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دعوات لتقوية املؤسسة العسكرية وااللتفات لعوائل الشهداء ..وتقدير التضحيات اجلسام للمقاتلني باملكافآت
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
احتفل الع�راق ،أمس الس�بت ،بالذكرى
ال�ـ( )97لتأس�يس الجي�ش العراق�ي،
حي�ث كالت املناس�بة املديح للمؤسس�ة
العس�كرية الت�ي خرجت منتصرة عىل
تنظي�م «داع�ش» قب�ل أس�ابيع بعد أن
قاتلته لنحو  3أع�وام ،وق ّدمت تضحيات
شرب
جسام وهي تخلص البالد شربا ً بعد
ٍ
من آفة التنظيمات اإلرهابية.
وق�د وضع رئيس الجمهوري�ة أكليل من
الزه�ور عىل نص�ب الجن�دي املجهول يف
بغ�داد ،فيما ألق�ى رئيس ال�وزراء بيانا ً

اش�اد فيه بتضحي�ات أبن�اء الجيش ،يف
الوق�ت ال�ذي أص�در فيه رئي�س الربملان
بيانا ً ش�دد فيه عىل املهمة العظيمة التي
ق�ام به�ا الجي�ش وه�و يتح� ّدى أخطر
التنظيمات اإلرهابية.
واكد رئيس مجلس ال�وزراء القائد العام
للقوات املسلحة حيدر العبادي أن العراق
يفتخ�ر بق�ادة ومرات�ب جيش�ه الذي�ن
حققوا النرص وحرروا األرض.
ونق�ل بي�ان ملكت�ب العب�ادي ،تلق�ت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة من�ه ،عنه
الق�ول خلال االحتفالي�ة الت�ي اقيم�ت
يف وزارة الدف�اع بمناس�بة الذك�رى 97

الكهـربــاء تـقـرر جتمـيـد الـديـون
التي بذمة املواطنني
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لتأس�يس الجيش العراق�ي ،ان «الجيش
اثب�ت ان�ه كان يقاتل تحت راي�ة واحدة
وكان حازما ضد عصابات داعش ورؤوفا ً
باملواطنني فاس�تحق احترام الجميع»،
مج�ددا «تهانيه البط�ال الجيش العراقي
بهذه املناسبة والتي تتزامن مع االنتصار
عىل عصابات داعش االرهابية».
وقال العبادي ان «هيبة الجيش قد عادت
بتضحيات�ه وقتاله وبتس�ابق القادة مع
الجنود للقتال وبوحدة جميع التشكيالت
ّ
مرحبا ً به يف جميع املناطق بعدما
فاصبح
كان املواطن يشعر بخيبة امل».

التفاصيل ص3

مفوضية حقوق االنسان تدعو احلكومة اىل «االهتامم
االمثل» بعوائل شهداء القوات األمنية
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اجلامعة العربية تسعى لـ «اعرتاف دويل»
بفلسطني وعاصمتها القدس

بالتفاصيل ..هكذا ألقت خلية الصقور القبض عىل خمططي تفجري
مطعم فدك بذي قار
المستقبل العراقي  /فرح حمادي
عرض�ت خلي�ة الصق�ور التابعة ل�وزارة
الداخلية ،أمس الس�بت ،مخططي تفجري
مطعم وس�يطرة ف�دك يف ذي ق�ار ،والذي
ادى اىل س�قوط املئات بين قتيل وجريح،
عىل وس�ائل اإلعالم ،حيث اصطحبتهم إىل
كشف الداللة يف موقع التفجري اإلجرامي.

وقامت خلي�ة الصقور بع�رض اعرتافات
مخطط�ي تفجير مطعم وس�يطرة فدك
يف ذي ق�ار الذي�ن يبل�غ عدده�م خمس�ة
أشخاص .وكشفت خلية الصقور التابعة
ل�وزارة الداخلي�ة ع�ن تفاصي�ل اعتق�ال
مخطط�ي تفجير مطعم وس�يطرة فدك
بمحافظة ذي قار ،والذي أدى اىل س�قوط
املئ�ات بني قتيل وجري�ح ،وفيما بينت أنه

بغداد  /المستقبل العراقي

ت�م اعتقاله�م يف محافظتي الس�ليمانية
واالنب�ار ،أك�دت أنه�م ينتم�ون جميع�ا
لتنظي�م «داعش» .وقالت خلي�ة الصقور
يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة
منه ،إنه تم «اعتقال أحد مخططي تفجري
مطعم وس�يطرة فدك بمحافظة ذي قار،
والذي يعترب الراس املدبر للعملية.

رصح وزي�ر الخارجي�ة االردن�ي أيم�ن الصفدي،
أمس الس�بت ،أن جامعة الدول العربية ستس�عى
للحصول عىل اعرتاف دويل بفلس�طني وعاصمتها
الق�دس الرشقي�ة ردا عىل ق�رار الرئيس االمريكي
دونالد ترامب بشأن القدس.
وصدرت ترصيحات الصف�دي ،بعد محادثات مع
الوفد الوزاري العربي.
وأكد وزير الخارجية األردني أنه «ال أمن يف املنطقة،

التفاصيل ص3

رئيس اجلمهورية يشدد لوفد من وجهاء طوزخرماتو عىل «حسن التعايش»

مستـشـار األمـن الوطنـي :لـن ارشـح فـي االنتـخـابـات
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دون إقام�ة دولة فلس�طينية عاصمتها القدس».
وقال الصفدي ،خالل مؤتمر صحفي مع أمني عام
جامع�ة الدول العربية أحمد أبو الغيط ،إن القدس
ال قضية تس�بقها ،مشريا إىل أن االجتماع الوزاري
املقبل س�يقرر الخطوات القادم�ة بما يف ذلك عقد
قمة استثنائية.
وأك�د الصفدي أن هناك حاج�ة إىل اتخاذ خطوات
وإج�راءات مدروس�ة الع�ادة حق�وق الش�عب
الفلسطيني ،مشيرا إىل التمسك بمرجعات عملية
السلام ،مؤكدا رغبة العرب ىف اقامة السالم الدائم

وتطبيق مبدأ حل الدولتني.
م�ن جانبه ق�ال ابوالغي�ط ،إن هن�اك توافق عىل
استمرار عملية السالم كخيار اسرتاتيجي للعرب،
والتمسك بمرجعياتها.
ويض�م االجتماع وزراء خارجية مرص وفلس�طني
والس�عودية واإلم�ارات واملغ�رب واألردن ،وه�م
أعض�اء وفد ال�وزراء املش�كل بقرار م�ن مجلس
وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الطارئ
يف التاس�ع من كانون األول ،إىل جانب األمني العام
لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

الــحـكــيـــم :الــجــيــش الـعــراقــي لــكـــل الـعـراقــيـيــن

اكثر من « »70دولة ستشارك بمؤمتر الكويت املخصص إلعامر العراق

املجلس االعىل يدعو إىل إعادة «التجنيد االلزامي» لتأهيل الشباب و «مواجهة التحديات»
الرافدين:
منح أكثر من  21ألف متقاعد
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اكثر من « »70دولة ستشارك بمؤمتر الكويت املخصص إلعامر العراق
بغداد  /المستقبل العراقي

كش�فت الحكوم�ة العراقي�ة ع�ن جهود التنس�يق مع
الحكوم�ة الكويتية لدعوة أكثر م�ن  70دولة اىل مؤتمر
املانحني املزمع عقده يف دولة الكويت يف شباط املقبل.
وقال االمني العام ملجلس الوزراء رئيس الفريق العراقي
لالعداد للمؤتم�ر مهدي العالق يف ترصيح لوكالة االنباء
الكويتية {كونا} الكويتي�ة «من حيث املبدأ لن يقل عدد
الدول التي س�تدعى اىل املؤتمر عن  70دولة من االشقاء
الع�رب واالصدقاء يف اوروبا وامريكا واس�يا ونتوقع ان
تكون املشاركة كبرية يف املؤتمر».
ولف�ت اىل ان «بغ�داد والكوي�ت اتفقت�ا على ان تكون
الدعوات عىل املس�توى الوزاري «مرجح�ا «االنتهاء من
وضع أسماء الدول املدعوة االسبوع املقبل».
واش�ار اىل ان «املؤتم�ر سيش�هد كذلك حض�ورا مميزا
للعديد من املنظمات العربي�ة والدولية ومنها منظمات
االمم املتحدة بجمي�ع اختصاصاتها واخرى من االتحاد
االوروبي والبنك الدويل الذي يعد رشيكا يف االعداد للمؤتمر
باالضاف�ة اىل الصن�دوق الكويتي للتنمي�ة االقتصادية
العربي�ة» .وبني العالق ان «املنظم�ات التنموية الدولية
واالقليمية ستكون حارضة هي االخرى يف املؤتمر فضال
ع�ن مش�اركة فاعل�ة ملنظم�ات املجتمع املدن�ي والتي
ستنخرط يف املحور املخصص لبحث العمليات االنسانية
ودعم االس�تقرار يف املناطق املحررة وسبل دعم عمليات
املصالح�ة املجتمعي�ة» .وم�ن املق�رر ان يعق�د مؤتمر
املانحين العادة اعمار العراق يف دولة الكويت يف النصف
االول من ش�باط املقبل بهدف حشد الدعم العادة اعمار
املدن املحررة من داعش.
وق�درت الحكومة العراقية حجم االرضار للبنى التحتية
يف املحافظات املحررة بما ال يقل عن  100مليار دوالر.
وأعل�ن رئيس ال�وزراء حيدر العب�ادي الثالث�اء املايض
الوثيقة الوطنية إلعمار العراق ملدة عرش سنوات بكلفة
مئ�ة مليار دوالر» مؤك�دا ً ان «عملية االعمار ستش�مل
كافة املحافظات وليست املترضرة فقط».

احلكيم :اجليش العراقي
لكل العراقيني
بغداد  /المستقبل العراقي

حيا رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم
الجي�ش العراق�ي بذك�رى تأسيس�ه ،مؤكدا ان
الجيش العراقي جيشا ً لكل العراقيني .ونقل بيان
ملكتب الحكيم تلقت «املستقبل العراقي» نسخة
منه ،عن القول «يف الذكرى الس�نوية لتأس�يس
العراقي الباسل ،ال يسعنا اَّ
إل ْ
أن نستذك َر
الجيش
ّ
ُ
وتضحيات رجاله
الجيش املق�دام،
بطوالت هذا
ِ
ِ
ً
ً
ومنتس�بني،
قادة
الش�جعان ،ضباطا ً وجن�وداً،
الوطن ووحد ِة وسالم ِة أراضيه».
دفاعا ً عن
ِ
بأن الجيشَ
وقال الحكيم «نؤكد يف هذهِ الذكرى َّ
العراق�ي جيش�ا ً
ِّ
بجمي�ع ألوان
ل�كل العراقيني
َّ
ِ
َ
باقته�م الزاه�رة العطرة» .واض�اف َّ
«إقرتان
أن
باس�م اإلم�ام الكاظم عليه
فوج فيه
اس�مُ أول
ٍ
ِ
ُ
وخير وبركة».
واطمئنان
ثق�ة
عالمة
السلام،
ٍ
ٍ
وتابع الس�يد عم�ار الحكيم « تحي�ة إىل أبطالنا
العراق�ي وبقي ِة الش�جعان من أبنا ِء
الجي�ش
يف
ّ
ِ
َ
يحقق�ون
منظومتن�ا األمني� ِة العراقي�ة وه�م
ُ
َ
العراق بفض ِل
أصبح
االنتصا َر تلو االنتصار حتى
تضحي�ات أبنائ�ه الغيارى مث�االً ُيحتذى به بني
ِ
والتالحم وقدرت ِه
ة
الوحد
يف
والعالم
املنطقة
دول
ِ
ِ
ِ
اإلرهاب».
عىل
ء
القضا
يف
ِ
ِ

عمليات نينـوى تنفي استعــراض
«داعش» لعنارصه :التنظيم انتهى
بغداد  /المستقبل العراقي

نفت قيادة عمليات نينوى ،أمس السبت ،الخرب
الذي تداولته بعض املواقع حول استعراض عنارص
من تنظيم داع�ش غرب املوصل.ونق�ل موقع قناة
 NRTعربي�ة عن مصدر يف قي�ادة العمليات القول،
ان «التنظي�م انته�ى عس�كريا يف محافظ�ة نينوى
وبدأت القوات بتنفيذ عمليات جديدة ضد املسلحني
باملدينة».واض�اف املصدر ،ان «العملي�ات الجديدة
انطلقت منذ اس�ابيع ملط�اردة ماتبقى من عنارص
التنظيم او مايطلق عليها بالخالية النائمة للقضاء
عليهم بشكل كامل».وكانت صحيفة القدس العربي
ومواق�ع الكرتونية اخ�رى نرشت خبرا مفاده ان
التنظيم اس�تعرض قواته بعجالت رباعية الدفع يف
املناط�ق الصحراوية التي تقع غرب املوصل وتربط
محافظتي نينوى وصالح الدين.

رئيس اجلمهورية يشدد لوفد من وجهاء طوزخرماتو
عىل «حسن التعايش»
بغداد  /المستقبل العراقي
ش�دد رئي�س الجمهورية فؤاد معص�وم ،خالل
لقائه وفدا ً من وجهاء طوزخورماتو ،أمس السبت،
عىل رضورة حسن التعايش والتآخي بني املواطنني
وإعادة النازحني.وقالت رئاسة الجمهورية يف بيان

تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه ،إن «رئيس
الجمهورية فؤاد معصوم استقبل يف بغداد وفدا ً من
وجهاء مدين�ة طوزخرماتو ،واس�تمع إىل أحاديث
أعضاء الوفد ووجهات نظرهم حول األوضاع األمنية
والتعايش املجتمع�ي يف املدينة».وأكد معصوم عىل
«األهمي�ة الكبرية للمدينة الت�ي تعرضت لكثري من

االعت�داءات االرهابية وواجهتها ببس�الة» ،مشيرا ً
إىل «رضورة حس�ن التعايش بين املكونات وتآخي
املواطنين فيه�ا والعمل م�ن اجل ع�ودة النازحني
إليها».وأثن�ى الحضور على دور معصوم وحرصه
عىل حل املشكالت العالقة وتأكيده عىل أمن وسالمة
ووحدة جميع العراقيني بمختلف مكوناتهم.

مستشار األمن الوطني :لن ارشح يف االنتخابات
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن مستش�ار األم�ن الوطن�ي
رئي�س هيئة الحش�د الش�عبي فالح
الفياض ،أمس السبت ،انه لن يرشح

لالنتخاب�ات املقبلة التي س�تجري يف
البلاد .وقال الفي�اض يف بيان تلقت
«املس�تقبل العراقي» نسخة منه انه
«لن يقوم برتشيح نفسه لالنتخابات
املقبلة املقرر أن تجري يف منتصف أيار

املقبل».واعتبر الفي�اض أن «إجراء
االنتخاب�ات يف موعده�ا املح�دد امر
حيوي لرتسيخ النظام الديمقراطي»،
الفتا اىل رضورة «الوصول بالعراق إىل
شاطئ األمان واالستقرار» .يذكر ان

مجل�س الوزراء حدد ي�وم الـ 12من
ايار املقبل ،موعدا إلجراء االنتخابات
الربملانية ،وحدد املوعد نفسه إلجراء
انتخاب�ات مجال�س املحافظات غري
املنتظمة بإقليم.

املجلس االعىل يدعو إىل إعادة «التجنيد االلزامي» لتأهيل الشباب
و«مواجهة التحديات»
بغداد  /المستقبل العراقي
دع�ا املجل�س األعىل االسلامي،
أم�س الس�بت ،الحكوم�ة العراقية
اىل إع�ادة تفعي�ل خدم�ة التجني�د
االلزام�ي ،فيما ش�دد عىل رضورة
إبع�اد املؤسس�ة العس�كرية ع�ن
«الوالءات والتجاذبات» السياس�ية
والطائفية واملناطقية.
وق�ال املجلس األعلى يف بيان له
بمناس�بة ذك�رى تأس�يس الجيش
العراق�ي ،وتلق�ت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه ،إن «املجلس
االعىل يحي الجيش العراقي الباسل
بكل صنوفه ،قيادة ومنتس�بني ،يف
الذك�رى الـ 97لتأسيس�ه  6كانون
الثان�ي 1921م ،ويق�ف إجلاالً

وإكب�ارا ً لبطوالت�ه وتضحيات�ه
العظيمة وملا سطره من انتصارات
كبيرة يف معركة الوج�ود املصريية
ض�د العصابات االرهابي�ة» ،مؤكدا
أن «ما حققته قواتنا املس�لحة من
نرص البد من الحفاظ عليه بالشكر
واالمتن�ان ل�كل ّ
صناع�ه ،وتكري�م
منتس�بي املؤسس�ة العس�كرية
بتأمين س�بل اس�تقرارهم العائيل
بتوفري السكن لهم ،وبحفظ حقوق
أرس الش�هداء وتوفير القدر األكرب
من الرعاية لهم».
وطال�ب املجل�س ب�ـ «وض�ع
الخط�ط واالستراتيجيات الحديثة
لتطوي�ر البناء النوعي للمؤسس�ة
العس�كرية بما يتناس�ب وأدوارها
وخطورة التحدي�ات املحدقة بالبلد

واملنطقة بعد فش�ل مرشوع داعش
ومؤام�رة االنفص�ال» مش�ددا عىل
رضورة «إبعاد املؤسسة العسكرية
عن الوالءات والتجاذبات السياسية
والطائفية واملناطقية وأي خالفات
تتخل�ل العــــــملية السياس�ية
لتبقى مؤسس�ة الش�عب والوطن،
واملداف�ع الحقيق�ي ع�ن س�يادته
وكرامته».وأك�د املجل�س على
أهمية «حش�د كل الجهود الوطنية
لرتس�يخ ثقافة االحترام والتقدير
ألبن�اء الق�وات املس�لحة ونب�ذ كل
املمارس�ات التي تيسء ألفرادها أو
تخل بواجباتهم» ،مشيرا اىل أهمية
«إيلاء البن�اء املعن�وي والعقائدي
اهتمام�ا ً خاص�اً ،وتعزي�ز ال�روح
الحس�ينية م�ن الش�جاعة واإليثار

وروح التآخي واملحبة بني منتسبي
القوات املسلحة».
وتاب�ع املجل�س يف بيان�ه ،أن
«املجلس يأم�ل أن تدرس الحكومة
اع�ادة تفعي�ل خدم�ة التجني�د
االلزام�ي مل�ا له�ا م�ن اهمي�ة يف
اعداد الش�باب وتاهيله�م ملواجهة
التحديات ،خاصة وانها تتوافق مع
توجيه�ات املرجعي�ة العليا لتدريب
الش�باب» ،الفتا اىل أن «ما ش�هده
الجيش العراقي من تطور يستحق
االعت�زاز ،خاص�ة على مس�توى
فلسفته العسكرية من قوة لحماية
(الزعي�م) وقمع الش�عب وضحية
ملغامراته الس�لطوية إىل قوة تدافع
عن كرامة الشعب وسيادته وتحمي
ممارساته الديمقراطية وحرياته».

مفوضية حقوق االنسان تدعو احلكومة اىل «االهتامم االمثل» بعوائل شهداء القوات األمنية
بغداد  /المستقبل العراقي
دع�ت املفوضي�ة العلي�ا لحق�وق االنس�ان
الحكوم�ة العراقية اىل االهتم�ام االمثل بعوائل
شهداء القوات املسلحة بتسهيل كافة االجراءات
املتعلقة بمس�تحقاتهم وتوفري العالج الالزم يف
داخل وخارج العراق لجميع الجرحى.
وذك�ر بي�ان للمفوضي�ة تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه « تتقدم املفوضية العليا
لحق�وق االنس�ان اىل ابن�اء الق�وات املس�لحة
البطل�ة بكافة صنوفه�ا بازكى اي�ات التهاني
والتربي�كات بمناس�بة عي�د الجي�ش العراقي
وذكرى تأسيسه» .
واضاف البيان ان «املفوضية العليا لحقوق
االنس�ان باعتبارها مؤسس�ة وطنية يسعدها
ويرشفه�ا ان تبارك للش�عب العراقي وجيش�ه
البط�ل املعط�اء بهذه املناس�بة الجليل�ة التي
تش�عرنا بالفخر واالعتزاز ملا قدمه هذا الجيش
املظفر م�ن تضحي�ات كبرية من اج�ل تحرير
كام�ل االرض وتوفير االم�ن واألم�ان لجميع

اطياف شعبنا ومكوناته االجتماعية».
وتابع البيان « كما تشيد املفوضية باالدوار
االنسانية التي اضطلع بها والجهود املتميزة يف
هذا املج�ال فضال عن تأدية مهام�ه وواجباته
القتالي�ة خلال الفرتة املاضي�ة يف تقديم كافة
اش�كال الدعم للعوائل النازحة وتوفري املمرات
االمنة لها».
واوض�ح « كم�ا ووثقنا العديد م�ن الجهود
االنس�انية بهذا الصدد من توفري الغذاء والدواء
ومعالج�ة الجرح�ى املدنيين وقيام�ه بنق�ل
العوائل من مناطق الرصاع املسلح اىل مخيمات
النازحني».
واس�تطرد «واذ نق�در عاليا م�ا قدمه ابناء
الجيش العراقي من تضحيات جسام يف تحرير
كام�ل االرض العراقية ندع�و الحكومة وكافة
املؤسس�ات والدوائ�ر املعني�ة ألن تك�ون هذه
املناس�بة منطلق�ا للحف�اظ على املكتس�بات
املنجزة وتامني ع�ودة النازحني اىل مدنهم التي
خرج�وا منه�ا مجربي�ن واملس�اهمة يف عملية
املصالحة الوطنية واملجتمعية بني االهايل».

وزير الداخلية يعلن ضبط اسلحة وعتاد
يف «محلة تفتيشية» رشقي بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن وزير الداخلية قاسم االعرجي ،أمس السبت ،عن ضبط
مجموع�ة م�ن االس�لحة والعتاد يف حمل�ة تفتيش�ية بمنطقة
الفضيلية رشقي بغداد.
وقال االعرج�ي يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
من�ة ،إنه «تم تفتي�ش منطقة الفضيلة وتم العثور عىل سلاح
متوس�ط  bkcعدد ،1وبندقية  Rpkعدد ،1وبندقية كالشنكوف
عدد ،10وبرنو عدد ،1وبندقي�ة صيد خرطوش عدد ،1وبندقية
 M16ع�دد ،1اضاف�ة اىل رمان�ة يدوية عدد ،2ومس�دس تنوير
عدد ،1ومسدس صوتي تركي عدد .»1
وأضاف االعرحجي ،انه تم العثور ايضا خالل عملية التفتيش
عىل «س�بطانة  12.5عدد  ،1ومخازن بندقية كالش�نكوف ،70
وحاوية عتاد  BKCعدد  ،1وعتاد خفيف  ،1066وعتاد متوسط
 ،900وعتاد  M16عدد ،1200فضالً عن جهاز وشاحنة».
وتعل�ن الق�وات األمنية بني فنترة واخرى ع�ن العثور عىل
اس�لحة خالل حملات تفتيش�ية له�ا يف مناط�ق متفرقة من
العاصمة بغداد.

موقع اخلارجية االلكرتوين
تعرض الكثـر من ( )20الف حماولة
اخرتاق بيوم واحد
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة الخارجية ،أمس الس�بت ،عن تعرض موقعها
االلكرتون�ي ملح�اوالت اختراق مس�تمرة من جه�ات معلومة
لديه�ا .وذكر املتحدث الرس�مي باس�م ال�وزارة احمد محجوب
يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه «تعرض املوقع
االلكرتون�ي ل�وزارة الخارجية ملح�اوالت اخرتاق مس�تمرة من
جه�ات معلومة لدينا وتم التصدي له�ا بالجهود الذاتية للوزارة
مع اس�تمرارا تلك الهجم�ات حتى وصل�ت اىل  20450محاولة
اخرتاق يف اليوم الواحد» .
واض�اف ان «هذه املح�اوالت البائس�ة الس�تهداف وابتزاز
ال�وزارة ل�ن تثنينا عن االس�تمرار يف تطبيق سياس�ة الحكومة
يف الحف�اظ عىل وحدة العراق وس�يادته والدع�م الكامل لقواته
االمنية بكل صنوفها».

تنفيذ عمليات امنية «واسعة» يف ميسان
لنزع السالح غري املرخص
بغداد  /المستقبل العراقي
ذكر عضو مجلس محافظة ميس�ان رسحان سالم ألغالبي،
أمس الس�بت ،ان عمليات امنية واس�عة بدأت باشتراك طريان
الجي�ش وقوات س�اندة من قيادة ق�وات الرافدي�ن يف قضاءي
الكحلاء واملج�ر الكبري بميس�ان ،لنزع االس�لحة واالعتدة غري
املرخصة عن املواطنني والعشائر يف املحافظة.
وقال الغالبي يف ترصيح له ،ان «القوات االمنية وبالتنس�يق
م�ع مجلس محافظة ميس�ان ،نف�ذت ليلة الجمع�ة ،عمليات
امنية واس�عة باشتراك الطائرات املروحي�ة التابعة للجيش يف
قض�اء الكحالء لتطهريها من األس�لحة االعت�دة غري املرخصة
الت�ي تس�تخدم غالب�ا يف النزاعات العش�ائرية» ،مشيرا اىل ان
«العمليات أس�فرت عن القبض عىل عدد من املطلوبني للقضاء
بتهم جنائية».
واض�اف ،ان «ه�ذه العملي�ات انطلق�ت يف املحافظ�ة منذ
أسبوع ،ومس�تمرة اىل االن ،كما تم تنفيذها يوم امس يف قضاء
املج�ر الكبري» ،الفتا اىل ان «العمليات اس�فرت عن ضبط املئات
من قطع السالح غري املرخصة والقبض عىل عدد من املطلوبني
للقضاء بتهم جنائية».
يذكر ان محافظة ميسان تشهد نزاعات عشائرية تستخدم
فيها االس�لحة الخفيفة واملتوسطة غري املرخصة ،والتي تسفر
ع�ن العرشات من الضحايا ،وتح�اول القوات االمنية عن طريق
عمليات الدهم والتفتيش نزع سالح العشائر.

مبادرة للبنك املركزي لتمكني النشاطات االنسانية والبيئية والثقافية
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعل�ن البن�ك املرك�زي العراقي عن أطالق�ه مبادرة تمكين لتمويل مختلف النش�اطات واملش�اريع
االنسانية والبيئية والثقافيــة واملواهب الشبابيــة .وقال مدير املكتب اإلعالمي للبنك املركزي أيرس
جبار ان «البنك املركزي اطلق مبادرة تمكني لتمويل مختلف النشاطات واملشاريع االنسانية والبيئية
والثقافيــة واملواهب الش�بابيــة بهدف دعم املش�اريع املجتمعية واالنس�انية التي تستهدف دعم
وتمويل مختلف النش�اطات واملشاريع االنسانية والبيئية والثقافيــة واملواهب الشبابيــة لتغطية
اكرب عــدد مـــن املش�اريع واالنشطة املجتمعية وتحفيز العمل التطوعي» .واضاف جبار بحسب
البيان انه «تم االتفاق عىل تحديد مس�اهمات ش�هرية من قبل املصارف ورشكات الرصافة وتشكيل
مجلس مشرتك إلدارة الصندوق يتكون من البنك املركزي واملساهمني يف الصندوق» ،الفتا اىل أنه «يف
الوق�ت الذي يثمن فيه البنك املركزي العراقي جهد املؤسسين واملس�اهمني فأنه يدعوا الراغبني من
رجال االعمال وامليسورين لرفد الصندوق بمساهمتهم من أجل دعم تلك املبادرات واالنشطة يف وقت
يحتاج فيه بلدنا لتكاتف الجهود من اجل النهوض واالعمار».
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دعوات لتقوية املؤسسة العسكرية وااللتفات لعوائل الشهداء ..وتقدير التضحيات اجلسام للمقاتلني باملكافآت

اجليش يف عيده الـ « :»97أيام االنتصار مستمرة

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

احتف�ل الع�راق ،أم�س الس�بت ،بالذك�رى
ال�ـ( )97لتأس�يس الجيش العراق�ي ،حيث
كالت املناس�بة املديح للمؤسس�ة العسكرية
الت�ي خرجت منترصة على تنظيم «داعش»
قبل أس�ابيع بع�د أن قاتلته لنح�و  3أعوام،
وق ّدمت تضحيات جس�ام وهي تخلص البالد
شرب من آفة التنظيمات اإلرهابية.
شربا ً بعد
ٍ
وق�د وض�ع رئي�س الجمهوري�ة أكلي�ل من
الزه�ور عىل نصب الجندي املجهول يف بغداد،
فيم�ا ألقى رئي�س ال�وزراء بيانا ً اش�اد فيه
بتضحيات أبناء الجيش ،يف الوقت الذي أصدر
فيه رئيس الربملان بيانا ً ش�دد فيه عىل املهمة
العظيم�ة التي قام به�ا الجيش وهو يتح ّدى
أخطر التنظيمات اإلرهابية.
واك�د رئيس مجل�س ال�وزراء القائ�د العام
للقوات املس�لحة حي�در العب�ادي أن العراق
يفتخر بق�ادة ومراتب جيش�ه الذين حققوا
النرص وحرروا األرض.
ونقل بيان ملكتب العبادي ،تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ،عن�ه الق�ول خالل
االحتفالي�ة الت�ي اقيم�ت يف وزارة الدف�اع
بمناس�بة الذك�رى  97لتأس�يس الجي�ش
العراق�ي ،ان «الجي�ش اثبت ان�ه كان يقاتل
تح�ت راية واحدة وكان حازما ضد عصابات
داع�ش ورؤوفا ً باملواطنني فاس�تحق احرتام
الجمي�ع» ،مج�ددا «تهانيه البط�ال الجيش
العراق�ي بهذه املناس�بة والت�ي تتزامن مع
االنتصار عىل عصابات داعش االرهابية».
وق�ال العب�ادي ان «هيبة الجي�ش قد عادت
بتضحيات�ه وقتال�ه وبتس�ابق الق�ادة م�ع
الجن�ود للقت�ال وبوحدة جميع التش�كيالت
ّ
مرحب�ا ً به يف جمي�ع املناطق بعدما
فاصبح
كان املواطن يشعر بخيبة امل».
واش�ار اىل ان «الجيش يمث�ل رمز البلد ،واننا

بذلنا جه�ودا ً كبيرة إلعادة هيكلت�ه اضافة
اىل محاربة الفس�اد يف املؤسس�ة العس�كرية
واالمنية ،فالفساد واالرهاب يرتبطان سوية
ومن دون محاربة الفساد سيعود االرهاب».
وشدد العبادي عىل «وحدة القوات املسلحة»،

موضح�ا انه «بوحدتنا حققنا االنتصار الذي
اصبح يتحدث عن�ه العالم اجمع ،وانا فخور
جدا بهذا الجيش البطل».
واض�اف العب�ادي ان�ه «بإمكانن�ا ان نعمل
املعج�زات بوحدتن�ا ،فاملرحل�ة املقبل�ة هي

لإلعمار والبناء وس�ننترص فيها ايضا مثلما
انترصنا عىل االرهاب».
ب�دوره ،واس�تذكارا ألرواح وتضحي�ات
الش�هداء امليامني ،وضع رئي�س الجمهورية
فؤاد معصوم إكليال م�ن الزهور عىل رضيح

الجندي املجهول يف بغداد.
وحرض مراس�م وضع اإلكليل رئيس الربملان
سليم الجبوري ،ووزير الدفاع عرفان الحيايل
وعدد من الوزراء وأعضاء السلك الدبلومايس
العرب�ي والدويل يف بغداد إضافة إىل كبار قادة
وضباط الجيش.
م�ن جانب�ه ،هن�أ رئي�س الربمل�ان س�ليم
الجبوري الجي�ش العراقي بمناس�بة ذكرى
تأسيس�ه ال�ـ ،97وق�ال الجب�وري يف بي�ان
تلق�ت «املس�تقبل العراق�ي» ،نس�خة من�ه
ان�ه «اصالة ع�ن نفيس ونيابة ع�ن زميالتي
وزمالئي اعضاء مجلس النواب ،اتقدم باحر
التهان�ي وعظي�م التربي�كات اىل كاف�ة ابناء
جيشنا العراقي الباسل من الضباط واملراتب
بمناس�بة عيده�م املجي�د» ،مبين�ا ان «كل
معان�ي الفخر وآي�ات االعت�زاز تقف عاجزة
امام بطوالت ومفاخر جيشنا الباسل».
واضاف ان «الجيش كان بحق الس�ور املنيع
وحصن الوطن واملدافع عن الشعب» ،مشريا
اىل ان�ه «كان العالج الش�ايف آلف�ة ورسطان
االرهاب الداعيش املجرم».
وتاب�ع الجب�وري ان «الش�جاعة الن�ادرة
والتضحي�ات الزكي�ة التي قدمها منتس�بوا
قواتن�ا املس�لحة الباس�لة يف س�بيل الوط�ن
وتحرير االرض واالنس�ان من براثن االرهاب
االجرام�ي ،س�تظل نرباس�ا يضيء دربنا يف
الحارض واملستقبل وس�تبقى محط اعجاب
االنس�انية خصوص�ا وان العال�م كل�ه كان
ش�اهدا على تلك املآث�ر الخالدة والش�جاعة
الفذة».
ومع احتفاالت العراقيين بالذكرى الـ ()97
لتأس�يس الجيش ،احتفلت الكلية العسكرية
(مصنع االبطال) بتخرج الدورة .107
وش�هد الحفل اس�تعراض الطلبة املتخرجني
تخللها ترقب ذويهم وهم يشاهدون ابنائهم
يقطفون ثمار اجتهادهم.

وحظي الجي�ش يف عيده بإش�ادة من الكتل
ً
فضلا ع�ن برقيات
السياس�ية يف الربمل�ان،
تهنئة عربية وإقليمية ودولية ،عادة إياه من
أقوى الجيوش يف املنطقة.
يف غض�ون ذلك ،طالبت النائب�ة غيداء القائد
الع�ام للق�وات املس�لحة حي�در العب�ادي
بـ»مس�اواة حقوق ضب�اط الجيش العراقي
الس�ابق بالح�ايل» واص�دار عف�و خ�اص
ع�ن املتغيبين والهاربين م�ن اداء الخدمة
العسكرية.
ونقلت وكالة «الس�ومرية نيوز» عن كمبش
القول «نبارك لجيشنا العراقي الذكرى الـ 97
لتأسيسه املجيدة» ،مشيدة بـ»بكل تضحيات
قادته وضباطه ومراتب�ه وجنوده عىل مدار
عقود يف الدفاع عن امن واستقرار البالد».
وطالبت كمبش ،القائد العام للقوات املسلحة
حيدر العبادي بـ»العمل عىل مساواة حقوق
ضب�اط ومرات�ب الجي�ش العراقي الس�ابق
بالح�ايل واص�دار عفو خاصة ع�ن املتغيبني
والهاربين م�ن اداء الخدم�ة العس�كرية»،
مؤك�دة ان «ذلك س�يصب يف دع�م املصالحة
الوطنية».
باملقابل ،طالب النائب غزوان الشباني بمنح
كاف�ة منتس�بي وزارة الدف�اع قط�ع اراض
ومنحهم القروض العقارية لبنائها.
وق�ال الش�باني يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه« ،يج�ب االهتم�ام
بالجيش الس�يما ونحن ش�هدنا التضحيات
الكبرية التي قدموه�ا ابطاله لتحرير العراق
م�ن دن�س داع�ش» ،معتبرا اياه�ا «تثمينا
لبطوالته الفذة».
وأض�اف ،أن «غالبي�ة منتس�بي ال�وزارة لم
يتسلموا اي قطعة ارض» ،مطالبا بـ»توزيع
قط�ع ارايض له�م وفت�ح ق�روض عقاري�ة
تؤهله�م لبنائه�ا خصوص�ا ان غالبيته�م
يسكنون بااليجار».

البيت التشريعي مياطل ..وحتذيرات من تغيري املوعد الذي قررته احلكومة

انتخابات  2018تواجه خيار «التأجيل» بسبب «تعطيل القوانني» يف الربملان
بغداد  /المستقبل العراقي

كش�ف نواب ع�ن وج�ود محاوالت
داخ�ل املؤسس�ة الترشيعي�ة بهدف
تهيئة الرأي العام لتأجيل االنتخابات
وتحوي�ل ذلك إىل أمر واقع  ،جاء ذلك
يف الوقت ال�ذي رصد في�ه مراقبون
وقانوني�ون م�ؤرشات على تفضيل
بعض الجه�ات السياس�ية التأجيل
رغم التاكيد عىل اجراء االنتخابات يف
موعدها.
ويف وق�ت اعلنت الجه�ات املنضوية
داخل اتحاد القوى السنية ارصارها
عىل التأجيل بحجة اوضاع النازحني،
ذك�رت مص�ادر نيابي�ة ان جه�ات
أخ�رى تعم�ل على تش�جيع عملية
التأجيل بالخف�اء ملعرفتها ان نهاية
ال�دورة الربملاني�ة تجع�ل الحكومة
تترصف وحدها دون رقابة ،وس�ط
تحذيرات سياس�ية واخرى قانونية
من التأجيل الذي يفتقد للمسوغات
الدستورية وتأسيس�ه لسابقة غري
معه�ودة وملزي�د م�ن االنفلات يف
العملية السياسية العراقية.
وينص الدس�تور الناف�ذ يف املادة 56
بتحديد مدة الدورة االنتخابية ملجلس
س�نوات تقويمية ،تبدأ
النواب بأربع
ٍ
ب�أول جلس� ٍة ل�ه ،وتنته�ي بنهاية
السنة الرابعة ،والزم الدستور الدولة
بان تج�ري االنتخابات قبل  45يوما
من تاريخ انتهاء ال�دورة االنتخابية
السابقة ،ووفق قرار سابق للمحكمة
االتحادية ح�ول عمر مجلس النواب
تنته�ي والية املجلس الح�ايل مطلع
تم�وز  2018م�ا يعن�ي ان اج�راء
االنتخابات يف أيار  2018يتزامن مع
نهاية املهلة الدستورية.
وعلى االرض ،يب�دو ان اغلب القوى
السياس�ية غري راغبة يف خوض هذا
االستحقاق يف موعده ويدل عىل ذلك
غياب ح�راك انتخابي حقيقي حيث
أوش�ك موع�د عق�د التحالفات عىل
النف�اذ دون االعالن ع�ن أي تحالف

كبري ،اضاف�ة اىل عدم املصادقة عىل
تحديد يوم االقتراع من قبل الربملان
وإص�دار مرس�وم جمه�وري به�ذا

التاريخ ،وكذل�ك عدم ترشيع قانون
االنتخابات وتسويف إقراره لكسب
اكثر وقت ممكن للتاثري عىل الجدول

الزمن�ي لالنتخاب�ات حت�ى يك�ون
التأجي�ل ام�ر واقع ،بحس�ب املركز
العراقي للدراسات االنتخابية.

ورغ�م اس�تئناف الربملان جلس�اته
بعد انته�اء العطلة الترشيعية اال ان
الخالفات حالت دون ترشيع املوازنة

الذي يحتوي عىل امليزانية.
وبخص�وص االنتخاب�ات املحلي�ة
فرغ�م م�ا يحت�وي دم�ج املحلي�ة

اعتقلتهم يف السليمانية واالنبار ومجيعهم ينتمون إىل تنظيم «داعش» اإلرهابي

بالتفاصيل ..هكذا ألقت خلية الصقور القبض عىل خمططي تفجري مطعم فدك بذي قار

المستقبل العراقي  /فرح حمادي
عرضت خلية الصقور التابعة لوزارة الداخلية،
أمس السبت ،مخططي تفجري مطعم وسيطرة
ف�دك يف ذي ق�ار ،والذي ادى اىل س�قوط املئات
بين قتيل وجري�ح ،عىل وس�ائل اإلعالم ،حيث
اصطحبتهم إىل كشف الداللة يف موقع التفجري
اإلجرام�ي .وقام�ت خلي�ة الصق�ور بع�رض
اعرتافات مخططي تفجري مطعم وسيطرة فدك
يف ذي قار الذين يبلغ عددهم خمسة أشخاص.
وكشفت خلية الصقور التابعة لوزارة الداخلية
ع�ن تفاصيل اعتق�ال مخططي تفجري مطعم
وسيطرة فدك بمحافظة ذي قار ،والذي أدى اىل

س�قوط املئات بني قتيل وجري�ح ،وفيما بينت
أن�ه ت�م اعتقاله�م يف محافظتي الس�ليمانية
واالنب�ار ،أكدت أنه�م ينتمون جميع�ا لتنظيم
«داعش» .وقالت خلي�ة الصقور يف بيان تلقت
«املستقبل العراقي» نسخة منه ،إنه تم «اعتقال
أح�د مخططي تفجير مطعم وس�يطرة فدك
بمحافظ�ة ذي قار ،والذي يعتبر الراس املدبر
للعملية ،يف محافظة السليمانية بالتعاون مع
جهاز مكافحة ارهاب السليمانية» ،مشرية اىل
أن «بقية املجموعة ،وعددهم أربعة ،تم اعتقال
قسم منهم يف صحراء االنبار ،والقسم االخر يف
صحراء النخيب».
واضافت الخلية ،أنه منذ «اليوم االول للتفجري

مب�ارشة ش�كلنا فري�ق عم�ل واعتقلن�ا احد
املنفذي�ن» ،موضح�ة أن�ه «ه�و ال�ذي زودن�ا
بمعلومات عن بقية عنارص املجموعة».
وبين�ت الخلي�ة ،أن «هن�اك متورطين آخرين
بالعملي�ة يجري العم�ل العتقاله�م» ،مؤكدة
أنهم «جميعه تابعون لداعش ،وقد نفذوا اكثر
من عملية».
وكانت خلية الصق�ور التابعة لوزارة الداخلية
عرض�ت اعرتاف�ات مخطط�ي تفجير مطعم
وسيطرة فدك يف ذي قار ،والذي ادى اىل سقوط
املئات بني قتيل وجريح.
وق�ام مس�لحون يرت�دون ال�زي العس�كري
ويستقلون سيارتني ،يف الـ 14من ايلول ،2017

بالدخ�ول اىل مطع�م فدك الواقع على الطريق
ال�دويل الرسي�ع غرب ذي ق�ار ،واطلق�وا النار
عش�وائيا عىل املوجودين بداخله ،ما اسفر عن
سقوط قتىل وجرحى بينهم زائرون ايرانيون.
كما اتجه هؤالء املس�لحني بعد ذلك اىل سيطرة
ف�دك الفاصل�ة بني ذي ق�ار واملثن�ى ،وفجروا
احدى الس�يارات الت�ي كانوا يس�تقلونها عىل
الس�يطرة ،فيم�ا ق�ام اخ�رون باطلاق النار
باتجاهها ،ما ادى اىل سقوط قتىل وجرحى.
وع ّدت هذه العملي�ة اخرتاقا ً أمنيا ً كبريا ً يف ذي
ق�ار ،األمر الذي دفع الق�وات األمنية إىل إعادة
التخطيط لحماية الط�رق الرسيعة ،ومالحقة
فلول «داعش» يف املحافظات الجنوبية.

والعامة م�ن فوائد كاختصار ودمج
الدعاية االنتخابي�ة وتوفري امليزانية
والحفاظ عىل املجهود الذي يبذل من
قبل القوات االمنية لحفظ االمن يوم
اجرائها ،اال ان تاجيلها بات يف حكم
االقرب اىل املضمون وذلك لعدم إقرار
قانون انتخابات مجالس املحافظات
والرغب�ة الكبرية الكتل السياس�ية،
بتاجيل هذه االنتخاب�ات املحلية ملا
بعد االنتهاء من االس�تحقاق الكبري
املتمث�ل باالنتخاب�ات العامة وتبيان
مالم�ح املش�هد الس�يايس التي عىل
اساس�ها يتم بن�اء تحالفات جديدة
عىل مستوى املحافظات.
وم�ن املق�رر ان تج�ري االنتخابات
الربملاني�ة واملحلي�ة يف  12اي�ار من
العام الجاري.
وق�د أع�رب رئي�س املجل�س األعىل
اإلسلامي العراق�ي هم�ام حمودي
ع�ن ترحيب�ه بح�ل اإلش�كاالت بني
الحكوم�ة واإلقلي�م بالح�وار ووفق
الدس�تور ،فيما حذر م�ن أن تأجيل
االنتخابات «س�يفتح نار جهنم عىل
العراق».
وق�ال حم�ودي يف بيان ص�در غداة
لقائه وفدا كرديا وتلقت «املس�تقبل
العراقي» نسخة منه ،إن «العالقة بني
الحكومة االتحادية واإلقليم ماضية
نح�و تصحيح املس�ارات الس�ابقة
الت�ي أثبت�ت أنها خ�ارسة وخاطئة
ول�م تك�ن بمصلح�ة العراقيني عىل
حد سواء» ،مرحبا «بحل اإلشكاالت
بني الحكوم�ة واإلقليم عبر الحوار
والدستور».
وج�دد حم�ودي تأكي�ده «االلت�زام
بإج�راء انتخابات نزيهة وش�فافة
يف موعده�ا املق�رر ،التزام�آ ببن�ود
الدس�تور» ،محذرا من أن «تأجيلها
سيفتح نار جهنم عىل العراق».
وأكد حمودي« ،سعيه لتشكيل لجنة
برملاني�ة ملتابع�ة املس�ائل املتعلق�ة
بين املرك�ز واإلقليم طبق�ا لآلليات
الدستورية».
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اعتقال ( )11فرداً من آل سعود ..وثالث روايات تشرح األسباب

بغداد  /المستقبل العراقي

السعودية تزج بـ «أمراء جدد» وراء القضبان

اعتقلت الس�لطات الس�عودية  11أمريا،
تظاه�روا أم�ام قصر الحك�م بالري�اض،
ونقلتهم إىل سجن الحائر.
واملغ�ردون
الناش�طون
وت�داول
السعوديون ،ثالثة روايات حول أسباب هذه
االعتق�االت ،وذلك تحت وس�م «امللك يحاكم
األمراء املتجاوزين».
الرواي�ة األوىل نقلته�ا صحيفة «س�بق»،
وقالت فيها إن األمراء اعتقلوا ألنهم تظاهروا
أمام قرص الحكم بالرياض ،مطالبني بإلغاء
األم�ر امللك�ي الذي ن�ص عىل إيقاف س�داد
الكهرباء واملياه عن األمراء.
كم�ا طالب�وا بالتعويض امل�ادي املجزي
عن حك�م القص�اص الذي ص�در بحق أحد
أبناء عمومتهم .واألمير الذي طالب األمراء
بالتعويض املادي املجزي عن حكم القصاص
الص�ادر بحقه هو األمري «تركي بن س�عود
الكبير» ،ال�ذي أصب�ح أول فرد م�ن األرسة
الحاكمة يعدم يف قضي�ة جنائية .وتم تنفيذ
حكم القصاص بحقه العام املايض.
وبحس�ب املص�ادر ،فإن األم�راء رفضوا
االمتث�ال إىل طل�ب مغ�ادرة القصر ،م�ا
دف�ع كتيب�ة «الس�يف األج�رب» بالتدخ�ل،
واعتقالهم.
وقالت املصادر ،إن مجموعة األمراء كان
يتزعمهم األمير «س ع س» ،وت�م إيداعهم
سجن الحائر ،تمهيدا ً ملحاكمتهم.
وبحس�ب املص�ادر ،فإن األم�راء رفضوا
االمتث�ال إىل طل�ب مغ�ادرة القصر ،م�ا
دف�ع كتيب�ة «الس�يف األج�رب» بالتدخ�ل،
واعتقالهم ،ونقلهم إىل سجن الحائر.
وأبدى ناش�طون إعجابه�م بالعدل الذي
ال يفرق بين أمري ومواطن ،وأش�ادوا بامللك
«س�لمان بن عبدالعزيز» ،الذي ال يتهاون يف
مكافحة الفساد.
فيم�ا صب آخرون غضبه�م عىل األمراء،
وس�خر آخرون منه�م ،مطالبين بوضعهم
ضمن املستفيدين من «حساب املواطن».
أم�ا الرواي�ة الثانية ،فجاءت عىل لس�ان

حس�اب «فارس» ،،حني غرد بالقول« :وسم
كاذب مصدره (محمد بن س�لمان) ،وذبابه
اإللكرتوني ،الحقيقة أن (بن سلمان) اعتقل
األمراء (بندر بن عبدالله بن محمد) و(تركي
ب�ن محم�د) و(س�عود) و(ناي�ف) للضغط
على األمري (س�لطان ب�ن محم�د) صاحب
رشك�ة املراع�ي وماري�وت والحص�ول عىل
الرشكتني».
وق�ال «ف�ارس» ،يف سلس�لة تغري�دات:
«أصدر (ب�ن س�لمان) أمرا ً باعتق�ال األمري

وزارة األمن االيرانية :تفكيك خلية
لـ «زمرة املنافقني» غرب البالد

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة االم�ن ان�ه ت�م تفكي�ك خلي�ة لزم�رة
املنافقني االرهابية يف مدينة بروجرد بمحافظة لرستان
غرب ايران.
وافادت وكالة مهر لالنباء نقال عن بيان وزارة االمن،
ان اجهزة االمن اس�تطاعت الجمع�ة القضاء عىل خلية
ارهابية تابعة لزمرة املنافقني.
وذك�ر البيان انه ت�م رصد وتكفيك اح�د خاليا زمرة
املنافقين االرهابي�ة الت�ي قام�ت خالل االي�ام املاضية
باعمال تخريبية عديدة يف محافظة لرستان.
وتم اعتق�ال اربعة من اعضاء هذه الخلية االرهابية
فيم�ا اصيب ش�خص اصي�ب بجروح اثن�اء خامس يف
االشتباك خالل عملية القاء القبض عليهم.
واك�د املس�اعد الس�يايس واالمني ملحافظ لرس�تان
«حبي�ب الله خجس�ته ب�ور» ه�ذا الخرب ،وق�ال :خالل
عملي�ة تفكي�ك الخلي�ة االرهابي�ة لزم�رة املنافقني تم
اعتق�ال  5اش�خاص من بينهم ش�خص اصيب بجروح
اثناء االشتباك.

(تركي بن محمد بن س�عود الكبري) ،واألمري
(بن�در بن محم�د بن س�عود الكبير) ،وقد
داهمت قوة من اإلم�ارة قرصهم واقتادتهم
مكبلني ،مما دفع آل س�عود الكبري لالجتماع
الف�وري والتوجه اىل إم�ارة الرياض ،وهناك
مُ ن�ع الجمي�ع من الدخ�ول وتط�ور املوقف
الشتباك باألسلحة» .وأضاف «االشتباك بني
قوة م�ن الديوان واإلمارة وآل س�عود الكبري
أثرهِ األمراء (س�عود) و(نايف)
اعتقل على ِ
أبن�اء األمري (س�لطان بن محمد بن س�عود

الكبير) العائ�د بع�د قلي�ل م�ن املقن�اص،
وش�قيقه األمري (سعود بن محمد شقران)،
وابن ش�قيقه األمري (عبدالعزيز بن س�لمان
بن محمد غ�زالن) ..والوضع قابل لالنفجار
يف أي لحظة».
وعلق «فارس» ،على هذه األحداث قائال
«من يعتقد أن الحل ِب َبوس اللحى فهو جاهل
وال يعلم من هو األمري (س�لطان بن محمد)
وال يعرف من هم آل سعود الكبري».
أم�ا الرواي�ة الثالثة ،فجاءت عىل لس�ان

املغرد السعودي الشهري «مجتهد» ،والذي كان
ل�ه رواية أخرى ،حني ق�ال إن هؤالء األمراء،
اعرتضوا عىل حملة االعتقاالت ألقاربهم من
األمراء وتغييب ويل العهد السابق «محمد بن
نايف» ،وليس بسبب الفواتري.
وقال يف تغري�دة له عرب «تويرت»« :محمد
بن س�لمان أدرك أن هذه بداي�ة تمرد داخل
العائل�ة فعم�د إىل اختلاق س�بب يطرب له
الن�اس ،فق�ام دلي�م (املستش�ار بالدي�وان
امللكي س�عود القحطاني) ،بتكليف (سبق)

توتر اردوغان وغول خيرج إىل العلن ويتحول اىل خالف مفتوح
بغداد  /المستقبل العراقي
تحول الخلاف املحت�دم منذ فترة طويلة بني
الرئي�س الرتكي رجب طيب اردوغان وس�لفه عبد
الله غول إىل جدل علني صاخب ،ما يثري تس�اؤالت
بشأن الطموحات السياسية للرئيس السابق.
ل�زم غ�ول الصمت بع�د انكفائه عن الس�احة
السياس�ية ،فيم�ا انك�ب اردوغ�ان على توس�يع
صالحيات الرئاسة ،قبل ان تنترش الشائعات حول
اس�تياء الرئيس الس�ابق من املس�ار الذي اتخذته
تركيا ،وسط مرارة استبعاده من الحزب الحاكم.
وأفيد عن امتعاض غول خصوصا من االستفتاء
الذي دعا اليه اردوغان يف نيس�ان املايض لتوس�يع
الصالحيات الرئاسية ،وفاز فيه بفارق بسيط.
لكن اقرار مرس�وم ط�وارئ يف الش�هر الفائت
ن�ص عىل اعف�اء املدنيني من املحاس�بة القانونية
على اي عم�ل أس�هم يف إحب�اط محاول�ة انقالب
 ،2016أثار املخاوف من هيمنة الغوغاء واستدعى
تدخلا ن�ادرا من غ�ول .واعتبر الرئيس الس�ابق
يومها ان املرس�وم «يثري القلق عىل مس�توى فهم
حك�م القانون» ويهدد «بتطورات يف املس�تقبل قد
تثري استياءنا جميعا».
ورد اردوغان ،من دون ذكر غول باالسم ،مؤكدا
ان الذين يش�عرهم املرس�وم بالقل�ق ال يختلفون
بيشء عن رافيض التعديالت الدستورية يف استفتاء
نيسان.
كما س�اهم الكاتب املوايل الردوغان يف صحيفة
حرييت عبد القادر س�لوي يف اذكاء الخالف عندما
اش�ار اىل رسيان معلومات بش�أن احتمال ترشح
غول عن معس�كر املعارضة ملواجه�ة اردوغان يف
استحقاق .2019
وقال ان اردوغان سبق ان «ادرك املؤامرة» الفتا

اىل ان الخالف حول مرسوم الحصانة ليس «اال اول
الغيث» .كما رد غول عىل انتقادات «بعض النواب»
مؤكدا انهم «تجاوزوا حدود االخالق».
وقال «كش�خص يؤمن بحرية الفكر والتعبري،
أحد املبادئ املؤسسة لحزبنا ،سأواصل التعبري عن
آرائي يف املناسبات التي اعتربها مالئمة».
وأعتبرت صحيف�ة «أيدِنل�ك» ان غ�ول يق�وم
بـ»ج�والت انتخابي�ة» عرب برنامج س�فر مكثف
يش�مل زي�ارات اىل قط�ر والس�عودية وبريطانيا،
وس�ط تواص�ل وثيق مع رئي�س الوزراء الس�ابق
احمد داود اوغلو الذي استبعد يف .2016
وأش�ار محللون اىل ان الخلاف الجاري يعكس
خط�وة جدي�دة يتخذه�ا غ�ول ،املع�روف بحذره
الشديد ،الذي نجح حتى الساعة يف ابقاء اي انتقاد
لحليفه السابق ضمن الحيز الخاص.
لكن�ه م�ن الس�ابق ألوان�ه االفتراض ان غول
يشكل تحديا الردوغان استعدادا النتخابات 2019

الرئاسية قد ينعكس يف مواجهة انتخابية.
وقال عادل غور مدير معهد ايه ان جي لالبحاث
الذي يجري استطالعات للراي لوكالة فرانس برس
ان «الرجلين ل�م يكونا خصمين يف اي وقت رغم
ظهور خالفات بينهما بني الفرتة واألخرى».
وتاب�ع «اعتقد ان غول لن يدخل الحملة بصفة
مرش�ح ،وحت�ى إن فع�ل فال اظ�ن ان�ه يملك اي
فرصة».
واندل�ع الخالف للم�رة األوىل يف اي�ار وحزيران
 2013بع�د رف�ض اردوغان اي تن�ازل يف مواجهة
احتجاج�ات مناهض�ة للحكوم�ة فيم�ا أيد غول
مقاربة أكثر تصالحية.
ويبدو ان االستفتاء حول الصالحيات الرئاسية
ش�كل نقطة الالع�ودة ،مع معلوم�ات عن رفض
غ�ول تأييد خط�ة النظ�ام الرئايس اثن�اء اجتماع
ساده التوتر واستغرق س�اعات مع اردوغان قبل
اجرائه.
واعتبر الباح�ث يف برنام�ج طري�ق الحري�ر
للدراسات يف اسطنبول غاريث جنكينز ان الفرصة
الفضلى لعودة غول اىل الصف االول عىل الس�احة
السياس�ية ق�د تك�ون م�ن ضم�ن ح�زب العدالة
والتنمية ،إن شهد تمردا يف صفوفه.
وتابع ان تشكيل اي تحد جدي يتطلب استعادة
غول ثقة خصوم اردوغان ،املفقودة بسبب صمته
املطول بشأن عدة مسائل حيوية وتفاديه املواجهة
العلنية.
وقال جنكينز «سيرتتب عليه القيام بتضحيات
كثرية واالس�تعداد للمخاطرة قبل ان يتعامل معه
احد بجدية بصفته خصما».
لكنه اقر ان غول ،رغم ذلك ،بدا «اكثر ش�جاعة
بقلي�ل» يف االس�بوع الفائ�ت مم�ا كان علي�ه يف
املايض.

بنرش هذه األكذوبة».
فيم�ا تداول الكثير من املغردين أس�ئلة
حول ماهية األمير «س ع س» ،الذي تداول
اسمه أنه كان يتزعم األمراء املعتقلني.
وتعيش األرسة الحاكمة يف السعودية عىل
وقع خالفات غري مس�بوقة؛ بسبب محاولة
ويل العهد األمري محمد بن س�لمان ،التخلص
من كل رافيض انتقال السلطة إليه.
وتأت�ي الخط�وة يف حني ال ي�زال عدد من
األم�راء ،الذي�ن ُ
اعتقل�وا يف ترشي�ن الثان�ي
امل�ايض ،ضمن م�ا ُع�رف بحمل�ة مكافحة
محتجزين لدى السلطات ،يف ظروف
الفساد،
ِ
يغلب عليها الكتمان.
يف غضون ذلك ،يعيش الش�ارع السعودي
حال�ة غضب كبيرة والفتة ج�راء القرارات
االقتصادية التي زادت م�ن أعباء املواطنني،
وه�ي الحال�ة التي ح�اول امللك س�لمان بن
عبدالعزيز امتصاصه�ا بأوامر ملكية َّ
نصت
عىل تحمُّ ل الدولة جزءا ً من هذه األعباء.
ويف الس�اعات األوىل م�ن صب�اح أم�س
الس�بت ،أص�در العاه�ل الس�عودي املل�ك
«س�لمان بن عبدالعزيز» ،ع�دة أوامر ملكية
تضمنت إعادة العالوة السنوية ،ورصف بدل
غالء معيش�ة للمواطنني ،فضال عن إعانات
مالية أخرى ،اعتبارا من مطلع .2018
وكانت السعودية أوقفت العالوة السنوية
العام املايض ،بسبب تراجع أسعار النفط.
ورفعت الس�لطات الس�عودية ،مع بداية
الع�ام الجاري ،أس�عار املش�تقات البرتولية
بنس�ب وصل�ت إىل  %83و %127لبنزي�ن 91
وبنزين  95عىل التوايل.
ج�اء ذلك ،عق�ب إعالن الس�عودية ،أكرب
مص�در للنف�ط يف العالم ،أضخ�م موازنة يف
تاريخها لع�ام  2018بإجم�ايل نفقات تبلغ
 978ملي�ار ري�ال ( 260.8ملي�ارات دوالر)،
بعج�ز  195ملي�ار ريال ( 52ملي�ار دوالر)،
وإي�رادات قيمتها  783ملي�ار ريال (208.8
ملي�ارات دوالر) .وخلال األي�ام املاضي�ة،
عرب الس�عوديون عرب «تويتر» عن رفضهم
للزي�ادات الجديدة ،وع�ن صدمتهم مما آلت
إليه أحوالهم االقتصادية يف بالدهم.

اقرتاب موعد «اإلعالن النهائي»
التفاق توحيد اجليش الليبي
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت مصادر رفيعة املستوى عن قرب موعد عقد
جلس�ة نهائية م�ن االجتماعات املنعق�دة بالقاهرة منذ
قراب�ة  5أش�هر واالعلان رس�ميا عن توحيد املؤسس�ة
ّ
ورجحت املص�ادر ،أن يتم عقد هذه
العس�كرية الليبية.
الجلس�ة الختامية ،منتصف كانون الثاني الجاري ،وهو
موعد يس�بقه قدوم رئيس املجلس الرئايس فائز الرساج
إىل القاه�رة للقاء الرئيس املرصي عبد الفتاح الس�ييس
بأي�ام ،مشيرة إىل أن قائد الجيش املشير خليفة حفرت
يعتزم حضور الجلسة .وكان البيان الرسمي الصادر عن
اللجنة املرصية املعنية بليبيا ،التي يرتأسها مساعد وزير
الدف�اع املرصي اللواء محمد الكش�كي  ،قد لفت إىل أنها
بحثت مع وفد من العس�كريني الليبيني األفكار والحلول
لتدشين مرحل�ة جدي�دة يف مسيرة توحي�د املؤسس�ة
العس�كرية ،وقال البيان إن العس�كريني الليبيني شددوا
على الثواب�ت الوطنية الخاصة بآليات توحيد املؤسس�ة
العس�كرية الليبي�ة ،ودراس�ة كل الش�واغل الت�ي تدعم
تحقيق هذا املس�ار ،وطبيعة العالقة بني السلطة املدنية
واملؤسسة العسكرية ،وكذا عملية إعادة هيكلة وتنظيم
املؤسسة العسكرية .كما ناشد الحضور من العسكريني
الليبيني كل أبناء الشعب الليبي دعم هذا املسار التوافقي،
وع�دم االنج�رار وراء مس�اعي أي ط�رف لتقويض هذا
الجهد الداعي إىل توحيد املؤسسة العسكرية ،بما يساهم
يف اإلرساع من وترية االستقرار .وطبقا ً للبيان ،فقد اتفق
الحضور عىل معاودة اللقاء بالقاهرة مرة أخرى ،بهدف
استكمال التشاور حول الخطوات اإلجرائية املطلوبة بعد
الع�ودة للوطن لطرح ما تم إنج�ازه خالل هذه الجولة،
والتصدي�ق على تنفي�ذ املقرتح�ات التي توصل�ت إليها
اللجان لتوحيد املؤسسة العسكرية الليبية.

تويرت يتملق للسلطات :الرؤوساء معاملة خاصة
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�دت رشك�ة تويرت موقفه�ا بأن الحس�ابات التي
تخ�ص زعماء العالم تحظى بوضع خاص عىل ش�بكة
التواصل االجتماعي رافضة دعوات مستخدمني للرشكة
بإلغاء حساب الرئيس األمريكي دونالد ترامب.
وقالت تويتر يف تعليق عىل مدونة للرشكة إن «منع
أحد زعم�اء العالم من تويرت أو ح�ذف تغريداته املثرية
للجدل س�يخفي معلومات مهمة يجب أن يكون بوسع
الناس اإلطالع عليها ومناقشتها».
وكان�ت تويرت ق�د قالت بالفعل يف أيل�ول إن من بني
العوام�ل التي تدرس�ها قب�ل حذف حس�اب أو تغريدة
«األهمي�ة اإلخباري�ة» وم�ا إذا كانت التغري�دة «محل
اهتمام عام».
وم�ع ذلك احتدم من جديد النقاش بش�أن تغريدات
ترام�ب بعد أن ق�ال عىل حس�ابه الثالث�اء إن لديه زرا
نووي�ا «أكبر بكثير» و»أق�وى بكثري»م�ن زر الزعيم
الكوري الشمايل كيم جونغ أون.
وق�ال منتق�دون إن تغري�دات ترام�ب واس�تمرار
وج�وده عىل تويرت يعرض العال�م للخطر ويمثل خرقا
للحظر الذي تفرضه تويرت عىل التهديد باللجوء للعنف.
ونظم بعض املس�تخدمني احتجاج�ا عند مقر تويرت يف

س�ان فرانسيس�كو األربع�اء .وعرض�ت مجموعة من
املعارضني صورا تتضمن رسالة تقول «جاك متواطئ»
يف إشارة إىل جاك دوريس املدير التنفيذي للموقع.
واتهم�ت املجموعة التي تدع�ى «مقاومة اس اف»،
دوريس بأن�ه «يع�رّض العالم للخط�ر» وينتهك قواعد
املوقع من خالل عدم حجبه لرتامب.
وردت تويتر يف تعليقه�ا عىل مدونته�ا أنه حتى إذا
منعت أح�د زعماء العالم من تويرت ف�إن ذلك لن يؤدي
إىل إسكاته.
وقال�ت الرشكة إنها تراجع تغري�دات زعماء العالم
وتف�رض تطبي�ق قواعده�ا وفق�ا لذلك تارك�ة املجال
مفتوحا أمام احتمال ح�ذف بعض املواد التي يقومون
بإرس�الها .وأضافت «ليس هناك حس�اب ألي شخص
يعزز نمو تويرت أو يؤثر عىل هذه القرارات.
«نعم�ل بج�د للبق�اء محايدي�ن واضعين مصلحة
الجمهور نصب أعيننا».
ول�م ي�رد البي�ت األبيض بش�كل فوري على طلب
للتعليق عىل بيان تويرت.
يأتي إعالن تويرت بعد أقل من شهر عىل بدء تطبيقه
قواعد جديدة ترمي إىل اس�تبعاد املحتوى الذي يتضمن
«كراهية» وإساءة» من منصته ،بما فيها الرسائل التي
تمجد او تروج للعنف.
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Gazprom Neft Badra B.V.
ﻏﺎﺯﺑﺮﻭﻡ ﻧﻴﻔﺖ ﺑﺪﺭﺓ ﺑﻲ .ﻓﻲ

ﻏﺎﺯﺑﺮﻭﻡ ﻧﻔﺖ ﺑﺪﺭﺍ ﺑﻲ ﻓﻲGazprom Neft Badra B.V./
Tender announcement

ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator of the Development and Production Service
Contract for the Badra Contract Area, announces

ﺘﻗﻮﻡ ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺮﻭﻡ ﻧﻴﻔﺖ ﺑﺪﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ ،ﺍﻠﻤﻘﺎﻮﻞ ﺍﻠﻤﻨﻔﺫ ﻟﻌﻘﺪ ﺘﻃﻮﻳﺮ ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﺤﻘﻞ ﺑﺪﺭﺓ

Tender #1025
INSPECTION AND REFILLING OF HYDROGEN AND AMMONIA GAS
CYLINDERS

ﺑﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺭﻗﻢ 1025
ﻓﺤﺺ ﻭﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻻﺳﻄﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﻐﺎﺯ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻦ ﻭﺍﻷﻣﻮﻧﻴﺎ

Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of
implementation of similar by nature
to the subject of the Tender projects and which are allowed, by the legislation of the
Republic of Iraq and/or by
their country of registration, to perform works in the Republic of Iraq may
participate in the Tender.
Bids must conform to the requirements of the Tender Documentation. The Operator
reserves the right to accept or reject any bid, and to cancel the bidding process and
reject all bids, at any time prior to award of contract, without incurring any liability
towards any bidder or bidders, or any obligations to inform any bidder or bidders of
the grounds for such actions.
Companies interested in participating in above-mentioned tender may obtain full set
of Tender Documentation after submission of a written application (submitted on the
letterhead signed by an authorized person) and containing full name of company,
mail address, phone, fax, e-mail address, full name of contact person and his e-mail
address. Such applications shall be sent to Gazprom Neft Badra B.V. Contract and
Procurement Department by email to Tenders-Services@gazpromneft-badra.com.
The Tender Documentation shall be sent by e-mail without any responsibility for loss
 or late arrival after submission of a written application as noted above.ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻄﺎءﺍﺕ ﻫﻮ  25ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  ، 2018ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  5ﻣﺴﺎءﺍ )ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ
 Deadline for bids submissions for above-mentioned tender is January 25, 2018, 5:00ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  /ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻏﺮﻳﻨﻴﺘﺶ .( 3:00+
P.M. (UTC/GMT+3:00).

ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﺩﺍء ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ
ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ ﺍﺩﺍء ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ /ﺍﻭ ﺑﻠﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻄﺎءﺍﺕ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ .ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻗﺒﻮﻝ ﺃﻭ
ﺭﻓﺾ ﺃﻱ ﻋﻄﺎء ،ﺇﻟﻐﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻄﺎءﺍﺕ ﻭﺭﻓﺾ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻄﺎءﺍﺕ ،ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺩﻭﻥ
ﺗﺤﻤﻞ ﺃﻳﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻱ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻭ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻭ ﺍﻳﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﻌﻄﺎءﺍﺕ
ﻋﻦ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺫﻟﻚ.
ﺗﺤﺼﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ
ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺧﻄﻲ ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺃﻋﻼﻩ ،ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺨﺺ
ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﻭﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ،ﻭﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ  ،ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ  ،ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ ،
ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺸﺨﺺ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ .ﻭﺗﺮﺳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺮﻭﻡ
ﻧﻔﺖ ﺑﺪﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ  -ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺇﻟﻰ
Tenders-Services@gazpromneft-badra.com
ﻭﺗﺮﺳﻞ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻘﺪﺍﻥ ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺧﻄﻲ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺃﻋﻼﻩ.

Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department

اعالن

يعلن االتحاد املحيل للجمعيات الفالحية يف النجف االرشف
(اتح�اد فرع الكوفة) عن بيع العق�ار املذكور وباملزايدة
العلنية واملبينة اوصافه ادناه ووفقا لقانون بيع وايجار
ام�وال الدول�ة املرقم  21لس�نة  2013وه�و عبارة عن
عرصة ملك رصف مساحتها 600م 2والذي تحمل الرقم
 4/40مقاطعة  1الكريش�ات وال�ذي تقع بالكوفة قرب
دائرة االح�وال املدنية فعلى الراغبني بالشراء مراجعة
مق�ر االتحاد خلال ( )30يوما م�ن اليوم الت�ايل للنرش
مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة (مليون
دينار) غري قابلة للرد وكذلك كافة املستمسكات الثبوتية
علما ان مكان اجراء املزايدة هو يف مقر االتحاد الكائن يف
شاعر الس�هلة مقابيل جامعة الكوفة ويف تمام الساعة
العارشة صباحا ويتحمل املشرتي رسم التسجيل واجور
املصاري�ف وفق�ا للقانون علم�ا بان القيم�ة التقديرية
للقطع�ة اعلاه ه�ي ( )175,000,000مائ�ه وخمس
وسبعون مليون دينار
امحد سوادي حسون

رئيس االحتاد املحيل
للجمعيات الفالحية يف النجف

ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺮﻭﻡ ﻧﻴﻔﺖ ﺑﺪﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ \ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ

اعالن

تعلن عمادة كلية الرتبية  /جامعة القادس�ية عن
اجراء مزايدة علنية لتأجري كشك رقم ( )5املدرجة
تفاصيل�ه ادن�اه للع�ام ال�درايس  2017ـ2018
باملزاي�دة العلنية وفقا لقانون بي�ع وايجار اموال
الدول�ة رق�م ( )21لس�نة  2013فعلى الراغبين
باإليج�ار مراجع�ة وحدة الحس�ابات لالطالع عىل
الرشوط مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية
البالغة  %20من القيمة املقدرة وبصك مصدق مع
جنس�ية وشهادة الجنسية وبطاقة سكن وبطاقة
تموينية وبراءة ذمة م�ن الرضيبة واجازة صحية
وع�دم محكومي�ة والترصيح االمن�ي وملدة ثالثني
يوما تبدا من اليوم الت�ايل لنرش االعالن يف الجريدة
الرس�مية وس�تجري املزايدة يف قاع�ة الفراهيدي
الس�اعة التاس�عة صباحا واذا صادف يوم املزايدة
عطلة رس�مية يكون موعد املزاي�دة يف اليوم الذي
يليه ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور نرش
االعالن
نوع
العقار

الصنف

كشك
رقم
()5

حلويات

الموقع

القيمة التقديرية
لاليجار السنوي

مبلغ التامينات

مقابل
قسم
الفيزياء

11,463,500
احدى عشر مليون
واربعمائة وثالثة
وستون الف
وخمسمائة دينار

2,292,700مليونين
ومئتان واثنان
وتسعون الف
وسبعمائة دينار

عامدة كلية الرتبية
جامعة القادسية

فقدان
فقدت هوي�ة الدائرة (عظم ع�اج) الصادرة
م�ن رشكة توزيع املنتج�ات النفطية /هياة
توزي�ع بغ�داد والعائ�دة للموظف (هاش�م
طعمة منش�د حسني) راجني من يعثر عليها
تسليمها ملصدرها وشكرا.
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3386 :ب2016/3
التاريخ 2017/12/27 :
اعالن
بن�اء عىل الق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة
بإزالة ش�يوع العقار تسلس�ل ( 3/13612
حي صدام) يف النجف تعلن هذه املحكمة عن
بيع العق�ار املذكور اعلاه واملبينة اوصافه
وقيمت�ه ادن�اه فعلى الراغبين بالشراء
مراجع�ة هذه املحكمة خالل ( )30يوما من
الي�وم التايل لنشر االعالن مس�تصحبا معه
التأمين�ات القانونية البالغة  %10من القيمة
املق�درة بموجب صك مص�دق المر محكمة
ب�داءة النجف وصادر من مصرف الرافدين
رقم ( )7يف النجف وستجري املزايدة واالحالة
يف الس�اعة الثانية عرش من اليوم االخري من
االعالن يف املحكمة وعىل املشرتي جلب هوية
االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :
العقار املرقم  3/13612حي صدام يف النجف
عب�ارة ع�ن دار يق�ع على ش�ارع  12مرت
وبواجه�ة  13مرت ونزال  21مرت وبمس�احة
كلي�ة 273م 2ويحتوي عىل س�احة امامية
مبلط�ة بالش�تايكر بمس�احة 6×12متر
فيها كراج س�يارات وتواليت ومدخل صغري
واس�تقبال بمس�احة  6×5متر وصال�ة
بمس�احة  4×5متر وغرفتي نوم بمس�احة
 4×4متر لكل غرفة نوم ومطبخ بمس�احة
 4×5متر وحم�ام يف الطاب�ق االريض اما يف
الطابق العلوي يحتوي عىل غرفة نوم واحدة
جزء من س�قفها مهدم وان بناء العقار من
الطابوق ومس�قف بالشيلمان ومشغول من
قبل املدعو كرار كاظم مع افراد عائلته وهو
يرغ�ب بالبق�اء يف العق�ار بع�د البيع بصفة
مس�تاجر وان العقار مجهز باملاء والكهرباء
وان القيمة املقدرة مبل�غ ()114,900,000
مائ�ة واربعة عشر مليون وتس�عمائة الف
دينار فقط ال غريها
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حمليات

العدد ( )1588االحد  7كانون الثاني 2018

www.almustakbalpaper.net

ألزمت شركة ميسان الدولية باملباشرة يف تنفيذ مشروع مصفى احملافظة

وزارة النفط تكشف عن صادرات العراق من الغاز السائل واملكثفات خالل عام 2017
بغداد  /المستقبل العراقي

علي اللعيبي ،ان ال�وزارة الزمت رشكة
ميسان الدولية باملبارشة بتنفيذ اعمال
مرشوع مصفى ميس�ان االس�تثماري
خالل  30يوما.
وذك�ر اللعيب�ي خلال توقي�ع رشك�ة
ميس�ان الدولي�ة تعهدا اعدت�ه الوزارة
له�ذا الغ�رض ان« ،ان ال�وزارة ت�ويل
اهتماما كبريا يف تنفيذ مرشوع مصفى
ميسان االستثماري بطاقة ( )150الف
برمي�ل ،وهو من ضم�ن خطط الوزارة
االستراتيجية لزي�ادة مع�دالت انت�اج
املشتقات النفطية يف البالد».
واض�اف ان «هي�أة ال�رأي ق�د وافقت
يف اجتماعه�ا األخري عىل قي�ام الوزارة
بتوفري املياه الكافية لتغطية احتياجات
تنفيذ مشروع املصفى بالتنس�يق مع
وزارة املوارد املائية وهو االمر الذي كان
سببا يف تأخري املبارشة بالعمل».
وش�دد على «رضورة الت�زام الرشك�ة
املس�تثمرة بالتوقيتات املح�ددة واملهلة
املمنوحة لها وبعكس�ه ستعترب الوزارة
العقد الغيا وبدون ان تتحمل اي تبعات
مالية وقانونية».
وبين ان «وزارة النف�ط لديه�ا العدي�د
من املش�اريع الخاصة بانش�اء املصايف
وقد طرحتها لالستثمار امام الرشكات
العاملية للوصول اىل االكتفاء الذاتي من
املش�تقات النفطية وتصدي�ر الفائض
منها.

كش�ف وزير النفط جب�ار اللعيبي ،عن
تصدي�ر  677885ألف متر مكعب من
مكثف�ات الغ�از و  143667أل�ف ط�ن
متري م�ن الغ�از الس�ائل خلال عام
.»2017
وقال اللعيبي يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» ،نس�خة من�ه ،إن «مجم�ل
الش�حنات املصدرة من الغاز املس�تثمر
للع�ام املايض  ،2017بلغت  29ش�حنة
م�ن مكثف�ات الغ�از و 51ش�حنة من
الغاز السائل».
وأض�اف البي�ان ،أن «الكميات املصدرة
من املكثفات بلغ�ت  677,885ألف مرت
مكع�ب ،وبالنس�بة للغاز الس�ائل فقد
بلغت الكمي�ات املصدرة  143,667ألف
طن مرتي» ،مشيرا ً إىل أن «الكميات تم
تصديرها م�ن املوانئ الجنوبية يف خور
الزبري عن طريق رشكة نفط البرصة».
وأش�ار البيان إىل ،أن «ه�ذه اإلنجازات
املتحقق�ة يف عملي�ات تصدي�ر الغ�از
واملكثف�ات تؤك�د ح�رص ال�وزارة
وخططها الطموحة يف االستثمار األمثل
للغ�از املصاحب للعملي�ات االنتاجية»،
موضحا ً أن «عمليات التصدير ساهمت
يف دع�م االقتص�اد م�ن خلال توفير
ايرادات مالية للخزينة االتحادية».
م�ن جهة اخرى اكد وزي�ر النفط جبار

املنافذ احلدودية حتيل « »14معاملة
كمركية بمنفذ سفوان اىل النزاهة

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت هي�أة املناف�ذ الحدودية (منفذ س�فوان) إحال�ة  14معامل�ة كمركية
يف اس�ترياد م�ادة (الهيدروكلوري�ك) إىل محكم�ة التحقيق بقضاي�ا النزاهة يف
محافظ�ة البرصة» .وذكرت الهيأة يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
من�ه « ،يأتي ذلك عىل خلفية وجود هدر كبري يف امل�ال العام قدره ثالثة ماليني
دين�ار يف كل معامل�ة كمركي�ة بس�بب تواط�ئ موظفو الكمارك م�ع الرشكة
املس�توردة عىل حساب املال العام من خالل عدم فرض حماية منتج عىل املادة
املستوردة وفق قرار مجلس الوزراء املرقم  ١٩٤لسنة .٢٠١٧

ادوية سامراء حتقق زيادة يف مبيعاهتا
مقارنة بالعام املايض

بغداد  /المستقبل العراقي
حققت الرشكة العامة لصناعة االدوية واملس�تلزمات الطبية يف سامراء احدى
رشكات وزارة الصناع�ة واملعادن زيادة يف مبيعاتها لغاية ش�هر ترشين الثاني
من العام الحايل مقارنة بنفس الفرتة من العام املايض وبنسبة تطور . %15
وقال مدير عام الرشكة فالح حس�ن صالح يف بيان تلقته «املستقبل العراقي»،
ان «تحقي�ق هذه الزيادة يف املبيعات ج�اء نتيجة لتظافر جهود كافة العاملني
يف الرشك�ة من اجل ديموم�ة العمل واالنتاج فيها على الرغم من وجود بعض
املعوقات منها تأمني توفري املواد االولية ووصولها يف الوقت املحدد واالنقطاعات
املس�تمرة للتيار الكهربائي والظروف االمني�ة وغريها».واكد «حرص الرشكة
عىل مواصل�ة التطور ومواكبة الصناعة الدوائية العاملية من خالل االس�تمرار
بعملي�ات التأهيل وف�ق املواصفات العاملي�ة الحديثة وااللت�زام بنظام الجودة
العاملي�ة يف االنت�اج وتنفيذ توصيات وزارة الصحة  ،مش�ددا يف الوقت ذاته عىل
«ب�ذل املزيد من الجهود لتج�اوز املعوقات وااليفاء بااللتزام�ات التعاقدية مع
وزارة الصحة والجهات االخرى بغية توفري االدوية واملستحرضات الطبية التي
تمتاز بجودتها وفعاليتها العالية واسعارها املناسبة يف السوق املحلية «.ولفت
صالح اىل ان «املالكات الهندسية والفنية يف الرشكة تمكنت من تصليح املراجل
البخارية الخاصة بانتاج االبخرة واالجهزة املس�تخدمة يف عملية تعقيم معظم
امل�واد الت�ي تدخل يف الصناع�ة الدوائية بكلفة مادية زهيدة مااس�هم يف توفري
مبالغ مالية للرشكة  ،مؤكدا عىل ان «رشكته تمتلك قدرات هندسية وفنية ذات
امكانيات وخربات كبرية يف مجال صيانة وتصليح االجهزة واملكائن واملعدات».
واش�ار اىل ان «ه�ذه املالكات اس�تطاعت ايضا اعداد مواصف�ة لجهاز تقطري
املي�اه الخ�اص بمخترب الفارماكولوج�ي ووضع مواصفات ملصاع�د البنايات
االنتاجي�ة بمايتالئم وطبيعة هذه البنايات كما قامت بتصليح محطة تحضري
الشراب وتصني�ع ( )24قطعة من ( )P.V.Cملاكنة تعبئة الكبس�ول فضال عن
تصني�ع بعض القط�ع امليكانيكي�ة الخاصة بع�دد من املكائ�ن واجراء بعض
التحوي�رات الخاصة عىل بورد الس�يطرة ملاكنة اغطية املعلق�ات لتاليف العطل
املتكرر بمايضمن انسيابية العمل .

الكهرباء تقرر جتميد الديون التي بذمة املواطنني
بغداد  /المستقبل العراقي

املش�كلة م�ن قبل دول�ة رئيس ال�وزراء
الدكتور حيدر العبادي الذي وجه بدوره
بتش�كيل لجنة ضمت كبار مستشاريه،
لدراستها وتقديم مقرتحات بذلك.
يذكر ان تس�عرية الكهرباء الصادرة من
ال�وزارة وضم�ن استراتيجتها الجديدة
س�تكون مدعوم�ة م�ن الدول�ة بنس�بة
( )%94للفئ�ات الفقيرة وبنس�ب اق�ل
لبقية الفئات وهي مبالغ ميرسة بأمكان
املواطن تسديدها لينعم بطاقة كهربائية
ملدة ( )24ساعة يوميا.

وج�ه وزي�ر الكهرب�اء قاس�م محم�د
الفه�داوي الدوائ�ر املختص�ة يف الوزارة
بتجميد الديون التي بذمة املواطنني.
واش�ار الفه�داوي بحس�ب بي�ان تلقت
« املس�تقبل العراق�ي» ،نس�خة منه ،اىل
ان القوائ�م الجديدة س�وف تصدر بدون
ديون ابتدا ًء من ش�هر كانون االول لعام
.2017
ج�اء ذلك خالل اجتماع�ه باللجنة العليا

التجارة :كميات الشلب املسوقة
من الفالحني واملزارعني بلغت
ما يقارب « »85الف طن

املركزي العراقي يلزم رشكات الصريفة بإيداع « »100مليون دينار عراقي
بغداد  /المستقبل العراقي
ق�رر مجل�س إدارة البنك املرك�زي العراق�ي« ،إلزام
رشكات الرصاف�ة بإي�داع  100ملي�ون دين�ار يف

حس�اباتهم ل�دي البنك ب�دالً م�ن تقدي�م خطابات
الضمان».
وأوضح املركزي يف بيان تلقته «املس�تقبل العراقي»،
أن «الدفع سيكون عن طريق إشعار نظام املدفوعات

( )RTGSباملبل�غ ذات�ه م�ن حس�اب املصرف الذي
تتعامل معه تلك الرشكات لصالح البنك املركزي».
وأكد املرك�زي أن «القرار ألزم الرشكات باس�تكمال
إيداع  100مليون دينار نهاية يناير الجاري.

الزراعة تبحث التعاون يف املجال الزراعي والثروة احليوانية مع روسيا
بغداد  /المستقبل العراقي
اس�تقبل الوكيل الفن�ي ل�وزارة الزراعة مهدي
ضمد القييس وفد س�فارة روس�يا االتحادية يف
العراق لبحث التعاون املشترك بني الجانبني يف
املجال الزراع�ي والثروة الحيواني�ة ،وبحضور
مستش�ار ال�وزارة لنش�اط الث�روة الحيواني�ة
حسني عيل سعود».
وذكر بيان للوزارة تلقته «املس�تقبل العراقي»،
ان�ه «جرى خالل اللقاء بح�ث مجاالت التعاون
املشترك بين البلدي�ن فيم�ا يخ�ص اس�ترياد
اللح�وم والدواج�ن الروس�ية ،وزي�ارة الف�رق
الفنية واملختصني للمصانع واملجازر الروسية،

واصدار الشهادات الصحية والبيطرية وتطبيق
نظ�م املراقب�ة الحديث�ة فيم�ا يخ�ص الث�روة
الحيوانية ،وتدري�ب الكوادر الزراعية يف الوزارة
وارسال البعثات الدراسية اىل الجامعات ،اضافة
اىل توقيع مذكرة التفاهم بني البلدين».
واع�رب الوكي�ل الفن�ي ع�ن س�عادته باللقاء
وزي�ارة روس�يا وع�دد م�ن املصان�ع واملجازر
و وزارة الزراع�ة الروس�ية ،موك�دا على عمق
عالق�ات الصداق�ة والتع�اون بين الجانبني يف
املج�ال الزراعي».من جانبه ابدى الوفد الضيف
ع�ن رسوره بهذا اللق�اء وحفاوة االس�تقبال،
معرب�ا ع�ن امل�ه باس�تمرار التع�اون وتبادل
الزيارات بني البلدين.

صحة دياىل تعلن توفر عالجات ملرض «حبة بغداد» يف عموم املحافظة
ديالى  /المستقبل العراقي
اعلن�ت دائرة صح�ة محافظة دياىل ،امس الس�بت ،عن
توفر عالجات حبة بغداد يف عموم املراكز الصحية داخل
املحافظ�ة ،فيما اكدت ان هناك فرقا تعمل عىل معالجة
املصابني يف جميع املناطق.
وق�ال مس�ؤول اعالم صح�ة دياىل ف�ارس الع�زاوي يف

ترصي�ح لـ»الغد ب�رس» ،تابعته «املس�تقبل العراقي»،
إن «صح�ة دياىل وف�رت عالجات حبة بغ�داد وبكميات
كبيرة يف كافة املراكز الصحية داخ�ل الوحدات االدارية
باملحافظة» ،مؤكدا أن « كميات كبرية من العالج وصلت
اىل دياىل من وزارة الصحة ودائرة نينوى».
وأض�اف أن «هناك فرق وحمالت جوالة يف كافة املناطق
داخ�ل دي�اىل وحت�ى النائية والبعي�دة منه�ا تعمل عىل

معالجة املصابني بمرض حبة بغداد بش�كل مس�تمر»،
موضحا ان «املرض تحت السيطرة يف الوقت الحايل».
وأش�ار اىل أن «مع�دل االصاب�ات يف دي�اىل ال تزي�د ع�ن
املحافظ�ات االخ�رى» ،مبينا أنه «س�يتم علاج جميع
املصابني خالل فرتة وجيزة بعد توفر العالجات بكميات
كافية».وس�جلت مناط�ق دياىل ،يف وقت س�ابق ،مئات
االصابات بمرض حبة بغداد خالل االسابيع املاضية.

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت الرشكة العام�ة لتجارة الحبوب يف
وزارة التجارة ان «الكميات املس�وقة من
محص�ول الش�لب يف املراكز التس�ويقية
بلغت ( )85الف طن».
واضاف مدي�ر عام الرشك�ة هيثم جميل
الخش�ايل يف بيان للوزارة تلقته «املستقبل
العراق�ي» ،ان املراك�ز التس�ويقية يف
محافظ�ات النج�ف والديواني�ة وباب�ل
واملثنى الزالت مستمرة باستالم محصول
الش�لب من الفالحين واملزارعني وبوترية
عالية حيث شهد املوسم التسويقي الحايل
اقبال واس�ع م�ن قبل املس�وقني وارتفاع
بمع�دل كميات الش�لب املس�وقة قياس�ا
بالعام املايض».
وبين ان «كمي�ات الش�لب املس�وقة
بلغ�ت ( )٨٤،٨١٨ال�ف ط�ن توزعت بني
املحافظ�ات االرب�ع والت�ي تواص�ل فيها
محافظة النجف االرشف تقدمها حس�ب
املخط�ط البيان�ي للكمي�ات املس�وقة
ملوقعها والتي بلغ�ت ( )٥٨،٩٨١الف طن
فيمااحتل�ت محافظ�ة الديواني�ة املرتبة
الثانية بكمية مس�وقة بلغ�ت ()٢٠،١٢٩
الف طن وجاءت بابل ثالثا بمجموع ماتم
اس�تالمه يف مركز تسويق س�ايلو الشلب
والت�ي بلغت ( )٥،١٥٧ط�ن واخريا املثنى
والتي سوقت ( )٥٥١طن».
واشار اىل ان «الكميات املستلمة من شلب
العنبر ش�هدت ارتفاع�ا ملحوظ�ا خالل
املوس�م التس�ويقي الح�ايل حي�ث بلغت
الكمي�ات املس�تلمة ( )١٨،٢٢٥ال�ف طن
فيما بلغت الكميات املس�تلمة من ش�لب
الياس�مني ( )٦٦،٣٧١ال�ف ط�ن و بلغت
بقية االصناف ( )٢٢٢طن.

وجه فروعه بإصدار بطاقة املاسرت كارد الدولية للصحفيني

الرافدين :منح أكثر من « »21ألف متقاعد سلفة ثالثة ماليني دينار
بغداد  /المستقبل العراقي
اعل�ن مصرف الرافدي�ن ع�ن «منح
اكث�ر م�ن  21ال�ف متقاع�د س�لفة
ثالثة ماليني دينار  ،مشيرا اىل وضع
الية ميسرة ملعرفة ش�مول املتقاعد
بالسلفة.
وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان
تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه
 ،انه « تم رفع مبلغ السلفة اىل احدى
ادوات الدف�ع االلكرتون�ي الخاص�ة

باملتقاعد «.
واشار اىل ان «املتقاعد بإمكانه سحب
املبل�غ يف اي وقت ش�اء او ابقاءها يف
رصيده الشهري» .
واوض�ح انه « تم وض�ع الية ميرسة
ملعرفة ش�مول املتقاعد بالسلفة عن
طريق ارسال رسالة نصية  smsلرقم
هاتفه يت�م فيها اخط�اره باملوافقة
على منح�ه الس�لفة وتحدي�د موعد
تسلمها».
م�ن جه�ة اخ�رى وج�ه مصرف

الرافدي�ن ،فروع�ه بإص�دار بطاق�ة
املاسرت كارد الدولية للصحفيني».
وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي للمصرف
إن «املصرف وج�ه فروع�ه يف بغداد
واملحافظ�ات بتس�هيل إج�راءات
من�ح بطاق�ة املاستر كارد الدولي�ة
للصحفيني».
وأض�اف ،أن�ه «بإم�كان الصحفيني
الذهاب ألي فرع وجلب املستمسكات
الش�خصية الص�دار البطاق�ة اليهم
وبفرتة وجيزة.
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إعالن

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

العدد 5 :
التاريخ 2018/1/3

تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك
املدرج�ة تفاصيله�ا ادناه والعائد إىل بلدية (الكوفة) وملدة تأجري(حس�ب ما م�ؤرش ازاءها) وفقا
إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم  21لس�نة  .2013فعىل من يرغب باالشتراك باملزايدة
مم�ن تتوفر فيه الشروط املطلوبة مراجعة بلدية الكوفة أو اللجنة خالل ( )15يوما تبدأ من اليوم
التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة  %200من
القيمة املقدرة باس�تثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق لهم
دفع مبلغ ال يقل عن  %50من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا
إىل م�ا ج�اء بالقانون أنفا وكتاب مكتب الس�يد املحاف�ظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وس�تجري
املزاي�دة يف اليوم األخري من م�دة اإلعالن البالغة ( )15يوما يف الس�اعة (الحادية عرشة صباحا) يف
ديوان (بلدية الكوفة) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي
يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.
الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي
مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

الرشوط املطلوبة:
 1ـ على املس�تأجر جلب صورة (هوية األحوال املدنية  +بطاقة الس�كن أو مضبطة تأييد س�كن+
شهادة الجنسية العراقية)
 2ـ على املس�تأجر مراجع�ة البلدية خالل مدة (  )30يوما من تاريخ تصدي�ق قرار اإلحالة لغرض
تسديد بدل اإليجار والرسوم األخرى
 3ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.
 4ـ اس�تنادا إىل كت�اب محافظة النجف االرشف /مكتب املحافظ املرق�م  10881يف 2014/9/28
يلزم أصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول
باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.
ت

جنس الملك

رقم الملك

المساحة

الموقع

مدة التاجير

1

حديقة لبيع الزهور

1

547,5م2

خلف مديرية بلدية الكوفة

ثالث سنوات

2

حوانيت

 58ـ 32

()4×3م

حي ميسان /علي القطعة 3/31409

سنة واحدة

3

حوانيت

 6ـ  7ـ11

()4×3م

حي ميسان /علي القطعة 3/31411

سنة واحدة

4

حانوت

24

()4×3م

حي ميسان /علي القطعة 3/14265

سنة واحدة

5

حانوت

38

()2,5×5م

ميثم التمار

سنة واحدة

6

حانوت

19

()4×3م

حي المتنبي

سنة واحدة

7

حانوت

10

()6,5×4م

واجهة الكراج الموحد

سنة واحدة

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

العدد467 :
التاريخ2017 /12 /25 :

اعالن

بناءا عىل ما جاء بكتب مديرية بلديات ميس�ان /ش�عبة االمالك ذي العدد (  24229يف  )2017/12/24تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان
ع�ن تأجير االمالك املدرج�ة مواصفاتها يف القائمة املرفقة طيا والعائدة اىل مديرية بلدية املجر الكبري والبالغ عددها ( )18ملك والتي تبدء بالتسلس�ل رقم
(( )1محل مواد احتياطية عىل العقار املرقم  )6169/11وتنتهي بالتسلسل رقم (( )18محل تصليح سيارات عىل العقار املرقم  )6374/11استنادا لقانون
بيع وايجار اموال الدولة املرقم ( )21لس�نة  .2013فعىل من يرغب االشتراك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميسان – سكرتري اللجنة وخالل مدة
 30يوما تبدأ من اليوم التايل لصدور االعالن مس�تصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن  % 25من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة خالل الدوام الرس�مي
م�ن الي�وم االخري من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية املجر الكبري ويتحمل من ترس�وا عليه املزايدة اجور النرش واجور اللجنة واية
اجور قانونية اخرى.

املهندس
صالح فالح حبيب
مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

ت

البلدية

نوع الملك

رقم العقار
وموقعة

المساحة

بدل التقدير (السابق) رقما
وكتابة (للسنة الواحدة)

بدل التقدير (الحالي)
رقما وكتابة (للسنة الواحدة)

الغرض من
التاخير

مدة
التاجير

1

المجر
الكبير

محل مواد
احتياطية

6169/11

50م2

350000
ثالثمائة وخمسون الف دينار

 325000ثالثمائة وخمسة
وعشرون الف دينار

حسب قانون 21
لسنة 2013

ثالث
سنوات

2

المجر
الكبير

محل
تصليح
سيارات

6162/11

50م2

350000
ثالثمائة وخمسون الف دينار

 325000ثالثمائة وخمسة
وعشرون الف دينار

حسب قانون
 21لسنة
2013

ثالث
سنوات

3

المجر
الكبير

محل
مواد
احتياطية

6085/11

50م2

350000
ثالثمائة وخمسون الف دينار

 325000ثالثمائة وخمسة
وعشرون الف دينار

حسب قانون
 21لسنة
2013

ثالث
سنوات

4

المجر
الكبير

محل
مواد
احتياطية

6157/11

50م2

350000
ثالثمائة وخمسون الف دينار

 325000ثالثمائة وخمسة
وعشرون الف دينار

حسب قانون
 21لسنة
2013

ثالث
سنوات

5

المجر
الكبير

محل
مواد
احتياطية

6059/11

50م2

350000
ثالثمائة وخمسون الف دينار

 325000ثالثمائة وخمسة
وعشرون الف دينار

حسب قانون
 21لسنة
2013

ثالث
سنوات

6

المجر
الكبير

محل مواد
احتياطية

6052/11

50م2

350000
ثالثمائة وخمسون الف دينار

 325000ثالثمائة وخمسة
وعشرون الف دينار

حسب قانون 21
لسنة 2013

ثالث
سنوات

7

المجر
الكبير

محل مواد
احتياطية

6155/11

50م2

350000
ثالثمائة وخمسون الف دينار

 325000ثالثمائة وخمسة
وعشرون الف دينار

حسب قانون 21
لسنة 2013

ثالث
سنوات

8

المجر
الكبير

محل مواد
احتياطية

6295/11

50م2

350000
ثالثمائة وخمسون الف دينار

 325000ثالثمائة وخمسة
وعشرون الف دينار

حسب قانون 21
لسنة 2013

ثالث
سنوات

9

المجر
الكبير

محل
تصليح
سيارات

6336/11

50م2

350000
ثالثمائة وخمسون الف دينار

 325000ثالثمائة وخمسة
وعشرون الف دينار

حسب قانون 21
لسنة 2013

ثالث
سنوات

10

المجر
الكبير

محل مواد
انشائية

6113/11

175م2

600000ستمائة الف دينار

575000خمسمائة وخمسة
وسبعون الف دينار

حسب قانون 21
لسنة 2013

ثالث
سنوات

11

المجر
الكبير

محل مواد
انشائية

6115/11

175م2

600000ستمائة الف دينار

575000خمسمائة وخمسة
وسبعون الف دينار

حسب قانون 21
لسنة 2013

ثالث
سنوات

12

المجر
الكبير

محل مواد
انشائية

6117/11

175م2

600000ستمائة الف دينار

575000خمسمائة وخمسة
وسبعون الف دينار

حسب قانون 21
لسنة 2013

ثالث
سنوات

13

المجر
الكبير

محل
تصليح
سيارات

6356/11

50م2

350000
ثالثمائة وخمسون الف دينار

 325000ثالثمائة وخمسة
وعشرون الف دينار

حسب قانون 21
لسنة 2013

ثالث
سنوات

14

المجر
الكبير

محل
تصليح
سيارات

6419/11

50م2

350000
ثالثمائة وخمسون الف دينار

 325000ثالثمائة وخمسة
وعشرون الف دينار

حسب قانون 21
لسنة 2013

ثالث
سنوات

15

المجر
الكبير

محل
تصليح
سيارات

6354/11

50م2

350000
ثالثمائة وخمسون الف دينار

 325000ثالثمائة وخمسة
وعشرون الف دينار

حسب قانون 21
لسنة 2013

ثالث
سنوات

16

المجر
الكبير

محل
تصليح
سيارات

6368/11

50م2

350000
ثالثمائة وخمسون الف دينار

 325000ثالثمائة وخمسة
وعشرون الف دينار

حسب قانون 21
لسنة 2013

ثالث
سنوات

17

المجر
الكبير

محل
تصليح
سيارات

6385/11

50م2

350000
ثالثمائة وخمسون الف دينار

 325000ثالثمائة وخمسة
وعشرون الف دينار

حسب قانون 21
لسنة 2013

ثالث
سنوات

18

المجر
الكبير

محل
تصليح
سيارات

6374/11

50م2

350000
ثالثمائة وخمسون الف دينار

 325000ثالثمائة وخمسة
وعشرون الف دينار

حسب قانون 21
لسنة 2013

ثالث
سنوات

المالحظات

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  :حجة اذان اصدار جواز سفر
التاريخ 2018/1/4 :
اعالن
اىل  /املدعى عليه /رعد راهي يارس
بن�اءا على الطل�ب املق�دم م�ن قبل
املدع�وه (زينب عبد الحسين كاظم)
ام�ام هذه املحكم�ة واملتضمنة طلب
حج�ة اذن باس�تصدار ج�واز س�فر
البنتك الق�ارصه (حوراء) وملجهولية
مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح املبل�غ
القضائي وإشعار مختار حي الرباكية
/الكوف�ة لذا تق�رر تبليغك بواس�طة
صحيفتني يوميتني محليتني رسميتني
فعلي�ك الحضور امام ه�ذه املحكمة
بع�د تبلغ�ك بثالثة اي�ام وعن�د عدم
حضورك س�وف يتم السري باجراءات
الحجة وفق القانون
القايض
عمار هادي املوسوي
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2693 :ب2017/2
التاريخ 2018/ 1/3 :
اعالن
بن�اء على الق�رار الصادر م�ن هذه
املحكمة بازالة شيوع العقار تسلسل
( /2038براق جديدة) يف النجف تعلن
ه�ذه املحكمة عن بيع العقار املذكور
اعاله واملبين�ة اوصافه وقيمته ادناه
فعلى الراغبني بالرشاء مراجعة هذه
املحكم�ة خالل ( )30يوم�ا من اليوم
التايل لنشر االعالن مس�تصحبا معه
التأمينات القانوني�ة البالغة  %10من
القيم�ة املقدرة بموج�ب صك مصدق
ألم�ر محكمة ب�داءة النج�ف وصادر
م�ن مصرف الرافدي�ن رق�م ( )7يف
النجف وس�تجري املزايدة واالحالة يف
الس�اعة الثانية عرش من اليوم االخري
من االعالن يف املحكمة وعىل املشتري
جلب هوي�ة االحوال املدنية وش�هادة
الجنسية العراقية
القايض
حربي طارش لفته
االوصاف :
العقار املرق�م  /2038براق جديدة يف
النجف عبارة عن دار مفرزة منه ثالثة
محالت بصورة غري رس�مية ويحتوي
على غرفتني ومراف�ق صحية وحمام
وس�احة امامي�ة وطارم�ة مس�قفة
بالق�وق واح�دى الغ�رف مس�قفة
بالخش�ب واالخ�رى بالش�يلمان يف
الطابق االريض ام�ا يف الطابق العلوي
يحت�وي على غرف�ة واح�دة مرتوكة
ام�ا املحلات االول والثاني مس�تغلة
لبيبع الخضروات والثالث مغلق وان
درجة عمران العقار دون الوسط وان
القيم�ة املقدرة للعق�ار مبلغ مقداره
(  )242,542,500مائت�ان واثن�ان
واربع�ون مليون وخمس�مائة واثنان
واربعون الف وخمسمائة دينار فقط
ال غريها

www.almustakbalpaper.net
فقدان مواطن

جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكاظمية
رقم االضبارة 2017 / 2374
التاريخ 2018 / 1 / 4

اىل املنفذ عليه  /امحد مهدي شكر من سكنة الفضل حملة  117زقاق  54دار 12

لق�د تحقق لهذه املديري�ة من كتاب مركز رشطة باب املعظ�م املرقم  11984يف
 2017/12/4ورشح املبل�غ القضائ�ي وتأيي�د املجلس املحيل لح�ي الجمهورية
ومخت�ار محلة  117انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او
مخت�ار يمكن اجراء التبليغ عليه اس�تنادا ً للمادة ( )27م�ن قانون التنفيذ تقرر
تبليغ�ك اعالنا ً بالحض�ور يف مديرية تنفي�ذ الكاظمية خالل خمس�ة عرش يوما ً
تب�دأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعاملات التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم
حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر -:

املنفذ العدل  /نضال درويش كاظم

ق�رار محكمة االحوال الش�خصية يف الكاظمي�ة املرق�م  / 3238ش  2017 /يف
 2017/10/24واملتضم�ن الزامك بتس�ديد نفق�ة ماضية مبلغ مائة وخمس�ة
وعشرون ال�ف دينار ش�هريا ً اعتبارا ً من تاري�خ الترك  2017 / 4 / 27ولغاية
املطالب�ة القضائي�ة  2017 / 10 / 15ثانيا ً نفقة مس�تمرة مبل�غ وقدره مائة
وخمسة وعرشون الف دينار ش�هريا ً اعتبارا ً من تاريخ املطالبة القضائية / 15
 2017 / 10وتحميله الرسوم واملصاريف

جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكرخ
العدد 2016 / 1725
التاريخ 2018 / 1 / 3

اعالن

ورقة تكليف بالحضور
االسم  /عدنان خليل شكر
لقد تحقق لهذه املديرية من كتاب محكمة استئناف بغداد الكرخ
 /وح�دة التبليغ�ات القضائية املرق�م  / 5864ت  2017 /يف 14
 2017 / 12 /واملؤي�د علي�ه من املجلس املحلي لحي املتنبي انك
مجه�ول محل االقامة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت او مختار
يمكن اجراء التبليغ عليه لذا تقرر تبليغك اعالنا ً .
يرجى تبليغ املوما اليه اعلاه املذكور هويته اعاله بالحضور اىل
هذه املديرية خالل ثالثة ايام اعتبارا ً من اليوم التايل للتبليغ وذلك
لغرض استالم االثاث التي تم جردها بموجب املحرض املؤرخ يف 8
 2016 / 11 /واملودعه لدى الشخص الثالث .
املنفذ العدل  /شذى هاشم عبد احلميد

فقدان

فقدت من�ي الهوية الص�ادرة وزارة
النق�ل رشك�ة الخط�وط الجوي�ة
العراقية باس�م ( دريد يارس عبود )
عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة
االصدار
حرضات السيدات والسادة مساهمي رشكة مرصف
التعاون االسلامي لالستثمار ( مس�اهمة خاصة )
املحرتمني
م  /تنويه
س�بق وان ت�م نشر اعلان دع�وة الهيئ�ة العام�ة
لالجتماع بصحيفة املس�تقبل العراقي بالعدد 1577
يف  2017 / 12 / 19وصحيف�ة الرشق بالعدد 2681
يف  2017 / 12 / 19وورد س�هوا حض�ور االجتم�اع
بالس�اعة العارشة من صباح يوم الخميس املصادف
 2017 / 1 / 18والصحي�ح ه�و 2018 / 1 / 18
وكذل�ك تاجي�ل االجتم�ااع الثان�ي إىل نف�س الزمان
وامل�كان من االس�بوع التايل وذل�ك بتاريخ / 1 / 25
 2017والصحي�ح ه�و  2018 / 1 / 25ل�ذا اقتىض
التنويه .
رضا عيل اكرب انصاري
رئيس مجلس االدارة
ممثل رشكة مرصف اقتصاد نوين
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد  /الرصاف�ة
االتحادية
محكمة بداءة املدائن
العدد  / 498ب 2016 /
اعالن
اىل الش�خص الثالث كال من ( ع�ز الدين عباس لفته
ونجاح لفته حسين وعيل لفته حسني ) اقام املدعي
( مديري�ة بلدية الوح�دة ) الدع�وى البدائية املرقمة
اعلاه والتي تطلب فيها ( ابطال صورة قيد القطعة
املرقم�ة  5863 / 2م  4حميض�ة ) وملجهولية محل
اقامتكم تقرر تبليغكم بواسطة صحيفتني محليتني
يوميتين وعني يوم  2018 / 1 / 15موعدا للمرافعة
ويف حال�ة ع�دم حضورك�م س�وف تج�ري املرافعة
بحقكم غيابيا وفق االصول .
القايض
عالء الدين محمد املرسومي
قايض اول محكمة بداءة املدائن
فقدان مواطن

فق�د املواطن ن�ارص عوده عب�د الله عي�دان مواليد
 1978تاري�خ الفق�دان  2009 / 3 / 14بع�د ان تم
اختطافه من جهة مجهولة – فمن لديه اي معلومة
ان املفقود اعاله تبليغ جهة االصدار .
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكرخ
رقم االضبارة 2014 / 495
اىل  /املنف�ذ علي�ه  /جمعة رش�يد رمض�ان بصفته
الش�خصية اضافة لوظيفته كمدير مفوض لرشكة
ارسار الفرات للمقاوالت العامة املحدودة .
لق�د تحق�ق لهذه املديري�ة من كت�اب مركز رشطة
املنص�ور املرق�م  16102يف  2017 / 12 / 5واملؤي�د
عليه م�ن املجلس املحلي لحي املتنب�ي انك مجهول
مح�ل االقامة ولي�س لك موط�ن دائ�م او موقت او
مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة 27
م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف
مديرية التنفيذ الكرخ خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ
م�ن اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة املعاملات التنفيذية
بحض�ورك ويف حالة ع�دم حضورك س�تبارش هذه
املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون .
املنفذ العدل
جعفر مالح مهدي
اوصاف املحرر :
نفذ وكيل الدائن عالء ش�ون حسين املحامي محمد
جب�ار قرار محكمة بداءة الكرخ املرقم  / 1762ب /
 2013يف  2013 / 11 / 28واملتضم�ن الزامك بتادية
للدائ�ن اعلاه مبلغ ق�دره ثالثة االف وخمس�مائة
دوالر امريك�ي عن باق�ي االتعاب للتاس�يس رشكة
ارسار الفرات للمق�اوالت العامة املحدودة وتحميلك
املصاريف والرسوم واتعاب املحاماة حكما حضوريا

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلد
العدد  / 492ش 2017 /
اعالن
إىل املدعى عليه  /اخالص عدنان عبد الحسني –
مجهول محل االقامة .
للدع�وى املقام�ة م�ن قب�ل املدعي سلام عبد
الكاظ�م احمد واملدع�ى عليها اخلاص عدنان
عب�د الحسين فق�د اص�درت محكم�ة االحوال
الشخصية يف بلد بتاريخ  2016 / 9 / 29حكما
غيابي�ا بالع�دد  / 492ش  2017 /والق�ايض
رد دع�وى املدع�ي سلام عب�د الكاظ�م احم�د
وملجهولية محل اقامتك فقد تقرر تبليغك بقرار
الحكم اعاله بواسطة صحيفتني محليتني ولكم
ح�ق االعتراض والتميي�ز خلال ثالث�ون يوما
اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ النرش يف الصحف
املحلية وبعكسه س�وف يكتسب القرار الدرجة
القطعية .
القايض
عيل منديل خريبط
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف واسط
اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد
بن�اءا عىل طل�ب املقدم اىل هذه الدائ�رة بتاريخ
 2017/12/21لتس�جيل العقار تسلسل محلة
/ 1030الع�زة بأس�م العراقي�ة حمدي�ة عبي�د
ش�اطي مجددا باعتباره حائزا لة  /لها بصفة
املال�ك للمدة القانوني�ة ولغرض تثبي�ت امللكية
تمهيدا للتس�جيل وفق احكام قانون التس�جيل
العق�اري رق�م  43لس�نة  1971املع�دل  .قررنا
اعالن هذا الطلب عىل كل من يدعي بوجود عالقة
او حقوق معينة عىل ه�ذا العقار تقديم مالديه
من اثبات اىل هذه الدائرة خالل مدة ثالثني يوما
اعتبارا من اليوم التايل للنرش هذا االعالن وكذلك
الحض�ور يف موق�ع العقار يف الس�اعة العارشة
صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة االعالن وذلك
الثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي سيجري
يف يوم املذكور لهذا الغرض
نصري حليو بشيت
مدير التسجيل العقاري يف واسط الثانية
اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية
ق�دم املواطن (جبار كامل داود) طلبا يروم فيه
تس�جيل لقب�ه وجعل�ه (القره غ�ويل) بدال من
الفراغ واس�تنادا اىل احكام املاده  24من قانون
البطاق�ه الوطني�ه رق�م  3لس�نه  2016املعدل
ولغ�رض نرش هذا االعالن يف الجريدة الرس�مية
فمن لدي�ه حق االعرتاض مراجعة هذه املديرية
خالل عرشة ايام تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام
فقدان
فق�دت مني الهوية الصادرة م�ن رشكة توزيع
املنتجات النفطية فرع النجف املرقمة ( )4111
يف  2016/4/9باسم ( رحيم علوان جاسم) عىل
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان
فقدت من�ي الهوية الصادرة م�ن مرصف بابل
االهلي ف�رع النج�ف االرشف باس�م املنتس�بة
( ه�دى علاوي عباس ) على من يعث�ر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار

فق�د املواطن ش�وكت ع�وده عبد الل�ه عيدان
موالي�د  1970تاريخ الفق�دان 2009 / 3 / 14
بعد ان تم اختطافه م�ن جهة مجهولة – فمن
لدي�ه اي معلومة ان املفق�ود اعاله تبليغ جهة
االصدار .
وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
ملحافظة املثنى /قسم شؤون االحوال املدنية
اعالن
قدم�ت املواطن�ة (زهيه جواد كاظ�م) طلبا اىل
هذه املديري�ة يطلب فيه تبديل االس�م وجعله
(زهراء) ب�دال من (زهيه) وعمال باحكام املادة
( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة
 2016املعدل تقرر نرش الطلب باحدى الصحف
املحلي�ة فم�ن لدي�ه اعتراض مراجع�ة ه�ذه
املديري�ة خلال فرتة خمس�ة عشرة يوما من
تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف ننظر يف الطلب
حسب االصول
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدي�ر االح�وال املدني�ه والج�وازات واالقامة /
وكالة
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2671 :ب2017/2
التاريخ 2018/1/4 :
اعالن
بن�اء على الق�رار الص�ادر من ه�ذه املحكمة
بازالة ش�يوع العقار تسلسل (  3/26421حي
الجامعة) يف النجف تعلن هذه املحكمة عن بيع
العقار املذكور اعلاه واملبينة اوصافه وقيمته
ادن�اه فعلى الراغبين بالشراء مراجعة هذه
املحكمة خالل ( )30يوما من اليوم التايل لنرش
االعالن مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية
البالغ�ة  %10من القيمة املق�درة بموجب صك
مصدق المر محكمة ب�داءة النجف وصادر من
مرصف الرافدين رقم ( )7يف النجف وس�تجري
املزاي�دة واالحال�ة يف الس�اعة الثانية عرش من
الي�وم االخير م�ن االعلان يف املحكم�ة وعلى
املشتري جلب هوية االحوال املدنية وش�هادة
الجنسية العراقية
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :
العق�ار املرق�م  3/26421ح�ي الجامع�ة يف
النج�ف عبارة عن دار س�كن يقع عىل ش�ارع
ع�رض  10متر يحت�وي على س�احة امامية
ومطب�خ وكلي�دور وغرفت�ي ن�وم وصحي�ات
ومرافق وصالة يف الطابق االريض اما يف الطابق
العل�وي يحت�وي عىل غرف�ة وصحي�ات مبني
من الطاب�وق ومس�قف بالكونكريت املس�لح
وان درجة عمرانه متوس�ط ومشغول من قبل
الوريث محمد عبد الرؤوف وهو يرغب بالبقاء
يف العقار بعد البيع بصفة مستأجر وان القيمة
املقدرة للعقار مبلغ مقداره ()300,000,000
ثالثمائة مليون دينار فقط ال غريها
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  /7429 :ش2017/ 6
التاريخ 2018/1/2 :
اعالن
اىل  /املدعى عليها  /الهام عماد عبد الساده
بتاري�خ  2017/12/27اصدرت هذه املحكمة
قراره�ا بالع�دد /7429ش 2017/6الصادره
من هذه املحكمة وال�ذي يتضمن طلب املدعي
(س�جاد نعمه ش�مخي) قط�ع نفق�ه املدعيه
غيابي�ا بحقك وملجهولية محل اقامتك حس�ب
رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار مختار منطقة
الجدي�دة  /2النج�ف ق�ررت املحكم�ة تبليغك
بالقرار بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني
ول�ك حق االعتراض عىل الق�رار الغيابي خالل
املدة القانونية وبعكسه يكتسب القرار الدرجة
القطعية
القايض
عمار هادي املوسوي
دائرة كاتب عدل النجف
العدد 10:
التاريخ 2018/1/2 :
اعالن
وج�ه الس�يد ( محم�د حسين جعف�ر هادي)
عنه وكيل�ه (مصطفى محمد حسين جعفر)
بموج�ب الوكال�ة العام�ة املرقم�ة 15059يف
 2013/11/25الص�ادرة من دائرة كاتب عدل
الكوفة االنذار املرقم بالعدد العمومي ( )36333
يف  2017/11/2ويف س�جل االن�ذارات ()2050
اىل الساده (فوزية وزهرة وفخرية وعبد الجبار
ومحمد س�عيد وانعام وه�دى وندى ومها اوالد
وبنات جعفر هادي عباس) باالضافة اىل تركة
مورثتهم ( ملوك محمد ابراهيم عيل)
س�بق وان ت�م التعاق�د على ايج�ار العقارات
املرقم�ة 1345و  712و /887ح�ي الزه�راء ـ
النج�ف االرشف مع مورثتك�م املتوفية ( ملوك
محم�د ابراهيم علي) بتاري�خ 2010/11/21
وق�د ت�م دف�ع مبل�غ وق�دره ()972000000
تسعمائة واثنان وسبعون مليون دينار عراقي
مقب�وض م�ن قبله�ا بالكام�ل بموجب س�ند
االيج�ار (وبتاري�خ التعاق�د) وبم�ا انكم ورثة
املتوفي�ة اعاله ولع�دم تنفيذ العق�د من قبلها
فاني انذركم بواس�طة الس�يد كات�ب العدل يف
النج�ف االرشف باع�ادة املبلغ الذي اس�تلمته
مورثتكم وخالل خمس�ة عرش يوما من تاريخ
تبلغك�م به�ذا االن�ذار وبعكس�ه س�وف اكون
مضطرا القامة دعوى ام�ام املحكمة املختصة
لغ�رض فس�خ العق�د واملطالبة بإع�ادة املبلغ
املذك�ور اعلاه واملدفوع من قبلي وتحميلكم
الرس�وم واملصاري�ف واالرضار كاف�ة واتعاب
املحاماة وقد اعذر من انذر
احيل ه�ذا االن�ذار اىل دائرة كاتب ع�دل الكرخ
لغ�رض تبليغك�م باالن�ذار االعاله واعي�د الينا
مرشوح�ا علي�ه بانك�م مرتحل�ون اىل جه�ة
مجهول�ة حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ وتاييد
املجلس املحيل لذا قررنا تبليغكم نرشا بواسطة
صحيفتني رس�ميتني محليتني يوميتني حسب
االصول والضوابط القانونية
الكاتب العدل النجف
عماد محمد عيل ابو حليل
دائرة التسجيل العقاري يف الشامية
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 546/15 :
املحلة او رقم واسم املقاطعة  21 /الرغيله
الجنس :عرصه
النوع  :ملك رصف
املساحة :
املشتمالت :
الشاغل :
مقدار البيع  75,000,000 :خمس�ة وسبعون
مليون دينار عراقي
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الش�امية
باملزايدة العلنية العق�ار املوصوف اعاله العائد
للراه�ن ( ورث�ه الراه�ن  /غني لفته جاس�م)
لق�اء طلب الدائ�ن املرتهن املصرف الصناعي
/ف�رع الك�رار البال�غ ( )33,000,000ثالث�ة
وثالثون مليون دينار فعىل الراغب يف االشتراك
فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة خلال ( )30يوما
اعتب�ارا من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن
مس�تصحبا معه تامين�ات قانوني�ة نقدية او
كفال�ة مرصفية ال تق�ل عن  %10م�ن القيمة
املقدرة للمبيع البالغة ( )75,000,000خمسة
وس�بعون مليون دينار وان املزايدة ستجري يف
الساعة ( )12ظهرا من اليوم االخري
جاسم محمد جاسم
مالحظية التسجيل العقاري الشامية
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قصة قصيرة

جتنبت الصدام حتى
مع اخليال

الزوج املناسب

د.محمد عبد الحليم غنيم
ف�ى منتصف اللي�ل تقريبا اتصلت بى
أم�ى  ،قم�ت من ج�وار زوج�ى وأنا
أخش�ى أن يصح�و ويس�تمع إلى ما
تقوله عنه  ،ف�ى المرة األخيرة قالت
علي�ك أن تتخلصى من هذا الوغد وأنا
ف�ى الواقع لم أجد مبررا أبدا لكراهية
أمى لزوجى  ،ولكننى فى الوقت ذاته
لم أش�عر أب�دا أن زوجى يح�ب أمى .
فهو يتحدث عنها كما لو كان يتحدث
عن أى ش�يء ينبغى التخلص منه أو
وضعه فى مكان آمن كى ال يؤذى أحدا
 .بعد أن انتهيت من الرد على مكالمة
ألمى أمس عدت إلى السرير وحضنت
زوج�ى من الخل�ف  ،ربما ألعتذر له ،

لدهشتى كان متيقظا  ،قال :
 لم�اذا تتص�ل أم�ك ف�ى ه�ذا الليلالمتأخر ؟
 إنه�ا الوحدة يا حبيبي  ..تعرف منذوفاة أبى وهى تعيش وحدها .
كن�ت أح�اول إيج�اد مب�رر التصالها
المتأخ�ر  ،مع أننى فى الواقع لس�ت
مقتنعة بهذا التبرير  .قال وكأنه يقرأ
أفكارى
 لماذا ال تتزوج . تتزوج ؟ نعم  ..أعتقد أن هذا عالج شاف .قلت معترضة وأنا ال أتخيل رجال آخر
مكان أبى .
 أمى ليست مريضة -لم أق�ل أنها مريضة  .ولكن الزواج

س�يجعلها على األقل ال تتصل فى هذا
الوقت المتأخر من الليل .
لم أقل ش�يئا  ،يبدو أنن�ى كنت أدرس
ه�ذا االقت�راح من زوج�ى  ،بي�د أنه
فاجأن�ى ضاح�كا  -:ولربم�ا ترضى
عنى .
 قلت ماذا ؟ ترضى عنى  ،تكف عن كراهيتى .قل�ت مدافعة عنها  -:ولماذا تكرهك .
أمى ال تكرهك .
فقال  -:على أية حال أنا ال أكرهها .
وكنت أعلم أن�ه ال يكرهها على األقل
من أجلى  ،ولكنى متأكدة أنه ال يحبها
 .لكن من يطيق أمى حتى يحبها  ،لكم
اشتكى أبى منها .
ف�ى الصباح اس�تيقظت  ،تحسس�ت

انبعاث يف أغوار اجلبال

الم�كان الخالى بج�وارى  ،أين ذهب
زوجى  ،س�معت صوتا فى المطبخ ،
إنه حديث هامس وليس صوت البراد
أو نار الطباخة أو صوت الماء الساقط
م�ن الحنفي�ة  ،إن�ه ص�وت زوج�ى
يتحدث إلى أحد ما  ،تس�للت وس�رت
على أط�راف أصابعى إل�ى المطبخ ،
وقفت فى مدخ�ل الباب  ،كان زوجى
يض�ع الس�ماعة وه�و يضح�ك هذه
المرة  ،كأنه يتحدث إلى نفسه :
 ألست على حق ؟الح�ظ زوج�ى وج�ودى ألول مرة ،
فابتس�م ووجه السؤال لى هذه المرة
:
 ألست على حق ؟قلت :

 أى حق ؟ ومع من كنت تتكلم ؟فقال ضاحكا :
 مع ماماقلت فى تحفز:
 وما الذى يضحكك ؟قال فى هدوء :
 ال ش�يء  .علينا أن نس�اعد أمك فىاختيار زوج مناسب لها .
فقلت فى ارتباك :
 زوج مناسب ! هل قالت لك حقا أنهاتريد أن تتزوج ؟
تجاهل سؤالى وقال :
 ما رأيك فى أبى؟ضحكت  ،ثم اقتربت منه وأنا أقول :
 ألن يكون مثلك ؟ضحك هو أيضا وضمنى إليه بقوة .

طبعة جديدة من ترمجة «قاتل ملدة عام»

تدور أحداث رواية “انبعاث في أغوار الجبال” للكاتب الكردي الس�وري يحيى
َ
هركول بمنطقتي كارس�ا وأروه
الس�لو في منطقة جغرافي�ة كمكان ،جب�ل
التابعتين لمدينة سرت.ويتناول الروائي السلو في عمله الجديد الصادر مؤخرا
عن دار أوراق للطباعة والنشر بالقاهرة ،في  271صفحة من القطع المتوسط،
الوضع االجتماعي في كردستان الشمالية بعد دخول قوات “الغريلال” التابعة
لحزب العمال الكردستاني ،بعد أن تم تركها غارقة في الجهل والفقر وجرائم
الثأر البدائي ،وذلك من خالل التركيز على األحداث التي رافقت انتفاضة أروة،
وال س�يما في مناط�ق الجبل التي كان�ت أحد مراكز انتفاض�ات البدرخانيين.
ويرصد الس�لو أوضاع هذا الفضاء بعد فش�ل تلك االنتفاضات الكردية ،ليبيّن
واقع خيبة األمل لدى شرائح معينة في هذا المكان ،شارحا كيف أنه تحوّل إلى
ّ
يوضح
مراتع لعصابات قطاعي الطرق والنهب والس�لب.وال ينسى الروائي أن
أنه مع دخ�ول وحدات “الغريلال” إلى هذه المناطق ،قامت الس�لطات التركية
بالعفو عن تلك العصابات التي كانت قد أودعت بعضها السجون ،والحقت من
تبقى منها ،لتجندهم جميعا باسم حماة القرى.

قراءة  :أشرف قاسم

www.almustakbalpaper.net

تس�تعد دار “آفاق” للنش�ر القاهري�ة إلطالق طبع�ة جديدة من
ترجم�ة رواي�ة “قات�ل لمدة ع�ام” للكات�ب األلمان�ي فريدريش
كريس�تيان دلي�وس ،وقد أنج�ز الترجمة س�مير جريس.الرواية
م�زج بي�ن التاريخ والس�يرة الذاتية؛ حيث يمر به�ا دليوس (من
مواليد  ،)1943في الفترة النازية وما عقبها من انش�طار ألمانيا
إلى نصفين ،ثم الحرب الباردة والثورة الطالبية ،مُ طعما سرديته
بمقاط�ع من س�يرته الذاتية في قالب حكائي يم�زج بين الواقع
والمتخيّل.ص�درت الرواية في ألمانيا ع�ام  ،2004وع ّدها النقاد
واحدة من أهم األعمال األدبية التي صدرت في السنوات األخيرة.
وحس�ب موق�ع “أكاديمية دويتش�ه فيله” ف�إن الرواية “تحمل
مالمح الس�يرة الذاتية مختلطة بعناصر متخيلة ،إذ يعود الكاتب
إلى ماضيه كطالب لألدب بعد مرور أكثر من ثالثين عاما ،ويروي
فيه�ا قصة ش�خصيات حقيقية ارتبطت حيات�ه بها ،وعلى وجه
الخصوص قصة والدي أقرب أصدقاء طفولته إلى نفسه.

«وقائع حزن مقديس» ..عمر غراب ولوحات انكسار احللم

مع ظهور المدرس�ة الرومانسية بداية
القرن العشرين ظهر معها تيار اصطلح
النقاد على تس�ميته بتيار الذاتية  ،وقد
يتخي�ل البعض أن الذاتية تعني االنعزال
ع�ن المجتمع  ،أو هج�ر المبدع ألِرض
الواق�ع والعيش ف�ي األب�راج العاجية
بعي� ًدا عن قس�وة الحي�اة وضجيجها ،
ولكن�ه تص�ور يجانب الص�واب  ،إذ أن
الذاتي�ة ال تعن�ي االنكف�اء عل�ى الذات
والتسليم إلحباطات الحياة وانكسارات
الواق�ع  ،بل هي نقطة انطالق من الهم
الذات�ي إلى اله�م العام بطريق�ة يغلب
عليها الطابع الش�جني  ،بل المغرق في
ً
أحيانا .
الحزن
إذن فتي�ار الذاتية ق�ادر على أن يضيف
وأن يش�ارك في قضايا المجتمع ولكن
من خالل الذات  /الفرد  /الذي هو اللبنة
األولى واألهم في بن�اء هذا المجتمع ،
ٌ
انبثاق وليست انعزالاً .
فالذاتية إذن
ف�ي ديوان�ه األح�دث “ وقائ�ع ح�زن
مقدس�ي “ للش�اعر عمر غ�راب نلمح

بداي�ة من العنوان هذا التش�ظي الذاتي
الذي يعانيه الش�اعر  /اإلنس�ان  /في
هذا العالم  ،وهذا القلق الذي هو نتيجة
طبيعي�ة النكس�ار الحلم عل�ى صخرة
الحياة الصلبة  ،ف�ي محاوالت متكررة
للخ�روج م�ن أس�ر ه�ذه اإلحباط�ات
المتتالية :
أيهذا الزمان الوليد
كم بذرت األسى في فجاج الشروق
مستهام الندى ال يكف الصباح
نحو وجه المحال
عند جسر الضياع ص 9
يحضر الوطن بصور َّ
شتى في نصوص
الدي�وان  ..الق�دس  ،مص�ر  ،الم�رأة ،
َّ
ش�تى للوطن
القصي�دة  ،كله�ا ص�ور
ال�ذي يرس�مه الش�اعر عب�ر نصوصه
المتعددة:
مصر عاشت ولم ْ
تزل
َ
ِّ
الحب والوَلَ ْه
فتنة

يشتهيها صعودها
فاألماني مُ َغلَّلَ ْة ص 8
.............
أعيديني إلى نهرك

عمار المأمون
روال الحس�ين كاتبة وش�اعرة وتشكيلية
لبناني�ة ،تخرجت من كليّة الفنون الجميلة
عام  ،2003ونشرت نصوصا ومقاالت في
ع ّدة جرائ�د ،لها ثالث مجموعات ش�عرية
ه�ي “اترك ورقة باس�مك وعنوانك ولونك
المفضل” و“أتحرّك فقط ليكنس�وا الغبار
تحت�ي” ،وأخيرا “نح�ن الذين نخ�اف أيّام
اآلحاد” ،لتصدر لها مؤخرا عن دار الساقي
روايته�ا األول�ى المعنون�ة بـ“ح�وض
السلاحف” ،وه�ي الرواية الت�ي كانت قد
ف�ازت بمنح�ة آفاق ضم�ن برنام�ج آفاق
لكتاب�ة الرواية ،ال�دورة الثالثة ،بإش�راف
الروائي اللبناني جبور الدويهي.
وتتحدث روال الحس�ين فتخبرنا بداية أنها
م�رت بحادثة اعتق�ال في أح�د المطارات
مش�ابهة لتلك التي نقرأ عنه�ا في الرواية،
لك�ن لي�س ه�ذا س�بب اختياره�ا ضمير
“األن�ا” لل�راوي ،ب�ل لكون�ه يتلاءم م�ع
حساس�ية وزخ�م صيغ�ة المض�ارع التي
تس�عى لخلقه�ا ،ودف�ع الق�ارئ للتماهي
م�ع ما تختبره الش�خصية ،كما أنها تغفل
التفاصي�ل المتعلق�ة بالس�ياق التاريخ�ي
والجغراف�ي ،إلى جان�ب الكثير من مالمح
الشخصية وانتماءاتها االجتماعية ،وتقول
إنه�ا تعمّ�دت ذل�ك لرغبته�ا ف�ي تكثي�ف
تفاصيل “اآلن وهنا” ق�در اإلمكان ،ولهذا
الس�بب أيضا اخت�ارت للراوي�ة أن تتحدث
بصيغة الحاضر.الحسين تخفي الكثير من
التفاصيل المرتبطة بالش�خصية كاسمها
وعمرها ومهنتها ،فنحن ال نعلم عنها إالّ ما
تقوله وم�ا يرتبط فقط بطبيعة وضعيتها
ّ
والهشة ضمن السجن
الجديدة

ُ
عانيت ترحالي ص 82
فكم
يبتع�د عم�ر غ�راب بنصوص�ه ع�ن
الغم�وض المس�تهجن والتعتي�م ق�در
اإلمكان  ،هذا الغم�وض المذموم الذي
يش�به التعقيد اللفظي والمعنوي ويكد
الذه�ن  -بتعبي�ر عبدالقاهر الجرجاني
– ففيه معاظل�ة والمعاظلة عدم داللة
األلف�اظ على المعاني  ،ولكن الغموض
في بع�ض نص�وص الدي�وان غموض
محب�ب بمعن�ى تركيب ص�ورة جميلة

تؤدي إل�ى إعمال الفك�ر والغوص في
المعاني للخروج بالد ِّر :
أحبك نهرًا وأعرف أن الغرام اجتياح
وأن الطري�ق إلي�كِ مزا ُر نج�وم ونبض
صباح
بعن�ف وبعض ارتياح
تمزق قلبي يداكِ
ٍ
ص 34
يهتم عمر غ�راب بالبنية الداللية لنصه
تلك البنية التي يحاول من خاللها تجاوز
المطروق في النص الشعري واالرتقاء
بنصه ق�در اإلمكان  ،وك�ذا في تركيب
الصورة الش�عرية الطازجة البعيدة عن
االبتذال :
َّ
أر ُق
حلمه
بقلب
األماني
عق
ِ
تاق المسا ُء له والنج ُم والق َد ُح
َ
إيقاع أغني ٍة
يجتاز من صمته
َ
ُ
ْ
الشوق سوَّى حزنه الفر َُح ص
إن خانه
58 ،57
وكذا في ابتعاده ع�ن الخطابية وإن لم
ً
تماما من المباش�رة في بعض
يتخلص
نص�وص الدي�وان ،ولك�ن المباش�رة
ف�ي نصوصه ذات تأثير وس�طوة تعبر
ً
إيمانا
عما ي�دور في نف�س المتلق�ي ،

من الش�اعر بدور الفن  /الش�عر  /في
التعبير عن اإلنسان :
ُ
أتيت أروج للسائلين بقايا نهار
َ
بدمع ونار
المقيت
وأرسم فيه الجها َد
ٍ
ترف�رف ً
زيف�ا وخل�ف الزوايا ش�ئون
صغار
ليمض�ي الجمي�ع لحتف مري�ر وبعض
انتظار ص 13
كم�ا يب�دو اهتم�ام عمر غراب بنس�ج
الصورة الش�عرية البس�يطة والعميقة
آن  ،تلك الصورة الموحية بما خلف
في ٍ
الكلم�ة دون قلق أو توتر  ،حاملة فكرة
الشاعر ببنيتها الداللية المتشعبة :
عيناكِ موعدنا فكيف إذا مضى
شالل أحالمي لغير براءتي
وطفولة الشفتين ترنو  ،تشتهي
َ
أوجاع عمري كلَها في لحظ ِة
الحب كن ُزكِ والوفاء فريضةٌ
ُ
الجنون بقبضتي ؟ ص
فمتى س�ينتحر
37 ، 36
عم�ر غ�راب ش�اعر مب�دع  ،مخل�ص
لتجربت�ه  ،ومازال لدي�ه الكثير ليقدمه
للقارئ  ،ونحن في االنتظار .
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«حوض السالحف» رواية عن ساعات السجن اململة

الزمن الضائع
تخف�ي الحس�ين الكثي�ر م�ن التفاصي�ل
المرتبطة بالش�خصية كاس�مها وعمرها
ومهنتها ،فنح�ن ال نعلم عنها إالّ ما تقوله
وما يرتبط فقط بطبيعة وضعيتها الجديدة
ّ
والهشة ضمن الس�جن ،وترى الحسين أن

معرفة أي تفاصيل إضافية ستؤثر على ما
ت�و ّد التركيز عليه ،بل وس�تكون نوعا من
الثرث�رة التي لن تس�اهم بخلق حساس�يّة
الحاض�ر ،وتعق�ب “الس�جينة اختارت أن
ال تش�ارك معلوم�ات عنه�ا م�ع الباقيات
لرفضه�ا ف�ي البداي�ة أن تقب�ل وجوده�ا
ّ
بينهن ،كم�ا أن هذا النوع م�ن المعلومات

س�يكون ناتجا عن تذكرها ألحداث
ماضي�ة ،وهذا ما ال يمكن أن يحضر
خالل الفترة الوجي�زة التي أمضتها
ف�ي م�كان التوقي�ف ،وه�ذا األم�ر
يرتب�ط أيضا بكمية المعلومات التي
ّ
بعضهن،
عرفته�ا عن األخري�ات أو
ك�ون ذل�ك لم يك�ن ممكن�ا في ظل
الوقت القصير ال�ذي احتجزت فيه،
فلو كان الوقت أطول ّ
لكنا أمام بنية
مختلفة للرواية”.
وت�رى الحس�ين أن الزم�ن القصير
لالعتق�ال ال�ذي ال يتع�دى بض�ع
س�اعات ال يكفي لجعل الراوية تعيد
النظر في قراراتها السابقة ،فهي لم
تعتقل بالخط�أ ،إذ تعلم أنها خالفت
القانون ،لكننا ال نعلم ما التهمة وال
كي�ف خرجت وال حتى م�ا إذا كانت
ق�د تمكنت فعلا م�ن التواصل مع
أصدقائها ف�ي الخ�ارج ،إذ كان من
الممكن لش�خصية أخ�رى أن تبقى
نائم�ة خالل هذه الس�اعات ،خاصة
أن وق�ت التوقيف كان فجرا ،إالّ أنها
بقي�ت صاحية طيلة فترة الحبس ،حس�ب
توصيف الحسين.
وتعي�د المعتقلة تأدية دوره�ا كـ”امرأة”،
فدوره�ا االجتماع�ي الثقاف�ي ال يتعرّض
للخلخلة ضمن الفضاء الجديد ،إذ لم يمنعها
الس�جن من إع�ادة اقتب�اس ممارس�اتها
السابقة خارجه ومحاولة إعادتها ،بالرغم
م�ن أنه�ا في م�كان مغل�ق ال اس�تعراض
وال علنيّ�ة فيه ،ب�ل من المس�تحيل تكرار
هذه الممارس�ات خصوصا أنها في فضاء
خاضع بش�كل كام�ل لهيمنة الس�لطة ،إالّ
أن الحس�ين ال ترى في الرواية تعليقا على

مفاهيم الجندر ال م�ن قريب وال من بعيد،
فالس�جينة ل�م تفق�د دوره�ا االجتماعي
بعد كي تس�تعيده ،وتعق�ب “نحن نتعرف
على الس�جينة في أولى س�اعات التوقيف
ولم�دة زمني�ة مح�دودة لم تج�رّد خاللها
م�ن ه�ذا ال�دور ،وربم�ا ل�و انتقل�ت إلى
ّ
وتحضرت
“الس�جن الكبي�ر” كما تخيّل�ت
كانت س�تعيش تلك الصدمة ويتم تجريدها
كغيرها من الس�جينات م�ن إمكانيات أداء
ه�ذا الدور ،أما الصدمة التي عاش�تها هذه
َ
مرتبطيْن
السجينة فقد أخذت شكال وحيزا
بالمس�احة التي قدمها لها مكان التوقيف
هذا” .حياة امرأة في حالة حصار

وتختل�ف الحس�ين أيض�ا م�ع الق�راءة
الجندري�ة للرواي�ة ،وال تواف�ق عل�ى أن
الس�جينة كانت تؤدي دوره�ا االجتماعي
والثقافي كامرأة ،وترى أن هاجسها األول
كان مس�احتها وخصوصيته�ا وما يتعلق
بجسدها ،وهذا شأن إنساني ال يتعلق بدور
اجتماعي م�ا ،بل هو مرتبط بش�خصيتها
بغ�ض النظر عما إذا كان�ت امرأة أم رجال،
وتضي�ف “كان هدفه�ا اس�تغالل الوق�ت
واالستفادة منه ،لم ترد أن يحوّلها السجن
إلى ضحية ،إنما بحثت في رأسها عـن سبل
لنقل كـل اهتمـاماتها إليـه ش�رط ضمان
خصوصيتها ومساحتها الشخصية”.

سياسات حيوية
يتحول جسد السجينة إلى وسيلة
لضب�ط العال�م وقي�اس الفضاء
الجدي�د ،وكأنها تتح�وّل إلى أداة
“طبيعيّ�ة” لتحقي�ق مس�احتها
الش�خصية ،كم�ا تس�عى إلى أن
تحافظ على ش�كل معيّن للجسد
مرتب�ط بوزنه�ا وتفاصيلها وما
إلى ذل�ك من محددات “صورتها”
العلنيّ�ة ،وه�ذا م�ا ال ت�رى في�ه
الحس�ين أي تس�اؤالت جندري�ة
وكأن ه�ذه الهيمن�ة الثقافي�ة
الت�ي يفرضها الخ�ارج الذكوري
والتي تتحوّل إلى “طبيعيّة” لدى
األنث�ى ليس�ت إالّ مج�رد رغبات
ش�خصية .وترد على ذلك بقولها
“المحددات الت�ي تريد أن تحافظ
عليها الس�جينة ،ه�ي التي كانت
تش�غلها قب�ل الدخ�ول ،والتي لم
يم�ر وقت عليه�ا داخل الس�جن
ك�ي يتم اس�تبدالها بأخرى ،فهي
حين أرادت أن تجد ش�يئا إيجابيا
في سجنها كخطوة استباقية لتقبّل األمر،
رأت أن تس�تغل الوق�ت ال�ذي ق� ّدرت أن�ه
س�يكون متاحا لها لتقوم بما عجزت عنه
في الخارج وهو إنقاص الوزن”.
وتخت�م روال الحس�ين حديثه�ا بقوله�ا
“الس�جينة أرادت أيض�ا اس�تغالل الوق�ت
بطرق أخرى ،إذ ّ
فكرت في األفالم والكتب
وتعلّ�م لغة ،وبالتالي نحن أمام امرأة لديها
اهتمامات معينة أحدها االهتمام بش�كلها
الخارجي دون أن تك�ون هناك أي محاولة
إلدان�ة أو تبرئ�ة أو أي إس�قاط لفك�رة أن
المرأة أداة”.
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مي عز الدين :هذا هو سبب تأخري يف الزواج

تخوض حالي�ا ً تجربة مختلف�ة يف حياتها،
حي�ث ق�ررت أن تهت�م أكثر بعال�م املوضة
واألزي�اء ،من خلال التعاون م�ع عدد من
مصمّمي األزي�اء لعرض أزيائهم من طريق
خضوعه�ا لجلس�ات التصوي�ر املتنوع�ة.
النجم�ة مي عز الدين تتح�دث لـ«لها» عن
مسلس�لها الجدي�د «رس�ائل» ،والخط�وط
الحم�ر الت�ي تضعها لنفس�ها ،والرس وراء
حفاظها عىل رش�اقتها ،وأس�باب دخولها
يف أكث�ر من قص�ة حب فاش�لة ،وتعرضها
أحيان�ا ً إىل االكتئ�اب ،والصف�ة التي تتمنى
أن تتحلىّ به�ا ،وأكثر ما يضحكها ،واملوقف
ال�ذي يحرجه�ا ،وغريه�ا م�ن االعرتاف�ات
الرصيحة التي تكشف بها جوانب ال يعرفها
أحد عنها.
 ما الذي جذبك يف مسلسل «رسائل»؟بمجرد قراءتي للسيناريو شعرت أنه قريب
ج�دا ً إىل قلبي ،خصوصا ً أن�ه مختلف تماما ً
عن نوعية األعمال الدرامية التي قدمتها من
قبل ،وأجس�د من خالله ش�خصية ستكون
مفاج�أة للجمه�ور ،لذا ال أري�د الخوض يف
تفاصي�ل ش�خصية «هال�ة» الت�ي أق ّدمها
خلال األح�داث ،وكان م�ن املفترض أن
ُيعرض املسلس�ل يف موسم رمضان املايض،
لكن�ه أُ ِّجل ،وق�د أرصرت عىل املش�اركة يف
هذا العمل لش�دة انجذابي إلي�ه ،فهو ّ
يمثل
التع�اون الثالث بيني وبين املخرج إبراهيم
فخ�ر ،بعد أن قدمن�ا معا ً
يَ
مسلسَل� «حالة
عشق» و«وعد» ،والتعاون الثاني بيني وبني
املؤلف محمد سليمان عبدامللك بعد مسلسل
«وعد» ،كم�ا ُيع ّد التع�اون األول بيني وبني
املنت�ج تام�ر م�ريس ،وتش�ارك يف بطولته
مجموعة كبيرة من الفنانين ،منهم خالد
س�ليم وعبدالرحمن أبو زهرة وأحمد خليل
وأحم�د س�عيد عبدالغن�ي وران�دا البحريي
وأحمد حاتم ورامز أمري.
 ه�ل ش�عرت بالح�زن بع�د ق�رار تأجيلمسلس�لك وغياب�ك ع�ن درام�ا رمض�ان
املايض؟
حزنت لسبب واحد فقط ،وهو ابتعادي عن
جمه�وري الذي ينتظرني كل عام ،وانتابني
ش�عور لم أعرف�ه من قبل ،خصوص�ا ً أنني
اعت�دت ط�وال الس�نوات الخم�س املاضية
الظهور يف شهر رمضان بعمل درامي ،وكان
غريبا ً َّ
عيل أن يمر رمضان من دون أن أتابع

مسلسلي أو أستقبل ردود الفعل وتعليقات
الجمه�ور علي�ه ،لك�ن كانت لذل�ك جوانب
إيجابية ،أبرزها أنني كنت أحتاج إىل الراحة
بع�د اإلرهاق ال�ذي عانيت�ه ط�وال األعوام
املاضي�ة ،فبمج�رد أن أنته�ي م�ن تصوير
عمل ،أبارش التحضري لعمل آخر ،إضافة اىل
اش�تياق الجمهور يل وتل ّهفه ملشاهدة عميل
الفني الجديد.
 ما س�بب ابتعادك عن الس�ينما ألكثر منخمس سنوات متتالية؟
آخر فيلم ق ّدمت�ه كان بعنوان «جيم أوفر»،
وش�اركت فيه النجم�ة الجميلة يرسا ،ومن
ثم انش�غلت بالدراما التلفزيونية ،وأوليتها
كل تركي�زي واهتمامي ،ألنني كنت أريد أن
أحقق فيها نجاحا ً ضخما ً كالذي حققته يف
الس�ينما .والحقيقة أنني قدمت أفالما ً عدة
ومتنوعة طوال مسيرتي الفنية ،أشعرتني
باالكتفاء من الظهور السينمائي ،لكنني يف

الفرتة األخرية رصت أش�تاق إليها ،وأنتظر
الس�يناريو الجي�د الذي يس�مح يل بالعودة
القوي�ة م�رة أخ�رى ،كم�ا أتمن�ى أن يأتي
الفيل�م يف الوق�ت املناس�ب ،ألنن�ي اعتذرت
عن ع�دد من املش�اريع يف الفترة املاضية،
ألنه�ا تزامنت م�ع تحضريي للمسلس�ل أو
تصويره.
ّ
تتخطينها يف
 ه�ل هن�اك خطوط حم�ر الاختيارك ألعمالك الفنية؟
أرف�ض تجس�يد أدوار اإلغ�راء ألنه�ا ال
تناس�بني ،وأخت�ار كل م�ا أج�ده قريبا ً إىل
قلبي ،فأق ّدمه بطريقة تصل مبارشة إىل قلب
املُشاهد .أيضا ً كي أكون سعيدة ومستمتعة
ب�كل م�ا أق ّدمه ،فلا يمك�ن أن أعمل فقط
من أجل إثبات وجودي عىل الس�احة الفنية
أو العائ�د املادي ،ألنني يف األس�اس أس�عى
لتأس�يس تاريخ فني ّ
يرشفني وأفتخر به يف
املستقبل.

اجلمهور يطالب تامر حسني وياسمني عبد العزيز
بالعمل سوي ًا
ش�اركت النجم�ة ياس�مني عب�د العزيز،
جمهوره�ا عرب حس�ابها الش�خيص عىل
موق�ع “إنس�تقرام” بص�ورة جمعته�ا
بنجم الجيل تامر حسني من حفل توزيع
الجوائز لصالح إحدى مجالت الفن.
وظه�رت ياس�مني وتامر وهم�ا ينظران
بطريقة طريفة ،ومالملح وجهة كوميدية،
جعل�ت جمهورهم�ا يطالبهم�ا بالعم�ل
س�ويا ،يف أق�رب وقت ،واكتفت ياس�مني
بنرش الصورة دون التعليق عليها.
وانهالت تعليق�ات الجمهور عىل الصورة
باإلعجاب ،وأشاد محبو ومتابعو ياسمني
وتام�ر ،بهم�ا ،وأك�دوا أنهم�ا يصلح�ان

للعم�ل س�ويا ،وقرر أن�ه س�يكون عمل
ناجح وضخم أيضا.
يع�د فيل�م “البدلة” أح�دث أعم�ال تامر
حسني الس�ينمائية ،من تأليف أيمن
بهج�ت قم�ر ،وإخ�راج محم�د
الع�دل ،وإنت�اج ولي�د منصور،
ويش�ارك يف البطول�ة أك�رم
حسني وأمينة خليل وماجد
املصري ودالل عبد العزيز
ومحمود الب�زاوي ومحمد
ث�روت وطاهر أبوليلة ،ومن
املتوق�ع أن يت�م
عرض�ه الع�ام

يرسا ..مستشارة قانونية
تب�دأ الفنانة يسرا ،الثالث�اء املقب�ل ،تصوير
مشاهدها األوىل يف «بني يوسف» املقرر عرضه
يف موس�م رمض�ان املقبل ،وتجس�د م�ن خالل
األحداث ش�خصية مستش�ارة قانوني�ة تتعرض
للعديد من الضغوطات النفس�ية واملواقف الصعبة
طوال أحداث املسلسل وتكشف العديد من املفاجآت.
املسلس�ل يش�ارك يف بطولته إىل جانب يسرا ،كل من
أحمد حاتم ،شريين رضا ،ركني سعد ،محمد شاهني ،وهو
من تأليف أمني جمال ومحمد محرز ،ويخرجه محمد عيل.

الجاري.ش�اركت ياس�مني عب�د العزيز،
يف لس�باق الرمضاني امل�ايض لعام 2017
بمسلس�ل “هربانة منها” بطولة
كل من ومصطفى خاطر،
وإنتصار ،وبدريــــة
طلب�ة ،ومحمــــد
محمود ،ومها أبو
ع�وف ،وصلاح
عبد الله ،وفادية
عب�د الغنـــي،
إنت�اج تامـــ�ر
م�ريس ،وإخ�راج
معــــتز التوني.

 ملاذا تتخلّفني عن حضور معظم املناسباتواملهرجانات الفنية؟
من�ذ دخ�ويل مج�ال الف�ن ،عاه�دت نفيس
عىل عدم تغيير طباعي الت�ي الزمتني منذ
الطفولة ،فلا أُرغم نفيس عىل القيام بعمل
ال أرتاح إليه ،وأنا بطبعي «بيتوتية» ،أعشق
الجلوس يف املنزل ،ويمكن أن أمكث يف غرفتي
أياما ً وأس�ابيع طاملا أنني ال أرتبط بمواعيد
ّ
وأفضل
عمل ،كما ال أحب األماكن املزدحمة،
األماك�ن الهادئة ،وهذا ما يجعل ظهوري يف
املناسبات الفنية نادرا ً جداً.
 ما الذي تغيرّ يف شخصيتك بعد الشهرة؟رصت أشعر بالتوتر والعصبية يف الكثري من
األوق�ات ،خصوص�ا ً عندما أُق�دم عىل عمل
فني جديد ،ألن املسؤولية تكون كبرية جداً،
لدرج�ة أنني ال أس�تطيع تن�اول الطعام أو
الرشاب بشكل طبيعي ،وأنام لساعات قليلة
جداً ...يف ما عدا ذلك ،ال أشعر بأن النجومية

كفى السينامئيون
«عقوبة الدوبالج»

قد غيرّ ت شيئا ً يف شخصيتي.
 م�ن ه�م األش�خاص الداعم�ون ل�ك يفمسريتك الفنية؟
أم�ي تتص ّدر قائم�ة الداعمين ،يليها أقرب
املقرّبين مني ،وه�م أختي هب�ه وزوجها،
ومدي�رة أعمايل س�مر وه�ي صديقتي منذ
الطفولة ،ومن داخل الوس�ط رنا ُ
الس�بكي
التي أعتربه�ا صديقتي وابنتي ،ألنها أصغر
مني ّ
سناً.
 م�ا رس ارتباطك بـ«إنس�تغرام» أكثر منباقي مواقع التواصل االجتماعي؟
أمتلك صفحات عىل «فايسبوك» و«تويرت»،
ً
ميلا إىل «إنس�تغرام» ،فم�ن
لكنن�ي أكث�ر
خالل�ه أتواص�ل مع الجمه�ور بنرش أحدث
صوري ومتابعة تعليقاتهم عليها ،وأحاول
ق�در اإلم�كان الرد عىل كل التس�اؤالت التي
تصلن�ي من املعجبين ،فالسوش�يال ميديا
تجعلني قريبة منهم دائماً.

سعدون شفيق سعيد

مابين فترة واخرى استرجع ذاكرت�ي الس�ينمائية لكوني م�ن اوائل
املتابعني للسينما العراقية ومشاركا فيها من خالل فيلم ( قطار الساعة
 )7ممثال ومس�اعدا للمخرج حكمت لبي�ب اواديس وكان ذلك مع بداية
الستينات .
لكنن�ي قبل ذلك كنت من القريبني لرواد الس�ينما العراقية حينما كانت
االفالم السينمائية ترتى منذ االربعينات ومرورا بالخمسينات ويوم كان
بائع (الفشافيش )عند الباب الرشقي (منتجا )لعدد من االفالم
ووقتها كانت الس�ينما العراقية وحتى الستينات تعتمد عىل( الدوبالج )
فما معنى (الدوبالج )؟
الج�واب  :ان ف�ن الدوبالج هو من الفنون الس�هلة والصعب�ة يف الوقت
ذاته ..حي�ث يعتمد عىل االداء الصوتي للممثلني ..فيكون الصوت وحده
هو البطل واملعرب عن الش�خصية بكل تفاصيلها مما يزيد االمر صعوبة
ل�دى املمث�ل ..وكمث�ال عىل ذل�ك ان بع�ض املمثلني يفش�لون يف دبلجة
اصواته�م ومطابقتها للصورة حينما يكونوا داخل س�توديو الدوبالج ..
أ و انه�م ياخذون من الوقت الكثري ملطابقة صوتهم مع الصورة ..ولهذا
يلجا املخرج اىل االس�تعانة بغريهم ..وعندها يظهر املمثل عىل الشاش�ة
السينمائية عند عرض الفيلم بصوت غري صوته..وكما حدث اثناء عملية
الدوبالج يف س�توديو (همزاز) لفيلم (قطار الس�اعة  )7والذي حدث ان
املمثل عيل ش�فيق الذي قام بدور ( عامل املقهجي يف محطة القطار )قد
اتعب املخرج والفنيني العامليني يف ستوديو الدوبالج كثريا.
لك�ن صربهم واحرتامهم للفنان جعهلهم يعيدون عملية توافق الصورة
مع الصوت اكثر من مرة حتى توصلوا ملبتغاهم الفني والتقني ..
كما حصل ذلك ايضا مع ممثلني اخرين ..وللتاريخ جس�دت بدال عنهم (
االداء الصوت�ي ) لكوني كنت ماهرا ان�ذاك يف تلك العملية ولكوني وقتها
كنت مواكبا التصوير بصفتي مساعدا للمخرج .
واالن البد من االشارة ان (عملية الدوبالج )تتم يف غرفتني االوىل لتسجيل
الص�وت والثانية لعرض اللقطات حيث يقوم الفنان بطابقة حواره مع
(حركة شفتيه )كي يتم تسجيل تلك (املطابقة )( صوتا وصورة) يف ذات
الوق�ت ..وكثريا ما كانت تل�ك العملية التاتي بالنتائج الجيدة ..ولهذا ما
كان�ت تظهر تلك النتائج عند عرض االفالم العراقية عند بداياتها ..حيث
يشاهد الجمهور عدم املطابقة ( صوتا وصورة)!!
لك�ن الذي يحدث الي�وم ان االفالم التعتم�د عىل عملي�ة الدوبالج لكون
الكاميرات بات�ت تس�جل ( الص�وت والص�ورة) يف ان واح�د ..وكف�ى
السينمائيني ( عقوبة الدوبالج ).

أصالة تكشف عن «أحىل ختام» لـ 2017
نشرت النجمة أصالة  ،عرب حس�ابها
الش�خيص على موق�ع “إنس�تقرام”
صورة لها من كواليس حفلها الغنائي
الت�ي أقامت�ه على مسرح الكويت،
معرب�ة ع�ن س�عادتها الغام�رة بهذا
الحفل.
وكش�فت أصال�ة من خلال الصورة،

ع�ن أن تعترب ه�ذه الحفلة من أفضل
ما ختمت به ع�ام  ،2017قائلة“ :من
حفل�ة الكويت الليّ كان�ت أحىل ختام
ل 2017الكويت”.
تستعد «أصالة» حال ًيا لتصوير املوسم
الرابع من برنامجها الغنائي «صوال»،
الذي تس�تضيف من خالله الكثري من

مطربي العالم العربي.
وكان�ت أصال�ة ،ش�اركت مؤخ�رًا يف
أغنية فيلم «الخلي�ة» مع الفنان
محم�ود العس�ييل،
واألغني�ة م�ن
ألح�ان إيهاب
عبد الواحد،

جيسيكا ألبا تستقبل مولودها الثالث
ذك�ر تقرير إخباري أن املمثلة األمريكية الحس�ناء جيس�يكا ألبا اس�تقبلت مع زوجها كاش
واري�ن يف ليلة رأس الس�نة الجديدة ،طفلهما هاي�س ألبا وارين ،ليصريا بذل�ك أما وأبا للمرة
الثالثة .وأفاد موقع كونتاكت ميوزيك اإللكرتوني املعني بأخبار املشاهري ،بأن ألبا نرشت عىل
حسابها عىل انستغرام صورة لطفلها الصغري وهو نائم.

هيدي كرم تنرش صورهتا
يف القرن الـ19

رانيا فريد ..ابنة سمرية أمحد
وق�ع االختيار عىل الفنانة رانيا فريد ش�وقي لتجس�د دور ابنة الفنانة
الكبرية س�مرية أحمد ،ضمن أحداث مسلسل «بالحب هنعدي» ،واملقرر
أن تخ�وض م�ن خالله الس�باق الرمضان�ي املقبل ،من تأليف يوس�ف
معاط�ي ،وإخ�راج رباب حسين ،كما وق�ع االختيار على املمثل أيمن
جمجوم ليجس�د دور ابنها وشقيق رانيا.مسلس�ل «بالحب هنعدي»،
ً
وأيضا الفنانني الش�باب،
يجم�ع توليفة كبرية م�ن الفنانني الكب�ار
ً
نجاح�ا وتمي ًزا يف األعمال الت�ي قدموها ،فمن النجوم
الذي�ن حققوا
الكبار هناك حسين فهمي وحسن يوس�ف ويوسف شعبان وعزت
أبو عوف ،ومن الشباب أحمد فهمي وبرشى وأحمد داود ،وما زالت
املخرجة رباب حسني تواصل ترشيح باقي الفنانني املشاركني.

حبر على ورق

نرشت الفنانة هيدي كرم عرب حسابها
الش�خيص على موق�ع “إنس�تقرام”

صورة قديمة لفتاة ذات شعر طويل جدا،
وقالت إنها تشبهها إىل حد كبري.
وعلق�ت “هي�دي” على الص�ورة مداعبة
جمهورها بالقول“ :هي�دي كرم يف القرن
الـ ..19علشان تعرفوا أنا عجوزة قد إيه”.
وترجع صورة الفتاة إىل فريق من املشاهري
األمريكيين خلال القرن ال�ـ ،19الذي كان
مكون�ا من  6فتيات هن“ :س�ارة وفيكتوريا
وإيزابيال وغري�س ونعومي�و ودورا” ،الالتي
تميزن بالشعر الطويل جدا.
وش�اركت هي�دي كرم ،يف مسلس�ل “س�ابع
جار” ،الذي حقق نس�بة مشاهدة عالية ،وهو
من تأليف هبة يرسي ،التي شاركت يف اإلخراج
م�ع أيتن أمين ونادين خان ،وه�و من بطولة
دالل عب�د العزي�ز ،وشيرين ،وهان�ي ع�ادل،
ورحمة حس�ن ،وأس�امة عباس ،وس�ارة عبد
الرحمن ،ومحمد علاء ،ودعاء حجازي،
وصفاء جالل وأحمد داش.

وكلمات أمري طعيمة.
جدي�ر بالذكر أن أصال�ة طرحت عرب
قناتها الرسمية عىل موقع «يوتيوب»
أح�دث ألبوماته�ا الغنائي�ة وه�و
«مهتمة بالتفاصيل» ،الذي يضم
ً
نجاح�ا
 13أغني�ة ،وحق�ق
جماهري ًيا كب ً
ريا.
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العب نادي الشرطة محمد مخلف :العبونا لديهم إمكانات هائلة واألندية تعاقدت معهم مباشرة

املحافظات بحاجة لربنامج ريايض يمنع ترويج األفكار املتطرفة واملخدرات
حاوره :أحمد عبدالكريم حميد

بالعب
التق�ت صحيف�ة «املُس�تقبل العراق�ي» ِ
نادي “الرشطة” وَمُ نتخب العراق محمد مخلف
ال�ذي تح� ّدث لنا عن مسيرته مع لعب�ة ُ
الكرَة
الطائرة وَعن األندي�ة التي ّ
مثلها وَعن مواضيع
أخرى تطالعونها يف السطور االتية.
* بالبدء تح ّدث لن�ا عن حصدكم للقب الدوري
العراقي بالطائرة الشاطئية؟
 يف الصيف املنرصم حصلن�ا َع ىَل لقب الدوريمع ن�ادي “الرشطة” وَيف املوس�م الذي س�بقه
مع نادي “الحباني�ة” .بفعل ما حدث يف األنبار
أثناء التهجير أخذنا َع ىَل عاتقن�ا مَ همّة تمثيل
األنب�ار يف ال�دوري وَكان�ت ه�ذه املُش�اركة يف
ظ�رف صع�ب وَاس�تثنائي .ط�وال مُ ش�اركتنا
يف ه�ذه املُس�ابقة نكون اما يف املرك�ز األوّل أو
املرك�ز الثاني مُ مثلني لألنبار .مُ ش�اركاتنا أثناء
التهجير وَبعد تحري�ر مدننا كسرت اإلرهاب
وَليكون اس�م األنبار حارضا ً بني الفرق األخرى
وَتضمن�ت ال ُبطولة مُ ش�اركة  32ناديا ً وَالنادي
خصص لنا مبلغ مليون دينار اسهمت يف تذليل
الصعوبات َوإحراز الكأس .وَالحمد لله ،حققنا
اللقب مُ مثلني لنادي “الحبانية” يف املوس�م قبل
املايض َوإمكانات أندية األنبار لم ُتس�اعدنا َع ىَل
تمثيلها .وَيف الصي�ف فاتحتنا إدارة “الرشطة”
باللع�ب له�م وَحصدنا املرك�ز األوّل وَس�عداء
بتمثيل القيثارة الخرضاء.
* أوّل ع�ودة للرياضة بع�د أحداث  2014كانت
بإعادة تشكيل فريق الطائرة “للحبانية” ،كيف
تصف مُ شاركتكم يف الدوري؟
 بع�د العودة «الحل�م» الن معان�اة التهجري اليمك�ن ان توص�ف ،وَالحمد لله ،ع�ادت الحياة
الطبيعي�ة اتفقن�ا كإدارة وَمُ دربين َولاِ عبين
وَبحك�م عالقاتنا الجيّدة م�ع ّ
اإلتحاد بان يعود
نادي “الحبانية” للمُ ش�اركة مِ ن جديد وَرحبوا
بعودتن�ا .كما تعرف�ون النادي ان�ذاك ال يمتلك
أم�واالً وَوافقن�ا جميع�ا ً ان ّ
نمث�ل األنب�ار مِ ن

أجل ان تعود ُ
الكرَة الطائرة األنبارية إىل س�ابق
عهدها .وَحققنا هدفنا بالوصول إىل دور الستة
ب�اع طويل
الكب�ار بع�د تغلبن�ا َع ىَل أندي�ة لها
ٍ
باللعبة وَرصفت أموال وتمتلك قاعات وَمتوافر
لها جميع مس�تلزمات النج�اح ،لكن بإرصارنا
وَعزيمتن�ا وَبالعبين ش�بان اس�تطعنا التأهل
إىل النخب�ة ُك ّل هذا مجّ ان�اً .وَبحكم عالقتي مع
ُ
اس�تطعت االستعانة
العبي املُحافظات األخرى
ِ
بالالعبني عمار عباس ،محمد عبدالسادة وَعيل
ِ
عبدالل�ه وَباس�مي وَباس�م الن�ادي نش�كرهم
َعَل�ىَ موقفهم .وَيف دور الس�تة الكب�ار حققنا
الفوز َعَل�ىَ “الصناع�ة” وَاحرجن�ا “الرشطة”
وَ“بيش�مركة الس�ليمانية” وَكن�ا قريبين مِ ن
الفوز َع ىَل “البحري”.
ُ
* كيف تكوّنت مسيرة محمد مخلف مع الكرَة

الطائرة؟
 ب�دأت باللعب م�ع الفرق املدرس�ية وَمُ نتخبالرتبي�ة األنب�ار و ّ
َمثلت ناش�ئة وَش�باب نادي
ىَ
َ
“األنبار” وَحصدنا جميع األلقاب عل مُ ستوى
املُحافظ�ة وَالع�راق .ت َّم اس�تدعائي عام 2002
ملُنتخ�ب ش�باب الع�راق تح�ت قي�ادة طاه�ر
العب
الكربالئي وَت َّم اختياري يف العام ذاته أفضل ِ
ب ُبطولة الجُ مهورية للش�باب يف بغداد وَحصلنا
ُ
َحصل�ت َع ىَل املرك�ز األوّل
َعَل�ىَ املرك�ز األوّل .و
ُ
أيض�ا ً مع ن�ادي “راوة” .وَلعب�ت “للصوفية”،
ُ
َانتقلت لتمثيل “مصايف
“األنبار” وَ“الرمادي” .و
الش�مال” (صلاح الدي�ن) ،بعده�ا “الدغارة”
(الديوانية) .وَلعبت مع “أربيل” وَ“البيشمركه”
(الس�ليمانية) .وَدافع�ت ع�ن علم الع�راق مع
مُ نتخ�ب ُ
الك�رَة الش�اطئية يف ال�دورة العربية

مانشسرت يونايتد يزاحم ريال مدريد عىل صفقة سوبر
المستقبل العراقي  /وكاالت
كش�فت تقاري�ر صحفي�ة ،أن ن�ادي
مانشس�تر يونايت�د اإلنجلي�زي ،يخطط
لمنافس�ة نظيره ريال مدريد اإلس�باني،
على صفقة سوبر ،خالل فترة االنتقاالت
الصيفي�ة المقبلة.وتأل�ق المهاجم هاري
كي�ن ،مع فري�ق توتنهام هوتس�بير هذا

الموس�م ،ونجح في إنهاء العام الماضي
في صدارة هدافي العالم برصيد  56هدفا،
متفوقا على كريستيانو رونالدو وليونيل
ميس�ي.وكانت تقاري�ر قد ربط�ت البالغ
من العمر  24عاما باالنتقال لريال مدريد،
ال�ذي يبح�ث ع�ن اس�م كبي�ر لدعم خط
الهج�وم بعد تراجع مس�توى الفرنس�ي
كري�م بنزيما.ومع ذل�ك ووفقا لصحيفة

“مي�رور” اإلنجليزي�ة ف�إن مانشس�تر
يونايتد يس�تعد لمنافس�ة النادي الملكي
على التعاقد مع المهاج�م اإلنجليزي في
الصي�ف المقبل.وأش�ارت الصحيفة إلى
أنه رغم أن كين أكد في أكثر من مناس�بة
والئ�ه لتوتنه�ام ،إال أن التق�دم بع�رض
مادي كبير قد يغريه ويدفعه للرحيل
عن فريقه الحالي.

سان جريمان يزاحم عمالقني عىل ضم
موهبة إنجليزية
المستقبل العراقي  /متابعة

يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ،لمنافسة
كبار القارة األوروبية في تعاقده مع الالعبين ،السيما
العناصر الشابة ،مثلما فعل مؤخرًا بضم نيمار جونيور
وكليان مبابي مطلع الموسم الجاري ،بأسعار فلكية.
ً
ووفقا لما ذكرته صحيف�ة “ميرور” اإلنجليزية ،فإن
النادي الفرنس�ي دخل منافس�ة مع نادي ريال مدريد
اإلس�باني من أجل التعاقد مع الظهير األيس�ر لفريق
فوله�ام اإلنجليزي ري�ان سيس�ينيون صاحب الـ17
عامً ا.وأوضح�ت التقارير في إنجلترا ،أن إدارة النادي
الباريسي ،سوف تكون على استعداد لتقديم مبلغ 34

ملي�ون يورو من أجل الظف�ر بخدمات اإلنجليزي
الش�اب في الفترة المقبلة.وتض�م خيارات أوناي
إيم�ري المدير الفن�ي لباريس س�ان جيرمان في
الجبه�ة اليس�رى ،العبي�ن فقط ،هما الفرنس�ي
ليفي�ن ك�ورزاوا ،واإلس�باني يوري بيرش�يتش،
المنضم مطلع الموس�م الج�اري قادمً ا من ريال
سوس�يداد مقاب�ل  15مليون ي�ورو.وكان مدرب
فري�ق فوله�ام اإلنجلي�زي ،قد عبر عن ش�عوره
بالعج�ز أمام رغبة األندي�ة األوروبية الكبيرة في
التعاقد مع العبه الش�اب ،الذي جذب اهتمام عدة
أندية أوروبية على رأسها ريال مدريد ومانشستر
يونايتد اإلنجليزي.

خطوة واحدة تفصل كيبا عن ريال مدريد
المستقبل العراقي  /وكاالت
أكدت تقارير صحفية أن حارس المرمى كيبا أريزاباالجا
اجت�از الكش�ف الطب�ي في ري�ال مدريد بنج�اح تمهيدا
النضمام�ه إل�ى الن�ادي الملك�ي ،خلال ش�هر يناير/
كان�ون الثاني الجاري.ووفقا لصحيفة “آس” فإن إدارة
ري�ال مدريد ب�دأت في التح�رك لتنفيذ الخط�وة التالية
لضم الحارس الش�اب بدفع الش�رط الجزائي في عقده
م�ع أتلتيك بيلباو المق�در بـ 20مليون ي�ورو ،فيما من
المتوق�ع أن يرتب�ط صاحب الـ 23عاما م�ع المرينجي
بعقد لمدة  6سنوات.وقالت الصحيفة إن الصفقة سيتم
حس�مها تماما خالل األيام القليلة المقبلة ،وإذا س�ارت
األمور بشكل س�لس ،س�يصبح كيبا اريزاباالجا رسميا
العب�ا في صف�وف الفريق األبي�ض قبل مب�اراة العودة
ضد نومانس�يا ف�ي ثمن نهائ�ي كأس ملك إس�بانيا يوم
األربعاء المقبل.وكان ري�ال مدريد يخطط لضم كيبا في
األسبوع األول من ش�هر يناير/كانون الثاني الجاري ،إال
أن إصابة الالعب تس�ببت في تأخير طفي�ف لهذا الموعد،
ولهذا الس�بب أيضا أراد نادي العاصمة اإلس�بانية التحقق
م�ن الحالة الصحي�ة والبدني�ة لالعب بإخضاعه للكش�ف
الطبي.ويرغ�ب الفرنس�ي زين الدي�ن زي�دان المدير الفني
لريال مدريد أن يكون كيبا منافس�ا قويا لكيلور نافاس على
مركز حراسة المرمى في تشكيلة لوس بالنكوس األساسية
خالل النصف الثاني من الموسم الحالي.

بالجزائ�ر  2004مع املُدرب خالد بشير وَفالح
ُ
َش�اركت يف ال ُبطوالت العربية جميعها
حسن .و

يف س�وريا ،لبن�ان ،األردن ،املغ�رب وَالجزائر إىل
عام  2011وَش�اركنا ب ُبطولة الباس�ل الدولية

ُ
مثلت العراق
بس�وريا وَحصدنا املركز الراب�ع.
َ
دولي�ة .حصلنا َعَل�ىَ املركز األوّل
يف  50مُ َب�ارَاة
يف املوس�م قبل املايض م�ع “الحبانية” ب ُبطولة
العراق ُ
للكرَة الطائرة الشاطئية وَيف هذا املوسم
ىَ
حصلنا َعل املركز األوّل مع نادي “الرشطة”.
* مَ ن هم املُدربون الذين ارشفوا عليك؟
 يف مرحل�ة الدراس�ة االبتدائي�ة محمد صالحالذي استش�هد َع ىَل ايدي اإلرهابيني وَيف مرحلة
املتوس�طة محم�د خليفة وَبعده�ا ارشف َّ
عيل
مُ درب�ون :فالح حس�ن ،س�عدي خلف ،سلام
محمد ،إس�ماعيل ك�ردي ،خالد صال�ح ،خالد
بشير ال انىس فضلهم وَاضاف�وا أمورا ً كثرية يل
وَلبقية زمالئي .وَصاحب الفضل األكرب األستاذ
فالح حسن بظهوري يف اللعبة.
* أفضل ناد مثلته؟
 “الرمادي” مع املُدرب فاضل أُعربي وصلنا إىلاملرب�ع الذهبي بالدوري وَم�ع “األنبار” بقيادة
فالح حسن وصلنا إىل املسدس الذهبي.
العبي “الحبانية” برز بشكل ملفت؟
* مَ ن مِ ن ِ
 محم�د س�عدون ،حي�در علي ،من�ذر خال�دَالعبونا الشبان لديهم إمكانات هائلة وَأغلبية
و ِ
األندي�ة تعاق�دت معهم للموس�م الجدي�د .وَيف
هذا املوس�م الفريق يق ّدم مجموعة جديدة مِ ن
املواهب.
* برأيك ،ما س�بب تراج�ع الحركة الرياضية يف
مُ حافظتكم؟
 عوامل وَأسباب عديدة ادت إىل الرتاجع الخطريلرياض�ة األنب�ار وَمنه�ا كان الجان�ب األمني.
وَالس�بب األكبر حالي�ا ً يتحمل�ه املُحافظ�ون
السابقون وَمسؤولو الرياضة باألنبار .وَالتاريخ
ال يرحم أحد وَاألفضل ان يرتك اإلنسان بصمة يف
مسيرته بمختلف املجاالت لكي يذكره الناس.
وَادع�و مس�ؤويل األنب�ار باالهتم�ام برياض�ة
األنب�ار و ُ
َبالكرَة الطائرة التي تمثلهم يف الدوري
العراق�ي وَعليه�م ان يضعوا برنامج�ا ً رياضيا ً
مِ �ن أجل مكافحة األف�كار املتطرفة وَاملخدرات
وَالجريمة.

الكشف عن بند مثري جديد يف عقد مييس

المستقبل العراقي  /متابعة

انتش�رت تقارير عن أن النجم ليونيل ميس�ي ،يملك بندا ف�ي عقده الحالي مع
نادي برشلونة اإلسباني يسمح له بالرحيل مجانا في المستقبل وفقا لظروف
معينة.وكان ميس�ي قد جدد عقده مع برش�لونة في  25نوفمبر الماضي حتى
عام  ،2021وتم إدراج ش�رط جزائي في عق�ده يقدر بحوالي  700مليون يورو،
إال أن صحيفة “إل موندو” كش�فت أن البرغوث األرجنتيني س�يرحل مجانا عن
البلوجرانا حال استقالل كتالونيا عن إسبانيا ،وعدم مشاركة البارسا في إحدى
البط�والت األوروبي�ة الكبرى.ووفقا لصحيفة “مون�دو ديبورتيفو” فإن هناك
ش�رطا آخر بعقد ميسي يس�مح له بالتحكم في مستقبله في الموسم األخير له
مع عمالق الليجا.وفي هذا الصدد قالت الصحيفة“ :في الموس�م األخير سوف
تكون لميس�ي الكلمة األخي�رة ،في عام  2020وفي عمر  33عاما س�وف
يقرر ما إذا كان يرغب في االس�تمرار في اللعب مع برشلونة ،أم إذا كان
سيفضل ،كما قال دائما ،العودة لنادي طفولته نيولز أولد بويز ،أو ربما
االحتراف في الدوري األمريكي أو غيره ،بل و ربما االعتزال.

يوفنتوس يلمح لالحتفاظ بديباال لسنوات طويلة
المستقبل العراقي  /متابعة
يعتق�د بيبي ماروت�ا الرئيس التنفيذي لنادي يوفنت�وس اإليطالي ،أن نجم الفريق باول�و ديباال ،يمكن أن
يصبح رم ًزا للنادي خالل الس�نوات القادمة.وعانى األرجنتيني من تراجع مستواه هذا الموسم ،وتزايدت
مش�اكله مع المدرب ماس�يمليانو أليجري ،وتراجع دوره في تشكيلة البيانكونيري ،وهو ما دفع تقارير
للتكهن برحيله ألندية مثل مانشس�تر يونايتد وريال مدريد وباريس س�ان جيرمان.ومع ذلك ،أكد ماروتا
أن تراج�ع مس�توى البالغ من العم�ر  24عامً ا ،أمر ال يدع�و للقلق ،وأن الالعب م�ا زال أمامه وقت طويل
ليتطور.وقال ماروتا“ :هل س�يكون ديباال رم ًزا لنا في الس�نوات القادمة؟ ،هذا بالفعل ما ننوي تحقيقه ،لقد
اس�تثمرنا  32مليون يورو لضمه من باليرمو ،وأثبت أنه موهبة كبيرة”.واس�تدرك“ :لكنه ش�اب ،ومن الواضح أنه
س�يكون علينا االنتظار لتطوره ،نحن نعلم أننا ال ينبغي أن نتوقع أش�ياء مذهلة منه كل أس�بوع ،ديباال لديه مشاكل ،لكنه فتى
صغير ج ًدا ،لذلك نحن بحاجة للصبر ،نثق تمامً ا أنه سيقدر ثقتنا به ،وسيكون نجمًا كبيرًا.

كوتينيو ينضم إىل برشلونة يف صفقة تارخيية
بغداد /المستقبل العراقي
كش�فت تقارير صحفية إنجليزي�ة انتهاء صفقة انتق�ال البرازيلي
فيلي�ب كوتيني�و ،نجم ليفرب�ول اإلنجلي�زي ،إلى نادي برش�لونة
اإلسباني خالل فترة االنتقاالت الشتوية الجارية.
وأعلن�ت صحيفت�ا “ذا تايم�ز” و”تليج�راف” اإلنجليزيتي�ن ،أن
كوتيني�و س�ينضم إل�ى برش�لونة مقاب�ل  142ملي�ون جني�ه
إسترليني.
وأشارت الصحف إلى أن كوتينيو وصل إلى إسبانيا امس السبت،
وسيكون اإلعالن الرسمي عن إتمام الصفقة اليوم األحد.
وأف�ادت صحيفة س�بورت المقرب�ة من برش�لونة أن كوتينيو
وقع عقود انضمامه للبلوجرانا مقابل خمس�ة مواسم مقبلة،
في صفقة تكلفت  120مليون يورو  40 +مليون كمتغيرات.
وبالتالي س�يصبح صاحب الـ 25عامً ا أغلى صفقة في تاريخ
النادي الكتالوني ،محطمًا رقم الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي
انضم للبرسا مقابل  105مليون يورو  42 +كمتغيرات.
ُيذكر أن كوتينيو ش�ارك في  14مب�اراة مع ليفربول بالدوري
اإلنجلي�زي ه�ذا الموس�م ،ونج�ح في إح�راز س�بعة أهداف
وصناعة س�تة ،قبل أن يرف�ض االنتظام في معس�كر الريدز
بدبي.
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ظاهرة بطلها القمر األزرق

طريقة لإلقالع عن التدخني

يرتق�ب علم�اء الفل�ك ظاه�رة نادرة ه�ذا الش�هر ،مع أول
كس�وف كيل للقمر األزرق منذ  150عاما ،حس�ب ما ذكرت
وكالة الفضاء األمريكية “ناس�ا” ،الثالثاء.وستبدأ الظاهرة،
التي وصفتها ناس�ا ،بـ”القم�ر األزرق الدموي العظيم” ،يف
 31يناير الجاري ،وذل�ك بعد أيام عىل ظاهرة قمرية أخرى.
وكان الناس قد شاهدوا بالفعل ظاهرة قمر الذئاب يوم رأس
الس�نة عندم�ا ظهر بحجم أكرب بنس�بة  14يف املئة ،وبضوء
أس�طع بنس�بة  30يف املئ�ة .ويع�زو العلم�اء ه�ذ الظاهرة
لوص�ول القم�ر إىل أقرب نقط�ة مدارية ل�ه إىل األرض.لكن
املش�هد القادم هو األكثر إثارة ،حي�ث ذكرت وكالة الفضاء
أن القم�ر العمالق القادم س�يكون منظورا من غرب أمريكا
الشمالية عرب املحيط الهادئ إىل رشق آسيا.وظاهرة األقمار
الزرقاء تح�دث كل عامني ونصف العام يف املتوس�ط ،ولكن
آخ�ر كس�وف كيل للقمر األزرق حدث يف أواخ�ر عام .1866
والقم�ر األزرق ه�و االس�م الذي يطل�ق عىل القم�ر الكامل
الثاني يف الشهر امليالدي.

يحاول الكثريون ترك عادة التدخني الس�يئة ولكن معظمهم يفشلون
يف بلوغ الهدف املنش�ود فيما أوجد العلماء الحل الناجعتفيد Science
 Alertبأن علماء األعصاب يف جامعة روكفلر بمدينة نيويورك ،تمكنوا
من تحديد مجموعة الخاليا العصبية الحساس�ة يف الدماغ واملس�ببة
للتعل�ق بالنيكوتني .وإن كبح نش�اط هذه الخالي�ا يؤدي إىل تخفيض
هذه العالقة جدا ما يمنح املرء فرصة اإلقالع عن التدخني .اس�تخدم
العلماء يف بحثهم فرئان اختب�ار تعرضت إىل مادة النيكوتني املذابة يف
ماء الرشب .ترتبط بالنيكوتني املنطقة الوس�طى ونواة انرتبونكوالر
interpeduncularيف دم�اغ اإلنس�ان حيث توج�د يف الخاليا العصبية
لهاتني املنطقتني مس�تقبالت بروتينية ترتبط بالنيكوتني عند دخوله
م�ع الدم إىل الدماغ ،واكتش�ف العلماء أن التأثير املزمن للنيكوتني يف
املنطق�ة ينش�ط تراكم خاليا عصبي�ة خاصة.تحت تأثير النيكوتني
تصل إىل النواة إشارة تجربها عىل تخفيض الحساسية من النيكوتني
وتحدد اس�تهالكه .ولكن عند تش�كل العالقة تطلق خاليا النواة التي
تسمى “أميغو ”1عددا من الناقالت العصبية التي تعيق هذه اإلشارة.
لذلك فإن كبح أميغو 1يوقف اإلدمان عىل النيكوتني.

هل تعلم

حتليل البول لكشف الرسطان

ت�زداد الوفي�ات بس�بب م�رض
الرسطان سنة بعد أخرى وذلك لتأخر
تش�خيص اإلصابة ب�ه..واآلن تمكن
العلم�اء م�ن وض�ع تحلي�ل خاص
للب�ول تس�مح نتائج�ه بتش�خيص
اإلصاب�ة بالرسط�ان وعالج�ه وهو
يف بدايته.تمك�ن باحثون يف الواليات
املتح�دة م�ن تطوي�ر جه�از تحليل
الب�ول باس�تخدام دقائ�ق أسلاك
النانو التي يمكنها كش�ف أي إشارة
مهما كانت صغرية لوجود املرض يف
الجسم .ما يس�اعد كثريا يف الكشف
عن امل�رض قب�ل انتش�اره.كما هو
معروف تتواص�ل الخاليا فيما بينها
عرب آلي�ات مختلفة ،وهن�اك اتصال
عرب حويصالت خارج الخاليا يطلق
علي�ه ( )EVال�ذي عىل ش�كل خلية
صغيرة تنتق�ل داخل الجس�م لنقل

املعلومات إىل الخاليا األخرى .ويعترب
العلم هذا الشكل لالتصال مهم جدا.
اس�تنادا إىل هذا ابتكر العلماء جهازا
طبيا يمكن بواسطته التقاط ()EV
واس�تخدامه يف تش�خيص اإلصاب�ة
بالرسطان.يق�ول الباحث�ون ،ان
تكوين الجزيئات يف ( )EVقد يصبح
املؤرش يف تش�خيص أمراض معينة.
خاص�ة وان ه�ذه الطريقة تس�مح
ملتابعة تطور صح�ة املريض .فمثال
نسبة ( )EVيف البول ضئيلة جدا وال
تتج�اوز  0.01باملئ�ة ،وهذا يش�كل
حاج�زا مهما لتش�خيص دقيق .أما
عند اس�تخدام أسلاك دقائق النانو
املصنوع�ة من أكس�يد الزن�ك فإنها
تكون مادة عىل بوليمري خاص .هذه
امل�ادة فعالة ج�دا يف التق�اط ()EV
مهما كانت نسبته ضئيلة.

احلمل

بدون تعليق

الثور

اجلوزاء

السرطان

؟؟

هل تعلم ان اكثر الفواكه نفعا لجس�م االنس�ان هي
العنب .
ه�ل تعلم ان الصني هي اكرب بلد من ناحية الس�كان
والهند ه�ي الثانيه وامريكا هي الثالثه واندونيس�يا
هي الرابعه والربازيل هي الخامسه والباكستان هي
السادسه واليابان هي السابعة .
هل تعلم ان يف الهند ياتي مولود جديد كل ثانيه .
هل تعلم ان يف مرص ياتي مولود جديد كل  20ثانيه.
ه�ل تعل�م ان يف الس�عوديه يات�ي مول�ود جديد كل
دقيقه.
هل تعلم ان عدد قتىل الح�رب العامليه االوىل اكثر من
 14000000انسان اغلبهم من املانيا .
هل تعلم ان عدد قتىل الحرب العامليه الثانيه اكثر من
 55000000انسان .
هل تعلم ان عدد الواليات يف امريكا  50واليه .
هل تعلم ان عدد سكان الكرة االرضيه  8باليني نسمه
 5باليني يف آسيا .
ه�ل تعلم ان الس�عوديه ه�ي اكرب بلد منت�ج للمياه
املحالة .

االسد

العذراء

ام�ا عن حظ�ك اليوم ب�رج الحم�ل  ،ال يشء
يسير حس�ب رغبتك يف الوقت الحايل  ،ولكن
إذا قم�ت بتغيير مدخلك  ،قد تنج�ز أهدافك
بش�كل أرسع  ،كما قد تساعد آراء اآلخرين ،
س�وف تواجه يف حياتك الخاصة جميع أنواع
املشكالت.

ام�ا عن حظ�ك اليوم ب�رج الث�ور  ،أنت اآلن
مفعم بالحيوية  ،وسوف تتمكن من التعامل
م�ع املوضوع�ات الهامة  ،يس�اعدك التفكري
موضوع ما بنجاح
الواض�ح عىل االنتهاء من
ٍ
 ،وحتى يف حياتك الخاصة  ،تتضح الش�كوك
التي كانت لديك.

ام�ا عن حظ�ك اليوم برج الج�وزاء  ،يبدو يف
الوق�ت الح�ايل أنك تواج�ه ع�ددا ً متزايدا ً من
التعقيدات غير املتوقعة  ،ال يق�ع اللوم عىل
م�ن هم حولك  ،يف بع�ض األحيان تكون أنت
املخطئ.

اما عن حظك اليوم برج الرسطان  ،أنت تبدو
مل�ن حولك كمبشر متعصب  ،اكبح نفس�ك
َ
قليلا واقبل آراء وس�لوك اآلخرين  ،كذلك  ،ال
تغضب بس�هولة إذا قام اآلخ�رون بأخطاء ،
فاإلث�ارة الزائدة اآلن ضارة بصحتك يف جميع
األحوال.

اما عن حظك اليوم برج األسد  ،سوف تقابلك
التحديات بصورة متكررة بش�كل غري عادي
اليوم  ،مس�ببة لك الكثري من الضغوط .ربما
يج�ب أن تبتع�د عن الطريق أحيان�ا ً بدالً من
تحمل مسئولية كل يشء  ،سوف يساعك هذا
عىل توفري طاقتك لألشياء الهامة بحق.

ام�ا عن حظ�ك اليوم ب�رج الع�ذراء  ،تعيش
فرتة توازن بدني وذهن�ي متناغم وال ظهور
ً
أيض�ا  ،بل عىل
ألي عائ�ق خارج�ي يف األفق
النقي�ض  ،غالبية محيطك ودي معك وخدوم
وحياتك تسري بأفضل حال.

امليزان

العقرب

القوس

اجلدي

الدلو

احلوت

اما عن حظك اليوم برج امليزان  ،إن العراقيل
التي تنب�أت بقدومها منذ فرتة طويلة تظهر
تدريجي�ا ً وتتح�ول إىل واقع  ،وب�ات تفاديها
مستحيالً .واجه تلك التحديات يف أرسع وقت
 ،حتى وإن كانت املهمة صعبة  ،كلما تأخرت
يف ذلك

اما عن حظك اليوم برج العقرب  ،األشخاص
يف محيط العمل يتعامل�ون بإيجابية خاصة
مع�ك  ،فانتف�ع م�ن ه�ذه الفترة ملواجهة
املشاكل الصعبة مع فريقك وبالتايل االقرتاب
أكثر من هدفك.س�وف تس�اعد الديناميكية
التي تنمو بني الفريق عىل الوقوف

ام�ا عن حظ�ك اليوم ب�رج الق�وس  ،حالتك
البدني�ة والذهنية يف أحس�ن ح�ال  ،لذا لديك
تأثير إيجاب�ي كبير على اآلخري�ن الذي�ن
يالحظون مدى إيجابيتك وملعانك بكامل ثقة
 ،سوف تنفـذ الحماسة التي تغمرك وتتخلل
كل من تتعامل معه وتؤثر فيه.

ام�ا عن حظ�ك اليوم ب�رج الج�دي  ،بما أنك
تتواصل حالي�ا ً بصورة جيدة مع من حولك ،
وتستطيع عرض خططك يف جو من اإلثارة ،
سوف يمكنك أيضا ً اجتذاب تابعني متحمسني
برسع�ة .ال ترتاب فيهم بع�د اآلن وتقبل أية
مساعدة يعرضونها عليك

ام�ا عن حظ�ك الي�وم ب�رج الدلو  ،بم�ا أنك
ش�خص اجتماعي بحق  ،وبم�ا أنك ربما قد
تك�ون قد أهملت واح�د أو اثنني من معارفك
مؤخرا ً  ،يجب عليك اآلن إصالح هذه العالقات
مرة أخرى ومع�اودة التواصل .ترتفع فرص
حل نزاع ما بني األرسة أو األصدقاء لألبد

كشك املظية

طب

ق ال
يوم

..

املقادير:
 2/1ك�وب أرز  2/1 -ك�وب زب�ادي 2 -
ملعقة كبرية دقيق  2/1 -ليمونة معصورة
  2ك�وب ش�وربة  1 -كوب لب�ن – ملح -فلفل أسود  -بصل محمر للتزيني
طريقة التحضري:
يف بولة متوس�طة الحجم ضع�ي الدقيق و
عصري الليمون و الزبادي و اخلطي جيدا.
ضع�ي املزي�ج يف الثالج�ة ط�وال اللي�ل ثم
اخلطي�ه م�ع اللب�ن و الش�وربة و مزي�ج
الدقيق و الزبادي.
ضعي الكش�ك على الن�ار وتبلي�ه بامللح و
الفلفل و اتركيه حتى يغيل.
زين�ي الكش�ك بالبص�ل املحم�ر و قدمي�ه
ساخنا مع الخلز البلدي.

أسلحة مدعمة بـ «بول اجلنود»!!

يعم�ل العلم�اء العس�كريون على تطوي�ر
األس�لحة والدبابات العسكرية التي قد تكون
مدعوم�ة ببول الجنود ،وقد حق�ق الباحثون
اخرتاق�ا مذهال يعتقدون أنه س�يغري مس�ار
املعارك مستقبال..ويعتقد فريق مخترب أبحاث
الجيش األمريك�ي ( ،)ARLيف والية ماريالند
أنه اكتش�ف طريقة الس�تخدام البول لتوفري
الطاقة الكهربائية.ومن املنتظر أن يس�تخدم
الجن�ود قريب�ا ،يف مناط�ق الح�رب ،الب�ول
الخاص بهم إلنتاج الكهرباء من أجل تشغيل
األجه�زة الت�ي يحتاجون إليها أثن�اء التنقل.
وستش�مل تلك املعدات أسلحة الطائرات دون

طيار وأجه�زة الرؤية الليلي�ة ،وبنادق الليزر
واألجه�زة املحمول�ة ومع�دات االتص�االت..

ويعتق�د أن الب�ول يمك�ن أن يس�تخدم أيضا
لتشغيل خاليا الوقود يف األجهزة األكرب حجما
بم�ا يف ذل�ك املركب�ات العس�كرية ،وذلك عن
طري�ق إنت�اج الهيدروجني من الب�ول ،والذي
سيس�تغله الجي�ش إلنت�اج الطاقة.ويمك�ن
الحصول على الهيدروجني عن طريق إضافة
نانو مس�حوق األلومنيوم الخ�اص إىل البول
الذي يجري سلس�لة من التفاعالت التي ينتج
عنه�ا الهيدروجني.وق�ال الباحثون إنه خالل
أق�ل من ثالث دقائق ،يمك�ن لكيلوغرام واحد
من املس�حوق إنتاج  220كيلواط من الطاقة
من البول ،وفقا للباحثني.

ملاذا يسيل األنف أثناء الربد؟
هل تساءلت يوما ملاذا يسيل أنفك عندما يكون الطقس باردا؟ إنه أمر
ش�ائع للغاية ،إذ يحدث لح�وايل  %90-50من الناس.كبري املحارضين
يف جامع�ة كوينزالند ،ديفيد كينغ ،اوضيح حالة س�يالن األنف ،التي
ُيطلق عليها اسم «التهاب األنف الناجم عن الربد» ،أو «األنف املتزلج».
بالقول إن درجة الحرارة املنخفضة تؤدي إىل رد فعل تلقائي يف األنف،
وذلك لجعل الهواء الذي نستنشقه دافئا ورطبا ،بحيث ال يسبب تهيج
الخالي�ا عندما يص�ل إىل الرئتني.وأض�اف موضحا« :عند استنش�اق
اله�واء من خالل األنف يف درجات الحرارة ش�ديدة البرودة ،عادة ما
يكون الهواء يف الجزء الخلفي من األنف حوايل  26درجة مئوية ،ولكن
يمك�ن أن تصل إىل  30درج�ة مئوية .وعادة ما تك�ون رطوبة الهواء
يف الج�زء الخلف�ي حوايل  ،%100بغض النظر عن م�دى برودة الهواء،
وه�ذا يدل عىل أن األنف فعال جدا يف التأكد من أن الهواء يصبح دافئا
ورطب�ا قب�ل أن يص�ل إىل الرئتني»..ويذك�ر أن الهواء الب�ارد والجاف
يحفز األعصاب داخل األنف ،إلرس�ال تنبيه إىل الدماغ الذي يس�تجيب
عن طريق زيادة تدفق الدم إىل األنف.

اما عن حظك اليوم برج الحوت  ،سوف تحصل
الي�وم عىل الكثري من االهتمام يف العمل  ،كما
أن روح الفريق ملحوظة  ،اعمل يف فريق كلما
أمكن ذلك  ،ألن هذا يجعلك تشعر براحتك .قم
بعمل يشء غري عادي اليوم مع أصدقائك  ،ما
رأيك يف إقامة حفلة.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1588
االحد  7كانون الثاني 2018

م�ساحة للر�أي

منمنمات بغدادية

رحلة الفزع

شغف سيدات بغداد باشاء املدارس
طارق حرب

لمياء المقدم
السماء هذه األيام بال طيور ،وهو مشهد غريب وغير مألوف حتى في أيام
الب�رد والش�تاء والمطر.الماليين من الطيور تهاجر ليلة رأس الس�نة هربا من
األلعاب النارية التي يطلقها البشر في السماء فرحا بالعام الجديد ،وفي هولندا
وحدها رصدت الرادارات قرابة مليوني عصفور وهي تتوجه نحو الس�ماء في
تم�ام منتصف الليل م�ن الواحد والثالثين من ديس�مبر الماضي.بعض الطيور
تقضي س�اعة أو س�اعتين في الفضاء قبل أن تعود إلى األرض ،بعضها يغيب
أليام ثم يعود وبعضها اآلخر ال يعود أبدا.
أثن�اء رحلة الفزع هذه تتوجه الطيور إل�ى البحار والمناطق الغابية وغير
اآلهل�ة بالس�كان في انتظ�ار أن يهدأ العال�م ويخف هرجه ويعود إلى س�الف
هدوئ�ه ،وألن كثيرا منها ال تتقن الطيران في الظالم فإنها تلقى حتفها نتيجة
اصطدامه�ا باألش�جار والمبان�ي .ويم�وت جزء آخ�ر منها نتيجة اس�تهالكه
لطاق�ة مضاعفة في التحليق في أجواء الب�رد والمطر ،في الوقت الذي يحتاج
فيه هذه الطاقة لمقاومة الش�تاء وعواطفه.في األي�ام العادية ،عندما يكون
العالم أقل فرحا وجنونا وأكثر حكمة وإنس�انية يلصق البشر صور طيور على
زجاج المباني العالية حت�ى ال تصطدم الطيور بها وتموت.القطط أيضا تفزع
من صوت المفرقعات وتختفي لس�اعات في الزوايا وخلف الخزائن والكنبات
أو تهرب إلى الخارج وتش�رد في الش�وارع متخفية بين الس�يارات والنفايات
واألعشاب .يبدو منظرها مؤلما لمن رآها في هذه الحالة.
قطت�ي تفزع كل عام وتختفي لس�اعات وأحيانا لي�وم كامل في مكان ما
أعجز أن أجدها فيه مهما بحثت .في السنوات األولى عندما كانت تصيبها هذه
الحال�ة ،كنت أالحقها بالنداء والترغيب وأبذل كل ما في وس�عي للعثور عليها
وطمأنتها ،وفي النهاية اقتنعت أن أتركها لمكانها السري الذي عودتها الخبرة
عليه ،وراكمت لديها إحس�اس األمان به .فلكل منا مكانه الس�ري الذي يمنحه
األم�ان ،س�واء كان ذكرى ،أو أح�دا أو حلما.من حق البش�ر أن يفرحوا بالعام
الجدي�د ،لكن ليس من حقهم أن يصبحوا مصدر رعب وقلق للكثير من س�كان
األرض اآلخرين من الطيور والحيوانات والحشرات.
ف�ي الغضب وفي الفرح ،ف�ي الحرب وفي االحتفال يدف�ع الكائن الصغير
الهش مقابل ما يش�عر به القوي الغالب من أحاس�يس وتقلبات .وألنه ال يملك
أمامها حيلة أو مفرا فإنه يموت ميتة مجانية ،تشبه االنتحار.
شخصيا ال أريد عالما بال طيور ،أو قطط أو عصافير صغيرة تطلق أصواتا
حلوة هشة من شجرة التفاح في حديقتي أو شجرة الكرز في حديقة جيراني،
أشعر ساعتها أن شيئا ينقص يومي ،أن حياتي لوحة معلقة على جدار ،جميلة
ربما ،لكنها بال روح أو حركة أو خيال .تش�به حديقة بال طيور آلة موس�يقية
ّ
مهش�مة ،وتشبه ش�جرة مهجورة يد عازف مقطوعة ،ولمن تعوّد على سماع
الموس�يقى في كل شيء ،فإن الصمت الذي يعقب رأس السنة مؤلم حقيقة.ال
أريد حتى أن تختفي الديدان من التراب ،من سيأكلنا إذا فعلت؟ نحتاجها لتنزع
جلدن�ا عن�ا وتخلصنا م�ن اآلالم ،ولتع�ري عظمنا وتبدي هشاش�ته وبياضه.
جوهر اإلنس�ان في عظمه ،أما القلب فقد لوثته التجارب والمآس�ي والمعارك
والتراكمات الطويلة .كل عام والجميع بخير ،نعم نعم بالتأكيد ،ال بد من الفرح،
ال بد من السعادة ،لكن ليحافظ كل منا على العصفور الذي سيغني فوق قبره،
القطة التي ستحفر التراب تحت رأسه ،والدودة التي ستعري جوهره.

كـاريكـاتـير

عيد ميالد سعيد «حكمت ورسول»

عدد جديد من صحيفة «القضاء»

وسط فرحة األهل واألحبة
احتفل الجميالن

بغداد JAMC /
أطلق المركز اإلعالم�ي لمجلس القضاء األعلى عددا
ش�هريا جديدا م�ن صحيفة «القض�اء» االلكترونية،
وتضمن العدد حوارا ً موسعا مع رئيس االدعاء العام
للحديث ع�ن دور الجهاز في الرقابة القضائية وأبرز
ملفات الفساد.
كما وض�م الع�دد مقاالت وأعم�دة للس�ادة القضاة
وجاءت افتتاحية العدد للقاضي عبد الستار بيرقدار
بعنوان «نش�ر اإلح�كام القضائية غي�ر النهائية في
اإلعالم «.
وأبرز عناوين العدد:
* االدعاء العام يتس�لم ملفات فس�اد تتعلق بوزارات
حكومية
* محكم�ة توف�ر ثمانية ملي�ارات خلال  2017من
غرامات «الكمارك»
* اإلس�كندرية تتلم�س تعاف�ي ش�مال باب�ل م�ن
اإلرهاب
* األدوية الممنوعة تجد طريقها عن طريق «التواصل
االجتماعي»
* «عبي�دة» ..إرهاب�ي ترك�ي ّ
جن�ده «الفي�س بوك»
ّ
واندس مع النازحين عند تحرير الموصل
* انفوغ�راف ألعم�ال المحاك�م وح�االت ال�زواج
والطالق في .2017

«حـكمـت ورسـول»

أوالد الزميل

«عادل الالمي»

بعي�د ميالدهم�ا الميم�ون وبهذه
المناسبة الجميلة نتقدم لهما بأرق
التهان�ي والتبريكات متمنين لهم
عيد ميالد سعيد ودوام الصحة
والعافي�ة والعمر المديد يمأله
الفرح والسعادة.
أسرة تحرير المستقبل العراقي

في سلس�لة تراث بغداد كانت لنا كلمات عن شغف سيدات بغداد
من�ذ نهاية القرن الخامس الهجري بانش�اء المدارس اذ بعد ان كان
شغف هذه السيدات ببناء المساجد والجوامع وانشاء الرُبط والزوايا
اتجهت س�يدات بغداد الى انشاء المدارس وهن كثيرات وحسبنا في
ذلك ان نذكر منهن الس�يدات تركان خاتون وبنفش�ة وزمرد خاتون
والس�يدة حظية المستعصم وش�مس الضحى ومخدوم شاه ووفا
خات�ون وصالحة خاتون وس�كينة خاتون وعادل�ة خاتون وعاتكة
خات�ون ونابي خاتون ونازندة خاتون ومنور خاتون ونائلة خاتون
وغيره�ن مم�ن لم يذكره�ن التاري�خ او ان المدارس تمت نس�بتها
للذك�ور م�ن الخلفاء وال�والة وال�وزراء او اندراس ه�ذه المدارس
وذه�اب خبره�ا واول الم�دارس التي بنتها س�يدات بغداد مدرس�ة
ت�ركان خاتون المتوفية  ٤٨٧ومكانها ش�مال بغداد في منطقة بعد
باب المعظم وكانت هذه السيدة قد باشرت الحروب وقادة الجيوش
ومدرس�تها ثالث مدارس بغداد بعد مدرس�ة ابي حنيفة والمدرس�ة
النظامية
ومدرس�ة بنفش�ة الش�اطئية افحم مدارس بغداد واشعرها في
العصر العباس�ي وهي زوجة الخليفة المس�تضيء  ٥٦٦هج وهذه
المدرس�ة كانت في موقع يطل على دجلة وتم اختيار افضل العلماء
لي�درس قي هذه المدرس�ة منهم اش�هر علماء بغ�داد ابن الجوزي
والفقيه ابن الصباغ ويوم افتتاحها حضر قاضي القضاة الدامغاني
وفقه�اء بغ�داد وحضر جم�ع كبير من اه�ل بغداد وكأن�ه يوم عيد
وممن زار هذه المدرس�ة وأُعجب به�ا الرحالة ابن جبير ويبدو انها
اندث�رت ف�ي العصر المغول�ي ومن مدارس بغداد مدرس�ة الس�يدة
زم�رد خاتون ام الخليفة الناصر لدي�ن الله الذي ما زال قبرها قائما
بمقرنصات�ه العباس�ية واالعلى ف�ي مقبرة الكرخ ولدف�ن ابنة احد
والة بغداد وزوجة والي اس�مها عائشة في نفس قبر زمردة خاتون
ولعلو القبر لذلك انشد اطفال بغداد للقبر:
طلعت ُ
الشميسة على قبر عيشة
واش�تهرت هذه الس�يدة بكثرة خيراتها بشكل يفوق كل سيدات
بغ�داد اذ كم�ا وصف�ت بانها اكثر النس�اء فعال للخي�ر وكان افتتاح
المدرس�ة عام  ٥٨٩هج ومكانها بالقرب من تربة معروف الكرخي
وتول�ى التدريس فيها اب�رز علماء بغداد آنذاك فخ�ر الدين النوقاني
والحق�ت بالمدرس�ة دار للطلب�ة اش�به بالقس�م الداخلي واس�تمر
بناؤه�ا حتى س�نة  ١١٩٤هج حيث امر والي بغداد س�ليمان باش�ا
نقضها واس�تعمال انقاضها في بناء سور بغداد والمدرسة االخرى
التي بنتها سيدات بغداد المدرسة البشيرية التي بنتها احدى زوجات
الخليفة المس�تعصم  ٦٤٠هج المعروفة بباب بش�ير لتدريس الفقه
وجعلتها وقفا على المدارس االربعة وكان ممن تولى التدريس فيها
سراج الدين النهر قلي اقضى القضاة وشرف الدين عبد الله بن استاذ
الدار وابن الشرماحي المالكي وفيها خزانة حافلة بالكتب وفهارس
مكتوبة بطريقة حس�نة وفي عام  ٦٧١هج انش�أت الس�يدة شمس
الضحى بنت عبد الخالق بن ملكش�اه ارملة ابن الخليفة المستعصم
ال�ذي توفي عند دخول هوالكو الى بغ�داد والتي تزوجت عالء الدين
الجويني مدرسة بجوار مشهد النذور واختارت افضل مدرسي بغداد
ف�ي تلك الفت�رة كالقاضي عز الدي�ن محمد البص�ري واوقفت على
المدرس�ة اوقافا جمة وقال صاحب كتاب الحوادث ان هذه السيدة
كثيرة الصدقات وتحب اهل بغداد وترعى مصالحهم
وأنشأت الس�يدة مخدوم شاه الملقبة( ايكچي) منتصف القرن
الثام�ن الهج�ري مدرس�ة( االيكيچي�ة) وكان�ت مدرس�ة عظيمة
ووصفت هذه الس�يدة بانها من االميرات صاحب�ات الرأي الصائب
والمدرسة الوفائية اشادتها السيدة وفا خاتون بنت احمد افندي من
س�يدات بغداد في القرن العاشر الهجري بش�رق بغداد ورتبت راتبا
م�ن اوقافها للمدرس ومم�ن درس في هذه المدرس�ة زمن الدولة
العثمانية العالمة الش�يخ مصطفى العلقبند ومدرس�ة اخرى بنتها
السيدة البغدادية صالحة خاتون بنت الشيخ عبد القادر الرحبي عام
 ١١١٨هج وكانت هذه المدرسة دارا في محلة الدباغين شرق بغداد
ومدرسة السيدة عادلة خاتون بنت والي بغداد بنتها لتدريس العلوم
وضمت اليها خزانة كتب وقد درس فيها اش�هر علماء بغداد محمود
شكري االلوس�ي وصبغة الله الحيدري ونجم الدين الواعظ وهنالك
م�دارس عديدة اخرى في بغداد بنتها س�يدات بغدادي�ات كما ذكرنا
س�ابقا الزال ان بعض الس�يدات البغداديات تكلف�ن موضوع الكتب
حيث قامت الس�يدات زينب بنت الحاج مصطفى وعائشة بنت عمر
الباچة چ�ي واختها لطيف�ة والحاجة حوي خاتون بانش�اء خزانة
كتب مدرسة جامع الصياغ .
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