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ص3العراق يريد طي »صفحات سابقة« مع بريطانيا وروسيا

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4انتفاضة السكاكني تصل إىل سجون إرسائيل

»اإلمام الصادق )علية السالم(«

أربعة من أخالق 

األنبياء )عليهم السالم( البر والسخاء والصبر 

على النائبة والقيام بحق املؤمن

القــانونيـة البـرملـانيــة: دعـوتنـا لألغلبيـة السيـاسيـة ال تعنـي »اهليمنـة الشيعيـة«

مقتـرح لتقسيـم كركـوك اىل اربع قوائـم باالنتخابـات املحليـة

صولة أمنية عىل مضافات »داعش«
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

 تمكن عناصر فرقة المشاة الخامسة، 
وبإش�راف مباش�ر من قبل قائد الفرقة 
اللواء الركن أك�رم صدام مدنف، وخالل 
عملي�ات البح�ث والتفتيش م�ن العثور 
عل�ى 5 مضاف�ات ف�ي سلس�لة جب�ال 
حمري�ن في مناطق زالو وعين الس�مك 

تم تدميرها من قبل أبطال الفرقة.
ووجه عناصر قي�ادة طيران الجيش 
ضرب�ات جوي�ة صاعق�ة عل�ى فل�ول 
»داع�ش« اإلرهاب�ي، أس�فرت ع�ن قتل 
٢٠ إرهابي�اً وتدمير ٤ عج�الت نوع بيك 

آب تحمل أس�لحة واعتده وحرق دراجة 
ناري�ة ف�ي منطقت�ي الش�ريعة وعي�ن 
الحص�ان ضم�ن المح�ور الغرب�ي م�ن 

عمليات تحرير نينوى.
وبشأن عملية تحرير الساحل األيمن 
ف�ي الموصل، اك�د القائد ف�ي مكافحة 
الغن�ي  الرك�ن عب�د  الفري�ق  االره�اب 
االسدي، ان القوات االمنية اكملت جميع 
الس�احل  تحري�ر  معرك�ة  مس�تلزمات 
االيمن من مدينة الموصل. وقال االسدي 
في حديث لبرنامج »صباح الس�ومرية« 
إن  الس�ومرية،  الفضائي�ة  تبث�ه  ال�ذي 
»القوات المش�تركة من جهاز مكافحة 

االرهاب والش�رطة االتحادية والحش�د 
الش�عبي وبقي�ة القطع�ات وصلت الى 
مرحلة االس�تعداد التام من اجل خوض 
معرك�ة تحري�ر الس�احل االيم�ن م�ن 
مدينة الموصل«، مش�يرا الى ان »القائد 
العام للقوات المس�لحة ل�م يعِط الضوء 
االخض�ر لب�دء المعرك�ة لغاي�ة االن«. 
واضاف االسدي، أن »محاور المعركة تم 
تحديدها بالنسبة للقطعات المشاركة«، 
مش�يرا الى ان »القطع�ات اكملت كل ما 
مطلوب من مس�تلزمات معركة تحرير 

الساحل االيمن«. 
التفاصيل ص3

      بغداد / المستقبل العراقي

الجنس�ية  مغرب�ي  انتح�اري  روى 
ج�رى القب�ض علي�ه مؤخ�راً، حكاي�ة 
انضمامه إلى تنظيم »داعش« االرهابي، 
دار  مدين�ة  م�ن  خروج�ه  ومالبس�ات 
البيضاء، كما تح�ّدث عن مهام كلف بها 

في س�وريا قب�ل االنتق�ال إل�ى العراق، 
مؤك�داً أن ثالث�ة من اش�قائه س�بقوه 
إلى م�ا يعرف ب� »دول�ة الخالفة« قتلوا 
جميعاً، االول في عملية انتحارية نفذها 
في قضاء بيجي، والثاني في معارك دير 
الزور، والثال�ث بضربة جوية في مدينة 
الموصل.وق�ال يونس الموق�وف حالياً 

عل�ى ذمة محكمة التحقيق المركزية إن 
حكايته مع تنظيم داعش االرهابي بدأت 
من ش�قيقه االكبر الذي طل�ب منه ترك 
دراسته المتوسطة كونها مختلطة بين 
الذك�ور واإلناث.وأضاف يون�س، البالغ 

من العمر 30 عاماً.
التفاصيل ص3

الـكـرمـلـيـن
ينـفي تدخلـه بانتخـابـات 

الرئاسة الفرنسية

الــكـويــت
تـرفـع احلصانـة عن أربعـة 

نواب سلفيني

وزيرة الصحة والبيئة تزور جرحانا 
االبطال من اجليش والرشطة واحلشد الشعبي 

لالطالع عىل حالتهم الصحية 

بليجريني يسخر
من جـوارديـوال ويتغـزل 

بأسطورة ريال مدريد

القضاء ينتزع اعرتافات من انتحاري مغريب: أشقائي قتلوا 
مع »داعش« وأردت املوت طمعًا بـ »احلور«

مكافحة االرهاب يكشف »اخلطط الدفاعية« للتنظيم يف معركة أمين املوصل
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ص3 مرصف الرشيد يمنح قروضا للمواطنني تصل اىل 30 مليون دينار لرشاء السيارات
رئاسة إقليم كردستان تعلن عن »لقاء مرتقب« بني العبادي وبارزاين

حمافظ البرصة يرشف عىل عدد من مشاريع 
البنى التحتية يف مركز املدينة

وزير النقل يصادق عىل زيادة رأسامل الرشكة العامة للنقل 
6الربي من »379« مليون دينار اىل »25« مليار دينار 6

       بغداد / المستقبل العراقي

حذر مبعوث األمم المتحدة الخاص لسوريا، 
س�تافان دي ميس�تورا، م�ن أن االبتعاد، خالل 
المحادث�ات المرتقب�ة في جنيف، ع�ن النقاط 
الثالث الرئيسية التي استند إليها القرار الدولي 

2254، سيفتح »أبواب الجحيم«.
ق�ال  روم�ا،  اإليطالي�ة  العاصم�ة  وم�ن 
المبع�وث الدولي إن ج�دول أعم�ال محادثات 
الس�الم الس�ورية المق�رر أن تبدأ ف�ي جنيف 
األسبوع المقبل، س�يلتزم بقرار مجلس األمن 
الدول�ي 2254 الذي يه�����دف إلنهاء الصراع 

ولن يتم تغييره.
وأضاف أن القرار استند إلى 3 نقاط رئيسية، 
وهي وضع أسس الحكم واالتفاق على دستور 
جدي�د وإج�راء انتخاب�ات تحت إش�راف األمم 
المتح�دة، قب�ل أن يقول للصحفيي�ن »هذا هو 
ج�دول األعمال ولن نغيره وإال س�نفتح أبواب 

الجحيم«.
تأت�ي عش�ية  وتصريح�ات دي ميس�تورا 
انط�الق جولة محادث�ات جديدة ف�ي عاصمة 
كازاخس�تان أس�تانة بين المعارضة السورية 
وت�����ركي�ا  إي�ران  برعاي�ة  والحكوم�ة، 
وروس�يا، وهي من الدول الفاعلة على األرض 

في النزاع السوري.
ومباحثات أس�تانة تجري برعاية روس�ية 
تركية ايرانية، بعد اس�تبعاد أي دور لواشنطن 
التي ش�كلت مع موس�كو الطرفين الضامنين 
التفاقات الهدنة الس�ابقة التي مهدت لجوالت 

المفاوضات بين طرفي النزاع في جنيف.
وس�تمهد هذه المحادثات لمحادثات سالم 
جديدة حول س�وريا من المق�رر أن تجري في 
23 فبراي�ر برعاي�ة األمم المتح�دة في جنيف، 
في إطار الجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى 
تس�وية سياس�ية للنزاع الذي يقت�رب من بدء 

عامه السادس. 

دي ميستورا حيذر من فتح »أبواب اجلحيم« يف سوريا
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وزيرة الصحة والبيئة تزور جرحانا االبطال من اجليش والرشطة واحلشد الشعبي 
لالطالع عىل حالتهم الصحية واستنفار كافة اجلهود هلم 

         المستقبل العراقي / سعاد التميمي 

اوع�زت وزيرة الصح�ة والبيئ�ة ادارات 
املستشفيات ملتابعة جرحى الحشد الشعبي 
وتقدي�م العناية الالزمة له�م ، مؤكدة انهم 
رضبوا اروع االمثل�ة بالتضحية والفداء من 
اجل انقاذ الوطن يف فرتة عصيبة للغاية جاء 
ذلك خالل زيارة ميداني�ة مفاجئة لجرحانا 
االبط�ال م�ن الجي�ش والرشط�ة والحش�د 
الش�عبي املق�دس يف مستش�فى الجراحات 
الحري�ري  غ�ازي  )الش�هيد  التخصصي�ة 
واالطالع عىل احوالهم والتوجيه بأس�تنفار 
كاف�ة الجهود وموارد ال�وزارة لدعم املعركة 

ضد داعش االرهابي .
وبين�ت الدكتورة عديل�ة ان يكون هناك 
اكثر من فريق ملتابعة ابطال الحشد الشعبي 
والجيش وقواتن�ا االمنية  ، منوهة ان هناك 

فري�ق متابع�ة بع�د العملية والع�الج اذ ان 
االخوة من االطباء واملالكات الطبية يرحبون 
بهذا العمل ، الن ابطالنا يف الحش�د الش�عبي 
وجيشنا وقواتنا االمنية  تقييما واعتزازا بهم 
ب�ان لهم الفضل عىل كل الع�راق والعراقيني 

،  بعدما أفرتش�وا االرض والتحفوا الس�ماء 
وضح�وا بدمائهم  من أج�ل ان ننعم بعراق 
مس�تقر أمن هو جزء يسري مما يستحقوه 
، كما ان تاريخ الحش�د الش�عبي وجيش�نا 
وقواتن�ا االمنية  يجب أن ي�ؤرخ بتاريخ من 

الذه�ب ع�ن هذه املمارس�ة الروحي�ة التي 
تعام�ل فيها مع فتوى الس�يد السيس�تاني 
عندم�ا أم�ر بفتوى الجه�اد الكفائ�ي الذي 
هو يعني مس�اندة القوات االمنية يف تطبيق 
القان�ون ويف طرد االره�اب ودفع الرش عن 
الب�الد . وقالت الدكتورة عديلة »لقد حرصنا 
عىل متابعة أحوال أبناءنا من جرحى الحشد 
الش�عبي املقدس وفاءا لهم ولو بجزء يسري 
مل�ا قدموه يف س�احات القت�ال واملعارك من 
خالل توفري س�بل الراحة الطبية والفندقية 
لهم » . واضافت  ان » هنالك تعاون كبري من 
قبل كوادرن�ا الطبي�ة والتمريضية من اجل 
تقديم أفضل الخدمات الصحية لهم , اضافة 
اىل توفري ما يحتاجون من العالجات الطبية 
واملس�تلزمات االخ�رى ومتابع�ة احواله�م 

الصحية لحني اكتسابهم الشفاء التام ».
واكدت ان« دماء شهداء الحشد الشعبي 

امان�ة يف اعناقنا ولن ننىس تضحياتهم التي 
كانت حجر االس�اس يف كرس شوكة داعش 
وحلفائ�ه ب�دءا بمعركة دي�اىل واعالنها اول 
محافظ�ة محررة وص�وال اىل تحري�ر اغلب 
مدن ص�الح الدي�ن واالنبار واالس�تعدادات 
الجاري�ة لخ�وض معرك�ة تحري�ر املوصل 
يف الس�احل االي�رس واالس�تعدادات الطبي�ة 
وامليدانية ملعركة تحري�ر الجانب االيمن من 
املوص�ل  ، داعية كافة ادارات املستش�فيات 
وكوادرها الطبية والتمريضية اىل بذل اقىص 

الجهود يف رعايتهم واالهتمام بهم ».
من جانبهم أعرب إبطال الحشد الشعبي 
عن ش�كرهم وامتنانهم للمتابعة املستمرة 
واملتواصلة م�ن قبل وزيرة الصحة ملتابعتها  
لشؤونهم واحتياجاتهم , اضافة ملا تقوم به 
الك�وادر الطبي�ة والتمريضي�ة للوقوف عىل 

احوالهم الصحية .

         بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف النائب ع�ن ائتالف دولة القانون جاس�م 
محم�د جعفر، أم�س االربع�اء، عن وج�ود مقرتح 
الدخال م�ادة اضافي�ة لقان�ون االنتخابات تختص 
بمحافظة كركوك، مبينا ان املادة تتضمن ايجاد الية 
خاص�ة لالنتخابات باملحافظة من خالل تقس�يمها 

اىل اربعة قوائم.
وخصوصي�ة  الي�ة  »هنال�ك  ان  جعف�ر  وق�ال 
النتخاب�ات محافظة كركوك ضمن قانون انتخابات 
مجالس املحافظات نتيجة لوضعها والتي قد تس�ري 
باتجاه عدم اج�راء انتخابات فيها بالوقت الحارض 
وتأجيله�ا اىل وقت اخر«، مش�ريا اىل ان »ايجاد حالة 
انتخابي�ة خاص�ة لكركوك م�ن خالل ادخ�ال مادة 
اضافي�ة لقان�ون االنتخاب�ات تخت�ص باملحافظ�ة 
س�يجعل من اج�راء االنتخابات فيه�ا بموعدها مع 

باقي املحافظات امرا ممكنا«.
واضاف جعفر ان »هنالك فكرة مطروحة لوضع 
الية انتخابات معينة للمحافظة وهنالك اجماع عليها 
من ممثيل املكونات العربي والرتكماني واملس�يحي، 
اال ان�ه يوج�د تحف�ظ م�ن ممث�يل املك�ون الكردي 
حولها«.وتابع جعف�ر ان »املقرتح املطروح يتضمن 
تقس�يم املحافظ�ة اىل اربع�ة قوائ�م تكون النس�بة 
لكل واحدة من االقس�ام الثالثة االوىل 32% وتتضمن 
قائم�ة للعرب واخرى للكرد والثالث�ة للرتكمان وال� 
4% املتبقي�ة تك�ون للقائم�ة املس�يحية«، مؤكدا ان 
»تمرير هذا املقرتح سيس�مح باجراء االنتخابات يف 

املحافظة مع بقية املحافظات«.
وأك�د محاف�ظ كركوك نج�م الدين كري�م، يف 23 
كانون الثاني املايض، أهمية إجراء انتخابات محلية 
يف املحافظة لتطوير الديمقراطية يف العراق، مش�رياً 

إىل أن املحافظة تواجه تحديات كبرية.
وجاء ذلك بعدما حذر املحافظ، يف )9 آب 2016(، 
من حرمان املحافظة من »استحقاقها االنتخابي«، 
مش�ريا إىل أن األهايل لن يسمحوا بفتح مراكز اقرتاع 
للنازحني يف حال حرمانهم من املشاركة باالنتخابات، 
فيما طالب مجلس النواب بترشيع قانون النتخابات 

كركوك أسوة بباقي املحافظات.
يف الغض�ون، اك�د النائ�ب الرتكمان�ي ع�ن دولة 
القان�ون عب�اس البيات�ي، ان تأخ�ر تحري�ر قضاء  
تلعفر سيؤدي اىل الرضر يف سري العمليات العسكرية 

ويجب االرساع بتحريره.
وق�ال البيات�ي ان »تلعفر ان لم يتح�رر بالوقت 
املناسب فان ذلك سيؤثر سلبا عىل من هو يف داخلها 

من االهايل ومن هو نازح«.
واض�اف البيات�ي ان »بق�اء تلعف�ر تحت قبضة 
تنظيم داعش االرهابي يعزز وجود االرهابيني يف كل 

مدن العراق، عىل حد قوله«.
وطال�ب البيات�ي ب��«االرساع يف تحري�ر تلعف�ر 
والجانب االيمن من املوصل وجميع املناطق املتواجد 
فيها التنظيم االرهاب�ي من اجل القضاء عىل تواجد 

عليه يف البالد«.
وكانت قوات الحش�د الشعبي قد اعلنت عن صد 
هجوم�ا كب�ريا ش�نه تنظي�م داع�ش االرهابي عىل 
مح�اور مدينة تلعف�ر الت�ي يحارصها ليل�ة االحد 
وصب�اح االثنني، االمر الذي دمرت قوات الحش�د كل 
املجموع�ة املهاجمة والتي قوامها حس�ب املتحدث 
الرس�مي للحشد الشعبي احمد االس�دي 20 سيارة 
مفخخ�ة مع عدد م�ن الدباب�ات املفخخة وعنارص 
مس�لحة ترفقها من االرهابي�ني، الذين حاولوا فتح 
منفذ لهروب قيادات وعن�ارص داعش االرهابي من 

قضاء تلعفر.

حتذير من استمرار تأخري عملية حترير تلعفر

مقرتح لتقسيم كركوك اىل اربع قوائم باالنتخابات املحلية

        بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد مص�در امن�ي يف محافظ�ة دي�اىل، أمس 
االربعاء، بأن قوة أمنية مش�رتكة اعتقلت مطلوبا 
بتهمة »االره�اب« ش�مال رشق ب عقوبة من أهايل 

قضاء الدجيل يف محافظة صالح الدين. 
وقال املصدر، إن »قوة من مديرية األمن الوطني 
بالتنسيق مع شعبة إجرام قضاء املقدادية، )35كم 
ش�مال رشق بعقوبة(، ومكافح�ة اإلرهاب نفذت 
عملية نوعية يف محيط منطقة االحمر، )7 كم رشق 

املقدادية( واعتقلت مطلوباً بتهمة االرهاب«. 
وأض�اف املصدر ال�ذي طلب عدم الكش�ف عن 
اس�مه، أن »العملي�ة ج�رت بن�اءا ع�ىل معلومات 
اس�تخبارية دقيقة«، الفتا إىل أن »املعتقل من أهايل 

قضاء الدجيل يف محافظة صالح الدين ».
وكان االم�ن الوطني يف دي�اىل اعتقل العديد من 
املطلوب�ني للقضاء بته�م ارهابي�ة وجنائية خالل 

االشهر املاضية يف مناطق متفرقة من املحافظة.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكدت كتلة ائتالف دولة القانون, أمس االربعاء, 
ان دعوته�ا لالغلبي�ة السياس�ية التعن�ي االغلبية 
الش�يعية ب�ل اغلبية رشاكة مع مختل�ف املكونات 
العادة بناء دولة املؤسسات وفق املعايري القانونية 

والدستورية .
اللب�ان  النائ�ب ص�ادق  الكتل�ة  وق�ال عض�و 
ان ”ائت�الف دول�ة القان�ون ي�درس ع�دة خيارات 
القادم�ة وان تحالفات�ه املس�تقبلية  للتحالف�ات 
س�تتاثر بقانون االنتخابات الق�ادم ومدى تقاربه 

بالرؤى مع القوى السياسية ” .
واض�اف ان ” ائت�الف دولة القان�ون يدعوا اىل 
االغلبية السياسية اال ان دعوته هذه التعني اغلبية 
ش�يعية ب�ل اغلبية رشاك�ة مع مختل�ف املكونات 
العادة بناء دولة املؤسسات وفق املعايري القانونية 
والدس�تورية ” , مبينا ان ” جمي�ع االحزاب تنظر 
ملصالحه�ا وتبحث ع�ن الي�ات الدخ�ول بالقوائم 
االنتخابي�ة وه�ذا يحت�اج من�ا التان�ي يف اختي�ار 

الرشكاء ” .

األمن الوطني بدياىل يعتقل مطلوبًا 
بتهمة »اإلرهاب« من الدجيل

القانونية الربملانية: دعوتنا لألغلبية 
السياسية ال تعني »اهليمنة الشيعية«

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت رئاس�ة إقليم كردس�تان، 
أمس االربع�اء، عن اس�تجواب أكثر 
م�ن 20 مس�ؤوال وقادة عس�كريني 
وأش�خاصا متنفذين خ�الل »عملية 
الع�ام  أعلنته�ا  الت�ي  اإلصالح�ات« 
مئ�ات  اس�تعادة  مؤك�دة  امل�ايض، 
واعتق�ال  األرايض  م�ن  الدونم�ات 

العديد املسؤولني اإلداريني املتعاونني 
التجاوزات.وقال�ت  تل�ك  تنفي�ذ  يف 
الرئاس�ة يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقبي« نس�خة من�ه إنه »مع بدء 
لجن�ة اإلصالحات يف رئاس�ة اإلقليم 
أعماله�ا، تم إس�تجواب أكثر من 20 
مسؤوال وقادة عسكريني وأشخاص 
متنفذين للتحقيقات«، مبينة أنه »تم 
استعادة مئات الدونمات من األرايض 

العام�ة التي ت�م االس�تيالء عليها«.
وأضافت الرئاسة »تم اعتقال العديد 
من املس�ؤولني اإلداريني املتعاونني يف 
تنفيذ التجاوزات وتمت إبعادهم عن 

وظائفهم«.
وأص�در رئي�س إقليم كردس�تان 
ش�باط   10( يف  البارزان�ي  مس�عود 
2016( قراري�ن منفصل�ني إحداهما 
الديمقراطي  بصفته رئيس�ا للحزب 

الكردس�تاني واآلخ�ر بصف�ة رئيس 
بإع�ادة  يق�ي  كردس�تان  إقلي�م 
املراجعة يف األم�وال واألمالك التابعة 
لحزب�ه، مؤك�دا ع�ىل إع�ادة األموال 
واألم�الك التي تمت اإلس�تيالء عليها 
بشكل غري رشعي من خالل إستغالل 
املناصب الحزبي�ة إىل الجهات املعنية 
فضال عن قرار بإجراء اإلصالحات يف 

إقليم كردستان.

       بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزي�ر التج�ارة وكال�ة س�لمان الجمييل، 
أم�س االربع�اء، رضورة تفعيل اللجنة املش�رتكة 
بني العراق وفيتنام، فيما ابدى الس�فري الفيتنامي 
لدى بغداد اس�تعداد بالده لتفيع�ل اللجنة الثنائية 
والتب�ادل التجاري، مش�رياً إىل حاجة بالده للنفط 
الخ�ام العراق�ي واحتي�اج الع�راق للش�اي والزر 

والقهوة الفيتنامي. 
وق�ال الجمي�يل يف بي�ان ص�در عق�ب لقائ�ه 
الس�فري الفيتنامي يف بغداد فونك فان وان، وتلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه،  إنه »تم التباحث 

يف تعزيز العالق�ات االقتصادي�ة والتجارية وافاق 
تطويره�ا وتفعيل التبادل التج�اري بني البلدين«، 
مؤك�داً أن »العالق�ات الفيتنامي�ة قديم�ة ومتينة 
وحريص�ني جدا ع�ىل اس�تمرارها، وتفعيل اعمال 
اللجن�ة املش�رتكة بني البلدي�ن الهميتها يف تطوير 

العالقات االقتصادية والتجارية«.
ودع�ا الجمييل الجانب الفيتنامي »للمش�اركة 
يف مع�رض بغداد الدويل لع�رض منتجاتهم وكذلك 
دع�وة رج�ال االعم�ال العراقي�ني لزي�ارة فيتنام 

واالطالع عىل الرشكات الفيتنامية« .
من جانبه اكد الس�فري الفيتنامي عىل »حرص 
بالده يف تطوي�ر العالقات االقتصادي�ة والتجارية 

ب�ني البلدين«، واب�دى اس�تعداده »لتفعيل اعمال 
اللجن�ة املش�رتكة ب�ني البلدي�ن وامكاني�ة تفعيل 

التبادل التجاري«.
وأك�د الس�فري الفيتنام�ي ان »فيتنام تش�تهر 
بانت�اج الش�اي وال�رز والقه�وة والت�ي يحتاجها 
الع�راق وباملقاب�ل فان فيتن�ام تحت�اج اىل النفط 

الخام العراقي«.
وكان وف�دا من وزارة التجارة قد عقد سلس�لة 
مباحث�ات م�ع وكي�ل وزارة التج�ارة الفيتنامية 
بع�د زيارته لالخ�رية يف عام 2010 به�دف تطوير 
العالقات التجارية بني البلدين ومناقشة سريعمل 

الرشكة العراقية- الفيتنامية املشرتكة 2010.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئ�ة الب�رتول املرصي�ة، ع�ن دخ�ول 
اتفاق اس�ترياد مليون برميل من العراق »مرحلته 

النهائية«. 
وقال الرئيس التنفي�ذي للهيئة العامة للبرتول 
ط�ارق الحدي�دي، يف كلمته خالل الجلس�ة العامة 
الثاني�ة ضم�ن الي�وم األول م�ن فعالي�ات مؤتمر 
البرتول ال�دويل املنعقد بالقاهرة خ�الل الفرتة من 
14 حتى 16 شباط الحايل، إن »مرص ال تتوقف عن 
إبرام اتفاقيات ىف قطاع الطاقة، مع عديد من دول 

العالم، لتأمني إمدادات البالد من الوقود«.
وأض�اف الحديدي، أن »م�رص إىل جانب اإلنتاج 
املح�يل، تعتم�د حالًي�ا ع�ىل اس�ترياد الوق�ود من 
الكوي�ت، يف عق�د ممت�د ت�م تحدي�ده من�ذ بداية 
الع�ام الج�اري«، مؤك�دا أن »االتفاق م�ع العراق 
عىل اس�ترياد نحو مليون برمي�ل من نفط البرصة 

شهريًّا، يدخل مراحله النهائية«.
وكان الحدي�دي قد أعلن، يف 13 ش�باط الحايل، 
ع�ن انته�اء زي�ارة لوف�د م�ن وزارت�ه اىل العراق 
إلنه�اء األتفاق عىل إمداد مرص بنفط خام البرصة 
العراقي.وكانت رشكة أرامكو الس�عودية توقفت، 

منذ مطلع ش�هر أكتوبر/ ترشي�ن االول من العام 
امل�ايض، عن إم�داد مرص بامل�واد البرتولي�ة، رغم 
وجود اتف�اق قيمته 23 ملي�ار دوالر يلزم الرشكة 
الس�عودية بتوريد 700 ألف طن شهريا ملرص ملدة 

خمس سنوات.
جدي�ر بالذكر أن الكويت ت�زود بمرص بنحو 2 
مليون برميل ش�هريا، بما ي�وازى 3.4 مليون طن 
خام، ملدة 3 س�نوات بموجب اتفاق بني البلدين تم 
تجدي�ده مع بداية ش�هر يناير املاىض عىل هامش 
انعق�اد مؤتم�ر وزراء منظم�ة األقط�ار العربي�ة 

املصدرة للبرتول »أوابك« ب القاهرة.

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت مص�ادر ميدانية عن إلق�اء القبض ع�ىل قيادي يف 
تنظي�م داع�ش يف س�وريا، مس�ؤول ع�ن التخطي�ط لعمليات 

خارجية يف فرنسا والغرب.
وت�م اعتق�ال جونث�ان جيف�ري، املع�روف بأب�ي إبراهي�م 
الفرن�ي، يف مدينة الباب، التي تش�هد مع�ارك بني قوات »درع 

الفرات »وتنظيم داعش، بحسب سكاي نيوز عربية
 ويعت�ر جيف�ري املس�ؤول األول ع�ن التواصل مع ش�بان 
أوروبيني لتجنيدهم يف سوريا، وقد خاض عدة معارك عسكرية 

يف املوصل وسوريا.
وتش�ارك ق�وات تركي�ة وفصائ�ل م�ن املعارضة الس�ورية 
املدعوم�ة م�ن أنقرة، منذ أغس�طس امل�ايض، عملي�ة يف »درع 

الفرات« الرامية لطرد داعش من شمال سوريا.

       بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن رئيس دي�وان رئاس�ة اقليم كردس�تان فؤاد حس�ني 
ع�ن ان من املق�رر ان يجتمع رئي�س االقليم مس�عود بارزاني 
م�ع رئيس الحكوم�ة العراقية حيدر العبادي يف 17 من ش�باط 
الح�ايل يف مدينة ميون�خ االملانية عىل هامش اش�رتاك الجانبني 
يف مؤتم�ر امني دعيا اليه. وقال حس�ني ان من املقرر ان يلتقي 
بارزان�ي والعبادي وان يعق�دا اجتماعا مش�رتكا خالل مؤتمر 
ميون�خ االمني يف املانيا. وكان بارزاني والعبادي قد التقيا ايضا 
يف املؤتمر ذاته يف 7 ش�باط ع�ام 2015 بعيد تويل االخري منصبه 

رئيسا للحكومة العراقية.

       بغداد / المستقبل العراقي

أدانت وزارة الخارجية، األربعاء، اإلعتداء اإلرهابي الذي وقع يف 
مدينة الهور الباكستانية، فيما تقدمت لذوي الضحايا بالتعازي 
واملواس�اة.وذكر بيان للمتحدث الرس�مي بإس�م الوزارة أحمد 
جمال تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن »الوزارة تدين 
وبشدة اإلعتداء اإلرهابي الذي وقع يف مدينة الهور الباكستانية، 
وتتقدم إىل ش�عب وحكومة جمهورية باكستان اإلسالمية وإىل 
ذوي الضحاي�ا بخالص مش�اعر التعازي واملواس�اة«.وأضاف: 
»كم�ا وتؤكد الوزارة ع�ىل رضورة إقتالع الجذور الفكرية لهذه 
الجماع�ات اإلرهابية املتطرفة، وبذل املزي�د من جهود التعاون 

والتنسيق الدوليني للقضاء عىل مصادر دعمها وتمويلها«.

       بغداد / المستقبل العراقي

بحث وزير الداخلية قاس�م االعرجي م�ع وزير النفط جبار 
اللعيبي مجمل عمل قوات وزارة الداخلية املتعلق بحماية الثروة 

النفطية يف البالد.
وأكد االعرجي خالل اس�تقباله وزير النفط بمكتبه الرسمي 
يف بغداد بحسب بيان لوزارة الداخلية تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، إن »النفط هو أس�اس اقتصاد البل�د ويجب بذل 
جهود مضاعفة من اجل تأمني االنابيب والش�بكات واملنش�آت 
النفطي�ة فضالً ع�ن تأمني عمل ال�رشكات األجنبي�ة والكوادر 
العاملة يف العراق ، مبيناً إن وزارة الداخلية لم تدخر جهداً حيال 

هذه املهمة الوطنية وستبذل املزيد من العمل يف هذا اإلطار”.
وشدد االعرجي عىل رضورة استمرار عقد اللقاءات الثنائية 
ب�ني وزارتي الداخلية والنفط من اجل تفعيل العمل للوصول اىل 

أعىل درجات التنسيق والتفاهم فيه”.

اعتقال مسؤول التجنيد األوريب
 بتنظيم »داعش«

رئاسة إقليم كردستان تعلن عن »لقاء 
مرتقب« بني العبادي وبارزاين

اخلارجية تدين إنفجار الهور 
الباكستانية

االعرجي يبحث مع اللعيبي دور الداخلية 
يف محاية املنشآت النفطية

أربيل تتحدث عن اعتقال »مسؤولني متنفذين« واعادة مئات الدونامت إىل أهلها

فيتنام تعرض عىل العراق »الشاي« و »الرز« و »القهوة« مقابل النفط اخلام 

البرتول املرصية: اتفاق استرياد مليون برميل من العراق 
دخل مرحلته النهائية
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     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مرصف الرشيد، أمس االربعاء، عن عزمه منح قروض للمواطنني تصل 
اىل 30 مليون دينار لرشاء السييارات، مشيراً إىل أن مدة القرض يبلغ خمس 

سنوات.
وقال مدير عام املرصف رشياد خضر وحييد، إن »املرصف قرر منح قروض 
للمواطنني لغرض رشاء سيارات ومركبات واليات انتاجية، عىل ان ال يتجاوز 

املبلغ 90% من سعر املركبة او االلية«.
وأضاف وحييد أن »مبلغ القرض املخصص لرشاء السييارات سييكون كحد 
اعيىل 30 مليون دينار عىل ان يسيدد خالل مدة خمس سينوات«، مشيراً إىل 
أن »ضوابط القرض تقتيض ان يكون هناك كفيل ضامن ويتم وضع اشيارة 
حجز عىل السيارة والتامني عىل حياة املقرتض وان ال يكون لدى املقرتض اي 

قروض سابقة«.

مرصف الرشيد يمنح قروضا للمواطنني تصل اىل 30 مليون دينار لرشاء السيارات

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

المشياة  فرقية  عناصير  تمكين   
الخامسية، وبإشيراف مباشير مين 
قبل قائيد الفرقة الليواء الركن أكرم 
صدام مدنيف، وخالل عمليات البحث 
والتفتيش من العثور على 5 مضافات 
في سلسلة جبال حمرين في مناطق 
زالو وعين السيمك تيم تدميرها من 

قبل أبطال الفرقة.
طييران  قييادة  عناصير  ووجيه 
الجيش ضربات جويية صاعقة على 
فلول »داعش« اإلرهابي، أسفرت عن 
قتل ٢0 إرهابياً وتدمير ٤ عجالت نوع 
بيك آب تحمل أسيلحة واعتده وحرق 
دراجية نارية في منطقتي الشيريعة 
وعين الحصان ضمن المحور الغربي 

من عمليات تحرير نينوى.
السياحل  وبشيأن عمليية تحرير 
األيمن فيي الموصل، اكيد القائد في 
مكافحة االرهياب الفريق الركن عبد 
الغنيي االسيدي، ان القيوات االمنية 
اكمليت جمييع مسيتلزمات معركية 
تحريير السياحل االيمين مين مدينة 

الموصل.
وقال االسيدي في حديث لبرنامج 
تبثيه  اليذي  السيومرية«  »صبياح 
الفضائيية السيومرية، إن »القيوات 
مكافحية  جهياز  مين  المشيتركة 
االرهاب والشرطة االتحادية والحشد 
الشيعبي وبقيية القطعيات وصليت 
اليى مرحلة االسيتعداد التام من اجل 
خوض معركة تحرير الساحل االيمن 
مين مدينة الموصل«، مشييرا الى ان 
»القائيد العيام للقوات المسيلحة لم 
يعِط الضيوء االخضر لبيدء المعركة 

لغاية االن«.
»محياور  أن  االسيدي،  واضياف 
بالنسيبة  تحديدهيا  تيم  المعركية 
للقطعيات المشياركة«، مشييرا الى 
ان »القطعات اكمليت كل ما مطلوب 
تحريير  معركية  مسيتلزمات  مين 

السياحل االيمن«. وتابيع قائد جهاز 
مكافحة االرهاب، أن »اساليب تنظيم 
داعش فيي مواجهة القيوات االمنية 
اصبحيت مكشيوفة وال جدييد فيها، 

اذ انيه اسيتخدمها فيي كل المعيارك 
التي خاضها بمختليف المناطق التي 
خسيرها«، الفتيا اليى ان »التنظييم 
كان يتحيدث عن اسيتخدام اسياليب 

ضد قواتنا مثل االسيلحة الكيمياوية 
وغيرهيا عبير ماكنتيه االعالمية، اال 
ان هيذه االميور ال اسياس لهيا مين 
الصحة«. وبناًء على ورود معلومات 

أبطيال  عثير  دقيقية  اسيتخباراتية 
العسيكرية فرقية  الهندسية  آمريية 
المشاة السادسة عشيرة على معمل 
ومستودع لصناعة العبوات الناسفة 

في منطقة الماليين بالجانب األيسر 
من مدينة الموصيل، وقامت المفارز 
المكلفية بالواجيب بتفكييك المعمل 
وإخيالء جمييع محتوياتيه لغيرض 

تفجييره وإتيالف الميواد الكيماوية 
المتفجرات  لصناعة  والمسيتحضرة 
والتي تصل أعدادها إلى المئات حيث 
احتيوى المعميل عليى قنابير مدفع 
جهنمي 144ملم، نتيرات االمونيوم، 
الميثانيوم،  كحيول  تييزاب،  فحيم، 
المروحييات، عتاد57  صواريخ عتاد 
فتائيل  الغياز،  قنانيي  م/ط،  مليم 

التفخيخ، أسالك ربط التفجير.
الحشيد  قيوات  صيدت  بدورهيا، 
الشيعبي هجوما لعناصر داعش على 
قريية الجحف غيرب الموصيل, فيما 

فجرت ثالث عجالت مفخخة.
وقال موفد اعالم الحشيد الشعبي 
ان »لواء 18 حشيد شيعبي تمكن من 
احبياط هجوما لعناصير داعش على 
قرية الجحف وفجيرت ثالث عجالت 
مفخخة من اصل 6«.واضاف الموفد 
ان “طييران الجييش يالحيق باقيي 
العجيالت المفخخة التي اسيتخدمها 
عناصر داعش بالهجيوم على القرية 

المذكورة غرب الموصل”.
فيي الغضون، أفاد مصيدر محلي 
فيي محافظية نينيوى بيأن تنظييم 
»داعش« فرض حظيراً على التجوال 
في أغلب مناطيق قضاء تلعفر غربي 
المحافظة. وقال المصدر إن »تنظيم 
داعيش فيرض حظيراً عليى الحركة 
تلعفير  قضياء  مناطيق  أغليب  فيي 
غرب الموصل وسيط انتشيار مكثف 
لمفيارزه المسيلحة فيي الشيوارع 

الرئيسة«.
وأضياف المصدر اليذي طلب عدم 
الكشيف عن اسيمه، أن »داعش شن 
عملييات اعتقيال للقييادات المحلية 
في التنظيم وسيط حالية إرباك بدأت 
تتفاقيم بشيكل واضيح عقب فشيل 
داعيش في هجيوم السيبت الماضي 
على الحشيد الشيعبي والذي تعرض 
التنظييم فييه إليى انتكاسية كبييرة 
تمثلت بفقدان العشيرات من قياداته 

وعناصره«.

        المستقبل العراقي / فرح حمادي

سيليم  البرلميان  رئييس  أعيرب 
ليدى  الروسيي  للسيفير  الجبيوري 
ثقية  ماكسيينوف  ماكسييم  بغيداد 
العراق بالنصير على عصابات داعش 
االرهابيية، وفيما اسيتقبل الجبوري 
السيفير البريطاني في بغيداد فرانك 
بيكير، دعا إليى طي صفحية ما قبل 

2003 والبدء بالمصالحة الوطنية.
وذكر بيان لمكتب الجبوري تلقت 
»المستقبل العراقي« نسخة منه، أنه 
»جرى خالل اللقاء بحث مسيتجدات 
االوضياع االمنيية والسياسيية فيي 
العيراق والمنطقية، وفيي مقدمتها 
الحرب التي يخوضها العراق بمساندة 
)داعيش(  ضيد  الدوليي  التحاليف 
التي  واالنتصارات الكبييرة والمهمة 
حققتهيا القيوات العراقيية«. وأكيد 
الجبيوري ان »داعش بدأ يتقهقر وان 
معنوياتيه انهارت بعيد تقدم القوات 
العراقي في الموصل«. واوضح رئيس 
مجلس النواب ان »العراقيين واثقون 
مين تحقيق النصر بفضيل اجماعهم 
الوطني الكبير ووحدة صفهم« مثمنا 
في الوقت ذاته »دور روسيا في دعم 
العراق وحيرص البرلمان على اقامة 
عالقيات وطييدة بيين البلدين«.مين 
جانبيه، اعرب السيفير الروسيي عن 
»اهتميام بالده بالعالقات مع العراق 
وحرصهيم عليى تطويرها بالشيكل 
اليذي يحقيق المصاليح المشيتركة 
ويقيوي روابيط التعاون عليى كافة 
المستويات، وان روسيا داعم اساسي 
للعيراق في حربيه ضد داعيش وفي 
قضاياه االخرى«. كما استقبل رئيس 
البرلمان السفير البريطاني في بغداد 
فرانك بيكير، ودعاه إلى طي صفحة 

ميا قبيل 2003 والبيدء بالمصالحية 
الوطنيية. وذكر بيان منفصل لمكتب 
الجبوري تلقت »المستقبل العراقي« 
نسيخة منيه، إن »الجبوري اسيتقبل 
بمكتبيه الخاص، السيفير البريطاني 
فيي العيراق، فرانيك بيكير، وجيرى 
خيالل اللقياء بحث مجميل األوضاع 
السياسية واألمنية وتطورات الحرب 
ضد داعش اإلرهابي، وسير العالقات 
وبريطانييا،  العيراق  بيين  الثنائيية 
وسبل تعزيزها، كما بحث اللقاء آخر 
المسيتجدات على الساحتين المحلية 
عليى  الجبيوري  وأكيد  والدوليية«. 
»أهمية مواصلة الدعم الدولي للعراق 
فيي حربه ضيد اإلرهاب، مين خالل 
دعم القوات األمنية ومن يسياندها«، 
مشدداً على »ضرورة تحمل المجتمع 
الدوليي مسيؤوليته األخالقيية التي 
تحتيم علييه تقدييم الدعيم الكاميل 
للنازحيين والعمل عليى إعادة الحياة 
إليى طبيعتها في المناطيق المحررة 
مين داعيش«. وأشيار إليى »وجيود 
عقبات تحيول دون عيودة النازحين 
إلى مدنهم المحيررة، وهو أمر يدعو 
للقلق من عدم توفر خارطة سياسية 
لما بعد مرحلة داعش لشيكل العالقة 

بين بغداد والمحافظات المحررة«.
وما يتعلق بملف التسوية الوطنية، 
أوضح رئيس البرلمان أن »التسيوية 
الداخلية لن تنجح إال إذا ترافقت معها 
تسوية إقليمية،« مؤكداً على »أهمية 
طيي صفحية ميا قبيل وبعيد 2003 
بسيلبياتها، والبيدء بمصالحية تمهد 
لدولة المواطنة التي نطمح لها«. من 
جهتيه أكد السيفير البريطاني التزام 
بالده بتوفيير الدعم الكاميل للعراق 
فيي حربه ضد اإلرهياب، وتقديم كل 

أشكال المساعدة للنازحين.

مكافحة االرهاب يكشف »اخلطط الدفاعية« للتنظيم يف معركة أمين املوصل

صولة أمنية عىل مضافات »داعش«

دعا الدولتني إىل دعمه يف احلرب على اإلرهاب واملساعدة يف إعادة اإلعمار

العراق يريد طي »صفحات سابقة« مع بريطانيا وروسيا

      بغداد / المستقبل العراقي

روى انتحياري مغربيي الجنسيية جيرى 
القبيض عليه مؤخيراً، حكايية انضمامه إلى 
تنظيم »داعش« االرهابي، ومالبسات خروجه 
مين مدينة دار البيضياء، كما تحّدث عن مهام 
كلف بها في سيوريا قبل االنتقال إلى العراق، 
مؤكيداً أن ثالثة من اشيقائه سيبقوه إلى ما 
يعرف بيي »دولة الخالفة« قتلوا جميعاً، االول 
فيي عملية انتحارية نفذهيا في قضاء بيجي، 
والثاني في معارك دير الزور، والثالث بضربة 

جوية في مدينة الموصل.
وقيال يونيس الموقيوف حالياً عليى ذمة 
محكمية التحقييق المركزيية إن حكايته مع 
تنظييم داعيش االرهابي بيدأت من شيقيقه 
االكبر الذي طلب منه ترك دراسته المتوسطة 

كونها مختلطة بين الذكور واإلناث.
وأضياف يونس، البالغ من العمر 30 عاماً، 
أن »شقيقي األكبر كان في بداية شبابه مدمنا 
على الكحيول وإقامة العالقيات الغرامية مع 
النسياء، لكين انطباعاته تغييرت وتحول إلى 
التشيدد بعد أحيداث أيلول فيي 2001، عندما 
تعرضت الواليات المتحدة لهجمات اسيفرت 

عن تدمير برجي التجارة العالمي«.
وأشيار يونيس إليى أن »شيقيقي االكبير 
انضيوى إلى الحركة السيلفية الجهادية، وتم 
القاء القبض عليه من قبل السلطات المغربية 
إثر تفجير ضرب الدار البيضاء في عام  2003 
مع عيدد من المنتميين إلى الحركية، لكن تم 
اطيالق سيراحه وقد تيزوج من شيقيقة أحد 

الموقوفين معه في السجن«.

ولفيت إليى أن »شيقيقي وعديليه تأثروا 
باألحداث السيورية، وقيرروا الذهاب لغرض 
القتيال وقد قتيل االول في معيارك دير الزور 

عام 2014«.
األحيداث  »تليك  أن  يونيس  ويسترسيل 
حفزتني على االنتقال إلى سوريا أيضاً لغرض 
القتال فيي صفوف تنظيم ما يعيرف بالدولة 

االسالمية«.
وزاد أن »اخوّي الثاني والثالث قد سبقاني 
إلى سيوريا، وقيد لحقت بهم فيي عام 2015 
وركبيت الطائيرة بصحبة زوجتيي وهي ابنة 
خالتي مع أطفالي من مطار الدار البيضاء إلى 

اسطنبول«.
وبين يونس أن »احد اشيقائي الموجودين 
في سيوريا قيد أعطاني رقم شيخص ابلغني 
باالتصيال به بمجيرد وصولي إليى االراضي 
التركيية وقد اتصلت به وجاءنيي إلى المطار 

ونقلني إلى فندق لغرض االستراحة«.
وأوضح أن »الشيخص اليذي كان برفقتي 
وعائلتي اصطحبنا إلى منطقة حدودية تدعى 
)غيازي عنتاب( مسيتقلين سييارة واسيتمر 
الطريق نحو 18 سياعة، وبعدهيا انتقلنا إلى 
منطقة اخرى مشياً على االقدام لنصف ساعة 

والتقيت مع عائلتين مصرية وطاجكية«.
وأورد »تيم اصطحابنيا سيوية إليى داخل 
االراضي السيورية وتم تسليمنا إلى منتسبي 
داعيش في منطقة بياب الليميون، وهناك تم 
سيحب جوازاتنا وعزل النساء عنا وأخذنا إلى 

منطقة الرقة«.
ولفيت يونيس إليى أن »لقياء جمعني مع 
شيقيقي الثاني في منطقة الرقة وطلبت منه 

اصطحاب زوجتيي وأطفالي إلى داره، كوني 
التحقت بدورة شرعية استمرت ثالثة اسابيع 
مع 80 شيخصاً أطلعنا من خاللها على اصول 

الفقه وتعاليم تخص الجهاد«.
واسيتطرد أن »التنظيم نقلنيا إلى منطقة 
الطبقة ومكثنا فيها اسيبوعاً لغرض التدريب 
الحربيي، قبيل أن يتيم اختيياري ميع ثالثية 
اشيخاص اخرين لاللتحياق بدورة هندسيية 
عسيكرية لتفكيك صواريخ وعبيوات الجيش 

السوري«.
وأفاد يونس بان »عملي اسيتمر لنحو عام 
لتفكييك العبوات واأللغام بيين مدينتي الرقة 
وحليب، خاللهيا عرفت بيأن شيقيقي الثاني 
قتل فيي عمليية انتحاريية في مدينية بيجي 

العراقية«.
وأوضيح أن »تسيجيالت عملييات تنظيم 
داعش والمحاضيرات الخاصية بالدخول إلى 
الجنة وحور العيين وغيرها من العوامل التي 

شجعتني على القيام بعملية انتحارية«.
وتابيع يونس »ابلغت مسيؤولي في الرقة 
برغبتيي فيي أن انفيذ هجوماً بحزام ناسيف 
لكنيه دعاني إليى االنتظار لغايية ورود طلب 
مين والييات دولية الخالفة يتضمين الحاجة 
لالنتحارييين وهو ما حصل فعياًل فقد طلبت 
والية جنوب العيراق ثالثية مقاتلين ينفذون 

هجوماً باألحزمة الناسفة«.
ونيّوه إليى أن »الخطية جاءت بيأن ادخل 
محافظية نينيوى العراقية عن طرييق مدينة 
الحسكة السيورية وكنت على أمل بأن التقي 
مع شيقيقي الثالث الذي يسيكن ميع عائلته 
مدينة الموصل لكنني علمت بأنه قتل بضربة 

جوية فتركت عائلتي في داره مع زوجته«.
وقال يونيس إن »التنظييم ابلغنا بالذهاب 
اوالً إليى االنبار مين خالل صحيراء هيت مع 
واآلخير  اوزبكيي  واألول  اثنيين  انتحارييين 
طاجكيي، لكن جيرى إعادتهما بعيد وصولنا 
العربيية  اللغية  معرفتهميا  لعيدم  مباشيرة 

والخوف من كشفهما«.
واورد »وصلت إلى الفلوجة وهناك التقيت 
بانتحاريين احدهما سوري واآلخر شيشاني، 
وبقييت نحيو شيهرين، وبعدها سيأمت من 
االنتظار وسيوء االدارة وقلة الطعام وطلبت 
مين مسيؤولي العيودة إليى الموصيل للقاء 

بعائلتي«.
وذكير ان »االوامر صيدرت باالنطالق إلى 
جزييرة الخالدية والخروج برتل يضم عائالت 
التنظييم إليى الموصيل بالتزامين ميع تقدم 

القوات العسكرية العراقية وهرباً منها«.
لكنيه تحدث عن »هجوم جيوي تعرض له 
التنظيم اسفر عن مقتل العديد من الموجودين 

في الموكب فضالً عن اصابتي بجروح«.
واسيتطرد يونيس أن »االصابية اجبرتني 
على الفيرار والبقاء في منطقة المالحمة في 

احد الدور المهجورة«.
وأكميل االنتحياري المغربي أن »سييطرة 
القوات العسكرية على المنطقة أجبرتني على 
االنتقال إلى دار اخرى مهجورة والمكوث فيها 
ستة اشهر لوحدي وكان غذائي مقتصراً على 
التمير والمياه واحصيل عليهما عند خروجي 
ليالً فقط للبحث عن الطعام قبل أن تداهم قوة 
من الجيش مكاني في نهاية الشيهر الماضي 

وتقوم بالقبض علّي«.

اختبأ يف دار مهجورة ستة أشهر معتمدًا على التمر واملاء

القضاء ينتزع اعرتافات من انتحاري مغريب: أشقائي قتلوا مع »داعش« وأردت املوت طمعًا بـ »احلور«



انتفاضة السكاكني تصل إىل سجون إرسائيل
نتيجة الزدياد القمع داخل املعتقالت

            بغداد / المستقبل العراقي

اعتق�ل جي�ش االحت�ال اإلرسائييل نح�و 750 ألف 
فلس�طينياً، خ�ال الف�رة م�ن الع�ام 1967 حت�ى 
الع�ام 2015، يش�كلون نح�و 16% م�ن إجمايل عدد 
الفلس�طينيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة، البالغ 

4.7 مليون نسمة.
ويواج�ه األرسى، يف تل�ك الس�جون، صنوف�اً ع�دة 
والنف�ي، يف  الجس�دي  التعذي�ب  وممنهج�ة م�ن 
محاول�ة لقتل الروح املعنوية لدى األرسى من جهة، 
وجعل األسري غري قادر عىل العمل، حال خروجه من 

املعتقل.
وس�اد توتر شديد يف سجون االحتال؛ عقب عمليات 
اقتحام ش�به يومية لها، واعت�داءات صهيونية بحق 
األرسى الفلس�طينيني، نت�ج عنه�ا قي�ام أس�ريين 
ينتمي�ان لحركة »حم�اس« بطعن اثن�ني من جنود 
و”النق�ب”  “نفح�ة”  س�جني  داخ�ل  االحت�ال، 

الصحراوي.
وأف�اد موق�ع »واال« العربي، بأن س�لطات االحتال 
»تحق�ق وتفح�ص يف إمكاني�ة وج�ود تنس�يق بني 
الهجوم�ني؛ ع�ن طري�ق الهات�ف املحم�ول، أو عن 
طريق الزي�ارات العائلية لألرسى«، مبينا أن »إصابة 
الرشطيني طفيف�ة، وتم نقل منف�ذي الهجومني إىل 

العزل«.
وقال املوقع اإلرسائييل: »الوقت بني وقوع الهجومني 
يف س�جني )نفحة( و)النقب( هو )بضع دقائق(، ما 
يزيد الشك يف أن هناك تنسيقا بني املهاجمني، اللذين 
ينتمي�ان لحركة حم�اس«، وأكد »واال« أن س�لطات 
االحتال ستعمل »خال الس�اعات القليلة القادمة، 
ع�ىل اتخاذ سياس�ة متش�ددة جدا ض�د األرسى، يف 
أعق�اب عمليتي الطعن، وس�يتم تنفيذ سلس�لة من 

التدابري يف السجون«.
بدورها؛ حّملت حركة املقاومة اإلسامية »حماس« 
عىل لس�ان الناطق باس�مها فوزي برهوم، حكومة 
االحت�ال اإلرسائي�يل »املس�ؤولية الكامل�ة ع�ن كل 
تداعي�ات العملي�ات القمعية املتواصل�ة، والتصعيد 
الهمج�ي الخطري، الذي تقوم به مصلحة الس�جون 
ووحداته�ا القمعي�ة بح�ق أرسان�ا البواس�ل داخل 

السجون«.
وق�ال بره�وم يف ترصي�ح صحف�ي: »م�ا يجري يف 
سجني نفحة والنقب من انتهاكات وإهانات وتنكيل 

وجرائم يومية وعمليات انتقامية بحق األرسى؛ يأتي 
مبارشة بعد إقرار حكومة االحتال سلسلة خطوات 

تصعيدية تجاه األرسى وعوائلهم«.
وأك�د بره�وم أن م�ا ق�ام ب�ه األس�ري البط�ل خالد 
الس�ياوي )منف�ذ عملي�ة الطعن يف س�جن نفحة( 
واألس�ري البط�ل أحم�د عامر نص�ار )منف�ذ عملية 
الطعن يف س�جن النقب(، عمل بطويل شجاع، ودفاع 
ع�ن النف�س، ويأت�ي رًدا ع�ىل كل عملي�ات اإلذالل 

واالنتهاكات املستمرة بحق األرسى.
وحذر من اس�تمرار السياس�ات اإلرهابي�ة القمعية 
لس�لطات االحت�ال بح�ق األرسى، مطالب�ا كاف�ة 
الفصائل الفلس�طينية وأبناء الش�عب الفلس�طيني 

ب�»تش�كيل حال�ة إس�ناد عاجل�ة وقوي�ة وفاعل�ة 
النتفاض�ة الس�جون، وب�كل األش�كال واألس�اليب 
واألدوات، والتح�رك يف كل االتجاهات، لتعزيز صمود 
األرسى، وإجب�ار حكوم�ة االحت�ال ع�ىل اح�رام 

حقوقهم، ووقف أي انتهاكات بحقهم«.
من جهته؛ أك�د القيادي يف حركة الجهاد اإلس�امي 
يف فلس�طني، داود ش�هاب، أن »عمليتي الطعن التي 
قام بها أس�ريان داخل سجون االحتال؛ رد مرشوع، 
ودف�اع ع�ن النفس، أم�ام إجرام  مصلحة س�جون 
االحت�ال، وم�ا تمارس�ه م�ن إرهاب ض�د األرسى 

العزل«.
أض�اف: »إنن�ا نق�ف م�ع إخوانن�ا األرسى، وندعم 

نس�مح   أال  جميع�ا  وواجبن�ا  امل�رشوع،  نضاله�م 
لاحتال بأن يس�تفرد بهم«، وش�دد ع�ىل أن نرصة 
األرسى وإس�نادهم واجب وح�ق، و»علينا أن نثبت 
مرة أخرى أننا لن نخذل أرسانا«، مطالًبا جميع أبناء 
الش�عب الفلس�طيني ب�»التظاهر والنزول إىل نقاط 
التماس والطرق، ومواجهة االحتال واملس�توطنني، 

ردا عىل إرهابهم«.
م�ن جانبه؛ قال رئيس وحدة الدراس�ات والتوثيق يف 
هيئة ش�ؤون األرسى واملحررين، األسري املحرر عبد 
الن�ارص فروان�ة، إن ما حدث يف س�جن »نفحة« من 
اقتح�ام واعت�داء لق�وات االحتال ع�ىل األرسى »لم 
يك�ن بمعزل عن ما س�بقه م�ن أح�داث وإجراءات 

واعت�داءات اقرفته�ا إدارة الس�جون بح�ق األرسى 
الفلسطينيني«.

أضاف: »ما حصل يف س�جني نفح�ة والنقب؛ يندرج 
يف س�ياق التصعيد الخطري من قبل االحتال«، مؤكدا 
أن م�ا يجري انعكاس لتوجيهات وقرارات املس�توى 
الس�يايس واألمني، املنس�جمة مع القوانني التي أقر 

بعضها الكنيست اإلرسائييل مؤخرًا.
وحذر من خط�ورة »االقتحامات املعتمدة عىل القوة 
الكبرية من قبل قوات االحتال«، معتربًا أن ما قام به 
األرسى ه�و »نتيجة مب�ارشة، ورد فعل طبيعي عىل 

اعتداءات االحتال الوحشية بحقهم«.
وتوقع فروانة أن تؤدي سياس�ات االحتال القمعية 

بح�ق األرسى إىل »تك�رار عمليات الطعن«، مش�ريا 
إىل أن »هن�اك حراكا يجري ب�ني األرسى؛ ربما يقود 
التخاذ خط�وات جماعية للرد عىل إدارات الس�جون 

وإجراءاتها القمعية«.
كش�ف مختص اقتصادي وأسري محرر، أن االحتال 
يجني سنوًيا 14 مليون شيكل »قرابة 4 مايني دوالر« 
من عائات األرسى، عىل شكل غرامات يفرضها عىل 
األرسى الذي�ن يعتقله�م، وتوقع أس�تاذ االقتصاد يف 
جامع�ة النجاح بنابلس، يوس�ف عبدالحق، زيادة يف 
ه�ذا الرقم، بس�بب ازدياد أع�داد األرسى خال هبة 
الق�دس، مبيًن�ا أن االحتال »يتعمد ف�رض غرامات 
مالي�ة باهظة؛ بهدف إبعاد وتخويف الفلس�طينيني 

وردعهم عن املقاومة«.
وق�ال يف ترصيحات صحفية، إن الغرامات »مرشوع 
اس�تثماري صهيون�ي يمت�ص، لي�س فق�ط دم�اء 
األرسى وأرواحه�م، إنم�ا جي�وب األرسى وجي�وب 
أهاليه�م«، مش�رًيا إىل أن »هذه األم�وال يخصصها 
االحتال لبناء املس�توطنات يف الضفة الغربية، وهنا 

تكمن الخطورة«.
من جهته؛ قال مدير مركز أرسى فلسطني للدراسات، 
أس�امة ش�اهني، إن هناك »سياس�ة أكث�ر خطورة 
ب�دأت تنتهجه�ا محاكم االحتال، وه�ي الحكم عىل 
األرسى بدفع تعويضات مالي�ة كبرية لإلرسائيليني، 
الذي�ن يتعرض�ون للمقاوم�ة من قبل أبناء الش�عب 
الفلس�طيني«، مش�رًيا إىل أن هذه التعويضات تصل 
يف بع�ض األحيان إىل 100 ألف ش�يكل )نحو 37 ألف 

دوالر(.
ووصف هذه الغرامات بأنها »غري قانونية، ووسيلة 
جدي�دة  وطريق�ة  األرسى،  بح�ق  تم�ارس  ابت�زاز 
للضغط ع�ىل األرسى وتهديدهم، للس�يطرة عليهم، 
ولردعه�م ع�ن املطالبة بحقوقه�م، واالحتجاج عىل 
ظروفهم الصعبة«، وق�ال إن فرض الغرامات املالية 
»أصبح ظاهرة وسياس�ة تستفيد منها موازنة إدارة 
السجون، وال تستخدم لصالح تحسني رشوط الحياة 
اإلنسانية لألرسى«، متابًعا: »هذه السياسة رسقة، 

وجباية، واستغال للمعتقلني«.
ون�وه إىل أن معظ�م األرسى تف�رض عليهم محاكم 
االحت�ال غرامات مالية، مبيًنا أن مجموع الغرامات 
الت�ي فرضت ع�ىل األرسى القارصين خال الس�نة 
الجاري�ة، فاق�ت 700 ألف ش�يكل )نح�و 190 ألف 

دوالر(.
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الكويت ترفع احلصانة عن أربعة نواب سلفيني 

اجليش األمريكي استخدم اليورانيوم املنضب يف سوريا

التحاق طائرات »امرباير«
 باألسطول اجلوي االيراين

تأجيل مفاوضات أستانا السورية اىل يوم اخلميس املقبل

           بغداد / المستقبل العراقي

واف�ق مجل�س األم�ة الكويت�ي )الربملان( 
عىل طلب�ات النيابة العامة برفع الحصانة 
النيابية عن أربعة من أعضائه، بينهم ثاثة 
عىل صلة بقضية جنائية تعرف يف الكويت 

بمل�ف »اقتحام املجل�س« التي تعود للعام 
2011. وبحس�ب ما أوردته صحيفة الرأي 
الكويتي�ة، فإن الحصانة ُرفعت عن النائب 
أحم�د نبيل الفضل، وذل�ك يف قضيتني عىل 
صلة »بجنح مباحث إلكرونية« أما النواب 
جمعان الحربش ووليد الطبطبائي ومحمد 

املطري فقد ُرفعت عنهم الحصانة يف قضية 
جناي�ات مباح�ث تتعلق بح�ادث اقتحام 
مجل�س األم�ة. ويأتي ق�رار املجل�س بعد 
أيام عىل موافقة لجنة الشؤون الترشيعية 
والقانوني�ة فيه عىل طل�ب النيابة العامة 
رف�ع الحصانة الربملانية عن النواب الثاثة 

ال�ذي يعت�رب الطبطبائ�ي أبرزهم بس�بب 
انتمائه إىل كتلة التيار السلفي.

ويعود حادث االقتحام إىل عام 2011 عندما 
دخل املئات من ناشطي املعارضة إىل مبنى 
املجلس يف ترشين الثان�ي 2011 للمطالبة 

بإقالة رئيس الوزراء حينها.

           بغداد / المستقبل العراقي

فوري�ن  لصحيف�ة  يؤك�دون  مس�ؤولون 
بولي�ي أّن الجي�ش األمريك�ي اس�تخدم 
اليورانيوم املنّضب يف س�وريا والعراق عىل 
الرغ�م من تعهده بعدم القيام بذلك، إال أّن 
القيادة املركزية األمريكية والقوات الجوية 
أنكرت اس�تخدامها اليوراني�وم املنّضب يف 
البداي�ة، وبعدها قدمت رواي�ات مختلفة، 
األول  ترشي�ن  يف  اع�راف  ضمنه�ا  م�ن 

باستخدامها هذه املادة. 
األمريك�ي  الجي�ش  أّن  مس�ؤولون  وأك�د 
اس�تخدم اليوراني�وم املنض�ب عىل »أرض 
املع�ارك يف س�وريا والع�راق« ع�ىل الرغم 
من تعهده بعدم اس�تخدام ه�ذه املواد يف 

الحرب.
وأشار املس�ؤولون إىل أّن الجيش األمريكي 
أطلق ذخائ�ر تحتوي اليوراني�وم املنضب 
آلالف امل�رات خ�ال غارت�ني كبريتني عىل 
ش�احنات النفط والغاز التي سيطر عليها 
تنظيم داعش أواخر عام 2015 يف سوريا.

بولي�ي«  »فوري�ن  صحيف�ة  وقال�ت 
األمريكية إّنه تم اس�تخدام هذه األس�لحة 
ألول م�رة خال غ�زو العراق ع�ام 2003. 
حينما جرى اس�تخدام اليورانيوم املنضب 
مئ�ات آالف امل�رات، وه�و األمر ال�ذي أثار 
غض�ب املجتمعات املحلية بعد أن تس�ببت 
ه�ذه امل�واد الس�امة بأم�راض الرسطان 

والتشوهات الخلقية.
وق�ال املتح�دث باس�م القي�ادة املركزي�ة 

األمريكي�ة جوش جاك ل�«فورين بوليي« 
إّنه تّم استخدام 5265 قذيفة تحتوي عىل 
اليورانيوم املنّضب من قبل القوات الجوية 
يف 16 و22 ترشين الثاني 2015، متس�ببة 
بدم�ار نح�و 250 مركب�ة رشق الصحراء 

السورية.
وتق�ول الصحيف�ة إّن�ه من غ�ري الواضح 
إذا م�ا كان�ت الرضبات األمريكي�ة يف عام 
2015 وقعت بالق�رب من مناطق مأهولة 

سكنياً.
الغ�ارات  إّن  بولي�ي«  »فوري�ن  وقال�ت 
األمريكي�ة كان�ت ج�زءاً م�ن عملي�ة »املد 
والج�زر 2« الت�ي تس�تهدف ش�ّل البني�ة 
التحتي�ة الت�ي يعتمد عليه�ا داعش والتي 
تع�ادل مايني الدوالرات جراء بيع التنظيم 

للنفط.
ويف هذا اإلطار أفاد البنتاغون بأّن هجمات 
16 ترشي�ن الثاني وقعت يف الصباح الباكر 
ق�رب مدين�ة البوكم�ال يف محافظ�ة دير 
الزور ق�رب الح�دود مع الع�راق، ودمرت 

116 شاحنة ناقلة.
وذكرت »فورين بوليي« أّن »أّول من قام 
بالحديث عن استخدام اليورانيوم املنّضب 
هو كاتب هذا املقال س�امويل أوكفورد يف 

»إيرن نيوز« يف ترشينت األول«.
وتابع�ت أّن  القي�ادة املركزي�ة األمريكي�ة 
وقوات الس�اح الجوية أنكرت استخدامها 
اليوراني�وم املنض�ب يف البداي�ة، وبعده�ا 
قدمت روايات مختلفة، من ضمنها اعراف 

يف ترشين األول باستخدامها هذا الساح.

             بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن املدير التنفي�ذي لرشكة كيش للط�ريان عن انضمام 
4 طائ�رات امرباي�ر 195 الربازيلي�ة ايل االس�طول الج�وي 
االيراني، حتي نهاية العام الهجري الش�مي 1395 الحايل 

)الذي ينتهي يف 20 آذار/ مارس القادم(.
طائرات امرباير تلتحق باالسطول الجوي االيراني

واش�ار الكابتن محمد تقي جدي�دي اىل أنه مع دخول هذه 
الطائ�رات ايل نط�اق الخدم�ة ف�ان رح�ات رشك�ة كيش 

للطريان ستزداد ايل 20 مطارا.
كم�ا اش�ار اىل أن طائرات الرشك�ة س�تزداد ايل 18 طائرة 
م�ع انضمام هذه الطائرات اليه�ا، منوها ايل أن هذا النوع 
م�ن الطائرات يعد من الجي�ل الجديد للطائرات الخفيفة يف 

العالم وتقل 108 ركاب.
ولفت اىل أن هذه الطائرات بامكانها أن تقلع من املطارات 
الت�ي ل�م يك�ن بوس�ع طائ�رات الرشك�ة االق�اع منها يف 

السابق.
واش�ار ايض�ا ايل ان مقاع�د الرشك�ة س�رتفع ألكثر من 
2500 مقع�د مع انضمام ه�ذه الطائرات اليه�ا، ونوه ايل 
أن طائ�رات الرشكة كانت تتألف من 14 طائرة 2 منها من 
طراز ايرباص 321، و2 منها ايرباص 320، و7 طائرات من 
ط�راز MD و3 طائرات من طراز فوكر 100، ومع انضمام 

4 طائرات امرباير سيصل عدد الطائرات ايل 18 طائرة.

           بغداد / المستقبل العراقي

أك�د التلفزي�ون الس�وري أن موع�د انط�اق 
الجول�ة الثانية م�ن املفاوضات الس�ورية يف 

أستانا تأجل حتى يوم الخميس 16 شباط.
التلفزيوني�ة  »اإلخباري�ة«  قن�اة  وأوضح�ت 
الس�ورية أن س�بب تأجيل االجتماع هو عدم 
قدوم وفد املعارضة الس�ورية، وممثيل تركيا. 
هذا وكان م�ن املقرر أن تجري الجولة الثانية 
م�ن مفاوض�ات أس�تانا يوم�ي 15 و 16 من 
الشهر الجاري. ويف سياق متصل، قال مصدر 
قريب من مفاوضات أستانا، إن وفوًدا وصلت 
إىل العاصم�ة الكازاخي�ة تج�ري مش�اورات 
تمهيًدا لجولة املحادثات املنتظرة. وقال املصدر 
إن الوف�د الرويس التقى م�ع الوفد اإليراني ثم 
مع ممثيل وفد الحكومة الس�ورية، وذلك قبل 
املش�اورات السورية اإليرانية. من جهته، قال 
ممثل عن املجموعات املس�لحة إن مجموعات 
معين�ة منها قد تش�ارك يف لقاء أس�تانا، ويف 
حدي�ث لوكال�ة »إنرفاكس« الروس�ية رجح 
املمث�ل، الذي رفض الكش�ف ع�ن هويته، أن 
تشارك املجموعات يف اللقاء، لكنه أشار إىل أن 

الحديث ال يدور عن جميع مجموعاتها.
اىل ذل�ك، أعل�ن ممثل�و م�ا يس�مى »الجيش 
السوري الحر« أنهم سيشاركون يف محادثات 
أس�تانا. وقال�وا يف بي�ان له إن »وف�دا صغريا 
من قيادي�ي وممث�يل الجيش الس�وري الحر 
س�يتوجه إىل أستانا للمش�اركة يف املناقشات 

التقني�ة حول نظام وقف الن�ار. ومن املتوقع 
أن تمهد املباحثات ملفاوضات جنيف«.

ويف وقت سابق، قال وزير الخارجية الكازاخي، 
خريت عبد الرحمنوف، إن اجتماع أستانا حول 

األزمة الس�ورية م�ن املقرر أن يبح�ث آليات 
مراقب�ة وقف إط�اق النار، ومعاقب�ة الجهة 

التي تنتهك الهدنة.
ب�دوره أك�د نائ�ب وزي�ر الخارجي�ة الرويس 

غين�ادي غاتيل�وف أن موس�كو تعم�ل ما يف 
وس�عها إلنج�اح مفاوضات أس�تانا وجنيف 

بشأن تسوية األزمة السورية.
ويف افتت�اح مؤتمر س�نوي للمنت�دى الطابي 
أش�ار  املتح�دة«،  لألم�م  ال�دويل  »النم�وذج 
غاتيلوف إىل أن روس�يا تس�تند يف جهودها إىل 
األم�م املتحدة ودع�م املجتمع ال�دويل ، معربا 
عن أمل ب�اده بأن يعطي االجتم�اع املرتقب 
يف أستانا دافًعا للقاء جنيف، وقال:«إننا ننظر 
إىل التطورات امليدانية يف س�وريا واملناقش�ات 
الجارية يف أس�تانا، عىل أنها منصة وأس�اس 

ملواصلة الحوار السوري السوري يف جنيف«.
وفيما كشف املبعوث األممي الخاص إىل سوريا، 
ستيفان دي ميس�تورا، أنه سيقوم بزيارة إىل 
موسكو، يف 16 من الشهر الجاري، للقاء وزير 
الخارجية الرويس، س�ريغي الف�روف، ووزير 
الدف�اع الرويس، س�ريغي ش�ويغو، أكد نائب 
وزير الخارجية ال�رويس غينادي غاتيلوف أن 
مسألة تشكيل وفد واسع للمعارضة السورية 
يف مفاوضات جنيف ستكون قيد البحث أثناء 
الزي�ارة املرتقبة لس�تيفان دي ميس�تورا إىل 

موسكو.
وقال غاتيلوف:«يتعني عىل السيد دي ميستورا 
أن يأخ�ذ عىل عاتق�ه املس�ؤولية ويعمل عىل 
إضف�اء طاب�ع تمثي�يل واس�ع ع�ىل الوفد«، 
مضيفا أن هذا املبدأ هو الذي أرصت موس�كو 
عىل رضورة تطبيقه مرارا، لدى اتصاالتها مع 

املبعوث الدويل الخاص.

بغداد / المستقبل العراقي

نف�ى الكرمل�ني أن يكون وراء هجم�ات إعامية 
وإلكرونية عىل حملة املرش�ح الرئايس الفرني 
األوف�ر حظ�ا إيمانوي�ل ماكرون، لكن معس�كر 
ماكرون جدد االتهامات لوس�ائل إعام روس�ية 

وجماعة للتسلل اإللكروني تعمل يف أوكرانيا.
وقال ديمري بيسكوف، املتحدث باسم الكرملني، 
ردا ع�ىل س�ؤال يف مؤتمر يومي ع�ىل الهاتف مع 
الصحفي�ني، إن االتهام�ات التي وجهها ريش�ار 
ف�ريان، رئيس الح�زب الذي ينتمي ل�ه ماكرون، 

االثنني، سخيفة.
وأبلغ بيس�كوف الصحفيني: »ل�م تكن لدينا ولن 
تك�ون لدينا الني�ة للتدخل يف الش�ؤون الداخلية 
للدول األخرى أو يف عملياتها االنتخابية عىل وجه 

الخصوص«.
وقال فريان االثنني إن السيايس الفرني الوسطي 
ال�ذي تظهر اس�تطاعات ال�رأي اآلن أن�ه األوفر 
حظ�ا للفوز بانتخابات الرئاس�ة يف مايو، أصبح 
هدفا »ألخبار كاذبة« يف وسائل اإلعام الروسية، 

وإن حملته تواجه آالف الهجمات اإللكرونية.
ويف ظل توتر املناخ السيايس يف فرنسا مع اقراب 
االنتخاب�ات املق�رر أجراؤه�ا يف أبري�ل وماي�و، 
أحجمت الحكومة الفرنس�ية عن توجيه االتهام 
ألي جه�ة رغ�م مخاوف م�ن تدخ�ل خارجي يف 

الحمات االنتخابية.

الكرملني ينفي تدخله بانتخابات 
الرئاسة الفرنسية
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وزارة الصحة
الشركة العامة لتسويق االدوية

واملستلزمات الطبية

املدير العام
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف االنبار
محكمة تحقيق الفلوجة

العدد 47 
اعالن

املوضوع / مفقود
حرضت اىل محكمتنا املخربة ) برشى تركي 
عبطان ( وافادت بانه بتاريخ 3 / 6 / 2016 
فقد زوجي املدعو ) اياد جمعة نصار ( تولد 
) 1975 ( متوسط القامة اسود العني اسمر 
البرشة متوسط الجسم يف مدينة الصقالوية 
– عليه قررت هذه املحكمة تعميم اوصافه 
ون�رشه يف صحيفت�ني محليت�ني للتفض�ل 

باالطالع .. مع التقدير
القايض سعد داوود عبيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار

محكمة االحوال الشخصية يف الرمادي
العدد 14156

م / اعالن
ح�رض املخ�رب ) رسمي�ه محم�د م�وىس ( 
واخربت عن فق�دان زوجها  املدعو ) هاشم 
عب�د اللطيف عبد ( يف مدين�ة الصقالوية لذا 
قررت تعمي�م اوصاف املفقود مواليد 1966 
متوسط الطول القامة اس�ود الشعر اسمر 
البرشة متوسط الجس�م للتفضل بالعلم مع 

التقدير .
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار

محكمة تحقيق الفلوجة
العدد 54 

اعالن
املوضوع / مفقود

ح�رضت اىل محكمتن�ا املخ�ربة ) سم�ره 
محم�د احمد ( وافادت بانه بتاريخ 2 / 6 / 
2016 فقد زوج�ي املدعو ) مهند فهد كريم 
( تول�د ) 1978 ( طوي�ل القامة اسود العني 
اسم�ر الب�رشة متوس�ط الجس�م يف مدينة 
الفلوج�ة– عليه قررت هذه املحكمة تعميم 
اوصاف�ه ون�رشه يف صحيفت�ني محليت�ني 

للتفضل باالطالع .. مع التقدير
القايض
سعد داوود عبيد 

فقدان
يف   157750 املرق�م  الوص�ل  من�ي  فق�د 
2017/2/19 الصادر من بلدية الدير بمبلغ 
)623500( ستمائ�ة وثالث�ة وع�رشو الف 
وخمس�مائة دين�ار باس�م املواط�ن محمد 
حمي�د عبدع�ي فم�ن يعث�ر عليه يس�لمه 

ملصدرة 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية

محكمة تحقيق الفلوجة
العدد 43 

املوضوع / تعميم اوصاف مفقود
بن�اء ع�ىل طلب املشتك�ي ) ابتس�ام صباح 
تركي ( يف 12 / 2 / 2017 ) زوجة ( املفقود 
) ل�ؤي حميد رشقي ( ق�ررت هذه املحكمة 
مفاتحتك�م لغرض تعميم اوص�اف املفقود 
اع�اله ال�ذي فق�د بتاري�خ 17 / 3 / 2014 
يف منطق�ة الصقالوي�ة نرجو ن�رش فقدانه 
بالتاري�خ املذكور يف الجريدت�ني واعالمنا .. 

مع التقدير
القايض
سعد داوود عبيد 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار

محكمة تحقيق الفلوجة
العدد 29 / 2017

اعالن
املوضوع / اعالن

حرضت اىل محكمتنا املخربة ) سامية كريم 
بديوي ( وافادت بانه بتاريخ 3 / 6 / 2016 
فق�دت زوجها املدعو ) حمي�د رحيم بديوي 
( يف الصقالوي�ة موالي�د ) 1971 ( طوي�ل 
القامة اشق�ر الشعر اسمر البرشة متوسط 
الجس�م– عليه قررت ه�ذه املحكمة تعميم 
اوصاف�ه ون�رشه يف صحيفت�ني محليت�ني 

للتفضل باالطالع .. مع التقدير
القايض
قايض التحقيق االول
طالب امر رشيد

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة استئن�اف بغ�داد الك�رخ 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكرخ

العدد 969 / ش / 2017 
اىل / املدعى عليه ) سعد عبد الغفور منصور 

)
اق�ام املدع�ي ) لبنى حمزة عب�د الصاحب ( 
الدعوى الرشعية اعاله مطالب فيها ) تاييد 
حضان�ة ( وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
ماج�اء ب�رشح املبل�غ القضائي ع�ىل ورقة 
التبلي�غ واملؤيدة بختم املجل�س املحي تقرر 
تبليغ�ك بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني ويف 
حالة عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا 
موعد املرافعة املوافق 22 / 2 / 2017 سوف 

تجري بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض
اياد كاظم رشاد 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار

محكمة تحقيق الفلوجة
العدد 48 

اعالن
املوضوع / مفقود

حرضت اىل محكمتنا املخربة ) فليحة تركي 
عبطان ( وافادت بانه بتاريخ 3 / 6 / 2016 
فقد زوجي املدعو ) خميس ياسني رشقي ( 
تول�د ) 1974 ( متوسط القامة اسود العني 
اسم�ر الب�رشة متوس�ط الجس�م وولده�ا 
املدعو ) خالد خميس ياسني ( تولد ) 1994 
( طوي�ل القام�ة اسود الع�ني اسمر البرشة 
متوس�ط الجس�م يف مدين�ة الصقالوي�ة– 
عليه قررت ه�ذه املحكمة تعميم اوصافهم 
ونرشه�م يف صحيفت�ني محليت�ني للتفضل 

باالطالع .. مع التقدير
القايض
سعد داوود عبيد 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار

محكمة تحقيق الفلوجة
العدد 46 

اعالن
املوضوع / مفقود

ح�رضت اىل محكمتن�ا املخ�ربة ) انتص�ار 
سم�ر عبط�ان ( واف�ادت بان�ه بتاري�خ 3 
/ 6 / 2016 فق�د زوج�ي املدع�و ) عم�اد 
جمع�ة نص�ار ( تول�د ) 1977 ( متوس�ط 
القام�ة اسود العني اسم�ر البرشة متوسط 
الجس�م يف مدينة الصقالوي�ة– عليه قررت 
ه�ذه املحكمة تعمي�م اوصاف�ه ونرشه يف 
صحيفتني محليتني للتفضل باالطالع .. مع 

التقدير
القايض
سعد داوود عبيد 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار

محكمة تحقيق الفلوجة
العدد 45 

اعالن
املوضوع / مفقود

حرضت اىل محكمتنا املخربة ) عدوية تركي 
عبطان ( وافادت بانه بتاريخ 3 / 6 / 2016 
فق�د زوجي املدع�و ) وليد ياس�ني رشقي ( 
تول�د ) 1978 ( متوسط القامة اسود العني 
اسم�ر الب�رشة متوس�ط الجس�م يف مدينة 
الصقالوي�ة– علي�ه ق�ررت ه�ذه املحكمة 
صحيفت�ني  يف  ون�رشه  اوصاف�ه  تعمي�م 

محليتني للتفضل باالطالع .. مع التقدير
القايض
سعد داوود عبيد 

اعالن
اىل الرشيك / عالء صبحي جاسم 

اقت�ى حض�ورك اىل بلدي�ة التاجي لغرض 
استخراج اج�ازة البناء للقطعة املرقمة 1 / 

16836 / سبع البور 
الرشيك
سؤدد صالح مهدي 

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الخالص

العدد 1254 
التاريخ 13 / 2 / 2017 

اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا 

بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم إىل ه�ذه الدائرة 
بتاري�خ 9 / 2 / 2017 لتس�جيل تم�ام / 
سهما م�ن اصل سهما من العقار تسلس�ل 
31 محل�ة نف�س الخال�ص بأس�م / مؤيد 
حمي�د صالح مج�ددا باعتب�اره حائزا له / 
لها بصفة املال�ك للم�دة القانونية ولغرض 
تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتسجيل وفق 
احكام قانون التس�جيل العقاري رقم ) 43 
( لس�نة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب فعىل 
كل م�ن يدعي عالقة او حق�وق معينة عىل 
هذا العقار تقديم مالديه من بينات إىل هذه 
الدائرة خ�الل مدة ثالثون يوم�ا اعتبارا من 
اليوم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور 
يف موقع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا 
من الي�وم الت�ايل النته�اء مدة ه�ذا االعالن 
وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض .
مصطفى احمد عي

مدير / مالحظ دائرة التس�جيل العقاري يف 
الخالص

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة
العدد 464 / ش / 2017 

اعالن
إىل املفق�ود ) عب�اس ع�ي هاشم ( يس�كن 
واس�ط الصوي�رة / مجهول مح�ل االقامة 

حاليا .
للدع�وى الرشعي�ة املقامة من قب�ل املدعية 
) زين�ب جعفر هاش�م ( والت�ي تطلب فيه 
الحكم بوفاة املفق�ود ) عباس عي هاشم ( 
وملجهولي�ة محل اقامت�ك يف الوقت الحارض 
فقد قررت هذه املحكمة النرش يف صحيفتني 
محليتني فعىل من تتوفر لديه معلومات عن 
املفقود املذكور الحضور امام هذه املحكمة 
لالستم�اع إىل اقواله ي�وم املرافعة املصادف 
26 / 2 / 2017 الس�اعة التاسع�ة صباحا 
وبعكس�ه سيتم الس�ر باج�راءات الدعوى 

وفق القانون .
القايض عي غافل وايل 

اعالن
يرجا من الرشيك خالد محمود جزاع و مهند 
حس�ني زيدان اقتى حضوركم�ا اىل بلدية 
التاج�ي سب�ع البور لغ�رض اكم�ال اجازة 

البناء للقطعة املرقمة 13531 سبع البور.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف هيت
العدد / 636

التاريخ / 15/ 2017/2
إىل / املفقود مسلم طعمه حماد

م / إعالن
بتاري�خ 2/15 / 2017 قدمت )ربيعة ذياب 
مصطفى( طلباً إىل هذه املحكمة تطلب فيه 
اصدار قرار بالحجر والقيمومة عليك لغرض 
القي�ام ب�ادارة شؤون�ك حيث ثب�ت فقدانك 
باألوراق التحقيقية املؤرخة 18/ 4/ 2015 
عليه قررت املحكمة اإلعالن عنك بصحيفتني 
محليت�ني عليك الحضور أو ارسال من ينوب 
عنك خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ النرش 
ويف حالة عدم الحضور سوف تقوم املحكمة 

باالجرءات القانونية الالزمة.
القايض
عي انور دلف

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية

محكمة تحقيق هيت
العد / 1356

التاريخ / 14/ 2/ 2017
إىل / املفقود/ حاتم حميد خشمان

م / تعميم أوصاف
للشكوى املقامة أمام هذه املحكمة من قبل 
املدعي�ة بالحق الشخ�ي / سهيلة محمود 
 2017  /2  /14 امل�ؤرخ  ولقرارن�ا  صب�ار 
ح�ول تعميم أوصاف املفق�ود )حاتم حميد 
خشمان( وامللصقة صورته اعاله. موضوع 
الشك�وى الذي فقد يف ع�ام 5/ 1/ 2016 يف 
قض�اء هيت / محافظة االنبار وكان يرتدي 

مالبس مدنية.. مع التقدير.
القايض
سعد سامي جمعة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة
العدد 104 / ش / 2017 

اعالن
إىل املدعى عليه ) عالء مهدي عبيس ( 

اقام�ت املدعي�ة ) زين�ب احس�ان ع�ي ( 
الدع�وى املرقمة اعاله ام�ام هذه املحكمة 
تطل�ب فيها ) التفري�ق ( ولثبوت مجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
بالن�رش يف صحيفت�ني  تبلغ�ك  تق�رر  ل�ذا 
يوميت�ني محليت�ني بالحض�ور ام�ام هذه 
املحكمة يف جلس�ة املرافع�ة املوافق 23 / 2 
/ 2017 الس�اعة التاسعة صباحا ويف حالة 
ع�دم حضورك تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وفق القانون .
القايض

عي غافل وايل 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف هيت
العدد: 571

التاريخ: 12/ 2/ 2017

م / اعالن
بن�اًء عىل الطلب املقدم من قبل املس�تدعية 
)حميدة صب�اح نواف( والتي تطلب نصبها 
قيمة ع�ىل زوجه�ا املفقود )محم�د موفق 
االوراق  يف  فقدان�ه  ثب�ت  وال�ذي  خ�ري( 
التحقيقي�ة املرقم�ة 67 بتاري�خ 31/ 1/ 
2017 مرك�ز رشط�ة هي�ت علي�ه ق�ررت 
املحكمة االعالن يف صحيفتني محليتني فمن 
لديه معلومات عنه او عنوانه مراجعة هذه 
املحكمة خالل ثالثون يوماً من تاريخ النرش 
وبعكس�ه ستمن�ح ه�ذه املحكم�ة حج�ة 
القيمومة وتنصيب املس�تدعية اعاله قيمة 

عليه حسب االصول وفق القانون.
القايض سعد سامي جمعة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية

محكمة تحقيق هيت
العد / 1111

التاريخ / 8/ 2/ 2017
إىل / املفقود/ محمود عي حضري

م / تعميم أوصاف
للشك�وى املقام�ة أمام ه�ذه املحكمة من 
قب�ل املدعي�ة بالح�ق الشخ�ي / نف�وذ 
صلبي كردي ولقرارنا املؤرخ 6/ 2/ 2017 
ح�ول تعمي�م أوص�اف املفق�ود )محم�ود 
ع�ي حض�ري( وامللصقة صورت�ه اعاله. 
موضوع الشك�وى الذي فقد يف عام 7/ 1/ 
2015 يف قري�ة الكصريات ناحية البغدادي 
قضاء هيت وك�ان يرتدي مالب�س مدنية.. 

مع التقدير.
القايض سعد سامي جمعة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف الصويرة
العدد/ 146/ ش/ 2017

إعالن
إىل املدعى عليه )مروان خضر محمود(

اقام�ت املدعية )برشى فوزي عي( الدعوى 
املرقمة اعاله أمام هذه املحكمة تطلب فيها 
الزام�ك بتأدي�ة )نفقة( ولثب�وت مجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
ورشح مخت�ار منطق�ة الديوانية الشمالية 
/ الصوي�رة ل�ذا تق�رر تبليغ�ك بالن�رش يف 
صحيفت�ني يوميت�ني محليت�ني بالحض�ور 
أمام هذه املحكمة يف جلسة املرافعة املوافق 
22/ 2/ 2017 الساعة التاسعة صباحا ويف 
حال�ة عدم حضورك تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وفق القانون.
القايض
عي غافل وايل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف الصويرة
العدد/ 389

التاريخ: 7/ 2/ 2017
إعالن

إىل املفقود )ناطق عباس عبد اللطيف(
قدمت املواطنة )اس�وان رحيم ذياب( طلباً 
له�ذه املحكمة تطل�ب فيه اص�دار )حجة 
الحج�ر والقيموم�ة( ع�ن املفق�ود زوجها 
)ناط�ق عب�اس عب�د اللطي�ف( ال�ذي فقد 
بتاري�خ 1/ 1/ 2005 ول�م يعرف مصره 
منذ ذل�ك التاري�خ حيات�ه من ممات�ه ولم 
ت�رد أي معلوم�ات عن�ه لح�د اآلن وتطلب 
املواطنة اعاله تنصيبه�ا قيمة عىل املفقود 
اع�اله فمن لديه أي معلوم�ات عن املفقود 
اع�اله مراجعة ه�ذه املحكمة خ�الل مدة 
خمس�ة عرش يوماً اعتباراً من تاريخ النرش 
يف هذه الصحيف�ة لغرض االدالء أمام هذه 
املحكمة وبعكس�ه سيتم الس�ر باجراءات 
اصدار حجة )الحجر والقيمومة( وتنصيب 
املواطن�ة )اس�وان رحيم ذي�اب( قيمة عىل 

زوجها )ناطق عباس عبد اللطيف(.
القايض عي عبد الغفور احمد

محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد 689/ش2017/3
التاريخ 2017/2/15

اىل /املدعى عليه ) مهند عدنان جميل ( 
اعالن

ملقتضيات الدع�وى الرشعية املرقمة اعاله 
واملقام�ة من قبل املدعي�ة )رشا خليل داود 
( والت�ي موضوعها ) النفق�ة ( وملجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب اشع�ار مركز رشطة 
منطق�ة الس�ادة بالع�دد ق393/1/12 يف 
2017/1/14 واشعار مختار قرية الس�ادة 
والذي يؤي�د ارتحالك اىل جه�ة مجهولة لذا 
قررت املحكمة تبلغي�ك اعالنا يف صحيفتني 
محليت�ني بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة 
ع�دم  حال�ة  ويف   2017/2/26 بتاري�خ 
حض�ورك او ارسال من ينوب عنك ستجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض
احمد عباس سعيد

فقدان
فقدت هوي�ة املوظف يوس�ف كريم سحيب, 
الص�ادرة من دائ�رة صح�ة بغداد/الرصافة, 
فع�ىل م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جه�ة 

االصدار.

اعالن
إىل الرشيك ايمان حسني عي اقتى حضورج 
إالبلدي�ة التاجي الستخ�راج إج�ازة بناء عىل 
العقار الرقم 12176الرشي�ك قحطان عدنان 

حسن.

محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز
العدد 2/ش/2017

التاريخ 2017/2/14
اعالن 

اىل املدع�ى عليه محمد موفق ابراهيم مجهول 
محل االقامة

املرقم�ة  الرشعي�ة  الدع�وى  ع�ىل  بن�اء 
2/ش/2017 والت�ي اقامته�ا املدعية رحاب 
عي يعكوب والتي تطلب فيها تصديق زواجها 
منك واثبات نسب ولدها املدعو ) يونس ( وقد 
ح�ددت املحكمة ي�وم 2017/2/28 الس�اعة 
التاسع�ة صباح�ا موع�دا للمرافع�ة ونظ�را 
ملجهولية مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك باملوعد 
اعاله بواسطة صحيفتني محليتني وبعكس�ه 
س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك غيابي�ا ووفق 

للقانون
القايض
صالح سعيد محمود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز
العدد445

اعالن
طال�ب حجة القيموم�ة ) تامي�م مجيد عبد( 

بلدروز
قدم�ت املس�تدعية ) تاميم مجي�د عبد( طلبا 
تطل�ب في�ه نصبها قيما ع�ىل زوجها املفقود 
) حم�دي عطي�ه عباس ( وذلك لع�دم معرفة 
حياته من مماته عليه قررت  نرش هذا االعالن 
يف الصحف املحلية وخالل مدة ) 15( خمس�ة 
ع�رش يوما من الي�وم التايل للن�رش فمن لديه 
اع�راض مراجع�ة ه�ذه املحكمة وبعكس�ه 
سوف تقوم املحكمة بنصب املستدعي املذكور 

فيما عىل املفقود
القايض
عيىس مالح نارص

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد35/ب/2017

التاريخ 2017/2/12
إعالن

إىل املدعى عليه/ نبيل مكي امان
أص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرقم 35/

ب/2017 وامل�ؤرخ 2017/2/7 حكما غيابيا 
يقيض الحكم بالزام�ك بتاديته اىل املدعى عي 
عب�د العب�اس سعي�د مبلغ�ا ق�دره ) ثمانية 
واربع�ون ملي�ون واثن�ا عرش ال�ف وستمائة 
وتس�عة وسبعون دينار( ع�ن قيمة املشيدات 
املوج�ودة ع�ىل العق�ار تسلس�ل 309 ك�وت 
الحجاج املزال شيوعه ولتعذر تبليغك حس�ب 
رشح املبلغ القضائي لهذه املحكمة واملجلس 
املح�ي ملنطق�ة الطوس�ة علي�ه ق�ررت هذه 
املحكم�ة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني ول�ك ح�ق االع�راض واالستئن�اف 
والتمييز خالل املدة القانونية وبعكسه سوف 
يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون
القايض  علوان بربوت البزوني

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد36/ب/2017

التاريخ 2017/2/12
إعالن

إىل املدعى عليه/ نبيل مكي أمان
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرقم 36/

ب/2017 وامل�ؤرخ 2017/2/7 حكما غيابيا 
يقيض الحكم بالزامك بتاديته اىل املدعي حازم 
مجي�د محم�ود مبلغ�ا قدره ) تس�عة ماليني 
وستمائة وسبعة عرش الف وسبعمائة وستة 
وخمسون دينار ( عن قيمة املشيدات املوجودة 
عىل العقار تسلس�ل 191 كوت الحجاج املزال 
شيوع�ه ولتع�ذر تبليغ�ك حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي له�ذه املحكم�ة واملجل�س املح�ي 
ملنطق�ة الطوس�ة عليه قررت ه�ذه املحكمة 
تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
ولك حق االعراض واالستئناف والتمييز خالل 
املدة القانونية وبعكسه سوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية وفق القانون
القايض  علوان بربوت البزوني

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائ�رة التس�جيل العق�اري يف النجف االرشف 
الثانية

اعالن بإعادة مزايدة
التسلسل او رقم القطعة : 3/36820
املحلة او رقم واسم املقاطعة : السالم

الجنس : عمارة تجارية
الن�وع : مل�ك رصف 

املشتم�الت: عم�ارة مكونة من ث�الث طواب 
تجارية عىل شكل قاعات
الشاغل : صاحب العقار 

مقدار املبيع : تمام العقار
بالنظ�ر ل�رك املزاي�دة التجارية لبي�ع العقار 
املوص�وف اع�اله للراهن حس�ني ، منصور ، 
محم�د اوالد عزي�ز محم�د لقاء طل�ب الدائن 
املرتهن مرصف جيهان البالغ 362.550.000 
دين�ار نقدا اقت�ى اعادتها مل�دة ) 15( يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن 
فعىل الراغب يف االش�راك فيها مراجعة دائرة 
التسجيل العقاري يف النجف الثانية خالل املدة 
املذكورة  مس�تصحبا معه تامين�ات قانونية 
نقدية او كفال�ة مرصفية التقل عن 10% من 
القيمة املقدرة للمبيع البالغة 391.000.000 
دين�ارا وان املزاي�دة ستج�ري يف الس�اعة 12 

ظهرا من اليوم االخر
مالحظ التس�جيل العقاري يف النجف االرشف 
الثانية

مديرية االحوال املدنية والج�وازات واالقام�ة
يف النجف االرشف

مديرية شؤون الجنسية يف النجف االرشف
العدد : 343

التاريخ 2017/2/13
بن�اء عىل الدع�وة املقام�ة من قب�ل املدعي ) 
ص�دام عبد زيد كري�م ( الذي يطلب تس�جيل 
لقبه من) الف�راغ( اىل ) الشيباني ( فمن لديه 
اع�راض مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
اقصاه�ا ع�رشة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر  
ه�ذه املديرية يف الدع�وى وفق احك�ام املادة 
) 24( م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم )3( 

لسنة 2016
اللواء 
مهدي نعمة الوائي
مدير الجنسية العامة وكالة
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   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصناع�ة واملعادن ان 
اللجنة االقتصادية يف مجلس الوزراء 
وافقت ع�ى قرارات جدي�دة داعمة 

للصناعة العراقية«.
وقال مدير اعالم الوزارة عبد الواحد 
الشمري يف بيان له تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، بأنه »جرى 
خالل االجتم�اع ال�ذي عقدته لجنة 
الش�ؤون االقتصادية بحضور وزير 
الصناع�ة واملع�ادن محم�د ش�ياع 
الس�وداني والوكالء وعدد من املدراء 
العام�ن يف وزارة الصناع�ة االتفاق 
عى اعالن رشكات البرتوكيمياويات 
االس�مدة  ومصان�ع  واالس�مدة 
الفوسفاتية لألستثمار او املشاركة 
مع القطاع الخاص وحس�ب قانون 

الرشكات رقم 22 لسنه 1997«.
وأض�اف كما تق�رر »إدراج مرشوع 
ن�راس للصناع�ات البرتوكيمياوية 
الخط�ة االس�تثمارية والزام  ضمن 
محافظ�ة الب�رة بتقدي�م كاف�ة 
التس�هيالت بخص�وص تخصي�ص 
ارايض امل�رشوع ووزارة النفط فيما 

يخص اسعار الغاز«.

وأك�د الش�مري ان »ه�ذه القرارات 
ج�اءت بمتابع�ة مس�تمرة وجهود 
حثيثة بذلها وزير الصناعة واملعادن 
وذل�ك ضمن توجهات�ه لتحويل عدد 
م�ن رشكات ال�وزارة م�ن رشكات 
ع�ام  خ�الل  رابح�ة  اىل  خ�ارسة 

.»2017
ولف�ت اىل ان »اللجن�ة أوصت خالل 
الصناع�ة  وزارة  بقي�ام  االجتم�اع 
الجه�ات  م�ع  باالتف�اق  واملع�ادن 
املستفيدة بش�أن معالجة خطابات 
الضمان واملوافقة عى عقد اجتماع 
تداويل بن وزارات الصحة والتخطيط 
والصناع�ة لدراس�ة امكانية إعفاء 
الرشكة العربية للمضادات الحيوية 
التأخريي�ة  الغرام�ات  م�ن  )اكاي( 

وغريها من املقررات«.
من جانب أخر أعلنت الرشكة العامة 
رشكات  أح�دى  امل�رشاق  لكري�ت 
وزارة الصناعة واملعادن عن »العثور 
ع�ى مع�دات وح�دة الفالت�ر ملعمل 
تصفية الكريت املجهزة سابقا من 
رشكة )ديفكو( االمريكية كانت قد 
رسقتها عصاب�ات داعش االرهابية 
ونقلتها اىل مخ�ازن الرشكة العامة 

للمواد االنشائية يف مدينة املوصل«.

وق�ال مدير اعالم وزي�ارة الصناعة 
عبدالواح�د علوان الش�مري يف بيان 
له أن »منتس�بي الرشكة عثروا عى 

املعدات املفق�ودة يف مخازن الرشكة 
العام�ة للمواد االنش�ائية يف املوصل 
والبالغ�ة )41( حاوية بقيمة التقل 

قيمتها عن )11( مليون دوالر اضافة 
اىل مولدة حجم أكثر من ميكاواط«. 
ولفت اىل ان »العمل يجري حاليا عى 

نقله�ا اىل موق�ع الرشك�ة بالتعاون 
مع الجهات االمنية وبالتنس�يق مع 
الحكومة املحلية حيث تم نقل حوايل 

)18( ش�احنة محمل�ة بالحاوي�ات 
وأستالمها أصولياً من قبل الرشكة«. 
وأش�ار الش�مري اىل، ان »الرشك�ة 
قام�ت بخطوة اس�تباقية من خالل 
اقام�ة دع�وة قضائي�ة يف محكم�ة 
حمام العليل عن رسقة هذه املعدات 
االم�ر الذي اس�هم يف ترسيع عملية 
ارجاعه�ا واس�تالمها«. ونوه اىل ان 
»فقدان ه�ذه املعدات كان س�يؤثر 
س�لباً عى تنصيب معم�ل التصفية 
الصعب�ة  املالي�ة  الظ�روف  ظ�ل  يف 
وع�دم توف�ر التخصيص�ات املالي�ة 
اىل جان�ب صعوب�ة تصنيعه�ا م�ن 
جديد يف الوالي�ات املتحدة االمريكية 
كون ه�ذه املعدات صنعت خصيصا 
للرشكة ولفرتة التقل عن عام كامل 

وبكلف أكر من ثمن التجهيز«.
يذك�ر ان وزارة الصناع�ة واملع�ادن 
اس�رتجاع  اعلن�ت ع�ن  وان  س�بق 
معدات تعود للرشكة العامة لكريت 
املرشاق كان�ت قد رسقتها عصابات 
داع�ش اإلرهابي�ة بع�د اغتصابه�ا 
محافظ�ة نين�وى يف حزي�ران م�ن 
ع�ام 2014 ش�ملت مفاع�ل وفالتر 
بع�رشة  قيمته�ا  تق�در  وخزان�ات 

مليون دوالر.

الصناعة تطرح رشكات البرتوكيمياويات ومصانع االسمدة الفوسفاتية لالستثامر
العثور على مواد مسروقة من معمل كبريت المشراق تقدر بماليين الدوالرات

حمافظ البرصة يرشف عىل عدد من مشاريع البنى التحتية يف مركز املدينة

االعامر تبحث االتفاقية االطارية لتمويل عدد من املشاريع مع بريطانيا

ارتفاع املياه بسد حديثة للمرة االوىل بعد سيطرة القوات السورية عىل الطبقة الصحة تصادق عىل تعيني أطباء 
من خرجيي عام 2016-2015

         البصرة / المستقبل العراقي

زار محاف�ظ الب�رة ماجد الن�راوي ، عدد 
م�ن مش�اريع البن�ى التحتية ملناط�ق الزهور 
والعزيزية والعباسية يف مركز محافظة البرة 
.« وافاد بيان تلقته »املس�تقبل«، ان »املحافظ 
اس�تمع اىل رشح مفص�ل من املهن�دس املقيم 
للم�رشوع موجهاً ب�رورة إكمال املش�اريع 
يف الوقت املح�دد ، منوهاً اىل رضورة التنس�يق 
م�ع لجنة التجاوزات يف دي�وان املحافظة لرفع 
التجاوزات التي تعيق تنفيذ املشاريع« . واشار 
»كم�ا وحث النراوي لجنة متابعة املش�اريع 
ع�ى املتابعة الحثيثة الدقيقة لكافة املش�اريع 

ورفع التقارير اليومية عن املشاريع له .

        بغداد / المستقبل العراقي

واإلس�كان  االعم�ار  وزي�ر  بحث�ت 
ناف�ع أويس  آن  العام�ة  والبلدي�ات 
مع وف�د م�ن الس�فارة الريطانية 
االتفاقي�ة االطاري�ة لتموي�ل ع�دد 
م�ن املش�اريع الخدمي�ة يف عم�وم 

املحافظات«.
وذكر بيان للوزارة تلقته »املستقبل 
التق�ت وف�د  »أويس  ان  العراق�ي«، 
الدائرة التجارية الدولية يف الس�فارة 
الريطاني�ة ومنظم�ة االق�رتاض / 
اململك�ة املتح�دة بحض�ور الوكي�ل 

الفني للوزارة جابر عبد خاجي وعدد 
من املدراء العامن يف الوزارة«.

وذك�رت الوزير بحس�ب البي�ان انه 
»تم اثن�اء اللقاء بحث س�بل تعزيز 
التع�اون املش�رتك ب�ن البلدي�ن يف 
املج�االت الفني�ة والتقني�ة لتنفي�ذ 
املش�اريع الخدمي�ة والس�رتاتيجية 
وخاص�ة يف قطاعي امل�اء واملجاري 
.«  واضاف�ت انه »تم مناقش�ة بنود 
االتفاقي�ة االطاري�ة لتموي�ل ع�دد 
م�ن املش�اريع الخدمي�ة يف عم�وم 
املحافظ�ات واملزم�ع توقيعه�ا من 
قبل وزارة الصادرات الريطانية مع 

وزارة املالية العراقية ، بالتنسيق مع 
الوزارة فيما يخص ادراج املش�اريع 
االولوي�ة  وحس�ب  تحدده�ا  الت�ي 
عم�وم  يف  اليه�ا  االني�ة  والحاج�ة 

املحافظات« .
 وبينت ان »الوزارة تس�عى لتشجيع 
الرشكات االجنبية الرصينة من اجل 
تنفيذ املشاريع العمرانية والخدمية 
بعد ايج�اد مصادر التمويل لها وفق 
واس�تكمال  والقوان�ن،  الضواب�ط 
الحلول  املتوقفة وايج�اد  املش�اريع 
املناس�بة له�ا وانجازه�ا بالرسع�ة 
املمكن�ة ووف�ق املواصف�ات الفنية 

املطلوب�ة وخاص�ة املش�اريع الت�ي 
تنفذه�ا وامكانية دخ�ول الرشكات 
طري�ق  ع�ن  لتنفيذه�ا  الرصين�ة 
املنافس�ة ب�ن ال�رشكات املتقدم�ة 
ألختي�ار الرشكة الكف�وءة والقادرة 

عى التنفيذ .« 
 م�ن جانب�ه اك�د الوفد ع�ى »رغبة 
الرصين�ة  الريطاني�ة  ال�رشكات 
يف  العراق�ي  الس�وق  اىل  للدخ�ول 
املج�ال العمران�ي وتنفيذ املش�اريع 
الخدمي�ة، متمني�اً ان يك�ون هناك 
اعمال ملشاريع مشرتكة جديدة بن 

الرشكات الريطانية والوزارة.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مدير محطة س�د حديثة 
الكهربائ�ي يف محافظة األنبار 
صالح عبد الفتاح البياتي، أمس 
االربعاء، عن ارتفاع مناس�يب 
املياه يف الس�د للمرة االوىل بعد 
القوات السورية عى  س�يطرة 

سد الطبقة.
وق�ال البياتي، إن »س�د قضاء 
االنب�ار ش�هد  حديث�ة غرب�ي 

املي�اه  مناس�يب  يف  ارتفاع�ا 
للم�رة االوىل منذ اربع�ة اعوام 
ع�ى خلفي�ة س�يطرة القوات 
الطبق�ة  س�د  ع�ى  الس�ورية 
الواق�ع عى نهر الف�رات داخل 
االرايض الس�ورية وال�ذي كان 
عصاب�ات  لس�يطرة  يخض�ع 

داعش االجرامية«.
واضاف أن »مناس�يب املياه يف 
س�د حديث�ة كان�ت 110 أمتار 
االن  ام�ا  الثاني�ة  يف  مكعب�ة 

فتجاوزت نسبة املياه القادمة 
من االرايض السورية 140 مرتا 
مكعب�ا يف الثانية بعد س�يطرة 
القوات النظامية السورية عى 

سد الطبقة«.
»ارتف�اع  أن  البيات�ي  وتاب�ع 
مناس�يب املياه يف س�د حديثة 
ايضا ناجم عن سقوط كميات 
كب�رية م�ن االمط�ار والثل�وج 
يف س�وريا وتركي�ا«، مبين�ا أن 
يف  املي�اه  مناس�يب  »ارتف�اع 

س�د حديثة س�وف يس�اهم يف 
معالجة ش�حة املياه يف وسط 
الع�راق واالس�تفادة  وجن�وب 
م�ن عمليات س�قي املحاصيل 
أن  إىل  وأش�ار  الزراعي�ة«. 
“ارتفاع مناس�يب املياه يف سد 
حديث�ة ايضا س�وف يس�اهم 
يف ديموم�ة التي�ار الكهربائ�ي 
كون ان دوران التورباين املولد 
للطاق�ة الكهربائية يعتمد عى 

ارتفاع مناسيب املياه”.

       بغداد/ المستقبل العراقي

بح�ث وزير الكهرباء املهندس قاس�م محمد الفهداوي م�ع ممثيل البنك 
اإلنمائ�ي األملاني س�بل تعزيز التع�اون املرشك بن جمهوري�ة العراق و 

جمهورية املانيا االتحادية يف مجال الطاقة الكهربائية بن البلدين«.
 وذكر بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه ، ان »الفهداوي استقبل 
وفد السفارة األملانية يف بغداد بمكتبة يف مقر الوزارة مبينا انه »استعرض 
واق�ع منظوم�ة الكهرباء الوطني�ة , وحجم األرضار الت�ي إصابة قطاع 
الطاقة جراء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش اإلرهابي , والتحديات 
الت�ي تواج�ه أع�ادة أعم�ار منظومة ش�بكة نق�ل الطاق�ة الكهربائية 
ومحطاتها التوليدية ». واضاف البيان ان »الفهداوي اش�اد بجهود البنك 
اإلنمائي األملاني للمساهمة يف بناء عدد من املحطات التوليدية وصيانتها 
ودعمها لقطاع الكهرباء يف العراق، مرحبا يف ذات الوقت بجميع اسهمات 
املنظمات الدولية للعم�ل معا إلعادة بناء البنى التحتية للمناطق املحررة 

وتوفري املواد األولية التي يحتاجها قطاع الطاقة الكهربائية« .
م�ن جهت�ه اكد وفد ال��)KFW( البن�ك اإلنمائي عى »عم�ق العالقة بن 
الحكومتن عر مس�رية من التعاون املشرتك يف مجال الطاقة الكهربائية 

بن البلدين.

     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشك�ة العامة لتج�ارة امل�واد الغذائي�ة يف وزارة التجارة ع�ن »تجهيز 
مناط�ق غرب املوصل ناحية الحر وحمام العليل والقرى التابعة لها بمفردات 
البطاق�ة التمويني�ة« . واضاف مدير عام الرشكة قاس�م حمود منصور يف بيان 
تلقته »املس�تقبل العراقي«، انه »تم تجهيز مناطق غرب املوصل والقرى التابعة 
لها )قري�ة الحويط والخوين وقرى خربة تل طيبة والبيجوانية العليا والس�فى 
وقرية املجمان وتل ش�يخان والحمزة والجرن واليزيدي والس�جمة واملسطتنق 
وقرى مويلح وكهيوة ودبالن وقرى اخرى ( بمادتي السكر وزيت الطعام ضمن 
مف�ردات الحصة التموينية« .  وبن ان »رشكته وزعت 500 كارتون زيت طعام 
و500 كيس س�كر تم توزيعها عى الوكالء وبحضور القيادات االمنية والحش�د 
الشعبي لضمان التجهيز والحماية حيث كان عدد االفراد )6568( وعدد العوائل 
)1437(«. واش�ار اىل ان »الرشك�ة مس�تمرة يف تجهي�ز جمي�ع املناطق املحررة 

وايصالها بالرسعة املمكنة والبعد نقطة.

الكهرباء تبحث مع البنك اإلنامئي األملاين 
سبل التعاون املشرتك يف جمال الطاقة

التجارة تعلن جتهيز مناطق غرب املوصل والقرى 
التابعة هلا بمفردات البطاقة التموينية

وزير النقل يصادق عىل زيادة رأسامل الرشكة العامة للنقل الربي من )379( مليون دينار اىل )25( مليار دينار

كردستان تعلق عىل كسب رشكة اماراتية دعوى نفطية ضدها

         بغداد/ المستقبل العراقي

النق�ل كاظ�م فنج�ان  ص�ادق وزي�ر 
الحمامي ع�ى زيادة رأس�مال الرشكة 
العامة للنقل الري ليصبح )25( مليار 

دينار بع�د أن كان )379( مليون دينار 
فقط .

وأض�اف مدي�ر ع�ام الرشك�ة ، رئيس 
كري�م  األم�ري  عب�د  اإلدارة  مجل�س 
املحم�داوي يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 

العراقي« نسخة منه، إن »هذه الزيادة 
املضط�ردة الت�ي تج�اوزت ال�� )66( 
ضعف لم تأتي عن طريق األقرتاض من 
املصارف لتمويل رأس مالها باعتبار إن 
هذه الطريقة هي املعتادة واألقل كلفة 

ملعظم الرشكات العاملة يف املنطقة« .
واك�د إن »ه�ذه النقل�ة النوعية جاءت 
بعد جهود مضني�ة تكاتف بها الجميع 
وبتمويل ذات�ي من إيراداتها التي تمول 
ع�ن طريق عق�ود النقل الس�رتاتيجية 

املرمة مع عدد من الوزارات وإرشافها 
عى املنافذ الحدودية ، ويعد هذا اإلنجاز 
الذي نق�ل الرشكة اىل مصاف الرشكات 
الرصينة ودليل عى س�المة النهج الذي 

تتبعه اإلدارة العليا .

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الثروات الطبيعية بحكومة 
إقلي�م كردس�تان، أم�س األربع�اء، أن 
القضاء رد 18 دعوى لدانة غاز من أصل 

19 دعوى قدمتها الرشكة.

وقالت الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »املحكم�ة 
رفضت طلبات املدع�ي بدفع 1.7 مليار 
دوالر مقاب�ل الغاز االض�ايف«، مبينة أن 
»املحكم�ة أق�رت بح�ق حكوم�ة اقليم 
كردس�تان يف أخ�ذ الغاز املنت�ج يف حقل 

كورمور ومؤسساته، دون الزامها بدفع 
أم�وال اضافي�ة، وأنه ال يح�ق للمدعن 
طلب األموال من الحكومة لكميات الغاز 

االضافية بشكل منفرد«.
وأض�اف البي�ان، أن “املحكم�ة رفضت 
كذل�ك طل�ب دان�ة غاز ب�أن تدف�ع لها 

حكوم�ة إقلي�م كوردس�تان 24 مليون 
دوالر، تعويض�ًا لها عن الخس�ائر التي 
تكبدت به�ا الرشكة نتيج�ة عملية بيع 
ثروات بش�كل مستعجل بس�بب األزمة 
املالي�ة”، مؤك�دة أن “املحكمة ردت 18 
دع�وى م�ن أص�ل 19 دع�وى قدمته�ا 

الرشكة بشأن مستحقاتها العقدية”.
وكانت رشكة دانة غاز اإلماراتية أعلنت 
أم�س الثالث�اء، أن محكم�ة التحكي�م 
يف العاصم�ة الريطاني�ة لن�دن أصدرت 
حكما يل�زم حكومة اقليم كوردس�تان 

بدفع 121 مليون دوالر للرشكة.

       المستقبل العراقي  / الغانم

زار محافظ واس�ط مالك خل�ف وادي الدريعي »معمل 
االس�فلت الجديد، والواق�ع جنب املعم�ل القديم، عى 

الطريق الرابط بن مدينتي الكوت والحي«.
ل�«املس�تقبل  املحافظ�ة  يف  اعالم�ي  مص�در  وق�ال 
العراقي«، ان »الدريعي قام بعملية التشغيل التجريبي، 
واطلع عى آلية عمل املعمل، وكفاءة املعدات واالجهزة 

االنتاجية«. 
وأكد املحافظ بحسب املصدر عى ان »هذا املعمل يتمتع 
بق�درة انتاجي�ة عالية، تبل�غ )200( طن يف الس�اعة، 
وه�ي أعى بكثري من الطاقة االنتاجية للمعمل القديم؛ 
مم�ا ي�ؤدي اىل الرسعة يف اعم�ال تصلي�ح االرضار يف 
الطرق والشوارع، وايضا يف االعمال الجديدة من تبليط 

الشوارع يف االحياء السكنية«. 
واوض�ح ان »افتت�اح املعم�ل س�يتم يف االي�ام القريبة 
القادم�ة، وبذل�ك فان�ه س�يوفر للمحافظة م�ا كانت 
تفتق�د له من االس�فلت الدام�ة وتصلي�ح االرضار يف 
الطرق، ولتبليط الش�وارع يف املشاريع قيد االنجاز، او 

املزمع انجازها.

       بغداد / المستقبل العراقي

نف�ذت ش�عبة الرقاب�ة الصحي�ة يف قط�اع املحمودي�ة 
للرعاية الصحية األولية حملة صحية مشرتكة يف ناحية 
اليوس�فية بالتعاون مع مكتب األم�ن الوطني حيث تم 
خالل الحملة متابعة املحال العامة و التزامهم بالرشوط 

الصحية ».
وذكر مس�ؤول شعبة الرقابة معاون وقائي ليث خضري 
س�ليمان يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، ان » فرقنا 
الصحي�ة وبالتع�اون مع جه�از االمن الوطن�ي نفذت 
حمل�ة صحية ع�ى محال بيع امل�واد الغذائي�ة للتحري 
عن املواد الغري صالحة لالس�تهالك البرشي وتم خاللها 
متابع�ة املواد الغذائية من ناحية تاريخ اإلنتاج و النفاذ 
وف�رض غرام�ات مالية ع�ى اصحاب املح�ال املخلفن 
للرشوط الصحية ومتابع�ة موقف اإلجازات الصحية و 
التاكيد ع�ى تجديدها ورضورة حص�ول جميع العمال 
عى بطاقات الفحص الطبي و ش�هادة الرتبية الصحية 
وتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق املخالفن للرشوط 
الصحي�ة وذلك بف�رض غرامات مالي�ة بحقهم كما تم 
غل�ق املحال املتجاوزة بالش�مع األحمر و حس�ب املادة 
96 من قانون الصحة العامة املرقم 89 لس�نة 1981 و 

تعديالته« . 
وأكد س�ليمان ان »الف�رق الرقابية الت�ي نفذت الحملة 
قامت بسحب نماذج من املواد الغذائية وإرسالها ملختر 
الصحة العامة إلجراء الفحوصات املخترية وبيان مدى 

صالحيتها لالستهالك البرشي .«
واض�اف ان »ش�عبة الرقاب�ة الصحي�ة يف املحمودي�ة 
ستس�تمر باج�راء حم�الت صحية منفردة ومش�رتكة 
للح�د م�ن املتجاوزي�ن و املخالفن لل�رشوط الصحية 

خدمة للصالح العام .

حمافظ واسط يشغل 
معمل االسفلت اجلديد جتريبيًا

شعبة الرقابة الصحية لقطاع املحمودية تكثف 
محالهتا الرقابية عىل املحال التجارية 

بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصحة، أمس األربعاء، عن مصادق�ة وزيرتها عديلة حمود 
عى تعين أطباء من خريجي العام الدرايس 2016-2015.

وقال�ت الوزارة يف بان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن “وزيرة 
الصحة والبيئة صادقت عى تعين االطباء لخريجي العام الدرايس 2015-

2016 وتوزيعه�م اىل االقام�ة الدورية”. وأضافت أنه “ت�م االخذ باالعتبار 
اضافة درجة واحدة اىل االناث من تلك املالكات يف التوزيع التنافيس مراعاة 
للظ�روف الراهنة”. وأش�ارت الوزارة إىل أن�ه “تم االخ�ذ باالعتبار مراعاة 
رشيحة ذوي الشهداء وحقهم يف اختيار اماكن سكنهم، اصافة اىل اعتماد 

القاعدة الزوجية يف توزيع خريجي هذا العام”.
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نرش إعالن مزايدة رقم 2017/2/3
لبيع عقارات واقع يف محافظة البرصة

تعلن الرشكة العامة ملوانئ العراق احدى تشكيالت وزارة النقل عن اجراء املزايدة العلنية لبيع العقارات 
البالغ عددها )1( عقار واملبينة ارقامها واوصافها ادناه  ملنتس�يبها وش�اغليها بصورة اصولية وفقا 
لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل وخالل خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم 
التايل لنرش االعالن يف الجريدة الرسمية التي ستجري يف تمام الساعة العارشة صباحا يف شعبة الخدمات 
الس�كنية فعىل الراغبني  االش�راك يف املزايدة العلنية تقديم طلباتهم اىل دائرة  الخدمات السكنية بهذه 
الرشكة واالطالع عىل رشوط املزايدة مس�تصحبني معهم املستمس�كات التالية هوية االحوال املدنية ) 
مصورة ( ش�هادة الجنس�ية ) مصورة ( بطاقة الس�كن )مصورة( ودفع تامينات بنسبة 5% خمسة 
باملائ�ة من القيمة املق�درة للعقار بصك مصدق المر الرشكة العامة ملوانئ العراق او نقدا ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن %2 .

إىل / السادة مسامهي رشكة االمني لالستثامرات العقارية م.خ املحرتمني
دعوة الجتامع اهليئة العامة

بعد التحية:
اس�تناداً إىل أح�كام قانون الرشكات املرقم )21( لس�نة 1997 املعدل وتنفيذاً لقرار مجلس االدارة بجلس�ته 
)الثالثة( املنعقدة بتاريخ 15/ 3/ 2016 يرسنا دعوتك لحضور اجتماع الهيئة العامة الس�نوي الذي سيعقد 
يف الساعة العارشة يف بناية مرصف بغداد / الرئييس قرب املرسح الوطني من صباح يوم االثنني املصادف 6/ 
3/ 2017 ويف حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لالجتماع يؤجل إىل يوم االثنني املصادف 13/ 3/ 2017 يف 

نفس املكان والزمان املعينني للنظر يف جدول االعمال االتي:-
1- مناقشة تقرير مجلس ادارة الرشكة للسنة املنتهية يف 31/ 12/ 2015 واملصادقة عليها.

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات وبيانات الحسابات الختامية للسنة املنتهية 31/ 12/ 2015 واملصادقة 
عليها.

3- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة عن اعمال الرشكة للسنة 2015.
4- تعيني مراقب الحسابات لسنة 2016 وتحديد اجوره.

راجني حضوركم أو من ينوب عنكم من املساهمني بصك انابة أو توكيل الغري بوكالة مصدقة من كاتب العدل 
عىل ان تودع االنابات والوكاالت لدى الرشكة قبل ثالثة ايام عىل االقل من موعد اجتماع الهيئة العامة مع ابراز 

شهادة االسهم االصلية ووفقا لنص املادتني 91 و94 من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 وتعديالته.
مع فائق التقدير.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين
محكمة االحوال الشخصية يف يثرب

العدد 1 / ش / 2017
إىل املدعى عليها / احالم ديل شكر

اق�ام املدعي / حقي كام�ل عزاوي الدع�وى الرشعية املرقمة اع�اله يطلب فيها 
دعوت�ك للمراجع�ة والحك�م بتصديق الط�الق الخارج�ي الذي وق�ع عليك خارج 
املحكمة بتاريخ 10 / 7 / 2014 وملجهولية محل اقامتك وحس�ب اش�عار املختار 
املرفق بكتاب مركز رشطة السالم املرقم 111 يف 17 / 1 / 2017 لذى تقرر تبليغك 
بواسطة صحيفتني رسميتني للحضور امام هذه املحكمة بتاريخ 21 / 2 / 2017 
الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك وفق االصول .
القايض عبد املجيد حسن لطيف

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد 2195

التاريخ 2017/2/15
إعالن

قدمت املس�تدعية ) خولة س�لمان حس�ني ( طلب اىل هذه 
املحكمة تطلب فيها اصدار حجر وقيمومة لزوجها املفقود) 
محمود عطية عيل ( والذي فقد بتاريخ 2014/5/30 عليه 
واس�تنادا لقانون رعاية القارصين ق�ررت املحكمة نرشه 

بصحيفتني محليتني لغرض التثبيت من حياة املفقود 
القايض
مثنى خضري عباس

وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانونية
احملكمة العسكرية االوىل

وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانونية
احملكمة العسكرية االوىل

مساحةمقاطعةرقم العقارت

279م2مقاطعة 45 املعقل اجلنوبي1136/8

رياض سوادي شمخي
املدير العام /وكالة

للرشكة العامة ملوانئ العراق

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق

القسم القانوين
اخلدمات السكنية

العدد/4266/39/5/1
التاريخ 2017/2/9

رئيس جملس االدارة
هشام اسامعيل رشيف
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      اشرف قاسم 

)1(
“خمي�س حس�ون”كما ج�اء في آخر 
صفحات الديوان مواليد إدكو –بحيرة 
1960، شارك في مؤتمر أدباء األقاليم 
بالبحي�رة ، وش�ارك ف�ي المؤتمرات 
واألمسيات الش�عرية في شتى أقاليم 
مص�ر ، وحصل على العديد من جوائز 
وزارة الثقافة على المستوى القومي ، 
نشرت قصائده في الصحف المصرية 
القومي�ة واإلقليمية ول�ه تحت الطبع 

أكثر من ديوان بالعامية.
)2(

ثماني�ن  الدي�وان ف�ي حوال�ي  يق�ع 
صفح�ة تحتوى عش�رين قصيدة أول 
ما يدهش�ك في ش�عر خميس حسون 
تلك اللغة الراقية الطازجة المدهش�ة 
الت�ي تثبت لك أن الش�عر - عامة – فن 
ساحر وأنه سيظل ديوان العرب مهما 
ادعي البع�ض موته ..أو دخوله غرفة 
اإلنع�اش على يد الرواية ، مع تقديرنا 

الكامل لكل األجناس األدبية ،
 إذاً يبقى اللفظ هو أس�اس كل تجربة 
حقيقي�ة إذ إن المعان�ي- كم�ا ق�ال 
الجاح�ظ – مطروح�ة ف�ي الطرقات 

يعرفها العربي واألعجمي :
صورة 

وولد طالع
من دهليز الحلم الخوف

يتهجى
عايز ينطق أول حرف 

شكل الحلم البازغ 
م�ن كراس�ة الرس�م صغي�ر/ ص 6 

الديوان .

تتمي�ز لغ�ة خمي�س حس�ون بالروح 
المصرية التي تصنع من نزيف اليأس 
حب�را تس�طر ب�ه مأس�اتها وتتم�رد 
وترف�ض وتثور من أجل القيم والمثل 
تل�ك ال�روح الت�ي تبح�ث ع�ن الخير 

والعدل والجمال .
ول�ذا نس�تطيع أن نقول أن”اإلنس�ان 
المحروم البسيط “هو قضية خميس 
حس�ون التي عاه�د نفس�ه أن يدافع 
عنه آلخر قطرة من دمه ،وآخر قطرة 

حبر في قلمه : 
إيش حالنا واحنا المخلوقين

  ألجل الشقا واالنفالت 
 م�ن دار لدار يطغى علين�ا اإلنحدار و 

اإلنتحار
  كنا فى كنف الن��هار

 عصافير تعاف��������ر
 فى حوافر النبه���ار 

 سقسق المطر النق�ط 
فوق البيبان الموصدة

 رقص السح����������اب
نسيت حيطاننا المظلمة

طعم الدفا باإلنتحاب / ص25. 
ومن هنا نرى أن خميس حس�ون في 
ش�عره مش�دود إل�ى األرض بخيوط 
الش�امخة  هامت�ه  رافع�ا  س�حرية 
إل�ى الس�ماء ف�ي ش�موخ المعاندين 
ه�ي  لدي�ه  “ف�األرض  “المناكفي�ن 

الوط�ن واأله�ل و الحض�ارة وميراث 
األجداد قابضا على ميراثه بكف قوية 

كالقابض على جمرة من نار :
لما كان يسأل أبوه 

يعنى إيه معنى إنى أموت ؟ 
كان جواب األب إلبنه 
لوح تسكت ع الضالل 

لو ح تركع للخيانة 
لو يضيع الحق بين نفسك و بينك 

تلقى عيشتك مستحيل 
 يبقى دا الموت الحقيقى ف شرعنا / 

ص31 .
ولذا نرى أن خميس حسون دائما هو 
العاش�ق الرومانس�ي الذي يغدق علي 

الحبيبة / الوط�ن / من حبه وتفانيه 
فيك�ون ج�زاؤه ككل المخلصي�ن في 
زماننا جزاء سنمار ،وألنه صوفي في 
عشقه يعطى وال ينتظر الرد يظل على 
إخالصه مهما كان م�ن أمر محبوبته 

وغرورها وتدللها عليه :
وقلت أرمي حبال الهمس جواكى

وأنساكى 
لقتنى جوه سراديبك 

وفيكى باكون
كيان مجنون / ص 39

وهاه�و يعات�ب حبيبت�ه الت�ى تركته 
ألني�اب الغرب�ة و تنصلت م�ن عهدها 

معه:

وكان أملى وأنا مسافر تراجعينى 
بدل دمى ما يتبعتر على السكه 

وخنجر ذلك المسموم 
 ما يقتل هالة الضحكه / ص52

)3(
تتس�ع رقع�ة الوط�ن ل�دى خمي�س 

حسون لتشمل كل 
مدلوالت الكلمة “أرض وأهل وأصدقاء 
وت�راث “معب�را ع�ن كل ذل�ك بلغ�ة 
محمل�ة بالصور المجزئ�ة التي تكون 
في النهاية نس�يجا متجانس�ا يحتوى 
العال�م ،حت�ى وه�و ف�ي أوج ثورت�ه 
االحتجاجية على كل ما هو خارج عن 

النص الحياتي :
لما تحنى للقا 

تتلوى جوه الشرنقه
وتضوى ضى اللؤلؤه

بتعطش�ينا لضمت الخيط اللى ممدود 
للشقا

وبتزرعى فوق الجتت 
النبت األخضر والندى 

وتعشمينا بالوصول للمبتدا  /ص68 
إن تلك اللغة اآلس�رة التي تصل أحياناً 
إلى لغة المتصوفة هي التي تتماش�ى 
م�ع انصه�ار ال�روح في ب�دن الوطن 
مستلهمه كل أشكال الحداثة الحقيقية 

دون ادعاء أو تكلف : 
أنا الراصف شوارعك ضلة الخواتى 

وزارع حجرك البالى بصلواتى 
و يام�ه كنت�ى متوضي�ة بس�كاتى /  

ص50
)4(

تتعدد مس�تويات الب�وح عند خميس 
حس�ون فهو ت�ارة الهامس األس�يان 
والعاش�ق الذي أضن�اه الوجد وانبرى 

جسده صبابه وعشقا :
ساعات أشعر كأنك دنيتى الجية

وغجرية 
 بتلعن خيمة التجوال 

أصلى جوه شرايينك  صالة العشق 
ويبقى عش�قى مرثية م�ن الترحال / 

ص39.
وهو ت�ارة الصارخ المتم�رد الرافض 
الخن�وع و  الهزيم�ة و  ل�كل أش�كال 

النكران والجحود : 
لملم الذات م التراب الهش 

من طين العفن 
ال الليل كفن 

وال عمرك المسلوب يرجع لك وطن / 
ص61    

وفى صرخة أخرى يقول :
إحنا ابتهال الشمس فى الزمن الحرام

 دقت ساعات اإلنتشار 
إياك تسلم دفتك إيد التتار

إياك لتدمى الفجر 
فى الوطن النهار 

كسر بيوت العنكبوت 
وارفض تموت 

أرفض تموت
أرفض تموت / ص75

وفى النهاية أقول : 
تلك قراءة سريعة للديوان آمل أن تكون 
مدخالً صغيراً لقراءات أش�مل وأعمق 
ع�ن ه�ذا الش�اعر الجمي�ل “خميس 
ال�ذي اس�تمتعت بديوان�ه  حس�ون” 
وآمل أن يجد فيه عش�اق فن الشعر ما 
وجدته فيه من متعة و تواصل روحي 
... متمني�اً لش�اعرنا المب�دع المزي�د 

والمزيد من التقدم واإلبداع

مخيس حسون  و »حساب العمر م البدايات«

رجب الشيخ 

تشتبك الرؤى...............)1 (
تلبس جلباب فضيحة

خلفها نوازع شتى 
وأفكار شتى 

رأس بهيئة مالك
وقلب يشبه شيطان امرد 

..
نوافذ مغلقة .......)2 (

يختفي خلف هيئتها 
بصمات لص

على جسد الضحية
ضوء خافت ....
ورائحة العفن 

تحيط جوانبها صور أباحية 
ثور يغادر عقله ...

احيانا .... 
..

والزال المخضب بالدماء....)3 (
يحرس 

أبواب الريح
زوارق الدخان 

تنئ بعيدا
لمرفئها المهجور

سحابة نار ....وقطع من بقايا
احالم الغرقى ...

..
يستأنف الحلم..........)4 (

لباسه االخضر
ليطارد 

ضوء النهار
ل )نعش( بال رجاء

عريان 
يستجمع  أشيائه قبل شنقه

او رغبة البقاء 
التلبث .....

..
يشطر  رأسه نصفين......)5 (

نصف يغادر 
مدن العتمة

واآلخر 
يمكث جوار جثته

يتصنت أنين صاحبه
يتهامسان ....

لفجيعة الرأس المشطور
..

الليل مات .............)6 (
من زمن بعيد

وغاب من زواياه القمر
وغادرت النجوم 

مداراتها 
تفتش عن ضوئها المسروق

عند نهارات أخرى ...
يالخيبة النجوم

عندما تختلط األشياء بال مبرر 
..

القبرات طارت .......)7 (
حيث مدن الرماد

ما بين الحزن 
ورثاء يطمره الضباب 
وشجرة أخرى خاوية 

لعل الريح 
تحمل آخر االخبار

إنهاء الدردشة

وختتلط األشياء ...

الطاهر بن جلون 

نقد الشعر
موتى بأجنحة اخلريف

ت
ارا

ـد
صـ

ا

لكالم ملدفون»حارس الفيسبوك«
ص�درت حديًثا ع�ن الدار المصري�ة اللبناني�ة، رواية “حارس الفيس�بوك” وهي 
األولى للقاص شريف صالح، تقع في 191 صفحة، تصميم الغالف للفنان عمرو 

الكفراوي. وتوجد حالًيا في جناح الدار في معرض القاهرة الدولي للكتاب.
يهدي صالح الرواية إلى زوجته الش�اعرة د.رضوى فرغلي، وفيها يضع الفصول 
في ترتيب عكس�ي، فنجد في البداية الفصل 36 وعنوانه “تقرير موقع فيروس” 
وفي الختام الفصل الرقم واحد وعنوانه “يوم القيامة االفتراضي”، ليجد القارئ 

نفسه حائرا: من أين يبدأ القراءة؟ في البداية التي قد تصلح أن تكون النهاية .
وتجي�ب الرواي�ة على أس�ئلة كثيرة منه�ا: ماذا لو انه�ارت صفحتك إل�ى األبد.. 
سقطت مثل ورقة شجر؟ لو أصبح بإمكان أي شخص أن يرى الشات الذي تقوم 

به ويتلصص على رسائلك الخاصة؟
وم�ن عناوي�ن فصول الرواية: اثن�ان في ورطة ومنقذ واح�د، موعد مع صوفي 
ه�وارد، طريق�ة من أل�ف طريقة لتهذيب مواط�ن، إذا لم ترد زوجتك على تس�ع 
رنات. وتبدو الفصول القصيرة نس�بًيا أقرب إلى مشاهد محكمة ال تبعد عن روح 

القصة القصيرة وتتناول زوايا مختلفة لهذا العالم االفتراضي.

ع�ن مطبعة س�ليكي أخوي�ن بطنجة، ص�درت مؤخ�را للكات�ب المغربي 
مصطف�ى اإلدريس�ي، مجموع�ة زجلية بعن�وان: “لكالم لمدف�ون” تقع 
المجموعة في 67 صفحة من الحجم المتوسط، وتضم 14 قصيدة زجلية 
هي على التوالي: “سوندريو”، “لكالم لمدفون”، “لعشرة”، “زواق اطير”، 
“بالد لخي�ر”، “لمدرس�ة”، بنت لفامي�ال”، “لبالد”، “لمافي�ا”، “لكلمة”، 

“نقرة صافية”، “النية”، “بنادم”، “الدار الكبيرة”.
“ل�كالم لمدف�ون” قصائد زجلي�ة تعانق س�ماء َتاَزاِرين، - كم�ا جاء في 
تقديم الزجال إدريس الهكار- وتطل على ما وراء البحار بعنفوان الشباب، 
خصوصا أن ش�اعرنا قد س�اقه قدره إلى أوربا بعد أن استبد به اليأس في 
بلده، وليس غريبا أن يخاطب مدنها وأزقتها وهو الذي فر من أتون شوارع 

الرباط والبيضاء وطنجة.
والكات�ب المغرب�ي مصطف�ى اإلدريس�ي، ش�اعر م�ن موالي�د تازاري�ن 
))زاكورة(، حاصل على اإلجازة في الدراس�ات العربية، ش�ارك في العديد 

من اللقاءات األدبية والتربوية

     عبد الرحمن عناد وناس 

يعتبر واحدا من أبرز كتاب المغرب ، ينتمي 
ال�ى الجي�ل الثاني م�ن الكت�اب المغاربة 
الذي�ن يكتبون بالفرنس�ية ، تتميز أعماله 
بالطابع الفولكل�وري والغرائبي ، ويعاب 
علي�ه إص�راره على ان�ه كاتب فرنس�ي ، 
ولي�س كاتب�ا مغربي�ا ، تناول ف�ي معظم 
رواياته قضية الهجرة وصعوبات االندماج 
ف�ي المجتم�ع الجدي�د ، ورص�د الص�راع 
ف�ي نفوس المهاجرين كعرب مس�لمين ، 

وحياتهم في مجتمع غريب عنهم . 
الطاه�ر بن جل�ون ١٩٤٤ -روائي ،قاص ، 

شاعر مغربي 
ولد في مدينة فاس ، وانتقلت أسرته وهو 
صب�ي ال�ى طنجة حي�ث التحق بمدرس�ة 
فرنسية ،اعتقل وهو طالب لمشاركته في 

مظاهرة ضد االستعمار الفرنسي 
تخل�ى ع�ن النش�اط السياس�ي ، وتوجه 
ال�ى الكتابة األدبي�ة ،درس الفلس�فة في 

العاصم�ة الرب�اط ، ورح�ل ال�ى فرنس�ا 
ليواصل دراس�ته ..بدأت مس�يرته األدبية 
بعد وصول�ه الى باريس ،عمل كمحرر في 

صحيفة ) لوموند ( الفرنسية 
حصل عل�ى الدكتوراه في الطب النفس�ي 

االجتماعي عام ١٩٧٥ 
اصدر ديوان�ه األول ع�ام ١٩٧١ بعنوان ) 

رجال في أكفان الصمت (
درس الفلسفة كأس�تاذ في عدة جامعات 
ال�ى  أعمال�ه  ،ترجم�ت معظ�م  مغربي�ة 
عشرات اللغات ،يأخذ عليه كثير من النقاد 
ميله للغ�رب ، وتحويله بل�ده المغرب الى 
مجرد فولكل�ور للفرج�ة ، وإصراره على 

انه كاتب فرنسي ، وليس كاتبا مغربيا 
لم تعتبره فرنسا من كتابها ، وفي معرض 
دول�ي نظم بلندن وجد ب�ن جلون ان كتبه 
موضوعه في المكتبات الفرنس�ية ضمن 

خانة األدب األجنبي .
صدرت له منذ السبعينات عدة أعمال أدبية 

اغلبها من الروايات 

اش�تكى أكثر من مرة من قرصنة كتبه في 
لبن�ان وس�وريا ومصر ، وم�ن ترجماتها 
الس�يئة ،حص�ل عل�ى جائ�زة ألكونك�ور 

وجوائز أخرى .
م�ن مؤلفاته : أنفاس بالمغ�رب ، حروده 
، موح�ي األحم�ق موحي العاق�ل ، صالة 

الغائ�ب ، طفل الرم�ال ، ليلة القدر ، ذاكرة 
المس�تقبل ، ف�ي غي�اب الذاك�رة ، الح�ب 
األول ه�و األخي�ر دائم�اً ، ليل�ة الخط�أ ، 
م�أوى الفق�راء ، تلك العتم�ة الباهرة ، ان 
ترح�ل ، ليلتئم الجرح ، الس�عادة الزوجية 

، االستئصال 
م�ن أقوال�ه : أن�ا ال اكت�ب تح�ت الطلب ، 
والم�رة الوحي�دة الت�ي فعلته�ا كانت عن 
سجن تازمامرت ،أدركت ان تبديد وجع ال 
يتم إال بتخيل وجع اشد ضراوة منه وأشد 

هوال 
األم�ل كانت ل�ه كل صفات النف�ي الحياة 
الحمق�ى  م�ن  كثي�ر  كان  وان  جميل�ة 
يس�تعجلون رميها بالش�قاء ونش�ره في 
حناياه�ا الذكري�ات تحت�اج ال�ى ش�مس 

وضياء وموسيقى 
الريح ه�ي الت�ي تخبرنا بمصير األش�ياء 
الت�ي تركناه�ا خلفنا أنا اع�رف مقدار ما 
يستطيعه البش�ر إذا قرروا ان يؤذوا بشرا 

آخرين.

     مفيد نجم 

عندما نقول إن نقد الشعر ليس في أفضل 
حاالت�ه، فهذا أق�ل ما يمك�ن أن يقال عن 
تراج�ع االهتمام النقدي بالش�عر تنظيرا 
وتطبيق�ا. أس�باب تراجع ه�ذا االهتمام 
يعود ج�زء كبير من�ه إلى س�ببين اثنين؛ 
أولهم�ا ه�و هيمنة الرواية على المش�هد 
الثقافي العربي، س�واء م�ن حيث اإلقبال 
عل�ى خوض مغام�رة كتاباته�ا حتى من 
قبل الش�عراء أنفس�هم، أو لكثرة الجوائز 

السخية التي تمنح لكتابها سنويا.
أم�ا العامل الثاني والذي يتحمل الش�عراء 
مسؤوليته فيتمثل في هذه الفوضى التي 
تعيش�ها الكتابة الش�عرية، واالستسهال 
ال�ذي يجع�ل كل عاطل ع�ن الكتابة يتجه 
لكتابة الش�عر، لكن لماذا نظلم الش�عراء 
وحده�م عل�ى الرغم م�ن وجاه�ة النقد، 
وننس�ى دور النق�د والنق�اد حت�ى ف�ي 
المرحل�ة التي مازال الش�عر يحافظ فيها 
على مكانته في المشهد الثقافي العربي.

يواك�ب  أن  العرب�ي  النق�د  يس�تطع  ل�م 

التجربة الشعرية العربية على المستويين 
اثني�ن  لس�ببين  والتطبيق�ي  التنظي�ري 
أيضا، أولهما سرعة التحوالت التي كانت 
تش�هدها هذه التجرب�ة بعد الث�ورة التي 
أحدثته�ا قصي�دة التفعيلة على مس�توى 
خصوصي�ة  وثانيهم�ا  التجرب�ة،  ه�ذه 
ه�ذه التجربة م�ن حيث بنيته�ا الجمالية 
وانش�غاالتها، عل�ى الرغ�م م�ن عوام�ل 

التأثير الخارجية المعروفة.
لق�د فرض�ت ه�ذه التح�والت الس�ريعة 
للتجربة الشعرية تحديا على النقد العربي 
الذي ظ�ل تائها بي�ن الخض�وع لمؤثرات 
النق�د الغرب�ي علي�ه، والبحث ع�ن هوية 
خاصة مستمدة من التراث النقدي العربي 
القدي�م، ولذل�ك ظل�ت التجرب�ة النقدي�ة 
العربي�ة تتجاذبها دواف�ع مختلفة حالت 
دون أن تطور منجزها وصوال إلى تكوين 
ممارس�ة نقدية تواكب تحوالت القصيدة 
قيمه�ا  تعمي�ق  ف�ي  الجدي�دة، وتس�هم 
الجمالي�ة وتطويرها بدال م�ن أن تعتاش 

عليها كما حدث في الغالب.
التقصي�ر  ه�ذا  أس�باب  م�ن  أن  ش�ك  ال 

صعوب�ة التعام�ل النق�دي م�ع القصيدة 
وفك مغاليقها، وفهم دينامياتها الداخلية 
وتش�كيل  تطوره�ا،  إل�ى  تق�ود  الت�ي 
جمالياته�ا، وذل�ك ف�ي ظ�ل محدودي�ة 
المفاهي�م واألدوات النظري�ة التي يتعين 
عل�ى الناق�د القيام به�ذه المهم�ة، دون 
أن ننس�ى اإلش�كالية الت�ي واجهها النقد 
خصوص�ا واألدب عموم�ا ح�ول عالق�ة 
األدب باأليديولوجيا وانعكاسات ذلك على 

تطور القيم الجمالية للقصيدة.
كل هذا حدث قبل أن يداهم صعود الرواية 
المش�هد األدبي ويجد البعض م�ن النقاد 
ضالتهم في نقد الرواي�ة، نظرا إلى وفرة 
المراج�ع والم�دارس النقدي�ة المترجمة 
ومرون�ة توظي�ف ه�ذه الوفرة ف�ي نقد 
الرواي�ة، ال س�يما مع مواصل�ة القصيدة 
الحديثة في نس�ختها الحداثية مغامرتها 
الجمالية والفكرية، التي تس�تدعي إبداعا 
نقدي�ا مواكب�ا، يتجاوز تحلي�ل أو تفكيك 
بنيتها إلى إدراك معاني هذه التحوالت وما 
تؤس�س له من قيم جديدة تخّص جمالية 

الكتابة والرؤية إلى الذات والعالم معا.

     عامر الساعدي 

من�اخ  ف�ي  يعيش�ون  الموت�ى 
مغ�روس  طق�س   ، مختل�ف 
ش�يء  يحرس�هم   ، بالجماج�م 
 ، يتكل�م  ال  لك�ن  يتأل�م  بدائ�ي 
ينف�خ في ب�وق نحاس�ي محلى 
بطعم الرماد ، يعزف موس�يقى 
الحداد ،يس�يرون بأق�دام تنزلق 
ف�ي ف�راق الش�وارع ، وااليادي 
تتشبث االس�فلت المصنوع من 
جم�ر ، ينز حمم ، يس�يرون في 
ش�ارع مكت�ظ بالغ�روب ، على 
جانبيه اشجار خريفية ، وبعض 
المقاع�د الخش�بية ق�د أمتألت 

بالذكريات أثناء غياب الربيع .
أجد خلوتي بمعطف ممزق ، هذا 
كل إرث أب�ي ، المس�اء فقد لذته 
، وص�ار ثقبا نعبئ في�ه احزاننا 
، ونكت�م الضح�كات بهواتفن�ا 
النقالة ، وهي تتجول كالسراب ، 

ال يهمني العثرات ، فداحة البكاء 
اش�د ألما م�ن مس�افة االنتظار 
، س�يمر الوقت س�ريعا ، ساعة 
يدي تعرفي جيدا ، ال أحب النظر 
لعقاربه�ا ، وأن�ا أرت�ب موع�دا 
للنه�ارات ، على ضوء ذلك القمر 

االحمر ، واربط الساللم ببعضها 
، كي أصل للش�مس ألخطف من 
ش�عاعها ضوء ثم أدسه بالقبور 

، بعد أن أفقأ عين القمر .
الص�ورة عل�ى:  ربم�ا تحت�وي 

  سحاب  
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نجاح فيلم حممد)ص( بفعل مشاهري العالـم

سعدون شفيق سعيد

قب�ل ه�ذا وذاك .البد من القول إن الس�ينما الجدي�دة بعد ان 
اعتمدت على التقنيات العالية والتي تعتمد على )الحواسيب 
االلكترونية( إلى جانب اعتمادها على الكاميرا الس�ينمائية 
الديجيت�ال المتط�ورة ..والتي س�اهمت اقتصاديا في تقليل 
المصروف�ات اإلنتاجية الى النصف تقريبا ..أخذت الس�ينما  
االعتماد على أش�هر الس�ينمائيين العالميين ف�ي انتاجاتها 
الس�ينمائية الضخمة  وكما حصل عند إنتاج فيلم سينمائي 
عالمي عن الرسول األعظم محمد صلى الله عليه واله وسلم 
..حيث ش�اركت فيه كوكبة من السينمائيين العالميين غالى 
جان�ب الس�ينمائيين اإليرانيين في خطوة إلنجاح مش�روع 

الفيلم . 
وعلى س�بيل المثال ومن بين أشهر الس�ينمائيين العالميين 
المصور االيطالي الش�هير)فيتوريو استورارو( الحائز على 
ثالث جوائز اوس�كار..والى جانبه خبير المؤثرات الصوتية 
الخاصة الشهير) س�كوت اي اندرسون ( الحائز على جائزة 
األوس�كار ..وكذلك اعتمد الفيلم على خبير الديكور واإلنتاج 
العالمي الش�هير ) ميلج�ن كركا كلجاكوني�ج ( الحائز على 
جوائز عالمي�ة من مهرجانات عدة وعلى جائزة األوس�كار 
التلفزيونية ..وكذلك شارك في الفيلم خبير المكياج العالمي 
االيطالي األصل )جيانتو دروس�ي( أما الموس�يقار الهندي 
الحائز على األوس�كار عن فيلم ) المليونير المتش�رد ( وهو 

)إي ار رحمن ( فقد تولى مهمة تلحين  موسيقى الفيلم .
والى جانب أولئك مصمم األزياء البريطاني ) مايكل اوكانور( 
الحائز على جائزة األوسكار أيضا .. ثم هناك االيطالي )جيان 
فرانكو (الذي تولى تصميم اإلكسس�وارات .. كما شارك في 
الفيلم وبصفة مس�اعد للمخرج ) لوكا التشين ( الذي تولى 

هذه المهمة في عدة أفالم شهيرة !. 
وال�ذي وددت ذك�ره ان كل أولئ�ك الس�ينمائيين العالميي�ن 
وقف�وا الى جانب مخ�رج الفيلم اإليران�ي ) مجيد مجيدي ( 
بغي�ة إنجاح الفيلم على الصعيدين المحلي والعالمي .. وذاك 
ما حصل فعال حيث حقق الفيلم نجاحات كبيرة أينما عرض 
..ولي�س بفضل المخ�رج اإليراني فقط .. وإنم�ا بفضل كل 

أولئك المشاهير السينمائيين في العالم 

حبر على ورق هالة صدقي : »آخر ديك يف مرص« يدافع عن املرأة املرصية بعد اإلساءة هلا يف العديد من األفالم 
نش�اط فني ملحوظ تعيشه الممثلة 
المصري�ة هال�ة صدقي ف�ي الفترة 
األخيرة بخاصة بع�د نجاحها الكبير 
في ش�هر رمضان الماضي من خالل 
مسلس�ل “ونوس” م�ع النجم يحيى 
الفخراني واالش�ادات الكبي�رة التي 
القته�ا عن دورها ف�ي العمل. ورغم 
خوفها من عدم وصولها أدوار مهمة 
بق�در دوره�ا ف�ي “ون�وس” اال أن 
توقعاتها كان�ت خاطئة حيث عرض 
عليه�ا فيل�م “آخ�ر ديك ف�ي مصر” 
م�ع محم�د رمض�ان و”الكن�ز” مع 
ش�ريف عرف�ة ومسلس�ل “عفاريت 
عدلي ع�الم” مع عادل ام�ام اضافة 
إل�ى اعتذاره�ا ع�ن أكث�ر م�ن عمل 
آخ�ر.. وف�ي ح�وار خاص كش�فت 
هالة عن س�بب مش�اركتها في فيلم 
لمحمد رمض�ان ورأيها ف�ي أعماله 
وسر الحماس الش�ديد لفكرة الفيلم 
وعن س�بب اعتذارها عن فيلم الكنز 
ومش�اركتها للزعيم ع�ادل إمام في 

مسلسل “عفاريت عدلي عالم”.
ف�ي  للمش�اركة  تحمس�ت  •لم�اذا   
بطول�ة فيلم آخر ديك ف�ي مصر مع 

محمد رمضان؟
هناك مجموعة عوامل جعلتني أشارك 
ف�ي الفيلم وأول هام كنت أتمنى العمل 
مع المخرج عمرو عرفة والكاتب أيمن 
بهجت قم�ر. اضافة إلى ش�ركة انتاج 
كبيرة مثل مصر للس�ينما كونها تدخل 
في االنتاج خالل هذه الفترة في الوقت 
الذي تعاني فيه صناعة السينما فكوننا 
نتواج�د حالياً في فيلم مع بعض فكان 
ش�يئاً جدياً من دون أن أنظر إلى دوري 
فق�ط فأنا واح�دة من ضم�ن األبطال 
وليس فيلم�ي بمفردي كم�ا أن الفيلم 
يداف�ع ع�ن الس�تات وال تتواج�د هذه 

النوعية بكثرة في األفالم.
•كيف كان رد فعلك بمعرفتك أن محمد 
رمض�ان ه�و بط�ل الفيل�م والنظ�رة 

المعروفة عن طبيعة أفالمه؟
حقيقة اتخضيت عندما علمت أن محمد 

رمضان هو البطل ألني كنت متضايقة 
لما يق�ال إن محمد رمض�ان له نوعية 
معينة من األفالم والمسلسالت وكنت 
ضده�ا وضد أي فنان يكرر نفس�ه في 
أكث�ر من عم�ل اال أن رمض�ان كان له 
تفكي�ر ثان ألنه أراد تكوين أكبر قاعدة 
جماهيرية وهن�ا من الممكن أن يكون 
تفكي�ره صحيح�اً وه�و بالفع�ل كّون 
قاعدة كبيرة جداً ونجح في لون معين 
له ولذلك سعدت جداً بأنه بدأ في التغيير 
وكس�ر التك�رار وأن�ه س�يقدم عم�اًل 
مختلف�اً لعمره ولجمه�وره ولوضعيه 

الشباب الذين يعتبرونه قدوة لهم.
 •ألم تقلق�ي من تقدي�م دور كوميدي 
بع�د دورك التراجي�دي ف�ي مسلس�ل 

“ونوس” رمضان الماضي؟
اق�دم ش�خصية أم محم�د رمضان في 
الفيلم م�ع باقي المجموع�ة ألننا كلنا 
نكمل بعضنا وان�ا خرجت من رمضان 

ف�ي  “انش�راح”  دور  تقديم�ي  بع�د 
“ون�وس” وكانت ش�خصية تراجيدية 
ج�دا وذل�ك كان س�بباً ف�ي اختي�اري 
المش�اركة ف�ي فيل�م “آخ�ر دي�ك في 
مص�ر” بعدما عرض علي 3 أفالم بدور 
قريب من “انشراح” فاعتذرت الني أريد 

االبتعاد عن هذه النوعية هذه األيام.
•هل تخشين من تقديم دور األم لشاب 
في العش�رينات في وقت يقلق فنانات 

أخريات من ذلك ؟
كل  وتق�دم  تمث�ل  اآلخ�ر  ف�ي  أن�ت 
األدوار وأن�ا ف�ي األس�اس أم وأوالدي 
أكبرهم لديه 7 س�نوات ملهاش عالقة 
بش�يختكم انت اي�ه وحتى ف�ي الفيلم 
باين�ة إنها كبي�رة من مالبس�ها وانها 
مش واخدة بالها من نفسها لكن قصة 
محم�د رمضان ولكن في النهاية عندك 
قضية أو حاجة بتدور عليها وال ال وهل 
ان�ت مص�دق اني ام�ه وال ام�ه وحتى 

وون�وس كان ل�دي والد كبيرة وعادي 
قدمت الدور جيد انا اخلف عيال عندهم 
عش�رينات، وعمل�ت دور ام محم�ود 
ياسين وانا في العش�رينات فانا ممثل 
وانا خرجت من انش�راح اكتئاب الدنيا 
وكنت الزم اكس�ر بالكومي�دي واعود 
للدراما مرة أخرى واس�هل حاجة على 
أى مخ�رج ي�دى الممث�ل األدوار الل�ي 

بيعملها دايما.”
 •قدم�ت أكث�ر م�ن دور كومي�دي في 
أعمال�ك، فلم�اذا ال تس�تغليبن ذلك في 

فيلم تتصدرينه؟
المش�كلة ف�ي الكتاب�ة ومن س�يقوم 
بكتاب�ة فيل�م تق�وم ببطولت�ه فنان�ة 
ويعتمد عل�ى الكوميديا؟ “وهذا صعب 
أوى” وانم�ا أن�ا أدرك�ت ان وج�ودي 
ف�ي هذا الفيلم مهم ب�دون التفكير في 
نفسي بخاصة أني ما صدقت أن وجدت 
فيلم�اً يتحدث عن الم�رأة ويدافع عنها 

بعدما ظهرت في أفالم عديدة تتعاطى 
المخدرات وتعمل في مهن مش�بوهة 

وبها إساءة للست المصرية.
•لماذا اعتذرت عن المشاركة في فيلم 

“الكنز” مع المخرج شريف عرفة؟
حقيق�ة وافقت على الفيلم من البداية 
ألن�ه ال يوج�د ممث�ل يرف�ض العم�ل 
م�ع ش�ريف عرفة وم�ع ك�م النجوم 
المتواجدي�ن ف�ي الفيل�م منهم محمد 
رمض�ان ومحمد س�عد وهن�د صبري 
وأحم�د رزق وروبي وغيره�م اال اني 
تعاقدت وقتها على مسلسل “عفاريت 
عدل�ي ع�الم” مع عادل ام�ام للعرض 
في ش�هر رمضان المقب�ل وتعارضت 
مواعي�د التصوير بي�ن العملين ولذلك 
اعت�ذرت عن الفيل�م بخاصة أن دوري 
جدي�د وغريب في المسلس�ل ويحتاج 
إل�ى تركي�ز كبي�ر من�ي حيث أجس�د 
ش�خصية خال�ة عدل�ي ع�الم” الذي 

يجسده الزعيم في األحداث”.
•كيف تري�ن عودتك للعم�ل مع عادل 

امام بعد 31 عام ؟
مبس�وطة وس�عيدة بالعمل معه مرة 
اخرى. بخاصة أن مسلس�الت الزعيم 
عادل ام�ام تحظى بمش�اهدات كبيرة 
وتحق�ق نجاح�اً كبي�راً و ل�ه جمهور 
في كل العال�م العربي وأنا من معجبيه 

شخصياً.
•لماذا ش�اركت في فيلم يوم للس�تات 

رغم صغر حجم الدور ؟
الفيل�م فكرته جيدة ج�داً وكنت اتطلع 
للعم�ل مع المخرجة كامل�ة أبو ذكرى 
اضاف�ة إل�ى وج�ود صداق�ة تربطني 
بالفنان�ة اله�ام ش�اهين الت�ي تق�وم 
بانت�اج الفيلم وال بد م�ن تقديم دعمي 
له�ا بخاص�ة أن اتخاذ اي فن�ان لقرار 
االنتاج مغامرة كبيرة جداً وفيلم “يوم 
للس�تات” احت�اج إل�ى ميزاني�ة كبيرة 
وظه�وري كان مجامل�ة لفريق العمل 
كضيف�ة ش�رف م�ن خ�الل ع�دد من 
المش�اهد واس�تفدت بالفع�ل من هذا 

الظهور فهو لم يقلل مني.

القاهرة: شهدت التحضيرات لدراما رمضان 
2017 تأجي�الت بالجملة لع�دد من األعمال 
التي تم اإلعالن عنه�ا خالل الفترة الماضية 
بالرغم م�ن االنطالق المبك�ر لتحضيراتها، 
فيم�ا انطلقت أعمال أخرى للحاق بالس�باق 

في اآلونة األخيرة.

العودة
أب�رز هذه األعم�ال “العودة” الذي يتقاس�م 
بطولت�ه محمد رجب وخالد س�ليم والفنانة 
القديرة بوسي. ولقد خرج من السباق بسبب 
تبرير الشركة المنتجة باحتياجه لتحضيراٍت 
كثيرة خالل الفت�رة المقبلة، علماً بأن فريق 
العمل يستمر بالعمل على المسلسل لُيعَرض 

في رمضان 2018.
مرزوق وإيتو

ورغ�م التروي�ج المكّثف من 
الفن�ان محم�د رمضان 
لمسلس�له “م�رزوق 
وإيت�و” إال أن العمل 
عمرو  يكتب�ه  الذي 
من  خ�رج  ياس�ين 
الرمضاني  الس�باق 
اللحظ�ات  ف�ي 
ة  خي�ر ال ا

بس�بب 

تجني�د محمد رمض�ان اإلجب�اري بالجيش 
المص�ري خ�الل الفت�رة الحالي�ة. حيث أنه 
س�يحصل على أيام أج�ازات قليلة على مدار 
عامي�ن ال تس�مح له على اإلط�الق بتصوير 
المسلس�ل الذي كان ُيفتَرض أن يجس�د فيه 
شخصية توأم ليتم تأجيل العمل حتى إشعاٍر 

آخر.

دم مريم
وبي�ن األعم�ال الت�ي خرج�ت يب�رز  أيض�اً 
مسلس�ل “دم مري�م” بس�بب الخالفات بين 
السيناريس�ت محمد أمي�ن راضي والمخرج 

أس�امة فوزي. األمر الذي س�ُيبِعد “راضي” 
ع�ن الس�باق الرمضان�ي للع�ام الثاني على 
التوالي بعد انس�حابه في العام الماضي من 

كتابة مسلسل “أفراح القبة”.

أعمال مهددة
يبقى حتى اآلن عملين مهددين بالخروج من 
الس�باق الرمضاني وهما “على رأي المثل” 
ال�ذي تق�وم ببطولته ياس�مين عب�د العزيز 
وذلك بعدما انس�حب تامر حس�ني منه قبل 
نحو أس�بوعين ول�م ينطل�ق تصويره حتى 
اآلن، والثاني “رس�ايل” الذي تقوم ببطولته 

مي عز الدين وهو العمل الذي لم يتم االنتهاء 
م�ن كتابته واختيار فري�ق عمله بالرغم من 

تعاقدها عليه قبل نحو 4 أشهر.

أعمال طارئة
أما األعمال التي لحقت بالس�باق الرمضاني 
ف�ي اآلون�ة األخي�رة، فيتقدمه�ا مسلس�ل 
“الدول�ي” لباس�م س�مرة وراني�ا يوس�ف 
ال�ذي لم يك�ن مخططاً ل�ه أن يدخل العرض 
الرمضاني المقبل،  لكن منتجه محمد فوزي 
ق�رر الدفع به في الس�باق ليكون واحداً من 

عملين يقوم بإنتاجهما هذا العام.
وتكرر األمر نفس�ه مع للفنان هاني رمزي 
الذي يسعى للحاق بالس�باق الرمضاني من 
خ�الل مسلس�له “طاق�ة قدر” ال�ذي لم يتم 
التعاقد م�ع جميع أبطاله حتى اآلن، بالرغم 
م�ن الب�دء بتس�ويقه للع�رض الرمضان�ي 
القادم على الشاش�ات. هذا وش�هد مسلسل 
“وض�ع أمن�ي” لعم�رو س�عد تنق�الت بين 
المنتجي�ن ليس�تقر على تقديمه في ش�هر 
رمضان بش�كٍل نهائ�ي بعدما انتق�ل العمل 
للمنت�ج تام�ر مرس�ي. كم�ا ع�دل المنت�ج 
مم�دوح ش�اهين خطت�ه اإلنتاجي�ة ليدخل 
مسلس�ل “قصر العش�اق” ل�”ميرفت أمين 
وسهير رمزي” في السباق الرمضاني. حيث 
تقرر أن العمل سُيعَرض في رمضان على أن 
ينطل�ق تصوي�ره بأول الش�هر المقبل تحت 

إدارة المخرج أحمد صقر.

بني عودة النجوم وغياهبم حراك مفاجئ يف السباق الرمضاين
تبرأت الفنانة إنجى شرف من مسلسل 
“سلس�ال الدم” والذى يع�رض حاليا 

فى جزئه الرابع واألخير.
وكتب�ت إنج�ى عل�ى صفحته�ا عل�ى 
الفيس�بوك “ في�ه مسلس�ل بيتعرض 
حالًيا ليا حقيقي أنا بندم إني اشتغلت 
في�ه ألن�ي اتظلم�ت في�ه أوووي في 
ال�دور والورق والتتر وف�ي كل حاجة 
وما كانش ده االتفاق ساعة العقد مع 

المؤلف واإلنتاج طبعا”.
وأكمل�ت: “وم�ع ذل�ك كملت ش�غلي 
فيه عش�ان مصال�ح وفل�وس الناس 
ماعطلهاش ده بعد طبًعا ما اشتكوني 
ف�ي نقابة المهن التمثيلية إني رافضة 
أكم�ل دوري والنقابة كانت في صفي 

طبًعا”.

وتابعت: “اضطريت أكمل شغلي ألني 
كنت ماضية العق�د قبل ما تخلص كل 
الحلق�ات كامل�ة ودي غلط�ة كبي�رة 
وب�دأت تصوي�ر جزء م�ن دوري ولما 
رجع�ت لقيت ال�دور أصبح س�طحي 
ومش مهم في األحداث واعتذرت أكيد 
أنا عن الجزء الجديد لنفس المسلس�ل 
ألن دوري أق�ل كتي�ر م�ن إمكانيات�ي 
ومكانتي عمري ما حس�يت إني ندمت 
على عمل اشتركت فيه من بدايتي زي 

ده”.
وأضافت األهم أنا الزم أتأس�ف كمان 
لجمه�وري على هذا الخط�أ الكبير... 
وأوعدك�م إن�ي دايما حاخت�ار كويس 
أوووي الناس اللي بتعامل معاها واثق 

فيها وأكون عند حسن ظنكم دايًما”.

أقيم مساء أمس االول حفل تنصيب الممثل المصري أحمد حلمي وزوجته 
الممثل�ة المصري�ة منة زك�ي والفنانة دنيا س�مير غانم كس�فراء حيث 
اختارتهم منظمة )اليونسيف( برئاسة برونو مايس، وذلك لعملهم على 

القضاء على ظاهرة العنف ضد االطفال على مستوى العالم.
وحضر لتهنئة الس�فراء كال من غادة والي وزيرة التضامن االجتماعي 
والممثل�ة ليل�ى علوي، والممثل أش�رف زك�ى نقيب المه�ن التمثلية، 
واالعالمية منى الش�اذلي، واالعالمي أس�امة مني�ر، واإلعالمية روال 
خرسا، ونبيل مكرم، وياسمين طه، والدكتور إبراهيم الكرداني وزير 

الهجرة، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي.
ف�ي بداي�ة الحف�ل، قدم�ت الفنان�ة دينا س�مير غان�م أغنية 

مخصص�ة لألطفال ث�م عبرت ع�ن س�عادتها بإختيارها 
كسفيرة للنوايا الحسنة، من ثم أشارت الى عدة أمور من 
تربية االطف�ال الى الثقافة الغذائية وتعيلمهم االيجابية، 
كم�ا ضرورة توخي الحذر في التعام�ل مع االطفال فقد 
يؤدى أي موقف س�لبي الى التأثير على الطفل مس�تقبالً، 
كما اكدت على ش�عورها بالمس�ؤولية وبأهمية الحفاظ 
على الطفولة، مش�يرة الى ان ش�عورها بالمس�ؤولية قد 

ازداد بعد مجيء ابنتها كايال.
كم�ا ش�كرت غان�م منظم�ة اليونس�يف عل�ى اهتمامها 

باألطف�ال وبالطفول�ة، خاصة على الجه�ود المبذولة لحل 
ظاهرة العنف ضد االطفال.

بدوره�ا، قالت الممثل�ة المصرية منى زكي ف�ي كلمتها أنها 
س�عيدة بمنحها تلك الفرصة لمس�اعدة وحماية األطفال من 

كل أن�واع العنف كما توعية االمهات، منثم اش�ارت الى جانب 
مه�م جداً من جوان�ب التربية مؤكدة أن أحيانا قد يتس�بب األب 
او األم بن�وع من انواع االذى النفس�ي او الجس�دي للطفل دون 
قصد، وارجعت ذلك لعدة اسباب منها اختالف القدرات بين األباء 

واألبناء وكذلك فارق السن.
وأش�ارت زك�ي ال�ى أن التغير ليس س�هالً ولكن يمك�ن ان يتحقق 
مؤك�دة انها اليوم لديه�ا فرصة هائلة لتوضيح دور االس�رة تجاه 
الطفل، ثم تمنت من الله التوفيق وقالت “ربنا يقدرني وأكون سبب 
في تحقيق أحالم األطفال”، وشكرت منظمة اليونسيف على إسناد 

هذة المهمة لها.
يذكر بأن الحفل أقيم تزامناً مع مرور 70 عاماً على انشاء المنظمة.

وف�ي الكواليس فق�د غادرت الممثل�ة المصرية ليلى علوي لمق�ر الحفل بعد 
اإلع�الن عن تنصي�ب منى زكي وع�دم تنصيبها كس�فيرة باالضافة الى عدم 

الترحيب الكافي بها وقد انسحب معها الممثل أشرف زكي.

إنجى رشف تتربأ من مسلسل »سلسال الدم«

القاه�رة: بعي�داً ع�ن ش�هرتها ف�ي 
نس�رين  الفنان�ة  تحص�د  الدرام�ا، 
طافش نجاحاً الفتاً ألغنيتها األولى 
“متغير عليي” عبر تطبيق أنغامي، 
رغ�م أن�ه لم يم�ِض عل�ى طرحها 

سوى أيام قليلة.
ولق�د نالت “األغنية” ثن�اء الكثير من 
زمالئه�ا الفنانين والنق�اد واإلعالميين 
الذين أش�ادوا بإطاللته�ا األولى في عالم 
الغن�اء. كما أش�اد بتجربته�ا العديد 
الفناني�ن  م�ن 
جي�ن  لمخر ا و
رش�ا  ومنهم 
بتجي  ش�ر

خال�د  اعتب�را والش�اب  اللذي�ن 
خطوته�ا ناجحة جداً كفنانة آتية من عالم 

الدراما.

هذا وتفاعل�ت المواقع الس�اخرة والناقدة 
مثل حسابي “شرطة المشاهير” وعديلة” 
مع األغنية إلى جانب رواد مواقع التواصل 
في مختلف الدول العربية، بحيث اعتبروها 
بمثابة نقلة نوعية ل�”طافش” على صعيد 
الغناء، مع اإلش�ادة باألغنية لكونها تحمل 

معايير النجاح.
وكان�ت “طافش” قد أطلق�ت األغنية على 
مقربة من عي�د الحب “ فالنتاين”، وأعلنت 
أنها فضلت أن يكون المش�روع رومانسياً 
بامتي�از، علم�اً أنه�ا تعاونت م�ع المخرج 
س�عيد الماروق في تصوير الكليب الذي تم 
في لبنان، في حين أخذت الكلمات واأللحان 
عن إياد الريماوي، وحاز جان ماري رياشي 
عل�ى حق�وق التوزي�ع فيما تولت ش�ركة 

ميمونت ايفينت عمليات االنتاج. 

طرح الفنان التونسي صابر الرباعي برومو أغنيته الجديدة 
“ملك�ت الك�ون”، عبر قنات�ه الرس�مية على اح�د مواقع 

اإلنترنت.
األغني�ة من كلم�ات هاني الصغي�ر، ألح�ان وتوزيع خالد 

البكري، وهندسة صوت ياسر أنور.
م�ن المقرر أن يصدر الرباعي األغني�ة الجديد بالتزامن مع 
عيد الح�ب، وأعلن عنه�ا لجمهوره عب�ر صفحته الخاصة 
على احد مواقع التواصل اإلجتماعي، حيث كتب: “انتظروا 

أغنيتي الجديدة ملكت الكون في يوم عيد الحب”.
ُيذكر أن الرباعي يستعد لطرح ألبومه الجديد، الذي يتعاون 
فيه مع مدين، خال�د البكري، هاني الصغير، وغيرهم، كما 

سيقوم في الفترة المقبلة بتصوير 3 أغاني جديدة.

صابر الرباعي يطرح برومو 
»ملكت الكون«.. فيديو

دنيا سمري غانم وأمحد حلمي
 ومنى زكي سفراء لليونسيف

عرب أغنية رومانسية يف »عيد احلب«
نرسين طافش تقتحم عالـم الغناء بنجاح
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تسعة أسئلة تطارد عشاق برشلونة بعد السقوط يف حديقة االمراء
       المستقبل العراقي/ متابعة

أثارت الخسارة القاسية التي تعرض 
له�ا برش�لونة اإلس�باني أم�ام باريس 
س�ان جيرم�ان الفرنس�ي )4-0( على 
ملع�ب األخي�ر، ف�ي ذهاب ثم�ن نهائي 
مس�ابقة دوري أبط�ال أوروب�ا، العديد 
من التس�اؤالت حول م�ا ينتظر الفريق 

الكتالوني الحقا.
ولم يظهر برش�لونة بهذا السوء من 
الناحي�ة الفنية منذ فت�رة طويلة، وبرز 
عقم�ه التكتيكي خ�ال اللق�اء، إضافة 
إلى عدم ق�درة نجومه على الظهور في 

أفضل مستوياتهم.
أطل�ت علين�ا  صحيف�ة “مي�رور”، 
بتقرير عبر موقعه�ا اإللكتروني ،امس 
األربعاء، يس�تعرض أهم األس�ئلة التي 
تحت�اج ألجوبة س�ريعة بش�أن أوضاع 
الموس�م،  ه�ذا  الكتالون�ي  الفري�ق 

ونوجزها لكم على النحو التالي:
المهين�ة  الخس�ارة  -1 ه�ل كان�ت 

مفاجئة فعا؟
في الحقيقة، قدم برشلونة عامات 
عل�ى إمكاني�ة س�قوطه م�ن الناحي�ة 
الفنية هذا الموسم، فلم يكن قادرا على 
تقدي�م أداء مرتف�ع المس�توى بصورة 
مستمرة، وحتى في الفوز الكاسح الذي 
حققه على أالفيس يوم الس�بت )6-0(، 
عانى للوصول إلى المستوى الذي اعتاد 
تقديمه في أول موسمين بقيادة لويس 

إنريكي.
جيرم�ان  س�ان  حس�م  ه�ل   2-

المواجهة؟
التاري�خ يق�ول أن�ه ال يوج�د فريق 
تمكن من قلب تأخره في المباراة األولى 
بأربعة أهداف نظيفة في دوري األبطال، 
لك�ن إذا كان هن�اك فري�ق يمكن�ه فعا 
تحقيق هذا األمر، فهو برشلونة بفضل 
أس�لحته الهجويم�ة الفتاكة وجمهوره 
المس�اند في ملعب “كامب ن�و”، ولهذا 
الس�بب رف�ض إنريكي اس�تبعاد فرص 

فريق�ه في بلوغ ربع النهائي بعد انتهاء 
المباراة رغم صعوبتها البالغة.

-3 ماذا حدث للثاثي MSN؟

كان نيمار الاعب الوحيد في صفوف 
برشلونة الذي أظهر روحا قتالية خال 
المب�اراة، في وق�ت غاب في�ه الثنائي 

ليوني�ل ميس�ي ولوي�س س�واريز عن 
األج�واء، لك�ن ه�ذا لم ي�أت م�ن قبيل 
الصدفة، فقد أحكم دفاع سان 

جيرمان رقابته على هذا الثاثي.
وس�ط  خ�ط  أص�اب  م�اذا   4-

برشلونة؟

عان�ى إنييس�تا م�ن اإلصاب�ات هذا 
الموس�م، فل�م يكن ق�ادرا عل�ى تقديم 
أفضل أداء له، خصوصا في غياب الدعم 

م�ن جوميز الذي ب�دوره أحبط جمهور 
الفري�ق الكتالون�ي من�ذ قدوم�ه م�ن 
فالنس�يا، ولم يقدم بوس�كيتس ما هو 

متوقع منه هذا الموسم.
-5 هل يعتبر الموس�م الحالي بداية 

االنهيار؟
من الصع�ب تحديد ذل�ك، لكن هناك 
إش�ارات عل�ى إمكاني�ة الخ�روج م�ن 
الموس�م بس�لبيات تف�وق اإليجابيات، 
خصوصا وأن الفريق يتأخر في س�باق 

الدوري اإلسباني.
-6 ماذا عن مستقبل إنريكي؟

فق�د الم�درب أعصابه مع مراس�ل 
صحفي إسباني بعد المباراة، وبات لزاما 
عليه تغيير األوضاع بس�رعة إذا ما أراد 
االس�تمرار في منصبه بنهاية الموسم، 
خصوصا وأن الفريق يفتقد لهوية فنية 

خاصة به في األشهر القليلة الماضية.
-7 من سيخلف إنريكي؟

ألمح إنريكي في الس�ابق إلى رغبته 
ف�ي رؤي�ة مس�اعده خ�وان كارل�وس 
ان�زوي يخلفه مس�تقبا، واألخير رجل 

يحظى باحترام كافة الاعبين.
عل�ى  الخ�روج  س�يؤثر  ه�ل   8-

مفاوضات ميسي؟
دورا  الجدي�دة  التغي�رات  س�تلعب 
ف�ي مفاوضات العق�د الجديد لميس�ي 
م�ع برش�لونة، حي�ث يش�ترط النج�م 
األرجنتين�ي ظروف�ا رياضي�ة أفض�ل، 
ومدرب يس�تطيع التأقل�م معه في حال 
إقالة إنريكي، خصوصا إذا خرج الفريق 

خالي الوفاض من الموسم الحالي.
-9 ه�ل اقترب�ت نهاي�ة دورة حياة 

برشلونة بشكله الحالي؟
هذا السؤال تم طرحه في نهاية عهد 
المدرب جوارديوال وأثبتت التطورات أنه 
س�ابق ألوانه، ما هو أكيد أن برش�لونة 
يحتاج لصفقات جدي�دة يمكنها إحداث 
منافس�ة حقيقي�ة لاعبي�ن الحاليي�ن 
عكس صفقات الصيف الماضي التي لم 

تأت بجديد.

رايض شنيشل يقايض صحفيا بمليار دينار
                بغداد/ المستقبل العراقي

ق�ال المرص�د العراق�ي للحري�ات 
الصحفية، ان حيدر زكي مقدم البرامج 
في قناة دجلة الفضائية يواجه دعوى 
قضائية رفعت ضده في محكمة النشر 
من قبل المدير الفني للمنتخب الوطني 
لك�رة القدم راضي شنيش�ل وتعويضا 

يصل لميار دينار.
وق�ال المرص�د ف�ي بي�ان اطلعت 
عليه “المستقبل العراقي”، ان المدرب 
شنيش�ل اتهم زكي، بالتجاوز اللفظي 
في اح�دى حلقات برنامج�ه الرياضي 
على قناة دجلة الفضائية، إال ان االخير 

نفى ذلك.
وقال حسن البيضاني معد البرنامج 
الذي يقدمه زكي قال للمرصد العراقي 

للحري�ات الصحفية، إن الدعوى رفعت 
من قبل شنيش�ل أم�ام المحكمة وإنها 

مس�تمرة في النظ�ر فيها حت�ى اآلن، 
وأنه�ا غير واقعي�ة ألن الزميل زكي لم 

يتج�اوز على اإلطاق، بل كان يباش�ر 
حوارا مع عدد من الضيوف في شؤون 
المنتخ�ب الوطن�ي لك�رة الق�دم الذي 
تعرض ال�ى خس�ارات متتالي�ة خال 
التصفي�ات المؤهلة لمونديال روس�يا 
وغي�ر  نقدي�ة،  اآلراء  وكان�ت   2018
عدواني�ة، أو تتضمن ألفاظ�ا نابية، أو 

إتهامات.
“المرافع�ة  ان  البيضان�ي  وبي�ن 
األولى كانت يوم 2-5 الماضي، ورفعت 
من يوم 15 الى أجل آخر بس�بب تبديل 
القاضي األول، ونأمل أن ترد المحكمة 
تل�ك الدع�وى دون أن نغف�ل حقيق�ة 
العاق�ة الودي�ة والطيبة م�ع المدرب 
القدي�ر، وإنن�ا نك�ن ل�ه كل اإلحت�رام 
مهما كان�ت الظ�روف المحيطة بهذه 

القضية.

علامء حيذرون العبي كرة القدم من مصري املالكمني املظلم
                المستقبل العراقي/ متابعة

وجد علماء مؤشرات على أضرار بالمخ 
قد تتس�بب ف�ي اصاب�ة العبي ك�رة القدم 
الس�ابقين بالخرف ما أثار مخاوف بش�أن 
مخاط�ر تأثير لع�ب الكرة بال�رأس وكذلك 

االصطدام باعبين اخرين في الملعب.
والدراس�ة المح�دودة ه�ي األولى من 
نوعه�ا وش�ملت تش�ريح جثامي�ن س�تة 
أش�خاص توفوا وهم يعان�ون من الخرف 
بعد مس�يرة طويلة في ماعب كرة القدم. 
وكان جميعه�م ماهري�ن ف�ي لع�ب الكرة 

بالرأس.
وتلم�ح الدراس�ة إلى أن بع�ض العبي 
كرة القدم المحترفين ربما يواجهون خطر 
االصاب�ة بنفس مش�كات اإلدراك المزمنة 
التي عان�ى منها ماكم�ون وبعض العبي 

كرة القدم األمريكية.
ولكن خبراء قالوا إن هناك حاجة لمزيد 
من الفحوصات اليجاد صلة بين لعب الكرة 
بال�رأس واالصاب�ة بالخ�رف وأضاف�وا أن 
مخاط�ر االصابة بهذا المرض على األرجح 

متدنية ويقتصر على حاالت فردية.
وقال هيو موريس من معهد يو.سي.ال 
لطب الجهاز العصبي وأح�د القائمين على 
الدراسة “أثبتنا أن نفس التلف الذي يصيب 
الماكمين الس�ابقين قد يتعرض له بعض 
العب�ي كرة القدم الس�ابقين الذين يعانون 
م�ن الخ�رف.. ولكنني أود التأكي�د على أن 

)العينة( عدد قليل جدا من الاعبين.”
اس�تمرت  المتوس�ط  “ف�ي  وأض�اف 
مس�يرة هؤالء الاعبي�ن 26 عام�ا.. وهو 
م�ا يعني االف الس�اعات م�ن اللعب.. االف 
الس�اعات من التدريب ولعب الكرة بالرأس 

االف الم�رات... أعتقد أن المخاطر الناجمة 
عن لعب كرة القدم لغير المحترفين متدنية 

للغاية.”
وتابع�ت الدراس�ة - الت�ي نش�رت في 
دورية اكتا نيوروباثولوجي ،امس األربعاء 
- حالة 14 العبا س�ابقا يعانون من الخرف 
وحصل�ت عل�ى إذن من أقارب س�تة منهم 

لتشريح جثثهم بعد وفاتهم.
ووجد العلماء دليل على اصابة أربعة من 
المتوفين الستة باضطراب مزمن لوظائف 
الدم�اغ نتيج�ة الصدم�ات وه�و مس�بب 
محتم�ل للخ�رف. كم�ا عث�ر العلم�اء على 

مؤشرات على اصابة الستة بالزهايمر.
وه�ذا االضط�راب الدماغي ش�ائع بين 
الماكمي�ن الس�ابقين وتم ربط�ه بفقدان 
الس�لوكية  واالعاق�ة  التدريج�ي  الذاك�رة 

والحركية.

            بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن وزير الش�باب والرياضة عبد الحسين 
عبط�ان ان “رئيس ال�وزراء حيدر العب�ادي وعد 
بإيج�اد ح�ل الكم�ال بناء ملع�ب التاجي�ات في 

العاصمة بغداد.
لل�وزارة  بي�ان  ونق�ل 
“المس�تقبل  تلق�ت 
العراقي”، نسخة منه، 
عن عبطان قوله “أننا 
طالبنا خال جلس�ة 
ال�وزراء  مجل�س 
أم�س بإيج�اد حل 

لملع�ب التاجي�ات الذي يتس�ع ل� 65 ال�ف متفرج 
ف�ي العاصمة بغ�داد، بعد الزخم الكبي�ر للجماهير 
الرياضية خ�ال مباراة الجوية والزوراء في ملعب 
الش�عب، وال�ذي يحتم علين�ا ايجاد حل وباس�رع 
وقت الكمال ملعب التاجيات الحتواء اكبر عدد من 

الجماهير الرياضية”.
وأك�د عبطان، ان “الطلب نال مس�اندة الوزراء 
ورئي�س ال�وزراء ال�ذي وع�د بايجاد ح�ل لملعب 

التاجيات رغم االزمة المالية”.
واض�اف وزي�ر الش�باب، ان “ال�وزارة تس�عى 
وبجه�ود حثيث�ة الكم�ال الماع�ب الرياضية في 
العاصم�ة بغداد للحاجة الماس�ة اليها، كما نطالب 
االندية الرياضية باكم�ال ماعبها لكي تضاف الى 

الماعب الجاهزة التي انشأتها الوزارة”.
وكان مجلس الوزراء ناقش أمس تنظيم دخول 
الجماهي�ر الكبي�رة الى الماع�ب وامكانية البحث 

عن حلول الستكمال بناء المنشأت الرياضية .
وش�هد ملعب الش�عب الدولي في بغ�داد زخماً 
جماهيرياً كبيراً الجمعة الماضية بعد ان استضاف 
كاس�يكو الع�راق بي�ن ال�زوراء والق�وة الجوية 

وانتهت بالتعادل 1-1.
وطالب�ت الجماهي�ر -الت�ي ف�اق عدده�ا أكثر 
م�ن 55 الف متف�رج- االتحاد الدولي لك�رة القدم 
)الفيف�ا( برف�ع الحظ�ر ع�ن الماع�ب العراقي�ة 
كم�ا طالبت الحكوم�ة ببناء ملعب أكب�ر في بغداد 

الستيعاب الحضور.

عبطان: رئيس الوزراء وعد بإجياد حل مللعب التاجيات رغم األزمة املالية

             المستقبل العراقي/ متابعة

كشف التشيلي مانويل بليجريني، مدرب هيبي تشاينا 
فورتش�ن الصين�ي، كواليس رحيله ع�ن تدريب ريال 
مدريد اإلسباني في 2010.وقاد بليجريني، ريال مدريد 
في موسم “2010-2009”، لحصد 96 نقطة بالدوري 
اإلس�باني، إال أن ه�ذا الرصيد ل�م يكن كافًي�ا للتغلب 
على برش�لونة، الذي فاز باللقب ف�ي النهاية، برصيد 
99 نقطة.وأقي�ل بليجرين�ي، نهاي�ة الموس�م، بعدما 
خ�رج الفريق خالي الوف�اض، بعدما تعرض لإلقصاء 
المفاج�ئ ف�ي كأس ملك إس�بانيا، أم�ام الكوركون، 
وودع دوري أبط�ال أوروب�ا م�ن ثمن النهائ�ي، أمام 
لي�ون الفرنس�ي.وقال بليجرين�ي، ف�ي مقابل�ة م�ع 
صحيف�ة “ماركا” اإلس�بانية، الي�وم األربعاء: “حتى 
ل�و كنت تمكنت من الفوز بلق�ب الليجا، كان مصيري 
س�يكون اإلقال�ة أيًضا”.وأض�اف “بالطب�ع ال توج�د 
أي ضغين�ة اآلن، لك�ن إذا عادت األم�ور للوراء، لكنت 
ق�د تعامل�ت بش�كل مختلف”.وتابع: “أري�د أن أكون 
واضًح�ا. ليس لدي أي مش�اعر س�يئة تج�اه النادي؛ 
ألن أح�د أكبر مص�ادر الفخ�ر في مس�يرتي كمدرب 

أنن�ي كن�ت مس�ئوالً في ري�ال مدري�د، وأن %75 من 
المش�جعين، كانوا يؤيدون اس�تمراري”.وعلى الرغم 
من قيادة المدرب التشيلي للفريق المدريدي، إال أنه لم 

يخ�ف إعجابه ببعض العبي الغري�م األزلي للنادي 
الملكي، برش�لونة.وقال، “كنت أود العمل مع 

تش�افي هيرناندي�ز، وليوني�ل ميس�ي، على 
وجه الخصوص”، مضيًف�ا: “كما أنني كنت 
محظوًظ�ا بتدري�ب كريس�تيانو رونال�دو. 
إنه يس�ير بنف�س الطم�وح بطريق�ة تثير 
الدهشة”.وكش�ف الم�درب التش�يلي، عن 
تأثره بالطريق�ة التي رحل بها عن الفريق 
الس�ماوي، قائاً: “إذا س�ألتني اآلن حول 
م�ا إذا كان�ت الطريق�ة الت�ي رحل�ت بها 
أزعجتن�ي.. يج�ب أن أق�ول نعم”.وعل�ق 
عل�ى خليفت�ه جواردي�وال، قائ�ًا: “ب�دا 
ب��15  بالبريمييرلي�ج  س�يفوز  وكأن�ه 
نقط�ة، لكن في إنجلترا ال تس�ير األمور 
هك�ذا”، ف�ي إش�ارة لبداي�ة جوارديوال 
القوية وانتصاره في أول 5 مباريات في 

المسابقة، قبل تراجع النتائج.

             المستقبل العراقي/ متابعة

انضم ن�ادي روم�ا اإليطال�ي، لقائمة األندي�ة المهتمة، 
بالتعاقد مع الدولي الس�ويدي فيكت�ور ليندلوف، مدافع 
بنفيكا البرتغالي، الصيف المقبل.وقالت صحيفة “ليجو” 
اإليطالي�ة ، إن روما، حدد ليندل�وف كبديل محتمل، حال 
رحي�ل كوس�تاس مان�والس، مدافع الجياروس�ي، بعد 
نهاي�ة الموس�م.وأضافت الصحيفة: “بي�ع مانوالس قد 
يوفر لروما المال الازم لش�راء المدافع السويدي البالغ 

م�ن العم�ر 22 عاًما، إذ يحت�وي عقد األخير 
ش�رطًيا جزائًي�ا بقيم�ة 30 ملي�ون يورو”.

وتابعت: “ليست هذه المرة األولى التي يرتبط 
فيها اسم ليندلوف باالنتقال لروما، حيث سبق 

وارتبط الاع�ب بالقدوم للعاصم�ة اإليطالية، 
روديجي�ر  أنطوني�و  انتق�ال  ش�ائعات  عق�ب 

لتشيلس�ي”.ويحظى مداف�ع بنفي�كا باهتم�ام 
العديد من األندية اإليطالية، مثل نابولي، وميان، 

ويوفنتوس، إال أن مانشستر يونايتد اإلنجليزي.

بليجريني يسخر من جوارديوال ويتغزل
بأسطورة ريال مدريد

 روما يزاحم مانشسرت يونايتد عىل مدافع بنفيكا
            بغداد/ المستقبل العراقي

تغادر بعثة نادي الزوراء العراقي لكرة القدم 
ي�وم الس�بت المقب�ل، إل�ى العاصم�ة القطرية 
الدوحة لماقاة السويق العماني ضمن منافسات 
الجول�ة األولى للمجموعة األول�ى بكأس االتحاد 
اآلس�يوي المق�ررة إقامته�ا ي�وم 20 من الش�هر 

الجاري.
وقال المنسق اإلعامي للزوراء عبد الرحمن رشيد 
في تصريحات، اطلعت عليها “المس�تقبل العراقي”، 
ان “ال�زوراء يواص�ل تحضيراته للمهمة اآلس�يوية، 
حيث خاض الفريق، مباراة ودية خس�رها أمام نفط 

الجنوب بثاثة أهداف مقابل هدف واحد”.
وأشار إلى أن الزوراء يتطلع في البطولة اآلسيوية 

لتحقي�ق الف�وز ف�ي المب�اراة األول�ى لتك�ون بداية 
حقيقية للفريق بالمنافسة على اللقب اآلسيوي.

وثمنت إدارة الزوراء مبادرة مدرب نادي الس�ويق 
العراقي حكيم شاكر بمحاولته الجادة لنقل المباراة 

إلى بغداد ورفع الحظر عن الماعب العراقية.
يذكر أن الوفد سيكون برئاسة فاح حسن رئيس 
النادي العراقي ويضم في عضويته ش�اكر الجبوري 
نائب�اً، ومحم�د علي أكب�ر إداري�ا وعب�د الكريم عبد 
ال�رزاق مدي�راً إدارياً، وعبد الرحمن رش�يد منس�قاً 
إعامياً والجه�از التدريبي المؤلف م�ن عصام حمد 
مدربا وإبراهيم عبد نادر وباسم لعيبي ورعد سلمان 
مدربي�ن مس�اعدين، وعماد هاش�م مدرب�اً لحراس 
المرمى وداود س�ليم معالجاً ويحيى محمد مصوراً، 

فضألً على 23 العباً.

بعثة الزوراء تغادر السبت إىل الدوحة 
ملواجهة السويق
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
الِحلْ�م ) بك�ر الحاء ( = األناة و الُحلْ�م ) بضم الحاء و 
سك�ون الالم ( = ما يراه النائ�م و الُحُلُم ) بضم الحاء و 

الالم ( = البلوغ.
ايقاف  انه يستطيع  ادعى كاهن رويس   ، يف عام 1989 
رصل  وعندما   . فقط  اإليحاء  باستخدام  شحن  قطار 

القطار، دهسه واكمل رحلته! مات.
تستطي�ع النعام�ة ان تركض برعة تص�ل اىل 80 كيلو 

مرت يف الساعة
كمي�ة الح�رارة الت�ي تنبع�ث يف اليوم الواح�د من جسم 
الشخ�ص العادي كافية لجعل 40 ل�رتا من املاء تصل اىل 

درجة الغليان
طيور البطريق تستعمل التثائب كجزء من طقوس الغزل 

يف فصل التزاوج
الصني كانت اول دولة يف العالم تستخدم نقوداً ورقية

أثبتت البح�وث العلمية ان سم إناث األفاعي اقوى واكثر 
فتكا من سم ذكورها

تب�دا بصمات أصابع الجنني يف الظه�ور بعد مرور حوايل 
15 اسبوعا عىل بدايه الحمل

تكل�م مع نفسك فه�ذا يجعلك أكثر ذك�اء وليس مجنونا 
كما يعتقد البعض.

عك�س املعتقد فإن الشوكوالت�ه العالقة لها بظهور حب 
الشباب.

مهنياً:تكل�ف الي�وم لتق�وم بالكثري من 
املهام التى يجب أن تنجزها بوقتها

عاطفياً:تلج�أ ألح�د األصدق�اء املقربني 
ملساعدتك يف حل مشكلة عاطفية.

مهنياً:ال تعط�ي األمور أكرب من حجمها 
وتعامل مع املشاكل بذكاء

عاطفياً:شخ�ص م�ا بالعم�ل يحاول أن 
يتقرب لك ويبدو أنه معجب بك.

مهنياً:تواج�ه الكث�ري م�ن املتاعب اليوم 
بسبب تأخر أحد العمالء عن السداد

عاطفياً:علي�ك أن تتحم�ل الظ�روف ان 
كنت تريد االستمرار مع الحبيب.

مهنياً:ش�ارك اآلخرين بمه�ام العمل وال 
تأخذ كافة االمور عىل عاتقك

عاطفياً:يج�ب أن تكون صادقاً يف اخبار 
الحبيب بحقيقة مشاعرك.

مهنياً:تعي�د النظ�ر يف ميزاني�ات العمل 
وتحاول أن تبحث عن مصدر للتمويل 

الحبيب  عاطفياً:تترصف بشفافي�ة مع 
وهذا ما يقربك منه أكثر.

مهنياً:الوق�ت مناسب لتفكر جدياً بالبدأ 
لتأسيس عملك الخاص

عاطفياً:خ�ذ برأي الحبي�ب وال تتجاهل 
النصائح املوكلة اليك.

مهنياً:كن واضحاً بأهدافك التى ترسمها 
لنفسك وملستقبلك املهني

عاطفياً:تقرر االبتع�اد فرتة عن الحبيب 
لتحدد طبيعة مشاعرك تجاهه.

مهنياً:تشع�ر أن أعمال�ك ال تسري ضمن 
الخط�ط التى وضعتها وتح�اول أن تجد 

لها حل
عاطفي�اً:ال تقيد الحبي�ب وتفرض عليه 

رشوطك وأعطيه بعض من الحرية.

مهني�اً:ال تكن متشائم�اً يف عملك وانظر 
الجانب املرشق منه

يحالف�ك  ال  الح�ظ  أن  عاطفياً:تشع�ر 
وال تس�ري األم�ور كم�ا تريد بين�ك وبني 

الحبيب.

مهني�اً:ال تتكل عىل اآلخرين ألداء أعمالك 
بل اعتمد عىل نفسك

املالية  القضاي�ا  عاطفياً:تناق�ش بعض 
برفقة الحبيب.

مهنياً:االمور املالية قد تعاكسك اليوم فال 
تقدم عىل أية استثمارات بها مغامرة 

عاطفياً:ال تتعجل بأحكامك ودع الحبيب 
يعرب عن وجهة نظره.

مهنياً:لدي�ك ي�وم حافل مل�ئ باملفاجآت 
واألعمال املرتاكمة

عاطفياً:اعتمد ع�ىل الحبيب وضع ثقتك 
به فهو لن يخذلك.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
4 صدور دجاج - 1 حبة بصل مفروم - 3 كوب جبنة 
ج�ودة مبش�ورة - 2 كوب سبانخ مفروم�ة - بودرة 
ث�وم - ب�ودرة بصل – مل�ح  - فلفل أس�ود – زعرت – 
زيت - خلة أسنان - الصوص: - 1 معلقة صغرية ثوم 

مفروم - 1 كوب شوربة »مرقة« 
طريقة التحضري:

تفتح صدور الدجاج مثل الساندويتش، ثم تدق.
تتب�ل صدور الدج�اج بامللح والفلف�ل األسود وبودرة 

الثوم وبودرة البصل والزعرت.
يوض�ع الزي�ت يف مق�الة ع�ىل الن�ار، ويض�اف إليه 

البصل.
بقل�ب البص�ل حتى يذبل، ث�م يضاف إلي�ه السبانخ، 

وتتشوح.
ترفع من عىل النار، وتوضع جانباً.

يوضع مقدار من الحشوة عىل صدر الدجاج، والجبنة 
املبشورة.

تلف صدور الدجاج ع�ىل شكل روالت ويضغط عليها 
جيداً لتتماسك، وتغلق بخلة األسنان.

يوضع الزيت يف املقالة عىل نار متوسطة حتى تسخن، 
وتوضع فيها روالت الدجاج، وتقلب حتى تحمر.

يوض�ع الثوم يف املق�الة مع روالت الدج�اج، ويضاف 
إليها الشوربة.

يغطى، وي�رتك عىل نار هادئة مل�دة 10 دقائق وحتى 
تنضج.

توضع يف الطبق، ويصب عليها الصوص.
تزين بالزعرت، وتقدم.

فوائد فاكهة املانجوستني

تحمي م�ن الش�وارد الح�رة التي 
تسبب تل�ف الخاليا وتسبب العديد 
من األمراض الخطرية كالرطان، 
مض�ادات  ع�ىل  تحت�وي  فه�ي 
أكس�دة قوي�ة تقاوم نم�و الخاليا 
الخبيث�ة. تع�ّزز من عم�ل الجهاز 
املناع�ي وتنشط الجس�م وتمنحه 
الطاق�ة والحيوي�ة. تفي�د يف عالج 
إذ  واألمع�اء،  املع�دة  اضطراب�ات 
املعوي�ة وتمن�ع  القرح�ة  تعال�ج 
اإلصاب�ة بالدوسنتاري�ا واإلسهال 
النات�ج عن االلتهاب�ات البكتريية. 
تق�اوم ص�داع ال�رأس والدوجة » 
ال�دوار »، كم�ا تخفف م�ن حرارة 
الجس�م املرتفع�ة. تخف�ض م�ن 
نسبة الكولس�رتول الضار يف الدم، 
ل�ذا فه�ي تق�ي القل�ب والرشايني 
من الجلط�ات والتصلب والرشيان 

التاجي. تحمي م�ن االلتهابات، إذ 
لها تاثري مض�اد اللتهاب املفاصل 
م�ن  تق�ي  كم�ا  الروماتزمي�ة، 
اإلصابة بهشاش�ة العظم. تكافح 
شيخوخ�ة الجلد وظهور التجاعيد 
عىل البرشة، كم�ا أنها تمنع تراكم 
السيلوليت الذي تعاني منه غالبية 
السيدات، كما تمنع ظهور الحبوب 
الجل�د  خالي�ا  تعوي�ض  وت�رع 
التالف�ة. تساعد يف تنظي�م الدورة 
الشهرية لدى اإلن�اث، كما تخفف 
من األعراض املرافقة كتعكر املزاج 
وتشنج�ات  والص�داع  والدوخ�ة 
الرحم ومغص البطن. تخفض من 
ضغط ال�دم املرتفع، كم�ا تساعد 
عىل تنظيم مع�دل رضبات القلب. 
تنش�ط الدم�اغ وتق�وي الق�درات 

العقلية.

»األرض الثانية« غري صاحلة للحياة!
بع�د أن أكد العالم الفلكي، غوليم إسكودو، منذ مدة أن الكوكب “بروكسيما 
بي” يحتوي عىل غيوم ونباتات، ذكرت وكالة ناسا أن عددا من الكواكب، من 

ضمنها الكوكب املذكور غري صالحة للحياة.
ووفق�ا للعلماء يف ناسا فإن “جميع الكواك�ب التي تدور حول ما يسمى ب� 
)النج�وم القزمة الحمراء( خالية من الحياة تمام�ا، وهذا يعني أن الكوكب 
)بروكسيم�ا بي( أو الذي أطلق عليه اس�م )األرض الثانية( خال من الحياة 

هو أيضا”.
وأوض�ح العلم�اء: “جمي�ع الكواك�ب التي تدور ح�ول ما يسم�ى بالنجوم 
القزمة الحمراء تتأثر بشكل واضح باألشعة السينية وفوق البنفسجية التي 
تصدره�ا تلك النجوم، فم�ن املستحيل أن تحتوي تل�ك الكواكب عىل الحياة 
ألن تل�ك األشعة تقيض فعليا عىل أي مكونات للحياة هناك، فالغالف الجوي 
لتل�ك الكواكب ال يحتوي ع�ىل األوكسيجني، وسطحه�ا ال يحتوي عىل املياه 
السائلة”.ويق�در العلم�اء أن الكوكب “بروكسيما بي” وال�ذي تم اكتشافه 
مؤخ�را يتعرض كل ساعتني عىل األقل لتأثريات األشعة الصادرة عن النجوم 
القزمة الحمراء، وهذا يعني أن أي وجود لألوكسيجني عليه كان من املفرتض 

أن ينتهي تماما خالل 10 ماليني عام.

غوغل تطلق يوتيوب »أوف الين«!
أطلق�ت رشك�ة غوغ�ل رسمي�ا، التطبي�ق الجدي�د يوتي�وب غ�و 
“Youtube Go”، به�دف دع�م مستخدميها يف املناطق حيث شبكة 

اإلنرتنت ضعيفة.
وتعم�ل النسخ�ة التجريبي�ة من ه�ذا التطبي�ق عىل نح�و مماثل 
لتطبيق Youtube العادي، ولكنها تعطي املستخدمني خيار تحميل 

الفيديوهات ملشاهدتها فيما بعد، حال فقدان االتصال باإلنرتنت.
تحمي�ل   Youtube Go تطبي�ق  مستخدم�ي  بإمك�ان  وسيك�ون 
الفيديوه�ات بج�ودة Basic Quality، م�ا يعن�ي 144p، أو بجودة 
Standard Quality، أي 360p، حي�ث ل�ن يتمك�ن املستخدم�ون 
م�ن تحميل الفيديوه�ات بجودة HD. ويبدو ه�ذا األمر منطقيا يف 
الواقع، نظ�را إىل أن تطبي�ق Youtube Go سيستهدف أولئك الذين 

يستخدمون اتصال إنرتنت ضعيف.
كما يستطي�ع مستخدمو تطبي�ق Youtube Go مشاركة مقاطع 
الفيدي�و التي ت�م تحميلها مع اآلخرين، عن طري�ق البلوتوث، عىل 
 15Kb الرغ�م من أن رشكة غوغ�ل حذرت من أن الفح�ص األمني

رضوري يف البداية قبل الرشوع يف ذلك.

ما يفعله التني بجسدك!
تعترب فاكهة التني من أشه�ر الفاكهة يف آسيا والرشق األوسط، 
وامريكا الوسطى، تتمتع بالكثري من الفوائد الصحية التي توفر 
للجس�م م�ا يحتاج اليه م�ن م�واد غذائية صحي�ة وفيتامينات 

ومعادن وغريها من املكونات الغذائية االساسية.
أبرز فوائد فاكهة التنني:- تساعد عىل مكافحة مرض الرطان 
وذلك من خالل منع تطور الخاليا الرطانية يف الجس�م، بفضل 
م�ا تحتويه ه�ذه الثمرة من مضادات االكس�دة.2- تس�اهم يف 
تعديل مس�توى الكولس�رتول والحفاظ عىل املس�توى الطبيعي 
ل�ه يف غالبية االحي�ان3- تفيد ع�ىل صعيد الحف�اظ عىل صحة 
الجهاز الهضمي يف الجسم ومنع االنسان من التعرض لالمساك 
4- قادرة عىل تعديل مس�توى الس�كر يف ال�دم، وبالتايل الحماية 
من مرض الس�كري أو تحسني مستوى السكر لدى املصابني.5- 
تس�اهم يف الحماي�ة م�ن االلتهاب�ات التي تنتج ع�ن الكثري من 
العوام�ل الطبيعي�ة والغذائية.6- تس�اعد عىل تقوي�ة بصيالت 
الشعر وتعمل عىل معالجة حب الشباب ، ما يجعل فاكهة التنني 

عنرصاً غذائياً اساسياَ ملعالجة مشاكل الجمال.
7- ع�ىل الصعي�د الجم�ايل، تساعد فاكه�ة التنني ع�ىل معالجة 

مشاكل البرشة الجافة، حيث توفر لها الرتطيب الرضوري.

1باب يف التلفزيون 2وعاء للماء o مردود مايل
3قريب من جهة األب o نشفى

4عشب�ة ذات أزه�ار بنفسجي�ة طيب�ة الرائحة 
وله�ا استخدام�ات عالجي�ة o للتعري�ف 5م�ن 
أوقات الص�الة o أقدم مدينة سكنها اإلنسان )يف 

فلسطني(
6أخف الغازات يف الطبيعة

7طري عينه أكرب حجما من دماغه
8ملجأ للعلم واملعرفة o ناعم امللمس

 o والس�الم  الح�رب  مؤل�ف  رويس  9قص�ي 
متشابهان 10امرباطور فرنيس o حسم األمر

1لم يؤده حقه o الجانب الرئييس واألكرب يف األشياء 
2يف ورق اللعب o رئيس نكاراغوا )معكوسة( 3من 
الطي�ور املائي�ة o شخ�ص واحد o أح�رض 4املادة 
العطرية املستخرجة من أنواع الحوت o فيه شفاء 
للن�اس 5أعطى يده وفردها o واحد )باالنجليزية( 
o شاي )باالنجليزية( 6درجة حرارة الجو مرتفعة 
o است�درك وأع�اد النظ�ر o متشابه�ان 7للسؤال 
 o األزه�ار ذات الرائح�ة 8خ�وف وقل�ق شدي�د o
من�ري )مبعث�رة( 9ذهب ول�م يعد o م�ع السالمة 
)باالنجليزية معكوسة(10دول�ة عربية فيها أكثر 

من 40 مليون نخلة )يف موسوعة غينيس(

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..روالت الدجاج بالسبانخ
طب

ت  عامة
معلوما

نظارات لتشخيص زرق العني
تكمنت مجموعة من العلماء التابعني لجامعة 
كانساي اليابانية من تصنيع نظارات خاصة 
لتشخيص مرض الزرق الذي يصيب العيون.

وتعليقا عىل االخرتاع الجديد قال أحد العلماء 
املساهمني يف تصميمه: “الزرق أو الغلوكوما 
أصب�ح أحد األم�راض الشائع�ة التي تصيب 
العي�ون يف يومنا الح�ايل، األسالي�ب الحالية 
يف تشخي�ص ه�ذا امل�رض تستغ�رق ف�رتات 
طويل�ة عادة، ويف الكثري من األحيان ال يمكن 
تشخيص املرض يف مراحله املبكرة، ما يضطر 

املريض للخضوع للعمليات”.

وأض�اف العال�م: “االخ�رتاع الجدي�د يشب�ه 
النظ�ارة، يساع�د ه�ذا الجه�از ع�ىل القيام  
بالفحوص�ات الالزم�ة للع�ني خ�الل بضعة 
دقائ�ق، يكف�ي أن يرتدي�ه املري�ض ويراقب 
حركة النق�اط التي ستظهر ع�ىل الشاشات 
الصغرية املوجودة أمام العينني، ليقم الجهاز 
بتحديد حالتيهما”.ووفقا إلحصائيات وزارة 
الصح�ة الياباني�ة ف�إن واح�دا م�ن كل 20 
شخصا يف الياب�ان يعاني من الزرق بعد عمر 
األربع�ني، وح�وايل %20 من الذي�ن يصابون 

بهذا املرض يفقدون برصهم تماما.
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عقل.. جسد.. مشاعرمتى يتم ترشيع قانون السلطة القضائية بالشكل املحدد؟
ريم قيس كبة طارق حرب

كلنا يعلم أن ما نفكر به وما نفعله وما نحس به.. إنما يصب في مجرى 
واحد ليكّون في النهاية ش�خصياتنا وما نحن علي�ه.. فهو ثالوث العافية 
ال�ذي ال غنى لمفردة منه عن األخرى.. وهو أش�به بدائرة مْوثقة األواصر 
تص�ب بعضها في بعض.. وعل�ى الرغم من تباينه�ا واختالفاتها العجيبة 
الشاس�عة البون من ش�خص آلخر وكأنه�ا بصمات أصاب�ع ال يمكنها إال 
أن تختلف.. بيد أن عامل التش�ابه الذي يش�ترك به الجميع إزاءها هو تلك 

العالقة المتبادلة التي تجمع عناصر الدائرة في ما بينها..
فب�ال عقل يفك�ر ويقرر ال وج�ود لبدن يس�تجيب.. وب�ال بدن صحي 
معاف�ى ب�كل تفاصيله وأعضائ�ه وغرائزه وحواس�ه ال يمك�ن للعقل أن 
يس�تقيم أو أن تتزن أفكاره.. أما المش�اعر فهي انعكاس لما يفرزه العقل 
والبدن.. اللذان بدورهما، معا أو كل على حدة، ال يمكنهما أن يس�تقيما إال 
باس�تقرار المشاعر واتزانها.. فالجس�م المريض على سبيل المثال.. يولّد 
حالة نفس�ية سلبية قد تؤدي إلى الكآبة المرضية بالتدريج إذا ما طال أمد 
المرض العضوي.. والكآبة إذا ما استوطنت بدورها في النفس ستزيد من 
أمراض الجس�د.. وستعت�ّم الرؤيا بالضرورة وتشتت األفكار.. لتؤثر على 
أداء اإلنس�ان لكل فعالياته اليومية وتركيزه في عمله وإبداعه.. وستكون 
بال ش�ك س�ببا في إرباك عالقته بكل ما يحيط به وبكل من يتواصل معه.. 
وق�د علمونا ف�ي المدارس “إن العقل الس�ليم في الجس�م الس�ليم”.. أما 
جورج برناردش�و فيقول “ال أؤمن بمقولة إن العقل الس�ليم في الجس�م 
الس�ليم بل إن الجس�م الس�ليم هو نتاج العقل الواعي الس�ليم”.. ويخبرنا 
علم الطاقة “أن مش�اعرنا اإليجابية هي الحجر األس�اس لصحة أجسامنا 
وعقولنا ودونها ال يستقيم اإلنسان”.. بينما يؤكد األطباء وعلماء النفس 
أن كل تلك المقوالت صحيحة وحقيقية وال تدحض بعضها بعضا كما يبدو 
ألول وهلة.. فالعقل والجسد والمشاعر ثالثة توائم ألم واحدة هي العافية 
وال يمكن أن نغفل العناية بأحدها دون اآلخر.. وهي عوامل تغذي بعضها 
بعض�ا.. وتؤثر في ما بينها س�لبا وإيجابا.. ألن اإلنس�ان هو في الحقيقة 
وج�ود فيزيائي وذهني تعكس حالته المش�اعر.. أو أن ذل�ك الوجود ذاته 

يتكّون بسبب طبيعة المشاعر التي تغذيه.. أي أن العكس هو الصحيح..
وإذا اتفقنا على أن كل ما نفكر به وما نشعر به إنما يؤثر على صحتنا 
البدني�ة.. فعلينا في الوقت نفس�ه أن ندرك أن كل ما نأكله ونش�ربه وكل 
م�ا يدخ�ل جوفن�ا من هواء وم�اء إنم�ا يؤثر عل�ى أفكارنا ومش�اعرنا.. 
وه�و بحث يب�دأ وال ينته�ي عن�د كل تفصيلة غذائي�ة وما قد ت�ؤول إليه 
من مش�اعر وأفكار.. باإلضافة إلى أن أس�لوب الحي�اة الصحي والتنفس 
الصحيح وطبيعة الحركة اليومية كلها عوامل تس�اعد على صقل أفكارنا 
ومش�اعرنا.. وه�ي حقيقة علمية مثبتة ولم تعد مح�ض أفكار ومفاهيم 
قابلة للنقاش والدحض.. وعلى الرغم من أنها حقائق توصل إليها العلماء 
حديثا.. إال أنني ال بد أن أشير هنا إلى أبيات قالها الشاعر العراقي معروف 

الرصافي قبل ما يقارب قرنا من الزمان وكأنها نبوءة علمية شعرية:
“ال بّد من َهَزِل النفوس فِجدُّها.. تعٌب وبعُض ُمزاِحها استجماُم
إن الجسوَم إذا تكوُن نشيطة.. تقوى بفعِل نش�اطها األح�الُم”.

صباحكم عافية..

ف�ي المادة )89( من الدس�تور في نهاية س�نة 2016 تولى البرلمان 
تش�ريع قانونين م�ن القوانين القضائية هما قانون االش�راف القضائي 
وقان�ون االدعاء العام وفي االيام االولى من س�نة 2017 تولى البرلمان 
تش�ريع قانون ثالث وهو قانون مجلس القض�اء االعلى وبصرف النظر 
عن اإلش�كاالت الدس�تورية الكثيرة التي تضمنتها ه�ذه القوانين بحيث 
يمكن القول بان اتجاه البرلمان هو جعل السلطة القضائية تابعة للسلطة 
التش�ريعية بدال من ان تكون تابعة للسلطة التنفيذية كما كان مقررا في 
دستور الجمهورية االولى 1958 جمهورية عبد الكريم قاسم والدساتير 
الالحقة وانتهاء بدس�تور الجمهورية الخامسة جمهورية صدام حسين 
بدس�تور س�نة 1970 والذي انتهى العمل به بعد التغيير في 2003/4/9 
بصدور دس�تور )برايمر( اي النظام رقم واحد لسنة 2003 المنشور في  
جريدة الوقائع العراقية بعددها )3977( الصادر في حزيران 2003 تحت 
عنوان نظام سلطة االئتالف المؤقتة  رقم )1( حيث قررت المادة الثانية 
من ه�ذا النظام ما يلي )يعهد الى الس�لطة االئتالفية المؤقتة ممارس�ة 

كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية(.
وبص�دور امر س�لطة االئتالف المؤقتة رقم )35( لس�نة 2003 تمت 
اعادة تش�كيل مجلس القضاء وقرر هذا النظام منح الس�لطة القضائية 
االس�تقاللية التام�ة وابعادها عن س�لطة مجلس العدل ال�ذي كان يمثل 
الس�لطة التنفيذية في رئاس�تها على القضاء وعلى قدر االحكام الواردة 
ف�ي دس�تور 2005 الخاصة بالس�لطة القضائي�ة نحدد ان الم�ادة )46( 
من الدس�تور ابان�ت بان الس�لطات االتحادية هي الس�لطة التش�ريعية 
والس�لطة التنفيذي�ة والس�لطة القضائية الت�ي تم�ارس اختصاصاتها 
ومهامها على اس�اس مبدأ الفصل بين السلطات اي حالة مساواة وعدم 
تبعية كما يس�تنتج من القوانين الس�ابقة وقرت المادة 87 من الدستور 
أن الس�لطة القضائية سلطة مس�تقلة والمادة )89( من الدستور حددت 
مكونات السلطة القضائية بمجلس القضاء األعلى والمحكمة االتحادية 
العلي�ا ومحكمة التمييز االتحادية وجهاز االدعاء العام وهيئة اإلش�راف 
القضائ�ي والمحاك�م االتحادي�ة األخ�رى الت�ي يمثلها رؤس�اء محاكم 
االستئناف وهكذا فانه ال بد ان يتضمن قانون السلطة القضائية تشكيلها 
من رؤس�اء الجهات الس�ابقة وان يتولى هذا المجلس انتخاب رئيس له 
بش�روط تتعل�ق بمدة الخدمة فاالس�تقاللية تعني ترك كل م�ا لم يرد به 
نص في الدس�تور الى الس�لطة القضائية ذاتها وهي التي تتولى تنظيمه 
وبالتالي فان عالقة مجلس النواب بالس�لطة القضائية هي المحددة في 
المادة )61 /خامس�ا/أ( والم�ادة )91/ثالثا( من الدس�تور حيث يكون 
للبرلمان الموافقة على ترش�يح الذوات المذكورة صفاتهم في الدستور 
وهم رئيس محكمة التمييز ورئيس االدعاء العام ورئيس هيئة اإلشراف 
القضائ�ي بناء على اقتراح مجل�س القضاء األعلى وليس أي منصب آخر 
اذ ل�و اراد الدس�تور ان المناصب القضائية اجمعه�ا تعرض على مجلس 
النواب لكان أش�ار إلى ذلك الدس�تور وال يجوز التوس�ع في تفس�ير هذا 
النص الن التوس�ع في التفس�ير يخالف مب�دأ االس�تقاللية التي منحها 

الدستور للسلطة القضائية.

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

اجليش العراقي يواصل انتصاراته الساحقة يف املوصل

أف�ادت مجل�ة “فرويندي�ن” األلماني�ة بأن 
رقائق الش�وفان تعد بمثابة مفتاح الصحة 
والجم�ال؛ حي�ث أنه�ا تس�اعد عل�ى حرق 
الدهون وتمد الجس�م بالبروتي�ن والطاقة 
وتعمل على تقوية الشعر والبشرة واألظافر.

وأوضحت المجلة ف�ي موقعها اإللكتروني 
باألحم�اض  تزخ�ر  الش�وفان  رقائ�ق  أن 
الدهنية غير المش�بعة والمغنيس�يوم، مما 
يس�اعد على تحفي�ز عملية ح�رق الدهون.

وبفض�ل احتوائها عل�ى األلي�اف الغذائية، 
تس�اعد رقائق الشوفان على تنشيط عملية 
أط�ول  لم�دة  بالش�بع  والش�عور  الهض�م 
الض�ار  الكوليس�ترول  وخف�ض مس�توى 

الش�وفان مص�درا  بالجس�م.وتعد رقائ�ق 
للبروتينات؛ حيث تحتوي 40 إلى 50 غراما 
منها عل�ى 7.5 غرام م�ن البروتين.وتعتبر 
رقائق الشوفان أيضا مصدرا للطاقة، وذلك 
بفضل احتوائها على األلي�اف والبروتينات 
b، كم�ا أن ه�ذه  والمع�ادن وفيتامين�ات 
التوليفة تساعد على تقوية المناعة وضبط 
نسبة السكر بالدم. ومن ناحية أخرى، تمتاز 
 H رقائق الش�وفان باحتوائها على فيتامين
المع�روف أيضا باس�م “البيوتي�ن” والزنك 
والنح�اس والمنغني�ز، مم�ا يس�اعد عل�ى 
التمتع بشعر جميل وبشرة مفعمة بالصحة 

والحيوية وأظافر قوية.

من المقرر أن تعيد نوكيا إطالق هاتفها الشهير 
»3310« بإصدار جديد، وس�يتم الكش�ف عن 
هذا الهاتف خالل المؤتم�ر العالمي للمحمول 
الذي يقام في مدينة برشلونة، نهاية فبراير/

شباط الجاري.وصدر هاتف نوكيا 3310 ألول 

مرة ع�ام 2000، حيث تميز بصالبته ومتانته 
فضال عن عمر البطارية الذي يمتد أليام، وهي 
الميزة التي قد تس�هم في إقبال المستخدمين 
على ش�راء اإلص�دار الجديد الذي س�يتم بيعه 
بسعر 59 دوالرا.وتقدم أمازون مجموعة من 

المواصفات المميزة للهاتف، بما في ذلك اآللة 
الحاس�بة والس�اعة وقدرته على تخزين أكثر 
من 10 مالحظ�ات للتذكير، فضال عن األلعاب 
مثل لعبة »س�نيك 2« و«باريس 2« و«س�بيس 

امباكت«.

صدر العدد الس�ادس من مجلة المستكشف العراقي ، وهي مجلة 
فصلي�ة علمية بحثي�ة منوعة تصدر عن ش�ركة االستكش�افات  
النفطي�ة .وق�د تن�اول الع�دد الكثير م�ن المواضي�ع والمقاالت  
والنص�وص العلمي�ة والبحثي�ة ف�ي مج�االت الصناع�ة والنفط 
والطاق�ة. وم�ن ضم�ن المواضيع المهم�ة التي نش�رت في هذا 
العدد موضوع دعم الحش�د الشعبي المقدس كونه الظهير القوي 

والدرع الحصين لقوات جيشنا الباسلة.

يتق�دم الس�يد ظ���اه�ر حميد 
العرداوي وجميع الس�ادة العرد 
بالتهنئة للس�يد هادي العرداوي 
بمناس�بة افتت�اح فندق�ه جن�ة 

االرض  م��تم�ن�ين 
الموفقي�ة  كل  ل�ه 
والسداد ف�ي عمله 
ومن الله التوفيق.

رقائق الشوفان مفتاح الصحة واجلامل

نوكيا 3310 يعود جمددًا لألسواق

صدور العدد السادس من جملة 
تـهـنـئـةاملستكشف العراقي


