور ام�ام ه�ذه 
املحكم�ة صباح يوم 2017/11/23 وبعكس�ه س�وف 

تجري املحاكمة غيابية بحقك وفق القانون
القايض لطيف مهنه علو النرصاوي

 
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة / 2017/1099

التاريخ 2017/10/3
اعالن

تبي�ع مديرية تنفيذ الس�ماوة العقار تسلس�ل 340/8 
م5 ام التل�ول والجالج�ة الواق�ع يف الس�ماوة العائ�د 
للمدين فليح حس�ن حمود املحجوز لق�اء طلب الدائن 
عب�د العزيز لطيف عجاج البالغ اربعة وعرشون مليون 
دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا 
معه التامين�ات القانونية عرشة م�ن املائة من القيمة 
املقدرة وشهادة الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
جعفر حسني أل شرب

املواصفات  :
1 � موقع�ه ورقم�ه : س�ماوة / الضجري�ة يط�ل عىل 

الشارع الفرعي 340/8م5 ام التلول والجالجة 
2 � جنسه ونوعه : دار سكنية )ملك رصف(

3 � ح�دوده واوصافه : تتكون من اس�تقبال وكليدور 
وغرفت�ني نوم وحمام ومرافق صحي�ة ومطبخ الطابق 
االريض وغرفتني وصالة ومرافق الطابق العلوي وبناءه 

من الحديد املسلح ومساحة البناء 140
4  �مشتمالته

5 � مساحته 66 سم ، 20م، 1 اولك
6 � درجة العمران : متوسط

7 � الشاغل : عائله املدين فليح حسن حمود
8 � القيم�ة املقدرة : 58,025,000 ثمانية وخمس�ون 

مليون وخمسة وعرشون الف دينار

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

اعالن بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعة 783/13

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 18/علوة 
الفحل 

الجنس : دار
النوع : ملك رصف

رقم الباب :
رقم الطابق :

رقم القطعة :
رقم الشقة 

املساحة : 640مرت
املشتمالت :

املزروعات واملغروسات :
واردات املبيع السنوية

الشاغل : عيل لفته متعب
مق�دار املبيع : 640,000,000 س�تمائة 

واربعون مليون دينار فقط 
يف  العق�اري  التس�جيل  دائ�رة  س�تبيع 
الكوفة باملزايدة العلنية العقار املوصوف 
اع�اله العائ�د للراه�ن عيل لفت�ه متعب 
لقاء طل�ب الدائن املرته�ن مديرية بلدية 
النج�ف االرشف وح�دة الدي�ون البال�غ 
)867,934,200( دين�ارا فع�ىل الراغ�ب 
يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة 
خالل )30( يوما اعتب�ارا من اليوم التايل 
لتاري�خ نرش ه�ذا االع�الن مس�تصحبا 
مع�ه تامين�ات قانونية نقدي�ة او كفالة 
مرصفي�ة ال تق�ل ع�ن 10% م�ن القيمة 
البالغة )640,000,000(  للمبيع  املقدرة 
دين�ارا وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة 

)12( ظهرا من اليوم االخري
مدير دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة
عبد النارص جواد كاظم

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

االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف النجف

العدد : 6954/ش2017/4
التاريخ 2017/11/15

اعالن
مش�تاق  قاس�م   / علي�ه  املدع�ى   / اىل 

سلمان
عب�د  )س�عاد  املدعي�ه  علي�ك  اقام�ت 
الرضا م�وىس ( الدع�وى بالعدد 6954/

املحكم�ة  ه�ذه  ام�ام  ش2017/4 
وموضوعها طلب نفقه ماضية ومستمرة  
للمدعية ونفقه مستمرة البنتها )جمانه( 
وملجهولية محل اقامتكم وحس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار ح�ي 
نيس�ان / النجف قررت املحكمة تبليغك 
بخصوص الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
وعلي�ك الحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة 
يف موع�د املرافع�ة الق�ادم املواف�ق ي�وم 
2017/11/23 الساعة التاسعة صباحا 
ويف حال�ة عدم حض�ورك او ارس�ال من 
ين�وب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
طالل سلمان مهدي

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

االتحادية 
محكمة بداءة الكوفة

العدد : 686/ب2017/2
التاريخ 2017/10/25

اعالن تبليغ بالحكم الغيابي
اىل / املدعى عليه / باس�م جواد ش�مس 

الدين
اصدرت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املؤرخ 
2017/9/12 يف الدعوى البدائية املرقمة 
686/ب2017/2 بإلزامك )بتأديتك مبلغ 
مق�داره ثالث�ة عرش مليون وس�بعمائة 
وخمسون الف دينار للمدعي( وملجهولية 
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
منطقت�ه  واختياري�ة  مخت�ار  واش�عار 
املجل�س املح�يل لح�ي الجه�اد يف بغ�داد 
بتاريخ 2017/10/8 فق�د تقرر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني 
بق�رار الحكم الغيابي ولك حق االعرتاض 
واالستئناف والتمييز خالل املدة القانونية 
وبعكس�ه سوف يكتس�ب القرار الدرجة 

القطعية وفق القانون
القايض
محمد كامل كرماشة

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

االتحادية
دار القضاء يف الدجيل 

محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل
العدد : 677/ش/2017
التاريخ 2017/11/15

اعالن
اىل /املدعى عليه /وليد محمود ياسني

تبليغ
اقامت املدعية رش�ا فالح يوسف ضدكم 
الدع�وى املرقم�ة 677/ش/2017 امام 
حضان�ة  واملتضمن�ة  املحكم�ة  ه�ذه 
االطف�ال ولع�دم معرف�ة مح�ل اقامتك 
ق�ررت املحكم�ة تبليغك اعالن بواس�طة 
صحيفتني محليت�ني وعند عدم حضورك 
يف ي�وم املرافعة املصادف 2017/11/22 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا ستجري 
وف�ق  وعلن�ا  غيابي�ا  بحق�ك  املرافع�ة 

القانون
القايض
معد نجم عبيد

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل 

التاريخ 2107/11/5
اعالن

حن�ش  تحري�ر   / عليه�ا  املدع�ى   / اىل 
مخلف

تبليغ بقرار الحكم الغيابي
ق�ررت املحكمة الحك�م بتصديق الطالق 
الخارجي ال�ذي اوقعه املدعي محمد عبد  

نارص بتاريخ 2017/7/6 
وص�در قرار غيابي ض�دك ولعدم معرفة 
محل اقامتك قررت املحكمة تبليغك نرشا 
بواس�طة صحيفتني وعند عدم اعرتاضك 
عىل القرار يعترب القرار مكتس�ب الدرجة 

القطعية وفقا للقانون
القايض
معد نجم عبيد

رقم 
الكلفة التخمينية الموادالمناقصة

االجمالية
سعر الشراء 

تاريخ الغلقالتندر

2/م/ج          
2017/

تجهيز اكياس ورقية 
بكمية  )6000000( 

مليون كيس

 )1560000000(
دينار الكلفة التخمينية 

للمناقصة 

 )150000(
مائة وخمسون 

الف دينار
2017/11/30

العدد العمومي / 28360
السجل : 142

التاريخ 2017/11/1

وزارة الصناعة واملعادن
اعادة نرش اعالنالرشكة العامة للسمنت العراقية



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

للخط�وط  العام�ة  الرشك�ة  اعلن�ت 
الجوي�ة العراقي�ة عن تحقي�ق زيادة 
ملحوظ�ة يف عدد رح�ات طائراتها يف 
محطة مطار بغداد ال�دويل للفرتة من 
 2017-10-31 ولغاي�ة   2017-10-1
حس�ب احصاءات القس�م التجاري يف 

الرشكة.
واوضح مدير عام الرشكة مريان فريد 
ان »الناق�ل الوطن�ي اس�تطاع خ�ال 
هذه الفرتة من تحقيق نسب امتاء يف 
الطائر االخرض بش�كل كبرية وبواقع 
831 رحل�ة اىل مختل�ف املحط�ات يف 

بلدان العالم«. 
واض�اف فري�د ان »نس�بة املغادري�ن 
بلغت 83103 مس�افر يف حني بلغ عدد 
القادمني 88823 مسافر ، هذا وتسعى 
الرشكة ضمن خط�ة عملها اىل تقديم 
افض�ل الخدم�ات للمس�افرين الكرام 
عن طريق اسعارها التنافسية مقارنة 
مع باق�ي رشكات الطريان والخدمات 
االخرى التي اطلقته�ا الرشكة مؤخراً 

لتحسني خدماتها« .
م�ن جان�ب آخ�ر وبتوجيه م�ن وزير 
النقل كاظ�م فنجان الحمامي، عقدت 
الهيئة العامة لان�واء الجوية والرصد 
الزلزايل، اجتماعاً طارئاً للجنة الوطنية 
الخاص�ة بتطبي�ق النظ�ام األس�ايس 
للمرك�ز العرب�ي للوقاية م�ن اخطار 

الزالزل والكوارث الطبيعية االخرى«. 
وقال مدي�ر عام الهيئة ثائ�ر الغراوي 
ان »االجتم�اع ض�م ع�ددا م�ن املدراء 
العامني والخرباء من مختلف الوزارات 
العراقي�ة ذات االختصاص�ات العلمية 
املعني�ة بح�االت الك�وارث الطبيعي�ة 

وأهمها الزالزل«. 
وبني ان »املجتمعون تدارسوا تداعيات 
اله�زة االرضية االخ�رية التي حدثت يف 
ايران وتأثر بها العراق وذلك عرب تقييم 

مفصل عن طبيعة اله�زة واآلثار التي 
خلفتها«. 

وصدر ع�ن االجتم�اع ع�دة توصيات 
الزلزالي�ة  األجه�زة  تطوي�ر  اهمه�ا 

املوجودة يف املراص�د الزلزالية ورفدها 
باجه�زة متنقلة يف عم�وم محافظات 
الع�راق وكذلك تحويل لجن�ة الكوارث 
الطبيعية الحالية اىل لجنة اسرتاتيجية 

والعم�ل عىل توس�يع ش�بكات الرصد 
الزل�زايل يف الع�راق ب�ان ال تقل عن 20 
محطة رصد زلزايل باالضافة اىل العمل 
عىل اس�تثناء الرصد الزل�زايل من قرار 

التعيين�ات املركزية لع�ام 2018 وذلك 
بتعيني مختصني وبصورة مبارشة. 

وب�ني املجتمع�ون؛ اهمي�ة دور وجود 
مؤسسة الدفاع املدني يف موقع الحدث 
لطمئن�ة املواطن�ني ع�رب اإلس�تجابة 
للمهندس�ني  وإعط�اء  الرسيع�ة 
املختص�ني دور بزي�ارة االماك�ن التي 
تعرض�ت اىل الزل�زال م�ن اج�ل تقيم 
ال�رضر الحاص�ل، وإل�زام الجامعات 
واملعاه�د وامل�دارس بان تك�ون هناك 
اس�بوع  كل  م�ن  مخصص�ة  س�اعة 
لعم�ل تجربة تطبيقي�ة ملعرفة كيفية 

الترصف عند حدوث الزلزال«. 
كما س�تقوم لجنة الكوارث الطبيعية 
بجول�ة اس�تطاعية للمناط�ق الت�ي 

تأثرت بذلك« .
وعىل صعيد منفصل، شاركت الرشكة 
العامة للنقل البحري، بمعرض النفط 
والغ�از والصناع�ات البحرية املقام يف 

العاصم�ة االماراتية ابو ظبي للفرتة ) 
13 � 16 ترشين الثاني («.

وذكر مدي�ر عام الرشكة عب�د الكريم 
ج�اءت  املش�اركة  »ه�ذه  ان  كنه�ل 
تنفي�ذا لتوجيهات وزي�ر النقل كاظم 
فنج�ان الحمام�ي وأس�تجابة لدعوة 
رشكة رشكة غنتوب لبناء السفن التي 
تكفل�ت مصاريف الوفد املش�ارك عىل 

نفقتها الخاصة«. 
وأضاف كنهل ان »الغرض من املشاركة 
االطاع واالتفاق مع الرشكات البحريه 
لتطوير عمل الرشكة يف املجال البحري 
إنج�از  رسع�ة  لضم�ان  والنه�ري 
التصليحات املطلوبه لبواخرنا وبكلف 

قليلة«.
يش�ار اىل ان »الوفد العراقي املش�ارك 
برئاس�ة املعاون الفني للرشكة مهدي 
عيل عس�كر ومدير القس�م الفني عبد 

االمري عمران.

األنواء تعقد »اجتامعا طارئا« للوقاية من الزالزل.. والنقل البحري تشارك بمعرض النفط يف اإلمارات
اخلطوط اجلوية حتقق زيادة كبرية بعدد رحالتها خالل تشرين االول
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وزير الصناعة يشدد
عىل تنفيذ إجراءات صارمة 

إليقاف إغراق السوق العراقية
    بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير الصناعة واملعادن وكالة محمد 
تنفي�ذ  الس�وداني ع�ىل رضورة  ش�ياع 
إجراءات جادة وصارمة إليقاف سياس�ة 
اإلغراق الس�لعي للس�وق العراقية ودعم 

اإلنتاج الوطني.
وق�ال مدي�ر مرك�ز اإلع�ام والعاق�ات 
عل�وان  عبدالواح�د  ال�وزارة  يف  العام�ة 
»املس�تقبل  تلقت�ه  بي�ان  يف  الش�مري 
خ�ال  أك�د  »الس�وداني  أن  العراق�ي«، 
اجتماعاته ولقاءاته الرسمية ومقاباته 
التلفزيوني�ة ع�ىل أن القط�اع الصناعي 
العراق�ي الحكوم�ي والخ�اص واملختلط 
يعان�ي من التعطي�ل وضعف التس�ويق 
بسبب سياسة اإلغراق السلعي للبضائع 
املس�توردة الت�ي تمارس�ها دول الجوار 

والعالم«.
وأشار إىل أن »األسواق العراقية مفتوحة 
أم�ام الس�لع والبضائع املس�توردة ذات 
املواصف�ة والنوعي�ة الرديئ�ة واألس�عار 
الرخيصة وباملقابل ف�ان هناك منتجات 
وطني�ة مصنع�ة وف�ق املعاي�ري الدولية 
ومطابقة للمواصفات القياسية العراقية 
املعتم�دة وتس�تخدم مواد أولي�ة رصينة 
ومايرتت�ب ع�ن ذلك م�ن كل�ف إضافية 

لإلنتاج«.
ولفت الشمري إىل أن »وزير الصناعة دعا 
إىل وقف�ة جادة لدع�م الصناعة الوطنية 
بكل قطاعاته�ا العام والخاص واملختلط 
للتصدي للمحاوالت واملؤامرات الخارجية 
والداخلية التي استهدفت إيقاف الصناعة 
الوطنية منذ عام 2003 كجزء من تدمري 
ه�ذا البل�د وانعاش مصان�ع دول الجوار 

عىل حساب املصلحة الوطنية«.
وأكد أن »الس�وداني وجه جميع رشكات 
الوزارة باتباع وس�ائل وأساليب مبتكرة 
وحديثة للتسويق والرتويج لإلنتاج املحيل 
بم�ا يتم�اىش واحتياج�ات ومتطلب�ات 

السوق واملستهلك.

النقل اخلاص تنظم محلة للتربع بالدم دعاًم 
جلرحى القوات االمنية واحلشد الشعبي

   بغداد / المستقبل العراقي

نظم�ت الرشك�ة العام�ة الدارة النق�ل الخاص ، بالتنس�يق مع م�رصف الدم 
الوطني العراقي حملة كربى للتربع بالدم من أجل دعم جرحى القوات األمنية 

والحشد الشعبي«. 
وق�ال مدي�ر عام الرشكة قيس املي�ايل يف بيان العام الوزارة تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه،  أن »الرشك�ة ش�هدت تواف�د العدي�د من املنتس�بني 
للمساهمة بهذة الحملة التطوعية ايمانا منهم برضورة تواصل الجهود الخرية 

لتعزيز أوارص االخوة وخلق روح املواطنة لدى الجميع.

حمافظ بغداد يتفقد مناطق اطراف العاصمة ويطلع عىل الواقع اخلدمي فيها
استقبل مدير شركة زنتاو الصينية والوفد املرافق له

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

اجرى محافظ بغداد عطوان العطواني جولة 
تفقدي�ة ملناط�ق اط�راف بغ�داد واطلع عىل 

الواقع الخدمي فيها.
وذكر مكتبه االعامي ان »املناطق التي زارها 
املحافظ شملت )منطقة الكرغولية يف ناحية 
الج�رس والس�ادة الصواف فضا ع�ن تفقدة 
الج�رس الفرن�ي ال�ذي يرب�ط منطق�ة حي 
النرص وقضاء النه�روان واطاعه عىل اعمال 
الرتقي�ع الجارية فيه«.واضاف ان »العطواني 
خال الجول�ة التقى بوجه�اء واهايل املناطق 
واس�تمع اىل ابرز مش�اكلهم وطلباتهم والتي 
والرتب�وي  الصح�ي  الجان�ب  ع�ىل  ترك�زت 

والخدمي واصفا تلك الزيارة باملهمة مش�ددا عىل تقديم 
كافة الخدمات وفقا لامكانيات املتوفرة للمحافظة عىل 
امل اطاق التخصيصات املالية قبل نهاية العام للرشوع 
باملش�اريع الجديدة ملناط�ق االطراف«.الفتا اىل »اهمية 
تزويد تلك املناطق باملحوالت واالساك الكهربائية فضا 

عن متابعة ايصال املاء الصالح للرشب وفرش الشوارع 
القريب�ة من امل�دارس بمادة الس�بيس تزامنا مع حلول 

موسم االمطار«.
ويف خت�ام الجولة اعرب االهايل عن ش�كرهم للمحافظ 
ع�ىل ه�ذه الزي�ارة املهم�ة مثمن�ني جه�وده املبذولة 
وتواصل�ه مع املس�ؤولني يف الحكوم�ة املركزية لغرض 

توفري افض�ل الخدمات للمواطنني«.من جهة 
اخ�رى اس�تقبل العطوان�ي يف مكتب�ه، مدير 
رشكة ) زنتاو( الصينية والخاصة باستخراج 
وتصفية النفط والتي ستوقع عقد استخراج 
وتصفية النفط يف منطقة النهروان مع وزارة 

النفط«.
وافاد مكتبه االعامي ان »العطواني اكد خال 
حديث�ة مع الرشكة »عىل اهمية هذا املرشوع 
املحافظ�ة  يف  االول  امل�رشوع  يعت�رب  ًكون�ه 
وس�وف يس�اهم يف تعظيم واردات املحافظة 
وتوف�ري فرص عم�ل اله�ايل املحافظة واهايل 
»املحافظ�ة  ان  تحديداً«.واض�اف  النه�روان 
تقدم كل الدعم واالمن الازم لجميع الرشكات 
االستثمارية ، الفتا اىل اهمية التواصل املستمر 
لتعزيز التعاون مع الرشكات الصينية واالس�تفادة من 
حجم التطور الذي وصلت اليه رشكاتهم يف هذا املجال«. 
من جانبه عرب مدير الرشكة عن س�عادت بهذا التعاون 
مثمن�ا جهد  املحافظ يف تذلي�ل الصعوبات امام الرشكة 

وتوفري االرض املناسبة النشاء هذا املرشوع .

    بغداد / المستقبل العراقي 

اس�رتدت دائ�رة التش�غيل والقروض يف 
االجتماعي�ة  والش�ؤون  العم�ل  وزارة 
كاقس�اط  دين�ار   )63,061,083,115(
للق�روض منذ ع�ام 2013 ولغاية نهاية 
ترشي�ن االول 2017، يف حني بلغ اجمايل 
الق�روض  اقس�اط  لدف�ع  املس�تحقني 
)20865( مقرتضا يف بغداد واملحافظات 
منهم )17912( سددوا االقساط املرتتبة 

عليهم لتصل نسبة التسديد اىل %79«.
 واكد وزير العمل والش�ؤون االجتماعية 
محمد ش�ياع الس�وداني خال ترؤس�ه 
املش�اريع  دع�م  لصن�دوق  اجتماع�ا 
الصغرية املدرة للدخل بحسب بيان تلقته 
»املستقبل العراقي«، عىل »اهمية متابعة 
وعدم تأخ�ري منح القروض للمحافظات 
الت�ي اس�رتدت جمي�ع مبال�غ االقراض 
م�ن املس�تفيدين بغي�ة ش�مول فئ�ات 

جديدة بها، داعيا اىل »التواصل املس�تمر 
م�ع الحكوم�ات املحلية ملتابعة ش�ؤون 

املقرتضني يف تلك املحافظات«.
 وعن امكانية اطفاء جزء من القرض يف 
حال الحصول ع�ىل قرض اضايف لتطوير 
النش�اط الناجح، اش�ار املتحدث باس�م 
ال�وزارة عمار منع�م اىل »ع�دم امكانية 
اطف�اء اي قرض الن املبال�غ مدورة وما 
يس�رتد يعاد اقراضه ملواطن آخر، مؤكدا 
عىل »امكانية ش�مول املشاريع التي يتم 
اق�راض اصحابه�ا م�ن دائرة التش�غيل 
والق�روض بالضم�ان االجتماعي كونها 
م�ن اختصاص دائ�رة التقاعد والضمان 
االجتماعي وليس�ت من اختصاص دائرة 

التشغيل والقروض«.
التش�غيل والق�روض  دائ�رة  ان  يذك�ر   
التابع�ة تضطل�ع بمهام من�ح القروض 
للعاطل�ني من العمل املس�جلني يف قاعدة 
بيانات الدائرة، وتسعى اىل محاولة ايجاد 

ف�رص عمل له�م، كم�ا تعن�ى باقراض 
املواطنني من خال برامج االقراض التي 
تنفذه�ا منها ما يخ�ص ادارة الصندوق 
والس�رتاتيجية الوطني�ة للتخفي�ف من 

الفقر وبرنامج التأهيل املجتمعي، فضا 
عن انها تتوىل ادارة ملف تشغيل االجانب 
وفق�اً للق�رارات والقوان�ني الت�ي تحكم 

العمالة االجنية.

املنافذ احلدودية حتبط هتريب كميات 
كبرية من األدوية قادمة من األردن

الرافدين حيدد نسبة الفائدة لقروض 
اجلامعات واملدارس ورياض األطفال

حمافظ البرصة يبحث جتديد عقود 
املعلمني واملدرسني يف املحافظة

   بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت هياة املناف�ذ الحدودية منفذ طريبيل الحدودي ب�ني العراق واالردن عن 
احباط محاولة تهريب كمية كبرية من االدوية متنوعة املنشئ.

وذكر بيان للهيئة تلقت » املستقبل العراقي«، نسخة منه ان »الشحنة »قادمة 
من االردن اىل العراق وتم إحالتها اىل القضاء.

   بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن مرصف الرافدين،  عن تحديد نسبة الفائدة ملنح القروض التشغيلية لتوسيع اعمال 
الجامعات وامل�دارس األهلية ورياض األطفال«.وقال املكت�ب اإلعامي للمرصف يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي«، نس�خة منه، إن »قروض رياض األطفال البالغة 25 مليون 
دين�ار وقروض املدارس األهلية التي منح له�ا 50 و75 مليون دينار وقروض الجامعات 
األهلية التي وضع لها مبلغ 100 مليون دينار حدد فيها نسبة الفائدة ب� 8 باملئة سنويا«.

وأش�ار املكتب، إىل أن »هذه الفائدة يتم احتس�ابها ش�هريا بطريقة القس�ط املتناقص 
وتسدد بأقساط ثابتة يتم التسديد لاقساط بشكل شهري بعد انتهاء مدة االمهال.

   البصرة / المستقبل العراقي

بح�ث محافظ البرصة  اس�عد عبداالم�ري العيداني توفري التخصيص�ات املالية 
لغرض تجديد عقود املعلمني واملدرسني املتعاقدين مع محافظة البرصة«. وقال 
مدير مكتبه عماد عبد الخالق يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«،  أن »محافظ 
البرصة قام أثناء زيارته اىل بغداد ولقاءه برئيس الوزراء ببحث هذا امللف وأيضا 
وج�ه كتاب إىل مجلس املحافظة لغرض بح�ث التخصيص املايل من اجل تجديد 
عقود املعلمني واملدرس�ني بعد توقف التخصيصات املالية ألكثر من 1700 معلم 
وم�درس يعملون بصفة عقد يف مديرية تربية البرصة ويتقاضون أجورهم من 

محافظة البرصة كما وجه ادارة مكتبه باالهتمام بمتابعة هذا امللف.

رشكة التوزيع تعيد تأهيل منافذ التوزيع يف نينوى بعد حتريرها وجتهزها باملشتقات النفطية
   بغداد / المستقبل العراقي

   تس�تمر جه�ود م�اكات رشك�ة 
توزي�ع املنتج�ات النفطي�ة / فرع 
نين�وى بتأهي�ل املناف�ذ التوزيعية 
بع�د تحرير املحافظ�ة من اإلرهاب 
حيث إفتتحت الرشكة خال الفرتة 
املاضي�ة ولغاي�ة اآلن العدي�د م�ن 
محط�ات التعبئ�ة الحكومية منها 
واألهلية وذلك بع�د إعادة تأهيلهما 
جراء تعرضهما ألعمال تخريب أبان 
فرتة إحتال داعش اإلرهابي،وتأتي 
ه�ذه الجهود س�عيا م�ن الرشكة 

إلعادة تجهي�ز املواطنني باملنتجات 
النفطية يف املناطق املحررة .

رصح بذلك مدير عام رشكة توزيع 
املنتج�ات النفطي�ة املهندس كاظم 
مسري ياس�ني الذي أكد بدوره عزم 
الرشكة ع�ىل امليض قدم�ا من أجل 
تأهي�ل كاف�ة املحط�ات يف املناطق 
الت�ي ت�م تحريره�ا والعم�ل ع�ىل 
تجهيزه�ا بان�واع الوق�ود ،مضيفاً 
بأنه تمت املبارشة بتجهيز املحطات 
فور اإلنتتهاء من تأهيلها باملنتجات 
النفطية التي تشمل)البنزين – زيت 
الغاز – النفط األبيض( حيث عودة 

تجهيز تلك املنتجات للمواطنني هي 
أساس عودة الحياة اىل طبيعتها .

وأوض�ح مس�ري ان املناف�ذ املؤهلة 
والت�ي ت�رضرت بس�بب اإلره�اب 
والعملي�ات العس�كرية قد خضعت 
يف وقت س�ابق اىل الكش�ف املوقعي 
م�ن قب�ل  فني�ي رشك�ة التوزي�ع 
وأهلت م�ن جديد لتق�دم خدماتها 
للمواطن�ني ، كخطوة مهمة إلعادة 
الحي�اة للمناط�ق املح�ررة ، مبيناً 
بأن�ه بأن عدد املحط�ات الحكومية 
العامل�ة حالي�اً يف محافظة نينوى 
)22( محطة،أم�ا املحطات األهلية 

املش�يدة التي تم تأهيله�ا فقد بلغ 
وجمي�ع  محط�ة   )41  ( عدده�ا 
ه�ذه املحطات حالي�ا تعمل وتزود 
املواطن�ني بإحتياجاتهم من الوقود 
، كما أكد ب�أن باقي املحطات الغري 
عامل�ة قي�د اإلج�راءات الرس�مية 
وتج�ري متابعته�ا من قب�ل كوادر 
رشك�ة التوزي�ع للمب�ارشة بإعادة 

تأهيلها.
متمثل�ة  النف�ط  وزارة  أن  يذك�ر 
برشكة توزي�ع املنتج�ات النفطية 
قامت خال الف�رتة املاضية ولغاية 
م�ن  العدي�د  تاهي�ل  بإع�ادة  اآلن 

مناف�ذ التوزي�ع الحكومية املوزعة 
ع�ىل رق�ع جغرافي�ة مختلف�ة يف 
املحافظة إليصال املنتجات النفطية 
اىل عم�وم املناط�ق املح�ررة وه�ي 
محط�ات     )القي�ارة ، النم�رود ، 
بعشيقة ، حمام العليل ، الشورى ، 
الحمدانية ، زمار ، بادوش ، سنجار 
، الش�االت ، ام الربيعني ، املأمون ، 
الهارون ،تلعفر ، مخمور،  املحلبية 
، سنوني ، الغزالني ،تلكيف ، برطلة 
، الش�يخان، القوش ( باإلضافة اىل 
تأهي�ل العدي�د من مناف�ذ التوزيع 

األهلية .

العمل تسرتد اكثر من »63« مليار دينار من املقرتضني خالل 10 اشهر
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حمكمة بداءة املعقل 

اعالن 
اىل املدع�ى عليه�ا )هناء ن�وري محمد( اق�ام املدعي 
)مدي�ر بلدي�ة الب�رة إضاف�ة لوظيفت�ه( الدعوى 
املرقم�ة )1/اس�تمالك/2017( لدى ه�ذه املحكمة 
يطالبك فيها )باستمالك مساحة 87.5 م2 من العقار 
املرقم 170 الجبيلة من مس�احته الكلية 125.63م2 
العائد لك وللمستملك منها )زهره نارص مريان( وقد 
عني ي�وم 2017/11/26 موعداً للمرافعة وملجهولية 
محل اقامتك واس�تناداً ألحكام امل�ادة 11 من قانون 
االستمالك ولكون املطلوب استمالكه اكثر من واحد. 
ق�رر تبليغك بصحيف�ة محلية يومي�ة ويف حالة عدم 
حضورك اىل املرافعة فأنه س�وف يت�م اجراء املرافعة 

بحقك غيابياً وفق القانون. 
القايض / عالء حسني صيهود

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
بغداد/الك�رخ  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل

العدد 4872 / ش / 2017 
التاريخ 12 / 11 / 2017 

اعالن
اىل / املدعى عليه / مجدي محمد عبد الجواد

اقام�ت املدعي�ة وداد حمي�د ش�ايع الدع�وى 
املرقم�ة اع�اله امام ه�ذه املحكم�ة تطالبك 
فيه�ا تصديق الط�الق الخلع�ي الواق�ع امام 
رج�ل الدين بتاريخ 15 / 3 / 2014 وملجهولة 
مح�ل اقامتك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
وتأيي�د املجلس املح�ي لذا قرر تبليغ�ك اعالناً 
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني للحضور امام 
ه�ذه املحكمة يوم املرافعة املصادف 19 / 11 
/ 2017 الس�اعة التاس�عة صباح�اً ويف حالة 
عدم حضورك او من ينوب عنك قانوناً ستجري 

املرافعة بحقك غيابياً وعلناً ووفق االصول

القايض  / اياد كاظم رشاد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف الدجيل 
محكمة البداءة يف الدجيل
العدد : 266/ب/2017
التاريخ 2017/11/12

اعالن
اىل املدعى عليه /محمد عي حسني

تبليغ
اق�ام املدعي ع�ودة مجالد طاهر ضدكم الدع�وى املرقمة 266/ب/2017 
ام�ام ه�ذه املحكمة واملتضمن�ة دين ولع�دم معرفة مح�ل اقامتك قررت 
املحكمة تبليغك اعالن بواس�طة صحيفتني محليت�ني وعند عدم حضورك 
يف يوم املرافعة املصادف 2017/11/24 او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا 

ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
جاسم محمد داود

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
صالح الدين

قس�م ش�ؤون االحوال املدنية
العدد : 2280

التاريخ 2017/10/4
اىل / اس�تخبارات ومكافح�ة اره�اب صالح 

الدين 
بيان راي

ق�دم املواط�ن )عي حبي�ب محمد حس�ني( 
الصحيف�ة 13/ الس�جل 1154  املس�جل يف 

احوال الدجيل طلبا يروم فيه تس�جيل اللقب 
ازاء قيده وجعل�ه  )عامري( بدال من )فراغ( 
علم�ا انه يس�كن محافظ�ة ص�الح الدين /  

قضاء الدجيل 
للتفض�ل باالط�الع وبي�ان املوق�ف االمن�ي 

للمواطن اعاله واعالمنا
العقيد
صفاء عبد الله حسن
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة
محافظة صالح الدين

فقدان 
فق�دت من�ي هوية املوظف بأس�م )هش�ام 
ابراهيم عبد الله( الصادرة من وزارة الكهرباء 
مديرية توزيع كهرباء البرة من يعثر عليها 

تس�ليمها اىل جهة االصدار

فقدان 
فق�دت من�ي الهوي�ة الصادرة م�ن  مرف 
الرافدي�ن وح�دة خزين�ة املنطق�ة الجنوبية 
وزارة املالية بأس�م )مرفت  عي حسني( من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت مني هوية املوظ�ف الوزارية الصادرة 
م�ن وزارة الكهرباء محطة كهرب�اء الهارثة 
املرقمة 332414AV -  بتاريخ 2011/10/13 
بأس�م )جاس�م خالد عبد الحسني( من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان 
فق�دت من�ي اج�ازة حق�ل دواج�ن ف�روج 
لح�م باس�م املرب�ي )يوس�ف احم�د خلف( 
رق�م الرخص�ة 280 ص�الح الدي�ن بتاري�خ 
2002/7/10 تحت تسلسل حاسبة 884 من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

العدد:1/استمالك/2017 
التاريخ: 2017/11/15

محكمة بداءة الكرادة

اعالن
اىل املدعى عليه /

االشخاص الثالثة : 
1 � طارق دحام عزيز
2 � اياد حسن شكر 
3 � عي كريم سبتي

اصدرت هذه املحكمة يف الدع�وى املرقمة اعاله بتاريخ 
2016/1/10 حكما غيابيا يقيض بابطال قيد التسجيل 
العقاري املرقم 344 امل�ؤرخ يف 1999/8/27 رقم الجلد 
118 وكاف�ة القي�ود الس�ابقة واع�ادة تس�جيل عموم 
تس�جيل عموم القطعة املرقمة 2033/1 م4 ددويه ملك 

رصف بأسم املدعى امانة بغداد 
2 � االش�عار لدائرة التس�جيل العقاري املختصة لتاشري 
ذلك يف س�جالتها بعد اكتس�اب الق�رار الدرجة القطعية 
3 � تحمي�ل املدعى عليه واالش�خاص الثالث�ة اىل جانبه 

بتأديتهم الرسوم واملصاريف واجور املحاماة.
وبالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامتك وحس�ب رشح القائم 
بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي وانتقالك اىل جهة مجهولة 
عليه قررت  ه�ذه املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني 
ولك حق االعرتاض خالل املدة القانونية وبعكسه سوف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق االصول

تعل�ن مديرية الوقف الش�يعي يف ذي قار عن اج�راء املزايدة 
العلني�ة للمح�الت املدرجة ارقامه�ا واوصافه�ا ادناه فعىل 
الراغب�ني االش�رتاك باملزاي�دة العلنية مراجعة مق�ر مديرية 
الوقف الشيعي يف ذي قار خالل مدة سبعة ايام من تاريخ نرش 
االعالن يف الجريدة الرس�مية مس�تصحبني معهم التأمينات 
القانوني�ة بموج�ب صك مص�دق والبالغة 29% م�ن القيمة 
املقدرة مع ص�ورة من هوية االحوال املدنية وبطاقة س�كن 
وتأييد مختار وصدق واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية 
فاليوم الذي يليه عىل ان يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور 
النرش واالع�الن والداللية وبدفع بدل االيجار الس�نوي دفعة 
واحدة بعد مرور س�بعة ايام من تاريخ االحالة القطعية عىل 

ان تجرى املزايدة الساعة العارشة صباحا يف مقر

املهندس االقدم
امحد كريم عبد اجلبار

مدير الوقف الشيعي يف ذي قار/وكالة

رئاسة جملس الوزراء
ديوان الوقف الشيعي

مديرية الوقف الشيعي يف ذي قار
شعبة االمالك املوقوفة

العدد : 2376 /ب/2014
التاريخ 2017/11/5

م/اعـالن

العدد 3474

بدل االيجار الس�نوي 
للعام 2017

املساحة موقعة رقم ونوع امللك ت

1,600,000 مليون 
وستمائة الف دينار

9م2
جامع 

االمام عي/
املنصورية

 1/268/23
العكر

-1

1,650,000 مليون 
وستمائة وخمسون 

الف دينار
12م2

جامع 
االمام عي/
املنصورية

 3/268/23
العكر

-2

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد : 1033/ب2017/1

التاريخ 2017/11/12
اعالن

اىل املدعى عليه / محمد يوسف طه
اق�ام املدعي ابراهيم كام�ل فرحان الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة 1033/ب2017/1 والذي 
يطالب�ك فيه�ا بتس�جيل العق�ارات املرقمة 
العثماني�ة    18 مقاطع�ة   32/1 و   33/2
بأس�مه والتي اشرتاها منك بموجب مكاتبة 
بيع خارجية ولثبوت مجهولية محل اقامتك 
حسب كتاب مركز رشطة حي سومر بالعدد 
1347 يف  2017/8/27 وتايي�د املختار عدي 
خضري عبد حسني مختار حي الشعب محلة 
337 واملصدق من املجلس املحي لحي الشعب 
تق�رر تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني 
يوميتني بالحضور اىل محكمة بداءة بعقوبة 
يوم 2017/11/26 الساعة التاسعة صباحا 
ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق 

االصول
القايض
وميض عادل عبد القادر

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ جلوالء
العدد : 149/ت/2017

التاريخ 2017/11/13 
اىل/ املدين نوفل يحي حسني 

اعالن
نف�ذت مديرية تنفي�ذ جلوالء الق�رار املرقم 
118/ب/2017 يف 2017/9/28 واملتضمنة 
بتس�ليم الس�يارة املرقم�ة )33231( بغداد 
/خ نوع نيس�ان ارمادا مودي�ل 2007 لونها 
فريايل اىل الدائ�ن )اياد عزيز متعب( وبالنظر 
ملجهولي�ة اقامت�ك حس�ب اش�عار مخت�ار 
املنطقة بتاريخ 2017/11/5 قررت مديرية 
تنفي�ذ جل�والء تبليغ�ك بواس�طة االعالن يف 
صحيفتني محليتني اس�تنادا الح�كام املادة  
27 م�ن قان�ون التنفي�ذ خالل مدة خمس�ة 
ع�رش يوم�ا بالحضور ام�ام مديري�ة تنفيذ 
جلوالء لغرض تس�ليم املركبة اىل الدائن )اياد 

عزيز متعب( 
القايض واملنفذ العدل
يف جلوالء
محمود جاسم محمد

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

العدد : 4212/ش2017/1
التاريخ 2017/11/14

اعالن
اىل / املدعى عليه / خليل صالح عي

الل�ه(  اقام�ت املدعي�ة )االء هش�ام عب�د 
الدع�وى املرقمة اعاله ام�ام هذه املحكمة 
وموضوعها تصديق طالق خارجي ولكونك 
مجهولة محل االقامة تقرر تبليغك بواسطة 
صحيفت�ني محليت�ني ع�ىل موع�د املرافعة 
املواف�ق 2017/11/22 الس�اعة التاس�عة 
صباحا ويف حالة عدم حضورك  او ارس�ال 
م�ن ينوب عن�ك قانون�ا س�تجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق االصول
القايض
راغب سلمان عيدان

اعالن 
من / محكمة قوى االمن الداخي الخامسة 

بالبرة
رقم االخطار
2016/250

اىل / املته�م اله�ارب )الرشط�ي عمار فهد 
راشد( 

محافظ�ة  رشط�ة  مديري�ة  اىل  املنس�وب 
البرة 

مل�ا كن�ت متهما وف�ق امل�ادة / 289 و295 
ق.ع  ع�ن كيفية قيامك بتزوير واس�تخدام 
براءة الذمة امل�زودة وبما ان محل اختفائك 
مجه�ول اقتىض تبليغك بهذا االعالن عىل ان 
تح�ر امام محكم�ة قوى االم�ن الداخي 
املنطق�ة الخامس�ة بالب�رة خ�الل م�دة 
ثالث�ون يوما من تاريخ تعلي�ق هذا االعالن 
يف محل اقامتك وتجيب عن التهمة املوجهه 
ض�دك وعن�د ع�دم حضورك س�وف تجري 
محاكمت�ك غيابيا وتحجز اموال�ك املنقولة 
والغ�ري املنقول�ة ويطل�ب م�ن املوظف�ني 
العموميني القاء القبض عليك اينما وجدت 
وتسليمك اىل اقرب س�لطة حكومية والزام 
املواطن�ني الذي�ن يعلمون بمح�ل اختفائك 
باخبار الجهات املختصة استنادا للمادة 69 
/اوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون اصول 
املحاكم�ات الجزائية لقوى االم�ن الداخي 

رقم 17 لسنة 2008

فقدان

فق�د املواطن )حيدر فاض�ل ابراهيم( يف منطقة 
الدجي�ل بتاري�خ 2016/8/17 ع�ىل م�ن يعث�ر 
ع�ىل اي معلومات ع�ن املفق�ود مراجعة مكتب 

مكافحة اجرام الدجيل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة بداءة البرة
العدد : 2631/ب/2017
التاريخ 2017/11/13 

اعالن
اىل / املدعى عليه / حسن عي محمد صالح

اقام�ت املدعيت�ان )فاطم�ة وزينب ع�ي محمد 
/2631 املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى  صال�ح( 

ب/2017 ام�ام ه�ذه املحكم�ة ض�دك والت�ي 
تطلب�ان فيه�ا الحكم بالزامك باج�ر املثل للفرتة 
م�ن 2011/4/28 ولغاية اقام�ة الدعوى وتقدر 
املنفعة السنوية للعقار تسلسل 120/25 الرباط 
الكب�ري بمبلغ عرشة ماليني دينار وذلك ملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ وتاييد 
املجلس املحي يف  منطقة حي الرافدين عليه تقرر 
تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني يوميت�ني بالحضور 
امام ه�ذه املحكمة صباح ي�وم املرافعة املوافق 
2017/11/23 وعند عدم حضورك او ارسال من 
ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض
محمد نزار هاشم البعاج

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الش�خصية يف املنصورية

العدد : 333/ش/2017
التاريخ 2017/11/14 

اىل / املدعى عليه / حسني احمد حسني
تبليغ

بالنظ�ر القامة الدعوى الرشعي�ة املرقمة 333/
ش/2017 ضدك من قبل املدعية )س�ارة سلمان 
ذبي�ان( ملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب اش�عار 
املخت�ار عليه تقرر تبليغ�ك بصحيفتني محليتني 
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كتاب عن أفكار غراميش
صدر عن منش�ورات المتوس�ط بإيطاليا، كت�اب “في الوحدة 
القومية اإليطالية” للمفكر اإليطالي الراحل أنطونيو غرامشي، 
وبترجم�ة فواز طرابلس�ي.ويجمع هذا الكت�اب التاريخ وعلم 

االجتماع وهاجس غرامشي الفكري.
وفي تناول غرامش�ي للمس�ألة الوطنية القومية فإنه يناقش 
العديد من المفاهيم، من ثنائية »المجتمع السياسي/المجتمع 
المدن�ي«، مرورا بمفهوم الثورات وخاصة »الثورة الس�لبية«، 
ومفهوم »الطبقات والتمثي�ل الطبقي«، من حيث العالقة بين 
الري�ف والمدينة، وليس انته�اء ب�»الف�وارق االجتماعية غير 
الطبقية«، لنجد أنفسنا أمام مادة غنية ونادرة ألفكار غرامشي 
المؤسس�ة التي كثيرا ما طالها الغموض.وقد وضحت مقدمة 
مترجم الكتاب الكثير من النواحي الفكرية للدخول إلى فلسفة 

غرامشي وآرائه التاريخية والسوسيولوجية األساسية.

يرف�ض الناقد المصري عمرو منير ده�ب، في كتابه “تبا 
للرواي�ة”، الص�ادر مؤخرا عن ال�دار العربي�ة للعلوم في 
بي�روت، أن ينفرد أحد األجناس األدبية بحظوة االنتش�ار 
على حس�اب غي�ره بفعل فاعل م�ن المؤثِّرين ف�ي الرأي 
الع�ام األدبي، إيهاما بأن ذلك االنف�راد قدر ال مناص منه، 
على شاكلة الحتمّيات التاريخية في السياسة واالقتصاد..

الكتاب ليس ضد الرواية مطلقا، كما يوحي عنوانه، بل ضد 
اإليهام بأنها سيدة فنون الكتابة في هذا الزمن، وتقديمها 
بوصفها مرش�حة لخالفة الش�عر على عرش االكتس�اح 
الجماهي�ري والنق�دي. يض�ّم الكتاب مق�االت نقدية في 
شؤون وشجون األدب وأجناسه من رواية وقصة قصيرة 
وش�عر وغي�ر ذلك يحض�ر فيه�ا أه�م رواد األدب العربي 

والغربي والتيارات والمذاهب األدبية المعاصرة.

تبًا للرواية

          عادل قاسم

ان�ا المتكل�ُم ابح�ُث ع�ن ُصورتي في 
مدائَن الخراِب

بي�َد أن�ي ل�م أزْل َيتملكن�ي الخ�رُس 
والطرُش

عندما تسلقت ُجدراَن الَمسجِد القديم
ف�ي قريِتن�ا الت�ي طمرته�ا الح�روب 

والثأراُت 
ولم يتبق س�وى رأس الهضبِة االصلع 
.ال�ذي كان�ت تلتص�ُق بحميمي�ٍة فيه 
القب�وُر وُتحل�ُق ف�وَق تاللِه الت�ي تنُز 
باالني�ن ُعْقب�اٌن ُمترف�ٌة ُتغن�ي له�ذِه 
الفس�حة الجميلة الممتدة . في ُظلْمة 
الليلة الموحشة. انا لم أزْل ُمْتَرفا بكِل 
ه�ذا االرث .ادوُر بي�ن بقاي�ا الجدراِن 
المتعفن�َة والمضمخَة برائحِة البارود 

والغب�اْر. اتوه�ُم االزقَة الت�ي الفُتها. 
الذي�ن  اناس�ها  المش�رعة  ابوابه�ا 
يجلس�وَن تحَت ظلِّ الج�دران الطينية 
والبخ�ور  الِمْس�ِك  برائح�ِة  العابق�ة 
يقص�وَن بطوالتهم الخرافي�ة اللذيذة 
.في االمسياِت الناعسَة َيتنفسوَن َعْبَق 
الُدخاِن المعتَق برائحِة ارغفِة السياح 
يتن�درون بهوٍس وبراءٍة ع�ن األفراح 
والليال المالح ف�ي االهواِر التي كانت 
مرتعاً لَعيِشهم الرغيد .أتجول ُمْمسكاً 
بعكازي الذي ل�م يعْد كلما توغلُت في 
الُقرِب من بقايا المساءآِت التي تآكلْت 
س�وى خيِط ُدخاٍن أكلَتُه الحروُب ولم 
يعْد لصورتي من اث�ر في هذا الخراب 

الذي لم يعد صالحاً للوضوء
*-أرغف�ة تصنع م�ن دقي�ق الرز في 

جنوب العراق.

أتوهم أحيانًا

نقد عتبات النص
           مفيد نجم 

يتعام�ل البع�ض مع المناه�ج النقدية 
الغربي�ة الحديثة وكأنها مس�لمات، ال 
يج�وز نقده�ا أو التوق�ف عن�د بعض 
مفاهيمه�ا وتصوراته�ا الخاطئ�ة. إن 
ه�ذا النقد ال يقل�ل من أهمي�ة المنجز 
النقدي الغربي الكبير، وتأثيره الواسع 
على الممارس�ة النقدي�ة العربية، التي 
يجب أن تس�تبدل العالقة االستتباعية 
بالعالق�ة النقدي�ة عندم�ا يك�ون ذلك 

ضروريا.
إن أهمية ما قامت به النظريات النقدية 
الحديث�ة من إع�ادة االعتب�ار لمفهوم 
العتبات النصية الذي يش�مل العناوين 
والمقدم�ات  والفرعي�ة  الرئيس�ة 
ال  الكت�اب،  وغ�الف  واالستش�هادات 
تلغ�ي التوقف عند بع�ض هذه العتبات 
كعتب�ة الغالف الذي ي�درج خطأ ضمن 
هوامش النص. إن الغالف يتم تصميمه 

عادة من قبل دار النش�ر وليس من قبل 
صاح�ب العمل، وبالتالي فليس هو من 
العتبات األخرى التي تأتي في سياقات 

نصية من قبل صاحب العمل.
كذلك األمر بالنس�بة للعن�وان الرئيس، 
ال�ذي يك�ون اختي�اره اعتباطي�ا م�ن 
قب�ل المؤل�ف دون أن تك�ون له عالقة 
بمضم�ون العم�ل. لذل�ك ال يمك�ن أن 
يش�كل هذا العن�وان عتب�ة قرائية في 
إطار الس�ياق النص�ّي. إن العنوان هنا 
يش�كل عالمة خاصة ب�ه، معزولة عن 
سياق النص، وبذلك فهو يفقد أي داللة 
إيحائي�ة بمضم�ون العمل، م�ا يجعله 
يش�كل مرجعية خاصة ب�ه ال تحيل إال 

على نفسها.
تق�وم  النش�ر  دور  بع�ض  وهن�اك 
باستبدال عنوان المؤلف بعنوان خاص 
من قبلها، ألهداف تجارية دون أن تهتم 
بمضمون العمل، ما يجعل العنوان يأتي 
من خارج السياق العام للنص، دون أن 

يكون للمؤلف أي عالقة به.
ويمكن أيضا أن نعتبر بعض المقدمات 
الت�ي يكتبه�ا نق�اد أو كت�اب آخ�رون 

للعم�ل، هامش�ا آخر لهوام�ش العمل، 
ألنها قراءة خاصة بمن يقوم بها، سواء 
اتفقن�ا معه�ا أو اختلفنا، فهي ليس�ت 

جزءا م�ن عتبات الكت�اب، ألنها تحمل 
وجه�ة نظر لش�خص آخر ف�ي العمل، 
غالبا ما تك�ون ذات طابع احتفائي به 

أكثر مما هي عمل نقدي له.
كل ه�ذا يفت�رض بالناقد عند دراس�ة 
عتب�ات الن�ص التمييز بي�ن المفاهيم 
الصحيح�ة، ووظائفه�ا التي تقوم بها 
كنص م�واز للنص األصل�ي، قادرعلى 
خل�ق أفق التوقع عن�د القارئ، وتأويل 

العمل أو اإليحاء بمضمونه.
إن التوق�ف عند ه�ذه العناصر نقديا ال 
يقل�ل من األهمية الخاصة، التي يتمتع 
بها الغالف والعنوان الرئيس في عملية 
التلق�ي والتأثي�ر في المتلقي س�لبا أو 
إيجاب�ا، ولذلك تح�رص الكثير من دور 
النش�ر عل�ى عملي�ة تصمي�م وإخراج 
الغالف بالص�ورة التي تحرض القارئ 
عل�ى الش�راء، باعتبارهم�ا الواجه�ة 
اإلش�هارية للكت�اب، وصل�ة االتص�ال 

األولى مع القارئ.

»السامء قريبة جدا«.. هل حتتمل البالد القضية كل هذا اجلنون والبطوالت الفردية؟
            نداء يونس

للروائ�ي  الس�ماء قريب�ة ج�دا  تنح�ى رواي�ة 
الفلس�طيني مش�هور البط�ران إل�ى الس�ردية 
المباش�رة، تحكي حياتنا كفلسطينيين في ظل 
االحتالل، كما تقولها قبل وبعد أوس�لو. وبقدر 
م�ا هي طويل�ة أيامنا في انتظار أف�ق ما، وبقد 
م�ا تجنح نح�و اعتي�اد كل ما هو غي�ر مألوف 
من ممارس�ات احتاللي�ة وعنصرية، ومنظومة 
اختراقه�ا،  يس�هل  و/أو  مخترق�ة  اجتماعي�ة 
وبق�در ما تب�دو بطوالتنا الفردي�ة حالة عامة، 
م�ن منطل�ق أنه يمك�ن اعتب�ار كل فلس�طيني 
ج�زءاً م�ن ه�ذا الح�راك البطول�ي ف�ي العصر 
الحديث، والممتد لما يزيد على 200 عام، متمثال 
بمقاوم�ة أول�ى مح�اوالت الصهاين�ة تمري�ر 
مش�روعهم اإلس�تيطاني في فلسطين، وأقصد 
بذلك، الحملة الفرنسية لنابليون بونابرت، التي 
اس�تباحت الم�كان لهدفها الذي ل�م يكن معلنا، 
متخذة م�ن مصر طريقاً، ول�م تنجح، فان هذه 
قد الرواية تب�دو لقارئ غير فلس�طيني حكاية 
بطول�ة، أم�ا بالنس�بة لنا، تب�دو ه�ذه الحكاية 
“روايتن�ا” العادية.“ أينا العاقل؟”، هو الس�ؤال 
األس�اس الذي تتك�ئ عليه الرواي�ة. هل أحاول 
بقراءتي ه�ذه أن أجذر مفهوم الجنون في أدبنا 
الفلس�طيني، قطع�ا ال، لكنه الوه�م يطغى في 
حالتن�ا الماس�خة، ويأتلف مع الجن�ون ليكتب 
قصة هذه الفلس�طين. فهل الثائ�ر الحالم الفرد 
ال�ذي يحل�م بُس�لَّم يق�وده إل�ى س�ماء قريب�ة 
كزي�دون المناضل عاقل؟ وهل وصل؟ هل نبيلة 
التي تبيع عمرها كله لوهم انتظار أسير عاقلة؟ 
هل الجاس�وس الذي يخترق بيته وأهله ويعمل 
لصال�ح عدوه عاقل؟ هل خطيب المس�جد الذي 
يعتمد الحماسة، ويبيع الوهم عاقل؟ هل الثورة 
الت�ي تعتمد على اجتراح الحل�ول وقت األزمات 

فق�ط، ودون تخطي�ط عاقل�ة؟ هل قتل ش�اب 
دون محاكمة بتهمة الجاسوسية من العقل في 
شيء؟ هل الشباب المهووسون بفكرة االنتقام 
دون أدوات، ث�م يع�ودون نعوش�اً، عقالء؟ هل 
الذين يعمل�ون على عالج إف�رازات الحالة، مثل 
الضجر على حاجز وليس على إزالة الحاجز، من 
األوروبيين، وغيرهم ممن ش�رعنوا نهب وطن 
لش�عب يحلم، عقالء؟ الجنون ه�و العقل كامال 
في مواجهة جنون التاريخ، والحاجة إلى إعادة 
قراءته، والجتياز المرحلة الطويلة.أسئلة الثورة 
وم�ا يرتبط بها من مظاهر القبلية ومن يس�ير 
في ركبها من س�فهاء ومناضلين وجواس�يس 
وح�راكات فكرية وثقافية ش�كالنية وتأريخية 
ووجودية تختلف أو تتفق على إجابات واضحة 
لس�ؤالي التطبي�ع والتضام�ن والث�ورة، ودور 
األحزاب الفلس�طينية الفاش�لة في أسوأ صور 
تحالفاتها مع العش�ائرية، تس�ير هن�ا، في هذا 
العمل، جنبا إلى جنب مع حالة البطولة الفردية 
والتمزق بين ش�كلها الواقعي في المسافة بين 
المنفى الداخلي والزنزانة، ورغبة الفلس�طيني 
بالعي�ش بس�الم، والتي تب�دو حلما مس�تحيال 

تج�ره إلى نقيضه كل محاور الرواية. تنكش�ف 
ه�ذه الرواية عل�ى عيوبنا وعيوب ف�ي نضالنا، 
وتدور في فلك تشخيص الحالة، وال حلول، كما 
أنه ال حلول في الواقع أيضاً. فهل تحتمل البالد/

القضي�ة كل هذا الجنون والبط�والت الفردية؟، 
وتح�رض، أيضا، على وج�وب تعريف الجنون. 
فوضع قائمة بأفعال العق�ل والجنون كأولوية 
وجودي�ة ووطني�ة، ثم تأت�ي بقي�ة المعالجات 
تباعاً.بشكل واع، تطرح الرواية أسئلة في الدين 
والمجتمع بقوة تحس�ب لها “م�ا فائدة إيماننا 
إذا ل�م يتعرض لخض�ات عنيفة” و”م�ا قيمتنا 
دون أخطائنا”، لكنها تتجنب طروحات مغايرة 
للتقاليد الس�ائدة باعتبارها مس�لمات ال يمكن 
مناقش�تها، فكل نس�اء الرواية محجبات مثال، 
كأن حجاب الرأس أحد أركان االسالم أو االيمان، 
مثال، أو أحد الوصايا العشر. إن استدعاء نموذج 
الحبيب�ة المحجب�ة من الداخل المحت�ل - والتي 
أعتبرها ش�خصية مركزية -رغ�م أن الكاتب لم 
يقدمه�ا كذلك- بس�بب الصراع الس�يكولوجي 
للش�خصية في محاوالته�ا للتوفيق بين الداخل 
والخارج، والمكان الجديد والهوية، والفكر الحر 

واآلخر التقليدي، والعام والخاص، والتي تتجلى 
في الس�ؤال حول نش�اطها كناش�طة في فرقة 
بينم�ا ه�ي محجب�ة!- وبقدر ما ل�ه من دالالت 
على استمرار التواصل ألفراد شعب مستلب، إال 
أن ه�ذا النموذج هو ع�رض محصور وتوفيقي 
وغير تمثيل�ي لمكونات المجتمع الفلس�طيني 
المق�اوم المتن�وع هن�اك، م�ا يط�رح س�ؤاالً 
ح�ول انتقائي�ة العرض والت�داول ف�ي الرواية 
الفلس�طينية، ودوره�ا ف�ي تكري�س الع�ادات 
المجتمعي�ة الموروث�ة أو الوافدة م�ن ثقافات 
وأدي�ان أخ�رى، وعدم اس�تعدادها للخوض في 
مسائل إشكالية أخرى، مثل الحب، الذي تكتفي 
هذه الرواية وعامة المنتج الثقافي الفلسطيني 
ف�ي أرض 1967، بالدوران حول�ه دون معالجة 
طبيعي�ة أو متوقع�ة أو جريئ�ة، كم�ا ف�ي أدب 
دول عربي�ة أخ�رى، وال أق�ول عالمي�ة. العيب 
والخوف ال يزاالن يس�يطران على الجو الثقافي 
ف�ي الضف�ة وغزة عموم�ا، والضحي�ة روايات 
تفقد انس�يابها الطبيعي حي�ن تصطدم بحاجز 
الموروث ال�ذي نم�ارس قناعاتن�ا المغايرة له 
س�راً، وبفردية عالية، ونريد من يحكي عنا في 

سياقاتنا الجديدة، وال نجد.
في هذه الرواية، كما في الواقع، تتضح التراتبية 
مس�بق،  وبش�كل  مجتمعي�ا،  عليه�ا  المتف�ق 
لموضوع القيم التي يمكن المساس بها فكرياً: 
يمكن إلى حد كبير ش�كلياً الخوض بالسياس�ة، 
ويح�دث األم�ر وإن بش�كل موج�ه أحيانا، كما 
يمكن اس�تدراج موضوعات مث�ل الدين أو دور 
المؤسس�ة الديني�ة عل�ى المش�رحة الفكرية، 
وإن كان األم�ر عل�ى نحو أضيق كثيرا وبش�كل 
انتقائ�ي وموس�مي يه�دف إل�ى رف�ع الصوت 
وال يطم�ح حت�ى اآلن إلى تغيير ج�دي، وحدها 
الع�ادات والتقاليد وما انط�وى تحت لوائها من 
تفس�يرات وممارس�ات مجتمعية باس�م الدين 
أو “العي�ب”، تبدو محصنة ض�د التناول والنقد، 
كما ينعك�س في معظم األدب الفلس�طيني في 
الداخل، ويطفو على الس�طح سؤال حول األدب 
والثقافة الفلس�طينية ما بين ال�دور التنويري، 
من جهة، ومس�ألة التوثي�ق للمرحلة، من جهة 
أخرى.ق�ام ه�ذا العم�ل على الس�رد المباش�ر. 
ه�ل األم�ر مقص�ود ليتماه�ى مع ع�دم وجود 
آليات ف�ي العم�ل النضالي والث�وري والحياتي 
للفلسطينيين، والذي يرتهن غالبا إلى اإلرتجالية 
وغياب التخطيط؟ ربما، لكن المقاربة بين قصة 
الرقصات على ص�وت الطيور تحيل الرواية إلى 
واقعين بمس�احتين مختلفتين: الواقع الشاسع 
تح�ت االحت�الل والحري�ة المش�تهاة كحلم لم 
يمسه طائف من شر. وهذه التقنية، المتمثلة في 
الرواية داخل الرواية، الفتة للنظر، حيث تجاوز 
الكات�ب البطران قصته أو نح�ن باخفاقاتنا إلى 
قصته األخرى أو األنا بنجاحاتها، وبنى بش�كل 
يقب�ل التأوي�ل عل�ى ق�درة الحلم عل�ى التحقق 
بش�رط، فيما يوقع القارئ في مش�كلة فردية 
الجهد المبذول، مقابل غياب المأسسة لصناعة 
أف�ق أفضل، وعندما حاول الكاتب اجتراح نهاية 

مختلف�ة ومفاجئة، كنهاية زي�دون على يد ابن 
جاس�وس، وليس على ي�د محتليه الذين وصلوا 
إلي�ه، وكانوا قاب قوس�ين أو أدنى من اعتقاله، 
ظه�رت النهاية مفاجئة لكنها مقحمة، إذ يغيب 
توضيح حول لزوم اختفاء ابن الهاللي 13 سنة 
في الكهوف منتظراً أن يأخذ بثأره العتيق، علما 
ب�أن زي�دون كان متاحا ف�ي أكثر من مناس�بة 
للقت�ل. كما ارتكز ه�ذا العمل إلى لغة ش�عرية، 
يحتملها النص إلى حد ما وتحتمله. كما يحتمل 

النص وجوباً أيضاً تدقيقا لغويا أكثر احترافاً. 
هل تعلو مشهدنا الفلسطيني سماء واحدة، هذا 
الهاج�س الروائي يحيل مباش�رة إلى قلق أصيل 
حول مرجعياتنا ومنطلقاتنا المختلفة كشعب، 
ما يعطي انطباعا ب�أن العنوان ربما قصد حالة 
بعينها لبطل الرواية، وربما كان عنواناً س�اخراً 
يحي�ل إل�ى تع�دد مش�هدية س�قوفنا الواطئة، 
ونهاياتنا الجمعية التي مهما بدت غريبة، فإنها 
مش�اهد مكررة.التجرب�ة األدبية الفلس�طينية 
ما بعد أوس�لو م�ا زالت طور التش�كل، وتتمثل 
بإش�كالية “نح�ن” مقاب�ل “األنا”، والمس�افة 
المرتبكة بينهما، حيث فقدنا اتصالنا المتواصل 
بالكل الفكري والثوري والتنظيمي ولم نستطع 
التأس�يس جيدا لفكر النضال السلمي، انقسمنا 
أكث�ر، وم�ا زلن�ا نواج�ه ف�ي كتاباتن�ا كل يوم 
معضل�ة تعريف األن�ا في واقع يبنى على نش�ر 
الفلس�طيني ع�ن كينونت�ه الناج�زة الممت�دة، 
س�ماء وأرضا، آالف الس�نوات، وعلى مس�افة 
تاري�خ احتم�ل كل الغزاة ووقف أم�ام االحتالل 
االسرائيلي، بمش�روعه اإلحاللي واإلستيطاني 
والفك�ري، على ق�دم واحدة. ه�ذه الرواية تثير 
“كومة” أسئلة، ويبقى كل عمل أدبي فلسطيني 

إضافة ما لمشهد ناقص.

*شاعرة وإعالمية فلسطينية

شطرية احزان

ذات صباح

            فؤاد كاظم العبودي

القلب شطيرة احزان
متنوعة........

وضعها القدر في اعماقي
عيون الليل مسهدة في مقلتي

والحب قطع تذكرة سفر
الى المجهول.....

عنواني ضيعته اقدامي 
المصابة بالشلل

وأبي كان يذكرني
بميالدي في عام) التموين(

عمري غادرني في احدى
عربات القطار العتيق
الذي كان يمر بالقرب

من ) ست زبيدة ( في الكرخ
ونخلة ناظم الغزالي
تحتضنه ....بسعفها

الوارف الظالل
بقميصي االبيض
وسروالي االسود

اقطع ) دربونة( المال جواد
الى مدرستي 

أمي تالحقني حتى اخر
مقطع من الزقاق الى المشاهدة

أجمع أحزاني مذ كنت صغيرا
في كراس اللغة العربية

أقراني يلهون ويشترون
وأنا انتظر الفرصة االخيرة

كي اوفر شراء )طاسة ( اللبلبي
قطار المنصورية

يئن مثلي.....
زاحفا بعجالته على سكة السالمة

حتى ....صار الحزن
صديقي األزلي

             مؤيد عبد الزهرة

ذا ت صباح 
ابحث عن صباح 

يسقيني
وجها منعشا كالندى

كأس من افراح المالئكة 
حنان بلون الربيع 

بياض قلب في زمن الدخان
حقل ابتسامات 

لحنا يصافح القلب 
نغمة ساحرة تناجي القمر

فراشة بين الحقول
تصطفيني على ضفة الياسمين 

وردة ..
نادرة فوق اكتاف الجبل

نصوص
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ثورة االمام احلسني »عليه السالم« عطاءدائم عىل خمتلف العصورواالجيال
بقلم: السيد عبد الكريم الحسيني القزويني  

إن الزخيم العطائي لثورة اإلمام الحسين عليه 
السيام عطياء مسيتمر ودائيم، عيى مختلف 
العصور والدهور واألجيال، فهي بمثابة املشعل 
اليذي ينير اليدرب للثائرين، يف سيبيل رسيالة 
الحق، الرسيالة اإلسيامية الخاليدة. ويف نفس 
الوقيت تحيرق الهيياكل الوهميية املزيفة التي 
بنت دعائهما عى عروش وكرايس من الشيمع، 
رسعيان ما تيذوب بحيرارة الثورة الحسيينية 

املقدسة.
وهذا العطاء الدائم املسيتمر للثورة، طاملا غذّى 
الغصون اإلسامية; حتى نمت وترعرعت بربكة 
ثورة أبي الشهداء الحسين الخالد. فهي كانت 
وال تزال وسيتكون نرباسيًا لكل إنسيان معذب 
ومضطهيد عى وجه هيذه األرض، وهي األمل 
املنشيود لكل النياس الخرين، الذيين يدافعون 

عن حقهم يف العيش بسام وأمان.
فهذه القيرون تأتي وتذوب قرناً بعد قرن، كما 
تذوب حبة امللح يف املحيط. وهذا الحسن اسمه 
بياق يف القلوب ويف األفكار والضمائر، فهو أكرب 
مين القرون وأكرب مين الزمن; ألّنيه عاش لله، 
وجاهد يف سبيله، وقتل يف رضوانه. فهو مع الله 
والله معيه، ومن كان الله معيه فهو باق. وإن 
ثورة اإلمام الحسين عليه السام قد تمخضت 

وكشفت عن جانبن مهمن هما:
1 ي الجانب العاطفي للثورة

وهيي الثورة الوحيدة يف العالم، التي لو تسيّنى 
ليكل فرد مهميا كان معتقده وفكرتيه أن يقرأ 
مرسحيتها بكل أبعادهيا وتفاصيلها، ملا تمّكن 
من أن يمليك دمعته وعربته. وكما هو املعروف 
اآلن يف الباد غر اإلسامية كالهند وبعض الدول 
يف أفريقييا حييث يقرأ بعيض أبنائهيا ملحمة 
واقعية الطف يف كرباء، فإنهم ال يملكون إالّ أن 
يجهشيوا بالبكاء، وقد ييؤدي أحياناً إىل رضب 
الصدور ال شيعورياً; ألنها مأساة أليمة تتصدع 

القلوب لهولها ومصابها.
وذلك كميا وصفها املؤرخ االنكليزي الشيهر [

جيبون ]بقوله: »إن مأسياة الحسين املروّعة، 
بالرغم مين تقادم عهدهيا، وتبايين موطنها، 
البّد أن تثر العطف والحنان يف نفس أقل القرّاء 
إحساساً وأقساهم قلباً« )راجع: تاريخ العرب، 
السيد مر عيل، ترجمة رياض رأفت: 74، طبع 

مرص، سنة 1938م(.
وأكثير من هيذا، إنه قيد روي: إّن الذيين قاتلوا 
رجال الثيورة لم يملكوا أنفسيهم مين البكاء، 
فهيذا )عمير بن سيعد( قائيد الجييش األموي 
يف كربياء، يبكيي عندما نادته زينيب بنت عيل 
)عليهيا السيام( قائلة له: »يابن سيعد! أيقتل 
أبيو عبد الليه وأنت تنظر إلييه؟ فرصف وجهه 
عنها ودموعه تسييل عى لحيته )انظر الكامل 
يف التارييخ، ابن األثير 3: 295، تاريخ الطربي 

.)245 :4
وقيل أيضياً: إّن األعداء بعد قتل الحسين عليه 
السيام، هجميوا عى عياليه يسيلبونهم وهم 
يبكيون. فجاء رجيل إىل فاطمة بنت الحسين 
وأراد سلبها وهو يبكي، فقالت له: ملاذا تسلبني 

إذن؟
فقيال لها: أخاف أن يأخذه غري )سير أعام 

النباء، الذهبي 3: 204(.
وكييف ال تكيون كذليك، وهيي املأسياة التيي 
اإلنسيانية، وأقرحيت جفونهيا،  أدميت قليب 
تألّمياً وتأّثيراً; ألّن فيها قتل الشييخ الطاعن يف 
السيّن، الذي جاوز السبعن، وقتل فيها الكهل، 

وهيم الغالبية مين أصحياب الحسين. وفيها 
الفتيي الذي جاوز الحلم أو ملّا، من بني هاشيم 
وأقمارهيم، وفتييان أصحابهيم. وفيها الطفل 
الرضيع واملرأة العجوز. وفيها التمثيل بأجساد 
وقطيع  الخييل،  بحوافير  ورّضهيا  الشيهداء، 
رؤوسيها. وحرمان النسياء واألطفال من املاء، 
ونهب الخيام وحرقها. وَسْوق بنات رسول الله 
سبايا من بلد إىل بلد، يتصفح وجوههن القريب 
والبعييد... وإىل ما هنالك من املآيس واآلالم التي 

حلّت بشهداء هذه الثورة.
2 ي الجانب العقائدي للثورة

إذا أردنا دراسة هذا الجانب، فلم نعرف أّن ثورة 
يف التارييخ عرفيت بعقائديتها بهيذا اللون من 
االعتقياد، والتفاني من أجله، كثورة الحسين 

عليه السام.
واإلنسان ال يمكن له أن يعرف املستوى العقائدي 
لثيورة مين الثيورات، إالّ أن ييدرس النصوص 

والوثائق لقادة هذه الثورات وأنصارها.
وثيورة اإلميام الحسين عليه السيام بلغت يف 
عقائديتهيا الذروة العليا يف الوعي والعمق، لدى 
قائدها وأتباعه وأنصاره. فهي لم تختلف وعياً 
يف جمييع أدوراهيا، منيذ أن أعلنيت حتى آخر 
نفس من حياة رجالها، عى مختلف املستويات 

الثقافية واإلدراكية لرجالها.
فهذا الشييخ الكبر يحمل نفيس الوعي للثورة 
الحسيينية، الذي يحمله الكهيل والفتى، وحتى 
اليذي لم يبلغ الحليم، يحمل نفيس الروح لدى 

رجالها وأبطالها.
فليو تصّفحنا الوثائق األوىل لقائيد هذه الثورة 
الحسين علييه السيام، لرأيناهيا تحمل نفس 

روح الوثائق التي قالها الحسن عليه السام يف 
آخر حياته فهي:

أ ي الثورة عى حكم يزيد 
ب ي إقامة الرشيعة اإلسامية وتطبيقها مقام 
املخالفات التي أشياعها الحاكم آنيذاك. فثورة 
اإلمام الحسين عليه السيام هدفت يف قيامها 

هذين الخطن:
الرشيعية  وتطبييق  الحاكيم،  الجهياز  تغيير 

اإلسامية.
أ ي تغير الجهاز الحاكم  

فاإلمام الحسن لم يقصد من ثورته عى الحكم 
تغير يزيد بالذات; ألنه هو يزيد بن معاوية بن 
أبي سيفيان األموي، فتكون ثورته ثورة قبلية 
كما يصورهيا البعض ويعتقد بيأّن الخصومة 
بن الهاشيمين واألموين، كانت مستمرة منذ 
قرون قبل اإلسام وبعده، ولهذا خرج الحسن 
عليه السيام عى يزيد. بل اإلمام الحسن عليه 
السيام عليل ثورتيه عيى حكم يزييد يف بعض 
خطبيه وبياناتيه. ويتضح ذلك جليياً مّما جاء 
يف الوثيقة، التي خطبها الحسين عليه السيام 
أميام أول كتيبة للجيش األميوي: »أيها الناس! 
إني سيمعت رسيول الله صيى الله علييه وآله 
وسيلم قال: من رأى سيلطاناً جائراً، مسيتحا 
لحرام الله، ناكثاً لعهده، مخالفاً لسنة رسوله، 
يعميل يف عباد الليه باإلثم والعيدوان، فلم يغّر 
ميا عليه بفعيل وال قول، كان حقياً عى الله أن 
يدخليه مدخله« )انظر الوثيقة رقم 58 من هذا 

الكتاب(.
حييث علّل عليه السيام خروجه عى سيلطان 
يزيد; ألّنه سيلطان جائر، يحكيم الناس باإلثم 

والعدوان، وذليك مخالف للرشيعة اإلسيامية، 
ولسيّنة النبي محّمد صى الله عليه وآله وسلم، 

فلهذا خرج عليه.
صحييح أّن هناك بعض الوثائق ترّصح باسيم 
يزييد، كميا يف الوثيقة التي قالها مليا طلب منه 
وايل يزيد عى املدينة مبايعة يزيد، فأجابه عليه 
السيام: »أيهيا األمير! إّنا أهيل بييت النبوة...

ويزيد رجل فاسيق، شارب للخمر، قاتل النفس 
املحرتمة، معلن للفسيق، ومثيل ال يبايع مثله« 
)بحار األنوار للعامة املجليس ج44 ص325(..

فهكذا نجد اإلمام عليه السيام يعلل ثورته عى 
يزييد; ألّنه رجل فاسيق، شيارب للخمير، قاتل 
النفس املحرتمة، معلن للفسق. وهذه الصفات 
ال تتفق مع رشوط الخافة، فلهذا أعلن الحسن 
عليه السيام ثورته عى حكمه. فثورته ليست 

ثورة قبلية وال عنرصية، كما يتوهم البعض.
 ب ي تطبيق الرشيعة اإلسامية  

وهذا هو من أهم أهداف الحسين عليه السام، 
من ثورته عى الحكم، حيث عرض نفسه وأهل 
بيته وأصحابه، للقتل والسلب والنهب، من أجل 

هذا الهدف املقدس.
فالحسن لم تكن غايته الرئيسية من خروجه، 
َتسيلُّم زمام الحكم فحسيب، بل إنما هو يعتربرِ 
االسيتياء عى الحكم وسييلة لتطبييق أحكام 

الرشيعة، ال غاية بذاتها.
وال أيضيًا بدافع العاميل االقتصادي كما يذهب 
إليه البعض مين أنها نتيجة لظروف اقتصادية 

معينة، دفعت بالحسن إىل ثورته.
ولييس أيضياً بصحيح ميا يقوليه البعض: من 
أّنهيا نتيجة مرحلة زمنيية اقتضتها التطورات 

التاريخيية آنيذاك، بيل الدافع الرئيييس الوحيد 
لإلميام الحسين علييه السيام، هيو تطبييق 
الرشيعة اإلسيامية واملحافظة عليها، وإن أدى 

ذلك إىل سفك دمه.
ويسيند قولنا هيذا، ما جياء يف بعض نصوص 

خطبه ورسائله مثل:
1 ي »أال وإّن هيؤالء قد لزموا طاعة الشييطان، 
وتركيوا طاعية الرحميان، وأظهيروا الفسياد، 
وعطليوا الحيدود، واسيتأثروا بالفييء، وأحلّوا 
حرام الله، وحرّموا حاله« )تاريخ الطربي ج4 

ص304(.
2 ي »وقد بعثت إليكم بهذا الكتاب، وأنا أدعوكم 
إىل كتاب الله وسّنة نبيه، فإّن السّنة قد أُميتت، 
الطيربي ج4  )تارييخ  أُحيييت«  والبدعية قيد 

ص266(.
3 ي »أال تيرون إىل الحق ال ُيعمل به، واىل الباطل 
ال ُيتناهيى عنه« )مثر األحيزان البن نما الحيل 

ص31(.
4 ي »وإنيي لم أخرج أرشاً وال بطراً وال مفسيداً 
وال ظامليًا، وإّنما خرجت لطليب اإلصاح يف أّمة 
جيدي صى الله علييه وآله وسيلم، أريد أن آمر 
باملعيروف، وأنهيى عن املنكر، وأسير بسيرة 
جيدي وأبيي« )بحار األنيوار للعامية املجليس 
ج44 ص330(. فإّن هذه املقتطفات من خطب 
ورسيائل اإلميام الحسين عليه السيام، لهي 
نصوص رصيحة واضحة، ال شبهة وال غموض 

فيها; لبيان غرضه وهدفه عليه السام.
فإنهيا جميعاً تدل عى أّن الحكيم القائم آنذاك، 
كان يعميل بكل قيواه، عى تقوييض الرشيعة 
اإلسامية من جذورها، بإشاعة املنكر والباطل، 

ومخالفة الكتاب والسنة »فإّن السّنة قد أُميتت، 
والبدعة قد أُحييت«.

والحسن عليه السيام لم يخرج لغر مقاومة 
املنكر والباطل، وإحياء السّنة، واألمر باملعروف 
والنهي عن املنكر، وليم يطلب الحكم واملنصب 
قيط; ألّنه من أهل بييت النبوة، الذيين لم يأتوا 
للمليك إالّ أن يقّوموا املعيّوج، ويدعوا إىل الحق، 

ويدفعوا الباطل.
فهذا جّده رسول الله محّمد صى الله عليه وآله 
وسيلم يف بدايية دعوته، َعرضيت عليه رجاالت 
قرييش املليك والسييادة وامليال، عيى أن يرتك 
دعوتيه وقول الحق، فأبى صيى الله عليه وآله 
وسيلم، وقال لعمه أبي طالب عليه السام: »يا 
عّماه! لو وضعوا الشيمس يف يميني، والقمر يف 
شمايل، عى أن أترك هذا األمر، حتى يظهره الله 
أو أهليك فيه، ما تركتيه« )انظر تاريخ الكامل، 
ابين األثر 2: 43(. وهذا أبوه عيل بن أبي طالب 
عليه السام القائل: »اللّهم إنك تعلم أّنه لم يكن 
الذي كان مّنا، منافسية يف سلطان، وال التماس 
يشء مين فضول الحطيام، ولكن لنيرّد املعالم 
مين دينيك، ونظهر اإلصياح يف بيادك، فيأمن 
املظلوميون مين عبيادك، وتقيام املعطلية من 

حدودك« )نهج الباغة، محّمد عبدة 2: 19(.
وقيد عرضت علييه الخافة يف قضية الشيورى 
برشوط، فأبى عليه السام; لئا يخالف الرشوط 
التي ال يرتضيها. يف حن أن الخافة اإلسيامية 
يف وقتها، كانت الدنييا بأرسها، وخصوصاً بعد 
أن انهيارت دولية اليروم والفرس. فعييل عليه 
السيام أبيى أن يقبلهيا مع أهميتهيا يف مقابل 
أن ال يخاليف رشطاً، فرفيض الدنيا بأرسها يف 

رفضه إياها، إزاء عدم مخالفة رشط واحد.
وهذا أيضاً سيفر الحسين عليه السام مسلم 
بين عقيل، بعثه علييه السيام إىل الكوفة ألخذ 
البيعة من أهلها، وجاء عبيد الله بن زياد ودخل 
الكوفية، فذهب مسيلم إىل دار هاني بن عروة، 
وكان يف داره رشييك بن األعيور مريضاً، فأراد 
ابين زيياد عييادة رشييك يف دار هانيي، فاتفق 
رشيك مع مسلم أن يقتل عبيد الله، عندما يأتي 

لعيادته، واإلشارة بينهما رفع رشيك عمامته.
ثيم جاء ابين زياد ودخيل عى رشيك، ومسيلم 
مختبئ يف الخزانية، فأخذ رشيك يرفع عمامته 
مراراً، فلم يخرج مسيلم، وقال: اسيقنيها ولو 
كان فيهيا حتفي. فقال ابين زياد: إنه يخلط يف 

علته، ثم خرج من دار هاني.
فخرج مسيلم، وقال له رشييك: ما منعك منه؟ 
فقال مسيلم: تذكرت حديث عيل عليه السيام 
عن رسيول الله صى الله عليه وآله وسلم: »إن 
اإليميان قيد الفتك، فيا يفتك مؤمين« )مقتل 
الحسين عليه السام، عبد الرزاق املقرم: 246، 
الكامل، ابن األثر 3: 270(.فلو كان مسلم يريد 
اإلمارة وامللك; لخرج وفتك بابن زياد وأراح األمة 
مين رشه، ولكّنه يخىش عيى إيمانه وعقيدته; 
ألّن اإليمان قيد الفتيك، واملؤمن ال يفتك.وهكذا 
ليو أردنيا أن نسيتعرض أهيل البييت )عليهيم 
السام(، لرأيناهم ال ينشدون ملكاً وال سلطاناً 
باليذات، وإّنما غايتهم من الحكيم هي تطبيق 
أحيكام الرشيعة اإلسيامية وتركييز دعائمها.

فلهذا نرى اإلمام الحسين عليه السيام يقول: 
»وإّنما خرجت لطلب اإلصاح يف أّمة جدّي صى 
الليه عليه وآله وسيلم، أريد أن آمير باملعروف، 

وأنهى عن املنكر، وأسر بسرة جدي وأبي«.
فهيذه هي سيرة جّده رسيول الله صيى الله 
عليه وآله وسلم، وسرة أبيه عيل بن أبي طالب 

عليه السام.

احلسني ثورة خالدة

شخصية االمام احلسني »عليه السالم«

مرتضى الخفاجي
 

ثورة اإلمام الحسن يف يوم عاشوراء 
وعى ارض كرباء، اصبحت مدرسة 
لكافية االحرار والرشفياء والثوار يف 
العاليم مين كل االعيراف واالدييان، 
والكرامية  الحريية  فنيون  تيدرس 
واالباء، والعزة والشيموخ، الحسن 
عنوان العدالة الخالدة، ورصخة حق 
ترعيب الظاملين والطغياة عى مدى 

العصور.

االرهابين واملفسيدين،  لهيذا نجيد 
والطغياة والظاملين، اعيداء الحرية 
احيياء  ملنيع  يسيعون  والعدالية، 
عاشوراء ومنع اسيم الحسن، بكل 
اسياليب القميع والتفجير، ولكين 
هيؤالء ال يعلمون بيأن االعتداء عى 
سيقوط  وميع  الحسين،  عشياق 
الشهداء ونزيف الدماء الذي نعيشه، 
هيذا تجديد لحادثية كربياء وبذلك 
الحسين،  بثيورة  التمسيك  ييزداد 
والحيرص عيى احياء املناسيبة. ان 

ثيورة عاشيوراء الحسين الخالدة، 
تجدييد لقيم ثورة االصاح والحرية، 
ارتباطها  والتضحية واالباء، ويتأكد 
بلون الدم والسواد، ورغم التضحيات 
التيي يقدمها عشياق الحسين من 
اجل احياء املراسيم الحسينية طوال 
التاريخ، اال انهم عى استعداد لتقديم 

املزيد من التضحيات.
نهضة االمام الحسين يف عاشوراء، 
ثورة خالدة التميوت انها جمرة لها 
حيرارة ولوعة. يف القلوب العاشيقة 

لرتتفيع  نعيم  والكرامية،  للحريية 
الحناجر برتديد ياحسن فهي اعظم 
رسيالة، القضيية الحسيينية قمية 
القمم يف الدروس واملعاني ، ونفتخر 
كشيعب عراقيي ان لهيذه القضية 

مكان يف قلوبنا وعى ترابنا.
ان ثوابتنيا الرفيعة التعطل حركتنا، 
بيل تصيوب اتجاهنيا، وهيي التيي 
تجعلنا االنفتاح عى االخر من ضمن 
مرشوعنا، فاالسيام هو دين العدل 
واالنسيانية، والحسين رميز الفداء 

والعطياء، واملرجعيية الدينيية هيي 
الخيمة التي يشعر جميع العراقين 

بأنها صمام االمان.
للقضياء  حقيقيية  لثيورة  نحتياج 
عى الفسياد والجهل، ضيد القوانن 
القديمة، ويجب علينا االعرتاف امام 
شيعبنا ونصارحهم، بكل شيجاعة 
وامانية، فاالوطان ال تبنيى بالكذب 
والتضلييل، وهناليك يجيب ان نقف 
بصوت واحد حسيينيون ونبقى الن 

العراق وشعبه يستحقان.

إّن هنياك مجموعة مين الخصائيص كان يختص بها 
الحسين بين عيل)عليه السيام( مين بين كل رجال 
املسلمن يف تلك الفرتة، وهذه الخصائص كانت تفرض 
عى شيخصيته القيام بتلك التضحية العالية يف سيبيل 

الله واإلسام.
إذ لم يكن من املمكن أن يوكل الحسين)عليه السام( 
هذه املهمة إىل شيخص مين أصحابه أو من املخلصن 
من املسلمن حتى إلخوته الذين كانوا عى درجة عالية 

من الفداء والتضحية.
إّن الحسين )عليه السيام( هو الشخص الوحيد الذي 
عاش كل تاريخ اإلسام منذ حياة النبي)صى الله عليه 
وآله(إىل حن أستشهاده، وبالتايل فهو الذي يتمكن أن 
يقدر املوقف املناسب ويقدم التفسر املناسب لكل ذلك 
التحيرك يف ذليك الوقت.فما جاء يف بييان عظم مصيبة 
الحسين)عليه السيام(: هناك فصيل يذكره صاحب 
البحار يف هذا املوضوع، وهو أن الذل الذي أصاب الناس 
يف اإلسيام هو من حن مقتل الحسين)عليه السام(، 
وهناك حديث يومىء إىل هذه الحقيقة وهو: )عن عبد 
الليه بن الفضل قال: قلت ألبيي عبد الله الصادق)عليه 
السيام(: يا بن رسيول الله كيف أصبح يوم عاشوراء 

ييوم مصيبة وغم وجزع وبيكاء دون اليوم الذي قبض 
فيه رسيول الليه )صى الليه عليه وآليه(، واليوم الذي 
ماتت فيه فاطمة الزهراء)عليها السام(، واليوم الذي 
استشهد فيه أمر املؤمنن)عليه السام(، واليوم الذي 

قتل فيه الحسن بن عيل)عليه السام( بالسم؟
فهؤالء الذين يذكرهم عبد الله بن الفضل كان بعضهم 
أفضل من الحسين)عليه السام( كرسيول الله)صى 
الليه علييه وآله( وأبييه وأُّمه فاطمة)عليها السيام(، 
وبعضهم كان مسياوياً له، كالحسين)عليه السيام( 
فميا هو الرّس يف أّن اليوم الذي قتل فيه الحسين)عليه 

السام( هو أعظم عند الناس يف هذه األيام.
.. فقال)علييه السيام(: إّن ييوم قتل الحسين)عليه 
السيام( هو أعظم مصيبة من سيائر األييام، وذلك أّن 
أصحياب الكسياء الذيين كانوا أكيرم الخلق عيى الله 
تعاىل هم خمسية، ملا مىض النبي)صى الله عليه وآله( 
بقي أمير املؤمنن)عليه السيام( وفاطمة والحسين 

والحسن، فكان فيهم للناس سلوة وعزاء.
ومليا قضيت فاطمية بقيي أمير املؤمنين والحسين 
والحسين)عليه السيام( فيكان فيهم للناس سيلوة 
وعيزاء. وملا ميىض أمير املؤمنن)عليه السيام( كان 

للنياس يف الحسين والحسين)عليه السيام( سيلوة 
وعزاء. فلما مىض الحسن كان للناس يف الحسن)عليه 

السام( سلوة وعزاء.
أما عندما قتل الحسين)عليه السيام( ليم يبق منهم 
أحيد للناس بعده سيلوة وعزاء. فيكان ذهابه كذهاب 
جميعهيم كما كان بقاؤه كبقاء جميعهم، فلذلك صار 

يومه أعظم مصيبة.
الحظيوا أن أصحياب األئمة)عليهيم السيام( كييف 
يتحدثيون ميع األئمية ويحاوليون أن يسيتزيدوا من 
املعلوميات والخصوصييات ويتابعوهيا، فبالرغم من 
احرتامهيم لألئمة)عليهيم السيام( وتعظيمهيم لهم 
واعتقادهيم بأنهيم معصوميون مين كل ذليك، فهيم 
يحاولون فهم كل األبعاد الحقيقية حتى يكون إيمانهم 
عين معرفة ويقن ال مجرد تسيليم وتقليد كما يصنع 

الكثر من العوام.
»قال عبد الله بن الفضل: فقلت له: يا بن رسول الله فلم 
لم يكن للناس يف عيل بن الحسين)عليه السام( عزاء 
وسيلوة كما كان لهم يف آبائه؟ فهو ابن الحسن)عليه 

السام( وهو إمام معصوم أيضاً.
فقال: بى، إّن عيل بن الحسن )عليه السام( كان سيد 

العابدين وهو إمام وحجة عى الخلق بعد آبائه املاضن، 
ولكنه لم يلق رسيول الليه )صى الله علييه وآله( ولم 
يسمع منه، وأّن علمه كان وراثة عن أبيه عن جده عن 
النبي)صى الله علييه وآله(.أما أمر املؤمنن وفاطمة 
والحسن والحسن)عليهم السام( قد شاهدهم الناس 
مع الرسول)صى الله عليه وآله( يف أحوال تتواىل فكانوا 
متى ما نظروا واحداً منهم تذكروا حالة هي رسول الله 
)صى الله عليه وآله( وقول رسول الله )صى الله عليه 
وآليه( فيه، فلما مضوا فقد الناس مشياهدة األكرمن 
عيى الله عّز وجيل، ولم يكن فقد جميعهيم إالّ يف فقد 
الحسين)عليه السيام( ألنه مىض يف آخرهيم، ولذلك 

صار يومه أعظم األيام مصيبة(.
إّن هيذا الحدييث يظهير منه أّن املسيألة هي مسيألة 
عاطفيية فقيط، لكن عندميا ننظر إىل عمقيه نجد أّن 
الحسن)عليه السام( كان يجسد ويمثل تاريخ هؤالء 
كلهم من أولهم إىل آخرهم، وهذه الخصوصية لم تكن 
موجيودة يف أحد ممن كانوا يعارصون الحسين)عليه 
السام(.ومن هذا املوضوع يمكن أن نستخلص بعض 
العرب والدروس املفيدة يف عملنا وحركتنا ومسيرتنا يف 

سبيل خدمة اإلسام وقضية الحسن)عليه السام(.

» ثورة احلسني
عىل طريق االصالح«

الييوم ونحن نسيتمد ذكيرى الطف واربعينية الحسين 
عليه السيام البد لنا ان نسيتمد من تلك الذكرى بريقها 
التاريخي واهدافها التي لم تكن ثورة قطرية او اقليمية 
فحسيب .. بل  كونها ثورة عاملية بكل معنى ضد انظمة 
الظليم والجور والطغيان والفسياد والضالية .. ولكون 
رجاالتها قد عطروا بدمائهم ثرى كرباء وما زالت مشعا 
ينر اليدروب لكل الرشفاء عى مير التاريخ ولكونهم قد 
اسيتلهموا افكار الحسن عليه السيام منهاجا لعملهم 
ونضالهيم يف التحيرر واالنعتياق عيى العبوديية.. فهذا 
غاندي يعلن مقولته الشهرة : »لقد تعلمت من الحسن 
عليه السيام كيف اكون مظلوميا فانترص« ومن جانب 
اخر نجد الحسن عليه السام ال يعرف الحدود يف العطاء 
من خال تضحيته باوالده واخوانه من الرجال والنساء 
ونفسيه الزكيية وصحبه امليامين الكرام الحيياء الحق 
واماتية الباطل .. حتى انهم لم يرتهبوا لجعجعة سياح 
الكفيرة .. واذادوا بيكل رشف ورجولة عين حرائر النبي 

املصطفى وأل بيته من االطفال والنساء االطهار.
والجدير باالشارة اىل ان جيش االمام الحسن عليه السام 
رغم قلته تجسيدت فييه روح االيمان بصيدق قضيتهم 
وعدالية وقفتهيم.. ولهذا كانوا اشيداء .. يف العقيدة عى 

اعدائهم  حتى نالوا الشهادة..
ويبقيى القول : ما اروع واعظم مثل تلك الشيهادة وتلك 
القضية العادلة املرتكزة عى االصاح والعدالة واملساواة 
للمجتمع االسامي وعلينا ان نتذكر مقولة الحسن عليه 
السيام حينما خرج ثائرا عى طريق االصاح .. » اني لم 

اخرج بطرا ..وانما خرجت لطلب االصاح المة جدي«

سعدون شفيق سعيد 

في رحاب ثمرة النبوة
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     حاوره: أحمد عبدالكريم حميد

التقت صحيفة »املُس�تقبل العراقي« مع املُدّرب 
األّول لفري�ق ن�ادي “الكاظمي�ة” بُك�رَة القدم 
عباس عبدالحس�ن يف ملعب الن�ادي َودار معه 
هذا الحوار الصحفي حول إس�تعدادات الفريق 
ل�دوري الدرج�ة األّوىل  وَع�ن مواضي�ع أخ�رى 

تطالعونها يف السطور االتية.

* بالب�دء تحّدثوا لن�ا عن إس�تعدادات فريقكم 
للموسم الجديد َوكيفية اختيار الالِعبن؟

- إس�تعدادات فريقنا للموس�م الجديد ستكون 
ُمختلف�ة تمام�اً عن املواس�م األخ�رة ال ننىس 
ان إمكاني�ة الن�ادي مح�دودة. َوبالبداية اعتذر 
النادي عن املُشاركة يف دوري هذا املوسم، لكننا 
بوصفنا رياضيي مدينة الكاظمية رفضنا فكرة 
االنس�حاب ِمن الدوري، فجئنا لتقديم خدماتنا 
إىل نادي “الكاظمية” َولدى الحاج س�عد عبادي 
ُمرشف الفريق رغبة كبرة بصعود الفريق َوُكّل 
إمكاناته املادية سخرها لخدمة النادي. إن شاء 
الله، يف هذا املوسم نحاول قدر اإلمكان ان نختار 
الالِع�ب األس�ايس َوالبديل بُمس�توى واحد، الن 
رّس نج�اح أّي فريق ان يك�ون الالِعب االحتياط 
ذو ُمس�توى ُمشابه لالِعب األس�ايس. الالِعبون 
الذي�ن وقع االختيار عليهم س�يكونون َعَل قدر 
املسؤولية وإمكاناتهم جّيدة َوسيقّدمون أفضل 

ما لديهم لخدمة اسم َوشعار النادي.

* َه�ل اعتمدتم يف هذا املوس�م َعَل الِعبي بغداد 
فقط؟

- س�بَق ان مّث�َل الِعب�و املُحافظ�ات األخ�رى 
الن�ادي، لك�ن يف ه�ذا املوس�م الع�دد أك�ر ِمن 
املواس�م الس�ابقة اذ انض�م إىل الفري�ق الالِعب 
الش�اب حس�ن عبدالرزاق ش�ميل ِمن البرصة 
َوتعاقدن�ا م�ع أربعة الِعبن ِمن ن�ادي “الفهد” 
أح�د أندية األنبار َوهم: بهاء حس�ن، عيل نجم، 
زياد خل�ف َومصطفى طارق َوِم�ن الكوت اياد 
حس�ن. َوأب�واب “الكاظمي�ة” مفتوح�ة أمام 
جمي�ع الِعب�ي املُحافظات العراقي�ة، بل نتمّنى 
ان يدافع الِعبو املُحافظ�ات عن فانيلة الفريق، 
النن�ا واح�د َوال نري�د ان نحرص تمثي�ل الفريق 
بالِعبن ِم�ن مدينة الكاظمي�ة أو بغداد َوهؤالء 
الالِعبون ابدوا رغبته�م باللعب للنادي، الن كما 
تعرفون النادي يمتلك اس�ماً َوتاريخاً يف خارطة 

الرياضة العراقية َوطموحهم الوصول إىل األندية 
الكبرة عر “الكاظمية”، َوإن ش�اء الله، تكون 
فاتحة خر عليه�م وَعلينا ونتمّنى لهم التوفيق 

َوالنجاح.

* ما الخط�ة املوضوعة حالياً قبي�ل الدخول يف 
غمار املُنافسات؟

- املُ�ّدة الت�ي م�رت كان�ت خاّص�ة باختبارات 
الالِعبن، الن كما يعرف الجميع، ان الفريق الذي 
إمكانات�ه محدودة يحاول البح�ث عن الالِعبن 
الذي�ن يمثلون�ه ِم�ن خ�الل اج�راء األختبارات 
َواختيار األفضل َعَل عك�س األندية التي تمتلك 
الدع�م َواألموال تجل�ب الالِعب�ن الجاهزين. يف 
املُ�ّدة الحالية لم نحدد املَُباري�ات الودية، الننا يف 
هذا األسبوع سننهي مرحلة االختبارات بصورة 

كلي�ة َوبعدها نتجه إىل مرحلة اإلعداد َوال تتخلل 
هذه املرحلة أّي�ة ُمباري�ات َوُممكن بعد عرشة 

أّيام نخوض سلسلة ِمن املُباريات الودية.

* كيف ترون املُنافسات ضمن دوري مجموعات 
بغداد؟

- آلي�ة دوري الدرج�ة األّوىل معروفة َوبرصاحة 
اصبحت نقم�ة َعلينا النها صعبة للغاية َوتلعب 
يف بغ�داد بِنظ�ام املجموعات وَع�دد الفرق كبر 
مقارنة ببقية املُحافظات األخرى. َويف الحقيقة 
توجد فرق تحمل االسم فقط ال تمتلك ملعباً َوال 
َحّتى مقراً لها! تقبلنا هذا الواقع َواألصعب حن 
تش�غل األندية املركزي�ن األّول َوالثان�ي َوتتأهل 
لتلع�ب دوري مجموع�ات اخر َوبعده�ا يتأهل 
للمرحلة الثالثة ملالقاة أندية املُحافظات األخرى 

َوبعد دوري يتأهل إىل املُمتاز.

* كي�ف كان�ت متابعت�ك للفري�ق يف املواس�م 
السابقة؟

- كن�ت قريباً ِمن الفري�ق َواتابعهم بالرّغم ِمن 
انن�ي لم اكن ضم�ن الجهاز الفن�ي للفريق َوأنا 
َع�َل تواص�ل م�ع “الكاظمي�ة” َورياضي�ه. يف 
املوس�م املنرصم قّدم الفريق اداًء جّيداً بالبداية، 
َوبعده�ا اإلمكانات املادية لم تس�اعد الالِعبن. 
الالِع�ب حن ال يحصل َعَل اجوره يبدأ بالتغيب 
َويغيب دافع التدريب َواللعب بحماس َوال توجد 
س�لطة علي�ه النه يلع�ب مجاناً ف�ال يمكنك ان 
تعاقبه أو تخصم ِمن راتبه. اتعامل مع الالِعبن 
كأصدق�اء وَعالقاتي مع الجميع جّيدة اتذكر يف 
املوس�م الس�ابق حن تعرض الفريق للخسارة 

َواب�دى الح�اج س�عد عب�ادي عدم رض�اه َعَل 
النتيج�ة َوكذل�ك الالِعب�ن تحّدث�ُت معهم قبيل 
إح�دى املُباري�ات َوذكرتهم باس�م الن�ادي َوان 
الالِع�ب حن يمّث�ل “الكاظمية” يلع�ب بنكران 
ذات ال يفك�ر باألمور املادي�ة َوال بأّي يشء اخر 
ويلعب حباً باس�م النادي، َوالحم�د لله، حققوا 
الف�وز َوتحس�نت النتائ�ج. عندم�ا كن�ت الِعباً 
كن�ت أفّضل الدعم املعنوي أكثر ِمن الدعم املايل، 
الن الدع�م املعنوي يأتي ِمن الُجمه�ور َواإلدارة 
َوُم�رشف الفريق فتش�عر بالداف�ع الكبر الذي 
يعّول عليه الجميع لتحقيق أفضل النتائج، َوَمن 
يريد ان يحقق طموحه عليه ان يركز َعَل الدعم 
املعن�وي َوالتدريب�ات َواالس�تماع إىل توجيهات 

املُدربن َوالنصح.

* تحّدث لنا عن مسرتك مع ُكرَة القدم.
- ب�دأُت مس�رتي م�ع أش�بال َوناش�ئة ن�ادي 
“الصلي�خ” َوبعده�ا انتقل�ُت للعب مع ش�باب 
ن�ادي “النفط” َوحصلُت معهم َعَل املركز األّول 
للدوري العراقي مع املُدرب عصام الشيخ. لعبُت 
م�ع الفريق األّول “للنف�ط” َوانذاك كان الفريق 
يعتم�د َع�َل األس�ماء الكب�رة َوال يعتم�د َعَل 
الش�باب. َودافعُت عن ش�عار ن�ادي “الصليخ” 
ملوسمن 1996/1995 َو1997/1996، َوِمن ثم 
لعبُت مع “الكاظمية” ملوسمن َومّثلُت “الدفاع 
الجوي” تحت قيادة املُدرب حكيم شاكر َوسالم 
هاش�م َوابتع�دُت عن ُك�رَة القدم بعد س�قوط 
الِنظ�ام الس�ابق وَع�دُت لتمثي�ل “الكاظمية” 
موس�م 2007 َوانهي�ُت مس�رتي مع�ه بعد ان 

لعبُت خمسة مواسم.  

* َوكيف تكّونت املسرة التدريبية؟
- بالب�دء عملُت ُمدرباً ُمس�اعداً يف “الكاظمية” 
َواملُ�درب  األس�بق  “الرشط�ة”  الِع�ب  م�ع 
عبدالحس�ن جواد ُوُمدرباً ُمس�اعداً مع املُدرب 
عبداالل�ه عبدالحمي�د َوكذلك مع املُ�درب ذياب 
نهر َواس�تلمُت مهام تدري�ب “الكاظمية” ملُّدة 
عام�ن. َواآلن عدُت ل�الرشاف َع�لَ الفريق ِمن 

جديد.

آلية دوري الدرجة األوىل معروفة واصبحت نقمة علينا

نجم برشلونة خيشى قدوم 
كوتينيو

نجم مانشسرت يونايتد حيلم بالسري
عىل خطى رونالدو

            المستقبل العراقي/ متابعة

يرغب نجم مانشس�تر يونايتد اإلنجليزي، في الس�ير على خطى البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
واالنضمام إلى ريال مدريد اإلسباني.

وقالت صحيفة “البرنابيو”، إن ماركوس راشفورد معجب للغاية بريال مدريد، كما أّنه يعتبر 
كريستيانو رونالدو قدوته في الحياة، ولذلك يود اللعب في الفريق الملكي.

وأوضحت الصحيفة، أن كريس�تيانو رونالدو اس�تمر في مانشس�تر يونايتد في الفترة من 
2003 حت�ى 2009، ث�م انضم لريال مدري�د، وأصبح الهداف التاريخي لهم، وهذا ما يس�عى 

راشفورد لتحقيقه مستقباًل.
وكان راش�فورد، ق�د أثنى على الظاه�رة رونالدو بقوله “النج�م البرازيلي كان الالعب 
المفضل ألخي، أول لقاء ش�اهدته له كان أمام مانشس�تر يونايتد، حينما س�جل 
هاتري�ك لصالح ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة بنتيجة 4-3 

في 2003”؟
وتاب�ع “كن�ت أكبر وأن�ا أتابع مباريات�ه، حتى بع�د ذلك لجأت إل�ى اإلنترنت 
لمش�اهدة مقاطع الفيديو الخاص�ة به، وأكثر ما جذبني ل�ه هو أنه كان حرا 
ف�ي الملعب، يتحرك للعمق أو على األطراف ويراوغ ويس�جل بالطريقة التي 

تحلو له.

              المستقبل العراقي / متابعة

تأم�ل جماهير برش�لونة في أن تتمك�ن إدارة الفريق الكتالوني من حس�م 
صفق�ة البرازيل�ي فيلي�ب كوتيني�و، الع�ب وس�ط ليفربول، خ�الل فترة 

االنتقاالت الشتوية المقبلة.
وفي الوقت الذي يأمل فيه مسؤولو برشلونة، حسم الصفقة يخشى نجم 

الفريق الكرواتي إيفان راكيتيتش على مكانه في تشكيلة البرسا.
وقالت صحيفة “ديلي إكس�بريس” البريطانية ، إّن كوتينيو بات قريًبا من 
االنضمام لبرش�لونة خالل س�وق االنتقاالت الشتوية المقبلة، مقابل 118 

مليون جنيه إسترليني، بعد إصرار الالعب البرازيلي على الرحيل.
وأوضحت الصحيفة أّن “راكيتيش يخش�ى أن يبقى أس�ير دكة البدالء حال 
�ل القرار وس�ينتظر حتى نهاية  انض�م كوتينيو لبرش�لونة، لكّن�ه لن يتعجَّ
الموس�م لمعرفة موقفه في الفريق، وإن كان سيش�ارك بصفة أساس�ية أم 
ال”.وتحدثت تقارير صحفية عن أّن برش�لونة، قّدم عرًضا مقابل 120 مليون 
ي�ورو بصورة رس�مية إلى ليفربول، بعد مطالب إرنس�تو فالفي�ردي، المدير 

الفني للبلوجرانا، بالحصول على خدمات الالعب في أسرع وقت ممكن.
وأك�دت التقاري�ر أّن إدارة ليفربول ل�ن توافق على 120 مليون ي�ورو وترى أنَّ 
المبل�غ منخفض مقارنة بمس�توى الالع�ب، ولذلك يرغبون ف�ي زيادته إلى 150 

مليون يورو.
كان فيلي�ب كوتيني�و، طلب م�ن إدارة ليفرب�ول، الس�ماح برحيله، خ�الل الميركاتو 
الصيفي الماضي، وقدم برش�لونة أكثر من عرض، لكن الريدز أكد وقتها أنَّ البرازيلي 

ليس للبيع.

برشلونة يضع اللمسات األخرية عىل صفقة املوسم
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت مص�ادر صحفي�ة، أن ن�ادي برش�لونة 
اإلس�باني، أصبح قريًبا من إب�رام صفقة مميزة، 
خالل فت�رة االنتقاالت الصيفي�ة المقبلة.وذكرت 
صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن نادي برش�لونة 
توصل التفاق ش�به نهائي مع الفرنس�ي أنطوان 

جريزم�ان، نج�م أتلتيك�و مدريد، لضم�ه الصيف 
المقبل.وأوضح�ت الصحيفة، أن إدارة برش�لونة 
كانت تسعى لضم المهاجم الفرنسي خالل الصيف 
الماضي، لكن مغاالة األتلتي في المطالب المالية، 
أدى إل�ى تأجيل إنه�اء الصفقة.ويأمل البلوجرانا، 
ف�ي التعاق�د م�ع الالع�ب الفرنس�ي )26 عام�ا( 
خ�الل الصي�ف المقبل، حيث س�يتراجع الش�رط 

الجزائ�ي في عق�ده إل�ى 100 مليون ي�ورو، بداًل 
من 200 مليون يورو في الوقت الحالي.وأش�ارت 
الصحيف�ة، إلى أن هناك أكث�ر من مصدر صحفى، 
أك�د تلك المعلومات مثل إذاع�ة “RAC1”، وراديو 
كتالوني�ا، باإلضافة لموقع Le10sport.ويس�عى 
برشلونة، الستغالل الظروف السيئة التي يعيشها 
جريزمان مع أتلتيكو مدريد، بس�بب عدم شعوره 

بالراحة ورغبته في الرحيل، لينضم لقلعة الكامب 
نو، رفقة الثالثي ميسي ولويس سواريز وعثمان 
ديمبل�ي، واللع�ب تح�ت قي�ادة المدرب إرنس�تو 
فالفيردي.وي�ري الن�ادي الكتالون�ي أن صفق�ة 
جريزم�ان س�تكون مختلفة عن انتق�ال ديمبلي، 
حي�ث يتمتع النجم الفرنس�ي بالخب�رة المطلوبة 

التي تساعد برشلونة، على حصد األلقاب.

            المستقبل العراقي/ متابعة

أب�دى روب�رت ليفاندوفس�كي، نج�م باي�رن ميونيخ، 
دعم�ه للتعاقد مع بديل له، مح�دًدا مواصفات المهاجم 

المطلوب، إلدارة النادي البافاري.
وعانى ليفاندوفس�كي، من اإلجهاد هذا الموسم؛ نظًرا 
لع�دم امتالك قائم�ة الفريق لرأس حربة آخ�ر، وهو ما 
دفع بايرن ميونيخ للتفكير في التعاقد مع مهاجم خالل 

الميركاتو الشتوي.
وقال ليفاندوفسكي، في تصريحات لصحيفة “سبورت 
بيلد” : “س�يكون خياًرا بالتأكيد أن تحصل على مهاجم 
ش�اب جائ�ع، الذي يري�د التعل�م خلف الع�ب من ذوي 

الخبرة”.
وأض�اف الدول�ي البولندي: “بالنس�بة لي س�يكون من 
المفيد إن لعبت 15، أو 20 دقيقة أقل في المباريات، ذلك 
س�يمنحني إمكانية أكبر بأن أبقى الئًقا كما أنَّه سيقلل 

من مخاطر اإلصابة”.
وتابع نجم بوروس�يا دورتموند الس�ابق: “في النهاية، 
الق�رار ف�ي ي�د إدارة الن�ادي، الت�ي س�تقرر المهاج�م 

المناسب بالطبع”.
وأت�م: “من الواضح أنَّنا لن نتحدث عن مهاجم دولي 
كبي�ر؛ ألن ه�ذا النوع يري�د التواجد ف�ي المباريات 

باستمرار.

              المستقبل العراقي/ متابعة

نصح دافي�د دي خيا حارس مرمى مانشس�تر يونايتد، مواطنه كيبا 
أريزاباالج�ا، حام�ي عري�ن أتلتيك بيلب�او، بالبقاء ف�ي الليجا، وعدم 
الرحي�ل إلى ال�دوري اإلنجليزي.وقال دي خيا ف�ي تصريحات نقلتها 
صحيف�ة “مترو” البريطانية “عندما ُيغادر العب إس�باني الليجا، 
مثلم�ا فعلت، ف�إنَّ اإلعالم ال يهت�م بالحديث عن�ه كثيًرا، وال 
يس�لطون الضوء عليه مقارنة بمن يلعب بالليجا”.وأوضح: 
“نصيحتي لكيب�ا أن يبقى في أتلتيك بيلباو حتى يتمكن من 
التطور، والنضج، وهو حالًي�ا يتواجد في المكان الصحيح 

والمناس�ب له”.وواصل: “عندما تدرب�ت معه، أصبحت موقًنا بأنَّه 
العب م�ن طراز رفي�ع، ولديه مس�تقبل كبير في انتظ�اره. أتمنى 

له التوفيق في مس�يرته الكروية”كانت تقارير صحفية أش�ارت إلى 
رغبة آرس�نال في الحصول على خدمات ح�ارس أتلتيك بيلباو، كما 
يح�اول ريال مدريد، إقناعه باالنضمام لقلعة “س�انتياجو برنابيو” 
ليك�ون خليفة الكوس�تاريكي كيل�ور نافاس.وعلق كيب�ا على هذه 

الش�ائعات بقوله: “ال أهت�م بما يثار في س�وق االنتقاالت. كل ما 
أعرف�ه أنَّني العب ألتلتيك بيلباو ، والمنتخب اإلس�باني. ال أصب 

تركيزي س�وى على المباريات المقبلة، وبذل أقصى جهدي مع 
الفريق والمنتخب.

دد إلدارة بايرن ميونيخ مواصفات بديله ليفاندوفسكي حيحُ

دي خيا يوجه نصيحة هلدف ريال مدريد

            المستقبل العراقي/ متابعة

أع�رب األرجنتين�ي باول�و ديباال، نج�م يوفنتوس، عن أس�فه 
لفش�ل إيطاليا في الوصول إلى كأس العالم روس�يا 2018.وقال 
ديب�اال في تصريحات لش�بكة “إي إس بي إن”، خ�الل تواجده في 
مدينة كراسنودار الروسية “إنه أمر مؤلم ألن لدي هناك العديد من 
الزمالء المفعمين بالش�غف مثلنا، من المؤسف أنهم خرجوا”.

وتواج�د ديب�اال خ�الل الفت�رة الماضي�ة ف�ي روس�يا مع 
المنتخ�ب األرجنتيني، من أجل خ�وض مباريات ودية 
استعدادا للمونديال، وكان أخرها مباراته أمس أمام 
نيجيريا والتي خس�رها بنتيجة 4-2.وأشار إلى أن 

خروج إيطالي�ا خالية الوفاض من تصفي�ات المونديال، قد 
يك�ون له أثره اإليجابي على الم�دى الطويل.وأضاف “نظرا 
لما يمثله المنتخ�ب اإليطالي، فإن غيابه عن المونديال يعد 
أمرا مس�تغربا، ولكن أعتقد أنه ق�د يفيدها ويدفعها لتغيير 
طريقة لعبها قليال، حيث أنها ال تؤدي بالش�كل األفضل منذ 
فت�رة طويل”.وأوضح ديباال أنه لم يتح�دث بعد مع رفاقه 

في يوفنتوس، حيث قال “ألن هذا وقت صعب وليس من 
المناس�ب التحدث معهم في هذه اللحظة”.وأخفقت 

إيطاليا ف�ي الوصول للمونديال للم�رة األولى منذ 
60 عاما، بعد أن س�قطت أمام السويد في الملحق 

الفاصل للقارة األوروبية.

ديباال: نكسة إيطاليا أمر مؤلـم.. ولكن

مدرب الكاظمية عباس عبداحلسني لـ                     : فريقنا سيظهر بشكل مغاير وطموحنا العودة إىل االضواء
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
أن هن�اك أنواع�ا من الس�حلبية ) نبات( له�ا براعم يحوي 
كل برع�م منه�ا ب�ذورا صغ�رة ، يبل�غ عددها م�ا يقارب 

70,000,000 بذرةصغرة.
أن ضغ�ط امل�اء داخ�ل كل خلي�ة يف البصلة كاف لتش�غيل 

محرك بخاري.
أن اإلنسان هو الحيوان الوحيد الذي ينام عىل ظهره.

أن أكثر م�ن نصف إنتاج العالم من الفضة يتم اس�تعماله 
كيماويا يف صنع أفالم التصوير واملرايا.

أن نب�ات الدبق ، ه�و نبات متطفل يتطفل عىل األش�جار ، 
ويتغ�ذى عليها ، وعندما يكتمل نموه يقتل الش�جرة الذي 

تغذى منها.
أن غ�راء الس�مك مادة تس�تعمل يف صنع الغ�راء ويف صنع 
الجييل ، كما تس�تعمل يف إعطاء الكحول لونه الصايف وهي 

تستخرج من سمك الحفش.
أن ش�جر الصنوبر هو الشجر األكثر نباتا يف العالم . وتبلغ 

نسبتها إىل مجموع أنواع األشجار األخرى %19.
أن مياه ش�الالت نياغارا هي أكثر دفئا من األسفل عنها يف 

األعىل.
أننا نموت بشكل أرسع من قلة النوم عن قلة الطعام.

أن هنالك نوعا من األسماك يدعى بالسمك الصديف بإمكانه 
ابتالع إنسان كامل.

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

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

التمارين الرياضية لتحريك الدورة الدموية.

مهني�اً: تب�دأ ه�ذا الي�وم بإج�راء تغي�رات 
إيجابية وتصحيحات مادية، وتسعى لتطوير 

معارفك العلمية.
عاطفي�اً: يح�اول الرشيك إس�عادك بش�تى 
الوس�ائل، وتظهر له بدورك االهتمام الكايف، 

وتقدم له الكثر من الهدايا القيمة.

الواجه�ة واظه�ر  مهني�اً: ض�ع نفس�ك يف 
ل�كل املراقبني م�ا أنت قادر علي�ه حني تقرر 
النرص.عاطفي�ًا قد تتلق�ى دعماً من الحبيب 
أو تس�تفيد من وضع جيد له. يكون مزاجك 
رائق�اً وتبدو أكثر انفتاح�اً وقدرة عىل تبادل 

الرأي.

مهنياً: تس�تعيد حماس�تك وتخّف الضغوط 
ويصب�ح اللق�اء أس�هل من الس�ابق، تتمتع 
بثق�ة عالي�ة بالنف�س وتقرر إدخ�ال تعديل 
مناس�ب ع�ىل حيات�ك، فتتخذ ه�ذه األخرة 
طابع�اً مختلف�اً جمي�اًل وممي�زاً. عاطفياً: 

انقالب ملصلحتك

مهني�اً: تب�رش األوض�اع بتحّس�ن ملموس، 
ذلك لغياب املعاكس�ات الرئيس�ة، تفسح لك 
الظروف يف املجال إلنجاح مس�اعيك وإلثبات 

الحضور وتستعيد شهّيتك عىل الحياة.
عاطفي�اً: يدعوك الرشي�ك إىل أن تتخىل قليالً 

عن موقفك العدائي تجاه بعض األمور

مهني�اً: تتيح ل�ك الظروف التعبر بس�هولة 
وطالقة ع�ن مختلف آرائك وم�ن دون حرج 
أوإرباك.عاطفياً: أفكارك واضحة وأس�لوبك 
مس�الم ال يخف�ي تحديات وال اس�تفزازات، 
وهذا ما يث�ر إعجاب الرشيك.صحياً: معظم 

اآلالم التي تعانيها تعود إىل أسباب نفسية

مهني�اً: ع�د إىل صواب�ك يف ما يتعل�ق ببعض 
األم�ور املهنية، ال تفق�د اتزانك وال تحاول أن 
تف�رض هيمنت�ك ع�ىل اآلخرين، ك�ن عاقالً، 
وادرس األمور بهدوء .عاطفياً: ال تزال النجم 
املحب�وب الذي يرغ�ب الجمي�ع يف أن يكونوا 

معه يف الحفالت الحلوة .

مهنياً: خّفف النمط وال تبادر اىل يشء وانتبه 
من حرق املراح�ل أو من خيبة وتراجع، إّياك 

واالصطدام بأحدهم .
عاطفي�اً: تنع�م بنهاي�ة ي�وم س�عيد بعدما 
أمضي�ت أوقات�اً مس�لية برفق�ة األصدق�اء 

والعائلة وأنستك مشاغلك لبعض الوقت

مهنياً: تجد نفس�ك يف موق�ع الرابح ويتضح 
لك أن�ك حققت انتصارات متع�ددة، وهذا ما 

يزيدك حماسة وثقة بالنفس .
عاطفياً: أنت قليل الصرب وقايس القلب وتميل 
إىل إث�ارة العدائية والتوّت�ر أينما حللت. وهذا 

ما يسبب إحراجاً للرشيك معظم األحيان .

مهني�اً: قد تت�اح لك فرصة اس�تثنائية لقلب 
األم�ور ملصلحت�ك، فتب�دو الش�ؤون املهنية 
مهم�ة جداً.عاطفي�اً: يمنح�ك الح�ظ قدرة 
مهمة عىل تحقيق التق�ارب مع الزوج، وإذا 
كنت عازباً يكون الحب يف مقدمة اهتماماتك 

وقد تقع يف شباكه بجنون .

املالحظ�ات  توجي�ه  يف  ت�رتّدد  ل�ن  مهني�اً: 
الجارحة، تش�تّد الضغ�وط ورّبما تضطر إىل 
إهمال عمل�ك واالهتمام بأحد أف�راد العائلة 
أوالقيام بورشة تصليحات مكلفة .عاطفياً: 
تركز ع�ىل العالقات االجتماعي�ة وخصوصاً 

مع أشخاص من املحيط نفسه

مهني�اً: بري�ق أم�ل يط�ل من خل�ف حجاب 
االنتظ�ار، ك�ن واثق�ا ب�أن ال يشء يقدر عىل 
الحط م�ن املعنوي�ات املرتفع�ة مهما حاول 

أصحاب النيات السيئة إيقاعك يف رشكهم .
عاطفياً: تحتاج إىل رضا الرشيك ال س�يما أنك 

مرحلة حاسمة يف حياتك معه.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
1 كيلو بنجر

نصف كوب خل التفاح
1 معلقة كبرة سكر

1 معلقة كبرة زيت زيتون
3 معلقة كبرة ملح

ماء
طريقة التحضر:

يغس�ل البنجر جيداً، ثم يس�لق يف ماء وفر ملدة 
35 دقيقة، وحتى ينضج.

يرفع البنجر من عىل النار، ويقرش.
يوضع امللح يف بولة، ويضاف إليه السكر والخل 

وزيت الزيتون، ويخلط جيداً.
يقطع البنج�ر، يدعك يف الخلطة، ويرتك بها ملدة 

نصف ساعة.
يوضع البنجر يف برطمان جاف ونظيف، ويضاف 

إليه الخليط السائل، ويزود باملاء حتى يغطيه.
ي�رج جيداً حت�ى تختل�ط املكون�ات، يحفظ يف 

الثالجة لحني األستخدام.

اجلانب املظلم من البلد
األكثر تطورا

ُتعرف اليابان بمدنها املتحرضة املرشقة، ولكن تم اكتش�اف 
وج�ود جان�ب مظلم يتمث�ل باملس�احات املهج�ورة واملعالم 

املخفية عن األنظار يف هذا البلد.
والتقط املصور ش�ني ثوم�ز، صورا لبع�ض األماكن املظلمة 
واملهج�ورة، ونرشها يف كت�اب )Haikyo(: األط�الل الحديثة 
..CarpetBombingCulture يف اليابان، ال�ذي ُنرش من قب�ل

وتمك�ن املصور ثومز، من ملبورن يف أس�رتاليا، من الوصول 
إىل العال�م الغري�ب والغامض يف اليابان، حي�ث األثاث القديم 
واملباني املهجورة..وتش�مل املواق�ع املصورة صالة مهجورة 
يف مقاطعة Saitama Prefecture، وناد مهجور يف محافظة 
أوكايام�ا، وكذل�ك فن�دق يف Chiba.ويقول ثوم�ز، إنه يحب 
التقاط صور اآلثار املتبقية التي ما تزال موجودة قبل وصول 

التطور الحرضي، الذي قد يمحوها إىل األبد.

تاكيس طائر
كشفت رشكة “هوفر سرف” الروسيةعن أول تاكيس طائر ذاتي التحليق 
 ”ATAAS“ يف العالم مؤلف من 5 مقاعد، وأطلقت عىل منتجها الجديد اسم
وه�ي اختصار ل�”نق�ل جوي كخدمة”، ضمن مرشوعها املعروف باس�م 
“فورموال”.ويتأل�ف التاك�يس الطائ�ر ذات�ي التحلي�ق من أجنح�ة قابلة 
للط�ي ومول�دات هجينة يمكن ش�حنها إما كهربائًيا عرب محطة ش�حن 
كهربائي�ة أو تمويلها بالبنزين لدى املحطات التقليدية، وقالت الرشكة إن 
منتجها سيساعد يف تقليل الزحام املروري، واصفة إياه بأنه “الحل األمثل 
واألفضل” لألش�خاص الذين ينتقلون يومًيا بني العمل واملنزل واملدارس..

وتوض�ح الرشكة املصنعة أن الجهاز سيس�اعد يف القضاء عىل مش�كالت 
التكدس املروري وتسهيل حياة األشخاص، وأوضحت أن مشكلة السيارات 
الطائرة أنها ُصنعت للمس�تقبل وم�ن الصعب توظيفها يف حياة الحارض، 
نظرًا لصعوبة صف املركبة يف الشوارع العادية، مضيفة أنها تستوعب تلك 
العقبات ولذلك “فإن مرشوع فورموال للحارض وليس املستقبل فقط”، إذ 
إن املركبة ستكون مزودة بجهاز كمبيوتر ونظام أمني وإشارات الطائرات 
دون طي�ار، للتحكم فيه أرًضا وجًوا، حيث يهبط التاكيس من الس�ماء إىل 

األرض ويصطف بالطريقة التقليدية، بعد طي أجنحته.

»ملكة الليونة« تكرس األرقام القياسية
أذهل�ت »ملكة الليون�ة« الصيني�ة العالم بمرونة جس�دها، حيث 
تدحرج�ت إىل األم�ام 20 مرتا، م�ع الحفاظ عىل ش�كلها امللوي يف 
15.54 ثاني�ة، وك�رت بذل�ك الرق�م القي�ايس العاملي..وتمكنت 
ليو تن�غ التي يصل طوله�ا إىل 1.65 مرت، والت�ي تعترب واحدة من 
أكثر النس�اء مرونة يف العال�م، من تحقيق الرق�م القيايس الجديد 
خالل أس�بوع املوضة يف الصني، عىل منصة عرض األزياء يف بكني، 
وواصل�ت الدحرجة من خالل تثبيت س�اقيها أوال مع الضغط عىل 

صدرها مقابل األرض.
وقالت تنغ إنها فوجئت فعال بتحقيقها رقما قياسيا عامليا جديدا، 
مش�رة إىل أنها تريد اختب�ار مهارتها البهلواني�ة وكذلك مثابرتها 
وعزيمته�ا من خالل قبولها هذا التحدي..وتش�تهر تنغ، التي يبلغ 
وزنه�ا 43 كيلوغرام�ا، يف الص�ني بقدرته�ا عىل التق�اط األكواب 
الزجاجي�ة الت�ي وضعت عىل مس�افة 85 س�نتيمرتا تحت منصة 
أدائها باس�تخدام قدمها يف حني تقف يف وضعية االنحناء وظهرها 

للخلف.

بدون تعليق

خملل البنجر
يف املنزل

ق اليوم..
طب

قرش »غامض«
اصط�ادت مجموع�ة م�ن العلم�اء قرش�ا 
“مرعب�ا” قبالة س�احل Algarve، يف ش�هر 
أغس�طس املايض، ولكنهم ما زال�وا يبذلون 
الكثر م�ن الجهد لتحديد أصل�ه حتى اآلن..

 ،)IPMA( وأطلق العلماء من املعهد الربتغايل
العامل�ني يف بعث�ة أبح�اث تابع�ة لالتح�اد 
األوروبي، عىل سمكة القرش اسم “األحفورة 
الحية”، بعد استخدام تقنيات مطورة لتحديد 
نوعها، حيث قد تكون مرتبطة باألنواع التي 
تعود إىل حوايل 80 مليون سنة..وتم اصطياد 
س�مكة القرش البالغ طوله�ا 1.5 مرت، عىل 
عم�ق 700 مرت تقريب�ا يف املياه قبالة منتجع 

بورتيماو.
وأوضح�ت مارغاريدا كاس�رتو، من جامعة 

Algarve، أن القرش يتمي�ز بامتالكه حوايل 
300 رضس مرت�ب يف 25 صف�ا، ما يس�مح 
ل�ه بصيد الحبار والس�مك وأس�ماك القرش 
األخرى..ويذك�ر أن املوط�ن النموذجي لهذا 
الن�وع يكم�ن يف املي�اه العميق�ة باملحي�ط 
األطليس وخارج سواحل أسرتاليا ونيوزيلندا 
واليابان.وش�ارك باحث�و IPMA يف مرشوع 
االتح�اد األوروب�ي MINOUW، الذي يهدف 
إىل تحس�ني عملية الصيد يف مصائد األسماك 
البحري�ة األوروبية، وكذل�ك تقليل العمليات 
غ�ر املرغ�وب به�ا خاص�ة تلك الت�ي ترض 

باألنواع البحرية.

عالج الرسطان بالذهب

ينوي العلماء اس�تخدام جسيمات 
»نانوي�ة« م�ن الذه�ب يف الع�الج 
الكيميائ�ي ألم�راض الرط�ان..

 »PNAS« صحيف�ة  ون�رشت 
راي�س  باحث�ني م�ن جامع�ة  أن 
وجامع�ة ن�ورث وس�رتن، ق�رروا 
الذه�ب  جس�يمات  اس�تخدام 
النانوية املنش�طة، لع�الج أصعب 
أن�واع أم�راض الرطان..وي�رى 
الباحثون أن تنش�يط الجس�يمات 
النانوية الذهبية مبارشة يف الخاليا 
املصابة، يس�مح بتري�ع دخول 
األدوية الرطاني�ة دون التعرض 

لآلث�ار الجانبي�ة الخط�رة، الت�ي 
تصاحب ع�ادة املعالجة التقليدية 
ألم�راض الرطان.وق�د أظه�رت 
األبح�اث املخربية أن الجس�يمات 
وتس�مح  س�امة،  غ�ر  النانوي�ة 
بدخ�ول أدوية الرط�ان املعالجة 
للخالي�ا املصاب�ة ب�األورام، ويت�م 
تنش�يط هذه الجسيمات النانوية 
يف جسم املريض عرب جهاز ليزري 
خاص.ويؤك�د العلم�اء، أن نجاح 
اختبار هذه الطريقة الجديدة عىل 
الحيوانات يتيح للبرشية إمكانات 
كبرة لعالج األمراض الرطانية.
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ريم قيس كبة

قال�ت: “م�ا إن تتفت�ح أوراق الباق�اء في الربي�ع حتى يبدأ م�زاج زوجي 
بالتقلّب وحتى تغدو عصبيته وانفعاله فوق حدود االحتمال!”.. وقال آخر: “ال 
عاق�ة الضطراب الهرمونات بمزاج زوجتي إنها تح�والت القمر مع بداية كل 
ش�هر قمري!”.. وقالت أخرى: “أكف عن الحديث إلى جارتي كل بداية خريف.. 
ألن الكآبة تسيطر عليها.. وهي تصف األمر بثقة تامة قائلة بأن جّني الخريف 

يتلبسها ولن يحّل عنها حتى يحل الشتاء..!”.
فمثلما تبدل الس�ماء ألوانها وتتغّير فيها األنواء والفصول يتغير البش�ر.. 
وه�ي حالة يذهب البعض إلى اعتبارها متعلقة ربم�ا باألبراج وحركة األفاك 
والنجوم.. فكثيرون منا تتبدل أمزجتهم وأنواؤهم بحسب التغيرات المناخية.. 
ومنهم من يعاني الشعور بالضيق أو الحزن أو الخمول.. وهو ما اصطلح عليه 
بالكآبة الموس�مية التي قد تكون شديدة في بعض الحاالت مما يتطلب اللجوء 
إل�ى عاج طبي أو نفس�ي.. وعلى العك�س منها.. قد تتفتح األس�ارير ويزداد 
النش�اط وح�ب الحياة عند آخري�ن في مواس�م بعينها لتكون أش�هر إبداعهم 

السنوية..
حي�ن أع�دت طرح ذل�ك الس�ؤال الكاس�يكي المعت�اد: “أّي الفصول أحب 
إلي�ك؟”.. وجدت االجابات المتباينة تعكس دواخل نف�س كل منا.. قد ال تكون 
لتل�ك اإلجابات عاقة بالكواكب.. أو بإفراز الدوبامين في الجس�م.. وإنما تأتي 
بناء على انطباعات أو تجارب ش�خصية أو تربوي�ة أو بيئية.. وعلى الرغم من 
أن الكثيري�ن بادروني باإلجابة المعتادة بأن فص�ل الربيع هو األحلى واألحب 
إلى النفس.. إذ يعتدل الجو والمزاج مع تفتح األزهار وتماهي عطورها بشذى 
األوراق واألل�وان الت�ي تحاكي صفاء الس�ماء.. إال أن آخرين أيض�ا ذهبوا إلى 

القول بأن الخريف أو الشتاء أو الصيف أقرب إلى نفوسهم..
وتدخ�ل عوامل المكان والبيئة ومناخ البلد في تكوين الصور واالنطباعات 
عن كل فصل لتأتي االجابات المتباينة مثل: “ال أحب ال الربيع وال الخريف فهما 
بتغّي�ر وتقلب أنوائهما يش�كان بيئة خصبة لألمراض والب�رد والزكام”.. أو.. 
“أعش�ق الخريف ألنه يكافئنا باعتداله بعد صيفنا الحار”.. أو.. “أحب الخريف 
ألن�ه ارتبط عندي ببداية المدارس كل عام فهو أكث�ر الفصول إثارة وإبداعا”.. 
أو.. “ال أطي�ق الخري�ف فهو يأتي بروائح ش�تاء كئيب طوي�ل”.. أو.. “ال أحب 
الربي�ع ألنه في بلدي فصل تكثر فيه الحش�رات والذب�اب.. وهو قصير خاطف 
ليس في�ه أي متعة!”.. أو.. “أكره الصيف ألنه مزدح�م وحار ومزعج!”.. أو.. 
“الش�تاء أكثر الفصول رومانسية فأنا أعشق المطر”.. أو :”ال أحب الشتاء وال 
المطر ألنه يذكرني بالبلل والطين ومازمة البيت!”.. وإلى آخره من اإلجابات 

المتناقضة..
وتذكرني انطباعات الشعوب واألفراد عن الفصول بجدل دار بشأن ترجمة 
بيت شعري للش�اعر اإلنكليزي وليم شكس�بير وهو مطلع السوناتا 18 يقول 
فيه: “هل لي أن أش�بهك بي�وم صيفي.. وأنت أكثر روعة وأكث�ر ثباتا؟”.. وقد 
ترجم�ه الكثي�رون.. بيد أن ما أث�ار الجدل هو أن صيف الب�اد العربية الحار ال 
عاقة له بصيف الشاعر اإلنكليزي الذي يراه ساحراً ويشبه به حبيبته.. ولعل 
الترجم�ة تغدو أكثر قبوال للمتلقي العربي لو ش�بهت الحبيبة بيوم ربيعي لوال 
أمان�ة الترجمة!.. وأخيرا.. أتس�اءل هل أن تغيير الس�اعة ف�ي أواخر الخريف 

والربيع لها أن تغير أمزجتنا هي األخرى ما إن تتغير؟

ف�ي سلس�لة ت�راث بغ�داد كان�ت لن�ا محاض�رة ع�ن الجس�ر صاح�ب االغني�ة 
المشهورة:-

ياعين موليتين يا عين مولية
جسر الحديد انقطع من دوس رجلية 

اي هو الجسر الذي انشغلت به العيون الذي من كثرة ذهابي وايابي عليه ان انقطع 
الجسر هذه االغنية التي غناها الكثير من المطربين العراقيين منها الصوت المشهور 
للمط�رب البدوي جبار عگار والمطربة اللبنانية س�ميرة توفيق وان تفوق عليهما في 

البكاء على الجسر المطرب الريفي ناصر حكيم
ولق�د تعددت اس�ماء هذا الجس�ر مثل الحدي�دي والصرافية والعيواضية وجس�ر 
القط�ار والجس�ر الثالث الن�ه كان في بغداد جس�ران ثابتان هما جس�ر الصالحية او 
الجسر المسمى باسم القائد االنگليزي ستانلي مود فاتح بغداد والثاني جسر الشهداء 
او جس�ر المأمون وان كان هنالك جسر خشبي بين الكاظمية واالعظمية  اي ان جسر 
الصرافي�ة ت�م بناؤه قبل جس�ري االئم�ة والملكة عالي�ة اي جس�ر الجمهورية حيث 
تم افتتاح الجس�رين في يوم واحد س�نة ١٩٥٧ اما الجس�ر الحديدي فتم انش�اؤه في 
اربعين�ات القرن العش�رين حيث بدأ العمل بتنفيذه س�نة ١٩٤٦ عندما اش�ترت وزارة 
االش�غال والمواص�ات هيكل�ه الحدي�دي حيث كان مق�رر نصبه في اس�تراليا مدينة 
س�دني  وتولت ش�ركة كوبر بايزر الهندس�ية بوضع تصاميمه وتولت ش�ركة هولو 
االنگليزي�ة تنفيذه ويبلغ طول الجس�ر اكث�ر من الفي متر لذا كان يعتبر اطول جس�ر 
حديدي بالعالم وعرض ممر الس�يارات ستة امتار وعرض ممر السكك الحديدية اربعة 
امتار وس�قف الجس�ر يتكون من الهياكل الحديدية حيث كانت مديرية للس�كك تعتمد 
اس�تعمال الهياكل الحديدية الجاهزة لس�قوف الجسور في ذلك الزمان كجسر بعقوبة 
وجسر الفلوجة وخافا للتصميم على اساس طريقين للسيارت تم تنفيذه بممر واحد 
للس�يارات وممر للسكك الحديدية في حين كان من الازم ان يكون بممرين للسيارات 
وحيث قد تعذر اكماله في المدة المحددة بس�بب ما حصل من اضطرابات س�نة ١٩٤٨ 
او ما يس�مى احداث معاهدة بورت س�موث ولعدم تخصيص اموال وحتى سنٌة ١٩٥٠ 
حيث شاهد البغداديون الول مرة قطارا يسبر على جسر حديدي ينتقل من ضفة دجلة 
ال�ى الضفة االخرى حيث اقيم مهرجان وتولى رئيس الوزراء جميل المدفعي الحضور 
لهذه المناس�بة العظيمة حيث كان الجس�ر له اهمية كبيرة في تس�يير القطارات بين 
ش�مال العراق وجنوبه وقد تولى االمير عبد االل�ه افتتاحه في  ٢٠/١٠/١٩٥٠ وكانت 
مديرية الطيران تولت اقامة عدد من االعمدة تحمان سلكا كهربائيا الى الجانب الثاني 
من الجس�ر وتم تزويدها بالاضواء الكهربائية وهي حالة جديدة لم تش�هدها جسور 
بغداد االخر وكان هذا الجس�ر يش�هد االحتفاالت بمرور المس�يرات النهرية والزوارق 
المضيئ�ة بالنش�رات مع االلع�اب النارية والغن�اء والرقص من هواة الط�رب في ليال 
بغدادي�ة ال مثي�ل لها في تاريخ بغداد وال قرب الجس�ور البغدادية االخرى وكان طاب 
الكلي�ة العس�كرية يجرون تدريبهم عليه حيث يتولون قذف انفس�هم من الجس�ر الى 
النه�ر ومن االحداث المهمة التي ش�هدها الجس�ر ه�ي عقد االجتماع الرس�مي االول 
للتوقيع على اقامة ميثاق بغداد او حلف بغداد واذاعة البيان الرس�مي للحلف وتشكيل 
لجانه وتأس�يس الس�كرتارية الدائمة له حي�ث كانت لبغداد الس�يادة على دول الحلف 
اي�ران وتركيا وباكس�تان وكان ذلك بدار الوزي�ر جميل عبد الوهاب المجاور للجس�ر 
والمط�ل عل�ى نهر دجلة وكان هذا الجس�ر يعبر علي�ه يوميا الملك فيص�ل الثاني عند 
قدومه م�ن الكرخ حيث قصر الرحاب وقصر الزهور الملكيي�ن الى الباط الملكي في 

منطقة الكسرة جنوب االعظمية في الرصافة .

ام�ضاءات

كـاريكـاتـير

خدمة توصيل للفضاء

خدمة توصيل طلبات.. لكنها هذه المرة »إلى الفضاء«، فقد حصل 
رواد فضاء الثاثاء على فطائر بيتزا ومثلجات »آيس كريم«.فبعد 
يومي�ن م�ن إطاقها م�ن فرجينيا، وصلت س�فينة إم�دادات إلى 

محطة الفضاء الدولية.
وبجان�ب مع�دات ناس�ا ومس�تلزمات تجاربها، حملت كبس�ولة 
أوربيت�ال أت�ك آيس كري�م ش�وكوالتة وفانيا لس�تة رواد فضاء 
ف�ي المحط�ة، فضا ع�ن فطائ�ر بيتزا.ودائم�ا ما يش�تهي رواد 
الفضاء البيتزا وهم في مدارهم، لكن األمر صعب للغاية بالنس�بة 
لإليطال�ي باولو نيس�وبي، فهو ف�ي الفضاء منذ يولي�و،  ومازال 
أمامه ش�هر آخر قبل أن يهبط على األرض.وقد استخدم نيسوبي 
ذراع روبوت في محطة الفضاء لس�حب سفينة الشحن.وبجانب 
الخبز المسطح، تحتوي الكبسولة على جميع المواد المستخدمة 
في صناعة البيتزا األرضية: الصلصة والجبن والببروني ومعجون 
األنشوغة والطماطم وصلصة البيستو وزيت الزيتون وغير ذلك.

على الرغم من اكتش�اف هرم الماي�ا القديم من قبل 
الغزاة اإلس�بان منذ عام 1500، إال أنه ما يزال يحمل 
أس�رارا يكش�ف عنه�ا ش�يئا فش�يئا..وقد اكتش�ف 
الخبراء مؤخرا ممرا س�ريا يعتق�دون أنه يؤدي إلى 
كه�ف مملوء بالم�اء تحت األرض، أو أن�ه يؤدي إلى 

معب�د كوكول�كان ف�ي مدينة 
تشيتش�ن إيتزا في المكسيك. 
وأطلق اسم كوكولكان على إله 
الثعبان أو الثعبان ذي الريش، 
وال�ذي عاش داخ�ل كهف قبل 

ظهوره خال حدوث زلزال.
أن  ف�ي  الباحث�ون  ويأم�ل 
يكشف الممر الس�ري المغلق 
المقدس�ة«  »الجغرافي�ا  ع�ن 
للموق�ع، إلى جان�ب تفاصيل 
جديدة عن المعتقدات القديمة 

لشعب المايا.
وعث�ر الباحثون بقي�ادة عالم 
اآلث�ار غيليرم�و دي أن�دا، من 
استكش�اف  مش�روع  خ�ال 
المي�اه الجوفي�ة العظمى في 
المايا، على هذا الممر الس�ري 
م�ن خ�ال اس�تخدام تقنيات 

تصوي�ر متقدمة..وحت�ى اآلن، ع�رف فري�ق البحث 
بوجود الممر السري، ولكنهم يأملون في العثور على 
المدخل واستكش�اف النفق. وقد عثر على الممر من 
خال غرفة دفن صغيرة تعرف باس�م »أوس�واري«، 

على الرغم من أنه ما يزال مغلقا حتى اآلن.

تمك�ن علم�اء الوراثة من إنتاج بطاط�ا ذهبية اللون 
تتمي�ز بفوائد كبيرة تف�وق ثمار البطاط�ا العادية..

وأنتج علم�اء الوراثة من جامع�ة أوهايو األمريكية 
بطاط�ا معدلة وراثي�ا. ويقول العالم م�ارك فايا إن 
»س�كان العديد من البل�دان يعانون م�ن الجوع، ألن 

اتجاه الش�ركات يتلخ�ص في َجْني أعل�ى محصول 
م�ن المنتج�ات الزراعي�ة المقاومة لآلف�ات، وليس 
الحص�ول على قيمة غذائية عالي�ة. البطاطا الذهبية 
التي حصلنا عليها غنية جدا بالفيتامينات والعناصر 
المفيدة مقارن�ة بالتي يتناولها الن�اس حاليا«..وقد 
كان هدف العلماء إنتاج بطاطا 
الن�اس  لصح�ة  فائ�دة  أكث�ر 
الذين يتناول�ون أغذية فقيرة 
بفيتامي�ن A وB. وقد نجحوا 
في ذلك، وأنتجوا بطاطا بلون 
ذهبي م�ن الداخ�ل والخارج، 
بالفيتاميني�ن  ج�دا  غني�ة 
بين�ت  حي�ث  المذكوري�ن، 
االختبارات بأن جسم اإلنسان 
س�يمتصها بسهولة..ويش�ير 
الباحثون إلى أن هذه البطاطا 
س�تمنح الطفل نصف حاجته 
اليومية م�ن فيتامين A وثلث 
حاجته من فيتامين B. ويأمل 
العلم�اء ف�ي أن تس�اعد هذه 
الثمار سكان العديد من البلدان 
النامية والفقيرة على التخلص 

من نقص الفيتامينات.

أرسار »إله الثعبان« انتاج بطاطا »ذهبية«

القوات االمنية واحلشد الشعبي يواصلون تقدمهم باجتاه راوه

فــصــول


