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كل بدعة ضاللة وكل ضاللة 
سببها الى النار

ص3رئيس اجلمهورية يدعو »لإلرساع باحلوار« إلهناء »األزمة« بني بغداد وأربيل

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 »املتطرفون املحليون«.. خطر يرتبص بأوربا وأمريكا

أردوغـــان : إسـرائـيـل تـمـارس ارهـــاب الــدولــة وتـؤجــج الـصــراعــات

الرتكامن يطالبون جمددا بـ »االدارة املشرتكة« لكركوك ويتحدثون باألرقام عن »التهميش«

العراق حيّمل العالـم »مسؤولية أخالقية« يف اإلعامر
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

حّم�ل العراق العال�م مس�ؤولية أخالقية 
وقانوني�ة يف إعم�ار امل�دن الت�ي دمره�ا 
»داع�ش«، وجاء ذلك بعد كش�ف النقاب، 
عن حجم االرضار التي لحقت بمؤسسات 
الدول�ة يف املناط�ق املح�ررة من س�يطرة 
»داع�ش« حي�ث بلغ�ت 47 ملي�ار دوالر، 
فيما يتوق�ع تصاعد هذا الحجم اكثر لدى 
االنته�اء من ح�ر االرضار يف املمتلكات 
الخاص�ة حيث تم رص�د 100 مليار دوالر 
الع�ادة اعم�ار البن�ى التحتي�ة وتحقيق 
التنمية االقتصادية والبرشية واالجتماعية 

خالل السنوات العرش املقبلة. وأعلن وزير 
التخطي�ط وزي�ر التجارة وكالة س�لمان 
الجمي�ي، انتهاء وزارته من اعداد التقرير 
الخاص بمس�ح وتقييم االرضار يف املاطق 
املح�ررة والذي س�يقدم اىل مؤتم�ر الدول 
املانحة الذي سيعقد يف دولة الكويت خالل 
ش�هر ش�باط املقبل.  وق�ال الجميي، ان 
حجم االرضار التي لحقت بالبنى التحتية 
يف املحافظات املحررة بلغ نحو 55 ترليون 
دين�ار اي ما يع�ادل 47 مليار دوالر، الفتاً 
إىل ان ه�ذه االرضار تتعل�ق بمؤسس�ات 
الدول�ة فقط وس�يتم اع�داد تقري�ر اخر 
عن حج�م االرضار التي لحق�ت بالقطاع 

الخاص. وتوقع الجميي، الذي لطاملا كان 
يذهب إىل جان�ب رئيس الوزراء يف جوالته 
الدولي�ة من أجل الحص�ول عىل دعم دويل 
إلعادة اإلعمار، توق�ع ان يرتفع الرقم إىل 
اكثر من ذلك؟واش�ار الوزير بسحب عنه 
بيان ملكتب�ه االعالمي خ�الل اجتماعه يف 
بغداد مع الس�فري الس�ويرسي يف العراق 
واالردن هانز بيرت لينز، وتلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه،  اىل وزارة التخطيط 
اعدت خط�ة وطنية إلعادة اعمار املناطق 

املحررة عىل مدى العرشة اعوام املقبلة.

التفاصيل ص3

جملس االمن يبحث إبطال
 قرار ترامب بشأن القدس وخماوف 

من »الفيتو« األمريكي

احصائية جديدة تكشف عن خسارة »47« مليار دوالر بسبب دمار املؤسسات الرمسية من قبل »داعش«
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آالف االندونيسيني يتظاهرون: احلرية لفلسطني
      بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت الرشطة االندونيس�ية إن ثمانني ألف 
متظاهر تجمعوا، أمس األحد، عند الربج الشهري 

يف جاكرتا ملوحني باألعالم الفلسطينية.
وق�د رفع�وا الفت�ات ُكت�ب عليه�ا »الحرية 
لفلس�طني«. وُنظم�ت التظاه�رة بدع�وة م�ن 
مجل�س العلماء االندونييس، وهو أرفع س�لطة 
الحكوم�ة  م�ن  وبدع�م  الب�الد،  يف  إس�المية 
ومنظمات إس�المية أخرى. وق�ال هريماواتي، 

الذي أتى من مدينة بوغور املجاورة للمش�اركة 
يف التظاهرة، »أنا كمس�لم أتضامن مع إخواني 
وأخواتي املس�لمني يف فلس�طني )...( املس�جد 
األق�ى هن�اك«. وناش�د املتظاه�رون، الذين 
ارت�دوا األبي�ض بغالبيته�م، الوالي�ات املتحدة 
الع�ودة ع�ن قراره�ا. وش�ارك وزير الش�ؤون 
الدينية االندونييس وحاكم جاكرتا يف التظاهرة، 
الت�ي نظم�ت ع�ىل بع�د أمت�ار م�ن الس�فارة 
األمريكية التي رُضب طوق أمني لحمايتها وتم 
تسييجها بالرشيط الشائك. وقال وزير الشؤون 

الديني�ة لقم�ان حكي�م س�يف الدين »أليس�ت 
وظيف�ة الحكومة العمل وف�ق تطلعات غالبية 
االندونيسيني؟ بذلت الحكومة قصارى جهدها 

لكي تنال فلسطني حقوقها واستقاللها«.
وكان الرئي�س االندوني�يس جوك�و ويدودو 
أعلن األس�بوع املايض أنه »يدي�ن« قرار ترامب 
بشأن القدس، وأمر باستدعاء السفري األمريكي 
يف جاكرتا عىل خلفية القرار األخري. وقد ش�ارك 
األربعاء املايض يف قم�ة طارئة ملنظمة التعاون 

اإلسالمي يف اسطنبول.

وزير الداخلية يلتقي امري قطر ورئيس الوزراء 
كال عىل انفراد

وزير النقل جيري جولة يف أروقة الرشكة العامة للموانئ 
2ويؤكد عىل امهيتها برفد االقتصاد 6

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

املجل�س  يف  العراق�ي  الجان�ب  بح�ث 
أم�س  الس�عودي،  العراق�ي  التنس�يقي 
األحد، املشاريع التي ستنفذها السعودية 
يف العراق وملفات تطوير املنافذ الحدودية 
والربط الس�ككي والج�وي والبحري بني 
البلدين. وعقد املجلس التنسيقي العراقي 

السعودي ممثالً باللّجان التخصصية من 
الجانب العراقي جلسته الثانية يف بغداد، 
برئاس�ة وزير التخطيط سلمان الجميي 
وبحضور أعضاء املجلس والوزراء او من 
ينوب عنه�م يف وزارات »النقل، الصناعة 
واملعادن، التعلي�م العايل والبحث العلمي، 
الزراعة، الخارجية. وأشار منسق املجلس 
األمني العام ملجلس الوزراء مهدي العالق 

يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه، إىل أن املرحلة املقبل�ة من العالقات 
البلدي�ن  ب�ني  والتجاري�ة  االقتصادي�ة 
ستش�هد تعاوًن�ا كب�رًيا يس�هم يف زيادة 
التبادل التجاري ويوفر فرًصا استثمارية 
يف املجاالت كاف�ة، ويف مقدمتها املجاالت 

التجارية والزراعية والصناعية.
التفاصيل ص3

جملس التنسيق العراقي السعودي يبحث الربط السككي
 واجلوي والبحري بني البلدين
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مفتشية الداخلية تلقي القبض عىل عصابة متتهن االجتار بالبرش
ضبطت شاحنتني حمملتني بتجهيزات عسكرية وأدوية مهربة كمركيًا

         بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت املفرزة الخاصة بالضبط بالجرم املشهود 
التابعة ملديرية تفتيش بغداد يف مكتب املفتش العام 
لوزارة الداخلية من ضبط عصابة متكونة من رجل 
وزوجته متلبسني بالجرم املشهود ببيع فتاة بمبلغ 

2800 دوالر.
وجرت عملي�ة الضبط بع�د ورود معلومات من 
مص�ادر مكت�ب املفتش الع�ام الخاص�ة عن وجود 
عصاب�ة تمتهن عملي�ات االتجار بالب�ر يف جانب 

الرصافة.
ووج�ه املفت�ش الع�ام مديري�ة تفتي�ش بغداد 
بمتابع�ة املوضوع وبعد عملي�ات التحري والتعقب 
تمكن�ت مف�رزة الضبط بالجرم املش�هود برئاس�ة 
مدي�ر تفتيش بغ�داد العميد حس�ني ع�ي دانة من 
نصب كم�ني للعصاب�ة وضبطتهم متلبس�ني ببيع 

فتاة بعمر )19( عاماً بمبلغ 2800 دوالر.
ونظمت محرض ضب�ط ودونت اف�ادة العصابة 

وعرضتها أم�ام أنظار قايض تحقيق الرصافة الذي 
أمر بتوقيفهما عىل ذمة التحقيق بالقضية.

من جانب آخر، أعلنت مكتب املفتش العام لوزارة 
الداخلية، ع�ن ضبط ش�احنتني محملتني بمختلف 
البضائ�ع واملواد املهرب�ة وغري املرس�مة كمركياً يف 

سيطرة بغداد – واسط«.
وق�ال املكتب يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »مفرزة خاص�ة باملكتب يف مديرية 
ش�ؤون الس�يطرات والطرق الخارجية تمكنت من 
ضب�ط ش�احنتني تحم�ل حاويت�ني ط�ول الواحدة 
منها 12 م�راً محملة بمواد احتياطية ملركبات غري 
مرس�مة كمركياً«، مبينا أن »العملية تمت بناًء عىل 

معلومات مصادر املكتب الخاصة«.
وأضاف البيان، أن »املفرزة التفتيش�ية الخاصة 
بمكت�ب تفتي�ش الس�يطرات والط�رق الخارجي�ة 
برئاسة مدير املكتب قامت بنصب كمني للشاحنتني 

وضبطتهما متهربتان من التحاسب الكمركي«.
وتاب�ع، انه »عند فح�ص الحاويت�ني للتأكد من 

املواد املحملة فيها عثرت عىل 125 كارتون تجهيزات 
عسكرية غري مرسمة كمركياً وممنوعة من التداول 
يف السوق املحي فضالً عن ضبطها ل� )2,640,000( 
حب�ة مس�كن آالم و 40 كارت�ون سس�تم كامريات 
 ،Dvr تتكون كل كارتون�ة عىل 24 كامريا و قطعتي
و5 كرات�ني س�كاكيت وحرب�ات تس�تعمل لألم�ور 
العسكرية و3 أجهزة مانع بث و 36 كيس لحبيبات 
مجهولة االس�تعمال، زنة الكيس الواحد 25 كغم، و 
34 كيس محملة ببودرة بيضاء مجهولة االستخدام 
س�عة الكي�س 25 كغ�م، اضاف�ة اىل تحميله�ا  45 

كارتون من مادة السرياميك )البورسلني(«.
تحمله�ا  الت�ي  امل�واد  »جمي�ع  أن  إىل،  وأش�ار 

الشاحنتني مهربة وغري مرسمة كمركياً«.
وأوض�ح، أن »املف�رزة نظم�ت مح�رض ضب�ط 
اصويل ودونت افادة س�ائقي الش�احنتني وصدقتها 
اصوليا وسلمتهما والشاحنتني اىل الجهات املختصة 
بوصوالت تس�ليم رس�مية بغي�ة اتخ�اذ االجراءات 

القانونية بحقهم.

         بغداد / المستقبل العراقي

الق�ت الس�لطات األمنية القبض ع�ىل مجموعة 
وصفته�ا باالنفصالية اعتدت عىل مقرات الركمان 
يف كركوك، فيما طالبت الجبهة الركمانية بتحقيق 

االدارة املشركة للمدينة املتنازع عليها.
وبح�ث املكت�ب التنفي�ذي للجبه�ة الركماني�ة 
العراقية خالل اجتماع يف كركوك برئاس�ة رئيس�ها 
النائ�ب أرش�د الصالح�ي اخ�ر املس�تجدات ع�ىل 
العراقي�ة والركماني�ة واالس�تعدادات  الس�احتني 

لالنتخابات املقبلة.
واك�د الصالحي عىل رضورة حس�م ملف ممثل 
الركمان يف مجلس املفوضني ورضورة إعادة النظر 
يف العق�ود يف مكت�ب مفوضية كرك�وك الذي يعاني 
من عدم توازن واضح وتهميش للمكون الركماني 
وخاص�ة يف التعيين�ات األخ�رية حيث خ�ال مجلس 

املفوضني من ممثل اصيل يف تشكيلته.
كما ناقش املكتب التنفيذي سبل تذليل العقبات 
ام�ام النازح�ني الركم�ان للع�ودة اىل مناطقه�م 
االصلي�ة وتوف�ري الخدم�ات للمناط�ق الركماني�ة 

املهدمة بسبب األعمال اإلرهابية.
تلق�ت  بي�ان  بحس�ب  املجتمع�ون،  وناق�ش 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، الوض�ع األمني 
املل�ف  إبق�اء  »ورضورة  الركماني�ة  للمناط�ق 
األمن�ي بيد القوات االتحادي�ة وتفويت الفرص عىل 
اإلرهابي�ني الذين يعملون عىل زعزعة االمن يف طوز 
وكرك�وك ورضورة قيام الق�وات االتحادية بتعقب 
الجماعات اإلرهابية التي تس�تهدف القوات األمنية 

ومقرات الجبهة الركمانية«.
ودعا املكتب التنفيذي اىل تطبيق اإلدارة املشركة 
يف كرك�وك بالتس�اوي بني املكون�ات لتحقيق االمن 

واالس�تقرار فيه�ا بحيث يض�م مجل�س الحكومة 
املحلي�ة ملحافظ�ة كرك�وك املك�ون م�ن 41 عضوا 
ممثل�ني للركم�ان واالكراد والعرب بالتس�اوي مع 

اخرين من املكون املسيحي.
وم�ن جانب�ه، أعل�ن جه�از مكافح�ة االرهاب 
ع�ن الق�اء القبض ع�ىل مجموع�ة انفصالية وهي 
الصف�ة التي تطلق عىل االكراد انصار االنفصال عن 
العراق قامت باالعتداء املس�لح عىل مقرات الجبهة 
الركمانية العراقية ونقطة تفتيش ليالن بكركوك.

وقالت قيادة محور الش�مال، يف جهاز مكافحة 
االرهاب، يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، ان�ه يف الوقت ال�ذي تنعم فيه مدين�ة كركوك 
باالمان بعد انتش�ار الق�وات االتحادية فيها يحاول 
االنفصالي�ون وبقاي�ا عصابات داع�ش اظهار هذا 
االم�ان وكأنه غري متكامل من خ�الل محاولة خلق 
البلبل�ة باس�تهداف املق�رات ونق�اط التفتيش هنا 
وهن�اك ب�ني الح�ني واالخر والت�ي جميعه�ا باءت 
بالفش�ل كما هو الح�ال ملا حدث ليل الس�بت حني 
قام�وا بمهاجمة احد مق�رات الجبه�ة الركمانية 
العراقية يف منطقة املصىل واستهداف نقطة سيطرة 

ليالن / كركوك .
واك�د الجهاز، ان ق�وات مكافحة االرهاب كانت 
باملرصاد للعجل�ة التي هاجمت تلك الس�يطرة وتم 
ضبطها والقاء القبض عىل من فيها، مش�ريا اىل ان 
الخس�ائر يف مق�ر الجبهة الركماني�ة كانت مادية 
فقط.ومن�ذ دخول الق�وات العراقي�ة االتحادية اىل 
مدينة كرك�وك الش�مالية املتنازع عليه�ا وانهائها 
لس�يطرة ق�وات البيش�مركة الكردي�ة عليها يف 16 
تري�ن االول امل�ايض واملدينة تتع�رض النتهاكات 
امني�ة وهجوم�ات ضد مراك�ز عس�كرية ومقرات 

للجبهة الركمانية العراقية.

جمموعة »انفصالية« هامجت مقرًا هلم.. ومكافحة اإلرهاب ألقى القبض عليها

الرتكامن يطالبون جمددًا بـ »االدارة املشرتكة« لكركوك ويتحدثون باألرقام عن »التهميش«

        بغداد / المستقبل العراقي

ناق�ش املجل�س ال�وزاري لألم�ن الوطني يف 
اجتم�اع عقده برئاس�ة رئي�س ال�وزراء حيدر 
العبادي، األحد، أمن املطارات واملنافذ الحدودية، 

فيما اتخذ عدداً من القرارات والتوجيهات.
»املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  يف  املكت�ب  وق�ال 
العراقي« نس�خة منه، إن »رئيس الوزراء حيدر 
العبادي ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري لألمن 
الوطني«، مش�ريا اىل أن�ه »جرت مناقش�ة أمن 
املط�ارات واملناف�ذ الحدودية، اضاف�ة اىل عملية 
تنظي�م دخ�ول الصحفيني الع�رب واالجانب اىل 

العراق«.
وأض�اف، أن »املجل�س ناقش ايض�ا مرحلة 
م�ا بع�د االنتصار ع�ىل داعش، وتكثي�ف الجهد 
االس�تخباري، وإع�ادة النازح�ني، وع�دداً م�ن 
امللفات املتعلقة بالخطط املستقبلية، كما ناقش 
املجلس عدداً م�ن املواضيع االخرى املدرجة عىل 
ج�دول االعمال واتخ�ذ مجموعة م�ن القرارات 

والتوجيهات بشأنها«.
ال�وزاري لألم�ن الوطن�ي  ويعق�د املجل�س 
اجتماعات برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي 
بشكل دوري ملناقشة عدد من املواضيع االمنية.

جملس األمن الوطني
 يتخذ قرارات ختص املنافذ واملطارات 

ودخول الصحفيني األجانب
        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل الس�يد عمار الحكيم  رئيس التحالف 
الوطن�ي بمكتب�ه يف بغ�داد، ممثل�ني ع�ن مكاتب 
املفتش�ني العامني يف وزارات ومؤسس�ات الدولة ، 
مؤكدا س�ماحته عىل رضورة الح�اق االنتصارات 
الت�ي تحقق�ت باالنتص�ار ع�ىل الفس�اد وتقديم 

الخدمات مش�ددا عىل اهمية تجاوز البريوقراطية 
وتسهيل االجراءات يف انجاز معامالت املواطنني .

وخ�الل لقائ�ه املفتش�ني العامني ع�د الحكيم 
البريوقراطي�ة احد اهم االس�باب املؤدية الفس�اد 
، مؤك�دا حاج�ة البلد اىل مؤسس�ات رقابية تكون 
الع�ني الس�اهرة ع�ىل خدم�ة املواطنني ، مش�ريا 
اىل اس�تمرار النقاش�ات بش�أن القان�ون الخاص 

بمكاتب املفتش�ني العموميني والعم�ل عىل ايجاد 
حلول تضمن مصلحة البلد .من جانبهم اثنى الوفد 
ع�ىل االجراءات والخطوات التي اتخذها س�ماحته 
املس�اهمة يف مكافحة الفس�اد، ومنها اس�تحداث 
مكت�ب املفت�ش الع�ام يف تي�ار الحكم�ة الوطني،  
واس�تعرض الوف�د منج�زات مكات�ب املفتش�ني 
ومساهمتهم يف اسرجاع اموال اىل خزينة الدولة .

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا املجلس االعىل، االحد، آلوية رسايا عاشوراء 
اىل فك ارتباطها السيايس به، فيما طالب الحكومة 
ب�إدارة معرك�ة الفس�اد بعي�دا ع�ن االس�تهداف 
الس�يايس. وقال املجلس يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه »اننا س�نبقى مس�اندين 
وداعم�ني للحكوم�ة العراقي�ة والق�وات االمني�ة 
بجميع عناوينها وصنوفها ملواجهة الخاليا النائمة 
لالرهاب ومالحقة عنارص الرعب والجريمة لبسط 
االم�ن واالطمئن�ان يف صف�وف ش�عبنا الكري�م«، 
مبينا »اننا س�نوّظف كل طاقاتنا يف معركة الوعي 
الثقايف من اجل مواجهة الفكر التكفريي املنحرف 
واس�تئصال جذوره، كما س�نبذل قصارى جهدنا 
لدع�م عوائ�ل ش�هداء النرص م�ن ابطال الحش�د 
الش�عبي والجي�ش والرطة ومكافح�ة االٍرهاب 

وبقية أفراد األجهزة االمنية«.
االط�ار  ه�ي  »الدول�ة  ان  املجل�س  واض�اف 
الدس�توري والقانوني لحمل الس�الح، وسنساهم 
يف تحقي�ق ه�ذا االم�ر«، داعي�ا »مجاه�دي رسايا 
عاشوراء اىل ان يفّكوا ارتباطهم السيايس باملجلس 
االع�ىل االس�المي لريتبطوا حرصاً بقي�ادة القوات 
املسلحة وسلسلة املراتب العسكرية فيها، حفاظاً 
ع�ىل مكانته�م الرفيعة وس�معتهم الحس�نة كما 

عّبت املرجعية العليا«.
وتابع املجلس »اننا سنقف مؤازرين ألية مساٍع 
صادق�ة وج�ادة يف املعرك�ة ض�د الفس�اد ونقّدم 
انفس�نا كما قدمناه�ا يف املعركة ض�د االرهاب«، 
مطالب�ا الحكوم�ة ب��«إدارة هذه املعرك�ة بحزم 
ومهني�ة وبعي�داً ع�ن االس�تهداف الس�يايس ألية 
جه�ة ليتحقق النرص عىل الفس�اد كما تحقق عىل 
االره�اب«. واك�د املجلس »انن�ا لن نأل�وا جهداً يف 

العناية بعوائل الش�هداء االب�رار، واخوتنا وابنائنا 
الجرحى واملصابني من صفوف االبطال املشاركني 
يف العملي�ات القتالية«، الفت�ا اىل ان »نرصنا نرصاً 

عراقياً أدهش العالم وأنقذه يف آٍن واحد«.
وأعل�ن املكت�ب اإلعالمي لرئيس ال�وزراء حيدر 
العب�ادي، اول امس الجمع�ة، البدء بتطبيق حرص 
الس�الح بيد الدولة، وفيما رحب بدع�وة املرجعية 
الدينية بعدم »اس�تغالل« املتطوع�ني واملقاتلني يف 
الحشد الش�عبي »سياس�ياً«، أكد ميض الحكومة 
يف رعاي�ة عوائ�ل »الش�هداء« وإعادة االس�تقرار 

والنازحني إىل املناطق املحررة ومحاربة الفساد.
يذكر أن املرجعية الدينة العليا ش�ددت، يف )15 
كان�ون األول 2017(، عىل رضورة حرص الس�الح 
بيد الدولة واالس�تعانة ببعض الطاقات الش�بابية 
يف املنظوم�ة األمني�ة ضم�ن األط�ر الدس�تورية 

والقانونية.

         بغداد / المستقبل العراقي

تعقد املحكمة االتحادية العليا اليوم االثنني،  جلسة بحضور 
األعض�اء كافة للنظر يف تس�ع دع�اوى دس�تورية مدرجة عىل 
جدول أعمالها. وقال املتحدث الرس�مي إياس الساموك يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن »املحكمة سوف تنظر 
يف جلس�تها غ�داً دعويني للطعن بعدم دس�تورية املادة )2( من 
قانون اعفاء ال�ركات األجنبية واملقاول�ني الثانويني االجانب 
املتعاقدي�ن يف جوالت الراخيص من الرس�وم رقم )46( لس�نة 
2017«. وأض�اف الس�اموك أن »احدى هات�ني الدعويني كانت 
قد ُنظرت يف جلسات س�ابقة وقد كلفت املحكمة خبرياً لتقديم 

تقرير يتضمن الجوانب الفنية ملوضوع الطعن«.
وأوضح أن »املحكمة س�تنظر دعوى للطعن بعدم دستورية 
استمرار محافظ صالح الدين يف منصبه، ودعوى بطلب الحكم 
بعدم دس�تورية نظام املراس�م رقم )4( لس�نة 2016، ودعوى 
اخ�رى بطل�ب الحكم بالغ�اء نص امل�ادة )39/ 3( م�ن قانون 
االحوال الش�خصية رقم )188( لس�نة 1959 املعدل، املتضمنة 
احكام الطالق التعس�في«. وذكر املتحدث الرس�مي أن »جدول 
االعمال تضمن ايضاً اربعة دعاوى بطلب الحكم بعدم دستورية 

بعض مواد قانون املحاماة«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مديرية املرور العام�ة، أمس االحد، عن اعادة افتتاح 
طريق محمد القاس�م امام حركة الس�ري وس�ط بغ�داد. وقال 
العميد عمار وليد من اعالم املديرية انه »تم اعادة افتتاح طريق 
محمد القاسم وسط بغداد امام سري املركبات الصغرية فقط«. 
واضاف وليد ان »سيارات الحمل الكبرية يمنع مرورها من هذا 
الطريق«، مش�ريا اىل انه »تم وضع عالمات تحذيرية لس�يارات 

الحمل الكبرية يمنع مرورها عىل مجرس الطريق«. 

         بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت محكم�ة جناي�ات الرصافة حكماً بالس�جن عر 
س�نوات بحق موظف يف الركة العامة للمنتج�ات الكهربائية 
إث�ر قضية فس�اد م�ايل.  وق�ال القايض عب�د الس�تار بريقدار 
املتحدث الرس�مي ملجلس القضاء األع�ىل إن »محكمة جنايات 
الرصاف�ة املتخصصة بقضايا النزاهة أصدرت حكما بالس�جن 
سبع سنوات بحق رئيس مهندسني يف الركة العامة للمنتجات 
الكهربائية بع�د إهداره مبالغ كبرية من امل�ال العام«. وأضاف 
بريقدار أن »املتهم كان يرأس لجنة املشريات يف الركة وتسبب 
يف إهدار ورضر باملال العام بمبلغ مقداره  430  مليون دينار«. 
وتاب�ع بريق�دار أن »املحكمة أدانته وفق أح�كام املادة 340 من 

قانون العقوبات العراقي.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير الداخلية قاسم األعرجي القبض عىل 246 مطلوباً 
يف حملة التفتيش الواس�عة بمنطقة البتاوين وس�ط العاصمة 
بغ�داد. وأك�د األعرجي بحس�ب بي�ان ملكتبه تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه »تنفي�ذ ع�دد م�ن مفارز وتش�كيالت 
ال�وزارة املتخصصة حمل�ة تفتيش واس�ع يف منطقة البتاويني 
به�دف تعزيز األمن واالس�تقرار ومكافح�ة الجريمة«.وأضاف 
ان »الحملة أس�فرت عن إلقاء القبض ع�ىل 246 مطلوباً بتهم 

مختلفة«.

اليوم.. املحكمة االحتادية العليا تنظر 
بـ)9( دعاوى دستورية 

املرور تعلن إعادة افتتاح طريق حممد القاسم 
أمام السيارات الصغرية

جنايات الرصافة: السجن سبع سنوات 
ملوظف أهدر 340 مليونـًا

الداخلية: القبض عىل ٢4٦ مطلوبًا 
يف منطقة البتاويني

         بغداد / المستقبل العراقي

قاس�م  الداخلي�ة  وزي�ر  التق�ى 
األعرجي امري دولة قطر الش�يخ تميم 
ب�ن حم�د آل ثاني الذي رح�ب بالوزير 
وتمن�ى له طيب اإلقامة يف قطر وجرى 
خ�الل اللقاء بحث عددا م�ن املواضيع 
ذات االهتمام املش�رك وسبل تعزيزها 
ملا فيه مصلحة الشعبني الشقيقني ويف 
مقدمة هذه املواضيع تنس�يق الجهود 
ملكافحة اإلرهاب وفكره املتطرف وبما 
يس�هم بتعزيز األمن العربي املش�رك. 
كما جرت مناقشة افتتاح سفارة دولة 

قط�ر يف بغداد وبه�ذا الصدد أكد األمري 
تميم ال ثاني أن بالده س�تحرص عىل 

ذلك خالل العام املقبل. 
هذا وبحث الجانبان موضوع إعادة 
إعم�ار املناط�ق املح�ررة ومس�اهمة 
األشقاء واالصدقاء يف دعم العراق بهذا 

اإلطار. 
وع�ىل صعيد متص�ل التق�ى وزير 
الداخلية بالشيخ عبد الله بن نارص بن 
خليف�ة آل ثاني رئيس ال�وزراء ووزير 
الداخلية القطري وبحث معه عددا من 
املواضيع األمنية وتعزيز اسس التعاون 

البناء بني البلدين عىل الصعيد األمني

وزير الداخلية يلتقي امري قطر ورئيس الوزراء كاًل عىل انفراد

املجلس االعىل يدعو ألوية »رسايا عاشوراء« اىل فك ارتباطها السيايس به

احلكيم يستقبل ممثيل مكاتب املفتشني العامني يف عدد من الوزارات 
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     بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التجارة عن اطالق تسديد كامل مستحقات 
الفالح�ني واملزارع�ني املس�وقني ملحص�ول الحنطة يف 
جميع مناطق البالد لالعوام 2014 -2015-2016. وقال 
وزي�ر التجارة وكالة، س�لمان الجمي�ي، يف بيان تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي«، إن »اطالق املس�تحقات املالية 
ج�اء تنفيذاً لتوجيهات رئيس ال�وزراء، حيدر العبادي، 
باطالق مستحقات الفالحني واملزارعني لالعوام الثالثة 
املاضية ولكاف�ة محافظات البالد اما محافظات اقليم 
كردس�تان فترصف مس�تحقات الفالحني لعام 2016 
قبل نهاية العام الجاري«. واشار الجميي إىل أن »رشكة 
الحبوب استكملت كافة االجراءات القانونية واالدارية 

واملالي�ة وتدقي�ق كاف�ة املس�تندات من خ�الل ديوان 
الرقابة املالية وتم االنتهاء من عمليات التدقيق لغرض 
املبارشة بتسديدها ملستحقيها من الفالحني واملزارعني 
يف كافة مناطق البالد وباس�تثناء املحارض غري املدققة 
امني�اً من قبل االمن الوطن�ي للمحافظات التي دخلها 
داعش االرهابي«. واوضح أن »وزارة التجارة سبق وان 
اطلقت عدة وجبات ملستحقات الفالحني واملزارعني من 
تلك االعوام«. ودعا الجميي »جميع الفالحني واملزارعني 
اىل مراجع�ة ف�روع الرشكة العامة لتج�ارة الحبوب يف 
بغ�داد واملحافظات لغرض اس�تالم مس�تحقاتهم ويف 
حال�ة وجود اش�كاليات او مخالف�ات مراجعة الدوائر 
الرقابي�ة واملالية املنترشة يف بغداد واملحافظات لتقديم 

شكاواهم او مالحظاتهم.

التجارة تطلق مستحقات الفالحني واملزارعني املسوقني ملحصول احلنطة لألعوام الثالثة املاضية

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

العال�م مس�ؤولية أخالقي�ة  الع�راق  حّم�ل 
وقانونية يف إعمار املدن التي دمرها »داعش«، 
وج�اء ذل�ك بع�د كش�ف النقاب، ع�ن حجم 
االرضار الت�ي لحق�ت بمؤسس�ات الدولة يف 
املناطق املحررة من س�يطرة »داعش« حيث 
بلغ�ت 47 ملي�ار دوالر، فيم�ا يتوقع تصاعد 
ه�ذا الحج�م اكثر ل�دى االنته�اء من حرص 
االرضار يف املمتل�كات الخاصة حيث تم رصد 
100 ملي�ار دوالر العادة اعمار البنى التحتية 
والبرشي�ة  االقتصادي�ة  التنمي�ة  وتحقي�ق 

واالجتماعية خالل السنوات العرش املقبلة. 
وأعلن وزي�ر التخطيط وزي�ر التجارة وكالة 
س�لمان الجميي، انته�اء وزارته م�ن اعداد 
التقري�ر الخ�اص بمس�ح وتقيي�م االرضار 
يف املاط�ق املح�ررة والذي س�يقدم اىل مؤتمر 
ال�دول املانحة الذي س�يعقد يف دولة الكويت 

خالل شهر شباط املقبل. 
وق�ال الجميي، ان حجم االرضار التي لحقت 
بالبن�ى التحتي�ة يف املحافظات املح�ررة بلغ 
نح�و 55 ترلي�ون دين�ار اي م�ا يع�ادل 47 
ملي�ار دوالر، الفتاً إىل ان هذه االرضار تتعلق 
بمؤسس�ات الدولة فقط وسيتم اعداد تقرير 
اخر عن حج�م االرضار التي لحقت بالقطاع 

الخاص.
وتوق�ع الجميي، الذي لطامل�ا كان يذهب إىل 
جان�ب رئيس الوزراء يف جوالت�ه الدولية من 
أجل الحصول ع�ى دعم دويل إلعادة اإلعمار، 

توقع ان يرتفع الرقم إىل اكثر من ذلك؟
واش�ار الوزي�ر بس�حب عن�ه بي�ان ملكتب�ه 
االعالمي خالل اجتماعه يف بغداد مع السفري 
السويرسي يف العراق واالردن هانز بيرت لينز، 
وتلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه،  اىل 
وزارة التخطي�ط اعدت خط�ة وطنية إلعادة 
اعم�ار املناط�ق املح�ررة عى م�دى العرشة 

اعوام املقبلة.
وأكد الجميي للسفريين، أنه تم تقدير الكلف 
االجمالية إلع�ادة االعمار ب�100 مليار دوالر 
تش�مل اعادة البنى التحتية وتحقيق التنمية 
يف املج�ال االقتص�ادي فضال ع�ن العمل عى 
واالجتماعي�ة،  البرشي�ة  التنمي�ة  تحقي�ق 
موضح�اً ان اع�ادة االعمار س�تعتمد عى ما 
س�يتم تخصيص�ه يف اط�ار املوازن�ة العامة 
للدول�ة وكذل�ك فتح اف�اق االس�تثمار امام 
املس�تثمرين، فض�ال عم�ا س�يحصل علي�ه 

العراق من منح واعانات دولية.
وقال الجمي�ي ان املجتمع الدويل بات يتحمل 

مسؤولية انس�انية واخالقية وحتى قانونية 
ازاء الع�راق الن تنظي�م »داع�ش« كان يهدد 

العالم اجمع. 
ب�دوره، اكد الس�فري الس�ويرسي اس�تعداد 
ب�الده للمش�اركة يف عمليات اع�ادة االعمار 
للمناط�ق املح�ررة، مش�رياً إىل ان س�ويرسا 
ستشارك يف مؤتمر الدول املانحة الذي سيعقد 
يف الكويت. وقال أيضاً ان بالده تقدم س�نويا 

18 ملي�ون دوالر ملس�اعدة الع�راق يف مجال 
تمويل املشاريع االنسانية واعادة االستقرار 
يف املناط�ق املح�ررة، مؤك�دا، يف الوقت ذاته، 
الس�ويرسية  الخ�اص  القط�اع  رشكات  ان 

مستعدة لالستثمار يف العراق.
وبع�د إع�الن رئيس ال�وزراء حي�در العبادي 
تحرير املوصل، يف تموز املايض، تلقى اتصاالً 
هاتفياً من أمري الكويت، الشيخ صباح األحمد 

الصباح، تعهد فيه األخري باستضافة مؤتمر 
إعادة إعمار املناطق املح�ررة يف العراق، قبل 

نهاية العام.
وتعرضت مدن األنبار واملوصل وصالح الدين 
ودي�اىل ومناط�ق أخ�رى يف بغ�داد وكرك�وك 
إىل دم�ار هائ�ل، بس�بب الحرب ب�ني القوات 
العراقية وتنظيم »داعش« الذي س�يطر عى 
تلك امل�دن من�ذ منتص�ف 2014. وأس�فرت 

الحرب عن خسائر كبرية يف البنية التحتية يف 
املدن املحررة، من جسور ومجمعات تجارية 
ومستش�فيات وجامع�ات وم�دارس ودوائر 
حكومية وخدمي�ة ومحطات املاء والكهرباء 
املن�ازل،  املعام�ل واملصان�ع وآالف  ومئ�ات 
وعرشات املجمعات الس�كنية، سببت تعطيل 
الحي�اة فيها، رغم عودة كث�ري من النازحني. 
ويق�ول مراقب�ون إن العراق يتطل�ع إىل هذا 

املؤتمر، الذي ستش�ارك فيه ع�دد من الدول 
املانح�ة لدعم العراق الذي يم�ر بأزمة مالية 
كب�رية، نتيج�ة نفق�ات الحرب الت�ي انتهت 
بالس�يطرة ع�ى آخ�ر معاقل »داع�ش«، ما 
يفس�ح املجال للرشكات األجنبي�ة والعربية 
بدخول تل�ك املدن، واملب�ارشة بمرحلة إعادة 
اإلعم�ار، أو دع�م الع�راق باألم�وال الالزمة 

للرشوع بذلك.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم عى 
أهمية اإلرساع يف الحوار بني الحكومة 
االتحادي�ة وحكومة إقليم كردس�تان 
لحل جمي�ع املش�كالت العالقة، فيما 
دع�ا الس�يايس الكردي بره�م صالح 
اىل جع�ل عل�م إقليم كردس�تان راعيا 
للحري�ة والعدال�ة والحك�م الرش�يد، 
مطالبا بعدم إس�تخدام العلم لتغطية 

النهب واالحتكار والظلم. 
وق�ال مكتب رئي�س الجمهورية فؤاد 
معص�وم يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »رئي�س 
الجمهوري�ة ف�ؤاد معصوم اس�تقبل 
مكس�يم  االتحادي�ة  روس�يا  س�فري 

مكسيموف«.
ونق�ل البيان ع�ن معص�وم قوله، إن 
»جمي�ع األطراف، س�واء يف الحكومة 
كردس�تان،  إقلي�م  يف  أو  االتحادي�ة 
مؤمنون ب�رورة الحوار ومقتنعون 
أن ال ح�ل س�واه، لك�ن ه�ذا يتطلب 
اإلق�دام م�ن ه�ذه األط�راف ملبارشة 
الح�وار والتفاهم عى أس�س وطنية 

دستورية تراعي مصالح الجميع«.
وبني معصوم، أن »رئاسة الجمهورية 
تعم�ل بجه�د حثي�ث من أج�ل تهيئة 
جميع مس�تلزمات الظروف املناسبة 
لل�رشوع رسيعا بفتح قن�وات الحوار 
يف  يس�اعد  ال�ذي  واإليجاب�ي  البن�اء 

الوص�ول إىل النتائ�ج املرجوة لالنتهاء 
من األزمة الراهنة«. 

جمهوري�ة  ب�ني  العالق�ات  وبش�أن 
العراق روسيا االتحادية، ثمن معصوم 
الروس�ية  القي�ادة  اهتم�ام  »حس�ن 

بتعزي�ز عالق�ات الصداق�ة والتعاون 
ب�ني البلدي�ن، ول�دور روس�يا يف دعم 
العراق س�واء يف حربه عى اإلرهاب أو 
يف تعزيز عملية البن�اء«.  ومن جانبه 
أكد الس�فري »حرص القيادة الروسية 

عى أمن واستقرار العراق وعى أهمية 
ح�ل املش�كالت العالق�ة ع�ر الحوار 
الوطني البناء وبما يس�اعد العراق يف 
املبارشة بإعادة بناء املناطق املتررة 
بالح�رب ضد اإلرهاب ويس�هل عودة 

النازحني إليها«. بدوره، دعا السيايس 
الك�ردي بره�م صال�ح اىل جع�ل علم 
إقليم كردستان راعيا للحرية والعدالة 
والحكم الرشيد، مطالبا بعدم إستخدام 
واالحت�كار  النه�ب  لتغطي�ة  العل�م 

والظل�م. وق�ال صالح يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه إن 
»علم کردستان رمز لنضال الكرد من 
أجل الحرية ورمز لكفاح البیش�مرگە 
والشهداء«، داعيا اىل »التحالف ليكون 

العلم راعيا للحري�ة والعدالة والحكم 
الرشيد يف كردستان«.

وطالب صالح ب�«عدم إستخدام العلم 
الكردستاني لتغطية النهب واالحتكار 
والظلم«، مش�ددا ع�ى »أهمية العمل 
عى التحالف من أجل العدالة ومساندة 
البيش�مركة وعوائل الش�هداء وإنقاذ 
ش�عب كردس�تان من دوامة األزمات 

والتجويع واالستبداد«.
وش�هدت اقليم كردستان اليوم االحد، 
احتف�االت وفعاليات واس�عة احتفاء 
ب ي�وم العلم الكردس�تاني، فيما زينت 
م�دن االقليم باالع�الم الكردس�تانية 

وبمختلف االحجام.
يذكر علم إقليم كردس�تان العراق هو 
يف نف�س الوق�ت عل�م رم�زي لجميع 
إي�ران  يف  يعيش�ون  الذي�ن  األك�راد 
وسوريا وتركيا وأرمينيا، وظهر العلم 
ألول م�رة يف بداية عرشيني�ات القرن 
املايض، ويعتقد أن أول من اس�تعمله 
كان حزب »خويب�ون« الكردي والتي 
تعني بالعربية »اإلستقالل«، وتأسس 
يف ع�ام 1927 يف لبن�ان، وكان يطالب 
بح�ق تقرير املصري للش�عب الكردي، 

بحسب املصادر التاريخية.
واس�تعمل العل�م ذاته فيم�ا بعد عام 
1946 كعلم رسمي لجمهورية مهاباد، 
الكردية يف إيران والتي استمرت ألشهر 
قليلة، وقد منع استعمال هذا العلم يف 

تركيا وإيران وسوريا.

احصائية جديدة تكشف عن خسارة )47( مليار دوالر بسبب دمار املؤسسات الرمسية من قبل »داعش«

العراق حيمل العالـم »مسؤولية أخالقية« يف اإلعامر

برهم صاحل دعا إىل جعل »العلم الكردستاني« راعيًا للحرية وحث على عدم إستخدامه لـ »تغطية النهب«

رئيس اجلمهورية يدعو »لإلرساع باحلوار« إلهناء »األزمة« بني بغداد وأربيل

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

بح�ث الجان�ب العراقي يف املجلس التنس�يقي 
العراقي الس�عودي، أمس األحد، املشاريع التي 
س�تنفذها السعودية يف العراق وملفات تطوير 
املناف�ذ الحدودي�ة والربط الس�ككي والجوي 

والبحري بني البلدين.
وعق�د املجلس التنس�يقي العراقي الس�عودي 
الجان�ب  م�ن  التخصصي�ة  باللّج�ان  ممث�اًل 
العراقي جلسته الثانية يف بغداد، برئاسة وزير 
التخطيط س�لمان الجمي�ي وبحضور أعضاء 
املجل�س والوزراء او من ينوب عنهم يف وزارات 
»النق�ل، الصناع�ة واملع�ادن، التعلي�م الع�ايل 

والبحث العلمي، الزراعة، الخارجية.
وأش�ار منس�ق املجل�س األمني الع�ام ملجلس 
الوزراء مهدي العالق يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، إىل أن املرحل�ة املقبلة 

م�ن العالق�ات االقتصادي�ة والتجاري�ة ب�ني 
البلدين ستش�هد تعاوًنا كبريًا يس�هم يف زيادة 
التبادل التج�اري ويوفر فرًصا اس�تثمارية يف 
املجاالت كافة، ويف مقدمتها املجاالت التجارية 

والزراعية والصناعية.
واك�د ان مجل�س التنس�يق أن�ه يعم�ل يعمل 
حالي�ا ع�ى إزالة جميع العوائق ويش�جع عى 
جذب االستثمار وتعزيز العالقات بني الرياض 

وبغداد.
وق�د ناقش املجل�س الي�ة العم�ل الخاصة به 
وتحدي�د مه�ام اللّج�ان واألعض�اء للتحضري 
والتنس�يق يف تحديد ومراجعة املش�اريع التي 
م�ن املؤم�ل ان ينفذه�ا الع�راق م�ع الجانب 
الس�عودي قريب�اً، مؤك�داً ع�ى رضورة انجاز 
امللف�ات املتعلق�ة بتنفي�ذ اوارق العمل بش�أن 
تطوير املنافذ الحدودية وإنش�اء سكك الحديد 
وتفعي�ل النقل الجوي والبحري نهاية الش�هر 

الجاري.  وع�ى الصعيد نفس�ه، ناقش رئيس 
مجل�س النواب العراق�ي س�ليم الجبوري مع 
السفري السعودي يف العراق عبدالعزيز الشمري 
تط�ورات االوضاع يف العراق واملس�تجدات عى 
الصعيدين العرب�ي واالقليمي واهمية التعاون 
ب�ني البلدي�ن ملواجه�ة التحديات الت�ي تواجه 
املنطق�ة. كم�ا تم�ت مناقش�ة س�بل تحقيق 
االس�تقرار يف املنطق�ة، بحس�ب بي�ان ملكتب 
الجب�وري تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، »خصوص�ا بع�د ان تمك�ن الع�راق من 
انه�اء وجود تنظيم داعش االرهابي عى ارضه 
وك�رس ش�وكته وانه�اء دولت�ه املزعومة وما 
لذلك من اهمية يف حفظ امن املنطقة وس�المة 
ش�عوبها«، مبين�اً ان الجب�وري ق�د ثمن دعم 
الس�عودية للعراق من اجل تحقيق االس�تقرار 
الدائم وتعاونها م�ع الحكومة العراقية إلعادة 

العالقات الثنائية وتحقيق مصالح الشعبني.

وق�د اتفق الجانبان عى رضورة تفعيل عوامل 
التنمية االقتصادية واالس�تثمارية بني البلدين 
وفتح آف�اق وفرص جدي�دة لتطوي�ر التجارة 
وان يكون للس�عودية دور مهم يف اعادة اعمار 

املناطق العراقية املحررة.
وكان مجلس التنس�يق العراقي الس�عودي قد 
عقد أوىل جلساته بالس�عودية يف ترشين األول 
اكتوب�ر امل�ايض خ�الل زي�ارة رئيس ال�وزراء 

العراقي حيدر العبادي للمملكة .
وكان العراق والس�عودية قد اتفقا يف 21 يونيو 
حزيران املايض خالل زيارة قام بها للسعودية 
العب�ادي ع�ى تأس�يس مجلس تنس�يقي بني 
البلدي�ن وذلك لالرتقاء بالعالقات إىل املس�توى 
االس�رتاتيجي إضاف�ة لفتح آف�اق جديدة من 
التعاون يف مختلف املجاالت بما يف ذلك السياسية 
واألمني�ة واالقتصادي�ة والتنموي�ة والتجارية 

واالستثمارية والسياحية والثقافية.

يف جلسته الثانية ببغداد شدد على زيادة التبادل التجاري وتوفري فرص استثمارية يف الزراعة والصناعة

جملس التنسيق العراقي السعودي يبحث الربط السككي واجلوي والبحري بني البلدين
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»اعتداء دموي« عىل كنيسة يف باكستان قبل عيد امليالد

قطر تستعرض قدراهتا العسكرية: قادرون عىل الدفاع عن أنفسنا

         بغداد / المستقبل العراقي

تس�تنفر ع�ودة الذين قاتل�وا يف صفوف 
التنظيم�ات املتطرف�ة يف س�وريا والع�راق 
األجه�زة العاملي�ة ملكافح�ة اإلره�اب، لكن 
خرباء أمريكيني يحذرون من أن »الجهاديني 
املحلي�ني« الذي�ن ترشبوا الفك�ر املتطرف يف 
بلدانه�م هم الذي�ن يش�كلون الخطر األكرب 

حاليا.
وم�ع أن خربتهم يف القتال محدودة إن لم 
تكن معدومة، فقد أثبتوا يف األش�هر األخرية 
يف أوروب�ا كم�ا يف الوالي�ات املتح�دة، أنه�م 
قادرون ع�ى توجيه رضب�ات مرتجلة ومن 
ش�به املس�تحيل كش�فهم قبل انتقالهم إىل 

مرحلة التنفيذ.
وأكد م�ارك س�اغيمان ال�ذي كان يعمل 
يف وكال�ة االس�تخبارات املركزي�ة األمريكية 
)يس آي إيه( يف باكس�تان خالل الجهاد ضد 
الس�وفيات »لن تحصل بالتأكيد، يف فرنس�ا 
وأم�ريكا وغريها اعت�داءات كب�رية موجهة 
من الخارج، ع�ى غرار اعتداءات 13 ترشين 

الثاني 2015 يف باريس«.
وأضاف هذا الطبيب النفيس والخبري لدى 
املحاكم األمريكية لدى محاكمة جهاديني أن 
»تنظي�م داعش لم يعد يوج�ه عن بعد الذين 
ينف�ذون اعتداءات هن�ا أو يف أوروبا، لكنهم 
باتوا يس�تعدون وحدهم معتربين أنفس�هم 
جنودا يف مجموعة إس�المية مثالية يريدون 

الدفاع عنها أو االنتقام لها«.
فالشاب عقائد الله املتحدر من بنغالدش 
وح�اول يف 10 كان�ون األول تفج�ري قنبل�ة 
م�رو  يف  بحوزت�ه  كان�ت  الصن�ع  يدوي�ة 
نيويورك، وس�يف الله س�ايبوف )29 عاما( 
األوزبكي الذي قتل ثمانية أشخاص وأصاب 
اثني عرش بجروح بدهسهم بشاحنة صغرية 
مس�تأجرة يف نيوي�ورك يف 31 ترشين األول، 
اقت�رت عالقتهم�ا بتنظي�م »داعش« عى 

مشاهدة أرشطة الفيديو الدعائية.
ويف الوالي�ات املتح�دة، هم�ا األحدث عى 
الئح�ة لإلرهابي�ني املتطرف�ني م�ن تلق�اء 
أنفسهم الذين يطرحون عى أجهزة الرشطة 

واالستخبارات مشكلة يتعذر إيجاد حل لها.
وق�ال ألربت فورد الذي يعمل عى ظاهرة 
»التط�رف املح�ي« يف إط�ار مجموع�ة نيو 

أال  أم�ريكا للبح�وث والدراس�ات، »ينبغ�ي 
نقلل من ش�أن الخطر الذي يش�كله قدامى 
محاربي الجه�اد، لكنه )ه�ذا الخطر( ليس 

املصدر األكرب للقلق«. وأضاف إن »املوجودين 
حتى اآلن بصورة قانونية يف البالد يطرحون 
مشكلة أكثر خطورة«. وقال إن »االعتداءات 

التي وقعت أخريا يف الواليات املتحدة قام بها 
أش�خاص ولدوا هن�ا أو كان�وا يف البالد منذ 
س�نوات. هذا هو الخطر الحقيقي: هجمات 

غري متقنة لكنها قاتلة، كما حصل يف ترشين 
األول يف نيويورك«.

وتفي�د األرق�ام التي جمعه�ا مركز »نيو 
باملئ�ة م�ن 415 ش�خصا  أن 85  أم�ريكا« 
متهما بجرائم متصلة باإلرهاب اإلسالمي يف 
الواليات املتح�دة منذ 11 أيلول 2001، كانوا 
إما مواطن�ني أمريكي�ني أو مقيمني بصورة 
قانوني�ة. وق�د ول�د 207 منه�م أي اقل من 

النصف بقليل، عى األرايض األمريكية.
وغالب�ا كما تك�ون ملفاتهم الش�خصية 
عادي�ة إىل درجة تثري االس�تغراب. فأقل من 
ربعهم من أصحاب الس�وابق ولديهم سجل 
عديل. وباملقارنة، فإن ثلث البالغني األمريكيني 
لديهم س�جل ع�ديل، كما الحظ�ت املجموعة 

الفكرية يف دراسة نرشتها يف أيلول.
وأوضحت الدراس�ة أن »أيا من الهجمات 
الجهادي�ة القاتل�ة الت�ي وقع�ت يف الواليات 
املتحدة من�ذ 2014، لم يكن مرتبطا عمالنيا 

بتنظيم داعش أو شبكاتها«.
وأكد توم�اس ساندرس�ن مدير مرشوع 
)التهدي�دات  ثريت�س«  »ترانسناش�ونال 
الدولي�ة( يف مركز الدراس�ات اإلس�راتيجية 
والدولية أن »الجهاديني املحليني هم األخطر 
بال أي ش�ك«. وأضاف »من أص�ل الهجمات 
الكب�رية ال�19 األخرية التي وقعت يف أوروبا، 
لم يكن ل�17 منها أي عالقة مع عنارص آتني 
من الخارج«. وأوضح أن »قدامى الجهاديني 
بس�بب  أساس�ية محتمل�ة،  ه�م مش�كلة 
تدريباتهم وصدقيته�م ودوافعهم. لكن من 
جه�ة عدده�م حاليا متدن ج�دا، ومن جهة 
أخرى يركون عندما يس�افرون آثارا يمكن 
أن تتيح اقتف�اء أثرهم«. وتابع ساندرس�ن 
أن »الجهادي�ني املحليني يس�تطيعون البقاء 
تحت رقاب�ة قوى األمن حت�ى آخر لحظة«، 
مش�ريا إىل أن »مالذاته�م هي غ�رف نومهم 
ويصع�ب اكتش�افهم إال إذا ارتكب�وا خط�أ 
خالل اس�تعدادهم أو إذا ما ب�دؤوا بترسيب 

معلومات عنهم عرب االنرنت«.
وقال »إذا التزموا الحذر فال يمكن القيام 
ب�أي ىشء. يس�تقل الرجل ش�احنته ويقتل 

عرشين شخصا«.

يوجهون »ضربات مرجتلة« واألجهزة األمنية تعجز عن مالحقتهم

»املتطرفون املحليون«.. خطر يرتبص بأوربا وأمريكا

جملس االمن يبحث إبطال قرار ترامب بشأن القدس وخماوف من »الفيتو« األمريكي

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن الرئيس الركي رجب طي�ب أردوغان عن وجود 
مح�اوالت إلع�ادة تش�كيل العالم اإلس�المي م�ن خالل 
استغالل نزاع املسلمني فيما بينهم. وشدد الرئيس الركي 
يف كلم�ة أثناء فعالي�ة احتفالية ملنح جوائ�ز للمتفوقني 
يف مج�ال بح�وث الحدي�ث والس�رية النبوي�ة أقيم�ت يف 
إس�طنبول، عى أن »التنظيم�ات اإلرهابية ودوال تمارس 
إرهاب الدولة مثل إرسائيل«، تحاول استغالل الراعات 

بني املسلمني، »تماما مثلما حدث قبل قرن من الزمن«. 

       بغداد / المستقبل العراقي

كشف اس�تطالع للرأي أن 51 يف املئة من الربيطانيني 
يري�دون اآلن البقاء يف االتح�اد األوروبي بينما يريد 41 يف 
املئة مغ�ادرة التكتل، وذلك عكس نتيجة اس�تفتاء العام 
املايض. أجرت االس�تطالع مؤسسة )بي.إم.جي( لصالح 
صحيف�ة االندبندنت، وش�مل 1400 ش�خص ونرش عى 

املوقع اإللكروني للصحيفة. 
وق�ال س�بعة يف املئة م�ن املش�اركني يف االس�تطالع 
»ال أع�رف« ردا عى س�ؤال »ه�ل يجب أن تبق�ى اململكة 
املتحدة عضوا يف االتح�اد األوروبي، أم تخرج من االتحاد 
األوروب�ي؟« ويف اس�تفتاء حزي�ران 2016، بلغت نس�بة 
املؤيدي�ن لخ�روج بريطاني�ا 52% مقاب�ل 48% لرافيض 

الخروج من التكتل األوروبي. 

       بغداد / المستقبل العراقي

أع�رب زعي�م »الح�زب املس�يحي االجتماع�ي« الباف�اري 
ورشيك املستش�ارة مريكل يف »التحالف املس�يحي«، هورست 
زيهوفر، عن إرصاره عى وضع س�قف أع�ى لعدد املهاجرين 
القادمني إىل أملانيا س�نوياً، ودافع عن نفس�ه يف وجه اتهامات 
موجهة إىل سياس�ة الحزب املتعلق�ة بالالجئني. وخالل مؤتمر 
الحزب البافاري يف مدينة نورنربغ، قال رئيس حكومة بافاريا 
»نح�ن بحاجة إىل تحديد الهجرة إلنج�اح القدرة عى االندماج 
يف بالدن�ا«. ووس�ط عاصفة م�ن التصفيق، أض�اف زيهوفر: 
»نحن بلد ذو طابع مس�يحي وس�نظل بلداً ذا طابع مسيحي، 
وهذا األم�ر مهم بالنس�بة لتالحم املجتمع«. وأع�رب زيهوفر 
عن اعتقاده ب�أن من الرضوري أيضا االلت�زام البديهي بمبدأ 
ريادة الثقافة األملانية، ومن بني معالم هذا االلتزام، تعلم اللغة 
األملانية وتمويل س�بل العيش للف�رد من خالل عمله »واحرام 
قانوننا وليس الرشيعة اإلسالمية«. وتابع زيهوفر: »من يرغب 
يف أن يعيش عندنا بش�كل مرشوع، عليه أن تكون لديه الرغبة 
يف العي�ش معن�ا، ولي�س العي�ش إىل جوارنا أو حت�ى ضدنا«. 
ورفض زيهوفر االتهامات املوجهة إىل سياسة الحزب املتعلقة 
باللجوء، وقال: »ال نسمح بأن يتم تشويه سمعتنا«، ولفت إىل 
أن الحزب الباف�اري حزب منفتح عى العالم، لكنه يمثل أيضا 
املصال�ح الوطني�ة ومصالح الس�كان  الذين يعيش�ون هنا«. 
واختت�م زيهوفر كالمه قائالً: »من يمث�ل مصالح وطنية، هو 
أبعد ما يكون عن كونه متطرفاً يمينياً وعليه أال يسمح بأن يتم 
التش�هري به«. ويشار إىل أنه قد أعيد انتخاب هورست زيهوفر 
زعيماً ل�«الحزب املسيحي االجتماعي« يف مؤتمر الحزب اليوم، 
وحص�ل زيهوفر عى تأييد 83.7% من أصوات مندوبي الحزب، 
مقاب�ل 87.2% كان قد حصل عليه�ا قبل عامني. وجاء اختيار 
زيهوفر زعيما للحزب بعد اتفاق مع منافس�ه ماركوس زودر، 

الذي من املنتظر أن يتوىل رئاسة حكومة بافاريا.

أردوغان: إرسائيل متارس ارهاب  
الدولة وتؤجج الرصاعات

نصف الربيطانيني يريدون »البقاء«
 يف االحتاد األوريب

حزب أملاين: نحن بلد ذو طابع 
مسيحي وسنظل كذلك

         بغداد / المستقبل العراقي

يبحث مجل�س األمن التابع لألمم املتحدة مرشوع قرار يش�دد عى 
أن أي ق�رارات تخ�ص وضع القدس لي�س لها أي أث�ر قانوني ويجب 
س�حبها وذلك بعد اع�راف الرئيس األمريك�ي دونالد ترام�ب باملدينة 
عاصم�ة إلرسائيل. إال أن م�رشوع القرار الذي ج�اء يف صفحة واحدة 
وقدمت�ه مر ووزع عى أعضاء املجلس الخمس�ة عرش يوم الس�بت 
ل�م يذكر الواليات املتح�دة أو ترامب بالتحديد. وقال دبلوماس�يون إن 
م�رشوع الق�رار يحظ�ى بتأييد كبري لكن واش�نطن ستس�تخدم حق 
النق�ض )الفيتو( ضده عى األرج�ح. وقال دبلوماس�يون إن املجلس 
يمك�ن أن يص�وت عى امل�رشوع بحلول االثن�ني أو الثالث�اء. ويحتاج 
امل�رشوع إلق�راره موافقة تس�عة أعضاء م�ع عدم اس�تخدام أي من 
ال�دول األعض�اء الدائمني، وهي الوالي�ات املتحدة وبريطانيا وفرنس�ا 
وروس�يا والصني، ح�ق النقض )الفيت�و(. وتراجع ترام�ب فجأة هذا 
الش�هر ع�ن سياس�ة تنتهجها الوالي�ات املتحدة منذ عرشات الس�نني 
مثريا غضب الفلس�طينيني ومتحديا تحذيرات بان�دالع أعمال عنف يف 
الرشق األوس�ط. ويعتزم ترامب أيضا نقل سفارة الواليات املتحدة من 
تل أبي�ب إىل القدس. وبعد هذا القرار اتفق وزراء الخارجية العرب عى 
الس�عي إىل اس�تصدار قرار من مجل�س األمن الدويل. وع�ى الرغم من 
عدم احتمال املوافقة عى مرشوع القرار فإنه س�يزيد من عزلة ترامب 
بش�أن قضية القدس. ول�م ترد بعثة الواليات املتح�دة يف األمم املتحدة 
ع�ى طلب للتعليق عى مس�ودة القرار. وأش�ادت نيكي هيي س�فرية 

الوالي�ات املتحدة يف األمم املتحدة بق�رار ترامب بوصفه »اليشء العادل 
والسليم الذي ينبغي فعله«.

ويؤكد مرشوع القرار »أن أي قرارات وتدابري تهدف إىل تغيري هوية 
أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة املقدسة ليس لها 
أث�ر قانوني والغية وباطلة وال بد من إلغائه�ا التزاما بقرارات مجلس 

األمن ذات الصلة«.
ويدع�و مرشوع الق�رار »كل ال�دول إىل االمتناع ع�ن إقامة بعثات 
دبلوماسية يف مدينة القدس املقدسة تطبيقا لقرار مجلس األمن 478 
لس�نة 1980.« وتعترب إرسائيل القدس »عاصمته�ا األبدية« وتريد أن 
تكون كل الس�فارات هناك. وقال داني دانون الس�فري اإلرسائيي لدى 
األمم املتح�دة يف بيان »لن يغري تصويت أو نق�اش الحقيقة الواضحة 
بأن القدس عاصمة إرسائيل«. ويريد الفلس�طينيون أن تكون القدس 
الرشقي�ة عاصمة لدولتهم املس�تقلة يف املس�تقبل. واحتل�ت إرسائيل 
القدس الرشقي�ة يف حرب عام 1967 وضمتها يف خطوة لم يعرف بها 
دولي�ا. ويطالب مرشوع الق�رار »كل الدول االلتزام بق�رارات مجلس 
األم�ن املتعلقة بمدينة القدس املقدس�ة وعدم االع�راف بأي تدابري أو 
إج�راءات تتناقض مع هذه القرارات«.ووافق مجلس األمن الدويل عى 
ق�رار يف ديس�مرب/كانون األول من العام امل�ايض »يؤكد أنه لن يعرف 
ب�أي تعدي�الت يف خطوط الرابع من يونيو 1967 بم�ا يف ذلك ما يتعلق 
بالقدس باس�تثناء م�ا تتفق عليه األط�راف من خ�الل املفاوضات«. 
وتمت املوافقة عى هذا القرار بأغلبية 14 صوتا وامتناع إدارة الرئيس 

األمريكي السابق باراك أوباما عن التصويت.

       بغداد / المستقبل العراقي

قتل خمس�ة اش�خاص ع�ى االقل وج�رح 21 
آخ�رون بعد ان هاجم انتحاريان االحد كنيس�ة يف 
مدين�ة كويتا يف جن�وب غرب باكس�تان، قبل اقل 
من اس�بوعني عى االحتفال بعيد امليالد بحسب ما 

اعلنت الرشطة.
واس�تهدف الهج�وم كنيس�ة تابع�ة للطائفة 
الربوتس�تانتية يف كويتا عاصمة اقليم بلوشستان 

يف خالل قداس ليل االحد.
وقال قائ�د رشطة االقليم معظ�م جاه ان بني 
القتى امرأت�ني، مضيفا انه بني املصابني خمس�ة 
جرح�ى حاله�م خط�رة. وق�ال ج�اه »تحرك�ت 
الرشط�ة برسع�ة ومنع�ت املهاجمني م�ن دخول 

الردهة الرئيسية«.
وقال وزي�ر داخلية االقليم رسف�راز بوغتي ان 
نحو 250 ش�خصا يش�اركون عادة يف القداس، اال 

ان الع�دد تزاي�د اىل نحو 400 ش�خص نظرا لقرب 
االحتفال بعيد امليالد.

وكتب الوزير عى توير »لو نجح االرهابيان يف 
مخططهما، ال قدر الله، لكانت حياة اكثر من 400 

شخص عى املحك«.
واظهرت مشاهد بثتها شاشات التلفزة مقاعد 
وادوات موسيقية محطمة ومتناثرة فوق االرضية 

امللطخة بالدماء.
ويشكل املسيحيون قرابة 1,6 باملئة من سكان 
باكس�تان البالغ عددهم 200 مليون نس�مة وهم 
يعانون من التمييز وتقتر وظائفهم عى االعمال 

املتدنية االجر ناهيك عن االتهامات بالتجديف.
يش�كل  اخ�رى،  ديني�ة  اقلي�ات  جان�ب  واىل 
للمتمردي�ن  هدف�ا  س�نوات  من�ذ  املس�يحيون 
االس�الميني. وش�هدت اله�ور يف 2016 اح�د اكثر 
االعتداءات دموية يف باكستان خالل احتفاالت عيد 
الفصح يف تفجري انتح�اري ادى اىل مقتل اكثر من 

70 ش�خصا بينهم اطفال. وتبنت االعتداء جماعة 
االحرار وهي فصيل تابع لطالبان باكستان.

وتواجه الرشطة والجيش يف باكستان املتمردين 
االسالميني والقوميني يف بلوشستان الغنية باملرواد 

املعدنية.
وتحاذي بلوشس�تان ايران وافغانس�تان وهي 
األك�رب ب�ني مقاطع�ات باكس�تان األرب�ع ولك�ن 
سكانها وعددهم سبعة ماليني اشتكوا عى الدوام 
من عدم حصولهم عى حصة عادلة يف ثرواتها من 

الغاز واملعادن.
وتراجع العنف بشكل كبري يف السنوات املاضية 
الس�الم  اح�الل  اىل  الس�لطات  مس�اعي  بفض�ل 

والتنمية.
وتضمن�ت الجهود العمل عى م�رشوع صيني 
ضخ�م لتطوير البنية التحتية هو املمر االقتصادي 
الصيني الباكس�تاني الذي يفت�ح لبكني طريقا اىل 

بحر العرب عرب ميناء جوادر يف بلوشستان.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الدف�اع القطري�ة أن الع�روض 
العسكرية التي تم إجراؤها يف البالد هذا العام تمثل 
»رس�الة واضحة« مفادها أن هناك من س�يحمي 
قط�ر حال تطلبت ال�رضورة.  وقال الل�واء الركن 
س�الم األحبابي، املنس�ق العام للعرض العسكري 
للمس�ري الوطن�ي، إن العروض ه�ذا العام »جاءت 
ممي�زة جدا مل�ا تضمنته من أداء متطور للمش�اة 

واآلليات والطريان وغريها«، وكذلك ملش�اركة عدد 
كب�ري من املدني�ني، الذي�ن كانوا انتس�بوا للخدمة 
الوطني�ة ألول م�رة.  وش�دد األحباب�ي، ع�ى أن 
»العروض العس�كرية الكبرية واملمي�زة هذا العام 
تنقل رسالة واضحة للعالم، مفادها أن قطر لديها 
رجال من الجنود والشباب يحمونها من األعداء«. 
من الجدير بالذكر أن الس�لطات القطرية أبدت 
اهتماما خاصا هذا العام بالعروض العسكرية عى 
خلفية التوتر الكبري الذي تش�هده منطقة الخليج 

بع�د إعالن كل من الس�عودية واإلمارات والبحرين 
ومر، صباح يوم 5 يونيو/حزيران، قطع جميع 
العالق�ات الدبلوماس�ية مع قطر ووق�ف الحركة 

البحرية والربية والجوية معها. 
واتهم�ت هذه الدول الس�لطات القطرية بدعم 
اإلرهاب وزعزعة االس�تقرار يف املنطقة، لكن قطر 
نف�ت بش�دة ه�ذه االتهام�ات، مؤك�دة أن »هذه 
اإلجراءات غري مربرة وتقوم عى مزاعم وادعاءات 

ال أساس لها من الصحة«.
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املـادة املذكـورة اعاله فعىل الراغبـن مراجعة مقر الرشكة الكائن يف مدينة النارصية او مكتب بغداد العائـد لرشكتنا الكائن يف منطقة الكرادة ـ  
البو جمعة رقم الدار 139  ـ شـارع ابو نؤاس ـ مجاور فندق ديانا السـياحي )رقم املوبايل 07901299181 ( للحصول عىل اوراق املناقصة لقاء 
مبلغ قدره )150000( مائة خمسون الف دينار غري قابل للرد وتودع العطاءات يف صندوق العطاءات يف مقر الرشكة الساعة الواحدة ظهرا ليوم 

الغلق االربعاء املصادف 2018/1/3 وعىل ان :
 ـ  تقدم العروض بأربعة ظروف مغلقة ومنفصلة )فني وتجاري ومستمسكات الرشكة وظرف التأمينات االولية ( وتكون هذه الظروف مختومة 
وتثبت عليها محتويات الظروف ) فني وتجاري ومستمسـكات الرشكة وظرف التامينات االولية( مع رقم املناقصة وتاريخ الغلق واسـم الرشكة 

املتقدمة ويف حالة وجود مخول للرشكة يزود بكتاب رسمي من  
 املدير املفوض للرشكة املتقدمة ومصدق من السفارة العراقية لتقديم العروض وظرف املستمسكات املطلوبة  يشمل:

1 ـ يلتزم املشـارك باملناقصة تقديم تأمينات اولية 1% من قيمة العطاء بالدوالر او ما يعادله بالدينار العراقي بموجب صك مصدق معزز بكتاب 
رسـمي يؤيد صحة صدور الصك من نفس املرصف الصادر منه الصك او )سـفتجة( او كفالة مرصفية ضامنة عن طريق مرصف عراقي معتمد 
مجـاز ) حكومـي او اهيل( بتوقيع مدير قسـم خطابات الضمان ومدير الفرع واملدير العام او املدير املفوض او معاونيهما معزز بكتاب رسـمي  
صادر من املرصف املختص يؤيد فيه صحة صدور هذا الخطاب حيث يتطلب تقديم خطاب ضمان  تحديد مدة صالحيته ال تقل عن اربعة اشهر 
من تاريخ غلق املناقصة ويذكر فيه عبارة )تامينات اولية( وتكون التامينات باسـم الرشكة او املدير املفوض او احد املؤسسـن حرصا ويجب ان 

يكون خطاب الضمان صادر من املصارف املجازة والواردة يف نرشة البنك املركزي العراقي واملرفقة طيا
2 ـ نسـخة واضحة من شـهادة تأسـيس الرشكة او هوية املكتب لكل واحد مع محرض تأسـيس الرشكة املعتمد وان تكون شـهادة التأسـيس 
بالنسبة للرشكات العربية واالجنبية مصدقة من امللحقة التجارية يف السفارة العراقية يف بلد التأسيس وان يكون ختم التصديق عىل الصفحة التي 

يرد فيها  اسم الرشكة حرصا مع نسخة مرتجمة باللغة العربية لشهادة التاسيس من مكتب او جهة معتمدة ومتخصصة
3 ـ براءة  الذمة من الهيئة العامة للرضائب نافذة للعام الحايل بالنسبة للرشكات العراقية

4 ـ وصل رشاء املناقصة 
5 ـ تقديم نسخة ملونة من بطاقة السكن بالنسبة للرشكات العراقية

ـ يتم استبعاد  العطاء يف حالة تقديم سعر اعىل من الكلفة التخمينية املعلنة اعاله باي نسبة كانت  
ـ  الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات

ـ يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور  النرش واالعالن االخري
ـ يهمل اي عطاء غري مستويف لرشوط املناقصة 

ـ عىل الرشكات العربية واالجنبية  التي ليس لها فرع او وكيل يف العراق يتم ارسـال قيمة رشاء املناقصة اىل مرصف الرافدين فرع سـاحة النرص 
ورقم الحساب 11679

ـ بالنسبة للمصارف االجنبية التي ليس لها فرع يف العراق فيجوز ملقدم العطاء مفاتحة املرصف االجنبي الصدار خطاب ضمان مقابل التأمينات 
االولية اىل احد املصارف املجازة والواردة يف نرشة البنك املركزي العراقي يف العراق وارفاق نسخة من اشعار اصدار خطاب الضمان املقابل يف عطائه 

عىل ان  ال تتجاوز فرتة تقديم التأمينات االولية اسبوع من تاريخ غلق املناقصة
يمكن االطالع عىل مواصفات املادة املطلوبة وكذلك الرشوط العامة للمناقصة عىل موقع الرشكة االلكرتوني وهو كاالتي :

)WWW.ur.industry.gov.iq(
ـ  وموقع الوزارة االلكرتوني وهو كاالتي :

 www.industry.gov.iq ( (
اذا صادف تاريخ يوم الغلق عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه هو تاريخ غلق املناقصة 

تدعو الرشكة كافة املشـاركن لحضور املؤتمر املنوي عقده يف مقرها لالجابة عىل االستفسـارات يف السـاعة )التاسعة صباحا(  قبل اسبوع من 
تاريخ غلق املناقصة

كما تدعو الرشكة كافة املشاركن لحضور اجراءات فتح العطاءات الساعة االوىل من الدوام الرسمي لليوم التايل لتاريخ غلق املناقصة 
الربيد االلكرتوني :

E – mail: urscoe@ur.industry.gov.iq
املدير العام وكالة

تعلـن لجنة البيـع واإليجـار الثانية ملحافظـة النجف االرشف عـن إجراء  
املزايـدة العلنية لتأجـري االمالك املدرجة تفاصيلها ادنـاه والعائد إىل بلدية 
)العباسية(  وملدة  )ثالث سـنوات( وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال 
الدولة رقم 21 لسنة 2013. فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر 
فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  العباسية أو اللجنة خالل )30( يوما 
تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مستصحبا معه 
التأمينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة باستثناء املستأجرين 
الشـاغلن للعقار الذين يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال 
يقـل عن 50% من القيمة املقـدرة  بموجب صك مصدق  لحسـاب البلدية 
املذكورة استنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا وكتاب محافظة النجف/  مكتب 
السيد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم األخري 
النتهاء مدة اإلعالن البالغة )30( يوما يف السـاعة )الحادية عرشة صباحا( 
يف ديوان )بلدية العباسـية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسـمية 
سـتكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسـو عليه املزايدة أجور 

النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 ـ عىل املسـتأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة السـكن أو 

مضبطة تأييد سكن+ شهادة الجنسية العراقية(
2ـ  عىل املستأجر  مراجعة البلدية خالل مدة ) 30( يوما من تاريخ تصديق 

قرار اإلحالة  لغرض تسديد بدل اإليجار والرسوم األخرى
3ـ  عىل املسـتأجر مراجعة البلديـة لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة 

قانونا.
4ـ  اسـتنادا إىل كتـاب محافظـة النجف االرشف/ مكتـب املحافظ  املرقم  
10881 يف 2014/9/28 يلزم أصحـاب الحرف والصناعات بجلب  الهوية 
النقابية وتأييد شـهادة ممارسـة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك 

التي تؤجر لهم.

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد/ 10034

التاريخ: 2017/12/12
نرش اعالن

قدم املسـتدعية )سـعدية احمد حسـن( طلب اىل 
هـذه املحكمة تطلب فيه اصـدار حجر وقيمومة 
لزوجهـا املفقود )خالد محمد حسـن( والذي فقد 
بتاريخ 2014/97/1 عليه واستنادا لقانون رعاية 
القارصيـن قـررت املحكمـة نـرشه بصحيفتن 
محليتن لغرض التثبـت من حياة املفقود .... مع 

التقدير
القايض
أنور جاسم حسن

اعالن
مديرية شؤون األحوال املدنية يف الديوانية

قدم املواطن )حسـن عبيس حسـن ( طلبأ يروم 
فيه تسـجيل لقبه وجعلـه )الجليحاوي( بدال من 
الفـراغ واسـتنادأ اىل احكام املـاده 24 من قانون 
البطاقـه الوطنيـه رقـم 3 لسـنه 2016 املعـدل 
ولغـرض نـرش هذا االعـالن يف الجريدة الرسـميه 
فمن لديه حـق االعرتاض مراجعة هـذه املديرية 

خالل عرشة ايام من تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 468/ب2016/2
التاريخ: 2017/12/14

اعالن
اىل املدعى عليه / باسم جواد شمس الدين 

بتاريـخ 2016/4/6 اقـام املدعـي ) ماهـر عبد 
الكريـم( ضـدك الدعـوى البدائيـة املرقمة 468/

ب2016/2 طلـب فيهـا ) الحكم بتمليكه سـهام 
املدعى عليهـم من حق التـرصف يف العقار املرقم 
28 مقاطعـة 14 السـهيلية الشـمالية ببـدل بيع 
قدره )خمسـة وعـرشون مليون دينـار عراقي( 
وملجهوليـة محـل اقامتـك حسـب رشح القائـم 
بالتبليغ واشـعار مختار واختيارية منطقة )حي 
الجهـاد محلة 899 املدعو عيل نوري النجفي فقد 
تقرر تبليغـك اعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن 
للحضـور امـام هذه املحكمـة يف موعـد املرافعة 
املوافق 2018/1/4 الساعة التاسعة صباحا وعند 
عدم حضورك او ارسـالك من ينوب عنك قانونا او 
تقديمـك ملعذرة مرشوعة فسـوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
محمد كامل كرماشة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : 2355/ش/2017
التاريخ /2017/12/17

اعالن
اىل / املدعـى عليـه / محمـد عبـد السـادة عبـد 

الحسن
اقامـت املدعيـة ارساء عبـد االمري عبـري الدعوى 
املرقمة اعاله امام هذه املحكمة تطلب فيها نفقة 
ماضية لها ومسـتمرة لهـا والطفالها القارصين 
وملجهوليـة محل اقامتك فقد تقـرر تبليغك اعالنا 
بصحيفتن محليتن يوميتن للحضور امام هذه 
املحكمة يف موعـد املرافعة املوافق 2017/12/28 
السـاعة التاسـعة صباحـا وعند عـدم حضورك 
او من ينوب عنك قانونا فسـوف تجـري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
حميد جخم علوان

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من امانة بغداد دائرة 
االنتاجية يف امانة بغداد باسم محمد حسن وادي 

فمن يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار

فقدان
مـن  الصـادرة  الترصيحـة  منـي  فقـدت 
ام  كمـرك  مـن  الصـادرة   )1110060930028(
قـرص باسـم ) رشكة شـلمربجر( عىل مـن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2017/2309

التاريخ : 2017/12/13
اعالن

تبيـع مديريـة تنفيـذ النجف سـهام مـن العقار 
املرقم تسلسل 4/6459 مسحب مظلوم الواقع يف 
النجـف العائد للمدين كل مـن حليمة رواك علوان 
نايـف ومنيف وطايـف ونواف ومصطفـى ونورا 
ونرمن وارساء ونورس اوالد وبنات هادي سـتار 
علـوان اضافة اىل تركـة مورثهم املرحـوم هادي 
سـتار علوان البالغة 2763 سهم من اصل 2992 
سـهم املحجوز لقاء طلـب الدائن هيفاء هاشـم 
سـاجت البالغ 12.000.000 دينـار فعىل الراغب 
بالـرشاء مراجعة هذه املديريـة خالل مدة ثالثن 
يومـا تبدأ من اليوم التايل للنرش مسـتصحبا معه 
التامينـات القانونية عرشة مـن املائة من القيمة 
املقـدرة وشـهادة الجنسـية العراقية وان رسـم 

التسجيل والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل 
محمد عبد الحسن عبد الزهرة 

املواصفات :
1 ـ موقعـه ورقمـه : نجـف مسـحب مظلـوم 

4/6459
2 ـ جنسه ونوعه : عرصة

3 ـ حدوده واوصافه : بلدية النجف
4 ـ مشتمالته : العقار عبارة عن عرصة  فضاء ال 
تحتوي عىل اي مشيدات  وال كهرباء وال ماء وتقع 

قرب الخط االسرتاتيجي
5  ـ مساحته : 200م2

6 ـ درجة العمران : ال يوجد
7 ـ الشاغل : ال يوجد

8 ـ القيمـة املقـدرة : قيمة السـهام املـراد بيعها 
4,617,312 مليـون ، اربعـة ماليـن وسـتمائة 

وسبعة عرش الف وثالثمائة واثنا عرش دينار 

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم اإلضبارة : 1254/ 2017

التاريخ : 2017/11/22
اىل / املنفذ عليه / احمد عبد الجبار شاكر 

لقـد تحقق لهـذه املديرية من خـالل رشح املبلغ 
القضائـي يف هـذه املديريـة واشـعار مختار حي 
الغري يف النجـف كاظم محمود انك مجهول محل 
االقامـة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار 
يمكـن اجراء التبليغ عليه واسـتنادا للمادة )27( 
من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ النجف خالل خمسة عرش يوما تبدأ 
من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك سـتبارش هذه 

املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي فوق القانون
املنفذ العدل 
محمد عبد الحسن عبد الزهرة العيساوي

اوصاف املحرر :
الزامـك بتأديـة مبلـغ 7000 سـبعة االف دوالر 
امريكيـة للدائـن حيـدر ابراهيـم علـوان بواقـع 
مـن  اعتبـارا  شـهريا   دينـار  الـف  اربعمائـة 
املرقمـة  التنفيذيـة  2017/10/23 يف االضبـارة 
1254 /2017 يف مديريـة تنفيـذ النجف وحسـب 

قرار املؤرخ يف 2017/10/23

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 1448/ش2016/6

التاريخ: 2017/12/7
اعالن

اىل / املدعى عليه /  غازي فيصل عبود
اقام املدعـي )حيدر كاظم مجـدي( الدعوى 
هـذه  امـام  1448/ش2016/6  بالعـدد 
املحكمـة وموضوعهـا طلـب الغـاء الفقره 
الحكمية بحق السـكنى لطليقتـه عىل الدار 
3096 /الرشادية )وملجهولية محل اقامتكم 
وحسب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار 
الرشـادية / الكوفة قـررت املحكمة تبليغك 
بخصوص الدعـوى وبموعـد املرافعة اعالنا 
بواسطة صحيفتن محليتن يوميتن وعليك 
الحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة 
القادم املوافق يوم 21 /2017/12 السـاعة 
التاسـعة صباحا ويف حالـة عدم حضورك او 
ارسـال من ينـوب عنك قانونا سـوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عمار هادي املوسوي

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2017/1078

التاريخ : 2017/12/13
اعالن

تبيـع مديريـة تنفيـذ النجـف تمـام العقار 
تسلسـل 3/27716 حـي الوفـاء الواقـع يف 
النجـف العائـد للمدين زهري صالح شـكري 
املحجوز لقاء طلب الدائن وسـام اسـماعيل 
جـواد البالـغ 86000000 سـتة وثمانـون 
مليـون دينار فعىل الراغـب بالرشاء مراجعة 
هـذه املديريـة خالل مـدة ثالثـن يوما من 
اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التامينات 
القانونيـة عـرشة مـن املائـة مـن القيمـة 
املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات :

1 ـ موقعـه ورقمـه : نجـف حـي الوفـاء 
3/27716 )الدور الهندية( 

2  ـجنسه ونوعه : دار
3 ـ حدوده واوصافه : بلدية النجف

4 ـ مشـتمالته : العقار يقع ركن عىل شارع 
فرعي 10مرت واالخر 3 مرت وهو يحتوي عىل 
ساحة امامية تحتوي عىل صحيات مشرتكة 
وضمـن السـاحة حديقة االرضية اشـتايكر 
عادي وممر من الجهة اليرسى للبيت ويمتد 
اىل خلـف البيـت واسـتقبال وغرفتـن نـوم 
احداهما صغـرية والثانية كبـرية وصحيات 
وحمـام وتواليـت ومطبـخ االرضيـة كايش 
الجدران بناء بلوك والسقف كونكريت )البناء 
الجاهز الدور الهنديـة( املطبخ علو 1,5 مرت 
كايش فرفوري والباقي بورك مصبوغ وكذلك 
الصحيات عىل هذا الشكل وسلم مغلق يؤدي 
اىل الطابق االول ويوجد مخزن بجانب السلم 
ويحتـوي الطابـق االول عىل غرفـة والباقي 
سطح والسطح اشتايكر وهو البناء الجاهز 
للرشكـة الهندية والطابق االريض مجهز ماء 
وكهرباء والطابق االول مجهز فقط كهرباء 

5 ـ مساحته : 238م
6 ـ درجة العمران : متوسط

7 ـ الشـاغل : زهـري صالح شـكري ويرغب 
بالبقاء بعد البيع بصفة مستأجر 

8 ـ القيمة املقـدرة : 172,250,000 / مائة 
واثنان وسـبعون مليون ومئتان وخمسـون 

الف

جنس ت
الموقعالمساحةرقم الملكالملك

السوق العصري/مقابل 12م70/52 ـ 70/22 ـ 70/35 ـ 31 /70حوانيت1
محكمة العباسية 

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

وزارة الصناعة واملعادن
رقم املناقصة : )12/م/أ/2017( استريادية / بالدوالر )عىل املوازنة التشغيلية لعام 2017(رشكة اور العامة

احلد االعىل للكلفة التخمينية )900 دوالر + LME( للطن الواحد
اعالن مناقصة : جتهيز 200 طن قضبان نحاس 8 ملم عىل شكل دفعتني

اعالن للمرة الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

العدد : 247إعالن
التاريخ: 2017/12/14



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

فنج�ان  كاظ�م  النق�ل  وزي�ر  أج�رى 
الحمام�ي، جول�ة ميدانية داخ�ل أروقة 

الرشكة العامة للموانىء العراقية برفقة 
مديره�ا الع�ام الس�يد رياض س�وادي، 

واطلع س�يادته ع�ى واق�ع العمل فيما 
ح�ث الجمي�ع عى ب�ذل أق�ى الجهود 
بالنظ�ر ألهمية املوان�ئ يف رفد االقتصاد 

العراقي«. 

وبع�د اس�تماعه لع�دد م�ن مش�كالت 
املوظفني، اعلن الحمامي انه مع تس�نم 

املوظف الكف�وء املناصب اإلدارية العليا، 
مشددا عى »رضورة االلتحاق بالدورات 
التطويرية للح�اق بركب التقدم العلمي 

املتسارع«.
واش�اد الحمام�ي »بما يقدم�ه موظفو 
الرشك�ة م�ن ح�رص كب�ر يف أدائه�م 

مهامهم الوظيفية«.
كما زار الحمامي ، مقر املسفن البحري 

مطلعا عى طبيعة العمل فيه«. 

وق�ال ان »العامل�ني يف املس�فن البح�ري 
يبذل�ون جه�ودا كب�رة من اج�ل انجاز 
اب�رز االعمال والواجب�ات التي تقع عى 
عاتقهم مما ساعد ذلك عى تقدم العمل 

بانسيابية عالية«. 
ودعا الجميع لبذل ما بوسعهم من جهود 
وطاقات واعمال اضافية تضفي ملسات 
عى واق�ع عمل املوانئ العراقية واألدوار 

التي تقوم بها يف املجال البحري« .
وخالل زيارته الشهرية ملحافظة البرصة 
تفقد وزير النقل مرشوع مدينة املسبار 

التي تعهد بان ش�ائعات ل�ذوي ضحايا 
سفينة املسبار«.

 وأش�ار اىل  ان »الرشك�ة العام�ة لتنفيذ 
مشاريع النقل وبعد التعاقد مع الرشكة 

العام�ة ملوانئ العراق تقوم بانش�اء 20 
دار سكنية يف منطقة جبيلة والتي أطلق 

عليها مدينة املسبار حاليا«.
وب�ني أن »األعم�ال تجري وف�ق ما أعد 
إليها وبالرسعة املمكنة حيث تم الرشوع 
بالبناء بعد انتهاء أعمال تس�وية األرض 

ووضع املخططات.

وزير النقل جيري جولة يف أروقة الرشكة العامة للموانئ ويؤكد عىل امهيتها برفد االقتصاد
زار مقر املسفن البحري ومدينة املسبار
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النزاهة: السجن »15« عامًا 
ملديرة مرصف حكومي

    بغدادم المستقبل العراقي

اعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة، إن »محكمة 
الجنايات املختصة بقضايا النزاهة يف 
بغداد أصدرت حكماً غيابياً بالس�جن 
ملدة خم�س عرشة عاما ع�ى املتهمة 
كرامة حسن علوان، مؤكدة أن »املدانة 
الهارب�ة أحدث�ت رضراً بامل�ال الع�ام 
 )1,400,808,099( قيمت�ه  بلغ�ت 
ملي�ار دين�اٍر؛ ع�ر قيامه�ا باالتِّفاق 
واالشرتاك مع متهمني آخرين بابتياع 
أربع�ة صك�وٍك م�زورة ع�ى أس�اس 
أنه�ا مس�حوبٌة م�ن الرشك�ة العامة 
للفوسفات ملصلحة أحد املتهمني أثناء 
عملها كمديرة مل�رصف الرافدين فرع 

اإلعمار واإلسكان.
تلقت�ه  ي�ان  يف  الهيئ�ة  »وأضاف�ت 
»املس�تقبل العراق�ي«، أن >املحكم�ة 
�العه�ا ع�ى أق�وال كل م�ن  بع�د اطِّ
املمث�ل القانون�ي مل�رصف الرافدي�ن 
ال�ذي طل�ب الش�كوى ض�د املته�مة 
الهاربة، والتحقيق اإلداري الذي أوىص 
الصك�وك  إىل  إضاف�ًة  بمقرصيته�ا، 
وأوليَّ�ات ال�رصف وقرين�ة هروبه�ا، 
وصل�ت إىل القناعة الكافي�ة واملُقنعة 
بإدانتها اس�تناداً ألحكام املادَّة 315/ 
الش�قِّ األول م�ن قان�ون العقوب�ات 
بداللة م�واد االش�رتاك 47 و48 و 49 

منه«.
وبينت أن »قرار الحكم تضمن إصدار 
الهارب�ة،  املدان�ة  أم�ر قب�ض بح�ق 
وإج�راء التفتي�ش األص�ويل بحقه�ا، 
إضاف�ة إىل تأيي�د الحجز ع�ى أموالها 
املنقول�ة وغ�ر املنقول�ة، واالحتفاظ 
للجه�ة املت�ررة م�رصف الرافدين 
بحق املطالبة بالتعويض أمام املحاكم 
املدنيَّ�ة بع�د اكتس�اب ق�رار الحك�م 

الدرجة القطعية«.
يذكر أن هيئة النزاهة تعلن بني الحني 
واآلخر صدور أحكام بسجن أشخاص 
أدينوا بالفس�اد واستغالل املناصب أو 
تعم�د اإلرضار بامل�ال الع�ام لتحقيق 

مصالح شخصية.

النقل الربي تفتتح معرضًا للقوات األمنية واحلشد 
الشعبي ضمن فعاليات يوم النرص الكبري

مدير عام املسافرين: دعم الوزير للرشكة 
جعلها حتقق نجاحات وانجازات غري مسبوقة

حمافظ البرصة يوجه بإعداد دراسة شاملة حول عمل جلنة التجاوزات

دعوة الفتتاح فرعني يف تركيا والسعودية وعامن تصنفه من أفضل املصارف
الرافدين يطمئن زبائنه يف احملافظات الساخنة بان امواهلم بأمان

الصحة تعلن إكامل فحص ومطابقة الوجبة 19 من رفات سبايكر

    البصرة / المستقبل العراقي

بتوجيه من محافظ البرصة أس�عد عبد األمر العيداني، 
سيتم وخالل األيام القليلة القادمة إعادة النظر يف عمل 

لجنة التجاوزات التابعة لديوان املحافظة.
هذا ما أدىل به معاون املحافظ لشؤون البلدية والبلديات 
حس�ن ظاهر النج�ار يف بي�ان لديوان املحافظ�ة تلقته 

»املستقبل العراقي«.
وق�ال النجار » كلفنا من قبل رئيس الحكومة التنفيذية 
املهندس »العيداني« بوضع دراس�ة ش�املة حول عمل 

لجنة التجاوزات الحالية واملستقبلية، وأن يكون عملها 
ضم�ن اختصاصه�ا، حي�ث ان عمل التج�اوزات مناط 

أصال بشعب البلدية«.
واش�ار اىل ان »هن�اك لجنة أخرى تعمل ب�ذات االتجاه، 
وهذا الت�رصف يؤدي اىل التض�ارب والتداخل يف العمل ، 
األمر الذي س�يكون له مردود س�لبي ع�ى الجميع من 
خالل االرباك والفوىض وفتح آفاق جديدة للفس�اد املايل 
واإلداري«.وأضاف، من خالل توجيهات محافظ البرصة 
س�يكون عمل اللجنة  الجديدة تخص�ي وقانوني ويف 

ذات الوقت ستكون مهمتها رقابية وتنفيذية.

    بغداد/ المستقبل العراقي

 تلق�ى م�رصف الرافدي�ن دعوت�ني دوليت�ني 
الفتت�اح فرع�ني فيهم�ا، فيم�ا صن�ف ف�رع 
املرصف يف العاصمة االردنية عمان بالتصنيف 
الثان�ي كأفض�ل املص�ارف العامل�ة يف البلد«. 
وقالت مدير عام املرصف خولة طالب جبار يف 
بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، ان »املرصف 
تلق�ى دعوتني من تركيا والس�عودية الفتتاح 
فرع يف كل دولة ، مشرة اىل ان »هذه الخطوة 
تأتي تتويجا لس�معة املرصف وما حققه من 
منج�زات واكبت التط�ورات الحديثة يف العمل 
املرصيف وم�دى التزام�ه باملعاير املحاس�بية 
وامتثال�ه لكاف�ة اللوائح الدولي�ة«. واضافت 
ان »فرع امل�رصف يف العاصمة االردنية عمان 
حاز ع�ى التصني�ف الثان�ي كأفضل مرصف 
فع�ال يف البل�د وما تحقق يأت�ي ضمن خطط  
تطوير العمل املرصيف وبجهود وكفاءة جميع 
العامل�ني والس�يما م�ن اصحاب الش�هادات 

الدولي�ة والك�وادر املدربة( ».واش�ارت اىل ان 
»لدى املرصف 7 فروع خارجية و 167 فرعا يف 
العراق وبذلك يشكل هرم املصارف العراقية ملا 
يتمت�ع به من مصداقية ومقبولية وامان لدى 
الزبائن«. وبشأن أرصدة الزبائن يف املحافظات 
املح�ررة  من تنظيم داع�ش االرهابي طمأنت 

مدير عام امل�رصف الزبائن واكدت ان »جميع 
االموال محفوظة ومصونة لدينا بسجالت ولم 
يض�ع منها يشء واملرصف ملتزم بتس�ديدها 
كاملة( وقد بارش فرع الفلوجة بتعامالته مع 
زبائنه بكل انس�يابية كم�ا تمت اعادة افتتاح 
فرعي برطلة والحمداني�ة يف محافظة نينوى 

وقريبا س�رتفع اليهم�ا املبالغ املالي�ة ملزاولة 
عملهما كالسابق«. مستدركة ان »املرصف لم 
يتوق�ف عن التعامل مع زبائن�ه من اهايل تلك 
املحافظات وقد اطلق العديد من ارصدتهم من 
الف�رع الرئييس ببغداد يف املدة الس�ابقة  وهو 
م�ا يعطيه مصداقية وثقة اك�ر  لدى الزبائن 
وامتثاال لقانون التجارة رقم 30 لس�نة 1984 
املع�دل«. وحثت مدير ع�ام املرصف املواطنني 
عى »عدم اكتناز االموال يف املنازل واستثمارها 
بالشكل االمثل عر ايداعها كأرصدة محفوظة 
يف املرصف يدفع عليها ارباح سنوية عنها %4 
لودائ�ع التوف�ر و 7% للودائع الثابتة س�نويا 
كون ذلك يش�كل ضمان�ة للمواطنني للحفاظ 
عى اموالهم اضافة اىل ما يش�كله من اسهام 
يف دع�م وتنش�يط اقتصاد الدول�ة عر تمكني 
النظ�ام املرصيف  بخلق الودائع واالس�تمرار يف 
اطالق الس�لف والقروض وال سيما الصناعية 
والتش�غيلية الت�ي توفر فرص عمل لتش�غيل 

االيدي العاملة.

  بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزيرة الصح�ة والبيئة، عديلة حم�ود، عن اكمال 
الفرق املتخصصة يف دائرة الطب العديل باجراءات الفحص 
واملطابق�ة للوجب�ة 19 من رف�ات قاعدة س�بايكر والتي 

تم اس�تخراجها من منطقة القصور الرئاس�ية يف تكريت 
بمحافظ�ة ص�الح الدين«.وقال�ت حم�ود يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن »هذه الوجبة ضمت 
30 ش�هيدا تم فحصه�م ومطابقتهم مع الحمض النووي 
لذويهم من قب�ل الفرق املتخصصة يف دائ�رة الطب العديل 

ليصب�ح مجموع الش�هداء الذين تم التع�رف عليهم 814 
شهيدا فيما ستواصل الفرق املتخصصة باجراءات الفحص 
واملطابقة للمتبقي من الرفات وعددها 330 رفات«.الفتة 
إىل أن »هذه الرفات املفحوصة س�يتم تس�ليمها اىل وزارة 

الدفاع لتقوم هي االخرى بتسليمها اىل ذويهم.

   بغداد/ المستقبل العراقي

ضبط�ت هيئة املناف�ذ الحدودية منفذ مط�ار النجف االرشف عملة س�عودية 
بقيمة 200 الف ريال س�عودي بحوزة مس�افران س�عوديا الجنس�ية يف صالة 

املغادرة يرومون املغادرة خارج العراق.

غدًا الثالثاء.. موعدًا إلقامة كرنفال »يوم بغداد« للفعاليت الفنية والرتاثية والفلكلورية
   بغداد / المستقبل العراقي

ح�ددت أمانة بغ�داد، غ�دا الثالثاء 
، م�ن ش�هر كان�ون األول الجاري 
إلقامة كرنفال يوم بغداد الس�نوي 
ال�ذي يتضمن عدداً م�ن الفعاليات 

الفنية والرتاثية والفلكلورية ».
وذكرت مديري�ة العالقات واالعالم 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان » الكرنفال سيقام 
امام بناية القش�لة سيتضمن عدداً 
م�ن الفعالي�ات الثقافي�ة والفنية 
اخ�رى  وفعالي�ات  والفلكلوري�ة 

تقام يف عم�وم العاصمة طوال )4( 
ايام«.

وتابع�ت ان »م�ن اب�رز الفعاليات 
ع�رض بانوراما مرسحي�ة بعنوان 
)بغ�ددة( من تأليف الش�اعر رحيم 
العراقي وإخراج الدكتور )حس�ني 
عيل هارف( يؤدي أدوارها نخبة من 
عمالقة الفن العراقي تجسد ملحات 
م�ن حياة )20( ش�خصية بغدادية 
كان له�ا حض�ور فاع�ل يف الحياة 
والثقافي�ة  والسياس�ية  العام�ة 

واالجتماعية«.
وأضافت ان »الكرنفال س�يتضمن 

أيضاً مسرة للسيارات الكالسيكية 
القديم�ة ابتداًء من س�احة امليدان 
مروراً بشوارع الرشيد وحسان بن 
ثابت وحسن باش�ا املجاور لسياج 
القشلة ثم اىل شارع املتنبي بإتجاه 
ساحة الشاعر معروف الرصايف  ثم 
اىل جرس الشهداء للتجوال يف شوارع 
ومناطق بجانب الكرخ  بالتنس�يق 

مع مديرية املرور العامة » .
كم�ا س�يتضمن الكرنف�ال أيض�اً 
االطعم�ة  باع�ة  لعرب�ات  عرض�اً 
الرتاثية يف  البغدادي�ة  واملرشوب�ات 

شارع الرشيد.

وزير النفط يوعز بإنشاء منظومة متكاملة 
لنقل مشتقات النفط إىل اخلارج

    بغداد/ المستقبل العراقي

أوع�ز وزي�ر النفط، جبار اللعيبي، بإنش�اء منظومة متكاملة لنقل مش�تقات 
النفط إىل الخارج«.وقال اللعيبي يف بيان تلقته » املستقبل العراقي«، اننا وجهنا 
يف وقت س�ابق بتش�كيل لجنة رفيعة املس�توى برئاس�ة وكيل الوزارة لشؤون 
االستخراج من اجل وضع دراسة متكاملة لهذا املرشوع الذي يربط املحافظات 
واملدن العراق يف الش�مال والوس�ط والجنوب بمنظوم�ة متكاملة من خطوط 
نقل املشتقات النفطية عى ان تقدم هذه اللجنة التوصيات واملقرتحات نهاية 
الشهر الجاري بهدف اإلرساع واملبارشة بوضع خارطة الطريق املناسبة لتنفيذ 
ه�ذا املرشوع الحيوي االس�رتاتيجي ع�ن طريق االس�تثمار او غره«.وأضاف 
أن »العراق اصبح بحاجة ماس�ة اىل منظومة انابيب متكاملة لنقل املش�تقات 
النفطي�ة، فضال عن وجود خزان�ات ومحطات ضخ يف املدن الرئيس�ّية تغطي 
احتياج�ات الب�الد بدال من عمليات النق�ل بالصهاريج التي تش�كل عبئا ماليا 
اضافيا ، فضال عن املخاطر واملشاكل االخرى التي تتسبب بها«.وأشار اللعيبي 
ان »عمليات التخريب املتكررة التي اصابت البنية التحتية لشبكات نقل النفط 
الخ�ام وأنابيب الصادرات النفطية وعدد من انابيب نقل املنتجات النفطية من 
قب�ل العصاب�ات االرهابية، فضال عن تقادم االنابيب قد اثر كثرا عى أنش�طة 
الوزارة يف هذا املجال«، مبينا ان »ارصار العاملني يف القطاع النفطي قد س�اهم 
يف تقلي�ل األرضار والعمل عى اعادة ما خربت�ه العصابات االرهابية«.وتابع ان 
»الوزارة ماضية يف النهوض بالبنى التحتية وتطوير الصناعة النفطية«، مؤكدا 
انها »بصدد انش�اء عدد م�ن خطوط االنابيب تصل بالنفط الخام واملش�تقات 

النفطية اىل الحدود مع دول الجوار.

   بغداد / المستقبل العراقي

افتتحت الرشكة العامة للنقل الري ، معرضا للصور يجسد انتصارات جيشنا 
الباس�ل وقواتنا األمنية وحش�دنا املقدس ضد تنظيم داع�ش اإلجرامي فضالً 
عن إس�هامات الرشكة الفاعل�ة يف دعم أجهزتنا األمنية بمناس�بة يوم النرص 

الكبر«.
وب�ني معاون مدي�ر عام الرشك�ة عباس حامد يف بي�ان العالم ال�وزارة تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي«، ان »الرشكة قامت بعدة فعالي�ات احتفال بيوم النرص 
وم�ن ضمنه�ا هذا املعرض الذي يضم صور تجس�د بط�والت وانجازات رائعة 

للقوات األمنية والحشد الشعبي يف ساحات الوغى ».
وأض�اف عامر ان »أوىل فعاليات الن�رص الكبر كانت حملة كرى للترع بالدم 
و يوم االثنني القادم س�يكون هناك احتفاالً مركزياً تتخلله القصائد الشعرية 

واألهازيج التي تتغنى بهذه البطوالت .

   بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال مدير ع�ام الرشكة العامة لنقل املس�افرين والوفود عبد الل�ه لعيبي باهض، 
ان »دع�م وزي�ر النقل كاظم فنج�ان الحمامي الال محدود للرشك�ة جعلها تحقق 
نجاح�ات وانجازات ميدانية س�يما بع�د منحه جميع الصالحي�ات الالزمة ملواقع 
العمل وخصوصا يف لجنة اغاثة وايواء النازحني عر الرشكة العامة لنقل املسافرين 
والوفود والدور البارز يف غرفة عمليات النقل يف الزيارات املليونية ) العارش من محرم 
، اربعينية االمام الحس�ني )عليه السالم( مما جعل خدماتها واضحة للمواطنني«. 
واعت�ر باهض يف بي�ان تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان »ع�ام 2017 كان متميزا 
حيث اس�تطاعت الرشك�ة ان تؤدي ما عليها من جهود وادوار وظيفية وانس�انية 
ووطني�ة يف نقل وإغاثة النازحني مما جعلها تفتخ�ر بان تكون رشيكا حقيقيا يف 
دعم ومس�اندة املقاتلني من القوات االمنية والحش�د الش�عبي يف معظم عملياتهم 
القتالي�ة ليتوج ذلك بالنرص الكبر والخالص م�ن فكر داعش الظالمي الذي أعلنه 
دول�ة رئيس ال�وزراء القائد العام للقوات املس�لحة حيدر العب�ادي«. واضاف بان 
»الرشكة لديها طموحات وافكار ودراس�ات تسعى لتنفيذها لعام 2018 باالعتماد 
عى اسرتاتيجية تش�مل عدة عوامل هدفها تقديم الخدمة للمواطنني عر التوسع 
بها واالنتش�ار به�ا داخليا وخارجيا وخصوص�ا بعد الدور الناجح لها وللموس�م 

الثاني عى التوايل يف نقل الحجيج العراقيني اىل الديار املقدسة.

املنافذ احلدودية تضبط 200 الف ريال بحوزة 
مسافران سعوديا اجلنسية
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وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف املحمودية

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 3352/18

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 36 ابو شمع 
الجنس : قطعة ارض 

النوع : ملك رصف
رقم الباب :

رقم الطابق :
رقم الشقة :

املساحة : ) 98(م2 ـ )2( اولك
املشتمالت :

املزروعات اواملغروسات : 
واردات املبيع السنوية :

الشاغل :
مقدار املبيع :تمام العقار

سـتبيع دائـرة التسـجيل العقـاري يف املحموديـة باملزايدة العلنيـة العقار 
املوصـوف اعاله العائد للراهن خولة خليـل نوري لقاء طلب الدائن املرتهن 
مـرف الرافدين البالغ )15000000( خمسـة عرش مليـون دينار  فعىل 
الراغـب يف االشـراك فيها مراجعة هـذه الدائرة خـالل )30( يوما اعتبارا 
مـن اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مسـتصحبا معه تامينات قانونية 
نقدية او كفالة مرفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة 
)18000000( ثمانيـة عرش مليون ال غريها دينار وان املزايدة سـتجري يف 

الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري  
مالحظ/  مدير
دائرة التسجيل العقاري يف املحمودية

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف املحمودية

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 1 /1907

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 20 الجديدة 
الجنس : قطعة ارض 

النوع : ملك رصف
رقم الباب :

رقم الطابق :
رقم الشقة :

املساحة :   )3( اولك
املشتمالت :

املزروعات اواملغروسات : 
واردات املبيع السنوية :

الشاغل : مالك العقار
مقدار املبيع :تمام العقار

سـتبيع دائـرة التسـجيل العقـاري يف املحموديـة باملزايدة العلنيـة العقار 
املوصوف اعاله العائد للراهن فاضل عبد الحسـن رضيو  لقاء طلب الدائن 
املرتهـن مرف الرافدين البالغ )15000000( خمسـة عرش مليون دينار  
فعىل الراغب يف االشراك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوما اعتبارا 
مـن اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مسـتصحبا معه تامينات قانونية 
نقدية او كفالة مرفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة 
)12000000( اثنـى عرش مليـون ال غريها دينار وان املزايدة سـتجري يف 

الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري  
مالحظ/  مدير
دائرة التسجيل العقاري يف املحمودية

محافظة املثنى 
قسم الشؤون القانونية 

اىل / السيد عامر سلمان يعقوب املجمعي 
انذار 

بالنظر ملجهولية محل سكنك وبناءا عىل ما جاء 
باالمر االداري املرقم بالعدد 2104 لسنة 2016 
الصادر بموجب كتاب محافظة دياىل / قسـم 
ادارة املوارد البرشية املرقم بالعدد )10548( يف 
2016/6/12 تقرر انذارك بالجريدة الرسـمية 
برضورة تسديد مبلغ التضمن الصادر بحقكم 
والبالغ قدره )68,000,000( ثمانية وسـتون 
مليـون دينـار ال غريهـا وخالل مـدة اقصاها 
)10( ايـام وبخالفـه سـوف تتخـذ االجراءات 

القانونية بحقكم وفق القانون
مثنى عيل مهدي التميمي 
محافظ  دياىل

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

العدد : 7964
التاريخ 2017/10/9

اىل / املفقود )وليد مزهر طه( 
قدمـت زوجتك )نوره عيل طـه( طلبا اىل هذه 
املحكمة مدعيا فقدانـك بتاريخ 2014/7/24 
والثابـت من خـالل االوراق التحقيقية املودعة 
لدى مركز الرشطة  املنصورية واملرفق نسـخة 
منهـا بالطلب املقدم اعاله وطلب الحجر عليك 
ونصبـه قيمـا الدارة اموالـك قـررت املحكمة 
تبليغـك اعالنا بالصحف املحليـة ويف حال عدم 
مراجعتـك لهـذه املحكمة خـالل 15 يوما من 
تاريـخ النرش سـتقوم هـذه املديريـة باصدار 

الحجة وفقا لالصول
القايض
ثامر حسن وهاب

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

العدد / 309/ش/2017
التاريخ/ 2017/12/12

اىل / املدعى عليه / ليث صباح حسن
تبليغ

بالنظر القامة الدعوى الرشعية املرقمة 309/
ش/2017 ضـدك مـن قبل املدعيـة )صابرين 
رحيم سـلطان( ملجهولية محل اقامتك حسب 
اشـعار املختار عليه  تقرر تبليغك بصحيفتن 
محليتـن للحضـور امـام هـذه املحكمـة يف 
موعد املرافعة املوافق 2017/12/24 السـاعة 
التاسـعة صباحـا ويف حالـة عـدم حضـورك 
سـتجري املرافعـة بحقـك غيابيا وعلنـا وفقا 

للقانون
القايض
ثامر حسن وهاب

وزارة املالية
مرف الرشيد

اىل /املدين ) رائد صالح مهدي( 
لقـد تحقق ملرفنا ومن خالل اشـعار املختار 
محافظة النجف / قضاء النجف /حي الجديدة 
انـك مجهـول محـل االقامة وليس لـك موطن 
دائـم  او مؤقت او مختـار يمكن اجراء التبليغ 
عليه واسـتنادا اىل نص املادة الرابعة الفقرة 4 
من قانون تحصيل الديـون الحكومية رقم 56 
لسـنة 1977 تقرر تبليغـك اعالنا بالحضور اىل 
مرف الرشـيد فـرع الروضة وتسـديد الدين 
ثالثـة   )3,900,000( والبالـغ  بذمتـك  الـذي 
مالين وتسـعمائة الف دينار عـدا الفوائد التي 
تحتسـب عند التسديد الفعيل خالل عرشة ايام 
تبـدا من تاريخ النرش ويف حالـة عدم الحضور 
سـيتم اصدار قرار بحجز االموال املنقولة وغري 

املنقولة وفقا للقانون
املخول بتطبيق قانون تحصيل الديون

الحكومية رقم 56 لسنة 1977
مشاور قانوني 
رائد محمود سعيد

 
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية

اعالن بيع عقار
التسلسـل او رقـم القطعـة : 13399/2 حـي 

الرشطة
املحلة او رقم واسم املقاطعة :   

الجنس : دار 
النوع : ملك رصف

رقم الباب :
رقم الطابق :
رقم الشقة :

املساحة : 200م2
املشـتمالت : دارين مفرزة بصورة غري رسمية 
كل دار تحتـوي عىل غرفة نـوم وصالة وحمام 

ومطبخ ومرافق صحية 
املزروعات اواملغروسات : 

واردات املبيع السنوية :
الشاغل : بسالة فضيخ جرب

مقدار املبيع :84000000
سـتبيع دائـرة التسـجيل العقـاري يف النجف 
باملزايدة العلنيـة العقار املوصوف اعاله العائد 
للراهـن بسـالة فضيخ جرب لقاء طلـب الدائن    
مـرف زراعـي ابو صخـري املسـتحق البالغ 
)12000000مليـون دينـار ( فعـىل الراغب يف 
االشـراك فيهـا مراجعة هـذه الدائـرة خالل 
)15( يومـا اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن مسـتصحبا معه تامينات قانونية 
نقديـة او كفالة مرفيـة ال تقل عن 10% من 
القيمـة املقـدرة للمبيع البالـغ )84000000( 
دينـار وان املزايدة سـتجري يف السـاعة )12( 

ظهرا من اليوم االخري للمزايدة
مالحظ/ املدير
دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة بداءة البرة
العدد : 2678/ب/2017
التاريخ 2017/12/14

اعالن
اىل / املدعى عليه / عامر عبد الرحمن الكامل  2 

ـ اصيلة بنت السيد رجب
اصـدرت هذه املحكمـة قرارها املرقـم 2678/

ب/2017 واملؤرخ 2017/12/13 حكما غيابيا 
يقـي الحكـم بازالـة شـيوع العقـار 2/219 
مناوي باشا بيعا وباملزايدة العلنية وتوزيع صايف 
الثمن بن الرشكاء كل حسـب سـهامه ولتعذر 
تبليغكـم  ملجهولية محل اقامتكم حسـب رشح 
مبلغ  هـذه املحكمـة واملجلس البلـدي ملنطقة 
الجزائـر حي عمـان عليه قررت هـذه املحكمة 
تبليغكـم اعالنـا بصحيفتن محليتـن يوميتن 
ولكم حق االعراض واالستئناف والتمييز خالل 
املدة القانونية وبعكسـه سـوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية وفق القانون
القايض
محمد نزار هاشم البعاج

اعالن
رقم االخطار
2015/438

مـن  /محكمـة قوى االمـن الداخيل الخامسـة 
بالبرة 

اىل / املتهم الهارب ) الرشطي هادي كاظم بدن(  
املنسوب اىل مديرية  رشطة محافظة البرة 

ملـا كنت متهمـا وفق املادة 5 / مـن ق.ع.د رقم 
14 لسـنة 2008 لغيابـك عـن مقـر عملـك من 
تاريـخ 2014/8/3 ولحـد االن وبمـا ان محـل 
اختفائـك مجهـول اقتىض تبليغك بهـذا االعالن 
عـىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل 
الخامسـة بالبرة خالل مـدة ثالثون يوما من 
تاريخ  تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك وتجيب 
عـن التهمة املوجـة ضدك وعند عـدم حضورك 
سـوف تجري محاكمتك غيابيـا وتحجز اموالك 
املنقولـة والغـري منقولة ويطلب مـن املوظفن 
العموميـن القـاء القبـض عليك اينمـا وجدت 
وتسـليمك اىل اقـرب سـلطة حكوميـة والـزام 
االهليـن الذين يعلمون بمحـل اختفائك باخبار 
الجهـات  املختصـة اسـتنادا للمـادة 69/اوال 
وثانيا وثالثا ورابعا من قانون اصول املحاكمات 
الجزائيـة لقـوى االمـن الداخيل رقم 17 لسـنة 

2008
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل 
محكمة االحوال الشخصية البرة 

العدد : )5252 (  )5253( /ش/2017
التاريخ 2017/12/17

اعالن
اىل املدعى عليه / سالم خريبط حمود

اقامـت املدعيـة دعـاء سـالم ياسـن الدعوتن 
املرقمتن  )5252 ( /ش/2017 تاييد حضانة(  
القضائـي  التفريـق  /ش/2017    )5253( و 
للهجر(  ضدك تطلب فيها الحكم بتاييد الحضانة 
والتفريـق القضائـي للهجـر وقـد لوحـظ  من 
الرشح الوارد مـن املجلس البلدي لقضاء القرنة 
انـك مرتحل اىل جهة مجهولة وغري معلومة فقد 
قرر تبليغك اعالنا بصحيفتن يوميتن بالحضور 
امـام هذه املحكمة صباح يـوم 2017/12/21 
امـام محكمـة االحـوال الشـخصية يف البرة  
وعنـد عدم حضورك او من يمثلك قانونا سـوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون
القايض

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف الزبري
الرقم / 7673

التاريخ 2017/12/12
اعالن

طلب تسجيل عقار مجدد
بنـاءا عىل الطلب املقدم اىل هـذه الدائرة بتاريخ 
2017/12/5 لتسـجيل تمـام العقار تسلسـل 
2112  محلـة الكـوت باسـم / هنـاء نجم عبد 
الله مجـددا باعتبار حائزا له بصفة املالك للمدة 
القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا 
للتسـجيل وفق احكام قانون التسجيل العقاري 
رقم )43( لسـنة 1971 املعـدل قررنا اعالن هذا 
الطلـب فعـىل كل مـن يدعـي بوجـود عالقة او 
حقوق معينة  عىل هذا العقار تقديم ما لديه من 
بيانـات اىل هـذه الدائرة خالل مـدة ثالثن يوما 
من اليوم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور 
يف موقع العقار يف السـاعة العارشة صباحا من 
اليـوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات 
حقوقه موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف اليوم 

املذكور لهذا الغرض
نجم عبد الله حسن
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

وزارة الداخلية 
مديرية رشطة محافظة صالح الدين 

قسم رشطة الدجيل 
مركز رشطة الفدعوس 

) الشهابي سابقا ( 
العدد / 1525 

م / نرش فقدان مواطن 
تنفيـذا لقرار قايض تحقيق الدجيل املـؤرخ يف 11 / 12 / 
2017 واملتضمـن فقدان املواطن ) لـؤي عيل محمد احمد 
الحشماوي ( يف جريدة راجن نرشه وتزويد ذويه بنسخة 

من الجريدة مع التقدير 
املرفقات :

العقيد 
عيل حسن مزحم 
ضابط املركز 

تنويه 
نرش يف جريدة املستقبل العراقي بالعدد 1558 يف 21 / 11 
/ 2017 اعالن دعوة دائنن لرشكة الصنوبر الدارة الفنادق 
واملطاعم املحدودة حيث ذكر اسم املصفي شاطي ابرهيم  

خطأ والصحيح هو شاطي ابراهيم لذا اقتىض التنويه .

محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرة 
 رقم اإلخطار: 2015/751

إعالن
إىل/ املتهـم الهـارب )الرشطـي عبدالرحمـن نـويف عيل/ 

املنسوب اىل مديرية رشطة محافظة البرة(
ملا كنت متهما وفق املادة /5 ق.ع.د رقم 14 لسـنة 2008 
لغيابـك عن مقر عملك من تاريخ 2014/1/17 ولحد اآلن 
واملـادة 35/مـن ق.ع.د رقم 14 لسـنة 2008 الختالسـك 
املسـدس الحكومـي املرقـم )GMG817( نـوع كلوك مع 
كافة ملحقاته مـع )30( اطالقة من نوعه. وبما إن محل 
اختفائـك مجهـول اقتـىض تبليغك بهـذا اإلعـالن عىل أن 
تحرض أمام محكمة قوى األمن الداخيل املنطقة الخامسة 
بالبـرة خالل مـدة ثالثون يومـًا من تاريـخ تعليق هذا 
اإلعالن يف محل إقامتـك وتجيب عن التهمه املوجهة ضدك 
وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابياً وتحجز 
أموالـك املنقولـة والغـري املنقولـة ويطلب مـن املوظفن 
العموميـن إلقاء القبض عليك أينما وجدت وتسـليمك إىل 
اقرب سـلطة حكوميـة وإلـزام املواطنن الذيـن يعلمون 
بمحـل اختفائك بأخبار الجهات املختصة اسـتناداً للمادة 
69 / أوالً وثانياً وثالثاً ورابعاً من قانون أصول املحاكمات 

الجزائية لقوى األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرة 
رقم اإلخطار: 2016/78

إعالن
إىل/ املتهم الهارب )الرشطي ميثم عباس عبيد /املنسـوب 

اىل مديرية رشطة محافظة البرة(
 ملا كنت متهما وفق املادة /5 ق.ع.د رقم 14 لسـنة 2008 
لغيابـك عن مقر عملك من تاريخ 2014/1/24 ولحد اآلن 
واملـادة 35/مـن ق.ع.د رقم 14 لسـنة 2008 الختالسـك 
 )45( )GMF714( ملحقاته املسـدس الحكومـي املرقـم
اطالقـة من نوعه مع )عصـا حديدية واليـت ودرع واقي 
ضـد الرصاص(.  وبما إن محـل اختفائك مجهول اقتىض 
تبليغك بهذا اإلعالن عىل أن تحرض أمام محكمة قوى األمن 
الداخيل املنطقة الخامسة بالبرة خالل مدة ثالثون يوماً 
مـن تاريخ تعليق هذا اإلعالن يف محـل إقامتك وتجيب عن 
التهمـه املوجهـة ضدك وعند عدم حضورك سـوف تجري 
محاكمتـك غيابياً وتحجز أموالـك املنقولة والغري املنقولة 
ويطلـب مـن املوظفـن العمومين إلقـاء القبـض عليك 
أينمـا وجدت وتسـليمك إىل اقرب سـلطة حكومية وإلزام 
املواطنـن الذين يعلمون بمحل اختفائـك بأخبار الجهات 
املختصة اسـتناداً للمادة 69 / أوالً وثانياً وثالثاً ورابعاً من 
قانون أصول املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل رقم 

17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة/ صالح 

الدين
قسم شؤون االحوال املدنية

العدد: 2718
التاريخ: 12/ 12/ 2017

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد محمد حسن علوان الذي 
يطلب فيه تسـجيل لقبه وجعله الفراجي بدال من )فراغ( 
فمـن لديه اعـراض مراجعـة هـذه املديرية خـالل مدة 
اقصاهـا 10 يوم وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

فقدان
فقدت منـي الوثيقه املرقمه 08699 العدد 9 الصادره من 
ثانويـة األمري للبنـات بتاريـخ 2007/3/26 واملعنونه اىل 
املديريـه العامه لربية النجف بأسـم . زينـب حميد عبد . 

فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكمة بداءة الصويرة 
العدد/1097/ب/2017 
التاريخ/2017/12/14 

اعالن 
اىل املدعى عليه/حاتم يارس حسن 

اقـام املدعـي )حمود خـالوي تكتـوك( الدعـوى البدائية 
املرقمة 1097/ب/2017 يطلب فيها الزامك مبلغ خمسة 
وعـرشون مليون دينار وملجهولية محـل اقامتك يف الوقت 
الحـارض قـررت املحكمـة تبليغـك بواسـطة صحيفتـن 
محليتن اسـتنادا لنـص املـادة 21 من قانـون املرافعات 
املدنية والحضور امام هذه املحكمة يوم املرافعه املصادف 
207/12/24 وبخالفه سوف تجري املرافعه بحقك غيابيا 

وفق القانون 
مع التقدير 

القايض 
عبيد صالح محيميد

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكمة بداءة الصويرة 
العدد/1065/ب/2017 
التاريخ/2017/12/1 

اعالن 
اىل املدعى عليه/حازم لطيف خنجر 

اقـام املدعـي )محمـد غـازي سـلمان( الدعـوى البدائية 
املرقمـة 1065/ب/2017 يطلب فيها الزامك مبلغ مليون 
وسـتمائة وسـبعة وسـبعون الف دينار عـن قيمة حديد 
وملجهوليـة محل اقامتك يف الوقت الحارض قررت املحكمة 
تبليغك بواسـطة صحيفتن محليتن اسـتنادا لنص املادة 
21 مـن قانـون املرافعـات املدنيـة والحضور امـام هذه 
املحكمـة يوم املرافعـه املصـادف 207/12/24 وبخالفه 

سوف تجري املرافعه بحقك غيابيا وفق القانون 
مع التقدير 

القايض  
عبيد صالح محيميد

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف املحمودية

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 199/1

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 14 ابو حصوة 
الجنس : قطعة ارض 

النوع : ملك رصف
رقم الباب :

رقم الطابق :
رقم الشقة :

املساحة :   )3( اولك
املشتمالت :

املزروعات اواملغروسات : 
واردات املبيع السنوية :

الشاغل : مالك العقار
مقدار املبيع :تمام العقار

سـتبيع دائـرة التسـجيل العقـاري يف املحموديـة باملزايدة العلنيـة العقار 
املوصـوف اعـاله العائد للراهن انـور محمد عبد الرضا  لقـاء طلب الدائن 
املرتهن مرف الرافدين البالغ )14375000( اربعة عرش مليون وثالثمائة 
وخمسة وسـبعون الف دينار  فعىل الراغب يف االشراك فيها مراجعة هذه 
الدائـرة خـالل )30( يوما اعتبـارا من اليوم التايل لتاريـخ نرش هذا االعالن 
مستصحبا معه تامينات قانونية نقدية او كفالة مرفية ال تقل عن %10 
من القيمة املقدرة للمبيع البالغة )12000000( اثنى عرش مليون ال غريها 

دينار وان املزايدة ستجري يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري  
مالحظ/ املدير
دائرة التسجيل العقاري يف املحمودية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد : 1672/ب2017/2
التاريخ : 2017/12/12

اعالن
اىل / املدعى عليه /صباح خزعل نداوي 

اقام عليك املدعي )حسـن خزعل نداوي( امام هذه املحكمة الدعوى البدائية بالعدد اعاله طلب فيها الحكم بالزامك 
بتسـديد املبلغ الذي بذمتك والبالغ ثالثة مالين وخمسـمائة الف دينار وملجهولية محل اقامتك حسـب رشح القائم 
بالتبليـغ يف مركز رشطة املفرق واشـعار مختـار منطقة املفرق  محلـة 201 قررت هذه املحكمة تبليغك بواسـطة 
صحيفتن محليتن يوميتن للحضور امام هذه املحكمة يف الساعة التاسعة من صباح يوم 2017/12/24 ويف حال 

تبلغك وعدم الحضور او ارسال من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض
مهدي قدوري كريم

يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف الجريدة الرسمية التي ستجري يف تمام الساعة العارشة صباحاً من يوم االحد املصادف 2018/1/7 يف شعبة الخدمات

31024 /21 /12 /1
2017 /11 /29

المساحةالمقاطعةالقطعةت
200م39 كوت االفرنكي11469/1
200م39 كوت االفرنكي21445/1
200م39 كوت االفرنكي31479/1

رياض سوادي مشخي
املدير العام

الشركة العامة ملوانئ العراق/ وكالة

اىل السادة مسامهي مرصف التنمية الدويل لالستثامر والتمويل / مسامهة خاصة 
م / اعالن دعوة اجتامع اهليئة العامة 

تحية طيبة ... 
اسـتنادا الحكام املـادة 87 / 88 ثانيا مـن قانون الرشكات رقم ) 21 ( لسـنة 
1997 املعـدل وتنفيـذا لقرار مجلـس االدارة املـؤرخ يف 4 / 12 / 2017 يرسنا 
دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للمرف يف السـاعة ) 10 ( من صباح 
يـوم االحد املصـادف 25 / 2 / 2018 الذي سـيعقد يف بنايـة املرف الرئييس 
/ االدارة العامـة الكائـن يف منطقة الكرادة – عرصـات الهندية للنظر يف جدول 

اعماله : 
اوال : انتخاب خمسـة اعضاء اصلين ومثلهـم احتياط لعضوية مجلس االدارة 

النتهاء دورة املجلس الحايل .
ثانيا : انتخاب لجنة مراجعة حسابات .

راجـن تفضلكم بالحضور اصالة او انابة احد املسـاهمن عنكم بصكوك انابة 
او توكيل الغري بوكالة مصدقة من كاتب العدل مع ابراز شهادة االسهم االصلية 
التي حصل عليها الوكيل او املناب باالضافة اىل شـهادة اسـهمه يف حالة االنابة 
او الوكالة اسـتنادا اىل احـكام املادة ) 91 ( من القانـون ويف حالة عدم اكتمال 
النصاب القانوني يؤجل االجتماع اىل االسبوع الذي يليه يف يوم االحد املصادف 4 

/ 3 / 2018 يف نفس الزمان واملكان املعنين .

زياد خلف عبد 
رئيس جملس االدارة

مديرية جنسية البرة 
اعالن 

بنـاء عـىل الطلـب املقدم من السـيد / مطرود جاسـب جاسـم. الذي يطلـب فيه تبديـل اللقب من 
)الكنعاني( اىل )الحسـني(، من لديه اعراض مراجعة هذه املديرية خالل مدة أقصاها خمسة عرش 
يوماً وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016. 
اللواء / مهدي نعمة الوائيل

مدير األحوال املدنية والجوازات واإلقامة العامة 
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يف ضيافة الوحش
يقول الكاتب طارق الربيعي في كتابه »في ضيافة الوحش- سيرة ذاتية« 
الصادر عن دار ازمنة للنشر والتوزيع بعّمان »إن الشجرة ال تحجب ظلها 
حتى عمن جاء ليقطعها والنفوس النقية نقية حتى لمن جاء ليفسدها«

ويس�رد الربيعي قصة اعتقاله بدءا من مبنى حاكمية المخابرات وانتهاء 
بس�جن ابو غريب ال�ذي اصبح فيه مج�رد رقم وبيجامة ونع�ال ليقول: 
سألته وانا احمل البيجامة والبطانيات:- ممكن اعرف ما هو الموضوع?

اجابني بنبرة وقحة:
- بعدين تعرف: ثم ش�دوا عيني بقطعة قماش وس�خة كانت مرمية على 
االرض واقتادوني بشي من الغلظة الى مكان آخر, صعدنا بعض الساللم, 
س�معت الرجل الذي يمس�كني من ذراعي ينادي على شخص ما ال بد انه 

على مقربة منا:
- حرس, اس�تلم : كنت انتقل من شبر الى آخر دون ارادتي حيث تسلمني 
احد الحراس دون اي تعليق على صاحبه واخذني بدوره الى اين? ال ادري 

فأنا لم اعد بالنسبة لهم سوى رقم وبيجامة ونعال.

ع�ن المؤسس�ة العربية للدراس�ات والنش�ر- بيروت ص�درت رواية 
للكاتب البحريني جمال الخياط »الساحلية«. وافتتح الروائي الخياط 
روايته بقول كافكا: »ثمة موجة س�وداء تالحقني« وقصيدة للشاعر 
الس�عودي عبد المحس�ن يوس�ف يقول فيها: »صباح ناحل .. والباب 
نص�ف موارب .. والس�احلية ترتدي غيم القمي�ص ..  وأرتدي أرقي« 
.. لتش�كل مفتاحا لنصه الذي يقول في�ه: وحيدين نمضي.. وحيدين 
نقط�ع الط�رق الملتوي�ة بين االزق�ة الضيق�ة الى حي�ث ال تخبرني 
ن�وارة... كنت اوزع النق�ود على الفقراء في البيوت االيلة للس�قوط 
التي نقصدها, اربط في صرة قماش مشجرة, اطرق االبواب واتركها 
معلقة على مقابضها ونختفي, نوارة تتكلف بالطعام, كانت تس�تغل 
ليون�ة ذراعيها فتضع وه�ي واقفة في مكانها كيس�ا مملوءا باالرز 
النيئ والفواكة مباشرة في الحوش, اي سعادة ال نستطيع ان نصفها 
كانت تجتاحنا, هل تذكرين يا نوارة عندما كنت تقولين في الماضي: 

ال سعادة توازي فرحة الفقير وال فرحة تعلو على ابتسامة الفقير.

الساحلية

          فاضل عبد علي جواد

تمتم بعد ان دفع عدة حس�رات , وهو 
ينظر الى ساعة يده :

 - ما زال الوقت أمامي طويال .
ث�م تس�اءل ف�ي حي�رة وه�و يصفر 
:- كي�ف س�أقطعه ؟ لق�د ص�دق من 

قال:الوقت كالسيف
      ان لم تقطعه , قطعك ..

وق�ع طرفه عل�ى زميلته الت�ي نقلت 
الى مكتبه قب�ل دقائق ؛ أضاف بعد أن 

إنبسطت 
أس�ارير وجهه :- لقد وجدت الوسيلة 
الناجعة التي س�تأتي بأجل هذا العدو 

الخفي ؛ في
    وجه هذا المالك الساحر ,الذي هبط 
عل�ي فجأة ,وأنا في غفلة عنه كل هذا 

الوقت.
أض�اف بع�د بره�ة : -  س�وف أقطع 
بعضا منه , في عينيها الجميلة , أحلق 

في آفاق 
        س�ماواتها  الزرقاء ,بين الكواكب 
والنجوم التي تزينها ؛ثم أعود الغوص 

في  لجج بحاره�ا العميقة,أبحث عن 
الآلل�ئ والجواهر التي تزخ�ر بها , ثم 

أنتقل لخصالت 
شعرها المنسدل فوق كتيفيها ألغفو 
فيه ,وسيكون لي وحدي ليالن ,ال ليل 

واحد؛ ليل 
شعرها أألس�ود ,وليل دنيانا المألوف 

؛مثلما يقول الشعراء ..  
ثم أقطع بعض�ا آخر منه ؛وال أظن أنه 
س�يبقى ؛ متنقال من روض الى روض 

؛ بين 
جنان وجناتها الزاهية ,ألشم الرياحين 

تارة ,وأقطف أألزهار أخرى ..
وأنتب�ه ال�ى كلماته,وع�اد وج�ال الى 
نفسه؛وأس�تدرك :- أع�وذ بالل�ه م�ن 

وساوسة الشياطين
          كي�ف إنح�درت له�ذا ال�درك ,بال 

شعور مني ؟
وأض�اف بع�د نظ�رة تأم�ل , بص�وت 

خاشع مرتعش :
 - ثم أحاول قطع ماتبقى منه ,للغوص 

في أعماق روحها ،ألن جمال الروح
فوق كل جمال .

ثم تس�اءل :- ولكن انى ل�ي ذلك ,وأنا 
ال أع�رف أكثر من إس�مها ومواليدها 

وشهادتها ,
        الت�ي إطلع�ت عليها في إضبارتها 

قبل قليل ؟  
 إعت�دل ف�ي كرس�يه :- وأالن لنب�دأ 
الرحل�ة ؛ ونحاول األبح�ار فوق مياه 

عينيها الزرقاء
           بس�فينتا المضطربة ,ومالحها 

الوجل ..
الحي�ن  بي�ن  النظ�ر  يختل�س  راح 
وأآلخر؛كلما سنحت له الفرصة ..بعد 

دقائق نسي نفسه
وكل م�ن حول�ه, وحل�ق عالي�ا ف�ي 
أجوائه�ا البعيدة , ولم يعد الى نفس�ه 

إال على صوت 
ع�ذب ينبه�ه :-  أس�تاذ ..لق�د إنتهى 

الدوام ..
        - ه�ا ,ه�ا, م�اذا ؟ ..ليت�ه لم ينته 
بهذه الس�رعة ,فأنا مازلت واقفا على 

ضفاف 
بحر عينيك , أخش�ى الدنو منه ,وأحلم 
الغرق فيه ,في الوقت نفسه ...!            

عىل الضفاف 
قصة قصيرة

األدب وتفكيك بنية الرش
           هيثم حسين 

كتب كثير من األدباء والفالسفة عن 
الخير والش�ّر، وم�ا وراءهما، وعن 
والنتائ�ج،  والتأثي�رات  المس�ّببات 
وكي�ف يكون هناك بش�ر مصّنفون 
ف�ي خان�ات تتب�ع له�ذا الجانب أو 
ذاك، وكأّن الخير والش�ّر لونا الحياة 
الُمعّب�دان للتصنيف�ات الالحق�ة. أال 
ين�درج مس�عى األدب�اء ف�ي تفكيك 
بنى الشّر وتعرية األشرار من طغاة 
متجّبرين وَمن يتبعهم من متاجرين 
بالدي�ن والش�عارات الرّنان�ة ضمن 
س�ياق االنتص�ار للحياة اإلنس�انّية 
والعدال�ة المنش�ودة؟ ف�ي قصيدته 

أنش�د جبران  الش�هيرة “المواكب” 
الن�اس  “الخيرف�ي  خلي�ل جب�ران: 
اذا جب�روا/ والش�ّر ف�ي  مصن�وع 
الناس اليفن�ى وان قبروا” مختصراً 
فلسفة حياة من خالل تكثيف الخير 
كصناعة إجبارّية يقوم بها اإلنسان 
تحت وطأة االضطرار أو الحاجة، في 
حين أّن الشّر يكون أبسط، وال يحتاج 
إل�ى إرغام، ب�ل قد ينفج�ر بطريقة 
تلقائّية عفوّية مودياً باإلنس�ان في 
مس�عاه. وفي كتابه “ما وراء الخير 
والش�ّر” أحال الفيلس�وف األلماني 
فريدريك نيتشه الخير والشر إلى ما 
يكمن وراءهما، إلى ما يدفع إليهما، 
وهنا “م�ا وراء” تك�ون معبرة عما 

يس�بقهما، عّم�ا يصنعهما ويفضي 
وكأّنهم�ا  الس�بل،  بش�ّتى  إليهم�ا 
وجه�ا الحياة المعّب�ران عن حقيقة 
اإلنس�ان، عّما يظهره ويخفيه، عّما 
يس�عى إلي�ه وما يق�وم ب�ه.. الخير 
والش�ّر قطبان محوريان في صراع 
ريتش�ارد  األمريك�ي  أّم�ا  البق�اء. 
س�ينيت فق�د درس ف�ي كتابه “في 
مواجهة التعصب.. التعاون من أجل 
البقاء” مختلف الس�بل التي تس�اعد 
اإلنسان في العالم الحديث للوصول 
إلى مجتمع أفض�ل من خالل مهارة 
م�ع  والتع�اون  الص�ادق  اإلصغ�اء 
اآلخرين، حتى إن كان هنالك تضارب 
ف�ي المصال�ح بي�ن األط�راف التي 

يفترض بها أن تتع�اون فيما بينها. 
ونّوه إل�ى أن الن�اس جميعاً يقفون 
في الحياة االجتماعية والش�خصية 
ض�د التقييد على الرغبة واإلرادة، أو 
ضد فرض حاج�ات ألناس آخرين ال 
تتالءم مع حاجاتهم. تحّدث سينيت 
عن إمكانية ورود التعاون في أشكال 
كثي�رة، وكيف أنه يمك�ن أن يترافق 
مع التناف�س، كما ه�و األمر عندما 
يتع�اون األوالد فيم�ا بينهم لوضع 
قواع�د أساس�ية للعب�ة يتنافس�ون 
فيها، وأنه يمكن أن نلمس لدى الكبار 
بوضوح توليفة شبيهة من التعاون 
والتنافس في األس�واق االقتصادية 
السياس�ات االنتخابي�ة وفي  وف�ي 

وأّن  الدبلوماس�ية،  المفوض�ات 
التعاون يغدو قيمة قائمة بذاتها في 
الطقوس المقدسة منها أو العلمانية. 
بي�ن البحث عن الخير لتعزيزه، وعن 
الش�ّر لتقزيم�ه وإدانت�ه وتعريت�ه، 
يظّل دأب األدب�اء والمفّكرين مرّكزاً 
عل�ى تفكي�ك آليات الحياة البش�رّية 
الغنية بمختل�ف الصراعات واأللوان 
من الس�بل المس�اعدة على االرتقاء 
بالتع�اون، والس�عي لتجميل الحياة 
والحّد من رقعة الش�رور المتفاقمة 
األدب  ويبق�ى  مرعب�ة..  بطريق�ة 
خي�راً، وصناعة إنس�انّية س�احرة، 
وإن أمعن في تفصيل الشّر وتفكيك 

بناه األخطبوطّية.

إحتفال باملولد النبوي »            « ومولد اإلمام الصادق »عليه السالم«
يف مدينة مونرتيال بكندا

         المستقبل العراقي / أبو تراب كرار العاملي 

رس�ول  والدة  ذك�رى  بمناس�بة 
الرحمة محم�د)ص( وحفيده اإلمام 
الصادق)ع(، أُقيم - بعون الله تعالى 
وتس�ديده - إحتفاٌل بهذه المناس�بة 

مؤسس�ة  قاع�ة  ف�ي  المبارك�ة، 
مدين�ة  ف�ي  العالمي�ة  الزه�راء)ع( 
“مونتري�ال” - “كندا”، وذلك مس�اء 
ي�وم األح�د 10 كان�ون األول 2017 
)ليلة 22 ربيع األول 1439 هجرية(، 
المؤمني�ن  م�ن  َجْم�ٍع  بحض�ور 

والمؤمن�ات، حيث افُتِتَح�ت فقرات 
البرنامج بتالوة آٍي من الذكر الحكيم، 
ن النش�اط ع�دداً من  ومن ث�م تضمَّ
الفقرات: كلمة إلمام مسجد فاطمة 
الزهراء)ع(، س�ماحة الشيخ “حيدر 
الخفاجي”، تمثيل مسرِحيََّتْين، طرح 

أس�ئلة على األطفال وتوزيع جوائز 
له�م، وفق�رة س�حب “التومب�وال” 
وتوزيع الهداي�ا للفائزين. كما تخلَّل 
�ر م�ن الطعام  الحفل توزيع ما َتَيسَّ
�مات ُتظِهر  والحل�وى، َعْرض ُمَجسَّ
المدين�ة المن�ورة ومك�ة المكرم�ة 

ف�ي العهد النب�وي، وارتف�اع بعض 
األناش�يد في هذه األج�واء الَوالئية 

العطرة.
ونسأل الله “عز وجل” أن يتقبَّل من 
جمي�ع الباذلي�ن والباذالت بأحس�ن 
القبول، أن ُيثيب - جميع َمْن س�اهم 

ف�ي إنجاح ه�ذا العم�ل الكريم - من 
م أجورهم  فضله الواس�ع، وأن ُيعظِّ
ويجع�ل هذه العط�اءات في موازين 

أعمالهم بحرمة النبي وآله.
]َوُق�ِل اْعَمُلوا َفَس�َيَرى اللَّ�ُه َعَملَُكْم 

َوَرُسوُلُه َوالُْمْؤِمُنون[

ليايل بائتة

من نظرات عينيك

            احمد المالكي

كيف يواكبنا الحلم اليابس 
والليل اليابس

ونحن نوقظ الماء 
من سباته الجامد

قيل أن التثآؤب يفور 
كلما فتحت الوسائد

أفواه تنانيرها
وقيل مجبرون على االندماج 

مثل األرض المنتقاة
حيث ال تفهم البياضات 

سوى األلوان المعدمة
في مواسم تزاوج العيون

أطفالهم النظرات ...تتكاثر بأوقاتها
وحسب األضواء التي تضيء المفردة

في مواسم تزاوج العيون 
نردد جروح الهوامش بفكرة 

ونكرر التي استيقظت 
ال.... لن يخافها المتن المملح.

            ترجمة / جيهان عمر 
 شعر/ كه زال ابراهيم خدر

 1 
عندما أنظر الي عينيك

 أشعر أني ألعب مع ابنتي
 ف�ي أألوق�ات الت�ي تقول 

فيها
 والدتي لننظر في عيوننا

تغم�ض  من�ا  أي  ت�رى   
عينيها

 وتخسر اللعبة 
2

 عندما أنظر الي عينيك
 انظر الي البحر

زم�ن  إل�ي  ب�ي  يع�ود   
الطفولة

 والدتي تضربني 
من ورائي ابنتي 

أنه بحر البحر يغرقك
 3

من نظرات عينيك
 خياالتي تنقلني 

إلى دنيا أخرى
 بعيدا عن نظرات عينيك

 لكن هناك أكون مكفوفة
 وال أرى عيونا أخرى

 4 
عين�اك معل�م يلق�ن درس 

العشق
 أنا تلميذ كسول أمامك

 مندهش ليس مرة
 بل قل مئات مرات 

5
عيناك عاشقان تعشقان
 أكثر من أعضاء الجسد

 كلها لكن الشفاه تبتسم
 واألنامل ترقص 

 6
عندما أشبع من النظر إليك

 أفقد نفسي بين عينيك
 ال أعرف إن كنت تذوب 

أم أذوب أنا في عينيك
 7 

عندما كنت طفال القابلة 
وضعت الكحل في عينيك

 لم يكن شخصا اخطأ 
بمط�ر  ل�ك  غس�لتها  أن�ا 

عيوني
 8- 

الغيمة تمطُر برغبِتها
 لذا أُجبرُت أن أستنجد

 بسماء عينيك 
لتنبع األرض اليابسة 

9
عندما تقرر عيناك أن تنام

 في هذا الوقت
 أخسر الحلم 

10 
ُجمُلُة التعارِف لحبك 

عندي هي عيناك
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عفاريت الزعيم 
تتخىل عنه

صدقوني ..الكثري منا لم يكن معجبا باالفالم التي كان يقوم بها 
الفن�ان عادل امام اكثر من املرسحيات التي ش�ارك فيها ..وتلك 
التي قام ببطولتها ولعل من ابرزها :) الواد الشغال ( و) مدرسة 
املش�اغبني( و) الزعيم(..كما ان عادل امام  لم يكن ماكان عليه 
باالم�س حني نجده يتواصل يف تقديم نتاجاته التلفازية كل عام 
يف رمضان والتي كان اخرها مسلسل )عفاريت عديل عالم (حيث  
نجد املسلس�ل املذكورقد كرر اعماال شهدتها السينما املرصية يف 
بداياته�ا االوىل مث�ل )عفريت عمو عبده (و)عفريتة اس�ماعيل 
ياسني (و)العفريته( التي جس�دتها الفنانة نبيلة السيد يف فيلم 
)ممنوع يف ليلة الدخلة(  من بطولة )عادل امام (و)سهري رمزي 
( ..تلك العفريته التي تحول بني زواج ابنتها سهري رمزي وعادل 
ام�ام يف ايام الزف�اف ..وبمعنى ادق ان )العفاري�ت (التي كانت 
تظهر يف السابق اعادها مسلسل )عفاريت عديل عالم (لتظهر يف 

شهر رمضان املايض وايضا برفقة عادل امام !!
ولهذا بات عادل امام قاب قوسني او ادنى من االخفاقات  والدليل 
انه وبعد فش�ل عفاريت�ه يبدو ان قناة MBc التري�د التعاقد مع 
امام كي التتكرر اخفاقات�ه والتي تيسء لتاريخه الفني ..والذي 
يش�ري ان ) االم�ام ( لم يع�د ذلك )الزعيم ( ال�ذي يصول ويجول 

)سينمائيا ومرسحيا وتلفزيونيا (!!
والذي وددت قوله:

وخوف�ا عىل تاريخ الرج�ل الذي بقي يف الذروة ملدة اربعني س�نة 
لكون�ه يملك ) الكاريزما( والتي التوجد عند غريه من قبل .. ولم 
يج�د يف س�احته التي يلعب فيها غريه ..وله�ذا كان عند كل ذلك 
االنتش�ار الجماهريي ..والدليل ان عددا من مرسحياته استمرت 
بعروضها املتواصلة لسنوات وكما حصل يف )الواد سيد الشغال( 

و)شاهد ما شافش حاجة (و)مدرسة املشاغبني (.
وال�ذي وددت قول�ه ايضا ان عىل ع�ادل امام ان يفك�ر اكثر من 
مرة قبل ان يش�ارك يف املارثون الرمضان�ي القادم ..وان تكون ) 
خيب�ة عفاريته( يف ) عديل عالم( درس�ا ..وبع�د ان اجمع النقاد 
والجمه�ور الول م�رة عىل وصفه باالس�وأ يف مس�رية الزعيم .. 
وكما عليه ان يبحث عن كاتب جديد للتعاون معه بدال من كاتبه 
املفض�ل )يوس�ف معاطي ( وع�ن رشكة انتاج جدي�دة ومخرج 

جديد بدال من ابنه ) رامي امام (.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

مي أيب رعد: هذا خييف املمثلني اللبنانيني
تعم�ل بش�غف كب�ري بعي�داً ع�ن 
املنافس�ة، كل مسلسالتها حققت 
نجاحاً كبرياً، أهمها كان مسلس�ل 
»م�ش أنا« ال�ذي ف�اق نجاحه كل 
التوقعات، وأيضاً مسلس�ل »الحب 
الحقيقي« الذي يعرض حالياً وتتوىل 
رشكتها تنفي�ذ عملية االنتاج فيه. 
منتج�ة ذكية حس�نة االدارة تدرك 
الظروف الصعب�ة للدراما اللبنانية 
ل�م تستس�لم،«تعرف  ذل�ك  وم�ع 
من أي�ن ت�ؤكل الكت�ف«، بقيت يف 
لبنان ومس�تمرّة بتقديم ما يريض 
ذوق الجمه�ور وبأجم�ل طريق�ة 
املحدودة، فرص  ضمن االمكانيات 
كثرية قدمتها للش�باب الخّريجني، 
آمن�ت بقدراتهم و يحصدون اليوم 
نجاحهم معاً. هي املنتجة اللبنانية 
م�ي أبي رعد، امل�رأة املثقف�ة التي 
معها كان لنا هذا اللقاء الحرصي.

• تصّورون حالياً الجزء الثاني من 
»الح�ب الحقيق�ي« أليس�ت هذه 

مخاطرة؟
كل عمل من بدايته يكون مخاطرة، 
مثالً مسلسل »فاميليا« كان مؤلفا 
م�ن جزئني وكذلك مسلس�ل »وين 
كنتي« وغريهما، كلها مسلس�الت 
القت نجاح�ًا. وهنا برأي�ي جميلة 
املخاطرة وفيها تحدًّ، ال نس�تطيع 

أن نبقى مكاننا يف منطقة األمان.
مسلس�التك  »كاس�ت«  أن  نالح�ظ   •

تختلف كليا بني مسلسل وآخر؟
ال أقص�د ذل�ك، ولك�ن نفّك�ر باملمث�ل 
املناس�ب يف العم�ل املناس�ب. إنه ليس 
هدف�اً نس�عى لتحقيقه، ب�ل يهمنا أن 
يف  اللبناني�ني  املمثل�ني  كاف�ة  نجم�ع 
مسلس�التنا ألنهم كلّه�م قيمة مضافة 
يف  يكون�وا  أن  ب�رط  ولك�ن  للعم�ل 
محلّهم! ال أستطيع أن أسند دور صبية 
يف ال 30 م�ن عمرها ملمثل�ة دخلت بال 

50 سنة والعكس صحيح«.
•اليوم باتت كل املسلس�الت تعتمد عىل 
الحب الثالثي ورصاع رجلني عىل امرأة... 

هل هي موضة األعمال الدرامية؟
ربما، اال اننا  قلبنا هذه املعادلة، »الحب 
الحقيق�ي« قائ�م ع�ىل إم�رأة حائ�رة 

بني رجل�ني ألن اإلثن�ني يحبونها ولكن 
الظروف لم تكن مناس�بة، فهي تحارب 
الظروف اىل جان�ب العديد من القصص 

الداخلية.
•ه�ذا التعاون ه�و الثاني م�ع املخرج 

جوليان معلوف، ملاذا؟
نعم، ألن جوليان تمّرن معنا يف الركة 
من�ذ انطالقته، ولذلك ل�ه االولوية. أخذ 
أّول فرصة يف »مش أنا« ونفّذها بأفضل 
طريقة بالظ�روف املوجودة. وطاملا انه 
يتقّدم ويعطيني رؤية أفضل س�أعطيه 
ف�رص أكث�ر. والن�ص ال�ذي يرفض�ه 

جوليان ال أنفذه.
تي�ر  لغن�اء  بفن�ان  تأت�ني  ال  مل�اذا 

مسلسالتك؟
ألنها موضة العرص وليس�ت رضورية. 
ل�و ُعرض�ت علينا أغني�ة ممي�زة لكّنا 

أخذناه�ا ولكنن�ا لن نفّتش ع�ن أغنية 
حت�ى نضم�ن النج�اح ألنن�ا متأكدين 
من نجاح املضمون ال�ذي ليس بحاجة 

للتسويق بطريقة االغنية.
يف  تحص�ل  الت�ي  األزم�ة  ظ�ل  •يف 
التلفزيون�ات اللبناني�ة م�اذا عن حجم 

امليزانية املرصودة لهذا العمل؟
امليزاني�ة ه�ي ميزاني�ة التلفزيونات 
اللبنانية التي فيها 4 مليون مشاهد، 
هذا هو الس�وق اللبناني، صغري جداً 
وامليزاني�ات الكب�رية غائب�ة ألنن�ا ال 
نستطيع البيع للدول العربية فنحاول 
»تدبري االمور«. لدينا مواهب كثرية يف 
لبن�ان تنتظر الف�رص لتعطي أفضل 
ما لديها ولك�ن األهم كيفية اإلختيار 

ألن املال ال يضمن النجاح.
•كي�ف تقّيم�ني املرحل�ة الي�وم، هل 

هناك تطّور يف الدراما اللبنانية؟
املرحلة صعبة ولكنها تتطّور بفضل 
ال  بنف�س  الجدد.«أن�ا  الخريج�ني 
Budget اليل شغلتو السنة أفضل من 
اليل اش�تغلتو بالسنني القبل وبنفس 

الرقم«.
•يقال إن التلفزيونات هي من تطلب 
اليوم مسلس�الت لبنانية منقولة عن 

أفالم أمريكية؟
لي�س صحيح�ا، التلفزي�ون بحاجة 
لعدد س�اعات مع�ني لي�س موجودا  
ل�دى الكّتاب اللبنانيني. قرأت فوق ال 
100 قصة كلّه�ا ال تصلح للتصوير. 
لدينا أس�ماء كبرية موجودة اليوم يف 
أماكنه�ا أنا ال أتكلّم عنه�ا، بل أتكلم 
ع�ن املواه�ب الجديدة الت�ي بحاجة 

للمراقبة والتوجيه.

•ومن املسؤول عن هذه املراقبة 
والتوجيه؟

 production G8 ال أعلم، نحن يف
، قمن�ا بمحاول�ة ارتك�زت ع�ىل 
الكّت�اب ولك�ن  مجموع�ة م�ن 
لدين�ا وق�ت كاف  إذا  نع�رف  ال 

لالستمرار.
تلومني املنتجني اليوم؟

املنتج رجل أعمال عليه االستثمار 
لذل�ك ال أض�ع الل�وم ع�ىل أحد. 
ألوم وض�ع لبن�ان ألن كل منتج 
ق�ّدم أفضل ما لدي�ه بإمكانيات 
محدودة. وزوجي من األشخاص 
الذي�ن توجهوا لإلنت�اح يف مرص 
ولكن أنا اخذت قرار أن استمّر يف 

لبنان وبهذه الظروف.
•وما هو رس النجاح برأيك؟

عندم�ا يعمل االنس�ان من قلبه 
وبش�كل م�دروس ال مهرب من 
النج�اح. س�وء االدارة قد تحّطم 
العمل ونح�ن الي�وم فريق عمل 

مؤلف من 60 شخص.
•هل تهمك املنافسة يف رمضان؟

أنا ال أح�ب أن أكون بمنافس�ة، 
أعمل بسبب شغفي بهذه املهنة. 
اىل أين س�توصلني املنافسة؟ إذا 
 Hollywood كانت ستوصلني اىل

فسأدخلها حتماً.
•م�ن ه�ي النجم�ة الت�ي تلفت 

إنتباهك اليوم؟
كل النجم�ات اللبناني�ات جمي�الت، 
يعش�ن  ال  أن  يحاول�ن  ل�و  ولك�ن 
النجومي�ة، بل يعش�ن الش�غف ألنه 

أجمل.
•هل هناك مروع س�ينمائي جديد 

تستعّدين له؟
أق�رأ نصاً ولك�ن ال أعلم م�ا إذا كنت 
س�أنفذه..النص فرنيس كتبه لبناني 

وامليزانية فرنسية.
•ماذا عن مشاريعك الجديدة؟

أحّض مسلس�اًل يكتب�ه حالياً طارق 
س�ويد. إضافة ملسلس�ل كتب�ه وليد 
زي�دان يحمل عنوان »بين�ي وبينك«، 
م�ن بطول�ة كارل�وس ع�ازار ووجه 

جديد، إخراج رندىل علم.

نيليل كريم من النكد إىل اإلثارة
شاركت النجمة نيليل كريم يف الحملة التي أطلقتها األمم 
املتحدة ملكافحة اإليدز برعاية وزارة الصحة والخارجية 
والسكان، وذلك ملحاربة املرض، يف تجربة جديدة لنيليل 

التي شاركت يف الحفل الذي أقيم قبل أيام.

الحملة واجب إنساني
يف ترصي�ح صحف�ي، أك�دت نيل�يل كريم أنه�ا بالفعل 
ش�اركت يف الحملة ألنه�ا ترى أنه واجب إنس�اني، وال 
يمكن أن ترفض املش�اركة حيث إن الهدف هو التوعية 
يف األس�اس وكيفي�ة التعامل مع م�رىض اإليدز حتى ال 

ُينَبذوا يف املجتمع بل التعامل معهم بشكل طبيعي.
وعّم�ا إن كانت تخىش تقديم مريضة إيدز عىل الشاش�ة، 
قال�ت: »بكل تأكيد ال أخاف تقديم هذه الش�خصية، فقد 
سبق أن قدمت تجربة املدمنة وأقّدم أعماالً غري متوقعة«، 
مشريًة إىل أن مرض اإليدز ُقّدم يف أعمال مختلفة منها فيلم 
أس�ماء للفنانة هند صربي، كما قدم�ت أيضاً الفنانة زينة 
ش�خصية مريضة اإليدز، مشددة عىل أنه ال بد من 

أن تكون هناك توعية لكيفية التعامل مع مرىض االيدز.

اختفاء مسلسل غامض
وع�ن الجدي�د لديه�ا، أوضحت نيل�يل كريم أنه�ا يف الفرة 
الحالية مشغولة بمسلس�لها الجديد »اختفاء« مع املخرج 
أحم�د مدح�ت، ولفت�ت نيل�يل إىل أن العم�ل فك�رة جديدة 

عليها.
وعّم�ا إن كان ينتم�ي لتيم�ة األعمال التي تتمي�ز بالدراما 
والنك�د، ضحكت وعلقت: »قّررت االبتعاد عن هذه النوعية 
من�ذ الع�ام امل�ايض«، مش�ريًة إىل أن العمل تيم�ة مختلفة 

عليها، فهو ينتمي للغموض واإلثارة.
وس�تبدأ نيليل تصوير العمل خالل األس�ابيع القليلة املقبلة 

حيث تكون قد أنهت التحضريات الخاصة بالعمل.
الجدي�ر بالذكر أن نيليل كريم تقدم خالل العمل ش�خصية 
ام�رأة متزوجة يختفي زوجه�ا وال تعلم عنه ش�يئاً، وتبدأ 
بالبحث عنه وقد تعاقد عىل املش�اركة يف املسلسل أخرياً كل 

من محمد ممدوح وبسمة.

املغربية  الفنان�ة  قّدمت 
ليىل غفران حفالً ناجحاً 
قبل ع�دة أي�ام يف ختام 
احتفالي�ة »كلنا من أجل 
م�رص«، وتس�تكمل حالياً 
تسجيل باقي أغنيات ألبومها 
الجديد، الذي سيمثل لها عودة 
بع�د غي�اب ع�ن 
يف  جمهوره�ا 
طرح األلبومات، 
الرغ�م  وع�ىل 
م�ن ه�ذا تحّض 
املغربية  الفنان�ة 
مفاج�أة لجمهوره�ا، 
وحرصت عىل أن تكش�ف عنها 

عربنا ..
وأك�دت الفنان�ة لي�ىل غفران 
يف ترصيح�ات خاص�ة أنها 
تس�تعد للس�فر يف خالل 
أي�ام قليل�ة إىل وطنه�ا 
آتية من مرص،  املغرب 
مشريًة إىل أنها قّررت 
ألنه�ا  تس�افر  أن 
مفاج�أة  تح�ض 
لجمهوره�ا، حي�ث 
أنه�ا  كش�فت ع�ن 
أغني�ة  س�تطرح 
تزامناً مع احتفاالت 
الس�نة  رأس  ليل�ة 
الكريسماس،  وأعياد 
»جابني  عنوان  تحمل 
الغرام«.ولفتت إىل أنها 
أغنية باللهجة املغربية، 

وأك�دت أنه�ا س�تصّورها عىل 
طريق�ة الفيديو كلي�ب هناك، 
املغ�رب. إىل  ستس�افر  وله�ذا 

وتابع�ت ليىل غف�ران متحدثة 
رأس  ليل�ة  يف  طقوس�ها  ع�ن 
السنة وأكدت أنها ستقضيه مع 
عائالتها يف املغرب، حيث قالت 
إنه�ا س�تنهي تصوي�ر الكليب 
يف خ�الل األيام القليل�ة املقبلة 
أي قبل ليلة رأس الس�نة بأيام 
عديدة، موضحًة أنها ستستمّر 
يف املغرب بعد إنهائها التصوير 
الجدي�د  الع�ام  وستس�تقبل 
وأصدقائه�ا  عائلته�ا  وس�ط 

هناك..كذل�ك أكدت ليىل غفران 
أنه�ا م�ن عش�اق ش�جر عيد 
امليالد، كاش�فًة عن أنها تزّينها 
كل  إنارته�ا  وتض�ع  بنفس�ها 
عام، حيث قالت: »أنا مس�لمة 
وأح�رم كل الديان�ات وأرى أن 
أعياد الكريسماس لنا جميعاً«.

إىل ذلك، أك�دت ليىل غفران أنها 
تس�ّجل باقي أغني�ات ألبومها 
الجديد، مش�ريًة إىل أنها بمجرّد 
أن تعود من املغرب ستستكمل 
التس�جيل، حي�ث م�ن املق�ّرر 
طرحه يف الج�زء األول من عام 

.2018

مفاجأة ليىل غفران قبل ليلة
رأس السنة

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الصويرة 
العدد/5017/797 

التاريخ/2017/12/11 
اعالن 

تبي�ع هذه املديرية الس�يارة املرقمة )28653أ/واس�ط( 
والعائ�دة للمدين )عيل حميد حس�ني( لق�اء طلب الدائن 
)محم�د محمود عبدالل�ه( والبال�غ )11,000,000( احد 
عر مليون دينار باملزايدة العلنية فعىل الراغبني بالراء 
الحضور ام�ام هذه املديرية خالل ع�رة ايام من اليوم 
التايل للنر مس�تصحبني معه�م 10% من القيمة املقدرة 
ومن ترس�و عليه املزايدة يتحمل اج�ور الداللية واالعالن 

علما ان يكون البيع يف الساعه الثانية عر ظهرا 
املنفذ العدل

مالك مال الله حياوي 
املواصفات 

رقم السيارة /28653أ/واسط خصويص 
نوعها /شيفروليت اوبرا موديل)2011( لون ابيض 

الحاله العامة /وسط 
القيمة التقديرية/ 10,000,000 عرة ماليني دينار 

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الصويرة 
العدد/2016/434 

التاريخ/2017/12/11 
اعالن 

تبي�ع  مديري�ة تنفي�ذ الصويرة س�هام املدي�ن يف العقار 
املرق�م 8/5م25 الغراوية يف الصويرة العائد للمدين عماد 
محمود حس�ن املحجوز لقاء طلب الدائن حكمت مخلف 
عيل البالغ )75000,000( خمسة وسبعون مليون دينار 
فع�ىل الراغب بال�راء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
ثالث�ني يوما تبدأ م�ن اليوم التايل للنر مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانونية عرة من املائ�ة من القيمة املقدرة 
وشهادة الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

عىل املشري 
املنفذ العدل 
مالك مال الله حياوي 

املواصفات 
1-موقعه ورقمه/واسط /الصويره/8/5م25 الغراوية 

2-جنسه ونوعه/بستان 
3-ح�دوده واوصافه/يح�ده الش�مال الرق�ي يف نه�ر 

دجلة 
4-مش�تمالته/دور س�كن بواق�ع 80دار م�ن جهة نهر 

دجلة 
5-مساحته/1250م 

6-القيم�ة املقدرة/ 40,000,000 اربعون مليون دينار ال 
غريها 

محكمة األحوال الشخصية يف ابي الخصيب 
العدد: 1403/ش/2017
التاريخ: 2017/12/14 

اعالن 
اىل املدعى عليه / مؤيد عزيز لطيف 

أص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م أع�اله بتاريخ 
2017/12/7 يق�ي بتصديق زواجك م�ن املدعية زينب 
كاظم جميل الواقع خ�ارج املحكمة بتاريخ 2009/8/6 
ع�ىل مهر معجله مليوني دينار م�ع غرفة منام مقبوض 
ومؤجله مليوني دينار يس�تحق عن�د املطالبة حال كونك 
متزوج واملدعية ارملة، وملجهولية محل اقامتك وحس�ب 
ب�رح القائم بالتبلي�غ وتأييد مخت�ار املنطقة واملجلس 
البلدي. تقرر تبليغك بواس�طة النر بصحيفتني يوميتني 
محليت�ني يوميتني ويف حال�ة عدم االعراض ع�ىل القرار 

خالل املدة القانونية سوف يكتسب القرار درجة البتات.
القايض / وسام عبدالحسن عيل

فقدان
فق�دت هويه فقدت مني الهوية الص�ادرة من امانة بغداد دائرة 
االنتاجيه يف امانة بغداد باسم باقر محمد عبد ساجت فمن يعثر 

عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف الكوت
العدد  بال  

اىل / املفقود / حيدر عبدالواحد سلمان   
م / اعالن فقدان وحجر عىل مفقود     

طالب حجة الحجر والقيمومة زوجته ) فضيلة كحار سلمان 
 )

املطل�وب الحجر علي�ه / واع�الن فقدانه )حي�در عبدالواحد 
سلمان(

بن�اءا عىل الطل�ب املقدم من قب�ل طالب الحج�ر والقيمومة 
املدع�وة )فضيل�ة كح�ار س�لمان( والتي تطل�ب االعالن عن 
فق�دان املدعو )حيدر عبدالواحد س�لمان( والذي فقد بتاريخ 
2014/6/10 وال تعرف عنه اي خرب يدل عن حياته او مماته  
تق�رر  تبليغ�ك بواس�طة صحيفتني محليت�ني ويف حالة عدم 
حض�ورك اواعالم هذه املحكمة ع�ن حياتك خالل عرة ايام 
من تاريخ النر س�يتم اعالن فقدان�ك والحجر عليك ونصب 
املدعوة)فضيلة كحار س�لمان( قيما عليك الدارة اموالك وفق 

قانون رعاية القارصين رقم 78 لسنة 1980 
مالحظة 

عىل م�ن يملك اي معلوم�ات عىل املفقود اع�اله يرجى ابالغ 
هذه املحكمة  
القايض 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الصويرة 
العدد 1067 / ب / 2017 

اعالن 
إىل / املدعى عليه ) احمد خضري جاسم ( 

اقام املدعي ) محمد غازي س�لمان ( الدعوى البدائية املرقمة 
1067 / ب / 2017 يطل�ب فيها الزام�ك بتادية مبلغ مليون 
واربعمائ�ة واثن�ان وخمس�ون ال�ف دين�ار عن قيم�ة حديد 
وملجهولي�ة محل اقامت�ك يف الوقت الحارض ق�ررت املحكمة 
تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني استنادا لنص املادة 21 
من قانون املرافعات املدنية والحضور امام هذه املحكمة يوم 
املرافع�ة املص�ادف 20 / 12 / 2017 وبخالفه س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون .
القايض
عبيد صالح محيميد

وزارة العدل 
مديرية تنفيذ السدة 
العدد 30 / خ / 2017

اعالن 
تبيع مديرية تنفيذ الس�دة باضبارته�ا التنفيذية املرقمة 30 
/ خ / 2017 نياب�ة ع�ن مديرية تنفيذ العزيزي�ة باضبارتها 
التنفيذي�ة املرقم�ة 48 / ت / 2016 س�هام املدي�ن عب�اس 
مجي�د عايص م�ن قطعة االرض املرقم�ة ) 15 مقاطعة 4 أم 
ذرة ( واملحج�وز لقاء طلب الدائن لطلبه داود س�لمان البالغ 
مقداره ) 000 / 231 / 24 ( اربعة وعرون مليون ومائتان 
وواح�د وثالثون ال�ف دينار فع�ىل الراغب بال�راء مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل مدة ثالث�ني يوما من الي�وم التايل للنر 
مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 10 % من القيمة 
املقدرة عند وضع اليد وتكون املزايدة يف هذه املديرية يف تمام 
الس�اعة الثانية عر من ظهر يوم الثالث�ني واذا صادف يوم 
املزاي�دة عطلة رس�مية تكون املزايدة يف يوم ال�دوام الذي ييل 
العطل�ة ويكون تس�ديد التامينات بموجب ص�ك مصدق من 
مرصف الررافدين يف الس�دة حرصا وعىل املشري جلب هوية 
االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشري .
املواصفات :

1 – موق�ع العقار ورقمه : يقع يف ناحية الس�دة رقمه 15 م 
4 أم ذرة .

2 – مساحته : 4845 م .
– جنسه ونوعه : ارض زراعية عىل الشيوع مزروعة باشجار 

النخيل عدد ) 25 ( اشجار حمضيات عدد ) 25 ( 
3 – ح�دوده واوصافه : يحدها من الش�مال القطعة املرقمة 
14 أم ذرة من الجنوب الش�ارع ام ذرة واما الجهات مقاطعة 

4 أم ذرة .
4 – الشاغل : املدين بدون مشتمالت .

5 – القيمة املقدرة : 000 / 415 / 38 ثمانية وثالثون مليون 
واربعمائة وخمسة عر الف دينار .

املنفذ العدل 
خليل كريم منصور
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       بغداد/ المستقبل العراقي

طالب�ت وزارة الش�باب والرياضة، وزارة 
املالية باطالق املنح املالية للجنة االوملبية 
العراقي�ة، وايق�اف اج�راءات  الوطني�ة 
كتابه�ا الخاص بايقاف من�ح االوملبية«.

وخاطبت وزارة الشباب والرياضة، بكتاب 
رسمي وزارة املالية اليقاف منح االوملبية، 
ك�ون اللجنة االوملبي�ة املوجودة يف الوقت 
الحايل هي ليس�ت امتدادا للجنة االوملبية 
القديمة فيما يخص عملها، وان القانون 
ق�د نص عىل ان اللجن�ة االوملبية قد حلت 
وه�ي كيان منحل واليحق له�ا التملك او 
االعادة«.وبينت وزارة الشباب والرياضة 
يف بي�ان لها تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه،  ان »اللجنة االوملبية الحالية 
ق�د ش�كلت بالئح�ة بع�د 2003 وارشف 
عىل انتخاباتها اللجن�ة االوملبية الدولية، 
وان اللجن�ة االوملبي�ة تس�تمد رشعيتها 
م�ن القوانني املحلية واع�راف املنظمات 
الدولية«.واكدت الوزارة ان »اإلدارات التي 
جاءت اىل هذه املؤسس�ة لم تس�ر وفق 
القان�ون النافذ وهذه مخالف�ات ادارية 
وقانوني�ة تتحملها جمي�ع اإلدارات، وان 
الوزارة ال تع�رض عىل اي اجراء قانوني 
يتخذ بحق تلك املخالفات التي التنس�جم 
م�ع القوانني االوملبية ولكنها ليس�ت مع 
الغاء ه�ذا الكي�ان او اعتب�اره منحال«.

واش�ار البي�ان ان�ه »لذل�ك ندع�و وزارة 
املالي�ة اىل الراج�ع عن قراره�ا واطالق 
املن�ح الخاص�ة كونها مخصص�ة للجنة 

االوملبي�ة ومن ث�م توزع ع�ىل االتحادات 
بالفائ�دة ع�ىل  الرياضي�ة حت�ى تع�ود 
الرياضة العراقية والرياضيني«. ويف ذات 
السياق تطالب وزارة الشباب والرياضة، 

من اللجنة االوملبية اكمال قانونها للسر 
يحك�م  وان  ش�فافة،  انتخاب�ات  وف�ق 
القان�ون جميع مفاصل هذه املؤسس�ة 
الرياضية، رغ�م ان هناك اعراضات عىل 

طريقة اداء االوملبية ولكن هذا اليعني ان 
االوملبية كيان غر موج�ود، بل قائم بعد 
2003 ويجب التعامل معها وفق القوانني 

التي تحكم البالد.

أكدت انها شكلت بالئحة بعد 2003

الشباب تطالب املالية بإطالق منح االوملبية 
الوطنية خدمة للرياضة العراقية

            بغداد/ المستقبل العراقي

أصدرت اللجنة الفنية باالتحاد الخليجي 
لك�رة الق�دم ج�دول مباري�ات بطولة 
خليج�ي 23، التي س�تنطلق اعتبارا من 

22 ديسمبر / كانون األول الجاري”.
وسيكون حفل االفتتاح الجمعة المقبلة 
عند الخامس�ة والنصف مساء بتوقيت 
الدول�ي  جاب�ر  إس�تاد  عل�ى  الكوي�ت 
بحض�ور أمي�ر دول�ة الكويت الش�يخ 

صب�اح األحمد، على أن تك�ون المباراة 
االفتتاحي�ة بي�ن الكويت والس�عودية، 
ضم�ن منافس�ات المجموع�ة األولى، 

عند السادسة والنصف.
نف�س  ف�ي  الثاني�ة  المب�اراة  وتلع�ب 
المجموع�ة ف�ي اليوم ذات�ه بين عمان 

واإلمارات عند التاسعة مساء.
وس�تكون باق�ي المباريات باس�تثناء 
الي�وم األول عن�د الخامس�ة والنصف، 
والثامنة.من جانبه قال حامد الشيباني 

رئيس اللجنة الفنية في خليجي 23، إن 
اللجنة اعتمدت نفس المواعيد السابقة 

من دون أي تغيير.
وأض�اف أنه تم�ت إضاف�ة الكويت إلى 
الج�داول الس�ابقة، وم�ن ث�م اإلعالن 

عنها، بعد اعتمادها رسميا.
تض�م  األول�ى،  المجموع�ة  أن  يذك�ر 
الكويت والسعودية واإلمارات وعمان، 
والثانية تضم البحرين والعراق واليمن 

وقطر.

            المستقبل العراقي / وكاالت

مبارات�ه  العراق�ي  المنتخ�ب  خس�ر 
التجريبية، اليوم األحد، أمام مستضيفه 
اإلمارات�ي، به�دف دون رد، على ملعب 

نادي الوصل بدبي.
وج�اءت المب�اراة ضم�ن اس�تعدادات 
المنتخبي�ن، لبطولة خليج�ي 23، التي 

ستنطلق في الكويت.
أفضلي�ة  س�جلت  المواجه�ة  بداي�ة 

إماراتي�ة، بفض�ل تح�ركات أحمد مال 
الله، ومحمد عبد الرحمن، اللذين شكال 
ثنائًي�ا ممي�ًزا، في ظل غي�اب الفاعلية 
العراقية.وأس�فرت أفضلي�ة اإلمارات، 
عن هدف المب�اراة الوحيد، في الدقيقة 

38، عبر انفراد تام ألحمد مال الله.
وسنحت فرصة تعديل النتيجة، لمنتخب 
العراق، من خ�الل عالء عبد الزهرة، إال 

أن كرته مرت بجوار القائم.
وفي الش�وط الثاني، أج�رى المدربان 

ع�دًدا م�ن التغيي�رات، ما من�ح العراق 
أفضلي�ة كبيرة، حي�ث أه�در منتخبها 

الكثير من الفرص.
وتلقى عب�د الزهرة كرة عرضية، لعبها 
على الطائر فعل�ت العارضة، فيما أبعد 

الحارس اإلماراتي رأسية لمهند علي.
وس�دد همام طارق بجوار القائم، فيما 
رد منتخب اإلمارات عبر تسديدة عجب، 
من خ�ارج منطقة الج�زاء، حيث ردها 

الحارس البديل، محمد كاصد.

اعالن مواعيد مباريات خليجي 23

اإلمارات تفوز عىل العراق وديًا

فالنسيا يستهدف العب يوفنتوس

مبايب أفضل العب شاب يف فرنسا 2017
             المستقبل العراقي / وكاالت

حصل كيليان مبابي نج�م هجوم باريس 
س�ان جيرمان عل�ى جائ�زة أفضل العب 
شاب في فرنس�ا عام 2017 المقدمة من 
برنام�ج “تيليف�وت”، ليتف�وق عل�ى كل 
من مارس�يال الع�ب مانشس�تر يونايتد 

وماكسيم لوبيز نجم مارسيليا .
وتعتب�ر هذه الجائ�زة تتويجا لع�ام رائع 
للجوه�رة الش�ابة ال�ذي س�يحتفل بعيد 

ميالده ال�19 يوم األربعاء.
وكان مبابي أحد أبرز نجوم فريق موناكو 

ال�ذي فاجأ الجميع من خالل الوصول إلى 
الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا 

االموسم الماضي.
وق�اد مبابي موناك�و أيض�ا للتغلب على 
الغري�م ب�ي إس جي ف�ي س�باق التتويج 
بالدوري المحلي الفرنس�ي، وس�جل 15 
هدف�ا ف�ي الدوري و26 بش�كل ع�ام مع 
نادي اإلمارة الفرنسية الموسم الماضي.

ورح�ل مبابي ع�ن موناكو ف�ي ميركاتو 
الصي�ف الماض�ي، حي�ث انض�م للغري�م 
باريس سان جيرمان على سبيل االعارة، 
وم�ن المتوق�ع انتقال�ه للعاصميي�ن في 

صفقة دائمة الصيف المقبل.
وق�ال مبابي، بعد حصول�ه على جائزة 
تيليف�وت “ف�ي دوري أبط�ال أوروب�ا، 
أنا أمثل س�ان جيرمان، وأيضا فرنس�ا، 
ألنن�ا النادي الفرنس�ي الوحي�د الباقي 
في البطولة، ما هو مهم اآلن هو التأهل 

على حس�اب ري�ال مدريد”.وأضاف “بعد 
ذل�ك هن�اك كأس العال�م، وال�ذي ه�و 

أكب�ر مس�ابقة لك�رة قدم ، 
أحل��م  وبالتأكي�د 

بالت����واج�د 
هناك.

روين: فينجر أخطأ بشأن أوزيل وسانشيز
             المستقبل العراقي / متابعة

يعتق�د النج�م المخضرم واين روني العب ايفرتون، أن نادي آرس�نال كان يج�ب أن يبيع نجميه صانع األلعاب 
مسعود أوزيل والمهاجم أليكسيس سانشيز الصيف الماضي.وسينتهي عقد الثنائي مع الجانرز نهاية الموسم 
الحالي ومن الواضح أنهما ال يريدان التجديد وس�يرحالن عن فريق شمال لندن الصيف المقبل.وفي هذا الصدد 
قال روني في حوار مع شبكة توك سبورتس “اعتقد ان األمر أصبح واضحا بعد أن رفضا التجديد في الصيف، 
من الواضح ان كالهما لن يكون مع آرسنال الموسم المقبل”.وأضاف”اشعر انه كان يجب على آرسنال بيعهما 
واالس�تفادة بثمنهما والبحث عن العبين في مكان آخر”وأوضح” صحيح أنه من الصعب أن تتخلى عن نجمين 

كبيري�ن، ولكن ف�ي نفس الوقت أنت تفكر على المدى الطويل وتريد العبين لديه�م الرغبة في البقاء ويمكن أن 
تث�ق فيهم خاصة في األوق�ات الصعبة”.يذكر أن تقارير ربط�ت األلماني أوزيل باالنتقال لمانشس�تر يونايتد أو 

برشلونة، بينما التشيلياني سانشيز يقال إنه محل اهتمام مانشستر سيتي و باريس سان جيرمان.

             المستقبل العراقي/ متابعة

يس�تهدف نادي فالنسيا اإلس�باني، يستهدف 
تدعيم خط وس�ط الفري�ق، بالعب يوفنتوس 
اإليطال�ي، خالل س�وق االنتقاالت الش�توية 

القادمة.
وقالت ش�بكة توتو ميركات�و اإليطالية، إن 
الخفافي�ش ي�ودون ض�م الالع�ب الدولي 
اإليطالي ستيفانو ستورارو، الذي ال يجد 
مساحة من اللعب مع فريق ماسيمليانو 

أليجري هذا الموسم.
وتوقعت صحيفة ال ستامبا اإليطالية، 
أن الن�ادي اإلس�باني س�وف ُيق�دم 
عرًضا الس�تعارة الالعب مع وجود 
شرط للش�راء اإلجباري في نهاية 

الموسم.
وش�ارك س�تورارو ال�ذي س�بق 
ل�ه تحقي�ق 3 ألق�اب لل�دوري 
اإليطالي مع البيانكونيري في 4 

مباريات فقط من الدوري اإليطالي 
هذا الموس�م، إضافة إلى 3 مباريات 

في بطولة دوري أبطال أوروبا.

            المستقبل العراقي / متابعة

فت�ح نج�م فريق لي�ون الفرنيس، الب�اب أم�ام انتقاله إىل 
برش�لونة اإلس�باني، خالل الفرتة املقبلة، مبديا سعادته 
أيضا باهتمام ريال مدريد وأتلتيكو بضمه.وقال املهاجم 
ال�دويل الفرن�يس نبي�ل فق�ر، يف ترصيح�ات نقلتها 
صحيف�ة “آس” اإلس�بانية الي�وم األحد: “إس�بانيا 
تجعلن�ي أحلم، ري�ال مدريد وبرش�لونة وأتلتيكو 
مدري�د، اهتم�ام برش�لونة؟.. إن�ه يحركن�ي”.

وأضاف فقر: “اهتمام برشلونة يحركني فعاًل، 
لك�ن ال يوجد يشء ملموس، أنا يف ليون وأعمل 
جيًدا، أن�ا بخر هنا حًقا”.وحول إذا كان هذا 
املوس�م ه�و األخر له يف لي�ون، وأكمل: “ال 
أعرف ما الذي يحمله يل املس�تقبل، الليجا 
تجعلن�ي أحلم، هناك أندية كبرة وهناك 
أيًضا يف إنجلرتا مع مانشس�رت س�يتي 
تقارير  وآرس�نال وغرهما”.وأشارت 
برش�لونة  أن  إىل  إس�بانية  صحفي�ة 
يرغ�ب يف التعاقد م�ع فقر خ�الل يناير 
املقب�ل، من أجل دع�م هجومه يف املرحلة 
املقبلة، وس�ط اهتمام من الريال أيضا، 

وعدد من أندية الدوري اإلنجليزي.

            بغداد/ المستقبل العراقي

أك�د النائ�ب الثان�ي لرئيس اتح�اد الكرة 
لجن�ة  رئي�س  جب�ار،  ع�ي  العراق�ي، 
ال�دوري س�يتوقف بع�د  أن  املس�ابقات، 
انتهاء منافس�ات دورة الخليج العربي، التي 
س�تنطلق يف دول�ة الكويت، بعد إع�الن اللجنة 
األوملبية تعليق عمله�ا اإلداري واملايل، بعد 
أن وصفت بالكيان املنحل.وقال 
ترصي�ح  يف  جب�ار، 

تابعته “املس�تقبل العراقي”، إن” هناك إجماع 
من قب�ل أعضاء االتح�اد عىل إيق�اف الدوري 
بس�بب تعلي�ق )بيتن�ا األول( اللجن�ة األوملبية 
عملها اإلداري وامل�ايل، واعتبارها من الكيانات 
املنحلة”.واض�اف” بم�ا أن اللجن�ة األوملبي�ة 
علقت عملها فإن أي إجراءات ستتخذ من قبلنا 
س�تكون بها مخالفة قانوني�ة ال نريد الوقوع 
فيها، فهن�اك أجور حكام ومرشفني وإيفادات 
داخلية، كله�ا أمور إدارية ومالية سنحاس�ب 
عليها ألنه�ا دون غطاء رشعي بس�بب تعليق 

عمل اللجنة”.وأشار اىل” اننا سمحنا للمنتخب 
الوطني باملشاركة بخليجي 23 كون اإلجراءات 
اإلداري�ة واملالي�ة قد اتخ�ذت قبل ق�رار تعليق 
اللجن�ة األوملبية لعملها، ولوال ذلك ملا س�محنا 
بمش�اركة املنتخب يف البطول�ة، وهذا القرار ال 
رجعة فيه إال إذا عادت هيبة اللجنة األوملبية”.

يش�ار اىل ان العديد من االتح�ادات واملمثليات 
الرياضي�ة اعلن�ت تضامنها مع ق�رار اللجنة 
االوملبي�ة الوطنية العراقية الت�ي علقت عملها 

االداري واملايل بعد عدها من الكيانات املنحلة.

احتاد الكرة حيدد موعد إيقاف الدوري

            المستقبل العراقي / وكاالت

انت�رش عىل مواقع التواصل االجتماعي فيديو لالعبي فريق مانشس�رت س�يتي اإلنجليزي وهم يس�خرون من 
الغريم مانشسرت يونايتد ومدربه جوزيه مورينيو.وجاء ذلك خالل احتفاالت العبي السكاي بلوز عقب فوزهم 
الكب�ر يوم الس�بت 4-1 ع�ىل الضيف توتنهام وال�ذي كان ال�16 لهم ع�ىل التوايل يف الربيمرلي�ج ليعزز أبناء 
امل�درب بيب جوارديوال صدارتهم للمس�ابقة.ولم يس�لم الغريم اليونايتد مجددا من احتفاالت العبي الس�يتي 
والذين انترش لهم فيديو قصر عىل مواقع التواصل االجتماعي وهم يرددون هتاف »إركن الحافلة«، يف سخرية 
من األس�اليب والتكتيكات الدفاعية التي يس�تخدمها الربتغايل جوزيه مورينيو مدرب اليونايتد.وكان الس�يتي 
ف�از مؤخ�را عىل جاره اليونايتد يف عقر داره بهدفني لهدف، فيما اندلعت اش�تباكات عق�ب الديربي بني العبي 

الفريقني بعد انتقاد مورينيو لالحتفاالت »املبالغ فيها واملستفزة« من قبل العبي الفريق الزائر.

العبو مانشسرت سيتي يستفزون
مورينيو جمددًا

نجم ليون يفتح الباب أمام انتقاله لربشلونة
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
أن عظ�ام ظهر الجمل مس�توية ومس�تقيمة تماما وأن 

سنامه عبارة عن دهون وشحوم.
أن الباي الجزائري ) حاج احمد ( كان له 385 زوجه من 
مختل�ف ***يات العال�م . ولم يكن يس�تطيع التفاهم 

لغويا مع واحدة منهن.
أن الضف�دع ال رقب�ة له لذل�ك فهو غري ق�ادر عىل تدوير 

رأسه وال ثنيه باتجاه األرض .
أن السلطان محمد عيل الذي حكم مرص قد ألف فرقة من 

الجنود املشاة تضم فقط جنودا بعني واحدة.
أن الحيوان املس�مى ) بثعلب املاء ( يغطس يف املاء بهدوء 

، حتى أنه يغوص دون أن يتناثر منه املاء.
ان الفيل هو الحيوان الوحيد الذي له أربع ركب.

أن الحرشة املس�ماة ) بخنفساء السجادة ( قد وضعت يف 
زجاجة مغلقة ، وبقي�ت فيها حية دون طعام . إذ كانت 
تقتات يف هذه املدة عىل جلدها الذي كانت تبدله من حني 

آلخر .
أن الحرشة املعروفة باس�م ) بعوض�ة أيار ( ال تعيش إال 

عدة ساعات فقط بعد ان تفقس من بيضتها .
ان الطائ�ر املعروف باس�م القرطس ، وه�و طائر بحري 
كبري ، يس�تطيع الطريان طوال الي�وم دون ان يحتاج إىل 

رفرفة جناحيه ولو ملرة واحدة .
ان املياه الغازية ال تحتوي عىل الصودا .

يؤث�ر العط�ف دائما تأثريا حس�نا يف نفس�ك، 
س�يربز جليا يف هذه الفرتة؛ ك�ن حذرا جدا يف 
أمور املال بقدر ما يف عالقاتك الغرامية. ستجد 
حلوال جيدة ملشاكلك العائلية. يف العمل هنالك 
من يحاول تشويه صورتك بسبب املنافسة ال 

تسمح ألحد بذلك دافع عن نفسك .

يحمل لك الحقل املايل صفقات مثمرة ، برشط 
أن تكون طموحا باعتدال. الظروف ستمكنك 
م�ن أن تكون تحت األضواء . س�تمتلك اليوم 
الكثري من الس�حر لذا س�تعرف جي�دا كيف 
تعمل مع املقربني إليك . عاطفيا انت شخص 

مهم

قوت�ك الس�احرة س�تزداد ع�رشة أضعاف و 
س�تكون متلهف�ا ج�دا للمحب�ة وألن تحب. 
ابح�ث ع�ن التش�ارك، تع�اون، تفاع�ل مع 
الحبيب ، وبعد ذلك س�تكون قصة حبك كما 
يف األف�الم . ابتعد عن املرشوبات الروحية . ال 

تبالغ يف الضغط عىل نفسك اثناء العمل

لقاءاتك وتجاربك الغري عادية سيس�حرانك. 
النجوم ستساعدك يف حل صعوباتك الصغرية 
ع�ىل الصعي�د العاطف�ي؛ انت تجت�ذب اليك 
الكث�ري من املعجب�ني ملا تتمتع ب�ه من حس 
الفكاه�ة و لكن علي�ك ان تتعلم كيف تنتقي 

اصدقائك يف العمل

ح�اول أن ال تك�ون عدوان�ي يف الكلمات مع 
من حولك ، س�تجري لق�اء عرضيا يمكن أن 
يثب�ت أنه مفي�د لك ع�ىل الصعي�د املهني أو 
الش�خيص. يمكنك أن تتقدم بدون تردد. هذا 
اللقاء سيس�اعدك عىل فهم الكثري من االمور 

و املشاكل التي كنت تبحث عن حل لها.

احذر من االفرتاء و من أولئك الذين يحاولون 
زرع الخالف�ات بين�ك وب�ني أصدقائ�ك. هذا 
املن�اخ النجم�ي سيحس�ن عالق�ات حياتك 
وبزي�ادة  التس�امح  إىل  األصح�اب  بإمال�ة 
راحته�م املادية. يف العائل�ة هنالك حالة توتر 

بسيطة سببها املال كن موضوعيا

اح�ذر م�ن األوهام: اب�ق صام�دا يف قراراتك 
ومخلصا الراء مجموعتك. احذر من الخالفات 
م�ع املقربني منك : ه�ذه الخالفات قد تظهر 
بش�كل س�يئ. تغ�ريات يف عمل�ك. س�تقوم 
بمحاولة لتق�وي محيط عائلتك ، انت االن يف 

وسط مرشوع كبري

س�تقوم بمحاولة لتق�وي محيط عائلتك . ال 
ترصف مالك عىل نزواتك. هنالك بعض االمور 
التي كانت خارج حس�اباتك املالية قد تظهر 
من جديد مما سيس�بب بعض العبئ االضايف 
، ع�ىل صعي�د العاطفة االحب�اب يريدون ان 

يروك سعيدا ال تخيب املهم .

ال تث�ق بع�ض األش�خاص الذي�ن يخف�ون 
نواياه�م الحقيقية عنك، س�تنجح يف تعزيز 
الخ�روج ع�ن  إذا ق�ررت  املهن�ي.  موقع�ك 
األس�اليب املطروقة ، س�رتى فرصا عاطفية 
جديدة تنفتح أم . ستجد حلوال جيدة ملشاكلك 

العائلية. اتخذ أسلوب حياة أكثر روية.

ال تدع نفس�ك تغرى بصفقات العمل الواعدة 
بأرباح عظيمة لكنها يف الواقع ذات ضمانات 
قليلة. ه�ذه الفرتة فرتة صعبة بعض اليشء 
بالنسبة للقرارات املصريية يف العمل ، سمائك 
العاطفي�ة س�تكون كئيبة، علي�ك ان تعتمد 

القليل من التغيري 

تمتل�ك أفكارا غري عادي�ة و ربما يف أكثر من 
مجال واحد؛ عجل باس�تغاللها انت يف وضع 
يؤهلك لتون ش�خصيا قياديا فقط كن هادئا 
. ح�اول أن تتخلص من الروتني و تبعده عن 
حياتك كزوج عليك ان تتبع بعض التغيري مع 

الطرف االخر

س�مائك العاطفية س�تكون كئيبة، لكن ال بد 
أن تتحس�ن األمور بش�كل تدريج�ي. ال تثق 
ببعض األش�خاص الذي�ن يخف�ون نواياهم 
الحقيقي�ة عن�ك . س�وء التفاه�م بينك وبني 
رشيكك س�يتبدد برسعة، وس�مائك الغرامية 

ستصبح مشمسة ثانية.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
300 جرام فول سوداني ، غري مملح

200 جرام سكر
صوص كراميل

1 ثمرة ليمون معصورة
4/1 كوب ماء

طريقة التحضري:
يف لن�اء ع�ىل ن�ار متوس�طة ضع�ي املاء و 

السكر و قلبي حتى يذوب السكر تماما.
الس�وداني و  الف�ول  و  الليم�ون  اضيف�ي 
الكراميل اىل الس�كر و قلب�ي ثم ارفعيه من 

عىل النار.
ضعي الفولي�ه عىل ورقة زبدة يف صينية ثم 

اتركيها تربد.
تقطع و تقدم.

الواي فاي يسبب اإلجهاض!
كش�فت أبحاث جديدة أن الواي ف�اي والهواتف الخلوية تزيد خطر تعرض 
النس�اء لإلجهاض بنس�بة 50 % تقريبا..وخالل الدراس�ات الس�ابقة عن 
اإلش�عاع غري املؤين يف املج�ال املغناطييس والذي يمك�ن أن ينتج أيضا عن 
خطوط الكهرباء وأبراج االتصاالت، توصل العلماء إىل أن اإلش�عاع يس�بب 
ضغطا عىل الجس�م مما يؤدي إىل رضر جيني قد يس�بب اإلجهاض..وكان 
إشعاع املجال املغناطييس الذي يتعرض له الجميع تقريبا، مرتبطا باإلصابة 
بالرسطان، وقد أوصت منظمة الصحة العاملية بدراسته ملعرفة مدى تأثريه 
ع�ىل الحمل..ويؤث�ر اإلجهاض عىل ما بني 15 و%20 م�ن حاالت الحمل يف 
الواليات املتحدة، والت�ي تعرف بأنها فقدان للجنني الذي يقل عمره عن 20 
 ”Kaiser Permanente“ أس�بوعا يف الحمل..وقام باحثون من قسم أبحاث
يف أوكالند بوالية كاليفورني�ا، بتحليل بيانات 913 امرأة يف مراحل مختلفة 
م�ن الحمل،..وتم قياس التعرض إلش�عاع املجال املغناطي�يس لدى جميع 
املش�اركات باستخدام عّداد “EMDEX Lite”، ملدة 24 ساعة، وقد تم تتبع 
النتائج طوال فرتة حملهن..ووجدت النتائج أن التعرض لإلش�عاع الش�ديد 
يزيد من خطر اإلجهاض بنسبة تصل إىل %48 باملقارنة مع النساء اللواتي 

تعرضن ملستوى إشعاعات أدنى.

السلجم يتسبب بالزهايمر
ينترش مرض ألزهايمر بش�كل ملحوظ يف اآلونة األخرية، ويدرس�ه 
العلماء باس�تمرار لتحدي�د العوامل التي تس�اعد يف تطوره وإيجاد 
ع�الج مناس�ب له.وبات م�ن املع�روف أن ألزهايمر يتط�ور بتأثري 
الوراث�ة، إضافة إىل أث�ر العوامل البيئية واضطراب�ات النوم ونوعية 
الطعام..وظهر يف الس�وق منذ زمن قليل نس�بيا زيت السلجم، الذي 
يدع�ي منتجوه أن�ه يخفض من خطر نمو أم�راض القلب واألوعية 
الدموية. إال أن العلماء لم يدرسوه بشكل كاف إىل اآلن، لتحديد اآلثار 
الناجم�ة ع�ن تناوله..وأعلن فري�ق من العلماء يف مدرس�ة “ليوس 
كاتس” الطبية يف جامعة تامبل األمريكية أن تدهور الذاكرة والقدرة 
املعرفي�ة مرتبط بتناول زيت الس�لجم املعروف أيضا ب� “الكانوال”، 
ناهيك عن تأثريه عىل زيادة الوزن، ما يكن أن يشكل بوادر لإلصابة 
بم�رض ألزهايم�ر..ودرس العلم�اء كي�ف يؤثر زيت الس�لجم عىل 
التغ�ريات التي تطرأ ع�ىل الدماغ عن�د اإلصابة بم�رض ألزهايمر..

وبع�د التجارب عىل الف�ران، أكدت النتائج أن تناول زيت الس�لجم 
ملدة طويلة يلعب دورا محوريا يف تخفيض نسبة الربوتينات املفيدة 

لصحة الدماغ.

بدون تعليق

ق اليوم..الفولية بالكراميل
طب

زر من فيسبوك إىل واتس آب

تقوم فيس�بوك التي تمل�ك تطبيق 
بإط�الق  آب،  وات�س  املراس�لة 
Click-“ جدي�دة  إعالني�ة  وح�دة 

لجع�ل  ُصمم�ت   ”to-WhatsApp
املس�تخدمني ع�ىل اتص�ال وبين�ة 
م�ن جمي�ع األنش�طة التجاري�ة..

وتع�ارض وات�س آب بش�دة فكرة 
وض�ع اإلعالن�ات داخ�ل خدمتها، 
وس�يلة  الخط�وة  ه�ذه  وتمث�ل 
الدخ�ل  لتحقي�ق  تطف�ال”،  “أق�ل 
الوح�دة  التطبيق.وس�تكون  ع�رب 
اإلعالنية موج�ودة داخل اإلعالنات 
عىل فيس�بوك، حيث س�تظهر كزر 
 .)Send Message( ”إرسال رسالة“
ومن خالل الضغط عىل هذا الخيار، 

س�يتم فتح محادث�ة واتس آب مع 
الرشكة وراء اإلعالن.وقال بانش�ام 
غاج�ار، مدير تس�ويق املنتجات يف 
الكث�ري من  فيس�بوك: “يس�تخدم 
الن�اس تطبيق وات�س آب للتواصل 
مع الرشكات الصغرية. إنها طريقة 
رسيعة ومريحة للبقاء عىل اتصال. 
Click-to- إضاف�ة  خ�الل  وم�ن 

WhatsApp إىل إعالنات فيس�بوك، 
يمكن للرشكات اآلن تسهيل عملية 
التعرف عىل املنتج�ات التجارية”..

وتفيد التقارير بأن فيسبوك تطرح 
امليزة الجديدة يف أمريكا الش�مالية 
وأس�رتاليا  وأفريقي�ا  والجنوبي�ة 

و”معظم” آسيا.

وحيد قرن عىل طريق االنقراض
أظهرت دراسة علمية حديثة أن وحيد القرن السومطري يسري عىل طريق 
االنق�راض من�ذ مليون س�نة، وذل�ك اس�تنادا إىل التسلس�ل الجيني لهذه 

الحيوانات.
يف عام 2011 كان عدد حيوانات وحيد القرن يف أدغال سومطرة يف إندونيسيا 
ويف بورني�و ال يزيد عىل 200 وفقا للعلماء.وبنّي هذا التحليل أن مش�كالت 
صم�ود ه�ذا النوع تعود إىل ما يقارب مليون ع�ام، أي لدى وقوع التقلبات 
املناخية الكربى التي أثرت يف مواطنه الطبيعية وتنوّعه الجيني يف ما يسميه 
العلماء العرص البليستيسوني أو العرص الحديث األقرب.وقال هرمان مايز 
الباح�ث يف جامعة فريجينيا الغربية »أظهرت معطيات التسلس�ل الجيني 
أن العرص البليستيس�وني كان صعبا جدا عىل وحيد القرن يف س�ومطرة«.

واستنادا إىل دراسات املتحجرات، يقّدر العلماء أن عدد هذه الحيوانات كان 
57 ألف�ا و800 قب�ل 950 ألف عام.ومع نهاية العرص البليستيس�وني قبل 
12 ألف عام ارتفع منسوب البحار بسبب ذوبان الجليد وفصلت املياه بني 
مواطن وحيد القرن، وهو ما أسهم أيضا يف انحسار أعداده.بعد ذلك، ظهر 

عنرص جديد وهو الصيد واستيطان البرش لهذه املواطن.

ثقب األوزون يتقلص
أكد خرباء وكال�ة األرصاد الجوية اليابانية 
أن ثق�ب األوزون ال�ذي رص�د ه�ذا الع�ام 
فوق القارة القطبي�ة الجنوبية، تقلص إىل 
أدنى حد يصل إليه خالل الس�نوات الثالثني 
املاضية..ويتشكل ثقب األوزون فوق القارة 
القطبية الجنوبية، يف ش�هر أغسطس من 
كل ع�ام، ثم يتزايد حجمه، وبعدها يتالىش 

يف بداية فصل الشتاء.
ووص�ل ثق�ب األوزون ه�ذا الع�ام، وفق�ا 
لخ�رباء األرصاد الجوي�ة اليابانية، إىل حده 
األك�رب، يف 11 س�بتمرب امل�ايض، حيث بلغ 
18.78 مليون كيلومرت مربع، وهذا الحجم 

يع�د األدنى من�ذ ع�ام 1988..وكما يعتقد 
خرباء األرصاد الجوية أن االرتفاع النس�بي 
لدرجة حرارة طبقة السرتاتوس�فري، حال 
دون انبع�اث م�واد غازية هدام�ة لطبقة 

األوزون..
وع�ىل الرغ�م م�ن الديناميكي�ة اإليجابية 
ل�طبقة األوزون هذا الع�ام، إال أن العلماء 
الياباني�ني يح�ذرون من أن مس�احة ثقب 
األوزون ال ت�زال أك�رب ب�� 1.4 م�رة م�ن 
مس�احة الق�ارة القطبي�ة الجنوبي�ة، ألن 
تركيز املواد املس�تنفذة لطبقة االأوزون يف 

الغالف الجوي ال يزال مرتفعا.
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القاضي حيدر علي نوري

يعد القضاء الدس�توري ف�ي العراق، ممثال بالمحكم�ة االتحادية العليا 
الموقرة، الضامن الحقيقي لسمو القاعدة الدستورية بأشكالها ومجاالتها 
المختلفة والسد المنيع لتحقيق رفعتها وعلويتها، والحائل األساسي بينها 
وبين كل ما من شأنه المساس بها أو انتهاكها،استنادا لما تضمنته الوثيقة 
الدس�تورية من مبادئ تتجسد بأحكام ونصوص دستور جمهورية العراق 
لع�ام 2005. ويب�رز دور المحكم�ة االتحادي�ة العليا في حماي�ة الحقوق 
والحري�ات االساس�ية الفردي�ة المنص�وص عليها ف�ي الدس�تور بالقرار 
الصادر بالعدد 57 / اتحادية / 2017 في 3/ 8 / 2017 الذي يقول )قررت 
المحكمة االتحادية العليا، عدم دس�تورية القرار 120 لسنة 1994 وإلغاءه 
..(، وبذل�ك فان الحكم بعدم دس�تورية قرار مجلس قي�ادة الثورة المنحل 
رقم )120 ( لس�نة 1994، جعلت منه أن يكون قرارا معدوما في أساس�ه، 
ذل�ك إن إلغاءه يس�ري بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ ص�دوره ونفاذه، لذا 
ف�إن األحكام الجزائية الصادرة من المحاكم الجزائية العراقية التي طبقت 
القرار 120 لسنة 1994، الصادرة قبل إلغاءه، المكتسبة للدرجة القطعية، 
تعد معدومة قانونا، بقدر تعلق األمر بتطبيقه، وال يجوز لها ) أي المحاكم 
الجزائي�ة ( تطبيق القرار انف الذكر، بعد الحكم بعدم دس�توريته وإلغاءه، 
اس�تنادا لق�رار المحكم�ة االتحادي�ة العليا ان�ف الذكر، النعدام األس�اس 
القانوني لوجوده، عند الحكم بعدم دس�توريته. وحيث أن الحكم الجزائي، 
المكتس�ب للدرج�ة القطعي�ة، الصادر تطبيق�ا ألحكام القرار 120 لس�نة 
1994 الملغي لعدم دستوريته، يعد معدوم قانونا بقدر تعلق األمر بالفقرة 
الحكمية الخاصة بتطبيق الق�رار المذكور، األمر الذي يقتضي أن ال يترتب 
علي�ه أي اثر النعدامه، ويجب إطالق س�راح المحكوم عليه من المؤسس�ة 
العقابي�ة ف�ورا ما لم يك�ن مطلوبا عن قضي�ة أخرى،إذا ما اس�تنفد المدة 
المحددة في قرار الحكم، دون التقيي�د بالفقرة الحكمية المتعلقة بتطبيق 
القرار 120 لس�نة 1994، وعلى المؤسس�ات العقابي�ة مراعاة ذلك تطبيقا 
ألحكام القرار الصادر من المحكمة االتحادية العليا انف الذكر، وإال تعرضت 
للمس�ألة القانونية، والس�يما إن قرار المحكمة االتحادية العليا الذي تقرر 
بموجبة عدم دس�تورية القرار 120 لس�نة 1994 وإلغاءه، يعد باتا وملزما 
لكافة المحاكم وجميع المؤسسات والسلطات في الدولة العراقية، استنادا 
ألحكام المادة )94 ( من دس�تور جمهورية العراق والمادة )5 / ثانيا( من 
قانون المحكمة االتحادية العليا رقم 30 لس�نة 2005، وعلى الكافة التقّيد 
بأحكامه وتطبيقه بكل دقة، إضافة لما تقدم فعلى المحاكم الجزائية كافة 
اإلش�ارة الى ذلك والتنويه وفقا لما تقدم،بناء على استفس�ار المؤسس�ة 
العقابي�ة أو بناء على طلب من المحكوم علية، أما بش�ان المبالغ المترتبة 
بذمة المحكوم عليه للدولة، فيتم اس�تحصالها منه تنفيذا، طالما إن الحكم 
الجزائي ألزم المحكوم عليه بتسديدها، مما يعني إن الحكم الجزائي تضمن 

الفصل في الدعوى المدنية تبعا للدعوى الجزائية.

رصافة بغداد تم بناؤها بعد إكامل
 بناء مدينة بغداد املدورة

طارق حرب

منمنمات بغدادية

في سلس�لة تراث بغ�داد كانت لن�ا كلمات عن بن�اء الرصافة 
ذل�ك ان بغداد بنيت واكتمل بناؤها باس�م بغ�داد المدينة المدورة 
وانتقل�ت اليه�ا الدواوي�ن الحكومية وبنيت االس�واق واالس�وار 
والقص�ور في جان�ب الكرخ بحيث اكتملت بغداد واكتمل س�كنها 
م�ن الناس عام ١٤٩ هج حي�ث اصبحت بغداد ف�ي الجزء الغربي 
او ما يس�مى بالكرخ عاصمة للدولة االس�المية ول�م يكن هنالك 
اي بناء في الجهة الش�رقية او الرصافة اي بناء يتبع مدينة بغداد 
وبمعن�ى اخر ان نه�ر دجلة كان يش�كل الحدود الش�رقية لبغداد 
الم�دورة ولكن بعد ذلك عزم الخليفة المنصور على انش�اء محلة 
كبيرة في الجانب الش�رقي م�ن النهر ومن مدينت�ه المدورة وقد 
ب�دأت العم�ارة ف�ي الرصاف�ة عام ١٥٧ ه�ج اي بعد س�نوات من 
اكمال مدينة بغداد المدورة بالكرخ وانتهى بناء الجانب الش�رقي 
ع�ام ١٥٧ هج ذل�ك ان الخليفة كان ي�رى ان هنالك ضرورة لجعل 
مقر ول�ي العهد المهدي وجيش�ه الخرس�اني منفص�ال عن مقر 
الخالف�ة في غرب النهر ليكون مس�تعدا لقمع اي نزاع قد يحصل 
بين هذا الجيش الخرس�اني وبين جي�ش المنصور العربي وكانت 
المحلة الجديدة في الجانب الش�رقي تسمى اول االمر باسم محلة 
عس�كر المهدي ثم س�ميت محلة الرصافة وهذا االسم يطلق على 
االماك�ن التي توجد فيها طرق مرتفعة واول بناء ش�يد هو جامع 
الرصافة الكبير وقصر المهدي بجانب الجامع وبعد ذلك بدأ البناء 
ف�ي الرصافة حيث تم بناء س�ور حول معس�كر الرصافة وخندق 
حول�ه وعقد المنصور جس�را فوق دجلة من جهة باب خرس�ان 
يسمى الجس�ر الكبير او جس�ر الرصافة ليصلها بالجانب الغربي 
الذي تش�غله بغداد المدورة وكانت بغداد ف�ي اواخر القرن الثالث 
الهج�ري تش�به حلق�ة يحيط بها س�ور م�ن كل اطرافه�ا واخذ 
العم�ران يمتد بالجانب الش�رقي جنوب الس�ور عل�ى ضفة دجلة 
حي�ث أُقيمت القصور والبس�اتين واهمها قصر الت�اج الذي بناه 
الخليفة المعتضد ودار الش�جرة ودار المثمنة التي جلس فيها بعد 
ذلك هوالكو بعد اس�تيالء قواته عام ٦٥٦ هج والدار المربعة ودار 
ال�وزارة والدواوين وصارت تعرف هذه الدور وملحقاتها باس�م 
دار الخالفة العباس�ية في بغداد التخاذه�ا الخلفاء مقرا لحكمهم 
بعد عودة مقر الخالفة الى بغداد من سامراء وكان يسورها سور 
على هيئة نصف دائرة وكان للس�ور تسعة ابواب رئيسة اشهرها 
باب الغربة وباب الخاصة وباب النوبي وباب العامة وباب المراتب 
واصبح س�وق الثالثاء اعظم سوق في الجانب الشرقي وتم انشاء 
المحالت والدروب وانشئت المدرسة النظامية في القرن الخامس 
الهجري والمدرسة المستنصرية  في الثلث االول من القرن السابع 
الهجري وفي مستهل خالفة المستظهر عام ٤٨٨ هج تم الشروع 
ببناء س�ور عظيم وخندق بدايتهما  من دجلة شماال وينتهيان الى 
الباب الش�رقي الحالي جنوبا واكمل بناؤه المسترش�د عام ٥١٧ 
هج وقد بقي هذا الس�ور بحدود ثمانمائة عام وجعل لهذا الس�ور 
اربعة ابواب هي باب الس�لطان اي السلطان طغرل بگ  النه دخل 
من�ه الى بغداد وع�رف فيما بعد بباب المعظ�م والباب الثاني باب 
الظفري�ة في مح�ل قريب من جام�ع الس�هروردي اي في محلة 
الش�يخ عمر الس�هروردي والباب الثالث الباب الوسطاني او باب 
الحلبة او باب الطلس�م لوجود في اعل�ى الباب تمثال رجل متربع 
وعلى يمينه ويساره تمثال افعى عظيمة تحفظ بغداد من االعداء 
كما كانوا يتوقعون وهو الباب الذي نس�فه االتراك بعد انسحابهم 
من بغداد سنة ١٩١٧ بعد دخول االنگليز الى بغداد الباب الرابع هو 
باب كلواذي او الباب الش�رقي الذي تم هدم�ه من امانة العاصمة 
بغ�داد س�نّة ١٩٣٧ مع االبني�ة القديم�ة التي تم هدمه�ا في ذلك 
التاريخ واصبح محلة س�احة التحرير قبالة جسر الملكة عالية او 

جسر الجمهورية
وخالل االثني عش�ر عاما فترة حك�م المهدي كخليفة اضحت 
محالت بغداد الشرقية الثالث مركزا للمدينة وهي محالت الرصافة 
والشماسية والمخرم عام ١٧٠ هج ومن المحالت االخرى مشهد 
االم�ام اب�ي حنيفة ذل�ك انه بعد انتص�اره على اخي�ه االمين قام 
بنقل الحكم الى الجانب الش�رقي وقد ش�هدت الفترة التي اعقبت 
عودة الخالفة الى بغداد من س�امراء بناء القصور والجوامع منها 
جامع الخليفة جامع س�وق الغزل والمس�جد الجام�ع المعروف 
بجانع الس�لطات وكان الجزء الش�رقي من بغداد يستقي من نهر 
واسع يفوق كل انهار بغداد وهو نهر النهروان الذي كان يمتد من 

سامراء شماال وينتهي بالقرب من مدينة الكوت .

ام�ضاءات

كـاريكـاتـير

حالة انسانية متميزة جيسدها 
منتسب يف وزارة الداخلية

س�جلت  مراصدنا الصحفية حالة انس�انية متميزة جس�دها احد 
منتس�بي وزارة الداخلية »مفوض ش�رطة صادق هاشم جاسم« 
المنس�وب الى مركز ش�رطة المنتظ�ر في مدينة الص�در  والذي 
قام بمس�اعدة امراة عجوز طاعنة في الس�ن اثناء مراجعتها الى 
المرك�ز حيث ق�ام بحملها على ظهره وقدم لها كل ما يس�تطيع 
م�ن اجل انجاز معاملتها بتوجيه ومتابعة من الس�يد مدير مركز 

شرطة المنتظر وضباط المركز وزمالئه المنتسبين ..
تحي�ة وتقدي�ر لرجال ش�رطة مركز المنتظ�ر وب�ارك الله بهذه 

الجهود االنسانية الرائعة .

تحتف�ل مدين�ة دوزالواقعة في جنوب تون�س بمرور 50 
عاما على تأسيس مهرجانها الدولي للصحراء الذي يحتفي 
بالتراث الب�دوي ويقدم لآلالف من زواره كل دورة لمحة 
ع�ن الع�ادات والتقاليد الصحراوية. وتس�تضيف المدينة 
التي يطلق عليها اسم »بوابة الصحراء« كل شتاء مهرجانا 
دوليا الس�تقبال فنانين وش�عراء وأدباء إضافة إلى آالف 
السياح لحضور أنشطة المهرجان الذي سيفتتح يوم 28 
ديسمبر ويس�تمر أربعة أيام.وبدأ المهرجان الذي تأسس 
عام 1910 محليا يهتم بس�بق المه�اري ثم أصبح وطنيا 
ع�ام 1967 قب�ل أن يتحول إلى ح�دث عالمي يجذب آالف 
الس�ياح والزائرين عام 1981..وإضافة للعروض التراثية 
المعتادة س�تقدم الدورة الجديدة ملحمة فرجوية ضخمة 
من إخراج حافظ خليفة وبمش�اركة عدد نجوم التمثيل، 
وس�يفتتح العرض الفرجوي بعن�وان ) خضراء( ويروي 
الس�يرة الهاللية ووص�ول القبائ�ل العربية م�ن الحجاز 
ومصر إلى تونس الدورة الجديدة للمهرجان.وستش�ارك 
في االحتف�االت بخمس�ينية المهرج�ان الجزائ�ر وليبيا 
ومصر والكويت وفرنس�ا وبلج���ي�كا بعروض للفنون 
الشعبية..,وتعتبر دوز متحفا صحراويا لمحافظتها على 

العادات والتقاليد الصحراوية الراسخة..

طرح�ت مجموع�ة »Manhart« األلماني�ة 
المتخصصة بتعديل الس�يارات مش�روعها 
 »X6« الجدي�د لتعدي�ل س�يارة بي إم دبلي�و
وتحويله�ا لوحش متحرك مخصص للطرق 
الوع�رة.. فبع�د ال�رواج الكبير ال�ذي لقيته 
س�يارات بي إم دبلي�و »X6« في الس�نوات 
األخي�رة بس�بب ش�كلها الممي�ز وقدراتها 
الجبارة على السير في مختلف أنواع الطرق، 
ق�ررت »Manhart« تحوي�ل ه�ذه النموذج 
إلى مركبة ال س�ابق لها من بين سيارات بي 

إم دبلي�و رباعية الدفع..ومن أهم التعديالت 
الت�ي س�تدخل على النم�وذج الجدي�د الذي 
س�يحمل اس�م »MHX6 Dirt²« هو المحرك 
الجبار الذي س�يأتي ب� 8 أس�طوانات وعزم 

888 حصانا..
كما ستش�مل التعدي�الت نظام�ي المكابح 
والتعليق اللذين س�يأتيان أكثر قوة بش�كل 
يضم�ن اس�تقاللية حرك�ة كل عجل�ة على 
ح�دة، ما يوف�ر حرك�ة أفضل عل�ى الطرق 

الوعرة وأثناء االنعطافات الصعبة. 

»دوز التونسية« حتتفل بـي إم دبـلــيــو »X6« تــعـود 
بمهرجاهنا الدويل

تعليق عىل قرار املحكمة االحتادية العليا 
بالعدد 57 / احتادية / 2017

شــهــداؤنــا فـخـرنـا
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