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زيارة رئيس الوزراء إىل املوصل تطوي صفحة »دولة اخلرافة«
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

وص�ل رئي�س مجل�س ال�وزراء، القائد 
العام للقوات املسلحة، حيدر العبادي، أمس 
األحد، إىل مدينة املوصل ليطلع بنفس�ه عىل 
النرص الكبري الذي حّققت�ه القوات األمنية 
عىل تنظيم »داعش«، وفيما جال يف املدينة، 
وجل�س إىل س�ّكانها وسياس�ييها، كان�ت 
االحتفاالت يف بغداد قد بدأت، يف الوقت الذي 

أخذ العراق يتلّقى التهاني بالنرص الكبري.
وقد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي 
اجتماعا موس�عاً م�ع الق�ادة واآلمرين يف 
مق�ر قي�ادة ق�وات الرشط�ة االتحادية يف 

الجان�ب االيم�ن للموصل.واص�در العبادي 
ع�دة توجيهات بص�دد ادام�ة االنتصارات 
والقض�اء ع�ىل فل�ول »داع�ش« املنهزمة، 
وشدد عىل رضورة بسط االمن واالستقرار 
يف املدينة املح�ررة، وتطهريها م�ن االلغام 
واملتفج�رات الت�ي خلفها الع�دو، وحماية 
املدني�ني والنازحني.وواص�ل رئيس مجلس 
ال�وزراء جولته يف مدين�ة املوصل لالرشاف 
عىل سري العمليات يف الجانب االيمن وامليض 
بعمليات التطهري حتى القضاء عىل جيوب 
الع�دو واخ�ر ارهاب�ي من عصاب�ة داعش 

املجرمة.
واكد العبادي ان »العالم لم يكن يتصور 

ان العراقيني س�يقضون ع�ىل داعش بهذه 
الرسع�ة«، جاء ذلك خ�الل وصول اىل مبنى 
محافظ�ة نين�وى ولقائ�ه محافظها نوفل 
الس�لطاني.و ق�ال القائ�د الع�ام للق�وات 
املس�لحة »انن�ا ن�ويل اهمية ك�رى العادة 
الخدم�ات والبن�ى التحتي�ة، واننا س�عداء 
برؤي�ة عودة الحياة الطبيعي�ة للمواطنني، 
وهذا كله نتيجة تضحيات املقاتلني االبطال 

الذين ابهروا العالم بشجاعتهم«.
وتج�ول العب�ادي وس�ط املواطن�ني يف 
الجان�ب االيرس م�ن املوصل قادم�ا له من 

الجانب االيمن عر نهر دجلة.
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محودي لسفري التشيك: العراق مقبل عىل مرحلة استثامرية فريدة 
        بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال عض�و هيأة رئاس�ة 
مجلس النواب الش�يخ، همام 
حم�ودي، أن »الع�راق مقب�ل 
عىل مرحلة استثمارية فريدة 

بالرشق األوسط«.
وذكر بي�ان ملكتب�ه تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة 
حم�ودي  الش�يخ  ان  من�ه 
»استقبل س�فري التشيك لدى 
العراق يان فيجيتال يف مكتبه 
ببغ�داد وبحث مع�ه الجوانب 
اإلس�تثمارية التي س�يتطرق 
اليها الوف�د الربملاني الجيكي 
برئاس�ة نائب رئيس الربملان، 
رشكات  ألصح�اب  فض�ًا 
استثمارية يف ب����راغ والذي 
م�ن املؤم�ل عق�ده نه��اية 
الش�هر الج�اري بدع�وة من 

الشيخ حمودي«.
حم�ودي  الش�يخ  ودع�ا 
»اىل خل�ق ف�رص اقتصادي�ة 
حقيقي�ة م�ع التش�يك واكد 
ان الع�راق مقبل بع�د انتهاء 
ال�راع مع داعش إىل مرحلة 
واألعم�ار  البن�اء  يف  جدي�دة 
وانتعاش الحال�ة اإلقتصادية 
ان  اىل  الفت�ا  والصناعي�ة« 
»املرحلة الجديدة للبلد ستوفر 
مؤاتي�ة  اس�تثمارية  بيئ�ة 

وفريدة يف الرشق األوسط«. 
كما دعا إىل »اإلس�تمرار يف 
مجال تدريب القوات العراقية 
وفتح آفاق التعاون يف مجاالت 
والصح�ة  والدف�اع  األم�ن 
والصناع�ة، اضافة إىل توطيد 
العاقات الربملانية والحكومية 
وتفعي�ل لج�ان الصداقة بني 

العراق والتشيك«.

         البصرة / المستقبل العراقي

كش�ف محافظ البرة ماجد النراوي 
يف مؤتم�ر صح�ايف عقده يف مبن�ى املحافظة 
وحرضته »املستقبل العراقي« مابسات عقد 
رشاء الطاق�ة الكهربائية االخ�ري الذي اثريت 

حوله الكثري من املابسات والشكوك.
وقال النراوي يف املؤتم�ر انه »توضيحاً 
ملابس�ات عق�د رشاء الطاق�ة االخ�ري ن�ود 

توضيح التايل«.
وأش�ار »ملعرفتنا للحاجة املاس�ة للطاقة 
ملحافظ�ة البرة لس�د النق�ص الحاصل يف 
توف�ري الطاق�ة الكهربائي�ة لش�مال البرة 
ورفع الفولتي�ة يف عموم املحافظة مع التأكد 
من اس�تقرار الذبذبة الكهربائية ولعلمنا بان 
هن�اك مؤامرة تح�اك عىل الب�رة والحاجة 
املاس�ة للطاق�ة قمنا بعق�د اجتم�اع طارئ 
لخلي�ة ازم�ة الكهرب�اء برئاس�تنا وعضوية 
)نائ�ب املحاف�ظ الفن�ي ومع�اون املحاف�ظ 
للشؤون االدارية ومستشار املحافظ لشؤون 
الطاق�ة ومدير ع�ام توزيع كهرب�اء الجنوب 
ومدي�ر عام انتاج الطاق�ة الكهربائية ومدير 
ع�ام نق�ل الطاق�ة ومدي�ر قس�م التخطيط 
واملتابع�ة يف دي�وان املحافظ�ة ومدير قس�م 
الطاق�ة والنفط والغ�از يف دي�وان املحافظة 

ومدير مركز السيطرة الجنوبي(«.
واضاف انه »ت�م تنظيم محرض لاجتماع 
بتاريخ 2017/4/24 وقع عليه كافة املعنني 
وعنوناه اىل دولة رئيس الوزراء واقرتحنا رشاء 
طاق�ة كهربائية ملنطقة الهارثة ومنطقة ابو 
فلوس بمقدار 180 مي�كا واط ولكل منطقة 

ملدة ثاثون شهراً عىل ان تتوىل وزارة الكهرباء 
التعاقد مع رشكات متخصصة وتدفع املبالغ 

من اجور الجباية املستحصلة اىل الوزارة«.
وب�ني الن�راوي »علم�ا ان املحافظة لم 
تس�تلم اي مبلغ م�ن اموال الجباي�ة وطلبنا 
االطاع وموافقة الس�يد رئيس ال�وزراء وتم 
ارس�ال املح�رض بموج�ب كتابن�ا 1174 يف 
2017/4/25 اىل رئيس مجلس الوزراء راجني 
دعم�ه وموافقته يف امل�ي بإجراءات االعان 
والتعاق�د وق�د وردت الين�ا االجاب�ة بموجب 
كت�اب مكت�ب رئيس ال�وزراء املرق�م 6152 
الكهرب�اء  اىل وزارة  املعن�ون  يف 2017/5/7 
مكت�ب الوزي�ر ونس�خة من�ه اىل محافظ�ة 
البرة وال�ذي ورد فيه ال�رد )باملوافقة عىل 
اق�رتاح املحافظة برشاء الطاق�ة الكهربائية 
م�ن ال�رشكات املختص�ة التي تق�وم بنصب 
املحط�ات الكهربائية وفق االس�عار املعتمدة 

من قبل وزارة الكهرباء(«.
واوض�ح »حي�ث ت�م الطل�ب م�ن وزارة 
املكامل�ة  وحس�ب  ال�رأي  ببي�ان  الكهرب�اء 
الهاتفي�ة م�ع الس�يد وزي�ر الكهرب�اء الذي 
اخربنا ب�ان رئيس ال�وزراء ابلغه ب�ان توقع 
املحافظة ع�ىل تمديد )6( اش�هر وعىل ضوء 
ذلك تم عقد اجتماع ومن خال لجنة مختصة 
وصدر محرض تم ارس�اله اىل وزاره الكهرباء 
مكتب الوزي�ر بموجب كتابنا املرقم 4884 يف 

.»2017/5/31
وتاب�ع الن�راوي انه »اس�تنادا للمكاملة 
الهاتفي�ة مع الس�يد وزي�ر الكهرب�اء حيث 
وردت االجاب�ة م�ن وزارة الكهرب�اء بموجب 
بأعامن�ا   2017/6/7 يف   34200 كتابه�م 

بعدم ممانع�ة وزارة الكهرباء بتنفيذ ما جاء 
بكتابنا اعاه عىل ان يكون تمويل مستحقات 
الرشكة من واردات الجباية ملحافظة البرة 
فقمن�ا بأع�داد ملح�ق العقد املرق�م 103 يف 
2017/7/2 اس�تنادا اىل كتاب مكتب الوزراء 
وكت�اب وزارة الكهرباء املش�ار اليهما اعاه 
مع اضافة رشطني اساس�ني للرشوع بتنفيذ 
ملح�ق العقد هما )يدقق ه�ذا العقد من قبل 

القسم القانوني لوزارة الكهرباء( و)ال يعترب 
هذا العقد نافذا االبعد مصادقة وزير الكهرباء 
عىل ما ورد يف الفقرات اعاه والحاجة املاسة 
ل�رشاء الطاقة( ويك�ون التمويل من ايرادات 
وزارة الكهرب�اء ولي�س م�ن الب�رة حراً 
وارس�لنا ملحق العقد بموج�ب كتابنا املرقم 
الكهرب�اء  وزارة  اىل   2017/7/2 يف   5501
مكتب الوزير طالب�ني فيه املوافقة عىل ابرام 

العق�د راجني التزامهم بتس�ديد مس�تحقات 
الرشك�ة من اي�رادات وزارة الكهرب�اء وبيان 
الحاجة للطاقة من ال�وزارة ومراجعة العقد 
م�ن قبله�م واعامنا بموافقته�م وقد وردت 
اجاب�ة الوزارة بعنوان موافقة عىل ابرام عقد 
بموجب كت�اب مكتب الوزي�ر املرقم 37858 
يف 2017/7/3 وب�ني الحاجة الكبرية للطاقة 
حالي�ا والتزامهم بتس�ديد املس�تحقات ومن 

اي�رادات الجباية عىل ان يتم نصب وتش�غيل 
املحطة خال اس�بوعني وبعد ذل�ك اتصل بنا 
وزير الكهرباء وابلغن�ا بعدم املبارشة اال بعد 
ان يع�رض ملح�ق العق�د عىل لجن�ة الطاقة 

الوزارية« .
واشار املحافظ نوضح ما ييل :

1 � املحافظة انفقت ما يقارب 450 مليار 
دينار لرشاء الطاقة عىل مدار االربع س�نوات 
املاضية ومن اموال اه�ل البرة بينما كانت 

اموال الجباية تذهب اىل الحكومة االتحادية 
2� لم نش�أ ابرام العقد من قبلنا وتعذرت 
الوزارة من اجراءات التعاقد ال نها س�تضطر 
ال ع�ان مناقصة مما س�يؤخر الحصول عىل 

الطاقة يف الوقت املناسب . 
3� وفرنا 120 ميكا واط ملحافظة البرة 

بأموال تدفع من قبل الوزارة .
4 � العق�د ل�م تتم املب�ارشة بتنفيذه ولم 
ترتت�ب علي�ة اي جنب�ة مالي�ة وه�و اص�ا 
مرشوط بموافقة وزارة الكهرباء ورغم ورود 
املوافقة لم تتم املبارشة من قبل الرشكة وهذا 
بحد ذاته يثبت عدم وجود اي هدر باملال العام 

او مخالفة للضوابط القانونية .
5 � حس�ب اتصالن�ا الهاتف�ي مع بعض 
اعضاء لجنة الطاقة الوزارية لم تتم اال شارة 
من قبلهم لوجود فس�اد يف ملف ملحق العقد 
ول�م يطلب اعض�اء لجن�ة الطاق�ة الوزارية 
احال�ة املل�ف لهيئ�ة النزاه�ة لكونه اس�تند 
ملوافقات اصولية مس�بقة عىل ابرامه ونعلم 
ان عم�ل لجن�ة الطاقة الوزاري�ة اقتر عىل 
قبول العق�د او رفضة حس�ب املصلحة التي 

اجتمعت اللجنة ملناقشتها.

حتدث عن شكوك أثريت حول عقد لتوفري الطاقة

حمافظ البرصة يرشح بالتفاصيل مالبسات عقد رشاء الطاقة الكهربائية للمحافظة

       بغداد / المستقبل العراقي

اكد عض�و مجلس عش�ائر األنب�ار املتصدية 
»لارهاب« الشيخ سعد عبدالله الفهداوي، االحد، 
أن عش�ائر األنبار تعت�زم رفع دع�اوى قضائية 

محلية ودولية ضد قطر.
وق�ال الفه�داوي ان »االخبار الت�ي تذاع عىل 
شاشات التلفاز تتضمن دعم دولة قطر لإلرهاب 
يف الع�راق وبقية ال�دول األخرى الت�ي تعاني من 

وجود داعش والقاعدة«.
وأضاف الفهداوي »اذا ثبت لقطر عاقة بدعم 
اإلره�اب يف العراق س�وف نق�وم برف�ع دعاوى 
قضائي�ة وتعويضي�ة دولي�ة ومحلية ض�د دولة 
قطر«، مشريا اىل ان »قسما من املحامني تطوعوا 

لرفع هذه الدعاوى«.
وتابع »سندعوا املواطنني املترضرين اىل إقامة 
دعاوى مماثلة عىل الدول التي تس�ببت برضرهم 

لغرض تعويضهم«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اتهم�ت منظم�ة »هيوم�ن رايت�س ووتش«، 
أم�س األح�د، حكومة إقلي�م كردس�تان برتحيل 
أرس ايزيدية »قرسا« بس�بب انضم�ام أقارب لها 
إىل قوات الحش�د الشعبي، فيما عدت ذلك انتهاكا 

للقانون الدويل ويرقى إىل العقاب الجماعي.
وقالت املنظم�ة يف تقرير إن »ق�وات حكومة 
إقلي�م كردس�تان رّحلت ما ال يق�ّل عن أربع أرس 
إيزيدي�ة ق�رسا، وهددت أخ�رى بالرتحي�ل، منذ 
حزيران 2017، بسبب مشاركة أقارب لها يف قوات 
الحش�د الش�عبي«، مش�رية إىل أن ذلك »يرقى إىل 
العقاب الجماعي، وه�و انتهاك للقانون الدويل«.

وأضاف�ت املنظمة أن »ق�وات األس�ايش التابعة 
لحكومة اإلقليم أعادت األرس النازحة إىل سنجار، 
حيث املواد والخدمات األساسية محدودة للغاية«، 
الفتة إىل أن »عىل سلطات إقليم كردستان التوقف 
عن ترحيل األرس اإليزيدية بس�بب أفعال أقاربها 
ألن ذلك ُيش�ّكل عقابا جماعيا. يحق لهذه األرس 

املهّجرة أال ُتعاد قرسا إىل ُقراها املدمرة«.

رايتس ووتش: كردستان رحلت أرس ايزيدية 
النضامم أقارهبا إىل احلشد الشعبي

عشائر االنبار تعتزم رفع دعاوى قضائية 
ضد قطر »إذا ثبت« دعمها لإلرهاب

       بغداد / المستقبل العراقي

دكت القوة الصاروخية التابعة للواء 28 يف الحش�د الشعبي، 
اليوم االحد، مواقع ارهابيي داعش بالقرب من قرية تل صفوك 

الحدودية مع سوريا.
ونقل بيان العام الحش�د تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه عن مس�ؤول إعام اللواء عبد الل�ه العتبي، قوله ان »القوة 
الصاروخي�ة التابعة للواء الثامن والعرشين دكت مواقع داعش 
بالق�رب من ت�ل صفوك ودم�رت أرب�ع عجات تحمل س�احاً 

مختلفاً«.
يذكر ان الق�وات األمنية حررت آخر معاقل عصابات داعش 
االجرامية يف املوصل القديمة، أمس السبت وبذلك أنهت تواجدها 

الفعيل عىل األرض.

       بغداد / المستقبل العراقي

اس�تبعد النائب عن ائتاف دول�ة القانون منصور البعيجي، 
أمس االحد، وجود خارطة للتحالفات السياسية املقبلة، مضيفا 
أن�ه ال يمك�ن االن ان تكون هناك تحالف�ات مالم يرشع قانون 

االنتخابات الجديد ويصادق عليه يف مجلس النواب.
وق�ال البعيج�ي يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، ان »خارطة التحالفات السياسية تعتمد عىل بعض االرقام 
يف القوان�ني السياس�ية تماما منها واهمها القاس�م االنتخابي 
لقانون »س�انت ليغو« فكلما ارتفع هذا الرقم وجدت تحالفات 
اكث�ر وكلما قل هذا الرقم وج�دت انفراط يف خارطة التحالفات 

وكل يسعى ان يكون كيان بذاته .«
واوضح البعيجي ان »القانون غري مرشع فان املوجود حراك 
س�يايس فقط والتوجد تحالفات سياس�ية حقيقية عىل ارض 
الواقع انما حراك سيايس ال اكثر لذلك ان مايشاع عن التحالفات 
السياس�ية او االتفاق عليها هو مجرد احاديث يتداولها البعض 
يف االعام والوج�ود لها اىل االن عىل اعتبار ان الصورة لم تتضح 
لحد االن اضافة اىل ان القوانني التي س�ترشع  سيكون لها دور 
كبري يف بلورة التحالفات السياس�ية بني الكتل خال االنتخابات 
املقبل�ة بالرغم م�ن اننا يف الفص�ل الترشيعي االخ�ري من عمر 

مجلس النواب«.
ونرشت وس�ائل اعام محلية ترسيبات عن وجود تحالفات 
سياسية جديدة بني بعض االحزاب والقوى السياسية املشاركة 

يف الحكومة والربملان.

صواريخ احلشد الشعبي 
تـدمـر أربـع عجـالت لـ »داعـش« 

قرب تل صفوك 

دولة القانون 
ينفي وجود اي حتالفات سياسية

 »جديدة« إىل اآلن

       بغداد / المستقبل العراقي

بحث رئي�س التحالف الوطني عم�ار الحكيم، 
أم�س االحد، مع محاف�ظ النجف ل�ؤي اليارسي، 
الواق�ع الخدم�ي يف املحافظ�ة، مؤك�داً ان النجف 
تتع�رض لضغوط�ات خدمي�ة بحاج�ة اىل رعاية 

خاصة وبعض االستثناءات.
وقال املكتب االعامي لرئيس التحالف الوطني، 
يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
ان »الحكي�م اس�تقبل بمكتب�ه يف بغ�داد محافظ 

النجف ل�ؤي اليارسي، وبحث معه الواقع الخدمي 
يف املحافظة«.واك�د الحكي�م بحس�ب البي�ان عىل 
اهمية »بذل جه�ود مضاعفة لخدمة اهايل النجف 
والزائرين الوافدين اليها«، مبينا ان »مدن السياحة 
الدينية تتعرض اىل ضغوط خدمية نتيجة الزيارات 
املليوني�ة واالعتيادي�ة، مما يتطل�ب رعاية خاصة 

وبعض االستثناءات«.
وطال�ب رئيس التحال�ف الوطن�ي، »الحكومة 
املحلي�ة بالبح�ث عن مصادر تمويل غ�ري تقليدية 
واالس�تفادة م�ن تج�ارب بع�ض املحافظ�ات يف 

استقطاب رؤوس االموال لاستثمار«.
واشار اىل ان »مدينة امري املؤمنني محط انظار 
الجمي�ع وفيه�ا الكثري من الفرص«، مش�ددا عىل 
»رضورة التواف�ق ب�ني الكت�ل املكون�ة للحكومة 

املحلية خدمة للصالح العام«.
وتش�هد مدينة النجف االرشف زيارات مليونية 
بني الحني واالخر، الحتوائها عىل العتبات املقدسة، 
ومق�ربة وادي الس�ام، حيث يزوره�ا املايني من 
العراقي�ني والع�رب واالجان�ب يومياً، االم�ر الذي 

يتطلب توفري الخدمات عىل مدار 24 ساعة.

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا مقرر مجلس الن�واب عماد يوخنا، أمس 
األحد، الحكومة اىل ابرام عقود تسليح جديدة مع 
الجانب الرويس، مشريا اىل ان االسلحة االمريكية 
تحتاج اىل صيانة مس�تمرة وتكلف العراق مبالغ 

طائلة.
وقال يوخنا يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان »عىل الحكوم�ة العراقية اللجوء 

اىل دول جديدة ملس�اعدة الع�راق يف تحديث القوة 
دون  املس�لحة  والق�وات  الجوي�ة  والدفاع�ات 

االعتماد عىل الجانب االمريكي بشكل تام«.
واوض�ح أن »الجانب االمريك�ي اخل بوعوده 
بش�ان تجهيز القوات االمنية، الس�يما يف صفقة 
الطائ�رات املقاتل�ة )اف 16( بالرغ�م من حاجة 
الع�راق اليه�ا يف تلك الف�رتة بعد احت�ال داعش 
لثلث مس�احة البلد دون ان تحرك امريكا ساكنا 
رغم اتف�اق االطار االس�رتاتجي«، مش�ريا إىل أن 

»االس�لحة االمريكية بحاجة اىل صيانة مستمرة 
وتكل�ف الع�راق مبال�غ طائلة بعكس االس�لحة 

الرشقية.«
وبني أن »الجانب الرويس جهز الجيش العراقي 
بمروحي�ات قتالي�ة ضاربة ومقاتات س�يخوي 
وراجمات واسلحة خفيفة بشكل رسيع للغاية«، 
موضحا أن »رشاء العراق دبابات روسية نوع تي 
90 خطوة جيدة للغاية بسبب متانة تلك الدبابات 

ورخص سعرها وصيانتها«.

احلكيم ملحافظ النجف: املدن الدينية تتعرض لضغوط خدمية
        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مجل�س القض�اء االع�ىل أحصائي�ة  ش�هر أيارم�ن 
الع����ام 2017 لح�االت ال�زواج والطاق ف�ي عم�وم محاكم 

املناطق االستئنافية التابعة له .
وذكرت االحصائية ان »)30205( حالة زواج س�جلت خال 

الشهر مقابل  )6603( حالة طاق.
وأوردت االحصائي�ة ان » أس�تئناف بغداد الرصافة س�جلت 
)4221( حال�ة زواج توزعت بني عقد محكمة وتصديق العقود 
خ�ارج املحكمة  يف حني ان حاالت الطاق  لم تتجاوز )1441( ، 
تلتها اس�تئناف بغداد الكرخ  ب� ) 3334( عقد زواج و) 1196( 

حالة طاق وتوالت املناطق االستئنافية االخرى بأعدادها .
يذك�ر ان االحصائي�ة بين�ت  » ان محاكم أس�تئناف نينوى 
االتحادية شهدت تسجيل )2440( عقد زواج وتصديق )1597( 
عق�د زواج ت�م خارجه�ا ، وهو مايش�ري اىل اقب�ال املواطنني يف 

املناطق املحررة عىل مراجعة املحاكم .

املحاكم تسجل أكثر من )30( الف حالة 
زواج خالل آيار يف عموم العراق

       بغداد / المستقبل العراقي

االرسة  لجن�ة  رئيس�ة  كش�فت 
واملرأة يف مجلس النواب ملى الحلفي، 
أم�س األحد، عن حصول لجنتها عىل 
موافق�ات املراج�ع الديني�ة من اجل 
تمري�ر قانون العن�ف االرسي، فيما 
اش�ارت إىل أن الشهر الحايل سيشهد 

عقد ورش عمل بشأن القانون.  
وقالت الحلف�ي إن »لجنة االرسة 
حصلت عىل موافقات املراجع الدينية 
يف النجف االرشف عىل تمرير القانون 
إال ان املحاصصة املقيتة تقف عائقا 
أمام تمرير القانون«، مش�رية إىل أن 
»بعض رؤس�اء الكتل يقفون بالضد 
م�ن ترشي�ع القان�ون ك�ون بعض 

الفق�رات ال تتم�اىش م�ع املجتم�ع 
العراقي كما يدعون«.

واضاف�ت ان »هناك وجهات نظر 
علماني�ة واس�امية التري�د ترشيع 
القان�ون رغ�م قراءت�ه ق�راءة اوىل 
وثاني�ة«، داعي�ة الكت�ل السياس�ية 
اىل »رضورة تمري�ر القان�ون خ�ال 
الفص�ل الترشيعي الح�ايل كونه من 

القوانني املهمة«.
واش�ارت الحلف�ي اىل ان لجنته�ا 
املعني�ة  الجه�ات  م�ع  “ناقش�ت 
ومنظنم�ات املجتم�ع املدن�ي اهمية 
تمري�ر القان�ون وهن�اك ورش عمل 
س�تعقد خال الش�هر الحايل لوضع 
اللمس�ات االخرية عىل القانون للحد 

من ظاهرة العنف االرسي”.

االرسة الربملانية تعلن عن حصوهلا عىل موافقات املراجع الدينية 
لتمرير قانون العنف االرسي

مقرر الربملان: االسلحة االمريكية حتتاج اىل صيانة مستمرة وتكلف 
العراق مبالغ طائلة
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     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مرصف الرش�يد، أمس االحد، عن ضوابط منح تس�ليف موظفي دوائر الدولة، مشريا اىل ان 
املوظف الذي يتجاوز راتبه االس�مي مع املخصصات الثابته اكثر من 700 الف دينار فيس�مح له 

سلفة مقدارها 10 ماليني دينار.
وق�ال امل�رصف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ان »الراتب االس�مي املوظف مع 
املخصص�ات الثابت�ة اذا كانت اقل من 500 الف دينار فيمنح 5 مالي�ني دينار، اما يف حال تجاوز 
رات�ب االس�مي مع املخصصات الثابتة اكثر من 500 الف دين�ار وال تتجاوز 700 الف دينار فانه 

سيمنح فانه سيمنح سلفة 7 ماليني دينار«.
وتابع املرصف ان »املوظف الذي يتجاوز راتبه االسمي مع املخصصات الثابته اكثر من 700 الف 

دينار فانه سيمنح سلفة مقدارها 10 ماليني دينار«.
وبارش املرصف يف عام 2016 بمنح سلف للموظفني وقروض الصحاب املشاريع واملهن الصحية 

وفق آليات وضوابط معينة.

الرشيد يعلن عن ضوابط منح تسليف موظفي دوائر الدولة

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

وص�ل رئي�س مجل�س ال�وزراء، القائ�د 
العام للقوات املسلحة، حيدر العبادي، أمس 
األحد، إىل مدينة املوصل ليطلع بنفس�ه عىل 
النرص الكب�ري الذي حّققته الق�وات األمنية 
عىل تنظي�م »داعش«، وفيما جال يف املدينة، 
إىل س�ّكانها وسياس�ييها، كان�ت  وجل�س 
االحتف�االت يف بغداد قد بدأت، يف الوقت الذي 

أخذ العراق يتلّقى التهاني بالنرص الكبري.
وقد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي 
اجتماعا موسعاً مع القادة واآلمرين يف مقر 
قيادة ق�وات الرشطة االتحادي�ة يف الجانب 

ع�دة  العب�ادي  للموصل.واص�در  االيم�ن 
توجيهات بصدد ادامة االنتصارات والقضاء 
عىل فل�ول »داع�ش« املنهزمة، وش�دد عىل 
رضورة بس�ط االمن واالس�تقرار يف املدينة 
املحررة، وتطهريه�ا من االلغام واملتفجرات 
املدني�ني  وحماي�ة  الع�دو،  خلفه�ا  الت�ي 
الوزراء  والنازحني.وواص�ل رئيس مجل�س 
جولت�ه يف مدينة املوصل لالرشاف عىل س�ري 
العمليات يف الجانب االيمن وامليض بعمليات 
التطه�ري حت�ى القض�اء عىل جي�وب العدو 

واخر ارهابي من عصابة داعش املجرمة.
واكد العب�ادي ان »العالم لم يكن يتصور 
ان العراقيني س�يقضون ع�ىل داعش بهذه 

الرسع�ة«، جاء ذلك خالل وص�ول اىل مبنى 
محافظ�ة نين�وى ولقائه محافظه�ا نوفل 
الس�لطاني.و ق�ال القائ�د الع�ام للق�وات 
املس�لحة »انن�ا ن�ويل اهمي�ة ك�رى العادة 
الخدم�ات والبن�ى التحتي�ة، وانن�ا س�عداء 
برؤية ع�ودة الحياة الطبيعي�ة للمواطنني، 
وه�ذا كله نتيجة تضحيات املقاتلني االبطال 

الذين ابهروا العالم بشجاعتهم«.
يف  املواطن�ني  وس�ط  العب�ادي  وتج�ول 
الجان�ب االي�رس م�ن املوصل قادم�ا له من 

الجانب االيمن عر نهر دجلة.
ويف س�احة التحرير وسط بغداد، احتفل 
العراقيون بعد أن دعا ناشطون إىل االحتفال 

بالن�رص املحّقق.وح�ر ع�دد كب�ري م�ن 
الش�بان إىل الس�احة التحرير يف السادس�ة 
مساء، وأخذوا يرددون هتافات تشد عىل يد 
الق�وات األمنية، فيما رفع ع�دد كبري منهم 

صور الشهداء الذين سقطوا يف املعارك.
وبعث الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون 
تحي�ة اىل جمي�ع الق�وات التي س�اهمت يف 

تحرير مدينة املوصل من تنظيم »داعش«.
وق�ال ماك�رون يف تغري�دة نرشه�ا عىل 
صفحته الرسمية بتويرت، »تحية من فرنسا 

اىل جميع من ساهموا يف النرص باملوصل«.
وحّت�ى مس�اء األحد، ل�م يعل�ن العبادي 
عن النرص بش�كل رسمي يف املوصل، وعزت 

مص�ادر ذل�ك األم�ر إىل أن ق�وات مكافح�ة 
االره�اب تقات�ل يف اخر مواق�ع »داعش« يف 
املوص�ل وهي تالحق بعض املس�لحني قبيل 
اعالن الن�رص النهائي.وقال مصدر أمني ان 
نحو 30 مس�لحا من تنظي�م داعش مازالوا 
يقاتل�ون يف منطقت�ي الش�هوان والقليعات 
ضم�ن املنطقة القديم�ة بالس�احل األيمن 
للموصل.واضاف ان جهاز مكافحة اإلرهاب 

يواصل عملياته للقضاء عليهم.
وبدأت القوات العراقية بحملة اس�تعادة 
املوصل يف 17 ترشين األول املايض بدعم من 
التحالف الدويل املناه�ض لتنظيم »داعش«، 
الق�وات  م�ن  أل�ف   100 نح�و  ومش�اركة 

العراقية والحش�د الشعبي.واس�تعادت تلك 
القوات كامل الس�احل األي�رس من املدينة يف 
24 كان�ون الثاني املايض، وم�ن ثم بدأت يف 
19 ش�باط حملة اس�تعادة الساحل األيمن.

بدورها، أكدت مص�ادر اكمال خّطة تحرير 
قض�اء تلعفر، وم�ن ثم االنتق�ال إىل تحرير 
قضاء الحويجة. وأكد قائد يف جهاز مكافحة 
اإلرهاب ل�«املس�تقبل العراق�ي« أن »خطة 
تحرير تلعفر معدة وكاملة وننتظر أمراً من 
رئيس الوزراء القائد العام للقوات املس�لحة 
بال�رشوع لتحريره�ا«، فيم�ا أك�دت قوات 
الحشد الش�عبي أيضاً اس�تعدادها للرشوع 

بعملية التحرير.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

دعا التحال�ف الوطني إىل مراجعة 
توقيت عقد »مؤتمر« بغداد الذي يضّم 
القيادات الس�نّية، معرب�اً عن رفضه 
حضور املطلوبني للقضاء يف املؤتمر، 
فيما كشف اتحاد القوى عن حضور 
600 شخصية إىل مؤتمر بغداد املزمع 

عقد خالل الشهر الحايل. 
التحال�ف  رئي�س  مكت�ب  وق�ال 
الوطني عمار الحكي�م يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، 
إن »الهيئة العام�ة للتحالف الوطني 
عق�دت اجتماعه�ا الدوري برئاس�ة 
الحكي�م  عم�ار  التحال�ف  رئي�س 
وبمكتب�ه يف بغ�داد وحض�ور رئيس 

مجلس الوزراء حيدر العبادي«.
املجتمع�ني  أن  البي�ان  وأض�اف 
»تناول�وا أه�م مس�تجدات العملي�ة 
السياس�ية وأولوي�ات مرحلة ما بعد 
التحرير من داع�ش اإلرهابي، فضال 
عن بح�ث العالقة بني بغ�داد وأربيل 
واملؤتم�ر املزمع عق�ده يف العاصمة 
بغداد، مرحبني بإقامة املؤتمرات عىل 
األرايض العراقية، داعني القائمني عىل 
املؤتم�ر ملراجع�ة التوقي�ت ليكون يف 
ظرف أنسب للوفاق الوطني، رافضني 

حضور املطلوبني للقضاء فيه«.
وأش�ار إىل أن »املجتمع�ني جددوا 
التس�وية  إنط�الق  ع�ىل  التأكي�د 
الوطنية بالتزامن م�ع إعالن النرص، 
مؤكدي�ن أن جمي�ع املش�اكل قابل�ة 
للح�ل اذا توف�رت إرادة الحل وثقافة 
التنازل، مشرتطني للتسوية الوطنية 
والتنازالت  والتطمين�ات  الضمان�ات 

املتبادلة«.

وحذر التحالف، بحسب البيان، من 
»لجوء داع�ش إىل العمليات اإلرهابية 
التي تس�تهدف املدنيني لذلك البد من 

تكثيف الجهد األمني وتمكني العوائل 
واأله�ايل الذي�ن س�اهموا يف تحري�ر 
مدنه�م من إدارتها«، داعياً إىل »إعادة 

النازح�ني إىل مدنه�م وإعم�ار امل�دن 
املحررة ومدن املحررين واملضحني«.

وش�دد التحال�ف، ع�ىل »إنص�اف 

بباق�ي  اس�وة  الش�عبي  الحش�د 
حي�ث  م�ن  األمني�ة  املؤسس�ات 
االس�تحقاقات املالي�ة«، معربني عن 

»ترقبه إلعالن االنتصار الرس�مي من 
القائد العام للقوات املس�لحة ودعمه 

لخطواته يف هذا االتجاه«.

وبشأن االنتخابات، شدد التحالف 
ع�ىل »إج�راء االس�تحقاق االنتخابي 
بوقت�ه املح�دد«، داعي�اً إىل »التعامل 
م�ع كركوك كوضع خاص من ناحية 

قانون االنتخابات«.
وأك�د التحال�ف ع�ىل أن »وح�دة 
العراق خط أحمر«، مشرياً إىل »اعتماد 
الحوار سبيال لحل املشاكل بني بغداد 
وأربي�ل يف الرد عىل االس�تفتاء املزمع 

اجراؤه يف اإلقليم«. 
إىل ذل�ك، بدا أن القادة الس�ّنة عىل 
ع�زم لعق�د املؤتم�ر، وكش�ف اتحاد 
القوى عن حضور 600 ش�خصية إىل 
مؤتمر بغداد املزمع عقد خالل الشهر 
الح�ايل، فيما أكد أنه لي�س بينهم أي 
مطل�وب للقض�اء او م�دان بقضايا 
إرهابي�ة بم�ا فيه�م “س�عد البزاز” 

و”اثيل النجيفي”. 
ونقل�ت وكال�ة »املعلوم�ة« ع�ن 
النائ�ب ع�ن االتح�اد خال�د املفرجي 
إن “اي�ة ش�خصية ص�درت بحقه�ا 
اوام�ر قضائية او ملف�ات ادارية لن 
تح�ر اىل مؤتمر بغ�داد”، مبينا أن 
“عدد الذين سيحرون املؤتمر 600 

شخصية سنية”. 
وأضاف املفرجي، أن “سعد البزاز 
وخمي�س الخنج�ر واثي�ل النجيف�ي 
وغريهم من الشخصيات التي ذكرت 
يف وسائل االعالم لن تحر املؤتمر”.

أن “املؤتم�ر  املفرج�ي،  واوض�ح 
س�يتلخص بكلم�ات وبن�ود للق�ادة 
ه�ذا  س�يحرون  الذي�ن  الس�نة 
املؤتم�ر”، مبين�ا ان “املؤتم�ر يهدف 
داع�ش  مابع�د  ملرحل�ة  التهيئ�ة  اىل 
وكيفية اعادة النازحني وبناء املناطق 

املحررة”.

احتفاالت يف اجلانب األيسر وساحة التحرير وسط بغداد.. والرئيس الفرنسي أول املهنئني بالنصر

زيارة رئيس الوزراء إىل املوصل تطوي صفحة »دولة اخلرافة«

التحالف الوطين دعا إىل مراجعة التوقيت.. وحذر من عمليات إرهابية تستهدف املدنيني

القوى يكشف عن حضور »600« شخصية لـ »مؤمتر السنة« وينفي انضامم مطلوبني للقضاء
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حصلت صحيفة »القضاء« االلكرتونية عىل 
إحصائية رسمية أظهرت عدد حاالت االنتحار 
يف الب�الد الع�ام امل�ايض، وأف�ادت اإلحصائي�ة 
ب�أن بغ�داد وكرب�الء وذي قار تص�درت بقية 
املحافظات بعدد املنتحرين من الذكور واإلناث، 
بينم�ا لم تش�هد ثالث محافظات تس�جيل أية 
حالة.وفيم�ا وض�ع باح�ث اجتماع�ي عوامل 
عدة الرتفاع حاالت االنتحار، بينها االبتزاز عر 
االنرتنت واملخدرات وقضايا الرشف، أكد قاض 
متخص�ص أن القانون العراق�ي وضع عقوبة 

للمحرضني عىل االنتحار.
بغ�داد  العاصم�ة  أن  اإلحصائي�ة  وأك�دت 
س�ّجلت 38 حال�ة انتح�ار متص�درة جمي�ع 
املحافظ�ات، تلتها كرب�الء ب�23، ث�م ذي قار 

مسجلًة 22 حالة.
وج�اءت املحافظات األخ�رى يف اإلحصائية 
كالتايل: القادسية 15، بابل 12، صالح الدين 6، 
البرصة 3، ميسان 2، بينما سجلت محافظات 
واس�ط وكركوك حالة واحد ل�كل منهما، ولم 
تس�جل النجف ودياىل واملثنى أية حالة انتحار 
خ�الل ع�ام 2016.وبالنس�بة له�ذه األع�داد 
مقارنة بالكثافة السكانية فأن كربالء تسجل 

عددا الفتا باملقارنة مع املحافظات األخرى.

ويرج�ع رئيس اس�تئناف كرب�الء القايض 
محمد عبد الحمزة حوادث االنتحار يف املحافظة 
إىل أسباب اجتماعية، غري أنه ينفي وجودها يف 

ما أسماه »املجتمع الكربالئي األصيل«.
وق�ال عبد الحمزة إن »أغل�ب هذه الحاالت 
تقع يف املناطق املشيدة حديثا، ومن وجهة نظر 
اجتماعية يمكن تقسيم املجتمع الكربالئي إىل 
قسمني: املجتمع األصيل واملجتمع الوافد الذي 
زحف م�ن مناطق مختلفة يف الب�الد بحثا عن 

العمل يف كربالء املدينة الدينية والتجارية«.
ولفت إىل أن »أغلب ح�وادث االنتحار تنبثق 
م�ن املجتم�ع األخري بس�بب األوضاع الس�يئة 
التي يعيش�ها س�كانه من تخلف وفقر وجهل 
االجتماعي�ة  األع�راف  إىل  إضاف�ة  وبطال�ة، 
الضاغط�ة من املجتمعات الت�ي انحدروا منها 
سواء عىل الرجال أو النساء، هذا ما يولّد حاالت 
االنتحار أما املجتمع الكربالئي األصيل فتنعدم 

فيه هذه الحاالت«.
وبينما يض�ع الباحث االجتماع�ي الدكتور 
ع�يل طاه�ر الحمود ع�دة عوام�ل فاقمت من 
ارتفاع نس�ب االنتحار يف العراق، فأنه يش�كك 
بوجود ح�االت انتحار للنس�اء به�ذه الكمية 
ألن بعضه�ا يمكن أن يكون تحت غطاء جرائم 
األكث�ر  »الح�االت  إن  الحم�ود  الرشف.وق�ال 
معالج�ة قانونية أو مؤسس�اتية ه�ي جرائم 

الرشف بحق النساء املنتحرات، فنحن كباحثني 
اجتماعي�ني نش�ك بوجود ح�االت انتح�ار إال 
بنس�بة قليلة وهذا موثق ضمن دراسة شملت 

مناطق العراق كافة«.
وعن األس�باب تابع الحمود أن »نسبة خط 
الفقر عالية يف الوسط والجنوب حيث أظهرت 
الدراس�ات الحديث�ة ان نس�بة الواقعني تحت 
الفقر يف محافظة ذي قار 45 % تلتها السماوة 
وبعده�ا البرصة ثم العم�ارة صعودا إىل بغداد، 

ويعد الفقر أهّم مسببات االنتحار«.  
وي�ؤرش الحم�ود أحد األس�باب الرئيس�ية 
وه�و  تصنيف�ه  بحس�ب  الح�ايل  الوق�ت  يف 
»القط�اع التكنولوج�ي وانتش�ار السوش�يال 
ميدي�ا«، موضح�اً أن »ح�االت االبت�زاز الت�ي 
تواج�ه املواطنني من مرت�ادي مواقع التواصل 
االجتماعي وحاالت التصوير غري املرخصة التي 
تتع�رض لها الفتيات تحت مس�مى الفضيحة 
أصبحت ظاهرة منترشة، ما يعرض الشاب أو 
الفتاة لضغط نفيس شديد يؤدي إىل االنتحار«. 
ويؤكد الدكتور الحمود ان »ظاهرة تعاطي 
املخدرات أحدى املس�ببات وع�ىل الرغم من انه 
لم يتم التأكد علميا بإحصائيات تثبت ذلك لكن 
االنتحار يتزامن مع ارتف�اع عدد املتعاطني ما 
يدعو إىل رضورة وجود دراس�ات جدية بش�أن 

العالقة بينهما«.  

ويف مع�رض حديث�ه ع�ن االنتح�ار، ق�ال 
الق�ايض نارص عم�ران إنه »ظاه�رة إجرامية 
بعد أن ازدادت معدالته«، بينما عرّف »السلوك 
االنتح�اري بأن�ه الت�رصف املتعم�د م�ن قبل 

شخص ما إلنهاء حياته«.
وع�ن املوق�ف القانوني من ه�ذه القضايا 
يب�ني عم�ران أن »القوان�ني ال تش�مل املنتحر 
ألن�ه رح�ل بطبيع�ة الح�ال، لكن ذل�ك يتمثل 
بتحقيق الردع وفرض العقاب عىل املحرض أو 
املس�اعد عىل القيام بفعل االنتحار، وقد وضع 
النص العقابي بما يتالءم وخطورة التحريض 
واملساعدة كسلوك مجرم أدى إىل قيام الشخص 

بإزهاق روحه عمدا«.
وأوض�ح أن »هن�اك ح�االت ين�ص عليه�ا 
قان�ون العقوبات العراقي حول املحرضني عىل 

االنتحار«.
وخل�ص عمران إىل أن »امل�رشع العراقي لم 
يعاق�ب عىل االنتحار وال ع�ىل الرشوع فيه، بل 
عاقب عىل فعل اإلس�هام يف االنتحار فجرّم من 
يحرض او يس�اعد عىل االنتح�ار وذلك يف املادة 
)408( من قان�ون العقوبات خارجا بذلك عن 
القواع�د العامة التي تقيض بان املس�اهمة يف 
فعل مباح ال يش�كل جريمة وعلة التجريم كما 
يراها املرشع تكمن يف ان االنتحار يشكل خطرا 

عىل امن وسالمة املجتمع«.

األسباب ترتاوح بني االبتزاز واملخدرات وقضايا الشرف

القضاء يعلن عن إحصائيات »حاالت االنتحار« يف العراق.. وبغداد وكربالء تتصدران
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تواصلت احتجاج�ات »الجحيم« يف 
مدينة هامبورغ األملانية منذ الخميس، 
حي�ث اندلع�ت اش�تباكات مج�ددا يف 
شوارع املدينة، أمس األحد، بعد انتهاء 

قمة مجموعة العرشين.
ع�ى  األملاني�ة  الرشط�ة  وأعلن�ت 
»تويرت« اس�تمرار املظاهرات، مشرية 
إىل أن املتظاهرين أقدموا خصوصا عى 

حرق مركبات.
واحتش�د متظاه�رون بع�د انتهاء 
القم�ة يف حي ش�انزن، املعق�ل املحيل 
كان�ت  حي�ُث  الرادي�كايل،  لليس�ار 
مواجهات عدة قد دارت منذ الخميس.

زجاج�ات  املتظاه�رون  وحم�ل 
وهاجم�وا مركب�ات وأرضم�وا فيه�ا 
الن�ريان، وأوضحت الرشطة عى تويرت 
أنه�ا فرقتهم بالغ�از املس�يل للدموع 

وخراطيم املياه.
وأش�ارت الرشط�ة إىل أنه�ا نفذت 
اعتقاالت جديدة، متحدثًة عن إصابات 

يف صفوف عنارصها.
فيل�ت«  »دي  صحيف�ة  وحس�ب 
اليميني�ة األملاني�ة، فإن نح�و 12 ألف 
متظاه�ر تجمع�وا يف منطقة »س�وق 
األس�ماك«، وس�ط هامب�ورغ ضم�ن 

فعالية »مرحبا يف الجحيم«.
وردد املتظاه�رون هتاف�ات منددة 
والعومل�ة،  الرأس�مالية  بالسياس�ات 
وتدع�و إىل حماي�ة البيئ�ة م�ن التغري 

املناخي.
وأمس األحد، وصل الرئيس األملاني 
مدين�ة  إىل  ش�تاينماير  فرانك-فال�رت 
هامب�ورغ من أجل تفق�د الوضع بعد 
أعم�ال الش�غب التي ش�هدتها املدينة 
خالل انعقاد قم�ة مجموعة العرشين 
»غ�ي20« ع�ى م�دار يوم�ي الجمعة 
والسبت املاضيني. وذكر املكتب الرئايس 

أن ش�تاينمناير سوف يلتقي أيضاً مع 
بع�ض أف�راد الرشط�ة الذي�ن أصيبوا 
خالل أعمال الشغب العنيفة التي ألقت 
بظالله�ا ع�ى القمة. وس�وف يرافقه 
أوالف شولتس، عمدة هامبورغ، خالل 

لقائه برجال الرشطة.
وكان�ت بيان�ات الرشط�ة األملانية 
أفادت بأن عدد أفرادها الذين أصيبوا يف 
أحداث الشغب التي وقعت عى هامش 
قم�ة العرشي�ن املنعق�دة يف هامبورغ 
منذ الجمعة بلغ 213 رشطيا حتى بعد 

ظهر السبت.
وقال ش�تاينماير إن�ه »ليس هناك 
م�كان للعن�ف الوح�ي يف ش�وارعنا، 
ولي�س ل�ه تربي�ر وال يمك�ن أن يكون 

هن�اك تفه�م ل�ه«. وتابع ش�تاينماير 
مبدياً احرتامه »لهؤالء الذين عربوا عن 
احتجاجهم، كما يكفل لهم دس�تورنا 
ذلك، لكنهم أتاحوا أيضاً ألفراد الرشطة 
أداء عملهم بحيث تتمكن أملانيا من أن 
تكون مضيفاً جيداً للمحادثات املهمة 

والرضورية«.
يش�ار إىل أن أعم�ال ش�غب عنيفة 
ألق�ت بظاللها ع�ى افتت�اح أول قمة 
تعقده�ا مجموعة العرشي�ن يف أملانيا، 
حيث وقعت مصادمات بني املتظاهرين 
والرشط�ة يف العدي�د م�ن األماك�ن يف 
هامب�ورغ ما أس�فر ع�ن مصادمات 
عن وق�وع إصاب�ات يف الجانبني، كما 
كان هن�اك الكثري من التدمري وإرضام 

للنار يف سيارات.من جهته، حذر وزير 
الخارجي�ة زيغم�ار غابريي�ل م�ن أن 
ت�رض أعمال العنف هذه بمكانة أملانيا 
يف العال�م. وكت�ب يف مق�ال بصحيف�ة 
»بيل�د أم زونتاغ« األملانية األس�بوعية 
يف عدده�ا الص�ادر األح�د »ت�رضرت 
ص�ورة أملانيا أمام ال�رأي العام العاملي 
بش�دة بس�بب األحداث التي ش�هدتها 
هامبورغ«. وأضاف أن كل الش�عارات 
مج�رد  كان�ت  املزعوم�ة  السياس�ية 
س�تار، الفت�اً إىل أن�ه ل�م يتعل�ق األمر 
بالنس�بة ملن قاموا بهذه االحتجاجات 
سوى بالعنف فحسب. وتابع: »الجناة 
ال يختلفون عى اإلط�الق عن النازيني 
وذل�ك  املتعم�دة.  وحرائقه�م  الج�دد 

لي�س له عالقة مطلقا بأية )ش�عارات 
يسارية( مزعومة«.

وانطل�ق قطار خاص م�ن محطة 
يق�ل  الرئيس�ية  هامب�ورغ  قط�ار 
مناه�ي قم�ة مجموع�ة العرشي�ن 
متجه�اً إىل مدين�ة بازل الس�ويرسية. 
وذك�رت الرشط�ة األملاني�ة أن موع�د 
إقالع القطار تأخر ملدة س�اعة تقريباً، 
ألن الرشط�ة أرادت تس�جيل البيانات 
الشخصية لبعض املسافرين عى متن 

القطار والتقطت مقاطع فيديو لهم.
وم�ن املقرر من خالل ه�ذا اإلجراء 
البحث عن مجرمني مش�تبه بهم. ولم 
يك�ن هن�اك أي اعتقاالت خ�الل قيام 
الرشط�ة بتس�جيل البيان�ات. وكانت 

املستش�ارة األملاني�ة أنغي�ال مريكل قد 
اختتم�ت قم�ة مجموع�ة العرشين يف 
هامبورغ الس�بت بإدانة االحتجاجات 
العنيفة التي ش�ابت االجتماع، ولكنها 
دافعت عن قرارها بإقامتها يف منطقة 

حرضية مكتظة بالسكان.
يشار إىل أن هناك جدالً حول اختيار 
هامب�ورغ كم�كان الحتض�ان القمة. 
وذكرت نقابة الرشطة يف والية بافاريا 
»من وجه�ة نظرنا، فإنه قرار خاطئ، 
وكان مثرياً للجدل م�ن البداية«، الفتة 
إىل أن ال أح�د توق�ع حج�م الكراهي�ة 

والعنف الذي أحاط بالقمة.
يذك�ر أن وزير الداخلي�ة االتحادي 
توم�اس دي ميزي�ري رف�ض االنتق�اد 
املوجه الختي�ار هامب�ورغ، وقال: »ال 
يمك�ن أن يح�دد املتظاه�رون امل�كان 
الذي تدع�و إلي�ه املستش�ارة األملانية 
رؤس�اء دول وحكوم�ات م�ن جمي�ع 

أنحاء العالم«.
الصح�ف  بع�ض  رأت  بدوره�ا، 
األملانية أن أعمال الش�غب عى هامش 
قم�ة العرشي�ن أدت لتضي�ع فرص�ة 

ثمينة. 
»الن�دس  صحيف�ة  وكتب�ت 
تسايتونغ« املحلية يف مدينة لوينبورغ 
أن فرص�ة ثمينة تم تضيعه�ا، وقالت 
»ال يخفى عى أحد أن ممارس�ة العنف 
ضد الب�رش وإرضام النار بالس�يارات 
وتحطيم واجه�ات املحال التجارية لن 
تس�اهم بتحس�ني أوض�اع عاملنا الذي 
نعي�ش في�ه«، موضح�ة أن�ه »بمث�ل 
تل�ك املمارس�ات ي�رض الفوضوي�ون 
املجرم�ون بالقضايا العادل�ة لغريهم 
م�ن املتظاهري�ن. كان م�ن املمكن أن 
ُتوظ�ف املظاه�رات ع�ى هامش قمة 
العرشين ضد سياسات رجال السياسة 

املتسلطني«.
وقالت الصحيفة أيضاً »كان يمكن 

للتع�اون ب�ني الكث�ري م�ن املب�ادرات 
واملواطن�ني إيص�ال رس�الة ألردوغان 
وبوت�ني والرئي�س الصين�ي أن حرية 
الرأي، املقموعة يف بلدانهم، هي أساس 
الديمقراطي�ة وأن حري�ة ال�رأي ه�ي 
م�ن تغ�ذي الفك�ر وتدفع ب�ه لألمام. 
ولك�ن ومع األس�ف بدل م�ن ذلك أدت 
أعم�ال العنف الس�تدعاء تعزيزات من 
الرشطة. وه�ذا ال يبرش بالخري إلحراز 
تقدم يف ذلك املضمار. لألسف تم تضيع 

فرصة ثمينة!«.
أما صحيف�ة »برلينر تس�ايتونغ« 
الربلينية فقد أنح�ت بجزء من الالئمة 
عى الرشطة، وقالت »تتحمل الرشطة 
جزءا من املسؤولية عن التصعيد. فقد 
تعرض�ت الطريق�ة الت�ي تعاملت بها 
الرشطة ضد املظاهرات عش�ية القمة 
لالنتقاد. وكان النقد يف محله؛ فطريقة 
تعامل الرشطة كانت ال يمكن أن تؤدي 
إىل تخفي�ض حدة التصعي�د والتهدئة. 
تم أخذ الخوف من اندالع أعمال شغب 
كمربر لتفريق متظاهري »أهال بكم يف 

الجحيم«.
وأردف�ت »للح�ق كان هن�اك ع�دد 
كبري م�ن املتظاهري�ن امللثمني. ولكن 
ذل�ك ال ي�ربر من�ع التظاه�ر املرشوع 
آلالف املتظاهرين الس�لميني. التظاهر 
ح�ق ديمقراط�ي أس�ايس وال يج�ب 
تعليق العمل به خ�الل القمة يف مدينة 

هامبورغ املليونية«.
األملانية »قدمت  الصحيفة  وتابعت 
أملانيا نفس�ها للعالم يف قمة العرشين 
عى أنها بل�د ديمقراطي يضمن حرية 
التظاه�ر. ل�و أرادت أملاني�ا أن تجع�ل 
نفس�ها قدوة لغريها وترس�ل إش�ارة 
للعالم ع�ى أنها مجتم�ع ديمقراطي، 
تت�رف  أن  الرشط�ة  كان ع�ى  م�ا 
بتل�ك الطريقة، والت�ي تذكرنا بالقمع 

املمارس يف أنقرة وموسكو«.

تظاهرات مستمرة تندد بالعوملة والرأمسالية

لـيـالـي »الـجـحـيـم« فـي هـامـبـورغ

إيفانكا ترامب جتلس عىل مقعد ابيها يف قمة العرشين
         بغداد / المستقبل العراقي

خطف�ت إيفانكا ترامب ابنة ومستش�ارة الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب األضواء خالل قمة العرشين بعد أن ساعدت يف تدشني برنامج 
للق�روض للنس�اء وأثارت ضجة بعد أن ش�غلت لف�رتة وجيزة مقعد 

والدها عى الطاولة مع زعماء العالم.
وجعلت إيفانكا، التي كانت تدير تجارة للمالبس واملجوهرات قبل 
أن تش�غل منصبا رس�ميا يف البي�ت األبيض، قضايا امل�رأة واحدة من 
مجاالتها السياس�ية التي تنتهجها وكشفت قمة مجموعة العرشين 

عن القوة التي تتمتع بها كشخص محل ثقة للرئيس.
واس�تغل البنك الدويل املناس�بة إلطالق برنامج قروض للقطاعني 
العام والخاص يس�تهدف تقدي�م أكثر من مليار دوالر لدعم س�يدات 
األعم�ال يف ال�دول النامية وهو م�رشوع كانت إيفان�كا أول من بادر 

بطرحه.
وق�ال رئي�س البنك ال�دويل جيم يونغ كي�م يف حفل اإلط�الق الذي 
حرضه س�تة من زعماء العالم املشاركني يف قمة مجموعة العرشين 
يف هامب�ورغ وحرضته مديرة صندوق النقد الدويل كريس�تني الجارد 
»هذا ليس مرشوعا صغريا. سيكون محركا كبريا للنمو االقتصادي يف 

املستقبل. وسيكون محركا للمساواة بني الجنسني يف نفس الوقت«.
وأكد كيم عى أهمية وجود »منارصة« مثل إيفانكا ترامب للتحفيز 

عى اتخاذ إجراء بشأن قضية هامة.
ويف وق�ت الحق وبينما اجتمع الزعماء يف جلس�ة مغلقة جلس�ت 

إيفان�كا لف�رتة وجي�زة يف مقعد والدها خالل جلس�ة بش�أن التنمية 
األفريقية أثناء كلمة رئيس البنك الدويل.

وأثار وجودها س�يال من التغريدات واهتمام صحيفة بيلد اليومية 
واسعة االنتشار والتي نرشت صورة لها عى موقعها مع عنوان »بديل 

ترامب: إيفانكا ترامب تظهر فجأة عى طاولة التفاوض«.
ورفضت املستشارة األملانية أنغيال مريكل التي تعاونت مع إيفانكا 
يف قضاي�ا ذات صلة هذا الجدال خالل مؤتمر صحفي بعد انتهاء قمة 
العرشين.وقال�ت م�ريكل »الوفود تق�رر من الذي يجل�س إىل الطاولة 
إذا ل�م يكن الرئيس موجودا وهو ما يمك�ن أن يحدث من وقت آلخر. 
وإيفانكا من الوفد األمريكي« مش�رية إىل أن وفودا أخرى فعلت نفس 
اليء.وأضاف�ت »م�ن املع�روف جي�دا أنها تعم�ل يف البي�ت األبيض 

ومسؤولة عن عدة مبادرات«.
وق�ال البن�ك ال�دويل إن التموي�ل األويل للربنامج بل�غ 325 مليون 
دوالر جاءت م�ن مانحني بينهم أملانيا والواليات املتحدة والس�عودية 

واإلمارات، وستأتي مئات املاليني األخرى من رؤوس أموال خاصة.
وسيعمل الربنامج الذي يستهدف البدء يف منح القروض قبل نهاية 
العام مع الحكومات »لتحس�ني القوانني واللوائح التي تقيد س�يدات 
األعمال« كما س�يعمل عى تشجيع البنوك عى منح قروض لرشكات 

تملكها سيدات.
وبالنسبة لرتامب فقد أبلغ الزعماء خالل اجتماع البنك الدويل بأنه 
فخور جدا بإيفانكا.وأضاف قائال »بطلة. هي بطلة. إذا لم تكن ابنتي 

لكان األمر أيرس كثريا عليها«.

       بغداد / المستقبل العراقي

يحقق القضاء العسكري يف مالبسات 
وفاة اربعة س�وريني اث�ر توقيفهم من 
مخيم�ني للنازحني يف رشق لبنان، وفق 
ما اكد مصدر عس�كري لبناني، بعدما 
اثار اعالن الجيش موتهم ش�كوكاً ازاء 

إمكان تعرضهم للتعذيب.
وق�ال مص�در عس�كري ان »ثالثة 
اطب�اء رشعي�ني وبموجب اش�ارة من 
القضاء العس�كري، أخ�ذوا عينات من 
الجثث لفحصها يف املختربات، بناء عى 
طلب محامني يمثل�ون اهايل الضحايا، 
وبن�اء عى مطالبات هيئات ومنظمات 
حقوقية وانس�انية، كي ال يبقى مجال 

للتشكيك«.
واث�ار اع�الن الجي�ش وف�اة أربعة 
موقوف�ني س�وريني ج�راء »مش�اكل 
صحي�ة مزمن�ة ق�د تفاعل�ت نتيج�ة 
م�ن  اي�ام  بع�د  املناخي�ة«،  األح�وال 
توقيفهم انتق�ادات للجيش واتهامات 

بسوء املعاملة وصوالً اىل التعذيب.
حزي�ران   30 يف  الجي�ش  وده�م 
مخيم�ني للنازح�ني الس�وريني يف بلدة 
عرس�ال الحدودي�ة مع س�وريا، بحثاً 
عن مطلوبني. ويف اثناء املداهمات اقدم 
خمسة انتحاريني عى تفجري انفسهم 
ورمي القنابل، ما تس�بب بمقتل طفلة 

نازحة وجرح سبعة عسكريني.

واث�ر ذل�ك اوق�ف الجي�ش عرشات 
النازحني السوريني. وتداول رواد مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي ص�ورة تظه�ر 
ع�رشات النازحني ممددي�ن عى ارض 
مغط�اة بالح�ى وهم ع�راة الصدور 
وموثوقو االيدي تحت الش�مس ويقف 

بينهم عنارص من الجيش.
وبعد اع�الن الجيش وفاة املوقوفني 
االربعة، انترشت صور ومقاطع فيديو 
تظه�ر اثار كدمات وتعذيب عى جثتني 
ع�ى االق�ل، ق�ال ناش�طون لبنانيون 
تع�ود  انه�ا  س�وريون  ومعارض�ون 

ملوقوفني متوفني.
التواص�ل  مواق�ع  ع�ى  وانت�رش 
االجتماعي وس�م »صيدنايا_لبنان«، يف 
تذكري بالتقارير التي تحدثت عن اعدام 
وتصفي�ة االف املعتقلني داخل س�جن 

صيدنايا الحكومي قرب دمشق.
وحثت منظم�ات حقوقي�ة ابرزها 
الس�لطات  ووت�ش  رايت�س  هيوم�ن 
اللبناني�ة ع�ى اجراء »تحقيق رس�مي 

شفاف ومستقل«.
ودع�ا وزير الدولة لش�ؤون حقوق 
االنس�ان ايمن ش�قري اىل »فتح تحقيق 
ش�فاف يف كل م�ا تم تداول�ه أخريا من 
ص�ور واخب�ار« معت�ربا ان م�ن املهم 
»الحفاظ عى صورة الجيش، ومنع أي 

شائعات قد تكون مغرضة«.
ويف بي�ان، اعلن�ت قي�ادة الجي�ش 

احالته�ا »لغاي�ة تاريخ�ه 13 موقوفاً 
س�وريا )أوقفوا يف مداهمات عرسال( 
يف  لتورطه�م  املخت�ص  القض�اء  اىل 
االعمال اإلرهابية )..( فيما أخيل سبيل 

21 آخرين لعدم ثبوت ما يدينهم«.
واحالت كذلك 135 موقوفا اىل االمن 
العام »لتجولهم ع�ى األرايض اللبنانية 

بصورة غري قانونية«.
وقبل ايعاز القضاء العسكري بأخذ 
العينات، حصلت املحامية دياال شحادة 
بصفته�ا وكيلة عن عائ�الث ثالثة من 
املوقوفني املتوفني، عى قرار من قايض 
األم�ور املس�تعجلة يف زحل�ة )البقاع( 
بأخذ عينات من جثث املوقوفني ونقلها 

اىل مستشفى خاص يف بريوت.
اىل  اضط�رت  انه�ا  قال�ت  لكنه�ا 
تسليمها ملخابرات الجيش التي اوفدت 
اثن�اء  املستش�فى  اىل  منه�ا  عن�ارص 

وجودها فيه..
واوضح مصدر قضائي ان »التحقيق 
هو من اختصاص القضاء العس�كري 
ال قض�اء العجلة« ما يربر تويل القضاء 

العسكري اخذ العينات.
ومنذ اندالع النزاع يف سوريا منتصف 
آذار 2011، لجأ اكث�ر من مليون نازح 
س�وري اىل لبنان، وتؤوي بلدة عرسال 
وحده�ا مئة ال�ف منه�م موزعني عى 
املخيم�ات. ويعي�ش ه�ؤالء  ع�رشات 

وسط ظروف انسانية صعبة.

فتح حتقيـق يف »تـورط« جنـود لبنانييـن 
بـ »تعذيب« اربعة سوريني حتى املوت

       بغداد / المستقبل العراقي

كشفت وثيقة مرسبة من السفارة 
القطرية يف واشنطن ومرسلة إىل وزير 
الخارجي�ة القط�ري محمد ب�ن عبد 
الرحم�ن آل ثاني بتاري�خ 26 أكتوبر 
العه�د  نائ�ب ويل  2016؛ ع�ن دع�م 
السعودي األمري محمد بن سلمان وويل 
عه�د أبوظبي محمد ب�ن زايد لبعض 

الشخصيات البارزة يف تنظيم القاعدة 
يف جزيرة العرب.ووفقا للوثيقة؛ فإن 
نائب وزير الخزانة األمريكية لشؤون 
اإلره�اب واملعلومات املالي�ة أفاد بأن 
األم�ري الس�عودي محمد بن س�لمان 
وويل عهد أبوظبي محمد بن زايد كانا 
عى تواصل دائم باليمنيني “عيل أبكر 
الحس�ن” و”عبدالله فيص�ل األهدل” 
املدرج�ني ضم�ن قائم�ة العقوب�ات 

األمريكية، لعالقتهما الوثيقة بتنظيم 
القاعدة.وتضمن�ت الوثيقة معلومات 
تفصيلي�ة ع�ن نش�اطات كال م�ن: 
عبدالل�ه بن فيصل األه�دل وعيل أبكر 
القاع�دة  تنظيم�ي  لدع�م  الحس�ن 
ال�ذي  املب�ارش  والتموي�ل  وداع�ش، 
قدمه رئيس االس�تخبارات السعودية 
خال�د بن عيل ب�ن عبدالل�ه الحميدان 
لعيل أبكر، وذل�ك لرشاء عتاد مجهول 

نائ�ب  داعش.وأع�رب  إىل  وتقديم�ه 
الوزي�ر عن قلقه م�ن أن يقوم األمري 
الس�عودي محمد بن س�لمان بأعمال 
والجماع�ات  القاع�دة  تنظي�م  م�ع 
املتطرف�ة األخرى دون التنس�يق مع 
األمري�كان، كم�ا أعرب نائ�ب الوزير 
عن استياء الواليات املتحدة األمريكية 
بش�أن تمدد وتوسع القاعدة يف اليمن 

والدول املجاورة.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن قائد القوة البحرية يف الجيش االيراني 
االدم�ريال حبيب الله س�ياري عن إرس�ال 52 
مجموع�ة بحري�ة إىل املي�اه الدولي�ة الح�رة 
من أجل توف�ري األمن الالزم للس�فن البحرية 
االيرانية.وأعلن سياري يف مؤتمر صحفي عن 
بدء فعاليات لقوات البحرية اإليرانية من أجل 
توفري األمن للس�فن البحرية االيرانية يف املياه 
الح�رة واملحيط الهن�دي وخليج ع�دن وبحر 
قزوين.وأشار األدمريال سياري إىل فرمان قائد 
الث�ورة يف ما يتعل�ق برضورة تعزي�ز الوجود 
البح�ري للجمهوري�ة االس�المية االيراني�ة يف 

املياه الدولية الحرة.
وق�ال أن املجموع�ة البحري�ة 47 التابع�ة 
للق�وات البحرية االيرانية تق�وم بفعاليتها يف 
البح�ور الجنوبية كما إن خمس�ة مجموعات 
بحرية أخرى من األسطول الشمايل تم ارسالها 

إىل سواحل الدول املحاذية لبحر قزوين.
وش�دد س�ياري عى رضورة توف�ري األمن 
للخط�وط البحري�ة م�ن قب�ل الق�وة الربي�ة 
للجيش االيراني وقال أن توفري األمن يف بعض 
املناط�ق مثل مضيق ب�اب املندب وخليج عدن 
أم�ر بال�غ الحساس�ية واألهمي�ة ألن غالبية 
الس�فن التجاري�ة والنفطية الي�ران تمر عرب 

هذين املمرين.

وثيقة مرسبة: هكذا دعم حممد بن سلامن وويل عهد أبو ظبي 
»القاعدة« و »داعش«

إيران: إرسال 52 جمموعة بحرية إىل املياه الدولية احلرة 
حلامية السفن اإليرانية
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مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف واسط 

االتحادية 
محكمة االحوال الش�خصية يف تاج 

الدين 
العدد 154 / ش / 2017 

م / اعالن 
اىل املفقود ) طه عويد جدوع ( 

اقامت املدعية ) عليه محمد ياسني( 
الدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة اعاله 
والت�ي تطل�ب فيه�ا وف�اة املفقود 
)طه عويد جدوع( وملجهولية محل 
اقامتك يف الوقت الحارض فقد قررت 
هذه املحكمة الن�رش يف صحيفتني 
محليتني يوميتني فع�ىل من تتوفر 
لدي�ه معلومات عن املفقود املذكور 
اع�اله الحضور امام هذه املحكمة 
لالس�تماع اىل اقوال�ه ي�وم املرافعة 
املصادف 10 / 7 / 2017 الس�اعة 
التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة ع�دم 
حض�ورك او من ينوب عنك س�وف 
يتم السري يف اجراءات الدعوى وفق 

القانون .
القايض

ابراهيم احمد سالم 

اعالن
فق�د املدعو ) اس�امة عب�د الهادي 
كاظ�م عب�اس املجمع�ي ( بتاريخ 
محافظ�ة  يف   2011  /  12  /  11
دياىل مع س�يارته املرقمة 28 دياىل 
– حم�ل ول�م يع�رف مص�ريه منذ 
ذلك التاريخ حيات�ه من مماته ولم 
ت�رد أي معلوم�ات عن�ه لح�د االن 
فع�ىل م�ن تتوف�ر لدي�ه معلومات 
ع�ن املفقود اعاله يرج�ى االتصال 
باالرقام التالي�ة : 07723099928 
مكاف�اة  ول�ه   07706905469  /

مجزية.

تنويه
مدي�ر  اع�الن   يف  س�هوا  س�قط 
/لجن�ة  ميس�ان  بلدي�ات  ي�ة 
يف   240 املرق�م  وااليج�ار  البي�ع 
االم�الك  ع�دد  أن    2017/6/11
يف الج�دول  هي 29 ولي�س 3  كما 
ن�رش  يف الصحيفه املرقمه1469 يف 

2017/7/2 لذا اقتىض التنويه 
لجنه البيع واإليجار 
مديريه بلديات ميسان

تنويه
س�قط س�هوا يف اإلع�الن مديري�ة 
بلديات ميسان لجنة البيع وااليجار  
املرقم. 189 يف /1/6/2017 قضاء 
املجر الكبري نوضح ان كازينو 3 عىل 
رصيف كورنيش الغربيه ومساحة 
350 مبلغ التقدي�ر هو 2000000 
دين�ار ولي�س 3000000  مليونني 

ثالثة ماليني دينار اقتىض التنويه
لجنه البيع واإليجار 
مديريه بلديات ميسان

فقدان 
فقدت مني هوية  نقابة املهندسني 
باس�م املهن�دس ) ن�ادر عبدالل�ه 
عبود( فمن يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار

تنويه
س�قط س�هوا يف اإلع�الن مديري�ة 
بلديات ميسان لجنة البيع وااليجار  
املرقم. 189 يف /1/6/2017 قضاء 
املجر الكبري نوضح ان كازينو 3 عىل 
رصيف كورنيش الغربيه ومساحة 
350 مبلغ التقدي�ر هو 2000000 
دين�ار ولي�س 3000000  مليونني 

ثالثة ماليني دينار اقتىض التنويه
لجنه البيع واإليجار 
مديريه بلديات ميسان

تنويه
مدي�ر  اع�الن   يف  س�هوا  س�قط 
/لجن�ة  ميس�ان  بلدي�ات  ي�ة 
يف   240 املرق�م  وااليج�ار  البي�ع 
االم�الك  ع�دد  أن    2017/6/11
يف الج�دول  هي 29 ولي�س 3  كما 
ن�رش  يف الصحيفه املرقمه1469 يف 

2017/7/2 لذا اقتىض التنويه 
لجنه البيع واإليجار 
مديريه بلديات ميسان

تنويه
نرش يف صحيفة املس�تقبل العراقي 
ال�رشق  1471وصحيف�ة  بالع�دد 
االع�الن   14/7/2017 يف   2572
الخ�اص تنفي�ذ النجف بي�ع مواد 
العائ�ده للمدي�ن عيل اكرب حس�ني 
ذك�ر كلمه طوبه خط�ا والصحيح 
طويه ءكر سرياميك فل عدد41خطا 
والصحيح 49 ذكر واقيه لحيم عدد 
3 خط�ا والصحيح 2 ل�م يذكر عدد 

املخاد 10 مخده

تنويه
ن�رش يف صحيف�ة ال�رشق بالع�دد 
2572وصحيفة املس�تقبل العراقي 
بالع�دد 1471 يف 4/7/2017اعالن 
يف  الش�خصيه  االح�وال  محكم�ه 
النج�ف ن�ر اس�م املدعي�ه ايمن 
عب�اس صاح�ب خط�أ والصحيح 

ايمان عباس صاحب

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 1855 / 2015 
التاريخ 9 / 7 / 2017  

اىل املنفذ عليه / رعد فاضل عبد – يسكن الشعلة حملة 452 
زقاق 63 دار 14 

لق�د تحقق لهذه املديرية من اش�عار مركز رشطة الش�علة 
املرق�م 11344 يف 2017/7/3 وتأيي�د املجل�س املحيل لحي 
الش�علة انك مجهول محل االقامة ولي�س لك موطن دائم او 
مؤق�ت او مختار يمك�ن اجراء التبليغ عليه اس�تناداً للمادة 
)27( م�ن قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالن�اً بالحضور يف 
مديري�ة تنفيذ الكاظمية خالل خمس�ة ع�رش يوماً تبدأ من 
اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون
املنفذ العدل / مي زهري نوري

اوصاف املحرر :-
قرر تبليغ املدين بتس�ديد النفقة املستمرة خالل 60 يوم من 
الي�وم الت�ايل للتبليغ اس�تناداً الحكام امل�ادة 43 فقرة 9 من 

قانون االحوال الشخصية

اعالن دعوة
اىل مساهمي رشكة االغذية الحيوانية الفنية لصنع االعالف واالستثمارات العقارية 

/ مساهمة خاصة 
استنادا اىل قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل وتنفيذا لقرار مجلس االدارة 
املنعقد بجلسته الرابعة ليوم االثنني املصادف 12 / 6 / 2017 تقرر دعوتكم لحضور 
اجتماع الهيئة العامة بمقر الرشكة الكائن يف بغداد – الوزيرية – املنطقة الصناعية 
تمام الس�اعة العارشة صباحا من يوم االربعاء املصادف 26 / 7 / 2017 النتخاب 

مجلس ادارة جديد النتهاء املدة القانونية للمجلس الحايل .
راج�ني حضوركم او من ينوب عنكم من املس�اهمني بموجب صك االنابة او توكيل 
الغري بموجب وكالة مصدقة من كاتب عدل مع ابراز شهادة االسهم اصالة او انابة 
او وكالة ويف حالة عدم اكتمال النصاب القانوني فسوف يؤجل االجتماع اىل االسبوع 

الذي يليه يف الزمان واملكان املعينني ليوم االربعاء املصادف 2 / 8 / 2017 
رئيس جملس االدارة

اعالن 
اىل الرشيك استربق محسن هاشم 

اقتىض حضورك اىل بلديه التاجي الس�تخراج اجازه 
بناء للعقار2123سبع البور الرشيك عدي عبدالكريم 

عبدالزهره .

فقدان
فق�دت مني الهوية الصادرة من امانة بغداد بأس�م 
/ هالة فؤاد جوي هاش�م فمن يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار .

رئاسة محكمة جنايات البرصة / الهيأة الثانية 
العدد: 305/ج ه� 2015/2

إعالن 
إىل املتهم الهارب/ عيل جواد غالب

حيث تبني إنك مجهول محل اإلقامة والعنوان وكونك 
مطل�وب أمام ه�ذه املحكم�ة يف القضي�ة الجزائية 
املرقم�ة 305/ج ه�� 2015/2 وف�ق أح�كام املادة 
)406 م�ن قان�ون العقوب�ات(. فقد اقت�ىض تبلغك 
بواس�طة بصحيفتني يوميتني بالحضور أمام هذه 
املحكم�ة صباح يوم املحاكمة املوافق 2017/9/14 
لتجي�ب عن التهم�ة املوجهة لك وبخالفه س�تجرى 

محاكمتك غيابياً وفق لقانون.
القايض / رياض عبدالعباس محمد
رئيس محكمة جنايات البرصة /الهيئة الثانية

اعالن دعوة دائنني 
اني املصف�ي املحامي ابراهيم عبد الق�ادر ابراهيم لرشكة الربة 
للمق�اوالت العام�ة املحدودة ادع�و كل من له ح�ق او دين عىل 
الرشكة مرجعتي ع�ىل العنوان التايل بغداد -الكرادة- محلة909  

زقاق 3 مبنى 4 
املصفي املحامي 
ابرهيم عبد القادر ابراهيم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد 222 / ش / 2017 

اعالن
اىل املدعى عليه / مجيد حميد مخلف – مجهول محل االقامة 

للدع�وى املقام�ة م�ن قب�ل املدعي�ة اش�واق عادل حس�ن فقد 
اص�درت هذه املحكم�ة بتاري�خ 20 / 6 / 2017 حكما يقيض 
بتاييد حضانة املدعية اش�واق عادل حس�ن لولدها املدعو قابيل 
مجي�د حميد مخلف تولد 19 / 7 / 2001 وذلك لغرض مراجعة 
دوائر الدولة وتمش�ية مايتعل�ق بولدها اعاله عىل ان التغادر به 
اىل خ�ارج الع�راق اال بموافق�ة والده املدعى علي�ه مجيد حميد 
مخل�ف وبالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامتك قررت ه�ذه املحكمة 
تبليغ�ك بصحيفت�ني محليتني لغرض تبليغك بق�رار الحكم ولك 
الحق بالحضور لالعرتاض عىل القرار املذكور وتمييزه ويف حالة 
عدم حضورك خالل املدة القانونية سوف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية .
القايض احمد حميد حسان

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

صالح الدين االتحادية
محكم�ة االحوال الش�خصية 

يف بلد
العدد 

التاريخ 9 / 7 / 2017 
م / نرش فقدان

املدع�وة ورود احم�د  قدم�ت 
داود طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة 
تدع�ي في�ه فق�دان زوجه�ا 
غسان غازي داود عبد املخلبي 
وال�ذي فقد يف محافظة صالح 
الدين قض�اء تكري�ت بتاريخ 
11 / 6 / 2014 بع�د ان ت�م 
اختطاف�ه من قب�ل مجموعة 
ارهابي�ة ولم يع�رف اي يشء 
عن مصريه لحد االن وهو من 
سكنة محافظة صالح الدين – 
قضاء بلد – منط\قة املخلبي 
فعىل م�ن لديه معلومات  عنه 
اب�و به�ذه  االتص�ال بذوي�ه 

املحكمة او باي مركز رشطة
القايض
احمد حميد حسان

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من امانة بغداد 
بأس�م / حيدر كريم غازي عبود فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الزبيدية
رقم االضبارة 429/ت/2016  

تبليغ باالحالة القطعية
اىل املدينه / ريم رايض راهي 

عنوانة / مجهول محل االقامة 
بالنظر لالحالة القطعية  للعقار165/7م11 
الطويل االوس�ط  العائدلكم عىل املش�رتي 
كريم عبيس مديح   بمبلغ خمسون مليون 
دين�ار  تس�ديدا لدي�ن الدائن كري�م عبيس 
مدي�ح   وتطبيقا لالحكام امل�ادة 97/ثالثا 
م�ن قان�ون التنفي�ذ تقررتبليغك�م به�ذة 
االحال�ة وبتس�ديد الدي�ن البالغ خمس�ون 
ملي�ون دين�ار  خالل ع�رشة اي�ام تبدا من 
اليوم التايل للتبليغ بهذا اإلش�عار وعند عدم 
التس�ديد سيس�جل العقار باس�م املشرتي 

وفق القانون 
املنفذ العدل
سعود كامل عاشور

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية التنفيذ الرصافة 
رقم االضبارة 551 / 2010

التاريخ 9 / 7 / 2017 
اىل املنفذ عليه  / رؤى فائز احمد

لق�د تحقق له�ذه املديري�ة من اش�عار القائم 
بالتبلي�غ وتايي�د املجل�س املحيل لحي الش�عب 
ان�ك مجه�ول محل االقام�ة وليس ل�ك موطن 
دائم او مؤق�ت او مختار يمكن اج�راء التبليغ 
عليه ، واس�تنادا للمادة 27 م�ن قانون التنفيذ 
تقرر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف مديرية تنفيذ 
الرصاف�ة خالل خمس�ة ع�رش يوما تب�دا من 
اليوم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حالة ع�دم حضورك س�تبارش 
هذه املديري�ة باجراءات التنفي�ذ الجربي وفق 

القانون 
املنفذ العدل 
اوصاف املحرر 
ق�رار محكم�ة االحوال الش�خصية يف الش�عب 
 /  11  /  19 يف  امل�ؤرخ   2009  / ش   /  2509
2009 وتنفي�ذ مش�اهده الطفل�ة زين�ب م�ن 
قبل وال�ده وليد حاجي احمد  م�ن اليوم االول 
والخامس عرش من كل ش�هر من الساعة ال 9 

صباحا لغاية 12 ظهرا

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

العدد 660 / ش / 2017
التاريخ 6 / 7 / 2017 

اعالن
املدعية :- ميسان لطيف احمد

املدعى عليه :- محمد عبد الكريم عيل
ملقتضيات حسم الدعوى الرشعية املقامة امام هذه 
املحكمة بالع�دد 660 / ش / 2017 من قبل املدعية 
ميسان لطيف احمد والتي تطلب فيها التفريق للهجر 
ونظ�راً ملجهولية محل اقامة املدعى عليه محمد عبد 
الكري�م ع�يل تق�رر تبليغ�ك يف صحيفت�ني محليتني 
يوميتني للحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة 
ي�وم 16 / 7 / 2017 الس�اعة الثامن�ة صباح�اً ويف 
حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك ستجري 

املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون  
القايض / حسني جمباس حسني

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الطارمية و التاجي
العدد 8317

التاريخ 9 / 7 / 2017
املوضوع / اعالن قيمومة وفقدان 

اىل املدعو / مروان محيد جاسم
قدم�ت زوجتك عائش�ة عيل حس�ني طل�ب اىل هذه 
املحكم�ة بطلب يف نصبها قيمة عليك الدارة ش�ؤونك 
باعتب�ارك مفق�ود بتاري�خ 1 / 10 / 2015 علي�ه 
تق�رر تبليغك بصحيفت�ني محليتني لغرض حضورك 
ام�ام هذه املحكمة او من ينوب عنك قانوناً ويف املدة 
القانوني�ة خ�الل ) 15 ( ي�وم اذا كنت داخ�ل العراق 
و ) 30 ( ي�وم اذا كن�ت خارج الع�راق ويف حالة عدم 
حضورك س�تقوم املحكم�ة بتنصي�ب زوجتك قيمة 

عليك ووفق االصول
القايض /  عيل عبد الغفور امحد

اتحاد الحقوقيني العراقيني 
فرع البرصة

)اللجنة التحضريية (

اعالن
يف  وامل�ؤرخ   36 بالجلس�ة  التنفي�ذي  املكت�ب  لق�رار  اس�تنادا 
2017/6/15 والجلس�ة 37 املؤرخة يف 2017/7/6 تعلن اللجنة 
التحضريية النتخابات اتحاد  الحقوقيني العراقيني /فرع البرصة 
عن موعد النتخابات فرع البرصة يومي 11-2017/8/12 وفتح 
باب الرتشيح اعتبارا من 2017/7/9 لغاية نهاية الدوام الرسمي 
ليوم 2017/7/20 بغلق باب الرتش�يح ويكون الرتشيح  ملنصب 
رئيس الفرع فمن لديه عرشة سنوات منذ تخرج من كلية القانون 
والرتش�يح عىل عضوية  الهيئة االدارية للفرع  فمن لديه خمسة 
س�نوات كاملة باليوم والش�هر فمن لديه الرغبة بالرتشيح جلب 
وثيقة التخرج معنونة اىل اتح�اد الحقوقيني العراقيني وتقدم اىل 
اللجنة التحضريية النتخابات الفرع ويحق للناخب واملرش�ح من 
كان مجدد لالش�رتاك للعام 2017 وتكون االنتخابات يف مقر فرع 

البرصة الكائن يف البرصة –منطقة الجنينة 
احلقوقي 
داود سلامن ثابت 
رئيس اللجنة التحضريية 
النتخابات فرع البرصة

واملعرف



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

ال�وزارة  دوائ�ر  يف  جولت�ه  اط�ار  يف 
بمحافظ�ة الب�رة، زار وزي�ر النق�ل 
كاظ�م فنج�ان الحمام�ي مق�ر قيادة 
الق�وة البحري�ة يف محافظ�ة الب�رة 
والتقى الحمامي الل�واء الركن البحري 
أحمد جاس�م معارج وبح�ث معه الية 
وراف�ق  املش�رك،  والتنس�يق  العم�ل 
الوزي�ر مدير عام الرشكة العامة ملوانى 
العراقي�ة ري�اض س�وادي وع�دد م�ن 

مسؤويل الرشكة. 
واس�تعراض الحمامي مع ضباط ركن 
القي�ادة املعوقات الت�ي تواجههم اثناء 

العمل. 
ووجه باعفاء مسفن بحر العرب التابع 
للق�وة البحري�ة م�ن االج�ور والعوائد 
من خ�ال التعاون الثنائ�ي بني املوانئ 
العراقي�ة والق�وة البحري�ة ع�ر توفري 
اربع�ة زوارق بحري�ة حربي�ة ونواظري 
ليلية )س�لبي( م�ع بطاري�ات احتياط 
ونواظ�ري بحرية )عادي�ة( وذلك لتأمني 
للموان�ئ  الكامل�ة  الحماي�ة  عملي�ة 
العراقية ورفع التجاوزات عن العامات 

البحرية من قبل الصيادين. 
واوع�ز وزير النق�ل بالتفاهم مع وزير 
الدف�اع ح�ول موض�وع مس�فن بح�ر 
الع�رب وفس�خ عق�د رشكة الرس�انة 
املرية ليتم التعاقد بني وزارة النقل و 
وزارة الدفاع بصيغة التشغيل املشرك. 
الق�وة  مول�دات  باص�اح  كم�ا وج�ه 
البحري�ة ع�ى نفق�ة الرشك�ة العامة 

للنقل البحري.

وناقش الحمامي إمكانية تاهيل قاعات 
وصاالت الدراسة للطلبة، وأمر الرشكة 
العام�ة ملوانئ العراقية بإجراء كش�ف 
موقعي عى مسبح األكاديمية للوقوف 

ميداني�ا ع�ى احتياجاته�م وبحث الية 
تأهيل�ه م�ن جدي�د لطلب�ة األكاديمية 
البحرية كما بحث اللق�اء الية امكانية 
تش�ييد رصي�ف بح�ري عائ�م الي�واء 

ال�زوارق البحرية املكلفة بحماية ميناء 
خور الزبري«.

 كم�ا تفق�د الحمام�ي خ�ال جولته ، 
مين�اء ام ق�ر الجنوب�ي لاطاع عى 

س�ري العمل يف امليناء برفقته مدير عام 
الرشك�ة العام�ة ملوانئ الع�راق رياض 
مدي�ر  اس�تقبالهم  يف  وكان  ش�مخي، 
ميناء ام قر الجنوبي الكابتن س�الم 

جب�ار.  واك�د الحمام�ي ان الهدف من 
هذه الزيارة امليدانية للميناء لتفقد سري 
العم�ل في�ه وتذليل جمي�ع الصعوبات 
واملعرقات التي تواجه من اجل االرتقاء 
بواق�ع امليناء ليك�ون بمص�ايف املوانئ 

العاملية.
واك�د أن »املهلة الت�ي منحت للرشكات 
العاملة يف امليناء من أجل تطبيق املعايري 
الدولي�ة للعم�ل يف املوان�ئ س�تنتهي يف 

بداية شهر آب القادم، مبينا: انه سيتم 
إيق�اف عق�ود الرشكات الغ�ري ملتزمة 
بذلك. واضاف ان »الزيارات الدورية من 
ش�انها الوقوف عى بعض نقاط الخلل 
ملعالجته�ا مع اصحاب القرار والش�أن 
يف املوان�ئ العراقية عر التواجد ميدانيا 
وتوجيه املعن�ني للقيام بأهم واجباتهم 
وأعماله�م م�ن اج�ل انس�يابية العمل 

فيه« .

وزير النقل يزور قيادة القوة البحرية ويوجه بإعفاء مسفن بحر العرب من األجور والعوائد
تفقد ميناء ام قصر اجلنوبي ووعد بالقيام بزيارات دورية مستمرة
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صحتا الكرخ والرصافة تبحثان 
تطوير الواقع الصحي حمافظ بغداد يدعو جملس الوزراء اىل اجتامع طارئ ملناقشة الوضع اخلدمي للعاصمة

الرافدين يتخذ »خطوات قانونية« بحق مقرتضني لـم يسددوا ما بذمتهم

املثنى تبحث مع الكهرباء زيادة حصة املحافظة واملبارشة بمرشوع
حمطة جديدة

اكد على ضرورة صرف التخصيصات املالية إلستكمال املشاريع املتوقفة

   بغداد / المستقبل العراقي

تباحث مدي�را صحتي الك�رخ والرصافة 
تطوير الواقع الصحي والتعاون املشرك«.

وذك�ر بي�ان الع�ام دائ�رة صح�ة بغداد 
الك�رخ تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، انه 
»يف أط�ار التعاون املش�رك مابني دائرتي 
صح�ة بغ�داد الك�رخ وصح�ة الرصافة 
جرى »لق�اء مابني مدير عام دائرة صحة 
الك�رخ جاس�ب لطيف الحجام�ي ومدير 
عام الرصاف�ة عبد الغني س�عدون حيث 
تمخض عن اللقاء تباحث س�بل التعاون 
مابني الدائرتني والعمل عى تطوير الواقع 
الصح�ي يف مدين�ة بغ�داد وع�ى جانبيها 
الك�رخ والرصافة فضا عن بعض األمور 
الفني�ة األخرى واإلدارية وفتح س�بل أفق 
التع�اون الك�رى فيم�ا بينهما والس�يما 
بعد نقل الصاحي�ات الكاملة التي تخص 
الدائرت�ني ».واش�ار البي�ان »حيث رحب 
مدير ع�ام الرصافة بمدي�ر صحة الكرخ 
يف مكتبه مش�يدا ب�دوره الفع�ال يف رفع 
مس�توى الواقع الصحي وم�ا يبذلوه من 
جه�ود مضنية يف تطويره ويف كل جوانبه 
حيث تأتي هذه الزيارة تنفيذا للنشاطات 
املش�ركة والفعالي�ات املرتبط�ة بجميع 
مفاص�ل الدائرتني والتي تش�مل )الطبية 
, الصحية , الهندس�ية , الفني�ة , اإلدارية 
والخدمي�ة ( فض�ا ع�ن تب�ادل الخرات 
والتج�ارب يف مجاالت عدة وتطبيق بعض 
الرام�ج واألنظمة العلمي�ة وااللكرونية 

فيها خدمة للمواطن البغدادي.

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

دعا محافظ بغداد عط�وان العطواني، 
مجلس ال�وزراء إىل عقد اجتماع طارئ 
ملناقشة الوضع الخدمي يف العاصمة«.

وق�ال املكت�ب اإلعام�ي للعطواني، إن 
»محاف�ظ بغ�داد عط�وان العطوان�ي 
الوطن�ي  التحال�ف  اجتماع�ا  ح�ر 
برئاس�ة السيد عمار الحكيم وبحضور 

رئيس الوزراء وأعضاء يف التحالف«.
اىل  التحال�ف  العطوان�ي،  ودع�ا 
»دعم�ه للنه�وض باملس�توى الخدمي 
للعاصمة«، مطالبا ب��«رضورة النظر 
اىل املعوقات الت�ي تواجه حكومته التي 
تبنت اس�راتيجية متكاملة لحل الكثري 
م�ن املش�اكل الخدمي�ة، وخصوصا يف 
مناط�ق اط�راف العاصم�ة لك�ن عدم 

رصف موازن�ة املالي�ة له�ذا العام حال 
دون ذلك«.

وشدد محافظ بغداد، عى »أهمية عقد 
اجتماعا طارئا ملجلس الوزراء ملناقشة 

م�ن  للعاصم�ة«.  الخدم�ي  الوض�ع 
جانب آخر، اك�د محافظ بغداد عطوان 
العطواني وامين�ة بغداد ذكرى علوش، 
عى أهمي�ة الضغط ع�ى وزارة املالية 

لرف التخصيصات املالية بغية انجاز 
املشاريع املتوقفة بس�بب قلة االموال، 
التع�اون  بل�ورة  رضورة  أك�دا  فيم�ا 
للنه�وض  املؤسس�تني  ب�ني  املش�رك 
بالواق�ع الخدمي للعاصم�ة«. وناقش 
املحافظ »وخ�ال اس�تقباله يف مكتبه 
امينة بغداد ذكرى علوش، كيفية انجاز 
املشاريع الخدمية والحيوية املهمة ذات 
املساس بحياة املواطن البغدادي كاملاء 
واملجاري واكس�اء الط�رق وغريها من 
مش�اريع البنى التحتي�ة«. واضاف، أن 
»الجانبني اتفقا عى رضورة حث وزارة 
املالية ل�إرساع ب�رف التخصيصات 
املالي�ة الخاصة باملحافظة للعام الحايل 
من اجل اكمال املش�اريع التي وضعتها 
املحافظة واألمانة ضمن خطتها للعام 

الجاري.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعل�ن م�رف الرافدي�ن ع�ن اس�تمراره بمتابع�ة 
املقرضني الس�ابقني الذين تسلموا القروض والسلف 

من املرف«.
وق�ال املكت�ب االعام�ي للم�رف يف بي�ان تلق�ت 

»املس�تقبل العراق�ي«،  ان املرف مس�تمر بمتابعة 
املقرض�ني الذي�ن تس�لموا الق�روض والس�لف م�ن 
املرف وتحديدا من املوظفني واملواطنني ولم يقوموا 

بتسديدها«.
واش�ار اىل ان »امل�رف اتخذ خط�وات قانونية والية 

مناسبة يف ذلك.

    المثنى / المستقبل العراقي

اعلن�ت الحكوم�ة املحلي�ة يف محافظ�ة 
املثن�ى، ع�ن مطالبتها ل�وزارة الكهرباء 
بزيادة حصة املحافظة واملبارشة بانشاء 

محطة جديدة«. 
وافاد بيان العام مكت�ب محافظ املثنى 
فالح الزيادي تلقته »املستقبل العراقي«، 
أن » الزيادي التقى وزير الكهرباء قاسم 
الفه�داوي يف مق�ر ال�وزارة بالعاصم�ة 

بغداد وبحث معه زيادة حصة املثنى من 
الكهرباء«.

موض�وع  بح�ث  ان«الزي�ادي  وأض�اف 
املب�ارشة بم�رشوع محط�ة ٧٥٠ ميغ�ا 
واط يف املحافظ�ة«.وكان محافظ املثنى 

فالح الزيادي قد اعلن يف وقت س�بق عن 
تع�رض املحافظ�ة لظل�م يف حصتها من 
الطاق�ة الكهربائية، مؤكداً عى تش�كيل 
وفد حكوم�ي محيل للقاء وزير الكهرباء 

لزيادة حصة املحافظة.

باضافة 200 الف برميل باليوم .. وزيرالنفط يضع 
حجر االساس لتطوير حقل احللفاية املرحلة الثالثة

    بغداد / المستقبل العراقي

بحثت وزير وزير االعمار واالس�كان والبلديات واالشغال العامة آن نافع اويس 
مع الس�فري االيراني س�بل تعزي�ز التعاون املش�رك«.وافاد بيان لل�وزارة ورد 
ل�«املس�تقبل العراقي«، ان »أويس استقبلت يف مركز الوزارة سفري الجمهورية 
االس�امية االيراني�ة يف الع�راق اي�رج مس�جدي والوف�د املرافق ل�ه الذي ضم 
املستشار التجاري واملستش�ار االقتصادي ومسؤول الترشيفات يف السفارة«.

وقالت اويس بحس�ب البيان ان »الحكومة العراقية تس�عى لبناء عاقات بناءة 
م�ع دول الج�وار كافة ومنها ايران ونحن كوزارة مختص�ة يف املجال العمراني 
والخدمي يهمنا جداً تعزيز التعاون املشرك وتوقيع مذكرات تفاهم بني البلدين 
ودخول الرشكات االيرانية لتنفيذ مش�اريع الوزارة خاصًة ونحن مقبلون عى 
حمل�ة آلعادة اعمار املناطق املحررة من تنظيم داعش االرهابي«.واضافت اننا 
»وجهنا دعوة يف الفرة املاضية ملؤسس�ة بنياد مس�تضعفني وهي من كريات 
املؤسسات االيرانية ورحبنا بزيارة رئيسها محمد سعيدي كيا والوفد املرافق له 
وتم حينها بحث امكانية تمويل الجانب االيراني للمش�اريع الواصلة اىل نس�ب 
انجاز متقدمة يف قطاعات املاء واملجاري والطرق والجس�ور واالسكان خاصة 
التي تنفذها الرشكات االيرانية وتوقفت بس�بب االزم�ة املالية».من جانبه اكد 
الس�فري االيراني ان »هناك رغبة ايرانية حقيقية لارتقاء بمس�توى العاقات 
لتثمر مش�اريع مش�ركة تع�ود باملصلحة عى البلدين والش�عبني الش�قيقني 
اللذين تربطهما اوارص تاريخية وجغرافية مش�ركة , داعياً الس�يدة الوزير اىل 

زيارة ايران واالطاع عى املشاريع املنفذة.

     بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزيرالنفط جبار عيل حسني اللعيبي عى حرص الوزارة عى تطوير الحقول 
النفطي�ة يف محافظة ميس�ان من خال تنفي�ذ الخطط والرام�ج التطويرية 
بالتعاون مع الرشكات العاملية يف العراق ، فضاً عن الجهد الوطني.وقال وزير 
النف�ط أثناء وضع حجر االس�اس لتطوير حقل الحلفاي�ة النفطي بمحافظة 
ميسان بحسب بيان للوزارة تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، أن »املرحلة 
الثالثة واالخرية من مرشوع برنامج التطوير يس�هم بالوصول اىل أنتاج الذروة 
الذي يبلغ 4٠٠ الف برميل باليوم، وذلك باضافة )2٠٠ الف برميل ( باليوم عى 
األنت�اج الحايل للحقل الذي يبلغ حالياً أكثر م�ن 2٠٠ الف برميل باليوم، والذي 
تحق�ق بفضل عمليات التطوير يف املرحلتني األوىل والثانية«.وأضاف اللعيبي أن 
»املرحلة الثالثة من املرشوع تتضمن أنش�اء مجم�ع املعالجة الذي يتكون من 
)4( ضفاف عازلة ونصب مبادالت حرارية وعازالت و)4( خزانات كبرية س�عة 
)3٠ ( ألف مر مكعب ، وإنش�اء خطوط جريان مختلفة األغراض مثل النفط 
والغ�از واملاء ونصب محطة توليد للطاقة الكهربائية خاصة باملرشوع ، فضاً 
عن أنش�اء ش�بكات االنابيب لنقل النف�ط الخام والغاز واملياه، وانش�اء أبنية 
للس�يطرة واالدارة وغري ذلك«.وعق�د الوزير اجتماعاً مع املس�ؤولني يف رشكة 
نفط ميسان واالدارة املش�ركة للحقل.واشار البيان اىل انه »رافق وزير النفط 
يف جولت�ه بمحافظة ميس�ان عضو لجن�ة النفط والطاق�ة النائب عيل معارج 
ووكيل الوزارة لش�ؤون االس�تخراج واملفتش العام، فضا عن املدراء العامون 
لرشكة املش�اريع النفطية والدائرة القانونية ودائرة الدراسات واملتحدث باسم 
الوزارة« .يذكر أن حقل الحلفاية النفطي يشهد عمليات تطوير كبرية من قبل 
رشكة بروجاين�ا الصينية الذي فازت بتطوير الحقل ضمن جوالت الراخيص 
الثانية للوصول اىل أنتاج الذروة البالغ 4٠٠ ألف برميل يوميا من النفط وأنتاج 

كميات كبرية من الغاز يف نهاية عام 2٠18 .

رشكة توزيع املنتجات النفطية تبارش بحملة التنظيف الثامنة ملحافظة النجف االرشف
    بغداد / المستقبل العراقي

بتوجيه من الس�يد وزير النف�ط ومتابعة مبارشة 
من قبل الس�يد وكيل الوزارة لشؤون التوزيع أوعز 
مدير عام رشكة توزيع املنتجات النفطية املهندس 
عيل عبد الكريم املوس�وي كوادر الرشكة بفروعها 
وآلياته�ا للقي�ام بحمل�ة تنظيف كبرية وش�املة 
ألحياء مدينة النج�ف األرشف وذلك بإرشاف مدير 
فرع النجف للمنتجات النفطية ومشاركة الكوادر 

املتقدمة فيه . 
ويف تري�ح له بني املوس�وي بأن رشك�ة التوزيع 
ترشف بشكل مبارش عى الحملة من خال فروعها 
م�ن كاف�ة محافظات الوس�ط والجن�وب والهيأة 
الهندسية ومقر الرشكة بإستخدام آلياتهم الثقيلة 
))ش�فات , قاب�ات ((  باإلضاف�ة اىل مش�اركة 
رشكات نفطي�ة أخرى كرشكة املش�اريع النفطية 
ورشك�ة تعبئة الغ�از مضيفاً إن الحمل�ة إنطلقت 
يف الثال�ث من ش�هر تم�وز الحايل وستس�تمر ملدة 
عرشين يوماً لغرض إظهار املحافظة بالشكل الذي 
يلي�ق بمكانتها الدينية والعلمية من جهة ولخدمة 

أبناء املحافظة من جهة أخرى .
وأوض�ح املوس�وي أيض�اً بأن�ه من�ذ األي�ام األوىل 

إلنط�اق الحمل�ة ش�هدت رفع كمي�ات كبرية من 
النفاي�ات من أحي�اء ) املكرمة ،العس�كري ، ميثم 

التم�ار( والتي يعاني س�كانها منذ ف�رة بتكدس 
النفاي�ات واألنقاض حيث تم رف�ع )٧ ( آالف طن 
م�ن تلك األنقاض والنفايات بواقع أكثر من)2٠٠( 
نقلة من خال 1٧ قاب و4 شفل و2 ساحبة مياه 
ثقيل�ة و4 حوضي�ات مي�اه ثقيل�ة ، وأوضح بأن 
الحملة مس�تمرة وستش�مل أحياء واسعة وكبرية 

من املحافظة يف األيام القادمة . 
و قد أثن�ت جميع الجه�ات ذات العاقة و املتمثلة 
بالسيد املحافظ و املواطنني يف املحافظة عى جهود 
وزارة النف�ط واملتمثل�ة برشك�ة توزي�ع املنتجات 
النفطي�ة حي�ث ثمنوا ه�ذه املب�ادرة وأعربوا عن 

شكرهم الجزيل للكوادر املشاركة يف هذا العمل . 
يذكر ان رشكة التوزيع كانت قد ش�اركت بحمات 
عديدة وكبرية شهدتها مدينة النجف األرشف خال 
العامني السابقني إضافًة اىل قيامها بحمات أخرى 
مماثلة لتنظي�ف محافظة كرباء املقدس�ة وكان 
لتلك الحمات أثر كبري يف تغيري الواقع الخدمي لتلك 
املحافظتني اللتني تحتان مكانة مهمة من الناحية 
الدينية والعلمية مم�ا يتوجب بذل الجهود الكبرية 

إلظهارهما بأجمل صورة .

االعامر تبحث تعزيز التعاون املشرتك 
مع ايران

اخلطوط اجلوية تعلن استقبال مسافرهيا جمانًا 
يف صالة الدرجة األوىل يف مطار طهران الدويل

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشكة العامة للخط�وط الجوية العراقية ان مكتبها يف طهران اضاف 
ع�دد من الخدمات للمس�افرين ع�ى متن طائراته�ا مجانا. وق�ال مدير عام 
الرشكة س�امر كبة يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، ان »االهتمام املتواصل 
لوزي�ر النقل كاظ�م فنجان الحمامي لحركة الس�فر واملس�افرين عر تقديم 
افضل الخدمات للمسافرين من اجل انسيابية حركة السفر والتنقل بانسيابية 
مريح�ة للمواطنني عر مكاتب الخطوط الجوي�ة املنترشة يف العديد من الدول 
والبل�دان الخارجي�ة«. واضاف كبة ان »تلك الخدمات ج�اءت بعد تطوير بنود 
العق�د امل�رم بني رشكة الخط�وط الجوي�ة العراقية ورشكة مهرنام توس�عه 
املتخصصة يف خدمات رجال االعمال والدرجة األوىل«. داعيا : جميع مس�افري 
الدرج�ة االوىل اىل مراجعة املحطات الخاصة بخدمة مس�افري الدرجة االوىل يف 
مطار االمام الخميني او اعام اي موظف من مكتب الخطوط الجوية العراقية 
هناك، لكي يتسنى القيام بواجباته يف توفري تلك الخدمات من استقبال وتوفري 
اإلمكان املخصصة الس�تخدام االنرنت والطابعة وكذل�ك خدمات أُوبن بوفيه 

باالضافة اىل خدمات اخرى .
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دائرة التنفيذ 
مديرية التنفيذ النجف 

رقم االضبارة 2017/1523
التاريخ 2017/7/6

اىل املنفذ عليه /سعد احمد عباس 
لق�د تحقق لهذه املديري�ة من رشح القائ�م بالتبليغ   املبلغ 
القضائ�ي يف مديريتنا واش�عار مختار منطق�ة حي الجزائر 
صاحب حسن الش�مري انك مجهول محل االقامة وليس لك 
موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن اج�راء التبليغ عليه 
واس�تنادا للم�ادة 27 من قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا 
بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ النجف االرشف خالل خمس�ة 
ع�رش يوما تب�دا من الي�وم الت�ايل للنرش ملب�ارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
حسنني عبد

اوصاف املحرر :
قرار محكمة االحوال الش�خصية يف النج�ف بالعدد 3707/

ش2017/5 يف 2017/6/8 واملتضمن الزاك بتس�ديد نفقات 
مس�تمره االطفال وماضية للدائنة احالم حس�ني هادي مع 

اوالدها كل من املنتظر وزيتون ويوسف

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 2047/ب2017/3

التاريخ 2017/7/6
اىل املدع�ى عليهما )س�ندس عبد الحس�ن في�اض ومنتظر 

كاظم عبد (
اقام عليك املدعى املدير املفوض ملؤسس�ة االسكان التعاونية 
اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقمة اع�اله ضدكم�ا  والذي 
يطلب فيه�ا الحكم بتاديتكما له بالتكاف�ل والتضامن مبلغ 
قدره )2260 دوالر امريك�ي ( و هو مجموع املبالغ املرتتبة 
بذمتكم�ا للمدعي من مبل�غ القرض والغرام�ات التاخريية 
بموج�ب اتفاقي�ة الق�رض املح�ررة بتاري�خ 2016/4/14 
ونظرا ملجهولية محل اقامتكما حسب رشح القائم بالتبليغ 
يف محكم�ة ب�داءة كرب�الء  واش�عار مختار منطق�ة املركز 
يف كرب�الء هاش�م رسيع عب�ود   لذا تق�رر تبليغكم�ا اعالنا 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني بموعد املرافعة 2017/7/20 
التاس�عة صباحا وعند عدم حضوركما او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا  سوف تجري املرافعة بحقكما غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض
خالد جابر عبيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 427/ب2017/3

التاريخ 2017/7/3
اعالن

اىل املدعى عليه ) حيدر صرب كاظم ( 
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م 427/ب2017/3   
بتاري�خ 2017/6/20 واملتضمن الحك�م بالزام املدعى عليه 
حيدر صرب كاظم بتاديته مبلغا مقداره خمس�ة وس�بعون 
مليون دينار للمدعي )عيل عبد الحس�ني محس�ن ( تعويضا 
ع�ن اخالله بالتزامه التعاق�دي يف عقد املقاولة املربم بتاريخ 
2014/8/29 ولثبوت مجهولية  محل اقامتك حس�ب رشح 
املبل�غ القضائ�ي ثامر موىس عب�اس و اش�عار مختار حي 
الغ�ري /1 املدعو كريم حس�ون الجنابي علي�ه قررت هذه 
املحكم�ة تبليغك اعالنا بصحيفتني  يوميتني ولك حق الطعن 
عىل الق�رار املذكور خ�الل املدة املقررة بكاف�ة طرق الطعن 
القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب القرار املذكور درجة البتات 

وفق االصول
القايض خالد جابر عبيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 2022/ب2017/5

التاريخ 2017/7/6
اعالن

اىل املدعى عليه )توفيق عبد الجواد هادي(
اق�ام املدع�ي املدير املف�وض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية 
اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقمة اع�اله ضدك والذي يطلب 
فيها الحك�م بتاديتك واملدع�ى عليه الثاني )ياس�ني خضري 
حلي�ص ( ل�ه بالتكافل والتضام�ن مبلغ ق�دره )870دوالر 
امريك�ي ( وهو مجموع املبالغ املرتتبة بذمتكما للمدعى من 
مبل�غ القرض والغرامات التاخريية بموجب اتفاقية القرض 
املحررة بتاري�خ 2016/4/4 ونظ�را ملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار حي الجهاد 4 
املدع�و ن�وري عبد الهادي النويني   لذا  تق�رر  تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني بموعد املرافعة 2017/7/19 
التاس�عة صباح�ا وعند ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا  س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض
عيل عبد الرضا حسن

دائرة التسجيل العقاري
اعالن

تنفي�ذا الحكام املادة )1( م�ن املادة ) 50( مكررة من قانون 
التس�جيل  العق�اري رقم ) 1971( املعدل فق�د تقرر االعالن 
عن مبارشة التس�جيل باجراءات التس�جيل املجدد للعقارات 
املبين�ة اع�اله وفق اح�كام امل�ادة )3( من امل�ادة )45( من 
القانون املذكور فعىل من يدعي امللكية او اي حقوق عقاري 
يف هذه العق�ارات املذكورة اعاله تقدي�م مالديه من بيانات 
اىل ه�ذه الدائ�رة خالل ثالثني يوما م�ن تاريخ النرش االعالن 
والحضور يف موقع العقار الس�اعة العارشة من صباح اليوم 
الت�ايل النتهاء م�دة االع�الن وذلك الثب�ات ادعائ�ه بمختلف 
وس�ائل االثبات عند اجراء الكش�ف املوقع�ي عىل العقار من 
قب�ل لجنة تثبي�ت امللكية وبحض�ور املجاوري�ن الذين تقرر 

اللجنة حضورهم
عبد الكريم جهادي خرض

مدير التسجيل العقاري الثانية بالنجف االرشف 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف السماوة

العدد 185/وصاية /2017
التاريخ 2017/7/4

اعالن
اىل/كرار هويدي حسني

اصدرت هذه املحكمة حج�ة الوصايا املؤقتة بالعدد )185/
وصاي�ا/185 يف 2017/7/2 ( واملتضمن�ة تنصيب مطلقتك 
)هيف�اء عبد الحس�ني ع�يل ( وصي�ة مؤقتة ع�ىل اطفالها 
القارصي�ن من ف�راش زوجت�ك وذلك لغ�رض اصطحابهما 
معها للس�فر خارج العراق غيابي�ا  وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب اش�عار مختار منطقة  البس�اتني الرشقي�ة  وكتاب 
مديري�ة التبليغ�ات القضائي�ة بالع�دد 522 يف 2017/7/4  
تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني ولك حق 
االعرتاض خالل س�بعة ايام وبكسه س�وف تكتسب الحجة 

الدرجة القطعية وفق القانون
القايض
لطيف مهنة علو النرصاوي
قايض محكمة االحوال الشخصية يف السماوة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل 

العدد 740
التاريخ 2017/7/9

اعالن
قدمت املستدعية )خولة ابراهيم عبيد 
( طلبا اىل محكمة االحوال الشخصية 
يف الدجيل تطلب فيه نصبها قيمة عىل 
زوجه�ا املفق�ود  طارق عب�د الحميد  
محم�د وذل�ك كونه ق�د فق�د بتاريخ 
2017/3/9 وانقطع�ت اخباره فعىل 
من لديه اع�رتاض عىل صدور الحجة 
تقدي�م اعرتاض�ه خالل ثالث�ون يوما 

من تاريخ االعالن
القايض
جاسم محمد داود

تنويه
ن�رش يف صحيف�ة املس�تقبل العراقي 
ال�رشق  1471وصحيف�ة  بالع�دد 
2572يف 14/7/2017االعالن الخاص 
تنفيذ النجف بيع مواد العائده للمدين 
ع�يل اكرب حس�ني ذك�ر كلم�ه طوبه 
خطا والصحيح طويه ءكر س�رياميك 
ف�ل عدد41خطا والصحي�ح 49 ذكر 
واقي�ه لحيم عدد 3 خطا والصحيح 2 

لم يذكر عدد املخاد 10 مخده

تنويه
بالع�دد  ال�رشق  صحيف�ة  يف  ن�رش 
2572وصحيف�ة املس�تقبل العراق�ي 
4/7/2017اع�الن  يف   1471 بالع�دد 
محكمه االحوال الشخصيه يف النجف 
نرس اسم املدعيه ايمن عباس صاحب 
خطأ والصحيح ايمان عباس صاحب

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 

االتحادية
دار القضاء يف سامراء

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
سامراء

العدد :6097 
التاريخ 2017/7/9

اعالن
قدم املس�تدعية )حمدية عائد صغري 
( طل�ب اىل هذه املحكم�ة تطلب فيه 
اصدار حجر وقيمومة لولدها املفقود 
) س�عد حس�ني احم�د( وال�ذي فقد 
بتاريخ 2015/3/11 عليه واس�تنادا 
ق�ررت  القارصي�ن  رعاي�ة  لقان�ون 
املحكمة ن�رشه بصحيفتني محليتني 

لغرض التثبت من حياة املفقود
القايض
مثنى احمد مصطفى

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل يف النجف

اعالن تسجيل
بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة من قبل 
)محمود مكي لطيف ( واملؤرخ يف      املتضمن 
طلب تس�جيل املكائ�ن العائدة له واملنس�وبة 
حالي�ا يف الحرفني    واملدرج�ة اوصافها ادناه 
فعىل من له عالقة به�ا وادواتها املوصوفة ان 
يراج�ع الط�رق القانونية الثبات ذل�ك وابراز 
استش�هاد لهذه الدائرة بغية ايقاف التسجيل  
خالل مدة خمس�ة عرش يوم�ا من اليوم التايل 
لتاري�خ النرش ويعترب التس�جيل متاخر لحني 
حسم الدعوى واالعرتاض ملدة سبعة ايام لدى 
املحكمة املختصة وبعكس�ه س�يتم تس�جيل 
املكائن وادواتها بأس�م طالب التس�جيل وفقا 
لقانون الكتاب العدول رقم ) 32( لسنة 1998 

وتعطى له شهادة التسجيل
الكاتب العدل يف النجف

االوصاف : معمل حدادة قاسم الشمري
*كرت قريص محيل    225.000

*كورسة ثابتة صيني    1250.000
*ماكنة لحيم س�ويرسي    600.000

*ماكنة لحيم محيل   600.000
مزرف عمودي انكليزي   1250.000

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
اعالن

املدع�ي /جواد وخالدية وام�ل ونوال وجوديه 
اوالد لعيبي نعمة

املدعى عليه /مريسة  وخالد اوالد العيبي
تبيع محكمة ب�داءة البرصة العقار تسلس�ل 
1995 الرب�اط الكبري ومس�احته 120.95 م2 
يقع يف منطقة الجمهورية عىل ش�ارع فرعي 
بالق�رب م�ن الش�ارع الرئي�ي وان العق�ار 
متك�ون من ه�ول وغرفتني منام واس�تقبال 
ومرف�ق صح�ي وحم�ام البناء م�ن الطابوق 
ومسقف بالشيلمان درجة عمرانه قديم فمن 
له رغبة بالرشاء مراجعة هذه املحكمة ودفع 
التامين�ات القانونية البالغ�ة 10% من القيمة 
املق�درة للعق�ار والبالغة مائ�ة واثنان مليون 
وخمسمائة وسبعون الف دينار بصك مصدق 
المر هذه املحكمة وس�تجري املزايدة اس�اعة 
الثاني�ة عرش م�ن ظهر الي�وم الخامس عرش 

التايل للنرش واجور املناداة عىل املشرتي
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة املعقل
العدد 433/ب/2017
التاريخ 2017/7/9

اعالن
اىل املدعى عليه )خال�د محمد عبد الله ( اقام 
املدعي )ماجد كاظم عباس ( الدعوى املرقمة 
432/ب/2016 ل�دى ه�ذه املحكمة يطالبك 
فيه�ا )باداء املبلغ املدين له ب�ه والبالغ ثالثة 
وس�تون مليون واربعمائة ال�ف دينار ( وقد 
ص�در فيه�ا حكما بحق�ك يتضم�ن )الزامك 
بتايتك للمدعي ماجد كاظم عباس مبلغا قدره 
ثالثة وس�تون ملي�ون واربعمائ�ة الف دينار 
( حكما غيابيا قابال لالعرتاض واالس�تئناف 
والتميي�ز  يف 2017/6/1 وملجهولي�ة مح�ل 
اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ وتاييد 
املجلس البلدي لح�ي الصايف انتقالك اىل جهة 
مجهول�ة ق�رر تبليغك بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني ويف حال�ة ع�دم حضورك يكتس�ب 
الحكم درجة البتات ويسقط حقك يف الطعن
القايض

فقدان
شهادة تكييل  السيارة املرقمة )11870 االنبار حمل ( ملالكها يونس داوود 
سلمان والصادرة من رشكة توزيع املنتجات النفطية هيئة توزيع الجنوب 

فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مديرية تنفيذ املقدادية
العدد 314/ت/2014
التاريخ 2017/7/5

نظ�را لع�دم بلوغ ب�دل املزايدة  ل�رشاء س�هام املدينني عبد ال�رزاق وهاب 
محم�ود خميس واملدين ع�يل وهاب محم�ود خميس يف القطع�ة املرقمة 
3068/23 م27 ال�ركاع والت�ي ت�ؤول اليهم�ا م�ن والدهما املت�وىف وهاب 
محمود خميس والكائنة يف قضاء املقدادية /حي القدس لقاء طلب الدائنني 
مؤي�د عدنان محم�د وضياء عدن�ان محمد وع�يل عدنان محم�د وصفاء 
عدن�ان محمد وكريمه عبد حس�ني اصالة عن نفس�ها وحس�ب وصايتها 
ع�ىل القارصين افراح ومحمد وميع�اد اوالد عدنان  محمد وفاطمة عدنان 
محم�د ون�دى عدنان محمد وزه�راء عدنان محمد وزكي�ة محمود عباس 
البال�غ 314257000010 ثالثمائ�ة واربعة عرش مليون ومائتان وس�بعة 
وخمس�ون الف وع�رشة دينار بضمنه�ا اتعاب املحاماة ورس�م التحصيل 
80% م�ن القيممة املق�درة  لذا تقرر تمديد املزايدة ملدة خمس�ة عرش يوما 
م�ن اليوم التايل للنرش فع�ىل الراغب يف الرشاء  مراجعة هذه املديرية خالل 
املدة املذكورة مستصحبا معه التامينات البالغة عرشة من املائة من القيمة 
املق�درة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�وم التس�جيل والداللية عىل 

املشرتي وذلك استنادا للمادة 98 من قانون التنفيذ
املنفذ العدل

ايمان ياسني حسن 
*موقعه ورقمه : سهام املدينني عبد الرزاق وهاب محمود خميس واملدين 
عيل وهاب محمود خمي�س يف القطعة املرقمة 3068/23م27 الركاع التي 

تؤول اليهما من والدهما املتوىف وهاب محمود خميس
*جنسه ونوعه : ملك رصف ونوعه : سهام يف قطعة ارض سكنية 

*ح�دوده واوصاف�ه :س�هام املدينني عبد ال�رزاق وه�اب محمود خميس 
واملدي�ن ع�يل وهاب محم�ود خميس يف القطع�ة املرقم�ة 3068/23م27 

وحدوده : كما مثبت يف صورة القيد والخارطة وتحيط بها دور سكنية 
*مستمالته : التوجد

 *مس�احته املس�احة الكلي�ة لعموم القطع�ة اعاله هي 3اول�ك و 50م2 
ويملك املدينني عبد الرزاق وهاب محمود وعيل وهاب محمود س�هاما فيها 
م�ع بقية الرشكاء وهم هوية داود س�لمان وعمر وحس�ني وكاظم ونوال 

اوالد وهاب محمود
-الشاغل التوجد اي شواغل

-القيم�ة املقدرة : لعموم القطعة اع�اله هي 40.000.000 اربعون مليون 
دين�ار عراق�ي والقيمة املقدرة لس�هام كل واح�د من املدين�ني اعاله هي 
6363636 س�تة ماليني وثالثمائة وثالثة وس�تون الف وس�تمائة وس�تة 

وثالثون دينار عراقي
مالحظ�ة : اذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية فيكون اليوم التايل موعد 

للمزايدة

فقدان
هوي�ة  من�ي  فق�دت 
م�ن  الص�ادرة  الطال�ب 
جامعة بغداد /كلية طب 
االس�نان باس�م الطالبة 
)هند صالح حسن( عىل 
من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار

إلحاقا بكتابنا ذي العدد ب / 2773 يف 2017/6/19 بخصوص 
إعالن ثاني للمناقصة 1/ محاكم / 2017 مرشوع 

) إنش�اء دار مش�اهدة لألطف�ال يف محافظ�ة البرصة ( 
ن�ود إن ننوه إىل تمدي�د موعد غلق املناقص�ة ليكون يوم 
الخمي�س  2017/7/20 ب�دالً من يوم االثن�ني املصادف 

.2017/7/10

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

م/ متديد

م . ر . مهندسني
والء عبد الكريم عبيد

مدير العقود احلكومية / وكالة

العدد: 2931
التاريخ: 9 /2017/7
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ما تم الريح
ع�ن مؤسس�ة بال اقنعة الثقافية وف�ي اطار رعاية االب�داع والمبدعين صدر ديوان 
)مأتم الريح(للش�اعر جاس�م الجدادي م�ن دار المثقف للطباعة والنش�ر في بغداد 
..ويضم الديوان الذي جاء ب126 صفحة من القطع المتوسط )57( نصا ..من بينها 
» هذه الريح ، سجين الروح ، ليالي العامرية ، لقاء الروح ،  ثورة عشق ‘ جميلة انت 
، اذكريني » ومما جاء في مقدمة الديوان ما كتبه الش�اعر ماجد الربيعي :« جاس�م 
الجدادي  الممتليء جماال وعش�قا  يطل علينا  هنا بمجموعة نصوص نثرية ) ماتم 
الريح(   يرسم بها لوحاته ومن خاللها يسير دون تكلف وبلغة سهلة وعفوية غير 
متكلف�ة يفهمه�ا الجميع  ، هي نصوص قصيرة  افصحت لنا عن ما بداخله من هذا 
الجمال بخطاب مباشر الى حواء حبيبته فهو الذي يقرا في عينيها لغة الشعر ويرى 

نفسه المعلم االول لها حين تناسته ولم تنسه وهو الحاضر في احالمها ».
يذكر ان الش�اعر جاس�م الج�دادي بكالوريوس اقتص�اد الجامعة المس�تنصرية  ، 
وله مش�اركات في مجموعات شعرية مش�تركة منها حروف في منتصف الضوء، 
وقصي�دة مات�م الريح في مجموعة )تفاصيل( كما نش�رت له نص�وص في العديد 
م�ن الصح�ف والمجالت المحلي�ة والعربية ومجموعة ) ماتم الري�ح ( تعد باكورة 

اصداراته .

  ص�در ع�ن المؤلفي�ن الع�رب ف�ي 
سلس�لة س�اعات من التاريخ تأليف 
الكت�اب  محم�د س�عيد غازي..ه�ذا 
الثان�ي م�ن سلس�لة س�اعات  ه�و 
م�ن التاري�خ الت�ى تتحدث ع�ن دول 
وحروب واشخاص واغتياالت وأوبئة 
وكوارث غيرت مج�رى التاريخ وقد 
جعلتها فى اسلوب بسيط ومختصر 
وكان الغ�رض هو ان تصل المعلومة 
والفكرة بس�يطة وغير معقدة.وهذا 
هو الجزء الثاني من سلسلة ساعات 
من التاريخ باسم )الحرب والخيانة( 
حدث�ت  الت�ى  واالوبئ�ة  والمع�ارك 
القديم�ة والوس�طي  ف�ى العص�ور 

والحديثة.

احلرب واخليانة

          بقلم الشاعر والناقد / أحمد تمساح 
 ج1

عن مركز همت الش�ين للثقافة واإلبداع صدر 
ديوان)ش�فاهك آخر ترنيمة للحياة( للش�اعر 
/ أشرف قاسم وش�اعرنا يمتلك أدواته جيدا. 
ويس�رج خيل الكلم�ة ويعبر البيداء والس�هل 
والجب�ل بروع�ة المب�دع وحنك�ة المس�افر. 
أشرف قاسم يبحث عن الفكرة في بيادر اللغة 
واألل�ق والب�راءة والدمعة والن�دم من كل هذا 

الزخم يكتب الشاعر قصائده المتنوعة .
من اإله�داء نجد الش�اعر يهدى الدي�وان إلى 
م�ن صنع معج�زة الحري�ة وأن الحرية ثمنها 
أكبر من ال�دم أكبر من ال�روح وأن الله يبارك 
م�ن يصنع الحرية ، من يحرث األرض بالعرق 
واألل�م ، يبارك م�ن يطرز نخي�ل األمل بدقات 
القل�ب واللهفة والصبر ، من يبحث عن ترياق 

الوجود وحب البشرية .
يق�ول أش�رف : اآلن ث�ار الجائع�ون / ول�م 
يع�د في الوقت متس�ع / لتوب�ة عاصي / لن 
يس�كت الجوع�ى/ ول�ن يستس�لموا / حتى 
ول�و أمطرتهم / بجميع م�ا في األرض / من 

همجية ورصاِص !
يؤكد أشرف على أهمية الحرية وقدسيتها وأن 
الجائع ال يستس�لم للجوع لكن عليه أن يحرث 
األرض ويحصد الس�نبلة بكل ما تحمل الكلمة 
من معن�ى وهاهي مصرقد نال�ت حريتها في 
ثورة يناير بدماء الش�هداء وفى هذه الكلمات 
الموحية الموجزة يرش�ق الش�اعر سهما في 
كب�د الحقيق�ة ويح�رق بخور اللحظ�ة باأللم 
ويسكب اللغة في بساطة وألق . وفى قصيدة) 

هذى بالدك يا ابنتي ( : 
للنهر – س�يدتي – أنين الناي / للقلب النشيُج 
/ ولى انكسار النظرة / الخرساء / والصمت 
الضجي�ُج / هذا دمى / ف�وق الموائد / مهرق 
/ وحدائقي ال زه�ر فتح / في خمائلها / وال 
انتش�ر األريُج / والحزن سرب سنابك / تخز 

الفؤاد / فال ربيعك أزهرت أغصانه / تلك التي 
شربت / دماء العاشقين / الذائبين محبة منا 
/وال عاد الصب�اح على مش�ارفنا/يموُج/... 
ولي المس�افة بين حلم�ي / وافتراش دمى / 
على رمل الطريق / وحفنة من حنطة / بقيت 
لع�ام مجاع�ة / وأن�ا ويوس�ف / دمعت�ان / 
وحيدتان / ووجه يعقوب الحزين إزاء تنكسر 

الخيوُل !
بأس�لوب ينم عن تجربة ذابت لهيبا في خاليا 
الدم وصعدت نخيل ال�روح / الوطن عن عمد 
في ليل األلم والسهر ، تجربة صلت في محراب 
البوح ركعة ود وابتهال ، يس�وق إلينا الشاعر 
النهر باكيا ما بين الناي والنش�يج المحترق ، 
وحدائق الفتى لم تزهر بعد .. والحزن س�نابك 
ت�دوس األخض�ر والياب�س وتل�وك ف�ي كبد 
الحقيقة ويس�أل الش�اعر عن الوط�ن البعيد 
، عن يوس�ف والس�نبلة الت�ي اغتاله�ا الظمأ 
والجرح باتس�اع الوطن وأكثر ، فأين يعقوب 
الشهيد وأين األرض والنخيل واألريج والنبض 
تجمعه�م  واألدعي�اء  والحني�ن  والمس�افة 

صناديق العفن .

وفى قصيدة) ش�فاهك أخر ترنيم�ة للحياة ( 
المهداة إلى المبدعة / وفاء بغدادي .

أتعبتك البالد / وأتعبك الليل واألسئلة / أتعبتك 
البالد وأش�عل حزنك / رك�ض االمانى / على 
طرق / من رؤى األخيلة / يطاردك اآلن قنديل 
ضوء  ، س�ؤال عجوز / عن الحلم / كيف يفر 
إلى وطن منهك / من دموع الخطى / والرؤى 

القاحلة 
أتعبت�ك الب�الد / تب�دل وجه الزمان / س�نين 
عجاف / وس�رب الجراد / يساوم / حوصلة 

السنبلة 
يفيض الش�اعر عش�قا وتحنانا .. يعتلى ثريا 
ال�روح والم�دى ، ويصطلي بالنار المش�تعلة 
ف�ي ضل�وع المس�افة ، ف�ي ه�ذه القصي�دة 
عنوان الديوان يرسم الش�اعر خارطة الكلمة 

م�ن النبع إل�ى المصب ، لقد أبك�ى الوردة في 
خدرها وصب الزيت على النار وانتظر سفينة 
ن�وح على ضف�اف الوج�ع ولم ت�أت بعد في 
لج�ج الزلزلة ولقد صعق رئة البنفس�ج بتيار 
الصبابة والتأني وأرب�ك إيزيس وهى تفك في 
جدائلها /الحروف ، فهزم الجراد في حوصلة 

السنبلة .
وعند سدرة الوجع ما زال يسأل أشرف قاسم 
ع�ن الوطن ، ع�ن المدينة الفاضل�ة ومن هنا 
صعد الشاعر نخيل الوجد هائما ورصع المدى 
بالحروف البكر وجاءت القصيدة بردية عشق 

وردهة من األلم والتأمل في آن واحد . 
في قصيدة )هي( : 

هي أخر الدنيا 
وأول منزل 

للقلب يألفه الفتى 
وتسكع األحالم فوق األرصفة 

قم�ر المس�اء / ودفق�ة األحالم / ف�ي الليل 
الطويل 

وصوت أنات الجراح النازفة
مدى يديك / استنقذي بعضي /

 فبعضي لم يعد يقوى / 
على رد السهام الخاطفة 

مدى يديك أمام بابك واقف
فلعلني / إن مت يوما /

 أن أموت بوقفتي 
أن الخيول 

تموت دوما 
واقفْة !! 

في هذه القصيدة يدخل الشاعر محراب الكلمة 
متش�حا باللظ�ى والوجع الس�هام يبحث عن 
الحقيقة عن اس�تراحة المح�ارب ، عن دفقة 
حني�ن باتس�اع المدى ، يبحث عن لمس�ة في 
كف الوداع ، عن رعشة في الكفين عند حدود 
المنته�ى وهو المس�افر في ثقوب المس�افة 
/ الضلوع لكن الس�هام باغتت�ه من كل اتجاه 
والش�جاعة معطفه االبدى فقرر رد الس�هام 

ومقاومة المستحيل .
من قصيدة) سقط النصيف (: 

جفت ضروع الغيث في جسد السحاب 
م�اذا تري�د اآلن من وطن يس�افر ف�ي بروج 

غياب 
ماذا تبقى من طفولة حلمنا ؟

أسر الخيال ؟ 
براءة الذكرى ؟ 

ودفء اكفنا على اللقاء ؟ 
دموعنا عند الفراق ؟

ووردة حمراء 
ماتت 

بين طيات الكتاب 
نجثو على باب الحياة بجوعنا

ومؤذن الملك الذي دسَّ الصواَع لنا 
بليل في ثنيات الركاِب 

تأتى اللغة عند الش�اعر سلس�ة ومعبرة تأتى 
بأنات الدماء ، بوجع المسافة الحبلى بالضلوع 
، من لوعة يوس�ف في بئر المح�ن ، من بكاء 

الس�نبلة على كف الظمأ ، م�ن لهفة الجوعى 
وب�كاء الثكال�ى ، وم�ا زال الوط�ن يبحث عن 
يوس�ف واالكتفاء من الس�نابل ، لكن الغياب 

يحصدنا وجعاً ويرصعنا بالندم . 
من قصيدة) رسالة إلى يوسف ( :

آٍت من المدن العتيقة 
من زمان الحالميْن 

من عصر من بذروا النهار 
مشاتالً 

لغد يجيء ويستبيْن 
آت من اللغة التي ما شوهت 

آت من اللغة التي ما ضوجعت 
من مفردات النور 

يزهو 
في ركاب الطاهريْن 

الله َمنَّ .. أبعد َمنِّ اللِه َمّنْ ؟ 
وأبى وأمي والكواكب والقميص 

ورحلة عبر الشجْن 
أترى النفوس تغيرت 

أترى المكان 
أمن الزمْن 

أن كنت تعلم ظاهري 
فالله يعلم ما بطْن 

صاحبت )دانتى والمعرى( 
وارتقيت بروحهم نحو الصفاْء 

وقرأت في ليل التوجس 
“ قل هو الله أحد “

فنهلُت من نهر الضياْء ! 
بأسلوب جذاب ورش�يق وكأن الحقيقة وأدت 
نفسها واختبأت في معطف النهار الذي رحل 
خلف الجبال ، خلف المدى المعتم ولم يتبق لنا 
غير الدموع والبضاعة المغشوش�ة في سوق 

الندم والبكاء .
وفى قصيدة ) بيني وبين الله جسر مودة ( :

ال دين بعد الحب 
حتى اعتنْق ...

عادوا 
وملء عيونهم دمع كذوٌب ...

ال شيء يسكن في جناني غير حزن واغتراب 
يحلق الش�اعر في هذه القصيدة بروح المودة 
والب�راءة والنغم وفى يده أل�ف قفاز كي يعبر 
الجب�ل ص�وب النور والن�وار والنبي�ذ المعتق 
وفردوس النيل وان وع�د الله حق لألبد .. في 

قصيدة) حكاية( : 
أخفى الضفائر 
إنَّا يا ُمنى  بشُر

حكاية الحسن في عينيك ُتختَصُر 
أخفى الضفائر

 إن الريح عاتية 
وعن حكايتنا 

قد حدث المطُر !! 
وبلوع�ة المش�تاق دوم�اً وارتب�اك القلب في 
لحظ�ة حني�ن يودعه�ا عل�ى ضف�اف الش�ذا 
والودع ، يودعها ملكة وقد رفرفت ضفائرها 
تغط�ى الم�دى والريح .. يا وجع المس�افة يا 

منى .. ميلي على كتف الحقيقة احتضر . 

املدى واحلنني يف ديوان : »شفاهك آخر ترنيمة للحياة«للشاعر أرشف قاسم

           خديجة حراق /المغرب

أغار من قصيدتي
من رحم وجداني اهتزت

وربت 
حسبتها قطرات من دمعي

تمرد صوتي افزع مسامعي
احرف من نار تتطاير

في قلب االعصار تضعني
هي ال تخاف وان محيت

واشاحت عنها االذان
من الصواعق حذر سقوط

اقنعة الظالم
على قارعة الفجر يتردد ضوء

شاحب يخشى دخانا
ال يحمل رائحة الخبز االسمر

يرسم اقدام موت خطواته
باالميال

يصل سريعا....
يزأر من الجوع الىيشبع

كلما القي. اليه فوج
يقول هاتوا المزيد

عند عين حمئة ُضربْت ِخياٌم..
القاطنون من عهود العبودية

ال يفقهون وال يفرقون 
بين شروق وغروب

فقط يسجدون للبركان. 
حممه غاضبة

تق�دم له�ا قرابين م�ن اكباد.
حية

يوم يفر فيه ذو فزع
من ابيه وامه

ال صاحبة له وال ولد
تواسيه .او يفديه

.لكل شانه ولوحه
ينزع بقايا كتبها بانامله
ماذا لو جثا على ركبتيه

يقر بذنبه ويعترف ان كان له 
دم في وجهه

السياف بقناعه ال يرى العيون
فقط من شاهق

يهوي على الرقاب..
زغاريد النساء ضاعت

من هول ما يسخر من الموت
فسقطت هامات الرجال

لم يعد يجدي ....
واغوثاه.....!!

م يعد هناك معتصماه....

قطوف اجلبني 

افواه مكممة.. ال احد يسمع..

            الشاعرة نورة حالب / لبنان

قطوف الجبين 
أينما كنَت 

تطالَك أغصان لهفتي ..
اقطف جبينك 

من حقول القمر
انعشه بهمستي 

ونعمة لمستي ...
اقّشره برؤوس اناملي 

اتلّمس تعرجاته 
خطوط خيباته األفقية 
ثم اعجنه بعاطر لثمتي 

واعّده رغيفا شهيا 
لجاللة قبلتي ...

يتألأل بعدها 
كوكبا من الضياء 

تحسدني عليه 
في اصقاع الدنيا 

قلوب العاشقين ...

          المستقبل العراقي /خاص 

أقام�ت مؤسس�ة ب�ال أقنعة 
االول  ام�س  ي�وم  الثقافي�ة 
الس�بت المص�ادف 7/8 على 
ملتق�ى المثق�ف ف�ي قاع�ة 
مطع�م المري�خ ف�ي الكرادة 
أمسية ش�عرية وحفل توقيع 

دي�وان مآت�م الريح للش�اعر 
وس�ط  الج�دادي  جاس�م 
حضور فاعل ومتميز لالدباء 
والش�عراء  لالحتف�اء بمنجز 
الجدادي وتخلل الحفل تقديم 
ألقاه�ا  المؤسس�ة  كلم�ة 
األس�تاذ ج�الل الدي�ن صفاء 
اشار فيها لدور المؤسسة في 

والمبدعين في  االبداع  رعاية 
نشر نتاجاتهم وما تم اصداره 
حتى االن وماسيصدر الحقا 

وس�يرة  مح�اورة  وبعده�ا 
الش�اعر  قب�ل  م�ن  الش�اعر 
ماجد الربيعي بعد ذلك اعتلى 
المنص�ة. ع�دد من الش�عراء 
الش�عراءالمبدعين.  ومنه�م 

عادل الغرابي والشاعر ماجد 
حم�اد  والش�اعر  الربيع�ي 
والش�اعر  الش�ايع  الش�ايع 
مؤي�د عب�د الزهرةوالش�اعر 
الدكتور جليل احمد البيضاني 
تعاقب�وا  اخ�رون  وش�عراء 
عل�ى المنصة وتغنوا بقصائد 
للنث�ر  كان  غزلي�ة ووطني�ة 

فيه�ا الحصة االكب�ر ومنهم 
الجب�وري  الش�عراءبالل 
المي�اح  آمن�ة  والش�اعرة 
جمع�ة  عدن�ان  والش�اعر 
ورحيم الربيع�ي وعبد االمير 

الشمريو هيثم صبحي 
والش�اعر أده�ام نم�ر حريز 
والشاعر  الموس�وي  وحسن 

عل�ي العامري وكان�ت هناك 
أيضا مداخل�ة نقدية من قبل 

األستاذ طالب الدراجي
وكل الش�كر والتقدير لرئيس 
مؤسس�ة ب�ال اقنع�ة الراعي 

والداعم للثقافة واألدب
إدارة  مجل�س  تحي�ات  م�ع 

المؤسسة ميسرة هاشم

          عبدالله علي غني

استلقيت بين االعشاب  اتأمل الطبيعة 
مندمجاً مع سكينة الليل  بعد ان هرب 
الجميع الى جحره و تخلصت الطبيعة 
من ذلك الصخب الذي عانته في النهار 
، نظ�رُت الى الس�ماء الصافي�ة وذلك 
القمر باحثاً عن اس�راره وخباياه لكن 
االرض بدأت باالهت�زاز   كأنما ارادت 
دفع�ي ال�ى االعلى ف�ي تل�ك اللحظة 

اقترب�ت مني اجس�ام مضيئ�ة قادمه 
من القمر اش�خاص  تزين�وا بالجمال  
ال تلم�س اقدامه�م االرض ..اقترب�وا 
مني واذا بقوة سحرية تدفعني معهم 
بمجرد ان لمس�وني اخذوني الى عالم 
بعيد عن االرض الى عالم الغيوم وعند 
الوصول الى ذلك القصر الذي بني فوق 
اح�دى الغيمات س�ألت تل�ك الكائنات 
التي تشبه  المالئكة عن سبب قدومي 
اجابون�ي انني يج�ب ان اقدم فروض 

الطاعة الى عش�تروت وعن�د الدخول 
ال�ى ذل�ك القص�ر كانت تجل�س على 
ع�رش م�ن ال�ورد والسوس�ن قل�ت 
متفاجئ�اً روآل اجابني اح�د المالئكة 
انها عش�تروت تجس�دت ف�ي االرض 
بأس�م روآل حت�ى عادت الى الس�ماء،  
قدم لها الطاعة نظرُت الى تلك العينين 
هي ذاتها عيون من احببت التي قدمت 
له�ا الطاعة ف�ي االرض قبل الس�ماء 
وكتب�ت ف�ي حبه�ا الكثير  قل�ت : ما 

اجملك وم�ا اعظم حبي ل�ِك، يا اعظم 
من عزفت الول مرة على قيثارة القلب 
، يا اول قصيدة كتبت باليد البش�رية ،  
،  نهضت م�ن مكانها وتقدمت نحوي 
نظرُت الى عينيه�ا كنت على يقين ان 
تلك العينين التي جعلت نفس�ي تائهة 
ف�ي االرض ل�م تك�ن اال إلله�ا قامت 
بأعطائي قالدة من صنعها كتُب عليها 
روآل ؟! استيقظت عندها على النسيم 

البارد وفي يدي تلك القالدة !

امسية بال اقنعة  توقيع ديوان للجدادي وحضور باذخ الثراء بقراءات شعرية 

بني روال وعشرتوت

نش�ر يوم ام�س  االحد 7-9نص بعن�وان ) حين يكون 
الهوى قبانياً(  في الصفحة الثقافية وادرج اسم د. امل 
االسدي على النص سهوا لذا اقتضى التنوية واالعتذار 

من االديبة االسدي .

تنويه  واعتذار 
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سارة سالمة تثري اجلدل بجلسة تصوير

»غادة عبد الرازق« ترد: الفيديو احلميم مفربك!

نيكول سابا: أنا حّرة

القاهرة: أثارت الفنانة سلارة سلامة حالًة من الجدل 
عىل مواقع التواصل اإلجتماعي أمس بعدما نرش املصور 
محمود عاشلور عرب صفحته عىل »فيسلبوك« جلسلة 
تصويلر جديدة لها. حيث ظهلرت بقميٍص طويل علماً 
أنها معتلادة عىل ارتلداء املابس القصلرة. األمر الذي 

استحرض التعليقات الساخرة عىل الصور لعدم ارتدائها 
البنطال باعتبارها استعجلت عىل التصوير!

ولقد جاءت التعليقات طريفة من الجمهور عىل الجلسة 
الجديدة خاصة وأن الفنانة الشابة معروفة منذ بدايتها 

بإطالتها الغريبة واملثرة.

القاهرة: علقت الفنانة غادة عبد الرازق 
علىل الفيديلو املثر للجدل اللذي ظهرت 
فيله مناطلق حساسلة ملن جسلدها 
مؤكدة عىل أن هذا الفيديو مفربك وليس 
حقيقلي. وذلك يف ترصيٍح صحفي قالت 
فيه أنها سلتعود إىل القاهرة يف منتصف 

األسلبوع الجلاري بعلد انتهلاء عطلتها 
يف جزر املالديف وسلتحرص عىل إصدار 
بيان صحايف لتوضيلح الحقيقة الكاملة 
واصفة ما حدث معها بالشلائعات التي 

تحاول النيل منها.
وأكلدت أنها حريصة عىل قضاء إجازتها 

ملع عائلتهلا وعلدم اإلنشلغال بصغائر 
األملور مشلرة إىل أنهلا سلتتحرك فور 
عودتهلا إىل مرص اسلتعداداً السلتكمال 
نشاطها الفني.  ُيذكر أن مقطع الفيديو 
الحميلم اللذي بثته علرب حسلابها عىل 
»إنسلتغرام« قد تصّدر مواقلع التواصل 

اإلجتماعي ألكثر من 36 ساعة. ُيذكر أن 
هناك حركة غريبة واضحة عرب صفحتها 
عىل »إنسلتغرام« التي تظهر عليها عدة 
فيديوهلات وأخبلار منتلرشة بطريقلٍة 
الفتة ُتثر استغراب املطلع عىل الصفحة 

التي يبدو انها تعرضت لإلخرتاق.

شلاركت النجمة اللبنانية نيكول سابا يف 
أحد اإلعانات الخرية يف شلهر رمضان 
امللايض، وبالرغم من كون اإلعان خرياً 
تعرّضت لحملة من السخرية من البعض 
بسلبب مابسلها، ولكلّن لنيكلول رأيلاً 

مختلفاً تعرّفنا إليه.

أحببت التجربة
تقول نيكول سلابا يف ترصيحات خاصة 
إنها أحّبت تجربلة اإلعان ألنها تدعو اىل 
الخلر والتكافل، وإنها لم تلرتّدد لحظة 
يف املشلاركة بالرغلم من كونهلا ال تميل 
للظهور يف االعانات كثلراً، لكن الفكرة 

بحسلب تعبرهلا، مختلفة فهلي تدعو 
للتلرّبع بملا ال نحتلاج إليله، وتعجبلت 
مملن سلخروا ملن مابسلها يف الحفل 
التلي ظهرت بها وردت قائللة: »أنا حرّة 
يف سلتاييل وطريقلة مابلي وبالتأكيد 
اإلعلان مختلف تماماً علن الحفل الذي 
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وتشلر نيكلول إىل أنهلا تحلب أن تكون 
دائماً عرصيلة ومتألقة عىل املرسح، ويف 
الوقلت نفسله تحلب البسلاطة حتى يف 

طريقة املكياج.

رانيا حممود ياسني تقدم بالغًا لـ »السقا والسبكي«

مروة حممد: لـم أشاهد »غرابيب سود« ولن أشاهده

بلروت: رّصحلت الفنانلة رانيلا محمود 
ياسلن أنها لم تتمكن من مشاهدة فيلم 
»هلروب اضطلراري« ألحمد السلقا بعد 
أزملٍة حدثت يف قاعة العلرض التي كانت 

تشاهد فيها العمل برفقة زوجها.
ورسدت علرب صفحتها عىل »فيسلبوك«، 
تفاصيل ما حدث ودفع الجمهور السرتداد 
قيمة التذاكر والتوقف عن مشاهدة الفيلم 

خال تواجدهم يف الساحل الشمايل.
ورشحلت أنله بعلد ملرور 20 دقيقة من 
أحداث الفيلم فوِجئت بمدير قاعة العرض 
يدخل عليهم ويخربهم بان الفيلم سلتتم 
إعادته من البداية نظراً لوجود أحد أقاربه 

والذي يحتاج ملشلاهدة الفيلم من البداية 
وعندما رفلض الجمهور وهلدد بالرحيل 
ملن القاعلة وافق علىل إعلادة التذاكر يف 

مقابل تنفيذ ما يريد.
ونرشت تأكيلداً عىل كامها مقطع فيديو 
يظهر فيله الجمهور أمام باب السلينما، 
فيملا اعتلربت أن ما حلدث معهلا إهداراً 
ألموال املنتج ولصناعة السينما املرصية. 
واعتربت أن ما نرشته بمثابة الباغ ملنتج 
الفيللم محمد »السلبكي« وبطلله أحمد 
السلقا، وباقلي فريلق العملل والنقابات 
املهنية، متمنية اتخلاذ اإلجراءات الازمة 

تجاه ما حدث يف قاعة العرض.

عاشلت حالة اكتئاب خال تصويرها املسلسلل الرمضاني األضخم 
»غرابيب سود«. ترددت كثراً يف استكمال دورها ولكن توعية الناس 
كانلت هدفها وهاجسلها يف أن توضح للعالم أن الديلن ليس إرهاباً. 
تواجه املمثلة السلعودية مروة محمد صعوبة يف التوفيق بن حياتها 
الشلخصية واملهنيلة، كما تلفت إىل أن االعلام العربي بات يفتقر إىل 

الصدقية يف هذا الحوار...
- ما الذي شجعك عىل املشاركة يف مسلسل »غرابيب سود«؟ 

كنلت مرتددة يف البداية بسلبب ارتباطلات أخرى يف العملل، ولكنني 
وجدت فيه رسلالة توعوية ينّبه الناس من خالها اىل خطر اإلرهاب 
ويوضح أن الدين ليس ارهاباً، ورأيت أن من الواجب أن نسلط الضوء 

عىل هذه القضية.
- هل وجدت صعوبة يف تأدية الدور؟ 

بالتأكيد، وانتابتني حالة من االكتئاب خال فرتة التصوير.
- هل كانت ترافقك هذه الحالة بعد ترك موقع التصوير؟ 

صّورنا العمل يف لبنان، ولكن عندما رجعت إىل عائلتي شلعروا بأنني 
مكتئبلة، فاقرتحلوا عيّل التوقف عن اسلتكمال العملل، أحياناً كنت 
أفكر برتك العمل ألنني شلعرت بتعب نفي، حتى أنني لم أشلاهده 
ولن أشاهده ألنني ال أود العودة إىل حالة الكآبة التي عشتها سابقاً. 

كما أنني ال أتحدث عن العمل كثراً وأتجنب إجراء املقابات.
- هل تلقيت أي ردود فعل من املشاهدين؟ 

أرصلد ردود الفعلل عرب مواقلع التواصل االجتماعي، البعض أشلاد 
بالعملل، وآخلرون حولوا العملل إىل قضية سياسلية ودينية، أود أن 
أقلول للعالم، »الدواعش« فئلة ال عاقة لهم بالديلن، إنما يحاربون 

الدين بإسم الدين.
- هل تعرضت وأياً من فريق العمل للتهديد؟ 

قنلاة الللMBC هي التلي تعرضلت للتهديلد، ولكن كأشلخاص لم 
نتعرض ألي تهديد.

- ملاذا تناولت قضية الصم والبكم يف فيلمك؟ 
يف السلعودية أكثلر من مليون أصلم وأبكم لم يلتفلت إليهم أحد من 
خال األعمال الدرامية أو األفام، ويف كل عمل يجب أن أتناول قضية 
معينلة، إذ تطرقلت إىل قضايلا املطلّقات، وإجبار األهلل بناتهم عىل 
اللزواج، أو الطاق وفق رغباتهم، كما كانت قضايا األطفال واألرامل 
والبنات اللواتي لم يسلتطعن تحصيل العلم يف الخارج بسلبب بعض 

القيود التي تحرمهن من الدراسة، هذه محاور تناولتها يف أعمايل.
- وتطرقت أيضاً إىل قضية التحرش من جانب السائقن! 

بالفعل، تناولت قضية التحرش من جانب السلائقن ومدى خطورة 
وجود السلائق يف البيت إذا كانت امللرأة تعيش وحدها من دون رجل، 
كون الرجل يف السلعودية هو األسلاس يف حياة املرأة وبالتايل سلطت 

الضوء عىل احتمال أن تتعرض للتحرش من جانب السائق.
- شلارك يف »غرابيب سلود« علدد كبر من املمثلن العلرب، هل كان 

هناك انسجام بينكم؟ 
جمعنلا انسلجام كبر، وكل طاقلم العمل محرتفون وللم نواجه أي 
صعوبة، كما أننا تعرفنا إىل بعضنا البعض قبل البدء بالتصوير، وكل 

واحد منا راح يحّدث اآلخر عن بلده...
- هل من مشاهد رفضت تأديتها يف العمل؟ 

ال أبداً، لم يكن هناك أي مشاهد.
- ماذا عن مسلسل »أصعب قرار« الذي عرض أيضاً يف رمضان؟ 

»أصعب قرار« هو دراما تفاعلية وعرض عىل قناة »روتانا خليجية«، 
ويف كل حلقة يتناول قصة ولكل قصة نهايتان، واملُشلاهد يختار من 
طريلق التصويت النهاية التي أحبهلا، ويف النهاية يقومون بإحصاء 
النهايلات التلي فّضلها املشلاهد وناللت إعجابه أكثر. فكلرة العمل 
جميلة ولكن لألسلف كنت منشلغلة أثناء تصوير املسلسل بربنامج 
عىل الهواء وبالتايل لم أسلتطع املشاركة إال يف عدد قليل من الحلقات 
وكنت أرغب بأن تكون مشاركتي أكرب ألنه أول عمل تفاعيل يف تاريخ 

الدراما.
- يف حلال صّور املمثلل أكثر من عمل يف رمضان، هلل من املمكن أن 

ينجح عمل عىل حساب اآلخر؟ 
عندملا يكلون املمثل بطل العمل، ويشلارك يف عمل آخلر يف رمضان، 
بالتأكيد سليؤثر فيه، ولكن إذا كان يلعب بطولة جماعية، إذا شارك 

يف أكثلر من عمل فللن يؤثر فيه. مثلًا الزعيم عادل 
إملام، نادية الجنلدي أو إلهام شلاهن وحياة الفهد 
وسلعاد العبدالله هؤالء األهراملات إذا قدموا عملن 
يف دراما رمضان، بالتأكيد سُيشلتت املشلاهد، ولكن 
نحن كشلباب لن يؤثر فينا أكثر من عمل يف رمضان 

ألننا نقدم أعماالً 
جماعية.

إليسا: بدأنا يف هزيمة اإلرهاب
يف رسالة مليئة بالتفاؤل، أعربت الفنانة 
اللبنانيلة إليسلا علن سلعادتها بنجاح 
إحباط محلاوالت الجماعلات اإلرهابية 
يف إثلارة الفتن والقيلام بأعمال إرهابية 

تؤدي للقتل العرشات يف دول العربية. 
وغردت إليسلا عرب حسلابها الشلخيص 
بموقلع التدويلن االجتماعلي »تويلرت« 
قائللة: »اصبحنا نسلتمع مؤخرا لبعض 

االخبلار تؤكد هزيمة االرهلاب يف بعض 
املناطق.. 

البد انهلاء هذه الحرب املريضة من اجل 
استعادة السام يف بادنا«.

ريتا حايك: الصدارة بشهر رمضان هلا نكهة خاصة
اعتربت املمثلةريتا حايكفي حديث خاص أن منافسلة شلهر 
رمضلان هي االقلوى، وقاللت: أن تكلون االول برمضان لها 
نكهة خاصة ال تشلبه اي منافسلة الن هناك علدداً كبراً من 
املسلسات التي تعرض وأن يختار املشاهد ان يتابع مسلسلك 

بالذات فيكون قد اخذ خيار مهم«.

وعن رس محبة الناس ملسلسل وين كنتي تقول: »الناس تحب 
قصلص الحب املمنوعة واملحرمة وكلملا كان املوضوع جريئاً 

كلّما شّد املشاهد اكثر«.
إشارة اىل أن مسلسل »وين كنتي« من كتابة كلوديا مرشليان 

واخراج سمر حبيش وانتاج »مروى غروب«.

حكيم: صورت أغنية »عىل وضعك« يف إسبانيا
قرر حكيم طلرح أحدث أعماله الغنائيلة وهى أغنية » 
علىل وضعك » من أحلد الفنادق عيل ضفلاف النيل بعد 

شهور من اإلعداد له ىف أوروبا .
وطلرح حكيلم الفيديلو كليب مسلاء اليلوم يف مؤتمر 

صحفي ، بحضور نخبة من الصحفين واإلعامين.
وأكد حكيلم خال املؤتملر أنه قام بتصويلر األغنية يف 
مدريد بإسبانيا، وهي من تأليف يارس عيل وألحان تامر 
حجاج وتوزيع مشرتك بن إسام شيبي وميدو مزيكا 
يف تجربلة جديدة عليل التوزيع، وقلام بتصوير الكليب 

املخرج الهولندي جونثان ويلند.
وحلرص حكيم عيل التقاط سليلفي ملع الحضور من 
اإلعاميلن والصحفين احتفاال بطلرح الفيديو كليب.

يذكلر أن آخر أعمال حكيم كانلت طرحه مجموعة من 
األغنيلات القديمة عليل طريقة النوسلتولوجيا وإعادة 

توزيعهم بشكل جديد،
وقلام حكيم بغناء ترت مسلسلل »رمضلان كريم« الذي 
شلارك يف سباق رمضان املايض وحققت األغنية نجاحا 

كبرا.

يرسا: أنافس نفيس فقط وأعيش قلقًا رهيبًا
»النجلاح والنجوميلة مسلؤولية كبرة«... 
بهذه الكلمات استهلّت النجمة يرسا حوارها 
الخلاص واللذي تحدثت خاله عن أسلباب 
تعاونها املتواصل ملع »الزعيم« عادل إمام، 
الرتّبلع عىل قملة النجاح وثباتهملا الطويل 
عليهلا رغم تعاقلب األجيال والنجلوم، كما 
تطرقت اىل مسلسلها الرمضاني »الحسلاب 
يجمع«، وكشلفت عن رس قلقها، وأسلباب 
غيابها كل هذه الفرتة عن السينما، وروتينها 
اليومي، وهواياتها، ودورها كسفرة للنوايا 

الحسنة، وبرامجها الجديدة...
- ناقشلت العلام املايض يف مسلسلل »فوق 
مسلتوى الشلبهات« قضيلة تخلص الفئة 
الراقيلة، فهل تعّمدت العام الحايل مناقشلة 
مسلسللك  يف  الشلعبية  الطبقلة  قضايلا 

»الحساب يجمع«؟ 
بالفعلل تعّملدت أن يكلون هنلاك اختاف 
يف القضايلا التلي نناقشلها يف العمل، ففي 
العام امللايض كنا نتحدث عن نماذج محددة 
ورشيحلة مختلفة، لكن حاليلاً نتحدث عن 
النقيض، أي عن فئة مختلفة تماماً، فنسلّط 
الضلوء عىل الظلروف املحيطة بهلم ونمط 

عيشهم وتفاصيل أخرى كثرة يف حياتهم.
- وما الذي حّمسلك للمشلاركة يف مسلسل 

»الحساب يجمع«؟ 
أكثر ما حّمسلني له أنله يتحدث عن فئة لم 
أقلرتب منها من قبل، فقلد اقرتبت من هذه 
النوعيلة بعض اليشء يف أعمايل السلينمائية 
أكثر من تلك الدرامية، وربما تحدثت عنها يف 
مسلسل »أحام عادية«، الذي يتناول قضية 
»الهنجرانيلة«، وهلو العاللم الخفلي الذي 
يحكمه قانون خاص للجريمة املنّظمة، لكن 
يف »الحسلاب يجمع« ندخل للملرة األوىل اىل 
املناطق الشعبية، ونّطلع عىل روتن حياتهم 
ومعاناتهلم، كملا أن شلخصية »نعيملة« 
وأبنائها يف العمل مهمة جداً ومنترشة بكثرة 
يف مجتمعنلا، وكان ملن اللرضوري إلقلاء 

الضوء عىل مثل هذه النماذج.
- ملا الذي لفلت انتباهك أكثر يف شلخصية 

»نعيمة«؟ 
أكثر ما لفتني يف »نعيملة« أنها عانت كثراً 
يف حياتهلا، فهلي تعيلش يف منطقلة فقرة 

وتحلاول أن ترّبلي أبناءهلا، لكنها تصطدم 
بظلروف الحيلاة الصعبة، وتدخل السلجن 
ُظلملاً، لكلن فجلأة تنقللب األملور ضّدها 
فيصبح هناك احتمال بأنها ُمذنبة وليسلت 
مظلوملة، فاملعانلاة التلي يعيشلها أفلراد 
العائللة تجعلنلا أكثلر إنسلانيًة وتعاطفلاً 
معهلم، فنرغلب يف زيارتهم ومعرفلة املزيد 

عنهم ونسعى إليجاد حلول ملشكاتهم.
- دائملاً ملا تتعّمديلن مناقشلة القضايلا 
االجتماعيلة يف أعمالك، هلل تجدين هذا من 

أسباب نجاح مسلساتك؟ 
أحلب أن أناقش كل ما يهلم الناس، خاصة 
أننلا نعيلش يف مجتملع متكاملل، فنحن ال 
نبتكر شليئاً جديلداً، بل نسللّط الضوء عىل 
رشائلح مختلفة فيهلا الرش والخلر أيضاً، 
واإلنسلان بطبيعتله لديه جانلب خّر وآخر 
رّشيلر، لكن قد تطرأ ظروف ومواقف تدفعه 

للوقوع يف الخطأ رغماً عنه، وهذا النوع من 
القضايا سيجذب انتباه املشاهد وسيحرص 
علىل متابعة العمل ألنه يلدرك جيداً أن هذه 

النماذج موجودة يف املجتمع وقريبة منه.
- مللاذا تحرصلن عىل تسلليط الضلوء عىل 
الجريملة يف أعمالك مثلل »قضية رأي عام« 

و»فوق مستوى الشبهات«؟ 
أتعّملد ذللك، ألنله ال يصلح كلّملا تعرضت 
امللرأة للتحرش أو االعتداء من أي شلخص، 
أن تكلون هلي املُذنبلة ألنها املرأة أو فتاة، 
فتخىش الكشلف عملا حدث لهلا، بالعكس 
يجلب أن تفضح الشلخص املعتلدي عليها 
حتلى ينلال عقابه، وهلذا ما أُشلدد عليه يف 
أعملايل، حتى أُبلّدد الخوف داخلل كل امرأة 

مظلومة يف املجتمع.
- للمرة األوىل ترتدين الحجاب يف أحد أعمالك، 

هل كانت هناك رضورة لذلك؟ 

»نعيمة« ليست محجبة، ففي داخل منزلها 
ترتدي العباءة واملابس العادية، لكن عندما 
تخرج اىل الشارع مثل الناس العادين تضع 
الحجلاب. ثمة أدوار تقتلي أن تكون املرأة 
محجبة، كلدور الخادملة يف البيلوت، فهي 
ترتدي مابلس عادية وتضع الحجاب، ومن 
الرضوري أن أظهر بهذا الشكل، فإذا قّدمت 
الدور بخاف ذلك سليبدو غر منطقي ولن 

يصّدقه املشاهد.
- هلل ملن طقلوس تتبعينها قبلل البدء يف 

تصوير العمل؟ 
ملا من طقلوس محّددة، لكننلي أقلق كثراً 

قبل تصوير أي عمل، وحتى أثناء عرضه.
- بعد كل هذا النجاح والقلق ال يزال يسيطر 

عليك حتى اآلن؟ 
للن تصّدقي حالتلي قبل علرض أي عمل 
جديلد يل، فأكلون قلقلة لدرجلة الرعلب، 

وأدعلو اللله دائملاً أن يكلون النجاح عىل 
قلدر املجهود اللذي بذلناه طوال األشلهر 

املاضية.
- هلل ترين أنلك وعادل إمام ملن النجوم 
القائل الذين استطاعوا الحفاظ عىل هذه 

النجومية؟ 
ال يزال عادل إمام مسلتمراً يف السينما منذ 
50 عاملاً اىل اليوم، هلو الرقم واحد يف هذا 
املجلال، والجميلع يقلّدونله وخرجوا من 
عباءته، لكن األهم أن يستمروا كما استمر 
هو، فل»الزعيم« قّدم لنا هذا النموذج الذي 
نعتلز به، وأنا تتلمذت علىل يديه، وفخورة 
بذللك، وأؤكد أن جلزءاً كبراً ملن نجاحي 

يتمّثل يف وقويف أمام عادل إمام.
- تغّنلي املطربة بويس »ترت« املسلسلل... 

هل كنِت صاحبة هذا القرار؟ 
كنلت أرغلب كالجميلع يف أن تغّني بويس 
»تلرت« العمل، ومتحّمسلة لذللك، فبويس 

فنانة رائعة ومذهلة أيضاً يف التمثيل.
- تغّيبت عن السلينما خمسلة أعوام، ملاذا 

كل هذا الغياب الطويل؟ 
أين هي السلينما اليوم؟ عندما أقّدم فيلماً 
عليّل أن أعرف أدّق تفاصيلله، والدور الذي 
سلألعبه، وقيمتي من خالله، لذا لن أقدم 
عماً ملجرد إثبات وجودي يف السينما، فأنا 
أرفض هذه الفكلرة تماماً، وإذا لم ُيضف 
الدور اىل مسرتي الفنية فلن أقبل به مهما 
حدث، وخصوصاً إذا كان عماً سلينمائياً 
وُيطرح بشلكل صحيح، فهذه أساسيات 

بالنسبة إيلّ لن أتنازل عنها أبداً.
- إىل أي ملدى سلاهم منصبلك كسلفرة 
للنوايا الحسنة يف توعية املجتمع بمخاطر 

مرض اإليدز؟ 
منصبي هذا سلاهم بشلكل كبلر ومؤثر 
بالتأكيد، فعملنا ال يقترص عىل السوشلال 
ميديلا فقلط، بلل يتعّداها بكثلر، فنحن 
نقلوم بعملل ال يمكلن أحلداً أن يتخيلله، 
ونبلذل مجهلوداً كبلراً فيه، ألننلا نحاول 
توعية املجتمع بمخاطر اإليدز، فهو مرض 
خطلر، لكن يمكن القضاء عليه أو تجّنبه 
بسلهولة، كما نسلتعرض إمكانية تنفيذ 

ذلك حتى يستفيد أفراد املجتمع.

»سينام« عمل مرسحي 
عاصف للنصار

تشلهد السلاحة املرسحيلة خطوات جلادة مابن فلرتة واخرى 
ولعلل تواصل الفنان واملخرج املرسحي) كاظم نصار( اكرب دليل 
علىل مثل ذللك التواصالذي يرتقي لاشلادة بله .. وخاصة بعد 
حصولهعىل جائلزة االبداع لوزارة الثقافة عام 2016 عن مجمل 

اعماله املرسحية .
 ومن بن ذلك التواصل كان ) النصار ( عند مرسحية جادة بعنوان 
) سلينما ( والتلي يدخل من خالهلا مخرجنا املبلدع )الكابريه 
السليايس ( كما يسلميه ليقدم لنا شلخوصه وملا لحق بها من 
حيف وهلم يخرجون من قبورهم ..فيملاون املرسح اختجاجا 
وهياجا ..ورسعان ماتكتشف ان تلك الشخصيات تتسم بامتداد 

جذورها
عميقلا يف االرض ..وهلي تاتلي بنفحلات  ملن الحيلاة رغلم 

استشهادها من زمن ليس بالقصر .
والجديلر باالشلارة ان املبلدع النصلار هلو الذي كتلب واخرج 
املرسحية ..حتى جاءت عىل مثل تلك الحبكة الدرامية  التي التهتز 
امام الزوابع ..حتى ان صانع تلك الشلخصيات لم يتدخل تدخا 
مبلارشا وقرسيا ولم يفرض  شلخصيته عىل تلك الشلخصيات 

..ولكن زمام امورها كان بيده من خال امكاناته املرسحية .
كملا ان اليشء املهم الذي يحسلب للمؤلف واملخلرج النصار انه 
قلدم لنا شلخصياته وامكاناته االخراجيلة االبداعية من خال) 

اداء جمعي ( جسده كل من :
» باسلل الشلبيب واياد الطائي وازهار العسليل وعاوي حسن 

وزيلدون داخلل »
 وعلن هذه املرسحيلة ذكر املؤلف واملخرج )كاظلم نصار ( بان 
شلخصياته تحلاول ان تنهض من رماد الحلروب ..لكن الرصاع 
عطل مسرتها ومازال .. ومع ذلك كله نحن محكومون باالمل .

ويبقلى القلول ان مرسحيلة )سلينما (مسلتمدة ملن الواقعة 
العراقية ومن محنتها ..وهي يف احيان كثرة ) كوميديا سوداء (  

ولكنها ) تراجيديا عاصفة ( تحاول تخفيف رعب الواقع .

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد
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                                    تستطلع اراء أهل الشأن الكروي يف استخدام تقنية االعادة يف املباريات
       المستقبل العراقي/ أحمد عبد الكريم حميد

يعتمد اإلّتحاد ال�دويل لُكرَة القدم يف ُكّل ُمّدة 
قوانني َوتعديالت َوأس�اليب جديدة تسهم يف 
تطوير اللعبة الش�عبية األّوىل يف العالم َومع 
ب�دء أح�داث كأس القارات تفاج�أ الجميع 
باس�تخدام تقنية اإلع�ادة يف ُمَباريات هذه 
الُبطول�ة العاملية املقامة يف املدن الروس�ية. 
اس�تطلعت صحيف�ة »املُس�تقبل العراقي« 
اراء أهل الش�أن الكروية يف اس�تخدام هذه 

التقنية. 
أّول املُتحدث�ني كان الحكم يعقوب يوس�ف، 
اذ ق�ال: »ِمن املُمكن، ان تقتل تقنية اإلعادة 
انفعاالت الالِعب�ني بإحراز الهدف َوقد تقتل 
جمالي�ة لعب�ة ُك�رَة الق�دم برمته�ا. هذه 
التقنية ستلغي األخطاء التي يقع بها بعض 
الحكام كاحتساب ركلة جزاء غري صحيحة 
أو ط�رد الِعب ال يس�تحق الِبطاقة الحمراء 
أو تس�جيل هدف ِم�ن حالة تس�لل. أنا مع 
تقنية احتس�اب اله�دف بعد اجتي�از الُكرَة 
للمرمى، بينما هذه التقنية ستكون لصالح 
فريق ُدون االخر. َوستكش�ف أخطاء بعض 
الحكام َوستكون أكثر انصافاً بسبب وجود 

مراقبة لحكام املَُباَراة«.
َواض�اف ح�ارس مرم�ى ُمنتخبنا األس�بق 
س�عد ن�ارص: »يمك�ن ان تفقد ُك�رَة القدم 
م�ا  س�تأخذ  الف�رق  ان  بالرّغ�م  متعته�ا 
تستحقه أو استحقاقها الحقيقي باالعتماد 
َعَل التقني�ات الحديثة التي ب�دأت يف كأس 
الق�ارات. بالتأكي�د، هذه التقنية س�تظهر 

حاالت الخطأ بعد ان ُتراجع الحاالت الجدلية 
َوسوف تظهر أخطاء كثرية َوِمن ثم نعود إىل 
املرب�ع األّول – أخط�اء الُح�كام – َوقد تؤثر 
َعَل الحالة النفسية للحكم أو مراقب الخط 
فيم�ا اذا تك�ررت الحاالت يف ُمَب�اَراة واحدة 
أو الكثري ِمن املُباريات َوس�يتعرض الحكام 

للنقد أكثر ِمن الالِعبني َواملُدربني«.

َواعرب املُدرب األّول لفريق نادي “الصليخ” 
بُك�رَة الق�دم رش�يد س�لطان ع�ن رأي�ه، 
قائالً:«نوع�ًا ما تقل�ل التقنية املُس�تخدمة 
حديث�اً ِمن انفع�االت الالِعب�ني َوالُجمهور. 
َوق�د تلغي بع�ض األخط�اء التي يق�ع بها 
الحكام َولي�س ُكّل األخط�اء التي تجري يف 
املَُب�اَراة َوخ�ري دلي�ل ُمَب�اَراة كأس القارات 

ب�ني الربتغ�ال َوتش�ييل ت�م إلغ�اء هدف�ني 
َوبالوقت ذاته تم احتس�اب هدف ملغى. أنا 
مع اس�تخدام ه�ذه التقنية لك�ي يأخذ ُكّل 
ذي ح�ق حق�ه. َوس�يتعرض الح�كام لنقد 
واسع بسبب استخدام هذه التقنية بتكرار 
األخطاء َوستس�اعد الكامريات ذات الجودة 
العالي�ة َوتمركزه�ا يف امللع�ب يف اكتش�اف 

ه�ذه األخطاء«.َوختم الِعب نادي “الطلبة” 
األس�بق أحمد جديع هذا االس�تطالع، قائالً 
:«أن�ا مع اس�تخدام التقنية النها س�تظهر 
أخط�اء الح�كام َوتعط�ي الح�ق للفري�ق 
َوس�تقلل ِمن التالعب بالنتائ�ج. َويف الوقت 
نفس�ه ال يضي�ع مجه�ود الفري�ق بس�بب 
أخط�اء الح�كام املتعم�دة وَغ�ري املتعم�دة 

َوُهنا ال يظل�م الفريق. َوال ننىس كم تعرض 
ُمنتخبنا الوطن�ي يف املُباريات األخرية لظلم 
بع�ض الحكام يف احتس�اب أخطاء َوركالت 
جزاء ملُنافسينا، بينما تغاضوا عن حقوقنا. 
نتمّنى ان تس�تخدم ه�ذه التقنية يف بعض 
ُمباريات دورين�ا مثلما س�تعتمدها الكثري 

ِمن دول العالم.

اهمها.. إلغاء أخطاء احلكام وتقليل انفعاالت الالعبني واجلمهور و التالعب بالنتائج املباريات

مهاوي ينتظر موافقة الزوراءوزارة الشباب والرياضة: 22 متوز أفتتاح ملعب ميسان االوملبي
لتوقيع عقد الباطن السعودي

روين يعود إىل إيفرتون جمددًا

الكشف عن راتب مييس األعىل يف كرة القدم

            قسم االعالم واالتصال الحكومي

افتت�اح  والرياض�ة  الش�باب  وزارة  ق�ررت 
ملع�ب ميس�ان االولمبي في ال�22 من ش�هر 
تم�وز الحالي في احتفالي�ة مميزة تقام تحت 
االضواء الكاشفة ليال.وقال مدير قسم االعالم 

واالتصال الحكومي علي العطواني ان الوزارة 
قررت ارجاء االفتتاح الرس�مي لملعب ميسان 
االولمبي من ال�20 الى ال�22 من ش�هر تموز 
الج�اري وذل�ك الس�باب تنظيمي�ة، اذ اع�دت 
الوزارة حفال مميزا يليق بالمنش�ىء الرياضي 
ورياضي�ي  الع�راق  رياض�ة  س�يخدم  ال�ذي 

االحتفالي�ة  ان  العطوان�ي  ميس�ان.واضاف 
تتضمن فقرات متنوعة وستنقل عبر القنوات 
التلفزيونية التي س�توثق الحدث وتبين حجم 
الجهد المبذول من قبل الوزارة النجاز الملعب 
ال�ذي س�يكون جاه�زا لتضيي�ف المباري�ات 
الرس�مية بعد اخ�ذ موافقات االتح�اد الدولي 

لكرة الق�دم )فيفا( اذ فاتحت وزارة الش�باب 
والرياض�ة، االتح�اد العراقي لك�رة القدم من 
اجل استحصال الموافقات الرسمية من الفيفا 
حت�ى يتم اعتم�اده الى جان�ب مالعب كربالء 

والبصرة واربيل لرفع الحظر عن 
الكرة العراقية.

دعوة يارس قاسم لاللتحاق باملنتخب
            بغداد/ المستقبل العراقي

وج�ه م�درب المنتخ�ب لكرة القدم، باس�م قاس�م، 
الدع�وة مج�ددا لياس�ر قاس�م، المحترف ف�ي نادي 
نورثهامبتون ت�اون اإلنجليزي، لاللتح�اق بالفريق، 

قبل مباراة تايالند المقبلة.
وقال قاسم، في تصريح تابعته “المستقبل العراقي”، 
“أنا كمدرب س�معت الكثير عن الالعب ياسر قاسم، 
فيم�ا يتعل�ق بع�دم التحاق�ه بالمنتخ�ب الوطن�ي، 

لكنن�ي كمدرب أنظ�ر للجميع نظرة واحدة، وس�بق 
وأن وجه�ت دع�وة لالعب لكنه كان ف�ي مفاوضات 
لالنتق�ال إلى نادي�ه الجديد، وبالتال�ي منحناه العذر 

لعدم االلتحاق بالفريق”. 
وأض�اف “الي�وم نج�دد الدع�وة لالع�ب لاللتح�اق 
بالفري�ق، وب�اب المنتخب ل�ن يظل مفتوح�ا بوجه 
الالعبي�ن إلى األب�د، وبالتالي نتمنى أن يظهر ياس�ر 
قاس�م، مدى حبه للمنتخب، واحترامه للجماهير من 

خالل انخراطه بالمعسكر”. 

وأوض�ح أن المباراتي�ن المقبلتي�ن للع�راق، محطة 
الس�تدعاء العبين شباب جدد، وآخرين محترفين 

ف�ي الدوريات األوربية، الذي�ن لم يحصلوا 
على الفرصة الكافية.

يش�ار إل�ى أن المنتخ�ب العراق�ي، 
ف�ي  تايالن�د،  منتخ�ب  س�يالقي 

بانك�وك بالح�ادي والثالثين من 
كأس  بتصفي�ات  المقب�ل،  اب 

العالم.

            المستقبل العراقي/ متابعة

حس�م النجم البرتغالي كريس�تيانو رونالدو مهاج�م ريال مدريد مصيره بش�كل نهائي في ظل 
األنباء التي ترددت خالل الفترة األخيرة حول رغبته في الرحيل عن قلعة “سانتياجو بيرنابيو” 

خالل الصيف الحالي.وذكرت صحيفة “آس” اإلسبانية أن رونالدو قرر التخلي عن فكرة الرحيل 
مفض�اًل اس�تكمال مس�يرته في ريال مدري�د، ليضع بذلك حًدا للش�ائعات التي انتش�رت خالل 

الفت�رة األخيرة ح�ول رحيله.وكانت تقارير صحفية برتغالية قد أش�ارت إل�ى أن نجم الملكي 
يفك�ر ف�ي مغادرة فريقه بع�د اتهامه بالتهرب الضريب�ي، إلى جانب تلقيه معاملة س�يئة من 

اإلعالم اإلس�باني.وأوضحت الصحيفة اإلس�بانية أن قرار البقاء في ريال مدريد ال رجعة فيه 
بالنس�بة للنجم البرتغالي خاصة بعدم�ا خرج فلورنتينو بيريز رئيس الن�ادي للدفاع عنه في 

وس�ائل اإلعالم.وأضاف�ت “آس” أن نادي ري�ال مدريد يضع كريس�تيانو رونالدو في خططه 
خالل الموس�م المقبل، مؤكدة أن النادي الملكي أبرم العدي�د من الصفقات الجيدة خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية الحالية.وش�ارك الالعب صاحب ال�32 عاًما مع منتخب البرتغال في كأس 
القارات الشهر الماضي، قبل الخروج أمام تشيلي في نصف النهائي 3/0 بركالت الترجيح، عقب 

انتهاء الوقتين األصلي واإلضافي بالتعادل السلبي.

             بغداد/ المستقبل العراقي

أنهى العب المنتخ�ب العراقي ونادي الزوراء 
ع�الء مهاوي اتفاق�ه مع الباطن الس�عودي 
لتثمي�ل األخي�ر في الموس�م المقب�ل ولكنه 
ينتظر موافقه ناديه من أجل االلتحاق بالفريق 
السعودي.وقال نجم محمد مدير أعمال الالعب 
في تصريحات خاص�ة ل�موقع كورة الرياضي 
اطلع�ت عليه “ المس�تقبل العراقي “ إن االتفاق 
م�ع النادي الس�عودي ت�م على أكم�ل وجه.

وأض�اف: “ت�م االتف�اق عل�ى جميع 
التفاصيل ولم يتبق سوى موافقة 
نادي الزوراء الذي يمتلك البطاقة 

الدولية لالعب”، الفًتا إلى أنه تمت مخاطبة الزوراء 
من أجل منح الالعب االس�تغناء الدولي.وأوضح أن 
الالعب عالء مهاوي مس�تعد لدفع الشرط الجزائي 
الذي ينص عليه عق�د الالعب مع النادي حيث يبلغ 

25 % من قيمة العقد.
وأش�ار إلى أن الن�ادي الس�عودي م�ن الممكن أن 
يعس�كر في جمهورية مصر العربي�ة خالل الفترة 
المقبل�ة وينتظ�ر التحاق الالعب ع�الء مهاوي في 
أس�رع وقت ممكن.ومن المق�رر أن يغادر الالعب 
عالء مه�اوي غًدا اإلثني�ن مع المنتخ�ب األولمبي 
للمش�اركة ف�ي تصفي�ات آس�يا ف�ي بالس�عودية 
ويتوقع أن يتم االتفاق مع النادي الس�عودي هناك 

بشكل رسمي.

            بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن نادي إيفرتون اإلنجليزي، تعاقده رسميا مع واين روني، هداف منتخب 
إنجلترا التاريخي، بعقد يمتد لموس�مين بعد 13 عاًما قضاها في مانشستر 
يونايتد.وأكد النادي عبر موقعه الرس�مي، إتم�ام التوقيع مع روني، لمدة 
عامي�ن بالمجان، ليعود للن�ادي الذي انطلق منه ولع�ب لفريقه األول في 
الفت�رة م�ن 2002 حتى 2004 ، س�جل فيها 17 هدًفا.وق�ال روني، عقب 
التوقي�ع على عقده الجديد: “أنا س�عيد لعودتي مرة أخ�رى، وافقت على 
ارت�داء قميص إيفرتون، مجدًدا ألن هذا الفريق يس�ير بصورة جيدة نحو 
النجاح، وس�يحقق إنجازات كبيرة في الفترة المقبلة”.فيما علّق الهولندي 
رونال�د كوم�ان، م�درب التوفيز، على الصفق�ة بقوله: “رون�ي يمتلك عقلية 
الف�وز، ولديه طموحات ال تتوقف، وأنا س�عيد لعودته، إّنه يح�ب إيفرتون وكان راغًبا في 
العودة، وأرى أننا قد نس�تفيد من�ه ومن قدراته ألّنه مازال بعمر 31 عاًما”.وس�جل روني 
253 هدًفا، رفقة مانشس�تر يونايتد، ليصبح الهداف التاريخي للش�ياطين الحمر، ويتفوق 

على بوبي تشارلتون صاحب ال� 249 هدًفا في مسرح األحالم.

            المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت صحيفة “صن�داي تايمز” البريطاني�ة، عن راتب األرجنتيني ليونيل ميس�ي، هداف برش�لونة 
التاريخ�ي، بع�د تجدي�د عقده مؤخرا م�ع الن�ادي الكتالوني.وأكدت الصحيفة، أن ميس�ي، س�يحصل 
عل�ى مليون جنيه إس�ترليني أس�بوعًيا، ليصبح صاحب أعل�ى راتب في ك�رة القدم.وذكرت صحيفة 
“إكسبريس” نقاًل عن “صنداي تايمز” أّن ميسي سيحصل سنوًيا على 54.8 مليون إسترليني، ليحطم 
الرق�م القياس�ي كأكثر الع�ب تقاضًيا ألجر في كرة الق�دم، ويصبح بين أعل�ى الرياضيين دخاًل في 
العال�م، كما أّن س�يحصل من برش�لونة حتى انتهاء عقده في 2021، عل�ى نحو 220 مليون 
إس�ترليني.وأوضحت الصحيفة أّن التقارير الس�ابقة، كانت تش�ير إلى أّن راتب ميس�ي، 
يصل إلى 500 ألف إس�ترليني في األس�بوع، ولكن الحقيقة غير المعلنة أن الراتب ضعف 
هذا الرقم، ليصبح بعيًدا عن البرتغالي كريس�تيانو رونالدو، هداف ريال مدريد التاريخي، 
والذي يحصل على 19 مليون إسترليني في الموسم، بواقع 365 ألف إسترليني أسبوعًيا.

وأش�ارت الصحيف�ة إل�ى أّن النادي الكتالوني، قد يبيع ميس�ي قبل انته�اء عقده ليحصل 
عل�ى قيم�ة مالية كبيرة من التخلي عن الالعب، الذي أتم عام�ه الثالثين منذ أيام.وكانت 
الصحف اإلسبانية ذكرت أّن ميسي، سيحصل بموجب عقده الجديد على 40 مليون يورو 
س�نوًيا، كما تصل قيمة الش�رط الجزائي إلى 300 مليون يورو.ولعب ميسي أول مباراة 
بقميص الفريق األول لبرش�لونة ف�ي 2004 ونجح في حصد 30 لقًبا رفقتهم، خالل 13 
موس�ًما، ويصبح الهداف التاريخي للفريق والدوري اإلس�باني، كما حصد 5 كرات ذهبية 

العب  في التاريخ.وس�جل ميس�ي 507 هدًفا في 583 مباراة، رفقة النادي الكتالوني، كما حصل على كأكث�ر 
لقب أفضل هداف في الدوريات األوروبية الكبرى 4 مرات، أخرها الموسم الماضي.

أنشيلويت يعلن رأيه يف قرار فريايت
    المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د اإليطالي كارلو أنش�يلوتي، المدير الفني لنادي بايرن 
ميونيخ األلماني، أن مواطنه ماركو فيراتي، العب باريس 
سان جيرمان الفرنسي، اتخذ القرار الصحيح باالستمرار 
لبرش�لونة  االنضم�ام  وع�دم  األم�راء”  “حديق�ة  ف�ي 

اإلسباني.
وقال أنش�يلوتي في حوار مع صحيف�ة “كوريري ديللو 
س�بورت” اإليطالي�ة نقلت “لوباريس�يان” الفرنس�ية 
جزًءا منه: “لست مندهًش�ا من قرار فيراتي بالبقاء في 
باريس س�ان جيرم�ان، إّنه يحصل عل�ى معاملة ملكية 

هناك وأعتقد أنه سعيد في فرنسا”.

وكان وكي�ل أعمال فيراتي، دوناتو دي كامبلي، قد صّرح 
أن الالعب يعيش في س�جن بالعاصمة الفرنسية، قبل أن 
يعتذر الالعب في حوار مع القناة الرسمية للنادي ويؤكد 

سعادته باالستمرار في “حديقة األمراء”.
ُيذك�ر أن فيرات�ي انتق�ل إل�ى باريس س�ان جيرمان عام 
2012، قادًم�ا من بيس�كارا اإليطالي، مقاب�ل 12 مليون 
يورو، وعمل تحت قيادة أنشيلوتي موسم 2013/2012 

قبل أن يرحل المدرب إلى ريال مدريد اإلسباني.
وف�ي ظل اهتمام ع�دة أندية كبي�رة باإليطالي، مدد 

باريس س�ان جيرمان وقرر تحسين عقد فيراتي 
خمس م�رات، آخرها في فبراير/ش�باط 2016، 

علًما بأن عقده الحالي ينتهي عام 2021.

كريستيانو رونالدو حيسم قراره 
النهائي بشأن الرحيل عن ريال مدريد
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
انه كان يسمح للرجال االنكليز يف القرن السادس عرش برضب 

زوجاتهم ، ولكن فقط قبل بلوغ الساعة العارشة مساء.
أن الحيوان املس�مى ب�ال**الن وهو حيوان يقيم يف أش�جار 
الغاب�ات . يختب�ئ يف غطاء ثخني من النبات�ات حتى ال يظهر 

منه سوى رأسه.
ان س�ور الص�ني العظيم هو واح�د من األش�ياء القليلة التي 

صنعها اإلنسان والتي يمكن رؤيتها من عىل سطح القمر.
أن كل الطاق�ة املوج�ودة يف صاعقة كبريه قادرة إذا س�خرت 

لرفع مياه املحيط 2 مرت يف الهواء.
أن م�ا يدعى باس�م ) العظ�م الضاحك ( هو لي�س بعظم بل 

عصب.
أن�ه إذا م�ا قورن دماغ اإلنس�ان بدم�اغ طائر الس�نونو فإن 
وزن دماغ اإلنس�ان يشكل نس�بة 2.5 % من وزن الجسم كله 
. أما وزن دماغ طائر الس�نونو فيش�كل نسبة 4.2 % من وزن 

الجسم كله.
أن�ه بإمكانك رؤية النج�وم وأنت يف النهار  ، انظر إىل قاع برئ يف 

وضح النهار وسوف ترى النجوم املتأللئة.
أن الغ�از يف طبيعته غ�از ال رائحة له ، ولكن تضاف إليه هذه 
الرائحة لدى تصفيته وتخزينه من أجل عامل األمان والحماية 

لالنتباه إليه.
أن طائ�ر الكيوي هو الطائر الوحيد الت�ي تقع فتحتا أنفه يف 

مقدمة منخاره.
أن املاء البارد هو أخف من املاء الساخن.

قد تتعرضني اليوم إىل بعض املشاكل اإلدارية 
إن لم تس�ارعي إىل إجراء املعام�الت الالزمة 
أو إىل إنهاء امللف�ات العالقة أو تأمني األوراق 
الرسمية. قد ال تكون هذه املهمات من النوع 
ال�ذي يثري اهتمام�ك بل ق�د تعتربينه مجرد 

شكليات، لكن ال مفر لك من تنفيذها!

ل�ن يخّيب الق�در آمالك، ول�ن تذهب الجهود 
الكب�رية التي بذلته�ا هدراً! فمهم�ا اختلفت 
نوعي�ة عملك أو تنوع مس�تواه، فإن األرباح 
املالي�ة الوف�رية يف طريقه�ا إلي�ك! كم�ا أن 
اإلس�تثمارات الت�ي قمت بها عىل املس�توى 
الشخيص ستعود عليك أيضاً بالفوائد املالية!

تتشجع العازبة عىل اإلرتباط العاطفي يف هذه 
الفرتة املالئم�ة لتعزيز األجواء الرومانس�ية 
وتطويرها. فتقرر اإلنفتاح بإحساس مرهف 
وش�فافية عالي�ة عىل لق�اء اآلخري�ن وعىل 
املشاركة يف املناسبات اإلجتماعية التي تؤمن 

لها التعرّف عىل وجوه جديدة.

يدعوك الفلك إىل التخفيف من الضغط النفيس 
والتوتر ومن تس�ارع وترية حياتك، واإلهتمام 
بصحتك ومراعاتها بإتباع أسلوب حياة صحي 
وأخذ القس�ط ال�كايف من الراح�ة. فقد يؤدي 
ب�ك اإلهمال املتواصل ال�ذي اعتمدته يف الفرتة 

األخرية إىل حالة ضعف جسدي ونفيس!

ال وق�ت لديك اليوم للتفكري بذات�ك أو لتلبية أية 
رغبة شخصية، إذ تتس�ارع وترية عملك بحيث 
أن�ك تكرس�ني كل اهتمام�ك وجه�ودك بإتجاه 
تنفي�ذ امله�ام املطروح�ة واملتالحق�ة والتي قد 
يكون بعضها غري متوقعاً ومستجداَ. لبي مساء 

الدعوة التي تتلقينها خالل فرتة بعد الظهر.

تتأقليمن م�ع األوضاع الجديدة وتتس�لحني 
بالثق�ة بالنفس ملواجهة األحداث والتحديات 
املقبلة. تمضني يوماَ جيداً يحالفك فيه الحظ 
ع�ىل إيجاد بع�ض مص�ادر الربح امل�ايل من 
خ�الل قيامك بمهمات متفرقة. ال تتكاس�ي 

عن القيام بالتمارين الرياضية

ترتك�ني ح�ذرك وقلق�ك جانب�اً لصال�ح تلبية 
رغبات�ك الصغ�رية والت�ي تفرح قلب�ك وترفع 
من معنوياتك. فقد تقومني ببعض املش�رتيات 
م�ن هنا وهناك، وتلتق�ني بأصحاب من أجواء 
مختلفة، أو قد ترضبني موعداً للرشيك لتمضية 

األوقات املسلية بعيداً عن الهموم والواجبات.

تشعرين من وقت آلخر بحاجة ملحة للعب دور 
املالك الحارس مع كل من تشعرين بحاجته إىل 
ذلك من األصدق�اء أو من املحيطني بك! تدفعك 
األج�واء الحماس�ية له�ذا الي�وم بتلبي�ة هذه 
الحاجة، فتقدمني العون لكل من يطلبه إن من 

الناحية النفسية والعملية أو حتى املالية!

تضّن�ني أحيان�اً ع�ىل محيط�ك وخاصة عىل 
األه�ل وأف�راد العائل�ة بتواج�دك واهتمامك 
بهم، مما ييسء إىل نفس�يتك بالدرجة األوىل، 
وإىل العالقة املتبادلة بينكما بالدرجة الثانية. 
لم ال تتفرغ�ني قليالً لهذا الجان�ب الهام من 

حياتك وتعطني له األولوية

يتحول مزاجك ومس�ارك الداخي باتجاه أكثر 
إيجابي�ة مم�ا يعك�س اإلرشاق والحيوية عىل 
تعاب�ري وجه�ك ويحّس�ن تعالك م�ع اآلخرين 
ويضي�ف اإلعتدال إىل ترصفات�ك. قد يكون ذلك 
بفض�ل بع�ض التط�ورات العاطفي�ة، كما قد 
يكون مجرد قراراً ذاتياً بالتخي عن السلبيات!

تعيشني ابتداء من اليوم فرتة مليئة باملشاعر 
الجميلة والس�عادة تنس�ني فيها كل الهموم 
الس�ابقة وكل األح�داث الت�ي ازعجتك وكل 
التوت�ر ال�ذي رافقك مؤخ�راً! تش�عرين أنك 
محاطة باملحبني من أف�راد عائلتك وباملحبة 

التي يكّنها الرشيك لك.

تحصل�ني ع�ىل الصعي�د امل�ايل ع�ىل الكث�ري 
م�ن األرب�اح التي تلب�ي حاجتك وتس�ّهل لك 
طريق�ة حيات�ك. تتحملني مس�ؤولياتك بكل 
طيبة خاطر، وال تتذمري�ن من كثرة األعمال 
امللق�اة عىل عاتقك، لكنك تعرفني جيداً كيفية 

اإلنسحاب من األوضاع املهنية املربكة.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
1 ثمرة موز مهروس�ة - 1 بيضة - 2/1 ملعقة 
صغ�رية فانيلي�ا - 4/1 كوب عس�ل - 1 ملعقة 
صغ�رية قرفة - 4/1 ملعقة صغرية ملح - 2/1 
كوب زبادي - 1 كوب لبن - 1 2/1 كوب شوفان 

- فواكه
طريقة التحضري:

 س�خني الف�رن عىل درج�ة ح�رارة 180 درجة 
مئوية.

ضعي املوز املهروس و البيض و الفانيليا يف بولة 
متوسطة الحجم و قلبي.

اضيفي العس�ل و القرفة و املل�ح و الزبادي اىل 
مزيج املوز و اخلطي املكونات جيدا.

اضيف�ي اللب�ن و الش�وفان و قلبي م�رة اخرى 
حتى تختلط املكونات ببعضها.

ضع�ي مزي�ج الش�وفان و املوز يف قال�ب املافن 
ثم ضع�ي الفواكه ثم ضعي باق�ي كمية مزيج 

الشوفان و املوز.
ضعي قوالب املافن يف الفرن ملدة 30 دقيقة.

قدمي املافن مع الشاي كوجبة افطار.

إطعام اآلباء ألطفاهلم يعرضهم للبدانة !!
قال كت�اب جديد إن األطفال الذين يطعمهم آباؤهم أكثر عرضة 
ألن ينته�ي بهم الحال بزيادة الوزن أو البدانة من األطفال الذين 

يطعمون أنفسهم.
وقالت إيمي براون، وهي أستاذة مساعدة يف جامعة سوانيس يف 
ويلز باململكة املتح�دة، إن الصغار الذين يمنحون فرصة إطعام 
أنفس�هم أكثر احتماال ألن يصبح�وا مغامرين.وأش�ارت إىل أنه 
يتع�نّي عىل اآلب�اء أال يطعمون بامللعقة أبناءه�م الذين تجاوزوا 

الستة أشهر ألن هؤالء األطفال مستعدون ألكل طعام صلب. 
ووج�دت أن األطفال الذين تم فطامهم باس�تخدام نهج يقوده 
األطفال »أكثر قدرة عىل نحو ملحوظ« يف التوقف عن األكل عندما 

يشعرون باالمتالء وأقل عرضة ألن يصابوا بزيادة الوزن..
وقال�ت ب�راون لصحيفة »صن�داي تايم�ز« إنه يجب الس�ماح 
لألطفال بتناول كميات صغرية او كبرية حس�بما يريدون عندما 
يتعلمون إطعام أنفسهم وأن إطعام أحد الوالدين للطفل باملعلقة 
غالب�ا م�ا يؤدي باألطف�ال إىل تناول طعام أكثر مم�ا يريدون أو 

يرغبون.

رس صالبة مواد البناء عند الرومان القدماء
أك�د عدد من علماء الكيمي�اء توصلهم إىل نتائج تبني رس صالبة 
م�واد البناء التي اس�تخدمها الرومان القدماء يف تش�ييد املباني 

الكبرية.
 ،opus caementicium �وأهم مادة لفتت انتباه العلم�اء هي ال
والت�ي تعترب مادة مش�ابهة لإلس�منت الذي يس�تخدم يف وقتنا 
الحايل، حيث استخدم الرومان تلك املادة لبناء العديد من القنوات 
واألرصفة وحتى الجدران. وتتميز تلك املادة عن اإلسمنت املوجود 
حاليا، بأنها بقيت صلبة وقاس�ية حتى بعد تعرضها للعديد من 
العوام�ل الطبيعية لعدة عقود، حتى أن بع�ض العلماء أكدوا أن 

تلك املادة ازدادت صالبة بعد تعرضها للماء.
وبع�د تحلي�ل تل�ك امل�ادة يف مخترب لورن�س بري�كي الوطني يف 
الواليات املتحدة، تبني أنها تحتوي عىل املاء وجزيئات الكالسيوم 
واأللومينيوم واألوكس�يجني، وعدد من املواد التي توجد يف الغبار 
الربكان�ي، حيث تبني أن الرومان القدماء صنعوا مادتهم املذهلة 
تلك بمزيج من مياه البحر والرماد الربكاني، األمر الذي أكسبها 

صالبة ومتانة كبريتني.

غوغل تطلق حتديثًا للتعرف عىل الوجوه ضمن الصور
ب�دأت غوغ�ل بطرح تحديث جدي�د لتطبيق الصور، يتي�ح إمكانية التعرف 
عىل األش�خاص يف الصور الخاصة..ويستخدم التحديث الجديد تكنولوجيا 
التعل�م اآليل للتع�رف ع�ىل الوج�وه، ويتطلب األم�ر مش�اركة الصور مع 
األصدق�اء للتع�رف عىل وجوهه�م، كما س�يتم تطبيق األمر ذات�ه عىل أي 
ص�ورة موجودة يف ألبوم�ات صور غوغل.ويمكن للتطبي�ق أن يعرف أيضا 
الوقت الذي تكون فيه مع أصدقائك يف حدث ما، ما يتيح مشاركة وإضافة 
الصور الخاصة إىل ألبوم مشرتك.ويتيح هذا التحديث إمكانية تغيري الصور 
واملس�تلمني املقرتحني، قبل مشاركتها، كما سيتم إخطار املستخدمني عند 
إضاف�ة أي صورة إىل املجموعة.وأوضحت غوغل آلية عمل التحديث الجديد 
بالقول: »يمكن لش�خص ما مش�اركة مجموعة الصور مع أحد األصدقاء، 
أو تحديد صور محددة فقط ألشخاص معينني، كما يمكن مشاركة الصور 
م�ع األصدق�اء ابتداء م�ن تاريخ معني، مثل ص�ور اللق�اء األول، وإضافة 
الصور الجديدة تلقائيا«..وقال س�وندر بيش�اي، الرئيس التنفيذي لرشكة 
غوغل، خالل املؤتمر الس�نوي األخري الذي ُعق�د يف مايو، إن »الرشكة تعيد 
النظر يف جميع املنتجات«، ما يكش�ف عن خطط غوغل الس�تخدام التعلم 

اآليل لتحسني التطبيقات.

1مخرتع الطباعة 2مخرتع الرباشوت o جسم 
3نص�ف رتب�ت o مخ�رتع املفاع�ل النووي. 
4دكاك�ني صناع�ة خفيفة o ج�وال 5تجنح 
للس�لم o مرش�د 6لعبة من لعب�ات الطاولة 
7عص�ا يف األرض تش�د به�ا الخيم�ة o م�ن 
الساحل الرشقي للمتوس�ط قديما 8ادخرت 
o م�ن الحيوان�ات ذات الجل�د املرتفع الثمن 
9اس�م مؤن�ث )معكوس�ة( o ح�رف عطف 
 o 10مكتش�ف املوجات الكهرومغناطيس�ية

مخرتع قلم الرصاص

1ق�وة طاغية o مح�ب إىل درج�ة الوله 2أول 
 o م�ن اخرتع ماكن�ة الخياطة 3نص�ف تامر
 o مخرتع الحرير االصطناعي 4متش��ابهان
متش�ابهان o كس�ب مس�ابقة 5اظهر وجها 
مرحب�ا ومبتس�ما o بي�ت الدج�اج o فص�ل 
وصنف 6يلبس ثيابا جميلة ومريحة وطويلة 
o مخرتع ساعة اليد )معكوسة( 7من عنارص 
م�اء البحر 8مخ�رتع ماكن�ة التصوير امللون 
9م�ادة الحي�اة الحمراء o خش�وع وهدوء يف 

الصالة 10مخرتع سماعة الطبيب

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..مافن املوز بالفانيليا
روبوت مميز ملساعدة ذوي االحتياجات اخلاصةطب

اس�تعرض علم�اء تابع�ون لرشك�ة تويوت�ا 
الياباني�ة روبوت�ا مع�دال، صم�م خصيص�ا 
يف  الخاص�ة  االحتياج�ات  ذوي  ملس�اعدة 

الشؤون املنزلية.
ع�ىل الرغم من التط�ور التكنولوج�ي الكبري 
يف الس�نوات األخرية، إال أن العلم بقي عاجزا 
عن جعل حركة الروبوتات مشابهة لحركات 

البرش بدقة 100 %. 
وم�ع أن الكثري من الروبوتات الجديدة قادرة 
ع�ىل القي�ام باملهم�ات الصعب�ة كالتح�رك 
يف أماك�ن يصع�ب الوص�ول إليه�ا، وحت�ى 
املس�اهمة يف األعم�ال الصناعي�ة كتجمي�ع 

الس�يارات ولحام واملعادن، إال أن حركة أذرع 
الروبوتات الش�بيهة بالبرش بقيت تحتاج إىل 

املزيد من الضبط فيما يتعلق بش�دة ضغطها 
عىل األش�ياء ودق�ة اإلمس�اك بها.أما رشكة 
تويوت�ا اليابانية فقد ط�ورت روبوتا صغريا 
خاص�ا ملس�اعدة ذوي االحتياج�ات الخاصة 
يف ش�ؤونهم املنزلية.ووفقا للخرباء يف تويوتا 
فإن “روبوت Human Support Robot الذي 
ُطّور ألول مرة عام 2015، وتم تعديله مؤخرا، 
قادر عىل القيام بالعديد من املهام املنزلية عن 
طري�ق التحكم به عن بعد بواس�طة األجهزة 
الذكي�ة. وه�و م�زود بقاع�دة محمولة عىل 
عجالت صغرية، تمكنه من التحرك بس�هولة 

يف أرجاء املنزل.

املبيدات حتمي احليوانات من األعداء واألمراض

التع�رض  أن  دراس�ة  أظه�رت 
ملبي�دات األعش�اب املصنوع�ة من 
الغليفوسات، وهي من املواد األكثر 
اس�تخداما يف العالم يشتبه يف أنها 
تس�بب الرسط�ان، يع�ود بالنفع 
عىل فراخ بع�ض األنواع الربمائية 
إذ يحفز إنتاج مواد سامة تحميها 
م�ن مفرتس�يها..وقد بينت هذه 
األبح�اث الت�ي أجراه�ا فريق من 
الباحث�ني يف املج�ر أن الحيوان�ات 
التي تتعرض للغليفوسات »لديها 
كميات من التوكسينات الطبيعية 
أكث�ر« م�ن الع�ادة، بحس�ب م�ا 
أوضحت فريونيكا بوكوني، إحدى 
الدراس�ة.وذكر  ع�ىل  القيم�ات 
القيم�ون عىل ه�ذه األبحاث التي 
»بروس�يدينغز  ن�رشت يف مجل�ة 
أوف ذي روي�ال سوس�اييتي أوف 

لن�دن بي« ب�أن »حيوان�ات كثرية 
تلجأ إىل املواد الكيميائية كوس�يلة 
دفاع ضد املفرتس�ني واألمراض«.

األن�واع  م�ن  ه�ي  والربمائي�ات 
الحيواني�ة األكث�ر تعرض�ا للمواد 
املي�اه.. املنت�رشة يف  الكيميائي�ة 

وكشف الباحثون أن تعرض فراخ 
ضف�ادع الط�ني ملبيدات أعش�اب 
مصنوعة من الغليفوسات ساهم 
يف زي�ادة كمي�ات امل�واد الس�امة 
الت�ي تحم�ي الضفادع.وأوضحت 
الباحث�ة »يف ح�ال زادت مبي�دات 
الح�رشات م�ن س�مية ضف�ادع 
الطني، م�ن املمك�ن أن يؤثر تغري 
الوض�ع هذا ع�ىل الت�وازن القائم 
بني الفريسة واملفرتس والهيكلية 
الس�ائدة يف املياه العذبة وعىل الرب 

أيضا«.
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عن املحكمة االحتادية العليا 
»احللقة الثامنة- مناصب كركوك« املعهد القضائي

إياس الساموكالقاضي عبد الستار بيرقدار

يمّثلل العمل القضائي أهم أعمال سللطات الدولة الثلاث التي رتبها 
الفصل الثالث من دسلتور جمهورية العراق وذللك لتعلقه بنظام العدالة 
التي تحرص أي دولة على أن يكون وفق سياسلة تنظيمية على مستوى 
علاٍل من التحديث والتطوير المسلتمرين وعلى األخلص تدريب وتأهيل 

القضاة.
وحسلناً فعل المشلرع العراقي عندما عدل قانلون المعهد القضائي 
وربطله بمجللس القضاء االعلى بلدال عن وزارة العلدل، حيث ومنذ عدة 
عقلود والمعهلد القضائي مرتبط بلوزارة العدل وهو يأخلذ على عاتقه 
تأهيلل القضلاة أكاديمياً وحلاول خال مسليرته تقديم ملادة أكاديمية 
جيدة.. ولكن بعد اسلتقال القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية 
لم يعلد مقبوال ان يتم تأهيل القضاة من جهة أخلرى غير القضاء، ويعد 
ربطله بمجللس القضاء االعللى انجازا يضلاف الى انجازات المؤسسلة 

القضائية وخطوة مهمة في طريق استقال القضاء.
إن مجللس القضاء األعللى أولى بلإدارة المعهد القضائي.. تماشلياً 
مع المنطق السلليم وانسلجاماً مع األسلوب المنتهج في جميع المعاهد 
المتخصصلة ذات األهميلة التلي تعنى بالدراسلات والبحلوث والتدريب 
والتلي إن لم تكن تحلت مظلة الجهة المعنية بتخصصله فعلى األقل من 
اسلتقالها عن المنظومة األكاديمية التقليدية التلي كثيراً ما تعيش في 

جوها الخاص.
ولكلي ال أبخلس المعهلد حقه فلقلد مرت بله لحظلات ذهبية كان 
مسلتقطباً خالها لنخبلة متميزة من خبراء القضاء فلي العراق.. والتي 
خّرجت حينهلا كوكبة من القضاة.. ممن جمعلوا التأصيل الفقهي جنباً 

إلى جنب مع الفهم القانوني الدقيق.

بالعلودة مرة أخرى إلى كركوك، فقد عالجلت المحكمة االتحادية العليا 
في قرار سلابق حمل الرقم )24/ اتحاديلة/ 2013( موضوع يتمتع باهمية 
وخصوصية كبيرة المتمثل بآلية تقاسلم المناصلب االدارية واالمنية العليا 
في المحافظة والمنصوص عليها في قانون مجالس المحافظات رقم )36( 
لسلنة 2008. حيث تم الطعن بفقرتين من المادة )23( من القانون المذكور 
فقد نصلت االولى منها على أن تجرى انتخابات محافظة كركوك واالقضية 
والنواحلي التابعلة لهلا بعلد تنفيذ تقاسلم السللطة االداريلة واالمنية في 
الوظائف العامة بما فيها منصب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ونائب 
المحافلظ بين مكونات محافظة كركوك بنسلب متسلاوية بيلن المكونات 
الرئيسلة في المحافظة. واعطت تلك الفقرة الخيار  لل “المكون ذو االغلبية 
في مجلس المحافظة باختيار احد ثاثة مناصب المحافظ أو نائب المحافظ 
أو رئيلس مجللس المحافظة”. والمحكملة االتحادية العليا وبعد اسلتقراء 
النلص القانوني والرجوع إلى النصوص الدسلتورية ذات العاقة وجدت أن 
الزام تقاسلم السللطات االدارية واالمنية والوظائف العاملة بين المكونات 
الرئيسلية بالتساوي من شأنه أن يفوت الفرصة وحرمان من لم يكن ضمن 
المكونات )الرئيسلية( بتلك الوظائف. ويمكن التوصل إلى الموقف الصحيح 
وقصد المشرع الدسلتوري من خال االطاع على المادة )16( من الدستور 
العراقلي التلي نصت على “تكافلؤ الفرص حلق مكفول لجميلع العراقيين 
وتكفلل الدوللة اتخاذ االجلراءات الازمة لتحقيق ذلك”. وملن هذا المنطلق 
وجلدت المحكمة االتجادية العليا أن الفقرتين المطعون بها تخالفان احكام 
المادة )16( من الدسلتور. وفلي جانب اخر، فأن نص المكونات الرئيسلة، 
بحسب توجهات القضاء الدسلتوري ينطوي على ابهام، حيث لم يحدد هذه 
المكونلات وكيفة بيانها عن سلواها ملن المكونات، كما أنله يتعارض مع 
احكام المادة )14( من الدسلتور التي تنص على “العراقيون متساوون أمام 
القانون دون تمييز بسلبب الجنس أو العرق أو القومية أو االصل أو اللون أو 
المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي”. أضافة إلى 
ملا تقدم فان محافظة كركوك لم يجر فيها احصاء سلكاني ولم يتم معرفة 
عدد السكان لكل مكون في المحافظة حتى االن. وأزاء ذلك ذهبت المحكمة 
االتحاديلة العليا إلى الحكم بعدم دسلتورية الفقرة االوللى المتقدم ذكرها، 
وهلذا االمر أنسلحب ايضاً إلى الفقلرة الثانية التي نصت فلي مقدمتها على 
“تشكيل لجنة تتكون من ممثلين اثنين من كل مكون من مكونات محافظة 
كركوك الرئيسلة الثاثة..”.  أن ذلك الحصر بحسب قرار المحكمة االتحادية 
العليلا بالرقم )24/ اتحاديلة/ 2013( ال يحقق تكافؤ الفرص أمام مواطني 
كركلوك الذي كفلته المادة )16( من الدسلتور انفلة الذكر.  مع ماحظة أن 
قرار المحكمة االتحادية العليا بهذا الشأن أكد في نهايته على عدم جواز سن 

قانون يتعارض مع الحقوق والحريات االساسية الواردة في الدستور.
 كاتب في الشؤون القانونية

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

رئيس مؤسسة املستقبل العراقي  للصحافة والنرش هينئ قواتنا االمنية وحشدنا املقدس وشعبنا العراقي بمناسبة حترير مدينة ام الربيعني

انتهلت دراسلة حديثلة إللى أن 
هيئتله  عللى  اإلنسلان  جسلم 
يجعل ضغط الركض يتركز على 
السلاقين وال ينتقلل للمنطقلة 

العلوية من الجسم..
وأجرت الدراسة الباحثة ديلفين 
تشلادفوكس من جامعة إكس-

مارسليلي في فرنسلا وشملت 
وصلهلم  تلم  عدائيلن  عشلرة 

بأجهزة استشعار.
ووفقلا للدراسلة التي نشلرتها 
ذي  البريطانيلة  الصحيفلة 
إندبندنلت، فإن الضغلط الناجم 
الركلض يتلم امتصاصله  علن 
تقريبلا أو كليلا قبلل أن تصلل 
االهتلزازات للجلزء العلوي من 
إن  الباحثلة  الجسلم..وقالت 
العديد من الدراسلات السلابقة 
عن الركلض أو تصميم األحذية 

ال تركز بما فيه الكفاية على آلية 
الركض.  الصدمة عنلد  انتشلار 
دراسلتها  نتائلج  أن  وأضافلت 
فهلم  فلي  تسلاعد  أن  يمكلن 
الرياضية  اإلصابات  كيفية منع 

وتصميم أحذية أفضل..
ووفقلا لموقع “مايلو كلينيك” 
فإن الركض على المدى الطويل 
السلوائل  ملن  الكثيلر  يفقلد 
الموجلودة فلي الجسلم، مملا 
يتسلبب فلي ظهلور حاللة من 
الجفلاف. باإلضافلة إلى ظهور 
األعراض االعتيادية بما في ذلك 
التعلب والصداع وجفلاف الفم 
والجفاف المزملن الذي ال يزال 
قائما مع ملرور الوقت ويمكن 
وحصلى  اإلمسلاك  يسلبب  أن 
الكلى ويمكن أن يؤثر أيضا على 

الكلى والكبد.

الركض غري كاف للياقة اجلسم

أثبلت بحلث قام بله علماء ملن جامعلة إدنبرة في 
اسكتلندا أن وجود الحياة على سطح كوكب المريخ 
أمر مسلتحيل، بسلبب المركبلات الكيميائيلة التي 

تحتويها تربة سطحه.
هذا وجلاء في نتائلج البحث، الذي نشلر في مجلة 
»Scientific Reports«، أن سلطح المريلخ يحتوي 

على مركبات البيركلورات، التي تعد أماحا لحمض 
الكلوريك، وهي سلامة للكائنلات الحية..هذا وقام 
الباحثون باسلتخدام تراكيز بيركلورات، مشلابهة 
لتللك الموجودة في تربة المريخ، ودرسلوا تأثيرها 
باعتبارهلا   ،»Bacillus subtilis« بكتيريلا  عللى 
المركبلات  تتواجلد علادة عللى أسلطح  بكتيريلا 
للتللوث  مصلدرا  وتعلد  الفضائيلة،  والمعلدات 
الحيوي..وفي نتيجة التجربة، تبين أن سلمية تلك 
المركبلات للكائنلات الحية تزداد بوجود األشلعة 
فوق البنفسجية، ما أدى إلى موت البكتيريا خال 
دقائق..كملا أشلار العلماء إلى أن أكاسليد الحديد 
وبيروكسليد الهيدروجين، من المواد التي تتواجد 
على سلطح الكوكلب األحمر، ما يلؤدي إلى رفع 
تأثير البيركلورات، وبالتالي تموت البكتيريا أسرع 

بل 10.8 مرة.
يذكر أنه تم الكشلف عن البيركلورات على سلطح 
الكوكلب األحمر علام 2008، حينما قام مسلبار 
»فينيكلس« بالهبوط على سلطح المريخ وتحليل 
تربته. وقد تبين آنذاك أن تركيز هذه المركبات في 

التربة بلغ 0.4-0.6%. 

أتقدم باسلمي وجميع منتسبي مؤسسلة ) المستقبل العراقي(  
للصحافلة والنشلر جريلدة المسلتقبل العراقلي ووكاللة أنباء 
المسلتقبل ، بأزكى التهاني وأروع التبريكات إلى شعبنا العراقي 
الصابلر المجاهلد وعلى رأسلهم صاحب الفتلوى العظيمة التي 
حفظت العراق سلماحة المرجع الدينلي األعلى  آية الله العظمى 
اإلمام السليد ) علي السيسلتاني ( دام ظله الوارف، والى شهداء 
العلراق واللى أمهات الشلهداء والى ذوي الشلهداء واللى قواتنا 
المسللحة البطللة ) جهلاز مكافحة اإلرهاب و الجيلش العراقي 
والحشلد الشلعبي والشلرطة االتحاديلة وقوات الرد السلريع ( 
وكافة التشلكيات األخرى قادة ومراتب ومجاهدين ، بمناسلبة 
تحرير الموصل العزيزة من براثن اإلرهاب األعمى الذي عاث في 

األرض فسلادا وعودتها الى العراق، 
سلائا المولى عز وجلل أن يرحم 

شلهدائنا ويمن عللى جرحانا 
يديلم  وان  العاجلل  بالشلفاء 

النصر ألبطالنا األشاوس.

ال حياة عىل سطح املريخ!
طورت شركة أميركية ناشئة ما تقول إنها “المحفظة 
الذكيلة األقوى على اإلطاق”، ذللك أنها توفر العديد 
من المزايا التلي تجعلها “محفظة األحام للجميع”، 
خاصة عند الحديث علن الكاميرا المدمجة التي تأتي 
مع المحفظة اللتقاط صور سارقي المحافظ..وقالت 
شلركة فولترملان إن محفظتها الذكيلة التي تحمل 
نفس اسلمها تأتلي مع بنلك طاقة لشلحن األجهزة 

الذكية سللكيا أو السلكيا، باإلضافة إلى نظام تحذير 
ينبه المسلتخدم حينما ينسلى هاتفله أو المحفظة 
في مكان عام.وأضافت الشركة أن “فولترمان توفر 
للمسلتخدم إمكانيلة االتصلال باإلنترنلت من خال 
نقطة وصول واي فلاي المدمجة، باإلضافة إلى أنها 
تدعلم نظام تحديلد المواقلع العالمي جلي بي إس، 

وتدعم تقنية بلوتوث”.

حمفظة ذكية حتمي نفسها من النشالني

علي الدراجي 
رئيس مجلس اإلدارة


