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ص3»داعش« يتلقى رضبات موجعة يف االنبار.. واستعدادات كبرية لتحرير ثالث مناطق حتت سيطرته
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رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4دول اخلليج من »وفاق إكراهي« إىل »رصاع بيني«

الـشـيـوخ األمـريـكـي: الـسـعـوديـة داعـم لـإلرهـاب ونـرفـض بـيـع األسـلحـة لـهـا

العراقيون ينعشون االقتصاد املرصي: ألفا سائح اسبوعيا إىل »أم الدنيا«

القوات األمنية تدخل آخر معاقل »داعش«
     المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلنت قيادة عمليات قادمون يانينوى، 
إنط�الق عملي�ة تحري�ر م�ا تبق�ى محتالً 
في الجان�ب األيم�ن لمدين�ة الموصل من 
عصاب�ات داع�ش االرهابي�ة، فيم�ا اف�اد 
ضاب�ط ف�ي قوات ال�رد الس�ريع ان قوات 
الجي�ش العراق�ي فرضت س�يطرتها على 

مواقع »استراتيجية« غربي الموصل.
وق�ال قائ�د عمليات قادم�ون يانينوى 
الفريق الركن عبد االمير رشيد يار الله في 
بي�ان تلقت »المس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، »على برك�ة الل�ه انطلق�ت جحافل 

الق�وات المش�تركة لتحري�ر ماتبق�ى من 
االحياء غير المحررة في الساحل االيمن«.

أقتحم�ت  الجي�ش  »ق�وات  ان  وبي�ن 
ح�ي الش�فاء والمستش�فى الجمه�وري 
كم�ا أقتحم�ت ق�وات الش�رطة االتحادية 
حي الزنجيل�ي واقتحمت ق�وات مكافحة 
االرهاب حي الصحة االولى«. بدوره، افاد 
ضاب�ط ف�ي قوات ال�رد الس�ريع ان قوات 
الجيش العراقي قد فرضت سيطرتها على 
مواقع »اس�تراتيجية« غرب�ي الموصل او 

في الجانب األيمن من المدينة. 
وأش�ار النقيب في قوات الرد الس�ريع 
مهدي المعموري في تصريح لوكالة »شفق 

ني�وز« ان القطع�ات العس�كرية التابع�ة 
للفرق�ة المدرعة التاس�عة نجحت بتحرير 
فندق الموصل والجس�ر الثال�ث والطريق 
الم�ؤدي الى مدينة ط�ب الموصل في حي 
الش�فاء ش�مال غربي الموص�ل. وأضاف 
النقيب ان قطعات الشرطة االتحادية انهت 
تحرير معمل البيبس�ي القديم في منطقة 

الزنجيلي غربي المدينة. 
وكان قائد الحملة العسكرية الستعادة 
مدين�ة الموص�ل قد اعلن في وقت س�ابق 
م�ن اليوم ع�ن اقتح�ام الق�وات العراقية 

المشتركة في الغضون.
التفاصيل ص3

       بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذرت جه�ات أمني�ة مختص�ة م�ن 
مخاط�ر اتس�اع نطاق التعاط�ي واالتجار 
بالم�واد المخ�درة ف�ي إقلي�م كردس�تان 
الس�يما في السليمانية، وس�ط مطالبات 
المه���ربي�ن  عل�ى  العقوب�ات  بتش�ديد 
والمت�عاطي�ن للمخدرات، ف�ي حين تعتبر 

االوض�اع السياس�ية الراهن�ة والضائق�ة 
االقتصادية من أبرز األس�باب وراء تفشي 
استهالكها.وقال العميد جالل أمين بك مدير 
مكافحة المخ�درات إن التعاطي واالتجار 
بالم�واد المخ�درة ف�ي إزدي�اد مضط�رد، 
مضيفا أن مادة الحشيش هي أكثر االنواع 
تفش�يا النه�ا م�ادة رخيص�ة وباإلمكان 
الحصول عليها بس�رعة كم�ا ان تعاطيها 

يتم بطريقة س�هلة وهي أخطر المواد في 
الوقت نفس�ه اذ يسبب مستهلُكها إزعاجا 
لم�ن حول�ه. وأعل�ن أمين بك ع�ن إعتقال 
أكثر من ثالثمائة ش�خص الع�ام الماضي 
بتهم�ة تعاط�ي المواد المخ�درة واالتجار 
بها في حدود محافظة السليمانية وحدها 

المحاذية للحدود اإليرانية.
التفاصيل ص3

بلدة العوامية املحارصة: 
متمسكون بأرضنا وحقوقنا 

ولـن نـرحـل!

روسيا ترسل طائرات
وقـوات خاصـة إىل الرقـة

 للقضاء عىل »داعش«

األمن الربملانية:
 أمريكا تسعـى إىل ختويـف 

طريان اجليش العراقي

برشلونة
يستغل ميسـي حلسـم 

صفقة دي ماريا

»آفة املخدرات« ترضب إقليم كردستان 
املتعاطني من اجلنسني

انتزعت »مواقع إسرتاتيجية« يف أمين املوصل.. وتتوقع »التحرير الكامل« خالل أيام
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دولـة القانـون: لـم نصـل الـى نتيجـة هنائيـة بشـأن قانـون حريـة التعبيـرنائب كردي يتحدث عن عقلية يف كردستان »ال ترغب« بنظام مؤسسايت
طهران: التحالف الوحيد الذي حيارب اإلرهاب مكون من روسيا وايران والعراق وسوريا اخلارجية: العراق ال يتبع سياسة األبيض واألسود ولن يتحالف ضد طهران

حمافظ البرصة يبحث آفاق التنمية واالستثامر 
مـع الـوقـف الـشـيـعـي

وزير النقل هينئ العراقيني بحلول رمضان املبارك ويدعو 
للوقوف مع القوات االمنية واحلشد الشعبي

إرسائيل ترضخ ملطالب األرسى الفلسطينيني املرضبني
        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت اللجنة الوطنية الفلس�طينية إلسناد 
»الحري�ة  الفلس�طينيين  األس�رى  إض�راب 
والكرامة« انتصار األس�رى المضربين منذ 40 
يوماً، بعد اإلعالن عن تعليق إضرابهم المفتوح 
ع�ن الطع�ام الذي ش�رعوا ب�ه في 17 نيس�ان 
الماض�ي، م�ن أجل تلبي�ة جملة م�ن المطالب 
اإلنسانية. وفي بيان تاله رئيس اللجنة الوطنية 
إلس�ناد إض�راب األس�رى ورئي�س مفوضي�ة 
التعبئ�ة والتنظي�م ف�ي حرك�ة فت�ح، جم�ال 
محيس�ن، أكد »تعليق إضراب األسرى المفتوح 

عن الطع�ام، وذلك بعد مفاوضات طويلة ألكثر 
من 20 ساعة، جرت بين إدارة سجون االحتالل 
وبي�ن قي�ادة اإلض�راب، وعل�ى رأس�ها القائد 
مروان البرغوثي، وذلك في س�جن عسقالن؛ إذ 
ت�ّم التوصل إلى اتفاق مع إدارة الس�جون حول 
المطال�ب اإلنس�انية العادل�ة المطروح�ة من 
قبل األس�رى«. وقال محسين إن »تفاصيل هذا 
االتفاق س�تعلن في وقت الحق، وبناء على هذا 
االتف�اق تّم تعليق اإلض�راب«، مؤكدا أن اللجنة 
الوطنية لمس�اندة اإلضراب تعلن اليوم انتصار 
األس�رى والش�عب الفلس�طيني ف�ي ملحم�ة 
الدف�اع عن الحري�ة والكرامة، وتوّج�ه التحية 

والتقدير إلى األسرى األبطال الذين بصمودهم 
وإرادتهم أحرزوا هذا االنتصار العظيم، وتحّدوا 
كل وس�ائل البط�ش والقم�ع وكل مح�اوالت 
حكوم�ة االحت�الل كس�ر اإلض�راب وإفش�ال 
مطالب األس�رى، ولم يتراجعوا ولم يستسلموا 
رغم الظروف القاس�ية والصعب�ة واإلجراءات 
الخطي�رة التي طبقت عليهم خ�الل )40( يوماً 
من اإلضراب«. وأكد أن انتصار األسرى العظيم 
واألس�طوري، حّطم كل الرهانات اإلس�رائيلية 
وحس�اباتها القمعية، وأجبر حكومة االحتالل 
على إجراء مفاوضات م�ع قيادة اإلضراب بعد 
رفضها ذلك على مدار )40( يوماً من اإلضراب.
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األمن الربملانية: أمريكا تسعى إىل ختويف طريان اجليش العراقي
        بغداد / المستقبل العراقي

اعت�رت لجنة األم�ن والدف�اع النيابية، الس�بت، أن التقرير 
العراقي بشأن »حادثة املوصل« التي راح ضحيتها أكثر من 100 
مدني والذي يفيد بأن الحادثة ناتجة عن انفجار صهريج ملغم 
هو الصائب ولي�س كما »ادعت« واش�نطن بأنها رضبة جوية 
امريكي�ة وانفج�ارات متعاقبة، فيم�ا اتهمت أمريكا بالس�عي 

إلبقاء عنارص تنظيم »داعش« يف مدينة املوصل.
وق�ال رئيس اللجنة حاكم الزام�ي إن »دماء العراقيني خط 
أحمر ولم ولن نس�مح ألي طرف بقتل النساء واألطفال األبرياء 
دون عقاب، كما ال نقبل بأن تكون هناك أية أخطاء عسكرية«، 
مبين�ا أن »أم�ريكا لديه�ا دق�ة يف إصابات األه�داف وال تحتمل 

الخطأ إطالقا«. 
وأض�اف الزامي، أن »التقرير العراقي بش�أن حادثة املوصل 
التي راح ضحيتها أكثر من 100 مدني هو الصائب وهو انفجار 
صهري�ج ملغم، وليس كما ادعت واش�نطن بأنها رضبة جوية 
امريكي�ة وانفج�ارات متعاقب�ة نتيج�ة تفخيخ من�زل«، الفتاً 
اىل أن »أم�ريكا بنرشها ه�ذا البيان أرادت التنص�ل من مهامها 
وواجباتها بدعم العراق والقوات املس�لحة يف الحرب عىل داعش 
وليس حباً باألطفال والنساء األبرياء فهي تعمل عىل قتلهم بكل 

دول العالم وليس فقط بالعراق«. واعتر أن »أمريكا تريد االبقاء 
ع�ىل داع�ش يف املوصل، وال نعلم م�ن أين أو مت�ى جاءت هذه 
الديمقراطية يف أمريكا التي تفضح نفس�ها وتعرتف بارتكابها 
أخطاء عس�كرية ذه�ب ضحيتها مدنيني أو أبري�اء وأنها حمل 
وديع وتحمل اإلنس�انية وهي من قام�ت وبقصد بمرات عديدة 
برضب املدنيني وحتى الحش�د الش�عبي والقطعات العس�كرية 

وتهربت من املسؤولية«.
وتابع، أن »واش�نطن تريد إطالة املعركة والتأثري عىل قوتنا 
الجوي�ة وط�ريان الجي�ش وتحذيرهم وتخويفهم ب�أن ال تقوم 
بأعمال داخل املناطق الس�كنية، وقد تكون مشابهة لهذا العمل 
األمريك�ي ويذهب أبرياء نتيجته، كما انها تس�عى إلثارة الرأي 
العام بغية تعطي�ل املعركة وجهود مكافحة اإلرهاب وداعش«، 
مش�دداً عىل أن »اعرتاف واشنطن بخطئها حتى وان كان كاذبا 

اال انه يستوجب ردا عراقيا ملحاسبتهم«.
وكانت وزارة الدفاع األمريكية اعرتفت، أمس األول الخميس 
)25 اي�ار 2017(، بمقت�ل 105 مدنيني بعد أن أس�قط الجيش 
األمريكي قنبلة عىل مبنى يف املوصل يف ش�هر اذار املايض، مبينًة 
أن التحقي�ق خل�ص إىل أن القنبلة تس�ببت بانفج�ارات ثانوية 
بسبب متفجرات مزروعة هناك من قبل مقاتي تنظيم »داعش«، 

ما أسفر عن انهيار مبنى بسبب تلك االنفجارات الثانوية.

         بغداد / المستقبل العراقي

تزاي�د أع�داد الس�واح العراقيني، اىل 
مرص أس�هم بانع�اش قطاع الس�ياحة 
داود، رئي�س  الل�واء رض�ا  فيها.وق�ال 
رشكة }الكي تورز{ يف مرص، أن »حركة 
الس�ياحة الواف�دة من الس�وق العراقي 
إىل مرص، تشهد تحس�نا ملحوظا خالل 
الرب�ع األول من الع�ام الج�اري،« الفتا 
إىل أن »عدد الس�ياح العراقيني الوافدين 
ي�رتواح ما بني 1500 إىل 2000 س�ائحا 
أسبوعيا«.وقال داود يف ترصيح صحفي، 
إن »99% من حجم السياحة الوافدة من 
العراق تأتي بغرض السياحة،« موضحا 
فق�ط  س�ياحية  رشكات  »خم�س  أن 
معتم�دة ل�دى الجه�ات األمنية املرصي 
لها حق استجالب الس�ياح العراقيني إىل 
م�رص،« الفتا إىل أن »االجتماع الذي عقد 
مؤخرا بوزارة السياحة ناقش الضوابط 
دخ�ول  بش�أن  الص�ادرة  والتعليم�ات 

العراقيني للبالد«.
وأوض�ح، أن�ه »ت�م إل�زام الرشكات 
الس�ياحة  جل�ب  مج�ال  يف  العامل�ة 
العراقي�ة، بتنفي�ذ الرنامج الس�ياحي 
املحدد بمعرفته�ا دون توكيل أي رشكة 
س�ياحة مرصي�ة أخ�رى يف تنفي�ذه،« 
مشريا إىل »قيام ضباط الجوازات بإنهاء 
إجراءات الوصول للفوج العراقي القادم 
للبالد، وفقا للكش�وف السابق تقديمها 
من ال�رشكات للحصول ع�ىل املوافقات 
األمني�ة، ويتم تس�ليم من�دوب الرشكة 

التابع لها الفوج جوازات سفرهم عقب 
ختمه�ا دون تس�ليمها للعراقي القادم 
للب�الد، عىل أن يتم منح�ه إقامة بالبالد 
بغرض الس�ياحة ملدة أسبوعني فقط ال 

تجدد«.
وتاب�ع رئي�س رشكة }الك�ي تورز{ 
قائ�ال: أنه يحظر عىل مندوبي الرشكات 
الس�فر  ج�وازات  تس�ليم  الس�ياحية 
األف�واج  ضم�ن  القادم�ني  للعراقي�ني 
الس�ياحية، وتحتف�ظ الرشك�ة به�ا يف 
مكاتبه�ا باملنافذ ع�ىل أن تق�وم وزارة 
الس�ياحة، بالتأكي�د م�ن تواج�د تل�ك 
الج�وازات بمكات�ب رشكات الس�ياحة 
ومطابقتها مع األفواج الس�ياحية التي 

دخلت للبالد«.
وش�دد االجتماع، عىل إبالغ مصلحة 
الجوازات والهجرة والجنس�ية، بإخطار 
هيئ�ة األم�ن القوم�ي بح�االت تخل�ف 
ضم�ن  وصوله�م  الس�ابق  العراقي�ني 
األفواج الس�ياحية ع�ن فوجهم املغادر 
للب�الد، حت�ى يت�م اتخ�اذ ما يل�زم من 

إجراءات حيالهم«.
واكد أن »رشكات الس�ياحة بإخطار 
الت�زام  ع�دم  ح�ال  األمني�ة  الجه�ات 
أي عراق�ي ضم�ن األف�واج الس�ياحية 
بالرنام�ج املح�دد له�م أو ح�ال ع�دم 
إقامتهم بالفن�دق املحدد له بالرنامج« 
الفتا إىل أنه »حال مخالفة الضوابط من 
قبل الرشكات العاملة يف جلب السياحة 
العراقية سيتم إيقاف املوافقات األمنية 

الصادرة لها«.

األمن يلزم الشركات بعدم منح اجلوازات للمسافرين

العراقيون ينعشون االقتصاد املرصي: ألفا سائح اسبوعيًا إىل »أم الدنيا«

       بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت قيادة عمليات بغ�داد،  عن اعتقال متهم 
ب�«االرهاب« من س�كنة مدينة الفلوجة يف سيطرة 

امنية غرب مدينة النارصية بمحافظة ذي قار. 
ابراهي�م  ع�ي  الل�واء  العملي�ات  قائ�د  وق�ال 
املكصويص يف بيان  إن »االجهزة االمنية يف محافظة 
ذي قار وبالتنس�يق مع عنارص اس�تطالع الرافدين 
وبع�د متابعته�ا للمعلومات االس�تخبارية الدقيقة 
تمكن�ت، اليوم، من القاء القبض يف س�يطرة ناحية 
البطحاء غرب مدين�ة النارصية عىل املتهم )س أ أ( 

من سكنة قضاء الفلوجة يف محافظة االنبار«.
اح�د  »املعتق�ل ه�و  أن  املكص�ويص،  واض�اف 
االرهابيني الهاربني من العدالة ومطلوب وفق املادة 
4 اره�اب حيث تم احال�ة املتهم املذك�ور اىل الجهة 
االمنية املختص�ة الكمال االجراءات التحقيقية معه 

تمهيدا الحالته اىل القضاء«.
يش�ار اىل ان االجهزة االمنية يف محافظة ذي قار 
تعل�ن بني ف�رتة واخرى ع�ن اعتق�ال العرشات من 
املتهمني بقضايا جنائية و«ارهابية« بعمليات دهم 

وتفتيش بمناطق متفرقة من املحافظة.

       بغداد / المستقبل العراقي

اعلن وزير الدفاع االستوني مارغوس تساهنكا، 
أمس السبت، أن بالده تدرس االنضمام اىل التحالف 
ال�دويل وارس�ال ق�وات إىل الع�راق به�دف محاربة 

“داعش”.
ونقلت وكالة س�بوتنك الروس�ية عن تس�اهنكا 
قول�ه إن »اس�تونيا اج�رت بالفعل مش�اورات مع 
الوالي�ات املتح�دة ورشكاء آخري�ن بش�أن انش�اء 
تحالف واسع ضد داعش وبعد موافقة حلف شمال 
االطليس تحتاج اس�تونيا اىل النظر يف ارس�ال وحدة 

قتالية ملحاربة الجماعة االرهابية«.
يذكر أن جمهورية استونيا الحليف الصغري للناتو 
كانت قد ارس�لت يف الس�ابق عرشات العسكريني اىل 
العراق كجزء املهمة التدريبية للتحالف لقوات االمن 
العراقي�ة املحلية فيما ينظر الرملان يف الوقت الحايل 
يف ارس�ال خمس�ة خراء يف املجال الطبي والهنديس 

اىل العراق قريبا.

عمليات الرافدين تعتقل متهاًم بـ »االرهاب« 
من سكنة الفلوجة غرب النارصية

استونيا تدرس ارسال قوات
       بغداد / المستقبل العراقي اىل العراق

اعت�ر عضو برمل�ان إقليم كردس�تان س�االر محمود، أمس 
الس�بت، أن اس�تمرار »تعطيل« برملان اإلقليم نت�اج ل�«عقلية 
ال ترغب بإقامة نظام مؤسس�اتي«، مؤك�داً عىل رضورة عودة 
مرجعي�ة الق�رار إىل الرملان الكردس�تاني ومؤسس�ات اإلقليم 

القانونية.
وقال محمود إن »اس�تمرار تعطيل الرملان الكردستاني هو 
نت�اج عقلية ال ترغب بإقامة نظام مؤسس�اتي وتحاول إحداث 
الش�لل يف مختلف املجاالت«، مشرياً إىل أن »هذه الحالة شوهت 

العملية السياسية يف إقليم كردستان«.
وأض�اف محمود، أن »ه�ذه املحاوالت ته�دف لتمديد العمر 
غ�ري الرشعي لتلك العقلي�ة داخل األحزاب واملواقع السياس�ية 
والحفاظ ع�ىل مصالحها«، مؤكداً عىل »رضورة عودة مرجعية 

القرار إىل الرملان الكردستاني ومؤسسات اإلقليم القانونية«.
وتاب�ع محمود، أن »املواطنني يدركون جيدا أنه بدون تفعيل 
الرملان والحياة الديمقراطية ستتفاقم املشاكل واألزمات يف ظل 
حكم جيل من السياسيني الذين باتوا مبدعني يف خلق األزمات«. 
ويش�هد إقليم كردس�تان أزمة سياس�ية وقانونية عىل خلفية 
ظهور خالفات بني األطراف السياس�ية الرئيسية بشأن قانون 
رئاسة اإلقليم. وكانت قوات األمن الكردية منعت يف )12 ترشين 
االول 2015(، رئيس برملان إقليم كردستان العراق يوسف محمد 
صادق، وهو من حركة التغيري، من دخول عاصمة اإلقليم أربيل، 

ولم يعقد الرملان الكردستاني جلساته منذ ذلك التأريخ.

       بغداد / المستقبل العراقي

القت قوات االمن »اآلسايش« التابعة إلقليم كردستان، أمس 
الس�بت، القبض عىل اثنني من املطلوبني وفق املادة الرابعة من 
قانون مكافحة اإلرهاب يف قضاء طوز خورماتو اىل الجنوب من 

محافظة كركوك، والرشق من محافظة صالح الدين.
وبحسب مصدر باالس�ايش، فإن قوات االمن الكردية القت 
القب�ض ع�ىل اثنني م�ن املطلوبني يف ط�وز خورمات�و متهمني 

باالشرتاك يف مجزرة سبايكر.
وأضاف املصدر انه بع�د ان قمنا بإيداعهما يف الحبس داخل 
مرك�ز رشطة القضاء تمكنا من الف�رار بعد مهاجمة الحراس، 
اال ان ق�وات االس�ايش تمكنت بعدها وللم�رة الثانية من القاء 
القب�ض عليهما.وقت�ل م�ا يص�ل إىل 1700 جن�دي قبل عامني 
بعدما فروا من معس�كر س�بايكر وهو قاعدة س�ابقة للجيش 
األمريكي تقع إىل الشمال من مدينة تكريت مسقط رأس صدام 
حس�ني وذلك بعد أن اجتاحته عنارص تنظيم داعش يف أواس�ط 

عام 2014.

نائب كردي يتحدث عن عقلية يف كردستان 
»ال ترغب« بنظام مؤسسايت

»االسايش« تلقي القبض عىل أثنني من منفذي 
جمزرة سبايكر يف طوزخورماتو

       بغداد / المستقبل العراقي

حذر رئيس مجلس ناحية بهرز يف محافظة دياىل عبد املطلب 
السامرائي، أمس السبت، من »هالك« بساتني »مملكة اشنونا« 
بس�بب الجفاف الذي تعانيه بعد تحول نهر خريسان املغذي إىل 
ما يش�ابه »مكب نفايات«، داعيا إىل خط�ة عمل عاجلة إلنقاذ 

البساتني.
وق�ال الس�امرائي إن »بس�اتني ناحي�ة به�رز والت�ي تزيد 
مس�احتها ع�ن 1000 دونم عىل ش�فا الهالك بس�بب الجفاف 
القايس الذي تعانيه عقب تحول نهر خريس�ان املغذي الرئييس 
لها إىل ما يش�ابه مكب نفايات نتيجة قلة إطالقات املياه وعدم 

وجود عمليات كري وتطهري له«.
وأضاف الس�امرائي، أن »بساتني بهرز والتي تعد األقدم عىل 
مستوى دياىل وتمتد إىل مملكة اشنونا التي برزت قبل ثالث االف 
س�نة تمثل مص�در رزق مئ�ات االرس وفقدانها خس�ارة كبرية 
س�تزيد من معدالت الفق�ر والبطالة«، مطالب�اً ب�«خطة عمل 

عاجلة إلنقاذ البساتني وتأمني مصدر للمياه«.

دياىل: بساتني »مملكة اشنونا« مهددة 
بـ »هالك« بسبب اجلفاف

       بغداد / المستقبل العراقي

أك�د النائ�ب ع�ن ائت�الف دول�ة القان�ون عي 
العالق، أمس السبت، ان اللجان املختصة مستمرة 
بنقاش�اتها بش�أن قانون حرية التعبري، مش�ددا 
ع�ىل رضورة ان ال تصط�دم التظاهرات، بحس�ب 

القانون، مع النظام العام للبلد.
وقال العالق ان »الحوارات حول أي قانون تعر 
ع�ن وجهات نظ�ر مختلفة وكال ينظ�ر من زاوية 
معين�ة«، مبينا ان »االخطار هو املطلوب يف قانون 
حرية التعبري ويستند اىل وجهة نظر معينة وكذلك 

من يرى االذن وفق وجهة نظر اخرى«.
وأض�اف ان لجنت�ه »مي�زت ب�ني التجمعات يف 
اماك�ن عام�ة، وقلن�ا ال تحت�اج اىل اذن وممك�ن 
اش�عار الدولة، لكن التظاه�رات والن هناك جانبا 
امني�ا تحت�اج اىل اذن لتوف�ري حماي�ة له�ا وهناك 
بعض املخاطر وحفظ التظاهرات حتى ال تصطدم 
بالنظام العام للبلد«.وأضاف ان »التظاهرات يجب 
ان تك�ون وفق س�ياق حف�ظ النظام الع�ام لذلك 
ميزنا بني التظاه�رات والتجمعات، وهذا يعمل به 
يف جمي�ع بلدان العالم وحت�ى العالم الغربي حيث 
يحتاج�ون اىل االذن من الحكومة للتظاهر«، مبينا 

ان »اللج�ان املختص�ة ل�م تصل اىل نتيج�ة نهائية 
وانما نحن يف مرحل�ة النقاش وليس من الصحيح 

ان يتهم البعض بان هناك من يعرقل القانون«.
وأج�ل مجلس النواب، االربع�اء 10 ايار الحايل، 
التصويت عىل م�رشوع قانون حري�ة التعبري عن 
الرأي والتظاهر السلمي، يف حني رفضت منظمات 
مجتم�ع مدن�ي تحت تحال�ف امل�ادة 38 وجماعة 
مدني�ون، مس�ودة القان�ون، وخ�رج ناش�طون 
مدني�ون يف تظاه�رات بس�احة التحري�ر وس�ط 
العاصم�ة بغداد، لرف�ض القانون ال�ذي اعتروه 

يقيد الحريات.

دولة القانون: لـم نصل اىل نتيجة هنائية بشأن قانون حرية التعبري

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزي�ر الخارجية إبراهيم الجعفري، أمس 
الس�بت، أن الع�راق لن ينض�م إىل السياس�ة التي 
تتبناها واش�نطن ضد إيران، فيما اعتر أن العراق 
دولة متحرضة ال تتبع سياس�ة األبيض واألس�ود 

وترفض السياسات املعادية ل طهران.
وق�ال الجعفري يف مقابلة مع صحيفة »أي بي 

يس« اإلس�بانية، عىل هامش مش�اركته يف املؤتمر 
ال�دويل ح�ول ضحاي�ا العن�ف العرق�ي والّديني يف 
منطقة الرشق األوس�ط الذي احتضنته العاصمة 
مدري�د، إن »العراق ل�ن يكون يف الجبه�ة املعادية 

إليران، ألنه يرفض سياسات املحاور يف املنطقة«.
ترصي�ح وزير الخارجي�ة العراقي جاء رداً عىل 
س�ؤال حول سعي الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
لتش�كيل جبه�ة جديدة ض�د إيران وعم�ا إذا كان 

العراق سيشارك فيها.وأوضح الجعفري أن »إيران 
ل�م تهاج�م حتى اآلن أو تحتل ش�را م�ن األرايض 
العراقي�ة، بينم�ا الجارة الش�مالية تركي�ا توغلت 
بقواته�ا العس�كرية 110 كم داخ�ل العراق، وعىل 
الرغم من ذلك واصلت بغداد عالقاتها مع أنقرة«. 
وأض�اف الجعفري أن »الع�راق دولة متحرضة 
وال تتبع سياس�ة األبيض واألس�ود تج�اه قضايا 

متعددة«.

اخلارجية: العراق ال يتبع سياسة األبيض واألسود 
ولن يتحالف ضد طهران

       بغداد / المستقبل العراقي

اب�دى أم�ني املجلس األع�ىل لألمن 
القومي عي ش�مخاني م�ن أن تكون 
الزي�ارة الخارجي�ة االوىل لرتام�ب اىل 
الدول�ة التي كانت س�ببا يف حادثة 11 
س�بتمر واىل »معمل إنت�اج االرهاب« 
يف املنطقة يف إش�ارة اىل السعودية، يف 

حني يته�م الرئي�س األمريك�ي إيران 
باالرهاب.وقال ش�امخاني يف مقابلة 
صحافية م�ع جريدة »كومرس�انت« 
الروس�ية حول اتهام�ات ترامب ضد 
العس�كرية  ايران  اي�ران، ومش�اركة 
يف  التصعي�د  تخفي�ف  املناط�ق  يف 
س�وريا.ووصف ب�أن اتهامات ترامب 
وادعاءات�ه ه�ي اتهام�ات ال أس�اس 

له�ا وق�ال »املجتم�ع ال�دويل يعلم أن 
هذه االتهامات ال أساس لها ، ويجب 
التفتي�ش بصدق عن الش�خص الّذي 
يدع�م االرهاب. ايران تحارب االرهاب 
منذ 40 سنة لكن األمريكييون أدركوا 
معن�اه بع�د حادثة 11 س�بتمر. من 
العجيب أن تكون زي�ارة ترامب األوىل 

اىل الخارج اىل معمل انتاج االرهاب«.

ون�وّه اىل أن ه�ذه التهام�ات هي 
اتهام�ات مضحك�ة وغ�ري منطقي�ة 
بش�كل كام�ل، فاالرهابي�ون اليوم يف 
س�وريا والع�راق ه�م أدوات لتنفي�ذ 
السياس�ة األمريكية »ويف الواقع فإن 
التحال�ف الوحي�د املوج�ود ملكافح�ة 
االرهاب يف املنطقة هو التحالف املتمثل 

بايران وروسيا والعراق وسوريا«.

طهران: التحالف الوحيد الذي حيارب اإلرهاب مكون من روسيا 
وايران والعراق وسوريا
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     بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر م�رف الرافدين، أمس الس�بت، من وج�ود بعض »ضعاف النف�وس« الذين 
يدعون بيعهم االستمارة الخاصة بسلفة ال�)5( ماليني دينار للموظفني، فيما دعا اىل 
االبالغ عن مثل هذه الحاالت.وقال املرف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه، ان »هناك بع�ض ضعاف النفوس يدعون بيعهم االس�تمارة الخاصة بس�لفة 
ال�)5( ماليني دينار ملوظفي وزارات ودوائر الدولة«، مبينة ان »هذه االستمارة توزع 
مجانا«.ودعا املرف »املوظفني الذين يجدون مثل هكذا حاالت اىل االبالغ عنها لدى 
االدارة العام�ة للم�رف«، مش�را اىل ان »عملية املنح تبدأ بصالحي�ة دائرة املوظف 
الذي يروم الحصول عىل السلفة وذلك عرب قيام مدير حساباتها بتقديم كتاب مرفق 
مع نظام رواتب موظفي الدائرة ليستلم نسخة سيت االستمارات والتعهدات مجانا، 
ليقوم بدوره باستنس�اخها وتوزيعها بني موظفي دائرته الراغبة يف تمشية السلف 

ملوظفيها«.

مرصف الرافدين حيذر من »ضعاف النفوس« بشأن سلفة اخلمسة ماليني ملوظفي الدولة

     المستقبل العراقي / عادل الالمي

قادم�ون  عملي�ات  قي�ادة  أعلن�ت 
يانينوى، إنطالق عملية تحرير ما تبقى 
محت�اًل يف الجانب األيم�ن ملدينة املوصل 
من عصابات داعش االرهابية، فيما افاد 
ضابط يف ق�وات الرد الرسي�ع ان قوات 
الجيش العراقي فرضت س�يطرتها عىل 

مواقع »اسرتاتيجية« غربي املوصل.
وقال قائد عمليات قادمون يانينوى 
الفريق الركن عبد االمر رشيد يار الله يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
منه، »ع�ىل بركة الل�ه انطلقت جحافل 
القوات املش�رتكة لتحري�ر ماتبقى من 
االحياء غر املحررة يف الساحل االيمن«.

وب�ني ان »ق�وات الجي�ش أقتحمت 
ح�ي الش�فاء واملستش�فى الجمهوري 
كما أقتحمت ق�وات الرشطة االتحادية 
ح�ي الزنجييل واقتحمت قوات مكافحة 

االرهاب حي الصحة االوىل«.
ب�دوره، اف�اد ضاب�ط يف ق�وات الرد 
العراق�ي  الجي�ش  ق�وات  ان  الرسي�ع 
مواق�ع  ع�ىل  س�يطرتها  فرض�ت  ق�د 
يف  او  املوص�ل  غرب�ي  »اس�رتاتيجية« 

الجانب األيمن من املدينة.
وأش�ار النقيب يف قوات الرد الرسيع 
مه�دي املعم�وري يف تري�ح لوكال�ة 
»ش�فق نيوز« ان القطعات العس�كرية 
التابعة للفرقة املدرعة التاسعة نجحت 
بتحرير فن�دق املوصل والج�رس الثالث 
والطريق امل�ؤدي اىل مدينة طب املوصل 

يف حي الشفاء شمال غربي املوصل.
وأض�اف النقيب ان قطعات الرشطة 
االتحادي�ة انهت تحري�ر معمل البيبيس 
غرب�ي  الزنجي�يل  منطق�ة  يف  القدي�م 

املدينة.
العس�كرية  الحمل�ة  قائ�د  وكان 
الس�تعادة مدين�ة املوص�ل ق�د اعلن يف 
وق�ت س�ابق م�ن الي�وم ع�ن اقتح�ام 
القوات العراقية املش�رتكة يف الغضون، 
كش�ف قائ�د رشط�ة محافظ�ة نينوى 
العمي�د الرك�ن واث����ق الحمداني ان 
قيادة الرشطة قررت منع ارتداء النساء 
النق�اب يف الش�وارع واألماك�ن العامة 

واألسواق يف مدينة املوصل.

وق�ال العمي�د الرك�ن الحمداني ان 
رشطة نينوى وعىل خلفية تسلل عنارص 
تنظيم داعش بزي النساء منعت ارتداء 

النقاب يف شوارع املوصل.
وقد تمكنت القوات من انتزاع مدينة 

الطب يف املوصل من قبضة داعش.
وابلغ مصدر ان القطعات العسكرية 
العراقي�ة نجح�ت بتحري�ر مدينة طب 
املوص�ل يف حي الش�فاء ش�مال غربي 

املوصل.
وتضم املدينة املشفى العام ومشفى 

ابن سيناء وكلية الطب.
واضاف املص�در ان القوات العراقية 
رفع�ت العلم العراقي فوق مبنى املدينة 
الرئيس بعد ان تم اس�قاط راية تنظيم 

داعش اإلرهابي.
إىل ذل�ك، أك�د قائ�د جه�از مكافحة 
اإلرهاب الفريق الركن عبد الغني األسدي 
أن قواته تتقدم بشكل جيد الستعادة ما 
تبقى م�ن الجانب األيمن ملدينة املوصل 

من سيطرة تنظيم داعش.
وقال األسدي إنهم »بارشوا باملرحلة 
األخرة والنهائية لتحرير مدينة املوصل 
م�ن قبض�ة تنظي�م داعش، م�ن ثالثة 
محاور، وهي أحياء الش�فاء والزنجييل 

والصحة«.
وتابع أن »داعش يف موقع اليحس�د 
علي�ه وليس أمامه خيار س�وى القتال 
أو رفع الراية البيضاء« مش�راً إىل »أننا 
الزلن�ا مس�تمرون يف تطه�ر املناط�ق 
املتبقي�ة تحت س�يطرة تنظي�م داعش 
والتي يرتاوح عددها بني ستة إىل سبعة 

أحياء فقط«.
وش�دد عىل أنه »سوف يطرد داعش 
خ�الل األي�ام القليل�ة املقبل�ة ومن ثم 
تسلم املس�ؤولية إىل الس�لطات املحلية 
سواء قيادة عمليات املوصل أو الرشطة 
املحلية أو الحش�د العشائري أو الحشد 

الشعبي«.
وح�ول وض�ع املدني�ني، ق�ال إن�ه 
»اسقطنا عليهم منشورات تبني الطرق 
التي من املمكن أن يسلكوها وبدأ قسم 
منه�م بالنزوح والتح�رك باتجاه هذه 
املمرات التي تحاف�ظ عليهم وتوصلهم 

إىل منطقة آمنة«.
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أمني�ة مختص�ة  ح�ذرت جه�ات 
م�ن مخاطر اتس�اع نط�اق التعاطي 
واالتجار بالمواد المخ�درة في إقليم 
كردس�تان الس�يما في الس�ليمانية، 
العقوبات  بتش�ديد  وس�ط مطالبات 
والمت�عاطي�ن  المه���ربي�ن  عل�ى 
للمخدرات، في حي�ن تعتبر االوضاع 
والضائق�ة  الراهن�ة  السياس�ية 
االقتصادي�ة من أبرز األس�باب وراء 

تفشي استهالكها.
وقال العميد ج�الل أمين بك مدير 
التعاط�ي  إن  المخ�درات  مكافح�ة 
واالتج�ار بالمواد المخدرة في إزدياد 
مضطرد، مضيفا أن مادة الحش�يش 
ه�ي أكثر االن�واع تفش�يا النها مادة 
رخيص�ة وباإلم�كان الحصول عليها 
بسرعة كما ان تعاطيها يتم بطريقة 
س�هلة وهي أخطر المواد في الوقت 
نفس�ه اذ يسبب مس�تهلُكها إزعاجا 

لمن حوله. 
وأعلن أمين بك عن إعتقال أكثر من 
ثالثمائة شخص العام الماضي بتهمة 
تعاط�ي الم�واد المخ�درة واالتج�ار 
بها في ح�دود محافظة الس�ليمانية 
وحده�ا المحاذية للح�دود اإليرانية، 
كما صدر الحكم بحق س�تين شخصا 
منهم، مؤكدا أن األحكام تتراوح بين 

خمس الى خمس عشرة سنة.
وبّي�ن ج�الل أمي�ن ب�ك أن قوات 
األم�ن ضبط�ت األس�بوع الماض�ي 
خمسة كيلوغرامات من مادة الترياق 
المخ�درة في قضاء دوكان بين أربيل 

المخ�درات  واصف�ا  والس�ليمانية، 
بأنه�ا آف�ة قاتلة ال تق�ل خطورة عن 

اإلرهاب.
ارتف�اع نس�بة  ال�ى  وباالضاف�ة 
تعاط�ي الم�واد المخ�درة واالتج�ار 
بها، كش�ف جالل امين بك أنه بخالف 
الس�نوات الس�ابقة فق�د ش�هد عام 
2016 انخ�راط النس�اء ف�ي صفوف 
المتعاطين وكانت من بين المعتقلين 
عشر نساء.ورغم أن اعداد مستخدمي 

المخدرات ف�ي تزايد مس�تمر، إال أن 
مدي�ر مكافح�ة المخ�درات أك�د أن 
تعاطي المخدرات في إقليم كردستان 
م�ا زال ح�االت ول�م يصب�ح ظاهرة 
لح�د اآلن، لكن اذا اس�تمرت النس�بة 
في االرتفاع بهذا الش�كل فسيتحول 
التعاط�ي ال�ى ظاه�رة خاص�ة بين 

الفئات الشبابية.
تعاط�ي  إزدي�اد  اس�باب  وع�ن 
المواد المخدرة واتس�اع االتجار بها 

ف�ي إقلي�م كردس�تان أش�ار قارمان 
جوامي�ر، الباح�ث اإلجتماع�ي ف�ي 
س�جن اص�الح الكب�ار ال�ذي يض�م 
محكومي المواد المخدرة الى أن توتر 
االوضاع السياسية والضائقة المالية 
والبطالة من أبرز األسباب التي تؤدي 

الى إنتشار تعاطي المخدرات.
تعاط�ي  تفش�ي  ال�ى  وأش�ار 
إقلي�م  محافظ�ات  ف�ي  المخ�درات 

كردستان على نطاق واسع.

وأض�اف جوامير أن�ه كان ينبغي 
المخ�درات  متعاط�ي  م�ع  التعام�ل 
ال�ى معالجات  كمرض�ى ليخضع�وا 
تأهيله�م  إلع�ادة  وطبي�ة  نفس�ية 
ويصبح�وا مثاال لآلخري�ن على غرار 
الدول المتقدمة ولكن المتعاطين في 
اإلقليم تتم معاملتهم كس�جناء وهي 

معاملة خاطئة بحسب تعبيره.
وأوض�ح جوامي�ر ب�أن اإلدم�ان 
مش�كلة يحت�اج عالجه�ا مس�اعدة 

المتخصصي�ن  طبي�ة وعقلي�ة م�ن 
بالصح�ة كم�ا أن معالج�ة المدمنين 
والمتعاطي�ن في المستش�فيات فى 
جو خال من المخدرات تعد من أنجع 

وسائل للتعافي والمعالجة.
بّي�ن  التعاط�ي،  كيفي�ة  وع�ن 
الباحث اإلجتماعي أن طرق التعاطي 
مختلفة، فالمتعاطي يبدأ بالحبوب ثم 
بالحشيش  والذي يسمى  االستنشاق 
وه�و األخطر حيث يستنش�ق المادة 

او الدخان، اما المرحلة األخيرة وهي 
اخط�ر بكثي�ر فه�ي نقل الم�ادة الى 

األوردة عن طريق الحقن.
أك�د هيم�ن عزي�ز  م�ن جانب�ه، 
الصحافي الكردي أن تجارة المخدرات 
في اإلقليم لها أبعاد سياس�ية خاصة 
أن هناك تس�هيالت م�ن بعض الدول 
المج�اورة، لنق�ل الم�واد المخ�درة 
والحبوب ال�ى داخل أراض�ي اإلقليم 
به�دف إدم�ان المواطني�ن، مطالب�ا 
السلطات في إقليم كردستان بوضع 
عقوب�ات صارم�ة بح�ق المتاجرين 
بالمخ�درات باإلضاف�ة ال�ى تش�ديد 
اإلجراءات األمنية لمنع إدخال المواد 

الفتاكة.
ويف�رض القان�ون العراق�ي رقم 
68 لعام 1965 عقوبات ش�ديدة على 
التعاط�ي أو المتاج�رة بالمخ�درات، 
حت�ى يص�ل الحكم إل�ى االع�دام، أو 
الحكم بالس�جن المؤبد، لكن الجهات 
المعني�ة تدعو إل�ى النظ�ر بمعالجة 
المتعاطي�ن، وإعادة تأهيلهم للدخول 

في المجتمع.
وكانت وزارة الصحة في حكومة 
إقليم كردستان أنش�أت ثالثة مراكز 
تأهي�ل ومعالج�ة االش�خاص الذين 
يتعاط�ون المخ�درات ف�ي محافظة 
أربي�ل، ودهوك، والس�ليمانية، حيث 
كان من المق�رر افتتاح هذه المراكز 
المتخصص�ة بامكاني�ات عالي�ة في 
إقليم كردستان لمعالجة المتعاطين، 
لكن بس�بب االزم�ة االقتصادية التي 
تصع�ف بإقلي�م كردس�تان، توق�ف 

المشروع.

انتزعت »مواقع إسرتاتيجية« يف أمين املوصل.. وتتوقع »التحرير الكامل« خالل أيام

القوات األمنية تدخل آخر معاقل »داعش«

البطالة واالنهيار االقتصادي يدفع الشباب إىل »احلشيش« و«احلقن املخدرة«

»آفة املخدرات« ترضب إقليم كردستان واملتعاطني من اجلنسني
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قال�ت مديرية االس�تخبارات العس�كرية، 
أمس الس�بت، إن عناصرها تمكنوا من إبطال 
مفعول متفج�رات وضعها تنظي�م »داعش« 
في قبر أحد مقاتلي العش�ائر، والذي قتل في 
معركة س�ابقة بمحافظة األنبار في محاولة 

الستهداف ذويه أثناء زيارتهم له.
تلق�ت  بي�ان  ف�ي  المديري�ة  وأضاف�ت 
»المستقبل العراقي« نسخة منه، أن »بعملية 
قذرة وجبانة تعبر عن مدى االنكسار والخيبة 
الت�ي حلت بداعش نتيج�ة هزائمه واندحاره 
ف�ي األنب�ار ونين�وى، قام�ت مجموع�ة من 
عصاب�ات داع�ش بتفخيخ قبر أحد الش�هداء 
من محافظة األنب�ار، وهو عبد الهادي عودة 

محم�د العس�افي، عب�ر وضع عبوة ناس�فة 
مربوط�ة بهاتف نقال ومس�لكة م�ع أدوات 
تفجي�ر يمك�ن التحك�م به�ا عن بع�د بقصد 

استهدف ذويه عند زيارتهم للقبر«. 
العس�كرية  االس�تخبارات  أف�ادت  كم�ا 
باعتقال “ارهابيين خطرين” كان متس�لالن 
بي�ن النازحي�ن في محافظ�ة االنب�ار غربي 
الب�الد. وقالت االس�تخبارات ف�ي بيان تلقت 
»المس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن “مفارز 
االس�تخبارات العس�كرية في الفرقة 8 القت 
القب�ض على 2 من االرهابيي�ن الخطرين من 
الذين تسللوا مع النازحين في منطقة الكيلو 

18 في االنبار”.
وأض�اف البي�ان انهما مطلوب�ان للقضاء 
ولعمليات االنبار وفق الم�ادة 4 ارهاب بتهم 

ارهابي�ة مختلف�ة. وبالتزام�ن مع اس�تعداد 
الق�وات األمني�ة لتحري�ر ث�الث مناط�ق ما 
ت�زال تحت س�يطرة تنظي�م »داع�ش«،  قال 
آمر فوج »الش�هيد جالل« في طوارئ األنبار 
العقيد عاش�ور جلو إن على القوات العراقية 
أن تك�ون أكثر ح�ذراً أثن�اء تقدمه�ا باتجاه 
المناط�ق الغربي�ة لمحافظ�ة األنب�ار، مبيناً 
أن المع�ارك في بل�دات القائ�م وعانة وراوة 
الت�ي ال تزال تحت س�يطرة تنظي�م »داعش« 
س�تكون كبيرة. وبّين جل�و أن »المعارك مع 
تنظيم )داعش( ستكون س�هلة في المناطق 
المفتوح�ة«، مضيف�اً أن »عناص�ر التنظي�م 
جبناء في الصحراء، وال يمتلكون القدرة على 
القت�ال تحت نيران الطائرات«. وفي الس�ياق 
ذات�ه، أكد القي�ادي ف�ي القوات العش�ائرية 

عدن�ان العيثاوي، أن معارك غ�رب األنبار لن 
تكون س�هلة في ظل تحص�ن عناصر تنظيم 
»داع�ش« داخل األحي�اء الس�كنية، واتخاذه 
أن  المدنيي�ن دروع�اً بش�رية، معتب�راً  م�ن 
األولوي�ة يج�ب أن تك�ون لتحري�ر المناطق 
الصحراوي�ة لقطع إم�دادات التنظيم، وإنهاء 
ارتباط�ه بالمحافظات الش�مالية )الموصل، 
ص�الح الدي�ن، كرك�وك( التي ال ت�زال بعض 
مناطقه�ا تحت س�يطرته. وش�ّدد العيثاوي 
عل�ى ضرورة قطع جميع الط�رق التي تربط 
األنبار بالموصل، وبل�دة الحويجة بمحافظة 
كرك�وك، مش�يراً إلى وج�ود معلومات تؤكد 
انتقال عدد من قيادات وعناصر »داعش« إلى 
الحويجة اس�تعدادا لعملية عسكرية مرتقبة 

على البلدة بعد االنتهاء من معركة الموصل.

احلشد العشائري يبدي جاهزيته ويعلن خطة لالنطالق من الصحراء إىل عنه وراوة والقائم

»داعش« يتلقى رضبات موجعة يف االنبار.. واستعدادات كبرية لتحرير ثالث مناطق حتت سيطرته
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ل تاريخ 24 من أيار 2017 يوماً  سُيس�جَّ
فارق�اً جديداً يف مس�ار الرصاعات الخليجية 
البينية. بعد حواىل س�نتني ونصف س�نة من 
»وف�اق إكراه�ي« تحّقق بموجب ما ُس�ّمي 
»املصالح�ة الخليجي�ة« الت�ي أعقب�ت أزمة 
سحب السفراء يف آذار 2014، بدا أن عالقات 
قط�ر ب�»ش�قيقاتها« مقبل�ة ع�ى مرحلة 
غ�ر مس�بوقة من الت�أزم، إذ ُتن�ذر املواقف 
الس�عودية حت�ى اآلن بأنها ق�د تبلغ نقطة 

الالعودة.
ظه�ر األم�ر، وال ي�زال، أش�به ب�»حرب 
مفتوح�ة« عى اإلم�ارة »املشاكس�ة«، تعيد 
نب�ش ملفات املايض وتؤّس�س عى ترصيح 
منس�وب ألم�ر قطر تميم بن حم�د لتقريع 
الدوحة بوصفها »شوكة يف خارصة العرب«، 
وتهديده�ا بأنها س�تدفع ثم�ن »خيانتها«. 
فص�ل أش�د رضاوة م�ن رصاع قط�ري ��� 
خليج�ي لم ُتغل�ق ملفاته يوماً بق�در ما تم 
ترحيله�ا ودفنه�ا تح�ت الرم�ال املتحركة. 
فص�ل ال يبدو معزوالً ع�ن »املهرجان« )عى 
حّد تعبر صحف محس�وبة عى قطر( الذي 
أُقي�م للرئيس األمرك�ي، دونال�د ترامب، يف 
الس�عودية. فه�ل ُيع�ّد »الكباش« املس�تجد 
ب�ني الس�عودية واإلمارات م�ن جهة، وقطر 
م�ن جهة أخرى، رشخاً يف ما أرادته الرياض 
إجماع�اً عربياً إس�المياً ع�ى محاربة إيران 
برعاية واش�نطن وتل أبي�ب؟ أم أن الهجمة 
الخليجية الرشس�ة عى الدوحة يمكن عّدها 
إرهاص�اً للتغيرات املرتقب�ة يف املنطقة بعد 

زيارة ترامب؟
ل�م تهضم قطر، ومن ورائها تركيا قائدة 
امل�رشوع »اإلخوان�ي«، أن تكون الس�عودية 
املحّجة األوىل لس�اكن البي�ت األبيض الجديد 
وحكام الدول العربية واإلسالمية. واقعة من 
هذا النوع كانت تعني، بالنسبة إليها، التسليم 
بأهلي�ة الري�اض لقيادة م�رشوع »خليجي 
��� عربي �� إس�المي« يف املنطقة. هي التي 
بذلت كل ما يف وس�عها، وأنفقت الكثر مما 
يف جيبه�ا، لتهش�يم تل�ك القيادة، س�واء يف 
س�وريا، حيث ألقت بثقلها خل�ف الفصائل 
لتضيي�ق  عليه�ا  املحس�وبة  والجماع�ات 
الخن�اق ع�ى أخصامها املوالني للس�عودية، 
أو يف الع�راق حيث تعمل جاه�دة عى انتزاع 
مرشوعي�ة »تمثيل الس�ّنة وقيادتهم«، أو يف 
اليمن، الخارطة األكثر تعقيداً، حيث تترصف 
بهدوء عى قاعدة »دع الس�عودية تعمل، دع 
الس�عودية تخ�ر«، أو يف ليبيا حيث ال يزال 
دعمه�ا متواص�اًل لألط�راف املوالي�ة لها يف 
الح�رب األهلية الدائرة يف الب�الد، أو يف مرص 
حيث تستمر الحرب عى النظام، الثابت حتى 
اآلن ع�ى تحالفه مع الس�عودية واإلمارات، 
عى الرغ�م من أن وقف الحم�الت اإلعالمية 
عى ما تراه الدوح�ة »انقالباً يف مرص« كان 
م�ن رشوط »املصالح�ة الخليجي�ة«. زادت 
األمر س�وءاً النّي�ات »الرتامبية« إزاء جماعة 
»اإلخوان املس�لمني«، واألحادي�ث املتواصلة 
ع�ن ع�زم واش�نطن إدراج الجماع�ة ع�ى 
الئحته�ا للتنظيم�ات اإلرهابية، م�ع ما قد 
يس�تتبعه ذلك م�ن خطوات أكث�ر جرأة ضد 
»اإلخوان« يف غر س�احة من الساحات التي 

ينش�طون فيه�ا. يف النتيجة، كان الس�كوت 
والرضاء القطريان ب�»املهرجان السعودي« 
لرتامب يعني، بكل بساطة، أن الدوحة تطلق 
الن�ار عى نفس�ها. فما الذي فعلت�ه اإلمارة 
»املش�اغبة«؟ ل�م تعمد إىل خفض مس�توى 
تمثيله�ا يف قم�ة الرياض، كم�ا فعلت تركيا 
التي أوفد رئيسها، رجب طيب أردوغان، وزير 
خارجيت�ه مولود جاوي�ش أوغلو، إىل القمة، 
تعبراً عن »استعالء س�لطاني« عى ما كان 
دائراً يف الس�عودية من »تذلل«، بل عمدت إىل 
»لعبتها« املعهودة يف تسخر »امرباطوريتها« 
اإلعالمية إليصال رسائل سياسية )خصوصاً 
بعدما عمد مس�تضيف القمة، امللك سلمان، 
إىل التعقي�ب ع�ى املداخلة العنيف�ة للرئيس 
املرصي، عب�د الفتاح الس�ييس، ض�د تركيا 
وقط�ر، بالق�ول: »نؤّيدك�م يف م�ا قلتموه، 

وسندعمكم...«(.
من�ذ ما قبل بدء زيارة ترامب للس�عودية 
حتى انتهاء زيارته إلرسائيل، عزفت وسائل 
اإلعالم القطرية، املكتوبة واملرئية، عى أنغام 
واحدة: استهزاء بالرياض التي تحولت خالل 
أي�ام إىل »ورش�ة عمل اس�تثنائية« للتجهيز 
الس�تقبال ترامب؛ تش�كيك يف م�ا يمكن أن 
تس�فر عن�ه الزي�ارة أكث�ر م�ن الخطابات 
والتهلي�ل  والوع�ود  املعس�ول«  و»ال�كالم 
الس�عودي؛ تش�ديد عى مصلح�ة إرسائيل، 
حرصاً، يف ما شهدته األيام املاضية، خصوصاً 
أن ترام�ب اكتفى، يف خت�ام زيارته تل أبيب، 
وذكاء  »حكم�ة  ح�ول  ُجم�ل«  ب�»ببض�ع 
الزعماء العرب«، فيم�ا »تجّنب النطق« بأّي 
كلمات يمكن أن ُتفهم منها مطالبة حكومة 
نتنياهو بتنازالت؛ اس�تياء واضح من وضع 
حركات املقاومة اإلس�المية، خصوصاً منها 
حركة حماس، يف سلة واحدة مع التنظيمات 

اإلرهابي�ة والدع�وة إىل محاربتها )اقترصت 
وس�ائل اإلع�الم القطري�ة يف تجليته�ا هذه 
املفارقة عى ذكر »حماس«، علماً بأن »حزب 

الله« ُوضع يف السلة نفسها أيضاً(؛
تغطية هجومية انتقادية )كان الفتاً، عى 
هامش تل�ك التغطية، نرش إح�دى الصحف 
املحس�وبة عى قطر مق�االً لوزير الخارجية 
اإليراني، محمد جواد ظريف، عش�ية القمم 
رافقته�ا ترصيح�ات  الري�اض(  الث�الث يف 
قطرية رس�مية تدين الحملة التي تستهدف 
الدوح�ة، بالتزام�ن م�ع زي�ارة ترامب، عى 
خلفي�ة »دعمه�ا للمنظم�ات اإلرهابية«، يف 
عملي�ة دعائية ُيعتقد، عى نطاق واس�ع، أن 
مؤسسات ال�»بروباغندا« اإلماراتية العاملة 
أخ�رى  غربي�ة  ودول  املتح�دة  الوالي�ات  يف 
ه�ي التي تق�ف خلفه�ا. وهو م�ا ييش بأن 
االنقضاض السعودي اإلماراتي عى قطر لم 
يك�ن وليد لحظته، بل ربما تم اإلعداد له قبل 
فرتة، والتهيئ�ة إلطالقه برضب�ات إماراتية 

»تحت الحزام« موجهة إىل الدوحة.
ظ�ل االغتي�اظ الس�عودي م�ن التهج�م 
القط�ري ع�ى زي�ارة ترام�ب ومجرياته�ا 
ونتائجها مكتوماً، حيث جاء البيان املنسوب 
ألم�ر قط�ر، وال�ذي ينتق�د فيه الس�عودية 
واإلدارة األمركي�ة الجدي�دة ويغ�ازل إيران، 
ليمثل القشة التي قصمت ظهر البعر. وعى 
الرغم من نف�ي الرئيس التنفيذي ملؤسس�ة 
»قط�ر لإلع�الم«، عب�د الرحمن ب�ن حمد آل 
ثان�ي، ومدي�ر مكت�ب االتص�ال الحكومي، 
س�يف بن أحمد آل ثاني، صحة الترصيحات 
املنس�وبة لتميم، وتأكيدهم�ا تعرّض موقع 
وكال�ة األنب�اء القطري�ة الرس�مية »قن�ا« 
لالخرتاق، أرّصت وس�ائل اإلعالم الس�عودية 
واإلماراتي�ة عى فتح الهواء مبارشة لتغطية 

الترصيحات والرد عليها. س�اعدها عى ذلك 
عامالن: أن النفي القطري لترصيحات تميم 
ج�اء بعد حواىل س�اعة ونصف من انتش�ار 
الخ�رب وتداول�ه ع�ى نط�اق واس�ع، وأن�ه، 
كذل�ك، لم يأت عى لس�ان الدي�وان األمري 
أو وزارة الخارجي�ة ب�ل عى لس�ان موظف 
إعالم�ي حكوم�ي. والعامل الثان�ي أن جزءاً 
من الترصيحات املنس�وبة ألمر قطر كانت 
جلت�ه، مس�بقاً، التغطي�ة القطري�ة لزيارة 
ترام�ب، كم�ا يف قوله: »إن�ه ال يحق ألحد أن 
يتهمنا باإلرهاب ألنه صّنف اإلخوان املسلمني 
جماع�ة إرهابي�ة، أو رف�ض دور املقاوم�ة 
عند حماس وحزب الل�ه«، وإن »العالقة مع 
الواليات املتحدة قوية ومتينة رغم التوجهات 
غ�ر اإليجابية ل�إلدارة األمركي�ة الحالية«، 
وإن ع�ى الس�عودية »العمل الج�اد املتوازن 
بعي�داً ع�ن العواطف وس�وء تقدي�ر األمور، 
مم�ا ين�ذر بمخاطر ق�د تعص�ف باملنطقة 
مج�دداً نتيج�ة ذلك«.أم�ا الج�زء اآلخر من 
ترصيح�ات تميم املفرتض�ة، فقد كان صدر 
ما يش�بهه، وإن بلهجة موارب�ة وأقل حدة، 
خالل زي�ارة ترامب، مثلم�ا يف قوله: »إن ما 
تتع�رض له قطر م�ن حملة ظامل�ة تزامنت 
م�ع زي�ارة الرئي�س األمرك�ي إىل املنطقة، 
وتش�ويه  باإلره�اب،  ربطه�ا  وتس�تهدف 
االس�تقرار معروف�ة  جهوده�ا يف تحقي�ق 
القائم�ني  والدواف�ع، وس�نالحق  األس�باب 
عليها من دول ومنظمات«. ويف الجزء الثالث 
من الترصيح�ات املفرتضة، ت�ربز املحددات 
االس�رتاتيجية القطرية املعروفة سلفاً، وإن 
يف موق�ف أكثر تقدماً وج�رأة، كما يف اآلتي: 
»ليس من الحكمة التصعي�د معها )إيران(، 
خاص�ة أنه�ا قوة ك�ربى تضمن االس�تقرار 
يف املنطق�ة عند التعاون معه�ا، إنها )قطر( 

توّد املس�اهمة يف تحقيق الس�الم العادل بني 
حماس املمثل الرشعي للش�عب الفلسطيني 
وإرسائي�ل«. الجدي�د يف البيان املنس�وب إىل 
تميم هو التهّجم املبارش عى السعودية، عى 
خلفية »تبّنيها نس�خة متطرفة من اإلسالم 
ال تمث�ل حقيقته الس�محة«، ومبالغتها »يف 
صفقات األس�لحة الت�ي تزيد م�ن التوتر يف 
املنطق�ة، وال تحقق النماء واالس�تقرار ألي 
دولة تقوم بذلك«، واعتباره أن قاعدة العديد 
األمركي�ة »تمثل حصانة لقط�ر من أطماع 
بع�ض الدول املجاورة« يف إش�ارة مبّطنة إىل 
الس�عودية واإلمارات )قال األمر تميم أيضاً 
يف ه�ذا املفصل م�ن الترصيح�ات إن قاعدة 
العديد »هي الفرصة الوحيدة ألمركا المتالك 
النف�وذ العس�كري يف املنطق�ة، يف تش�ابك 
للمصالح يفوق قدرة أي إدارة عى تغيره«، 
يف تعب�ر عن اس�تياء الدوحة م�ن التجاهل 
»الرتامب�ي« له�ا(. تلّقف�ت وس�ائل إع�الم 
الري�اض وأبو ظب�ي الترصيح�ات القطرية 
املفرتضة بنهم كبر، واستضافت، عى مدار 
س�اعات لي�ل الثالثاء ��� األربع�اء، محللني 
من مرص والس�عودية والبحرين أس�هبوا يف 
مهاجمة قط�ر وسياس�اتها. مهاجمة كان 
مقدم�و التغطي�ة رشكاء فيه�ا، م�ن خالل 
أس�ئلتهم التي بدت أش�به ببيانات سعودية 
رس�مية ُتتى عليهم من فوق. وما زاد الطني 
بل�ة خ�رب ُنرش ع�ى صفح�ة وكال�ة األنباء 
القطرية الرسمية »قنا« عى موقع »تويرت«، 
مفاده سحب الدوحة سفرائها من الرياض 
والكويت واملنامة وأبو ظبي والقاهرة. وهو 
ما ع�اد وزي�ر الخارجي�ة القط�ري، محمد 
ب�ن عبد الرحم�ن آل ثاني، ونف�اه عى نحو 
مرتبك ومش�وّش قائالً: »إنه لم يقل س�حب 
أو طرد الس�فراء، وإن ترصيح�ه أخرج من 

س�ياقه«، فيما ذك�رت »قنا« أن »حس�ابها 
عى تويرت تمت قرصنته، وأن الجهود تجري 

الستعادته«، يف تناقض غر مفهوم.
أكثر من ذلك، بل�غ األمر بقناة »العربية« 
حّد استعادة تس�جيالت منسوبة ألمر قطر 
السابق حمد، ُتبنّي »تآمره« مع نظام معمر 
القذايف ع�ى إس�قاط امللكية الس�عودية، يف 
ح�ني ن�رش موق�ع القن�اة تقريراً باس�مها 
يتهم الدوحة ب�»تس�خر إمكاناتها لسنوات 
طويلة لتكون صوتاً للجماعات املتش�ددة«، 
وب�»خل�ط األوراق يف املنطق�ة إث�ر ث�ورات 
الربيع العرب�ي«. وأوردت صحيفة »عكاظ« 
الس�عودية، بدورها، الترصيحات املنس�وبة 
لتمي�م تح�ت عن�وان: »تث�ر االس�تهجان 
وتتحدى اإلرادة الدولية: قطر تشق الصف... 
وتنح�از ألعداء األم�ة«. وبعدما بادرت هيئة 
تنظي�م االتصاالت اإلماراتية إىل حجب موقع 
»الجزيرة نت«، عم�دت الجهات املختصة يف 
السعودية إىل حجب مواقع قطرية من بينها 
»الجزي�رة نت، قن�ا، الوطن، الراي�ة، العرب، 
وال�رشق«، فضالً ع�ن »مجموع�ة الجزيرة 
اإلعالمية« و»الجزيرة الوثائقية« و»الجزيرة 
الخط�وات  ع�ى  رّده�ا  ويف  اإلنجليزي�ة«. 
الس�عودية واإلماراتية، دانت وسائل اإلعالم 
القطرية »التضليل اإلعالمي« الذي تمارس�ه 
قنوات الرياض وأبو ظبي، متحدثة عن »نية 
مبّيت�ة لإلس�اءة إىل قط�ر«. ويف وقت الحق، 
أص�درت وزارة الخارجي�ة القطري�ة بيان�اً 
اس�تغربت فيه »موقف بعض وسائل اإلعالم 
والفضائيات التي ن�رشت ترصيحات كاذبة 
)منسوبة( ألمر البالد رغم صدور بيان ينفي 
صحتها«، مؤكدة أن الدوحة »فتحت تحقيقاً 
ملعرفة الجهات التي تقف خلف اخرتاق موقع 
الوكال�ة األنباء القطرية )قنا(«، بمس�اعدة 
»دول ش�قيقة وصديقة« لم تس�ّمها. سواء 
كان�ت الترصيح�ات املنس�وبة إىل أمر قطر 
حقيقية ع�ى طريقة السياس�يني العرب يف 
جّس النبض واستكشاف النّيات )يسهل بعد 
التري�ب نفي ال�كالم ونس�به إىل قرصنة(، 
أو مكذوب�ة بفع�ل فاعل، فإن األج�واء التي 
س�ادت خ�الل األي�ام املاضية خ�ط الدوحة 
��� الري�اض ُتنبئ ب�أن صفح�ة »املصالحة 
الخليجية« س�ُتطوى، لُتفتح بعدها صفحة 
م�ن ال�رصاع البين�ي ال�ذي ق�د ال يقف عى 
ح�دود ما ش�هدته الس�نوات الفائتة. رصاٌع 
ال ُيس�تبعد أن تكون بوادره املتسارعة اليوم 
توطئ�ة لتفاعالت زي�ارة ترام�ب للمنطقة، 
والت�ي يظهر أن من ضمنها محاولة حس�م 
وراعيته�م  »اإلخ�وان«  م�ع  الن�زاع  مل�ف 
الخليجي�ة قطر، ع�ى قاعدة ترتي�ب أوراق 
البيت الداخ�ي، ويف مقدمها امللف املذكور إىل 
جان�ب امللف البحريني، قبل التفرغ للملفات 
األكث�ر خط�ورة. ويف انتظار ما ستكش�فه 
األي�ام املقبلة، تبدو مفيدة مراقبة الس�احة 
اليمني�ة، ال لكونه�ا املخترب املنتظ�ر لجدية 
وعود ترامب للس�عودية فقط، بل باعتبارها 
أيض�اً املعم�ل ملختل�ف وج�وه الرصاع�ات 
الخليجية. وعى مس�توى الرصاع مع قطر، 
فإن التعامل السعودي، مستقبالً، مع حزب 
»التجم�ع اليمن�ي لإلصالح« )ف�رع اإلخوان 
املس�لمني يف اليمن( وأذرعه العس�كرية، هو 

ما سيكون ذا داللة بالغة.

احلرب تستعر بني قطر السعودية واإلمارات

دول اخلليج من »وفاق إكراهي« إىل »رصاع بيني«

الشيوخ األمريكي: السعودية داعم لإلرهاب ونرفض بيع األسلحة هلا
         بغداد / المستقبل العراقي

قدم أعضاء يف مجلس الشيوخ األمريكي مقرتحا 
برفض صفقة األسلحة التي أبرمها الرئيس دونالد 
ترامب م�ع الس�عودية، وذلك إلجب�ار املجلس عى 
إج�راء تصويت بش�أن م�ا إذا كان رضوريا عرقلة 

جزء منها. 
وأش�ارت وكالة »روي�رتز« إىل أن قانون مراقبة 
تصدي�ر األس�لحة الصادر عام 1976، يس�مح ألي 
عضو م�ن أعضاء مجلس الش�يوخ بإلزام املجلس 
بإج�راء تصوي�ت عى صفقة أس�لحة ل�دى تلقي 
الكونغ�رس إخط�ارا رس�ميا بخطط امل�ي قدما 

فيها.
ووفق�ا للوكال�ة، ق�دم الجمه�وري ران�د بول، 
والديمقراطيان، كريس مريف، وآل فرانكن املقرتح. 
وتلقت لجنة العالقات الخارجية بمجلس الش�يوخ 

إخطارا رسميا بالصفقة املرتقبة يف 19 أيار.
وق�ال بول يف بي�ان »بالنظر إىل دعم الس�عودية 
الس�ابق لإلره�اب وس�جلها الضعي�ف يف مج�ال 
حقوق اإلنسان واألساليب املختلف عليها يف حربها 
يف اليم�ن فإن�ه يتع�ني ع�ى الكونغ�رس أن يدرس 
بعناي�ة ويناق�ش بدقة م�ا إذا كان بيعها أس�لحة 

بمليارات الدوالرات يف مصلحة أمننا القومي يف هذا 
التوقيت«.

ويس�تهدف املرشع�ون عرقلة م�ا قيمته 500 
مليون دوالر من الصفقة وهو الجزء الذي يش�مل 
ذخائ�ر دقيق�ة التوجي�ه وغره�ا م�ن األس�لحة 

الهجومية.
وكان نفس أعضاء املجلس الثالثة قدموا مقرتحا 
مماث�ال العام امل�ايض س�عيا لعرقلة بي�ع دبابات 
وعتاد آخر للسعودية بما قيمته 1.15 مليار دوالر. 
ورف�ض أعضاء املجلس اإلجراء بأغلبية س�احقة.

وتش�ر »روي�رتز« إىل أن أعض�اء مجل�س الن�واب 
أيضا تحركوا بشأن الصفقة املزمعة يوم الخميس 
الق�ادم. فقد كت�ب عضو املجل�س الجمهوري تيد 
يوه�و، والديمقراط�ي تي�د لي�و، إىل رئي�س لجنة 
العالق�ات الخارجي�ة باملجلس بطلب عقد جلس�ة 

ملراجعة بيع ذخائر دقيقة التوجيه للرياض.
وكان�ت الس�عودية املحط�ة األوىل ضم�ن أوىل 
جوالت ترامب الخارجية هذا األسبوع، والتي أعلن 

خاللها يف 20 مايو، عن صفقة األسلحة.
ووافقت الس�عودية عى رشاء أسلحة أمريكية 
قيمتها 110 مليارات دوالر مع خيارات رشاء تصل 

إىل 350 مليار دوالر عى مدى عرش سنوات.
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أصدر جمع م�ن أهايل بل�دة العوامية 
املحارصة لليوم الس�ابع عرش عى التوايل 
بيان�اً وصفوه بأنه )إيض�اح لحقيقة ما 
يج�ري..( اس�تعرضوا من خالل�ه صور 
املعان�اة القاس�ية التي يعيش�ونها جرّاء 
مرح�اً  وتحويله�ا  البل�دة  اس�تباحة 
لعملي�ات عس�كرية دموي�ة ال تس�تثني 
ش�يئاً من الجم�اد والحج�ر وال أحداً من 
الب�رش والحي�وان. األه�ايل وع�رب البي�ان 
أك�دوا ب�أن »الحص�ار غ�ر مقترص عى 

حّي املس�ّورة، بل ش�مل العوامية بجميع 
مناطقها.. وغالبية السكان محارصين يف 
منازله�م«. وأضاف األهايل بأن »املدرعات 
تجوب ش�وارع العوامية ليل نهار وترمي 
املن�ازل  جمي�ع  العش�وائي  بالرص�اص 
واملمتل�كات )س�يارات ومح�الت تجارية 
كثرة أحرق�ت أو حطمت«. واس�تعرض 
البيان جانباً من صور املعاناة اليومية التي 
يكابده�ا األهايل »تم قطع الكهرباء واملاء 
عن كثر من املنازل يف أحياء غر املسّورة، 
املزعوم�ة  املش�اريع  أحي�اء ال تش�ملها 
وذل�ك محاول�ة واضح�ه لتهج�ر كامل 

أبناء العوامية، فق�د خرج الكثر منا من 
منازلهم مرغمني ب�ال تعويض وال مأوى 
وال حتى اعت�ذار أو مواساة«.واس�تطرد 
بيان األه�ايل يف رسد تفاصيل االنتهاكات 
التي تمارس�ها القوات السعودية ضدهم 
بالق�ول »املوظف�ون والط�الب يعان�ون 
كث�راً ناهي�ك ع�ن امل�رىض والش�يوخ.. 
صعوبات يف التنقل من العوامية لخارجها 
والعك�س، ومضايقات وإهانات وتعطيل 
يف نق�اط التفتي�ش وذلك قب�ل الحصار، 
املضايق�ات  وازدادت  تضاعف�ت  وق�د 
والتج�اوزات اآلن أثناء الحصار«. وأش�ار 

البيان إىل قيام السلطات ب�«إغالق املراكز 
الصحية بالعوامية وإخ�الء مركز الدفاع 
املدني ومنع سيارات اإلسعاف من الدخول 
للبل�دة، وس�بق ه�ذا كلّه وقب�ل الحصار 
إغالق بعض املدارس ونقل الطالب خارج 
البل�دة«. ويف ما ب�دا بأنه تفني�د ورد عى 
بعض الترصيحات والبيانات التي جانبت 
يف مضامينها مجريات الواقع وجه األهايل 
أراد معرف�ة  دع�وى مفتوح�ة إىل )َم�ْن 
م�ا يح�دث فليحرض ليل�ة واح�دة داخل 
العوامية ليعيش املعاناة واألهوال بنفسه 

ويكون شاهداً أميناً عى الحقيقة«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مص�در يف وزارة الدف�اع 
الروسية، أمس السبت، أن طائرات 
الجوي�ة  الق�وات  ومروحي�ات 
ق�وات  م�ن  ووح�دات  الروس�ية 
العمليات الخاصة أحرضت لتدمر 
مسلحي »داعش« يف منطقة الرقة. 
وق�ال املصدر لوكالة » س�بوتنيك« 
أنه » اكتش�فت الطائرات الروسية 

قافلة اإلرهابيني التي تتألف من 39 
ش�احنة بيك اب مع األسلحة والتي 
يف طريقه�ا إىل تدمر، ونتيجة لهذه 
الرضب�ات بلغت خس�ائر »داعش« 
32 ش�احنة صغرة مزودة بمدافع 
رشاش�ة ثقيل�ة وأكث�ر م�ن 120 
إرهابي�ا«. كم�ا أعل�ن أن »داعش« 
اتفق�ت م�ع األك�راد ح�ول خروج 
املسلحني من الرقة يف اتجاه تدمر، 
وأن عس�كريي روس�يا يف س�وريا 

اتخ�ذوا خطوات ملنع ح�دوث ذلك.
كما س�وف يتم تكثيف جميع أنواع 
االستخبارات يف سوريا عى الطرق 
املحتملة لخروج مسلحي » داعش« 
م�ن الرقة وتعم�ل طائ�رات بدون 
طيار عى م�دار الس�اعة. وأضاف 
املص�در »أي�ة مح�اوالت ملس�لحي 
)داع�ش( بالتح�رك باتج�اه تدمر 
وزي�ادة املجموعة س�يتم التصدي 

لها بحزم«.

روسيا ترسل طائرات وقوات خاصة إىل الرقةبلدة العوامية املحارصة: متمسكون بأرضنا وحقوقنا ولن نرحل!
 للقضاء عىل »داعش«
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اسصتنادا إىل كتصاب قسصم التخطيصط واملتابعصة يف محافظة البصرة املرقم 
)1460يف  24 / 5 /2017 ( .

 تدعو )محافظة البرة / العقود الحكومية ( إىل عطاءات مغلقة من مقدمي 
عطاءات ذوي أهلية ومؤهلني لتنفيذ مرشوع ) تطوير شارع كورنيش شط 

العرب من نهر العشار إىل نهر الخورة    تصميم وتنفيذ(
الكلفة التخمينية )2,650,000,000( ملياران وسصتمائة وخمسون مليون 

دينار عراقي ضمن  الخطة املمولة من الرشكة العامة للموانئ  العراقية . 
- مدة التنفيذ )240 يوم( .

- الدرجصة والصنصف املطلوبصة : الدرجة / السادسصة   والصنف  رشكات او 
مكاتب متخصصة يف هذا املجال  و 

) بعرض فني ( .
 أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية 
التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 

والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع املتناقصني.
ثانيصاً- يمكصن للمناقصني ذوي األهلية الراغبصني أن يحصلوا عىل معلومات 
إضافيصة مصن )العقود  الحكومية  / التعاقدات / االعصالن( يف العنوان أدناه 
وذلك من  الساعة 8:00 صباحا إىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل ملحافظة 

البرة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل إن تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات 

املشرتي ( ما ييل :
1- القدرة املالية :

عصىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقصة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات 
املالية اآلتية:

أ-الحسصابات الختامية معدل ربح ألخر سنتني متتاليتني مصادقة ومدققة 
من قبل محاسب قانوني معتمد.

ب- معصدل اإليراد السصنوي:  عىل مدى أخر سصبع سصنوات يجصب إن ال يقل 
عن )5,962,500,000( خمسصة مليار وتسصعمائة واثنان وسصتون مليون 
وخمسصمائة إلف دينار عراقي محسصوبا من الدفعات الكلية املسصتلمة عن 

اإلعمال املنفذة للعقود املنجزة أو تلك املستمرة خالل السنوات )7( 
2- الخربة والقدرة الفنية:

أ - متطلبات السيولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري 
املصوارد املالية كالسصيولة النقديصة اليقل عن مبلغ قصدره )883,333,000( 
ثمانمائصة وثالثصة وثمانون مليصون وثالثمائصة وثالثة وثالثون إلصف دينار 

عراقي.
ب - عصىل مقصدم العطاء أن يقصدم دليالً موثقصاً يوضح إمكانيتصه عىل تلبية 
متطلبصات الخربة الفنية املدرجة أدناه: املشصاركة بصفصة مقاول , أو إدارة 
عقصود, أو كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسصنوات) 5( الخمسصة السصابقة 

وبمبلغ ال يقل عن )159,000,000( مائة وتسصعة وخمسون مليون دينار 
عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم انجازها بنجاح  بالكامل. 
و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة 

املشار إليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(
ج- توفصري الكوادر واملعدات وحسصب مصا مطلوب ضمن معايصري التأهيل ) 

القسم الثالث وثيقة اإلشغال( 
رابعاً- يمكصن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل 
املناقصني الراغبني يف العنوان أدناه* ودفع رسصم غري مسرتد  )150,000( 
مائصة  وخمسصون إلصف دينصار عراقصي اعتبصارا مصن يصوم األحصد املصادف 

.  2017/5/28
  خامسصاً- يجصب تسصليم العطصاءات يف أو قبصل يصوم الخميصس املصصادف 
2017/6/8 السصاعة 12:00 ظهرا   حسصب التوقيت املحيل ملدينة البرة . 
العطاءات اإللكرتونية )ال يسصمح بها (. العطاءات املتأخرة سصيتم رفضها. 
سصيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عصن املناقصني الذين اختاروا 

الحضور شخصيا يف العنوان التايل:
الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرة.

التاريخ : يوم الخميس املصادف 2017/6/8.
العنوان : ديوان محافظة البرة / قاعة فتح العطاءات.

سادسصاً- يجصب أن يرفصق بجميصع العطصاءات ضمصان العطصاء بقيمصة 
)26,500,000( سصتة وعرشون مليون  وخمسمائة  إلف دينار عراقي عىل 
شكل صك مصدق أو سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ 

نفاذية العطاءات .
سابعاً- مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

ثامناً- يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واإلعالن.
تاسصعاً- إذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسصمية يكون  موعد الغلق يف 

يوم الدوام الرسمي الذي ييل
 يوم العطلة .

عصارشاً- للدائرة الحصق يف إلغاء املناقصصة يف أي مرحلة مصن مراحلها وقبل 
اإلحالة وعدم إجراء املفاضلة  

  وحسب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  
بأي تعويض جراء ذلك .

إحصدى عرش-  العنوان املشصار إليه أعصاله*: جمهورية العصراق/ محافظة 
البصرة / ديوان محافظة البرة / العقود الحكومية / التعاقدات/ لجنة 

بيع التناد.

حمافظة البرصة / مديرية العقود احلكومية/ قسم التعاقدات
Basra Governorate Directorate of Government Contracts Dept Announcement

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن أول (
) تطوير شارع كورنيش شط العرب من هنر العشار اىل هنر اخلورة تصميم وتنفيذ(

مناقصة )4/ بلدية 2017 (

احلقوقي
جعفر مجيل هادي

مدير العقود احلكومية

العدد: 2446
التاريخ: 25 /2017/5

اعالن
إىل الرشيك / يارس حسام كاظم 

اقتصى حضصورك إىل بلديصة التاجصي 
السصتخراج اجازة بنصاء للعقار املرقم 

11706 / سبع البور.
الرشيك
فؤاد محمد صباح

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 

االتحادية 
يف  الشصخصية  االحصوال  محكمصة 

االسحاقي 
العدد 82 / ش / 2017 

م / تبليغ 
قررت هذه املحكمة تبليغ املدعى عليه 
) قحطصان فرحان عيىس ( بالحضور 
امام هذه املحكمة يف الدعوى املرقمة 
82 / ش / 2017 واملقامصة مصن قبل 
زوجته املدعية ) وسصن حسصني عناد 
( بموعصد املرافعصة املصصادف يوم 30 
/ 5 / 2017 املتضمنصة دعوى تفريق 
للهجصر وملجهولية محصل اقامته قرر 
نصرش التبليصغ بجريدتصني محليتصني . 
للتفضل باالطصالع واتخاذ مايلزم من 

قبلكم مع التقدير .
القايض
حردان خليفة جاسم

جمهورية العراق مجلس القضاء األعىل رئاسة 
محكمصة اسصتئناف بغصداد الكصرخ االتحاديصة 

محكمة األحوال الشخصية يف املحمودية
 العدد 30 / 7 / 2017

التاريخ 22 / 5 / 2017
تعلصن هصذه املحكمة عن فقصدان املدعو أركان 
فاضصل خليف   الذي خرج من داره بتاريخ 11 

 2014 /8 /
ولصم يعد لحد نرش االعالن فعىل من تتوفر لديه 
معلومصات عن املفقود مراجعصة هذه املحكمة 
خصالل ثالثصة أيام مصن تاريخ النرش وبعكسصه 
سوف تتخذ اإلجراءات القانونية و فق األصول. 
القايض مهند عكار نزال

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

الكصرخ  بغصداد  اسصتئناف  محكمصة  رئاسصة 
االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف املحمودية 
العدد 45 / 7 / 2017

التاريخ 25 / 5 / 2017
تعلن هصذه املحكمة عصن فقصدان املدعو عزت 
هصالل كرجي  الذي خرج مصن داره بتاريخ 16 

 2014 /5 /
ولصم يعد لحد نرش االعالن فعىل من تتوفر لديه 
معلومصات عن املفقود مراجعصة هذه املحكمة 
خصالل ثالثصة أيام مصن تاريخ النرش وبعكسصه 
سوف تتخذ اإلجراءات القانونية و فق األصول. 

القايض مهند عكار نزال

تنويه
الحاقا باعالننا املنشور يف جريدة 
العراقي بالعدد 1448  املسصتقبل 
يف 2017/5/25 والخاص بايجار 
حوانيت املجمع السكني الشعيبة 
، سيكون موعد املزايدة يف الساعة 
التاسصعة صباحا من يوم االثنني 
املصصادف 2017/7/3 بصدال من 

2017/6/26 لذا اقتى التنويه
رشكة مصايف الجنوب

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد 384/ج/2017
التاريخ 2017/5/23

اىل /املتهم الهارب محمد لطيف صاحب الشيباني
اعالن غيابي

حيث انك متهصم بالدعوى املرقمصة 384/ج/2017 
واملشتكية فيها فريال عماد دحام وفق احكام املادة 
415 ق.ع وملجهوليصة محل اقامتك حسصب اشصعار 
املختصار املرفصق يف اضبصارة الدعصوى تقصرر تبليغك 
للحضصور بموعد املحاكمصة املوافصق 2017/6/25 
وامام هصذه املحكمة ويف حالة عدم حضورك تجري 

املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض
محمد عبد السجاد عبود

مديرية تنفيذ بعقوبه
رقم االضبارة/290/ 2017

اعالن
تبيصع مديرية تنفيصذ بعقوبة  جزء من العقار تسلسصل 
50/14م/5 رشقي بعقوبة/ بمساحة 4000م2 يف باب 
الدرب العائد للمدين رعد احمد توفيق حامد املحجوز لقاء 
طلب  الدائن خالد اسماعيل خلياللبالغ)550000000( 
)خمسصمائة  وخمسصون مليصون دينصار فعصىل الراغب 
بالصرشاء مراجعة  هذه املديرية  خالل مدة ثالثني  يوما 
تبداء من اليوم التايل للنرش مسصتصحبا معه  التامينات 
القانونية عرشة  من املائة من القيمة املقدرة وشصهادة 
الجنسصيةالعراقية وان رسصم التسصجيل والدالليصة عىل 

املشرتي0
املنفذ العدل
وفاء جليل ادهم

املواصفات
1-موقعه ورقمه:-  50/14م/5 رشقي بعقوبة 

2-جنسه ونوعه:- ارايض زراعية – تزرع بالخرضاوات
خارطصة  يف  مصورش  كمصا    -: واوصافصه   3-حصدوده 

الكادسرتو
4-مشصتمالته:-  ارايض زراعية مقطوعة منها الحصة 

املائية مشيد عليها دور سكنية 
5-مسصاحته :-  4000 مصرت مربصع مصن اصصل القطعة 

الكلية البالغه)25م و3اولك و5دونم
6-- درجصة العمران :- مشصيد عىل الجصزء العائد للدائن 
والبالغ مساحتها )4000م2( )23( ثالثة وعرشون دار 

بدون علمه وعلم املالك وتعود للغري
7-الشاغل ----

8-القيمة املقدرة:- )400/000/000( اربعمائة مليون 
دينار عراقي

اعالن دعوة دائنني
اني املصفي املحامي محمد نجم عبد لرشكة 
ركن الشصمس للمقصاوالت العامصة املحدودة 
ادعصو كل مصن له حصق او دين عصىل الرشكة 
مراجعتصي عىل العنوان التصايل بغداد الصليخ 

م/334/ز 53/د5 
املصفي املحامي 
محمد نجم عبد

رئاسصة محكمصة اسصتئناف صصالح الديصن 
االتحادية

دار القضاء يف يثرب
محكمة االحوال الشخصية يف يثرب

العدد 2017/33
التاريخ 2017/5/25

فقدان
 ) طصه  ابراهيصم  )خنسصة  املدعصوة  قدمصت 
طلصب نصبهصا قيمصا عصىل زوجهصا املفقصود 
)قحطان شصاكر محمود( الصذي فقد بتاريخ 
2016/12/25 يف ناحيصة يثصرب ولصم يتصم 
العثصور عليه رقم البحصث والتحري لذا تقرر 
نصرشه يف صحيفتصني محليتصني رسصميتني 
وعليصك الحضصور يف هصذه املحكمصة خصالل 
عرشة ايام مصن تاريخ االعالن ويف حالة عدم 
حضورك سوف يتم نصب زوجتك قيما عليك 

وحسب االصول
القايض
عبد املجيد حسن لطيف

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة : 1099/ 2016

التاريخ 2017/5/25
نظرا لعدم بلوغ بدل املزايدة لرشاء الشصقة العقار 
تسلسصل 684/5م5 ام التلول والجالجة الواقع يف 
السصماوة /العمارات السصكنية /االسكان  العائد 
للمدين سصهام جاسصم كاظصم  لقاء طلصب الدائن 
فرحان عريصان  البالغ اربعة ماليني مع الرسصوم 
واتعاب املحاماة 80% من القيمة املقدرة لذا تقرر 
تمديصد املزايدة ملدة خمسصة عرش يومصا من اليوم 
التصايل للنصرش   فعىل الراغصب يف الصرشاء مراجعة 
هصذه املديرية خصالل املصدة املذكورة مسصتصحبا 
معه التامينصات القانونية البالغة عرشة من املائة 
مصن القيمة املقدرة وشصهادة الجنسصية العراقية 
وان رسصم التسصجيل والداللية عىل املشرتي وذلك 

استنادا للمادة 98 من قانون التنفيذ
املنفذ العدل
جعفر حسني ال شرب

1-موقعه ورقمه : سصماوة/العمارات السصكنية 
–االسكان 684/5م5 ام التلول والجالجة

2-جنسه ونوعه : شقة سكنية )ملك رصف( 
3-حدوده واوصافه : 

4-مشصتمالته : يتكصون من غرفتني نصوم وصالة 
ومرافصق صحيصة وحمصام ومطبخ ومصن الحديد 

املسلح والطابوق
5-مساحته : 95/06 مرت مربع

6-درجة العمران : دون متوسط
7-الشاغل : فارغة

8-القيمة املقدرة : خمسة وعرشون مليون دينار



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

أوعز بتكريم بطل رياضي وتكفل مبصاريف معسكراته التدريبية

    بغداد / المستقبل العراقي

هن�أ وزير النقل كاظ�م فنجان الحمامي 
األم�ة اإلس�امية جمع�اء ال س�يما أبناء 
الش�عب العراقي بمناس�بة حلول ش�هر 

رمضان املبارك. 
وق�ال الحمام�ي: نتق�دم باح�ر التهاني 
والتربي�كات لام�ة اإلس�امية والش�عب 
العراقي ومراجع الدين العظام وباالخص 
مقاتلين�ا االبطال بمناس�بة حلول ش�هر 

رمضان املبارك. 
ودع�ا الحمام�ي اىل الوق�وف م�ع قواتنا 
املس�لحة والحش�د الش�عبي م�ع اقرتاب 
االنتصار النهائ�ي املتحقق عىل عصابات 
داع�ش االرهابي من كاف�ة املناطق التي 

كان يسيطر عليها منذ عام ٢٠١٤. 
وعّد ان ش�هر رمضان ش�هر االنتصارات 
والخ�ر والربك�ة يح�ل علين�ا، وابناؤن�ا 
يخوضون معارك ال�رف لتحرير مدينة 
اهله�ا م�ن  الحدب�اء وتحري�ر  املوص�ل 
العصاب�ات اإلرهابية، وه�و فرصة طيبة 
لتوحي�د الكلمة، الفتا ان اكثر ما نحتاجه 
الي�وم كعراقيني يف ض�وء التحديات التي 
نواجهه�ا أن تتوحد مواقفن�ا.  فيما دعا 
موظفي الوزارة إىل اس�تثمار اجواء شهر 
رمض�ان املب�ارك لتأكيد والئه�م لوطنهم 
وااللت�زام بمصالح�ه من خال ب�ذل  ما 
بوس�عهم من اعم�ال واف�كار وخدمات 
تساعد عىل تنمية وتطوير واقع الخدمات 
التي تقدمها ال�وزارة عىل مختلف الصعد 
ويف مختل�ف امليادي�ن. م�ن جان�ب آخر،  
اوعز وزير النقل كاظم فنجان الحمامي، 
الري�ايض  املين�اء  بتكري�م الع�ب ن�ادي 
)مصطف�ى كاظ�م داغ�ر( ال�ذي ك�ر 
األرقام القياس�ية العراقي�ة يف لعبة رمي 
القرص، وفاز بذهبية آخر بطولة آسيوية 

للساحة وامليدان يف أوزباكستان«. واشار 
الحمامي يف بياحن العاجم الوزارة تلقته 
»املس�تقبل العراقي«، انه »تم استحصال 
موافق�ة ال�ركات الدولية املش�اركة يف 
عق�ود تش�غيل بع�ض ارصف�ة املوان�ئ 
العراقي�ة بالتكف�ل بتغطي�ة مصاري�ف 
معس�كره التدريب�ي ال�ذي س�يقام ل�ه 
يف املاني�ا اس�تعدادا لخ�وض الس�باقات 
يف  س�تنطلق  الت�ي  اآلس�يوية  األوملبي�ة 

الهند يف شهر تموز، والس�باقات العاملية 
التي س�تقام يف إنجلرتا يف ش�هر آب. وعد 
الوزير ان »هذه النتائج الطيبة س�تصب 
يف مصلح�ة الرياض�ة العراقي�ة، الفتا اىل 
ان »وزارة النق�ل له�ا دور كب�ر يف دع�م 
الطاق�ات الش�بابية. يذك�ر ان »املوان�ئ 
العراقي�ة كانت قد خرجت س�ابقا الرباع 
الدويل عبد الواحد عزيز الذي فاز بالوسام 

األوملبي العراقي الوحيد.

وزير النقل هينئ العراقيني بحلول رمضان املبارك 
ويدعو للوقوف مع القوات االمنية واحلشد الشعبي

   بغداد / المستقبل العراقي

بحث وزير الصناعة واملعادن وكالة 
محمد شياع السوداني مع نائب رئيس 
مجلس الوزراء اإلماراتي س�بل تطوير 
العاق�ات الثنائي�ة والتعاون املش�رتك 
يف كافة املجاالت«. واف�اد بيان للوزارة 
العراق�ي« نس�خة  »املس�تقبل  تلق�ت 
منه، انه »يف الي�وم الثاني لزيارة الوفد 
العراقي اىل دولة االمارات استقبل نائب 
رئي�س مجلس ال�وزراء وزير ش�ؤون 
الرئاس�ة االمارات�ي الش�يخ منص�ور 
ب�ن زاي�د ال نهي�ان يف مق�ر الرئاس�ة 
وزي�ر الصناعة واملعادن محمد ش�ياع 
الس�وداني والوفد املراف�ق له الذي ضم 
سامي االعرجي رئيس هيئة االستثمار 

الوزراء  واملستش�ار االقتصادي لرئيس 
كاظم الحسني و س�كرتر الهيئة العليا 
للتنسيق بني املحافظات طورهان املفتي 
وسفر جمهورية العراق يف ابو ظبي رعد 
االلويس وممثل عن القطاع الخاص زينب 
الجناب�ي وبحض�ور نائب وزير ش�ؤون 
الرئاس�ة االماراتي احمد جمعة الزعابي 
و س�لطان املنص�وري وزي�ر االقتص�اد 
االمارات�ي ورئيس اتحاد غ�رف التجارة 
والصناعة االماراتية سعادة محمد ثاني 
مرشد« . واضاف انه »جرى خال اللقاء 
مناقشة س�بل تطوير العاقات الثنائية 
املج�االت  كاف�ة  يف  املش�رتك  والتع�اون 
والتجاري�ة  واالجتماعي�ة  االقتصادي�ة 
والصناعي�ة بمايصب يف مصلحة البلدين 
والش�عبني الشقيقني« .  ونقل السوداني 
يف مستهل حديثه بحسب البيان »تحيات 
وسام دولة رئيس الوزراء حيدر العبادي 
اىل حكوم�ة االم�ارات العربي�ة وتقديره 
الع�ايل لدعمها  العراق يف معركته العادلة 
ض�د االره�اب وخاصة يف املج�ال االمني 
الع�راق  ح�رص  مؤك�دا    ، واالنس�اني 

ع�ىل العاق�ة املتينة مع اش�قائه العرب 
وخصوصا دولة االمارات يف اطار العاقات 
التاريخية واالخوية التي تربط شعبيهما 
،مش�را اىل ان العراق يتطلع نحو تطوير 
العاق�ات الثنائي�ة اىل اع�ىل املس�تويات 
بهدف االستفادة من الخربات والتجارب 
االماراتي�ة يف كاف�ة املج�االت«.  الفتا إىل 
»رضورة تعزي�ز العاق�ات االقتصادي�ة 
واستكش�اف ف�رص تع�اون مثالي�ة يف 
مختلف القطاع�ات الحيوية وخصوصا 
وان الع�راق يمتل�ك فرص اس�تثماريهة 
واعدة ويف عدة مجاالت ، الفتا اىل »اهمية 
اس�تمرار وتبادل اللقاءات واالجتماعات 
املش�رتكة بني البلدين الشقيقني يف ضوء 
املوضوع�ات والقضايا الت�ي تم طرحها 
خال االجتماع�ات واللقاءات التي جرت 
ضمن برنامج الزيارة واهمية متابعتها . 
من جانبه اكد الشيخ  منصور بن زايد آل 
نهيان »حرص قي�ادة البلدين عىل الدفع 
بالعاق�ات املتميزة القائم�ة التي تربط  
العراق ودولة االم�ارات نحو آفاق أرحب 
،  متمنيا سموه مزيد من النمو والتطور 

للعاق�ات األخوي�ة املتين�ة الت�ي تربط 
البلدي�ن الش�قيقني ، مبديا دع�م باده 
للتع�اون م�ع الع�راق يف كاف�ة املجاالت 
ومؤكدا يف الوقت نفسه عىل وجود فرص 
عم�ل كث�رة ومش�اريع واع�دة يمك�ن  
اقامتها بني البلدين الش�قيقني بمايخدم 
مصالحهما املش�رتكة ». وقد وجه وزير 
االقتصاد اإلماراتي ورئيس اتحاد الغرف 
التجارية والصناعي�ة بعقد أجتماع فني 
مع الجانب العراقي تحدد فيه املش�اريع 
والقطاعات التي س�تدخل بها الركات 

االماراتية . 
وأب�دى الوفد العراق�ي امتنانه العايل 
له�ذه الخط�وة العملية لتطوي�ر ودفع 
عجلة التع�اون االقتصادي ب�ني البلدين 
نحو االم�ام«. من جانب آخر بحث وكيل 
للتخطي�ط  واملع�ادن  الصناع�ة  وزارة 
محم�د هاش�م عب�د املجيد خ�ال لقائه 
سفر جمهورية تشييل يف بغداد فرناندو 
زاالكيت ووفدا برملانيا يزور العراق سبل 
تعزي�ز التع�اون املش�رتك ب�ني البلدي�ن 
يف كاف�ة املج�االت الصناعي�ة وأمكانية 

للصناع�ة  الخ�ربات  م�ن  االس�تفادة 
التش�يلية للنهوض بالواق�ع الصناعي 

يف الباد«.
ونق�ل الوكي�ل خ�ال اللق�اء الذي 
ح�ره مدي�ر ع�ام الدائ�رة الفني�ة 
س�عدي محم�د عاي�ش ومدي�ر ع�ام 
امل�اح  س�فيان  االقتصادي�ة  الدائ�رة 
للسفر التش�ييل والوفد الربملاني رغبة 
وزارة الصناع�ة واملع�ادن لفت�ح آفاق 
تع�اون م�ع ال�دول الصناعي�ة وبم�ا 
يخ�دم املصالح املش�رتكة ب�ني البلدين 
الس�يما بعد توج�ه الحكومي العراقية 
والوزارة نح�و أعادة أحياء الصناعة يف 
الع�راق ورضورة االس�تعانة بالخربات 
وتحقي�ق  وأس�تقطابها  األجنبي�ة 
اهدافها املرس�ومة بهذا الصدد ». وبني 
بأن »اللقاء تطرق اىل مناقشة أمكانية 
فتح آف�اق تع�اون جديدة وأس�تعراض 
وف�ق  املتاح�ة  االس�تثماراية  الف�رض 
القوانني والتعليمات املعمول بها لتطوير 
العراقي�ة وخاصة  الصناعية  ال�ركات 
يف مج�ال املكنن�ة  واملرش�ات الزراعي�ة 
الس�منت  وصناع�ة  االدوي�ة  وصناع�ة 
والبرتوكيمياوي�ات أضاف�ة اىل أمكاني�ة 
التعاون لتوفر امل�واد االولية التي تدخل 

ضمن صناعات متعددة.  
من جانبه ابدى الوفد التش�ييل رغبة 
باده يتطوير وتوسيع مجاالت التعاون 
مع العراق ،  مؤكدا موقف تشييل الداعم 
للع�راق حكومت�ا وش�عبا يف حرب�ه ضد 
االرهاب ، مشرا اىل ان »مباحثات تجري 
ب�ني الجانب�ني لغ�رض تأس�يس لجن�ة 
عراقية – تش�يلية ملتابعة وتنفيذ االمور 
الصناعية والتجارية للطرفني بعد ان يتم 
توقيع مذك�رة تفاهم ومذك�رة للتجارة 
الح�رة وكذل�ك الدعوة لزي�ارة الركات 
الصناعية التش�لية لاط�اع عىل التطور 

الحاصل فيها.

الصناعة تبحث تطوير العالقات االقتصادية
وتوسيع التعاون بني العراق واإلمارات

وكيل الوزارة حبث أمكانية فتح جماالت تعاون مشرتكة مع تشيلي
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التجارة: االستمرار بمنح 
اجازات االسترياد والتصدير 

وفق آلية سهلة وميرسة

حمافظ البرصة يبحث آفاق التنمية واالستثامر مع الوقف الشيعي

ارتفاع حجم التداول وقيمته يف سوق األوراق املالية

حمافظ بغداد يعلن انجاز مجيع معامالت منح  االجازات الدراسية لطلبة الدراسات العليا

   بغداد / المستقبل العراقي

أك�د مدير عام الرك�ة العامة للمعارض 
والخدم�ات التجاري�ة العراقي�ة يف وزارة 
التجارة هاشم محمد حاتم ان »من مهام 
رشكته تنظيم عملية االستراد والتصدير 
والتي تعد من ضمن املهام املوكلة للوزارة 
يف رسم السياسات االقتصادية والخارجية 

للباد«.
واضاف يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، 
ان » االستمرار يف اصدار اجازات االستراد 
والتصدير وف�ق تعليمات لجنة الش�ؤون 
االقتصادية يف مجل�س الوزراء وتوصيات 
املعني�ة  االخ�رى  الحكومي�ة  الجه�ات 

بعمليات االستراد والتصدير«.
واش�ار اىل أن »من�ح اج�ازة التصدير يتم 
بش�كل س�هل ومير وبوقت قصر جداً 
بع�د قي�ام املُص�دِّر بتقديم طل�ب تصدير 
فقط يحدد فيه اسم وكمية املادة املصدرة 
واس�م جهة التصدي�ر واملنف�ذ الحدودي 
، ب�رط ان يك�ون املُص�دِّر حاص�ل عىل 
هوية تصدير ص�ادرة من رشكتنا وتمنح 
فقط للركات املس�جلة يف دائرة تسجيل 

الركات«.
واوض�ح أن »قرار مجلس ال�وزراء املرقم 
٢9 لعام ٢٠١7 شجع عملية التصدير من 
خال الغاء جميع القيود واملنع املفروضة 
يف الفرتة الس�ابقة عىل تصدي�ر البضائع 
واملنتج�ات العراقية والذي اليزال س�اري 
املفع�ول ، باالضافة ف�أن الركة العامة 
للمع�ارض والخدم�ات التجارية العراقية 
تق�وم بتقدي�م الدعم الكام�ل للمصدرين 
بالتنس�يق مع جميع الجه�ات القطاعية 
لتصدي�ر املنتجات العراقية.وش�دد حاتم 
ر بمراجع�ة  ع�ىل »رضورة قي�ام املُص�دِّ
الرك�ة بش�كل مب�ارش وع�دم اللج�وء 
اىل الوس�طاء الذي�ن يقومون باس�تغال 
ذل�ك لتحمي�ل االج�ازة مبالغ كب�رة جداً 
ح�ال  يف  الرك�ة  اب�اغ  اىل  باإلضاف�ة   ،
وجود عقب�ات أو أي قيود تح�د من قيام 
املُصدِّرين بتنفيذ عملية التصدير ليتسنى 
للركة اتخاذ االجراءات املناسبة الكفيلة 

بإزالتها.

    المستقبل العراقي / منى خضير عباس

التقى مدير عام هيئة إدارة واس�تثمار أموال الوقف  
الش�يعي الدكت�ور منذر الحاتمي والوف�د املرافق له 
محاف�ظ البرصة الدكتور ماج�د النرصاوي ورئيس 
هيئ�ة االس�تثمار فيه�ا يف مبن�ى املحافظ�ة . واكد 
مصدر اعامي يف ديوان الوقف الشيعي ل�«املستقبل 
العراق�ي«، ان »الحاتم�ي التق�ى محاف�ظ البرصة 
بمكتبه الرسمي يف ديوان املحافظة وبحث معه السبل 
الكفيل�ة بتنمية وتطوير مش�اريع الوقف الش�يعي 
املحافظ�ة«.  الوقفي�ة يف  والعق�ارات  االس�تثمارية 

واض�اف املص�در ان »الحاتمي قدم رشح�اً مفصا عن  
طبيع�ة العمل والتطلعات املس�تقبلية ملش�اريع الوقف 
الشيعي يف البرصة«.وأكد بزيارته التي رافقه فيها مدير 

الوقف الش�يعي يف البرصة وعدد من مدراء أقسام هيئة 
الوقف ، عىل رضورة تعاون املؤسس�ات الحكومية ذات 
العاق�ة بمديري�ة الوقف الش�يعي يف املحافظ�ة ». وقد 
اس�تعرض الحاتمي القدرات الفني�ة واإلمكانات املالية 

للدخول بمش�اريع اس�تثمارية من ش�أنها تفعيل 
حركة االقتصاد وتوفر فرص عمل ألبناء البرصة ». 
كما بني الوفد الزائر املشاكل واملعوقات التي تعرتض 
النهوض باألوقاف والس�بل الكفيلة بحلها«. وأبدى 
املحافظ ورئيس هيئة استثمار البرصة استعدادهما 
للتعاون يف جميع املجاالت التي من ش�أنها االرتقاء 
ب�إدارة األماك املوقوفة وتقديم جميع التس�هيات 
املمكن�ة خدم�ة ألوقاف الب�رصة وموطنيه�ا وبما 
ينس�جم مع القوانني والتعليم�ات النافذة ». وتتوىل 
مديرية الوقف الش�يعي يف الب�رصة إدارة مجموعة 
كبرة من األماك املوقوفة والتي تتوزع عىل ش�كل 
فرص ومشاريع استثمارية متنوعة باإلضافة اىل مزارع 
وأبنية تجارية وس�كنية بمس�احات مختلفة تنتر يف 

مركز البرصة القديمة واقضيتها كافة .

   بغداد / المستقبل العراقي
 

املالي�ة،  ل�أوراق  الع�راق  أعل�ن س�وق 
يف  الت�داول  وقيم�ة  حج�م  يف  ارتفاع�ا 
الس�وق، خال جلسات االسبوع املايض، 
يف وق�ت ارتفع�ت فيها حج�م الركات 
املدي�ر  اىل ١٠١ رشكة«.وق�ال  املتداول�ة 
التنفيذي للس�وق طه أحمد عبد السام، 
إن »س�وق الع�راق ل�أوراق املالية نظم 
خال االسبوع املنتهي يف ٢5 أيار الجاري 
الس�وق  يف  للت�داول  جلس�ات  خم�س 
النظامي و]3[ جلسات يف السوق الثاني 
ليصبح عدد الركات املدرجة يف السوق 
]١٠١[ رشك�ة مس�اهمة بع�د اكتم�ال 
اج�راءات ادراج اس�هم م�رصف الب�اد 
االس�امي، منه�ا ]7٢[ رشكة مدرجة يف 
الس�وق النظام�ي و]٢9[ رشكة مدرجة 

يف الس�وق الثاني«.وأضاف أن »الس�وق 
ت�داول خال جلس�ات االس�بوع املايض 
اس�هم ]٤6[ رشكة يف الس�وق النظامي 
ورشك�ة واحدة يف الس�وق الثان�ي فيما 
اليزال عدد الركات املتوقفة عن التداول 
لعدم التزامها بتقديم االفصاح الس�نوي 
والفصيل للهيئة والس�وق ]١٤[ رشكة«.

وأوض�ح عب�د الس�ام أن »عدد االس�هم 
املتداول�ة لأس�بوع املايض بلغ�ت ]٢٢[ 
ملي�ار س�هم مقابل ]5[ مليارات س�هم 
لأس�بوع ال�ذي قبل�ه مرتفع�ة بنس�بة 
]33٢.١6%[ فيم�ا بلغ�ت قيمة االس�هم 
املتداولة لأس�بوع امل�ايض ]9[ مليارات 
دينار مقابل ]٤[ مليارات دينار لأسبوع 
الذي قبل�ه مرتفعة هي االخرى بنس�بة 

.»]%١٢9.٢8[
وتابع »أما مؤرش السوق ISX 6٠ فاقفل 

يف أخر جلس�ة من االس�بوع املايض عىل 
]6٠3.8٠[ نقط مرتفعا بنسبة ]١.٠6%[ 
ع�ن اغاقه لأس�بوع الذي قبل�ه عندما 

اغلق عىل ]597.٤9[ نقطة«.
املنف�ذة  الصفق�ات  لع�دد  وبالنس�بة 
لاسبوع املايض فأوضح عبد السام أنها 
بلغ�ت ]٢575[ صفقة مقاب�ل ]٢١7١[ 
صفقة لأس�بوع ال�ذي قبله م�ن بينها 
تنفيذ صفقتني بلغ عدد االسهم املتداولة 
خالهم�ا ]١5.79٠[ مليار س�هم بقيمة 
بلغت خمسة مليارات و53٤ مليوناً و٢٠٠ 
ألف دينار نفذت عىل اسهم مرصف بابل 
ومرصف املوصل« .وعن مؤرشات تداول 
املستثمرين غر العراقيني يف سوق العراق 
ل�أوراق املالي�ة أكد عبد الس�ام أنه »قد 
بلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين 
غر العراقيني لأس�بوع امل�ايض ]١76[ 

مليون سهم، بقيمة بلغت ]٤33[ مليون 
دينار من خال تنفيذ ]٢57[ صفقه عىل 
اس�هم ]7[ رشكات منخفض�ة بنس�بة 
79% قياس�ا باالس�بوع ال�ذي قبله فيما 
بلغ عدد االس�هم املباعة من املستثمرين 
غر العراقيني لأسبوع املايض ]١,١٤3[ 
مليار س�هم بقيمة بلغ�ت ]9١٠[ مليون 
دينار من خال تنفيذ ]3٢٤[ صفقة عىل 
اسهم ]9[ رشكات لتنخفض هي االخرى 
قبل�ه«. ال�ذي  باالس�بوع  قياس�ا   %6٠

وأش�ار اىل أن »ع�دد االس�هم املباعة من 
غر العراقيني لأس�بوع املايض ارتفعت 
بنسبة ]١٠%[ قياسا باألسبوع الذي قبله 
فيما انخفضت القيمة االجمالية لاسهم 
املباع�ة م�ن غ�ر العراقي�ني لأس�بوع 
املايض بنس�بة ]٢%[ قياس�ا باألس�بوع 

الذي قبله.

   بغداد / المستقبل العراقي
 

اعل�ن محافظ بغ�داد عط�وان العطواني انج�از جميع 
العلي�ا  الدراس�ات  لطلب�ة  االج�ازات  من�ح  معام�ات 
ملديريات الرتبي�ة والزراعة يف العاصم�ة والبالغ عددها 
١5٠٠ معامل�ة« . واكد العطوان�ي يف بيان عاجل اورده 

مكتبه االعامي ان  »محافظة بغداد استطاعت وبوقت 
اس�تثنائي وبتظافر جهود العاملني يف املحافظة  انجاز 
١5٠٠ معاملة  للطلبة الراغبني بأكمال دراساتهم العليا  

يف مديريات الرتبية والزراعة ».
 الفت�ا اىل اتم�ام اصداره�ا وتفريقه�ا بحس�ب جداول 

مدققة ومنظمة وتم تسليمها إىل كافة املديريات ».

يش�ار اىل ان » املحافظ قد اس�تنفر امل�اكات االدارية يف 
املحافظ�ة من اج�ل االرساع بانج�از تلك املع�امالت  اذ 
تم تش�كيل ف�رق كانت تمارس عمله�ا يف اوقات الدوام 
الرس�مي وحتى س�اعات متأخرة بعد الدوام الرس�مي 
لضم�ان اكمالها وحص�ول الطلبة عىل اس�تحقاقاتهم 

الدراسية.

رشكة توزيع املنتجات النفطية تفتتح حمطات تعبئة وقود يف نينوى بعد تأهيلها
    بغداد / المستقبل العراقي

املنتج�ات  توزي�ع  رشك�ة  إفتتح�ت 
النفطي�ة يف محافظة نين�وى محطتني 
لتعبئة الوق�ود هما اله�اردن  والقيارة 
الحكوميتني وذلك بع�د إعادة تأهيلهما 
ج�راء تعرضهم�ا ألعمال تخري�ب أبان 
ف�رتة إحتال  داعش اإلرهاب�ي ، وتأتي 
هذه الجهود س�عيا من الركة إلعادة 
تجهيز املواطنني باملنتجات النفطية  يف 

املناطق املحررة .
رصح بذل�ك مدي�ر ع�ام رشك�ة توزيع 
املنتج�ات النفطي�ة املهن�دس عيل عبد 
الكريم املوس�وي الذي اك�د بدوره عزم 
الركة عىل امليض قدما من اجل تأهيل 
كاف�ة املحط�ات يف املناط�ق الت�ي ت�م 
تحريرها والعمل ع�ىل تجهيزها بانواع 
الوق�ود ،مضيف�اً بأن�ه تم�ت املبارشة 
بتجهي�ز املحطتني باملنتج�ات النفطية 
حي�ث ُجه�زت محط�ة وق�ود الهاردن 

بمنتوجي ) البنزين وزيت الوقود ( فيما 
ت�م تجهيز محط�ة القي�ارة الحكومية 
بمنتوج�ات  ) البنزي�ن ، نف�ط أبيض ، 

زيت الغاز ( .
وأوضح املوسوي ان املنافذ املؤهلة والتي 
ت�ررت بس�بب اإلره�اب والعملي�ات 
العس�كرية قد خضعت  يف وقت س�ابق 
اىل الكش�ف املوقع�ي م�ن قب�ل  فني�ي 
رشكة التوزيع وأهل�ت من جديد لتقدم 
خدماته�ا للمواطنني ، كخط�وة مهمة 

إلعادة الحياة للمناط�ق املحررة ، مبيناً 
ان م�اكات رشك�ة التوزي�ع مس�تمرة 
بتأهي�ل املناف�ذ التوزيع�ة فقد ش�ملت 
حكومي�ة  التطويرمحط�ات  عملي�ات 
وأهلي�ة عدي�دة منه�ا ) محط�ة ال�دار 
البيضاء املشيدة، ومحطة جنني املشيدة 
، ومحطة جبل مقلوب املشيدة، ومحطة 
املش�اعل املش�يدة ومحط�ة الهاش�مي 

املشيدة، ومحطة سهل نينوى ( .
يذك�ر ان وزارة النف�ط متمثلة بركة 

توزي�ع املنتجات النفطية قامت يف وقت 
س�ابق بإعادة تاهي�ل العديد  من منافذ 
التوزي�ع املوزع�ة ع�ىل رق�ع جغرافية 
مختلف�ة يف املوص�ل إليص�ال املنتجات 
النفطي�ة اىل عم�وم املناط�ق املح�ررة 
الحكومي�ة،  النم�رود  )محط�ة  وه�ي 
ومحطة بعش�يقة الحكومية، ومحطة 
ومحط�ة  الحكومي�ة،  العلي�ل  حم�ام 
الشورى الحكومية، ومحطة الحمدانية 

الحكومية(.

التعليم تطلق الرتشيح االلكرتوين 
الختيار القيادات اجلامعية

صحة الكرخ تضع خطة استباقية لشهر رمضان 
املبارك من أجل سالمة املاء والغذاء

   بغداد / المستقبل العراقي

س�عيا اىل ايجاد مس�احة من التنافس اإليجابي يف تس�نم املناصب وتأكيدا عىل 
مب�دأ الش�فافية يف تحقيق العدالة تعل�ن وزارة التعليم الع�ايل والبحث العلمي 
رشوط وآلي�ات التقديم الخاصة بالرتش�يح االلكرتوني الختي�ار القيادات من 
العمداء ومس�اعدي رؤساء الجامعات.وإذ تس�تعد التعليم العايل لحسم قرابة 
مئة وس�بعة وثاثني منصبا يف عمادات الكليات الش�اغرة او املش�غولة بأوامر 
جامعية ومس�اعدي رؤس�اء الجامعات للش�ؤون العلمية فانها تؤكد التزامها 
باملعاي�ر العلمي�ة للمفاضل�ة ب�ني الراغبني بالرتش�يح مم�ن يمتلكون خربة 
ادارية ال تقل عن س�بع سنوات فضا عن مراعاة عدد البحوث املنشورة محليا 
وأجنبيا وأعداد اللجان واملؤتمرات واملش�اريع التي أسهمت يف تطوير املؤسسة 
التعليمي�ة وعدد الجوائز الدولية وبراءات االخ�رتاع والكتب املؤلفة أو املرتجمة 
وعضوي�ة املج�ات العلمي�ة ودرجة املرش�ح عىل بواب�ة البح�ث والتدريس يف 
الجامعات االجنبية واللقب العلمي ) أستاذ أو أستاذ مساعد( وخدمة املجتمع.

واس�تكماال لهذا السياق فإن هذه املعاير تبقى نفسها بشأن الرتشيح ملنصب 
مس�اعد رئيس الجامعة للشؤون االدارية لكن االولوية تكون لتخصص اإلدارة 
واالقتصاد ثم القانون ويشرتط يف املرشح ضمن هذين التخصصني خربة إدارية 
التقل عن س�بع س�نوات، ويف حال عدم توفر املرشحني ضمن هذه املواصفات 
يكون املرش�ح م�ن تخصصات أخرى ال تقل خربت�ه اإلدارية عن خمس عرة 
س�نة فيما تش�دد وزارة التعليم العايل عىل منع أي ترشيح ال يتم عرب املنظومة 

.)  leadership.rdd.edu.iq( االلكرتونية املخصصة لهذا الغرض

    بغداد / المستقبل العراقي

بني مدير عام دائرة صحة بغداد/ الكرخ جاس�ب لطيف الحجامي ان »الدائرة  
اتخ�ذت اج�راءات طبي�ة وصحية ووضعت خطة اس�تباقية قبل واثناء ش�هر 
رمض�ان املبارك من اجل س�امة الغذاء واملاء والحفاظ ع�ىل صحة املواطنني، 
موضح�ا ان »الخطة ترك�زت حول عمل فرق الرقاب�ة الصحية وضمن الرقعة 
الجغرافي�ة للدائرة». واوضح الحجامي يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان 
»فرق الرقابة الصحية قامت بزيارات مكثفة وملدة ش�هر كامل قبل بدء الشهر 
الفضيل تضمنت زيارات اىل مخازن املواد الغذائية ومعامل الثلج واملياه املعبأة 
وزيارة كافة املطاعم  الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية لعرة قطاعات الرعاية 
الصحي�ة االولية من اجل س�امة ومأمونية الغذاء واملاء فضا عن تم س�حب 
نم�اذج مختلفة من املياه وم�ن مناطق مختلفة )قريبة ومتوس�طة وبعيدة( 
م�ن اجل فحص نس�ب الكلور فيها ». وب�ني ان »االجراءات التي س�وف تتخذ 
يف ش�هر رمضان املبارك والذي يرتكز حول فرق الرقابة الصحية والتي س�يبدأ 
عمله�ا املركز من الس�اعة الثالثة ع�رصاً حيث يتم مراقب�ة املطاعم املفتوحة 
خال وجبتي الفطور والس�حور فضا ع�ن مراقبة الباعة املتجولني وأصحاب 
املحات واالسواق مؤكدا عىل دور وسائل االعام يف نر رسائل التوعية الصحية 
وتعريف املواطن باالبتعاد عن التعرض للش�مس والخ�روج يف اوقات الظهرة 
واستخدام املاء النظيف املعقم وعدم استخدام الثلج إلغراض الرب منوها ان 
دائرتنا قد قامت بإج�راء العديد من اللقاءات الفردية والجماعية واملحارضات 

التوعوية يف املراكز الصحية من اجل الحفاظ عىل صحة املواطن العراقي.
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بالنظر لعدم حصول راغب
تعلن الرشكة العامة الدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية لتأجري املشيدات 
املدرج�ة  ادناه يف محافظة )كركوك( يف الي�وم )الخامس عرش( تبدأ اعتبارا من 
اليوم التايل لنرش االعالن وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة 
2013 وال�رشوط التي يمكن الحصول عليها من قس�م الرشكة اعاله لقاء مبلغ 

)5000( دينار غري قابلة للرد.
فع�ى الراغب�ن الحضور يف الس�اعة الحادية عرش يف مق�ر الرشكة  يف محافظة 
)كركوك(ع�ى ان يق�دم املزايد كتاب يؤي�د براءة ذمته م�ن الرضيبة معنون اىل 
)الرشكة العامة الدارة النقل الخاص( وهوية االحوال املدنية وش�هادة الجنسية 
او البطاقة الوطنية املوحدة وبطاقة الس�كن )النسخ االصلية( وبدفع التأمينات 
القانوني�ة البالغة 20 % مرضوبا يف عدد س�نن العقد بصك مصدق ويتحمل من 
ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة 2 % كذلك ويتحمل الناكل فرق البدلن يف 
عدد س�نن العقد ويف حاله مصادفة موعد املزايدة عطلة رسميه  تجري املزايدة 

يف اليوم التايل.

يدفع بدل ايجار قسط واحد لكل سنة
مالحظة :

يلتزم من ترسو عليه املزايدة الصيانة الدورية
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ورقة تكليف باحلضور 
املدين / حسني رضا عبد احلسني

لقد تحقق له�ذه املديرية من وح�دة التبليغات 
القضائي�ة يف محكم�ة االح�وال الش�خصية يف 
الكاظمية ورشح املبلغ القضائي وتأييد املجلس 
املحيل لحي الكاظمية انك مجهول محل االقامة 
ل�ذا يرجى تبليغ املوما اليه املذكور هويته اعاله 
بالحضور اىل هذه املديرية خالل ستون يوم من 
اليوم الت�ايل للنرش وذلك لغرض تس�ديد النفقة 
الش�هرية خالل 60 يوماً اس�تناداً الحكام املادة 
43 فقرة 9 من قانون االحوال الش�خصية . مع 

التقدير
املنفذ العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

اعالن 
اس�تنادا للم�ادة 100 م�ن قانون التنفيذ وحس�ب م�اورد الينا  م�ن كتاب مديري�ة تنفيذ 
و  بالع�دد 256/ت/2016 يف 2017/5/7 و 256/ت/2016 يف 2017/5/10  العباس�ية 
256/ت/2016 يف 2017/5/22  تبي�ع مديري�ة تنفيذ النجف س�هام من العقار تسلس�ل 
3/77917 ح�ي الن�ر الكائن يف النجف العائد للمدين قاس�م طالب محم�د البالغة نصف 
العق�ار لقاء طلب الدائن بش�ار طالب حميدي البال�غ 122250000 مائة واثنان وعرشون 
مليون ومائتان وخمسون الف دينار 80% من القيمة املقدرة   لذا تقرر تمديد املزايدة خمسة 
ع�رش يوما من الي�وم التايل للنرش فعى الراغ�ب بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل املدة 
املذك�ورة مس�تصحبا  معه التامينات القانونية البالغة عرشة م�ن املائة من القيمة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والنرش والداللية عى املشرتي  وذلك استنادا 

للمادة 98 من قانون التنفيذ
املنفذ العدل

املواصفات :
1-موقعه ورقمه :يف حي النر 3/77917

2-جنسه ونوعه : دار مفرزة بصورة غري رسمية اىل دارين
3-حدوده واوصافه :بلدية النجف

4-مساحته: 200م2
5-درجة العمران : الجءز االول متوسط والجزء الثاني جيد

7-الش�اغل : الجزء االول غالب ستار والجزء الثاني قاسم طالب محمد ويرغبان البقاء بعد 
البيع كمستاجرين

8-القيمة املقدرة : القيمة الكلية للعقار 268000000 مائتان وثمانية س�تون مليون دينار 
وقيمة سهام املدين البالغة  نصف العقار مائة اربعة وثالثون مليون دينار

9-مش�تمالته : العقار يقع عى ش�ارعن عرشة مرت وهو ركن مفرزة بصورة غري رس�مية 
اىل جزئن

الجزء االول : يتالف من ممر يحتوي عى مرافق وصالة واس�تقبال ومطبخ وحمام وس�لم 
يؤدي اىل الطابق االول الجدران ملبوخة باالس�منت وهزارة بعلو 90 س�م سرياميك االرضية 
س�رياميك جدران املطبخ والحمام واملرافق س�رياميك والسقف من الكونكريت املسلح وهذا 
الطاب�ق مجه�ز باملاء والكهرباء ام�ا الطاب�ق االول يتالف من غرفتن ن�وم ومخزن صغري 
الس�قف من الطابوق والش�يلمان الجدران ملبوخة قس�م باسمنت وقس�م بالجص مجهز 

فقط بالكهرباء وايضا يحتوي عى مرافق صحية
اما الجزء الثاني : هو ركن مطل عى شارعن ذو بابن كل باب  عى شارع يتالف من ساحة 
امامية مع ممر جانبي مبلط بالكايش املوزائيك ومطبخ وصالة واستقبال وحمام  ومرافق 
وسلم يؤدي اىل الطابق االول ارضية الطابق االول بورسلن الجدران 130 سم و 20 سم مري 
والباقي بورك الس�لم مغلف بالكرانيت ومجهز باملاء والكهرباء اما الطابق االول يتالف من 
ثالثة غرف وصحيات مش�رتكة وكليدور صغري الجدران سرياميك ومري وبورك اما العراف 
جميعها بورك مجهزة باملاء والكهرباء وكال الطابقن السقف من الكونكريت املسلح وكذلك 

يحتوي عى دنك كونكريتية عدد 2 دبل فاليوم

تنويه
ورد يف صحيفة املس�تقبل العراقي  بالع�دد 1430 يف 2017/4/30 لالعالن الخاص بمديرية 
تنفيذ النجف والخاص بالعقار 37087/3 حي الوفاء ذكر مساحة 300 مرت خطا والصحيح 

145 مرت لذا اقتىض التنويه

مديرية التسجيل العقاري العامة
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة

رئاسة لجنة تثبيت العائدية
محكمة بداءة الكوفة

العدد 29/تسجيل مجدد/2016
التاريخ 2017/5/7

اعالن
قرار تثبيت عائدية عقار تسجيل مجدد

اص�درت لجنة تثبي�ت العائدي�ة قرارها 
ملح�رض  اس�تنادا   2017/5/7 بتاري�خ 
تثبي�ت العائدية امل�ؤرخ يف 2017/5/7 
وال�ذي يق�ي بتثبي�ت عائدي�ة العقار 
املرق�م )321( محل�ة )رش�ادية( جنس 
العق�ار ) دار ( ويف االضب�ارة املرقم�ة) 
29/تس�جيل مجدد/2016 (بتس�جيله 
بأس�م طالب التسجيل املجدد العراقية ) 
زهرة جاسم طويج ( وفقا الحكام املادة 
)49( من قانون التس�جيل العقاري رقم 
)43( لسنة 1971 املعدل لذا  نعلن القرار 
بواس�طة ن�رشة يف صحيفت�ن  اع�اله 
محليتن يوميتن فعى من لديه اعرتاض 
ع�ى الق�رار  املذكور خالل م�دة االعالن 
البالغ�ة ثالث�ون يوم�ا م�ن الي�وم التايل 
لتاريخ ن�رشه يف الصحف املحلية تقديم 
اعرتاضه لدى رئاس�ة محكمة استئناف 
التمييزية  االتحادي�ة بصفته�ا  النج�ف 
خالل امل�دة املذكورة ويف حالة عدم ورود 
اش�عار من رئاس�ة محكمة االستئناف 
بوقوع الطعن عى الق�رار املذكور لديها 
فس�وف يكون القرار قد اكتسب الدرجة 
القطعي�ة وس�تبارش مديرية التس�جيل 
العقاري يف الكوفة بتسجيل العقار وفقا 

لقرار تثبيت العائدية حسب االصول
القايض

رئي�س لجنة تثبي�ت العائدية يف محكمة 
بداءة الكوفة

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة

رقم االضبارة 149/ت/2017
التاريخ 2017/5/23

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ الكوفة العقار تسلسل 
الس�هام البالغة 6 من اصل 7560 سهم 
من العقار 2/31م18 علوة الفحل الواقع 
يف الكوف�ة العائ�د للمدي�ن صفاء صالح 
صاحب املحجوز لقاء طلب الدائن حيدر 
جواد نور البالغ 11.100.000 احد عرش 
ملي�ون ومائة ال�ف دين�ار عراقي  فعى 
الراغ�ب بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية 
خ�الل م�دة ثالثن يوم�ا تبدا م�ن اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبا معه التامينات 
القانوني�ة ع�رشة من املائة م�ن القيمة 
املقدرة وشهادة الجنس�ية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عى املشرتي
التامينات / صك مصدق الساعة الثانية 
عرش ظهرا امل�كان دائرة تنفي�ذ الكوفة 

ساحة محكمة الكوفة
املواصفات /

1-موقع�ة ورقم�ه /بلدي�ة الكوف�ة /
مجاور مس�جد الكوفة 2/31م18 علوة 

الفحل
2-جنسه ونوعه/ عرصة/ملك رصف

3-ح�دوده واوصاف�ه /عرص�ة خالية 
محاذي�ة ملس�جد الكوف�ة تبع�د 8 م عن 

مسجد الكوفة 
4-فيها اثمار للبلدية يخرتقها شارع بن 

بيت االمام عيل ) ع( ومسجد الكوفة
5-مساحته/ 1.7.74 واحد دونم وسبعة 

اولك واربعة وسبعون مرت
6-الشاغل /اليوجد

7-القيم�ة املق�درة / ثماني�ة ملي�ارات 
وخمس�مائة وثالث�ة مالين وس�بعمائة 
الف دينار عراقي منها 6.748.968 ستة 
مالين وسبعمائة وثمانية واربعون الف 
وتسعمائة وثمانية وستون دينار عراقي 

حصة املدين

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح الدين 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف تكريت

العدد 2017/533
التاريخ 2017/4/16

اعالن
اىل املفقود )ليث باسل خليل جاسم (

قدم�ت املس�تدعية )امن�ة ربي�ع حافظ 
( طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة تطل�ب في�ه 
اص�دار حجة الحج�ر والقيمومة بحقك 
وذلك لفقدانك م�ن تاريخ 2014/11/2 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك ق�ررت هذه 
املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفت�ن ويف حال 
تبليغ�ك وع�دم حض�ورك س�يتم اصدار 
حج�ة الحج�ر والقيموم�ة بحق�ك وفق 

االصول
القايض
خري الله خليل كلش

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

اعالن بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعة : 309/30

املحل�ة او رق�م واس�م املقاطع�ة : م2 
املشخاب

الجنس : دار 
النوع : ملك رصف 

املساحة:200م
وصال�ة  ن�وم  غرفت�ن  املش�تمالت:  
واستقبال ومطبخ وحمام مرافق صحية 
الطاب�ق االريض وغرفت�ن ن�وم وصالة 

وحمام ومرافق
الشاغل : مالك 
مقدار املبيع : 

يف  العق�اري  التس�جيل  دائ�رة  س�تبيع 
املناذرة باملزايدة العلنية العقار املوصوف  
اعاله العائ�د للراهن عب�اس عبد املنعم 
حبيب   لقاء طلب الدائن املرتهن املرف 
الزراع�ي /ف�رع اب�و صخري املس�تحق   
البال�غ )5500000( دينار  فعى الراغب 
يف االش�رتاك فيها مراجعة ه�ذه الدائرة 
خ�الل   يوم�ا اعتب�ارا م�ن الي�وم التايل 
لتاري�خ ن�رش ه�ذا االعالن مس�تصحبا 
معه تامين�ات قانونية نقدي�ة او كفالة 
مرفي�ة التق�ل ع�ن 10% م�ن القيمة 
املق�درة للمبي�ع البالغ�ة 80.000.000  
دينار وان املزايدة ستجري يف الساعة 12 

ظهرا من اليوم االخري للمزايدة
مالحظة: تعترب املزاي�دة مفتوحة ملدة 6 

اشهر اعتبارا من تاريخ النرش 
مدير التسجيل العقاري يف املناذرة

فقدان اجازة بناء
فق�دت من اجازة بناء بأس�م الرشيكان 
)احمد حبيب عيدان ورضا عيدان علوان 
( رقم 259442 يف 2015/5/22 الصادرة 
من مديرية بلدية الرميثة فعى من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت ش�هادة تكييل العائدة للس�يارة 
املرقم�ة 44680/ انب�ار فحص  مالكها 
)عص�ام دل�ف حنت�وش( الص�ادرة من 
رشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطية هيئة 
توزي�ع الجن�وب فع�ى من يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت ش�هادة تكييل العائدة للس�يارة 
املرقم�ة 9006/ انب�ار حم�ل  مالكه�ا 
)ضي�اء فتي�ان فتح�ي ( الص�ادرة من 
رشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطية هيئة 
توزي�ع الجن�وب فع�ى من يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرة
مكتب البحث االجتماعي

/1089/بح�ث2799/ش  البح�ث  رق�م 
2017/
اعالن

اىل املدعى عليه /قيص محمد عيل
اقامت املدعية )زهراء مؤيد عليوي  ( الدعوى 
 2017/ 1089/بح�ث2799/ش  املرقم�ة 
ضدك تطل�ب فيه�ا الحكم التفري�ق للهجر 
وق�د لوحظ من الرشط ال�واردة من املجلس 
البل�دي ملنطقة االنتفاضية االوىل انك مرتحل 
اىل جهة  مجهولة وغ�ري معلومة عليه تقرر 
تبليغك اعالنا بصحيفتن يوميتن بالحضور 
امام هذه املحكمة صباح يوم 2017/6/18 
امام مكت�ب الباحث االجتماع�ي وعند عدم 
حض�ورك او من يمثلك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون
القايض

محكمة بداءة البرة
العدد/5/انابة /2017
التاريخ 2017/5/24

اعالن
املدعي –باقر جبار كاظم

املدع�ى علي�ه /عليو عمار وص�ادق وحيدر 
وعليه وميسون وساعدية اوالد جبار كاظم

تبيع محكمة بداءة البرة العقار تسلس�ل 
648/818 القبل�ة ومس�احته 265.26 م2 
وهو عبارة عن عرصة خالية من املش�يدات 
تق�ع يف منطق�ة القبل�ة بالقرب من س�وق 
املس�طر بالقرب من جامع س�يد عيل وانها 
قطع�ة ارض خالي�ة رك�ن فم�ن ل�ه رغبة 
بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة مع دفع 
التامينات القانونية البالغة 10% من القيمة 
املق�در والبالغة مائت�ان واثنان عرش مليون 
ومائت�ان وثماني�ة ال�ف دين�ار وس�تجري 
املزايدة الس�اعة الثانية عرش من ظهر اليوم 
الثالثون لي�وم التايل لنرش االع�الن ويتحمل 

املشرتي اجور املناداة
القايض

فقدان
فقدت مني  التصاريح  )1106200930016 

)1110060820071-
 )1110060820070-1110060920028(
 )2(  )7( ام ق�ر   الص�ادرة م�ن كم�رك 
الص�ادرة م�ن مطار الب�رة الدويل بأس�م 
)رشكة ش�لمربجر( فع�ى من يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

اعالن
اىل الرشيك /صبيحة عباس حسن

االس�كان  صن�دوق  اىل  حض�ورك  اقت�ىض 
العراقي الكائن يف )البرة :- كوت الحجاج 
/مجمع وزارة االعمار واالس�كان / تقاطع 
حي الرسالة ( وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة 
ع�ى قيام الرشي�ك )فاطمة محمد س�لمان 
( بالبن�اء ع�ى حصت�ه املش�اعة يف القطعة 
املرقم�ة )289/2374( مقاطع�ة) الرب�اط 
الكب�ري( لغ�رض تس�ليفه قرض االس�كان  
وخالل مدة اقصاها )15( يوما داخل العراق 
وشهرا خارج العراق من تاريخ نرش االعالن 
وبعكس�ه سوف يس�قط حقك يف االعرتاض 

مستقبال

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف ابي الخصيب

العدد 1637
التاريخ 2017/5/24

بتاري�خ 2006/6/8 خ�رج املدع�و ياس�ن  
يحيى ياسن  من داره الواقعه يف قضاء ابي 
الخصي�ب متوجها اىل بغداد لغرض تمش�ية 
معاملة ل�ه وعد وصوله اىل بغ�داد انقطعت 
اخباره وكان يرتدي يف حينها بنطلون جنس 
ازرق اللون وقميص ابيض مخطط وانه ذات 
برشة حنطاوي متوس�ط الطول ذات عيون 
س�وداء فمن تتوفر لدي�ه اي معلومات عنه 
االتص�ال بالهات�ف 07801147207 وابالغ 

اقرب مركز رشطة 
القايض وسام عبد الحسن عيل

مجلس القضاء االعى 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف 

االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد 380/ج/2017
التاريخ 2017/5/18

اىل /املته�م اله�ارب /ج�واد كاظ�م 
ناجي حيدر الكنعاني

اعالن غيابي
حيث ان�ك مته�م بالدع�وى املرقمة 
380/ج/2017 واملشتكي فيها كرار 
عب�د محس�ن ش�الش وف�ق احكام 
امل�ادة 1/459 ق.ع وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب اشعار املختار املرفق 
يف اضب�ارة الدع�وى تق�رر تبليغ�ك 
للحض�ور بموع�د املحاكم�ة املوافق 
املحكمة  2017/6/20 وامام ه�ذه 
تج�ري  حض�ورك  ع�دم  حال�ة  ويف 

املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض
محمد عبد السجاد عبود

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة :2017/910
التاريخ 2017/5/23

اىل املنفذ عليه /صالح مهدي حمد
لق�د تحقق لهذه املديرية من   خالل 
رشح املبلغ القضائ�ي ملديرية تنفيذ 
املن�اذرة ومخت�ار املنطق�ة ناحية /

الح�رية قاب�ل  كاظ�م الرماحي انك 
مجه�ول مح�ل االقام�ة ولي�س لك 
موط�ن دائ�م او مؤق�ت او مخت�ار 
يمك�ن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا 
للم�ادة ) 27( م�ن قان�ون التنفي�ذ 
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف 
مديرية التنفيذ النجف االرشف خالل  
خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل 
للنرش ملبارشة املعام�الت  التنفيذية 
بحض�ورك ويف حالة ع�دم حضورك  
س�تبارش ه�ذه املديرية باج�راءات 

التنفيذ الجربي فوق القانون
املنفذ العدل

اوصاف املحرر :
قرار محكمة االحوال الش�خصية يف 
النج�ف بالع�دد 1488/ش2017/3 
يف 2017/2/30 واملتضم�ن بتادي�ة 
للمدعية نور راهي عبد نفقة ماضية 
مليون وثمانمائ�ة الف دينار اجمايل 
ونفق�ة ش�هرية مائتان وخمس�ون 

الف دينار

فقدان هوية 
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة من رشكة 
توزي�ع املنتج�ات النفطي�ة /ف�رع 
الفرات االوسط /النجف االرشف رقم 
الهوية 1562 بأس�م )حيدر نوماس 
حمادي كاظم ( فعى من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان هوية 
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة من رشكة 
توزي�ع املنتج�ات النفطي�ة /ف�رع 
الفرات االوسط /النجف االرشف رقم 
الهوية 1560 بأس�م )حيدر محمود 
كطان فرحان ( فعى من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

محكمة بداءة بقوبة
العدد 220/ب2017/2
التاريخ 2017/5/24

اعالن
حس�وني  /س�لمى  عليه�ا  املدع�ى  اىل 

خضري
اقامت املدعية سمرة عيل ياسن الدعوى 
البدائية املرقمة 220/ب2017/2 والذي 
تطالب�ك فيها مع املدع�ى عليهم اخرين 
بتس�جيل العقار العائد اىل مورثك املتويف 
خليل نارص حس�ن املش�يد عى العقار 
املرق�م 13852/2 مقاطعة 39 كاطون 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب كتاب 
املجل�س املحيل لقض�اء بعقوب�ة املرقم 
تبليغ�ك  تق�رر   2017/3/6 يف   586
بواس�طة صحيفتن محليت�ن يوميتن 
بالحضور اىل محكمة بداءة بعقوبة يوم 
2017/6/7 الس�اعة التاس�عة صباحا 
ويف حالة ع�دم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وفق االصول
القايض
يارس لطيف كاظم

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سفوان

العدد 2011/105
التاريخ 2017/5/23

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ س�فوان االموال 
املنقولة العائدة للمدي�ن )عدنان عذافة 
مزي�د الس�عد (  والت�ي هي عب�ارة عن 
املركب�ة املرقم�ة 51704 برة فحص 
مؤقت رافعة شوكية موديل 2004 نوع 
هونداي لونها اصفر خمسة طن وبمبلغ 
وق�دره 9000000 تس�عة مليون دينار 
عراق�ي فقط ع�دد واحد ويك�ون محل 
املزايدة يف مديرية تنفيذ سفوان يف اليوم 
العارش م�ن اليوم التايل للنرش الس�اعة 
الع�ارشة صباحا وع�ى الراغب بالرشاء 
واالش�رتاك باملزايدة ان ي�ودع التامينات 

البالغة 10% من القيمة املقدرة اعاله
املنفذ العدل
حمزة قيص محمد شاكر

تنويه
ن�رش يف جريدة املس�تقبل بالع�دد 371 
يف 2017/5/16 اع�الن مديري�ة تنفي�ذ 
البرة بالعدد 42/خ/2017 اسم املنفذ 
العدل عبد االمري بن�اي خطا والصحيح 

رائد عبد االمري بناي لذا اقتىض التنويه

مجلس القضاء االعى
الب�رة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البرة

مكتب البحث االجتماعي
رقم البحث /1111/بحث /2017

التاريخ 2017/5/22
اعالن

اىل املدعى عليه /ضياء حمادي محمود
اقام�ت املدعية )رودينه محس�ن محمد 
( الدع�وى املرقمة 1111/بحث /2017 
ضدك تطلب فيها الحكم التفريق للهجر 
وق�د لوح�ظ م�ن ال�رشط ال�واردة من 
املجلس البلدي ملنطق�ة الخرضاوية انك 
مرتحل اىل جهة  مجهولة وغري معلومة 
علي�ه تقرر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتن 
يوميتن بالحضور ام�ام هذه املحكمة 
صب�اح ي�وم 2017/6/8 ام�ام مكت�ب 
الباح�ث االجتماعي وعند عدم حضورك 
او م�ن يمثل�ك قانون�ا س�وف تج�ري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون
القايض

1- يرس الرشكة العامة لتجارة الحبوب االعالن لذوي الخربة من الرشكات او املكاتب او االشخاص الطبيعن لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص ب�� 
)تحميل وتفريغ الحبوب يف املراكز الخارجية لفرع الديوانية (. 

2- تتوفر لدى )الرشكة العامة لتجارة الحبوب ( التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي استخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات )اعمال 
التحميل والتفريغ لكميات الحبوب التي تخص املراكز الخارجية لفرع الديوانية(.

3- بأمكان مقدمي العطاء الراغبن يف رشاء وثائق للعطاء باللغة )العربية( بعد تقديم طلب تحريري اىل الرشكة العامة لتجارة الحبوب / القسم 
القانون�ي الكائ�ن يف بغداد – باب املعظم – مدخل الش�يخ عمر – الطاب�ق االول ( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املس�رتدة البالغة )750000( 

سبعمائة وخمسون الف دينار ، بأمكان مقدمي العطاء الراغبن يف الحصول عى املزيد من املعلومات عى العنوان املبن اعاله.
4- يرفق مع العطاء املستمسكات التالية :

- كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب
- هوية االحوال املدنية ملقدم العطاء

- بطاقة السكن
- البطاقة التموينية

- شهادة تأسيس الرشكة بالنسبة للرشكات 
5- تسلم العطاءات اىل العنوان : )الرشكة العامة لتجارة الحبوب / القسم القانوني الكائن يف بغداد – باب املعظم – مدخل الشيخ عمر – الطابق 
الثاني (  يف املوعد املحدد لغاية الس�اعة الثانية عرش ظهرا من يوم )الخميس( املصادف 2017/6/15 وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة وس�يتم 
فت�ح العط�اءات بحضور مقدمي العط�اءات  او ممثليهم الراغبن بالحضور يف العنوان )الرشكة العامة لتج�ارة الحبوب / بغداد – باب املعظم – 
مدخل الش�يخ عمر – الرشكة العامة لتجارة الحبوب – قاعة مكتب الس�يد املدير العام ( يف الزمان والتاريخ )الس�اعة الثانية عرش ظهرا من يوم 
الخمي�س املواف�ق 2017/6/15 يج�ب ان تتضمن العط�اءات التأمينات االولية املطلوبة م�ن مقدمي العطاءات وم�دة نفاذيتها  )خطاب ضمان 
م�ريف او ص�ك مصدق ( وبمبلغ )100000000( مائة مليون دينار عراقي صادر من مرف معتمد يف العراق / البنك املركزي العراقي ، علما ن 

الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .
جدول الفعاليات )املراكز الخارجية لفرع الديوانية(

مالحظات /
1- تكون نفاذية العروض )90( يوم من تاريخ غلق املناقصة .

2- سيتم انعقاد مؤتمر خاص لالجابة عى استفسارات املشاركن يف املناقصة وقبل موعد اليقل عن )7( ايام من تاريخ  غلق املناقصة .        
3- تكون مدة نفاذية خطاب الضمان سارية املفعول اىل ما بعد انتهاء مدة نفاذية العطاء املحددة يف وثائق املناقصة بمدة ال تقل عن )28( يوم .       

4- يكون مكان وموعد فتح العطاءات الساعة الثانية عرشة يف 2017/6/15 يف قاعة االجتماعات بمكتب السيد املدير العام .

الكلفة التخمينية
الفقرة المبلغ كتابةت المبلغ رقماً

الف وسبعمائة وخمسون دينار  1750 تفريغ الحبوب المكيسة الى المخازن والمسقفات والساحات 1
الف وخمسمائة دينار 1500 تفريغ الحبوب الفل   2

الفان وخمسمائة دينار 2500 تحميل الحبوب المكيسة   3
الفان ومائة وخمسون دينار 2150 تحميل الحبوب الفل   4
مائتان وخمسون الف دينار 250000 التنظيف 5

رقم املناقصة /2017/36
رقم التبويب /351

 وزارة التجارة
الرشكة العامة لتجارة احلبوب

وزارة النقل
الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص

القسم: قسم االمالك والعقارات

املهندس
ميثاق طالب اسامعيل العلياوي

املدير العام وكالة

اعالن رقم )11824(

املهندس
هيثم مجيل اسامعيل

املدير العام وكالة
ورئيس جملس االدارة

اعالن للمرة )االوىل(
lawdep@grainb.iq :القانوين القسم 
Import@grainb.iq :االسترياد قسم 
market@grainb.iq :التسويق قسم 

  computer@grainb.iq :احلاسبة قسم 

مالحظاتالتأميناتاسم العقارت
سنتان290.000 الف ديناركازينو في ساحة االندلس1
سنتان388.800 الف ديناركشك رقم 19 في مراب بغداد2
سنتان168289.4 الف دينارمحل رقم 3 في مراب بغداد3
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         حوار/قاسم وداي الربيعي

حينم�ا فك�رة بأجراء ح�وار مع الش�اعرة 
بش�رى الهالل�ي دفعتني رغبت�ي بالوقوف 
عن�د التجارب النس�ائية خصوصا العراقية 
منها وذلك لقلة المح�اوالت بالمقارنة إلى 
الرجال . بش�رى الهاللي ش�اعرة وإعالمية 
لها تاريخها المشبع بالحضور في الصحافة 
العراقي�ة , ث�م أنه�ا متنوع�ة ف�ي الكتابة 
كتب�ت الش�عر والترجمة وبع�ض اإلعمال 
التلفزيونية إضافة إلى المقاالت السياسية 
..ه�ي متجددة ولها رغب�ة كبيرة في كتابة 
القص�ة ..التقيتها في مع�رض الكتاب في 
بغداد وهي توقع ديوانها األول “ لن تشفى 

مني “ فكان الحوار التالي
_ البداية والتجربة الشعرية 

البداية في الترجمة، ثم كتابة المسلس�الت 
الدرامي�ة ف�ي تس�عينات الق�رن الماضي، 
ع�رض أوله�ا من عل�ى شاش�ة التلفزيون 
اس�مه  وكان   1998 الع�ام  ف�ي  العراق�ي 
)كبري�اء وهوى( ع�ن قص�ة الكاتبة جين 
أوستن، ومسلس�ل أخر بعنوان )وداعا أيها 
الحب(، وثالث اسمه )اوركسترا( عرض في 
العام 2007. أما في مجال الكتابة فقد كانت 
البداية م�ع الصحافة في العام 2008 حيث 
ب�دأت العمل كمحررة ث�م تنقلت بين العديد 
من الصح�ف المحلي�ة و كتب�ت العديد من 
المقاالت في مجال السياسة واألدب إضافة 
إلى التحقيق�ات والحوارات. أي أن الش�عر 
كان بعي�دا كل البع�د ع�ن اهتماماتي، لكنه 
ولد فج�أة ليعبر عن انفعاالت وأحاس�يس 
داخلي�ة كانت تختفي لس�نوات عديدة دون 

أن تجد منفذا
_ حي�ن يمنح�ِك الش�عر مس�احاته فم�اذا 

منحتي الشعر
منحت�ه الصدق، فانا كما ذكرت س�ابقا، لم 
أكن يوما شاعرة ولم انوي كتابة الشعر، بل 
طموحي ه�و كتابة القصة أو الرواية، ولي 
مح�اوالت في القص�ة القصي�رة. و عندما 

اخت�رت التعبي�ر عن الج�زء الخف�ي مني، 
جنحت إلى الش�عر، إلى الخيال والحلم، فلم 
اخت�ر كلماتي، بل ه�ي اختارتني، و لم أكن 
أفك�ر في م�ا اكتب، ب�ل ينس�اب مني دون 
ق�رار، فجاءت كل كلمة مم�ا كتبته صادقة 
نقي�ة، حتى أن بعض الصور والتعابير فيها 

الكثير من الطفولة والبراءة. 
_ مش�هدنا الثقاف�ي العراق�ي كي�ف ت�راه 

الهاللي بشرى
أجده مضطربا أحيانا، ومبش�را بالخير في 
أحي�ان أخرى، أي أن االنفت�اح على الكتابة 
والنش�ر افرز نتاجات أدبية دون المستوى، 
وف�ي نفس الوق�ت، قدم لن�ا مواهب كانت 
مس�تترة خلف القمع. وهذا أمر يحدث في 
كل مجتم�ع يمر بما مررنا ب�ه، لكن الزمن 
س�يفرز الجيد من الس�يئ، لذا أرى بصيص 
أمل في م�ا يطرأ على الس�احة من فوضى 
ثقافي�ة. م�ا يحزنني في المش�هد الثقافي 
انس�جام  المثقفي�ن وع�دم  تش�رذم  ه�و 
مش�هدا  لبن�اء  تنس�يقها  أو  أطروحاته�م 
ثقافي�ا جدي�دا يتالءم مع التغي�ر الذي طرأ 
على البل�د والمجتم�ع، فالتج�ارب فردية، 
والص�راخ فرديا أيضا، مم�ا أدى إلى ضعف 

النخبة الثقافية .
_ البع�ض يصف قصيدة النث�ر بأنها هروب 
م�ن الش�عر الحقيق�ي ..العم�ودي ..كيف 

تجدين ذلك؟
ال أنك�ر أن الش�عر العم�ودي أم�را يصعب 
خوضه إال من شاعر امتلك معرفة كبيرة في 
الوزن و القافية و بحور الش�عر وتفاصيل 
اللغ�ة، إال أن ل�كل جنس أدب�ي زمنه، ولكل 
نوع ضم�ن األجن�اس األدبية زمن�ه أيضا، 
فالش�عر أالن بدأ يتراجع أمام تقدم الرواية 
وازدي�اد ش�عبيتها، الن  لغ�ة الرواية أكثر 
س�هولة واقرب إل�ى المتلق�ي، وهكذا هي 
قصيدة النثر اآلن، أنها تس�مح للشاعر بأن 
يدخل مديات قد ال يصلها من خالل الش�عر 
العم�ودي، وتس�مح بتناول مف�ردات أكثر 
سالسة وتراكيب أكثر بساطة، أي باختصار 

أنه�ا تمنح حرية اكبر للش�اعر الذي يرغب 
دائما بكسر القيود. لكن كما هي الحال في 
كل مجاالت الكتاب�ة،  تطرأ بعض التجارب 
الت�ي تس�ئ إليه�ا، فبع�ض قصائ�د النث�ر 
أس�اءت إلى قصيدة النثر من خالل إمعانها 
ف�ي التجريب واختي�ار المف�ردات الصعبة 
والص�ور الغي�ر قابل�ة للتفس�ير، مما دفع 
المتلقي للعزوف عن الكثير منها، بل أن هذا 
لم يكن تماما في صالح الش�عر والشعراء، 

حيث أسهم في تراجع الشعر.
_ المش�هد النقدي اليوم ما ع�اد يهم أغلب 

الشعراء . هل أنِت أحدهم
يهمن�ي الق�ارئ قب�ل الناقد، فالق�ارئ هو 
الناق�د الحقيق�ي، ث�م أن النقد لدين�ا أيضا 
يعان�ي م�ن التراجع، فن�ادرا ما تج�د ناقدا 
مختص�ا، ب�ل أن بعضه�م يتحول إل�ى ناقد 

بمج�رد قراءت�ه لبعض الكتب، وهذا يس�ئ 
إل�ى الكاتب وإبداعه، فالنقد في النهاية هو 
علم إضافة إلى كون�ه أدبا أي أن له قواعده 
و أصول�ه، بينم�ا تج�د أن معظ�م النق�اد 
انقس�موا إلى قس�مين، أما مادحا للكاتب، 
خصوصا إذا كانت تربطه به عالقة صداقة، 
و أما مهاجما شرسا، ويتجاوز األمر أحيانا 
إل�ى التقريع واألس�لوب الخش�ن، وهذا لن 
ينف�ع ال الكات�ب وال الق�ارئ، فالنق�د ف�ي 
أساسه، عملية تقويمية لتصحيح المسيرة 
ولتوضي�ح الجوان�ب الخافية م�ن القطعة 
األدبي�ة للق�ارئ. م�ن ناحي�ة أخ�رى، دأب 
بعض النق�اد عل�ى اس�تعمال مصطلحات 
نقدية أدبي�ة وجمل معقدة تحيل النص إلى 
لغز يصعب فهم�ه، حيث يظن بعض النقاد 
أن المعقد من القول داللة على ثقافة الناقد 

ومعرفته، وأنا أرى أن العكس هو الصحيح، 
فالبساطة هي األصعب في كتابة إي قطعة 
أدبي�ة. أظن أن النقد بحاج�ة إلى مختصين 

أكثر فما لدينا محدود جدا.
_ هل أضافت لِك التجربة اإلعالمية شيئا ؟.

التجرب�ة اإلعالمي�ة كان�ت األس�اس ف�ي 
بدايات�ي وحيات�ي، ربم�ا لن أبال�غ أن قلت 
أن العم�ل الصحفي مدرس�ة ال تعادلها كل 
المدارس التي يؤمها الفرد، هذا أن كان عمال 
صحافي�ا حقيقيا، وأنا عملت في كل أركان 
العم�ل اإلعالم�ي، صحافة، أع�داد برامج، 
أعم�ال درامي�ة، بل حتى ضم�ن الصحافة، 
فق�د كتب�ت المق�ال والتحقي�ق الصحفي 
والحوار والتقري�ر والخبر، وكل هذه كانت 
تج�رب حية م�ن ارض الواقع كن�ت التقي 
فيه�ا مع الن�اس، المثقفين، المس�ؤولين، 

الناشطين، بل وحتى الس�جينات والفقراء 
والمتس�ولين، ال�خ. مث�ل ه�ذه التج�ارب 
التجرب�ة  ينح�ت  خزي�ن  ه�ي  المتنوع�ة 
اإلنس�انية ويصق�ل الش�خصية. ومثل هذا 
الحزي�ن يظهر بالتأكيد ف�ي تجربة الكتابة 

سواءا في الشعر أو الرواية. 
_ صمت . ح�زن . هدوء .. هذا ما نراه في ) 

لن تشفى مني ( 
الصم�ت ابلغ م�ن ال�كالم فيم�ا يتعلق في 
التعبير عن المشاعر، فالمشاعر ان صرخت 
تحول�ت إل�ى نعي�ق و ن�واح. والح�زن هو 
التطهي�ر للروح وه�و الخمرة الت�ي تهبها 
رب�ة الش�عر فبدون ح�زن تبقى المش�اعر 
باهت�ة، ربما ألننا ش�عب يرضع الحزن مع 
حلي�ب أمه. أن�ا ش�خصيا ال أرى في الحزن 
ام�رأ معيب�ا أو مدمرا كما ي�راه البعض، بل 
هو طاقة خالقة تس�تفز اإلنس�ان فتخرج 
مش�اعره صادق�ة ش�فافة. و )لن تش�فى 
من�ي( جاء صرخة مكتوم�ة، فأن ترد على 
ضربة الس�وط بتنهي�دة لهو ابل�غ درجات 
الصب�ر والتطي�ر لل�روح. و أن�ا أوغ�ل في 
الروح واعش�ق نقاءها ووحدتها واتحادها 
مع األش�ياء، فكل األشياء من حولنا عندما 
نستشعرها بأرواحنا، يكون لها معنى أخر، 

بل إننا نقترب من الحقيقة بذلك.
_ ه�ل أن�ِت م�ع حري�ة النش�ر وه�ذا الكم 
الهائل من المطبوعات التي تسكن الرفوف 

والغبار
نع�م، فالحرية تمام�ا هو م�ا كان يفتقده 
الكاتب في زم�ن حظر المطبوعات وتدخل 
الرقابة وفرض الكلمة. صحيح أن هذا الكم 
الهائل يظل معظمه مركونا على الرف لكن 
لكل إنس�ان الحق ف�ي التعبير عن نفس�ه، 
وللق�ارئ الحك�م في نهاية األم�ر. فال احد 
مجبرا على قراءة ما ال يعجبه أو يتالءم مع 
ذائقت�ه، لكن حرية النش�ر تنتج لنا مواهب 
وتطلبن�ا على إبداعات كت�اب قد يكون لهم 
مس�تقبال ممي�زا و دورا في بناء المش�هد 

الثقافي العراقي مستقبال. 

 الشاعرة برشى اهلاليل : يؤملني تراجع املستوى الثقايف خصوصًا لدى الشباب

           اسراء عبوشي

سكنت شواطيء الجنون
فيض مني ومنك

الهب بالقلب الشجون
وانتبهنا
لنبضنا

وتراقصنا
على صمت تأصل بالعيون 

وحدنا
حبكنا لغتنا

وتناجينا
بحرف َولٍه مفتون

تمرد على لحننا
ونحت مالمحنا

على الصخر
الموشى

بطهر يخالطة مجون

           جورجيت طباخ

اقرأ خيبتي ..
في كتاباتي ..
ذات الوجع ..

ونفس األحالم 
في األقفاص ..

ثمة حزن مرابط 
عند نافذتي ..

يصيبني الجنون ..
في دهاليز التنتهي 
أحن إلى امرأة...أنا

أبكي ..
أصرخ ..

ماذا تبقى مني 
كي تنتظرني 

جسدي أتلفته المرايا 
وشعر اجتثت جديلته

ال يمكنك التشبث به ..
يا أهل الشام ..

ابنتكم ..
تغتسل بحمام النار 

وتلم الدمع ..
والسكين في الخاصرة..

تمهر قلبها..
باسم الحب 

باسم العصافير 
وتخبئ حلمها ..

تحت وسادات األطفال

جنون املوجه احلائرة 

أحن اىل امرأة ..أنا..

          قيس مجيد المولى

 1 - ت�رك العق�ل ف�ي مكان أخ�ر واإلنفصال 
الكامل عن الكيان�ات التاريخية واإلجتماعية 

والسياسية واإلقتصادية ،
المكش�وف  الواق�ع  إقام�ة ج�دار م�ع   – 2

والتعامل مع الواقع المليء باأللغاز ،
3 – الش�عر ل�ه عالق�ة بالجوان�ب المظلم�ة 
ف�ي ذات اإلنس�ان وال عالقة له بق�در وآخر 

بالجوانب المضيئة ،
4 – م�ن الخطأ االعتقاد ب�أن الخيال موجود 
أصال وبأنه يقدم صوره للش�اعر واألصح أن 
الش�اعر هو الذي يخلق الخي�ال ويعده إعدادا 
مرتبا ومركزا كي ينتج مايريده الش�اعر منه 

،
5 – الش�عر لي�س بتجرب�ة عام�ة إطالقا بل 

هو تجرب�ة ذاتية أما تطويع الع�ام وترحيله 
للخ�اص فهو إحتيال على ذاكرة وأحاس�يس 

األخرين ،
6 – تحدي�ث الحديث ،يعني لي�س المحافظة 
عل�ى األش�ياء الحية بل اإلتيان بش�يء جديد 

وتفعيل قدرات المستحدث
7 – التحس�س باألزمة اللغوية وعدم الوقوع 

في مطبات المفردات العقيمة ،
8 – إختيار البيئة الشعرية المالئمة عند البدء 

بالكتابة ،
9 – معالجة مؤثرات الموروث ،

10 – الشعر صوت قادم من الالشيء
11 – نبذ العالقات االستعمارية في اللغة 
-12 السعي النشطار المخيلة عند الكتابة

-13 إبق�اء المجه�ول ف�ي مجهوليته وليس 
العمل على كشفه أو تفس�يره بل اإلفادة من 

قواه الكامنة ،
-14 التح�وط من التوقف�ات اآلنية والذهاب 
الى مداخل تضعف بنية النص كمنتج جمالي 
-15 تفجير اللحظة النفسية وليس انتظارها 
واس�تحضارها مرادفا للوسائل األخرى التي 

تتشكل منها العملية اإلنتاجية ،
-16 ع�دم اإلنصي�اع ال�ى الخ�وف والت�ردد 
والتمتع بالحرية ونشوة الخلق ثم العودة الى 

المراجعة والتصحيح ،
-17 لي�س بالض�رورة أن يك�ون هن�اك زمنا 
مح�ددا إلكم�ال نصك الش�عري ،ألن الش�عر 
يتواف�ق م�ع الزم�ن المفت�وح ال م�ع الزمن 

المغلق ،
......................

أشرنا الى هذه المتطلبات عبر مقاالت نقدية 
سابقة لنا 

             فاضل عبد علي جواد     

 إس�تعرض حياته الشقية ,منذ نعومة 
أظفاره ,حتى غزو الشيب لمفرقه قبل 

أوانه .
همس ص�وت خفي في أعماقه :� نعم 
,نع�م ,ه�و هو ب�كل تأكيد ,ه�ذا الذي 

يسمونه ب 
      ) الضمي�ر(. يج�ب عل�َي الخ�الص 
منه حاال ,أو إخراس صوته ,على أألقل 

لفترة
من الوقت ,ومهما كلفني الثمن .

وأس�تطرد مضيف�ا :� أم�س تمك�ن ) 
....( من قتله ,في أول حياته الوظيفة 

,ففاضت 
أألم�وال بي�ن يدي�ه ,ولحق ب�ه ) ....( 
فكان له ماتمنى ,بغمضة عين ,ولحق 

بهما من
لحق ,فنال�وا فوق ماكانوا يحلمون به 

..
وأض�اف بإنكس�ار ولهج�ة باكي�ة :� 
أم�ا أنا ,ويا لس�وء حظ�ي ,فقد بقيت 

محافظا عليه,

لندائ�ه  ,ملبي�ا  لصوت�ه  مصغي�ا       
المرار,وأذاقن�ي  ك�ؤوس  ,فجرعن�ي 

الفقروالحرمان .
جال بصره في أنح�اء الممتلكات التي 
كان�ت بعهدته ,من�ذ مباش�رته العمل 

,بصحبة
ش�يطانه ,ال�ذي اس�تيقظ ماخ�را :� 
س�وف أحصل على كل ما ينقذني ,من 

مخالب 
    الفق�ر والجوع والمرض ,ويحررني 
م�ن كل الدي�ون واالعب�اء الت�ي تثقل 

كاهلي 
وتقض مضجعي ليل نهار .

ألق�ى نظرة مريب�ة ,على الكت�ب التي 
كانت بين يديه ,وأضاف :� إن جرة قلم 

صغيرة
       واحدة ,والذي يسمونها اليوم ب ) 
التوقيع(,ق�ادرة على قلب حياتي كلها 

,رأسا
على عقب ,وبغمضة عين ,ال أكثر ..

وقبل أن يس�تجيب لوساوسه ,خاطبه 
ضمي�ره بش�دة مح�ذرا ومتس�ائال :� 

كيف سيكون

         مصي�رك ,إذا م�ا إفتض�ح أم�رك 
,والقي القبض عليك ؟,ثم ماذا ستقول 

غدا
وأن�ت ترتجف بين ي�دي الواحد الديان 

الذي التخفى عليه خافية ؟
   � في تل�ك أألثناء ,طرقت باب مكتبه 

:
   � من ...إدخل ؟

   � صباح الخير أستاذ .
   � من ..صباح الخيرات ..المدير العام 

بنفسه ..؟!
   � نع�م بنفس�ه ,وبلحم�ه ,وعظم�ه 

,ودمه ..
وأضاف بعد إبتس�امة ,ش�كر وعرفان 

رقيقة :
   � جئ�ت أهنيئ�ك بنفس�ي, لترقيت�ك 
,وأق�دم لك خال�ص ش�كري وتقدري 

لجدك ,إخالصك
وأمانتك في عملك ..  

وأضاف مبتسما :� و و و.
  � وماذا بعد يااستاذ ؟

  � ايف�اد خارج القط�ر ,لتمثيل بالدك 
العزيزة ..      

البعض من متطلبات كتابة الشعر 

قصة قصرية.. جرة  قلم

رضوى عاشور: التابع ينهض
بمناس�بة الذك�رى الثاني�ة لرحي�ل الناق�دة الدكت�ورة رض�وى 
عاش�ور، أعادت دار الش�روق طبع ثالثة أعم�ال للراحلة، األول 
بعن�وان »الطري�ق إل�ى الخيم�ة األخرى... دراس�ة ف�ي أعمال 
غس�ان كنفان�ي«، الذي ُنش�ر للمرة األول�ى ع�ام 1977، وفيه 
تقدم الدكتورة رضوى دراس�ة نقدية ف�ي األعمال اإلبداعية من 
قصص وروايات للروائي والقاص الفلس�طيني غسان كنفاني، 
ال�ذي كانت أعمال�ه مداميك أساس�ية في ص�رح األدب القومي 
الفلسطيني. أما الكتاب الثاني فبعنوان »التابع ينهض... الرواية 
ف�ي غرب إفريقيا«، وصدر للمرة األولى عام 1980، وفيه ترصد 
اتجاه�ات األدب اإلفريقي عموماً، مع التركي�ز على الرواية في 
غ�رب إفريقي�ا، في حي�ن حمل الكت�اب الثالث عن�وان »صيادو 
الذاكرة... في النقد التطبيقي«، وقد صدر للمرة األولى في العام 
2001، وفي هذه الدراسة تركز على عوالم: نجيب محفوظ، حي 
ب�ن يقظان، إبراهيم أصالن، لطيفة الزيات، إدوارد س�عيد، إميل 

حبيبي، فؤاد حداد، وأمل دنقل. 

ص�در لعبدالل�ه محمد الناص�ر »من أحادي�ث القرى، 
حكايات« عن »رياض الريس للكتب والنشر، بيروت«.

يض�م الكت�اب مجموعة من الحكاي�ات هي مزيد من 
الواق�ع وش�به الواق�ع، مزيد م�ن الق�ص، والتقاط 
الصور، تلك الصور اإلنس�انية التي ترس�مها ريش�ة 
الزم�ن في وقت من األوقات، فال تعود لرس�مها مرة 

أخرى.
وم�ن كلمة الكاتب على غالف الكت�اب »كانت القرية 
عالماً له استقالليته، وله شخصيته، وفرادته. فرادته 
الجغرافي�ة ذات الح�دود المتع�ارف عليه�ا. وفرادته 
االجتماعي�ة من عادات، وأس�اليب س�لوك، وطريقة 

عيش.. وفرادة ثقافية ولغوية.
ل�م يع�د اليوم ه�ذا االخت�الف موج�وداً، بل ل�م تعد 
القرية موجودة برائحتها، وس�جن أهلها، وعاداتهم، 

وطبائعهم«.

من أحاديث القرى 
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وقفات عىل اعتاب شهر اخلري
محمود بن إبراهيم بن محمود الصباغ

ه�ا ه�ي االي�ام واللي�ايل تم�ر والس�نون تتعاقب 
ومواس�م الطاعات تتواىل موسما تلو اآلخر لتكون 

محجة للطائعني وحرسة وندامة عىل العاصني

الوقفة األوىل : لحظة يقظة
أخي املبارك قف اآلن مع نفسك وقفة صادقة وسل 
نفس�ك كم من أناس كانوا معنا يف رمضان الفائت 
هم اآلن بني الرتاب ؟ وكم من رمضان مر عليك ما 

حققت الغاية منه ؟ هل لك هدف يف رمضان ؟
فالبد أن ينزعج قلبك لروعة االنتباه بقدوم الشهر 
من رقدتك وغفلتك ولتكن يقظتك ذات أثر ملموس 
ال كاملوعظة التي تسمع يف مجالس العلم ثم يزول 
اثرها بع�د انتهاء املجلس قال ب�ن الجوزي رحمه 

الله تعاىل
» قد يعرض عند سماع املواعظ للسامع يقظة فاذا 
انفصل عن مجلس الذكر عادت القسوة والغفلة ! 

فتدبرت السبب يف ذلك عرفته .
ثم رأيت الناس يتفاوتون يف ذلك فالحالة العامة أن 
القل�ب ال يكون عىل صفة من اليقظة عند س�ماع 

املوعظة وبعدها لسببني 
أحدهما : أن املواعظ كالس�ياط والس�ياط ال تؤلم 

بعد انقضائها أملها وقت وقوعها .
والثاني : أن حالة س�ماع املواعظ يكون االنس�ان 
فيه�ا ُم�زاح العلة قد نخ�ىل بجس�مه وفكره عن 
اس�باب الدني�ا وانصت بحضور قلبه ف�اذا عاد اىل 
الش�واغل اجتتذبته بآفاتها وكيف يصح أن يكون 

كما كان ؟!
فمنهم من يعزم بال ت�ردد ويميض بال التفات فلو 
توقف بهم رك�ب الطبع لضجوا كم�ا قال حنظلة 

عن نفسه »نافق حنظلة »
ومنه�م أقوام يميل به�م الطب�ع اىل الغفلة أحيانا 
ويدعوه�م ما تق�دم من املواع�ظ اىل العمل احيانا 

فهم كالسنبلة تميلها الرياح !
وأق�وام ال يؤث�ر فيه�م اال بمق�دار س�ماعه كماء 

دحرجته عىل صفوان - حجر أملس - »
الوقفة الثانية : همسة محاسبة

قال الله عز وجل يف وصف املتقني » والذين اذا فعلوا 
فاحش�ة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 

لذنوبه�م ومن يغف�ر الذنوب اال الل�ه » وقال » ان 
الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا 

ف�اذا ه�م مب�رون »
وق�ال الف�اروق عم�ر ريض الل�ه عنه » حاس�بوا 
أنفس�كم قبل أن تحاس�بوا وزنوا أعمالكم قبل أن 
توزن عليكم فاليوم عمل وال حساب وغدا حساب 

وال عمل »
ق�ال أبو حامد الغ�زايل رحمه الل�ه » فعرف أرباب 

البصائر من جملة العباد أن الله تعاىل لهم باملرصاد 
وانهم سيناقشون يف الحساب ويطالبون بمثاقيل 
الذر م�ن الخط�رات واللحظ�ات وتحقق�وا انه ال 
ينجيهم من هذه االخطاء اال لزوم املحاسبة وصدق 
املراقب�ة ومطالب�ة النفس يف االنف�اس والحركات 
ومحاس�بتها يف الخطرات واللحظات فمن حاسب 
نفس�ه قبل ان يحاس�ب خف يف القيامة حس�ابه 
وحرض عند الس�ؤال جوابه وحسن منقلبه ومآبه 

ومن لم يحاس�ب نفس�ه دامت حرساته وطالت يف 
عرصات القيامة وقفاته » وقال االمام الحسن بن 
ع�ي »ع« » أقرعوا هذه االنفس فانها طلعة وانها 
تن�ازع اىل رش غاية وانكم ان تقاربوها لم تبق لكم 
من أعمالكم ش�ئ فتص�روا وتش�ددوا فانما هي 
أي�ام تعد وانم�ا انتم ركب وقوف يوش�ك أن يدعى 
أحدكم ف�ال يجيب وال يلتفت فانقلب�وا بصالح ما 
بحرضتك�م » فعلي�ك أخ�ي الفاضل ان تحاس�ب 

نفس�ك محاسبة صادقة وان تلزمها حدها بكتاب 
الله وس�نة رس�وله صىل الله عليه وس�لم  

الوقفة الثالثة : ال تياس وال تغرت
بعد أن حاس�بت نفسك اآلن فأنت واحد من اثنني 
،اما عاص مرسف او طائع زاهد واما شاكر راض 

او منكر جاحد اما يائس قانط او آمل راشد.
ف�االوىل لك أخ�ي العايص :: ال تي�اس :: واعلم ان 

ب�اب التوبة مفتوح وتامل مع�ي كتاب ربي جل 
جالله،فبع�د أن تكلم عن القاتل واورد له خمس 
ًدا  عقوبات غالظ فقال : َوَم�ْن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعمِّ
َفَج�زَاُؤُه َجَهنَّ�ُم َخالًِدا ِفيَه�ا وََغِضَب اللَّ�ُه َعلَْيِه 
َولََعَنُه َوأََعدَّ لَُه َعَذاًبا َعِظيًما )93( النس�اء » قال 

يف سورة الفرقان »
َوالَِّذي�َن اَل َيْدُعوَن َم�َع اللَِّه إِلًَها آََخ�َر َواَل َيْقُتُلوَن 
النَّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَّ�ُه إاِلَّ ِبالَْحقِّ َواَل َيزُْنوَن َوَمْن 
َيْفَعْل َذلَِك َيلَْق أََثاًما )68( ُيَضاَعْف لَُه الَْعَذاُب َيوَْم 

الِْقَياَمِة َوَيْخُلْد ِفيِه ُمَهاًنا )69(
قال :إاِلَّ َمْن َتاَب َوآََمَن وََعِمَل َعَماًل َصالًِحا َفأُولَِئَك 
َئاِتِهْم َحَس�َناٍت َوَكاَن اللَُّه َغُفوًرا  ُيَب�دُِّل اللَُّه َس�يِّ

َرِحيًما )70( الفرقان
وأيضا بعد ان ذكر س�بحانه املنافقني وجزاءهم 
فق�ال » إِنَّ الُْمَناِفِقنَي يِف الدَّْرِك اأْلَْس�َفِل ِمَن النَّاِر 

َولَْن َتِجَد لَُهْم َنِصريًا )145(«
ق�ال » إاِلَّ الَِّذيَن َتاُبوا َوأَْصلَُح�وا َواْعَتَصُموا ِباللَِّه 
َوأَْخلَُصوا ِديَنُهْم لِلَِّه َفأُولَِئَك َمَع الُْمْؤِمِننَي َوَسْوَف 
ُي�ْؤِت اللَّ�ُه الُْمْؤِمِننَي أَْجرًا َعِظيًم�ا )146( » اآلية 

النساء
وبعد ان تكلم ايضا عن املفسدين يف االرض

فق�ال » إِنََّما َجزَاُء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن اللََّه َوَرُس�ولَُه 
َوَيْس�َعْوَن يِف اأْلَْرِض َفَس�اًدا أَْن ُيَقتَُّلوا أَْو ُيَصلَُّبوا 
�َع أَْيِديِه�ْم َوأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخ�اَلٍف أَْو ُيْنَفْوا  أَْو ُتَقطَّ
ْنَيا َولَُهْم يِف اآْلَِخرَِة  ِمَن اأْلَْرِض َذلَِك لَُهْم ِخزٌْي يِف الدُّ

َعَذاٌب َعِظيٌم )33 ( »
ق�ال » إاِلَّ الَِّذي�َن َتاُبوا ِمْن َقْبِل أَْن َتْق�ِدُروا َعلَْيِهْم 

َفاْعلَُم�وا أَنَّ اللَّ�َه َغُف�وٌر رَِحي�ٌم )34( » املائ�دة
وه�و ال�ذي ق�ال س�بحانه » ي�ا عب�ادي انك�م 
تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا 
فاس�تغفروني اغفر لك�م » رواه مس�لم 6474 
... » لَْواَل َتْس�َتْغِفُروَن اللََّه لََعلَُّكْم ُترَْحُموَن )46( 

»النمل
والثانية لك اخي الطائع يامن اديت حق ربك :: ال 
تغ�رت :: واحذر ان يقع الغرور يف قلبك والعجب يف 
عمل�ك فيصري هباءا منثورا فكم من أعمال ضاع 
ثوابها بس�بب عجب خالط القلب أو رياء خالط 

العمل
أخي .. احذر أن تذوق طعم نفسك فما أفلح والله 

من ذاق طعم نفسه

الصوم .. حصن املؤمن
د. خالد سعد النجار

 بسم الله الرحمن الرحيم
عن أب�ي أمام�ة -ريض الله عن�ه- قال 

-صىل الله عليه وسلم-:
) الصيام جنة، وهو حصن من حصون 
املؤمن، وكل عمل لصاحبه، إال الصيام، 
يقول الل�ه: الصيام يل و أن�ا أجزي به ( 

)1(
الصوم عبادة السادات، وعبادة السادات 
سادات العبادات، وأحىل أعطيات الصوم 
وأغ�ىل معانيه »اإلخ�الص«، واإلخالص 
تجرد وخ�الص، والص�وم ه�و العبادة 
الوحي�دة الت�ي خصت بالنس�بة إىل الله 

تعاىل: )الصيام يل وأنا أجزي به(
• الصيام ٌجنة

الجن�ة بضم الجي�م: كل ما س�رت ومنه 
)املجن( وهو الرتس، وإنما كان الصوم 
جنة ألنه إمس�اك عن الش�هوات، والنار 
محفوف�ة بالش�هوات. ق�ال اب�ن األثري 
يف النهاي�ة: معنى كون�ه جنة، أي: يقي 

صاحبه ما يؤذيه من الشهوات )2(
وقال املناوي: )الصيام جنة( أي س�رتة 
ب�ني الصائ�م وب�ني الن�ار، أو حج�اب 
ب�ني الصائ�م وبني ش�هوته، ألنه يكرس 

الشهوة ويضعف القوة.
وق�ال أيض�ا: )الصيام جن�ة( أي ترس 
يدف�ع املعايص أو النار عن الصائم، كما 

يدفع الرتس السهم. )3(
وق�ال أيض�ا: )الص�وم جن�ة( وقاية يف 
الدنيا من املعايص بكرس الشهوة وحفظ 
الجوارح، ويف اآلخرة من النار ألنه يقمع 
اله�وى ويردع الش�هوات الت�ي هي من 
أسلحة الش�يطان، فإن الش�بع مجلبة 
لآلث�ام منقصة لإليمان، ولهذا قال عليه 
الصالة والسالم: )ما مأل آدمي وعاء رشاً 

من بطنه( )4( فإذا مأل بطنه انتكس�ت 
بصريته وتشوش�ت فكرت�ه وغلب عليه 
الكس�ل والنعاس فيمنعه ع�ن وظائف 
العب�ادات، وقوي�ت قوى الب�دن وكثرت 
املواد والفضول فينبعث غضبه وشهوته 
وتش�تد مش�قته لدف�ع م�ا زاد عىل ما 
يحتاج�ه بدنه فيوقعه ذل�ك يف املحارم، 
ق�ال بع�ض األعالم: ص�وم الع�وام عن 
املفطرات، وصوم الخواص عن الغفالت، 
وص�وم العوام جنة عن اإلحراق، وصوم 
الخ�واص جن�ة لقلوبه�م ع�ن الحجب 
واالف�رتاق. وقال صىل الله عليه وس�لم: 
)الصوم جنة من عذاب الله( )5( فليس 
للنار عليه س�بيل كما ال س�بيل لها عىل 

مواضع الوضوء، ألن الصوم يغمر البدن 
كله فهو جنة لجميع�ه برحمة اللّه من 
النار . وقال ابن عبد: حسبك بهذا فضال 

للصائم )6(
أركان  ثال�ث  الص�وم  الق�اري:  وق�ال 
اإلسالم، رشعه سبحانه لفوائد أعظمها 
كون�ه موجب لش�يئني أحدهما ناش�ئ 
النف�س األم�ارة  ع�ن اآلخ�ر: س�كون 
وك�رس ش�هوتها يف الفض�ول املتعلق�ة 
بجمي�ع الج�وارح م�ن العني واللس�ان 
واألذن والف�رج فإن به تضعف حركتها 
يف محسوس�اتها، ولذا قيل: »إذا جاعت 
النف�س ش�بعت جمي�ع األعض�اء وإذا 
ش�بعت جاع�ت كله�ا«، والناش�ئ عن 

ه�ذا صف�اء القل�ب ع�ن الك�در، ف�إن 
املوجب لكدوراته فضول اللسان والعني 
وباقيهم�ا، وبصفائ�ه تن�اط املصال�ح 

والدرجات. )7( 
وعن جاب�ر -ريض الله عنه- قال -صىل 
الل�ه علي�ه وس�لم-: )ق�ال الل�ه تعاىل: 
الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، 
وهو يل، وأنا أجزي به( )10(  قال املناوي 
) … وأنا أجزي به( صاحبه بأن أضاعف 
له الجزاء بال حس�اب، ألن فيه اإلعراض 
عن ل�ذات الدني�ا والنف�س وحظوظها، 
ومن أع�رض عنها ابتغاء وج�ه اللّه لم 
يجع�ل بين�ه وبين�ه حج�اب. واعلم أن 
الصوم م�ن أخص أوص�اف الربوبية إذ 

ال يتص�ف به عىل الكم�ال إال اللّه تعاىل، 
فإن�ه يطع�م وال يطع�م، فإضافت�ه إىل 
نفس�ه بقوله ) .. وأنا أجزي به( لكونه 
ال يتص�ف به أحد ع�ىل الحقيقة إال هو، 
ألنه الغن�ي عن األكل أب�د اآلبدين، ومن 
س�واه ال بد له منه، وق�د دعا الباري إىل 
االتص�اف بأوصافه وتعبده�م بها بعد 
الطاقة، والصوم م�ن أخصها، وأصعب 
األش�ياء عىل النفوس لكون�ه خالف ما 
جبلوا عليه، مل�ا أن وجودهم ال يقوم إال 
بماّدة بخالف الغنى عن كل يشء. )11(

الصيام حصن من حصون املؤمن
فالصوم رقة للقلب، وصيانة للجوارح، 
والصوم قطع ألس�باب التعبد لغري الله 
تعاىل، وهو ش�عار األب�رار كما صح عن 
رسولنا -صىل الله عليه وسلم- أنه كان 
يدع�و ويقول: )جعل الل�ه عليكم صالة 
ق�وم أب�رار، يقومون اللي�ل ويصومون 

النهار، ليسوا بأثمة وال فجار( )12( 
الهوامش واملصادر 

)1(  رواه الطران�ي يف املعج�م الكب�ري 
برقم 7608، والهيثمي يف مجمع الزوائد 
ج: 3 ص: 180 )حس�ن( حدي�ث رق�م: 
3881 يف صحي�ح الجامع.الس�يوطي / 
األلبان�ي )2( النهاية يف غريب الحديث/

اب�ن األث�ري 586/3   )3( ) صحي�ح ( 
حدي�ث 3865 يف صحي�ح الجام�ع )4( 
) صحي�ح ( حدي�ث 5674 يف صحي�ح 
الجام�ع )5( ) صحي�ح ( حديث 3866 
يف صحي�ح الجام�ع )6( في�ض القدير 
للمن�اوي يف مواض�ع متع�ددة 458/2، 
558/2، 256/3 )7( مرق�اة املفاتي�ح 
/ القاري 229/4 )10( )حس�ن( انظر 
حديث رق�م: 4308 يف صحي�ح الجامع 

)11( فيض القدير 588/1 )12(

الصيام شكر
لنعمة اهلل

يف االفياء الرمضانية لهذا اليوم نكون عند :
» صي�ام رمضان ش�كر لنعم�ة القران » فق�د ترتب االمر 
بصي�ام رمضان املب�ارك هو الش�كر لنعمة ن�زول القران 
الكري�م يف هذا الش�هر الفضيل .. فق�د كان القران الكريم 
هدى للن�اس وبينات من الهدى والفرقان ..فكان حتما ان 
يتوجه الناس بشكر هذه النعمة اىل الله رب العاملني ..ألنه 
س�بحانه أخرجه�م به من تي�ه الضاللة اىل معالم الرش�د 

..ومن حرية الشك إىل اليقني .
ولهذا بات الصيام من أعظم ألوان الش�كر ..ولهذا  يبدو يف 
غاي�ة الوضوح االرتباط بني قوله تعاىل:«فمن ش�هد منكم 

الشهر فليصمه ».
وان م�ن أجمل مايقال يف هذا الصدد ما يروى عن الفقهاء 
من قولهم : »ان الحق تبارك وتعاىل قد اختص شهر رمضان 
املبارك بأعظم آيات الربوبية ، وهي إنزال القران فيه ، ومن 
اجل ذلك اختصه بأعظم آيات العبودية ..حينما فرض« ما 
من مسلم يدعو دعوته ليس فيها إثم  وال قطيعة رحم  إال 
أعط�اه الله بها إحدى ث�الث :إما ان يعج�ل دعوته ..وإما 
ان يدخره�ا له يف اآلخرة ..وإما أن يرف عنه من الس�وء 
قدرها » . فقالو للرسول  عليه أفضل الصالة وازكى السالم 

: » يارسول الله..وإذا نكثر يف الدعاء ؟«.
قال صىل الله عليه واله وس�لم يف ) الدعاء( أيضا :« التدعو 
ا ع�ىل أنفس�كم ..والتدع�وا ع�ىل أوالدك�م ..والتدعوا عىل 

خدمكم ..والتدعوا عىل أموالكم » .
ومن دعائه صلوات الله عليه وسالمه : » اللهم إني أعوذ بك 
من علم الينفع ..ومن فلب اليخش�ع ..ومن نفس التش�بع 

..ومن دعوة التستجاب »
ويبقى القول :

»أن الدعاء هو العبادة«

افياء رمضانية

سعدون شفيق سعيد 

بم�ا إننا نس�تقبل ش�هر رمض�ان املبارك 
واملعظم سنضع هنا كل ما يخص رمضان 
م�ن اح�كام وأح�داث رمضانيه وس�رية 
وغريه�ا م�ن االم�ور الت�ي تخص ش�هر 

رمضان الكريم
رمضان فرض ىف السنة الثانية من هجرة 
النب�ى صىل الله عليه وس�لم ، أى ان النبى 
ص�ام 9 رمضان�ات ، ورمض�ان فرض ىف 
نف�س الس�نة الت�ي ف�رض فيه�ا الجهاد 
حوايل ش�هر ، األمر بصيام رمضان نزل يف 
شهر ش�عبان ، والجهاد فرض يف رمضان 

يف غزوة بدر .
-ما العالق�ة بني الصي�ام والجهاد بحيث 
نف�س  يف   ، الس�نة  نف�س  يف  يتالزم�ان 

الشهر؟
•هناك عالقة وثيق�ة بينهما ، الن الصيام 

يعل�م جه�اد النفس ، ف�إذا أج�دت جهاد 
النفس ، كنت مؤهآل لجهاد األعداء ، لهذا لم 
يكن صدفة أن أعظم الفتوحات اإلسالمية 
، واملع�ارك الفاصلة يف تاريخ األمة ، كانت 
يف شهر رمضان : » غزوة بدر ، وفتح مكة 
، ومعركة القادس�ية ومعركة عني جالوت 
ونزول املس�لمني س�احل االندل�س وفتح 
جزي�رة رودس ومعركة نهاوند و6 اكتوبر 

1973 كلها وقعت يف رمضان
من كثرة ما يعلو جهاد النفس ، تتضاعف 
الق�درة عي جه�اد األع�داء فواق�ع األمة 
اإلس�المية لن يتغ�ري اال بأن�اس صائمني 
اذا أردت ان تن�ر اإلس�الم وتعزه فعليك 

بصوم رمضان ، صوماً حقيقياً .
نحن س�نصوم هذا العام صوم�اً حقيقياً 
ألن م�ا نعانيه من احوال املس�لمني ال حل 

له اال الصوم .
-هل فرض الصيام مرة واحدة ؟
•ال بل فرض الصيام بمرحلتني :

مرحل�ة اختياري�ة عندم�ا هاج�ر النب�ي 
صي الله عليه وس�لم للمدينة ، فكان يوم 
عاش�وراء ، يومها قال النبي : » نحن أويل 
بمويس م�ن اليهود ، ف�أويص بصيام هذا 
اليوم ، لكنه لم يفرضه عي املس�لمني : ثم 
تح�ول األمر بعد ذل�ك إيل مرحلة الفرض : 
كت�ب عليكم الصي�ام ، والصيام يف مرحلة 
الفرض م�ر بمرحلتني . املرحلة االويل منه 

كانت صعبة جداً ثم خفف .
يف بداي�ة ف�رض الصيام لو نام املس�لم أو 
املسلمة بعد املغرب أو صي العشاء يتوقف 
عن الطع�ام والرشاب حتى مغ�رب اليوم 

التايل .

يف نفحات ايامنية رمضانية الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
املحاويل

العدد/991
اعالن

اىل املفقود/عب�د الجب�ار عب�د العظيم 
شايف

قدم�ت زوجت�ك املدعوة )اح�الم ثابت 
خريي ( بتاري�خ 2017/5/4  طلبا اىل 
ه�ذة املحكمة تروم في�ه نصبها قيمة 
علي�ك وع�ىل اوالدك القارصين كل من 
)يوس�ف وحمزة واحمد ومحمد(وذلك 
لفقدان�ك بتاريخ2016/8/18  وثبوت 
التحقيقي�ة وش�هادة  ب�االوراق  ذل�ك 
الش�هود لذا اقتىض حض�ورك اىل هذة 
املحكم�ة خ�الل مدة ثالث�ون يوما من 
تاريخ تبلغك وبعكس�ه تقوم املحكمة 
باكم�ال االج�راءات القانوني�ة بحقك 

واصدار الحجة
القايض
تركي هادي جعفر

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
املحاويل

العدد/994
اعالن

اىل املفقود/  مهند عبد العظيم شايف
قدمت زوجت�ك املدعوة ) س�ندس طه 
ش�ايف ( بتاري�خ 2017/5/4  طلبا اىل 
ه�ذة املحكمة تروم في�ه نصبها قيمة 
علي�ك وع�ىل اوالدك القارصين كل من 
)عبدامللك وعبد الرحمن ورهف ورفيف 
ودنيا وهديل واس�ترق(وذلك لفقدانك 
بتاري�خ 2016/9/17   وثب�وت ذل�ك 
باالوراق التحقيقية وش�هادة الشهود 
ل�ذا اقتىض حضورك اىل ه�ذة املحكمة 
خالل م�دة ثالث�ون يوم�ا م�ن تاريخ 
تبلغك وبعكسه تقوم املحكمة باكمال 
االج�راءات القانوني�ة بحق�ك واصدار 

الحجة
القايض
تركي هادي جعفر

رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
لجنة تثبيت امللكية يف القاسم
العدد/2تسجيل مجدد/2017

اعالن
قرار تثبيت عائدية عقار تسجيل مجدد

اص�درت لجن�ة تثبي�ت امللكي�ة يف قض�اء القاس�م قراره�ا املرق�م 2تس�جيل مج�دد 
/2017واملتضمن الحكم بتسجيل العقار املرقم 784القاسم تسجيال مجددا ارض وبناء 
وكملك رصف باس�م طالبتي التس�جيل املجدد )فوزية داخل صدام وهناء س�الم عي (

مناصفة بينهما وفقا الحكام املادة 52/43من قانون التسجيل العقاري  املرقم 43لسنة 
1971املعدل لذا نعلن القرار اعاله بواس�طة نرشه يف صحيفتني محليتني يوميتني فعىل 
م�ن لديه اعرتاض عىل القرار املذكور وخالل الفرتة اعاله البالغة ثالثون يوما من اليوم 
الت�ايل لتاريخ نرشه يف الصحف املحلية تقديم اعرتاض لدى رئاس�ة محكمة اس�تئناف 
بابل االتحادية بوقوع الطعن عىل القرار املذكور لديها وبعكسه يكون القرار قد اكتسب 
الدرجة القطعية وس�تبارش مالحظية التس�جيل العقاري يف القاس�م بتس�جيل العقار 

وفقا لقرار تثبيت العائدية وحسب االصول
القايض عبيد صري جمر

تنويه
ورد س�هوا يف جريدة املس�تقبل العراقي  بالعدد 1439بتاريخ 2017/5/14قرار الحكم 
الغياب�ي املرق�م 2016/12/4خطا والصحيح ه�و 2016/12/11الصادر من محكمة 

االحوال الشخصية يف االسكندرية بالعدد 1570/ش/2016لذا اقتىض التنويه
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الزوراء يصل اىل الدوحة ويؤكد استعداده خلطف اللقب االسيوي من اجلوية
        بغداد/ المستقبل العراقي

 اعلن�ت ادارة نادي ال�زوراء، ان بعث�ة الفريق 
وصلت اىل العاصمة القطرية الدوحة استعدادا 
ملواجهة القوة الجوية غدا االثنني ، يف اياب نصف 

نهائي غرب اسيا لكأس االتحاد اآلسيوي.
وق�ال عض�و ادارة ن�ادي ال�زوراء واملتح�دث 
الرحم�ن رش�يد، يف  الرس�مي باس�مها عب�د 
ترصيح اطلعت عليه “املس�تقبل العراقي”، ان 
“بعثة نادي الزوراء وصلت ظهر اليوم الجمعة 
اىل الدوحة، اس�تعدادا ملواجهة القوة الجوية يف 
إي�اب نصف نهائي غرب اس�يا ل�كأس االتحاد 

اآلسيوي يوم االثنني املقبل”.
واض�اف ان “اس�تعدادات الزوراء س�تتواصل 
للوصول اىل الجاهزي�ة التامة قبل املباراة، وان 
الجميع متفائل بالرغم من نتيجة التعادل التي 
انته�ت اليه مباراة الذه�اب يف اربيل ب�)1-1(، 
والجمي�ع يتطل�ع ملواصلة املش�وار االس�يوي 

بنجاح “.
واش�ار رش�يد اىل ان “م�درب الفري�ق االبيض 
عصام حمد لديه املعلومات الكافية عن منافسه 
ويملك رؤية واضحة لحس�م اللقاء لصالحه يف 
ملعبنا يف الدوحة، وان جميع الالعبني جاهزين 
لتنفي�ذ رؤية املدرب والوص�ول اىل نهائي غرب 

اسيا لكاس االتحاد االسيوي”.
ويواج�ه فريق القوة الجوي�ة، “حامل اللقب” 
فريق الزوراء، يوم غد اإلثنني ، عىل إستاد حمد 
الكب�ر بن�ادي العرب�ي، يف إياب نص�ف نهائي 
منطقة غرب آس�يا ل�كأس االتحاد اآلس�يوي 

لكرة القدم.
من جانبه�ا ُغادرت بعثة فري�ق القوة الجوية 
العاصمة بغ�داد متجهة إىل الدوح�ة، ملواجهة 
الزوراء، يف بطولة كأس االتحاد اآلس�يوي لكرة 

القدم.
وقال عضو الهيأ ة اإلدارية لنادي القوة الجوية 

جاس�م كاط�ع، يف ترصي�ح ان”بعث�ة الفريق 
غ�ادرت للدوح�ة، ع�ىل أن يلتحق به�ا يف وقت 
الحق، املدرب باس�م قاس�م، م�ن عمان؛ حيث 

يشارك يف دورة تدريبية”.
واض�اف، ان “الفري�ق غ�ادر للدوح�ة بكامل 

نجوم�ه”، الفتا اىل ان “املباراة، ستش�هد عودة 
الالع�ب س�عد ناطق، بع�د أن تماثل للش�فاء، 
وكذلك س�امح س�عيد، بعد أن انته�ت عقوبة 

إيقافه”.
واوض�ح كاظ�م، ان “وضع بش�ار رس�ن، ما 

زال غ�ر واض�ح، والفحوص�ات الطبي�ة التي 
س�يخضع لها، س�تحدد مدى إمكاني�ة لحاقه 

باملباراة”.
واك�د، أن “الفري�ق أكمل تحضرات�ه يف بغداد، 
تح�ت إرشاف املدرب املس�اعد مهدي جاس�م، 

بالتواصل مع املدير الفني باسم قاسم”.
وتاب�ع، انن�ا “نس�عى لخط�ف بطاق�ة املرور 
لقبن�ا  ع�ىل  والحف�اظ  النهائي�ة،  للمب�اراة 
اآلسيوي”. والتحق مدرب القوة الجوية، باسم 
قاس�م، بمعس�كر الفري�ق يف الدوح�ة، بعد أن 

أنهى مشاركته يف الدورة التدريبية للمحرتفني 
)pro( يف العاصم�ة األردنية عم�ان، وغادر إىل 
قطر، ليتجه بش�كل مب�ارش إىل امللعب وقيادة 

املران األول.
وق�ال قاس�م، يف ترصيح�ات خاص�ة ملوق�ع 
ك�ورة تابعتها “املس�تقبل العراقي”،  “أتممت 
مش�اركتي يف ال�دورة التدريبي�ة، وغ�ادرت إىل 
الدوح�ة، واتجهت بش�كل مب�ارش إىل الوحدة 
إىل  الوص�ول  بع�د  للفري�ق  األوىل  التدريبي�ة 

الدوحة”.
وأوض�ح أن األج�واء مثالي�ة يف املعس�كر، وأن 
الفري�ق يم�ر بحال�ة كب�رة م�ن االس�تقرار، 
ويس�عى لحس�م التأه�ل إىل املب�اراة النهائية 
ملنطق�ة غرب آس�يا ل�كأس االتحاد اآلس�يوي 
لكرة الق�دم، من خ�الل املب�اراة املرتقبة التي 

ستقام يوم غد اإلثنني ضد الزوراء.
وتاب�ع “ق�ادرون عىل قط�ع بطاقة امل�رور إىل 
املب�اراة النهائي�ة عىل حس�اب ال�زوراء، إال أن 

جميع االحتماالت مفتوحة”.
وأش�ار إىل أن صف�وف الفري�ق مكتمل�ة، ب�ال 
إصابات أو إيقافات، والفريق بكامل خطوطه 
جاه�ز، وعازم ع�ىل مواصلة مش�وار الحفاظ 

عىل اللقب اآلسيوي.
و اخت�ارت لجن�ة الحكام يف االتحاد االس�يوي 
لك�رة الق�دم، طاقم تحكي�م س�عودي لقيادة 
لقاء فريقا الزوراء والجوية ضمن اياب نصف 
نهائ�ي بطول�ة كأس االتحاد االس�يوي املقرر 

اقامته يف الدوحة.
}ترك�ي  الحك�م  التحكي�م  طاق�م  ويق�ود 

الخضر{.
ويواج�ه فريق القوة الجوي�ة، “حامل اللقب” 
فري�ق الزوراء، ي�وم اإلثنني ، عىل إس�تاد حمد 
الكب�ر بن�ادي العرب�ي، يف إياب نص�ف نهائي 
منطقة غرب آس�يا ل�كأس االتحاد اآلس�يوي 

لكرة القدم.

طاقم سعودي يف اياب الكالسيكو اآلسيوي

وزير الشباب والرياضة يوجه بتأهيل ملعب بابل 
              بغداد/ المستقبل العراقي

وج�ه وزير الش�باب والرياضة عبد الحس�ين 
عبطان، = بتأهل ملعب بابل الرياضي 

 وق�ال عبط�ان خالل اس�تقباله مدير ش�باب 
ورياضة بابل صالح عبيس االعرجي في بيان 
“ال�وزارة  ان  العراق�ي”،  ل�”المس�تقبل  ورد 
حريصة على اكمال جميع المنشأت الرياضية 

ف�ي محافظ�ة بابل وف�ي محافظ�ات العراق 
لكن التقش�ف المال�ي يحول دون ذل�ك، مبيناً 
ان الوزارة حققت مش�اريع ومنشآت رياضية 

يفتخر بها الجميع” .

 واك�د ان “ملع�ب باب�ل س�يتم اع�ادة تأهيله 
بأس�رع وقت ممكن من خ�الل توفير الوزارة 
كل االحتياجات الخاص�ة بالملعب حتى يخدم 

شباب ورياضة بابل.

نجم سان جريمان عىل رادار مانشسرت يونايتد

برشلونة يستغل مييس حلسم صفقة
دي ماريا

كريستيانو رونالدو يتفوق عىل مييس 
يف قائمة الرياضيني األعىل أجرا

              المستقبل العراقي/متابعة

يخط�ط نادي مانشس�تر يونايتد اإلنجليزي، 
للتعاقد م�ع البرازيلي ل�وكاس مورا، العب 
باريس س�ان جيرمان الفرنسي، خالل 

سوق االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وس�بق وحاول الش�ياطين الحمر 
التعاقد م�ع الالعب في 2012 من 
س�او باولو البرازيلي، بعدما قّدم 

الن�ادي اإلنجلي�زي عرًض�ا بمبل�غ 35 مليون 
إسترليني، إال أن الصفقة لم تتم، وانضم مورا 
بعدها لصفوف باريس سان جيرمان، بحسب 
ما ذكره السير أليكس فيرجسون، في مذكراته 
“مانشس�تر  صحيف�ة  الش�خصية.وذكرت 
إيفينينج نيوز” أّن البرتغالي جوزيه مورينيو، 
المدي�ر الفن�ي للش�ياطين الحم�ر، يرغب في 
التعاقد مع مورا، بعدما وجد صعوبة في ضم 
ويليان، من تشيلسي اإلنجليزي، بعدما أصبح 

األخي�ر ج�زًءا أساس�ًيا م�ن كتيب�ة اإليطالي 
أنطوني�و كونتي.وحقق م�ورا 14 بطولة مع 
نادي العاصمة الفرنس�ية، منذ انضمامه، كما 
سجل 44 هدًفا، إال أّن انضمام يوليان دراكسلر 
وأنخيل دي ماريا، أدى به إلى دكة البدالء، في 
معظ�م فترات الموس�م الجاري.ويبحث مورا 
عن بطولته رقم 15 مع باريس سان جيرمان، 
حينم�ا يواجه أنجيه، اليوم، ف�ي نهائي كأس 

فرنسا.

              المستقبل العراقي/متابعة

ذكرت تقارير صحفية أن برش�لونة، يزاحم إنتر مي�الن، على التعاقد مع األرجنتيني أنخيل دي 
ماري�ا، جناح باريس س�ان جيرمان الفرنس�ي.وقال موقع “كالتش�يو ميركات�و” نقاًل عن 

صحيفة “لوباريزيان” الفرنسيةإّن “إنتر ميالن، ُيخطط لدفع 50 مليون يورو للتعاقد 
مع الالعب”.لكن برش�لونة، وبحس�ب الصحيفة، يود قطع الطريق على إنتر 

مي�الن، بدفع نفس المبلغ للحصول على خدمات الالعب مس�تفيًدا من 
قدرة مواطنيه خافيير ماسكيرانو، وليونيل ميسي، على اقناعه.
وانض�م دي ماري�ا، إلى النادي الفرنس�ي، قادًما من مانشس�تر 
يونايت�د، في صيف 2015، مقاب�ل 63 مليون يورو، ووقع على 
عق�د ينتهي في صي�ف 2019.ويحص�ل األرجنتيني على راتب 
يصل ل�7 ماليين يورو س�نوًيا، وس�جل هذا الموس�م، 15 هدًفا، 

وصنع 8 أخرى.
يذكر أن صحيفة “ليكيب” الفرنس�ية، سبق وأش�ارت إلى أن مباراة باريس، أمام 
أنجي�ه ف�ي نهائي ال�كأس، اليوم، هي األخي�رة له بقميص ن�ادي العاصمة، قبل 

الرحيل إلنتر بعقد ينتهي في 2021.

              المستقبل العراقي/متابعة

ق�اد البرتغالي كريس�تيانو رونال�دو، واألرجنتيني ليونيل 
ميس�ي، قائمة “فوربس” العالمي�ة للرياضيين األعلى 

أجرا خالل هذا العام.
وتقاس�م المراك�ز األربعة األولى ف�ي القائمة العبين 
م�ن ريال مدري�د وآخرين من برش�لونة، فقد حصد 
البرتغالي كريس�تيانو رونالدو المركز األول، يليه 
األرجنتين�ي ليونيل ميس�ي، ث�م البرازيل�ي نيمار 

والويلزي جاريث بيل.
وحص�ل الالعب الس�ويدي زالت�ان إبراهيموفيتش، مهاجم 

فريق مانشستر يونايتد اإلنجليزي ، على المركز الخامس.
وجاءت القائمة على النحو التالي :

1. كريستيانو رونالدو )93 مليون دوالر(
2. ليونيل ميسي )80 مليون دوالر(

3. نيمار )37 مليون دوالر(
4. جاريث بيل )34 مليون دوالر(

5. زالتان إبراهيموفيتش )32 مليون دوالر(.

العراق يف املركز الثاين ببطولة آسيا لكرة 
الصاالت بعد خسارته أمام ايران

زيدان خيطط لتكرار إنجاز 
العظامء األربعة

              بغداد/ المستقبل العراقي

احتل العراق المركز الثاني في بطولة آسيا للشباب 
تحت 20 عاما لكرة الصاالت، بعد خس�ارة منتخب 
الش�باب لكرة الصاالت امام نظي�ره االيراني اليوم 

بهدفين مقابل ال شيء.واقيمت المباراة على صالة 
“بانك�وك آرينا” في العاصم�ة التايالندية بانكوك.

يش�ار ال�ى ان، منتخ�ب الع�راق تأه�ل أيض�ا إل�ى 
مونديال الشباب باألرجنتين 2018، بعد فوزه على 

أوزبكستان في نصف نهائي البطولة اآلسيوية .

              المستقبل العراقي/متابعة

س�يكون الفرنس�ي زين الدين زي�دان، المدير 
الفن�ي لري�ال مدريد اإلس�باني، أم�ام فرصة 
لتحقي�ق إنجاز جدي�د في تاريخ�ه مع دوري 
أبط�ال أوروب�ا لك�رة الق�دم، حينم�ا يواج�ه 
فريقه نظيره يوفنت�وس اإليطالي، في نهائي 

البطولة.
الس�يدة  بفري�ق  الملك�ي  الن�ادي  ويصط�دم 
العج�وز، ف�ي الثال�ث م�ن يوني�و/ حزي�ران 
المقب�ل، في نهائي دوري أبط�ال أوروبا، على 
ملع�ب “األلفية الجدي�دة” بالعاصمة الويلزية 
كاردي�ف. ويأم�ل زي�دان ف�ي تحقي�ق اللقب 
الخام�س له مع ري�ال مدريد، منذ 
الفني�ة  المس�ؤولية  تولي�ه 
للفري�ق الملكي، عقب إقالة 
س�لفه اإلس�باني رافائيل 
بينيتي�ز، ف�ي الرابع من 
الثاني  كان�ون  يناي�ر/ 
الماض�ي  الع�ام  م�ن 

.)2016(
زيدان  تعيي�ن  ومنذ 
فنًي�����ا  مدي�ًرا 
الملكي،  للفري�ق 
ألقاب،   4 حق�ق 
ك���ان آخره�ا 
ال�دوري  لق�ب 
لهذا  اإلس�باني 
الموس�م، بينما 
المس���يرة  بدأ 
بلق�ب الك��أس 
عشرة  الحادي�ة 
أبط�ال  ل�دوري 
أتبعها  أوروب��ا، 
بلق��ب الس��وبر 
األوروبي، ثم كأس 

العالم لألندية.
ويملك زي�دان أرقاًما 
مميزة ف�ي سج��الت دوري 
أبط���ال أوروب�ا، حيث يعد 
الوحيد  الفرنس��ي  المدرب 
الحاصل على لقب البطولة 
)مع ري�ال مدريد 2016(، 
قائم�ة  إل�ى  انض�م  كم�ا 

الحاصلين على لقبها كالعبين ومدربين، والتي 
تض�م كال م�ن: ميجي�ل موني�وز، وجيوفاني 
وكارل�و  كروي�ف،  ويوه�ان  تراباتون�ي، 

أنشيلوتي، وفرانك ريكارد، وبيب جوارديوال.

العظماء األربعة
ويسعى زيدان لتحقيق إنجاز فريد في النهائي 
المقب�ل أم�ام يوفنتوس، حيث س�يصبح -في 
حالة الف�وز- أول م�درب يحصل عل�ى اللقب 
مرتي�ن متتاليتين في التاري�خ الحديث لدوري 

األبطال.
كما أنه سينضم إلى قائمة “العظماء األربعة” 
الحاصلي�ن على لقب البطولة مرتين مع نفس 
الفري�ق، ف�ي التاري�خ الحديث ل�دوري أبطال 
أوروب�ا، والت�ي تض�م كال م�ن الس�ير أليكس 
فيرجس�ون المدي�ر الفن�ي التاريخ�ي لفريق 
المخض�رم  واإليطال�ي  يونايت�د،  مانشس�تر 
كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ الحالي، 
واإلسباني فيسينتي ديل بوسكي، مدرب ريال 
مدريد األس�بق، واإلس�باني بي�ب جوارديوال، 

المدير الفني لمانشستر سيتي.
دوري  لق�ب  فيرجس�ون،  أليك�س  وحق�ق 
أبط�ال أوروبا، مرتين، مع مانشس�تر يونايتد 
اإلنجليزي، عام�ي 1999 و2008، بينما تمكن 
أنشيلوتي من تحقيق اإلنجاز نفسه مع ميالن 

اإليطالي عامي 2003 و2007.
ونج�ح دي�ل بوس�كي ف�ي إضاف�ة اللقبي�ن 
الثامن والتاس�ع، إلى خزائن نادي ريال مدريد 
اإلس�باني، عامي 2000 و2002، وأخيًرا حقق 
بي�ب جوارديوال اللق�ب مرتين مع برش�لونة 

اإلسباني، عامي 2009 و2011.

صدام عاطفي
وسوف يصطدم حلم زيدان في التتويج الثاني 
على التوال�ي باللقب، بمواجه�ة تحمل طابًعا 
عاطفًي�ا، أمام فريقه القديم، الذي لعب له منذ 
1996 حتى انتقل إلى ملعب سانتياجو برنابيو 
في صفقة تاريخية، عام 2001، قدرت قيمتها 

بما يقرب من 73 مليون يورو.
وس�بق وأن خاض زيدان نهائ�ي دوري أبطال 
أوروبا، كالعب، بقميص الس�يدة العجوز أمام 
ري�ال مدريد، ع�ام 1998، وهي المب�اراة التي 
ش�هدت فوز الن�ادي الملك�ي به�دف دون رد 

.)1-0(
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م ....أن اكرب دعاي�ة يف العال�م كانت لرشكة 
س�يزر االمريكي�ة حيث بلغ حجم االنف�اق عليها 1.2 

مليار ..؟
ه�ل تعلم.... أن اول من ذكر مصطلح )االمم املتحدة( 
هو العالم املسلم الفارابي يف كتابه املدينة الفاضلة..؟

ه�ل تعلم....أن اكرب لؤلؤة يف العالم اس�مها لولينيس ، 
ويبلغ ارتفاعها 24سم ..

� أن أق�ر رجل يف العالم هو الهندي )جول( إذ أنه ال 
يتجاوز طوله أكثر من إثنني و ستني سنتيمرتا.

� أن املنج�م املس�مى ) س�يربابيالد( الذي إكتش�ف يف 
الربازيل أنتج أضخم س�بيكة ذه�ب إذ بلغ وزنها 600 

كيلو غرام دفعة واحدة.
� أن ضوء الشمس يصل إىل األرض يف 8 دقائق0

� أن تونس هي أكرب دولة من حيث إنتاج الزيتون
� أن نابلي�ون بوناب�رت كان يقيض وقت فراغه يف حل 

األلغاز.
� أن أول م�ن وض�ع صورة عىل العملة هو اإلس�كندر 

املقدوني .
� أن املش�وار الذي يقطعه الدم يف مجراه كل يوم يبلغ 

168 مليون ميل .

أصح�اب ب�رج الحم�ل حظ�ك لليوم:امل�رأة 
من ب�رج الحمل مهني�اً:ال تقبيل التس�ويات 
بمطالب�ك  تمس�كي  و  الضغوط�ات  أو 
عاطفياً:الحبيب ال يستحق منك هذه املعاملة 

كوني معه أكثر ليومة.
أصحاب ب�رج الثور حظ�ك لليوم:امل�رأة من 

ب�رج الث�ور مهنياً:عليك�ي أن تكون�ي أكثر 
ص�رباً فالوص�ول اىل النج�اح لي�س س�هالً 
عاطفياً:األوضاع متوت�ره مع الحبيب خالل 
ه�ذه الفرتة عليكي أن تبتع�دي قليالً.الرجل 
من برج الثور:مهنياً:الكثري من املس�ؤوليات 

التى تتوالها اليوم

أصح�اب ب�رج الج�وزاء حظ�ك لليوم:املرأة 
من برج الج�وزاء مهنياً:الكث�ري من الفرص 
الناجح�ة التى تع�ريف كيف تس�تغليها اليوم 
لصالح�ك عاطفياً:املعجب�ون كث�ر ولكنك ال 

تجدي الشخص املناسب بينهم.

أصحاب برج الرسطان حظك لليوم:املرأة من 
ب�رج الرسطان مهنياً:تلتزم�ي بتنفيذ الكثري 
من املشاريع ولكنك ال تجدي الوقت املناسب 
له�ا عاطفياً:ال تتخيل عن حب�ك مهما كانت 

الظروف املحيطه.

أصحاب برج األسد حظك لليوم:املرأة من برج 
األسد مهنياً:عليكي أن تستشري اآلخرين قبل 
أي قرار تتخذينه عاطفياً:تش�عري بالضياع 
فأن�ت حت�ى اآلن ال تع�ريف م�ا ه�ي حقيقة 

مشاعرك تجاه الحبيب.

أصح�اب ب�رج الع�ذراء حظ�ك لليوم:امل�رأة 
من ب�رج العذراء مهنياً:عليك أن تستش�ريي 
رؤسائك يف العمل وال تترسع بقراراتك لوحدك 
عاطفياً:ترفات الحبيب قد تطرك اليوم اىل 

إتخاذ خطوة ال ترغبني بها.

أصحاب ب�رج امليزان حظ�ك لليوم:املرأة من 
ب�رج املي�زان مهنياً:تفك�ري يف تغيري مجال 
عمل�ك لعله يس�اعدك عىل تحقي�ق طموحك 
عاطفياً:شخص ما يجذبك بحديثه و تتقربي 
منه أكثر.الرج�ل من برج امليزان:مهنياً:تندم 

عىل قرارات مترسعه إتخذتها يف املايض 

أصحاب برج العقرب حظ�ك لليوم:املرأة من 
برج العق�رب مهنياً:تعميل ضمن فريق عمل 
الي�وم عىل تطوير مرشوع جدي�د عاطفياً:ال 
تعلقي آماالً كب�رية عىل حب من طرف واحد 

عليكي أن تدركي هذه الحقيقه.

أصح�اب برج القوس حظ�ك لليوم:املرأة من 
ب�رج الق�وس مهنياً:تدركي أنك تس�تطيعي 
تنفي�ذ الكث�ري م�ن امله�ام ولك�ن عليكي أن 
تركزي أكثر عاطفياً:تعود األمور اىل طبيعتها 

مع الحبيب بعد فرتة من التوتر.

أصحاب ب�رج الجدي حظ�ك لليوم:املرأة من 
ب�رج الج�دي مهنياً:تش�عري أن�ك تتفان�ي 
كثرياً يف عمل�ك دون أن تج�دي املقابل الجيد 
عاطفياً:تش�عري باإلنجذاب اىل شخص منذ 

مده ولكنك ال تشعري أنه يبايل بهذا الحب.

أصحاب برج الدلو حظك لليوم:املرأة من برج 
الدل�و مهنياً:تبدين قوية الي�وم وقادره عىل 
اإلنجاز ال تدعي ش�ئ يعيق�ك عاطفياً:كوني 
أكث�ر تس�امحاً م�ع الحبي�ب واغف�ري ل�ه 
هفواته.الرجل من برج الدلو:مهنياً:كن أكثر 

مرونة يف عملك وال تعقد األمور

أصحاب ب�رج الحوت حظ�ك لليوم:املرأة من 
ب�رج الح�وت مهنياً:عليك�ي أن تكوني أكثر 
ثبات�اً يف آرائك وأن ال تغرييها بني فرتة واخرى 
عاطفياً:ق�د تمري ببعض الظ�روف الصعبة 
م�ع الحبيب عليك�ي أن تعريف كي�ف تتعاميل 

معها.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
2 ك�وب دقيق - كوب ونصف م�اء - نصف كوب ماء 
زه�ر - نص�ف كوب زي�ت - 2 معلقة كبرية سمس�م 
محم�ص ومطح�ون - 1 معلق�ة صغ�رية ينس�ون 
مطح�ون - 1 معلقة صغرية قرفة ناعمة - 1 معلقة 

صغرية سكر – رشبات - زيت للقيل
طريقة التحضري:

يوضع امل�اء يف وعاء ع�ىل النار، ويض�اف إليه الزيت 
وماء الزهر.

يرتك عىل النار حتى يغيل، ثم يرفع.
يوضع الدقيق يف وعاء، ويضاف إليه السكر والسمسم 

والقرفة والينسون، وتخلط جيداً.
يض�اف إليها خليط املاء، وتعج�ن جيداً حتى نحصل 

عىل عجينة متماسكة ولينة.
تغطى، وترتك لرتتاح ملدة نصف ساعة.

يوضع قمع مس�نن يف كي�س حلوان�ي، وتوضع فيه 
العجينة.

يوضع زيت غزير يف مقالة عىل النار حتى يسخن.
يت�م الضغط عىل الكي�س حتى يخرج من�ه العجني، 
ويبلل طريف اصبعي الس�بابة واإلبه�ام بالزيت لقطع 

العجني.
توض�ع ف�وراً يف الزيت، وتك�رر العملية حت�ى إمتالء 

املقالة.
تقلب حتى تكتسب اللون الذهبي، ثم ترفع يف املصفاة 

ملدة دقيقة.
توضع يف الرشبات ملدة دقيقة، ثم توضع يف مصفاة.

ترتك لتربد، ثم تقدم.

رغم صعوبة احلياة ارصار عىل رشاء الفوانيس 
مع قدوم أيام وليايل شهر رمضان، مازال املريون حريصني عىل رشاء فوانيس 
رمضان رغ�م الغالء املتصاع�د ومصاعبهم املادية وارتفاع أس�عار الفوانيس، 
فالفانوس كان دائما طقس�ا رمضانيا لدى األغنياء والفقراء، ويضفي البهجة 
عىل البيوت والشوارع والدكاكني.ففي حي السيدة زينب بوسط القاهرة تزينت 
املحال والش�وارع بالفوانيس املرية املصنوعة من الصاج واملطعمة نوافذها 
بزج�اج مل�ون، وُتعرض للم�ارة الذين جاؤوا م�ن كل م�كان طالبني رشاءها 
لرخص أس�عارها ع�ن مثيالتها يف مناطق أخ�رى، حيث يبالغ التجار بش�كل 
عام يف األس�عار تبعا للمنطقة التي يبيعون فيها ويربطون الس�عر بالرشيحة 
االجتماعي�ة التي يقع فيه�ا املحل..الفان�وس املري بش�كله املتعارف عليه 
ت�م تطويره عىل م�ر العصور بعد أن أدخله الفاطمي�ون عند دخول املعز لدين 
الله الفاطمي مر عام 358 هجرية وكانوا يس�تخدمونه يف إضاءة الش�وارع 
واألزقة املؤدية إىل املساجد، وتقول مصادر تاريخية إن املريني حينما خرجوا 
الستقبال املعز كانوا يحملون املشاعل والفوانيس ومن يومها أصبح الفانوس 
ع�ادة يحرصون ع�ىل االحتف�اظ بها.اإلقبال ع�ىل رشاء الفوانيس ه�ذا العام 

متوسط نسبيا بسبب الظروف االقتصادية الصعبة لألرس املرية.

الكومبيوتر يطيح ببطل العالـم 
يف لعبة »غو«

خ�رس بطل العال�م بلعبة »غو«، الصيني كي جي ث�الث مباريات من أصل 
ث�الث، م�ع برنام�ج الكومبيوتر »ألف�ا غو«، حيث ج�رت املب�اراة الثالثة 
بينهما، اليوم الس�بت.وأعطي كل منهما فرصة 3 ساعات للتفكري، ولكن 
بطل العالم خرس مباراته الثالثة مع برنامج »ألفا غو« الذي أنتجته رشكة 
غوغ�ل العاملية، وأضاع فرصة ذهبية بالحصول عىل مليون ونصف املليون 
دوالر، يف حال فوزه.وفشل يل يس، بطل العالم باللعبة عام 2016، بالتغلب 
ع�ىل الربنامج، وانتهت املباريات حينه�ا بتفوق »ألفا غو« بنتيجة )4-1(.

وظهرت هذه اللعبة قبل حوايل 3 آالف سنة، يؤديها اثنان من الالعبني، عىل 
رقعة مكونة من عدد من املربعات، كل العب يختار لون حجارته ) أبيض أو 
أس�ود(، يسعى كل العب لتشكيل سياج حماية بحجارته، باملقابل يحاول 
إغالق منافذ الحياة عىل حجارة الخصم، ويتم ذلك عند وضع 4 أحجار عىل 
الزوايا األربع لحجر الخصم.وتعتربهذه اللعبة من األلعاب الشائعة بشكل 

واسع يف الصني واليابان وكوريا الجنوبية.

تلوث اهلواء يفسد النوم
توصلت دراس�ة حديثة إىل أن املستويات املرتفعة من تلوث الهواء قد تقلل 
بش�كل كبري فرص الش�خص يف الحص�ول عىل نوم جي�د يف الليل. وأجرى 
الدراس�ة باحثون من جامعات واش�نطن يف سياتل وكولومبيا يف نيويورك 
وكلي�ة هارف�ارد للصح�ة العام�ة. وش�ملت تحلي��ل بيان�ات من 1863 
ش�خصا يف س�ت مدن أمريكية.وقاس الباحثون مس�تويات ثاني أوكسيد 
النيرتوج�ني، ال�ذي ينتج عن األنش�طة الصناعية وعمليات ح�رق الوقود 
األحف�وري ومعام�ل تولي�د الطاق�ة، واملواد الجس�يمية وه�ي مزيج من 
جس�يمات صغرية للغاية وقطريات س�ائلة وهي تنتج من حرائق الغابات 
والرباك�ني وعمليات ح�رق الوقود األحفوري مثل الفحم والنفط.وتش�كل 
املواد الجس�يمية، التي يبل�غ قطرها عرشة مايكروم�رتات أو أقل، تهديدا 
للصحة، إذ يمكن استنش�اقها لتدخل عرب الحلق واألنف إىل الرئة. وتبني أن 
األش�خاص الذين كانوا يعيشون يف أعىل مستويات تلوث الهواء كانوا أكثر 
عرضة بنسبة 60 باملئة للمعاناة من نقص النوم عىل مدار خمس سنوات، 
مقارن�ة مع األش�خاص الذين كانوا يعيش�ون يف أقل مس�تويات التلوث.

وتكش�ف هذه النتائج الجديدة أن مس�تويات التلوث فوق العادية ال تؤثر 
فقط عىل صحة القلب والرئة ولكن ربما تؤثر أيضا عىل نوعية النوم.

باللغ�ة  2جدي�د  معت�زل  مس�لم  أمريك�ي  1مالك�م 
الفرعوني�ة القديمة o أول من اكتش�ف كروية األرض 
عمليا 3يهبن بال مقابل o صوت الضحك 4هلن الرتاب 
)ىف البرئ( o يخبئ شيئا خلسة 5مارسن o حرف جزم 
6يجمع�ون امل�ال والذه�ب )معكوس�ه ( o دار حول 
ايشء 7حياه )مبعثرة( o مواطنو أكرب دولة آس�يوية 
مس�احة 8أرش�د إىل ال�يء املطل�وب o اس�م ف�رس 
تس�ببت يف حرب 40 س�نة بني القبائل العربية 9عرش 
مئات o – ما يدره الثدي قبيل الوالدة وبعدها مبارشة 

10من مكونات الدم ونقصه ناتج عن االنيميا

1ع�ىل رأس العم�ل o رصخ باس�مه 2عال�م 
مري حاص�ل عىل نوب�ل 3نضاحك ونلقي 
الطرائف بينن�ا 4ذات حنان ومودة 5حرشات 
 o نصف قالت o ذات نظ�ام اجتماعي دقي�ق
نظف القطن من البذور 6متشابهان o ينفي 
علم�ه بال�يء o ثلثا ثلة 7يعم�ل بتعب وكد 
o م�ادة مطهرة للجروح توج�د يف ماء البحر 
8حلق�ات مع�دن متش�ابكة o م�ن أقط�اب 

البطارية 9نصف واحد o سئم o ودى
10نزيل األوساخ o مقاتلون غري راجلني

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..الزالبية املغربية
روسيا بصدد تصدير »السفن الطائرة«طب

تس�تمر رشكة RDC Aqualines، من مدينة 
نيجني نوفغورود الروس�ية، يف إنتاج السفن 
الطائ�رة “إيكرانوبالي�ن”، بصفتها وس�يلة 
نق�ل هجينة.وتن�وي الرشك�ة تصنيع أرسة 
من السفن الطائرة التي تتسع لراكبني، و15 

راكبا، و150 راكبا و300 راكب..
 RDC إن رشك�ة flotprom.ru وق�ال موق�ع
Aqualines تلقت طلبا من إستونيا بتسليمها 
دفعة من الس�فن الطائرة املدنية التي تتسع 
ل�� 15 راكبا..وأضاف املوق�ع إن مدى إبحار 
س�فينة “إيكرانوبالي�ن” الطائ�رة من طراز 
ЭП-15 يبل�غ 1000 كيلوم�رت. حي�ث تزود 

بمح�ركات Chevrolet LSX454 بق�وة 620 
حصان�ا. ويبلغ طولها 16.5 م�رت، وعرضها 

10 أمت�ار، وارتفاعها 4 أمتار، ووزنها 2600 
كيلوغ�رام، فيم�ا يبل�غ وزنها عن�د اإلقالع 4 

أطنان..
ويمك�ن أن تحمل الس�فينة الطائرة من هذا 
النوع عىل متنها 15 راكبا أو 1400 كيلوغرام، 
وذلك ع�ىل ارتفاع 5 أمتار فوق س�طح املاء.

وقد اهتمت برشائها دول مثل فرنسا وفنلندا 
والصني وإيران وتركي�ا وبعض بلدان جنوب 

رشق آسيا.
يذكر أن الرشكة الروسية سبق لها أن أطلقت 
الس�فينة الطائرة من ط�راز “ЭП-2” التي 

تحمل عىل متنها طيارا وراكبا واحدا.

يوقف مروحة معدنية دائرة بلسانه

تداولت مواقع التواصل االجتماعي 
مقطع فيدي�و يظهر في�ه مغامر 
أمريك�ي، وه�و يس�تخدم رأس�ه 
ولس�انه إليقاف مروح�ة معدنية 

تدور برسعة عالية.
وظهر براد بايرز يف بداية الفيديو، 
م�زودة  مروح�ة  يع�رض  وه�و 
بش�فرات معدنية، وقام بتشغيلها 
عىل أعىل رسعة، قبل أن يضع قلم 
رصاص ب�ني ش�فراتها، مما أدى 
إىل تناث�ره إىل قطع صغرية، كدليل 

عىل قوة املروحة.
وانتق�ل براد بعد ذل�ك إىل مغامرته 
املجنون�ة، حيث قام بوضع رأس�ه 
وراح  املروح�ة،  ش�فرات  قبال�ة 
يحاول إيقافه�ا، وبالفعل توقفت 
املروح�ة خالل لحظ�ات، لكن براد 
ل�م يكتف بذل�ك، ب�ل أراد أن ينقل 

التحدي إىل مس�توى آخ�ر، عندما 
قرّب لس�انه من شفرات املروحة، 
وراح يضغ�ط عليه�ا لتتوقف من 

جديد.
ووفقا مل�ا ورد بصحيفة دييل ميل 
الربيطاني�ة، ف�إن نهاي�ة الفيديو 
أظه�رت ب�راد وق�د احمّر لس�انه 
بالكامل بع�د هذه املغام�رة، ولم 
ينط�ق أي كلم�ة، يف الوق�ت الذي 
االطمئن�ان  مس�اعدته  حاول�ت 
ع�ىل حالته.ول�م يك�ن جميع من 
الفيديو مصدقني، حيث  ش�اهدوا 
ق�ال العديد منهم إن إمس�اك براد 
باملروحة بيدي�ه منحه القدرة عىل 
إيقافها وتش�غيلها يف الوقت الذي 
يش�اء، خاص�ة وأن ي�ده اليرسى 
كانت تمسك باملروحة من الناحية 

العلوية حيث يوجد القاطع.
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عن املحكمة االحتادية العليا ذكرى تأسيس اول مجعية للمهندسني يف بغداد
إياس الساموكطارق حرب

الحلقة االولى

س�ّمت المادة )93( من الدستور العراقي س�لطة ثالثة لم تكن معروفة في العراق 
قبل عام 2003، وأطلقت عليها )الس�لطة القضائية االتحادية(. وجعل الدس�تور لهذه 
السلطة مكونات جميعها تندرج تحت خيمة السلطة القضائية االتحادية، وفي مقدمتها 
المحكمة االتحادية العليا.هذه المحكم�ة يمكن تعرفيها بأنها الهيئة القضائية االعلى 
في العراق من ناحية االشخاص التي تخضع الختصاصاتها والمساحة الجغرافية التي 
تمتد إليها اختصاصات هذه الهيئة حيث تمتد إلى جميع التراب العراقي، بما فيه إقليم 
كردس�تان والمحافظات غير المنتظمة بإقليم.رغم مرور نحو قرن بقيت البالد تفتقر 
إلى محكمة تعنى بالفصل في دس�تورية القوانين وبقية التشريعات تتولى مسؤولية 
الغ�اء القوانين والقرارات التي تصدر عن الحكومة.يأتي ذلك في وقت اصطدم القضاء 
العادي في العراق بفكرة عدم قيامه بالفصل في دستورية القوانين وشرعيتها وكذلك 
الق�رارات التي تصدر عن الس�لطة التنفيذية.من هنا جاءت االهمية لتش�كيل محكمة 
علي�ا تختص بالقضايا الدس�تورية وتعمل على ترس�يخ مبدأ س�يادة القانون وتتولى 
الحف�اظ على مبادئ واحكام الدس�تور الس�يما المتعلقة بحقوق االنس�ان والحريات 
العامة.وبعد صدور دس�تور العراق للعام 2005 وبموجب الم�ادة )93( منه تم تحديد 
اختصاصات المحكمة االتحادية العليا وهي، الرقابة على دستورية القوانين واألنظمة 
الناف�ذة، حيث صدرت العديد من القرارات بهذا الش�أن س�واء بإلغ�اء قوانين كاملة أو 
بع�ض موادها وكذلك قرارات صادرة عن الجهات التنفيذي�ة )كما حصل باعتبار قرار 
الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية لعدم دس�توريته(.كما تتولى المحكمة وتفسير 
نصوص الدس�تور وهناك امثلة كثيرة من بينها تفس�ير المادة )76( من الدستور التي 
تتعلق بالكتلة النيابية االكبر التي أوجدت مبدأ جرى االعتماد عليه في تحديد الجهة التي 
تقدم مرشحها لمنصب رئيس مجلس الوزراء استناداً لهذا التفسير كلف رئيس مجلس 
الوزراء الحالي د.حيدر العبادي بتشكيل الوزارة، وللمحكمة ايضاً صالحية الفصل في 
القضاي�ا التي تنش�أ عن تطبيق القواني�ن االتحادية والق�رارات واألنظمة والتعليمات 
واإلج�راءات الصادرة عن الس�لطة االتحادية، وكفا قانون المحكمة رقم )30( لس�نة 
2005 القانون حق الطعن المباشر لدى المحكمة لكل من مجلس الوزراء وذوي الشأن 
من اإلفراد والمنظمات. كما تتولى المحكمة بموجب الدس�تور الفصل في المنازعات 
الت�ي تحصل بي�ن الحكوم�ة االتحادية، وحكوم�ات األقاليم والمحافظ�ات والبلديات 
واإلدارات المحلية ، والفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات األقاليم أو 
المحافظ�ات، والفصل في االتهامات الموجه�ة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس 
ال�وزراء والوزراء.كما خولها الدس�تور المصادق�ة على النتائج النهائي�ة لالنتخابات 
العامة لعضوية مجل�س النواب، والفصل في تنازع االختصاص بين القضاء االتحادي 
والهيئ�ات القضائية لألقاليم والمحافظات غير المنتظم�ة في إقليم.ان الفقرة )ثانياً( 
من المادة )52( من الدستور تضمنت اختصاصاً آخر هو النظر في الطعن بقرار مجلس 
الن�واب في صحة عضوية أعضائه أمام المحكمة االتحادية العليا خالل )30( يوماً من 
تاريخ صدوره، وقد صدر العديد من القرارات بش�أن اس�تبدال الن�واب وفقاً للقوانين 
النافذة وبما يؤكد احترام ارادة الناخب بمنح الحق للخاسر االكبر من كتلة تبوء المقعد 
النيابي، وعدم ترك االمر إلى قيادات الكتل بترشيح من تشاء بعيداً عن رغبة الناخبين.

في حين أن المادة )94( من الدستور نصت على أن قرارات هذه المحكمة باتة وملزمة 
للس�لطات كافة، و أن هذه القوة القانونية تس�تهدف صيانة النظام القانوني وسيادة 

حكم القانون بما يترتب عليه من حماية الحقوق والحريات.
يتبع..

ف�ي سلس�لة بغداديات وف�ي باب ح�وادث بغدادية كان�ت لنا محاضرة  في ش�ارع 
المتنب�ي المركز الثقاف�ي البغدادي عن ذكرى تاس�يس اول جمعية هندس�ية  في بغداد 
ذلك ان المهندس�ين  قبل  الموافقة على انش�اء جمعية المهندس�ين يوم ٤/٥/١٩٣٨ اما 
ف�ي القطاع الخاص او يتوزع�ون على الدوائر الحكومية ذات العالقة بالعمل الهندس�ي 
نحو مديرية الري العامة التي تتولى الجداول والمجاري والس�داد حيث يرأس�ها تحسين 
العس�كري ومديرية االش�غال التي تتول�ى الطرق والجس�ور واالبنية العامة ويرأس�ها 
احم�د ش�وقي ومديرية المس�احة ويرأس�ها وه�ي داود الت�ي تتولى خرائ�ط االراضي 
العراقية ومديرية االش�غال العامة والطرق والجس�ور حيث اكملت قصر الزهور الملكي 
والمستش�فى الملكي ومستش�فى الكاظمية وقصر الزهور الملكي ومن مهندسي هذه 
الدائرة عبد  الجبار مصطفى وبش�ير نعوم وفخ�ري الدين الفخري وحقي المفتي ولقد 
تولى  المهندس�ون كل من احمد سوسة الشخصية اليهودية الذي اعتنق الدين االسالمي 
وفخري  الفخري وعبد االمير االزري وارام ستيان وبرجنيك تاجريان ونيازي فتو تقديم 
طلب الى وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المس�ؤولة عن منح االجازة للجمعيات بطلب 
الموافقة على انش�اء جمعية للمهندس�ين ف�ي بغداد وفعال وافقت ال�وزارة على الطلب 
والنظ�ام الداخلي للجمعية في٤/٥/١٩٣٨  حيث يعتبر هذا اليوم يوم تأس�يس الجمعيه 
الهندس�ية التي تحولت بعد ذلك الى نقابة المهندس�ين وكان عدد المهندس�ين ال يتجاوز 
العش�ره وكان معظمه�م متخرجا من الم�دارس العثمانية في اس�طنبول او من ضباط 
الهندس�ة المتقاعدين من الجيش العثماني ذلك ان كلية الهندسة تم افتتاحها سنة١٩٤٢ 
وكان الع�راق يعتم�د عل�ى البعث�ات للحصول على الش�هادة الهندس�ية وق�د جرت اول 
انتخاب�ات للهيئ�ة االدارية للجمعية في٢٥/٣/١٨٤٩ وتم اختيار ارش�د العمري رئيس�ا 
فخري�ا للجمعية وتم اختيار فخري الفخري رئيس�ا للجمعية واحمد عدنان ونيازي فتو 
نائبان للرئيس وقس�طنطين عس�اف  س�كرتيرا للجمعية وارام س�تيان امينا للصندوق 
وعضوي�ة عبد االمير االزري واحمد سوس�ة واحمد مختار وبرجيناك تاجريان كأعضاء  
وفي س�نة١٩٤٦ انضم ضياء جعفر الى الجمعية بعد ان اصدرت الجمعية منش�ورا طلب 
م�ن المهندس�ين في بغ�داد االنضمام اليها وق�د تم اس�تيزاره في العه�د الملكي مرات 
عدي�دة لوزارات المالية  واالقتصاد والمواصالت واالعمار ونائب لرئيس الوزراء وانضم 
للجمعي�ة ثالث�ة اخرين للجمعي�ة حيث اصبح عدد االعضاء عش�رة وس�نة١٩٤٢ انضم 
ثمانية اعضاء جدد وارش�د العمري من مواليد١٨٨٨ وتوفي١٩٨٢ واش�غل عدة وظائف 
وزي�ر ورئيس وزراء وكان له دور في تش�كيل جمعية الهالل االحم�ر وفخري الفخري  
اش�غل منصب وزير وامين العاصمة واحمد سوس�ة هو مهندس ري وعالم اثار وتاريخ 
مش�هور مؤلفات كثيرة وبعد اس�المه كان يميل الى المذهب الش�يعي لذلك سمى ابنيه 
علي وحيدر وابنته عالية وفي انتخابات١٩٥١ انتخب ضياء جعفر رئيسا للجمعية ولعب 
دورا كبي�را في تكامل بناء الجمعية فانه قام باعمال كثيرة للجمعية منها الحصول على 
قطع�ة ارض فَي منطقة بارك الس�عدون من وزارة المالية وبادر ال�ى توفير مواد البناء 
وجمع تبرعات الكمال بناء المقر كما استطاع حمل شركات النفط على التبرع للجمعية 
بمبل�غ ثالثة االف دينار على ان يصرف الف دينار للمكتبة واالثاث والباقي للبناء واهدت 
تلك الش�ركات الكثير من االثاث وتبرعت ش�ركة نقل انگليزية بتقل االثاث من بريطانيا  
ال�ى العراق وفاتح ش�ركة نفط الرافدي�ن وخانقين من اجل التب�رع وفعال حصل التبرع 
وسنة ١٩٥٠  تم اكمال بناء الجمعية وزاد عدد االعضاء الى٤٢ عضو واشتركت الجمعية 
بشخص ضياء جعفر في اعمال المؤتمر الهندسي االول في القاهرة سنة  ١٩٥٤ واستمر 

ضياء جعفر رئيسا للجمعية حتى انقالب ٤١ تموز١٩٥٨ .

ام�ضاءاتمنمنمات بغدادية

كـاريكـاتـير

احلشد الشعبي يواصل انتصاراته الساحقة يف املوصل

نق�دم التهان�ي والتربي�كات اىل ابنتنا 
العزي�زة روان عقي�ل وذلك بمناس�بة 
الخ��ام�س  الص�ف  اىل  نج��احه�ا 

االبتدائي.
س�ائلي�ن امل�وىل عز وج�ل ان يكت�ب 
له�ا دوام ال�نج�اح وامل��وف�ق�ي��ة. 

فالف الف مربوك.
والدك/ عقيل مهدي محمود

مـبـروك الـنـجـاح

اتقدم باعطر التهاني والتربيكات اىل احبابي )زهراء 
ورقية وريام وليث ورهام ( بمناسبة النجاح متمنياً 

لهم دوام التوفيق والحصول عىل اعىل الشهادات.
االعالمي / علي الوائلي

تـهـنـئـة


