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احذر كّل قول 
وفـعـل يـؤّدي إلـى فـسـاد

 اآلخرة والّدين

ص3مكونات كركوك هتدد باللجوء إىل »املجتمع الدويل« بعد استفراد املحافظ بالقرارات

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4السعودية تقرتب من »الثورة الشعبية«

هي������ود واش����ن����ط����ن: ن����رف����ض دول�������ة إرسائ����ي����ل 

 رئيس الوزراء يصدر امرا ديوانيا بتخصيص اراض بمساحة »٢٠٠« مرت لعوائل شهداء معارك التحرير

العبادي حيسم اجلدل: احلشد سيشارك بتحرير تلعفر
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أك�د رئي�س ال�وزراء، أمس الس�بت، 
أن الحش�د الش�عبي والحش�د العشائري 
سيش�اركان يف معرك�ة تلعف�ر املرتقب�ة 
لتحريره�ا م�ن تنظي�م »داع�ش«، فيما 
أك�د رئي�س منظم�ة ب�در أن املعركة مع 
»داعش« لم تنتهي، الفتاً إىل أهمّية إيجاد 
حش�د فكري ملحاربة األف�كار املتطرّفة.

واكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي 
ان النرص س�يبقى حليفا للعراقيني، الفتاً 
»الش�باب كان له�م دور اس�اس  ان  إىل 
وكبري بتحقيقه«. وهنأ العبادي بحس�ب 

بي�ان ملكتبه تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، خ�ال كلمت�ه يف انط�اق 
ال�دورة الثالثة لربملان الش�باب العراقي، 
بتواص�ل عمل الش�باب ودوره�م الفعال 
يف املجتم�ع وتحقي�ق الن�رص، مبين�ا ان 
النجاح ال يق�اس يف الظ�روف االعتيادية 
وتوف�ر امل�وارد انما يف التحديات. واش�ار 
اىل ان »العال�م كله معج�ب بالنرص الذي 
حقق�ه العراقي�ون النه�م ل�م يتوقعوه 
الصعب�ة  الظ�روف  ويف  الرسع�ة  به�ذه 
الت�ي يعيش�ها الع�راق وبالخط�ر الكبري 
الذي كانت تمثل�ه العصابات االرهابية«. 
واوض�ح العب�ادي ان »فك�ر داعش كان 

خطريا جدا فقد اس�تطاع التجنيد يف اكثر 
من 100 دولة وتحويل الشباب من وحدة 
اب�داع اىل قتل انفس�هم وقت�ل االخرين«. 
وتاب�ع »اننا يف العراق واجهنا فكر داعش 
وانترصن�ا علي�ه وع�ى منظوم�ة الرعب 
التي انت�رت يف كل العالم ونحتاج اىل ان 
يكتب التأريخ هذا النرص الذي كتب بدماء 
وتضحيات العراقيني«. واشار العبادي اىل 
ان »اعادة قوة املؤسسة العسكرية كانت 
نتيج�ة عم�ل دؤوب واع�ادة تأهي�ل وال 
نريد للفاس�د ان يعود للقي�ادة مجددا يف 

املؤسسة العسكرية.
التفاصيل ص3

     بغداد / المستقبل العراقي

كشفت مصادر سياسية، أمس السبت، 
عن قرب حدوث انشقاقات داخل »تحالف 
العراقي�ة«، ع�ى خلفي�ة وج�ود  الق�وى 
خافات عميقة بني قادته، فيما أّكد أعضاء 
يف الربمل�ان العراقي أن التحال�ف ال يمكنه 
تمثي�ل املكّون »الس�ني« بمف�رده.  وقال 

عضو يف تحالف الق�وى العراقية، إن عدداً 
من نواب وسياس�يي التحال�ف يحّضون 
لانش�قاق وتش�كيل كيان سيايس خاص 
االنتخاب�ات  يف  لاش�راك  تمهي�داً  به�م، 
املقبل�ة، مبّين�اً أن التيار الس�يايس الجديد 
س�يضّم بع�ض القي�ادات الت�ي ح�ضت 
مؤتمر بغداد، والذي ُعقد منتصف الش�هر 
الحايل. وعقد نواب وسياس�يون عراقيون 

مؤتمراً يف بغداد يف الثالث عر من الش�هر 
الحايل لوّحوا فيه باحتمال االنس�حاب من 
تحال�ف الق�وى العراقية، يف حال اس�تمر 
يف نّيت�ه اس�تقطاب معارض�ني للعملي�ة 
السياس�ية، وحض املؤتمر رئيس الربملان 
األسبق محمود املشهداني، وكل من النائب 

عبد الرحمن اللويزي.
التفاصيل ص3

زين العراق ختتار وكالة »ميامك أوجلفي« 
اإلعالنية العاملي�ة لتقدي�م خ�دم�ات االع�الن 

والعالقات العامة واالعالم االجتامعي

سانشيز
 يستخدم الورقة األخرية 

ملغادرة أرسنال

رئيس الوزراء يؤكد إبعاد »الفاسدين« عن املؤسسة العسكرية.. والعامري يتحدث عن »معركة فكرية« قادمة
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وزي�ر ال�داخلي�ة يمن�ح اجلنسي�ة الع�راقي�ة لسودان�ي تع�رض للض�ربقريبا.. وزير النفط يزور السعودية تلبية لدعوة رسمية
اجلبوري يؤكد »احلرص« عىل تعديل »عمر الرتشح« ليحصد »الشباب« مقاعد الربملان احلكيم يدعو مسؤويل »تيار احلكمة« اىل الكشف عن ذممهم املالية

حمافظ بغداد حيرض اجتامع اهليئة 
العليا للتنسيق بني املحافظات برئاسة 

رئيس جملس الوزراء
ص2

املنافذ احلدودية تعلن ارتفاع 
االيرادات وضبط مواد غذائية غري 

مستوفية لرشوط االستهالك
ص2

حمافظ البرصة يكشف عن حلول رسيعة لشحة املياه 
ويفتتح املنطقة الثالثة يف حي احلسني

وزير النقل: العراق وايران يتفقان »مبدئيا« 
عىل العودة إىل اتفاقية حدود عام 1975

أمريكا تنرش »أسلحة اسرتاتيجية« استعدادًا للصاروخ
 الكوري الشاميل

        بغداد / المستقبل العراقي

هدد وزير الدفاع الكوري الجنوبي س�ونغ 
يونغ-مو، أمس السبت، كوريا الشمالية بنر 
»أسلحة اسراتيجية«، محذرا يف الوقت نفسه 
من أن س�ول وواشنطن س�تتخذان إجراءات 
صارم�ة ض�د بيونغيان�غ ع�ى إث�ر إطاقها 

صاروخ باليستيا عابرا للقارات الجمعة.
ونقلت وكالة »يونهاب« الكورية الجنوبية 

عن الوزي�ر قول�ه، »إن الحكومت�ني الكورية 
الجنوبية واألمريكي�ة قامتا بإطاق صواريخ 
أرض-أرض وس�يتم نر أسلحة اسراتيجية 

أيضا«.
وأض�اف أن البلدي�ن سيتش�اوران بوترية 
رسيعة لنر املزيد م�ن قاذفات صواريخ ثاد 
وبن�اء نظام اع�راض الصواريخ واألس�لحة 
النووي�ة الكوري�ة الش�مالية يف أق�رب وق�ت 
ممكن. وانتقد س�ونغ إطاق كوريا الشمالية 

صاروخا باليستيا، معتربا ذلك انتهاكا لقرارات 
مجلس األمن الدويل، واس�تفزازا واضحا يهدد 
األمن واالستقرار يف شبه الجزيرة الكورية ويف 

العالم.
وأش�ار إىل إن الجي�ش يعكف ع�ى تعزيز 
حالة التأهب ملواجهة أي استفزازات إضافية، 
مع املحافظة عى جاهزية الدفاع املشرك مع 
القوات األمريكية للرد الرسيع عى أي نوع من 

االستفزازات املحتملة.
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نواب يف حتالف القوى يقرتبون من إعالن »حزب جديد« 
خلوض االنتخابات
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وزير اخلارجية يعد نيودهلي بإنقاذ »اهلنود املختطفني« 
        بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير الخارجية ابراهيم الجعفري، 
أم�س الس�بت، ان الع�راق يب�ذل الجهود 
م�ن أج�ل الكش�ف ع�ن مص�ر الهن�ود 
املختطف�ن يف الع�راق من�ذ ع�ام 2014، 
مبين�ا حاج�ة الب�اد إىل مزيد م�ن الدعم 
واملعلومات واملس�تلزمات يف مجال االمن.

وقال الجعفري يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، »قلن�ا أكثر من 
م�رَّة يف الجامع�ة العربيَّ�ة إنَّ العراق مع 
وحدة املوق�ف العربيِّ ب�كلِّ دوله، موقف 
ة  الع�راق هذا جزء م�ن س�راتيجيَّة عامَّ
طبَّقه�ا ع�ى كثر من ال�دول، وم�ا كان 
ل يف ُش�ُؤون ال�دول األخرى،  ُيحبِّذ التدخ�ُّ
ل الذي  وق�د طبَّقها يف اليمن، وقبل التدخ�ُّ
حص�ل يف اليم�ن كان املوق�ف نفس�ه يف 
ليبيا، والدول األخرى التي عانت من هذه 
املش�اكل، العراق وقف عى مسافة واحدة 
ات 

ُّ
م�ن هذه ال�دول، ويعتق�د أنَّ التدخ�

العس�كريَّة، وتوتر األجواء ليس يف صالح 
أحد«.وأض�اف ان »املعركة ضدَّ داعش ما 
انته�ت، والعراق يحتاج إىل ُمس�اَعدات يف 
مجال األمن، وتبادل املعلومات، والتدريب، 
وتوفر بعض املُس�تلزَمات اللوجس�تيَّة«، 
مبينا »انه حتى ه�ذه اللحظة ليس لدينا 
هك�ذا معلوم�ات بُخُص�وص مجموع�ة 
ال��39 الهن�ود، )اختطف�وا يف الع�راق يف 
وقت س�ابق( ونحن نتقصَّ أخبارهم من 
املص�ادر س�واء كان من مدنيِّ�ي املوصل، 
�ة، وأيُّ خي�ط  أم م�ن مصادرن�ا الخاصَّ
ُيمِك�ن أن ُيوصلن�ا إليهم س�وف نتبعه«.

وأوضح »أنا أتعاطف معهم أش�دَّ درجات 
التعاطف، وأشعر أنَّ هؤالء بمقام أوالدي؛ 
لذا سيبقى العراق يتعق�َّب هؤالء، ويتابع 
موضوعه�م إىل أن يص�ل إىل حقيقته�م، 
ويعمل عى إنقاذهم«.وقال »نحن نتعامل 
مع ط�رف ُمجرِم، وهذا الط�رف املُجرِم ال 
ُح�ُدود له يف اإلجرام، تعرف�ون هؤالء ماذا 
عمل�وا م�ع العراق�يَّ�ن يف س�بايكر؟ لقد 

قتلوا 1700 ش�اب عراقّي بع�د أن ُيوِثقوا 
يدي�ه م�ن الخل�ف يرضبون�ه رصاصة يف 
رأسه، ويرمونه يف نهر دجلة، بهذا الشكل 
قتلوا هؤالء مجموعة من الشيعة الشباب 
الذين تجن�َّ�دوا لحماي�ة العراق«.وأكد ان 
»الحكوم�ة العراق�يَّ�ة س�تبذل قص�ارى 
جهدها؛ من أجل إنقاذهم، وأوصيهم )أهل 
املفقودين( بالصرب، فقد تستغرق القضيَّة 
نا س�امتهم إن  نا يهمُّ بعض الوق�ت؛ ألن�َّ
َّى أن يكون�وا أحياًء؛  كانوا أحي�اًء، وأتمن�
حت�ى نس�مع أخباره�م الطيِّب�ة يف أقرب 
وق�ت«.وال ت�زال الهن�د ع�ى اّتص�ال مع 
جمي�ع ال�ّدول الت�ي يمكن ان تس�اعدها 
يف تحدي�د مواق�ع 39 هندي يعتق�د انهم 
اختطف�وا م�ن التنظيم االرهاب�ي داعش 
يف الع�راق عام 2014، وق�د أفادت عائات 
الهن�ود أّن آخر مرة س�معوا فيها أصوات 
أبنائهم كانت يف 14 حزیران 2014، عندما 
اتصل املخطوفون بذويهم ليخربوهم أنھم 

يقاتلون مع تنظيم داعش.

          بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س مجلس النواب س�ليم 
ح�رص  الس�بت،  أم�س  الجب�وري، 
املجلس عى إقرار تعديل عمر الرشح 
لانتخابات الترشيعية واملحلية، عازيا 
س�بب ذلك إىل حصول الش�باب نسبة 
أكث�ر ارتفاعا يف الربمل�ان االتحادي قد 
تصل إىل نصف املقاع�د يف االنتخابات 

الترشيعية املقبلة.
وق�ال الجب�وري يف كلم�ة ألقي�ت 
بالنياب�ة عنه خ�ال احتفالية إطاق 
الدورة الثالثة لربملان الشباب، بحسب 
بيان ملكتبه تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »فكرة برملان الشباب 
بما تحمل�ه من اعتب�ار معنوي تمثل 
تجرب�ة حقيقية تنم عن إرادة التحول 
م�ع  بس�خاء  وتتعام�ل  واالنتق�ال، 
نظري�ة الت�داول الس�لمي للس�لطة، 
فما لم يؤم�ن قادة اليوم به�ذا القدر 
الحتم�ي لنهاية مرحلة مس�ؤوليتهم 
وبداي�ة مرحل�ة جديدة مل�ن بخلفهم 
فإننا سنقع يف فخ االستبداد واألنانية 
التاريخي�ة الت�ي ال تنظ�ر إىل الزم�ن 
كعام�ل فاع�ل يف التطور«.وأضاف أن 
»معان�اة الش�باب الحقيقية تكمن يف 
ف�رص العيش بالدرجة األوىل، إذ كيف 
ننتظ�ر من جيل ليصن�ع التغير وهو 
يعان�ي باألص�ل م�ن قضي�ة البطالة 
ويصارع امل�رارة للحصول عى فرصة 
عمل إلعالة أهله ويركض خلف لقمة 

العي�ش دون جدوى ويصطف يف طابور 
املتقدمن للتعين بس�بب تراجع قدرات 
الجه�ات  مطالب�ا  الخ�اص«،  القط�اع 
التنفيذية ذات العاقة ب�«إيجاد الحلول 
الواقعي�ة له�ذا املل�ف تمهي�دا النخراط 
الش�باب يف مرشوع التغير واإلصاح«.

وأكد الجبوري »حرص رئاس�ة مجلس 
النواب ع�ى إقرار تعديل عمر الرش�ح 
لانتخابات الترشيعية واملحلية ليش�مل 
قطاع�ا أوس�ع ِم�ن الش�باب العراق�ي 
وليفس�ح املجال لق�درات نوعية مبكرة 
قادرة عى العط�اء بدافع قوة الحماس 
أط�ول  م�دة  انتظ�ار  دون  الش�بابي 
للحصول عى هذه الفرصة، وان يحصد 
الش�باب نس�بة أكثر ارتفاعا يف مجلس 
الن�واب االتح�ادي ق�د تص�ل إىل نصف 
مقاعد الربملان يف االنتخابات الترشيعية 
تطوي�ر  »أهمي�ة  إىل  القادمة«.وأش�ار 
ملف الش�باب وتفعيله بش�كل ميداني 
جدا، من خ�ال مبادرة وطنية ش�املة 
حقيقية لتأهيل الشباب ومنهم الفرصة 
التاريخي�ة للبدء بم�رشوع النهضة ويِف 
كل املج�االت وع�ى ش�تى القطاع�ات 
ملؤسس�ات الدولة، وتجاوز عقدة الردد 
إىل مزي�د م�ن املب�ادرات الفعلي�ة التي 
تفس�ح الطري�ق له�ذا الجي�ل لصناعة 
الحي�اة بعد أن ح�اول اإلره�اب تمزيق 
النس�يج الوطني وتأخر عجلة التنمية 
وإعاقته�ا بع�د احتاله لعدي�د املناطق 
وتخريب�ه ملظاه�ر الحض�ارة والتاريخ 

وتهديمه للبنى التحتية الوطنية«.

لفسح اجملال لقدرات نوعية مبكرة قادرة على العطاء

اجلبوري يؤكد »احلرص« عىل تعديل »عمر الرتشح« لالنتخابات ليحصد »الشباب« مقاعد الربملان

        بغداد / المستقبل العراقي

كشفت صحيفة ستف ناشيونال النيوزلندية، 
السبت، عن اضافة القوات النيوزلندية واالسرالية 
تقنيات جدي�دة لتدريب القوات العراقية من اجل 
الحفاظ عى املكاسب التي تحققت ضد عصابات 

داعش االرهابية. 
ونقلت الصحيفة يف خرب ترجمته /املعلومة/ 
عن الجن�رال تيم غ�ال قائد الق�وات النيوزلندية 
قول�ه إن “الق�وات العراقي�ة بدأت تدريب�ا قتاليا 
ليليا ملواجهة التكتيك غر التقليدي الذي تمارسه 
مازال�ت  حي�ث  االرهابي�ة  العصاب�ات  احيان�ا 
عصاب�ات داع�ش تحتل بع�ض الجي�وب القليلة 
املتبقي�ة يف الب�اد”.  واضاف “أننا عى املس�توى 
التكيتيكي بحاجة اىل تعديل التدريبات ملس�اعدة 
الق�وات العراقية يف الحفاظ عى االمن يف املناطق 
املحررة والتعامل مع الطبيعة املتغرة للقتال ضد 
االرهابين”.  وتابع غال أن “التدريب مس�تمر يف 
قاعدة التاجي العس�كرية وغرها من القواعد يف 
كاف�ة انحاء العراق “، مش�را اىل أن ” التدريبات 
ش�ملت القي�ام بحركة ودوريات ليلي�ة بما فيها 
نصب الكمائن وهو امر حيوي يس�اعد العراقين 

عى ابقاء داعش مراجعة “.

       بغداد / المستقبل العراقي

دعا رئيس »تيار الحكمة« عمار الحكيم، أمس 
السبت، جميع املسؤولن يف تياره اىل الكشف عن 
ذمته�م املالية. وقال مكتب الحكيم يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، إن األخر »يدعو 
اعض�اء مجل�س الن�واب واملحافظ�ات وجمي�ع 
املس�ؤولن التنفيذي�ن التابعن لتي�ار الحكمة، 
الكش�ف عن ذممهم املالي�ة وتقديم ب�راءة ذمة 
من الجهات الرقابية«. وأضاف الحكيم، بحس�ب 
البيان، أن »هذا االجراء جاء لكي يكون انتماءهم 
لتيار الحكمة متسم بالشفافية والنزاهة«. وكان 
رئيس التحال�ف الوطني عم�ار الحكيم أعلن، يف 
)24 تم�وز 2017(، ع�ن تأس�يس تي�ار الحكمة 
الوطني، فيما أكد أن العراق بحاجة ماس�ة اىل ان 

ُيقاد من قبل كفاءاته الشجاعة واملقدامة.

احلكيم يدعو مسؤويل »تيار احلكمة« 
اىل الكشف عن ذممهم املالية

القوات االسرتالية والنيوزلندية تدرب 
القوات العراقية عىل القتال اللييل 

         بغداد / المستقبل العراقي

اص�در رئي�س مجل�س ال�وزراء 
حي�در العب�ادي، امس الس�بت، امرا 
ديواني�ا بتخصي�ص قط�ع اراض يف 
مواقع س�كنية لعوائل االبطال الذين 
االره�اب  مواجه�ة  يف  استش�هدوا 
الداعيش ومعارك التحرير، من القوات 
املس�لحة واالمني�ة ب�كل صنوفه�ا، 
والحش�د الش�عبي، واملتطوع�ن من 
والبيش�مركة،  العش�ائري  الحش�د 
وللمعاق�ن الذي�ن ش�اركوا يف تل�ك 
املع�ارك ممن اصبح�وا عاجزين عن 

ممارسة العمل.
مجل�س  رئي�س  اص�دار  وج�اء 

الوزراء لهذا االمر الديواني تعبرا عن 
الوف�اء لصناع النرص ممن س�اهموا 
يف القض�اء ع�ى عصاب�ات داع�ش 
االرهابية، وتحرير  اراضينا العزيزة، 
وآخرها مدين�ة املوصل والذي تصدر 
توجيهات املرجعية الدينية السديدة.

 ( وزارت�ي  م�ن  كل  وس�تتوىل 
املالي�ة ،اإلعمار واالس�كان والبديات 
واالش�غال العام�ة( )وامان�ة بغداد، 
والحكوم�ات املحلي�ة( تهيئ�ة قطع 
اراض س�كنية مس�احة كل منه�ا ) 
200( م�ر مرب�ع يف مواقع س�كنية 
جي�دة داخل الحدود البلدية للوحدات 

االدارية.
كم�ا يتم تخصي�ص االرايض بعد 

توفرها ضمن التصاميم االساس�ية 
املعتمدة يف كل وحدة ادارية بحس�ب 
مح�ل اقامة عائلة الش�هيد او املعاق 
ووفق�ا لبطاقة الس�كن وعن طريق 

اجراء القرعة بن املشمولن.
ويتوىل املجلس الوطني لاس�كان 
متابع�ة تنفيذ م�ا ورد آنف�ا ووضع 
اآللي�ات الازم�ة لذلك وتوف�ر البنى 
التحتي�ة بالتنس�يق م�ع ال�رشكات 
واس�تكمال  الرصين�ة،  املتخصص�ة 
جميع املراحل التي يتطلبها املوضوع 
والتنس�يق م�ع مؤسس�ة الش�هداء 
والوزارات والجه�ات املعنية االخرى 
التم�ام املهم�ة ،ع�ى ان يت�م رف�ع 
والتوصيات  التفصيلي�ة  التعليم�ات 

لغ�رض  املوض�وع  بش�أن  الازم�ة 
عرضها عى مجلس الوزراء يف موعد 

اقصاه 20 - 8 - 2017 
كما ت�م التوجي�ه بان تس�تكمل 
الجه�ات املعني�ة اجراءاته�ا بعملية 
الس�كنية  االرايض  قط�ع  توف�ر 
وتخصيصه�ا يف موع�د اقص�اه 1- 
11 -2017 كم�ا تت�وىل الجهات ذات 
العاقة توفر القروض من املصارف 
املتخصص�ة لبن�اء وحدات س�كنية 
للمشمولن بهذا االمر، وتتم املبارشة 
به�ذا االمر فورا، وتش�كل فرق عمل 
م�ن قبل الجه�ات التنفيذي�ة املعنية 
تتفرغ النجاز مه�ام عملها بموجب 

التوقيتات الزمنية املحددة.

         بغداد / المستقبل العراقي

أكد ممثل اتحاد الاجئن العراقين يف 
تركيا روز عزيز كريم، أمس الس�بت، أن 
السلطات الركية اعتقلت نحو 100 شاب 
من أه�ايل اقليم كردس�تان يف بحر أيجة 
لدى محاولتهم التوجة اىل اليونان بطرق 
غر رس�مية، الفت�ا إىل أن هن�اك املئات 
من الش�باب م�ن كردس�تان يتواجدون 
يف اس�طنبول للبحث عن منف�ذ للتوجه 

اىل اورب�ا. وق�ال كري�م إن »الس�لطات 
الركي�ة اعتقل�ت نح�و 100 ش�اب من 
إقليم كردس�تان يف بحر ايجة«، مبينا أن 
»هؤالء الش�بان كان�و يحاولون التوجه 
اىل اليونان بطرق غر رسمية«. وأضاف 
كري�م أن »هناك املئات من الش�باب من 
أه�ايل اقلي�م كردس�تان متواج�دون يف 
مدينة اس�طنبول الركي�ة يبحثون عن 
منف�ذ للتوجه اىل ال�دول األوربية«، الفتا 
إىل أن »الظ�روف االقتصادي�ة الصعب�ة 

تدفعهم للتوجه اىل الخارج«. وتابع كريم 
أن »الح�دود الركية مع ال�دول األوربية 
مغلقة بش�كل تام«، مش�را إىل أنه »من 
الصعوب�ة التوج�ه اىل اورب�ا بطرق غر 
رسمية«. وأكد مس�ؤول اتحاد الاجئن 
العراقين آري ج�ال يف 27 تموز 2017 
ل� الس�ومرية ني�وز ان عملي�ات هجرة 
املواطنن من اقليم كردستان اىل الخارج 
تش�هد تصاعدا يف اآلونة األخ�رة، مبينا 
أن العدي�د م�ن املواطن�ن ب�دأوا ببي�ع 

ممتلكاته�م من أجل الوص�ول اىل الدول 
الغربية، عازيا اسبابها اىل سوء األوضاع 
اإلقتصادي�ة والخدمي�ة وفقدان البعض 
األمل باملستقبل. وتش�ر مصادر اتحاد 
الاجئ�ن العراقي�ن اىل ان�ه هاجر اكثر 
من 240 الف ش�خص من العراق واقليم 
كردستان خال األعوام الثاثة املاضية، 
حيث لقي اكثر من 300 شخص عراقي 
مرصعهم قبل وصولهم اىل اوربا، واليزال 

48 شخصا اخرا مفقودا.

         بغداد / المستقبل العراقي

قدم وزير الداخلية قاسم االعرجي، أمس السبت، 
اعتذارا اىل مواطن سوداني تعرض للرضب من قبل 
الرشطة االتحادية يف املوصل، وفيما منحه الجنسية 
العراقية، عاقب املنتبس�ن الذي�ن رضبوه. وقالت 
وزارة الداخلي�ة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 

نس�خة منه، إن »وزير الداخلي�ة زار أحد املواطنن 
الس�ودانين وق�دم له االعت�ذار وأص�در أمر منحه 
الجنسية العراقية بعد بقائه يف العراق أكثر من 25 
عام�ا«. وأضافت أن الوزير »أودع بعض منتس�بي 
الرشطة االتحادية الس�جن م�ن الذين اعتدوا عليه 
بالرضب يف مدين�ة املوصل من خال مقطع فيديو 
انترش يف مواقع التواصل االجتماعي«. واس�تدعت 

وزارة الخارجي�ة الس�ودانية، يف 25 تم�وز 2017، 
القائ�م بأعم�ال الس�فارة العراقي�ة يف الخرطوم، 
وأبلغته احتجاجها عى »تعذيب« الرشطة العراقية 
ألح�د مواطنيه�ا قرب مدين�ة املوصل بع�د اتهامه 
باالنتماء لتنظيم »داعش«، وجاء ذلك بعدما انترش 
مقطع فيديو تعذيب املواطن السوداني عى مواقع 

التواصل االجتماعي.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن وزير النفط جبار اللعيبي، أمس السبت، انه سيبحث يف 
ايران الحقول الحدودية وقطاعات الغاز والتصفية واالستثمار، 
فيم�ا اكد املتحدث باس�م الوزارة ان الوزير س�يزور الس�عودية 
قريبا تلبية لدعوة رسمية. وقال اللعيبي يف بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة منه ان »العراق حريص ع�ى تعزيز العاقات 
الثنائية مع دول الج�وار وزيادة حجم التعاون يف كافة املجاالت 
ومنه�ا قطاع النفط والغ�از والطاقة من خال إبرام اتفاقات او 
مذك�رات تفاهم وبما يعزز من حال�ة التكامل االقتصادي بينها 
وم�ا يحقق األهداف واملصالح املش�ركة لدول املنطقة ويس�هم 
يف تعزيز اس�تقرارها االقتصادي والس�يايس واالمني«. واضاف 
اللعيبي انه »س�يلتقي نظ�ره اإليراني ويبح�ث معه مجموعة 
م�ن املواضي�ع وامللفات ذات االهتمام املش�رك ومنه�ا الحقول 
الحدودي�ة املش�ركة والتع�اون يف قطاع�ات التصفي�ة والغ�از 
والطاق�ة واالس�تثمار والتدري�ب واملش�اريع النفطي�ة والبن�ى 
التحتية وغرها من املواضيع ذات االهتمام املشرك«، مشرا اىل 
ان »العاقات مع دول الجوار والدول العربية قد شهدت يف الفرة 
القليلة املاضية تطورا ايجابيا كبرا ومنها التوقيع عى مجموعة 
م�ن مذك�رات التفاه�م والتعاون م�ع االْردن وم�رص والكويت 
والس�عودية وإيران وغرها«. من جانبه، كش�ف املتحدث باسم 
الوزارة عاصم جهاد خال البيان، عن »زيارة مرتقبة للعيبي اىل 
الس�عودية عى رأس وفد رفيع املستوى«، مش�را اىل ذلك »جاء 
تلبية لدعوة نظره الس�عودي به�دف تعزيز العاقات والتعاون 
املش�رك بن االش�قاء«. يذكر ان وزير البرول الس�عودي خالد 
الفالح زار، يف 22 ايار املايض، العاصمة بغداد يف زيارة رس�مية، 
حي�ث التقى بوزي�ر النفط جب�ار اللعيب�ي وبحث مع�ه تعزيز 

العاقات الثنائية وموضوع السوق النفطية وتطوراتها.

         بغداد / المستقبل العراقي

اكد النائب عن القومية الش�بكية حنن قدو، أمس السبت، ان 
اقليم كردس�تان العراق يقوم بتكريس تقس�يم س�هل نينوى من 
خال انش�اء وتعزيز الس�اتر الرابي الخاص بالفصل العنرصي، 
مش�راً إىل اضطهاد ابناء املكونات االخرى منه. وقال قدو يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، انه »يف ظل الصمت املطبق 
من قبل الحكومة العراقية تقوم حكومة اقليم كردستان بتكريس 
تقس�يم س�هل نينوى من خ�ال انش�اء وتعزيز الس�اتر الرابي 
الخاص بالفصل العنرصي بن ابناء سهل نينوى وبن ابناء املكون 
الواح�د والتم�ادي يف غييه�ا«، مش�راً إىل »اضطهاد ابناء الش�بك 
وابناء املكونات االخرى من خال سيطرات الفصل العنرصي التي 
اقامتها لتضي�ق الخناق عليهم وتحديد تحركه�م يف املناطق التي 
احتلتها بعد زوال النظام الس�ابق«. واضاف ان »وجود هذا الساتر 
العنرصي املقام من قبل الحزب الديموقراطي الكردس�تاني يهدد 
امن وس�امة مناطق سهل نينوى واملحافظة والعراق«، مشراً إىل 
انه »يصادر تضحيات قواتنا االمنية والحشد الشعبي الذي قدمت 
انهارا من الدماء من اجل الحفاظ عى امن ووحدة وسامة ابنائه 
وارضه«. يش�ار إىل ان حكومة أربيل تحاول بس�ط سيطرتها عى 

املناطق التي انتزعتها من تنظيم داعش االرهابي وضمها إليها.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت قيادة رشطة املثنى، أمس الس�بت، أن مديرية رشطة 
قض�اء الرميثة الواقع ش�مال املحافظة نفذت خال االس�بوع 
امل�ايض 26 أمر قبض بح�ق مطلوبن للقضاء بته�م مختلفة. 
وقال قسم العاقات واالعام يف القيادة يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه ان »رشطة قض�اء الرميثة نفذت 26 أمر 
قبض بحق مطلوبن للقضاء«، مشرا إىل أن » هذه األرقام تشر 
اىل تحقيق نسب نجاح يف تنفيذ أوامر القبض بحق املطلوبن«.

قريبًا.. وزير النفط يزور السعودية 
تلبية لدعوة رسمية

نائب شبكي يتحدث عن تكريس »االقليم« 
جلهوده من أجل »تقسيم« سهل نينوى 

رشطة املثنى تنفذ 26 أمر قبض بحق 
مطلوبني يف الرميثة

 رئيس الوزراء يصدر امرًا ديوانيًا بتخصيص اراض بمساحة 
»2٠٠« مرت لعوائل شهداء معارك التحرير

السلطات الرتكية تعتقل »1٠٠« شاب من اقليم كردستان يف اجية

وزير الداخلية يمنح اجلنسية العراقية لسوداين تعرض للرضب
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     بغداد / المستقبل العراقي

ت�درس امان�ة بغداد تخفيض بدالت إيج�ار عقاراتها وامالكه�ا املوزعة بني مختلف 
مناطق بغداد.

وق�ال مصدر مس�ؤول باالمان�ة ان دائرته »ت�درس تخفيض بدالت ايج�ار امالكها 
ممثلة باالكش�اك وساحات وقوف ومبيت السيارات ومواقع اخرى بعدد من مناطق 
العاصمة«، مبينا ان »االمالك غالبيتها مؤجرة والجزء املتبقي بصدد اجراء املناقصات 

وعرضها لاليجار«.
وأض�اف، ان »املوظفني العاملني بقس�م الجباية التابع لدائرة عق�ارات امانة بغداد 
حقق�وا نس�بة كبرية من االهداف املرس�ومة للدائرة يف اس�تحصال مبال�غ ايجارات 
العقارات كمبالغ الديون الس�ابقة املرتاكمة بذمة املس�تأجرين التي تقدر بمليارات 
الدنان�ري«، منوه�ا بان »املبالغ املس�توفاة من املس�تاجرين تودع بحس�اب ميزانية 

االمانة وترصف عىل شكل خدمات بلدية للمواطنني يف احياء ومناطق العاصمة«.

امانة بغداد تدرس ختفيض اجيارات االكشاك ومواقف السيارات

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكد رئيس الوزراء، أمس السبت، أن الحشد 
الش�عبي والحشد العش�ائري سيشاركان يف 
معركة تلعفر املرتقب�ة لتحريرها من تنظيم 
»داع�ش«، فيما أك�د رئيس منظم�ة بدر أن 
املعرك�ة م�ع »داعش« ل�م تنته�ي، الفتاً إىل 
أهمّي�ة إيجاد حش�د فكري ملحارب�ة األفكار 

املتطرّفة.
واكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي 
ان النرص س�يبقى حليف�ا للعراقي�ني، الفتاً 
إىل ان »الش�باب كان لهم دور اس�اس وكبري 

بتحقيقه«.
وهنأ العبادي بحس�ب بي�ان ملكتبه تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، خالل كلمته 
يف انط�الق ال�دورة الثالث�ة لربمل�ان الش�باب 
العراق�ي، بتواص�ل عم�ل الش�باب ودورهم 
الفعال يف املجتم�ع وتحقيق النرص، مبينا ان 
النجاح ال يقاس يف الظروف االعتيادية وتوفر 

املوارد انما يف التحديات.
واش�ار اىل ان »العالم كله معجب بالنرص 
ال�ذي حققه العراقي�ون النهم ل�م يتوقعوه 
به�ذه الرسع�ة ويف الظ�روف الصعب�ة التي 
يعيش�ها العراق وبالخطر الكبري الذي كانت 

تمثله العصابات االرهابية«.
واوض�ح العب�ادي ان »فك�ر داعش كان 
خطريا جدا فقد اس�تطاع التجنيد يف اكثر من 
100 دول�ة وتحويل الش�باب من وحدة ابداع 

اىل قتل انفسهم وقتل االخرين«.
وتابع »انن�ا يف العراق واجهنا فكر داعش 
الرع�ب  منظوم�ة  وع�ىل  علي�ه  وانترصن�ا 
الت�ي انت�رت يف كل العال�م ونحت�اج اىل ان 
يكتب التأري�خ هذا النرص ال�ذي كتب بدماء 

وتضحيات العراقيني«.
واشار العبادي اىل ان »اعادة قوة املؤسسة 
العس�كرية كانت نتيجة عم�ل دؤوب واعادة 
تأهي�ل وال نري�د للفاس�د ان يع�ود للقي�ادة 
مجددا يف املؤسس�ة العس�كرية كما اننا نريد 
طبق�ة سياس�ية ش�بيهة بق�ادة الجيش يف 

تسابقهم لهزيمة داعش«.
واش�ار اىل »االهمي�ة القص�وى لفت�وى 
الس�يد  االع�ىل  للمرج�ع  الكفائ�ي  الجه�اد 
السيس�تاني بتحقيق النرص حيث هب ابناء 
البلد الذين تطوعوا دون اس�تالم راتب للدفاع 
ع�ن البل�د«. واوض�ح العب�ادي ان »الع�راق 
اس�تعاد دوره ومكانت�ه يف العال�م والبعض 
يريد ان ينسب النرص اىل اآلخرين«، مؤكدا ان 

»النرص عراقي وبش�جاعة العراقيني والدول 
س�اعدتنا من اجل مصالحها وهذا ليس عيبا 
فنحن ايضا نبح�ث عن مصلحة بلدنا فهناك 
مصال�ح متوازن�ة«. واك�د ان »اب�ن الجنوب 
حق�ق الوح�دة الوطني�ة وتج�اوز الطائفية 
واملناطقي�ة وذهب لتحري�ر مناطق اخرى«، 
مشريا اىل »اهمية ان ال يدافع السيايس فقط 

عن حزبه او طائفته وتفريق املجتمع« .
وبني ان »هناك اشخاصا احزنهم االنتصار 
ويحاولون استغالل اي حدث لرضب قواتنا«، 
مشريا اىل »اننا عملنا من اجل تقوية الجانب 

االستخباري ونجحنا يف ذلك«.
واكد ان » تلعفر س�تعود لجمي�ع ابنائها 
االتحادي�ة  والرط�ة  الجي�ش  وسيش�ارك 

ومكافحة االرهاب والحش�د املحيل والشعبي 
يف تحريرها«. بدوره، اكد رئيس منظمة بدر 
هادي العامري ان املعركة مازالت مس�تمرة 
وتتطل�ب منا العم�ل ووح�دة الكلمة ورص 
الصف. وقال العامري يف كلمة خالل مهرجان 
»محمد الص�در ثورة التح�دي والجهاد« ، يف 
ذكرى استش�هاد السيد محمد محمد صادق 

الصدر}قدس{ ونجلي�ه، إن »املعركة لم تنته 
كما ح�اول اإلع�الم تصوير ذل�ك«، داعيا إىل 
رضورة “التواج�د والجدي�ة حت�ى تحقي�ق 
النرص العس�كري وط�ي صفح�ة عصابات 

داعش االرهابية نهائياً«.
وأض�اف العامري، أن�ه “أمامن�ا معركة 
اخرى ال تقل خطورة عن املعركة العس�كرية 

اال وه�ي املعرك�ة الفكرية”، مش�ريا إىل أنها 
“قد تكون اق�ى واعقد واصعب من املعركة 

العسكرية”.
ودع�ا العام�ري إىل أهمية “إيجاد حش�د 
فكري يشارك يف الجميع للقضاء عىل داعش 
فكريا”، مش�ددا عىل رضورة “املحافظة عىل 

الشباب وخلق األمل لديهم”.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

س�عى مس�ؤول كردي عراقي إىل 
تبدي�د املخاوف من أن اس�تفتاء عىل 
اس�تقالل إقلي�م كردس�تان الع�راق 
سيرض باملعارك ضد تنظيم »داعش« 
الخارجي�ة  وزارة  قال�ت  أن  بع�د 
املزم�ع  التصوي�ت  إن  األمريكي�ة 
سيرصف االنتباه عن »أولويات أكثر 
أهمية« مثل إلحاق الهزيمة بالتنظيم 

املتشدد.
وق�ال م�رسور بارزان�ي، رئي�س 
إقلي�م  لحكوم�ة  األمن�ي  املجل�س 
مس�عود  واب�ن  الع�راق  كردس�تان 
برزاني رئيس اإلقليم املنتهية واليته، 
بمكافح�ة  ملتزم�ة  الحكوم�ة  إن 
»اإلره�اب بغض النظر ع�ن العالقة 

السياسية مع بغداد«.
واستشهد الربزاني بدور األكراد يف 

قتال »داعش«. 
ويمك�ن أن يتحول اس�تفتاء 25 
أيل�ول إىل أزم�ة إقليمي�ة وس�يضع 
ضغوط�ا عىل األرج�ح ع�ىل الوحدة 
االتحادي�ة للعراق. وتعارض س�وريا 
إقلي�م  اس�تقالل  وإي�ران  وتركي�ا 
كردس�تان يف ش�مال الع�راق، فيم�ا 
عربت أملاني�ا، وهي حليف�ة أوروبية 
رئيس�ية ألك�راد العراق، ع�ن قلقها 
من أن االس�تفتاء قد يؤدي إىل تفاقم 

التوترات يف العراق.
وق�ال بارزان�ي »املعارضون الذي 

يقول�ون إن هذا التوقيت ليس الوقت 
املناسب، سؤايل لهم متى يكون الوقت 
املناس�ب؟ عندما غ�زا تنظيم داعش 
الع�راق وهاجم كردس�تان،  مناطق 
قيل لنا مرة أخرى ه�ذا وقت الحرب 
وليس الوق�ت املناس�ب. اآلن داعش 

عىل وش�ك االنهيار وقي�ل لنا مجددا 
هذا ليس الوقت املناسب«.

ويف ح�ني قال�ت وزارة الخارجية 
»التطلع�ات  تق�در  إنه�ا  األمريكي�ة 
املروعة« لش�عب كردستان العراق 
الش�هر املايض ذكرت أيضا أنها تؤيد 

»عراق�ا موح�دا واتحاديا ومس�تقرا 
وديمقراطي�ا« وع�ربت ع�ن قلقه�ا 

للسلطات الكردية.
ث�الث  م�ن  املك�ون  وكردس�تان 
محافظات يف ش�مال الع�راق يتمتع 

بالحكم الذاتي منذ 1991.

ويؤيد غالبي�ة أكراد العراق البالغ 
نس�مة  مالي�ني   4.6 نح�و  عدده�م 

االستقالل عن العراق.
م�ن جان�ب آخ�ر، فج�ر محافظ 
كركوك نجم الدين كريم أزمة جديدة 
يف املحافظة بعد تأكيده أن املحافظة 

ستشارك يف استفتاء االنفصال.
وأكد نجم الدين كريم أن املحافظة 
ستشارك يف استفتاء إقليم كردستان 
الع�راق، موضحا يف بي�ان أن كركوك 
مس�تعدة تماما إلجراء االستفتاء يف 
الخام�س والعرين من أيلول املقبل 

كونها ذات تنوع قومي وديني.
وش�دد ع�ىل رضورة ترس�يخ ما 
الكردي،  وصف�ه ب�«وح�دة الص�ف 
والعم�ل ع�ىل تفعي�ل برمل�ان إقلي�م 
كردس�تان وتهيئة الظروف املناسبة 
للمش�اركة يف عملية االستفتاء الذي 
يعت�رب حقا مروعا تكفل�ه املواثيق 
الشعوب«،  لرغبات  الدولية، واحرتام 

بحسب قوله.
وأض�اف أن »م�ن أولوي�ات إدارة 
كرك�وك الذهاب نحو بناء مس�تقبل 
ينع�م فيه الجميع بم�ا يحقق أماني 
وطموح�ات مواطن�ي كرك�وك بع�د 

عقود من الظلم«، عىل حد تعبريه.
يف املقاب�ل، رفض عض�و املجلس 
الس�يايس العربي يف كرك�وك، محمد 
كرك�وك  محاف�ظ  ق�رار  العبي�دي، 
املش�اركة يف اس�تفتاء االنفصال عن 
الع�راق، مؤك�دا أن الق�رار س�يفجر 
أزم�ة جدي�دة ألن�ه يعترب اس�تفرادا 
بإدارة املحافظة التي تضم إىل جانب 
األكراد، الع�رب والرتكمان ومكونات 

أخرى.
وتاب�ع: »ال يمك�ن القب�ول ب�أي 
ش�كل من األش�كال أن ت�دار كركوك 
من قبل محافظه�ا الكردي وحده«، 
ملوح�ا باللج�وء إىل املجتم�ع الدويل 
للبح�ث عن حل األزم�ة إذا لم تتدخل 
الحكومة والربمل�ان، لوقف محاوالت 
س�لخ كركوك من جس�دها العراقي 

لضمها إىل الدولة الكردية املزعومة.

رئيس الوزراء يؤكد إبعاد »الفاسدين« عن املؤسسة العسكرية.. والعامري يتحدث عن »معركة فكرية« قادمة

العبادي حيسم اجلدل: احلشد سيشارك بتحرير تلعفر

جنم الدين كريم يؤكد االنضمام إىل »االستفتاء« وبارزاني حياول التهوين من املخاوف األمريكية

مكونات كركوك هتدد باللجوء إىل »املجتمع الدويل« بعد استفراد املحافظ بالقرارات

       بغداد / المستقبل العراقي

كشفت مصادر سياسية، أمس السبت، عن 
قرب حدوث انش�قاقات داخ�ل »تحالف القوى 
العراقي�ة«، عىل خلفية وج�ود خالفات عميقة 
بني قادته، فيما أّك�د أعضاء يف الربملان العراقي 
أن التحال�ف ال يمكن�ه تمثيل املكّون »الس�ني« 
الق�وى  تحال�ف  يف  عض�و  وق�ال  بمف�رده.  
العراقية، إن عدداً من نواب وسياسيي التحالف 
يحرّضون لالنش�قاق وتش�كيل كيان س�يايس 
خ�اص به�م، تمهي�داً لالش�رتاك يف االنتخابات 
املقبلة، مبّيناً أن التيار السيايس الجديد سيضّم 
بع�ض القي�ادات الت�ي حرضت مؤتم�ر بغداد، 
والذي ُعقد منتصف الش�هر الحايل. وعقد نواب 
وسياس�يون عراقيون مؤتمراً يف بغداد يف الثالث 
ع�ر من الش�هر الح�ايل لّوحوا في�ه باحتمال 
االنس�حاب من تحالف القوى العراقية، يف حال 

اس�تمر يف نّيته اس�تقطاب معارض�ني للعملية 
السياس�ية، وح�رض املؤتم�ر رئي�س الربمل�ان 
األسبق محمود املشهداني، وكل من النائب عبد 
الرحمن اللويزي، والنائب عبد الرحيم الشمري، 
والنائب أحمد الجبوري،  وش�خصيات برملانية 

وسياسية أخرى.
داخ�ل  مش�اورات  وج�ود  اللوي�زي  وأّك�د 
الق�وى السياس�ية الت�ي ش�اركت يف »مؤتم�ر 
بغ�داد« لتش�كيل تكّتل انتخاب�ي جديد يخوض 
االنتخابات املقبلة، مبيناً خالل ترصيح صحايف 
أن »تحال�ف الق�وى العراقي�ة«، والذي يش�هد 
انقس�اماً كب�رياً ال يمكن�ه االدع�اء بأن�ه يمثل 
املك�ّون »الس�ّني« وح�ده. وأض�اف »ال يمكن 
لتحالف القوى برئاس�ة سليم الجبوري )رئيس 
الربملان العراقي( االدعاء بمفرده تمثيل املكّون 
الس�ني يف املرحل�ة املقبلة، ال س�ّيما مع وجود 
أط�راف رئيس�ة غ�ري مش�اركة يف التحال�ف«، 

مش�رياً إىل وجود مفاوضات لتشكيل تكّتل كبري 
م�واٍز يضّم القوى السياس�ية املعارضة ألفكار 

تنظيم »داعش« اإلرهابي.
ويف س�ياق متص�ل، أّك�دت عض�و الربمل�ان 
العراق�ي الس�ابق عت�اب ال�دوري أن الح�راك 
الس�يايس الذي تش�هده البالد هذه األيام يمثل 
خط�وة الس�تقطاب أكرب ع�دد م�ن الناخبني، 
موضحة يف بيان أن حاالت االنشطار واالنقسام 
التي تشهدها بعض األحزاب والقوى السياسية 
طبيعي�ة. وأش�ارت إىل أن ه�ذه االنقس�امات 
تزداد كلما اقرتب موعد االس�تحقاق االنتخابي، 
مرّجح�ة أن تش�هد املرحل�ة املقبلة مزي�داً من 
الحاالت املش�ابهة التي تصّب يف صالح العملية 
السياسية من خالل التجديد ودخول شخصيات 
أخرى إىل ساحة التنافس، وشّددت عىل رضورة 
أن يك�ون ه�ذا التناف�س بعي�داً ع�ن الخالفات 
الش�خصية والرتاش�ق اإلعالمي. ويرى أس�تاذ 

العل�وم السياس�ية يف جامع�ة بغ�داد حس�ان 
العيداني أن االنش�قاق املرتق�ب داخل »تحالف 
الق�وى العراقي�ة«، يش�ري إىل أح�د أمري�ن، إما 
وجود خالفات حقيقية بني القوى السياسية أو 
أنه جاء من أجل التحايل عىل قانون االنتخابات 
الذي يصّب يف بعض األحيان يف مصلحة األحزاب 
املنش�طرة الصغرية، مؤّك�داً أن الف�رتة املقبلة 

ستثبت أي الخيارين هو األصح.
وأض�اف »م�ع أن�ي أمي�ل إىل الخي�ار األول 
الذي يش�ري إىل الخالفات العميقة بني األحزاب، 
إال أن الخي�ار اآلخر يبقى مطروح�ًا ألّن للقوى 
السياس�ية العراقية س�وابق يف ذل�ك من خالل 
االنتخاب�ات الربملانية الس�ابقة التي جرت عام 
2014 حني انشطرت بعض الكيانات السياسية 
الكب�رية لاللتفاف عىل قان�ون االنتخابات، قبل 
أن تع�ود لتلتئم بعد إعالن النتائج لتش�كل كتالً 

سياسية طائفية وقومية داخل الربملان«.

بسبب تفجر خالفات داخلية بشأن متثيل السنة يف املرحلة املقبلة

نواب يف حتالف القوى يقرتبون من إعالن »حزب جديد« خلوض االنتخابات
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       أبو تراب كرار العاملي

أن  إالّ  أب�ى  بس�ماحته  َوَكأَّن�ي 
�َع قلوَبنا يف ختام َطلَِّته األخرية،  ُيَقطِّ
الذب�ح  مواض�ع  اىل  به�ا  ويرس�ل 
الوجداني والتقطيع العاطفي، حيث 
الذابح هناك ِمل�ؤه الرحمة ومعدنه 
أس�اليب  أب�رع  وُيتق�ن  الش�فقة، 
التلطف وأمهر أدوات املداراة. َوَكأَّني 
املبارك�ة وقع�ت يف ح�ريٍة  بدمعت�ه 
م�ن أمرها، ب�ن أن تبق�ى يف فؤاده 
الحنون ُمْحَتَضَن�ًة بن أركان َجوِْفه، 
إلين�ا ع�ى اس�تحياء  أن تخ�رَج  أو 
َيْملَؤها الوَق�ار وَيَتَغلَُّفه�ا رداُء الِعزِّ 
وِكساُء الرشف، َفَتْسَتِدّر إليها دموع 
جميع املحبن واملوالن، وتس�تقطب 
نحوها َعربات جميع عوائل الشهداء 

وعم�وم  واملجاهدي�ن  والجرح�ى 
جمه�ور املقاوم�ة وكاف�ة األح�رار 
والرشف�اء. ب�ل َوَكأَّني بالش�هداء يف 
ِرياِضه�م قد أُلِْهَب�ت كياناُتهم َخَجالً 
عاب�رة  ِعش�ٍق  إش�ارات  فأرس�لوا 
ه�ا إال َمْن  للعوال�م ال يق�در ع�ى فكِّ
انخ�رط يف ه�ذه الزم�رة الصالح�ة 
واملوك�ب النوراني. ال أدري كم َدمعة 
ُذِرَفت يف نهاية كالم س�ماحة األمن، 
وكم رشي�ف تفاعل معه�ا، ولكن ال 
ُيس�تبَعد أن تكون الجغرافيا املمتدة 
من ضاحية العز واإلب�اء اىل الجنوب 
املق�دس والش�امخ، فالبق�اع العتيد 
والش�اهق، ومروراً بجميع مس�احة 
الوطن، وصوالً اىل كافة أرجاء العاملَْن 
العربي واإلس�المي، بل وعبوراً اىل ما 
بعد الحدود وخل�ف املحيطات، حيث 

كاتب هذه الس�طور متواجد حالياً، 
أن تكون جميعها قد غرقت ببحريات 
الش�وق والتفاعل، وبحوٍر من التأثر 
واإللته�اب، وأم�واج أص�اَب مدُّه�ا 
وجزُره�ا مختل�ف الش�واطئ حيث 
يتمرتس أح�رار هذا العال�م لُِيعاِينوا 
بزوغ أنوار االنتصارات املتتالية التي 
عها الرايات الصفراء التي يزرعها  َتشُّ
رجال الله عى امتداد أرضه الواسعة. 
سيدي سماحة األمن، أعزَّك الله من 
ف�ك الله م�ن قائٍد  عب�ٍد صالح، ورشَّ
مخل�ص، وأثاب�ك الله من ِمق�داٍم ال 
ينثن�ي، وس�ددك الله من ش�امٍخ ال 
يه�اب إال من ربِّه ج�لَّ وعال، ورفعك 
الله من متواضع وحنون، وقّواك الله 
من شجاٍع ال تأخذه يف الله لومة الئم 
كجدك أمري املؤمنن )عليه الس�الم(، 

وال يسعني أن أختم، إال بالتوجه إليك 
بالق�ول: »س�ماحُة الِعش�ق...أََذْبَت 
قلوَبن�ا«. »ولقد كتبن�ا يف الزبور من 
بع�د الذك�ر أن األرض يرثه�ا عبادي 

الصالحون« .

سامحة العشق.. أذبت قلوبنا

         بغداد / المستقبل العراقي

تع�رف ج�دة ع�ى أنه�ا املدينة 
الس�عودية النابضة بالحياة واملركز 
االقتصادي للبالد. حس�ًنا، ليس بعد 
اآلن. يش�عر املرء قلي�الً بأنها اليوم 
مثل مدينة أش�باح. لم تع األش�ياء 
تب�دو براق�ة وواعدة كم�ا كانت يف 

السابق.
وه�ذا الحال ليس خ�اص بجدة 
وحده�ا، م�ع وج�ود العدي�د م�ن 
الرشكات يف جميع أنحاء البالد التي 
تكافح من أجل الوف�اء بالتزاماتها 
االلتزامات  املالي�ة. وتش�مل ه�ذه 
الثابتة والتش�غيلية، مثل  التكاليف 
والرس�وم  واإليج�ارات  املرتب�ات 
املتزاي�دة  الحكومي�ة  واملتطلب�ات 

باستمرار.
األجان�ب  أّن  الحكوم�ة  وت�رى 
العاملن يف س�وق العمل الس�عودي 
الدخ�ل  لتولي�د  م�رشوع  مص�در 
بشكٍل مستمر. ووفًقا لتقرير البنك 
الس�عودي الفرن�ي، ال�ذي ص�در 
يف تم�وز وُن�رش يف وس�ائل اإلع�الم 
الس�عودية، هن�اك ما يق�در بنحو 
11.7 ملي�ون أجنبي يف الس�عودية، 
7.4 ملي�ون منهم يعملون، والباقي 

4.3 مليون موجودون كمرافقن.
ويف 1 تم�وز، بدأت الس�لطات يف 
تحصيل الرس�وم عى املرافقن عند 
تجديد بطاقات الهوية الخاصة بهم، 
وتجدي�د ترصيح اإلقامة الس�نوي. 
وسوف يدفع املرافق اآلن 100 ريال 
)26.66 دوالر( كل ش�هر. وبحلول 
ع�ام 2020، وفًقا للبنك، س�ريتفع 
ه�ذا الرقم إىل 400 ري�ال )106.66 
دوالر(، ومن املتوقع أن يولد هذا 20 

مليار دوالر للناتج القومي.
السياس�ات  صن�اع  أّن  ويب�دو 
يف دوائ�ر اتخ�اذ القرار ل�م تتجاوز 
له�ذه  النظري�ة  األرق�ام  رؤيته�م 

املبادرة. نعم، قد تؤدي هذه الرسوم الجديدة 
إىل زي�ادة اإليرادات املبارشة، لكّنها س�تدمر 
أيًض�ا ري�ادة األعم�ال يف الب�الد وال�رشكات 
الصغ�رية ومتوس�طة الحج�م. وتعمل هذه 
املؤسس�ات عى ميزانيات وم�وارد محدودة 
للغاي�ة. وب�داًل من دعم ه�ذا القط�اع الذي 
يكافح بالفعل، فإّن ه�ذه األنظمة الجديدة 

سوف تضغط عليها فقط بهذا القرار.
وله�ذا الس�بب، رد العدي�د م�ن أصحاب 
إىل  الجدي�دة  الرس�وم  بنق�ل ه�ذه  العم�ل 
موظفيه�م وعمالهم. ونتيج�ًة لذلك، يتعن 
ع�ى الغالبي�ة العظمى من العم�ال األجانب 
دفع هذه الرسوم من دخلهم الخاص. وبداًل 
من الدفع، يف األس�ابيع الت�ي أعقبت تطبيق 
القان�ون، ف�ّر ع�رشات اآلالف م�ن الب�الد، 

وسيتبع ذلك املزيد.
ونتيج�ًة لذلك، فإّن س�وق العم�ل آخٌذ يف 
التقلص إىل الي�وم، يف حن أّن تكاليف العمل 
والخدمات آخ�ذة يف االرتفاع. كما س�رتتفع 
أس�عار العديد م�ن الخدمات الت�ي تقدمها 

الرشكات املتأثرة.
وتذكر، كل هذا يحدث يف اقتصاٍد يتقلص 

بالفعل.
وستتسبب الضغوط املتصاعدة واملفرطة 
ع�ى هذه الرشكات الصغرية واملتوس�طة يف 
دفع الكثريين منهم إىل مغادرة البالد يف وقٍت 
تعد فيه القوة الرشائية للس�عودين يف أدنى 

مستوياتها منذ عقود وتزداد سوًءا.

ويف تقري�ٍر ل�ه ع�ام 2016، ذك�ر البن�ك 
التج�اري الوطني يف جدة أّنه يف ش�باط عام 
2015، »انخفضت السحوبات النقدية بنسبة 
13.3% )ع�ى أس�اٍس س�نوي(، وتراجع�ت 
قيمة البيع بنس�بة 9.0% س�نوًيا، وهو أكرب 

انخفاض منذ عام 2009«.
وأض�اف: »نعتق�د أّن انخف�اض الدخ�ل 
املت�اح م�ع ارتفاع أس�عار الطاق�ة واملياه، 
باإلضاف�ة إىل اآلث�ار الس�لبية لالنخفاضات 
السنوية املتتالية يف السوق املالية السعودية، 

سوف يضعف اإلنفاق االستهالكي ...«.
كما أشار التقرير إىل أّن إجمايل الودائع يف 
النظام املرصيف الس�عودي عام 2015 قد نما 
بنسبة 1.9%، وهو املعدل األضعف منذ حرب 

الخليج.
ونالح�ظ أّن هذا التقرير ق�د ُنرش يف عام 
2016. وأّن معظ�م الزيادة يف أس�عار املياه 
والطاق�ة والرس�وم الحكومي�ة الجديدة لم 
تكن قد أصبحت س�ارية املفعول بحلول ذلك 
الوق�ت. لكن عندم�ا يبدأ تأثريها ه�ذا العام 
وأوائ�ل العام املقب�ل، من املرج�ح أن تكون 
الرشكات املتوس�طة والصغرية الس�عودية، 
التي تش�كل نحو 90% من جميع مؤسسات 

األعمال يف اململكة، قد تعرضت لرضٍر أكرب.
وقد يس�أل البعض، إًذا، م�ا هو املختلف 
هنا؟ ال تعترب املشقة االقتصادية بالرضورة 
العامل الحاسم الذي يدفع الناس إىل الوقوف 
ض�د حكوماته�م. وهن�اك ع�رشات وربم�ا 
مئ�ات البلدان يف جميع أنح�اء العالم تعاني 

أوضاًعا اقتصادية أس�وأ من اململكة العربية 
جن�وب  أفريقي�ا  إىل  وانظ�روا  الس�عودية. 
الصح�راء الك�ربى أو أمري�كا الالتيني�ة أو 
أماكن أخرى كثرية، حيث ال تزال الحكومات 
القرسية موجودة، بغض النظر عن الحقائق 

االقتصادية السيئة.
حس�ًنا، الوضع مختلف قلياًل يف اململكة. 
وتخيل إذا كان لديك منزل لألرسة، استطعت 
رشاءه بعد أعواٍم طويلة من العمل الش�اق. 
ولقد عش�ت يف ه�ذا املنزل ألجي�ال، وفجأة، 
كنَت عى وش�ك أن تفقد ذلك. كيف يمكن أن 

تشعر أنت أو أي شخص قد يكون مكانك؟
س�تصيبك،  الت�ي  األم�ل  خيب�ة  تخي�ل 
ستنحدر أرستك نحو الفقر والترشد، بعد أن 
كنت تعتق�د لعقود أنها بعي�دة عن كل هذا. 
بالنس�بة لألف�راد، س�يكون من الس�هل أن 
نتص�ور أّن هذا قد يدف�ع البعض للجنون أو 
حت�ى االنتحار، يف حن س�يبدأ البعض اآلخر 

من الصفر.
أما بالنس�بة للمجتمع الس�عودي ككل، 
ف�إّن هذا ال يعني س�وى يشٌء واحد، الثورة. 
عندم�ا يفقد الناس كل م�ا لديهم، يكون رد 
فعلهم الوحي�د هو تفريغ الغضب واإلحباط 

يف الشوارع.
ول�م يص�ل االقتص�اد الس�عودي بعد إىل 
الق�اع. وال ي�زال هن�اك بعض املس�احة ألن 
تزداد األمور س�وًءا. وعى سبيل املثال، هناك 
ش�ائعات ب�أّن الحكوم�ة، بع�د أن جم�دت 
رسمًيا التوظيفات الجديدة يف القطاع العام، 

وهي تنظ�ر بجدية يف إنه�اء خدمة عرشات 
اآلالف من موظفي الحكومة.

وباإلضافة إىل الصدمات النفسية واملالية، 
س�تنحدر أع�داٌد أك�رب م�ن األرس إىل الفقر، 

نتيجًة للبطالة الجماعية.
وب�رصف النظ�ر ع�ن الفق�دان املفاجئ 
للث�روة، يكمن الفارق اآلخر يف الس�عودية يف 
حقيقة أّن الفقراء يف اململكة، وبقية السكان 
إىل ح�ٍد كب�ري، يرتك�زون يف امل�دن. وعى هذا 
النحو، فه�م قادرين عى التح�رك بفاعلية، 
عى خ�الف الفق�راء يف بلدان العال�م الثالث 

األخرى.
التونس�يون  الفق�راء  أظه�ر  وكم�ا 
واملرصيون يف ثورات بلدانهم، يتمتع الفقراء 
الس�عوديون ببنية تحتية متينة لالتصاالت، 
وهم ع�ى اتص�اٍل جي�ٍد جغرافًي�ا، وبالتايل 

يمكنهم بسهولة التنظيم والتجميع.
وهن�اك عام�ٌل مهٌم آخ�ر، وه�و املال يف 
السياس�ة الس�عودية، حيث كان�ت القيادة 
الس�عودية تس�تخدمه دائًما كأداة لتوسيع 
النفوذ وتعزيز االس�تقرار، من خالل اإلنفاق 
الداخيل ع�ى عقود العمل والبن�اء. وبالتايل، 
فإّن تجفيف الس�يولة س�يزيد م�ن زعزعة 

االستقرار يف اململكة يف املستقبل القريب.
ول�م يع�د الجمه�ور الس�عودي ينظر إىل 
الحكومة كجزء من الحل. بل إّنهم يشعرون 
بالخيان�ة. وللتغل�ب عى أزم�ة مصداقيتها، 
س�يتعن ع�ى الحكوم�ة أن تعم�ل بج�د يف 

األشهر واألعوام القادمة.

وم�ن األمثل�ة عى ذل�ك، الرفض واس�ع 
اإلص�الح  برنام�ج   ،2030 لرؤي�ة  النط�اق 
االقتصادي الذي عرضه »محمد بن سلمان« 
العام املايض. فالناس يستيقظون عى واقٍع 
ق�اٍس وغري متوقع، ويش�عرون بالذهول أّن 
حكومتهم، التي كان م�ن املفرتض أن تهتم 
بمصالحه�م، تت�رصف يف الواق�ع بطريق�ة 
غريب�ة وغ�ري مس�ؤولة يف منتص�ف أزم�ٍة 

اقتصادية وحرب استنزاٍف يف اليمن.
وخ�الل الزي�ارة التي ق�ام به�ا الرئيس 
األمريكي »دونالد ترامب« مؤخرًا إىل اململكة، 
وقعت الحكومة اتفاقات قيمتها 350 مليار 
دوالر عى مدى 10 أعوام، وتعامل السعوديون 
عى نطاٍق واس�ٍع عى أّن هذا االتفاق مهن. 
كم�ا قدم�ت الحكوم�ة الس�عودية مليارات 
الدوالرات إىل حكوم�ة الرئيس املرصي »عبد 
الفت�اح الس�يي«، يف ص�ور مختلف�ة م�ن 

الوقود والنقد واملنح األخرى.
ويتصاع�د الغضب الع�ام وال أحد يعرف 
حًقا متى س�يصل إىل نقطة التحول. ويزداد 
س�لوك  إزاء  بالضج�ر  الجمه�ور  ش�عور 
الحكوم�ة يف اإلنف�اق، ويطالب�ون بتموي�ل 
مب�ادرات الصح�ة واإلس�كان والعم�ل التي 

تشتد الحاجة إليها.
ويف خضم كل هذه الفوىض، ال يزال القادة 
السعوديون يترصفون مثل الغزاة، حتى بن 
مواطنيهم. وال يس�مح نظام امللكية املطلقة 
ب�أي انحراٍف عن الرأي أو املوقف الرس�مي، 
بم�ا يف ذلك التعبري ع�ن التعاطف مع قضية 

ال تواف�ق عليه�ا الحكومة أو بلٍد ال 
تحبذها مثل قطر.

وع�ى س�بيل املث�ال، إذا ثب�ت 
مذن�ٍب  س�عودٍي  مواط�ٍن  أي  أّن 
بتعاطف�ه م�ع موقف دول�ة قطر 
يف الن�زاع الدبلوم�ايس األخ�ري، قد 
يواج�ه عقوبة الس�جن التي تصل 
إىل  تص�ل  وغرام�ة  عاًم�ا،   15 إىل 
نصف ملي�ون دوالر. فأي نوٍع من 
األنظمة يعاقب عى مثل تلك األمور 

بهذه القسوة؟
ومن الواضح أّن هذا القانون قد 
ولد موجة من السخرية يف منصات 
وس�ائل التواصل االجتماعي. لكّن 
النقط�ة هن�ا ه�ي أّن الحكومة ال 
تالمس الواقع وال تفهم إحس�اس 
مواقفه�ا  إزاء  باإلحب�اط  الن�اس 

وسلوكياتها.
وعالوًة عى ذلك، تعمل الحكومة 
ع�ى تهمي�ش الثقاف�ات الفرعية 
املحلي�ة لكل منطقة يف الس�عودية 
إال نج�د، التي تنحدر منها أرسة آل 
س�عود الحاكمة. وقد ألغوْا اللباس 
التقلي�دي اإلقليم�ي ل�كل منطقة، 
وأجربوا الجميع عى اعتماد اللباس 

النجدي كزي رسمي للدولة.
ويج�ب ع�ى موظف�ي الخدمة 
املدني�ة يف اململك�ة االلت�زام به�ذا 
اللباس الوطني وال يمكنهم ارتداء 
لباسهم املحيل يف العمل. ويجب عى 
اللباس الرسمي  ارتداء  السعودين 
»النج�دي« عن�د التق�اط الص�ور 
لبطاقات الهوية الوطنية وجوازات 

السفر، وإال لن يتم إصدارها.
ال  الن�اس  أّن  تتخي�ل  أن  ول�ك 
يستطيعون ارتداء اللباس التقليدي 
اإلقليمي يف عسري أو الحجاز مثاًل، 
ولك�ن يج�ب ارتداء لب�اس األرسة 
املنترصة. وهذه هي الطريقة التي 
تعام�ل بها ع�دًوا هزمت�ه، وليس 

شعبك.
واآلن، لكي تنش�أ الحرب األهلية، تحتاج 
االجتماعي�ة  العوام�ل  وتع�د  رشارة.  إىل 
واالقتصادية للحرب األهلي�ة قائمة. وكذلك 
يفتق�ر املجتم�ع إىل التعددي�ة الثقافية التي 
تكون بمثابة جداٍر دفاعي ضد عس�كرة أي 
اضطراب�اٍت سياس�ية. وباإلضاف�ة إىل ذلك، 
ف�إّن األداء الس�يايس واالقتصادي للحكومة 

ينتج مستوياٍت غري مسبوقة من اإلحباط.
ويظهر ذلك عرب جميع منصات التواصل 
االجتماع�ي، الت�ي تع�د الوس�يلة الوحي�دة 
للتعبري السيايس املتاحة يف البالد. وقد تعمل 
أيًضا كوسيلة لالتصال والحشد عندما يصل 

الجمهور إىل نقطة تحول.
ول�ن يحت�اج األم�ر س�وى بضع�ة آالف 
ينقل�ون غضبه�م من املنص�ات االجتماعية 
إىل الش�وارع، م�ع رد قوات األم�ن بالعدوان 
والعنف، لكي ينزلق األمر إىل ما يمكن وصفه 

باملراحل األوىل لحرٍب أهلية.
يف  وس�وريا  ليبي�ا  تفك�ريك  يف  وض�ع 
هذا الس�ياق. وخ�الل الربي�ع العربي، ردت 
الدكتاتوريات يف البلدين بقوة مفرطة عندما 
طالب املتظاه�رون بتغيري النظ�ام. ويؤدي 
هذا عادًة إىل العصيان بن بعض قوات األمن، 
وانش�قاق الفصائ�ل الكب�رية. وه�ذه ه�ي 
الطريقة التي تم بها إنشاء الجيش السوري 

الحر.
وبمج�رد أن يح�دث ذل�ك، تصب�ح البالد 

مفتوحة أمام التدخل الخارجي. 

السياسات االقتصادية اجلديدة تهدد باندالع »حرب أهلية«

السعودية تقرتب من »الثورة الشعبية«
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نّظم مئات املسلمن واليهود تظاهرة أمام مقّر السفارة 
اإلرسائيلي�ة يف واش�نطن؛ احتجاج�ًا عى االنته�اكات التي 

تمارسها سلطة االحتالل باملسجد األقىص.
وأّدى املس�لمون ش�عائر ص�الة الجمعة أمام الس�فارة 
اإلرسائيلي�ة، يف ح�ن ارتفعت التكب�ريات ون�داءات التلبية 
من حناج�ر الحضور، الذي�ن تعّددت طوائفه�م وأعراقهم 

وأديانهم.
وخالل الصالة، طّوق عدد من اليهود األرثوذكس املصلّن 
بالفتات كتب عليها: »كل فلسطن يجب أن تعود إىل السيادة 

الفلسطينية«، بحسب وكالة األناضول.
وحمل املتظاهرون اليه�ود الفتات كتب عليها: »التوراة 
الحقيقي�ة واليه�ود يف أورش�ليم )القدس املحتل�ة( وكافة 
أنحاء العال�م يدينون االعتداءات يف األق�ىص واحتالل كافة 
فلس�طن«، كم�ا حمل�وا الفتات أخ�رى تق�ول: »اليهودية 

ترفض الصهيونية ودولة إرسائيل«.
ونقل�ت وكالة األناض�ول، عن الحاخ�ام داود فيلدمان، 
رئيس منظمة يهود متحدون ضد الصهيونية، قوله: »نحن 
هنا اليوم لدعم مظاهرات األقىص أمام السفارة اإلرسائيلية 
يف واشنطن؛ ألننا يهود، وألننا نرى أن كل ما تفعله إرسائيل 

عى مدى عقود ضد الفلسطينين خاطئ كلياً«.

       بغداد / المستقبل العراقي

اس�تهدفت الق�وات البحري�ة، أم�س الس�بت، س�فينة 
عس�كرية تابعة للبحري�ة اإلماراتي�ة قبالة س�واحل املخا 

بتعز.
وأكد مصدر عسكري يف البحرية اليمنية استهداف بارجة 

عسكرية إماراتية قبالة سواحل املخاء بسالح مناسب.
ولم يوض�ح املصدر نوعية الس�الح الذي تم اس�تهداف 
الس�فينة اإلماراتية، منوها انه س�وف يتم الكش�ف عنه يف 
حينه. وكانت دفاعات البحرية اليمنية يف 24 يوليو أحرقت 
زورقا حربيا تابعا لقوى العدوان السعودي األمريكي يعمل 
يف مهمة تش�ويش عى الرادارات اليمنيةيف الساحل الغربي 
للبالد. وكانت الق�وات البحرية أعلنت، يف 25 يونيو املايض، 
عن اس�تهداف س�فينة إنزال حربية تابعة لق�وى العدوان 

قبالة سواحل مديرية املخا جنوب غرب محافظة تعز.
كما اس�تهدفت القوات البحرية، يف 14 من ذات الشهر، 
سفينة حربية إماراتية يف سواحل املخا تابعة لقوى العدوان 

قبالة السواحل الغربية اليمنية.
يذكر أن القوات البحرية اليمنية اس�تهدفت 11 سفينة 
وبارج�ة حربي�ة، وأكث�ر م�ن 10 زوارق حربي�ة، منذ بدء 
عمليات الرد والردع عى العدوان السعودي األمريكي القائم 

عى البالد.

يـهـود واشــنــطــن:
 نرفض دولة إرسائيل 

البحرية اليمنيـة تعلـن استـهـداف 
بارجة اماراتية قبالة سواحل املخاء

قتيل وجرحى يف اعتداء بسكني بمتجر يف هامبورغ
       بغداد / المستقبل العراقي

قتل شخص وأصيب عدد آخر بجروح اثر اعتداء 
بس�كن وقع يف متجر يف مدين�ة هامبورغ األملانية 
قب�ل أن تتمك�ن الرشط�ة م�ن اعتق�ال املهاجم.

وأف�ادت الرشطة بأنه »ال توج�د معلومات دقيقة 
بعد عن دافع االعتداء أو عدد الجرحى،« مشرية إىل 
أن املهاج�م »دخل املتجر وب�دأ فجأة باالعتداء عى 
الزبائ�ن« .لكن صحيفة بيل�د األملانية التي نرشت 
ع�ى موقعها عى االنرتن�ت ص�ورة للمهاجم وقد 
غطى رأس�ه بكيس أبيض اللون ملط�خ بالدماء، 

أوضح�ت أنه )املهاجم( رصخ »الل�ه أكرب« قبل أن 
يهاجم زبائن املتجر.وفر املهاجم الذي لم تكش�ف 
هويت�ه م�ن املتج�ر، إال أن ع�ددا من األش�خاص 
ط�اردوه وأبلغوا الرشطة عنه فتم اعتقاله.وقالت 
رشطة هامبورغ عى حسابها بتويرت »إنه مهاجم 
ترصف بش�كل فردي وتش�ري املعلومات األولية إىل 
أن الرسق�ة ق�د تكون س�بب الهجوم م�ن دون أن 
يتم تأكيدها بعد«.ويف 9 اذار هاجم رجل بواس�طة 
ف�أس حش�ودا يف محط�ة القطارات الرئيس�ية يف 
دوس�لدورف )غرب( مما أس�فر عن اصابة سبعة 
أش�خاص.وأعلنت الرشطة حينها اعتقال املهاجم 

وقال�ت إن�ه يعان�ي عى األرج�ح م�ن اضطرابات 
عقلي�ة، مضيف�ة يف بيان أن »املش�تبه به املوقوف 
واملصاب بجروح هو رجل يبلغ من العمر 36 عاما 
ويتحدر من يوغوس�الفيا السابقة ويعاني عى ما 
يب�دو اضطراب�ات عقلية«.وأملاني�ا يف حالة تأهب 
أمني بس�بب التهدي�دات اإلرهابية الت�ي تواجهها 
خاصة من�ذ الهجوم ال�ذي نفذة متط�رف توني 
يدعى انيس العامري بش�احنة اقتحم بها س�وقا 
ألعياد امليالد يف برلن ودهس املتس�وقن يف كانون 
األول 2016 يف اعتداء أوقع 12 قتيال وتبناه تنظيم 

»داعش«.
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تعلن دائرة صحة ميس�ان / ش�عبة العقود عن اعالن املناقصات املدرجة تفاصيلها ادناه 
ضم�ن تخصيص�ات املوازنة الجارية لس�نة 2017 فع�ى الراغبني من الذي�ن تتوفر فيهم 
الرشوط مراجعة دائرة صحة ميسان شعبة العقود الكائنة يف مدينة العمارة لغرض رشاء 
مستندات املناقصة لقاء مبلغ قدره )100,000 مائة الف دينار عراقي الغريها( غري قابلة 
للرد اىل امانة الصندوق عى ان يقدم العطاء مع املستمس�كات املطلوبة داخل ظرف مغلق 
ومختوم ومؤرش عليه رقم املناقصة وموعد الغلق وموقع تثبيت العنوان الكامل عى العطاء 
وان اخ�ر موعد لغق املناقصة هو الس�اعة الثانية ظهرا من اليوم املذكور يف الجدول ادناه 
وان الدائ�رة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و املناقصة اجور االعالن 
وسيتم اجراء محارضة يف الساعة العارشة صباحا يف اليوم املذكور يف الجدول ادناه لغرض 

توضيح املناقصة واالجابة عى االستفسارات 
مالحظ�ة / يف حال�ة عدم التزام مقدمي العطاء بما تتطلبه الوثيقة بكافة اقس�امها فأنه 

سيتم استبعاد عطاءه مما يفتيض مراعاة ذلك عند التقديم

بن�اء ع�ى ماجاء بكت�اب مديرية بلديات ميس�ان /لجنة اع�ادة التقدير املرق�م )162 يف 2017/6/7( تاج�ري االمالك املدرجة 
مواصفاتها يف القائمة املرفقة طيا والبالغ عددها )11( ملك استنادا  لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة 2013. 
فعى من يرغب االش�راك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميس�ان – س�كرتري اللجنة وخالل )30(ثالثون يوم تبدأ من 
اليوم التايل لصدور االعالن مس�تصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 25 % من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة خالل الدوام 
الرس�مي من اليوم االخري من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية العزير ويتحمل من ترس�وا عليه املزايدة 

اجور النرش واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.

تنويه
الرشك�ة العامة للنق�ل البحري مزايدة رقم )5( لس�نة 
2017 تعدي�ل الرق�م يف التسلس�ل رق�م 16 م�ن 2043 
اىل 2843 / الوجب�ة الخامس�ة  واملش�ور يف صحيفتكم 
املؤق�رة بالع�دد 1425 لي�وم 2017/4/18 مزايدة رقم 
)13 ( لسنة 2017 تعديل الرقم يف التسلسل 8 من 3293 
اىل 3263 / الوجب�ة 13 واملنش�ور يف صحيفتكم املؤقرة 

بالعدد 1439 ليوم 2017/5/14

دائرة التنفيذ 
مديرية التنفيذ الرميثة 

رقم االضبارة 2017/465
التاريخ 2017/7/26

اىل املنفذ عليه /عيل حسني هاشم 
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة من خ�الل اش�عار املختار 
واملرف�ق بكت�اب مرك�ز رشط�ة الرميثة بالع�دد 7141 
يف 2017/7/25 ان�ك مجه�ول محل االقام�ة وليس لك 
موط�ن دائ�م او مؤق�ت او مختار يمكن اج�راء التبليغ 
عليه واستنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ  الرميثة خالل خمسة 
عرش يوما تب�دا من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 

هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
ثابت نافع عبد الخرض

اوصاف املحرر :
مه�ر مؤج�ل بذمة حس�ني هاش�م طالب حس�ب عقد 
ال�زواج املرق�م 2015/1201 يف 2015/4/29 بمبل�غ 
ع�رشة مالي�ني دينار وبخالف�ه ذلك عند ع�دم الحضور 

ستبارش بالتنفيذ الجربي

دائرة التنفيذ 
مديرية التنفيذ الرميثة 

رقم االضبارة 2017/465
التاريخ 2017/7/26

اىل املنفذ عليه /زهرة ابو حميد محيل 
لقد تحق�ق له�ذه املديرية م�ن خالل 
كت�اب  م�ع  املرف�ق  املخت�ار  اش�عار 
مرك�ز رشط�ة الرميث�ة املرق�م 7138 
يف 2017/7/25 ان�ك مجه�ول مح�ل 
االقام�ة ولي�س ل�ك موط�ن دائ�م او 
مؤق�ت او مختار يمكن اج�راء التبليغ 
عليه واستنادا للمادة) 27( من قانون 
التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور 
يف مديرية تنفيذ  الرميثة خالل خمسة 
ع�رش يوما تبدا من الي�وم التايل للنرش 
التنفيذية بحضورك  املعامالت  ملبارشة 
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 
املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون
املنفذ العدل
ثابت نافع عبد الخرض

اوصاف املحرر :
مه�ر مؤج�ل بذمت�ة مورثكم حس�ني 
هاشم طالب حسب عقد الزواج املرقم 
2015/1201 يف 2015/4/29 وبمبلغ 
عرشة ماليني دين�ار وبخالف ذلك عند 
عدم الحضور ستبارش التنفيذ الجربي

دائرة التنفيذ 
مديرية التنفيذ الرميثة 

رقم االضبارة 2017/465
التاريخ 2017/7/26

اىل املنفذ عليه /زهراء حسني هاشم 
لق�د تحقق له�ذه املديري�ة من خالل 
كت�اب  م�ع  املرف�ق  املخت�ار  اش�عار 
مرك�ز رشط�ة الرميثة املرق�م 7139 
يف 2017/7/25 ان�ك مجه�ول مح�ل 
االقام�ة ولي�س ل�ك موط�ن دائ�م او 
مؤقت او مختار يمك�ن اجراء التبليغ 
عليه واستنادا للمادة) 27( من قانون 
التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور 
يف مديرية تنفيذ  الرميثة خالل خمسة 
ع�رش يوما تبدا من الي�وم التايل للنرش 
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 
املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون
املنفذ العدل
ثابت نافع عبد الخرض

اوصاف املحرر :
مه�ر مؤج�ل بذمت�ة مورثكم حس�ني 
هاشم طالب حسب عقد الزواج املرقم 
2015/1201 يف 2015/4/29 وبمبلغ 
عرشة ماليني دين�ار وبخالف ذلك عند 
عدم الحضور ستبارش التنفيذ الجربي

مجلس القضاء االعى
رئاسة بداءة السماوة
العدد 933/ب/2017
التاريخ 2017/7/27

اعالن
عطف�ا ع�ى الق�رار الص�ادر م�ن محكمة 
933/ب/2017  بالع�دد  الس�ماوة  ب�داءة 
العق�ار  ازال�ة  املتضم�ن   2017/6/13 يف 
املرقم 395/9 مقاطعة 23 بس�اتني الغربي 
يف  الحس�ني  ح�ي  يف  والواق�ع  والرببوت�ي 
السماوة واكماال ملعاملة ازالة الشيوع نعلن 
عن بي�ع العق�ار املوصوف ادن�اه باملزايدة 
العلني�ة مل�دة ثالثني يوما اعتب�ارا من اليوم 
التايل للنرش فعى الراغبني بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املحكم�ة يف تم�ام الس�اعة الثاني�ة 
عرش ظهرا مس�تصحبني معه�م التامينات 
القانوني�ة البالغة 10% م�ن القيمة املقدرة 
البالغة )خمس�ة وتس�عون مليون دينار ( 
ان لم يكونوا  من الرشكاء وعند انتهاء املدة 
املذك�ورة ويف اليوم الثالثني تج�ري املرحلة 
االخرية من املزايدة يف تمام الس�اعة الثانية 
ع�رش ظهرا وتت�م االحال�ة القطعي�ة وفق 
االصول م�ع العلم ان الدفع نق�دا والداللية 
عى املش�ري واذا صادف ي�وم االحالة يوم 
عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه موعدا 

لذلك 
القايض

فليح حسن جاسم 
االوصاف

االرض املش�يد عليه�ا دار س�كن مبنيه من 
بالكونكريت  الطابوق واالسمنت ومسقفة 
املسلح تش�تمل عى غرفتني نوم واستقبال 
وهول ومطبخ ومجموعة صحية واالرضية 
مبلط�ة بال�كايش ولوح�ظ وج�ود ارضار 
بس�قف ال�دار تتمث�ل بت�اكل الكونكري�ت 
املسلح يف الهول واملطبخ درجة عمرانه دون 
املتوس�ط يقع يف حي الحس�ني يف السماوة 
تفصله مس�احة فارعة عن الش�ارع  العام 

نوعه ملك رصف مساحته 2 اولك 

دائرة التنفيذ 
مديرية التنفيذ الرميثة 

رقم االضبارة 2017/465
التاريخ 2017/7/26

اىل املنفذ عليه /محمد حسني هاشم 
لق�د تحقق لهذه املديرية من خالل اش�عار 
املخت�ار املرف�ق م�ع كت�اب مرك�ز رشطة 
الرميث�ة املرق�م 7140 يف 2017/7/25 انك 
مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم 
او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه 
واس�تنادا للمادة) 27( من قان�ون التنفيذ 
تق�رر تبليغك اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية 
تنفيذ  الرميثة خالل خمسة عرش يوما تبدا 
من الي�وم الت�ايل للنرش ملب�ارشة املعامالت 
التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك 
س�تبارش ه�ذه املديرية باج�راءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
ثابت نافع عبد الخرض

اوصاف املحرر :
حس�ني  مورثك�م  بذمت�ة  مؤج�ل  مه�ر 
هاش�م طالب حس�ب عق�د ال�زواج املرقم 
وبمبل�غ   2015/4/29 يف   2015/1201
عرشة ماليني دينار وبخ�الف ذلك عند عدم 

الحضور ستبارش بالتنفيذ الجربي

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

االتحادية
محكمة بداءة شط العرب 

العدد 165/اعراضية /2017
التاريخ 2017/7/23

اعالن
اىل املعرض عليه ) حس�ني عبد الزهرة 
مال الل�ه ( بناءا عى الدع�وى البدائية 
املقام�ة من قب�ل املعرض�ني )ماجدة 
جاس�م محمد وامجد احمد عبد الرضا 
وحامد احمد حميد وس�ارة احمد عبد 
االع�راض ع�ى  الرض�ا (واملتضمن�ة 
الحك�م الغيابي املرقم 165/ب/2001 
ش�ارة  وض�ع  م�ع   2001/5/28 يف 
عدم ترف ع�ى العقارات وملجهولية 
القائ�م  رشح  حس�ب  اقامت�ك  مح�ل 
بالتبلي�غ وتايي�د املجلس البل�دي عليه 
قررت املحكمة تبليغك اعالنا بواس�طة 
صحيفت�ني محليتني يوميتني للحضور 
ي�وم  املص�ادف  املرافع�ة  موع�د  يف 
2017/8/8 ويف حال�ة عدم حضوركم 
او من ينوب عنك قانون س�وف تجري 

املرافعة غيابيا بحقك 
القايض
واثق عبود عبد الكاظم

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد 3737/ش2017/5
التاريخ 2017/7/27

اعالن
عب�د  /غال�ب  الثال�ث  /الش�خص  اىل 

الحسني موىس
اق�ام املدع�ي رئي�س دي�وان الوق�ف 
الش�يعي اضاف�ة اىل وظيفت�ه الدعوى 
وال�ذي  3737/ش2017/5  بالع�دد 
للدع�وى  حض�ورك  طل�ب  يتضم�ن 
لالس�تيضاح  وملجهولية محل اقامتك 
وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار 
مخت�ار ح�ي الغدي�ر /النج�ف  قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك بخص�وص الدعوى 
بواس�طة  اعالن�ا  املرافع�ة  وبموع�د 
صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني وعليك 
الحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف موعد 
املرافعة القادم املوافق يوم 2017/8/6 
الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم 
حض�ورك او ارس�ال م�ن ين�وب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عامر طعمة الحار

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف /2

اعالن بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعة : 3/1465

املحل�ة او رق�م واس�م املقاطع�ة : براق 
-جديدة

الجن�س : فندق املعروفة )باس�م القائم 
( يتك�ون م�ن خمس طواب�ق كل طابق 
يحت�وي ع�ى اربع�ة ع�رش غرف�ة م�ع 
الصحي�ات م�ع رسداب وطاب�ق اريض 

واالرضية مرمر مغلف بالكرانيت 
املساحة:  3.74م2

الشاغل : صاحب امللك 
مقدار املبيع :  1.192.000 مليار ومائة 

واثنان وتسعون مليون دينار
يف  العق�اري  التس�جيل  دائ�رة  س�تبيع 
العق�ار  العلني�ة  باملزاي�دة  النج�ف/2 
املوص�وف  اع�اله العائ�د للراهن كاطع 
م�رداس حس�ني   لق�اء طل�ب الدائ�ن 
مرف الشمال املس�تحق البالغ )مليار  
دينار(فع�ى الراغ�ب يف االش�راك فيه�ا 
مراجع�ة هذه الدائ�رة خ�الل 30  يوما 
اعتبارا من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا 
االعالن مستصحبا معه تامينات قانونية 
نقدي�ة او كفال�ة مرفي�ة التق�ل عن 
10% م�ن القيمة املق�درة للمبيع البالغة 
املزاي�دة  وان  دين�ار     119.200.000
س�تجري يف الس�اعة 12 ظهرا من اليوم 

االخري للمزايدة 
مدير التسجيل العقاري يف النجف/2

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

اعالن بيع عقار 
/101  : القطع�ة  رق�م  او  التسلس�ل 

البديرية
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 

مس�قف  كب�ري  ح�ان  دكان   : الجن�س 
ومسلح كامل املساحة

النوع : ملك رصف 
املساحة:  93.75مر 

الشاغل:املالك
مقدار املبيع :  تمام العقار

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة 
باملزاي�دة العلنية العقار املوصوف  اعاله 
العائ�د للراهن حيدر محم�د رضا    لقاء 
طلب الدائن املرتهن مرف  الش�مال /

فرع النج�ف  البال�غ 125000000مائة 
وخمس�ة وعرشون مليون   دينار  فعى 
الراغب يف االش�راك فيه�ا مراجعة هذه 
الدائرة خ�الل 30  يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحبا 
معه تامين�ات قانونية نقدي�ة او كفالة 
مرفي�ة التق�ل ع�ن 10% م�ن القيمة 
املق�درة للمبيع البالغ�ة )    (   دينار وان 
املزاي�دة س�تجري يف الس�اعة 12 ظهرا 
من الي�وم االخري للمزايدة ل�ذا قرر تغري 
املزاي�دة مفتوح�ة ملدة س�تة اش�هر من 

تاريخ النرش
مدير التسجيل العقاري يف املناذرة

المالحظات التأمينات االولية الهوية المطلوبة  تاريخ المحاضرة  تاريخ الغلق  رقمها اسم المناقصة 

تنظيف مستشفى 
الشهيد الصدر 

التعليمي 
2

االثنين 
المصادف 

2017/8/14

االثنين المصادف
2017/8/7

هوية غرفة تجارة 
صنف اول تعهدات 

عامة /تعهدات 
تنظيف 

قيمة التأمينات االولية تبلغ 
8,000,000

فقط ثمانية ماليين والبالغة 2% من 
القيمة التقديرية 

اعالن للمرة 
الثانية 

اطعام مستشفى 
الشهيد الصدر 

التعليمي ومستشفى 
الزهراوي الجراحي 

3
الثالثاء 

المصادف 
2017/8/15

الثالثاء 
المصادف 
2017/8/8

هوية غرفة تجارة 
صنف اول تعهدات 
اغذية تعهدات عامة 

قيمة التأمينات االولية تبلغ 
 10,200,000

فقط عشرة ماليين ومئتان الف 
دينار عراقي والبالغة 2% من القيمة 

التقديرية 

اعالن للمرة 
الثانية 

تنظيف مستسفى 
4الزهراوي الجراحي 

االربعاء 
المصادف 

2017/8/16

االربعاء 
المصادف 
2017/8/9

هوية غرفة تجارة 
صنف اول تعهدات 
عامة تعهدات تنظيف

قيمة التأمينات االولية تبلغ 
4,000,000

فقط اربعة ماليين والبالغة 2%من 
القيمة التقديرية 

اعالن للمرة 
الثانية 

الدكتور 
عيل حممود العالق

املدير العام

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اعالن
العدد: 224 

التاريخ: 2017/6/14

حمافظة ميسان 
دائرة صحة ميسان 
مكتب املدير العام 

شعبة العقود
اعالن مناقصة

رقم )4,3,2( لسنة 2017 

وزارة التجارة
الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية

اعالن مزايدة
رقم )28/ 2017( للمرة االوىل

نوع اسم البلديةت
مدة المساحةرقم الملكالملك

بدل التقدير السنوي بدل االيجار السنوي السابقااليجار
الحالي

مديرية بلدية 1
255000 مئتان وخمسة 3سنوات12مجزء من القطعة 75/العزيرحانوتالعزير

وخمسون الف دينار
30000 ثالثمائة 

الف دينار

مديرية بلدية 2
255000 مئتان وخمسة 3سنوات12مجزء من القطعة 75/العزيرحانوتالعزير

وخمسون الف دينار
30000 ثالثمائة 

الف دينار

مديرية بلدية 3
180000 مائة وثمانون 3سنوات9مجزء من القطعة 75/العزيركشكالعزير

الف دينار
200000 مئتان 

الف دينار

مديرية بلدية 4
جزء من القطعة 145/كشكالعزير

255000 مئتان وخمسة 3سنوات9مالعزير
وخمسون الف دينار

30000 ثالثمائة 
الف دينار

مديرية بلدية 5
جزء من القطعة 143/كشكالعزير

255000 مئتان وخمسة 3سنوات9مالعزير
وخمسون الف دينار

30000 ثالثمائة 
الف دينار

مديرية بلدية 6
جزء من القطعة 145/كشكالعزير

185000 مئة وخمسة 3سنوات9مالعزير
وثمانون الف دينار

200000 مئتان 
الف دينار

مديرية بلدية 7
260000 مئتان وستون 3سنوات9مجزء من القطعة 75/العزيرحانوتالعزير

الف دينار
30000 ثالثمائة 

الف دينار

مديرية بلدية 8
جزء من القطعة 143/حانوتالعزير

260000 مئتان وستون 3سنوات9مالعزير
الف دينار

30000 ثالثمائة 
الف دينار

مديرية بلدية 9
جزء من القطعة 143/كازينوالعزير

810000 ثمانمائة وعشرة 3سنوات9مالعزير
االف دينار

900000 تسعمائة 
الف دينار

مديرية بلدية 10
180000 مائة وثمانون 3سنوات9م2جزء من القطعة 75/العزيركشكالعزير

الف دينار
200000 مئتان 

الف دينار

مديرية بلدية 11
العزير

سوق 
347200 ثالثمائة وسبع 3سنوات217م195/7 العزيرتجاري

واربعون الف ومئتان دينار
1500000 مليون 
وخمسمائة الف دينار

صادرة عن الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية
تعل�ن ه�ذه الرشكة عن وجود مزايدة علني�ة للمواد املدرجة تفاصيلها ادن�اه واملوجودة يف فرع الرشكة يف محافظ�ة البرة هذا وتعترب 
قائم�ة املزاي�دة مفتوحة ملدة )10( عرشة ايام تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيف�ة املحلية لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 
21 لس�نة 2013 وس�تجري املزايدة يف الس�اعة العارشة صباحا من اليوم االخري 9/ 8/ 2017 املصادف يوم االربعاء واذا وافق يوم املزايدة 
عطلة رس�مية تؤجل املزايدة لليوم التايل فعى الراغب باالش�راك يف املزايدة املذكورة مراجعة فرع الرشكة يف محافظة البرة لالطالع عى 
تفاصيله�ا واب�داء رغبتهم يف ال�رشاء ويكون الحضور يف الزمان واملكان املعينني مس�تصحبني معهم املستمس�كات املطلوبة وترفع املواد 
املباعة خالل مدة )15( خمس�ة عرش يوما من تاريخ االحالة القطعية وبخالفه س�يتحمل املشري اجور خزن بنسبة )1/ 2%( نصف من 
املائة من بدل البيع عن كل يوم تأجري وملدة ثالثني يوما وبانتهائها يجوز للدائرة االعالن عن بيعها ثانية وفق احكام هذا القانون ويجري 

تسليم املال املباع بعد دفع بدل البيع واملصاريف التي يعد البيع فيها قطعياً.
الرشوط املطلوبة:

وصل التأمينات القانونية البالغ 20 % من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق صادر من مرف معتمد يف العراق المر الساحب وال يسمح 
لغري مسددي تلك التأمينات باالشراك يف املزايدة مطلقا وال تدخل هذه التأمينات ضمن بدل الرشاء.

براء ذمة اصلية لعام 2017 صادرة عن الرضيبة املختصة معنونة اىل الرشكة العامة للتجارة املواد الغذائية
املستمسكات الشخصية للمشرك.

العدد رقماً وكتابةنوع المادةت
)2( اثنان فقطسلندر محرك/ مستهلك1
)1( واحد فقطخزان ماء كبير حديد/ مستهلك2
قطع متشابكةمشبك حديد PRC / مستهلك3
كمية كبيرةقطع حديد متنوعة4
)75( خمسة وسبعونمرشاة ماء/ مستهلك5
)3(ثالثة فقطماطور كهربائي/ مستهلك ثري فيز6
)3(ثالثة فقطغطاس كهربائي/ مستهلك7
)2( اثنان فقطمكائن نوع فيات 6 سلندر8
)69( تسعة وستونمطافي حريق مختلفة االحجام/ مستهلكة9
)1( واحد فقطميزان ميكانيكي/ عاطل10
)1( واحد فقطميزان الكتروني/ عاطل11
)1( واحد فقطميزان الكتروني/ مستهلك12
)4( اربعة فقطميزان الكتروني تركي 300 كغم/ عاطل13
)1( واحد فقطميزان طبلي 300 كغم/ عاطل14
)2( اثنان فقطقبان ميكانيكي 500 كغم صيني15
)6( ستة فقطجك عربة ايطالي 5، 2 م16
)3(ثالثة فقطجك هيدروليك/ عاطل17
)1( واحد فقطعربة مناولة/ عاطلة18
)5( خمسة فقطحيد تسليح/ مستهلك19
)13( ثالثة عشرحصيرة 4×4 م/ مستهلكة20
)1( واحد فقطمحجر حديد قديم/ مستهلك21
)1( واحد فقطباب حديد قديم مع اطار/ مستهلك22
)1( واحد فقطقاطع خشب مع باب خشب/ مستهلك23
)4( اربعة فقطبداالت مستهلكة24
)14(اربعة عشرطبالي خشب قياس 15/ 1×2 م/ مستهلكة25
247 مائتان وسبعة واربعونطبالي خشب مهشمة26
1120 الف ومائة وعشرونطبالي بالستلك/ مهشمة27
350 ثالثمائة وخمسوناكياس بو لفين/ ممزقة28

العدد رقماً وكتابةنوع المادةت
)8( ثمانية فقطرول زراعي/ مستهلك29
30PA3005547 /1( واحد فقطمولدة ديترويت رقم الشاصي(
)1( واحد فقطمولدة دانيف رقم الشاصي/ 3110398
)1( واحد فقطمولدة دانيف رقم الشاصي/ 3210399
333008TAB4 /1( واحد فقطمولدة بيركنز رقم الشاصي(
)5( خمسة فقطخزان وقود سعة 3600 لتر34
)1( واحد فقطخزان وقود سعة 30.000 لتر35
)1( واحد فقطخزان وقود سعة 20.000 لتر36
)3(ثالثة فقطمنضدة خشب 3 مجرات حديد+ خشب37
)4( اربعة فقطمنضدة خشب38
)10( عشرة فقطمنضدة حديد/ مستهلكة39
)20( عشرون فقطكرسي ذو مسندين/ مستهلك40
)3(ثالثة فقطكرسي دوار جلد/ مستهلك41
)2( اثنان فقطكرسي حديد/ مستهلك42
)1( واحد فقطمعرض 2 طابق خشب43
)3(ثالثة فقطكاونتر 3 دوالب مع مجرات خشب44
)1( واحد فقطكاونتر 4 دوالب مع 2 مجر45
)1( واحد فقطمعرض مع خانات46
)4( اربعة فقطدوالب بابين47
)1( واحد فقطمعرض جام المنيوم48
)1( واحد فقطدكسن افقي 4م المنيوم49
)1( واحد فقطقنفة خشب+ اسفنجة50
)2( اثنان فقطثالجة عامودية51
)3(ثالثة فقطمروحة سقفية52
)4( اربعة فقطمدفاة زيتية53
)1( واحد فقطبراد ماء54
)1( واحد فقطشماعة مالبس55
)1( واحد فقطجهاز استنساخ56
57DeLL 1( واحد فقطكيس حاسبة(
)1( واحد فقطشاشة حاسبة58

مبلغ التأمينات المطلوبة )4.500.000( اربعة ماليين وخمسمائة الف دينار ال غير
املهندس

قاسم محود منصور
املدير العام وكالة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   البصرة / المستقبل العراقي

اك�د محافظ البرصة ماجد النرصاوي ع�ن عقد اجتماع لخلية 
االزمة و ذلك ملعالجة شحة املياه التي تعاني منها املحافظة.

و ق�ال محاف�ظ الب�رصة يف مؤتم�ر صحايف عق�ب االجتماع يف 
مبن�ى ديوان محافظة البرصة ان »س�بب ش�حة املياة يعود اىل 
قلة االطالقات املائية و قلة الفولتية يف التيار الكهربائي منوها 
ان »هناك عدة حلول ستعمل بها الحكومة املحلية بالتعاون مع 

الدوائر ذات العالقة«.
واش�ار الن�رصاوي يف حديثه اىل انه »س�يتم تش�غيل املضخات 
ملدة 16 س�اعة بعد تجهيز الوقود الخاصة بها و التنس�يق مع 
رشك�ة ابن ماجد احدى تش�كيالت وزارة الصناعة ، مضيفاً ان 
»االطالقات املائية ستصل البرصة خالل االيام القليلة املقبلة«.

م�ن جانب آخر افتت�ح محافظ البرصةاملنطق�ة الثالثة يف حي 
الحسني ) الحيانية ( بعد اكمال مرشوع البنى التحتية الخاص 
له�ا« .وق�ال محافظ الب�رصة عىل هام�ش حف�ل االفتتاح ان 
»منطقة حي الحس�ني من املناطق الشعبية املهمة يف محافظة 
الب�رصة وكانت تعاني طيلة الفرتة الس�ابقة من نقص حاد يف 
الخدمات ، ولذلك بذلنا ما يف وس�عنا إلنجاز مرشوع بنى تحتية 
متكاملة لها« .واضاف النرصاوي ان »مرشوع البنى التحتية يف 
املنطقة الثالثة شمل قشط الش�وارع مع رفع االنقاض خارج 
موقع العمل وتأهيل وتس�ليك وصيانة ش�بكة املجاري الثقيلة 
واملطرية ومعالجة الكسورات للمنطقة بالكامل واعمال القالب 

الجانبي ) الكريبر ( للشوارع« .
وب�ني ان »امل�رشوع ش�مل ايض�اً اعمال تس�بيس م�ع رصف 
املقرنص ألكتاف الشوارع واعمال التبليط للشوارع بطبقتني ) 
رابطة وس�طحية ( ، وانجز املرشوع من قبل مجموعة رشكات 
أس�س والنرجس بمدة قياسية بلغت ) 180 يوماً ( فقط بينما 
كان�ت م�دة امل�رشوع ) 365 ( يوم�اً ، االمر ال�ذي يوضح جلياً 

رصانة الرشكة وقدرتها« .
واف�اد املحافظ  ان »املس�احة املخدومة يف هذا املرشوع بلغت ) 
600 ( الف مرت مربع تش�مل ) 80 ( ش�ارعاً ، وبعدد منازل بلغ 

) 3000 ( منزل .
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النزاهة تعلن استعادة ومنع 
هدر حوايل 112 مليار دينار 

يف ثالث وزارات

وجه االجهزة االمنية حبماية الكوادر الطبية واهلندسية يف العاصمة

زين العراق ختتار وكالة »ميامك أوجلفي« اإلعالنية العاملية لتقديم خدمات االعالن
 والعالقات العامة واالعالم االجتامعي

حمافظ بغــداد حيرض اجتامع اهليئة العليا للتنسيق بني املحافظات برئاسة رئيس جملس الوزراء

   بغداد/ المستقبل العراقي

�ن املالكات  أعلن�ت هيئ�ة النزاهة ع�ن »تمكُّ
التحقيقي�ة والتدقيقيَّ�ة يف مكات�ب املفت�ش 
الع�ام لوزارات الصح�ة والع�دل والدفاع من 
استعادة ومنع  هدر أكثر من 112 مليار دينار 
ة  عراقي«.وذك�ر املُفتِّش العامُّ ل�وزارة الصحَّ
أحم�د رحيم أنَّ حج�م املبالغ التي اس�رتدَّها 
مكتب�ه فع�اًل لخزين�ة الدول�ة، نتيج�ة عمل 
املكت�ب التحقيق�يِّ للمدَّة م�ن )2016/1/1 
 )7,358,000,000( بلغ�ت   )2017/4/1  –
ة  مليار ديناٍر، فيما بلغ حجم املبالغ املُس�رتدَّ
م�ن متابع�ة اس�تحصال الدي�ون الحكوميَّة 
)2,092,454,889( مليار ديناٍر.وبيَّ�ن رحيم، 
يف كتاٍب أرس�له إىل هيئة النزاهة، قيام مكتبه 
بمنع وإيقاف هدر )6,931,491,773( مليار 
ديناٍر و)45,036,000( مليون دوالٍر أمريكيٍّ 
ت إحالة  ة ذاتها.وأضاف، أنَّ��ه تمَّ خ�الل امل�دَّ
)8( قضاي�ا إىل هيأة النزاه�ة، و)60( قضيًَّة 
ة،  أخرى أُِح�ْيل�ت للقضاء واملحاك�م املُختصَّ
��ا عدد القضاي�ا التي أثبتته�ا التحقيقات  أمَّ
فبل�غ )69( قضيَّ�ة تنوَّع�ت ب�ني االخت�الس 
والرشوة والرسقة والتزوير واستغالل املنصب 
وانتح�ال الصفة.فيما كش�ف املُفتِّ�ش العامُّ 
لوزارة العدل حسن حمود حساني، أنَّ مكتبه 
تمكن خ�الل ع�ام 2016 من اس�رتداد مبلغ 
)1,195,002,883( ملي�ار دين�اٍر إىل خزينة 
الدولة عن مخالفات رشكات اإلطعام لتجهيز 
ت التوصية  �د أنَّ املبالغ التي تمَّ السجناء.وأكَّ
بلغت )9,950,000,000( مليار  باسرتدادها 
ديناٍر عن تزوير جنس وصنف العقارات لرفع 
قيمة الرهن.حس�اني أضاف، يف كتاٍب أرسله 
إىل هيئ�ة النزاه�ة، أنَّ مكت�ب املُفتِّ�ش العامِّ 
اس�تطاع خالل الفصل االول م�ن عام 2017 
م�ن وق�ف ه�در مبل�غ )1,140,000,000( 
مليار دين�ار لوجود مبالغٍة يف قيمة العقارات 
التقديريَّ�ة ألغراض الرهن.من جانبه كش�ف 
املُفتِّ��ش العامُّ ل�وزارة الدفاع الق�ايض رائد 
�ن خ�الل امل�دَّة م�ن  جوح�ي أنَّ مكتب�ه تمكَّ
م�ن   )2017/5/30 ولغاي�ة   2017  /1/1(
اس�رتجاع مبل�غ )611,022,170( س�تمائٍة 
وأحد عرش مليوناً واثنني وعرشين ألفاً ومائة 
وسبعني ديناراً، إضافًة إىل التوصية باسرتجاع 
)1,249,733,610( ملي�اٍر ومائتني وتس�عًة 
وأربع�ني مليوناً وس�بعمائٍة وثالث�ًة وثالثني 
ألفاً وس�تمائٍة وع�رشة دنان�ري، وثالثة آالٍف 

. وثالثمائة دوالٍر أمريكيٍّ

   بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت زي�ن الع�راق إح�دى رشكات مجموعة زي�ن الرائدة 
يف خدم�ات االتص�االت والبيانات املتنقل�ة يف منطقة الرشق 
األوس�ط وش�مال أفريقي�ا بانه�ا اخت�ارت رشك�ة »ميماك 
أوجلف�ي« الوكال�ة العاملي�ة الرائ�دة يف اإلع�الن والتس�ويق 
والعالقات العامة يف الرشق األوسط وشمال أفريقيا، لتقديم 
الدع�م والخدم�ات التس�ويقية للرشك�ة يف مج�ال االع�الن 

والتسويق والعالقات العامة واالعالم االجتماعي.
ت�م اختيار »ميماك أوجلفي« بناء عىل معايري متبعة دولياً يف 
املفاضلة بني الرشكات املختصة يف هذا املجال الختيار الرشكة 
االمثل لتنفيذ اس�رتاتيجية الرشكة للمرحلة القادمة اعتماداً 
ع�ىل فريقها املختص يف هذا املجال ومنها نوعية فريق العمل 
وم�دى جهوزيت�ه للعمل الدؤوب، وحماس�ته أثن�اء تقديمه 
لخطة التسويق االس�رتاتيجية املبتكرة ودراسة مفصلة عن 
الس�وق العراقي والتي قام�ت بها »ميم�اك اوجلفي« حيث 
أتت متكاملة ومنس�جمة م�ع أهداف رشكة زي�ن التجارية 

والتسويقية  يف املرحلة الحالية واملستقبلية.
ويذكر الرئيس التنفيذي لزين العراق عيل الزاهد بان »رشكة 
ميماك أوجلفي أثبتت تمّيزها الواضح بني منافس�يها، حيث 
اظه�رت تفه�م لطبيع�ة أعمالنا وت�درك تمام�اً احتياجات 
الس�وق العراقي وتحديات�ه، ويف الواقع بره�ن فريق عملها 
عن اس�تيعاب دقيق ألهدافنا املرحلية، وتمكّن من ترجمتها 
إىل مقارب�ة مبتكرة.« ويضيف الزاهد »نحن نتّطلع لرشاكتنا 
وألفكاره�م العرصية الجديدة التي تواك�ب التطور الحاصل 
يف املجتمع�ات املحلي�ة وذل�ك لتلبي�ة طموحات مش�رتكينا 
واملس�تهلك العراقي بش�كل عام.« وبموج�ب االتفاق املربم 
ستعمل »ميماك أوجلفي« عىل وضع خارطة طريق مصّممة 

خصيصاً لرشكة زين العراق، لدعم اس�رتاتيجيتها من حيث  
الخدم�ات اإلعالني�ة واإلبداعية ونش�اطات العالقات العامة 
واإلع�الم االجتماع�ي. وأش�ار رئي�س االدارة التجارية لزين 
العراق محمد س�مري بان »زين العراق تطم�ح دائما لتقديم 
خدم�ات مبتكرة لجمي�ع مش�رتكيها لتلبي�ة والوقوف عىل 
احتياجات املشرتكني واملستهلك العراقي بشكل عام، وهذا ما 
ستس�اهم به »ميماك اوجلفي« من خالل ابتكار و استخدام 
االس�رتاتيجيات و الحل�ول االعالنية والتس�ويقية املناس�بة 
للوص�ول و بكف�اءة عالية للمش�رتكني ليك�ون بمقدورهم 
معرفة مختل�ف العروض والخدمات الت�ي تقدمها لهم زين 
الع�راق.«   من جانبه قال الرئي�س التنفيذي ورئيس مجلس 
إدارة رشكة ميماك أوجلفي يف منطقة الرشق األوسط وشمال 
أفريقيا إدمون مطران »نحن فخورين برشاكتنا الجديدة مع 
زين العراق وتزايد الطلب عىل خدماتنا يوماً بعد يوم، والدليل 
اتس�اع ميادين التخّصص ضمن خدماتنا التس�ويقية ونمو 
فريق العمل من املوظفني املحرتفني، وقد اختارت زين العراق 

ميماك أوجلفي نتيجة لالس�رتاتيجية املتماسكة التي عملنا 
عىل بنائها اس�تناداً إىل أبحاث أجريناها عىل األسواق وجهود 

استقصائية قام بها فريق العمل.«
وأكد ناجي بول�س، املدير التنفيذي لرشك�ة ميماك أوجلفي 
يف ب�ريوت بان »االتف�اق مع زين العراق يمث�ل  فصالً جديداً 
يف تاري�خ نجاحات الرشكة، حيث رف�ع فريق العمل التحدّي 
لتقديم طرحاً متكامالً يف وقت قيايس لتقديم دراسة متكاملة 
حول دور زين العراق يف سوق االتصاالت العراقي ونحن عىل 
ثقة تامة بان رشاكتنا مع زين العراق وفريقها سيمكننا من 
تقديم الدعم الالزم لتحقيق أهداف زين العراق التسويقية و 

تلبية طموح املشرتك العراقي. 
يذك�ر بان االتفاق ب�ني زين العراق ورشك�ة ميماك اوجلفي 
والت�ي س�تقدم خدم�ات يف مج�االت االعالن�ات والتس�ويق 
باإلضافة اىل العالقات العامة س�يعزز من وجود زين العراق 
كرائدة يف مجال االتصاالت يف العراق وإرساء معايري عالية يف 

الجودة والتفّوق التقني. 
ملحة ح�ول رشكة ميم�اك أوجلفي: رشكة ميم�اك أوجلفي 
هي رشاك�ة جمعت ب�ني رشكة الرشق األوس�ط للتس�ويق 
واإلع�الن )ميم�اك( ورشكة أوجلف�ي العاملي�ة. تقدم رشكة 
ميم�اك أوجلفي حالي�اً خدمات إعالني�ة وإبداعية وعالقات 
عامة وتس�ويق مبارش وتنش�يط وتخطيط ملروحة واس�عة 
م�ن العمالء من خ�الل 15 مكتباً موزعاً ع�ىل مختلف بلدان 
الرشق األوس�ط وش�مال أفريقيا. هذه التغطي�ة الجغرافية 
الواس�عة، إىل جانب طاقم عملها الكبري يف الرشق األوس�ط، 
يوف�ران للرشكة مقاربة فري�دة ملختلف قطاعات األس�واق 
العربي�ة. ملزي�د من املعلوم�ات حول رشكة ميم�اك أوجلفي 

يرجى زيارة:
/http://www.memacogilvy.com 

   المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

ح�ر محاف�ظ بغ���داد املهن�دس عطوان 
العطوان�ي الي�وم » اجتم�اع الهيئ�ة العلي�ا 
للتنسيق بني املحافظات برئاسة السيد رئيس 
مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي ، وهو 
االجتم�اع االول بع�د تحري�ر املوص�ل .بي�ان 
للمكتب االعالمي ذك�ر » ان محافظ بغ��داد 
ح�ر االجتم�اع وتضم�ن ج�دول االعم�ال 
مناقشة تطوير الواقع الخدمي يف املحافظات 
واستقرارها وامليض بنقل الصالحيات وتقويم 
واع�داد موازن�ة الع�ام 2018 للمحافظ�ات 
والسياس�ة العام�ة لالي�رادات املحلية وعدد 
م�ن القضاي�ا ذات الصل�ة .واض�اف البي�ان 
»ان املجتمع�ون اك�دو ع�ىل رضورة التعاون 
والتنس�يق بني املحافظات وتثبيت االستقرار 

واالنتب�اه للش�ائعات والحم�الت املش�بوهة 
التي ته�دف لزعزعة األم�ن وارهاب املجتمع 
عرب تهوي�ل الجرائم الفردية ، مش�ددين عىل 
ان حماي�ة املواطن�ني من مس�ؤولية وواجب 

الحكومة ، وباألخص منهم االطباء ، موجهني 
بأهمية توضيح مالبسات هذه الجرائم التي 
تح�دث نتيج�ة ترصف�ات فردي�ة ونزاع�ات 
عائلي�ة وليس�ت جرائ�م منظمة كمايش�اع 

.املكت��ب االعالم�ي الخاص ملحاف�ظ بغداد.
ومن جانب اخر وجه محافظ بغداد املهندس 
عطوان العطواني االجهزة االمنية يف العاصمة 
للك�وادر  الالزم�ة  توفريالحماي�ة  ب�رورة 
الطبي�ة والهندس�ية و القض�اء ع�ىل الخاليا 
النائمة التي تعبث بأمن العاصمة ومواطنيها 
املكت�ب  أورده  بي�ان  يف  العطوان�ي  وق�ال   .
االعالم�ي ان الس�يد املحافظ وخ�الل لقاءه 
بقي�ادات االجهزة االمنية ش�دد ع�ىل تفعيل 
الجه�د االس�تخباراتي من اج�ل القضاء عىل 
تلك الخاليا التي تحاول زعزعة امن العاصمة 
بأس�تهداف الكف�اءات الطبي�ة والهندس�ية 
والعامل�ني يف املستش�فيات ورضورة توف�ري 
الحماية ملا تقدمه هذه الكفاءات من خدمات 
حيوية وانسانية اتجاه املواطنني يف العاصمة 

.املكتب االعالمي الخاص ملحافظ بغداد.

املنافذ احلدودية تعلن ارتفاع االيرادات وضبط 
مواد غذائية غري مستوفية لرشوط االستهالك

     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مدير عام املنتفذ الحدودية اللواء س�امي الس�وداني ع�ن ارتفاع ايرادات 
املنافذ املرتبطة باملديرية.وقال الس�وداني يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، 
»حي�ث بلغ�ت اكثر م�ن ملي�اري دين�ار لي�وم 25-7-2017 ويعد ه�ذا انجاز 
للمديرية بعد اعادة تفعيل قسم البحث والتحري من قبل وزير الداخلية املحرتم 
وبرنام�ج تدقيق البضائع«.من جانب آخر اعلنت مديرية املنافذ الحدودية، عن 
ضبط ش�احنة براد كبرية يف منفذ س�فوان محملة بم�واد غذائية غري صالحة 
لالستهالك البرشي«.وقال مدير عام املنافذ الحدودية يف بيان مقتضب،انه »تم 
ضبط شاحنة براد كبرية يف منفذ سفوان الحدودي الواقع بني العراق والكويت 
تحم�ل مواد غذائي�ة تتضمن دجاج مجم�د ومصنفات غذائية غري مس�توفية 

لرشوط االستهالك البرشي.

تنفيذًا لتوجيهات األمانة العامة ملجلس الوزراء.. رشكة توزيع املنتجات النفطية تعقد ندوة تثقيفية عن ترشيد إستهالك الكهرباء
    بغداد / المستقبل العراقي

عقدت رشكة توزيع املنتجات النفطية 
وزارة  م�ع  وبالتع�اون  مقره�ا  يف 
الكهرب�اء ن�دوة تثقيفي�ة يف ترش�يد 
إس�تهالك الطاقة الكهربائية وكيفية 
الكهربائي�ة  األجه�زة  م�ع  التعام�ل 
املنزلي�ة واإلس�تخدام األمث�ل للطاقة 
به�دف تخفي�ف الحمل عليه�ا وكذلك 
لغ�رض تقلي�ل فواتري الجباي�ة . وجه 
بذل�ك مدي�ر ع�ام الرشك�ة املهن�دس 
ع�يل عبد الكري�م املوس�وي مؤكدا إن 

الرشك�ة تح�رص ع�ىل عق�د الندوات 
التثقيفية التي تخت�ص بكل الجوانب 
واإلختصاص�ات مما يصب يف مصلحة 
املوظف�ني ليكون�وا عىل ق�در عايل من 

آلوعي واملسؤولية .
وتم عق�د الن�دوة بحض�ور جمع من 
موظف�ي رشك�ة التوزيع حي�ث ألقى 
الس�يد س�الم الربيعي مدي�ر عالقات 
مكتب وزي�ر الكهرباء ومدير مرشوع 
للجباي�ة  الوطني�ة  اإلس�رتاتيجية 
واإلس�تهالك مح�ارضة قيم�ة ح�ول 
برتش�يد  العم�ل  اىل  ودع�ا  املوض�وع 

إس�تهالك الطاق�ة من أج�ل الحفاظ 
ع�ىل ديمومة عم�ل املنظومة الوطنية 
خاصة يف فرتة الذروة كما تم تس�ليط 
الض�وء عىل عق�ود الخدم�ة والجباية 

ومشاريع القطاع الخاص. 
وجرى خ�الل الندوة مناقش�ة مجمل 
األم�ور واملواضي�ع املتعلق�ة برتش�يد 
إس�تهالك الطاق�ة والت�ي طرحت من 
قب�ل الحض�ور الذي�ن بدوره�م أبدوا 
إرتياحه�م وتفاعله�م م�ن م�رشوع 
الخدم�ة والجباي�ة وأكدوا ع�ىل تنفيذ 

توصيات الندوة .

    بغداد / المستقبل العراقي

تواصل ش�عبة الرقابة الصحية / قس�م الصح�ة العامة وبالتعاون مع ش�عبة 
الرقابة يف قطاعات الرعاي�ة الصحية األولية حمالتها الرقابية الصحية من اجل 
ضمان وس�المة املواطن حيث قامت بإتالف 36 طن من لحم الجاموس الهندي 
غري صالح لالس�تهالك البرشي.وأوضح مدير عام الدائرة الدكتور جاسب لطيف 
الحجامي : أن املالكات الصحية يف الشعبة الرقابة الصحية قامت باتالف 36 طن 
من لحم الجاموس الهندي الغري صالح لالس�تهالك البرشي مبينا وخالل حديثه 
ألع�الم الدائ�رة : لقد تم ذلك حس�ب الفح�ص الذي اجري علي�ه يف معهد بحوث 
التغذي�ة حي�ث تم اإلتالف بحض�ور صاحب العالق�ة يف احد املخ�ازن يف منطقة 
التاج�ي وبطريقة االتالف بواس�طة حرقها« . وأش�ار الحجامي اىل أن »مالكات 
الش�عب الرقابية وفرقها الصحية متواصلة يف عملها الرقابي ويف جميع مناطق 

بغداد وعىل املعامل واملطاعم واملحالت واألسواق كافة لضمان وصحة املواطن .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن وزير النفط ع�ن تصدير) 59370( من الغاز الس�ائل و ) 356008( من 
املكثفات خالل النصف االول من العام الحايل

وقال وزير النفط جبار عيل اللعيبي يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، ان خطط 
ال�وزارة يف تطوير قطاع الغاز حققت نتائ�ج ايجابية من خالل زيادة الكميات 

املستثمرة وارتفاع الكميات املصدرة من مكثفات الغاز و الغاز السائل.
وقال ان النصف االول من هذا العام شهد تصدير 24 شحنة من املكثفات و24 
شحنة اخرى من الغاز السائل عرب رصيف التحميل  املخصص لصادرات رشكة 
غاز البرصة، مش�ريا اىل ان مجمل ما تم تصدي�ره من املكثفات بلغ اكثر من ) 
356008(  مرت مكعب )ثالثمائة وس�تة وخمس�ون الفا وثمانية امتار مكعبة 
( يف ح�ني بلغ�ت الكميات املص�درة من الغاز الس�ائل ) 59370( طن )تس�عة 
وخمسون الفا وثالثمائة وسبعون طنا ( .واشار اللعيبي ان »عمليات التصدير 

من استثمار الغاز حققت ايرادات مالية اضافية  للخزينة االتحادية.

صحة الكرخ: إتالف 36 طن من حلم اجلاموس 
اهلندي غري الصالح لالستهالك البرشي

النفط تعلن صادرات الغاز السائل واملكثفات 
خالل نصف عام

افتتح املنطقة الثالثة يف حي احلسني

حمافظ البرصة يكشف عن حلول رسيعة لشحة املياه
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مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

اعالن بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعة : 33/16

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 32/ أغا
الجنس : عرصة

النوع : ملك رصف 
املساحة:  300م

املشتمالت: عرصة 
الشاغل:نعيمة عواد زغري 

مقدار املبيع :  
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف الكوفة 
باملزايدة العلنية العقار املوصوف  اعاله العائد 
للراه�ن  نعيمه ع�واد زغري    لقاء طلب الدائن 
املرته�ن م�رف الزراع�ي التعاون�ي البال�غ 
46000000 ملي�ون دين�ار  فع�ى الراغ�ب يف 
االش�راك فيه�ا مراجع�ة هذه الدائ�رة خالل 
30  يوم�ا اعتبارا من الي�وم التايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن مس�تصحبا معه تامينات قانونية 
نقدية او كفالة مرفي�ة التقل عن 10% من 
القيمة املقدرة للمبيع البالغة ) 25.000.000   
( دين�ار وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة 12 

ظهرا من اليوم االخري 
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

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

االتحادية
محكمة جنح الديوانية
العدد 995/ج/2017
التاريخ 2017/7/25

اعالن
اىل املتهم الهارب /احمد جبار كاظم

التهام�ك بالدع�وى الجزائي�ة املرقم�ة 
995/ج/2017 املش�تكي فيه�ا )فضل 
امل�ادة  اح�كام  وف�ق  كاظ�م ش�عالن( 

العقوب�ات  قان�ون  م�ن  م   1/459
واملقام�ة امام هذه املحكم�ة ولهروبك  
ومجهولية محل اقامتك قررت املحكمة 
تبليغك بصحيفت�ني محليتني وعني يوم 
2017/9/5 موع�دا الج�راء محاكمتك 
ويف حال ع�دم حضورك باملوع�د املحدد 
س�تجري بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وف�ق 

القانون
القايض
عامر عبد الله محمود
قايض محكمة جنح الديوانية

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكمة اس�تئناف الديوانية 

االتحادية
محكمة جنح الديوانية
العدد 1540/ج/2017
التاريخ 2017/7/23

اعالن
اىل املتهم الهارب /عيل يحيى دخيل

التهام�ك بالدع�وى الجزائية املرقمة 
فيه�ا  املش�تكي  1540/ج/2017 
)عب�ود كريم وجماعته ( وفق احكام 
امل�ادة 1/459 من قان�ون العقوبات 
واملقامة امام هذه املحكمة ولهروبك  
ق�ررت  اقامت�ك  مح�ل  ومجهولي�ة 
املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني 
وعني يوم 2017/9/6 موعدا الجراء 
محاكمت�ك ويف ح�ال ع�دم حضورك 
باملوعد املحدد ستجري بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض
عامر عبد الله محمود
قايض محكمة جنح الديوانية

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف القادسية 

االتحادية
محكمة بداءة الشنافية

العدد 23/ب/2017
التاريخ 2017/7/26

اعالن
عطف�ا ع�ى ق�رار ه�ذه املحكم�ة 
يف  23/ب/2017  بالع�دد  الص�ادر 
2017/4/18 القايض بازالة شيوع 
السيارة املرقمة 4935 قادسية حمل 
ن�وع لوري مارس�يدس واملوصوفة  
تفاصيلها ادناه لذا تقرر االعالن عن 
بيعه�ا باملزايدة العلني�ة ملدة ثالثني 
يوم�ا اعتبارا من الي�وم التايل لنرش 
هذا االعالن فع�ى الراغبني بالرشاء 
الش�نافية  مراجعة محكم�ة بداءة 
يف تمام الس�اعة الثانية عرش ظهرا 
التامين�ات  معه�م  مس�تصحبني 
القانونية البالغة نس�بتها 10% من 
القيم�ة املقدرة البالغ�ة 2000000 
مليون�ي دينار عراق�ي فقط وبصك 
مص�دق ان لم يكونوا م�ن الرشكاء 
وعند انتهاء املدة املذكورة س�تجري 
االحالة القطعية وفقا لالصول  واذا 
ص�ادف يوم االحالة عطلة رس�مية 
فيك�ون الي�وم ال�ذي يلي�ه موع�دا 

الجراء املزايدة
القايض االول
احمد عبد مسلم

االوصاف : 
قادس�ية   4935 املرقم�ة  الس�يارة 
حم�ل ن�وع ل�وري مودي�ل 1966 

رصاصية اللون

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

االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد 413/ب/2017
التاريخ 2017/7/26

اىل املدعى عليهم 
ومحم�د  واحم�د  واحس�ان  )ام�ني 
وش�هناز اوالد ماج�د حس�ني وعادل 
حسن عيل وعيل وخضري وحسني اوالد 
علوان حس�ني ولفتة وكاظم ومرزوك  

وزغري اوالد نارص مرزوك(
اعالن

اق�ام املدعي ) محمد بديوي س�لمان  
/413 املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى   )

ب/2017 واملتضمن�ة طلب�ه بازال�ة 
ش�يوع العقار املرق�م 6 مقاطعة 32 
وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل  الح�رية  
اقامتكم حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
وتايي�د مخت�ار املنطق�ة املؤي�د م�ن 
املجلس املح�يل لناحية الحرية وكتاب 
دائرة التخطيط واملتابعة فرع تموين 
النج�ف وكت�اب  مكت�ب معلوم�ات 
الح�رية  عليه قررت املحكمة تبليغكم 
يوميت�ني   رس�ميتني  بصحيفت�ني 
محليتني واس�عتي االنتشار للحضور 
امام هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة 
املصادف 2017/8/6 الساعة الثامنة 
صباح�ا ويف ح�ال ع�دم حض�ورك او 
ارس�ال من ينوب عنكم قانونا سوف 
تج�ري املرافعة بحقك�م غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري

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

االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد 410/ب/2017
التاريخ 2017/7/26

اىل املدعى عليهم 
)ع�يل وعبد العزي�ز وحس�ني  وفاتك 
ومحم�ود ومنتهى وحي�اة ووفية وام 
البنني ونجمة اوالد وبنات محمد رضا 

عيل(
اعالن

اقام املدعي ) عبود مسلم عبود رايض  
/410 املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى   )

ب/2017 واملتضمن�ة طلب�ه بازال�ة 
ش�يوع العقار املرق�م 153 مقاطعة 
26 الح�رية  وبالنظ�ر ملجهولية محل 
اقامتكم حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
وتايي�د مخت�ار املنطق�ة املؤي�د م�ن 
املجلس املح�يل لناحية الحرية وكتاب 
دائرة التخطيط واملتابعة فرع تموين 
النج�ف وكت�اب  مكت�ب معلوم�ات 
الح�رية  عليه قررت املحكمة تبليغكم 
يوميت�ني   رس�ميتني  بصحيفت�ني 
محليتني واس�عتي االنتشار للحضور 
امام هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة 
املصادف 2017/8/6 الساعة الثامنة 
صباح�ا ويف ح�ال ع�دم حض�ورك او 
ارس�ال من ينوب عنكم قانونا سوف 
تج�ري املرافعة بحقك�م غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري

محكمة جنح البرة 
العدد:328/ج2017/2 

تنويه 
ن�رش يف جري�دة الرشق الع�دد 2575 
يف   1474 الع�دد  املس�تقبل  وجري�دة 
2017/7/9 اعالن اىل املتهم الهارب / 
سالم ثجيل حس�ني ونرش صباح يوم 
املحاكم�ة املوافق 2017/7/21 خطأ 
والصحي�ح 2017/8/21 ل�ذا اقتىض 

التنويه. 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة 2016/1881
التاريخ 2017/7/16

اعالن 
نظ�را لع�دم بلوغ ب�دل املزاي�دة لرشاء 
تم�ام العقار تسلس�ل 3/77350  حي 
النر الواقع يف النج�ف  العائد للمدين 
)عب�د الس�الم جب�ار كاظ�م ( البالغ�ة 
)     ( لق�اء طل�ب الدائ�ن  )محس�ن 
عب�د مط�ر(  البالغ)س�بعة وع�رشون 
دين�ار  ال�ف  وخمس�مائة  ملي�ون 
27.500.000(80% م�ن القيمة املقدرة 
لذا تقرر تمديد املزايدة ملدة خمسة عرش 
يوما من اليوم التايل للنرش  مس�تصحبا 
مع�ه التامينات القانوني�ة البالغة %10  
من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 
العراقية وان رس�وم التس�جيل والنرش 
والداللي�ة عى املش�ري  وذلك اس�تنادا 

للمادة 98 من قانون التنفيذ
املنفذ العدل

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

املواصفات :
1-موقع�ه ورقمه :نج�ف- حي النر 

3/77350
2-جنس�ه ونوعه : حسب السند  املحل 

العقاري 
3-حدوده واوصافه :بلدية النجف

4-مش�تمالته :  العقار يق�ع ركن عى 
ش�ارع تج�اري 60م ش�ارع  الخيم�ة 
الش�ارع الكام�ل بي�ت يف ح�ي الن�ر 
وش�ارع خدمي 20م من الجانب االخر 
وهو مهش�م الزجاج الخارجي والنوافذ 
ويتم الصعود اليه بواسطة اربعة بايات 
ويتال�ف م�ن طابقني الطاب�ق  االريض 
يتال�ف من صالة كب�رية وصحيات عدد 
اربع�ة مع مغاس�ل ج�دران الصحيات 
واالرضي�ة س�رياميك وايض�ا صحيات 
اخرى ع�دد اربع�ة الجدران س�رياميك 
واالرضية كايش موزائيك  ) س�قف هذا 
الطاب�ق ( م�ن الكونكري�ت م�ع وجود 
س�قف وارضي�ة القاعة مبلطة  قس�م 
مرم�ر وقس�م كرانيت يوجد س�لم عدد 
اثنان ي�ؤدي اىل الطاب�ق االول احداهما 
كونكريت  مسلح واالخر حديد والطابق 
االريض مجهز ماء وكهرباء اما الطابق 
االول مقس�م اىل جزئ�ني  الج�زء االول 
ويت�م الصع�ود الي�ه بواس�طة الس�لم 
الحديد ويتالف م�ن قاعة وغرفة كبرية 
واربعة تواليت مع مغاسل  االرضية من 
الس�رياميك بضمنها التواليتات السقف 
قواطع كونكريت مس�لح والثرمستون 
وه�ذا الجزء مجه�ز ماء وكهرب�اء اما 
الج�زء الثان�ي من ه�ذا الطاب�ق و يتم 
الصعود اليه بواسطة السلم الكونكريتي 
ويتكون من س�تة غرف ومخزن صغري 
وقاعة ومن ضمن الغرف يوجد غرفتني 
تحتوي عى صحيات االرضية سرياميك 
قواط�ع  الس�قف  ب�ورك   الج�دران 
كونكريتية  ثرمس�تون ومغلف س�قف 
ثان�وي متهال�ك ومجهز م�اء وكهرباء 
وس�لم م�ن الكونكري�ت املس�لح يؤدي  
اىل البيتونة والس�طح وس�قف البيتونة 
من الس�ندويج اما الس�طح غري مبلط 
ويحت�وي ع�ى 29 دن�كا  كونكريتي�ة 
وجميع السقوف الطابق االول ثم الصب 
باالس�منت فوق الثرمس�تون وايضا ان 
العقار يحتوي عى تغليف يدكوبدن مع 
زجاج يحيط بالعقار ) املطعم ( وقسم 
من الزج�اج محطم  زجاج ملون )وهو 

سابقا متخذ مطعم تبارك الرحمان(
القي�د  ص�ورة  حس�ب   : 5-مس�احته 

السجل يف النجف 409.57م2
6-درجة العمران : فوق املتوسط

7-الشاغل : اليوجد
 822.765.000: املق�درة  8-القيم�ة 
ملي�ون  وع�رشون  واثن�ان  ثمانمائ�ة 

وسبعمائة وخمسة وستون الف 
9-بدل املزايدة االخري : لم يحصل راغب 

بالرشاء

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

اعالن بيع عقار 
 : القطع�ة  رق�م  او  التسلس�ل 

51/92/1 الليهبات
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 

الجنس : دار
النوع : ملك رصف 
املساحة:  200مر

وغرفة  وهول  املشتمالت:اس�تقبال 
ن�وم ومطب�خ وحم�ام والبن�اء من 

الشيلمان ومحل 
الشاغل:املالك

مقدار املبيع :  تمام 
العقاري  التس�جيل  س�تبيع دائ�رة 
يف املن�اذرة باملزاي�دة العلنية العقار 
املوصوف  اعاله العائد للراهن  سالم 
عبود حمود وامل عزيز جبار    لقاء 
طلب الدائن املرتهن مرف  الشمال 
/فرع النج�ف  البالغ 125000000 
دينار  فعى الراغب يف االشراك فيها 
مراجعة هذه الدائرة خالل 30  يوما 
اعتبارا من الي�وم التايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن مستصحبا معه تامينات 
قانوني�ة نقدي�ة او كفالة مرفية 
التق�ل عن 10% م�ن القيمة املقدرة 
للمبي�ع البالغ�ة ) 80.000.000   ( 
ثمان�ون مليون  دين�ار وان املزايدة 
س�تجري يف الس�اعة 12 ظه�را من 
الي�وم االخري للمزايدة ل�ذا قرر تغري 
املزايدة مفتوحة ملدة ستة اشهر من 

تاريخ النرش
مدير التسجيل العقاري يف املناذرة

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 1985/ب2017/5
التاريخ 2017/7/27

اعالن
بناءا ع�ى القرار الص�ادر من هذه 
العق�ار  ش�يوع  بازال�ة  املحكم�ة 
تسلس�ل )1042/براق(   يف النجف 
علي�ه تعل�ن ه�ذه املحكم�ة  ع�ن 
بيع العق�ار املذكور اع�اله واملبينة 
فع�ى  ادن�اه  وقيمت�ه  اوصاف�ه 
الراغب�ني بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه 
املحكمة خ�الل 30 يوما م�ن اليوم 
التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه 
التامينات القانونية البالغة 10% من 
القيمة املقدرة بموجب صك مصدق 
المر محكمة ب�داءة النجف وصادر 
م�ن م�رف الرافدين رق�م )7( يف 
النجف وس�تجري املزاي�دة واالحالة 
يف الس�اعة الثاني�ة عرش م�ن اليوم 
االخري من االع�الن يف املحكمة وعى 
املش�ري جلب هوية االحوال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف:
العقار املرقم 1042/براق يف النجف 
عب�ارة عن عرصة خالي�ة من البناء 
واملنش�ات تق�ع يف منطقة س�كنية 
وتقع عى ش�ارع فرع�ي 3.80 مر 
وبواجه�ة 10.90 مر ون�زال 6 مر 
وان القيم�ة املق�درة للعق�ار بمبلغ 
وس�تة  مائت�ان   )246.600.000(
واربعون مليون وستمائة الف دينار 

فقط الغريها

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب)ش.ع(

مصفى ذي قار/ العدد: 6
م/إعالن للمرة األوىل

تعل�ن رشكة مصايف الجنوب )ش .ع (عن إجراء 
املزايدة العلنية لتأجري حانوت قسم مصفى ذي 
قار /ملدة س�نة واحدة يف تمام الساعة التاسعة 
من صباح يوم الثالث�اء املصادف 2017/8/29 
يف نفس  قس�م اع�اله فعى الراغبني االش�راك 
باملزاي�دة الحض�ور بالزم�ان وامل�كان املعينني 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
30% م�ن القيمة املقدرة البالغ�ة 17,000,000 
س�بعة عرش ملي�ون دينار فق�ط الغريها بصك 
مص�دق ألمر الرشك�ة مع جلب هوي�ة االحوال 
املدني�ة والبطاقة التمويني�ة وتأييد من املجلس 
البل�دي نس�خة اصلي�ة ومص�ورة ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن.

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

االتحادية 
محكمة بداءة النجف 

العدد 1619 / ب5 / 2017 
م / اعالن 

اىل / املدعى عليه ) حيدر يوسف جواد ( 
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرقم 
1619 / ب5 / 2017 بتاري�خ 12 / 7 / 
2017 واملتضمن الحكم بالزامك بتاديتك 
اىل املدعي باسم حسن نارص مبلغ قدره 
س�تة وتس�عون مليون دين�ار وذلك عن 
املبلغ الذي استلمه بموجب مقاولة البيع 
املؤرخ�ة يف 31 / 5 / 2015 واملتضمن�ة 
بيع املدعى عليه للمدعي مائة مر مربع 
يف العقار املرقم 3 / 30309 حي الجامعة 
ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي 
الجامعة / 3 املدعو سعد حميد الرماحي 
لذا تق�رر تبليغك اعالنا بالق�رار املذكور 
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني ولك حق 
الطعن ع�ى الق�رار املذكور خ�الل املدة 
املق�ررة بكافة ط�رق الطع�ن القانونية 
وبعكسه سيكتسب القرار املذكور درجة 

البتات وفق االصول .
القايض 
عيل عبد الرضا حسن 

رئاس�ة محكمة جناي�ات البرة الهيئة 
االوىل 

العدد: 429/ج/2017
التاريخ: 2017/7/27

إعالن 
إىل املتهم الهارب/ نجاح ياسني محسن

حي�ث تب�ني إنك مجه�ول مح�ل اإلقامة 
والعن�وان وكون�ك مطل�وب أم�ام ه�ذه 
املحكم�ة يف القضي�ة الجزائي�ة 429/ج 
ه�2017/1 وفق أح�كام املادة 315 من 
قان�ون. فق�د اقت�ىض تبليغك بواس�طة 
أم�ام  بالحض�ور  يوميت�ني  صحيفت�ني 
ه�ذه املحكم�ة صب�اح ي�وم املحاكم�ة 
ع�ن  لتجي�ب   2017/10/15 املواف�ق 
التهمة املوجهة اليك، وبخالفه س�تجرى 

محاكمتك غيابياً وفق القانون.
الق�ايض / جميل صبيح غ�زي – رئيس 
املحكمة

رئاس�ة محكمة جناي�ات البرة الهيئة 
االوىل 

العدد: 464/ج/2017
التاريخ: 2017/7/27

إعالن 
إىل املتهم الهارب/ رعد نارص جاسم

حي�ث تب�ني إنك مجه�ول مح�ل اإلقامة 
والعن�وان وكون�ك مطل�وب أم�ام ه�ذه 
املحكم�ة يف القضي�ة الجزائي�ة 464/ج 
ه�2017/1 وفق أح�كام املادة 340 من 
قان�ون. فق�د اقت�ىض تبليغك بواس�طة 
أم�ام  بالحض�ور  يوميت�ني  صحيفت�ني 
ه�ذه املحكم�ة صب�اح ي�وم املحاكم�ة 
ع�ن  لتجي�ب   2017/10/15 املواف�ق 
التهمة املوجهة اليك، وبخالفه س�تجرى 

محاكمتك غيابياً وفقا القانون.
الق�ايض / جميل صبيح غ�زي – رئيس 
املحكمة

رئاس�ة محكمة جناي�ات البرة الهيئة 
االوىل 

العدد: 426/ج/2017
التاريخ: 2017/7/27

إعالن 
إىل املته�م اله�ارب/ أحمد ع�الوي وادي 

سلمان
حي�ث تب�ني إنك مجه�ول مح�ل اإلقامة 
والعن�وان وكون�ك مطل�وب أم�ام ه�ذه 
املحكم�ة يف القضي�ة الجزائي�ة 426/ج 
ه�2017/1 وفق أح�كام املادة 307 من 
قان�ون. فق�د اقت�ىض تبليغك بواس�طة 
أم�ام  بالحض�ور  يوميت�ني  صحيفت�ني 
ه�ذه املحكم�ة صب�اح ي�وم املحاكم�ة 
ع�ن  لتجي�ب   2017/10/15 املواف�ق 
التهمة املوجهة اليك، وبخالفه س�تجرى 

محاكمتك غيابياً وفقا القانون.
الق�ايض / جميل صبيح غ�زي – رئيس 
املحكمة

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

االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد 412/ب/2017
التاريخ 2017/7/26

اىل املدعى عليه
) محمد  امني عيل الصايف(

اعالن
اق�ام املدع�ي ) عبود مس�لم عب�ود  ( 
/412 املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى 

بازال�ة  طلب�ه  واملتضمن�ة  ب/2017 
ش�يوع العق�ار املرق�م 3 مقاطعة 19 
الحرية  وبالنظر ملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ وتاييد 
مخت�ار املنطق�ة املؤي�د م�ن املجلس 
املح�يل لناحية الح�رية وكت�اب دائرة 
التخطيط واملتابعة فرع تموين النجف 
وكت�اب  مكتب معلومات الحرية  عليه 
ق�ررت املحكمة تبليغك�م بصحيفتني 
رس�ميتني يوميتني  محليتني واسعتي 
االنتش�ار للحضور امام هذه املحكمة 
يف موعد املرافعة املصادف 2017/8/6 
الس�اعة الثامنة صباحا ويف حال عدم 
حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنكم 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقكم 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري

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

االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد 411/ب/2017
التاريخ 2017/7/26

اىل املدعى عليهم 
) ع�يل وعب�د العزي�ز وحس�ني وفاتك 
ومحم�ود ومنتهى وحي�اة ووفية وام 
البنني ونجمة اوالد وبنات محمد رضا 

عيل(
اعالن

اقام املدعي ) عبود مس�لم عبود رايض  
/411 املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى   )

بازال�ة  طلب�ه  واملتضمن�ة  ب/2017 
ش�يوع العق�ار املرق�م 155 مقاطعة 
26 الح�رية  وبالنظ�ر ملجهولي�ة محل 
اقامتكم حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
وتاييد مختار املنطقة املؤيد من املجلس 
املح�يل لناحية الح�رية وكت�اب دائرة 
التخطيط واملتابعة فرع تموين النجف 
وكت�اب  مكتب معلومات الحرية  عليه 
ق�ررت املحكمة تبليغك�م بصحيفتني 
رس�ميتني يوميتني  محليتني واسعتي 
االنتش�ار للحضور امام هذه املحكمة 
يف موعد املرافعة املصادف 2017/8/6 
الس�اعة الثامنة صباحا ويف حال عدم 
حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنكم 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقكم 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري

محكمة جنح البرة 
العدد: 487/ج2017/1
التاريخ: 2017/7/27

إعالن 
إىل املتهمتني الهاربتني / االء عبدالستار 

فارس وايالف عامر ابراهيم
اإلقام�ة  مجه�ول  إن�ك  تب�ني  حي�ث 
والعن�وان وكون�ك مطل�وب أمام هذه 
املحكم�ة يف القضي�ة الجزائية املرقمة 
امل�ادة  أح�كام  487/ج2017/1 
)456 م�ن قان�ون العقوب�ات(. فق�د 
اقت�ىض تبلغك�ن بصحيفتني محليتني 
بالحض�ور أمام ه�ذه املحكمة صباح 
ي�وم 2017/9/5 لتجيب�ن عن التهمة 
املوجهة إليكن وبخالفه س�وف تجرى 

محاكمتكن غيابياً وفق للقانون.
القايض / فيصل سلمان عطار

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 1379 / ش / 2017

التاريخ 27 / 7 / 2017

اعالن
املدعي : حسني نويف حميد

املدعى عليها : احالم صالح عبد 
اص�درت محكمة االح�وال الش�خصية يف الكاظمية حكماً 
غيابياً بحقك بالرق�م 1379/ش/2017  الذي يقيض بنزع 
حضانة والزام املدعى عليها بتسليم االطفال امري وشيماء اىل 
والدهم املدعي وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بالنرش 
يف صحيفت�ني محليتني وعدم اعراضك ع�ى القرار الصادر 
بحقك ضمن امل�دة القانونية البالغة ثالثون يوم اعتباراً من 

تاريخ النرش سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية .

القايض / حممد عبد الرضا حطاب

مديرية تنفيذ بلدروز
رقم االضبارة/2016/310

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ بل�دروز العقار 
تسلس�ل س�هام يف القطع�ه املرقم�ة 
محم�ود  الواق�ع   25 2/32مقاطع�ة 
البرة يف بلدروز–  العائد للمدين حسني 
عيل كاظ�م املحجوز لقاء طلب  الدائن 
وادي جواد منصورالبالغ)8833333( 
وثالث�ة  وثمنمائ�ة  مالي�ني  ثماني�ة 
وثالثون  الف  وثلثمائة وثالثون دينار  
ع�دا  املصاري�ف   النظاميه والرس�وم  
بال�رشاء  الراغ�ب  فع�ى  التنفيذي�ة0 
مراجع�ة  ه�ذه املديري�ة  خ�الل مدة 
ثالثني  يوما تبداء من اليوم التايل للنرش 
مس�تصحبا معه  التامينات القانونية 
ع�رشة  م�ن املائة من القيم�ة املقدرة 
وش�هادة الجنس�يةالعراقية وان رسم 

التسجيل والداللية عى املشري0
املنفذ العدل
ميعاد منصور حسني

املواصفات
بل�دروز مقابل  1-موقع�ه ورقم�ه:- 
كراج بغداد املوح�د2/32 نهر محمود 

البرة
2-جنس�ه ونوعه:- بس�تان  يس�قى  

سيحا مملوك للدولة
3-ح�دوده واوصاف�ه:- كما مورش يف 

خارطة االقرار
يف  4-مش�تمالته:-محالت 
الجههاالماميه عدد)8( وكراج لتصليح 

السيارات يف الجههالخلفيه
5-مساحته:-  225م2 مجموع سهام 

املدين يف القطعه
6-- درجة العمران :- جيد

7-الشاغل:- مؤجر لعدة اشخاص
)75/000/000( املقدرة:-  8-القيمة 

دين�ار  ملي�ون   وس�بعون  خمس�ه 
الغريها

مديرية تنفيذ النارصية
رقم االضبارة/ 2017/1524

إىل /املنفذ علي�ه/ مثنى عبد الصاحب 
فارس
إعالن

لق�د تحقق له�ذه املديري�ة من خالل 
كتاب مركز رشطة اريدو املرقم 8374 
يف 2017/7/19  بأن�ك  مجهول محل 
اإلقامة وليس لك موطن دائم أو مؤقت 
أو مخت�ار يمك�ن إج�راء التبليغ عليه 
واستنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ 
يف  بالحض�ور  إعالن�ا  تبليغ�ك  تق�رر 
مديرية تنفيذ النارصية خالل خمس�ة 
ع�رش يوما تبدأ من الي�وم التايل للنرش 
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه 
املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون.
املنفذ العدل
عيل مران بطاح الطائي

مديرية شؤون أحوال ذي قار
العدد : 1724

إع��الن
بن�اءا عى طل�ب املدعيني جاس�م عبد 
الل�ه صي�وان وعب�د املطلب عب�د الله 
صيوان وع�الء عبد الله صي�وان وعبد 
النبي عبد الل�ه صيوان وعدي عبد الله 
صي�وان  والذي�ن يطلبون م�ن خالله 
تسجيل لقبهم من الفراغ  اىل االعرجي 
واس�تنادا ألحكام املادة 24 من قانون 
البطاقة الوطنية 3 لسنة 2016  تقرر 
نرش طلب�ه يف الجريدة الرس�مية فمن 
له حق االع�راض عى الطلب مراجعة 
املديري�ة خالل ع�رشة أي�ام يوما من 
تاري�خ الن�رش وبعكس�ه س�ينظر يف 

الطلب وفق القانون .
العقيد 
مدير شؤون أحوال ذي قار

محكمة بداءة النارصية
العدد 1387/ب/2017

اىل املدعى عليه/ عمار موىس زويد
النارصي�ة  ب�داءة  محكم�ة  اص�درت 
قراره�ا   2017/6/  15 بتاري�خ 
بإلزام�ك  والق�ايض  بحق�ك  الغياب�ي 
بتأديت�ك للمدع�ي حيدر راش�د محمد 
مبلغا قدره مليونني وثالثمائة وس�تة 
وس�تون الف دينار عراقي وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك ق�رر تبليغك بواس�طة 
صحيفتني محليتني ولك حق االعراض 
امل�دة  خ�الل  والتميي�ز  واالس�تئناف 

القانونية وفق االصول
القايض
غسان سمري عبد الحسن

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

اعالن بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعة : 278/20

املحل�ة او رقم واس�م املقاطعة : 46/
عباسية

الجنس : دار
النوع : ملك رصف 
املساحة:  300مر

املش�تمالت: غرفتني نوم وصالة كبرية 
واستقبال ومطبخ وصحيات /مسقف 

مسلح 
الشاغل:حاكم عيىس جاسم

مق�دار املبيع :  75.000.000 خمس�ة 
وسبعون مليون دينار فقط

العق�اري  التس�جيل  دائ�رة  س�تبيع 
يف الكوف�ة باملزاي�دة العلني�ة العق�ار 
املوصوف  اع�اله العائد للراهن  حاكم 
عيىس جاسم    لقاء طلب الدائن املرتهن 
البال�غ  التعاون�ي  الزراع�ي  م�رف 
25000000 مليون دينار  فعى الراغب 
يف االشراك فيها مراجعة هذه الدائرة 
خ�الل 30  يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لتاريخ ن�رش هذا االعالن مس�تصحبا 
معه تامينات قانونية نقدية او كفالة 
مرفي�ة التقل عن 10% م�ن القيمة 
املق�درة للمبيع البالغ�ة ) 30/يوما   ( 
دينار وان املزايدة س�تجري يف الساعة 

12 ظهرا من اليوم االخري 
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

اعالن بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعة : 488/3

املحل�ة او رقم واس�م املقاطعة : 31/ 
ابو شورة

الجنس : دار
النوع : ملك رصف 
املساحة:  250 مر

املشتمالت: دار طابقني /الطابق االول 
يحت�وي ع�ى غرفتني نوم +اس�تقبال 
وصحي�ات   كب�رية  وصال�ة  ومطب�خ 
ويحتوي عى محالت عدد 2 اما الطابق 
الثان�ي غرفت�ني ن�وم وصال�ة كب�رية 
وصحي�ات /علما ان البي�ت بطابقني 

مسقف شيلمان  
الشاغل:محمد موىس فرهود
مقدار املبيع :  50.000.000

العق�اري  التس�جيل  دائ�رة  س�تبيع 
يف الكوف�ة باملزاي�دة العلني�ة العق�ار 
املوصوف  اع�اله العائد للراهن  حاكم 
عي�ىس جاس�م    لق�اء طل�ب الدائ�ن 
املرته�ن م�رف الزراع�ي التعاون�ي 
البالغ 25000000 مليون دينار  فعى 
الراغب يف االشراك فيها مراجعة هذه 
الدائ�رة خ�الل 30  يوم�ا اعتب�ارا من 
الي�وم الت�ايل لتاريخ نرش ه�ذا االعالن 
مس�تصحبا مع�ه تامين�ات قانوني�ة 
نقدي�ة او كفال�ة مرفي�ة التقل عن 
10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة 
)   ( دين�ار وان املزاي�دة س�تجري يف 

الساعة 12 ظهرا من اليوم االخري 
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

اعالن بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعة : 279/3

املحل�ة او رقم واس�م املقاطعة : 31/
ابو شورة

الجن�س : عرص�ة تحتوي ع�ى اربعة 
محالت عى شارع رئييس ملك رصف

النوع : ملك رصف 
املس�احة:  1.98.66 مئة مر وثمانية 

وتسعون مر وستة وستون 
املش�تمالت: عرصة تحتوي عى اربعة 

محالت
الشاغل:حاكم عيىس جاسم

مق�دار املبي�ع :  30.000.000 ثالثون 
مليون دينار فقط

العق�اري  التس�جيل  دائ�رة  س�تبيع 
يف الكوف�ة باملزاي�دة العلني�ة العق�ار 
املوص�وف  اعاله العائ�د للراهن  هناء 
محس�ن كاظ�م    لق�اء طل�ب الدائن 
املرته�ن م�رف الزراع�ي التعاون�ي 
البالغ 25000000 مليون دينار  فعى 
الراغب يف االشراك فيها مراجعة هذه 
الدائ�رة خ�الل 30  يوم�ا اعتب�ارا من 
الي�وم الت�ايل لتاريخ نرش ه�ذا االعالن 
مس�تصحبا مع�ه تامين�ات قانوني�ة 
نقدي�ة او كفال�ة مرفي�ة التقل عن 
10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة 
املزاي�دة  وان  دين�ار   ) 30/يوم�ا     (
ستجري يف الساعة 12 ظهرا من اليوم 

االخري 
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

حسام حسني ويل
مديرعام رشكة مصايف اجلنوب 

رئيس جملس االدارة
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انـتـبـاه..!!

كلامت ختط نفسها 

            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..

            مؤيد عبد الزهرة

للقصابون دماءتقطر لعنات 
من خراف ظلت طريقها

للخبازون ارغفةتراقص ارغفة
ظلها لهب..

لباعة الثلج في الطرقات 
شموس تحرق الجلود

وتضحك للكهرباء!!
للعطارون دواء بائر

يشتريه الفقراء..
للنجاورون مناشيرال تجيد 

نشر الحزن ..
ومسامير التدق عنق االكاذيب
للمصورون الجوالون عدسات 

تبكي الزمن 
للصيدليات تعاويذ يحرسها الشيطان

للحدادون مطارق
ترسم لالبواب منافذ

ضوء الينكسر

          عادل الهاللي 

في الملهى الليلي , وقف خلف عازف 
ال�ة القانون ال�ذي يداع�ب بأصابعه 
االوتار المرصوفة و يستمتع بنغمات 

هذه االلة الجميلة , بعد ان القى نظرة 
عن فرب رجع و جلس بقرب صاحبه 
ليس�أله ... ما هذه االله ؟.. اجابه بعد 
ان ابتل�ع الكأس بأكمله.. انه القانون 
... ضح�ك م�لء ش�دقيه ث�م رق�ص 

بجنون عل�ى ايقاع و نغمات القانون 
.. ي�دور و يدور حتى س�قط ارضا .. 
ثم خرج من الملهى يترنح .. اصطدم 
برجل امن فشتمه .. اوقفه رجل االمن 
باس�م القانون .. و حين استيقظ في 

الصباح وجد نفس�ه بين القضبان .. 
صرخ .. لماذا انا هنا ؟ .. انت موقوف 
باس�م القان�ون .. قهق�ه بم�رارة .. 
س�أله احدهم , لماذا تضحك ؟فأجاب 
بسخرية .. عجيب هذا القانون .. في 

اللي�ل يرقصون على انغامه و ايقاعه 
في المالهي , و في الصباح يحبسون 
الناس باسمه .... يرفعون و ينصبون 
و يجرون .. يحرفون و يس�قطون .. 

كل هذا باسم القانون ..

قصة قصرية جدًا  »القانون«

عياش
ال تكتف�ي الصناعة الثقافّية بالهيمنة على الجماهير وتوجيه الرأي العام 
وترس�يخ أساليب الطاعة، بل أيضاً تس�اهم في صناعة النجوم الخاصين 
بها م�ن كّتاب وصحافيين وفّنانين، عبر تكري�س حضورهم في الفضاء 
العام، هذا الحضور ال ينبع من قيمة جمالية أو أدبّية لُمَنتِج هؤالء النجوم، 
بل ينتمي إلى حس�ابات الس�لطة، بوصفهم يدافعون عن قيم وبنى تخدم 

إّما رأس المال وإما السلطة السياسّية، 
عم�ر عّياش روائي مغمور وصحافي يكس�ب النقود م�ن بضعة مقاالت 
يكتبه�ا ش�هرياً، وبعد أن ت�رك عمله في مكت�ب الس�تيراد الكيمياويات، 
ُعين مح�رراً في إحدى الصحف المحلّية التابعة للس�لطة، وهناك يتحول 
إل�ى ُمخبر ودمية بيد أحد األلوية، أش�به بماريونيت تظّن أنها بال خيوط، 
حكايت�ه هذه نقرأه�ا في رواية “عّي�اش” للكات�ب والصحافي المصري 
أحم�د مج�دي هّم�ام الصادرة ه�ذا العام ع�ن دار الس�اقي بالتعاون مع 
برنامج آفاق لكتابة الرواية، ُويذكر أن همام صدرت له روايتان قبل هذه، 
هم�ا “قاهري” و”أوج�اع ابن آوى”، ومجموعة قص�ص قصيرة بعنوان 

“الجنتلمان يفضل القضايا الخاسرة”.

ضم�ن برنامجه لترجم�ة كالس�يكيات األدب العرب�ي الحديث، 
اش�ترى قس�م النش�ر بالجامع�ة األميركية ف�ي القاه�رة، من 
دار الكرم�ة، حق نش�ر الترجم�ة اإلنكليزية لرواي�ة عادل كامل 
المهم�ة »مليم األكب�ر«. كانت قد أصدرت طبع�ة جديدة احتوت 
عل�ى المقدمة التي كتبه�ا عادل كامل ع�ن األدب العربي، والتي 
وصفها ش�كري عياد بأنها »باكورة م�ن بواكير الحداثة«، وهي 
رواي�ة ممتعة، تصور بس�خرية الذعة التم�رد المزيف والثقافة 
الفارغة، وأحالم التغيير..ُولد عادل كامل عام 1916 وتخّرج في 
كلية الحقوق عام 1936. نشر أعمااًل قصصية ومسرحية ابتداء 
م�ن عام 1938. نالت روايته األولى، »ملك من ش�عاع«، الجائزة 
األول�ى من مجمع اللغ�ة العربية عام 1943، ولكن بعد أن رفض 
المجمع روايته الثاني�ة، »مليم األكبر«، قرر العزوف عن الكتابة 
وتفرغ لمهنة المحاماة .ُيعد عادل كامل من المجددين البارزين، 
وق�ال عنه نجيب محفوظ إن�ه »كاتب مبدع وم�ن طليعة كّتاب 

ي عادل كامل عام 2005. جيلنا بغير جدال«.. ُتوفِّ

طبعة إنكليزية من رواية »مليم األكرب«

»حيدث يف بغداد« لعبة ميتارسدية تكشف عن اخلراب
          عواد علي

 اش�تغلت الكثي�ر من الرواي�ات العراقية 
عل�ى الواق�ع العراقي المتف�كك، ورصد 
خباي�اه االجتماعية والنفس�ية، ما مثل 
عوال�م س�ردية ثري�ة لكت�اب الرواي�ة. 
يبقى أن لكل طريقته في االش�تغال على 
هذا الواقع، س�واء بالترمي�ز أو بطريقة 

مباشرة.
امرأة بطلة لعبة مدمرة

تق�وم رواية “يحدث في بغداد” لرس�ول 
محمد رس�ول، عل�ى بنية ميتاس�ردية، 
وه�ي لعبة ماك�رة تتم�رأى الرواية من 
خالله�ا ف�ي ذاته�ا، أو تنش�غل بهم�وم 
وع�ي  ع�ن  الس�ردية  الكتاب�ة  وآلي�ات 
قص�دي. فه�ا هن�ا رواي�ة داخ�ل رواية 
تس�يران ف�ي خطين متوازيي�ن أحدهما 
واقعي، افتراضاً، والثاني تخييلي يس�فر 

عن كونه خطابا سرديا.
الفصول الناقصة

بط�ل الرواية األول�ى “س�عيد الدهان”، 
موظ�ف ف�ي وزارة الثقافة، يش�عر بألم 
شديد من الكارثة التي حلّت ببغداد، ومن 
صعوب�ة الحياة فيها، وه�و رجل مثقف 
حس�اس ومتع�اون وُمحب للن�اس، وال 
يتردد في التبرع بدمه البن س�يدة تبحث 
عمن يتب�رع البنها بالدم، ب�ل يعرب عن 
سعادته بذلك، إيمانا منه بأن من الخير أن 
تنق�ذ الدماء حياة الناس الذين يحتاجون 
إليها بدال من أن يبتلعها إسفلت الشوارع 
واألرصفة، أو يحرقها بارود المفخخات 
الفات�ك. كما يتس�م تعامله م�ع زوجته 
“مريم الشبلي” والمحيطين به بالمحبة 
واالحت�رام والنبل. إنه أنم�وذج للمثقف 

الملتزم بهموم وطنه وشعبه.
تقع رسالة في يد “سعيد الدهان” مرسلة 
م�ن ناش�ر لبناني إل�ى صديق�ه الراحل 
“مرهون الش�اكر”، الذي كان يعمل معه 

ف�ي ال�وزارة، يطل�ب فيه�ا منه إرس�ال 
مخطوط�ة روايت�ه قبل الموع�د المتفق 
عليه بش�هرين حتى يتمك�ن من طبعها 
وترش�يحها إلى إح�دى الجوائز العربية. 
وحين يذهب “س�عيد الده�ان” إلى بيت 
أم صديق�ه يعثر على مخطوطة الرواية، 
الت�ي تحم�ل عن�وان “ينحن�ي الصاب�ر 
للوجع”، وهو عنوان مأخوذ من قصيدة 
“في ألبوم الضيوف” للشاعر النمساوي 
جورج تراكل، تغلب عليها مسحة الحزن 
والكآب�ة، يق�ول فيه�ا “ينحن�ي الصابر 
للوج�ع، مترنم�ا بصوت رخي�م وجنون 
ناعم. انظر شفق السماء من جديد يعود 
الليل وينوح، ويكابد معه اآلخر، مرتجفا 
تح�ت نج�وم الخري�ف، وعاما بع�د عام 

ينحني الرأس بعمق أكثر”.
الكاتب جمع الواقع العراقي المأزوم 

بالخيال

يش�عر الدهان بالنشوة ألنه تحّصل على 
الكن�ز مكتمال )أي مخطوط�ة الرواية(، 
ويقرر إرس�ال المخطوطة إلى الناش�ر. 
الثان�ي  الفص�ل  ُيص�دم بفق�دان  لكن�ه 
والخام�س منه�ا، فيش�رع ف�ي البح�ث 
عنهما إلى أن يكتش�ف أن “نهى”، زوجة 
الراح�ل، هي التي أخفتهم�ا أثناء رقوده 

في المستشفى.
كان “مرهون الشاكر” يعاني من مرض 
مفاجئ في رئته، ومن تصرفات زوجته 
“نه�ى”، الت�ي لم ينس�جم معها بس�بب 
اخت�الف عالميهما، فه�ي ال تريد العيش 
مع مثقف مبدع، بل تبحث عن زوج ثري 
يف�رش تحت أقدامها لي�رات من الذهب، 
ويمنحها كل ش�هر تذكرة س�فر وحفنة 
دوالرات لتله�و بالحي�اة بعي�دا عنه، في 
حي�ن أن “مرهون الش�اكر” رجل يعيش 
حي�اة متواضع�ة، بعدم�ا تزوجه�ا إث�ر 

مقتل زوجته األول�ى “فاطمة البصري” 
مع أهلها، بصاروخ أميركي س�قط على 
منزلهم ع�ام 1991.لقد جلبت له “نهى” 
المصائب، وكأنها روح ش�ريرة عصفت 
ب�ه وببيته، بل ببغ�داد ذاتها قلب العراق. 
وكان قد ترك أمه وحيدة ينهشها الحزن، 
وه�و آخ�ر أبنائه�ا األربعة.وم�ن ذل�ك 
نكتشف س�ر اقتباس “مرهون الشاكر” 
عن�وان روايته من قصي�دة تراكل، إذ أننا 
نج�د في أغل�ب قصائده األل�وان الداكنة 
والقاتم�ة، م�ن الغروب إلى الغس�ق إلى 

الظالم إلى الموت.
امرأة لعوب

ُتج�ري إح�دى الصحافي�ات ح�واًرا مع 
“س�عيد الده�ان” حول صديق�ه القاص 
ع�ن  في�ه  يكش�ف  الراح�ل  والروائ�ي 
موض�وع الرواية واختفاء فصلين منها، 
فتنتش�ر القضي�ة، وتص�ل إل�ى القضاء 
بهدف اس�تعادتهما من الزوجة. يعرض 
س�عيد خالل تلك األحداث مقتطفات من 
الفص�ل األول م�ن الرواي�ة، الت�ي تدور 
حول زوجين هما “رش�يد” و”س�هى”، 
ويجد تشابها بين العالقة التي تربط بين 
هذي�ن الزوجين والعالقة التي تربط بين 

مؤلفها وزوجته.
وحي�ن يمضي ف�ي تحلي�ل الرواية، يقع 
على إش�ارات دالة فيها تفيد بأن “نهى” 
كان�ت تخون زوجها، األم�ر الذي يدفعه 
إل�ى تقص�ي س�لوكها، فيكتش�ف أنه�ا 
كانت على عالقة مع أح�د جيران أهلها، 
وتم�ارس الجن�س م�ع ضابط ش�رطة 
وش�خص إرهابي ف�ي آن واحد..الكاتب 
رس�ول محم�د رس�ول تقص�د إضف�اء 
بعد س�يميائي على اس�مي الشخصيتين 
الرئيس�تين ف�ي الرواي�ة وهم�ا س�عيد 
ومرهون تقول “س�هى”، التي هي قناع 
ل�”نهى”، ف�ي الفصل الراب�ع من رواية 
“مره�ون الش�اكر”: “ألول م�رة يتف�ق 

ضابط م�ع إرهابي على قضي�ة واحدة، 
هي قضية اسمها جسدي”. لذلك، لم يكن 
تنفيذ زوجة “س�عيد”، عملي�ة انتحارية 
)تفجي�ر س�يارة مفخخ�ة( ف�ي نهاي�ة 
الرواي�ة، أمراً غريبا، ب�ل تعبير عن لجوء 

اإلنسان الفاشل إلى تدمير ذاته.
لك�ن م�ا يثي�ر الغراب�ة كي�ف ارتض�ى 
“مرهون الش�اكر” لنفس�ه أن يتزوجها 
م�ن دون أن يحبه�ا، وه�و رج�ل مثقف 
ويعرف أنها امرأة غامضة، كما يعترف؟ 
هل نمنحه ع�ذرا ألن أمه كانت تلح عليه 
بأن يتزوج لينجب أطفاال يرثون س�اللة 

أبيه، ويجددون حياته من بعده؟
إذا نظرن�ا إلى هذه المس�ألة من منظور 
واقعي نجد أن آالف النساء في المجتمع 
البغ�دادي ه�ن أفض�ل منه�ا، خاصة أن 
نسبة العوانس واألرامل في هذا المجتمع 
تف�وق أي مجتم�ع آخر بس�بب الحروب 
والك�وارث التي ابتلي به�ا قبل االحتالل 
وبع�ده. ربما كان على محمد رس�ول أن 
يوجد مس�وغا أكثر إقناع�ا لقبول زواج 
“مرهون” من هذه الم�رأة اللعوب، التي 
دّمرت حيات�ه، كما دم�رت الحرب حياة 
الش�اعر ت�راكل. تقّص�د الكاتب رس�ول 
محم�د رس�ول إضف�اء بع�د س�يميائي 
عل�ى اس�مي الش�خصيتين الرئيس�تين 
في الرواية )س�عيد ومرهون(، حيث أن 
اس�م األول ذو محمول داللي يش�ير إلى 
وضعه االجتماعي والنفسي، فهو يشعر 
بالس�عادة في عالقت�ه بحبيبت�ه الغالية 
زوجته “مريوم” كما يحل�و له تدليعها، 
ف�ي حين أن اس�م الثان�ي يش�ير إلى أن 
صاحب�ه رهين واق�ع اجتماع�ي مدّمر، 
حي�ث تم�زق كيان�ه عالقة تعيس�ة غير 
متكافئة مع زوجة منحرفة.وترشح عن 
كال المحمولين الدالليين إش�كالية يمكن 
تأويلها سياسيا، ولها حضورها الطاغي 

في الواقع العراقي المأزوم.

سؤال الفلسفة املفتوح على الالنهائي

قراءة يف نص »رشعية الفجأة واملاء« للشاعر فراس حج حممد
مادونا عسكر/ لبنان

- أّوالً: الّنّص
شرعّيُة الفْجأَِة والماء

فجأًة نولُد… نلتقي
ونرحُل فجأْة

مسكوٌن بالفجأِة هذا الوقْت
لحظُة ما بيننا مشحونٌة بالّدهشْة

زمٌن يتفّتت في الّدْم
أسوَد
أبيَض

ُيْنَسُل من عدْم
َنْحُن المخلوقاُت الاّل مرئّيْة

نطفًة تسبُح في الماْء
تحيا بالماْء
تعلو بالماء
تدنو بالماء

تدخُل بالماْء
تخرُج بالماْء

وتسكُن في جنب الغيمِة ُتروى بالماِء
وبالفجأْة

نحن الاّل شرعّيون بغيِر الفجأْة!
- ثانياً: القراءة

بقدر ما أتى هذا الّنّص الّش�عري لحظة 
متفّج�رة من أعم�اق الّش�اعر الفكرّية 
والّروحّية، مثيرة للّتس�اؤل الوجودّي، 
تجلّ�ت خارج�ة عن�ه م�ن حي�ث طرح 
إش�كالّية الحياة والموت. إاّل أّن الّشاعر 
اس�تنطق اللّحظة ساكباً إّياها في قالب 
ش�عرّي لطي�ف تماه�ى ونق�اوة الماء 
كعنص�ر حي�وّي أصي�ل باع�ث للحياة. 
من جهة أخرى تش�ّكلت هذه القصيدة 

المائّي�ة متداخل�ة م�ع عام�ل الوق�ت 
والفج�أة. بيد أّن الّش�اعر فصل بينهما 
ليمن�ح الوقت معن�ى كونّي�اً وجودّياً، 
كداللة على امتداد الخلق من البداية إلى 
الّنهاية. وبرز عنصر الفجأة دخيالً على 
الوقت، أو على الّسياق الّزمنّي الّطبيعّي 
ويعّط�ل  اإلنس�انّية  الحرك�ة  ليرب�ك 
عنص�ر  إّن  ب�ل  وأهدافه�ا.  طموحه�ا 
الفجأة أتى مخالفاً للحّرّية اإلنس�انية، 
فالّشاعر عّبر في الّسطور األولى عن ال 

قرار وجودّي:
فجأًة نولُد… نلتقي

ونرحُل فجأْة. 
وهنا يبدو للقارئ أّن الّش�اعر مّيال إلى 
الّتعبير عن قلق معرفّي وجودّي، يطرح 
تس�اؤالً ليس بجديد. لكّن الجديد بروز 
صوتي�ن في هذا الّنّص، صوت الّش�اعر 
وصوت إنس�ان الّش�اعر. فالّشاعر في 
عالمه الخاص المرتقي يخضع لعنصر 
الفجأة من ناحية والدة الفكرة الّشعرّية 
وحلولها في نفسه. وأّما إنسان الّشاعر 
فيتأّمل س�ّر الوجود ويتس�اءل، ويدعو 
الق�ارئ للّتس�اؤل معه، مس�تفّزاً قلقه 
وتأّمله. )مسكوٌن بالفجأِة هذا الوقْت(. 
الّش�اعر ذاته مس�كون بالفجأة متماه 
معها، ويعوزه حضورها الفّعال، إاّل أّن 
إنس�انه يرفضها كعامل يغت�ال الوقت 
ويعّطل مساره الّطبيعّي وقد يشّكل هذا 
العالم عدّواً إلنس�ان الّش�اعر. فالفرق 
بين الفجأة الّش�عرّية والفجأة كلحظة 
مربك�ة للوج�ود اإلنس�انّي أّن األول�ى 
أصيل�ة في عال�م الّش�عر وأّم�ا الّثانية 

فدخيلة مربكة تؤّس�س لوجود الحياة 
وحضور الموت ال إرادّياً.

الّش�اعر  بي�ن  الّص�راع  يكم�ن  وهن�ا 
واإلنس�ان. فمن ناحية يطرح إشكالّية 
اللّحظ�ة الفجأة المعّطل�ة، ومن ناحية 
بينن�ا  م�ا  )لحظ�ُة  يحتاجه�ا  أخ�رى 
يك�ون  ال  ق�د  بالّدهش�ْة(.  مش�حونٌة 
الّشاعر قد استخدم لفظ الّدهشة بمعناه 

اإليجاب�ّي إذا ما تش�ّكلت هذه الّدهش�ة 
كعنصر يعّبر عن كيفّية حصول أمر ما. 
إّنما تعّبر الّدهشة ضمناً عن تأّمل عميق 
في س�ّر الوجود الّش�عرّي واإلنس�انّي 
معاً ترمز إليه عدمّي�ة الوقت/ الّزمن/ 
الحياة. كأّن الّشاعر يريد إعادة صياغة 
الّتكوين اآلتي من العدم، من الاّلش�يء 
ويمنح�ه طابع�اً آخ�ر، ب�ل يبح�ث في 

دواخله عن أصول الوجود:
زمٌن يتفّتت في الّدْم

أسوَد
أبيَض

ُيْنَسُل من عدْم
يمنح الّش�اعر العدم معنى فلسفّياً آخر 
رابطاً إّياه بعنص�ر الماء كداللة حياتّية 

حركّية حيوّية.
َنْحُن المخلوقاُت الاّل مرئّيْة

نطفًة تسبُح في الماْء
تحيا بالماْء
تعلو بالماء
تدنو بالماء

تدخُل بالماْء
تخرُج بالماْء

وتسكُن في جنب الغيمِة ُتروى بالماِء
وبالفجأْة

س�يأخذ العدم في هذه الّس�طور معنى 
الحي�اة أو الحّب. فاإلنس�ان لم يأِت من 
عدٍم/ ال ش�يء كم�ا هو مزع�وم. وإاّل 
فقد الوجود اإلنسانّي الحّرّية بالكامل. 
ولع�ّل دالل�ة الماء ف�ي ه�ذه القصيدة 
رمزت للحّب الّذي أوجد اإلنس�ان وهّيأ 
ل�ه الحياة، ويعود ليس�تقبله في والدة 
الّنهاي�ات )وتس�كُن ف�ي جن�ب الغيمِة 
ُت�روى بالم�اِء(. وبه�ذه الّرمزّية يولي 
الّش�اعر الم�اء أهمّية عظم�ى تؤّكد أّن 
وس�يخلص  الح�ّب  مص�دره  الوج�ود 
إلي�ه. وما ت�دّرج القصي�دة المائّية من 
خ�الل األفعال )تس�بح/ تحي�ا/ تعلو/ 
تدنو/ تدخل/ تخرج/ تسكن( إاّل رحلة 
اإلنس�انّية م�ن الح�ّب وإلي�ه. فلو كان 

الّش�اعر مقتنع�اً بالع�دم كدالل�ة على 
الاّلش�يء، لما أتى الّنص تصاعدّياً ولما 
استخدم الماء بهذا الّتكثيف الّذي أّسس 
للحي�اة ويهّي�ئ للم�وت كفع�ل انتقال 
واكتم�ال للحي�اة. وس�يكتمل المعن�ى 
الكام�ن في قل�ب الّش�اعر إذا م�ا دّقق 
الق�ارئ في عب�ارة )َنْح�ُن المخلوقاُت 
الاّل مرئّيْة(. وأّما نحن المرئّيون حّس�ّياً 
ومادّياً فال مرئّيون من ناحية إنسانّيتنا 
الحقيقّية. فما ُيرى بحسب الّشاعر ليس 
س�وى هيكٍل يؤّكد الحضور اإلنس�انّي 
وأّما األصل فال مرئّي داخلّي، يكمن في 
العمق حي�ث الحركة الحقيقّية والحياة 
الفاعلة الخالدة. وسيتأّطر المعنى أكثر 
في اللّحظة الّش�عرّية الحاس�مة، حين 
ينتصر الّش�اعر على اإلنس�ان، وتغلب 
الحّرّية القلق اإلنسانّي الوجودّي )نحن 

الاّل شرعّيون بغيِر الفجأْة!(. 
بين )ش�رعّيُة الفْجأَِة والم�اء( كعنوان 
شمل الّطرح الفلسفّي الّشعرّي العميق، 
متجّذراً ف�ي حقيقة الوجود وخضوعه 
للمفاج�آت والال إرادّية غالب�اً، و)نحن 
ال�اّل ش�رعّيون بغي�ِر الفج�أْة!( يتفلّت 
الّشاعر من العدم والقلق، ليعلن حّرّيته 
الوجودّي�ة ومعرفته له�ا، ويقينه بأّنه 
العك�س.  ال  إلرادت�ه  الفج�أة  ُيخض�ع 
يخض�ع  أن  الطبيع�ّي  أي  فالّش�رعّي 
اإلنسان ويقبل ألمور شّتى قد ال يقوى 
على الّس�يطرة عليها. وأّما الاّل ش�رعّي 
فه�و الح�ّر الّ�ذي يتعامل م�ع الوجود 
كفع�ل ح�ّب ح�ّر ال يخيف�ه ش�يء وال 

يتحّكم به شيء.
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أنوشكا: مشاهدي يف حالوة الدنيا صعبة وأحب أن أمترد عىل نفيس
هي أس�تاذة يف التمثي�ل وأعطت درس�اً للجميع يف أن 
موهبتها ال مثيل لها، فإيمانها برضورة ما تقدمه هو 
رس إتقانه�ا لكل أدوارها، ولع�ّل كل محطاتها الفنية 
التي ظهرت خاللها يف مشوارها الفني كانت أنجح من 
بعضها البعض، فمن أب�رز أعمالها: »جراند أوتيل« و 
»السيدة األوىل« وأعمال كثرية، آخرها: »حالوة الدنيا«، 
الذي ُعرض يف رمضان.. هي النجمة،«أنوش�كا«، التي 
قدم�ت دور أمهند صربيفي العمل، وتؤكد أنها مزجت 
مشاعر حقيقية عاش�تها من قبل بمشاعر شخصيْة 
»نادي�ة«، التي قدمتها للظهور بأفضل ش�كل ممكن، 
ويف حديثه�ا ل�«الف�ن«، تكش�ف كوالي�س التحض�ري 
للشخصية واملسؤولية التي تكون عىل عاتقها مع كل 
خطوة ناجحة وما تطمح إليه من أدوار، وعن السينما 

والغناء وغريها من االخبار، يف هذا اللقاء:
بداية.... مل�اذا إخرتِت الظهور يف موس�م رمضان هذا 

العام بمسلسل: »حالوة الدنيا«؟
بعد تقديم ش�خصية: »قسمت هانم«، العام املايض يف 
مسلسل: »جراند أوتيل«، والنجاح الكبري الذي حققته، 
شعرت برضورة تغيري جلدي والخروج من عباءة هذه 
الش�خصية كي ال تظل هذه الشخصية فقط يف خيال 
الجمهور، والحقيقة أنه حينما ُعرضت عيل شخصية: 
»نادية«، يف: »حالوة الدنيا«، وقرأت السيناريو، وجدت 
أن ال�دور مناس�ب ومختلف عما ظه�رت به يف أعمال 
س�ابقة، فأنا اس�عى أن أُش�ارك يف أعمال تحرتم فكر 
الجمه�ور وأن تك�ون هذه األعمال ممي�زة ومختلفة 

وهادفة، وهذا ما وجدته يف: »حالوة الدنيا«.
ولكن مع كل نجاح جديد ُتحققينه، تزداد مسؤولياتك 
تجاه ما س�تقدمينه فيما بعد، فهل شعرت بذلك قبل 

تقديم: »حالوة الدنيا«؟
بالتأكيد.. النجاح يولّد املس�ؤولية وأش�عر بها مع كل 
عمل فني جديد أُقدم�ه، ولكن مع النجاح الكبري الذي 
حققه مسلس�ل: »جراند أوتيل«، كان عيّل أالّ أش�ارك 
يف عم�ل يكون اقل جودة من�ه، ولكنني إنجذبت كثريا 
ملسلس�ل: »ح�الوة الدني�ا«، واألص�داء عن�ه إيجابية 
وطّيبة للغاية، والعمل قريب من الناس واس�تطاع أن 
يخطفهم وخصوص�ا أن املؤلف،« تامر حبيب«، مميز 
للغاية يف كتابة األعمال التي تلعب عىل مش�اعر الناس 
وتك�ون له�ا روح مميزة ومختلفة، وأنا س�عيدة بهذا 

العمل وبالتعاون مع فريق املسلسل كله.
ولك�ن أل�م تج�دي حرج�اً يف تجس�يد دور األم ع�ىل 

الشاشة؟

ملاذا أج�د حرجاً يف تقدي�م دور األم؟! كما أنني قدمت 
دور األم ألكث�ر من مرة يف أعمايل وهذ أمر طبيعي، ويف 
الوقت نفس�ه ال أمانع حتى تقديم أدوار لش�خصيات 
تكربني يف السن واملهم هو الدور املميز الذي يخطفني 
لتقديم�ه، الفنان ال يقف أم�ام دور معني والبد له من 
تقدي�م كل األدوار، وأنا أتحدى نفيس يف أدواري وال أدع 
نفيس أفكر إال فيما أُقدمه لجمهوري فقط، وأن يكون 

لظهوري داع وأهمية.
وكيف تختارين أدوارك الفنية؟

أخت�ار أدواري ع�ىل أس�اس م�ا يلمس�ني منه�ا وما 
أش�عر بأنه قريب من إحسايس، وأستفتي قلبي دائما 

للوصول إىل أفضل الخيارات.
وه�ل هن�اك م�ا تطمح�ني اىل تقديم�ه م�ن أدوار لم 

تقدميها من قبل؟
لي�س هن�اك دور ُمحدد أح�ب أن أُقدمه يف مش�واري، 

ولكنني أس�عى للتن�وع يف أدواري وأُحب أن أتمرد عىل 
نف�يس وأقدم كل األدوار املختلف�ة والجديدة عيّل، كما 

أن طموحاتي كبرية ولم تنته وأسعى اىل تحقيقها.
قدمت دور: »نادية«، األم التي تعاني من مرض ابنتها، 
ويف الوقت نفسه الشخصية تحمل الكثري من املشاعر 

بداخلها، فما مدى الصعوبات التي واجهتك؟
س�عيت أن أعي�ش الش�خصية ب�كل تفاصيله�ا وأن 
أُقدمها بروح مختلفة من خالل املشاعر التي حملتها 
الشخصية بالخوف والقلق عىل ابنتها بسبب إصابتها 
بامل�رض، هذا إىل جانب أنني قابلت بعض من أصابهم 
ه�ذا املرض وكان�وا أصدقائي ومزجت هذه املش�اعر 
الت�ي كان�ت موج�ودة بداخ�يل بمش�اعر الخوف عىل 
ابنت�ي، والصعوبة كلها كانت تكمن يف العامل النفيس 

للشخصية.
 ه�ل م�ن مش�هد وج�دت اداءه صعب�ا يف:«ح�الوة 

الدنيا«؟
كل املش�اهد التي قدمته�ا يف: »حالوة الدني�ا«، كانت 
صعبة ألن اللعب كان عىل العامل النفيس كما ذكرت ، 
ولكن املشهد الذي أّثر بي هو حلق شعر »أمينة«، التي 
قدم�ت دورها هند صربي، ه�ذا إىل جانب العمل تحت 
ضغوط�ات وطيل�ة س�اعات التصوي�ر اليومية حتى 
ش�عرنا كلنا بإرهاق ش�ديد بس�بب تصوير املسلسل، 

ولكنها تجربة مميزة سعدت بها للغاية.
وماذا عن السينما؟

أعشق السينما وأُحب أن أشارك يف أعمال سينمائية 
ممي�زة خالل الفرتة املقبلة، ولكن األهم من التواجد 
ه�و الحضور بأعم�ال تكون لها قيم�ة وال تنتقص 
من رصيدي الفني، فأهم ش�ئ أن تكون األفالم التي 
ُتعرض عيّل غري سطيحة وأن تحمل بداخلها رسائل 

ومعاني حقيقية وقريبة من الجمهور وتفيدهم.
عىل صعيد آخر.. هل تهوين السفر والتسوق؟

أعش�ق الس�فر وأحب أن أقيض ما ب�ني أعمايل فرتة 
نقاهة ارتاح فيها نفس�يا م�ن ضغوطات التصوير 
ك�ي أبدأ أعم�ايل املقبلة وأن�ا مهيأة نفس�يا للعمل، 
خصوص�ا أن تصوير األعمال الفني�ة يكون مرهقا 
ويس�تمر الش�ُهر، ل�ذا فأن�ا أح�ب الس�فر وكذل�ك 

التسوق.
وما هي فلسفتك للعمل يف مجال الفن؟

فلسفتي هي إختيار الدور املميز الذي يجعلني أظهر 
بأفضل ش�كل ممكن وأن أستمر يف النجاح ألن املهم 
ليس تحقيقه بل اإلس�تمرارية فيه، وأحب أن يكون 
ظهوري بأي عمل مؤثر وليس مجرد تواجد أو مرور 

كرام، فهذا ليس مبدأي يف العمل.
وملاذا أنِت بعيدة عن الغناء؟

لس�ت بعيدة عن الغناء وصحافيني ُكُثر يس�ألونني 
هذا الس�ؤال، ولكنن�ي أتواجد ما ب�ني الحني واآلخر 
بتقدي�م أغني�ات منف�ردة، فأن�ا ال أُفّض�ل التواجد 
بكث�رة ب�ل يل ِخياراتي ومبادئ�ي يف العمل وأحب أن 
أس�ري عليها وأن يكون حضوري مؤث�ر. لقد قدمت 
عدة أغنيات منفردة خ�الل الفرتة املاضية وحققت 

نجاحا كبريا، لذا فأنا لست بعيدة عن الغناء.
ويف النهاي�ة.. ه�ل خطط�ت ألعم�ال جدي�دة خالل 

الفرتة املقبلة؟
ال أح�ب فك�رة التخطي�ط ألن:« كل يشء نصيب يف 
الحياة«، كما أنني ال أذهب ألجد العمل، بل أنتظر ما 

ُيعرض عيّل واختار عىل أساسه.

اقرتاح بعرض افالم 
املهرجانات

م�ن جديد اطرح اقرتاحي والذي س�بق يل ان قدمته  الكثر من مرة 
وهو ان تتبنى شبكة االعالم العراقي  ومن خالل قنواتها الفضائية 
ع�رض االفالم الس�ينمائية املش�اركة يف املهرجانات  الس�ينمائية 
داخ�ل العراق ..لكون تل�ك االفالم  وحتى لو كان�ت )لهواة ( فانها 
ذات قيمة فنية تذهب اتعاب منفذيها ومنتجيها  س�دى بعد ان يتم 
عرضه�ا فقط يف تلك املهرجانات والتي يش�اهدها جمهور هو اقل 

من القليل والفراد معدودين ويف قاعة املرسح الوطني مثال؟.
ولكن لو تم عرضها يف برنامج خاص يحمل اسم : 

) افالم املهرجانات السينمائية (فان جمهورا واسعا  من املشاهدين 
سيشاهدها لالفادة واالستفادة  من مضامينها ولغتها السينمائية 

..وبذلك نخلق جيال من محبي السينما ووفق مفاهيم هادفة ..
كم�ا ان املقرتح يص�ل بنا اىل اجراء مس�ابقة لتلك االفالم يش�ارك 
الجمهور باختي�ار نتائجها بعيدا عن الجوائز التي حصدتها  خالل 
عرضها يف املهرجانات ..وعىل ان تكون املس�ابقة فصلية او سنوية 

.
والي�وم وان�ا اعيد طرح مقرتح�ي الس�ينمائي اش�ري اىل ان بغداد 
ش�هدت مؤخرا مهرجانا س�ينمائيا تحت عنوان ) اسبوع الفيلم (  

عرضت خالله خمسة افالم هي :
) بادي�كارد –صقر البادية – الغرباء – النجم الرشقي – عيد امليالد 
( والحقيق�ة التيالبد ان تقال  ان تلك االفالم  والتي س�بقتها خالل 
عرضها يف مهرجانات س�ابقة  تس�تحق املشاهدة من قبل جمهور 
الفضائي�ات العراقية لالس�تزادة من الفائ�دة ملضامينها وثقافتها 
الس�ينمائية ب�دال من مش�اهدتها م�ن قبل الجمه�ور الذي حرض 

ملشاهدتها يف املرسح الوطني ببغداد .
واس�تكماال ملقرتحي الس�ينمائي هنالك امكانية اج�راء لقاء فني 
ح�ول كل فيل�م من خالل الش�خصية الت�ي رافقت ع�رض الفيلم 
وكمث�ال عىل ذلك باالمكان اج�راء لقاء مع املمثلة ش�هرزاد كمال 
زادة التي حرضت مع فيلم ) صقر البادية ( وكذلك اجراء لقاء مع 
مخ�رج فيلم ) الغرباء( الذي حرض عرض فيلمه ..واجراء لقاء مع 
املخرج ع�يل غفاري الذي كان حارضا اثناء ع�رض فيلمه ) النجم 
الرشقي ( او مع منتجه الس�يد عيل لدن�ي او اجراء لقاء مع ممثل 

فيلم ) باديكارد ( الفنان فرهاد .

حبرعلى ورق

سعون شفيق سعيد

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

االتحادية
محكمة جنح الديوانية
العدد 504/ج/2017
التاريخ 2017/7/24

اعالن
اىل املتهم الهارب /يوسف حميد زيدان

التهام�ك بالدع�وى الجزائي�ة املرقمة 
504/ج/2017 املش�تكي فيها )مهند 
لطيف حس�ني ( وفق اح�كام املادة 57 
خ من قانون العقوب�ات واملقامة امام 
ه�ذه املحكم�ة ولهروب�ك  ومجهولية 
مح�ل اقامتك ق�ررت املحكم�ة تبليغك 
ي�وم  وع�ني  محليت�ني  بصحيفت�ني 
2017/9/6 موعدا الج�راء محاكمتك 
ويف حال عدم حض�ورك باملوعد املحدد 
س�تجري بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وفق 

القانون
القايض
عامر عبد الله محمود
ق�ايض محكم�ة جن�ح الديواني�ة

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
املقدادية

العدد 151
التاريخ 2017/7/24

اعالن فقدان
قدم الس�يدة بتول عباس صاحب طلبا 
اىل ه�ذه املحكم�ة بتنصي�ب نفس�ها 
قيم�ا عىل زوجه�ا املفقود رائد قاس�م 
عب�د الحس�ني بتاري�خ 2010/5/19 
وحس�ب االوراق التحقيقي�ة الصادرة 
م�ن مركز رشطة املقدادي�ة فمن لديه 
االعرتاض الحضور امام هذه املحكمة 
خالل سبعة ايام من اليوم التايل للنرش 
لتقدي�م اعرتاض�ه واعالمن�ا وبخالفه 
س�وف تنظ�ر املحكم�ة يف الطلب وفق 

القانون
القايض
عيل يوسف رايض

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

االتحادية
محكمة بداءة البرة

العدد 1498/ب/2017
التاريخ 2017/7/27

اعالن
اىل املدع�ى عليهم / 1- ضياء حس�ني 
عيىس 2- رش�دي عبد الصاحب مهجر  

3- اياد عودة غليم 
م�رف  ع�ام  مدي�ر  املدع�ي  اق�ام 
الرافدي�ن اضاف�ة لوظيفت�ه  الدعوى 
1498/ب/2017  املرقم�ة  البدائي�ة 
ضدك�م وال�ذي يطل�ب في�ه بالتكافل 
والتضامن بتاديته للمدعي مبلغ قدره 
اربع�ة وثالث�ون ملي�ون   34678332
ال�ف  وس�بعون  وثماني�ة  وس�تمائة 
وثلثمائ�ة واثن�ان وثالثون ال�ذي يمثل 
مبل�غ  القرض مع الفوائ�د اعتبارا من 
2017/4/18ولح�ني  التادي�ة الفعلية 
ولتع�ذر  تبليغك�م حس�ب رشح مبلغ 
مركز رشطة اله�ادي واملجلس  البلدي 
ملنطقة االبله  وملجهولية  محل اقامتكم 
عليه تق�رر تبليغكم اعالنا بصحيفتني  
محليتني يوميتني بالحضور امام هذه 
املحكم�ة صب�اح يوم املرافع�ة املوافق 
2017/8/13 وعن�د عدم حضوركم او 
ارسال من ينوب عنكم قانونا وبعكسه 
س�وف تجري املرافعة بحقك�م غيابيا 

وعلنا وفق االصول

مجل�س القض�اء االع�ىل
رئاسة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية
العدد 419/ش/2017
التاريخ 2017/7/25

اىل املدعى عليه /نعمان فؤاد حسن
اعالن

اص�درت محكمة االحوال الش�خصية يف 
املرقم 419/ش/2017  املقدادية قرارها 
بالزام�ك  والق�ايض   2017/7/17 يف 
نفق�ة ماضية مقدارها مائ�ة الف دينار 
شهريا ملدة سنة  واحدة ونفقة مستمرة 
مقدارها 150000 مائة وخمس�ون الف 
دين�ار للمدعي�ة وس�ناء مه�دي صال�ح 
ونفقة مس�تمرة البنائها كل من حس�ن 
ومصطف�ى مقدارها مائتان وخمس�ون 
ال�ف دينار لكل واحد منهم�ا قرار معلقا 
ع�ىل النك�ول عن�د االع�رتاض واالن�كار 
وتحميل�ك الرس�وم واملصاري�ف واتعاب 
املحاماة وبالنظر ملجهولية  محل اقامتك 
ح�ي  منطق�ة  مخت�ار  اش�عار  حس�ب 
املعلم�ني وكتاب مركز رشط�ة املقدادية 
372 يف 2017/7/23 علي�ه قرر تبليغكم 
بالقرار املرقم اعاله بصحيفتني يوميتني 
محليت�ني ويف حالة عدم االعرتاض واتباع 
ط�رق الطعن القانوني س�وف يكتس�ب 
الق�رار اع�اله الدرجة القطعية حس�ب 
القانون
القايض عيل يوسف رايض

مجل�س القض�اء االع�ىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

بصفتها االصلية
العدد 235/س/2017
التاريخ 2017/6/22

اعالن
اىل املس�تانف عليه�ا /هناء عيل حس�ني 

تسكن محافظة دياىل ناحية السعدية
اقام عليك املستانف وزير الداخلية اضافة 
لوظيفت�ه وكيل�ه الرائ�د الحقوقي عامر 
ع�دوان احمد امام هذه املحكمة الدعوى 
االس�تئنافية بالع�دد اع�اله طل�ب فيها 
الحكم بفس�خ حكم الب�داءة وملجهولية 
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
يف مركز رشطة السعدية واشعار املختار 
قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني محليتني يوميت�ني للحضور 
امام هذه املحكمة يف الس�اعة التاس�عة 
م�ن ي�وم 2017/8/16 ويف ح�ال تبلغك 
وعدم الحضور او ارس�ال من ينوب عنك 
قانون�ا س�تجري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض عبود هادي عنقود 

مجل�س القض�اء االع�ىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد 883/ب2017/2
التاريخ 2017/7/25

اعالن
اىل املدعى عليه /وليد فهد خالد

اقام عليك املدع�ي ) معني علوان مبارك( 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة الدع�وى البدائية 
بالعدد اع�اله طلب فيها الحك�م باعادة 
حال بيع الس�يارة املرقمة 68818 أ دياىل 
خصويص هونداي الن�رتا صالون موديل 
1993 صف�راء الل�ون وملجهولي�ة محل 
اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ  يف 
مركز رشط�ة جل�والء  واش�عار املختار 
قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني محليتني  يوميت�ني للحضور 
امام هذه املحكمة يف الس�اعة التاس�عة 
م�ن صب�اح ي�وم 2017/8/6 يف حال�ة 
تبلغك وعدم الحضور او ارسال من ينوب 
عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابا 

وعلنا وفق القانون
القايض مهدي قدوري كريم

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

االتحادية
محكمة بداءة البرة

العدد 1732/ب/2017
التاري�خ 2017/7/27

اعالن
اىل املدعى علي�ه /محمد كاظم زويد 

غانم
اقام املدعي عمار عب�د الرزاق رحيم 
/1732 املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى 

ب/2017 امام هذه املحكمة ضدكم 
وال�ذي يطل�ب فيه�ا الحكم تس�ليم 
املبل�غ املتبق�ي ع�ن قيمة الس�يارة 
املرقم�ة 205898 اربي�ل ن�وع كي�ا 
اوبتيما  /2011 والبالغ 1300 ثالثة 
ع�رش ال�ف دوالر وملجهولي�ة  محل 
اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
وتايي�د املجل�س البل�دي ملنطقة حي 
املهندس�ني عليه تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفتني  يوميتني بالحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة صباح ي�وم املرافعة 
ع�دم  وعن�د   2017/8/7 املواف�ق 
حضورك او ارس�ال  م�ن ينوب عنك 
قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

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

االتحادية
محكمة بداءة البرة
العدد 556/ب/2016
التاري�خ 2017/7/26

اعالن
اىل املدع�ى /   عب�د الكري�م كاظ�م 

مجيد
اق�ام املدعي عبد الكريم كاظم مجيد   
/556 املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى 

ب/2016 والذي يطلب فيه الشخص 
الثال�ث ج�ودت كاظم مجي�د والذي 
حرض اىل جان�ب املدعي والذي يطلب 
فيها  نفي نسب واثبات نسب وترقني 
قيود السجل املدني ونقل الرشوحات 
من سجالت عام 1947 اىل عام 1957 
الثب�ات ان االش�خاص الثالثة جودة 
وبثينة هما ليس اشقائي  من والدي 
وانما هما اش�قائي من والدتي زكية 
عب�اس من زوجها الس�ابق مطلقها 
عب�د ال�رزاق عب�د االم�ري   ولتع�ذر 
تبليغ�ك حس�ب رشح مبل�غ ه�ذه 
املحكم�ة واملمجلس البل�دي ملنطقة 
الجنينه /حي االنتص�ار  وملجهولية  
مح�ل اقامت�ك علي�ه تق�رر تبليغ�ك 
اعالنا بصحيفتني  محليتني يوميتني 
بالحضور امام هذه املحكمة صباح 
ي�وم املرافعة املواف�ق 2017/8/13 
وعن�د عدم حض�ورك او ارس�ال من 
ين�وب عنك قانونا وبعكس�ه س�وف 
تجري املرافع�ة بحقكم غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض
علوان بربوت البزوني

فقدان
فقدت من�ي هوي�ة نقابة املهندس�ني 
بأس�م املهندس ) صباح عيل حس�ني ( 
فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار

فقدان
فق�دت الهوية الوزاري�ة  الصادرة من 
وزارة الكهرب�اء املديرية العامة النتاج 
الطاقة الكهربائية يف البرة بأس�م ) 
اسماعيل مهدي عاتي ( فعىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت مني هوية موظف الصادرة من 
الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية /

فرع البرة بأسم ) صباح عيل حسني 
( فعىل م�ن يعث�ر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار

فقدان
فقدت من�ي هوية مدنية بأس�م )ر.م 
طبي اقدم قاس�م رسحان كاظم خلف 
( الصادر من دائرة صحة صالح الدين 
فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار

فقدان
فقد مني سند العقار املرقم 3/38463 
حي الوفاء بأس�م ) حب�اس عبد النبي 
عب�د الرض�ا ( فع�ىل م�ن يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت مني الوثيق�ة املرقمة 229449 
 2017/7/8 بتاري�خ   55 الع�دد  ذات 
الص�ادر م�ن ثانوي�ة الكرار املس�ائية 
واملعنونة اىل مركز تطوع بابل فعىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

اعالن
اىل الرشيك محمد حس�ن كاظم اقتىض 
حضورك اىل مق�ر بلدية النجف لغرض 
اص�دار اج�ازة البن�اء للعق�ار املرق�م 
3/64767 حي النداء وبخالفه س�يتم 

اكم�ال االج�راءات دون حض�ورك 
طالب االجازة /عيل غافل جرب 

فقدان
فقدت مني هوية املوظف الصادرة من 
محطة كهرباء الس�ماوة بأسم )ايالف 
ع�يل ع�ودة ( فع�ىل م�ن يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

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

ملحافظة املثنى /قس�م شؤون االحوال 
املدنية
اعالن

قدم املواطن)عمار عادل عبد الس�تار( 
طلب�ا اىل ه�ذه املديري�ة يطل�ب في�ه 
تبدي�ل اللقب وجعله )الش�مري ( بدال 
م�ن )حن�وش(  وعمال باح�كام املادة 
) 22( م�ن قان�ون البطاق�ة الوطني�ة 
رقم 3 لس�نة 2016 املع�دل تقرر نرش 
الطلب باح�دى الصح�ف املحلية فمن 
لدي�ه اعرتاض  مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل فرتة عرشة ايام من تاريخ النرش 
وبعكس�ه سوف ننظر يف الطلب حسب 

االصول
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مدي�ر 
واالقامة/وكالة

تعل�ن الرشكة العامة الدارة النقل الخاص عن اج�راء مزايدة علنية لتأجري 
املشيدات املدرجة  ادناه يف محافظة )واسط( يف اليوم )الثالثني( تبدأ اعتبارا 
م�ن اليوم التايل لنرش االعالن وفقا لقانون بي�ع وايجار اموال الدولة املرقم 
)21( لس�نة 2013 والرشوط التي يمكن الحصول عليها من قسم الرشكة 

اعاله لقاء مبلغ )5000( دينار غري قابلة للرد.
فعىل الراغبني الحضور يف الساعة الحادية عرش يف مقر الرشكة  يف محافظة 
)واس�ط(عىل ان يق�دم املزايد كتاب يؤيد براءة ذمته م�ن الرضيبة معنون 
اىل )الرشك�ة العامة الدارة النقل الخاص( وهوية االحوال املدنية وش�هادة 
الجنس�ية) او البطاقة الوطنية املوحدة( وبطاقة السكن )النسخ االصلية( 
وبدفع التأمينات القانونية البالغة 20 % مرضوبا يف عدد سنني العقد بصك 
مصدق ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور خدمة بنس�بة 2% و كذلك 
ويتحمل الناكل فرق البدلني يف عدد س�نني العق�د ويف حاله مصادفة موعد 

املزايدة عطلة رسميه  تجري املزايدة يف اليوم التايل.

يدفع بدل ايجار قسط واحد لكل سنة
مالحظة :

املهندسيلتزم من ترسو عليه املزايدة الصيانة الدورية 
قيس سلامن هاشم امليايل

املدير العام وكالة

وزارة النقل
الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص

قسم االمالك والعقارات

العدد: 14778
التاريخ: 2017/7/25 اعالن

رقم )14778(

مالحظاتالتأميناتاسم العقارت

سنتان162.000 الف ديناركشك رقم )1( في مراب الصويرة الموحد1

سنتان )لكل محل (256.000 الف دينارمحالت رقم )10/9/5( في مراب الصويرة الموحد2

سنة واحدة100.000 الف دينارمقهى في مراب شيخ سعد3

سنتان )لكل محل (132.000 الف دينارمحالت رقم )2/1( في مراب شيخ سعد4

سنتان 184.000 الف دينارمحل رقم )9( في مراب شيخ سعد5

سنتان )لكل محل (220.000 الف دينارمحالت رقم )8/7( في مراب شيخ سعد6

سنتان190.000 الف دينارمقهى في مراب الزبيدية الموحد7

سنتان844.000 الف دينارمقهى في مراب النعمانية الموحد8
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       المستقبل العراقي/ متابعة

فتح برش�لونة اإلس�باني قنوات اتصال 
م�ع باري�س س�ان جريم�ان الفرن�ي 
بش�أن انضم�ام الربازييل نيم�ار، العب 
البلوجران�ا، إىل صف�وف ن�ادي عاصمة 

النور.
وذكرت صحيفة »سبورت« اإلسبانية أّن 
برشلونة وافق عىل التفاوض مع باريس 
بش�أن نيمار، لتفتح قن�وات اتصال بني 
الناديني بعد جفاء دام 3 سنوات، رفض 
فيها باريس س�ان جريم�ان بيع تياجو 
س�يلفا وماركينيوس وماركو فرياتي إىل 

برشلونة.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أّن الوض�ع بات 
معكوًس�ا اآلن، فباريس ه�و من يرغب 
يف التعاقد مع الع�ب كتالوني، موضًحة 
أّن برش�لونة يف البداية، رفض التفاوض 
بش�أن الالعب ويرغ�ب يف الحصول عىل 
قيم�ة فس�خ العق�د 222 ملي�ون يورو 
ألجل مغادرته قلع�ة »كامب نو«، إال أّن 
النادي عّدل عن رأيه وأخرب باريس سان 
جريم�ان بأّنه س�يدرس الع�رض املقدم 

ألجل الربازييل.
وأك�دت الصحيفة أّن وال�د نيمار ووكيل 
أعمال�ه قرر عدم التدخ�ل يف األمر وترك 
التفاوض بني الناديني، ألن باريس ال يود 
دفع قيمة الرشط الجزائي، رغم أّنها لن 
تس�بب أي مش�اكل فيما يتعلق بقانون 

اللعب النظيف.
واختتم�ت الصحيفة التقري�ر بتأكيد أّن 
برش�لونة، حتى اآلن، متمسك برضورة 
الحصول عىل 222 مليون يورو، لفس�خ 

عقد الالعب.
يذكر أن رئيس نادي برشلونة، جوسيب 
ماري�ا بارتوميو، تحدث يف وقت س�ابق، 
بلهج�ة صارم�ة بخص�وص مس�تقبل 
نيمار، وش�ائعات رحيل�ه التي تدوي يف 

كل مكان صوب باريس سان جريمان.
)إس�بن(  لش�بكة  بارتومي�و  ورصح 
الرياضي�ة »نريد أن يبق�ى نيمار، ولكن 

هناك رشوط جزائي�ة، إذا أراد أن يرحل، 
فليدفع«.

وبخصوص باريس س�ان جريمان، قال 

»عليهم أن يدفعوا قيمة الرشط الجزائي 
حت�ى آخر س�نت، اليويفا يض�ع قواعد 
للع�ب املايل النظي�ف، وإذا ما تخطى ناد 

تلك اللوائح ستتم معاقبته، نحن النادي 
األول أو الثاني يف العالم من حيث الدخول 
ملواصل�ة النمو، بواقع 800 مليون يورو 

سنويا«.
وفيم�ا ال تزال قضي�ة الرحي�ل املحتمل 
للربازي�يل نيم�ار الع�ب نادي برش�لونة 

اإلس�باني، إىل باري�س س�ان جريم�ان 
الفرني تش�غل وس�ائل اإلعالم العاملية 

خالل فرتة االنتقاالت الصيفية الحالية.
وانض�م الفرن�ي أنط�وان جريزم�ان، 
مهاجم أتلتيكو مدريد اإلسباني، لقائمة 
الالعب�ني املرش�حني لخالف�ة الربازي�يل 
نيم�ار، يف حالة انتقاله إىل باريس س�ان 

جريمان.
وذكرت صحيفة »ماركا« اإلس�بانية أن 
برش�لونة وضع جريزمان بدياًل محتماًل 
لنيم�ار، خاص�ًة أن قيمة فس�خ عقده 
تص�ل إىل 100 ملي�ون ي�ورو، كم�ا أن 
الربازي�يل لن يرحل س�وى بعد الحصول 
عىل الرشط الجزائي والذي يصل إىل 222 

مليون يورو.
وأوضحت الصحيفة أن جريزمان رفض 
الرحي�ل خ�الل الصيف الجاري بس�بب 
حرمان الروخيبالنكوس من التعاقدات، 
ولكن النادي الكتالوني سيحاول التعاقد 

معه.
وباإلضاف�ة إىل جريزم�ان، ف�إن النادي 
الكتالوني يهتم بالتعاقد مع األرجنتيني 
باول�و ديباال، العب يوفنت�وس اإليطايل، 
أو الربازييل فيليب كوتينيو من ليفربول 

اإلنجليزي.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن األرجنتين�ي 
دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، 
ي�رى أن جريزم�ان أب�رز العبي�ه، لذلك 
لن يتخ�ىل عنه بس�هولة، خاصة أنه لن 
يتمك�ن م�ن التعاقد مع بديل س�وى يف 

يناير/كانون الثاني املقبل.
وكان جريزمان قريًب�ا من االنضمام إىل 
مانشس�رت يونايتد يف الصي�ف الجاري، 
أص�درت  الرياضي�ة  املحكم�ة  أّن  إال 
ق�راًرا نهائًيا يح�رم أتلتيك�و مدريد من 
االنتق�االت  موس�م  خ�الل  التعاق�دات 
الصيفي�ة الجاري�ة، مما دفع�ه لتمديد 

عقده مع األتلتي حتى 2022.

جهز سيناريو بديل حتسبًا لرحيله

برشلونة يفتح باب رحيل نيامر إىل باريس سان جريمان

الرشطة يقرر تأجيل االنتخابات ملدة أسبوع رباعة عراقية حترز املركز االول ببطولة آسيا
يف النيبال

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أح�رزت الرباع�ة العراقي�ة هدى س�الم المركز 
األول ببطولة اس�يا لرفع االثقال للنس�اء.وأفاد 

مص�در رياض�ي ان” الرباعة الذهبي�ة العراقية 
هدى سالم احرزت المركز االول بحصولها على 
وس�امين ذهبيي�ن وثالث فضي في منافس�ات 
وزن ٩0 كغ�م ف�ي بطولة اس�يا لرف�ع االثقال 

المقام�ة حاليا في العاصم�ة النيبالية”.حيث 
استطاعت ان تفوز على بطالت المجموعة 

B وتحق�ق مجموع�ة تتف�وق فيه�ا على 
المجموعة A لتحصل على المركز األول.

راموس: احلديث عن مبايب حاليًا مضيعة للوقت
            المستقبل العراقي/متابعة

تح�دث مداف�ع وقائ�د ن�ادي ري�ال مدري�د، 
ع�ن  رام�وس،  س�يرجيو  اإلس�باني 

الصفق�ة المحتمل�ة بالتعاق�د م�ع 
المهاجم الفرنس�ي الش�اب كليان 

مبابي، العب موناكو الفرنسي. 
كم�ا أك�د رام�وس أن مواجهة 
برش�لونة الودية ضمن بطولة 
ف�ي  الودي�ة  األبط�ال  كأس 
الوالي�ات المتح�دة األمريكية 
تعد “أفضل استعداد” النطالق 

الموسم.
في  رام�وس  وق�ال 

تم�ر  مؤ

صحفي عش�ية لقاء الكالسيكو الذي سيقام في ميامي 
ضمن اس�تعدادات الفريقين للموس�م الك�روي الجديد: 
“م�ن الواضح أن منظمي البطول�ة يجلبون أفضل أندية 

العالم خالل السنوات األخيرة”.
وأض�اف: “إنه�ا أفضل طريق�ة النطالق الموس�م. 
نس�تعد لما س�نواجهه خالل الموس�م. دائما من 
الجيد أن تواجه األفضل ف�ي العالم وأن تتعرف 

على مستواهم”.
وعن الهزيمة الموجعة التي تعرض لها الفريق 
الملك�ي أم�ام مانشس�تر س�يتي ودي�ا بأربعة 
أهداف لواح�د، قال في تصريحات�ه التي نقلتها 
صحيفة )ماركا( اإلس�بانية: “ال نحب الخسارة 
ولك�ن ينبغ�ي غل�ق ه�ذه الصفحة وأن نس�تعد 
لمباراة الغد”.وحول ش�عور االستعداد لموسم آخر 
يرتدي فيه مجددا شارة قيادة الفريق الملكي: “كل عام 
مختل�ف عن اآلخر، ينبغ�ي أن تحافظ على طموحك 

لألبد. هذا شرف لي، وأنا سعيد لممارسة هذه الرياضة”. 
وردا على سؤال حول رأيه في المفاوضات الجارية 

لضم مبابي من موناكو بطل فرنسا مقابل 180 
مليون يورو، قال: “ال�كل حر في أن يدفع ما 
يريد أو ما يستطيع، إنه العب يمتلك موهبة 
كبيرة، كل العب ينضم إلينا سيكون مرحًبا 

ب�ه”.وأردف قائ�ال: “لك�ن الحدي�ث عن 
العبي�ن ال ينتم�ون حالي�ا لمدري�د يعد 

مضيع�ة للوق�ت. حصدن�ا العديد من 
األلقاب بهؤالء الالعبين الحاليين”.
ويرغ�ب ريال مدري�د في الخروج 

األخي�ر  اللق�اء  ف�ي  بانتص�ار 
عل�ى األراض�ي األمريكية بعد 

مانشس�تر  أم�ام  الخس�ارة 
يونايت�د ب�ركالت الترجي�ح 

وأمام سيتي برباعية.

            بغداد/ المستقبل العراقي

قررت الهيئة اإلدارية لنادي الشرطة تأجيل االنتخابات التي كان مقرًرا لها أن تقام اليوم، لمدة أسبوع كامل 
بناء على رغبة وزير الداخلية قاس�م األعرجيوقال مصدر م�ن داخل المؤتمر االنتخابي في تصريحات 
خاص�ة ل�موق�ع كورة الرياضي اطلعت عليها “المس�تقبل العراقي”: “الهيئ�ة اإلدارية احترمت رغبة 
معالي وزير الداخلية قاس�م األعرجي، الذي أصدر خطاًبا بضرورة حل بعض اإلش�كاالت بين اإلدارات 
المتعاقبة على النادي، وطلب مهلة أس�بوعا كامال إلنهاء تلك التداخالت”.وأضاف: “إدارة النادي قررت 
تأجي�ل االنتخاب�ات مع أن هن�اك رغبة للهيئة العامة بإقام�ة االنتخابات وإنهاء الج�دل الذي أثر كثيرا 
على اس�تقرار النادي، لكن اإلدارة قررت تأجيل المؤتم�ر االنتخابي رغم اكتمال النصاب بحضور 489 
عضوا من أصل 548”.وأش�ار إل�ى أن اإلدارة بررت التأجيل التزاما بتوجيه�ات الوزير واحتراما لتدخله 

بحل جميع اإلشكاالت ولتفويت الفرصة على من يسعى لخلق شرخ بين أعضاء النادي.

            المستقبل العراقي/متابعة

يبقى مصير التشيلي أليكسيس سانشيز العب نادي أرسنال اإلنجليزي، 
معلًق�ا حتى اآلن، في ظل عدم توصله التفاق مع إدارة الجانرز لتجديد 
تعاق�ده، وفي المقابل ال يزال الفرنس�ي أرس�ين فينج�ر المدير الفني 

للنادي اللندني يتمسك ببقائه داخل قلعة “اإلمارات”
ويس�تعد سانشيز لتقديم طلب رس�مي إلى أرسنال من أجل الرحيل عن الجانرز 

لالنضمام إلى باريس س�ان جيرمان الفرنس�ي أو مانشس�تر س�يتي اإلنجليزي، 
وفقا لصحيفة “مترو” البريطانية.

وقالت الصحيفة: “سانش�يز ال يرغب في العودة ألرسنال كما رفض عرض التمديد 
براتب 275 ألف إسترليني أسبوعياً، وفي المقابل فينجر ال يقبل التخلي عنه حتى لو 

كلف األمر خسارة الالعب في الصيف المقبل بالمجان بعد انتهاء عقده”.
وأوضحت الصحيفة أن الالعب التشيلي سيلجأ لتقديم طلب رسمي إلدارة الجانرز من 

أجل الموافقة على العروض المقدمة له حتى يرحل عن أرسنال.
وكان فينجر قد أعلن عودة سانشيز إلى التدريبات الجماعية ألرسنال يوم األحد المقبل، 
إال أن الالعب نش�ر أمس عبر حسابه على موقع “انستجرام” صورة له بجوار كلبه وعلق 

عليها بكلمة “مريض” مما يشير إلى تأخره في العودة.
ول�م ينجح الجانرز في التأهل ل�دوري أبطال أوروبا بعد إنهاء الموس�م في المركز 
الخامس ليش�ارك في اليوربا ليج مما يعزز إمكانية مغادرة التشيلي الذي يبحث عن 
التتوي�ج بالتش�امبيونزليج، خاصة بع�د تصريحه بأنه يود اللعب ف�ي بطولة دوري 

األبطال الموسم المقبل.

سانشيز يستخدم الورقة األخرية 
ملغادرة أرسنال

حتديد موعد انطالق الدور احلاسم 
املؤهل ملمتاز املوسم املقبل

ريال مدريد يفتتح مقهى يف أمريكا 
بتكلفة مليار دوالر

            بغداد/ المستقبل العراقي

حددت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم يوم غد االثنين موعدا للقاء الفاصل 
بي�ن ن�ادي الصناعة ثان�ي مجموعة بغ�داد ون�ادي الديوانية ثان�ي المجموعة 
الجنوبي�ة والف�رات االوس�ط لتحدي�د الفري�ق الراب�ع المؤهل للدور الحاس�م 
واالخي�ر للتاهل لدوري كرة الق�دم الممتاز.وقال رئيس لجنة المس�ابقات في 
اتح�اد ك�رة القدم علي جب�ار في بيان تلقته “المس�تقبل العراق�ي” ان “ االلية 
المتبع�ة كانت تقض�ي باقامة دوري من مرحلة واح�دة يجمع اصحاب المركز 
الثاني في المجموعات الثالث لدوري الدرجة االولى التي خاضت دوري التاهيل 
بعد انس�حاب نادي بيش�مركة الس�ليمانية ليقتصر االمر عل�ى ناديي الصناعة 
والديواني�ة”. واوضح ان “ مباري�ات المربع الذهبي من المق�رر ان تنطلق في 
بغ�داد في الراب�ع من اب المقبل عل�ى ان تجرى قرعة المباري�ات في االول من 

الشهر ذاته وبحضور ممثلي االندية االربعة المتأهلة.

         المستقبل العراقي/ متابعة

افتتح ريال مدريد اإلسباني، المقهى األول له بالواليات المتحدة، في مدينة ميامي، بحضور 7 من العبي 
الفريق الملكي، على رأس�هم القائدين س�يرجيو راموس ومارس�يلو.وحضر الحدث س�يرجيو راموس 
ومارس�يلو ورافائيل فاران وداني كارفخال وكاس�يميرو وكيكو كاسيا وخيسوس فاييخو، باإلضافة 
لمدي�ر العالقات المؤسس�ية بالنادي، إيميليو بوتراجينيو.وأبرز بوتراجيني�و خالل الحدث، الذي أقيم 
بأحد الفنادق الكبرى بحي بريكل، أن هذا المشروع، الذي سينطلق بداية العام المقبل، يستهدف “رد 
الجميل” لجماهير ريال مدريد في ميامي بشكل خاص والواليات المتحدة عامة.وقال في هذا الصدد 
“ريال مدريد هو ملك للجميع، دون النظر للجنس�يات أو األعراق أو اللغات أو الثقافات، لدينا قاس�م 
مشترك وشعار واحد نتحد خلفه”.وسيصبح هذا المشروع، الذي سيكون “نقطة التقاء” الجماهير 
الملكية وس�ط المدينة، هو األول من نوعه، وس�يعقبه مش�اريع قادمة في عدة أماكن بالواليات 
المتحدة والمكسيك.من جانبه، قال خوان خيرفاس، المدير التنفيذي لشركة )أمريكان فرانشايز 
جروب( المس�ؤولة عن إدارة المش�روع، خالل حفل التقديم، إن المقهى س�يتكون من طابقين 
يضمان مطعم ومساحة مخصصة لمتجر، وبعض متعلقات متحف النادي.وسيتواجد المقهى 
في منطقة )مت س�كوير( بوس�ط ميامي، وتبلغ تكلفته مليار دوالر.ويأتي حفل التقديم قبل 
ي�وم واح�د من كالس�يكو األرض، بين قطبي الكرة في إس�بانيا ريال مدريد وبرش�لونة على 

ملعب “هارد روك ستاديوم” بمدينة ميامي ضمن بطولة كأس األبطال الدولية.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
1- ه�ل تعل�م أن أصغ�ر باب�ا فاتي�كان كان عمره 11 

عاما.
2- ه�ل تعل�م أن »م�ارك توي�ن« ل�م يكم�ل املرحل�ة 

االبتدائية.
3- هل تعلم أنه إذا نظرنا من ناحية الوزن, فإننا سنجد 

أن الرجال أقوى من الخيول.
4- هل تعلم أن املهاجرون تناولو الفش�ار يف أول عشاء 

عيد الشكر.
5- ه�ل تعلم أنه يوج�د يف اليابان بطيخ مربع الش�كل, 

فهم يرون بأنه يمكن تجميعه بشكل أفضل.
6- هل تعلم أن الفرد يس�تهلك من املرشوبات الغازية يف 

أيسلندا نصيبا أكرب من أي فرد يف دولة أخرى.
7- هل تعلم أن رشكة هاينز تصدر زجاجات الكاتشاب 

عىل مسافة 25 ميل سنويا.
8- ه�ل تعل�م أنه من املمكن أن تس�حب بق�رة للطابق 

العلوي, لكن ال يمكن سحبها للطابق السفيل.
9- ه�ل تعلم أنه يمك�ن تربية حيوان امل�درع باعتباره 

كائن أليف.
10- هل تعلم أن حيوان الخلد يس�تطيع حفر نفق يبلغ 

طوله حوايل 300 قدم يف الليلة الواحدة.

مهنياً: وضعك املهني متني ومشاريعك قابلة 
لإلستمرار. يطرق بابك نجاح قريب.

اآلخ�ر  الجن�س  إعج�اب  تث�ر  عاطفي�اً: 
بابتسامتك املرشقة وجاذبيتك.

اجتماعياً: ت�زداد الحمولة امللقاة عىل عاتقك 
ثقالً، ال ترتدد يف طلب املساعدة.

مهنياً: فّكر ودّق�ق ملياً قبل إعطاء موافقتك 
عىل فرصة عمل جديدة تعرض عليك.عاطفياً: 
تمّر بعدم اس�تقرار مع الرشيك، تواصل معه 
وصارح�ه بكل م�ا ي�دور يف بالك.اجتماعياً: 
تتلقى دعوة من شخصية مهمة تدفعك قدماً 

لتحقيق مرشوع مستقبيل مهم.

مهني�اً: خيالك الخالق مفتاح نجاحك، ناقش 
أفكارك مع رشكائك وخذ بآرائهم.

عاطفي�اً: تلتقي ش�خصاً م�ن الجنس اآلخر 
يثر إعجابك ويهتف له قلبك.

اجتماعي�اً: إنتب�ه لألش�خاص الذي�ن يهمك 
أمره�م ألنهم يحتاج�ون إليك.مهنياً: خّطط 

للمس�تقبل وارسم الدرب الذي تريد أن تميش 
فيه.

عاطفياً: تش�عر بأنك تقرتب أكثر فأكثر من 
الحبيب وبأن الثقة بينكما تكرب.

اجتماعي�اً: ال تص�در األح�كام س�واء كانت 
سلبية أو إيجابية من النظرة األوىل.

مهني�اً: تنفت�ح أمام�ك الكثر م�ن الفرص 
فاعرف كيف تقطفها.

عاطفياً: عالقتك مميزة بالحبيب فال تدّمرها 
بتهورك وقلّة اكرتاثك.

اجتماعياً: يزول ه�ّم كبر عن كتفيك فتعود 
اإلبتسامة إىل وجهك وتستعيد ثقتك بنفسك.

مهني�اً: تجن�ب كل ما يش�ّوه س�معتك لدى 
املسؤولني عنك يف العمل.

عاطفياً: تواجه تغيرات كبرة يف عالقتك مع 
الحبيب وتشعر بأنك تبتعد عنه.

اجتماعياً: ال تتهور يف مسألة يمكن أن تقودك 
بعيداً. تتلقى دعوة ملناسبة عائلية سارة.

مهني�اً: تحص�ل ع�ىل مكس�ب م�ادي لقاء 
جه�ودك. تل�وح يف األف�ق مش�اريع جدي�دة 
كل  يف  الحبي�ب  ش�ارك  وواعدة.عاطفي�اً: 
م�ا تفّك�ر به كي ال تن�دم قبل ف�وات األوان.

اجتماعياً: تجاهل العقبات التي تواجهك وال 
تقف عندها ألنها ستزول.

مهنياً: تتق�دم بخطى بطيئة لك�ن إيجابية، 
تحلَّ بالصرب، قريباً ستحصد ثمار عملك.

عاطفي�اً: تعيش أجواء س�عيدة مع الحبيب، 
فعالقتك به مليئة بالحنان والرومنسية.

اجتماعي�اً: راق�ب جّي�داً ما ي�دور حولك، قد 
تكتشف حقائق حّرتك طويالً هذه اآلونة.

مهنياً: ستتاح فرص كبرة أمامك ولكن انتبه 
من أن يستغلك أحد الرشكاء.

عاطفي�اً: تعرّضك غرتك النفعاالت ش�ديدة 
كالعادة وتوّتر العالقة بينك وبني الحبيب.

اجتماعي�اً: ابتع�د ع�ن الروتني ه�ذه الفرتة 
وحافظ عىل لياقتك البدنية.

مهني�اً: م�ا زل�ت غارق�اً يف العم�ل وتس�ر 
مش�اريعك كما خّطط�ت لها.عاطفياً: تعود 
العاطف�ة الجياش�ة إىل عالقتك م�ع الحبيب 
وتميض معه وقتاً مرحاً وس�عيداً.اجتماعياً: 
إس�تمع إىل نصيح�ة أصدقائ�ك ألن�ك تحتاج 

إليهم يف األوقات الصعبة التي تمّر بها.

مهني�اً: تح�دث بع�ض التغي�رات يف محيط 
عملك ما يشجعك عىل العمل أكثر.

عاطفي�اً: تصل�ك هدية من الحبي�ب تعجبك 
وتمأل قلبك فرحاً، فهو يعرف تماماً ما تحب.

اجتماعياً: تجتمع مع األصدقاء وتش�اركهم 
نشاطات رياضية ترّفه فيها عن نفسك.

مهنياً: اعتمد عىل ثقتك بنفس�ك واتجه إىل ما 
يقوله لك عقلك وإحساسك بكل طمأنينة.

عاطفي�اً: ابتعد عن اإلنفع�ال وكن هادئاً مع 
الحبيب، فهو يكن لك الحب واإلحرتام.

اجتماعي�اً: خالف�ك م�ع األه�ل بس�يط وال 
يستحق كل هذا الحزن.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
ربع كوب لسان عصفور - نصف كوب جبنة 
فيت�ا مكعب�ات - نص�ف كوب زيتون أس�ود 
- 1 حب�ة خي�ار مكعبات - 1 حب�ة طماطم 
مكعب�ات - 1 حبة بصل رشائ�ح - 2 معلقة 
كبرة زيت زيتون - 2 معلقة كبرة بقدونس 

مفروم - عصر ليمونة – ملح - كمون
طريقة التحضر:

يسلق لس�ان العصفور بالطريقة التقليدية، 
ثم يصفى ويوضع جانبا.

توض�ع الطماط�م يف بول�ة، ويض�اف إليه�ا 
والبقدون�س،  والزيت�ون  والبص�ل  الخي�ار 

وتخلط جيدا.
تضاف الجبنة ولسان العصفور، وتقلب مرة 

اخرى ولكن بحرص حتى ال تتفت الجبنة.
تتبل بامللح والكمون، ويضاف الزيت وعصر 

الليمون، وتخلط مرة اخرى.
توضع يف البولة، وتقدم.

أطباء حيولون غرفة عمليات إىل مطعم
أثار االس�تعداد الفتتاح مطعم للكبدة يف مدينة دمنهور بمحافظة البحرة 
ش�مال مرص، بش�كل رس�مي، الخميس، جدال كبرا عىل مواق�ع التوصل 
االجتماعي، ألن أصحاب هذا املرشوع هم مجموعة من األطباء الشباب من 
مختلف االختصاصات.واعترب بعض النش�طاء أن هذا املرشوع فيه إساءة 
ملهن�ة الطب، بينما أيده البعض اآلخر،.وتق�وم هذه املجموعة من األطباء 
الش�بان بإدارة املطعم وفق جدول للمناوب�ات، بينهم بعد انتهاء عملهم يف 
املستش�فيات.ووفقا ملصادر إعالمي�ة، رّصح صاحب الفكرة وأحد األطباء 
املشاركني يف ملكية وإدارة املرشوع أنه اقرتح فكرة إنشاء مطعم كبدة عىل 
مستوى عال عىل زمالئه األطباء الذين تجمعه بهم هواية الطهي والطعام.

وأوض�ح أن�ه تم تجهيز امل�كان وفق رشوط معّينة، حي�ث كان رشطهم يف 
تصمي�م املطبخ أن يكون مفتوحا عىل صالة الطع�ام باملطعم، وأن يرتدي 
الطه�اة مئزرا مثل مآزر األطب�اء يف غرف العمليات للتأكي�د عىل النظافة، 
مضيف�ا لهذا أكدنا عىل أن يكون املطبخ ش�بيها بغرفة العمليات..وأش�ار 
إىل أن العاملني يف املطعم ليس�وا أطباء بل طهاة يمتلكون الخربات الكافية، 
فقد عملوا يف فنادق كبرة برشم الشيخ وغرها، ويتمتعون بسمعة طيبة، 

ومدير الصالة أيضا تم اختياره بنفس الرشوط واملواصفات.

تسجيل اإلنجازات البسيطة يكسب الثقة بالنفس
يحت�اج املرء للثقة بالنف�س ولتقدير للذات من أج�ل التغلب عىل 
مش�كالت العالقات الش�خصية ومتطلبات الحياة اليومية، ولكن 
يصعب عىل كثرين أن يؤمنوا بأنفس�هم ويصدقوا يف ذاتهم. لذلك 
أوىص معالج نفيس أملاني بتس�جيل األحداث اليومية اإليجابية يف 
مفكرة، إذ يمكن أن يساعد ذلك مثل هؤالء األشخاص يف اكتساب 
الثقة بأنفسهم..وهناك مقولة تقول إن من يحّب نفسه، بإمكانه 
أن يحّب آخرين أيضا. وكثر من األشخاص يعرفون هذه املقولة 
واألغلبي�ة يعلمون أنه�ا تنطوي ع�ىل حقيقة. ولكن بن�اء الثقة 

الصحية يف الذات ال يعّد أمرا بسيطا دائما.
وأك�د املعالج النفيس األملاني يورغن برونر،  أن َمن يصعب عليهم 
النظ�ر بش�كل إيجابي لش�خصهم، يمكن أن تس�اعدهم مفكرة 
يومي�ة تش�مل ملحوظات إيجابية عن مس�ار اليوم يف اكتس�اب 

الثقة بالنفس.
وأوض�ح املعالج كيفية التعامل مع املفكرة بأن يس�جل بها املرء 
ما ينجح يف إنجازه يوميا، ويش�ر فيها إىل كل املواقف التي شعر 

خاللها بالراحة أو املواقف التي أعجبته.

قمة األمانة..
قال�ت الس�لطات األملاني�ة الجمعة إن ش�خصا أمينا 
عث�ر عىل حقيبة بها 3500 يورو )4097 دوالرا( و22 
س�بيكة ذهبية إجمايل وزنها كيلوغ�رام واحد وتقدر 
قيمتها بنحو 30 ألف يورو تحت شجرة وقام بتسليم 
ه�ذه الث�روة الصغرة إىل رشط�ة برلني.وت�م العثور 
ع�ىل هذه األموال والذهب أمام بنك بمنطقة نيوكولن 
وهي واح�دة من أفقر املناطق يف برلني. وقال صاحب 
الثروة يف وقت الحق للرشطة إنه وضع الحقيبة أسفل 

الشجرة لحني قفل دراجته لكنه نسيها تماما.
وكتبت الرشطة عىل تويرت »ما قد تجده تحت ش�جرة 
يف نيوكول�ن مذه�ال. فقد س�لم ش�خص أم�ني وجد 
الحقيب�ة التي تحتوى ع�ىل 3500 ي�ورو والذهب إىل 

مركزنا«.
وأضافت رشطة برل�ني يف وقت الحق: »تم التوصل إىل 
صاحب املبل�غ. وقال إنه وضع متعلقاته خالل قيامه 

بقفل دراجته ثم نسيها ببساطة«.

1مضيق يف الخليج العربي
2نظرن إلي�ه بحدة o فيضان م�ا بعد املطر 

مثال 3طباخ o مرجل
 o النهاي�ة الزمن – o 4واح�دة 5ثلث�ا يع�ي

انتفاخ مريض يف الجسم )مبعثرة(
6خط وهمي يتساوى عنده الليل والنهار
7احس بيدي o ألهي 8أعىل قمة يف أوروبا
9وضع السائل يف املاكنة بغرض صيانتها

 o )معكوس�ة(  بالي�د  االحس�اس  10م�رة 
مخزن بذرة الحياة

1يف الطبيخ o عكس متماس�ك )معكوسة(2حضن 
أو احتضن أو جمع o غر صالح لالستعمال 3يسيل 
قط�رات o مب�دأ يف الفك�ر املارك�يس باتح�اد أم�م 
العال�م 4ممر مائ�ي بني البحري�ن األحمر واالبيض 
املتوسط5ثالثة حروف متشابهة o ثلثا باب o ننهي 
6وضع شيئا يف مكان ما خفية7أخر النهار o جلس 
 o أرضا ووض�ع يديه عىل ركبتيه 8عص�ر الزيتون
عملة روسيا o متشابهان o أمة ذات حضارة شبيهة 
بحضارة الفراعنة لك�ن يف أمركا الجنوبية9نظرية 

داروين للتطور o قام من فراشه ومن سباته

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..سلطة لسان عصفور باجلبنة
طب

حاسوب لوحي يتحول اىل هاتف ذكي
كشفت رشكة لينوفو النقاب عن النموذج 
األويل لحاس�وبها اللوح�ي بشاش�ة مرنة 
يمك�ن طيه�ا ليتح�ول الجه�از إىل هاتف 

ذكي بالحجم الطبيعي للهواتف.
ويمك�ن تحويل جهاز “فولي�و”، الذي ما 
ي�زال يف نس�خته األولية، م�ن هاتف ذكي 
بحج�م 5.5 بوص�ة إىل حاس�وب لوح�ي 
بحج�م 7.8 بوص�ة.وإذا كان املس�تخدم 
بص�دد التق�اط ص�ورة بعد ط�ي الجهاز 
ليصبح بحجم هاتف ذكي، فإن الشاش�ة 
الخلفية س�تعرض معاينة صورة الجسم 
أو الش�خص الذي يجري تصويره.وقد تم 

عرض الجه�از الجديد خ�الل مؤتمر “تك 
وورل�د” بش�نغهاي، يف 20 يوليو 2017..

وعن�د ط�ي “فولي�و”، يتم ضب�ط واجهة 
املس�تخدم )UI( تلقائي�ا كما هو موضح 
 Kim Poh“ يف مقطع فيديو نرش عرب قناة
Liaw” ع�ىل يوتيوب.وبحس�ب م�ا ذكره 
موق�ع “Gizmodo” ف�إن الجه�از يأت�ي 
بدقة 1,440x 1,920 بكس�ل، وهو مزود 
بمعال�ج كوالكوم س�ناب دراغ�ون 800، 
ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 7 نوغا..ولم 
توضح الرشكة حتى اآلن ما إذا كان لديها 

خطط رسمية إلطالق الجهاز تجاريا.

جسم اإلنسان حيتوي عىل ذرات من جمرات بعيدة

رّجح�ت دراس�ة علمية نرشت 
نص�ف  يك�ون  أن  الخمي�س 
املادة التي تتك�ون منها مجرّة 
درب التبان�ة مصدرها مجرات 
بعيدة، وأن جس�م كل إنس�ان 
يحتوي ع�ىل ذرات منها.وقال 
كل�ود أندري�ه فوش�يه جيغر 
الباح�ث يف معه�د »وين�ربغ« 
للفن�ون والعلوم واملش�ارك يف 
إعداد ه�ذه الدراس�ة: »نصف 
الت�ي تحي�ط بن�ا، يف  ال�ذرات 
الشمس�ية كما عىل  املجموعة 
األرض ويف أجسامنا، مصدرها 
لي�س مجرّتن�ا درب التبانة بل 

مجرات أخرى«.
وأج�رى مع�ّدو هذه الدراس�ة 
املنش�ورة يف مجل�ة الجمعي�ة 

امللكي�ة لعلم الفض�اء محاكاة 
عىل برامج معلوماتية أظهرت 
النجمي�ة  اإلنفج�ارات  أن 
كمي�ات  تطل�ق  )س�وبرنوفا( 
كب�رة ج�داً م�ن الغ�از تدفع 

الذرات من مجرّة إىل أخرى.
وق�ال داني�ال أل�كازار الباحث 
يف جامع�ة »نورث ويس�رتن« 
األمريكي�ة والرشي�ك يف ه�ذه 
يك�ون  أن  »يمك�ن  الدراس�ة: 
ج�زء كبر من امل�ادة املوجودة 
يف مجرة درب التبانية مصدره 

مجرات أخرى«.
ه�ذا االنتقال يف امل�ادة الذي قد 
الس�نوات،  مليارات  يس�تغرق 
قد يك�ون مصدر نص�ف املادة 

املوجودة يف املجرات الكربى.
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املرأة ضحية حرب نحن نعرف كل يشء

نهى الصرافأمير العمري

إخ�اص؛ واح�دة م�ن آالف القص�ص الحزين�ة إليزيدي�ات عراقي�ات، تم 
اختطافه�ا على يد تنظيم داعش اإلرهابي ف�ي العام 2014 عندما كانت تلميذة 
في س�ن الرابعة عش�رة..اختطفت إخاص وس�بيت مع مجموعة من الفتيات 
بالق�رب من مدينة الموص�ل ومنطقة جبل س�نجار، وكان نصيبها من العذاب 
وحش�ا بش�ريا في عقد األربعين، برائحة كريهة وش�عر طوي�ل، وهيئة قذرة 
ومامح متجهمة لم تجرؤ يوما على التطلع إليها، استعبدها المسخ طوال ستة 
أش�هر القت فيها صنوفا من العذاب والمهانة..حاولت الفتاة الرقيقة االنتحار 
أكثر من مرة لكنها لم تنجح، وحاولت الهروب أيضا، لكن قبضة الوحش كانت 
أقوى من كوابيس�ها، وحين س�نحت لها الفرصة ذات نهار، بينما كان المس�خ 
ف�ي طلعة قتالية، تمكن�ت من الهرب إلى إحدى مخيم�ات النازحين وتوفر لها 
بعض األمل عندما رتب لها القدر لقاء بمحامية أميركية اس�تطاعت انتش�الها 
م�ن واقع مقيت، وكانت نهاية المطاف الهجرة إلى ألمانيا التي اس�تقرت فيها 
أخيرا بعد طول عذاب، حيث بدأت رحلة العاج النفسي. إخاص صارت وحيدة، 
بعد أن قتل أفراد عائلتها جميعا على يد وحوش داعش، وهي تحاول أن تستعيد 
ش�يئا فش�يئا إنس�انيتها التي انتهكت مرارا خال العامي�ن الماضيين..عندما 
التقته�ا المحامي�ة األميركية للمرة األول�ى قالت عنها “كان�ت مطرقة الرأس 
ط�وال الوقت، وه�ذا هو حال جميع الفتيات الاتي كن أس�يرات بيد الدواعش، 
وكان قد مّر وقت طويل قبل أن تتمكن من رفع رأسها وتتطلع في عينّي وهي 
تحدثن�ي عن عذاباتها”..أما إخاص فتق�ول “ربما يراني الناس فتاة قوية مثل 
الصخ�رة، بع�د أن تمكنت من الفرار م�ن مصير مجهول وبش�ع، لكني مازلت 
مجروح�ة من الداخل، وأعاني ألما نفس�يا فظيعا، فمازل�ت أموت في اللحظة 
الواحدة مئات المرات”. كيف ستمّر السنوات المقبلة على الفتاة اإليزيدية التي 
مازال ش�بح الماضي القريب يخيم عليها، وأي جرح س�يبقى ينكأ روحها أكثر 
من غيره، وكيف ستنس�ى.. هل تنس�ى؟ هناك المئات م�ن الفتيات اإليزيديات 
يواري�ن في الظل خوف�ا أو لقلّة حيلة، بعضهن مازلن أس�يرات لعناصر داعش 
ف�ي أماكن متفرقة، فمن سينتش�لهن من هذه الهوة الس�حيقة ومن س�يأخذ 
بثأرهن ومن س�يعيد إليهن كرامة وحقا إنس�انيا سلب منهن؟ كل األخبار التي 
تردنا من الماضي عن سبايا الحروب الهمجية التي نزلت حممها كسياط اللهب 
على أجس�اد س�يدات وفتيات ال ذنب لهن، سوى وقوفهن كحلقة أضعف ضمن 
سلس�لة طويلة من الفظاعات، كل األخبار تؤكد أن الحقوق ضاعت ودفنت مع 
أصحابه�ا الجن�اة والمجني عليه�ن، وأن قصص االغتص�اب والمهانة وانتزاع 
الكرامة اإلنس�انية انتهت نهايات مفتوحة، مث�ل الروايات الحديثة المملة التي 
ينتظر القارئ بش�غف أن يحصل فيها على نهاي�ات مجدية ومقنعة، ثم يفاجأ 
ب�أن الصفحة األخيرة مج�رد ورقة فارغة ال مامح لها. قب�ل أيام قليلة، وفي 
إدارة المحفوظ�ات والس�جات الوطنية األميركية، أزي�ل الغبار عن مجموعة 
صور ووثائق تعود بزمنها إلى س�نوات الحرب العالمية الثانية، أي منذ حوالي 
70 عاما..خال الحرب العالمية الثانية تم اختطاف مئات اآلالف من النساء من 
قبل الجيش الياباني وتم اس�تخدامهن كرقيق. ويعتقد أن ما يصل إلى 200 ألف 
امرأة، معظمهن من مستعمرة يابانية سابقة في كوريا الجنوبية، تم اغتصابهن 
في تلك الفترة. وكان الجيش الياباني، وحسب مصادر مختلفة، يستعبد النساء 
م�ن اليابان ذاتها، ومن أراضي بلدان كان�ت تحت االحتال الياباني إبان الحرب 

العالمية الثانية وقبلها، مثل كوريا، والصين والفلبين، وتايوان، وتاياند.

م�ن الظواهر الت�ي أصبحت ثابت�ة ومتك�ررة يوميا، الكتاب�ة في كل 
ش�يء، فقد تس�بب الفضاء اإللكتروني وما يس�مى ب�”مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي” في أن أصبح لدينا عش�رات المايين من المفكرين والكتاب 
وأصحاب ال�رأي والنقاد والصحافيين أو باألح�رى من يعتقدون أنهم كل 

هؤالء دفعة واحدة.
وق�د تك�ون هذه ظاه�رة إيجابية تعك�س انفتاحا كبيرا عل�ى العالم، 
ورغب�ة من جانب أعداد كبيرة من الش�باب بوجه خ�اص، وهم معظمهم 
م�ن جمهور “الميديا الجديدة”، في البح�ث والمعرفة وإبداء الرأي خاصة 
فيما يتعلق بالش�أن العام واألحداث الجارية التي تؤثر في حياتهم بش�كل 

مباشر.
ومع ذلك، ما يلفت االنتباه أن هذا التدافع على الكتابة اليومية بس�بب 
سهولة طبع الكلمات بواسطة أزرار “الكيبورد” التي أصبحت في متناول 
المايين، أدى إلى أن أصبح كثيرون ممن ال تتوفر لهم أصا أدوات المعرفة 
الصحيح�ة، أو من ال يبذلون جه�دا حقيقيا في القراءة والبحث واإلطاع، 
والتدقي�ق في أي معلومة تصله�م، أو خبر ينقل إليهم من مصدر مجهول، 
يكتبون وينقدون ويحللون ويزعمون أن ما يكتبونه ال يقل عما يكتبه من 

يعتبرون أنفسهم أو يعتبرهم المجتمع من “كبار الكتاب”.
ب�ل إن الكثيرين أصبح�وا أيضا يجدون متعة خاصة ف�ي إهالة التراب 
عل�ى هؤالء الذين يق�ال لهم “الكبار” في كل ش�يء بدعوى أنهم يرغبون 
ف�ي “احتكار” الكتابة والتعبي�ر، خاصة وهم ي�رون أن الكثير من هؤالء 
“الكب�ار” و”أهل النخبة” قد تدنوا وأصبحوا يؤثرون الس�امة، ويبحثون 
ع�ن الكتابة الس�هلة المريح�ة التي تجنبه�م “وجع ال�رأس” وتكفل لهم 
الس�امة. لم يعد أحد يس�تطيع أن يمتنع عن اإلدالء بدلوه في موضوع ما 
أو ش�أن معين، أو يعتذر لكونه لم يدرس موضوعا ما أو يتحقق منه، فقد 
أصبحنا جميعا نعرف كل ش�يء عن كل ش�يء، ويمكنن�ا أن نفتي ونكتب 
ونط�رح اآلراء الجريئة في أي ش�يء وفي كل وقت، فالمش�كلة أن ال أحد 
يمل�ك فضيلة التواضع التي قد تجعله يعتذر إذا ما ثبت أنه ارتكب خطأ ما، 

أو يمتنع عن الخوض فيما ال يعرف.
وقد دهش�ت حين ق�رأت ما كتبه عال�م األحياء البريطان�ي المرموق 
ريتش�ارد دوكن�ز في كتابه البديع “س�حر الواقع”، فبعد أن ش�رح معنى 
ال�ذرة ومكوناتها من نواة وإلكترونات ونيوترونات وبروتونات، وش�رح 
بأس�لوب س�لس وظائف هذه األش�ياء الدقيقة، قال إن هناك أشياء أصغر 

منها داخل نواة الذرة تدعى “الكواركات”.
ثم يستدرك ليضيف “لكني لن أتناولها في هذا الكتاب، ليس العتقادي 
أنك لن تفهمها، بل ألنني ش�خصيا ال أفهمها، ونحن هنا نخوض في عالم 
عجي�ب من الغم�وض، ومن الض�روري أن نعترف في حال�ة وصولنا إلى 
أقصى ما يمكننا فهمه، وهذا ال يعني أننا لن نفهم هذه األش�ياء أبدا، فمن 
المحتم�ل أن نفهمه�ا، فالعلماء يعملون عليها آملين ف�ي تحقيق النجاح، 
لكن يتعين علينا أن نعرف أن ثمة أمورا ال نفهمها، ونبين ذلك ألنفسنا قبل 
أن نبدأ ف�ي العمل عليها”. انتهى االقتباس من دوكن�ز، وليتنا فقط نتعلم 
م�ن هذا العالم الجليل فضيلة التواضع، فالطريق إلى المعرفة ليس طريقا 

معبدا مفروشا بالورود.

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

وزير النقل : العراق وإيران يتفقان مبدئيًا عىل العودة اىل اتفاقية احلدود لعام 1975
VIPالتقى بثالث شركات متخصصة يف الصناعات البحرية وزار معمل زوارق نقل االشخاص والرتفيهية و

المستقبل العراقي/عادل الالمي

التق�ى وزير النق�ل كاظم فنج�ان الحمامي، 
بوزي�ر الدف�اع اإليران�ي حس�ين دهقان في 
مقر وزارته، وجرى مناقشة عدة قضايا تهم 

البلدين الصديقين«.
واش�ار الحمام�ي ال�ى أن »ه�ذا اللق�اء يعد 
استكماال للمباحثات التي جرت مع الشركات 
اإليرانية المختصة بتصنيع السفن والبواخر 
المدني�ة والتابع�ة ل�وزارة الدف�اع االيرانية، 
مبينا انه »تم طرح تش�كيل اللجنة العراقية - 
اإليرانية من أجل تعمي�ق أواصر التعاون في 
المجاالت المختلفة ال سيما النقل، مشددا أن 
»المباحثات تضمنت أيض�ا موضوعة أعماق 
ش�ط العرب لم�ا فيها م�ن أض�رار باقتصاد 
البلدي�ن، واقترح العودة إل�ى اتفاقية الحدود 
بي�ن البلدي�ن الموقعة ف�ي 1975، من جانبه 
أب�دى دهق�ان موافقت�ه المبدئي�ة عل�ى ذلك 
وس�يتم عرض األم�ر عل�ى وزارة الخارجية 

اإليرانية«.
م�ن جانبه أعج�ب الوزي�ر اإليران�ي بمهنية 
دل  أن  وه�ذا  الفاعل�ة  وحركت�ه  الحمام�ي 
فإنم�ا يدل عل�ى الحرص الكبي�ر على تطوير 
واق�ع النقل في الع�راق، مبين�ا أن الحكومة 
اإليراني�ة والش�عب اإليران�ي م�ع ه�ذا البلد 

الصدي�ق ويقف�ون معه ف�ي كاف�ة األوقات 
والظروف، فيم�ا حمل الس�يد الوزير كلمات 
الود والتقدير والتبريك للشعب العراقي كافة 
بمناس�بة االنتصارات الباهرة على عصابات 
داع�ش اإلرهابي�ة متمني�ا عودة الع�راق إلى 
س�ابق عهده بالنظر لما يتمتع به من موقع 

استراتيجي وخيرات وفيرة«.
وفي زيارت�ه الى الجمهورية االس�امية زار 
وزي�ر النقل معم�ل االمام اله�ادي في مدينة 

مشهد المقدسة ».
وعقد الحمامي »اجتماعا مع ثاث ش�ركات 
البحري�ة  بالصناع�ة  متخصص�ة  حكومي�ة 

والرادارات والجي بي أس واالجهزة الماحية، 
باالضاف�ة ال�ى ش�ركة متخصص�ة بصيانة 
الس�فن والقط�ع البحري�ة وش�ركة أخ�رى 
متخصصة بصناعة نماذج التدريب المشبهات 

لتدريب الماحين وربابنة المرافئ«.
وقال أن »ما شاهدناه خال زيارتنا هذه شيء 
متقدم جدا، ومن الضروري أن يتم االستفادة 

منها في قطاع النقل العراقي، عبر اس�تقدام 
الشركات ذات الباع الطويل والخبرة الكبيرة، 
و استقدام الش�ركات العماقة المعروفة في 

مجاالت متعددة تخص مجاالت النقل«.
واش�ار الحمام�ي أن »هناك محض�ر اجتماع 
سيجري التوقيع عليه يتضمن ما توصل إليه 

الطرفان من نتائج خال االجتماع«.

من جانبهم تمنوا رؤس�اء هذه الشركات أن 
يش�رعوا بالعمل ف�ي العراق لم�ا يمتلكه من 
موقع اس�تراتيجي فضا عن توفر العديد من 
المقومات المهمة كااليدي العاملة وس�هولة 

التضاريس وغيرها«.
كما زار الحمام�ي، معمل الصناعات البحرية 
التابع ل�وزارة الدف�اع االيراني�ة، والمختص 
بصناع�ة زوارق نق�ل األش�خاص والزوارق 

.« ،VIP الترفيهية وال
واطلع على منتج�ات المعمل، وأبدى إعجابه 
بما رأى، داعيا إلى االستفادة منها في تطوير 

قطاع النقل البحري في العراق«.

واك�د الحمامي على »العاق�ات الوثيقة التى 
تجمع بي�ن البلدي�ن وحرصه عل�ى التواصل 
والتنس�يق المس�تمر من اجل تدعيم التعاون 
معه�م ف�ي جمي�ع المج�االت، مش�يرا ال�ى 
»ضرورة االس�تفادة من ه�ذه المنتجات في 

تطوير قطاع النقل البحري في العراق«.
يذكر ان الوزير يجري زيارة رسمية لجمهورية 
إيران اإلس�امية لتوقيع عدة مذكرات تفاهم 
في قطاعات النقل المختلفة«.من جانب آخر 
ص�ادق وزير النق�ل كاظم فنج�ان الحمامي 
، عل�ى ثاث وجبات اضافي�ة ) 2-3-4( لبيع 
اراض�ي الدولة على موظفي الش�ركة العامة 
للنقل البحري وذلك وفق ما جاء في المادة 15 
- من قانون بيع وأيجار اموال الدولة رقم 21 
لسنة 2013 ». وقال مدير عام الشركة العامة 
للنقل البح�ري عبد الكريم كنهل الجابري في 
بيان العام الوزارة تلقته »أنباء المستقبل«، 
ان »الوزارة تهتم بجميع االجراءات القانونية 
الت�ي تس�هل عملية حص�ول الموظ�ف على 
قطعة ارض، مش�ددا ان »الشركة ماضية في 
انج�از جميع معام�ات الموظفين بحس�ب 
االجراءات االصولية وحس�ب االس�تحقاقات 
االداري�ة ».يذك�ر ان وزي�ر النق�ل وزع اكث�ر 
م�ن تس�عة االف قطعة ارض عل�ى موظفي 

تشكيات وزارة النقل.
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