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»االمام احلسني)عليه السالم(«

اللهم انت ثقتي
 في كل كرب وانت رجائي

 في كل شدة

ص3»داعش« حياول العبث ببوابة االنبار األمنية.. وبغداد ترسل تعزيزات

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4فتح تطلب من محاس االعتذار عن سنوات »التكفري« و »التخوين«

حـكـومـة اردوغـان تـهـجـر األكـراد قـسـرا مـن الـوسـط الـتـاريـخـي لـديـاربكـر

زواج »سومو«و »ليتاسكو« الروسية ينجب »ليام« لتجارة النفط يف ديب

القوات األمنية تضع اللمسات األخرية لنهاية »داعش«
     المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعل�ن قائد عملي�ات نينوى ال�واء نجم 
الجب�وري ع�ن انط�اق عملي�ة عسكرية 
واسع�ة لاجهاز على م�ا تبقى من تنظيم 
“داع�ش” اإلجرام�ي ف�ي الجان�ب األيمن 
للموص�ل خ�ال الساع�ات المقبل�ة، فيما 
أعلن قائد الش�رطة االتحادية الفريق رائد 
شاكر جودت، خسائر »داعش« منذ انطاق 

معركة أيمن الموصل،
وق�ال قائد عملي�ات نينوى ال�واء نجم 
الجب�وري إن “الساعات المقبلة ستش�هد 
ش�ن هجم�ات واسعة انطاق�ا من جميع 

المح�اور القتحام آخ�ر االحي�اء السكنية 
استكم�ال  به�دف  والمتبقي�ة  المع�دودة 

وانهاء ملف تحرير الساحل االيمن”.
ال�رد  ق�وات  أن  الجب�وري،  وأض�اف 
السريع وجهاز مكافحة االرهاب ستش�ن 
عملياته�ا خال الساع�ات المقبلة لتحرير 
احياء مشيرفة والرفاعي وتموز والنجار”، 
الفتا إلى أن “تحري�ر تلك المناطق ستنهي 

سيطرة داعش على المدينة”.
ولف�ت الجبوري إلى أن »ه�ذه القوات 
وضعت في مقدمة اولوياتها الحرص على 
ضمان سام�ة ارواح العوائ�ل المتواجدة 
ف�ي من�ازل االزقة الضيقة ضم�ن المدينة 

الش�رطة  قائ�د  أعل�ن  القديمة«.ب�دوره، 
الفري�ق رائ�د ش�اكر ج�ودت  االتحادي�ة 
خسائ�ر »داعش« منذ انطاق معركة أيمن 

الموصل.
وقال جودت في بيان تلقت »المستقبل 
العراق�ي« نسخ�ة منه، »أدخلن�ا تكتيكات 
جدي�دة عل�ى الخطط العسكرية وانتش�ار 
جدي�دة  بمح�اور  واالنفت�اح  القطع�ات 
وتحديث عام�ل الدقة في انتخ�اب أهداف 
التقني�ات  بأح�دث  ومعالجته�ا  الع�دو 
المتقدم�ة لتاف�ي سق�وط ضحاي�ا ف�ي 

صفوف المدنيين«. 
التفاصيل ص3

      بغداد / المستقبل العراقي

اطاح جهد مشترك بين مكتب التحقيق 
القضائ�ي في محكم�ة التحقيق المركزية 
وجه�از المخاب�رات بواحدة م�ن »اخطر« 
)مافي�ات( تزييف العملة يم�ارس افرادها 
نش�اطهم مع ش�ركاء لهم ف�ي لبنان، بعد 
القبض على سيدة وابنتها في مطار بغداد 

الدولي ومعهم�ا مبالغ كبيرة م�ن الدينار 
االميركي.المتهمت�ان  وال�دوالر  العراق�ي 
اقرت�ا ف�ي اقوالهم�ا بممارستهم�ا ه�ذا 
النش�اط ألكثر من م�رة، وبالطريقة ذاتها 
قب�ل كش�فهما.خيوط الجريم�ة أدت إلى 
القب�ض على ش�بكة كبيرة م�ن المتهمين 
وص�ل عددهم أكثر من عش�رين ش�خصاً 
وب�أدوار متعددة.وتقول مصادر تحقيقية 

إن »معلومات وردت إلى جهاز المخابرات 
ع�ن أش�خاص يعمل�ون لصال�ح )مافيا( 
خطي�رة مختص�ة بتزييف العمل�ة وغسل 
ببغداد«.وتابع�ت  متواجدي�ن  االم�وال 
المص�ادر أن »القاض�ي المخت�ص اص�در 
مذكرة قبض بح�ق المتهمين وامر مفرزة 

بالتحرك والقبض عليهم«.
التفاصيل ص3

رئيس الربملان يعلن 
حاجـة العراق إلـى »قـادة 

حقيقيني« لبناء الوطن

وزير النقل يرشف عىل 
توزيع ٥٠٠ قطعة أرض سكنية 

جديدة عىل منتسبي املوانئ

صحة كربالء تنهي استعداداهتا 
لتنفيذ خطة طوارئ زيارة النصف 

من شعبان املباركة

مانشسرت سيتي يغري 
بايرن ميونيخ للتنازل 

عن جناحه

القضاء واملخابرات يطيحان بـ »أكرب« عصابة
 لتزوير العملة وغسيل األموال

التنظيم اإلرهابي تلقى صفعات كبرية يف أمين املوصل بقتل »859« عنصرا
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ايـران تـدعـو الـى حـوار وطنـي »حـقـيـقـي وشـامـل« فـي البـحـريـن»بـادي« أول حـزب ايـزيـدي سيشـارك بالعمـلـيـة السـيـاسـيـة
العبـادي يشـدد عىل دور اإلعـالم: ال يقل أمهية عن املنازلة العسكـريـة احلكيم واجلعفري يبحثان »دعم احلكومة«لتحقيق االمن واعادة االعامر 

احلاممي يتفقد سري االعامل يف ميناء خور الزبري ويتابع 
تأهيل حمطة اإلدالء يف الباخرة »شمس« 

»                                   « تنرش تسعرية الكهرباء حسب 
االمبري واستهالك االجهزة املنزلية

»اليونسكو« تصوت باملوافقة عىل اعتبار القدس مدينة حمتلة
        بغداد / المستقبل العراقي

تبنت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة »اليونسكو«، أمس الثاثاء، قرار يعد 
القدس مدينة محتل�ة، ويؤكد على فلسطينية 

البلدة القديمة في المدينة المقدسة.
»إسرائي�ل«  أن  الق�رار  مش�روع  ويؤك�د 
تحتل الق�دس وليس لها في البلدة القديمة أي 

حق، ويش�مل أيضا االعت�راف بأن المقابر في 
مدينة الخليل وقبر راحيل في بيت لحم مقابر 

إسامية.
وص�وت بالموافقة عل�ى الق�رار 20 بلداً، 
فيما امتنعت 22 دولة عن التصويت، وعارض 

القرار 10 دول.
وق�د صوت�ت ك�ل م�ن الوالي�ات المتحدة 
وإيطاليا والمملكة المتحدة وهولندا وليتوانيا 

وتوغ�و  وأوكراني�ا  وباراج�واي  واليون�ان 
وألمانيا ضد القرار.

ويؤك�د الق�رار عل�ى الجوان�ب التاريخية 
والتراثي�ة والحضاري�ة الت�ي ترب�ط الق�دس 
المحتلة بمسلميه�ا ومسيحييها، ويؤكد على 
ض�رورة إرسال من�دوب لليونسك�و للتواجد 
بش�كل دائم في المدينة لمراقب�ة الممارسات 

التهويدية اإلسرائيلية.
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رئيس الربملان يعلن حاجة العراق إىل »قادة حقيقيني« لبناء الوطن
       بغداد / المستقبل العراقي

زار رئي�س مجل�س الن�واب سليم 
الجبوري، صباح اليوم الثالثاء، مدينة 
االعظمي�ة يف بغ�داد وتفقد ع�دداً من 
امل�دارس لالطالع ع�ى واق�ع التعليم 

واالستعدادات لالمتحانات النهائية.
وذكر بيان ملكتبه تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نسخ�ة من�ه، ان الجبوري 
»زار اعدادي�ة االعظمي�ة للبنات وأكد 
الطلب�ة  اىل  ينظ�ر  املجتم�ع  ك�ل  ان 
واالكب�ار  االح�رام  بع�ن  املتفوق�ن 
النه�م اهل التميز وله�م املكانة العليا 
بن اقرانهم«.وأض�اف رئيس الربملان 
للطالب�ات: الوط�ن يعلق آم�ال كبرية 
ع�ى الطلب�ة املتميزين فه�م النموذج 
الحي الذي يجس�د لنا االمل ونرى من 
خاللهم ازدهار املستقبل« مش�ريا اىل 
ان »تمي�ز الطال�ب ينقل لن�ا بوضوح 
النض�وج الفكري والرب�وي سواء يف 

البيت او يف املدرسة«.كما زار الجبوري 
اعدادية االعظمية للبنن وأكد للطلبة 
ان »التمي�ز يف مقاع�د الدراسة وبذل 
الجهد للوص�ول اىل الغاي�ة ال يختلف 
كث�ريا ع�ن املناض�ل ال�ذي يدافع عن 
الوط�ن ويحمي الش�عب من االرهاب 

واملجرمن«.
وب�ن رئي�س الربمل�ان للطلبة، أن 
»بن�اء االوط�ان وازدهاره�ا يعتم�د 
وج�ود  ع�ى  االس�اس  بالدرج�ة 
ق�ادة حقيقي�ون اعت�ادوا ان يك�ون 
مميزين ومتفوق�ن واوائل منذ بداية 

مشوارهم«.
وأض�اف »لكي نبن�ي وطن البد ان 
نصنع ق�ادة، ولكي نصن�ع قادة البد 
م�ن اختيار االفض�ل واالذكى واالكثر 
موهب�ة وتميز« مش�ريا اىل ان »حجم 
التميز هو املعيار الذي يحدد مستقبل 
البلد والبوصلة التي توجه مسار االمم 

نحو الرقي واالزدهار«.

         بغداد / المستقبل العراقي

قالت مص�ادر تجارية إن رشكة 
العراقي�ة )سومو(  النف�ط  تسويق 
وليتاسك�و الروسي�ة أسستا رشكة 
تج�ارة مش�ركة يف دب�ي لتسوي�ق 
الخ�ام لتنضم�ا بذل�ك إىل منتج�ن 
آخري�ن بمنطق�ة ال�رق األوس�ط 
يش�رون ويبيع�ون النف�ط لتعزيز 

دخلهم.
امل�روع  إن  املص�ادر  وقال�ت 
الجديد، املسمى ليما إنرجي، يشكل 
فريق�ا للعم�ل يف مركز دب�ي للسلع 
املتعددة مضيفة أن أنش�طة التداول 
ستش�مل خامات عراقي�ة وروسية 

وغريها.
وقال مص�در »ستتسلم ليما أول 

شحنه من الخام العراقي يف أيار«.
ليم�ا  أن  مص�ادر  وأضاف�ت 
تأسست ع�ى غرار عم�ان للتجارة 
الدولية التي ب�دأت العمل عى هيئة 
مروع مش�رك بن رشك�ة النفط 
العماني�ة وفيت�ول ولكنه�ا أضحت 
اآلن مملوكة بالكامل لركة النفط 
العمانية وتش�مل أنش�طتها تداول 
النفط  العمان�ي ومنتج�ات  الخ�ام 

والغاز الطبيعي املسال.
وق�ال أح�د املص�ادر إن ما يصل 
إيل ع�رة م�ن العامل�ن يف سوم�و 
بم�ا يف ذلك رئيس أنش�طة الش�حن 
ق�د يع�ارون لليما.وليتاسكو، وهي 

وحدة تابعة للوك أويل الروسية التي 
تطور حقول نفط يف جنوب العراق، 
واح�دة م�ن أك�رب رشكات التجارة 
يف العالم. والع�راق ثاني أكرب منتج 
للخ�ام يف منظم�ة البل�دان املصدرة 

للبرول )أوبك( بعد السعودية.
ويف الش�هر املايض قال�ت وزارة 
النف�ط العراقي�ة إنه�ا اتفق�ت مع 
ليتاسك�و ع�ى م�روع لتسوي�ق 
النف�ط ولكنها ل�م تذكر تفاصيل يف 

ذلك الحن.
باع�ت  امل�ايض،  األسب�وع  ويف 
سومو أول ش�حنة من خام البرصة 
الخفيف من خالل مزايدة يف بورصة 
دب�ي للطاق�ة وق�د تك�ون منص�ة 
السعر. ويجري تسويق  الكتش�اف 
الخ�ام العماني الذي يباع يف آسيا يف 

بورصة دبي للسلع حاليا.
وأسس منتج�ون آخرون للنفط 
رشكات تج�ارة. وأسس�ت أرامكو، 
أكرب رشكة منتجة للنفط يف العالم، 
أرامك�و للتج�ارة يف 2012 لتسويق 
املنتج�ات املكررة وزي�وت األساس 

والبروكيماويات.
م�ن  ص�ادرات  سوم�و  وتدي�ر 
للحكوم�ة  الخاضع�ة  املناط�ق 
املركزي�ة العراقية وليس الصادرات 
لسيط�رة  الخاض�ع  الش�مال  م�ن 
األك�راد. وبل�غ متوس�ط ص�ادرات 
سومو 3.756 ملي�ون برميل يوميا 

يف آذار.

ستبيع وتشرتي البرتول لتعزيز الدخل

زواج »سومو«و »ليتاسكو« الروسية ينجب »ليام« لتجارة النفط يف ديب

       بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئيس الوزراء حيدر العب�ادي، أمس الثالثاء، أن 
املنازلة اإلعالمية مع تنظي�م “داعش” اإلجرامي ال تقل 
أهمية عن املنازلة العسكرية، مشريا إىل أن التنظيم نجح 
يف الرويج لسياساته عرب اإلعالم.وقال العبادي يف كلمته 
خ�الل احتفالية اإلعالم العربي يف العاصمة بغداد القاها 
نيابة عنه األمن العام ملجل�س الوزراء مهدي العالق إن 
“تنظي�م داعش اإلرهاب�ي نجح يف الروي�ج لسياساته 
التضليلية”، مش�ريا إىل أن “ذلك يمثل امتداداً لإلرهاب”.

وأضاف العبادي، أن “املنازلة اإلعالمية مع داعش اليوم 
ال تقل أهمية عن املنازلة العسكرية”، مؤكدا أن “العراق 

يحظى بدعم دويل غري مسبوق يف حربه ضد اإلرهاب”.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن نائ�ب رئيس مجلس املفوض�ن يف مفوضية 
االنتخاب�ات كاط�ع الزوبع�ي، أم�س الثالث�اء، ع�ن 
مصادقة مجلس املفوضن ملنح إجازة تأسيس لحزبن 
جديدين، فيما دعا األحزاب املتقدمة التي قطعت املدة 
القانوني�ة الستكم�ال اإلجراءات املتعلق�ة بالتسجيل 
تمهيداً ملنحها إجازات التأسيس. وقال الزوبعي يف بيان 
تلق�ت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن »مفوضية 
االنتخابات صادقت ع�ى منح إجازة تأسيس لحزبن 
جديدين، وهم�ا )تجمع القلعة( و)املس�ار املدني(«، 
مؤك�دا أن »الحزبي�ن املذكوري�ن استكم�ال جمي�ع 
إج�راءات وتطبيق التعليمات الص�ادرة عن املفوضية 
السل�وك وفق�ا لفق�رات قان�ون األح�زاب  وقواع�د 
السياسي�ة امل�رع من قب�ل مجلس الن�واب«. ودعا 
الزوبع�ي جميع األح�زاب املتقدمة لغ�رض التأسيس 
والت�ي سجلت وقطع�ت املدة القانوني�ة ل�«استكمال 
اإلجراءات املتعلقة بالتسجي�ل تمهيداً ملنحها إجازات 
التأسيس«.يذك�ر أن قان�ون األح�زاب السياسية رقم 
)36( لسن�ة 2015 رشع�ه مجل�س الن�واب وبارشت 
املفوضي�ة العم�ل بموجب�ه، حي�ث تقدم�ت األحزاب 
السياسي�ة الت�ي ت�روم املش�اركة يف االستحقاق�ات 
االنتخابي�ة املقبلة لغرض التسجيل وفق�ًا لإلجراءات 
والتعليمات وقواعد السل�وك التي أصدرتها املفوضية 

والعمل مستمر يف هذا االتجاه.

العبـادي يشـدد عىل دور اإلعـالم: 
ال يقل أمهية عن املنازلة العسكرية

مفوضية االنتخابات تصادق عىل منح إجازة 
تأسيس حلزبني جديدين

       بغداد / المستقبل العراقي

ابدى السفري الروماني يف العراق اياكوب برادا، أمس الثالثاء، 
سعيه لتوأمة مدينة بعقوبة مع اهم مقاطعاتها، فيما اشار اىل 

رضورة خلق فرص عمل للركات للمشاركة باعمار دياىل.
وقالت عضو مجلس محافظة دياىل اسماء حميد كمبش ان 
»زيارة السف�ري الروماني ملدينة بعقوبة ع�ى رأس وفد رسمي 
تكتسب اهمية يف كونها اول زيارة لسفري دولة اوربية اىل املدينة 
من�ذ سنوات«، معت�ربة ان »ذلك هي رسالة تفي�د بان االوضاع 

االمنية باملحافظة جيدة«.
واضافت كمبش ان »السفري الروماني اكد خالل لقائه ادارة 
ومجلس دياىل سعيه الحثيث عى خلق تؤامة بن بعقوبة واحدى 
اه�م املقاطع�ات الرومانية وتنظي�م زيارات متبادل�ة من اجل 
توثيق العالقات«، مش�رية اىل ان »السفري حمل يف جعبته العديد 
م�ن امللفات الهام�ة ابرزها سعيه لخلق ف�رص عمل للركات 
الروماني�ة يف اعمار وبناء دياىل من خ�الل االستثمار اضافة اىل 

تنظيم تدفق املساعدات عى املناطق املحررة«.
واعتربت كمبش ان »زي�ارة السفري الروماني ستفتح الباب 
ام�ام زي�ارات اخرى للوف�ود الدبلوماسي�ة اىل بعقوبة من اجل 

التنسيق يف مجال البناء واالعمار واالستثمار«.
واك�د ممثل مكت�ب رئيس مجلس الن�واب يف محافظة دياىل 
عى السعدي، اليوم الثالثاء، وصول السفري الروماني إىل بعقوبة 
عى رأس وفد رسمي، فيما اكد بان الوفد جاء لدعم ثالث ملفات 

أبرزها االستثمار.

       بغداد / المستقبل العراقي

منح�ت وزارة الداخلي�ة العراقية الطائف�ة اإليزيدية اإلذن يف 
تأسيس حزب سيايس واملشاركة املستقلة يف العملية السياسية 
واالنتخاب�ات املقبل�ة. وبحس�ب الق�رار الص�ادر ع�ن الداخلية 
العراقي�ة، فق�د أتي�ح ألبن�اء الطائف�ة اإليزيدية م�ن املواطنن 
العراقين تأسي�س حزب »بادي« )حزب الحرية والديمقراطية( 
أول حزب رسم�ي، والذي تستطيع الطائفة اإليزيدية من خالله 
القيام باألنش�طة السياسية املستقلة. وقال زعيم الحزب يداف 
قحطان ع�ي »بفضل الجه�ود املتواصلة عى م�دى عام كامل، 
تمكنت الطائفة اإليزيدية من الحصول عي إذن رسمي للمشاركة 
يف االنتخاب�ات املقبلة«.وأضاف قحط�ان عي، أن الهدف الرئيس 
م�ن تأسيس هذا الحزب يكمن يف الدفاع عن حقوق اإليزيدين يف 

أطر سياسية مستقلة دون تبعية إىل أحزاب أخرى.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن محاف�ظ السليمانية رسدار قادر، أم�س الثالثاء، عن 
إستقالته من منصبه، عازيا السبب إىل عدم تمتعه بالصالحيات 

وغياب املوازنة.
وقال ق�ادر يف مؤتمر صحفي عق�ده باملحافظة »أعلن عن 
إستقالتي م�ن منصبي محافظا للسليماني�ة«، مبينا أن »قرار 
االستقال�ة جاء بسبب تفاقم مش�اكل املحافظ�ة وعدم التمتع 

بالصالحيات وغياب املوازنة«.
وأعت�رب ق�ادر أن »ال�رصاع السي�ايس وتعطي�ل املؤسسات 
الرعي�ة يف اإلقليم وحرص صدور القرارات من أربيل، ش�كلت 

عوائق كبرية يف أداء مهامي«.
وانتخ�ب مجلس محافظ�ة السليمانية يف ش�هر آب 2016، 
رسدار ق�ادر من حركة التغي�ري الكردية محافظ�ا للسليمانية 
خلف�ا ل�«آس�و فريدون« م�ن اإلتح�اد الوطن�ي الكردستاني، 
وج�اءت عملية تغيري املحافظ وفقا إلتفاقية بن الحزبن عقب 
إنتخابات مجالس محافظات إقليم كردستان يف نيسان 2014، 
حيث تنص االتفاقية عى تبادل منصب املحافظ ورئيس مجلس 

املحافظة بن الحزبن ملدة عامن.

رومانيا تسعى لتوأمة بعقوبة
 مع اهم مقاطعاهتا

»بادي« أول حزب ايزيدي سيشارك 
بالعملية السياسية

حمافظ السليامنية يعلن استقالته 
من منصبه لغياب املوازنة 

       بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزي�ر الخارجي�ة إبراهيم 
الجعفري مع رئيس التحالف الوطني 
عم�ار الحكي�م، أمس الثالث�اء، دعم 
الحكوم�ة يف تحقي�ق األم�ن وإعادة 

إعمار البنى التحتية للمدن املحررة.
وق�ال مكت�ب الجعف�ري يف بيان 
تلق�ت »املستقب�ل العراق�ي« نسخة 
من�ه، إن »وزي�ر الخارجي�ة إبراهيم 
الجعف�رّي استقب�ل يف مكتبه رئيس 
العراق�ي عم�ار  الوطن�يِّ  التحال�ف 

الحكيم«.وأض�اف املكتب، أن »اللقاء 
ناق�ش أبرز القضاي�ا املطروحة عى 
الساح�ة العراق�يَّ�ة، والُجُه�ود التي 
تبذله�ا الق�وى السياسيَّ�ة؛ لحف�ظ 
الق�وات  ودع�م  الوطنيَّ�ة،  الوح�دة 

األمنيَّة يف حربها ضّد اإلرهاب«.

ية تعزيز  وأكد الجانبان عى »أهمِّ
املرحل�ة  يف  الوطن�يِّ  التحال�ف  دور 
املقبل�ة، ودع�م الحكوم�ة يف تحقيق 
األم�ن، واالستق�رار، وإع�ادة إعمار 
البن�ى التحت�يَّة للُم�ُدن العراق�يَّة«.

بحسب ما ذكر البيان.

       بغداد / المستقبل العراقي

تفق�د وزي�ر النق�ل كاظ�م 
الحمامي، سري األعمال  فنجان 
يف مين�اء خور الزبري بعد عقده 
سلسل�ة م�ن االجتماع�ات مع 
م�دراء األقس�ام والعامل�ن يف 
املين�اء من اج�ل الوق�وف عى 

طبيعة العمل. 
الجمي�ع  الحمام�ي  وح�ث 
لبذل املزيد من الجهود لالرتقاء 
بواقع العمل عرب تسخري جميع 

االمكانات أمامهم. 
وتابع أعم�ال تأهيل صيانة 
يف  البحري�ن  اإلدالء  محط�ة 
الباخ�رة » ش�مس » وال�ذي تم 

داخ�ل املين�اء. ثم ق�ام بجولة 
داخ�ل اروق�ة الباخ�رة واطلع 
ع�ى انج�از اعم�ال صيانته�ا 
التي قام�ت بها الخربات الفنية 
والهندسي�ة يف املوانى العراقية، 
مش�يدا بعم�ل اإلدالء البحرين 
الذي�ن قدم�وا جه�ودا كبرية يف 
عملية ارش�اد السف�ن الداخلة 

للموانئ العراقية  
باعتبارهم طاق�ات عراقية 
ق�ادرة ع�ى تحم�ل املسؤولية 
امللق�اة ع�ى عاتقه�م، مؤك�دا 
انه سيت�م إرساله�م يف دورات 
تنمي�ة  اج�ل  م�ن  خارجي�ة 
قدراته�م ومواهبه�م يف خدمة 

عمل املوانئ العراقية.

       بغداد / المستقبل العراقي

تظاهر العرات من الناش�طن يف أربيل، أمس 
الثالثاء، ضد ص�دور حكم بالسجن 11 عاما بحق 
ش�خص رسق حليب وحفاظ�ات ألطفال�ه، فيما 
طالب�وا بمحاكم�ة مهربي النف�ط واملتاجرين مع 

تنظيم »داعش«.
وق�ال أحد منظم�ي التظاهرة الناش�ط هيمن 
مامن�د إن »الع�رات من نش�طاء املجتمع املدني 
وإعالمي�ن تظاه�روا وس�ط مدين�ة أربي�ل ض�د 

ق�رار الحكم بالسجن ملدة 11 عاما بحق ش�خص 
رسق الحلي�ب والحفاظ�ات ألطفال�ه«، مبين�ا أن 
»املتظاهري�ن طالب�وا الجهات القضائي�ة بإعادة 
النظ�ر يف قراره�ا ك�ون املحكوم اضط�ر للرسقة 

نتيجة سوء أوضاعه املعيشية«.
وطال�ب مامن�د محاك�م اإلقلي�م ب�«محاسبة 
مهربي النف�ط وثروات املواطن�ن واملتاجرين مع 
تنظيم داعش«، معرب�ا عن أسفه »اصدار املحاكم 

قرارتها بحق الفقراء فقط«.
وتاب�ع مامن�د ان »األوض�اع اإلجتماعية بدأت 

تتدهور نتيجة سوء األوضاع املعيشية واإلقتصادية 
للمواطن�ن«، الفتا إىل أن »املحاكم يف اربيل سجلت 
من�ذ بداية الع�ام الحايل نح�و 2 أل�ف حالة طالق 
ألسب�اب أغلبها تع�ود لسوء األوض�اع اإلقتصادية 

للمواطنن«.
وذك�رت وسائ�ل إع�الم كردي�ة ص�دور حكم 
بالسج�ن ملدة 11 عام وستة أش�هر عى ش�خص 
رسق عدد من علب الحليب وحفاظات ألطفاله من 
إح�دى املحالت التجارية ب منطق�ة كفري مما أثار 

القرار غضب العراقين وخاصة اقليم كردستان.

احلكيم واجلعفري يبحثان »دعم احلكومة«لتحقيق االمن واعادة االعامر 

احلاممي يتفقد سري االعامل يف ميناء خور الزبري ويتابع تأهيل 
حمطة اإلدالء يف الباخرة »شمس« 

تظاهرات يف اربيل إلطالق رساح »سارق احلليب« وحبس »مهريب النفط«
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     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبحث العلمي، أم�س الثالثاء، بدء التقدي�م االلكرتوني 
للدراس�ات العليا للعام الدرايس ٢٠17/٢٠18، مشرية إىل أنها »خصصت 8781 مقعدا 
للقبول فيها.  وقال املتحدث الرس�مي للوزارة حيدر العبودي يف بيان تلقت »املس�تقبل 
adm.( ع�ر النافذة )Online( العراق�ي« نس�خة منه، ان »التقديم س�يكون الكرتونيا

rdd.edu.iq( وسيس�تمر إىل غاية الس�اعة الثانية عرش من منتصف ليلة ٢٠17/6/4 
وبحسب الضوابط املعلنة للتقديم للدراسات العليا«.

وأض�اف، أن »إجمايل املقاعد املتاحة يف الجامع�ات العراقية بلغت 8781 مقعدا موزعة 
بني 1٢٠6 للدبلوم العايل و5438 للماجستري و٢137 للدكتوراه«.

وتابع العبودي، أن »الضوابط س�محت لخريجي الجامع�ات والكليات األهلية املعرتف 
بها التقديم للدراسات العليا بحسب رشوط وضوابط التقديم والقبول املعلنة يف املوقع 

الرسمي لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي.

التعليم تعلن بدء التقديم االلكرتوين للدراسات العليا

     المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعل�ن قائ�د عملي�ات نين�وى ال�واء نج�م 
الجبوري عن انطالق عملية عس�كرية واسعة 
لالجه�از عل�ى ما تبق�ى من تنظي�م “داعش” 
اإلجرام�ي ف�ي الجانب األيم�ن للموصل خالل 
الس�اعات المقبل�ة، فيم�ا أعلن قائد الش�رطة 
االتحادية الفريق رائد ش�اكر جودت، خس�ائر 

»داعش« منذ انطالق معركة أيمن الموصل،
وق�ال قائ�د عملي�ات نين�وى ال�واء نج�م 
الجبوري إن “الس�اعات المقبلة ستش�هد شن 
هجمات واس�عة انطالقا من جمي�ع المحاور 
المع�دودة  القتح�ام آخ�ر االحي�اء الس�كنية 
والمتبقية بهدف استكمال وانهاء ملف تحرير 

الساحل االيمن”.
وأضاف الجب�وري، أن قوات الرد الس�ريع 
وجه�از مكافحة االره�اب ستش�ن عملياتها 
خالل الساعات المقبلة لتحرير احياء مشيرفة 
والرفاع�ي وتم�وز والنج�ار”، الفت�ا إل�ى أن 
“تحرير تلك المناطق س�تنهي س�يطرة داعش 

على المدينة”.
ولف�ت الجب�وري إل�ى أن »ه�ذه الق�وات 
وضعت ف�ي مقدم�ة اولوياتها الح�رص على 
ضم�ان س�المة ارواح العوائ�ل المتواجدة في 
منازل االزقة الضيقة ضمن المدينة القديمة«.

ب�دوره، أعل�ن قائ�د الش�رطة االتحادي�ة 
الفريق رائد شاكر جودت خسائر »داعش« منذ 

انطالق معركة أيمن الموصل.
وقال ج�ودت في بي�ان تلقت »المس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، »أدخلنا تكتيكات جديدة 
عل�ى الخط�ط العس�كرية وانتش�ار القطعات 
واالنفتاح بمحاور جديدة وتحديث عامل الدقة 
في انتخ�اب أهداف الع�دو ومعالجتها بأحدث 
التقنيات المتقدمة لتالفي س�قوط ضحايا في 

صفوف المدنيين«. 
وأضاف جودت، »طائراتنا المس�يرة قتلت 
859 عنص�را من التنظي�م، فيما تمكنت قواتنا 
م�ن تدمي�ر 284 عجلة مفخخ�ة و253 دراجة 

ناري�ة ملغم�ة وتحري�ر 274 ك�م2«، مبينا أن 
»الش�رطة االتحادية اس�تعادت السيطرة على 
62 هدفا م�ن المناطق واألحي�اء وأجلت 265 
أل�ف مدني م�ن مناط�ق االش�تباك، فضال عن 
إعادة 30 ألف الى مناطق سكناهم منذ انطالق 

معركة أيمن الموصل«.
وأردف بالقول أن »الشرطة االتحادية قتلت 
القي�ادي أبو أي�وب مس�ؤول األرزاق والميرة 
لعصابات داع�ش اإلرهابية اث�ر تدمير عجلته 
قرب الجس�ر الخامس«، مبينا أن »قواته قتلت 
أيضا اإلرهابي أب�و عبد الله الناقل اثر مالحقة 

استخبارية في منطقة الرفاعي«.
االتحادي�ة  »الش�رطة  أن  ال�ى  وأش�ار 
اس�تهدفت وكرا لداعش خلف جامع الصحابة 
في منطقة 17 تموز وقتلت 18 منهم، في حين 
قت�ل القيادي ناف�ع عبد الله و 2 م�ن مرافقيه 
ف�ي منطقة الح�اوي اس�تنادا ال�ى معلومات 

استخبارية«.
وأم�س الثالث�اء، أف�اد مص�در محل�ي في 
محافظ�ة نين�وى بأن مس�ؤول اه�م خطوط 
تنظي�م »داع�ش« الدفاعية ف�ي محيط قضاء 

تلعفر غرب الموصل قتل برصاصة قنص.
وق�ال المص�در إن »مس�ؤول اح�دى اه�م 
خط�وط تنظي�م داع�ش الدفاعية ف�ي محيط 
قضاء تلعفر غرب الموصل المدعو ابو يوسف 
قت�ل برصاص�ة قنص صب�اح الي�وم من جهة 

احدى نقاط المرابطة للحشد الشعبي«. 
واضاف المص�در الذي طلب عدم الكش�ف 
عن اس�مه، أن »ابو يوس�ف يعد م�ن القيادات 
المهم�ة في داعش تلعفر وكان مرش�ح لتبوء 

منصب االمير العسكري قبل مقتله«.
المش�تركة  العراقي�ة  الق�وات  وتخ�وض 
عمليات عس�كرية واس�عة النطاق الس�تعادة 

مدينة الموصل من تنظيم »داعش«.
يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة حيدر 
العب�ادي أعل�ن، ف�ي )19 ش�باط 2017(، عن 
انطالق صفحة جديدة من عمليات »قادمون يا 

نينوى« لتحرير الجانب األيمن للمدينة.

      بغداد / المستقبل العراقي

قتل عش�رة جنود عراقيين واصيب 
ستة آخرون بجروح في هجوم لتنظيم 
»داعش« استهدف، أمس الثالثاء، مقرا 
للجي�ش قرب مدين�ة الرطبة في غرب 
البالد، حس�بما أف�ادت مص�ادر امنية 
ومحلية،فيم�ا اعل�ن قائممقام قضاء 
الرطبة في االنبار عن وصول تعزيزات 
عسكرية من الجيش الى المدينة. وقال 
ضابط برتبة مقدم في الجيش لفرانس 
برس »قتل عش�رة جنود وأصيب ستة 
آخ�رون بج�روح ف�ي هج�وم لتنظيم 
»داعش« اس�تهدف مقرا للجيش شرق 
مدين�ة الرطبة« غ�رب الع�راق. وتقع 
الرطب�ة على بعد نح�و 390 كلم غرب 
بغداد ف�ي محافظة االنب�ار المترامية 
االطراف، وهي آخر بلدة رئيس�ية على 
الطريق إل�ى الحدود مع األردن. ووقع 
الهج�وم حوال�ى الخامس�ة صباح�ا، 
باط�الق قذائف ه�اون وصواريخ ضد 
مقر الفرقة االولى عند منطقة الصكار 
)شرق الرطبة( وأعقبته اشتباكات بين 
الجانبي�ن، وفقا للمصدر.  واس�تمرت 
س�اعتين  م�دى  عل�ى  االش�تباكات 
انسحب بعدها المسلحون الى مناطق 
صحراوي�ة، وفق�ا لضاب�ط الجي�ش. 
وأكد مسؤول محلي في الرطبة وقوع 
الضحاي�ا. بدوره،  الهجوم وحصلي�ة 
أك�د ضابط ف�ي الش�رطة برتبة نقيب 
تفاصيل الهجوم . وبذلك تصل حصيلة 
قتل�ى الق�وات االمني�ة ال�ى 26 جراء 
موجة هجمات متالحقة نفذها تنظيم 
»داع�ش« خ�الل االي�ام الماضية، في 
مناطق متفرقة ح�ول الرطبة. ويعود 
آخر هجوم وفق�ا لضابط برتبة مقدم 
في الجيش الى صب�اح االحد الماضي، 
واصاب�ة  جنديي�ن  مقت�ل  ال�ى  وأدى 
ثماني�ة بج�روح ف�ي هج�وم لتنظيم 
ه�اون  وقذائ�ف  بصواري�خ  داع�ش 

أعقبته اش�تباكات، ضد مق�ر للجيش 
ف�ي منطقة الكيل�و 25 »، ال�ى الغرب 
م�ن الرطب�ة. س�بق ذلك، مقت�ل اثنين 
م�ن ح�رس الح�دود واصابة خمس�ة 
في هج�وم ل�«داعش« اس�تهدف رتالً 
عسكرياً لقوات الحدود، قرب الرطبة. 
فيم�ا قتل 12 وأصي�ب 24 بجروح في 
هجومي�ن منفصلي�ن ل�«داع�ش« في 
كمي�ن اس�تهدف ف�ي 23 من الش�هر 
الماض�ي، ق�وات االمن ق�رب الرطبة 
.وتنطل�ق هجمات التنظي�م من بلدات 
عان�ة وراوة والقائم التي ال تزال تحت 
س�يطرتهم من�ذ ع�ام 2014 . وعل�ى 
الرغم من تصاعد وتيرة الهجمات ضد 
القوات العراقية المرابطة في المناطق 
الصحراوي�ة اال ان القيادة العس�كرية 
في الب�الد ال ت�زال تعتب�ر االنتهاء من 
اس�تعادة الموصل أولوي�ة قبل توجيه 
الق�وات ال�ى مناطق أخ�رى. وتمكنت 
الق�وات العراقي�ة م�ن اس�تعادة مدن 
مهمة ومناطق واس�عة في االنبار من 
قبض�ة »داع�ش« الذي م�ا زال يتواجد 
ف�ي مناط�ق متفرق�ة ف�ي محافظ�ة 
االنبار التي تش�ترك بحدود مع سوريا 
وتعرض�ت  والس�عودية.  واالردن 
ق�وات ح�رس الح�دود وق�وات أمنية 
تنتش�ر في مناطق غ�رب االنبار خالل 
األش�هر األخيرة الى هجمات متكررة 
م�ن تنظي�م »داع�ش«. ب�دوره، اعلن 
قائممقام قضاء الرطبة في االنبار عن 
وصول تعزيزات عس�كرية من الجيش 

الى المدينة. 
وقال قائممقام القضاء عماد الدليمي  
ان »تعزيزات عسكرية من الجيش متمثلة 
بلواء وصلت الى مدينة الرطبة )310 كم 
غ�رب الرمادي(«، مبين�ا ان »هذه القوة 
كانت متمركزة ش�رق محافظة االنبار«.

واضاف الدليم�ي ان »هناك تعزيزات من 
ابناء العشائر بالحش�د متمثلة بفوجين 

سيصلون الرطبة«.

التنظيم اإلرهابي تلقى صفعات كبرية يف أمين املوصل بقتل »859« عنصرًا

القوات األمنية تضع اللمسات األخرية لنهاية »داعش«

التنظيم ينطلق من »عنه« و »راوة« ويستهدف النقاط األمنية باهلاونات

»داعش« حياول العبث ببوابة االنبار األمنية.. وبغداد ترسل تعزيزات

      بغداد / المستقبل العراقي

اطاح جهد مش�ترك بين مكت�ب التحقيق 
القضائ�ي ف�ي محكم�ة التحقي�ق المركزية 
وجه�از المخاب�رات بواح�دة م�ن »اخط�ر« 
)مافي�ات( تزيي�ف العمل�ة يم�ارس افرادها 
نش�اطهم م�ع ش�ركاء لهم ف�ي لبن�ان، بعد 
القبض على س�يدة وابنتها ف�ي مطار بغداد 
الدول�ي ومعهم�ا مبالغ كبي�رة م�ن الدينار 

العراقي والدوالر االميركي.
المتهمتان اقرتا في اقوالهما بممارستهما 
هذا النشاط ألكثر من مرة، وبالطريقة ذاتها 

قبل كشفهما.
خي�وط الجريم�ة أدت إل�ى القب�ض على 
شبكة كبيرة من المتهمين وصل عددهم أكثر 

من عشرين شخصاً وبأدوار متعددة.
وتقول مص�ادر تحقيقي�ة إن »معلومات 
وردت إل�ى جه�از المخابرات عن أش�خاص 
يعمل�ون لصال�ح )مافيا( خطي�رة مختصة 
بتزيي�ف العملة وغس�ل االم�وال متواجدين 

ببغداد«.
وتابعت المص�ادر أن »القاضي المختص 
اص�در مذك�رة قبض بح�ق المتهمي�ن وامر 

مفرزة بالتحرك والقبض عليهم«.
وأش�ارت إل�ى أن »المتهمي�ن أدل�وا أمام 
القاضي باعترافات مهمة وخطيرة عن شبكة 
كبيرة تمارس نشاطها بين بغداد والعاصمة 

اللبنانية بيروت«.
أن »االعتراف�ات  إل�ى  المص�ادر  ولفت�ت 
جاءت على سيدة وابنتها على وشك الوصول 
إلى بغداد ومعهم مبالغ تصل إلى 100 مليون 
دينار عراقي فئ�ة )50 ألف( إضافة إلى 100 

ألف دوالر«.
قب�ض  »مذك�رة  أن  المص�ادر  وأوردت 
صدرت بحق السيدة وابنتها اللتين وصلتا إلى 
مطار بغداد الدولي وضبط بحوزتهما مبالغ 
أكب�ر مما ادلى به المته�م في اقواله وضعت 

في الحقيبة اليدوية لكل منهما«.
ويسترسل أن »التحقيقات اظهرت وجود 
عصابة خطي�رة اخرى لديه�ا مطبعة كبيرة 
ف�ي العاصمة ضبط م�ع المس�ؤولين عنها 
مبلغ مليار ونصف المليار دينار جميعها من 
فئة )25 ألف�اً( جميعها مزيفة«. ويقول أحد 
المتهمين الرئيس�ين إن »ش�قيقه قد س�بقه 
بالعمل ف�ي العصابة منذ س�نوات وكان مع 
ش�ركائه يأت�ون بمبال�غ م�زورة كبيرة من 

بيروت براً عبر األراضي السورية«.
وتاب�ع أن »االح�داث في س�وريا أجبرت 
العصابة على ترك عملها وممارس�ة التزوير 

داخلياً للعملة العراقية فقط«.
وزاد »كن�ت حينه�ا خ�ارج الب�الد أكم�ل 
دراس�ة الماجس�تير بتخص�ص القانون في 

جامعة الشارقة بدولة االمارات«.
ولفت إلى أن »القوات االمنية القت القبض 
على ش�قيقي في شباط الماضي، أما أنا فقد 
ع�دت إل�ى البالد وعلم�ت بأنه ق�د تزوج من 
فتاة عش�رينية العمر تعرف عليها في جلسة 
للعش�اء مع اصدقاء، لكن الزواج كان س�ّرياً 
ول�م تعلم ب�ه زوجته االولى الت�ي لديه منها 
اطفال«.ويواصل المتهم أن »شركاء شقيقي 
الذي�ن ل�م يت�م القب�ض عليهم كان�ت لديهم 
معرف�ة بزوجت�ه الثانية ويتواصل�ون معها 

ووالدتها ويقدمون لها بعض الخدمات«.
وأستطرد أن »تواصال حصل لي مع هؤالء 

االشخاص، الذين طلبوا مني وبعد أن تعرفت 
على زوجة شقيقي الثانية بأن اكلفها بعملية 
ادخ�ال مبال�غ مالي�ة مزيف�ة م�ن العاصمة 

اللبنانية بيروت عبر مطار بغداد الدولي«.
ولف�ت المته�م إل�ى أن »الزوج�ة، رحبت 
بالفكرة بعد م�دة قصيرة من التفكير وأبدت 
اس�تعدادها ب�أن تذهب إل�ى بي�روت وتأتي 

بالمبالغ المزيفة«.
العمل�ة  لبي�ع  »ع�دة عملي�ات  أن  واورد 
المزيف�ة تحصل م�ن مجموعة إل�ى اخرها، 
حيث كنا نبيع كل مليون دينار مزيف بمعدل 
300 ال�ف دين�ار، أم�ا 1000 دوالر فقد كان 

ثمنها بنحو 300 دوالر«.
وتاب�ع أن »البيع يس�تمر بنحو تصاعدي 
حت�ى تذوب العملة المزيفة في الس�وق لدى 

اشخاص ال يعرفون حقيقتها«.
من جانبها، أفادت المتهمة  بأن »سفرتي 
االول�ى كانت مع والدتي، وقد جهزت تقارير 
طبية عالجية مزورة لكي استطيع المغادرة 
إل�ى لبنان والع�ودة منه�ا بتك�رار من دون 

انتباه الجهات االمنية واالستخبارية«.
فن�دق  ف�ي  كان  »س�كني  أن  وأضاف�ت 
بمنطقة ش�ارع الحمرة وس�ط بيروت حيث 
تلقي�ت مبلغ�ا م�ن ش�خص لبنان�ي يدع�ي 

)المعلم( قدره 60 الف دوالر«.
وترى أن »العملية االولى كانت على سبيل 
التجرب�ة للتأكد من نجاحها وق�د دخلت إلى 
مط�ار بغ�داد الدولي ووضع�ت المبلغ داخل 
ثيابي وأوصلته إلى شقيق زوجي الذي كانت 

ينتظرني في احد احياء العاصمة«.
وأوضح�ت المتهم�ة أن »ش�ركائي كانوا 
والحج�ز  الطائ�رة  بطاق�ات  ل�ي  يقدم�ون 

الفندق�ي، فض�اًل ع�ن مكاف�أة مالي�ة بنحو 
700 دوالر«. واس�تطردت أن »نجاح التجربة 
االول�ى ش�جعنا على القي�ام بعملي�ة اخرى 
بمبال�غ اكبر«، الفتة إل�ى أن »العملية الثالثة 
انحصرت على مبالغ عراقية من فئة 50 الف 
دينار، حيث نجحنا ف�ي ادخال ما يقارب 60 

مليوناً«.
وش�ددت المتهمة عل�ى أن »س�فري إلى 
لبن�ان كان يحصل احياناً بمف�ردي من دون 
والدت�ي«، منوهة إل�ى أن »المدة بين مغادرة 
بغ�داد والعودة اليها ال تتجاوز ثالثة أو اربعة 

ايام فقط«.
أم�ا العملية الرابعة، ذك�رت أن »)المعلم( 
أرسل معي مبالغ بالعملة العراقية، والدوالر 
وجميعه�ا مزيف�ة، لكني وبع�د وصولي إلى 
مط�ار بغ�داد الدول�ي وقبل مغادرت�ي له تم 

القبض علي«.
وتؤك�د المص�ادر التحقيقي�ة أن »عالقة 
جمعت )المعلم( اللبناني مع السيدة وابنتها، 
وقد بادرتا بالعمل لحس�ابهما الخاص حيث 
زادت المبالغ المضبوط عما تم االتفاق عليه 
مع ش�ركائهما في بغداد ب� 65 مليون دينار 

عراقي، إضافة إلى 70 الف دوالر«.
وتابع�ت أن »التوصل إلى الس�يدة وابنتها 
ومن قبلهما المتهم االول قاد القضاء وجهاز 
المخاب�رات إل�ى القبض على ش�ركاء معهم 
يمارس�ون عملي�ة تروي�ج العمل�ة المزيفة 
القادمة من لبنان«.وأكملت المصادر إن »عدد 
المتهمين في هذه القضية وصل إلى أكثر من 
23 شخصاً، جرى تصديق اعترافاتهم قضائياً 
وينتظ�رون اس�تكمال االج�راءات القانونية 

لحين احالتهم على محكمة الموضوع«.

تعمل بني العراق ولبنان ويديرها 23 شخصًا بينهم أم وابنتها

القضاء واملخابرات يطيحان بـ »أكرب« عصابة لتزوير العملة وغسيل األموال
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         بغداد / المستقبل العراقي

انتقد املتحدث الرسمي باسم 
حركة فت�ح أسام�ة القواسمي 
حم�اس ألنه�ا »احتاجت ثالثني 
ب�ذات  علين�ا  لتخ�رج  عام�ا 
مواقفن�ا« بقب�ول إقام�ة دولة 
فلسطيني�ة داخل ح�دود 1967 
وه�و املوقف الذي كانت حماس 

تنتقد فتح بسببه.
للم�رة  حم�اس  وأدخل�ت 
برنامجه�ا  ع�ى  تعدي�اًل  األوىل 
السي�ايس، ووافقت ع�ى إقامة 
دول�ة فلسطينية عى حدود عام 
الطاب�ع  1967، وش�ّددت ع�ى 
السي�ايس وليس الدين�ي للنزاع 

مع إرسائيل.
»وثيق�ة  القواسم�ي  وق�ال 
حم�اس الجدي�دة ه�ي وثيق�ة 
مطابقة ملوقف منظمة التحرير 
 »1988 الع�ام  يف  الفلسطيني�ة 
وأض�اف أن حركة فت�ح طالبت 
ملنظم�ة  »باالعت�ذار  حم�اس 
التحرير الفلسطينية بعد ثالثني 

عاما من التخوين والتكفري«.
م�ن جهته، أّك�د نائب رئيس 
حرك�ة حم�اس اسماعيل هنية 
أّن حركت�ه ستج�ري اتص�االت 
مع املجتم�ع الدويل ودول عربية 
ل�رح الوثيق�ة الت�ي أطلقتها 

االثنني.
يف  حم�اس  أش�ارت  كم�ا 
الوثيقة إىل أنها ستنهي ارتباطها 
بجماع�ة اإلخ�وان املسلم�ني يف 
خط�وة ته�دف عى م�ا يبدو إىل 
تحس�ني عالق�ات حم�اس م�ع 

ال�دول العربية والخليجي�ة فضال عن مرص 
الت�ي تصن�ف اإلخ�وان ع�ى أنه�ا منظم�ة 

إرهابية.

ورّداً عى سؤال حول االتصاالت مع مرص 
وال�دول العربية والغربي�ة لتسويق الوثيقة، 
ستج�ري  حم�اس  »بالتأكي�د  هني�ة  ق�ال 
اتص�االت ولقاءات، سنك�ون منفتحني أمام 

أية إيضاح�ات أو استفسارات ومناقش�ات 
حول الوثيقة، بما يعزز سياسة واسرتاتيجية 

االنفتاح عى الجميع«.
وبنّي هني�ة أّن الوثيقة »ج�اءت لتعكس 

التطور الكبري لحماس، وأّن حماس متمسكة 
باالسرتاتيجيات والثوابت«، مشرياً أّن الوثيقة 
» ل�م تأِت بناء عى طلب م�ن أي جهة«. من 
جهته، اكتفى يحيى السنوار قائد حماس يف 

قطاع غ�زة، بالقول إنه »سيك�ون ممتازاً«، 
من دون أن يعطي تفاصيل إضافية.

وأّك�د رئي�س املكت�ب السي�ايس للحركة 
خالد مش�عل يف رّده عى أسئلة الصحافيني 

خ�الل مؤتم�ر صح�ايف ُعقد يف 
الدوح�ة وُنقل بش�كل متزامن 
عرب الفيديو يف غزة، أّن الوثيقة 
»هي مرجعنا يف األداء السيايس 

اليومي«.
ولف�ت إىل أّن ميثاق الحركة 
ال�ذي يدعو إىل تدم�ري إرسائيل 
»ص�در ع�ام 1988، ونح�ن يف 
وك�ّل  الوثيق�ة،  نص�در   2017
واحد منهما يع�رّب عن مرحلة، 
لسن�ا بصدد )الق�ول إّن( هذه 

تلغي األخرى«.
وش�ّدد ع�ى أّن حماس »لن 
تك�ون بديالً )لحرك�ة فتح( أو 
أي أح�د، وسنقات�ل م�ن أج�ل 

رشاكة كل فلسطيني«.
نص�اً  حم�اس  ووّزع�ت 
واإلنكليزية  العربي�ة  باللغت�ني 

للوثيقة املؤلّفة من 42 بنداً.
ج�اءت الوثيق�ة السياسية 
قب�ل يومني من زي�ارة الرئيس 
الفلسطين�ي محم�ود عب�اس 
م�ن  أي�ام  وبع�د  لواش�نطن 
ترصيح�ات الرئي�س األمريكي 
دونال�د ترام�ب أنه ق�د يسافر 
إىل إرسائيل هذا الش�هر وأنه ال 
يرى سببا لعدم وجود سالم بني 

إرسائيل والفلسطينيني.
وأجرت السلطة الفلسطينية 
بقيادة عب�اس محادثات سالم 
مع إرسائي�ل عى أساس العمل 
من أجل إقامة دولة فلسطينية 
ع�ى حدود 1967 رغ�م أن آخر 
املحادث�ات  ه�ذه  م�ن  جول�ة 
بوساطة أمريكي�ة انهارت قبل 

نحو ثالثة أعوام.
رفض�ت إرسائي�ل الوثيقة واصف�ة إياها 
بأنها محاولة من حماس لخداع العالم بأنها 

تتحول إىل جماعة أكثر اعتداال.

بعد اعرتافها حبدود الـ »67« وحتويل النزاع مع إسرائيل من ديين إىل سياسي 

فتح تطلب من محاس االعتذار عن سنوات »التكفري« و »التخوين«

والئــيـــات عــروجــيــة

        بغداد / المستقبل العراقي

ذكرت مصادر أمنية إن قصفا جويا شنه الجيش املرصي 
أسفر عن مقتل 6 عنارص متطرفة يف شمايل سيناء.

وذك�رت املص�ادر أن القص�ف استه�دف سي�ارة تق�ل 
إرهابيني وأرب�ع دراجات ناري�ة. ويف ذات السياق، اعتقلت 
السلطات 12 ش�خصا يش�تبه يف صلتهم بعمليات إرهابية 
ودعم العنارص املتطرفة. ويخوض الجيش املرصي عمليات 
عسكري�ة ضد الجماع�ات املسلحة يف سين�اء منذ سنوات، 

وقد تكثفت هذه العمليات بعد يوليو 2013.

        بغداد / المستقبل العراقي

أفادت مص�ادر إعالمية محلية أن قوات�ا روسية دخلت 
مدينة عفرين وريفها الش�مايل، الخاضعة لسيطرة وحدات 

حماية الشعب الكردية، يف محافظة حلب شمايل سوريا.
وحس�ب موق�ع “عفري�ن 24، دخلت الق�وات الروسية 
املنطق�ة بع�د أي�ام م�ن قص�ف تركي�ا ملواق�ع عسكري�ة 
للوح�دات الكردي�ة، الت�ي تعتربه�ا أنق�رة امت�دادا لحزب 
العمال الكردستاني.وأفاد مصدر مقرب من وحدات حماية 
الش�عب، أن “عربات وآليات عسكرية روسية دخلت مدينة 
عفري�ن واستقرت يف قري�ة كفرجنة الواقع�ة بني مدينتي 
أع�زاز وعفري�ن”. وأض�اف املص�در أن “الق�وات الروسية 
دخل�ت املنطقة لوقف التصعيد العسك�ري الرتكي، وإعادة 

الهدوء إىل هذه املنطقة”.

        بغداد / المستقبل العراقي

تعهدت أملاني�ا بتقديم 70 مليون يورو إضافية ملساعدة 
الصوم�ال يف مواجه�ة الجف�اف واملجاع�ة الل�ذان يهددان 
مالي�ني األش�خاص يف أنحاء الب�الد، وذلك بعدم�ا كانت قد 

تعهدت سابقا بتقديم 70 مليون يورو للبالد.
وذكرت ش�بكة “إيه بي يس” األمريكية، أن التعهد يأتي 
يف ظ�ل زي�ارة وزي�ر الخارجية األملان�ي زيجم�ار جابرييل 
للعاصم�ة مقديش�يو اليوم االثن�ني، والتي التق�ى خاللها 
برئي�س وزراء الصومال حسن عيل خريي، والذي أعرب عن 
تقديره للدعم األملاني. ُيذكر أن منظمة األمم املتحدة كانت 
ق�د قدرت عدد من يحتاجون للمساعدة يف الصومال بقرابة 
5 ماليني ش�خص، وذل�ك يف ظل تحذي�رات بحدوث مجاعة 
كاملة بأنح�اء البالد. وكانت الصومال م�ن بني أربعة دول 
-نيجريي�ا وجنوب السودان واليمن- دعا األمني العام لألمم 
املتحدة الش�هر املايض لجم�ع 4ر4 مليار دوالر للحول دون 

وقوع مجاعة بها.

        بغداد / المستقبل العراقي

اقتح�م مستوطنون إرسائيليون مج�ددا، أمس الثالثاء، 
باح�ات املسجد األق�ى املبارك من ب�اب املغاربة بحراسة 
مش�ددة من رشطة االحتالل اإلرسائييل الخاصة. وأش�ارت 
مص�ادر إىل أن املستوطن�ني نظم�وا ج�والت استفزازية يف 
ساح�ات املسج�د األق�ى وسط حراس�ة أمنية مش�ددة. 
وأغلقت قوات االحتالل االرسائييل، اإلثنني، الشارع الرئيس 
يف حي جب�ل الزيتون، املُط�ل عى الق�دس القديمة، بحجة 
استهداف شباب الحي ملركبة تابعة للمستوطنني بالحجارة، 
وتلجأ قوات االحتالل كثريا إىل إغالق الشارع ولذات األسباب، 

علما بأنه يوجد يف املنطقة ثالثة مستشفيات.

اجليش املرصي يشن قصفًا جويًا 
يقتل عنارص متطرفة يف سيناء

قوات روسية تدخل عفرين
 شاميل سوريا

أملانيا تتعهد بتقديم 70 مليون يورو للصومال: 
للحد من اجلفاف واملجاعة

مستوطنون إرسائيليون يقتحمون 
ساحات املسجد األقصى من جديد

       بغداد / المستقبل العراقي

أج�رب بع�ض سكان الوس�ط التاريخ�ي ملدينة 
دي�ار بكر الرتكي�ة عى مغ�ادرة منازله�م بعد أن 
أعلنت السلط�ات عزمها ترميم هذه املنطقة التي 
ترضرت كثريا خالل االشتباكات األخرية بني قوات 

األمن الرتكية واملتمردين األكراد.
وتعت�رب دي�ار بكر عاصمة جن�وب رشق تركيا 

حيث غالبية السكان من األكراد.
وتؤكد السلطات الرتكية أنها تريد إعادة اعمار 
ه�ذه املنطقة الت�ي تع�ود إىل الحقب�ة الرومانية، 
وتدرجه�ا منظم�ة اليونيسكو عى الئح�ة الرتاث 
خ�الل  كث�ريا  املنطق�ة  ه�ذه  العاملي.وت�رضرت 
املواجه�ات املستع�رة منذ عامني ب�ني قوات األمن 
وحزب العم�ال الكردستان�ي الذي تعت�ربه أنقرة 
إرهابيا.وكان�ت املع�ارك استؤنفت يف جنوب رشق 

تركي�ا بعد انهيار اتفاق وقف إطالق النار يف صيف 
2015 الذي كان يفرتض أن يمهد إلنهاء نزاع أوقع 

نحو 40 ألف قتيل منذ العام 1984.
وطل�ب من سك�ان حيني يف الوس�ط التاريخي 
للمدين�ة مغ�ادرة منازله�م. وكان ق�د ت�م اجالء 
السك�ان من ستة أحياء أخ�رى يف املنطقة نفسها 

وتدمري كل منازلها.
وتلق�ى السك�ان تعويض�ات مالي�ة إال أنه�م 
يخش�ون ع�دم تمكنه�م م�ن العثور ع�ى أماكن 
أخرى مالئمة، يف ح�ني أن الذين كانوا يستأجرون 

مساكنهم لم يحصلوا عى يشء.
وكان رئي�س الحكومة بن عيل يلديريم قد أعلن 
يف ايلول 2016 استثمار 12 مليار لرية تركية )3.4 
ملي�ارات دوالر( لتنمية املناط�ق الواقعة يف جنوب 
رشق الب�الد والتي ت�رضرت بسبب موجات العنف 
األخ�رية، بينها 1.9 مليار لرية )534 مليون دوالر( 

للوسط التاريخي لديار بكر.
وينظ�ر أك�راد تركي�ا لخط�ة اإلعم�ار وإعادة 
الرتمي�م بريبة ويعتق�د معظمهم أنه�ا خطة من 
نظام الرئيس الرتكي رج�ب طيب إردوغان لتغيري 
الرتكيبة الديمغرافية للمنطقة وأن تخريب املدينة 

كان متعمدا وصوال إىل التهجري القرسي.
وواجه سكان جنوب رشق تركيا حمالت أمنية 
ه�ي األعنف بدعوى تحصن مسلحي حزب العمال 

الكردستاني فيها.
وظل�ت عرات األرس محارصة يف اقبية املباني 
السكني�ة لوقت طويل ومنع عنها اإلسعاف يف أوج 
االضطراب�ات التي ش�هدتها مناط�ق ذات غالبية 

كردية.
وتنف�ي السلطات الرتكي�ة أي تطهري عرقي أو 
أن يكون لديها خطط إلفراغ املنطقة من سكانها، 

لكن كل املؤرشات تشري إىل عكس ذلك.

        بغداد / المستقبل العراقي

اإلسالمي�ة  الجمهوري�ة  ع�ربت 
البال�غ م�ن  اإليراني�ة ع�ن قلقه�ا 
املالحقة املستم�رة ألتباع اهل البيت 
)ع( يف البحري�ن، وتجريده�م م�ن 
جنسياته�م، واعتقاله�م، وحرمان 
البحريني�ني  الدي�ن  علم�اء  بع�ض 
م�ن الجنسي�ة، مطالب�ة الحكومة 

البحرينية بالدخ�ول يف حوار وطني 
حقيق�ي ش�امل يه�دف إىل تحقيق 

تطلعات الشعب البحريني.
جاء ذلك خالل كلمة ألقاها ممثل 
اي�ران أمام ال�دورة ال�� 27 ملجلس 
حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة 
يف جنيف، خالل االستعراض الدوري 

الشامل لسجل البحرين الحقوقي.
وقال�ت إي�ران إن البحرين زادت 

من ضغطها عى مؤسسات املجتمع 
األح�زاب  بع�ض  وحل�ت  املدن�ي 
السياسي�ة وسجن�ت بع�د زعمائها 
الروحيني، مشرية إىل حرمان زعماء 

دينيني من الجنسية يف البحرين.
وأعرب�ت إي�ران ع�ن قلقه�ا من 
املجتم�ع  الضغ�ط ع�ى منظم�ات 
املدن�ي واألح�زاب السياسي�ة وحل 
بعضها وسجن العلماء واملعارضني، 

مش�رية إىل وجود تقاري�ر عن قيود 
عى حركة املواطنني ومنع التظاهر 
يف املنام�ة. وأوص�ت إي�ران حكومة 
البحري�ن بتنفي�ذ كام�ل لتوصيات 
االستع�راض ال�دوري بم�ا يف ذل�ك 
اإلف�راج عن سجناء ال�رأي، مطالبة 
وطن�ي  ح�وار  يف  بالدخ�ول  إياه�ا 
حقيق�ي ش�امل يه�دف إىل تحقيق 

تطلعات الشعب البحريني.

حكومة اردوغان هتجر األكراد قرسًا من الوسط 
التارخيي لدياربكر

ايران تدعو اىل حوار وطني »حقيقي وشامل« يف البحرين

        بقلم / أبو تراب كرار العاملي

ُيِطلُّ علينا شهر شعبان املبارك، فإضافًة اىل ب  
ٍز ُعروِجّي اىل الله تعاىل، وك ركته كشهرمهم وُمَحفِّ
شهر رسول الله)صى الله عليه وآله وسلم(، ومح
طة تحضريية ومناسبةتمهيدية قبل الدخول ل�ش
هر رمضان املبارك، تتبارك أيامهاألوىل بمحط�ات 
َوالئية ثالثية األبعاد ُتضفي بظاللهااإلشعاعية لُِت
نري دروب السالكني، وقوافل العابرين الىالساح�ة 
القدسية، فثالث أيامه والدة سيد الشهداء إمامناا
لحسني )عليه السالم(، صاحب الفضل - بعد فض
ل ربالعاملني - عى بقاء الدين ووصول بركاته إلني

ا عى مرِّالعصور وتوايل األزمنة. 
ويف رابع أيامه، َتُش�عُّ ذكرى والدةقمر بني ها
ش�م أبي الفضل العباس )عليه السالم(، رائُدالوف
اء والشجاعة والنخوة - بش�قيها الَوالئي واألَخو
ل ألجيال العالم مدرسًة فاخرًة ينهُل  ي - الذيش�كَّ
من معارفها الخالدةكلُّ ُحرٍّ ورشيف. أما يوم�ه ا
لخامس، فريوي والدة إمامناعيل ابن الحس�ني زي
ن العابدين )عليه السالم(، والذي أثرىالساحة ال�د
عائية وامليدان العبادي بكوكبٍة من املناجيات�واألد
عية التي تش�كل سالحنا اإلرتقائي اىل الله )عز و

جل(،مع كل ما عاناه وعايش�ه من مأساة كربال
ء املفجعة، وماتكبَّده بعد واقعة عاش�وراء األليم
ة. فبعد كل هذه املصائباملتوالية من مش�اهدات 
القتل والذبح والسبي والظلم والقهر،وما ش�ئَت 
، وإذ بهذا اإلمام العظيم ُينتج لنا هذاالدي�وا َفَعربِّ
ن الرائع والرأسمال الَكْنَزِوّي من صحيفة سج�اد
يةورسالة حقوق وغريهما من األدعية واملناجي�ا
ت التي ال مفرَّ - ألي عابٍر عى طريق السري والس
لوك اىل الله تعاىل - مناملرور عليها، بل والذََّوبان ف
ي مضامينها والغوص فيمعانيها والتدبر يف إش�ع
اعاتها للوصول اىل مراتب العارفينوَمصافِّ الرّب�ا
 ِنيِّني الذين تعلقت أرواحهم بعز القدسيةاإللهي�ة.

 ويف سياق َشدِّ الهمم ورفع املعنويات املسلكية وال
تباركبهذه املناسبات النورانية وتهيئة النفوس قب
ل الوصول الىشهر الضيافة اإللهية )وإن كان عى 
املؤمن أن يعترب نفسهدائماً - ويف كل لحظ�ة - يف 
ضيافة الله تعاىل(، ال بأسبالتأمل بمقطٍع شديد ال
روعة، ذي املعاني الراقية، بل قمةالرقي واألناقة ال
أخالقية، واملقطع هو من دعاء مكارماألخالق ل�إ
 مام عيل ابن الحسني زين العابدين )عليهالسالم(:
دِني ألن أَع�� د َوآلِِه، َوَسدِّ  »اللَُّهمَّ َصلِّ َعَى ُمَحمَّ
�ِني ِبالنُّص�ِح، َوأَج�ِزَي َمن َهَجَر اِرَض َمن َغشَّ

ِني ِبالرِبِّ َوأُِثيَب َمنَحَرَمِني ِبالَبذِل َوأَُكايِفَ َم�ن َق
لَِة وأَُخ�الَِف َمِناغَتاَبِني إىَل ُحس�ِن ا َطَعِني ِبالصِّ
يَِّئ�ِة.« كِر، َوأَن أَش�كَر الَحَسَنَة َواُغِضَ َعِنالسَّ لذِّ

 

كم هي جميلة هذه املضامني ودقيقة - أش�د الد
قة - فيتصويباتها وتوجيهاتها، وش�امخة يف عليا
ء التقرب اإللهيوتهذيب النفوس من كل ش�وائب ا
لحقد وأدران الضغينةووساوس الشيطان ومكائ
ده وخدعه. فقيامنا بنصح اآلخرينكرٍد لجميل، و
الرِبّ اىل َمْن أحسن إلينا، والَبْذل عى َمْن أنفقعلين�ا
، َوِصلَة َمْن وصلنا، والذِّكر الحسن اىل َمْن قدَّم ل�ن
امعروفاً، كلها تش�كل سلوكاً حسناً ومطلوباً وُمَر
ل تألقاً وتميز باً به أشدالرتحيب، إالّ أنها ال ُتَشكِّ حَّ
اً، بل إننا نستطيعاعتبارها من بديهيات التوجه ال
فطري البري، وأي إنسانعاقل - مهما كان توج
هه الديني - عليه القيام بها كدافعفطري أخالقي
َهإليه. ، ورد فعل طبيعي وتلقائي عى إحساٍن ُوجِّ

 

َبْيَد أنَّ إمامنا )سالم الله عليه( ُيَرّقي املطال�ب و
يرفعاملستوى السلوكي، وُيَقدِّم لنا ذخريًة أخ�رو
ية ال تخلو منحصاٍد دنيوي، والعامل املش�رتك ال
عام فيما طرحه اإلمام هومقابلة اإلساءة ب�اإلح
سان، وهذا النوع من الفخر التعامليليس م�ن ال
َهنيِّ الوصول إليه، فهي ميزات يختص بهااإلنس�ا

ن املؤمن املَْسلَِكّي، الذي ش�قَّ طريقه باتجاه ربِّه
،وأعلن حرباً ش�عواء عى نفسه األمارة. فهنا تك
من البطولةوتظهر الش�جاعة املُعاَملَِتيَّة، بأن تخ
الف تياَرك النفيس،وتقمع توجهاته الدنيوي�ة وات
باعه مبدأ »كما ُتعاَمل عاِمل«،هذا املبدأ الدني�وي 
املرفوض واملنبوذ يف قاموس املؤمن. فالعبد امل�ؤم
ن واملوايل املتقي، عليه أن يتميَّز يف سلوكهويت�أل
ق يف عروجه، ويخالف هذا الهوى اإلبلييس لَِت�رُبَز
شجاعته ويفوح عنفوانه وُيَقدِّم نماذج خالّبة ف
ي حسنالسلوك وُيعطي دروساً نادرة التدري�س. 
فيقوم بتقديماإلحسان اىل َمْن أساَء إليه لُِيثِب�َت أ
نه ذو قلٍب نّوار بمصباحالبصرية اإللهية،  وأن�ه 
عبٌد لله تعاىل متميٌز يف عبوديته،ومتألٌق يف َوالئ�ه 
للنبي املصطفى )صى الله عليه وآله وسل�م( و
آله األطهار )عليهم السالم(، وأنه - فعالً - إن�س

،يعامل عباَد الله كما يعاملهم الله نف�سُ اٌن إلهيٌّ
ه، فنحن مع ما نرتكبمن معايص وما نقع ب�ه م
ن زالٍت، نجد أن الله تعاىل اليقطع إحسانه عن�ا، 
 وال يحرمنا من خرياته وال يسلبنا بركاتعطاءات�ه.

الف�رص  َفلُْنَهيِّئ أنفسنا أيها العزيز، َولَْنَتَح�نيَّ 
ونغتنمه�ا، وُنَحوِّل مواضع إس�اءة اآلخرين لنا اىل 
جوائز أخروية ومقامات سامي�ة ومراتب َعليائية 

بج�وار ملي�ك مقت�در وغف�ور رحي�م، م�ن خالل 
بإحسان�ات  أش�كالها(  )بمختل�ف  اإلس�اءات  َردِّ 
)بش�تى أنواعها(، ولِكي ُنكَتب يف ديوان الشجعان 
وُن�دَرج ع�ى الئح�ة املتألق�ني وُنحتَس�ب يف زمرة 
ل يف دّوامة املتفوقني يف التقرب اىل  املتميِّزين، وُنَسجَّ
 الله تعاىل، واإلقتداء بالعرتة الطاهرة )عليهم السالم(.
َولْنرتقي بهذه القلوب اىل مستوى قابلية استقب�ا
ل الفيضاإللهي واستراف الهبات الربانية، ون�ح
ن عى مشارفاملأدبة الرحمانية السنوية، َولَْنْجَهد 
السال لنكون موالني عملياًللعرتة الطاهرة )عليهم 
م(، ُملتزمني بتوصياتهماألخالقية وإرشاداتهم الم
ل زاَدنا لسفرٍطويل ينتظرنا و سلكية، والتي ُتَش�كِّ
َمَمرٍّ َمديد يستقبلنا. ولضمان النجاة والعبورالس
ليم والهبوط اآلمن، علينا باتخاذ سفينة الحسني 
)عليهالسالم( َمركباً، وَوالء العباس )عليه الس�ال
م( قدوًة، وومضاتالسجاد )عليه السالم( مسلك�ًا
. َولْنحاول أن نكون علىالئحة ذوي األفئدة البيض
اء والقلوب السليمة، لِنلقى اللَه فيش�هره بقلٍب  
سليم، كمقدمة لِلِّقاء األكرب واليوم املوعود، يوم ل
اينفع مال وال بنون إال من أتى اللَه بقلٍب سلي�م.

 

اللُه َع���ملَُك���م  فسي�����را  اعملوا  »قل 
ورسوُلُه واملؤمنون«.
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محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد 244 / ش / 2017 
التاريخ 30 / 4 / 2017 

اىل املدع�ى عليه / س�امي مزهر عب�اس / مجهول 
محل االقامة 

م / تبليغ 
اقام�ت طليقتك املدعية ) اري�ج عبد املطلب ابراهيم 
( الدع�وى املرقم�ة 244 / ش / 2017 والتي تطلب 
فيه�ا تاييد حضان�ة االطفال ) مريم وي�ارا وفريال 
ومحم�د ورأف�ت ابن�اء س�امي مزهر عب�اس ( لها 
لكونه�م بحضانتها وملجهولية مح�ل اقامتك قررت 
هذه املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني 
واسعة االنتشار عىل موعد املرافعة املصادف 14 / 5 
/ 2017 ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنك او ارسال معذرة مرشوعة سوف تجري املرافعة 

بحقك وفق االصول .
القايض احمد حميد حسان 

محكمة األحوال الشخصية ابي الخصيب 
العدد: 445/ش/2017 

التاريخ: 2017/5/2
اعالن 

اىل املدعى عليه / جاسم محمد جاسم 
اقام�ت املدعي�ة رش�ا س�عد الدين حس�ني الدعوى 
فيه�ا  تطل�ب  املرقم�ة 445/ش/2017  الرشعي�ة 
بعد دعوت�ك للمرافعة الحكم له�ا بالتفريق للهجر، 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ وتأييد مخت�ار قضاء ابي الخصيب منطقة 
الس�بيليات. فق�د تق�رر تبليغ�ك بواس�طة الن�رش 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني وعلي�ك الحضور يف 
املوعد املعني للمرافع�ة 2017/5/15 ويف حالة عدم 
الحض�ور او م�ن ين�وب عن�ك قانوناً س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون.
القايض / وسام عبدالحسن عيل

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوت
العدد 1409/ش/2017 

اىل املدعى عليه / عبد العال عيل حمد  
أقامت املدعية حوراء طال�ب طاهر الدعوى املرقمة 
أعاله والتي تطل�ب فيها دعوت�ك للمرافعة والحكم 
بنفق�ة مس�تمرة لالطفال كل من رقي�ة و محمد و 
كوث�ر و عب�اس و لج�ني   وملجهولية مح�ل إقامتك 
حس�ب إش�عار مخت�ار محل�ة دورالعم�ال واملرفق 
بكت�اب مرك�ز رشطة الخلود بالعدد 6073 يف  26 / 
4  /2017 تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني 
رسميتني للحضور إم�ام هذه املحكمة بتاريخ 5/9 
/2017 الس�اعة تاسعة صباحا وعند عدم حضورك 
أومن ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وحسب األصول  
القايض  رائد كامل اليارسي

مديرية التنفيذ الدجيل
رقم االضبارة: 66/ت/2016

التاريخ 2017/4/27
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الدجي�ل  الس�احبة الزراعية   
تسلس�ل HFB-136729الواق�ع يف الدجي�ل العائ�د 
للمدي�ن عدنان ش�افع عب�اس املحج�وز لقاء طلب 
الدائن ش�افع عباس محس�ن البال�غ 32.164.000 
اثن�ان وثالثون ملي�ون ومائة واربعة وس�تون الف 
دين�ار الغريها  فعىل الراغب بال�رشاء مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة 15يوم تبدا من اليوم التايل للنرش 
مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانوني�ة عرشة من 
املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
حميد دليل حبرت

املواصفات/
1-موقعه ورقمه : HFB-136729 – الدجيل

2-جنسه ونوعه: ساحبه زراعية /نو ثيوهولند ذات 
اللون ازرق

3-الشاغل: عدنان شافع عباس
4-القيمة املقدرة : 18000000 ثمانية عرش مليون 

دينار عراقي الغريها

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 1253/ب2017/1

التاريخ 2017/4/26
اىل املدعى عليها )سمرية محمد عبد الله (

اق�ام عليك املدعي ) رافد محس�ن حميدي ( الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة 1253/ب2017/1 وال�ذي  يطلب 
فيها الزامك  بدفع مبلغ قدره اربعة وثمانون مليون 
دين�ار ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي يارس جبار محس�ن واشعار مختار 
حي العلماء عليه قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني يوميت�ني بموع�د املرافع�ة املصادف يف 
ي�وم 2017/5/15 وعن�د عدم حضورك او ارس�ال 
م�ن ينوب  عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض عيل حميد الحيدري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /حجة فقدان
التاريخ 2017/5/2

اىل املدعو /حسني فاضل خليل
اعالن

ق�دم طالب حج�ة الفقدان عيل اكرب حس�ني فاضل 
خلي�ل  طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة ي�روم في�ه اصدار 
حج�ة فقدان بحقك  كونك مفق�ود وملجهولية محل 
اقامت�ك ق�ررت املحكمة تبليغ�ك يف الصحف املحلية 
فعلي�ك الحضور امامها  خالل عرشة ايام من تاريخ 
نرشاالع�الن وبخالف�ه س�يتم النظ�ر بالطل�ب وفق 

القانون
القايض حسني عباس

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة :2017/158
التاريخ 2017/4/30

اىل املنفذ عليه /رنا كريم خرض احمد – نوار كريم 
خ�رض احم�د – رؤى كريم خرض احم�د – رومى 

كريم خرض احمد
لق�د تحقق له�ذه املديرية من  خ�الل رشح املبلغ  
ملديري�ة تنفيذ الكفل واش�عار مخت�ار حي الغدير 
يف ناحي�ة الكف�ل جعف�ر ع�يل انك مجه�ول محل 
االقامة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت او مختار 
يمك�ن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة ) 27( 
من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور 
يف مديري�ة التنفي�ذ النج�ف االرشف خ�الل  عرش 
يوما تبدا من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة املعامالت  
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حض�ورك  
س�تبارش هذه املديرية باج�راءات التنفيذ الجربي 

فوق القانون
املنفذ العدل
احمد مسافر عبد الحسني الخالدي

اوصاف املحرر :
نخربك�م بان�ه تق�رر حجز االم�وال غ�ري املنقولة 
نجيب�ه   7/270 تسلس�ل  العق�ار  يف  لس�هامكم 
باش�ا  لقاء طلب الدائن كل من صالح  واسماعيل  
ونض�ال اوالد وبن�ات خ�رض احمد البال�غ مائتان 
واربع�ون مليون  فيجب عليك�م اداء املبلغ املؤرش 
خ�الل عرشة ايام  اعتبارا من اليوم التايل لتبليغكم 
به�ذا االخبار بالصحف واالف�ان االموال املحجوزة 
بموج�ب ه�ذا القرار س�تباع وفقا للقان�ون وذلك 

استنادا للمادة 87 من قانون التنفيذ

تنويه 
نرش يف صحيفه املس�تقبل بالع�دد 1427و الرشق 
بالع�دد 2529 إعالن بداءه النجف ذكر رقم العقار 
6150/4خط�ا والصحي�ح 6150/2 حي االنصار 
كم�ا س�قط س�هوا عب�ارة وان بن�اء العق�ار من 
الطابوق ومس�قف بالش�يلمان وان درجه عمرانه 

دون الوسط

اعالن
اىل املفقود بجاي صالح كطن

قدم املستدعي يونس بجاي صالح
طالبا  اىل هذه املحكمة يروم فيه اعتبارك مفقودا 
لذا اقتىض حض�ورك امام ه�ذه املحكمة واال نفذ 
االج�راء بحق�ك وعىل م�ن لدي�ه اي معلومات عن 
مكان تواجدة او عمله او حياته او مماته مراجعة 
هذه املحكمة وتقديمها خالل ثالثة ايام من تاريخ 

النرش وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق االصول
القايض حسن هادي شعالن

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوت
العدد 846/ش/2017 

اىل املدعى عليه / جاسم محمد حسن  
أقام�ت املدعية خلود جالل خض�ري الدعوى املرقمة 
أعاله والتي تطل�ب فيها دعوت�ك للمرافعة والحكم 
التفري�ق للهج�ر  وملجهولي�ة محل إقامتك حس�ب 
إشعار مختار محلة الكريمية واملرفق بكتاب مرك�ز 
رشطة حي الجهاد بالعدد 6528 يف  26 / 4  /2017 
تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني رسميتني 
للحضور إم�ام ه�ذه املحكمة بتاريخ 5/9 /2017 
الس�اعة تاس�عة صباحا وعند ع�دم حضورك أومن 
ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وحسب األصول  
القايض 
رائد كامل اليارسي

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوت
العدد 946/ش/2017 

اىل املدعى عليه / قيص طارق صربي  
بتاري�خ 24 / 4 / 2017 اص�درت ه�ذه املحكم�ة 
بالع�دد اعاله ق�رارا غيابيا يق�ي بتصديق الطالق 
الرجع�ي الواقع بينك وبني املدعية س�عدية صكبان 
جاس�م وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب اش�عار 
القائم بالتبليغ عليه تقرر تبليغك بالقرار وعند عدم 
اعرتاضك عىل القرار ضمن املدة القانونية سيكتسب 

القرار الدرجة القطعية   
القايض 
احمد حامد الكالبي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل
العدد/ 136/ش/2017
التاريخ 2017/4/26

اعالن
اىل املدعى عليه /لؤي حاتم عطية

تبليغ بقرار  الحكم الغيابي
ق�ررت املحكمة الحكم بالتفري�ق بينك وبني املدعيه 
غدي�ر مب�در عبد وصدر ق�رار غيابي ض�دك  ولعدم 
معرف�ة محل اقامتك ق�ررت املحكم�ة تبليغك نرشا 
بواس�طة صحيفت�ني وعن�د ع�دم اعرتاض�ك ع�ىل 
القرار يعترب القرار مكتس�ب الدرجة القطعية وفقا 

للقانون
القايض
وليد احمد كردي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 2354/ب2016/5

التاريخ 2017/4/10
اعالن

بن�اءا عىل الق�رار الص�ادر من ه�ذه املحكمة 
الخاص بازالة شيوع العقار تسلسل  2/9317 
ح�ي الثورة  يف النجف عليه تعلن هذه املحكمة 
ع�ن بيع العقار املذكور اعاله  واملبينة اوصافه 
وقيمته ادناه فع�ىل الراغبني بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املحكمة خالل 30 يوم�ا من اليوم الثاني 
التامين�ات  لن�رش االع�الن مس�تصحبا مع�ه 
القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن القيم�ة املق�درة 
بموجب صك مصدق المر محكمة بداءة النجف 
وصادر من مرصف الرافدي�ن رقم 7 يف النجف 
وس�تجري املزايدة واالحالة يف الس�اعة الثانية 
عرش م�ن اليوم االخري من االع�الن يف املحكمة 
وع�ىل املش�رتي جل�ب هوي�ة االح�وال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية
القايض 
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف 
العق�ار املرقم 2/9317 حي الث�ورة  يف النجف 
عبارة عن دار يقع عىل شارع 12 مرت وبواجهة 
12 مرت وبمس�احة عمومي�ه 420م2 ويحتوي 
ع�ىل حديقة  بمس�احة 210م2 ومدخل صغري 
وحمام وتواليت واس�تقبال بمساحة 7×4 مرت 
وهول  بمس�احة 5×4 مرت وس�احة وس�طية 
بمساحة 7×5 مرت جزء منها مفتوحة تطل عىل 
مجموع�ة  صحية وثالث غرف ن�وم  احداهما 
بمس�احة 2×3 مرت واالخرتني بمس�احة 3×4 
م�رت ومطبخ بمس�احة 2.5×6 مرت وممر يطل 
ع�ىل الحديقة يف الطاب�ق االريض اما يف الطابق 
العل�وي يحتوي عىل ثالث غرف نوم بمس�احة 
الغ�رف االوىل 3×3 مرت والثانية بمس�احة 7×4 
مرت والثالثة بمساحة 2.5×3 مرت وكذلك يوجد 
مدخل خلف الدار يطل عىل شارع فرعي 8 مرت 
يف الطابق االريض  وان بناء العقار من الطابوق 
ومس�قف بالكونكري�ت  املس�لح وان درج�ة 
عمرانه دون الوس�ط مترضر ولوحظ تهدم يف 
بع�ض اجزاء الس�قف واحرتاق بع�ض االبواب 
وان العق�ار مجه�ز بامل�اء والكهرب�اء  وغ�ري 
مش�غول يف الوقت الحارض وان القيمة املقدرة 
للعقار مبلغ 360.500.000 ثالثمائة وس�تون 

مليون وخمسمائة الف دينار الغريها

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 2824/ب2016/1

التاريخ 2017/4/27
اعالن

بن�اءا عىل القرار الصادر م�ن هذه املحكمة الخاص 
بازال�ة ش�يوع العق�ار تسلس�ل ) 3/74835 ح�ي 
الن�رص ( يف النجف عليه تعلن هذه املحكمة عن بيع 
العق�ار املذكور اعاله واملبينة اوصافه وقيمته ادناه 
فع�ىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل 
) 30( يوما من اليوم الثاني لنرش االعالن مستصحبا 
مع�ه التامين�ات القانونية البالغ�ة 10% من القيمة 
املق�درة بموج�ب صك مص�دق المر محكم�ة بداءة 
النج�ف وص�ادر م�ن م�رصف الرافدي�ن رق�م )7( 
يف النج�ف وس�تجري املزاي�دة واالحالة يف الس�اعة 
الثاني�ة عرش من اليوم االخري من االعالن يف املحكمة 
وعىل املش�رتي جلب هوية االحوال املدنية وش�هادة 

الجنسية العراقي
القايض عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف :
العقار املرقم 3/74835 حي النرص يف النجف عبارة 
ع�ن دار يقع عىل ش�ارع 15 م�رت وبواجهة 10 مرت 
ويحت�وي عىل س�احة امامي�ة فيها كراج س�يارات 
وبمس�احة 10×6 م�رت وفيه�ا صحي�ات وارضيتها 
واس�تقبال  صغ�ري  ومدخ�ل  بالش�تايكر  مبلط�ة 
بمس�احة 5×6 م�رت وكلي�دور بمس�احة 5×7 مرت 
ومطبخ بمس�احة 4×5 مرت وغرفتي نوم بمس�احة 
كل غرف�ة 5×5 م�رت ومجموعة صحية ومكش�وفة 
صغرية ومش�غول من قبل املس�تاجر راف�د ابراهيم 
عب�اس وه�و يرغ�ب بالبق�اء يف العقار بع�د البيع 
بصفة مس�تاجر وان بناءه من الطابوق ومس�قف 
بالكونكري�ت املس�لح ومبلط بالس�رياميك ومجهز 
بامل�اء والكهرباء وان مس�احة العق�ار 200م2 وان 
درجة عمرانه وسط وان القيمة املقدرة للعقار مبلغ 
) 203.500.000( مائتان وثالثة ماليني وخمسمائة 

الف دينار فقط الغريها

فقدان
فقدت مني  هوي�ة رابطة املبدعني العراقيني للفنون 
الجميلة الصادرة من بغداد بأسم )نسيم رحيم كريم( 

فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان وصل
 2013/3/4 يف   /142938 املرق�م  الوص�ل  فق�د 
والص�ادر من بلدي�ة النجف والخاص بالكش�ك رقم 
) 14 (ب�ني االم�ري والصناعي  بأس�م املواطن هادي 
رؤوف س�عد فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار

دائرة الكاتب العدل يف الباب الرشقي 

اعالن
ادناه االنذار املس�ري من قبل دائرتنا  بواس�طة دائرة لكاتب 
العدل يف الباب الرشقي املحرتم بالعدد 10801 يف 2017/4/12 
واملوجه اىل )قناة العراق االقتصادية( عنوانه بغداد/ش�ارع 
حيف�ا / م216/ زق�اق 21/ دار )5( ملجهولية محل االقامة 

قرر نرشه يف الصحف املحلية
جهة االنذار

نظ�را الش�غالكم الدارين الرتاثي�ني املرقم�ني ) 5( زقاق 21 
الكائن يف شارع حيفا 216 بدون موافقات اصولية

ل�ذا ننذركم برضورة اخالء  ال�دار وخالل مدة ) 14( يوم من 
تاريخ تبلغكم باالنذار اعاله وبخالفه سيتم اتخاذ االجراءات 

القانونية بحقكم ومن ضمنها اقامة دعوى قضائية
املنذر /امني بغداد/اضافة لوظيفته
وكيله  املحامي /فضل حسن عبود
بموجب  الوكالة املرقمة ق/4647/8
يف 2017/4/9
والصادرة من امانة بغداد
H25595/ واملعرف بهوية امانة بغداد املرقمة
بغداد/ساحة الخالني

وزارة الزراعة
مديرية  الزراعة يف حمافظة بغداد الكرخ

اعالن رقم 78 لسنة  2017
تعلن مديرية الزراعة يف محافظة بغداد الكرخ / لجنة تاجري 
االرايض الزراعي�ة باملزاي�دة العلني�ة عن نرش اع�الن تاجري 
املساحة املبينة اوصافها ادناه باملزايدة العلنية  وفق قانون 
بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل والقانون 
35 لسنة 1983  يف اليوم الثالثني من اليوم التايل لنرش االعالن 
يف الصحيف�ة او يوم العمل الذي يليه  يف حال مصادفة املوعد 
عطلة رسمية وستكون املزايدة يف الساعة العارشة صباحا يف 
مقر  شعبة زراعة الرضوانية الرشقية ... للتفاصيل مراجعة 
مقر مديريتن�ا لالطالع عىل الرشوط وتقديم املستمس�كات 
املطلوبة ودفع التامين�ات القانونية البالغة 20% من القيمة 
التقديري�ة من ب�دل االيجار املقدر ويتحمل من ترس�و عليه  

املزايدة اجور نرش االعالن 

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد /الكرخ

رقم 
القطعة

رقم 
المقاطعة

المساحة 
المشيدات  المواصفاتبالدونم

والمغروسات
بدل االيجار السنوي 
المقدر للدونم الواحد /

دينار عراقي

1/2348
/15

الرضوانية 
الشرقية

5
زراعية 

مستصلحة 
جزئيا

دار سكن 
بلوك 100م2 
ومغروسات  

نخيل 10 
نخلة مثمرة

6400 دينار ويدفع بدل 
منفعة المحدثات سنويا

العدد العمومي 11544
السجل : 58

التاريخ: 24/ 4/ 2017



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

التجارة تبحث آلية استحصال 
الغرامات املفروضة عىل املطاحن 

وامكانية بيع حرير املناخل

»                             « تنرش تسعرية الكهرباء حسب األمبري وإستهالك االجهزة املنزلية

حمافظ واسط يؤكد توفري كل املستلزمات لتنفيذ خطة تسويق احلنطة

    بغداد / المستقبل العراقي

بحثت الرشك�ة العامة لتصني�ع الحبوب 
آلية استحصال مبالغ الغرامات املفروضة 
ع�ى املطاحن وامكانية بيع حرير املناخل 

للمطاحن االهلية .
واض�اف مدير ع�ام الرشكة طه ياس�ن 
عباس يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، ان رشكت�ه بحث�ت خ�ال 
اجتماع لهيئ�ة املديرين موضوع الرشوط 
الجزائية املفروضة عى املطاحن املخالفة 
وآلية اس�تحصالها واملقرتحات املطروحة 
يف ه�ذا املجال وتمت احال�ة املقرتحات اىل 
لجنة تعديل العقد الدراجه ضمن الفقرات 

املقرتح تعديلها .
وب�ن بان�ه »تم كذل�ك مناقش�ة امكانية 
بيع حرير املناخ�ل للمطاحن االهلية بعد 
ع�زل حاجة املطاح�ن الحكومية للعامن 
املقبل�ن كما تطرق االجتم�اع اىل امكانية 
رفد قس�م التخطي�ط واملتابعة بالعناوين 

االحصائية«.
واشار البيان اىل انه »من جانب اخر نظمت 
مطاحن نين�وى العاملة احتفالية لتكريم 
االيدي العاملة يف مجال الطحن وقد حرض 
االحتفالية التي اقيمت عى ارض مطحنة 
الحام�د يف قض�اء تلكيف بش�ار الكيكي 
رئي�س مجل�س محافظة نين�وى ومدراء 
ف�روع دوائ�ر ورشكات وزارة التج�ارة يف 
نين�وى و ج�رى خال االحتفالي�ة توزيع 
الهداي�ا املادي�ة والعينية لعم�ال املطاحن 
يف نينوى واقامة مأدب�ة غداء للحارضين 
العامل�ي وتكريم�ا  العم�ال  بي�وم  تيمن�ا 

للعاملن يف مجال قطاع الطحن.

  المستقبل العراقي/ عادل الالمي

ارشف وزي�ر النق�ل كاظ�م فنجان 
الحمامي ع�ى توزي�ع ٥٠٠ قطعة 
ارض س�كنية جديدة ضمن الوجبة 
الرابع�ة ملنتس�بي الرشك�ة العامة 
ملوانئ العراق بحضور رئيس مجلس 
محافظ�ة البرصة صب�اح البزوني 
وع�دد من املدراء العامن يف رشكتي 
واملوظف�ن  والبح�ري(  )املوان�ئ 
املش�مولن بقط�ع االرايض وكذلك 

وجهاء وشيوخ املحافظة«.
واك�د الحمامي خال كلمت�ه »اننا 
سعداء اليوم بتواجدنا بن موظفينا 
يف الي�وم العاملي لعي�د العمال الذين 
قدم�وا ما عليه�م من جه�د وعمل 
لسنوات طوال يستحقوا منا املزيد، 
وان توزي�ع هذه القطع الس�كنية 
ستشمل جميع املوظفن والعاملن 

يف وزارة النقل دون استثناء«.
 واض�اف ان »ال�وزارة اليوم تحقق 
قف�زات نوعي�ة يف عدة مس�تويات 
يف أداءه�ا وعمله�ا، مبين�ا: ازدي�اد 
العاب�رة لاج�واء  الطائ�رات  ع�دد 
العراقية نتيج�ة الجهود التي بذلها 
العاملون يف قس�م الرقاب�ة الجوية 
يف س�لطة الطريان املدن�ي بعد رفع 
الحظ�ر عن املم�رات الجوي�ة الذي 
أن  الفت�ا:   ،Faa منظم�ة  فرضت�ه 
هناك مس�اعي وجهود حثيثة تبذل 
العراقية  ملعاودة الخطوط الجوي�ة 

التوجه إىل أوربا«.
م�ن جانب�ه اش�اد رئي�س مجلس 

محافظ�ة البرصة صب�اح البزوني 
بجه�ود وزير النقل يف توزيع العديد 
ِم�ن قط�ع االرايض ع�ى موظف�ي 
الوزارة يف املحافظ�ة، موضحا:، ان 
الحكومة املحلية ومجلس املحافظة 
من أش�د الداعمن لتل�ك الخطوات 
التي من ش�أنها إضفاء االس�تقرار 

لعوائل املنتسبن«.
من جانب آخ�ر زار وزير النقل دور 
خ�ور الزب�ري يف منطق�ة الهندية يف 
البرصة واملشغولة من قبل منتسبي 
الرشكة العامة ملوانئ العراق ملتابعة 

اجراءات التمليك.
واستمع الحمامي من الحارضين اىل 
بعض االشكاالت والتي منها أن هذه 
الدور كان يش�غلها منتسبي دوائر 
اخ�رى، ووجه الحمام�ي بتمليكها 
القانوني�ة  له�م وفق�ا للس�ياقات 
وتقس�يط مبلغ األيجار الس�ابق او 

اطفائه حسب صاحياته.
وق�ال الحمام�ي: إنن�ا ننظ�ر بعن 
االعتب�ار لجميع العوائ�ل التي قدم 
أبنائه�ا جه�ودا مضني�ة يف خدم�ة 
املوان�ئ العراقي�ة، وها نح�ن اليوم 
نقدم لهم ابس�ط مقوم�ات الحياة 
الكريم�ة بتمليكه�م قطع�ة أرض 
س�كنية أو دار لتتمكن من تس�يري 

أمورها.
ورافق الوزير خال زيارته الكابتن 
عدنان محس�ن ورئيس مهندس�ن 
عزي�ز هاش�م والكابتن نج�م مدير 
الس�يطرة والكابتن س�الم ورئيس 

مهندسن اثيل الكناني .

وزير النقل يرشف عىل توزيع »٥٠٠« قطعة أرض سكنية جديدة عىل منتسبي املوانئ
زار دور خور الزبري ووجه بتقسيط مبالغ اإلجيار السابقة أو اطفائها

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الكهرباء تسعرية اجور 
الطاق�ة الكهربائي�ة حس�ب االمبري 
واملدعوم�ة  االجه�زة  واس�تهاك 

حكوميا بنسبة %94. 
وذك�ر بي�ان ل�وزارة الكهرب�اء ورد 
ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان�ه »بدأت 
عدد من مواق�ع التواصل االجتماعي 
بخلط األوراق عى املواطنن، بعرضها 
ترصيحات ومنش�ورات عن تسعرية 
عالية الس�تهاك الطاقة الكهربائية، 
للفئة الس�كنية، تم اإلع�ان عنها يف 

شهر نيسان 2٠1٥ “.
الكهرب�اء  وزارة  وت�ود   ” واض�اف 
التنوي�ه اىل ان�ه ق�د ت�م إلغ�اء هذه 
التسعرية بعد أس�بوع من اعتمادهم 
ولم يت�م العمل به�ا ، ويف نهاية عام 
2٠1٥ ت�م اعتماد التس�عرية الحالية 
التي دعمتها الحكومة بنسبة عالية، 
العم�ل به�ا  اىل 94%.  وب�دأ  وصل�ت 
اعتبارا من 2٠16/1/1 وهي بوحدة 

الكيلوواط/ساعة، وتضمنت من ]1[ 
اىل ]1٠٠٠[ وحدة بسعر ]1٠[ دنانري 
للوح�دة، اي بس�عر اجم�ايل ق�دره 
ع�رشة األل�ف دينار، وه�ي مايعادل 

عرشة امبريات”.
وتابع البيان ” من ]1٠٠1 اىل 1٥٠٠[ 
وحدة بسعر 2٠ دينار للوحدة، اي ان 

املواط�ن الذي يس�تهلك 1٥٠٠ وحدة 
ش�هرياً، أو مايعادل 1٥ أمبري، تكون 
قيمتها 2٠ ال�ف دينار ، ومن ]1٥٠1 
اىل 2٠٠٠[ وح�دة بس�عر 4٠ دين�ار 
للوحدة، اي ان املواطن الذي يستهلك 
2٠٠٠ وحدة ش�هرياً، أو مايعادل 2٠ 
أمبري، تك�ون قيمته�ا اإلجمالية 4٠ 

الف دينار”.
ولفت اىل انه ” من ]2٠٠1 اىل 3٠٠٠[ 
وحدة بسعر 8٠ دينار للوحدة، اي ان 
املواط�ن الذي يس�تهلك 2٥٠٠ وحدة 
ش�هرياً، أو مايعادل 2٥ اىل 3٠ أمبري، 

تكون قيمتها 8٠ الف دينار.
واوض�ح البي�ان ان ” املواط�ن الذي 
يقوم بتش�غيل األجه�زة الكهربائية 
لثاث�ن  يومي�ا،  س�اعة   24 مل�دة 
يوماً،والت�ي تتضم�ن مكيف�ات ]2[ 
طن عدد ]2[، وجمي�ع اجهزة املنزل 
]ثاجة، ومجمدة، وغسالة، وجهازي 
وحاس�وب،  وس�تايت،  تلفزي�ون، 
وان�ارة،  ه�واء،  وم�ردة  وم�راوح، 

ومكواة، وغسالة مابس[”.
واشار البيان اىل ان” فاتورة الكهرباء 
تكون ]من 4٠ الف اىل 6٠ الف[ دينار 
ش�هرياً، وه�ذا االس�تهاك يكون يف 
أش�هر الصي�ف اي ]3 اىل4[ أش�هر ، 
اما يف باقي أش�هر الع�ام فان قائمة 
الكهرب�اء تك�ون محص�ورة بن ]٥ 

اىل1٥[ الف دينار شهرياً.

   المستقبل العراقي/ الغانم

اك�د محافظ واس�ط مالك خل�ف وادي 
الدريع�ي ان املحافظ�ة »وف�رت كاف�ة 
تس�ويق  خط�ة  تنفي�ذ  مس�تلزمات 

الحنطة«.
مكتب�ه  يف  اعام�ي  مص�در  وق�ال 
ل�«املستقبل العراقي«، ان »الوادي تفقد 
س�ري العم�ل الخ�اص بحملة تس�ويق 
محص�ول الحنط�ة م�ن قب�ل الفاحن 
واملزارعن يف س�ايلو الكوت والصومعة 
واملرك�ز التس�ويقي يف الس�وادة واطلع 

عى آليات تنفيذها« .
وبن ان »ذلك جرى خال جولته امليدانية 
له�ذه املواق�ع الت�ي رشع�ت باس�تام 
املحاصي�ل من الفاحن حيث يتم حوايل 
اس�تقبال م�ن 7٠ – 12٠ مركب�ة حمل 

يوميا و والعدد يف تزايد مستمر« .
ان«  املص�در  بحس�ب  الدريع�ي  وأك�د 
املحافظة س�عت ب�كل جهده�ا لتوفري 
التس�ويق  خط�ة  تنفي�ذ  مس�تلزمات 
بانسيابية وبوترية جيدة ،ألجل إنجاحها 
وديمومة اس�تمرار العمل فيها بصورة 

طبيعية.
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البلديات تبارش بإنشاء وأكساء شارع 
مطار النارصية املدين

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة عن »املبارشة بأنشاء وأكساء 
شارع مطار النارصية املدني يف محافظة ذي قار«.وذكر املركز االعامي للوزارة 
يف بي�ان تلقت » املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان مديري�ة بلدية النارصية 
التابعة ملديرية البلديات العامة أحدى تشكيات الوزارة بارشت أعمالها بأنشاء 
وأكس�اء ش�ارع مطار النارصية الدويل يف املحافظة والبال�غ طوله )3٠٠٠( م 
وعرضه )8( م«.واضاف أن »ألعمل س�يتضمن ف�رش الحىص الخابط والحدل 
ومن ثم األكس�اء واألعمال الخدمية مس�تمرة لياً ونهاراً من اجل انجاز هذه 
املم�رات الحيوية للمطار املدني وف�ق احدث املواصفات الفني�ة وباألمكانيات 
والجه�ود الذاتية لبلدي�ة النارصية من اجل رفع مس�توى الخدم�ات وتطوير 

الواقع االقتصادي والسياحي.

العدل: اإلفراج عن 1243 نزياًل خالل نيسان املايض

الزراعة: إطالق يرقات اسامك »الكارب« 
يف البرصة وذي قار

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت دائ�رة اإلص�اح التابعة ل�وزارة العدل، ع�ن »اإلفراج ع�ن 1243 نزيا 
خال نيس�ان املايض.وذكر اعام الوزارة يف بيان له تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه ان »عدد املفرج عنهم من سجون الوزارة خال الشهر املايض بلغ 
1243، نزياً من س�جون ال�وزارة يف بغداد واملحافظات بينهم 98 من النس�اء 
و114٥ من الرجال«.واضاف البيان، ان »دائرة االصاح قطعت اش�واطاً كبرية 
يف مجال عمليات اطاق الرساح مع تطبيقها نظام االرشفة االلكرتونية والذي 
يتيح امكانية تحديد املنتهية احكامهم القضائية من النزالء ويس�اهم بحس�م 

ملفاتهم وفقاً للمدة القانونية املحددة إلطاق الرساح.

   بغداد / المستقبل العراقي

أطلق�ت وزارة الزراعة/دائرة الثروة الحيوانية يرقات اس�ماك الكارب يف اهوار 
محافظة البرصة ،وذي قار،فيما عقدت محارضة علمية حول مقارنة مستويات 
الس�موم الفطرية بن الذرة الصفراء املحلية واملستوردة.وذكر قسم العاقات 
واألع�ام والتع�اون الدويل يف بيان تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، انه »تم إطاق 
يرقات اسماك الكارب من مفقس الرشش يف اهوار محافظة البرصة بعدد بلغ 
)3٠٠٠٠٠،31(مليون يرقة،حيث بلغ عدد األسماك التي تم إطاقها من مفقس 
امليمونة)12(مليون،واملرشح)3(مليون يف اهوار محافظة ميسان،بحضور عدد 
من منتسبي دائرة الثروة الحيوانية/قسم األسماك،وممثلن من زراعة ميسان 
والبرصة«.واض�اف »كم�ا تم إط�اق وجبتن م�ن يرقات اس�ماك الكارب من 
مفقس الصويرة يف اهوار محافظة ذي قار،حيث بلغت أعداد الوجبة األوىل)٥،7(

ملي�ون يرقة،أما الوجبة الثانية فق�د بلغت )8(مليون يرقة«.الفتا اىل إن »هذه 
االطاقات تأتي ألهمية هذه األسماك ولغرض تكثريها باعتبارها ثروة وطنية 
مهمة للبلد«.واشار البيان اىل انه »من جهة أخرى أقام قسم السيطرة النوعية 
ع�ى األعاف يف دائرة الثروة الحيوانية محارضة علمية ملناقش�ة البحث املقدم 
من ش�عبة الفحوصات الكيميائية التخصصية حول مقارنة السموم الفطرية 
بن الذرة الصفراء املحلية واملس�توردة،حيث تم فيها تقديم رشحا مفصا عن 
تفاصيل سموم االفاتوكسن واالوكرتوكسن من حيث تأثريها عى الحيوانات 

واإلنسان،وماتسببه من هذه السموم من أمراض.

صحة كربالء تنهي استعداداهتا لتنفيذ خطة طوارئ زيارة النصف من شعبان املباركة
    كربالء / المستقبل العراقي

أنهت دائ�رة صحة كرباء املقدس�ة اس�تعداداتها 
لتنفي�ذ خط�ة الط�وارئ الخاصة بزي�ارة النصف 
من ش�عبان املباركة التي تص�ادف يف الثاني عرش 
من ش�هر آيار الح�ايل، مؤك�دة إن » وزارة الصحة 
املحلي�ة أوعزت�ا بتذلي�ل الصعوب�ات  والحكوم�ة 
واملعوق�ات التي تعرتض القطاع الصحي يف الزيارة 
وتلبية جميع إحتياجات الدائرة بغية تقديم أفضل 
الخدم�ات الطبي�ة والصحي�ة للزائري�ن الوافدين 
إىل املدين�ة املقدس�ة ، الفت�ة إىل إن » غرفة عمليات 
الدائرة ستكون مسؤولة عن رسم وتنفيذ الخطة ، 
كما تتوىل التنسيق مع الجهات ذات العاقة لغرض 
تبادل املعلومات وتأمن الحماية لسيارات اإلسعاف 
والشاحنات التي تحمل مس�اعدات طبية » .وافاد 
مصدر اعام�ي يف الدائرة ل�«املس�تقبل العراقي«، 
ان املدير العام صباح نور هادي املوس�وي ، قال إن 
» دائرته انهت إس�تعداداتها لتنفيذ خطة الطوارئ 
الخاصة بزيارة النصف من شعبان املباركة ، كما تم 
تهيئة ماكاتها بما يتناس�ب وحجم هذه املناسبة 
الكبرية » ، مبيناً إنه » سيتم نرش مفارز طبية عى 

امتداد محاور املدينة الثاثة ) بابل ، النجف ، بغداد 
( ملس�افات ال تق�ل عن 2٠ ك�م عن مرك�ز املدينة 
إضاف�ة إىل نرشه�ا يف مركز املدين�ة لتقديم أفضل 
الخدمات الطبي�ة والصحي�ة إىل الزائرين » .وتابع 
إن » الدائ�رة أعدت الخط�ة املناس�بة واملبنية عى 
التجارب الناجحة للمناس�بات املليونية السابقة ، 
وتم تهيئة املستش�فيات واملراكز الصحية واملفارز 
التي سيتم إدارتها من خال غرفة عمليات الدائرة 

، التي س�تقوم أيضاً بالتنس�يق مع وزارة الصحة 
والحكوم�ة املحلي�ة واألمانتن العامت�ن للعتبتن 
املقدستن الحسينية والعباسية والدوائر الصحية يف 
املحافظات املجاورة وقيادة عمليات الفرات األوسط 
/ الطباب�ة العس�كرية ومديري�ة الرشط�ة وغرفة 
عملي�ات املحافظ�ة ودوائرها الخدمية والس�اندة 
لغرض تبادل املعلومات وتأمن الحماية لس�يارات 
اإلسعاف والشاحنات التي تحمل مساعدات طبية 
» .وكش�ف املوس�وي إن » الخط�ة تضمنت توزيع 
) 88 ( س�يارة إس�عاف و) 29 ( مف�رزة طبي�ة و 
) 6 (  مستش�فيات حكومي�ة ، إضاف�ًة  اىل مرك�ز  
الس�يدة زينب الك�رى ) ع ( الجراحي التخصيص 
» ، إىل جان�ب » تهيئ�ة ) 2٥ ( فرقة صحية ملراقبة 
مياه ال�رشب واألغذية املقدمة للزائرين » ، كما إن 
» الزيارة ستش�هد فتح صاالت للطوارئ يف املراكز 
الصحية ) العباس�ية الرشقية ، العباس�ية الغربية 
، باب بغ�داد ( وتجهيزها بكاف�ة ألدوية واألجهزة 
واملس�تلزمات الطبية األخرى » .وأردف إن » قس�م 
الصيدلة وبالتنسيق مع الرشكة العامة لألدوية قام 
بتوفري األدوية واملستلزمات الطبية خاصة املنقذة 
للحياة وتوزيعها عى املستشفيات واملفارز الطبية 

واملراك�ز الصحية » ، يف ح�ن » يقوم مرصف الدم 
الرئي�ي بحمات الترع خال الفرتة التي تس�بق 
الزيارة لغ�رض توفري كميات مناس�بة من جميع 
األصن�اف خاصة الس�البة منها » ،واوض�ح إنه » 
سيتم زيادة الغطاء الرسيري لجميع املستشفيات 
وذلك بتحديد إدخال املرىض للحاالت الطارئة حرصاً 
مع إخاء )املستش�فيات( بنس�بة )٥٠ %( إعتباراً 
من الثاني عرش من ش�عبان ولغاية إنتهاء الزيارة 
» .ويف مجال التنس�يق والتعاون مع وزارة الصحة 
والحكومة املحلية ، أكد املدير العام بحسب املصدر 
إن » وزارة الصحة والحكومة املحلية أوعزتا بتذليل 
الصعوبات واملعوقات التي تعرتض القطاع الصحي 
يف الزي�ارة ووضع كافة اإلمكانيات لدعم وإس�ناد 
الجه�د الطبي والصح�ي للدائ�رة » ، بينما » تقوم 
دائرت�ي الصحة يف باب�ل والنجف بتأمن محوري ) 
باب�ل – كرب�اء ( و)النجف – كرب�اء( » .يذكر إن 
» زيارة النصف من ش�عبان املباركة ) ذكرى مولد 
اإلمام املهدي عجل الله تعاىل فرجه الرشيف ( ، تعد 
ثاني أكر  زيارة مليونية تشهدها العتبات املقدسة 
يف كرباء بعد زيارة أربعينية اإلمام الحسن ) عليه 

السام ( يف العرشين من صفر .

تضمنت توزيع »88« سيارة إسعاف و »29« مفرزة طبية و »6«  مستشفيات
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وزارة الكهرباء
املديرية العامة  النتاج الطاقة الكهربائية /للمنطقة الوسطى

)L6G-011( تنويه للمناقصة املحلية املرقمة
يف   1426 املرق�م  الس�ابق  بعددن�ا  الحاق�ا 
2017/4/19 ت�م تعدي�ل اع�ان  املناقص�ة 
اع�اه بحي�ث اصبح�ت )صيانة كابس�ات  
 F-6B الغ�از نوع اطل�س كوبكو للوح�دات
مع تجهيز مواد احتياطية  لهذه الكابس�ات 
وتشغيل الكابس�ات واعطاء موثوقية بعمل 
الكابس�ات( ملحطة كهرب�اء التاجي الغازية 
واعطاء ضمان تشغييل ملدة ) 6 ( ستة اشهر 
واضافة منشا امريكي  مع بقية املناشئ بدال 
من )صيانة كابسات الغاز نوع اطلس كوبكو 
للوحدات F-6B مع تجهي�ز مواد احتياطية 

لهذه الكابسات(
لذا اقتىض التنويه

املدير العام

مديرية تنفيذ كربالء
رقم االضبارة /2013/2247

تبي�ع مديري�ة تنفيذ )كرباء ( العقار تسلس�ل )258م12 ب�اب الخان( الواقع يف 
)كرباء –الش�بانات ( العائد للمدين )قاس�م مردان عباس ( املحجوز لقاء طلب 
الدائ�ن )مديرية بلدية كرب�اء ( البالغ ) 2.712.500.000( مليارين وس�بعمائة 
واثن�ى عر مليون وخمس�مائة  الف دينار فعىل الراغب بال�راء مراجعة هذه 
املديرية خال مدة ثاثني يوما تبدا من اليوم التايل للنر مستصحبا معه التامينات 
القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م 

التسجيل والداللية عىل املشرتي

املواصفات:
1-موقعه ورقمه : كرباء –منطقة الشبانات )258م12 باب الخان(

2-جنسه ونوعه : بس�تان افراز اىل دور سكنية بمساحات مختلفة منها مشيدة 
ومنه�ا قي�د التش�يد ومناطق فارغ�ة ومحات قيد التش�يد ويحت�وي عىل نخيل 

متناثرة
3-مش�تماته: العقار بس�تان  تم تجريفها بالكامل ماعدا بعض اشجار النخيل  
املتناثرة وقد افرزت اىل دور س�كنية بمس�احات مختلفة ومناط�ق خالية ومنها 
دور س�كنية كاملة ومنها هياكل  قيد االنش�اء ومنها محات  قيد االنش�اء تقع 
عىل الشارع العام باالضافة اىل هياكل خرسانية تقع عىل الشارع العام وان الدور 
تع�ود للركاء بصورة عامة ويخلو العقار من الطرق املعبدة والكهرباء الوطنية 
ماعدا الشارع العام اما فيما يخص حصة املدين فيتعذر تحديدها كونها شائعة

4-مساحته : 40 دونم و 3 اولك
5-الشاغل : الركاء يف العقار

6-القيم�ة املقدرة :47940000000 س�بعة واربعون مليار وتس�عمائة واربعون 
مليون دينار

مجهورية العراق / جملس القضاء االعىل
رئاسة حمكمة استئناف بغداد/الكرخ االحتادية

حمكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل
العدد 690 / بحث / 2017 

التاريخ 2 / 5 / 2017
اعالن

اىل املدعى عليه / سعد حليم كامل
اقامت املدعية ميعاد عباس مويح البحث 
املرقم اع�اه امام ه�ذه املحكمة تطالبك 
فيه�ا بالتفري�ق للهج�ر وملجهولية محل 
بالتبلي�غ  القائ�م  رشح  حس�ب  اقامت�ك 
وتأييد املجلس املحيل لذا قرر تبليغك اعاناً 
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني للحضور 
ام�ام هذه املحكمة ي�وم البحث املصادف 
11 / 5 / 2017 الس�اعة التاسعة صباحاً 
ويف حال�ة عدم حضورك س�يجري البحث 

بحقك غيابياً وفق االصول
القايض / عيل خليل سلوم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 880/ب2017/1
التاريخ 2017/4/27

اعان
اىل املدع�ى علي�ه )قحط�ان  طعم�ه عب�د 

الحسني(
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان 
التعاوني�ة CHF اضافة لوظيفت�ه الدعوى  
املرقم�ة اع�اه ض�دك وال�ذي يطل�ب فيها 
الحكم بتاديت�ك له بالتكافل  والتضامن مع 
املدعى عليه الثاني )رحمن كاظم علو( مبلغ 
قدره )ال�ف وس�تمائة واربعة وخمس�ون 
املبال�غ  مجم�وع  وه�و  امريك�ي(  دوالر 
املرتتبة  بذمتهما للمدعي من مبلغ القرض  
اتفاقي�ة  بموج�ب  التاخريي�ة  والغرام�ات 
 2015/1/20 بتاري�خ  املح�ررة   الق�رض 
ونظرا ملجهولية محل اقامتك حسب القائم 
بالتبلي�غ يف محكم�ة ب�داءة بابل  واش�عار 
مختار حي الش�هداء /3 قضاء مركز الحلة 
املدعو مزرة عليوي مخيلف لذا تقرر تبليغك 
اعان�ا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد 
املرافعة 2017/5/7 التاسعة صباحا  وعند 
ع�دم حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك 
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض
عيل حميد الحيدري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 788/ب2017/4
التاريخ 2017/4/27

اعان
اىل /املدع�ى عليه )عيل اكرب حس�ني غفار 
املدي�ر املف�وض  حديد ال�رق للمقاوالت 

اضافة لوظيفته (
اصدرت هذه املحكمة قرارها بالعدد 788/

ب2017/4 بتاريخ 2017/4/6 واملتضمن 
الحكم بالزام املدعى عليه عيل اكرب حسني  
غف�ار املدير املفوض لرك�ة حديد الرق 
لوظيفت�ه  اضاف�ة  املح�دودة  للمق�اوالت 
بتاديته للمدعي حس�ني ع�يل محمد مبلغ 
مقداره 15850000 خمس�ة عر مليون 
وثمانمائة وخمس�ون الف دينار عن قيمة 
االرضار التي احدثها يف البناية املشيدة عىل 
القطع�ة املرقم�ة 3/33977 ح�ي العدالة 
ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائي ثام�ر موىس عباس 
واش�عار مختار حي العدالة/2 املدعو نبيل 
صبح�ي ابو كلل عليه قررت هذه املحكمة 
تبليغ�ك اعان�ا بصحيفت�ني يوميتني  ولك 
حق الطعن عىل الق�رار املذكور خال املدة 
املق�ررة بكاف�ة ط�رق الطع�ن القانوني�ة 
وبعكسه سيكتس�ب القرار املذكور درجة 

البتات وفق االصول
القايض عبد الرضا عبد نور الجنابي

اعان
فق�دت الوثيقة  املرقمة 11954 ذات العدد 
341 بتاري�خ 2012/6/4 والص�ادرة من 
ش�عبة امل�دارس واملعاهد املس�ائية امللغاة 
واملعنونة اىل املديرية العامة لرتبية النجف 
بأس�م الطالب�ة )صبيحة رشي�ف ربيط( 
فعىل م�ن يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة

ملحافظ�ة املثنى /قس�م ش�ؤون االحوال 
املدنية
اعان

قدم املواطن)مثنى ش�اكر مريان( طلبا اىل 
ه�ذه املديري�ة يطلب فيه تس�جيل اللقب 
)الش�حماني ( وعم�ا  يف قي�دة وجعل�ه 
باح�كام املادة ) 24( من قان�ون البطاقة 
الوطني�ة رقم 3 لس�نة 2016 املعدل تقرر 
نر الطلب باح�دى الصحف املحلية فمن 
لديه اعرتاض  مراجعة هذه املديرية خال 
فرتة عرة ايام من تاريخ النر وبعكسه 

سوف ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة/
وكالة

فقدان
فقدت املستمس�كات  من  )عبد الزهرة عبد 

مسلم حسن ( 
1-مس�تند تحمي�ل ملنت�وج النفط االس�ود 
صادر من رشكة توزي�ع املنتجات النفطية 

)فرع املثنى( املرقم 68 أ
 2017/4/25 يف   1328744 وبالتسلس�ل 

بأسم عبد الزهرة عبد مسلم حسن 
2- س�نوية س�يارة حمل املرقمة 17790/

انب�ار والص�ادرة من م�رور االنبار بأس�م 
)ع�ادل غال�ب محمد فعىل م�ن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
ملحافظ�ة املثن�ى /قس�م ش�ؤون االح�وال 

املدنية
اعان

قدم املواطن)كاظم خض�ري واوي( طلبا اىل 
ه�ذه املديرية يطلب فيه تس�جيل اللقب يف 
قي�دة وجعله )الكرع�اوي ( وعما باحكام 
امل�ادة ) 24( م�ن قانون البطاق�ة الوطنية 
رقم 3 لسنة 2016 املعدل تقرر نر الطلب 
باح�دى الصحف املحلية فمن لديه اعرتاض  
مراجع�ة ه�ذه املديرية خال ف�رتة عرة 
ايام من تاريخ النر وبعكسه سوف ننظر 

يف الطلب حسب االصول
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدني�ة والجوازات واالقامة/
وكالة

مجهورية العراق / جملس القضاء االعىل
رئاسة حمكمة استئناف بغداد/الكرخ االحتادية

حمكمة االحوال الشخصية يف الكرخ
العدد 2463 / ش / 2017 

التاريخ 26 / 4 / 2017 
اعالن

اىل / املدعى عليه / جمدي مهدي عبد اجلواد

اقام�ت املدعي�ة ) وداد حمي�د ش�ايع ( 
الدعوى الرعية املرقمة اع���������اه 
والتي تطلب فيها الحكم بتصديق الطاق 
الخلعي وملجهولة محل اقامتك حسب ما 
جاء ب�رح املبلغ القضائي تقرر تبليغك 
ع�دم  حال�ة  ويف  يوميت�ني  بصحيفت�ني 
حض�ورك موعد املرافع�ة 9 / 5 / 2017 
او م�ن ينوب عن�ك قانوناً س�وف تجري 

املرافعة بحقك غياباً وعلناً وفق القانون
القايض االول / سعد حممد عبد الكريم

حمكمة بداءة البرصة
العدد: 321/ب/2017 

التاريخ: 2017/4/20
اعالن 

اىل املدعى عليه / عبدالرزاق عبداحلي عبيدان 
اق�ام املدعي مدير بلدية الب�رة إضافة لوظيفته الدعوى 
البدائي�ة املرقمة 321/ب/2017 ض�دك والذي يطلب فيها 
فوات املنفعة للفرتة من 2005/11/1 ولغاية تاريخ إقامة 
الدع�وى 2017/2/2، ولتع�ذر تبليغك حس�ب رشح مبلغ 
مركز رشطة القبلة واملجلس البلدي ملنطقة حي الشهداء. 
علي�ه تق�رر تبليغك اعان�اً بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
بالحض�ور امام هذه املحكمة صباح ي�وم املرافعة املوافق 
2017/5/7 وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
قانوناً وبعكسه س�وف تجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً 

وفق االصول.
القايض / علوان بربوت البزوين

حمكمة استئناف البرصة / بصفتها االصلية 
العدد: 147/س/2017
التاريخ: 2017/4/20 

اعالن 
تبليغ املستأنف عليه / اياد نارص حممد حسن الزبيدي

اس�تئناف املدعي )مدير بلدية البرة – إضافة لوظيفته( 
ق�رار الحك�م الص�ادر من محكمة ب�داءة الب�رة بالعدد 
1569/ب/2016 بالدع�وى االس�تئنافية املرقم�ة 147/

س/2017 ض�دك وتبليغ�ك بالحضور ام�ام هذه املحكمة 
ولتع�ذر تبلغك وملجهولية محل اقامتك، تقرر تبليغك اعاناً 
بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة 
صباح ي�وم 2017/5/15 او من ينوب عنك ويف حالة عدم 
حضورك س�وف تج�ري املرافعة بحقك غيابي�اً وعلناً وفق 

القايض القانون.
حمسن مجيل جريح

رئيس اهليئة االستئنافية يف البرصة

املنفذ العدل
حيدر عوج الطريف
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         حاوره/ عزيز البزوني/ البصرة

 نص�ر الدي�ن خيامي بلمهدي ش�اعر 
عام�ي ) زجال ( - م�ن مواليد مدينة 
حالي�ا  يقي�م   - المغربي�ة  مراك�ش 
ف�ي غ�زة فلس�طين - من الش�عراء 
االحتج�اج  , م�ن مؤسس�ي الن�ادي 
الفلس�طيني للثقافة والفنون / غزة 
- فلس�طين - عضو ش�رفي لملتقى 
ش�واطئ األدب /غ�زة - فلس�طين - 
عضو ش�رفي اتح�اد كت�اب الجزائر 
التقدمي�ة  ش�بيبة  س�ابق  رئي�س   -
المغربي�ة - عض�و اتح�اد المدوني�ن 
المغاربة والعرب - عضو سابق حزب 
اليس�ار االش�تراكي الموحد المغرب 
- من مؤسس�ي الش�بيبة اليس�ارية 
االشتراكية ديمقراطية المغرب - من 
مؤسس�ي حرك�ة 20 فبراي�ر حركة 
سياسية 2011 - مؤسس المجموعة 
الغنائية “صقور الحمراء”سنة 2006 
- مؤسس المجموعة الغنائية – والد 
الحي – س�نة 2001 - من مؤسس�ي 
حرك�ة 20 فبراي�ر للتغي�ر - المغرب 

,التقينا به فكان هذا الحوار معه.
* ف�ي المغ�رب أدى التأث�ر ب�األدب 
الفرنس�ي إل�ى كتاب�ة قصي�دة النثر 
كم�ا توض�ح النم�اذج الت�ي نقرأها 
يوميا على صفحات الجرائد ومواقع 

التواصل االجتماعي. 
- أن كل العال�م العرب�ي تأث�ر بثقافة 
المحت�ل لي�س المغ�رب لوح�ده ،أما 
قصيدة النثر فهي منتش�رة في العالم 
العرب�ي وليس ف�ي المغ�رب لوحده 

وكان هن�اك ش�عراء كب�ار م�ن دول 
الشرق س�باقين في هذا المجال , أما 
بالنس�بة للتأثر فلم نتأث�ر بأي ثقافة 
بل نحن شعب ش�مال افريقية فتحنا 
األب�واب لجمي�ع الثقاف�ات العربي�ة 

والغربية منها .
* يق�ول الكاتب الكبي�ر عبد الرحمن 
مني�ف : “ الش�عر ) أو األدب عموما( 
ال يكتب�ه إال إنس�ان واحد ألنه س�يل 
من األحاس�يس الداخلية في لحظات 
هارب�ة ، ف�إذا لم يس�تطع اإلنس�ان 
الس�يطرة على هذه اللحظات توارت 

وانتهت 
- ممك�ن يك�ون مح�ق ف�ي وجه�ة 
نظره ولكن عن�دي أنا رأي يخالف ما 
يقول بنس�بة لي أنا أرى أن الشاعر أو 
الكاتب يحمل مسئولية كبيرة ، حيث 
عليه أن يك�ون عين العالم في الواقع 
الصعب الذي يم�ر به من تقلبات وان 
يلعب دور تسجيل التاريخ والنهوض 
بالمجتمع ولعب دور السياس�ي الذي 
فق�د البوصل�ة ،يجب اس�تخدام هذه 
األحاس�يس لصال�ح الوط�ن و أبناء 
الوطن وليس كاتبا أو ش�اعرا للفراغ 
واألس�ف هذا هو الموجود حاليا مع 

الحزن الشديد 
 * ه�ل أن�ت عضو في رواب�ط معينة 
أمس�يات  ف�ي  تكريم�ك  ت�مَّ  وه�ل 
وم�ن رواب�ط ومنتديات وأين تنش�ر 

كتاباتك؟ 
- نع�م كن�ت عض�وا ف�ي عدي�د من 
الثقافي�ة  الجمعي�ات  و  المنتدي�ات 
والسياس�ية  منه�ا ولك�ن انس�حبت 

منه�ا والحمد الله ألن الش�اعر يجب 
أن يكون مستقالً عن أي جهة ما ،من 
وجه�ة نظري أن الروابط أو األحزاب 
تقتل المبدع بس�بب سياس�ة التحكم 
في ال�رأي واألفكار ألن الش�اعر ملك 
للجمي�ع ولي�س لهيئ�ة أو كي�ان  ما,  
أما بالنس�بة للتكريم فقد تم تكريمي 

من جهات عديدة وأذكر منها منظمة 
القل�م الح�ر الدولي�ة ف�ي المغ�رب , 
حزب العمال االس�باني في المغرب , 
وحزب الشعب الفلس�طيني في غزة 
, جبه�ة اإلنق�اذ الجزائري�ة , وزارة 
الثقافة الفلسطينية , جامعة األقصى 
الفلسطينية , الجبهة الشعبية لتحرير 

فلس�طين , أما  بالنسبة للنشر فهناك 
عدي�د م�ن الصح�ف العربي�ة تنش�ر 
لي قصائ�دي ومنها جري�دة مراكش 
اإلخبارية جري�دة مغربية , و جريدة 
, جري�دة  العراقي�ة  الش�عب  طري�ق 
وجري�دة   , الفلس�طينية  الرس�الة 
فلس�طين الفلس�طينية وغيره�ا من 

الجرائد  .
* حدثنا عن إصداراتك الشعرية  

- بنسبة إلصداراتي فهي عديدة عندي 
أربع�ة دواوين ش�عرية وه�ي كتالي 
ديوان مس�جون الكالم -صدر 2007 
المغرب / وديوان من هنا بدأت – صدر 
2013 المغ�رب / ودي�وان قد أنس�ى 
حبك يا وطني - صدر 2014 فلسطين 
/ ودي�وان م�ش عايز أتكل�م – صدر 
2017 فلس�طين ,ودواويني الشعرية  
بسيطة جدا ألنها تتكلم بلسان الحال 
، فأن�ا أس�تخدم في قصائدي لس�ان 
الش�عب والكلمات التي تت�داول بيننا 
يومي�ا من أج�ل أن تك�ون قريبة من 
الناس وتط�رح قضاياهم وما يجري 
من حولهم من أم�ور تمس كرامتهم 
,و ما يش�غلني ه�و أن أعطي للقارئ 
قصي�دة تجعله يراجع حس�اباته في 
الوض�ع الذي نعيش فيه من مش�اكل 
اجتماعي�ة وسياس�ية و اقتصادية ، 
فله�ذا يج�ب أن يك�ون الش�اعر عين  
المجتم�ع تعكس ما يجري فيه تماماً 
*الش�عر السياس�ي أيضا بلغ ذروته 
ف�ي عهد محم�ود دروي�ش وقليلون 
آخرون، ونرى أن هذا اللون الش�عري 
ف�ي تراجع كبي�ر، باس�تثناء قصيدة 

هنا وقصيدة هناك؟ 
- أن الش�عر السياس�ي لم يتراجع بل 
بعك�س هو في تزايد ف�ي هذه الفترة 
بع�د الربي�ع العربي وص�ار له مكان 
أكثر من السابق ولكن السبب الذي لم 
يترك لهذا النوع من الشعر الظهور في 
الساحة هو اإلعالم ألن اغلب القنوات 

الفضائي�ة و الصحف العربية ال تفتح 
للش�عراء السياس�يين مجال الظهور 
عبر البرامج وكذل�ك الصحف ،و كما 
ترى بأن اغل�ب الصحف العربية ليس 
فيه�ا صفح�ات خاصة ب�األدب وإن 
كان فه�ي ال تفتح المجال للجميع إال 
القلي�ل منها وغالباً ما تخص الش�عر 

الفصحى . 
*ما هي المس�ؤولية الت�ي تقع على 
عاتقك كشاعر مغربي اتجاه القضية 
الحق�ة ف�ي مواجه�ة  الفلس�طينية 

العدوان الصهيوني ؟ 
القضي�ة  اتج�اه  مس�ؤوليتي   -
إنس�انية  قضي�ة  وأي  الفلس�طينية 
أن�ا أس�جل للتاريخ س�طور لألجيال 
الفلس�طينية  القضي�ة  القادم�ة ألن 
ب�ل  فق�ط  الفلس�طينيين  تخ�ص  ال 
العال�م  اإلنس�انية جمع�اء وإذا كان 
ينادي بحقوق اإلنسان فأين حق هذا 
الش�عب ف�ي الحياة و ب�أي وجه حق 
تس�لب من�ه حقوق�ه وأرض�ه ؟ بأي 
وجه ح�ق الغرب يتدخل في ش�ئوننا 
ومش�اكلنا؟  إن كان ال يحترم حقوق 
اإلنس�ان التي بن�ادي به�ا ؟إلى متى 

الخضوع لهذا المستعمر ؟
*كلمة أخيرة قبل إسدال الستار

- كلمت�ي األخي�رة أوجهه�ا للوط�ن 
العرب�ي ب�كل قوميت�ه م�ن أمازي�غ 
و أك�راد و تركم�ان وش�يعة و س�نة 
الوح�دة  ومس�يحيين   مس�لمين 
هي األس�اس وه�ي الوط�ن الجميل 
كفوا ع�ن هذا التناحر كف�وا عن هذا  

االنقسام والفرقة .

         مفيد نجم 

المفارقة العجيبة في المش�هد الش�عري 
العربي الراهن أن الوف�رة الكبيرة في كم 
األسماء الشعرية يقابلها انحسار واضح 
في جماهيرية الش�عر وانتشاره وموقعه 
ف�ي الحي�اة الثقافي�ة العربي�ة. الدف�اع 
عن مش�روعية ه�ذه الوف�رة وحقها في 
الكتابة، هو تجاهل لألسباب الموضوعية 
التي أس�همت في ب�روز ظاهرة الكس�اد 
الش�عري، وتأثيره�ا عل�ى عملي�ة تلقيه 
وقيمت�ه الجمالية.إش�كالية ه�ذا الواقع 
ل�م تعد تتمث�ل في حق هذه األس�ماء في 

الكتابة والتجريب أو عدم مشروعية ذلك. 
ما آل إليه واقع التجربة الشعرية وتلقيها 
في الحي�اة الثقافية ه�و المعني بالبحث 
واإلجابة عن سؤال هذا الواقع. ليس للنقد 
س�لطة على اإلب�داع ش�عرا كان أم رواية 
أم قص�ة، وهذه ليس�ت وظيفت�ه إن كان 
هناك أصال م�ن يعترف له بهذه الوظيفة. 
المشكلة تتمثل في حالة التردي والفساد 
الثقافي المنتشر، بوصفه امتدادا ونتاجا 
لحالة الفس�اد السياسي واالقتصادي في 

المجتمع ومفهوم السلعة في السوق.
ثقافة الس�وق واالس�تهالك على مستوى 
العولم�ة  عص�ر  ف�ي  الثقاف�ي  اإلنت�اج 

ساهمت في تكريس هذه الظاهرة. الشعر 
العربي ليس اس�تثناء فالمشكلة تتجاوزه 
إلى الش�عر العالمي أيضا. في إطار ثقافة 
اإللكتروني�ة  المنص�ات  لعب�ت  الس�وق 
االجتماع�ي  التواص�ل  ووس�ائل  للنش�ر 
دورا كبي�را في تضخم ه�ذه الظاهرة، ما 
ألغى م�ا تبقى للناقد من س�لطة معرفية 
وأدبي�ة على الش�اعر. كذلك أس�هم غياب 
الكفاءات األدبية المش�رفة على المجالت 

والصفحات الثقافية في تعزيز ذلك.
من جانبه آثر الناقد وسط هذه الهمروجة 
الش�عرية االنس�حاب م�ن هذا المش�هد. 
الكتاب�ة النقدي�ة الت�ي ال تم�دح عرض�ة 

للهجوم والتش�هير بصاحبها. ال أحد يريد 
أن يسمع ما ال يعجبه مهما كانت تجربته 
متواضع�ة، حت�ى ل�و كان بحاج�ة إل�ى 
إع�ادة تأهي�ل لغوي. كل هذا جعل س�وق 
الش�عر ال يختلف عن س�وق االس�تهالك، 
لك�ن المفارق�ة أن األخير لدي�ه من يقبل 
على االس�تهالك، بينما هنا كساد شعري 

واضح.
الوجه اآلخر للمش�كلة أن هذا الكم الوافر 
من األس�ماء يس�تهلك من رصيد الش�عر 
الثقافي والجمال�ي في الذاكرة والوجدان 
الجمع�ي. أيضا ه�ذا االس�تهالك ينعكس 
س�لبا على أصحاب التج�ارب التي تمتلك 

المس�توى  عل�ى  الش�عري  مش�روعها 
الجمال�ي والفك�ري. العرب�ات الفارغ�ة 
ه�ي األكث�ر ضجيج�ا عندما تس�ير على 
الطرقات. وسط هذه الضوضاء الشعرية 
تضيع األصوات ويختل�ط الحابل بالنابل، 
والخاس�ر الوحي�د هو الش�عر والش�اعر 
الحقيقي ابن التجربة والمشروع الشعري 

الواضح الرؤية.
لم يكن ينقص الشعر هذه الضوضاء لكي 
يضيع في زحمة الحياة الثقافية العربية، 
أو يواصل الش�عراء المبدع�ون هجرتهم 
المتواصلة نحو الرواية. لقد فس�د الشعر 

فبماذا ُنملِّح لغة العرب.

          عواد علي 

ال يخلو أي أدب في العالم من نصوص س�ردية 
)روائي�ة وقصصي�ة(، تحت�وي متونه�ا، فيما 
تحتويه، على رح�الت أو تجارب تطواف يقوم 
به�ا بعض ش�خوصها إل�ى عوال�م تختلف عن 
عوالمه�م، بدواف�ع متباينة. وغالبا ما يرس�م 
هؤالء الشخوص صورا لتلك العوالم، ويعّبرون 
عن رؤيتهم لها، ويكّون�ون انطباعات إيجابية 
أو نمطية أو س�لبية عنها، في س�ياق وصفهم 
لمعالمها وطبائع ناسها وثقافتهم، ويشتبكون 
ف�ي عالقات مع أف�راد منهم، فه�م ال يرحلون 
بأجس�ادهم فق�ط، ب�ل بعقوله�م وأفكاره�م 
وقلوبه�م ووجداناته�م أيض�ا. وتش�ّكل ه�ذه 
الرح�الت والتجارب مصدر ث�راء وتنوع للنص 

السردي، وعامل جذب للقارئ.
وإذا كان الحاك�ي أو الراوي في أدب الرحلة هو 
المؤل�ف نفس�ه )عالم أو جغراف�ي أو مؤرخ(، 
وهو الذات المركزي�ة التي تقوم بفعل الرحلة، 
فإن راوي أحداث الرحلة في الس�رد الروائي أو 
القصصي المتخّيل، ليس المؤلف نفس�ه، وإنما 
الس�ارد، س�واء أكان هو المرتحل أم شخصية 

أخرى في النص السردي.
في رواية “رحلة ابن فطومة” لنجيب محفوظ 
يروي س�اردها قصة مثقف عربي، يدور حول 
العالم بحثا عن نفس�ه، لكن رحلته تأخذ شكل 
البح�ث عن المعرف�ة )رحلة في طل�ب العلم(. 
وخالله�ا يكتب البط�ل عن التج�ارب التي يمر 
به�ا، ويعكس به�ا فانتازيا يوتوبية يس�قطها 

على سرده للعالم الذي يراه.
ويرك�ز س�ارد رواية “ف�الح مص�ري في بالد 
الفرنج�ة” لخيري ش�لبي على طبيعة الس�فر 
البح�ري، مصورا مدى معاناة البحار، باعتباره 
عنصراً جوهرياً في هذه الرحلة، وهو محركها 
األس�اس، والجن�دي المجهول ال�ذي يعمل في 

الخفاء. كما يس�لط الضوء على أبعاد االختالل 
ف�ي س�لم التراتبي�ة البحري�ة، وفي س�لوكات 
ش�خصيات مختلف�ة تس�تفيد م�ن االحتي�ال 
والغش في كس�ب المزيد م�ن المال عن طريق 
خداع الشركة التجارية البحرية. ويأتي اختيار 
ش�لبي لش�خصية البح�ار في س�ياق اهتمامه 
بالفئات المهّمش�ة وتركيزه على رصد طبيعة 

حياتها، وقسوِة عملها وظروفها.
شخصيا، ال تخلو رواياتي األربع المنشورة من 
رحالت يقوم بها أبطالها وبعض ش�خصياتها 
األخ�رى إلى بل�دان وجزر وفض�اءات مختلفة 
لغايات متعددة. ففي “حلي�ب المارينز” يرحل 
بطله�ا “س�امر”، ف�ي أح�د الفص�ول، صحبة 
صديقت�ه، إل�ى جزيرة “كينيوس�و” ف�ي كندا، 

بحث�ا عن عجوز هندية تجي�د تحضير دواء من 
النبات يعالج ضمور ِكليته.

ويتلّب�س خ�الل الرحل�ة ش�خصية جلجامش، 
ويخاط�ب قائد الزورق، بنش�وة عارمة، طالبا 
منه إيصالهما إلى “أوتونابشتم” العجوز، الذي 
يقيم خال�داً فوق منبع اآلبس�و- مجمع المياه 
السفلية العذبة، ليحصل على ضالته المنشودة، 
كما يتخيل صديقته كأنها “سيدوري” صاحبة 
الحانة. لكن س�امرا يفش�ل ف�ي الحصول على 
النبتة بسبب موت “الهندية”، وُيصاب بالكآبة، 
فيأخ�ذه أصدق�اؤه، ف�ي رحلة اس�تجمام، إلى 
شرق كندا، حيث جزيرة “هاليفاكس”، وهناك 
يعيش�ون أصناف�ا م�ن المغامرات م�ع البحر 

والنساء.
يق�وم  الواش�نطونيا”  “نخل�ة  رواي�ة  وف�ي 
“س�الم” برحلة، رفقة بطل الرواية وصديقته 
اإلس�بانية، إل�ى قري�ة “فونت�ي فاكي�روس” 
الصغي�رة بضواح�ي غرناطة، حي�ث يقع بيت 
ل�وركا، الذي تح�ّول إلى متح�ف، فيلمح، وهو 
يخرج من محط�ة الحافالت، فت�اًة تبيع الورد 
للزائري�ن تش�به صديقت�ه العراقي�ة “غزالة”، 
الت�ي خطفها منه أحد الجن�راالت ذات يوم، بل 
هي تبدو نس�خًة منها تماماً، فتأخذه الدهشة، 
ويتح�دث معها ف�إذا به�ا تجيد العربي�ة. لكن 
المغن�ي الذي يرافقها س�رعان م�ا يهرب بها. 
وف�ي رواي�ة “حماق�ة ماركيز” يق�وم بطلها 
“س�لمان البدر” برحلة متخيلة إلى مكس�يكو، 
ويلتقي الروائي ماركيز في بيته على الس�احل 
الكاريبي، ليعرض عليه مخطوطة رواية كتبها، 

فيقرأها ماركيز وُيعجب بها.
أما روايتي األخيرة “أبناء الماء” فإنها تحتوي 
على فصل يصور ارتحال عراقي الجئ في اليمن 
الديمقراطية الشعبية، مع أسرته، من عدن إلى 
جيبوتي، هربا من الح�رب األهلية، ومن هناك 

يرحل إلى سوريا مالذه األخير.

اسـتـعـادة الـشـعـر

الرحلة الرسدية املتخيلة

نرص الدين خيامي بلمهدي :  جيب ان يكون الشاعر عني املجتمع       

ترانيم ملدارج الروح
عن دار ابي رقراق، وبدعم من وزارة الثقافة، صدر للشاعرة عائشة عمور 
ديوان ش�عر موس�وم بعنوان »ترانيم لمدارج الروح«. تتوزع المجموعة 
عل�ى 103 صفح�ة من القطع الصغي�ر، يتصدرها تقديم للش�اعر محمد 
بوجبي�ري بعن�وان »قصائد للعش�ق والعرف�ان« تليها نصوص ش�عرية 
قصيرة في في الغالب )24 نص(، هي على التوالي: قطرات من دم الحالج، 
مرآة الغريبة، ترنيمة لوجيب الروح، أنشودة لمكامن العشق، شذرات من 
كت�اب الظل، اغتيال القصيدة، من كتاب الرمل، معزوفة للرماد، من مقام 
الوجد، وهم، ال أكر سبحة الزمان، من أحوال العشق، حلم، سمو، تحول، 
حواء تعيد تفاحتها، الثابت والمتحول، ش�ذرة ش�عرية، اقتراف شعري، 
أث�ر، قوس قزح، فاكهة الليل، وش�اح الحروف، ترنيمة إدريس�ية. يقول 
الناقد خالد بلقاسم في شهادة على الغالف، أن الشاعرة »تدمج مرجعية 
ذات صلة شديدة بالشعر، وتحرص في هذا اإلدماج على تجريد المرجعية 
الصوفي�ة من أي بعد ديني، مع اس�تثمار اآللي�ات التخييلية التي تتيحها 
هذه المرجعية. هكذا تحول الرافد الصوفي، في المجموعة الشعرية، إلى 

سند الستغوار الذات والكشف عن حاالت وجودية عديدة«.

ع�ن منش�ورات »الراص�د الوطني للنش�ر والق�راءة« ص�در مؤخرا 
للكات�ب المغرب�ي عب�د الجلي�ل ولد حموية ف�ي طبعة أنيق�ة رواية 
بعنوان: »صهيل جس�د«، تقع في ثمانية وثمانين صفحة من الحجم 
المتوس�ط، تتوزع الرواية على س�تة عش�ر فصال، وتتصدر غالفها 

لوحة للفنان التشكيلي المغربي داني زهير.
رواي�ة »صهي�ل جس�د« س�فر وج�ودي ينقلنا إل�ى فواج�ع الغربة 
واالغت�راب وحرقة التمزق النفس�ي والتش�ظي، إضافة إلى الس�فر 
الوجدان�ي ال�ذي يرحل بن�ا إلى دواخل ال�ذات وهواجس�ها الحارقة 
لينعكس كل ذلك على الجس�د الجامح، المنكس�ر، المش�رع على كل 
الرغبات المس�تعرة فيه. رواية تس�تحضر ثنائية األن�ا واآلخر وفق 
رؤية مغايرة تس�تلهم أش�كال التناول الس�ردي التقليدية لتؤس�س 
لنفس�ها منظوره�ا الخاص بها، منظور يس�عى من خالل�ه الكاتب 
إلى رصد رواس�ب التنشئة لدى اإلنسان الش�رقي وانعكاساتها على 
حياته المس�تقبلية بما هي حياة مضطربة، مغتربة، منعزلة، سواء 

في وطنه أو خارجه، 

صهيل جسد«

           ميثاق كريم الركابي

ال أدعي الزهد في األمنيات
ال أكتفي بطيفَك وهذه الكلمات

أنا أعشقك َ بعطش راهبٍة
ما عرفت ْ نشوة القبالت

راهبٌة ترى الرجال
وتجهل روائح قلوبهم
أمية الغرام واللمسات
َشعُرَك األبيض حكايٌة

تقتُل تعَب العمِر
ترسُم الغيوم على صباحاتي 

فأنا المفتونة ُبالجماِل
أنا المقتولُة بأوتاِر الشيِب

كلما عزفت أصابعك َ عليها بدالٍل
وسؤاٍل يصفُع السؤاِل..؟؟

أخريٌف لُه طعُم الُزالل..!!

           نوره حالب / لبنان

فتَح بريَدُه 
وجَد مجرًة 

من ستِة  اقماٍر 
وكوكٍب ...

، كانت األقماُر تشعُّ
 بحناِنها ، رقِتها 

 رأفِتها حتى 
خوِفها عليه 

سحِر بسمِتها ...
والكوكِب 

الحارِس
كاَن قلُبها ...

فتَح بريَده 
واقفلَُه 

َع كلَّ هداياُه  ووزَّ
على عشاِق األرِض

اال قلَبها ...

 استأَْثَر بِه 
كانت مالمُحه محفورًة 

في بطانِته 
و حروُف اسمِه 

 مداَد 
الشرايين ....

ال أدعي الزهد

اقامرها .. وكوكبه 
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إليسا: » سعيدة بقصة احلب التي أعيشها«
النجمةإليس�الحظات  عاش�ت 
جميل�ة ي�وم أم�س يف معرض 
جمالِك يف البيال حيث تم عرض 
ق�د  اليس�ا  كان�ت  9 فس�اتني 
ظه�رت بها ببعض املناس�بات 

املهمة يف حياتها.
ويف لق�اء جم�ع إليس�ا بع�دد 
ومحب�ي  محبيه�ا  م�ن  كب�ر 
الكث�ر  املوض�ة تحدث�ت ع�ن 
من األمور الفنية والش�خصية 

واالجتماعية.
•ويف س�ؤال خاّص عن إمكانية 
قيام اليس�ا بزي�ارات ملخيمات 
الالجئني يف البالد العربية قالت: 
»أن�ا ال أع�رف وح�دي وهم لم 
أنجلينا  التس�هيالت،  يقدموا يل 
ج�ويل ما عم تت�رف بطريقة 
منف�ردة ب�ل تس�افر بطائ�رة 
 united nation م�ن  خاص�ة 
مع مس�اعد خاّص م�ا يقعدوا 
يتفلسفوا كل ما شافوا انجلينا 
بمخيم لالجئني يقولوا الفنانني 
بيعمل�وا هي�ك  م�ا  اللبناني�ني 
مب�ادرات جيب�ويل طائ�رة من 
united nation ومس�اعد  ال�� 
ش�خيص وان�ا مس�تعدة روح 
عىل افغانستان حتى. اوقات يف 
صحاف�ة بتصر تتفلس�ف عىل 
الفن�ان برف النظ�ر اذا كان 
مغن�ي او ناش�ط س�يايس ، يف 

واقع شوفوه ثم احكموا«.
وتابعت متحدث�ة عن طباعها: 
»ال ش�ك ان هنال�ك طبع يخلق 
مع كل انس�ان وانا لم أتوقع أن 
أكون بهذه الشخصية، ال أعترب 
نفيس قوية بل رصيحة وحدود 
الراحة ال تصل اىل حد الوقاحة 
فأنا من بني 100 انتقاد أرد عىل 

يشء مع�ني وبطريق�ة معين�ة 
ق�وة ش�خصيتي وجرأتي فيها 

حدود«.
•وع�ن آرائها السياس�ية تقوال 
نف�يس  أحس�ب  »أن�ا  اليس�ا: 
مواطن�ة قب�ل أن أك�ون فنانة 
وأق�ل م�ا يمك�ن ان اقوله هو 
رأي ودائم�ا اقول نحن أصحاب 
رأي أما أصحاب القرار يف لبنان 
ال يس�تطيعون ان يأخذوا قراراً 
فأقله حني اقول رأيي يمكن ان 
نؤثر ولو بنس�بة قليلة بالناس 

التي تحبنا«.
•أما عن األزي�اء التي تعتمدها 
اليس�ا:  تق�ول  واطالالته�ا 

»باملوضة انا very safe ال البس 
اال ما يلي�ق بي وال اتبع املوضة 
بمج�رد اتباعه�ا بل اخت�ار ما 
يلي�ق ب�ي بلح�ق جس�مي م�ا 
يليق به، اذا كنت نصحانة ماذا 
ارتدي واذا كنت بوزني الطبيعي 
الب�س يشء آخر. اذا كان عندي 
خ�ر اري�د ان اظه�ره نح�ن 
 décolleté �ببيئة البس فيها ال
وش�ورت وضم�ن م�ا يليق بي 
وبجرأة محدودة ولكني لس�ت 
جريئة باملوضة عىل قدر جرأتي 

بالكالم«.
تق�ول:  فري�ق عمله�ا  •وع�ن 
»ل�دي مس�اعدين وفريق عمل 

ب�كل املج�االت حت�ى املوض�ة، 
ولك�ن آخذ القرار بكل يشء من 
دون اس�تثناء، الق�رار االخ�ر 
بكل اغني�ة اقدمها ان�ا، القرار 
بفس�تان ما أنا الني اكتس�بت 
خربة وثقة ويقولون اني البس 
بش�كل جمي�ل، ان�ا ب�كل فخر 
اللبنانية الوحيدة عىل اليوتيوب 
بالعالم بني 100 امرأة وتلقائيا 

هذا يكسبني ثقة اكثر« .
•وع�ن مثاله�ا االع�ىل يف الفن 
تق�ول اليس�ا: »الفنان�ة داليدا 
والس�يدة ف�روز«. وم�اذا عن 
»الصبوح�ة  تق�ول:  صب�اح؟ 
بالنس�بة يل أيقون�ة يف املوض�ة 

ب�كل  فني�ا  ولك�ن  والجم�ال 
رصاحة فروز أقرب اىل قلبي«.

•وعما اذا كانت فروز تعلم هذا 
االمر تق�ول اليس�ا: »مفروض 
تعرف ب�ي طريقة انا كل عام 
بأعي�اد ب�روت اخت�ار اغان�ي 
ف�روز ودالي�دا حال�ة خاص�ة 
جدا بالنس�بة يل وحني حرضت 
الفيلم الخ�اص بحياتها تاثرت 
جدا وانتهى وان�ا متضايقة، يف 
الخ�ارج الكث�ر من املش�اهر 
يموتون ش�بابا نتيج�ة جرعة 
زائ�دة م�ن املهدئ�ات والحبوب 
وم�ن االكتئاب. لذا قلت ش�كرا 
يا رب ان لي�س لدينا بابارتزي، 

مأس�اة  فيه�ا  كان  حياته�ا 
كأن  رافقه�ا  ال�يسء  والح�ظ 
ينتحر طبيبه�ا وينتحر حبيبها 
وطلعت مكتئبة ولكن اقدر انها 
انهت حياتي من دون ان تزعج 
اح�دا وبالقم�ة تبعه�ا رغم ان 

االنتحار محرماً«.
فقال�ت  التمثي�ل،  ع�ن  •أم�ا 
ممازحة »ما عبايل س�ينما بس 
عب�ايل هولي�وود«، ث�م تابعت: 
»ال اقص�د ان اقل�ل م�ن قيم�ة 
السينما هنا بل أثني عىل بعض 
املخرجني واالفالم واحببت فيلم 
عرقتنج�ي،  لفيلي�ب  اس�معي 
ما ح�دا يفهمني غل�ط ولكني 
التمثي�ل فأن�ا دائم�ا  ال اح�ب 
اتعب م�ن حويل ليصوروني من 
بروفي�ي ال�ذي افضل�ه ب�روح 

عالسينما بكعيهن؟«.
•وعن فستان تختاره بنفسها 
وتخت�ار  مصمم�ه  وتخت�ار 
مناس�بته تقول: »فس�تان ايي 
صعب مع اي�ي صعب. ال احلم 
بيء معنّي عبايل حبيبي لبست 
أفخم فس�تان م�ن تصميمه«. 
أما عن أجمل إحساس بالنسبة 

لها تقول: الغرام يف بداياته«.
•وعّما إذا كان�ت مغرومة اآلن، 
تق�ول ضاحك�ة: »بآخرتي« ال 
ال اري�د ان يفه�م خط�أ حبيب 
العالق�ة  دائم�ا  ولك�ن  قلب�ي، 
بأوله�ا تكون أجمل احس�اس 
ولكن حني تمّر س�نة او سنتني 
ال تعي�ش االحس�اس نفس�ه«. 
وتختت�م ممازحة اعتقد ان هو 
 I love س�يرتكني اآلن واقول له
u وامله�م أني س�عيدة بالعالقة 

التي أعيشها«..

النصب التذكارية 
واالمهال

مثلم�ا يعل�م الجمي�ع ان النص�ب التذكارية تعتب�ر الوجه 
الحض�اري والتراث�ي المش�رق الي بلد او ش�عب ..ومثلما 
نعل�م ايضا ان الع�راق حافل بتلك النص�ب التذكارية والتي 
يتقدمها )نصب الحرية( في ساحة التحرير للفنان  الخالد 
ج�واد س�ليم ..ولكن ذلك النص�ب وغيره قد نال�ه االهمال 
م�ن قب�ل الدولة والش�عب الذي ينتم�ي اليه  ذل�ك النصب  
حيث ب�ات مرتعا للنفايات والمخلف�ات وحتى التجاوزات 
التجاري�ة الت�ي تس�يء لعراق�ة ه�ذا الش�عب ..حت�ى ان 
الملصقات التجارية واالنتخابي�ة التجد مكانا للترويج اال 
ان تلتص�ق بتلك النصب التذكارية معتق�دة ان تلك االمكنة 
تجل�ب انتباه الناس لمث�ل ذلك التروي�ج . ولكنها تغفل او 
تتغافل بان عملها التجاوزي ذاك يسيء لبضاعتها اكثر من 
الترويج والتسويق لها . ولكن االنكى من ذلك ان بعضا من 
الجهات المسؤولة والحكومية تقوم بتعليق اجهزة الطاقة 
الشمس�ية كي تعتل�ي تلك النص�ب ..وهناك )الس�ماعات 
الصوتية (التي التجد لها مكانا اال ان تعلق على تلك النصب 
ايضا وكان البلد ق�د افتقر الى وجود االمكنة ولم يبق فيه 

اال تلك النصب التذكارية !!
والذي وددت قوله :

اذا م�ا كانت الدولة والجهات المعنية قد غفلت او تناس�ت 
االعتناء وادامة تلك النص�ب اهماال منها .. او حتى تتقورا 
..ف�ان ذل�ك اليعني بان يق�وم المواطن بزي�ادة الطين بله 
ويرتك�ب ه�و االخ�ر اعم�اال وتج�اوزات ثفوق مث�ل ذلك 
االهمال المزمن ..وكان تلك النصب التذكارية باتت )سبه ( 
تستحق مثل ذلك التجاوز المعيب ..حتى وصل لدى البعض 
ان يعت�دي عليه�ا وكما حدث ل�راس ابو جعف�ر المنصور 

.مؤسس بغداد .وكما 
ح�دث الثارنا ف�ي الموص�ل الحدباء م�ن قب�ل المجاميع 

االرهابية هناك !!

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 
تعل�ن مديرية بلدية العمارة عن اج�راء مزايدة علنية لتأجر االمالك املبينة يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية العمارة 
فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة مراجعة س�كرتر اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل فرتة )30( ثالثون يوما تبدأ 
من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه التأمينات القانونية البالغة ان ال تقل عن )25 %( من القيمة التقديرية 
وين�ادى للمزايدة يف الس�اعة الع�ارشة والنصف صباحا يف اليوم التايل النتهاء املدة اع�اله من تاريخ النرش وعىل قاعة 
مديرية بلدية العمارة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه 
املزاي�دة اج�ور النرش وكافة املصاريف املرتتب�ة عىل ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن ويكون عليه 
مراجع�ة مديري�ة بلدية العمارة خ�الل فرتة )10( عرشة ايام م�ن تاريخ املصادفة الكمال اج�راءات التعاقد االصويل 

وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.

مدة التأجيرالقيمة التقديريةالمساحةالموقعنوع الملك ورقمهت
3 سنوات750000 سبعمائة وخمسون الف دينار7.5م2خلف كراج الفورتاتكشك رقم 1470
3 سنوات1250000 مليون ومئتان وخمسون الف دينار 7.5م2خلف كراج الفورتاتكشك رقم 2302
3 سنوات900000 تسعمائة الف دينار9م2خلف كراج الفورتاتكشك رقم 3303
3 سنوات900000 تسعمائة الف دينار9م2مجاور كراج االقضية والنواحيكشك رقم 4305
3 سنوات900000 تسعمائة الف دينار9م2مجاور كراج االقضية والنواحيكشك رقم 5306
3 سنوات900000 تسعمائة الف دينار9م2مجاور كراج االقضية والنواحيكشك رقم 6307
3 سنوات900000 تسعمائة الف دينار9م2مجاور كراج االقضية والنواحيكشك رقم 7308
3 سنوات1000000 مليون دينار6م2خلف كراج الفورتاتكشك رقم 8259
3 سنوات1000000 مليون دينار6م2خلف كراج الفورتاتكشك رقم 9261
3 سنوات1000000 مليون دينار6م2خلف كراج الفورتاتكشك رقم 10262
3 سنوات900000 تسعمائة الف دينار7.5م2خلف كراج الفورتاتكشك رقم 11263
3 سنوات900000 تسعمائة الف دينار7.5م2خلف كراج الفورتاتكشك رقم 12267
3 سنوات900000 تسعمائة الف دينار7.5م2خلف كراج الفورتاتكشك رقم 13289
ثالث سنوات750000 سبعمائة وخمسون الف دينار14م2 شارع بغداد عمارة النصركشك رقم 1411

رشوط التاجر :
يس�لم املل�ك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فق�رة التاجي راو عند انتهاء العقد املطالب�ة بالتعويض او اللجوء اىل 

املحاكم املختصة

بناءا عىل ماجاء بكتاب مديرية بلديات ميسان /شعبة االمالك  ذي العدد 6763 يف 2017/3/26   تعلن لجنة 
البي�ع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان ع�ن تاجر االمالك املدرجة مواصفاتها ادناه وملدة 1 س�نة واحدة   
والبالغ عددها )3( ملك اس�تنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013. فعىل من يرغب 
االشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميسان – سكرتر اللجنة وخالل مدة 30 يوما تبدأ من اليوم 
التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 25 % من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة 
خ�الل الدوام الرس�مي من اليوم االخر م�ن مدة االعالن ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية الس�الم 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة

محكمة جنح املدينة
العدد 18/ج/2017

التاريخ 2017/4/16
امر القبض

ق�ررت املحكم�ة اص�دار ام�ر القب�ض  بح�ق املتهم  
س�تار جبار ع�ذاب وف�ق امل�ادة 1/495 م�ن قانون 
العقوب�ات واج�راء التح�ري االصويل ب�داره واماكن  
تواج�ده للقب�ض علي�ه وتعليق امر القب�ض يف محل 
اقامت�ه واحضاره مخفورا بموع�د املحاكمة  املوافق 

2017/5/11 واعالمنا
القايض

رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البرة

العدد2615/ش/2016
التاريخ 2017/4/23

اعالن
اىل املدعى عليها /عي عبد الحسن خلف 

اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 2615/ش/2016 
يف 2016/8/29 املتضم�ن الحك�م التفريق القضائي 
بس�بب الهجر بني املدعية زينة خضر عباس واملدعى 
علي�ه ) ع�ي عبد الحس�ن خل�ف ( وملجهولي�ة  محل 
اقامتك وحس�ب رشح مبلغ مرك�ز رشطة الرباضعية 
قررت هذه املحكمة تبليغك نرشا بصحيفتني محليتني  
يوميت�ني ومنحك حق االع�رتاض والتمييز خالل املدة 
القانونية ويف حال ع�دم طعنك يف القرار او من يمثلك 

قانونا سوف يكتسب القرار الدرجة  القطعية
القايض فالح حسن حصني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة تحقيق املدينة
العدد : 18/ج/2017
التاريخ 2017/4/11

اىل اعض�اء الضب�ط القضائ�ي واف�راد الرشطة كافة 
انكم ماذونون بالقبض عىل املتهم :-

1-االسم الرباعي واللقب : ستار جبار عذاب مدهوش 
العي

2-اسم االم الثالثي : فطيم سلمان
3-محل اقامته : املدينة –الحدادية

4-مهنته : كاسب
5-نوع الجريمة : صك بدون رصيد
6- املادة القانونية : 459 عقوبات

واحض�اره امامنا يف الحال لكونه متهما يف الش�كوى 
املقامة ضده يف مركز رشطة املدينة

القايض

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد 1467/ش2017/1

التاريخ 2017/4/24
اىل املدعى عليه /ابراهيم عواد حسني

اعالن
اقام�ت املدعي�ة انتصار ع�ي احمد الدع�وى املرقمة 
لل�رضر  التفري�ق  وموضوعه�ا  1467/ش2017/1 
ام�ام محكمة االحوال الش�خصية يف بعقوبة ولكونك 
مجهول محل االقامة تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني 
محليتني بموعد املرافعة املوافق 2017/5/14 الساعة 
التاس�عة صباح�ا ويف حالة عدم حضورك  او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك غيابيا  

وعلنا وفق االصول
القايض
طارق محمد توفيق

فقدان
فق�دت من�ي الهويه الص�ادره من نقابه املهندس�ني 

باسم عي عبد الهادي كريم

اعالن
ق�دم املواطن )حس�ن ع�ي حم�ود( طلبأ ي�روم فيه 
تسجيل لقبه وجعله )الشبي( بدال من الفراغ واستنادأ 
اىل احكام امل�اده 24 من قانون البطاقه الوطنيه رقم 
3 لس�نه 2016 املع�دل ولغ�رض نرش ه�ذا االعالن يف 
الجريدة الرس�ميه فمن لديه ح�ق االعرتاض مراجعة 

هذه املديرية خالل عرشة ايام من تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائي
مديرالجنسية العام

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف سامراء 
محكمة االحوال الشخصية يف سامراء

العدد : 2017/4648
التاريخ 2017/4/30

اعالن
قدمت املس�تدعية )اخالص كروم مصل�ح  ( طلب اىل 
ه�ذه املحكمة يطل�ب فيها اص�دار حج�ر وقيمومة 
لزوجها املفق�ود ) حميد احمد ابراهي�م ( والذي فقد 
2015/3/8 عليه واس�تنادا لقانون رعاية القارصين 
ق�ررت املحكمة ن�رشه بصحيفت�ني محليتني لغرض 

التثبت من حياة املفقود
القايض قير عباس رشيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف سامراء 
محكمة االحوال الشخصية يف سامراء

العدد : 2017/4656
التاريخ 2017/4/30

اعالن
قدم�ت املس�تدعية )رساب س�عد مصل�ح  ( طلب اىل 
ه�ذه املحكم�ة تطل�ب فيه اص�دار حج�ر وقيمومة 
لزوجه�ا املفق�ود ) محمد كروم مصل�ح( والذي فقد 
2015/3/11 عليه واستنادا لقانون رعاية القارصين 
ق�ررت املحكمة ن�رشه بصحيفت�ني محليتني لغرض 

التثبت من حياة املفقود
القايض
قير عباس رشيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف سامراء 
محكمة االحوال الشخصية يف سامراء

العدد : 258/ش/2017
التاريخ 2017/4/27

اعالن
قدم�ت املدعي�ة )غف�ران اس�ماعيل عب�د اللطيف  ( 
الدعوى املرقم�ة 258/ش/2017 ضدك تطالب فيها 
تثبي�ت ال�زواج وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ ومختار واختيارية س�امراء /الجالم 
فق�د ق�ررت املحكم�ة بتبليغ�ك بواس�طة صحيفتني 
يوميت�ني محليتني برضورة حض�ورك موعد املرافعة 
املوافق 2017/5/16 وبعكس�ه سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا
القايض
قير عباس رشيد

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الوزاري�ة الص�ادرة م�ن وزارة 
الكهرب�اء دائرة كهرب�اء خور الزبر الغازية بأس�م ) 
ظاه�ر حبيب زوي�د ( فعىل من يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ بعقوبة
العدد 2016/1607
التاريخ 2017/5/2

اعالن
تبي�ع مديرية تنفي�ذ بعقوبة باملزايدة العلنية س�هام 
املدي�ن )حس�ام ناجي ع�ي ( املدير املف�وض لرشكة 
الفي�ض الهام�ع للتج�ارة العام�ة والنق�ل العام�ة 
املحدودة لقاء طلب الدائن ) ايوب يوس�ف اس�ماعيل 
مالي�ني  وثماني�ة  مائ�ة   )108.933.000( البال�غ 
وتسعمائة وثالثة وثالثون الف دينار عراقي مع رسم 
التحصيل له�ذه املديرية عن قيمة س�هامه يف رشكة 
املدي�ن ) حس�ام ناج�ي عي (وان�ه يمل�ك يف الرشكة 
وس�بعمائة  ملي�ارات  ثالث�ة   )3.750.000.000(
وخمس�ون مليون سهم الكائنة يف بغداد الكرخ –حي 

املامون  
فعىل الراغبني بال�رشاء الحضور يف الس�اعة الحادية 
ع�رش صباحا ام�ام مديري�ة تنفي�ذ بعقوب�ة يف يوم 
امل�كان  يف  بال�رشاء  الراغب�ني  فع�ىل   2017/5/10
والزم�ان املحددين وام�ام هذه املديرية مس�تصحبا 
مع�ه التامينات القانوني�ة البالغ�ة )10%( من قيمة 

الدين  والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل 
وفاء جليل ابراهيم

محكمة بداءة بعقوبة
العدد 332/ب2017/1
التاريخ 2017/4/27

اعالن
اىل املدعى عليه /عمر طارق جاسم

بتاري�خ 2017/4/11 اص�درت محكم�ة ب�داءة 
بعقوبة قرارها يف الدعوى البدائية املرقمة 332/

ب2017/1 وال�ذي يق�ي بالزام�ك بتادية مبلغ 
خمس�ة  وعرشون مليون دينار اىل املدعي  فاضل 
اغاجان مراد كتعويض عن املساحة  البالغة 30م2 
و22 س�م التي تم اس�تقطاعا من قطعة املدعي  
يف اص�ل العقار املرق�م 633/2 رساي  وملجهولية 
القضائ�ي  املبل�غ  اقامت�ك حس�ب رشح  مح�ل 
له�ذه املحكمة س�ليمان جاس�م محم�د املؤرخ 
2017/4/16 واش�عار مخت�ار قض�اء بعقوب�ة 
)9( مختار حي ) 40( عمر الفاروق عبد الوهاب 
واملصدق من املجلس املحي لقضاء بعقوبة تقرر 
تبليغك بقرار الحكم الغيابي بواسطة صحيفتني 
محليت�ني يوميتني ويف حالة ع�دم اعرتاضك  عىل 
القرار او ارس�ال من ينوب عنك س�وف يكتس�ب 
الق�رار الدرج�ة القطعية بمي امل�دة القانونية 

ويتم تنفيذه بحقك وفق االصول
القايض
مهدي قدوري كريم

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس 2016/205

اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخي 
الخامسة بالبرة

اسم املتهم ورتبته ووحدته : الرشطي  ذو الفقار 
حس�ني مزع�ل فه�د /مديرية رشط�ة محافظة 

البرة
رقم الدعوى وتاريخها : 2016/632
تاريخ ارتكاب الجريمة :2014/1/7

تاريخ الحكم : 2016/2/14
املادة القانونية : 5 من ق.ع.د رقم 14 

خالصة الحكم
حكم�ت محكمة ق�وى االمن الداخي الخامس�ة 
باس�م الش�عب عىل املدان الغائ�ب )الرشطي  ذو 
الفقار حس�ني مزعل فهد( باسم الشعب بما يي 

-:
1-بالحبس البس�يط ملدة ) خمسة سنوات ( وفق 
احكام الش�ق االخر من املادة 5/ ق.ع.د رقم 14 
لس�نة 2008 وبداللة املادتني 69/اوال  من ق.أ.د 
رقم 17 لس�نة 2008 لغيابه ع�ن مقر عمله من 

تاريخ 2013/10/5 ولحد االن .
2- ط�رده م�ن الخدم�ة  يف قوى االم�ن الداخي 
اس�تنادا للم�ادة 42/ثانيا ق.ع.د رقم 14 لس�نة 

.2008
3- اعط�اء املوظفني العموميني صالحية القبض 
علي�ه اينما وج�د لتنفيذ الحكم الص�ادر يف حقه 
استنادا الحكام املادة 69/ثانيا من ق.أ.د رقم 17 

لسنة 2008.
4- ال�زام املواطن�ني االخب�ار ع�ن مح�ل اختفاء 
املحك�وم اعاله اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/ثالثا 

من ق.أ.د
5- حج�ز امواله املنقولة وغر املنقولة  اس�تنادا 

الحكام املادة 69/رابعا من ق.أ.د 
6-تحدي�د اتعاب املحاماة للمحامي املنتدب جبار 
عات�ي ج�رب  مبلغ قدره خمس�ة وع�رشون الف 
دين�ار ترف ل�ه بعد اكتس�اب الحك�م الدرجة 

القطعية

تنويه 
ورد س�هوا يف اع�الن تس�جيل لقب املوس�وي بد 
املياح�ي املنش�ور يف جري�دة املس�تقبل العراقي 
باس�م ج�واد كاظم غان�م خط�ا والصحيح  هو 

بأسم )جواد كاظم غانم( لذا اقتىض التنويه

فقدان سند عقار
فقد مني س�ند العقار املرقم 440 حويش بأس�م 
العراقية ) عالهن س�عد عبد الله ( فعىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة

جلنة البيع واالجيار

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

م ر مهندسني
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العامرة

ر اللجنة

اعالن

اعالن

العدد: 18373
التاريخ 2017/4/24

العدد: 125 
التاريخ: 2017/4/12 

القيمة التقديرية سنوياالمساحةرقمهنوع الملك
2000000 مليونين دينار306/9ساحة بيع القصب والبردي

2000000 مليونين دينار266/6ساحة بيع الغاز
1750000 مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار17/2كراج غسل وتشحيم
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للسري على خطوات ريو دي جانريوحدد صالحيات جلنة اخلرباء

جلنة اخلرباء واحتاد الكرة يعقدان 
اجتامعهام الرسمي األول

جدل باليابان حول حظر التدخني
مع اقرتاب األوملبياد

              بغداد/ المستقبل العراقي

عقدت لجنة الخرباء، واتحاد الكرة اجتماعهما 
الرس�مي األول؛ ملناقش�ة خط�ة عم�ل اللجنة، 
وآلي�ات تنفيذه�ا فضالً عن تقدي�م ورقة عمل 
مس�تقبلية، تهدف لتطوير مفاصل عمل اتحاد 

الكرة، ولجانه، واألقسام العاملة فيه.
وت�م وض�ع توصيف للجن�ة الخ�رباء، يتضمن 
امله�ام، والصالحيات، التي س�تعمل بموجبها، 

ضمن األمر اإلداري الصادر بتشكيل اللجنة.
وعقب نقاش مستفيض يف شؤون عدة، توصل 
املجتمعون لعدة توصي�ات منها توصيف لجنة 
الخ�رباء، ع�ى أنه�ا هيئ�ة رأي، واستش�ارة، 
وتقيي�م لعم�ل االتح�اد العراقي لك�رة القدم، 
ولجان�ه، واألقس�ام العامل�ة في�ه )اإلداري�ة، 

املالي�ة، اإلعالمي�ة( وتنظيم�ه وف�ق  الفني�ة، 
منه�اج مدروس ومربمج. كم�ا تم االتفاق عى 
تقديم إس�راتيجية عمل مس�تقبلية متوسطة 
املدى، بني )3 إىل 5 أعوام( تش�مل تطوير جميع 
املفاصل يت�م تنفيذه�ا بالتعاون م�ع اللجان، 
واألقس�ام العاملة بغض النظر عن انتهاء املدة 
املح�ددة للدورة االنتخابي�ة لإلتحاد الحايل. وتم 
االتف�اق عى إع�ادة هيكلة اللجان عرب دراس�ة 
وتقييم األس�ماء العاملة فيها، وتش�كيلها من 
جديد سعًيا لتعزيز عملها برؤى وأفكار جديدة، 
وترصينها بش�خوص ج�دد حال تطل�ب األمر 
ذلك، وس�يتم اإلعالن عن تس�مية اللجان عقب 
15 م�ن الش�هر الج�اري، وترك الحري�ة للجنة 

الخرباء الختيار االفضل، واألكفأ.
وكذل�ك تم االتفاق عى عرض توصيات اللجان، 

عى لجنة الخرباء ملراجعتها، ودراس�تها وإبداء 
ال�رأي بش�أنها قب�ل املصادقة عليه�ا من قبل 

املكتب التنفيذي إلتحاد الكرة.
ورحب االجتماع، بجميع اآلراء والدراسات التي 
تخ�دم تطوير العم�ل يف اتحاد الك�رة، وتقريب 
وجه�ات النظ�ر عرب الح�وار م�ع املتظاهرين، 
واألط�راف األخ�رى التي تعرض عى سياس�ة 

العمل يف اتحاد الكرة.
ومن ضمن التوصيات التي خرج بها االجتماع، 
إع�ادة تقييم عم�ل مدرب�ي الفئ�ات العمرية، 
ورس�م سياس�ة تضمن التواصل ب�ني االتحاد 
الكف�اءات  واس�تقطاب  وترش�يح  واألندي�ة، 
الرياضي�ة واألكاديمية للعمل يف اللجان العاملة 
يف اتح�اد الكرة، وتحديد 15 مايو/آيار الجاري، 

موعًدا لالجتماع املقبل.

               المستقبل العراقي/ متابعة

خاط�ر طوكيو باس�تضافة واحدة من أكثر 
ال�دورات األوملبي�ة غري الصحية بالس�نوات 
األخرية حيث كشف قانون ملكافحة التدخني 
عن انقس�امات شديدة حول قضايا إيرادات 
الرضائ�ب عى التب�غ، والحرية الش�خصية 
ومخاطر التدخني الس�لبي ال�ذي يقتل آالف 
العاصم�ة  وتتع�رض  س�نوًيا.  الياباني�ني 
اليابانية لضغوط كبرية من أطراف عدة مع 
اقراب اس�تضافة اوملبياد 2020 من بينهم 
اللجنة األوملبية الدولية للس�ري عى خطوات 
ري�و دي جان�ريو، وامل�دن التي اس�تضافت 
األوملبياد يف السنوات املاضية بحظر التدخني 
يف األماك�ن العام�ة لخل�ق بيئ�ة رياضي�ة 

صحي�ة. لكن مقرح�ا مبدئًيا بفرض حظر 
ش�امل عى التدخني داخل املبان�ي يف أنحاء 
الياب�ان، واج�ه معارض�ة م�ن سياس�يني 
يقفون يف صف املدخنني، واملطاعم، ورشكة 
الياب�ان للتب�غ ال�ذي تمل�ك الحكوم�ة ثلث 
أس�همها. وتراجع�ت وزارة الصح�ة، ع�ن 
خططها وس�محت بالتدخ�ني داخل املباني 
يف مس�احات تبلغ نحو 30 مرًا مربًعا طاملا 
وجدت أماكن جيدة للتهوية. لكن معارضني 
يقولون، إن ذلك س�يرض العديد من املطاعم 
بالياب�ان ويقي�د الحرية الش�خصية ويؤثر 
عى إي�رادات رضائ�ب التبغ الت�ي تجاوزت 
تريليون�ي ين )18 ملي�ار دوالر( يف »2014-

2015«. وتعم�ل منظمة الصحة العاملية مع 
اللجنة األوملبي�ة لضمان عدم التدخني داخل 

املالع�ب املس�تضيفة لألوملبي�اد، لكن جون 
كوتس نائب رئيس اللجنة األوملبية، أشار إىل 
أن اللجنة ال تس�تطيع أن تفرض حظرًا عى 
التدخني خ�ارج املالعب، والقري�ة األوملبية. 
وفرضت الربازيل، حظرًا عى التدخني داخل 
املباني قبل أوملبياد 2016 يف ريو، كما حدث 
نفس األمر خالل أوملبياد 2010 الش�توي يف 
فانكوف�ر بكندا، وأيًضا لندن 2012. وعندما 
اس�تضافت سوتيش بروس�يا أوملبياد 2014 
الش�توي، ت�م ف�رض حظ�ر مح�دود داخل 
املدينة، لكن بعد ذلك بعدة أشهر كان الحظر 
أكثر تش�دًدا يف البالد. وفرض�ت بكني حظرًا 
مؤقًت�ا يف أوملبياد 2008، لك�ن تنفيذه عابه 
التنظي�م، وعندما اس�تضافت بطولة العالم 
أللعاب القوى يف 2015 كان الحظر مشدًدا.

العبان إيرانيان ينضامن للدوري العراقي
              بغداد/ المستقبل العراقي

انض�م العبان إيرانيان لكرة القدم إلى صفوف 
نادي نفط الوس�ط النجفي أحد أندية الدوري 
العراقي لكرة القدم، بحس�ب ما أفادت وسائل 

إعالم رياضية إيرانية.
وقالت وكالة أنباء “إيس�نا”، إن قدرت بهاري 
العب نادي فرش آراي مشهد، وفرهاد توكلي 
الع�ب نادي الحفر األحوازي، انضما إلى نادي 
الوس�ط العراقي الذي يمّث�ل محافظة النجف 

ف�ي ال�دوري العراق�ي الممت�از لك�رة القدم، 
ووّقعا اليوم عقود االنتقال.

وأوضح�ت الوكال�ة نق�اًل ع�ن مص�ادر ف�ي 
االتحاد اإليراني لكرة القدم أن بهاري وتوكلي 
سيش�اركان في تدريبات نادي نفط الوس�ط 

العراقي األس�بوع المقبل.ونادي نفط الوسط 
ه�و أحد األندية الرياضية في العراق، تأس�س 
الع�ام 2008 ومقره في مدين�ة النجف، وأبرز 
إنجازات�ه الف�وز ببطولة دوري أندي�ة العراق 

.2014/2015

مانشسرت سيتي يغري بايرن ميونيخ للتنازل عن جناحه

حيلة جديدة من تشيليس خلطف 
صخرة ساوثهامبتون

روبن يعادل رقم أسطورة
الكرة اهلولندية

              المستقبل العراقي/ متابعة

ذك�رت تقارير صحفية، أن ن�ادي بايرن ميونيخ، 
ينوي بيع جناحه كينجس�لي كومان، رغم تفعيل 
خيار شرائه بشكل نهائي من يوفنتوس، قبل أيام 

قليلة.
وقالت صحيف�ة “التايم�ز” البريطاني�ة، “بايرن 

ميونيخ، أتم ش�راء كومان من يوفنتوس، مقابل 
28 ملي�ون ي�ورو؛ ليجني المال م�ن عملية إعادة 

بيعه في الصيف”.
وأوضح�ت “باي�رن ميونيخ، يدرس بي�ع كومان 
إلى مانشستر س�يتي، الذي يسعى بكل قوة لضم 
الجناح الفرنس�ي البالغ من العم�ر 20 عاًما، هذا 

الصيف”.

وتابع�ت: “كوم�ان، الذي يمتد تعاق�ده مع بايرن 
ميونيخ حتى 2020، س�يكلف خزينة مانشس�تر 
سيتي ما بين 40 إلى 50 مليون جنيه أسترليني”.

ولع�ب كومان بش�كل منتظ�م، تحت قي�ادة بيب 
الحال�ي،  س�يتي  مانشس�تر  م�درب  جواري�وال، 
الموس�م الماضي، عندما كان المدرب اإلسباني، 

يتولى المسؤولية الفنية للعمالق البافاري”.

              المستقبل العراقي/ متابعة

يثق تشيلسي في قدرته على الظفر بخدمات مدافع ساوثهامبتون فيرجيل فان ديك، الذي تقدر قيمته حاليا ب� 50 مليون 
جنيه استرليني.وحس�ب صحيفة “ذا صن”، فإن س�اوثهامبتون قد يخضع إلغراء تشيلسي المستعد لزج اسم مدافعه 
الدنماركي أندرياس كريستينس�ن في الصفقة.ويخوض كريستينس�ن )21 عاما( موسمه الثاني على سبيل اإلعارة 

مع بوروسيا مونشنجالدباخ األلماني، ومن المتوقع عودته إلى تشيلسي بعد انتهاء الموسم.
وأضافت “ذا صن” عبر موقعها اإللكتروني، أن أرس�نال فقد فرصة ضم المدافع الدولي الهولندي الذي رفض عرضا 

من النادي اللندني يجعله من الالعبين األعلى أجرا في الفريق، براتب أسبوعي يبلغ 150 ألف جنيه استرليني.
ويحتاج تشيلس�ي لمدافع جديد، بعدما أعلن قائد الفريق جون تيري، نيته ترك البلوز بنهاية الموس�م، كما يش�كك 

المدرب اإليطالي أنطونيو كونتي في إمكانية تطور مستوى الفرنسي زوما عقب تعافيه من اإلصابة.
ويق�دم ف�ان ديك البال�غ من العمر 26 عاما، مس�تويات مميزة منذ انتقاله إلى س�اوثهامبتون قادما من س�يلتك 

األسكتلندي عام 2015.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أصبح�ت س�عادة آريين روبن، نج�م فريق باي�رن ميوني�خ األلماني، بالف�وز بلقب البوندس�ليجا 
مضاعف�ة، بع�د علمه بمعادل�ة رق�م األس�طورة الهولندية، يوه�ان كرويف، أيقون�ة أياكس 

وبرشلونة السابق.
وف�از روب�ن ببطول�ة الدوري في 10 مناس�بات خالل مس�يرته التي ش�هدت لعب�ه ألندية 

أيندهوفن وتشيلسي وريال مدريد وبايرن ميونيخ.
وقال روبن، في تصريحات نقلتها صحيفة “بيلد” األلمانية: “لقد قرأت للتو أنني على قدم 

المساواة اآلن مع أعظم العبي هولندا على مر العصور، وهو يوهان كوريف”.
وأض�اف الدول�ي الهولندي: “لقد نجحت ف�ي التتويج ببطولة الدوري للمرة العاش�رة 

مثله، األمر ليس سيًئا ألنه منحني معادلة رقم كرويف”.
وت�وج روب�ن ببطولة ال�دوري مرة واح�دة مع كل م�ن ايندهوفن وري�ال مدريد، 

ومرتين مع تشيلسي، و6 مرات مع بايرن ميونيخ.

ديوكوفيتش: نادال عاد بقوة.. وفيدرر أثبت أنه العب كبري

يويفا حيدد لرتكيا وأملانيا رشط استضافة 
يورو 2024

أوين يتوقع الفائز بدوري أبطال أوروبا 2017

              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال العب التن�س الصرب�ي نوف�اك ديوكوفيتش، 
المصن�ف الثاني عالمًي�ا، إن الف�وز ببطولة مدريد 
المفتوحة لألس�اتذة في 2016، منحه الثقة لباقي 

العام.
ع�ن  للمس�ؤولين،  به�ا  أدل�ى  تصريح�ات  وف�ي 
تنظي�م مدري�د المفتوحة، ذات األلف نقطة، أش�ار 
د  ديوكوفيتش، إل�ى أن التتويج به�ذه البطولة، مهَّ

الطريق أمامه، لباقي العام.
وأوضح الالعب الصربي، أن�ه خاض بطولة مدريد 
الموسم الماضي، بعد أن غاب عنها عامين، وخاللها 
واج�ه العديد من الالعبين، خاصة البريطاني آندي 
م�وراي ف�ي النهائ�ي، مبيًن�ا أن التتويج بها 
كان هاًما.وأضاف “كل بطولة تختلف عن 
األخ�رى، لكن الفوز ف�ي مدريد، وهي 

بطولة أس�اتذة ذات ألف نقطة، منحني الثقة العام 
الماضي”.وفاز ديوكوفيتش، ببطولة مدريد عامي 
2011، و2016، وهيم�ن عل�ى التتوي�ج به�ا ه�و، 
والثالث�ي رافاييل نادال، وروجي�ه فيدرر، وموراي 

)الملقبين باألربعة الكبار( منذ عام 2007.
وح�ول هيمن�ة األربع�ة الكب�ار على لق�ب بطولة 
مدريد، أش�ار ديوكوفيتش: “الناس يتحدثون دائًما 
عن هيمنة األربعة الكبار على مدريد. هذا أمر مميز 
ج�ًدا بالطبع. يمكنني الق�ول إن تتويجي بالبطولة 
مرتين، لم يكن س�هالً ألنني خضت مباريات قوية، 
أم�ام منافس�ين كبار”.وي�رى الصرب�ي، أن نادال 
استهل الموس�م الحالي بش�كل قوي؛ حيث أوشك 
عل�ى التتوي�ج بلقب أس�تراليا المفتوح�ة، كما أنه 
يش�كل خط�ورة على المالع�ب الترابي�ة، فيما أكد 
أن فيدرر أثب�ت أنه العب كبير بتتويجه بأس�تراليا 

المفتوحة.

             المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف االتح�اد األوروبي لك�رة القدم “يويفا”، أنه س�يضع ف�ي اعتباره معي�ار احترام حقوق 
اإلنس�ان عند اختيار مقر اس�تضافة بطولة أمم أوروبا 2024، التي يتنافس على الفوز بش�رف 
تنظيمه�ا ألماني�ا وتركيا.وأوض�ح “يويف�ا” أن هذه ه�ي المرة األول�ى التي يتعي�ن فيها على 
الدول المرش�حة الس�تضافة البطولة االلت�زام بالمعايير التي تفرضها منظم�ة األمم المتحدة 
بخصوص حقوق اإلنس�ان، باإلضافة إلى تعهد هذه الدول باتخاذ إجراءات لمحاربة الفس�اد.

وقال الكس�ندر س�يفرين رئيس “يويفا” في بيان له “كان من الضروري أن ندرج هذه البنود 
الخاص�ة باحترام وحماية حقوق اإلنس�ان بين الش�روط الخاصة بطلب�ات تنظيم البطوالت 
التابعة لنا”.واس�تلم االتحادان األلماني والتركي لكرة الق�دم مذكرة “اليويفا” الخاصة بهذا 
الموض�وع يوم الخميس الماضي، خالل اجتماع لالتحاد بمدينة نيون السويس�رية.وتضمن 
ملف ترش�ح ألمانيا، تعهدات من قبل اتحاد الكرة األلماني بوجود استقرار سياسي واحترام 
لحقوق اإلنس�ان وحرية الصحافة.وقال رينارد جريندل، رئيس االتحاد األلماني لكرة القدم، 
قبل غلق باب الترش�ح: “نضمن لالعبين والجماهير والصحافة في بالدنا وجود احترام كامل 

لحقوق الحرية”.ومن المقرر اختيار مقر استضافة “يورو 2024” في أيلول/سبتمبر 2018.

             المستقبل العراقي/ متابعة

أشاد مايكل أوين، مهاجم ريال مدريد السابق، بقوة 
الفريق الملكي، مشيًرا إلى أنه المرشح المفضل بين 
فرق نص�ف النهائي لحصد لق�ب دوري أبطال أوروبا 
هذا العام.وقال أوين، خالل تصريحات نقلتها صحيفة 
أس “ريال مدريد هو المرش�ح للتتوي�ج بدوري أبطال 
أوروب�ا، ولك�ن لي�س بف�ارق كبي�ر، وعلين�ا 
اآلن”.وأض�اف  الالعبي�ن  نث�ق ف�ي  أن 
نج�م ليفرب�ول ومانشس�تر يونايتد 
الس�ابق “ري�ال مدري�د ه�و خليط 
بي�ن برش�لونة وباي�رن ميوني�خ؛ 
برش�لونة لديه العديد من الالعبين 

أصح�اب المهارات الفردية األفضل ف�ي العالم وبايرن 
ميونيخ لديهم قالب العمق”.وأوضح الدولي اإلنجليزي 
الس�ابق “ريال مدريد لديه مقاومة أكثر من برشلونة، 
وربما أقل موهبة، وأعتقد أن الفريق يعمل حين يكون 
بحاج�ة لذلك، وهذا ما يجلب النتائ�ج الجيدة للفريق”.

وواص�ل “أعتق�د أن ريال مدريد س�وف يص�ل للنهائي 
وس�وف يفوز باللقب مجدًدا، ونصف النهائي سيكون 
مثيًرا للغاية، وموناك�و فريق مفاجئ جًدا ويوفنتوس 
ق�وي ولديه الخبرة”.وع�ن إمكانية توقي�ع جريزمان 
لريال مدريد، قال “بنزيمة يقدم عمالً رائًعا مع الملكي، 
وجريزمان يتطلع إلى التطور من أجل أن يكون األفضل 
في العالم، ويحظى باحترام الجميع، ولكن أشك في أن 
كال الناديين سيصالن إلى اتفاق حول إتمام الصفقة”.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
ه�ل تعلم أن الفي�ل هو الحي�وان الوحي�د عيل ظهر 

األرض الذى يستطيع أن يقفز .
هل تعلم أن النرس ينتحر عندما يمرض .

هل تعلم أن الدولفني يغلق عيناً واحدة أثناء نومة .
ه�ل تعرف أن الحمار هو الكائ�ن الوحيد القادر عيل 
رؤية حوافرة األربعة بإس�تمرار وىف وقت واحد وذلك 

بسبب وضعية عيناه .
هل تعلم أن الحصان يموت إذا إنقطع ذيلة .

ه�ل تعلم أن العصاف�ر تبني أكثر من ع�ش ىف أكثر 
م�ن مكان لتأتي الزوجة بعد ذلك وتختار العش الذى 

يعجبها .
ه�ل تعل�م أن الخنزي�ر ال يتمكن أبداً أن يرفع رأس�ة 

وينظر إىل السماء .
هل تعلم أن أول من ركب الخيل هو نبي الله إسماعيل 

عليه السالم .
هل تعلم أن س�ليمان علية الس�الم هو أول من كتب 

بسم الله الرحمن الرحيم .
ه�ل تعلم أن�ه ىف الصني يتم منع األغبي�اء من دخول 

الجامعة .

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

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

التمارين الرياضية لتحريك الدورة الدموية.

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

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

وتقدم له الكثر من الهدايا القيمة.

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

الرأي.

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

انقالب ملصلحتك

مهني�اً: تب�رش األوض�اع بتحّس�ن ملموس، 
ذلك لغياب املعاكس�ات الرئيس�ة، تفسح لك 
الظروف يف املجال إلنجاح مس�اعيك وإلثبات 
الحض�ور وتس�تعيد ش�هّيتك ع�ىل الحي�اة.
عاطفي�اً: يدعوك الرشي�ك إىل أن تتخىل قليالً 

عن موقفك العدائي تجاه بعض األمور

مهني�اً: تتيح ل�ك الظروف التعبر بس�هولة 
وطالقة ع�ن مختلف آرائك وم�ن دون حرج 

أوإرباك.
عاطفياً: أفكارك واضحة وأسلوبك مسالم ال 
يخفي تحديات وال استفزازات، وهذا ما يثر 

إعجاب الرشيك.

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

معه يف الحفالت الحلوة .

مهنياً: خّفف النمط وال تبادر اىل يشء وانتبه 
من حرق املراح�ل أو من خيبة وتراجع، إّياك 
واالصطدام بأحده�م . عاطفياً: تنعم بنهاية 
يوم س�عيد بعدم�ا أمضي�ت أوقاتاً مس�لية 
برفقة األصدقاء والعائلة وأنس�تك مش�اغلك 

لبعض الوقت

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

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

ما يسبب إحراجاً للرشيك معظم األحيان .

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

كنت عازباً يكون الحب يف مق
املالحظ�ات  توجي�ه  يف  ت�رتّدد  ل�ن  مهني�اً: 

الجارحة، تش�تّد الضغ�وط ورّبما تضطر إىل 
إهمال عمل�ك واالهتمام بأحد أف�راد العائلة 
أوالقيام بورشة تصليحات مكلفة . عاطفياً: 
تركز ع�ىل العالقات االجتماعي�ة وخصوصاً 
مع أشخاص من املحيط نفسه حني تتبادلون 

اآلراء واألفكار عن الخر لجميعكم .

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

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

مرحلة حاسمة يف حياتك معه .

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
سجق مفروم

2/1 ثمرة فلفل احمر مقطع
4 بيضات مخفوقة

4 رشائح تورتيال
1 كوب جبن شيدر مبشور

ملح
فلفل اسود مطحون

طريقة التحضر:
يف مق�الة عىل ن�ار عالية ضعي الس�جق املفروم و 

قلبي بإستمرار حتى ينضج.
ضعي الفلفل األحمر عىل الس�جق املفروم و قلبي 

حتى يصبح طري.
ضعي البيض و امللح و الفلفل عىل السجق و قلبي 

بإستمرار.
اضيفي الجبن الشيدر اىل مزيج السجق و قلبي.

ضعي رشائح التورتيال عىل س�طح جاف ثم قومي 
بتقسيم مزيج السجق عليها ثم لفيها.

قدم�ي بوريت�و البيض بالس�جق م�ع البطاطس 
املحمرة.

اسباب تغري سلوكيات الطفل يف املدرسة
قد يش�عر بعض األطفال بعدم الرغبة يف الذهاب إىل املدرسة يف بعض 
األحي�ان، ويرجع ذلك إىل أس�باب عدة، منه�ا مضايقات وإزعاج من 
األطفال والطالب اآلخرين أو بس�بب مش�كالت مع مدرس الفصل أو 
زيادة الع�بء عليه بفع�ل الواجبات املنزلي�ة الكثرة.أوضح كالوس 
س�يفريد من الرابط�ة األملانية لعلم�اء النفس أنه يف ح�ال مالحظة 
الوالدي�ن تغيرا واضحا يف ترصفات وس�لوكيات الطفل، فإن ذلك قد 
يكون مؤرشا عىل عدم الرغبة يف الذهاب إىل املدرس�ة.وأضاف الخبر 
األملان�ي قائ�ال »ق�د تنتابن�ا جميعا رغبة يف ع�دم الذه�اب إىل العمل 
أحيانا”، ولكن عندما يحب الطفل الذهاب إىل املدرس�ة، وفجأة يتغر 
هذا الس�لوك، فعندئذ ينبغي عىل اآلب�اء أخذ هذا الترصف عىل محمل 
الج�د.وإذا كان الطالب يحصل عىل درجات جيدة يف املدرس�ة، وتغر 
ه�ذا الوضع فجأة، فقد يرجع ذلك إىل أس�باب بس�يطة للغاية، حيث 
أش�ار الخب�ر األملاني إىل أنه ع�ادة ما يهتم الطالب يف س�ن ال�15 أو 
ال�16 س�نة بالحفالت ومباريات كرة القدم، وهو ما يؤثر عىل األداء 
الدرايس، ولكن يف حالة تدهور املستوى الدرايس للطالب دون أسباب 

واضحة، فإن ذلك قد يكون مؤرشا عىل أسباب أكثر خطورة.

رس »شالالت الدم« يف القطب اجلنويب!
اس�تطاع عدد م�ن علم�اء الجيولوجيا تفس�ر ظاهرة امل�اء األحمر 
املتدف�ق من »ش�الالت الدم« املوج�ودة يف القارة القطبي�ة الجنوبية.
ويف الدراس�ة التي نرشتها مجلة Journal of Glaciology أكد العلماء 
أن »دراس�اتهم االخ�رة الت�ي اس�تخدموا فيها أحدث أجهزة الس�رب 
اإللكرتونية، بينت أن مصدر تلك الس�وائل الحم�راء املتدفقة من تلك 
الش�الالت هو مياه عمرها أكثر من مليون س�نة كانت مخزنة تحت 
طبقات الجليد السميكة املوجودة يف تلك املنطقة«.واللون األحمر الذي 
يصبغ مياه تلك الش�الالت أحيانا س�ببه أوكسيدات الحديد املوجودة 
فيها، ورغ�م جميع االعتقادات الس�ائدة واملخالفة ملب�ادئ الفيزياء 
ف�إن تلك املياه قادرة عىل التدفق حتى يف درجات الحرارة املنخفضة، 
أي )يف درجات التجمد(.تقع »ش�الالت ال�دم« بني ضفاف نهر تايلور 
املتجم�د يف هضاب ماكموردو الجاف�ة يف أرض فكتوريا رشق القارة 
القطبي�ة املتجم�دة أنتاركتي�كا. حيث يعود فضل هذا االكتش�اف إىل 
الباح�ث الجيولوج�ي، توم�اس جريفيث تايلور، س�نة 1911، حيث 
اعتقد العلماء سابقا أن سبب اللون األحمر القاتم ملياه تلك الشالالت 

يعود لوجود نوع من الطحالب فيها.

روبوتات النانو تسكن أجسادنا بحلول 2030!
يعرف املدير الهنديس يف غوغل وعالم املستقبليات، راي كورزويل، بتنبؤاته 
الدقيقة، ويف اآلونة األخرة، كرر الحديث عن توقعه بأن ما يسمى بالتفرد 
التكنولوجي س�يحدث بحلول عام 2045.وهذا ال يعني نهاية البرشية مع 
التقدم التكنولوجي، خاصة يف مجال الذكاء االصطناعي، كما هو معروف، 
ب�ل يعني أن الب�رش س�يصبحون أكث�ر ذكاء مدعومني باآلالت، بحس�ب 
كورزويل.ويعتقد كورزويل أن روبوتات النانو »نانوبوتس« سوف تسكن 
أجس�ادنا بحلول عام 2030، وس�تتدفق يف مجرى دمائن�ا عرب الرشايني، 
وهذه الروبوتات املجهرية ستبقينا بصحة جيدة، وسيكون بإمكاننا ربط 
أدمغتن�ا بالذاكرة الس�حابية »the cloud«.وعرب عالم مس�تقبليات آخر، 
وه�و ديف إيفانز، مؤس�س رشك�ة »Stringify«، عن أف�كاره املتطابقة 
م�ع نظرية النانوبوتس لكورزوي�ل وأوضح إيفانز بأنه يعتقد أن مثل هذا 
االندم�اج بني التكنولوجيا وعلم األحي�اء ليس بعيد اإلحتمال عىل اإلطالق، 
مش�را إىل أن هن�اك ثالث مراحل لح�دوث ذلك، األوىل ه�ي إمكانية ارتداء 
اآلالت وه�و ما نحن عليه اليوم، واملرحل�ة الثانية هي مرحلة اآللة القابلة 
للتضم�ني )ونحن يف طريقنا إليها من خالل أجه�زة يمكن زرعها بالدماغ 
البرشي وما ش�ابه ذلك(، واملرحل�ة الثالثة هي مرحل�ة األجهزة املزروعة 

القابلة لالستبدال.

1م�ادة طبيعي�ة عط�رة الرائح�ة o كت�اب 
رشح الكلم�ات )جمع( 2عاصم�ة الربتغال 
3موسيقى جزائرية مغاربية o خراب 4املادة 
يف النب�ات تصن�ع الغ�ذاء 5آل�ة موس�يقية 
وتري�ة تركية o حمام ينقل الرس�ائل قديما 
6أداة نصب يف اللغ�ة 7يركب o ظل 8منتجع 
سياحي مرصي o متحجرات ملونة يف البحر
9فلوس o أنس وتسلية مع االهل واالصدقاء

10نبات جف o ممثل سوري جسد شخصية 
ملك مرصي

1مخرتع الراديو o طرق
2للتعريف o نثر املاء

3ملكة مرصية قديمة
4تقويم سنوي )فارسية األصل(

5برقوق )مبعثرة( o اكتمل )معكوسة(
6متشابهان

يرس�م  في�ه   o الجنوبي�ة  أم�ركا  يف  7جب�ال 
الرسامون

8زبالة o هاج وعىص
9خّيال كريم الخلق

10اضخم ما بناه إنسان يف التاريخ

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..بوريتو البيض بالسجق
سبب اإلصابة بالتعب املزمنطب

كش�ف العلماء األمريكيون عن س�بب متالزمة 
التع�ب املزمن التي انت�رشت يف اآلونة األخرة يف 
الواليات املتح�دة والبلدان األوروبية.وقد نرشت 
أن  مجل�ة “Microbiome” مق�اال ج�اء في�ه 
اضطراب�ات األمع�اء الدقيقة قد تتس�بب بهذه 
الحالة.يذكر أن متالزمة التعب املزمن، أو التهاب 
الدماغ والنخاع، هي مرض يتجىل يف التعب الذي 
يدوم لف�رتة طويلة، وال ي�زول حتى بعد قضاء 
عطل�ة طويلة.وبحس�ب تقيي�م الخ�رباء ف�إن 
نح�و 2.5 مليون من مواطن�ي الواليات املتحدة 
يعان�ون حاليا من هذا املرض، لكن س�ببه كان 
مجه�وال إىل اآلن.وم�ن املع�روف أن الجراثي�م 

التي تعيش يف األمع�اء تعد جرسا يربط الجهاز 
العصبي املركزي بالجه�از الهضمي، لذلك قرر 
الباحث�ون دراس�ة إمكانية ظه�ور املتالزمة يف 
حال وجد خلل يف البيئة املعوية.واتضح أن بنية 
البكرتيا ل�دى املصابني بالتع�ب املزمن، تختلف 
عما هو عليه لدى األصحاء، وتحتوي تغرات يف 
بنية املواد التي تنتجها، كما اكتشف فيها نقص 

.B األحماض الدهنية وزيادة نسبة فيتامني
ويعتقد العلماء أن س�بب تطور متالزمة التعب 
املزم�ن يكمن يف وج�ود خلل يف البيئ�ة املعوية، 
ويأملون يف أن تسمح الدراسات الالحقة بوضع 

سبل لعالج هذا املرض.

السفر عرب الزمن ممكن

تب�دو ه�ذه الفك�رة قريب�ة م�ن 
الواق�ع ، بعد أن نرش، ب�ن تيبيت، 
وهو مدرس الرياضيات والفيزياء 
يف جامع�ة أوكاناجان يف كولومبيا 
الربيطانية، دراس�ة ح�ول جدوى 
السفر عرب الزمن، قائال إن »الناس 
يعتقدون أن السفر عرب الزمن هو 
رضب م�ن الخي�ال، ونح�ن نميل 
إىل التفكر بأنه لي�س ممكنا ألننا 
ال نفعل ذل�ك يف الواقع، ولكنه من 

الناحية الرياضية، أمر ممكن«.
إن�ه وفريق�ة توصل�وا   : ويق�ول 
إىل وض�ع صيغ�ة رياضي�ة يمكن 
اس�تخدامها لتصمي�م آلة للس�فر 
أن  إىل  الزمن.واض�اف:  ع�رب 
الفيزيائ�ي، ال  امل�كان  »الفض�اء، 
ينبغ�ي أن ينقس�م إىل 3 أبعاد مع 
فص�ل البعد الزمني لألحداث، لذلك 
ينظر إىل املكان الفيزيائي مع البعد 
الزمن�ي لألحداث، ع�ىل أنهما جزء 

من تسلس�ل رباعي األبعاد متصل 
ال حدود له«.

أينش�تاين،  نظري�ة  إىل  واس�تنادا 
»انحن�اء  إن  الباح�ث  يق�ول 
الزمكان« يعكس انحناءات مدارات 
»الزم�كان«  كان  وإذا  الكواك�ب، 
مس�طحا من دون انحناءات، فإن 
الكواكب والنجوم ستتحرك يف خط 
مس�تقيم، بالقرب من نجم كبر.

وتابع تيبيت قائ�ال إن »هناك أدلة 
ع�ىل أننا كلم�ا اقرتبنا م�ن الثقب 
األس�ود كلم�ا كان الوق�ت أبطأ.. 
نموذجي آللة الس�فر ع�رب الزمن 
يس�تخدم الزم�كان املنحني لطي 
الوقت يف ش�كل دائري للمسافرين 
ولي�س يف خ�ط مس�تقيم، وهذه 
الدائ�رة يمكنه�ا أخ�ذك إىل الوقت 
املناس�ب، إىل الوراء وإىل األمام من 
خ�الل الزم�ان واملكان ع�ىل طول 

مسار دائري«.
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هل ننطق أي كالم؟ ونصدق أي خرب؟التصالح عىل املال العام
محمد صالح الزياديالقاضي عامر حسن شنتة

إذا كان تخصي�ص المال للمنفعة العامة يعد من أهم المعايير التي قيلت في تمييز 
الم�ال العام عن غي�ره من األموال، فأن االعتداء عليه يعتب�ر مساساً بحقوق المجتمع 
في االستفادة من المنفعة العامة التي خصص المال ألجلها، وما يؤدي اليه من نتائج 

وخيمة تطال فرص التنمية والخدمات.
وتبعاً لذلك عدت الجرائم التي تقع على المال العام من الجرائم التي تشدد المشرع 
والقضاء في معالجتها عن طريق التش�دد في فرض العقوبات على مرتكبيها، غير أن 
مرتكبي تلك الجرائم غالبا ما يفلتون من العقاب نتيجة ألسباب متعددة منها ما يتعلق 

بضعف إجراءات الرقابة والتدقيق، ومنها ما يتعلق بتأخر الكشف عن تلك الجرائم.
وق�د يقع�ون تحت طائل�ة العقاب، غي�ر أنهم ينجح�ون في تهريب األم�وال التي 
استولوا عليها إلى الخارج، أو يدخلونها في دورة االقتصاد والمال بش�تى الوسائل عن 
طري�ق غسل تلك األموال وبأساليب متط�ورة ومتنوعة، عجزت معها الكثير من الدول 
ع�ن تعقبها ومعرفة مصيره�ا. ونتيجة لذلك ضاعت أموال طائلة للدولة كان يمكن أن 
توظف لخدمة المجتمع.وإزاء ذلك العجز ظهرت في كثير من الدول فكرة التصالح مع 
مرتكب�ي الجرائم الواقع�ة على المال العام،والتي يرى مؤيدوه�ا أنها الطريق األضمن 
واألسرع إلعادة تلك األموال، والمصلحة األولى بالرعاية من المصلحة بفرض العقاب. 
فيم�ا يرى معارضوه�ا إنها تسهم في تش�جيع االعت�داء على المال الع�ام وال تحقق 

النتائج المرجوة منها إذ نادرا ما يقوم مرتكبو تلك الجرائم بإعادة األموال.
وأيا كان فقد شهد العام 2016 تجربتين بهذا الصدد في كل من مصر والعراق.ففي 
مصر أقر مجلس الش�عب المصري تعديل الم�ادة )18 مكرر/ب( من قانون اإلجراءات 
الجنائي�ة والت�ي تسمح بالتصالح مع مرتكب�ي الجرائم الواقعة عل�ى المال العام، عن 
طري�ق تسوي�ة تتوالها لجن�ة من الخب�راء تؤلف بقرار م�ن رئيس ال�وزراء وتعرض 
نتائجه�ا عل�ى مجلس ال�وزراء، الذي يق�وم بالمصادقة عليه�ا وإش�عار النائب العام 
بإيقاف اإلج�راءات القانونية وفقاً للتفاصيل الواردة بالتعديل. وقد نجحت تلك اللجنة 
وف�ي إطار تسوية واحدة باسترداد )%75( من ثروة رجل األعمال المصري المعروف 
)حسين سالم( وأسرته، والمتهم بقضاي�ا استيالء على األموال العامة.وبأصول تقدر 
بنصف مليار دوالر أمريكي.أما في العراق فقد شرع مجلس النواب قانون العفو العام 
رقم 27 لسنة 2016 الذي نص على ش�مول مرتكب�ي جرائم )االختالس وسرقة أموال 
الدول�ة وهدر المال العام عمداً( بالعفو العام ش�ريطة أن يس�ددوا المبالغ التي ترتبت 
بذمته�م. وبالمقارنة بين التجربتين نالحظ أن المش�رع المصري قد نجح في معالجة 
األم�ر بش�كل أكبر، بع�د أن أناط ذلك بلجنة تتول�ى عرض التسوية وع�ن مجمل ثروة 
المته�م. ولم يجعل ذلك منوط�ا بتسديد قيمة األموال التي وقع�ت عليها الجريمة كما 
فعل المش�رع العراقي. حيث أن مرتكب تلك الجرائم يتحصل على عائدات المبالغ التي 
قام بسرقتها أو اختالسها والتي قد تزيد كثيرا عن قيمة المبلغ المختلس أو المسروق 

المطالب بتسديده.
صحي�ح أن قان�ون العفو الع�ام لم يمنع من إقام�ة الدعوى المدني�ة بحق المتهم 
المش�مول بالعفو، أو مالحقته جزائياً عن جريمة غسل األموال.غير أن إثبات ذلك أمر 
عسي�ر جدا في ظل التط�ور الكبير في أساليب إخفاء األم�وال وتهريبها.وكان األجدر 
بالمش�رع العراقي أن يسلك الطريق الذي سلكه المش�رع المصري بأن يجعل التصالح 
مع المتهم رهناً بإعادة تلك األموال ومتحصالتها وعوائدها التي تقدرها لجنة الخبراء 
وعن مجمل ثروته.تحقيقا للغاية من ش�مول المتهمين بقانون العفو العام والتي هي 

إعادة المبالغ التي استولوا عليها واثروا بها على حساب الشعب.

ال قيم�ة للكالم في غير موضعه، فالك�الم يجب أن يكون في موضعه الصحيح، 
وبمحله المفروض، من أجل أن يكون ذو فائدة ومنفعة، ويحقق هدفه الذي نطق من 
أجله، وإال كان الكالم عبثا ولهواً وغير مجدي، كما قال سيد البلغاء علي عليه السالم 

)من ساء كالمه كثر مالمه( وقال )لكل مقام مقال(.
والخب�ر ال قيم�ة له أن كان غي�ر صحيح ومزيف، فالخبر يج�ب ان يكون صادق 
ورصين وغير مفبرك، الن الخبر هو عبارة عن معلومات، أو أحداث أو وقائع، حدثت 
أو ستح�دث، والمطل�وب من سماع الخب�ر أو قرائته، هو المنفع�ة منه، واالستفادة 
مم�ا يحتويه، بش�رط أن يكون خبر صحي�ح ومؤكد.بذلك أصب�ح الواجب المنطقي 
واالخالقي، على االنسان أن يكون دقيق وحذر عند تلقي أو نقل الخبر، لكي ال يسقط 
في شبهة، ويكون ناقل أو مستمع الخبار، كاذبة ومزيفة، وبالتالي حدوث مردودات 
سلبي�ة عليه، كما قال جورج برناردش�و“كن حذرا من المعرفة الخاطئة فهي أخطر 
من الجهل”.فالعقل زينة، وخلقه ...تعالى متكامل من حيث التكوين، وهو أعز شيء 
ف�ي الموجودات، فالواجب علين�ا تقديس وأحترام هذا العقل، وذل�ك بالحفاظ عليه 
م�ن أن يتغ�ذى باالكاذيب، أو المعلومات المغلوط�ة،  وبالتالي سينتج عنه تصرفات 
َها الَِّذيَن  وأقاويل باطلة، تؤدي الى الندم بعد حين. كما جاء في القران الكريم .. )َيا أَيُّ
آَمُن�وا إِْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبإٍ َفَتَبيَُّنوا أَْن ُتِصيُبوا َقْوًما ِبَجَهالٍَة َفُتْصِبُحوا َعلَٰى َما َفَعلُْتْم 

َناِدِميَن(.
أيض�ا م�ن المعيب على االنس�ان، أن يسلم عقل�ه الثمين الى كل م�ن هب ودب، 
يتحك�م به، ويمل�ي عليه من أخب�ار، ومعلومات غير صحيحة، كيفما يش�اء، بحيث 
يج�ب أن تك�ون أنفسنا طالب�ة للحقيقة دائم�ا، وتواقة لها، وأن نش�مئز من الزيف 
والتحري�ف، وباحثي�ن عن المعرف�ة. ومن حق العق�ل علينا، أن نحمي�ه من االفكار 
السلبي�ة، والمعلومات الغير دقيقة، بتسليح�ه بالعلم والمعرفة، ثم التدقيق والتأني، 

ومعرفة المصادر الموثوقة.
الواج�ب علينا عند سماع أو ق�راءة خبر، أو معلومة ما، نتب�ع الطرق المنطقية 

التالية من أجل عدم الوقوع بالخطأ:
- معرف�ة مصدر الخب�ر، أو المعلومة، ومدى مصداقيت�ه، وما الهدف من أطالق 

هذا الخبر .
- عن�د ع�دم فهم الخب�ر أو المعلومة، بش�كل واض�ح، يجب الرج�وع الصحاب 

االختصاص والخبرة بهذا الشأن ، واالستيضاح منهم.
- بع�د التأكد من صحة الخبر، وفهم المحت�وى، نأتي ونرى، هل هناك فائدة من 

نشره، أو تناقله أم ال؟
- نأت�ي ونع�رض ه�ذا الخبر قب�ل نش�ره، أو تناقله، عل�ى الش�ريعة االسالمية 
المقدس�ة، ونرى هل تسمح لنا الش�ريعة بالنش�ر والتحدث ب�ه أم ال ؟ كي ال ُنسِقط 
أنفسنا بالخطأ أو الشبهة، وخوف الوقوع بالحرام.. متبعين النهج القراني )َواَل َتْقُف 

ْمَع َوالَْبَصَر َوالُْفَؤاَد ُكلُّ أُولَِٰئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئواًل(. َما لَْيَس لََك ِبِه ِعلٌْم إِنَّ السَّ
- هذه القواعد واالسس، التي يفرضها علينا العقل والمنطق والشارع المقدس، 
يج�ب أن تؤخ�ذ بنظ�ر االعتبار عن�د تعاملنا م�ع جميع أن�واع االخب�ار، اجتماعية، 

سياسية، اقتصادية، أو امنية كانت.
- كل ذلك من أجل تهذيب النفس، وتعليمها كيفية التعامل مع االمور واالحداث، 
بش�كل صحي�ح ومنطقي، وبالتالي الحص�ول على مجتمع واعي، وم�درك لما يدور 

حوله، ومتبعاً للقواعد السليمة، التي تؤدي الى نتائج سليمة..

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

معاون املدير املفوض »استكملنا كافة املستلزمات ألطالق خدمة الرصاف اآليل«
املصرف املتحد لألستثمار يفتتح الفرع السادس والعشرين يف حمافظة كركوك

تحقق�ت أمني�ة إندونيس�ي أثب�ت أنه »أكب�ر رجل 
بالعالم« وهي الموت، بعد أن بلغ عمره 146 عاما، 
وتؤك�د بطاقته الش�خصية أنه كان ق�د ولد في 31 

ديسمبر عام 1870، بحسب صحيفة ديلي ميل.
وكان مباه غوت�و، يعيش بمدينة 
سراغين وسط جافا بإندونيسيا، 
وقد عاش ليش�هد وف�اة زوجاته 
األرب�ع وإخوت�ه العش�رة وحتى 

جميع أوالده.
وق�ال المسؤول�ون ف�ي مكت�ب 
التوثيق المحل�ي، إنهم استطاعوا 
إثب�ات أن بطاق�ة هوي�ة الرج�ل 
والدت�ه  تاري�خ  وأن  أصلي�ة، 

حقيقي.
ورغم عمره المدي�د، تمنى غوتو 
قب�ل ع�ام، أن ال يبق�ى على هذه 
األرض م�دة أط�ول، إذ أن�ه عاش 

ليرى أوالد أوالد أحفاده.
وقال أحد أحف�اد الرجل، أن جده 
كان يتمن�ى الم�وت من�ذ أن كان 
عم�ره 122 عام�ا، وقد اش�ترى 
بالفع�ل موقع�ا ليدف�ن ب�ه على 
مقربة م�ن مقاب�ر أوالده، وذلك 

منذ عام 1992.
وكان غوت�و يقضي معظم وقت�ه في االستماع إلى 
الراديو، ألن بصره ضعيف جدا، وهو مدخن شره، 

وعندما سئل عن سر طول العمر أجاب: الصبر.

JAMC /بغداد
صدر ع�ن المركز اإلعالمي لمجلس القضاء االعلى 
)JAMC( ع�دد جديد من صحيفة القضاء االلكترونية، 

تضمن موضوعات ومقاالت عدة أبرزها.
- اإلطاح�ة ب�«مافيا« تستخدم ام�رأة وابنتها في 

إدخال مبالغ مزيفة إلى العراق.
- مهن�دس دع�م »داع�ش« الكتروني�اً ينته�ي إلى 

االعدام قبل تنفيذه عملية انتحارية.
- أغلب ضحايا االبتزاز االلكتروني فتيات.. والجناة 

غرضهم »االموال«.
- القان�ون العراقي يمنح الم�رأة تعويضاً عن تفرد 

الزوج بطالقها »دون مبرر«.
- جنح الش�عب: اجراءات قضائي�ة تطال محتالين 

بالتعيينات ولوحات السيارات.
- الموسم الزراعي يصع�د الدعاوى التحقيقية في 

الكفل.
- رجل يقتل زوجته ويعلقها إليهام الشرطة بأنها 

انتحرت.
• ح�وار مع موس�ع مع رئي�س استئن�اف النجف 
بعنوان: اعادة 28 الف عقار ألصحابها.. وتوثيق 3000 

جريمة لداعش.
• السيرة الذاتية للقاضي صادق مهدي حيدر.

• من المقاالت التي جاءت في الصحيفة:-
- القاض�ي عب�د الستار بيرق�دار: القضاء وحقوق 

المرأة.
- القاض�ي كاظ�م عبد جاس�م الزيدي: ق�راءة في 

قانون االسلحة رقم )51( لسنة 2017.
- القاضي عماد عبد الله: احترام القانون.

التش�ريع  صناع�ة  عم�ران:  ناص�ر  القاض�ي   -
القضائي.

- القاض�ي إي�اد محس�ن ضم�د: سلط�ات قاضي 
التحقيق.

- القاض�ي جعف�ر كاظم المالك�ي: اإلثبات العلمي 
واإلثبات القضائي.

وفاة »أكرب معمر« بعد أن عاش نحو قرن ونصف صدور عدد جديد من صحيفة القضاء

يتجاهل الكثير منا الكوابيس باعتبارها شيئاً ال يمكن تفسيره، 
وبذل�ك ال ينبغي أن نولي�ه أي اهتمام..وأش�ارت دراسة جديدة 
لعلم�اء النف�س في جامع�ة توركو ال�ى أن�ه إذا كان نومك غير 
مستقر في كثير من األحيان، فيمكن أن يكون ذلك عالمة تحذير 

على مشكالت خطيرة تتعلق بالصحة النفسية.
وتش�ير النتائ�ج الت�ي توص�ل إليها الخب�راء إل�ى أن الكوابيس 
ينبغي اعتبارها عالمة إن�ذار مبكر لحدوث اضطرابات بالصحة 
النفسية.ويق�ول نيل�س ساندمان ُمعد ه�ذه الدراسة بصحيفة 
“إندبندن�ت” البريطاني�ة: إن الخط�ر لي�س كبي�ًرا ج�ًدا معظم 
المصابي�ن بالكوابيس ال يصبح�ون انتحاريين ولك�ن الرسالة 
الرئيسة التي نأخذها هي أن الكوابيس المفجعة المتكررة يجب 
أن تؤخ�ذ على محمل الجد«..وأض�اف: “نتائج الدراسة األصلية 
ت�م التحقق منها ولدينا اآلن فهم أكث�ر موثوقية بأن الكوابيس 

تزيد وإن كان بشكل طفيف من خطر االنتحار”. 

تتق�دم جري�دة المستقبل العراقي بوافر الش�كر والتقدير إلى مسؤول اإلعالم في مستش�فى ابن النفيس 
الزميل ) فالح حسن( وذلك لتعاونه الكبير مع اإلعالم والصحافة وتقديمه كامل الدعم في تغطية األخبار 
والنش�اطات والتقارير ب�روح عالية تعكس مدى حرصه عل�ى ايصال المعلومة ،فنتمن�ى له دوام النجاح 

والموفقية في اداء عمله خدمة للصالح العام وللعراق العزيز.

الكوابيس تكشف امراضكم النفسية!

شكر وتقدير

بحضور األستاذ رع�د احمد حسن معاون 
وبرعاي�ة  للمص�رف  المف�وض  المدي�ر 
األست�اذ ريب�وار طالباني رئي�س مجلس 
محافظة كركوك تم افتتاح فرع المصرف 
المتح�د لألستثم�ار والذي يع�د السادس 
والعشرون من فروعه المنتشرة في كافة 
المحافظات ضمن احتفالية في مقر الفرع 
في ي�وم السبت المص�ادف 2017/4/29 
وقد حضر ايضا مراس�م األفتتاح األستاذ 
فالح عب�د الرحمن الب�زاز مدير عام هيئة 

استثمار كركوك .
وق�د اعلن السي�د المع�اون وعل�ى بركة 
الل�ه عن افتت�اح الفرع ومباش�رة اعماله 

األعتيادية بعد قص الشريط مع السيد مدير 
ع�ام هيئة األستثمار نياب�ة عن السيد رئيس 
مجل�س المحافظة لغرض تقدي�م الخدمات 
المحافظ�ة  ألهال�ي  المتمي�زة  المصرفي�ة 

الكرام .
وبعد قراءة اية من اي�ات الذكر الحكيم القى 
السي�د المعاون كلمة به�ذه المناسبة اعرب 
فيها ونياب�ة عن السيد رئيس مجلس األدارة 
المحت�رم األستاذ فاضل جاس�م الدباس عن 

ترحيبه وتش�رفه بحضور حفل األفتتاح من 
قب�ل الضيوف الك�رام وال�ذي اليعتبر فرعنا 
عل�ى ح�د قوله وانم�ا هو فرعكم وانش�ىء 
لخدمتك�م وباستع�راض بسي�ط لألمكانات 
الت�ي يتمت�ع المص�رف المتح�د لألستثم�ار 
فقد بي�ن السيد المعاون بان ه�ذا الفرع هو 
الس�ادس والعش�رون من مجم�وع فروعنا 
الع�راق  محافظ�ات  كاف�ة  ف�ي  المنتش�رة 
وم�ن ش�ماله الحبيب حت�ى جنوب�ه العزيز 

يديره�ا كادر يق�در ع�دده بح�دود )680(
موظ�ف بمختلف األختصاص�ات المصرفية 
والعلمية تدعمهم ش�بكة مستشارين اجانب 
ويرتبط�ون بثمانية عش�ر مص�رف مراسل 
دولي خارج العراق . كذلك استعرض مراحل 
تطور المصرف الذي يعد من المصارف الرائدة 
في العراق على الساحة المصرفية بعد ان بدا 
بممارسة نشاطه في عام 1994 ويبلغ راس 
مال�ه في الوقت الحاض�ر ) 300 مليار دينار 

عراقي مدفوع باالكامل (والذي تش�ارك فيه 
عدد م�ن مؤسس�ات الدولة مم�ا جعله اهال 
للثق�ة بالتعام�ل وبي�ن ايض�ا ان المص�رف 
يتميز بتقدي�م الخدمات المصرفية المتنوعة 
مثل فتح الحسابات الجاري�ة بكافة انواعها 
واص�دار خطابات الضمان ومن�ح القروض 
والتسهيالت وفتح األعتمادات المستندية .  

الخدم�ات  موض�وع  ال�ى  تط�رق  كذل�ك 
األلكتروني�ة وتاكي�ده عل�ى تقدي�م خدم�ة 

الصراف األلي بعد استكمال كافة المستلزمات 
وتوفي�ر األجهزة المناسبة والتي من خاللها 
سيتمك�ن الموظفون ومن كاف�ة القطاعات 
من استالم رواتبهم بك�ل سهولة وامان من 
خالل اجه�زة الصراف اآللي الت�ي تم نصبها 
ف�ي كاف�ة الفروع ف�ي بغ�داد حي�ث سيتم 
اطالقه�ا قريبا مع امكانية التوسع لتش�مل 
كافة الفروع والمراكز التجارية والش�وارع 
المهم�ة ف�ي المستقي�ل القريب انش�اء الله 

وان ه�ذه الخدمة هي ج�زء من منظومة 
عالمي�ة تض�م ) 25ملي�ون ( ص�راف الي 

منتشرة في اكثر من 210 بلد في العالم.
بع�د ذلك القى األستاذ ف�الح عبد الرحمن 
الب�زاز مدير ع�ام هيئة استثم�ار كركوك 
كلمة قصيرة بهذه المناسبة اوضح فيها 
دور األستثمار واهميته في دعم األقتصاد 
الوطن�ي واألهمي�ة الكبيرة الت�ي توليها 
هيئة األستثم�ار للمستثمرين واثنى على 
خطوة افتتاح الفرع لمصرف يعد األفضل 
بي�ن المص�ارف متمني�ا للف�رع والكادر 
النج�اح والتوفي�ق ف�ي تقدي�م الخدم�ة 

المتميزة ألبناء المحافظة .
وق�د حضر حف�ل األفتت�اح السي�د فرحان 
حسي�ن صال�ح مدي�ر ع�ام تربي�ة كرك�وك 
والسي�د اسماعي�ل الحديدي ممث�ل المجلس 
السياس�ي العرب�ي ف�ي كرك�وك وع�دد من 
السادة المسؤولين من قضاة ورجال قانون 
ورجال امن وبعض م�دراء فروع المصارف  
وع�دد من رج�ال األعمال والتج�ار وممثلي 
عدد من الشركات التجارية والوجهاء وبعض 

المواطنين . 

علي الدراجي
رئيس مجلس االدارة


