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»االمام احلسني)عليه السالم(«

أيها الناس
 نافسوا في املكارم وسارعوا

 في املغامن

ص3اوكرانيا تكشف عن »أعطال« بناقالت مدرعة باعتها للعراق عام 2014

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4ترامب أخذ األموال من السعودية لدعم إرسائيل!

حزب اهلل: احلكم الظالـم بحق آية اهلل سامحة الشيخ عيسى قاسم جريمة يف سلسلة اجلرائم اإلنسانية

ملتقى األقليات يف النجف: الشبك تعرضوا لـ »إبادة مجاعية«

انطالق عملية »اقتحام« املوصل القديمة
     المستقبل العراقي / عادل الالمي

ش�نت طائرات القوة الجوية رضبات 
جوي�ة اس�تهدفت به�ا مواق�ع لتنظي�م 
»داع�ش« يف بل�دة البع�اج غ�رب مدين�ة 
املوصل، فيما قال قائد الرشطة االتحادية 
إن قواته قصفت باملدفعية أهدافا لتنظيم 
تمهي�داً  القديم�ة  املوص�ل  يف  »داع�ش« 
القتحامها، وقالت خلي�ة االعالم الحربي 
العراق�ي«  »املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  يف 
نسخة منه، انه اس�تناداً ملعلومات وكالة 
االتحادي�ة  والتحقيق�ات  االس�تخبارات 
الجوي�ة وجه�ت ع�دة  الق�وة  طائ�رات 

رضب�ات جوية يف قض�اء البعاج تس�فر 
عن تدمري مخزن وق�ود بالكامل تابع اىل 
تنظيم داعش.وأضاف البيان ان الرضبات 
أدت أيضا اىل قتل اثنني كما تم تدمري مقر 
للحس�بة وقت�ل 9ارهابيني م�ن ضمنهم 
عن�ران يحم�الن الجنس�ية العربية و 
وتدمري األسلحة واالعتدة التي كانت داخل 
املقر.بدوره، قال قائد الرشطة االتحادية 
إن قواته قصفت باملدفعية أهدافا لتنظيم 
»داع�ش« يف املوص�ل القديمة بالس�احل 
األيمن للمدينة تمهيدا القتحامها.وأوضح 
الفريق رائد ش�اكر ج�ودت يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، أن 

»كتائب املدفعي�ة الثقيلة وصواريخ كراد 
باس�ناد الطريان املس�ري قصفت عرشات 
كمراك�ز  للدواع�ش  املنتخب�ة  االه�داف 
القي�ادة والتموي�ن ومواض�ع االس�لحة 
الدفاعية والعجالت واليات النقل واالسناد 

وسط املدينة القديمة«.
وأض�اف ان القص�ف يأت�ي »تمهي�دا 
النط�الق املرحل�ة االخ�رية م�ن عمليات 
اس�تعادة ماتبق�ى م�ن مناط�ق الجانب 
االيمن«.وأس�فرت هذه العمليات املكثفة 
عن تحرير حي النجار يف الس�احل االيمن 

من مدينة املوصل.
التفاصيل ص3

       بغداد / المستقبل العراقي

أفادت كلمة لوزير النفط جبار اللعيبي، 
أم�س االثن�ني أن الع�راق خف�ض إنتاجه 
بالقدر املقرر يف إطار االتفاق املربم بني أوبك 
واملنتجني غري األعضاء نهاية العام املايض، 
لكنه ما زال مستعدا لتلبية نمو الطلب عىل 
الخام يف املس�تقبل. وبحس�ب الكلمة التي 

ألقاه�ا نياب�ة عنه ف�الح العام�ري رئيس 
رشك�ة تس�ويق النفط العراقية )س�ومو( 
خالل مناس�بة بلندن »الع�راق كثاني أكرب 
منتج يف أوبك يؤكد تحقيقه خفض اإلنتاج 
وق�د أعل�ن يف الفرتة األخ�رية اس�تعداداه 
لتمدي�د اتف�اق الخفض«. لكن�ه أضاف أن 
الع�راق مس�تعد لتلبي�ة أي نم�و يف الطلب 
العاملي ع�ىل النفط »عن طري�ق املحافظة 

عىل طاقة إنتاجية فائض�ة وتطوير البنية 
التحتي�ة للتصدير واس�تخدام التكنولوجيا 
املتقدمة يف التنقيب واإلنتاج«.وكان أعضاء 
منظمة البلدان املصدرة للبرتول ومنتجون 
آخ�رون بقيادة روس�يا ق�د اتفق�وا العام 
امل�ايض عىل خفض إنت�اج النفط نحو 1.8 

مليون برميل يوميا.
التفاصيل ص3

السعودية واإلمارات 
تضعان األموال يف صندوق 

إيـفـانـكـا 

وزير اخلارجية 
االيراين: ترامب حلب 

السعودية

العـدل الرتكيـة: السجـون 
إمـتـألت بمعتقلني ينامـون 

بالتناوب

رئيس ريال مدريد
 يمـدح زيـدان ويمنحـه 

لقب »األفضل«

حراك لرفع أسعار النفط يف األسواق العاملية
وبغداد بيضة القبان يف »أوبك«

قصف دقيق بـ »املدفعية« يقود إىل حترير »حي النجار«.. والقوة اجلوية تصطاد زعماء اإلرهاب على احلدود
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املالية الربملانية تكشف عن »موعد حقيقي« إللغاء استقطاعات رواتب املوظفنيالدفاع الربملانية حتذر من انضامم العراق إىل »ناتو« السعودية وامريكا
املـحـكـمـة االحتـاديـة تـصـدر تفسيـرا عـن آليـات تـعـديـل الـدسـتـور التحالف الوطني يدعو إىل اختيار أعضاء جملس املفوضني بـ »أرسع وقت«

النصـراوي: لـن نسـمـح باستبـاحـة 
البرصة بالتجاوزات 

املوانئ تستقبل »أضخم شحنة« منذ تأسيسها 
وتدشني خط مالحي مع الصني

البنتـاغـون تسمـح لـ »املتحـوليـن جنسيـًا« 
باالنضامم إىل اجليش!!

        بغداد / المستقبل العراقي

أف�ادت مذك�رة وقعه�ا مس�ؤول كبير في 
ب�أن  )البنتاغ�ون(  األميركي�ة  الدف�اع  وزارة 
الوزارة تدرس إمكانية تعيين متحولين جنسيا 

بحلول األول من يوليو.
خدم�ة  عل�ى  الحظ�ر  ال�وزارة  ورفع�ت 
المتحولين جنس�يا في الجيش األميركي العام 

الماضي في عهد وزير الدفاع الس�ابق آشتون 
كارتر.

وألغ�ت هذه الخطوة واحدا من آخر القيود 
على الخدمة في الجيش، وجاءت بعد قرار في 
ع�ام 2011 لرف�ع الحظر عن خدم�ة المثليين 

والمثليات في الجيش.
محت�وى  ال�وزارة  باس�م  متح�دث  وأك�د 
م�ن  بمزي�د  اإلدالء  رف�ض  لكن�ه  المذك�رة، 

المذك�رة تعليمات لكل  التصريحات.وأصدرت 
فروع الجيش لدراس�ة »االس�تعداد لبدء تقييم 
المتقدمين من المتحولين جنس�يا للخدمة في 

الجيش بحلول األول من يوليو 2017«.
وف�ي المذكرة التي تحمل تاريخ الثامن من 
ماي�و، وج�ه روب�رت ورك نائب وزي�ر الدفاع 
الجي�ش بتقدي�م  أف�رع  تعليم�ات لق�ادة كل 

تقاريرهم بحلول 31 مايو.
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املوانئ تستقبل »أضخم شحنة« منذ تأسيسها وتدشني خط مالحي مع الصني
       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الرشكة العامة للموانئ، أمس االثنني، رس�و باخرة 
بجان�ب أح�د أرصفة ميناء أم قرص تحمل أضخم ش�حنة من 
البضائع منذ تأسيس املوانئ العراقية، وذلك تزامناً مع تدشني 

خط مالحي مبارش لنقل البضائع من الصني.
وقال مدير قسم اإلعالم والعالقات العامة يف الرشكة أنمار 
عبد املنعم الصايف إن »الرشكة العامة للموانئ قامت بالتعاون 
مع رشكة )كولف تينر( التي تتوىل إدارة الرصيف رقم )11( يف 
ميناء أم قرص بصيغة التش�غيل املشرتك بافتتاح خط مالحي 
جديد لنقل البضائع بش�كل مبارش بني موانئ الصني الشعبية 
واملوان�ئ العراقية«، مبيناً أن »الباخرة )YM( التي رس�ت قبل 
س�اعات بجان�ب الرصيف رق�م )11( تعد أول باخ�رة قادمة 
بش�كل مبارش م�ن الصني، وه�ي تحمل ع�ى ظهرها 2500 
حاوية لشحن البضائع، وبذلك تكون أضخم شحنة تستقبلها 
املوانئ العراقية منذ تأسيس�ها«.ولفت الصايف إىل أن »البواخر 
التجارية الضخمة كانت يف الس�ابق تفرغ حموالتها يف موانئ 
دول اقليمية، ومن ثم يتم شحن تلك الحموالت بواسطة بواخر 
صغرية نس�بياً إىل املوانئ العراقية«، معترباً أن »توجه البواخر 
ذات الحموالت الضخمة بش�كل مبارش إىل املوانئ العراقية من 

دون املرور بموانئ دول اقليمية يعد تطوراً جديداً«.
م�ن جانبه، قال رئي�س لجنة املناف�ذ الحدودية يف مجلس 
محافظ�ة الب�رصة مرت�ى كري�م الش�حماني يف حدي�ث ل� 
الس�ومرية ني�وز، إن »توس�يع الطاقة االس�تيعابية للموانئ 
العراقية وتعميق القنوات املالحية املؤدية لها من أبرز العوامل 
الت�ي ش�جعت رشكات النق�ل البح�ري العاملي�ة عى إرس�ال 
بواخرها إىل العراق بش�كل مب�ارش«، مضيفاً أن »ميناء الفاو 
الكب�ري لو اكتم�ل لحقق العراق قفزة نوعية غري مس�بوقة يف 
مجال العمل املينائي«.يذكر أن محافظة البرصة تضم خمسة 
موان�ئ تجارية أقدمها ميناء املعقل القريب من مركز املدينة، 
واملوان�ئ األخرى هي ميناء أم قرص الذي انش�أ يف عام 1965، 
وقد أعلنت وزارة النقل يف عام 2010 عن ش�طره إىل ميناءين 
جنوبي وشمايل لكل منهما إدارة خاصة به، وعادة ما يستقبل 
البواخر املحملة بمواد مستوردة لحساب لوزارة التجارة، بينما 
ش�هد عام 1989 إنجاز مرشوع بناء مين�اء خور الزبري الذي 
يع�د من موانئ الجيل الثاني، ويف عام 1976 تم إنش�اء ميناء 
أب�و فلوس عى الضفة الغربية لش�ط العرب ضمن قضاء أبي 
الخصيب، فيما يجري بش�كل بطيء تنفيذ مشاريع تمهيدية 
لبناء ميناء الفاو الكبري الذي من املؤمل أن يكون عند انجازه 

أحد أكرب املوانئ التجارية يف املنطقة.

         بغداد / المستقبل العراقي

كشف ملتقى األقليات املوسع عن تعرض 
الشبك لإلبادة الجماعية يف سهل نينوى الذي 
اقي�م يف محافظة النج�ف األرشف بالتزامن 
م�ع الي�وم العاملي للتن�وع الثق�ايف من اجل 
الح�وار و التنمي�ة , عن قتل 1500 ش�خص 
و خط�ف املئات من الش�بك يف س�هل نينوى 
ورسقة جميع ممتلكاتهم وهدم دورهم من 

قبل عصابات داعش اإلرهابية.
وأقي�م امللتقى بالتع�اون املنتدى الوطني 
ألبح�اث الفكر والثقاف�ة والبي�ت الثقايف يف 
النج�ف االرشف ومنظم�ة راس�تي لحقوق 
اإلنس�ان ، وبالتنس�يق م�ع نقاب�ة املعلمني 
واملفوضية العليا لحقوق االنسان بمشاركة 
ممثلني عن رئاس�ة الوزراء و مجلس النواب 
و منظم�ة األمم املتحدة واملحافظة ومجلس 
املحافظ�ة و منظمات املجتمع املدني ,وجاء 
للتعرف عى حج�م االرضار التي تعرض لها 
الشبك ومطالبة الحكومة واملنظمات الدولية 

ملساندتهم.
وق�ال مدي�ر البي�ت الثق�ايف يف النج�ف 
االرشف صفاء الس�لطاني خ�الل املؤتمر ان 
” ه�ذا امللتقى جاء ملناقش�ة قضايا األقليات 
وخصوصا الشبك الساكنني يف منطقة سهل 
نين�وى وه�م قومي�ة عراقية م�ن الجماعة 
اإلثنية يف العراق ولديهم عادات وتقاليد ولغة 
ودين ونش�رتك معهم حالهم حال القوميات 
األخرى يف العراق م�ن األكراد والعرب ,حيث 
تعرض�وا لإلب�ادة الجماعي�ة بس�بب دخول 
تنظي�م داعش اإلرهاب�ي ملناطقهم يف نينوى 

عام 2014 وهدم كل أثاراهم وتراثهم«.
واض�اف ان” امللتقى يه�دف للتعرف عى 
حج�م اإلرضار الت�ي تعرضوا له�ا ومطالبة 
الحكوم�ة واملنظم�ات الدولي�ة ملس�اندتهم 
والحديث عن معاناتهم وحياتهم ,مبيناً ان ” 
النج�ف االرشف قدمت لهم الكثري وآوتهم يف 

من طريق ياحسني .
وتاب�ع الس�لطاني ” تناولن�ا م�ن خالل 
امللتق�ى قضاي�ا بحثية ومنها ورق�ة بحثية 
الش�بكيني  املتخصصني  انثروبولوجية الحد 
عن اإلبادة الجماعية للش�بك ومدى مطابقة 
وانس�جام القان�ون ال�دويل اإلنس�اني له�ا 
,وعرض صور ملعالم الش�بك ، والتعرف عى 
حجم الدمار الذي خلفه داعش وكذلك تحدث 
الجمي�ع بمطالب�ات رس�مية س�نقدمها اىل 
منظمة األمم املتحدة ونحن خاطبنا مجلس 
ال�وزراء سيس�تقبل املطالبة الرس�مية التي 
س�نعلن عنها وأيضا سرتس�ل ورقة رسمية 
ملطالب�ة املنظم�ات الدولية لرعاي�ة وإعادة 
أعمار ما هدمته عصابات داعش اإلرهابية« 
.م�ن جانبه كش�ف رئيس منظمة راس�تي 
لحقوق اإلنسان ازهر حامد الياس ان”حجم 
اإلب�ادة الجماعي�ة الت�ي تعرض لها الش�بك 
يف س�هل نيت�وى من خ�الل هو قت�ل 1500 
ش�خص ش�بكي إضاف�ة اىل خط�ف املئات 
ورسقة جمي�ع املمتلكات وهدم الدور, وهذا 
جاء من خالل دراس�ات واستبيانات أقيمت 

وخرجنا بهذه النتائج.
كما ش�هد امللتقى افتتاح معرضا للصور 
الفوتوغرافية حول نماذج اإلرضار يف مناطق 

الشبك.

قتل منهم »1500 شخص« وخطف املئات يف سهل نينوى 

ملتقى األقليات يف النجف: الشبك تعرضوا لـ »إبادة مجاعية«

       بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت املحكم�ة االتحادية العليا، أمس االثنني، 
تفس�رياً بخص�وص آلي�ات تعدي�ل الدس�تور وفق 
املادت�ني )126( و)142( منه.وذكر بيان صادر عن 
املحكمة تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، أنها 
»تلق�ت طلب�اً بخصوص اس�تقراء املادت�ني )126( 
و)142( م�ن الدس�تور اللت�ني تتحدثان ع�ن آليات 
تعديله، وأص�درت قرارا باتاً بش�أنهما وباالتفاق«.

وتاب�ع البي�ان أن »املحكمة وبعد التدقي�ق واملداولة 
وجدت أن املادة )142( من الدستور رشعت لظروف 
تس�تدعي تأمني مصلحة مكونات الشعب الرئيسة 
يف املجتمع العراقي وذل�ك من خالل تعديل نصوص 
الدس�تور وف�ق اإلج�راءات والخط�وات املرس�ومة 
فيها«.وأشار إىل أن »تلك اإلجراءات تختلف يف بعض 
مفاصلها عن اإلجراءات الواردة يف املادة )126( من 
الدس�تور مراعاة العتب�ارات رشعت امل�ادة )142( 
م�ن اج�ل تحقيقها«.ولف�ت البي�ان إىل أن »الفقرة 
الخامس�ة م�ن امل�ادة )142( م�ن الدس�تور نصت 
عى اس�تثناء ما ورد يف ه�ذه املادة من أحكام املادة 
)126( املتعلق�ة بتعدي�ل الدس�تور إىل حني االنتهاء 
م�ن الب�ت يف التعديالت املنص�وص عليه�ا يف املادة 
)142(«.وأورد البي�ان أن »االس�تثناء ال�ذي أوردته 
الفقرة الخامس�ة من املادة )142( يشكل رشطاً ما 
لم يتحقق فال يمكن تطبيق أحكام املادة )126( من 
الدس�تور وأن الحكم الدس�توري يل�زم مراعاة ذلك 
الرشط«.ويجد الق�رار أن »تطبيق املادة )126( من 
الدس�تور عند تقدي�م مقرتح بتعديل م�ادة أو اكثر 
من مواد الدستور ال يكون إال بعد البت يف التعديالت 
الت�ي أوصت بها اللجنة املنص�وص عليها يف الفقرة 
)أوالً( من املادة )142( من الدستور وفق اإلجراءات 

املرسومة بهذه املادة«.

املحكمة االحتادية تصدر تفسريًا 
عن آليات تعديل الدستور

       بغداد / المستقبل العراقي

صدق�ت محكمة تحقي�ق الرصاف�ة األوىل اعرتاف�ات متهم 
باالنتم�اء إىل تنظي�م داع�ش، أمس االثن�ني، مؤكدة أن�ه اقر يف 
أقواله بمسؤوليته عن نقل االنتحاريني الذين استهدافا منطقة 

أبو دشري الجمعة املاضية.
وقال القايض عبد الس�تار بريقدار املتحدث الرسمي ملجلس 
القض�اء االع�ى »محكمة تحقي�ق الرصاف�ة االوىل دونت اقوال 
مته�م باالنتم�اء إىل تنظي�م داع�ش اإلرهابي ت�م القبض عليه 

مؤخراً«.
وتاب�ع بريق�دار أن »املتهم اقر يف اعرتافاته بمس�ؤوليته عن 
نق�ل االنتحاريني االثن�ني اللذين اس�تهدافا منطقة ابو دش�ري 

بتفجري مزدوج عرب سيارة مفخخة وحزام ناسف«.
وأش�ار إىل أن »املحكم�ة صدق�ت االعرتاف�ات وه�ي بصدد 
استكمال اإلجراءات تمهيداً الحالة املتهم عى محكمة املوضوع 

وفق املادة الرابعة من قانون مكافحة االرهاب«.
وكانت منطقة ابو دشري التابعة ملنطقة الدورة جنوبي بغداد 
قد ش�هدت الجمعة املاضية، تفجريين بس�يارتني مفخختني يف 
مدخل املنطقة، مما أوقع 13 قتيال و15 جريحا، وفق ما اعلنته 

السلطات األمنية.

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت عضو اللجنة املالية النيابية ماجدة التميمي، أمس 
االثن�ني، ان االس�تقطاعات املالية من موظف�ي الدولة ال يمكن 
امل�ي فيها والغائه�ا هذا العام، حيث اكدت م�ن املمكن العمل 

عليها والغائها يف العام املقبل.
وقال�ت التميمي يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، ان »قضية االستقطاعات املالية من رواتب موظفي الدولة 
سبق وان تحدثت عنها مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي 
ورضورة الغائه�ا واالعتماد عى بدائ�ل اخرى غريها«مردفة ان 
»البدائ�ل الت�ي ابلغت فيها رئي�س الوزراء هي عق�ارات الدولة 
والرضائ�ب والكمارك وغريها الكثري ممكن االعتماد عليها لرفد 

ايرادات الدولة«.
واضافت، ان »موضوع الغاء هذه االستقطاعات من رواتب 
املوظف�ني ال يمك�ن ان تتم ه�ذا العام بحكم انه�ا دخلت ضمن 
مواد موازنة الدولة وتم االعتماد عليها كأيرادات مالية للموازنة 

العامة«.
واش�ارت اىل ان »امكاني�ة الغائها ممك�ن ان تكون يف العام 
املقب�ل اذا ت�م العمل عليها يف الربملان ورفعها م�ن مواد املوازنة 
العام�ة للدولة«.جدي�ر بالذكر ان النائب هيث�م الجبوري عضو 
اللجن�ة املالي�ة اعل�ن يف وقت س�ابق عن مقرتح قان�ون اللغاء 

االستقطاعات من رواتب املوظفني.

القضاء يصدق اعرتافات متهم بنقل 
انتحاريني ألبو دشري

املالية الربملانية تكشف عن »موعد حقيقي« 
إللغاء استقطاعات رواتب املوظفني

       بغداد / المستقبل العراقي

دعا عضو هياة رئاسة مجلس النواب الشيخ همام حمودي 
املجتمع الدويل وممثليه الحارضين يف }مؤتمر كازان{ االقتصادي 
بجمهوري�ة تتارس�تان الروس�ية لرس�م سياس�ات اقتصادية 
}تجارية، صناعية{ فاعلة وواضح�ة املعالم مع بغداد« واصفاً 

العراق »بقلب العالم اإلقتصادي«.
وقال الش�يخ حمودي خالل ترصيح صحفي عقب حضوره 
القمة اإلقتصادية التاس�عة ان »بالدنا غنية بكل يشء ومن اراد 
ان يك�ون حليفاً اس�رتاتيجياً معنا فعليه اح�رتام العراق وبناء 
عالقات�ه الجدي�ة الواضحة عى نح�و املصالح املش�رتكة وبما 

يحقق مصلحة شعوبنا أجمع«.
واعترب الشيخ حمودي الفرصة الذهبية للعراق هي اإلهتمام 
باملنتج�ات الوطني�ة وتفعي�ل قطاع�ي }الصناع�ة والزراعة{ 
واس�تثمار العقول العراقي�ة يف بناء االقتصاد وتش�غيل االيدي 

العاملة العراقية«.

محودي من مؤمتر »كازان«: العراق قلب
 العالـم االقتصادي 

       بغداد / المستقبل العراقي

بحثت الهيئة السياس�ية للتحال�ف الوطني، أمس 
االثنني، املس�تجدات االمني�ة والسياس�ية وتطوراتها 
يف العراق واملنطقة، فيما ش�ددت ع�ى رضورة إنجاز 
لجن�ة اختي�ار أعض�اء مجل�س املفوض�ني أعماله�ا 
ب�أرسع وقت.وقال التحالف يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه ان »الهيئة السياس�ية للتحالف 
الوطني عقدت اجتماعها الدوري، وناقش املجتمعون 

املس�تجدات االمنية والسياس�ية وتطوراتها يف العراق 
واملنطقة الس�يما تق�دم العمليات يف الس�احل االيمن 
م�ن املوص�ل وتحرير االحي�اء فيه وح�رص الدواعش 
فيما تبقى م�ن االحياء القديمة«.واضاف التحالف ان 
»االجتماع تضمن ايضا ملف االنتخابات وتقدم اللجنة 
الربملانية يف اختيار أعضاء مجلس املفوضني الجديد«، 
مش�ريا اىل ان »املجتمعني ش�ددوا ع�ى رضورة إنجاز 
اللجنة وأعمالها بأرسع وقت ممكن«.وتابع انه »تمت 
مناقش�ة مس�ودة قان�ون االنتخابات واهمية حس�م 

الج�دل حول�ه بم�ا يضمن ترشي�ع قان�ون انتخابات 
والتمثي�ل  االس�تقرار  املحافظ�ات يحق�ق  مجال�س 
العادل وتق�دم األداء وتطوره«، الفتا اىل ان »االجتماع 
ش�هد اس�تضافة رئيس ديوان الوقف الش�يعي الذي 
ق�دم تقريرا مفصال عن عمل الدي�وان واهم انجازاته 

واملعوقات التي تواجههم«.
وتابع ان »املجتمعني ناقشوا عمل اللجان التحالفية 
وادوارها يف التنسيق مع الحكومات املحلية والحكومة 

االتحادية واللجان النيابية يف مجلس النواب«.

التحالف الوطني يدعو إىل اختيار أعضاء جملس املفوضني بـ »أرسع وقت«

       بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئيس ال�وزراء حيدر العب�ادي، أمس 
االثنني، وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن 
آل ثاني، فيما سلم األخري اىل العبادي دعوة رسمية 

من امري قطر لزيارة الدوحة.
وق�ال مكتب العبادي يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، إن األخري »اس�تقبل وزير 
خارجية دولة قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني 

والوفد املراف�ق له«، مبيناً أن »اللق�اء بحث تعزيز 
العالق�ات الثنائية بني البلدين واالوضاع يف املنطقة 
يف ضوء التحديات التي تواجهها، اضافة اىل الحرب 
ض�د عصاب�ات داع�ش االرهابي�ة واالنتص�ارات 

املتحققة عليها«.
وأش�ار البي�ان اىل، أن »رئي�س ال�وزراء حي�در 
العبادي َتّش�لم دعوة من ام�ري دولة قطر تميم بن 

حمد بن خليفة آل ثاني لزيارة قطر«.
ونق�ل البيان ع�ن العب�ادي قول�ه، إن »قواتنا 

البطل�ة تحق�ق االنتصارات ع�ى عصابات داعش 
ونحن نقرتب من النرص النهائي ومن املهم تعاون 
جميع الدول ملحاربة االرهاب وفكره املنحرف النه 

يمثل خطراً عى املنطقة والعالم ولن يسلم منه«.
من جانبه وبحس�ب البيان، أكد وزير خارجية 
قطر ع�ى، »اهمي�ة تعزي�ز العالقات م�ع العراق 
والعمل س�وية من اج�ل مواجه�ة التحديات التي 
تواجه املنطقة«، مش�رياً اىل »دعم بالده للعراق يف 

محاربته لالرهاب«.

رئيس الوزراء يستقبل وزير خارجية قطر ويتسلم دعوة رسمية لزيارة الدوحة

       بغداد / المستقبل العراقي

والدف�اع  االم�ن  “لجن�ة  ح�ذرت 
االثن�ني،  الي�وم  العراقي�ة”  الربملاني�ة 
من مغب�ة انضم�ام الع�راق اىل الحلف 
الس�عودي – االمريك�ي، متهم�ة ه�ذا 
التحالف بانه “مؤامرة ضد مكون معني 

يف العراق”.وقال عضو اللجنة اس�كندر 
وتوت ان »املش�اركة يف الناتو السعودي 
االمريك�ي يعترب خيان�ة عظمى للعراق 
وش�عبه، وال يمك�ن القب�ول بمقررات 
النات�و باعتبار الس�عودية الداعم االول 
لإلرهاب«.واض�اف ان »الهدف من عقد 
)النات�و( واض�ح وطائف�ي بامتياز وال 

يمكن املشاركة فيه كونه يراد منه اراقة 
الدم�اء يف املنطقة عى اس�س مذهبية 
وعرقية«.وأش�ار عض�و لجن�ة االم�ن 
والدف�اع اىل ان الع�راق يرف�ض رفض�ا 
قاطع تدخل اي قوة اجنبية او خليجية 
ع�ى ارضه بحجج االره�اب، خصوصا 
“داع�ش”  تنظي�م  نهاي�ة  ق�رب  م�ع 

الختام�ي  البي�ان  االرهاب�ي.وكان 
ل�”القمة” العربية اإلسالمية األمريكية 
الت�ي عقدت بالرياض، رحب بتش�كيل 
قوة عس�كرية تضم 34 ألف جندي من 
جميع الدول املشاركة يف الحلف الجديد 
كق�وة احتي�اط لدع�م العملي�ات ضد 

اإلرهاب يف العراق وسوريا.

       بغداد / المستقبل العراقي

ب�ارشت رشط�ة محافظ�ة كربالء، 
أم�س االثن�ني، بالتع�اون م�ع قي�ادة 
عملي�ات الفرات االوس�ط بوضع خطة 

امنية خاصة بشهر رمضان .

وق�ال مدي�ر اع�الم قي�ادة رشطة 
كرب�الء العقيد ع�الء الغانم�ي انه »تم 
توزي�ع القطع�ات كاف�ة ع�ى محاور 
املدينة وتم مس�ك االرض فعليا من قبل 
الضب�اط املرشف�ني ع�ى ه�ذه الخطة 
لغرض املمارسة«.واوضح ان »عمليات 

استباقية نفذت تم خاللها القاء القبض 
ع�ى متهم�ني مطلوبني وف�ق حوادث 
جنائية وارهابية«.اذ ت�م القاء القبض 
عى متهمنّي مطلوبنّي وفق املادة اربعة 
اره�اب، عن�د محاولتهم�ا التس�لل اىل 
املحافظ�ة كما تم القاء القبض عى 32 

متهما وفق مواد جنائية.
الغانم�ي، لفت اىل ان قيادة عمليات 
كرب�الء  ورشط�ة  االوس�ط  الف�رات 
بارشت بالعم�ق يف املناطق الصحراوية 
م�ن  والح�د  لتمش�يطها  للمحافظ�ة 

خطورة تسلل عنارص “داعش”.

الدفاع الربملانية حتذر من انضامم العراق إىل »ناتو« السعودية وامريكا

كربالء املقدسة تستبق شهر رمضان الفضيل بخطة امنية »حمكمة« 
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     بغداد / المستقبل العراقي

دعا مرصف الرش�يد، أمس االثنني، الراغبني بالحصول عىل س�لف الزواج من املوظفني 
مراجعة فروعه يف بغداد واملحافظات.

وأعلن مرصف الرش�يد يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه »استمراره بمنح 
الراغب�ني بالحصول عىل س�لفة زواج مراجع�ة فروعه غي بغ�داد واملحافظات لرتويج 

طلباتهم«.
وحدد املرصف مبلغ السلفة بحسب البيان »بخمسة ماليني دينار وملدة خمس سنوات« 
مبينا ان » السلفة تمنح للوزارات التي حددت مراجعتها ملرصف الرشيد ضمن التقسيم 

الوزاري املعتمد يف املنحة«.
ووضع مرصف الرش�يد »يف تعليماته للس�لفة ان التتجاوز صالحية عقد الزواج الس�نة 
الواح�دة مع تقديم هوية االح�وال املدنية للزوجني او البطاق�ة املوحدة وكفيل موظف 

حكومي«.

مرصف الرشيد يطلق سلفة مخسة ماليني دينار للزواج

     المستقبل العراقي / عادل الالمي

ش�نت طائرات الق�وة الجوية 
رضب�ات جوي�ة اس�تهدفت به�ا 
مواق�ع لتنظيم »داع�ش« يف بلدة 
البعاج غ�رب مدينة املوصل، فيما 
ق�ال قائ�د الرشط�ة االتحادية إن 
قوات�ه قصف�ت باملدفعي�ة أهدافا 
املوص�ل  يف  »داع�ش«  لتنظي�م 

القديمة تمهيداً القتحامها، 
وقال�ت خلية االعالم الحربي يف 
بيان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، انه استناداً ملعلومات 
وكالة االس�تخبارات والتحقيقات 
االتحادي�ة طائرات الق�وة الجوية 
وجه�ت ع�دة رضب�ات جوي�ة يف 
قض�اء البعاج تس�فر ع�ن تدمري 
مخ�زن وق�ود بالكام�ل تاب�ع اىل 

تنظيم داعش.
وأض�اف البي�ان ان الرضب�ات 
كم�ا  اثن�ني  قت�ل  اىل  أيض�ا  أدت 
ت�م تدم�ري مق�ر للحس�بة وقت�ل 
9ارهابيني م�ن ضمنهم عنرصان 
و  العربي�ة  الجنس�ية  يحم�الن 
وتدم�ري األس�لحة واالعت�دة التي 

كانت داخل املقر.
ب�دوره، ق�ال قائ�د الرشط�ة 
قصف�ت  قوات�ه  إن  االتحادي�ة 
باملدفعية أهدافا لتنظيم »داعش« 
يف املوصل القديمة بالساحل األيمن 

للمدينة تمهيدا القتحامها.
الفري�ق رائد ش�اكر  وأوض�ح 
ج�ودت يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، أن »كتائب 
املدفعي�ة الثقيل�ة وصواريخ كراد 
باس�ناد الط�ريان املس�ري قصفت 
عرشات االهداف املنتخبة للدواعش 
والتموي�ن  القي�ادة  كمراك�ز 
الدفاعي�ة  االس�لحة  ومواض�ع 
والعجالت واليات النقل واالس�ناد 

وسط املدينة القديمة«.
يأت�ي  القص�ف  ان  وأض�اف 

»تمهي�دا النطالق املرحل�ة االخرية 
من عمليات اس�تعادة ماتبق�ى من مناطق 
الجانب االيمن«.وأس�فرت ه�ذه العمليات 

املكثف�ة عن تحرير حي النجار يف الس�احل 
االيمن من مدينة املوصل.

وقال قائ�د عملي�ات قادم�ون يانينوى 

الفريق الرك�ن عبد االمري رش�يد يار الله يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »ق�وات مكافح�ة االرهاب ح�ررت حي 

النجار يف الس�احل االيمن من مدينة املوصل 
ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه«.

بدورها، أكدت قيادة الحشد الشعبي أبو 

مهدي املهندس، االثن�ني، ان صفحة ناحية 
الق�ريوان س�تنتهي قريب�ا وس�نبدأ بتنفيذ 
الحش�د  ان  اىل  التالي�ة، مش�ريا  الصفح�ة 

الش�عبي حرر مجمعني س�كنيني 
بتطهريهم�ا  ورشع  أم�س  ي�وم 

إلعادة سكانها االيزيديني.
“الحش�د  ان  املهن�دس  وق�ال 
الش�عبي حرر مجمعي تل قصب 
وتل بن�ات الس�كنيني، فضال عن 
تحري�ر ع�دد م�ن الق�رى، وبهذا 
س�ينهي الحش�د صفح�ة ناحية 
القريوان غرب املوصل قريبا ليبدأ 

بتنفيذ الصفحة التالية”.
وأض�اف املهن�دس، ان “هذين 
املجمع�ني يقطنها غالبية ايزيدية 
وش�يعة مظلوم�ني ومطاردين”، 
مبينا ان “الحشد رشع بتطهريهما 

إلعادة سكانها اىل منازلهم”.
ع�ن  النائ�ب  أعل�ن  ذل�ك،  إىل 
محافظ�ة نينوى نايف الش�مري 
عن نجاح جهاز مكافحة االرهاب 
والدفاع املدني من انقاذ 50 مدنياً 
كانوا تحت االنقاض يف حي النجار 

يف الساحل االيمن من املوصل.
وقال الش�مري ان »ع�دداً من 
العوائ�ل ويبل�غ ع�دد افرادها 50 
مدني�اً كانوا يحتم�ون يف رسداب 
احد املن�ازل بحي النج�ار بمدينة 
املوص�ل، حورصوا تح�ت انقاض 
تنظي�م  تفج�ري  بع�د  منزله�م 
داع�ش االرهاب�ي للمن�زل وه�م 
بداخله«، مبيناً أن�ه »وصلت الينا 
احده�م  م�ن  اس�تغاثة  ن�داءات 
تحت االنقاض حي�ث تم االتصال 
م�ن قبلن�ا بقائد عملي�ات نينوى 
ال�ذي ب�ادر ف�ورا بارس�ال قوات 
الجه�از والدفاع املدن�ي اىل موقع 

املحارصين«.
وأضاف الشمري، انه »وبجهود 
الس�اعة  مضني�ة اس�تمرت منذ 
الواحدة ظهراً وحت�ى قبل دقائق 
فقد اس�تطاعت تلك القوات انقاذ 
جميع املدنيني من تحت االنقاض 
دون اي خس�ائر برشي�ة«، مثنياً 
الجب�ارة  الجه�ودة  »تل�ك  ع�ىل 
الت�ي تواك�ب الجه�د العس�كري 
واالنتص�ارات املتحقق�ة ض�د زم�ر داعش 

االرهابية«.

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف تقرير لموقع قناة روس�يا 
اليوم، أمس االثنين، أن 34 ناقلة جنود 
مدرع�ة فق�ط تعمل م�ن مجموع 88 
ناقل�ة كان�ت اوكراني�ا ق�د زودت بها 
العراق ضمن عقد يعود الى عام 2009 
بحسب تس�ريبات عن نتائج التحقيق، 
فيم�ا كش�فت لجن�ة االم�ن والدف�اع 
النيابي�ة عن وج�ود ش�قوق واعطال 

بمحرك الناقالت العسكرية.
وذك�ر التقري�ر أن »التحقيق الزال 
جاريا في العاصمة كييف بشأن العقد 
الفاس�د حيث كشفت رس�الة وجهها 
الرئيس السابق لهيئة تصدير االسلحة 
االوكراني�ة الكس�ندر كوفالينك�و الى 
مؤسسة صناعة االس�لحة العسكرية 
االوكراني�ة عب�ر فيها ع�ن قلقله منذ 

عام 2014«.
واضاف أن »كوفالينكو قد ش�ارك 
في نتائ�ج تحقيق الناق�الت المدرعة 
من قبل االخصائيين االوكرانيين الذين 
زاروا الع�راق في وقت س�ابق من ذلك 

العام«.
وتابع أن »م�ن بين 88 ناقلة جنود 
مدرعة م�ن ط�راز بت�ر كان 56 منها 
فقط  يمكن تش�غيل محركها بحسب 
رأي خبراء التحقيقات من مكتب بناء 
وتصمي�م اآلالت والمكائن لمؤسس�ة 

خاركيف موروزوف«.
واش�ار التقرير الى أن »من بين 56 
ناقلة مدرعة التي تم تش�غيل محركها 
كان 34 منها فقط قادرة على التحرك 
كما قام مفتش�وا التحقيقات بتصوير 

المدرع�ات  ف�ي  الش�قوق  وتوثي�ق 
الموردة«.

وطبق�ا للتقرير فان »س�تة مدافع 
وثماني�ة مدافع رشاش�ة و 11 قاذفة 
قنابل مركبة على الناقالت االوكرانية 
وان  التعم�ل  الع�راق  ال�ى  المص�در 
المعلومات المتراكمة حول المدرعات 
بينت انها ال تعمل  وتتطلب اس�تبدالها 
بمعدات اكثر تطورا«، مش�يرة الى ان 
»القوات العراقية اضطرت الى ش�راء 

بطاري�ات لها من الصين ووضعها في 
المركبات«. 

وكان العق�د الذي ت�م بموجه بيع 
المدرع�ات ال�ى العراق قد ت�م توقيعه 
ف�ي ايلول ع�ام 2009 بقيم�ة 475.7 
مليون دوالر  تق�وم بموجبه اوكرانيا 
بتزويد العراق ب�� 425 مركبة مدرعة 
م�ن طراز بت�ر وفي الع�ام التالي اعاد 
العراق 42 مركبة مدرعة تم تس�ليمها 
له من اوكرانيا بس�بب تش�ققات في 

قذائفها. إلى ذلك، كش�ف رئيس لجنة 
االمن والدف�اع النيابية حاكم الزاملي، 
االثني�ن، ع�ن وجود ش�قوق واعطال 

بمحرك الناقالت العسكرية.
وق�ال الزامل�ي إن »عق�د ناق�الت 
االش�خاص ال�� )BTR-4( ال�ذي ت�م 
ابرام�ه م�ع اوكراني�ا في ع�ام 2009 
كان عقدا فاشال بكل ماتعني الكلمة«، 
مبين�ا ان »العقد اوج�ب ان تكون تلك 
الناق�الت بمواصفات قوي�ة وخاصة 

لحماية االشخاص«.
»اللجن�ة  ان  الزامل�ي،  واض�اف 
كان�ت  العج�الت  لعين�ات  الفاحص�ة 
لجنة فاشلة، حيث تم تسليمها نماذج 
ذات مواصف�ات راقي�ة وجي�دة، وتم 
تجربتها في داخ�ل اوكرانيا، حيث تم 
اعطاء اجازة المواف������قة هناك«، 
الفتا ال�ى انه »كان م�ن المفترض ان 
يتم ارس�ال النماذج من نفس عجالت 
الصفقة الى العراق ويتم اس�تخدامها 

وبعدها تمنح الموافقة«.
واوضح الزاملي، انه »حين احضار 
جزء من العجالت المتفق عليها بالعقد 
العس�كرية،  القطعات  وتوزيعها على 
حدث�ت فيه�ا تش�ققات، اضاف�ة الى 
)الكي�ر  والمس�مى  الناق�ل  المح�رك 
بوكس( وهو الماني المنش�أ بحس�ب 
العق�د وكان في�ه اعطال كبي�رة وتم 
اس�تبدالها باجزاء روسية واوكرانية، 
وبالنتيج�ة اثبت�ت فش�لها«، مش�يرا 

ال�ى ان »جميع الناق�الت التي وصلت 
الع�راق مازال�ت مخزون�ة ب معس�كر 
التاج�ي في معم�ل تصلي�ح المعدات 
والعج�الت العس�كرية وفيها عطالت 

كثيرة بالمنظومات الهيدروليكية«.
وتاب�ع الزامل�ي، ان�ه »ف�ي وق�ت 
اس�تيزار خالد العبيدي ل�وزارة الدفاع 
بع�ام 2014 قام الفريق ه�ادي عذاب 
مدي�ر التس�ليح والتجهي�ز بمحاول�ة 
تحايل مع الشركة االوكرانية من خالل 
االتف�اق على اس�تبدال تل�ك الناقالت 
بطائ�رات نقل من موديل 1980 ضمن 
تس�ويات العقد مع اوكرانيا، حيث تم 
ايق�اف هذا العقد م�ن قبل لجنة االمن 
والدف�اع النيابية كون هذه التس�وية 
ه�ي اتعس من عق�د الناقالت نفس�ه 
وباس�عار توازي اربعة اضعاف س�عر 

الطائرات بالسوق«.
ولفت الزاملي، ان »محاولة التسوية 
لالس�تحواذ  محاول�ة  ف�ي  حصل�ت 
عل�ى باقي المبال�غ المحجوزة في ال� 
)TBI(، والتي لم يسمح بأطالقها على 
اعتبار ان العقد قد فشل«، مشددا على 
ان »اكثر من 90 مليون دوالر من مبلغ 
الصفقة تم االس�تحواذ عليها من قبل 
الشركة وباقي المبلغ بقى محجوزا«.

واكد الزاملي، ان »صفقة التسوية 
كان�ت مرتب�ة بالفس�اد وت�م ايقافها 
بكتاب رسمي من لجنتنا، والتحقيقات 
مازال�ت مس�تمرة ف�ي اللجن�ة بهذه 
الصفقة وتم ارس�ال عدد من ملفاتها 
ال�ى هيئ�ة النزاه�ة بانتظار حس�مه 
القض�اء  ال�ى  المتورطي�ن  واحال�ة 

لمحاسبتهم«.

قصف دقيق بـ »املدفعية« يقود إىل حترير »حي النجار«.. والقوة اجلوية تصطاد زعماء اإلرهاب على احلدود

انطالق عملية »اقتحام« املوصل القديمة

34 منها فقط قادرة على احلركة.. والدفاع الربملانية: ملفاتها أحيلت إىل هيئة النزاهة

اوكرانيا تكشف عن »أعطال« بناقالت مدرعة باعتها للعراق عام 2014
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أفادت كلمة لوزير النفط جبار اللعيبي، أمس 
االثني�ن أن العراق خفض إنتاجه بالقدر المقرر 
في إط�ار االتفاق المبرم بين أوب�ك والمنتجين 
غي�ر األعض�اء نهاية الع�ام الماض�ي، لكنه ما 
زال مس�تعدا لتلبية نمو الطلب عل�ى الخام في 
المس�تقبل. وبحس�ب الكلمة التي ألقاها نيابة 
عنه فالح العامري رئيس شركة تسويق النفط 
العراقية )سومو( خالل مناسبة بلندن »العراق 
كثاني أكبر منتج في أوبك يؤكد تحقيقه خفض 
اإلنتاج وقد أعلن في الفترة األخيرة استعداداه 
لتمديد اتفاق الخف�ض«. لكنه أضاف أن العراق 
مس�تعد لتلبي�ة أي نم�و ف�ي الطل�ب العالم�ي 

على النف�ط »عن طريق المحافظ�ة على طاقة 
إنتاجية فائضة وتطوير البنية التحتية للتصدير 
واس�تخدام التكنولوجيا المتقدمة في التنقيب 

واإلنتاج«.
المص�درة  البل�دان  منظم�ة  أعض�اء  وكان 
للبت�رول ومنتج�ون آخرون بقيادة روس�يا قد 
اتفقوا العام الماض�ي على خفض إنتاج النفط 
نح�و 1.8 ملي�ون برميل يومي�ا لتقليص تخمة 

مخزونات الخام ورفع األسعار.
وبموجب االتف�اق وافق العراق على خفض 

إنتاجه النفطي 210 آالف برميل يوميا.
وكان رئي�س الوزراء العراقي حيدر العبادي 
قال األس�بوع الماضي إن الع�راق يفضل تمديد 
االتف�اق الحالي لكنه لم يحدد المدة. وس�بق أن 

قال اللعيبي إن العراق يدعم تمديدا لستة أشهر. 
وتجتم�ع ال�دول األعض�اء ف�ي منظم�ة أوبك 
في فيينا ف�ي 25 أيار لبح�ث تمديد تخفيضات 
اإلنت�اج الت�ي جرى االتف�اق عليها ف�ي كانون 
األول الماضي بين أوبك و11 دولة من خارجها 

من بينها روسيا.
تمدي�د  أج�ل  م�ن  الس�عودية  وتضغ�ط 

التخفيضات حتى آذار.
وزار وزي�ر البترول الس�عودي بغ�داد أمس 
االثنين للتباحث بش�أن خف�ض االنتاج، وهذه 
هي المرة األولى في ثالثة عقود التي يزور فيها 

مسؤول سعودي كبير بقطاع الطاقة بغداد.
وق�ال الناط�ق باس�م وزارة النف�ط عاصم 
جهاد إن الوزيرين سيناقش�ان تعزيز العالقات 

الثنائي�ة وق�رار أوب�ك المقب�ل من أج�ل تعزيز 
األس�عار العالمية وتقليل تخمة المعروض في 

سوق النفط العالمية.
إلى ذلك، بحث وزير الطاقة والثروة المعدنية 
األردني إبراهيم سيف في عّمان مع وزير النفط 
العراق�ي جب�ار اللعيب�ي مش�روع إنش�اء خط 
أنب�وب لنقل النفط العراقي م�ن مدينة البصرة 

إلى ميناء العقبة جنوب األردن.
وجاء ف�ي بيان لوزارة الطاق�ة األردنية أنه 
تم خ�الل االجتم�اع التأكيد على أهمية الس�ير 
بالمش�روع والخطوات الالحق�ة المطلوبة بعد 
أن اتف�ق الجانب العراقي مع مطور المش�روع 
على تعرفة نقل النف�ط باألنبوب ومدة اتفاقية 

المشروع التي تبلغ 25 عاًما.

وزير سعودي يزور بغداد خلفض االنتاج

حراك لرفع أسعار النفط يف األسواق العاملية.. وبغداد بيضة القبان يف »أوبك«
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ّتس�م زيارة أي رئيس أمريكي إلرسائيل 
بميزت�ن: األوىل تنبع م�ن أصل الحدث الذي 
يعي�د تذكرين�ا بالخصوصي�ة الت�ي تتمتع 
به�ا العالقات بن الطرف�ن... والثانية، من 
الرس�ائل وامل�ؤرشات التي تنط�وي عليها، 

انطالقاً من الظروف التي تجري يف ظلّها.
يتع�ّذر علينا التعامل م�ع زيارة الرئيس 
األمريك�ي دونال�د ترام�ب إلرسائي�ل، كم�ا 
ل�و أنها نس�خة مش�ابهة لزي�ارة الرئيس 
األمريكي ألّي بقع�ة أخرى من العالم. ومن 
نافلة القول إّن وقع هذه الزيارة يف تل أبيب، 
جمه�وراً وقيادة، يختل�ف جذرياً عن زيارة 
أي رئي�س آخ�ر إليه�م. فهي تعب�ري إضايف 
عن االحتضان والدع�م املتنوع الذي تقدمه 
واشنطن لهذا الكيان. وتذكرنا هذه الزيارة، 
مثل س�ابقاتها، بحقيق�ة أن كل ما يعانيه 
الش�عب الفلسطيني، وشعوب املنطقة، من 
االحتالل، منبعه األس�ايس واشنطن. إن لم 
يكن بفعل أّن اعتداءات تل أبيب هي ترجمة 
السرتاتيجية أمريكية عامة تتناول املنطقة، 
نتيج�ة عوام�ل التمك�ن  فلكونه�ا أيض�اً 
الس�يايس والعس�كري واالقتص�ادي ال�ذي 

توفره الواليات املتحدة إلرسائيل.
وم�ن أهم تجلي�ات املكانة االس�تثنائية 
الت�ي تتمتع به�ا إرسائيل يف االس�رتاتيجية 
األمريكي�ة العامة، أنه�ا تختلف مع األخرية 
يف أكثر القضايا حساس�ية وج�دالً. كما لو 
أن الخ�الف ب�ن نّدي�ن )واألمر لي�س كذلك 
بالطب�ع(. وتخ�وض س�جاالت م�ع البيت 
األبي�ض يف داخل الواليات املتحدة نفس�ها، 
مس�تندة إىل دع�م لوبي�ات ومؤسس�ات يف 
النظ�ام الس�يايس، كما حصل خ�الل فرتة 

الرئيس السابق باراك أوباما.
م�ع ت�ويل ترام�ب منص�ب الرئاس�ة يف 
الرهان�ات يف  ارتفع�ت  املتح�دة،  الوالي�ات 
ت�ل أبيب، بأن تش�كل فرتة رئاس�ته فرصة 
اس�تثنائية ملواجهة التهدي�دات التي تواجه 
الكيان اإلرسائييل، وتحديداً بعد فشل العديد 
الس�احتن  يف  العس�كرية  الرهان�ات  م�ن 
الس�ورية والعراقي�ة. ويف أعق�اب االتف�اق 
النووي مع إيران، الذي انطوى عىل اعرتاف 
دويل بتحول إيران إىل دولة نووية... واألش�د 
خطورة بالنس�بة إىل تل أبيب أّن ذلك حصل 
م�ن دون أن تضطر الجمهورية اإلس�المية 
إىل تقديم تنازالت يف كل ما يتعلق بخياراتها 

االسرتاتيجية وسياساتها اإلقليمية.
ع�ىل خط مواٍز، ارتفع�ت أيضاً األصوات 
اليميني�ة يف ت�ل أبي�ب، مرّحب�ة بالرئي�س 
إىل تقدي�ر مف�اده أن�ه  الجدي�د، اس�تناداً 

يمك�ن يف ظ�ل رئاس�ته، لك�ون توجهات�ه 
ه�ي األقرب إىل اليم�ن اإلرسائييل، اختصار 
الزم�ن واالنقضاض عىل م�ا بقي من أرض 
فلسطن، تجسيداً للطموح الصهيوني الذي 
تت�درج القيادات السياس�ية يف تنفيذه بما 

يتناسب مع التطورات السياسية.
الرهان�ات  يف  املبالغ�ة  ح�دة  أن  م�ع 
اإلرسائيلي�ة عىل أكثر من مس�ار، تراجعت 
عّما كانت عليه سابقاً، إال أنها بقيت ضمن 
الس�قف الذي يحظى برض�ا إرسائييل، عىل 
تفاوت، خاصة أنه يحرص عىل التمايز عن 
س�لفه الرئيس باراك أوبام�ا... من دون أن 
يلغ�ي ذلك وجود قدر من القلق أو الغموض 

إزاء خيارات املستقبل.
وم�ن املؤك�د أّن الرضب�ات األمريكية يف 
الس�احة السورية ش�ّكلت تجس�يداً عملياً 
له�ذا التماي�ز ال�ذي ت�رك ص�داه يف الوعي 
والحس�ابات اإلرسائيلية، ومع أّن ترامب لم 
يبادر إىل أي خطوات اس�تثنائية يف مواجهة 

إي�ران، لكن تل أبيب ما زال�ت تأمل وتراقب 
مواجه�ة  يف  األمريكي�ة  السياس�ة  م�آالت 
السياس�ات الخارجية إليران ودعمها لقوى 
املقاومة يف لبنان وفلس�طن، وما يمكن أن 
يبادر إليه ترامب يف مواجهة تطوير قدراتها 
الصاروخي�ة التي تحتل أولوي�ة متقدمة يف 

تل أبيب.
هب�وط ترام�ب يف ت�ل أبي�ب قادم�اً من 
الس�عودية، قد يتج�اوز يف مؤرشات�ه البعد 
الزمن�ي لحدثن متوالي�ن، إىل كونه محطة 
تالية هي امتداد ملحطة سبقتها. األوىل قبض 
فيها األمريكي الثمن املس�بق، عرب صفقات 
ش�كلت ترجم�ة للوع�د ال�ذي أطلق�ه قبل 
حملت�ه االنتخابية وخاللها، بأنه س�ينتزع 
م�ن الس�عودين التعوي�ض املايل املناس�ب 
لخدمة توفري الحماية لهم... والثانية، يعلن 
فيها مرة أخ�رى الدعم األمريكي الالمحدود 
عىل املس�توى املايل واالقتصادي والعسكري 
والس�يايس... واستكش�اف موقع إرسائيل 

األمريكي�ة  للخط�ة  الجدي�دة  النس�خة  يف 
الس�احة  ع�ىل  ومتطلباته�ا  املنطق�ة،  يف 

الفلسطينية.
أّي�اً كان ما س�تؤول إليه قم�م الرياض 
وت�ل أبيب، تبق�ى حقيقة ال يس�تطيع أحد 
تجاوزه�ا أو تجاهله�ا، ه�ي أن الوالي�ات 
الت�ي تجم�ع ب�ن أك�رب ق�درات  املتح�دة 
عس�كرية وأكرب قوة اقتصادية يف العالم... 
ل�م تع�د هي نفس�ها التي كان�ت عليه قبل 
عق�ود. والق�وى املعادية للوالي�ات املتحدة 
وإرسائي�ل يف املنطقة باتت أكثر قوة وخربة 
مما كانت عليه يف مراحل س�ابقة. ومع أن 
تبدل خيارات الرئاس�ة األمريكية معطى ال 
يستطيع أحد تجاهل مفاعيله، إال أن هناك 
عنارص ق�وة لدى الط�رف املض�اد، وقيوداً 
موضوعي�ة ال يمك�ن صّن�اع الق�رار الدويل 
واإلقليم�ي تجاهلها، وع�ادة ما تكون هذه 
االعتب�ارات أكث�ر حض�وراً لدى ما ُيس�مى 

»الدولة العميقة«.
م�ع ذل�ك، أك�دت صحيف�ة »هآرتس«، 
نقالً ع�ن مس�ؤول أمريكي رفي�ع يف البيت 
األبي�ض، أّن الرئي�س ترامب س�يطلب من 
رئيس الحكوم�ة بنيامن نتنياهو والرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، اتخاذ خطوات 
بن�اءة للثقة من أج�ل خلق أج�واء مالئمة 
الستئناف املفاوضات السلمية بن الجانبن. 
وس�يطلب ترامب من نتنياهو كب�ح البناء 
يف املس�توطنات، وم�ن عب�اس العم�ل ضد 
»التحريض« يف السلطة الفلسطينية. ولفت 
املس�ؤول نفس�ه أيض�اً إىل أّن ترام�ب كان 
مب�ارشاً جداً م�ع الرئيس عباس بش�أن ما 
يجب عمله يف موضوع »التحريض« والدفع 
لعائالت املقاومن... »وكان شديد الوضوح 
يف هذه القضايا، وس�يكون واضحاً بشأنها 
خالل الزي�ارة، أيضاً«. عىل خ�ط مواٍز، أكد 
مس�ؤولون كبار يف البيت االبيض أيضاً، أّن 
زيارة ترام�ب ال تهدف إىل تحريك املحادثات 
الس�لمية ب�ن إرسائي�ل والفلس�طينين أو 
تدش�ن مبادرة سياس�ية جدي�دة. بل ترى 
اإلدارة أنه ما زال من املبكر جداً تحريك هذا 
املس�ار. »ولذلك فإننا ال نعتقد بعد أنه حان 
الوقت لرتتيب لق�اء بن القادة أو عقد لقاء 
ثالثي. هذا مبكر ج�داً«. وذكرت »هآرتس« 
أّن الخط�اب األه�م، بالنس�بة إىل إرسائيل، 
هو الذي س�يلقيه ترامب يف متحف إرسائيل 
يف الق�دس يوم غد )الثالثاء(، وس�ريّكز فيه 
ع�ىل التحال�ف اإلرسائييل األمريك�ي... وأن 
أحداً ينبغ�ي أن ال يت����وق�ع تقديم رؤية 
بخص�وص الس�الم، فلي�س هذا هو س�بب 
وصوله إىل هن�ا، وليس لدى هذه اإلدارة أي 

توجه إلمالء رشوط.

لتمكينها سياسيًا وعسكريًا من الشرق األوسط

ترامب أخذ األموال من السعودية لدعم إرسائيل!

العدل الرتكية: السجون إمتألت بمعتقلني ينامون بالتناوب

        بغداد / المستقبل العراقي

انتق�د وزي�ر الخارجي�ة محمد ج�واد ظري�ف، املواقف 
املعادية للجمهورية االس�المية االيرانية التي طرحت خالل 
قم�ة الرياض. واش�ار ظري�ف يف تغريدة عىل حس�ابه عىل 
موقع توي�رت اىل ترصيحات الرئيس االمريكي دونالد ترامب 
الت�ي اثن�ى فيها ع�ىل اس�تثمارات الس�عودية الضخمة يف 
ب�الده قائال بتهكم : ان اي�ران التي اجرت مؤخرا انتخابات 
حقيقية، تم مهاجمتها من قبل الرئيس االمريكي يف قاعدة 

الديمقراطية واالعتدال )السعودية( )ساخرا(.
واضاف: هل هذه سياس�ة خارجية ام حلب 480 مليار 

دوالر من السعودية؟.
وكان ترام�ب قد وقع خ�الل زيارته اىل الس�عودية عىل 

اتفاقيات بقيمة تقارب 500 مليار دوالر.
واعت�رب العديد من منتق�دي الحكومة الس�عودية هذه 
االتفاقيات بانها رش�وة قدمتها السعودية اىل امريكا بهدف 
كس�ب تأييد حكومة ترامب. وكان ملك السعودية وترامب 
قد هاجما ايران خالل مؤتمر مايس�مى بالقمة االس�المية 

االمريكية يف الرياض اليوم االحد.

        بغداد / المستقبل العراقي

يستعد البنك الدويل باملشاركة مع ابنة الرئيس األمريكي 
إيفانكا ترامب ورئيس�ة مستش�اري البيت األبيض لإلعالن 
عن تربعات من اململكة العربية الس�عودية ودولة اإلمارات 
بقيم�ة 100 ملي�ون دوالر ت�م جمعه�ا لصال�ح صن�دوق 

الراغبات يف بدء مرشوعات خاصة.
ورصح�ت مصادر لصحيفة وول س�رتيت جورنال، بأن 
ه�ذه التربعات لصالح رائدات األعمال يف الرشق األوس�ط، 
وصندوق رائ�دات األعمال فكرة طرحتها إيفانكا ترامب إىل 
رئيس مجموعة البنك الدويل جيم يونغ كيم، وتمت مناقشته 

مع عدد كبري من زعماء العالم.
وذكرت أن الصندوق يصبو إىل مساعدة النساء يف إقامة 
مرشوع�ات ناجح�ة وإدارتها عن طريق تيس�ري حصولهن 
عىل التمويل، واألس�واق، والش�بكات. ولم يتم االنتهاء بعد 
من إجراءات تأسيس الصندوق.هذه األموال ستكون تحت 
مس�ئولية البنك ال�دويل ولي�س إيفانكا، ولكنها س�تواصل 
جمع التربعات أثناء رحالته�ا الخارجية مع والدها دونالد 

ترامب ولقاءاتها مع الدبلوماسين األجانب.

وزيـر الـخـارجـيـة االيـرانـي:
 ترامب حلب السعودية

السعودية واإلمارات تضعان األموال
 يف صندوق إيفانكا 

       بغداد / المستقبل العراقي

أدان ح�زب الله بأش�د العب�ارات الحكم الظالم 
الذي صدر عن الس�لطات يف البحرين بحق آية الله 
سماحة الشيخ عيىس قاسم. واعترب الحكم جريمة 
جديدة ُتضاف إىل سلس�لة الجرائم اإلنس�انية التي 
ارتكبه�ا النظام بحق الش�عب البحرين�ي الصابر 
واملحتس�ب، منذ عقود طويلة وخ�الل االنتفاضة 
الحالي�ة. وق�ال إن هذا الحك�م الجائ�ر بحق أبرز 

مرجعي�ة للمس�لمن الش�يعة يف البحرين وبتهمة 
ممارس�ة إح�دى أب�رز الفرائض الديني�ة أال وهي 
اس�تالم أم�وال األخم�اس والزك�وات إليصالها إىل 
الفق�راء واأليتام له�و وصمة عار ع�ىل جبن هذا 
النظام يف وقت كان امللك يجتمع بالرئيس األمريكي 
ترامب وينال حمايته املطلقة يف مواجهة الش�عب 

املظلوم.
واضاف إننا إذ نس�تنكر وُندي�ن الحكم الجديد 
مضافاً إىل القرار الخطري السابق بإسقاط جنسية 

س�ماحة الش�يخ قاس�م فإننا نتوجه إىل الش�عب 
البحران�ي الصام�د الذي ه�ّب دفاعاً ع�ن مرجعه 
ودينه وكرامته وحقوقه بالتحية واإلكبار مؤكدين 
أن خياره�م ال�ذي اتخ�ذوه هو الخي�ار الصحيح 

واملوصل إىل نيل األهداف بإذن الله.
كم�ا توجه ح�زب الل�ه إىل جمي�ع الحكومات 
املس�تقلة والش�عوب والش�خصيات والعلماء من 
جميع املسلمن لنرصة الشعب البحراني وحمايته 

الحقاق الحق ونيل املطالب العادلة.

        بغداد / المستقبل العراقي

رفضت إح�دى املحاكم األمريكية 
ض�د  العن�رصي  التميي�ز  قضي�ة 
املس�لمن التي رفعته�ا أرسة الطفل 
الس�وداني األصل األمريكي الجنسية 
أحمد محمد الحس�ن املقي�م بمدينة 
ال�ذي  تكس�اس،  بوالي�ة  أرفين�غ 
إحتجزت�ه الرشطة وكبلت�ه بالقيود 
عقب إحضاره ساعة قام بإخرتاعها 

يف منزل�ه إىل مدرس�ته الثانوية وقام 
م�درس الهندس�ة بإب�الغ الرشط�ة 
معتقداً أن الس�اعة التي جلبها أحمد 
هي قنبلة موقوتة، وكان ذلك يف عام 

.2015
وذك�رت وس�ائل إع�الم أمريكية 
أن الدع�وى القضائية الت�ي قدمتها 
أرسة مخرتع الس�اعة كان�ت قائمة 
ع�ىل التميي�ز العنرصي عىل أس�اس 
عرقي وديني واملعاملة التي عاملتها 

إنته�اكاً  فيه�ا  كان  ل�ه  الرشط�ة 
لحقوق�ه املدني�ة ه�ذا باإلضاف�ة إىل 
األس�لوب العن�رصي الذي مارس�ته 
إدارة املدرسة ضده، وقالت املحكمة 
أن أرسة املدع�ي ل�م تثب�ت التميي�ز 
العنرصي أو إنتهاك الحقوق املدنية.

يذك�ر أن هذه الحادث�ة أصبحت 
قضي�ة رأي عام يف أمري�كا والعاملن 
حظي�ت  كم�ا  واإلس�المي  العرب�ي 
بإهتم�ام منظمات حقوق اإلنس�ان 

واملجتمع املدني ، حيث قوبل إعتقال 
الطالب أحمد وما تعرض له بالرفض 
واإلستنكار، ويف السياق نفسه دشن 
مغرودن يف ذلك الوقت هش�تاقاً عىل 
موق�ع التواص�ل اإلجتماع�ي تويرت 
 »#ISandWithAhmed بعن�وان«
عربوا فيه ع�ن كامل دعمهم ملخرتع 
الس�اعة وأكدوا التعسف والعنرصية 
يف تعام�ل الرشط�ة وإدارة املدرس�ة 

معه.

حزب اهلل: احلكم الظالـم بحق آية اهلل سامحة الشيخ عيسى قاسم 
جريمة يف سلسلة اجلرائم اإلنسانية

قـاض أمـريـكـي يصـدر قـرارًا صـادمـًا بـحـق عـائـلـة
 الطفل السوداين املخرتع

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة العدل الرتكية، أمس االثنن، عن امتالء 
س�جون الب�الد باملعتقل�ن، مش�رية اىل أن املس�جونن 

ينامون بالتناوب لعدم وجود أماكن شاغرة.
»مس�اعد  إن  الرتكي�ة،  »زم�ان«  صحيف�ة  وقال�ت 
مستش�ار وزارة الع�دل الرتكية برصي باغج�ي، تناول 
األوضاع داخل الس�جون يف عرٍض قدمه يف لجنة مراقبة 

حقوق اإلنسان التابعة للربملان«.
وأضاف باغجي أن »املشكلة الرئيسية داخل السجون 
هي ع�دم عدم وج�ود أماك�ن وامتالئه�ا«، موضحا أن 
»الس�جون تضم نحو 221 ألفا و607 أشخاص، يف حن 
أن الطاق�ة االس�تيعابية الزائ�دة للس�جون كانت 203 
ألف�ا أي أكثر من 9 يف املئة، مش�ريا إىل أنه يف حال اعتبار 
الطاقة االس�تيعابية الزائدة عىل أنها طبيعية فإن نسب 

امتالء السجون ستقارب املئة يف املئة«.
وأكد باغجي أن »الس�لطات الرتكية تس�عى الفتتاح 
س�جون بسعة 11 ألف ش�خص بنهاية العام الجاري«، 
مفي�دا بأنه »يوج�د 76 س�جنا يف طور اإلنش�اء و113 
س�جًنا يف طور التخطيط بجانب التخطيط إلنش�اء 18 

سجنا«.
وشدد باغجي عىل أن »إدارة السجن ال يمكنها التدخل 
يف مسألة الكشف الطبي للسجناء وهم مقيدون«، الفتا 

اىل أن »الطبيب له املبادرة يف إطار الربوتوكول املوّقع«.
وذكر باغجي أن »السجناء ينامون بالتناوب يف بعض 
السجون بس�بب امتالئها«، مضيفا أن »السجون تتلقى 

فجأة بنهاية األسبوع نحو ألفي سجن«.
ولفت باغج�ي اىل أن�����ه »حتى سالس�ل الفنادق 
تواج�ه مش�اكل فعلية يف ح�ال اس�تقب�����الها لنحو 

ألفي نزيل فجأة«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مصادر عن إصابة 5 أش�خاص 
يف عملية دهس وقعت أمس االثنن وس�ط 
ت�ل أبيب وقالت مص�ادر إرسائيلية أنه تم 
اعتقال س�ائق الس�يارة الذي نف�ذ عملية 

الدهس.
يذك�ر أن جندي إرسائي�يل قتل وأصيب 
آخ�ر يف عملي�ة دهس بالق�رب من مفرق 
مستوطنة »ع����وفرا« رشقي مدي���نة 

رام الله.

وقال�ت »روس�يا الي�وم« إن الهج�وم 
، وأصيب أحدهما بجروح  استهدف جنديننْ
خطرية وتوىف الحقا، فيما وصفت وس�ائل 
إع�الم إرسائيلي�ة إصاب�ة الجن�دي الثاني 

بأنها متوسطة أو طفيفة.
وكان جن�ود إرسائيلي�ون آخ�رون ق�د 
أطلوا النار عىل الس�ائق الفلسطيني، الذي 

قيل إنه أصيب بجروح.
ويش�ار إىل أن ه�ذه العملي�ة حدث�ت، 
قبل وصول الرئي����س األمريكي، دونالد 

ترامب، إىل تل أبيب.

مخس إصابات بعملية دهس يف تل أبيب 
واعتقال السائق
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جمهورية العراق / وزارة العدل
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 1844 / 2016 
التاريخ 22 / 5 / 2017

اعالن
مذكرة االخبار بالتنفيذ لالموال غري املنقولة

اىل املدين :- هش�ام عب�د الخالق عبد الرض�ا الكاظمية 
محل�ة 425 زق�اق 46 دار 222 لق�د تحقق من اش�عار 
مرك�ز رشط�ة الكاظمية ع�دد 6902 يف 7 / 5 / 2017 
وتأيي�د املجلس املح�ي لحي الزهراء ان�ك مجهول محل 
االقام�ة ل�ذا نخ�رك بانه تقرر حج�ز االم�وال املنقولة 
وهي السيارة املرقمة 46814 نينوى حمل / مرسيدس 
مودي�ل 1981 لق�اء طل�ب الدائن صري عبي�د جاسم 
البال�غ 51,500,000 ملي�ون دينار فيج�ب عليكم اداء 
املبلغ املذكور خالل مدة ثالثة ايام من اليوم التايل لتاريخ 
تبليغكم بهذا االخبار واال فأن االموال املحجوزة بموجب 
هذا القرار ستباع وفقاً للقانون وذلك استناداً للمادة 69 

من قانون التنفيذ
املنفذ العدل

جمهورية العراق / وزارة العدل
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 1593 / 2016 
التاريخ 21 / 5 / 2017 

اعــالن
نظ�راً لعدم بلوغ ب�دل املزايدة لرشاء العقار تسلس�ل 153 / 76 عطيفي�ة الكائن يف العطيفية 
العائ�د للمدي�ن صادق جمعة ع�ي حمادي لقاء طل�ب الدائن عبد املنعم عطي�ه ابراهيم البالغ 
783,994,800 مليون دينار 80% من القيمة املقدرة لذا تقرر تمديد املزايدة ملدة خمس�ة عرش 
يوم�اً من اليوم التايل للن�رش فعىل الراغب يف الرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل املدة املذكورة 
مس�تصحباً مع�ه التأمين�ات القانوني�ة البالغة عرشة من املائ�ة من القيمة املقدرة وش�هادة 
الجنس�ية العراقي�ة وان رسوم التس�جيل والداللية عىل املش�ري وذلك استن�اداً للمادة 98 من 

قانون التنفيذ 
حصة املدين اعاله سهمان من اصل ) 15 ( سهم 

املواصفات :-

1- موقعه ورقمه :- الكاظمية تسلسل 153 / 76 م العطيفية
2- جنسه ونوعه :- بناية مطلة عىل ساحة عبد املحسن الكاظمي 

3- حدوده واوصافه :- كما مبني يف صورة القيد والخارطة 
4- مشتمالته :- العقار مكون من ثالث طوابق – الطابق االريض عبارة عن اربع محالت اثنان 
منها ذات واجهة زجاجية وعبارة عن قاعة عىل مس�احة البناية اىل العمق واملحل الثالث عبارة 
ع�ن قاعة صغرية كان�ت متخذة سابقاً كم�رف واملحل الرابع عبارة ع�ن محل صغري تحت 
ال�درج متخ�ذ كمحل لالستنس�اخ اما الطاب�ق االول والثاني فكل واح�د منهم�ا يحتوي عىل ) 
12 ( ش�قة كل ش�قة تحتوي ع�ىل صالة وغرفة ن�وم واحدة ومطبخ وحم�ام ومرافق صحية 
باالضافة اىل غرفة ادارة يف كل طابق فيكون مجموع الش�قق 24 ش�قة . سطح العمارة خايل 
من مشغوالت باالضافة اىل رسداب خايل من جميع الشواغل عىل مساحة البناية الكلية وكذلك 
شقتني خلفية متخذة للسكن كل شقة مؤلفة من صالة وغرفتني نوم ومطبخ وحمام ومرافق 
صحية ومش�غولة من قبل الرشكاء ويرغبون بالبقاء بعد البيع . البناية مش�يدة من الطابوق 

والسقوف من الكونكريت املسلح واالرضية مبلطة بالكايش املوزائيك العادي والواجهة نثر 
5- مساحته :- 1149,15 م2 

6- درجة العمران :- دون الوسط 
7- الشاغل :- الهيئة العامة للرضائب / الكاظمية ويرغبون بالبقاء بعد البيع 

8- القيم�ة املقدرة لعموم العق�ار 4,596,600,000 مليار دينار حص�ة املدين 612,880,000 
مليون دينار 

9- بدل املزايدة االخري :- ال يوجد

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة لشؤون الرشطة 

مديرية حماية املنشات والشخصيات يف 
بغداد 

مديرية حماية الشخصيات 
قسم حماية رؤساء املحاكم والقضاة 

) ر . م . ت ( 
العدد 1977 

املوضوع / تعميم اوصاف 
يرج�ى تعميم اوصاف منس�وبنا املتهم 
الهارب ) ليث ويف محمد حسن البياتي ( 
لغرض نرشه يف جريدتكم املوقرة وكما 
مبينة معلوماته ادناه للتفض باالطالع 
واعالمنا بنس�خة م�ن جريدتكم ... مع 

التقدير
املعلومات :

1 – االس�م الكام�ل : لي�ث ويف محم�د 
حسن البياتي .

2 – مواليد / 1981 .
3 – اسم والدته / ابتسام عبود 

4 – عنوان السكن / بغداد – حي املثنى 
– محلة 718 – زقاق 93 – دار 33 

5 – املادة القانونية / 229 ق . ع 
6 – تاري�خ ارتكاب�ه الجريمة / 29 / 7 

 2015 /
الرائد الحقوقي 
ر . م . ت

اعالن
اىل الرشيك�ه سعدي�ه حم�ودي جاسم  
التاج�ي  بلدي�ه  اىل  حض�ورك  اقت�ى 
الستخ�راج اج�ازه بناء للعق�ار املرقم 

9917سبع البور.
الرشيكه 
اخالص كريم فليح

رئاس�ة محكم�ة جنايات الب�رة الهيئة 
االوىل 

العدد: 332/ج /2017
التاريخ: 2017/5/16

إعالن 
إىل املته�م اله�ارب/ مش�تاق ضاحي مراد 

جارالله  
حي�ث تب�ني إن�ك مجه�ول مح�ل اإلقامة 
والعن�وان ولكون�ك مطل�وب أم�ام ه�ذه 
املرقم�ة  الجزائي�ة  القضي�ة  يف  املحكم�ة 
332/ج ه�� 2017/1 وفق أحك�ام املادة 
333 م�ن قان�ون. فق�د اقت�ى تبليغ�ك 
بواسط�ة بصحيفتني يوميت�ني بالحضور 
أمام ه�ذه املحكمة صباح ي�وم املحاكمة 
املواف�ق 2017/7/9 لتجي�ب ع�ن التهمة 
املوجه�ة اليك وبخالفه ستجرى محاكمتك 

غيابياً وفق القانون.
الق�ايض / حس�ن فاضل ياس�ني/ رئيس 
املحكمة

محكمة جنح البرة
العدد:152/ج2017/2
التاريخ: 2017/5/21

اعالن 
عبدالرض�ا  ثام�ر   / اله�ارب  املته�م  اىل 

مرتى
حيث تبني إنك مجه�ول اإلقامة والعنوان، 
وكون�ك مطل�وب ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف 
القضية الجزائية املرقمة 152/ج2017/2 
قان�ون  م�ن   456( امل�ادة  احك�ام  وف�ق 
العقوبات( فق�د اقتى تبلغك بصحيفتني 
محليت�ني وبالحضور امام ه�ذه املحكمة 
صباح يوم املحاكمة املوافق 2017/6/26 
لتجيب عن التهم�ة املوجهة اليك وبخالفه 
س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وفق�اً 

للقانون.
القايض/آيات عباس لفته

اعالن
اىل الرشك�اء : رايض ع�ي حس�ني وسالم 
عي حس�ني ووسيم�ه جهاد رحم�ه الله 
ونصري غني عي وحسني غني عي ونهاد 
غني ع�ي ونرسين غني ع�ي وامال غني 

عي ونراس غني عي ونور غني عي .
اقتى حضورك�م اىل صن�دوق االسكان 
العراق�ي / مكتب بل�د والدجيل الكائن يف 
بلد وذل�ك لتثبيت اقرارك�م باملوافقة عىل 
قيام رشيككم الس�يد مرتى عي حسني 
بالبناء ع�ىل الحصة املش�اعة يف القطعة 
املرقم�ة 4 / 11 مقاطع�ة 4 – الحضرية 
لغرض تس�ليفه قرض االسكان . وخالل 
م�دة اقصاه�ا ) 15 ( يوما داخ�ل العراق 
و ) 30 ( يوم�ا خ�ارج الع�راق من تاريخ 
نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حكم 

باالعراض مستقبال .

رئاس�ة محكمة جنايات الب�رة الهيئة 
االوىل 

العدد: 331/ج /2017
التاريخ: 2017/5/21

إعالن 
إىل املتهم الهارب/ عامر سامي جمعة  

حي�ث تبني إن�ك مجه�ول مح�ل اإلقامة 
والعن�وان ولكون�ك مطل�وب أم�ام هذه 
املحكم�ة يف القضي�ة الجزائي�ة املرقم�ة 
331/ج ه�� 2017/1 وف�ق أحكام املادة 
315 م�ن قان�ون. فق�د اقت�ى تبليغ�ك 
بواسطة بصحيفت�ني يوميتني بالحضور 
أمام هذه املحكمة صب�اح يوم املحاكمة 
املواف�ق 2017/7/9 لتجيب ع�ن التهمة 
املوجهة اليك وبخالفه ستجرى محاكمتك 

غيابياً وفق القانون.
القايض / حس�ن فاض�ل ياسني/ رئيس 
املحكمة

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الكوت
العدد 949/ب /2017 

اىل املدعى عليه / عبدالرضا ابراهيم زوير
اقام�ت املدعيتان رسى عب�اس ثامر و غيداء 
البدائي�ة  الدع�وى  رمض�ان ش�ناوة ض�دك 
املرقم�ة اع�اله املدعيتان  فيه�ا بانهن سبق 
وان توكلتا عنك بموجب وكالة جزائية للدفاع 
عن�ك كون�ك متهم ع�ىل ذمة مكت�ب تحقيق 
القضائ�ي الثاني يف الك�وت ولكونك لم تدفع 
اتعاب املحام�اة لذا تطلبا  دعوت�ك للمرافعة 
والحكم بالزامك باتعاب املتفق عليها البالغة 
سبعمائ�ة وخمس�ون ال�ف دين�ار وتحميلك 
الرسوم واملصاري�ف وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار 
محل�ة ح�ي الجه�اد واملرف�ق بكت�اب مركز 
رشط�ة حي الجهاد املرقم 7767 يف 16 / 5 / 
2017 عليه تقرر تبليغك بواسطه صحيفتني 
محليت�ني لحضورك او من يمثلك قانونا امام 
ه�ذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف 1 / 
6 / 2017 الساعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حض�ورك او ارسال من ين�وب  سوف تجري 
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون                                                                                              
القايض
فالح كريم ال جحيش

مديرية التسجيل العقاري العامة
اعالن تثبيت عقار

بناءا عىل الطلب املقدم من السيد عبد الصمد 
كاظ�م سلمان وكي�ل مالكي قطع�ة االرض 
املرقمة 326 / 296 بتاوين ، بتثبيت وتسجيل 
العقار املذكور باسم مالكيه استنادا الحكام 
قان�ون التس�جيل العق�اري رق�م 43 لس�نة 
1971 فع�ىل م�ن له عالقة او حق�وق معينة 
عن العق�ار اعاله تقديم مالدي�ه من بيانات 
او اثباتات اىل ه�ذه الدائرة خالل اسبوع من 

تاريخ نرش هذا االعالن .

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ  � البرة
 العدد: 1145  / 2015

التاريخ : 18 / 5 / 2017
إعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الب�رة العق�ار 
تسلس�ل  2071 /1190 الرب�اط الكب�ري 
والجمعي�ات والعائ�دة إىل املدين سليمه 
غضب�ان گاطع الدائ�ن مصطفئ فاضل 
عب�اس  املبل�غ 360505000 ثالثمائ�ه 
وست�ون مليون وخمس�مائه وخمس�ه 
االف دينار فعىل الراغب بالرشاء الحضور 
إىل املك�ان والزمان املعينني مس�تصحباً 
مع�ه التأمين�ات الثانوي�ة البالغة 10 % 
م�ن القيم�ة املقرر وش�هادة الجنس�ية 
العراقي�ة وأن رس�م التس�جيل والداللية 

عىل املشري  .
املنفذ العدل
فردوس حسني شاوي

املواصفات : 
1- موقع�ه ورقم�ه  -   2071 /1190 

الرباط الكبري.
2- جنسه ونوعه  -  أرض املراجع بيعها 

ملك رصف .
- كم�ا م�ؤرش   3- ح�دوده واوصاف�ه 
يق�ع يف منطق�ة  الس�جل   الص�ورة  يف 

الجمعيات عىل شارع فرعي مبلط .
4- مش�مالته -  ك�راج  وحديق�ة واربع 
غرف وه�ول ومخ�زن ومطب�خ وحمام 

ومرافق صحية .
5- مساحته - 22/ - /   � اولك / 4

6- درجة العمران  ----
7- الش�اغل  � مدين�ة  ، سلمية غضبان 

َكاطع وترغب باالستجار
8- القيم�ة املق�درة - ) 000000 432( 

اربعمائه  واثنان وثالثون مليون دينار .

اعالن دعوة دائنني 
اني املصفي املحامية فاطمة زهري شاكر 
لرشكة نواة العراق للمقاوالت و الخدمات 
العامة محدودة املس�ؤولية ادعو كل من 
له حق او دين عىل الرشكة مراجعتي عىل 
العن�وان الت�ايل البرة منطق�ة الفريس 

مدخل شارعة الجزائر 
املحامية 
فاطمة زهري شاكر

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ  � البرة
 العدد: 1933  / 2016

التاريخ : 9 / 5 / 2017
إعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الب�رة الس�يارة 
املرقم�ة 81734  / أ / ب�رة خص�ويص  
/ نوع سايبا / ل�ون ابيض موديل 2009 
والعائدة إىل املدين )سيف عماد عبدالستار 
( لق�اء دين الدائن�ة / ثقي�ف  حيان عبد 
الغني البال�غ )17515000 ( سبعة عرش 
ملي�ون وخمس�مائة وخمس�ة عرش ألف 
دينار فع�ىل الراغب بال�رشاء الحضور إىل 
املك�ان والزمان املعينني مس�تصحباً معه 
البالغ�ة 10 % م�ن  الثانوي�ة  التأمين�ات 

القيمة املقرر .
املنفذ العدل

 فردوس حسني شاوي                                                                                           
املواصف�ات املكان / معرض ن�ور الهدى 

شارع املعارض .
الزمان / الخامسة من عر اليوم العارش 

من اليوم التايل للنرش .
القيم�ة املق�در ة )000 5500  ( خمس�ة 

ماليني وخمسمائة الف دينار .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية

العدد 2490 
 

اىل املفق�ود / ن�راس جمي�ل عب�د حم�د 
الراوي

قدمت زوجتك ) دعاء ماهر عثمان ( طلبا 
يروم فيه اصدار حجة حجر وقيمومة لها 
لكي تدير ش�ؤونك خالل ف�رة فقدانك – 
علي�ه قررت املحكمة االع�الن عن فقدانك 
بجريدت�ني يوميت�ني رسميت�ني ويف حالة 
وص�ول التبلي�غ الي�ك علي�ك ان تراج�ع 
محكمتن�ا لالعالن ع�ن حالت�ك وبخالفه 

ستصدر الحجة وفق القانون .
القايض
يعرب رشيد مخلف

املنفذ العدل 
مي زهري نوري



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

  البصرة / المستقبل العراقي

وج�ه محافظ البرصة ماج�د النرصاوي »بلدية 
الب�رصة وبالخصوص مس�ؤويل الش�عب فيها 
بأخ�ذ دورهم يف مكافح�ة ظاه�رة التجاوزات 

التي تستبيح مركز املحافظة ».
واف�اد بي�ان تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، ان » 
ذلك جاء خالل اجتم�اع موسع ترأسه املحافظ 
يف مبن�ى ديوان املحافظة، ضم ع�دد من القادة 
األمنيني ومدير بلدية البرصة ومس�ؤويل الشعب 

فيها«.
وقال النرصاوي بحس�ب البي�ان »لقد أصبحت 
ظاهرة التج�اوزات حال�ة سلبي�ة تعاني منها 
أغلب أحياء البرصة وش�وارعها الرئيسية، األمر 
ال�ذي غيب مالم�ح املدين�ة الجميل�ة وأضحت 
ف�وىض عارمة ، ولع�ودة األمور إىل نصابها  البد 
م�ن دور رئييس وفعال لش�عب وقواطع البلدية 

للحد من هذه الظاهرة غري الحضارية ».
وتاب�ع املحاف�ظ » م�ن هنا أن�ا ألق�ي بالالئمة 
عىل مس�ؤويل الش�عب لعدم رصامتهم يف اتخاذ 
اإلج�راءات الرادعة بحق املتجاوزي�ن ، مضيفاً 
ان ع�ىل من يتقل�د املنصب علي�ه أن يكون عىل 
ق�در املس�ؤولية، وأال يجامل أحدا عىل حس�اب 
املصلح�ة العامة ، ل�ذا ومن منطلق املس�ؤولية 
امللق�اة عىل عاتقي سأكون نداً قويا ضد كل من 

يحاول أن يتمرد عىل الحكومة والقانون ».
 وأوعز النرصاوي إىل الجهات املعنية وبالتنسيق 
مع الجهات األمنية للبدء بحملة واسعة النطاق 
لرف�ع جميع التج�اوزات والبدء ف�ورا بمناطق 
املرك�ز وش�وارعها الرئيس�ية ، داعي�ا الق�وى 
األمني�ة إىل التعامل برصامة م�ع » املتمردين » 

عىل الدولة والقانون« . 
من جهة اخرى أعلن محافظ البرصة عن »قرب 

انجاز مرشوع منطقة )حي الرافدين( يف وسط 
البرصة، بكلفة تجاوزت ثالث مليارات دينار«.

وقال النرصاوي، يف ترصيح صحايف، خالل جولة 
ميداني�ة يف ذات املنطق�ة، ان »امل�رشوع ال�ذي 
ينفذ حالي�اً يف )حي الرافدين( يتضمن اكس�اء 
الشوارع وشبكات املجاري واالمطار، والجزرات 
الوسطية«، مؤكداً »ق�رب انجاز املرشوع خالل 

الفرتة القادمة«.
»املش�اريع  ان  اىل  الب�رصة  محاف�ظ  واش�ار 
الت�ي تنفذ يف اغل�ب مناط�ق املحافظة تتضمن 
مش�اريع البن�ى التحتي�ة«، مبين�اً ان »الف�رتة 
القادمة ستش�هد البت بتنفيذ مرشوع منطقة 

)دور الصحة( بصورة كاملة«.
انج�از  رضورة  ع�ىل  الن�رصاوي،  أك�د  كم�ا 
املش�اريع الخدمي�ة وف�ق املواصف�ات الفني�ة 
العالي�ة ومنها البنى التحتي�ة من ماء ومجاري 
واكس�اء الشوارع.واوضح محافظ البرصة عىل 
هام�ش جولة ميدانية ل�ه يف منطقة )الفريس(

مرك�ز املدينة، ان »الحكوم�ة املحلية يف البرصة 
حريص�ة كل الحرص عىل انج�از اكثر عدد من 
املش�اريع الخدمي�ة الت�ي تص�ب يف مصلح�ة 
املواط�ن البرصي«، مش�ريا اىل ان »هذه الجولة 
ج�اءت م�ن اج�ل متابع�ة االعم�ال الخاص�ة 
بمرشوع منطقة )الفريس( من اكساء الشوارع 
واملج�اري وامل�اء اضاف�ة اىل اكت�اف الش�وارع 
والجزرات الوسطية«. وتابع ان »انجاز املرشوع 
الذي ينفذ يف هذه املنطقة وصل اىل نسبة انجاز 
متقدم�ة م�ن الناحية الفنية، حي�ث تم تغطية 
املنطق�ة بش�كل كامل م�ن الجوان�ب الخدمية 
الخاص�ة بالبن�ى التحتي�ة، رغم وج�ود جملة 
من التعارضات واملعوق�ات التي واجهة العمل، 
اال انن�ا قمنا بتذليلها وتجاوزه�ا لغرض انجاز 

املرشوع يف ارسع وقت ممكن.

النرصاوي: لن نسمح بإستباحة البرصة بالتجاوزات
أكد قرب اجناز مشروع »حي الرافدين« بكلفة جتاوزت الـ»3« مليارات دينار
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صحة الكرخ تعلن  تفتيش »64« مؤسسة 
صحية غري حكومية خالل شهر واحد

الرافدين يؤكد عدم تنصله عن إطالق السلف للموظفني

احلج تعلن إجراء قرعة تكميلية لعام 2018 من املتقدمني السابقني

التجارة: تسويق نحو »800« الف طن من حمصول احلنطة املحلية للموسم احلايل

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت دائ�رة صح�ة بغ�داد / الك�رخ ع�ن 
ش�عبة  قب�ل  وم�ن  إحصائي�ة  »تنظيمه�ا 
يف  حكومي�ة  الغ�ري  الصحي�ة  املؤسس�ات 
الدائ�رة والت�ي ش�ملت تفتي�ش صيدلي�ات 
, مستش�فيات , مذاخ�ر , عي�ادات األطب�اء 
وأطب�اء األسنان , مختربات جانبية , محالت 
صنع وبي�ع النظارات الطبي�ة , محالت بيع 
األجهزة واملستلزمات الطبية , مكاتب علمية 
أهلية , فضال عن محالت الضماد والقبالة ) 
املهن الصحية ( والعيادات الجراحية اليومية 
وخالل ش�هر واحد ) ش�هر نيسان ( املايض 
من العام الحايل ».وبني مدير قسم التفتيش 
والشكاوي يف الدائرة تمام أمني محمد يف بيان 
للدائرة ورد ل�«املستقبل العراقي«، أن »هذه 
اإلحصائية أعدت من قبل ش�عبة املؤسسات 
الصحية الغ�ري حكومية يف الدائرة حيث قام 
فريق من الشعبة بأجراء 64 زيارة تفتيشية 
خالل ش�هر واحد ويف مناطق عدة من بغداد 
حيث شملت الزيارات تفتيش 25 صيدلية يف 
مناط�ق عدة من بغداد ومنها ) حي العامل , 
الكاظمية , الحارثية وحي الجوادين ( وأيضا 
مذاخر أدوية أهلية عدد 4 يف أماكن مختلفة 
من بغداد ».واش�ار اىل أن »الزيارات ش�ملت 
أيض�ا تفتي�ش15 عي�ادات أطب�اء وأطب�اء 
أسن�ان يف منطقة ) حي الس�الم ( وتفتيش 
محل لصنع وبيع النظارات الطبية )عوينات 
( وهمي عدد 1 يف قضاء املحمودية , محالت 
ضم�اد والقبالة ) امله�ن الصحية ( عدد 5 يف 
منطق�ة )الس�يدية , املعالف وح�ي الرتاث ( 
و3 مستشفيات أهلية يف منطقة ) الحارثية 
وح�ي الجامعة ( ».واضاف »كما تم تفتيش 
مختربات أهلية ع�دد 5 ثالث منها وهمية يف 
) منطقة الرتاث ,املعالف و الحارثية ( فضال 
عن تفتي�ش 2 مختربات جانبي�ة يف منطقة 
الف�رات واملعال�ف , عي�ادات جراحية يومية 
عدد 1 يف الحارثية وبيع األجهزة واملستلزمات 
الطبية يف منطق�ة الكاظمية عدد 1 ومكتب 
علمي عدد 1 يف منطق�ة الحارثية فضال عن 
محل لألعش�اب ع�دد 1. يف قضاء املحمودية 
.واوضح أن »كافة الزيارات التفتيشية التي 
ق�ام بها الفريق أجريت حس�ب االستمارات 
التفتيش�ية ومالحظ�ات وتوصي�ات الفريق 

التفتييش .

    بغداد/ المستقبل العراقي

أك�د م�رصف الرافدين ع�دم تنصله عن 
اعالن�ه يف اطالق الس�لف ملوظف�ي دوائر 
الدولة والتي اعلن عنها مرارا عرب وسائل 

االعالم.
وقال املكتب االعالم�ي للمرصف يف بيان 
له تلق�ت« املس�تقبل العراقي«، نس�خة 
منه، ان »املرصف مس�تمر بمنح السلف 
ملوظف�ي دوائ�ر الدول�ة وف�ق ضواب�ط 

واليات قانونية ويق�وم بمعالجة وتذليل 
اي معوقات تظهر اثناء عملية املنح«.

وأشار إىل ان »املرصف مستمر يف تسهيل 
وتبسيط االجراءات وتسخري االمكانيات 
والجه�ود م�ن قب�ل موظفي�ه ل�رصف 
الحص�ول عليه�ا  للراغب�ني يف  الس�لفة 
بعيدا عن االج�راءات الروتيني�ة املطولة 

واملراجعات اليومية والكثرية«.
واوض�ح البي�ان ان »عملي�ة املن�ح تبدأ 
بصالحي�ة دائ�رة املوظ�ف ال�ذي ي�روم 

الحص�ول عىل الس�لفة وذلك ع�رب قيام 
مدي�ر حس�اباتها بتقدي�م كت�اب مرفق 
م�ع ق�رص مدم�ج CD لنظ�ام روات�ب 
موظف�ي الدائ�رة ليس�تلم نس�خة رزم 
االستم�ارات والتعه�دات مجان�ا ليقوم 
ب�ني  وتوزيعه�ا  باستنس�اخها  ب�دوره 
موظفي دائرته الراغبة يف تمشية السلف 
ملوظفيه�ا ليتم بعدها م�لء االستمارات 
من قبلهم ويتم تدقيقها وتأييد سالمتها 
وجمعه�ا حس�ب الضواب�ط عىل ش�كل 

دفعات او دفعة واحدة«.
»تق�دم  االستم�ارات  ه�ذه  ان  وتاب�ع 
للف�رع املخول بمنح الس�لفة الستكمال 
االج�راءات ورصفها بف�رتة قصرية جدا 
دون صح�ة ص�دور او تأيي�د استم�رار 

بالخدمة او الراتب«.
وأش�ار اىل ان »إطالق الس�لف ك�ان قبل 
سن�ة من�ذ االن ولكن ل�م يتق�دم اال من 
يطلب الس�لفة بش�كل ش�خيص او عن 

طريق تدخل جهات غري دائرته.

   بغداد / المستقبل العراقي
 

دع�ا رئيس الهيئ�ة العليا للحج والعم�رة خالد العطية، 
اململك�ة العربية الس�عودية إىل منح الحج�اج العراقيني 
تأشريات الدخول من سفارتها يف بغداد، فيما أعلن عزم 
الهيئ�ة إجراء قرعة تكميلية لع�ام 2018 من املتقدمني 

عىل القرعة السابقة«.
وق�ال العطي�ة يف بيان تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، إن 
»الس�لطات الس�عودية ق�ررت منح تأش�ريات الدخول 
إىل اململك�ة للحجاج الكرتونيا بحيث ستكون التأش�رية 
منفصل�ة عن الجواز نفس�ه، وبه�ذه العملية سيكون 

منح هذه التأشريات بصورة سهلة«.
وأض�اف، أن »مرجعي�ة إص�دار التأش�ريات للحج�اج 

العراقي�ني لم تحدد هل هي من الس�فارة الس�عودية يف 
بغ�داد أو عمان«، داعياً إىل أن »تكون تأش�ريات الدخول 

م�ن الس�فارة الس�عودية يف بغ�داد، خاصة بع�د تطور 
العالق�ات ب�ني البلدين«.وأعل�ن العطي�ة، أن »الهيئ�ة 
ستجري خ�الل األسابيع املقبلة قرع�ة تكميلية ملوسم 
حج 2018 من املتقدمني عىل قرعة الحج السابقة الذين 
لم يحالفهم الحظ بالفوز بمقاعد الحج لعامي 2017 – 
2018«، موضح�اً أن »الزي�ادة التي حصل عليها العراق 
اعتبارا من العام الحايل 2017 والبالغة نحو8500 حاج 
ت�م توزيعها من الفائزين بقرعة 2018 بش�كل قانوني 
وبعدالة«.وأعلن�ت هيئ�ة الحج والعم�رة، يف 14 كانون 
الثان�ي 2017، ع�ن حصول الع�راق عىل زي�ادة جديدة 
بأع�داد حجاجه له�ذا الع�ام، مبينًة أن أع�داد الحجاج 
ارتفع�ت بواق�ع 8518 زيادة ع�ىل املوسم امل�ايض بعد 
االنتهاء من أعمال التوسعة التي يشهدها الحرم املكي.

   بغداد / المستقبل العراقي
 

اعلن�ت الرشك�ة العامة لتج�ارة الحبوب يف 
وزارة التج�ارة ان »الكمي�ات املس�وقة من 
الفالحني واملزارعني ملحصول الحنطة املحلية 
للموسم التس�ويقي الحايل بلغت )776833 
( طن« .واضاف مدير عام الرشكة املهندس 
هيث�م الخش�ايل يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
»الكمي�ات  ان  من�ه،  نس�خة  العراق�ي«، 
توزع�ت عىل محافظة واس�ط بكمية بلغت 
(314075 )ط�ن و الديوانية )82351( طن 
وباب�ل بلغت الكمي�ات املس�وقة )78143( 
الف ط�ن و ذي قار )6٩٩27( طن و النجف 

)68175( ط�ن و ميس�ان )61106(طن و 
ودياىل )341٩٩( طن واملثنى )15337( طن 
والب�رصة )14476( طن و بغداد )13182( 
طن و صالح الدين ) 123٩7( طن و كربالء 
)12381( طن و االنبار )1084( طن«.وبني 
ان »املراكزالتسويقية يف املحافظات املسوقة 
ش�هدت خ�الل االي�ام املاضية نش�اط غري 
مس�بوق من خالل تواصلها بالعمل يف اكثر 
من موق�ع رافقتها متابع�ة ميدانية رفيعة 
املستوى للمعاونيني ومدراء االقسام اعضاء 
اللجن�ة العلي�ا للتس�ويق اىل جان�ب تواجد 
رسمي من الحكومات املحلية يف املحافظات 
الت�ي تش�هد عملي�ات تسويق«.واش�ار اىل 

ان »مواق�ع الرشك�ة اجرت تجرب�ة اختبار 
جودة الحنطة املس�وقة لعام 2017 ونجاح 

طحنها وخبزها لتجهيز املطاحن الحكومية 
واالهلية بحصصها من الحنطة .

بابل تناقش مع هيئة االستثامر املشاريع 
املزمع انشاؤها يف املحافظة

الزراعة متنع استرياد الرقي والطامطم 
لوفرهتام حمليا

ارتفاع ايرادات الكامرك اىل »109« مليار 
دينار خالل الشهر املايض

   بابل / المستقبل العراقي

ناقش محافظ بابل صادق مدلول الس�لطاني مع رئيس الهيئة الوطنية العليا 
لالستثمار سامي االعرجي املشاريع االستثمارية املزمع انشاؤها يف املحافظة«.

وذكر مصدر اعالمي يف مكتبه ل�«املستقبل العراقي«، ان »السلطاني اكد خالل 
لقائه االعرجي عىل ان »املحافظة اصبحت مركزا مهما لالستثمار عىل مستوى 
الف�رات االوس�ط ويف كافة املجاالت واملحافظة بحاجة اىل الكثري من املش�اريع 
لك�ي تتمكن من مواجه�ة ظروف التقش�ف الحكومي التي تتبعه�ا الحكومة 
االتحادية«.واض�اف الس�لطاني ان »م�ا يص�ل للمحافظ�ة م�ن تخصيصات 
ميزانية تنمية االقاليم ال يغطي مرشوع واحد من املشاريع املستمرة واملتوقفة 
اما املش�اريع الحديثة واملزمع انشاؤها فهي بحاجة اىل مستثمرين محليني او 
خارجيني ألنش�ائها وهي ضخمة وتحتاج اىل الكثري من رؤوس االموال داعيا يف 
الوقت نفس�ه اىل رضورة تغيري الكثري من القوان�ني التي تصعب احيانا وتمنع 
احيان�ا اخرى من جذب االستثمارات للكثري م�ن املحافظات ».وبني املصدر ان 
»محاف�ظ بلبل ناقش مع رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار عددا من املش�اريع 
االستثماري�ة املزم�ع انش�اؤها يف املحافظ�ة والرشك�ات املتقدم�ة مؤك�دا ان 
الرشكات املتقدمة تمتلك الكثري من املؤهالت التي يمكنها من انش�اء املشاريع 

بكفاءة عالية
م�ن جهته ثمن االعرج�ي جهود الحكوم�ة املحلية يف املحافظ�ة يف ادارة ملف 
االستثمار يف املحافظة ومؤكدا يف الوقت نفس�ه استعداد املؤسسة للتعاون مع 

املحافظة واملوافقة عىل الفرص االستثمارية وتقديم التسهيالت لذلك.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الزراع�ة ع�ن »من�ع محصويل الطماط�م والرقي م�ن االسترياد 
لحماي�ة املنت�ج املحيل«.وق�ال الناطق الرسمي لل�وزارة حمي�د النايف يف بيان 
لتقت »املس�تقبل العراقي«، نس�خة منه، أن »الوزارة منعت استرياد محصويل 
)الطماط�م والرقي( لزي�ادة وفرتها يف االسواق املحلية م�ن اجل حماية املنتج 
املحيل وتشجبع املزارعني عىل الزراعة من خالل املدخوالت املالية التي يحصلون 

عليها«.
وعزا نايف قرار املن�ع اىل »الخدمات التي تقدمها الزراعة للمزارعني والفالحني 
سواء كان يف مجال البذور واالسمدة واملبيدات وتقانات الري الحديثة فضال عن 
البحوث والدراسات الخاصة بتطوير القطاع الزراعي والتي افضت نتائجها اىل 
زي�ادة االنتاج الزراعي كما ونوعا، مما يتطلب حماية املنتج املحيل«.وبني »بأن 
ال�وزارة سبق وان منعت يف وق�ت سابق العديد من املحاصي�ل الزراعية والذي 
مازال منعه�ا ساري املفعول ومن هذه املحاصي�ل املمنوعة من االسترياد هي 
)الخي�ار والبطاطا(«.يذكر ان مجلس الوزراء خول وزير الزراعة صالحية فتح 
و من�ع االسترياد يف ضوء وفرة وش�حة املنتج املحيل، واه�اب النايف بالجهات 
ذات العالقة ومنها املنافذ الحدودية بااللتزام بهذا القرار من اجل دعم و حماية 

املنتج املحيل العراقي.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الهيئ�ة العامة للجمارك، ع�ن ارتف�اع إيراداتها اىل أكثر م�ن ٩6 مليار 
دينار خالل ش�هر نيسان املايض، مبينة أن اإليرادات زادت نحو 66 مليار دينار 
عما كانت عليه للش�هر نفس�ه من العام املايض«.وقال�ت الهيئة يف بيان تلقته 
»املس�تقبل العراقي«، إن »إجمايل إيرادات الهيئة لشهر نيسان من العام 2017 
بل�غ 10٩ ملي�ار و673 مليون و415 أل�ف و275 دينار«.وأضاف�ت، أن »املبلغ 
املتحقق لنفس الش�هر من العام املايض بلغ 43 ملياراً و581 مليوناً و٩77 ألفاً 
و624 دنانري«، موضحًة أن »الزيادة يف إجمايل اإليرادات لش�هر نيس�ان 2017 
عم�ا كان عليه لنفس الش�هر العام املايض بلغت 66 ملي�ار و٩1 مليوناً و437 
ألفاً و651 ديناراً«.وكانت إدارة الجمارك أعلنت، األحد )2 نيس�ان 2017(، عن 

ارتفاع اإليرادات املالية ملنفذ سفوان يف شهر آذار ألكثر من 20 مليار دينار.

الصناعة جتري جولة مباحثات مع شل اهلولندية حول تنفيذ مرشوع نرباس للبرتوكيمياويات
    بغداد / المستقبل العراقي

اج�رت وزارة الصناع�ة واملعادن جول�ة مباحثات 
جدي�دة مع رشك�ة ش�ل الهولندي�ة تضمنت عدد 
من املواضيع والقضايا الفني�ة واملالية والقانونية 
املتعلق�ة بتنفي�ذ م�رشوع ن�رباس االستثماري يف 
مجال الصناع�ات البرتوكيمياوية وأمكانية تهيئة 
عوامل النجاح ل�ه بحضور نائب رئيس لجنة أدارة 
امل�رشوع يف الوزارة عبد الكري�م عبد الوهاب وعدد 

من املختصني فيها مع وفد رشكة شل العاملية ».
وق�ال نائب رئي�س لجنة ادارة امل�رشوع يف الوزارة 
عبدالكريم عبدالوهاب يف يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، بأن�ه ق�د جرى خ�الل االجتم�اع بحث 
ومناقش�ة املعوقات واملشاكل املحيطة بتخصيص 
لتش�غيل  الالزم�ة  االولي�ة  امل�واد  وكلف�ة  االرض 
املرشوع وط�رح للمقرتحات واملعالج�ات الكفيلة 

بتذليل هذه املعوق�ات وحلها ، مؤكدا عىل رضورة 
االرساع بأكمال االجراءات الخاصة بارض املرشوع 

واعداد املخطط الشبكي لها ».
 الفتا إىل أنه »قد تم أيضا البحث يف الس�بل الكفيلة 
بتخفيض كلفة امل�رشوع والتي تقدر قيمته حوايل 
)8( مليار دوالر وزيادة مس�اهمة الجانب العراقي 
يف املرشوع حيث تبلغ نس�بة مساهمة رشكة شل 
ح�وايل )76%( فيم�ا تبلغ نس�بة مس�اهمة وزارة 
الصناع�ة حوايل )24%( بصفته�ا الرشيك العراقي 
لرشكة شل العاملية يف اتفاق الرشاكة املربم النشاء 
اكرب مجم�ع للبرتوكيمياوي�ات يف املنطقة وبفرتة 
انج�از ترتواح ب�ني 5 اىل 6 سن�وات والذي سيجعل 
العراق من اكرب املنتجني للبرتوكيمياويات يف الرشق 
االوس�ط ويحقق ارباحا تقدر بح�وايل )٩0( مليار 
دوالر عىل امتداد عمره التشغييل البالغة )35( عام 

ويوفر حوايل )40( الف فرصة عمل ».
 وأش�ار عب�د الوهاب إىل أنه »قد ت�م التطرق خالل 
املباحث�ات إىل الكث�ري من االم�ور الفني�ة املتعلقه 

بالوح�دات االنتاجية للمرشوع والوحدات الخدمية 
ل�ه وجداول االعم�ال الخاصة بتق�دم العمل والتي 
تس�ري وف�ق الج�داول الزمني�ة املخطط له�ا وتم 
اتخ�اذ جمله من الق�رارات التي تس�هم يف ترسيع 
العمل اضافة اىل امكانية تحديث ومناقشة فقرات 
قانون االستثمار وحس�ب املعايري الدولية الحديثة 
لالستثم�ارات الصناعي�ة وكذلك مناقش�ة قانون 

جديد يتضمن انشاء رشكات قابضة يف العراق ».
 يذك�ر أنه »سب�ق وان تم عقد اجتم�اع بني وزارة 
الصناعة وحكومة الب�رصة املحلية اليجاد الحلول 
ارض  بتخصي�ص  واالرساع  املعوق�ات  وتذلي�ل 
املرشوع واعداد املخطط الش�بكي الخاص بها كما 
ان املفاوض�ات ال ت�زال جاري�ة م�ع وزاره النفط 
لدخوله�ا كرشي�ك سرتاتيجي يف امل�رشوع بجانب 
وزاره الصناعه وذلك لتحقيق اكرب عوائد اقتصادية 

للبلد من خالل هذا املرشوع .
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تعل�ن لجنتنا عن ايجار العق�ارات املدونة ادناه والعائدة ملديرية بلدية الس�ماوة وذلك باملزايدة 
العلنية وفق تعليمات  قانون ) 21(لسنة 2013 املعدل فعىل الراغبني االشرتاك باملزايدة مراجعة 
املديرية اعاله خالل 30 يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مستصحبني معهم التامينات القانونية 
البالغة 20% من القيمة املقدرة وستجري املزايدة الس�اعة بعد العارشة صباحا من اليوم االخري 
من مدة االعالن املنشور فعىل الراغبني االشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة البلدية لدفع التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 20% من القيمة املقدرة  ويف حالة  مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية تؤجل 
املزاي�دة اىل الي�وم التايل عىل ان يتحمل املس�تاجر اجور نرش االعالن واج�ور اللجان واملصاريف 

االخرى املرتتبة عىل ذلك والبالغة 2% من بدل االيجار

الرشوط  االيجار:
1-مدة العقد سنة واحدة فقط.

2-اليجوز ايجار العقار من الباطن.
3-كل مايضاف للمنشا يعود ملك للبلدية رشط ان تكون هذه االضافة بموافقة البلدية.

4-عىل املستاجر اخالء العقار عن حاجة البلدية اليه.
5-تسديد االيجار كامال خالل شهر تاريخ االحالة.

6-التعاد االمانات لصاحب الضم االخري اال بعد تسديد مابذمته وتسليم املاجور بحالة جيدة.
7-عىل املزايد دفع تامينات 20% من القيمة املقدرة

8- يتحمل من يرسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن والداللية واجور لجنتي التقدير والتثمني 
والبيع وااليجار

9-عىل املستاجر تشيد املحالت وفق مخطط معد من قبل البلدية

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة

اعالن مناقصات  
تعل�ن املديري�ة العامة النت�اج الطاقة الكهربائي�ة يف البرصة  احدى تش�كيالت وزارة  الكهرباء 
عن اعالن املناقصة كما يف الجدول ادناه وذلك حس�ب ال�رشوط واملواصفات الفنية التي يمكن 
الحص�ول عليها من مقر املديرية العامة قس�م الش�ؤون التجارية الكائ�ن يف محافظة البرصة 
/ تقاطع الطويس�ة فعىل اصحاب الرشكات واملكاتب االختصاصية املس�جلني بصورة رسمية 
والراغب�ني باملش�اركة تقديم عطائه�م  عىل ان يك�ون العطاء يف ظرف�ني منفصلني مختومني 
وم�ؤرش عليهما رقم املناقصة وعنوانها واسم الرشكة واملكتب والعنوان الكامل مع ذكر  الربيد 

االلكرتوني عىل ان تكتب محتويات كل عرض عىل االغلفة وكما ييل :
الظ�رف االول : يتضمن الع�رض الفني والذي يحتوي عىل املواصف�ات املبينة يف رشوط ووثائق 

املناقصة مؤيدة بختم الرشكة او املكتب مع  مستمسكات الرشكة املذكورة يف وثائق املناقصة
الظ�رف الثان�ي : يتضمن العرض التجاري ش�امال سعر املواد مع  التامينات االولية عىل ش�كل 
ص�ك مصدق او خطاب ضمان صادر من م�رصف عراقي معتمد بمبلغ )14.100.000(  اربعة 
عرش مليون ومائة الف  دينار عىل ان تس�تكمل اىل )5%( عند االحالة وقبل توقيع العقد وسوف 
يهمل العطاء غري املستويف للرشوط ولن يتم استالم اي عطاء بعد تاريخ غلق املناقصة املثبت يف 
الجدول ادناه ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن علما بان املديرية غري ملزمة 

بقبول اوطا العطاءات .
  www.moelc.gov.iq   وملعرفة التفاصيل يمكنكم زيارة املوقع االلكرتوني لوزارة الكهرباء

ولالجابة عىل االستفسارات مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 3436/ش2017/4

التاريخ 2017/5/22
اعالن

اىل املدعى عليه /محمود ياسني مسلم
اقام�ت املدعي�ة زه�راء عل�وان عب�د الرضا  
عليك  الدع�وى بالع�دد 3436/ش2017/4 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة  تطلب فيه�ا تصديق 
الطالق الرجع�ي وحيث انك ارتحلت اىل جهة 
مجهولة  وغري معروفة حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ واش�عار مختار منطق�ة الجديدة 
4/النج�ف  وبالنظر ملجهولي�ة محل اقامتك 
قررت املحكم�ة تبليغك بخص�وص الدعوى 
وبموعد املرافعة اعالن�ا بواسطة صحيفتني 
محليتني يوميتني  وعليك الحضور امام هذه 
املحكمة يف موعد املرافعة القادم املوافق يوم 
2017/5/30 الس�اعة التاسعة صباحا ويف 
حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 
قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض
احمد عبد االمري هليل

تنويه 
نرش يف صحيفه املستقبل بالعدد 1444وصحيفه 
ال�رشق بالع�دد 2546 اعالن التس�جيل العقاري 
يف النجف الخاص بالعق�ار 66 املرشاق ذكر اسم 

الراهن نادي خطأ والصحيح ناديه

اعالن 
اىل الرشك�اء مش�اهده ش�هيد محس�ن وزهراء 
حس�ن علي�وي توج�ب حضورك�م اىل صن�دوق 
االسكان فرع النجف لغرض اصدار قرض للعقار 
45613/3 حي امليالد خالل عرشه ايام ويخالفه 
سيتم إج�راء املعامله دون حضوركم اسم طالب 

القرض ضواهن كاظم جاسم

اعالن
ق�دم املواط�ن )   حس�ن ه�ادي عبه�ول ( طلبأ 
ي�روم فيه تس�جيل لقبه وجعله ) املي�ايل   ( بدال 
م�ن الف�راغ واستن�ادأ اىل احكام امل�اده 24 من 
قان�ون البطاق�ه الوطني�ه رق�م 3 لس�نه 2016 
املع�دل ولغ�رض ن�رش ه�ذا االع�الن يف الجريدة 
الرسمي�ه فمن لديه حق االعرتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خ�الل ع�رشة ايام م�ن تاري�خ النرش.                                                                                  
اللواء 
مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام

بغ�داد/ محافظ�ة  يف  الزراع�ة  مديري�ة 
الرصافة

تنويه
نرش يف الع�دد 1440 يف 2017/5/15 اعالن 
مديرية زراع�ة بغداد/الرصافة لجنة تاجري 
االرايض الزراعي�ة باملزاي�دة العلنية مانصه 
) ويض�اف مبل�غ -15000- دينار خمس�ة 
ع�رش الف دينار ع�ن بدل االيجار الس�نوي 
للمغروس�ات  والصحي�ح املحدث�ات ( ل�ذا 

اقتىض التنويه

فقدان
فق�دت مني هوي�ة املوظف الوزاري�ة ) اياد 
جمع�ة حس�ن ( م�ن وزارة الع�دل دائ�رة 
االص�الح العراقي�ة فع�ىل م�ن يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت مني هوي�ة الطالب )احم�د رياض 
عب�اس( من معهد التدري�ب النفطي برصة 
–قس�م التصفي�ة اختص�اص تقني�ة الغاز 
فعىل م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف يثرب
رقم الدعوى /75/ش/2016

التاريخ 2017/5/21
تبليغ

املدعية /امال طعمه محمد
املدعى عليه/وليد نايف دعيثر

اقام�ت املدعي�ة  ام�ال طعم�ه محم�د الدع�وى 
الرشعي�ة املرقم�ة 75/ش/2016 ام�ام ه�ذه 
املحكم�ة والت�ي تطل�ب فيه�ا الحك�م بالتفريق 
للهج�ر وقد اص�درت هذه املحكمة ق�رار الحكم 
املرقم 75/ش/2016 يف 2016/12/20 متضمنا 
الحك�م برد الدعوى وقد اعيد القرار منقوضا من 
قب�ل محكمة التمييز االتحادي�ة بموجب قرارها 
املرقم 1661/ هيئة االحوال الش�خصية /2017 
يف 2017/4/11 لالسباب الواردة فيه وملجهولية 
محل اقامتك حسب ماجاء بورقة التبليغ الواردة 
بكت�اب مرك�ز رشطة املحط�ة بالع�دد 1176 يف 
2017/5/16  قررت املحكمة تبليغك بصحيفتني  
محليت�ني يوميت�ني وتحديد ي�وم 2017/5/28 
موعدا للمرافع�ة وعليك الحضور بموعد املرافعة 
املح�دد ويف ح�ال ع�دم حض�ورك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وحسب االصول
القايض
عامر رشيد حمادي

اعالن
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة م�ن كلي�ة 
الهندس�ة جامع�ة الكوف�ة قس�م هندس�ة 
كهرب�اء بأس�م الطالبة ش�هد سامي عيىس 

فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

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

املدنية
اعالن

قدم املواطن)عب�د الله غازي عبود( طلبا اىل 
هذه املديري�ة يطلب فيه تس�جيل اللقب يف 
قي�ده وجعله )الحس�اني (  وعمال باحكام 
امل�ادة ) 24( من قان�ون البطاق�ة الوطنية 
رقم 3 لس�نة 2016 املعدل تقرر نرش الطلب 
باحدى الصحف املحلي�ة فمن لديه اعرتاض  
مراجعة هذه املديرية خالل فرتة عرشة ايام 
م�ن تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف ننظر يف 

الطلب حسب االصول
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل
مدي�ر االحوال املدنية والج�وازات واالقامة/
وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد 926/ب/2017
التاريخ 2017/5/22

اعالن
اىل املدعى عليه /مطل�وب املحاسبة ضده حامد 

سعد داود /املدير املفوض
لرشكة املطاع للتجارة واملقاوالت العامة املحدودة 

اضافة لوظيفته
اقام املدعي طال�ب املحاسبة ماجد صالح سنايف 
الدع�وى البدائية املرقم�ة 926/ب/2017 ضدك 
وال�ذي يطلب فيها االرب�اح  املتحصلة من اعمال 
الرشك�ة بمبلغ ق�دره مليونني وسبع�ة وثالثون 
الف وتسعون دوالر امريكي اي مايعادل مليارين 
وخمس�مائة مليون دينار ولتعذر تبليغك حسب 
رشح املبل�غ القضائ�ي لهذه املحكم�ة واملجلس 
البل�دي ملنطق�ة الرباضعي�ة عليه تق�رر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفتني  محليت�ني يوميتني بالحضور 
امام ه�ذه املحكمة صباح ي�وم املرافعة املوافق 
2017/6/4 وعن�د عدم حض�ورك او ارسال من 
ينوب عنك قانونا وبعكسه سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
مؤيد شمخي جرب الشاوي

اعالن رقم 87 لسنة  2017
تعل�ن مديرية الزراعة يف محافظة بغداد الكرخ / لجنة تاجري االرايض الزراعية باملزايدة العلنية 
عن اعالن 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 
االع�الن يف الصحيف�ة او يوم العم�ل الذي يليه  يف حال مصادفة املوع�د عطلة رسمية وستكون 
املزايدة يف الس�اعة العارشة صباحا يف مقر  ش�عبة زراعة النرص والسالم ... للتفاصيل مراجعة 
مقر مديريتنا لالطالع عىل الرشوط وتقديم املستمس�كات املطلوب�ة ودفع التامينات القانونية 
البالغة 20% من القيمة التقديرية من بدل االيجار املقدر ويتحمل من ترسو عليه  املزايدة اجور 

نرش االعالن 

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد /الكرخ

اعالن رقم 86 لسنة  2017
تعل�ن مديرية الزراعة يف محافظة بغداد الكرخ / لجنة تاجري االرايض الزراعية باملزايدة العلنية 
عن اعالن تاجري املساحة املبينة اوصافها ادناه باملزايدة العلنية  وفق قانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل والقانون 35 لس�نة 1983 والقرار 44 لسنة 1987  يف اليوم 
الثالثني من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة او يوم العمل الذي يليه  يف حال مصادفة املوعد 
عطلة رسمية وستكون املزايدة يف الس�اعة العارشة صباحا يف مقر  ش�عبة زراعة اللطيفية ... 
للتفاصي�ل مراجعة مقر مديريتن�ا لالطالع عىل الرشوط وتقديم املستمس�كات املطلوبة ودفع 
التامينات القانونية البالغة 20% من القيمة التقديرية من بدل االيجار املقدر ويتحمل من ترسو 

عليه  املزايدة اجور نرش االعالن 

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد /الكرخ

تعلن لجنتنا عن ايجار العقار املدون ادناه والعائدة ملديرية بلدية السماوة وذلك باملزايدة العلنية وفق تعليمات  
قانون ) 21(لسنة 2013املعدل فعىل الراغبني االشرتاك باملزايدة مراجعة املديرية اعاله خالل 7 ايام وتبدا من 
اليوم التايل للنرش مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 20% من القيمة املقدرة وستجري املزايدة 
الس�اعة بعد العارشة صباحا من اليوم االخري من مدة االعالن املنش�ور ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة 
رسمي�ة  تؤجل املزايدة اىل اليوم التايل عىل ان يتحمل املس�تاجر اجور ن�رش االعالن واجور اللجان واملصاريف 

االخرى املرتتبة عىل ذلك والبالغة 2% من بدل االيجار

الرشوط :
1-مدة العقد خمس سنوات

2-اليجوز ايجار العقار من الباطن
3-كل مايضاف للمنشا يعود ملك للبلدية رشط ان تكون هذه االضافة بموافقة البلدية

4-عىل املستاجر اخالء العقار عن حاجة البلدية اليه
5-تسديد االيجار كامال خالل شهر من تاريخ املزايدة ملدة سنة واحدة من تاريخ االحالة

6-التعاد االمانات لصاحب الضم االخري اال بعد تسديد مابذمته وتسليم املاجور بحالة جيدة
7-عىل املزايد دفع تامينات 20% من القيمة املقدرة

8-عىل املزايد جلب بطاقة التموينية +جنسية مصورة +صك مصدق بمبلغ  االمانات
9-يتحم�ل من ترسو علي�ه املزايدة اجور الن�رش واالعالن والداللية واج�ور لجنتي التقدي�ر والتثمني والبيع 

وااليجار
10-االلتزام بتنفيذ الكشف الفني الخاص باملشتل

11-ينفذ الكشف وفق برنامج معد من قبل مديريتنا عىل ان يطلع املزايد عليه
12-مدة تنفيذ الكشف امدها ) 2( شهر واملدة االضافية ان وجدت التكون ضمن مدة االيجار اعاله

13-يقوم املس�تاجر بنصب كامرات مراقبة للعقارات املؤجرة  وبخالف ذلك يتم فس�خ العقد مع املس�تاجر 
وتحميله كافة التبعات القانونية من دون اللجوء للمحاكم املختصة

14-يقدم املزايد كفالة ضامنة )عقار (
15-عىل الراغب باملزايدة استالم الكشف واملخططات املوقعة واملختومة من مديريتنا

حمافظة املثنى 
مديرية بلدية الساموة

جلنة البيع واالجيار االوىل

حمافظة املثنى
مديرية بلدية الساموة

جلنة البيع واالجيار االوىل

ر. مهندسني 
امحد رزاق امحد

مدير بلدية الساموة وكالة

ر. مهندسني 
امحد رزاق امحد

مدير بلدية الساموة وكالة

اعادة اعالن كرس قراراعالن
العدد/85

التاريخ 2017/5/22
العدد /84

التاريخ 2017/4/12

غرض االستعمالمبلغ االيجار الموقع اسم العقارت

1
محالت عدد )10( على 
جزء من القطعة المرقمة 

1317/56م19 ام العصافير
حي الزهراء قرب مركز 
شرطة موسى الكاظم )ع(

750000 سبعمائة 
وخمسون الف دينار 

محالت تجارية 
وبصورة مؤقتة

غرض المساحةالموقع اسم العقارت
مبلغ االيجاراالستعمال

علة ضفة الصوب الصغير  الواقع بين مشتل1
4600000 اربعة ماليين مشتل153×10م2جسر المشاة والجسر الكونكريتي

وستمائة الف دينار

حتسني زكي سالـم
املدير  العام وكالة

رقم ت
اسم الموادالمناقصة 

مبلغ التندرالمالحظاتالمبلغ التخمينيتاريخ الغلقالمحطة

110/2017
تجهيز 
مواد 

كيمياوية 
تشغيلية

مقر 
12/6/2017المديرية

470.000.000

 اربعمائة وسبعون 
مليون دينار 

عراقي 

اعالن 
جديد

 150.000
مائة 

وخمسون 
الف دينار

12_trad.dept.mgr@moelc.gov.iq

المشيدات  المواصفاتالمساحة بالدونمرقم المقاطعةرقم القطعة
والمغروسات

بدل االيجار السنوي المقدر 
للدونم الواحد /دينار عراقي

6400 دينارخاليةزراعية مستصلحة جزئيا105/عبادي وهور الباشا446/5

وزارة الزراعة
مديرية  الزراعة يف حمافظة بغداد الكرخ

وزارة الزراعة
مديرية  الزراعة يف حمافظة بغداد الكرخ

المشيدات  المواصفاتالمساحة بالدونمرقم المقاطعةرقم القطعة
والمغروسات

بدل االيجار السنوي المقدر للدونم 
الواحد /دينار عراقي

4800 دينارخاليةزراعية مستصلحة جزئيا156/اللطيفية1/7203
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         قراءة ثامر جواد الخفاجي
         الجزء الثاني 

رؤى معينلة من خلال تبنيه فكرة 
 ، والتجديلد   ، والتغييلر   ، الحداثلة 
ودعوتله اآلخريلن للكتابلة في كل 
الحثيلث  وسلعيه  األدب  مفاصلل 
ملن خلال طروحاته إلحيلاء هكذا 
مشلروع فهو يفصح عما يراه على 
لسلان قصيلدة النثلر عند الشلاعر 

الفياض :
صبت في كؤوس سافات الفلسفة 

عصارات الحكمة
نادمت كلهم 

ملوكا ورعية 
دخللت قللوب نسلائهم بغيلر ملا 

استئذان 
هززت عروشا أريد لها أال تريد

إلى أن يقول 
اكرهني 

فالكره حب مقلوب 
المعرفلي  الجانلب  تناملي  إن 
للمؤلف فسح المجال له أن يوغل 
فيملا تمثله قصائلد الفياض كما 
يقول عملا عقانيا يثيلر نازعة 
التفكيلر فكانت  العقلل وافاضة 
لفظلة  ) حكيلم ( ممتزجة حتى 
لو ابتعدنا عما يراه المؤلف ، لكن 
أفلكاره تتاقح مع الحقيقة التي 
يحيلهلا الفيلاض إللى موضوع ، 
أو تسلاؤل ، عازيا ذلك من رؤيته 
لما يدور في بنات أفكار الفياض 
الحكملاء  آراء  ملن اسلتحضاره 
ملن سلومر عندما يكتلب النص 

الشعري حيث يقول الفياض :
جئت أحمل بوصلة الوجود

وخيوط الشمس األولى 
مسارات النجوم 

ومجاديف الطوفان 
كنت والقمر

يعزفان لحنا للبقاء 
االيغال في الفكر المتجدد والرؤية 
الحداثوية التي يبشلر بهلا دائما 
مؤلف الكتلاب إنما يريد أن يفتح 
أمامنا فضاءات واسلعة للتساؤل 
والحلوار التي تقودنلا إلى فطرة 
اإلنسلان فلي الرؤية الفلسلفية 
بملا يمتلكله المؤللف ملن داللة 
معرفيلة عندما يبحر فلي معنى 
الكلملة التي رأى مبتغاه منها في 
شلعر الفياض بما يحمله الشاعر 
عبد الجبلار الفياض من مخزون 
 ، اللغلة  ، ودالللي فلي  معرفلي 
فهلو   ، والحكملة   ، والفلسلفة 
)الشلاعر( اللذي صقلل موهبته 
بالدراسة األكاديمية وتتلمذ على 
كبلار عصلره ، فأفلاض واجاد ، 
واستطاع المؤلف محمد شنيشل 
البعلد  فلي  يبحلث  أن  الربيعلي 
الوجلودي ، والمعرفلي النقلدي 

وإرجاعهلا  الفلسلفة  قضيلة  فلي 
اللى تاريخهلا ، وقضيلة الحكملة 
وإرجاعهلا الى تاريخهلا .  وتحدث 
صاحب الكتاب في اللغة والفلسلفة 
حداثويلة  رؤى  ملن  يحملله  وملا 
تفضي إللى مفهوم جديلد للتعامل 
مع الكلمة ، فقدم لنا بحثا مستحدثا 
بابعلاده المعرفية ، والداللية ليقول 
لنا : أن األدب يمكن ان يصوغ عقول 
الناس ويصنع منها عقلية أساسها 
الفلسفة والحكمة وإطاق ما وهبه 
الخاللق لإلنسلان ليفضي بله رغم 
الفكرية  إختاف اآلراء والمشلارب 

والثقافات .
 شلكرا لألديلب والناقلد والباحلث 
محملد شنيشلل الربيعي عللى هذا 
اإلنجاز الذي أثرى به الساحة األدبية 
وشكرا للشاعر عبد الجبار الفياض 
وهو يحللق بنا في فضاء فلسلفته 

ولغته التي يتقن صنعتها.

قراءة يف كتاب »عبد اجلبار الفياض حكيم من أوروك«

           باسم فرات

“أنلا صناعلة نفسلي لم يصنعنلي أحلد”، “هذا 
تلميلذي وأنلا صنعتله” جملتلان تتكلّرران في 
وسلطنا الثقافي والشعري بخاصة، األولى فيها 
مصداقيلة نوًعا ما مع غرور واضلح لصاحبها، 
فالمبلدع ال يصنعه أحد وإنما يصنع نفسله عبر 
موهبته التي يسلقيها قلراءة وتجربة وتطويًرا، 
لكن لو دققنا النظر جيًدا، فا نجد شلاعًرا لم يفد 

من مقترحات أصدقائه.
ملا من مبلدع إالّ وله أصدقلاء، يعرض نصوصه 
عليهلم ويعرضون نصوصهم عليله، هذا التبادل 
منتشر في الوسط األدبي في كل مكان، ال سيما 
في البدايات، وهو أحد روافد تشّكل الوعي، مثلما 
حضلور النشلاطات الثقافية يسلهم في معرفة 
تجارب اآلخرين عن قرب، ورّب مقالة عابرة في 
جريدة نقرأها، فتحفز وعينا أو شيًئا منه، مثلما 

تحّفز قراءة الشعر الشاعر.

ال ريلب أن هلذه روافلد مهمة للمبلدع، وال أظن 
أحدنا ينكلر أهميتها التي ُتشلّكل ملع القراءات 
المسلتمرة والمتنوعلة روافلد تصقلل التجربة 
وُتشلّذبها، فتخلرج نصوصنلا أكثلر حرفة مما 
كتبنلاه قبلها؛ نكرانها تماًما ُيعلّد غروًرا وجحًدا 
للكل َمن سلبقنا تجربة بلل وزامننلا، لكنها في 
مجموعها ال يمكن أن تصنع مبدًعا من شلخص 

ليس في األساِس ُمبدًعا.
أما المقوللة الثانية “هذا تلميلذي وأنا صنعته” 
فيكّررها عادة شعراء وأدباء أقّل موهبة وجدية 
ومثابرة ممن يزعمون بأنهم “تاميذهم”، ولو لم 
يكن “التلميذ” موهوًبا ومثابًرا لما رأيَت شخًصا 
يتجّرأ ويزعم هذا الزعم الباطل، فكيف لشاعر أن 
يصنع شلاعًرا، وكيف لروائلي أن يصنع روائيًّا؛ 
وإللى آخر قائملة اإلبداع فلي مجلاالت الفنون 
واآلداب والمعرفلة؟ لكنها إحدى ضرائب النجاح 
والتفلوق والمثابلرة، ال بّد وأن يدفعهلا المبدع.

يتسلامى المبدع كلما تطورت تجربته اإلبداعية، 

فانشغاله بمشروعه اإلبداعي ُيَنّزهه من الوقوع 
فلي مطبلات صراعلات األسلتاذية ومهاتلرات 
الوسلط الثقافي، ألنله يعلم أن هلذه المهاترات 
فّخ سليقوده خارج العمليلة اإلبداعية، ويصبح 
الحفاظ على توازن المبدع أشلبه بالمسلتحيل؛ 
فا عجب للو رأينا المبدع المثابلر خاصة، ينأى 

بنفسه عن كل ما يخدش مشروعه اإلبداعي.
األسلتاذية الحقة؛ بقلدر ما هي غيلر موجودة؛ 
فهي بقوة شلرطها الوجلودي موجودة؛ كيف؟ 
إن المبلدع يتعلم ملن الجميع، ينصلت للطبيعة 
ولعالمله الخاص والعام، لمجتمعه مثلما ينصت 
ومقاالتهلم  كتبهلم  عبلر  اآلخريلن  إلبداعلات 
وحواراتهلم ومنجزهم الكتابلي ككل، يتعلم من 
الفاح والعامل والشلحاذ واألطفال وال أستثني 
حالة إنسانية، مثلما يتعلم من الحيوان والنبات، 
كل شيء في هذا العالم محّفز إبداعي ودرس في 
المعرفة واإلبداع. فالمبدع تلميذ الجميع، بشلًرا 
وغير َبَشلٍر، تلميٌذ بشلرِطِه الوجودي اإلبداعي، 

لكن ما كان يحدث هذا لو لم يكن موهوًبا ومثابًرا 
ًيا جيلًدا، أي قارًئا محترًفا، يهضم ما يقرأ  وُمَتلَقِّ
بوعلي حاد وينتج لنلا إبداًعا نتابعله ونقرأه، أو 
عللى األقل نقّر به حتى أّن ناكر هذا اإلبداع يمنح 

الدليل القاطع على غيرته وحسده للمبدع.
إذن، ال أسلمح لنفسلي أن أقلول بأنني “صنعت 
نفسلي من العلدم وال فضل ألحد عللّي مطلًقا”؛ 
فهذا كام تردده األنا المتضخمة التي لو سيطرت 
على المبدع تكون سلبًبا رئيًسا لموته اإلبداعي، 
مثلما أنظر بإشفاق لمن يردد واثًقا “هذا تلميذي 
وأنا صنعته”، فهذا كام يدخل ضمن االستحواذ؛ 
َنت المبدع،  أي إلغاء المؤثلرات الكثيرة التلي َكوَّ
مثلملا همشلت -حد اإلقصلاء- جهود سلنوات 
طويلة قضاها المبلدع بين الكتب واإلنصات إلى 
الحيلاة، والتنقل بيلن بلدان وثقافلات كثيرة إن 
كان جغرافيًّا ومعرفيًّلا أو معرفيًّا فقط، وكانت 
األسباب التي صقلت موهبته وكونت شخصيته 

اإلبداعية والثقافية.

من الذي يصنع املبدع
           رانيا دندن الجوري 

أقنعني أن
صدى لهاثك المحموم
 ينفي انتفاض يقيني

 بأني جالسة
هناك 

ما الذي دفعك أن تطبق يدك
على فوهة ماء الحياة؟

يا أيها المعبد!
هاتني بضحيتي واحرق نفسك

بخوراً
هبني ما ينسكب من صدري وزندي

ألمزق شرنقتي إن هو عبر
أراه يقف مشدوهاً 

هاته
قبل أن تستقر تعابيره 

ويتبدى منها حقد انزواءه
أحيل نفسي جارية 

 أجفف قدم العاصفة اليمنى
فور خروجها من قبور سحيقة

عربدت بديدانها وتأججت بعفنها
تسلل إلى عقارب الُفرص 

ضاعف احتمال صبره
نظراته متطفلة كالعلق

تكشيرة مقيتة تمتص وجهه
تتحامل على أنوثتي 

لن يجدي إن قوست أنا أكتافي
إلى الداخل

لن ينجو صدري من لسعات
ترمقني

هاته
الهاً ممسوخ ال يهمني
ألعرض عليه رشاقتي

وأنهب منه منابع الشمس
أنزل لعناتك علينا

نحن الذين
نخلق من األوهام رجاء

ال يتسع لكلينا 
إال إذا غرسني فجراً 

بين ركبتيه
خذني

أنطق شعوذتي على جسده
وجه رغبة ال تستحي

تعبد قلبه النازف
تنشد أبخرة شهواته

أخوض في اللجة الفيروزية
تعال

ثبت سحر التحنيط
والفرحة البلهاء 

حين تفيض جوارح عاشق
في كبد المعابد

تاشى
دعنا

نعيش تياراتنا المتوهجة
من مسام وجه الليل المنفتحة

وأوداجه المتهدجة.

           لنا الفاضل

لطالما تخيلت 
لعمرك القصير

أنك ال تأبهين 
لسِت وحدك رغم وحدتك 

إغماضتك شٌك
وإبصارك ال يؤمن 

بما يراه 
والواقع يقتل اليقين

جميل أيتها البنفسجة إن 
كل ما يهمك 

ان تتطاول قامتك 
وللسماء تقتربين

أيتها الرقيقة الضعيفة
ننتظرك درسا اهم من كل الدروس 

ودوماً لك الحنين

أقنعني..

لطاملا ختيلت

          هشام أصالن

المحظوظلون وحدهلم سلتفاجئهم 
الدنيا بدهشلة جديدة، وربما دهشات 
متكررة، بعدما كانلوا ظنوا أن الحياة 
اسلتقرت سليًرا عللى خط مسلتوى 
اإليقلاع. هؤالء الذين ُتتلاح لهم رؤية 
ربملا  االسلتمتاع،  لفكلرة  مغايلرة 
المغاملرة فيخشلون معهلا  تأتيهلم 
ضلرب ما وصللوا إليه من اسلتقرار، 
قبلل أن يكتشلفوا أن هذا االسلتقرار 
فلي مفهومله التقليلدي ال يليق، في 
أحيان كثيلرة، بحياة واحدة يعيشلها 

اإلنسان.
للكاتلب  الجديلدة  الروايلة  تطلرح 
المصري عزت القمحاوي، “يكفي أننا 
مًعا ل الدار المصرية اللبنانية”، أسئلة 
إنسلانية تبحلث فلي حقيقلة النفس 
البشلرية، عند تلك المنطقلة الخاصة 
بطبيعة عاقات الُمحبين كأحد أشكال 

العاقات بين البشر.
قضايلا  فلي  تخصلص  محلاٍم  هنلا 
العاقلات الزوجية، تحديلًدا تلك التي 
ترفعهلا النسلاء لتنفصل علن زوج ال 
يريد االنفصال السلمي، أو لتبحث عن 

ميراث، أشياء من هذا القبيل.
الرجلل الذي يفتقر لمعايير الوسلامة 
المعروفلة ال تبتعلد عنله الكاريزملا 
أملام  أو  زمائله  بيلن  الشلخصية، 
القضلاة في سلاحات المحاكم. وهذا 
الذي ال يسلعى وراء النساء، ال تفوته 
امرأة ُمتاحة، تريده أو تستسلهل دفع 
المقابل جسًدا، ال بأس من ليلة. لَم ال؟ 
وهو الذي تجاوز الخمسين على األقل 
ولم يتزوج، قاضًيا سنواته في رعاية 

إخوة صغار.
تلك الحيلاة التي يبدو عليها مسلاحة 
بالعملل  واالسلتمتاع  النجلاح  ملن 
والفعل اليومي، سلتنقلب رأًسلا على 

عقب بفتاة عشرينية ممرورة بالفقد، 
قلررت أن هلذا رجلهلا. ليسلت فتلاة 
عاديلة. هي ابنلة لانطاق والسلفر 
والقلراءة، والغواية. وهو، الذي يحب 
القراءة والموسيقى ويتحدث بسهولة 
علن كاسليكيات األدب وُكّتابله، للن 

يستطيع المقاومة. ولَم يقاوم؟
لياِل قصيرة، قبل أن تواجهها مشكلة 
شلعوره بالحرج من المدينة بأكملها، 
وأداء رجلل يخشلى تهملة التصابي، 

لتقلرر أخلذه إللى مدينة 
أخرى، تتحمله ويتحملها 
حيلث ال أحلد يعرفهملا، 
ولكلن عليهلا أن تختلار 
إحلدى تللك الملدن التي 
ربملا  جيلًدا،  خبرتهلا 
في  االختيلار  يسلاعدها 
يذهلب  صيغلة  ضبلط 
معهلا عقله ويأتلي قلبه 

منفرًدا.
من هنلا، وفيملا تتصور 
أنك أمام عمل رومانسلي 
الصفحات  ملع  تقليلدي 
األوللى، سللللتكتشلف 
سلريًعا أنلك أملام رواية 
بامتيلاز. جوالت  ملكان 
روملا،  سلاحات  فلي 
داخل  موسليقى  حفات 
كنائسها: “أجمل وظيفة 
للدور العبلادة”، يقلول. 
حدائق فيهلا جداول ماء، 
طواويس،  وحظلللائلر 
أعملدة وأقلواس ضخمة 
النهضلة،  عصلر  ملن 
معلللوملات ال تتوقلف، 
بانسليابية،  أتلت  وإن 
تاريخية،  شخوص  حول 
فنانين ولوحات وتماثيل، 
للزيارة  مفتوحلة  فيّات 

تصللح ردهاتها لخطف قبللة. بولين 
بورجيلزي وتمثالها العلاري، برنيني 
بيرسلفوني”،  “اغتصلاب  وتمثلال 
“منلذ  الامرئيلة:  ومدنله  كالفينلو 
وصولنا لم أنظلر إلى األرض”، يقول. 

“نعم، روما ترفع الرؤوس”، ُتجيب.
بحكايتله  القمحلاوي  علزت  يبتعلد 
اللطيفلة علن الصعلود بالقلارئ إلى 
معركلة الكاتلب ملع تقنيات السلرد 
واللغة، أو هكذا يبدو على األقل، موارًيا 

تعب العمل خلف سطور رشيقة، لتأتي 
الرواية شبيهة بحديقة هادئة، وكتابة 
تأخلذك في رحلة خفيفة، وفاصل من 
االسلترخاء الُمحبب. عزف منفرد، لم 
يغلوه الزخلم الحاصلل مؤخلًرا حول 
معارك انتقال سؤال األدب من مرحلة 
إللى أخرى بسلبب ملا يعانيله الواقع 
العربلي من أحلداث، وعلودة كثيرين 
لطرح القضايا الكبرى تحت مسميات 
جديلدة، والعمل بلأدوات بات معروًفا 
أنها جّذابة لمعايير جوائز 
أدبيلة غيلرت كثيلًرا في 
خريطلة وشلكل الرواية 

العربية الجديدة.
الكاتلب  ذللك  محظلوظ 
الذي أدرك عدة مستويات 
ملن  بشليء  للتلقلي. 
ربملا  الناشلر،  مجهلود 
الرواية،  هلذه  تسلتطيع 
إلى  الوصلول  بسلهولة، 
جمهور “البيست سللر”، 
غيلر أنهلا فلي والوقلت 
نفسه، ال تستسهل تقديم 
وجذابة  مشلوقة  حكاية 
دون طرح بعض المعاني 
أنت تستطيع  واألسلئلة. 
طلللريلق  فلي  تلقيهلا 
االستمتاع بمشاهد الحب 
والحدائق  السلاحات  في 
ذات  والمطاعم  الجميللة 
السلرير  وفلي  النكهلة، 
أيًضا. تسلتطيع الوقوف 
التقليلدي  الحلرج  عنلد 
لرجل  الصعبلة  والغيلرة 
يحب فتاة تصغره بكثير. 
غيلر أنك، بمسلتوى آخر 
تسلتوقفك  ربما  للتلقي، 
المتعلقة  بعلض األملور 
البشرية،  النفس  بطبيعة 

وأدائها اللذي، في كثير ملن األحيان، 
يبدو قاسلًيا، في التعامل مع مجريات 

الحياة.
الكاتلب لن يخدعلك ويصّور للك فتاة 
ضربهلا الحلب ومرآتله العميلاء، لن 
تضحلي لوقلت طويلل، ذللك أن هذه 
النفلس البشلرية، في أفضل أو أسلوأ 
أحوالها، لن تخادع ذاتها وتصرف نظر 
عّملا أملت فيه من متعة. سلتتعاطف 
معله كثيلًرا عندملا يبدأ في الشلعور 
بحرقان شلديد في المؤخرة، ومرض 
يمنعله ملن اسلتكمال جوالتهما في 
المدينة اإليطالية التي انتقا إليها من 
روما، لكنها، طبًعا، سلوف تسلتجيب 
لطلبه أن تذهلب للتجول وحدها حتى 
ال تضيع رحلتها هباًء. مهًا، لن تنتظر 
كثيلًرا. ملع الجولة األولى سليبهرها 
رجلل آخلر. سلتعود لحبيبهلا الكهل 
بحكايلة علن ذللك الشلاب اإليطاللي 
في محلل العطور. حكاية سليفهمها 
كان  وإن  صدملة،  دون  ملن  سلريًعا 

بشجن كبير.
فلي هذه النهايلة المفتوحلة بانفتاح 
ساحات روما وحدائق كابري، سيرى 
بعضهم نهاية تحمل شيًئا من القسوة، 
فلي قصلة حلب أفسلدتها الطبيعلة 
اإلنسلانية المتطلعة لمتعة أكثر. ربما 
تتعاطلف مع كهلل انسلاق وراء ابنة 
صغيلرة للحيلاة، غير أن سلؤاال أكبر 
ربما يغير النظر لألشلياء، حول معنى 
الفشل والنجاح في قصص الحب. هل 
حًقلا هناك قصلة حب فاشللة؟ كيف 

تتوج بالنجاح إذن؟
فلي عودتهملا، لن يتجاهل شلرودها 
في نافذة القطار العائد من كابري إلى 
روما: “تنتظرينه؟ ال تقلقي، سليأتي 
في اللحظة األخيلرة، لتتحقق أمثولة 
كابري”. وفي صمتها وإشاحة وجهها 

نحو النافذة مجدًدا، كان رّدها بليًغا.

»يكفي أننا معًا«.. احلياة ليست سوى دهشة جديدة

اسرتسال
في سلسللة كتلاب الرافد، صلدر كتاب »استرسلال... تقاسليم 
روائية« لألديب سلعيد سلالم، وفيه يروي مشلاهد مخزونة من 
حياتله، هلي التي أعادته اللى الكتابة مرة أخرى بعلد توقف دام 

سنوات.
فلي مقدملة هذا الكتلاب، التي جلاءت با عنوان، يحكي سلعيد 
قصته في السنوات األخيرة، بعد أن امتنع عن أمور كثيرة يحّبها 
بسلبب التقدم في العملر، لكن »تبقى متعة اإلبلداع والتي كثيراً 
ما أعتبرها شلهوة كسلائر الشلهوات... غيلر أن قريحتي بدأت 
تجف على ما يبدو، إذ توقفت عن اإلبداع منذ ما يزيد على خمس 
سنوات، القتناعي بأنه لم تعد لديَّ فكرة جديدة، أو موضوع مثير 
يسلتحق الكتابة. في ذلك الحين بدأت تهاجمني موجات اكتئابية 
حادة، خشليت على نفسلي من عواقبها، نصحني ابني نديم قبل 
سفره، بأن أتسللّى باالسترسال في كتابة ذكرياتي عن حكايات 
الصبلا والشلباب، حتلى ال يتوقف قلمي علن الكتابة وأسلتعيد 

توازني النفسي من جديد. «.

صدر عن دار المثقف العام للطباعة والنشر ديوان )عربدة 
شلفاه( للشلاعرة العراقية ميسلره هاشلم وجاء الديوان 
ب 140 صفحلة ملن القطع المتوسلط ضملت الى جانب 
المقدملة ثمانيلة وخمسلين نصلا نثريا ومنهلا :)فصول 
شيطانية  ،خطوات دافئة ،نصف ذاكرة ، خطوط شهوانية 
، سيدة الوقت ،انثى انانية ، شريرة الحرف ، تقول العاشقة، 

رشفة شوق ، سجود النوافذ ، انثى الماء والنار ..
ومما جاء في الغاف االخير للديوان 

دعوني اتنفس قليا 
دعوني اخرج من قوقعة السذاجة 

اغور بعالم النفاق 
لعلني افلح مثلكم 

انا ثغرمفرط االبتسام 
انا التعب وسط الزحام 

انا الساعة وعقارب االنتظار 

عربدة شفاه
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حكيم يكشف عن أول أجر حصل عليه
كشف املطرب الشعبي حكيم، خالل لقاءه 
أمس  االول بربنامج »كل يوم« مع اإلعالمي 
عم�رو أدي�ب، ع�ن العدي�د م�ن األش�ياء 
الخاصة يف حياته الفنية والعائلية.وتحدث 
عن أول أجر حصل عليه يف الحفالت، وقال 

إنه حص�ل عىل جنيه�ان ونص�ف الجنيه 
إلحياء حفل�ة زفاف يف بدايته، متحدًثا عن 
هوايت�ه يف تربية الخيول، وامتالكه مزرعة 
يوج�د به�ا أصناف ن�ادرة م�ن الخيول يف 
العالم.وكش�ف حكيم ع�ن أرسار تعارفه 

ع�ىل زوجت�ه جيه�ان، والت�ي له�ا أصول 
أوروبي�ة، إذ أن والدتها فنزويلية، ووالدها 
يونان�ي مرصي، قائ�اًل: »زوجتي لها ربع 
مرصي ورب�ع يوناني ونص�ف فنزوييل«.

وقال حكي�م إن بداية تعارفه بزوجته منذ 

14 ع�ام ع�ىل زواجهم�ا، فب�دأ تعارفهما 
بالعم�ل ثم االستلط�اف وبعده�ا تزوجا، 
مشرياً إىل أنها يف البداية لم تتحدث العربية 
إال القلي�ل، لكنه�ا اآلن أصبح�ت تتح�دث 

العربي والصعيدي أيضاً.

شريين تصور إعالنًا تليفزيونيًا
القاهرة: صورت الفنانة ش�ريين عبد الوهاب 
إعالناً تليفزيونياً جدي�داً لصالح أحد رشكات 
املحمول مؤخراً بمنطقة شارع املعز بالقاهرة 
الفاطمي�ة حي�ث إستغ�رق ع�دة ساعات يف 

الصباح الباكر.
وتداولت صور لش�ريين برفقة مدير اعمالها 
يارس خليل خ�الل التصوير، علماً بان اإلعالن 
سيطل�ق م�ع نج�وم اخري�ن خ�الل ش�هر 

رمضان.
ش�ريين سجلت أيضاً ش�ارة مسلسل »حالوة 
الدنيا« الذي يقوم ببطولته كل من هند صربي 
وظافر العابدين، وهي الش�ارة الوحيدة التي 

تتواجد بها خالل شهر رمضان.

صفية العمري: أمتنى أن أشارك دائاًم
بمبادرات داعمة لكبار السن

بعد م�رص، االردن واالم�ارات، بدأت 
مب�ادرة »مس�تقبلهم أمان�ة« الت�ي 
بدأه�ا الدكتورأيم�ن البي�اع، سف�ري 
النوايا الحس�نة يف منظمة »امسام« 
التابع�ة لهيئ�ة األم�م املتح�دة، أوىل 

حمالتها االنسانية يف لبنان.
نش�اطني  الحمل�ة  ه�ذه  ش�ملت 
مختلفني عىل م�دى يومني متتاليني، 
 26 االربع�اء  ي�وم  عك�ار  يف  األول 
نيسان/أبريل الحايل، حيث تم تجهيز 
مطبخ�اً كام�اًل لتأمني ف�رص عمل 

لخمسني الجئة سورية.
املرصيةصفي�ة  املمثل�ة  وش�اركت 
عب�ري  ملمثلة ا يو لعمر ا
صربيوالفنانف�ادي حربفي النش�اط 
الخريي نه�ار الخميس 27 نيس�ان، 
وقاموا مع الدكتور بزيارة دار العجزة 

اإلسالمية وتأمني كافة متطلباتهم.
رافقناه�م يف دار العج�زة وك�ان لنا 
لق�اء مع عب�ري صربي الت�ي تحدثت 
ع�ن أهمي�ة الزي�ارة وع�ن حرصها 
الخريي�ة  باألعم�ال  املش�اركة  ع�ىل 
وع�ن أعماله�ا الجدي�دة وقالت: اوال 
اش�كر الدكت�ور أيم�ن البي�اع ال�ذي 
أوصلن�ي له�ذا املك�ان، وأن جعلن�ي 
أشارك بالحملة عرب يومني متتاليني، 
وحاولنا قدر املس�تطاع ان نسعدهم 
ونس�اعدهم، ان�ا ممك�ن ان اقس�م 
ه�و  االول  محوري�ن  ع�ىل  عم�يل 
مش�اركتي ودعمي للح�دث، والثاني 
هو استفادت�ي الش�خصية فأنا من 
وجودي هن�ا أفهم أن اإلنس�ان حني 
يتقدم بالس�ن يري�د الدع�م املعنوي 
وامل�ادي، وه�ذا يفيدني، ول�ن يكون 

الحدث األخري الذي أشارك فيه.
صفية العمري: يس�عدني ان اشارك 
يف الحملة االنسانية هذه، زرنا نساء 
سوري�ات الجئات واطفاله�ن ورأينا 
االح�وال الصعب�ة الت�ي يعيش�ونها 
واملش�اكل الت�ي يواجهونه�ا، واليوم 
تواجدن�ا يف دار العج�زة االسالمية يف 
بريوت وكان معنا الكثري من االساتذة 
والدكاترة من الدار واخذنا معلومات 
عنه، واجتمعنا مع كبار السن وقمنا 
بجولة، وأتمن�ى ان يقدرنا الله دائما 

ان ندعم ونشارك بأحداث مشابهة.
أيم�ن البي�اع: كل همن�ا ان نوص�ل 
رسالتنا وه�ي أن دار العجزة بحاجة 
اىل دع�م م�ادي ومعن�وي، ونطال�ب 
الجمي�ع بالتربع ولو بيشء بس�يط، 
وبواسط�ة الفنانني ممك�ن ان تصل 

الرسالة ارسع.
وأض�اف: هنالك الكث�ري من الجوالت 
بني اإلمارات ومرص وعمان وحالياً يف 
بريوت ونعمل عىل الدخول اىل املغرب 
العربي. وختم: هديف هو الخري، أحب 
التواجد بهذه األماكن ودعمها، وهذا 
لي�س بس�بب تجرب�ة ش�خصية بل 
من ناحية محبت�ي لألعمال الخريية 
وحريص عىل دع�م املحتاجني. فادي 
ح�رب: »اوالً نح�ن مق�رصون بحق 
كب�ار الس�ن، وهذه املب�ادرة يهمني 
أن أش�ارك بها ألننا أصال نش�عر من 
خالله�ا أننا م�ا زلن�ا يف مجتمع فيه 
خري وبرك�ة«. واضاف: الفنان يمكن 
أن يؤثر بالجيل الجدي�د، فهذا الجيل 
يعتربن�ا ق�دوة ل�ه، وك�ي ال يقلدن�ا 
باألشياء الخطأ عليه أن يرانا بأعمال 
خريية كاإلهتم�ام بالعجزة واملرىض 

وهكذا يميش عىل خطانا.

بعيدًا عن نجوم رمضان: نوال ومحاقي وعدوية رصاع من نوع آخر
ال�رصاع الذي ستش�هده شاش�ة رمض�ان هذا 
العام، لن يكون مقترصاً ع�ىل نجوم التمثيل، أو 
حتى نجوم الغناء الذين يخوضون غمار التمثيل، 
وإنما يخوض�ه أيضاً عدد من نجوم الغناء الذين 
قرروا التواجد من خالل أغنيات الترتات، وأصبحت 
ه�ذه موضة رائج�ة يف الس�نوات األخرية، حيث 
باتوا يتس�ابقون عىل التعاقد مع رشكات اإلنتاج 

لتقديم أعمال غنائية خاصة باملسلسالت .

بني بلقيس وناصيف زيتون
النجم�ة اإلماراتية اليمنية بلقيس فتحي، أعلنت 
من�ذ فرتة أّنه�ا تعاقدت رسمّياً عىل غناء ش�ارة 
مسلس�ل »رّمانة« للنجمة حي�اة الفهد، وكانت 
بلقي�س ق�د نرشت امللص�ق الدعائي للمسلس�ل 
وعلّق�ت علي�ه: »رشف كب�ري ج�داً أن أغّن�ي ترت 
مسلسل »رمانة« لسيدة الشاشة الخليجية حياة 

الفهد ونخبة نجوم الخليج... 
سُيع�رض املسلس�ل يف ش�هر رمض�ان املب�ارك 
واألغنية تقتل فيها شقاوة مو طبيعية واملسلسل 

فكرته جديدة وراح نضحك كثري ترقبونا«.
أّما مفاجأة املوسم الرمضاني املقبل، فهي غناء 
النج�م الش�اب ناصيف زيتون ش�ارة مسلس�ل 
»الهيبة«، وذلك بعد أن عقد جلسات عمل مكّثفة 
مع رشكة »الصّباح« املنتجة للمسلس�ل، ووضع 
اللمسات األخرية عىل األغنية التي يتوىّل تلحينها 
امللح�ن الس�وري فض�ل سليم�ان، ويلع�ب دور 
البطولة يف املسلس�ل الثنائي تيم حس�ن ونادين 

نسيب نجيم.
وإذا ك�ان نج�وم تلك املسلس�الت ق�د استعانوا 
به�ؤالء املطرب�ني لغناء ت�رتات أعماله�م لزيادة 
جماهرييته�ا ونس�ب مش�اهدتها، ف�إن هن�اك 
نجوم�اً آخرين فّضلوا أن يك�ون الترت عبارة عن 

موسيقى تصويرية فقط.

نوال الزغبي تكرس الرقم القيايس
وتش�عل النجمة ن�وال الزغبي ه�ذا الرصاع؛ من 
خالل غنائها ترت مسلس�ل »األع�ىل سعر«، الذي 

تق�وم ببطولته نيليل كريم وزينة وبرشى وأحمد 
فهمي ونبيل الحلفاوي، من تأليف مدحت العدل 
وإخ�راج مان�دو الع�دل، وذلك بع�د أن ت�رّدد أّن 
النجمة السورية أصالة نرصي هي التي ستغّني 
الت�رت، لتدح�ض تغريدة ن�وال ع�ىل التويرت ذلك، 
معلن�ًة عن مفاج�أة تجمعها م�ع امللحن عمرو 
مصطف�ى يف رمضان، بحي�ث سيتوىّل هو تلحني 

العمل.
ويب�دو أّن نوال ل�ن تكتفي بغناء ش�ارة »األعىل 
سعر«، بل دخلت االستوديو أخرياً، لتسجيل شارة 
املسلس�ل اللبنان�ي »كاراميل«، ال�ذي سُيعرض 
يف ش�هر رمض�ان املب�ارك، وهو عم�ل كوميدّي 

اجتماعّي، من إخراج إييل ف. 
حبيب، كتابة مازن طه، وبطولة ماغي بو غصن، 
ظاف�ر عابدي�ن، كارمن لب�س، ط�الل الجردي، 

جييس عبدو، بي�ار داغر وآخري�ن. وقد اختارت 
ن�وال أغنية مميزة رسيعة تناس�ب أجواء العمل 
وتحك�ي قصت�ه، بالتعاون مع الش�اعر وامللحن 

صالح الكردي واملوزع مارك عبدالنور.

عودة حماقي إىل رمضان
النج�م محم�د حماق�ي يع�ود اىل غن�اء ت�رتات 
املسلسالت؛ بعد غياب خمس سنوات، حيث قّدم 
تجربته األوىل يف غناء الترتات من خالل مسلس�ل 
»جامعة ال�دول«، وهذا الع�ام يغني حماقي ترت 
مسلس�ل »سبع صناي�ع«، الذي يق�وم ببطولته 
رشي�ف رمزي ومي سليم. وم�ن املقرر أن يدخل 
حماق�ي االستدي�و لتس�جيل الترت خ�الل األيام 
القليل�ة املقبلة؛ تمهيداً لط�رح األغنية كنوع من 

الدعاية للعمل.

نجوم الغناء الشعبي يف رمضان
أيضاً يعود املطرب الش�عبي الكبري أحمد عدوية 
لغناء الترتات؛ بع�د غياب طويل، حيث يغني ترت 
مسلس�ل »رمض�ان كري�م« دويتو م�ع املطرب 
الش�عبي محمود الليث�ي، واملسلس�ل من طولة 

روبي وريهام عبدالغفور وصربي فواز.
ويواص�ل الفنان أحم�د سعد غن�اء الترتات؛ من 
خالل ترت مسلس�ل »الدويل«، الذي لّحنه بنفس�ه 
أيضاً؛ هذا بخالف تقديمه بعض األغنيات ضمن 
أحداث املسلسل؛ الذي يلعب بطولته باسم سمرة 
ورانيا يوس�ف وريم البارودي.أم�ا النجم محمد 
ف�ؤاد؛ فيغن�ي ت�رت مسلس�له »الضاه�ر«، الذي 
يش�اركه بطولته حس�ن يوسف ورغدة وفريال 
يوسف، لكن لم يحس�م حت�ى اآلن موقف العمل 

من العرض يف رمضان أو التأجيل لوقت آخر.

عزيز عبد الصاحب 
الراحل احلارض

قب�ل رحيله كنت اع�رف عنه الكثري، ومن ذل�ك الكثري ويف املقدمة 
)االلت�زام (بالعم�ل الفني ..حت�ى وجدتني معه يف اكث�ر من لقاء 
..حت�ى وجدته ذات م�رة يف قمة االلتزام عندم�ا التقيته عند مقر 
رشكة الخليج لإلنتاج الفني .. حيث كان الوحيد يف الحضور هناك 
التزام�ا ب ) االوردر( املعط�ى له قبل يوم .. ولكن الذي حدث انهم 
ق�د الغ�وا ) االوردر ( أي موعد التصوير اىل ي�وم آخر دون إعالمه 
..ووقته�ا وجدت�ه وب�ال تذمر يحم�ل حقيبته التي كان�ت تالزمه 
أكث�ر الوق�ت .. ويغادر املق�ر وهو ي�ردد : )لقد التزم�ت بالوقت 
املحدد لكنهم ل�م يلتزموا .. وكان املفروض ان يحرتموا التزامهم( 
وم�ن يومها  أيقنت انه  يحرتم نفس�ه أكثر م�ن اآلخرين أصحاب 

الشأن. 
ذاك ه�و الفنان الغائب الح�ارض ) عزيز عبد الصاحب ( الذي كان 
يتعامل مع فنه اإلبداعي كتعامله مع الحياة ومن خالل ابتسامته 

الساخرة املشفوعة بعباراته األكثر
سخري�ة ..والجريئ�ة يف ذات الوق�ت وع�رب كل تلك )املشاكس�ة ( 
الت�ي ك�ان يعرف به�ا يف الوسط الفن�ي .. كما علين�ا أن نعلم أن 
الراح�ل ك�ان ينتم�ي إىل امل�رسح التجريب�ي او الحداث�وي لكونه 
ك�ان يعتقد بان امل�رسح التقليدي وال�رؤى القديمة لم تعد تصلح 
للواقع املع�ارص .. بعد الثورة املعلوماتية واملناهج الحديثة وحتى 
التطورات السياسية العاصفة ..وكلما تحتم الوقت لوجود مرسح 

جديد وبديل .
وفض�ال عن ذلك كان فناننا الحارض الغائب )عزيز عبد الصاحب( 
يعم�ل عىل ك�رس املأل�وف والبحث ع�ن اإلده�اش وانتق�اء املتن 

الحكائي واملؤثر.
ويبق�ى القول : ان الرائ�د الراحل كان يمتلك وحت�ى رحيله روحا 
ش�بابية ش�فافة ومرحة وكثري الحيوية حتى يخال لك انه اليريد 
مغادرة الحياة رغم اعتقاده ب�ان الحياة باتت عند انفاق خطرية 

ال احد يعلم كيف يخرج منها !!

بقعة ضوء

سعدون شفيق سعيد 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكم�ة استئناف البرصة 

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

املعقل
العدد 1888/ش/2017
التاريخ 2017/5/22

اعالن
اىل املدعى عليه/ حسنة نارص عبد 

جاسم
تبليغ بالحضور 

اقام املدع�ي )فاضل كاظم جرب  ( 
الدع�وى الرشعية املرقم�ة  اعاله 
امام لدى هذه املحكمة يطلب فيها 
تصدي�ق الطالق الرجع�ي الغيابي 
الواق�ع خ�ارج املحكم�ة بتاري�خ 
اوقعه بحقك  ال�ذي   1986/3/27
ولكون�ك مجهول�ة  مح�ل االقامة 
حسب رشح القائم بالتبليغ وتاييد 
املجلس البل�دي ملنطقة حطني لذا 
ق�ررت املحكم�ة تبلغ�ك بواسطة 
ه�ذه  ام�ام  بالحض�ور  الن�رش 
املحكمة صباح يوم 2017/6/13 
ويف  حال�ة ع�دم حض�ورك او من 
ين�وب عن�ك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا  
القايض
نوري قادر حنون املالكي

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة استئن�اف دياىل 

االتحادية
محكمة بداءة منديل
العدد 47/ب/2017

التاريخ 2017/5/18
اىل املدعى عليهم :

1-صبيحة اسطه حس�ن 2- ركيا 
عب�اس محم�ود 3- يحي�ى زكريا 

عباس 
تبليغ 

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا 
يف  47/ب/2017  املرق�م 
الحك�م  واملتضم�ن   2017/5/14
بازالة شيوع العقار املرقم 6 قلعة 
جمي�ل بي�ك بيع�ا وتوزي�ع صايف 
الثم�ن ع�ىل الرشك�اء وملجهولية 
اش�عار  حس�ب  اقامتك�م  مح�ل 
املخت�ار قررت املحكم�ة بتبليغكم 
بواسطة صحيفتني محليتني ولكم 
حق االعرتاض والتمييز ضمن املدة 
القانونية وبعكس�ه يعت�رب القرار 
مكتس�ب الدرج�ة القطعي�ة وفق 

القانون
القايض
عدي نجم جمعة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد 334/ب/2016
التاريخ 2017/5/11

اعالن
املدعيان 1- محمد اسماعيل محمد 2-سعد اسماعيل محمد 

املدعى عليه /عيل حسني فالح
تبيع محكمة بداءة البرصة العقار تسلس�ل 46/136 الفريس ومس�احته  272م2 
و22 س�م وهو عب�ارة عن بناية مؤلفة م�ن طابقني تقع يف منطق�ة تجارية عىل 
الش�ارع الرئيس ذو ممرين رب جرس الجزائر يحتوي الطابق االول عىل محل كبري 
لبي�ع املرطبات بأس�م مرطبات الهديا وه�و مغلق وقت الكش�ف ومحل للصريفة 
ايضا اما الطابق  الفوقاني يحتوي عىل ش�قتني املش�غولتني من قبل والدي املدعى 
عليه كل من باسم عيل حس�ني و حس�ن عيل حسني وكل شقة تحوي عىل غرفتني 
ن�وم ومطب�خ وحم�ام ومرفق صح�ي واالرضية من الك�ايش املوزائيك ومس�قف 
بالكونكريت املس�لح وانهما يرغبان بالبقاء بصفة  مس�تاجرين بعد البيع ودرجة 
عمرانه�ا جيدة فمن له رغب�ة بالرشاء مراجعة هذه املحكمة م�ع دفع التامينات 
القانوني�ة البالغة 10% من القيمة املقدر والبالغة مليار ومئتان واثنان وخمس�ون 
ملي�ون ومئتان واثنا عرش ال�ف دينار وستجري املزايدة الس�اعة الثانية عرش من 

ظهر اليوم الثالثون ليوم ليوم التايل لنرش االعالن ويتحمل املشرتي اجور املناداة
القايض
محمد قاسم عبود

تنويه
ورد سه�وا يف اعالن لجن�ة البيع وااليجار 
الثاني�ة يف محافظ�ة النج�ف االرشف ذي 
الرقم )84( الخاص باجراء مزايدة علنية 
واملنش�ور يف جري�دة املس�تقبل العراق�ي 

بالعدد 1445 يف 2017/5/22
التاري�خ 2017/5/27 خط�أ والصحيح 

هو 2017/5/21 لذا اقتىض التنويه 

فقدان
فقدت هوية املوظف بأسم )عبد الرحمن 
ابراهيم عب�د العظيم ( م�ن وزارة العمل 
والش�ؤون االجتماعي�ة فع�ىل م�ن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
نقاب�ة  م�ن  الص�ادرة  الهوي�ة  فق�دت 
الب�رصة  ف�رع  العراقي�ني  املهندس�ني 
)مس�اعد مهن�دس ( بأس�م )مصطف�ى 
تقي عبد الرحم�ن ( فعىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

بناء عىل ماجاء بكتاب مديرية بلديات ميسان /شعبة االمالك ذي 
العدد )9683 يف 2017/4/27( تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية 
بلديات ميس�ان عن تاجري االمالك املدرجة مواصفاتها ادناه وملدة 
)1( سنة واحدة والبالغ عددها )1( ملك استنادا   لقانون بيع وايجار 
اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013. فعىل من يرغب االش�رتاك 
باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميسان – سكرتري اللجنة 
وخالل مدة سبعة ايام تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا 
مع�ه تأمينات قانوني�ة ال تقل عن 20 % من القيم�ة املقدرة لبدل 
االيجار لكام�ل مدته وستجري املزايدة خالل ال�دوام الرسمي من 
اليوم االخري من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية 
بلدية ع�يل الرشقي ويتحمل من ترسوا علي�ه املزايدة اجور النرش 

واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.

القيمة التقديرية سنوياالمساحةورقمهنوع الملك
1000000 مليون دينار1347/10500مخزن مواد انشائية

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اعالن
العدد: 156 

التاريخ: 2017/5/5
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العراق خيتتم مشاركته يف منافسات دورة العاب التضامن االسالمي بنسختها الرابعة
        المستقبل العراقي/باكو – مؤنس عبد الله

اختتم العراق مشاركته يف منافسات دورة العاب 
التضامن االسالمي بنسختها الرابعة التي اقيمت 
يف العاصمية االذربيجانيية باكو ما بين الثاني 
عيرش والثاني والعرشين من شيهر اييار الحايل 
وبمشياركة 54 دولة اسالمية تمثل ثالث قارات 
هي اسيا وافريقييا واوربا، واحتل العراق املركز 
الثالث عيرش بجدول ترتييب االوسمة بأوسمته 
اليي 14 وبواقع وسامن ذهبيين االول كان من 
نصيب العب منتخب العاب القوى بفعالية رمي 
القرص مصطفيى كاظم داغر والوسام الذهبي 
الثاني كان من نصيب العب منتخب رفع االثقال 
يف وزن 85 كغيم صفياء راشيد املركيز الثامين 
اسيوييا، واحيرز العيراق سبعة اوسمية فضية 
ذهبيت لكل من الرباعن احميد فاروق وزن 77 
كغيم وسليوان جاسيم وزن 105 كغيم والعبي 
منتخيب اليزور خانة صربي جابير صربي الذي 
احيرز وسامن يف فعاليتي الجيرخ تيز والكبادة 
وزميليه رضيا غالب الذي احيرز الوسام الفيض 
يف فعاليية املييل الثقييل واملالكمن حسين عيل 
نيارص وزن 49 كغم وعميار جبار وزن 60 كغم 
وحقق العراق خمسة اوسمة نحاسية كانت من 
نصييب منتخب كيرة اليد ومنتخيب الزور خانة 
يف فعاليية الفرقي والعب منتخيب العاب القوى 
لفعالية ركض 110 م موانع محمد سعد والعب 
منتخيب املصارعية الرومانية طيه ياسن وزن 
71 كغم ومنتخب السباحة يف منافسات فعالية 
الزوجيي للمنصية الثابتة 10 م ومثيل املنتخب 
يف هيذه الفعالية الالعبان حسين عبيد الجبار 
وحسن حكيم، واحتل العراق املركز الثامن عىل 
مستوى القارة االسيوية بعد ايران واوزبكستان 
والبحرين واندونيسيا وقريغيستان والسعودية 
واالردن فيميا احتيل املركز السيابع عربيا خلف 
البحريين والجزائر واملغرب ومرص والسيعودية 

واالردن.

 حصيلة الزور خانة اربعة اوسمة
احرز منتخب العراق بالزور خانة اربعة اوسمة 
العياب  دورة  ضمين  املسيابقة  منافسيات  يف 

التضامين االسالمي بنسيختها الرابعية وبواقع 
ثالثة اوسمة فضية ووسام نحايس واحد.

وقيال مدرب منتخب العيراق باللعبة وسيم عيل 
البلداوي ان املشاركة العراقية كانت ناجحة جدا 
واالوسمة االربعة كانت مستحقة نظرا لصعوبة 

املنافسية وقوة املنتخبات املشاركة وعىل رأسها 
اييران اليذي يعيد املنتخيب االفضيل يف العاليم 
فضال عين منتخب الدولية املضيفية اذربيجان 

وطاجيكستان وافغانستان.

ُظلم كبري ملنتخب القفز اىل املاء
احيرز منتخب العيراق بفعاليية القفيز اىل املاء 
الوسام النحايس يف منافسيات الزوجي للمنصة 
الثابتية 10 م واملؤليف من الالعبن حسين عبد 
الجبار وحسين حكييم بعد ان حقيق 215،64 

نقطة يف املنافسيات التي حرضهيا االمن العام 
للجنة االوملبية السييد حيدر حسن عيل ورئيس 
البعثة العراقية السيد بشتوان مجيد نادر، وفاز 
منتخيب اييران بالوسيام الذهبي بعيد ان جمع 
326،04 نقطية وحل ثانييا وحصل عىل الوسام 
الفيض منتخيب اذربيجان اليذي جمع 265،11 

نقطة.

باكو تودع ضيوفها
اقيم مسياء امس االثنن حفل ختام منافسات 
دورة العياب التضامين االسالميي بنسيختها 
الرابعية حييث نافيس خاللها اكثر مين 2700 
رييايض ورياضية يمثليون 54 دولية اسالمية 
شياركت يف املنافسيات من ثالث قيارات اوربا 
واسييا وافريقيا, وقام برفع العليم العراقي يف 
حفل الختام العب منتخب العراق بألعاب القوى 
منتظر فاليح اىل جانب رئييس البعثة العراقية 
بشيتوان مجيد نيادر وادارة البعثية فضال عن 
الرياضين والرياضيات الذين يمثلون اتحادات 
العاب القوى واملصارعة والقفز اىل املاء والزور 
خانية فقط بعيد ان غيادرت بقيية املنتخبات 
الوطنية اىل بغيداد يف وقت سابق، وحرض حفل 
الختام رئيس جمهورية اذربيجان الهام علييف 
واليذي ييرأس ايضيا اللجنية االوملبية وحرض 
كذليك العدييد مين سفيراء اليدول االسالميية 
واملسيؤولن يف الحكومة االذربيجانية ورؤساء 
بعثات الدول املشياركة وايضيا رئيس واعضاء 
اللجنة املنظمة لدورة العاب التضامن االسالمي 
وسيشيهد الحفل تسيليم علم الدورة اىل تركيا 
التي ستستضيف منافسات النسخة الخامسة 
يف مدينة اسطنبول عام 2021، هذا ومن املقرر 
ان تغادر البعثة العراقية مساء اليوم )الثالثاء( 
جمهوريية اذربيجيان متوجهية اىل العاصمية 
بغداد بعد انتهاء املشاركة العراقية يف منافسات 

دورة العاب التضامن االسالمي.

احتل املركز الثالث عشر باألومسة

العراق يتأهل للدور نصف هنائي لكأس آسيا للشباب بكرة الصاالت عىل حساب اليابان
              بغداد/ المستقبل العراقي

تأهل منتخب الشباب العراقي لكرة الصاالت 
للدور نصيف نهائي بعد تغلبيه على منتخب 

لبطولية  اليابيان  شيباب 
 20 كأس آسييا تحيت 

عاما، المقامة حاليا في العاصمة التايالندية 
“بانكيوك”، بعيد أن تصدر فيرق مجموعته 

بالعالمة الكاملة.
وتغلب منتخب الشباب العراقي على منتخب 

شباب اليابان بهدف مقابل الشيء
وكان وزير الشباب والرياضة، عبد الحسين 

عبطيان، قيد اعلين تكرييم منتخب شيباب 
العيراق لكيرة الصياالت ،بعيد تحقيقه فوز 
كبير ومسيتحق على تايالند وتأهله إلى ربع 

النهائي بطولة كأس آسيا.
جياء ذليك فيي اتصيال هاتفيي جيرى بين 
وزيرالشيباب والرياضية ، ورئييس الوفيد 

العراقيي يحييى زغيير ، اليذي قيدم شيكر 
ودعميه  القيرار،  لهيذا  العمييق  وامتنانيه 
المستمر للمنتخبات العراقية المشاركة في 
البطيوالت الخارجية ، مبينا أن هذا االهتمام 
سيعطي حافزا معنويا لالعبين لعبور عقبة 

اليابان.

كرار جاسم يتعاقد مع نادي ايراين

رئيس ريال مدريد يمدح زيدان ويمنحه لقب »األفضل«

16 العبًا يعانقون حلم الليجا للمرة األوىل

              المستقبل العراقي/ متابعة

أشياد فلورنتينيو بيريز، رئيس نيادي ريال 
مدرييد، بوحدة الفرييق األبيض وروحه 
الجماعيية التي أهلتيه للتتويج بلقب 
الليجيا، وأكيد أن مدييره الفني زين 
الديين زييدان “أحد رميوز التاريخ 

وأفضل مدرب في العالم اآلن”.
رييال  موكيب  بيرييز،  وتيرأس 
مدرييد، اليذي وصيل إليى بلدية 
العاصمية اإلسبانية، حيث كانت 
العميدة مانويال  فيي استقبالهم 

كارمينا.
وقال بيريز فيي كلمة أدلى بها في مقر البلدية 
“نشيعر بالفخير بإحيراز لقيب الليجيا ونحن 
معا ومتحيدون. في هذا الفريق تسيود الروح 
الجماعية التي ال تقهر. ريال مديد أظهر ترابطا 

وموهبة وعمال يوميا وروح التفوق”.
وأكد أن “الدوري اإلسباني هو األكثر صعوبة، 
وهؤالء الالعبون العظماء يشيكلون جزءا من 
تارييخ النادي. لقد أثبتنا أننا أفضل فريق يلعب 

في إسبانيا”.
وأضاف “األلقاب ليست هدفا في حد ذاتها، بل 
دفعة جدييدة من أجل تحدييات جديدة”، الفتا 

إلى أن الفريق الملكي “يعرف قيمة الدرع وهذا 
القميص”.

وتابيع بيرييز “نحلم بالعيودة فيي الرابع من 
يونيو/حزييران المقبل بلقيب دوري األبطال. 
هذا الفرييق سيقاتل بروحه مين أجل الكأس. 
الالعبيون يعرفون ذلك وزييدان يترجمه، وهو 

أحد رموز تاريخنا”.
وأعرب فلورنتينو عن شكره للمدرب الفرنسي 
ليكل ما “قدميه وميازال يقدميه”، فقيد كان 

“أفضل العيب في العاليم واآلن 
أنت أفضل مدرب في العالم”، 

موجها حديثه لزيدان.

              المستقبل العراقي/ متابعة

ج ريال مدرييد بطالاً لليدوري اإلسباني  ُتيوِّ
لكيرة القيدم، للمرة الي33 فيي تاريخه، بعد 
فيوزه عليى مضيفيه ماالجيا )0-2(، على 
ملعب “الروزاليدا” بالجولة الي38 واألخيرة 

من البطولة.
واستعياد رييال مدرييد لقب اليدوري اإلسباني 
الغائب عن خزائنه منذ 4 مواسم، إذ كانت آخر مرة توج 
فيهيا الفريق الملكي باللقب فيي موسم 2011/2012، 
عندما كان البرتغالي جوزيه مورينيو مدرباًا للميرينجي.

وضميت قائمية رييال مدرييد 16 العباًيا يتوجيون بلقب 
الليجا ألول ميرة في تاريخهم، وهيم: “لوكا مودريتش، 
وكاسيميرو، وجاريث بيل، وجيمس رودريجيز، وإيسكو، 

وكيلور نافاس، ودانيي كارفخال، وكيكو كاسيا، وروبن 
يانيز، وناتشو فرنانديز”.

يا “دانيلو، وتونيي كروس،  كميا ضمت القائمية أيضاً
وماثييو كوفاسيتش، وماركو أسينسييو، ولوكاس 

فاسكييز، وماريانيو دياز”.بينميا حقيق كل مين 
“كريستيانو ورنالدو، وبيبي، وسيرجيو راموس، 
ومارسيلو، ورافائيل فياران، وفابيو كوينتراو، 
وألفيارو موراتا، وكرييم بنزيمية” اللقب في 

2012.يذكر أن ناتشو تم تصعيده إلى الفريق 
أنيه  إال   ،2010/2011 موسيم  فيي  األول 

لم يشيارك قط فيي الليجا خيالل موسم 
2011/2012، وبالتالي لم ُتحتسيب له 
بطولة الدوري التي فاز بها الريال في 

ذلك الموسم.

              بغداد/ المستقبل العراقي

تعاقيدت ادارة نادي صنعت نفيط عبادان االيراني، مع 
المحتيرف كيرار جاسم، لتمثييل فريقهيا الكروي في 

الموسم المقبل 2017 / 2018 ولموسم واحد .
وذكير الموقيع الرسميي لنيادي صنعيت نفيط عبادان 
االيراني، أن “الالعب كرار جاسم وقع بشيكل رسمي مع 
إدارة النيادي وتيم االتفاق عليى جميع التفاصييل المالية 
واإلداريية”، مشييرا الى ان “عقيده سيكون لميدة موسم 
وسيرتدي فانيلة الفريق خالل منافسيات دوري المحترفين 
االيرانيي للموسيم المقبيل، اليذي سينطليق في شيهر آب 
المقبل”.وتعاقيد نيادي صنعت نفيط عبيادان االيراني مع 
المهاجيم العراقي علي صالح في فترة االنتقاالت الشيتوية 
الماضيية، واحتيل الفريق المركز 12 بجيدول ترتيب دوري 

المحترفين االيراني برصيد 33 نقطة .
وسبق لالعب المنتخب الوطني السابق كرار جاسم ان لعب 
في دوري المحترفيين االيراني خالل المواسم الماضية، 
حيث احترف مع نادي تركتور سازي تبريز في موسمي 
2009 / 2010، و 2010 / 2011، واستقيالل طهيران 
فيي موسم 2014 / 2015، وعاد مجددااً لنادي تركتور 
سازي تبريز موسيم 2016 / 2017 والذي حقق معه 

المركز الثالث .
وبيدأ كرار جاسيم حياته الكروية مع نيادي النجف، 
واحيرز فضيية اليدورة اآلسيويية في قطير 2006، 
واسهيم جاسم في حصيول المنتخيب الوطني على 
لقيب كأس آسييا 2007، وليه تجيارب احترافية مع 
اندية الوكيرة القطري، وعجميان االماراتي، واندية 

النجف ، والطلبة، ونفط الوسط.

اخلور القطري يقرتب من ضم أيمن حسني

فالفريدي يتخذ خطوة جديدة يف طريقه 
لتدريب برشلونة

يوفنتوس يتفوق عىل ريال مدريد 
وبايرن ميونيخ

              بغداد/ المستقبل العراقي

اقتيرب العب المنتخب الوطني ونادي النفط، أيمن 
حسين، من تمثيل نادي الخور القطري في الموسم 

المقبل.
وقيال مصدر مقيرب مين الالعب فيي تصريحات 
صحفيية اطلعت عليهيا “المسيتقبل العراقي”، إن 
نيادي الخور فتح قنيوات اتصال مع أيمن حسيين 
منذ فترة، وهنياك اتفاق أولي بين الطرفين يقضي 
بانتقيال األخير إلى النيادي القطيري وتمثيله في 
الموسيم المقبيل. ولفيت إليى أن الفتيرة المقبلة، 

ستشيهد سفر الالعب إلى قطر إلجراء الفحوصات 
الطبية، والبدنية قبل توقيع العقد بشكل رسمي.

وبيين المصيدر أن “ أيمين أبيدى موافقتيه عليى 
االنتقيال، مبديا “ رغبته بخيوض تجربة احترافية 
جديدة فيي المالعب القطرية، لما يحظى به دوري 
نجيوم قطر من أضواء إعالميية، ووجود نخبة من 
المدربين األجانب والالعبين المحترفين في جميع 
األندية.”يشيار إليى أن العيب القيوة الجوية سعد 
ناطيق، سبيق وأن تعاقد بشيكل رسمي ميع نادي 
المرخيية ، وسيلتحق بالفريق قبيل بداية الموسم 

المقبل.

              بغداد/ المستقبل العراقي

قالت تقارير صحفية إسبانية، إن قرار تعيين اإلسباني إرنسيتو فالفيردي مدرباًا لنادي برشيلونة ليس إال 
مسيألة وقت، فاإلعالن الرسمي عن تعيينه مدرباًا للفريق الكتالوني سيكون 29 مايو/أيار الجاري، بعد 
مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وديبورتيفو أالفيس.وقالت صحيفة “سبورت” اإلسبانية، 
فيي خبر حصري لهيا اليوم  اإلثنيين، أن المدرب اإلسباني فالفيردي يسيتعد للعودة لمدينته السيابقة 
برشيلونة.وأوضحت أن فالفيردي بدأ البحث عن منزل جديد لشرائه في برشلونة، إضافة إلى البحث عن 
مدرسة اللتحاق أطفاله بها، وذلك خالل تسلمه مهام المدير الفني للنادي الكتالوني.وأكدت الصحيفة، أنه 
من المرجح أن يشتري المدرب فالفيردي منزالاً في منطقة ساريا سانتي غيرفاسي، وهي منطقة بالقرب 
من مدرسة فريدريك ميسيترال، التي من المرجح أن يدرس اثنان من أبنائه فيها.وكانت إذاعة “كوبيه”، قد 
ذكرت، في تقرير لها منذ 4 أيام، أن برشلونة فضلت فالفيردي، على عدة خيارات أخرى، مثل ماوريسيو 

بوكيتينو، مدرب توتنهام، وخوان كارلوس أنزوي، المساعد الحالي إلنريكي.

              المستقبل العراقي/ متابعة

توج فريق يوفنتوس األحد لسيادس مرة عىل التيوايل بلقب الدوري اإليطايل 
لكيرة القدم )كالتشييو( ليتجاوز بذليك أرقام ريال مدرييد وبايرن ميونيخ 
الليذان سبيق لهما التتويج خمس ميرات عىل التوايل ببطولية الدوري املحيل 
الخاصة بكل منهما.وأكد اليويف هيمنته املطلقة يف إيطاليا بفوزه للمرة الي33 

بلقب )اإلسكوديتو( بعد انتصاره أمس بثالثة أهداف نظيفة عىل كروتوني.
وتجاوز بذلك يوفنتوس الرقم املسيجل باسم إنير ميالنو وتورينو بواقع خمس 
مرات عىل التوايل داخل إيطاليا، وأيضا ريال مدريد اإلسباني الذي فاز خمس مرات 
متتالية بالليجا مرتن من قبل، باإلضافة إىل بايرن ميونيخ.وقد توج الريال، منافس 
الييويف يف نهائي دوري أبطيال أوروبا يف الثالث من يونيو/حزييران املقبل يف كارديف 
)يوليز(، خمس مرات عيىل التوايل بالليجا بن عاميي 1960 و1964 وأيضا بن عامي 
1986 و1990.وقاد امللكي يف الحقبة األوىل األرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو والبلغاري 
فرينتيش بوشيكاش، فيما قاد الفرييق اإلسباني يف حقبية انتصاراته الثانيية اإلسباني 
إميليو بوتراجينيو واملكسييكي هوجو سانشييز.ويف مواسيم حديثة فاز الفرييق األملاني خمس مرات 
متتاليية بلقب البوندسيلجا تحت إمرة يوب هايكنز وجوسييب جوارديوال واملدرب الحايل اإليطايل كارلو 
أنشييلوتي.ويهيمن الفرييق البافاري عىل اليدوري األملاني منذ عام 2013 تحت قييادة املهاجم البولندي 
روبرت ليفاندوفيسكي والهولندي أرين روبن.أما يف إيطاليا، فاز إنر خمس مرات بالكالتشيو بن عامي 
2006 و2010 وباملثل تورينو يف أربعينيات القرن املايض، فيما طبع يوفنتوس بصمته املهيمنة من قبل بن 
عاميي 1931 و1935.ويف ضوء ذلك، تجاوز يوفنتوس كافة األرقام املسيجلة بفوزه أمس للمرة السيادسة 
عىل التوايل بالكالتشيو، ليقرب من تقاسم الرقم املسجل باسم أوملبيك ليون الفرنيس، الذي فاز 7 مرات عىل 

التوايل بلقب الدوري املحيل بن 2002 و2008.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن أصغر عصفور يف العالم هو العصفور الذبابة.

هل تعلم أن أقرص وقت مرسحية يف العالم بلغ 30 ثانية.
أن اإلنس�ان عندم�ا يتكلم فإنه يس�تعمل 44 عضلة و عندما 
يغضب يس�تعمل 23 عضلة و عضلتني فقط عندما يبتسم و 

أثناء النوم تسرتخي 357 عضلة.
أن أقدم سجادة يف العالم مصنوعة من الوبر و الصوف باللونني 
األحم�ر و األبيض اكتش�فت عام 1947م ويع�ود تاريخها إىل 
الق�رن الخامس قبل امليالد و توجد حالياً يف مدينة ) ليننجراد 

.)
هل تعلم أن الجاذبية عىل القمر تس�اوي سدس الجاذبية عىل 

األرض.
ه�ل تعلم أنه ليس للقم�ر غالف جوي و الجبال تغطي معظم 

سطحه.
ه�ل تعلم أن أك�ر صحراء يف العالم تبلغ مس�احتها 8 ماليني 

كيلو مرت و هي الصحراء الكرى.
ه�ل تعلم أن ع�دد اآلالت التي تس�تخدم لقص الحش�ائش يف 
الوالي�ات املتح�دة 70 مليون آلة و تس�بب ه�ذه اآلالت تلوث 

للبيئة يعادل ما تسببه 30 مليون سيارة.
هل تعل�م أن عدد جنود الحملة الفرنس�ية عىل مرص 36 ألف 

جندي.
هل تعلم أن نظام الحكم يف اليابان إمراطوري.

أصحاب برج الحمل حظك لليوم مهنيا:تقيض 
الي�وم الكث�ر م�ن الوق�ت باالجتماع�ات و 
باالره�اق  يش�عرك  مم�ا  العم�ل  مقاب�الت 
عاطفيا:تستعيد الثقة يف عالقتك مع الحبيب 

وتتحسن األمور بينكما.

أصحاب برج الثور حظك لليوم مهنيا:األجواء 
بع�ض  بس�بب  بالعم�ل  الي�وم  مضطرب�ه 
القرارات الجديدة التى ال تعرف كيف تتعامل 
معه�ا عاطفيا:تح�اول أن تج�د الكث�ر من 

األمور املشرتكه بينك وبني الحبيب.

أصحاب برج الجوزاء حظك لليوم مهنيا:كن 
أكث�ر جدي�ة يف تعامل�ك مع أم�ور العمل وال 
داعي لإلس�تهتار بالتفاصيل عاطفيا:ال تدع 

مشاعر الغرة تبعدك عن الحبيب.

للي�وم  حظ�ك  الرسط�ان  ب�رج  أصح�اب 
مهنيا:تتمت�ع برسع�ة بديه�ة والق�درة عىل 
معالجة األمور برسعة اليوم عاطفيا:تتبادل 
األف�كار و اآلراء م�ع الحبيب الي�وم وتتقرب 

منه أكثر.

أصحاب برج األسد حظك لليوم مهنيا:ال تكن 
عدواني�ا يف تعاملك مع زم�الء العمل وتوخى 
اله�دوء والحذر يف ترصفاتك عاطفيا:تش�عر 
باالنجذاب اىل أحد األش�خاص يف العمل وتود 

التقرب منه.

أصح�اب برج العذراء حظك لليوم مهنيا:يوم 
مل�ئ بالتجارب الجديدة وتح�اول من خالله 
اكتس�اب مهارات جديدة عاطفيا:ال ترتدد يف 

اسداء النصائح اىل الحبيب وارشاده.

أصحاب برج امليزان حظك لليوم مهنيا:حاول 
أن تقرب املسافات بينك وبني زمالئك يف العمل 
وأن تعمل عىل تحسني األمور عاطفيا:أمورك 
م�ع الحبي�ب مس�تقره حاف�ظ ع�ىل ه�ذا 

الوضع.

للي�وم  حظ�ك  العق�رب  ب�رج  أصح�اب 
مهنيا:تحاول أن تبحث عن مصدر عمل جديد 
يس�اعدك عىل تحس�ني دخل�ك عاطفيا:ابذل 

املزيد من الجهد لتنجح عالقتك مع الحبيب.

أصحاب برج القوس حظك لليوم مهنيا:ادرس 
خطوات�ك يف العم�ل بعناي�ة وال تته�ور فيما 
تق�وم به عاطفيا:تحل الكث�ر من الخالفات 

بينك وبني الحبيب وتتقرب منه أكثر.

أصحاب برج الجدي حظك لليوم مهنيا:حاذر 
من الغش و من بعض املؤامرات التى يكيدها 
لك أحد زمالء العمل عاطفيا:تبحث عن عالقة 

عاطفية مستقره تؤدي اىل االستقرار.

أصحاب برج الدلو حظ�ك لليوم مهنيا:يجب 
أن تك�ون رسيع�ا بقرارات�ك الي�وم فالكثر 
الي�ك  طريقه�ا  يف  املرتاكم�ة  األعم�ال  م�ن 
عاطفيا:ترصفات الحبيب تتغر تجاهك مما 

يشعرك بالقلق.

أصحاب برج الحوت حظك لليوم مهنيا:تواجه 
الي�وم بعض املتاعب والخالفات يف العمل مما 
يشعرك بالتعب عاطفيا:تشعر بالراحة بقرب 

الحبيب وتنىس معه كل همومك.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
2/1 كيل�و لحم مفروم - خب�ز لبناني - 2 ثمرة 
طماط�م مقطع�ة مكعب�ات - 1 ثم�رة بص�ل 
مفروم�ة - 1 ملعقة كبرة صلصة حارة - 2/1 
ك�وب زي�ت زيت�ون - 1 ملعق�ة صغ�رة نعناع 
مجفف - 1 ملعقة صغرة توابل حس�ب الرغبة 

ملح - فلفل أسود مطحون
طريقة التحضر:

س�خني الف�رن عىل درج�ة ح�رارة 200 درجة 
مئوية.

يف بول�ة كبرة الحجم ضع�ي اللحم و الطماطم 
و البصل.

تبيل اللح�م بامللح و الفلفل األس�ود و البهارات 
و الصلص�ة الح�ارة و زي�ت الزيت�ون و قلبيها 

بيديكي برفق حتى تمام اإلختالط.
قوم�ي بحش�و الخبز بمزي�ج اللح�م املفروم و 

افرديه جيدا.
ادهني الخبز من كال الجانبني بزيت الزيتون ثم 

ضعيه يف صينية قابلة لإلستخدام يف الفرن.
ضع�ي الصيني�ة يف الف�رن مل�دة 15 دقيقة مع 

تقليبه حتى ينضج.
قدمي الحواويش اللبناني مع البطاطس املحمرة 

و  الطحينة.

»احلليب الذهبي«
مرشوب عالجي شهي

الحلي�ب الذهبي، رغم اس�مه امللفت، ليس منتج�اً جديداً حلمت 
ب�ه صناعة املرشوبات يف الغرب لالس�تفادة من ش�عبية مكونه 
الرئي�ي وهو الكرك�م. ويف الواقع يأتي هذا املرشوب الس�اخن 
املع�روف أيضاً باس�م التي�ه الكركم، من إح�دى وصفات الطب 

التقليدي التي ترجع لقرون من جنوب آسيا.
ص�ار الكرك�م وهو عن�رص رئي�ي يف املطبخ الهن�دي وفوائده 
الصحي�ة يروج لهم�ا اآلن يف الغ�رب. وال يعطي ه�ذا النوع من 
التوابل الرتقايل الزاهي الحليب لونه الذهبي فحسب ولكن أيضاً 
يحتوي عىل الُكرُكمني وهي مادة نباتية يقال إنها ذات خصائص 
تطهري�ة وعالجية. ويعزز الزنجبيل الط�ازج الذي يوضع أيضاً 
م�ع الحليب الذهب�ي نظام املناعة فيما تضيف القرفة والعس�ل 

حالوة كافية لتحويل هذا املرشوب الطبي إىل إكسر شهي.

دوالب هواء بشبكة
واي فاي

س�تفتتح الص�ني قريب�ا دوالب اله�واء »عجلة 
فري�س« الفريد من نوعه، مزودا بأجهزة تلفاز 

وشبكة واي فاي.
ويتألف الهيكل املس�تقبيل م�ن 36 عربة، يمكن 
أن تحمل كل منها 10 ركاب، مع إطاللة عىل نهر 
بايالن�غ، يف مدينة ويفانغ، بمقاطعة ش�اندوغ 

رشق الصني.
وُبن�ي دوالب الهواء عىل جرس فوق نهر بايالنغ، 
الذي يبلغ طوله نحو 540 مرتا، ومن املتوقع أن 
تصبح »عجلة فريس«، وه�ي األوىل من نوعها 
يف العالم بتصميم ش�بكي، أحدث معالم الجذب 
الرتفيه�ي يف ويفانغ، حي�ث يبلغ ارتفاعها نحو 

145 مرتا.

نسخة )O( من غوغل ستغري مفاهيم أندرويد
استعرضت رشكة غوغل خالل مؤتمر Google I/O نسخة جديدة من برنامج 
أندرويد لتش�غيل األجهزة الذكية..ووفقا للخراء فإن: »النس�خة الجديدة من 
برنامج التش�غيل والتي حملت اسم )Android O(، تمتاز عن سابقاتها بقدر 
أكر من التحكم الذاتي، ما سيس�اعد عىل تحسني عمل األجهزة الذكية بشكل 
ملحوظ، وأهم ميزة فيها، أن التطبيقات التي س�تعمل عليها ستس�تهلك قدرا 
أقل من الطاقة، وس�يقل حجم اس�تهالكها يف ش�بكة اإلنرتنت، كما أن متجر 
التطبيقات الذي س�يثبت عىل برنامج التشغيل الجديد سيكون مرمجا لحذف 
اإلضاف�ات والتطبيقات الخبيثة«.أما عن من ناحية ع�رض الرامج، فقد أكد 
الخ�راء بأن النس�خة الجديدة م�زودة بلوحة عرض أيقون�ات برامج مميزة، 
ستس�مح بعرض اإلش�عارات الواردة عن التطبيقات بطريقة سهلة، إذ ليس 
م�ن الرضوري ع�ىل املس�تخدم أن يفت�ح الرنام�ج، فبمجرد الضغ�ط عليه 
ستظهر له اإلش�عارات الواردة«.ومن املميزات يف Android O هو أنه سيمكن 
املس�تخدم من التحكم بالصور والفيديوه�ات بطريقة أكثر ديناميكية، حيث 
س�يكون بإمكان املس�تخدم اس�تعراض »صورة داخل صورة«، أو مش�اهدة 
الفيديو ضمن نافذة صغرة يمكن تحريكها عىل مس�احة الشاش�ة يف الوقت 

الذي سيقوم فيه بالعمل عىل تطبيقات أخرى.

1مركب�ات بحرية o م�ن أعضاء النبات التناس�لية 
)جمع(. 2وعد يحاف�ظ عليه o واضح ومعلن. 3ما 
يكت�ب من كافة املعلومات عن موضوع أو حدث ما 
o م�ن األط�راف 4حيوان ضخم الحم يحب العس�ل 
o ش�قيقة o نصف بدري 5م�ن مدن مرص o رست 
وهنئ�ت. 6نص�ف س�احر o س�ال o من الش�هور 
امليالدية. 7متشابهة o من الظهر فصاعدا o توضع 
علي�ه األش�ياء. 8الحكوات�ي )معكوس�ة(. 9أدوية 
مض�ادة )معكوس�ة( o رسي�ع الغض�ب. 10فنانة 

مرصية راحلة ملعت كراقصة مع فريد األطرش

1سندريال الشاشة ماتت يف ظروف غامضة يف لندن. 
2مطرب وممثل س�وري م�ن أغنياته يا بنات املكال 
o للنف�ي 3الحيوان يميش يف األرض o مس�تغرقون 
يف س�بات 4نص�ف أرسة o م�ن آلت إلي�ه الوصاية. 
5س�يدة الشاش�ة العربي�ة. 6ثلثا تخ�ت o مصباح 
7نصف قميص o ثياب بالية. 8عدم قدرة عىل النوم 
o نص�ف عاب�ر o ضمر متكل�م. 9ممث�ل ومخرج 
مرسحي وس�ينمائي راحل ترك الطب البيطري من 
أجل الفن o أخطأ 10ممثل ومرسحي مرصي راحل 

عمل سنوات مخرجا يف اإلذاعة الريطانية

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..احلواويش اللبناين
»الشياطني احلمراء« تغزو تونسطب

ذك�رت التقاري�ر أن ح�رشات يطل�ق عليه�ا 
“الش�ياطني الحمراء” الصغرة، تغزو تونس 
وق�د ت�ؤدي إىل أن يخ�رس مئ�ات اآلالف م�ن 
الناس س�بل عيشهم.وأشار، مرشد غاربوج، 
رئيس املجموعة البيئية التونس�ية، إىل كيفية 
وصول سوسة النخيل الحمراء إىل تونس ألول 
مرة.وق�ال غارب�وج: “يقول بع�ض الناس، 
إن صه�ر الديكتاتور الس�ابق، بن عيل، جلب 
هذه األن�واع معه، حي�ث كان معروفا بجلبه 
للحيوانات واألش�جار الغريبة”. هذا ويش�ر 
إىل أن املنطق�ة التي تعاني من الرضر األكر، 
حيث توجد يف قرطاج حول القرص الرئايس..

ويذك�ر أن البالد كانت يف خضم أحداث الثورة 
خ�الل الف�رتة ب�ني ديس�مر 2010 ويناي�ر 

2011، حينم�ا بدأت أش�جار النخيل الكرى 
يف ش�وارع ضاحية قرطاج الراقي�ة، باملوت، 
لتبدأ العدوى باالنتشار.وبعد 6 سنوات، وعىل 
الرغم من ادعاءات الحكومات املتعاقبة بأنها 
تبذل قصارى جهدها لحل هذه القضية، فإن 
انتشار املرض ما يزال مستمرا.ووفقا لوزارة 
الزراع�ة، ف�إن تونس األوىل عاملي�ا يف تصدير 
التمور، حيث يوجد 5.4 مليون ش�جرة نخيل 
داخ�ل تونس، ويف ح�ني ال تس�اهم جميعها 
يف تحصي�ل ناتج الص�ادرات الس�نوي، الذي 
يبلغ 231 مليون دوالر، فإن جميع األش�جار 

معرضة لخطر انتشار السوسة.

»قبو يوم القيامة« يغرق؟!

جرى الره�ان ألع�وام طويلة عىل 
مس�تودع نرويجي ضخ�م، يلقب 
ب�«قب�و ي�وم القيام�ة«، للحفاظ 
ع�ىل ب�ذور الزراعة م�ن الكوارث، 
لكن الحماية التي تتيحها املنش�أة 
الفريدة من نوعها أضحت معرضة 
لخطر الغرق يف يومنا هذا.وبحسب 
م�ا ذك�رت صحيف�ة »غاردي�ان« 
الريطاني�ة، فإن تبعات االحتباس 
الحراري أدت إىل تدفق املياه الذائبة 
إىل مدخل النف�ق وتجمدها قبالته 
مم�ا يش�كل خط�را ع�ىل املهم�ة 
األساس�ية له�ذا القبو.ويقع قبو 
الب�ذور العاملي يف س�فالبارد، أكر 
بنك للجينات الزراعية يف العالم، يف 
أرخبيل سفالبارد بني الر الرئيي 
الشمايل، وجرى  للنرويج والقطب 

افتتاحه بمثابة مقر رئيي لبنوك 
العال�م س�نة  الب�ذور األخ�رى يف 
2008.وتقول املسؤولة يف الحكومة 
النرويجي�ة املالكة للقب�و، هيجي 
نج�ا أسش�يم، إن خط�ط إنش�اء 
القبو لم تستحرض احتمال ذوبان 
املي�اه بالوترة الحالي�ة، إذ كانت 
تتوقع أن تبقى طبقات الجليدة يف 
امل�كان، وهو ما لم يحصل بس�بب 
التغر املناخي.وأوضحت املسؤولة 
أن الب�ذور املخزنة يف القبو ما تزال 
اللحظ�ة، قائل�ة إن  بخ�ر حت�ى 
تخزينها يس�تدعي إبق�اء الحرارة 
يف 18 درجة مئوي�ة تحت الصفر.

وأدى ذوب�ان املي�اه ج�راء ارتفاع 
درج�ة الح�رارة، إىل تجم�ع كمية 
منها وتجمدها أمام مدخل القبو.
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مقاهي بغداد.. من ذاكرة الدخان الوجه والقناع
صباح ناهي عبدالغني فوزي 

ما يميز عاصمة الحبيبة، كثرة مقاهيها، وشهرتها، وتخصصها، 
فل�كل مقهى بغدادي حكاي�ة ورواية “وقصخ�ون” يرويها، ورواد 
ل�ن يجرأوا عل�ى الجلوس في مقاه أخرى غير التي يجلس�ون فيها، 
وكأنها سبة أن يذهب أحدهم إلى مقهى منافسة، وكأنه ارتكب ذنبا 
مشينا، أو خرق التقاليد واألعراف االجتماعية، لذلك ال يسمح بفتح 
األلس�نة عليه حين يشاهد في مقهى ثانية، فال يعمد إلبدال المقهى 

التي اعتادها.
ويذي�ع صيت المقاهي من نوع روادها، ومس�مياتهم وقيمتهم 
االعتبارية في الثقافة والسياس�ة والوظائف العامة، حتى أن بعض 
المقاه�ي اتخذت لها أس�ماء م�ن طبيع�ة مرتاديها، فه�ذه مقهى 
الشاهبندر، وتلك مقهى حسن عجمي وهناك مقهى أم كلثوم، وثمة 
مقه�ى للمعقدين مم�ن ال يؤث�رون الثرثرة المعتادة ف�ي المقاهي 

اللصيقة، ويطغى عليها الصمت، والرصانة.
وللمقاهي البغدادية نكهة خاصة في االرتياد والرواد معا حسب 
المه�ن واألح�زاب والوظائف والحرف، والمي�ول واالتجاهات، هي 
تتقولب كش�كل روادها وتوجهاتهم، كنت أذهب إلى مقهى حس�ن 
عجمي في قلب ش�ارع الرشيد، اللصيقة بشارع المتنبي، حيث تجد 
ضالتك من األدباء والصحافيين والكتاب، وحش�دا من رجال األمن، 
الذين يسترقون الس�مع ألحاديث القصة والرواية وما نشر وينشر 
ف�ي اليوم التالي، حتى صار بعضهم مهتما بالثقافة واألدب، وتعمد 
كتابة جملة يومية لرؤس�ائه “كل شيء هادئ في المقهى” بالرغم 
من أحاديث تضرب في عمق السياسة، المهم تحول الكثير من رجال 
األم�ن إلى متعاطفين م�ع الكت�اب واألدباء والصحافيي�ن، إعجابا 
بنتاجهم الش�عري والقصصي، وبات�وا يفخرون بتواقيع اإلهداءات 
على إصدارات بعض رواد المقاهي ممن كلفوا بمراقبتهم والتنصت 

على أحاديثهم.
وف�ي المقاه�ي حياة اجتماعي�ة أضحت مثاب�ات لمعرفة حياة 
مرتاديها، وتأدية واجبات العزاء واألفراح وحضور العزائم والوالئم، 
حت�ى تحولت إلى منطل�ق لعالق�ات اجتماعية عميق�ة بالرغم من 
اختالف أنواع مرتاديها وتباين مهنهم، بل صارت عالما من التواصل 
والس�ؤال وتفقد الغائبين، ومعرضا لصور الش�هداء والراحلين من 
بينه�م مم�ن أخذتهم الح�روب التي ل�م تتوقف طيل�ة نصف قرن. 
صاحب المقهى صار بطال قوميا و”الجايجي” صار صديق الجميع، 
الكل يناديه بتودد الفت ويطلب حصته من “استكان” الشاي المهيل 
أو الداك�ن أو الخفيف، وهو يعرف مزاج كل واحد من رواد المقهى، 

وكمية السكر التي يضعها.
وف�ي المقه�ى البغ�دادي دورة حي�اة كاملة أبطالها أش�خاص 
عادي�ون من صل�ب المجتمع، منه�م المثقف ومنهم غي�ر المتعلم، 

يجمعهم حب عالم المقهى وحواراتها.

ظه�ر القناع كوجه آخر يلبس�ه اإلنس�ان أم�ام الطبيعة أو المجتم�ع، منذ أن 
ظه�رت الوس�ائط اإليصالي�ة والتواصلي�ة، لتمرير األف�كار والمواق�ف اللصيقة 
بالوجوه كمالمح أصلية وعالمات مائزة بين تعدد المس�الك واالتجاهات. وأحيانا 
ال اتجاهات وال مبادئ إال هذه الس�وق التي لها صرفها ومنطقها الذي المنطق له. 
طبعا لكي تفعل في الس�وق وتس�وقه عليك أن تكون سوقا.. وهلم سوقا. في هذا 
الص�دد يمكن وض�ع األقنعة كتقنيات ورؤى فنية ف�ي مجالها الحقيقي، إذ عرفت 
الفنون التشكيلية والمسرحية األقنعة بأش�كال وأنواع مختلفة لمحاكاة الحيوان 
أو الرم�وز، فتطور القناع كن�وع وتقنية باعتباره أداة انتم�اء وبحثا عن الحقيقة 
في الحياة والوجود. الش�عر نفس�ه عرف هذه التقنية من خالل اس�تحضار رموز 
مرجعيات عدة وشخوص أدبية وفكرية؛ وبالتالي فتقمص شخصية ما يعني إعالن 
قي�م ومبادئ ما، لتش�كيل أفق إبداعي غن�ي بالتقاطعات واالمت�دادات. هنا وجب 
التمييز بين القناع كتقنية بالغية وفنية وبين القناع كأس�تار وممارس�ات تهدف 
إلى إخفاء األصل للتكيف والمس�ايرة ولو مس�ايرة الكارث�ة. لكن ونحن نتأّمل في 
وجوه الجوار التي تتغامز وتتقافز أمامنا بين المؤسس�ات والتحوالت الموس�مية 
الت�ي تقتضي تحول الوج�وه إلى وجوه أخ�رى. هناك في هذا المغم�ار والمعمار 
أقنع�ة أخرى أيضا تس�عى لتقديم الوجوه على مالمح ما، للمجتمع والمؤسس�ات 
والعالق�ات، وج�وه تضطلع بأدوار جدي�دة لذا تراها أكثر ترتيب�ا وحالقة، فتضيع 
طبع�ا المالمح الحقيقي�ة؛ مقابل إبراز مالمح القناع وإيه�ام اآلخر بأنها حقيقية 
وغي�ر مزيفة. والعك�س تماما فالتخف�ي لعبة مالزمة لكل ممارس�ة ذات خلفية، 
يعن�ي إخفاء األصلي والحقيقي؛ وبالتال�ي الرقص على الحبال والتوزع في الرياح 
به�دف م�ا. يبدو اآلن أن الكثير من األش�ياء تج�ري وتغذي ثقاف�ة القناع فأصبح 
الكل يرتدي لباس�ا آخر أو خوذات واقية من الحوادث والطوارئ اآلتية من السؤال 
المط�ارد الفاضح لالزدواجيات والحربائيات للوجوه المفارقة لنفس�ها وللواقع. 
فهذه الكائنات التي ال تعاتب نفس�ها بقوة داخلية من الصعب أن تعي الدرس مهما 
كانت حروفه وتوغالته. إن ثقافة القناع وإخفاء المالمح الحقيقية للوجوه جعلت 
الحي�اة تتوزع في الواقع وليس في التأمل والتمثل، وعليه يمكن الحديث عن حياة 
الكوالي�س وحياة الظل وحياة الض�وء وحياة ال يعلمها إال الله مهما امتدت األنوف 
للتشمم والفضح. أصبح الوجه المقنع متنطعا وبكامل الجبهة التي تليق بالواجهة 
ولكل مقام مقاله ولغته، بل حتى بعض المبدعين يرقصون على الحبال ويمش�ون 
في كل االتجاهات ويعودون لثقافتهم المنزوية سالمين لممارسة أنشطتهم وتأّبط 
حقائبهم. تتعّدد األقنعة إلى حد أنك أصبحت تعبر بين الوجوه دون تلّمس المالمح 
الحقيقي�ة للوضعيات والمواق�ف. وغالبا فالوجوه المقّنعة الت�ي أصبحت تغمرنا 
وتطاردن�ا ال مواقف وال مبادئ لها؛ ماعدا هذا التعدد الذي يحمي وجودها المفتت 
ويجعلها في الوضوح الغامض منتعش�ة ومنتفخة كرغبات مش�وهة الداخل. وإذا 
كان�ت هيئات ووجوه سياس�ية تمارس لعبة القناع بش�كل كثيف يحتمي بالتبرير 
وتجدي�د نب�رة الخطاب، ولوال التبرير لس�قط القناع وبدا البي�ت خربا. الكل يلبس 
األقنعة اآلن بنس�ب مختلفة وبعمليات جراحية متعددة الش�كل والنوع إلخفاء ما 
يسعون إلخفائه. لكن الماء الذي يجري من تحت بإمكانه أن يعّري ويعيد المالمح 

لحذافيرها.. ويسقط القناع في مسيرة التاريخ طبعا.

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

احلشد الشعبي يواصل انتصاراته الساحقة يف املوصل

ثبت أن المواد الكيميائية الس�امة المستخدمة في 
اآلرائ�ك والمرات�ب لمقاوم�ة الحريق تس�ببت في 
ارتفاع نس�بة اإلصابة بسرطان الغدة الدرقية، من 
طري�ق التع�رض لها عبر الغب�ار المنزل�ي. .وعلى 
الرغ�م من تقنين اس�تخدام تلك الم�واد الكيميائية 
على نطاق واسع، إال أن الخبراء ال يزالون يحذرون 

م�ن أن تلك اإلجراءات لم تؤت 
ثمارها المرج�وة حتى اآلن..

وقد ح�ذرت الحكومات مراًرا 
من المخاطر المحتملة للمواد 
تس�تخدم  الت�ي  الكيميائي�ة 
تطبيًقا لسياسة سالمة األثاث 
م�ن الحرائق.ووف�ق صحيفة 
»الدايل�ي مي�ل« فق�د قف�زت 
حاالت سرطان الغدة الدرقية 
بنسبة 74 في المئة في العقد 
األخير في بريطانيا، وقد حمل 
الباحثون ذلك االرتفاع للمواد 
المس�تخدمة ف�ي مقاوم�ات 
الحري�ق، وأك�دوا أن األطفال 

أكثر عرضة للضرر.
فبع�د تحلي�ل الغب�ار المنزلي 
م�ن  ال�دم  عين�ات  وأخ�ذ 

األشخاص المصابين بسرطان الغدة الدرقية، وجد 
العلماء من جامعة ديوك أن المرضى تعرضوا بشدة 
للم�واد المقاومة للحريق »اإليث�ر ثنائي الفينيل«.. 
وُوجد أيًضا أن مرضى السرطان يحملون مستوى 
عالي�ا م�ن م�ادة TCEP أح�د مقاوم�ات الحرائق 

المحظورة منذ 16 عاما.

طــارق حـرب

ف�ي سلس�لة بغدادي�ات وف�ي ب�اب رياضة 
بغدادي�ة كان�ت لن�ا محاضرة ع�ن  الزورخانات 
البغدادي�ة  ورياضة المصارع�ة التي تؤدى فيها 
وزمان ظهورها في بغداد منتصف القرن التاسع  
عش�ر  وانقراضه�ا بعد مائة س�نة ذل�ك ان هذه 
الرياض�ة توارت  في س�تينات القرن العش�رين 
عل�ى الرغ�م  م�ن ول�ع البغداديي�ن الس�ابقين 
فيها  حتى ان ر ئيس الوزراء ياس�ين الهاش�مي 
ووزي�ر الداخلي�ة رش�يد عالي وع�ددا كبيرا من 
اصح�اب المناص�ب العلي�ا حض�روا مصارع�ة 
المص�ارع البغ�دادي عباس الديك م�ع المصارع 
االلماني الهر گرايمر س�نة١٩٣٥-، والزورخانة 
كلم�ة فارس�ية م�ن كلمتي�ن هم�ا روز وتعني 
الق�وة والممتاز وخانة وتعن�ي المكان او البيت 
فالزورخان�ة تعني  بيت القوة وه�ي عبارة عن 
مجموعة فعالي�ات رياضية تقليدية تختتم عادة 
بالمصارع�ة وتنحصر تمارينه�ا بالجزء العلوي 
من الجسد وحيث ان االمام علي مضرب االمثال 
بالقوة فان مصارعو الزورخانة يعتبرونه مثلهم 
االعل�ى وكان للمص�ارع البغ�دادي ف�ي اماك�ن 
الزورخانة منزلة خاصة ف�ي نفوس اهل  بغداد  
وتقدي�ر ومن اه�ل بغداد ال�ذي كان يتتبع اخبار 

الزورخانة في بالد فارس موطنها االصلي ثالثة 
ش�باب هم رميض الهاشمي ومصطفى الدوري 
ودروي�ش علي حيث اس�تهوتهم ه�ذه الرياضة 
عندم�ا س�معوا ان اح�د اماك�ن الزورخان�ة في 
طهران  س�يقيم بطولة س�افروا ال�ى هناك عن 
طري�ق خانقي�ن وحض�روا االحتف�ال ولكن لم 
يسمح لهم بالمشاركة وعادوا الى بغداد  لينقلوا 
ما ش�اهدوه الى محبي هذا النوع من المصارعة  
وقام رميض الهاشمي بفتح زورخانة في محلة 
الدهان�ة وه�ذا ما عمل�ه مصطفى ال�دوري في 
محلة ب�اب االغا ودروي�ش علي ف�ي الكاظمية 
حيث تعتب�ر هذه الزورخان�ات اول الزورخانات 
في بغداد وكان هؤالء الثالثة رواد هذه الرياضة 
ف�ي بغ�داد وكان ن�زال المصارع�ة المص�ارع 
االيراني اكب�ر سيس�ابزاني اول اجنبي يتصارع 
م�ع مصارعي بغداد بعد س�نة١٨٧٢ حيث تغلب 
علي�ه المص�ارع البغ�دادي علي الس�ني وبعدها 
جاء الصارع االيراني السبزاوي وغلبه المصارع 
البغ�دادي رمي�ض الهاش�مي وقد اخذ الش�باب 
م�ن اهل بغداد يقبلون الى ه�ذه الرياضة وظهر 
ابطال بغداديون منهم محمد بن اس�طة بريس�م 
والس�يد ابراهي�م ابو يوس�ف وعيس�ى الصباغ 
ومحمد الخياط وحس�ن القارئ وكاظم العطار 
وعلي الحمال ومحمد العطار وش�اكر الشيخلي 

وخلي�ل االس�ترابيدي ومكي جرجي�س وكثرت 
النزاالت بينه�م وبين ابطال ايران وتركيا والهند 
واخ�ذت اماك�ن الزورخان�ة تنتش�ر ف�ي بغداد 
وكان المل�ك فيصل االول يرع�ى هذه المصارعة 
حت�ى ان  فريق الزورخانة في بغداد يش�ارك في 
االحتف�االت كعي�د الربي�ع وعيد الجي�ش فكان 
المج�د الزاه�ر للزورخان�ات ف�ي بغ�داد وكان 
المل�ك يمنح الهدايا البطال هذه الرياضة وش�اع 
ف�ي بعض المدن العراقية منه�ا كربالء والنجف 
والبص�رة والموصل واقيمت حف�الت مصارعة 
الخيري�ة للتبرع ب�واردات الحف�ل  وخاصة  من 
س�نة ١٩٣٩  مثاله حفل�ة ١٩٤٦ العانة منكوبي 

الفيض�ان وش�ارك فيه�ا١٦ مصارع�ا بتحكي�م 
اشهر مصارعي بغداد عباس الديك وممن اشترك 
المصارعون صادق الصندوق وعوسي االعظمي  
ال�ذي كنا احد اصدقائه ف�ي نهاية عمره ومجيد 
لولو وجلي�ل عرني وم�ن الزورخان�ات التي تم 
افتتاحه�ا زورخان�ات صبابي�غ االل لصاحبه�ا 
وجام�ع  والدهان�ة  والقش�د  الصب�اغ  عيس�ى 
والفض�ل  والعوين�ة  س�عيد  وبن�ي  المصل�وب 
والمهدين وب�اب االغا والس�فينة في االعظمية 
وقمب�ر عل�ي ويالح�ظ ان جميعها ف�ي رصافة 
بغداد وف�ي الكاظميه القطان�ه وزور خانة ابن 
جرموگه وف�ي الكرخ زور خانة الصالحية ومن 
المرش�دين الذي�ن يقومون ب�ادارة الالعبين في 
جفرة المصارعة عن طريق ضرب الطبل وقراءة 
االدعي�ة والمدائ�ح النبوي�ة رجب االس�ود غالم 
حس�ين وعباس الحافي وفرج ال�رگاع وعباس  
كمبي�ر واصدرت مديري�ة التربية تعليمات تحدد 
قواع�د المصارعة ف�ي الزورخانات وفي س�نة  
١٩٥٠  تاس�س اول اتحاد ف�ي تاريخ المصارعة 
وت�م انتخاب المصارع المش�هور عب�اس الديك 
رئيس�ا للهيئة االدارية وظهر ابط�ال جدد منهم 
اموري اس�ماعيل حق�ي وعدنان القيس�ي الذي 
اش�ترك ف�ي ن�زاالت مش�هورة م�ع مصارعين 

اجانب في سبعينات القرن العشرين

احذر.. األريكة !! الزورخانات البغدادية التي انقرضت منمنات بغدادية


