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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

عليك بالعدل في الصديق والعدو، 
والقصد في الفقر والغنى

ص3»العواصف الرتابية« كارثة هتدد العراق وسط »معاجلات خجولة«

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 السعودية.. من »النزيف االقتصادي« إىل التدهور الدبلومايس

ميليشيـات النظام البحريني تشـن هجـومـا واسعـا عىل ستـرة وختتطـف مواطنيـن 

احلكومة تنفي »ختفيض« رواتب املوظفني وتؤكد: »شورشة« يثريها البعض لـ »أغراض سياسية«

األكثرية تقرر: ال تأجيل لالنتخابات
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكد كبار السياسيني العراقيني تصميمهم 
عىل تنظيم االنتخابات املحلية والربملانية 
يف موعدها املحدد يف منتصف أيار 2018، 
وجاء إثر إثر مطالبات قوى سنية بتأجيل 
االنتخاب�ات بس�بب تع�رّض مناطقه�م 
لخراب الحرب ضد »داعش« ونزوح أكثر 

من أربعة ماليني شخص منها. 
االنتخابي�ة،  بطاقت�ه  تس�لمه  وخ�الل 
العب�ادي  حي�در  ال�وزراء  رئي�س  أك�د 
موعده�ا  يف  س�تجري  االنتخاب�ات  أن 
الدس�توري بخالف ما يتح�دث عنه عدد 

م�ن السياس�يني«، الفت�اً إىل أن مجل�س 
الوزراء ق�د حدد موعد إجرائها، وأن البلد 

يسري بالطريق الصحيح.
وتس�لم العبادي بطاق�ة الناخب من أحد 
مراك�ز الناخب�ني يف بغداد، واس�تمع إىل 
رشح عن طبيعة التس�جيل واإلقبال من 
قبل املواطنني الذين حثهم عىل املش�اركة 

يف االنتخابات.
ودع�ا العب�ادي املواطن�ني، يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إىل 
لتس�لّم  االنتخابي�ة  املراك�ز  مراجع�ة 
يف  واملش�اركة  االنتخابي�ة  بطاقاته�م 
االنتخابات، مش�رياً إىل أن�ه »بعد االنتهاء 

من داعش، هناك حملة ملحاربة الفس�اد 
ال�ذي تتطل�ب تضاف�ر جه�ود الجمي�ع 
للقضاء عليه، مثلما قضينا عىل عصابات 

داعش اإلرهابية«.
وكان مجل�س ال�وزراء العراق�ي ص�ّوت 
يف 31 م�ن الش�هر امل�ايض ع�ىل إج�راء 
االنتخاب�ات الربملاني�ة يف الخام�س عرش 
من أي�ار عام 2018. ب�دوره، اكد رئيس 
الجمهوري�ة فؤاد معص�وم عىل رضورة 
ان يلت�زم اعض�اء مفوضي�ة االنتخابات 

باالستقاللية واملهنية والحياد التام. 

التفاصيل ص3

بوتفليقة 
»املجلـوط دماغيًا« يأمل 

بوالية خامسة

سـواريــز
يـدخـل قائمـة عظمـاء 

بـرشـلـونـة

رئيس اجلمهورية دعا املفوضية إىل االلتزام بـ »االستقاللية واملهنية«.. وفتح باب التسجيل لـ »التحالفات«
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حتذير علمي: 2018 عام الزالزل املدمرة
      بغداد / المستقبل العراقي

حذر العلماء من احتمال حدوث زيادة كبرية ىف 
عدد ال�زالزل املدمرة حول العال�م العام املقبل، 
نات�ج عن تباين يف رسعة دوران األرض مما قد 
يزيد من األنشطة الزلزالية، ال سيما يف املناطق 

االستوائية املكتظة بالسكان.
ورغ�م أن التقلبات يف رسع�ة دوران األرض قد 
ال تتع�دى مي�ي ثانية واح�دة يف الي�وم، فإنها 

يمكن أن تولد طاقة هائلة تحت سطح األرض 
وتتسبب يف هزات عنيفة.

وس�لط الضوء ع�ىل الصلة ب�ني دوران األرض 
والنشاط الزلزايل الشهر املايض يف ورقة قدمها 
روج�ر بيلهام م�ن جامعة كول�ورادو يف بولدر 
وريبي�كا بيندي�ك م�ن ج��امع�ة مونتان�ا يف 
ميس�وال.وقال بيلهام لصحيف�ة »ذا أوبزرفر« 
األرض  دوران  ب�ني  العالق�ة  »إن  الربيطاني�ة 
والزالزل قوية، وتشري إىل أن هناك زيادة ىف عدد 

الزالزل الشديدة العام املقبل«.
ووج�د بيلهام وبنديك أن الفرتات التي ش�هدت 
تباط�ؤا يف رسع�ة دوران األرض كانت لخمس 
سنوات أعقبها زيادة يف الرسعة ونشاط زلزايل 
عنيف، وه�و ما حدث عدة مرات خالل ال�150 

عاما األخرية.
وق�ال بيله�ام »إنه�ا واضح�ة«. وأض�اف »أن 
األرض تق�دم لنا تنبؤا للخمس س�نوات املقبلة 

فيما يتعلق بالنشاط الزلزايل«.

حمافظ البرصة يتابع العمل بانجاز السدة الرتابية 
عىل احلدود الربية العراقية اإليرانية

بمشاركة اكثر من )5( آالف مركبة خمتلفة.. النقل اخلاص 
6تنهي زيارة وفاة الرسول األعظم )                  ( بنجاح 6

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أعل�ن عض�و بمجلس محافظ�ة كركوك 
عن رف�ض الرتكمان والع�رب يف مجلس 
املحافظة من عقد الجلسة يف اربيل، الفتا 
إىل أنه سيتم عقد اجتماع للخروج باتفاق 
ح�ول مكان عقدها، فيما أعلنت رئاس�ة 
الجبه�ة الرتكمانية تقديم طلب رس�مي 

م�ن نواب كركوك الرتكمان والعرب يضم 
توقي�ع أكثر م�ن 150 نائب�ا من مختلف 

الكتل السياسية بحل مجلس املحافظة.
وق�ال عضو مجل�س محافظ�ة كركوك 
عن الكتل�ة الرتكمانية نجاة حس�ني، إن 
»الرتكمان والعرب لن يعرتفوا بالجلس�ة 
الت�ي دعا اليها رئي�س مجلس املحافظة 
ريب�وار طالبان�ي«، الفت�ا إىل أن »دع�وة 

طالبان�ي غ�ري قانوني�ة ول�ن نحرض اي 
جلسة يدعو لها النه متواجد يف اربيل«.

وأض�اف أن »الوق�ت ق�د مىض كم�ا اننا 
نرف�ض سياس�ة ف�رض االم�ر الواق�ع 
كما حص�ل يف التصويت ع�ىل رفع العلم 

واالستفتاء«.

التفاصيل ص3

150 نائبًا يدعمون مقرتح حل جملس حمافظة كركوك 
ورفض لعقد جلسة أربيل
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فريق أممي يعتزم زيارة املناطق املحررة بالعراق لتوثيق انتهاكات »داعش«
         بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت مق�ررة األمم املتح�دة املعنية باإلعدام خ�ارج إطار 
القانون اغنيس كاالمارد، أمس األحد، اعتزامها زيارة املناطق 
املح�ررة يف العراق لتوثيق انته�اكات تنظيم داعش بحق أهايل 

تلك املناطق عندما سيطر عليها.
وذكر بي�ان للمكتب اإلعالمي لألمني الع�ام ملجلس الوزراء 
مهدي العالق تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان العالق 
»اشاد خالل استقباله اغنيس، بجهود األمم املتحدة واملنظمات 
العامل�ة يف العراق والدول الصديقة يف إعادة االس�تقرار للمدن 

املحررة وتوفري االحتياجات للنازحني«.
وأوض�ح ان »هن�اك تحدي�ات عديدة تواجه عم�ل األجهزة 
الحكومي�ة العراقي�ة والت�ي أبرزه�ا االزم�ة املالي�ة، والعمل 
متواص�ل لتج�اوز تلك االزم�ة وتوفري أفضل الخدم�ات ألبناء 
الش�عب العراق�ي بكافة اطياف�ه، وان هناك خط�وات عملية 
لعق�د مؤتم�رات للمصالح�ة املجتمعي�ة لتوطي�د االخوة بني 
أبن�اء العراق«.وبني العالق ان »الجانب اإلنس�اني هو من اهم 
الجوان�ب التي حرصت الحكومة العراقي�ة عليها اثناء تحرير 
املناط�ق التي س�يطر عليها داع�ش اإلرهاب�ي، وان الحكومة 
نجح�ت بإعادة الكثري من أبناء القرى ذات األغلبية املس�يحية 

يف سهل نينوى رغم املخاوف التي كانت تنتابهم جراء ما حدث 
لهم من انتهاكات خالل فرتة سيطرة داعش«.

ورداً عىل س�ؤال ح�ول التبليغ عن االف�راد املنتمني لداعش 
اإلرهاب�ي وتوف�ري الحماي�ة للمبلغ�ني ع�ن تل�ك الجماع�ات 
اإلرهابي�ة، قال الع�الق ان »القضاء واألجه�زة األمنية كفيلة 
بحماية املبلغني والش�هود عرب قوانني رشعها الربملان العراقي 

والجهات القضائية لضمان توفري االمن لكافة أبناء العراق«.
واشارت اغنيس بحسب البيان اىل ان »أبرز مهامها يف العراق 
هي توثيق انته�اكات داعش اإلرهابي بحق مكونات الش�عب 
العراقي كاف�ة، واهمية تعاون جميع األط�راف مع الحكومة 

العراقية يف فضح انتهاكات وجرائم التنظيم اإلرهابي«.
وبين�ت انها »بصدد إعداد تقاري�ر مفصلة لرفعها اىل األمم 
املتحدة بهذا الصدد رغم التحديات التي تواجهها اثناء العمل«، 
وأوضح�ت ان�ه »م�ن املؤمل ان ت�زور ه�ي والفري�ق املكلف 
به�ذه املهمة امل�دن املحررة لالطالع ميداني�ًا عىل حجم الدمار 

واالنتهاكات التي لحقت بتلك املدن واهلها«.
وتابتع�ت اغني�س ان »املجتمع ال�دويل ركيزة أساس�ية يف 
فضح انتهاكات تلك العصابات وجرائمهم وتس�ليم املدانني اىل 
القض�اء الدويل واملحاكم املختصة لضم�ان حقوق املترضرين 

جراء تلك االنتهاكات«.

          بغداد / المستقبل العراقي

أك�د مصدر حكوم�ي رفيع بان م�ا يثار 
بش�ان تخفيض رواتب املوظفني بنسبة 20 
باملئ�ة هو محض ش�ورشة وتش�ويش كان 
رئي�س الوزراء قد وصفه�ا بالكذبة الكبرية، 
الفت�ًا إىل أن اله�دف م�ن ورائه�ا ه�و خلط 
األوراق ألغراض سياسية تتعلق بنسبة إقليم 

كردستان من املوازنة االتحادية.
وقال املصدر، وهو مستشار رفيع لرئيس 
ال�وزراء فضل عدم اإلش�ارة إىل اس�مه، »لم 
اجد يف مسودة املوازنة ما يشري اىل استقطاع 
20 باملئ�ة من الرواتب.. انهم يختلقون هذه 

الشائعات الرباك الجو«.
ونف�ى أيضا وجود نقاش ب�ني الحكومة 
العراقي�ة والبنك الدويل به�ذا االتجاه، وقال 
»ه�ذه الترصيحات مبنية عىل التكهنات وال 
توجد هكذا نس�بة اس�تقطاع«، بحس�ب ما 

نقلت عن وكالة »موازين نيوز«.
بدورها، دعت عضو اللجنة املالية ماجدة 
التميم�ي اىل توخ�ي الدق�ة يف الترصيح�ات 
املالي�ة، وقالت اننا ندع�و اىل توخي الدقة يف 
نقل املعلومات املالي�ة للموطنني، فيما نفت 
اس�تالم مس�ودة موازن�ة 2018 وتضمينها 

تخفيض رواتب املوظفني بنسبة ٪20 .
واك�دت التميم�ي »يتعني ع�ىل املتصدين 
الجان�ب  يف  وباالخ�ص  الس�يايس  للعم�ل 
الترشيع�ي توخ�ي الدق�ة والح�ذر يف نق�ل 
املعلوم�ة اىل املواطن�ني«، مبين�ًة انها اكدت 
يف وقت س�ابق عدم اس�تالم مجل�س النواب 
ملس�ودة موازنة 2018.  وأضاف�ت التميمي 

ان »م�ا رصح به احد اعض�اء اللجنة املالية 
اىل وس�ائل االعالم بص�دد تخفي�ض رواتب 
املوظفني اىل 20٪ هو عار عن الصحة ويؤثر 
سلبا عىل مشاعر املوظفني«، مبينة ان »عىل 
م�ن يرصح بتل�ك االمور االلت�زام بالحضور 
يف جلس�ات الربملان واجتماع اللجنة ملالية«. 
وجاء حدي�ث التميمي تلميج�اً إىل زميلها يف 

اللجنة مس�عود حيدر الذي سبق وأن قال ان 
مجلس ال�وزراء س�يخفض رواتب موظفي 

الدولة بنسبة 20٪ يف موازنة عام 2018.
وكان رئي�س الوزراء حي�در العبادي فند 
ش�ائعات تخفيض رواتب املوظفني بنس�بة 

20٪، فيما وصفها بالكذبة الرصيحة.
وقال العبادي »الفاس�دين يختلفون بكل 

يش ولكنه�م يتفقون عىل الفس�اد«، واصفا 
ش�ائعات تخفيض رواتب املوظفني بنس�بة 
20٪ ب�«الكذبة الرصيحة«. واضاف العبادي 
ان »مجلس الوزراء ال يوجد فيه ذلك بجدول 
االعمال ولم يناقش�ه بتاتا«، مشريا اىل »اننا 
ملتزم�ون بدفع روات�ب مواطنينا يف االقليم، 
ولك�ن بش�كل س�ليم وصحي�ح«. وتابع ان 

»دفع االم�وال لجهة غري معروف�ة وال نعلم 
اين تذهب االموال ه�ذا ال يمكن ان يحدث«، 
الفتا اىل »اننا نريد ان تذهب االموال للموظف 
الصحي�ح«. ونف�ت األمان�ة العام�ة ملجلس 
ال�وزراء أيض�اً نية الحكوم�ة خفض رواتب 
املوظف�ني، واصفة إياها ب�«األكاذيب« وقال 
عضو اللجنة املالية النيابية، مس�عود حيدر، 

الس�بت، إن الحكوم�ة االتحادية عازمة عىل 
تخفيض روات�ب املوظفني يف املوازنة العامة 
مش�ريا   ،٪  20 بنس�بة   2018 االتحادي�ة 
إىل »إرصار البن�ك ال�دويل ع�ىل تحوي�ل تل�ك 
االس�تقطاعات إىل بن�د الس�لع والخدمات«، 
حس�ب تعبريه. واف�اد يف ترصي�ح صحفي 
ان »الحكوم�ة عازمة ع�ىل تخفيض رواتب 
املوظف�ني يف املوازن�ة العام�ة للع�ام املقبل 
بنس�بة 20٪«، مبينا أن »الحكومة تستجيب 
ل�رشوط املنحة املالية لصن�دوق النقد الدويل 
التي تنص عىل توفري مبلغ يعادل 7 تريليون 
دينار عراقي س�نويا«، وف�ق مانقلته وكالة 
»نينا« لألنباء. وأوضح، أن »ممثيل الحكومة  
اجتمعوا م�ع صن�دوق النقد ال�دويل والبنك 
ال�دويل ملناقش�ة املوازن�ة االتحادي�ة، حيث 
أرصت املؤسستان بشكل قاطع عىل تخفيض 
س�بعة تريليون دينار، م�ن رواتب املوظفني 
تحدي�دا وهي تعادل نس�بة 20٪ من إجمايل 
روات�ب الدولة العراقي�ة«. وأضاف حيدر، أن 
ممثيل الحكومة »حاولوا التفاوض إلقناعهم 
بإنقاص هذا الرقم إىل اثنني أو ثالثة تريليون 
دين�ار، م�ا يعن�ي أن أم�ر التخفيض ش�به 
محسوم بس�بب ضغوط املؤسس�ات املالية 
الدولية«، مؤكدا أن »االجتماع اختتم برفض 
البن�ك الدويل وإرصاره عىل اس�تقطاع املبلغ 
بالكامل من الرواتب لعم�وم العراق، وكذلك 
أرص ع�ىل تحوي�ل 7 تريليون�ات دين�ار من 
رواتب املوظفني إىل باب الس�لع والخدمات«، 
واصفا ه�ذا الباب ب� »الخدم�ات التي لم ير 
املواطن منها أي يشء عىل مدى سنوات والتي 

عادة ما تكون بابا للفساد بكل أشكاله«.

احلكومة تنفي »ختفيض« رواتب املوظفني وتؤكد: »شورشة« 
يثريها البعض لـ »أغراض سياسية«

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�دم وزي�ر الداخلي�ة قاس�م األعرج�ي اىل ذوي 
الش�هيدة يف االعالم الحرب�ي }رنا العجي�يل{ تعازيه 

باستشهادها أثناء الواجب. 
وأف�اد بي�ان ملكتب�ه، يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، ان »وزي�ر الداخلية حرض اىل 
مجل�س العزاء املق�ام لروح مس�ؤولة اع�الم اللواء 
الثالث عرش يف الحشد الشعبي الشهيدة رنا العجييل، 
وق�دم تعازي�ه الش�خصية وكاف�ة أبنائ�ه يف وزارة 
الداخلي�ة إىل ذوي الفقيدة«. يش�ار اىل ان مس�ؤولة 
اع�الم الل�واء الثالث ع�رش يف الحش�د الش�عبي رنا 
العجييل استش�هدت يف ال�12 من الش�هر الجاري يف 

مدينة القائم باالنبار اثناء الواجب املقدس.

        بغداد / المستقبل العراقي

صّدق�ت محكم�ة التحقي�ق املركزي�ة اعرتافات 
عصاب�ة مارس�ت عملي�ات خط�ف ض�د تج�ار يف 
العاصمة.وقال القايض عبد الستار بريقدار املتحدث 
الرس�مي ملجل�س القض�اء األع�ىل يف بي�ان تلق�ت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، إن »القوات األمنية 
وب�إرشاف مب�ارش من محكم�ة التحقي�ق املركزية 
تمكن�ت م�ن القبض ع�ىل إح�دى أخط�ر عصابات 
الخطف يف العاصمة«.وأض�اف بريقدار أن »محكمة 
التحقي�ق صّدق�ت اعرتاف�ات أف�راد العصاب�ة التي 
تتكون من خمس�ة أفراد«، الفت�ا إىل أن »االعرتافات 
أش�ارت إىل أن العصاب�ة نفذت ع�دة عمليات خطف 
يف منطق�ة جميل�ة يف العاصم�ة واس�تهدفت تجاراً 
فيها«.ولف�ت إىل أن »أف�راد العصاب�ة يف طريقهم إىل 
اإلحالة ع�ىل محاكم املوضوع بعد إتم�ام اإلجراءات 
التحقيقي�ة وفق أح�كام امل�ادة الرابعة م�ن قانون 

مكافحة اإلرهاب«.

التحقيق املركزية تصدق اعرتافات 
عصابة خطف تستهدف التّجار

وزير الداخلية يعزي ذوي 
الشهيدة رنا العجييل

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا النائب عن التحالف الوطني حيدر الفوادي، 
أمس األحد، رئيس الوزراء حيدر العبادي إىل إصدار 
أم�ر بإيقاف إزالة »البس�طيات« يف بغ�داد، معترباً 
أن تخصيص أراٍض ومنحها ملستثمرين وإنشائها 
التج�اوزات  إزال�ة  كأس�واق بديل�ة سيس�اعد يف 

»بطريقة علمية« يف العاصمة.
وقال الفوادي يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »إيجاد البديل إلزالة األس�واق هو 

الحل الوحيد لعدم قدرة القطاع العام عىل امتصاص 
البطالة وغياب القطاع الخاص واملختلط والزراعة 
والس�ياحة والصناعة«، داعياً رئيس الوزراء حيدر 
العبادي إىل »إصدار أوامره بإيقاف إزالة األس�واق 
الش�عبية وأصحاب البس�طيات الت�ي تعد باالالف 

بحجة إزالة التجاوزات«.
وأضاف، أن »اإلزالة من دون بديل س�وف تؤدي 
إىل قط�ع أرزاق االالف من العوائل وبالتايل س�وف 
نواجه مشاكل الفقر واملرض والجريمة والجهل«، 
مطالب�اً نواب بغداد ب�«وقفة ج�ادة لحماية هذه 

الرشيحة املهمة«. 
اىل  وإعطائه�ا  أراٍض  »تخصي�ص  أن  وتاب�ع، 
مستثمرين وإنشائها كأس�واق بديلة سيساعد يف 
إزال�ة التجاوزات بطريقة علمية كما أنها تس�اعد 
عىل تعظيم امل�وارد ألمانة بغداد واملحافظة وتغلق 
الطريق عىل مزيد من املشاكل واألزمات االجتماعية 

واالقتصادية واألمنية واإلنسانية«.
يش�ار إىل أن أمانة بغداد أعلنت، يف وقت سابق، 
عن إعداد خطة إلزالة جميع التجاوزات يف العاصمة 

بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد.

         بغداد / المستقبل العراقي

طالب النائب عن محافظة البرصة 
عادل رشاش املنصوري، أمس االحد، 
الحكوم�ة العراقية برص�د مبلغ 20 
تريليون دينار ضم�ن موازنة 2018 
اىل محافظ�ة البرصة، مبين�ا ان هذا 

املبلغ هو حصتها من البرتودوالر.
وق�ال املنص�وري يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان 
الحكومة  البرصة تطل�ب  »محافظة 
20 ترليون دينار والتي تعترب حصتها 
من البرتودوالر«، مبينا ان »املحافظة 
لم تس�تلم من ه�ذا املبل�غ وال دينارا 

ان  املنص�وري  واض�اف  واح�دا«. 
»البرصة تتحمل مخاطر االشعاعات 
وه�ي منب�ع للنف�ط وتق�دم الخ�ري 
لجمي�ع املحافظ�ات اال انه�ا التنعم 
بحصتها ومس�تحقاتها م�ن النفط 
والزال�ت تعان�ي م�ن انعدام ابس�ط 
الخدمات«، مشريا اىل ان »املحافظات 

الب�رصة  تنع�م بخ�ريات  الش�مالية 
واملواطن البرصي يعاني االمرين«.

حي�در  ال�وزراء  رئي�س  وكان 
العب�ادي، ق�د اك�د يف 15 اب 2017 
عدم وج�ود نية إللغ�اء مخصصات 
باملحافظ�ات  الخاص�ة  الب�رتودوالر 

املنتجة للنفط.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، أمس األحد، 
ع�ن تحديد مطلع االس�بوع املقبل موع�دا الجراء 
القرعة التكميلي�ة االلكرتونية للعام املقبل 2018، 
مبيناً أن القرعة سُتجرى بإرشاف مجلس القضاء 
األع�ىل ولجن�ة األوق�اف النيابي�ة وهيئ�ة النزاهة 

وبحضور وسائل اإلعالم.
وقال املتحدث باسم الهيئة حسن الكناني يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن »الهيئة 
س�تبدأ اعتب�ارا من األح�د املقب�ل 2018/11/26 
إجراء القرع�ة االلكرتونية التكميلي�ة وملدة أربعة 
اي�ام، بعد أن تم تأجيل القرعة يف وقت س�ابق من 

أجل فس�ح املج�ال أمام املواطن�ني الذين لم تظهر 
أس�ماؤهم ملراجعة مكاتب الهيئة بس�بب انقطاع 

الطرق«.
وأض�اف الكنان�ي، أن »يوم األحد س�يخصص 
ملكات�ب محافظ�ات بغداد, واس�ط, دي�اىل، ويليه 
االثنني ملحافظ�ات نينوى, كرك�وك, صالح الدين, 
االنب�ار, ثم الثالث�اء ملكاتب كرب�الء, النجف, بابل, 
الديواني�ة, املثن�ى, وتختتم ي�وم األربع�اء بإجراء 

القرعة ملحافظات البرصة, النارصية, ميسان«.
وتاب�ع، أن »إجراء القرعة لجمي�ع املحافظات 
س�يكون يف مقر الهيئة بمحافظة بغداد وبارشاف 
مب�ارش م�ن قب�ل مجلس القض�اء األع�ىل ولجنة 
ومجال�س  النزاه�ة  وهيئ�ة  النيابي�ة  األوق�اف 

املحافظات التي س�تصادق عىل اس�ماء الفائزين، 
وبحض�ور وس�ائل اإلع�الم«، مبين�اً أن »أس�ماء 
الفائزي�ن بالقرع�ة االلكرتونية التكميلية س�يتم 
نرشه�ا يف املوق�ع الرس�مي للهيئ�ة والصفح�ات 

الرئيسية يف مواقع التواصل االجتماعي«.
وكانت الهيئة قد نرشت قاعدة بيانات باسماء 
املواطن�ني املتقدم�ني ع�ىل القرعة الس�ابقة لعام 
2016 املش�مولني بالقرع�ة التكميلية للعام املقبل 
، ودع�ت ممن لم يجد اس�مه اىل مراجعة مكاتبها 

كافة الضافته.
وكانت هيئ�ة الحج والعمرة أعلنت، الثالثاء )7 
ترشين الثاني 2017(، عن تأجيل القرعة التكميلية 

لعام 2018 إىل إشعار آخر.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت املحكمة االتحادية العليا عن جدول اعمالها لجلس�ة 
ي�وم االثنني املص�ادف )20/ 11/ 2017(، مؤكدة أنها تتضمن 

النظر يف سبع قضايا دستورية.
وق�ال املتح�دث الرس�مي إي�اس الس�اموك يف بي�ان تلق�ت 
»املستقبل العراقي« نس�خة منه، إن »املحكمة االتحادية العليا 
تعقد )االثنني( جلس�ة للنظ�ر يف عدد من القضايا الدس�تورية 

املدرجة عىل جدول اعمالها«.
وتاب�ع أن »جدول اعمال الجلس�ة س�يتضمن النظر يف اربع 
دعاوى للطعن بعدم دس�تورية االستفتاء الجاري يوم 25/ 9/ 
2017، يف اقليم كوردس�تان وبقية املناطق التي ش�ملها، وذلك 
بعدما ج�رى تبلي�غ االطراف كاف�ة باملوعد املح�دد لنظر هذه 

الدعاوى وفق القانون«.
وأوضح أن »املحكمة سوف تنظر يف دعوى طلب الحكم بعدم 
دس�تورية نظام املراس�م رق�م )4( لس�نة 2016، ودعوى عدم 
دس�تورية قرار مجلس النواب القايض بالغ�اء عضوية املدعي 
محم�د م�ايش الطائي، ودع�وى بطلب الحكم بعدم دس�تورية 
اضاف�ة ن�ص يف قانون اعف�اء ال�رشكات االجنبي�ة واملقاولني 

الثانويني االجانب يف عقود جوالت الرتاخيص من الرسوم«.

         بغداد / المستقبل العراقي

احبطت قوات الحش�د الش�عبي, أمس االحد, محاولة تسلل 
لعن�ارص داع�ش عىل الح�دود غ�رب املوصل مص�دره االرايض 

السورية.
وقال اعالم الحشد الشعبي يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه ان »القوة الصاروخية للواء التاس�ع والعرشون يف 
الحش�د الش�عبي تمكنت من رصد واس�تهداف تجمعا لعنارص 
داعش حاولوا التس�لل من االرايض السورية باتجاه تل صفوك 
الح�دودي«، الفتا اىل ان »الرضبات حقق�ت اصابات مبارشة يف 

صفوف داعش«.
وتس�تمر ق�وات الحش�د الش�عبي حماي�ة الح�دود وتأمني 

املناطق املحررة ملنع تسلل وعودة عنارص داعش اليها.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلن رئيس االدارة االنتخابية يف مفوضية االنتخابية رياض 
البدران، أمس االحد، عن مصادقة مجلس املفوضني ملنح اجازة 

تاسيس لسبعة احزاب جديدة .
وقال البدران يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
ان »االح�زاب التي منح�ت املفوضية اجازة تأس�يس هي )كلنا 
الع�راق 122، اتحاد ص�الح الدي�ن 123، الخي�ار العربي 124، 
حركة البشائر العربية 125، حركة الوفاء العراقية 126، حزب 
الح�وار والتغيري 127، حركة االغلبي�ة الوطنية 128( وذلك يوم 

االربعاء املايض 15 ترشين الثاني«.
واك�د الب�دران ان »االحزاب املذك�ورة قد اس�تكملت جميع 
االج�راءات والتعليمات الصادرة عن املفوضية وقواعد الس�لوك 
وفقا لفقرات قانون االحزاب السياسية املرشع من قبل مجلس 

النواب«. 
ودعا الب�دران »جميع االح�زاب املتقدمة لغرض التأس�يس 
والتي سجلت وقطعت املدة القانونية لغرض استكمال االجراءات 

املتعلقة بالتسجيل تمهيدا ملنحهم اجازات التاسيس«. 
يذك�ر ان قان�ون االحزاب السياس�ية رقم 36 لس�نة 2015 
ق�د رشعه مجل�س النواب وب�ارشت املفوضية العم�ل بموجبه 
بعد ان تم نرشه يف الجريدة الرس�مية حيث تمت املصادقة عىل 
121 حزبا سياس�يا اضافة لالحزاب الس�تة الجديدة التي تروم 
املشاركة يف االس�تحقاقات االنتخابية املقبلة والعمل مستمر يف 

هذا االتجاه.

اليوم.. املحكمة االحتادية تنظر
 يف سبع قضايا دستورية 

احلشد الشعبي حيبـط حمـاولة تسلـل 
لـ »داعش« عىل احلدود غرب املوصل

مفوضية االنتخابات تصادق عىل منح إجازة 
تأسيس لـ)7( أحزاب جديدة

نائب يطالب احلكومة بدفع حصة البرصة من البرتودوالر البالغة
 20 تريليون دينار

هيئة احلج: اجراء القرعة التكميلية مطلع االسبوع املقبل

نائب يدعو إىل إيقاف »إزالة البسطيات« ويقدم »مقرتحًا علميًا« 
للقضاء عىل التجاوزات
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     بغداد / المستقبل العراقي

اصدر مرصف الرش�يد، أمس االحد، التعليمات الخاصة بتسليف 
االس�اتذة والتدريسيني يف الجامعات واملعاهد والبالغة 25 مليون 
دينار.وقال املرصف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه 
انه »اصدر تعليمات بمنح السلفة الخاصة لالساتذة والتدريسيني 
يف الجامع�ات واملعاه�د الحكومي�ة والبالغة 25 ملي�ون دينار«.

واض�اف املرصف انه »وجه فروعه يف بغداد واملحافظات برتويج 
املعامالت عىل ان يكون طالب السلفة موظفا تدريسيا ومشمول 
بقان�ون الخدمة الجامعية وان التقل خدمته عن س�نتني خدمة 
فعلي�ة ويتم التس�ديد خالل ٦ س�نوات«.وقرر مرصف الرش�يد، 
يف 18 ترشي�ن االول منح س�لفة قدرها 25 ملي�ون دينار عراقي 

للتدريسيني يف الجامعات واملعاهد الحكومية.

الرشيد يصدر التعليامت اخلاصة بتسليف االساتذة والتدريسيني يف اجلامعات واملعاهد

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أك�د كبار السياس�يني العراقي�ني تصميمهم 
عىل تنظي�م االنتخاب�ات املحلي�ة والربملانية 
يف موعده�ا املح�دد يف منتصف أي�ار 2018، 
وجاء إثر إث�ر مطالبات قوى س�نية بتأجيل 
االنتخابات بس�بب تعرّض مناطقهم لخراب 
الحرب ضد »داعش« ون�زوح أكثر من أربعة 

ماليني شخص منها. 
وخالل تسلمه بطاقته االنتخابية، أكد رئيس 
الوزراء حيدر العبادي أن االنتخابات ستجري 
يف موعدها الدستوري بخالف ما يتحدث عنه 
عدد م�ن السياس�يني«، الفت�اً إىل أن مجلس 
ال�وزراء قد ح�دد موع�د إجرائه�ا، وأن البلد 

يسري بالطريق الصحيح.
وتسلم العبادي بطاقة الناخب من أحد مراكز 
الناخب�ني يف بغ�داد، واس�تمع إىل رشح ع�ن 
طبيعة التس�جيل واإلقبال من قبل املواطنني 

الذين حثهم عىل املشاركة يف االنتخابات.
ودع�ا العب�ادي املواطن�ني، يف بي�ان تلق�ت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، إىل مراجعة 
املراكز االنتخابية لتسلّم بطاقاتهم االنتخابية 
واملش�اركة يف االنتخابات، مشرياً إىل أنه »بعد 
االنته�اء م�ن داعش، هن�اك حمل�ة ملحاربة 
الفس�اد الذي تتطلب تضاف�ر جهود الجميع 
للقض�اء علي�ه، مثلما قضينا ع�ىل عصابات 

داعش اإلرهابية«.
وكان مجلس الوزراء العراقي صوّت يف 31 من 
الشهر املايض عىل إجراء االنتخابات الربملانية 

يف الخامس عرش من أيار عام 2018.
ف�ؤاد  الجمهوري�ة  رئي�س  اك�د  ب�دوره، 
اعض�اء  يلت�زم  ان  رضورة  ع�ىل  معص�وم 
مفوضية االنتخابات باالس�تقاللية واملهنية 
والحي�اد الت�ام. وذكر بيان ملكت�ب معصوم، 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
معصوم هنأ خالل اس�تقباله اعضاء مجلس 
املفوضني الجدد للمفوضية العليا املس�تقبلة 
لالنتخاب�ات يف بغ�داد، ع�ىل اختيارهم لهذه 
املهمة الجسيمة وأكد عىل رضورة نهوضهم 

بمهام عملهم عىل اكمل وجه.
وشدد مصعوم عىل »اهمية التزامهم الصارم 
باالس�تقاللية واملهني�ة والحي�اد الت�ام كما 

تمن�ى لهم كل التوفي�ق والنجاح يف عملهم«، 
موكدا رضورة استكمال املتطلبات القانونية 
واالمني�ة الالزمة لضمان اج�راء االنتخابات 
املقبلة يف موعدها املحدد يف اش�ارة اىل اولوية 
امليض قدم�ا يف تعزيز العملي�ة الديمقراطية 
وبم�ا يحق�ق طموح�ات ش�عبنا بالعدال�ة 

واملساواة واحرتام ارادته ويعزز وحدته.
وعّد معصوم ان »اجراء انتخابات ديمقراطية 
ونزيه�ة مهمة اساس�ية ملجل�س املفوضية 
الجديد ووجه الس�لطات املعني�ة بتوفري كل 

الدعم الالزم للمفوضية يف خططها اآلنية«. 
وتاب�ع البي�ان ان »معص�وم اعت�رب النظ�ام 
الديمقراطي لعب دورا حاسما يف االنتصارات 
الكبرية التي حققها العراقيون عىل االرهاب, 
مؤك�دا دع�م رئاس�ة الجمهوري�ة ملجل�س 

املفوضني الجديد يف النهوض بمسؤولياته«.
بدوره ثمن رئيس واعضاء مجلس املفوضية 

حرارة استقبال الرئيس معصوم لهم ودعمه 
لسعيهم يف النجاح بانجاز االنتخابات املقبلة. 
م�ن جانيه، دع�ا رئي�س التحال�ف الوطني 
الس�يد عّمار الحكيم إىل جبهة وطنية داعمة 
لوحدة العراق، مشدداً عىل إجراء االنتخابات 
يف موعده�ا املح�دد، مبّيًنا حاج�ة العراق إىل 
قيادات وطنية ضمن قوائ�م انتخابية عابرة 
للمكونات تنتج منها حكومة غالبية وطنية.

وب�دأت املفوضي�ة العلي�ا لالنتخاب�ات أمس 
التحالف�ات  تس�جيل  طلب�ات  باس�تقبال 
واالندماج ب�ني األحزاب لخ�وض االنتخابات 
املقبل�ة. وأوضح املدير الع�ام لدائرة األحزاب 
مفوضي�ة  يف  السياس�ية  والتنظيم�ات 
تلق�ت  بي�ان  العب�ديل يف  االنتخاب�ات س�عد 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، أن دائرة 
األحزاب والتنظيمات السياس�ية ستس�تقبل 
اعتب�اًرا م�ن الي�وم األح�د طلبات تس�جيل 

التحالف�ات واالندم�اج لألحزاب السياس�ية، 
طبق�اً إلج�راءات التحال�ف رقم )2( لس�نة 
2017 وأحكام قانون األح�زاب والتنظيمات 

السياسية رقم )3٦( لسنة 2015«.
ويأت�ي ذل�ك يف وق�ت يؤك�د تحال�ف القوى 
الوطني�ة الس�نية أن�ه »ال اقرتاع قب�ل عودة 
النازح�ني«. وقال القي�ادي يف التحالف أحمد 
املس�اري يف بي�ان إن مجلس رئاس�ة تحالف 
القوى الوطنية يؤكد رضورة عودة النازحني 
واملهجري�ن يف املحافظات املح�ررة من دنس 
عصابات داعش إىل ديارهم، وتأمني الظروف 

الحياتية املناسبة قبل إجراء االنتخابات.
وأوضح أنه يف حالة عدم تحقق تلك الرشوط، 
ف�إن املحافظ�ات املعني�ة لن تك�ون مؤهلة 
لخوض عملية انتخابية ديمقراطية صحيحة 
تؤدي إىل نتائج حقيقي�ة يف اختيار ممثليها. 
وتس�اءل قائاًل: »كيف نشارك يف االنتخابات، 

وحواضننا االنتخابية يف الخيام؟«.
وخالل مح�ارضة ألقاها يف معهد الس�الم يف 
واش�نطن، فقد أك�د رئيس الربمل�ان القيادي 
يف تحال�ف الق�وى الس�نية س�ليم الجبوري 
أن�ه » ال يمك�ن إج�راء االنتخاب�ات يف وقتها، 
م�ا ل�م يت�م توف�ري املس�تلزمات الرضورية 
إلنجاحه�ا، مع أنن�ا مع إجرائه�ا يف توقيتها 
الدس�توري والقانون�ي«، مضيف�اً أن »م�ن 
أهم ه�ذه املس�تلزمات هو إع�ادة النازحني 
وتحقي�ق االس�تقرار لهم لضمان مش�اركة 
أوس�ع ملكون�ات الش�عب الذي عان�ى الكثري 
وقدم الكثري، ويس�تحق حي�اة أفضل توازي 
تل�ك التضحيات«.  من جهته�ا، أقرّت النائبة 
عن تحالف القوى السنية لقاء وردي بوجود 
ح�راك س�يايس س�ني لتأجي�ل االنتخابات. 
وقالت يف ترصيح صحايف اليوم: »لدينا أسباب 
لتأجيل االنتخاب�ات الترشيعية املقبلة، وهي 

منطقية تنطلق من فلس�فة الديمقراطية يف 
العراق، وبالتايل عندما نطالب بالتأجيل فهذا 

ليس حزبًيا وال مناطقًيا«.
وأش�ارت إىل أن هناك آراء بدأت تعي رضورة 
تأجي�ل االنتخاب�ات، وطالب�ت من أس�متهم 
بالرشكاء السياس�يني، يف إش�ارة إىل الشيعة 
واألك�راد، بأن يفهموا بأن الظ�روف الحالية 
يف املحافظات املحررة خاصة الغربية السنية 
منه�ا تختل�ف عن بقي�ة محافظ�ات البالد، 
كاشفة عن وجود حراك سيايس سني كبري يف 
اتجاه تأجي�ل االنتخابات، موضحة أن طلب 
التأجيل مقّرون برضورة عودة النازحني من 
ه�ذه املناطق، والذين بل�غ عددهم 4 ماليني 
ش�خص، عاد منه�م مليون�ان، وتوفري بيئة 
معيش�ية مطمئن�ة له�م.. وتس�اءلت قائلة 
»كيف أعطي الن�ازح برنامًجا انتخابًيا، وهو 
يف الخيم�ة يعي�ش ظروًفا نفس�ية ال تؤهله 

لخوض االنتخابات؟«. 
وقد ت�م لح�د اآلن تس�جيل 121 حزب�اً لدى 
املفوضية لخوض االنتخابات املنتظرة، فيما 
أش�ار الخبري القانوني طارق حرب إىل أنه ال 
توجد دولة يف العالم يبلغ عدد أحزابها 3% من 

عدد األحزاب العراقية . 
ولفت إىل أن »س�بب ذلك يكم�ن يف أن قانون 
األحزاب السياس�ية رقم )3٦( لس�نة 2015 
تس�اهل كثريًا يف تأس�يس األح�زاب، كما إنه 
من�ح األح�زاب امتي�ازات كب�رية، إضافة إىل 
املناف�ع غ�ري املنظ�ورة التي يجنيه�ا الحزب 
الس�يايس، والتي تصل أحياًنا إىل حد االبتزاز، 
خاصة بالنس�بة إىل األحزاب األخرى، وملوقع 
الح�زب إعالمًيا وش�خصًيا، حيث يقدم فالن 
عىل أنه رئيس الح�زب الفالني، ويقدم أيًضا 
اعالن عىل أنه أمني عام الحزب، يف حني أنه ال 
يس�اوي هو وحزبه »رشوى نقري« يف الواقع 

الشعبي«، حسب تعبريه.
وش�دد عىل رضورة أن »يت�وىل الربملان وضع 
رشوط وقيود أمام تأس�يس األحزاب، ذلك أن 
عدد األحزاب لدينا ال مثيل له يف جميع العالم، 
برشق�ه وغرب�ه وش�ماله، وكان ال ب�د م�ن 
وضع أحكام وقواعد تتضمن جدية تأس�يس 
األح�زاب وجدي�ة املش�اركة يف االنتخاب�ات 

وجدية العمل السيايس«.

       بغداد / المستقبل العراقي

األمريكّي�ة  الفض�اء  وكال�ة  ن�رشت 
»ناس�ا« يف 3 ترشي�ن الثان�ي ص�وراً 
واضح�ة التقطتها أقمارها الصناعّية 
من الفضاء للعاصفة الرتابّية الشديدة 
التي رضبت الع�راق أخرياً، األمر الذي 
يوضح خطورة هذه التغرّيات املناخّية 
التي تجتاح العراق بني الفرتة واألخرى 
وتتس�ّبب يف ضحاي�ا برشّي�ة وأرضار 
اقتصادّي�ة، فضالً عن تس�جيل مئات 
الحاالت من االختناق، ومنها ما أعلنته 
وزارة الصّح�ة يف 30 ترشين األّول عن 
تس�جيل أكثر من 4243 حالة اختناق 
يف معظم املحافظ�ات، من بينها 528 
حال�ة اختن�اق يف كربالء فق�ط، فيما 
قّررت س�لطة الطريان املدنّي العراقّي 
يف التاري�خ نفس�ه إيق�اف الرح�الت 
الجوّي�ة. كما ألغي�ت الرحالت الجوّية 
اإليرانّي�ة إىل مطارّي بغ�داد والّنجف، 
وسّجلت محافظة نينوى 1108 حالة 

اختناق كلّها يف مخّيمات النازحني.
وأّث�رت العواصف ع�ىل مجرى معارك 
القوّات العراقّية مع تنظيم »داعش«، 
فف�ي 31 ترشين األّول من عام 2017 
اضطرّت الق�وّات العراقّي�ة إىل إرجاء 
حمل�ة اس�تعادة مدين�ة القائم غرب 
األنب�ار م�ن تنظيم »داعش«، بس�بب 
به�ا  تس�بّبت  الت�ي  الرؤي�ة  انع�دام 

العواصف الرتابّية.
ويف حني تهّب العواص�ف الرتابّية عىل 
الدول املجاورة للعراق مثل السعودّية 
والكويت، وحّتى إي�ران، فإّن »العراق 
م�ن أكثر الدول املت�رّضرة من جرائها 
ع�ىل مس�توى البيئة وصّح�ة األفراد، 
الدكت�ور عامر  واالقتصاد«، بحس�ب 
حبيب م�ن الكلّية التقنّية يف املس�يب 

بباب�ل واملدير العام ملرشوع األس�مدة 
العضوّية يف بابل، إذ عزا ذلك إىل »كون 
العراق أرضاً جرداء يندر فيها الغطاء 
النبات�ّي، بع�د أن جرف�ت نش�اطات 
الزراعّية،  البساتني واألرايض  اإلنسان 
فضالً ع�ن انخفاض مناس�يب مياه 
األنهر وقلّة األمطار، األمر الذي أّدى إىل 
جفاف مس�احات هائلة م�ن املناطق 
املنّظم�ة  اعت�ربت  وإذ  الزراعّي�ة«. 
العاملّية لألرصاد الجوّية يف عام 2011 
العواص�ف الرتابّية كإح�دى الكوارث 
الطبيعّي�ة، ف�إّن دوالً عّدة م�ن العالم 
ع�ّززت دفاعاته�ا أم�ام ه�ذا الخطر 
البيئّي بأحزمة خرضاء من األش�جار 

املقاوم�ة لظ�روف الجف�اف والبيئ�ة 
القاسية، وإّن الجهات املعنّية، ال سّيما 
الحكوم�ات املحلّي�ة يف الع�راق َحَذت 
منذ س�نوات األسلوب نفسه وأّسست 

مشاريع تقيض عىل التصّحر.
»لكّن هذه املش�اريع بغالبّيتها كانت 
قص�رية األمد انته�ت إىل فش�ل ذريع 
بس�بب غياب االهتمام، وع�دم توافر 
الكادر املهني، وقلّة األيدي العاملة التي 
تديمها«، بحس�ب عام�ر حبيب، الذي 
أّكد أيضاً أّن »الفساد وعدم التخطيط 
الجّيد ونقص التمويل، أفشلت غالبّية 
مشاريع مصّدات العواصف الرملّية«.

وتع�ّزز حدي�ث حبي�ب ح�ول انهيار 

املش�اريع، بفش�ل م�رشوع الح�زام 
بمحافظ�ة   2017 ع�ام  يف  األخ�رض 
واسط، الذي أنشئ عىل سور املحافظة 
بزرع املس�احات الخرضاء يف املناطق 
التي يغلب عليها الطابع الرميّل، لكّنه 
ل�م يكتمل إىل اآلن، بس�بب التقّش�ف 
امل�ايلّ، فيم�ا تعرّض�ت ممتلكات�ه إىل 
الرسق�ة. واجت�اح الجف�اف أش�جار 
م�رشوع الح�زام األخ�رض يف كربالء، 
األم�ر ال�ذي اضطّر الحكوم�ة املحلّية 
يف 10 ترشي�ن األّول م�ن ع�ام 2017 
إىل التخ�يلّ عنه لصال�ح جهات أخرى 

قادرة عىل تمويله وإكمال تنفيذه.
وقال�ت عضو مجل�س محافظة بابل 

مس�ؤولة اللجن�ة الزراعّي�ة س�هيلة 
»اإلج�راءات  إّن  الخيكان�ي  عّب�اس 
الحكومّي�ة ملكافحة ظاه�رة التصّحر 
دون املطل�وب، األم�ر ال�ذي يزيد من 

الخطر البيئّي املتمّثل بالعواصف«.
واعتربت »أّن التأس�يس لحزام أخرض 
التأّخ�ر يف  أصب�ح رضورة ال يمك�ن 
حس�مه، ألّنه س�يكون املصّد الوحيد 
ملقاومة التصّحر الق�ادم يف أغلبه من 

الحدود الغربّية«.
وكش�فت س�هيلة الخيكاني ع�ن أّن 
»منطق�ة الجزي�رة العاب�رة للح�دود 
السورّية والسعودّية كانت يف يوم من 
األّي�ام من املناطق الخصبة يف املنطقة 

وذات م�ردود اقتصادّي هائ�ل، لكّنها 
اليوم تحّولت إىل صحراء يف غالبّيتها«.

أّما الحكومة فتبدو، بعد هذا التعّثر يف 
مكافحة العواصف الرتابّية، أكثر جدّية 
يف املعالج�ة، إذ بح�ث رئي�س الوزراء 
حي�در العب�ادي م�ع املدي�ر التنفيذّي 
لربنام�ج األم�م املّتح�دة للبيئ�ة إريك 
س�ولهايم يف 21 أّي�ار يف تكوين حزام 
أخ�رض ضمن برنامج إقليمّي يش�مل 
ع�دداً من ال�دول من ضمنه�ا العراق، 
بع�د أن كانت األمم املّتحدة قد طرحت 
يف ع�ام 2013 م�رشوع إنش�اء حزام 
أخ�رض عىل امتداد الح�دود الربّية بني 
الع�راق والكويت للح�ّد من العواصف 

الرتابّي�ة، عىل أن يت�ّم تمويل املرشوع 
م�ن التعويضات الكويتّي�ة. ثّم أعلنت 
وزارة البيئ�ة يف عام 2015 عن عزمها 
إقام�ة أحزم�ة خ�رض ع�ىل الح�دود 

اإليرانّية والكويتّية والسورّية.
لقد كث�رت الترصيح�ات واملقرتحات 
حول مش�اريع الح�ّد م�ن العواصف 
الرتابّية، ويعود بعضها إىل عام 2012، 
حني طرح املختّص يف ش�ؤون اإلرواء 
وهو يش�غل اليوم منص�ب وزير الرّي 
حسن الجنابي مرشوع تأسيس هيئة 
أو وزارة مختّص�ة بالح�زام الوطن�ّي 
األخرض وتأس�يس مس�ار مناسب له 

يمتّد من شمال العراق حّتى جنوبه.
وتبدو آفاق املعالجة بش�كل أوس�ع يف 
التقنّي�ة الجدي�دة، التي تن�وي وزارة 
الزراعة اّتباعها، وفق الناطق الرسمّي 
حمي�د  العراقّي�ة  الزراع�ة  ل�وزارة 
النايف، الذي أّك�د أّن »الوزارة تتعاون 
م�ع منّظم�ة الطاقة الدولّي�ة الذرّية، 
إضاف�ة إىل دول أخ�رى وتع�ّزز ذلك يف 
مؤتم�ر مكافحة التصّحر يف العاصمة 
الصينّية بكني الذي انعقد يف 12 أيلول 
من عام 2017«، مشرياً إىل أّن »جميع 
الذي�ن تباحث�ت معهم ال�وزارة يرون 
أّن الوض�ع األمن�ّي س�يكون عائق�اً 
أمام االس�تثمار والتمويل يف مشاريع 

مكافحة التصّحر«.
وكشف حميد النايف عن أّن »املرشوع 
الع�رصّي الجدي�د ال يكاف�ح التصّحر 
بالتش�جري فق�ط، بل بواس�طة حفر 
اآلب�ار بتقنّي�ات حديثة، حي�ث بلغت 
املس�احات التي تس�قى باإلرواء نحو 
٦ ملي�ون دونم، فيما العراق يس�تفيد 
من 13 مليون دونم فقط من األرايض 
الصالح�ة للزراع�ة البالغ�ة نح�و 44 

مليون دونم«.

رئيس اجلمهورية دعا املفوضية إىل االلتزام بـ »االستقاللية واملهنية«.. وفتح باب التسجيل لـ »التحالفات«

األكثرية تقرر: ال تأجيل لالنتخابات

خمتصون يدعون إىل »املباشرة« باحلزام األخضر وعدد من الوزارات تعقد اتفاقات للحد منها

»العواصف الرتابية« كارثة هتدد العراق وسط »معاجلات خجولة«

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أعل�ن عض�و بمجل�س محافظة كرك�وك عن 
رف�ض الرتكمان والع�رب يف مجلس املحافظة 
من عقد الجلس�ة يف اربيل، الفتا إىل أنه س�يتم 
عق�د اجتم�اع للخ�روج باتف�اق ح�ول مكان 
عقدها، فيما أعلنت رئاسة الجبهة الرتكمانية 
تقديم طلب رسمي من نواب كركوك الرتكمان 
والع�رب يض�م توقي�ع أكث�ر م�ن 150 نائب�ا 
م�ن مختل�ف الكتل السياس�ية بح�ل مجلس 

املحافظة.
وقال عضو مجلس محافظة كركوك عن الكتلة 
الرتكمانية نجاة حسني، إن »الرتكمان والعرب 
ل�ن يعرتفوا بالجلس�ة الت�ي دعا اليه�ا رئيس 

مجلس املحافظ�ة ريبوار طالبان�ي«، الفتا إىل 
أن »دعوة طالباني غري قانونية ولن نحرض اي 

جلسة يدعو لها النه متواجد يف اربيل«.
وأض�اف أن »الوقت قد مىض كم�ا اننا نرفض 
سياس�ة ف�رض االم�ر الواق�ع كم�ا حصل يف 

التصويت عىل رفع العلم واالستفتاء«.
والرتكم�ان  »الع�رب  أن  إىل  حس�ني  وأش�ار 
سيجتمعون اليوم ليقرروا مكان عقد الجلسة 
يف بناية املجلس داخ�ل مدينة كركوك«، مردفا 

»لن نسمح بعقدها يف اي مكان اخر«.
بدوره�ا، أعلن�ت رئاس�ة الجبه�ة الرتكمانية 
العراقية تقديم طلب رس�مي من نواب كركوك 
الرتكم�ان والعرب، يض�م توقيع أكثر من 150 
نائب�ا م�ن مختل�ف الكت�ل السياس�ية، بح�ل 

مجل�س املحافظة. وذك�رت الرئاس�ة يف بيان 
ملكتبها اإلعالم�ي، تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، أن األح�زاب والقوى السياس�ية 
الرتكماني�ة والن�واب الرتكمان كافة، درس�ت 
الخي�ارات بخص�وص إدارة ومجلس محافظة 
كركوك عقب إعادة انتش�ار القوات االتحادية 
فيه�ا يف 1٦ ترشين األول امل�ايض، ووصلت إىل 

قناعة باستنفاذ الحلول بخصوص املجلس.
وبحس�ب البيان، فإنه »تم تقديم طلب رسمي 
م�ن نواب كركوك الرتكم�ان والعرب باإلضافة 
إىل تواقي�ع أكث�ر م�ن 150 نائبا م�ن مختلف 
الكتل السياس�ية وذلك بحل مجلس املحافظة 
الذي تسبب األعضاء املستفتني فيه بإرباك أمن 
املحافظة«.  وأكدت رئاس�ة الجبهة، من خالل 

البيان، أنه »يفضل حل املجلس والبدء بصفحة 
إدارية وترشيعية جديدة تتناس�ب مع الوضع 

السيايس واالجتماعي واألمني الحايل«. 
وكان رئيس مجل�س محافظة كركوك، ريبوار 
طالبان�ي، رصح أن عدم تحدي�د مكان انعقاد 
جلس�ة مجل�س املحافظة »واملق�رر انعقادها 
الثالث�اء املقب�ل«، حت�ى اآلن، يع�ود ألس�باب 

أمنية.
وتاب�ع طالبان�ي، بالق�ول »نعتق�د أن كركوك 
تمر بظ�رف ال يتماىش مع املظاه�ر القانونية 
والدس�تورية يف الوق�ت الح�ايل«، مطالب�ا ب�� 
»خ�روج الق�وات املنت�رشة يف املدين�ة حالي�ا 
إلفس�اح املجال لعودة الحياة الطبيعية إليها«، 

حسب قوله.

مكونات احملافظة رفضت سياسة »فرض االمر« الواقع

150 نائبًا يدعمون مقرتح حل جملس حمافظة كركوك ورفض لعقد جلسة أربيل
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         بغداد / المستقبل العراقي

يواصل ويل العهد الس�عودي األمري محمد 
بن س�لمان، عملية إحكام قبضته عىل البالد 
بوترية متسارعة، ومعه تواصل اململكة دفع 
فاتورة مرشوع س�يايس غ�ري واضح املعالم 
لش�اب قرر من�ذ ظهوره عىل الس�احة قبل 
عام�ن، ج�ّر نح�و 90 عاماً من االس�تقرار 
يف طري�ق يلفه م�ا وصفه وزي�ر الخارجية 

األملاني ب�«املغامرة«.
ورغ�م وجود والده امللك س�لمان بن عبد 
العزي�ز يف س�دة الحكم فإن العال�م كله بات 
ي�درك أن األمري محمد، حديث الس�ن والعهد 
بالسياس�ة، هو الحاكم الفعيل للبلد الذي لم 
يع�رف منذ نش�أته إال حكم كبار الس�ن من 

أبناء امللك املؤسس عبد العزيز.
ويف العام 2015 ظهر بن سلمان يف صورة 
وه�و يضع مسدس�ه ع�ىل جانب�ه، متابعاً 
العمليات التي بدأها التحالف العربي بقيادة 
السعودية، وكأنه كان يعتقد أنه ذاهب هناك 
اللتق�اط الصور ثم العودة بنرص عس�كري 

يبدأ به حياته السياسية.
لكن اليوم، وبعد نحو 3 سنوات، لم يحقق 
بن س�لمان )32 عاماً( من ه�ذه الحرب إال 
أن وض�ع رشاين االقتصاد الس�عودي يف فك 
مصاص دماء اس�مه الح�رب، ووضع الجار 

الفقري )اليمن( عىل شفا املجاعة.
وبينم�ا كان�ت الري�اض، قبل أق�ل من 3 
ش�هور، تبح�ث يف الع�راق عن ب�اب خلفي 
يمكنه�ا من خالل�ه الدخ�ول إىل تفاهم ولو 
غ�ري معلن مع إي�ران، بحثاً ع�ن مخرج من 
مس�تنقع اليم�ن، فاجأ ب�ن س�لمان العالم 
بمغامرت�ن جديدت�ن إحداهم�ا داخلية مع 
أبن�اء عمومته واألخ�رى خارجية مع حزب 
الله ومن خلفه لبن�ان وإيران، واضعاً بالده 
أمام نزيف س�يايس ودبلوم�ايس واقتصادي 
جدي�د. ففي رهان جدي�د، وقبل أن يتخلص 
من تبعات فشل رهان حصار قطر، قلب بن 
س�لمان الطاولة ع�ىل لبن�ان؛ فأرغم رئيس 
حكومت�ه س�عد الحري�ري ع�ىل االس�تقالة 
م�ن منصبه، يف خطاب بّث م�ن الرياض )4 
نوفمرب 2017( ، ثم أبقاه يف السعودية قرابة 
15 يوماً، حتى تدخل الغرب إلطالق رساحه.

العه�د  ويل  صف�ع  نفس�ه،  الي�وم  ويف 
الس�عودي أم�راء آل س�عود ع�ىل وجوههم 
عىل مس�مع وم�رأى العالم، وصن�ع مذبحة 
اعتق�االت ه�ي الك�ربى، وربم�ا األخطر، يف 

تاريخ اململكة.
التصعيد الس�عودي األخري ع�ىل مختلف 
الجبه�ات، ال س�يما يف لبن�ان، دف�ع صحف 
الغ�رب ومس�ؤوليه إىل وص�ف ب�ن س�لمان 
ب�«املته�ور« أو »املغام�ر«، بعدما بدا وكأنه 

يفكر بعد أن يتحرك وليس العكس.

احتجاز س�عد الحري�ري يف الرياض كان 
سبب الصفعة الدبلوماس�ية األشد للرياض 
خالل الفرتة األخرية، إذ صّعدت الدبلوماسية 
اللبنانية م�ن لهجتها ضد الرياض واتهمتها 
رصاح�ة باعتقال رئي�س حكومتها، ووصل 
األم�ر إىل وص�ف الرئي�س اللبناني ميش�ال 
عون ملا يح�دث بأنه »عدوان« عىل بالده، ما 

استدعى تدخالً فرنسياً يف القضية.
التدخل القوي للرئيس الفرنيس إيمانويل 
ماك�رون، يب�دو أن�ه كان مؤثراً وفّع�االً؛ إذ 
التق�ى الرجل بويل العهد الس�عودي يف زيارة 
خاطفة أجراه�ا للرياض األس�بوع املايض، 
ليخرج بعدها مؤكداً أنه سيستقبل الحريري 
يف باري�س يف غضون س�اعات، وه�و ما تم 

بالفعل السبت )18 نوفمرب 2017(.
كل التقاري�ر كان�ت تؤك�د أن الحري�ري 
ره�ن االعتق�ال وأن�ه ربم�ا ينض�م ملعتقيل 

فن�دق الريتز كارلت�ون من أمراء آل س�عود 
ووزرائه�م، خاص�ة أن�ه يحم�ل الجنس�ية 
الس�عودية، وحتى عندما ُس�مح له بإجراء 
ح�وار م�ع قن�اة املس�تقبل اللبناني�ة، ب�دا 
الحري�ري وكأن�ه يتح�دث واملس�دس خلف 
رأس�ه، بيد أن كل ه�ذه األمور انتهت بكلمة 

من الرئيس الفرنيس.
خروج رئيس الوزراء اللبناني من الرياض 
إنفاذاً لكلمة قالها الرئيس الفرنيس، اعتربه 
البعض إهانة للرياض التي منعتها جنس�ية 
الحريري الفرنس�ية من اإلبق�اء عليه، رغم 
ما أثري حوله من ش�بهات فساد شأنه شأن 
أمراء اململكة، فضالً عن أنه مواطن سعودي 

أيضاً. 
الدبلوماس�ية  خس�اراتها  س�ياق  ويف 
من ج�رّاء مغام�رات ويل عهدها، اس�تدعت 
السعودية سفريها يف أملانيا للتشاور، وأعلنت 

)الس�بت 18 نوفم�رب 2017(، أنها ستس�لم 
س�فري أملاني�ا لديه�ا مذك�رة احتج�اج عىل 
ترصيحات وزي�ر الخارجية األملاني، زيغمار 
غابرييل، التي وصفتها بأنها »مش�ينة وغري 
م�ربرة«. ج�اء ه�ذا يف بي�ان نرشت�ه وكالة 
األنباء الس�عودية الرس�مية )واس(، تعليقاً 
ع�ىل ترصيح�ات لغابريي�ل وصفته�ا بأنها 
»غري صحيحة«، وجه فيها انتقادات شديدة 
للسياس�ة الخارجية للمملكة، وخصوصاً يف 
تعاملها مع رئيس الوزراء اللبناني املستقيل، 

سعد الحريري.
وكان وزير الخارجية األملاني انتقد خالل 
لقاء عقده، الخميس 16 نوفمرب 2017، مع 
نظريه اللبناني جربان باسيل يف برلن، بشدة 
ترصفات السعودية مع الحريري، ووصفها 

بأنها »ليست معتادة«.
وق�ال الوزي�ر األملاني: »إن هناك إش�ارة 

مش�رتكة م�ن جان�ب أوروب�ا إىل أن )روح 
املغامرة( التي تتس�ع هناك منذ أش�هر عدة 

لن تكون مقبولة، ولن نسكت عنها«.
األمري ال�ذي كان قبل 3 أس�ابيع يتحدث 
ع�ن مش�اريع اس�تثمارية عمالق�ة، يضع 
ذوي�ه اليوم قي�د االحتجاز ويس�اومهم عىل 
ملياراته�م لق�اء الحصول ع�ىل حريتهم، يف 
تطور ل�م تعرفه اململكة الت�ي تعترب كل من 
يحم�ل لقب آل س�عود خطاً أحم�ر، واضعاً 
أدبي�ات ب�الده القائمة عىل تماس�ك األرسة 
الحاكم�ة ع�ىل ش�فري التف�كك يف مقام�رة 

سياسية واضحة.
وبع�د أس�بوعن م�ن أزم�ات سياس�ية 
ح�ذرت صحف غربي�ة من أنها ق�د تعصف 
باململك�ة، كش�ف تقري�ر صحف�ي ن�رشه 
موقع »ميدل إيس�ت آي«، عن تعرض 6 من 
األمراء الس�عودين املعتقلن يف فندق »ريتز 

كارلتون« بالرياض، لتنكيل ش�ديد استدعى 
نقلهم إىل املستشفى.

وأب�رز األم�راء الذي�ن تعرض�وا للتعذيب 
ه�و األمري متع�ب بن عب�د الله، ال�ذي كان 
يعت�رب غريماً ل�ويل العهد محمد بن س�لمان 
الذي يقود حملة غري مس�بوقة ضد عدد من 
أبناء عمومته وش�خصيات أخ�رى؛ لتمكن 
س�يطرته عىل البالد، تحت ش�عار مكافحة 
الفس�اد. ولم يفعل أي من أعمام بن سلمان 
الراحلن الذين حكموا اململكة طيلة 8 عقود 
خل�ت ما أق�دم عليه األمري الش�اب، الذي لم 
يجل�س عىل عرش الس�عودية بعُد، بل كانت 
هن�اك هوامش مقبول�ة يف التعامل مع أفراد 
األرسة وطبق�ة رجال األعمال ورجال الدين، 

وكانت الرس يف الحفاظ عىل استقرار البالد.
وكانت صحيفة »ناتش�ينال إنرتيس�ت« 
األزم�ة  ب�دء  وق�ت  قال�ت  ق�د  األمريكي�ة 
الداخلي�ة: إن »االعتقاالت األخ�رية التي قام 
بها بن س�لمان أذهلت الجميع، وس�ترضب 
االتفاقيات الرئيسية التي ُعقدت بن العائلة 

املالكة السعودية ومختلف دول العالم«.
وأوضح�ت أن »نظ�ام الحك�م يف اململكة 
حت�ى اآلن ينط�وي عىل توزيع الس�لطة بن 
مختل�ف ف�روع العائل�ة املالك�ة، لك�ن مع 
االعتق�االت األخ�رية ف�إن ويلّ العهد يرضب 

بهذا النظام ُعرض الحائط«.
يض�اف إىل ما س�بق أن التوتر املتزايد مع 
إي�ران ق�د يدخ�ل اململكة يف نف�ق مظلم من 
الحروب بالوكالة التي تجيدها طهران، والتي 
تب�دو آثارها جلية عىل الس�عودية يف اليمن، 
كما يقول الخبري االسرتاتيجي املرصي اللواء 

عادل سليمان.
ويؤكد س�ليمان أن األمري الش�اب يسعى 
من خ�الل كل هذه املواجهات لتغيري ش�كل 
الحكم باململكة، ونقل�ه من جيل لجيل ومن 
بي�ت لبيت، وه�و أمر قد تكون ل�ه تداعياته 
الت�ي ربم�ا ال يدركها ويل العه�د املدعوم من 

الرئيس األمريكي، دونالد ترامب.
إىل ذلك ق�ال وزي�ر الخارجي�ة القطري، 
الش�يخ محم�د ب�ن عب�د الرحم�ن آل ثاني، 
إن األزم�ات التي تش�هدها املنطق�ة »بدأت 
تخرج عن السيطرة جراء نمط من القيادة« 

وصفها باملتهورة.
القط�ري، يف ترصيح�ات  الوزي�ر  وأك�د 
نقلتها »الجزي�رة«، أن »ما حدث لقطر )من 
حص�ار ومقاطع�ة( يح�دث اآلن بطريق�ة 

أخرى للبنان«.
وأض�اف: »هناك محاوالت للتس�لط عىل 
ال�دول الصغ�رية باملنطق�ة إلجباره�ا ع�ىل 
ال�دول.  التس�ليم«، دون أن يش�ري إىل تل�ك 
واعترب أنه يتوجب عىل الس�عودية واإلمارات 
الفه�م بأن هناك نظاماً وقوانن دولية يجب 

احرتامها.

بن سلمان جيعل الرياض تدفع فاتورة باهظة

السعودية.. من »النزيف االقتصادي« إىل التدهور الدبلومايس

بوتفليقة »املجلوط دماغيًا« يأمل بوالية خامسة
         بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال حقوق�ي مقرب م�ن الرئي�س الجزائ�ري عبدالعزيز 
بوتفليقة إن الرئيس الثمانيني املريض لديه رغبة يف الرتش�ح 

لوالية خامسة عام 2019.
وهذه هي املرة األوىل التي تعلن فيها ش�خصية مقربة من 
النظ�ام الحاك�م يف الجزائر رصاحة عن رغب�ة بوتفليقة الذي 
وصل الحكم العام 1999 الرتش�ح لوالية خامسة رغم وضعه 

الصحي الصعب.
وقب�ل ذلك أعلن�ت قيادة ح�زب جبه�ة التحري�ر الوطني 
الحاك�م عدة مرات أن مرش�حها النتخابات الرئاس�ة املقررة 
خ�الل النصف األول من العام 2019 هو الرئيس الحايل »إال يف 

حال رفض ذلك«.
وتعرض بوتفليق�ة )81 عاما( لجلطة دماغية يف نيس�ان 
2013 أفقدت�ه القدرة عىل الحرك�ة وحتى إلقاء خطابات عىل 
مواطني�ه رغم أنه يظهر يف التلفزي�ون الحكومي احيانا وهو 

يستقبل مسؤولن يف الدولة وضيوف أجانب.
وذك�ر فاروق قس�نطيني الرئي�س الس�ابق للجنة حقوق 
اإلنسان التابعة للرئاسة بحسب موقع »كل يشء عن الجزائر« 
انه التقى بوتفليقة األسبوع املايض و«ملست لديه رغبة كبرية 

يف الرتشح لعهدة خامسة وهذا من حقه ونحن معه«.
وأضاف »الرئي�س بوتفليقة أعرفه جيدا ويريد أن يبقى يف 

خدمة بل�ده إىل أن يتوفاه املوىل عز وج�ل، فهذا طبعه خدوم 
ويبقى تحت ترصف وطنه«.

واوضح قس�نطيني أنه الح�ظ خالل لقائ�ه بوتفليقة أن 
»حالت�ه جيدة وتحليل�ه للوضع الس�يايس دقيق ج�دا. األمر 
الوحيد ال�ذي يعطله أن صوته تراجع وأنه يتحرك بصعوبة ال 

سيما رجليه وهو مقعد فوق كرسيه املتحرك«.
ومنذ تعرضه لوعكة صحية العام 2013 ترفع شخصيات 
وأحزاب معارض�ة مطالب بتنظيم انتخاب�ات مبكرة وتدخل 

الجيش، بسبب »عجز الرئيس«.
ومطل�ع ترشي�ن الثان�ي رد بوتفليقة عىل ه�ذه الدعوات 
ألول مرة من خالل رس�الة للجزائرين بمناسبة ذكرى الثورة 

التحريرية لعام 1954. 
وأك�د أن »الوصول إىل الس�لطة بات م�ن اآلن فصاعدا يتم 
عرب املواعيد املنصوص عليها يف الدس�تور ومن خالل س�يادة 
الشعب الذي يفوضها عن طريق االنتخاب عىل أساس الربامج 

امللموسة التي تعرض عليه«.
ودعا إىل إبقاء الجيش »يف منأى عن املزايدات والطموحات 

السياسوية«.
وف�از الرئي�س الجزائ�ري يف نيس�ان 2014 بوالي�ة رابعة 
ملدة خمس س�نوات ويقول مؤي�دوه إنه رغم وضعه الصحي 
الصعب »يتابع كل ش�ؤون الدولة« وس�ط تشكيك املعارضة 

يف قدراته.

بعد الكولريا.. »الدفترييا« تتفشى باليمن

اجليش االفغاين ينقذ »30« من أحد سجون طالبان 

       بغداد / المستقبل العراقي

ش�نت الق�وات الخليفي�ة املصحوب�ة باملليش�يات وقوات 
الكومان�دوز هجوم�ا واس�عا ع�ىل منطق�ة س�رتة، وتحدثت 
املعلوم�ات األولي�ة ع�ن اعتقاالت واس�عة يف صف�وف األهايل 
الذي�ن كان�وا يحيون ذكرى وفاة الرس�ول األكرم. وش�وهدت 
أعداد هائلة من القوات الخليفية وخاصة من املس�لحن الذين 
يرت�دون مالب�س مدنية مع الق�وات الخاص�ة )الكوماندوز(، 
وق�د توغل�ت إىل داخل أحياء املنطقة التي عادة ما تس�تهدفها 
الق�وات باملداهمات وعملي�ات االقتحام عىل املن�ازل، انتقاما 
من ثبات أهلها يف الحراك الش�عبي واس�تمرارهم يف تنظيمات 
الفعاليات املؤي�دة للثورة. وأفادت األنباء بأن انتش�ار القوات 
الزال متواص�ال حتى س�اعة إع�داد الخرب، ووصف�ت التواجد 
العسكري ب�”الكثيف”، حيث انترشت فرقتن من القوات التي 
توزعت ع�ىل عدد من أحياء وقرى املنطق�ة وبرفقتها باصات 
مخصص�ة لنقل املختطفن، وقامت القوات بمالحقة واعتقال 
كل من يصادف وجوده يف الش�وارع والطرقات، كما ُس�جلت 

حاالت ملداهمة املنازل، ومنها مداهمات يف حي السيحة.

       بغداد / المستقبل العراقي

أطلق�ت دباب�ات إرسائي����لي�ة متم����ركزة عند 
هضبة الجوالن الس�وري املحتل عند الحدود الش�مالية 
إلرسائيل مع س����وريا عدة قذائ�ف مدفعية تحذيرية 
منطق�ة  يف  الس�وري  للجي�ش  تابع�ة  ق�وات  ص�وب 

القنيطرة.
الجي�ش  إن  »هآرت�س«،  صحيف�ة  موق�ع  وزع�م 
اإلرسائي�يل »الح�ظ  نش�اطا عس�كريا لق�وات الجيش 
الس�وري عند أحد أبراج املراقب�ة يف املنطقة العازلة عىل 
الرشيط الحدودي، وقامت الدبابات بإطالق عدة قذائف 

تحذيرية بالقرب من هذه القوات إلبعادها«.
ونق�ل املوقع عن مصدر يف الجي�ش اإلرسائييل قوله: 
إن »قوات النظام السوري كانت تنشط بالقرب من بلدة 

الخرض الدرزية يف مرتفعات الجوالن«.
وبحس�ب املصدر ف�إن الجي�ش اعترب هذا النش�اط 
خرقا التفاق وقف إطالق النار، وعىل أثره تم أخذ القرار 

بإطالق عدة قذائف صوبهم.

ميليشيات النظام البحريني تشن هجوما 
واسعا عىل سرتة وختتطف مواطنني 

دبابات إرسائيلية تطلـق قذائـف 
عىل اجليش السوري يف اجلوالن

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت منظم�ة الصح�ة العاملية تف�ي مرض 
الخناق »الدفترييا«، يف اليمن، وكش�فت عن تسجيل 
14 حال�ة وفاة، خالل األس�ابيع األخرية. وذكر فرع 
املنظم�ة باليم�ن، ع�رب صفحت�ه عىل »توي�رت«، أن 
تف�ي م�رض »الدفترييا« يتم بش�كل رسيع؛ حيث 
ت�م تش�خيص 120 حال�ة رسيرية )إصاب�ة(، و14 
حالة وفاة. وأش�ارت املنظمة إىل أن معظم اإلصابات 
باملرض هم من األطف�ال، الفتة إىل أهمية تطعيمهم 

بجميع جرعات اللقاحات. ولم تحدد املنظمة املناطق 
الت�ي ينت�رش فيه�ا امل�رض، لكنها أش�ارت يف نرشة 
تثقيفية إىل أن مخاطر اإلصابة به تتزايد يف »االزدحام 
الش�ديد« و«الترشد« و«حياة الس�جون«. وستكون 
مخيم�ات النازحن م�ن جراء الح�رب املتصاعدة يف 
اليم�ن من�ذ أكثر من عام�ن ونصف الع�ام، عرضة 
للمرض الذي يصيب البلعوم أو اللوزتن أو الحنجرة 
أو األنف، مع وجود غشاء ملتصق باللوزتن، يصعب 
إزالت�ه. ويتزام�ن تفي امل�رض الجديد مع انتش�ار 
مرض الكولريا منذ أواخر أبريل املايض، الذي أس�فر 

عن وفاة أكثر من 2200 حالة يف 22 محافظة يمنية 
من أصل 23، بحس�ب تقرير ملنظمة الصحة العاملية 
ص�در األربعاء املايض. كانت منظمة الصحة العاملية 
قد حذرت، أمس األول، من عواقب إنس�انية للحصار 
املف�روض م�ن التحال�ف العربي بقيادة الس�عودية 
عىل املنافذ البحرية والجوية يف شمايل اليمن. وقالت 
املنظم�ة، يف بي�ان، إن لديه�ا »لقاح�ات وأدوية عىل 
الطري�ق إىل اليم�ن، لكن يت�م منعها م�ن الدخول«، 
الفت�ة إىل أن ملي�ون طفل ع�ىل األقل عرض�ة حالياً 

لخطر اإلصابة بمرض »الدفترييا«.

       بغداد / المستقبل العراقي

قال الجيش ومس�ؤولون محليون 
إن قوات أفغانية وقوات أجنبية خاصة 
داهمت س�جنا تدي�ره حركة طالبان 

االرهابية يف إقليم هلمند جنوب البالد 
أم�س األحد وأنقذت 30 ش�خصا عىل 
األقل. وأض�اف املس�ؤولون أن أربعة 
أطف�ال تح�ت س�ن الثاني�ة ع�رشة 
ورشطين من بن من أنقذتهم القوات 

يف املداهم�ة الت�ي وقع�ت يف منطق�ة 
االرهابي�ة  طالب�ان  وكان�ت  ن�وزاد. 
اعتقلت 20 شخصا منهم فيما يتعلق 
بمساعدتهم للحكومة أو لكونهم من 
أرس أف�راد يف الرشطة والجيش. وقال 

عب�د القدير باه�ادورزاي، وهو نائب 
املتحدث باس�م كتيبة مايواند 215 يف 
الجيش، إن سبب سجن طالبان لستة 
آخري�ن ممن تم إنقاذهم ال يزال رهن 

التحقيق.



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1557( االثنين  20  تشرين الثاني  2017 اعالنات5

تجهيز تجهيزات عسكرية
اعادة اعالن مناقصة دولية رقم )9( لسنة 2017 تجهيز تجهيزات عسكرية   

ي�ر وزارة الدف�اع / املديرية العامة للعقود واملبيعات بدع�وة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز تجهيزات عس�كرية مع مالحظة ما 
ياتي :

1 � ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال باملديرية العامة للعقود واملبيعات من الس�اعة )900 اىل الس�اعة 1500( وعىل 
االيميل 

Moddg.contracts@ucidn.iraqi-mod.org
  او املوبايل )07902783136( وكما موضحة يف التعليمات ملقدمي العطاءات 

2 � متطلبات التاهيل املطلوبة : تجهيز تجهيزات عسكرية
3 � بامكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري 

)كتاب رسمي( معنون اىل وزارة الدفاع / املديرية العامة للعقود واملبيعات وبعد دفع قيمة البيع البالغة ) 100,000( مائة الف دينار 
4 � يت�م  تس�ليم العطاءات اىل العن�وان االتي: بغداد/ وزارة الدفاع / املنطقة الدولية يف املوعد املحدد لغاية  الس�اعة 1400 من ي�وم الخميس املصادف 2017/11/30  
العطاءات املتاخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي : )  بغداد / وزارة الدفاع  املنطقة 

الدولية يف الساعة 1400 من يوم الخميس املصادف 2017/11/30
5 � اعالن املناقصة للفرتة  من يوم االحد املصادف 11/19/ 2017  ولغاية الساعة 1400 من يوم الخميس املصادف 2017/11/30 

6 � تبلغ الكلفة الكلية )999,882$(  تسعمائة وتسعة وتسعون الف وثمانمائة واثنان وثمانون دوالر امريكي 
 )UK( 7 � املنشأ : اململكة املتحدة

8  � فرتة التجهيز ) 90( يوم
9 � تقديم التامينات االولية بنس�بة )3%( من الكلفة التخمينية عىل ش�كل صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة صادر من مرصف حكومي او مرصف معتمد لدى 

البنك املركزي العراقي
10 � تقديم التامينات النهائية عىل شكل خطاب ضمان حسن تنفيذ للعقد بنسبة )5%( من قيمة العقد بعد التبلغ بكتاب االحالة وقبل توقيع العقد وان ال يكون خطاب 
الضمان مرشوط ويدفع حني الطلب صادر من مرصف حكومي او مرصف معتمد لدى البنك املركزي العراقي بالنسبة للرشكات العراقية والرشكات االجنبية التي لديها 

تمثيل يف العراق ومرصف معتمد لدى املرصف العراقي للتجارة )TBI (  بالنسبة للرشكات االجنبية التي ليس لها تمثيل يف العراق 
11 � ان يقدم الطرف الثاني كتاب عدم املمانعة من االش�رتاك يف املناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب بالنس�بة للرشكات العراقية والرشكات العربية و االجنبية 

التي لديها تمثيل يف العراق عىل ان يكون معنون اىل وزارة الدفاع مع تاييد منحه الهوية الرضيبة والرقم الرضيبي
12 � تقديم براءة ذمة صادرة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للرشكات العراقية والرشكات  العراقية واالجنبية التي لديها تمثيل يف العراق

13 � يتم استيفاء رسم الطابع بنسبة )0,003( ثالثة باالف من قيمة العقد وبعملة العقد وفق قانون رسم الطابع رقم )71( لسنة 2012 ووفقا لالصول والرسم العديل 
البالغ )0,001( واحد باالف من قيمة العقد عىل ان ال يزيد عن )10,000( عرشة االف دينار وحسب قانون الرسوم العدلية الرقم )11( لسنة 2015

14 � تقدم الرشكات العراقية والعربية واالجنبية البيانات املالية لها الخر س�نتني كحد ادنى وتلتزم الرشكات العراقية والرشكات العربية واالجنبية التي لديها تمثيل يف 
العراق بجلب كتاب من نقابة املحاس�بني واملدققني او جمعية املحاس�بني يؤيد  سالمة املوقف القانوني للمحاسب الذي يقدم الحسابات الختامية ضمن اوراق الرشكة 

الخر سنتني مالية
15 � يعول عىل السعر املدون كتابة يف حالة اختالفه عن السعر  املدون رقما وكما يعول عىل سعر الوحدة يف حالة عدم صحة مبلغ الفقرة ويف حالة االختالف يعول عىل 

السعر املدون يف النسخة العربية
16 � معايري التاهيل :

أ � عدم االنحراف يف توقيتات التجهيز
ب � رسعة التجهيز

ج  � دقة املواصفات وكفاءة االنتاج
د � االسعار التنافسية

17 � تلتزم الرشكة بتقديم قائمة باالعمال املماثلة املنجزة معززة بتاييد جهات التعاقد املعنية
18 � يف حالة تحقق ديون بذمة الطرف الثاني يحق للطرف االول تحصيل الديون بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية العراقي رقم )56( لسنة 1977

19 � العقد خاضع لجميع القوانني النافذة بضمنها قانون رضيبة الدخل املرقم )113( لسنة 1982 وتعديالته وتعليماته
20 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن الخر اعالن عن املناقصة 

21 � ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء اي تعديل عليها 
22 � تدوين اسعار فقرات استمارات العطاء ) القسم الرابع والقسم السادس( باملداد

23 � يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد املشاركة مصادق عليه 
اصوليا مع العطاء

24 � يف حالة الغاء املناقصة فسوف يتم اعادة ثمن رشاء الوثائق الخاصة باملناقصة فقد دون تعويض مقدمي العطاءات
25 � ال يجوز ملدير مفوض الكثر من رشكة تقديم اكثر من عطاء واحد يف املناقصة الواحدة 

26 � ان الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
27 � يف حالة مصادفة تاريخ الغلق عطلة رسمية فيكون تاريخ الغلق اليوم الذي ييل العطلة والذي يكون فيه دوام رسمي

28 � صندوق العطاءات مفتوح طيلة فرتة االعالن وخالل ايام الدوام الرسمي ) من الساعة 900 ولغاية الساعة 1400( 
29  � يف حالة عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه وثائق املناقصة     

بكافة اقسامها فسيتم استبعاد العطاء
30 � تقوم الرشكة باالطالع عىل الوثائق القياسية املرفقة مع املناقصة )97( وثيقة باللغة العربية مع ترجمتها باللغة االنكليزية بموجب كتاب وازرة التخطيط العدد 

)CD ( 27131 يف 2016/12/22 مع قرص
الغراض توضيحية

31 � للمزيد من املعلومات يمكن زيارة املوقع االلكرتوني لوازرة الدفاع 
WWW.mod.mil.iq

لالجابة عىل استفساراتكم مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني 
Moddg.contracts@ucidn.iraqi-mod.org

مكتب املفتش العام:
Nasr.falah@ucidn.iraqi-mod.org

املديرية العامة للعقود واملبيعات

وزارة العدل
دائرة التسجيل العقاري

مديرية التسجيل العقاري يف النجف/ الثانية
العدد : 17193

التاريخ 2017/11/12
اعالن

البيانات الخاصة بالعائدية يف السجل االسايس

تنفيذا الحكام املادة )1( من املادة )50( مكررة 
م�ن قان�ون التس�جيل العقاري رق�م )1971( 
املعدل فقد تقرر االعالن عن مبارشة التس�جيل 
بإجراءات التس�جيل املج�دد للعق�ارات املبنية 
اعاله وفق احكام املادة )3( من القانون املذكور 
فع�ىل من يدعي امللكية او اي حقوق عقارية يف 
هذه العق�ارات املذكورة اع�اله تقديم ما لديه 
من بيانات اىل هذه الدائرة خالل ثالثني يوما من 
تاريخ النرش االعالن والحضور يف موقع العقار 
الس�اعة العارشة من صباح اليوم التايل النتهاء 
م�دة االع�الن وذل�ك الثب�ات ادعائ�ه بمختلف 
وس�ائل االثبات عند اجراء الكشف املوقعي عىل 
العق�ار من قبل لجنة تثبي�ت  امللكية وبحضور 

املجاورين الذين تقرر اللجنة حضورهم
عبد الكريم جهادي خرض
مدير التسجيل العقاري يف النجف االرشف

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد / 1738/ج/2017

التاريخ / 2017/11/15 
اعالن

املتهم الهارب / سعدون عبد الرضا الشكري
حي�ث انك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة 1738/

ج/2017 والخاص�ة باملش�تكي احم�د عباس 
عبي�د ع�ىل وف�ق اح�كام امل�ادة 1/456/أ من 
قان�ون العقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك 
حسب االشعار املرفق يف ثنايا الدعوى لذا قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني محليتني 
بوج�وب الحضور يف موع�د املحاكمة املصادف 
ي�وم 2017/2/27 وعند عدم حضورك س�وف 

تجري محاكمتك غيابيا وعلنا وفقا للقانون
القايض محمد كريم جابر

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة : 2016/1030

التاريخ 2017/11/16
اعالن

تبي�ع مديرية تنفيذ الس�ماوة نص�ف العقار 
س�هام املدي�ن بالعق�ار املرق�م 55/7م6 ابو 
مح�ار الواق�ع يف الس�ماوة الح�ي  الصناعي 
العائ�د للمدي�ن ميثم علوان حس�ني املحجوز 
لق�اء طل�ب الدائن اي�اد علوان حس�ني البالغ 
ثالث�ة وس�بعون مليون وس�بعمائة واربعون 
ال�ف دين�ار فع�ىل الراغ�ب بال�رشاء مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل مدة ثالث�ني يوما تبدأ من 
اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات 
القانونية ع�رشة من املائة من القيمة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل
جعفر حسني أل شرب

املواصفات :
1 � ورقمه : س�ماوة / الحي الصناعي القديم 

� البلوك الثاني و 55/7م6 ابو محار 
2 � جنس�ه ونوعه : مح�ل كبري ذو فتحتني يف 
الحي الصناعي )مل�ك رصف( محل بيع ملواد 

االحتياطية  للسيارات 
3 � ح�دوده واوصافه : كما هو مثبت صورة 

قيد العقار اعاله
4 � مش�تمالته : محل كبري ذو فتحتني  بناءه 
م�ن الطاب�وق ومس�قف بالصفائ�ح الرتكي 

ومساحة البناء مائة مرت مربع 
5 � مساحته : )1( اولك

6 � درجة العمران : قديم
7 � الش�اغل : اخو املدين كريم علوان حسيني 

رشيك بالعقار املرقم 55/7 م6 ابو محار 
8 � القيم�ة املق�درة : حص�ة املدي�ن مبل�غ 

25000000  خمسة وعرشون مليون دينار 

فقدان
فق�دت مني الهوية الصادرة م�ن امانة بغداد 
دائرة ماء بغداد بأسم / صادق شمخي رشيف 

فمن يعثر عليها تسليمها إىل جهة االصدار .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد / 1677/ج/2017

التاريخ / 2017/11/16 
اعالن

املتهم�ني الهارب�ني / زينب عبد املحس�ن عبد 
الجبار وعيل عبد االمري مطرود

حي�ث انكم�ا متهم�ني يف الدع�وى املرقم�ة 
1677/ج/2017 والخاصة باملش�تكية زينب 
عبد الله عباس عىل وفق احكام املادة 453 من 
قانون العقوبات النافذ بداللة مواد االش�رتاك 
47 � 49 من�ه وملجهولي�ة مح�ل اقامتكم�ا 
حسب االش�عار املرفق يف ثنايا الدعوى قررت 
املحكمة تبليغكما اعالنا بصحيفتني محليتني 
بوجوب الحض�ور يف موعد املحاكمة املصادف 
ي�وم 2017/2/31 وعن�د ع�دم حضوركم�ا 
س�وف تجري محاكمتكما غيابيا وعلنا وفقا 

للقانون
القايض
محمد كريم جابر

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : 2085/ش2017/3

التاريخ 2017/11/16
اعالن

اىل / املدعى عليه / سليم عبد عباس
اقام املدعيان  :

1 � نعمة عبد عباس
2 � رحيم عبد عباس

الدع�وى املرقم�ة اع�اله امام ه�ذه املحكمة 
تطل�ب فيها تصحيح القس�ام الرشعي املرقم 
باملتوفي�ة  والخ�اص  312/ق.ش/1996 
فطيم�ة عب�د حس�ون والص�ادر م�ن ه�ذه 
املحكمة وملجهولي�ة محل اقامتك قرر تبليغك 
اعالنا يف صحيفتني محليتني يوميتني للحضور 
امام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة املوافق 
صباح�ا  التاس�عة  الس�اعة   2017/11/27
وعن�د عدم حضورك او م�ن ينوب عنك قانونا 
فس�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا 

وفق القانون 
القايض 
صفاء ناجي املوىل

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

رقم االضبارة : 2017/2067
التاريخ 2017/11/15

اىل / املنفذ عليه / حيدر يوسف جواد
لق�د تحقق له�ذه املديرية من خ�الل رشح املبلغ 
القضائ�ي له�ذه املديري�ة اش�عار مخت�ار ح�ي 
الجامع�ة الثالثة يف النجف س�عد حميد الرماحي 
ان�ك مجهول محل االقامة ولي�س لك موطن دائم 
او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبليغ عليه 
واس�تنادا اىل امل�ادة )27( من قان�ون تنفيذ تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة التنفي�ذ يف 
النج�ف خالل ع�رشة يوما تب�دأ من الي�وم التايل 
للن�رش ملب�ارشة املعام�الت التنفيذي�ة بحضورك 
ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة

اوصاف املحرر :
نخربك�م بانه تقرر حج�ز االموال الغ�ري منقولة 
ح�ي   30309/3 املرق�م  العق�ار  يف  لس�هامكم 
الجامع�ة لق�اء طلب الدائن باس�م حس�ن نارص 
البال�غ 96 مليون دينار فيجب عليك�م اداء املبلغ 
املذك�ور خ�الل م�دة )10 اي�ام( من الي�وم التايل 
بتاريخ تبلغكم بهذا االخبار يف الصحف الرس�مية 
واال ف�ان االموال املحج�وزة بموجب ه�ذا القرار 
س�تباع وفق القانون وذلك استنادا ملادة )37( من 

قانون التنفيذ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3278/ب2017/1

التاريخ 2017/11/13
اعالن

اىل / املدعى عليه ) تحسني عباس محمد( 
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم اعاله بتاريخ 
2017/8/24  واملتضم�ن الحك�م بالزام�ك بدفع 
مبل�غ 3484468 دين�ار ع�ن ب�دالت ايج�ار عقد 
املس�اطحة املربم بينكم للفرتة من 2012/8/13 
ولغاية 2016/8/12 مع الفائدة ولثبوت مجهولية 
محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واشعار 
مخت�ار ح�ي الغ�ري /2 لذا تق�رر تبليغ�ك اعالنا 
بالقرار املذكور بصحيفتني محليتني يوميتني ولك 
حق الطعن ع�ىل القرار املذكور خالل املدة املقررة 
بكافة طرق الطعن القانونية وبعكسه سيكتسب 

القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض
عيل حميد الحيدري

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العام 

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد : 6390

التاريخ 2017/10/25
اعالن

تسجيل عقار مجدد
بن�اءا ع�ىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاري�خ 
2017/8/14 لتس�جيل تم�ام العق�ار املرق�م )1152( 
محل�ة )رساي( يف الكوف�ة اىل طالب�ة التس�جيل املجدد 
)س�ندس رس�ول عب�اس( لتس�جيله مجددا باس�مها 
بصفته�ا املالك حائ�زة للمدة القانوني�ة ولغرض تثبيت 
امللكية املذكورة لها تمهيدا للتسجيل وفق احكام قانون 
التس�جيل العقاري )43( لس�نة 1971 قررنا اعالن هذا 
الطل�ب فع�ىل كل م�ن يدعي بوج�ود عالق�ة او حقوق 
معين�ة عىل ه�ذا العقار تقدي�م ما لديه م�ن بيانات اىل 
ه�ذه الدائرة خالل م�دة ثالثون يوما اعتب�ارا من اليوم 
التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور اىل موقع العقار 
يف الس�اعة العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة 
هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
رقم الدعوى 492 / ش / 2017 

اعالن 
إىل / املدع�ى عليه�ا / اخ�الص عدنان عبد الحس�ني – 

مجهولة محل االقامة .
اق�ام املدعي س�الم عب�د الكاظم عبد الحس�ني الدعوى 
املرقم�ة 492 / ش / 2017 والت�ي يطل�ب فيه�ا تاييد 
حضان�ة ع�ىل اوالده – وعليه وملجهولي�ة محل اقامتك 
ق�رررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفت�ني محليتني 
لغ�رض حض�ورك بيوم املرافع�ة املص�ادف 27 / 11 / 
2017 ويف حالة ع�دم حضورك او من ينوب عنك قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق االصول .
القايض احمد حميد حسان 

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ البياع 
رقم االضبارة 2555 / 2017 

اىل / املنفذ عليه – عبد الحس�ني عناد منش�د – مجهول 
محل االقامة .

لقد تحقق لهذه املديرية من خالل رشح املبلغ القضائي 
يف ه�ذه املديرية وتاييد املجل�س املحيل لحي الجهاد انك 
مجهول مح�ل االقامة وليس لك موط�ن دائم او موقت 
او مخت�ار يمكن اجراء التبليغ عليه – واس�تنادا للمادة 
27 م�ن قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحضور يف 
مديرية التنفيذ البياع خالل خمس�ة عرش يوما تبدا من 
اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل 
اوصاف املحرر : نفذت الدائنة سمرية جمعة حسن قرار 
محكمة االحوال الش�خصية يف الك�رادة بالعدد 2617 / 
ش / 2016 واملؤرخ يف 7 / 6 / 2017 واملتضمن الحكم 
بالزام املدع�ى عليه ) املدين ( بتس�ليم املدعية ) الدائنة 
( س�مرية جمعة حس�ن اثاثها الزوجية عين�ا وان تعذر 
ذلك فاقيامها املؤرشة ازاء كل منها يف قرار الحكم املرقم 

2617 / ش / 2016 .

اعالن
مناقصة استريادية

2017/34  م/د تجهي�ز  اس�الك نحاس�ية مس�تطيلة ملعمل القدرة حس�ب الكمي�ات والفقرات املرفق�ة يف املواصفات 
الفنية:

)معلنة للمرة االوىل (
تاريخ الغلق ) 2017/12/20(

ي�ر ) وزارة الصناعة واملعادن/رشكة دياىل العامة( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 
بموجب الوثائق 

1 -عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال )رشكة دياىل العامة ( وعرب الربيد 
االلكرتون�ي ) www.dialacompany.com(   وخ�الل اي�ام الدوام الرس�مي من االحد اىل الخميس من الس�اعة الس�ابعة 
والنصف صباحا وحتى الس�اعة الثانية بعد الظهر مس�اءا وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ما 

ييل :
أ-مبلغ التخمني االجمايل لكلف اجور التش�غيل هي )139040.32(    دوالر ) مائة وتس�عة وثالثون الف واربعون دوالر 
واثنان وثالثون س�نت( عىل اس�اس ان س�عر التش�غيل للفقرات من )1 � 6( هو )2800  دوالر للطن( وس�عر التشغيل 
للفقرات )7 � 8( هو ) 8500 دوالر / طن يضاف اليه س�عر LME للنحاس ليوم فتح العروض الحتس�اب املبلغ االجمايل 

للمناقصة واصل مخازن الرشكة
ب-مقدار مبلغ التامينات  االولية للمناقصة هو ) 13662( دوالر )  ثالثة عرش الف وستمائة واثنان وستون دوالر فقط(   

واملطلوب تقديمها مع العطاء
ج-ان س�عر بيع مس�تندات للمناقصة هو ) 150000( دينار عراقي ) فقط مائة وخمس�ون الف دينار عراقي الغريها( 
غري قابل للرد اال يف حال الغاء املناقصة من قبل رشكتنا حيث تعاد ثمن الوثائق  فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات 

د-عىل مقدم العطاء ان يس�تخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القس�م الرابع ) نماذج العطاء ( ويجب ان يتم تعبئة 
النموذج بالكامل دون اي تغيري يف شكله ولن تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة

*مالحظة : تعفى الرشكات االجنبية الرصينة  التي ليس لديها فرع او تمثيل رس�مي او وكيل تجاري مس�جل يف العراق 
من تقديم وصل رشاء مستندات املناقصة

2 - متطلبات التاهيل املطلوبة : ) كما مبينة يف وثائق العطاء ( 
3 -يت�م تس�ليم العطاءات اىل العن�وان االتي ) رشكة دياىل العامة /طريق بغداد بعقوب�ة الجديد –قرب تقاطع القدس ( 
وان اخر موعد لتس�ليم العطاء سيكون الس�اعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق املناقصة يف 2017/12/20 وان العطاءات  
املتاخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان  االتي 
) مق�ر رشكتنا /غرفة لجنة فتح العروض ( يف الس�اعة التاس�عة صباحا لي�وم 2017/12/21 ويف حالة مصادفة يوم 

الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو اخر موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق.
عبد الودود عبد الستار حممود
املدير العام/ورئيس جملس االدارة

مديرية زراعة صالح الدين
اعالن مزايدة

تعل�ن مديرية زراع�ه صالح الدين عن تأجري املس�احات املدرجه 
تفاصيلها ادناه وفق احكام القانون 35 لسنة 1983 وفق قانون 
بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل فعىل الراغبني 
بالتاجري الحضور اىل مقر املديرية الكائن يف صالح الدين / تكريت 
الس�اعة )10( صباحا مصطحب�ني معهم التامين�ات القانونية 
البالغ�ة 20%  م�ن القيم�ة التقديري�ة ويتحمل من ترس�و عليه 
املزاي�دة مصاريف واجور  النرش وس�تجري املزايدة يوم الثالثني 

اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة الرسمية

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من نقابة املهندس�ني 
العراقية بأس�م / حس�ن عبد الهادي حسني فمن 

يعثر عليها تسليمها إىل جهة االصدار .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة بداءة الخالدية 
العدد 576 / ب / 2017 

اىل / املدعى عليه ) انور حميد خلف ( 
م / تبليغ 

بن�اءا ع�ىل الدع�وى املرقم�ة 576 / ب / 2017 
املقام�ة من قب�ل املدعي ) خميس حس�ن خلف ( 
عليك وملجهولية محل اقامتك قررت هذه املحكمة 
تبليغك بصحيفتني محليتني بموعد املرافعة املوافق 
27 / 11 / 2017 للحض�ور اىل ه�ذه املحكمة ويف 
حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وفقا للقانون .
القايض

محمد مطلب عبد 

مجلس القضاء االعىل 
رئاسه محكمه استئناف واسط االتحاديه

محكمة بداءة الكوت  
العدد / 1055/ب/ 2017

املوضوع / اعالن بيع عقار باملزايدة العلنية
الطالب الكر والضم /  مهند عوف كامل 

املطلوب الكر والضم ضده  / الس�يد مدير بلدية 
الكوت اضافة لوظيفته

 تنفي�ذا لقرار الحك�م الصادر من ه�ذه املحكمة 
بالعدد 1055/ب /2017 واملتضمن تمديد املزايدة 
الزالة شيوع العقار املرقم 5115/2م38 الخاجية 
وتوزي�ع الص�ايف الثمن ب�ني الرشكاء كال حس�ب 
س�هامة فقد تق�رر االع�الن ع�ن بيع�ه باملزايدة 
العلني�ة خالل ثالثة اي�ام اعتبارا  م�ن اليوم التايل 
للن�رش يف صحيفت�ني محليت�ني  فع�ىل الراغب�ني 
بالرشاء مراجعة هذة املحكمة مستصحبني معهم 
التامين�ات القانوني�ة 10% من القيم�ة التقديرية 
للعق�ار بص�ك مصدق معن�ون اىل محكم�ة بداءة 
الك�وت  وس�وف تج�ري املزاي�دة يف الي�وم االخري 
الس�اعة الثاني�ة ع�رش ظه�را واذا ص�ادف اليوم 
االخ�ري عطل�ه رس�ميه فيعت�رب  اليوم ال�ذي يليه  
موعداً للمزايده ويتحمل من ترس�و عليه املزايده 

اجور االعالن واملزايدة...
املواصفات العقار  

1- عرصة خالية من الشواغل  
2- املساحة / 2 اولك 27م2 

3-  الشاغل / اليوجد
4- القيم�ة املدفوعة باملزايدة / اثنان وخمس�ون 

مليون دينار  
5-  القيم�ة التقديريه / اربعة وخمس�ون مليون 

وستمائة الف دينار 
القايض 
فالح كريم وناس

رقم ت
العقار

اسم 
المحلة

جنس 
العقار

بيانات 
المالحظات العقار

رقم داربراق11289
االبواب

اسم طالب 
التسجيل

قاسم عباس 286/46
جعفر

وزارة الدفاع
املديرية العامة للعقود واملبيعات

وزارة الصناعة واملعادن
رشكة دياىل العامة اعادة اعالن

مناقصة دولية رقم )9( لسنة 2017

المساحة المقاطعةالقطعةت
بالدونم

التخمين 
بالدينار

مواصفات 
االرض

زراعية900دينار90دونم44 المعبيدي11

زراعية800دينار58دونم22 الجبيرية23

زراعية800دينار100دونم22 الجبيرية33

زراعية800دينار58دونم22 الجبيرية43



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

م�ع انته�اء الزي�ارة املليونية لرضيح 
اإلم�ام عيل »عليه الس�ام« بمناس�بة 
وفاة الرس�ول األعظم »صىل الله عليه 
واله وسلم » سجلت وزارة النقل نجاحا 
يضاف إىل س�جلها بع�د النجاح الكبري 
يف الزيارة االربعينية األس�بوع املايض، 
فقد وفرت الرشكة العامة إلدارة النقل 
الخاص قراب�ة 5000 مركبة مختلفة 
االحج�ام الس�تيعاب الزح�ف املليوني 
م�ن كافة محافظات العراق ومن دول 

عربية وإسامية«. 
وقال مدي�ر عام الرشكة قي�س امليايل 
كاظ�م  النق�ل  وزي�ر  »بتوجي�ه  ان�ه 
فنج�ان الحمام�ي تم تهيئ�ة اكثر من 
5000 مركب�ة مختلفة له�ذه العملية 
املختص�ة  الجه�ات  م�ع  والتنس�يق 
الدخال املركبات اىل اقرب نقطة قريبة 

من اماكن قطع املركبات«.
وبني ان�ه »وألجل انج�اح الزيارة عىل 
افضل ما يكون ش�كلت الرشكة غرفة 
عمليات خاصة بهذه املناسبة ومقرها 
مرآب النق�ل الداخيل، حيث تم احضار 
اس�طول مركبات من كرباء املقدسة 
له�ذا الغرض وذلك لتأم�ني نقل الزوار 
من املحافظة اىل مناطق سكانهم، بعد 
أن استنفرت الرشكة جميع موظفيها 
والدوائ�ر التابع�ة لها لتأم�ني األعداد 

الكافية من املركبات لهذا الغرض«.
واوضح انه »تم اإليعاز أيضا اىل ماكات 
الرشك�ة بمضاعف�ة الجه�ود لتقديم 
أفضل الخدمات ل�زوار اإلمام عيل”ع” 
من خال تأمني وس�ائط نقل إضافية 
كافية للجم�وع املليونية للحفاظ عىل 
س�امتهم وضم�ان عودتهم س�املني 

اىل محافظاته�م بع�د اتم�ام مراس�م 
الزي�ارة الكب�رية والعم�ل ع�ىل م�دار 
الس�اعة وحتى انتهاء مراسيم الزيارة 
وكذلك تم تهيئة كاف�ة االمور االخرى 

التي تس�اهم يف نجاح عملية التفويج 
والتي تعترب خاتم�ة الزيارات املليونية 

املوسمية«.
وعىل صعي�د منفصل، بارشت الكوادر 

الهندس�ية والفنية مجتمعة يف س�كك 
منطق�ة الديواني�ة بازال�ة املعابر غري 
النظامي�ة ع�ىل ط�ول خطوط س�كك 
املنطق�ة بواس�طة االليات بمس�اندة 

رشطة السكك. 
وبني مدير عام الرشكة س�ام جرب ان 
»هناك إرادة للقضاء عىل تلك الظاهرة 
السلبية والتي تسببت يف ازهاق األرواح 

وخس�ائر يف املمتل�كات العام�ة حيث 
قام�ت منطقة س�كك الديوانية بازالة 
الحواجز واملعابر وذلك النسيابية سري 
القط�ارات الصاع�دة والنازل�ة والتي 

تسبب خسائر مادية للرشكة«. 
واضاف »س�بق وان تم اص�دار تعميم 
فيه�م  بم�ا  املحافظ�ني  جمي�ع  اىل 
محاف�ظ الديوانية والتأكيد عىل الكتب 
الص�ادرة م�ن وزارة النق�ل ومجل�س 
ال�وزراء بتاث�ري املعابر غ�ري النظامية 
عىل خطوط الس�كة وس�ري القطارات 
واألبعاد املادية والبرشية لهذه املعابر 
من ش�انها ان تحد من التجاوزات عىل 

كافة محرمات السكك« .
وكانت الرشكة قد اعلنت يف وقت سابق 
ان »شعبة س�كك ام قرص قامت بنقل 
110 حاوي�ة بش�احناتها التخصصية 
م�ن ميناء ام قرص بالبرصة اىل كمارك 

الشالجية يف بغداد«. 
وقال مدير عام الرشكة س�ام جرب ان 
»ه�ذا العمل يأتي نتيجة تظافر جهود 
العامل�ني يف منطق�ة البرصة وقس�م 
النقل والتش�غيل والس�يطرة املركزية 
عىل وصول البضائع برسعة وأمان«. 

واض�اف جرب »هن�اك اقب�ال عىل نقل 
االج�ور  بس�بب  بالس�كك  البضائ�ع 
القط�اع  م�ع  ومنافس�تها  املناس�بة 
الخاص ملا تتمتع الس�كك من مزايا يف 
النق�ل كون الرشك�ة الناقل الوطني يف 

الباد«. 
وتبح�ث الس�كك الحدي�د ع�ن العديد 
م�ن املنافذ التس�ويقية بهدف تعظيم 
موارده�ا املالي�ة وبني الح�ني واالخر 
تخاط�ب املوسس�ات الحكومي�ة من 
اجل نقل بضاعتها عرب سكتها املمتدة 

يف عموم محافظات العراق .

بمشاركة أكثر من »5« آالف مركبة خمتلفة.. النقل اخلاص تنهي زيارة وفاة الرسول األعظم »                « بنجاح
سكك احلديد تباشر حبملة ازالة املعابر غري النظامية على خطوط سكة الديوانية
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أمانة بغداد تؤكد افتتاح 
طريق حممد القاسم

بعد إحالته بعرشة أيام

    بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت امينة بغداد الدكت�ورة ذكرى علوش 
ان طري�ق محمد القاس�م س�يعاد افتتاحه 
بع�د )10( اي�ام من إحال�ة عق�د الصيانة 
عىل الرشك�ة املتخصصة«.ونقل�ت مديرية 
العاق�ات واالعام ع�ن امينة بغ�داد خال 
جول�ة اىل الط�رق البديل�ة الت�ي افتتحت يف 
منطقة الوزيرية ان« هناك متابعة شخصية 
من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور 
حي�در العب�ادي بخص�وص طري�ق محمد 
القاسم إذ ان هناك توجيهات اىل امانة بغداد 
ووزارة االعمار واالس�كان وقيادة عمليات 
بغداد ببذل أقىص الجهود إلعادة فتح طريق 
محمد القاسم وامتصاص الكثافة املرورية 
التي س�ببها إغ�اق الطريق«.واضافت ان« 
اللجن�ة املركزية املش�كلة بخصوص طريق 
محم�د القاس�م ال ت�زال ت�درس عط�اءات 
ال�رشكات الت�ي قدم�ت عروضه�ا لصيانة 
الطريق وس�تختار افضل العروض ملرشوع 
الصيانة«.واش�ارت اىل ان« الطريق س�يعاد 
افتتاح�ه بع�د )10( ايام م�ن تاريخ إحالة 
م�رشوع الصيانة عىل الرشكة التي س�يقع 
عليها االختيار وستقوم تلك الرشكة بأعمال 
تدعيم املج�رس تمهيداً إلعادة افتتاحه امام 

حركة املركبات الصغرية يف اقل تقدير.

تأهيل مطار البرصة الدويل للحصول 
عىل شهادة األيزو 

   بغداد / المستقبل العراقي

بتوجيه ِمن وزير النقل كاظم فنجان الحمامي وارشاف الوكيل االداري للوزارة 
احمد كريم عبد ايوب، أقام قسم الجودة الشاملة والتطوير املؤسيس يف الوزارة 
 iso خط�ة لتأهي�ل مطار الب�رصة الدويل لغ�رض الحصول عىل ش�هادة األيزو

9001:2015 وباعتبار ذلك من متطلبات املنظمة الدولية للطريان«. 
وبني مدير الجودة يف الوزارة ناظم حمد يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، بأن 
فريق متخصص من قس�م الجودة يف الوزارة وتش�كياتها سيتم انجاز العمل 
خال ثاثة اش�هر وبواقع ارب�ع مراحل ليكون بعدها نظ�ام الجودة يف مطار 

البرصة مهيأ للمطابقة الدولية للحصول عىل الشهادة املطلوبة .

حمافظ البرصة يتابع العمل بانجاز السدة الرتابية عىل احلدود الربية العراقية اإليرانية
    البصرة / المستقبل العراقي

يتاب�ع مكت�ب محافظ البرصة اس�عد عبداالمري 
العيدان�ي الك�وادر الفني�ة واملاكات الهندس�ية 
يف الدوائ�ر املعني�ة ملعالجة الس�دة الرتابية التي 
تحتجز مياه ش�ديدة امللوحة بني العراق وإيران 

لليوم الثاني عىل الوايل ».
وق�ال مدير مكتب املحافظ عم�اد عبد الخالق يف 
ترصيح تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، انه » بناءا 
عىل توجيهات محافظ البرصة رشعت العديد من 
الدوائر الخدمية يف املحافظة واستنفرت كوادرها 
للحيلول�ة دون انهيار الس�دة الواقع�ة يف قضاء 
ش�ط العرب بعد ارتفاع منسوب مياه البزل من 

الجانب اإليراني ».واضاف انه »تم تشكيل لجنة 
م�ن ديوان املحافظة والدوائ�ر املعنية وتم إنقاذ 
الج�زء األكرب م�ن االنهيار الحاص�ل وان العمل 
مس�تمر وقد يس�تغرق العم�ل عدة اي�ام تافيا 

النهياره مستقبا ».
 يذكر أن أخبار رس�مية من قي�ادة قوات حرس 
الح�دود يف املنطق�ة الرابعة أفادت بان الس�اتر 
املمت�د ع�ىل الرشيط الح�دودي بط�ول أكثر من 
80 ك�م مع�رض لانهيار بس�بب ت�آكل أكتافه 
نتيج�ة ارتف�اع منس�وب مي�اه البزل ش�ديدة 
امللوحة مم�ا انذر بحدوث تل�وث بيئي وتجريف 
لألرايض الزراعية عىل املناطق الحدودية اإليرانية 

العراقية.

   بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت هيئ�ة املناف�ذ الحدودي�ة التابعة 
ملجل�س ال�وزراء مضيها باالس�تعدادات 
الس�تام ملف جميع املنافذ الحدودية يف 

كردستان«.
وق�ال نائب رئي�س الهيئة اللواء س�امي 
مازال�ت  »املفاوض�ات  ان  الس�وداني 
مس�تمرة م�ع كردس�تان الس�تام تلك 
املنافذ، مضيفا أن الهيئة تسعى الستام 
املنافذ من إدارة كردستان بكل انسيابية 

وفق القوانني النافذة، الفتا إىل أن »االتفاق 
بني الطرفني يق�ي بان تكون إدارة تلك 

املنفذ بيد الحكومة االتحادية«.
وكان رئيس الوزراء والقائد العام للقوات 
املس�لحة حي�در العبادي، ق�د دعا يف 14 
ترشي�ن الثاني الجاري إقليم كردس�تان 
إىل حسم أمره يف أقرب وقت، مؤكداً عزم 
الحكومة االتحادية السيطرة عىل املنافذ 
الحدودية يف اإلقلي�م دون تصعيد، مردفا 
بالق�ول >لن ننتظ�ر إىل األبد الس�تعادة 

السيطرة عىل املنافذ مع دول الجوار.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن م�رصف الرافدين، عن رشوطه 
للحص�ول  عق�ار  ره�ن  لتقدي�م 
ع�ىل ق�روض ألصح�اب الجامع�ات 
واملدارس، مشريا اىل ان نسبة الفائدة 

للقروض تبلغ 8 باملئة«.
للم�رصف  االعام�ي  املكت�ب  وق�ال 

يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه ،  ان >القروض التشغيلية 
ألصحاب الجامعات واملدارس االهلية 
وري�اض االطف�ال وري�اض االطفال 
االهلي�ة تك�ون ع�رب تقدي�م العقار 
املناسب من قبل طالب القرض ويتم 
رهنا تأمينيا من الدرجة االوىل لصالح 

املرصف«.

»الق�روض  ان  املكت�ب  واض�اف 
التش�غيلية الت�ي اعلن عنها س�ابقا 
تبل�غ نس�بة الفائ�دة فيه�ا 8 باملئة، 
مش�ريا اىل ان عىل »طالب القرض ان 
يقدم االجازة الخاصة بفتح املرشوع 
واملوافق�ات االصولي�ة م�ن الجهات 
املعنية وزارة الرتبية او وزارة التعليم 

العايل والبحث العلمي.

واسط جتدد نفيها التجاوز عىل احلصص 
املائية للمحافظات

التجارة تتعاقد مع رشكة أمريكية
لتوريد »90« ألف طن من الرز

   المستقبل العراقي/ الغانم

جددت محافظة واس�ط، نفيها التجاوز عىل الحصص املائية املقررة إىل 
املحافظات االخرى«.

وقال محافظ واس�ط يف إن »هناك مناطق يف املحافظة تعاني حتى من 
شحة يف مياه الرشب اثر تراجع االطاقات املائية هذا العام يف نهر دجلة 
اىل 310 مرت مربع بعد ان كانت يف العام املايض تصل اىل 540 مرت مربع، 

مؤكدا ان ذلك االنخفاض الكبري يؤدي اىل نتجية محتومة.
اىل ذلك، أرصت ميسان بدورها وعىل لسان نائب رئيس مجلس املحافظة 
جواد الس�اعدي عىل اتهام واس�ط بالتجاوز عىل حصته�ا املائية. مبينا 
ان موضوع التجاوزات س�يتم مناقش�ته يف اجتماع اللجنة التنس�يقية 

الخميس املقبل.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التج�ارة، عن »التعاقد مع رشك�ة )ADM( األمريكية لتوريد 90 
ألف طن جيد الجرش لحساب البطاقة التموينية وحسب املواصفات التعاقدية 

العراقية.
وذكر بيان للوزارة ورد ل�«املستقبل العراقي«، انه »ومن مبدأ الشفافية وعرض 
الحقائق واالليات التي تتبعها وزارة التجارة يف موضوع التعاقدات فقد عقدت 
لجن�ة التعاق�دات املركزية اجتماعا ناقش�ت في�ه العرض املق�دم من الرشكة 
االمريكي�ة ADM لغرض تجهيز ال�وزارة بكمية 90 الف طن من الرز االمريكي 

جيد الجرش وفق املواصفات التعاقدية العراقية«.
وأش�ار البيان اىل ان »العقد تضمن م�دة تجهيز الكمية أمدها 120 يوماً واصل 
اىل املوان�ئ العراقي�ة وه�و ضمن الي�ات التعاقد الت�ي تهدف لتأم�ني املفردات 
الغذائية وتجهيز املش�مولني بنط�ام البطاقة التموينية يف بغ�داد واملحافظات 
بيان الوزارة اوضح اعتماد مبدأ الشفافية يف اجراءات التعاقد من خال حضور 
اعضاء يف اللجن�ة االقتصادية ملجلس النواب بغية اطاعهم عىل االليات املتبعة 
وطرق اختيار الرشكات املجهزة وهو أس�لوب اعتمدته الوزارة يف كل تعاقداتها 
بغي�ة معرفة ممثيل الش�عب باجراءاتها يف مج�االت التعاقد والرشاء بما يخدم 
توجهاته�ا يف االرتقاء بمس�توى الخدمات وجودة املواد التي توردها لحس�اب 

البطاقة التموينية«.
وش�دد البيان عىل »نج�اح التعاقدات التي اجرتها مع الرشكات العاملية س�واء 
م�ن خال تطبيق املواصفات العراقية وجودة املواد املوردة التي تغطي الحاجة 
القائم�ة وتوفر الخزين الذي يس�هم يف اس�تقرار تجهيز امل�واد الغذائية يف ظل 
الظ�روف التي تش�هدها املنطقة نتيج�ة التوترات التي تتطل�ب توفري الخزين 

الجيد الذي يؤمن الحاجة«.
يذكر ان وزارة التجارة أعلنت يف وقت سابق من هذا الشهر التعاقد مع رشكات 
أمريكي�ة لتوري�د 500 الف طن م�ن الحنط�ة االمريكية بع�د موافقة مجلس 
ال�وزراء عىل آلي�ات التعاقد والرشكاء م�ع تلك الرشكات وتطبي�ق املواصفات 

التعاقدية العراقية.

سوق االوراق املالية يسجل ارتفاعًا يف أسهم املستثمرين غري العراقيني
   بغداد / المستقبل العراقي

س�جل ت�داول اس�هم املس�تثمرين غ�ري 
ارتفاع�ا  وال�رشاء  البي�ع  يف  العراقي�ني 
ملحوظا خ�ال تداولها يف س�وق العراق 
لاوراق املالية لاسبوع املايض، بمشاركة 
49 رشكة من اصل 101 رشكة مسجلة يف 
الس�وق.وقال املدير التنفيذي للسوق طه 
أحد عبد الس�ام يف بيان تلقته »املستقبل 
العراقي«، ان سوق العراق لاوراق املالية 
نظم خال االس�بوع املنتهي يف السادس 
ع�رش م�ن ش�هر ترشي�ن الثان�ي للعام 
الحايل جلسات تداول يف السوق النظامي 
والس�وق الثان�وي وبل�غ ع�دد الرشكات 
رشك�ة   )101( الس�وق  يف  املدرج�ة 
مس�اهمة ، منها )72( رشكة مدرجة يف 
السوق النظامي و)29( رشكة مدرجة يف 

الس�وق الثاني، اذ تداولت خال جلسات 
االس�بوع امل�ايض اس�هم )45( رشكة يف 
السوق النظامي و)4( رشكات يف السوق 
الثاني. مبينا ان ع�دد الرشكات املتوقفة 
بتقدي�م  التزامه�ا  لع�دم  الت�داول  ع�ن 
للهيئ�ة  والفص�يل  الس�نوي  االفص�اح 
والس�وق اصبح )24( رشك�ة، فيما بلغ 
عدد االسهم املدرجة يف السوق )11.187( 
 Market ترليون س�هم والقيمة السوقية
يف  املدرج�ة  لل�رشكات   Capitalization
الس�وق تبل�غ 10.539 ترلي�ون دينار”.

وأكد، ان اسهم املستثمرين غري العراقيني 
س�جل ارتفاع�ا ملحوظ�ا خال ت�داول 
االس�بوع املايض حيث بلغ عدد االس�هم 
املش�رتاة م�ن املس�تثمرين غريالعراقيني 
لاسبوع املايض )3( مليار سهم مرتفعا 
باالس�بوع  قياس�ا   )%449.5( بنس�بة 

ال�ذي قبله، اذ كان�ت قيمة تلك االس�هم 
)2( مليار دينار م�ن خال تنفيذ )662( 
صفقه عىل اس�هم )13( رشكات لرتتفع 
هي االخرى بنس�بة )304,38%( قياس�ا 
باالس�بوع الذي قبله”.وبش�أن االس�هم 

املباع�ة من املس�تثمرين غ�ري العراقيني 
لاسبوع املايض، أوضح عبد السام، انها 
“بلغت مليار سهم مسجل ارتفعا قياسا 
باالس�بوع ال�ذي قبل�ه 35,15%، وكانت 
قيمته�ا )678( ملي�ون دين�ار من خال 

تنفي�ذ )233( صفق�ة ع�ىل اس�هم )4( 
رشكات وارتفعت نس�بتها ه�ي االخرى 

لتبلغ )%12.61(”.
وأش�ار اىل ان “ع�دد االس�هم املتداول�ة 
لاس�بوع امل�ايض بل�غ )14.967( مليار 
س�هم مقاب�ل )24.066( ملي�ار س�هم 
لاس�بوع ال�ذي قبل�ه منخفضا بنس�بة 
بلغ�ت قيم�ة االس�هم  )37.8%(، فيم�ا 
 )10.783( امل�ايض  لاس�بوع  املتداول�ة 
ملي�ار دين�ار مقاب�ل )13.852( ملي�ار 
دينار لاس�بوع ال�ذي قبله مس�جل هو 
االخر انخفاضا بنسبة )22.15%(”.وعن 
مؤرش الس�وق ISX 60، قال عبد السام، 
ان�ه “اقفل يف أخر جلس�ة من االس�بوع 
ب�� )559.06( نقط�ة مرتفع�ا بنس�بة 
)0.62%( عن اغاقه لاس�بوع الذي قبله 

عندما اغلق عىل )555.6( نقطة.

هيئة املنافذ تؤكد استعدادها استالم مجيع منافذ االقليم

الرافدين حيدد رشوطه لرهن عقار للحصول عىل قروض ألصحاب اجلامعات واملدارس
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لع�دم حصول راغب والحاقا باعالنن�ا )234 يف 21/ 6/ 2017( تعلن لجنة البيع 
وااليج�ار يف مديرية بلديات ميس�ان ع�ن تأجري االمالك املدرج�ة مواصفاتها يف 
القائم�ة املرفقة طيا والبالغ عددها )5( ملك اس�تنادا لقانون بيع وايجار اموال 
الدول�ة املرق�م )21( لس�نة 2013. فع�ى من يرغب االش�راك باملزاي�دة العلنية 
مراجعة مديرية بلديات ميس�ان – س�كرتري اللجنة وخالل مدة 15 يوما تبدأ من 
الي�وم التايل لصدور  االعالن مس�تصحبا معه تأمين�ات قانونية ال تقل عن 25 % 
من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة خالل الدوام الرس�مي من اليوم االخري من 
مدة االعالن ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية املجر الكبري ويتحمل من 

ترسوا عليه املزايدة اجور النرش واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.

تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية 
لتأج�ري االم�الك املدرجة تفاصيلها ادن�اه والعائد إىل بلدية )الحرية(  وملدة  )س�نة 
واحدة( وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013. فعى من 
يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  الحرية 
أو اللجنة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية 
مس�تصحبا معه التأمينات القانوني�ة البالغة 200% من القيمة املقدرة باس�تثناء 
املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ 
ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق  لحس�اب البلدية املذكورة 
اس�تنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف/  مكتب الس�يد املحافظ  
املرق�م )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزاي�دة يف اليوم التايل النته�اء مدة اإلعالن 
البالغ�ة )30( يوما يف الس�اعة )الحادي�ة عرشة صباحا( يف دي�وان )بلدية الحرية( 
ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزاي�دة  يف اليوم الذي يليه 

ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتبة عى ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � عى املس�تأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة الس�كن أو مضبطة 

تأييد سكن+ شهادة الجنسية العراقية(
2 � ع�ى املس�تأجر  مراجعة البلدية خالل م�دة ) 30( يوما من تاريخ تصديق قرار 

اإلحالة  لغرض تسديد بدل اإليجار والرسوم األخرى
3 � عى املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.

4 � اس�تنادا إىل كت�اب محافظ�ة النجف االرشف/ مكتب املحاف�ظ  املرقم  10881 
يف 2014/9/28 يل�زم أصح�اب الحرف والصناعات بجلب  الهوي�ة النقابية وتأييد 

شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عى األمالك التي تؤجر لهم.

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد 3864 / ش 3 / 2017

التاريخ 19 / 11 / 2017  

اعالن
اىل املدعى عليه / خالد فوزي محمد امني 

الش�خصية يف  االح�وال  اص�درت محكم�ة 
بعقوب�ة ق�رار الحكم املرق�م 3864 / ش 3 
/ 2017 وال�ذي يق�ي بالحك�م بالتفريق 
بينك وبني زوجتك املدعية هيفاء مالك بادي 
ولكونك مجهول مح�ل االقامة تقرر تبليغك 
بالحك�م الغيابي الصادر بحق�ك بتاريخ 26 
/ 10 / 2017 بواسطة صحيفتني محليتني 

حكما غيابياً وعلناً ووفق االصول

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف بغداد /الكرخ االتحادية

محكمة بداءة الكاظمية
العدد : 1563/تجديد/2012

التاريخ: 2017/11/14

اعالن
اىل املدعى عليه / ثامر عبود صالح

اقام املدع�ي )امني بغداد � اضاف�ة لوظيفته( الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة اع�اله يطل�ب فيه�ا )تجدي�د القوة 
التنفيذي�ة لق�رار الحك�م املرق�م 603/ب/1980 ( يف 
1980/6/5 وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي عليه تقرر تبليغك 
اعالنا بصحيفتني محليتني للحضور امام هذه املحكمة 
يف موعد املرافعة املصادف يوم 2017/11/23 الساعة 
التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او من ينوب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك غياب�ا وعلنا وفق 

القانون

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف بغداد /الكرخ االتحادية

محكمة بداءة الكرخ
العدد : 2105/ب/2017
التاريخ: 2017/11/15

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه / املدير املفوض لرشك�ة االقتصاد والتنمية 
لالستشارات العقارية اضافة  لوظيفته مجهول محل اقامته 

حاليا 
اق�ام املدعي )امني بغداد � اضافة لوظيفته( الدعوى البدائية 
املرقمة اعاله  لدى هذه املحكمة يطالبك فيها )فس�خ العقد 
املرق�م 2008/2 وتأدي�ة مبل�غ عرشة ملي�ارات تعويض عن 

االرضار التي لحقت به لعدم تنفيذ التزاماته التعاقدية (
   وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ 
وتايي�د املجل�س البل�دي  انتقال�ك اىل جه�ة مجهول�ة  ق�رر  
تبليغ�ك بصحيفت�ني محليتني يوميتني بموع�د املرافعة   يوم 
2017/11/26 الس�اعة التاس�عة  ويف حالة ع�دم حضورك 
او م�ن ينوب عن�ك قانونا س�تجري بحقك غياب�ا وعلنا وفق 

القانون

مجلس القضاء االعى 
رئاسه محكمه استئناف واسط االتحاديه

محكمة بداءة الكوت  
العدد / 1057/ب/ 2017

املوضوع / اعالن بيع عقار باملزايدة العلنية
الطالب الكرس والضم /  مهند عوف كامل 

املطلوب الكرس والضم ضده  / السيد مدير بلدية الكوت اضافة لوظيفته
 تنفي�ذا لق�رار الحكم الص�ادر من ه�ذه املحكم�ة بالع�دد 1057/ب /2017 
واملتضم�ن تمديد املزايدة الزالة ش�يوع العق�ار املرق�م 5114/2م38 الخاجية 
وتوزيع الصايف الثمن بني الرشكاء كال حسب سهامة فقد تقرر االعالن عن بيعه 
باملزاي�دة العلني�ة خالل ثالثة اي�ام اعتبارا  من اليوم الت�ايل للنرش يف صحيفتني 
محليت�ني  فعى الراغب�ني بالرشاء مراجع�ة هذة املحكمة مس�تصحبني معهم 
التامينات القانونية 10% م�ن القيمة التقديرية للعقار بصك مصدق معنون اىل 
محكمة بداءة الكوت  وسوف تجري املزايدة يف اليوم االخري الساعة الثانية عرش 
ظه�را واذا ص�ادف اليوم االخري عطله رس�ميه فيعترب  اليوم ال�ذي يليه  موعداً 

للمزايده ويتحمل من ترسو عليه املزايده اجور االعالن واملزايدة...
املواصفات العقار  

1- عرصة خالية من الشواغل  
2- املساحة / 304م2و16سم 

3-  الشاغل / اليوجد
4- القيمة املدفوعة باملزايدة / خمسة وثمانون مليون وخمسمائة الف دينار  

5-  القيمة التقديريه / تس�عة وثمانون مليون وس�بعمائة وخمس�ة وسبعون 
الف دينار 

القايض فالح كريم وناس

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة  االحوال الشخصيه يف الكوت 
العدد1879/ش /2017

اىل املدعى عليه / غالب عيل خريالله
أقامت املدعية س�عدية زاير حس�ني الدع�وى املرقمة 
أع�اله والت�ي تطلب فيه�ا دعوتك للمرافع�ة والحكم 
بتفريق للهجر وملجهولية محل إقامتك حس�ب إشعار 
محكمة االحوال الش�خصية يف ذات السالس�ل بالعدد 
3544 / 2017 عليه تق�رر تبليغك اعالنا  بصحيفتني 
محليت�ني رس�ميتني للحض�ور امام ه�ذة املحكمة يف 
صب�اح يوم 2017/11/29 الس�اعة تاس�عة صباحا 
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا 
س�وف تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وف�ق 

القانون  
القايض 
صابر جماغ سلمان 

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية

محكمة بداءة الخالدية 
العدد 563 / ب / 2017 

اىل / املدعى عليه ) مهند احمد صالح (
م / تبليغ 

بن�اءا عى الدعوى املرقمة 563 / ب / 2017 واملقامة 
م�ن قبل املدع�ي ) حاتم بداع ع�يل ( وملجهولية محل 
اقامتك تق�رر تبليغك بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
بموع�د املرافع�ة املواف�ق 27 / 11 / 2017 للحضور 
ام�ام املحكم�ة يف املوع�د املح�دد للمرافع�ة وبخالفه 

ستجري املرافعة بحقك غيابيا .
القايض
محمد جميل الفياض

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 52/26

املحلة او رقم واسم املقاطعة 48 الحرية
الجنس :عرصة 

النوع : ملك رصف
رقم الباب:

رقم الطابق :
رقم الشقة : 

املساحة : 4,18,66
املشتمالت : عرصة تحتوي عى اربعة محالت تجارية 

مسقف بالكونكريت
املزروعات واملغروسات :

واردات املبيع السنوية:
الشاغل : صادق حميد كاظم امليايل

مق�دار املبي�ع : 45000000 خمس�ة واربعون مليون 
دينار ال غريها 

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الكوف�ة باملزايدة 
العلني�ة العقار املوصوف اع�اله العائد للراهن صادق 
حمي�د كاظم امليايل لقاء طل�ب الدائن املرتهن املرصف 
الزراع�ي التعاون�ي يف النجف البال�غ )342000000( 
دين�ارا فعى الراغب يف االش�راك فيه�ا مراجعة هذه 
الدائ�رة خالل )15( يوم اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ 
نرش ه�ذا االعالن مس�تصحبا معه تامين�ات قانونية 
نقدية او كفال�ة مرصفية ال تقل عن 10% من القيمة 
املقدرة للمبيع البالغة )   ( دينارا وان املزايدة ستجري 

يف الساعة 12 ظهرا من اليوم االخري
مدير دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

 
وزارة العدل

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 38/3

املحلة او رقم واسم املقاطعة  31 ابو شورة
الجنس :دار 

النوع : ملك رصف
رقم الباب:

رقم الطابق :
رقم الشقة : 

املساحة : 240م2
املش�تمالت : تحت�وي ع�ى اس�تقبال ومدخ�ل وهول 
وكلي�دور وغرف ن�وم + مطبخ ومجموع�ة صحيات 

البيت مسقف بالكونكريت والشيلمان
املزروعات واملغروسات :

واردات املبيع السنوية:
الشاغل : حسن عجون جواد

مق�دار املبيع : 65000000 خمس�ة وس�تون مليون 
دينار ال غريها 

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الكوف�ة باملزايدة 
العلنية العق�ار املوصوف اعاله العائد للراهن حس�ن 
عج�ون ج�واد لق�اء طل�ب الدائ�ن املرته�ن املرصف 
الزراع�ي التعاون�ي يف النج�ف  البال�غ )25000000( 
دين�ارا فعى الراغب يف االش�راك فيه�ا مراجعة هذه 
الدائ�رة خالل )15( يوم اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ 
نرش ه�ذا االعالن مس�تصحبا معه تامين�ات قانونية 
نقدية او كفال�ة مرصفية ال تقل عن 10% من القيمة 

املقدرة للمبيع البالغة
 ) 65000000 ( دينارا وان املزايدة ستجري يف الساعة 

12 ظهرا من اليوم االخري
مدير دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل
العدد 4872 / ش / 2017 

اعالن
اىل / املدعى عليه / مجدي محمد عبد الجواد

اقامت املدعية وداد حميد ش�ايع الدعوى املرقمة 
اع�اله امام ه�ذه املحكمة تطالب�ك فيها تصديق 
الطالق الخلعي الواقع امام رجل الدين بتاريخ 15 
/ 3 / 2014 وملجهولة محل اقامتك وحسب رشح 
القائم بالتبليغ وتأييد املجلس املحيل لذا قرر تبليغك 
اعالن�ًا بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني للحضور 
امام ه�ذه املحكمة يوم املرافع�ة املصادف 28 / 
11 / 2017 الس�اعة التاس�عة صباح�اً ويف حالة 
ع�دم حضورك او من ينوب عنك قانوناً س�تجري 

املرافعة بحقك غيابياً وعلناً ووفق االصول
القايض  / اياد كاظم رشاد

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 2718 / ش / 2017 
التاريخ 19 / 11 / 2017 

اعالن
املدعية / نادية هاشم انور  

املدعى عليه / رعد عبد الكريم مجيد
اصدرت محكمة االحوال الش�خصية يف الكاظمية 
حكماً غيابياً بحق�ك بالرقم 2718/ش/2017 يف 
12 / 10 / 2017 وال�ذي يق�ي بتأيي�د وتثبيت 
حضان�ة وملجهولي�ة مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك 
بالنرش يف صحيفتني محليتني وعدم اعراضك عى 
القرار الصادر بحقك ضمن املدة القانونية البالغة 
ثالث�ون يوم�اً اعتباراً م�ن تاريخ النرش فس�وف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض / حممد حميسن عيل

دعوة دائنني
 ان�ي املحامي احمد جواد محمد  
...املصفي لرشك�ة دار غرناطه 
لتجارة االث�اث املحدوده ..ادعو 
كاف�ه دائني الرشك�ه وكل مدع 
ع�ى  مراجعت�ي  عليه�ا  بح�ق 
العنوان التايل .. العراق - بغداد- 
حي دراغ - م 603 مبنى 13/2 - 
ز 15 )هاتف  07901642541(  
خالل مدة عرشة اّيام من تاريخ 

النرش 
املصفي املحامي 
امحد جواد حممد

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

إعالن
العدد : 213

التاريخ 2017/11/12
مديرية بلديات ميسان

اعالنجلنة البيع واالجيار
العدد: 393 

التاريخ: 19/ 11/ 2017

الموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت

سوق ذو الطابقين /الطابق االول 6,5م11/32  ـ12/3حوانيت1

القيمة التقديرية سنوياالمساحةرقمه وموقعةنوع العقارت
75000 سبعمائة وخمسون الف دينار   6م222كشك1

775000 سبعمائة وخمسة وسبعون الف 6م322كشك2
دينار  

75000 سبعمائة وخمسون الف دينار   6م312كشك3
600000 ستمائة الف دينار6م1292كشك4
500000 خمسمائة الف دينار6م1412كشك5
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»ذات يوم«
صدر حديًثا للكاتب الصحفى س�عيد الشحات، ، المجلد الثانى من كتابه »ذات 
يوم: يوميات ألف عام... وأكثر«، والصادر عن الهيئة العامة للكتاب..ويواصل 
المؤلف فى هذا الكت�اب التدوين اليومى ألحداث تاريخية وقعت منذ ألف عام 
وأكث�ر، وينقب عن المس�كوت عنه فيها، وهى مكتوبة بس�رد درامى مكثف 
اعتماداً على المراجع التاريخية. ال يتوقف س�عيد الشحات فى بحثه وتنقيبه 
عن�د زمن معين بل يفتح مجلد التاريخ على متس�عه باحثا عن األس�س التى 
غي�رت وبدلت وصنعت األح�داث المختلفة التى وصل تأثيره�ا إلينا بعد هذه 
الس�نوات العدي�دة.  يب�دأ المجل�د بما حدث ي�وم 1 يناي�ر 1944 عندما جلس 
الملك فاروق يدخن البايب أثناء الحفلة التى أقامتها األميرة ش�ويكار »طليقة 
وال�ده الملك فؤاد« لوداع عام 1943 وقدوم عام جديد، وكانت الحفلة ليلة 31 
ديس�مبر، وامت�دت حتى صباح 1 يناي�ر 1944، فى تلك الليل�ة تصرف فاروق 
بجالفة كما وصفه كتاب »القاهرة فى الحرب العالمية الثانية« تأليف الكاتبة 

البريطانية أرتيميس كوبر، ألسباب عدة تدل على حالته النفسية السيئة.

يتناول عمار علي حس�ن ف�ي روايته »خبيئة العارف« الص�ادرة مؤخرا عن 
ال�دار المصرية اللبنانية، س�يرة الش�يخ محمد ماضي أبو العزائم مؤس�س 
الطريق�ة العزمي�ة، الذي توف�ي عام 1937، وهي س�يرة حافل�ة بالمواقف 
السياسية والرؤى الدينية والروحانيات والمنتج الفكري والشعري وأخضع 
كل ه�ذا لقانون الفن، ال�ذي يعني إطالق الخيال وإع�ادة ترتيب الوقائع بما 
يخ�دم الحكبة الدرامية، والتق�اط المواقف والرؤى التي تتماش�ى مع خط 
س�ير الحكاي�ة. وأوضح عمار أنه انتقل في هذه الرواي�ة من التاريخ القديم 
والوسيط إلى الحديث والمعاصر، وقال إن كتابتها تطلبت منه معايشة أتباع 
الطريقة العزمية فترة طويلة، خاصة أن أحداثها تربط ماضيهم بحاضرهم، 
كم�ا تطلبت قراءة عش�رات الكتب التي ألفها الش�يخ أب�و العزائم ويضيف: 
»سيكتش�ف قارئ »خبيئة العارف« أنها ليس�ت رواية عن شخصية صوفية 
كبرى في تاريخنا الحديث، فحسب، إنما هي أيضا عن زمنين متتابعين، زمن 

نعيشه اآلن ونكابده، وآخر ولى ويجرف الحنين بعضنا إليه«.

»خبيئة العارف« 

          د.سميرة شرف

  اعتادت الجلوس صباًحا بكافيتريا علي شاطيء 
البحر بسيدي بشر لتناول القهوة وقراءة الجريدة 
.. مضي ثالثون عامَ�ا لم تقطع هذه العادة يومَ�ا 

رغم بلوغها الثمانين.
أمضت ه�ذا الصب�اح تقرأ حتى ارتفعت ش�مس 
الظهي�رة واش�تدت حرارتها .. لملمت أش�ياءها 
وخرج�ت لنه�ر الطري�ق .. أوقفت س�يارة أجرة  

وقالت : فكتوريا من فضلك .
وقب�ل أن تص�ل تحسس�ت حقيبته�ا بحث�ً�ا عن 
تليفونه�ا المحم�ول ث�م قال�ت : “أرج�ع بينا يا 

اسطي”.
عادت لمكانها في الكافيتريا تبحث عن المحمول 

ثم نادت النادل لتسأله عنه. 
_ “حضرت�ك مانس�تيش حاج�ة ولو كن�ت لقيت 

حاجة كنت حاشيلها لحضرتك”.

عادت لنهر الطريق وأوقفت سيارة أخري لتعود 
لبيتها وفي الطريق س�اورها هاجس “ هو لسه 

فيه حد يهمه االتصال بيكي “
دخل�ت البي�ت وأدارت المفتاح في تبل�ل قدميها 

الباب .. سمعت نفس الهاجس يقول :
ذهب الذين أحبهم وبقيت مثل السيف فرًدا

نزل�ت دمعت�ان س�اخنتان م�ن عينيها بب�طء .. 
س�حبت المفت�اح .. أرجعته لحقيبته�ا .. عادت 
للطري�ق .. راحت تس�ير حت�ى أخذته�ا قدماها 
للبح�ر . وقب�ل أن تص�ل للكافيتري�ا وقفت علي 
ًا مضيئة تنزل من  ش�اطيء البحر .. رأت خيوط�
الس�ماء حتى س�طح الماء ورأت وجوه َ أحبائها 
ًا  : أمها ابنتها ..زوجها .. أبيها وس�معت أصوات�
متداخل�ة وتناث�رت الكلمات حول مس�امعها: “ 

بحبك .. وحشتيني .. أنتي فين ؟ “
اختلط�ت الكلم�ات .. انهم�رت دموعه�ا .. وما 

شعرت إال وبرودة الماء....

دمعتان

مارك سرتاند الذي كتب الشعر بفرشاة الرسم
           مفيد نجم 

يع�د الش�اعر األميرك�ي م�ارك س�تراند، من 
أب�رز الش�عراء األميركيي�ن المعاصرين، لما 
تمي�ز به من طابع خاص، ف�ي نصوصه ذات 
النفس السوريالي، التي تحفر عميقا صورها 
الشعرية كمرتكز لعوالمها، حتى ان الكثيرين 

ينسبونه إلى مدرسة “الصورة العميقة”.
المجموع�ة الش�عرية “الن�وم بعي�ن واحدة 
مفتوح�ة” وهي عبارة عن مخت�ارات لمارك 
المترج�م  وترجم�ة  اختي�ار  م�ن  س�تراند، 
الفلس�طيني س�امر أبوهواش، الذي يبس�ط 
للق�ارئ العرب�ي عوال�م س�تراند الس�احرة 

والمتفردة.
في تقديمه للكتاب يتح�دث أبوهواش في ما 
يميز شعر مارك ستراند فيقول “ولعل عالقة 
س�تراند الوثيقة بالفن التشكيلي إذ بدأ حياته 
الفنية كرس�ام، ودرس الرسم لفترة، قبل أن 
ينتقل إلى الش�عر، تش�كل عنصرا حاسما في 
بناء القصيدة لديه، حيُث نش�عر أن الكثير من 

قصائده يولد من مش�هد خارج�ي، يقود إلى 
العالم الداخلي المتشابك للشاعر، لترتسم في 

النهاية ‘شخصية‘ أو ‘بطال‘ للقصيدة”.
يتابع أبوهواش “ال ينطلق س�تراند في كتابة 
ْعر، من سمات واضحة  ْعر، أو فلسفة الشِّ الشِّ
أو نهائية أو موضوعات وتصنيفات ش�ائعة، 
متفق عليها، س�واء أكانت رمزية أم سريالية 
أم تعبيرية، إلخ. القصيدة عند س�تراند تعيش 
حياتها الخاصة، وتصنع نفس�ها، وعوالمها، 
خ�الل تش�كلها، م�ع الكثي�ر م�ن المناط�ق 
الش�اغرة )الغموض( الذي يقول س�تراند إن 
عمل القارئ مأله، القارئ بوصفه شريكا في 

حياة القصيدة، وليس متلقيا لها فحسب”.
مع ذلك، يرى المترجم أنه ضمن عالم ستراند 
البديل الثابت هذا، ثمة عوالم تولد باستمرار، 
ومش�هديات تتب�دل، وفق�ا للتح�والت الت�ي 
العائل�ة،  حي�اة  نفس�ه:  الش�اعر  يش�هدها 
والس�فر، والطبيعة، واألصدقاء، والش�باب، 

والشيخوخة، الحب، وغيرها.
حياة ستراند أثرت في شعره بشكل الفت، فقد 

ولد ع�ام 1934 في جزي�رة »برينس إدوارد« 
بكن�دا، حيُث كانت نش�أته األول�ى. وترعرع 
بع�د ذلك ف�ي العديد م�ن البلدان، حي�ُث تنّقل 
مع عائلت�ه بين الواليات المتح�دة األميركية 
وكولومبيا والمكس�يك والبيرو. درس الرَّْسم 
ف�ي جامعة ي�ال، وتخ�ّرج فيها ع�ام 1959، 

لينال منحة فولبرايت، ويسافر إلى إيطاليا.
عم�ل س�تراند من�ذ منتص�ف الس�تينات في 
ْعر في العديد من الجامعات  تدريس األدب والشِّ
المرموق�ة، وحصل على العديد م�ن الجوائز 
األدبية المهم�ة، أبرزها جائ�زة بوليتزر عام 
1998. توّفي س�تراند ع�ام 2014 بعد صراع 

مع مرض السرطان.
ونذك�ر أن مجموع�ة “الن�وم بعي�ن واح�دة 
مفتوحة” صدرت عن منشورات المتوسط – 
إيطاليا، وتشكل هذه المجموعة الكتاب األول 
من سلس�لة كاملة عن الشعر األميركي بدأت 
المتوسط بإصدارها وهي بعنوان “مختارات 
الش�عر األميرك�ي” بالتع�اون م�ع الش�اعر 

والمترجم سامر أبوهواش.

قراءة يف ديوان »أقرب مما ينبغي« للشاعر »هيثم الطيب«
            بقلم الكاتب \ حسين الساعدي

            الجزء االول

لس�ان حال الشاعر هيثم الطيب وهو يعلن عن 
إنجازه الشعري :

)ال أخش�ى أن أفّن�د بقدر ما أخش�ى أن يس�اء 
فهمي (

الفيلسوف االلماني “إيمانويل كانت”
النص الش�عري معرفية متراكم�ة في جوانبه 
النفس�ية والعاطفية والفنية ، وهو فن إبداعي 
يصدر عن تجربة ذاتي�ة واعية ، يعتمد الحدس 
وصراع الوعي والالوعي للشاعر ، ألجل إيجاد 
متك�ئ إبداعياً يس�تند اليه في عملية التنش�ئة 
الشعرية . الشاعر “هيثم الطيب” تبنى فلسفة 
ف�ي تجربت�ه الش�عرية ، تق�وم عل�ى أس�اس 
التخل�ص من حال�ة )األس�تغراق الذهني( في 
كتابة النص الشعري ، واألعتماد على التلقائية 
الش�عوري  التدف�ق  ف�ي  الش�عري  والح�دس 
واألمساك باللحظة الشعرية المشبعة بالداللة 
، يقتنصها في لحظة خاطفة ، يس�كبها بقالب 
شعري وفني وجمالي ، معتمداً اللغة المباشرة 
بعيداً عن التش�بيه والمجاز والتركيب اللفظي 
. وأس�تطاع أن )يخل�ق م�ن النص قيم�ة فنية 
وجمالي�ة ذات رفع�ة في غايته�ا و مؤثرة في 
وجدان المتلقي ، بحيث نلتمس البعد اإلنساني 
وم�ا ينتج عنه من کي�ان عميق( . فهو يريد ان 
يح�دث نمطاً ش�عرياً معيناً ذات رؤية وش�كالً 
إبداعي�اً مغاي�راً ، ه�ذا النم�ط ه�و ، اللحظ�ة 
الش�عرية أو )قصيدة اللحظة( ، كما أس�ماها . 
إذاً نحن أمام نصوص ذات موضوعات متعددة 
تحم�ل مضامين إنس�انية متنوع�ة ذات نزعة 
كونية في تناول الهم اإلنساني الواحد ، وتعدد 

أغراضه )الحرب ، األنسان ، المرأة ، … ( .
أن الن�ص الش�عري العرب�ي الحداث�وي ، دائم 

التغيير وُيطرح بأش�كال وبصيغ متعددة ، هذا 
التغيير يتناس�ب م�ع طبيعة العصر وس�رعة 
تتدفق�ه وإيقاع�ه . كذل�ك الذائق�ة الش�عرية 
للمتلق�ي متغيرة ، فه�و يتجه ف�ي ذائقته الى 
الن�ص الش�عري القصي�ر ، الذي ش�كل عالمة 
فارق�ة في الكتاب�ة الش�عرية المعاصرة ، ألنه 
نص رغم قصره ، يحمل تكثيفاً وعمقاً وتركيزاً 

وأقتصاداً في اللغة .
تضمن�ت مجموع�ة الش�اعر “هيث�م الطيب” 
الش�عرية )أقرب مما ينبغي( ، رؤية تأسيسية 
حمل�ت عن�وان )قصائد لحظ�ة( ، أحتوت على 
)225( نص�اً قصيراً ، جاءت دون عناوين تذكر 
، ب�ل أدرج�ت مرقمة . يق�ول الش�اعر “هيثم 
الطي�ب” في مقدم�ة مجموعته الش�عرية )أن 
الغ�اء العنوان الش�عري لنص�وص المجموعة 
وأس�تبداله بقيمة عددية على النحو الترقيمي 
في الن�ص اللحظوي ، يس�تجيب لفكرة المتن 
الش�عري في الن�ص الحداث�وي( “اق�رب مما 
المجموع�ة  نص�وص  أن  أي   ، ص٦  ينبغ�ي” 
))منزلق�ة(( ع�ن العتب�ة االولى )العن�وان( ، 
الذي شكل )الحركة الداللية والسيميائية داخل 
المت�ن الش�عري( ، وكأن ه�ذه النصوص نصاً 
شعرياً واحداً ، وأن تنوعت مضامينها وصورها 
الش�عرية . ألن ) فكرة الغاء العتبة الس�يمائية 
في “النصوص المنزلق�ة” ال يؤثر على مجمل 
الن�ص الذي ارتهن�ت عتبته بالنص الس�يمائي 
المكت�وب  بي�ن  النصي�ة  “اإلنزالقي�ة   ) األول 
والالمكت�وب” محم�د شنيش�ل ف�رع الربيعي 
. العن�وان مفت�اح أول�ي عل�ى حد تعبي�ر “أبو 
هالل العسكري”:)الش�عر قف�ل أوله مفتاحه( 
. هن�اك ترابط بي�ن دالالت العن�وان وجماليته 
من جهة ، وبي�ن نصوص المجموعة من حيث 
المضمون من جه�ة أخرى . فنرى أن نصوص 
المجموعة ))منزلقة(( ع�ن العنوان الرئيس ، 

الذي يمثل بنية أشارية دالة . يمكن من خاللها 
أن يل�ج المتلق�ي إلى النص ف�ي محاولة أولية 
لفهم أبعاد الن�ص الداللية والرمزية ، لذا أعتبر 
العنوان عالمة سيميائية قائمة بذاتها . فأنتفاء 
العنوان في كتابة النص الش�عري له داللتة في 
ن�ص اللحظة ، بفعل )التوليد الداللي ( للعنوان 
االول والذي أعده الشاعر في مقدمة مجموعته 
)خرق تاريخي لسياق متفق عليه( “اقرب مما 
ينبغ�ي” ص٦ . وه�ذا لي�س )خرق�اً تاريخياً( 
كما أس�ماه ، الن النص القصير بكل مسمياته 
)الهايك�و ، الومض�ة ، …( لي�س ل�ه عناوي�ن 
فرعية ، وأنما ن�ص يكتفي بعنوان المجموعة 
فق�ط أو بالقيمة العددية أو بوجود فاصلة بين 

نص وأخر ، وهذا ما أشار اليه الشاعر .
أش�تغاالت “هيثم الطيب” في لحظته الشعرية 
كانت على الس�يرورة الزمنية في بنية النص ، 
حيث أخذ الزمن مس�احة واس�عة في رؤيتة ، 
ابت�داًء من )اللحظة( التي تش�كل وحدة زمنية 
قصي�رة بمق�دار لح�ظ العي�ن ، وأنته�اًء بم�ا 
تكتنزه هذه اللحظة م�ن دالالت رمزية وقدرة 
تأملية في أثارة الدهش�ة عن�د المتلقي ، يقول 
الفيلس�وف الفرنس�ي برغس�ون:)ما من أحد 
كالشاعر يحس بالزمن( ، واللحظة في قصيدة 
“هيث�م الطي�ب” مبني�ة اساس�اً على س�رعة 
اإليقاع ، ألنها – اللحظة – الوحدة التي تختزن 
الداللة الزمنية المعبرة ، والتي يدور في فلكها 
الن�ص الش�عري ، المتس�م بوح�دة الموضوع 
وكثافت�ه وأختزال�ه ، وهذا من س�مات العصر 
المتس�م باإليقاع الس�ريع للحياة ، من جانب ، 

ومعبرة عن لحظة أنفعالية من جانب أخر .
تقوم مجموعة “هيثم الطيب” الش�عرية على 
تقني�ات تكثي�ف العب�ارة وعمق المعن�ى . مع 
الجن�وح ال�ى التركي�ز واإليج�از للتعبي�ر عن 
اللحظ�ة مع توظي�ف س�ايكولوجية التواصل 

الش�عري بي�ن نص وأخر ، في س�ياق حس�ي 
مقترن بالحياة .

٤
يمكن االن البحث عن أبي

ربما يكون ذهب الى العمل
وربما يكون الوقت قد نفد

أو تغير
٥٠

سوف لن أفعل شيئا لوحدي
قلبي يعرف الكثير

عن هذه الحياة
أرغب بأن أتكلم معه الى االبد

كم كنت سيئا
وكم كان كبيرا ليفعل كل شيء

٧١
مثل صالتك

بقيت ذكراك
أيها االب ماثلة كمعبد

١٧٧
ألنك أصبحت في مكان أخر يا أبي

سأشير الى روحك الخالدة
وكأن األيام أنقضت

ولن تعود
ف�ي هذه النص�وص نالحظ تباعد ف�ي داللتها 
الرقمية ، ولكن متواصلة في حدثها ومضمونها 
، فهو -الشاعر- في النص يعكس صورته التي 
يكتبها ، وأحساس�ه بهذه الصورة ، عبر عالقة 
ال تت�م بمع�زل عن حض�ور الفكرة ف�ي النص 

)األب( بمخيلته وذاكرة أيامه .
ن�ص “هيثم الطي�ب” يقوم عل�ى تقنيات فنية 
في تشكيل بنيته . أضافة الى أنه يتسم بالوعي 
الذي ينم عن تجربة إنس�انية مرتبطة بإنسان 

كون�ي م�ن خ�الل مضامينه�ا . ف�)قصي�دة 
اللحظ�ة( ترتق�ي ال�ى مس�توى تأويل�ي على 
المتلق�ي أن يعث�ر على دالالته�ا ، فهي تتصف 
ببعد تأملي فلس�في ، وصعوب�ة إتقانها ما لم 
يتس�لح كاتبها بمخ�زون ثقافي ، م�ن القدرة 
والمهارة في األختزال ، أو في األقتصاد الداللي 

والتكثيف .
٣

في حدود االسى
ربما يتوقف

الكالم
١٥

في المنفى
حريتي أبعد مني

وأنا وحيد
معلق كقميص على الحبل

٢٠٩
أقف مندهشا تحت مظلتي

لكي أحتمي من االخطاء
التي تسقط على البشر

الزمن في قصيدة اللحظة شكل ركيزة أساسية 
في بناء النص الش�عري ، ويمكن الوقوف عند 
مظاه�ر ه�ذا الزمن في بناء قصي�دة اللحظة ، 
من خالل الحضور المكثف في استخدام صيغة 
الفع�ل المض�ارع داخل النص وم�ا يوحي به ، 
والدال عل�ى الحركة والحيوية واالس�تمرارية 
ف�ي المعنى والص�ورة ، فمن خ�الل صياغات 
الحس�ية  الص�ورة  تص�اغ  المض�ارع  الفع�ل 
واللحظ�ة الجمالي�ة للنص . فداللة أس�تخدام 
الفع�ل المض�ارع أهم ما يالح�ظ في نصوص 
مجموع�ة )اقرب مم�ا ينبغ�ي( ، أن الزمن في 
الن�ص الش�عري ، ش�كل منف�ذاً واس�عاً أمام 
الش�اعر ، وهو يوظف تقني�ة الفعل المضارع 

بشكل مكثف ..

نصوص قصرية جدًا

خيام األلـم

            احمد المالكي

دربون�ه 
ف�ي آخ�ر الحياطي�ن الطيني�ة 
ّتتحدث عن تجربته�ا الضيق�ة 

بش�ق ُمعت�ق. .. 
َوغبار كام�ل النكه�ة

ْشبعاد الت�ي َتحتضن ق�در الب�اقالء 
جدت�ي الس�ومرية وبكام�ل تجاعي�د الغبش�ة

اتذكره�ا كي�ف تقتس�م الغ�روب 
ف��ي نهاي�ة االذان 

وكي�ف تق�دم لن�ا طب�ق الق�صص الخرافي�ة 
بصوت رازونة تحمل حفي�ف إطالل�ة الذكري�ات العائ�دة

ف�ي الدربون�ه األم 
حض�ارة ابن�اء المحل�ة َوتقاس�يم جنوبي�ة الجين�ات

ف�ي الدربون�ه األم 
اوش�ام خض�راء الل�ون 

َوراي�ات أث�ل ترف�رف ِبِعّز الظهي�رة.

             حسام عبد الحسين

دار الزمان بشجعان الوغى
واعتل الحليم بين مرديات الهوى

لعب الساسة في الملك 
فال خبر جاء وال شعب ظلم

تعالى وجع الليل في زخات المطر 
وابتسم الصباح بإشراقة الفجر

تلذذت القهوة في شفاه المبللين
من تعاظم الثبات في مبدأ السماء

طعن الزمان بذات العقول
وشعشع االمل بين جدران الوطن

رقص اليتيم من وحشة الصبر
وتناثرت خصال الطليقة من فضائح التهم

من مهد الطفولة شاخ الكهول
وبين عالمات القبور تهيأ الصبيان!

كل حلم قد تحقق في األوهام
وكل أمنية قد شنقت في الوديان

على أرصفة الشوارع تقطع حجاب الثكالى
وتبادل الدمع مع دماء الغيارى

عيون لم تبصر الحياة
اال على التي كانت تحت الفؤاد

البكاء ثورة حزين في دهاليز الخفاء
وصرخة ثائر تزلزل السماء

كفى ياحسرة الكفيف من مضجعه
وحزن االسير على خنجر ظهره.

قصة قصيرة..
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الثورة احلسينية.. مدرسة االيثار واالخالق
الث�ورة الحس�ينية كان�ت والت�زال 
وستبقى مدرس�ة االحرار والثوار يف 
كل زم�ان ومكان، فهي ثورة حملت 
الكثري من الدروس والعرب واملفاهيم، 
الت�ي جعلت منه�ا محورا اساس�يا 
للتغي�ري واالصالح وتحرير االنس�ان 
م�ن كل مظاهر الظلم واالس�تعباد، 
فما قدمه قادة وجن�ود هذه الثورة 
اجناس�هم  وبمختل�ف  العظيم�ة 
واعماره�م من دروس وعرب، اختلف 
وبش�كل ج�ذري عم�ا قدم�ة باقي 
القادة والثوار يف كل الثورات العاملية 
اعط�ت  فق�د  والحديث�ة،  القديم�ة 
هذه الثلة الطاهرة التي ش�اركت يف 
ثورة عاش�وراء وع�ى الرغم من كل 
املحن واملخاطر، دروس�ا حقيقية يف 
الص�رب وااليثار والتضحي�ة واالخوة 
والصداقة واالخالص واطاعة القائد 
وغريه�ا م�ن املأث�ر االخ�رى، الت�ي 
حريت العقول وااللباب وهو ما وثقة 
قائ�د هذه الث�ورة العظيم�ة االمام 
املعصوم  االم�ام  الحس�ن)ع( وهو 
وخليفة الرشعي لرس�ول الله)ص( 
بقوله: أّما بعُد فإني ال أعلُم أصحاباً 
أوىف وال خرياً م�ن أصحابي، وال أهَل 
بي�ٍت أب�رَّ وال أوص�َل من أه�ل بيتي 
فجزاكم اللَُّه عّني خ�رياً. من كربالء 
الش�هادة وم�ن خالل ه�ذه الوقفة 
القصرية نأخذ بعض الدروس القيمة 
الت�ي جس�دها  الخال�دة  واملواق�ف 
االمام الحسن)ع( وأصاحبه يف يوم 

عاشوراء ومنها.

درس الحرية
الحري�ة كانت درس مهم من دروس 
عاش�وراء جس�دها االمام الحسن 
)ع( بكل مفاهيمه�ا وقيمها، حيث 
س�عى ه�ذا القائ�د الش�جاع ال�ذي 
احطت به جي�وش الكفر واالحاد اىل 
ان يمن�ح مقاتليه الحرية الكاملة يف 
القت�ال او الرحيل، ففي ليلة العارش 
من املحرم ويف لقاء خاص أذن اإلمام 
الحس�ن )ع( ألصحابه أن ينرصفوا 
عنه، وخاطبهم قائالً: أال وإني أظن 
يومن�ا من ه�ؤالء غ�داً وإن�ي أذنت 
لك�م، فانطلقوا جميع�اً يف ِحل ليس 
عليك�م مني ذم�ام، وه�ذا الليل قد 
غشيكم فاتخذوه جمالً، وليأخذ كل 
رجل منكم بيد رج�ل من أهل بيتي، 

فجزاكم الله جميع�اً خرياً، وتفرقوا 
يف س�وادكم ومدائنك�م ف�إن القوم 
إنما يطلبونني، ولو أصابوني لذهلوا 
عن طلب غريي، حس�بكم من القتل 

بمسلم، اذهبوا قد أذنت لكم.
وهنا قام س�عيد بن عبداللَّه الحنفي 
ليعلمن�ا درس�اً اخ�را يف الش�جاعة 
والوف�اء حن ق�ال: واللَّ�ه ال نخلّيك 
حتى يعل�َم اللَُّه أّنا ق�د حفظنا نبّيه 
محم�داً )ص( فيك، واللَّ�ه لو علمت 
أني أُقتُل ثّم أحيى ث�ّم أُحرق حياً ثم 
أذّر ُيفع�ل بي ذلك س�بعن م�رّة ما 
فارقتك حت�ى ألقى حمام�ي دونك، 
فكي�ف ال أفعل ذلك وإّنم�ا هي قتلٌة 
واح�دة ث�ّم ه�ي الكرام�ة الت�ي ال 
انقض�اء له�ا أبداً. وفعالً وىف س�عيد 
بما قال وضّم إىل قوله فعالً أكس�به 
الثن�اَء يف الدني�ا، وأحس�ن الجزاء يف 
اآلخ�رة، وذل�ك اّن�ه ملّا ص�ّى اإلمام 
الحس�ن )ع( الظهر صالة الخوف، 
اقتتلوا بعد الظهر واش�تّد القتال وملّا 
قرب األعداء من الحس�ن وهو قائٌم 
بمكان�ه تق�ّدم س�عيد الحنفي أمام 
الحسن)ع( وصار هدفاً لهم يرمونه 
بالّنبل يميناً وش�ماالً وهو قائٌم بن 
يدي اإلمام )ع( يقيه الس�هام طوراً 
بوجهِه وطوراً بصدره وطوراً بيديه 
وط�وراً بجنب�ه فلم يص�ل إىل اإلمام 
)ع( يش ٌء من ذلك حتى سقط سعيد 
الحنفي إىل األرض وهو يقول: اللهّم 
العنه�م لعَن عاٍد وثم�ود، اللهّم ابلغ 
نبّيك عّني الس�الم وابلغ�ه ما لقيُت 
م�ن ألِم الج�راح، فإّن�ي أردت ثوابك 
يف ن�رصة نبّيك، ثّم التف�ت إىل اإلمام 
الحس�ن )ع( فق�ال: أََوَفْي�ُت يا ابن 
رس�ول اللَّه قال: )نعم أنت أمامي يف 

الجّنة(.
اما جون م�وىل أبي ذّر الغفاري فقد 
كان ل�ه موق�ف اخر خل�دة التاريخ 
فق�د وقف أمام اإلمام الحس�ن)ع( 
يس�تأذنه يف القت�ال فقال ل�ه اإلمام 
)ع(: )ي�ا ج�ون أن�ت يف إذٍن مّن�ي 
فإّنما تبعتنا طلب�اً للعافية فال تبتِل 
بطريقتن(، فوق�ع جون عى قدمي 
أبي عبداللَّه يقّبلهم�ا ويقول: ياابن 
الرّخ�اء  يف  أن�ا  اللَّ�ه)ص(  رس�ول 
ألحُس قصاعكم ويف الش�ّدة أخذلكم 
إّن ريح�ي لنت�ن، وحس�بي للئي�م، 
ولوني ألس�ود فتنّفس عيّل يف الجّنة 
ليطي�ب ريح�ي، ويرُشف حس�بي، 

ويبيض لون�ي، ال واللَّ�ه ال أفارقكم 
حت�ى يختلط ه�ذا الّدم األس�ود مع 

دمائكم.
الرتبية واألخالق

درس آخر ابرزته هذه الثورة العظيمة 
وهو درس الطاعة واالحرتام األرسي 

ب�ن الحس�ن )ع( وأه�ل بيت�ه)ع( 
فالرتبي�ة األخالقي�ة كان�ت إح�دى 
أس�لحة ملحمة عاش�وراء التي اراد 
االمام )ع( ومن خالل بعض الصور 
القيمة ايصالها  واملوافق والوصاي�ا 
األرسي�ة  فالعالق�ة  جميع�ا،  الين�ا 
والرتاب�ط األخوي كان�ت حارضة يف 
كرب�الء ب�كل تفاصيله�ا باعتبارها 
إحدى أهم األهداف التي سعى اإلمام 
الحس�ن)ع( إلبرازها يف ذلك املوقف 
الصع�ب ليربه�ن للعال�م، ان له�ذا 
الكيان قدس�ية خاص�ة وبصالحها 
س�يصلح املجتم�ع لذا يج�ب الدفاع 
عن هذا الكيان املهم والحفاظ عليه، 
ولعل من ابرز تلك املواقف والوصايا، 
موقفه )عليه السالم( واخته العقيلة 
زينب)ع( هذه امل�رأة العظيمة التي 
اكمل�ت بش�جاعتها وصربه�ا ثورة 
عاش�وراء، حي�ث اس�تطاعت هذه 
الس�يدة العظيم�ة ان تجس�د بعض 
املواق�ف وال�دروس القيم�ة ومنه�ا 
الحف�اظ عى وصايا االمام الش�هيد 
ح�ن قال لها )يا زين�ب اذا انا قتلت 
ال تش�قي عيلَّ جيباً وال تخميش عيل 
وجه�اً... واوصاها بالعي�ال واالهل 
من بعده. وقد ثبتت )ع( يف مواقفها 
التي ال ت�زال حديث األجي�ال يف يوم 
عاشوراء انها جبل من جبال الصرب، 
خصوص�ا وانه�ا قد عم�دت يف يوم 
املعرك�ة وعندم�ا فقد الحس�ن)ع( 
جمي�ع اخوت�ه وانص�اره اىل ارساج 
الجواد ث�م قدمته اليه لريكب ويعود 
اىل جه�اد اعدائه. ام�ا املوقف االخر 
فه�و موق�ف اإلم�ام العب�اس )ع( 
الذي جس�د هو االخر درسا مهما يف 
الوفاء واالخوة الطيبة، حينما رفض 
اإلنسان العمالق كل املغريات املادية 
الت�ي قدمت إلي�ه يف يوم عاش�وراء 
من قبل اعداء الحس�ن )ع( وفضل 
ان يم�وت مدافعا عن االس�الم الذي 
تجسد بش�خصية الحسن )ع(، تلك 
الصور كانت تجسيدا حقيقيا للرتبية 
املتكامل�ة التي يج�ب ان نتعلم منها 
ونسعى اىل تعزيزها مجتمعاتنا التي 
اصبح�ت تعاني العديد من االمراض 
ارضت  الت�ي  االرسي�ة  واملش�كالت 

بكيان االرسة املسلمة.

الرحمة وااليثار
من الدروس العظيم�ة االخرى التي 

جس�دتها لن�ا ث�ورة عاش�وراء هي 
الرحم�ة وااليث�ار، التي تجس�دت يف 
شخصية االمام الحسن )ع( حينما 
كان يف اش�د واصع�ب املواق�ف فقد 
س�عى ومن خالل مواقفه االنسانية 
الكبرية اىل بيان قيمة وعظمة االسالم 
الحنيف، فقد عمد )عليه السالم( يف 
بع�ض املواقف اىل اك�رام من اجتمع 
اىل قتل�ه، وكان ذل�ك عندما الحر بن 
يزيد الرياحي ع�ى راس الف فارس 
فالتقى الحر بالحسن )عليه السالم( 
يف ذات حسم وقد أرضَّ به وبأصحابه 
العطش فامر س�يد الش�هداء )عليه 
يس�قوهم  ان  اصحاب�ه  الس�الم( 
ويرش�فوا خيولهم، فس�قوهم عن 
آخره�م، وهو عكس م�ا فعله أتباع 
بني أمية يوم عاشوراء حينما منعوا 
امل�اء ع�ن اإلمام الحس�ن)ع( وأهل 

بيته وأصحابه.
املوق�ف االخ�ر وه�و ب�كاء اإلم�ام 
الحس�ن )عليه الّسالم( عى أعدائه، 
ألّنهم س�يدخلون النار بسببه ولعل 
ه�ذا املوق�ف م�ن اعظ�م املواق�ف 
االنسانية، حيث ينقل لنا التاريخ ان 
اإلمام الحس�ن )ع( وبعد أن اجتمع 
عى قتاله م�ا يقارب من ثالثن ألف 
مقات�ل وعظهم م�راراً وتك�راراً ، إالّ 
أّنهم لم يفهموا قوله، وتس�ابقوا إىل 
قتاله، فراح ينظر إليهم وهو يصلح 
حبائل س�يفه ويبكي، وإذا بسّيدتنا 
زين�ب الك�ربى أُّم املصائ�ب )عليها 
الّس�الم( تمرُّ به وهو بتل�ك الحالة، 
فتب�ادر قائلة: فداك أب�ي وأُّمي يا أبا 
عبد الل�ه ! أَو تبكي وأن�ت بمثل هذا 
الح�ال؟ فق�ال له�ا )عليه الّس�الم( 
: ي�ا أُخّية، أبك�ي عى ه�ؤالء الذين 

س�يدخلون الناَر بس�ببي. 
اي عظمة حملها هذا القلب الرحيم 
حتى عى من اجتمعوا لقتلة وس�بي 

عياله.
ه�ذه بع�ض ال�دروس والع�رب التي 
ملسنها من الثورة الحسينية) الثورة 
املحمدية( التي الت�زال تحمل الكثري 
من الدروس واملواقف والعرب املهمة، 
والتي نحتاجها اليوم كي نتعرف عى 
الرحمة اإللهية واالس�الم الحقيقي 
الذي حفظه االمام الحس�ن)ع( من 
خ�الل ثورة عاش�وراء الت�ي علمتنا 
ال�دم الطاهر اقوى من كل اس�لحة 

الظلم والطغيان.

حممد.. رسول اإلنسانية واخللق العظيم
سيف اكثم المظفر

ع�دد هائل من األنبياء والرس�ل، تناوبوا عى هداية 
البرشية، و بعثوا لنصح وارش�اد الناس، اىل الطريق 
املس�تقيم، ويف أحيان كثرية، تواجد أكثر من نبي يف 
آن واح�د، مثل ماحصل مع م�وىس وأخوه هارون، 
وايضا يعقوب ويوسف، ويذكر التاريخ أن أكثر من 
س�تة عرش ألف نبي بعث للبرش من�ذ هبوط آدم إىل 

النبي الخاتم.
م�ن يتتب�ع آيات الق�رآن الكري�م، يج�د أن األنبياء 
والرس�ل، منهم من أخطأ، ومنهم م�ن أذنب، وهنا 
اه�ل التخصص ي�وردون درجات وطبق�ات الذنب 
وفي�ه رشح مفصل نرتكه اله�ل االختصاص.. كان 
ا  عز وج�ل يخاطبهم باس�مائهم الرصيح�ة، )َفلَمَّ
) ()َوَما ِتلْ�َك ِبَيِميِنَك َيا ُموىَسٰ أََتاَها ُن�وِدَي َيا ُموىَسٰ

.) )َوَما أَْعَجلََك َعن َقْوِمَك َيا ُموىَسٰ
كذلك ينطبق األمر عى عيىس ويحيى وباقي االنبياء 
واملرس�لن، إال نب�ي واح�د، تعامل�ت الس�ماء معه 
بطريقة خاصة، ودرجة مختلفة عن س�ائر الرسل 
واألنبي�اء، وأعطت�ه خصوصية ل�م يخاطب بها أي 
مبعوث س�ابقا، الجمي�ع يعلم أن الق�رآن نزل عى 
ص�در الحبي�ب املصطفى محم�د )علي�ه وعى اله 
افض�ل الصالة واتم التس�ليم( ومن يبحث بن آيات 
الكت�اب العزيز، لم يجد إس�م النب�ي محمد إال أربع 
مرات فقط! وهذه امل�رات كانت مع قرينة تعظمه 
وتمج�ده، يف حن ذكر موىس 131 م�رة، وإبراهيم 
63 مرة ونوح 50 مرة ويوس�ف 26 مرة وعيىس 25 
م�رة ويعقوب 16 مرة ويحيى 8 ويونس وأيوب كال 

منهما أربع مرات.
عندما خاطب الله عز وجل آدم)َوُقلَْنا َيا آَدُم اْس�ُكْن 
أَنَت َوَزْوُجَك الَْجنََّة…( وعندما خاطب عيىس)إِْذ َقاَل 
يَك َوَراِفُع�َك إَِلَّ …( وعندما  ٰ إِنِّي ُمَتوَفِّ اللَُّه َيا ِعي�ىسَ
نَّا َوَبرََكاٍت  خاطب نوح)ِقيَل َيا ُنوُح اْهِبْط ِبَس�اَلٍم مِّ
َع�َك …( لكن عندما خاطب  ن مَّ مَّ َعلَْي�َك وََعَىٰ أَُمٍم مِّ
َها الرَُّس�وُل اَل َيْحُزنَك الَِّذيَن  الحبيب مصطفى )َيا أَيُّ
َه�ا الرَُّس�وُل َبلِّ�ْغ َما  ُيَس�اِرُعوَن يِف الُْكْفِر…()َي�ا أَيُّ
َها النَِّبيُّ َحْس�ُبَك اللَُّه  أُن�ِزَل إِلَْيَك ِمن رَّبِّ�َك  …()َيا أَيُّ
َه�ا النَِّبيُّ َحرِِّض  َوَم�ِن اتََّبَع�َك ِم�َن الُْمْؤِمِنَن()َيا أَيُّ
اَر  َها النَِّبيُّ َجاِهِد الُْكفَّ الُْمْؤِمِنَن َعَى الِْقَتاِل…( )َيا أَيُّ
َها النَِّبيُّ إِنَّا أَْرَس�ْلَناَك َش�اِهًدا  َوالُْمَناِفِقَن…()َي�ا أَيُّ

ا َوَنِذيرًا(. ً َوُمَبرشِّ
لو ناتي إىل اآليات األربعة التي ذكر فيها اسم حبيب 
ٌد إاِلَّ َرُس�وٌل َقْد َخلَْت ِمن َقْبلِِه  الل�ه محمد)َوَما ُمَحمَّ
�ا َكاَن  الرُُّس�ُل …( ج�اءت مع قرينة الرس�ول، )مَّ
ن رَِّجالُِكْم َولَِٰكن رَُّس�وَل اللَِّه َوَخاَتَم  ٌد أََبا أََحٍد مِّ ُمَحمَّ

النَِّبيِّ�َن …( ايض�ا وردت قرينة الرس�ول، )َوالَِّذيَن 
ٍد  الَِحاِت َوآَمُنوا ِبَما ُنزَِّل َعَىٰ ُمَحمَّ آَمُن�وا وََعِمُلوا الصَّ
َوُه�َو الَْحقُّ ِم�ن رَّبِِّهْم …( هنا اف�رد بالذكر مع انه 
داخل ىف االيمان والعمل الصالح ؟ لالش�عار بس�مو 
ٌد  َحمَّ مكانة هذا املنزل علي�ه )ص( وبعلو قدره، )مُّ
اِر ُرَحَماُء  اُء َعَى الُْكفَّ رَُّس�وُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه أَِش�دَّ
َبْيَنُه�ْم  …( أيض�ا هن�ا وردة كلمة الرس�ول قرينة 
الس�م النب�ي محمد)علي�ه وعى اله افض�ل الصالة 

واتم التسليم(.
م�ن خالل م�ا تقدم، أن الله عز وج�ل كان يخاطب 
نبي�ه محمد صى الل�ه عليه وآله وس�لم، بنوع من 
التعظيم واالجالل، والتقدير ملا يحمله هذا اإلنس�ان 
من صفات عظيمة وأخالق ال يعرف مقامها البرش 
إال ش�خص واحد، خاطبه النبي صى الله عليه وآله 
وس�لم )يا عيل ال يعرف الله إال أنا وأنت وال يعرفني 

إال الله و أنت وال يعرفك إال الله وأنا(.
كثريا ما كانت الس�ماء تهذب املس�لمن عى كيفية 
مخاطبة الرسول محمد صى الله عليه وآله وسلم، 
َها الَِّذيَن آَمُنوا  وتأمره�م أن يخفضوا أصواتهم)َيا أَيُّ
اَل َترَْفُعوا أَْصوَاَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَِّبيِّ َواَل َتْجَهُروا لَُه 
ِبالَْق�ْوِل َكَجْهِر َبْعِضُكْم لَِبْع�ٍض أَن َتْحَبَط أَْعَماُلُكْم 

َوأَنُتْم اَل َتْشُعُروَن(.
رغ�م أن النبي محمد صى الل�ه عليه واله، كان قبل 
ن�زول الوحي ينعت بالصادق األم�ن، ومتحلًيا بكل 
خلق كريم، مبتعًدا ع�ن كل وصف ذميم، فهو أعلم 
الناس وأنصحهم وأفصحهم لس�اًنا، وأقواهم بياًنا، 
وأكثرهم حياًء، ُيرضب ب�ه املثل يف األمانة والصدق 
والعفاف، جاءت السماء لتبن عظمت هذا االنسان، 
قال الله تعاىل يف محك�م كتابه الكريم، واصفا نبيه 

العظيم )َوإِنََّك لََعَىٰ ُخُلٍق َعِظيٍم(.
ليأتي جمع من املنافقن املحسوبن عى األصحاب، 
وبكل وقاحة وقلة ادب يصف الرس�ول العظيم بأنه 
)يهجر(، عندما دعا إليه عليا بقرطاس وقلم، ليكتب 
إليه�م كتابا لن يضلوا بعده أبدا! وأنه يعلم أن األمة 
سوف تضل من بعده، ولن تتمسك بسنة النبي وال 
بيت الرس�ول، والقرآن، الذي ق�ال فيهما)إني تارك 
فيكم الثقلن : كتاب الله ، وعرتتي أهل بيتي ، ما إن 

تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ( .
1400ع�ام تقريباً عى ش�هادة النبي االكرم، ونحن 
نعيش اليت�م عى فراق�ه، واألمة الت�ي انقلبت عى 
أعقابه�ا، م�ا زال�ت تتج�رع كاس الذل، ع�ى أيدي 
رشاذم الخلق من ال س�عود وحليفتها بنو صهيون 
و ذيول اعراب الخليج، الذين عاثوا باألرض فس�ادا، 
وقتل�وا الحرث والنس�ل، لعنتهم الس�ماء يف الدنيا، 

ولهم يف اآلخرة عذاب عظيم.

فقدان 
فقدت الوثيقة املرقمة )0231315( ذي العدد )144( والصادرة من اعدادية الش�يخ احمد الوائيل 
املركزي�ة / املديري�ة العامة لرتبي�ة محافظة النج�ف االرشف بتاري�خ 2014/10/21 واملعنونة 
اىل كلي�ة الرافدي�ن الجامعة بأس�م  )كرار جواد حس�ن( فعى من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

فقدان
فقدت مني املستمسكات التالية :

1 � الهوية الصادرة من الكلية االسالمية الجامعة
2 � اجازة السوق الصادر من مديرية مرور القادسية 

بأسم ) ازهر عيل حمزة( فعى من يعثر عليهم تسليمهم اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت مني اجازة ممارس�ة مهنة باس�م )امن حس�ن جاس�م( ورشيكه )عبد الباس�ط عيىس 
صال�ح( رق�م الرخصة 405 صالح الدي�ن تاريخها 2002/2/12  طاقة امل�رشوع 50100 فرخة 
لحم رقم القطعة 37 مقاطعة 24 طق طق تاريخ االنشاء 2002/2/10 ت/ح 975 عى من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت مني هوية الطالب بأس�م )انور موىس عبد االمري( الصادرة من املعهد التقني اداري برصة 

قسم املحاسبة عى من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت وص�والت االمان�ة الص�ادرة م�ن بلدي�ة 
الرميثة وحس�ب كتاب مكتب التحقيق القضائي 
يف قضاء الرميثة املرقم 49858 يف 2017/11/16 
واملدرج�ة تفاصيلها ادناه فع�ى من يعثر عليها 

تسليمها اىل مصدرها 

لجنة تثبيت امللكية يف الزبري
اعالن

يف  امل�ؤرخ  العائدي�ة  تثبي�ت  ق�رار  بموج�ب 
2017/10/25 الصادر من لجن�ة تثبيت امللكية 
يف الزبري حول تثبي�ت عائدية تمام العقار 194/

الرش�يدية بأس�م )رازقية عباس عب�د اللطيف( 
اس�تنادا الحكام املادة )49( من قانون 43 لسنة 
1981 وقد تقرر اعالن هذا القرار مدة ثالثن يوما 
وعى من لديه اعرتاض عى القرار املذكور الطعن 
في�ه لدى رئاس�ة محكم�ة االس�تئناف واعتبارا 
من الي�وم التال لنرش ه�ذا االعالن وعن�د انتهاء 
امل�ده املذك�ورة وعدم ورود اش�عار من رئاس�ة 
االستئناف بوقوع الطعن عى القرار لديها خالل 
املده اعاله ستبادر مالحظية التسجيل العقاري 

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

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد: 2555/ش/2017
التاريخ 2017/10/19

اعالن
اىل املدعى عليه ) صباح جبار بدر( 

ق�د اصدرت ه�ذه املحكمة حكم�ا غيابيا بحقك 
بالدع�وى املرقمة اع�اله بتاري�خ 2017/9/26  
يقيض بتصديق الطالق بن املدعية ازدهار هاشم 
حس�ن واملدعى عليه صباح جبار بدر واعتباره 
طالق�ا خلعيا واقعا للم�رة االوىل قابال لالعرتاض 
والتميي�ز وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ يف مركز رشطة اب�ي الخصيب 
وتاييد  املجلس البلدي ملنطقة ال ابراهيم بتاريخ 
2017/10/17 تق�رر تبليغك بواس�طة النرش يف 
صحيفتن محليتن يوميتن ولك الحق االعرتاض 
والتميي�ز خالل املدة القانونية وبعكس�ه س�وف 

يكتسب الدرجة القطعية
القايض شاكر محمود حمود

لجنة تثبيت امللكية يف الزبري
اعالن

يف  امل�ؤرخ  العائدي�ة  تثبي�ت  ق�رار  بموج�ب 
2017/10/25 الصادر من لجن�ة تثبيت امللكية 
يف الزبري حول تثبيت عائدية تمام العقار 2274/

الجمهورية بأسم )قاسم نارص حسن( استنادا 
الح�كام املادة )49( من قانون 43 لس�نة 1981 
وقد تقرر اعالن هذا القرار مدة ثالثن يوما وعى 
من لديه اع�رتاض عى القرار املذكور الطعن فيه 
لدى رئاسة محكمة االستئناف واعتبارا من اليوم 
التال لنرش هذا االعالن وعند انتهاء املده املذكورة 
وعدم ورود اش�عار من رئاسة االستئناف بوقوع 
الطعن عى القرار لديها خالل املده اعاله ستبادر 
مالحظية التس�جيل العقاري يف الزبري بالتسجيل 

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

فقدان
فقدت الوثيق�ة املرقم�ة )118811(ذي العدد 
)87( والصادر من مدرس�ة نزه�ان الجبوري 
االبتدائية بتاريخ 2017/10/11 واملعنونة  اىل 
مدرسة ابي تمام االبتدائية بأسم  /حسن عيل 
مزعل فعى من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد / 5233/ش/2017

التاريخ 2017/11/19
اعالن

اىل املدعى عليه / محمد هيثم فخري
اق�ام املدعي�ة ) عالي�ة ع�الء ترك�ي( الدعوى 
ض�دك  5233/ش/2017  املرقم�ة  الرشعي�ة 
تطل�ب  بموجبه�ا التفري�ق للهج�ر املتواصل 
اقامت�ك حس�ب م�ا ورد  وملجهولي�ة  مح�ل 
برشح القائ�م بالتبليغ وتأيي�د املجلس البلدي 
ملنطقة )حي البيض�اء( لذا تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ن محليتن يوميت�ن للحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة صب�اح ي�وم 2017/11/29 
للمرافع�ة وبعكس�ه س�وف تج�ري املرافع�ة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف ابي صيدا

التاريخ 2017/11/14
اعالن

قدمت الس�يدة )خالدة كام�ل عباس( طلب اىل 
ه�ذه املحكم�ة تطل�ب فيه نصبه�ا قيمه عى 
زوجه�ا املفقود )محمود ع�زاوي احمد( الذي 
فق�د بتاريخ 2013/9/22 ال�ذي فقد يف قرية 
املخيسة التابعة لناحية ابي صيدا وان اوصافه 
طوي�ل القامه ش�عره ابي�ض اس�مر البرشة 
وهو م�ن موالي�د 1952 وان والدي�ه متوفيان 
قبله ومن لدي�ه اي معلومة عنه مراجعة هذه 
املحكمة او اي محكمة او مركز رشطة لالخبار 
عن ذلك وبعكسه سوف ينظر يف الطلب حسب 

القانون
القايض
سعد جزاع حسن

لجنة تثبيت امللكية يف الزبري
اعالن

يف  امل�ؤرخ  العائدي�ة  تثبي�ت  ق�رار  بموج�ب 
تثبي�ت  لجن�ة  م�ن  الص�ادر   2017/10/25
امللكي�ة يف الزب�ري ح�ول تثبي�ت عائدي�ة تمام 
العقار 718/الجمهورية بأسم )ناظم سلطان 
زهراو( استنادا الحكام املادة )49( من قانون 
43 لس�نة 1981 وق�د تقرر اعالن ه�ذا القرار 
مدة ثالث�ن يوما وعى من لدي�ه اعرتاض عى 
القرار املذكور الطعن فيه لدى رئاسة محكمة 
االس�تئناف واعتب�ارا م�ن الي�وم الت�ال لنرش 
ه�ذا االعالن وعند انتهاء امل�ده املذكورة وعدم 
ورود اش�عار م�ن رئاس�ة االس�تئناف بوقوع 
الطع�ن عى الق�رار لديه�ا خالل امل�ده اعاله 
س�تبادر مالحظية التسجيل العقاري يف الزبري 

بالتسجيل وفق هذا القرار
القايض االول
مصطفى شاكر عيل
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الزبي

اعالن
مناقصة استريادية

2017/34  م/د  تجهي�ز ع�وازل خزفية جهة العال والواط�ي ملعمل محوالت التوزيع 
وحسب الفقرات والكميات املدرجة يف املواصفات  الفنية وقائمة جدول التسليم

)معلنة للمرة االوىل (
تاريخ الغلق ) 2017/12/25(

يرس ) وزارة الصناعة واملعادن/رشكة دياىل العامة( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلن 
وذوي الخ�ربة لتقدي�م عطاءاتهم بموجب الوثائق القياس�ية للم�ادة مع مالحظة ما 

ياتي :
1 -عى مقدمي العطاء املؤهلن والراغبن يف الحصول عى معلومات اضافية االتصال 
)رشك�ة دياىل العامة ( وع�رب الربيد االلكرتون�ي ) www.dialacompany.com(  وكما 

موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ما ييل :
أ-الكلف�ة التخميني�ة للمناقصة هي ) 232000( دوالر ) مائت�ان واثنان وثالثون الف 

دوالر فقط(  واصل مخازن الرشكة 
ب-مقدار مبلغ التامينات  االولية للمناقصة هو ) 6960( دوالر )  ستة االف وتسعمائة 

وستون  دوالر فقط   ( واملطلوب تقديمها مع العطاء
ج-ان س�عر بيع مس�تندات للمناقصة هو ) 100000( دينار عراقي ) فقط مائة الف 
دين�ار عراقي الغريها( غري قابل لل�رد اال يف حال الغاء املناقصة من قبل رشكتنا حيث 

تعاد ثمن الوثائق  فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات 
د-ع�ى مقدم العطاء ان يس�تخدم نموذج صيغ�ة العطاء املوجود يف القس�م الرابع ) 
نم�اذج العط�اء ( ويجب ان يت�م تعبئة النموذج بالكامل دون اي تغيري يف ش�كله ولن 

تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة
*مالحظة : تعفى الرشكات االجنبية الرصينة  التي ليس لديها فرع او تمثيل رس�مي 

او وكيل تجاري مسجل يف العراق من تقديم وصل رشاء مستندات املناقصة
2 - متطلبات التاهيل املطلوبة : ) كما مبينة يف وثائق العطاء ( 

3 -يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان االتي ) رشكة دياىل العامة /طريق بغداد بعقوبة 
الجديد –قرب تقاطع القدس ( وان اخر موعد لتسليم العطاء سيكون الساعة الثانية 
ظهرا من تاريخ غلق املناقصة يف 25/12/2017 وان العطاءات  املتاخرة سوف ترفض 
وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغبن بالحضور يف 
العنوان  االتي ) مقر رشكتنا /غرفة لجنة فتح العروض ( يف الساعة التاسعة صباحا 
لي�وم 26/12/2017 ويف حال�ة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يكون اليوم التال 

للدوام الرسمي هو اخر موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق.
عبد الودود عبد الستار حممود
املدير العام/ورئيس جملس االدارة

رقم االسماءت
مبلغ تاريخ الوصلالوصل

الوصل

حسام صالح 1
4504522016/6/5120000مجيد

ضياء غالب 2
4496152015/11/1550000غثيث

وزارة الصناعة واملعادن
رشكة دياىل العامة
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              بغداد/ المستقبل العراقي

شيدد وزيير الشيباب والرياضة عبد الحسين 
عبطيان،  عىل رضورة حفظ االمين والنظام يف 

املالعب الرياضية«.
وقال عبطان خالل اسيتقباله مدير عام حماية 
املنشآت والشخصيات اللواء الركن عامر صدام 
يف بييان لليوزارة تلقيت »املسيتقبل العراقيي« 
نسيخة منيه ، ان حمايية املشيجعن وحفيظ 
االمين يف املالعب يعترب من االولويات عند وزارة 
الشباب والرياضة، والسيما ان »العاصمة بغداد 
مقبلة عىل رفع الحظير عن مالعبها فضال عن 
ان الجمييع يتابع املباريات التي تقام يف العراق 
وخاصة املبارييات الجماهريية والدولية، مبينا 
انه يتوجيب علينا ان ننقل افضل الصور للعالم 

عن تنظيم املباريات وادارتها لكي نسيتحق عن 
جدارة رفع الحظر الكيل«.

واضياف ان »تطبييق النظيام يعتيرب ظاهيرة 
حضاريية رائعية، وعىل الجميع االلتيزام بذلك، 
والسييما املشجعن فضال عن التزامهم بالروح 
الرياضيية يف املبارييات وترك حياالت الفوىض 
والشيغب النهيا تنقيل صورة سييئة سيتكون 

عواقبها سلبية عىل موضوع رفع الحظر«.
من جانبه اكد الليواء عامر صدام عىل جاهزية 
قيوة امن املالعب لفرض االمن والنظام يف كافة 
املباريات واملهرجانات الرياضية مؤكدا ان امن 
املالعب اصبحت لها اهمية كربى والسييما بعد 

رفع الحظر الجزئي عن املالعب الرياضية« .
مين جهة اخرى تفقد وزير الشيباب والرياضة 
ملعيب الشيعب اليدويل الطيالع عيىل جاهزيته 

الستقبال مباريات الدوري املمتاز بكرة القدم«.
وأكيد عبطان ان »الوزارة ماضية يف مسياعيها 
ال كميال تاهييل وصيانة ملعب الشيعب الدويل 
الحتضيان مباريات الدوري املمتاز بكرة القدم، 
مشيددا عىل »رضورة انهاء االعمال التي تتعلق 
بامللعيب السييما االرضيية التي باتيت جاهزة 
باسيتثناء عدد مين املالحظات البسييطة التي 

سيتم انجازها خالل االيام القليلة القادمة«. 
وبن عبطيان ان »أعميال الصيانية والتنظيف 
ماهيو اال دليل عيىل الحس العايل ليدى الجميع 
هيذا  اهميية  تجياه  باملسيؤولية  والشيعور 
الرصح الكبيري ومكانته، وسينعمل عىل إكمال 
كافية متطلبيات امللعب ليكيون جاهزا وضمن 
حسياباتنا اسيتعدادا لرفيع الحظير الكيل عن 

مالعبنا الرياضية.

               المستقبل العراقي / متابعة

يواجه ريال مدريد صعوبة كبرية يف الحصول 
عىل لقب الدوري اإلسيباني أو املنافسة عليه 
خالل املوسيم الجاري وذلك بعيد تعادله أمام 
أتلتيكيو مدرييد ليصبيح الفارق بينيه وبن 

املتصدر برشلونة 10 نقاط«.
ديبورتيفيو«  »مونيدو  صحيفية  وذكيرت 
اإلسيبانية أّن »ريال مدريد يفشيل يف اللحاق 
بربشيلونة حينما يصبح الفيارق بينهما 10 
نقاط أو أكثر يف أي فرتة خالل املواسم األخرية 

بالدوري اإلسباني«.
ففي موسيم 2012-2013 حقيق البلوجرانا 
الليجا برصيد 100 نقطة، إذ سيبق برشلونة، 

نظريه ريال مدريد بعد 19 جولة بي18 نقطة 
كاملة«.

وأعادت الصحيفة إىل األذهان موسم 2008-
2009 حينميا حقيق برشيلونة أول ثالثية يف 
تاريخيه تحت قييادة بيب جواردييوال، وفاز 
بالدوري بفارق 9 نقاط، ووصل الفارق بينه 

وامللكي بعد 19 جولة إىل 12 نقطة«.
ورغيم أّن البالنكوس اسيتطاع تقليل الفارق 
إىل 4 نقياط، جاءت مباراة الكالسييكو والتي 
انتهت بفوز البلوجرانا بنتيجة 6-2، لتحسيم 

اللقب تماما«.
ويف موسيم 2005-2006، تحت قيادة فرانك 
رييكارد، وصل الفيارق بن برشيلونة وريال 
مدرييد إىل 13 نقطية بعيد انقضياء النصف 

األول من املوسيم، قبل أن يحسيم بفارق 12 
نقطة«.

 ،1998-1997 موسيم  إىل  بالعيودة  وحتيى 
تصيدر برشيلونة بفارق 21 نقطية عن ريال 

مدريد بعد مرور 32 جولة، وحقق اللقب«.
واختتميت الصحيفية التقريير باإلشيارة إىل 
أّن برشيلونة قام بأفضل عودة له يف موسيم 
2003-2004 حينميا وصيل رييال مدريد يف 
الجولة الي 18 إىل النقطة 42 وامتلك البلوجرانا 

24 نقطة فقط«.
ولكين يف النهايية تجياوز النيادي الكتالوني 
نظريه امللكي وأنهى الدوري برصيد 72 نقطة، 
متفوًقا بنقطتن عىل غريمه التقليدي، وحقق 

فالنسيا اللقب وقتها برصيد 77 نقطة.

تفقد ملعب الشعب لالطالع على جاهزيته الستقبال مباريات الدوري

وزير الشباب يشدد عىل رضورة حفظ األمن 
والنظام يف املالعب الرياضية

بعد أن اصبح الفارق مع املتصدر »10« نقاط

التاريخ يستبعد »ريمونتادا« ريال مدريد
يف الليجا

              المستقبل العراقي/ متابعة

تمكن مهاجم برشيلونة لويس سيواريز من العودة إلى هز الشيباك أخيًرا، بعد فترة من الصيام، 
وذلك في مباراة فريقه أمام ليجانيس”.

وأحيرز األوروجوايانيي هدفين، ما مكن فريقه مين اللعب بأريحية أكبر في المبياراة، التي انتهت 
بثالثية نظيفة للفريق الكتالوني”.

وبحسيب صحيفة سبورت الكتالونية، تمكن سيواريز من دخول قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ 
برشلونة، بعد أن وصل للهدف رقم 125، ليعادل بذلك رقم صاحب المركز العاشر، ماريانو مارتين، 

والذي حمل قميص البارسا بين عامّي 1939 و1948”.
وبحسيب الصحيفة نفسيها فقد أصبح حارس ليجانيس كويار، الفريسة المفضلة لدى سواريز 
حيث سيجل علييه 9 أهداف، ويليه حارس رييال بيتيس أدان والذي تلقى 7 أهيداف من المهاجم 

األوروجواياني.

              المستقبل العراقي/ متابعة

يد البلجيكي الدولي إدين هازارد، نجم تشيلسيي أنَّ هدف فريقيه حالًيا، هو تقليص الفجوة  أكَّ
ل هازارد، هدفين ليقود  مع مانشسيتر سييتي متصدر بطولة الدوري اإلنجليزي”.وسيجَّ

الفرييق لفوز ثمين )0-4( على مضيفه وسيت بروميتش ألبييون بالمرحلة الي12 من 
الدوري اإلنجليزي”.والفوز هو الرابع على التوالي لتشيلسي، ليرفع الفريق رصيده 

إلى 25 نقطة في المركز الثالث بفارق 9 نقاط خلف مانشسيتر سيتي المتصدر”.
وقال هازارد: “مانشسيتر سيتي يفوز بالعديد من المباريات، لكننا نريد تقليص 
الفارق”.وأوضيح: “ال تعلم ما يمكن أن يحدث في الدوري اإلنجليزي. فزنا في 

الموسم الماضي بي12، أو 13 مباراة متتالية، فلم ال يتكرر هذا؟.

مورينيو يعلق عىل عودة بوجبا 
وإبراهيموفيتش

كافاين يكرس ظاهرة عمرها 45 عامًا

سببان وراء سخط مجاهري أتلتيكو مدريد عىل جريزمان
            المستقبل العراقي/ متابعة

صبَّت جماهير أتلتيكو مدريد، جام غضبها صوب نجم الفريق، الفرنسيي أنطوان جريزمان، خالل 
مباراة األتلتي مسياء السيبت أمام ريال مدريد فيي ديربي العاصمة، بالجولة اليي12 من الليجا، 

والتي انتهت بالتعادل السلبي.
وجاء أداء الالعب باهًتا طوال المدة التي لعبها في المباراة، قبل أن ُيخرجه مدربه األرجنيتين 
دييجو سيميوني، وسط صافرات االستهجان من قبل الجماهير التي تواجدت في مدرجات 
ملعب واندا ميتروبوليتانو.وأشيارت صحيفة “ماركا”  إلى أنَّ الجماهير صبت غضبها على 
ل سوى هدفين بالليجا. الالعب، بسبب ابتعاده عن مستواه وصيامه التهديفي، حيث لم ُيسجِّ

وأضافيت “كما أنَّ الجماهيير غاضبة من المهاجم الفرنسيي، بسيبب التصريحات األخيرة، 
التي لمح فيهيا إلى رغبته في الخروج من أتلتيكو مدريد”.ُيذكر أنَّ أنطوان جريزمان، يحظى 
باهتمام كبار األندية األوروبية، وعلى رأسيها برشلونة الذي قد يسعى لضمه صيًفا على الرغم 

من تراجع مستواه حالًيا وصيامه عن التهديف في 8 مباريات متتالية.

            المستقبل العراقي / وكاالت

أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشسيتر يونايتد اإلنجليزي، 
سعادته بعودة العبيه، بول بوجبا، وزالتان إبراهيموفيتش، من اإلصابة، عقب 
فوز فريقه على ضيفه نيوكاسيل يونايتيد )1-4(، في “البريميرليج”.ونقلت 
صحيفة “ماركا” اإلسيبانية، تصريحات مورينيو، حييث قال: “لم نبدأ جيًدا 
اليوم، لكني ال ألوم العبي فريقي، كان ذلك بسيبب الطريقة الجيدة لالعبي 
بينيتييز، كانوا فريًقا منظًما جًدا، وخلقوا لنا المشياكل”.وتابع: “هدفهم 
ساعدنا على الصحوة، وكنا نعرف كيف نتصرف جيًدا، التسجيل في الشوط 
األول كان مهًما جًدا بالنسيبة لنا، ورفع عنا الضغط.. وفي الشوط الثاني 
كان لدينا السيطرة واألهداف”.وعن عودة إبراهيموفيتش، قال: “لقد كان 
ذلك من دواعي سروري، شيء عاطفي كبير أن نرى إبراهيموفيتش يعود، 
من هذه اإلصابية الخطيرة”.وحول عودة بوجبا، قيال مورينيو: “لقد كان 
جييًدا جًدا، واتفقت معه على اسيتبداله، بمجرد شيعوره بالتعب.. لعب أكثر 
من ساعة اليوم، وأعطى انطباًعا جيًدا”.وبخصوص اإلصابات في فريقه، رد 
بقوليه: “ال يمكنك أن تبكي عندما يكون لدييك إصابات، عليك أن تجد الحلول، 

ولكننا نعلم جميًعا، أن تأثير بعض الالعبين كبير جًدا.

            المستقبل العراقي / متابعة

واصل إدينسيون كافاني، مهاجم باريس سيان جيرمان، تألقه هذا الموسم بتسجيل ثنائية في 
مرمى نانت ليقود فريقه لفوز عريض )1-4( بالجولة الي13 من الدوري الفرنسي.

ورفيع كافاني، رصيده إلى 15 هدًفيا ليبتعد بصدارة هدافي “الليج 1”، بفارق هدفين عن راداميل 
فاليكاو، مهاجيم موناكو، كما بيات المهاجم األوروجويانيي هداف الدورييات األوروبية الخمس 
الكبرى.وأشيارت شيبكة “أوبتا” إلى أنَّ كافاني، بات أول العب يسيجل 15 هدًفا في أول 13 جولة، 
ل 14 هدًفا في موسيم “-1972  ليكسير الرقم المسيجل باسيم ديك فان دييك العب نيس الذي سيجَّ
ل 3 أهداف فيي 7 مباريات بالدوري  1973”.ولفتت أيًضا إلى أنَّ األرجنتيني خافيير باسيتوري، سيجَّ
الفرنسي هذا الموسم، ليحقق معدالً تهديفًيا أفضل من الموسمين الماضيين بتسجيل هدفين فقط 

في 31 مباراة.

ارتفاع وترية اإلعامل يف مرشوع ملعب الكوت االوملبي
              بغداد/ المستقبل العراقي

شيهد مشيروع ملعب الكوت االولمبيي 20 الف 
متفيرج ارتفياع وتييرة اإلعمال في المشيروع 
من خيالل فتح فقرات إضافيية جديدة بعد قرب 

وصيول المواد التي تم اسيتيرادها مين الخارج 
والتي من المتوقع تصل اليوم االثنين، وشيملت 
االعمال انهاء تطبيق سييراميك الجدارن واكمال 
اعميال الجانيب االيسير لمقصيورة الجمهيور 

وتهيئة حديد التسليح لمحطة مياه االمطار”.

وقيال المهنيدس صبياح هيادي المشيرف الفني 
للمشروع في بيان العالم الوزارة تلقت “المستقبل 
العراقي” نسخة منه ،  ان “نسبة االنجاز مستمرة 
بالتقيدم بفضل الدعيم المتواصل لوزير الشيباب 
والرياضية عبد الحسيين عبطان اليذي ذلل الكثير 

من الصعوبات التي كانيت تواجه العمل، مبينا ان 
مالكات الدائرة الهندسيية تبذل جهودا كبيرا 

من اجل االنتهاء من المشروع الذي 
ورياضييي  شيباب  سييخدم 

محافظة واسط.

            المستقبل العراقي / وكاالت

وّجيه جوردان هيندرسيون، قائد ليفربول، رسيالة إلى 
جنياح الفرييق، المصري محميد صالح، بعدميا اعتلى 

صدارة قائمة هدافي الدوري اإلنجليزي”.
وقيال هيندرسيون فيي تصريحيات نقلتهيا صحيفية 

ميل”  البريطانية “أطلب منه “ديلي 
فقط االستمرار في 

الطريق ذاته”.

وأشيار “صالح يبذل حالًيا مجهوًدا كبيًرا في التدريبات 
والمبارييات. األمير ال يتعليق فقط بعدد األهيداف التي 

يسجلها ولكن بمجهوده الكبير”.
وتابيع: “الموسيم الحالي مثالي بالنسيبة لصالح حتى 
اآلن، لكين عليه أال يتوقف ويسيتمر على نفس المنوال. 
مين الجيد أّنه لم يشيارك فيي فترة التوقيف الدولي مع 
منتخيب بيالده؛ ألّن هيذا منحيه الراحة فيي وقت هام 
من الموسيم”.واختتم: “ليفربيول كان بحاجة لتحقيق 
االنتصيارات، خاصية بعد فتيرة التوقيف الدولي، ومن 

الجييد أّن نعود بنتيجية مثل هذه أمام سياوثهامبتون، 
لكن علينا مواصلة النتائج اإليجابية”.

وسيجل محمد صالح 14 هدًفا في 18 مباراة مع الريدز 
في جميع البطوالت، بينها 9 أهداف بالدوري اإلنجليزي، 

ليتصدر قائمة الهدافين.
ُيذكر أنَّ أفضل مواسم محمد صالح التهديفية كان 

مع روما الموسيم الماضي، عندما سجل 19 
هدًفا بجميع البطيوالت، بينهم 15 في 

الدوري اإليطالي.

قائد ليفربول يوجه رسالة ملحمد صالح

سواريز يدخل قائمة عظامء 
برشلونة

هازارد: قادرون عىل حتقيق ما فعلناه املوسم املايض
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
مع�دل الطاق�ة املنبعثة من الش�مس هي 580000 ملي�ون مليون مليون 

حصان.
الدم�اغ الب�ري يحت�اج اىل 1000 ل�ر من ال�دم يوميا ليس�تطيع القيام 

بعمله.
تدخني سيجارة واحدة ينثر يف الهواء أربعة ماليني جزيء من الرماد.

هذه املعادلة البسيطة : ط = ك ع2 هي التي أدت لتصنيع القنبلة النوويه 
وم�ن الخطأ الش�ائع أن يق�ال ذريه والصحي�ح نووي�ه إذ ال يوجد قنبله 

ذرية.
مرك�ز ثقل الكره االرضيه يقع يف مكه املكرمه وبالذات يف الكعبه املرفه 

وقد أثبتت ذلك عدة بحوث علمية.
الجراح املاهر يستطيع أن يكتب اسمه عىل خليه واحده من خاليا الجسم 

البري وذلك باستخدام شعاع من الليزر.
الح�وت االزرق ال�ذي هو اك�ر الحيوان�ات يف العالم يملك ايض�ا االعضاء 
االكثر ثقال : يزن قلبه 450 كيلو غراما ، ورئتاه 1000 كيلو غراما ، ووزن 
فقراته س�بعة اطنان أي مايساوي وزن عر بقرات كاملة النمو . ويزن 

لسانه ثالثة اطنان أي مايعادل وزن خمسني رجال.
اك�دت ابحاث ق�ام بها امريكي�ون ان تن�اول جزرتني يوميا يس�اعد عىل 
مكافحة الكوليس�رول وتخفيض كميته بنس�بة 20% يف جس�م االنسان 
..حيث ثبت انه يوجد يف الجزر مادة اسمها )) بكثات الكالسيوم (( تساعد 

عىل مكافحة الكولسرول..
الخفاش يكتش�ف نوعية طعامه عىل مس�افة تقدر ب�1600مر ويمكنه 
كذل�ك تحديد م�ا إذا كان الطعام ناضجا أم ال وكل ذلك بواس�طة املوجات 
ف�وق الصوتي�ه الت�ي يطلقها وعملي�ة ارتداده�ا والتي يص�ل ترددها اىل 

100.000هريتز.
العنكبوت ال يرى فريس�ته وانما يس�تدل عىل وجودها ومكانه بواس�طة 

االهتزازات الصوتيه التي تصدرها شبكته والتي تصل اىل 10.000هريتز.

مهني�اً: مواجهة الصعوبات الي�وم، توّفر لك 
ظروف�اً أفضل وأكثر اس�تقرار للغد عاطفياً: 
تراكم الخالف مع الريك يزيد تعقيد االمور 
وتصبح املعالجة مس�تحيلة صحياً: الضحك 
وامل�رح، هما م�ن أهم وس�ائل العيش لحياة 

أطول

مهني�اً: ق�د توج�ه إلي�ك بع�ض االنتقادات 
القاس�ية، لكنك تواصل طريقك بثبات وقوة 
لتحقي�ق األهداف عاطفياً: ال تستس�لم أمام 
ضغوط الري�ك، فهو يح�اول دفعك للقيام 
بما ال ترغ�ب به بغية قط�ع العالقة صحياً: 

قلّة النوم تسبب لك االرهاق الفكري

مهنياً: تحرز كل ي�وم تقدماً يف العمل وتنجز 
الكثري بفض�ل اجتهادك ومتابعت�ك الدقيقة 
لألم�ور عاطفياً: ال تعرف م�اذا تريد أن تتبع 
عقلك أم قلبك؟ كن ح�ذراً يف قراراتك وتجنب 
العدائي�ة صحي�اً: جس�مك مي�ال إىل البدانة 

برسعة، انتبه إىل كميات طعامك

مهنياً: ال تترصف بعدواني�ة اليوم مع زمالء 
العم�ل وتح�ّل باله�دوء وبالحكم�ة وحاول 
اس�تيعاب الجمي�ع عاطفي�اً: تب�دو محتاراً 
الي�وم أمام مجموعة م�ن القرارات املصريية 
بشأن االستمرار يف العالقة أو قطعها صحياً: 

قد تتذمر بعض اليشء

بإعج�اب  اآلخ�رون  إلي�ك  يصغ�ي  مهني�اً: 
وتحظ�ى بالدعم املهني املطل�وب، فيلتفتون 
إليك ش�اكرين وش�اهدين عىل أعمالك الفّذة 
عاطفي�اً: يطلب من�ك اليوم التأّن�ي والهدوء 
والراجع قليالً حتى ال توّسع نطاق النزاعات 

مع الريك وال تتوّرط يف أي وعود

مهني�اً: ي�وم إيجاب�ي تج�دد في�ه حيويت�ك 
وقد ترغ�ب يف االس�تثمار يف الخ�ارج وتكثر 
االتصاالت وتزدهر العالقات العامة عاطفياً: 
الرغبة يف تحسني ظروفك العاطفية لن تقف 
عائقاً أم�ام اندفاع�ك وس�تظهر نتائج ذلك 

قريباً جداً

مهني�اً: تتمت�ع برسع�ة البديه�ة وبالقدرة 
عىل خ�وض املنافس�ات واالمتحانات بنجاح 
ومهارة عاطفياً: مروع س�فر مع الريك 
بغية استعادة اجمل ذكريات املايض وتجديد 
املش�اعر والحب صحياً: تتع�ّدد االهتمامات 

واألنشطة واملشاريع الرفيهية

مهني�اً: مكاف�أة كب�رية الي�وم، لك�ن تزداد 
مس�ؤولياتك العملية وتمتلك القدرة املطلوبة 
عن�د الل�زوم عاطفياً: طلب غ�ري متوقع من 
الري�ك، فك�ن واعياً يف ردك لئ�ال تدفع ثمن 
ترّسعك الحقاً صحي�ًا: إذا عرفت كيف تريح 

نفسك تبعد عنك األمراض أكر مدة ممكنة

مهنياً: انصح ل�ك تنفيذ جميع الواجبات ألن 
الجّو مالئم جداً ويس�مح ل�ك بإعطاء أفضل 
النتائ�ج وترك أجم�ل االنطباع�ات عاطفياً: 
إذهب مع الحبيب يف نزهات رومانسّية أو اىل 

شهر عسل لتجديد َقَسم الحب واإلخالص 

مهني�اً: تتكّي�ف اكثر مع املتغ�ريات الظرفية 
الطارئ�ة، عىل م�دى األيام اآلتي�ة وتعّر عن 
نفس�ك ببالغة كلّية عاطفياً: تتغاىض بعض 
اليشء ترصفات الريك الصبيانية، ثم تقرر 
أن تضع حداً لها بطريقتك اللبقة صحياً: كن 

عىل استعداد دائم ألي مروع ترفيهي

مهني�اً: ارب�اك واضط�راب وقلق ه�ذا اليوم 
وإرجاء لبعض املواعيد املهمة، لكن مستقبل 
مش�اريعك لن يتأث�ر بهذا الوض�ع عاطفياً: 
بانتظارك مرحلة مقبلة من املحطات الالفتة 
س�تكون  بالري�ك  العالق�ة  يف  واملتط�ورة 

ملصلحتك إذا وظفتها كما يجب

مهنياً: تجرب�ة مهنية جدي�دة وازدواجية ما 
وانفصام ب�ني اتجاهني، ح�دد خياراتك وكن 
واضح�اً ودقيقاً عاطفياً: التباس وغموض يف 
حيات�ك العاطفية نتيجة عدم تحديد خياراتك 
النهائي�ة صحياً: آالم الظه�ر والكتفني حلها 

الوحيد هو امليش أو السباحة.
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العذراء

احلوت

املقادير:
1 ثمرة قرنبيط مقطعة - 1 ثمرة بصل مفرومة 
- 4/1 كوب صلص�ة طماطم - 1 ملعقة كبرية 
ثوم مف�روم - 1 ملعقة كبرية كاري - 1 ملعقة 
صغرية زنجبيل مفروم - 1 ملعقة صغرية شطة 

– ملح - فلفل أسود مطحونخ - كمون
طريقة التحضري:

يف اناء عىل نار متوسطة صعي ماء يغيل.
ضعي القرنبيط يف املاء املغيل للسلق ملدة 3 دقائق 

ثم صفيه جيدا من املاء و اتركيه يرد.
ضع�ي القرنبيط يف صينية قابلة لالس�تخدام يف 

الفرن.
س�خني الف�رن عىل درج�ة ح�رارة 180 درجة 

مئوية.
تب�يل القرنبيط بالبصل و الثوم و امللح و الفلفل 
و الكم�ون و الش�طة و ال�كاري و الزنجبي�ل و 

قلبي برفق حتى تمام االختالط.
ضع�ي الطماط�م ع�ىل املزي�ج يف الصيني�ة ثم 

ضعيها يف الفرن حتى ينضج.
قدمي القرنبيط مع الدجاج باالرز و السلطة.

الشخري ينذر
بأمراض مميتة

كش�ف باحثون من جامعة نيويورك أن الشخري 
وح�االت انقطاع النف�س أثناء الن�وم مؤرشات 
تزيد م�ن مخاطر تط�ور ألزهايم�ر وغريه من 

األمراض.
وأكد الباحثون أن الش�خري بقوة، والذي يرافق 
يف كث�ري من األحيان مع ح�االت انقطاع النفس 
دوريا أثناء النوم، قد يؤدي إىل تراكم مادة »بيتا-

أميلوي�د الروتينية« الس�امة يف الدم�اغ، والتي 
تشكل أرضية لتطور أمراض مثل ألزهايمر.

ويؤكد العلم�اء األمريكيون، أن�ه »كلما ازدادت 
حاالت توقف النفس أثناء النوم، ارتفعت نس�بة 

تراكم املواد السامة يف الدماغ«.

نجاح أول عملية
زراعة رأس برشية

نج�ح العلماء يف إج�راء عملية زراعة رأس ع�ىل جثة، وهم عىل اس�تعداد لتنفيذ العملية عىل 
ش�خص حي، وفقا ملا وعد به الجراح املش�هور س�ريجيو كانافريو..وقال الج�راح إن عملية 
الزراع�ة الناجحة عىل الجثة تبني أن التقنيات الطبي�ة الحديثة التي تم تطويرها إلعادة ربط 
العمود الفقري واألعصاب واألوعية الدموية ستسمح للجثة بالتعايش مع الرأس بشكل جيد، 
ويب�دو أيض�ا أن الجراح�ة يمكن أن تصل إىل الهدف املراد تحقيقه بأن تس�تغرق 18 س�اعة.   
وكانت نوايا كانافريو مثرية للجدل حيث اكتسب إىل جانب شهرته، سمعة سيئة بشأن إجراء 
مثل هذه العمليات، حيث تحدث عن أنه س�ّجل أول مريض له وهو رجل رويس يدعى فالريي 
س�برييدونوف، والذي سيحتفظ برأس�ه مجمدا ثم يتم وضعه عىل جس�م مانح جديد..وقال 
الج�راح إن “أول عملية زراعة رأس عىل جثة برية قد تمت”، واملرحلة التالية هي نقل رأس 
ألجس�ام املترعني الذي�ن ماتت أدمغتهم..ونقلت صحيفة تلغ�راف قوله خالل مؤتمر عقد يف 
فيينا إن “هذه أول عملية من هذا النوع يف العالم تنفذ بنجاح، وإن كان من الواضح أن ذلك لن 

يتحقق فعليا إال إذا خضع شخص ما لهذه العملية وتمكن من العيش فعليا بعدها”.

الغفران هناية لدورة حياة سلبية
بالطب�ع، الجميع يخط�ئ والجميع ُيرتك�ب بحقه أخطاء من قب�ل اآلخرين، فيما 
ترش�دنا لغ�ة االعتذار التلفظ بكلمة “آس�ف” يف كل مناس�بة مهم�ا كانت طبيعة 
الخط�أ، كلم�ات االعت�ذار تدربنا عىل أن نردده�ا منذ نعومة أظفارن�ا ومع تعلمنا 
لل�كالم، لكننا لم نتعلم معها لغة الغفران، كيف نغفر ذنباً أو خطأً ارتكبه اآلخرون 
يف حقنا وس�بب لنا جروحاً عميقة، أو غري يف حياتنا ومصائرنا.يف مقالها األخري يف 
مجل�ة “علم النفس” األمريكية، تؤكد الدكتورة س�امانثا بوردمان؛ أس�تاذة الطب 
النف�ي الرسيري، يف كلية ط�ب وايل كورنيل، تؤكد عىل أهمي�ة موضوع الغفران 
وتأثريه عىل صحتنا النفسية والجس�دية.وترى بأن الغفران موضوع أكثر تعقيداً 
مما قد نعتقد، الغفران يف قاموس اللغة يعني إعفاء كيّل أو جزئي من عقوبة زمنية 
ج�رّاء اقراف خط�أ أو ذنب ما، التخيل عن حقنا يف االس�تياء واملطالبة بالتعويض 
عّما تكبده اآلخر بحقنا من آالم وجروح نفسية، قد ال تلتئم.أما الدراسات العلمية 
التي تناولت موضوع الغفران، فهي أقل تعقيداً من تعريفه؛ إذ أنها تس�لط الضوء 
عىل فوائد الغفران عىل الصحة النفس�ية لألفراد، فيما أن فوائده للصحة الجسدية 

ال تعّد وأهمها إسهامه يف خفض ضغط الدم والكوليسرول.

بدون تعليق

قرنابيط حار
بالكاري

ق اليوم..
طب

مشاهدة التلفاز تتسبب بتجلط الدم
وجدت دراسة حديثة أن مشاهدة التلفاز 
يمكنها مضاعفة احتمال االصابة بتجلط 
ال�دم، حتى ل�دى أولئك الذين يمارس�ون 

التمارين الرياضية.
وكش�فت النتائج أن خطر حصول جلطة 
دموي�ة يصل إىل 1.8 مرة أعىل، لدى أولئك 
الذين يش�اهدون التلفزيون بش�كل كبري 
مقارن�ة بالذي�ن يش�اهدونه ن�ادرا أو ال 
يش�اهدونه أبدا..وق�ام الباحثون بتحليل 
بيانات 15158 مشاركا، تراوح أعمارهم 
ما ب�ني 45 و64 عاما يف الواليات املتحدة.

وقالت ماري كوشمان املشاركة يف تأليف 
هذه الدراس�ة: “إن مش�اهدة التلفزيون 

نفسه ليس أمرا س�يئا يف حد ذاته، وإنما 
امليل إىل تن�اول وجبة خفيف�ة والجلوس 

لفرات طويلة أثناء املشاهدة، هو الخطر 
الحقيقي”.وبحثت الدراس�ة يف اإلصابات 
بتجلط الدم يف عروق الس�اقني والذراعني 
والح�وض والرئت�ني، الت�ي تعرف باس�م 
الجلط�ات الدموي�ة الوريدي�ة أو الخثار 

.”VTE“ الوريدي
ووجدت الدراس�ة، التي قدمت يف اجتماع 
لجمعية القلب األمريكية، أن السمنة هي 
امل�رض األكثر ش�يوعا لدى أولئ�ك الذين 
يش�اهدون التلفاز بش�كل مف�رط، وأن 
ح�وايل 25 % م�ن زي�ادة خط�ر اإلصابة 
بتجل�ط ال�دم يمك�ن تفس�ريها بوج�ود 

السمنة.

علامء: سنلتقي بالكائنات الفضائية

يخمن الباحثون يف وكالة »ناسا« أن 
ش�كل الكائنات الحية من الكواكب 
األخرى يختلف كث�ريا عن الكائنات 
الت�ي تعي�ش ع�ىل األرض..وأجاب 
علم�اء وكال�ة الفض�اء األمريكي�ة 
أعض�اء  أس�ئلة  ع�ىل  »ناس�ا«، 
ع�ىل  أخب�ار  )مجتم�ع   »Reddit«
اإلنرنت(، وقالوا إن التاريخ املحتمل 
الكتشاف حياة خارج كوكب األرض 
س�يكون بعد 20 س�نة.وقال العالم 
تون�ي ديل غينيو م�ن معهد أبحاث 
الفضاء: »س�نحاول أوال قبل البحث 
عن حي�اة أخرى، معرف�ة الكواكب 
التي تتمتع بمناخ مناس�ب لنش�وء 
حي�اة عليه�ا«. ويعتق�د الباحث أن 
الحياة خ�ارج كوكبن�ا تختلف كليا 
عنها عىل الكرة األرضية التي نعيش 

عليه�ا، وأض�اف أننا »يج�ب أن بدأ 
بدراسة الكواكب التي نعرفها«.

االس�تنتاجات  أن  العلم�اء  وي�رى 
مبني�ة عىل اكتش�اف املي�اه خارج 
كوكب األرض، التي يمكن أن تكون 
ع�ىل قم�ر )أوروبا( التاب�ع لكوكب 
)إنس�يالدوس(  ع�ىل  أو  املش�ري، 
زحل.وأض�اف  لكوك�ب  التاب�ع 
الباحثون: »كن�ا نعتقد أنه ال وجود 
للمياه عىل س�طح )إنس�يالدوس(، 
إال أن بعث�ة )كاس�يني( الفضائي�ة 
غريت الفك�رة باكتش�افها محيطا 
م�ن املي�اه عىل س�طح ه�ذا القمر 
التابع لكوكب زحل«. كما اكتشفت 
بعثتا »فوياج�ر« و«غاليليو« وجود 
محيط من امل�اء عىل قمر )أوروبا(، 

تحت قرة سطحه الجليدية.
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م�ساحة للر�أي

فاطمة عمارة

يرتبط النجاح باإلنسان كهدف من أهدافه األساسية منذ نعومة 
اظافره وقبل حتي أن يعي .. فنجد الطفل يبدأ بالحبو ويحتفل سعيد 
بنفس�ه أنه اس�تطاع الوقوف لمدة ثانية واح�دة ، ومع قدرته على 
أخ�ذ أول خطوة بمف�ردة يحتفل الجميع فقد حق�ق نجاحاً حقيقياً 
عمل على الوصول إليه مدة طويلة س�قط خاللها كثيراً وبكي مرات 
عدي�دة قبل ه�ذه اللحظة.ومع مراحل النمو تتح�ول تلك النجاحات 
الصغيرة في ظاهرها إلى أهداف أكبر يتنافس فيها الفرد مع أقرانه 
سواء في مقاعد الدراسة أو ساحات الرياضة والعمل .. يحدث كثيراً 
من األحيان أن تطغي التنافس�ية على الهدف الحقيقي الذي يس�عى 
لتحقيقه .. ويتش�تت التركي�ز ويتوه صاحبه وق�د يصاب بإحباط 
الفش�ل لعدم قدرته على تحقيق ذاته.يقول الكاتب الروس�ي فيدور 
دوستويفسكي » سبب من أهم أسباب الفشل في الحياة أن تعتقد أن 
الجميع يركز معك، وينش�غل بك، صدقني ال أحد يهتم. » التفكير في 
ه�ذه العبارة يجعلنا ننظر حولنا فنجدها تنطبق على حال مجتمعنا 
.. فما إن يصاب األنسان بأي مكروه أو حجر عثره في طريق هدفه 
حتى يجعل من حوله سبباً في هذا بل ويصل األمر بالبعض أن يحول 
تركيزه إلى هوالء المعرقلون . إذا نظرنا إلي خيول الس�باق نجد أن 
أعينها تغطى بغمامة تساعد على تركيز النظرنحو الهدف فال يتشتت 
.. ونحن نحتاج مثل هذه الغمامة فأول ما يجب أن نقوم به لنحقق 
النجاح هو تحديد ما نس�عي حثيث�اً للوصول إليه وال نلتفت إلى غير 
ذلك مهما زادت المغريات .. وقد يكون وضع أهداف صغيرة متعددة 
ومتعاقبه وس�يلة للوصول إلي الغاية الكبري فى نهاية المطاف ثم 
تنظيم الوقت وُحس�ن إدارته لوضع خط�وات التنفيذ.وألن لكل منا 
إمكانيات محدودة بش�كل م�ا فتطوير الذات والعمل على اكتس�اب 
معرف�ة جديدة لتس�اعدنا لتحقيق ما نصبو إليه م�ن األمور الهامة 
جداً .. الثقة بالنفس ضرورة هامة ولكن هناك شعرة بين تلك الثقة 
والغرور فاألول دافع لألمام مهما كثرت الكبوات والثاني أكبر قاتل 
للنجاح�ات حتى لو تحققت.والنج�اح الحقيقي في نبذ األنانية ومد 
يد المساعدة للغير فرؤيتك أنك كنت الدافع وراء نجاح شخص غيرك 
باعث لألمل لتحقيق ذاتك . تذكر دائماً أنك س�قطت كثيراً قبل قدرتك 
على أخ�ذ خطواتك األولي بمفردك وأن هناك من مد يده ليس�اعدك 
عل�ى الوق�وف مرة أخ�ري عل�ى قدميك ب�ل ودفعك ومنح�ك القوة 
والتش�جيع والثقة في قدرتك على أع�ادة المحاولة .. فمهما كثرت 
المحاوالت الفاشلة فتأكد أن النجاح سيأتى بعدها .. وكن كأديسون 
الذى قال :« لس�ت أفهم لم تس�ميها محاوالت فاشلة؟ أنا أعرف االن 
25أل�ف طريق�ة ال يمكنك بها صن�ع بطارية، ماذا تع�رف أنت؟«فال 

يوجد فشل بل معرفة جديدة تضاف إلينا.

اكش�تف العلماء أن عقل اإلنسان يس�يطتع قرءاة الكلمات حتى 
وإن كنات متلخطبة بش�رط أن يكون أول وآخر حرف بمكاهنما. لم 
يك�ن هذا اختب�ارا لقوة المالحظة والنظر وحس�ب، بل هو لعب مع 
الوع�ي الذي ال يعتقد، فقط، أنه يقرأ بش�كل صحي�ح دون أن يدقق 
ف�ي ما يراه، ب�ل يجزم قطعياً بأن كل ما يؤمن به هو الصحيح دون 
تدقي�ق أيض�اً. فالحروف كانت غير صحيحة ف�ي المقطع األول من 
ه�ذا المق�ال كما يمكن للق�ارئ الكريم أن يعود ويرى بنفس�ه. وال 
يقتصر خداع البصر على المعاني التي نتحسسها حولنا، بل يتجاوز 
ذل�ك إلى الظواهر التي تواجهنا، وس�بب ذلك هو حدوث ما يس�مى 
علمي�ا ب�“الخطأ التحليلي” وعدم التوافق ما بي�ن ما تم تحليله في 

اإلدراك وحقيقة الشيء الواقعية.
ولكن اإلنسان، المتحضر والقديم، يحب أن يتم خداعه والتالعب 
بعقله، ولذلك ابتكر فنونا لخداع البصر مثل “األوب آرت” الذي أسس 
ل�ه فيكتور فاس�اريللي. التالعب بالعقول حرب أخ�رى أكبر من كل 
الح�روب المرئية اليوم، وهي حرب مس�تعرة ب�ال نيران وال قذائف. 
عليك فقط أن تحّصن نفس�ك من الوقوع ف�ي خضمها، بالمزيد من 
المعرف�ة المتجددة. بدءا من يومياتك البس�يطة من األكل والش�رب 
والملبس وصوال إلى قضايا الوجود الكبرى. فلكل ش�يء تأثير على 
عقل�ك. وق�د قرأت في بح�ث عن اس�تراتيجيات التف�اوض مرة، أن 
تجربة أجريت على بعض القضاة، دون أن تتم إحاطتهم بذلك. حيث 
كانت تعرض عليهم ملفات المساجين الذين يلتمسون العفو عنهم. 
وكان يج�ب على القاضي الرد على عدد معّين من تلك الطلبات خالل 

اليوم بمعدل 6 دقائق لكل طلب.
أظه�رت النتائج أنه وبعد تن�اول القضاة وجبة الغ�داء اليومية، 
يزداد معدل الموافقة لديهم بنس�بة 65 بالمئة، بينما ينخفض ليصل 
إل�ى صف�ر بالمئة بعد مرور أكثر من س�اعتين على تن�اول الطعام. 

فالعقل يغير من قناعاته القانونية إن كان جائعا على ما يبدو.
وذات م�رة وضع أحد األثرياء اليهود، ابنه ش�لومو في مدرس�ة 
خاص�ة راقي�ة، وكان األب علماني�ا ال يؤم�ن بالكتب المقدس�ة وال 
بغيرها، ولم يكن في المدينة سوى هذه المدرسة، التي تصادف أنها 
كانت مس�يحية كاثوليكية، فعاد الطفل في اليوم األول وسأل أباه: 
باب�ا ه�ل صحيح أنه هناك ثالثة آلهة في الس�ماء كم�ا قالوا لنا في 
المدرسة؟ فقطب األب حاجبيه وقال لشلومو: ال يا بني دعني أشرح 
لك. وش�رح له مطوال..عاد ش�لومو في اليوم التالي إلى مدرس�ته، 
وحي�ن بدأ األس�تاذ بتالوة صالة الصب�اح قائال: باس�م األب واالبن 
وال�روح ال��… قاطعه ش�لومو بالقول: عفوا يا أس�تاذ ال يوجد في 

السماء سوى إله واحد، ونحن أنا وبابا ال نؤمن به على اإلطالق.

�م�ساء�ت

كـاريكـاتـير

شـكـر وتـقـديـر

 أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للمهندس 
عط��وان العط�وان�ي مح�اف�ظ بغ�داد 
لمس�اعدته ولدي كرار المصاب بالش�لل 
مادي�ا ومعنوي�ا وادخال�ه المستش�فى 
لعالج�ه مجان�ا اليس�عني إال أن أدعو له 
بالصحه والتوفيق لخدمة عراقنا العزيز.

 المواطن
 فالح حسن محسن

بات�ت آالم ال�رأس أم�را اعتياديا ال يدع�و للقلق لدى 
الكثيري�ن، إال أن بعض أن�واع الصداع خطيرة ويجب 
عدم تجاهلها..ونورد فيما يل�ي بعض أنواع الصداع 
الت�ي تعد س�ببا وجيها لمراجعة األطب�اء:- األلم في 
الصدغين:يمكن أن يدل على وجود مش�كلة خطيرة، 

ومث�ل ه�ذا األل�م يمك�ن أن 
يك�ون س�ببه اخت�الل ف�ي 

النظام الهرموني
الصباحي:يج�ب  الص�داع   -
ال�رأس هادئ�ا ال  أن يك�ون 
يعاني م�ن أي أوج�اع، وإال 
فإن هذه من عالمات نقص 
األوكسيجين وارتفاع ضغط 

الدم.
- ال�����ص��داع ال���ح�اد 
يض�رب  المفاجئ:عندم�ا 
مفاج�ئ،  بش�كل  الص�داع 
بحي�ث يصب�ح ال يط�اق في 
غض�ون دقائق ألن الس�بب 
ق�د يك�ون: توس�ع األوعية 
الدماغية.  والسكتة  الدموية 
الح�االت  ه�ذه  م�ن  وكل 
المرضي�ة ممك�ن أن يصبح 

قات�ال.- أل�م في منطق�ة العيني�ن:إذا لم تش�عر بألم 
مماثل في الس�ابق، وبدأت تعاني منه بش�كل متكرر 
خالل أسبوع واحد، فإن هذا دليل على حدوث تغيرات 
غير سارة في الدماغ. كما يمكن أن يكون عالمة على 

وجود مشاكل في نظام القلب واألوعية الدموية.

س�قط رجل يبلغ من العم�ر 55 عاما عن الحصان 
الخشبي الذي بقي بعد تصوير فيلم »طروادة« عام 
2004، في إحدى ساحات مدينة كاناكالي التركية. 
ونش�ر موقع »RusTurkey.com«، فإن المأس�اة 
وقعت في ال�12 من نوفمبر الجاري، بعد أن تجاوز 
الرج�ل الحاجز حول المجس�م، وتس�لق الحصان 
الخش�بي الذي يبلغ ارتفاعه 12 مترا وسقط على 
األرض..وأك�د ش�هود عيان أن الرجل ق�ال قبل أن 
يس�قط من على ظه�ر الحصان األس�طوري: »لن 

يحدث لي شيء«..ونتيجة سقوطه على رأسه على 
الس�احة الخرس�انية تحت التمث�ال، أصيب الرجل 
بج�راح خطيرة، نقل على إثرها إلى المستش�فى، 
وفارق الحياة رغ�م كل الجهود التي بذلها األطباء 
إلنق�اذ حياته..وأوض�ح الموق�ع أن هذه ليس�ت 
الم�رة األولى الت�ي يح�اول فيها ميس�تان غوني 
المخمور، الصع�ود إلى التمثال الخش�بي لحصان 
طروادة، فقد منعته الشرطة المحلية من ذلك، في 

أبريل عام 2015.

الصداع دليل عىل أمراض هتدد احلياة حصان طروادة يقتل رجال

احتفال القوات االمنية واحلشد الشعبي بمناسبة حترير مدينة راوه

روشتة نجاح هناك.. يف عقولنا


