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»االمام احلسني)عليه السالم(«

أريد أن آمر باملعروف
 وأنهى عن املنكر وأسير بسيرة جدي وأبي 

علي بن ابي طالب )عليه السالم(

ص3هيئة قضائية خاصة للتحقيق يف اجلرائم اإلرهابية التي طالت اإليزيديني

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4الفرنسيون يمنحون ماكرون »تفويضا قويا« إلدارة فرنسا

مـجـمـوعـة الـسـبـع تـمـضـي بـاتـفـاقـيـة الـمـنـاخ بـمـعـزل عـن واشـنـطـن

العراق يتوسط حلل »أزمة اخلليج«: معصوم يعرض مبادرة والعبادي يزور السعودية

»قوة خاصة« لتطهري آخر حي بأيمن املوصل
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن قائد الرشطة االتحادية الفريق 
رائد ش�اكر ج�ودت، أم�س االثنني، عن 
انه�اء قوات�ه مهامه�ا القتالي�ة يف حي 
الزنجي�ي يف الجان�ب األيمن م�ن مدينة 
املوصل، كاشفاً عن اندفاع قوات خاصة 
نحو آخر معاقل تنظيم داعش يف املدينة، 
فيم�ا نف�ذت مهم�ة إلخ�اء األرس م�ن 

خطوط املواجهة.
وق�ال الفري�ق ج�ودت، ان قطع�ات 
الرشطة االتحادية تنجز مهامها القتالية 
يف الزنجي�ي وترفع العل�م العراقي فوق 

مبانيه.وأض�اف ان ح�دات من الرشطة 
االتحادي�ة تندف�ع لتحري�ر مستش�فى 
الش�فاء واس�تكمال احكام س�يطرتها 
عىل اخر الجيوب شمال املدينة القديمة.

وتاب�ع الفريق جودت ان وحدات خاصة 
تتقدم باتجاه جامع النوري اخر معاقل 
»داعش« يف ايمن املوص�ل، منوها اىل ان 
املعركة تس�ر وفق التكتي�كات امليدانية 
املرسومة لها وهزيمة العدو باتت مجرد 

وقت.
وواصل�ت القوات األمني�ة تقدمها يف 
منطقة البورص�ة غربي املوصل واجلت 
ع�رشات العوائل من خط املواجهة األول 

مع تنظيم داعش.
وق�ال الرائد ع�ي كم�ال اليارسي يف 
جهاز الرشط�ة االتحادية، ان قوات الرد 
الرسي�ع )قوة تابع�ة ل�وزارة الداخلية( 
تمكنت م�ن اخ�اء 67 ارسة مدنية من 
خ�ط املواجهات األول ضد تنظيم داعش 
اإلرهاب�ي يف منطق�ة البورص�ة غرب�ي 

مدينة املوصل.
واوضح ان املعارك ما تزال مس�تمرة 
بني الطرفني، مردفا بالق�ول ان القوات 
تواص�ل اح�راز تقدم�ا نح�و األه�داف 

املرسومة لها.
التفاصيل ص3

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

العراقي�ة  النزاه�ة  هيئ�ة  أعلن�ت 
إحال�ة 780 متهم�ا بينه�م 7 وزراء ومن 
بدرجته�م اىل القضاء بتهم فس�اد. فيما 
بلغ عدد األح�كام الص�ادرة باإلدانة 91، 
أُِدْي�َن فيها )126( مت�هماً خال االش�هر 
الثاثة االوىل م�ن العام الحايل وقالت انها 
دوالر.وكش�فت  ملي�ون   90 اس�رجعت 
هيئة النزاهة يف تقري�ر عن املهمات التي 
نفذتها خال الرب�ع االول من عام 2017 

وتلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
عن اس�رجاعها وإيقافه�ا رصف ومنع 
هدر أكثر من اثنني وتس�عني مليار دينار 
)ح�وايل 90 مليون دوالر( فيم�ا بلغ عدد 
الباٍغات واإلخب�ارات والقضايا الجزائيَّة 
قراب�ة أربع�ة آالف قضي�ة واس�تصدرت 
خمس�مائة أم�ر قب�ٍض وأكث�ر م�ن ألٍف 
ومائت�ني  اس�تقداٍم  أم�ر  وخمس�مائة 
وخمس�ني أم�ر توقي�ف بح�قِّ ُمتَّهمني، 
منه�م وزراء ومن بدرجته�م. واوضحت 
أنَّ األم�وال العام�ة التي اْس�ْرجعتها أو 

التي صدرت أحكاٌم قضائيٌَّة بردِّها والتي 
ت  أوقفت رصفها ومنعت هدرها والتي تمَّ
إعادتها إىل حس�اب الخزين�ة العامة بلغ 
مجم�وع مبالغه�ا )92,102,431,908( 
اثنني وتس�عني ملياراً ومئًة واثنني مليون 
وأربعمائٍة وواحداً وثاثني ألفاً وتسعمائٍة 
وثمانية دنانٍر عراقية، مش�رًة إىل أنَّ�ها 
عمل�ت ع�ىل )477( باغ�اً ُحِس�َم منه�ا 

)457( بنسبة 95.8 باملائة.

التفاصيل ص3

اجليش اليمني يقصف 
حتصينات وجتمعات اجليش 

السعودي بنجران وعسري

اجليش السوري
يمهد هلجوم عسكري واسع 

عـلـى درعـا

حمافظ بغداد يناقش مع هيئة املستشارين 
يف رئاسة جملس الوزراء املعوقات واملشاكل 

التي يواجهها القطاع الزراعي واالروائي

فـيــجـو
 يـنـصـح رودريـجـيـز 

حول مستقبله

تقدم يف »بورصة«.. وإخالء عشرات األسر من خط املواجهات.. وإنهاء عملية »الزجنيلي«
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إيـران: القضـاء عـلـى اربعة ارهـابييـن وضبـط أسـلـحـة ومتفجـرات هيئة قضائية خاصة  للتحقيق يف اجلرائم اإلرهابية التي طالت اإليزيديني
نائب يطالب بإقامة دعوى قضائية يف »املحاكم الدولية« عىل دول مولت اإلرهاب يف العراق احلكيم يتحدث عن »احلرب الناعمة« وحيذر من »اعالم العدو«

حمافظ البرصة يفتتح ثالث مناطق بعد اكتامل 
مشاريع البنى التحتية فيها

وزير النقل: املوانئ العراقية توقع عقدا مشرتكا
مع »تويوتا« لتجهيزها باملعدات االرضية

اجليش الفلبيني يرفع »علم االنتصار« يف مراوي 
التي يسيطر عليها »داعش«

        بغداد / المستقبل العراقي

رفع الجي�ش الفلبيني، الذي يخوض معارك 
لط�رد المتش�ددين م�ن مدينة م�راوي جنوبي 
األرخبي�ل، العل�م الوطن�ي، أم�س االثنين، في 
مناس�بة عيد االس�تقال خال حفل في ذكرى 

عشرات الضحايا.
ويخ�وض آالف الجن�ود الفلبينيي�ن، الذي�ن 
يتلق�ون دعما استش�اريا من الق�وات الخاصة 
األميركي�ة، مع�ارك طاحن�ة من�ذ 23 اي�ار في 
م�راوي م�ع متش�ددين بايعوا تنظي�م داعش، 

دروع�ا  مدن�ي  ألف�ي  حوال�ي  ويس�تخدمون 
بشرية.

وفيما تس�مع االنفجارات والغارات الجوية 
التي تنفذها القوات الحكومية تجمع مسؤولون 
أمام مبن�ى عام لرفع العل�م الفلبيني. وتحتفل 
الب�اد بعيد االس�تقال ف�ي ذك�رى االنتفاضة 

المسلحة ضد المستعمر اإلسباني.
وقتل 58 جنديا وش�رطيا ف�ي المعارك إلى 
جان�ب 20 مدنيا. ويقدر الجيش أن حوالي 200 

متشدد قتلوا أيضا.
وف�ر عش�رات آالف الس�كان م�ن م�راوي 

من�ذ أن أحب�ط الجنود مخططا للس�يطرة على 
المدينة، كان سيش�كل في ح�ال نجاحه إنجازا 

كبيرا لتنظيم داعش المتشدد.
ورد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي عبر 
ف�رض األح�كام العرفية في منطق�ة مينداناو 
جنوبي الباد، التي تش�كل ثل�ث األرخبيل وتعد 

20 مليون نسمة.
لك�ن الجي�ش يواج�ه صعوبة ف�ي القضاء 
على المتش�ددين الذي�ن يتحصنون ف�ي أنفاق 
بمنأى عن القنابل، ويستخدمون رهائن لتعزيز 

مواقعهم.
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قوة أمنية تضبط كمية كبرية من املخدرات بالبرصة وتعتقل املتاجرين هبا
        بغداد / المستقبل العراقي

أفصاد مصصدر أمنصي يف البصرة، 
أمس االثنني، بأن قوة أمنية ضبطت 
كميصة كبصرة من مصادة الحشصيش 
املخدرة وألقت القبض عىل اثنني من 
املتاجريصن بها يف ناحية تقع شصمال 
»قصوة  إن  املصصدر  املحافظة.وقصال 
أمنيصة نفذت فجر اليوم عملية أمنية 
يف ناحية الديصر الواقعة ضمن قضاء 
القرنة أسصفرت عصن القصاء القبض 
عىل متهمني اثنصني بتجارة املخدرات 
خالل قيامهما بنقل كمية كبرة من 
املخصدرات«، مبيناً أن »القوة ضبطت 
بحصوزة املتهمني 28 كغصم من مادة 
الحشصيش املخدرة، ومصا ال يقل عن 
5000 حبصة مخدرة«.ولفصت املصدر 
الذي طلب عدم الكشصف عن اسصمه 
اىل  املتهمصني  أحالصت  »القصوة  أن  اىل 
التحقيصق، وتحفظت عصىل املخدرات 

والسيارة التي كان يستقلها املتهمان 
عند القاء القبض عليهما«.

يذكصر أن البصرة تنتصر فيهصا 
ظاهرة اإلدمان عىل العقاقر الطبية 
املخدرة منذ منتصف التسعينات، أما 
ظاهرة تعاطصي املخصدرات النباتية، 
وبخاصصة مادة )الحشصيش(، فإنها 
نشصأت بشصكل محصدود بعصد عصام 
2008، ثصم أعقبتها ظاهصرة تعاطي 
مصادة )الكرسصتال( املخصدرة خصالل 
األعوام القليلصة املاضية، ويف )4 ايار 
2016( ضبطصت قصوة أمنيصة داخصل 
منزل يف قضاء شط العرب أول معمل 
يف املحافظة إلنتاج تلك املادة، وألقت 
القبض عىل أربعصة من العاملني فيه 
واملسؤولني عنه، وال يكاد يمر يوم إال 
وتم القبض عىل متعاطني ومروجني 
لتلك املصادة، لكنها املصرة األوىل خالل 
العصام الحايل التصي يتصم فيها ضبط 

كمية كبرة نسبياً من املخدرات.

         بغداد / المستقبل العراقي

ابدى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، أمس 
االثنني، اسصتعداد العراق للتوسصط لحل االزمة 
الخليجيصة، فيما اعتصر ان تاجيصل االنتخابات 
سصيزور  فيمصا  املخالفصات«،  »مخالفصة  هصو 
رئيس الصوزراء حيدر العبصادي الرياض لعرض 

وساطة.
وقال معصصوم يف لقاء مع صحيفة »الحياة 
اللندنية«، ان »العراق مسصتعد لبذل كل الجهود 
من أجل تقريب وجهات النظر والوساطة لحل 
أي مشصكالت أو خالفصات بني الدول الشصقيقة 
سصواء الخليجيصة أم غرها«، مبينصا ان »عامل 
واملصالصح  التاريخيصة  والعالقصات  الصداقصة 

املشرتكة تدفعنا لذلك«.
واضصاف أن »املشصكالت والنزاعصات يمكصن 
حلها سصلمياً وبالحوار املتبادل«، مشصرا اىل ان 
»العصراق يسصعى إىل عالقات أكثصر حميمية مع 

السعودية«.
واإلمصارات  والبحريصن  السصعودية  وكانصت 
ومصر قد أعلنصت يصوم االثنني املصايض، قطع 
عالقاتها الدبلوماسصية مع دولة قطر، وسحب 
دبلوماسصييها مصن الدوحصة، متهمصة الدوحصة 
الجماعصات اإلرهابيصة، والرتويصج  بصص« دعصم 
لألفصكار املتطرفصة، والتدخل يف شصؤون الدول 
األخصرى«، ووقف حركة النقصل والطران معها 
وإغالق أجوائها أمام الطائصرات القطرية، كما 
انضمت كل من الحكومة املؤقتة يف رشق ليبيا، 
والحكومة اليمنية، واملالديف، وموريشصيوس، 
والنيجصر، إىل قرار مقاطعصة قطر، قبل أن تعلن 
جمهوريصة جزر القمصر عن قطعهصا العالقات 

أيضا.وبشأن االنتخابات، اكد معصوم »رفضه 
تأجيل االنتخابات العراقية«، موضحا انه »من 
املمكصن أن تحصدث مخالفصات دسصتورية، لكن 

تأجيل االنتخابات مخالفة املخالفات«.
وتابع »إذا خالفنا هذه النقطة األساسصية، 
والتصي عصىل أساسصها بنينصا الديموقراطيصة يف 
العراق، سصيقود التأجيل إىل سلسصلة مخالفات 
يجمصع  يشء  يبقصى  ال  وبعدهصا  للدسصتور 
العراقيني«، الفتا اىل ان »الذي يجمعنا الدستور 

واإلرادة املشرتكة«.
وأكصد رئيصس الجمهورية فصؤاد معصوم، يف 
19 ايصار 2017، أن تأجيصل انتخابصات مجالس 
املحافظصات فكرة غصر واردة »عصىل اإلطالق«، 
معربصا عن أمله بأن تكون االنتخابات الرملانية 
املقصررة العصام املقبصل بعيصدة عصن املحاصصة 

الطائفية.
بصدوره، قال مصدر دبلومايس سصعودي إن 
رئيصس الوزراء العراقي حيدر العبادي سصيصل 

الرياض االربعاء يف زيارة رسمية.
وأوضح املصدر، بحسب ما نقلت عنه وكالة 
»د ب ا« دون ان تكشصف عن اسمه، أن العبادي 
سصيبدأ زيارة رسصمية للسصعودية يوم االربعاء 
املقبصل. وأضاف املصصدر أن زيصارة العبادي قد 
تتمخصض عصن إعصالن الريصاض تعيني سصفر 
جديد لها يف بغداد خلفا لسصفرها السابق ثامر 
السصبهان.وتأتي الزيصارة يف وقصت تواجصه فيه 
دول الخليصج أزمة نجمت عن قطع السصعودية 
وعدد مصن الدول األخرى عالقاتها مع قطر بعد 
اتهامهصا بدعم االرهصاب. وتحسصنت العالقات 
العراقية السعودي يف األشهر األخرة بعد عقود 

من التوتر.

رئيس الوزراء سيبحث تعيني سفري جديد يف بغداد

العراق يتوسط حلل »أزمة اخلليج«: معصوم يعرض مبادرة والعبادي يزور السعودية

       بغداد / المستقبل العراقي

عصادة مصا تشصهد املصدن حصاالت نصزوح وهجرة 
جماعيصة عند انصدالع املعارك واألزمصات، لكن أرسة 
أمركيصة فعلصت عكس ذلصك عندما اختصارت مدينة 

املوصل العراقية لالستقرار فيها.
وذكرت مواقع أمركية أن ديفيد يوبانك وزوجته 
كارين وأوالده الثالثة، سصاهال )16 عاما( وسوزان 
)14 عامصا( وبيصرت )11 عامصا(، حسصموا أمرهصم 
واسصتقروا يف املدينة، التي تشصهد أعنف املعارك منذ 
انطالق معارك تطهر األرايض العراقية من سيطرة 

تنظيم »داعش«.
وأضافصت املصصادر أن لهذه العائلة مبصدأ واحدا 
وهو مسصاعدة اآلخرين الذين أرغموا عىل العيش يف 
مناطصق الحصرب، علما أن أفرادهصا يقضون عامهم 

الثاني يف العراق.
وتنصام العائلصة يف منزل ليصس ببعيد عصن مركز 
املوصل، لكنها تميض النهار يف مركز طبي ملساعدة 
العراقيصني الفارين وتزويدهصم باإلمدادات.وأمضت 
العائلصة عدة سصنوات يف أدغال بورما، حيث أسصس 
األب منظمة إنسانية قدمت الرعاية الطبية الطارئة 
واملأوى واإلمصدادات الغذائية خالل الحرب األهلية يف 
البالد، كما نشصطت العائلة أيضا يف السودان وقامت 

برحلتني إىل املناطق الكردية يف سوريا.

أرسة أمريكية
 ختتـار مدينة املـوصـل مـكـانـًا 

       بغداد / المستقبل العراقيلالستـقـرار فـيـهـا

حصذر رئيصس التحالصف الوطني عمصار الحكيم مصن الحرب 
الناعمة النفسية للتأثر عىل الحقائق وتأويلها. 

وقصال الحكيصم، خصالل األمسصية الرمضانيصة التصي أقيمت 
بمكتبه يف بغداد، »حذاري من الحرب الناعمة واملاكنة اإلعالمية 
الضخمة ألعدائنا«، مشصرا اىل ان »العدو الخارجي واألخطر من 

داعش الذي يأتي بلبس لطيف وكالم انيق«.
وأضاف، »انقال الجيش اىل الضفة األخرى يعني وجود حرب 
مدروسصة«، الفتصا » هناك من يريصد ان يوقع بصني الناس، فمن 
يذهب اىل القتال يعطي دما لتحرير األرض وليس للحصول عىل 

قطعة ارض او يشء«. 
وتابصع الحكيصم، ان »التشصكيكات أثصرت لغصرض الحصرب 
النفسصية الناعمصة، وتشصكيك الناس بان املعركصة هي من اجل 
املواقع والخالف بني السياسصيني، حيث تفرس معركتنا املقدسة 

ضد داعش وتؤل تأويالت سياسية«.

احلكيم يتحدث عن »احلرب الناعمة« 
وحيذر من »اعالم العدو«

       بغداد / المستقبل العراقي

زار وفصد من التحالصف الوطني برئاسصة عمار 
الحكيصم مقصر هيئصة الحشصد الشصعبي يف بغصداد 
لتقديم التهنئة بمناسصبة الذكرى الثالثة لتأسيس 
الحشصد الشعبي.وأشصاد الوفد بحسب بيان العالم 
الحشصد تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، أنه 
»باالنتصارات التي حققتها قوات الحشصد يف غرب 

املوصل وسصعيه إلكمال تطهصر الريط الحدودي 
بني العراق وسوريا«.

وكان يف استقبال وفد التحالف القيادي يف هيئة 
الحشد ابو مهدي املهندس.

يذكر ان املهندس أعلن الجمعة املاضية، انتهاء 
عمليات الحشصد الشصعبي غرب املوصل، وأوجز يف 
مؤتمر صحفي، مراحل التحرير لغرب املوصل منذ 
انطالقهصا »انه تصم تحرير 14 ألصف كيلومرت مربع 

و360 قرية وقتل ألفي داعيش« مؤكدا ان »الحشد 
الشعبي جاهز لتحرير تلعفر و ينتظر اوامر القائد 

العام للقوات املسلحة«.
وأكد انه »وبعد اكمال تحريصر الحدود بالكامل 
سيتم تسليمها لرطة الحدود« مبينا ان »الحشد 
الشصعبي يؤمصن اكثر من 1000 كصم للحدود خالل 
العمليصات« الفتا اىل »تحرير من 50 اىل 60 كلم من 

الحدود العراقية السورية«.

       بغداد / المستقبل العراقي

الكردسصتاني  التحالصف  عصن  النائبصة  دعصت 
فيصان دخيل، أمصس االثنصني، قيادة قوات سصوريا 
الديمقراطيصة »قسصد« اىل منصع تهريصب تنظيصم 
داعش أبناء طائفتهصا املختطفني من مدينة الرقة 
السصورية.وقالت دخيصل يف بيان تلقت »املسصتقبل 
العراقي« نسصخة منه، ان »وسصائل أنبصاء إقليمية 

ودولية تتناقل أخبارا مفادها وجود مفاوضات بني 
من يسصمى بديوان العشصائر التابع لتنظيم داعش 
اإلرهابي يف مدينة الرقة السصورية وبني قيادات يف 
قوات سوريا الديمقراطية )قسد(، تتضمن تسليم 
املدينصة مقابصل توفر ممر آمصن للدواعش باتجاه 

مدينة دير الزور بسوريا«.
وأضافصت انه »رغصم ان وزارة الدفاع الروسصية 
كانت قد انتقدت هذه املفاوضات، قبل أيام قالئل، 

ورغم عدم اسصتطاعتنا تأكيد أو نفي هكذا أخبار، 
لكننا نسصتطيع أن نؤكد وبناء عىل قصص موثقة 
لدينا من عرات الناجني والناجيات من اإليزيديني 
الذين نجحوا بطريقصة أو بأخرى للوصول لذويهم 
طوال العامني املاضيني،  نسصتطيع أن نؤكد وجود 
اآلالف مصن اإليزيديصني املختطفصني يف مدينة الرقة 
لصدى عنارص داعش من نسصاء وأطفال وبضمنهم 

عوائل بكاملها«.

التحـالـف الـوطنـي يـزور قيـادة احلشـد الشعبـي: 
نشكركم عىل تطهري احلدود مع سوريا

       بغداد / المستقبل العراقي

اسصتنكرت امانة بغداد، أمس االثنني، إطصالق عيارات نارية 
ضصد عدد مصن منتسصبيها املكلفني بإزالصة التجصاوزات يف اثناء 
تنفيذهصم الواجصب بمنطقة حصي املعلمني ضمن قاطصع بلدية 

بغداد الجديدة.
وقالصت مديريصة العالقصات واالعالم يف االمانصة يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، إن »أمانة بغداد تستنكر وتدين 
بشدة االعتداءات التي يتعرض لها منتسبوها وآخرها استهداف 
منتسصبي دائرة بلدية بغداد الجديدة ومديرية الحراسات واالمن 
يف امانصة بغداد يف اثنصاء تأديتهم للواجب املتمثل بإزالة أسصاس 
بنصاء ألحصد مالعب خمايس كرة القدم املشصيد عصىل ارض تابعة 
لصوزارة املاليصة يف حي املعلمني وقيام املتجصاوز بإطالق عدد من 

العيارات النارية من الدور القريبة من امللعب«.
وأضافت ان »القسصم القانوني يف الدائرة البلدية شكل لجنة 
إلقامصة دعصوة قضائية امصام املحاكصم ودعوة اخصرى يف مركز 
الرطة عىل الشصخص املتجاوز إلنصزال القصاص العادل بحقه 
وردع محاوالت االسصتيالء عىل االرايض التابعة للدولة وتشصويه 

التصميم االساس ملدينة بغداد«.
وعاهصدت امانصة بغصداد »أهصايل العاصمصة بصأن مثصل هذه 
اإلعتداءات لن تفت مصن عزيمة مالكاتها التي تعمل ليالً ونهاراً 
باملتصاح مصن املوارد واإلمكانيصات يف ظل الظروف التصي يمر بها 
البلد والسصعي الحثيصث لتعزيز الواقع الخدمصي ووضع الحلول 
للمشصكالت القائمة للحفاظ عىل التصميم األسصاس للعاصمة 

من عبث العابثني وطالبت االجهزة األمنية بحماية مالكاتها«.
وتقصوم امانة بغداد بني الحني واالخصر بازالة التجاوزات عن 
بعض الشصوارع التي اصبحت ظاهرة شصائعة يف بعض مناطق 

العاصمة.

       بغداد / المستقبل العراقي

أصدر االتحاد الوطني الكردستاني قراراً بإعفاء عضو قيادة 
الحزب، ورئيسصة كتلة االتحاد يف الرملصان العراقي، آال طالباني 
مصن منصبها، دون ورود معلومات حول أسصباب اإلعفاء، إال أن 
معلومات تشصر إىل أن السصبب تريح تلفزيوني. وصدر قراٌر 
من نائصب األمني العام لالتحصاد الوطني الكردسصتاني كورست 
رسصول يفيد بإعفاء عضو قيادة الحزب، ورئيسة كتلة االتحاد 
يف الرملصان العراقصي آال طالبانصي من منصبها. وجصاء يف القرار 
أنه تقصرر إعفاء آال طالباني من منصبها خصالل االجتماع الذي 
ُعقد بتاريصخ 2017/5/29، بحضور نائب األمني العام لالتحاد 
الوطني الكردستاني كورست رسصول، وعضو املكتب السيايس 

لالتحاد الوطني الكردستاني هرو إبراهيم أحمد. 

امانة بغداد: منتسبونا يتعرضون إلطالق 
النار اثناء تنفيذهم الواجب

االحتاد الوطني يعفي آال طالباين من منصبها 
بسبب »ترصيح تلفزيوين«

       بغداد / المستقبل العراقي

أكد عضو النائب يف الرملان محمد 
الصيهصود، أمصس االثنصني، ان مؤتمر 
الضصوء  اعطصى  التآمصري  الريصاض 
االخرض للتنظيمات االرهابية برضب 
امصن واسصتقرار دول العالصم، داعيصا 
إىل إقامصة دعوى قضائيصة يف املحاكم 
الدولية عىل السعودية وامريكا وقطر 
وتركيا لدعمهم وتصديرهم لإلرهاب.

وقال الصيهود يف بيان تلقت »املستقبل 

العراقي« نسخة منه، إن »التفجرات 
التصي اسصتهدفت محافظتصي كربالء 
وكذلصك  العصراق  يف  وبابصل  املقدسصة 
طهران ولندن، هي نتاج لتآمر الحلف 
الوهابي  الصهيوامريكي  الشصيطاني 
كأحد مخرجات مؤتمر الرياض يسء 
الصيت عصىل دول املنطقصة والعالم«.

الوهابصي  »اإلرهصاب  أن  وأضصاف، 
التكفري يسصتهدف الصدول املقاومة 
واملتصدية لإلرهصاب يف العراق وإيران 
وسصوريا، كما ان بريطانيا اليوم هي 

االخصرى اخذت تدفع ثمصن اتهاماتها 
للرياض بتمويصل االرهاب يف أوروبا«.

وتابصع الصهيصود، أن »مصا تشصهده 
املنطقصة من ارهصاب وهابي تكفري 
جصرى تحريكصه وتوسصيعه مصن قبل 
امريصكا والسصعودية«، مشصددا »بات 
عىل العراق ان يرفع دعوى قضائية يف 
املحاكم الدولية عىل السعودية وامريكا 
لدعمهصم وتصديرهم  وقطر وتركيصا 
لالرهاب«.ولفصت إىل، أن »ما تشصهده 
منطقصة الخليج من ازمات ما هي اال 

لعبة مزيفة يراد بها ابعاد الشصبهات 
عن الدول الداعمة واملمولة واملصدرة 
لإلرهصاب الوهابصي التكفري«.وبني، 
أن »التفجصرات االرهابيصة لصم ولصن 
تثنينصا عصن املصيض يف سصحق رؤوس 
الدواعصش ومصن يقصف خلفهصم، وان 
االنتصارات املتحققة يف املوصل وعىل 
الحصدود العراقيصة السصورية من قبل 
قواتنا االمنية وقوات الحشد الشعبي 
هصي كفيلة بالرد عصىل صناع االرهاب 

وداعميه ومصدريه«.

نائب يطالب بإقامة دعوى قضائية يف »املحاكم الدولية« عىل دول 
مولت اإلرهاب يف العراق

نائبة تكشف عن »االف االيزيديني« يف الرقة وانباء عن مفاوضات لتهريبهم
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     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مرصف الرش�يد عن ضوابط منح قروض االطباء 
والصيادلة والتي تصل اىل 50 مليون دينار، مشريا اىل ان 

مدة القرض يصل اىل 5 سنوات«.
وافاد بيان للمرصف تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 

منه، فيما ييل الضوابط الخاصة بهذا القرض:
1- تمن�ح القروض لالطباء والصيادلة واملذاخر واطباء 
االسنان ومختربات التحليالت املرضية وعيادات االشعة 
والس�ونار والفحص بجهاز املفراس والرنني واالجهزة 

الطبية.
2- يت�م تحدي�د الق�رض بحس�ب الغرض من�ه بمبلغ 

يرتاوح بني )20-50( مليون دينار عراقي.

3-  اذا كان مبل�غ القرض اكثر م�ن )20( مليون يقدم 
كفي�ل موظف حكومي واملبلغ اكثر من )20( مليون اىل 
)30( ملي�ون تقديم كفيلني اما ما زاد عن )30( مليون 
تقديم ضمانة عقارية قيمتها التقديرية ) مبلغ القرض 

+ الفائدة(.
4- مدة القرض )5( سنوات.

5- يج�ب ان يك�ون املقرتض موظف ع�ى املالك الدائم 
وان يق�دم ما يؤيد عدم اس�تالمه قرض س�ابق لنفس 
الغ�رض م�ن الدوائ�ر االخ�رى ويقدم املق�رتض هوية 

ممارسة املهنة مصدقة من النقابة.
6- يت�م التقدي�م م�ن خ�الل ف�روع امل�رصف يف بغداد 
واملحافظات ويتم اجراء كشف موقعي عى العيادة من 

قبل اللجة املشكلة من الفرع برئاسة مدير الفرع.

الرشيد يضع ضوابط منح قروض االطباء والصيادلة التي تصل اىل 50 مليون دينار

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعل�ن قائ�د الرشط�ة االتحادية 
الفري�ق رائد ش�اكر ج�ودت، أمس 
االثن�ني، عن انه�اء قوات�ه مهامها 
القتالية يف ح�ي الزنجييل يف الجانب 
األيمن م�ن مدينة املوصل، كاش�فاً 
ع�ن اندفاع قوات خاص�ة نحو آخر 
معاق�ل تنظي�م داع�ش يف املدين�ة، 
فيما نفذت مهم�ة إلخالء األرس من 

خطوط املواجهة.
وقال الفريق جودت، ان قطعات 
الرشط�ة االتحادي�ة تنج�ز مهامها 
القتالي�ة يف الزنجي�يل وترف�ع العلم 

العراقي فوق مبانيه.
وأض�اف ان حدات م�ن الرشطة 
لتحرير مستشفى  تندفع  االتحادية 
الشفاء واستكمال احكام سيطرتها 
ع�ى اخ�ر الجي�وب ش�مال املدينة 
القديمة.وتاب�ع الفري�ق ج�ودت ان 
وحدات خاصة تتقدم باتجاه جامع 
النوري اخر معاقل »داعش« يف ايمن 
املوصل، منوها اىل ان املعركة تس�ري 
وفق التكتيكات امليدانية املرس�ومة 
له�ا وهزيم�ة الع�دو بات�ت مج�رد 

وقت.
القوات األمنية تقدمها  وواصلت 
يف منطق�ة البورص�ة غربي املوصل 
واجل�ت ع�رشات العوائ�ل من خط 

املواجهة األول مع تنظيم داعش.
وقال الرائد عيل كمال اليارسي يف 
جهاز الرشط�ة االتحادية، ان قوات 
ال�رد الرسي�ع )ق�وة تابعة ل�وزارة 
الداخلية( تمكنت من اخالء 67 ارسة 
مدنية من خط املواجهات األول ضد 
تنظي�م داعش اإلرهاب�ي يف منطقة 

البورصة غربي مدينة املوصل.
واوضح ان املعارك ما تزال مس�تمرة بني 
الطرف�ني، مردفا بالق�ول ان القوات تواصل 

احراز تقدما نحو األهداف املرسومة لها.
ب�دوره، أعل�ن قائد معرك�ة املوصل عن 
تحري�ر الج�زء الجنوبي من ح�ي الزنجييل 
واقتح�ام ح�ي ب�اب س�نجار، اوىل مناطق 

املدينة القديمة يف املوصل.
وق�ال عبد األمري رش�يد يار الل�ه يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»قطع�ات الفرق�ة املدرعة التاس�عة حررت 
الجزء الجنوب�ي من ح�ي الزنجييل ورفعت 

العلم العراقي عى مبانيه«.
وأض�اف أن تلك القطعات »اقتحمت حي 

باب س�نجار يف الس�احل األيمن م�ن مدينة 
املوصل«.وق�د اك�د رئي�س مجل�س الوزراء 
القائد العام للقوات املس�لحة الدكتور حيدر 
العبادي أن العراق يمتلك من القدرات والقوة 

مالم يمتلكه الغري .
ج�اء ذل�ك خ�الل لقائ�ه بمجموعة من 
الخاص�ة وتناول�ه وجب�ة  الفرق�ة  ابط�ال 

اإلفطار معهم، وفيما بارك لهم االنتصارات 
التي حققها ابطال الفرقة الخاصة يف العديد 
من املعارك والذين قدموا التضحيات يف جبال 
مكحول وتكريت والفلوجة وغريها فانه اكد 
ان تلك االنتصارات م�ا كانت تتحقق لو ال » 
توح�د الجهود مع ق�وات الجيش والرشطة 
والحش�د  االره�اب  ومكافح�ة  االتحادي�ة 

الش�عبي والبيشمركة والعش�ائر يف تحقيق 
هذه االنتصارات«.

 وأوض�ح انه »ال احد من قي�ادات العالم 
كان يحل�م بان يت�م تحقي�ق االنتصار عى 

داعش بهذه الرسعة«.
اىل  ادى  »التف�ّرق  ان  العب�ادي  واض�اف 
دخول داعش ووحدتن�ا ادت اىل االنتصارات 

وتحري�ر األرض«، مبين�ا ان�ه كان 
هنال�ك »تالح�م كب�ري ب�ني املواطن 
وقواته االمنية بفضل فتوى الجهاد 
ع�يل  الس�يد  لس�ماحة  الكفائ�ي 

السيستاني«.
عازم�ون  انن�ا   « قائ�ال  وتاب�ع 
ع�ى حماي�ة املواطنني ومحاس�بة 
ومالحقة اصحاب الجريمة املنظمة 
واالختط�اف وغريه�ا وتوفري االمن 

وحرية الرأي للمواطن«.
ان�ه قريب�ا س�رتفع  اىل  وأش�ار 
راية النرص ونتج�ه لإلعمار والبناء 
واالس�تقرار بع�د ان اصب�ح العراق 
مق�ربة للدواع�ش وانته�ى حلمهم 

بالتمدد .
يف غض�ون ذل�ك، أعلن�ت وزارة 
مراكزه�ا  ان  واملهجري�ن  الهج�رة 
الخاصة باستقبال النازحني سجلت 
ن�زوح نح�و 10 االف و228 نازح�اً 
من مناطق الس�احل االيمن وقضاء 
غ�رب  الق�ريوان  وناحي�ة  البع�اج 
املوصل.ونق�ل بي�ان لل�وزارة تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، عن 
مدي�ر عام دائرة ش�ؤون الفروع يف 
الوزارة ستار نوروز قوله ان »فريق 
عم�ل ال�وزارة يف مرك�ز اس�تقبال 
النازح�ني بفن�دق نين�وى اوب�روي 
اس�تقبل 3 االف و519 نازح�اً م�ن 
مناطق زنجييل والبورصة واالصالح 

الزراعي والشفاء وباب سنجار«.
وأض�اف »يف م�ا اس�تقبل كوادر 
ال�وزارة يف مخيم الجدعة الس�ادس 
6500 نازح�اً من مناط�ق القريوان 
والبع�اج اىل جانب اس�تقبال فريق 
عم�ل ال�وزارة يف مخي�م النركزلية 
االول ل��}209{ نازحني من مناطق 
الريموك والقاهرة وزنجييل واالصالح 
الزراعي«.وتاب�ع نوروز ان »ك�وادر الوزارة 
يف مراكز اس�تقبال النازحني تق�وم بتوزيع 
املس�اعدات االغاثية العاجل�ة واالحتياجات 
الرضورية من س�الت غذائي�ة وماء صحي 
وس�الت صحية ومنزلية ب�ني النازحني حال 

استقبالهم«.

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

أعلنت مؤسس�ات يهودية كردية، 
أم�س االثنين، عن مس�اندتها لعملية 
االستفتاء في إقليم كردستان، داعية 
الش�خصيات واألط�راف السياس�ية 
واالجتماعي�ة إلى المش�اركة القوية 
والتصويت ب�)نعم( الس�تقالل، فيما 
اعتب�رت ذل�ك ض�روري لكردس�تان 
م�ن أجل إيقاف م�ا وصفته بعمليات 
»التدمير واإلبادة الجماعية والتطهير 
العرق�ي وتش�ويه الحض�ارة«، جاء 
ذلك في الوقت ال�ذي يتجهز فيه وفد 
حكومي كردي للتوجه إلى أوربا سعياً 

إلقناع الدول بأهمية االستفتاء.
وقال�ت جمعية الك�رد اليهود في 
كردستان في بيان مشترك مع جمعية 
الك�رد اليهود في إس�رائيل وجمعية 
الك�رد اليه�ود في المهج�ر وممثلية 
الديانة اليهودية ف�ي وزارة األوقاف 
بإقليم كردس�تان وتلقت »المستقبل 
العراقي« نسخة منه، »بعد مائة عام 
م�ن الظلم م�ن قبل الحكوم�ات التي 
قسمت كردس�تان والتي تسببت في 
التطهي�ر  وعملي�ات  الضحاي�ا  آالف 
العرقي حق طبيعي لشعب كردستان 
أن يصوت على استقالله«. وأضافت، 
أن »يهود كردس�تان والع�راق كانوا 
أتب�اع أول ديان�ة تتع�رض لعملي�ات 
الفرهود واإلبادة الجماعية والتهجير 
القسري«، الفتا إلى أن »هذه العمليات 
ب�دأت ض�د اليه�ود وانته�ت باإلبادة 
الك�رد اإليزيديين«.  الجماعي�ة ض�د 
وتابع�ت، »نح�ن الك�رد اليه�ود في 
كردستان والمهجر وإسرائيل نساند 
بق�وة اس�تفتاء االس�تقالل«، داعية 
»الش�خصيات واألطراف السياس�ية 

واالجتماعي�ة إلى المش�اركة القوية 
الس�تقالل  ب�)نع�م(  والتصوي�ت 
كردس�تان من أج�ل إيق�اف عمليات 
التدمي�ر واإلبادة الجماعية والتطهير 
العرقي وتش�ويه الحضارة والتأريخ 

ولضم�ان العي�ش ف�ي وط�ن آم�ن 
ومس�تقر ألجيالنا المقلب�ة ولخدمة 
اإلنس�انية«. وكان المكتب اإلعالمي 
لرئيس ال�وزراء حيدر العبادي أكد أن 
العراق يستند الى الدستور كمرجعية 

الحكوم�ة  بي�ن  العالق�ة  لتحدي�د 
االتحادية وإقليم كردس�تان، مش�ددا 
عل�ى ان�ه ال يمكن ألي ط�رف تحديد 
مصيره بمعزل عن اآلخرين.بدوره، 
ق�ال الس�فير البريطاني ل�دى بغداد 

فران�ك بيك�ر ان ب�الده ال تع�ارض 
اجراء اس�تفتاء لتقري�ر حق المصير 
باستقالل إقليم كوردستان عن العراق 
غير انه�ا ترى ان الموع�د المحدد له 
غير مناس�ب.وقال بيكر، في مؤتمر 

صحفي عقده خالل زيارته محافظة 
حلبج�ة، »نح�ن م�ع حري�ة جمي�ع 
الش�عوب ف�ي ني�ل حقوقه�ا ولكن 
برأين�ا ان الوق�ت غير مالئ�م إلجراء 
االس�تفتاء في إقليم كوردس�تان في 

ظ�ل األوض�اع الحالية الت�ي يمر بها 
العراق والمتمثلة بالحرب ضد تنظيم 
داع�ش«.ورأى ان�ه »ف�ي ظ�ل هذه 
الظ�روف التي يم�ر بها الع�راق فان 
االس�تفتاء ل�ن يكتب ل�ه النجاح باي 
شكل من االش�كال«، داعيا السلطات 
ف�ي كوردس�تان الى الحص�ول على 
االتحادي�ة ف�ي  الحكوم�ة  موافق�ة 
بغداد قبل المضي بإجراء االستفتاء.

إلى ذل�ك، وأفاد ممث�ل حكومة إقليم 
كردس�تان ف�ي االتح�اد األوروب�ي، 
ديالور أجكيي ب�أن »الوفد الحكومي 
برئاس�ة قوب�اد طالبان�ي س�يجتمع 
م�ع كب�ار المس�ؤولين ف�ي االتحاد 
األوروب�ي، باإلضافة إلى نائب رئيس 

الوزراء ووزير الدفاع البلجيكيين«.
إقلي�م  حكوم�ة  وف�د  وس�يزور 
كوردستان هولندا في محطته الثانية، 
وس�يجتمع بوزير الخارجية، ووزير 
التجارة الدولية والتنمية هناك، ومن 
ثم س�يزور الوفُد البرلماَن الهولندي، 
ومحكمة الجناي�ات الدولية.يذكر أن 
وزراء خارجية كل من بلجيكا وهولندا 
ولوكس�مبورغ، كانوا قد زاروا إقليم 
كوردس�تان في وقت سابق. وعقدت 
األح�زاب الكردية اجتماع�ا، األربعاء 
)7 حزيران 2017( في منتجع صالح 
الدي�ن بأربي�ل ترأس�ه رئي�س إقليم 
كردس�تان مس�عود البارزاني وسط 
مقاطع�ة بع�ض القوى السياس�ية، 
واتفق�ت تل�ك األح�زاب عل�ى إجراء 
االستفتاء الشعبي على مصير اإلقليم 
ف�ي الخامس والعش�رين م�ن أيلول 
المقبل، كم�ا اتفقت أيضا على إجراء 
وانتخاب�ات  البرلماني�ة  االنتخاب�ات 
رئاس�ة اإلقلي�م ف�ي الس�ادس م�ن 

تشرين الثاني المقبل.

تقدم يف »بورصة«.. وإخالء عشرات األسر من خط املواجهات.. وإنهاء عملية »الزجنيلي«

»قوة خاصة« لتطهري آخر حي بأيمن املوصل

وفد كردي إىل أوربا سعيًا إلقناع الدول الرافضة لـ »االستقالل« بالعدول عن رأيها

مـؤسـسـات يـهـوديـة تـؤيـد »اسـتـفـتـاء كـردسـتـان«

       بغداد / المستقبل العراقي

ق�رر مجل�س القض�اء األعل�ى 
خاص�ة  قضائي�ة  هيئ�ة  تش�كيل 
للتحقي�ق ف�ي الجرائ�م اإلرهابية 
التي تعرض لها اإليزيديون، مشيرا 
إل�ى أن مق�ر هذه الهيئة س�يكون 

في نينوى. 
الس�تار  عب�د  القاض�ي  وق�ال 
بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس 
القض�اء األعل�ى إن »المجلس قرر 
في جلس�ته األخيرة تش�كيل هيئة 
ف�ي  للتحقي�ق  جدي�دة  قضائي�ة 
الجرائ�م اإلرهابية التي تعرض لها 
المكون اإليزي�دي«. وأفاد بيرقدار 
بأن »مقر هذه الهيئة س�يكون في 
قضاء البعاج في محافظة نينوى«، 
الفتا إل�ى أن »الخطوة تأتي حرصا 
م�ن القضاء عل�ى توثي�ق الجرائم 
التي تعرض لها هذا المكون، وعدم 

إفالت المتهمين من العقاب.«

هيئـة قضـائيـة خاصـة للتحقيـق فـي اجلرائـم اإلرهـابيـة 
التي طالت اإليزيديني
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         بغداد / المستقبل العراقي

تص�ّدر حزب الرئي�س الفرنيس إيمانويل 
م�ن  االوىل  ال�دورة  وحلف�اؤه  ماك�رون 
االنتخاب�ات الترشيعي�ة الت�ي ج�رت االحد 
بحصوله�م عىل 32.32% من األصوات يليهم 
اليمني ب�21.56%، بحس�ب النتائج النهائية 

الرسمية.
وم�ن ش�أن ذل�ك أن يمنح أصغ�ر زعيم 
فرنيس منذ نابليون تفويضا قويا يمكنه من 
الوف�اء بتعهداته االنتخابي�ة إلنعاش فرص 
فرنس�ا لتطهري السياسات وتخفيف اللوائح 
التي يقول املس�تثمرون إنها تعيق ثاني أكرب 

اقتصاد يف منطقة اليورو.
واظه�رت النتائ�ج الت�ي نرشته�ا وزارة 
اىل  »الجمهوري�ة  ح�زب  ان  الداخلي�ة 
االم�ام« وحلف�اءه الوس�طيني يف »الحركة 

الديموقراطية« تصدروا الدورة االوىل.
وحل ثاني�ا اليمني، متقدم�ا بفارق كبري 
عىل حزب الجبهة الوطنية اليميني املتطرف 
ال�ذي ن�ال 13.20% من االص�وات، اما حزب 
»فرنسا املتمردة« اليساري الراديكايل بزعامة 
جان-لوك ميالنشون والحزب الشيوعي فقد 

حصال سويا عىل 13.74% من االصوات.
والخارس االكرب يف االنتخابات هو الحزب 
االش�راكي وحلفاؤه الذين نالوا 9.51% من 
االص�وات، يف هزيم�ة مدوي�ة باملقارنة مع 
االنتخابات الس�ابقة يف 2012 والتي منحت 
الح�زب يومها االغلبية املطلق�ة يف الجمعية 

الوطنية.
اما دعاة الحفاظ عىل البيئة فحصلوا عىل 

4,30% من االصوات.
وقال املتحدث باسم الحكومة كريستوف 
كاستنر »الش�عب الفرنيس أظهر أنه يريدنا 

أن نميض رسيعا«.
وح�ذر كل من الحزب االش�راكي وحزب 
الجمهوري�ني املحاف�ظ الناخب�ني من تركيز 
س�لطة أكثر مما ينبغي يف ي�د حزب واحد يف 

الجولة الثانية.

ويقر ماك�رون بأنه ال ينتم�ي لليمني أو 
اليس�ار. ودفع حزبه الجمهوري�ة إىل األمام 
ال�ذي تأس�س قب�ل ع�ام ب�كل من ساس�ة 
مخرضم�ني وحديثي عهد بالسياس�ة، ومن 
بينه�م مصارع ثريان س�ابق وطي�ار مقاتل 

وقائد سابق بالرشطة العسكرية.
وق�ال خوس�يه جيف�ري املدي�ر ب�وزارة 
ح�زب  لصال�ح  ص�وت  وال�ذي  الصح�ة 

الجمهوري�ة إىل األمام »ه�ذا تجديد للطبقة 
السياس�ية. عرف�ت أناس�ا ش�غلوا عضوية 

الربملان ملدة 40 عاما«.
ويري�د ماكرون امل�ريف الس�ابق إجراء 
واجتماعي�ة كب�رية  اقتصادي�ة  إصالح�ات 
تش�مل تخفي�ف قوان�ني العم�ل الصارم�ة 

وإصالح نظام معاشات التقاعد.
ويحظ�ى برنام�ج الزعيم املؤي�د ألوروبا 

الليربالي�ني  الناخب�ني  بدع�م ق�وي وس�ط 
واملتعلم�ني تعليم�ا جيدا يف املدن الفرنس�ية 
الكربى ولكنه أقل شعبية يف املناطق الريفية 

الفقرية. 
وامتن�ع أكث�ر م�ن نص�ف الفرنس�يني 
ع�ن التصويت يف ال�دورة األوىل وهي نس�بة 

قياسية.
وتص�ل نس�بة االمتناع إىل 50% بحس�ب 

معهد »إيفوب« الستطالعات الرأي، و%51.4 
بحسب »إيالب«، و51.2% بحسب »إيبسوس 
سوبرا سترييا«، متخطية بفارق كبري نسبة 
املقاطعة يف الدورة األوىل من انتخابات 2012 
الت�ي بلغت يف ذلك الوقت مس�توى قياس�يا 

قدره %42.78.
بمل�ل  املقاطع�ة  ويمك�ن تربي�ر ه�ذه 
الناخب�ني بع�د االنتخاب�ات التمهيدية يف كل 

م�ن اليس�ار واليم�ني ودورت�ي االنتخابات 
الرئاس�ية، كل ذل�ك خ�الل أق�ل من س�بعة 

أشهر.
من�ح  إىل  تلقائي�ا  الفرنس�يون  ويمي�ل 
الرئي�س املنتخب حديثا غالبي�ة برملانية منذ 
ب�دء اعتم�اد الوالي�ة الرئاس�ية م�ن خمس 
س�نوات يف 2002 وب�دء تزام�ن االنتخابات 
الرئاس�ية مع االنتخاب�ات الترشيعية حيث 

تبلغ والية النواب أيضا خمس سنوات.
وقال مس�اعد مدير إيبس�وس فريديريك 
دابي »إنها عملية اقراع فقدت استقالليتها. 
يتهي�أ للناخب�ني أن املس�ألة حس�مت بع�د 
االنتخابات الرئاسية فيقولون ألنفسهم: ما 

نفع أن أذهب وأصوت«.
وم�ا زاد ربما من االمتن�اع عن التصويت 
يف االنتخابات الترشيعية هذه الس�نة الفوز 
الكاس�ح ال�ذي حقق�ه إيمانوي�ل ماكرون 
يف االنتخاب�ات الرئاس�ية إذ ف�از ب�66% من 
األص�وات بمواجه�ة ماري�ن لوب�ن، ولو أن 
التصوي�ت لم يكن ع�ىل الدوام تأيي�دا له بل 

رفضا ملرشحة اليمني املتطرف.
»هاري�س  معه�د  يف  الخب�ري  ورأى 
أن  ليف�ي  داني�ال  ج�ان  إينراكتي�ف« 
»الفرنس�يني ليس�وا معجبني تماما برئيس 
الجمهوري�ة«. واض�اف »يف الوق�ت نفس�ه، 
ليس هناك ق�وة بديلة تثري حماس�ة كبرية. 
ويف هذه الحالة، ال يش�عرون حكما بالرغبة 
يف اإلدالء بأصواته�م، غري أنه�م يف املقابل ال 

يريدون وضع عثرات«.
ورأى الس�كرتري األول للحزب االشراكي 
ج�ان كريس�توف كمباديلي�س ال�ذي انهار 
حزب�ه األحد إىل ح�وايل 10% من األصوات، يف 
هذه املقاطعة »م�ؤرشا إىل ملل ديموقراطي 

كبري«.
م�ن جهته، دع�ا زعيم اليم�ني التقليدي 
فرنس�وا ب�اروان الذي نج�ح يف الحفاظ عىل 
اس�تقرار يج�اور 21% من األص�وات كما يف 
االنتخاب�ات الرئاس�ية، إىل التعبئ�ة لتفادي 

»تركيز )السلطات( بيد حزب واحد«.

حصل على ثلث األصوات يف االنتخابات التشريعية

الفرنسيون يمنحون ماكرون »تفويضًا قويًا« إلدارة فرنسا

اجليش السوري يمهد هلجوم عسكري واسع عىل درعا

        بغداد / المستقبل العراقي

تظاهر أل�وف املغاربة يف الرباط تضامنا مع ما يس�مى 
ب�«ح�راك الري�ف« يف مدينة الحس�يمة ش�مال البالد عقب 
مقتل بائع س�مك س�حقا داخل شاحنة نفايات حني حاول 

اسرجاع بضاعته املصادرة.
وج�اب األل�وف وس�ط العاصم�ة املغربي�ة قادمني من 
مختلف مدن اململكة، وحملوا األعالم املغربية، واألمازيغية، 
وأعالم حركة 20 فرباير، التي قادت احتجاجات مايس�مى 

ب� »الربيع العربي« يف 2011.
كم�ا حمل�وا ص�ور املعتقلني ع�ىل خلفي�ة احتجاجات 

»حراك الريف« وطالبوا باإلفراج عنهم.
وردد املتظاهرون ش�عارات مثل: »عاش الش�عب عاش 
مغارب�ة م�ش أوباش«، يف إش�ارة إىل نعت العاه�ل املغربي 
الراحل الحس�ن الثاني لس�كان منطقة الريف باألوباش يف 

احتجاجات اجتماعية عام 1984.
كما رددوا شعارات تطالب بالحرية، واملساواة، والعدالة 
االجتماعية، ومحاربة الفساد، مثل: »هي كلمة واحدة هاد 

الدولة فاسدة« و«املوت وال املذلة«.
وقال أح�د املحتجني لوكال�ة رويرز وه�و يحمل صور 
ابني�ه املعتقلني: »يجب أن نح�ارب الظلم. ماذا فعل ابناي؟ 
اعتقال م�ن منزلهم�ا يف السادس�ة صباح�ا... عندما نرى 
مظاه�رة به�ذا الحجم ملس�اندتنا نن�ى معاناتن�ا وترتاح 
نفس�يتنا... كلن�ا مغاربة«.كما قال محت�ج آخر: »قطعت 
أكثر من 500 كيلومر، ولم أنم، وأنا صائم، وكل ذلك يهون 
يف سبيل قضيتنا، قضية الكرامة والحرية واملطالبة بإطالق 

رساح جميع املعتقلني بدون قيد أو رشط«.
ويأت�ي تحرك املحتج�ني وبينهم أنص�ار »جماعة العدل 
واإلحس�ان« اإلس�المية، يف أعق�اب تريح�ات لعبداإلل�ه 
بنكريان زعيم حزب »العدالة والتنمية« انتقد فيها »تعاطي 
الحكومة م�ع حراك الريف«، واتهمها ب�«االرتباك واإلفراط 

يف استخدام العنف ضد املحتجني«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ش�نت الق�وة املدفعي�ة والصاروخية للجي�ش واللجان 
الش�عبية، ليل األح�د االثنني قصف�ا مكثفا ع�ىل تجمعات 
وتحصينات الجيش السعودي يف عدد من املواقع العسكرية 

بجبهتي نجران وعسري الحدوديتني.
وأوضح مصدر عس�كري بأن قصفا مدفعيا وصاروخيا 
مكثفا للجيش واللجان الشعبية استهدف تجمعات للجيش 
السعودي يف موقعي السديس ونهيقة وغربي الفواز بجبهة 

نجران الحدودية.
وأض�اف املص�در أن�ه ت�م اس�تهداف تجمع�ات الجنود 
السعوديني يف املخروق والضبعة والطلعة وصلة بالصواريخ 

واملدفعية.
ويف عس�ري، أفاد املصدر عن استهداف تجمعات الجيش 
الس�عودي ومرتزقته يف قلل الشيباني ومنفذ علب بعدد من 

قذائف املدفعية.
وكانت مدفعية الجيش واللجان الش�عبية قد شنت يوم 
أم�س الس�بت قصف�ا مدفعيا ع�ىل موقع املخ�روق الكبري 
وموق�ع نهيقة وتجمع�ات الجيش الس�عودي غرب موقع 
املخ�روق العس�كري بنج�ران فيم�ا لقي جندي س�عودي 

مرعه يف عملية قنص.

مغاربة العاصمة يشاركون باحتجاجات 
عارمة دعاًم لـ »حراك الريف« 

اجليش اليمني يقصف حتصينات وجتمعات 
       بغداد / المستقبل العراقياجليش السعودي بنجران وعسري

اتفق�ت الدول الرشيكة للوالي�ات املتحدة داخل 
مجموعة الس�بع عىل مواصل�ة جهودها من أجل 
حماية املناخ، وذلك خالل اجتماعها الذي يس�تمر 
يوم�ني يف بولونيا )وس�ط ش�مال ايطالي�ا( حيث 

اكتفى وزير البيئة األمريكي بمرور خاطف.
وبع�د عرشة أيام عىل إعالن انس�حاب الواليات 
املتح�دة من اتف�اق باريس حول املن�اخ ، الخطوة 
الت�ي أثارت اس�تنكارا عامليا، لم يك�ن وزير البيئة 
األمريكي سكوت بريويت الذي يشغل أيضا منصب 
مدي�ر وكال�ة حماي�ة البيئ�ة وح�ده ال�ذي كانت 
مش�اركته محدودة. فقد غ�ادرت نظريته األملانية 
بارب�را هندريك�س بولونيا لي�ال بينما سيش�ارك 

الفرنيس نيكوال اولو يف األعمال االثنني فقط.
وأكد وزي�ر البيئ�ة االيطايل جان ل�وكا غاليتي 
يف خت�ام الي�وم األول م�ن املحادث�ات إن »ايطاليا 
والغالبي�ة الس�احقة م�ن الدول ترى ان�ه من غري 
املمكن إع�ادة التفاوض )حول اتف�اق باريس( أو 
الرجوع عنه«. وقال إريك س�ولهايم مدير برنامج 
البيئ�ة التاب�ع لألمم املتح�دة أن محادث�ات األحد 
ش�ددت عىل »العزم املطلق« للدول الس�ت األخرى 
األعضاء يف مجموعة الس�بع م�ن أجل امليض قدما 
»مهم�ا حصل يف البيت األبيض«. وتابع س�ولهايم 
»القط�اع الخ�اص وك�ربى الرشكات بم�ا فيها يف 

الواليات املتحدة، تقول أنها تدعم العمل. هناك عدد 
ملحوظ من الوظائف الجديدة يف االقتصاد األخرض 
واملتجدد والعديد من األرباح التي يمكن أن نجنيها 
أكث�ر بكثري من الوقود االحف�وري«. إال أن غاليتي 
أقر بأنه ورغ�م كل يشء »فاملواقف املعلنة يف البدء 
س�تظل عىل حالها ال شك يف ذلك، لكنني أعتقد أننا 

حققنا خطوة إىل األمام نحو الحوار«.
وأث�ارت مس�ألة املن�اخ يف أواخر أي�ار املايض، 
دول  صف�وف  وح�دة  يف  األوىل  للم�رة  انقس�اما 
مجموع�ة الس�بع عندما ق�رر الرئي�س األمريكي 
دونال�د ترامب خالل قم�ة املجموع�ة يف تاورمينا 
)ايطالي�ا( اتخاذ موق�ف مغاير. ويمث�ل الواليات 
املتحدة يف بولونيا س�كوت بروي�ت الذي امتنع عن 
اإلدالء ب�أي تريح علن�ي. وكان برويت املعارض 
الشديد عىل الصعيد املحيل للعديد من املبادرات من 
أجل حماية البيئة، من أبرز مؤيدي خروج الواليات 
املتح�دة من اتفاق باريس ح�ول املناخ. يف املقابل، 
وزير البيئة الفرنس�ية مدافع منذ زمن عن قضايا 
البيئة لكنه اضطر للبقاء يف فرنس�ا األحد بس�بب 

االنتخابات الترشيعية ولذلك لن يلتقي برويت.
إال أن الوفدين الفرنيس واألمريكي سيش�اركان 
حت�ى بع�د ظهر االثنني يف سلس�لة م�ن الطاوالت 
املستديرة املغلقة داخل فندق عىل مشارف بولونيا، 
س�تتمحور حول اتفاق باريس. وال تزال الش�كوك 
تخيم حول البي�ان الختامي التقليدي، إذ يمكن أن 

يكتف�ي الوفد األمريك�ي بالتعبري ع�ن التحفظات 
ح�ول بعض نقاط البي�ان او عرقلته بالكامل مما 
سيش�كل سابقة، حس�ب ما أوضحت مصادر من 
املحيط�ني بأولو. بم�ا أن الدفاع ع�ن البيئة يمكن 
أن يتج�اوز دور الحكومات، تعه�دت وزيرة البيئة 
الكندية كاثرين ماكينا صباح األحد »العمل مع كل 
الجهات الفاعلة«، خصوص�ا غري الحكومية منها 
الت�ي ترغ�ب يف ذلك، يف إش�ارة إىل امل�دن والواليات 
األمريكي�ة املعارضة لقرار ترام�ب. يف هذا الصدد، 
أعلنت أملانيا ووالية كاليفورنيا السبت االتفاق عىل 
العمل مع�ا للحفاظ عىل أه�داف خفض انبعاثات 
غاز االحتب�اس الحراري. وخالل األس�بوع املايض 
بكامل�ه، ش�هدت بولونيا مب�ادرات م�ن املجتمع 
املدني شددت عىل الدفاع عن املناخ والنمو املستديم 
واملحيط�ات. وبعد ظه�ر األحد، تظاه�ر نحو ألف 
طالب بهدوء يف وسط املدينة االيطالية تحت أنظار 
املئ�ات من عن�ارص الرشطة رافع�ني الفتات كتب 
عليه�ا »ليس هناك خطة بديل�ة«، و«يعتقدون أن 
بروتوك�ول كيتو فيلم إباح�ي«. وأوضح جاكومو 
كوس�و أحد منظمي التظاهرة أن »ترامب كش�ف 
ماذا يحصل وراء واجهة خطاب مجموعة الس�بع 
ح�ول البيئة. يريدون تغيريا يتناس�ب مع مصالح 
ك�ربى الرشكات لكنه ليس نموذجنا. إنهم يمثلون 
1 باملئة )األكثر ثراء( بينما نحن الس�بعة مليارات 

األخرى« لسكان العالم.

        بغداد / المستقبل العراقي

ضبطت ق�وات الرشطة يف محافظة 
هرم�زكان جنوب�ي اي�ران كمي�ة م�ن 
األس�لحة الحربية وامل�واد املتفجرة بعد 

اش�تباكات دارت ع�ر م�ع مخرب�ني 
متواجدي�ن يف املنطقة.وقال قائد قوات 
الرشطة يف محافظ�ة هرمزكان العميد 
عزي�ز الل�ه ملك�ي »ان اش�تباكات قد 
حصل�ت بني ق�وات الرشط�ة وعنارص 

مسلحة يف جبال بلدة رودان يف محافظة 
هرم�زكان أس�فرت ع�ن مقت�ل 4 من 
العنارص التخريبية«.قائد قوات رشطة 
هرم�زكان قال إن الرشطة اس�تطاعت 
ضبط 4 أس�لحة حربي�ة، باالضافة اىل 

ع�دد من امل�واد املتفج�رة باإلضافة اىل 
وس�ائل قتالية أخرى.ولف�ت إىل أن أحد 
قت�ىل العن�ارص التخريبي�ة كان يمل�ك 
هوي�ة أجنبي�ة بينم�ا يت�م التحقيق يف 
هويات باقي أفراد املجموعة املقتولني.

جمموعة السبع متيض باتفاقية املناخ بمعزل عن واشنطن

إيران: القضاء عىل اربعة ارهابيني وضبط أسلحة ومتفجرات 

         بغداد / المستقبل العراقي

صع�د الجي�ش الس�وري الهجم�ات عىل 
منطقة تس�يطر عليه�ا ق�وات املعارضة يف 
مدينة درع�ا الجنوبي�ة يف مقدم�ة محتملة 
لهجوم واس�ع النطاق النتزاع السيطرة عىل 
املدينة بالكامل وذلك حس�بما قال مقاتلون 
م�ن املعارضة وس�كان . وقصف�ت الغارات 
املكثف�ة بش�كل أس�ايس املنطق�ة الجنوبية 
م�ن درعا التي تحتل مكانا اس�راتيجيا عىل 
الحدود مع األردن وحيث تفجرت االنتفاضة 
ضد الرئيس بش�ار األس�د قبل ست سنوات.  
وق�ال مقاتلو املعارضة وس�كان إن الجيش 
الس�وري كثف يف اآلونة األخرية من إس�قاط 
الربامي�ل املتفج�رة أو االس�طوانات املعب�أة 
بش�ظايا كم�ا أطل�ق مئ�ات مم�ا يس�مى 
بصواري�خ الفي�ل عىل الح�ي القدي�م بدرعا 
ومخي�م س�ابق قري�ب لالجئني . ول�م يعلق 
الجيش عىل تعزيز قوات�ه يف درعا أو تصاعد 
القص�ف الجوي. وتس�تخدم ق�وات الجيش 
طري�ق دمش�ق-درعا وهو طري�ق إمدادات 
رئي�يس حيث أدت خن�ادق محصنة بش�كل 

جي�د عىل جانب�ي الطريق إىل زي�ادة صعوبة 
ش�ن مقاتيل املعارضة هجمات . وقال الرائد 
عص�ام الري�س املتح�دث باس�م ما يس�مى 
بالجبه�ة الجنوبي�ة للجيش الس�وري الحر 
الذي يدعمه تحالف عربي-غربي إن »النظام 
نقل طواب�ري طويلة من الق�وات من الفرقة 
املدرع�ة الخاص�ة الرابعة«. وصع�د الجيش 
حملته الس�تعادة حي املنش�ية وهو منطقة 
اس�راتيجية س�قطت بشكل ش�به كامل يف 
يد مقاتيل املعارضة بعد معارك يف الش�وارع 
اس�تمرت أربع�ة أش�هر. واقتح�م مقاتل�و 
املعارضة املنش�ية آخر موط�ئ قدم للجيش 
يف الح�ي القدي�م الذي تس�يطر علي�ه قوات 
املعارضة يف درعا يف ش�باط إلحباط محاولة 
من الجيش للس�يطرة عىل معرب اسراتيجي 
مع األردن. وكانت سيطرة الجيش عىل املعرب 
س�تؤدي إىل قطع ربط مقاتيل املعارضة بني 
املنطقت�ني الرشقية والغربي�ة من املحافظة 
التي يس�يطرون عليها وتوجه رضبة كبرية 
لقضيتهم يف الجنوب. والهدف االس�راتيجي 
للحكومة الس�ورية هو فت�ح طريق مبارش 

من دمشق إىل الحدود األردنية.
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D.G Viceاملدير العام وكالة

فقدان اجازة بناء
فقدت من�ي اجازة البناء الصادرة 
من مديرية بلدية النجف واملرقمة 
بأس�م   2017/3/26 يف   /158
العراقي عيل مس�لم حس�ن فمن 
يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جه�ة 

االصدار

اعالن 
اىل الس�يد رضغام جاس�م محمد 
والسيدة ) ليىل جاسم حرز (تقرر 
حضوركم اىل مديرية بلدية النجف 
اج�ازة  اص�دار  لغ�رض  االرشف 
بن�اء  للعق�ار املرق�م 46949/3 
حي النداء وبخالفه س�يتم اكمال 

املعاملة وبدون حضوركم

اعالن 
اىل الرشي�ك وس�ام يوس�ف عب�د 
عيل اقتىض حض�ورك اىل صندوق 
االس�كان الكائ�ن يف ح�ي الغدير 
يف النج�ف وذل�ك لتثبي�ت اقرارك 
باملوافقه عىل قيام رشيكك باسم 
محم�د عب�د بالبناء ع�ىل حصته 
املرقم�ه  القطع�ه  يف  املش�اعه 
النج�ف  جزي�ره   4 78379/3م 
ولغ�رض  النج�ف  بلدي�ه  ح�دود 
تس�ليفه قرض االس�كان وخالل 
م�ده اقصاها خمس�ه عرش يوما 

داخل العراق وشهر خارج الع

وزارة العدل 
دائرة كاتب العدل يف البرصة

الصباحي
العدد /14053

التاريخ 2017/6/1
اعالن

اىل السيد : ابراهيم شناوة /يسكن 
البرصة –الكزارة 

وجهت املنذرة /س�امية جرجيس 
عبد االحد /وكيله�ا املحامي انور 
يوس�ف يعقوب بموج�ب الوكالة 
يف  ع/132  املرقم�ة  العمومي�ة 
م�ن  الص�ادرة   2016/2/17
لن�دن  يف  العراقي�ة  الس�فارة 
بواسطة السيد كاتب عدل البرصة 
الصباحي االن�ذار املرقم )9889 ( 
يف 2017/4/11 يتضم�ن ان�ذارك  
بتس�ديد ب�دالت االيج�ار للمكتب 
الواق�ع يف العقار املرقم تسلس�ل 
7/59 الك�زارة بب�دل ايجار قدره 
عراق�ي  دين�ار  ال�ف   250.000(
( مائت�ان وخمس�ون ال�ف دينار 
عراقي ش�هريا  ونظرا النقطاعك  
عن تس�ديد بدالت االيج�ار للفرتة 
من حزيران 2009 ولحد االن ولدى 
ارس�ال اوراق االن�ذار م�ع ورق�ة 
القضائي  املبلغ  التبليغ بواس�طة 
لدائرتن�ا اتض�ح انك كنت تش�غل 
املكتب وارتحلت اىل جهة مجهولة 
البل�دي  املجل�س  رشح  وحس�ب 
ملنطق�ة ح�ي الزهور ل�ذا اقتىض 
صحيفت�ن  بواس�طة  تبلغك�م 
محليت�ن يوميت�ن علي�ه ان�ذرك  
بدفع بدالت االيجار للفرتة املش�ار 
اليها اعاله خالل مدة 30 يوما من 
تاريخ نرش ه�ذا االعالن وبخالفه 
س�وف نضطر اىل اقام�ة الدعوى 

امام املحكمة املختصة 
الكاتب العدل 
محمد جاسم عبود

وزارة العدل 
دائرة كاتب العدل يف البرصة

الصباحي
العدد /14046

التاريخ 2017/6/1
اعالن

اىل الس�يد : رحمن عطية /يسكن 
البرصة –الكزارة 

وجهت املنذرة /س�امية جرجيس 
عبد االحد /وكيله�ا املحامي انور 
يوس�ف يعقوب بموج�ب الوكالة 
يف  ع/132  املرقم�ة  العمومي�ة 
م�ن  الص�ادرة   2016/2/17
لن�دن  يف  العراقي�ة  الس�فارة 
بواسطة السيد كاتب عدل البرصة 
الصباحي االن�ذار املرقم )9887 ( 
يف 2017/4/11 يتضم�ن ان�ذارك  
بتس�ديد ب�دالت االيج�ار للمكتب 
الواق�ع يف العقار املرقم تسلس�ل 
7/59 الك�زارة بب�دل ايجار قدره 
)600.000 ال�ف دين�ار عراق�ي ( 
ستمائة  الف دينار عراقي شهريا  
ونظ�را النقطاع�ك  ع�ن تس�ديد 
بدالت االيجار للف�رتة من ترشين 
الثان�ي 2012  ولح�د االن ول�دى 
ارس�ال اوراق االن�ذار م�ع ورق�ة 
القضائي  املبلغ  التبليغ بواس�طة 
لدائرتن�ا اتض�ح انك كنت تش�غل 
املكتب وارتحلت اىل جهة مجهولة 
البل�دي  املجل�س  رشح  وحس�ب 
ملنطق�ة ح�ي الزهور ل�ذا اقتىض 
صحيفت�ن  بواس�طة  تبلغك�م 
محليت�ن يوميت�ن علي�ه ان�ذرك  
بدفع بدالت االيجار للفرتة املش�ار 
اليها اعاله خالل مدة 30 يوما من 
تاريخ نرش ه�ذا االعالن وبخالفه 
س�وف نضطر اىل اقام�ة الدعوى 

امام املحكمة املختصة 
الكاتب العدل
محمد جاسم عبود

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة / 2017/93
التاريخ 

اعالن
تبيع مديري�ة تنفيذ النجف س�هام من  
ح�ي  م2   3/27087 تسلس�ل  العق�ار 
الوف�اء  الواقع يف النج�ف العائد للمدين   
)كريم�ة نارص فاخ�ر( املحج�وز لقاء 
طلب الدائن حوراء هادي مجهول البالغ 
33.000.000 ثالث�ة وثالث�ون ملي�ون 
دين�ار  فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة ثالثن يوما تبدا 
من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة عرشة م�ن املائة 
من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 
العراقي�ة وان رس�م التس�جيل والنرش 

والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل

الزه�رة   عب�د  الحس�ن  عب�د  محم�د 
العيساوي

املواصفات :
1-موقع�ه ورقم�ه :نجف ح�ي الوفاء  

3/27087 م4 
 2-جنسه ونوعه : دار

3-حدوده واوصافه :بلدية النجف
4-مش�تمالته :  العقار يقع عىل شارع 
فرع�ي 10 مرت وه�و مف�رز اىل جزئن 
بصورة غري رس�مية الجزء االول يتالف 
من مدخل 1/2 2×9 مرت   مبلط بالكايش 
وممر يؤدي اىل االس�تقبال  3.5×8 مرت 
وكلي�دور ومطبخ وصحيات مش�رتكة 
ومكشوفة وغرفة نوم االريض سرياميك 
والجدران من االسمنت )البناء الجاهز ( 
املصبوغ  عدا جدران املطبخ والصحيات 
كس�يت بالس�رياميك لعل�و 1.60 م�رت 
من االرض وس�قف الدار من االس�منت 
املس�لح الجاهز عدا سقف الكليدور من 
الطابوق والشيلمان بمساحة 1.5×1م 
وواجه�ة هذا الجزء 4 م�رت وهذا الجزء 

مجهز ماء وكهرباء
الجزء الثاني :

واجهته 2 مرت ويتالف من مدخل مبلط 
باالش�تايكر املتهالك واالسمنت وساحة 
امامي�ة تحت�وي عىل صحي�ات ويوجد 
س�لم من ثالث�ة ع�رش باي�ة مبني من 
الطاب�وق يؤدي اىل الطاب�ق االول والذي 
يتالف من غرفة نوم مبنية من الطابوق 
والج�ص وس�قفها مبن�ي بالطاب�وق 
والش�يلمان ومطب�خ وصال�ة وغرفتن 
نوم وصحيات مش�رتكة وس�لم داخيل 
يؤدي اىل الطابق االريض وسلم يؤدي اىل 
سطح الطابق االول ويتالف من 12 باية 
وس�طح الطابق االول مسيج بالطابوق 
والجص بارتفاع 1.20 مرت ارضية الدار 
مكس�وة باملوزائي�ك وجدرانه وس�قفه 

مبنية باالسمنت ) البناء الجاهز (
5-مساحته :145.00م

6-درجة العمران : دون املتوسط
7-الش�اغل : الج�زء االول حوراء هادي 
مجه�ول والج�زء الثان�ي كريمة نارص 
فاخ�ر وكالهم�ا يرغب�ان بالبق�اء بعد 

البيع
8-القيمة املق�درة : 91625.000 واحد 
وتس�عون مليون وس�تمائة وخمس�ة 

وعرش الف 

تنويه
اش�ارة اىل االع�الن املنش�ور يف صحيف�ة 

املستقبل العدد
1448يف 2017/5/25  /   س�قط س�هوا 
اس�م الرشيكة هدى هادي من االعالن مع 
بقي�ة ال�رشكاء  العالن صندوق اس�كان 

دياىل

مجلس القضاء األعىل 
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف الكوت

العدد  بال  
  اىل / املفقود / حسنن جواد محمد     
م / اعالن فقدان وحجر عىل مفقود     
طالب حجة الحج�ر والقيمومة زوجته ) 

منى عكار كاظم ( 
املطل�وب الحجر علي�ه / واعالن فقدانه ) 

حسنن جواد محمد (
بناءا ع�ىل الطل�ب املقدم من قب�ل طالب 
الحج�ر والقيموم�ة املدع�و )  منى عكار 
كاظ�م ( والتي تطلب االع�الن عن فقدان 
املدع�و ) حس�نن ج�واد محم�د ( والذي 
فقد بتاري�خ  2014/9/8 وال تعرف عنه 
اي خ�ر يدل ع�ن حيات�ه او مماته  تقرر  
تبليغك بواس�طة صحيفتن محليتن ويف 
حالة عدم حضورك اواعالم هذه املحكمة 
ع�ن حياتك خ�الل عرشة ايام م�ن تاريخ 
النرش س�يتم اعالن فقدانك والحجر عليك 
ونصب املدع�و زوجته ) منى عكار كاظم 
( قيم�ا علي�ك الدارة اموالك وف�ق قانون 

رعاية القارصين رقم 78 لسنة 1980 
مالحظة 

عىل م�ن يملك اي معلوم�ات عىل املفقود 
اعاله يرجى ابالغ هذه املحكمة  

القايض 
عبد العزيز عطا الله محمد 

مديرية رشطة محافظة صالح الدين
قسم رشطة الدجيل

مركز رشطة الحي العسكري
العدد 1675 

اىل / مركز النرش يف بغداد 

م / فقدان شخص
دونت اق�وال املخرة ) علي�ة محمد احمد 
زيدان الفراجي ( عن فقدان ولدها املدعو 
) يحيى جمعة جاس�م ( والذي خطف من 
قب�ل مس�لحن مجهول�ن الهوي�ة مكان 
الخط�ف طريق الش�ارع الع�ام يف قضاء 
الدجي�ل بتاري�خ 18 / 9 / 2014 فق�رر 
الس�يد الق�ايض تحقي�ق الدجي�ل وتعمم 
اوصاف املفق�ود اعاله ويعلن عن فقدانه 

يف الجريدتن الرسمية .... مع التقدير 
املرفقات :

قرار السيد القايض
صورة فوتو غرافية للمفقود عدد / 2

االوصاف :
1 – متوسط القامة .

2 – ابيض الوجه 
3 – يرتدي تراكسود ريايض

4 – اسود العينن .
العقيد
احسان محمد حمدي

ضابط املركز 

مديرية الوقف الشيعي 
يف النجف االرشف
شعبة القانونية

العدد /4/1/3/ 4133
التاريخ 2017/6/7

اىل /رشكة النجف التقنية للمقاوالت
تبليغ

اس�تنادا اىل كتاب ديوان الوقف الش�يعي 
/الدائرة الهندس�ية قس�م الصيانة املرقم 
1351 يف 2017/3/19 عليك�م الحض�ور 
اىل مق�ر الدائرة الهندس�ية )لجن�ة ادراج 
ال�رشكات يف القائم�ة الس�وداء ( وحيث 
اليوج�د عن�وان مح�دد لرشكتك�م قررنا 
تبليغكم وذلك بخصوص املرشوع )صيانة 
جامع ابي ذر الغفاري ( )رض( يف النجف 
بواس�طة  بعهدتك�م  واملح�ال  االرشف 
وذل�ك  يوميت�ن  محليت�ن  صحيفت�ن 

للحفاظ عىل حقوق ديواننا 
املشاور القانوني االقدم

سالم حسن عبد الخفاجي
مدير الوقف الش�يعي يف محافظة النجف 
االرشف 

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : بال /حجة اذن اصدار جواز سفر
التاريخ 2017/6/11

اعالن
اىل املدعى عليه /محمد محس�ن عبد ورد 

العيساوي 
بن�اءا عىل الطلب املقدم م�ن قبل املدعوه 
)نهل�ه محس�ن ع�يل الحلو ( ام�ام هذه 
املحكم�ة واملتضمن�ة طلب اص�دار جواز 
س�فر لول�دك الق�ارص )مقت�دى محم�د 
محسن عبد ورود العيساوي ( وملجهولية 
محل اقامتك وحسب رشح املبلغ القضائي 
واش�عار مختار حي الن�رص /النجف لذا 
تقرر تبليغك بواسطة صحيفتن يوميتن 
محليتن رس�ميتن فعليك الحضور امام 
ه�ذه املحكمة بعد تبلغك بثالثة ايام وعند 
عدم حضورك سوف يتم السري باجراءات 

الحجة وفق القانون
القايض
عمار هادي املوسوي

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد 2313/ش2017/2
التاريخ 2017/6/11

اعالن
اىل املدعى عليه /رعد راهي يارس 

اقامت املدعية )زينب عبد الحسن كاظم ( 
بالعدد 2313/ش2017/2  الدعوى  عليك 
امام ه�ذه املحكمة تطل�ب فيها تصديق 
الط�الق الرجع�ي وحيث ان�ك ارتحلت اىل 
جهة مجهولة وغري معروفة حسب رشح 
القائم بالتبليغ واشعار مختار منطقة حي 
الكرامة /النجف واش�عار مختار منطقة 
الراكية /الكوفة وبالنظر ملجهولية محل 
اقامتك ق�ررت املحكمة تبليغك بخصوص 
الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا بواس�طة 
وعلي�ك  يوميت�ن  محليت�ن  صحيفت�ن 
الحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف موعد 
املرافعة القادم املوافق يوم 2017/6/18 
الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا 
س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

مديرية رشطة محافظة صالح الدين
قسم رشطة الدجيل

مركز رشطة الحي العسكري
العدد 1674 

اىل / مركز النرش يف بغداد 
م / فقدان شخص

دون�ت اقوال املخرة ) م�وزه جهاد خلف 
زيدان الفراجي ( عن فقدان ولدها املدعو 
) احم�د محمد احمد ( وال�ذي خطف من 
قب�ل مس�لحن مجهول�ن الهوي�ة مكان 
الخط�ف طريق الش�ارع الع�ام يف قضاء 
الدجي�ل بتاري�خ 18 / 9 / 2014 فق�رر 
الس�يد الق�ايض تحقي�ق الدجي�ل وتعمم 
اوصاف املفق�ود اعاله ويعلن عن فقدانه 

يف الجريدتن الرسمية .... مع التقدير 
املرفقات :

قرار السيد القايض
صورة فوتو غرافية للمفقود عدد / 2

االوصاف :
1 – طويل القامة .
2 – اسمر البرشة 

3 – يرتدي تراكسود ريايض
4 – اسود العينن .

العقيد
احسان محمد حمدي
ضابط املركز

محكمة بداءة االسكندرية
العدد/160/ب/2017

اعالن
اىل املدعى عليه/ حسن فارس ابراهيم

االس�كندرية  ب�داءة  محكم�ة  اص�درت 
ق�رار الحك�م الغياب�ي املرق�م اع�اله يف 
2017/4/27وال�ذي يق�ي بالزامك بان 
ت�ؤدي للمدعي�ة )فضيل�ة كعي�م محي( 
مبلغ مق�داره ملي�ون دين�ار وملجهولية 
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
ومختار املنطقة عليه قررت هذة املحكمة 
بتبليغ�ك بصحيفت�ن محليت�ن يوميتن 

وفقا للقانون
القايض
نبيل عبدالله عبيد ياس

محكمة االحوال الشخصية يف املسيب
مكتب البحث االجتماعي يف املسيب

العدد/443/بحث/2017
اعالن

اىل املدعى عليها/ رغد فاضل ياس
لق�د اق�ام املدعي )نصري نارص حس�ون( 
الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة اع�اله والتي 
يطلب فيه�ا الحكم له�ا بتصديق الطالق 
الرجع�ي الذي اوقع�ه عىل املدع�ى عليها 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ ثامر كاظم عمران ومختار 
منطقة ح�ي املعلم�ن االوىل املدعو غالب 
حس�ن الداودي عليه قررت هذة املحكمة 
تبليغ�ك بصحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن 
للحضور ام�ام هذة املحكم�ة صباح يوم 
املرافعه املص�ادف 2017/6/18ويف حالة 
عدم الحضور سوف تجري املرافعه بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
امري موىس حميد

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

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

النجف
العدد 3793/ش2017/5

التاريخ 2017/6/11
اعالن

اىل املدعى عليه�ا /رباب عبد الزهرة 
نارص 

اقام املدعي )صادق جعفر عبد الحميد 
( عليك�ي الدع�وى بالع�دد 3793/

ش2017/5 امام هذه املحكمة طلب 
فيها تصديق الطالق الرجعي وحيث 
انك ارتحلت�ي اىل جهة مجهولة وغري 
معروفة حسب رشح القائم بالتبليغ 
واشعار مختار منطقة حي الحنانة 
/النج�ف وبالنظ�ر ملجهولي�ة  محل 
اقامتكي ق�ررت املحكم�ة تبليغكي 
بخصوص الدع�وى وبموعد املرافعة 
اعالنا بواس�طة صحيفتن محليتن 
يوميتن وعليكي الحضور امام هذه 
املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة القادم 
املوافق ي�وم 2017/6/18 الس�اعة 
التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة ع�دم 
حضوركي او ارسال من ينوب عنكي 
قانونا سوف تجري املرافعة بحقكي 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

مديرية تنفيذ النجف  
العدد / 2016/1469

تنويه
التاريخ 2017/6/11

وردت يف صحيفة املس�تقبل  بالعدد 
1459 بتاري�خ 2017/6/11 وردت 
كلمة تسديد املزايدة خطا والصحيح 
هو تمديد املزايدة لذا اقتىض التنويه

محمد عبد الحسن عبد الزهرة 
مديرية تنفيذ النجف

تنويه
بالع�دد  ال�رشق  صحيف�ه  يف  ن�رش 
2559بتاريخ 2017/6/8 وصحيفه 
املستقبل العراقي بالعدد 1458بتاريخ 
التس�جيل  اع�الن   2017/6/8
لبي�ع  الثاني�ه  النج�ف  العق�اري يف 
العق�ار املرقم 2676/2حي 17تموز 
ذك�ر مبلغ الره�ن 33ملي�ون دينار 
خطا والصحيح 230000000مليون 

لذا اقتىض التنويه

فقدان صك
من�ي  فق�د   2017/5/20 بتاري�خ 
الص�ك املرق�م 20381 الص�ادر من 
س�ايلو النجف االفق�ي بمبلغ قدره 
للبطاق�ة  والعائ�د   10918000
بتاري�خ   345 املرقم�ة  التس�ويقية 
العباس�ية  ناحي�ة  يف   2017/5/10
عىل من يعثر عليها  تسليمه اىل جهة 

االصدار

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
الكرخ

العدد/ بال
اعالن

اىل املدعو /عيل زعيان احمد
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم م�ن قبل 
املس�تدعية )هي�ام حس�ن محمد( 
التي تروم نصبه�ا قيما عىل زوجها 
املفق�ود ع�يل زعي�ان احم�د وع�ىل 
اطفاله�ا القارصي�ن كل م�ن) ابو 
بك�ر وعم�ر ون�ور وعب�د الرحم�ن 
وزهراء ( فعىل كل من لديه اعرتاض 
او معلوم�ات الحض�ور ام�ام ه�ذة 
املحكمة خالل مدة ثالثون يوما تبدا 
م�ن تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف 
تتخذ ه�ذة املحكم�ة اجرائتها وفق 

القانون
القايض

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
االسكندرية
العدد/791

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم م�ن قبل 
املس�تدعية )افتخار عبد الجليل عبد 
الواحد( املتضم�ن نصبها قيما عىل 
ولده�ا املفق�ود عالء فات�ح خضري 
وال�ذي فقد بتاري�خ 2014/6/3لذا 
ق�ررت املحكمة الن�رش بصحيفتن 
محليت�ن يوميت�ن بغي�ة التحقيق 
من حيات�ه يف حال كون�ه حيا عليه 
مراجعة هذة املحكمة خالل ثالثون 
يوم�ا لالس�تماع اىل دفوع�ه خ�الل 
الفرتة اعاله وبعكس�ه سوف تصدر 

هذة املحكمة الحجة وفق القانون
القايض
نهاد جواد كاظم

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

االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد 439/ج/2017
التاريخ 2017/6/8

اىل املته�م اله�ارب /س�الم ه�ادي 
مشكور الدحيدحاوي

اعالن غيابي 
حي�ث انك مته�م بالدع�وى املرقمة 
فيه�ا  واملش�تكي  439/ج/2017 
عيل حس�ن عبود وفق احكام املادة 
مح�ل  وملجهولي�ة  ق.ع   1/459
اقامتك حسب اشعار  املختار املرفق 
يف اضب�ارة الدع�وى تق�رر تبليغ�ك 
للحض�ور بموعد املحاكم�ة املوافق 
2017/7/10 وامام هذه املحكمة يف 
حالة عدم حضورك تجري املحاكمة 

غيابيا وفق القانون
القايض



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

  المستقبل العراقي/ عادل الالمي

أعلن وزي�ر النقل كاظ�م فنجان 
العام�ة  الرشك�ة  أن  الحمام�ي، 
أبرم�ت عقد  العراقي�ة  للموان�ئ 
عمل مع رشكة تويوت�ا اليابانية 
باملع�دات  تجهيزه�ا  يتضم�ن 

األرضية«.
واش�ار الحمامي يف بي�ان العالم 
»املس�تقبل  تلقت�ه  ال�وزارة 
العراق�ي«، أن »العق�د وقعه عن 
جان�ب املوان�ئ العراقي�ة رياض 
س�وادي مدير ع�ام الرشكة وعن 
رشكة تويوتا السيد كاواشيما«. 

 وب�ن ان »توقيع هذا العقد يأتي 
ضم�ن املرحل�ة الثانية ملش�اريع 
القرض الياباني حيث اس�تثمرت 
الرشكة املرحلة االوىل من مشاريع 

القرض عىل احسن وجه«.
العراقي�ة  »املوان�ئ  ان  واض�اف 
حصل�ت عىل املرتبة االوىل من بن 
الرشكات العراقي�ة التي انتفعت 
من مشاريع القرض الياباني مما 
اهله�ا ان تمنح ق�رض ثاني من 
املوانئ  القرض العمار  مش�اريع 

العراقية للمرحلة الثانية«.
الوكي�ل  زار  ىخ�رى  جه�ة  م�ن 
االداري ل�وزارة النقل أحمد كريم 
عبد ايوب، ممثل املرجعية الدينية 
العليا سماحة الشيخ عبد املهدي 

الكربالئي يف كربالء املقدسة«. 

»ج�رى  ان�ه  البي�ان  واض�اف 
ال�وزارة  مش�اريع  اس�تعراض 
االس�راتيجية من أج�ل االرتقاء 
للمواطنن،  املقدم�ة  بالخدم�ات 
وأش�ار اي�وب اىل أن وزارة النقل 
تعمل ع�ىل افتتاح ع�دة مطارات 
مدنية يف محافظات العراق كافة.  
واطلع الوكي�ل االداري الكربالئي 
عىل إجراءات ال�وزارة بخصوص 
الحادث اإلرهابي مبينا ان الوزارة 
بالتعاون  أعدت خط�ة محكم�ة 
م�ع الجه�ات األمني�ة للحيلول�ة 
دون تك�رار مثل ه�ذه الحوادث 
أثن�ى  جانب�ه  م�ن  اإلجرامي�ة.  
الش�يخ الكربالئ�ي ع�ىل جه�ود 
الوزارة يف كافة املحافل ال س�يما 
دعمه�ا للقوات األمنية والحش�د 

الش�عبي ومواقفها اإلنس�انية يف 
نق�ل النازحن، مرس�ال ش�كره 
الكبري من خ�الل الوكيل إىل وزير 
النق�ل كاظ�م فنج�ان الحمامي 
لجه�وده يف توزيع قطع األرايض 
السكنية ملوظفي الوزارة، داعيا : 
إىل االس�تمرار بمثل هذه املواقف 

النبيلة التي تخدم املواطنن«.
من جانب آخر  تابع الوكيل الفني 
ل�وزارة النق�ل عب�اس عم�ران ، 
استكمال مرافق العمل االساسية 
لصال�ة كرب�الء يف مط�ار بغ�داد 
الدويل بحضور مدير عام الطريان 
املدني حسن محسن ومدير عام 
الخطوط الجوية العراقية س�امر 
كب�ة ومدير عام تنفيذ مش�اريع 

النقل اسامة الصدر«.
 وب�ن الوكي�ل الفن�ي ان »ه�ذه 
الزيارة تأت�ي بتوجيه وزير النقل 
الس�يد كاظ�م فنج�ان الحمامي 
ملتابعه اهم االعمال واملشاريع يف 
مطار بغ�داد الدويل س�يما صالة 
كربالء باعتبارها احدى املشاريع 

املهمة التي تم إنجازها. 
 واك�د ان »اله�دف م�ن الزي�ارة 
هو الوق�وف ميدانيا ع�ىل اعمال 
لغ�رض  ومس�تجداتها  الصال�ة 
استكمالها بالصورة النهائية بعد 
ان تم افتتاحها مما يتطلب زيارة 
دورية ملتابعه ذلك مع املعنن من 

الوزارة .

وزير النقل: املوانئ العراقية توقع عقدا مشرتكا مع »تويوتا« لتجهيزها باملعدات االرضية
الوكيل االداري يلتقي الشيخ الكربالئي ويستعرض معه مشاريع الوزارة االسرتاتيجية
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التجارة تعلن مناقلة كميات
من ماديت السكر وزيت الطعام 

اىل خمازن بازوايا باملوصل

حمافظ البرصة يفتتح ثالث مناطق بعد اكتامل مشاريع البنى التحتية فيها

الزراعة: أكثر من ثامنية آالف فالح حصلوا عىل أرقام سيارات جمانية يف بابل

العمل تبحث التعاون املشرتك بني العراق ومنظمة العمل الدولية

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الرشك�ة العامة لتج�ارة املواد 
الغذائية يف وزارة التجارة عن »مناقلة 
كمي�ات م�ن مادت�ي زي�ت الطع�ام  
والسكر من مخازن كركوك اىل مخازن 
بازواي�ا باملوصل  وذل�ك لتعزيز رصيد 
امل�واد الغذائي�ة يف املحافظ�ة لتجهيز 
النازحن  املناطق املح�ررة ومخيمات 

بمفردات الحصة التموينية« .
واض�اف مدي�ر ع�ام الرشكة قاس�م 
حمود يف بيان للوزارة ورد ل�«املستقبل 
العراقي«، ان 19 شاحنة من شاحنات 
الرشكة حمل�ت بكمية 9200 كارتون 
م�ن مادة زيت الطع�ام وكمية 4750 
كي�س م�ن م�ادة الس�كر ونقلت من 

مخازن كركوك اىل مخازن املوصل ».
واش�ار اىل ان »مناقلة املواد مس�تمرة 
الحص�ة  م�واد  م�ن  خزي�ن  لتأم�ن 
التموينية للعوائل املوصلية بعد تحرير 
اغل�ب مناط�ق املوص�ل يف الجانب�ن 

االيرس وااليمن« .
ان »رشكت�ه كذل�ك مس�تمرة  وب�ن 
بتجهي�ز مناطق الب�الد بمواد الحصة 
الشهرية خالل ش�هر رمضان املبارك 
من مواد الس�كر والزي�ت والرز ضمن 
الحص�ص الش�هرية للمواطنن حيث 
عملت رشكته وخ�الل الفرة املاضية 
عىل تأمن م�ادة الس�كر املحيل وهي 
باتجاه تأمن مادة الزيت محليا خالل 

الفرة القادمة .

    البصرة / المستقبل العراقي

أعلن محافظ البرصة، ماجد النرصاوي، 
إكتم�ال مش�اريع البن�ى التحتية لثالث 
املحافظ�ة ه�ي ح�ي  مناط�ق وس�ط 

الرسالة وحي االساتذة وحي الزهراء.
تلق�ت  االعالم�ي  ملكتب�ه  بي�ان  ونق�ل 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه عن 
الن�رصاوي قول�ه عق�ب ق�ص رشي�ط 
افتت�اح تلك املش�اريع، إن »اعمال البنى 
التحتية الت�ي تم انجازه�ا تتمثل باملاء 
وشبكات مجاري املاء واألمطار وتبليط 

الش�وارع ورص�ف أرصفته�ا بالحج�ر 
املقرنص اضافة اىل انجاز االنارة بشكل 

جزئي«.
وأوضح، ان »االس�بوع املقبل سيش�هد 
اكتم�ال اعم�ال البن�ى التحتي�ة لث�الث 
مناط�ق آخ�رى وه�ي االبل�ة والكن�دي 
والعزيزي�ة، فيما س�يتم افتتاح مناطق 
اخرى ايضاً يف االس�بوع ال�ذي يليه هي 

املستطيل وحي الرضا«.
ولف�ت اىل ان الرشك�ة املنف�ذة لألعمال 
ستقوم بصيانة شبكة املجاري ملدة عام 

كامل.

   بابل / المستقبل العراقي
 

أعلن�ت مديرية زراعة بابل عن »ش�مول 
أكثر م�ن)8000(أالف فالح�ًا عىل أرقام 
س�يارات مجاني�ة، وإعف�اء أكث�ر م�ن 

)1000( فالحاً من التحاس�ب الرضيبي 
عن سياراتهم الزراعية ».

واف�اد بي�ان لل�وزارة تلقته »املس�تقبل 
العراقي«، انه »ت�م تزويد)8475( فالحاً 
بأرق�ام مجاني�ة لس�ياراتهم الزراعي�ة 

خ�الل الس�نوات الخمس املاضي�ة،و تم 
تجهيز أكثر م�ن)1037( فالحاً بكتب إىل 
مرور باب�ل لرفع الحجز عن س�ياراتهم 
بعد انقضاء املدة املقررة والبالغة خمس 
سنوات عن استالمهم لألرقام املجانية«.

وب�ن إن »لجن�ة الس�يارات املش�كلة يف 
املديري�ة تق�وم بتزويد الفالح�ن بكتب 
ع�ن  الحج�ز  ورف�ع  رضيب�ي  إعف�اء 
سياراتهم عىل مدار األسبوع وفقا لجملة 

من املرشوط املعمول بها.

   بغداد / المستقبل العراقي
 

التق�ى وزي�ر العم�ل والش�ؤون االجتماعية 
محم�د ش�ياع الس�وداني  يف جني�ف خ�الل 
مش�اركة وفد الع�راق يف ال�دورة 10٦ ملؤتمر 
العمل الدويل مدير عام منظمة العمل الدولية 
)ج. راي�در( وبحث مع�ه التعاون الثنائي بن 

العراق واملنظمة الدولية«.
وقال املتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم 
يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، ان الوزير 
الس�وداني واصل لقاءاته مع رؤس�اء الوفود 
املش�اركة يف ال�دورة الجدي�دة ملؤتم�ر العمل 
ال�دويل املنعقدة يف جني�ف ، إذ التق�ى الوزير 

مدي�رة املكت�ب اإلقليم�ي ملنظم�ة العم�ل الدولية يف 
ب�ريوت بحضور مدير دائ�رة املنظمات يف مقر وزارة 
الخارجية السفرية سندس عمر ونائب السفري ممثل 

العراق يف جنيف الدكتور عباس املوسوي ».
 واكد الس�وداني عىل »اهمي�ة ورضورة دعم املكتب 
االقليمي للوزارة من اجل تطوير مالكها واملس�اهمة 
يف مس�ح سوق العمل وإنش�اء برنامج للعمل الالئق 

وكذلك تحديث سياسة التشغيل الوطنية«.
كما التقى السوداني وزير العمل األردني عيل الغزاوي 
وجرى التباحث يف التعاون املش�رك وتنسيق املواقف 

وس�بل توحي�د الص�ف العرب�ي بخصوص الرش�ح 
لعضوي�ة مجلس إدارة منظمة العمل العربية بصفة 

عضو مناوب.«
هذا ويش�ارك العراق بوفد يرأسه وزير العمل محمد 
ش�ياع الس�وداني يف الدورة 10٦ ملؤتمر العمل الدويل 
املنعق�د يف العاصم�ة الس�ويرسية جنيف ملناقش�ة 
مواضيع تخص االتفاقي�ات والتوصيات الدولية عن 

معايري العمل والهجرة والعمل الالئق«.
وقال منعم ان »الوفد الذي يرأسه الوزير يضم خرباء 
وممثل�ن عن ال�وزارة واتح�اد الصناع�ات العراقي 
واالتحاد العام لنقاب�ات العمال يف العراق، فضال عن 

وفد اقليم كردس�تان برئاس�ة وزير العمل يف 
االقليم ».

 واضاف منعم ان جدول اعمال املؤتمر يتضمن 
تقريرا من رئيس مجلس االدارة واملدير العام 
للمنظمة يتناول طيفا واس�عا م�ن القضايا 
الربنام�ج  ومناقش�ة  العم�ل  تخ�ص  الت�ي 
واملوازن�ة املقرح�ن لعام�ي 2018 – 2019 
ونظرة ع�ىل االتفاقيات والتوصي�ات الدولية 
التي تخص العمل ، فضال عن مواضيع اخرى 
تخ�ص هج�رة العم�ل والتوظي�ف يف العمل 
الالئ�ق وتقويم الهدف الس�راتيجي للمبادئ 
والحق�وق يف العم�ل يف ضوء اع�الن منظمة 
العمل الدولي�ة للعدال�ة االجتماعية من اجل 

عوملة عادلة«.
واشار منعم اىل ان العراق س�يطلب املساعدة الفنية 
واملهني�ة لقطاع�ات العم�ل كاف�ة ودع�م الرشكاء 
االجتماعي�ن وبن�اء قدراته�م املؤسس�ية يف جميع 
املج�االت لتج�اوز تحدي�ات ه�ذه املرحل�ة واللحاق 
بالدول التي تنعم باملردودات االنس�انية والحضارية 
للتنمية املس�تدامة ، فضال عن مناشدة االمم املتحدة 
ووكاالتها الدولي�ة بتكثيف جهودها الغاثة اكثر من 
مليونن و900 مواطن يف املناطق املنكوبة واملترضرة 

من االعمال االرهابية.

حمافظ بغداد يناقش مع هيئة املستشارين
يف رئاسة جملس الوزراء املعوقات واملشاكل 

التي يواجهها القطاع الزراعي واالروائي

واسط تبحث مع وكيل الكهرباء مسألة 
منح املحافظة حصصها املقررة من الطاقة

   بغداد / المستقبل العراقي

ناقش محافظ بغداد املهندس عطوان العطواني مع هيئة املستش�ارين 
يف رئاس�ة مجلس الوزراء املش�اكل واملعوقات الت�ي تواجهها العاصمة 
والس�بل الكفيلة اليجاد الحلول املناس�بة لها وحرض االجتماع الدكتور 
حس�ن جاب�ر املستش�ار الزراع�ي لرئي�س ال�وزراء والدكت�ور رياض 
العض�اض رئي�س مجلس محافظ�ة بغداد وم�دراء الزراع�ة يف جانبي 
الك�رخ والرصافة وع�دد من الخرباء واملستش�ارين املهتم�ن بالقطاع 
الزراع�ي. وذك�ر بيان اورده املكت�ب االعالمي ان الس�يد محافظ بغداد 
ش�دد عىل رضورة ان تاخذ املحافظة دورها بعدم السماح بادخال املواد 
الزراعية املس�توردة بهدف حماية املنتج املحيل وتشجيع املواطنن عىل 
اس�تهالكة مؤكدا علىى اهمية االس�تفادة من مبادرة رئيس الوزراء يف 
دعم القط�اع الزراعي واالروائي والقروض امليرسة والخالية من الفوائد 
بالتنس�يق مع املرصف الزراع�ي ودعم الفالح�ن واملزارعن مع العمل 
بقوة عىل عودة املنتج املحيل اىل االس�واق. واض�اف البيان ان العطواني 
اشار اىل تشكيل لجان مشركة مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء لحماية 
االرايض الزراعي�ة التي لها حص�ص مائية والعمل عىل تغري اس�تخدام 
االرايض الزراعية التي ليس�ت لها حصص مائية اىل استخدامات اخرى. 
هذا واشاد املستشار الزراعي لرئيس مجلس الوزراء بالدور الكبري الذي 
لعب�ه الس�يد محافظ بغ�داد من خالل ق�راره الذي اتخ�ذ مؤخرا بمنع 
كاف�ة التجاوزات ع�ىل االرايض الزراعي�ة وامالك الدولة بالتنس�يق مع 
قيادة عمليات بغداد والتي بدورها ارس�لت قوة لفرض س�لطة القانون 
ومحاس�بة املتجاوزي�ن . من جانبه ثمن الس�يد املحاف�ظ جهود هيئة 
املستشارين يف رئاسة مجلس الوزراء عىل دعمهم الكبري لعمل محافظة 

بغداد. املكتب االعالمي ملحافظ بغداد.

   المستقبل العراقي/ الغانم

بحث محافظ واسط مالك خلف وادي الدريعي مع وكيل وزير الكهرباء 
لش�ؤون التوزيع عبد الحمزة هادي عبود مسالة تامن حصة املحافظة 
م�ن التيار الكهربائ�ي وادامة اس�تمراريتها« .وقال مص�در اعالمي يف 
املحافظة ل�«املس�تقبل العراقي«، انه »جرى ذل�ك خالل زيارة املحافظ 
اىل دي�وان ال�وزارة برفقة النائب األول للمحافظ ع�ادل حمزة الزركاني 
».وبن انه »تمت مطالبته برضورة تجهيز املحافظة بالحصة ملقررة لها 
بحسب االتفاقات الس�ابقة ، كونها شهدت انخفاضا كبريا يف الكميات 
املجهزة يف غضون هذا الشهر واستمرار االنقطاعات املربمجة مركزيا« 
.ودعا الدريعي بحس�ب املصدر اىل »رضورة منح املحافظة استحقاقها 
من الكهرباء املجهزة ملا تتمتع بكونها من املحافظات املنتجة للكهرباء 
عرب امتالكها ملحطة كهرب�اء الزبيدية ،وباألخص وإنها من املحافظات 
الزراعية وهي بحاجة الس�تمرارية التيار الكهربائي ، وحصلت املوافقة 
عىل تعديل نس�بة التجهيز. من )450مي�كا واط( اىل )٦00ميكا واط(« 
.وعىل الصعيد نفس�ه ج�رى اللقاء بمدي�ر دائرة التش�غيل والتحكم يف 
مديرية توزيع الكهرباء يحيى عباس جابر ،وتم معه استعراض عملية 
القط�ع املربمج للمحافظ�ة وتردي عملية تجهي�ز املحافظة بالكهرباء 

ودعوته لزيادة اعادة النسبة اىل ماكانت عليه وعدم تخفيضها .

مطار النارصية يسجل إرتفاعًا بأعداد املسافرين
    ذي قار / المستقبل العراقي

س�ّجل مطار النارصية ال�دويل ارتفاعاً 
يف أع�دد املس�افرين بالرح�الت الدولية 
واملحلي�ة الت�ي تقل�ع وتح�ط يف املطار 
خ�الل األش�هر الثالث�ة املاضي�ة ع�ىل 

افتتاحه«.
وأفاد النائب األول ملحافظ ذي قار عادل 
الدخي�يل يف بيان ل�ه تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي«، نس�خة منه »ب�أن مجموع 
النارصي�ة  الرح�الت م�ن وإىل مط�ار 
بل�غ 48 رحلة داخلي�ة وخارجية، فيما 

وصل عدد املس�افرين فيه إىل نحو ٦07 
يف غض�ون أق�ل م�ن ثالثة أش�هر عىل 

افتتاحه«.
وع�زا الدخي�يل »إقبال املس�افرين عىل 
اس�تعمال النق�ل الج�وي ع�رب مط�ار 
النارصي�ة إىل تخفيض أس�عار التذاكر 
وتوفري س�بل الراح�ة لتلبية احتياجات 
االرتفاع يف عدد السكان املتزايد« مشدداً 
ع�ىل »أهمية أن يصبح مطار النارصية 
منخف�ض  الط�ريان  مج�ال  يف  رائ�داً 
التكلف�ة«.  ورج�ح نائ�ب املحاف�ظ أن 
»يش�هد املط�ار إضاف�ة رحل�ة دولي�ة 

جديدة بعد عيد الفطر املبارك إىل جانب 
الرحل�ة املخصصة للعاصم�ة اإليرانية 

طهران كل أسبوع«. 
ويش�هد مطار النارصية الدويل رحالت 
أس�بوعية دولية إىل طهران وداخلية إىل 

بغداد وأربيل.
وافتت�ح وزي�ر النق�ل كاظ�م فنج�ان 
الحمامي يف العارش من شهر أذار للعام 
الح�ايل مط�ار النارصي�ة ال�دويل خالل 
حف�ل افتتاح كب�ري اقيم بهذا الش�أن، 
فيم�ا هبط�ت اول طائ�رة محلي�ة فيه 

قادمة من العاصمة بغداد.
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جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية 

محكمة بداءة الكاظمية
العدد 421 / ب / 2017 

التاريخ 11 / 6 / 2017  

اعالن
اىل / املدع�ى عليه / املدير املف�وض لرشكة صدى النجوم 
للتج�ارة واملقاوالت العامة والخدم�ات النفطية / اضافة 

لوظيفته
اقام املدعي ايمان اس�كندر الدعوى البدائية املرقمة اعاله 
يطلب فيها الزامك تسديد ما بذمتك من مستحقات للمدعي 
البالغة مائة وع�رشون الف دوالر امريكي عن قيمة اجور 
عمل حس�ب وثيقة العمل املربمة بينكما وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح املبلغ القائم بالتبليغ وتأييد املجلس 
البل�دي علي�ه تق�رر تبليغك اعالن�اً بصحيفت�ني محليتني 
للحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة املصادف 
يوم 20 / 6 / 2017 الس�اعة التاس�عة صباحاً وعند عدم 
حض�ورك او من ين�وب عنك قانوناً س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون 

القايض / امري كاظم الشمري

الحاقا بكتابن�ا ذي الع��دد ب/2626 ف��ي 
2017/6/8 بخص��وص إعالن أول للمناقصة 
5/ كهرباء توزيع ج /2017مرشوع )تجهيز 
وتنفيذ خط 11 ك.ف من محطة ابن البيطار 

إىل مستشفى البرصة العام / الجمهوري ( 
ن���ود إن نن��وه إىل إيق�اف إعالن املناقصة 
لوجود تعديل عىل كلفة املرشوع من قبل وزارة 
التخطيط   اس�تنادا إىل كتاب قسم التخطيط 

واملتابعة ذي العدد 1593 يف 2017/6/11 .

بن�اء ع�ىل ماجاء بكت�اب مديرية بلدية املجر الكبري / االم�الك ذي العدد )8664 يف 2017/5/23( تعلن لجن�ة البيع وااليجار يف مديرية 
بلديات ميس�ان عن تاجري االم�الك املدرجة مواصفاتها ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية املجر الكبري وملدة )10( عرش س�نوات وباملزايد 
العلنية  اس�تنادا  لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013. وقرار مجلس قيادة الثورة املنحل رقم 1521 لس�نة 1981 
فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميسان – سكرتري اللجنة وخالل )30(ثالثون يوم تبدأ من اليوم التايل 
لن�رش االعالن مس�تصحبا معه تأمينات قانوني�ة ال تقل عن 20 % من القيمة املقدرة لبدل االيجار لكامل مدته وس�تجري املزايدة خالل 
الدوام الرسمي من اليوم االخري من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية املجر الكبري ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة 

اجور النرش واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.

الرشوط :
1-يتحمل من ترسو عليه املزايدة رسوم التصاميم واملخططات للساحة خالل مدة )30( يوم من تاريخ املصادقة وبخالفه يعترب ناكل

2-يتحمل من ترسو عليه املزايدة تسديد قيمة املواد الناتجة عن الهدم خالل مدة )30(يوم من تاريخ املصادقة وبخالفه يعترب ناكل
3-يلتزم املس�تاجر بالتش�ييد وفق املخطط�ات والتصاميم واملعدة من قبل املكتس�ب الهنديس املتعاقد مع البلدي�ة ويف حال رغبته عىل 
احداث تعديل التصميم  يجب ان يقدم طلب للبلدية عىل ان اليكون تعديال جوهريا يف التصميم واليؤثر عىل مبلغ التقدير للبناء وعىل ان 

يكون التعديل بعد استشارة املكتب الهنديس 
4-يمنح املس�تاجر فنرة  تش�ييد بالغة س�نة ونصف والتحتس�ب من مبل�غ االيجار عىل ان يق�دم كفالة ضامنة للتش�ييد تعادل مبلغ 

املساطحة
5-تؤول كافة املشيدات اىل مديرية البلدية بعد انتهاء فرتة العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصة

6-اي تعليمات ترد من الوزارة او جهات ذات العالقة تعد رشطا من رشوط العقد
7-يسلم امللك اىل البلدية  عند الحاجة اليه دون املطالبة بالتعويض ودون اللجوء اىل املحاكم املختصة

8-عىل املستاجر ان يطلع عىل املواقع قبل الدخول باملزايدة العلنية
9-يكون البناء تحت ارشاف لجنة من البلدية 

10-يلتزم املستاجر بدفع مبلغ قدره 1000000 مليون دينار اىل مديرية التخطيط العمراني يف ميسان حسب الضوابط والتعليمات

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن تأجري االمالك 
املدرجة اوصافه�ا يف ادناه والعائدة اىل مديري�ة بلدية النعمانية وفق 
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013. فعىل الراغبني 
باالش�رتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديري�ة بلدية  النعمانية خالل 
ف�رتة )30( ثالث�ون يوما تبدأ م�ن اليوم التايل من ص�دور هذا االعالن 
مس�تصحبني معه�م التأمينات القانونية البالغ�ة )30 %( من القيمة 
التقديرية بصك مصدق ولكامل مدة االيجار وستجري املزايدة يف اليوم 
االخري من مدة االعالن يف مقر البلدية اعاله يف تمام الساعة )العارشة 
صباحا( ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة 
املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة 
واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية 

بهذا الصدد.

وزارة العدل 
دائرة كاتب العدل يف البرصة

الصباحي
العدد /14047

التاريخ 2017/6/1
اعالن

اىل السيد : حازم كاظم عزيز /يسكن البرصة –الكزارة 
وجهت املنذرة /سامية جرجيس عبد االحد /وكيلها املحامي انور يوسف يعقوب بموجب 
الوكالة العمومية املرقمة ع/132 يف 2016/2/17 الصادرة من السفارة العراقية يف لندن 
بواس�طة الس�يد كاتب عدل البرصة الصباحي االنذار املرق�م )9881 ( يف 2017/4/11 
يتضمن انذارك  بتس�ديد ب�دالت االيجار للمكتب الواقع يف العقار املرقم تسلس�ل 7/59 
الك�زارة ببدل ايجار قدره )250.000 الف دينار عراقي ( مائتان وخمس�ون الف دينار 
عراقي ش�هريا  ونظرا النقطاعك  عن تس�ديد بدالت االيجار للفرتة من اذار 2013 ولحد 
االن ولدى ارسال اوراق االنذار مع ورقة التبليغ بواسطة املبلغ القضائي لدائرتنا اتضح 
انك كنت تش�غل املكتب وارتحلت اىل جهة مجهولة وحسب رشح املجلس البلدي ملنطقة 
حي الزهور لذا اقتىض تبلغكم بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني عليه انذرك  بدفع 
بدالت االيجار للفرتة املش�ار اليها اعاله خالل م�دة 30 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن 

وبخالفه سوف نضطر اىل اقامة الدعوى امام املحكمة املختصة 
الكاتب العدل 
محمد جاسم عبود

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة / 2016/1757
التاريخ :2017/6/7

اعالن
تبي�ع مديرية تنفيذ النجف س�هام م�ن  العقار 
تسلس�ل 2/3487 م2 ح�ي الغدي�ر  الواق�ع يف 
النجف العائد للمدين   )جواد عيل حسن( البالغة 
500 س�هم من اصل 600 س�هم  املحجوز لقاء 
طل�ب الدائن  فالح حس�ن ن�ارص  البالغ    فعىل 
الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
ثالثني يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مستصحبا 
معه التامين�ات القانونية عرشة م�ن املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والنرش والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة  العيساوي

املواصفات :
1-موقعه ورقمه :نجف حي الغدير 2/3487 

 2-جنسه ونوعه : دار
3-حدوده واوصافه :بلدية النجف

4-مش�تمالته :  العق�ار يقع عىل ش�ارع فرعي 
12 م ويتالف من ساحة مبلطة باملرمر املتهالك 
ومدخ�ل وبضمن�ه صحي�ات واس�تقبال كب�ري 
ويوجد مدخلني ضمنها صحيات عىل شكل قاعة 
واالرضي�ة مبلط�ة باملرمر وس�قف جبس بورد  
والحيطان هزارة 130 س�م مرمر والباقي بورك 
وكذلك كل�دور وكذل�ك كلدور ومطب�خ بضمنه 
مدخل اىل خارج الدار وغرفتني  نوم ومكش�وفة 
وصحي�ات مش�رتكة وس�لم ي�ؤدي اىل الطاب�ق 
االول والطابق االول يحت�وي عىل كلدور واربعة 
غرف وصحيات عدد اثنان مش�رتك وسلم يؤدي 
اىل الس�طح الطابق االول وجمي�ع ارضية مرمر 
والطابق الثاني كرانيت والجدران بورك وهزاره 
سرياميك 10سم وتوجد فتحه مطلة من الطابق 
الثان�ي اىل الطاب�ق االول كذلك يحت�وي الطابق 
االول عىل شقتني وكل شقة تحتوي عىل غرفتني  
وصحي�ات وكليدور ومطب�خ واالرضية كرانيت 
والج�دران بورك وه�زارة  لعلو 10 س�م ويوجد 
سلم حديد يطل اىل الخارج وجميع السقوف من 
الكونكريت  املس�لح والطابق�ني مجهزين باملاء 

والكهرباء ودرجة العمران جيدة
5-مساحته :600م2

6-درجة العمران : جيد
7-الشاغل : جواد عيل ويرغب بالبقاء بعد البيع 

بصفة مستاجر
8-القيمة املقدرة :  القيمة الكلية 765.000.000 
 637.500.000 املدي�ن  س�هام  قيم�ة  ملي�ون 

مليون

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الطارمية و التاجي

العدد 5617 
التاريخ 24 / 5 / 2017 

املوضوع / اعالن قيمومة وفقدان 
اىل املدعو / محمد صبار محمد

قدم�ت زوجت�ك وف�اء طه محم�د طل�ب اىل هذه 
املحكمة بطلب يف نصبها قيمة عليك الدارة شؤونك 
باعتب�ارك مفق�ود بتاري�خ 19 / 5 / 2014 عليه 
تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني لغرض حضورك 
امام هذه املحكمة او من ينوب عنك قانوناً ويف املدة 
القانوني�ة خالل ) 15 ( ي�وم اذا كنت داخل العراق 
و ) 30 ( ي�وم اذا كنت خارج العراق ويف حالة عدم 
حضورك س�تقوم املحكمة بتنصيب زوجتك قيمة 

عليك ووفق االصول  
القايض / عيل عبد الغفور امحد

ألعدد: 208
التاريخ: 8/ 6/ 2017

املهندس
صالح فاحل حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

اعالن
العدد: 1613 

التاريخ:   2017/6/4

اعالن
العدد: 185 

التاريخ: 2017/5/23

القيمة التقديرية لمدة سنة واحدةالمساحةرقمه وموقعهنوع العقارت
3000000 ثالثة ماليين دينار 1035م7834/272 االعيميساحة بيع الغاز والنفط1

العدد: 2681
التاريخ: 12 /2017/6

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

)ايقاف اعالن(

م.ر مهندسني
والء عبد الكريم عبيد

مدير العقود احلكومية /وكالة

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

العدد: 193
التاريخ: 1/ 6/ 2017

نوع ت
الموقعمدة االيجارمساحة الملكرقم الملك الملك

المجمع الطبيسنة واحدة23م3312صيدلية1
المجمع الطبيسنة واحدة23م3522صيدلية2
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          حاوره / قاسم وداي الربيعي

حين تقرأ لماجد علوان  تجد نفسك 
أمام تجربة لها أس�لوبها في صنع 
الن�ص النث�ري فه�و الباحث دون 
كلل عن الم�رأة ، المرأة التي يراها 
ال كم�ا يراها البعض ه�ي الحبيبة 
الت�ي س�كنت مفاصل�ة وراح�ت 
تمنح�ه ال�دفء والجن�ون . هو ال 
يج�د في الم�رأة الجس�د واألنوثة 
فقط بل يراها كيان كبير يس�تولي 
أص�در  فحي�ن   . عاطفت�ه  عل�ى 
مجموعت�ه “ ألف صب�اح وصباح 
“ والتي لم تغ�ادر المرأة قط ..عاد 
ثانية ليواصل جنونه صوب المرأة 
الت�ي س�كنته ح�د الس�حر ف�ي “ 
فق�ه الليل “ هذا ه�و المبدع ماجد 
علوان ..التقته المس�تقبل العراقي 

لتحاورة عن رحلتِه
 البداية  والتجربة الشعرية-

الشعر تعبير عن الحياة كما يحسها 
الش�اعر منخال لوجدان�ه وتصوير 
النعكاس�ها على نفس�ه ولقد لجأ 
اإلنس�ان إل�ى الش�عر منذ نش�أته 
األول�ى ليصور إحساس�ه مدفوعا 
بحاجته الفطري�ة إلى التعبير عما 
يجي�ش بداخل�ه مس�تعينا بالغناء 
إحساس�ه  عم�ق  واإليقاع،ث�م 
ونضج إدراكه واتسعت آفاق دنياه 
وانفسحت آماله وتعقدت عواطفه 
وظل الش�عر مع ذلك – وسيظل – 
يعبر عن عالمه النفس�ي ويس�اير 
عم�ق إدراك�ه للوج�ود وانفعال�ه 
بالحي�اة واندماج�ه ف�ي الك�ون ، 
وق�د حلقت في ه�ذا الملكوت وأنا 
في سن العاش�رة من عمري حيث 
نظمت أول 10 أبيات ش�عرية رغم 
إني وبعد م�رور 43 عاما على أول 
تجرب�ة ش�عرية ل�ي ال أج�رأ على 

تسمية نفسي شاعرا .
- كيف تجد االغتراب وأنت الشاعر 

الذي تنفست أزقة بغداد
اغترب�ت س�نوات طويلة في مصر 
وس�وريا ولبن�ان ، ورغم أني كنت 
أعيش في مجتمع عربي وأالن في 
دول�ة أوربية اش�عر بان�ي أمر في 
نف�س المحنة ، محن�ة الحنين إلى 
الوطن ، تلك الجذور التي تنبض بي 
، وانبض بها، لم تكس�وني الغربة 
ثوبه�ا، وال طبائعها ، ما زلت احن 
إلى تلك األزق�ة الرطبة في بغداد ، 
إلى رائحة الكت�ب وأصوات الباعة 
المتجولين ، علي�ك أن تثق أن رغم 
المصاعب التي مررنا بها في بالدنا 
، إال أنن�ا آدميون بكل معنى الكلمة 

عن ما يسمى الدول المتحضرة .
- ه�ل لديكم نش�اطات ثقافية في 

منافيكم في قارة الثلج
كبي�رة  مش�كلة  ه�ذه  أن  اعتق�د 
واجهته�ا هن�ا ، كن�ا ف�ي بغ�داد 
نجتمع في ش�ارع المتنبي كل يوم 
جمع�ة  ، نتنف�س الثقافة واألدب، 
أما هنا فكان�ت هناك نافذة واحدة 
اس�مها المرك�ز الثقاف�ي العراقي 
الس�ويدي لكن�ه أغل�ق أبواب�ه وال 
نعلم الس�بب. فالفعاليات الثقافية 
تقريبا معدومة خصوصا للجاليات 

العربية .
الثقاف�ي  المش�هد  ت�رى  كي�ف   -

العراقي اليوم
هنا في الس�ويد تجد قراء كثيرون 
، لكن�ك ن�ادرا م�ا تص�ادف كاتب 
، فالكتاب�ة حرف�ة م�ن  أدي�ب  أو 
المس�تحيل أن يس�تطيع مزاولتها 
غالبية ش�عب م�ا إال ف�ي العراق ، 
فالع�راق بل�د الثقافات من�ذ األزل 
وم�ا زال الش�ارع العراق�ي يق�دم 
لنا كل ي�وم إمكانيات ال يس�تهان 
به�ا صن�اع األدب رغ�م اخت�الف 
المس�تويات، وأنا أتابع عن طريق 
التواص�ل االجتماعي كثير  مواقع 
من زمالئي األدب�اء الذين اعرفهم 

أو الذي�ن ال اعرفه�م حيث تبهرني 
أقالمه�م اغل�ب األحي�ان وذلك ما 

يدعوني أن استبشر بخير.
- ماجد عل�وان ألف صباح وصباح 

هل من جديد  لديكم
تجرب�ة أل�ف صب�اح وصب�اح ل�م 
تنته�ي بع�د ، فان�ا أواص�ل كتابة 
تل�ك الصباح�ات رغ�م تلكئ�ي بها 
بسبب الغربة والمشاغل هنا ، فانا 
اعتبره�ا الوجه الحقيق�ي لقلمي 
، ل�ذا فالمجموعة الثانية ش�ارفت 
على االنته�اء . حاليا دخلت ضمار 
القصة وأن�ا أالن اكت�ب مجموعة 
قصصية باس�م ) قصص لم تنتهي 
بعد ( وس�ترى النور قريبا أن شاء 

الله 
-التجرب�ة اإلعالمي�ة ه�ل منحتك 

شيء أم كانت متاعب ومواعيد
العمل اإلعالمي عمل شاق ومتعب 
وأنا قد رأيت فيه المتعة لس�نوات 
طويل�ة وكان يدفع في دمي طاقة 

مميزة من األمل .
-الم�رأة الت�ي ش�غلتك كثي�را هل 

وجدتها وأنت بعيدا عن الوطن
ما تسميها المرأة أنا اسميها قضية 
ومبدأ وهدف وأم�ل ومصير، فهل 
تستطيع أن تجمع كل الصفات في 
قرار واحد ، ذلك مستحيل أن تجزم 
بأنك تس�تطيع أن تستوعب كوكبا 
كام�ال ب�كل مجرات�ه ، وه�ذا م�ا 
صادفت�ه هنا حيث التقيت حبيبتي 
وزوجتي ورغ�م إني لم اقتنع بتلك 
المس�ميات الن ما أمر به معها هو 
زلزل�ة تجرني كل ي�وم إلى هاوية 
الت�ي  . فالم�رأة  حبه�ا والكتاب�ة 
تستطيع أن تمنحك س�ببا للكتابة 
تس�مى  أن  تس�تحق  واالنصه�ار 

امرأة .
-أنت تكت�ب في التأريخ والتحقيق 
ولدي�ك كت�اب في ه�ذا .ه�ل لديك 

مشروع أخر من هذا القبيل.

كتبت قبل عشر س�نوات بحثا عن 
التاري�خ في ليبيا مك�ون من 250 
صفح�ة لكنه لم يرى النور للنش�ر 
. واعت�رف إني ابتعدت نوعا ما عن 
تلك الدراس�ات التاريخية لتوجهي 
في ألف صباح وصباح وفقه الليل 
ومجموعت�ي القصصي�ة ع�ن تلك 

الدراسات .
-كيف تقضي وقتك في استوكهلم 

..غرباء ومحطات كما النتظار
حين تمسي في مجتمع ال يمت لك 
بصلة م�ا ، تجد نفس�ك تبحث عن 
أس�باب الحياة ، هنا اكتشف كل يم 
شيء جديد ، واعتقد إني كتبت في 
األش�هر الس�ابقة عن تلك التجربة 
، حي�ث كنت أرى ف�ي كل حالة ما 
تفس�يرا مرة وس�ؤال مرة أخرى . 
غرباء نحن في منف�ى بلد وغرباء 

في منفى أرواحنا .
-يبدو المشهد النقدي يقلق البعض 

كيف يراه ماجد علوان
كنا سابقا حين نسمع بناقد معين ، 
ترتجف كل أوصالنا هيبة له ، ولكن 
م�ع األس�ف ف�ي االوان�ة األخيرة 
وخصوص�ا حينما كن�ت في بغداد 
قبل س�نتين ، رأيت أن المجامالت 
والمنفعة الش�خصية ه�ي الغالبة 
على المشهد النقدي . لذا اعتقد انه 
قد فقد من المصداقية الكثير وكلنا 
كان يعرف أن النقد هو عامل مهم 

في بناء الثقافة .
-حرية الطبع هل هي حالة صحية 
أم تج�د للرقي�ب دور مه�م فيم�ا 

يطبع
اس�تطيع أن اج�زم أالن أنن�ا نم�ر 
بفترة الطباعة العش�وائية، فكثير 
من األقالم التي ظهرت وجدت لها 
متنفس�ا في النشر النعدام الرقابة 
. واعتق�د أن لوج�ود الرقابة األثر 
المهم و الجيد في رقي النش�ر من 

ناحية التقنية والمضمون .

الشاعر ماجد علوان : استطيع أن اجزم أننا نمر بفرتة الطباعة العشوائية

         رسل جمال

يس�موه اخوتنا  في بالد الش�ام فحص، وقد يتبادر للذهن 
فحص المريض مما يعانيه، اال انه االختبار للمادة العلمية، 

في نهاية العام الدراسي.
انه�ا الفت�رة العصيب�ة التي تعم االج�واء، عن�د ذكر كلمة 
»االمتحان�ات« اذ يب�دأ مارثون التحضي�رات والمراجعات، 
وقد يتخص�ص البعض بفن ادارة الوق�ت ويضع له جدوآل 
لالكل والش�رب والمذاكرة، في موجة من التوتر والتشنج 
والش�د العصبي تش�هده اغلب العوائل الت�ي يتهيأ ابناؤها 

لالمتحانات النهائية.
نرى اغلب االس�ر قد اتخذت اجراءات استباقية واحترازية، 
مث�ل قطع خدم�ة االنترني�ت، والبعض يح�رص على عدم 

خروج ابنائه من المنزل وتكريس جل اوقاتهم للدراسة.
مم�ا يضف�ي جو من التوت�ر، والقل�ق، الرتاب�ة، والرقابة، 
بش�كل  خانق لالوالد، يجعل كل شيئ جميل ومرغوب النه 
ممنوع! حتى انهم س�يحرصون عل�ى متابعة االخبار، في 
حي�ن انه�م ال يعرفون عن م�اذا يتحدث المذي�ع اصال، في 
محاول�ة للهرب م�ن ش�بح الدراس�ة. ان االداء االمتحاني 
ماهو اال حصيلة مجهود سنه دراسية بأكملها، اذ ال يمكن 
ان نضغط ونقلص الكتاب، ونحشره في الذهن  بكبسة زر، 

ويهضم في العقل بين ليلة وضحاها.
ان ليل�ة االمتح�ان، ما ه�ي اال مراجعة لما درس�ه الطالب 
وفهمه لس�نة كاملة، في حين نجد ان اغلب طالبنا يعانون 
م�ن ضي�ق الوقت، وزخ�م المادة ليل�ة االمتح�ان، ولو انه 
استغل وقته بشكل جيد منذ بداية عامه الدراسي، لوجد ان 
المادة الدراس�ية حاضرة في العق�ل وال تحتاج المعلومات 

اال لالنعاش والتذكير ليس اال.
ان العقل االنساني خلق بقدرة وطاقة محدودة، ال يمكن ان 

نتعامل معه كآلة حاسبة، فهو امر غير منطقي بالمرة.
جلوس احدهم على كرسي االمتحان، وهو ال يعرف مايدور 
حوله، قد يشبه  جلوسه على كرسي االعدام، او ان البعض 

احسن حاال فيشبه الجلوس على كرسي طبيب االسنان!
هك�ذا يكون حال م�ن امضى ايامه وليالي�ه لعب ولهوا، اذ 
تتجس�د تلك اللحظات في س�اعة االمتح�ان وتخاطب من 
اس�تهان بها، انني اتعامل معك بالمثل، واقابلك بالالمباالة 

وساتجاهل وجودك في قاعة االمتحان. 
ربما س�اعة لهو كانت س�ببآ، الن يخس�ر الطالب سنة من 
تقدم�ه العلم�ي، وتكلف االس�رة والدولة ارقام�آ اضافية 
ه�ي في غن�ى عنها، لذل�ك فمن الض�روري االع�داد الجيد 
لالمتحان النهائي، والذي يبدأ باول يوم دراسي ولغاية يوم 

االمتحان.

بعبع االمتحان!

            عبدالباري محمد المالكي
  

يمك�ن لن�ا ان نصّنَف ماج�د الربيعي 
انه شاعر رثاء من الصنف األول ،فقد 
اس�تطاع ان يفت�ح رتاج ب�اب الرثاء 
بقدر ما يمكنه احكامه ، وذلك بعد ان 
بدا رثاؤه َمتناً لمعاناة أهله ، ومادون 
ذل�ك مج�رد ح�واٍش . فق�د وهبْت�ه 
أوجاُعه طاقة اس�تثنائية اشرأّب من 
خاللها في عالم التجديد والبقاء امام 
م�رارة أحِبته ِالمذبوحي�ن من الوريد 

الى الوريد دون اي ذنب.
وقد راق لشاعرنا ان يستنطق الحجر 
بتوس�الته المتكررة وه�و يمثل قمة 
التوجع�ات النقية لما يعتري أي جبل 
من تلك المآس�ي المتك�ررة كل يوم ، 
فيس�تجدي م�ن القَدر خي�راً بأصرار 
جراح�ات  تب�رأ  ان  دون  ومجال�دة 

أمسه.
كل ذلك نلحظه امام زفرته الالمتناهية 
)رفق�اً بأهلي أال ياايه�ا القدُر(، وهو 
ماُيَع�ّد اس�تهالالً يجاوز في�ه الزمن 
علّه يغّي�ر من خريطته الى غير وطن 

شاعرنا المتوجع.
لكن الواقعة ... وقعْت...

اعي�ن  أم�ام  الب�ريء  ال�دُم  وس�ال 
شاعرنا.

والصمت حكمة ... في ُعْرف شاعرنا 
،امام المصائب والنكبات.

ف�كان يمك�ن ل�ه ان يتخذ م�ن لباس 

الج�د والصرام�ة هيئة لتجلّ�ده ، غير 
ان مش�اعره انتفضت على نفسه هو 
قبل غيره، فلم يتمكْن من ان يتظاهر 
بأنفاس معطرة ، ولم يحبْس انفاسه 
الندية باأللم، فبدْت شفتاه تختلجان ، 
وعيناه تدمعان ، ولم يكتِف بالصمت 
حت�ى أطل�ق صرخت�ه المدوي�ة م�ن 
صدره المتأّوه وروِح�ه الكليلة ، عبر 
اثي�ر أوجاع�ه ،فأس�مَعها كل َمْن به 

صمُم.
)واله�ّم هّم�ان هّم الك�د يرهقهم ... 
وه�ّم تلك الباليا س�اقها األش�ُر( ذلك 
ماتفّتق�ْت عن�ه قريحة ش�اعرنا في 
ثوبها الموشح بالس�واد الذي الشيَة 
في�ه ،فاستش�عر الوج�ع بحقيقت�ه 
لن�ا واح�دة م�ن  ليس�طر  القاس�ية 
روائع�ه، اختارها ش�جُنه ، وخّطْتها 
انامل�ه المتهالك�ة لم�ا اصابه�ا من 

هول مستبد، فأّجج الوجداَن بشعلتِه 
التي اض�رم بها األفئدَة وأخش�ع لها 
ال�رؤوَس بالصمت واإلط�راق ، بلغة 
عالية وخياٍل جاَس احاس�يَس اآلخر 
بما أملى عليه حماُسه بنسيج شعري 

يلحظه كل ذي بصيرة .
)ه�ّم  ش�اعرنا  توس�الت  وتس�تمر 
الك�ّد يرهقه�م ،يعط�ون ماادخروا، 
يستمطرون مآقي الدمع ، فقُد األحبة 
اليبق�ي والي�ذُر ،رفقاً تمادي�َت ،هذا 
الموت انهكهم ،هي األزقة ثكلى، نوح 
اليتام�ى ، وأمهات ..ح�ّرى الدموع ( 
بصورها الكثيف�ة المتداخلة بفخامة 
نظ�م، وجزالة معنى، وبس�اطة لفظ 
، رغ�م ضآلة محصول�ه المرتقب من 
تل�ك التوس�الت وانخفاض مس�توى 
فرص نجاحه�ا التي مات�ت في درٍب 
غازلَهم فيه )وادي الس�الم( ، بتقنيٍة 
ه�ي خاط�رُة قيح�ِه الدام�ي ، والتي 
يرجو الس�ماء ان تتوالها برعايتها ، 
بإلح�اح صاخب يلحظ�ه كل حاذق ، 
ذلك اإللحاح الذي استمطر شاعُرنا به 
مش�اعَره األليمة المتأّسفة في أفئدة 
جمه�وره المترق�ب لظ�ًى ، والذّواق 
المتباكي لص�وٍر اقترنْت بمآقي دمع 

استمطرها أهُله جراء فْقِد أحِبِّتِهم.
وخالصة األمر ... ان مآس�ي شاعرنا 
التي حلّت على الجبال قد اس�تنطقت 
الحجَر مقرونًة بق�درات فّذة ، ورثاء 
أمي�ٍن، خاطب في�ه وجدان�اً ال آذاناً ، 

وقلوب�اً ال أعين�اً ، في مش�هٍد أقّل ما 
يقال عنه أنه ....

مشهد انسانيٌّ .... لشاعٍر إنسان .
ابدعت شاعرنا القدير.....
...............................

قصيدة الشاعر ماجد الربيعي ....
...........................

رفقاً بأَهلي أاَل يا أّيها القَدُر
فُهم كراٌم وفي أَهوالِها صَبروا 

*
والَهمُّ هّمان همُّ الَكدِّ يرِهُقُهم
َوَهمُّ ِتلَك الباليا ساَقها األَِشُر

*
) وادي السالم ( لَُه َدرٌب ُيغاِزُلُهم
في كلِّ يوٍم لَُه ُيعطون مااّدَخروا

*
َيسَتمطروَن مآقي الدمِع من َحَزٍن

فْقُد األَِحّبِة ال ُيبقي وال َيَذُر
*

ِرفقاً تماَديت هذا الموُت أنَهَكُهم
لُه القرابيُن من أكباِدهم َنَذروا

*
ُة َثكلى ال ُيباِرُحها هَي األَِزقَّ

نوُح اليتامى على األعتاِب تنَتِظُر
*

وأمهاٌت نواسيُهنَّ من وجٍع
حّرى الدموع على الخدين تنهمر ُ

*
تلَك المآسي إذا حلّت على جبٍل
من كلِّ آٍه بها ُيستنطُق الحجُر

             فاضل عبد علي جواد

كان مولعا بقراءة أألبراج حد الجنون 
..ومؤمن�ا ب�كل ماتقوله أألب�راج كل 

أإليمان ..
وكان يح�رص عل�ى ش�راء الصحف 

والمجالت التي تعنى بنش�ر أخبارها 
يومي�ا ,أكثر م�ن حرصه على ش�راء 

رغيف خبزه ..
وكان�ت أألبراج هي أألخ�رى ترقصه 
يوم�ا ,وتبكي�ه آخر ؛بم�ا تزفه له كل 
يوم من أخبار متناقضة ,متضاربة ..

واليوم كعادت�ي ,وأنا أم�ر من أمامه 
,رأيت�ه مضطرب�ا هائج�ا كالمجنون 
,وبي�ده ماكان يح�رص عليه بأألمس 
؛ممزق�ا بعضا من�ه ,ومرميا آخر هنا 
وهن�اك ,وكان�ت لعناته عل�ى أألبراج 
ومن يقرأها ويؤمن بها تصم آلذان ..

ق�ال بعد أن إلتقط أنفاس�ه :- في كل 
ي�وم تاتيني أللعينة بخبر جديد ؛اليوم 

أنت في قمة
السعادة ,وآخر؛ اليوم أنت محط أنظار 
الجميع ,وثالث اليوم سوف تعثر على 

كنز ثمين ...الخ .

واس�تطرد قبل أن ينصرف من أمامي 
مه�روال :- اليوم ق�ررت ان أحقق كل 
م�ا كان�ت   تقوله لّي أالب�راج , ولكن 

أتدري كيف ,وبماذا .؟.
- كيف وبماذا ؟.

- بساعدي وإرادتي ال بشىء آخر ..

قراءة لقصيدة الشاعر القدير ماجد الربيعي »رفقًا بأهيل«

قصة قصرية.. أخبار أألبراج

»ماء وملح«
ف�ي روايتها الجدي�دة »ماء ومل�ح« )دار 
اآلداب(، تق�ّدم الكاتب�ة الجزائرية س�ارة 
النم�س نوع�اً م�ن أدب الرس�ائل، عب�ر 
ش�خصيتي س�لمى، المقيم�ة ف�ي خان 
يون�س، وف�ارس، المعتق�ل ف�ي س�جن 
عسقالن. في تلك الرس�ائل، تدّون سلمى 
لحبيبها الغائب هذيانها وأحالمها بالتنّقل 
ح�ّرة داخ�ل فلس�طين، الرازح�ة تح�ت 
احت�الل مريع وصراع داخلي مدّمر. تعلق 
س�لمى مع م�رور األيام في ش�باك حب 
فارس وقضيته، محاولًة اكتشاف هويته: 
أهو فعال المقاوم »كرم« الذي تبحث عنه 
السلطات اإلس�رائيلية، أم أنه فارس كما 
عرفته، الميكانيكي البسيط الذي لم يتعلّم 

يوماً كيفية استخدام البندقية؟

ع�ن المركز العربي للنش�ر، ص�درت الترجم�ة العربية لرواي�ة »المجاعة 
البيضاء« للكاتب الفنلندي آكي أوليكانين، بترجمة خالد مكاوي.

تص�ور الرواي�ة األجواء ف�ي فنلندا ف�ي القرن التاس�ع عش�ر، وتتعرض 
لمشكلة التسول، وتتناول العالقات األسرية المعقدة، والرغبة في الهجرة 
مهم�ا كانت الصع�اب، ومن أج�واء الرواي�ة: »رأى »نيو« جثث�اً عدة على 
جانب الطريق خالل تلك الرحلة، لكن المرأة كانت الوحيدة التي رآها وهي 
تم�وت. ماتت س�ريعاً، بدون طريقة درامية، س�قطت فقط ولم تس�تطع 
النه�وض ثانية، وكأن األرض ابتلعت روحها وتركت جس�دها خالياً. لكن 
هل تس�تطيع الروح اختراق هذه األرض المتجمدة؟ تس�اءل »نيو«... ربما 
اختفى ما كان في داخل المرأة فحسب. تضاءلت روحها، كما ستفعل أرواح 
الجميع، مع البعض تشتعل الروح سريعاً، تتوهج كقطعة ورقة أُلقيت في 
النيران، ومع البعض اآلخر تش�تعل ببطء لتتحول رماداً تذروه الرياح كما 
ح�دث مع تل�ك المرأة«. ولد مؤلف الرواية آك�ي أوليكانين عام 1973 وهو 
كاتب ومصور وصحافي، درس السياس�ة االجتماعي�ة، واختيرت روايته 

»المجاعة البيضاء« ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر لعام 2016..

 املجاعة البيضاء

نتقدم بالش�كر والتقدير الى منتسبي مركز شرطة 
حي الرسالة في ابو غريب وذلك لحسن تعاملهم مع 
المواطنين ونبل اخالقهم وهم المقدم سالم منادي 
والرائد عمر علي والمنتس�بين عمرش�اكر وعصام 
عبدالل�ه وقحط�ان محم�د ومحم�د حميد والس�ت 
االء عدن�ان ام ب�ركات ف�ي قائم مقامي�ه ابو غريب 

والمواطنه ام سنان.

شكر وتقدير
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طبق احلرية وجبة يومية للموصليني يف شهر الصيام
عادت الطقوس املوصلية الخاصة بش�هر 
رمضان بعد تحرير غالبية مناطق مدينة 
املوصل من س�يطرة تنظي�م داعش الذي 
من�ع األه�ايل م�ن االحتف�ال بالطق�وس 
الرمضانية املوصلية املميزة. ويؤكد أهايل 
املنطق�ة الرشقية م�ن املدين�ة أنهم اآلن 
يعيش�ون أفضل رمضان منذ ثالثة أعوام 
رغم املصاعب الت�ي تعرتضهم يف حياتهم 

اليومية.

بهجة الحياة حق للموصليني
ممارسة الشعائر الدينية بمعزل عن أوامر 
وتعالي�م الدواعش بدأت تأخذ منحى آخر 
يف مدينة املوصل بعدما تحرر الجزء األكرب 
منها من سطوة التنظيم الذي حكمها عىل 
مدى ثالث سنوات بحد السيف حتى وهو 
يلفظ أنفاس�ه األخ�رة يف األحياء القليلة 

التي ما زالت تحت سيطرته.
واس�تبرش املوصلي�ون برمض�ان وبطعم 
الحرية بعد أن ش�هدت املدينة يف السنوات 
املاضية الكثر من الظلم وحرمت العائالت 
م�ن العادات التي دأب�ت عليها يف رمضان 
بس�بب فرض الدواعش عادات رمضانية 
تناس�ب معتقداتهم املتطرف�ة، كحرمان 
النس�اء من التس�وق ومنع زي�ارة األهل 
واألق�ارب وتب�ادل الطع�ام والحلوي�ات، 
وتزي�ني املن�ازل، وتحريم لعب�ة املحيبس 
اللعب�ة الش�عبية العراقي�ة الت�ي تجم�ع 

املوصليني يف سهراتهم.
وتعد املوصل م�ن املدن العاملي�ة القديمة 
ولها عاداته�ا، وتقاليدها الش�عبية التي 
تزدهر يف رمض�ان خصوصا بني رشيحة 
الرجال والش�باب، وتوقفت هذه العادات 

لسنوات، لكنها عادت اآلن.

الحاجة تغيب األطباق املوصلية اللذيذة
وبع�د تحري�ر الج�زء األكرب م�ن املوصل 
زين�ت البي�وت رشق املوص�ل باملصابيح 
واألن�وار احتفاال بطق�وس رمضان التي 
تنظي�ف  إىل  داع�ني  س�كانها،  اعتاده�ا 
األحياء واألزقة، مطالبني الجهات املعنية 

باإلرساع يف إيصال املياه والكهرباء.
وتع�ج أس�واق املوص�ل منذ األي�ام األوىل 
لش�هر رمضان باملواطنني ال�ذي خرجوا 
البتي�اع احتياجات ش�هر الص�وم، وألول 
م�رة منذ أعوام لوحظ�ت أعداد كبرة من 

النساء يف األسواق.
تقول أم سامر إنها املرة األوىل التي تخرج 
فيها للتس�وق منذ دخول الدواعش، فقد 
كانت تكلف ابنها برشاء احتياجات املنزل، 
فق�د اخت�ارت املوصليات مالزم�ة املنزل 
خشية من بطش املتطرفني. وتضيف “كنا 
يف س�جن كله ممنوعات، اآلن أنا أخرج إىل 

الس�وق دون خمار وقف�ازات، وأتجول يف 
السوق وأشرتي وألبس ما يعجبني”.

وتخت�م حديثها قائلة “رمضان هذا العام 
أجمل بكثر، ألننا لم نعد نرى تلك الوجوه 
الكالح�ة واللحى الطويلة والش�عر الكث 
للدواعش، كان تجوالهم يف الش�وارع يثر 
الخوف والرعب لدى الجميع، أما اآلن فقد 

اختفت إىل األبد هذه املناظر البشعة”.
ويق�ول الس�تيني أبومحمد “لق�د عادت 
مدينتنا التي فقدناها منذ سنوات. عادت 
لن�ا الحياة، وبدأنا نتاب�ع أعمالنا اليومية 
دون ضغوط، ونش�اهد التلفاز الذي كان 
محرما، ونرفع أصواتن�ا باألغاني بعد أن 

كانت تسبب لنا اإلعدام والجلد”.
ويقول املدرس محمد محس�ن “نشعر أن 
هذا أفض�ل رمضان يمر علين�ا منذ ثالث 
سنوات، نش�عر أن صيامنا يقربنا إىل الله 
حب�ا فيه وليس خوفا م�ن داعش. الحمد 
لل�ه ع�ادت املس�اجد لتمتلئ م�رة أخرى 

باملصلني الذين يذهبون إليها بإرادتهم”.
يقول جم�ال عبدالل�ه “نحن الش�باب يف 
املوصل لنا طقوس�نا الرمضانية الخاصة 
ورثناها ع�ن أبائنا وأجدادنا، خصوصا يف 
اللي�ل، حيث هن�اك ألعاب نمارس�ها مثل 
املحيبس، ولنا لعبة خاصة بنا تسمى الفر، 
كذل�ك التجمع يف املقاهي لتناول العصائر 
والحلوي�ات، لكن التنظي�م املتطرف منع 

جميع هذه الطقوس واعتربها بدعة”.
املوص�ل  أه�ايل  يس�تعيد  “اآلن  وأض�اف 
وش�بابها طقوس�هم وعاداتهم، ونتمنى 
ق�رب تحري�ر الس�احل األيم�ن لتكتم�ل 
األه�ايل  جمي�ع  ش�مل  وليت�م  الفرح�ة 
خصوص�ا قبل عيد الفط�ر لتكن الفرحة 

فرحتني”.
اإلفطار العلني

ع�ىل نحو غ�ر مس�بوق يف ه�ذه املدينة 
املحافظة، رصد مراس�ل موقع “نقاش” 
وجود نسبة إفطار عالية يف شهر الصيام، 

والواضح أن ثمة ج�رأة كبرة لدى بعض 
املس�لمني يف املجاه�رة بإفطاره�م دون 

خوف.

عادت البهجة برمضان
ل�م يح�دث ذل�ك منذ عق�ود، فق�د كانت 
الرشطة تحاسب من يجاهرون باإلفطار 
بالحب�س البس�يط والغرام�ة، ث�م تطور 
العقاب إىل حد القت�ل عندما أصبحت اليد 

الطوىل للتنظيمات املتشددة.
املوق�ف الجديد م�ن التدين ب�رز بوضوح 
تجاه أهم الفروض الدينية لدى املسلمني 
وهي الصوم ويفرس بأسباب عدة، فهناك 
فري�ق م�ن املفطري�ن يتع�ذرون بع�دم 
قدرتهم عىل الصيام، ومنهم الحاج خرض 

الحسني )72 عاما(.
هذا الرج�ل قال إنه من�ذ أن بلغ 18 عاما 
وهو يواظب عىل صوم شهر رمضان لكنه 
لم يفع�ل هذه امل�رة. ويضي�ف “ظروف 

الحرب والحصار اللذين عش�ناهما طوال 
السنوات الثالث املاضية أثرا سلبا يف بنيتي 
الجسمانية والنفسية إىل درجة لم يعرفني 
أصدقائي عندما رأوني بعدما تحررنا قبل 
عرشين يوما”.“حاولت أن أصوم وعندما 
أمسكت عن األكل أقل من خمس ساعات 
أصب�ت باإلغم�اء فاضط�ررت إىل العدول 
ع�ن املحاول�ة، وها هي وصف�ة الطبيب؛ 
مقويات ومكمالت غذائية”، يقول الحاج 
بابتس�امة عل�ت وجه�ه الش�احب وهو 
يش�ر إىل كي�س م�يء باألدوي�ة. أمث�ال 
الح�اج خرض كثرون خاصة بني الناجني 
الجدد من الجان�ب األيمن للموصل، حيث 
ق�ى الس�كان املحلي�ون هناك األش�هر 
الثماني�ة املاضي�ة يف ظ�ل حصار ش�ديد 
بس�بب بدء العمليات العسكرية، واضطر 
الكثر منه�م إىل تناول وجبة واحدة فقط 
يوميا. الفريق اآلخر يمثل الش�باب نسبة 
كبرة منه، هؤالء يجاهرون باإلفطار من 

دون ع�ذر أو خ�وف، ويب�دو أن موقفهم 
جزء م�ن ردة فعل عىل الس�لوك املتطرف 
للدواعش الذين أش�اعوا القتل ومصادرة 
عام�ا(،   33( عبدالل�ه  الحريات.يون�س 
الذي نجا قبل أس�بوعني من موت محقق 
عندم�ا أطل�ق الدواعش الن�ار عليه وعىل 
عائلت�ه ألنهم ف�روا إىل الق�وات العراقية، 
يتناول للمرة األوىل غداءه يف مطعم خالل 
ش�هر رمضان.ويعلق ع�ىل موقفه قائال 
“برصاح�ة كنت ألتزم بالصي�ام أما اليوم 
فلست متحمسا لذلك، بل إنني أكثر جرأة 
ع�ىل املجاهرة بع�دم التزام�ي بالفروض 
الديني�ة وال أرى املجتمع يلومني عىل هذا 
القرار بس�بب م�ا فعل بن�ا املتطرفون”. 
ويضيف بعد لحظة صمت انشغل خاللها 
بوض�ع لقمة كبرة يف فمه “لو فعلت هذا 
يف رمضان تحت س�يطرة داعش لقطعوا 

رأيس”.

موقف الرشطة
املجموع�ة  منطق�ة  يف  النج�وم  مطع�م 
الثقافية ش�مايل املوصل حيث كان يونس 
يتن�اول طعام�ه كان مكش�وفا عىل غر 
الع�ادة، فقبل يونيو 2014، ال يس�مح إال 
لثالث�ة أو أربع�ة مطاعم يف مرك�ز املدينة 
ب�أن تس�تقبل الزبائ�ن يف رمضان، رشط 
أن تض�ع س�تارا لتغطية واجه�ة املطعم 
لكي ال يرى الصائمون ما بداخله احرتاما 
ملش�اعرهم. يف عه�د داعش ل�م يكن أحد 
يجرؤ عىل فتح مطعمه يف أوقات الصيام، 
وإال علقوا جثته عىل أحد أعمدة الكهرباء. 
الرشط�ة ال تتدخل حاليا يف فرض الصيام 
عىل السكان املحليني، بل أصدرت تعليمات 
خاصة بهذا الش�هر كإجراء احرتازي ملنع 
أي خروقات يف املناطق املحررة، ال س�يما 
اس�تثنائيا.  وضع�ا  تعي�ش  املدين�ة  وأن 
وحث�ت الرشطة أصح�اب املطاع�م التي 
تفت�ح أبوابه�ا يف رمض�ان ع�ىل مراقب�ة 
وتفتي�ش كل م�ن يدخل إليه�ا خوفا من 

تنفيذ هجمات إرهابية فيها.

أسواق املوصل
بعد تحرير رشق املوصل عاد االزدحام إىل 
أس�واق املدينة وعادت البهج�ة برمضان 
بعد ثالث س�نوات عانى خاللها الس�كان 
األمري�ن. وتتوفر جمي�ع امل�واد الغذائية 
والخ�رض والفاكه�ة واللح�وم والدجاج، 
وأس�عارها أق�ل بكث�ر مم�ا موج�ود يف 
أس�واق العاصم�ة بغداد، ويرج�ع األهايل 
سبب ذلك إىل تكاتف أهايل املوصل وخاصة 
التجار الذين يفهمون أنهم ال يستطيعون 
تحقي�ق األرب�اح العالي�ة ع�ىل حس�اب 

املواطن البسيط.

عندنا إىل املقهى والتدخني
يقول محمد سلمان، وهو سائق شاحنة 
نق�ل، “إن مدينة املوص�ل تحتاج يوميا 
إىل كمي�ات كب�رة م�ن امل�واد الغذائي�ة 
واألطعمة نتيجة قدوم شهر رمضان، ال 
س�يما أنها كانت فارغة من كل يشء”. 
آمن�ة بش�ر رب�ة بي�ت تؤك�د أن وجبة 
اإلفط�ار خ�الل ش�هر رمض�ان يف عهد 
داعش لم تكن الوجب�ة املوصلية للكثر 
م�ن األهايل بس�بب الوض�ع االقتصادي 
اليسء للن�اس، حيث فرص العمل قليلة 
وتعليم�ات داع�ش أوقف�ت الكث�ر من 
مج�االت العم�ل، “الكثر م�ن أقربائنا 
ومعارفنا كانوا يش�كون ضيق اليد ولم 
يك�ن املوصلي�ون يتنعم�ون بالوجبات 
اللذيذة كما باق�ي الصائمني يف العالم”. 
ويق�ول عبدالكري�م يونس “ل�م نعرف 
طعم رمضان ولم نعرف طعم العيد. كنا 
محارصي�ن، األكل قلي�ل والرشب قليل، 
لك�ن تبق�ى قل�ة ذات اليد ه�ي العائق 
أمام متعة الصائمني باألطباق املوصلية 
الش�هرة هذه السنة، فرغم االنخفاض 
النسبي لألسعار، إال أن القدرة الرشائية 
ضعيف�ة”. ويؤكد أبوحس�ني الذي يعيل 
عائل�ة م�ن س�تة أف�راد أن “الن�اس ال 
يملك�ون القدرة عىل رشاء احتياجاتهم، 
م�ن أي�ن نأتي بامل�ال يف غي�اب الرواتب 
يون�س  أحم�د  ويق�ول  والوظائ�ف؟”. 
صاح�ب محل بقال�ة “نفس�ية الزبون 
تغرت هذا العام نحو األحسن لشعوره 
باألمان والطمأنينة، أما حركة التس�وق 
فه�ي قليلة، وهذا يعود إىل أن العديد من 
العائالت ل�م ترجع إىل منازلها بعد لعدم 
توفر امل�اء الصالح لل�رشب، فالناس ال 
يزال�ون يعتم�دون ع�ىل مي�اه اآلبار”، 
داعيا الحكوم�ة املحلية وحكومة بغداد 
إىل اإلرساع يف توفر املاء الصالح للرشب 
الت�ي  العائ�الت  والكهرب�اء وتعوي�ض 
هدم�ت منازله�ا ليتس�نى عودته�ا إىل 
ديارها. ال ش�ك أن فسحة الحرية اليوم 
أك�رب من أي وق�ت مى، لك�ن الوضع 
ليس نهائيا، قد تتقلص هذه الفس�حة 
أو تزيد، األم�ر يتوقف كثرا عىل الوضع 
األمن�ي، ه�ل ي�دوم االس�تقرار األمني 
طوي�ال أم إنها أش�هر عس�ل تنتهي إىل 
تده�ور آخر خطر؟ أيا كان�ت النتيجة، 
وبقدر ما يتمتع املوصليون اليوم بحرية 
ال ب�أس بها، ثم�ة قراب�ة 150 ألفا من 
س�كان املوصل ما زالوا يعانون األمّرين 
بس�بب وجودهم حتى اآلن تحت سلطة 
تنظي�م داعش، هؤالء ال يهمهم رمضان 
وال أي يشء آخ�ر، هدفه�م النج�اة من 

املوت بأي طريقة.

وزارة العدل 
دائرة كاتب العدل يف البرصة

الصباحي
العدد /14048

التاريخ 2017/6/1
اعالن

الب�رصة  ياس�ني عب�ود /يس�كن  : ف�ؤاد  الس�يد  اىل 
–الكزارة 

وجهت املنذرة /س�امية جرجيس عب�د االحد /وكيلها 
املحامي انور يوسف يعقوب بموجب الوكالة العمومية 
املرقمة ع/132 يف 2016/2/17 الصادرة من السفارة 
العراقية يف لندن بواس�طة الس�يد كات�ب عدل البرصة 
الصباح�ي االن�ذار املرق�م )9894 ( يف 2017/4/11 
يتضمن انذارك  بتس�ديد بدالت االيجار للمكتب الواقع 
يف العق�ار املرق�م تسلس�ل 7/59 الكزارة بب�دل ايجار 
ق�دره )300.000 ال�ف دين�ار عراق�ي ( ثالثمائة الف 
دين�ار عراقي ش�هريا  ونظ�را النقطاعك  عن تس�ديد 
بدالت االيج�ار للفرتة م�ن اذار 2016 ولحد االن ولدى 
ارس�ال اوراق االنذار مع ورقة التبليغ بواس�طة املبلغ 
القضائ�ي لدائرتن�ا اتض�ح ان�ك كن�ت تش�غل املكتب 
وارتحل�ت اىل جه�ة مجهول�ة وحس�ب رشح املجلس 
البلدي ملنطقة حي الزهور لذا اقتى تبلغكم بواسطة 
صحيفتني محليتني يوميت�ني عليه انذرك  بدفع بدالت 
االيجار للفرتة املش�ار اليها اعاله خ�الل مدة 30 يوما 
من تاريخ نرش هذا االعالن وبخالفه س�وف نضطر اىل 

اقامة الدعوى امام املحكمة املختصة 
الكاتب العدل 
محمد جاسم عبود

وزارة العدل 
دائرة كاتب العدل يف البرصة

الصباحي
العدد /14044

التاريخ 2017/6/1
اعالن

اىل الس�يد : حيدر عبد الرزاق العطية /يس�كن البرصة 
–الكزارة 

وجهت املنذرة /س�امية جرجيس عب�د االحد /وكيلها 
املحامي انور يوسف يعقوب بموجب الوكالة العمومية 
املرقمة ع/132 يف 2016/2/17 الصادرة من السفارة 
العراقية يف لندن بواس�طة الس�يد كات�ب عدل البرصة 
الصباح�ي االن�ذار املرق�م )9892 ( يف 2017/4/11 
يتضمن انذارك  بتسديد بدالت االيجار للمكتب الواقع يف 
العقار املرقم تسلس�ل 7/59 الكزارة ببدل ايجار قدره 
)250.000 الف دينار عراقي ( ثالثمائتان وخمس�ون  
الف دينار عراقي شهريا  ونظرا النقطاعك  عن تسديد 
ب�دالت االيج�ار للف�رتة م�ن نيس�ان 2011 ولحد االن 
ولدى ارس�ال اوراق االنذار مع ورقة التبليغ بواس�طة 
املبلغ القضائي لدائرتنا اتضح انك كنت تش�غل املكتب 
وارتحل�ت اىل جه�ة مجهول�ة وحس�ب رشح املجلس 
البلدي ملنطقة حي الزهور لذا اقتى تبلغكم بواسطة 
صحيفتني محليتني يوميت�ني عليه انذرك  بدفع بدالت 
االيجار للفرتة املش�ار اليها اعاله خ�الل مدة 30 يوما 
من تاريخ نرش هذا االعالن وبخالفه س�وف نضطر اىل 

اقامة الدعوى امام املحكمة املختصة 
الكاتب العدل 
محمد جاسم عبود

وزارة العدل 
دائرة كاتب العدل يف البرصة

الصباحي
العدد /14054

التاريخ 2017/6/1
اعالن

اىل السيد : حسني ظاهر /يسكن البرصة –الكزارة 
وجهت املنذرة /س�امية جرجيس عب�د االحد /وكيلها 
املحامي انور يوسف يعقوب بموجب الوكالة العمومية 
املرقمة ع/132 يف 2016/2/17 الصادرة من السفارة 
العراقية يف لندن بواس�طة الس�يد كات�ب عدل البرصة 
الصباح�ي االن�ذار املرق�م )9891 ( يف 2017/4/11 
يتضمن انذارك  بتس�ديد بدالت االيجار للمكتب الواقع 
يف العق�ار املرق�م تسلس�ل 7/59 الكزارة بب�دل ايجار 
قدره )250.000 الف دينار عراقي ( مائتان وخمسون 
الف دينار عراقي شهريا  ونظرا النقطاعك  عن تسديد 
بدالت االيج�ار للفرتة م�ن اذار 2016 ولحد االن ولدى 
ارس�ال اوراق االنذار مع ورقة التبليغ بواس�طة املبلغ 
القضائ�ي لدائرتن�ا اتض�ح ان�ك كن�ت تش�غل املكتب 
وارتحل�ت اىل جه�ة مجهول�ة وحس�ب رشح املجلس 
البلدي ملنطقة حي الزهور لذا اقتى تبلغكم بواسطة 
صحيفتني محليتني يوميت�ني عليه انذرك  بدفع بدالت 
االيجار للفرتة املش�ار اليها اعاله خ�الل مدة 30 يوما 
من تاريخ نرش هذا االعالن وبخالفه س�وف نضطر اىل 

اقامة الدعوى امام املحكمة املختصة 
الكاتب العدل 
محمد جاسم عبود

وزارة العدل 
دائرة كاتب العدل يف البرصة

الصباحي
العدد /14051

التاريخ 2017/6/1
اعالن

اىل السيد : شهاب نجم  /يسكن البرصة –الكزارة 
وجهت املنذرة /س�امية جرجيس عب�د االحد /وكيلها 
املحامي انور يوسف يعقوب بموجب الوكالة العمومية 
املرقمة ع/132 يف 2016/2/17 الصادرة من السفارة 
العراقية يف لندن بواس�طة الس�يد كات�ب عدل البرصة 
الصباح�ي االن�ذار املرق�م )9882 ( يف 2017/4/11 
يتضمن انذارك  بتسديد بدالت االيجار للمكتب الواقع يف 
العقار املرقم تسلس�ل 7/59 الكزارة ببدل ايجار قدره 
)350.000 ال�ف دين�ار عراقي ( ثالثمائة وخمس�ون 
الف دينار عراقي شهريا  ونظرا النقطاعك  عن تسديد 
ب�دالت االيج�ار للفرتة م�ن جزي�ران 2014 ولحد االن 
ولدى ارس�ال اوراق االنذار مع ورقة التبليغ بواس�طة 
املبلغ القضائي لدائرتنا اتضح انك كنت تش�غل املكتب 
وارتحل�ت اىل جه�ة مجهول�ة وحس�ب رشح املجلس 
البلدي ملنطقة حي الزهور لذا اقتى تبلغكم بواسطة 
صحيفتني محليتني يوميت�ني عليه انذرك  بدفع بدالت 
االيجار للفرتة املش�ار اليها اعاله خ�الل مدة 30 يوما 
من تاريخ نرش هذا االعالن وبخالفه س�وف نضطر اىل 

اقامة الدعوى امام املحكمة املختصة 
الكاتب العدل 
محمد جاسم عبود

وزارة العدل 
دائرة كاتب العدل يف البرصة

الصباحي
العدد /14045

التاريخ 2017/6/1
اعالن

اىل السيد : نصر عبد االله /يسكن البرصة –الكزارة 
وجهت املنذرة /س�امية جرجيس عب�د االحد /وكيلها 
املحامي انور يوسف يعقوب بموجب الوكالة العمومية 
املرقمة ع/132 يف 2016/2/17 الصادرة من السفارة 
العراقية يف لندن بواس�طة الس�يد كات�ب عدل البرصة 
الصباح�ي االن�ذار املرق�م )9888 ( يف 2017/4/11 
يتضمن انذارك  بتس�ديد بدالت االيجار للمكتب الواقع 
يف العق�ار املرق�م تسلس�ل 7/59 الكزارة بب�دل ايجار 
ق�دره )300.000 ال�ف دين�ار عراق�ي ( ثالثمائة الف 
دين�ار عراقي ش�هريا  ونظ�را النقطاعك  عن تس�ديد 
بدالت االيجار للفرتة من ترشين االول 2015 ولحد االن 
ولدى ارس�ال اوراق االنذار مع ورقة التبليغ بواس�طة 
املبلغ القضائي لدائرتنا اتضح انك كنت تش�غل املكتب 
وارتحل�ت اىل جه�ة مجهول�ة وحس�ب رشح املجلس 
البلدي ملنطقة حي الزهور لذا اقتى تبلغكم بواسطة 
صحيفتني محليتني يوميت�ني عليه انذرك  بدفع بدالت 
االيجار للفرتة املش�ار اليها اعاله خ�الل مدة 30 يوما 
من تاريخ نرش هذا االعالن وبخالفه س�وف نضطر اىل 

اقامة الدعوى امام املحكمة املختصة 
الكاتب العدل 
محمد جاسم عبود

وزارة العدل 
دائرة كاتب العدل يف البرصة

الصباحي
العدد /14049

التاريخ 2017/6/1
اعالن

اىل الس�يد : لطيف حناي الس�عيدي /يس�كن البرصة 
–الكزارة 

املن�ذرة /س�امية جرجي�س عب�د االح�د / وجه�ت 
وكيلها املحامي انور يوس�ف يعق�وب بموجب الوكالة 
العمومي�ة املرقم�ة ع/132 يف 2016/2/17 الصادرة 
من الس�فارة العراقية يف لندن بواس�طة الس�يد كاتب 
ع�دل الب�رصة الصباح�ي االن�ذار املرق�م )9884 ( يف 
2017/4/11 يتضم�ن انذارك  بتس�ديد بدالت االيجار 
للمكتب الواقع يف العقار املرقم تسلس�ل 7/59 الكزارة 
بب�دل ايجار قدره )100.000 الف دينار عراقي ( مائة 
الف دينار عراقي شهريا  ونظرا النقطاعك  عن تسديد 
ب�دالت االيج�ار للف�رتة م�ن نيس�ان 2005 ولحد االن 
ولدى ارس�ال اوراق االنذار مع ورقة التبليغ بواس�طة 
املبلغ القضائي لدائرتنا اتضح انك كنت تش�غل املكتب 
وارتحل�ت اىل جه�ة مجهول�ة وحس�ب رشح املجلس 
البلدي ملنطقة حي الزهور لذا اقتى تبلغكم بواسطة 
صحيفتني محليتني يوميت�ني عليه انذرك  بدفع بدالت 
االيجار للفرتة املش�ار اليها اعاله خ�الل مدة 30 يوما 
من تاريخ نرش هذا االعالن وبخالفه س�وف نضطر اىل 

اقامة الدعوى امام املحكمة املختصة 
الكاتب العدل 
محمد جاسم عبود

وزارة العدل 
دائرة كاتب العدل يف البرصة

الصباحي
العدد /14052

التاريخ 2017/6/1
اعالن

اىل الس�يد : رياض  ياس�ني عبود /يسكن البرصة 
–الكزارة 

وجه�ت املنذرة /س�امية جرجيس عب�د االحد /
وكيله�ا املحام�ي انور يوس�ف يعق�وب بموجب 
الوكالة العمومية املرقمة ع/132 يف 2016/2/17 
الصادرة من الس�فارة العراقية يف لندن بواس�طة 
الس�يد كات�ب ع�دل الب�رصة الصباح�ي االن�ذار 
املرق�م )9893 ( يف 2017/4/11 يتضمن انذارك  
بتس�ديد بدالت االيجار للمكت�ب الواقع يف العقار 
املرقم تسلس�ل 7/59 الكزارة بب�دل ايجار قدره 
)350.000 الف دينار عراقي ( ثالثمائة وخمسون 
الف دينار عراقي ش�هريا  ونظ�را النقطاعك  عن 
تس�ديد ب�دالت االيج�ار للف�رتة اذار 2016 ولحد 
االن ولدى ارس�ال اوراق االنذار م�ع ورقة التبليغ 
بواس�طة املبل�غ القضائ�ي لدائرتن�ا اتض�ح انك 
كنت تش�غل املكت�ب وارتحلت اىل جه�ة مجهولة 
وحس�ب رشح املجلس البلدي ملنطقة حي الزهور 
ل�ذا اقتى تبلغكم بواس�طة صحيفتني محليتني 
يوميت�ني عليه انذرك  بدفع ب�دالت االيجار للفرتة 
املش�ار اليها اعاله خالل مدة 30 يوما من تاريخ 
نرش هذا االعالن وبخالفه س�وف نضطر اىل اقامة 

الدعوى امام املحكمة املختصة 
الكاتب العدل 
محمد جاسم عبود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
مكتب البحث االجتماعي

رقم البحث /1182/بحث /2017
التاريخ 2017/6/12

اعالن
اىل املدعى عليها /ايناس غالب حيدر 

اقام املدعي )احمد عي حس�ني ( الدعوى املرقمة 
1182/بح�ث /2017 ض�دك يطل�ب فيها الحكم 
اسقاط حضانة وقد لوحظ من الرشح الواردة من 
املجلس البل�دي ملنطقة قضاء القرنة انك مرتحلة 
اىل جهة مجهولة وغر معلومة عليه تقرر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفتني يوميت�ني بالحضور امام هذه 
املحكم�ة صب�اح ي�وم 2017/6/22 امام مكتب 
الباح�ث االجتماع�ي وعند عدم حض�ورك او من 
يمثلك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وفق القانون
القايض

اعالن جريدة
اىل /الرشيك عي خلف محمد –صباح عباس محمد 

اقت�ى... حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان العراق�ي الكائن 
قرب رشكة اش�ور للمقاوالت /شارع خريسان وذلك لتثبيت 
اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك السيد ) غنية عاتي مسهل 
( بالبناء عىل حصته املش�اعة يف القطعة املرقمة )338/25( 
مقاطعة )13 خيط الفريس(  لغرض تسليفه قرض االسكان 
وخ�الل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم داخل العراق وش�هر 
خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه سوف يسقط 

حقك يف االعرتاض مستقبال 
هاشم عبد الكريم عبد الله
مدير فرع دياىل

اعالن
اىل الرشيك /سلوى محمد الزم

اقت�ى حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان العراق�ي الكائن يف 
)الب�رصة :- كوت الحجاج /مجمع وزارة االعمار واالس�كان 
/ تقاطع حي الرس�الة ( وذلك لتثبي�ت اقرارك باملوافقة عىل 
قيام الرشيك )هند عبد الحس�ني حمي�د ( بالبناء عىل حصته 
املشاعة يف القطعة املرقمة )4720/2307( مقاطعة) الرباط 
الكبر( لغرض تس�ليفه قرض االسكان  وخالل مدة اقصاها 
)15( يوما داخل العراق وشهرا خارج العراق من تاريخ نرش 

االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف البرصة

العدد 2330/ش/2017
التاريخ 2017/6/12

اعالن
اىل املدعى عليه /فالح حسن عبيد

املرقم�ة  الدع�وى  يف  حكمه�ا  املحكم�ة   ه�ذه  اص�درت 
2330/ش/2017 غيابي�ا بح�ق املدعى عليه اع�اله بتاريخ 
2017/5/28 وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب ماورد برشح 
القائ�م بالتبليغ وتاييد املجلس البل�دي ملنطقة الرباط قررت 
تبليغك بواس�طة الن�رش بصحيفتني رس�ميتني يوميتني ولك 
حق االعرتاض والتمييز خالل املدة القانونية وبعكس�ه سوف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية
القاض فالح حسن حصني

وزارة العدل 
دائرة كاتب العدل يف البرصة

الصباحي
العدد /14050

التاريخ 2017/6/1
اعالن

اىل السيد : عي شهاب نجم /يسكن البرصة –الكزارة 
وجهت املنذرة /سامية جرجيس عبد االحد /وكيلها املحامي 
ان�ور يوس�ف يعق�وب بموج�ب الوكال�ة العمومي�ة املرقمة 
ع/132 يف 2016/2/17 الص�ادرة من الس�فارة العراقية يف 
لندن بواس�طة الس�يد كاتب ع�دل البرصة الصباح�ي االنذار 
املرق�م )9895 ( يف 2017/4/11 يتضم�ن ان�ذارك  بتس�ديد 
بدالت االيجار للمكتب الواقع يف العقار املرقم تسلس�ل 7/59 
الك�زارة ببدل ايج�ار ق�دره )250.000 الف دين�ار عراقي ( 
مائتان وخمسون الف دينار عراقي شهريا  ونظرا النقطاعك  
عن تس�ديد ب�دالت االيجار للف�رتة م�ن اب 2008 ولحد االن 
ول�دى ارس�ال اوراق االنذار مع ورقة التبليغ بواس�طة املبلغ 
القضائ�ي لدائرتنا اتضح انك كنت تش�غل املكت�ب وارتحلت 
اىل جهة مجهولة وحس�ب رشح املجل�س البلدي ملنطقة حي 
الزه�ور ل�ذا اقت�ى تبلغكم بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
يوميتني عليه انذرك  بدفع بدالت االيجار للفرتة املش�ار اليها 
اعاله خالل مدة 30 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن وبخالفه 

سوف نضطر اىل اقامة الدعوى امام املحكمة املختصة 
الكاتب العدل 
محمد جاسم عبود
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اليوم .. أسود الرافدين يواجه الساموراي يف التصفيات اآلسيوية لكأس العالـم
        بغداد/ المستقبل العراقي

يلتقي منتخب العراق م�ع اليابان اليوم الثالثاء 
عىل ملعب باس يف طهران، ضمن الجولة الثامنة 
من منافس�ات املجموعة الثانية يف الدور الثالث 
من التصفيات اآلس�يوية لكأس العالم 2018 يف 

روسيا.
وكان�ت مباري�ات ه�ذه الجول�ة يف املجموع�ة 
انطلق�ت الخميس املايض حيث فازت أس�راليا 
عىل الس�عودية 3-2 عىل س�تاد اوفال يف أدياليد، 
يف ح�ن تتقابل الي�وم الثالثاء أيض�ًا تايالند مع 

اإلمارات عىل ملعب راجامانغاال يف بانكوك«.
ويغيب عن صفوف اليابان يف هذه املباراة صانع 
األلعاب ش�ينجي كاغاوا الذي تع�رض لإلصابة 
خالل املباراة الودية أمام س�وريا، يف حن يغيب 
عن الع�راق الظه�ر األيرس رضغام اس�ماعيل 
بس�بب اإلصابة، علم�اً بأنه تم اس�تدعاء العب 

الوسط بروا نوري املحرف يف السويد.
وتتص�در اليابان ترتي�ب املجموع�ة برصيد 16 
نقطة من س�بع مباريات، بفارق األهداف أمام 
السعودية وأس�راليا اللتن خاضتا 8 مباريات، 
مقاب�ل 9 نق�اط لإلم�ارات و4 للع�راق ونقطة 

واحدة لتايالند.
وتقام مباريات الجولة التاس�عة يف ش�هر تموز 
املقب�ل، حي�ث تلتقي أس�راليا مع الس�عودية، 
والع�راق م�ع الياب�ان، وتايالن�د م�ع اإلمارات.

ويتأه�ل أول فريقن م�ن كل مجموعة مبارشة 
يتواج�ه  ح�ن  يف  العال�م،  كأس  نهائي�ات  إىل 
الفريق�ن الحاصلن ع�ىل املرك�ز الثالث ضمن 
امللحق اآلس�يوي من أجل تحديد الفريق املتأهل 
إىل امللحق العاملي ملواجهة رابع تصفيات منطقة 
�د العب وس�ط املنتخب العراقي  كونكاكاف.وأكَّ
أحمد ياسن، جاهزية املنتخب إلسقاط اليابان.

وفقد املنتخ�ب العراقي، أي فرصة يف املنافس�ة 

ع�ىل التأه�ل للموندي�ال؛ حي�ث يحت�ل املرتب�ة 
الخامس�ة }قبل األخرة{ باملجموعة الثانية ب�4 
نق�اط، وقبل 3 مراح�ل عىل نهاي�ة التصفيات. 
وقال ياس�ن »الفريق اس�تكمل تحضراته من 
خ�الل خ�وض مبارات�ن ودييت�ن أم�ام األردن 
وكوريا الجنوبية، باإلضافة إىل التدريبات القوية 

تحت إرشاف املدرب الجديد باسم قاسم«.
وخاض املنتخب العراقي مباراتن وديتن، ففاز 
يف األوىل ع�ىل األردن }1-0{ يف الب�رة، بينم�ا 
تع�ادل يف الثانية }0-0{ مع كوري�ا الجنوبية يف 

االمارات، استعداداً للقاء اليابان.
ووصل املنتخب اليابان�ي إىل إيران يف وقت مبكر 
يوم األحد، اس�تعدادا ملواجه�ة نظره العراقي ، 
يرافقه 100 إعالمي يمثلون مؤسس�ات يابانية 

إعالمية مختلفة.
وق�ال املدي�ر االداري للمنتخ�ب العراقي باس�ل 
كوركيس ، إن املنتخب الياباني وصل إىل طهران 
رفق�ه كم كبر من اإلعالمي�ن، لدعمه يف مباراة 
الي�وم املرتقب�ة، حي�ث إن املباري�ات املتبقية يف 
املجموع�ة حاس�مة، لتقارب املنتخب�ات الثالثة 

األوىل، اليابان وأسراليا والسعودية.
واشار إىل أن املؤتمرين الفني والصحفي للمباراة، 
يف القاع�ة الكربى ملدينة باس، الذي س�يحتضن 
ملعبها اللقاء، حيث سيتم تثبيت ألوان الفريقن 

واألمور اإلدارية األخرى الخاصة باملباراة.
وأوض�ح أن لجنة الح�كام يف االتحاد اآلس�يوي 
لكرة القدم، س�مت طاقما صينيا لقيادة املباراة 
مؤلفا من مينج فو للس�احة، ويساعده يمينج 
هوو، وديكس�ن ونج، إضاف�ة إىل الحكم الرابع 

هاوي يونج.
يذك�ر أن الحكم الصيني مينج ف�و، أدار مباراة 
السعودية وتايالند، بالتصفيات املونديالية العام 
املايض، وتس�بب يف ج�دل كبر عندما احتس�ب 

ركلة جزاء للسعودية يف الدقيقة 84.

حشد إعالمي كبري يرافق منتخب اليابان الذي يواجه العراق

مسعود: ال نسمح ألشخاص ومؤسسات بدء االستعدادات الفتتاح ملعب ميسان االوملبي
تعكري صفو العالقة بني االحتاد والوزارة

مييس يغادر كتالونيا قبل جتديد عقده

              بغداد/ المستقبل العراقي

شرعت وزارة الشباب و الرياضة بتحضيراتها 
الفتتاح ملعب ميسان االولمبي بعد عيد الفطر 
المبارك.ونقل بيان للوزارة تلقت “المس�تقبل 
العراق�ي” نس�خة من�ه الي�وم عن مدي�ر عام 

دائ�رة ش�ؤون األقالي�م والمحافظ�ات طالب 
جابر الموس�وي القول انه “ بتوجيه من وزير 
الش�باب والرياض�ة عبد الحس�ين عبطان في 
االستعداد والتحضير إلقامة حفل افتتاح ملعب 
ميسان االولمبي وبما يليق بهذا المنجز الجديد 
للرياضة العراقية بشكل عام وكرة القدم على 
وجه الخصوص، شرعت الوزارة بتشكيل عدد 
م�ن اللجان التي س�تأخذ عل�ى عاتقها انجاح 
حفل افتتاح الملع�ب والتي تتالف من عدد من 

الدوائر واالقسام”.

واضاف الموس�وي انه “س�يتم التنس�يق مع 
الحكوم�ة المحلي�ة ودوائره�ا ذات العالق�ة 
لتذلي�ل المعوق�ات والعراقي�ل بع�د ان اصبح 
الملع�ب جاه�زا الفتتاح�ه وسيش�هد حف�ل 
تحاك�ي  وثقافي�ة  فني�ة  فعالي�ات  االفتت�اح 
الفلكل�ور الميس�اني فضال عن إقام�ة مباراة 
بكرة القدم تحت االضواء الكاشفة”، مبينا ان 
“محافظة ميس�ان كانت محروم�ة من هكذا 
ملع�ب اس�تراتيجي س�تعود فائدت�ه الكبيرة 
على اندي�ة المحافظة والمحافظات المجاورة 

ان  والس�يما  ق�ار  وذي  واس�ط  كمحافظ�ي 
الملع�ب بات مرخصا اس�يويا فضال عن كونه 
مكان�ا لتخري�ج الالعبي�ن الموهوبي�ن ورفد 
المنتخبات الوطنية.” وأش�ار مدير عام دائرة 
ش�ؤون األقالي�م والمحافظات ال�ى ان” قرب 
ملع�ب ميس�ان االولمب�ي من مدين�ة البصرة 
الرياضية س�يعزز قدرة العراق على استضافة 
واحتضان البط�والت العربي�ة ودورات كأس 
الخليج والس�يما ان العراق نجح في االختبار 

االول لرفع الحظر عن المالعب الرياضية.

كونتي جمرب عىل االعتذار إلدارة تشيليس

فيجو ينصح رودرجييز حول مستقبله

صفقة املوسم تقرتب من سان جريمان
عىل حساب كبار أوروبا

       المستقبل العراقي/ متابعة

رف�ض البرتغال�ي لوي�س فيج�و، العب 
ريال مدريد اإلس�باني س�ابقا، اإلدالء برأيه 
حول مس�تقبل الكولومبي خاميس رودريجيز 
م�ع الميرينجي، ولكنه ف�ي الوقت ذاته وجه له 

نصيحة “بأن يبحث عن سعادته”.
وش�ارك فيج�و، ال�ذي ارت�دى قمي�ص الفريق 
الملك�ي خالل الفترة ما بين 2000 وحتى 2005 
، في مباراة استعراضية بين قدامى ريال مدريد 

وروم�ا اإليطال�ي والت�ي ف�از به�ا الميرينجي 
برباعية نظيفة.

وبصفت�ه العب س�ابق في الري�ال، أوضح قائد 
المنتخ�ب البرتغال�ي س�ابقا رأيه ف�ي مواطنه 
كريس�تيانو رونال�دو، الذي ق�اد فريقه مؤخرا 
للفوز بلقبي الليجا ودوري األبطال.وقال في هذا 
الصدد “دائما ما يبرهن كريس�تيانو على قيمته 
الكبي�رة واحترافيته وهذا ش�يء إيجابي للغاية 
بالنس�بة لريال مدريد ألنه يس�اعد الفريق على 
الف�وز باأللقاب”.أم�ا فيما يتعل�ق برودريجيز، 

قال “خاميس العب كبير، لم يحظ بالدقائق التي 
يتمناه�ا الالعب من أجل المش�اركة، ولكن هذا 

ال ينف�ي أن�ه الع�ب كبير 
وسنرى ماذا سيحدث، 
يبحث  ب�أن  أنصح�ه 
ع�ن س�عادته ألن�ه 
ق�رار ش�خصي في 
المق�ام األول. يجب 
أن يبحث عن حل مع 

الريال.

المستقبل العراقي/ متابعة       

اقترب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من 
خط�ف كيليان مبابي، مهاج�م موناكو، في ظل 
منافسة شرسة مع األندية األوروبية، وباألخص 

ريال مدريد اإلسباني وأرسنال اإلنجليزي.
واش�تعل التنافس بي�ن ريال مدريد وأرس�نال 
عل�ى الالع�ب، إذ ق�ّدم الجانرز عرًض�ا بقيمة 
87 ملي�ون إس�ترليني رفضت�ه إدارة موناكو، 
قبل أن يح�اول الملكي ضمه بعرض وصل إلى 
118 مليون إس�ترليني، ليرد علي�ه المدفعجية 
بمحاولة إغراء مبابي بصفقة تصل إلى 121.8 

مليون إسترليني.

وذك�رت صحيف�ة “ليكي�ب” الفرنس�ية، أّن 
المدي�ر الرياض�ي لباري�س س�ان جيرم�ان، 
أنتي�رو هنريك�ي، تح�دث م�ع وكي�ل أعمال 
مباب�ي للموافقة على ضمه، مس�تغاًل العالقة 
القوية بين الناديين، ليضع اللمس�ات النهائية 
الس�تقدام المهاج�م الفرنس�ي إل�ى “حديقة 

األمراء”.
وسجل مبابي 26 هدًفا في 44 مباراة مع نادي 
اإلمارة، وقادهم لحصد لقب الدوري الفرنسي 

هذا الموسم.
وبجانب أرسنال وريال مدريد، تتصارع أندية 
وتشيلس�ي  وليفرب�ول  يونايت�د  مانشس�تر 

للظفر بخدمات الالعب.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أث�ارت الطريق�ة التي أخبر به�ا اإليطالي 
أنطوني�و كونت�ي، المدي�ر الفن�ي لفريق 
تشيلس�ي اإلنجلي�زي، اإلس�باني دييج�و 
كوس�تا، مهاجم البلوز، بانتهاء فترته في 
“س�تامفورد بريدج”، أزم�ة داخل النادي 

اللندني.
وأعلن كوس�تا تلقيه رس�الة من كونتي، 
أن  أتمن�ى  دييج�و،  “أه�اًل  نّصه�ا:  كان 
تك�ون بخي�ر، ش�كًرا لك على م�ا قدمته 

الموس�م الماضي، وأتمنى لك التوفيق في 
الع�ام المقبل، أنت لس�ت ضم�ن خططي 

المستقبلية”.
وذك�رت صحيف�ة “ص�ن” البريطانية أّن 
كونتي سيضطر لالعتذار أمام مجلس إدارة 
تشيلس�ي، ع�ن طريقة طلبه من كوس�تا 
الرحيل، ألّنها قد تتسبب في خسارة البلوز 
ل��10 ماليي�ن جني�ه إس�ترليني، نتيج�ة 
هبوط القيمة التسويقية لالعب، بعد علم 
بقية األندية برغبة كونتي في التخلي عن 
كوستا.ويفاوض ميالن اإليطالي وأتلتيكو 

مدريد اإلسباني الالعب، في ظل رغبته 
ف�ي الع�ودة للروخي بالنك�وس، لكن 
عقوب�ة الفيف�ا التي تمن�ع األتلتي من 
إجراء تعاقدات خ�الل الصيف الجاري، 

تقف عائًقا أمام إتمام الصفقة.
وأش�ارت الصحيف�ة إلى أّن تشيلس�ي 
لوكاك�و،  روميل�و  البلجيك�ي  وض�ع 
الع�ب إيفرتون اإلنجلي�زي، كخيار أول 
لخالفة كوس�تا، مع استعادة اإليفواري 
ديدييه دروجبا من فينيس�كس راسينج 

األمريكي.

ريال مدريد
يستقر عىل بديل بيبي

             بغداد/ المستقبل العراقي

اكد رئيس االتحاد المركزي لكرة القدم عبد الخالق 
مسعود، على “عمق العالقة المشتركة بين االتحاد 

ووزارة الشباب والرياضة. 
وقال مس�عود في تصريح اطلعت عليه “المستقبل 
العراقي”، إن “التنس�يق المش�ترك والتعاون الجاد 
بي�ن المؤسس�تين اثمرا ع�ن رفع الحظ�ر الجزئي 
عن المالع�ب العراقية وتعزز ذلك بنج�اح المباراة 
الدولي�ة األول�ى بي�ن الع�راق واألردن عل�ى ملعب 

البصرة الدولي”.
وأضاف، “اننا في اتحاد الكرة ال نس�مح ألشخاص 

أو مؤسس�ات تعكي�ر صف�و العالقة الطيب�ة التي 
تجمعن�ا م�ع وزارة الش�باب والرياضة بش�خص 
وزيرها عبد الحسين عبطان وكادرها المتقدم، وال 
سيما أن بصمات وجهود عبطان كانت واضحة في 
ملف رفع الحظر فضال عن الدعم الكبير الذي قدمه 
للك�رة العراقية خالل الفت�رة الماضية”.وتابع، أن 
“المباراتي�ن المقبلتين بي�ن المنتخبين األولمبيين 
العراقي والس�وري س�تقامان عل�ى ملعب كربالء 
الدولي وهناك تنس�يق عالي المستوى بين االتحاد 
وال�وزارة بهدف إنج�اح التجرب�ة الدولي�ة الثانية 
والتي ستزيد من نسبة نجاح رفع الحظر الكلي عن 

المالعب العراقية بتضافر وتكاتف الجميع.

             المستقبل العراقي/ متابعة

غادر األرجنتيني ليونيل ميس�ي، العب برش�لونة، 
مقاطع�ة كتالوني�ا، متجًه�ا إل�ى إيبي�زا لقض�اء 
عطلته برفقة اإلس�باني سيسك فابريجاس، العب 
تشيلس�ي، وزوجته، قبل توقي�ع عقده الجديد مع 

البلوجرانا.
وعاد ميسي لبرشلونة بعدما 
منتخ�ب  لمعس�كر  انض�م 
ليش�ارك  األرجنتي�ن، 
ف�ي مب�اراة ودي�ة أم�ام 
يوم  بأس�تراليا،  البرازي�ل 
محقًقا  الماض�ي،  الجمعة 
أول انتص�ار م�ع الم�درب 
للتانج�و، خوروخي  الجديد 

س�امباولي، الذي أنهى سلس�لة انتص�ارات مدرب 
البرازيل، تيتي، عندما تفوق عليه بنتيجة )1-0(.

وذك�رت صحيف�ة “س�بورت” اإلس�بانية أّن عقد 
ميس�ي جاه�ز، وأن الطرفي�ن اتفق�ا عل�ى جميع 
التفاصي�ل، ليجدد الالعب عقده حتى 2022، براتب 
س�نوي يصل إل�ى 40 ملي�ون ي�ورو، إال أّن األخير 
ل�ن يوق�ع على العق�ود إال بع�د عودته م�ن إيبيزا، 
حت�ى يدخل العق�د ضمن الس�نة المالي�ة الجديدة 

للبلوجرانا.
ويمتلك ليو في عقده الحالي 12 شهًرا أخرى، لكّنه 
بات قريًبا من التجديد، بعدما أثيرت الشائعات حول 

رفضه لألمر.
ولع�ب ميس�ي أول مب�اراة بقمي�ص الفريق األول 
لبرش�لونة في 2004، ونجح في حصد 30 لقًبا مع 

البلوجرانا خالل 13 موسًما.

              المستقبل العراقي/ متابعة

اس�تقر نادي ريال مدريد اإلس�باني على استعادة خيس�وس فاييخو، مدافع 
الفري�ق المع�ار لصف�وف آينتراخ�ت فرانكف�ورت األلماني، ليك�ون بدياًل 

للبرتغالي بيبي، الذي ينتهي عقده الشهر الجاري.
وذكرت صحيفة “ماركا” اإلسبانية أّن ريال مدريد استعاد فاييخو لينضم 
إلى دفاع الفريق، بجوار س�يرجيو راموس، وناتش�و فيرنانديز، ورافاييل 

فاران، دون أي تعاقدات جديدة في هذا المركز.
وظهر فاييخو بصورة جيدة مع فرانكفورت في الموسم المنتهي، وساهم 
ف�ي وص�ول الفريق لنهائي كأس ألمانيا، إال أّنه تأث�ر بإصابة تعرض لها في 

فبراير/شباط الماضي.
وأوضح�ت الصحيفة أّن ري�ال مدريد تحدث مع الالعب، صاح�ب ال�20 عاًما، خالل 
الموس�م المنصرم، ليك�ون جزًءا من الكتيبة الملكية للموس�م المقبل، إال أّن النادي 

كان في انتظار انتهاء بطولة كأس العالم للشباب، ليستعيد العبه بصورة رسمية.
ويمتل�ك بيبي عدًدا من الع�روض الصينية، إلى جانب عرضين م�ن الغريمين ميالن 

وإنتر ميالن، إال أّنه بات قريًبا من االنضمام لباريس سان جيرمان الفرنسي.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
هل تعلم ان القدس احتلت عىل مدى التاريخ 24 مرة 

ه�ل تعلم أن اق�دم جرس يف العالم يعود تاريخه إىل 850 ق م و 
يق�ع يف تركيا و هو عبارة ع�ن جرس حجري فوق نهر مليس 

يف تركيا  
هل تعل�م أن مطار بروتدام بهولندا يق�ع يف منطقة تنخفض 

عن مستوى سطح البحر بمقدار 4.5 مرت 
 هل تعلم أن أقرب نجم إىل األرض هي الش�مس و تبعد حوايل 

93 مليون ميل  
ه�ل تعل�م أن أط�ول األنهار يف العال�م هو نهر الني�ل و طوله 

40157 ميال يليه نهر األمزون فنهر املسيسبي  
ه�ل تعل�م أن أك�ر محيط�ات العالم ه�و املحي�ط الهادي و 

مساحته 64 مليون ميالً و أكر عمق فيه 36201 قدماً  
هل تعلم أن رمال الصحراء تخفي تحتها خزانات مياه جوفية 

ضخمة 
ه�ل تعلم أن غص�ن الزيتون يرمز إىل الس�الم ، ويكثر ش�جر 
الزيت�ون يف بالد حوض البحر املتوس�ط ، وأن ش�جر الزيتون 

تعمر 200 سنة
ه�ل تعلم أن طول أطول ذيل فس�تان زف�اف يف العالم هو 80 

مرتا . وقد إرتدته إحدى املمثالت يف أحداألفالم األجنبية
هل تعل�م أن الصينيون هم الذين إخرتعوا البوصلة ، ونقلوها 
بعد ذلك إىل البحارة العرب ، الذين كانوا يجوبون شمال املحيط 
األطليس وقد قام أهل البندوقية بجلب البوصلة بعد أسفارهم 

التجارية إىل بالد املرشق.

صديق قديم يقدم ل�ك عونا فال ترفضه. 
ان�ت قلق وتجد صعوب�ة يف الرتكيز اال ان 
هذه املرحلة س�تنتهي قريب�ا. عاطفيا، 
الحب ما زال يف دارك وانت تعيش سعادة 

كاملة.

تنتب�ه لوضعك العاطفي ألنه يبدو مربكاً 
و كعادت�ك تبدو ضائع�اً و ليس هناك ما 

يستحق القلق.

صديق قديم يقدم ل�ك عونا فال ترفضه. 
ان�ت قلق وتجد صعوب�ة يف الرتكيز اال ان 
هذه املرحلة س�تنتهي قريب�ا. عاطفيا، 
الحب ما زال يف دارك وانت تعيش سعادة 

كاملة.

تخطط منذ مدة اليجاد يشء جديد ومما 
يل�ون حيات�ك الرتيب�ة ويضف�ي عليه�ا 
التشويق واملتعة ولكن احذر االندفاع وال 

تبن القصور عىل رمال متحركة.

 ، العاطفي�ة س�تكون ممي�زة  عالقت�ك 
الس�فر سيكون مرشوعك املفضل بحيث 
ستندفع نحو أفٍق جديدة لتوسيع أعمالك 
، انتب�ه إىل صحت�ك وال تجع�ل كل يشء 

يرتاكم عليك بصورة مفاجئة.

كل االم�ور الت�ي يفتعلها ض�دك من هم 
حولك س�وف تلقى الفش�ل بسبب حس 
ادراكك لهذه االمور. عاطفيا، كن صادقا 

مع الرشيك وبح له بما تخفيه.

نش�اطاتك  رقع�ة  توس�يع  اىل  تمي�ل 
فاملش�اريع الكث�رة والنش�اط موجود. 
عائليا، خالفات ح�ول مراث قد تتطور. 

اخبار بعيدة تحمل البهجة لالرسة.

مهني�ا، حال�ك النفس�ية املشوش�ة تؤث�ر 
س�لبا يف عملك فتش�عر بانه ممل وفاشل. 
عاطفيا، تشتاق اىل الحبيب الغائب وتعيش 
توتراً مس�تمراً لعل ه�ذه التجربة تفيد يف 
تقربك منه اكثر من قبل عندما تجتمعان.

يب�دو أن�ك ستش�عر بف�رتة م�ن ع�دم 
االستقرار و مع ذلك ستجد هدفك يتحقق 
، مع أن التقدم الذي قد تحرزه قد يكون 

بطيئاً، فهذا لن يؤثر عليك.

راقب جيدا ما يدور حولك فقد تكتش�ف 
حقائ�ق حرت�ك طوي�ال ه�ذه اآلون�ة. 
عاطفي�ا، يف الح�ب، الرجوع ع�ن الخطأ 
مجموع�ة فضائ�ل واالنكس�ار انتص�ار 

فماذا تنتظر؟

ل�ن تتأخ�ر يف اس�تعمال كل ما ق�در لك 
م�ن جاذبية وجم�ال به�دف التأثر عىل 
م�ن تريد. ويف حال انك ترصفت بحس�ب 
مش�اعرك فانك لن تتمكن من السيطرة 

عىل املواقف.

ال تلع�ب بالنار ايه�ا الحس�اس الرقيق، 
النك ل�ن تكتفي بحرق اصابعك فحس�ب 
ب�ل ستش�عل اعصابك واس�تقرارك، انت 
نسخة طبق االصل عما تعلمته من اهلك. 

فلماذا يستغربون ما تقوم به.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
2/1 كيلو لحم مفروم - 1 ثمرة بصل مفرومة - 1 
ملعقة كبرة زي�ت - 1 ملعقة صغرة بهارات - 1 
2/1 ملعق�ة صغ�رة  - مل�ح - 1 ملعق�ة صغرة 

فلفل أسود مطحون 
طريقة التحضر:

اح�ري الكب�ة ثم ضعي به�ا اللح�م و البصل و 
افرمي جيدت.

اضيفي الزيت و امللح و الفلفل و البهارات اىل مزيج 
اللحم و اخلطي املزيج جيدا حتى تمام التجانس.

ضعي اللحم املفروم يف الثالجة ملدة ساعتني.
س�خني الف�رن ع�ىل درج�ة ح�رارة 180 درج�ة 

مئوية.
ضعي القليل من الزيت يف صينية قابلة لإلستخدام 

يف الفرن.
قوم�ي بتش�كيل مزيج اللح�م املفروم ع�ىل هيئة 

أصابع ثم ضعيها يف الصينية.
ضعي الصيينة يف الفرن ملدة 10 دقائق حتى تنضج 

أصابع الكفتة.
اقلب�ي الكفتة ع�ىل الوجه أالخ�ر و اتركيه ملدة 10 

دقائق اخرى حتى تتم عملية السواء.
قدم�ي الكفتة س�اخنة مع املكرون�ة بالصلصة و 

الثوم و سلطة الطحينة بالليمون.

اجلنني يميز الوجوه البرشية 
يف رحم أمه

اكتش�ف علم�اء، مؤخرا، أن الجنني يكتس�ب الق�درة عىل تمييز 
الوج�وه البرشي�ة وهو ما ي�زال داخل رحم والدته.وبحس�ب ما 
نقلت صحيفة »دييل ميل« الريطانية، فإن عددا من األجنة أبدوا 
تفاعال حني رأوا أش�كاال ضوئية تشبه مالمح اإلنسان، عىل جدار 
الرحم. أما لدى عرض أشكال ضوئية أخرى عىل جدار الرحم، فلم 
يتفاعل األجنة، بالش�كل نفس�ه، األمر الذي يظهر أنهم يملكون 

قدرة عىل التمييز يف فرتة مبكرة.
وأوضح فانسنت رايد،  وهو باحث يف جامعة النكسرت الريطانية 
قاد الدراس�ة الطبية، أن ما تم التوص�ل إليه مؤخرا يقدم إضافة 

علمية بشأن طريقة تطور النظام البرصي لدى األجنة.
وأج�رى باحث�ون دراس�تهم اس�تنادا إىل عينة م�ن األجنة يصل 
عمرها إىل الش�هر الثامن، وقد عرضت أشكال ضوئية قريبة من 

مالمح اإلنسان عىل جدار الرحم.

ملاذا حترش القطط أجسامها ؟
 University of أج�رى باحث�ون كندي�ون م�ن جامع�ة
Ottawa دراسة علمية عن الس�لوكيات الغريبة للقطط 
ورغبتها الدائمة يف تكوير وحرش أجسامها يف مساحاٍت 
ضيقٍة كعل�ب املق�وى والصناديق الصغ�رة والحقائب 

والخزانات الضيقة. 
وي�رى الباحث�ون أن اإلجاب�ة العلمية عىل هذا الس�لوك 
تتمح�ور حول الرغبة الدائمة لدى القطط يف العثور عىل 
م�كاٍن ضيٍق يش�عرها باألم�ان، وُيبعدها ع�ن املخاطر 
واألذى املحتمل وأنها تفعل ذلك؛ ألنها اعتادت عىل التكور 
يف حض�ن أمها مع إخوتها الصغ�ار عندما كانت هريرة 
رضيع�ة، وإنها تبقى يف حن�نٍي دائٍم إىل ال�دفء والهدوء 
النفيس والتواصل مع األم فيما يعرف ب�)سلوك التدثر(. 
ويؤكد الباحثون عىل أن هذا الس�لوك يس�اهم يف إطالق 
مادة اإلندورف�ني endorphins )مادة تش�به املورفني(، 
والت�ي تولد الش�عور باملتع�ة، وتقلل من اإلجه�اد فيما 

يشبه تأثر العناق،.

اكتشاف  رس »تسونامي اليابان الكبري«
أكد عدد من العلماء أنهم توصلوا إىل معلومات تبني أصل كارثة تسونامي التي 
رضبت ساحل سانريكو الياباني عام 1586..بقي لغز ظاهرة تسونامي التي 
رضبت تلك املنطقة من العالم رسا يحر العلماء حتى يومنا هذا، وبالرغم من 
أن العلم�اء واثقون من أن زلزاال قويا كان س�بب األمواج القوية التي نش�أت 

حينها، إال أنهم لم يستطيعوا تحديد مكان الزلزال بالضبط.
ويف آخر البحوث حول هذه الظاهرة قال عدد من العلماء الذين يعملون تحت 
إرشاف العال�م، ريت بيتلر، م�ن جامعة أوهايو األمريكي�ة، يف مقابلة نرشها 

 :Phys.орг موقع
ا: »بعد الدراس�ات املطولة حول هذا املوضوع، توصلنا إىل استنتاجات تبني أن 
تل�ك الكارث�ة نجمت عن زلزال ق�وي رضب منطقة جزر »ألوش�يان« القريبة 
من أالس�كا، ووفقا للبيانات فقد بلغت ش�دة ذلك الزل�زال حينها 9.25 درجة 
ع�ىل مقياس ريخرت«.وأش�اروا إىل أن الدراس�ات التي قاموا به�ا مؤخرا حول 
هذا النوع من الكوارث الطبيعية واملعلومات التي حصلوا عليها، ستس�اعدهم 
يف تحدي�د أكثر الجزر التي تقع يف منطقة ال�«ح�زام الناري للمحيط الهادئ« 
عرض�ة لكارث�ة تس�ونامي.يذكر أن منطقة الحزام الناري، هي مس�احة من 

سواحل املحيط الهادئ وجزرها تنشط فيها الزلزال والراكني.

1أطول نهر يف العالم o إناث 2جزيرة اسرتالية 
o نزل الطائر عىل الغصن 3كاتب فرنيس ساهم 
 o أدبه يف قيام الثورة الفرنس�ية 4قواعد اللغة
رشبن�ا حتى االرتواء 5خض o بس�ط o ضمر 
مؤنث 6متشابهان o اس�م أمر بمعنى أسكت 
o سائل حيوي أحمر 7هف الهواء عىل الشواء 
 o عاصمة أوروبي�ة 8يراقب انتظارا لفرصة o
 o مح�ب ومحب�وب 9من دول الخلي�ج العربي
آلة نفخ موس�يقية 10فاكه�ة لذيذة ذكرت يف 

القرآن الكريم o مقدار صغر من الطعام

1ما يضع�ه امللك للتميز )مبعثرة( o وس�ائل وأدوات 
محدثة إلنجاز العمل بكفاءة 2لغة o يضع سالحه عىل 
وسطه )معكوسة( 3نعطيه ما يستعني به عىل قضاء 
أم�ر مهم o نظر بود وحب وعطف 4منطقة يف األردن 
شمال رشق عمان o يابسة 5يخصنا o طني 6يحتفل 
به�ن يف حقل تكريم o ثلثا تقي 7مادة متفجرة o من 
نغمات الس�لم املوسيقي 8نعم )بالفرنسية( o اللعب 
ع�ىل أوتار الع�ود 9أفضلهم o نص�ف واحة 10مدينة 
 o مغربية وردت يف ش�عر من كلمات فخري البارودي

سحابة من الكواكب والنجوم

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..الكفتة املشوية يف الفرن
»سكايب« تضيف ميزة الـ »Story« إىل تطبيقهاطب

ستش�هد واحدة م�ن برامج مايكروس�وفت 
الرئيس�ية تحديثاً كب�راً يف الوقت القريب. إذ 
سيجّهز تطبيق “س�كايب” بميزات أقرب إىل 
تطبيقات أخرى عىل الش�بكات االجتماعية، 
وف�ق ما ذك�ر موق�ع “lefigaro” الفرنيس..

اس�توحت رشكة مايكروس�وفت ميزات من 
تطبيق سناب ش�ات، فاختارت إضافة ميزة 
ال��”Story” الت�ي تس�مح بتحمي�ل الصور 
وأرشطة الفيديو بشكل مستمر، إىل سكايب. 
واله�دف م�ن ه�ذا التحدي�ث، التف�وق عىل 

منافيس سكايب، كاملسنجر وواتساب.
. وإىل جان�ب ال��”Story”، يش�مل اإلص�دار 
فوري�ة  رس�ائل  إرس�ال  لس�كايب  الجدي�د 

“chatbots”..ولي�س م�ن املس�تغرب انتقال 
سكايب إىل هذا النموذج الجديد.

فميزة ال�” Story” عىل سناب شات، رسعان 
ما انترشت يف الشبكات االجتماعية، وسكايب 
تطبي�ق يتواف�ق م�ع اتجاه�ات ومتطلبات 

مستخدمي االنرتنت.
وق�د بدأت رشكة فايس�بوك بتحويل مختلف 

التطبيقات إىل هذا الشكل الجديد.
فالشبكة املتخصصة يف التصوير الفوتوغرايف 
ملي�ون  ب��200  ش�ات،  س�ناب  تج�اوزت 
مس�تخدم مقاب�ل 161 مليون�اً. كما أدرجت 
ش�بكة م�ارك زوكرب�رغ ال�� “ Story” إىل 

تطبيق واتساب.

ابتكار مادة لتصنيع شاشات هواتف غري قابلة للكرس

لي�س هناك ما يث�ر اإلحباط أكثر 
م�ن س�قوط هاتفك ع�ىل األرض 
تل�ك  لك�ن  شاش�ته،  وانكس�ار 
التجربة املحبطة ق�د تكون رضبا 
م�ن رضوب امل�ايض عم�ا قريب، 
بعدما تم الكشف عن نجاح علماء 
يف تطوي�ر م�ادة عجيب�ة جدي�دة 
يمكن من خاللها تصنيع شاشات 
هوات�ف غر قابل�ة للكرس.ولفتت 
به�ذا الخصوص صحيف�ة الداييل 
مي�ل الريطانية إىل أن فريقاً دولياً 
جامع�ة  بقي�ادة  الباحث�ني،  م�ن 
كوي�ن يف بلفاس�ت، تع�اون من�ذ 
ف�رتة لتطوي�ر تلك امل�ادة الجديدة 
التي تتس�م بقدرتها ع�ىل توصيل 

الكهرب�اء، خف�ة وزنه�ا، متانتها 
وس�هولة تصنيعه�ا ع�ىل نط�اق 

كبر.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن امل�ادة 
يطل�ق  جزيئي�ات  م�ن  ُمَصنََّع�ة 
عليه�ا C60، وه�ي م�ن أش�باه 
ع�ىل  وضعه�ا  يت�م  املوص�الت، 
هيئ�ة طبق�ات م�ع م�واد أخرى 
تش�مل الجرافني وس�دايس نيرتيد 
املادة شبيهة بمادة  البورون.وتلك 
السيلكون لكنها تتمتع بقدر أكر 
م�ن االس�تقرار واملرون�ة، ويعول 
عليه�ا الباحث�ون الكث�ر والكثر 
الس�تخدامها مس�تقبال يف تصنيع 
شاشات هواتف غر قابلة للكرس.
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ظــل رجـل ساعة تروح.. وساعة تيجي!
رابعة الختاممحمد هجرس

ظ�ل رجل وال ظ�ل حائط، مثل مص�ري غير تربوي، ويرس�خ إلى الخنوع 
للرجال بامتياز بغض النظر عن كون الرجل ظال حاميا من برد الش�تاء وواقيا 
م�ن قيظ الش�مس، وإضافة في حياة أنث�اه، أم أنه حائط مائل ال يمنح س�ندا 
وال يمثل عضدا. لس�ت م�ع الطالق مطلقا، لما يمثله م�ن جروح عميقة تهدد 
نفس�ية األطفال بندوب ال تندمل مهما مرت الس�نون، فكما يهدم البيت كذلك 
يهدم قلوب الزوجين واألبناء واألس�رة الصغيرة والكبيرة، ولكن إذا استحالت 
الحياة في كنف رجل ظالم قاس�ي القلب أو يهدر كرامة زوجته وأبنائه س�واء 
بممارسة العنف اللفظي أو الجسدي، فإن الطالق في هذه الحالة يكون عالجا 
قاطع�ا وحال باترا لمش�كالت عج�ز الطرفان عن حلها، بل يصب�ح حال مثاليا 
لوقف مسلس�ل المش�كالت اليومية، فالحياة في ظل الرج�ل إن لم تكن حياة 
هانئ�ة، بنيانه�ا المودة والرحمة وعماده�ا التفاهم واالحت�رام المتبادل، فال 
ض�رورة لها، فما حاجة المرأة وأطفالها لرجل يزلزل كيانهم في اليوم الواحد 
ألف مرة ويقضم كل صباح من س�عادتهم. أعتقد أن أبناء طالق متحضر، راق، 
قوام�ه االحت�رام والتقدير أفض�ل حاال وأهنأ نفس�ية من أبناء حي�اة زوجية 
ش�كلية، ظاهره�ا زواج وباطنها عذاب غي�ر محتمل، الحياة ف�ي ظل أب وأم 
منفصلي�ن يقدر كّل منهما اآلخر أفضل بكثير من زوجين فقدا غاللة االحترام 
الشفافة التي يجب أن تغلف أي عالقة وتصنع لها ضمانة حقيقية ضد الخدش 

والتجريح.
بعض النس�اء يحرصن عل�ى عالقة تبقيه�ا زوجة باالس�م تطبيقا للمثل 
القائ�ل ظ�ل رجل وال ظل حائ�ط، تفضل العيش في ظل رج�ل هو في حقيقة 
األمر س�جانها، فهي ال تستطيع العيش من دون أن تستظل هذا الظل الباهت. 
فبالرغ�م مما تتركه إهان�ة هذا الزوج لها من وجع دائم إال أنها تس�تميت في 
الحفاظ على هذه العالقة..وفي دراسة نشرت في مجلة األكاديمية األميركية 
للعل�وم، أوض�ح مايكل مورفي الباح�ث بجامعة كارينغي ميل�ون أن “حاالت 
الضغ�ط النفس�ي والعصبي في الطفول�ة تزيد من خطر اإلصاب�ة باألمراض 
المزمنة”. ما يعني أن الظروف النفسية السيئة والضغط العصبي الذي يتعرض 
ل�ه األطفال منذ نعومة أظفارهم ال يفارقهم أبدا بل يضعهم في خانة المرض 
ويحك�م عليهم الحصار فال يس�تطيعون منه انفالتا، إذ يظ�ل يالحقهم مهما 
مرت الس�نوات بهم ويظل�ل تاريخهم المرضي بعالم�ات داكنة، ويأكل الحزن 
ومش�اكل األبوين في الطفولة من أجسادهم أكال، فيما اصطلح على تسميته 
بالط�الق المؤلم، على عكس أبناء لطالق طبيعي ظل فيه الزوجان على اتصال 
من أجل التباحث في شؤون مس�تقبل أبنائهم..وتمثل النزاعات العائلية دائما 
خلفي�ة مؤلمة ومحزنة ذات تأثيرات قوي�ة في اعتالل صحة األبناء، وتتركهم 

فريسة للمرض واألوجاع مهما طال الزمن.
األبن�اء نتاج عالقة مش�تركة بين طرفين فال ينبغ�ي مطلقا تنصل أّي من 
الطرفين من مس�ؤولياته تجاه األبناء بقصد اإلض�رار بالمطلقة األضعف في 

الحلقة، أو انتقام أحد الطرفين من اآلخر.
وكالمي هذا بسبب ما أراه من منفصلين إذ يكافحون ويجاهدون بأنفسهم 
وأموالهم في إلحاق الضرر ببعضهم البعض دون مراعاة لنفس�ية أطفالهم أو 
م�ردود هذا على كل منهما، ويزداد اإلضرار إذا ت�زوج أحدهما، تصبح الحرب 

علنية وبال هوادة، ويستبيح فيها كل طرف أي شيء.

أين تهرب هذا المساء؟
ربما يكون هذا توصيفاً لحالة “الهري” اإلعالمي التي نعيشها 
لت  عربياً، فتحاصرنا بين صحف ال ضابَط لها وبين فضائيات تحوَّ
ل�”حفلة ردح” مجنونة.. وبينهما مواطٌن غلبان “يش�دَّ َش�ْعَره” 

بعد أن وجد نفسه البس “جالبية بيضا في سراية صفرا!”.
اإلعالم الذي اعتبر قبل س�نوات، ما “َهَرش” به مسؤول كبير 
ف�ي مؤتمر صحافي على الهواء، من أبجديات الحراك السياس�ي 
لنا إلى  المطلوب تش�جيعه وترسيخه، هو نفسه اإلعالم الذي حوَّ
“مجاذيب” نقلّد صبي الحانوتي الراحل “غزال” عندما تراقَص في 
أحد أفالم إس�ماعيل يس “أنا عندي شعرة.. ساعة تروح وساعة 
ُخ من يومها كيفية اس�تيعاب ظ�روف المرحلة.  تيجي”.. فُي�ؤرِّ
المش�كلة، أن غالبيتنا -بعد “وكس�ة” يناير� ش�اركوا في تغذية 
هذا األوكازيون المتشنج، بمناس�بة “المتنيِّل على عينه” الربيع 
العربي، س�واء بإش�عال نار الفوضى أو الش�ماتة، وفي الحالين 

فإن الفضيحة تكمن في سلوك عام أصبح نموذجاً مخجال.
ف�ي إح�دى زيارات�ي لمص�ر، اس�توقفني موظ�ف الجمارك 
وس�ألني هامس�ا وه�و يتفح�ص حقائب�ي: ما معاك�ش حاجة 
للمس�ائل؟ وألني فهمت أن “المس�ائل” تعني مقويات جنس�ية، 
فقد هرش�ت في عرق الخيابة، وتذك�رت 10 أنابيب مرهم مخدِّر 
موضعي لعالج البواس�ير، طلبهم قريب من “بالد بّره”، ألكتشف 
أنه صناع�ة مصرية، ناولت�ه إحداها فوّدعن�ي دون تفتيش: “ح 

ادعيلك يا باشا!”.
مث�ل حكايات “ألف نيلة ونيلة” ه�ذه، كثير، الخلل أمامنا، وال 
نريد أن نعترف به، وربما كنا نحتاج لفتوى أطلقها ذات يوم، أحد 
المعّممين، معتبرا “الرش�وة” إكرامية جائزة ش�رعا، فتفضحنا 
وس�ائل إعالم غربية نلقي اللوم عليها، مع أن سلوكياتنا وحدها 
ه�ي التي يمكن أن تصلح حال بلد أعت�رف أن أكبر مؤامرة عليه، 
ه�ي من بعض م�ن يقولون إنهم أبن�اؤه! وأولهم م�ا تصدره لنا 
ش�هرزاد المصرية، “اللي ناكشة ش�عرها” كل يوم، في الصحف 

والفضائّيات، وفي برامج “التوك توك”.
م�ع ذل�ك فأنا “متفائ�ش” جدا.. والس�بب عم “ُدق�ُدق” الذي 
يلّم�ع األحذية على ناصية ش�ارعنا، قال لي: احنا محس�ودين يا 
بي�ه.. والنبي لو ش�وفت رئيس ال�وزرا.. قول له “يبخ�ر” البلد 7 
م�رات، ويعمل 7 حلقات زار ف�ي 7 ميادين بس ما يكونش منهم 
مي�دان التحرير، وقبل أن أستفس�ر منه لماذا ص�رخ وهو يرمي 
لي حذائي: “ش�وف التلفزيون يا بي�ه.. وحصوة في عين اللي ما 

يصلّي ع النبي!”.

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

احلشد الشعبي يواصل انتصاراته الساحقة يف املوصل

 تحتضن مدينة صامس�ون، ش�مالي تركي�ا، قرية 
فريدة م�ن نوعه�ا، جمي�ع س�ّكانها »قطط«.كما 
ُتش�رف الس�لطات على حمايتها ومعالجتها وسط 
خدمات توصف بأنه�ا 5 نجوم.وجرى افتتاح قرية 
القطط قبل عامين على مساحة 10 دونمات )الدونم 

يس�اوي ألف متر مربع(، تحت 
رعاي�ة بلدي�ة صامس�ون، في 
منطق�ة غاب�ات خض�راء تبعد 
عن مرك�ز المدين�ة حوالي 20 
كيلومت�را.وازداد ع�دد القطط 
داخ�ل ه�ذه القري�ة 16 ضعفا 
خالل عامين، ليص�ل حاليا إلى 
800 قط وقط�ة تنعم بمختلف 
الغذائي�ة والعالجية  الخدم�ات 
الترفيهية.وقال�ت  فض�ال ع�ن 
مديرة قس�م الشؤون البيطرية 
ف�ي بلدية صامس�ون نورهان 
إيشلر إن البلدية صّممت القرية 
بش�كل يتناس�ق مع احتياجات 
القط�ط. وأوضح�ت أن القرية 
تض�م قس�ما خاص�ا لألمهات 
وأقساما أخرى للذكور واإلناث 
التصرف�ات  نم�ط  بحس�ب 

الموجودة لدى القطط المشردة التي يتم جمعها في 
المدينة.وأشارت إيشلر إلى وجود طاقم من األطباء 
البيطريين في القري�ة لمعالجة القطط التي تعاني 
من األمراض أو تلك المصابة جراء حوادث السير أو 

التي تخلى عنها أصحابها أو أسباب أخرى. 

 أظهرت دراسة أميركية حديثة أن إطعام األطفال 
الصغ�ار بيض�ة واح�دة يومّي�ا ضم�ن الوجب�ات 
الغذائي�ة، يزيد م�ن نم����وهم ويح�ارب التقّزم 
ونقص الوزن. أجرى الدراسة باحثون بجامع���ة 
واش�نط����ن األمي����ركية، ونش�روا نتائجها 

في دورية طب األطفال األميركية.
وللوص�ول إلى نتائج البحث، ق�ام الفريق بإجراء 
تجربة عش�وائية ف�ي اإلكوادور ع�ام 2015 على 
مجموع�ة م�ن األطفال الذي�ن تت�راوح أعمارهم 
بين 6 و9 أشهر. وتم إعطاء نصف هؤالء األطفال 
بيض�ة واح�دة يومّي�ا لمدة 6 
أش�هر، فيما لم يحصل النصف 
اآلخر منه�م عل�ى البيض في 

نظامهم الغذائي.
وأثبتت النتائج أن معدل انتشار 
 47 التق�ّزم انخف�ض بنس�بة 
بالمئة بي�ن من تناولوا البيض 
يومًي�ا، كم�ا انخف�ض مع�دل 
نق�ص الوزن أيًضا بنس�بة 74 
بالمئ�ة، مقارنة م�ع األطفال 
البي�ض. يتناول�وا  ل�م  الذي�ن 

وقال�ت قائ�دة فري�ق البحث، 
لورا النوتي، إن البيض مصدر 
جي�د للمغذي�ات الالزمة للنمو 
عن�د األطف�ال، وم�ن الس�هل 
الحص�ول عليه وف�ي متناول 
الجمي�ع، ويعتبر غ�ذاء كامال 

وآمنا.

قرية تركية تقدم خدمات مخس نجوم للقطط اجواء احتفالية بجزيرة بايل األندونيسيةبيضة واحدة يوميا حتمي الطفل من التقزم

ش�هدت جزيرة بالي األندونيس�ية أج�واء احتفالية وعروضا 
تقليدي�ة راقصة، ش�اركت فيها باق�ة من أجمل الحس�ناوات 
اللواتي اخترقن الش�وارع وحشود الس�ّياح بأزيائهن الملونة 
التي ترم�ز الى الف�رح، اضافة الى وضع س�الل كبيرة كزينة 

اضافية فوق الرؤوس. .
ويعتبر هذا االحتفال، كمهرجان س�نوي للفنون، تشارك فيه 
مجموعة من مدارس الرقص األندونيس�ية ترويجا للسياحة، 
وهو يشّكل محطة عالمية اللقاء الضوء على تاريخ وحضارة 

الجزيرة الجميلة.

ً


