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سوء اجلوار 
واإلساءة إلى األبرار من أعظم

 الّلؤم

ص3الربملان يصوت عىل »املوازنة املعدلة« ويرحل قانون »حرية التعبري« إىل اجللسة املقبلة

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4أردوغان يسلط »سيف االعتقاالت« عىل خصومه

الـبـرملـان االيـرانـي يـسـتـنـكـر الـتـصـعـيـد الـصـهـيـونـي فـي الـمـسـجـد االقـصـى  

احلكيم يعلن تأسيس »تيار احلكمة الوطني« للمشاركة يف االنتخابات املقبلة

االطباء يف اعتصام: نريد محاية
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

سيعتصم أطباء العراق، اليوم الثالثاء، 
لتوجي�ه رس�الة إىل الحكوم�ة العراقي�ة 
والق�وات األمنية، من أج�ل إيجاد حماية 
لهم بع�د واجهوا حملة اس�تهداف خالل 
الفرتة القريب�ة املاضية، فيما تزامن ذلك  
م�ع قتل مس�لحن مجهول�ن لطبيبة يف 
بغداد طعًنا بس�كن لريتفع ع�دد القتىل 
خالل أس�بوع واحد إىل أربع�ة من الكادر 

الصحي. 
واغت�ال مس�لحون مجهول�ون أمس 
طبيبة أس�نان طعناً بالسكن يف منطقة 

اإلسكان يف ضواحي بغداد الشمالية، حيث 
اقتحموا منزل الطبيبة شذى السامرائي، 
وقام�وا بطعنه�ا حت�ى امل�وت، ورسقة 
جمي�ع محتوي�ات داره�ا ومصوغاته�ا 
الذهبي�ة ومقتنياتها الش�خصية قبل أن 

يلوذوا بالفرار إىل جهة مجهولة.
وق�د عث�رت ق�وة أمني�ة ع�ىل جث�ة 
الطبيبة مقتولة داخل منزلها بالقرب من 
مستش�فى الطفل يف منطقة اإلس�كان، 
وقام�ت بنقله�ا إىل دائ�رة الط�ب العديل، 

وفتحت تحقيًقا يف مالبسات الحادث.
وتع�د ه�ذه ثال�ث عملية اس�تهداف 
تشهدها بغداد خالل أسبوع واحد، حيث 

اختط�ف مجهولون الدكت�ور محمد عيل 
زاي�ر االختص�ايص يف الجراح�ة العام�ة 
عىل الطريق الرسيع يف منطقة الش�علة، 
فيم�ا اغتيل الطبيب س�ليم عب�د الحمزة 
يف عيادته، يف وقت تعرّض س�ائق سيارة 
إس�عاف يف محافظ�ة ميس�ان الجنوبية 
العتداء بالرضب أثناء تأدية واجبه بنقل 
جثة امرأة متوفية من قبل ذوي املتوفاة، 
ما أس�فر ع�ن مرصعه متأث�رًا بإصابته 
وس�ط مطالب�ات بالكش�ف ع�ن الجناة 

واإلرساع يف إجراءات معاقبتهم.

التفاصيل ص3

       بغداد / المستقبل العراقي

بع�د إغ�الق دام ألكث�ر م�ن 26 عاًم�ا، 
بارشت ف�رق الصيان�ة العراقي�ة بعمليات 
تأهي�ل الطري�ق ال�دويل الرابط ب�ن العراق 
والس�عودية، املعروف باسم طريق بغداد � 
مكة، والذي يمر عرب محافظة األنبار، غربي 
الع�راق، حيث مدينة جديدة عرعر يف قضاء 

النخي�ب، املحاذية ملدينة عرعر الس�عودية.
وقالت مص�ادر عراقية يف بغداد إن عمليات 
تأهيل واس�عة تج�ري عىل الطري�ق البالغ 
طوله أكثر م�ن 700 كلم، تش�مل عمليات 
إكس�اء باإلس�فلت، وردم الحف�ر، ووضع 
عالم�ات مروري�ة، فضاًل ع�ن تأهيل املنفذ 
الربي بالتعاون م�ع وزارة الداخلية، ممثلة 
بمديري�ة الجوازات العام�ة، يف الوقت الذي 

وضعت وزارة الدفاع العراقية خطة واسعة 
لتأمن الطريق ون�ر نقاط مراقبة حوله. 
وأغل�ق الطري�ق، م�ع املنفذ الح�دودي بن 
الع�راق والس�عودية، عقب ح�رب الخليج 
يف الع�ام 1991، وكان يف الس�ابق أحد أبرز 
نقاط التبادل التجاري بن البلدين، ونقطة 

عبور املسافرين وقوافل الحج. 
التفاصيل ص3

ممثل بوتني:
 روسيـا الفيل السربانـي 

الـمـقـاتـل

برشلونة
 يتخذ قرارات حاسمة 

يف أزمة نيامر

سيعلنون »قائمة مطالب« بعد قتل واختطاف عددا منهم يف أسبوع واحد
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النزاهة حتيل مسؤول إىل القضاء: لـم يكشف عن ذمته املالية منذ 2003 حمافظة املثنى تتصدر »نسب الفقر« وتوجه انتقادات للحكومة االحتادية
الربملان يوافق عىل نقل محلة الشهادات اجلامعية من منتسبي الدفاع إىل الدوائر املدنية الداخلية تتخذ اجراءات للتخفيف من معاناة رجال املرور 

القضاء: يسجل14 ألف حالة 
زواج.. وأربعة آالف حالة طالق 

الشهر املايض
ص6

صهر ترامب سيخضع 
للتحقيق أمام جلان الكونغرس 

يف قضية تواطؤ باالنتخابات
ص4

حمافظ بغداد يرتأس االجتامع االول ملجلس التخطيط 
والتنمية املحيل يف مبنى املحافظة 

وزير النقل يرشف عىل أعامل تأهيل 
مدرج مطار بغداد الدويل

هجوم إرهايب بـ »منشار« يف سويرسا
        بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت الرطة يف س�ويرسا، أمس االثنن، 
إن الهج�وم ال�ذي وق�ع بمدينة ش�افهاوزن 
»عمل إرهابي«، مش�رية إىل أن حصيلته بلغت 

5 جرحى.
رج�ال  أن  بي�ان  يف  الرط�ة  وأوضح�ت 
يحمل منش�ارا هاجم يف وقت سابق االثنن 5 

أشخاص داخل مبنى إداري يف البلدة، ووصفت 
إصابة اثنن منهم الخطرية، وفق »رويرتز«.

وأغلقت الرطة املدينة الصغرية املحاذية 
ال�ذي الذ  املنف�ذ  األملاني�ة ملالحق�ة  للح�دود 

بالفرار.
وأش�ارت إىل أنها حددت هوية املتهم دون 
أن تكش�فها، مناش�دة املواطنن املس�اعدة. 
وقال�ت إن املتهم أصلع وأش�عث وطوله نحو 

190 سنتيمرتا.
الس�ويرسية  »بلي�ك«  صحيف�ة  وذك�رت 
أن الرط�ة طوق�ت املنطقة وأم�رت الناس 
باملغادرة، ونقلت عن شهود عيان قولهم إنهم 
ش�اهدوا ضحايا ينزفون ويتلقون العالج من 

طواقم إنقاذ.
وكان�ت هن�اك طائ�رات مروحي�ة تق�دم 

خدمات اإلسعاف يف مرسح الهجوم.
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تأهيل طريق بغداد - مكة متهيدا الفتتاحه
 يف عيد األضحى
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وزير اخلارجية يوجه دعوة اىل نظريه الرصيب لزيارة العراق
        بغداد / المستقبل العراقي

إبراهي�م  الخارجي�ة  وزي�ر  تلق�ى 
وزراء  ث�اث  م�ن  اتص�االت  الجعف�ري 
خارجي�ة ع�رب قدم�وا التهان�ي للعراق 
بمناسبة تحرير املوصل، فيما وجه دعوة 

اىل نظريه الرصبي لزيارة العراق.
وقال مكتب الجعف�ري يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إن 
»وزير الخارجية إبراهيم الجعفري تلقى 
اتصاال من نظريه األردني أيمن الصفدي، 
وجرى خ�ال االتص�ال بح�ث العاقات 
الثنائية بني بغداد وعمان، وُسُبل تعزيزها 
بما يخدم مصالح الش�عبني الشقيقني«، 
التهنئ�ة  ق�دم  »الصف�دي  أن  موضح�ا 
بُمناَس�بة الن�رص عىل عصاب�ات داعش 

اإلرهابية، وتحرير مدينة املوصل«.
وأض�اف، أن »الجانب�ني بحث�ا أب�رز 
القضايا اإلقليمي�ة والدولية، والتطورات 
األخرية التي تش�هدها الق�دس، وأهمية 

العربية، واإلس�امية،  الُجُه�ود  تضاف�ر 
لانته�اكات  ح�ل  لوض�ع  والدولي�ة 
اإلرسائيلية«. وتابع، أن »الجعفري تلقى 
أيض�ا اتصاالً هاتفياً م�ن وزير خارجية 
الجزائ�ر عبد القادر مس�اهل، وتم بحث 
أبرز القضاي�ا التي تهم العراق والجزائر، 
وُمجَمل األوضاع الجارية عىل الساحتني 
العربي�ة، والدولية«، مبينا أن »مس�اهل 
قدم التهاني للش�عب العراقي بُمناَس�بة 
يف  حققه�ا  الت�ي  الكب�رية  االنتص�ارات 
الح�رب ض عصابات داع�ش اإلرهابية، 
وتحرير مدينة املوصل«. وأوضح البيان، 
أن »الجعفري تس�لم رس�الة م�ن وزير 
خارجية سلطنة ُعمان يوسف بن علوي 
حملها سفري ُعمان لدى بغداد خميس بن 
فارس الفاريس، تضمنت تهنئة س�لطنة 
ُعمان للعراق بُمناَسبة إعان النرص عىل 
عصابات داعش اإلرهابية، وتحرير مدينة 
املوصل، والتأكيد عىل حرص مسقط عىل 
إقام�ة أفضل العاقات م�ع بغداد، ودعم 

أمن، واستقرار، ووحدة العراق«.
وأشار اىل أن الجعفري »اتصل هاتفياً 
بوزي�ر خارجية رصبيا ايفيتس�ا داجيج 
أب�رز القضاي�ا التي تهم بغ�داد وبلغراد، 
والتأكي�د ع�ىل رضورة تب�ادل الزي�ارات 
الرس�مية عالية املُس�توى ب�ني البلدين، 
وتطوير العاقات االقتصادية، كما تقدم 
وزي�ر خارجية رصبيا بالتهاني للش�عب 
العراق�ي لانتص�ارات الت�ي حققه�ا يف 
الح�رب ضد عصابات داع�ش اإلرهابية، 
وتحري�ر مدين�ة املوص�ل«، ُمش�داً ع�ىل 
»اس�تمرار دعم باده للعراق يف املجاالت 

كافة ُخُصوصاً ُمحاَربة اإلرهاب«.
وب�ني، أن »الجعفري قدم دعا نظريه 
الرصب�ي لزيارة الع�راق يف إط�ار تعزيز 

التعاون املُشرتَك بني البلدين«.
يذك�ر أن املجتم�ع الدويل أع�رب عن 
ارتياح�ه لتحرير املوصل م�ن »داعش«، 
وسارعت العديد من دول العالم اىل إعان 

مساندتها للعراق يف حربه ضد اإلرهاب.

          بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الس�يد عّم�ار الحكيم، مس�اء أمس االثنني، 
عن تأس�يس »تي�ار الحكمة الوطني« الذي س�يضم 
مجموع�ة م�ن الش�باب، وفيم�ا أش�ار إىل أن أهمّية 
املرحلة واليأس الذي أصاب املجتمع والتعّثر السيايس 
دفعه إىل إعان التيار الس�يايس الجديد، وجه الحكيم 
كلمة إىل قادة املجلس اإلس�امي األعىل الذي ساهمت 
عائلته بتأسيس�ه يف ثمانينات الق�رن املايض، وقال: 

»سنعمل معا يف بيتنا األكرب«، يف إشارة إىل العراق.
وقال الحكي�م، يف جو احتفايل كبري وكان ينتظره 
جماه�ريه من عىل الشاش�ات يف عدد من محافظات 
الوسط والجنوب، أن »العراق اليوم ينتظر والدَة تيار 
س�يايس جديد يحق�ق طموحات ش�عبنا«، موضحاً 
»لدين�ا رؤية ومنهج�اً أعتمد عىل مس�ارات تأريخية 

أمتدت لنحو مائة عام«.
ولفت الحكني إىل أن »الوطن بحاجة لتيار سيايس 
يحتض�ن الكفاءات وال س�يما الش�ابة الت�ي تجمع 
بني االصالة والتجديد«، معلناً تأس�يس تيار الحكمة 

الوطني.
ومنذ أيام ترّددت أنباء عن اعتزام الحكيم اإلعان 
ع�ن تكتل س�يايس جديد يضم مجموعة من ش�باب 
املجلس األعىل، فيما ت�رّددت أنباء أخرى عن حصول 

انشقاقات يف املجلس األعىل.
وإعان الحكيم عن تأس�يس سيايس جديد قطع 

كل التكهنات.
وبحس�ب الحكي�م، فإن »تي�ار الحكم�ة الوطني 
س�يكون معتصم�اً بالوس�طية واالعت�دال ومنطلقاً 
للبناء«، وقال أيضاً أن »تيار الحكمة الوطني سيعمل 
م�ع العراقيني الرشف�اء االحرار عىل صيان�ة وادامة 
وحدة العراق«. وأوضح الحكيم، املعروف بضخ دماء 

جدي�دة يف العملية السياس�ية يف الع�راق، أن »تيارنا 
س�يعمل مع كل أبناء العراق عىل خوض االنتخابات 

الديمقراطية بعناوين جامعة«.
وأكد الحكي�م أن »تيار الحكمة الوطني ينطلق يف 
نظريته االقتصادية م�ن تحرير االقتصاد من تحكم 
الدول�ة«، فيم�ا لف�ت إىل أن�ه »نؤمن وبق�وة يف تيار 
الحكمة الوطني بمنطق )ش�عب متعل�م يعني دولًة 

ناجحة(«.
وقد الحكيم ش�كره إىل جهود القوى السياس�ية، 
وق�ال »س�نواصل العمل م�ع الجميع بأف�كار واطر 
جدي�دة«، الفت�اً إىل أن »تيار الحكم�ة الوطني يرفع 
س�احًة  ولي�س  للتواص�ل  ج�ر  )الع�راق  ش�عار 

للرصاع(«.
وتوّج�ه الحكيم إىل قيادة املجل�س االعىل  بالقول 

»سنعمل معا يف بيتنا األكرب«.
ووفق�اً للحكيم، فإن »ع�راق 2017 يختلف كثرياً 
ع�ن ع�راق 2003 وعىل الق�وى السياس�ية الفاعلة 
واملخلصة أن تعي ه�ذا االختاف مثلما وعيناه نحن 

يف تيار الحكمة الوطني«.
وشكر الحكيم ايران وقائدها االمام عيل الخامنئي 
وش�عبها االبي ع�ىل مواقفه�ا الكبرية، فيم�ا توجه 
لقواع�ده الجماهريية بالق�ول »والدة تياركم والدة 
جديدة، يستحقها العراق وتستحقونها انتم االوفياء 
كي تداووا جروح هذا الوطن، وتنطلقوا بمرشوعكم 

الوطني«.
وق�ال الحكي�م »تيارن�ا يفت�ح ذراعي�ه لكاف�ة 

املواطنني لألنضمام اليه«.
وخلص خطاب الحكيم إىل شكر املرجعية الرشيدة 
يف النجف األرشف الت�ي وصفها برمز العزة والفخر، 
وق�ال »تحية ملرجعنا األعىل االمام السيس�تاني رمز 

عزتنا وفخرنا«.

خبطة تشمل االقتصاد والتعليم وسيتخذ »الوسطية« منهجًا يف العمل السياسي

احلكيم يعلن تأسيس »تيار احلكمة الوطني« للمشاركة يف االنتخابات املقبلة

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مجلس القضاء االعىل، أمس االثنني، عن 
تس�جيل نحو 14 ألف حال�ة زواج يف الباد خال 
ش�هر حزيران امل�ايض، فيما اش�ار اىل تس�جيل 
أربعة آالف حالة طاق خال الش�هر ذاته.  وقال 
املتحدث الرس�مي ملجلس القضاء األعىل القايض 
عب�د الس�تار بريق�دار، يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن »محاكم الباد شهدت 
تسجيل 14255 زواجاً و3792 حالة طاق خال 
ش�هر حزي�ران امل�ايض«.  وأض�اف بريق�دار أن 
»محكمة استئناف بغداد الرصافة احتلت املرتبة 
األوىل بعدد حاالت الزواج، فيما احتلت اس�تئناف 
نين�وى املرتبة الثاني�ة«، مؤكدا أنها »إش�ارة إىل 
ع�ودة الحي�اة للمدين�ة املح�ررة حديث�ا«. وعن 
ح�االت الط�اق لف�ت إىل أن »محكمة اس�تئناف 
بغ�داد الكرخ ج�اءت باملرتب�ة األوىل بعدد حاالت 
انفص�ال األزواج«.  وس�بق أن ح�ذرت املرجعية 
الدينية، من اتساع حاالت الطاق يف العراق، الفتة 
اىل أنه�ا ظاهرة خطري يف املجتم�ع العراقي تهدد 
بتفكك الكيان األرسي، ودعت اىل رضورة دراسة 

أسبابها الحقيقية والعمل عىل معالجتها.

       بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن عض�و مجل�س محافظ�ة االنب�ار فه�د 
الراش�د، أمس االثنني، عن تشكيل لجنة من مجلس 
املحافظة الس�تقبال الس�ري الذاتية للمتقدمني عىل 
منصب محافظ االنبار، مبينا ان مدة التقديم تنتهي 
يف الثاث�ني م�ن الش�هر الح�ايل.  وقال الراش�د، ان 
»مجلس املحافظة فتح باب التقديم ملنصب محافظ 
االنب�ار بدال عن املقال صهيب الراوي من تاريخ 20 
لغاية 30 من الش�هر الحايل«، مش�ريا اىل ان »السري 
الذاتي�ة س�وف تق�دم اىل لجنة ش�كلت من مجلس 
محافظة االنبار الختيار الش�خصية التي تتائم مع 
املحافظة«. واضاف، »نتمنى ان تكون الش�خصية 
مس�تقلة وبعيدة عن األحزاب السياسية«. يذكر ان 
مجلس محافظة االنبار صوت، يف ال�20 من ش�هر 
تم�وز، عىل اقالة املحافظ، صهيب الراويعىل خلفية 

ادارته »السيئة« للمحافظة حسب رأي املجلس.

جملس االنبار يفتح باب الرتشيح 
لشغل منصب املحافظ

القضاء: يسجل14 ألف حالة زواج.. وأربعة 
آالف حالة طالق الشهر املايض

         بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  النزاه�ة،  كش�فت هيئ�ة 
االثنني، ان احد املسؤولني لم يكشف 
عن ذمت�ه املالية من�ذ 2003، مبينة 

انه تم احالته للقضاء.
النزاه�ة  هيئ�ة  رئي�س  وق�ال 
حس�ن اليارسي ان »احد املس�ؤولني 
املش�رتكني بالعملية السياس�ية منذ 
2003 ي�رص ع�ىل عدم كش�ف ذمته 

املالية«، مشريا اىل ان »الهيئة احالته 
للقض�اء وان االخ�رية اك�دت ان�ه ال 

وجود لسند قانوني ملحاكمته«.
»الهيئ�ة  ان  الي�ارسي  واض�اف 
احال�ت نواب رئيس ال�وزراء ووزراء 
وغريهم للقض�اء وتمكنا من ايقاف 
الدنانيري«، مبين����ا  هدر ترليونات 
برام�ج  اىل  بحاج�ة  »الهيئ����ة  ان 
تحصينية للمجتمع التي تقع البعض 

منها عىل املنرب الديني«.

يذك�ر أن هيئ�ة النزاه��ة، ه�ي 
هيئ�ة حكومي�ة رس�مية مس�تقلة 
معني�ة بالنزاه�ة العامة ومكافح�ة 
الفس��اد، أنش�ئت يف العراق باس�م 
مفوضي��ة النزاه�ة العامة بموجب 
القانون النظامي الصادر عن مجلس 
الحك�م العراق��ي وعدها الدس�تور 
العراق��ي الدائم لع�ام 2005 إحدى 
الهيئ�ات املس�تقلة وجعلها خاضعة 
لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إىل 

هيئة النزاهة، وتهدف إىل منع الفساد 
ومكافحته ولها وس�ائلها القانونية 
يف تحقيقه وتأدية وظيفتها، ويرأس 
الهيئ�ة موظ�ف بدرجة وزي�ر يعينه 
رئي�س ال�وزراء وال تج�وز إقالته إال 
من مجلس النواب بالطريقة نفسها 
التي يقال بها الوزراء، وللهيئة نائب 
واح�د، وتق���وم بإصدار اس�تبيان 
ش�هري يبني مؤرش تعاطي الرش�وة 

يف العراق.

         بغداد / المستقبل العراقي

املحلي�ة  الحكوم�ة  اتخ�ذت 
بمحافظ�ة ذي ق�ار، أم�س االثنني، 
جملة من االجراءات والتدابري اليقاف 

تزايد حاالت االنتحار باملحافظة.

وق�ال نائ�ب محاف�ظ ذي ق�ار، 
عادل الدخييل خ�ال مؤتمر صحفي 
عقد بديوان املحافظة رفقة عدد من 
املختص�ني، ان »ذي قار قررت تهيئة 
ورشة عمل لدراس�ة حاالت االنتحار 
وبش�كل مفصل، تتكون من اساتذة 

متخصصني من الجامعات«، الفتا اىل 
ان »اللجنة س�تكون ملزم�ة بتقديم 
نتائج وحلول تحد من ظاهرة االنتحار 
يف املحافظة«. واضاف ان »املحافظة 
ق�ررت تش�كيل لجن�ه للمتابعة مع 
املؤسس�ة الديني�ة وزي�ارة مراج�ع 

الدين واملعتمدي�ن والدفع بالحد من 
ه�ذه الظاه�رة م�ن خ�ال الخطب 
واملحارضات الدينية«، مش�ريا اىل ان 
»اتفاقا حصل مع منظمات املجتمع 
املدني ع�ىل تقديمه�ا تقريرا مفصل 

عن االسباب والدوافع والحلول«.

         بغداد / المستقبل العراقي

انتقد مجلس محافظة املثنى، الحكومة املركزية 
لعدم تقديمها اي دعم مايل للمحافظة خال الفرتة 
املاضي�ة، مؤك�داً ب�ان املحافظة الت�ي التمتلك اي 
م�وارد محلية تحتاج اىل الكث�ري من التخصيصات 

للنهوض بواقعها الخدمي والعمراني.
ان  الي�ارسي  حاك�م  املجل�س  رئي�س  وق�ال 
»الحكومة املركزية لم تبدي اي تعاون مع الحكومة 
املحلي�ة ول�م تس�عفها باألموال املخصص�ة لها«, 
مبيناً ب�ان »املثنى التي تحتل الص�دارة يف االرتفاع 
نس�ب الفقر والبطالة تحت�اج اىل الكثري من الدعم 

املايل للنهوض بقطاعاتها الخدمية والعمرانية«.
وأض�اف الي�ارسي ان »الكثري م�ن املحافظات 
لديه�ا م�وارد خاص�ة يمكنها س�د حاجتها لحني 
عب�ور االزم�ة املالية وإدارة ش�ؤونها االم�ر الذي 
يدعو الحكوم�ة املركزية للتعام�ل بعدالة عىل حد 

وصفه يف مسالة توزيع التخصيصات«.

         بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذرت وزارة العدل، أمس االثن�ني، من ظهور 
او  انتمائه�م  يدع�ون  مم�ن  االش�خاص  بع�ض 
اتصاله�م بوزارة الع�دل او قياداتها ويعملون عىل 
خ�داع املواطن�ني لتحصيل منافع���ه�م الخاصة 

او ابت�زاز املواطن������ني يف س�بيل الكس�ب غري 
املرشوع. 

وذك�ر بيان الع�ام ال�وزارة تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة منه »ه�ؤالء املنتحل�ني يدعون 
ان بامكانهم التوس�ط يف اج�راءات نقل املوظفني 
ويس�تغلون اصح�اب العق�ول البس�يطة يف ه�ذا 

االتج�اه«. واض�اف » ويف الوق�ت ال�ذي تدعو فيه 
الوزارة جميع االجهزة االمنية لرقابة هذه الحاالت 
والسيطرة عليها، كل من يتعرف عىل هؤالء املدعني 
واملنتحلني اىل اباغ االجهزة الرقابية واالمنية فوراً، 
وان الوزارة ال تتحمل تبعات االنخداع بوعود هؤالء 

الفاسدين«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اتخ�ذت وزارة الداخلية، أم�س االثنني، اج�راءات للتخفيف 
من معاناة منتس�بي مديرية املرور العام�ة مع ارتفاع درجات 

الحرارة.
وقال العميد عمار ولي�د، من اعام مديرية املرور، إن »وزير 
الداخلية امر بجعل عمل منتس�بي املرور يف الش�ارع عىل شكل 
ثاث وجبات بدال من وجبتني وذلك للتخفيف من معانتهم اثتاء 

تادية واجباتهم بسبب ارتفاع درجات الحرارة«.
واض�اف ولي�د، أن »م�دة كل وجب�ة تكون خمس س�اعات 
وطيلة شهر اب القادم«، الفتا اىل ان »ذلك جاء من خال جوالت 
ومتابعة الوزير لعمل منتس�بي املرور يف هذه الظروف املناخية 

الصعبة، وان مديرية املرور تقوم بإتخاذ ما يلزم لتفيذ االمر«.
يش�ار اىل ان درج�ات الحرارة يف هذه االيام ارتفعت بش�كل 
ملحوظ عن مثياتها يف االعوام السابقة، بحسب بيانات رسمية 

من هيئة االحوال الجوية.

         بغداد / المستقبل العراقي

وافق مجل�س النواب عىل الطلب املقدم م�ن قبل النائب عن 
كتل�ة املواطن فرات التميمي، أمس االثن�ني، لتعديل املادة }8د{ 

من قانون املوازنة العامة.
واوض�ح ان »التعديل يتضمن نقل وتحويل منتس�بي وزارة 
الدفاع من حملة الشهادات الجامعية الراغبني بالنقل اىل الدوائر 

املدنية يف الوزارات االخرى إسوة بمنتسبي وزارة الداخلية«.
يذك�ر ان مجل�س النواب صادق يف جلس�ته االعتيادية اليوم 

عىل مرشوع قانون املوازنة للعام 2017 املعدلة.

         بغداد / المستقبل العراقي

اكد النائ�ب عن محافظة كرك�وك ش�اخوان عبدالله، أمس 
االثن�ني، ع�دم االتفاق ع�ىل صيغة ح�ول املادة 37 م�ن قانون 
انتخابات مجالس املحافظات الخاصة بكركوك خال االجتماع 
ال�ذي عقد بمنزل رئيس الربملان س�ليم الجبوري، مش�ريا اىل ان 
هن�اك اجتماع س�يعقد االربعاء املقب�ل يف املحافظة للوصول اىل 

صيغة توافقية.
ونقل�ت وكال�ة »الس�ومرية ني�وز« ع�ن عبدالل�ه قوله، ان 
»اجتم�اع الي�وم بمنزل رئيس الربملان س�ليم الجب�وري لم يتم 
التوصل فيه اىل نتائج فعلية بشان املادة 37 من قانون انتخابات 
مجالس املحافظات واالقضية للمرة الثالثة، نتيجة لتمس�ك كل 
ط�رف بمطالبه«، مبينا ان »مخاوف املكون الرتكماني والعربي 
عىل توزيع املناصب تم اباغهم من قبلنا بامكانية اضافة مادة 
يف م�رشوع القانون تش�ري اىل اع�ادة توزيع املناصب بحس�ب 
االس�تحقاقات االنتخابي�ة«. واض�اف عبدالل�ه، ان »االجتم�اع 
ل�م يفيض اىل نتائ�ج وتم االتف�اق عىل عقد اجتم�اع يف كركوك 
ملمث�يل املكونات بمجلس الن�واب حول نفس املوض�وع«، الفتا 
اىل ان »رئيس الربملان ق�دم مقرتح بامليض بالتصويت عىل مواد 
القانون باستثناء املادة 37 لحني التوافق عليها، لكن هذا املطلب 
تم رفضه من قبل نواب العرب والرتكمان اما نحن فقد ارشنا اىل 
انه يف حال تاجيل التصويت عىل هذه املادة فينبغي ايضا تاجيل 

فقرة ثانية التي تنص عىل ان هنالك وضع خاص لكركوك«.
واكد عبدالله، ان »املناقش�ات ستستمر لعدم حرمان احد«، 
مح�ذرا من »عدم اج�راء االنتخابات باملحافظ�ة والذي قد يولد 

اجراء من ابناء املحافظة يفاجئ الحكومة«.
يذكر ان النائب عن كتلة التغيري الكردية أمني بكر دعا، امس 
االح�د، اللغاء امل�ادة 37 من مرشوع قان�ون انتخابات مجالس 
املحافظ�ات واالقضية كونها غري دس�تورية وتس�ببت بعرقلة 

ترشيع القانون لعدة مرات.

الداخلية تتخذ اجراءات للتخفيف من معاناة 
رجال املرور مع ارتفاع درجات احلرارة

الربملان يوافق عىل نقل محلة الشهادات اجلامعية 
من منتسبي الدفاع إىل الدوائر املدنية

نائب عن كركوك: لـم نتوصل التفاق
 حول املادة »37«

النزاهة حتيل مسؤول إىل القضاء: لـم يكشف 
عن ذمته املالية منذ 2003 

حمافظة املثنى تتصدر »نسب الفقر« وتوجه انتقادات للحكومة االحتادية

العدل تتحدث عن »مبتزين« خلداع موظفيها يف سبيل الكسب غري املرشوع

ذي قار تتخذ »تدابري« اليقاف حاالت االنتحار بعد تزايدها 
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     بغداد / المستقبل العراقي

ق�رر م�رف الرافدين، أمس االثنني، الغاء كش�ف ش�عبة 
االس�تعالمات االئتمانية عىل موجودات واحتياجات العيادة 
او الصيدلي�ة يف من�ح ق�روض لرشيح�ة االطب�اء بمختلف 

تخصصاتهم والتي تصل إىل 75 مليون دينار.
وق�ال املكتب االعالم�ي للمرف يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه ان »املرف قرر الغاء كش�ف شعبة 
االس�تعالمات االئتمانية عىل موجودات واحتياجات العيادة 
او الصيدلي�ة واالبقاء عىل الكش�ف املوقع�ي املقدم من قبل 

اللجنة املختصة يف الفرع املانح للقرض«.
واش�ار اىل ان »املرف اعلن عن استيفاء 2% عمولة ادارية 

للقرض«.

الرافدين يقرر الغاء فقرة يف منح القروض لرشحية األطباء والصيادلة

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

س�يعتصم أطباء العراق، الي�وم الثالثاء، 
لتوجيه رسالة إىل الحكومة العراقية والقوات 
األمني�ة، م�ن أج�ل إيج�اد حماية له�م بعد 
واجهوا حملة استهداف خالل الفرتة القريبة 
املاضية، فيما تزامن ذلك  مع قتل مس�لحني 
مجهول�ني لطبيب�ة يف بغ�داد طعًنا بس�كني 
لريتفع ع�دد القتىل خ�الل أس�بوع واحد إىل 

أربعة من الكادر الصحي. 
واغتال مسلحون مجهولون أمس طبيبة 
أس�نان طعناً بالسكني يف منطقة اإلسكان يف 
ضواحي بغداد الشمالية، حيث اقتحموا منزل 
الطبيبة ش�ذى الس�امرائي، وقاموا بطعنها 
حتى املوت، ورسقة جمي�ع محتويات دارها 
الشخصية  الذهبية ومقتنياتها  ومصوغاتها 

قبل أن يلوذوا بالفرار إىل جهة مجهولة.
وقد عثرت ق�وة أمنية عىل جث�ة الطبيبة 
مقتولة داخل منزلها بالقرب من مستش�فى 
الطف�ل يف منطقة اإلس�كان، وقامت بنقلها 
إىل دائ�رة الطب الع�ديل، وفتح�ت تحقيًقا يف 

مالبسات الحادث.
اس�تهداف  عملي�ة  ثال�ث  ه�ذه  وتع�د 
تش�هدها بغداد خالل أس�بوع واح�د، حيث 
اختطف مجهول�ون الدكتور محمد عيل زاير 
االختص�ايص يف الجراحة العامة عىل الطريق 
الرسي�ع يف منطق�ة الش�علة، فيم�ا اغتي�ل 
الطبيب سليم عبد الحمزة يف عيادته، يف وقت 
تعرّض س�ائق س�يارة إس�عاف يف محافظة 
ميس�ان الجنوبي�ة العت�داء بال�رب أثناء 
تأدية واجبه بنقل جثة امرأة متوفية من قبل 
ذوي املتوفاة، ما أس�فر ع�ن مرعه متأثرًا 
بإصابته وسط مطالبات بالكشف عن الجناة 

واإلرساع يف إجراءات معاقبتهم.
وج�راء تفاق�م الوض�ع، ق�ررت نقاب�ة 
األطباء العراقي�ني االعتصام، وقالت إن هذه 
االغتياالت تتكرر من دون رادع ملرتكبيها ومن 
دون أي إج�راء حكومي أو قانوني فعال ضد 
هذه الجرائ�م، التي تأتي نتيج�ة التحريض 
والشحن اإلعالمي املتزايد ضد األطباء، بهدف 
تفريغ البلد من كفاءاته ورضب أمنه الصحي 

والوطني.
وأوضحت النقابة يف بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إنها ق�ررت القيام 
باعتص�ام ع�ام لجميع األطباء بني الس�اعة 
التاس�عة والعارشة من صب�اح الثالثاء، يتم 
خالل�ه اإلعالن عن مطالب األطباء، والضغط 
التخ�اذ اإلج�راءات القانوني�ة الالزم�ة ضد 
مرتكبي هذه الجرائم، حيث ستحدد النقابة 

الخط�وات الالزم�ة الالحق�ة يف ح�ال ع�دم 
االستجابة ملطالبها.

من جهتها، وّزع�ت اللجنة العليا املرشفة 
عىل االعتصام�ات يف بغداد وبقية محافظات 
الب�الد تعليم�ات إىل األطباء ح�ول االعتصام 
تق�ي بأن يتوىل رئيس الفرع املنس�ق العام 
ومتابعت�ه  االعتص�ام  إدارة  املحافظ�ة  يف 
لوجس�تًيا وإعالمًي�ا واإلرشاف ع�ىل طباعة 
الش�عارات املركزية وتوزيعها عىل منس�قي 

املستشفيات، وأن يشارك يف االعتصام جميع 
األطب�اء، ما ع�دا أطب�اء الط�وارئ والعناية 
الطارئ�ة  والعملي�ات  واإلنع�اش  املرك�زة 
ورده�ات معالجة منتس�بي األجهزة األمنية 

والحشد الشعبي. 
وأش�ارت إىل أن االعتصام ال يشمل الكادر 
التمري�ي والفني، مما ق�د يؤدي إىل تعطيل 
مرافق املستش�فى م�ن التحالي�ل املختربية 

والفحوصات التشخيصية.

املستش�فيات  منس�قي  أن  وأردف 
س�يتولون االتص�ال بزمالئه�م لحثه�م عىل 
املش�اركة يف االعتص�ام وتبي�ان أهمية هذه 
الوقف�ة يف تحقيق مطالب األطباء املرشوعة، 
س�يتضمن  ال�ذي  املوح�د  البي�ان  ويت�ىل 
مطال�ب املعتصم�ني يف وقت واح�د يف جميع 
املستش�فيات، ويتم تس�جيله ونرشه أو بثه 
بشكل حي يف كل مؤسسة صحية عرب مواقع 

التواصل االجتماعي.

وشهدت بغداد وعدد من املحافظات أخريًا 
عودة مخيفة لظاهرة اس�تهداف األطباء من 
قبل جماعات مسلحة، ما دفع عدًدا منهم إىل 
جانب مس�ؤولني إىل إطالق نداءات اس�تغاثة 

لحمايتهم.
وتصاع�دت عملي�ات اس�تهداف األطباء 
العاملني يف املستشفيات الحكومية والعيادات 
الخاصة، س�واء باالعت�داء عليه�م باإلهانة 
والش�تم وال�رب والتهدي�د، أو بالخط�ف 

والقتل املبارش. 
وتشري معلومات إىل أن عدد األطباء الذين 
هاج�روا العراق منذ احتالل بغداد عام 2003 
بس�بب عمليات التهدي�د واالختطاف والقتل 
يق�ارب أكث�ر م�ن 8500 طبيب، فيم�ا قتل 
الع�رشات منهم ع�ىل يد حماع�ات إرهابية، 
ويأتي ه�ذا يف الوقت ال�ذي يعاني فيه قطاع 
الصح�ة يف العراق من نق�ص كبري يف الكوادر 

الطبية.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أم�س  الن�واب،  مجل�س  ص�وت 
االثنني، يف جلسته االعتيادية الثامنة 
التي عقدت برئاس�ة سليم الجبوري 
وبحض�ور180 نائب�ا ع�ىل قانون�ني 

وانهى قراءة ثالثة قوانني.
االعالمي�ة  للدائ�رة  بي�ان  وذك�ر 
»املس�تقبل  تلق�ت  الن�واب  ملجل�س 
العراقي« نسخة منه انه »يف مستهل 
الجلسة قرر الرئيس الجبوري تاجيل 
الطع���ون  ف������ي  النظ����ر 
صح�ة  ح�����ول  املقدم����ة 
عضوي��ة بعض الس���ادة الن��واب 

لحاجته اىل ثلثي اعضاء املجلس«.
وص�وت املجل�س بحس�ب البيان 
عىل » م�رشوع قانون تصديق وثائق 
 2004 لس�نه  بوخارس�ت  مؤتم�ر 
العاملية  امللحقة باالتفاقي�ة الربيدية 
واملقدم من لجان العالقات الخارجية 
والخدمات واالعم�ار واملالية لغرض 
تعزيز التعاون يف مجال تنظيم النقل 
الربيدي ولضمان توفري افضل السبل 
للخدمة الربيدية العاملية وللمصادقة 
عىل وثائق مؤتمر بوخارس�ت لسنة 
باالتفاقي�ة  امللحق�ة   2004 لس�نة 
الربيدي�ة العاملية لس�نة 1947 والتي 
ص�ادق العراق عليه�ا بالقانون رقم 

31 لسنة 1950.«
وأرج�ا املجل�س التصوي�ت ع�ىل 

»م�رشوع قانون حري�ة التعبري عن 
الرأي واالجتماع والتظاهر الس�لمي 
واملقدم من اللجان القانونية وحقوق 
االنس�ان واالم�ن والدف�اع والثقافة 
واالعالم واالوقاف والش�ؤون الدينية 
بن�اء ع�ىل طل�ب اللج�ان املعني�ة«، 
وجاء ذلك بعد حملة كبرية من كتاب 
ومثقف�ني وناش�طني طالب�ت بعدم 

تمريره.
ووجه الجب�وري اللجان املختصة 
م�رشوع  انض�اج  يف  ب��«االرساع 
القان�ون لغ�رض التصوي�ت عليه يف 

الجلسة املقبلة«.
واتم املجلس القراءة االوىل ملقرتح 
قان�ون التعدي�ل االول لقانون العفو 
العام رقم 27 لس�ن�ة 2016 واملقدم 

من اللجنة القانونية نظرا للمس�ائل 
القان�ون  تطبي�ق  يف  ظه�رت  الت�ي 
ل�دى املحاك�م ووجود ع�دد كبري من 
الدع�اوى الت�ي تس�تدعي ش�مولها 
بالعفو العام واملتعلقة بتنازل املمثل 
القانون�ي للدوائر وتش�ابه االس�ماء 
ملن شملوا بقانون العفو العام لسنة 
2008.وانه�ى املجلس التصويت عىل 

مرشوع قانون املوازنة املعدلة العامة 
االتحادية للسنة املالية 2017 واملقدم 
م�ن اللجن�ة املالي�ة لجن�ة االقتصاد 
واالس�تثمار لس�د النق�ص الحاصل 
يف روات�ب موظف�ي الدول�ة والقطاع 
الع�ام ومنتس�بي الحش�د الش�عبي 
وضمان تس�ديد املكافئات التقاعدية 
وتام�ني احتياجات النازحني ورصف 

مس�تحقات املقاول�ني املدقق�ة م�ن 
االتح�ادي  املالي�ة  الرقاب�ة  دي�وان 
وتام�ني  املزارع�ني  ومس�تحقات 
احتياج�ات وزارات الكهرباء والنفط 

والصحة.
ولف�ت الرئيس الجب�وري اىل ان« 
تعدي�ل  يف  اض�اف  الن�واب  مجل�س 
املوازنة ملياري دينار اىل وزارة املوارد 

املائي�ة ملعالج�ة االش�كاالت املائي�ة 
املتعلق�ة بازم�ة املي�اه يف محافظة 

بابل«.
االوىل  الق�راءة  املجل�س  واكم�ل 
ملقرتح قانون تخليد تضحيات شهداء 
الحرب ضد عصابات داعش االرهابية 
وترسيع انج�از معامالتهم والعناية 
م�ن  واملق�دم  بجرحاه�م  الفائق�ة 
لجنة الش�هداء والضحايا والسجناء 
بتنجي�ز  االرساع  بغي�ة  السياس�ني 
معامالت شهداء ارض املعركة الذين 
ضح�وا بحياتهم يف الحرب املقدس�ة 
االرهابي�ة  داع�ش  عصاب�ات  ض�د 
اثناء  الذين استش�هدوا  واالعالميون 
تغطيتهم لعملي�ات التحرير وضمان 
حقوق ذويهم بشكل كامل بما يحفظ 
كرامتهم ويليق بتضحيات وبطوالت 
الشهداء ومكانتهم والعناية الفائقة 
بمعالجة الجرح�ى واملصابني وذوي 

االحتياجات الخاصة منهم.
تقري�ر  ق�راءة  املجل�س  وانج�ز 
ومناقش�ة مرشوع قان�ون انضمام 
االتفاقي�ة  اىل  الع�راق  جمهوري�ة 
املتعلق�ة بالضمان�ات الدولي�ة ع�ىل 
املع�دات املنقولة والربوتوكول امللحق 
الت�ي تخ�ص  به�ا بش�ان املس�ائل 
معدات الطائ�رات واالعالنات املكملة 
لالنضمام اليه�ا الخاصة بجمهورية 
العراق واملقدم م�ن لجنتي العالقات 

الخارجية والخدمات واالعمار.

سيعلنون »قائمة مطالب« بعد قتل واختطاف عددًا منهم يف أسبوع واحد 

االطباء يف اعتصام: نريد محاية

أنهى قراءة »ختليد تضحيات الشهداء« وتعديل »العفو العام«

الربملان يصوت عىل »املوازنة املعدلة« ويرحل قانون »حرية التعبري« إىل اجللسة املقبلة
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بعد إغ�الق دام ألكثر م�ن 26 عاًما، بارشت 
فرق الصيان�ة العراقية بعمليات تأهيل الطريق 
ال�دويل الرابط بني العراق والس�عودية، املعروف 
باس�م طري�ق بغ�داد � مك�ة، وال�ذي يمر عرب 
محافظ�ة األنبار، غرب�ي العراق، حي�ث مدينة 
جديدة عرعر يف قض�اء النخيب، املحاذية ملدينة 

عرعر السعودية.
وقالت مصادر عراقي�ة يف بغداد إن عمليات 
تأهيل واس�عة تجري عىل الطريق البالغ طوله 
أكث�ر م�ن 700 كل�م، تش�مل عمليات إكس�اء 

عالم�ات  ووض�ع  الحف�ر،  وردم  باإلس�فلت، 
مرورية، فضاًل عن تأهيل املنفذ الربي بالتعاون 
م�ع وزارة الداخلية، ممثل�ة بمديرية الجوازات 
العام�ة، يف الوق�ت ال�ذي وضع�ت وزارة الدفاع 
العراقي�ة خطة واس�عة لتأم�ني الطريق ونرش 

نقاط مراقبة حوله. 
وأغل�ق الطري�ق، م�ع املنفذ الح�دودي بني 
العراق والسعودية، عقب حرب الخليج يف العام 
1991، وكان يف الس�ابق أحد أبرز نقاط التبادل 
التجاري بني البلدين، ونقطة عبور املس�افرين 
وقواف�ل الحج. ويعود تاري�خ الطريق إىل القرن 
األول للهجرة.  وقال مسؤول عسكري عراقي يف 

قوات حرس حدود املنطقة الثانية املسؤولة عن 
تأمني املنطقة الحدودية بني العراق والسعودية، 
ترمي�م  ب�ارشت عملي�ة  إن »رشكات محلي�ة 

الطريق«، مبيًنا أن امللف بيد القوات العراقية.
بدورها، نقلت وس�ائل إعالم عراقية محلية 
ص�وراً قال�ت إنه�ا لعملي�ات تأهي�ل تجريه�ا 
الس�لطات الس�عودية عىل الحدود م�ع العراق، 
تش�مل عمليات تأهيل للطري�ق واملنفذ ووضع 

العالمات املرورية واإلرشادية.
وكان رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق 
عثمان الغانمي، قد أعلن األسبوع املايض، خالل 
زيارة نظريه السعودي الفريق عبد الرحمن بن 

صالح إىل بغداد، ع�ن »اتفاق لفتح منفذ عرعر 
يف األنب�ار، ومنف�ذ جميم�ة بمحافظ�ة املثنى، 
الحدودي�ني مع الس�عودية، بعد عي�د األضحى 

املبارك«.
ونقلت وس�ائل إعالم س�عودية عن س�فري 
الع�راق لدى الرياض، رش�دي العان�ي، قوله إن 
»األسابيع املقبلة ستشهد افتتاح منفذي عرعر 
وجميمة الحدوديني مع الس�عودية«، مؤكًدا يف 
الوقت نفس�ه بدء التش�غيل التجريبي لخطوط 
الطريان بني الرياض وبغداد، خالل ش�هر »عرب 
إطالق أربع وجهات من جدة والرياض إىل بغداد 

والنجف وأربيل والبرة«.

بعد إغالق دام )26( عامًا.. عرعر سيعود إىل العمل

تأهيل طريق بغداد - مكة متهيدًا الفتتاحه يف عيد األضحى
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ش�نت قوات النظام الخليف�ي حملة مداهمات 
عس�كرية جديدة عىل بلدة الدراز، شمال البحرين، 
واقتحمت عددا من منازل األهايل واعتقلت عددا من 
املواطنني.وقد ش�اركت فرق عس�كرية مصحوبة 
باملليش�يات املس�لحة يف املداهمات، وكان الفتا أن 
الق�وات اختطف�ت مجددا ثالث�ة من أبن�اء البلدة 

الذي�ن تم اإلفراج عنهم قبل أي�ام، وهم: عيل جواد 
العصفور، حس�ن هيات، وعباس أبو دريس الذي 
أُفرج عنه قبل شهر بعد أن قىض يف السجن سنتني.

وتش�هد البلدة حمالت متواصلة م�ن املداهمات يف 
ظ�ل الحصار املفروض عليها وبالتزامن مع فرض 
اإلقامة الجربية عىل آية الله الش�يخ عيىس قاس�م 

منذ ٢٣ مايو املايض.
يف الس�ياق، ُش�يعت يف البل�دة وال�دة املختطف 

نبي�ل عبدالل�ه الش�هابي يف موك�ب حزي�ن فيم�ا 
اعتربتها حركة ش�باب الدراز “ش�هيدة الحرسة”، 
وأوضح�ت يف بي�ان بأنه�ا توفيت “كم�دا وحزنا” 
ع�ىل ابنها املختطف منذ االجتياح الدموي للبلدة يف 
مايو امل�ايض، وذكرت الحركة ب�أن الفقيدة عانت 
بس�بب إخفاء مصري ابنها ألكثر من شهر، ما أدى 
إلصابتها بجلطة دماغية ودخلت بعدها يف غيبوية 

إىل أن توفيت أمس السبت.

قوات النظام البحريني تقتحم منازل االهايل وتعتقل عددا من املواطنني 
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ع�رات  الرتكي�ة  الرط�ة  أوقف�ت 
تظاهروا يف أنقرة دعما ألستاذين مرضبني 
عن الطعام منذ أشهر وموقوفني حاليا بعد 
أن فرقت تجمعهم باس�تخدام الغاز املسيل 

للدموع.
وتجمع ع�رات املتظاهرين يف وس�ط 
العاصمة الرتكية للتعبري عن تضامنهم مع 
األس�تاذة الجامعية نورية غوملن واألستاذ 
اوزاك�ش،  س�ميح  االبتدائي�ة  املرحل�ة  يف 
املرضبني ع�ن الطعام منذ أكث�ر من أربعة 
أش�هر احتجاجا عىل فصلهم�ا ضمن آالف 
آخري�ن من�ذ محاولة االنق�الب يف منتصف 

تموز ٢016.
وأوقفت الرطة 40 متظاهرا، بحسب 
م�ا أوردت قنات�ا »يس إن إن-تورك« و »ان 
ت�ي يف« وقد تع�رض أح�د املوقوفني لكرس 
يف ذراع�ه وأطلق�ت الرط�ة الغاز املس�ل 
للدموع واستخدمت خراطيم املياه لتفريق 
املتظاهري�ن. وبع�د تظاهرهم�ا ألكثر من 
100 يوم احتجاجا عىل فصلهما وفق قانون 
صدر بموجب حالة الطوارئ املعمول بها يف 
البالد منذ محاولة االنقالب يف تموز ٢016، 
بدأ غوملن واوزاك�ش إرضابا عن الطعام يف 

آذار.
وت�م توقيف األس�تاذين يف اي�ار بتهمة 
االنضم�ام لجماعة يس�ارية متطرفة التي 

تصل عقوبتها إىل السجن ٢0 عاما.
وأث�ارت القضي�ة قل�ق املدافع�ني ع�ن 
حقوق اإلنس�ان الذين يتهم�ون الحكومة 
الرتكية باس�تغالل مالحقتها للمشتبه بهم 
يف محاول�ة االنقالب إلس�كات كل األصوات 

املعارضة.
ودعا مجلس أوروبا الخميس السلطات 
الرتكي�ة إىل اإلفراج عن االس�تاذين بس�بب 

حالتهما الصحية »املقلقة«.
ومن�ذ محاول�ة االنق�الب ض�د الرئيس 
الرتك�ي رجب طي�ب أردوغ�ان يف 15 تموز 

٢016، ت�م فص�ل نح�و 110 االف موظف 
يف القط�اع الع�ام بينهم قض�اة ومعلمون 
وأطباء وعنارص يف القوات املسلحة بتهمة 

مساندة االنقالبيني.
واعتم�دت الس�لطات الرتكي�ة بش�كل 
الف�ت منذ محاول�ة االنقالب الفاش�ل عىل 
أساليب القمع واالعتقاالت لرتهيب خصوم 

أردوغان واسكات معارضيه.
وباتت االعتقاالت س�ياط مسلطة عىل 
رق�اب املنتفض�ني ع�ىل سياس�ة أردوغان 
والحكوم�ة الت�ي يقوده�ا ح�زب العدال�ة 

والتنمية االسالمي.
 1٣ يف  الرتكي�ة  الع�دل  وزارة  وأعلن�ت 
تموز رس�ميا أنه ت�م اتخاذ اج�راءات ضد 
169 ألف شخص يشتبه يف صلتهم بشبكة 
فتح الله غول�ن الذي تتهم�ه أنقرة بتدبري 
محاولة االنقالب، مضيفة أن 50 ألفا منهم 

مسجونون عىل ذمة التحقيق.
كما اعتقلت الس�لطات الرتكية عرات 
الناش�طني يف الف�رتة القليل�ة املاضية عىل 

خلفية أراء مناهضة ألردوغان.
واستندت االعتقاالت إىل قانون الطوارئ 
املعلن منذ االنقالب الفاش�ل فيما يتم عادة 
اس�تخدام تهمة االنضمام أو الوالء لشبكة 

ارهابية كذريعة لتربير االعتقاالت.
ول�م تمنع أج�واء الخوف الت�ي زرعها 
م�ن  العدي�د  تركي�ا،  يف  الرتك�ي  الرئي�س 
معارضي�ه م�ن األكاديميني والسياس�يني 
من الخروج علنا احتجاجا عىل سياس�اته 

القمعية والتسلطية.
ويواجه أردوغان انتقادات غربية حادة 
بس�بب انتهاك حقوق االنس�ان ومصادرة 
الحريات، لكن أنق�رة تنفي تلك االتهامات 
ورّدت ع�ىل تل�ك االنتقادات باته�ام الغرب 

بالكيل بمكيالني وبإيواء ارهابيني.
وتش�هد العالق�ات الرتكي�ة األوروبي�ة 
توترا ش�ديدا يف اآلونة األخ�رية عىل خلفية 
ممارس�ات القمع والرتهيب التي تنتهجها 

أنقرة بحق معاريض الرئيس الرتكي.

إيقاف عشرات تظاهروا دعمًا ألستاذين مضربني عن الطعام

أردوغان يسلط »سيف االعتقاالت« عىل خصومه

الربملان االيراين يستنكر التصعيد الصهيوين يف املسجد االقصى  

       بغداد / المستقبل العراقي

يمثل جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس األمريكي، 
دونال�د ترامب، هذا األس�بوع، أمام لج�ان الكونغرس التي 
تحقق يف تواطؤ بني أعضاء يف فريق حملة ترامب وروس�يا، 
لإلدالء بش�هادته. وأش�ارت وكال�ة »فرانس ب�رس« إىل أن 
كوش�نر س�يديل االثنني بش�هادته أمام لجنة االستخبارات 
يف مجلس الش�يوخ بحس�ب محام، ثم الثالثاء أمام اللجنة 
نفسها يف مجلس النواب. ووفقا للوكالة، فسيسأل كوشنر 
عن اتصاالته مع ش�خصيات روس�ية خالل الحملة، بينها 
مدي�ر م�رف رويس كبري وس�فري موس�كو يف واش�نطن 
ومحامية روس�ية التقاها مع النج�ل األكرب لرتامب واملدير 
الس�ابق لحملته يف يوني�و ٢016.وقال آدم ش�يف، العضو 
الديمقراطي يف لجنة االس�تخبارات يف مجلس النواب، اليوم 
األحد: »نريد أن نع�رف ما إذا كانت هذه اللقاءات قد جرت 
وهل تم�ت لقاءات أخرى.. س�تكون )هذه الجلس�ة( عىل 
األرج�ح األوىل يف جلس�ات ع�دة«، موضحا أن جلس�ة يوم 
 Washington« االثنني ستستمر س�اعتني. وكانت صحيفة
Post« وشبكة تلفزيون »NBC« ذكرتا أن مكتب التحقيقات 
الفدرايل وضع كوش�نر، كبري مستشاري الرئيس األمريكي، 
قيد التحقيق بش�أن »االتصاالت« مع روسيا. تجدر اإلشارة 
إىل أن موس�كو نفت مرارا املزاعم ضدها، كما ينفي ترامب 

أي تواطؤ معها.

       بغداد / المستقبل العراقي

قال الرئي�س البولندي ان�دري دودا يف تريحات نقلها 
التلفزي�ون امس االثن�ني إنه قرر أن ي�رد إىل الربملان قانون 
املحكم�ة العلي�ا وكذل�ك قانون مجل�س القض�اء الوطني 
»ألنهم�ا متص�الن«، مؤكدا أنه اس�تخدم حق�ه يف النقض 
ضد القانونني. وك�رر دودا تأكيد الحاجة إىل إصالح النظام 
القضائ�ي معلن�ا أن مش�اورات كثيف�ة ب�دأت م�ع خرباء 
قانوني�ني لهذا الغرض. وتابع »ليس من تقاليدنا أن يتدخل 
املدعي الع�ام يف عمل املحكمة العليا«، يف إش�ارة إىل ما ورد 
يف أح�د التعدي�الت. وتاب�ع دودا إن »هذا القان�ون لن يعزز 
الش�عور بالعدالة« يف املجتمع )...( هذه القوانني تحتاج إىل 

تصحيح«. 
وين�ص القان�ون البولندي ع�ىل تويل وزي�ر العدل مهام 

النائب العام.
وأعلن الرئيس البولندي قراره بعد أيام من التظاهرات، 
هتف خاللها املشاركون مساء األحد »نريد الفيتو« يف تجمع 

أمام القر الرئايس.
وطلب�ت املفوضي�ة األوروبي�ة يف األس�بوع الفائت من 
الحكوم�ة البولندية »تعليق« التعدي�الت القضائية ولوحت 
اتفاقي�ة االتح�اد  الس�ابعة م��������ن  امل�ادة  بتفعي�ل 
األوروب�ي«، اي ف�رض عقوب�ات مثل تعليق ح�ق بولندا يف 

التصويت داخل االتحاد.

صهر ترامب سيخضع للتحقيق أمام جلان 
الكونغرس يف قضية تواطؤ باالنتخابات

رئيـس بولنـدا يستخـدم حق النقـض 
ضد تعديل قانون املحكمة العليا

ممثل بوتني: روسيا الفيل السرباين املقاتل

         بغداد / المستقبل العراقي

استنكر رئيس الربملان االيراني، أمس االثنني، االجراءات 
التصعيدية االخرية للكيان الصهيوني يف املس�جد االقىص، 
داعيا املؤسس�ات واملنظمات الدولي�ة اىل التصدي بجدية 

لهذه املمارسات الصهيونية املعادية لالنسانية.
ويف بيان، أدان عيل الريجاني بش�دة اج�راءات الكيان 
االق�ىص،  املس�جد  يف  االخ�رية  التصعيدي�ة  الصهيون�ي 
داعيا املؤسس�ات واملنظمات الدولي�ة اىل التصدي بجدية 
له�ذه املمارس�ات الصهيونية الالإنس�انية.وجاء يف بيان 
الريجاني: ان االحداث املؤس�فة يف االيام االخرية باملسجد 
االقىص واملمارس�ات الوحش�ية الصهيوني�ة التي أدت اىل 
استش�هاد 4 فلس�طينيني وإصابة اكثر م�ن 400 آخرين 
م�ن أصح�اب االرض االصلي�ني، تعتر قلب كل انس�ان 
ح�ر.. ان ه�ذا الواق�ع املؤلم ال�ذي يأتي يف إط�ار التهويد 
التام للقدس الري�ف وفرض الكيان الصهيوني هيمنته 
ع�ىل الق�دس الرقية، أب�رز للعال�م مرة اخ�رى النزعة 
الالإنس�انية لهذا الكيان املحتل.وأض�اف البيان، أن ردود 
الفعل الواس�عة واملتوقعة من الش�عوب املس�لمة وإبداء 
االستياء واالستنكار الشديد لهذه املمارسات الصهيونية 
الصلفة يف منع دخول املصلني اىل املس�جد االقىص، أثبتت 
امرة اخرى ان اغتصاب ارض فلس�طني والقدس الريف 

يش�كل الهم املش�رتك لجميع االم�ة االس�المية، فالعالم 
االس�المي ورغم الراعات السياسية ومحاربة االرهاب 
التكف�ريي، يعترب االعتداء عىل مس�جد االق�ىص ومعراج 
النبي االكرم صىل الله عليه وآله وس�لم خطا أحمر، حيث 

التطورات يف فلسطني بحساسية وقلق بالغ.
وتابع البيان، ان مجلس الش�ورى االسالمي وإذ يثمن 
الجهود املروعة للش�عب الفلس�طيني م�ن اجل تحرير 
أرضه من  االحتالل، يؤكد عىل املسؤولية املشرتكة لجميع 
الربملان�ات وخاص�ة برملان�ات ال�دول االس�المية وكذلك 
املؤسس�ات واملنظمات الدولية ملنع الكيان املحتل للقدس 
من ارتكاب املمارس�ات املعادية لإلنس�انية، وتناغما مع 
الش�عوب املس�لمة واحرار العالم، فإنه )مجلس الشورى 
االسالمي( يدين انتهاك حرمة املسجد االقىص وقتل أهايل 
القدس املس�لمني، ويش�دد عىل دعمه الش�امل للش�عب 
الفلس�طيني الغيور يف نضاله التحرري، داعيا املؤسسات 
واملنظم�ات الدولية اىل التصدي بجدية لهذه املمارس�ات 

الصهيونية الالإنسانية.
ويف خت�ام البي�ان، دع�ا الريجان�ي اىل االس�تفادة من 
جميع الطاق�ات الربملانية والحكومية والش�عبية لحماة 
فلس�طني، به�دف وق�ف ممارس�ات الكي�ان الصهيوني 
املعادية لإلنس�انية، بما فيها منع انتهاك حرمة املس�جد 

االقىص ووقف قتل الشعب الفلسطيني املضطهد.

       بغداد / المستقبل العراقي

اعت�رب املمث�ل الخ�اص للرئي�س 
ال�دويل  التع�اون  لش�ؤون  ال�رويس 
أندري�ه  املعلوم�ات  أم�ن  مج�ال  يف 
ُتؤخ�ذ  روس�يا  أن  كروتس�يكيخ 
بالحس�بان واالعتب�ار عىل الس�احة 

العاملية. 
وق�ال يف مقابل�ة م�ع RT يف رده 
عىل سؤال حول هل تستخدم روسيا 
آلي�ات محددة م�ا لحماية مجالها يف 
اإلنرتنت: »إنهم يأخذوننا بالحسبان 
واالعتبار ويتواصلون معنا ويبحثون 
عن س�بل للتع�اون والتعام�ل معنا 
وه�ذا ي�دل عىل أنن�ا » فيل س�رباني 

مقاتل«.
وش�دد ممث�ل الكرمل�ني ع�ىل أن 
روسيا – دولة س�ربانية عظمى عىل 
الرغم من وجود العديد من النواقص. 
وأش�ار إىل أن روس�يا تب�ذل جه�ودا 

املع�دات واألجهزة  لالس�تعاضة عن 
الغربية يف املجال السرباني.  

وق�ال: »ال يج�وز أن نك�ون دولة 
املع�دات  ع�ىل  باالعتم�اد  س�ربانية 
األجنبي�ة فقط – ه�ذا األمر ال يجوز 
يف مثل هذا القط�اع. يجب أن نحمي 
أس�واقنا ومواطنين�ا وعمليات إدارة 

دولتن�ا. نح�ن ال نعان�ي م�ن نقص 
املختص�ني  مج�ال  يف  ال  وضع�ف 
أو  املهندس�ني  أو  بالرياضي�ات 

املربمجني ».
إىل  ال�دول  كروتس�يكيخ  ودع�ا 
التخ�يل ع�ن مح�اوالت إنش�اء نظم 
شاملة للتجسس عىل بعضها البعض 

وبناء العالقات عىل أساس االتفاقات 
»الرباغماتية«. وشدد عىل أن موسكو 
وواشنطن تستطيعان تحديد املسار 
واللهجة املطلوب�ة يف مجال االنفراج 

السرباني العاملي.
وذك�ر ب�أن روس�يا وقع�ت عىل 
ع�رات االتفاقيات حول التعاون يف 
مج�ال ضمان األم�ن املعلوماتي مع 
العدي�د من ال�دول، بم�ا يف ذلك دول 
مجموعة بريك�س – الربازيل والهند 

والصني وجمهورية جنوب إفريقيا.
وكان�ت األنباء قد أف�ادت يف وقت 
وواش�نطن  موس�كو  ب�أن  س�ابق 
تجري�ان مباحث�ات ح�ول تش�كيل 
مجموع�ة خاصة باألمن الس�رباني. 
وطرح ه�ذا املوض�وع للبحث خالل 
اللقاء بني الرئيس�ني ف�����الديمري 
بوتني ودونال�د ترام�ب يف هامبورغ 
عىل هام�ش قمة مجموعة العرين 

قبل فرتة.



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1486( الثالثاء  25  تموز  2017 اعالنات5

يير ) رشكية الحفر العراقية /الهيئة التجارية –قسيم املشيريات املحلية (  بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلين  وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهيم لتجهيز )FIRE PUMP WITH COVER( مختلف القياسيات والكميات واملواصفات ومن منشيا امريكي واملواد واصلة اىل 
مخازن الرشكة  يف الربجسيية بفرة تجهيز 30 يوم من تاريخ توقيع العقد مع تقديم شيهادة منشا مع شهادة فحص مصنعي حسب 

املواصفة 10204:2004TYPE BSEN 3.1 ( ملحق رقم )2(
مع مالحظة ماياتي :

1-عىل مقدمي العطاء املؤهلن والراغبن يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال ) الهيئة التجارية /قسم املشريات املحلية /شعبة 
عقود التجهيز املحيل(خالل ايام واوقات الدوام الرسمي

2-متطلبات التاهيل املطلوبة : ) هوية غرفة التجارة الصنف الرابع نافذة لسنة 2017(
3-باميكان مقدمي العطياء املهتمن رشاء وثائق العطاء بعد تقدييم طلب تحريري اىل)رشكة الحفر العراقيية /رشكة عامة /البرصة 
الربجسيية /الهيياة التجارية /قسيم املشيريات املحلية ( املحيدد يف التعليمات ملقدمي العطاء وبعيد دفع قيمة البييع للوثائق البالغة 

)100.000 مائة الف دينار ( 
4-يتيم تسيليم العطاءات اىل العنوان االتي ) رشكة الحفر العراقية –البرصة –الربجسيية –صندوق فتيح العطاءات ( يف املوعد املحدد ) 
تغلق املناقصة السياعة الثانية عرش من يوم 2017/8/10 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسيمية يكون يوم الدوام التايل للعطلة 
موعدا للغلق ويكون موعد فتح العطاءات بنفس  اليوم املحدد لغلق املناقصة ( العطاءات املتاخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات 
بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن بالحضور يف العنوان االتي )مقر الرشكة /لجنة فتح العطاءات /البرصة /الربجسية ( 

يف الزمان والتاريخ ) الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم 2017/8/10(
5-اخر موعد لبيع مستندات املناقصة يوم 2017/8/7

6-يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن
7-يتم انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفسيارات املشياركن بتاريخ 2017/8/2 ويف حالة وجود اي استفسارات يجب ان تقدم 

قبل عرشة ايام من تاريخ غلق املناقصة اعاله
8-مدة نفاذ العطاءات ) 90تسعون يوم ( من تاريخ غلق املناقصة

9-يلتزم مقدم العطاء بدفع تامينات اولية قدرها  ) 5.424.000( خمسة مالين واربعمائة واربعة وعرشون الف دينار عراقي   بموجب 
صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق عىل ان يكون نافذ ملدة 28 يوم من انتهاء مدة نفاذ العطاء 

وسوف يهمل اي عطاء لم يرفق به التامينات االولية
10-يتم التقديم عىل املناقصة  من قبل املجهز او املدير املفوض للرشكة او احد املؤسسين للرشكة او الوكيل القانوني وبموجب وكالة 

معتمدة وتقديم مايثبت ذلك اىل القسم املعني ببيع مستندات املناقصة
11-يف حالة الرشكات االجنبية الراغبة باالشيراك باملناقصة والتملك فرع يف العراق تقديم تخويل من الرشكة بأسيم ممثل الرشكة عىل 

ان يكون التخويل مصادق عليه من وزارة الخارجية ومن السفارة العراقية يف تلك الدولة
WWW.IDC.iq : املوقع االلكروني للرشكة

contracts.south@idc.gov.iq :الربيد االلكروني للهياة التجارية

اعالن 
اىل الرشيك / زهرة عواد خشان

اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان العراقي 
/يف العيالوي  وذليك لتثبيت اقيرارك باملوافقة 
عيىل قييام الرشييك السييد )حسيام رياض 
كاظم( بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة 
املرقمية 1987 سيبع البيور لغرض تسيليفه 
قرض االسيكان . وخالل مدة اقصاها خمسة 
عرش ييوم داخل العراق وشيهر خارج العراق 
مين تاريخ العراق وشيهر خيارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسيه سيوف يسيقط 

حقك يف االعراض مستقبال . 
وزارة االعمار واالسكان 
صندوق االسكان العراقي 

محكمة بداءة السماوة
العدد 1266/ب/2017
التاريخ 2017/7/24

اعالن
اىل املدعيى عليهميا : 1- مهنيد عبيد العظيم 

عباس 2- حسن عبد العظيم عباس 
اقيام املدعن كل من عيل وعبد الحميد وايمان 
ونجيه ورجاء وقيدس وزينب اوالد احمد عبد 
الحميد احمد اضافية لركة مورثهم  الدعوى 
والتيي  1266/ب/2017  املرقمية  البدائيية 
يطلبيون الحكم فيهيا بالغاء قيرار املصادرة 
املنفذ عىل العقار املرقم 906 رشقي يف السماوة 
وابطيال كافة القييود الالحقة علييه واعادة 
تسيجيل العقيار املرقم اعاله باسيم مورثهم 
املرحوم احميد عبد الحميد احميد وملجهولية 
محل اقامتكم وحسيب اشيعار مختار محلة 
الرشقيي يف السيماوة املختيار حسين محمد  
عاشيور لذا تقرر تبليغك بواسطة صحيفتن 
محليتين بموعيد املرافعية املوافيق السياعة 
التاسعة من صباح يوم 2017/8/6 ويف حالة 
عيدم حضيورك او من ينيوب عنيك قانونا او 
بيان معذرة مرشوعه سيوف تسير املحكمة 
باجيراءات الدعيوى بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول والقانون
القايض
صباح عجمي الساعدي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف نينوى االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف القيارة
العدد 27/ش/2017
التاريخ 2017/7/18

املدعيية /انتصيار ابراهيم /محمد /تسيكن 
القيارة دويزات تحتاني

املدعى عليه /سيمر صالح حسين /يسيكن 
القيارة دويزات تحتاني 

اشيارة اىل الدعيوى الرشعيية املرقمية 27/
)انتصيار  باملدعيية  والخاصية  ش/2017 
ابراهييم محميد( ولصيدور الحكيم بتصديق 
الطيالق الواقع بينكما خارج املحكمة بتاريخ 
2016/2/2 واعتبياره  طالقيا رجعيا واقعا 
للميرة االوىل انقليب اىل بائين بينونية صغرى 

اليحق لكما الرجوع اال بمهر وعقد جديدين
وملجهوليية محل اقامتك حسيب كتاب مركز 
رشطة تل الشعر بالعدد 10 يف 2017/7/17 
ورشح القائم بالتبليغ واشعار مختار قرية تل 
الشعر تقرر تبليغك بصحيفتن محليتن  ويف 
حال عدم حضورك او وكيل عنك خالل عرشة 
اييام سييعترب الحكيم حضورييا بعيد عرشة 
ايام مين تاريخ النرش وتيري املدة الخاصة 

بالطعن تمييزا
القايض
عامر عبد الله

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف هبهب
التاريخ 2017/5/31

اعالن 
اسم املفقود /  مؤيد عبد الجبار خرض

بتاريخ 2017/5/31 قدمت زوجتك )ياسمن 
اكرم شياكر ( طلبا تيروم فييه نصبها قيمة 
عليك لخروجك من الدار بتاريخ 2016/3/20 
ولعيدم معرف حياتم من مماتيك عليه قررت 
تبليغك بالصحف املحلية وخالل خمسة عرش 
يوما اعتبارا من الييوم التايل للنرش فمن لديه 
اعيراض مراجعية هيذه املحكمة وبعكسيه 
سيوف تقيوم املحكمية بنصيب املسيتدعية 

زوجتك )ياسمن اكرم شاكر ( قيمة عليك 
القايض
فالح حسن حمود

فقدان
هويية املوظف الوزارية بأسيم ) مهدي جبار 
عباس محميد ( من وزارة الكهربياء مديرية 
توزييع كهرباء البرصة فعىل مين يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان هوية 
فقدت مني هوية غرفة تجارة بأسم ) عباس 
فاضل غالب ( فعىل من يعثر عليها تسيليمها 

اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسية محكمية اسيتئناف بغيداد / الكيرخ 

االتحادية 
دار العدالة يف الطارمية 

محكمة االحوال الشخصية  يف الطارمية 
العدد 8740 

اعالن قيمومة وفقدان 
إىل / املدعو عيل منر حكيم 

قدميت زوجتك اخيالص احميد داود طلب إىل 
هيذه املحكمية بطليب نصبهيا قيمية عليك 
الدارة شيؤونك باعتبارك مفقيود بتاريخ 5 / 
4 / 2016 – علييه تقيرر تبليغك بصحيفتن 
محليتن لغرض حضورك امام هذه املحكمة 
او مين ينوب عنيك قانونا ويف امليدة القانونية 
خيالل 15 يوم اذا كنت داخل العراق و 30 يوم 
اذا كنت خارج العراق ويف حالة عدم حضورك 
ستقوم املحكمة بتنصيب زوجتك قيمة عليك 

ووفق االصول .
القايض

عيل عبد الغفور احمد 

مجلس القضاء االعىل
الكيرخ  بغيداد  اسيتئناف  محكمية  رئاسية 

االتحادية 
دارالقضاء يف الطارمية 

محكمية االحيوال الشيخصية يف الطارميية 
والتاجي 

املدعي / اسماعيل علوان ربيع 
املدعى عليها / امنه اسماعيل علوان 

 م / نرش 
ملقتضييات حسيم الدعوى الرشعيية املقامة 
اميام هيذه املحكمية بالعيدد 725 / ش / 
2017 من قبل املدعي اسيماعيل علوان ربيع 
واليذي يطلب فيه تنصييب ويص عىل الطفلة 
هاجير احميد صاليح ونظيرا ملجهولية محل 
اقامية املدعيي عليهيا امنه اسيماعيل علوان 
تقرر تبليغك يف صحيفتين محليتن يوميتن 
للحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة 
يوم 27 / 7 / 2017 السياعة الثامنة صباحا 
ويف حالية عيدم حضيورك او من ينيوب عنك 
سيتجري املرافعية عنيك غيابييا وعلنيا وفق 

القانون مع التقدير .
القايض  عيل عبد الغفور احمد

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة 858 /2017 

إعالن
تبييع مديرية تنفيذ الكيوت حصه املدين 
يف العقيار املرقيم 1/ 2091 م46 نصيف 
الدجيلية الواقع يف الكيوت العائد للمدين 
مصطفى حميد مزيد املحجوز لقاء طلب 
الدائن صباح حسين زبن البالغ عرشون 
مليون دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة 
هيذه املديريية خالل ميدة ثالثيون يوما 
تبدءا مين اليوم التايل للنرش مسيتصحبا 
معه التأمينات القانونية عرشة من املائة 
مين القيمية املقدرة وشيهادة الجنسيية 
العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل 

املشري
املواصفات

1- موقعة ورقمه / الكوت شارع الدجيلة 
رقمه 2091/1 م46 نصف الدجيلة

2- جنسية ونوعه / ارض زراعية تسقى 
بواسطة تقع عىل نهر دجلة مشيد عليها 
دور سيكنية وصالحية للزراعة مسيجلة 
بأسم وزارة املالية وحق الترصف بأعتبار 
 64352841 منهيا  سيهم   892866768

سهم للمورث املدين       
3- مساحته / 524 دونم  

4- الشاغل / الرشكاء
5- القيمية املقيدرة / القيمية البالغ من 
حصية املدين 800 م2 بمبلغ قدره سيتة 

عرش مليون دينار 
املنفذ العدل

حمدالله كاظم حسن 

فقدان
فقدت مني الهوية الصيادرة من جمعية 
املرجمن العراقين بأسم / قاسم محمد 
عزال فمن يعثر عليها تسيليمها اىل جهة 

االصدار .

مجلس القضاء االعىل 
رئاسه محكمه استئناف واسط االتحاديه

محكمية البيداءة املختصية بالنظرالدعوى 
العقود الحكومية واالستثمار يف واسط

العدد  19 / عقود / 2017
املدعى عليهما  1- حميد خليل لفتة / املدير 
املفوض لرشكة املستقبل للمقاوالت العامة  

اضافة لوظيفته
املديير   / مشيكور  محسين  منصيور   -2
املفوض لرشكة الرضيوة للمقاوالت العامة 

اضافة لوظيفته
اعالن

اقام املدعي محافظ واسط اضافة لوظيفته 
علييك الدعوى البدائيية بالعدد اعاله يطلب 
فيهيا التعوييض عين االرضار الحاصلة يف 
شيارع الواصل بن جامعة الصيدر الدينية 
وقناة الدجييل املقابيل ملحطة املجاري العز 
القديمية وانه يقدر قيمة االرضار الحاصلة 
بمبلغ ستون مليون دينار عراقي للحضور 
املرافعية  املحكمية يف موعيد  اميام هيذه 
املصادف 6 / 8 / 2017 السياعة التاسيعة 
صباحيا وعند عدم حضورك او ارسيال من 
ينيوب عنيك قانونا سيوف تجيري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون 
القايض 
عدنان نهر الزاميل 
محكمة البداءة املختص

اعالن
 قيدم املواطن ) أحمد كاظيم محمد ( طلبأ 
يروم فيه تسجيل لقبه وجعله )النائيل( بدال 
من الفراغ واستنادأ اىل احكام املاده 24 من 
قانون البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 
املعيدل ولغرض نرش هذا االعالن يف الجريدة 
الرسيميه فمن لديه حق االعراض مراجعة 
هيذه املديرية خالل عرشة اييام من تاريخ 

النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام

مديرية تنفيذ املحاويل
رقم االضبارة /52/خ/2017

اعالن
تبييع مديرية تنفييذ املحاويل سيهام 
/21 تسلسيل  العقيار  يف  املديين 

م32الخاجيي الواقع يف املحاويل العائد 
للمديين )محميد ابراهييم عبيد عييل( 
املحجيوز لقاء طلب الدائين )اياد جبار 
عبيد(الباليغ )861/749/500( دينار 
فعيىل الراغب باليرشاء مراجعية هذة 
املديريية خالل ميدة ثالثيون يوما تبدا 
من اليوم التايل للنرش مسيتصحبا معه 
التامينيات القانونيية البالغة10%مين 
الجنسيية  وشيهادة  املقيدرة  القيمية 
العراقية وان رسيم التسجيل والداللية 

عىل املشري 
منفذ العدل
ختام رشيف محمد الربيعي

املواصفات
1/ موقعه ورقمه/21م 32الخاجي /

ام نسيل/املحاويل
2/جنسيه ونوعه/ارض زراعية مشيد 

عليها مطعم
3/حيدوده واوصافه/يقع العقار عىل 
الشيارع اليدويل بغداد/بيرصة مشييد 
يتكيون مين طابقين  علييه مطعيم 
متوسيطة  العميران  وصحياتودرجية 
ومسيقف بامليواد املسيلحة كونكريت 

وجامع وبستان
5/مسياحته/19اولك /69دونم ارض 
زراعية مملوكية للدولة    حصة املدين 

)30( دونم
6/درجة العمران / متوسطة

7/الشاغل/املدين لسهامه
 / املقيدرة  8/القيمية 
)1/300/000/000( مليار وثالثمائة 

الف دينار

محكمة االحوال الشخصية يف الكفل
العدد/311/ش/2017

اعالن
اىل املدعى عليه/ احمد حسن عبد

اقاميت زوجتيك املدعية )رجياء عبد مهدي 
حسين ( دعوى امام هيذة املحكمة طلبت 
فيهيا الحكيم بتأيييد حضانتهيا الطفالها 
مين صلبك وهيم كل من )فاطمة وحسين 
وعيل اوالد احمد حسين عبيد (وقد اصدرت 
هيذة املحكمة قيرار حكم غيابيي بحقك يف 
311/ش/2017واليذي  املرقمية  الدعيوى 
تضمن الحكيم بتأييد حضانة املدعية رجاء 
عبد مهدي حسين لالطفال املذكورين انفا 
وبالنظير ملجهوليية محل اقامتك وحسيب 
اشعار مختار منطقة خان سيد نور املؤرخ 
يف 2017/7/17فقيد قررت هيذة املحكمة 
النيرش بصحيفتين  تبليغيك عين طرييق 
محليتن يوميتن وليك حق االعراض عليه 
خالل عرشة ايام من تاريخ النرش والتمييز 
ضمين امليدة القانونيية وبعكسيه سيوف 

يكتسب القرار درجة البتات
القايض
جاسم حرير حميد

اعالن
اىل الرشيك  / فائزه حامد صرب

اقتىض حضيورك اىل بلديية التاجي لغرض 
اسيتخراج اجيازة البنياء للقطعية املرقمه 

1/6312 سبع البور
الرشيك
ساهر هادي حسن

اعالن دعوة دائنن
 اني املصفي املحامي خطاب محمود سالم 
لرشكة القالع الحصينة للسيفر و السياحة 
املحيدودة ادعو كل من له حيق او دين عىل 
الرشكية مرجعتي عىل العنيوان التايل بغداد 

السيدية م 825 ز 16 د 3 
املصفي املحامي
خطاب محمود سالم

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 2063 / ش / 2017 

التاريخ 24 / 7 / 2017

اعالن
اىل املدعى عليها / رشيا مهدي حسين تسيكن محلة 458 

زقاق 7 دار 11
اقاميت املدعية صبيحة عيل هيارف الدعوى املرقمة اعاله 
تطالب فيها تصحيح القسام 267 / 2007 وادخال القارصة 
وسين صالح وملجهولية محل اقامتك حسيب رشح القائم 
بالتبلييغ قرر تبليغك اعالنياً بصحيفتن محليتن يوميتن 
للحضيور اميام هذه املحكمة يف ييوم 30 / 7 / 2017 ويف 
حالة عدم حضورك او من ينوب عنك قانوناً سيوف تجري 

املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون

القايض / حممد عبد الرضا حطاب

اعالن غلق اكتتاب 
بالنظر لعدم االكتتاب من املساهمن 
املطروحية  باالسيهم  والجمهيور 
لالكتتاب يف مرصفنا لزيادة رأسمال 
املرصف الدويل االسيالمي ، لذا تقرر 
اليدوام  نهايية  يف  االكتتياب  غليق 
الرسمي ليوم الخميس املوافق 20 / 
7 / 2017 بعد الظهر . مع التقدير 
املرصف الوطني االسالمي

وزارة الزراعة
مديرية الزراعة يف حمافظة بغداد الرصافة

اعالن بيع بستان
تعلن مديرية الزراعة يف محافظة بغداد/الرصافة /لجنة بيع بساتن االصالح الزراعي 
/اسيتنادا للتعليمات رقم )25( لسينة 1971 عن بيع البسيتان املبن اوصافه املرفقة 
يف قضاء االسيتقالل ناحية الراشيدية باملزايدة العلنية وفق التعليمات اعاله وستكون 
املزايدة يف الساعة الثانية عرش ظهرا يف اليوم الخامس عرش اعتبارا من اليوم التايل من 

تاريخ نرش االعالن عنها.
يف الصحف او يوم العمل الذي يليه يف حال مصادفة املوعد عطلة رسمية يف مقر اللجنة 
يف املديريية وللتفاصييل مراجعة مقر املديريية الكائن قرب سياحة الفردوس لالطالع 
عىل الرشوط وتقديم املستمسيكات املطلوبية ودفع التامينات القانونيية البالغة %10 
من البدل املقرر ويتحمل من ترسيو عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف الواردة 

بالتعليمات اعاله 
مدير الزراعة يف حمافظة بغداد الرصافة

وزارة النفط
رشكة احلفر العراقية )رشكة عامة(

ع.املدير العام
رئيس جملس االدارة

اىل : السادة املجهزين والرشكات
م/)اعالن املناقصة 8/جتهيز /2017/ تشغييل /خمزنية ( للمرة الثانية

رقم ت
المساحة/المقاطعةالقطعة

البدل المقدرالمنشاتالمغروساتالمواصفاتدونم

121/229
 /37
كرود 

الراشدية
2/2/-

غير 
مستصلحة 
تتوفر لها 
الحصة 

المائية من 
مضخة 
خاصة 
مجازة

سعر العمرالنوعالعدد
1-دار سكن متروك المجموعالشجرة

بمساحة 100م2 
من البلوك مسقف 

الشيلمان تقدر قيمته 
ب)15000000( 
خمسة عشر مليون 

دينار

-390/-
261مائتان 

وواحد 
وستون 
مليون 

وثلثمائة 
وتسعون الف 

دينار الغير

نخيل 25
500الف 10سنواتتمر

1.250.000دينار

25الف 10سنواتنارنج50
2-سياج بي ار سي 7.250.000دينار

من ثالث جهات 
بطول 200م2 
تقدر قيمة المتر 

الواحد ب)10000( 
عشرة االف دينار 
ويكون المجموع 
 ) 2000000 (

مليوني دينار الغير 

40الف 10سنواتبرتقال50
2.000.000دينار

30 الف 10سنواتمشمش5
150.000دينار

3-باب رئيسي 
بي ار سي تقدر 

قيمته ب)90000( 
تسعون الف دينار 

الغير

1030.000300.000سنواتعرموط10

1030.000سنواتتين5

150.000

 5.100.000
خمسة مليون 
ومائة الف 

دينار

4-حوض ماء صغير مع ماطور قيمته 
)200000( مائتا الف دينار الغير



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

أرشف وزي�ر النق�ل كاظ�م فنج�ان 
الحمامي، عىل اعمال تطوير وصيانة 
م�درج مطار بغ�داد الدويل بواس�طة 
منتس�بي املنش�أة العام�ة للط�ران 

املدني.
وقال الحمامي أن »الوزارة تسعى أن 
يكون مط�ار بغداد ال�دويل يف مصاف 
مط�ارات العال�م الحديث�ة ومن أجل 
ذلك يجب تكثيف الجهود والعمل عىل 
تش�ييد النقوص�ات يف مراف�ق املطار 

كافة« .
وأضاف ان »هناك عددا من الرشكات 
االجنبية قامت بزي�ارة املطار مؤخراً 
من ضمنها رشكة س�نيور الربتغالية 
املتخصص�ة بأعمال تأهي�ل وصيانة 
املطارات الدولي�ة لألطالع عىل مرافق 
مط�ار بغداد ال�دويل وباالخص مدرج 
للوزارة  الطائ�رات لتقدي�م املش�ورة 
االس�تثمارية  الع�روض  وكذل�ك 
بش�أن تطوير مدرج املط�ار لإلرتقاء 

بالخدمات املقدمة للمسافرين«.
من جه�ة اخ�رى خصص�ت الرشكة 
العام�ة لنق�ل املس�افرين والوف�ود، 
عددا من باصات النقل ذات الطابقني 
للعم�ل يف مدين�ة باب�ل وذل�ك خدمة 
لزائ�ري مرق�د العلوية رشيف�ة بنت 

الحسن )عليها السالم («.
وق�ال مدي�ر قس�م النق�ل الداخيل يف 
الرشك�ة خرض جاس�م يف بيان العالم 
وزارة النقل تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، انه »تنفي�ذا لتوجيهات 

مدي�ر ع�ام الرشك�ة عبد الل�ه لعيبي 
وبالتع�اون مع النائب�ة عن محافظة 
بابل حمدية الحسيني قامت الرشكة 
بتخصيص عددا م�ن الباصات للعمل 
من الك�راج املوح�د اىل مزار الس�يدة 
رشيفة بنت الحس�ن )عليها السالم( 

»هن�اك  ان  مضيف�ا  أوىل،  كمرحل�ة 
زي�ادة ألع�داد الحاف�الت يف مناط�ق 
اخرى من املحافظة مستقبالً وحسب 

الحاجة«. 
وأش�ار جاس�م اىل أن »هذه الخطوة 
وخط�وات اخ�رى س�بقتها نفذته�ا 

الرشك�ة ضم�ن املش�اريع والخطط 
الت�ي وضعتها مس�بقا لتطوير واقع 
النق�ل يف عموم املحافظ�ات واملناطق 

العراقية«. 
لنق�ل  العام�ة  »الرشك�ة  أن  واك�د 
املس�افرين والوفود تس�عى اىل تقديم 

خدمة افض�ل يف مجال النقل اىل كافة 
املواطن�ني ويف كل املحافظات، مبينا: 
ان هذه املب�ادرات ته�دف اىل التقليل 
م�ن معاناة النقل عند الزائرين وأهايل 

محافظة بابل.
م�ن جانب آخر اعلنت الرشكة العامة 

العراقي�ة , ع�ن تخفي�ض  للموان�ئ 
الرس�وم والعوائ�د للبضائ�ع وامل�واد 
الواردة عن طري�ق املوانئ اىل املعامل 

الحكومية بنسبة )%25(.
وق�ال مدي�ر ع�ام الرشك�ة ري�اض 
سوادي ش�مخي يف بيان له ان »وزير 
النقل كاظ�م فنج�ان الحمامي وجه 
بتخفيض الرس�وم عىل امل�واد الواردة 
للمعامل الحكومية اس�تجابة للطلب 
الذي قدمته الرشكة العامة للس�منت 
العراق�ي التابع�ة ل�وزارة الصناع�ة 

واملع�ادن، مؤكدا: ان هذا االنجاز جاء 
لتحفي�ز االنتاج داخ�ل البل�د وتذليل 

املعوقات امام املعامل العراقية«.
وأضاف شمخي أن »التخفيض يشمل 
البضائع الواردة بأسم الرشكة العامة 
للس�منت العراقي ح�راً، أضافة اىل 

معمل اسمنت البرة«.
يذكر ان وزارة النق�ل العراقية قامت 
بتخفي�ض عوائد وأجور تفريغ )امللح 
الصناع�ي( اىل )5000( دين�ار للطن 

الواحد الشهر املايض.

وزير النقل يرشف عىل أعامل تأهيل مدرج مطار بغداد الدويل
املسافرين والوفود ختصص باصات للعمل يف بابل.. واملوانئ ختفض رسوم املواد الواردة للمعامل احلكومية
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هيئة احلج تعلن انجاز 
أكثر من »4« آالف تأشرية 

دخول للسعودية

النفط توقع عقدًا مع رشكة عربية لتصنيع اسطوانات الغاز السائل

التجارة تناقش حسم التعاقدات مع رشكات عاملية رصينة لتوريد شيش التسليح والسرياميك والصحيات

الصناعة تبحث التعاون وسبل تدعيم االستثامرات مع منظمة ايدرو االيرانية

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة عن 
اس�تحصال اكثر من 4 االف تأش�رة 
دخ�ول اىل الديار املقدس�ة لج�وازات 
الحج�اج العراقيني الفائزي�ن بقرعة 

الحج االلكرتونية.
وقال املتحدث الرس�مي باس�م الهيئة 
حس�ن فه�د الكنان�ي يف بي�ان تلقته 
>لجن�ة  ان  العراق�ي«،،  »املس�تقبل 
تفيي�ز ج�وازات الحج�اج التابعة اىل 
الهيئ�ة املتواج�دة حالي�ا يف اململك�ة 
االردنية الهاشمية استحصلت 4 االف 
و860 تأشرة دخول لحجاج بيت الله 
الحرام من اململكة العربية الس�عودية 

عرب سفارة بالدها يف عمان<.
واض�اف ان > اللجن�ة تعم�ل يومي�ا 
وبش�كل متواص�ل عىل اكم�ال تفييز 
تأش�رات الدخول للديار املقدس�ة اىل 
الحج�اج بوق�ت مبكر وانه�اء جميع 
االمور اللوجس�تية املتعلقة بسفرهم 
قب�ل الب�دء بتوج�ه قواف�ل الح�ج اىل 
املدين�ة املن�ورة اعتبارا من االس�بوع 

املقبل<.
وكانت هيئة الحج والعمرة قد اوفدت 
يف وق�ت س�ابق لجنة م�ن موظفيها 
مختصة لتفيي�ز 33 الفا و960 جوازا 
للمواطن�ني الفائزي�ن بقرع�ة الح�ج 

االلكرتونية.
فيم�ا اعلن رئيس الهيئة خالد العطية 
يف وقت سابق تحديد يوم االربعاء 2 آب 
املقبل موعدا النطالق اول رحلة جوية 
للحج�اج العراقيني و اليوم الس�ادس 
م�ن الش�هر ذاته النط�الق اول قوافل 
الحج الربية من املحافظات عرب منفذ 

عرعر الحدودي.

    بغداد / المستقبل العراقي

اك�د وزي�ر النفط جب�ار اللعيب�ي ان ال�وزارة وضعت 
خطط�ا ومس�ارات جدي�دة لتطوي�ر عم�ل الرشكات 
النفطي�ة من خالل عقد رشاكات م�ع رشكات عربية 
واجنبي�ة رصين�ة بهدف االرتق�اء بمس�تويات االداء 
واالنت�اج، جاء ذلك اثناء رعايته لحفل توقيع عقد بني 
رشك�ة تعبئة الغاز ورشكة الرشقة االوس�ط اللبنانية 
لتصنيع اسطوانات الغاز الحديدية يف محافظة البرة 
بطاقة 3000 اس�طوانة باليوم.وقال الوزير بحس�ب 
بيان للوزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
ان »العقد يمثل مرحلة اخرى من مراحل تطوير عمل 

الرشكات النفطية وسيخلق بيئة عمل ضمن املواصفات 
الفنية ، مش�را اىل ان »العقد س�يوفر اسطوانات الغاز 
الجديدة للمواطنني وسيقلص من معدالت االستراد لهذ 
امل�ادة وتوفر العملة الصعبة للخزينة االتحادية ، فضال 

عن ذلك سيوفر فرص عمل جديدة البناء املحافظة« .
ووجه اللعيب�ي »الرشكة املصنعة ع�ىل رضورة اضافة 
خطوط انتاجية جديدة النتاج اس�طوانات الغاز السائل 
البالستيكية« .وقال وكيل الوزارة لشؤون صناعة الغاز 
حامد يونس ان »توقيع العقد يعد جزء من الخطط التي 

وضعتها الوزارة لتطوير العمل واالرتقاء بمس�تويات 
االنتاج وبكافة املجاالت«.

واوض�ح مدير عام رشكة تعبئة الغ�از ان »العقد يعد 
م�ن العق�ود املهمة وخط�وة اوىل لتوفر اس�طوانات 
الغ�از الس�ائل محلي�ا وبمواصف�ات قياس�ية عاملية 
وعراقي�ة ،وهناك خطوات ومش�اريع اخ�رى لتطوير 
االداء واالرتقاء بالخدمات املقدمة للمواطنني ، مشرا 
ان املصن�ع س�يقوم بانتاج اكثر من 3000 اس�طوانة 
غ�از يوميا قابلة للزي�ادة اىل 5000 اس�طوانة باليوم 
، وس�يعزز ذلك من انتاجية الرشك�ة يف معامل تعبئة 

الغاز السائل وتجهيزه للمواطنني« .
ومن جانبه قال ممثل رشكة الرشق االوسط اللبنانية 
حس�ان جاب�ر ان »عم�ل املصن�ع يف محافظ�ة البرة 
س�يخلق مناخ اقتص�ادي جديد يف املحافظة وس�يكون 
حاف�زا لتش�جيع الرشكات االخ�رى للعم�ل يف العراق ، 

فضال عن توفر فرص العمل البناء املحافظة.

   بغداد / المستقبل العراقي

بحث�ت الرشك�ة العام�ة لتج�ارة املواد 
االنش�ائية يف وزارة التجارة »الية حسم 
موض�وع التعاق�د م�ع رشكات عاملي�ة 
رصين�ة م�ن اج�ل توري�د مواد ش�يش 
التس�ليح االوكراني والصحي�ات ومادة 

السراميك« .
واض�اف مدي�ر ع�ام الرشك�ة عدن�ان 
الرشيفي خالل ترأس�ه اجتماع مجلس 
ل�«املس�تقبل  ورد  بي�ان  يف  االدارة 
العراقي«، ان »رشكته حسمت موضوع 
التعاق�د م�ع الجانب االوكران�ي لتوريد 
مادة ش�يش التس�ليح وتفعيل االعتماد 

بعد تذليل جميع الصعوبات التي واجهت 
العق�د خ�الل االش�هر املاضية بس�بب 
معامالت الروتني فضالع�ن التعاقد مع 
رشكة كليو باترا من اجل اس�تراد مادة 
الس�راميك حيث سيتم شحن تلك املواد 

خالل االيام القادمة« .
واوض�ح ان »االجتم�اع ناق�ش حس�م 

موض�وع التعاق�د م�ع رشكات عاملي�ة 
رصين�ة من اجل توري�د مواد الصحيات 
حي�ث ت�م مضاعف�ة الكمي�ات نتيجة 
للطل�ب املتزاي�د م�ن قب�ل املواطنني يف 
الس�وق املحلية حيث سيتم اجراء العقد 
مع تلك الرشكات مطلع الش�هر الشهر 

املقبل.

    بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزير الصناعة واملعادن محمد ش�ياع الس�وداني 
خ�الل لقائه وكي�ل وزي�ر الصناعة والتج�ارة واملناجم 
االيراني مسؤول منظمة ايدرو معظمي »اوجه التعاون 
املش�رتك وف�رص االس�تثمار بحض�ور الوفد الرس�مي 
املراف�ق له وعدد من املس�ؤولني يف املنظم�ة وذلك خالل 
الزيارة التي قام بها اىل الجمهورية االس�المية االيرانية 

عىل رأس وفد رسمي ضم عدد من املسؤولني واملدراء 
العام�ني يف ال�وزارة ورشكاته�ا ومس�ؤويل رشكات 

القطاع الخاص واملختلط وبعض الصناعيني ».
واش�اد الوزي�ر خ�الل اللقاء بحس�ب بي�ان تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي«، بموق�ف حكوم�ة طه�ران 
الداع�م للعراق معربا ع�ن رسوره بعبارات التهاني 
والتربيكات بمناسبة تحرير مدينة املوصل وتحقيق 
الن�ر الكبر ع�ىل داع�ش االرهاب�ي ، مؤكدا عىل 
»رضورة االرتق�اء بمس�توى العالق�ات ب�ني بغداد 
وطهران يف كل املجاالت وعىل كافة الصعد السياسية 
واالمنية واالقتصادية لوجود مش�رتكات كثرة بني 
البلدي�ن الجاري�ن  ».واش�ار اىل ان الع�راق »واج�ه 

صعوب�ات وتحديات كبرة بس�بب االزم�ة االقتصادية 
نتيج�ة انخفاض اس�عار النفط م�اادى اىل توقف اغلب 
املش�اريع الصناعية الفت�ا اىل ان »الحكومة تمكنت من 
مواجه�ة ه�ذه التحديات واتخ�اذ خط�وات من خالل 
اطالق االسرتاتيجية الوطنية لغاية عام 2030 للنهوض 
بالقط�اع الصناع�ي وتفعي�ل دوره يف دع�م االقتص�اد 
الوطني  ، مؤكدا جدية الجانب العراقي لتنفيذ مشاريع 
مشرتكة مع الجانب االيراني من خالل التأهيل والتحديث 

والتطوي�ر واالس�تثمار ».واك�د الس�وداني »اس�تعداد 
الوزارة الس�تقبال وفد فني من الجانب االيراني لالطالع 
بشكل تفصييل عىل الفرص التي تم طرحها خالل اللقاء 
كما وجه بتزويدهم بفقرات القانون الصادر من الهيئة 
العامة للرضائب والذي يتضمن فقرات االعفاء الرضيبي 
للمس�تثمر يف حال حصوله عىل اجازة االس�تثمار«.من 
جانب�ه اكد معظمي ع�ىل »قوة العالقات الس�رتاتيجية 
الت�ي تربط البلدين مش�ددا ع�ىل رضورة ايجاد ارضية 
مش�رتكة للتعاون يف املجال الصناعي واملش�اركة يف 
اع�ادة االعمار والبن�اء والعمل عىل زيادة مس�توى 
التع�اون يف املرحل�ة القادم�ة  ، مبدي�ا االس�تعداد 
لالس�هام يف تأهيل رشكات وزارة الصناعة واملعادن 
العراقي�ة وتدريب الك�وادر والتمويل يف مجال النقل 
والش�حن وس�كك الحدي�د وصناع�ة الس�يارات اىل 
جانب االس�تعداد للتعاون يف مجال صناعة الس�فن 
وصيانته�ا ». الفت�ا اىل ان »منظم�ة اي�درو تختص 
بشكل اس�ايس بتنمية وتحديث وتطوير الصناعات 
االيراني�ة واع�داد متطلبات ومس�تلزمات الرشكات 
الصناعية عىل اسس صحيحة وبمايضمن منافسة 

وحماية منتجاتها .

الداخلية: اكتشاف 268 حالة فساد اداري ومايل 
يف دوائر الوزارة خالل حزيران

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

ت�رأس محاف�ظ بغ�داد املهن�دس عط�وان العطوان�ي االجتم�اع االول ملجلس 
التخطي�ط والتنمي�ة املحيل وبحض�ور رئيس مجلس املحافظ�ة ورئيس هيئة 
اس�تثمار بغ�داد وعدد من ممث�يل دوائر الصح�ة والرتبية والزراعة والش�باب 
والرياضة والعمل والشؤون االجتماعية والبلديات  وتم خالل االجتماع مناقشة 
الية رس�م سياسة وخطط املش�اريع الخاصة باملحافظة وتوفر البدائل املالية 
لزي�ادة اي�رادات املحافظ�ة.   وذك�ر بي�ان اورده  املكتب االعالمي ان »الس�يد 
املحاف�ظ رصح خالل املؤتمر الصحفي الذي عقد بع�د االجتماع ان الهدف من 
تأس�يس هذا املجلس هو رسم سياسة املش�اريع ودراسة الجدوى االقتصادية 
لتوفر ايرادات املحافظة مش�دد يف نف�س الوقت عىل عدم االعتماد عىل واردات 
النفط والبحث عن بدائل اخرى من خالل تنفيذ املش�اريع االستثمارية يف كافة 
الدوائر التابع�ة للمحافظة واملديريات ال)6( الت�ي انظمت للمحافظة بعد فك 
االرتب�اط للنهوض بواقع الخدمات يف مختلف القطاعات«. واضاف »ان انعقاد 
املجلس س�وف يكون بشكل ش�هري لتناول املقرتحات واملشاريع املقدمة من 
اعضاء املجلس عىل ان يقدم صاحب املرشوع او املقرتح رشحا مفصال ودراسة 
جدوى للقطاع التابع له ومناقشة مراحل تنفيذه وتفعيل البحث عن االيرادات 
البديلة« . مؤكدا عىل تعظيم واردات الدولة لدعم اقتصاد البلد الذي يمر بمرحلة 
حرج�ة. ونوه البيان: اىل ان هيكلية املجلس تتكون من الس�يد املحافظ رئيس 
املجل�س وينوب عنه النائب الفن�ي و)24( ممثل من مديريات الصحة والرتبية 

والزراعة والشباب والرياضة والعمل والشؤون االجتماعية والبلديات.

     بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد مكت�ب املفت�ش الع�ام يف وزارة الداخلي�ة باكتش�اف 268 حالة فس�اد اداري 
ومايل يف دوائ�ر ومفاصل الوزارة يف بغداد واملحافظات خالل ش�هر حزيران املايض.

وذك�ر تقرير صادر عن ش�عبة التخطيط واملتابعة يف املكتب لش�هر حزيران 2017 
ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، إن »مدري�ة تفتيش بغ�داد تمكنت خالل الش�هر من 
اكتش�اف 100 حالة فس�اد اداري وم�ايل، كانت مؤرشات الفس�اد االداري منها 90  
حال�ة، تمثلت ب�� 70 حالة اهمال و 9 ح�االت تزوير، و حالت�ي مخالفات ضبطية 
وحالة س�وء اس�تخدام للس�لطة واحدة«، مردفا »فيما كانت مؤرشات الفساد املايل 
املكتش�فة 10 حاالت، تمثلت ب� 7 حاالت رش�وة وحالة لواح�دة لكل من االختالس 
واخف�اء املواد والهدر باملال العام«.وأضاف التقرير، أن »مديرية تفتيش املحافظات 
تمكنت من اكتش�اف 162 حالة فس�اد اداري ومايل، كانت مؤرشات الفساد االداري 
منه�ا 149 حال�ة، تمثلت ب� 120 حالة اهمال، و 16 حالة اس�تغالل وظيفي، و 10 
حاالت س�وء استغالل للسلطة، و 3 حاالت تزوير«، مبنيا أن »مؤرشات الفساد املايل 
املكتشفة 13 حالة، تمثلت ب� 7 حاالت اختالس، و 5 حاالت هدر باملال العام، وحالة 
اخف�اء مواد واحدة«.ويف مجال التدقي�ق والرقابة املالية ذك�ر التقرير، أن »مديرية 
التدقي�ق والرقابة املالية التابعة ملفتش�ية الداخلية تمكنت من ارجاع 89,074,050 
دين�ار اىل خزين�ة الدولة، وأوص�ت بإع�ادة 1,109,234,678 دين�اراً، ومنعت هدر 
1,060,588,900 دينار«.وأش�ار إىل، أن »مديرية الرصد وتقييم األداء تمكنت خالل 
الش�هر من تش�كيل 10 لجان لتقيص الحقائق رفعت تقاري�ر مفصلة عن القضايا 
املش�كلة ألجلها، ورصدت 4 حاالت فس�اد اداي وحالتي فس�اد مايل«، موضحا أنها 
»تلقت خالل الش�هر 185 إخبارا عن حاالت فساد اداري ومايل تأيدت منها 8 حاالت 
وال زال�ت 177 حالة قيد التحقق واملتابعة، فضالً عن قيام املديرية بتقييم أداء 600 
ش�خص يف الوزارة بني ضابط وموظف ومنتسب، وارسلت 941 استمارة كشف عن 

املصالح املالية اىل هيأة النزاهة، ونضمت 2594 استمارة الئحة سلوك وظيفي«.

بإرشاف رشكة توزيع املنتجات النفطية إفتتاح حمطة تعبئة وقود جديدة »أهلية« بمواصفات حديثة يف حمافظة النجف األرشف
    بغداد / المستقبل العراقي

توزي�ع  رشك�ة  م�الكات  إفتتح�ت 
املنتجات النفطية يف محافظة النجف 
األرشف محط�ة تعبئة وق�ود ) ريبال 
ال�رشق 2( األهلية وبحضور محافظ 
النج�ف األرشف ومدير هي�أة توزيع 
الفرات األوس�ط ومدير ف�رع النجف 
ورئي�س لجن�ة الطاق�ة يف املحافظة 

وع�دد من أعض�اء الحكوم�ة املحلية 
بالجه�ود  إعجابه�م  أب�دوا  الذي�ن 
الت�ي تبذلها رشك�ة التوزي�ع خدمًة 

للمواطنني الكرام . 
مدي�ر ع�ام رشك�ة توزي�ع املنتجات 
النفطي�ة بني إن موق�ع هذه املحطة 
ملوقعه�ا  املحافظ�ة  أبن�اء  س�يخدم 
اإلس�رتاتيجي بج�وار مط�ار النجف 
ال�دويل    ووقوعها ع�ىل الطريق الذي 

يرب�ط النج�ف األرشف باملحافظ�ات 
الجنوبي�ة ، مضيف�اً إن إفتتاح هكذا 
مرشوع س�يخدم أهايل النجف الكرام  
كون�ه منف�ذ جديد تض�اف اىل املنافذ 
التوزيعي�ة األخرى .من جانبه أوضح 
مدي�ر هيأة توزي�ع الفرات األوس�ط 
الس�يد لي�ث من�ي إن املحط�ة ق�د 
أنجزت وفق مواصف�ات فنية حديثة 
وتستخدم فيها منافذ تجهيز رباعية 

ذو تحك�م ألكرتوني يف إدارتها ، فضالً 
عىل إحتواءها عىل أسواق مما جعلها 
تضاهي املحطات األوربية. من جهته 
أك�د محاف�ظ النج�ف  الس�يد ل�ؤي 
اليارسي ان الحكومة املحلية بشقيها 
التنفيذي والترشيعي تعمالن سوياً مع 
وزارة النفط ضم�ن خططها الرامية 
لتطوي�ر الخدمات املقدمة للمواطنني 
عرب قط�اع التوزيع مش�يداً بالجهود 

الت�ي تبذلها كوادر رشك�ة التوزيع يف 
دع�م هذه املش�اريع الت�ي تهدف إىل 
خدمة أبناء املحافظة من خالل توفر 
.املواطنون  النفطية  أنواع املش�تقات 
بدورهم أش�ادوا بالخدمات امللموسة 
الت�ي تقدمه�ا رشك�ة التوزيع ضمن 
حملته�ا املس�تمرة الفتت�اح وتأهيل 
املحطات يف املحافظ�ات والتي تهدف 

أوالً وأخراً خدمة الصالح العام.

حمافظ بغداد يرتأس االجتامع االول ملجلس 
التخطيط والتنمية املحيل يف مبنى املحافظة

احلاممي: انطالق أوىل رحالت حجاج
بيت اهلل احلرام يف 2 آب املقبل

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير النقل الس�يد كاظ�م فنجان الحمامي، الي�وم االثنني، ان الثاني 
من ش�هر آب املقبل سيكون موعداً ألنطالق الرحلة االوىل لنقل حجاج بيت الله 

الحرام اىل الديار املقدسة من أجل احياء شعائر الحج. 
وقال س�يادته: مع بداية هذا األس�بوع بدأت االستعدادات لتفويج الحجاج 
عرب املطارات الدولية الخمسة يف البالد )بغداد – سليمانية – اربيل – البرة – 
النجف االرشف(، مبينا: ان املنش�أة العامة للطران املدني قامت بتأهيل صالة 
كربالء يف مطار بغداد الدويل ألس�تقبال الحجاج وتوف�ر افضل الخدمات وفق 

املعاير العاملية املعتمدة للسفر والسياحة .
وأكد انه تمت مراعات التعامل مع كبار السن من الحجاج فضالً عن توفر 
املالكات العاملة بالتنس�يق مع وزارة الداخلية للعمل عىل مدار الساعة لغرض 

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

االخرى املرتتبة عىل ذلك والبالغة 2% من بدل االيجار

الرشوط  :
1-مدة العقد سنة واحدة فقط.

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

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

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

8- عىل املزايد جلب بطاقة تموينية +جنسية مصورة +صك مصدق بمبلغ االمانات
9-يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن والداللية واجور لجنتي التقدير والتثمني 

والبيع وااليجار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة االتحادية

الهيئة االستئنافية االوىل
العدد 881/س2017/3

التاريخ 2017/7/17

اىل /املستانف عليها عباسية خضري فرحان
للطع�ن االس�تئناف املقدمي م�ن قبل املس�تانف /ام�ني بغداد /

اضاف�ة لوظيفته بالدعوى املرقم�ة 881/س2017/3 عىل القرار 
البدائي الصادر من محكمة بداءة الكرادة املرقم 3458/ب/2016 
يف 2017/3/27 وملجهولي�ة  مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك اعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة يف يوم 
املرافع�ة املوافق 2017/7/30 ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك  قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك وفقا الحكام 

القانون

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

العدد 1919/ش/2017
التاريخ 2017/7/24

اعالن
اىل املفقود )كاظم شنان خطار (

اق�ام والدت�ك املدعي�ة )نورية مش�كور كريم ( 
الدع�وى املرقم�ة 1919/ش/2017 امام هذه 
املحكم�ة تطلب فيها الحكم بتاييد فقدانك وذلك 
كون�ك انقطعت اخب�ارك منذ اربع س�نوات ولم 
يع�رف مصريك فيما اذا كنت عىل قيد الحياة من 
عدمه  لذا اقت�ى حضورك او من ينوب عنك او 
من تتوفر لدي�ه معلومات عنك اىل هذه املحكمة 
يف الس�اعة التاس�عة م�ن صب�اح ي�وم املرافعة 
املص�ادف 2017/8/3 وبعكس�ه س�وف تق�وم 
املحكم�ة باتخ�اذ االجراءات الالزم�ة وبالدعوى 

املقدمة من والدتك وفقا للقانون
القايض

حسني حبيب 

تنويه
ورد س�هوا يف صحيفة املس�تقبل  بالعدد 1444 
بتاريخ االحد 21/ايار/2017 ورد تاريخ الطالق  
201/8/15 خطا والصحي�ح 2016/8/15 لذا 

اقتى التنويه

تنويه
ورد يف صحيفة املس�تقبل العراقي بالعدد 1474 
يف 2017/7/9 والتابع�ة اىل مديري�ة التس�جيل 
العقاري يف املناذرة ذكر اسم املحلة البوزين خطا 

والصحيح محلة البوزوين لذا اقتى التنويه

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة
العدد 300/ش/2017
التاريخ 2017/7/12

اىل املدعى عليه )رعد عبد عيل س�لمان ( مجهول 
محل االقامة

اعالن
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قرارها بالع�دد 300/

ش/2017 الق�ايض بتمدي�د حضان�ة زوجت�ك 
املدعي�ة )رشوق مهدي جب�ار ( الوالدها عباس 
وفاطم�ة وملجهولية محل اقامت�ك تقرر تبليغك 
بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني ويف حالة 
عدم حضورك خالل عرشة ايام من تاريخ تبليغك 
يسقط حقك باالعرتاض عىل الحكم الغيابي وان 
قرار الحكم يكتسب الدرجة القطعية بعد ثالثني 

يوما من تاريخ تبلغك 
القايض

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف 
العدد2769 /ش2017/5

التاريخ 2017/7/23
إىل املدعى عليه /احمد خليل زيدان

اصدرت ه�ذه املحكمة قراره�ا يف الدعوى الرقمة 
واملتضم�ن   2017/5/31 يف  2769/ش2017/5 
اثاث زوجية للمدعية )فاتن حسن دهام ( وحسب 
مامبني يف القرار وملجهولية محل اقامتك وحس�ب 
رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار حي االنصار 
/النج�ف ل�ذا تق�رر تبليغ�ك بواس�طة صحيفتني 
يوميتني محليتني بالحكم اعاله ولك حق االعرتاض 
او م�ن ينوب عنك ع�ىل القرار املذك�ور خالل املدة 
القانونية وبعكس�ه سوف يكتس�ب القرار الدرجة 

القطعية وفق االصول قانونا امام هذه املحكمة
القايض عامر طعمة الحار

العق�اري  التس�جيل  مديري�ة 
العامة 

مديري�ة التس�جيل العق�اري يف 
املناذرة
اعالن

طلب تسجيل عقار مجدد
بناءا عىل الطل�ب املقدم اىل هذه 
  2017/4/10 بتاري�خ  الدائ�رة 
لتس�جيل تمام العقار تسلس�ل 
592 محل�ة املش�خاب  ويتكون 
م�ن طابق�ني الطاب�ق االس�فل 
عبارة عن دكان والطابق العلوي 
شقة سكنية مكونة من غرفتني  
ومطب�خ  كب�رية  وصال�ة  ن�وم 
وحم�ام ومراف�ق صحي�ة ويتم 
الصع�ود اليه�ا عن طريق س�لم 
العراقي  لل�دكان بأس�م  مجاور 
مج�ددا  مه�دي   احم�د  ق�ي 
باعتباره حائ�زا له بصفة املالك 
للمدة القانوني�ة ولغرض تثبيت 
تمهي�دا  له�ا  املذك�ورة  امللكي�ة 
للتس�جيل وف�ق اح�كام قانون 
التس�جيل العقاري) 43( لس�نة 
1971 قررن�ا اعالن ه�ذا الطلب 
فعىل كل من يدعي بوجود عالقة 
او حقوق معينة عىل هذا العقار 
تقديم مالديه من بيانات اىل هذه 
الدائ�رة خ�الل مدة ثالث�ني يوما 
اعتب�ارا م�ن اليوم الت�ايل النرش 
هذا االع�الن  وكذلك الحضور اىل 
موقع العقار يف الساعة العارشة 
صباح�ا من اليوم الت�ايل النتهاء 
مدة ه�ذا االع�الن وذل�ك الثبات 
حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي 
س�يجري يف الي�وم املذك�ور لهذا 

الغرض
مدي�ر اقدم مالحظية التس�جيل 
العقاري املناذرة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنايات النجف 
العدد 688/ج/2015
التاريخ 2017/7/19

اىل املتهم الهارب /عبود طالب حسني ابو الخل
اصدرت هذه املحكمة الحكم املرقم 688/ج/2015 
يف 2015/8/26 املتضم�ن الحك�م علي�ك غيابي�ا 
بالس�جن ملدة خمس�ة عرش سنة اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 315/الش�ق الثان�ي م�ن قان�ون العقوبات 
وبدالل�ة م�واد االش�رتاك 49/48/47 منه واصدار 
امر القبض بحقك لتنفيذ العقوبة وتبليغك بالحكم 
الصادر طبقا ملا هو منصوص عليه يف املادة 143/أ 
االصولية وعند عدم تسليم نفسك اىل هذه املحكمة 
او اىل اي مرك�ز للرشط�ة ولم تع�رتض عليه خالل 
مدة س�تة اش�هر اصبح الحكم باالدان�ة والعقوبة 
بمنزلة الحكم الوجاهي طبقا الحكام املادة 243/أ 

االصولية
الرئيس 
خضري سابط البدري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد 400/ب/2017
التاريخ 2017/7/24

اىل املدعى عليهم 
)عباس محسن ناجي وعبود عاشور حمود ومحمد 
رض�ا عيل الصايف وحس�ن هرب�ود اللهيبي وعباس 

محمد شمخي(
اعالن

اق�ام املدع�ي ) جعف�ر ناظ�م حس�ني  ( الدع�وى 
واملتضمن�ة  400/ب/2017  املرقم�ة  البدائي�ة 
طلبه بازالة ش�يوع العق�ار املرقم 40 مقاطعة 16 
الح�رية  وبالنظ�ر ملجهولية محل اقامتكم حس�ب 
املنطق�ة  وتايي�د مخت�ار  بالتبلي�غ  القائ�م  رشح 
واقوال الش�خص الثالث املخت�ار ذياب جياد طاهر 
وكت�اب  دائ�رة  التخطي�ط واملتابعة ف�رع تموين 
النجف وكتاب مكتب معلومات الحرية  عليه قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفت�ني رس�ميتني يوميتني  
محليتني واس�عتي االنتش�ار للحض�ور امام هذه 
املحكمة يف موعد املرافع�ة املصادف 2017/7/31 
الس�اعة الثامنة صباح�ا ويف حال عدم حضورك او 
ارسال من ينوب عنكم قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقكم غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض عيل عبد الهادي هاني الشمري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد 210/ب/2017
التاريخ 2017/7/24

اىل املدعى عليهم 
)مصطفى ظاهر سالم(

اعالن
اقام املدعي ) رافد محسن اسد الله  ( الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة 210/ب/2017 واملتضمنة 
طلبه بازالة ش�يوع العقار املرقم 92 مقاطعة 
14 الح�رية  وبالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار 
املنطقة املؤيد من املجلس املحيل لقضاء الكوفة 
وكتاب دائ�رة  التخطيط واملتابعة فرع تموين 
النجف وكتاب مكت�ب معلومات الحرية  عليه 
ق�ررت املحكمة تبليغك بصحيفتني رس�ميتني 
يوميتني  محليتني واسعتي االنتشار للحضور 
امام ه�ذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف 
2017/8/1 الس�اعة الثامنة صباحا ويف حال 
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنكم قانونا 
س�وف تجري املرافع�ة بحقكم غيابي�ا وعلنا 

وفق االصول
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد 402/ب/2017
التاريخ 2017/7/24

اىل املدعى عليهم 
)عباس محس�ن ناجي وعبود عاش�ور حمود 
ومحم�د رض�ا ع�يل الص�ايف وحس�ن هرب�ود 
اللهيب�ي وعب�اس محم�د ش�مخي وحفيظة 

حسني هربود(
اعالن

اق�ام املدعي ) جعفر ناظم حس�ني  ( الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة 402/ب/2017 واملتضمنة 
طلبه بازالة ش�يوع العقار املرقم 41 مقاطعة 
16 الح�رية  وبالنظر ملجهولي�ة محل اقامتكم 
حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ وتايي�د مختار 
املنطقة واقوال الش�خص الثالث املختار ذياب 
جياد طاهر وكتاب  دائرة  التخطيط واملتابعة 
فرع تموي�ن النجف وكتاب مكت�ب معلومات 
الحرية  عليه قررت املحكمة تبليغك بصحيفتني 
رسميتني يوميتني  محليتني واسعتي االنتشار 
للحضور ام�ام هذه املحكمة يف موعد املرافعة 
الثامن�ة  الس�اعة   2017/7/31 املص�ادف 
صباح�ا ويف ح�ال ع�دم حض�ورك او ارس�ال 
م�ن ينوب عنكم قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقكم غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 2406/ب2015/4

التاريخ 2017/7/24
اعالن

بالنظ�ر لحصول الض�م عىل املزاي�دة املؤرخة 
يف 2017/7/3 والت�ي بموجبه�ا ت�م احال�ة 
العق�ار املرق�م 2/11226 ح�ي االس�كان يف 
النج�ف بعهدة املش�رتي )هاتف ط�ارق كريم 
( بب�دل قدره )179.000.000( مائة وتس�عة 
وس�بعون مليون دين�ار تعلن ه�ذه املحكمة 
عن بيع العقار املذكور اعاله واملبينة اوصافه 
وقيم�ة ادناه فعىل الراغب�ني بالرشاء مراجعة 
هذه املحكمة خالل)ثالثة ايام من اليوم التايل 
لنرش االعالن مس�تصحبا التامينات القانونية 
البالغ�ة 10%( م�ن القيم�ة الكلي�ة بعد الضم 
وس�بعة  مائ�ة   )187.9500.000 والبالغ�ة 
وثمان�ون مليون وتس�عمائة وخمس�ون الف 
دينار بموجب صك مصدقة المر محكمة بداءة 
النجف  صادر من مرصف الرافدين رقم )7( يف 
النجف وس�تجري املزايدة واالحالة يف الساعة 
الثاني�ة عرش م�ن الي�وم التايل لالع�الن وعىل 
املش�رتي جلب هوية االحوال املدنية وش�هادة 

الجنسية العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف:
العق�ار املرق�م 2/11226 ح�ي االس�كان  يف 
النج�ف عبارة عن دار س�كن يقع عىل ش�ارع 
60 م�رت وبواجه�ة 9 م�رت وان واجه�ة ال�دار 
مس�قفة بالجينك�و وانه يحتوي عىل س�احة 
امامي�ة صغري فيها مرافق صحية واس�تقبال  
بمس�احة 6×5 م�رت ومم�ر صغ�ري يطل عىل 
غرفة  نوم صغرية بمس�احة 2×3 مرت وصالة 
مفتوح�ة ومس�قفة بالجينك�و وفيها مطبخ 
مفت�وح ع�ىل الصالة وتطل ع�ىل غرفتي  نوم 
واالخ�رى   م�رت   4×3.5 بمس�احة  احداهم�ا 
بمس�احة 4×3 مرت وحمام صغري ومش�غول 
م�ن قبل املدع�ى عليه /1 هات�ف طارق كريم 
مع اف�راد عائلته وو يرغب بالبق�اء يف العقار 
بعد البي�ع بصفة مس�تاجر وان بن�اء العقار 
من الطابوق ومسقف بالش�يلمان وان درجة 
عمرانه متوس�طة وان عموم مس�احة العقار 
) 135(م2 وان القيم�ة الكلي�ة للعق�ار مبلغ 
) 223.500.000( مائت�ان وثالث�ة وع�رشون 
مليون وخمس�مائة ال�ف دينار علم�ا ان بدل 
البي�ع االخ�ري مبل�غ ) 179.000.000(مائ�ة 
وتسعة وسبعون مليون دينار وان قيمة الضم 
البالغة 5% من الب�دل االخري عليه يكون املبلغ 
187.950.000 مائة وس�بعة وثمانون مليون 
وتسعمائة وخمسون الف دينار فقط الغريها 

وزارة الكهرباء
املديرية العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب

متديد اعالن
املناقصة رقم 2/ استثامر/2017

الخاصة بمديرية توزيع كهرباء شمال البرصة
الحق�ا بكتابنا ذي العدد 12898 يف 2017/7/5 
ولغرض إعطاء فرصة أوسع للرشكات للمشاركة 
بتقديم عطاءاتها، تق�رر تمديد اعالن املناقصة 
رقم 2/ استثمار/2017 الخاصة بمديرية توزيع 
كهرباء شمال البرصة لغاية يوم االحد املصادف 
2017/7/30 وان آخر موعد الستالم العطاءات 
هو الساعة الواحدة ظهراً حسب التوقيت املحيل 

ملحافظة بغداد. مع التقدير 
E-mail: sedist@moelc.gov.iq

Web: www.sedist.moelc.gov.iq
حممد عبداالمري حسني

املدير العام وكالة

غرض مبلغ االيجارالمساحةالموقع اسم العقارت
االستعمال

الواقع في منطقة بين مدرسة كشك عدد )1(1
تجاري900000 تسعمائة الف دينار3×3م2الرشيد وسوق السمك

محالت ارقام 2
580000 خمسمائة وثمانون الف 2.5م2×3.5م2ثانوية التحرير /الغربي)3و8و9و10و11و12و13(

تجاريدينار

1108800 مليون ومائة وثمانية 3×4م2مقابل الزراعةمحل رقم 36
تجارياالف وثمانمائة الف 

العمارة السكنية /مقابل محل رقم 415
128480 مليون ومائتان واربعة 3×4م2مصرف الرشيد

تجاريوثمانون الف وثمنمائة دينار 

1200000 مليون ومائتان الف 3×7م2الكراج الموحدمحل رقم 59
تجاريدينار

1200000 مليون ومائتان الف 3×7م2الكراج الموحدمحل رقم 611
تجاريدينار

3648000 ثالثة ماليين وستمائة 3.5×3م2سوق السمكمحل رقم 734
تجاريوثمانية واربعون الف دينار

تجاري4000000 اربعة ماليين دينار8×3م2سوق القدسمحل رقم 846

حمافظة املثنى 
مديرية بلدية الساموة

جلنة البيع واالجيار االوىل

ر. مهندسني 
امحد رزاق امحد 

مدير بلدية الساموة وكالة

اعالن
العدد/108

التاريخ 2017/7/23

القايض
شهاب امحد ياسني

رئيس اهليئة االستئناف االوىل 
يف الرصافة



www.almustakbalpaper.net ثقافية8  العدد )1486(  الثالثاء 25 تموز 2017

ثمة من يعد اخليبات

أعياد القلب

            وفاء أبو عفيفة

انتباه..!! 
د.علي لعيبي 

حتى تكون كريما..
أستلق تحت فيئ نخلة قديمة..

أو حانة أول الباب الشرقي..
ثم عاود التعارف على أصحاب مركبات الخيل..

وحدهم اسياطهم ناعمة..
متعة أخرى عند منتصف ليل تموز..

ثمة اغنية قادمة..
يحملها نورس حالم ..

حينها سنرقص بال الم ..
نتتم مع سكارى أبو نؤاس ..

بال حياء..
نتسامر على إريكة بائع الفشافيش..

ونلتهم بحب بقايا خبز ملثوم..
وأقول ..لك ..

هيا ..أبا مخلص..
نكمل سهرتنا عند أبواب مدينة الصباح..

قرب عتبة داركم التي لم يمسها الغرباء..
الحلم قارب على نهايته..

الستارة تعلن بداية غريبة ..
أسمها التغريب ..يا صديقي..

            ميثاق كريم الركابي

يا مساَء عرائش الموسيقى
ورائحة خجل الرمان

كُل عاٍم وأنت َ توقيت القمر 
وأعياَد القلِب ،

وكل مقاماِت الروِح

وسماواِت األوطان ِ
كُل عاٍم وانَت السنابُل

والفرآشاِت الملونِة
وأحالَم البرتقاِل ،

أعيادي دونَك

قصٌص ال يمُر بها األنبياء ُ
ال ينزُل فيها انجيٌل وال قرآن

كُل عاٍم وانَت بروحي 
رائحة آس .. وتعويذة لوتس

ُتضيء حلمي كتالوِة نبٍض
وأسراِر قصب وصالة ريحان

كُل عاٍم وانَت حاُء الحِب

و باُء البدِر...وخمرة  الشعر ِ
وقصيدٌة ما كانت في الحسباِن

          نوره حالب /  لبنان

زوج�ي العزي�ز ..ضاق متس�ع العتب عليك 
هذا المساء ، سقطنا معا في هّوة منتصف 
العمر ، وما تبقى منه لم يعد سوى مساحات 

للغفران او ٌلتبديل اثواب النسيان ..
اغفر لك هذا الصباح قيد قرارك العنيد الذي 
طوقَت ب�ه معصم قلبي ذات مس�اء بعيد ، 
حين قررت الهجرة للعمل في الخارج بحثا 
عن رزق اوفر ،  وفسحة اضافية من الحرية 

كنت تشتهيها ضمنيا من وقت آلخر ...
ودعتني حينها بعناق باهت ، وحين تصدرت 
انظاري لوحة ظهرك المغادر ،،،قرات عليه 
بالخط العريض ...” انا مسافر ،،، هيا ايتها 

المرأة القديرة تدبري امرك من دوني “ ..
ولم اكن حينها س�وى سمع صاف وطاعة 
عمي�اء ،، عود من الزنب�ق األبيض الفواح ، 

كيفما هزته الريح تمايل وعّطر األثير ....
وكان علي التكيف مع ذاتي الجديدة ، ألكون 
األم واألب صباح�ًا، اللبوة في ميدان الحياة 
ظه�را ، و الحاضن�ة الحانية مس�اءأ حين ، 
حين اع�ّد لطفلين�ا حمامهما وعش�اءهما 
على وقع حكايات جدتي واس�اطيرها التي 
كانت تفق�د بغتة  صالحيته�ا ، حين يخّيم 
حض�ور غيابك األلي�م ويت�وه الطفالن في 
ارج�اء البي�ت يبحث�ان عن رائحت�ك وبحة 

صوتك .....
الحم�اس  انتكاس�ة  ألت�دارك  فأس�ارع   
المفاجئة ، اش�علها مجددا بهمروجة فرح 
مفتعل�ة  س�اعية لخزانتك به�دف تقمصك 
..... ارتدي بنطال�ك وقميصك واعقد ربطة 
عنقك ، اضع نظارتك واباشر في استعراض 
“ فخام�ة ابّوتك “  فاب�دو كالمهرج ويجّن 
الصغي�ران  فرحا ....فيّطوق الصبي ركبتي 
محاوال تحس�س جلدك في طيات القماش 
، و تتعلق طفلتي في رقبتي لتش�ّم رائحتك 
من ياقة قميصك األبيض وخيط عرق رفيع 

تركته طاعنا عليها باألصفر ..
وكنت اقلدك في حركاتك ، قهقهاتك وثورة 
الغض�ب في صوت�ك ، فتتعال�ى الضحكات 
التع�ب  ينه�ك  حت�ى  األهازي�ج  وترتف�ع 
الصغيري�ن ،، فاف�رش لهما بّزت�ك بعرض 
كتفي�ك عل�ى ع�رض س�ريرنا األبي�ض،، 
يتكومان داخلها ، اقفلها عليهما واحضنهما 
بساعدي األيمن وأضّم باأليسر الى صدري 

وسادتك الخالية وعينيك الحانيتين ...
  وكن�ا نوافي�ك في عالعطل�ة الصيفية الى 
ذاك البل�د البعي�د ، حيث الم�رأة تعيش في 
زنزانة بالف حس�يب ورقي�ب ، حيث عملك 
المس�تهلِك الكبي�ر ال�ذي يلتهم�ك اخض�را 
عن�د الصباح ، ليطرحك يابس�ا مصفرا عند 
المس�اء يهّدك تعبك وجوعي المزمن للحب 

ال�ذي ُتش�بعه بكس�رة خب�ز ياب�س ، بدل 
تشكيلة فاكهةاستوائية تدعوني اليها ..

ورغ�م ذلك كنت اس�تيقظ نضرة منتش�ية 
بفعل اكس�ير حنانك الثمي�ن تمألني رغبة 
األنث�ى األزلي�ة ف�ي التنس�يق والترتي�ب ، 
فانف�ض فراش�ك  ، ارت�ب س�ريرك ، اكوي 
قمصان�ك الّم�ع احذيت�ك واعلق عل�ى باب  
خزانتك بالتدريج احزمتك الجلدية ، واقضي 
الس�اعات اجم�ع فيه�ا ت�واءم  جوارب�ك 

المفقودة في ادراج الفوضى .
ي�وازي  ب�وداع  تنته�ي  العطل�ة  وكان�ت 
بحماس�ته روعة األس�قبال وادرك بحدس 
األنثى انك ولألس�ف بّت تفتقد بيت العازب  

المعتاد ...
مثقلة بصنادي�ق الحب الوهمي�ة واألنوثة 
الخاس�رة ، علب الهدايا كن�ت اعود محملة 
ب�ُرزم الورق األخض�ر الذي اب�ّدل بمفعول 

س�حره .... س�يارتي ، اثاث بيتي والستائر 
و افشل 

في تبديل ذاك القهر المتنامي وهذا الخذالن 
المورق في داخل�ي ..الذي كان يرميني في 
احض�ان الصبر  فيتس�ع حينا ل�ي ويضيق 
غالبا علّي فاهاتفك بادمان ألرتجي من نبرة 
صوت�ك بعض الحن�ان واألم�ان واألهتمام 
.. وكن�َت تجيبن�ي بات�زان مف�رط عدي�م 
األحس�اس او تتجاهلن�ي بتش�ّف  مقصود 

واكاد أَُجّن 
،فأه�دد و اتوّع�د  ، وتعدني انك س�تقضي 
مع�ي عطلة األعياد ، ك�ي تراقصني رقصة 
العي�د بوجهي�ن ، احدهم�ا اللق�اء واآلخر 

الوداع ..... 
في ليلة العيد  ...

كنَت تنَهل من بركِتها ..جداً سعيد  ، فتسّور 
خص�ري هائم�ا واس�ّور بانظ�اري حلب�ة 
الرقص مفتش�ة بين صفحات الوجوه من 
حول�ي عن ت�وأم يش�بهنا او يرق�ص على 
مس�رح الحياة رقصتنا ، ليشعل بعدها في 
مخدعه ش�معتين ويصغي الى الموسيقى 
في مقطوعتين ثم يختصر اسطورة العشق 
ف�ي قبلتي�ن متزنتي�ن  ألكتش�ف بعدها ان 
العمر صار محَرجاً ، صهيل الحصان انقلب 

همسا وزئير األسد في خبر كان ...
ه�ذا الصب�اح ودعتك فطبعَت عل�ى جبيني 

قبل�ة ب�اردة ، على وجنتي اثنتي�ن فاترتين 
وسالتني : 

سعيدة انت ؟ ؟؟ 
لم يس�عفني لس�اني واغرورق�ت عيناي .. 
عل�ى الش�رفة اخذت اتف�ّرس ب�ك واتاملك 
مغادراً ، ارقب خطوات�ك ، الحماس يتدافع 
بي�ن خطوت�ي اليمين والش�مال ، الس�ائق 
يفتح لك الباب ،ياخذ عنك الحقيبة فترتمي 
ف�ي مقع�دك واكاد اس�مع تنهي�دة راحتك 
والخ�الص .... عند ناصية الش�ارع ، اتامل  
المبن�ى قيد اإلنش�اء ،،، الح�ارس وزوجته 
وش�به غرفة من حج�ر الخف�ان ..  المراة 
تحمل صينية ركوة قهوة وفنجانين وعلى 
وجهه�ا يطف�و حب�ور منتع�ش ال يفه�م 
لغزه س�وى النس�اء..  الله معك يا هوانا يا 
مفارقنا ....تش�دو” في�روز “ حكم الهوى 
ي�ا هوانا واتفارقنا .. يغمرني وَهن ش�ديد 
فاعود لفراش�ي حي�ث وس�ادتك المجّعدة  
،  بقايا مالمحك المؤنس�ة وانفاس�ك التي 
تلف�ظ آخر انفاس�ها .   أش�تاق اليك مجددا  
عادته�ا  عل�ى  نوبةالص�داع   فتداهمن�ي 
كلما ُجّن الش�وق لهمس�ك ... افتح صفحة 
التواصل األجتماعي وعل�ى صفحتي اخّط  
حرفا سيطوف الكون وتضّج به الدنيا وهو 
ي�روي للعالم قص�ة هذا الح�ب و “صداعه 

النصفي” المحفور على جبين قصتنا ...

قصة قصرية.. »صداع احلب النصفي«

          المستقبل العراقي/خاص

اقام�ت مؤسس�ة ب�ال اقنع�ة الثقافية يوم 
امس االول السبت 7-22 على قاعة المثقف 
بمطع�م المري�خ في الكرادة داخل امس�ية 
ثقافي�ة لالحتفاء بمنجزها ديوان )س�قيا 
لك الغيث( للش�اعر حماد الشايع  بحضور 
نخب�ة كبيرة من االدباء والش�عراء والنقاد 
واالعالميي�ن فض�ال ع�ن جمه�ور غفي�ر 
م�ن متذوق�ي الش�عر ..وقد ادار االمس�ية 
الش�اعر ماج�د الربيع�ي حي�ث بدابتقديم  
كلمة مؤسس�ة ب�ال اقنع�ة الثقافي�ة التي 
القاها االس�تاذ ج�الل الدين صف�اء والذي 
اك�د  فيهاعلى ح�رص المؤسس�ة لرعاية 
االب�داع والمبدعي�ن عبر اقام�ة الفعاليات 
الثقافي�ة ودع�م المثقفي�ن بتبن�ي طباعة 

منجزين ش�هريا لهم على نفق�ة بال اقنعة 
الثقافية كما تقدم باسم المؤسسة بالشكر 
والتقدي�ر والعرفان لراع�ي االدب واالبداع 
االس�تاذ جميل الحسني واش�اد بما تحقق 
من منجزات خالل الفترة القريبة الماضية 
كم�ا رح�ب  بالش�اعر الق�ادم م�ن القائم 
حماد الش�ايع مباركا له اص�دار الديوان .. 
بعدها اعتلى المنصة الشاعر عادل الغرابي 
محاورا المحتفى به قائال في البدء”جود لنا 
الش�عر ياحماد الحانا وانثر قريضك للشعر 
الوانا “ عندها تال الش�اعر قصيدة –س�قيا 

لك الغيث- وهذه بعض المقاطع منها :
سقيا لك الغيث  فليساقط البرد 

الى متى يبس يغشاك يابلد 
الى متى كف هذي االرض راجفة 

تغرورق العين واالجفان ترتعد 

تفيض باللؤلؤ المدرار مقلتها 
تسقي مروجا بها االوراق تنجرد 

سيان في جوفها نهران من عسل 
او من دماء عليها صبرنا يرد

بعده�ا جرى الحدي�ث عن تجربة الش�اعر  
حي�ث اوض�ح : “ان تجربت�ه نضج�ت في 
مرحل�ة الجامع�ة وقصائ�ده ه�ي قصائد 
موضوع  وهي رس�ائل عن الوجع العراقي 
فاالحت�الل  الحص�ار  ال�ى  الح�روب  م�ن 

والنزوح “
وتعبي�را ع�ن عم�ق الوج�ع ق�را اكثر من 
قصي�دة كما تغنى بقصيدة ) اس�رج خيول 

الحق( عن صوالت االبطال في نينوى 
) اسرج خيول الحق زحفك نينوى 

واقرا نشيد النصر جيشك قد طوى (
بعدها قدم الش�اعرد.جليل البيضاني الذي 

كتب مقدمة الديوان نبذه عن الشاعر:” لقد 
عرفت الش�اعر حماد الشايع خالل ترددي 
لالماس�ي الش�عرية الت�ي يقيمه�ا اتح�اد 
المثق�ف الع�ام وف�ي اصبوح�ات المرك�ز 
الثقافي في المتنبي ولقد اس�رتني قصائد 
ه�ذا الرج�ل لما يمتلك�ه من جزال�ه اللفظ 
وصياغ�ة المعنى وجمال الصورة واالدهى 
من ذلك ان الشايع يتمكن من كتابة قصيدة 
المناس�بة بكل سهولة ويس�ر وربما خالل 

دقائق معدودة ....”.
ث�م الق�ى حي�در المعت�وق رئيس ش�عراء 
اش�اد  كم�ا  بالمناس�بة  ابي�ات  المتنب�ي 
بمؤسس�ة بال اقنعة الثقافي�ة التي اثلجت 
الص�دور واثبت�ت بفعالياته�ا وم�ا تق�دم 
وح�دة الع�راق  وع�د المعت�وق  التجرب�ة 
ش�يء مهم مم�ا يحتاجه الش�اعر واالهم 

ه�و فرصة التالقي مجددا تهنئته وش�كره 
للقائمين على مؤسس�ة بال اقنعة الثقافية 
..اعقبه على المنصة الش�اعر الشاب مالك 
الحميداوي  باالش�ادة بالش�اعر المحتفى 
بديوان�ه  وتعاقب بع�د ذلك الش�عراء بالل 
الجبوري  وحازم ابراهيم  فالشاعر الكبير 
عادل الغرابي  ثم ماجد الربيعي الذي تغنى 
ببغداد  “ يس�افر قلبي بشوق اليك ويطوي 
المس�افات نحوك طيا “كما تالق الش�اعر 
راس�م كم�ال العاني ف�ي قصي�دة لنينوى 
الحبيبة  وكذلك تغنت الشاعرة امنه المياح 
بقصي�دة حملت عنوان ) لم اخن قس�مي (  

وهذا مطلعها :
كفكفت دموع فؤادي  واجترأ المي 

يامن بنورك يمحى حالك الظلم 
والقى الشاعر الشيخ ضياء محمود الجميلي 

قصي�دة رائعة هي االخ�رى بعنوان ) نحن 
العراقيي�ن(  تاله الش�اعر حس�ين الكعبي 
بقصيدة لشهداء العراق كل العناوين عندكم 
تق�ف .. وفي الخت�ام ق�دم الروائي صادق 
الجمل  التحية للشاعر وللمؤسسه واهمية 
رعاية االبداع والمبدعين في ظل انس�حاب 

وتراجع دعم المؤسسة الحكومية .
كما جرت مداخله نقديه لالستاذ الناقد احمد 
البيات�ي تحدث فيها عن الش�اعر وتجربته 
الش�عريه واثنى على دور المؤسسة وبارك 
لها س�عيها الدؤوب لجم�ع المثقفين تحت 
الش�عراء  االبداع..وبعدهاتوال�ى  خيم�ة 
عل�ى اعتالء المنصة الكمال ه�ذا الكرنفال 
الثقاف�ي الجمي�ل وه�م الش�اعر حس�ين 
الس�لطان ،الش�اعر يحيى الرحال الش�اعر 

كريم ثامر .

الشايع يتألق والشعراء يتوجونه باملحبة قصائد ترتى
االحتفاء بديوان”سقيا لك الغيث “ منجز بال اقنعة الثقافية

االساطري املؤسسة لصدام احلضارات
بعد كتابه “الغرب واإلس�الم” الذي بين فيه ينابيع الصهيونية 
وتكوينها، يواصل يوس�ف هندي في كتابه الجديد “األساطير 
المؤسس�ة لص�دام الحض�ارات، أو كي�ف صار اإلس�الم عدّوا 
للغ�رب”، الحفر في جذور نش�أة الفكر الصهيوني، والكش�ف 
عن غايات الصهيونية وربطها باستراتيجيا صدام الحضارات. 
ولكن�ه يركز هذه المرة على بع�ض النقاط المعلقة بخصوص 
اإلس�الم كدين وحضارة وإمبراطوريات متعاقبة..ال س�يما أن 
البروباغندا الغربية ال تقترح في الغالب س�وى رؤية تبسيطية 
محّرفة تش�ّوه فهم الش�عوب ذات الثقافة المس�يحية لواحدة 
م�ن أه�م الديان�ات ف�ي واقعه�ا المعق�د. وال يه�دف الكاتب 
هن�ا إلى تفكيك ع�دة أس�اطير، متهافتة في الغال�ب، صنعتها 
ظروف سياس�ية وجيوسياس�ية وتاريخية مخصوصة، بقدر 
م�ا يرمي إلى التثب�ت من أهم التهم التي ألصقت باإلس�الم، أو 
دحضها. وهي التهم التي تقوم عليها أساسا استراتيجيا صدام 

الحضارات.

عن منش�ورات المتوس�ط صدر مؤخًرا كتاب :«اخت�راع العزلة، بورتريه 
لرجل غير َمرئي، متبوعا ب�كتاب الذاكرة« للكاتب األميركي الش�هير بول 

أوستر، وبترجمة الفلسطيني سامر أبو هواش.
وجاء في نبذته:«لم أش�عر أنني )في اختراع العزلة( أروي سيرة حياتي، 

بقدر ما أستعمل ذاتي لكي أستكشف أسئلة تهمنا جميعاً كبشر«
»وجهة نظر بول أوس�تر الروائية تختلف ع�ن غيره من الروائيين في أنه 
يعت�رف بانتمائ�ه إلى عائل�ة، وتقليد، وثقاف�ة، لكنه يدرك أيض�اً أن هذه 
الص�الت تنطوي على إش�كالية كبيرة. وكم�ا يقول رينيه ش�ار إنه إرث 
الغم�وض، في غي�اب الوصية. وبما أنه ليس من معن�ى يحتل الصدارة -  
فإن الذات، لعنة الحداثة نفس�ها، شأنها شأن العزلة والتقليد، يجب إعادة 

اختراعها وإعادة خلقها بالمعنى الحرفي للكلمة«
ب�ول أوس�تر:لد ع�ام 1947، وه�و روائ�ي، وناق�د، وش�اعر، ومترجم، 
وسينارس�ت ومخرج وممثل ومنتج سينمائي. يعيش حالياً في بروكلين 
ف�ي نيوي�ورك. أوس�تر هو م�ن أب�رز الش�خصيات ف�ي األدب األميركي 

والعالمي المعاصر. 

اخرتاع العزلة.. بورتريه لرجل غري مرئي

           عبد الرحمن عناد وناس

عاش مرحلتي االحتالل التركي والفرنسي 
لبل�ده لبن�ان ، وع�رف بتمكنه م�ن اللغة 
العربي�ة ، وولوجه عالم الكتابة في س�ن 
مبك�رة ، امت�از ادب�ه بالعمق والش�مول 
وتصوير الواقع بصدق ، ووصف اس�لوبه 
الس�ردي بالس�هل الممتنع ، م�ع قوة في 
االيح�اء والتأثي�ر . تع�ددت مواهب�ه بين 
الرواي�ة والقص�ة والش�عر والمس�رحية 
والصحاف�ة . ع�اش حيات�ه يتغن�ى بحب 
االنس�انية ، مصورا االنس�ان في مختلف 

حاالته ومعاناته من الفقر واالستعمار .
توفيق يوسف عواد ١٩١١- ١٩٨٩ 

روائ�ي ، ش�اعر ، مس�رحي ، صحف�ي ، 
دبلوماسي لبناني 

ول�د ف�ي قري�ة بحر ص�اف ، وش�هد في 
طفولته مرحلة االحتالل التركي 

درس في مدرس�ة القرية ، واتقن اللغتين 

عل�ى  وحص�ل   ، والفرنس�ية  العربي�ة 
ش�هادة االبتدائية عام ١٩٢٣ من مدرس�ة 

اليسوعيين 
التحق في بيروت بكلية القديس يوس�ف ، 

وتخرج فيها عام ١٩٢٨ 
كان وال�ده يرغب ان يك�ون محاميا لكنه 

مال الى الكتابة االدبية 
بدأ الكتابة للصحف وهو في الثامنة عشر 

من عمره 
درس الحقوق في دمشق 

تزوج عام ١٩٣٣ وله اربعة اوالد 
انتقل الى دمش�ق ليعمل ف�ي عدة صحف 
كس�كرتير تحرير ، منه�ا : البرق ، النداء ، 

القبس 
عاد الى لبنان ليعمل في صحيفة النهار 

لعب دورا واضحا في الحركة االدبية وهو 
في الثالثينيات 

س�جنته س�لطات االحتالل الفرنسي عام 
 ١٩٤١

اص�در مجل�ة ) الجديد ( االس�بوعية بعد 
استقالته من النهار 

التحق ع�ام ١٩٤٦ بالس�لك الدبلوماس�ي 
وعين قنصال في االرجنتين ، كما عمل في 

سفارات لبنان في المكسيك والقاهرة 

عين عام ١٩٦٦ س�فيرا في اليابان ، وفي 
ذات الوقت سفيرا في تايوان 

كان يكت�ب سلس�لة مق�االت يومي�ة في 
صحيفة ) الحياة ( 

بي�روت (  ) طواحي�ن  اختي�رت روايت�ه 
كواح�دة م�ن بي�ن افض�ل ) ١٠٠ ( رواية 

عربية ، وترجمت الى عدة لغات 
اعتب�ره نقاد عرب ومستش�رقون اجانب 
بع�د نش�ر روايت�ه ) الرغيف ( رائ�دا لهذا 

النوع من الكتابة 
ادخل�ت رواي�ة ) الرغي�ف ( ف�ي المناهج 

الدراسية اللبنانية 
قالت االديبة مي زيادة عن رواية الرغيف : 
لم يؤرخ احد المأساة الغبراء التي عرفتها 
لبنان كما ارخها توفيق يوس�ف عواد في 

الرغيف 
كتب له ميخائيل نعيمه بعد نشر روايته ) 
الصبي االعرج ( : يخيل الي انك ما تعلمت 

الكتابة اال لتكتب القصة 

دعا ف�ي كتاباته الى التجديد في اس�اليب 
التفكير والتعبير 

اختارت�ه منظمة اليونس�كو ضمن الئحة 
الكتاب العالميين االكثر تمثيال لعصرهم 

توف�ي اث�ر وقوع قذيف�ة عل�ى داره اثناء 
القصف المتبادل في الحرب االهلية 

من مؤلفات�ه : تنوعت اعماله بين الرواية 
والقصة والش�عر والمسرحية والخاطرة 
والس�يرة الذاتية ومنه�ا : الصبي االعرج 
، الرغيف ، فرس�ان ال�كالم ، غبار االيام ، 
حص�اد العم�ر ، قميص الص�وف ، قوافل 
الزمان ، مطار الصقيع ، طواحين بيروت 

، العذارى ، السائح والترجمان .
م�ن اقواله : ال يحيا الفن�ان وحده ، فالبد 
من الناس ، وما الكلم�ة بكلمة اذا لم تقع 

في اذن او تقع عليها عين 
ف�ي لق�اء الكات�ب بالق�ارئ تتم رس�الة 
الكتاب�ة ، وهي ال تتم ف�ي اي فن اال بلقاء 

صاحبه مع الناس

ادباء يف الذاكرة ..  توفيق يوسف عواد ١٩١١- ١٩٨٩ 
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دينا الرشبيني : أدقق يف خيارايت الفنية ولعبت عىل فكرة التنوع
نجمة سينمائية ودرامية إزدادت أسهمها 
الفنيتة بشتكل ملحتوظ ختال الفترة 
املاضيتة، بعتد ان حققتت نجاحتا كبريا 
ختال فرة قصترية من العمتل يف مجال 
الفن نظترا ملوهبتها الكبترية وإختيارها 
ألدوار صعبتة ومختلفتة ومتنوعة، حتى 
أوجتدت لنفستها طريقا ختاص النكهة 
وال يتشتابه مع أحد.. هتي الفنانة« دينا 
الرشبيني«، التي تتحدث عن مشتاركتها 
بموستم العيد بفيلمني وكذلك يف رمضان 
املايض بمسلسلني، وتوضح موقفها من 
تجربتهتا الكوميدية وتحقيقهتا النجاح 
خال فرة قصرية وعن املنافستة الفنية 
والعقبتات التتي واجهتهتا يف مشتوارها 

املهني. كل هذا وأكثر يف اللقاء التايل:
كيتف كانتت األصتداء عتن مشتاركتك 
بفيلمني سينمائيني يف موسم عيد الفطر 
املتايض وهمتا: »هتروب إضطتراري« و 

»جواب إعتقال«؟
األصداء كانت طيبة للغاية وكل عمل من 
بني العملني قدمت فيه شخصية مختلفة 
وجديتدة عتّي، والحمد للته تلقيت ردود 
أفعال إيجابية للغاية عن العملني وسعيدة 
بهما. كما أنني استتمتعت بالتعاون مع 
محمتد رمضتان وفريتق فيلتم: »جواب 
إعتقال«، وكذلك مع الستقا وأمري كرارة 
وكل نجتوم فيلم: »هتروب إضطراري«، 
وأنتا أرى أن العمل متع النجوم املتميزين 
هتو إضافة وخربة ألي فنتان، والحقيقة 
أن الستقا ورمضتان فنانتني متن العيار 

الثقيل وسعيدة بالتجربتني للغاية.
وهل قصدت املشاركة بعملني يف السينما 
مثلمتا كان يف رمضان املتايض من خال 
مسلسي: »خلصانة بشتياكة« و »عشم 

إبليس«؟
لتم يكتن مقصتودا الظهتور يف موستم 
ستينمائي واحد بعملني وخاصة أنني لم 
أكن أعترف توقيت عترض كا الفيلمني، 
ولكتن حينمتا ُيعترض عتّي أكثتر متن 
ستيناريو ويكون من بينهم ما يستتحق 
املشتاركة والتقديم، ال أستطيع أن أمنع 
نفيس أو ان أرفض املشتاركة سواء ُكنت 

اعترف أنته ستيتم عرضهمتا يف موستم 
ستينمائي واحتد أو يف مواستم مختلفة. 
كما أن مشتاركتي يف رمضتان املايض يف 
مسلسلني، جاءت ألن كل منهما مختلف 
تماما عن اآلخر ستواء يف قصة أوحدوث 
املسلسل أو حتى األدوار بحد ذاتها، وهذا 

أمر مطلوب للغاية. 
ألول مرة ُتقدمني عما كوميديا من خال 
مسلستل: »خلصانتة بشتياكة«، والذي 
قدمت فيته دور« كارما«، ألم تتخويف من 

هذا التمرد الفني؟
كان هنتاك قلق وخوف من املشتاركة يف 
هذه التجربة ألنها املترة األوىل التي أُقدم 
فيهتا عمتا كوميديتا، ولكن متع بداية 
قتراءة ستيناريو العمل، وجتدت أنه من 
الصعتب أن أتترك هتذه الفرصتة تضيع 
مّنتي، وتحّديت نفيس لتقديم شتخصية 
»كارما«، بأفضل شتكل ممكتن، هذا إىل 

جانب أن العمل فكترة فانتازية مختلفة 
وجديدة وكل شتئ يف هذا املسلستل كان 
العمتل  وإىل فريتق  إيلّ  بالنستبة  جديتدا 
وايضا اىل املشتاهدين، السيما وأن هناك 
عتدة مراحل وتطور يف أحداث الفيلم مما 
جعل هناك تشويق كوميدي، والحمد لله 

راضية عن التجربة للغاية. 
ومتاذا عتن الديتو الفنتي الغتري عتادي 
والتذي إعتتاد الجمهور عليته بينك وبني 
الفنانعمترو يوستفوالذي تحقتق للمرة 
»عشتم  مسلستل:  ختال  متن  الثالتة 

إبليس«؟
أنا وعمرو، تشاركنا يف عملني قبل تقديم: 
»عشتم إبليس«، وهمتا: »كدبة كل يوم« 
و »جرانتد أوتيتل«، إىل جانب مسلستلني 
آخرين وهمتا: »املواطن إكس« و »طرف 
تالتت«. ولكتن لتم تكتن هناك مشتاهد 
تجمعنا ستويا، وكل هذه األعمال رائعة 

وحّققت نجاحا. كما أننا أصدقاء ووقفنا 
أمتام الكامريات مع بعض ألكثر من مرة 
حتى أصبح بيننا إنستجام كبري إنعكس 
ايجابا عىل املشاهد وشّكلنا أنا وهو، كما 

تقول،« ديو فني«، مختلف.
 تتمتعتني بنجوميتة فنيتة كبترية خال 
الفترة األخترية، فهتل هتذا نابتع متن 

ِخياراتك؟
نجاحتي هتو يف البدايتة توفيق متن الله 
وقبول من الناس، وأنا منذ بدايتي الفنية 
وأنتا أُدقتق يف ِخياراتي الفنيتة، ولكن يف 
الفترة األخترية لعبت عىل فكترْة التنوع 
وتقديتم أنمتاط فنيتة جديتدة وأدوار لم 
أُقدمهتا متن قبتل، فتوجهتت للكوميديا 
»خلصانتة  مسلستل:  يف  قلقتة  وكنتت 
بشتياكة« ولكتن التجربتة نجحت، ومع 
كل خطتوة فنية ناجحة يتزداد القلق من 
الِخيتارات واألعمتال املقبلتة لكتي أقدم 

دائما األفضل. 
ما هي عوامل النجاح برأيك؟

كمتا ذكترت لتك، التوفيتق والقبتول يف 
االستاس، إىل جانب الِخيارات الصحيحة 
والرغبتة يف التنوع وتقديم أدوار مختلفة 
عتن بعضهتا البعتض. ُكنت أعتتذر عن 
أعمال كثترية يف بداياتي وفرص اإلختيار 
كانتت ُمتاحة منتذ البداية وكنتت أعتذر 
ألنني لم أضع يف خيايل مبدأ التواجد، كما 
أنني كنت أختار األدوار املرّكبة والصعبة 
والتي ُتخترج الطاقات الفنيتة املوجودة 
لتدّي، ويف النهاية لكل مجتهد نصيب وأنا 
ستعيدة بما قدمته وراضية عنه وأطمح 

لتحقيق املزيد.
ما هي العقبات التي واجهتك؟

كل إنستان لديته عقبتات يف حياتته وال 
يوجد شتئ ستهل يف الدنيا، ولكنني ُكنت 
محظوظة باألدوار املختلفة التي قدمتها، 
وكنت أضع ُنصب عينّي، التطور والتنّوع 
باستتمرار، كمتا أننتي أعشتق التمثيل. 
وطاملا أن هناك يشء أعشتقه فا تهّمني 
صعوباته بل التحدي بيني وبني نفيس هو 

الشئ السائد يف تفكريي قبل أي شئ.
 وماذا عن املنافسة مع نجمات جيلك؟

أنافتس نفيس وال أتطلع ملنافستة غريي 
متن النجمتات ألن لتكل فنانة استلوبها 
وجمهورها وطريقتهتا التي تمّيزها عن 
غريهتا، الستيما وأنني ممثلتة وال أرغب 
ستوى يف الركيتز عتىل التمثيتل فقتط 
متن دون أن أشتغل بايل بأمتور أخرى ال 

تهمني.
ويف الختتام... الفنان عرضة للشتائعات 

بشكل دائم.. ماذا تقولني ملرّوجيها؟
ال أهتتم للشتائعات ألنهتا أكاذيتب مثتل 
الفقاقيع تأخذ وقتها ثتم تعود وتتبخر يف 
الهتواء. التمثيل هتو التيء الوحيد الذي 
يهّمني وال أحب أن أرّكز عىل أّي شتئ آخر 
غتريه، ورغم علمي بأن الكثري من األخبار 
املغلوطتة تخترج من هنتا وهنتاك ضدّي 
وضّد وغريي من الفنانني، إاّل أنني متأكدة 
من أن الجمهور ذكي وُيفّرق بني الحقيقة 

واألكاذيب، لذا ال أهتم للشائعات.

عفريت »احللفاوى«

فنانتون كثريون يمرون ىف رشيتط التمثيل وكأنهم لم يقدموا شتيئا رغم كثرة 
أعمالهتم، وآخترون كل عمتل يقدمونته يحفتر ىف ذاكرة املشتاهد ويستجل ىف 
مشتوارهم بحتروف من نور.. من اآلخريتن النجم الكبري نبيتل الحلفاوى الذى 
يضيف هذا العام بدوره »مخلوف« املزيكاتى بمسلستل »ألعىل سعر« حرفا من 
نتور ىف مشتواره الفنى..ويبدو أن عبارة »الدور ينتادى صاحبه« تنطبق تماما 
عىل هذا الدور الذى يجستده برباعة الحلفاوى، فهو ىف كل مشهد يشعرك بأنك 
خارج الزمن مع ممثل مختلف ىف عمل يحتاج بني رصاعاته وحكاياته وخياناته 
إىل من يضفى ملسة ناعمة، وهى تلك التى نستمتع بها ىف املشاهد املعدودة التى 

يقدمهتا نبيتل الحلفتاوى.
هو يلخص لنا الحياة بأجمل معانيها ستواء ىف محاوراته مع الدنيا وعتابه لها، 
أو عندمتا يجمعه حوار متع ابنته نيلىل كريم وهو ىف شتقته املطلة عىل النيل.. 
هتى تطالبه بأن يرك وحدتته واملزيكا وينتقل للعيش معهتا لرعاه، فيجيبها 

ببساطة: »أنا ىف حياتى حاجتني ما اقدرش ابعد عنهم النيل واملزيكا«.
حوار الحلفاوى أو »مخلوف« من أجمل ما كتب ىف مسلستل »ألعىل سعر« الذى 
يعد نقلة ىف مشتوار نيلىل كريم بعد سلستلة من األعمال الناجحة، و«ستقوط 
حتر« لم يكن موفقا العام املتاىض.. ظهرت موهبة محمد جمال العدل كمخرج 
متميتز جتدا. ونبيل الحلفاوى الذى ستجل ىف مشتواره الفنى عترشات األدوار 
واملحطات املهمة والتى عرف جماهرييا منها كمسلستل »غوايش« الذى جستد 
فيته شتخصية الصعيدى رغم أنته من أبناء القاهترة وعاش ىف الستيدة زينب 
ثتم الجيزة، يعد حالتة فنية استتثنائية، إذ إنه بطل يعطى مثتاال مهما للفنان 
املوهتوب التذى يحول شتخصيته ىف العمل حتى وإن كانت مشتاهد معدودة ىف 
كل حلقة إىل حالة تتحدث عنها الناس.   ففى مشتهد مع ابنته نيلىل كريم التى 
ارتدت النقاب وذهبت إليه بعد اكتشتافها خيانة زوجهتا أحمد فهمى وزواجه 
متن صديقتها زينة، أخرج لنا عفريت موهبته وبتدأ يداعبه ليبهرنا بها ىف رده 
عليهتا عندما تقتول له »أنا عاوزة أبكى«، فتريد: »ال أرقىص.. مش العيون بس 
التىل بتبكى اإليدين والرجلتني والقلب.. كل ما بيبكى بيطهر«، هناك إحستاس 
ملسته الحلفاوى ىف شخصية »مخلوف« فأعطاه حرية التقل بني أفكاره ليقدم 
واحدا من أجمل أدواره. الحلفاوى الذى قدم سلستلة من الشتخصيات البارزة 
واملؤثترة ىف حياتنتا، منها دوره ىف »وقيتدت ضد مجهول« و«اغتيال مدرستة« 
و«ثمتن الغربتة« و«الطريق إىل إيتات« و«الهروب إىل القمة« و«الستفاح«، وىف 
املترح »عفريت لكل مواطتن« و«الزير ستالم« و«رجل يف القلعتة« و«عملية 
نوح«، ومسلستات »الزيني بركات« و«دمي ودموعي وابتستاماتي« و«كناريا 
ورشكاه« و«زيزينيا« و«امللك فاروق« و«املرصاوية«..وبالطبع دوره ىف  »رأفت 
الهجان« املستتوحى متن قصص املخابترات املرصية الذى يعد متن أهم وأبرز 
أعماله عىل اإلطتاق، وأعمال أخرى كثرية عرب فيها عن روح الفنان الذى يجيد 
توجيه موهبته، حيث تستكنها الشتخصيات التى يجستدها لنتا فتحية لفنان 

يمتعنا بحسه الفنى ال بتمثيل دراما والسام.

بقعة ضوء

سيد محمود

مجلس القضاء االعىل
النجتف  استتئناف  محكمتة  رئاستة 

االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد 399/ب/2017
التاريخ 2017/7/24

اىل املدعى عليهم 
)عباس محستن ناجتي وعبود عاشتور 
حمتود ومحمد رضا عي الصايف وحستن 
هربتود اللهيبتي وعباس محمد شتمخي 

وهاشم عزيز فليح(
اعان

اقتام املدعتي ) جعفتر ناظتم حستني  ( 
الدعتوى البدائية املرقمة 399/ب/2017 
واملتضمنتة طلبته بازالتة شتيوع العقار 
املرقم 2/27 مقاطعة 16 الحرية  وبالنظر 
ملجهوليتة محتل اقامتكتم حستب رشح 
القائتم بالتبليتغ وتاييد مختتار املنطقة 
واقوال الشخص الثالث املختار ذياب جياد 
طاهر وكتاب  دائترة  التخطيط واملتابعة 
مكتتب  وكتتاب  النجتف  تمويتن  فترع 
معلومتات الحترية  عليه قتررت املحكمة 
تبليغتك بصحيفتتني رستميتني يوميتني  
محليتني واسعتي االنتشار للحضور امام 
هذه املحكمتة يف موعد املرافعة املصادف 
2017/7/31 الستاعة الثامنتة صباحتا 
ويف حتال عتدم حضتورك او ارستال من 
ينوب عنكم قانونا ستوف تجري املرافعة 

بحقكم غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عي عبد الهادي هاني الشمري

مجلس القضاء االعىل
النجتف  استتئناف  محكمتة  رئاستة 

االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد 393/ب/2017
التاريخ 2017/7/24

اىل املدعى عليهم 
)عبتاس محستن ناجتي ومحستن باقر 
الخرسان ومحمد رضا عي الصايف وحسن 

هربود اللهيبي وعباس محمد شمخي(
اعان

اقتام املدعتي ) جعفتر ناظتم حستني  ( 
الدعتوى البدائية املرقمة 393/ب/2017 
واملتضمنتة طلبته بازالتة شتيوع العقار 
املرقتم 43 مقاطعة 16 الحترية  وبالنظر 
ملجهوليتة محتل اقامتكتم حستب رشح 
القائتم بالتبليتغ وتاييد مختتار املنطقة 
واقوال الشخص الثالث املختار ذياب جياد 
طاهر وكتاب  دائترة  التخطيط واملتابعة 
مكتتب  وكتتاب  النجتف  تمويتن  فترع 
معلومتات الحترية  عليه قتررت املحكمة 
تبليغتك بصحيفتتني رستميتني يوميتني  
محليتني واسعتي االنتشار للحضور امام 
هذه املحكمتة يف موعد املرافعة املصادف 
2017/7/31 الستاعة الثامنتة صباحتا 
ويف حتال عتدم حضتورك او ارستال من 
ينوب عنكم قانونا ستوف تجري املرافعة 

بحقكم غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عي عبد الهادي هاني الشمري

مجلس القضاء االعىل
رئاستة محكمتة استتئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد 397/ب/2017
التاريخ 2017/7/24

اىل املدعى عليهم 
)عباس محسن ناجي ومحسن باقر 
الخرستان ومحمد رضا عي الصايف 
وحستن هربتود اللهيبتي وعبتاس 
محمد شمخي وهاشم عزيز فليح(

اعان
اقتام املدعي ) جعفر ناظم حستني  
( الدعتوى البدائيتة املرقمتة 397/

ب/2017 واملتضمنتة طلبته بازالة 
شيوع العقار املرقم 3/23 مقاطعة 
ملجهوليتة  وبالنظتر  الحترية    16
محتل اقامتكم حستب رشح القائم 
املنطقتة  بالتبليتغ وتاييتد مختتار 
واقتوال الشتخص الثالتث املختتار 
ذيتاب جيتاد طاهتر وكتتاب  دائرة  
التخطيتط واملتابعتة فترع تمويتن 
النجتف وكتتاب مكتتب معلومتات 
الحترية  عليه قررت املحكمة تبليغك 
يوميتتني   رستميتني  بصحيفتتني 
محليتني واسعتي االنتشار للحضور 
امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة 
الستاعة   2017/7/31 املصتادف 
عتدم  حتال  ويف  صباحتا  الثامنتة 
حضورك او ارستال من ينوب عنكم 
قانونا سوف تجري املرافعة بحقكم 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عي عبد الهادي هاني الشمري

مجلس القضاء االعىل
رئاستة محكمتة استتئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد 403/ب/2017
التاريخ 2017/7/24

اىل املدعى عليهم 
)عبتاس محستن ناجي و محستن 
باقتر الخرستان ومحمتد رضا عي 
اللهيبتي  هربتود  وحستن  الصتايف 

وعباس محمد شمخي   (
اعان

اقتام املدعي ) جعفر ناظم حستني  
( الدعتوى البدائيتة املرقمتة 403/

ب/2017 واملتضمنتة طلبته بازالة 
شتيوع العقتار املرقتم 38 مقاطعة 
ملجهوليتة  وبالنظتر  الحترية    16
محتل اقامتكم حستب رشح القائم 
املنطقتة  بالتبليتغ وتاييتد مختتار 
واقتوال الشتخص الثالتث املختتار 
ذيتاب جيتاد طاهتر وكتتاب  دائرة  
التخطيتط واملتابعتة فترع تمويتن 
النجتف وكتتاب مكتتب معلومتات 
الحترية  عليه قررت املحكمة تبليغك 
يوميتتني   رستميتني  بصحيفتتني 
محليتني واسعتي االنتشار للحضور 
امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة 
الستاعة   2017/7/31 املصتادف 
عتدم  حتال  ويف  صباحتا  الثامنتة 
حضورك او ارستال من ينوب عنكم 
قانونا سوف تجري املرافعة بحقكم 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عي عبد الهادي هاني الشمري

مجلس القضاء االعىل
رئاستة محكمة استتئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد 398/ب/2017
التاريخ 2017/7/24

اىل املدعى عليهم 
)عباس محستن ناجي و محستن 
باقر الخرستان ومحمتد رضا عي 

الصايف وعباس محمد شمخي   (
اعان

اقتام املدعي ) جعفر ناظم حستني  
( الدعتوى البدائيتة املرقمة 398/

بازالة  ب/2017 واملتضمنتة طلبه 
شتيوع العقار املرقتم 39 مقاطعة 
ملجهوليتة  وبالنظتر  الحترية    16
محل اقامتكم حستب رشح القائم 
بالتبليتغ وتاييتد مختتار املنطقتة 
واقتوال الشتخص الثالتث املختتار 
ذيتاب جياد طاهتر وكتتاب  دائرة  
التخطيتط واملتابعتة فترع تموين 
النجتف وكتتاب مكتتب معلومات 
الحرية  عليه قررت املحكمة تبليغك 
يوميتتني   رستميتني  بصحيفتتني 
محليتني واسعتي االنتشار للحضور 
امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة 
الستاعة   2017/7/31 املصتادف 
عتدم  حتال  ويف  صباحتا  الثامنتة 
حضورك او ارسال من ينوب عنكم 
قانونا سوف تجري املرافعة بحقكم 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عي عبد الهادي هاني الشمري

مجلس القضاء االعىل
رئاستة محكمة استتئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد 392/ب/2017
التاريخ 2017/7/24

اىل املدعى عليهم 
)عباس محستن ناجي و محستن 
باقر الخرستان ومحمتد رضا عي 
الصتايف وحستن هربتود اللهيبتي 
وعبتاس محمد شتمخي  وحستن 

محمد صالح  (
اعان

اقتام املدعي ) جعفر ناظم حستني  
( الدعتوى البدائيتة املرقمة 392/

بازالة  ب/2017 واملتضمنتة طلبه 
شتيوع العقار املرقتم 37 مقاطعة 
ملجهوليتة  وبالنظتر  الحترية    16
محل اقامتكم حستب رشح القائم 
بالتبليتغ وتاييتد مختتار املنطقتة 
واقتوال الشتخص الثالتث املختتار 
ذيتاب جياد طاهتر وكتتاب  دائرة  
التخطيتط واملتابعتة فترع تموين 
النجتف وكتتاب مكتتب معلومات 
الحرية  عليه قررت املحكمة تبليغك 
يوميتتني   رستميتني  بصحيفتتني 
محليتني واسعتي االنتشار للحضور 
امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة 
الستاعة   2017/7/31 املصتادف 
عتدم  حتال  ويف  صباحتا  الثامنتة 
حضورك او ارسال من ينوب عنكم 
قانونا سوف تجري املرافعة بحقكم 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عي عبد الهادي هاني الشمري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد 394/ب/2017
التاريخ 2017/7/24

اىل املدعى عليهم 
)عبتاس محستن ناجتي و محستن باقر الخرستان 
ومحمتد رضتا عي الصتايف وحستن هربتود اللهيبي 

وعباس محمد شمخي ومحمد عي دحام   (
اعان

اقام املدعي ) جعفر ناظم حستني  ( الدعوى البدائية 
بازالتة  طلبته  واملتضمنتة  394/ب/2017  املرقمتة 
شيوع العقار املرقم 29 مقاطعة 16 الحرية  وبالنظر 
ملجهولية محل اقامتكم حستب رشح القائم بالتبليغ 
وتاييد مختار املنطقة واقوال الشخص الثالث املختار 
ذيتاب جياد طاهر وكتاب  دائترة  التخطيط واملتابعة 
فرع تموين النجتف وكتاب مكتتب معلومات الحرية  
عليه قتررت املحكمتة تبليغك بصحيفتني رستميتني 
يوميتني  محليتني واستعتي االنتشتار للحضور امام 
هذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف 2017/7/31 
الستاعة الثامنتة صباحتا ويف حال عتدم حضورك او 
ارستال من ينوب عنكم قانونا ستوف تجري املرافعة 

بحقكم غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عي عبد الهادي هاني الشمري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد 395/ب/2017
التاريخ 2017/7/24

اىل املدعى عليهم 
)عبتاس محستن ناجتي و محستن باقر الخرستان 
ومحمتد رضتا عي الصتايف وحستن هربتود اللهيبي 

وعباس محمد شمخي وهاشم عزيز فليح   (
اعان

اقام املدعي ) جعفر ناظم حستني  ( الدعوى البدائية 
بازالتة  طلبته  واملتضمنتة  395/ب/2017  املرقمتة 
شيوع العقار املرقم 42 مقاطعة 16 الحرية  وبالنظر 
ملجهولية محل اقامتكم حستب رشح القائم بالتبليغ 
وتاييد مختار املنطقة واقوال الشخص الثالث املختار 
ذيتاب جياد طاهر وكتاب  دائترة  التخطيط واملتابعة 
فرع تموين النجتف وكتاب مكتتب معلومات الحرية  
عليه قتررت املحكمتة تبليغك بصحيفتني رستميتني 
يوميتني  محليتني واستعتي االنتشتار للحضور امام 
هذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف 2017/7/31 
الستاعة الثامنتة صباحتا ويف حال عتدم حضورك او 
ارستال من ينوب عنكم قانونا ستوف تجري املرافعة 

بحقكم غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عي عبد الهادي هاني الشمري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد 3320/ش/2017
التاريخ 2017/7/23

اعان
اىل املدعى عليه /جودت كاظم دعدوش

اقامتت املدعيتة ميعتاد عبد الرضتا فيصتل الدعوى 
الحكتم  وتطلتب  ضتدك  3320/ش/2017  املرقمتة 
بالتفريق للهجر وملجهولية محل اقامتك وارتحالك اىل 
جهة غري معلومة حستب كتاب مركز رشطة الجهاد 
بالعتدد 3680 يف 2017/6/6 ورشح املجلتس البلدي 
ملنطقة حي الجهاد قررت املحكمة تبليغك بصحيفتني 
محليتتني يوميتتني بالحضتور امتام هتذه املحكمة 
يف تمتام الستاعة الثامنتة صباحا من موعتد املرافعة 
املصتادف 2017/8/14 وعنتد عدم  حضتورك او من 
يمثلك  قانونا او ابداءك معذرة مرشوعة سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفقا للقانون
القايض رابح عبد الكريم نيشان

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة املعقل
العدد 684/ب/2017
التاريخ 2017/7/24

اعان
اىل املدعتى عليته )احمتد حتردان عبد حمتادي /

املدير املفوض لرشكتة حمص للمقاوالت /اضافة 
لوظيفته (

اقتام املدعي )زياد طتارق حمادي/املدير املفوض 
للرشكتة الوطنية لتجهيتز الكونكريتت  /اضافة 
لوظيفتته ( الدعوى املرقمتة 684/ب/2017 لدى 
هذه املحكمة يطالبك فيها)بتسديد املبلغ املستحق 
بذمتتك والبالغ مائة وستبعة عترش مليون ومائة 
وعترشة االف دينتار عن تجهيز رشكتة املدعي لك 
بالكونكريت  الجاهز ملوقع املعهد الفني يف البرصة 
( وقتد عتني يتوم 2017/8/2 موعتدا للمرافعتة 
وملجهوليتة محتل اقامتكتم حستب رشح القائم 
بالتبليغ املبلتغ القضائي خضري عباس مزعل قرر 
تبليغتك بصحيفتتني محليتني يوميتتني ويف حالة 
عتدم حضتورك اىل املرافعة فانه ستوف يتم اجراء 

املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد 1810/ب/2015
التاريخ 2017/7/23

اعان
املدعي /سعد جمال الدين الفحام 

املدعى عليهم /
1-قيص عبد الكريم محمود 2- شيماء عبد الجبار 

3-جمانة جمال الدين 4- مي جمال الدين
تبيتع محكمتة بتداءة البترصة العقتار تسلستل 
7561/1 مقاطعتة 62 ارايض الصبخ ومستاحته 
1 دونتم و 5اولتك و 80 متر مربتع مشتيد عليته 
معمتل بأستم معمتل الخليتج العربتي للستتائر 
واملضتات  متكونتة من ثاثتة ستقائف الواجهة 
االمامية مستيجة بستياج من BRC بارتفاع 1.5 
متر الستقيفة االوىل مبنية من البلوك ومستقفة 
بالجينكتو وحديد الزاوية وهتي فارغة عدا وجود 
بعض املواد املستتهلكة  والستقيفة الثانية مبنية 
متن الطابوق الجريي ومستقفة بالجينكو وحديد 
الزاويتة وارضيتة الستقائف مبلطتة باالستمنت 
فمن لته الرغبة بالترشاء مراجعة هتذه املحكمة 
ودفع التامينات القانونية بنسبة 10% من القيمة 
املقدرة البالغة ستتمائة وخمسة وسبعون مليون 
دينار وبصك مصدق المر هذه املحكمة وستجري 
املزايدة الساعة الثانية عرش من ظهر يوم الثاثني 

للنرش وان اجور املناداة عىل املشري
القايض االول

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية قره تبة 
العدد 192

التاريخ 2017/7/5
اعان

للطلب املقدم من قبل الستيد ) محمد حسني رضا 
( والتذي يطلب فيه حجتة الحجر  والقيمومة عىل 
شقيقة املفقود )عي حسني رضا ( والذي اختطف 
بتاريتخ 2008/8/23 يف ظتروف مجهولتة عليه 
وملجهولية  مصريه تقترر تبليغه بالحضور خال 
عترش ايام من تاريخ النرش وخاف وذلك ستتقوم 
هتذه املحكمة باصتدار حجة الحجتر والقيمومة 

لطالب الحجة السيد )محمد حسني رضا ( 
القايض
احمد حمود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد 396/ب/2017
التاريخ 2017/7/24

اىل املدعى عليهم 
)عبتاس محستن ناجي و عبتود عاشتور حمود   
ومحمتد رضا عي الصايف وحستن هربود اللهيبي 

وعباس محمد شمخي  وحمزة عبد الحسن(
اعان

اقتام املدعتي ) جعفتر ناظتم حستني  ( الدعوى 
البدائية املرقمة 396/ب/2017 واملتضمنة طلبه 
بازالة شتيوع العقتار املرقتم 3/23 مقاطعة 16 
الحترية  وبالنظر ملجهولية محل اقامتكم حستب 
رشح القائم بالتبليغ وتاييد مختار املنطقة واقوال 
الشتخص الثالث املختار ذياب جياد طاهر وكتاب  
دائترة  التخطيتط واملتابعتة فرع تمويتن النجف 
وكتتاب مكتتب معلومتات الحترية  عليته قررت 
املحكمتة تبليغتك بصحيفتني رستميتني يوميتني  
محليتني واستعتي االنتشتار للحضور امام هذه 
املحكمة يف موعد املرافعة املصادف 2017/7/31 
الستاعة الثامنتة صباحا ويف حتال عدم حضورك 
او ارستال من ينتوب عنكم قانونا ستوف تجري 

املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عي عبد الهادي هاني الشمري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد 401/ب/2017
التاريخ 2017/7/24

اىل املدعى عليهم 
)عبتاس محستن ناجي و عبتود عاشتور حمود   
ومحمتد رضا عي الصايف وحستن هربود اللهيبي 

وعباس محمد شمخي  ودحام فليح(
اعان

اقتام املدعتي ) جعفتر ناظتم حستني  ( الدعوى 
البدائية املرقمة 401/ب/2017 واملتضمنة طلبه 
بازالة شتيوع العقتار املرقتم 2/24 مقاطعة 16 
الحترية  وبالنظر ملجهولية محل اقامتكم حستب 
رشح القائم بالتبليغ وتاييد مختار املنطقة واقوال 
الشتخص الثالث املختار ذياب جياد طاهر وكتاب  
دائترة  التخطيتط واملتابعتة فرع تمويتن النجف 
وكتتاب مكتتب معلومتات الحترية  عليته قررت 
املحكمتة تبليغتك بصحيفتني رستميتني يوميتني  
محليتني واستعتي االنتشتار للحضور امام هذه 
املحكمة يف موعد املرافعة املصادف 2017/7/31 
الستاعة الثامنتة صباحا ويف حتال عدم حضورك 
او ارستال من ينتوب عنكم قانونا ستوف تجري 

املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عي عبد الهادي هاني الشمري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة 
رقم الدعوى 3081/ش/2017

التاريخ 2017/7/19
اعان

اقتام املدعيتة ضميتاء احمتد عبتد اللته الدعوى 
الرشعية املرقمتة 3081/ش/2017 ضدك يطلب  
تاييد حضانة /املدعى عليه حسن صالح مصطفى  
وملجهوليتة محتل اقامتك حستب متاورد برشح 
القائتم بالتبليتغ وتاييتد املجلس البلتدي ملنطقة 
االصمعتي لتذا تقترر تبليغتك اعانتا بصحيفتني 
محليتتني يوميتتني للحضور امام هتذه املحكمة 
صباح يوم 2017/8/3 للمرافعة وبعكسه سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
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       بغداد/ المستقبل العراقي

تأه�ل املنتخب االوملبي بك�رة القدم اىل 
نهائي�ات كأس آس�يا الت�ي س�تقام يف 
الص�ن الع�ام املقب�ل بع�د التغلب عىل 

السعودية بهدفن دون رد.
وبدأت املباراة بح�ذر من الفريقن ولم 
تش�هد الدقائ�ق االوىل اي خطورة عىل 
املرمين حت�ى الدقيقة 23 حيث تمكن 
العب املنتخب االوملبي حس�ن عيل من 

تسجيل الهدف االول .
واس�تطاع االوملبي ان يع�زز النتيجة يف 
الدقيقة 46 من زمن املباراة عن طريق 

الالعب ايمن حسن .
ودخ�ل االوملب�ي الش�وط الثان�ي بذات 
التشكيلة التي كان عليها بالشوط االول 
وكذلك الفريق الس�عودي ، ولم تش�هد 
املباراة أي تغي�ر ، واعلن الحكم نهاية 
املب�اراة بفوز عراقي مس�تحق بهدفن 

دون رد ليتأهل بالعالمة الكاملة«.
م�ن جهته أكد م�درب املنتخب األوملبي 
العراق�ي، عب�د الغني ش�هد، أن الفوز 
عىل املنتخب الس�عودي، يف ملعبه وبن 
جماهره، لم يكن أمرا س�هال، مش�را 
إىل التزام العبيه بالخطة، التي تضمنت 
غل�ق املس�احات، وتقري�ب الخط�وط 

واستثمار الهجمات.
تابعت�ه  ترصي�ح  يف  ش�هد،  وق�ال 
كان  »الفري�ق  العراق�ي«،  »املس�تقبل 
ممي�زا للغاي�ة أم�ام الس�عودية، التي 
اس�تعدت للتصفي�ات مبك�را، ولديه�ا 
مواه�ب ممي�زة للغاي�ة، لكنن�ا لعبنا 
ع�ىل  املس�احات  وضيقن�ا  بواقعي�ة، 
العبيها، وحس�منا النتيجة من الشوط 

األول«.

ضعيف�ا  كان  »اس�تعدادنا  وأوض�ح 
للتصفي�ات، ول�م نتجمع إال قب�ل أيام 
م�ن انطالقه�ا، ومس�توى الفريق بدأ 
يتصاع�د م�ن مب�اراة إىل أخ�رى، م�ن 
خالل االنضب�اط التكتيكي، الذي نؤكد 
التدريب�ات واملحارضات  علي�ه خ�الل 

اليومية«.
 « إىل  الك�رة  اتح�اد  امل�درب،  ودع�ا 
االهتم�ام باملنتخ�ب األوملب�ي، ألنه يعد 
ن�واة للمنتخ�ب األول، مش�را إىل أنهم 
سيس�تعدون جي�دا للنهائيات لتحقيق 

نتائج مميزة فيها.
يشار إىل أن منتخبنا االوملبي فاز االحد، 
عىل منتخ�ب الس�عودية، بهدفن دون 
رد، وتأهلت إىل نهائيات آسيا يف الصن، 
نق�اط   9 برصي�د  للمجموع�ة  بطل�ة 

كاملة«.
بدوره أكد االتحاد العراقي لكرة القدم، 
أن املنتخ�ب األوملبي س�يحظى بتكريم 
يليق به، بعد تأهله لنهائيات أمم آس�يا 

يف الصن العام املقبل.
وأوض�ح رشار حي�در، رئي�س البعث�ة 
العراقية، أن مواجهة الس�عودية كانت 
فاصلة وقوية، خاصة بعد طرد الالعب 

أيمن حسن.
وقال حيدر »قدم العبونا ملحمة كروية 
ستتذكرها األجيال كثرا، حققنا الفوز 

عىل السعودية بن أرضه وجمهوره«.
وتاب�ع »راهن�ا منذ البداي�ة عىل نوعية 
الالعبن وامل�الك التدريب�ي الجيد الذي 
يمتل�ك أكث�ر من مفت�اح للع�ب، فيما 

كانت البدائل عىل مستوى الئق«.
وش�دد حيدر، ع�ىل أن املنتخب األوملبي 
س�يكون فريق املس�تقبل وأم�ل الكرة 

العراقية.

االحتاد يكرم األومليب بعد بلوغه نهائيات أمم آسيا

شهد يكشف رس الفوز عىل السعودية والرتبع عىل قمة املجموعة

مدرب زاخو: نطمح لتحقيق نتائج جيدة نفط الوسط خيرس امام الرتجي التونيس يف البطولة العربية
تغري ترتيبنا بالدوري

خاميس متحمس للتتويج باأللقاب
مع بايرن ميونيخ

             بغداد/ المستقبل العراقي

خس�ر فريق نفط الوس�ط لكرة الق�دم، أمام فريق 
الترجي التونس�ي بهدف واحد دون رد، في مستهل 

مشاركته ببطولة االندية العربية.

ملع�ب  عل�ى  الفريقي�ن  بي�ن  المب�اراة  وج�رت 
االس�كندرية في مصر لحس�اب الجول�ة االولى من 

دور المجموعات من البطولة.
وألغى حك�م المب�اراة هدفاً مش�روعاً لالعب نفط 
الوس�ط مؤي�د العج�ان ف�ي الدقيق�ة 80 بداع�ي 

التسلل.
ونجح طه ياسين الخنيس�ي في احراز هدف الفوز 
للترجي التونس�ي في الدقيقة 83 من تس�ديدة من 
داخل منطقة جزاء نفط الوسط سكنت يمين مرمى 

جالل حسن.

            المستقبل العراقي/ متابعة

أبدى ثي�و هيرنانديز، س�عادته بخ�وض أولى 
مبارياته مع ري�ال مدريد، والحصول على ركلة 
الج�زاء التي تع�ادل بها فريق�ه الملكي أمام 
مانشس�تر يونايت�د، قبل الخس�ارة 
ال�كأس  ف�ي  الترجي�ح  ب�ركالت 

الدولية لألبطال.
وق�ال هيرنانديز ف�ي تصريحات 

عقب المباراة “سعيد بخوض أولى مبارياتي مع 
الريال والتس�بب ف�ي ركلة الجزاء ألنه�ا منحتنا 
التع�ادل. قدمت مباراة كبيرة. اآلن يجب مواصلة 

العمل والتطور”.
وع�ن ركل�ة الج�زاء التي حص�ل عليه�ا، أوضح 
“حدث كل ش�يء بس�رعة ش�ديدة. كوفاسيتش 
مرر لي كرة في العمق، وضعت فيها طرف قدمي 

ودهسني المدافع ليحتسب الحكم ركلة جزاء”. 
وبش�أن مارس�يلو، علّق “يعني ل�ي الكثير. جئت 

ألتعل�م وأواص�ل التط�ور. أمام�ي الع�ب كبير. 
يجب عل�ي التعلم من�ه وأن يس�اعدني”.وأضاف 
هيرنانديز “هذا األس�بوع عملن�ا جميعا بصورة 
جي�دة للغاي�ة. لع�ب مانشس�تر يونايت�د مباراة 
أكثر منا، ولكننا نافس�نا بصورة جيدة والبد من 
مواصلة العمل”.وتابع “المدرب زيدان طلب مني 
قبل المب�اراة تقدي�م أدائي المعه�ود وأن أنافس 

كما أفعل. وبعدها أخبر الجميع أنهم 
قدموا مباراة جيدة.

            المستقبل العراقي/ متابعة

حدد اإليطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لتشيلسي 
اإلنجلي�زي، موعد الظه�ور األول للمهاجم اإلس�باني 
ألفارو موراتا، الذي تعاقد معه النادي مؤخرا، من ريال 

مدريد اإلسباني.
وقال المدرب في مؤتمر صحفي ، إن موراتا، س�يلعب 
اليوم الثالثاء، أول مباراة له مع الفريق، وذلك في اللقاء 

الودي أمام بايرن ميونيخ األلماني، في سنغافورة.
وتاب�ع: “هدفي هو أن أمنحه فرصة المش�اركة في 
المب�اراة، ل�ن يكون هذا ف�ي البداية، ألن�ه بدأ أمس 

فقط العمل معنا”.
وانتقل موراتا، مؤخرا لصفوف تشيلسي، قادما من 
ريال مدريد اإلس�باني، مقابل 80 مليون يورو )92 
ملي�ون و100 أل�ف دوالر(، كما كش�فت الصحافة 

اإلسبانية.
وس�افر الالعب الدولي اإلس�باني، إلى سنغافورة 

للح�اق بتشيلس�ي، ف�ي جولت�ه اآلس�يوية، وخاض 
األحد، أول مران مع فريقه الجديد.

وأض�اف كونتي: “موراتا العب ش�اب ويمتع 
بخب�رة كبيرة، ولعب م�ع فريقين كبيرين، 

وهم�ا ريال مدري�د ويوفنتوس، وخاض 
مباريات كثيرة في دوري أبطال أوروبا، 

وفاز باللقب في العام الماضي”.
وأضاف: “يمكنه أن يح�دث تأثيرا كبيرا 
ف�ي ال�دوري اإلنجلي�زي، إنه�ا بطول�ة 
مختلفة ع�ن غيرها في ال�دول األخرى، 
ألنه�ا قوي�ة للغاي�ة وتعتمد عل�ى القوة 
البدني�ة، ولكن موراتا جاه�ز إلحداث أثر 

كبير.

هرينانديز سعيد بخوض أوىل مبارياته مع ريال مدريد

كونتي حيدد موعد الظهور األول ملوراتا
مع تشيليس

            المستقبل العراقي/متابعة

قرر نادي برش�لونة اإلس�باني، عدم زيادة راتب العبه البرازيلي، نيمار دا س�يلفا، رغم مساعي باريس 
سان جيرمان الفرنسي لضمه، خالل فترة االنتقاالت الصيفية الجارية.

 وأكدت صحيفة “سبورت” اإلسبانية على موقعها اإللكتروني، أن برشلونة كان قد جدد تعاقد نيمار، 
منذ فترة ليست بعيدة، لذا لن يزيد راتبه، وقرر ايضا عدم التفاوض بشأن انتقاله إلى فريق آخر.
ويمكن ألي فريق أن يحصل على خدمات نيمار، إذا دفع قيمة الش�رط الجزائي لفسخ تعاقده مع 

النادي الكتالوني، والبالغة 222 مليون يورو.
وس�عى برش�لونة لإلبقاء على نيمار، حيث حاول اقناعه باالستمرار في صفوفه كما تم عقد 
اجتماع معه بحضور المدير الفني للبارس�ا، إرنس�تو فالفيردي، الذي أبرز للبرازيلي أهميته 

في الفريق.
كما اجتمع مع نيمار، زميليه لويس س�واريز وليونيل ميس�ي، وتردد حينها أنه مقتنع بالبقاء 

مع برشلونة، ولكنه تراجع عن قراره بعد التشاور مع محيطه.

برشلونة يتخذ قرارات حاسمة يف أزمة نيامر

              المستقبل العراقي/أحمد عبدالكريم حميد

تح�ّدث الُمدير الفن�ي الجديد لفريق ن�ادي “زاخو” 
بُك�َرة الق�دم ش�فيق جب�ل ع�ن وض�ع فريقه في 
الُمباري�ات الُمتبقية ِمن ال�دوري العراقي. اذ صرح 
لصحيف�ة )الُمس�تقبل العراق�ي(، قائ�اًل: “هدفن�ا 
البقاء في الدوري َوالحفاظ َعلَى اس�م َوش�خصية 
ن�ادي “زاخ�و” ألن النادي ال يس�تحق المكان الذي 
يش�غله حالياً في س�لم الترتيب. َونطم�ح لتحقيق 
نتائج جّيدة في الُمباريات الُمتبقية َونكمل مش�وار 
الُمدرب عم�اد عودة الذي كانت ل�ه بصمة واضحة 
َعلَ�ى الفري�ق ِمن خ�الل النتائج الت�ي حققها بأقّل 
اإلمكان�ات المتواف�رة َوهجرة الالِعبي�ن َواالعتماد 
َعلَ�ى الِعب�ي دوري إقليم كردس�تان َوُه�م الِعبون 
ش�بان”. َواضاف الُمدرب الش�اب أيضاً: “ُمبارياتنا 
“الطلب�ة”،  “الح�دود”،  أندي�ة  أم�ام  الُمتبقي�ة 
“الكهرب�اء” َو“الزوراء” صعب�ة، لكن طموحنا 
مش�روع في الف�وز َوتحقي�ق نتائ�ج نعدها 
بالُمهم�ة بالنس�بة لن�ا التي يمك�ن ان ُتغير 
ترتيبنا بالدوري َوهذه الفرق ضمنت أماكن 

آمنة َوس�تكمل الدوري ِمن أجل تحس�ين صورتها. 
َونتمّنى ان نوفق ف�ي مهّمتنا َوُنحقق نتائج ُترضي 

اإلدارة َوالجماهير الزاخولية.

                المستقبل العراقي/متابعة

أب�دى الدول�ي الكولومبي 
رودريجي�ز،  خامي�س 
نج�م باي�رن ميوني�خ 
تحمس�ه  األلمان�ي، 
للع�ب ف�ي صفوف 
الفري�ق الباف�اري 
الموس���م  ف�ي 

الجديد.
نتق������ل  ا و
من  خامي�س 
ري�ال مدريد 
اإلس��باني 
ل�������ى  إ
ف  صف���و
الباي��رن على 

س�بيل اإلعارة لمدة موس�مين مقابل 10 ماليين ي�ورو، مع وجود أحقية 
الشراء النهائي.

وقال خاميس، في تصريحات نقلها الموقع الرس�مي للبايرن “أنا متحمس 
جًدا مع فريقي الجديد، جسديا أنا أتحسن وأسير على الطريق الصحيح”.

وأض�اف صاحب ال� 26 عاًم�ا “جئت إلى بايرن ميوني�خ ألنه فريق كبير 
ودائًما على القمة، أريد أن أفوز باأللقاب هنا”.

م�ن جانب�ه، مدح كارل�و أنش�يلوتي، المدير الفن�ي للفري�ق البافاري، 
خاميس رودريجيز موضًحا “إنه العب رائع، هو يعرف كيفية خلخلة 

دفاعات المنافس بالتمريرات القاتلة لمهاجمينا.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
هل ت�علم ان ... أكثر الحيوانات حدة يف الس�مع هي الذئاب 

والحمري.
ه�ل ت�عل�م ان ... %40 من كلمات اللغ�ة املالطية . . عربية 

األصل.
ان ... أول م�ن ع�رف القمح، هم املرصي�ون القدماء، عام 

5400 قبل امليالد,.
ان الحرب املستخدم يف ختم اللحوم، يصنع من قشور العنب 

األسود.
ه�ل ت�عل�م ان ... أول مدينة زودت بش�بكة هاتفية . . هي 

باريس عام 1880م.
ان أول ص�ورة فوتوغرافي�ة يف العالم تم إلتقاطها، كانت يف 

فرنسا عام 1826م.
ه�ل ت�عل�م ان ...عندم�ا يفق�د األخطب�وط إح�دى أذرعه 

الطويلة، تنمو ذراع بديلة لها تدريجياً فيما بعد.
من قال يف قيام الليل سبحان الله ، و الحمدلله ، و ال اله اال 
الل�ه ، و ال�ه اك�رب ، و ال حول و ال ق�وة اال بالله كان له من 

األجر كألف ألف حسنه.
اول عملي�ة لتغيري الجن�س اجريت يف الع�ام 1950م وذلك 
عندما قام طبيب دانماركي باجراء عملية جراحية لشخص 

امريكي حوله بموجبها من ذكر اىل انثى.
الفينيقيون كانو اول من اس�تخدموا الرشاع لتوجيه مسار 

ابحار السفن والزوارق.

الحماس�ة يف العمل ت�ؤدي اىل ارتكاب بعض 
الهفوات، فكن حذراً يف اندفاعك. االبتعاد عن 
الرشيك لن يج�دي نفعاً، بل ان التواصل معه 
يؤمن االس�تقرار. الحرارة العالية والرطوبة 
تعنك�س عىل س�لباً، فح�اول ان تصعد قليال 

نحو الجبال.

ضغ�وط العمل تزداد يومياً، لكنك س�تقطف 
ثم�ار ذلك قريب�ا وبوترية متصاع�دة. العناد 
ال يفي�دك بيشء، ب�ل يزيد االمور توت�راً وقد 
يؤدي اىل عواقب وخيمة. كثرة السهر تسبب 
لك إرهاقاً، وتؤثر س�لباً عىل قيامك بواجباتك 

اليومية.الحم

توقع ربحاً ما ونجاح�اً يف مجال تصبو إليه. 
ق�د يعرتف اآلخ�رون بجميل ل�ك أو يقدرون 
مواقف�ك. حاف�ظ عىل ه�ذه الص�ورة، وكن 
صاح�ب مب�ادرات طيب�ة تج�اه اآلخرين يف 
أوقاته�م الصعبة. نظرة األهل إليك تكس�بك 

املزيد من الثقة بالنفس

مش�اريع بالجمل�ة، لك�ن املطل�وب واض�ح 
ويبق�ى االس�تقرار ه�و العن�وان األفض�ل. 
ب�وادر مش�كلة م�ع الرشي�ك، لك�ن الحلول 
س�هلة ومتوافرة رشط معالجته�ا بالهدوء. 
الجلوس خلف املكتب لس�اعات طويلة، ليس 

يف مصلحتك فابحث عن الراحة.

ال�رتّوي واله�دوء يخففان نس�بة األخطاء، 
فيك�ون العط�اء أكث�ر إف�ادة ونتيج�ة. ترك 
املهم�ات الصعب�ة للرشيك يضع�ك يف موقف 

ضعيف، فكن حذراً. 
رياض�ة امليش مهمة للغاي�ة، فحاول ان تجد 

الوقت املناسب لذلك.

انطالق�ة جديدة، وتب�دو اعمالك ناجحة جداً 
وتتخذ بعداً جديداً، وتطلق مرشوعاً او تحتفل 
بجديد او تلتقي من يهمك أمرهم. قد ترهقك 
املطال�ب املتواصلة من الرشيك، ومن األفضل 
مصارحته بدل التهرّب من املوضوع. تش�عر 

ببعض التعب يف العضالت

تتمت�ع بمؤه�الت كافي�ة لضمان مس�تقبل 
أفضل، لكن يجب توظيفها يف املكان والزمان 
الصحيح�ن. مرحل�ة جدي�دة تح�ّدد عم�ق 
العالقة بالرشيك، وهي قد تكون اختباراً من 
أجل غد أفضل. جدد نش�اطك وشجع العائلة 

للقيام برحالت يف الطبيعة وامليش فيها.

تدخل يف نقاشات مهمة جداً من أجل مرشوع 
العمر. ه�ذا اليوم مناس�ب لالهتمام ببعض 
الش�ؤون العملية واملادية واملالي�ة كاملوازنة 
واملحاسبة والرضائب والرسوم. كل الظروف 
مؤاتي�ة لتقدم ع�ىل خطوة مهم�ة تحّدد من 

خاللها مستقبلك

علي�ك أن تتمت�ع أكث�ر ب�روح املجازف�ة وال 
تخَش االقدام عىل أمور جديدة. تس�امح مع 
زم�الء العم�ل واب�دأ صفحة جدي�دة معهم. 
تنعزل عن اآلخرين وال تحب االختالط فكيف 
ستجد الحب الذى تبحث عنه؟ ال تدع الوحدة 

تسيطر عليك.

تح�اش التش�بث بأف�كار قديم�ة وال تق�دم 
ع�ىل رصاعات أو خالفات أوج�دل هذا اليوم. 
تتحف�ظ يف اإلعالن عن أعمالك. القدرات التي 
تمتلكه�ا تمكنك من تخطي أي عائق وتكون 
يف الوقت نفس�ه تحذيراً للمصطادين يف املاء 

العكر بينك وبن الحبيب.

تع�رف ه�ذا الي�وم مزاج�اً متقلّب�اً وصعب�اً 
ومشاكساً.  أنصح لك عدم اظهار ضعفك، بل 
التس�لّح بالش�جاعة ومواجهة اآلخر بحجج 

منطقية وقرارات سليمة ولو كانت مؤملة. 
ق�د تع�رف عش�قاً ق�د كب�رياً يث�ري بع�ض 

الشكوك.

إي�اك والت�رع يف اتخ�اذات ق�رارات دقيقة 
بش�أن مس�ألة عالق�ة من�ذ م�دة. اس�ترش 
املقربن منك واس�تطلع آراءهم، فمن تشاور 
كسب. ال ترتدد يف طلب املساعدة من الرشيك، 
فه�و قادر عىل تحقيق م�ا يلزمك لتخّطي أّي 

أزمة طارئة.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
4 قطع صدور دجاج مخلية - 2 بيضة مخفوقة 
- 1 ك�وب بقس�ماط مطح�ون - 2/1  ملعق�ة 
صغرية ملح - فلفل اسود مطحون - 2/1 كوب 

زبدة ، مكعبات
طريقة التحضري:

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

ضعي البيض يف بولة و البقس�ماط املطحون يف 
بولة أخرى.

ضعي املل�ح و الفلفل األس�ود عىل البقس�ماط 
املطحون و قلبي.

ضع�ي ص�دور الدج�اج يف البي�ض و اقلبيها ثم 
ضعيه�ا يف البقس�ماط املطح�ون حت�ى تغطى 
بالكامل ثم ضعيها يف صينية قابلة لإلس�تخدام 

يف الفرن.
ضع�ي مكعبات الزبدة حول صدور الدجاج و يف 

املنتصف.
ضعي الصينية يف الفرن ملدة 40 دقيقة.

قدمي صدور الدجاج بالزبدة مع األرز املكسيكي 
الحار و البطاطس املحمرة.

أول هواتف متوسطة السعر بشاشة »18:9«
أعلنت رشكة إل جي عن طرح ثالثة هواتف جديدة، متوس�طة 
الس�عر، بشاش�ات بنس�بة طول إىل عرض »18:9«، عىل غرار 
هوات�ف إل جي »G6« وسامس�ونغ »غاالكيس إس-8«..ووفقا 
للرشك�ة ف�إن »هوات�ف Q6 وQ6+و Q6α الجدي�دة، جميعها 
متش�ابهة م�ن ناحية الش�كل، لكنها تختلف م�ن حيث حجم 
الذاكرة الداخلية وذاكرة الوصول العش�وائي. األهم من ذلك أن 
تلك الهواتف تعترب األوىل من الفئة املتوسطة التي تأتي بشاشة 
FullVision، بنس�بة ط�ول إىل عرض 18:9، ع�ىل غرار هواتف 
إل جي G6 وسامس�ونغ غاالك�يس إس-8 غالية الثمن«. وعىل 
الرغم من أن حجم شاشة الهواتف الثالثة الجديدة 5.5 بوصة، 
إال أنه�ا أتت بدقة ع�رض )1080x 2160(. ووفقا للخرباء فإن 
حجم تلك الهواتف، الكبري نسبيا، لم يؤثر عىل كونها مريحة يف 
يد املس�تخدم، فوزنها ليس كبريا )149 غ(، وس�ماكتها 69.3 
مل�م فقط.وامليزة املهم�ة األخرى لتل�ك األجهزة، أنه�ا مزودة 
بمعالج من نوع »Qualcomm Snapdragon 435«، الذي يعترب 

من أفضل معالجات الهواتف املطروحة يف األسواق حاليا.

متجر يزرع اخلرض والفواكه عىل سطحه
يبي�ع متج�ر كب�ري يف مونرتيال من�ذ األربع�اء أنواعاً من 
الفواكه والخرض مزروعة عىل س�طحه، وهي سابقة من 

نوعها يف كندا.
ويغط�ي البس�تان املق�ام عىل الس�طح مس�احة تفوق 
2300 مرت مربع من متجر تابع لش�بكة كبرية للتوزيع يف 
ضاحية مونرتيال. وسيباع حواىل ثالثن نوعاً من الفواكه 
والخرض العضوية الحائزة تصاريح رسمية حتى الخريف 
بينها أنواع من الس�لطة والفلفل والطماطم، حسب بيان 

للرشكة املسؤولة عن التوزيع.
ويتم توفري املياه املس�تخدمة يف ري البس�تان عن طريق 

نظام إزالة الرطوبة الخاص باملتجر.
كذلك أقيمت ثمانية قفران للنحل عىل الس�طح مع هدف 

يقيض ببيع ما يقرب من 600 علبة عسل.
ويسمح »بس�تان الس�طح األخرض« بزراعة خرض »مع 
أك�رب قدر م�ن الحرص ع�ىل البيئة« وفق بي�ان لصاحب 

املتجر ريشار دوشومان.

يعزف الغيتار يف »أغرب« توقيت ممكن
عزف املوس�يقي أبيشيك براساد عىل غيتاره أثناء خضوعه 
لعملية جراحية يف أعصاب الدماغ، ليساعد األطباء يف تحديد 
الجزء املسؤول عن العزف، يف عملية هي األوىل من نوعها يف 
الهند..ويعاني براس�اد البالغ من العم�ر 37 عاما من خلل 
التوتر للموسيقين، وهو اضطراب يف حركة األعصاب يؤدي 
إىل تقلصات ال إرادية يف العضالت..وكان براساد واعيا أثناء 
الجراحة، حيث احتاج األطباء إىل رد الفعل ليحددوا بالضبط 
أي جزء يف الدماغ س�يتم استهدافه إليقاف التشنجات التي 

تؤثر عىل األصابع الثالثة يف يده اليرى.
وقال بيان صادر عن املستش�فى الذي جرت به الجراحة يف 
مدين�ة بنغالور، الجمعة، إن هذه هي ثامن عملية يف العالم 

يتم إجراؤها واملريض واع.
وق�ال براس�اد: »لق�د كان�ت لحظ�ة مش�بوبة بالعواطف 
بالنس�بة يل وألرستي. وهذا ما كنت انتظره. لقد كان مؤملا 
ومحبطا بالنس�بة يل. اعتدت أن أبكي كثريا بس�بب ذلك. يف 
كل صباح كنت أس�تيقظ وأحاول العزف ع�ىل الغيتار لكن 

بعد 5 دقائق كنت أتوقف«.

ل�أب  منس�وب   o مكتم�ل  غ�ري  1مقط�وع 
2تصليحات o متش�ابهان 3زي�ارة دينية ملكان 
مق�دس o موس�يقي عامل�ي صاحب ع�دد من 
السيمفونيات 4مدينة مغربية o تحول إىل سائل 
5التوق والتمني o مروة بالرتكية 6ما يسيل من 
عصارة الفم o مدينة فرنسية ساحلية )مبعثرة( 
7نهر أملاني )مبعثرة( o للتفس�ري واالسرتس�ال 
8كارثي o مرت�و وآخذ كفايته من املاء 9إيصال 
أو تواص�ل o وح�دة قي�اس الطاق�ة 10يغطي 

الطري o ذو ميول ومشاعر غري صديقة

1يف فرنسا حيث يحتفظ بلوحة املوناليزا
2م�ن معالم دبي العمراني�ة األوىل 3اكتمل 
o رئي�س اللجن�ة االوملبية الدولية الس�ابق 

4االسم اآلخر لالنرتنت o سهام أو أسهم
o مراقب�ة  ثلث�ا ن�وع 6أكم�ل   o 5ح�ذف 
ومتابعة 7يوجهه مفتش املباحث يف قضية 

ما o وحدة قياس عاملية
8غري مشذب وناتج عن بيئة خشنة

9مكتمل o العاملون يف مجال فني
10نهر صيني o ثنية

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..صدور الدجاج بالزبدة
طب

هل املياه الغازية مرضة بالصحة؟
عادة م�ا يتم تقدي�م املياه الغازي�ة عىل أنها 
بديل صحي ومفيد للجسم. إال أن األخصائين 
ال يتفقون جميعاً مع ه�ذه الفكرة، إذ نقلت 
صحيف�ة “إندبندن�ت” الربيطاني�ة جدالً بن 
أخصائين، بش�أن أرضار ه�ذا املرشوب عىل 
الصحة، خصوصاً عىل األسنان..وتأتي كرات 
الهواء التي تمأ املياه الغازية من إضافة ثاني 
أكس�يد الكربون تحت الضغط، مما يؤدي إىل 
احتواء امل�اء عىل حم�ض الكربونيك..ونقلت 
الصحيف�ة عن طبي�ب األس�نان، آدم ثورن، 
قوله إن اآلثار الجانبي�ة ملياه الرشب الغازية 

يمكن أن تكون مقلقة جداً.
ومعظ�م الن�اس ليس لديهم فك�رة عن مدى 
ارتف�اع مس�توى حمضي�ة املي�اه الغازي�ة، 
فالفقاعات يمكنها التس�بب يف ت�آكل ميناء 
األس�نان، ومع مرور الوقت هذا يسبب األلم، 
والتصدع واالصف�رار..إال أن املتحدث باس�م 
جمعية طب األس�نان األمريكية وأستاذ طب 
األسنان، إدمون ر. هيوليت، يختلف مع هذه 
الفكرة، ويقول إننا لسنا بحاجة للقلق حيال 
املي�اه الغازية، بل فقط تلك التي تضاف إليها 

النكهة.

القنب اهلندي يقلص اإلصابات بنوبات الرصع

أظه�رت نتائ�ج تجرب�ة رسيرية 
م�ادة  أن  النط�اق  واس�عة 
كانابيدي�ول وه�ي م�ن املكونات 
الرئيس�ية للقنب الهندي، تقلص 
بنسبة 39 % وترية نوبات الرصع 
األكثر حدة..وأوضح اس�تاذ علم 
األعصاب والطب النفيس يف مركز 
النغون الطبي يف جامعة نيويورك 
الكانابيدي�ول  يعت�رب  اال  »يج�ب 
ال�رصع. لك�ن  ترياق�ا ملعالج�ة 
نتائ�ج ه�ذه التجرب�ة الريرية 
تبع�ث االم�ل بتواف�ر خي�ار آخر 
أكث�ر  يعان�ون  الذي�ن  للم�رىض 
األن�واع ح�دة م�ن ه�ذا امل�رض 
والذين ال يتجاوبون مع العالجات 
الكثرية«.ه�ذا الباح�ث ه�و املعد 
الرئي�يس للدراس�ة الت�ي ن�رشت 

انغالن�د  »ني�و  مجل�ة  نتائجه�ا 
ميديس�ن«.وقال  اوف  جورن�ال 
»علينا اجراء بحوث إضافية لكن 
ه�ذه التجرب�ة الريرية األخرية 
مس�بوقة  غ�ري  بدرج�ة  تظه�ر 
فعالي�ة الكانابيدي�ول يف معالجة 
هذا النوع من ال�رصع« املعروف 
باس�م متالزم�ة درافيه..ويمث�ل 
دي«  ب�ي  »يس  أو  الكانابيدي�ول 
أحد املكونات الستن املوجودة يف 
القنب الهندي. وهو يشكل الرتكيز 
األك�رب لكن�ه لي�س ل�ه اي تأثري 
ذهني..ولهذه التجربة الريرية، 
استعان الباحثون بمئة وعرشين 
طف�ال ومراهقا ت�راوح أعمارهم 
بن س�نتن وثماني عرشة س�نة 

يعانون متالزمة درافيه.
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حب وكرامة لـم يعد ثمة مشاهري

رابعة الختام كرم نعمة 

قب�ل عق�ود كان الناس، كل الن�اس تقريبا يتفقون إل�ى حد ما على 
معرفة المشاهير في بلدانهم، ومن حسن حظ الناس لم يعد بمقدورهم 

معرفة “مشاهير” اليوم بنفس القدر الذي كان سائدا قبل عقود.
أقول من حس�ن حظ الن�اس، ألن االهتمام بما يش�غلهم بالمعرفة 
لتس�اعدهم على اتخاذ قرارات بشأن مسألة مهمة تخص حياتهم، أهم 

بكثير من معرفة أخبار المشاهير.
المش�اهير اليوم ليس�وا كمش�اهير األم�س، ال العدد مح�دودا وال 
وسائل التعرف على أخبارهم قليلة تسهل على الجمهور االطالع عليها، 
ألن مش�اهير اليوم أكبر عددا من فكرة الش�هرة نفسها، وهم متاحون 
أينما تولي الوج�وه وتتحرك األصابع على الهواتف الذكية، فلم يعودوا 
يش�كلون قدرا من األهمية، س�واء تعرفنا عليهم أم ل�م نتعرف عليهم. 
لذل�ك لم يع�د مغريا التعرف عليه�م، وهو أمر بات ال يثير الش�غف عند 

الناس مثلما كان من قبل.
س�يكون من الصعوبة بمكان على أي عربي اليوم وهو يشاهد قناة 
فضائية موس�يقية أن يعرف كل المطربين الذين يظهرون عليها؟ إنهم 
أكث�ر من قدرته كإنس�ان على المعرف�ة، تماما مثل كمي�ة المعلومات 
المتدفق�ة على اإلنترنت التي باتت تفوق قدرة البش�ر. وهو غير الحال 
ال�ذي كان عليه من قبل، فكنا نش�اهد قناة واح�دة أو إثنتين في أفضل 

األحوال، والمطرب الذي يظهر اليوم قد نشاهده غدا أو بعد غد.
وهذا ليس أمرا سيئا كما أعتقد، فعدم معرفة المشاهير هو أمر في 
غاية الغبطة ليجعلنا نهتم بأنفس�نا وصناعة أفكار مجدية والتخطيط 
بدقة أكثر بدال من الجدل الفارغ على أهمية صوت فالن ومهارة الالعب 
ع�الن وأداء الممثل القصير، وحركة الممثل�ة العاجزة عن التعبير، إنها 
“معرفة ضيقة” تشتت الذهن وتزيد اإلحساس بالتشكيك في شخصية 

اآلخرين.
أش�عر بسعادة كلما يمر اسم مش�هور أمامي ولم يسبق أن تعرفت 
عليه، مثلما أش�عر باإلحباط والخيبة كلما سمعت بكتاب عظيم آخر لم 

أقرأه بعد.
األروع م�ن ذل�ك أن السياس�يين أيض�ا لم يع�ودوا من المش�اهير، 
لي�س ألنهم كث�ر ف�ي البرلمان�ات الخاوي�ة م�ن الوطنية وال�وزارات 
الفاس�دة والمترهلة، بل ألنهم عاجزون عن تقديم ما يدعو إلى متابعة 

أخبارهم!
التلفزي�ون لم يعد كافيا لش�هرة المش�اهير كم�ا كان من قبل، ألن 
هن�اك مئ�ات التلفزيونات ولي�س بمق�دور الجمهور مش�اهدة كل ما 
يع�رض عليها، لم يع�د التلفزيون مقتص�را على الزعي�م األوحد، صار 
لدين�ا عش�رات الزعماء ومئات من رج�ال الدين، لك�ن الديمقراطية لم 
تتح�رك لدينا، بقدر ما اجتاحنا التخلف والتره�ل والكراهية.أال نتعرف 
على السياس�يين لي�س حال، لك�ن أن نعرفهم هو أس�وأ الحلول ونحن 

نشاهدهم يدمرون الحياة.

النس�اء أشبه بغابات اس�توائية مسكونة باألش�جار العمالقة، تحجب 
أش�عة الشمس فال ترى منها إال ما أظهرت هي عن نفسها، وال تعرف عنها 
إال م�ا منحت�ك حق معرفته طائع�ة بمحض إرادتها ومح�ض حبها..المرأة 
حنونة، عاقلة، طيبة، معطاء، كريمة، خجولة، ش�حيحة، مجنونة، قاسية، 
غاب�ة من أندر األش�جار إن ش�اءت، وأرض قاحلة ال زرع فيه�ا وال ماء إن 

غضبت.
أعرف امرأة تجمع نقائض البشر جميعا في غاللة شفيفة تنزعها برقة 
وعنف، تزوجت منذ سنوات قاربت الثالثة عشر عاما من رجل تحبه بجنون، 
كان زواج�ا ناجح�ا ثم أنهت حياته�ا الزوجية “خلعا” دون إبداء األس�باب 
لألهل أو األقارب، تعذبت أمها حتى فارقت الحياة دون أن تس�تطيع إصالح 
ما أفسدته ابنتها بيديها في لحظة كرامة كما أطلقت عليها الزوجة عفاف، 
أو لحظة غباء كما وصفتها األم. زوجة تردد جملة واحدة باس�تعذاب “في 

حبه إهانة، وبعده كرامة”.
خالف طبيعي كإفرازات التقارب اليومي لزوجين في بيت وتحت سقف 

واحد، فال حياة من دون اختالفات في وجهات النظر وتباين في الرؤى.
ام�رأة أحب�ت وأعطت دون ح�دود، لم تحبس ش�يئا ع�ن زوجها، وفي 
لحظة فارقة هدمت المعبد دون النظر إلى الخلف، مش�كلة عادية ال ترتقي 
إلنهاء حياة زوجية من أجلها، ش�جار يحدث بين جميع األزواج وزوجاتهم 
حال شعور المرأة بأن زوجها يتحدث مع زميلة له بشكل أفضل مما يتحدث 
ب�ه معها، ربم�ا مجاملة لزميلة عم�ل تفرضها أصول اللياق�ة واللباقة في 

الحديث مع اآلخر.
ربما أراد اكتشاف المزيد من أشجار لم يقربها بعد في حياته مع زوجته 
وعالقته بامرأته فأراد بإشعال نار الغيرة في قلبها أن تكشف له عّما خفي 
عليه من دروبها، ربما أراد إرس�ال رس�الة هامة إلى زوجت�ه لتميط اللثام 
ع�ن حدائقها الغناء التي لم يرتدها بعد أو تجدد خطاب حبها الذي اصفّرت 
أوراقه، قطعا، بعد كل هذه السنوات.المرأة ذلك المخلوق الغريب قد يتطلب 
التعام�ل معه الذكاء والحب واالحتواء، لكن هذه الزوجة تحديدا كانت تريد 
أن يكون الزوج العب سيرك، طوال الوقت يقفز على الحبال ببراعة ومهارة 
دون السقوط، وإال تهشمت عظامه دون فرصة لإلصالح..أحمد الله تبارك 
وتعال�ى أن ه�ذا النم�وذج ليس هو القاعدة للنس�اء وإنما ش�واذها التي ال 

نرجو بالتأكيد أن تعمم سلوكياتها، وتؤاخذ بذنبها الباقيات.
كثيرات هن العاقالت، الذائبات في الحب إلى حد االختفاء، وعنهن يقول 

جبران خليل جبران: قلب المرأة ينازع طويال لكنه ال يموت.
أعجبن�ي أح�د الكتاب ال�روس حين قال يوم�ا على لس�ان قطعة جليد 
حين مس�تها أشعة الش�مس في بداية فصل الربيع: أنا أحب وأنا أذوب، وال 
يمكنني أن أحب وأبقى معا، فال بد من االختيار بين األمرين، إما الوجود من 
دون حب وهذا هو الش�تاء القارس الفظيع، أو الحب من دون وجود وذلك 
هو الموت في مطلع الربيع، وهكذا هي حواء التي تذوب ليعيش اآلخرون، 
وه�ي من وجهة نظري المرأة كما يجب أن تكون، ال هذه التي تهدم الحياة 
بحم�ق وجهل..أعتق�د أن عفاف هذه هي من قال عنها جورج برنارد ش�و: 

من قال المرأة ليس لها رأي؟ فالمرأة لها كل يوم رأي جديد.

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

احتفال القوات االمنية بمناسبة حترير ام الربيعني

ببغاء ذكي شاهد إثبات عىل زوجة قاتلة

كش�فت محكمة أميركية غموض جريمة قتل وقع�ت قبل عامين بعد 
أن اعتم�د القض�اء على ش�هادة طائر ببغ�اء، خاصة وأن ه�ذا الطائر 
يعد الش�اهد الوحيد على الواقعة. وأدانت محكمة في والية ميتشغان 
األميركي�ة امرأة بقتل زوجها بإطالق الرص�اص عليه عام 2015، بعد 
كلمات ردده�ا الببغاء الذي كان موجودا وقت وق�وع الجريمة..وردد 
الببغ�اء عب�ارة “ال تطلق�ي الن�ار” بص�وت الضحية، موجه�ا العبارة 
للزوجة التي حولت فوهة الس�الح إلى نفس�ها بعد ذل�ك، في محاولة 
انتحار فاش�لة، حيث أصابت رأسها حين أطلقت النار على نفسها في 
منزله�ا الكائن ف�ي “س�اند ليك”..واعتقد المحققون ف�ي بداية األمر 
أن الزوج�ة كانت ضحية هجوم غادر مثل زوجه�ا القتيل، إذ تعرضت 
بدورها إلصابة بليغة على مستوى الرأس، ثم ادعت براءتها من جريمة 

القتل، إال أنها لم تفكر في أن كشف أمرها سيأتي من خالل الببغاء.

كش�فت ش�ركة تاكس�ي “كريم” في باكس�تان عن 
تقديمها لخدمة ه�ي األولى من نوعها، وهي ركوب 
س�يارة األجرة مع مدبرة زيجات “خاطبة”، تس�اعد 

الزبون على العثور على شريك للحياة.
وعرضت شركة “كريم” باكس�تان خدمتها المميزة 
عل�ى زبائنه�ا ف�ي مدين�ة اله�ور، كتجرب�ة أولية..

وتحم�ل كل واح�دة من هؤالء 
النساء اللواتي يطلق عليهن في 
باكستان اسم “ريشتا أونتي”، 
الئحة م�ن طالبي ال�زواج من 
ذك�ور وإناث، فيه�ا معلومات 
المس�توى  ع�ن  تفصيلي�ة 
الدخ�ل  ومس�توى  التعليم�ي 
وال�وزن والطول وما إلى ذلك..

وأث�ارت هذه الخدم�ة اهتمام 
مواقع التواصل االجتماعي في 
باكستان، وأشاد البعض بقدرة 
“كريم” على الترويج لنفس�ها 
من خ�الل إطالق هذه الخدمة، 
وردت الش�ركة بأنه�ا ل�م ترد 
منها سوى تلبية طلب موجود 

في المجتمع الباكستاني.
وعل�ق مس�ؤول في الش�ركة 

“الحظنا أن موضوع الزيج�ات المدبرة كثير التداول 
بين زبائننا، لذا أطلقنا هذه الخدمة لمساعدة الشباب 

على العثور على شركاء حياتهم”.
ويمك�ن خالل الرحلة في س�يارة األج�رة أن يتحدث 
الزبون مع المدبرة ويشرح لها ما يجذبه في الجنس 

اآلخر، فتتصل به الحقا وتقدم إليه اقتراحها.

مع تقدم اإلنس�ان في العم�ر، تتراجع قدرات دماغه 
بش�كل تلقائ�ي، فيجد نفس�ه جراء ذل�ك، في حاجة 
إل�ى بذل مجهود أكبر حتى يتذكر أو يتعلم.وبحس�ب 
ما نش�رت مجلة »النس�ت« الطبية، ف�إن ثمة أمورا 
ينبغ�ي اتباعها لتف�ادي مخاط�ر م�رض ألزهايمر، 
بعدم�ا أضحى عدد المصابين به يرتفع بش�كل الفت 

حول العالم..ومن أب�رز األمور التي يتوجب الحرص 
عليها، اتباع »الحمية المتوسطية« وهي نظام غذائي 
يركز عل�ى فواكه مثل التوت إلى جانب زيت الزيتون 
والمكس�رات والنباتات..وكش�فت دراس�ة طبية أن 
الحمية تخفض خطر اإلصابة بألزهايمر بنس�بة 53 
في المئة لدى من يتبعونها بشكل صارم.وألن فقدان 
السمع يؤدي في بعض األحيان 
إل�ى اإلصاب�ة بالخ�رف، يدعو 
التقري�ر إل�ى تجن�ب األصوات 
المرتفعة والعناي�ة باألذن في 
بعض األوساط من خالل ارتداء 
الواقيات، تفاديا لما يضر بها..

الخبراء كذلك بحفاظ  ويوصي 
الفرد على نشاط بدني منتظم، 
الخ�رف،  تف�ادي  س�بيل  ف�ي 
فباإلضافة إلى المنافع البدنية 
مثل تنش�يط ال�دورة الدموية، 
تجلب الرياضة منافع للدماغ..

وفي الس�ياق ذات�ه، يجدر بمن 
يس�عون إلى تف�ادي ألزهايمر 
ف�ي المس�تقبل، االبتع�اد عن 
الضغ�ط ق�در اإلم�كان، فضال 

عن أخذ قسط كاف من النوم.

استأجر تاكيس واحصل عىل عروس ؟! خطوات »بسيطة جدا« لتفادي الزهايمر


