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بكثرة التواضع
 يستدل على تكامل الشرف، بكثرة التكبر 

يكون التلف

ص3مكافحة اإلرهاب: سنعالج »الشبكات اإلرهابية« بعد حترير املدن من »داعش«

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4عام عىل »االنقالب الفاشل« يف تركيا: التطهري مستمر

ترامب هياجم قطر وهيدد بنقل قاعدة »العديد« العسكرية: »10« دول مستعدة الستقباهلا

مـجـلـس األمـن يـمـدد مـهـمـة الـبـعـثـة األمـمـيـة فـي الـعـراق

استعراض النرص: قوة األرض واجلو
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

نّظم�ت وزارة الدف�اع وهيئة الحش�د 
اس�تعراضاً  الس�بت،  أم�س  الش�عبي، 
عس�كرياً كب�راً وس�ط بغداد، بمناس�بة 
تحري�ر املوص�ل، بحضور رئي�س مجلس 
الوزراء حيدر العبادي وعدد من املسؤولني، 
باإلضافة إىل أهايل شهداء وحرحى القّوات 
ال�وزراء  األمني�ة. وذك�ر مكت�ب رئي�س 
حي�در العب�ادي يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، أّن »اس�تعراض 
التحرير والنرص انطلق بحضور العبادي«، 
بمش�اركة  ت�ّم  »االس�تعراض  أّن  مبين�اً 

جميع التش�كيالت العس�كرية واألمنية يف 
وزارت�ي الدفاع والداخلية، وهيئة الحش�د 
الشعبي«.وانطلق االستعراض الذي سمي 
باس�تعراض التحري�ر والنرص يف س�احة 
االحتفاالت الكربى وسط بغداد بمشاركة 
جمي�ع التش�كيالت العس�كرية واالمني�ة 
والحش�د  والداخلي�ة  الدف�اع  وزارت�ي  يف 
الشعبي.وارشف العبادي عىل االستعراض 
ال�ذي ح�ره عدد م�ن كبار املس�ؤولني 
والقادة العس�كريني وجمع كبر من ذوي 
الش�هداء الذين قتلوا يف الحرب ضد تنظيم 
يف  الجوي�ة  الق�وّة  »داع�ش«.وش�اركت 
االس�تعرض، إذ أجرت ح�ركات يف األجواء 

العراقية أثارت اإلعجاب، وعىل األرض كان 
االنضب�اط واضح�اً يف صف�وف املقاتلني، 
بالرغم من ان االستعراض جرى االستعداد 
له رسيعاً.وحظي االستعراض باملديح من 
قبل القوى السياس�ية، فضالً عن احتفاء 

املدونني والصحفيني به.
أس�لحة  العراق�ي  الجي�ش  ويمتل�ك 
ومعدات قتالية أمريكية وروسية الصنع، 
كما يمتلك أس�طوال متطورا من الطائرات 
املقاتل�ة ال��F16 األمريكية، والس�وخوي 

الروسية، ومقاتالت كورية.

التفاصيل ص3

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

اتفق�ت ق�وى وش�خصيات ممثلة عن 
الس�ني ع�ىل تش�كيل مرجعي�ة  املك�ون 
سياسية لس�نة البالد بهدف توحيد موقف 
الكتل واألحزاب والقوى السنية من القضايا 
الحالي�ة التي تتعلق بمرحلة ما بعد تنظيم 
داع�ش، إال أن خالفات أخرى بدت واضحة 

إذ لم يحر عدد كبر من القادة السنة إىل 
املؤتمر.وجاء اعالن التحالف عقب اجتماع 
عقدت�ه الش�خصيات والقي�ادات الس�نية 
يف من�زل رئيس الربملان س�ليم الجبوري يف 
بغداد يف الوقت نفس�ه ال�ذي عقد فيه عدد 
من القادة الس�نة مؤتم�را يف مدينة اربيل 
الش�مالية يتقدمه�ا امل�روع العرب�ي يف 
العراق الذي انتخ�ب خميس الخنجر اميناً 

عاماً له، وظافر العاني اميناً عاماً مساعداً 
حيث ت�م إطالق حمل�ة وطني�ة وإقليمية 
ودولية إلعادة إعم�ار املناطق املحررة من 
سيطرة تنظيم »داعش«.ويف ختام اجتماع 
بغداد، اعلن رئيس كتل�ة التحالف النيابية 
أحمد املساري عن تأسيس »تحالف القوى 

الوطنية العراقية« .
التفاصيل ص3

قوة كوريا الشاملية 
النووية تتجاوز تقديرات 

الـعـالـم

مـوريـنـيـو
حيـدد الصـفـقـة األهـم 

هذا الصيف

ترتيب اجليش العراقي يرتفع يف مؤشر اجليوش األقوى عربيا بعد معاركه الضارية ضد »داعش«
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حمافظ بغداد حيرض االجتامع التنسيقي
 مع منظامت املجتمع املدين ويبحث معهم 

آلية التعاون املشرتك مع املحافظة
ص6

اخلارجية االيرانية
لالدارة االمريكية: عليكم االتعاظ 

من املايض  
ص4

حمافظ البرصة يفتتح حي صنعاء بعد اكامل 
مرشوع البنى التحتية فيه

وزير النقل يشيد بدور املرجعية الرشيدة وتضحيات 
املقاتلني ويضع خطة للنهوض بمدينة املوصل

االحتالل اإلرسائييل يصادر مفاتيح املسجد األقصى
        بغداد / المستقبل العراقي

ص�ادر جيش االحت�الل اإلرسائييل مفاتيح 
عدد من بوابات املسجد األقىص، أمس السبت، 
وس�ط إغالق كام�ل لباحات املس�جد واملدينة 

القديمة يف القدس لليوم الثاني عىل التوايل.
وقالت مصادر أن الجيش اإلرسائييل صادر 
مفاتي�ح عدد م�ن بوابات األقىص، م�ن بينها 
باب املجلس وباب األس�باط، حي�ث قتل ثالثة 
فلس�طينيني وجندي�ني إرسائيليني يف اش�تباك 
مس�لح.وواصل الجي�ش اإلرسائي�يل عمليات 

التفتيش والدهم يف املس�جد األقىص ومس�جد 
قب�ة الصخ�رة وجمي�ع املرافق التابع�ة لهما، 
واقتحمت جمي�ع مكاتب األوق�اف واملكتبات 
واملتح�ف، وأحدثت خراب�ا يف مقتنيات مرافق 
عدة.ب�دوره، طال�ب الش�يخ محمد حس�ني، 
مفتي الق�دس والدي�ار الفلس�طينية »العرب 
الحقيقي�ة  املواق�ف  يتخ�ذوا  أن  واملس�لمني 
لحماية املسجد األقىص ولجم االحتالل ووقفه 

عن اتخاذ إجراءات ضد املسجد املبارك«.
وأغل�ق الجي�ش اإلرسائييل الح�رم القديس 
بعد هج�وم الجمعة، متذرعا بأس�باب أمنية. 

وتس�بب إغ�الق املنطقة يف منع املس�لمني من 
أداء صالة الجمعة، مما أثار غضبا يف الش�ارع 

الفلسطيني.
وقال حسنني »ال يوجد وقت محدد )إلعادة 
فتح املس�جد أمام املصل�ني(. كل الذي أعلنوه 
أنهم سيغلقون املسجد لغاية يوم األحد، ونحن 

نطالب بإعادة فتح املسجد فورا«.
وأفرجت الس�لطات اإلرسائيلية عن املفتي 
بع�د اعتقاله عدة س�اعات، بعدما أنهى صالة 
الجمعة بالق�رب من إحدى البوابات املؤدية إىل 

املسجد األقىص.
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»القوى السنية« تشكل مرجعية لـ »توحيد املواقف«
 وسط معارضة شخصيات من املكون
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العامري: نحتاج إىل عمل فكري بموازاة العسكري
        بغداد / المستقبل العراقي

اكد األمني العام ملنظم�ة بدر هادي العامري، أمس 
الس�بت، ان الحش�د الش�عبي قاتل صف�ا اىل صف مع 
الق�وات األمنية، فيما اش�ار اىل ان تلبية نداء املرجعية 
والنزول لس�احات الجهاد كانت تمثل للقادة الش�هداء 

واألحياء سعادة ما بعدها سعادة.
وقال العامري يف كلمة القاها خالل احتفالية تأبني 
الش�هيد صالح البخاتي أحد قادة الحشد الشعبي، إنه 
“الب�د من وض�ع خطة أمني�ة محكمة ملس�ك املوصل 
ومراقب�ة الخاليا النائمة ومنع عودتها”، مش�را إىل أن 

“النرص الذي تحقق كان باهض الثمن”.
واضاف العامري ان »الش�هداء سيخلدهم التاريخ 
بأحرف من ذهب وس�يبقون يف وجدان وضمر جميع 
العراقي�ني، وال يس�تطيع ان يغيبه�م او يمحوا اثرهم 

احد، وستبقى االجيال القادمة تفتخر بهم«.
وتابع العامري، “أننا نحتاج إىل عمل فكري بموازة 
العمل العس�كري”، داعي�ا إىل “رضورة أن يكون هناك 
تعاون�ا بني الجامع�ات والحوزات العلمي�ة للعمل عىل 

مواجهة داعش فكريا”.

          بغداد / المستقبل العراقي

تبني مجلس األمن الدويل، أمس الس�بت، 
قراراً بتمديد والية بعثة األمم املتحدة لتقديم 
املساعدة يف العراق »ي����ونامي«، حتى 31 

تموز 2018.
وأعرب القرار الذي صاغته واشنطن عن 
»القل�ق البال�غ إزاء الحالة األمني�ة الراهنة 
يف الع�راق والناجمة عن الحض�ور املتواصل 
للجماعات اإلرهابية والتهديد الذي تش�كله 
تل�ك الجماعات والس�يما عصاب�ات داعش 
االرهابي�ة«. وأك�د الق�رار ع�ىل رضورة أن 
»تتخ�ذ القيادة السياس�ية يف العراق قرارات 
-ل�م يت�م تحديده�ا- م�ن ش�أنها أن توحد 
البل�د وأن تجد حل طويل األج�ل لحالة عدم 
االس�تقرار«. ودع�ا مجلس األم�ن يف قراره 
»جمي�ع الكيان�ات السياس�ية يف العراق، إىل 
تكثي�ف الجه�ود للتغل�ب عىل االنقس�امات 
تش�مل  سياس�ية  عملي�ة  يف  واالنخ�راط 
الجمي�ع، وأن ينخ�رط قادة الب�الد يف حوار 
يس�هم يف حل مجد ودائم للتحديات الراهنة 
الت�ي تواجهه�ا البالد«. وحث ق�رار املجلس 
الذي حمل رقم »2367« حكومة العراق عىل 
»تعزيز الحوكمة ومكافحة الفس�اد وتعزيز 
حقوق اإلنس�ان وس�يادة القانون وتحسني 
أحوال املرأة، وال س�يما املترضرات منهن من 
داعش«. وش�دد القرار عىل رضورة »احرتام 
جميع األط�راف لحق�وق اإلنس�ان والوفاء 
بجميع التعهدات بموجب القانون اإلنساني 
ال�دويل بما يف ذل�ك املتعلق�ة بحماية املدنيني 
واملرشدين والعائدي�ن إىل مناطقهم املحررة 

م�ن داع�ش«. والجمع�ة، أبلغ األم�ني العام 
لألمم املتح�دة أنطوني�و غوتريش، مجلس 
األمن الدويل أن الوضع يف العراق غر مستقر، 
رغم دخ�ول القوات العراقي�ة ملدينة املوصل 
وانتزاعها من داعش. وطلب أمني عام األمم 
املتح�دة يف تقري�ر قدمه إيل أعض�اء املجلس 
ب�«املوافق�ة عىل تمديد بعثة األمم املتحدة يف 
الع�راق ملدة عام«. ولف�ت إىل أنه تلقى يف 19 
حزيران املايض رس�الة م�ن وزير الخارجية 
إبراهي�م الجعف�ري، أعرب فيه�ا األخر عن 
رغب�ة حكوم�ة بالده يف أن يت�م تمديد والية 
البعثة لفرتة س�نة واحدة حتى نهاية يوليو 
2018. وهن�أ غوتري�ش يف تقريره ش�عب 
الع�راق ع�ىل اس�تعادة املوص�ل م�ن قبضة 
داعش.  وبعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق 
»يونامي«، الت�ي يجدد مجلس األمن واليتها 
يف تم�وز م�ن كل ع�ام، هي بعثة سياس�ية 
تأسس�ت بموجب قرار مجل�س األمن الدويل 

رقم 1500 لعام 2003.
املش�ورة  بتقدي�م  البعث�ة  وتضطل�ع 
الع�راق  وش�عب  حكوم�ة  إىل  واملس�اعدة 
ضم�ن ع�دة مج�االت. ويش�مل ذل�ك دف�ع 
واملصالح�ة  الش�امل  الس�يايس  الح�وار 
الوطني�ة واملس�اعدة يف العملي�ة االنتخابية 
ويف التخطي�ط للتع�داد الوطن�ي وتس�هيل 
الحوار اإلقليمي بني العراق وجرانه وتعزيز 
حماية حقوق اإلنس�ان واإلصالح القضائي 
والقانوني والعمل م�ع الرشكاء الحكوميني 
واملجتمع املدني لتنس�يق الجهود اإلنسانية 
واإلنمائية لوكاالت األمم املتحدة وصناديقها 

وبرامجها.

حلث القيادات السياسية على اختاذ قرارات »توحد البلد« وااللتزام بالقوانني الدولية

جملس األمن يمدد مهمة البعثة األممية يف العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس السبت، عن 
ضبط 3 صواريخ كاتيوش�ا وعبوة ناسفة، فضال 
عن القاء القبض عىل مطلوبني يف العاصمة بغداد. 
وذكر بي�ان للقي�ادة تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، إن »قوة من فرقة املشاة 17 تمكنت 
من تنفيذ واجب تفتيش ضمن مناطق )شبيشة، 
وش�اخة/5(، جنوبي بغ�داد«، الفت�ا اىل انه »تم 
العث�ور عىل 3 صواريخ كاتيوش�ا عىل حافة احد 
الب�زول مع عبوة ناس�فة، وتم رفع امل�واد بدون 

حادث«.

       بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا رئيس كتل�ة مس�تقلون النيابية صادق 
اللبان، أمس الس�بت، إىل وقفة عربية وإس�المية 
“حقيقي�ة” لن�رصة املس�جد االقىص بع�د قيام 
الكيان اإلرسائييل باغالقه بوجه املصلني، مش�را 
إىل أن العالق�ات الت�ي ترب�ط الكي�ان الصهيوني 
مع دول الخليج اس�همت بتص�دع البيت الداخيل 

الفلسطيني.
وق�ال اللبان إن “ال�دول العربية واإلس�المية 
مطالب�ة الي�وم بوقف�ة حقيقية وج�ادة لنرصة 
الشعب الفلسطيني االعزل الذي يتعرض لإلرهاب 
الصيهوني واملس�جد االقىص الذي تمنع إرسائيل 
اقامة الصالة ورف�ع االذان فيه لليوم الثاني عىل 

التوايل”.
وأض�اف اللبان، أن “ما حققته إرسائيل خالل 
الفرتة املاضية من بناء وتوطيد العالقات مع دول 
الخليج والدول الداعمة لإلرهاب اس�هم يف تصدع 
البي�ت الفلس�طيني وفق�دان التعاط�ف العربي 
واإلس�المي م�ع قضيته�م املركزي�ة”، مطالب�ا 
مجلس الن�واب العراق�ي بأن “تك�ون وقفة مع 

االنتهاكات االرسائيلية يف فلسطني”.
وكان�ت األوقاف اإلس�المية يف القدس أعلنت، 
اليوم الس�بت، عن فقدانها السيطرة عىل املسجد 
األقىص كامال بفعل اجراءات االحتالل الصهيوني 

وإغالقه لليوم الثاني.

كتلة مستقلون تدعو إىل وقفة عربية إسالمية 
»حقيقية« لنرصة مسجد االقصى

عمليات بغداد تعثر عىل )3( صواريخ 
كاتيوشا جنويب العاصمة

         بغداد / المستقبل العراقي

أكدت دار االفت�اء العراقية، أمس 
الس�بت، أنه�ا س�تقف بالض�د م�ن 
املؤتم�رات الطائفي�ة الت�ي تس�عى 
لتقس�يم الع�راق، مش�ددة عىل عدم 

السماح بتقسيم العراق.وقال الناطق 
باسم دار االفتاء الشيخ عامر البياتي 
يف يف كلم�ة القاه�ا خ�الل احتفالية 
تأب�ني الش�هيد صال�ح البخاتي أحد 
قادة الحش�د الش�عبي “إننا سنقف 
بالضد من املؤتمرات الطائفية والتي 

تس�عى لتقس�يم الع�راق والنيل من 
وحدته”. 

وأضاف البياتي “هيهات أن تمس 
سيادة العراق وتذهب دماء الشهداء 
واملضحني سدى”، وذلك بعد يوم من 
اإلع�الن عن تش�كيل تحال�ف القوى 

الوطنية العراقي�ة  وكانت العاصمة 
الجمع�ة،  ش�هدتا،  واربي�ل  بغ�داد 
اإلعالن عن تأس�يس م�ا اطلق عليه 
“تحال�ف القوى الوطني�ة العراقية” 
تمهيدا لعقد مؤتمر بغداد الذي اعلن 

يف نفس املؤتمر عن تأجيله.

         بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة ماجدة 
التميم�ي، اليوم الس�بت، س�عيها إليج�اد حل من 
أجل ش�مول جمي�ع املوظفني باحتس�اب الرتفيع 
م�ن تاريخ االس�تحقاق وليس م�ن تاريخ صدور 
كتاب وزارة املالية. وقال�ت التميمي يف بيان تلقت 

»املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه »هنالك بعض 
ال�وزارات ل�م تق�م باحتس�اب الرتفي�ع الخ�اص 
باملوظف�ني من تاري�خ االس�تحقاق وبأثر رجعي 
وإنما من تاري�خ إصدار الكتاب م�ن وزارة املالية 
وه�و م�ا يعت�ر ضي�اع لحق م�ن ابس�ط حقوق 
املوظف«. وأش�ارت إىل »أنها س�تعمل خالل االيام 
املقبلة إليجاد حل لش�مول جمي�ع موظفي الدولة 

بال اس�تثناء بالرتفيع من تاريخ االستحقاق وبأثر 
رجعي وليس من تاريخ صدور كتاب املالية«.

وشددن التميمي عىل أنه »البد من منح املوظف 
حقوقه غر منقوصة وباملقابل عىل املوظف اعطاء 
حق�وق الدولة بالكامل من خالل إخالصه يف عمله 
ووض�ع مصلحة البلد نص�ب عينيه وقبل كل يشء 

هكذا تكون العالقة تكاملية«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن املكت�ب اإلعالم�ي لرئي�س 
مجل�س ال�وزراء حيدر العب�ادي ان 
األخ�ر تلق�ى اتص�اال هاتفي�ا م�ن 
العاه�ل الس�عودي امللك س�لمان بن 

عبد العزيز.
تلق�ت  بي�ان  يف  املكت�ب  وق�ال 

»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، 
التهنئ�ة  »ق�دم  س�لمان  املل�ك  ان 
باالنتص�ارات التي حققته�ا القوات 
العراقية وتحريره�ا مدينة املوصل ، 
مش�يدا بالش�جاعة الفائقة للقوات 
العراقية وبحكمة الحكومة والقيادة 
العراقي�ة«. من جانبه ق�ال العبادي 
خالل املكامل�ة ان »العراقيني بقتالهم 

وتضحياته�م خلص�وا املنطق�ة من 
ع�دو ارهاب�ي غاش�م ه�دد املنطقة 
والعالم«، مردفا بالقول ان »التعاون 
بني هذه الدول يجب ان يستمر حتى 

القضاء عىل آخر اإلرهابيني«.
واكدا العبادي حس�ب البيان عىل 
يف  املش�رتك  بالتع�اون  »االس�تمرار 
مجاالت مكافح�ة االرهاب اىل جانب 

والتجاري�ة  االقتصادي�ة  املج�االت 
لتحقيق مصلحة الش�عبني والبلدين 

الشقيقني الجارين«.
وكان العبادي قد اعلن األس�بوع 
املايض انتهاء العمليات العسكرية يف 
مدينة املوص�ل وتحريرها من قبضة 
تنظي�م داع�ش بش�كل كام�ل بع�د 

معارك دامت لشهور عدة.

         بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف عض�و مجل�س محافظة البرصة نش�أت 
املنصوري، أمس السبت، أن عدد نزالء السجون بتهم 
تجارة وتعاطي املخدرات وصل إىل 2500 سجني، فيما 

طالب الحكوم�ة بفتح مراكز ع�الج اإلدمان. ونقلت 
وكال�ة »املعلومة« عن املنصوري قوله، ان “عدد نزالء 
الس�جون بتهمة تعاطي املخدرات بلغ 2000 شخص 
غالبيتهم من الشباب، فيما بلغ عدد التجار واملروجني 
500 س�جني”، الفت�ا إىل أن “متعاط�ي املخ�درات ال 

يعاملون عىل أنهم مجرمون إنما ضحايا”. وأضاف ان 
“الب�رصة تعد مركز تس�ويق ومحطة ترانزيت، حيث 
يتم جلب املخدرات عن طريق مهربني، لكي يتم نقلها 
إىل مناط�ق أخرى”، مطالبا يف الوق�ت ذاته، الحكومة 

ب�”فتح مراكز صحية ملعالجة املتعاطني”.

        المستقبل العراقي/ علي ابراهيم

أف�ادت تقارير صحفية أمس الس�بت انه من املقرر ان يزور 
وف�د رفيع من ح�زب االتحاد الوطن�ي الكردس�تاني العاصمة 

اإليرانية طهران.
وقال�ت التقاري�ر ان الوفد املك�ون من النائ�ب األول لالمني 
العام للحزب كورست رس�ول عيل، وكذلك القياديان مال بختيار 

ومحمود سنكاوي يزورون اليوم االحد طهران.
وذك�رت التقارير الزيارة رس�مية وستس�تغرق بضعة أيام 
س�يبحث فيها الوفد مع املسؤولني االيرانيني األوضاع يف اإلقليم 

واملنطقة، وتعزيز العالقات الثنائية بني كردستان وايران.
وكان رئي�س الجمهوري�ة الس�ابق واالم�ني الع�ام لالتحاد 
الوطن�ي الوردس�تاني ج�الل طالباني ق�د ع�اد، الخميس، اىل 
الس�ليمانية بعد زيارة اىل العاصمة االيرانية طهران اس�تغرقت 
ع�دة اي�ام. وكان طالباني ق�د غادر الس�ليمانية يف 9 من تموز 
الج�اري يف زي�ارة وصف�ت بانها لقض�اء اس�رتاحة اىل طهران 

بدعوة من املسؤولني االيرانيني، كما رصح بذلك مقربون منه.
واصي�ب طالباني عام 2012 بجلطة دماغية يف محل اقامته 
يف بغداد عندما كان يش�غل منصب رئيس الجمهورية، وتم عىل 
اثره�ا نقله اىل برلني باملانيا االتحادية حيث تلقى عالجا مطوال 

قبل ان يعود عام 2014 اىل اقليم كردستان.
وع�اد طالباني اىل املانيا يف ترشي�ن الثاني عام 2015 الجراء 
الفحوصات واس�تكمال العالج ليع�ود يف كانون االول من العام 

نفسه اىل االقليم.

        بغداد / المستقبل العراقي

اتهم املعارض الس�عودي فؤاد إبراهيم، أمس الس�بت، نظام 
آل س�عود بتجنيد االالف من املرتزقة لقتل العراقيني والسوريني 
واللبناني�ني، الفتا إىل أن “الكيان الس�عودي” ق�ام عىل الحروب 

االجرامية.
وق�ال إبراهيم يف تغري�دات عىل موقع التواص�ل االجتماعي 
“تويرت” تعليقا عىل اعدام اربعة مواطنني شيعة يف القطيف، إن 
“االعدام�ات واالغتياالت الفرق فهي تجتم�ع عند جريمة القتل 
خ�ارج القانون وتؤكد الطبيعة االصلية للكيان الس�عودي الذي 

ماقام اال عىل الحروب االجرامية”. 
وأضاف أنه “التعنينا نعوت حكام ال سعود لشبابنا باالرهاب 
فنح�ن أعل�م بهم..وليخ�روا ه�م ع�ن االالف الذي�ن جندوهم 
وبعثوهم لقتل العراقيني والسوريني واللبنانيني”.  وأكد إبراهيم 
أنه “من الوهم ان يعتقد حكام ال س�عود بأن قتل شبابنا يؤدي 

اىل الخضوع انه يزيد يف كراهية كيانهم وتمني زواله”.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف قائممقام قض�اء ب عقوبة عب�د االله الحي�ايل، أمس 
الس�بت، عن تفاصي�ل رسقة املرصف الزراعي وس�ط بعقوبة، 
الفت�ا اىل أن الرسقة تمت يف س�اعة متأخرة من مس�اء الجمعة 
بعد تكبيل أيادي حراس�ه.ونقلت وكالة »الس�ومرية نيوز« عن 
الحيايل قوله إن »امل�ؤرشات األولية من لجنة التحقيق تفيد بأن 
قيم�ة األموال التي رسقت من املرصف الزراعي وس�ط بعقوبة 
بلغ�ت نحو ث�الث مليارات دينار«، موضح�ا أن »عملية الرسقة 
تم�ت يف س�اعة متأخرة من اللي�ل بعد توثيق أيادي س�بعة من 
حراس�ه«.وأضاف الحي�ايل، أن »عملي�ة الرسق�ة تم�ت بأدوات 
عادي�ة موجودة يف األس�واق مثل )الهمر- األوكس�جني( حيص 
تمك�ن اللصوص من اخرتاق الخزن�ة ورسقة األموال«، مبينا أن 
»الرسق�ة هي األوىل م�ن نوعها يف تاريخ امل�رصف الزراعي منذ 

إنشائه يف دياىل«.

بعد زيارة طالباين.. وفد من االحتاد 
الكردستاين سيتوجه اىل طهران 

معارض سعودي
 يكشف عن جتنيد آل سعود »آلالف اإلرهابيني« 

لقتل العراقيني

قائممقام بعقوبة يكشف تفاصيل 
رسقة املرصف الزراعي

دار االفتاء العراقية: سنقف بالضد من املؤمترات الطائفية

املالية الربملانية تسعى العادة »حق ضائع« للموظفني 
يف دوائر الدولة

العاهل السعودي هياتف العبادي: شجاعتكم فائقة يف املوصل

البرصة تكشف عن وجود »2500« سجني بتهمة املخدرات وتطالب بـ »مراكز عالج«
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     بغداد / المستقبل العراقي

اكد م�رف الرافدين ان منح ق�رض البناء البالغ )50( خمس�ون 
مليون دينار لكل مواطن يمتلك قطعة أرض سكنية ال تقل مساحتها 
ع�ن )50 م2( تكون عرب انج�ازه بناء جزءا من ارضه واس�تكمال 

االساس يف مراحل بناء هيكل االرض التابعة له.
وق�ال املكتب االعالمي للمرف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه ان »القرض ي�رف بثالث دفعات وه�ي الدفعة األوىل 
)25( ملي�ون دينار عند اكمال الرب�اط والدفعة الثانية )15( مليون 
دينار عند اكمال التس�قيف والدفعة الثالثة )10( مليون عند تسليم 

املفتاح«.
واوضح ان »القرض يس�دد بأقس�اط شهرية متس�اوية وبطريقة 

القسط املتناقص مع الفوائد.

الرافدين يضع رشطا ملنح قرض البناء البالغ )50( مليون دينار

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

الحش�د  وهيئ�ة  الدف�اع  وزارة  نّظم�ت 
الش�عبي، أمس السبت، استعراضاً عسكرياً 
كبرياً وسط بغداد، بمناسبة تحرير املوصل، 
ال�وزراء حي�در  رئي�س مجل�س  بحض�ور 
العب�ادي وعدد من املس�ؤولني، باإلضافة إىل 

أهايل شهداء وحرحى القّوات األمنية. 
وذكر مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي 
يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، أّن »استعراض التحرير والنر انطلق 
بحض�ور العبادي«، مبيناً أّن »االس�تعراض 
تّم بمشاركة جميع التش�كيالت العسكرية 
واألمنية يف وزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة 

الحشد الشعبي«.
س�مي  ال�ذي  االس�تعراض  وانطل�ق 
التحري�ر والن�ر يف س�احة  باس�تعراض 
االحتفاالت الكربى وس�ط بغداد بمش�اركة 
جمي�ع التش�كيالت العس�كرية واالمنية يف 

وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي.
وارشف العب�ادي عىل االس�تعراض الذي 
ح�ره عدد من كب�ار املس�ؤولني والقادة 
العس�كريني وجمع كبري من ذوي الش�هداء 
الذين قتلوا يف الحرب ضد تنظيم »داع�ش«.

وش�اركت القّوة الجوية يف االس�تعرض، 
إذ أجرت حركات يف األج�واء العراقية أثارت 
االنضب�اط  كان  األرض  وع�ىل  اإلعج�اب، 
واضحاً يف صفوف املقاتل�ني، بالرغم من ان 

االستعراض جرى االستعداد له رسيعاً.
وحظ�ي االس�تعراض باملدي�ح م�ن قبل 
القوى السياسية، فضالً عن احتفاء املدونني 

والصحفيني به.
ويمتلك الجيش العراقي أسلحة ومعدات 
قتالية أمريكية وروسية الصنع، كما يمتلك 
أس�طوال متطورا من الطائ�رات املقاتلة ال�

الروس�ية،  والس�وخوي  األمريكي�ة،   F16
ومقاتالت كورية.

بش�كل  العراقي�ة  الق�وات  واس�تعادت 
رس�مي مدين�ة املوصل االثن�ني املايض، بعد 
مع�ارك عنيفة خاضتها ع�ىل مدى أكثر من 
8 أش�هر بمش�اركة التحالف ال�دويل بقيادة 

الواليات املتحدة.
ويف 17 ترشي�ن أول 2016، بدأت القوات 
العراقية بحملة اس�تعادة املوصل بدعم من 
التحال�ف الدويل املناه�ض لتنظيم “داعش” 
بقي�ادة الوالي�ات املتحدة، ومش�اركة نحو 
100 أل�ف م�ن الق�وات العراقي�ة وفصائل 

ش�يعية مس�لحة وق�وات اإلقلي�م الك�ردي 
“البيشمركة”.

واس�تعادت تل�ك الق�وات كامل الش�طر 
الرشقي من املدينة يف 24 يناير املايض، ومن 
ثم بدأت يف 19 فرباير حملة استعادة الشطر 
الغربي قبل اإلعالن رسمًيا عن تحرير املدينة 

بالكامل االثنني املايض.
وم�ع االنتصارات الت�ي يحققها الجيش 
العراقي عىل تنظي�م »داعش«، أظهر تقرير 
جدي�د ملؤسس�ة »غلوبال فاير ب�اور« حول 

القوات املس�لحة العس�كرية، تقدم الجيش 
امل�ري إىل املرتبة الحادي�ة عرشة يف ترتيب 
أق�وى الجيوش يف العالم، فيما احتل الجيش 
العراقي املرتبة الخامسة والخمسني عاملياً.

وبحس�ب التقرير الذي نرشته املؤسسة، 
فق�د تق�دم الجي�ش امل�ري إىل املرتبة ال� 
11 عاملي�ا وبق�ي يف صدارة أق�وى الجيوش 
العربية، تلتها القوات املس�لحة الس�عودية 
ثم الجيش الجزائري فالس�وري، فيما احتل 
الجيش العراقي املرتبة الخامسة عربيا وال� 

55 عىل مستوى جيوش العالم.
وتص�درت الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة 
أق�وى الجي�وش يف العالم وحلت روس�يا يف 
املرتب�ة الثانية وجاءت بعدها كل من الصني 

و الهند و فرنسا وبريطانيا واليابان.
ويحلل مؤرش قوة الدول عسكريا، والذي 
تعتمده املؤسس�ة، حوايل 50 عامال مختلفا 
ما يس�مح لدول صغرية متقدمة تكنولوجيا 
بالتف�وق ع�ىل دول كبرية متأخ�رة عىل هذا 

الصعيد.

ويأت�ي التصنيف الجديد، يف ضوء خوض 
الجيش العراق�ي معارك كب�رية ضد تنظيم 
»داعش« والت�ي امتدت نح�و عامني، حيث 
نج�ح يف اس�تعادة أغل�ب مدن التي س�يطر 

عليها »داعش« يف حزيران عام 2014.
الجدي�ر بالذك�ر ان اإلنف�اق العس�كري 
العامل�ي قد زاد يف الع�ام 2017، وفق بيانات 
معهد »اس�توكهولم الدويل ألبحاث السالم«، 
حيث بلغ إجمايل اإلنفاق عىل رشاء األسلحة 

نحو 1,7 بليون دوالر أمريكي.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

قال رئيس جهاز مكافحة اإلرهاب 
الفريق اول الركن طالب شغاتي الذي 
ي�زور واش�نطن ان جهازه س�يعالج 
التحري�ر  بع�د  اإلرهابي�ة  الش�بكات 
الكامل للمدن، وفيما أعلنت العمليات 
املش�ركة القاء القب�ض عىل اكثر من 
250 ارهابي�اً من عصاب�ات »داعش« 
يف املوص�ل، تم الكش�ف عن معلومات 
جدي�دة بش�أن العوالم الرسّي�ة التي 

تخّص النساء يف التنظيم.
مكافح�ة  جه�از  رئي�س  وق�ال 
اإلره�اب الفري�ق اول الرك�ن طال�ب 
ان  صحف�ي،  تري�ح  يف  ش�غاتي، 
»جه�از مكافح�ة االره�اب س�يعود 
ملمارسة مهامه االساسية يف معالجة 
الش�بكات االرهابية بعد تحرير كامل 

املدن العراقية من داعش«.
وأوضح اننا »ننتخب املقاتلني بعيداً 
ع�ن االح�زاب السياس�ية والتكت�الت 
وجعل الجهاز وطنياً خالصاً وفوق اي 

والءات مذهبية او قومية«.
وذك�ر ش�غاتي »الي�وم هناك حب 
ورغبة باالنتم�اء لهذا الجهاز الوطني 
بدليل اننا اعلنا عن ألف درجة وظيفية 
تقدمت طلبات تعي�ني ألكثر من 300 
ألف وهذا يعكس قيمة ومعنى الجهاز 

لدى الشباب«.
مقات�ل  اي  »ترقي�ة  اىل  وأش�ار 
يستش�هد م�ن قواتنا اىل رتب�ة مالزم 
ومن�ح الجريح رتبت�ني، وكذلك وجود 
امتي�ازات يف جان�ب الرعاي�ا الصحية 
وتوزيع قطع ارايض فضال عن الرعايا 
اإلنس�انية«. وتاب�ع »لدين�ا قص�ص 
ورواي�ات ومالح�م قام به�ا مقاتلينا 

وهي موثقة سنكشف عنها«.
بدوره�ا، أعلن�ت قي�ادة العمليات 
املش�ركة عن القاء القبض عىل اكثر 
م�ن 250 ارابياً م�ن عصابات داعش 
يف املوص�ل وذل�ك بع�د مرور خمس�ة 

تحريرها.وذك�رت  اع�الن  م�ن  اي�ام 
خلي�ة االع�الم الحربي يف بي�ان تلقت 

»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ان 
»الق�وات األمني�ة ألق�ت القبض عىل 

اكثر من 250 داعشيا كانوا يختبؤون 
يف االنفاق من بينهم قياديني«. وكانت 

الق�وات األمني�ة قتلت يف وقت س�ابق 
ع�دد كبري من ارهابي�ي داعش بينهم 

قياديني حاولوا الهروب من الس�احل 
االيم�ن لالي�رس ملدين�ة املوص�ل ع�رب 

نه�ر دجلة. إىل ذلك، كش�فت مقابالت 
أجرته�ا وكال�ة رابتيل الروس�ية، مع 
زوجات س�ابقات لعنارص من تنظيم 
حياته�ن  تفاصي�ل  ع�ن  »داع�ش«، 
وزواجهن، وكذلك عن السبي والنكاح، 

يف حياة أعضاء التنظيم.
ونقلت الوكال�ة عن احدى زوجات 
داعش وتدع�ى خديجة قولها »جاءوا 
يل وقال�وا يل ملاذي ل�م تتزوجي، حيث 
يوج�د اخ مص�اب يف اش�ارة اىل اح�د 

مسلحي داعش«. 
واضاف�ت »ال يوج�د زواج ن�كاح، 
وانم�ا زواج رس�مي حي�ث نذهب اىل 
البلدي�ة ونعم�ل عقد زواج«، مش�رية 
اىل ان�ه »يف ح�ال قتل زوج�ي فاتزوج 
من ش�خص ث�ان بعد موافق�ة االهل 

وحضور شهود«.
للس�بية  »بالنس�بة  واضاف�ت 
فاملتزوج الذي يملك سبية يقيض يوما 

معها واليوم االخر مع زوجته«.
م�ن جانبه�ا، قال�ت ام�راة اخرى 
تدع�ى نور اله�دى البالغة م�ن العمر 
20 عام�ا وهي م�ن مدين�ة طرابلس 
اللبنانية »تعرفت عىل زوجي يف خطبة 
اخت�ي وتزوج�ت وانا صغ�رية، حيث 
كانت ظروف عائلت�ي صعبة وانجبت 
طفلني احدهما عندما كان عمري 15 

عاما واالخر يف ال�16 عام«.
التح�ق  »زوج�ي  ان  وتابع�ت 
بمجموع�ة س�لفية واعط�وه فك�رة 
الجهاد، لينض�م اىل داعش«، موضحة 
ان »زوجي ابلغني ان الجميع يريد ان 

يدمر االسالم وانا صدقته«.
واك�دت ن�ور اله�دى ان »عن�ارص 
التنظيم كانوا يزينون السبايا بأجمل 
املالب�س وادوات التجمي�ل للمتاج�رة 
»يقوم�ون  انه�م  اىل  الفت�ة  به�ن«، 
بتصويره�ن ونرشه�ا بمجموع�ة يف 
برنامج )التيلجرام( واس�مها س�وق 
للس�بايا، حيث تعرض بمبلغ 15 الف 
دوالر والباكر تصل اىل 30 الف دوالر«.

ترتيب اجليش العراقي يرتفع يف مؤشر اجليوش األقوى عربيًا بعد معاركه الضارية ضد »داعش«

استعراض النرص: قوة األرض واجلو

القبض على »250« داعشيًا يف انفاق املوصل.. وتفاصيل جديدة عن جهاد النكاح و »السبايا«

مكافحة اإلرهاب: سنعالج »الشبكات اإلرهابية« بعد حترير املدن من »داعش«

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

اتفقت قوى وشخصيات ممثلة عن املكون 
الس�ني عىل تش�كيل مرجعية سياس�ية لسنة 
الب�الد به�دف توحي�د موقف الكت�ل واألحزاب 
والق�وى الس�نية م�ن القضاي�ا الحالي�ة التي 
تتعل�ق بمرحلة ما بع�د تنظيم داع�ش، إال أن 
خالفات أخ�رى بدت واضحة إذ لم يحر عدد 

كبري من القادة السنة إىل املؤتمر.
وجاء اعالن التحال�ف عقب اجتماع عقدته 
الش�خصيات والقيادات السنية يف منزل رئيس 
الربمل�ان س�ليم الجب�وري يف بغ�داد يف الوق�ت 
نفس�ه الذي عقد في�ه عدد من القادة الس�نة 
مؤتم�را يف مدين�ة اربي�ل الش�مالية يتقدمها 
املرشوع العربي يف العراق الذي انتخب خميس 
الخنج�ر اميناً عاماً ل�ه، وظافر العان�ي اميناً 
عاماً مس�اعداً حي�ث تم إطالق حمل�ة وطنية 
وإقليمية ودولية إلعادة إعمار املناطق املحررة 

من سيطرة تنظيم »داعش«.
ويف خت�ام اجتماع بغ�داد، اعلن رئيس كتلة 
التحالف النيابية أحمد املس�اري عن تأس�يس 
»تحال�ف الق�وى الوطنية العراقي�ة« موضحا 
انه جاء استنادا ملعطيات داخلية ، فيما أكد أن 

التحالف يحظى بتأييد محيل وإقليمي ودويل. 
وقال املس�اري خالل إلقائه بي�ان التحالف 
انه »من أجل اس�تثمار النر وهزيمة داعش 
نعلن عن قيام تحالف القوى الوطنية العراقية 
ان  للق�وى«، مش�ددا ع�ىل  بوصف�ه جامع�ا 
»اإلع�الن عن قي�ام التحالف جرى اس�تنادا إىل 

معطيات داخلية«.
واش�ار اىل ان »التحال�ف مرشوع س�يايس 

وطن�ي عاب�ر للطائفية ويحظ�ى بتأييد محيل 
وإقليم�ي ودويل«، مؤك�داً أن »التحال�ف يؤمن 
ب�أن اس�تقرار الع�راق ال يمك�ن أن يتحقق إال 

باستقرار املناطق التي تعرضت لإلرهاب«.
ب�دوره، ق�ال القي�ادي يف التحال�ف رئيس 
الربملان س�ليم الجب�وري يف مؤتمر صحايف مع 
قادة التحال�ف وبينهم اس�امة النجيفي نائب 
رئي�س الجمهورية وصالح املطلك نائب رئيس 
الوزراء الس�ابق ونواب ووزراء وقادة عش�ائر 
ومحافظ�ون ورؤس�اء حكوم�ات محلي�ة ان 
هذا التحالف س�يعمل  بالتع�اون مع الحكومة 
العالق�ة  ذات  الوطني�ة  التنفيذي�ة  والجه�ات 
وم�ع املنظمات الدولي�ة  وال�دول الداعمة عىل 
ايج�اد الحل�ول الرسيع�ة والحقيقية ملش�كلة 
النزوح واع�ادة  النازحني اىل مناطقهم ليكونوا 
ج�زءا مهما وعامالً أساس�ياً يف مرشوع اعادة 
االعمار«.واش�اد بش�جاعة وتضحيات القوات 
العراقي�ة وثمن مواقف ابناء املوصل الذين قال 
انهم »يحتضن�ون ارضهم من جديد ويرون 
ع�ىل صناعة الحي�اة وازالة ال�ركام تماما كما 
فع�ل األنباري�ون وابناء ص�الح الدي�ن ودياىل 
وكما هم ابناء كركوك وحزام بغداد ممن عانوا 
االمرين م�ن احتالل ارضهم يف املرحلة املاضية 
وذاقوا مأس�اة الن�زوح وتجرع م�رارة العيش 
بقس�اوة الش�تاء والصيف تارك�ني دواوينهم 
تش�كو غربتهم فم�ا لبثوا وبفض�ل تضحيات 
ابن�اء وطنهم حت�ى لحصاد الس�نني العجاف 

وللبدء بصناعة مستقبل هذه املناطق«.
وش�دد ع�ىل رضورة ان »يؤم�ن الجمي�ع 
بأس�س وثوابت واجراءات واضحة تنقذ البالد 

من أزمتها املتكررة وتراعي الثوابت الوطنية. 

واك�د الجبوري ان هذا الجه�د ال يعني بأي 
ح�ال التعبئ�ة السياس�ية وال يقص�د التكت�ل 
ع�ىل أس�اس الن�وع او الجه�ة او الطائفة بل 
هو ترتيب الص�ف وتوحيد الرؤي�ة والتضامن 
ب�ني ابناء البل�د الواحد إليجاد حل�ول منطقية 
وواقعي�ة لجغرافي�ا تعرض�ت ألعن�ف عملية 
إبادة وتدمري واس�تباحة يف الدم�اء واألعراض 

والتاريخ والبنى التحتية.
وق�ال »حني نلتقي ضمن ه�ذا اإلطار فإننا 
نلتقي بعنوان العراق تحت خيمته ويفيِ عاصمته 
وتحت ضمانات دس�توره وحماية مؤسس�ة 
الدولة وضمن واج�ب رعايتها ودعمها ما دام 
االمر يف سياق خدمة الوطن ويفيِ مسار اإلصالح 

وعىل الطريق السوي القانوني الواضح«. 
واوض�ح ان ه�ذه املبادرة س�تكون خطوة 
ن الفعل الوطن�ي الحقيقي  ج�ادة ملا بعده�ا ميِ
ومزيدا من التنسيق السيايس بني البيت العراقي 
الداخيل وس�يعمل بقوة لرميم الجدار الوطني 
وتضميد الج�رح التاريخي ال�ذي تركه داعش 
يف جس�د الع�راق والوق�وف من جدي�د إلعادة 
الع�راق اىل الرك�ب ال�دويل بلدا قائ�دا متصدرا. 
واش�ار اىل ان هذه املبادرة ه�ي ملتقى جامع 
شامل س�لمي لكل الجهات والشخصيات التي 
ينطبق عليها عن�وان » ممثلو املناطق املحررة 
» وممثلو كل املحافظات املحبة لهم واملتعاونة 
من اجل عراق آمن مستقر موحد يحقق العدل 

واملساواة لجميع أفراد شعبه .
واضاف ان تحالف القوى الوطنية العراقية 
س�يعمل وبالتعاون م�ع الحكوم�ة والجهات 
التنفيذية الوطنية ذات العالقة ومع املنظمات 
الدولي�ة وال�دول الداعم�ة عىل إيج�اد الحلول 

الرسيع�ة والحقيقية ملش�كلة الن�زوح واعادة 
النازح�ني اىل مناطقه�م ليكون�وا ج�زءا مهما 
وعامال أساس�يا يف مرشوع اعادة اإلعمار وان 
يكون دور املرأة والشباب يف املجتمع ويفيِ جميع 
النواح�ي هو املش�اركة يف وطن آمن مس�تقر 
يحق�ق تطلعات الجميع ومب�دأ تكافؤ الفرص 
للجميع. وثمن »كل الجهود الخرية املبذولة من 
هذه الشخصيات النجاح هذا الجهد الوطني ، 
وكذلك جميع الدول الصديقة والش�قيقة التي 
عربت وتعرب عن دعمها لكل لقاء عراقي جامع 
يس�هم يف االس�تقرار والتنمية وتحقيق السلم 

االجتماعي« .
وبحس�ب مؤسس�يه فإن التحالف ستكون 
صفته سياسية ولن يكون خاصا باالنتخابات 
املقبل�ة فقط املق�ررة ربيع الع�ام املقبل حيث 
س�يعمل عىل توحي�د الخطاب الس�ني وإنهاء 
حالة التش�تت والتحرك لتنس�يق الجهود وحل 

املشاكل يف املحافظات املتررة من اإلرهاب .
واوضح�وا ان هذا التحالف يض�م أكثر من 
300 ش�خصية سياس�ية وعش�ائرية أغلبهم 
أعض�اء يف مجل�س الن�واب ويف حكومة رئيس 
ال�وزراء حي�در العب�ادي الحالي�ة إضاف�ة إىل 
ش�خصيات أخرى س�تدخل املجال الس�يايس 
للمرة االوىل. وكانت ش�خصيات س�نية اخرى 
ويف تناف�س محموم عىل تمثيل املكون الس�ني 
يف الع�راق خ�الل مرحلة مابع�د تنظيم داعش 
واالس�تعداد لالنتخاب�ات املقبلة ق�د عقدت يف 
بغ�داد مؤتم�را مقاب�ال وجه اتهام�ات للقوى 
السنية االخرى التي اجتمعت واعلنت تحالفها 
السيايس باالس�تقواء بالخارج واتباع اجندات 

اجنبية.

املؤمترون أشاروا إىل عدم نيتهم وضع تكتل سياسي

»القوى السنية« تشكل مرجعية لـ »توحيد املواقف« وسط معارضة شخصيات من املكون
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أحيت تركيا، أمس الس�بت، ذكرى 
م�رور ع�ام ع�ى محاول�ة االنق�اب 
الفاش�لة ض�د الرئي�س رج�ب طيب 
اردوغان الذي هز رده القوي بلد بات 

يعيش عى وقع حمات التطهري.
وأعلنت الس�لطات الخامس عرش 
م�ن تم�وز عطل�ة وطني�ة س�نوية 
لاحتفال ب�«الديموقراطية والوحدة«، 
معتربة أن إفشال االنقاب يمثل نرصا 

تاريخيا للديموقراطية الرتكية.
وقت�ل 249 ش�خصا لي�س بينهم 
املخطط�ون لانق�اب، عندما أرس�ل 
فصيل س�اخط م�ن الجي�ش دبابات 
إىل الش�وارع وأطلق طائ�رات حربية 
يف محاول�ة لإلطاح�ة باردوغ�ان عن 
طري�ق العن�ف بعدم�ا أم�ى األخري 

عقدا ونصف العقد يف السلطة.
يف  املحاول�ة  إحب�اط  ت�م  أن�ه  إال 
اع�ادت  بعدم�ا  س�اعات  غض�ون 
الس�لطات تجمي�ع صفوفه�ا ون�زل 
الن�اس إىل الش�وارع دعم�ا الردوغان 
ال�ذي اته�م أتب�اع حليفه ال�ذي بات 
حالي�ا بني ألد اعدائه، فتح الله غولن، 
بتدبري املحاولة وهو ما ينفيه األخري.

ول�م ت�رتدد الس�لطات الحق�ا يف 
ش�ن حملة تطهري اعتربت األوسع يف 
تاريخ تركيا اذ انها اعتقلت خمس�ني 
ألف ش�خص وأقالت مئة ألف آخرين 
من وظائفهم. أما اردوغان، فقد عزز 
موقفه بعد فوزه يف استفتاء جرى يف 

16 نيسان لتعزيز سلطاته.
وته�دف االحتف�االت الواس�عة إىل 
حف�ر تاريخ 15 تموز 2016 يف ذاكرة 
األتراك كيوم اس�ايس يف تاريخ الدولة 
الحديث�ة الت�ي ول�دت يف 1923 ع�ى 

أنقاض االمرباطورية العثمانية.
ويف خطاب الخميس، قال اردوغان 

»م�ن اآلن فصاع�دا، لن يك�ون هناك 
يشء كما كان قبل 15 تموز«.

وش�به فش�ل االنق�اب ب�«حملة 
غاليبويل« التي وقع�ت يف 1915 أثناء 
الح�رب العاملي�ة األوىل عندم�ا صم�د 
الجيش العثماني يف وجه هجوم شنه 
جنود من دول التحالف يف ما أصبحت 
إحدى أهم روايات املعارك التي أسست 

عليها الدولة الرتكية الحديثة.
وق�ال اردوغان إن »ال�دول واألمم 
تشهد منعطفات حاسمة يف تاريخها 
تش�كل مس�تقبلها. ويعد ال��15 من 
تموز تاريخا من هذا النوع بالنس�بة 

للجمهورية الرتكية«.
وبهذه املناس�بة، امتألت ش�وارع 
اس�طنبول بافتات ضخمة صممتها 

الرئاسة تضم لوحات تعكس األحداث 
الرئيس�ية التي وقعت ليل�ة املحاولة 
االنقابية، بما يف ذلك استسام الجنود 
االنقابي�ني تحت ش�عار »ملحمة 15 

تموز«.
وليلة املحاول�ة االنقابية، وضعت 
املعارضة الرتكية الخافات السياسية 
جانبا وتضامن�ت مع اردوغان. إال أن 

موقفه�ا ه�ذا تغري منذ اس�تفتاء 16 
نيس�ان، اذ اته�م معارض�و اردوغان 
الرئيس بالسعي إىل إقامة حكم الرجل 
الواحد واعتقال أي ش�خص يعرب عن 
معارضته له. ويف آخر فصول حملتها 
الجمعة  الس�لطات  أعلن�ت  األمني�ة، 
ورشطي�ا  جندي�ا   7563 ترسي�ح 
ومس�ؤوال إضافيا، فيما ُج�رد حوايل 

350 عسكريا متقاعدا من رتبهم.
وأف�اد بي�ان ص�در يف ليل�ة ذكرى 
محاولة االنقاب، أن املستهدفني »عى 
صلة بمنظمات إرهابية أو مجموعات 
ت�م التوص�ل إىل أنها ترصفت بش�كل 

مناف ألمن الدولة الوطني«.
ويف وقت س�ابق من هذا الش�هر، 
اعتقل�ت الس�لطات الرتكي�ة مدي�رة 

مكتب منظمة العفو الدولية يف تركيا 
م�ع ع�دد م�ن املدافعني ع�ن حقوق 
اإلنس�ان بتهم انتمائهم إىل مجموعة 

إرهابية.
وال ت�زال تركي�ا تخض�ع لحال�ة 
الط�وارئ التي تم فرضها يف 10 تموز 

وتمديدها ثاث مرات.
وتأت�ي الذك�رى يف وقت مناس�ب 
بالنس�بة للرئي�س للرد عى مس�رية 
األكرب  اعت�ربت  للمعارض�ة  ضخم�ة 
منذ س�نوات. وقد قاده�ا زعيم حزب 
الش�عب الجمهوري كمال كيليتشدار 
اوغلو الذي اختتم مسرية عى األقدام 
قام بها من أنقرة إىل اسطنبول دفاعا 

عن »العدالة« يف تركيا.
وع�ادة تك�ون املواص�ات العامة 
مجاني�ة يف اس�طنبول خ�ال عطلة 
نهاية األس�بوع فيما أرس�ل مش�غل 
»توركس�يل«  املحمول�ة  الهوات�ف 
رسائل نصية للمشرتكني واعدا إياهم 
بغيغابايت إضافية مجانية الستخدام 

االنرتنت من تاريخ 15 تموز.
ويف ه�ذه األثن�اء، علق�ت الفتات 
مضيئة ضد االنقاب بني مآذن بعض 
أكرب مس�اجد اس�طنبول. وكتب عى 
إحدى الافتات »فلتجعلوا وحدتنا با 

نهاية«.
وب�دأت االحتف�االت بالذكرى عرب 
جلس�ة صباحية خاص�ة يف الربملان. 
وتوجه اردوغان، الذي سيكون يف قلب 
األحداث، إىل اس�طنبول للمشاركة يف 
مس�رية شعبية عى الجرس الذي يعرب 
فوق مضيق البوسفور وشهد معارك 
دامي�ة قبل عام وبات يس�مى »جرس 

شهداء 15 تموز«.
ومع حلول منتصف الليل، نظمت 
»للديموقراطي�ة«  داعم�ة  مس�ريات 
للتذك�ري بتدفق الناس عى الش�وارع 

قبل عام.

أنقرة حتتفل بـ »الدميقراطية« وسط استمرار االعتقاالت للمعارضني

عام عىل »االنقالب الفاشل« يف تركيا: التطهري مستمر

قوة كوريا الشاملية النووية تتجاوز تقديرات العالـم

       بغداد / المستقبل العراقي

يعت�زم ذوي ضحايا هجم�ات الحادي عرش م�ن ايلول عام 
2001 يف الوالي�ات املتح�دة اضاف�ة االم�ارات اىل مل�ف الدعوى 
املرفوعة ضد السعودية لدورهما املشبوه يف الهجمات اإلرهابية 
التي استهدفن نيويورك .  وذكر موقع قناة برس تي يف االيرانية 
أن »الدعم االماراتي لتنظيم القاعدة االرهابي قد اثري يف االوساط 
القانوني�ة ملدينة نيويورك يف اطار االزمة الخليجية بني قطر من 
جهة والسعودية وحلفائها بمافيهم االمارات من جهة اخرى«.  
واض�اف التقري�ر أن »ارس ضحاي�ا اح�داث الح�ادي عرش من 
ايلول يناقش�ون يف الوقت الحايل االج�راءات القانونية ضد دولة 
االمارات«. ونقلت القناة عن الناشطة كريستني بريتويزر والتي 
فق�دت زوجها يف االحداث إن “االم�ارات عى رادار ارس الضحايا 
وفرقه�م القانونية”، مبين�ة أن “االمارات تحت�اج اىل املزيد من 
الرتكي�ز ألن ايديهم ال تبدو نظيفة واعتقد ان دورهم يف هجمات 
الحادي عرش من ايلول وارتباطهم باملختطفني يحمل عى اجراء 

املزيد من التحقيقات«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أّكد نشطاء س�عوديون استشهاد ثاثة مدنيني بنريان قوات 
األم�ن التي تج�ري عملية دهم وحصار عى منطقة س�يهات يف 
محافظة القطيف رشق السعودية، وهم صادق درويش وحسن 
العبدالله وجعفر املبرييك.وأفاد النش�طاء بأن سيارات اإلسعاف 
نقلت عرشات املصابني إىل املستش�فيات، بينهم إصابات خطرة 
بعد ده�م منازلهم. ه�ذا وال تزال ق�وات األمن تف�رض حصاراً 
ع�ى حي الكوي�ت يف القطيف، وتطلق النار من أس�لحة خفيفة 

ومتوسطة عى األبنية السكنية.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعت�رب املتحدث باس�م الخارجية االيرانية بهرام قاس�مي، 
مستشاري الرئيس االمريكي بانهم مازالوا يسريون يف االجواء 
الوهمية املاضية ومتخلفون كثريا عن تطورات ايران واملنطقة 
والعال�م، موجها النصيحة لادارة االمريكية الجديدة باالتعاظ 
م�ن امل�ايض. ويف ترصي�ح ادىل ب�ه ردا ع�ى الترصيحات غري 
املدروس�ة للرئي�س االمريكي دونال�د ترامب ض�د ايران خال 
زيارته اىل باريس االخرية، قال قاس�مي، يبدو ان مستش�اريه 
)الرئي�س االمريك�ي( مازل�وا يس�ريون يف االج�واء الوهمي�ة 
املاضي�ة وكما كان�وا يف ذلك العهد غري مطلع�ني عى الحقائق 
والبديهي�ات االبتدائي�ة، فه�م الي�وم ايض�ا متخلف�ون كثريا 
عن تط�ورات ايران واملنطق�ة والعالم. ووجه املتحدث باس�م 
الخارجي�ة االيراني�ة النصيح�ة للحكومة االمريكي�ة الجديدة 
لاهتم�ام بدور اي�ران االيجابي والبناء والداعم لاس�تقرار يف 
املنطقة والعالم، والبحث عن الطغيان والتمرد يف سياس�اتهم 
واجراءاته�م االنانية والداعية للفوىض الت�ي يتبنونها وبعض 
حلفائهم املعاندين واملعتدين واملحتلني يف املنطقة وان يتعظوا 
من املايض ويتحدثوا فقط بلغة التكريم واالحرتام مع الشعب 
االيراني. وكان الرئيس االمريكي قد اعترب يف مؤتمره الصحفي 
مع نظريه الفرنيس امانوئيل ماكرون، ايران تهديدا مش�رتكا 

المريكا وفرنسا. 

عائالت ضحايا احداث 11 ايلول يعتزمون 
مقاضاة االمارات بعد السعودية

استشهاد ثالثة مدنيني بنريان قوات األمن 
السعودية يف القطيف

اخلارجية االيرانية لالدارة االمريكية: 
عليكم االتعاظ من املايض  

ترامب هياجم قطر وهيدد بنقل قاعدة »العديد« العسكرية: 
»10« دول مستعدة الستقباهلا

         بغداد / المستقبل العراقي

ذك�ر مرك�ز مراقبة أمريك�ي أن صورا ألبرز منش�أة نووي�ة يف كوريا 
الش�مالية تكش�ف أن النظ�ام املع�زول أنت�ج ع�ى م�ا يب�دو كمية من 
البلوتونيوم لربنامجه النووي اكرب النووي مما كان يعتقد، بينما يتصاعد 
التوت�ر حول طموحات التس�لح لبيونغيان�غ. وأورد موق�ع »38 نورث« 
التابع لجامعة جونز هوبكنز الجمعة أن صورا حرارية ملجمع يونغبيون 
أظهرت أن بيونغيانغ أعادت استخدام قضبان وقود مرتني عى األقل بني 
أيلول/س�بتمرب امل�ايض وحزيران/يونيو من العام الح�ايل. وتابع املوقع 
أن »مخترب األش�عة الكيميائي عمل بش�كل متقطع وجرت عمليتا إعادة 
معالج�ة عى األق�ل لم يتم اإلع�ان عنهما إلنتاج كمية غ�ري محددة من 
البلوتونيوم وهو من شأنه أن يزيد مخزون كوريا الشمالية من األسلحة 
النووي�ة«. وكانت كوريا الش�مالية أوقفت العمل يف مفاع�ل يونغبيونغ 
يف العام 2007 بموجب اتفاق ينص عى مس�اعدات لقاء نزع األس�لحة. 
لكنه�ا بدأت أعمال ترميم فيه بع�د التجربة النووية الثالث�ة لها يف العام 
2013. وأضاف املوقع انه تمت ماحظة نش�اط حراري متزايد يف منشأة 
تخصي�ب اليورانيوم يف يونغبي�ون لكن لم يتضح م�ا إذا كان ذلك بهدف 
زيادة املخزون لغايات متعلقة باألس�لحة ربما أو نتيجة أعمال الصيانة. 
وق�ال باحث�و املوقع أن تحلي�ل النم�اذج الحرارية من منش�أة يف املوقع 
يش�تبه يف أنها تستخدم عى األرجح إلنتاج النظائر والرتيتيوم توحي بان 
املرف�ق ال يقوم بإنتاج الرتيتيوم املش�ع. ومادة الرتيتيوم عنرص أس�ايس 
يس�تخدم يف صناعة أس�لحة نووية حرارية متطورة تحدث أرضارا اكرب 

بكثري م�ن تلك املزودة فقط بالبلوتونيوم واليورانيوم. ويف األثناء أظهرت 
كوريا الش�مالية، الجمعة، وللم�رة األوىل، امتاكها صوامع تحت األرض 

مخصصة لحفظ صواريخ إسرتاتيجية.
وبحس�ب الوكالة الكورية الجنوبية »يونهاب« فقد عرض التلفزيون 
املرك�زي يف بيونغيان�غ ص�ورا فوتوغرافية للزعيم الكوري الش�مايل كيم 
جون�غ أون أثناء قيامه بتفقد منش�آت عس�كرية تح�ت األرض خاصة 
بالصواريخ. كما عرض التلفزيون منصة ذاتية الحركة إلطاق الصواريخ 
وعليها صاروخ »هواسونغ 14« الباليستي الذي قالت سلطات بيونغيانغ 

إنه عابر للقارات وقامت بتجربته يف ال�رابع من الشهر الجاري.
وأش�ارت الوكالة إىل أن ع�رض مثل هذه املواقع العس�كرية من قبل 
سلطات بيونغيانغ أمر ال سابق له، مضيفة أن الهدف الواضح من إخفاء 
الصواريخ تحت األرض ه�و حمايتها من »الرضبات الدقيقة« األمريكية 
يف حال حدوث أعمال عس�كرية يف املنطقة. ورجحت »يونهاب« أن هناك 
أنفاق�ا رسي�ة يمكن للمنص�ات الذاتية الحرك�ة أن تتنقل فيه�ا لتوجيه 

رضبات مفاجئة من مختلف بقاع أرايض كوريا الشمالية
وأجرت كوريا الش�مالية حتى اآلن خمس تجارب نووية تحت األرض 
منذ العام 2006 وقامت بأول تجربة ناجحة لها لصاروخ بالس�تي عابر 
للقارات األس�بوع املايض. وأعلن املتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية 
الش�مالية الجمعة أن »النجاح الكبري« للتجربة دليل عى قدرة بيونغيانغ 
»القض�اء عى الواليات املتحدة برضبة واحدة يف قلب أراضيها إذا لم تلزم 
حدوده�ا«. وأثارت التجربة األخرية تنديدا من األرسة الدولية التي طالبت 

بتشديد عقوبات األمم املتحدة عى النظام االنعزايل.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب، 
يف أول تعليق رسمي له عى مصري قاعدة 
هن�اك  أن  قط�ر،  يف  األمريكي�ة  العدي�د 
مجموع�ة واس�عة م�ن الدول مس�تعدة 
الحتض�ان القوات األمريكي�ة حال نقلها 

من قطر. 
وق�ال ترامب، خال مقابل�ة مع قناة 
 »Christian Broadcasting Network«
أجريت يوم األربعاء، ردا عى س�ؤال حول 
مس�تقبل القوات األمريكي�ة يف قطر: »يف 
ح�ال س�نكون مضطري�ن إىل الخ�روج، 
س�تكون هناك ثمة 10 دول راغبة يف بناء 
قاعدة أخرى لنا، وهي، صدقني، ستتكفل 

بنفسها اإلنفاق عى ذلك«.
وم�ن الجدي�ر بالذكر يف هذا الس�ياق أن قاعدة 
العدي�د الجوي�ة الواقع�ة يف الصحراء وس�ط قطر 
تحتضن أكثر من 11 ألف عسكري أمريكي وتمثل 
أهم مرك�ز للعمليات التي تنفذها الواليات املتحدة 

يف الرشق األوسط.
وتعم�ل هذه القاعدة رس�ميا منذ العام 2002 
وتستخدم حاليا كنقطة انطاق أساسية لعمليات 
التحالف الدويل املناه�ض لتنظيم »داعش« بقيادة 

الواليات املتحدة.
وأض�اف ترامب يف هذا الس�ياق مش�ددا: »إننا 
بصدد أن نكون يف عاقات جيدة مع قطر، وال نتوقع 

أن مشاكل ستظهر مع القاعدة العسكرية«.
لكنه أردف يف الوقت ذاته: »يف حال سنحتاج إىل 
قاعدة عسكرية بديلة، س�تكون هناك دول أخرى 

ستبنيها برسور«.

وجدد ترامب خ�ال املقابلة ذاته�ا موقفه من 
األزم�ة الخليجي�ة الراهنة، قائ�ا: »تمت مراجعة 
العاقات معهم )يقصد القطريني كما يبدو( ألنهم 
كانوا معروفني كجهة تم�ول اإلرهاب، ونحن قلنا 

لهم ال يمكنكم أن تفعلوا ذلك«.
وأض�اف ترامب: »علينا أن نجوع الوحش حتى 
املوت، والوحش هو اإلرهاب، وليس من املمكن أن 

نسمح بوجود دول غنية تغذي الوحش«.
ترام�ب  ترصيح�ات  أن  إىل  اإلش�ارة  وتج�در 
تتناقض بصورة واضحة مع املوقف العلني لوزير 
الخارجي�ة األمريكي، ريكس تيلرس�ون، الذي قام 
خ�ال األي�ام املاضية بجول�ة إىل منطق�ة الخليج 
ش�ملت زيارة إىل قطر قال خالها إن رد سلطاتها 

عى مطالب دول املقاطعة كان »منطقيا«.
وعل�ق ترامب عى هذا األم�ر قائا: »إن ريكس 
يق�وم بعم�ل رائع، لكن لدينا مع�ه اختاف صغري 

من وجهة نظر اللهجة«.
يذكر أن منطقة الخليج تش�هد حاليا 
توت�را داخلي�ا كب�ريا ع�ى خلفي�ة إعان 
كل م�ن الس�عودية واإلم�ارات والبحرين 
ومرص، صباح ي�وم 2017/06/05، عن 
قطع جمي�ع العاقات الدبلوماس�ية مع 
قط�ر ووق�ف الحرك�ة البحري�ة والربية 

والجوية مع هذه الباد.
واتهمت هذه الدول السلطات القطرية 
بدع�م اإلره�اب وزعزع�ة االس�تقرار يف 
املنطق�ة، لك�ن قط�ر نف�ت بش�دة هذه 
االتهام�ات، مؤكدة أن »ه�ذه اإلجراءات 
غري مربرة وتقوم عى مزاعم وادعاءات ال 

أساس لها من الصحة«.
قدم�ت   2017/06/23 ي�وم  ويف 
الس�عودية واإلم�ارات والبحري�ن ومرص 
للس�لطات القطرية، عرب وس�اطة كويتية، قائمة 
تتضمن 13 مطلب�ا، محددة تنفيذها كرشط لرفع 
الحص�ار ع�ن قط�ر، ومن أب�رز املطال�ب خفض 
مستوى العاقات الدبلوماسية مع إيران ، وإغاق 
القاعدة العس�كرية الرتكي�ة يف قطر، وإغاق قناة 
»الجزي�رة«، وقط�ع جمي�ع الصات م�ع جماعة 

»اإلخوان املسلمون«.
ورفض�ت الس�لطات القطرية بص�ورة قاطعة 

االستجابة لهذه املطالب. 
وأكدت وزارة الدفاع األمريكية، بعد اندالع هذه 
األزم�ة، أن قاعدة العدي�د بقطر، الت�ي تمثل أكرب 
وأهم معقل للقوات األمريكية يف الرشق األوس�ط، 
م�ن غ�ري املحتم�ل إغاقها، وه�ي تعمل بش�كل 
اعتيادي، لكنها أش�ارت إىل أن بحوزتها مخططات 

احتياطية حال وقوع مشاكل يف هذا املجال.
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وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق

اعالن )فرصة استثامرية ( رقم /2
تعلن الرشكة العامة ملوانئ العراق عن وجود فرصة استثمارية 
للنشاط التجاري وفق مبدا التشغيل  املشرتك وبموجب نص املادة 
)15( من قانون الرشكات العامة رقم 22 لسنة 1997 ملرشوع 
انش�اء وتطوير وتشغيل مرافق ضفاف ش�ط العرب كورنيش 
شط العرب الجهة املقابلة لكورنيش  العشار ) املساحة الواقعة 

بني جرس محمد باقر وجرس قضاء التنومة القديم (
فعىل الرشكات الراغبة يف انشاء وادارة املرشوع مراجعة الرشكة 
العامة ملوانئ العراق /قسم التشغيل املشرتك عىل العنوان املبني 
ادناه وخالل س�اعات الدوام الرس�مي وتقديم رس�الة اهتمام 
خالل مدة 15 يوم ابتداء من تاريخ نرش االعالن يف مقر الرشكة 
العامة ملوانئ العراق /البرصة وحسب العنوان املبني ادناه واذا 
صادف يوم الغلق عطلة رس�مية فيصار اىل اليوم الذي يليه ويف 

ذات ساعة الغلق املحددة 
خالل فرتة االعالن يمكن االستفسار عرب العنوان ادناه:

jod@scp.gov.iq

تعل�ن لجنة البي�ع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزاي�دة العلنية لتأجري االمالك املدرجة 
تفاصيلها ادناه والعائدة إىل بلدية )الكوفة( وملدة )حسب مامؤرش ازاءها(وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم 21 لسنة 2013 فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  
)الكوفة( أو اللجنة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مستصحبا معه 
التأمينات  القانونية  البالغة 200% من القيمة املقدرة  باس�تثناء املس�تأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون  
بالدخ�ول إىل املزاي�دة يحق لهم دفع مبل�غ ال يقل عن 50% من القيمة  املقدرة  بموجب صك مصدق  لحس�اب 
البلدي�ة املذكورة  اس�تنادا إىل ما جاء بالقان�ون أنفا  وكتاب محافظة النجف/  مكتب الس�يد املحافظ  املرقم 
)30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف اليوم األخري من  مدة اإلعالن البالغة )30( يوما يف الساعة )الحادية 
عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة  يف اليوم 

الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � عىل املستأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة السكن أو مضبطة تأييد سكن+ شهادة الجنسية 

العراقية(
2 � عىل املس�تأجر  مراجعة البلدية خالل مدة )30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  لغرض تس�ديد بدل 

اإليجار والرسوم األخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.

4 � استنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف/ مكتب املحافظ  املرقم  10881 يف 2014/9/28 يلزم أصحاب 
الحرف والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي 

تؤجر لهم.

اعالن
اىل الرشيك / محمد عبد االله جميل 
– الحضور اىل بلدية التاجي – س�بع 
الب�ور لغرض اكم�ال اج�ازة البناء 

للقطعة 16527 – سبع البور .

اعالن
اىل الرشي�ك / زهرة عواد خش�ان – 
اقتىض حض�ورك اىل بلدي�ة التاجي  
البن�اء  اج�ازة  اس�تخراج  لغ�رض 
للقطعة املرقمة 1987 / 1  – س�بع 

البور .
الرشيك 
حسام رياض كاظم 

اعالن
قدم املدعي محم�د عيل جواد كاظم 
طلب�ا ي�روم في�ه تبدي�ل لق�ب من 
الجناب�ي اىل املوس�وي فم�ن لدي�ه 
مراجع�ه  الدع�وى  ع�ىل  اع�رتاض 
ه�ذه املديري�ه خالل م�ده اقصاها 
خم�س عرش ي�وم وبعكس س�وف 
ينظ�ر بالدعوى وفق اح�كام املاده 
22القان�ون البطاقه الوطنيه رقم 3 

لسنه 2016

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ه محكمه اس�تئناف واس�ط 

االتحاديه
محكمة بداءة الكوت

العدد 107 / ب/ 2017 
املوضوع / اعالن بيع عقار باملزايدة 

العلنية
املدعون )الدائن(/ 1- شكريه جبار 

زرزور 
املدعى عليهم )املدين(/ جبار نارص 

حسني وجماعته  
تنفيذا لقرار الحكم الصادر من هذه 
107/ب/2017  بالع�دد  املحكم�ة 
واملتضمن ازالة شيوع العقار املرقم 
1680/1م46نص�ف الدجيل�ه  بيعا 
وتوزيع صايف ثمنه بني الرشكاء كال 
حسب سهامة فقد تقرر االعالن عن 
بيعه باملزاي�دة العلنية خالل ثالثون 
يوما اعتبارا  من اليوم التايل للنرش يف 
صحيفت�ني محليتني   فعىل الراغبني 
املحكم�ة  بال�رشاء مراجع�ة ه�ذة 
التامين�ات  معه�م  مس�تصحبني 
القانونية 10% من القيمة التقديرية 
للعق�ار بص�ك مص�دق معن�ون اىل 
محكمة بداءة الكوت وسوف تجري 
الس�اعة  الي�وم االخ�ري  املزاي�دة يف 
الثانية عرش ظهرا واذا صادف اليوم 
االخري عطله رس�ميه فيعترب   اليوم 
ال�ذي يليه  موعداً للمزايده ويتحمل 
من ترسو عليه املزايده اجور االعالن 

واملزايدة...
مواصفات العقار 

دار سكن مقسوم اىل قسمني ومفرز 
من�ه مح�ل بص�ورة غ�ري رس�ميه 
الج�زء االول للدار يتكون من صحيا 
ت وباح�ه امامي�ة ومطب�خ وهول 
ومسقف جزء منه بالشيلمان وجزء 
بالصفي�ح املضل�ع وارضي�ه ال�دار 
مبلط�ه بالصب والج�زء الثاني من 
ال�دار يتكون م�ن محل واس�تقبال 
وهول وغرفتني ومطبخ وحمام ويف 
الطاب�ق الثاني غرف�ة 6x4 ومطبخ 
4x4 وحم�ام وان  ال�دار مبن�ي من 
بالش�يلمان  ومس�قف  الطاب�وق 

ودرجة عمرانه متوسطه 
املساحه / 200م 

الش�اغل / مجموعه من الرشكاء ال 
رغبه لهم يف البقاء كمستاجرين بعد 

البيع 
القيم�ه التقديري�ه س�بعون مليون 

دينار 
القايض 
فالح كريم وناس

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 

االتحادية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

االسحاقي 
العدد 514 

م / نرش فقدان 
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة ن�رش فق�دان 
املدع�و ) خض�ري ع�يل عب�اس ( الذي 
فقد يف محافظة ص�الح الدين بتاريخ 
27 / 8 / 2008 ول�م يع�رف يشء عن 
مصريه لح�د االن وعىل من يعثر عليه 
وتتوف�ر لديه معلومات عن�ه االتصال 
بذويه الس�اكنني يف ناحية االسحاقي 
او مركز رشطة االسحاقي خالل شهر 
من اليوم التايل لنرش االعالن . للتفضل 
باالطالع واتخاذ مايلزم من قبلكم مع 

التقدير .
القايض 
حردان خليفة جاسم

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة 2017/1791 
إعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الك�وت العقار 
تسلس�ل 599/2 م 39 الهوره الواقع 
يف الهوره العائد للمدين حميد ش�وكه 
جب�ار املحجوز لقاء طل�ب الدائن عيل 
البال�غ  الدي�ن  س�لطان  عبداملحس�ن 
ميئت�ان وس�تون مليون دين�ار فعىل 
الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة ثالثون  يوما تبدءا من اليوم 
التايل للنرش مستصحبا معه التأمينات 
القانونية ع�رشة من املائة من القيمة 
املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات

1- موقع�ة ورقم�ه  / العق�ار املرقم 
599/2 م39 الهوره / تقاطع الهوره 

/ الكفاءات  
2- جنسة ونوعه / دار سكن وشقتني 

موقع تجاري ومطعم  
3- ح�دوده واوصاف�ه / كما مثبت يف 

صورة قيد العقار
4- مش�تمالته / ش�قتني فقط + دار 

سكن + مطعم ) مضايف اهلنة (
5- مساحته / 301 م2

6- القيم�ة املق�دره /900,000,000 
تسعمائة مليون دينار عراقي 

املنفذ العدل
عيل طالب عزيز الجلييل 

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف الب�رصة 
االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد: 1571  / ب / 2017

التاريخ : 9/ 7 / 2017
إعالن

إىل / املدع�ي عليه / حبي�ب بن ماجد 
بن طارش

أق�ام املدع�ني ضح�ى ن�وري أحم�د 
البدائية  الدع�وى  الفضيل ورشكائه�ا 
ام�ام   2017  / ب   /  1571 املرقم�ة 
ه�ذه املحكم�ة ض�دك يطلب�وا فيه�ا 
الحكم بإزالة ش�يوع العقار تسلس�ل 
516 امل�رشاق بيعاً وتوزي�ع ثمنه عىل 
الرشكاء كال حسب سهامه يف القسام 
اقامت�ك  الرشع�ي وملجهولي�ة مح�ل 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ وتأييد 
املجلس البلدي ملنطقة الخليلية الثانية 
.. قررت هذه املحكمة تبليغك إعالناً يف 
صحيفتني محليتني يوميتني للحضور 
يف موع�د املرافعة املص�ادف يوم 20 / 
7 / 2017 ويف حال�ة عدم حضورك أو 
إرس�ال من ينوب عنك قانوناً فس�وف 

تجري املرافعة بحقك غياباً وعلنا .
القايض
محمد قاسم عبود

تنويه 
ورد يف جريدة ال�رشق بالعدد 2572 
يف 7/4 /يف حق�ل العنوان يف الدعوى 
ح�ي  املقدادي�ة  433/ش/2017 
فلس�طني والصحي�ح املقدادية حي 
املعلمني ل�ذا اقت�ىض التنويه وكذلك 
ورد يف جريدة املستقبل بالعدد 1471 
يف 7/4يف حقل العنوان املقدادية حي 
فلس�طني والصحي�ح املقدادية حي 

املعلمني لذا اقتىض التنويه .

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

االتحادية
محكمة بداءة الوركاء
العدد 196/ب/2017
التاريخ 2017/7/13

اىل املدع�ى عليه ) مهن�د عبد الزهرة 
زيد (

اعالن 
بالنظ�ر لع�دم حض�ورك يف الدعوى 
196/ب/2017  املرقم�ة  البدائي�ة 
واملقام�ة م�ن قبل املدعي )يوس�ف 
ق�رار  ولص�دور   ) كم�ر  س�لمان 
يف  196/ب/2017  املرق�م  الحك�م 
2017/7/4 غيابي�ا فيها واملتضمن  
يف فقرت�ه الحكمية ) الحك�م بالزام 
املدعى علي�ه مهند عب�د الزهرة زيد 
بتديته للمدعي  يوسف سلمان كمر 
مبلغا وقدره اثن�ان وثالثون مليون 
وثمانمائة  وتس�عون الف دينار عن 
دين مرتت�ب بذمته ع�ن قيمة رشاء 
سيارة والتي سبق وان قام باستالمها  
من املدعي ولم يقوم بتجهيزها اليه 
وتحميل�ه الرس�وم واملصاري�ف بما 
فيه�ا اتع�اب محاماة وكي�ل املدعي 
املحامي الس�يد عيل هاشم املوسوي  
مبلغا وقدره خمس�مائة الف دينار 
حكم�ا غيابي�ا معلق�ا ع�ىل النكول 
ع�ن اليم�ني عن�د االع�رتاض قاب�ال 
والتميي�ز  واالس�تئناف  لالع�رتاض 
وافهم علن�ا يف 2017/7/4( ولورود 
كت�اب رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف 
يف   2017/484 بالع�دد  الب�رصة 
2017/7/12 ومرفقه ورقة التبليغ 
املتضمنة انتقال�ك اىل جهة مجهولة 
وحس�ب تاييد املجلس املحيل ملنطقة 
الف�ريس الثانية قررت هذه املحكمة 
تبليغك بالق�رار املذكور  اعاله نرشا 
يف صحيفتني محليت�ني يوميتني ويف 
حال عدم حضورك سيكتسب  القرار 

املذكور الدرجة القطعية 
القايض

عماد ياسني خضري 

رئاسة استئناف املثنى
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الخرض 
العدد 295/ش/2017
التاريخ 2017/7/12

اعالن 
اىل املفقود )ثائر جميل جابر (

املدعي�ة )س�ميعة  والدت�ك  اقام�ت 
ج�الب عب�ود ( الدع�وى ام�ام هذه 
املحكم�ة بالعدد اع�اله والتي تطلب 
فيه�ا  الحكم بوفات�ك  كونك مفقود 
وبالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامتك يف 
الوقت الح�ارض تق�رر تبليغك نرشا 
بصحيفتني محليت�ني يوميتني وذلك 
لحضورك امام ه�ذه املحكمة خالل 
موع�د  ان  وحي�ث  التاجي�ل   ف�رتة 
املرافع�ة ي�وم 2017/7/20 وكذلك 
عىل م�ن لدي�ه معلوم�ات الحضور 
امام ه�ذه املحكمة يف املوعد املذكور 
للمرافعة وبعكسه ستميض املحكمة 
بنظر الدع�وى واص�دار القرار وفق 

االصول 
القايض
ميثم عبد عيل كاظم

اعالن 
حتية تعاونية

مكان العنواناسم الجمعيةت
الموعد الثانيالوقتالموعد االولاالنتخاب

جمعية بلد 1
االستهالكية

شارع سوق 
الخضار

قاعة المجلس 
البلدي

 / 8 / 10
18 / 8 / 2017العاشرة صباحا2017

جمعية الصمود 2
االستهالكية

المجمع السكني 
الدور

قاعة الجمعية 
الطبية

 / 8 / 12
19 / 8 / 2017العاشرة صباحا2017

الجمعية الطبية 3
الخدمية

المجمع السكني 
الدور

قاعة الجمعية 
الطبية

 / 8 / 13
2017

الثانية عشر 
20 / 8 / 2017ظهرا

جمعية اسكان 4
تكريت

تكريت شارع 
المحكمة

قاعة نقابة 
المعلمين

 / 8 / 15
22 / 8 / 2017العاشرة صباحا2017

5
جمعية تكريت 

التعاونية 
االستهالكية

قاعة نقابة شارع االربعين
المعلمين

 / 8 / 15
22 / 8 / 2017العاشرة صباحا2017

6
جمعية 

30 تموز 
االستهالكية

قاعة معمل العرموشية
االدوية

 / 8 / 16
23 / 8 / 2017العاشرة صباحا2017

جمعية االعمار 7
بيجي

مجمع السكني 
لموظفي 
الكهرباء

قاعة كهرباء 
بيجي

 / 8 / 18
25 / 8 / 2017العاشرة صباحا2017

يعل�ن اتحاد تع�اون صالح الدين ع�ن اج�راءات انتخابات الجمعي�ات املرتبطة 
باتحادنا حسب الجدول املرفق ادناه وعىل الراغبني بالرتشيح اىل مجالس ادارات 
الجمعيات مراجعة مقراتها او االتحاد التعاون لغرض ملء اس�تمارة الرتش�يح 

وسيتم االعالن عن اجراء االنتخابات يف الصحف املحلية...

رياض سوادي شمخي 
املدير العام /وكالة

للرشكة العامة ملوانئ العراق
رئيس جملس االدارة

الموقعالموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت
ثالث سنواتقرب محكمة الكوفة2.5×2.5م3كشك1

2.5×2.5م +109.5م2 مساحة 9بكشك2
ثالث سنواتشارع الكورنيشمضافة

ثالث سنواتشارع الكورنيش3×4م+427.5م2 مساحة مضافة6كشك3
سنة واحدةحي ميثم التمار )رض()3×4(م3كشك4
سنة واحدةقرب محكمة الكوفةح)3×4(م1كشك5
سنة واحدةقرب محكمة الكوفة)3×4(م2كشك6
سنة واحدةشارع المعمل)3×4(م10أكشك7
سنة واحدةقرب مدرسة المختارية)3×4(مبالكشك8
سنة واحدةشارع الكورنيش)3×4(مبالكازينو9

سنة واحدةشارع الكورنيش)3×4(م1-1أ -7أ-1أاكشاك10

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

العدد : 124إعالن
التاريخ 2017/7/9



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

بحض�ور وزي�ر النق�ل كاظ�م فنج�ان 
الحمام�ي ، اقام�ت وزارة النقل حفلها 
املركزي بمناسبة اسبوع النرص وتحرير 
مدينة املوصل الحدب�اء، الحفل حرضه 
وكي�ي ال�وزارة الفن�ي عب�اس عم�ران 
واالداري احمد كريم عبد ايوب وعدد من 
املدراء العام�ن يف الوزارة وتش�كيالتها 

باالضافة اىل موظفي الوزارة«. 
ويف كلمته باملناس�بة ع�ر الحمامي عن 
األمني�ة  الق�وات  بانتص�ارات  »فخ�ره 
قائ�ال: ان »من دواعي الفخ�ر واالعتزاز 
ان يتحق�ق ذل�ك النرص امل�ؤزر عىل فكر 
ونه�ج داع�ش الظالم�ي بالتضحي�ات 
الكب�رة التي قدمه�ا ابناءن�ا يف القوات 
األمنية والحش�د الش�عبي باالضافة اىل 
تضاف�ر جه�ود املؤسس�ات الحكومي�ة 
سيما جهد اس�طول املسافرين والوفود 
الذي كان مش�اركا من�ذ اللحظات االوىل 
لدعم العمليات القتالية واإلغاثية ملدينة 

املوصل«. 
واش�اد »بدور املرجعي�ة الديني�ة العليا 
يف النج�ف االرشف الت�ي كان�ت الداع�م 

والحافز االكر يف تحقيق ذلك النرص«. 
واض�اف الوزير ان »الدور املقبل للوزارة 
س�يكون النهوض بمختلف تش�كيالتها 
يف مدين�ة املوصل به�دف القيام بدورها 

لخدمة ابناء املحافظة«. 
وت�م خ�الل الحفل عرض فيل�م وثائقي 
يجس�د الدور الكب�ر ل�وزارة النقل عر 
للقي�ام  والوف�ود  املس�افرين  حاف�الت 
بعملية دع�م املقاتلن ونقل النازحن اىل 

املناطق االمنة«. 
فيم�ا ب�ن مدي�ر ع�ام الرشك�ة العامة 
لنقل املس�افرين والوفود عبد الله لعيبي 
طبيع�ة الدور والواجب ال�ذي أنيطت به 
ال�وزارة يف اللجن�ة العليا إلي�واء وإغاثة 

النازحن حتى اصبح�ت الوزارة محطَة 
اشادة الجميع للعمل االنساني والوطني 
الذي قامت به متحديا املخاطر واملتاعب 

وما واجهته من متاعب اثناء عملها«. 
و ش�هد الحف�ل إلق�اء بع�ض القصائد 

الشعرية وتكريم عدد من عوائل شهداء 
موظف�ي ال�وزارة يف عملي�ات القتالي�ة 
لتحرير محافظة نينوى ومعرضا للصور 
العس�كرية  للعملي�ات  الفوتوغرافي�ة 
اثناء تحرير مدين�ة املوصل وكذلك جهد 

الرشكة العامة لنقل املسافرين والوفود 
اثناء نقلها النازحن«. 

تأت�ي االحتفالية املركزية ل�وزارة النقل 
بعد يوم من قيامها بتس�ير اكر قافلة 
للنرص عر اس�طول حافالتها يف شوارع 

العاصمة بغ�داد تعبرا وابتهاجا لفرحه 
اسبوع النرص«.

م�ن  قافل�ة  ال�وزارة  اطلق�ت  حي�ث 
حاف�الت ال�وزارة وتش�كيالتها احتفاال 
باالنتص�ارات الت�ي تحقق�ت يف مدين�ة 
املوصل وذلك برعاي�ة وزير النقل كاظم 
فنج�ان الحمامي، حيث وف�رت الوزارة 
ش�وارع  جاب�ت  متنوع�ة  حافل�ة   50
العاصم�ة بغ�داد ابتهاج�ا بانتص�ارات 
القوات األمنية والحشد الشعبي وتطهر 
مدينة املوصل من دنس جماعات داعش 

اإلجرامية. 
وقال الحمامي ان »االحتفاالت مستمرة 
ان  مؤك�دا:  الن�رص،  بإع�الن  ابتهاج�ا 
الوزارة ستقيم يوم غد الخميس احتفاال 
رسميا بتحرير املوصل بحضور عدد من 
املس�ؤولن والنواب والسياسين اضافة 

اىل موظفي الوزارة وتشكيالتها«.
وكان�ت ال�وزارة قد اعلنت ع�ن إطالقها 
االحتفالية،  الفعالي�ات  مجموع�ة م�ن 
ابتداء من اليوم الثالثاء، وذلك بمناس�بة 
تحري�ر مدين�ة املوص�ل وانته�اء حقبة 
املجموعات االجرامي التي عاثت يف ارض 

العراق فساداً«.
وق�ال وزي�ر النق�ل ان »فرح�ة تحري�ر 
ارض الع�راق كبرة ج�دا والبد ان نفخر 
باالنجاز الذي قدمه أبطالنا يف س�احات 
القتال«.وأض�اف الحمامي »وجهنا مقر 
وال�وزارة وتش�كيالتها كاف�ة باط�الق 
فعالياتها االحتفالية بهذا اليوم السعيد، 
مش�ددا ان »العراق اثبت للعالم انه قادر 
عىل مواجهة االٍرهاب و نتذكر كيف هب 
الش�بان للتطوع مالئ�ن األفق بزحام ال 

يتك�رر يف حي�اة الش�عوب إال ن�ادرا بعد 
فتوى املرجعية الرشيدة.

من جانبه أش�ار مدير اعالم الوزارة ليث 
الربيع�ي ان »الوزارة اكملت التحضرات 
األولي�ة لالحتف�ال بيوم الن�رص ، مؤكدا 
ان�ه تم توزيع ش�عارات النرص يف جميع 
لص�ق  اىل  اضاف�ة  ال�وزارة  تش�كيالت 
بوس�رات ع�ىل مجموع�ة كب�رة م�ن 
الحافالت التي ستجوب شوارع العاصمة 

احتفاال بتحرير املوصل.
إىل ذل�ك، أعلن إعالم وزارة النقل حصول 
الرشك�ة العام�ة للنق�ل البح�ري ع�ىل 
شهادة التحكيم الدولية لفض النزاعات 
البحري�ة، مؤك�دا انه�ا واح�دة من اهم 
الش�هادات البحرية الدولي�ة التي تمنح 

للرشكات البحرية الرصينة.
وق�ال مدير ع�ام الرشكة العام�ة للنقل 
البحري، عبد الكري�م كنهل الجابري، يف 
بيان، تلقت »الغد برس« نسخة منه، ان 
»الرشك�ة العامة للنقل البحري يف تطور 
ونجاح مستمر بفضل الدعم الال محدود 
لوزي�ر النق�ل كاظ�م فنج�ان الحمامي 
الذي قدم كل مس�تلزمات النجاح لهذه 
الرشك�ة وحصولن�ا عىل هذه الش�هادة 
دلي�ل واضح ع�ىل اننا نخط�و باالتجاه 
الصحيح لجعل هذه الرشكة يف موقعها 
املناس�ب«.وتأتي ه�ذه الش�هادة، بع�د 
مش�اركة الرشكة العامة للنقل البحري 
بالرنامج العلمي ملوس�وعة خراء فض 
وتس�وية منازعات عقود النقل البحري 
يف جمهوري�ة م�رص العربي�ة، بحضور 
أعضاء مجلس الوحدة االقتصادي التابع 

لجامعة الدول العربية.

وزير النقل يشيد بدور املرجعية الرشيدة وتضحيات املقاتلني ويضع خطة للنهوض بمدينة املوصل
الوزارة حصلت على شهادة التحكيم الدولية لفض النزاعات البحرية
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الكهرباء تؤكد مضيها بنصب 
العدادات الذكية يف البرصة حمافظ بغداد حيرض االجتامع التنسيقي مع منظامت املجتمع املدين ويبحث معهم آلية التعاون املشرتك مع املحافظة

العطواني يلتقي مدير مؤسسة »بريد لالنسان والتنمية اهلولندية اخلريية«

حمافظ واسط يشدد عىل رضورة صيانة الطرق واجلسور

النفط توقع عقدًا مع رشكة جنرال الكرتيك الستثامر الغاز بحقيل النارصية والغراف

   بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزي�ر الكهرباء قاس�م الفهداوي، ان 
ال�وزارة ماضية بنصب الع�دادات الذكية 
يف  الخ�اص  القط�اع  مش�اركة  لغ�رض 
الكهرباء بعموم الع�راق ومنها محافظة 
الب�رصة عر املش�اركة يف عمليات إصالح 
األعطال وجباية أجور الطاقة مقابل اخذ 
نس�بة من تلك الجباية.وذكر الفهداوي يف 
ترصيح اطلعت عليه »املستقبل العراقي«، 
أن » مش�اركة القط�اع الخ�اص ال تعني 
خصخص�ة الكهرباء لل�رشكات األهلية.« 
واعت�ر الفه�داوي ان » م�رشوع نص�ب 
العدادات يف الب�رصة كحال بعض مناطق 
بغداد س�يكون له االث�ر الكبر يف ديمومة 
تزوي�د الكهرباء للمواطن�ن يف املحافظة 
االس�تخدام  يف  الزائ�د  اله�در  وتقلي�ل 
واإلرساف ».واشار اىل ان » وزارته ستعمل 
ع�ىل ايصال الرس�ائل االيجابية للحكومة 
املحلي�ة وألهل البرصة ب�ان ذلك املرشوع 
سيكون بوابة الستقرار تزويدهم بالطاقة 
الكهربائي�ة والتمتع به�ا دون انقطاع«.

وكان وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، أكد 
بوقت س�ابق عزم الوزارة تقليل استهالك 
البرصة من الكهرباء والذي يصل اىل 2800 
ميكا واط من خالل الرشيد وتقليل الهدر 
الحاص�ل فيها، وذلك وفقا دراس�ة اعدت 
للمحافظ�ة يف ه�ذا االط�ار اك�دت حاجة 
املدين�ة اىل 2100 مي�كا واط فقط.وق�ال 
الفهداوي ، أن الدراس�ة جاءت بعد زيارة 
وفد من الوزارة اىل مدينة عبادان االيرانية 
التي تشبه اجوائها البرصة، وبالتايل فهي 
ومقارن�ة بتلك املدينة االيراني�ة الجنوبية 
تحتاج 2100 ميكا واط فقط و650 ميكا 
واط ل�ذي ق�ار ايض�اً، ما س�يوفر للعراق 
1000 مي�كا واط والتي يتم هدرها حاليا 

بن استهالك املواطنن يف املحافظتن.

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

حرض محافظ بغداد املهندس عطوان العطواني االجتماع 
التنس�يقي مع منظمات املجتم�ع املدني وبحث معهم 
الية التعاون املش�رك م�ع املحافظة.وذكر بيان اورده 
املكتب االعالمي ان الس�يد املحافظ يف بداية حديثه قدم 
ش�كره وتقديره لهذه املنظمات مثمنا جهودهم عاى 
كل مابذلوه من تقديم املس�اعدات االنسانية للعراق  يف 
مرحلة الحرب ع�ىل داعش وخصوصا االهتمام بتقديم 
الدعم االنس�اني اىل العوائ�ل النازحة والالجئن . مؤكدا 
ع�ىل الحاجة املاس�ة للتع�اون مع منظم�ات املجتمع 
املدني يف كافة القطاعات الخدمية والصحية والربوية 

وغره�ا . الفت�ا اىل نقط�ة مهم�ة وه�ي ان املحافظ�ة 
اصبحت يف عداد الوزارات خصوصا بعد تطبيق قانون 45 
وتفعيل فك ارتباط 6 وزارات مش�دد عىل ان فك االرتباط 

الب�د ان يقابله تحس�ن يف االداء.  وم�ن جانب اخر التقى 
محاف�ظ بغداد املهن�دس عطوان العطواني الس�يدة مها 
محمد مدير مؤسس�ة ) برد لالنسان والتنمية الهولندية 
الخرية( بيان للمحافظة اورده املكتب االعالمي ملحافظ 

بغ�داد اف�اد؛ ان الس�يد املحاف�ظ بح�ث مع مس�ؤولة 
املؤسس�ة ع�ن مدى امكاني�ة دراس�ة تخصيص ارض 
لبناء مستشفى استثماري خري متخصص بمعالجة 
االم�راض الرسطانية الت�ي انترشت مؤخ�را يف العراق 
بش�كل رسيع بس�بب الحروب والتلوث البيئي . مؤكدا 
عىل ان يكون الع�الج مجانا للعوائل املتعففه والفقرة 
الت�ي لي�س له�ا االمكانية املادي�ة لدفع ثم�ن العالج . 
واض�اف البي�ان ان العطوان�ي اش�ار اىل ان املحافظ�ة 
حريصة عىل دعم املؤسس�ات  الخرية التي تكون عىل 
تماس م�ع حياة العوائ�ل الفقرة. مبين�ا ان بناء مثل 
هكذا مش�اريع اس�تثمارية خرية يعتر من املشاريع 
الطبي�ة الرضورية التي يحتاجها البلد يف الوقت الراهن 
من جانبها ثمنت مس�ؤولة املؤسسة دور السيد املحافظ 
وحرص�ه ع�ىل االهتم�ام بدعم هك�ذا مش�اريع. املكتب 

االعالمي الخاص ملحافظ بغداد.

   المستقبل العراقي/ الغانم

التق�ى محاف�ظ واس�ط مال�ك خلف 
وادي الدريعي »مدير عام دائرة الطرق 
والجسور يف وزارة واالعمار واإلسكان 
والبلدي�ات واألش�غال العام�ة عصام 

عباس مهدي«.
واف�اد مص�در اعالم�ي يف املحافظ�ة 

ل�«املس�تقبل العراقي«، انه »تم خالل 
اللق�اء مناقش�ة الكثر م�ن الجوانب 
والقضاي�ا الت�ي تخ�ص عم�ل دائ�رة 
الطرق والجس�ور، حي�ث أكد الدريعي 
بحس�ب املص�در، ع�ىل أهمي�ة تنفيذ 
أعم�ال الصيان�ة الدوري�ة والطارئ�ة 
للط�رق الخارجية ملا لذل�ك من أهمية 
كبرة ع�ىل حركة الس�ر عليها والحد 

م�ن الح�وادث املروري�ة الت�ي تحصل 
ج�راء املطبات والتموجات املوجودة يف 

بعض املقاطع من تلك الطرق«.
واض�اف »كذلك أكد ع�ىل أهمية تنفيذ 
اعم�ال الصيانة الدورية للجس�ور من 
قبل دائرة طرق وجس�ور واس�ط بعد 

تامن املبالغ املطلوبة لهذه االعمال«.
وق�د أثنى الدريع�ي عىل جه�ود مدير 

ع�ام الط�رق والجس�ور يف موض�وع 
التس�هيالت التي قدمه�ا لتنفيذ جرس 
الس�فحة الذي س�ينفذ قريبا عىل نهر 
الدجيي لربط بن منطقتي الس�فحة 
وزي�ن القوس من خالل تقديمه الدعم 
الكامل ملديرية طرق وجس�ور واس�ط 
الت�ي س�تقوم بتنفي�ذ هذا الجس�ور 

قريباً.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النفط، عن توقيعها عقد مع رشكة 
جنرال الكرك الس�تثمار الغاز يف حقي النارصية 

والغراف«.
وقال وزير النفط جبار اللعيبي يف مؤتمر صحايف 
عقب توقيع العقد تابعته »املستقبل العراقي« إن 
»ال�وزارة وقعت مع رشكة جنرال الكرك متمثلة 
ب�)رشك�ة بيكرهي�وز(، إلنت�اج الغ�از الج�اف 
واملكثف�ات والغ�از الس�ائل يف حق�ي النارصية 

والغراف«.
وأض�اف اللعيب�ي، أن »امل�رشوع يمث�ل انتقالة 
نوعي�ة يف عملي�ة اس�تثمار الغاز وس�ينفذ عىل 

مرحلتن االوىل تش�مل تنفيذ منشأة لتجفيف وضغط 
الغ�از )۷۰ -۱۰۰ملي�ون قدم مكعب قي�ايس يومياً(، 

واملرحل�ة الثانية يتم فيها إنجاز املرشوع وبناء معمل 
جديد لسوائل الغاز بقدرة استيعابية تبلغ۲۰۰مليون 

قدم مكعب قيايس يومياً«.

وتابع، أن »املرشوع سيس�هم يف إيقاف حرق 
الغ�از يف حقي النارصية والغ�راف فضال عن 
توفر الغاز الجاف الستعماله كوقود ملحطات 
م�ن  والتقلي�ل  الكهربائي�ة  الطاق�ة  تولي�د 
اس�تخدام الوقود الثقي�ل يف تلك املحطات مما 
يس�اعد يف تعزيز كفاءة إنتاج الكهرباء ويحد 
من األرضار البيئية«، مردفا »اضافة اىل انتاج 
مئات آالف األطنان من س�وائل الغاز س�نوياً 
ع�ىل ش�كل غ�از الب�رول املس�ال واملكثفات 
وتصدي�ر الفائض منه لألس�واق العاملية التي 
س�تعود بإيرادات كبرة لخزينة الدولة، فضال 

عن انتاج الغاز السائل«.
وأش�ار الوزي�ر، إىل »م�ي ال�وزارة بتنفي�ذ 
خططها الس�راتيجية لتامن االيرادات املالية لخزينة 

الدولة العراقية وتطوير الصناعة النفطية.

مديرية املنافذ احلدودية:
حكومتا بغداد واربيل بحثتا توحيد االجراءات 

اخلاصة باالسترياد والتصدير للمنافذ

    البصرة / المستقبل العراقي

افتتح محافظ البرصة ماجد النرصاوي حي صنعاء ) وس�ط املحافظة 
( بع�د اكم�ال مرشوع البن�ى التحتية في�ه« .وقال محاف�ظ البرصة يف 
ترصيح عىل هامش حفل االفتتاح تابعته »املستقبل العراقي«، افتتحنا 
اليوم ه�ذا الحي املهم من احياء مدينة الب�رصة الفيحاء بعد ان اكملت 
الرشك�ة املنف�ذة للمرشوع الرصين�ة ) رشكة النرج�س ( كافة فقرات 
املرشوع من ماء ومجاري وامط�ار وكهرباء وانارة وتبليط ليكون حي 
نموذجي متكامل« .وبن النرصاوي ان »املرشوع ملنطقة صنعاء يتمثل 
بانشاء البنى التحتية للمنطقة بأكملها ول� 54 شارع وتم انجاز العمل 
قب�ل موعدة بعدة اش�هر بعد اس�تخدام طريقة ال�دوام النهاري والليي 
بمس�احة تصل اىل 6750 مر طول .»واضاف املحافظ »املنا كحكومة 
محلي�ة يف البرصة ان نكمل كافة البن�ى التحتية لكافة مناطق واقضية 

محافظة البرصة ، وهو مانسعى له بكل قوة.

     المستقبل العراقي / بغداد 

كش�فت مديرية املنافذ الحدودي�ة يف وزارة الداخلية، ب�ان حكومتي بغداد 
واربي�ل بحثت�ا توحيد االج�راءات الخاصة باالس�تراد والتصدي�ر للمنافذ 
الحدودية.وأستحرض مدير عام املنافذ اللواء سامي السوداني إن »اجتماعا 
عق�د، بن الحكوم�ة االتحادية وممثلين م�ن اقليم كردس�تان عن النقل 
والجوازات والكمرك املدني بمقر املديرية يف بغداد«.وأكمل اللواء السوداني، 
أن »االجتماع بحث توحيد االجراءات الخاصة باالستراد والتصدير للمنافذ 

الحدودية بن حكومتي بغداد واربيل«.

رشكة توزيع املنتجات النفطية جتهز خميامت النازحني يف املوصل وإقليم كردستان بـ  »140« الف لرت شهريًا من زيت الغاز لتشغيل املولدات
    بغداد / المستقبل العراقي

املنتج�ات  توزي�ع  رشك�ة  جه�زت 
يف  النازح�ن  مخيم�ات  النفطي�ة 
محافظ�ة نينوى ومحافظ�ات إقليم 
كردس�تان بمادة زيت الغ�از )الكاز( 
توف�ر  لغ�رض  املول�دات  لتش�غيل 
الطاقة الكهربائي�ة للنازحن عىل ان 
تجهز الكميات عر محارض مشركة 
مع ممثي ووزارة الهجرة واملهجرين 
ومن خالل اللجان املعتمدة بالنس�بة 
ملحافظات إقليم كردستان بعد اجراء 

الكش�وفات ع�ىل املول�دات وحس�ب 
الضواب�ط والتعليم�ات . رصح بذلك 
مدي�ر ع�ام رشك�ة توزي�ع املنتجات 
النفطي�ة املهن�دس عي عب�د الكريم 
املوسوي مؤكداً ان الكميات تجهز من 
حس�ابات اللجنة العليا إلغاثة وإيواء 
النازح�ن مبين�ا إن الكميات املجهزة 
تتناسب وحجم الطلب عىل مادة زيت 
النازحن،  الغ�از لتجهي�ز مخيم�ات 
مش�راً اىل أن وزارة النف�ط واملتمثلة 
برشكة التوزيع تويل إهتماما منقطع 
النظ�ر ملل�ف النازح�ن ملس�اعدتهم 

ع�ىل تج�اوز أزمتهم لح�ن عودتهم 
اىل مناطقه�م املحررة بع�د تحريرها 
كون ملف النازحن يعتر من امللفات 
اإلنس�انية التي يجب اإللتف�ات إليها 
ألنه�ا جزء من الواقع العراقي .  يذكر 
أن رشك�ة توزيع املنتج�ات النفطية 
دأبت عىل تجهي�ز مخيمات النازحن 
يف محافظ�ات األنب�ار وص�الح الدين 
واملوصل منذ إنطالق عمليات التحرير 
األوىل بم�ادة النف�ط األبي�ض ط�وال 
فص�ل الش�تاء وكذل�ك زي�ت الغ�از 
والبنزين لتخفي�ف أعباء النزوح عىل 

املواطنن يف املحافظ�ات أعاله عالوًة 
عىل حرصها املتواصل بزيادة حصص 
املش�تقات  أن�واع  م�ن  املحافظ�ات 
النفطية وحسب الظروف التي تستجد 
فيها كزي�ادة حصة محافظة املوصل 
م�ن منتوج البنزين يف ش�هر رمضان 
املبارك وزيادة حصة محافظة صالح 
الدي�ن من زيت الغاز والزيادة األخرة 
لحصص أغلب املحافظات من منتوج 
زيت الغاز ألغراض املولدات تزامناً مع 
فصل الصيف وزيادة حاجة املواطنن 

للطاقة الكهربائية .

حمافظ البرصة
يفتتح حي صنعاء بعد اكامل مرشوع 

البنى التحتية فيه
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رشكة توزيع املنتجات النفطية
هيأة توزيع اجلنوب/ فرع ميسان

قاسم مطرش الدراجي
ع/ املدير العام

مديرية الزراعة يف حمافظة بغداد/الرصافة

انذار
اىل الفالح املرحتل /غازي سعيد حممد عواد/اردين اجلنسية

املس�احة  اس�تغاللك  لع�دم  بالنظ�ر 
املؤج�رة ل�ك بموجب عق�دك املرقم 819 
القطع�ة  ع�ى  امل�رم   1984/3/13 يف 
املرقمة 1/1 مقاطعة 20/عرته والبالغ 
مس�احتها 20 دونم وفق احكام القانون 
عق�ود   6 تعليم�ات   1970 لس�نة   117
وملجهولية  محل االقام�ة والرتحالك عن 
املنطقة وعدم تبليغ�ك باالنذار املوجه لك 
لذا نن�ذرك  بوجوب اس�تغاللك مس�احة 
عقد خالل مدة 10 ايام  من تاريخ النرش 
القانوني�ة  االج�راءات  تتخ�ذ  وبعكس�ه 
لفس�خ عقدك واسرتداد االرض منك وفق 

االصول
مدير الزراعة يف حمافظة بغداد/الرصافة

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكرخ

رقم االضبارة 690 / 2017 
التاريخ 9 / 7 / 2017

اىل املنفذ عليه / حممد طارق جاسم 
لقد تحقق لهذه املديري�ة من خالل كتاب مركز رشطة 
الغزالي�ة املرق�م 7591 يف 2017/5/22 وتأييد املجلس 
املحيل لحي الغزالية انك مجهول محل االقامة وليس لك 
موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه 
اس�تناداً للمادة )27( م�ن قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك 
اعالن�ًا بالحضور يف مديرية تنفيذ الكرخ خالل خمس�ة 
عرش يوماً تب�دأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 

هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجري وفق القانون
اوصاف املحرر :-

املنفذ العدل / شذى هاشم عبد احلميد
نفذ وكيل الدائن ) محمد خزعل جاسم ( وكيله املحامي 
حميد عبد الله حس�ن قرار محكم�ة بداءة الكرخ املرقم 
3486 / ب / 2016 يف 22 / 12 / 2016 املتضمن الزامك 
بتأدية مبلغ مقداره ثالثة ماليني دينار للمدعي ) محمد 
خزع�ل جاس�م ( وتحميلك املصاريف واتع�اب املحاماة 

البالغة )300,000( ثالثمائة الف دينار حكم غيابي

محكمة بداءة السماوة
العدد 877/ب/2017
التاريخ 2017/7/13

اىل املدع�ى عليه /توفي�ق عبد الرحيم 
محمد

س�بق وان اص�درت محكم�ة ب�داءة 
/877 بالع�دد  قراره�ا  الس�ماوة 

ب/2017 يف 2017/6/22 واملتضمن  
الحك�م بالزامك�م بتاديتك�م للمدعي 
س�عد عبد الل�ه عن�اد مبل�غ مقداره 
خمس�ة ماليني دينار عن قيمة الصك 
املرق�م 2936577 واملس�حوب  ع�ى 
مرصف الرش�يد فرع بحرية س�اوة يف 
2013/3/27 م�ع الفائ�دة القانونية 
البالغة 4% من تاريخ املطالبة القضائية 
يف 2017/4/17  حت�ى تاريخ التادية 
الفعلية ملبلغ الدي�ن موضوع الدعوى 
وتحميلكم الرسوم واملصاريف واتعاب  
محاماة وكيل املدع�ي املحامي محمد 
داخل مبل�غ مقداره خمس�مائة الف 
دينار وملجهولية  محل اقامتكم حسب 
كت�اب مديري�ة التبليغ�ات القضائية  
التابعة اىل رئاس�ة محكمة اس�تئناف 
املثنى االتحادية بالعدد 2017/697يف 
اضب�ارة  ط�ي  املرف�ق   2017/7/12
الدعوى واملرفق ب�ه طيا ورقة التبليغ 
مرشوح�ا عليها م�ن القائ�م بالتبليغ 
محمد صر عيل بتاريخ 2017/7/11 
منطق�ة  مخت�ار  اش�عار  وحس�ب 
العم�ارات الس�كنية ال جضعان االوىل 
يف الس�ماوة محمد عودة كش�يش لذا 
تق�رر تبليغك�م بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني  واعطائكم الحق 
بمراجع�ة ط�رق الطع�ن  القانوني�ة 
االعرتاض واالس�تئناف والتمييز خالل 
م�دد الطع�ن القانونية  ثالث�ون يوما 
تب�دا من اليوم التايل م�ن تاريخ النرش 
وبخالفه س�وف يكتس�ب قرار الحكم 

املذكور درجة البتات 
القايض

حسنني فاضل عيل 

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 

االتحادية
دار القضاء يف يثرب 

محكمة االحوال الشخصية يف يثرب
العدد 45/ش/2017
التاريخ 2017/7/12

اىل املدعى عليه /عماد جربو محمد 
اعالن

اصدرت ه�ذه املحكمة حكم�ا غيابيا 
بحقك بتاري�خ 2017/6/5 بالدعوى 
45/ش/2017  املرقم�ة  الرشعي�ة 
يقيض باثبات نس�ب الطفل�ة )بنني (  
م�ن صلب والدها املدع�ى عليه )عماد 
جربو محمد ( ورح�م والدتها املدعية 
) ايمان ياس�ني حس�ني (  وملجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب اش�عار املختار 
ورشح القائ�م بالتبليغ ال�وارد بكتاب 
مركز رشطة الس�الم بالعدد 3045 يف 
2017/7/12 تق�رر تبليغ�ك بالحكم 
املذكور بصحيفتني محليتني رسميتني 
ولك حق االعرتاض عى القرار املذكور 
ويف حال�ة عدم تقديم�ك طعنا بالقرار 
خ�الل امل�دة القانوني�ة ف�ان الق�رار 
سوف يكتس�ب الدرجة القطعية وفق 

القانون
القايض
عامر رشيد حمادي

236
216
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           اسماء الحميداوي

أال ترين؟! 
أن جمجمتي تطف�و فوق ظل 

السماء
ويداي تكبلتا بقيود الليل

وص�رت ذليال أقتات حش�رات 
الظالم

لهي�اكل  جس�ورا   وأعب�ر 
عظمية!

وأحتسي مر الصبر علقما
وتنكرني طارقة الليل!
تسلب مابيدي تعتقلني

تهش لحمي وتشرب دمي
وتطلب المزيد من عمري

لي�س لدي ما املك س�وى قلب 
شفاف

فقد بعت آخر ذخيرة
لي في أسواق النخاسين

وها أنا ظل أنسان!

أال ترين؟! 

ماكنة كبرية تدهس املارة
ع�ن منش�ورات المتوس�ط ف�ي ميالنو، ص�درت مؤخ�ًرا مجموعة 
قصصية للكاتب والشاعر العراقي زهير كريم. »ماكنة كبيرة تدهس 
المارة« مجموعة قصصية تس�لُط الضوء إبداعًيا على أس�ئلٍة ال تبدأ 
وال تنتهي. بخبرِة العارف، وقلق الس�ائل، وبس�رعة بديهة المصّوِر، 
ومخياِل الكاتب، يمنُحنا زهير كريم مجموعًة من القصص تمتدُّ على 
عش�ر قصٍص موّزعٍة في مائة وأربع صفحاٍت من القطع الوس�ط. 
وق�د صدر الكتاب ضمن مجموعة المتوس�ط المس�ماة »براءات« - 
وهي مجموعة إص�دارات خاصة فقط بالش�عر، والقصة القصيرة، 
والنصوص. أطلقتها المتوسط احتفاء بهذه األجناس األدبية. يحاوُل 
زهي�ر كريم ف�ي مجموعته الجدي�دة التقاط تفاصي�ل حياة الالجئ 
العراقي في أماكن لجوئه. هو الذي عايش�ها منُذ خروِجه من العراق 
مطالع التس�عينيات من القرن الماضي. يعي�ُش تقلّبات هذه الحياة، 
وانعكاس القديم على الجديد، من خالل لغة سردّية رشيقة ومتقنة، 
متمكنة من أس�اليبها. وكأن سؤااًل يدوُر في رأس الكاتب من غيِر أن 

ُيطرَح بصورٍة مباشرة: هل ينجو أحد من الحرب فعاًل؟

رواية »تانغو الخراب« للكاتب المجري الس�لو كراسناهوركاي، ترجمة 
الحارث النبه�ان )دار التنوير - 2016.هي أهم أعمال كراس�ناهوركاي 
ال�ذي حصل على جائزة البوكر الدولية عام 2015. صدرت للمرة األولى 
ع�ام 1985، ثم ظّهرت باإلنجليزية ع�ام 2012 بعد انتظار طويل. وقبل 
ذلك حّولها المخرج المجري الش�هير بيال تار إلى فيلم سينمائي بعنوان 

»ساتانتانجو« عام 1994، مّدته تزيد عن سبع ساعات. 
يرسم كراس�ناهوركاي في روايته مسارات تستكشف ُسبل العيش في 
قلب الفاجعة. وال يكتفي بهذا، بل يش�يد عالًما يبرز فيه قوة األثر الذي 
تتركه القصص التي نخبرها على أنفس�نا لكي نظل قادرين على العيش 
حي�ن يتداعى عالمنا، القصص التي ُتق�ال لنا ولآلخرين من قبل الدولة، 
أو الس�لطة أو أي�ة قوة لك�ي يتمكنوا من الس�يطرة على ط�رق حياتنا 
وجعلنا نس�تمر في العيش وس�ط تداع ال يتوقف، ب�ل يجعلونا نرقص 
حتى وس�ط الخ�راب.. »تانغو الخراب« قصي�دة قوطية طويلة، تفضح 
ضراوة قذاراتنا اإلنسانية في مدار محكوم بالخيانات السوداء وبشاعة 

الضجر وفداحة الالمباالة.

تانغو اخلراب

          قراءة : د. فائزة عبد الواحد 

في عام 1980 صدرت المجموعة القصصية 
االولى، لالديب العراقي حسن العاني، وهي 
تنبئ باهتمام مبكر جداً عن ميل القاص الى 
مناغ�اة )الرمز( ثيمة اس�لوبية لها حضور 
واض�ح ف�ي اغل�ب نت�اج ه�ذه المجموعة، 
وسوف تترسخ معالم هذا االهتمام بصورة 
اوض�ح ف�ي مجاميع�ه الخم�س الالحقة، 
فنح�ن ال يمكن ان نضع قصص�اً على غرار 
)حصان مقابل حصان/ أمسية على ضريح 
الحس�ن ب�ن هان�ئ/ الرجل االس�طوري/ 
الحواجز / وادي الذئاب/ الساعات االخيرة 
/ الكائن الفضي / صديقة المالية/ سقوط 
االلهة الليلية / تس�اؤالت في ليلة مقمرة/ 
الن�وارس الغاضب�ة/ ..ال�خ( ، خ�ارج اطار 
الرم�وز التي ح�اول الق�اص أن ينطلق بها 
من )الواق�ع(، أو بتعبير أدق، ايهام المتلقي 
ب�أن االحداث المفعم�ة بالرموز هي أحداث 

واقعية مألوفة مما نرى ونسمع ونعيش!!
على أية حال، ال أريد لهذه القراءة أن تنشغل 
بالس�مات االس�لوبية للكاتب، بق�در ما أود 
التركيز على مس�ألة لفتت انتباه�ي كثيراً، 
وهي تبني�ه مفهوم )العالقات الجنس�ية(، 
والطريقة التي اس�ميها قبل أي ش�يء آخر 
)الذكي�ة( ، التي وظف فيه�ا الجنس، كونه 
واح�داً م�ن أهم الفعالي�ات االنس�انية عبر 
التاري�خ البش�ري، إن ل�م يك�ن أهمه�ا في 
جذب المتلق�ي، واقامة نوع م�ن الديمومة 
والتواص�ل مع الن�ص القصص�ي، برغم ما 
في الجذب او الش�د من مخاطر على النص، 
الن�ه يص�رف الذهن النق�دي الى اغ�راءات 
الممارس�ة الجنس�ية، على حس�اب الرموز 
وال�دالالت، وتحدي�داً عل�ى حس�اب ما يود 
الكاتب ايصال�ه من افكار ورس�ائل.. وإذن 
فنح�ن إزاء صلة رح�م وثيقة بي�ن الجنس 
كمظهر اغواء خارجي، وبين داللته الرمزية 

كطريق مؤدية الى هدف. 
لو تصفحنا مجاميع القاص الس�تة، 
زي�ادة عل�ى روايته الوحي�دة )الولد 
الغبي( ، بشيء من التأني، الكتشفنا 
وجود نمطين رئيسين، لما يصطلح 
عليه بالرموز الجنس�ية، االول يقوم 
على توظيف الكائنات من غير البشر 
الداء )الممارس�ات الجنسية( بأكثر 
المعان�ي حس�يًة ووضوح�اً، ولع�ل 
قص�ة )المرأة والنرج�س()1( تمثل 
انم�وذج هذا النم�ط، فالبط�ل الذي 
يتول�ى عملي�ة الس�رد.. بلغ�ة االن�ا 
– وكأن�ه ش�اهد، او باالح�رى كأنه 
يروي س�يرته الذاتية- ينقل للقارئ، 
حيوات متباينة الس�رار خاصة جداً 
في اغل�ب االحي�ان، ت�دور وقائعها 
بين اوراد النرجس والقرنفل وزنابق 
الم�اء والنبات�ات الظلي�ة واش�جار 
الفاكه�ة.. ال�خ، وم�ا يرافقه�ا من 
مغام�رات وعذاب�ات ومواعيد وحب 
وغدر، ومن مشاهد رومانسية عذبة 

مرة، واباحية )وإن كنُت أميل الى تس�ميتها 
واقعية( مرة اخرى، غير إن هذه )البطوالت 
النباتية( ل�م تكن مطلقة، فهي تقدم لنا من 
طرف اخر )بطلة( من الجنس البشري، إنها 
إم�رأة حقيقية من فصيلتنا االنس�انية.. ثم 
النلبث ان نقف على ظهور بش�ري اوس�ع.. 
نس�اء اخري�ات.. رج�ال اخ�رون.. وزهرة 
النرج�س )البطل الذكوري(، ال تكتفي بنقل 
االحداث المحيطة بها، والمشاهد التي تقف 
عليه�ا، لع�ل اجرأ م�ا فيها تل�ك التي تجري 
ف�ي الليال�ي الحمر ف�ي داخل غ�رف النوم، 
بل تح�رص على س�رد عالقاته�ا الخاصة، 
اعن�ي عالق�ة الزه�رة )الذك�ر( او )الفتى( 
مع نس�اء حقيقيات عبر )أنسنة( النباتات، 
وتتفاوت طبيعة تلك العالقات، ما بين اذالل 
ل�ه وتحطيم لمش�اعره، وبين عش�ق عذب، 

وتأجيج لمشاعره العاطفية... 
ان ما هو اكثر اهمية في هذه القصة، يتمثل 
في تقديمها كماً هائ�اًل من تنوع العالقات، 
س�واء بين زهور الحقل بعضها مع البعض 
االخ�ر، ام بين زه�رة النرج�س، أو )البطل 
الذكوري( ومجموعة نساء، حقيقيات وكل 
عالقة بذاتها تؤش�ر رمزاً، او تريد الوصول 
الى داللة، بحيث وضعتن�ا القصة في دائرة 
مفتوح�ة م�ن الرم�وز وال�دالالت، ال يحق 
ل�ي االجته�اد في تفس�يرها، حت�ى ال يبدو 
تفس�يري ، وكأن�ه الحقيق�ة النهائية، وآية 
ذلك إن كل حدث يخفي رمزاً قابالً الكثر من 
تفس�ير، وكل حدث يق�دم حكاية )صغيرة( 
تتواءم في مجموعه�ا النجاز قصة )المرأة 
والنرجس( الكامل�ة، ولكن العنصر الرئيس 
إن  ثابت�ة، وه�ي  يتمح�ور ح�ول مس�ألة 
الجنس لم يكن هو المطل�وب لذاته إطالقاً، 

ب�ل كان وس�يلة المؤل�ف الرمزي�ة لبل�وغ 
الهدف.. وربما جاء التعريف المبتس�ر الذي 
دونته الجهة الناش�رة عل�ى الغالف االخير 
لمجموع�ة الق�اص الرابعة )الول�د الكبير(

)2(، تلخيصاً لهذا المنهج الذي اش�رنا اليه، 
حيث نق�رأ التالي )في مجموعت�ه الجديدة 
– وه�ي الرابع�ة- يواص�ل الق�اص حس�ن 
العان�ي، االبح�ار ف�ي عوالم�ه الفنطازي�ة 
احيان�اً، والغرائبية احياناً أخ�رى، عبر ذلك 
االنتقاء البطاله من االش�جار واالسماك او 
الزهور، ومحاولة منحها صفاٍت بشرية في 
الشعور والنطق وتقرير الفعل، أو من خالل 
تلك الرمزي�ة التي تفرض حضورها الذهني 
واالس�تبطاني لخفايا النص، من غير تكلف 
او تعقيد أو إفتع�ال لصناعة الرمز... وبذلك 
يقود القارئ عبر ذلك كله الى اكثر مقومات 

الواقع التصاقاً باالرض(.

على إن القاص حقق “طفرة رمزية” 
مجموعت�ه  ف�ي  التعبي�ر  ج�از  إذا 
السادس�ة )ليلة االحتف�اء بالحرية(

الت�ي  القص�ة  ف�ي  وتحدي�داً   ،)3(
ت�ّم اعتماده�ا عنوان�اً للمجموع�ة، 
م�ن حي�ث تحمي�ل الجنس رم�وزاً 
سياس�ية على وفق معادل�ة غريبة، 
ادراكه�ا بس�هولة، بمعنى  يصع�ب 
ان الرمز ب�ات صعب المن�ال بعد أن 
اكتنفه الش�يء الكثير من الغموض 
والتعقي�د، مع االخذ بالحس�بان، إن 
التمادي في رسم المشاهد الجنسية 
وتوصيفاتها الحسية، بقدر ما وفرت 
للمتلق�ي مزيداً من المتع�ة، ومزيداً 
من االنش�داد الى االحداث والتواصل 
معها بشغف، بقدر ما اوقعت النسبة 
العظمى من القراء في وهم التفسير، 
اي فهم هذا النص القصصي على أنه 
مجموعة مغامرات جنسية ليس اال، 
ول�م يكن غريب�اً أن )يق�ع( الروائي 
والناق�د العراق�ي المب�دع )جاس�م 
عاصي()4( في هذا الوه�م، حين كتب عن 
هذه القصة، ورّكز في مقالته على ما يطفو 
على الس�طح فقط، أي الغالف الجنسي من 
دون البح�ث عم�ا يخفي تحت�ه، بخالف ما 
كتبه الش�اعر والناقد العراقي المبدع )ليث 
الصندوق()5(، حيث تنبه في دراس�ته التي 
نش�رتها جري�دة الزمان عل�ى جزءين، الى 
لعبة الرموز الجنس�ية ل�دى المؤلف، وإنها 
منف�ذ ي�ؤدي الى الضف�ة االخ�رى، أي الى 

الغاية األبعد. 
قامت ه�ذه القصة التي تقع في  خمس�ين 
صفحة، على بناء خطي�ن متوازيين، االول 
يكمن خلف مس�توى النظ�ر ، ويمثل الرمز 
غير المرئي ولكنه في الوقت نفسه، الهدف 
المقص�ود، ويراد به مجموعة مما ش�هده 
الع�راق م�ن مح�اوالت )انق�الب او اغتيال 

وم�ن انتفاض�ات... الخ( ض�د الدكتاتورية 
الصدامي�ة، وض�د رئي�س النظ�ام تحديداً، 
ولكنه�ا ب�دون اس�تثناء، في اللحظ�ة التي 
تنض�ج فيها تل�ك المحاوالت ، وت�كاد تبلغ 
غايتها وتنتص�ر عل�ى الدكتاتورية، يحدث 
شيء ما يؤدي الى الفشل، وقد ظلت عملية 
التخل�ص من ذل�ك النظام، اق�رب ما تكون 
الى الحل�م الجماهيري الذي لم يتحقق، إلى 
أن حانت لحظ�ة النجاح واصبحت حقيقية 
ف�ي 9 نيس�ان 2003، ولك�ن ذل�ك النج�اح 
جاء موش�وماً بالفوضى واالزم�ات والدم 
والحواس�م والطائفية.. إال إن ثمة أمالً في 
تصحيح االنتكاس�ة، وع�ودة الحلم معافى 
بقي عالقاً ف�ي اذهان الجماهير، على هيأة 
امنيات وآمال وطموحات، والس�ؤال الكبير 
هو : هل يمكن ان يتحقق ذلك أم إن االبواب 
مغلقة؟! إنه�ا نهاية مفتوح�ة ومتعارضة 
ف�ي الوق�ت نفس�ه بي�ن المتفائلي�ن ف�ي 
المستقبل، وإن القطار سيعاود السير على 
سكته الصحيحة، وبين المتشائمين الذي ال 

يرون بصيص ضوء في آخر الممر!
هذا ه�و مضمون )ليلة االحتفاء بالحرية(، 
وه�و ق�راءة لوقائ�ع التغيي�ر الجدي�د وما 
رافق�ه، والتكهنات المتباينة لصورة القابل 
من االعوام، غير إن هذا كله خلف مس�توى 
النظ�ر، وغي�ر مرئي م�ن المتلق�ي، وكان 
المؤل�ف يطم�ح بالتأكي�د الى ايص�ال هذه 
الفك�رة المركزي�ة . عبر الرموز الجنس�ية 
)الحس�ية( المرئية المباش�رة، من دون ان 
تك�ون هذه الرموز جزءاً م�ن الفكرة، ألنها 
كما سبقت االش�ارة، وسائل وصول لبلوغ 
الفك�رة، وذلك عندما قّدم لن�ا بطل القصة، 
وه�و يمر بتجربة جنس�ية، تتلوها تجارب 
جنسية عديدة مماثلة، تتباين في اسلوبها، 
ولكنها تقود الى نتيجة واحدة، هي الفش�ل 
ف�ي الوص�ول ال�ى ال�ذروة، وبتعيي�ر أكثر 

وضوحاً، كان في اللحظة..

حسن العاين... واشكالية الرموز اجلنسية

يقولون ليىل
اهداء لشهداء الموصل المحررة

            د. حمد حاجي /تونس

1 - ألني غريب
وما ُذِكر الحبُّ إالَّ ذكرُت العراق عليه الشهود

وال المجُد إالّ وبسُت تراب الجدود
وما أنس ال أنس شهيدا وعدال يسود

أال ليَت مجد العراق يعود
------------------

2 - المؤنس بالسماء
ُلَما شهيُدُ كما الفجر طوى الحلْك والظُّ

وفي مدِّ عينيه ، قد أبرق النصُر وابَتَسَما
أت�������ى موِصال .. وارتق�������ى ُس�����لََّما

كما الغيب هذا الشهيُد، طوى اللوح والَقلََما
------------------

3 - يأتيك حبوا
�ُه .. وم�ا  ش�هيُدُ ِبَموِص�َل، وّدت عيون�ي، تقّب�ل كفَّ

اغُتصبا
وهذا زئيره قد نال منهم َوَردَّ

على سالف األرض َما َذه����َبا
وأْن لََْيَس كّلّ الث����رى ُيْنِبُت الُعُشَبا

------------------
4 - وصية محتضر

وإْذ، أنَت تحت اللواِء، النبيء الرشيد
َوُتلِْقي َعصاك، إذا ِه�����َي نصرجديد

ُتَكْفِكَفُ َدْمَعَ الَبِديِع وسجع الق�����صيد
فيحفظك الخلُق حفظ الَفَتى للَن�������شيد

          عبد الرضا صالح محمد
 

تتحدث هذه الرواية عن مدينة 
الموص�ل بع�د احتالله�ا من 
قبل ما يس�مى بعناصر دولة 
الخالفة ف�ي الش�ام والعراق 
، وال�ذي اختص�ر بمصطلح ) 
داعش ( التي توحي إلى كلمة 
) داحس ( الحرب التي اندلعت 
بي�ن قبيلت�ي عب�س وذبي�ان 
عل�ى رهان في س�باق داعس 
الحص�ان والغب�راء الفرس ، 
ودام�ت أربعين عام�ا زهقت 
البريئة  خالله�ا آالف األرواح 

من كال القبيلتين .
اس�تغرق إنجاز ه�ذه الرواية 
س�نتين ب�دأت م�ن س�قوط 
الموصل حت�ى تحريرها ، لم 
يكن العمل في هذا المش�روع 
الصع�ب  م�ن  ب�ل   ، س�هال 
الحصول عل�ى معلومات في 
ظل محتل ارعن ال يعير للقيم 
وزن�ا ، ولك�ن بجه�ود بعض 
األصدق�اء صار ذل�ك ممكنا ، 
األيام األولى للس�قوط  فمنذ 
كان�ت الهواتف تعم�ل ، كنت 
على تواصل يوم�ي مع نخبة 
الموصل  من كتاب ومثقف�ي 
لنقل م�ا يدور في المدينة من 
أحداث يومية ولمدة ش�هرين 

بعدها انقطع االتصال .
التقي�ت بع�دد م�ن األصدقاء 
معه�م  وأجري�ت  النازحي�ن 

ح�وارات طويل�ة ، واتخ�ذت 
من فت�رة تواجدي بعد تحرير 
ج�والت  األيس�ر  الجان�ب 
ميداني�ة ف�ي األماك�ن الت�ي 
ج�رت فيها األحداث ، حصلت 
المعلومات  الكثي�ر م�ن  على 
المهمة ألغلب المشاهد . كما 
أني زرت كنيس�ة األحزان في 
، والتقي�ت بالصديق  العمارة 
ال�ذي تحدث  ج�ورج داني�ال 
لي ع�ن الكنيس�ة والمجتمع 
كثي�رة  وأم�ور  المس�يحي 
كن�ت أجهله�ا . لم يك�ف هذا 
ب�ل قضي�ت وقتا طوي�ال في 
اللق�اءات  كاف�ة  مش�اهدة 
جحي�م  م�ن  الهاربي�ن  م�ع 
الدواعش وش�هود العيان في 
الفديوه�ات وقن�وات التلفاز 
م�ن  ع�دد  إل�ى  واالس�تماع 
الح�وارات واللقاءات .ش�كرا 
لألصدقاء ف�ي الموصل الذين 
قدم�وا ل�ي المس�اعدة ، م�ع 
امتناني الكبي�ر لهم ، وألنهم 
ل�م يرغبوا بإظهار أس�مائهم 
اكتفي�ت بش�كري له�م ، آمال 
أن أك�ون وفق�ت ف�ي تقديم 
روايت�ي ِع�ن تاري�خ مدين�ة 
الموص�ل ف�ي ظ�ل المحت�ل 
الغاش�م ، في الفت�رة ما بين 
2014حت�ى حزيران  حزيران 
2017 علما ب�ان زمن الرواية 
يمت�د من�ذ األربعين�ات حتى 

الشهور األولى لالحتالل.

          سالم نوفل الدوايمه

حبيبتي ..كن�ت قطعت وعدآ بالكتابة 
إليك حتى أدق التفاصيل ..وها أنا أفي 

بماوعدت ، وأدخلك في قائمة ذاتي :
 1-

الكات�ب  ش�فافية  مايج�رح  اكث�ر 
وانس�انيته ان يطلب عمآل ..قد يطلب 
الكاتب مس�احة او حيزا في صحيفه 
للتعبي�ر ع�ن م�ا يجيش ف�ي خاطره 

ويج�ول ..إال ان�ه اليمك�ن ان يطل�ب 
عمآل..

 2-
تضللنا جميعا االس�ماء البراقه تتردد 
يومي�ا عل�ى اعم�دة الصح�ف ..كما 
تضللنا الش�مس احيانا ، وكما ضللنا 
القم�ر طوي�ال ..حتى صع�دوا عليه ، 

فانهوا بذلك بعضا من تصورنا ..
 3-

...أدرك  اليعرف�ك  التحري�ر  رئي�س 

للوهل�ة األول�ى معن�ى ان اليعرفني 
رئيس التحرير ..فقد لفظني األهل منذ 
زمن كنت فيه ش�ابآ موفور العافيه ، 
وع�دت ب�ال حقائ�ب ، وال اوراق ، وال 

عافيه بعد عشرات السنين ..
 4-

ال ادري لماذا شعرت غريبا اني وسط 
األهل ..فكرت بالهرب الى المنفى ..آه 

ما أقسى المنفى ياحبيبتي ...
رأس�ي ال تتحم�ل مج�رد التفكير في 

الس�نوات الطوال التي ابتلعها الزمن 
في المنف�ى ..ومن منف�ى الى منفى 
غ�ادرت ، وحطط�ت ..ال ف�رق بي�ن 
المنف�ى واآلخ�ر لدي غي�ر اني عدت 
به�دوء ..ف�ي غفل�ه من كل رؤس�اء 

التحرير في كل الصحف ..
5-

أغدقت علي من روح�ك تحنانآ ..غير 
..االش�تعال م�ن  ال�ذات  احت�راق  ان 
الداخ�ل يش�ظيني ..أود الرحي�ل اليك 

..انت التي تمنحني القدره على تسلق 
سور البطاله الشاهق . فأين انت مني 
؟!.. واي البالد اجوب بثوبي المعفر ، 

ومعدتي الخاويه ..
 6-

تقتلني المسافات القصيره ..تؤرقني 
الصحف الصفراء ..وما بين الصحيفة 
..رغ�م  وم�وات  صم�ت  والكلم�ه 
المانش�تات العريضه حمراء كانت ام 

سوداء ....

سبايا دولة اخلرافة

نصوص.. آه ما أقسى املنفى
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مجلس القضاء االعىل
محكمة بداءة الكرخ

العدد 1990/ب/2017
التاريخ 2017/7/5

اعالن
اىل املدعى عليه ابراهيم محمود الشابندر /مجهول محل اقامته حاليا

اقام املدعي )امني بغداد/اضافة لوظيفته ( الدعوى املرقمة 199/ب/2017 
ل�دى هذه املحكم�ة يطالبك يها )تجديد القوة التنفيذي�ة للقرار الصادر من 
محكمة ب�داءة الكرخ ع�دد 194/ب/1974 القايض باس�تغاللك مس�احة 
عموم العقار املرقم 332/ كرادة مريم وملجهولية  محل اقامتك حسب رشح 
القائ�م بالتبليغ وتاييد املجلس البل�دي انتقالك اىل جهة مجهولة قرر تبليغك 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني بموع�د املرافعة يوم 2017/7/23 الس�اعة 
التاس�عة ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 2824/ب2016/1

التاريخ 2017/7/12
اعالن

بن�اءا عىل الق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة 
بازالة ش�يوع العقار تسلس�ل )3/774835 
ح�ي الن�ر (   يف النج�ف علي�ه تعل�ن هذه 
املحكم�ة  ع�ن بي�ع العق�ار املذك�ور اع�اله 
واملبينة اوصافه وقيمته ادناه فعىل الراغبني 
بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل 30 يوما 
من اليوم الثاني لنرش االعالن مستصحبا معه 
التامينات القانوني�ة البالغة 10% من القيمة 
املق�درة بموجب ص�ك مصدق الم�ر محكمة 
ب�داءة النج�ف وصادر من م�رف الرافدين 
رقم )7( يف النجف وستجري املزايدة واالحالة 
يف الس�اعة الثانية عرش م�ن اليوم االخري من 
االعالن يف املحكمة وعىل املش�ري جلب هوية 

االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف:
يف  الن�ر  ح�ي   3/74835 املرق�م  العق�ار 
النج�ف عب�ارة ع�ن دار يقع عىل ش�ارع 15 
م�ر وبواجه�ة 10 مر ويحتوي عىل س�احة 
امامية فيها كراج س�يارات بمس�احة 10×6 
م�ر وفيه�ا صحي�ات وان ارضي�ة  الك�راج 
مبلطة بالش�تايكر ومدخل صغري واستقبال 
بمس�احة 5×6 مر وكليدور بمس�احة 5×7 
م�ر ومطب�خ بمس�احة 4×5 م�ر وغرفتي 
نوم مس�احة كل غرف�ة 5×5 مر ومجموعة 
صحية  ومكش�وفة صغ�رية وان بناء العقار 
من الطابوق  ومس�قف بالكونكريت املس�لح 
ومبلط بالس�رياميك ومجهز باملاء  والكهرباء 
وان عموم مساحة  العقار 200م2 وان درجة 
عمرانه متوس�طة  وان العقار غري مش�غول 
يف الوقت الح�ارض وان القيمة املقدرة للعقار 
مبل�غ 160.000.000 مائ�ة وس�تون مليون 

دينار فقط الغريها

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 882/ب2017/2
التاريخ 2017/7/13

اعالن
اىل املدعى عليه ) والء عبد زيد سلطان  (

اصدرت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرقم 882/
ب2017/2 بتاري�خ 2017/4/19 واملتض�ن 
الحكم ب)بالزامك واملدعى عليه الثاني مهدي 
راجي ج�ر بتاديتكم�ا بالتكاف�ل والتضامن 
فيما بينكما للمدعي املدير املفوض ملؤسس�ة 
االسكان التعاونية chf اضافة لوظيفته مبلغ 
مقداره )مليون وس�بعمائة واثنان وسبعون 
ال�ف دين�ار وه�و مجم�وع املبال�غ املرتب�ة 
بذمتكما  للمدعي من مبلغ القرض والغرامات 
التاخريي�ة بموجب اتفاقي�ة القرض املحررة 
بتاري�خ 2015/8/27( ولثب�وت مجهولي�ة 
مح�ل اقامتك حس�ب  رشح املبل�غ القضائي 
يف محكمة بداءة الس�ماوة  و اش�عار مختار 
حي العس�كري -270 دار –امل�كارم لذا تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بالق�رار املذك�ور بصحيفتني  
محليت�ني يوميتني ولك حق الطعن عىل القرار 
املذكور خالل املدة املقررة بكافة طرق الطعن 
القانونية وبعكس�ه سيكتسب القرار املذكور 

درجة البتات وفق االصول.
القايض

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة

رقم االضبارة / 285/ت/2017
التاريخ 2017/7/13

اعالن
استنادا اىل املادة 71 تنفيذ تبيع مديرية تنفيذ 
الكوف�ة الس�يارة املرقم�ة 53396/بغ�داد /

فحص شوفر ليت افيو صالون موديل 2010 
بيض�اء الل�ون العائد للمدين )عباس حس�ن 
جابر ( املحجوز لق�اء طلب الدائن عبد االمري 
عازل كاظم البالغ عرشة ماليني دينار عراقي 
فع�ىل الراغب بالرشاء مراجع�ة هذه املديرية 
خ�الل مدة عرشة ايام من الي�وم التايل للنرش  
للنرش مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية 
عرشة من مائة من القيمة وشهادة الجنسية 
العراقية وان رسم التسجيل والنرش والداللية 

عىل املشري 
التامينات :

1-صك مصدق 
2-املزايدة /الساعة الرابعة عرا

3-موق�ع املزاي�دة /معرض بركات الس�جاد 
للبيع ورشاء السيارة /معارض الكوفة 

املواصفات :
1-الس�يارة )533966( بغداد فحص ش�وفر 

ليت افيو صالون موديل 2010
2-نوع /سيارة صالون 

3-العدد/1
املق�درة )10.000.000( ع�رشة  4-القيم�ة 

ماليني دينار عراقي 
املنفذ العدل 
عقيل فضل عباس

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة

رقم االضبارة / 85/ت/2017
التاريخ 2017/7/13

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ الكوفة العقار تسلس�ل 
39/95م الكريش�ات /الكوف�ة الواق�ع  يف 
الكوف�ة العائ�د للمدي�ن اي�وب كري�م عبد 
الحس�ن املحجوز لقاء طل�ب الدائن محمد 
حس�ني خلف  البالغ 65.000.000 خمسة 
وس�تون مليون دينار عراقي   فعىل الراغب 
بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
ثالث�ني يوم�ا تب�دا من الي�وم الت�ايل للنرش 
مستصحبا معه التامينات القانونية عرشة 
م�ن املائ�ة م�ن القيم�ة املقدرة وش�هادة 
الجنس�ية العراقي�ة وان رس�م التس�جيل 

والنرش والداللية عىل املشري 
امل�كان /محكم�ة ب�داءة الكوفة /س�احة 

املحكمة
الساعة /الثانية عرش ظهرا

التامينات /صك مصدق 
املواصفات :

1-موقع�ه ورقم�ه :الكوف�ة /الكريش�ات 
39/95م1 الكريشات

 2-جنس�ه ونوع�ه : دار مف�رزة لداري�ن 
بصورة غري رسمية /ملك رصف

3-حدوده واوصافه :بلدية الكوفة /شارع 
املعمل قرب استدارة الوائيل 

4-مشتمالته : الدار االوىل /ساحة مكشوفة 
/وصالة وصحيات وغرفتني  نوم واستقبال 
وغرفتني يف الطابق الثاني /غري كامل البناء 

غرفة وصالة وتخاريج 75م
5-مساحته /375م

6-درجة العمران : الدار االوىل والثانية دون 
التوسط

ال�دار االول /حس�ني توي�ه   : 7-الش�اغل 
اليرغب  بالبقاء والثاني فارغ

8-القيمة املقدرة : ) 150.000.000( مائة 
وخمسون مليون دينار عراقي

مساحة الدار االوىل 300م
مساحة الدار الثانية 75م 

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة

رقم االضبارة / 168/ت/2017
التاريخ 2017/7/13

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ الكوفة العقار تسلس�ل 
1/23591م4 ميس�ان الواق�ع  يف الكوف�ة 
العائ�د للمدي�ن فاطم�ة محس�ن ابراهيم  
املحج�وز لقاء طل�ب الدائن فاض�ل تركي 
كاظ�م   البال�غ 9.500.000 تس�عة ماليني 
وخمسمائة الف دينار عراقي فعىل الراغب 
بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
ثالث�ني يوم�ا تب�دا من الي�وم الت�ايل للنرش 
مستصحبا معه التامينات القانونية عرشة 
م�ن املائ�ة م�ن القيم�ة املقدرة وش�هادة 
الجنس�ية العراقي�ة وان رس�م التس�جيل 

والنرش والداللية عىل املشري 
امل�كان /محكم�ة ب�داءة الكوفة /س�احة 

املحكمة
الساعة /الثانية عرش ظهرا

التامينات /صك مصدق 
املواصفات :

1-موقع�ه ورقمه :23591/1م4 ميس�ان 
الكوفة

 2-جنسه ونوعه : دارين
3-ح�دوده واوصافه :بلدي�ة الكوفة /حي 
ميسان واقع عىل شارع ميسان العسكري 
الرئييس  عىل شارع غري مبلط 20 م ترابي 
4-مش�تمالته : ال�دار االوىل /50 مر غرفة 
وصال�ة ومطبخ وحم�ام ومراف�ق صحية 
مبن�ي بالطاب�وق وجص والش�يلمان الدار 
الثان�ي 150م غرف�ة نوم ومطب�خ وصالة 
وحم�ام ومرافق صحية مبن�ي من الجص  

والطابوق والشيلمان
5- درجة العمران : الدارين متوسط

6-الشاغل: املدينة وترغب بالبقاء 
7-القيمة املقدرة : ) 103.000.000( مائة 

وثالثة مليون دينار عراقي

اعالن 
اىل الرشي�ك /احم�د حس�ني عب�د الرض�ا 
اىل صن�دوق االس�كان  اقت�ى حض�ورك 
العراقي /فرع النج�ف /خلف مديرية ماء 
النجف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عىل 
قيام رشيكك السيد صاحب حسون ريكان 
بالبن�اء ع�ىل حصت�ه املش�اعة  يف القطعة 
املرقم�ة 57407/3 ح�ي الن�داء مناصف�ة 
مس�احة )200( مر لغرض س�لفة قرض 
االس�كان خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش 
يوما داخل العراق وش�هر خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه سوف يسقط 

حقك يف االعراض

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

االتحادية
محكمة البداءة يف الكوت
العدد 1071/ب/2017

التاريخ 2017/7/4
اىل املدعى عليه /بشار بنو رايض

اعالن
بتاري�خ 2016/6/12 وبالع�دد 1071/

ب/2017 اص�درت هذه املحكمة قرارها 
يف الدع�وى املقامة من قب�ل املدعي املدير 
الع�ام لرشكة التام�ني الوطني�ة اضافة 
لوظيفت�ه واملتضمن الحكم بالزام املدعى 
عليه بش�ار بنو رايض  بأن يؤدي للمدعي 
املدي�ر الع�ام لرشك�ة التام�ني الوطني�ة  
اضافة لوظيفته مبلغ قدره ثالثة ماليني 
وخمسون الف دينار عراقي حكما غيابيا 
قاب�ال لالع�راض  واالس�تئناف والتمييز 
وملجهولية محل اقامتك يف الوقت الحارض 
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة  تبليغ�ك بالحكم 
بواس�طة صحيفت�ني يوميت�ني ويف حالة 
ع�دم اعراضك عليه خالل املدة القانونية 
يعتر الحكم مكتس�با الدرج�ة القطعية 

وفقا للقانون
القايض
فالح كريم وناس
محكمة بداءة الكوت

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف ص�الح الدين 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف تكريت

العدد 830/ش/2017
اعالن

اىل املدعي عليه )زياد حواس حسني (
اقام�ت املدعية )زهرة عب�د بخيت(  امام 
ه�ذه املحكم�ة الدع�وى املرقم�ة 830/

ش/2017 تطلب فيه�ا الحكم )التفريق 
لعدم الدخ�ول (  وملجهولية محل اقامتك 
حسب رشح القائم بالتبليغ وتاييد املختار 
لذا قررت املحكمة تبليغك بموعد املرافعة 
املوافق 2017/7/26 بالنرش بصحيفتني 
محليتني يوميتني ويف حالة عدم حضورك 
او من ين�وب عنك قانونا فس�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض
خري الله خليل كلش

قايض اول محكمة االحوال الشخصية يف 
تكريت

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف ص�الح الدين 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية الرشقاط

العدد : 500/بحث/2017
التاريخ 2017/7/5

اعالن
اىل املدعى عليها ) خالدة ظاهر نعمة (

ق�دم املدع�ي )عكي�د يوس�ف هس�ن ( 
دعوى ل�دى ه�ذه املحكمة يطل�ب فيها 
تصديق الط�الق الخارجي الواقع بتاريخ 
2014/9/10 وملجهولي�ة مح�ل اقامتك  
تق�رر تبليغك بهذه الصحيف�ة ويف حالة 
املواف�ق  البح�ث  بي�وم  ع�دم حض�ورك 
او  املحكم�ة  ه�ذه  ل�دى   2017/7/16
ارسال من ينوب عنك قانونا سيتم اجراء 

البحث بحقك غيابا وعلنا 
القايض
فالح حسن محمد الجبوري

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغ�داد الكرخ 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املحمودية

العدد 2017/10/23
التاريخ 2017/7/12

اعالن
تعلن ه�ذه املحكم�ة عن فق�دان املدعو 
احم�د حمود ذياب الذي خ�رج  من داره 
بتاري�خ 2016/5/18 ولم يعد لحد نرش 
االع�الن فعىل م�ن تتوفر لدي�ه معلومات 
ع�ن املفقود مراجعة هذه املحكمة خالل 
ثالث�ون ايام م�ن تاريخ النرش وبعكس�ه 
باالج�راءات  ستس�تمر  املحكم�ة  فان�ه 

القانونية وفق االصول
القايض

قحطان خليف احمد 

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

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

قدم املواطن)حيدر دايف  ش�نني( طلبا اىل 
ه�ذه املديرية يطلب فيه تس�جيل اللقب 
يف قي�ده وجعل�ه )العيس�اوي (وعم�ال 
باحكام امل�ادة ) 24( من قانون البطاقة 
الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 املعدل تقرر 
نرش الطلب باحدى الصحف املحلية فمن 
لدي�ه اع�راض  مراجع�ة ه�ذه املديرية 
خ�الل فرة عرشة ايام م�ن تاريخ النرش 
وبعكس�ه س�وف ننظر يف الطلب حس�ب 

االصول
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة/
وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة املقدادية
العدد 94/ب/2017

التاريخ 2017/7/12
اىل املدعى عليه /مجيد سبهان عيل

اعالن
اصدرت محكمة بداءة املقدادية القرار املرقم 
والق�ايض   2017/6/6 يف  94/ب/2017 
بفسخ العقد املرم  بني املدعية  لطيفة توفيق 
ش�اه محمد واملدعى عليه مجيد سبهان عيل 
وتخليه الدار العائدة للمدعى وتسليمه خالية 
من الش�واغل وتحميلك الرس�وم واملصاريف 
واتع�اب املحام�اة وبالنظ�ر ملجهولي�ة محل 
اقامتك حس�ب اش�عار مختار منطقة املطار 
وكتاب مرك�ز رشطة ش�هربان املرقم 3747 
يف 2017/5/14 علي�ه ق�رر تبليغكم بالقرار 
املرقم اع�اله بصحيفت�ني  يوميتني محليتني 
ويف حالة عدم االع�راض واتباع طرق الطعن 
القانوني سوف يكتسب القرار اعاله الدرجة 

القطعية حسب القانون
القايض
خضري عباس التميمي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد 1304/ش/2017
التاريخ 2017/7/12

اعالن
اىل املدعى عليه ) غيث هيثم طه (

اقامت املدعية فيد عيل جليل الدعوى الرشعية  
املرقم�ة اع�اله لدى ه�ذه املحكم�ة تطالبك 
فيه�ات )باث�اث الزوجي�ة ( وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح  القائم بالتبليغ يف مركز 
رشط�ة الجمهوري�ة وتايي�د املجل�س البلدي 
ملنطقتي  حي التحري�ر املؤرخ 2017/6/11 
لذا قررت املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني رس�ميتني ويف حالة ع�دم حضورك 
فأنه س�وف يتم اج�راء املرافعة بحقك غيابيا 
وف�ق القانون علما ان موعد املرافعة يصادف 

2017/7/26 الساعة التاسعة صباحا 
القايض

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ البرة

رقم االضبارة / 2017/270
التاريخ 2017/7/12

اعالن
تبيع مديري�ة تنفيذ البرة العقار تسلس�ل 
املرق�م 8/3 العب�اس   الواق�ع يف العباس�ية  
العائ�د للمدين   ماجد احم�د صالح ومويض 
عب�د العزيز البس�ام وصالح وخال�د وفوزي 
وفاطمة وماجدة وخالدة وفوزية ابناء احمد 
الصال�ح ون�ورة  محمد الذك�ري واريج وعبري 
وهدي�ل /بن�ات عب�د العزي�ز احم�د وزبيدة 
اس�ماعيل ام�ني واحمد وش�يماء ووالء ابناء 

عبد الله احمد 
 املحج�وز لق�اء طل�ب الدائن فوزي جاس�م 
محم�د  البال�غ 206005000 دين�ار  فع�ىل 
الراغب بال�رشاء مراجعة هذه املديرية خالل 
م�دة ثالثني يوم�ا تبدا من الي�وم التايل للنرش 
مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية عرشة 
من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 
العراقية وان رسم التسجيل والنرش والداللية 

عىل املشري 
املواصفات :

1-موقعه ورقمه :5/3 العباس
2-جنس�ه ونوعه : ارض الدار م�ع ابنيتها /

ملك رصف
3-ح�دوده واوصافه :كما م�ؤرشة يف صورة 

السجل
4-مش�تمالته :  حديقة وثالث غرف ومطبخ 

وحمام ومرافق صحي واستقبال
5-مساحته : 2 اولك و 45.26م2

6-درجة العمران : 
7-الشاغل :الدار /فوزي جاسم محمد 

دين�ار   643625000  : املق�درة  8-القيم�ة 
س�تمائة وثالثة واربع�ون مليون وس�تمائة 

وخمسة وعرشون الف دينار

محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة
رقم القضية 2016/840

تاريخ القرار 2016/4/19
تشكلت محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة 
يوم الثالثاء املصادف 2016/4/19 برئاس�ة 
اللواء الحقوقي رزاق عبد عيل محمد  وعضوية 
كل م�ن العميد الحقوقي خض�ري عويف هالل 
والعميد الحقوقي جر عتيوي معله واصدرت 

بأسم الشعب حكمها االتي :
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة 
بأس�م الش�عب عىل املدان الغائ�ب )الرشطي 

فاضل المي زبار غمري( غيابيا  بما ييل :
1-بالحب�س مل�دة ) خمس�ة س�نوات  ( وفق 
املادة 5/ اوال  من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 
وبدالل�ة امل�ادة 69/اوال  م�ن ق.أ.د رق�م 17 
لس�نة 2008 لغيابه عن مقر عمله من تاريخ 

2013/9/8 ولحد االن
2- ط�رده من الخدمة يف ق�وى االمن الداخيل 
اس�تنادا الح�كام املادة 38/ثاني�ا من ق.ع.د 

رقم 14 لسنة 2008 املعدل
صالحي�ة  العمومي�ني  املوظف�ني  3-اعط�اء 
القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر 
يف حقه اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/ثانيا من 

ق.أ.د 
4- ال�زام املواطنني االخب�ار عن محل اختفاء 
املحكوم اعاله استنادا الحكام املادة 69/ثالثا 

من ق.أ.د 
5- حج�ز اموال�ه املنقول�ة وغ�ري املنقول�ة  

استنادا الحكام املادة 69/رابعا من ق.أ.د 
6- تحدي�د اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب 
جب�ار عات�ي ج�ر    مبل�غ ق�دره خمس�ة 
وعرشون  الف دينار ترف له بعد اكتس�اب 

الحكم الدرجة القطعية
صدر الق�رار باتف�اق االراء قاب�ال لالعراض 
استنادا الحكام املادة 71/ثانيا من ق.أ.د رقم 

17 لسنة 2008 وافهم علنا يف 2016/4/19

مديرية تنفيذ بعقوبة
رقم االضبارة / 2017/1347

التاريخ 2017/7/13
اىل املنف�ذ علي�ه /املدي�ن زين�ب فهم�ي 

مطرش
لقد تحقق له�ذه املديرية من كتاب مركز 
يف  بالع�دد 4057  ام�ام عس�كر  رشط�ة 

 2017/7/12
انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن 
دائ�م او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اجراء 
التبليغ عليه واستنادا للمادة 27 من قانون 
التنفي�ذ  تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ بعقوبة خالل خمسة عرش 
يوما تبدا م�ن اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة 
ع�دم حض�ورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجري وفق القانون
املنفذ العدل 
جاسم محمد سلطان

اوصاف املحرر :
مذكرة االخبار بالتنفيذ 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة

العدد /بال
التاريخ 2017/7/10

اعالن مفقود
اس�م املفقود / ابراهي�م عبد فرحان  فرز 

العبادي 
بتاري�خ 2017/7/10 قدم�ت )والدت�ك ( 
املدع�و )خريية رسحان ف�رز ( تطلب فيه 
نصبها قيم�ة عليك لكونك خرجت بتاريخ 
2007/6/5 ول�م تع�د لحد االن ل�ذا تقرر 
تبليغ�ك بالصحف املحلي�ة ويف حالة عدم 
حضورك خالل خمسة عرش يوم من اليوم 
الثان�ي م�ن تاري�خ النرش س�وف تنصب 
خريي�ة رسح�ان ف�رز قيمة علي�ك الدارة 

شؤونك
القايض
طارق محمد توفيق

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة

العدد 2305/ش2017/4
التاريخ 2017/7/12

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه /مب�ارك عب�د الكري�م 

مبارك
اقامت املدعية ه�دى حميد خلف  الدعوى 
املرقم�ة 2305/ش2017/4وموضوعه�ا 
ال�زام املدعى علي�ه التفريق لل�رر امام 
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف بعقوبة 
ولكونك مجهول محل االقامة تقرر تبليغك 
بواس�طة صحيفتني محليت�ني عىل موعد 
املرافع�ة املواف�ق 2017/7/24 الس�اعة 
التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�تجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق االصول
القايض
طارق محمد توفيق

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة

العدد /بال
التاريخ 2017/7/10

اعالن مفقود
اس�م املفقود / م�روان عب�د فرحان فرز 

العبادي 
بتاري�خ 2017/7/10 قدم�ت )والدت�ك ( 
املدع�و )خريية رسحان ف�رز ( تطلب فيه 
نصبها قيم�ة عليك لكونك خرجت بتاريخ 
2007/6/5 ول�م تع�د لحد االن ل�ذا تقرر 
تبليغ�ك بالصحف املحلي�ة ويف حالة عدم 
حضورك خالل خمسة عرش يوم من اليوم 
الثان�ي م�ن تاري�خ النرش س�وف تنصب 
خريي�ة رسح�ان ف�رز قيمة علي�ك الدارة 

شؤونك
القايض
طارق محمد توفيق

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ بعقوبة
العدد 2016/1607

التاريخ 2017/7/12
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ بعقوب�ة باملزاي�دة 
العلنية س�هام املدين )حس�ام ناجي عيل 
( املدير املف�وض لرشكة الفي�ض الهامع 
للتجارة العام�ة والنقل العام�ة املحدودة 
لقاء طلب الدائن ) ايوب يوسف اسماعيل 
البال�غ )108.933.000( مائ�ة وثماني�ة 
مالي�ني وتس�عمائة وثالثة وثالث�ون الف 
دين�ار عراقي مع رس�م التحصي�ل لهذه 
املديرية عن قيمة س�هامه يف رشكة املدين 
) حسام ناجي عيل (وانه يملك يف الرشكة 
ملي�ارات  ثالث�ة   )3.750.000.000(
وسبعمائة وخمسون مليون سهم الكائنة 

يف بغداد الكرخ –حي املامون  
فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف الساعة 
الثاني�ة عرش صباحا ام�ام مديرية تنفيذ 
بعقوبة يف يوم 2017/7/27  مستصحبني 
معهم التامينات القانونية البالغة )%10( 

من قيمة الدين  والداللية عىل املشري
املنفذ العدل 
جاسم محمد سلطان

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد 1305/ش/2017
التاريخ 2017/7/12

اعالن
اىل املدعى عليه ) غيث هيثم طه (

اقام�ت املدعية )في�د عيل جلي�ل( الدعوى 
الرشعي�ة  املرقمة اعاله لدى هذه املحكمة 
تطالبك فيه�ا )باملهر املؤج�ل ( وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح  القائم بالتبليغ 
يف مرك�ز رشطة الجمهورية وتاييد املجلس 
البل�دي ملنطقت�ي  ح�ي التحري�ر امل�ؤرخ 
2017/6/11 ل�ذا ق�ررت املحكم�ة تبليغك 
بصحيفتني محليتني يوميتني رسميتني ويف 
حالة عدم حضورك فأنه س�وف يتم اجراء 
املرافعة بحق�ك غيابيا وف�ق القانون علما 
ان موع�د املرافعة يص�ادف 2017/7/26 

الساعة التاسعة صباحا 
القايض
شاكر محمود حمود

مديرية التسجيل العقاري العام 
مديرية التسجيل العقاري يف البرة

اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا

بن�اءا ع�ىل الطلب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة 
تم�ام  لتس�جيل    2017/6/21 بتاري�خ 
العق�ار تمام العق�ار تسلس�ل 272 محلة 
الك�وت بأس�م )ابراهي�م حم�ود ثام�ر (  
مجددا باعتبار حائزا له بصفة املالك للمدة 
القانوني�ة ولغرض تثبي�ت امللكية املذكورة 
قان�ون  اح�كام  للتس�جيل وف�ق  تمهي�دا 
التسجيل العقاري) 43( لسنة 1971 قررنا 
اعالن هذا الطلب فعىل كل من يدعي بوجود 
عالق�ة او حق�وق معين�ة عىل ه�ذا العقار 
تقدي�م مالديه من بيانات اىل ه�ذه الدائرة 
خ�الل مدة ثالث�ون يوما اعتب�ارا من اليوم 
الت�ايل لنرش هذا االعالن  وكذلك الحضور اىل 
موقع العقار يف الس�اعة الع�ارشة صباحا 
م�ن الي�وم التايل النته�اء مدة ه�ذا االعالن 
وذلك الثب�ات حقوق�ه موقعيا يف الكش�ف 
الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة بداءة البرة
العدد 1904/ب/2017
التاريخ 2017/7/13

اعالن
اىل املدعى عليه /وسام نوري عواد

اقام املدعني رنا ووئام ورواء وهيام وهشام 
ونمري اوالد ن�وري عواد وكيلته�م والدتهم 
فاطم�ة عبد االم�ام محمد  ض�دك والذين 
يطلبون فيها ازالة ش�يوع العقار تسلس�ل 
791/826 القبل�ة قس�مة ان  كان قاب�ل 
للقس�مة او بيعا وتوزيع ص�ايف الثمن بني 
الرشكاء كل حس�ب حصته ولتعذر تبليغك  
حس�ب رشح مبلغ هذه املحكمة  واملجلس 
البل�دي ملنطق�ة  القبل�ة الحي العس�كري 
وملجهولية مح�ل اقامتك عليه تقرر تبليغك 
يوميت�ني   محليت�ني  بصحيفت�ني  اعالن�ا 
بالحض�ور امام هذه املحكم�ة صباح يوم 
املرافع�ة املواف�ق 2017/7/26 وعند عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنكم قانونا 
وبعكس�ه س�وف تجري املرافع�ة بحقكم 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
علوان بربوت البزوني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد /5227

التاريخ 2017/7/13
اعالن

قدم�ت الس�يدة فوزية عبد ال�رزاق فرحان 
طلب�ا اىل هذه املحكمة يتضمن طلب اثبات 
فقدان زوجها املدع�و )محمد خلف موازي 
( ال�ذي فق�د بتاري�خ 2015/8/31 اثن�اء 
س�فره اىل دولة تركيا ول�م يرجع لحد االن 
ولم يظهر من امره يشء رغم التحري عنه 
فع�ىل املفقود او من لديه اي معلومات عنه 
او يع�رف مصريه مراجعة ه�ذه املحكمة 
خالل فرة خمس�ة عرش يوم�ا اعتبارا من 
تاري�خ نرش هذا االعالن وبعكس�ه س�وف 

ينظر بالطلب وفق القانون
القايض
شاكر محمود حمود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد 1303/ش/2017
التاريخ 2017/7/12

اعالن
اىل املدعى عليه ) غيث هيثم طه (

اقام�ت املدعية )في�د عيل جلي�ل( الدعوى 
الرشعي�ة  املرقمة اعاله لدى هذه املحكمة 
تطالب�ك فيه�ا )بنفقة ماضية ومس�تمرة 
للمدعية ( وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح  القائ�م بالتبلي�غ يف مرك�ز رشط�ة 
الجمهورية وتاييد املجلس البلدي ملنطقتي  
ل�ذا  امل�ؤرخ 2017/6/11  التحري�ر  ح�ي 
قررت املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني 
يوميتني رس�ميتني ويف حالة عدم حضورك 
فأن�ه س�وف يت�م اج�راء املرافع�ة بحقك 
غيابيا وفق القانون علما ان موعد املرافعة 
يص�ادف 2017/7/26 الس�اعة التاس�عة 

صباحا 
القايض
شاكر محمود حمود
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       بغداد/ المستقبل العراقي

بحث وزي�ر الش�باب و الرياضة عبد 
الحس�ن عبط�ان م�ع األم�ن العام 
لالتح�اد ال�دويل لك�رة القدم الس�يدة 
فاطم�ة س�مبا تط�ورات مل�ف رفع 
الحظر الكيل عن املالعب العراقية ،عىل 
هام�ش مش�اركته يف املؤتم�ر الدويل 
لكبار مس�ؤويل الرتبية البدنية املنعقد 

حاليا يف مدينة كازان الروسية«.
و قال عبطان يف ترصيح من جمهورية 
ق�ازان بحس�ب بي�ان لل�وزارة تلقته 
»املس�تقبل العراقي«، » قدمنا رشحاً 
مفصال لالم�ن العام لالتح�اد الدويل 
فيف�ا ع�ن املباري�ات الت�ي خاضتها 
املنتخبات الوطنية و الفرق الكروي يف 
مالعب اربي�ل و كربالء و البرصة بعد 
قرار رفع الحظ�ر الجزئي عن مالعب 
الع�راق و النجاح الباهر الذي خرجت 
ب�ه املباريات نتيجة تع�اون و تكاتف 
املؤسس�ات املعنية كاف�ة ، فضال عن 
اس�تعدادات االتح�اد املرك�زي لك�رة 
القدم لتنظيم مباراة منتخبنا الوطني 
و نظريه الفلس�طيني خالل شهر آب 

املقبل«.
خ�الل  أكدن�ا   « عبط�ان  اض�اف  و 
اجتماعنا بالس�يدة س�مبا عىل طلبنا 
الس�ابق برف�ع الحظ�ر ع�ن ملع�ب 
ميس�ان االوملب�ي بع�د افتتاحه يف 22 
من تموز الحايل مبينا ان االمن العام 
لالتح�اد الدويل ش�ددت ع�ىل رضورة 
تواص�ل الجان�ب العراق�ي م�ع فيفا 
و بش�كل مس�تمر بش�أن ملف رفع 
الحظ�ر ال�كيل، معربًة عن س�عادتها 

بافتتاح مالعب جديدة يف العراق« .
من جهة اخرى انطلقت امس السبت 
منافسات تصفيات بطولة آسيا لكرة 

القدم تحت 23 عاماً 2018 يف الصن، 
وذلك بإقامة مباراتن ضمن املجموعة 

الرابعة يف اإلمارات.
وتبدأ مباريات املجموعة الرابعة امس 
السبت، يف حن تنطلق منافسات بقية 
املجموعة اعتباراً من يوم األربعاء 19 

تموز الجاري«.
وتقاب�ل يف املجموع�ة الرابعة منتخب 
اإلمارات املضيف مع نيبال عىل س�تاد 
طحنون ب�ن محمد يف الع�ن، عىل أن 
تلتقي أوزبكستان مع لبنان عىل ذات 

امللعب بذات.
ويش�ارك يف التصفيات 29 منتخباً تم 
تقسيمها عىل 10 مجموعات، ويتأهل 
للنهائيات صاح�ب املركز األول يف كل 
مجموع�ة، إىل جان�ب أفضل خمس�ة 
منتخبات تحصل عىل املركز الثاني يف 

املجموعات العرش.
ورغ�م أن منتخب الصن مس�تضيف 
النهائي�ات حصل ع�ىل بطاقة التأهل 
املب�ارش، إال أن االتح�اد الصيني لكرة 
الق�دم أكد رغبته يف مش�اركة فريقه 
بالتصفيات، وبالتايل يف حالة حصول 
املنتخب الصيني ع�ىل إحدى بطاقات 
التأه�ل، ف�إن س�ادس أفض�ل فريق 
يحصل عىل املركز الثاني سوف يتأهل 

للنهائيات.
ويش�ارك الع�راق يف البطول�ة حي�ث 
يستهل مش�واره مع فرق مجموعته 
الثانية بلقاء نظريه افغانس�تان يوم 
االربعاء املقبل عىل ملعب األمري فيصل 
بن فه�د يف الرياض، ويس�بق املباراة 
لق�اء منتخب الس�عودية املضيف مع 

البحرين بذات اليوم.
وتق�ام الجول�ة الثانية ي�وم الجمعة 
م�ع  الع�راق  يلتق�ي  حي�ث  املقب�ل، 
البحرين، وأفغانستان مع السعودية.

مبشاركة العراق.. انطالق تصفيات أوملبياد آسيا

عبطان يبحث مع األمني العام لالحتاد الدويل لكرة القدم ملف رفع احلظر الكيل عن الكرة العراقية

نور صربي يقرتب من االنتقال للطلبة العراقيالعراق يفوز بمنصب نائب رئيس جلنة اليونسكو الدولية احلكومية للرتبية البدنية والرياضة

نفط الوسط جيري تدريباته يف اإلسكندرية 
ويلتقي العهد اللبناين

ريال مدريد يربط العبه بنصف مليار يورو

            بغداد/ المستقبل العراقي

في انجاز جديد يندرج ضمن االنجازات الكثيرة على الصعيدين 
المحلي والدولي تمكن العراق ممثال بوزارة الشباب والرياضة 
وش�خص وزيرها عبد الحس�ين عبط�ان من الف�وز بمناصب 
كبي�رة في لجنة اليونس�كو الدولية الحكومي�ة للتربية البدنية 
والرياضة ) MINEPS ( ، خالل المؤتمر الدولي لكبار مسؤولي 

التربي�ة البدني�ة والرياض�ة المنعق�د حالي�ا في مدين�ة كازان 
الروسية بمشاركة 150 دولة . 

وتم انتخاب وزير الش�باب والرياضة عبد الحسين عبطان نائبا 
للرئيس اضافة الى اربعة نواب من فرنسا وتشيلي وزيمبابوي 
وتايلند مثلو وزراء الش�باب لتلك البلدان في دورة عمل تستمر 

الربعة اعوام “.
 كم�ا اختير مدير عام دائ�رة العالقات والتع�اون الدولي احمد 

الموس�وي عضوا في لجنة الصياغة والمقترحات بعد دراس�ة 
تق�دم بها الوفد العراقي الى المؤتم�ر ، وانتخب وزير الرياضة 

الروسي رئيسا للجنة والفلبيني مقررا لهيئة الرئاسة . 
جدير بالذك�ر ان “اللجنة التابعة للمنظمة الدولية لها انش�طة 

ومس�اهمات كبرى تتعلق بدعم االنشطة في مجال الرياضة 
والش�باب في جميع بلدان العالم واس�هامات تطويرية في 

مجاالت متعددة.

            المستقبل العراقي/ متابعة

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أنَّ 
جوزي�ه مورينيو مدرب مانشس�تر 
يونايت�د اجتم�ع م�ع إي�د وودوارد 
المدي�ر التنفي�ذي للفري�ق من أجل 
حس�م أهم صفقة يحتاجها المدرب 

البرتغالي هذا الصيف.
وض�مَّ البرتغال�ي ه�ذا الصي�ف كل 
ليندول�ف  الس�ويدي فيكت�ور  م�ن 

بنفي�كا،  م�ن 

والبلجيك�ي روميل�و لوكاك�و م�ن 
إيفرت�ون إلى مس�رح األح�الم، في 
ال��100  حاج�ز  كس�را  صفقتي�ن 

مليون جنيه إسترليني.
لكنَّ مورينيو ي�رى أنَّه لم يضم بعد 
الصفق�ة األهم خالل ه�ذا الصيف؛ 
م�ع  التوقي�ع  ف�ي  يرغ�ب  حي�ث 
الكرواتي إيفان بيريس�يتش، العب 
وس�ط إنتر ميالن، بحسب ما قالت 

صحيفة “ديلي ستار” 
وقال�ت الصحيف�ة البريطاني�ة، إنَّ 

موريني�و يرى أنَّ الش�ياطين الحمر 
بحاجة ماسة لخدمات بيريسيتش، 
س�وق  ف�ي  ل�ه  أولوي�ة  ويضع�ه 

االنتقاالت الجارية.
وأش�ارت إل�ى أنَّ موريني�و اجتمع 
ض�م  أنَّ  وأخب�ره  وودوارد،  م�ع 
بيريس�يتش أه�م ش�يء حالًي�ا في 
س�وق االنتقاالت وضرورة أكثر من 
غيرها، لذلك يحتاج إلتمام الصفقة 

سريًعا.
�دت الصحيف�ة، أنَّ النيراتزوري  وأكَّ

ل�ن يفرط في بيريس�يتش بأقل من 
50 مليون جنيه إس�ترليني. وانضم 
لصف�وف  عاًم�ا،   28 بيريس�يتش، 

2015 قادًم�ا م�ن  األفاع�ي ف�ي 
فولفس�بورج بصفق�ة بلغت 

19 ملي�ون ي�ورو، ولع�ب 
معه�م الموس�م الماضي 
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هدًفا وصنع 12 أخرى، 
ف�ي  عق�ده  وينته�ي 

يونيو 2020.

مورينيو حيدد الصفقة األهم هذا الصيف

             المستقبل العراقي/ متابعة

ذك�رت تقارير صحفية أنَّ تشيلس�ي قدَّم عرًض�ا خرافًيا إلى يوفنتوس للحصول على خدم�ات أحد أبرز نجومه خالل 
ى  انتقاالت هذا الصيف.وقالت صحيفة “مترو” البريطانية، إّن “توتو س�بورت” اإليطالية كشفت أنَّ “يوفنتوس تلقَّ

عرًضا من تشيلسي بقيمة 100 مليون يورو )88 مليون إسترليني( للتعاقد مع األرجنتيني جونزالو هيجواين.
وأوضحت “مترو” أّن كونتي، مدرب البلوز، غاضب من توقيع مانشستر يونايتد مع البلجيكي روميلو لوكاكو، 
م�ن إيفرتون بمبلغ 75 مليون إس�ترليني، ولذلك قّدم عرًضا من 10 أيام ألج�ل التوقيع مع هيجواين.وانضم 
ل 32 هدًفا في 55 مباراة  هيجواين الصيف الماضي إلى يوفنتوس قادًما من نابولي ب�90 مليون يورو، وسجَّ
مع البيانكونيري، كما حصل على لقبي الدوري والكأس قبل خس�ارة التش�امبيونزليج أمام ريال مديد.ووضع 
كونتي عدًدا من األسماء المقترحة للتعاقد مع مهاجم بعد اقتراب دييجو كوستا من الرحيل، أبرزهم الجابوني 

إيميريك أوباميانج من دورتموند، وأندريا بيلوتي من تورينو، باإلضافة إلى ألفارو موراتا.

             المستقبل العراقي/ متابعة

تكبد برشلونة اإلسباني مبالغ كبيرة من أجل تدعيم صفوفه في المواسم الماضية، سعيا للفوز باأللقاب على 
الصعيدين المحلي واألوروبي.وذكرت صحيفة “ماركا” اإلس�بانية أن برش�لونة أنفق خالل السنوات 
ال�3 األخيرة ما يقرب من 140 مليون يورو في التعاقد مع مدافعين فقط.وتعاقد النادي في صيف 

2014، مع جيرمي ماثيو من فالنس�يا بمبلغ 20 مليون يورو، والبلجيكي توماس فيرمالين العب 
أرسنال ب�19 مليون يورو، ودفع 4 ماليين لساو باولو لضم دوجالس.وأوضحت الصحيفة أنه في صيف 2015، 
وّقع برشلونة مع أليكس فيدال من إشبيلية بمبلغ 19 مليون يورو، ثم ضم في العام التالي، الفرنسي صامويل 
أومتيتي نجم ليون ب�25 مليون يورو، ومواطنه لوكاس ديني من باريس س�ان جيرمان ب�16 مليون يورو.

وفي يناير / كانون الثاني الماضي، وّقع برش�لونة مع مارلون، في صفقة كلفت النادي 6 ماليين يورو، 
كم�ا جلب أمس البرتغالي نيلس�ون س�يميدو من بنفيكا ب��30 مليون يورو.وأش�ارت الصحيفة إلى أّن 

النادي الكتالوني لم يس�تفد كثيًرا من معظم هذه الصفقات، فرحل ماثيو عن الفريق مجاًنا هذا الصيف، 
بينم�ا أعير فيرمايلين ودوجالس خالل الموس�مين الماضيي�ن، كما أّن فيدال عانى م�ن التهميش لفترة 

طويلة وحينما حصل على فرصة تعرض لإلصابة، فيما لم يقدم ديني المستوى المنتظر منه.

يوفنتوس يتلقى عرضًا خرافيًا من تشيليس

برشلونة ينفق 140 مليون يورو لتدعيم خط واحد

             بغداد/ المستقبل العراقي

اقت�رب الح�ارس الدولي الس�ابق، ن�ور صبري، من 
حراس�ة ش�باك فري�ق الطلبة، في الموس�م 
المقب�ل، بع�د أن وصل�ت المفاوض�ات 
بينهم�ا إل�ى مراح�ل متقدمة.وق�ال 
ف�ي  الن�ادي،  م�ن  مق�رب  مص�در 
تصريح�ات خاص�ة ل�موق�ع ك�ورة 
إن  العراق�ي”،  “المس�تقبل  تابعته�ا 
إدارة الطلب�ة، اتفق�ت بش�كل نهائي 
على ضم الحارس الدولي السابق، نور 
صبري، مشيرا إلى أنها تسعى لتشكيل 

فري�ق جديد في الموس�م المقبل، بع�د اإلخفاق في 
الموس�م الحالي.وأضاف أن ن�ور صبري، أول العب 
يت�م االتفاق معه، بعدما س�بق للن�ادي اإلعالن عن 
طاقمه التدريبي، الفتا إلى أن النادي يسعى لالتفاق 
م�ع العبي�ن ج�دد، عل�ى أن يت�م التوقيع الرس�مي 
على العقود، بعد فتح س�وق االنتقاالت.وأوضح أن 
اإلدارة، س�تحتفظ بالالعبي�ن الش�باب، الذين مثلوا 
الفريق في الموس�م الحالي، خصوص�ا وأن أغلبهم 
وقع لموسمين أو ثالثة، وأنه سيتم إضافة الالعبين 
الجدد لهم، لتشكيل فريق قوي.يشار إلى أن الحارس 
نور صبري، فس�خ تعاقده في األي�ام الماضية، من 

نادي الميناء بالتراضي.

            بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن نادي نفط الوس�ط، عن وصول بعثته إلى مصر للمش�اركة في 
بطولة األندية العربية، مبينا أن الفريق توجه إلى مدينة اإلسكندرية 
لمواصلة تدريباته، فيما كش�ف أنه سيلتقي العهد اللبناني وديا قبل 
منافسات البطولة.وقال النادي في بيان تلقت “المستقبل العراقي” 
نس�خة منه إن “وفد نادي نفط الوسط وصل إلى مدينة االسكندرية 
في مصر للمش�اركة في بطولة االندية العربية التي ستقام في22 من 
تموز الحالي”، مبينا أن “رئيس النادي خالد عبد الهادي اجتمع بالفريق 
وحث�ه عل�ى االجتهاد ف�ي البطولة وتج�اوز العقب�ات الت�ي اعترضته”.

وأض�اف النادي أن “مش�رف الفريق فراس بح�ر العلوم أك�د أن الفريق كان 
يخططلمش�اركة نوعية في البطولة، إال ان رفض تأجيل مباريات الفريق في الدوري المحلي 
أجه�ض كل التحضيرات والتخطيط”، مش�يرا إلى أن “بحر العلوم ش�دد عل�ى أن الفريق عازم 
رغم تلك الظروف على الظهور بصورة مشرفة رغم قوة المنافسة”يذكر أن نادي نفط الوسط 
سيلعب في مجموعة تضم اندية الترجي التونسي والهالل السعودي والمريخ السوداني.بدوره 
أكد مدرب الفريق هاتف شمران بحسب البيان أن “الفريق سينتظم بوحدات تدريبية على أمل أن 
يلتق�ي بفريق العهد اللبناني ف�ي ال�19 من تموز الحالي،قبل خوضه مبارياته بالبطولة”، الفتا 

إلى أن “المباراة التجريبية ستكون محطة مهمة للتحضير والوقوف على جهوزية الالعبين.

            المستقبل العراقي/ متابعة

يحاول نادي ريال مدريد اإلس�باني بكل الس�بل المتاحة، عدم تيسير مهمة كل من يسعى للتعاقد مع أحد 
نجومه.

وذكرت صحيفة “آس” اإلس�بانية أّن ريال مدريد وضع ش�رطا جزائيا بقيمة 500 مليون يورو، في عقد 
نجم�ه الجديد داني س�يبايوس، ليقطع الطريق مس�تقبال على برش�لونة، الذي ح�اول خطف الالعب في 

اللحظات األخيرة، قبل توقيعه مع الملكي.
وأش�ارت الصحيف�ة إلى أن س�يبايوس، الذي يتم عامه ال�21 في أغس�طس / آب المقب�ل، وقع على عقد 
انضمام�ه للملكي حتى 2023، ليكون جزءا من مس�تقبل النادي، ولذلك وضع مس�ؤولوه ش�رطا جزائيا 
بقيمة 500 مليون يورو.وأوضحت الصحيفة أن برش�لونة لم يكن الفريق الوحيد الذي يطارد سيبايوس، 

ولكن حاول يوفنتوس ونابولي اإليطاليين التوقيع معه، إال أن الالعب الشاب فضل ريال مدريد.
وخاض س�يبايوس الموس�م الماض�ي 30 مباراة مع ريال بيتيس، س�جل خاللها هدفي�ن وصنع مثلهما، 
وتلق�ى 8 بطاق�ات صف�راء، كما حصل على جائزة أفضل الع�ب في بطولة أوروبا تح�ت 21 عاًما، والتي 

خسرها المنتخب اإلسباني في النهائي أمام ألمانيا.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
أن الغيوم تسري يف السماء ليال ببطء أكرب من النهار.,

أن الع�ن تطرف 25 مرة يف الدقيق�ة وأن كل طرفة تدوم 
5/1 الثانية.

أن سقوط لم ينقطع عن بريطانيا عام 348 منذ منتصف 
أي�ار وحت�ى أعياد املي�الد . وقد ش�هدت بريطانيا يف هذا 

العام وباء الطاعون.
أن األس�د يرتك اللبؤة لتقوم باصطياد 90% من الفرائس 
. وقبل أن تبدأ اللبؤة بأكل فريس�تها تضع جانبا » حصة 

األسد.
أن يف خلي�ة النح�ل ملكة واح�دة وملك واح�د ، واملالين 

الباقية من النحل هم األوالد.
أن الس�عال الحاد يدفع الهواء من داخل الجس�م برسعة 

تفوق رسعة الصوت.
أن يف مدين�ة اس�تانبول 450 مس�جدا ل�كل منه�ا مؤذن 

ينادي للصالة,
أن إضافة الس�كر إىل اإلسمنت يس�اعد يف تقويته كمادة 

ممتازة يف البناء.
أن ملكة النح�ل يف كل خلية تضع حوايل 3000 بيضة كل 

يوم.
أن ك�رة لعب�ة الغول�ف تحتوي ع�ى نواة ممل�وءة بزيت 

الخروع.

تكثر اللقاءات والتواص�ل يف هذه اللحظات، 
تبدو مي�االً إىل الكالم واملحادثات واالتصاالت 
عى الهاتف أو النقال، تب�دو عبقرياً ورسيع 

البديهة، وتساير الساعات بتفاؤل.

يمّثل لك هذا اليوم ربحاً مادياً مالياً جيداً عى 
عدة مناٍح، ربما من جرّاء تقديمك لعمل قّيم 
أمام أربابك، أو من مس�اعدة إنسانية، أو من 

خدمة رسية تعود عليك بالنفع والرسور.

تتحمس وتمتلئ بالنش�اط والق�وة والجرأة 
والثبات، تبدو مفكراً حكيم�اً واعياً، أفكارك 
خالقة ذكية مصبوغ�ة بالعبقرية، قد تلتقي 

بمعارفك املحببن وتشع بربيق خاص.

يوم يسء نسبياً ملا فيه أخبار تكشف وأرسار 
تعرفها، قد يصيبك الجمود وتجرب عى اتخاذ 
موقف محدد، ُتخلق بعض الذبذبات الصغرية 

وربما تكون كبرية بالنسبة لك.

»القمر« يف ب�رج الجوزاء بع�د الّظهر يوحي 
بتصال�ح بين�ك وبن الرف�اق، كذل�ك يوحي 
بنجاح اجتماعي أو نجاح عالقات. تستطيع 
أن تذه�ب برفق�ة األحباء واملقرب�ن، هيئتك 

جاذبة.

تس�يطر عليك الكآبة وتضعف عزيمتك أمام 
الصع�اب واملواجه�ات، وكأن بعض األرسار 
الخاص�ة ب�ك تنكش�ف أم�ام األع�ن. لكنك 
تتمالك املواقف وتستطيع أن توضح الحقائق 

وتصلح األمور.

ىل الرغ�م م�ن كث�رة املس�ؤوليات والعقبات 
والواجب�ات، أن�ت تحق�ق امل�راد وتزي�د من 
ثقافاتك وعلومك، كذلك تزيد معرفتك الدينية 
والفلس�فية، وتلقى امل�ودة والدعم العاطفي 

املناسب.

اهتمام باالس�تثمارات والق�روض والفوائد، 
تلذذ بالحب مع الرشيك العاطفي ورومانسية 
ال تضاه�ى، تعرف أن عقل�ك يعمل بطريقة 
جي�دة، وق�ادر أن�ت ع�ى إع�الء ش�أنك بن 

الناس.

تنقلب األمور ضدك وقد تتخذ قرارات ليس�ت 
يف محله�ا، أو أنك تتوه�م وتتوجه نحو الرش 
والغموض، لست قادراً عى التحكم يف عقلك، 

وال تستطيع أن تختار األفضل.

تب�ادر إىل إنه�اء املس�ؤوليات بثق�ة وهم�ة 
كبريين، وتراعي ش�ؤونك الصحي�ة واملالية، 
ولك�ن حاذر من اإلنفاق الزائ�د والتبذير غري 
املربر. و اس�َع إىل مراعاة ش�ؤونك وش�ؤون 

غريك بدون روتن.

تكون حيوياً ونش�يطاً وق�ادراً بطاقة هائلة 
وج�د مذه�ل، أحكام�ك صائب�ة وس�معتك 
ترتف�ع، يس�هل التعب�ري ع�ن ال�ذات وطرح 
األفكار واملش�اريع واألعمال خالل هذا اليوم 

الذهبي.

ترغ�ب يف أن تك�ون مركز اهتم�ام املحيطن 
بك، لكنك لس�ت س�عيداً بالوضع الذي تلقاه 
ومتزمت�اً وعنيداً، ربما كانت مش�اريعك أكرب 
م�ن الواقع. ال تتمس�ك بأح�الم ورغبات غري 

واضحة.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بيتزا التوست بالجبنة
املقادير:

6 رشيحة توست
1 كوب جبنة شيدر مبشورة

1 كوب جبنة موزاريال مبشورة
طماطم رشائح

رشة زعرت
طريقة التحضري:

يسخن الفرن عى درجة حرارة 180 مئوية، 
وتبطن الصينية بورق  زبدة.

ت�رص رشائح التوس�ت يف الصينية، ويرش 
فوقها الجبنة الشيدر والجبنة املوزاريال.

يرش فوقه�ا الزعرت، وت�وزع عليها رشائح 
الطماطم.

تكرر العملية حتى انتهاء الكمية.
تدخ�ل الفرن ملد م�ن 7 إىل 10 دقائق وحتى 

تسيح الجبنة.
تخرج من الفرن، وترتك لتهدأ قليالً.

يوضع يف الطبق، وتقدم.

مصمم شعار آبل األول أضاع 67 مليار دوالر!
باع املهندس رونالد واين، املش�ارك بتأس�يس آبل مع ستيف جوبز وستيف وزنياك، 
حصته يف الرشكة عام 1976، مقابل 800 دوالر فقط.ولكن ال يشعر واين البالغ من 
العمر 83 عاما باألس�ف جراء بيعه حصته البالغة 10%، والتي ُتقدر اآلن بنحو 67 
مليار دوالر.ويف الواقع، لم يمتلك واين الذي يعيش يف بلدة صغرية من نيفادا، أي من 
منتجات آبل طوال حياته، حيث يستخدم هاتفا محموال سعره 10 دوالرات، يبقيه 
يف سيارته لحاالت الطوارئ، وفقا ل� Vice.والتقى واين، الذي ألف كتابن، ب� جوبز 
ألول م�رة يف »أت�اري«، حيث عمال معا. كما كان يف كثري م�ن األحيان حلقة الوصل 
بن جوبز وزنياك، املختلفان يف الشخصية واآلراء.وصمم واين شعار آبل األول، الذي 
كان عبارة عن رس�م بس�يط إلس�حاق نيوتن وهو يقرأ تحت شجرة تحمل تفاحة 
فوق رأسه.وقال واين إنه ما يزال يتلقى الرسائل من قبل املعجبن حول العالم، مع 

طلبات الحصول عى توقيعه لرسمه.
وأردف قائال: »لقد كنت أعلم يف ذلك الوقت أن الشعار لم يكن مناسبا للقرن ال� 20، 
وإنما القرن التاس�ع عرش، ولكن األمر كان ممتعا. فكل ما قمنا به يف البداية، كان 

بهدف املتعة. وفيما بعد وضعنا الشعار املرتبط بتفاحة نيوتن«.
وترك واين رشكة آبل يف وقت مبكر جدا، ولكنه قال إنه ال يشك يف صحة ما قام به، 

حيث أكد أن شغفه لم يكن يف أجهزة الكمبيوتر عى اإلطالق.

العلامء حيددون اللون املفضل للبرش
اس�تطاع باحث�ون من الوالي�ات املتحدة تحدي�د اللون 

املفضل ملعظم البرش.
ويف اس�تطالع للرأي أج�راه الباحثون، ظهر أن مواقف 

الناس ال تختلف كثريا تجاه األلوان.
وظه�ر يف نتيج�ة البح�ث أن معظ�م الب�رش يفضلون 
الل�ون الس�ماوي ع�ى األل�وان األخرى، ألن�ه يذكرهم 
باللون الفريوزي ملياه املحيط.هذا وأطلق العلماء اسم 
MarrsGreen عى ذلك الل�ون. حيث يؤثر  إيجابيا عى 
نفسية الناس. من جهة أخرى يعد معظم املشاركن يف 
االستطالع أن اللون األحمر مزعج، ألنه غالبا ما يرتبط 
باإلجهاد.يؤك�د الباحثون أن ه�ذه املعطيات مفيدة يف 
كث�ري من املجاالت، بم�ا فيها الدعاية، حيث س�يجذب 
اللون الس�ماوي أنظار البرش عن طريق توليد الشعور 
بالراح�ة لديهم.يذك�ر أن علم�اء النف�س يعتقدون أن 
الل�ون األزرق يرتبط يف ذهن اإلنس�ان بالهدوء، واللون 

األخرض بالتوازن.

أسطورة األغنية الفرنسية يتمنى الغناء مع فريوز
عرب أس�طورة الغناء الفرنيس، شارل ازنافور، عن رغبته يف الغناء مع فريوز ضمن 
ثنائ�ي مش�رتك باللغة العربي�ة، وذلك أثناء زيارت�ه العاصمة اللبناني�ة بريوت يوم 
الجمعة.ووص�ل الفن�ان الفرن�يس إىل لبنان إلحياء س�هرة فنية ضم�ن مهرجانات 
مدين�ة فق�را كفر ذبي�ان الصيفية، لي�ل الس�بت 15 يوليو.وعقد ازناف�ور مؤتمرا 
صحفيا كش�ف فيه عن رغبته يف الغناء مع فريوز، قائال: “ُطرحت فكرة الغناء مع 
فريوز منذ سنوات، وأنا قادر عى الغناء بالعربية إن تطلب األمر مني ذلك”.وأوضح 
ازنافور أنه ال يس�تطيع أن يكون شخصا طائفيا، مع االكتفاء بكونه أرمنيا، حيث 
ق�ال: “لن أس�تطيع أن أغني باألرمنية فق�ط، بل عى العكس يج�ب علينا التعرف 
ع�ى الديان�ات واالنفتاح عى العالم”.جدي�ر بالذكر، أنه س�بق للمغني الفرنيس أن 
زار لبن�ان أكث�ر من 10 مرات منذ خمس�ينيات القرن املايض، حي�ث أحيا عددا من 
املهرجانات والحفالت الفنية، كما ع�رب عن إعجابه بمناخ هذا البلد وطعامه.وذكر 
ازنافور أنه غالبا ما يأخذ معه طعاما لبنانيا أثناء مغادرته هذا البلد، وقال ضاحكا: 
“ال أحب الخيار الفرن�يس لذلك أغادر دائما مصطحبا معي الخيار اللبناني”.ويذكر 
أن ازناف�ور يجدد نش�اطه الفني ع�رب تأليف أغنية كل يوم، وه�و ال يرتدد يف إحياء 

حفالت ومهرجانات تتطلب منه السفر.

1مخرتع املوتور الكهربائي o سحب
2مخرتع الغسالة. 3مخرتع النظارة الطبية. 
4متشابهان o الكل يسعى إليه يف السباقات. 

5قام بهمة ونشاط o نصف نرحل.
6شجر معمر معروف يف لبنان o سال o زهر 

نذكره يف تحية الصباح.
7متشابهان o مخرتع الالسلكي.

8رفاهية زائدة o عشب )معكوسة(.
املدف�ع  10مخ�رتع  ال�رأس  لوج�ع  9دواء 

الرشاش o لعبة كرة املرضب.

1مخرتع مقياس الحرارة فهرنهايت.2إله الش�مس 
والري�ح والخصوبة عند قدم�اء املرصين o مخرتع 
التكيي�ف )معكوس�ة(. 3رج�ل )مبعث�رة( o ح�رك 
 o وخض بش�دة. 4م�ن ه�م يف مس�تواه يف التفكري
غري ناضج. 5ضعف )عامي�ة من االجنبية( o موقع 
النزال واملنافس�ة )معكوس�ة(. 6يزيد قليال o لربط 
اطراف القميص. 7ه�دوء o حيوان أليف من العائلة 
الس�نورية. 8مخ�رتع البندقي�ة o مخ�رتع فرش�اة 
األسنان. 9املورث الحامل للصفات الوراثية يف األحياء 
o ن�رشب ب�ه القهوة 10غ�ري ذي لياق�ة يف الترصف 

وغري ذي هندام يف الشكل o مخرتع املنطاد.

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..مخ بانيه
طب

كبسوالت القيلولة ابتكار صيني
يلجأ املوظفون الذين يغلب عليهم النعاس 
يف الص�ن إىل ح�ل بس�يط ويف متناولهم 
ماديا ليحصلوا عى قسط من الراحة بعد 
ساعات من العمل، إنها كبسولة القيلولة 
التي تمكنهم من استئناف عملهم بنفس 
جدي�د يف ظل موج�ة الحر الت�ي تجتاح 
العالم..ومرشوع كبس�ولة القيلولة هي 
فن�دق صغ�ري تبل�غ مس�احته 20 مرتا 
مربعا فقط، مقس�مة إىل 3 مجموعات، 
كل مجموع�ة تحتوي عى 6 كبس�والت 
للنوم، ومكونة من طابقن..وباستخدام 
الهات�ف املحم�ول يمك�ن للزبائن حجز 
مكان للقيلولة يف كبسولة بيضاء ملساء 

تشبه كبسوالت الفضاء بسعر 1.5 دوالر 
فقط لقاء نصف ساعة من الراحة خالل 

س�اعات الذروة يف فرتة الظهرية، ثم يبدأ 
سعر العرض يف االنخفاض إىل ستة يوان 
فق�ط يف األوق�ات األخ�رى م�ن النهار، 
فالكبسوالت متوفرة للتخلص من التعب 

وليس فقط للقيلولة.
وتحت�وي الكبس�ولة الت�ي يبل�غ ط�ول 
الرسي�ر فيها ح�وايل مرتين، فيم�ا يبلغ 
الرشاش�ف  ع�ى  واح�دا  م�رتا  عرض�ه 
والبطاني�ات واملنادي�ل املبلل�ة وجمي�ع 
الل�وازم األخ�رى املخصصة لالس�تخدام 
الش�خيص، حي�ث يتم التخل�ص منها يف 
س�لة قمامة فور مغادرة الزبون كي يتم 

تجديدها الستقبال زبون آخر.

املوسيقى تستدعي الذكريات للتأقلم مع الشيخوخة

أك�د متخصصون أن املوس�يقى 
من ش�أنها أن ترتبط بالذكريات 
وق�ت  يف  والحزين�ة  املفرح�ة 
واحد، فس�ماع موس�يقى معينة 
ترتب�ط ارتباط�ا رشطي�ا بمكان 
أو زم�ان أو حدث م�ا يف املايض، 
يمك�ن أن يس�تدعي كل لحظاته 
وبتفاصيله�ا أيض�ا فه�ي مث�ل 
العط�ر الذي يذكرنا بش�خص ما 
أو مكان ما..ويمكن تطويع هذه 
املي�زة واس�تخدامها ل�دى العمل 
م�ع كب�ار الس�ن الذي�ن يعانون 
م�ن ت�ردي أو فق�دان الذاك�رة؛ 
ع�ى  املوس�يقى  تعم�ل  حي�ث 
اس�تدعاء ذكرياتهم ربما لعقود 
يمنحه�م  ال�ذي  األم�ر  وعق�ود، 
أمال جدي�دا للتأقلم م�ع حياتهم 

وش�يخوختهم بمنحهم ش�عورا 
جي�دا باالس�تمرارية، إضافة إىل 
أن اس�تعادة الذكري�ات الطيب�ة 
تمنحه�م ش�عورا بالرض�ا ع�ن 
النفس والجدوى م�ن وجودهم، 
حققوه�ا  الت�ي  األح�الم  وع�ن 
ألنفس�هم والدور ال�ذي لعبوه يف 
آخر،  اآلخرين.من جان�ب  حي�اة 
أظهرت نتائج دراس�ة حديثة أن 
اس�تخدام املوسيقى لتعلم بعض 
امله�ارات الحركية، من ش�أنه أن 
يس�اعد يف تحفي�ز عم�ل مناطق 
معين�ة يف الدماغ مع األش�خاص 
الذين يمارسون حركات تعبريية 
راقصة بالتزامن مع املوس�يقى، 
أو ما يسمى بزيادة الربط الهيكيل 

بن الدماغ والجهاز الحركي.
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ال تقاطعني من فضلك ديـارات- أديــرة - املسيحيـيـن 
من أهل بغداد يف العهد العبايس

يمينة حمدي طارق حرب

تقول إحدى الدراس�ات “إذا أردت أن تفوز بقلب امرأة، فما عليك س�وى 
مقاطعته�ا كثيرا عندم�ا تتحدث”، ولكن المؤس�ف أن هذه المقولة ليس�ت 
سارية فقط في األحاديث التي تجمع العشاق، بل يطبقها معظم الرجال في 
كل مق�ام ومق�ال تكون فيه المرأة طرفا في الحوار، وغرضهم ليس كس�ب 
ودها بقدرما هو نوع من التمييز الخفي ضدها..وبما أن الرجال يكونون في 
الغال�ب الجنس األكثر تمثيال في الندوات والمؤتم�رات الصحافية والفكرية 
والبرامج التلفزيونية وغيرها بالمقارنة مع التمثيل النس�ائي الضعيف، فإن 
افت�كاك الكلمة م�ن المرأة ومحاولة الس�يطرة على مج�رى الحديث وقطع 
حب�ال أفكارها، وعدم ت�رك المجال له�ا للتعبير عن رأيها، هي الس�لوكيات 
التي تسود عموما، وخاصة في بعض البلدان العربية التي تنعدم فيها ثقافة 
احت�رام الرأي اآلخر، لكن ما بالك إذا كان اآلخر امرأة ووس�ط مجموعة من 
الرجال ال ينظرون إليها على أنها محاور يضاهيهم فكرا وعلما ومن حقه أن 
يأخ�ذ الكلمة ويعبر عن أفكاره وتطلعاته، تميل المرأة في الغالب إلى انتظار 
اإلذن من الش�خص الذي يسير الحوار قبل التحدث، لكن الرجل ال يرى نفسه 
مطالبا بذل�ك، ويقاطع الحديث حتى وإن كانت الم�رأة بصدد التحدث، األمر 
ال�ذي ُيضيِّع عليها فرصة إيصال وجهة نظرها إلى الناس ويش�تت أفكارها 
ويربكها.ورغم أن للنس�اء مي�زة متفردة ومهمة يمكن أن تثري النقاش�ات 
والحوارات، من خالل مساهمتهن بآرائهن المختلفة في إيجاد طرق متنوعة 
للتحلي�ل ومحاول�ة الوصول إل�ى حلول مختلف�ة للمش�اكل والقضايا، لكن 
ه�ذه الميزة تضيع بس�بب احت�كار الرجال للحديث وع�دم تخصيص الوقت 
الكافي للنساء إلبداء آرائهن.في عالم اليوم، حق المرأة في التعبير عن رأيها 
مكفول بحكم القانون في عدة دول من العالم، لكن الكثيرات محرومات من 
ممارس�ة هذا الحق على أرض الواقع. وقد كشفت دراسة أنجزها علماء من 
جامعت�ي برينس�تون وبريام يانغ أنه بالرغم من التق�دم الحاصل في تمثيل 
الم�رأة في الحي�اة االجتماعي�ة وتمكينها سياس�يا، فإن الرج�ال هم الذين 
يتص�درون الحوارات خالل المؤتمرات.فيما أش�ارت دراس�ة أخ�رى إلى أن 
احتمال مقاطعة الرجال للنس�اء أثن�اء مقابالت العمل قد وصل إلى الضعف، 
ف�ي حين أنهم عندما يقطعون النقاش عل�ى رجل، يكون عادة بطريقة أكثر 
إيجابية، ووجد الباحثون أن قطع الحديث المتكرر على النس�اء جعلهن أكثر 
عرضة للتوتر وحال دون تقديمهن إجابات مقنعة.ولكن إذا كانت المرأة في 
المجتم�ع األميركي أقل حظ�ا في إيصال وجهة نظره�ا والتعبير عن رأيها، 
فإن ح�ال المرأة العربية األس�وأ على اإلطالق، ألنها محاط�ة بكم هائل من 
القي�ود االجتماعي�ة واألف�كار المتخلف�ة، التي تح�دد متى وكي�ف يجب أن 
تتح�دث، ففي بيتها ال يتقب�ل زوجها أن تخالفه ال�رأي أو يعلو صوتها على 
صوت�ه، وعلينا أال ننس�ى أن الرجل المس�تبد عندما يطلب م�ن زوجته إبداء 
رأي كن�وع من االس�تعراض االجتماعي بين اآلخري�ن، يجعلها خوفها تكرر 
الجملة الفلكلورية “رأيي من رأيك!”..وفي الشارع ينعتونها بقليلة األدب إن 
تحدثت بصوت مرتفع، وإن تحدثت في العمل يعتبرونها ثرثارة.. فمتى يجب 
على النس�اء التحدث إذن؟ الس�ؤال أجابت عليه مؤخرا مدرس�ة الرياضيات 
والصحافية الس�ابقة لوسي كيالواي، بقولها “إن الرجال ينبغي أن يتوقفوا 

قليال عن مقاطعة النساء، لكن على النساء أن يقاطعن الرجال أكثر”.

في سلس�لة تراثيات بغدادية كانت لنا كلم�ات عن ديارات - أديرة-  
بغداد  للمسيحيين من اهل بغداد في العهد العباسي اي منذ بناء المنصور 
لبغ�داد ع�ام ١٤٥ هج وطبيعي ان ذلك يش�مل الدي�ارات الموجودة في 
بغداد قبل هذا التاريخ وذلك ألن الدين المس�يحي كان منتشرا في بغداد 
والعراق قبل دخول المس�لمين الى العراق وقبل بناء بغداّد بقرون حيث 

لم تخل كتب المؤرخين المسلمين من  ذكر هذه الديارات ومنها
دير االخ�وات ويقع في الجانب الغربي اي في كرخ بغداد ويقع في 
قطيع�ة النصارى اذ يذكر ان المنصور اقتطع ارضا للمس�يحيين وكان 

الدير عائدا لليعاقبة
ودير اش�موني ال�ذي يقع في قطر بل وهي قرية ش�مال الكاظمية 
الحالي�ة وكان اه�ل بغ�داد يس�تقلون ال�زوارق للذهاب ال�ى هناك في  
عي�ده حيث المناخ الجميل واالكل والش�رب واالفراح والمغني جحظة 
البرمك�ي المتوفي عام٣٢٤ هج والذي كان مليح الش�عر حاذقا يصف 
احد هذه االعياد حيث يقول ش�ربوا باالرطال وشربت وطاب لنا الوقت  
وهذا ما يروى عن رقص الش�اعر أبي العتاهية واش�موني اس�م سيدة 

قتلوها مع ابنائها السبعة بسبب رفضها جحود الدين المسيحي
ودير بس�تان القس وهو في القس�م الغربي من بغ�داد بالقرب من 
باب الش�ام وتذكر بعض المصادر ان المنصور س�اله وغيره عن بغداد 

قبل بنائها 
ودي�ر البقال وال�ذي عرف بدي�ر الجاثلي�ق واالذي كان ف�ي الجهة 
الغربي�ة لبغداد وهو يختل�ف عن دير اخر بنفس االس�م جنوب تكريت 
ال�ذي دف�ن فيه مصعب ب�ن الزبير بعد اندح�اره امام جي�ش االمويين 
والدي�ر البغ�دادي هذا قرب ب�اب الحديد وكان اول ام�ره بيعه ولما عال 
ش�أن بغداد ازداد امر هذا الدير وكان مار طيثماوس قد اختار الس�كنى 
في ه�ذا الدير زم�ن الخليفة المأمون لذلك س�مي دير الجاثليق نس�بة 
اليه وتوس�ع هذا الدير حيث كانت الس�يدة زبيدة تكرم الجاثليق وكان 
احتفال عيد الس�عانين ف�ي هذا الدير عظيما لذلك طغى اس�م الجاثليق 
على االس�م الس�ابق كليلش�وع او دير البقال وتعرض الدير الى حادث 
نهب عام٢٧١ هج فأنتق�ل الجاثليق الى الجانب االخر مو بغداد وكانت 

في الدير مدرسة وقد تم ذكر هذا الدير في كثير من الشعر
ودي�ر الثعال�ب وموقعة  في باب الحديد من غ�رب بغداد وكان اهل 
بغداد يقصدونه للتنزه لقربه من بس�اتين وش�جر ونخل وموضعه في 
منطقة الحارثية الحالية وقد ذكر فيه الكثير من الش�عر وخاصة وقت 

االحتفال بعيده
 ودير الجلجوث وهو في قرية قطر بل قرب دير اشموني

وديردرت�ا وكان في اول االمر بيعة اجتمع حولها الرهبان فتحولت 
الى دير

ودي�ر دزرجان وه�ي قرية كبيرة تح�ت بغداد في الجان�ب الغربي 
ذكره ابو الفرج االصبهاني صاحب كتاب االغاني

ودير س�اير في الجانب الغربي لبغداد في منطقة كثيرة البس�اتين 
والحانات والخمارين ومعمورة بأهل الطرب والشرب

ودي�ر العذارى على ش�اطئ بغداد قريب من ناحي�ة الدجيل الحالية 
والعذارى مناس�بة عيد لدى الكنيسة الشرقية  حادثة قتلهن من شابور 

الفارسي
ودير مار فثيون وهو من اهم ديارات النس�اطرة في بغداد وقيل ان 
المنص�ور نزل ف�ي هذا الدير قبل بناء بغداد ويق�ع قرب قصر الخلد اي 
جن�وب بغداد في المنطقة الخضراء حاليا ومم�ا يورده البعض ان هذا 
الدير زمن الفرس وقيل ان المثنى بن حارثة  الش�يباني س�كن فيه عام 

١٣ هج 
ودير ُمديان اي دير القديس او الش�هيد من ديارات النساطرة وكان 
عل�ى نه�ر كرخايا وحوله بس�اتين وعم�ارة واعتاد احد ابناء الرش�يد 

الشرب وسماع الجواري فيه
اما ديارت الجانب الش�رقي م�ن بغداد الرصافة فه�ي كثيرة لكنها 
اق�ل عددا وش�هرة من ديارات الجان�ب الغربي فدي�ر درمالس كان في 
منطقة الصليخ الحالية كبيرة البس�اتين واالش�جار قريب و باب محلة 
الشماس�ية وقيل انه انهدم بس�بب الفيضان وقي�ل عند دخول هوالكو 

لبغداد
ودي�ر ال�روم وكاو يوج�د في�ه القس�ي والرهب�ان ضمن حاش�ية 

الجاثليق
ودي�ر ال�زودرود وقريب من ب�اب االزج اي باب الش�يخ الحالي في 

ارض فواكه واعناب
ودير س�مالو بب�اب محلة الشماس�ية الحالية واحلى س�اعاته عيد 

الفصح بموقع جميل وساحة واسعة وذكر هذا الدير في الشعر
ودي�ر قوطا وموقعه في الجانب الش�رقي لش�مال بغداد قريب من 
دجلة يقابله في الجانب االخر قطر بل وهنالك ديارات اخرى في الجانب 
الش�رقي منها دير العاصية وفيه عيد الصوم الكبير ودير باشهرا ودير 

الزريقين ودير القابوث ودير ققي ودير مار دانيال .

ام�ضاءاتمنمنمات بغدادية
اجللد سرطان  يحارب  يوميا  الطماطم  تناول 

كـاريكـاتـير

استعراض التحرير والنرص بحضور رئيس الوزراء وبمشاركة مجيع التشكيالت العسكرية واالمنية

توصل علماء من جامعة نوفوسيبيرس�ك الروس�ية 
إل�ى تطوي�ر طريقة جدي�دة لمعالج�ة زرق العين أو 
م�ا يدع�ى بال�«غلوكوما«..يعتب�ر الزرق أح�د أكثر 
أمراض العين شيوعا، خاصة عند كبار السن، وغالبا 
ما يتس�بب هذا المرض بالعمى الكلي أو الجزئي في 
حال عدم معالجته..وحول هذا الموضوع قال علماء 

م�ن جامع�ة نوفوسيبيرس�ك 
الروس�ية إن »هذا المرض من 
أخط�ر األم�راض الت�ي تصيب 
العي�ون، وتعاني منه ش�ريحة 
كبي�رة م�ن الناس، مم�ن تزيد 
أعمارهم عن 60 س�نة. تش�هد 
العي�ن في ه�ذا العم�ر تغيرات 
تؤث�ر  معين�ة،  فيس�يولوجية 
عل�ى عملية احتباس الس�وائل 
ارتف�اع  وبالتال�ي  داخله�ا، 
ضغطها الداخل�ي، لذلك كان ال 
بد من إيجاد ح�ل لمعالجة هذا 

االرتفاع«.
وأضافوا: »لق�د طورنا مؤخرا 
حش�وة داخلي�ة رقيق�ة، تت�م 
زراعتها داخل العين، سماكتها 
ال تتج�اوز ال�� 500 ميكرون. 

تساعد هذه الحشوة على ضبط حركة السوائل داخل 
العين، وتقليل ضغطها الداخلي، وبالتالي ستس�اهم 
في عالج الزرق. وأهم ما يميزها أن بنيتها المسامية 
مصنوع�ة من بوليمي�رات الكوالجي�ن، التي تجعلها 
تتحلل بعد 4 أش�هر من تركيبها تقريبا، دون أن تترك 

أي آثار سمية في العين«.

 أفادت دراس�ة أمريكية حديث�ة، بأن تناول الطماطم 
بشكل يومي، يخفض خطر اإلصابة بأورام سرطان 
الجلد بنس�بة ٪50. الدراسة أجراها باحثون بجامعة 
والي�ة أوهايو، ونش�روا نتائجها ام�س الجمعة، في 
العلمية..ولرص�د   )Scientific Reports( دوري�ة 
تأثي�ر الطماطم ف�ى الحد من س�رطان الجلد، أجرى 
فريق البحث دراس�ته عل�ى مجموعة م�ن الفئران..

وقس�م الباحث�ون الفئ�ران الذكور إل�ى مجموعتين 

األول�ى تغذت على مس�حوق الطماط�م ضمن نظام 
الغذاء اليومي، لمدة 35 أسبوًعا، ثم تعرضت لألشعة 
ف�وق البنفس�جية للش�مس، والثاني�ة ل�م تتغذ على 

الطماطم.
ووج�د الباحث�ون أن المجموع�ة الت�ي تغ�ذت على 
مس�حوق الطماط�م انخفضت لديها أورام س�رطان 

الجلد بنسبة ٪50 مقارنة بالمجموعة الثانية.
وأوضح فريق البحث أن التجارب الس�ريرية السابقة 
التي أجريت على البشر كشفت 
أن تن�اول الطماط�م مع مرور 
الوقت يمكن أن يضعف حروق 
الش�مس، ويحمي م�ن أضرار 
البنفس�جية.. ف�وق  األش�عة 

وقالت جيس�يكا كوبرس�تون، 
قائ�د فري�ق البح�ث، إن الس�ر 
وراء العالق�ة بي�ن الطماط�م 
والس�رطان هي أن ما يس�مى 
الغذائي�ة،  ب�»الكاروتين�ات« 
الت�ي  الصبغي�ة  والمركب�ات 
تعطي الطماطم لونها األحمر، 
ق�د تحم�ي الجلد م�ن األضرار 
ف�وق  األش�عة  ع�ن  الناجم�ة 

البنفسجية.

تناول الطامطم حيارب رسطان اجللد ابتكار طريقة ملعاجلة زرق العني


