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»االمام احلسني)عليه السالم(«

لو ولد لي مئة 
ألحببت أن ال أسمي أحداً 

منهم اال عليا

ص3القوات األمنية تطيح بدفاعات »داعش« شامل املوصل

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4وثائق »ماكرونليكس«.. دفعة لـ »لوبني« إىل اإلليزيه

إردوغـان يـزرع الـخـوف فـي جـهـاز الـقـضـاء بـحـمـلـة تـطـهـيـر واسـعـة 

نـيـران عـودة الـمـسـيـحـيـيـن إلـى مـنـازهلـم تـشـتـعـل فـي قـرقـوش

واشنطن يف رسالة لبغداد: إيقاف حترير تلعفر فورا
     المستقبل العراقي / عادل الالمي

كشفت وكالة األنباء اإليرانية الرسمية 
»إرنا«، أمس الس�بت، عن تلق�ي الحكومة 
العراقية رس�الة من الواليات المتحدة عبر 
س�فارتها في بغداد بش�أن تحري�ر قضاء 
تلعف�ر التاب�ع لمحافظ�ة نينوى، مش�يرة 
إلى أن واش�نطن طلبت في رسالتها إيقاف 
عملي�ات تحرير القضاء ب�«ذريعة« تعرض 
القوات العراقي�ة إلى قصف تركي في حال 
دخولها إليه، وفيما نفى قياديان في الحشد 
الش�عبي علمهما بالرسالة، أكدا أن العملية 
ماضية رغ�م الضغوطات السياس�ية التي 

تمارس على العراق.ونقلت الوكالة اإليرانية 
عن مصدر عراقي وصفته ب�«الكبير« قوله، 
إن »الس�فارة األمريكي�ة في بغ�داد طلبت 
م�ن الحكوم�ة العراقي�ة إيق�اف العمليات 
العسكرية لتحرير تلعفر وعدم دخول هذه 
المدين�ة وتحريره�ا من عصاب�ات داعش 
تحت ذريع�ة أن القوات التركية ربما تقوم 
بقص�ف القوات العراقية إذا دخلت تلعفر«.
وأضاف المصدر أن »األمريكان الذين قاموا 
بتوقي�ع اتفاقية ش�املة مع الع�راق وكان 
أه�م بنوده�ا الجانب األمني ال�ذي يقضي 
بأن تقوم أمريكا بالوقوف إلي جانب بغداد 
والدفاع ع�ن العراق في ح�ال تعرضه ألي 

تهديد خارجي، وبدل أن تقوم بالرد القوي 
عل�ي تركيا، قام�ت بالطلب م�ن الحكومة 
العراقية بوقف عمليات تحرير أراضيها من 
قبضة عصابات )داعش( اإلرهابية«.وتابع 
أن »الكثير م�ن القيادات الميدانية العراقية 
كان�وا قد صرحوا س�ابقا ولم�رات عديدة 
بأن س�بب البطء في س�ير عمليات تحرير 
الموص�ل وتعثرها ه�و النف�وذ األمريكي 
والضغوط التي تمارس�ها أمريكا للحيلولة 
دون إتم�ام ه�ذه العملي�ات الت�ي كان من 

المقرر أن تنتهي بأقل من ثالثة أشهر«.

التفاصيل ص3

      المستقبل العراقي / فرح حمادي

ش�هد زعي�م التي�ار الص�دري، الس�يد 
مقتدى الص�در، عّدة زيارات خالل اليومين 
الماضيي�ن م�ن قياديي�ن سياس�يين، كان 
أولها م�ن رئي�س التحالف الوطن�ي عّمار 
الحكيم، وتلتها زيارة م�ن رئيس البرلمان 
س�ليم الجب�وري، وتبح�ث ه�ذه الزيارات 

»داع�ش«، فض�اًل ع�ن  بع�د  مرحل�ة م�ا 
االنتخاب�ات القادم�ة، والمفوضي�ة الت�ي 
س�تقوم باإلش�راف عليها.وي�وم الجمعة، 
التق�ى رئي�س التحال�ف الوطن�ي، الس�يد 
عم�ار الحكيم، بزعيم التيار الصدر، الس�يد 
مقت�دى الصدر، في من�زل األخير بالحنانة 
في محافظة النجف.وقال مصدر سياس�ي 
ان »رئي�س التحالف الوطني، الس�يد عمار 

الحكي�م، بحث خ�الل لقائ�ه زعي�م التيار 
الص�دري، مقتدى الصدر ف�ي منزل األخير 
بالحنانة األوضاع السياس�ية واألمنية في 
البالد، وملف التسوية«.وأضاف المصدر ان 
»الحكيم بحث مع الصدر ايضا عودة التيار 
الص�دري ال�ى التحالف الوطن�ي، وملفات 

سياسية أخرى.
التفاصيل ص3

»300« موكب خدمي
 يستـعـد لـزيـارة النصـف 

من شعبان املباركة

الـيـونـسـكـو
تصادق عىل وصف إرسائيل 

بـ »سلطة احتالل«

وزيرة الصحة والبيئة
 تفتتح بناية معهد املختربات 

التعليمية يف مدينة الطب 

مـيـســي
يرفـض العـرض األول 

لتجديد عقده

السيد الصدر يستقبل رئييس التحالف الوطني والربملان 
لبحث مرحلة ما بعد »داعش«

نقلت حتذيرًا من تركيا باستهداف القوات األمنية.. واحلشد الشعيب يرد: نضع اللمسات األخرية للعملية
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الدفاع الروسية: دخول اتفاق »ختفيف التصعيد« يف سوريا حيز التنفيذانطالق عمليات عسكرية واسعة يف دياىل بمشاركة احلشد الشعبي
نائب يدعـو املجتمـع الدولـي إىل وضع السعودية حتت البند السـابـع الـرئـيـس الـفـلـسـطـيـنـي: الـعـراق دولـة فـاعـلـة عـربـيــا

وزير النقل يرشف عىل وصول »الرادارات الفرنسية«

حمافظ البرصة يفتتح مرشوع حمطة ماء »اجلبيلة« 
بسعة 800/م3 بالساعة

البنتاغون تقرر »تأديب« جنود نرشوا صورا فاضحة لزميالهتم
        بغداد / المستقبل العراقي

ذكرت صحيف�ة »مارين تايم�ز« أنه تقرر 
تأديب خمس�ة من مش�اة البحرية األميركية، 
ف�ي ما يتص�ل بفضيح�ة تداول ص�ور عارية 
لنساء بالجيش، كما حدد المحققون 16 فرداً 

آخر يشتبه بأنهم شاركوا في األمر.
وس�رت هزة في مشاة البحرية األميركية، 
عندم�ا تكش�ف ف�ي آذار أن البعض اس�تخدم 
عل�ى  الخاص�ة  يونايت�د(  )مارين�ز  جماع�ة 

فيس�بوك ف�ي ت�داول ص�ور فاضحة لنس�اء 
بالقوات المس�لحة، مصحوبة عادة بتعليقات 

مخلة تعبر عن كراهية للمرأة.
الجنائي�ة  التحقيق�ات  خدم�ة  وتتح�رى 
البحرية األمر. وكان أعضاء بمجلس الش�يوخ 
األميرك�ي ق�د وجه�وا انتق�ادا ش�ديدا لقادة 
الق�وات البحري�ة ومش�اة البحرية ف�ي آذار، 
مطالبين بأن يتصدوا بح�زم للمضايقات عبر 
اإلنترنت.ونقل�ت صحيفة ماري�ن تايمز، عن 
متح�دث عس�كري قول�ه إن الخمس�ة الذي�ن 

خضعوا للتأديب عوقبوا بقرارات خارج نطاق 
القض�اء ولم يمثل�وا أمام محكمة عس�كرية، 

وفق ما ذكرت »رويترز«.
وق�ال متح�دث باس�م خدم�ة التحقيقات 
البحري�ة للصحيف�ة إن، المحققين حددوا 16 
مش�تبها به�م آخري�ن، معظمهم من مش�اة 
البحري�ة، ربم�ا ارتكبوا جرائم ف�ي ما يتصل 

بفضيحة تبادل الصور.
ولم تذكر الصحيفة هوية أي ممن خضعوا 

للتأديب أو من يحتمل أن يواجهوا اتهامات.

6
الـخـطـوط اجلـويـة تفنـد تصـريـحـات نـائـب 

6بشأن تزويد الطائرات بالوقود يف اخلارج

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


Apago PDF EnhancerApago PDF Enhancer

www.almustakbalpaper.net �سيا�سية2  العدد )1434(  االحد 7 آيار 2017

وزيرة الصحة والبيئة تفتتح بناية معهد املختربات التعليمية يف مدينة الطب 
       بغداد / سعاد التميمي

 افتتحت السيدة وزيرة الصحة والبيئة 
الدكت�ورة عديل�ة حم�ود حس�ن معه�د 
املختربات التعليمي�ة يف دائرة مدينة الطب 
بحلته الجدي�دة واطلعت الس�يدة الوزيرة 
ع�ى ما يضم�ه ه�ذا املرك�ز املرجعي من 
اجه�زة مختربي�ة حديث�ة وم�ن منايشء 
عاملية رصينة لتقدم خدماتها التخصصية 
الثالثية للمواطنن يف مجال فحص امراض 
ال�دم والهرمونات والفايروس�ات واجهزة 

تحديد وظائف الجسم  .
وحرض االفتتاح الدكتور حازم الجمييل 
الوكي�ل الفن�ي لل�وزارة والدكتور حس�ن 
التميم�ي مدي�ر ع�ام دائرة مدين�ة الطب 
ومعاونيه واملهندس ثائر جعفر مدير عام 
املش�اريع يف مركز الوزارة ونقيب االطباء 

العراقين الدكتور عبد االمري محسن .
واكدت الس�يدة الوزيرة ع�ى ان انجاز 
هذا املرشوع ياتي يف ظل ظروف استثنائية 

وتحدي�ات امني�ة متمثل�ة بالح�رب ع�ى 
االره�اب وقلة التخصيص�ات املالية الفتة 
اىل ان�ه ياتي ضمن توج�ه الوزارة لالرتقاء 
بالخدم�ات املختربي�ة يف دوائ�ر الصح�ة 
واملحافظ�ات وف�ق نظ�ام رشاء  ببغ�داد 
الخدم�ة الج�راء الفحوصات الت�ي كانت 

تفتقدها مؤسساتنا الصحية .
 واش�ارت الس�يدة الوزي�رة اىل اط�الق 
تس�مية معهد املختربات التعليمية بعد ان 
كان قس�ما وذلك النه يع�د املركز الرئيس 
ل�دورة املختربات التي تمتد قرابة خمس�ة 
عرش ش�هر وكونه املرك�ز التدريبي لطلبة 
الب�ورد العربي والعراقي وباعتباره مركزا 
بحثي�ا لطلبة الدراس�ات العلي�ا الدكتوراة 
واملاجستري والدبلوم وكونه مركزا لتدريب 
طلبة الدراسات االولية يف كليات املجموعة 
الطبي�ة وبين�ت الس�يدة الوزي�رة ان هذا 
امل�رشوع س�تعقبه مش�اريع مماثل�ة يف 
عموم محافظات البالد لالرتقاء بالخدمات 

املقدمة اىل ابناء شعبنا العزيز. 

         بغداد / المستقبل العراقي

يرى الناظ�ر اىل بلدة قرقوش املس�يحية 
يف ش�مال العراق دخانا أس�ود كثيفا يرتفع 
يف س�مائها، ل�كأن »بل�دة االش�باح« الت�ي 
نهبت ودمرت وأحرقت بعدما اس�توىل عليها 
»داعش« قبل نحو ثالث س�نوات تأبى عودة 
أهاليه�ا اليها من دون إش�عال حرائق تزيل 

آثار آالمها.
وبع�د س�تة اش�هر م�ن ط�رد الق�وات 
العراقي�ة لتنظيم »داعش« من ه�ذه البلدة 
الت�ي يطل�ق عليها الع�رب اس�م الحمدانية 
التاريخ�ي  باس�مها  أهاليه�ا  ويس�ميها 
الرسيان�ي »بخديدا« أي »بي�ت الله« ال تزال 
قرق�وش فارغة من س�كانها ال��)50( الفاً 
الذين هجروها ي�وم احتلها »داعش« صيف 
عام 2014 بعد استيالئهم عى املوصل، ثاني 

كربى مدن العراق.
ولك�ن الحياة ع�ادت لتنبض يف ش�وارع 
قرقوشوكرمليس، القرية الصغرية املجاورة 
التي كان يقطنها حواىل خمسة آالف مسيحي 
نهبت منازلهم ومتاجره�م بالكامل وأحرق 
القس�م االكرب منه�ا، ففي مطلع األس�بوع 
بارشت الكنيسة خطة العادة االعمار سيبدأ 

هذا األسبوع.
ول�دى ع�ودة أي ارسة تب�ارش بتنظي�ف 
منزله�ا املنهوب يف عملية ال بد ان تنطلق من 
خالل جم�ع كل ما تبقى يف املن�زل من أثاث 
مخرب ومالبس وستائر ووضعه أمام املنزل 
تمهيداً لحرقه، ك�ون البلدية غري قادرة عى 
جمع هذه النفاي�ات والتخلص منها بطرق 

أفضل.
ومع تزايد األرس العائدة تزايدت الحرائق 
ام�ام املنازل وقلما يمر يوم دون ان تتصاعد 
من قرقوشوكرمليس أعمدة الدخان االسود 
وكأنها تعلن طرد االش�باح م�ن هذه البلدة 

وعودة الحياة اليها. 
ويقول األب جورج جحوال رئيس »الهيئة 
العليا لالعمار« يف قرقوش وقد ارتدى مالبس 
رياضية تس�ّهل ل�ه مهمة التنق�ل بن أفراد 
طاقمه م�ن مهندس�ن وفننن وخ�رباء ان 
»الهيئ�ة التي ش�كلت بتكليف م�ن املطران 
يوحنا بطرس مويش رئيس اساقفة املوصل 
وكرك�وك وكردس�تان للرسي�ان الكاثولي�ك 
تح�اول ترسيع العودة الن�ه حتى االن عادت 
17 ارسة فق�ط اىل قرق�وش والقس�م األكرب 
م�ن االهايل مس�تعدون للعودة يف االس�ابيع 

املقبلة«.
ويوضح لوكالة فرانس برس ان »قس�ما 
من أهايل قرقوش غادر اىل الخارج لكن اكثر 
من نصف االهايل ما زالوا يف العراق وقد قمنا 
باس�تبيان اظهر ان 68 باملئة منهم يريدون 

العودة بينما البقية مرتددون«.
ويضي�ف »الع�ودة تتوق�ف ع�ى رسعة 
انجاز اعمال البنية التحتية وتوفري االمان«.

وع�ن خطة اع�ادة االعم�ار يق�ول االب 
جح�وال انه »امام عدم تح�رك أجهزة الدولة 
ملساعدة االهايل يف اعادة بناء منازلهم وجدت 
الكنيسة نفسها مجربة عى اداء هذه املهمة، 
واس�تطاعت بتمويل من منظمات مسيحية 
أجنبي�ة وضع خط�ة العادة االعمار س�يبدأ 

تنفيذها االسبوع املقبل«.

ويقول املهندس صباح زكريا )60 عاما( 
»لق�د اس�تعنا بخرائ�ط جوي�ة م�ن غوغل 
وقس�منا البل�دة اىل ع�رش مناطق ث�م قمنا 
بج�والت ميدانية لتوثيق حجم الخس�ائر يف 
كل وحدة س�كنية، ثم وزعن�ا هذه الوحدات 
عى ثالث�ة اقس�ام: الوحدات املهدم�ة كليا، 
املحروق�ة والوح�دات  او  واملهدم�ة جزئي�ا 

املترضرة«.

ويتاب�ع »تب�ن لن�ا ان الع�دد االكرب من 
الوح�دات الس�كنية يف قرق�وش ين�درج يف 
القس�م الثالث الذي يتمي�ز بقلة كلفة اعادة 
االعم�ار )ثالث�ة االف دوالر باملعدل( ورسعة 
االنج�از )ح�واىل اس�بوعن(، وبالت�ايل فقد 

قررنا البدء باعادة اعمار هذه الوحدات«. 
ويوضح »بم�ا ان التمويل حاليا محدود، 
وضعنا قائمة باهايل هذه املساكن الراغبن 

بالعودة وسنبدأ االس�بوع املقبل توزيع املال 
عليهم كي يبدأوا تحت ارشاف مهندسن من 
الهيئة عى ان يكون كل من يشارك يف عملية 
اعادة االعمار من س�كان قرقوش من عمال 

ومقاولن ومزودي مواد«.
ويوضح ان هذا »يحرك الدورة االقتصادية 
ويوف�ر العمل البن�اء البلدة ويش�جع بالتايل 

العودة«.

كان االل�م واالىس ممزوجا بفرح العودة 
ه�و الش�عور الطاغي ع�ى العائدي�ن الذين 
كلما تذك�روا يوم غ�ادروا منازلهم عى أمل 
الع�ودة بع�د أي�ام -طال�ت لتصبح س�نتن 
ونيفا- انحبس�ت دمعة تنتظر كلمة لتخرج 

من محبسها امام الكامريا.
يق�ول ابراهي�م توم�ا )46 عام�ا( الذي 
اح�رق منزله بالكامل ولكنه عاد مع زوجته 
ليقط�ن من�زل قريب له هاجر اىل اس�رتاليا، 
ان�ه اختار العودة النه لم يعد يقوى عى دفع 
االيجار يف عينكاوا، املدينة املسيحية املجاورة 
الربي�ل عاصمة اقليم كردس�تان العراق. اما 
اخ�وه نوري الذي ما زالت ارسته يف عينكاوا 
فيق�ول »انتظ�ر انته�اء العام ال�درايس كي 
اع�ود واوالدي اىل بغديدا، فه�ذه ارضنا ولن 
نرتكه�ا. نظفت البيت وأصلحت�ه من جيبي 
بكلف�ة 15 ورق�ة )1500 دوالر(، م�ن دون 

االثاث طبعا«.
ولك�ن االكث�ر تأث�را وتأث�ريا ه�ي نجمة 
بط�رس العائدة مع ابنتها ماري اىل منزلهما 
املتواض�ع الذي نجا من الح�رق خالفا ملنزل 

مجاور فخم نهب وأحرق عن بكرة ابيه.
تقول العج�وز التي تقوس ظهرها بينما 
تنظ�ف أريكة متهالكة يف باحة منزلها »ملاذا 
عدت؟ اىل أين أذهب؟ هنا عش�ت كل حياتي. 
87 عام�ا قضيتها هن�ا«. وتضيف وصدرها 
يحبس أملا تفش�ل عيناها الغائرتان يف كبته 
»أن�ا وابنتي نعي�ش لوحدنا، لق�د عدنا الننا 
ل�م نع�د قادرتن عى دف�ع اإليج�ار. ال أحد 
يس�اعدنا«، لتنحدر عى خده�ا دمعة تكفي 

الستدرار دموع كثري من الحارضين.

إعادة إعمار البيوت املهدمة بـ »متويل حمدود«

نريان عودة املسيحيني إىل منازهلم تشتعل يف قرقوش

       بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب النائب ع�ن ائتالف دول�ة القانون محمد 
الصيه�ود، أم�س الس�بت، املجتم�ع ال�دويل بوضع 
السعودية تحت وصاية البند السابع ملا يشكلونه من 
تهديد خطري للس�لم واألمن الدولين، معتربا ان هذا 
النظام أهم منابع اإلرهاب الذي يهدد العالم بأرسه.  
وقال الصيهود إن “آل س�عود يشكلون خطرا كبريا 
عى الس�لم واألم�ن الدولي�ن بدعمه�م اإلرهاب يف 
العراق واليمن وس�ورية”.وأضاف أن “نهاية داعش 
ال تعن�ي نهاية اإلرهاب بل نهايت�ه تبدأ من تجفيف 
منابعه ومن أهم منابعه آل سعود، لذا فأن املطلوب 
م�ن املجتم�ع الدويل وضع آل س�عود تح�ت وصاية 
البند الس�ابع لتهديدهم الس�لم واألم�ن الدولين”. 
واعت�رب أن “صفق�ات الس�الح التي تتعاق�د عليها 
السعودية بمليارات الدوالرات تشكل تهديدا حقيقيا 
عى املنطقة بأكملها، وكان األوىل بها استخدام هذه 
األس�لحة ضد الكيان الصهيوني املحتل لفلسطن”.

يش�ار إىل أن السعودية تستخدم هذا السالح بتزويد 
الجماع�ات اإلرهابي�ة املقاتل�ة يف العراق وس�ورية 
وبرضب املدنين األبرياء يف اليمن، بحس�ب مراقبن 

دولين ومنظمة حقوق االنسان العاملية.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قي�ادة عملي�ات بغ�داد، أمس الس�بت، 
ع�ن اعتقال أح�د منفذي جريمة س�بايكر ش�مال 
العاصم�ة، مش�رية إىل أنه كان هاربا من س�جن يف 

محافظة صالح الدين عام 2014.
وقالت القيادة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن�ه »بجهد اس�تخباري دقيق تمكنت 
قوة من اللواء 59 من إلقاء القبض عى أحد منفذي 
جريمة سبايكر يف قرية الشيخ عواد شمال بغداد«.

وأضاف�ت القي�ادة أن املعتق�ل كان »هارب�ا من 
سجن يف محافظة صالح الدين عام 2014«.

يذك�ر أن تنظي�م »داع�ش« أع�دم املئ�ات م�ن 
املتدربن والطلبة العس�كرين يف قاعدة )س�بايكر( 
الواقعة شمال مدينة تكريت عندما فرض سيطرته 

عى هذه املنطقة منتصف شهر حزيران املايض.

نائب يدعو املجتمع الدويل إىل وضع 
السعودية حتت البند السابع

عمليات بغداد تعتقل أحد منفذي 
جريمة سبايكر شامل العاصمة

       بغداد / المستقبل العراقي

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن العراق دولة فاعلة 
ومهمة يف جمي�ع القضايا العربية.جاء ذل�ك خالل لقاء جمعه 
مع رئيس الربملان العراقي س�ليم الجبوري يف العاصمة األردنية 
عمان، وفق بيان ملكتب األخري تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه.وذك�ر البيان أنه جرى خالل اللقاء بحث مجريات االحداث 

عى املستوى االقليمي، والتطورات عى الساحة الفلسطينية.
وقال الجبوري إن »القضية الفلس�طينية هي قضية العرب 
االوىل والب�د م�ن توف�ري كل الظ�روف املالئمة التي تع�زز هذه 
القضية وتضمن حقوق الش�عب الفلس�طيني الشقيق«.وأشار 
رئيس الربملان العراقي إىل »رضورة توحيد الجهود الفلسطينية 
الداخلية وزيادة الزخم املشرتك من اجل تحقيق تطلعات الشعب 
الفلس�طيني والشعب العربي بشكل عام«، مثمنا يف الوقت ذاته 
»دور الش�عب الفلس�طيني الكب�ري وصربه وارادت�ه الصلبة يف 
التمسك بحقوقه والدفاع عنها«.من جانبه اعرب محمود عباس 
عن تقديره لدور للش�عب العراقي الداعم للقضية الفلسطينية 
ع�ى م�دى تاريخها، مؤك�دا ان الع�راق دولة مهم�ة وفاعلة يف 

جميع القضايا العربية.

       بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب املرصد العراقي للحريات الصحفي�ة يف نقابة الصحفين 
العراقي�ن، أمس الس�بت، س�لطات إقليم كردس�تان بإطالق رساح 
صحفي كان يعم�ل لصالح الحزب الديمقراطي الكردس�تاني الذي 
يتزعمه رئيس اإلقليم مسعود البارزاني، مشريا إىل أنه اعتقل بسبب 
منش�ورات عى موقع التواصل االجتماعي فيسبوك. وقال املرصد يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن�ه يطالب »حكومة 
إقليم كردستان باإلفراج عن الزميل، )إبراهيم عباس(، الذي اعتقلته 
قوة مس�لحة ُيعتقد أنها تابعة لالسايش الكردية حي خانزاد وسط 
مدين�ة أربيل، يف وقت متأخر من مس�اء األربع�اء املايض«. وأضاف 
البي�ان أن »تس�جيالً صوتي�اً للزميل املعتق�ل، وال�ذي كان يعمل يف 
املكتب اإلعالمي للحزب الديمقراطي الكردس�تاني، كشف عن تلقيه 
تهديدات ومضايقات من مس�ؤول رفيع املس�توى يف الحزب بسبب 
آرائه ومنش�وراته عى ش�بكات التواصل االجتماعي«. ونقل البيان 
عن زوجة عباس قولها إن »عدداً من الس�يارات كانت تقل مسلحن 
داهم�وا بيتهم ورغم أنها أبلغتهم بأن زوجها ليس موجوداً يف البيت 
إال أنهم دخلوا املنزل وفتشوه«، مبينة أن »القوة تمركزت أمام البيت 
حتى الواح�دة بعد منتصف الليل، واتصل بهم أحد قوات األس�ايش 
فيم�ا بعد ليبلغهم ب�أن إبراهيم محتجز لديه�م، وأن زوجي تعرض 

أيضا للتهديد عرب الرسائل النصية عى مواقفه«.

       بغداد / المستقبل العراقي

اعلن قسم الشعائر واملواكب الحسينية يف العتبتن املقدستن 
الحسينية والعباسية تس�جيل أكثر من 300 موكب خدمي من 
مختلف محافظات العراق لتقدي�م الخدمات لزوار مرقد اإلمام 
الحس�ن وأخيه أب�ي الفضل العباس عليهما الس�الم يف الزيارة 
الشعبانية. ويحيي اتباع اهل البيت عليهم السالم يف النصف من 

شعبان ذكرى مولد اإلمام املهدي املنتظر عجل الله فرجه.
وقال رئيس قسم الشعائر واملواكب يف العتبتن رياض نعمة 
الس�لمان يف ترصيح صحفي »تم تسجيل أكثر من 300 موكب 
خدم�ي«, موضح�ا ان » ب�اب التس�جيل ال يزال مفتوح�اً إمام 
املواكب والهيئات الراغبة يف التسجيل لخدمة الزائرين يف الزيارة 
الشعبانية«. وأضاف »ان التسجيل يجري بالتنسيق مع الدائرة 
القانونية يف قيادة رشطة كربالء املقدسة«. وتوقع السلمان, ان 
يصل عدد املواكب والهيئات الحس�ينية اىل أكثر من 900 موكب 
وهيئ�ة لتقديم الخدم�ات املتنوع�ة للزائرين«. وتعت�رب الزيارة 
الشعبانية من الزيارات املليونية التي تشهدها كربالء املقدسة, 
ويشارك يف إحياءها مالين الزائرين من داخل العراق وخارجه.

الرئيس الفلسطيني: العراق دولة 
فاعلة عربيًا

مرصد يطالب كردستان بإطالق رساح صحفي 
اعتقل بسبب منشورات عىل »فيسبوك«

»300« موكب خدمي يستعد لزيارة
 النصف من شعبان املباركة

       بغداد / المستقبل العراقي

اعلن قائد عملي�ات دجلة الفريق 
الركن مزهر العزاوي، أمس الس�بت، 
عن انطالق عملية عس�كرية واسعة 
ش�ملت اربعة مناطق مرتامية، فيما 
اكد تدمري س�يارة مفخخ�ة من قبل 

طريان الجيش.

وق�ال الع�زاوي ان »ق�وات امنية 
والجي�ش  الرشط�ة  م�ن  مش�رتكة 
مدعومة ب الحشد الشعبي انطلقت يف 
عملية عسكرية واسعة شملت اربعة 
مناطق ه�ي) حوض الندا- حمرين- 

وادي ثالب- تالل قزالق(«.
»ط�ريان  ان  الع�زاوي  واض�اف 
الجيش نجح يف تدمري سيارة مفخخة 

يف ت�الل قزالق، فيما ت�م اعتقال احد 
املطلوبن للقض�اء بتهمة االرهاب«، 
مبينا ان »العملية ما زالت مس�تمرة 

وفق املحاور املحدد لها«.
وتابع العزاوي ان »هدف العملية 
انه�اء وجود الخالي�ا النائمة لتنظيم 
داعش والعمل عى تعزيز االس�تقرار 

االمني«.

وتعد الندا من املناطق التي تشهد 
خروق�ات امني�ة بن ف�رتة واخرى، 
نتيج�ة وجود نش�اط لخالي�ا تنظيم 
انه�ا تش�كل  اىل  »داع�ش« اضاف�ة 
منطقة مهمة كونها تقع عى البوابة 
الرشقي�ة لحوض حمرين، ما س�هل 
التسلل لبعض عنارص التنظيم اليها 

مؤخرا.

       بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس مجل�س محافظة دياىل عيل الدايني، 
أمس الس�بت، أن املحافظة »غ�ري مؤهلة« إلجراء 
االنتخابات خالل العام الحايل، عازيا ذلك إىل أسباب 
عدة بينها عدم حس�م مصري 27 ألف أرسة نازحة، 

ووجود جيوب لتنظيم »داعش« داخل املحافظة.
وقال الدايني »نحرتم االستحقاقات الدستورية 
الخاص�ة باالنتخاب�ات وف�ق التوقيت�ات الزمني�ة 

املحددة لها لكن األوض�اع الراهنة يف دياىل تجعلها 
غري مؤهلة إلجراء االنتخابات خالل العام الحايل«، 
عازيا س�بب ذلك إىل »جود جي�وب لتنظيم داعش، 
إضافة إىل أن ملف عودة النازحن لم تحس�م حتى 
اآلن، فضالً عن مش�اكل أُخرى«. وأضاف الدايني، 
أن »إج�راء أي�ة انتخاب�ات يف دي�اىل دون حس�م 
حقيقي مللف وج�ود 27 ألف أرسة نازحة منها 10 
آالف خ�ارج حدود املحافظة ل�م تعد حتى اللحظة 
ملناطقه�ا س�يطعن بنزاهة االنتخابات وس�يخلق 

مشاكل معقدة«. ولفت الدايني إىل أن »أوضاع دياىل 
تختلف ع�ن بقية املحافظات وإج�راء االنتخابات 
يجب أن يرتبط بتوفر االس�تقرار واألمان وحس�م 
ملف عودة النازحن، فإن أية انتخابات خالف ذلك 
موضع تش�كيك من قبل األطراف السياس�ية عى 
اخت�الف عناوينها«. وكان رئي�س مجلس الوزراء 
حيدر العبادي أعلن، يف )17 كانون الثاني 2017(، 
ع�ن تحديد ي�وم 16 أيلول من الع�ام الحايل موعدا 

إلجراء انتخابات مجالس املحافظات.

       بغداد / المستقبل العراقي

أكد املتحدث باس�م اتحاد مستثمري كردستان 
ياسن محمود، أمس السبت، أن املشاكل السياسية 
القائم�ة ب�ن األط�راف الكردس�تانية تس�ببت يف 
ش�لل الحركة االقتصادية، فيما أشار اىل أن إجراء 
االنتخابات وتش�كيل برملان وحكوم�ة جديدة هو 
الح�ل األمثل ملعالجة ه�ذه االوضاع.وقال محمود 
إن »املش�اكل السياس�ية القائم�ة ب�ن األط�راف 
الكردستانية تسببت يف ش�لل الحركة االقتصادية 
منذ عدة س�نوات«، مش�رياً إىل أن »حرك�ة التداول 

النق�دي يف أس�واق اإلقليم تش�هد تراجعا ملحوظا 
بسبب استيالء األحزاب الرئيسية عى األموال وعدم 
ثق�ة املواطنن بإيداع أمواله�م يف املصارف، فضال 
ه�روب األم�وال إىل الخارج«.وأض�اف محمود أن 
»األحزاب السياس�ية الكبرية يف اإلقليم تمكنت من 
جمع أموال طائلة خالل األعوام املاضية وخططت 
لرصف تلك األموال خالل حملتها االنتخابية لكسب 
املزيد من األصوات«، الفتاً اىل أن »إجراء االنتخابات 
وتش�كيل برملان وحكومة جدي�دة هو الحل األمثل 
ملعالج�ة األوضاع االقتصادي�ة واملالية يف اإلقليم«.

وأوض�ح أن »هناك أحزابا خصصت أكثر من مليار 

دوالر لرصفها يف حملتها االنتخابية املقبلة«، مؤكداً 
ع�ى رضورة »اإلرساع يف إجراء االنتخابات إلطالق 
تلك األموال وانتعاش�االقتصاد وتحسن أوضاعهم 
املعيشية للمواطنن«.ويعاني إقليم كردستان من 
أزمة سياسية ومالية عى خلفية مشاكل سياسية 
بن األطراف الرئيس�ية حول كيفي�ة إدارة اإلقليم 
فضال عن وجود مشاكل اقتصادية ويعزو املسؤول 
أسبابها إىل تراجع أسعار النفط واملشاكل العالقة 
بن بغ�داد وأربيل بش�أن ملفات النف�ط واملوازنة 
والحرب ضد داعش وإيواء اكثر من مليون ونصف 

نازح والجيء.

انطالق عمليات عسكرية واسعة يف دياىل بمشاركة احلشد الشعبي

مستثمـرو كـردستـان يتحدثـون عن »شلـل اقتصـادي«
 بسبب املشاكل السياسية بني األحزاب الكردية 

جملس دياىل يعد املحافظة »غري مؤهلة« إلجراء االنتخابات 
خالل العام اجلاري
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     بغداد / المستقبل العراقي

اس�تكملت وزارة الرتبية وبإرشاف معايل الوزير الدكتور محمد اقبال الصيديل جميع اس�تعداداتها اللوجستية الخاصة 
باالمتحان�ات النهائية للصفوف املنتهية وغري املنتهية للمراحل الدراس�ية كافة للع�ام الدرايس.واعلن املكتب االعالمي 
للوزير يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، »يف الوقت الذي تكمل استعداداتها الوزارة نسقت فيه مع عدد من 
الجامعات  العراقية لتهيئة القاعات االمتحانية  مزودة بأجهزة التشويش للحد من حاالت الغش واجراء امتحان الطلبة 
البنني بكلياتها » .وبني ان اللجنة الدائمة  لالمتحانات واملديرية العامة للتقويم واالمتحانات انجزت جميع االستعدادات 
الخاصة باالمتحانات الوزارية وامتحانات املراحل غري املنتهية للعام الدرايس )2016 � 2017 ( بحسب الخطة الخاصة 
بالعام الحايل مؤكدا االنتهاء من اعداد املراقبني ولجان الفحص اضافة اىل اعداد االس�ئلة االمتحانية التي لم تخرج عن 
أطر املناهج املقررة املعدة من قبل مختصني .وافاد  البيان بان املديريات نس�قت مع الجهات الخدمية واالمنية  لتوفري 
عنارص االمن بجميع املراكز االمتحانية لتأمينها، فضال عن توفري الكهرباء وعدم شمول املراكز بالقطع املربمج خالل 
مدة اجراء االمتحانات.واضاف ان الوزارة دعت الطلبة اىل الحذر من اتباع الش�ائعات التي تبعدهم عن دراس�تهم بنرش 

اسئلة لالعوام السابقة عىل مواقع التواصل االجتماعي واالدعاء بانها خاصة بالعام الحايل.

الرتبية تستكمل استعداداهتا إلجراء االمتحانات النهائية للمراحل الدراسية كافة

     المستقبل العراقي / عادل الالمي

كش�فت وكالة األنباء اإليرانية الرسمية 
»إرن�ا«، أمس الس�بت، عن تلق�ي الحكومة 
العراقية رس�الة من الوالي�ات المتحدة عبر 
س�فارتها في بغ�داد بش�أن تحري�ر قضاء 
تلعف�ر التاب�ع لمحافظ�ة نين�وى، مش�يرة 
إلى أن واش�نطن طلبت في رس�التها إيقاف 
عمليات تحرير القض�اء ب�«ذريعة« تعرض 
الق�وات العراقية إلى قص�ف تركي في حال 
دخولها إليه، وفيما نفى قياديان في الحشد 
الش�عبي علمهما بالرس�الة، أكدا أن العملية 
ماضي�ة رغم الضغوط�ات السياس�ية التي 
تمارس على العراق.ونقلت الوكالة اإليرانية 
عن مصدر عراقي وصفته ب�«الكبير« قوله، 
إن »الس�فارة األمريكي�ة ف�ي بغ�داد طلبت 
م�ن الحكوم�ة العراقي�ة إيق�اف العمليات 
العس�كرية لتحرير تلعفر وعدم دخول هذه 
المدينة وتحريرها من عصابات داعش تحت 
ذريعة أن القوات التركية ربما تقوم بقصف 
القوات العراقية إذا دخل�ت تلعفر«.وأضاف 
المص�در أن »األمريكان الذين قاموا بتوقيع 
اتفاقية شاملة مع العراق وكان أهم بنودها 
الجانب األمني الذي يقضي بأن تقوم أمريكا 
بالوقوف إلي جانب بغداد والدفاع عن العراق 
في حال تعرضه ألي تهديد خارجي، وبدل أن 
تقوم بالرد القوي علي تركيا، قامت بالطلب 
من الحكومة العراقية بوقف عمليات تحرير 
أراضيه�ا م�ن قبض�ة عصاب�ات )داع�ش( 
اإلرهابية«.وتاب�ع أن »الكثير م�ن القيادات 
الميدانية العراقية كانوا قد صرحوا س�ابقا 
ولم�رات عديدة بأن س�بب البطء في س�ير 
عمليات تحرير الموصل وتعثرها هو النفوذ 
األمريكي والضغوط التي تمارس�ها أمريكا 
للحيلولة دون إتمام هذه العمليات التي كان 
من المقرر أن تنتهي بأقل من ثالثة أشهر«.

وبحس�ب الوكالة، ف�إن المصدر لم يذكر 
تفاصي�ل أكثر عن »رس�الة األمري�كان إلى 
الحكوم�ة العراقي�ة فيم�ا يتعل�ق بتلعفر«، 
إال أن�ه أك�د أن »ه�ذه الرس�الة ت�م تبليغها 
إل�ي الحكومة العراقية عن طريق الس�فارة 
األمريكي�ة ف�ي بغداد«.بدروهم�ا، اس�تبعد 
ان تك�ون  الش�عبي  الحش�د  قيادي�ان ف�ي 
الوالي�ات المتح�دة طلبت من بغ�داد إيقاف 
عملي�ات تحري�ر تلعفر.وق�ال القي�ادي في 

الحش�د الش�عبي كري�م النوري«م�ا يق�ال 
ع�ن طل�ب الس�فارة االمركية، ف�ي بغداد، 
من الحكوم�ة العراقي�ة بإيق�اف العمليات 
العس�كرية لتحري�ر تلعفر، خش�ية قصفها 
م�ن قبل القوات التركية، امرا مس�تبعدا وال 

صحة له«، معتبرا تلك االنباء بانها »محاولة 
ل�«التش�ويش على معركة تحرير القضاء«.
وأضاف ان »القائد العام للقوات المس�لحة، 
حي�در العب�ادي، حس�م مس�ألة مش�اركة 
الحشد الش�عبي في عمليات تحرير المحور 

الغربي للموصل ومنها تلعفر«، موضحا ان 
»الواليات المتحدة ليست بهذا المستوى من 
الغباء والسذاجة كي تقوم بهذا الطلب بهذه 
الطريقة البس�يطة«.بدوره، أك�د المتحدث 
باسم هيئة الحش�د الشعبي، احمد االسدي، 

احتم�ال وجود ضغوطات تم�ارس من أجل 
ايقاف عمليات تحرير تلعفر.وقال االسديان 
»أي معلومات حول طلب السفارة االمريكية 
م�ن الحكوم�ة العراقي�ة بإيق�اف عمليات 
تحري�ر تلعفر، لم تص�ل الينا«، مش�يرا الى 

ان »العملي�ة حاليا تنتظر اكم�ال مقدماتها 
واوامر القائد العام للقوات المسلحة، حيدر 
العبادي«.غير ان االسدي، لم يستبعد وجود 
»ضغوط�ات من هنا وهناك إليقاف عمليات 

تحرير القضاء«.

      بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال ق�ادة عس�كريون إن القوات 
األمني�ة توغلت ف�ي الموصل من جهة 
الش�مال في هج�وم جديد يه�دف إلى 
تسريع وتيرة حملة مستمرة منذ نحو 
س�بعة أش�هر لطرد تنظي�م »داعش«، 
فيما أُعلن عن انكس�ار خط�وط الصّد 

بمناطق الزنجيلي و17 تموز.
وقال العميد الركن وليد خليفة نائب 
قائد الفرقة المدرعة التاسعة لرويترز 
في حليلة الواقعة غربي مش�يرفة »ما 
واجهناه خالل ه�ذه العملية محاولة 
عناص�ر التنظي�م عرقل�ة القطاع�ات 
بالعجالت المفخخة ومفارق تعويق«.

وأض�اف أن ق�وات الفرق�ة قتلت نحو 
30 إرهابي�اً ودم�رت خم�س عرب�ات 

ملغومة.
وقال العميد يحيي رسول المتحدث 
باس�م قي�ادة العمليات المش�تركة إن 
اإلرهابيي�ن »ل�م يك�ن لديه�م الوق�ت 
إلقامة حواجز والتقدم يسير على نحو 
جيد«.وذكر أن القوات العراقية أنقذت 

ألف أسرة.
وأظه�رت ص�ور التقطته�ا طائرة 
ب�دون طي�ار تابع�ة للفرق�ة المدرعة 
التاسعة وحلقت فوق ضاحية مشيرفة 
بش�مال غرب الموصل دفاع�ات قليلة 
لإلرهابيين على عكس أجزاء أخرى من 
الموصل حيث تسد العربات والحواجز 

المضادة للدبابات الشوارع.
وق�ال اللفتنان�ت كولونيل جيمس 
براونينج المستش�ار بالفرقة التاسعة 

إن اإلرهابيي�ن حاول�وا إبق�اء بع�ض 
الش�وارع مفتوح�ة بغرض اس�تخدام 

العربات الملغومة.
وق�ال إن إرهابي�ي التنظي�م كانوا 
يتوقعون الهجوم على األرجح »لكنهم 

ال يستطيعون الدفاع في أي مكان«.
وأض�اف أن اإلرهابيي�ن كانوا قبل 
ش�هرين يطلق�ون نح�و 200 صاروخ 
أو قذيف�ة مورت�ر يوميا عل�ى القوات 

العراقي�ة ف�ي الموص�ل لك�ن المعدل 
تراج�ع في اليومي�ن األخيرين إلى 30 
فقط.وق�ال »عندم�ا تفت�ح مزيدا من 
الجبهات يصب�ح أصعب على )داعش( 
أن تدافع. هناك قطعاً بعض التحديات. 

وهناك دفاعات قائمة«.
وق�ال رجل خرج من الموصل وهو 
يحم�ل ابنه المع�اق إن التنظيم تمركز 
ف�ي منازل بعض المدنيين بمش�يرفة.

وأضاف قائالً »طرقوا باب منزلنا لكننا 
لم نفت�ح. وعندما ج�اء الجيش رفعنا 

الراية البيضاء«.
وكان الرجل بين عشرات األشخاص 
الذين خرجوا من مشيرفة وقد أطلقوا 
لحاهم بع�د أن أجبره�م التنظيم على 

ذلك.
وتس�عى الفرقة المدرعة التاس�عة 
وق�وات الرد الس�ريع التابع�ة لوزارة 

الداخلية للوصول إلى ضفة نهر الفرات 
م�ن أج�ل اس�تكمال تطوي�ق المدينة 

القديمة التي تسيطر عليها »داعش«.
وم�ن ش�أن تق�دم ه�ذه الق�وات 
إتاح�ة الفرص�ة أم�ام ق�وات جه�از 
مكافحة اإلرهاب والشرطة االتحادية 
الت�ي تتقدم بش�ق األنفس م�ن ناحية 

الجنوب.
واإلرهابي�ون محاص�رون اآلن في 

الطرف الش�مالي الغربي من الموصل 
ال�ذي يضم المدين�ة القديم�ة وجامع 
الن�وري الكبي�ر ال�ذي ترف�رف راي�ة 
التنظيم الس�وداء عل�ى مئذنته المائلة 

منذ حزيران 2014. 
بدورها، أعلنت قوات الرد الس�ريع 
التابعة ل�وزارة الداخلي�ة تفجير أربع 
عج�الت مفخخة ف�ي الجان�ب األيمن 
المق�دم عب�د األمي�ر  للموصل.وق�ال 

المحم�داوي، مدي�ر اعالم ق�وات الرد 
الس�ريع ان »طيران الجيش تمكن من 
تفجير أربع عجالت مفخخة لعصابات 
داع�ش اإلرهابي�ة حاولت اس�تهداف 
قطعات قواد الرد الس�ريع في الجانب 

األيمن للموصل«.
وأض�اف، انه » تم قت�ل 12 ارهابياً 
م�ن قب�ل قطعات ال�رد«، موضح�اً أن 
» التقدم مس�تمر، مع اجالء عش�رات 

العوائل من المناطق«.
ب�دوره، أعل�ن نائ�ب رئي�س لجنة 
االمن والدفاع النيابية نايف الش�مري 
ع�ن انكس�ار خط�وط الص�د لتنظيم 
و17  الزنجيل�ي  بمناط�ق  »داع�ش« 

تموز.
الس�احل  القديم�ة من  والمناط�ق 
االيم�ن بع�د تكبيده�ا خس�ائر كبيرة 
ب�االرواح والمع�دات. وقال الش�مري 
إن »هنالك انكس�ار كبي�ر لزمر تنظيم 
داعش االرهاب�ي داخل مدينة الموصل 
بع�د تدمي�ر جميع خط�وط الصد لهم 
بالمح�ور الش�مالي وانس�حابهم من 
مناط�ق الزنجيلي و17 تم�وز بأتجاه 
المناط�ق  ضم�ن  الف�اروق  منطق�ة 

القديمة جدا«.
»هج�وم  أن  الش�مري،  وأض�اف 
المح�ور  م�ن  العس�كرية  القطع�ات 
الشمالي كان خاطفا وسريعا ونتائجه 
اس�رع مما تم التخطيط له، مما جعل 
زمر داع�ش تعيش حالة م�ن الصدمة 
واالنكس�ار«، الفت�ًا ال�ى أن »تنظي�م 
داعش تكبد خس�ائر كبي�رة خالل هذا 

الهجوم باالشخاص والمعدات«.

نقلت حتذيرًا من تركيا باستهداف القوات األمنية.. واحلشد الشعيب يرد: نضع اللمسات األخرية للعملية

واشنطن يف رسالة لبغداد: إيقاف حترير تلعفر فورًا

مقتل 12 ارهابيًا وتفجري أربع عجالت مفخخة والسيطرة على »قذائف املورتر«

القوات األمنية تطيح بدفاعات »داعش« شامل املوصل

      المستقبل العراقي / فرح حمادي

ش�هد زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى 
الصدر، عّدة زيارات خالل اليومين الماضيين 
من قياديين سياس�يين، كان أولها من رئيس 
التحالف الوطني عّمار الحكيم، وتلتها زيارة 
من رئيس البرلمان س�ليم الجبوري، وتبحث 
هذه الزيارات مرحلة ما بعد »داعش«، فضالً 
ع�ن االنتخاب�ات القادم�ة، والمفوضية التي 

ستقوم باإلشراف عليها.
وي�وم الجمع�ة، التق�ى رئي�س التحالف 
الوطني، الس�يد عمار الحكي�م، بزعيم التيار 
الص�در، الس�يد مقت�دى الص�در، ف�ي منزل 

األخير بالحنانة في محافظة النجف.
وقال مصدر سياس�ي ان »رئيس التحالف 

الوطني، الس�يد عم�ار الحكي�م، بحث خالل 
لقائه زعي�م التيار الص�دري، مقتدى الصدر 
في منزل األخير بالحنانة األوضاع السياسية 
واألمنية في البالد، وملف التسوية«.وأضاف 
المص�در ان »الحكيم بحث م�ع الصدر ايضا 
ع�ودة التيار الصدري ال�ى التحالف الوطني، 
وملفات سياسية أخرى، إضافة الى مشروع 

سياسي لما بعد داعش، وتحرير الموصل«.
وأعل�ن عض�و ائت�الف المواط�ن ف�ادي 
الشمري أن السيد الصدر والسيد الحكيم بحثا 
اآلفاق المس�تقبلية لما بع�د تحرير الموصل 

وحاجة البالد لمشروع يجمع العراقيين.
وقال الشمري إن »رئيس التحالف الوطني 
عمار الحكيم بحث مع رئيس التيار الصدري 
مقت�دى الصدر اآلف�اق المس�تقبلية لما بعد 

تحرير الموصل وأهمية االستقرار السياسي 
ف�ي الب�الد ودع�م الحكوم�ة العراقي�ة ف�ي 
جهودها السياس�ية واألمني�ة واالقتصادية 
وحاجة البالد إلى مش�روع يجمع العراقيين 
أن  الش�مري  رؤاهم«.وأض�اف  ويوح�د 
»الجانبين ناقش�ا أهم الطرق لمراقبة العمل 
الحكوم�ي ومكافحة الفس�اد وتقوية الدور 
الرقابي لمجلس النواب واإلس�راع بتش�ريع 
القوانين المهمة«.إلى ذلك، دعا رئيس مجلس 
النواب سليم الجبوري إلى االلتزام بالتوقيتات 
الزمني�ة الموضوع�ة الختي�ار أعض�اء جدد 
للمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات، فيما 
أكد ضرورة تفويت الفرصة على من يريد أن 

يودي ب العراق إلى »حافة الهاوية«.
وق�ال الجب�وري خ�الل مؤتم�ر صحفي 

مش�ترك م�ع زعيم التي�ار الص�دري مقتدى 
الص�در ف�ي النج�ف إن »هناك لجن�ة خبراء 
الختيار أعض�اء مفوضية انتخاب�ات جدد«، 
مش�يرا إل�ى »أهمي�ة االلت�زام بالتوقيت�ات 
الزمني�ة الموضوع�ة ألن ما ت�م تحديده في 
توقيتات محل احترام ويجب أن نمضي بذلك«.

وأض�اف الجب�وري أنه »ج�رى الحديث )مع 
الصدر( بشأن اإلصالح السياسي وتعاون كل 
األطراف السياسية لتفويت الفرصة على من 
يري�د أن يودي بالعراق إلى حافة الهاوية من 

خالل عمل سياسي ناضج«.
وتابع الجبوري أن »عمل البرلمان ودوره 
خالل الفترة المقبلة كان أيضا محور الحديث 
وهناك بعض التش�ريعات األساسية المهمة 

قد يقف في مقدمتها قانون االنتخابات«.

النقاشات تركز حول مفوضية االنتخابات وإجياد طرق ناجعة للقضاء على الفساد

السيد الصدر يستقبل رئييس التحالف الوطني والربملان لبحث مرحلة ما بعد »داعش«
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         بغداد / المستقبل العراقي

قبي�ل ال�دورة الثاني�ة التي تج�ري اليوم 
االح�د يف فرنس�ا ويتناف�س فيه�ا ايمانويل 
ماك�رون ومارين لوبن، ش�هدت االنتخابات 
الرئاس�ية حادثة جديدة تمثلت بترسب آالف 
الوثائ�ق م�ن حملة املرش�ح الوس�طي عىل 
االنرتن�ت، يف ما وصفه الوزير الس�ابق بانه 
محاولة »لزعزعة االستقرار الديموقراطي«.

وق�ال ح�زب ماك�رون »اىل االم�ام!« يف 
بي�ان ان كش�ف ه�ذا االخ�رتاق الكب�ر يف 
»آخر س�اعة م�ن الحملة االنتخابي�ة« التي 
انتهت رس�ميا عن�د الس�اعة 22:00 تغ من 
الجمعة هو »عىل ما يبدو زعزعة لالستقرار 
الديمقراط�ي مثلم�ا ح�دث خ�الل الحمل�ة 
الرئاس�ية األخرة يف الواليات املتحدة«.وفور 
نرش هذه الوثائق عىل موقع تويرت للرس�ائل 
القص�رة، تناقله�ا اليم�ن املتطرف.وق�ال 
فلوري�ان فيليبو نائب رئيس�ة حزب الجبهة 
الوطنية اليميني املتطرف، قبل منتصف ليل 
الجمع�ة الس�بت موعد انته�اء الحملة »هل 
ستكش�ف #ماكرونليك�س ام�ورا تعم�دت 
الصحافة االستقصائية طمسها؟ هذا الغرق 
الديموقراطي مخيف«.ومساء الجمعة، بلغ 
حجم هذه الوثائق الداخلية لحملة ماكرون 
9 جيغاباي�ت تم بثها ع�ىل االنرتنت من قبل 
مستخدم يطلق عىل نفسه اسم »ايمليكس«.

وق�ال موق�ع ويكيليك�س ان�ه يف املجموعة 
»هناك آالف الرس�ائل االلكرتوني�ة والصور 
والوثائ�ق املرتبط�ة بها يع�ود آخرها اىل 24 
نيس�ان« اي غداة ال�دورة االوىل لالنتخابات 
الرئاس�ية. واكد املوقع الذي اسسه جوليان 
اس�انج وادرج رابطا يؤدي اىل هذه الوثائق، 
ان�ه ال يق�ف وراء ه�ذه العملي�ة التي باتت 

تحمل اسم »#ماركونليكس«.
وق�ال ح�زب ماك�رون يف بيان�ه ان هذه 
الوثائ�ق الت�ي تم�ت قرصنتها هي رس�ائل 
كله�ا  محاس�بة«  »وثائ�ق  او  الكرتوني�ة 
»قانوني�ة«. واك�د فري�ق ماك�رون ايضا ان 

»الذي�ن يتداول�ون ه�ذه الوثائ�ق يضيفون 
ايل الوثائ�ق االصلي�ة اخ�رى م�زورة ل�زرع 
الش�ك والتضليل«، مش�را اىل القرصنة التي 
الديموقراطية  اس�تهدفت فري�ق املرش�حة 
هي�الري كلينتون خ�الل حمل�ة االنتخابات 
الرئاسية االمركية يف 2016. وكانت وكاالت 
االس�تخبارات االمركية اتهمت بعد تحقيق 

يف عملي�ة القرصن�ة هذه، روس�يا بالتدخل 
يف االنتخاب�ات الرئاس�ية االمركية لرتجيح 
كفة الجمهوري دونال�د ترامب الذي انتخب 
يف 08 ترشي�ن الثان�ي. واكد ح�زب ماكرون 
ان خوادم�ه توقفت يف ش�باط لبضع دقائق 
بس�بب هجمات مصدرها اوكرانيا. ويف آذار 
استهدف بمحاوالت تصيد احتيايل )فيشينغ( 

نس�بت اىل مجموعة روسية، حسب الرشكة 
اليابانية لالمن املعلوماتي »تريند مايكرو«.

ويف بيان، اوص�ت اللجنة الوطنية ملراقبة 
الحملة الرئاس�ية الفرنس�ية وسائل االعالم 
»بع�دم نرش مضم�ون« هذه الوثائ�ق التي 
جاءت من »هج�وم معلوماتي«، مذكرة بان 
»نرش انب�اء كاذبة يمك�ن ان يخضع لحكم 

القان�ون«. ويف ه�ذه الحال�ة ه�ل يمكن ان 
تؤث�ر عملي�ة القرصن�ة هذه ع�ىل اصوات 
وس�م  كان  االح�د؟  الفرنس�ين  الناخب�ن 
»#ماكرونليكس« يف درجة عالية يف محركات 
البحث ليل الجمعة لكنه تراجع اىل مرتبة تيل 
»#كوالنت�ا« برنام�ج تلفزي�ون الواقع الذي 

يروي قصة مغامرين عىل جزيرة مهجورة.

وتفي�د اس�تطالعات الرأي االخ�رة التي 
ان  الحمل�ة  انته�اء  الجمع�ة قب�ل  ن�رشت 
ماك�رون م�ا زال يف الطليعة بم�ا بن 61.5 
باملئة و63 باملئة من االصوات، مقابل 37 اىل 

38.5 باملئة ملارين لوبن.
لك�ن قبل يوم�ن م�ن التصوي�ت كانت 
نس�بة املش�اركة املحتملة ضئيلة نسبيا، اذ 
ان 68 باملئة فقط من املستطلعن قالوا انهم 

سيدلون باصواتهم.
االخ�رتاق  ه�ذا  ع�ن  الكش�ف  وقب�ل 
االلكرتوني لحملة وزير االقتصاد الس�ابق يف 
عهد الرئيس فرنس�وا هوالند، تصاعد التوتر 
مع االعالن عن اعتقال ش�خص بايع تنظيم 
»داع�ش« ق�رب قاع�دة عس�كرية جوية يف 
ايفرو )حوايل مئة كلم شمال غرب باريس(، 

يف اليوم األخر من الحملة.
وكان املش�تبه ب�ه يخض�ع من�ذ 2014 
للمراقب�ة بس�بب تطرفه. وقد باي�ع تنظيم 
»داعش« وفق�ا ملا أظهرته معلومات مخزنة 
ع�ىل رشيحة ذاك�رة خارجية عث�ر عليها يف 
س�يارته. وأك�دت مص�ادر قريبة م�ن امللف 
أن الرشط�ة عثرت عىل عدة راي�ات للتنظيم 
يف املركب�ة إضافة إىل بندقي�ة وجدت يف غابة 
قرب املكان.ويحاول املحققون معرفة ما إذا 

كان عىل وشك ارتكاب عمل عنيف.
ومس�اء 20 نيس�ان، قبل ثالث�ة أيام من 
الجولة األوىل من االنتخابات الرئاس�ية، قتل 
رشطي يف جادة الشانزليزيه يف باريس وتبنى 
االعتداء تنظيم »داعش« املسؤول عن معظم 
الهجم�ات الت�ي اوقعت 239 قتي�ال يف البالد 
منذ كانون الثاني 2015.وس�يديل املرشحان 
بصوتيهم�ا االح�د يف ش�مال فرنس�ا حي�ث 
س�يقرتع ماكرون يف منتجع توكيه ولوبن يف 
معقلها العمايل اينان-بومون.وسيتم تعزيز 
االجراءات االمنية االحد حول مراكز االقرتاع 
ون�رش ع�رشات اآلالف م�ن رج�ال الرشطة 
وال�درك، كم�ا اعلن�ت وزارة الداخلي�ة التي 
وع�دت بان تج�رى هذه االنتخابات وس�ط 

»اجراءات امنية قصوى«.

هزت فرنسا عشية الدورة الثانية من االنتخابات الرئاسية

وثائق »ماكرونليكس«.. دفعة لـ »لوبني« إىل اإلليزيه

إردوغان يزرع اخلوف يف جهاز القضاء بحملة تطهري واسعة

        بغداد / المستقبل العراقي

قال مس�ؤولون إن مس�لحي حركة طالبان استولوا عىل 
حي يقع خارج مدينة قندوز يف ش�مال أفغانس�تان السبت 
مما يش�ر إىل تصاعد الرصاع مجددا بعدما أعلن املسلحون 
األسبوع املايض بدء هجوم الربيع الذي يشنوه كل عام.وقال 
محفوظ أكربي املتحدث باس�م الرشطة يف رشق أفغانستان 
إن قوات األمن انسحبت من مقاطعة قلعة زال، غربي مدينة 
قن�دوز يف اإلقليم الذي يحمل االس�م نفس�ه، لتفادي وقوع 
خس�ائر يف صفوف املدنين والعس�كرين بع�د أكثر من 24 
ساعة من القتال العنيف. وأفاد املتحدث باسم طالبان ذبيح 
الله مجاهد يف بيان أن املس�لحن استولوا عىل املقر الرئييس 
للرشطة ومجمع حاكم إقليم قندوز وجميع النقاط األمنية. 
وذكر أن ع�ددا من رجال الرشطة والجي�ش قتلوا وأصيبوا. 
ونجح مس�لحو طالبان خالل الثمانية عرش ش�هرا املاضية 
يف االس�تيالء مرتن عىل وسط مدينة قندوز لفرتات وجيزة. 
ويس�لط أحدث قتال الضوء عىل التحذي�رات من أن القوات 
األفغاني�ة ق�د تواجه عاما آخر من القتال الضاري. وتش�ر 
التقدي�رات األمركية إىل أن القوات الحكومية تس�يطر عىل 
نح�و 60 يف املئة فقط من البالد بينما يس�يطر املس�لحون، 
الذي يسعون لتطبيق تفسرهم املتشدد للرشيعة اإلسالمية 
بعد اإلطاحة بهم من السلطة يف 2001، عىل املناطق املتبقية 
أو يتنازع�ون الس�يطرة عليه�ا. ورغم أن طالب�ان لم تعلن 
رس�ميا عن بدء هجوم الربيع س�وى األس�بوع املايض فقد 
وقع بالفعل قتال ضار من إقليم بدخشان يف شمال البالد إىل 
معق�يل طالبان يف هلمند وقنده�ار يف الجنوب. وهناك أيضا 
عدة عمليات ضد تنظيم »داعش« يف إقليم ننكرهار يف رشق 
البالد وش�ملت نرش ق�وات أمركية خاصة وغ�ارات جوية. 
وقتل أكثر من ألف من أفراد قوات األمن األفغانية منذ بداية 
الع�ام إضاف�ة إىل ما يربو ع�ىل 700 مدني وفقا ملس�ؤولن 
أفغ�ان وأرق�ام أوردها مكتب املفتش الع�ام الخاص إلعادة 

إعمار أفغانستان، وهو هيئة مراقبة تابعة للكونغرس.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الدفاع الروس�ية وقف استخدام سالح الجو 
الرويس يف مناط�ق تخفيف التصعيد يف س�وريا وفق االتفاق 
ال�ذي بدأ تنفيذه منتصف ليل الجمعة الس�بت. وأعلن رئيس 
إدارة العمليات يف األركان الروس�ية س�رغي رودسكوي عن 
مواصل�ة الق�وات الجوية الروس�ية قصف تنظي�م داعش يف 
مناط�ق أخ�رى من البالد. وأش�ار رودس�كوي إىل أن الجيش 
الس�وري س�يتوجه نحو تدمر وفك حصار مدين�ة دير الزور 
بدعم من س�الح الجو الرويس، موضحاً أن موقف واش�نطن 
هيأ األجواء لتسوية سياس�ية يف سوريا وأن حصول االتفاق 
عىل دعم األمم املتحدة والواليات املتحدة والس�عودية يضمن 
تنفي�ذه. وق�ال رودس�كوي »ضم�ن ح�دود مناطق خفض 
التصعيد ستتوقف العمليات العسكرية بن القوات الحكومية 
وجماع�ات املعارض�ة املس�احة الت�ي انضمت أو س�تنضم 
إىل اتف�اق وقف األعم�ال القتالية، هذا ينطبق عىل اس�تخدام 
جميع أنواع األس�لحة بما يف ذلك الغ�ارات الجوية«. وأضاف 
رودسكوي »ملنع املواجهات العسكرية بن األطراف املتحاربة 
عىل طول حدود مناطق خفض التصعيد سيشكل فرق أمنية 
تتضمن مراكز مرقبة لرصد االلتزام باتفاق وقف إطالق النار 
إضافة إىل نقاط تفتيش لتأمن حركة املدنين العزل وإيصال 
املعونات اإلنسانية وتيسر األنشطة االقتصادية«. يف السياق 
نفس�ه أعل�ن رئي�س الوف�د ال�رويس إىل مفاوضات أس�تانة 
الكس�ندر الفرينتييف أن مناطق خفض التصعيد يف س�وريا 
س�تكون مغلق�ًة أم�ام الطائ�رات الحربية األمركية س�واء 
بإبالغ مس�بق أو من دونه، وشدد الفرينتييف عىل أن املناطق 
الوحيدة التي يمكن لطائ�رات التحالف األمركي العمل فيها 
ه�ي مناطق وجود داعش يف س�وريا والعراق. وكان رؤس�اء 
وفود روس�يا وتركيا وإيران إىل مباحثات أس�تانة وّقعوا عىل 
رة خاصة بإنش�اء مناطق منخفضة التصعيد يف سوريا  مذكِّ
وتش�مل املناط�ق محافظة إدلب وش�مال حم�ص والغوطة 

الرشقية لدمشق وريفْي درعا والقنيطرة جنوباً.

»هجوم الربيع« يقود طالبان إىل منطقة 
جديدة بأفغانستان 

الدفاع الروسية: دخول اتفاق »ختفيف 
التصعيد« يف سوريا حيز التنفيذ

       بغداد / المستقبل العراقي

أيد أعضاء املجلس التنفيذي التابع ملنظمة األمم 
املتح�دة للرتبية والثقاف�ة والعلوم )اليونيس�كو( 
قرارا يعترب إرسائيل »س�لطة احت�الل« يف القدس، 
ويحضه�ا عىل إلغ�اء أي إجراء من ش�انه أن يغر 
»طاب�ع أو وضع« املدينة.ويس�تنكر ن�ص القرار 

الذي تمت املوافقة عليه يف مقر اليونيسكو 
يف باري�س »جمي�ع اإلج�راءات واألفع�ال 
القانوني�ة واإلدارية التي تتخذها إرسائيل، 
س�لطة االحت�الل، الت�ي غرت أو تس�عى 
إىل تغير، طاب�ع ووضع املدينة املقدس�ة، 
الق�دس«. وأض�اف أن »تح�ركات من هذا 
الن�وع تعد باطلة وكأنها لم تكن وال بد من 
إلغائه�ا فورا«.وانتقد تحديدا ضم إرسائيل 
للقدس الرشقية بعدما احتلتها عام 1967، 

يف خطوة لم يعرتف بها املجتمع الدويل.
وكان الق�رار خض�ع للتصويت الثالثاء 
ع�رشة  مقاب�ل  مؤي�دا  صوت�ا   22 ون�ال 
معارضن فيم�ا امتنع ممثلو 23 دولة عن 
التصوي�ت. إال أن تبني�ه من قب�ل املجلس 

التنفيذي يعني أنه أصبح نافذا.

الحكوم�ة  رئي�س  حفيظ�ة  الق�رار  وأث�ار 
اإلرسائيلي�ة بنيام�ن نتانياهو ال�ذي أعلن خفض 
بالده مس�اهمتها يف موازنة األمم املتحدة بمليون 

دوالر.
واعت�رب نتانياه�و أن الق�رار ينك�ر وج�ود أي 
راب�ط تاريخي ب�ن اليهود والق�دس، واصفا إياه 
ب�«الس�خيف«. وق�ال »ال ب�د م�ن أن يك�ون لهذا 

ثم�ن«. وهي املرة الثالثة الت�ي تعمد فيها إرسائيل 
إىل تقلي�ص مس�اهماتها املالي�ة يف األم�م املتحدة 
احتجاجا ع�ىل عمليات تصويت تعتربها مناهضة 
له�ا، م�ا أدى إىل تخفيضه�ا من 11 ملي�ون دوالر 

سنويا إىل 3.7 مالين، حسب مسؤول إرسائييل.
ويف ترشين األول، تبن�ت لجنة الرتاث العاملي يف 
منظمة اليونيس�كو قرارا يدين أنش�طة »التنقيب 
غ�ر الرشعية« الت�ي تجريه�ا إرسائيل يف 
الق�دس القديمة. وأعل�ن نتانياهو حينها 
اس�تدعاء س�فر إرسائيل لدى اليونيسكو 

للتشاور.
ويذكر أن اليونسكو أعلنت العام املايض 
عن إدراج 55 موقع تراث عاملي عىل قائمة 
املواق�ع املعرض�ة للخط�ر، ومنه�ا البلدة 
القديم�ة بالقدس املحتلة وأس�وارها، مما 

خلف غضبا واستنكارا من قبل إرسائيل.
كما صوت املجلس التنفيذي لليونسكو 
عام 2016 ع�ىل قرار تضم�ن تعريفا بأن 
الح�رم الق�ديس الرشي�ف م�كان مقدس 
للمس�لمن. ول�م يذك�ر الق�رار أي عالقة 
لليهود ب�ه وبحائط الرباق الذي يس�مونه 

»حائط املبكى«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أف�ادت »الوكالة الوطني�ة لالعالم« 
اللبنانية بأن مخابرات الجيش اللبناني 
أوقفت اإلرهابي السوري محمد حسن 
حص�وة، بعملي�ة نوعي�ة يف عرس�ال. 

واإلرهاب�ي حص�وة قي�ادي يف تنظي�م 
)ف�رع  التكفري�ة  الن�رصة«  »جبه�ة 
تنظيم »القاعدة«( ومسؤول عن تجهيز 
وتوزيع العبوات الناسفة، وهو مسؤول 
عن اعتداءات مس�لحة ضد العسكرين 
اللبناني�ن يف املناط�ق الحدودي�ة م�ع 

س�وريا ويف منطقة البقاع. ويف 22 من 
الشهر املايض نجحت مخابرات الجيش 
اللبنان�ي يف القضاء ع�ىل مجموعة من 
مس�لحي »داع�ش«، كان�ت تنش�ط يف 
منطقة وادي الحصن الجبلية بضواحي 
عرس�ال. وحينها استطاع العسكريون 

أرس أحد قادة التنظيم اإلرهابي، حسن 
املليص، إىل جانب 10 متطرفن آخرين. 
 9 يحتج�زون  التكفري�ون  ي�زال  وال 
جنود لبناني�ن، اختطفوه�م كرهائن 
أثناء هجوم املس�لحن عىل عرس�ال يف 

أغسطس/آب 2014.

اليونسكو تصادق عىل وصف إرسائيل بـ »سلطة احتالل«

املخابرات اللبنانيةتعتقل قياديًا بـ »جبهة النرصة« يف عرسال

         بغداد / المستقبل العراقي

أقالت الس�لطات القضائية الرتكي�ة أكثر من 100 قاض 
تشتبه بانتمائهم إىل حركة الداعية اإلسالمي فتح الله غولن 
الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط ملحاولة االنقالب يف صيف 2016. 
وأقال املجلس األعىل للقض�اة واملدعن 107 قضاة ومدعن، 
م�ا يرفع اىل 4238 العدد االجمايل للقضاة املفصولن يف إطار 
حمالت التطهر التي تنفذها الس�لطات منذ محاولة انقالب 
15 تم�وز. وقالت وكالة أنباء األناضول املقربة من الحكومة 
إن القضاة واملدعن املقالن الجمعة صدرت بحقهم مذكرات 
توقيف. ومنذ محاولة االنقالب الفاش�ل اعتقلت الس�لطات 
الرتكي�ة أكث�ر م�ن 46 ألف ش�خص غالبيتهم م�ن الرشطة 
والقض�اة واملدرس�ن. كما تم طرد أو تعلي�ق مهام أكثر من 
مئ�ة ألف آخرين ع�ىل خلفية حالة الط�وارئ املفروضة منذ 
يوليو/تموز 2016. وضاعفت الس�لطات تش�ديد اجراءاتها 
إث�ر فوز الرئي�س الرتكي رجب طيب إردوغان يف االس�تفتاء 
الدس�توري يف 16 نيس�ان الذي وس�ع صالحياته الرئاسية. 
وعلق�ت مه�ام حواىل 13 ألف ش�خص بيه�م 9000 رشطي 

وأوقف ألفا آخرين.
وتأتي الحملة األخرة إلقالة قضاة يف خضم إعادة هيكلة 
السلك القضائي وخصوصا املجلس األعىل للقضاة واملدعن، 
يف أعق�اب االس�تفتاء، بينما م�ن املتوقع أن يحك�م الرئيس 

الرتكي قبضته حتى عىل السلطة القضائية من خالل قرارات 
االقالة والتعيينات.

وين�ص التعدي�ل الدس�توري الذي أقر يف االس�تفتاء عىل 
نقل الس�لطة التنفيذية كامل�ة إىل الرئيس الذي بات يحق له 
إصدار املراس�يم وعىل إلغاء منصب رئاس�ة الوزراء وتعديل 
تركيب�ة املجل�س األع�ىل للقض�اة، وبالتايل س�يخفض عدد 
أعض�اء املجل�س األعىل يف األس�ابيع املقبلة م�ن 22 إىل 13، 
يعن الربملان سبعة منهم فيما يختار الرئيس الستة اآلخرين 

بشكل مبارش أو غر مبارش.
ويتهم معارض�و إردوغان الرئيس بالجنوح إىل التس�لط 
ويعت�ربون التعديل الدس�توري أداة تجيز له الس�يطرة عىل 
تركيبة املجلس األعىل للقضاة املكلف بتعين وإقالة موظفي 
الس�لك القضائي. ويرى خصومه أنه يس�عى إىل خلق مناخ 
م�ن الخوف يف تركيا من خالل حملة التطهر التي توس�عت 
يف الس�لك القضائي بما يتيح له ف�رض أجندته دون عراقيل 
أو معارض�ات قضائي�ة إلج�راءات ق�د يتخذها بع�د دخول 
التعديالت الدس�تورية حيز التنفيذ. ويعترب البعض أن املراد 
من حمالت التطهر هو تطويع الس�لطة القضائية وترهيب 

القضاة، ما يهدد استقاللية القضاء.
لكن املس�ؤولن األت�راك ينفون ه�ذا االته�ام ويؤكدون 
أن التعديل الدس�توري س�يجيز إقامة فواص�ل واضحة بن 

السلطات.
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بناءا ع�ى ماجاء بكتاب مديرية بلديات ميس�ان /
لجنة اعادة التقدي�ر ذي العدد )5 يف 2016/4/16(   
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميسان 
عن تاجري االمالك املدرجة مواصفاتها ادناه والبالغ 
عددها )1( ملك اس�تنادا لقانون بيع وايجار اموال 
الدول�ة املرقم )21( لس�نة 2013. فع�ى من يرغب 
االش�راك باملزايدة العلنية مراجع�ة مديرية بلديات 
ميسان – س�كرتري اللجنة وخالل مدة 30 يوما تبدأ 
من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه تأمينات 
قانونية ال تقل عن 25 % من القيمة املقدرة وستجري 
املزايدة خالل الدوام الرس�مي م�ن اليوم االخري من 
مدة االعالن ويكون م�كان اجراءها يف مقر مديرية 
بلدية العدل ويتحمل من ترس�وا عليه املزايدة اجور 

النرش واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.

اعالن
تعلن الرشكة الوطنية للتوزيع والنرش – مساهمة مختلطة 
/ الرشك�ة تحت التصفية راس�مالها ) 72000000 ( اثنان 

وسبعون مليون 
م / دعوة مديني ودائني الرشكة

اس�تنادا لقانون ال�رشكات رقم 21 يدع�و املصفي للرشكة 
الس�يد جمي�ل عبد املجيد عب�د الجبار كل م�ن للرشكة حق 
عنده وكل مدعي بحق عى الرشكة لالجتماع بهم يف الزمان 
واملكان مقر الرشكة مجاور جريدة الرشق املصادف الخميس 
بتاريخ 7 / 6 / 2017 لتس�وية الديون والحقوق للرشكة او 

عى الرشكة .
 07702502300 / 07704659999

املصفي 
جميل عبد املجيد عبد الجبار 
الرشكة الوطنية للتوزيع والنرش

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الكوت
العدد 1046/ب /2017 

اىل املدعى عليه / عبد العال عيل حمد
اقامت املدعية حوراء طالب طاهر    ضدك الدعوى 
البدائية املرقمة اعاله واملتضمنة مطالبتك بتسديد 
مبلغ مقداره ثالث�ة وثالثون  مليون دينار عراقي 
ونظرا  وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم 
بالتبليغ وتاييد مختار منطقة العمارات الس�كنية 
واملرفق بكتاب مركز رشطة الخلود املرقم 6440 يف 
2017/5/4 لذا تقرر تبليغك بواس�طه صحيفتني 
محليت�ني رس�ميتني يوميتني عى موع�د املرافعة 
املواف�ق 2017/5/10 الس�اعة التاس�عة صباحا 
وعند عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون 
القايض عمار حسن عبد عيل

وزارة العدل 
دائرة تنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة 2046 /2016

إىل املنفذ علية    )ماهر عبد الله احمد  (
لقد تحقق لهذه املديرية من جهة ذات االختصاص 
م�ن القائ�م بالتبليغ ان�ك مجهول محل�ة اإلقامة 
وليس ل�ك موطن دائم أو مؤق�ت أو مختار يمكن 
إج�راء التبلي�غ علي�ه واس�تنادا للم�ادة )27(من 
قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك إعالن�ا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ الكوت خالل خمسة عرش يوما تبدءا 
م�ن اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل 
عيل كاظم جبار اليوداوي 

أوصاف املحرر
قرار حكم  )دين(

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف االنبار 

محكمة تحقيق الفلوجة 
املوضوع / اعالن 

حرضت اىل محكمتنا املخربة ) هناء محمد موىس 
( وافادت بانه بتاريخ 3 / 6 / 2016 فقدت زوجها 
املدع�و ) رسور عبد اللطيف عب�د ( يف الصقالوية 
موالي�د ) 1971 ( طوي�ل القام�ة اش�قر الش�عر 
اس�مر البرشة متوسط الجسم – عليه قررت هذه 
املحكم�ة تعمي�م اوصاف�ه ون�رشه يف صحيفتني 

محليتني ... للتفضل باالطالع .
القايض  يعرب رشيد مخلف

محكمة االحوال الشخصية يف االسكندرية
العدد/1/تركة/2017

اعالن
بن�اء عى الطلب املق�دم من قبل طالبة تحرير الركة) س�نية 
ياس�ني كاظم( واملتضمن تحري�ر تركة املت�ويف )عيدان احمد 
حبي�ب( الس�يارة املرقم�ة 55849باب�ل خصويص ن�وع دايو 
برن�س صالون ط�راز 1995الل�ون ابيض عليه تق�رر االعالن 
ع�ن بيعه�ا يف صحيفت�ني محليتني وملدة خمس�ة ع�رش يوما 
اعتبارا من اليوم التايل للنرش يف الصحيفتني وس�تجري املزايدة 
يف تمام الس�اعه الثاني�ة عرش ظهرا يف مع�رض الكرم الكائن 
يف االس�كندرية مقاب�ل مرك�ز رشط�ة االس�كندرية فعى من 
ل�ه الرغبة بال�رشاء مراجعة ه�ذة املحكمة مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانونية البالغة 10%من القيمة التقديرية والبالغ 
)2/000/000( مليون�ني دين�ار واذا ص�ادف موع�د املزايدة 

عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه موعدا للمزايدة
القايض
نبيل عبدالله عبيد ياس

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة / 2015/2478
التاريخ 2017/5/4

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ النجف س�هام من  العقار تسلسل 917/1 
م3 حي الزهراء  الواقع يف النجف العائد للمدين   )داود سلمان 
جرب ( البالغ 36س�هم من اصل 313 سهم املحجوز لقاء طلب 
الدائن محمد جواد ضياء محي   البالغ 6500000 ستة ماليني 
وخمس�ة مائة الف دينار   فعى الراغب بالرشاء مراجعة هذه 
املديري�ة خ�الل مدة ثالث�ني يوما تبدا م�ن اليوم الت�ايل للنرش 
مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانونية عرشة م�ن املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والنرش والداللية عى املشري 
املنفذ العدل

املواصفات :
1-موقعه ورقمه :نجف –حي الزهراء 917/1م3

2-جنسه ونوعه : كتب السند املرفق يف االضبارة عرصة 
3-حدوده واوصافه :بلدية النجف

4-مش�تمالته :  العقار يقع عى ش�ارع عرض�ه 10 م مقابل 
س�احة ويتكون من عرصة ودار مفرزة بصورة  غري رس�مية 
العرصة التحتوي  عى بناء وتحيط بها الدور والبناء من ثالثة 

جهات
الدار : تتكون من س�احة امامية مبلطة باملرمر وتحتوي عى 
مرافق صحية وجميع واجهة الدار مغلفة بالسرياميك ومطبخ 
وصالة )كليدور ( واستقبال له مدخل صغري يؤدي اىل الساحة 
االمامي�ة  وغرفتني نوم ومدخل صغري ام�ام الغرفتني وتوجد 
مكش�وفة خل�ف احد  الغ�رف وصحي�ات مش�ركة وارضية 
الطاب�ق االريض من املرمر والجدران  مغلفة بالس�رياميك عى 
ارتف�اع 1/50م و15 س�نتيم فرفوري فيض وباق�ي الجدران 
من البورك والسقف من الكونكريت املسلح اما جدران املطبخ 
والصحي�ات فكانت من الس�رياميك  مع وجود س�قف ثانوي 
يف املطبخ والصحيات وس�لم كونكريتي مس�لح مغلف باملرمر  
يؤدي اىل البلوكنة والسطح وارضية السطح مبلطة بالشتايكر 

وسقف الطابق االول من الكونكريت املسلح 
5-مساحته : حسب السند املرفق يف االضبارة 63/416م2

6-درجة العمران : من الجزء االول عرصه الجزء الثاني جيد
7-الش�اغل : الج�زء االول اليوج�د الج�زء الثاني ام�ني منعم 

ويرغب بالبقاء بعد البيع بصفة مستاجر   
8-القيمة املق�درة : القيمة الكلية للعقار429304000 مليون 
اربع�ة مائة وتس�عة وع�رشون ملي�ون وثالثة مئ�ة  واربعة 
الف عرصة س�هام امني 35775333 خمس�ة وثالثون مليون 
وسبعمائة وخمسة وس�بعون  الف وثالثمائة وثالثة وثالثون 

الف 

مديرية تنفيذ املعقل
رقم االضبارة: 2017/398

التاريخ:2017/5/4
اىل املنف�ذ علي�ه املدي�ن / مدي�ر مؤسس�ة العصب 

للمقاوالت العامة – إضافة لوظيفته
لق�د تحقق له�ذه املديرية م�ن إنك مجه�ول محل 
اإلقام�ة وليس ل�ك موطن دائم حس�ب رشح املبلغ 
الع�ديل وكذل�ك املجل�س البل�دي ملنطقة الس�اعي ، 
واس�تناداً للم�ادة )27( م�ن قانون التنفي�ذ، تقرر 
تبليغك بصحيفتني محليت�ني يوميتني بالحضور اىل 
ه�ذه املديري�ة خالل 15 يوم�اً تبدأ من الي�وم التايل 
للن�رش بخصوص ق�رار محكمة ب�داءة البرصة ذي 
الع�دد 22/حج�ز/2016 يف 2017/2/15 املتضمن 
الزام�ك بتأديت�ك للدائ�ن املدي�ر املف�وض مل�رصف 
الب�الد اإلس�المي /إضاف�ة لوظيفته، مبل�غ قدره 
150000000 مائة وخمسون مليون دينار ويف حالة 
عدم حض�ورك او حضور من ينوب عنك ستس�تمر 

هذه املديرية باإلجراءات التنفيذية  وفق القانون.
منفذ العدل
احمد عايش مغامس

مجلس القضاء االعى
رئاسة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املدائن 
العدد 44 / ش / 2017 

اعالن
اىل / املفقود صالح لفته زعيم 

اقامت املدعوة ) بتول زغري زعيم ( الدعوى الرشعية 
املرقم�ة اعاله امام هذه املحكم�ة ضد دائرة رعاية 
القارصي�ن طالبة الحكم باثب�ات وفاتك وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني بموعد املرافعة املص�ادف 8 / 5 / 2017 
ويف ح�ال ع�دم حضورك او م�ن ينوب عن�ك قانونا 
سوف تنظر املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون كما 
تطلب املحكم�ة من كل مواطن لدي�ه اي معلومات 

مراجعة هذه املحكمة باملوعد املذكور .
القايض

محكمة االحوال الشخصية يف الحلة
العدد/1865/ش/2017

اعالن
اىل املدعى عليه/واثق مكي خليل

اقامت املدعية )زهراء عيل حمادي(الدعوى املرقمة 
اع�اله تطل�ب دعوت�ك للمرافع�ه والحك�م بتاديتك 
النفق�ة املس�تمرة له�ا والبنته�ا وملجهولي�ة محل 
اقامتك حسب رشح مختار منطقة الكص وسويلم 
يف الحلة الس�يد وليد خالد ابراهي�م لذا تقرر تبليغك 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني للحضور يف الس�اعه 
التاس�عه من صباح يوم )2017/5/11(وعند عدم 
حضورك او من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعه 

بحقك غيابيا وعلنا ووفق القانون
القايض حسن حمزة الخفاجي

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 2872/ش2017/4

التاريخ 2017/5/4
اعالن

اىل املدعى عليه /نصري نجم جاسم
اق�ام املدعي محم�د جاس�م محمد علي�ك الدعوى 
2872/ش2017/4 امام هذه املحكمة  يطلب فيها 
نف�ي نس�به اضاف�ة اىل مورثة البي جاس�م محمد 
خل�ف واثبات نس�بة اضافة اىل مورث�ه اىل عبد الله 
عب�اس خلف تبني انك ارتحلت اىل جهة غري معروفة  
حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار منطقة 
ح�ي الجه�اد 3/ النج�ف وبالنظ�ر ملجهولية محل 
اقامتك ق�ررت املحكمة تبليغ�ك بخصوص الدعوى 
وبموعد املرافعة اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني 
يوميتني وعليك الحضور امام هذه املحكمة يف موعد 
املرافعة القادم املوافق  يوم 2017/5/11 الس�اعة 
التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارسال 
من ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض حسني عباس 

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 2872/ش2017/4

التاريخ 2017/5/4
اعالن

اىل املدعى عليه /احمد نجم جاسم
اق�ام املدعي محم�د جاس�م محمد علي�ك الدعوى 
2872/ش2017/4 امام هذه املحكمة  يطلب فيها 
نف�ي نس�به اضاف�ة اىل مورثة البي جاس�م محمد 
خل�ف واثبات نس�بة اضافة اىل مورث�ه اىل عبد الله 
عب�اس خلف تبني انك ارتحلت اىل جهة غري معروفة  
حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار منطقة 
ح�ي الجه�اد 3/ النج�ف وبالنظ�ر ملجهولية محل 
اقامتك ق�ررت املحكمة تبليغ�ك بخصوص الدعوى 
وبموعد املرافعة اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني 
يوميتني وعليك الحضور امام هذه املحكمة يف موعد 
املرافعة القادم املوافق  يوم 2017/5/11 الس�اعة 
التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارسال 
من ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض حسني عباس 

تنويه
بالع�دد  العراق�ي  املس�تقبل  صحيف�ة  يف  ن�رش 
1427اع�الن تس�جيل مكائن ذكر اس�م صمد خطأ 

والصحيح حيدر فاضل عباس
لذا اقتىض التنويه

محكمة بداءة االمام
العدد/40/ب/2017

اعالن
اىل املدعى عليه/ عامر فاضل طالب

اق�ام املدعي)حمادي كريم عبد الرضا(الدعوى املرقمة 
اعاله يطالب�ك بالزام�ك بتاديتك املبل�غ املرتب بذمتك 
والبال�غ مليون�ني وثالثمائ�ة ال�ف دين�ار وملجهولي�ة 
مح�ل اقامتك ل�ذا تق�رر تبليغك بصحيفت�ني محليتني 
يوميتني للحضور يف الس�اعه التاس�عه من صباح يوم 
)2017/5/11(وعند ع�دم حضورك او من ينوب عنك 
قانون�ا س�تجري املرافعه بحق�ك غيابي�ا وعلنا ووفق 

القانون
القايض عادل خضري عباس

محكمة االحوال الشخصية يف املسيب

العدد/ بال
اعالن

فق�د الش�خص املدع�و )  مرت�ىض جاس�م  مه�دور (
املبينة صورته اعاله  بتاريخ 2014/10/26بعد دخول 
الق�وات االمنية اىل جرف النرص ولم يعد لحد االن وكان 
يرتدي تيرشت اس�ود ورسوال اخرضهو قصري القامة  
وابي�ض البرشة وخايل من العالم�ات الفارقة فعى من 
يعثر علي�ه مراجعة ه�ذة املحكمة خالل م�دة ثالثون 
يوم�ا من ثان�ي يوم النرش بالصح�ف املحلية ويف حالة 
العكس س�وف تقوم املحكمة بتنصيب  والده) جاسم 
مه�دور ابراهي�م(                   قيم�ا علي�ه لغرض ادارة 

شوؤنه واملحافظة عليه
القايض
حسنني محان املعموري

محكمة االحوال الشخصية يف املسيب
العدد/ بال

اعالن
فق�د الش�خص املدع�و ) رزاق عبيس ج�ازي (املبينة 
صورت�ه اع�اله  بتاري�خ 2014/10/26بع�د دخ�ول 
الق�وات االمنية اىل جرف النرص ولم يعد لحد االن وكان 
يرتدي دشداشة رصايص وهو متوسط   القامة واسمر  
البرشة وخايل من العالمات الفارقة فعى من يعثر عليه 
مراجعة هذة املحكمة خالل مدة ثالثون يوما من ثاني 
يوم الن�رش بالصحف املحلية ويف حالة العكس س�وف 
تقوم املحكمة بتنصيب شقيقته)بسعاد عبيس جازي( 

قيما عليه لغرض ادارة شوؤنه واملحافظة عليه
القايض
حسنني محان املعموري

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

العدد 1079/ش/2017
التاريخ 2017/4/13

اعالن
اىل املدعى عليه /لهيب حازم محمود

اقام�ت زوجت�ك املدعية )نغم محس�ن كاظ�م( الدعوى 
بالع�دد 1079/ش/2017 ام�ام ه�ذه املحكم�ة طلبت 
فيها ايقاع التفري�ق القضائي بينكما للهجر وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب اشعار مختار منطقة ال بو حسني 
يف الس�ماوة ل�ذا قررت املحكم�ة نرش تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني محليتني للحضور امام هذه املحكمة صباح 
ي�وم 2017/5/15 او م�ن ينوب  عنك قانونا وبعكس�ه 

ستجري املحاكمة بحقك غيابيا وفق القانون
القايض
لطيف مهنة علو النرصاوي

تنويه
نرش يف صحيفة املستقبل العراقي بالعدد 1432وصحيفة 
العق�ار  ش�يوع  ازال�ة  2534اع�الن  بالع�دد  ال�رشق 
74835/3حي الن�رص ذكر املدة 30يوم خطأ والصحيح 

15يوم 
لذا اقتىض التنويه

تنويه
نرش يف صحيفة الرشق بالعدد 2534وصحيفه املستقبل 
العراق�ي بالع�دد 1432 اع�الن ازال�ة ش�يوع العق�ار 
9317/2ذك�ر غرفه بمس�احه 7×4م خط�أ والصحيح 
360,500,000خط�ا  املق�درة  القيم�ة  وذك�ر  3×4م 
والصحيح 205,000,000مائتني وخمس�ة مليون رقما 

وكتابة
لذا اقتىض التنويه

اعالن
رقم االخطار :  166 /2016

من/محكم�ة قوى االم�ن الداخ�يل املنطقة الخامس�ة 
بالبرصة

اىل /املتهم الهارب ) اليف عابر غايل ( املنس�وب اىل مديرية 
رشطة محافظة البرصة

مل�ا كنت متهما وفق املادة /5 من ق.ع.د رقم 14 لس�نة 
2008 لغياب�ك عن مقر عملك من تاريخ 2014/12/24 

ولحد االن
وبم�ا ان مح�ل اختفائك مجه�ول اقت�ىض تبليغك بهذا 
االعالن عى ان تح�رض امام محكمة قوى االمن الداخيل 
الخامس�ة بالبرصة خ�الل مدة ثالثون يوم�ا من تاريخ 
تعليق ه�ذا االعالن يف محل اقامت�ك وتجيب  عن التهمة  
املوجة ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك 
غيابيا وتحج�ز اموالك املنقولة والغ�ري املنقولة ويطلب 
من املوظفني العموميني القاء القبض عليك اينما وجدت 
وتس�ليمك اىل اق�رب س�لطة حكومية وال�زام املواطنني 
الذي�ن يعملون بمحل اختفائك باخبار الجهات املختصة 
اس�تنادا للمادة 69/اوال وثاني�ا وثالثا ورابعا من قانون 
اص�ول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 

لسنة 2008
رئيس املحكمة

القيمة التقديرية سنوياالمساحةرقمهنوع الملك
ساحة 

بيع الغاز 
والنفط

900م1086/12
1804000 مليون 

وثمانمائة واربعة الف 
دينار

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اعالن
العدد: 144 

التاريخ: 2017/4/25
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

  المستقبل العراقي/ عادل الالمي 

أرشف وزير النقل كاظ�م فنجان الحمامي عىل 
وص�ول راداري�ن جديدي�ن ضمن العق�د املربم 
م�ع رشكة تاالس الفرنس�ية للعمل عىل تغطية 

العمليات الجوية يف االجواء العراقية. 
وق�ال الحمام�ي ان ال�رادارات الجديدة س�يتم 
نص�ب االول منه�ا يف بغ�داد واآلخ�ر يف كركوك 
م�ن اجل تغطي�ة االجواء العراقي�ة، الفتا اىل ان 
قس�م الرقابة الجوية يف املنشأة العامة للطريان 
املدن�ي س�تقع عليه مس�ؤولية ومهم�ة كبرية 
يف العم�ل عىل تل�ك ال�رادارات الجدي�دة ملتابعة 
حركة مرور الطائرات. بدوره، أش�ار مدير عام 
املنش�أة العامة للطريان املدني حس�ن محسن 
اىل أن الدور املهم لوزير النقل اس�هم بوضوح يف 
االرساع بوصول هذه الرادارات الجديدة، وكذلك 
يف إع�ادة فتح املمرات الجوية التي كانت مغقلة 
ملدة ثالث س�نوات نتيجة الحظ�ر املفروض من 

 .FAA قبل املنظمة االمريكية للطريان
 يذكر ان وصول هذه الرادارات الجديدة يتزامن 
م�ع إعادة فت�ح املم�رات الجوية حي�ث ارتفع 
عدد الطائ�رات العابرة لألج�واء العراقية خالل 

االسبوع االول 859 طائرة.
وكان الوكي�ل الفني لوزارة النق�ل قد بحث مع 
ممثلة رشكة سنيور الربتغالية صيانة وتطوير 

مدرج مطار بغداد الدويل.
واف�اد بي�ان الع�الم ال�وزارة تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، ان الوكي�ل الفني لوزارة 
النقل عباس عمران التقى بممثلة رشكة سنيور 
الربتغالي�ة أمل بن حمزة لبحث صيانة وتطوير 

مدرج مطار بغداد الدويل.
وق�ال الوكيل الفني، بحس�ب البيان، أن الوزارة 
تس�عى لفتح افاق جديدة للتعاون واالس�تثمار 
م�ع ال�ركات االجنبي�ة خصوص�اً يف مج�ال 
التش�غيل املش�رك وتكثيف العمل عىل تش�ييد 
النقوص�ات يف مط�ار بغ�داد الدويل.وأضاف ان 

الرك�ة الربتغالية س�تقوم بجولة مس�تقبلية 
ال�دويل  بغ�داد  مط�ار  مراف�ق  ع�ىل  لإلط�الع 
وباالخص مدرج الطائرات، مبيناً انها س�تقدم 
املش�ورة لل�وزارة وكذلك العروض اس�تثمارية 
بش�أن تطوير مدرج املطار لإلرتقاء بالخدمات 
املقدم�ة للمس�افرين«.من جانب آخ�ر، أعرب 
وزير النقل الس�يد كاظم فنج�ان الحمامي عن 
نية الوزارة دراس�ة إنشاء مطار مائي يف بحرية 

دوكان يف محافظة الس�ليمانية. وعرب الحمامي 
عن س�عادته بإقامة ملتقى ومعرض املطارات 
املدنية املحلية يف السليمانية، وقال: أن العاصمة 
الثقافية إلقليم كردس�تان انجزت هذا املعرض 
بطريقة تثلج الصدور، الفتا انه يضم الركات 
املحلية والعربية واألجنبية من مختلف القارات، 
مؤك�دا: انه م�ن خالل ه�ذا املعرض س�نخرج 
بنتائج إيجابية تسهم يف تطوير املطارات املحلية 

والخط�وط الجوي�ة املحلية س�واء كانت تابعة 
للقط�اع الخاص او للقطاع الع�ام. ويف معرض 
رده عىل أسئلة الصحفين أشار الحمامي إىل أنه 
س�يفتتح يف كل محافظة عراقية مطار إضافة 
إىل املطارات الحالي�ة، موضحا أن الوزارة تعمل 
ع�ىل تأهيل مط�ار املوصل ال�دويل بعد تطهريه 
م�ن العصاب�ات اإلجرامي�ة، فضال عن دراس�ة 
مقرحن إلنش�اء مط�ار يف كركوك ومطار آخر 

مائ�ي يف بح�رية دوكان يف الس�ليمانية. وكان 
وزي�ر النق�ل قد افتت�ح الثالثاء امل�ايض ملتقى 
ومع�رض املط�ارات املدني�ة املحلي�ة ورشكات 
الشحن والسياحة يف مدينة السليمانية.إىل ذلك، 
ردت الخط�وط الجوية العراقية عىل ترصيحات 
النائب ناظم الس�اعدي بش�أن تزويد الطائرات 
بالوق�ود يف املحط�ات الخارجية.وذك�ر املدي�ر 
العام للخطوط الجوية سامر كبه يف بيان تلقت 

»املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، ان »النائب 
ناظم الس�اعدي اصدر بيانا يتضمن العديد من 
املغالط�ات واملبالغات املثرية للجدل، وايماناً منا 
بمبدأ الشفافية ومن أجل اطالع الرأي العام عىل 
الحقائق الكاملة لتك�ون الصورة واضحة امام 
الجميع نتساءل كيف يصل الهدر إىل مبلغ مليون 
دوالر ش�هريا لعقود تزويد الطائرات باملحطات 
الخارجية، يف حن ان كل املبالغ االصلية لتزويد 
الطائ�رات بالوقود يف الداخ�ل والخارج ال تصل 
اىل ه�ذا الرق�م الكب�ري! وه�ذا مثب�ت وباألرقام 
لدى الخطوط الجوية العراقية«.واش�ار كبه إىل 
أن »توجيه�ات وزير النقل ع�ىل التعاقد املبارش 
م�ع ال�ركات العاملية الرصينة دون وس�طاء، 
والرك�ة ماضي�ة بذل�ك وارس�لت ثالث�ة كتب 
رس�مية للمفتش الع�ام حول التعاق�د املبارش 
م�ع رشكات عاملية رصينة ولم تردنا االجابة إىل 
اآلن«.وتابع كبه »وهنا البد من التوضيح ان دور 
مكت�ب املفتش العام ه�و دور رقابي ال تنفيذي 
والرك�ة ملتزمة باجابة كل تس�اؤالت املفتش 
الع�ام يف وزارة النق�ل وكل هذا مثب�ت باالوراق 
والكت�ب الرس�مية«.واكد أنه »بهذه املناس�بة 
نش�د عىل ايدي الجميع ملحاربة الفساد وكشف 
الحقائ�ق رشط ان تك�ون حقيقي�ة وخاضعة 
للدالئل واالوراق الرسمية، خصوصا وان رشكة 
الخط�وط الجوي�ة العراقي�ة أبوابه�ا مفتوحة 
ام�ام الجه�ات الرقابي�ة ومس�تعدة لتزويدهم 
بكل االثباتات، وما الخطوات الرسيعة املتقدمة 
للرك�ة اال دلي�ل ع�ىل حج�م العم�ل واخرها 
مضاعف�ة ارب�اح الخط�وط الجوي�ة العراقية 
خ�الل الف�رة االخرية«.ودع�ا كب�ة الجميع اىل 
دق�ة الترصي�ح واخ�ذ املعلوم�ة الحقيقية من 
مصادره�ا الرس�مية لتكون الص�ورة واضحة 
ام�ام الجميع.وكان النائب ناظم الس�اعدي قد 
اش�ار يف بيان له اىل وجود عملية هدر يزيد عىل 
مليون دوالر ش�هريا يف عقود تزوي�د الطائرات 

العراقية باملحطات الخارجية.

وزير النقل يرشف عىل وصول »الرادارات الفرنسية« ويتحدث عن إنشاء »مطار مائي« يف السليامنية
اخلطوط اجلوية تفند تصرحيات نائب بشأن تزويد الطائرات بالوقود يف اخلارج
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املوارد تفتح بوابة
يف سد املوصل وتؤكد:

السد آمن ويعمل بكفاءة عالية

املانيا توافق عىل متويل مرشوع ماء املثنى الكبري ومباحثات لدعم املستشفى االملاين

الرافدين يعلن االستمرار برصف رواتب موظفي االنبار

صحة الكرخ تعلن عالج عوائل شهداء احلشد الشعبي من الدرجة االوىل جمانًا

جملس واسط يتوعد املخالفني بدخول الشاحنات بالساحة احلدودية بإجراءات صارمة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة امل�وارد املائي�ة، ع�ن فت�ح 
البواب�ات وارتفاع منس�وب امل�اء إىل ٣٢١ 
مر بسد املوصل، مبينة ان مناسيب دجلة 

سرتفع قليال خالل اسبوع املقبل«.
وقال وزير املوارد حس�ن الجنابي يف بيان 
تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، ان »الوزارة 
قام�ت بفتح بوابة املس�يل املائي يف س�د 
املوص�ل والت�ي لم تفت�ح منذ م�ا يقارب 
١٢ عاما، بعد ان تم رفع منس�وب املاء إىل 
٣٢١ مر فوق مس�توى سطح البحر بعد 

ان كان محددا ب� ٣١9 مر«.
يأت�ي  »التش�غيل  ان  الجناب�ي  واض�اف 
لتجرب�ة س�المة بواب�ات املس�يل املائ�ي 
الخمس�ة وتش�غيل قن�اة املس�يل املائ�ي 
نفس�ها وفحص استقرار وس�المة السد 
وفعالية املعالجات يف الصيانة والتش�غيل 

املستمرة«.
واش�ار الجناب�ي ان »س�د املوص�ل آم�ن 
ان  اىل  الفت�ا  عالي�ة«،  بكف�اءة  ويعم�ل 
»مناس�يب دجل�ة س�رتفع قلي�ال خالل 

اسبوع املقبل«.
بدأت مشكلة سد املوصل بعد االنتهاء من 
إنش�ائه عام ١986 عندما ب�دأت عمليات 
تقوية األس�س عرب التحش�ية عن طريق 
الحقن بالكونكريت وبشكل يومي بسبب 
ت�آكل األرضية التي أنش�ئ عليه�ا والتي 
تعترب غري صالحة إلنش�اء السدود عليها، 
وتعترب عملية التحش�ية ه�ي التي مكنت 
من املحافظة عىل جس�م الس�د واملنشآت 

امللحقة به لغاية اآلن.
وكان الع�راق ق�د وق�ع يف كان�ون الثاني 
٢0١6 عق�دا مع رشكة تريف�ي االيطالية 

لصيانة سد املوصل.

    المثنى / المستقبل العراقي

اعل�ن محاف�ظ املثن�ى فالح الزي�ادي ان 
الحكومة االملاني�ة وافقت عىل تخصيص 
مبل�غ 75 ملي�ون دوالر إلكم�ال مروع 
ماء املثنى الكبري الذي سيس�اهم يف انهاء 
ش�ح ماء االس�الة يف املحافظ�ة ، واملنفذ 
من قب�ل رشك�ة ) PWT ( االملانية والذي 

توق�ف العمل به عند نس�بة انجاز 49 %، 
وذلك ضمن القرض االملاني املقدم للعراق، 
وكشف عن مباحثات مع السفارة االملانية 
يف بغ�داد لتموي�ل م�روع املستش�فى 
االملان�ي س�عة )490 رسير ( بالس�ماوة.
وق�ال املحاف�ظ يف بيان تلقت »املس�تقبل 
»الس�فارة  إن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي« 
االملانية وافقت بعد مباحثات مطولة عىل 

تمويل املروع البالغ�ة طاقته االنتاجية 
١0000 م٣ يف الساعة ضمن القرض املقدم 
للعراق من املانيا، مش�رياً اىل ان الس�فارة 
ستتوىل تحويل االموال الخاصة باملروع 
للرك�ة االملاني�ة بش�كل مبارش«.وب�ن 
بان »ه�ذا املروع الذي ينف�ذ يف منطقة 
العارضي�ات ش�مال املحافظ�ة يتضم�ن 
وح�دة املعالجة املركزي�ة اضافة ملحطات 

التقوية والخطوط الناقلة لجميع املناطق 
وسيس�اهم يف انه�اء مش�كلة ش�ح ماء 
االسالة يف املحافظة«.ولفت الزيادي اىل ان 
»السفري االملاني س�يزور املحافظة خالل 
الفرة املقبلة بناء عىل دعوة من الحكومة 
املحلي�ة للتباح�ث حول تموي�ل مروع 
املستش�فى االملاني اس�وة بم�روع ماء 

املثنى الكبري.

   بغداد / المستقبل العراقي

اك�د مرصف الرافدي�ن اس�تمراره يف رصف رواتب موظفي 
محافظة االنبار وفق السياقات القانونية املتبعة .وذكر بيان 
للمرصف تلقته »املس�تقبل العراقي«، انه » ال صحة لالنباء 
التي تناولتها بعض وسائل االعالم عن تأخر او ايقاف رصف 
رواتب موظفي االنبار لش�هر اذار ونيس�ان ».واضاف انه » 
تمت املب�ارشة بعملية ال�رصف واطالق رواتبه�م وفق مدة 
زمني�ة محددة« .ولفت البيان اىل ان » املرصف جهة تنفيذية 
يف رصف الروات�ب بع�د اس�تكمال كافة االج�راءات االدارية 
والقانوني�ة م�ن قبل دوائ�ر املحافظة وبعده�ا يتم رصفها 

مب�ارشة ودون اي تأخري« .ودعا وس�ائل االعالم اىل »توخي 
الدقة يف تداول تلك االخبار التي تمس بسمعة املرصف«.كما 
أكد املرصف عىل »التزامه برصف رواتب املتقاعدين يف وقتها 
املح�دد ودون أي تأخ�ري او عائق«.وق�ال املكت�ب االعالمي 
للم�رصف إن »املرصف ل�ن يتحمل مس�ؤولية تأخر رصف 
رواتب املتقاعدي�ن وهو جهة تنفيذية يف عملية الرصف بعد 
وصول كشوفات الرواتب من هيئة التقاعد مع الصك املغطي 
لها رشط توفر الرصيد وبعدها مبارشة يتم اطالق الرواتب«.

ودعا املرصف، بحس�ب بالبيان، هيئة التقاعد ل�«االرساع يف 
إرسال كش�وفات رواتب املتقاعدين العسكرين لوجبة أيار 

مع صك التغطية لرصفها للمتقاعدين.

   بغداد/ المستقبل العراقي

اعل�ن مدير ع�ام دائ�رة صحة بغ�داد / 
الك�رخ جاس�ب لطي�ف الحجام�ي عن 
»عالج عوائل ش�هداء الحش�د الش�عبي 

م�ن الدرجة االوىل يف جميع مؤسس�اتها 
الصحي�ة مجان�ا رد مل�ا بذول�ه االبط�ال 
الحش�د الش�عبي من تضحية يف س�بيل 
وطننا العزيز والدفاع عن املقدسات ضد 

قوات داعش االجرامية ».

واوىص الحجامي بحس�ب بي�ان للدائرة 
نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل  تلق�ت 
من�ه، كافة امل�الكات الطبي�ة والصحية 
املؤسس�ات  يف  العامل�ة  والتمريضي�ة 
الصحي�ة بتقديم افضل الخدمات الطبية 

وبرضورة العمل باخالص لهوالء العوائل 
وتحم�ل نفقات الع�الج وال�دواء مجانا 
مبين�ا ان دائرتن�ا قام�ت يف وق�ت الحق 
ارسال فرق طبية لتقديم الدعم واالسناد 

يف مدينة سامراء واملوصل.

   المستقبل العراقي/ الغانم

توع�د رئيس مجل�س محافظة واس�ط م�ازن الزاميل، 
بفرض اجراءات قانونية صارمة بحق املتالعبن بدخول 

الشاحنات يف الساحة الحدودية يف ناحية زرباطية«.
وذكر مصدر اعالمي يف مكتبه ل�«املستقبل العراقي« ان 
»الزاميل قال خالل لقائه مجموعة من سواق الشاحنات 

ان »الحكوم�ة املحلي�ة تتابع عمل الس�احة وتعمل عىل 
تطبي�ق مبداء العدالة بعيدا ع�ن املجامالت خالل دخول 

الشاحنات«.
وطال�ب الزاميل، بحس�ب املصدر »اصحاب الش�احنات 
باالبالغ وفضح كل من تس�ول له نفسه بالتالعب بقوت  
الطبقات الكادحة من السواق والذين يعملون جاهدين 

عىل توفري لقمة العيش لعوائلهم«.

وش�دد الزام�يل، عىل »تطبي�ق مبدء املس�اواة يف دخول 
الش�احنات واعتماد نظام )الطاب�ور( املتعارف عليه يف 

عملية الدخول«.
يش�ار ان مجلس محافظة واس�ط كان قد سعر دخول 
دين�ار  ١٢5ال�ف  التج�اري  الطاب�ع  ذات  الش�احنات 
والش�احنات الت�ي التي تخض�ع لل�دور ب40الف دينار 

للعجلة.

حمافظ البرصة يفتتح مرشوع حمطة ماء »اجلبيلة« 
بسعة 800/م3 بالساعة

    البصرة / المستقبل العراقي

افتتح محافظ البرصة ماجد مهدي النرصواي، مروع محطة ماء »الجبيلة«، 
الذي يغذي عدداً من مناطق مركز املدينة«.

وق�ال محاف�ظ الب�رصة يف ترصيح صح�ايف ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان 
»الظ�روف االس�تثنائية التي تمر بها مديرية ماء الب�رصة، لم تقف حائال دون 
انج�از مروع بهذه املوصفات مثل محطة ماء الجبيلة، حيث قدمت املديرية 
جهوداً اس�تثنائية يف انجاز املروع بربع الكلفة املقررة، بأرشاف وتنفيذ كادر 
هن�ديس محيل«.واض�اف الن�رصاوي ان »القطاع الخاص كان له مش�اركة يف 
تنفيذ هذا املروع«، مشريا اىل ان »سعة املروع املنجز بعد التطوير اصبحت 
800/م٣ بالس�اعة، بعد ان كانت 600/م٣ بالساعة«، مبينا ان املروع يؤدي 

اىل تحسن نوعية املياه التي ستغذي املناطق املستفيدة من املروع«.
من جانب اخر اكد محافظ البرصة عىل وجود تنسيق وتفاهم مع وزاتي املوارد 

املائية والبلديات حول الحفاظ عىل حصة املياه التي تصل اىل مدينة البرصة.

ذي قار تبحث ملف تنظيم وتسويق 
حمصول احلنطة

   ذي قار / المستقبل العراقي

بحث�ت محافظة ذي ق�ار ملف تنظيم وتس�ويق محصول الحنط�ة وامكانية 
الطاقة الخزنية وتنظيمها«.

وافاد مصدر اعالمي يف مكتبهة ان » النائب االول ملحافظ ذي قار عادل الدخييل 
ترأس »اجتماعاً موس�عاً للجنة الزراعية العليا وبحث موقف تس�ويق الحنطة 
املَس�وقة واملرفوض�ة وامكانية الطاق�ة الخزني�ة وتنظيمها،بحضور عدد من 
رؤس�اء الوحدات االداري�ة ومدراء دوائ�ر الزراعة واملوارد املائية واملستش�فى 

البيطري والسايلو«.
وق�ال الدخييل بحس�ب املص�در انه » ت�م اكمال املس�احات الخزنية الس�تالم 
محص�ول الحنطة من املزارع�ن والعمل جاري عىل اكمال املس�احات املتبقية 

الستيعاب اكرب عدد من كميات الحنطة املتوفرة« .
واوض�ح الدخي�يل ان »زيارة وزير املوارد املائية االخ�رية للمحافظة اثمرت عن 
موافقت�ه عىل التعاقد مع الفالحن خارج الحصة املائية مع الزام الفالح بحفر 

برئ ارتوازي واالستفادة منه يف االرواء اضافة اىل اصحاب حقول الدواجن« .
وب�ن الدخي�يل » عن طرح مروع اس�تحداث مطحنة اس�تثمارية تجارية يف 
النارصية الس�تقبال محصول الحنطة ويحدد فيه س�عر كيس الطحن الواحد 

ب١5 الف دينار يف افضل حاالته ».
وال�زم الدخي�يل » مديري�ة زراع�ة ذي قار مدة اس�بوع لغرض اكم�ال الخطة 

االسراتيجية بن الزراعة واملوارد املائية لغرض املبارشة بها .

الكهرباء تشكل جلان ساندة من شيوخ ووجهاء مدينة الصدر إلسناد املنظومة الكهربائية
    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الكهرباء عن تش�كيل لجان ساندة 
من شيوخ ووجهاء مدينة الصدر ومناطق رشق 

القناة إلسناد املنظومة الكهربائية.
وذك�ر بيان لل�وزارة تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان »وزي�ر الكهرباء قاس�م محمد 
الفهداوي التقى ش�يوخ ووجه�اء مدينة الصدر 

ومناطق رشق القناة بمكتبة يف مقر الوزارة«.
 وأكد خالل اللقاء بحسب البيان عىل إن »تشكيل 
لج�ان س�اندة يف مدين�ة الصدر لدع�م منظومة 
الكهرباء الوطنية ومروع الراكة مع القطاع 

الخ�اص يف عق�ود الخدم�ة والصيان�ة والجباية 
والت�ي تحق�ق ه�دف ال�وزارة بإنهاء اله�در ما 
ينعك�س إيجاب�ا يف تحس�ن س�اعات التجهي�ز  
للمواطن�ن وهو توجه ايجابي لدعم ذوي الدخل 

املحدود« .
واض�اف إن »م�ن واجبانا كمس�وؤلن يف وزارة 
الكهرب�اء إن نوفر الطاقة الكهربائية للمواطنن 
ومرئاتن�ا هو املواط�ن فال نقبل عىل أنفس�نا إن 
نفش�ل علما إنن�ا قد عملنا يف ال�رضوف الصعبة 
املتمثلة بشحت املواد والتقشف املايل, وان تطبيق 
م�روع الراك�ه مع القط�اع الخ�اص بعقود 
الخدمة والصيان�ة والجباية يف مدينة الصدر هو 

دليل عىل إن الوزارة ال تفرق بن منطقة وأخرى, 
وانأ ش�خصيا أراهن ع�ىل نجاح املروع يف هذه 
املناط�ق كون أبناء هذه املدينة واملناطق املجاور 
لها تحددهم القيم وتكون كلمات االلتزام أساس 

لعملهم« .
واش�ار البي�ان اىل انه »م�ن جهتهم أش�اد الوفد 
الضي�ف بش�خص الوزي�ر الفه�داوي معاهديه 
ع�ىل إس�ناد وزارة الكهرباء واإلس�هام يف إنجاح 
امل�روع ليس فق�ط مدينة الص�در بل يف جميع 
مناطق العاصمة بغداد وجميع املحافظات كون 
هذا املروع هو لصالح املواطن ومن خالله تحل 

أزمة الطاقة الكهربائية يف البالد«.
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رقم الطلبية) 2017/1518(
تعلن رشكة مصايف الوسط رشكة عامة عن املناقصة املحلية 

عقد تجهيز )ليثيوم هيدروكسيد مونوهيدرات( 
) للمرة الثانية(  وبكلفة تخمينية مقدارها ) 1.800,000,000( دينار )مليار وثمنمائة مليون دينار عراقي(  

 بموج�ب املواصف�ات والرشوط التي يمكن الحصول عليها من امانة الصندوق لقاء مبلغ قدره ) 150,000 ( دينار ) 
مائة وخمسون الف دينار ال غري( غري قابل للرد فعىل املجهزين املختصني الراغبني باملشاركة تقديم عرضني منفصلني  
فني واآلخر تجاري بالدينار العراقي )مع مراعاة ترقيم الصفحات لكال العرضني( وتكون نافذة ملدة ال تقل عن شهر 
مع ارفاق التأمينات االولية والبالغة ) 18.000.000(دينار ) ثمانية عرش مليون دينار عراقي ( مع العرض الفني او 

التجاري  و تضمني العرضني املعلومات التالية :
� رقم املناقصة / موضوعها.

� تاريخ الغلق.
� تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم.

 � تاريخ نفاذ التأمينات االولية.
-العناوين الرصيحة للرشكة او املكتب .

  وتسلم اىل استعالمات الرشكة بأغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي االعالن والطلبية يف مدة اقصاها الساعة 
)الواحدة( بعد الظهر ليوم 2017/5/21 ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن .. مع التقدير 

 مالحظة :
1 � جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع ورشاء التنادر :

أ � االوراق التأسيسية للرشكة كاملة ونافذة
ب � االعمال املماثلة
ج � براءة ذمة نافذة

د-الحسابات الختامية.
2- تقديم كفالة حس�ن االداء 5% من قيمة العقد بعد التبليغ باإلحالة وقبل توقيع العقد وخالل مدة ال تتجاوز )14( 

يوم ويف حالة التأخر تهمل االحالة ويحال املجهز اىل لجنة الناكلني
3 � عدم التأخر بتوقيع العقود وااللتزام  باملدة املحددة.

4 � االطالع عىل كافة فقرات الطلبية وعدم حذف اي فقرة بعد االحالة او تغيري رشط من رشوط االحالة وإال س�وف 
يغرم املجهز بضعف السعر للفقرة يف العروض املقدمة

5 � اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل اىل اليوم التايل بعد العطلة مبارشة
6 � يكون مقدم التأمينات االولية من املساهمني يف الرشكة او الرشكات بموجب عقد مشاركة

7� املواصفات والفقرات للعرض الفني تدرج يف الكتب الرس�مية الخاصة بالرشكة او املكتب عىل مس�احة خالية من 
اي رمز او ختم او شعار مائي يدل عىل اسم الرشكة وبخالفه يهمل العرض.

8-وبإمكان  كافة ممثيل الرشكات واملجهزين املش�ركني يف املناقصة التواجد يف مقر الرشكة )بناية املطعم( لحضور 
ومتابعة فتح العطاءات الفنية والتجارية من قبل اللجنة وذلك يف اليوم التايل لتاريخ الغلق الساعة العارشة صباحا.

9-يف حال�ة وج�ود مخالفات من قبل املجهزين توجه االنذارات من القس�م القانوني يف رشكتنا دون الرجوع اىل دائرة 
كاتب العدل.

10-تصادر التامينات االولية للرشكات يف حالة عدم االستجابة للمراسالت اثناء الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات 
11- تقبل خطابات الضمان من املصارف املعتمدة املدرجه يف القائمة املرفقة طيا :

12- يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكروني : �
www.oil.gov.iq

 www.Mrc.oil.gov.iq
info@mrc.oil.gov.iq

daurafax@mrc.oil.gov.iq

وزارة النفط
رشكة مصايف الوسط رشكة عامة

املدير العام
زيد كاظم رشيف

حمافظة املثنى
مديرية بلدية الساموة

اعادة اعالنجلنة البيع واالجيار االوىل

اعالن رقم )22(
وزارة النقل

الرشكة العامة للسكك احلديد العراقية
جلنة البيع والتاجري املركزية

املدير العام 
للرشكة العامة للسكك احلديد العراقية

اعالن مزايدة
تعلن الرشكة العامة للسكك الحديد العراقية احدى تشكيالت وزارة النقل  
ع�ن اجراء املزاي�دة العلنية  وفق قان�ون بيع وتاجري ام�وال الدولة رقم 
21 لس�نة 2013 النافذ لتاجري العقار املدرج  تفاصيله ادناه مس�اطحة 
والعائدة لرشكتنا  والتي ستجري املزايدة عليه يف محطة قطار الديوانية 
يف الي�وم 30 من الي�وم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة يف تمام الس�اعة 
الع�ارشة صباحا واذا وافق يوم املزايدة عطلة رس�مية فتكون املزايدة يف 
اليوم الذي يليه من الدوام الرس�مي فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة 
الحض�ور يف الزم�ان وامل�كان املعني�ني مس�تصحبني معه�م التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 20%  من القيم�ة املقدرة بصك مص�دق معنون المر 
الرشكة العامة للس�كك الحديد او نقدا عىل ان تس�تكمل باقي التامينات  
بالسعر الذي ترسو عليه املزايدة وعىل املزايد استقدام براءة ذمة رضيبية 
وجلب املستمس�كات املطلوبة ) هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية 
وبطاقة الس�كن والبطاق�ة التموينية االصلية واملص�ورة ( ويتحمل من 
ترس�و عليه املزايدة اجور االع�الن والخدمة البالغة 2% من قيمة االيجار 
الس�نوي ويتم تس�ديد ب�دل االيجار الس�نوي دفعة واحدة عن�د االحالة 
القطعية ويمكن االطالع عىل العقار قبل موعد املزايدة  وعىل من ترس�و 
عليه املزايدة تس�ديد ب�دل االيجار خالل )30( يوم م�ن تاريخ املصادقة 
وبعكس�ه يعترب ن�اكال ويتحمل جميع االج�راات القانونية املرتبة عليه 
وعىل من ترس�و عليه املزايدة مراجعة ش�عبة االمالك والعقارات يف مقر 

الرشكة لغرض تبليغه باالحالة القطعية

تعل�ن لجنتن�ا عن ايج�ار العقارات امل�دون ادناه والعائ�د ملديرية بلدية الس�ماوة وذلك 
باملزايدة العلنية وفق تعليمات  قانون ) 21(لس�نة 2013املعدل فعىل الراغبني االش�راك 
باملزاي�دة مراجعة املديرية اعاله خالل 15يوم وتبدا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبني 
معهم التامينات القانونية البالغة 20% من القيمة املقدرة وستجري املزايدة الساعة بعد 
العارشة صباحا من اليوم االخري من مدة االعالن املنشور ويف حالة مصادفة يوم املزايدة 
عطلة رس�مية تؤجل املزايدة اىل اليوم التايل عىل ان يتحمل املس�تاجر اجور نرش االعالن 

واجور اللجان واملصاريف االخرى املرتبة عىل ذلك والبالغة 2% من بدل االيجار

الرشوط :
1-مدة العقد سنة واحدة

2-اليجوز ايجار العقار من الباطن
3-كل مايض�اف للمنش�ا يع�ود ملك للبلدي�ة رشط ان تك�ون هذه االضاف�ة بموافقة 

البلدية
4-عىل املستاجر اخالء العقار عن حاجة البلدية اليه

5-تس�ديد االيج�ار كامال خالل ش�هر من تاري�خ املزايدة ملدة س�نة واحدة م�ن تاريخ 
االحالة

6-التعاد االمانات لصاحب الضم االخري اال بعد تس�ديد مابذمته وتس�ليم املاجور بحالة 
جيدة

7-عىل املزايد دفع تامينات 20% من القيمة املقدرة
8-عىل املزايد جلب بطاقة التموينية +جنسية مصورة +صك مصدق بمبلغ االمانات

9-يتحمل من يرس�و عليه املزايدة اجور النرش واالعالن والداللية واجور لجنتي التقدير 
والتثمني والبيع وااليجار

10-عىل املستاجر التشيد حسب املواصفات املعدة من قبل البلدية وفق مخطط موحد

وزارة املالية
دائرة عقارات املنطقة

الوسطى واجلنوبية

اعالن
تعلن وزارة املالي�ة/ دائرة عقارات الدولة عن تاجري جزء 
م�ن القطعة املبينة اوصافها ادن�اه  باملزايدة العلنية ملدة 
)3( ثالث س�نوات  وفق احكام قان�ون بيع وايجار اموال 
الدول�ة رقم )21(  لس�نة 2013 )املعدل( فع�ىل الراغبني 
بااليج�ار مراجعة فرع دائرة عق�ارات الدولة يف محافظة 
)ذي ق�ار( لالط�الع ع�ىل التفاصيل مس�تصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة )20 %( من بدل االيجار املقدر 
لكامل  مدة االيجار وبصك مصدق واملستمسكات الثبوتية  
قبل االشراك  باملزايدة  وسيكون موعد املزايدة  يف الساعة 
الع�ارشة صباحا بعد مرور م�دة)30( يوما تبدأ من اليوم 
ال�ذي ييل ن�رش االعالن يف الصح�ف وس�تجري املزايدة يف 
قائمقامية قضاء الغراف  ويتحمل  من ترسو عليه املزايدة 
اجور خدمة 2 % من بدل االيجاروتؤول املشيدات اىل وزارة 
املالي�ة  بع�د انتهاء م�دة العقد   واذا صادف ي�وم املزايدة 
عطلة رس�مية او يوم جمعة فتكون املزايدة يف اليوم الذي 

يليه مبارشة.
املدير العام/وكالة

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس 2016/763

اس�م املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

اس�م املته�م ورتبت�ه ووحدته : املالزم  وس�ام س�امي 
محسن عيل/مديرية رشطة محافظة البرصة

رقم الدعوى وتاريخها : 2016/1022
تاريخ ارتكاب الجريمة :2012/8/1

تاريخ الحكم : 2016/6/8
امل�ادة القانوني�ة : 5و35 م�ن ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 

2008
خالصة الحكم

حكم�ت محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة باس�م 
الشعب عىل املجرم الغائب اعاله غيابيا بما ييل :-

1-بالحبس ملدة ) خمس سنوات ( وفق احكام املادة 5/ 
ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 وبداللة املادة 69  من ق.أ.د 
رقم 17 لس�نة 2008 املعدل لغياب�ه عن مقر عمله من 

تاريخ 2012/8/1 ولحد االن .
2-بالسجن ملدة )سبع سنوات( وفق املادة 32/اوال من 
ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل الختالس�ه املسدس 
الحكوم�ي املرق�م )swf957( ن�وك كل�وك م�ع )45( 
اطالقة من نوع�ه ومخازن عدد/2 مع مرود مس�دس 
وفرشة تنظيف عدد/1 ومالية مخزن عدد/1 وحافظة 
مس�دس ع�دد/1 وك�راب مس�دس  كلوك نس�يج عدد 
/1 وجعب�ة مخازن مس�دس مزدوجة نس�يج عدد /1  
وتضمين�ه  مبل�غ مقداره )6.125.000( س�تة ماليني 
ومائ�ة وخمس�ة  وعرشون  الف دينار ع�ن قيمة املواد 
املوصوف�ة اع�اله التي اس�تصحبها املتهم عن�د غيابه 
بتاريخ 2012/8/1 استنادا للفقرة ثانية من املادة 32 

من ق.ع.د عىل ان يستحصل منه بالطرق التنفيذية 
3-تنفذ املحكوميت�ان اعاله بالتعاقب اس�تنادا للمادة 

143/ق.ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل.
4-اعتبار جريمته الواردة يف الفقرة )2( مخلة بالرشف 

استنادا للمادة 21/أ-6ق.ع
5-طرده م�ن الخدمة يف ق�وى االمن الداخيل اس�تنادا 
الحكام املادة 38اوال/أ من ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 
وعدم جواز اعادة اعادة تعيينه يف دوائر الدولة والقطاع 
الع�ام اس�تنادا لقرار مجل�س قيادة الث�ورة املنحل 18 

لسنة 1992.
6- اعطاء املوظفني العمومي�ني صالحية القبض عليه 
اينم�ا وج�د لتنفي�ذ الحك�م الص�ادر يف حقه اس�تنادا 

الحكام املادة 69/ثانيا من ق.أ.د .
7- ال�زام املواطن�ني االخبار عن مح�ل اختفاء املحكوم 

اعاله استنادا الحكام املادة 69/ثالثا من ق.أ.د.
8- حجز امواله املنقولة وغري املنقولة  استنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق.أ.د 
9- تحديد اتعاب املحاماة للمحامي املنتدب جبار عاتي 
ج�رب   مبل�غ ق�دره ثالثون ال�ف دينار ت�رصف له بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية
ص�در الق�رار باتف�اق االراء قاب�ال لالعراض اس�تنادا 
الحكام املادة 71/ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لس�نة 2008 

وافهم علنا
اللواء الحقوقي 
رئيس املحكمة

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس 2015/1524

اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل 
الخامسة بالبرصة

اس�م املته�م ورتبته ووحدت�ه : الرشطي   كريم 
جاب�ر ظاهر مريهج/مديري�ة رشطة محافظة 

البرصة
رقم الدعوى وتاريخها : 2012/1424
تاريخ ارتكاب الجريمة :2014/1/10

تاريخ الحكم : 2015/11/9
امل�ادة القانوني�ة : 5 م�ن ق.ع.د رقم 14 لس�نة 

2008
خالصة الحكم

حكم�ت محكمة ق�وى االمن الداخ�يل للمنطقة 
الخامس�ة ع�ىل امل�دان الغائب )الرشط�ي كريم 

جابر ظاهر مريهج( باسم الشعب بما ييل :-
1-بالحبس البس�يط ملدة ) س�تة اش�هر ( وفق 
اح�كام امل�ادة 5/ ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 
 17 رق�م  ق.أ.د  م�ن  69/اوال   امل�ادة  وبدالل�ة 
لس�نة 2008 لغياب�ه عن مقر عمل�ه من تاريخ 

2014/1/10 ولحد االن .
2- اخراج�ه م�ن الخدمة يف ق�وى االمن الداخيل 
اس�تنادا للمادة 42/ثاني�ا/أ من  ق.ع.د رقم 14 

لسنة 2008.
3- اعطاء املوظفني العموميني صالحية القبض 
عليه اينم�ا وجد لتنفيذ الحك�م الصادر يف حقه 

استنادا الحكام املادة 69/ثانيا من ق.أ.د
4- ال�زام املواطن�ني االخب�ار عن مح�ل اختفاء 
املحكوم اعاله اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/ثالثا 

من ق.أ.د
5- حجز امواله املنقولة وغري املنقولة  اس�تنادا 

الحكام املادة 69/رابعا من ق.أ.د 
6- تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب جبار 
عاتي جرب   مبلغ قدره ثالثون  الف دينار ترصف 

له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء قابال لالعراض 
اس�تنادا الحكام املادة 61/اوال من ق.أ.د وافهم 

علنا يف 2015/11/9
اللواء الحقوقي 
رئيس املحكمة

فقدان
فق�دت مني الهوي�ة الصادرة م�ن وزارة النفط 
/رشكة توزيع املنتج�ات النفطية /ش.ع هيئة 
توزيع الفرات االوسط /فرع املثنى بأسم) عزيز 
ون�ان حميد غثي�ث ( العن�وان الوظيفي /حريف 
اقدم رقم الهوي�ة )7723( فعىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

نوع المشيداتالتفاصيلت
تاميناتمدة االيجاراالستخدام

1
جزء من القطعة المرقمة 
86/8 مقاطعة 2 البو 
صالح بمساحة 200م2

محطة تحلية ----
ماء

مساطحة 
لمدة عشر 

سنوات
600.000

مبلغ االيجاراملوقع اسم العقارت
غرض 

االستعمال

حي العمالمحل رقم 13
512000 خمسمائة واثنى 

عشر الف دينار
جتاري

حي العمالمحل رقم 26
576000 خمسمائة وستة 

وسبعون الف دينار 
جتاري

جتاري5000000 خمسة مليون دينارسوق القدسمحل رقم 346

جتاري600000 ستمائة الف دينارسوق السمكمحل رقم 418

سوق السمكمحل رقم 548
625000 ستمائة وخمسة 

وعشرون الف دينار
جتاري

سوق السمكمحل رقم 633
4560000 اربعمائة وستة 

وخمسون  الف دينار
جتاري

الكراج املوحدمحل رقم 79
1500000 مليون وخمسمائة 

الف دينار
جتاري

الكراج املوحدمحل رقم 811
1500000 مليون وخمسمائة 

الف دينار
جتاري

محل رقم 932
اسواق الفرات/خلف مديرية 

دائرة االتصاالت والبريد
1450000 مليون واربعمائة 

وخمسون الف دينار
جتاري

ر. مهندسني 
امحد رزاق امحد

مدير بلدية الساموة وكالة

رقم القطعة 
الغرض من المساحةوالمقاطعة

االيجار
بدل االيجار 

اقرب نقطة دالةالسنوي

 40/1707
الغراف

 )4/20/69(
دونم

ملعب خماسي وملعب 
اطفال ومشتل

 7.000.000
سبعة ماليين دينار

قرب مدرسة ام 
البنين
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         بقلم : مجيد الزبيدي - بغداد 

  م�ن يطال�ع الومض�ات الش�عرية 
للش�اعر) س�عدون ش�فيق س�عيد 
وس�ط  نفس�ه  يج�د  الخم�س،   )
فيض م�ن األحاس�يس والعواطف 
بكلم�ات  المنحوت�ة  المزدحم�ة، 
تنس�اب بعذوب�ة ، لتأس�ر وجداننا 
،فتنحاز مرغمة إلى همه الوجداني 
علي�ه. اش�تغل  ال�ذي  والعاطف�ي 

وعلى الرغم م�ن أن هذه الومضات 
 ( بالترقي�م  منفصل�ة  الش�عرية 
األول�ى ، الثاني�ة ، الثالثة ، الرابعة ، 
الخامس�ة ( من دون وضع عناوين 
لكل ومضة ،إال اننا نلمس بس�هولة 
،أنه�ا تش�كل بمجموعه�ا قصيدة 
واح�دة ، يربط بين كل ومضة ،وما 
بعده�ا خي�ط حريري مث�ل الخيط 
ال�ذي تنتظ�م في�ه حب�ات اللؤل�ؤ، 
لتش�كل لنا في األخيرعق�دا جميال 
تتباهى ب�ه أعناق الغيد الحس�ان.. 
اللغة الش�عرية التي اش�تغل عليها 
الش�اعر ومضات�ه الخم�س تتميز 
باألناق�ة وحس�ن اختي�ار الكلم�ة 
ليك�ون لوقعها في نف�س المتلقي 
تأثيرا بالغا ، وليشده إلى آخر كلمة 
فيها. تش�عرك إنها همسات رقيقة 

باذخة الجمال والروعة .فالش�اعر 
يمتط�ي صهوة الم�وج لحب يموج 
بالدفء. لكنه�ا الصحراء ما برحت 
تعان�ق زه�ر الش�وك ب�ال ش�وق!! 
لماذا؟....ألنه اختار المطر المنهمر 
من عي�ن حبيبت�ه . وآه م�ن رحيل 
يبكيه ويبكيها. وهكذا ينهمر شالل 
العواطف واألحاس�يس التي جادت 
به�ا قريح�ة الش�اعر ليرس�م لن�ا 
لوح�ة جميلة ) للش�مس اآلتية من 
وداع اللي�ل المس�افر(حتى صورة 
الفن�ارات التي تومض ف�ي الظلمة 
.ومع ه�ذا الفي�ض الوجداني الذي 
طغى على أجواء المش�هد الشعري 
، فالش�اعر م�ا ب�رح يؤك�د لن�ا أن 
: حب�ه لم ي�زل يغف�و عل�ى أعتاب 
المرافئ البعيدة فهو كالطائر الذي 
ما ع�ادت جناحاه جناحي�ه ...هنا 
يرس�م لنا الش�اعر لوحته الجميلة 
بكلمات�ه المنتق�اة بذائقة ش�عرية 
رفيع�ة لتس�كن هواجس�ه قل�وب 
متلقيه بكل يس�ر. ومع أن الشاعر 
يقر ويش�هد لنا بانه : ) يموت على 
حب حبيبت�ه (على الرغم من مرور 
طيفها ف�ي لي�ل الرج�اء ، كالنجم 
: يس�طع بالض�وء يمته�ن التألل�ؤ 
للبق�اء وحبه�ا ، قد يقتل ف�ي التو 

او يب�اع م�ع الج�واري والعبي�د... 
فه�و هنا ف�ي هذا المقط�ع األخير 
م�ن ومضته الش�عرية الخامس�ة، 

يهمس الش�اعر في أذننا أن حبيبته 
ه�ذه يمكن ان تك�ون قضية يؤمن 
بها ، ظلت لصيقة وجدانه ،وروحه 

ومش�اعره ، وربما ه�ي واحدة من 
األماني التي ظل�ت تختزنها الروح 
، وم�ا أكث�ر األمان�ي في حي�اة كل 

ش�اعر بل كل إنسان ،و التي بعيش 
العمر بانتظار أن تحققها له األيام . 
وأقولها بكل صراحة : وأنا اقرأ هذه 
الومضات الرائعة لصديقنا الشاعر 
س�عدون ش�فيق س�عيد أحسست 
أنن�ي أقف أم�ا قامة ش�عرية أدبية 
س�امقة بلورتها التج�ارب والنتاج 
األدبي المتنوع الث�ر طيلة أكثر من 
نص�ف ق�رن م�ن اإلب�داع والعطاء 
المنقط�ع .  األدب�ي والفن�ي غي�ر 
تحيات�ي للصدي�ق العزي�ز، متمنيا 
له مزي�دا م�ن التالق الش�عري في 
ظل الصحة والعافي�ة بإذنه تعالى. 
�ومضات في محراب الحب الشاعر 
س�عدون ش�فيق س�عيد الومض�ة 
األولى / من يومنا أمس�ت مراكبنا 
.. تجول في أركانها الريُح هاربة .. 
وتعتلي جدراَنها الذكرى أش�باحا ، 
يراقصها الب�رُد .. والبرُق .. والرعُد 
!! لكنَّ أشرعتي مازلت أرتقها .. كي 
امتطي صه�وة الموج ، لحٍب يموج 
بالدفء !! لكنها الصحراء مابرحْت 
.. تعانق زهَر الش�وك ، بال ش�وق !! 
الومض�ة الثانية : اللي�ُل يطفح من 
أعماق عزلته .. والصبح إن هلَّ يوما 
، فم�ن بي�ن أهداِب عينه�ا !! وحين 
أمس�ْت بذاكرته .. ن�اء بها .. وحار 

مابينالاللئ ، والياقوت . والمرجان 
!! لكّنه اخت�ار المطر المنهمر ، من 
عينيه�ا !! وآه من رحيل .. يبكيه ... 
ويبكيها !! الومضة الثالثة / لتشرق 
الش�مُس اآلتي�ة م�ن وداع ، اللي�ل 
المس�افر .. ولتأتي الري�ح الهاربة 
من وهج ، اإلعص�ار !! وأنت .. كما 
أنت .. يداعب وجهك دفئي .. ويغفو 
على أحضانك ليلى !! لكن الذي بات 
يقلقني .. همس .. وأصداء .. وصوت 
.. وصمت بتُّ ال افهمه .. كأّني كذاك 
المتيم الولهان ، والمس�كون بالحب 
!! الومض�ة الرابعة / الليل ذات الليل 
.. ودوام�ات النج�وم الراكضة نحو 
النواف�ذ ، تواصل االبته�ال .. وحبه 
ل�م يزْل يغفو على أعت�اب ، المرافئ 
البعي�دة .. او عن�د الفن�ارات الت�ي 
تومض ، بوجه الظلمة .. وكان عليه 
التوقف عن�د ناصية الزم�ن الرتيب 
.. كالطائ�ر ال�ذي ماع�ادت جناحاه 
، جناحي�ه ... الومضة الخامس�ة / 
مّرْت م�رور الطيف في ليل ، الرجاء 
. كالنجم يس�طع بالض�وء ، يمتهن 
التألل�ؤ للبق�اء !! وحبُّه�ا ، قد يقتل 
ف�ي التو .. او قد يباع مع الجواري ، 
والعبيد !! لكنني .. أش�هد اني أموت 

.. على حبها !!

يقدم الروائي المصري أحمد خالد توفيق 
في كتابه “اللغز وراء الس�طور- أحاديث 
من مطبخ الكتابة” صورة لمعضلة تدني 
ذوق ق�راء األدب، مم�ا س�مح بانتش�ار 
األعمال الهابط�ة واتس�اعها جماهيريا، 
مقابل انحس�ار األعمال الرصينة.ويشير 
ناش�ر الكتاب “دار الشروق” إلى أن ه�ذا 
المؤل�ف يح�اول ف�ك اللغ�ز ال�ذي تحدث 
عن�ه توفي�ق ف�ي عن�وان الكت�اب، وذلك 
بأس��لوب س��اخر وممتع، حيث يق�دم 
الكات�ب وصف�ة س��حرية م�ن عص�ارة 
تجارب�ه ومن تج�ارب كب��ار األدباء عن 
مس�ألة القراء والكتاب�ة الجيدة.يتن�اول 
الكتاب في الج�زء األول بع�ض التقنيات 
األدبية المس��تعصية ويقت�رح حلوالاً لها 
ببساطة وإمتاع، فيتنقل من سدة الكاتب 
إلى أس�ماء األبطال، ويتوق�ف عند العمل 
الناجح المدمر لمؤلفه، كما يحاول طرح 
حل�ول إلش�كالية الغرور وانع�دام الثقة. 
أما الجزء الثاني فيستعرض فيه المعارك 
األدبية المختلفة، كما يحل أزمة االقتباس 

م�ن األدب إلى الس�ينما.يقول المؤلف إن 
الرس�الة الكهربي�ة الغامض�ة المنبعث�ة 
من اجتماع الحرف ج�وار الحرف، ال تقل 
ا ورهبة ع�ن الطريقة التي تتتابع  غموضاً
به�ا ش�يفرة الحم�ض الن�ووي لتصن�ع 
ا ف�ي كل مرة،  �ا أمينياً�ا مختلفاً لن�ا حمضاً
فبالرم�وز نحصل عل�ى بش�رة ناعمة أو 
قام�ة فارع�ة أو ص�وت رخي�م. ويروي 
أحمد خالد توفيق ف�ي كتابه قصة مؤلِّف 
ا قصيرة متوسطة المستوى  يكتب قصصاً
ويرس�لها إلى المجالت، وفي ليلة سوداء 
يهب�ط عليه اإللهام، فيكت�ب قصة مؤثرة 
رائعة اس�مها “المرحومة أخت زوجته”، 
عندما قرأْته�ا زوجته ظلت صامتة بعض 
الوق�ت، ثم انفجرت في بكاء حار، وقالت 
له “هذه أروع قص�ة قرأتها في حياتي”. 
وعندم�ا ُنش�رت القصة، انهالت رس�ائل 
الق�راء تصف كم هي مؤث�رة وكم أن هذا 
الرجل عبقري، وقد اضطر رئيس التحرير 
إل�ى أن يرفع مكاف�أة المؤلف عن القصة 
الواحدة، وبعدها كتب المؤلف قصة جيدة 

وأرس�لها إلى المجل�ة، فجأة ع�ادت إليه 
القص�ة وقد أرفق رئيس التحرير رس�الة 
يقول فيها “قصة جيدة.. لكن القارئ اآلن 
لم يعد يقبل هذا المس�توى من القصص. 
ل�ن يقب�ل بأق�ل م�ن “المرحوم�ة أخ�ت 
زوجته”.ويضي�ف أن موهب�ة التقم�ص 

يج�ب أن تك�ون متضخم�ةاً ل�دى األديب 
بش�كل واض�ح، بينما “النص�ب” موهبة 
أخرى مهمة من مواهب األديب، فعليه أن 
ا محك�م التفاصيل يقنع  ا زائفاً يصن�ع جواً
القارئ.ويتابع “بالنس�بة إلى نوعية أدب 
‘البوب‘ الذي أكتبه للش�باب -حيث يمكن 
أن تدور األحداُث في أيِّ مكان في العالم- 
كان عل�ي أن أتعلّ�م ‘النص�ب‘ ف�ي أقوى 
ص�وره، فبعض القراء لم يص�ّدق أنني لم 
أذهب لرومانيا قط. كما أنني كتبت الكثير 
جداًا عن لن�دن قبل أن أرى إنكلترا. الفكرة 
هنا هي أن يمتلئ رأسك بأعمال أدبية من 
ذلك البلد، تستعين بخريطة جيدة أو بعض 
مذكرات َمن ذهبوا هناك، تستعين برواية 
فيه�ا قدر ال بأس ب�ه من أس�ماء الناس، 
تصنع الج�و ببعض اللمس�ات”.ويتحدث 
توفيق عن عشقه لمتابعة المعارك األدبية 
الشرس�ة الت�ي كان�ت ت�دور ف�ي العصر 
الذهب�ي ل�ألدب العرب�ي المعاص�ر، ألنها 
تعكس حيوية فكرية غير عادية، وتعكس 
رقياًا ش�ديداًا. ويقول إن من ضمن معارك 

العقاد الشهيرة غير المكتملة معركة مع 
أديب هامس خفيض الص�وت، يفّضل أن 
يصغي وال يتكلم، ورغ�م هذا فإن األديب 
الخج�ول ه�و الذي ب�دأ االقتت�اَل، ففّضل 
العق�اد الصمت.ويكش�ف أن ه�ذا األديب 
الخجول هو نجيب محفوظ، وأن المعركة 
دارت ع�ام 1945، حيث كت�ب العقاد في 
ا أنه  كتاب “في بيتي” بعض آرائه، متصوراً
ا مع نفسه، وقد سألَْته نفسه  يجري حواراً
عن س�بب قلة الروايات في مكتبته، فقال 
له�ا إن الش�عر أنفس من الرواي�ة بكثير، 
ومحص�ول خمس�ين صفحة من الش�عر 
الرفيع أوفر من محصول هذه الصفحات 
م�ن القص�ة الرفيعة.ويضي�ف أن العقاد 
اس�تند بطريقت�ه الصارمة إل�ى مقياس 
هو “األداة مقاب�ل المحصول”، كلما قلّت 
األداة وزاد المحص�ول، ارتفع�ت طبق�ة 
الفن واألدب، وكلم�ا تضّخمت األداة وقّل 
المحصول، مالت إلى النزول واإلس�فاف، 
وم�ا أكث�ر األداة وأق�ل المحص�ول ف�ي 

القصص والروايات.

          محمد األسعد

يب�دأ الش�اعر أحمد زكي أبو ش�ادي 
“قضاي�ا  كتاب�ه   )1955  1892-(
الش�عر المعاصر”، الذي ُجمعت فيه 
مقاالت�ه وص�در ع�ام 1956، بدفاع 
صري�ح وواض�ح عم�ا كان يس�ّمى 
في أيامه “الش�عر المنث�ور”، والذي 
س�يّتخذ اس�م “قصيدة النث�ر” ما إن 
يّطلع ش�اعران عربي�ان في بيروت؛ 
هما أدونيس وأنسي الحاج )-1937 
2014( على كتاب الناقدة الفرنس�ية 
س�وزان برن�ار “قصي�دة النث�ر: من 
بودلير إلى الوقت الحاضر” )1959(، 
فيس�تعيران تعريفها لهذه القصيدة 

بكثير من الَحرفية.
ويكت�ب األول مقال�ة “ف�ي قصي�دة 
النثر” في مجلة “ش�عر” ش�تاء عام 
1960، وينشر الثاني مجموعة “لن” 
م�ع مقدم�ة، ويس�يء االثن�ان فهم 
م�ا عنت�ه ه�ذه الناقدة بش�رط عدم 
التعاق�ب الزمن�ي في مس�ار الصور 
الش�عرية )التزام�ن( فيخترع�ان له 
مصطل�ح “المجاني�ة”. ولُتطلق بعد 
ذلك الشاعرة نازك المالئكة )-1923 
2007( هجم�ة ضاري�ة عل�ى ه�ذه 
القصي�دة ف�ي كتابه�ا ال�ذي أعطته 
عن�وان كتاب أبو ش�ادي نفس�ه، أي 
“قضايا الش�عر المعاص�ر” في عام 

.1962
ليس معروفااً م�ا إذا كانت نازك على 
معرف�ة بمق�االت أبو ش�ادي اآلنفة 

الذكر، وأنها كانت ترّد على دفاعه، أم 
أن دفاع أبو شادي لم يكن قد وصلها 
بع�د، فصّبت هجومه�ا فقط على ما 
نش�رته مجل�ة “ش�عر” البيروتي�ة، 

واعتبرت�ه “بدعة غريب�ة”، لّخصتها 
بالق�ول إن “بع�ض المطاب�ع ُتصدر 
كتب�ااً تضّم بي�ن دفاتها نث�رااً طبيعيااً 
مث�ل أي نث�ر آخ�ر، غي�ر أنه�ا تكتب 

عل�ى أغلفتها كلمة “ش�عر”، ويفتح 
القارئ تلك الكتب متوّهمااً أنه سيجد 
فيه�ا قصائ�د مث�ل القصائ�د، فيها 
ال�وزن واإليق�اع والقافي�ة، غير أنه 
ال يج�د من ذلك ش�يئااً، وإنما يطالعه 
في الكتاب نثٌر اعتيادي مما يقرأ في 
كتب النثر”. وانتهت إلى القول “وقد 
تبّن�ت مجل�ة “ش�عر” ه�ذه الدعوة 
وأحدثت حولها ضجيجااً مس�تمرااً لم 
تكن فيه مصلحة ال لألدب العربي وال 

للغة العربية وال لألمة العربية”.
المفارق�ة الالفتة ه�ي أن األمر هذه 
المّرة لم يكن نزاعااً حول الش�عر بين 
محافظين ومجّددين كما كان قديمااً، 
بل هو كما يكش�ف أبو شادي نفسه، 
م�ن م�كان هجرت�ه ف�ي نيوي�ورك 
الت�ي وصلها قادمااً م�ن القاهرة في 
ع�ام 1946، “ن�زاٌع بي�ن المجّددين 

وحدهم”.
ومن مكانه ذاك يس�ّجل في كتابه ما 
يشبه ردااً استباقيااً على ما ستطرحه 
نازك في كتابه�ا ذاك، فهي ال تكتفي 
بتحدي�د م�ا ه�و “الش�عر” فق�ط، 
ب�ل وتتح�ّدث ع�ن مصطلح الش�عر 
الحر وكأن�ه من مبتكراته�ا، فتقول 
“وإنما سّمينا شعرنا الجديد بالشعر 
الح�ر ألنن�ا نقصد كّل كلم�ة في هذا 
المصطلح، فهو ش�عر ألن�ه موزون 
يخض�ع لع�روض الخلي�ل، ويج�ري 
عل�ى ثماني�ة م�ن أوزانه، وه�و حّر 
ألن�ه ينّوع عدد تفعيالت الحش�و في 
الشطر، خالصااً من قيود العدد الثابت 

في ش�طر الخليل”. بينما ال يضع أبو 
شادي، بعد التنويه بأنه هو “الذي شّق 
الطريق للشعر الحر منذ عقود ثالثة.. 
كما ش�ّق الطريق للش�عر المرسل .. 
عب�د الرحم�ن ش�كري”، فارق�ااً بين 
مفهومين للشعر “الجديد” فقط، بل 
يعلن تباينااً في الرؤي�ة الثقافية بين 
المجّددين، فيقول “.. إن الفن الخالد، 
والشعر فرع منه، هو التعبير األصيل 
الخالق ع�ن الحق والجم�ال، وقصر 
هذا التعبير على نماذج معينة بالذات 
ش�طط في ش�طط، وهذا م�ا عرفه 
الغ�رب فأفلح، وقد عكس إيمانه هذا 
في متاحفه المنّوعة المتباينة، وأما 
في المش�رق فما يزال ح�ب التحّكم 
س�ائدااً، وال بّد من أن يخضع الش�عر 
ألش�كال معينة وموضوعات معينة 
وإال فل�ن يع�ّد ش�عرااً، وهذا تعّس�ف 

عجيب ليس بعده تعّسف”.
يكتش�ف م�ن يرج�ع إلى كت�اب أبو 
ش�ادي هذا، أن التباي�ن الثقافي كان 
م�داره مفاهي�م مثل حرية الش�اعر 
وطاقت�ه الش�عرية وأصالت�ه، وهذه 
األخي�رة تعن�ي عن�ده بوض�وح كّل 
م�ا هو ض�ّد “التك�رار ونه�ب اآلثار 
الس�ابقة والمعاصرة، ألن التكرار أو 
المحاكاة أو الس�رقة ال نتيجة لها إال 
الهبوط بأدبنا”. وكانت أعظم صفات 
الشعر لديه “الحرية واإلبداع” وليس 
االنشغال “بالقلقلة الوهمية للقوافي 
وبالرض�وخ ألح�كام الخلي�ل” كم�ا 

يفعل “المتزّمتون في الشرق”.

طرق بسيطة جتعل من الكاتب مؤلفًا ناجحًا

صدر قدياًم: »قضايا الشعر املعارص« لـ أمحد أبو شادي

قراءة رسيعة لديوان »ومضات يف حمراب احلب« للشاعر سعدون شفيق سعيد

برتقاالت وشفرات حالقة
صدر ف�ي العاصمة اإلس�بانية مدري�د كتاب جدي�د للكاتب 
العراقي محسن الرملي بعنوان “برتقاالت وشفرات حالقة 
في بغ�داد” عن دار هويرغا اي في�رو المعروفة. وقد صمم 
غالف المجموع�ة الفنان العراقي المقيم ف�ي كندا قحطان 

األمين.
ويض�م هذا الكتاب 14 قصة قصيرة س�بق للكاتب أن نش�ر 
أغلبه�ا ف�ي مج�الت وصح�ف وأنطولوجيات باإلس�بانية، 
ولئن ضّم الكت�اب قصصا كتبت باإلس�بانية فقد ضم كذلك 
مجموع�ة من القصص األخرى التي ق�ام الكاتب بترجمتها 
بنفس�ه من العربية إلى اإلس�بانية.هذا الكتاب هو السادس 
لمحسن الرملي باللغة اإلسبانية، بعد نشره روايتين وثالثة 
دواوي�ن ش�عرية عالوة على العش�رات من الكت�ب األخرى 

المشتركة التي ضمت نصوصا له مع كتاب آخرين.
وقد حظيت تجربة الرملي القصصية بالكثير من الدراس�ات 

واإلشادات النقدية بأكثر من لغة،.

»ماتا هاري«، الحس�ناء التي ش�غلت أوروبا والعالم 
في أوائل القرن الماضي، وُكتبت عن حياتها وموتها 
القص�ص والتحقيقات، وأُنتج�ت األفالم، تعود اآلن 
للظه�ور في كت�اب الكاتب البرازيلي الش�هير باولو 
كويلو الذي يحمل عنوان »الجاسوسة«.يس�تعرض 
ة ماتا هاري معتمدااً  بايلو كويلو في هذا الكاتب قصَّ
على معلومات موثقة حول فصول من حياة الراقصة 
الش�هيرة التي أذهلت الجماهير في عصرها، وكانت 
لها صالت مع أبرز رجال تلك الفترة. وعاش�ت حياة 
باذخ�ة، إلى أن اتهمتها فرنس�ا بالتجّس�س لصالح 
ألمانيا، وتمَّ إعدامها رميااً بالرصاص في 15 تشرين 

األول/اكتوبر عام 1917. 
ة »الجاسوسة« صدرت الطبعة العربية األصلية  قصَّ
منه�ا ع�ن ش�ركة المطبوع�ات للتوزيع والنش�ر - 

بيروت.

»اجلاسوسة«

           احمد المالكي 

،،ُمس�تطيل ُم�دور ،،
قبل أن تك�ون الظلم�ة 

بعضه�ا للبع�ض 
َوقب�ل أن تك�ون ه�ذه الوس�ادة 

هَي الشاهد الوحيد على حلمي الُمستدير 

َوقب�ل كل  ه�ذا األمت�داد الُمعت�م 
كنت أع�رف ه�ذا اللي��ل بكل أضالعه  

  انه الجدي�د في�ه 
  س�وى انس�دال األمني�ات 

كنت أع�رف
 أن بع�ض األص�ابع تبح�ث ع�ن أص�اب�ع 
لتقيس المس�افة بي�ن الس�مرة والس�مرة 

كنت هكذا 
ومن  دون أن أعرف  

أن اإلمس�اك ...بفك�رة
تحت�اج أنث�ى قصي�دة

           شعر / رحيم الربيعي 

ال َتْر كنوا للذُّلِّ قومي إّنُه
عاٌر على القوِم الِكراِم عظيُم
اللصُّ أضحى كاألميِر ُمَنّعمااً

والْجوُع أمسى في الدياِر ُيقيُم
فالّرُب أفعى واألفاعي إّنها

في طْبِعها االزعاُف والتسميُم
ما للرِّماِح وللِحراِب َتَثلّمْت

والّسيُف في ِغْمٍد تراُه َكميُم
هّبوا كما اإلعصاِر واْقَتلِعوا الُمدى

رأُس الَفساِد على الرقاِب مقيُم
واْقَطْع َبناَنَك يا أصيُل تمّردااً

فبدونِه ناٌر لهم وَجحيُم
يا سادَة الّدنيا وأنواٌر لكم

َفَقأْت عيونااً همها التْعتيُم
ال تجعلوا االذناَب تحُكُم ارَضنا
وعطاؤها فإلى الّشقاء حكيُم

يا ليَت شعري والبالُد بحكِمِهم
ظاَف وحالها سقيُم تشكو الشِّ

اياُمُهم سوٌس وتْنخُر ِعّزنا
والصمُت فينا طّيٌب وكريُم

ولتسألوا الهنديَّ أنتم اهُلها
اهُل المفاخِر ذا العراُق َعظيُم

سُيَدوُن التاريُخ فيها انكم

ُتْحيوَن فيها العّز وهو رميم ُ

نصوص قصرية

اقطع بنانك
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ليىل علوي ترد عىل إشاعات استبداهلا بنجمة أخرى
بعد أن أعلن�ت ليىل علوي من قبل أنها لن 
تش�ارك يف أي عمل درامي يف 2017 رغبًة 
منه�ا يف الحصول عىل إج�ازة، علمنا بأن 
ليىل س�تخوض تجربة املذيع�ة من خالل 
برنامج رمضاني ُعرض عليها لتخوض به 
ماراث�ون 2017 للربامج الرمضانية، وقد 
بدأ تصويره أخرياً، وللوقوف عىل حقيقة 
األمر أجرينا اتصاالً مع ليىل علوي للتأكد 
مم�ا إن كان الربنام�ج سيش�كل ظهوراً 

جديداً لها عىل الشاشة.

تحّمست للمرشوع ولكن
تقول ليىل يف ترصيحات خاصة إنها بالفعل 
تحّمس�ت يف البداية للم�رشوع لكنها بعد 
جلس�ات عم�ل للبحث يف فك�رة الربنامج 
ش�عرت بأنه�ا لن تضي�ف إىل مس�ريتها 
فقّررت االعتذار قبل التعاقد، كما أزعجها 

م�ا قيل عن حل�ول نجمة أخ�رى مكانها 
نافيًة حقيقة األمر وأضافت »كيف أكون 
مرّش�حة وهناك نجمة أخرى؟ كيف لهم 

أن يرّددوا هذا الكالم؟«. 
وتابع�ت أن�ه إذا ذه�ب الربنام�ج إىل أي 
فنان�ة أخرى فل�ن تنزع�ج بالتأكيد ألنها 
اعت�ذرت عنه قبل البدء به، وقالت ليىل إن 
كونها فنانة يحّتم عليها اختيار إطاللتها 
بعناي�ة يف أّي برنامج أو مرشوع مختلف، 
إذ »يج�ب أن تك�ون إطاللت�ي إضافة يل« 
ول�ن تقوم بالخطوة ملج�رّد تقديم تجربة 

جديدة.
برام�ج  يف  مش�اركتها  إمكاني�ة  وع�ن 
مس�ابقات ولج�ان تحكي�م ع�ىل غ�رار 
تجارب زميالتها يف الوس�ط الفّني، قالت 
إنه�ا ال ترفض الفكرة ولك�ن ال بّد من أن 

يكون الربنامج هادفاً ومتمّيزاً.

السينما قريبا
مرشوع�اً  س�تدخل  كان�ت  إن  وعّم�ا 
س�ينمائياً قريباً قالت إنه�ا حالياً تقرأ 
س�يناريو أكثر من عم�ل فهي يف إجازة 
من الدرام�ا بعد أن وج�دت أّن األعمال 
الت�ي ُعرضت عليها ليس�ت باملس�توى 
املاضي�ة،  الس�نوات  يف  قّدمت�ه  ال�ذي 
وه�ي بطبيع�ة الح�ال تخت�ار دائم�اً 
العم�ل ال�ذي يقّدمه�ا بش�كل وصورة 
جديدي�ن، ولكنها بالفع�ل تفّضل عمالً 
س�ينمائياً جديداً بع�د تجربتها يف فيلم 
»املاء والخرضة والوجه الحس�ن« وهو 
الفيل�م الذي ش�اركت فيه م�ع املخرج 
الكب�ري يرسي ن�رص الله، وقال�ت إنها 
يف الس�نوات األخ�رية بات�ت ترك�ز عىل 
وجودها الس�ينمائي وحالياً هناك أكثر 

من سيناريو لتختار بينها.

عبري صربي: إخرتت »الطوفان« 
ألسباب كثرية

 نجم�ة له�ا أس�لوب يخصه�ا بمفردها 
فيالتمثي�ل، فهي تنوعت وغ�ريت جلدها 
ما بني الكث�ري من األدوار التي س�اهمت 
يف تكوي�ن ش�خصيتها الفني�ة، وه�ي يف 
الوقت الحايل ال تسعى للظهور بأكثر من 
عم�ل فن�ي يف وقت واحد ك�ي ال تتعرض 
لإلجهاد ال�ذي تعرضت له من�ذ أعوام إىل 
جانب رغبته�ا يف الرتكيز وتقديمه أفضل 
م�ا لديها.. ه�ي الفنانةعب�ري صربيالتي 
بمسلس�ل  ُمش�اركتها  ع�ن  تكش�ف 
»الطوف�ان« ودورها فيه وأش�ياء أخرى 

كثرية يف اللقاء اآلتي:
• يف البداي�ة.. مل�اذا ُتش�اركني ه�ذا العام 

بمسلسل واحد فقط وهو »الطوفان«؟
م�ن  رمض�ان  يف  الع�ام  ه�ذا  أُش�ارك 
خالملسلس�ل الطوفانإىل جان�ب ظهوري 
الرساي�ا،  بمسلس�ل  رشف  كضيف�ة 
والحقيقة أن هناك بعض األعمال ُعرضت 
ع�ي ولم أرها مناس�بة فإعت�ذرت عنها، 

السيما أنني أصبحت أركز عىل الجودة وال 
أحب أن ُأشارك يف أكثر من عمل يف موسم 
واح�د من أج�ل الظه�ور بأفضل ش�كل 
ممك�ن إىل جانب أنني تعرض�ت لإلجهاد 
منذ س�نوات ودفعت رضيبة ذلك بعملية 
جراحي�ة م�ن قبل، لذا أش�ارك يف عمل أو 

إثنني عىل األكثر.
• لك�ن عىل حد معلومات�ي أنِك ُتقدمني يف 
»الطوفان« دور زوجة ثانية للفنان ماجد 
املرصي وه�ذا الدور أقرب مل�ا قدمته من 
قبل يف أح�د أعمالك الفني�ة.. فما الجديد 

يف الدور؟
قد أُقدم أكثر من ش�خصية ُمتش�ابهة يف 
طبيعتها أو يف الشكل العام لكن املضمون 
يك�ون مختلف�اً للغاية ع�ن بعضه ألنني 
لي�س بع�د ه�ذه الس�نوات الت�ي عملت 
فيها بالفن س�أقوم بقبول دور ُمتكرر ال 
ُيضيف يل فهذا غري منطقي، فأنا لست يف 
مرحلة اإلنتشار أو الس�عي نحو التواجد 

بل إنن�ي أختار أعم�ايل بدق�ة وأفضل أن 
يك�ون الحكم ع�ىل أي عم�ل أو دور بعد 
مشاهدته من دون إطالق أحكام ُمسبقة 

قبل املشاهدة.
• ه�ل تري�ن أن الجمه�ور أصب�ح يمي�ل 

للبطوالت الجماعية يف الوقت الحايل؟
بالطب�ع.. الجمهور يميل له�ذه النوعية 
من البطوالت التي أرى فيها متعة وإفادة 
سواء لفريق العمل أو للمشاهدين بخاصة 
أن فكرة النجم األوحد لم تعد موجودة وال 
يس�تطيع نجم بمفرده تحمل أعباء عمل 
فني من دون أن يكون إىل جانبه ممثلني، 
ب�ل إن فك�رة اإلهتم�ام ب�كل التفاصيل 
الدقيق�ة وحت�ى األدوار الصغ�رية تؤهل 

لتقديم عمل فني مميز للجمهور. 
• وملاذا ُتشاركني كضيفة رشف بمسلسل 
»الرساي�ا«.. ه�ل ه�ي مجامل�ة لفري�ق 

العمل؟
ليس�ت ُمجاملة لفريق العم�ل بل إنني ال 
أمانع الظه�ور كضيفة رشف يف أي عمل 
فن�ي طاملا أنني أُش�ارك ب�دور مميز وقد 
يلف�ت األنظ�ار م�ن دون أن يم�ر م�رور 
الكرام، وهذا العم�ل مميز للغاية ويحمل 
قصة إجتماعية وأرسية مشوقة، ال سيما 
أن�ه وصلتني عن الربوم�و الدعائي األول 
وال�ذي ُع�رض منذ أي�ام أص�داء إيجابية 

للغاية، وهذا يشء ُمبرش لنجاح العمل.
• وكيف كانت األصداء عن مسلسل كابتن 
أنوش ال�ذي ُيعت�رب عمالً كوميدي�اً يضم 

ُنخبة كبرية من النجوم بداخله؟
األص�داء طيب�ة للغاي�ة والعم�ل ُمختلف 
وجدي�د م�ن نوعه، وه�ي تجرب�ة مهمة 

بالنسبة يل وسعيدة بها للغاية.

تصنيفي كممثلة أغراء.. وعميل مع داود عبد السيد أمنية وحتققت
رغ�م أن بدايته�ا الفني�ة ل�م تكن من 
سنوات طويلة إال أنها خطفت األنظار 
بأدائها الع�ايل وبأدوارها التي يصفها 
البع�ض بالجرأة لكنه�ا ترفض فكرة 
تصني�ف البعض لها ع�ىل أنها ممثلة 
إغ�راء، وقد ش�اركت يف أعمال درامية 
كث�رية حققت من خالله�ا النجاح إال 
أن حضورها السينمائي لم يكن سوى 
يف تجربة وحيدة مع املخرجداوود عبد 
الس�يدمن خ�الل فيل�م »ق�درات غري 
عادية«.. ه�ي الفنانةنج�الء بدرالتي 
تتح�دث عن مش�اركتها بمسلس�لني 
وهم�ا »30 ي�وم« و »رمض�ان كريم« 
إىل جان�ب فك�رة الصني�ف الفني وما 
تنجذب ل�ه من بطوالت، وهل املاديات 
هدفه�ا من الفن، وه�ل الزواج جعلها 
تش�عر أكثر باإلستقرار، هذا وتتحدث 
ع�ن املس�تقبل وموقفه�ا م�ن أعمال 
الس�رية الذاتية وأشياء أخرى كثرية يف 

اللقاء اآلتي:
البداي�ة.. ش�اركت الع�ام امل�ايض  يف 
بمسلس�ل واح�د فق�ط، وه�ذا العام 
تظهرين بمسلس�لني وهما »30 يوم« 

و »رمضان كريم«.. فما السبب؟
أنن�ي  ليس�ت هن�اك أس�باب س�وى 
أُعجب�ت بس�يناريو العمل�ني ووجدت 
إختالف�ًا كبرياً بني الدوري�ن لذا قررت 
تقديمهما، إىل جانب أنني إعتذرت عن 
أعمال أخرى كانت معروضة عي، وال 
أرى األمر غريباً بخاصة أنني شاركت 
يف أكث�ر م�ن مسلس�ل ضمن موس�م 
درامي واح�د، لكن امله�م وما يتحكم 
يف حض�وري بأكثر من عمل بموس�م 
واحد هو س�ؤال أطرح�ه عىل نفيس.. 
ه�ل هن�اك إخت�الف ب�ني الدورين؟.. 
ه�ل الجمهور سيش�عر بأنه س�ريى 
ش�خصيتني مغايرتني ع�ن بعضهما؟ 
وحينم�ا أج�د اإلجاب�ة عن ذل�ك أُقرر 

موقفي ع�ىل الفور، وهذا م�ا وجدته 
بالفعل.

من ناحية اخ�رى.. أال ترين أن تجربة 
س�ينمائية وحيدة يف مش�وارك الفني 

هو أمر سلبي بالنسبة لك؟
ال أرى األمر سلبياً بل أنني ُكنت محقة 
يف رفض بعض البطوالت الس�ينمائية 
يف ف�رتة لم أك�ن أس�تطيع تحملها إىل 
أن س�نحت الفرصة للمشاركة بفيلم 
متميز وم�ع مخرج كبري مث�ل داوود 
عب�د الس�يد فوافق�ت عليه م�ن دون 
قرائت�ه، كم�ا أن الف�رتة الت�ي دخلت 
فيها التمثيل لم تكن تش�هد إنتعاش�اً 
س�ينمائياً ب�ل الدراما كان�ت ُمنترشة 
أكث�ر، وأنا يف الحقيق�ة ُكنت أتمنى أن 
تك�ون بدايتي يف الس�ينما مع مخرج 
مه�م وبفيلم ممي�ز وتحققت األمنية 

مع داوود عبد السيد.
• كث�ريون يصنفونك عىل أن�ِك ممثلة 

إغ�راء.. فم�ا ردك؟
أرفض ه�ذا التصني�ف وال أرى نفيس 

في�ه بل أن كثريين قدم�وا اإلغراء ولم 
يتم وصفه�م بهذا األم�ر، فاإلغراء له 
طرق كثرية س�واء بالعني أو مش�اهد 
أخرى، ال س�يما أنني يأتيني سيناريو 
العم�وم وموقف�ي من�ه ال  أق�رأه يف 
يكون عىل أساس اإلغراء أو مثل هذه 
األمور بل يكون عىل أساس السيناريو 
بشكل عام والدور نفسه الذي أُقدمه، 
كم�ا أنني لم أُقدم اإلغ�راء فقط طيلة 
مش�واري الفني بل قدم�ت الكثري من 
الش�خصيات املختلف�ة واملتنوعة، لذا 
فه�ذا التصني�ف ال أرى قيمة له وغري 

صحيح.
• ومل�اذا تحرص�ني ع�ىل املش�اركة يف 
حي�ث  الطويل�ة،  الدرامي�ة  األعم�ال 
ش�اركت يف »قلوب« ومن ثم »نس�وان 
ق�ادرة«، ومعروف عن ه�ذه النوعية 

أنه�ا مرهق�ة وُمه�درة للوق�ت؟
موقف�ي من أي عمل فن�ي يكون عىل 
أس�اس الس�يناريو الذي أقرأه وأحدد 
موقف�ي من�ه ومن ث�م ال�دور ومدى 

إختالفه عن غريه، وال أُنكر أن االعمال 
الدرامية الطويلة مرهقة لكنني أراها 
تجربة ممتعة وإس�تمتعت للغاية من 
خالل »قلوب« و »نسوان قادرة« وكل 
عم�ل كان مختلفاً وله م�ا يميزه عن 
اآلخر، كم�ا أنني ال أُقدمها كل عام بل 
هناك وقت طويل بني العملني، ال سيما 
ان مش�اركتي يف هذه األعمال لم تؤثر 
ع�ىل غيابي بل أنني ش�اركت يف دراما 

رمضان وكذلك يف السينما.
أي نوع من البطوالت تنجذبني له؟

واراه�ا  الجمايع�ة  البط�والت  أح�ب 
مفيدة للجمهور وللفنان وهي وسيلة 
للرصاع م�ع نفيس إلخ�راج أفضل ما 
بداخي من طاقات فنية، وش�اركت يف 
هذه التجارب من قبل ألكثر من مرة، 
ال سيما أن إنتش�ارها يف الوقت الحايل 
دلي�ل ع�ىل نجاحه�ا م�ع الجمه�ور، 
فهي غالبا م�ا تكون مليئة بالقصص 
والدرام�ا والخي�وط التي ُتس�اعد عىل 
إنتشارها ونجاحها، واعتقد أن عرص 

البطولة املطلقة يف إنقراض ش�ديد يف 
الوقت الحايل.

• وه�ل املادي�ات هدف�ك م�ن الفن أم 
تسعني لها؟

هذا غري صحيح ول�م أفكر يف الناحية 
املادية نظري مشاركتي بأي عمل فني 
والدلي�ل أنن�ي يف بدايت�ي الفنية قبلت 
أعمال تقاضيت منها أجور ال تساوي 
قيمة رشاء مالب�س العمل، لكن هناك 
ممن إستغلوا أنني ال أفكر يف هذا األمر 
وب�دأوا يتعاملون معي باملبدأ نفس�ه 
حت�ى بعدما حقق�ت النج�اح وزادت 
أس�همي، لكن نحن فنان�ون وبحاجة 
ألجور تغط�ي تكالي�ف رشاء املالبس 
واإلنفاق عىل الدور والجس�ات وما إىل 
ذلك من أمور لكن أجري يكون متفقاً 
علي�ه يف الوق�ت الح�ايل م�ن دون أي 

مبالغة بل بما ُيريض الطرفني.
• وما هي نظرتك للمستقبل؟

أُفك�ر يف املس�تقبل وأخ�اف أن أضطر 
لقب�ول بع�ض األعمال فيم�ا بعد من 
أجل العمل والتواجد بخاصة أن العمل 
بمجال الف�ن يوم يف الس�ماء ويوم يف 
األرض، ونجومي�ة وبري�ق الفن�ان ال 

تدوم طوال العمر.
• وم�ا موقف�ك م�ن أعم�ال الس�رية 

الذاتية؟
أرفض أعمال الس�رية الذاتية وال أفكر 
فيها عىل اإلطالق ألنني أخاف أن أفشل 
يف تقديمها بسبب فكرة املقارنة والتي 

تكون ظاملة دائما.
• ويف النهاي�ة.. ه�ل ال�زواج أعط�اِك 

شعوراً باإلستقرار؟
بالتأكي�د.. هن�اك إس�تقرار كب�ري يف 
حيات�ي بعد ال�زواج، وزوج�ي يتفهم 
طبيع�ة عم�ي ويدفعني ويحمس�ني 
وه�و  وأن�ا  والنج�اح،  العم�ل  نح�و 

متفاهمان للغاية.

إرسار يف حياة
سعدي احليل

الحدي�ث عن املطرب الراحل س�عدي الحي ذو ش�جون ..فكيف 
الح�ال اذا ما كان ذلك الحديث يحتوي عىل أرسار تنرش ألول مرة 
رواها الش�اعر ماجد حميد ومدير أعمال�ه وليد عبد عي واللذان 
ذك�را ان الراحل لم يلتفت إليه اح�د يف أيامه األخرية بعد ان وقع 
طريح الفراش ..واالنكى من ذلك ان أحدا من الفنانني والش�عراء 

لم يزوروه يف املستشفى سوى الشاعر الغنائي ماجد حميد !! 
ومن بني ماذكراه بان الراحل كان أنس�انا ش�عبيا وبسيطا أكثر 
مما يتصوره اآلخرون ..ولم يكن بخيال  مطلقا وكما كان يرصح 
البع�ض من الن�اس ..والدليل انه كان يغني يف املناطق الش�عبية 

مجانا او باجر زهيد .
ولكي نكون عند مرحلة املرض قبل رحيل سعدي الحي ذكر وليد 

عبد عي :
)أن مرحلة املرض أدت اىل برت ساقه اليمنى وهذا يكفي ان يدمر 
اإلنسان ، ولكن الحي تواصل مع الحياة وبقي يغني رغم العزلة 
بعد ان تخىل عنه الكثري ومنهم الفنانني ونقابتهم التي انكرت يف 

حينها كونه فنانا ولم تفكر حتى بتكريمه !!
والجدير باإلش�ارة ان لدى الراحل قصائد حس�ينية مسجلة من 
كلمات الشاعر عبد الحس�ني جرب الحي ..وان املوسيقار الراحل 
منري بش�ري كان له الفضل يف تنس�يبه للفرق�ة القومية للفنون 
الش�عبية ..ومن خالله�ا س�افر اىل العديد من األقط�ار العربية 

واألجنبية .
والذي وددت قوله :

ان املطرب س�عدي الحي كان مدرسة مس�تقلة بذاتها واليمكن 
اخرتاقه�ا او تقليده�ا لكونها )الخط األحم�ر( لجميع املطربني 
..ولكن�ه يف بداياته قلد فري�د األطرش وأم كلثوم ونجاة الصغرية 
..وفض�ال عن ذلك الص�وت الفراتي العذب الذي فقدته الس�احة 
الغنائية ..ولكون صوته )كالبصمة( التي اليمكن تقليدها ..وان 
اسمه الحقيقي )س�عدي جابر( ووالدته يف قضاء طويريج عام 

.1932

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

فقدان اجازة بناء 
فقدت من االجارة الصادرة من مديرية 
بلدية ناحية القادسية املرقمة 182065 
بأس�م )عي عذاب حس�وني ( فعىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان هوية
فقدت من الهوي�ة الصادرة من جامعة 
الكوفة كلية الطب /املرحلة الخامس�ة 
بأسم الطالب ) ايمن رائد عبد الوهاب ( 
فعىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

مديرية التسجيل العقاري العامة
مالحظية التسجيل العقاري يف الكوفة

اعالن
العق�اري  التس�جيل  دائ�رة  س�تبيع 
للعق�ار  العلني�ة  باملزاي�دة  املن�اذرة  يف 
املوص�وف ادناه والعائ�د للراهن )خالد 
ري�اح عب�د ن�ور( والكفي�ل )   ( لق�اء 
طلب الدائم املرته�ن للمرصف الزراعي 
التعاوني فرع ابو صخري والبالغ قدره) 
3500.000 (دين�ار ع�دا الفوائ�د فعىل 
الراغبني باالشرتاك مراجعة هذه الدائرة 
خالل مدة 30 يوم اعتبارا من اليوم التايل 
لتاري�خ نرش هذا االعالن مس�تصحبني 
معهم تامينات قانونية نقدية او كفالة 
مرصفي�ة التقل ع�ن 50% م�ن القيمة 
املق�درة للبي�ع البالغ�ة 220.000.000 
دينار وان املزايدة ستجري الثانية عرش 

ظهرا من اليوم االخري
املواصفات :

1-التسلسل او رقم القطعة: 3/7
2-املحلة ورقم واسم املقاطعة م/38

/تس�قى  زراعي�ة  ارض   : 3-الجن�س 
بالواسطة مزروعة بمحصول الحنطة

4-النوع : مملوكة للدولة
5-املساحة : 97 دونم

6- مقدار البيع : 220.000.000 
مالحظ التسجيل العقاري يف الكوفة 

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل

اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة
اىل الراهن /قاسم شهيد عليوي 

نوع التبليغ /نهائي
التسلس�ل او رقم القطعة : 10205/3 

حي صدام
املحل�ة او رق�م واس�م املقاطع�ة : حي 

صدام 4 جزيرة النجف
الجنس : ثالث دور وهيكل مسقف

دين�ار   30.000.000  : الدي�ن  مق�دار 
ثالثون مليون دينار

اس�م الدائ�ن املرته�ن : زم�ان ص�ربي 
شنني

تاريخ االستحقار : 2016/10/18
وصف مح�ل التامين�ات العينية : 23/ 

نيسان /2016 محلة 6 
محل االقامة املبني بالعقد : نفس الدار

بتاري�خ  الجاري�ة  املزاي�دة  بنتيج�ة 
2017/4/24  احي�ل العق�ار املوصوف 
اعاله قطعيا ببدل 30.000.000 ثالثون 
مليون دينار  بأسم الدائن املرتهن زمان  
صربي ش�نني وبالنظر لع�دم اقامتك يف 
املح�ل املبني بالعقد وان�ه ليس لك محل 
اقام�ة معلوم فعترب بذلك مجهول محل 
االقامة فعلي�ه قررنا تبليغك بلزوم دفع 
الدين وتوابعه خالل 15 يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن واال 

فسيجري تسجيله بأسم املزايد االخري 
مدير دائرة التسجيل العقاري يف النجف 
االوىل

اعالن
إىل الرشيكة / بدريه حسن عي 

اقتىض حض�ورك إىل بلدي�ة التاجي 
الستخراج اجازة بناء للعقار 16795 

– سبع البور .
الرشيكة

برشى ياسني حاتم 

مجلس القضاء االعىل
البرصة  رئاس�ة محكمة اس�تئناف 

االتحادية
مكتب البحث االجتماعي

رقم البحث 752/بحث/2017
التاريخ 2017/5/2

اعالن
اىل املدع�ى عليه�ا /اين�اس غال�ب 

حيدر
اق�ام املدع�ي ) احم�د عي حس�ني 
 /  )752( املرقم�ة  الدع�وى   )
بح�ث/2017 ض�دك يطل�ب فيه�ا 
الحكم  )ابطال حجة االذن بالس�فر 
( وق�د لوحظ من ال�رشح الوارد من 
املجل�س البل�دي ملنطق�ة ) القرنة ( 
انك مرتحل�ة اىل جهة مجهولة وغري 
معلوم�ة علي�ه تقرر تبليغ�ك اعالنا 
بالحض�ور  يوميت�ني  بصحيفت�ني 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة صب�اح ي�وم 
2017/5/17 ام�ام مكت�ب الباحث 
االجتماع�ي وعن�د ع�دم حض�ورك 
او م�ن يمثل�ك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون

فقدان
فقد مني وصل قب�ض الصادرة من 
بلدي�ة الب�رصة املرق�م ) 460211( 
مبلغ�ه )720.000( بأس�م )اح�الم 
خض�ري يارس ( فعىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

لجنة تثبيت امللكية يف الزبري 
العدد : 16/مجدد/2017

التاريخ 2017/4/30
قرار تثبيت امللكية

اس�تنادا اىل مح�رض تثبي�ت امللكية 
الخ�اص   2017/4/30 امل�ؤرخ 
بالعقار تسلسل 1872/الجمهورية 
والبالغ مس�احته 139 مرت وبنتائج 
التحقي�ق املبينة وبع�د االطالع عىل 
اضبارة التس�جيل املجدد واستمارة 
العق�ار وكتاب مالحظية التس�جيل 
العق�اري يف الزب�ري بالع�دد 919 يف 
العق�ار  وخارط�ة   2017/3/29
ومطابقته�ا موقعي�ا وبع�د اج�راء 
كوث�ر  حي�ازة  ولثب�وت  الكش�ف 
اس�ماعيل كاوي للعق�ار مل�دة اكثر 
من خمس�ة ع�رش س�نة متواصلة 
وعدم معارضتها من الغري واستنادا 
للصالحية املخول�ة يل بموجب املادة 
48 م�ن قان�ون التس�جيل العقاري 
رق�م 43 لس�نة 1971 املعدل قررت 
تثبيت ملكية عموم العقار اعاله اىل 
كوث�ر اس�ماعيل كاوي واعالن هذا 
القرار ملدة ثالث�ني يوما وفق احكام 
املادة 49 من القانون املذكور وافهم 

علنا بتاريخ 2017/4/30
رئيس لجنة تثبيت امللكية 
مصطفى شاكر عي

ب�داءة  محكم�ة  يف  االول  الق�ايض 
الزبري

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من الكلية 
الرتبوية املفتوحة بأسم )ايمان وحيد 
رحمه ( فعىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار

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

محكمة بداءة شط العرب
العدد 108/ب/2017
التاريخ 2017/5/4

اعالن
اىل املدعى عليه /هيثم ش�اكر مجيد /

يسكن املدينة /طلحة 
اق�ام املدع�ى ف�راس توفي�ق الدعوى 
امام  املرقمة 108/ب/2017  البدائية 
هذه املحكمة والت�ي ادعى فيها بانك 
مش�غول الذمة له بمبلغ ق�دره مائة 
وثالثة عرشون مليون دينار وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م 
بالتبليغ وتايي�د املجلس البلدي قررت 
ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفت�ني 
محليتني يوميتني للحضور امام هذه 
املحكم�ة يف ي�وم املرافع�ة املص�ادف 
2017/5/14 ويف حال�ة حض�ورك او 
من ينوب عنك قانونا سوف يتم النظر 

يف الدعوى وفقا للقانون
القايض
واثق عبود عبد الكاظم

فقدان
فق�دت مني هوي�ة الطال�ب الصادرة 
من املعه�د التقني يف البرصة –قس�م 
الكهرب�اء بأس�م ) ايمن عب�د الرحيم 
جاسم ( فعىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار

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

محكمة بداءة شط العرب
العدد 41/ب/2017
التاريخ 2017/5/4

اعالن
اىل املدعى عليه /هيثم ش�اكر مجيد /

يسكن املدينة /طلحة 
اق�ام املدع�ى احم�د حس�ني عاج�ل 
الدعوى البدائية املرقمة 41/ب/2017 
والتي ادعى فيها بانك مش�غول الذمة 
له بمبلغ ق�دره 68.500.000 ثمانية 
وستون مليون وخمسمائة الف دينار 
بتاري�خ  املح�رر  الص�ك  بموج�ب 
2015/9/1 وطل�ب دعوتك للمرافعة 
والزامك بدفع املبلغ املذكور وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م 
بالتبلي�غ وتاييد املجل�س البلدي عليه 
ق�رر تبليغ�ك بصحيفت�ني محليت�ني 
يوميتني للحضور امام املحكمة يف يوم 
املرافع�ة املص�ادف 2017/5/14 ويف 
حال�ة عدم حضورك او من ينوب عنك 
قانونا س�وف يت�م النظ�ر يف الدعوى 

وفقا للقانون
القايض
واثق عبود عبد الكاظم

مديرية تنفيذ النارصية
رقم االضبارة :517/983

التاريخ 2017/5/3
اىل املنفذ عليه

1-خال�د عب�د ديان الحس�ني 2- وليد 
خالد عبد ديان 3- عي خالد عبد ديان 

4- حيدر خالد عبد ديان
لق�د تحقق لهذه املديرية من اش�عار 
يف  الث�ورة  رشط�ة  ومرك�ز  املخت�ار 
النارصية املرقم 475 يف 2017/4/24 
ان�ك مجهول محل االقام�ة  وليس لك 
موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن 
اجراء التبلي�غ عليه واس�تنادا للمادة 
27 م�ن قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك 
اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ 
النارصي�ة خالل خمس�ة ع�رش يوما 
تبدا م�ن الي�وم التايل للن�رش ملبارشة 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف  املعام�الت 
حال�ة عدم حض�ورك س�تبارش هذه 
املديري�ة باج�راءات التنفي�ذ الجربي 

وفق القانون
املنفذ العدل

اوصاف املحرر:
قرار محكمة بداءة املعقل املرقم 85/

ب/2017 مق�دار الدين 35.000.000 
مليون دينار

اعالن جريدة
اىل /الرشي�ك  محمود مه�دي احمد / 

عي مهدي احمد
صن�دوق  اىل  حض�ورك  اقت�ىض... 
االس�كان العراقي الكائن قرب رشكة 
اش�ور للمقاوالت /ش�ارع خريس�ان 
وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك باملوافقة عىل 
قي�ام رشيكك الس�يد )يون�س مهدي 
احمد ( بالبناء عىل حصته املش�اعة يف 
القطع�ة املرقم�ة )5/188( مقاطعة 
تس�ليفه  لغ�رض  خرناب�ات(    33(
قرض االس�كان وخالل م�دة اقصاها 
خمسة عرش يوم داخل العراق وشهر 
خارج العراق م�ن تاريخ نرش االعالن 
يف  حق�ك  يس�قط  س�وف  وبعكس�ه 

االعرتاض مستقبال 
هاشم عبد الكريم عبد الله
مدير فرع دياىل

محكمة بداءة املقدادية
العدد 121/ب/2017
التاريخ 2017/5/4

اىل املدعى عليه زيد صبحي محمد
اعالن

اق�ام املدع�ي عب�د الكري�م محم�ود 
ابراهي�م امام هذه املحكم�ة الدعوى 
املرقم�ة 121/ب/2017 واملتضمن�ة 
ازالة ش�يوع العقار املرق�م 2135/9 
مقاطع�ة 16 اب�و عرابي�د وملجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب اش�عار مختار 
القائ�م  ورشح  خرناب�ات  منطق�ة 
بالتبليغ وكتاب مركز رشطة خرنابات  
علي�ه   2017/4/20 يف   656 بالع�دد 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفتني 
محليتني يوميتني بالحضور امام هذه 
املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة املصادف 
التاس�عة  الس�اعة   2017/5/14
صباحا ويف حال  عدم حضورك او من 
ين�وب عن�ك قانونا س�تجري املرافعة 

غيابيا وعلنا وحسب االصول
القايض
عي يوسف رايض
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االوملبية تسند رفع العلم العراقي اىل الرباع سلوان جاسم عبود يف االفتتاح

      المستقبل العراقي/ مؤنس عبد الله

أسندت إدارة البعثة العراقية المشاركة في 
دورة التضام�ن االس�امي بنس�ختها الرابعة 
والت�ي م�ن المق�رر ان تق�ام ف�ي جمهوري�ة 
والثان�ي  عش�ر  الثان�ي  بي�ن  م�ا  اذربيج�ان 
والعش�رين من ش�هر ايار الحالي، مهمة رفع 
العل�م العراقي ف�ي الحف�ل الرس�مي الفتتاح 
الدورة الى الرباع س�لوان جاسم عبود، والذي 
س�يقام في العاصمة باكو مس�اء يوم الجمعة 
المقب�ل والموافق الثاني عش�ر من ش�هر ايار 
الحال�ي، فيم�ا اخت�ارت العب منتخ�ب القفز 
بالزان�ة منتظر فال�ح لرفع العل�م العراقي في 
حف�ل الختام وال�ذي من المق�رر ان يقام يوم 

الثاني والعشرين من الشهر ذاته.
واكدت ادارة البعثة العراقية ان 49 شخصا 
موزعين ما بين اداريي�ن ومدربين ورياضيين 

ورياضي�ات س�يمثلون الع�راق  في مراس�يم 
حفل االفتتاح الرسمي الذي سيقام مساء يوم 
الجمع�ة المقب�ل في العاصمة باك�و وذلك بعد 
ان طلب�ت اللجن�ة المنظمة م�ن كل دولة عددا 
معين�ا من الرياضيين والرياضيات للمش�اركة 
في حف�ل االفتتاح الرس�مي ل�دورة التضامن 
االس�امي، كما حددت اللجنة المنظمة للدورة 
يوم التاس�ع من الش�هر الحالي موعدا رسميا 
النتظ�ام وف�ود الدول المش�اركة ف�ي القرية 
الرياضي�ة الت�ي ت�م تجهيزه�ا بالكام�ل م�ن 
قب�ل الدول�ة المنظمة، حيث تتوف�ر على كافة 
المس�تلزمات التي من شأنها انجاح منافسات 
دورة التضامن االس�امي والتي صممت وفق 
ط�راز حديث ابهر جميع الوف�ود االدارية التي 

قامت بزيارة القرية الرياضية مؤخرا.
م�ن جهته يواصل منتخب العراق بكرة اليد 
وحداته التدريبية وبواق�ع وحدتين تدريبيتين 

ف�ي اليوم الواح�د تحضيرا النط�اق مباريات 
مسابقة كرة اليد، حيث من المؤمل ان يخوض 

االول�ى  مبارات�ه  باللعب�ة  الوطن�ي  منتخبن�ا 
ام�ام منتخب االردن يوم التاس�ع من الش�هر  

الحالي ضمن منافس�ات مجموعته التي تضم 
ايضا منتخبي تركي�ا واالردن، ولعب المنتخب 
العراقي اول مباراة ودية امام احد االندية التي 
تنش�ط ف�ي اذربيج�ان وانتهى اللق�اء لصالح 
المنتخ�ب العراقي بف�ارق 30 هدف�ا وبنتيجة 
15-45 هدف�ا، ومن المؤمل ان يكون المنتخب 
قد خاض ي�وم امس )الس�بت( مباراته الودية 
الثانية، ويضم وفد منتخ�ب اليد الجهاز الفني 
المؤل�ف من ظافر صاحب مدربا وكاظم ناصر 
مدربا مس�اعدا والاعبين بال حس�ن واحمد 
مكي وبدر حمودي وميثم عودة ورائد عبد زيد 
وحس�ين حمزة وعلي عدنان وعلي عبد الرضا 
وجاسم غصاب وعلي طارق ومصطفى محمد 
رس�ول ومصطفى محم�د احم�د وماجد عبد 

الرضا ومحمد صاحب.
الق�وى  الع�اب  منتخب�ات  وتواص�ل  
والجمناس�تك والمصارعة والغطس الى الماء 

وحداته�ا التدريبي�ة اليومي�ة ف�ي العاصم�ة 
االذربيجاني�ة باك�و فيما يت�درب منتخب رفع 
االثق�ال ف�ي مدينة  منكي فش�ر التي تبعد عن 
العاصم�ة باك�و 350 كل�م، فيم�ا ب�دأ منتخب 
الرماية  تدريبات�ه اليومية في الميدان الخاص 
باللعبة ف�ي مدينة جبلة الت�ي تبعد 60 كم عن 
مدينة منكي فش�ر اعتبارا من االول من ش�هر 
ايار الحالي والتحقت بالمنتخب الاعبة فاطمة 
عب�اس وس�تبدأ تدريباتها مع بقي�ة  الاعبين 

والاعبات ابتداء من اليوم )االحد(.
 هذا ومن المق�رر ان يصل منتخب الماكة 
ال�ى العاصم�ة باكو يوم التاس�ع من الش�هر 
الحالي وذلك بعد االنتهاء من مشاركته المهمة 
في منافسات بطولة اسيا فيما سيصل منتخب 
الزور خانة الذي يعس�كر حاليا ف�ي ايران الى 
العاصم�ة باك�و قبي�ل انطاق فعالي�ات دورة 

التضامن االسامي بأيام قليلة.

يف دورة التضامن االسالمي بنسختها الرابعة

االحتاد العريب يعلن دعمه ومساندته مللف رفع احلظر عن الكرة العراقية
              المستقبل العراقي/ بغداد 

 أك�د رئيس االتح�اد المركزي لكرة القدم عبد الخالق مس�عود 
أن “ملف رفع الحظر عن ماعب العراق حظي بدعم ومس�اندة 
أعض�اء الجمعي�ة العمومية لاتح�اد العربي لك�رة القدم، في 
اجتماعه�ا الذي انعقد، ف�ي القاهرة النتخ�اب رئيس وأعضاء 
المكتب التنفيذي لاتحاد العربي.”  وقال مس�عود في تصريح 

من العاصمة المصرية القاهرة ورد ل�”المس�تقبل العرافقي”، 
لق�د طرحنا عل�ى طاولة اجتم�اع االتحاد العربي لك�رة القدم 
قضية دعم ومساندة ملف رفع الحظر  عن الكرة العراقية قبيل 
اجتماع كونغرس االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( في الحادي 
عشر من الشهر الجاري، والقى هذا االمر قبوال وتصفيقا حارا 
من قبل جميع أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد العربي الذين 
أعلنوا تضامنهم وتأييدهم لحق العراق في رؤية منتخباته تلعب 

في ماعبه وبين جماهيرها”. وكان رئيس اتحاد الكرة، قد فاز، 
الجمعة، بمنصب النائب الثان�ي لاتحاد العربي في االنتخابات 
التي جرت اليوم في القاهرة بحصوله على ستة أصوات مقابل 

ثاث�ة لمنافس�ه اإلماراتي، وبعد ف�وزه في الجولة 
االول�ى بعضوية االتح�اد العربي لك�رة القدم 

محققا اعلى األصوات في هذه االنتخابات ب 
١٨ صوتا من مجموع ٢٠ صوتاً.

»7« أرقام قياسية يف انتظار كريستيانو رونالدو

مييس يرفض العرض األول لتجديد عقده

مواجهات نارية يف البطولة العربية لألندية  
وممثل العراق يف جمموعة ساخنة

              المستقبل العراقي/ متابعة

حق�ق الاعب البرتغالي كريس�تيانو رونال�دو، نجم نادي 
ري�ال مدري�د اإلس�باني، العدي�د م�ن األرق�ام القياس�ية 
خال مس�يرته الرياضية س�واء مع مانشس�تر يونايتد أو 
ري�ال مدريد أو حت�ى المنتخب البرتغالي في المس�ابقات 
المختلفة.وبع�د األلقاب الجماعي�ة والفردية التي حققها 

الاعب البرتغالي الموس�م الماضي، فسيكون من الصعب 
الحف�اظ على نف�س الداف�ع والحافز في لع�ب المباريات 
وتسجيل األهداف والفوز باأللقاب.ورصدت صحيفة “آس” 
اإلس�بانية المقربة من ريال مدريد 7 أرقام قياسية ال يزال 
على كريس�تيانو رونالدو أن يحققها في مسيرته:1. أكبر 
عدد من األهداف في مباراة واح�دة بدوري أبطال أوروبا: 
الهاتري�ك األخير في مرمى أتلتيكو مدريد كان الس�ابع له 
ف�ي دوري األبط�ال، وكان س�ابًقا قد س�جل 4 أهداف في 
مرمى مالمو الس�ويدي، لكنه ال يزال لم يصل لرقم ليونيل 
ميسي ولويس أدريانو 5 أهداف في مباراة واحدة.2. الفوز 
بلقبين متتاليي�ن لدوري أبطال أوروبا م�ع نفس الفريق: 
من�ذ ع�ام 1993 )النظ�ام الجدي�د( وأصب�ح دوري أبطال 
أوروب�ا لعنة تطارد الفريق الذي يفوز بها، فا يوجد فريق 
منذ ذل�ك العام فاز باللقب مرتي�ن متتاليتين، وعلى الرغم 
م�ن ذلك فهناك 3 العبين حققوا البطولة مرتين متتاليتين 
لك�ن م�ع فريقي�ن مختلفي�ن وه�م مارس�يل دوس�اييه 
)مارس�يليا، ميان(، باولو سوزا )يوفنتوس، دورتموند(، 
صاموي�ل إيتو )برش�لونة، إنت�ر ميان(.3. ه�داف دوري 
أبطال أوروبا للمرة السادسة: ليونيل ميسي نجم برشلونة 
يمل�ك 11 هدًفا في البطولة ورونال�دو 10 أهداف وال يزال 

هن�اك مباراة إياب نصف النهائي أمام البرتغالي، وإمكانية 
لع�ب النهائ�ي، علما بأن الملك�ي فاز على ج�اره أتلتيكو 

مدري�د بثاثي�ة نظيفة ف�ي الذهاب على س�انتياجو 
بيرنابي�و.4. أكثر الاعبين خوًض�ا للمباريات في 

دوري األبط�ال: يمل�ك كريس�تيانو 138 مباراة 
ف�ي دوري أبط�ال أوروبا، وه�و خامس أكثر 
الع�ب خ�اض مباري�ات ف�ي ه�ذه البطولة، 

خلف جيجز )141(، راؤول )142(، تشافي 
هيرناندي�ز )151(، كاس�ياس )164(.5. 
الاع�ب  ك�رة ذهبي�ة خامس�ة: يمل�ك 

البرتغالي كريستيانو رونالدو 4 كرات 
ذهبية، وربما يكون أبرز المرش�حين 

للف�وز بالجائزة للع�ام الحالي حال 
تتويج فريق�ه بدوري أبطال أوروبا 
والليجا هذا الموس�م، ليتساوى مع 

ميس�ي المتوج بالجائ�زة 5 مرات.6. 
الثنائي�ة مع ريال مدريد: ل�م يحقق ريال 

مدريد اإلسباني ثنائية الدوري اإلسباني ودوري أبطال 
أوروب�ا منذ عام 1958، النج�م البرتغالي فعل ذلك مع 

مانشستر يونايتد في عام 2008.7.

              المستقبل العراقي/ متابعة

قالت تقارير صحفية إس�بانية ، إن 
الاعب األرجنتيني ليونيل ميس�ي، 
رفض العرض األول من إدارة نادي 
برشلونة اإلس�باني لتمديد تعاقده 
م�ع الفري�ق والذي ينته�ي بصيف 
صحيف�ة  2018.وأوضح�ت  ع�ام 
“أس” اإلسبانية أنه وبعد أشهر من 

المفاوضات فإن ميسي رفض العرض 
األول من برش�لونة والذي سيتقاضى 
في�ه م�ن  30 إل�ى 35 ملي�ون ي�ورو 
صافية كراتب سنوي.وعلى الرغم من 
التداعي�ات الممكن�ة له�ذا الرفض من 
الاعب األرجنتيني، إال أن إدارة النادي 
الكتالوني سوف تواصل العمل من أجل 
التوص�ل لصيغ�ة نهائي�ة لاتفاق مع 
ميس�ي على تمديد تعاقده مع الفريق.

الرس�ائل  أن  الصحيف�ة  وأضاف�ت 
المرسلة من ميسي عبر وكيل أعماله 
)والده( أن الاعب ال يزال متجاوًبا مع 
المفاوض�ات وأنها ال تزل حية، خاصة 
أن�ه ال يوجد أي طرف عل�ى عجلة من 
أمره.ويع�رف الجمي�ع ف�ي كتالوني�ا 
البلوجران�ا  وإدارة  ميس�ي  رغب�ة  أن 
بالتوقي�ع عل�ى تمديد التعاق�د، والذي 

من الممكن أن يصل إلى عام 2022.

دعم منتخب الناشئني بـ 15 العبًا موهوبًا

اتلتيكو مدريد يعثر عىل بديل غريزمان 
متفوقا عىل اندية انجليزية

إقرتاب برشلونة من احلصول
عىل مدافع أياكس

              بغداد/المستقبل العراقي

أنض�م 15 العب�اً من المرك�ز الوطني لك�رة القدم 
ال�ى منتخب الناش�ئين.ونقل بيان لوزارة الش�باب 
والرياضة، تلقت “المستقبل العراقي” نسخة منه، 
عن مدير قس�م المراكز الوطني�ة لرعاية الموهبة 
العب�ا   ١٥“ ان  الق�ول  رؤوف،  بس�ام  الرياضي�ة 
موهوب�اً من المركز الوطن�ي لكرة القدم، انضموا 

للمنتخب العراقي للناشئين للعبة”.
واضاف، ان “المدير الفني لمنتخب الناش�ئين علي 
ه�ادي ومس�اعده احمد جمعة تواج�دا في المركز 
الوطن�ي لك�رة الق�دم وتابع�ا التدريب�ات اليومية 
لاعبين المنخرطي�ن في المركز بغية االطاع 
على مستوياتهم الفنية”.واشار الى ان 
“الجهاز الفني لمنتخب الناش�ئين 

قرر اس�تدعاء ١٥ العبا من المركز الوطني لرعاية 
الموهوبين بكرة القدم بعد قناعته بمس�توى واداء 
الاعبين، ما يؤكد العمل ال�دؤوب في هذه المراكز 
التي رفدت منتخباتنا الوطنية بالكثير من الاعبين 
الموهوبين ف�ي مختلف األلع�اب الرياضية ومنها 

كرة القدم”.
واوض�ح رؤوف ان “المراك�ز الوطني�ة لم تقطف 
ثم�ار عملها ل�وال متابعة وزير الش�باب والرياضة 
عبد الحس�ين عبط�ان والمس�ؤولين ف�ي الوزارة 
وحرص الجميع على بناء قاعدة رصينة ترفد الفرق 

والمنتخبات الوطنية بالاعبين الموهوبين”.
ولف�ت البي�ان ال�ى ان “المرك�ز الوطن�ي لرعاي�ة 
الموهوبي�ن بك�رة القدم، س�بق و ان رف�د منتخب 
أش�بال الع�راق ب�� ١٣ العب�ا مثل�وا الع�راق ف�ي 

استحقاقات خارجية.

              بغداد/المستقبل العراقي

يب�دو أن أتلتيك�و مدريد بدأ البح�ث عن بديل الاعب والمهاجم الفرنس�ي انطوان 
غريزمان، وهذا ما كشفته تقارير اعامية مختلفة والتي تتحدث عن تفوق أتلتيكو 
مدريد على كا من ليفربول وآرسنال في سباق الحصول على خدمات العب ونجم ليون 

الفرنسي ألكسندر الكازيت والذي يرغب في الرحيل عن فريقه.
األم�ر ال�ذي يترتب عل�ى ذلك تعرض كا م�ن ليفربول وآرس�نال األنجليزي لضرب�ة قوية بعد 
اب�داء رغبتهم في الحصول على خدمات المهاج�م صاحب ال� 25 عاماً، ويقوم فريق العاصمة 
المدريدية بالعمل على تحضير 33 مليون جنية اس�ترليني وذل�ك مقابل الحصول على خدمات 
الاع�ب الفرنس�ي، والذي ت�رى إدارة فري�ق األتلتيكو أنه البدي�ل األمثل لنج�م الفريق أنطوان 

غريزمان.
 وفي هذا الس�ياق فقد ارتبط الاعب الفرنس�ي انطون غريزمان خال الفترة الماضية باسماء 
عدي�دة من االندري�ة االنجليزية رغبة منهم في الحصول على خدم�ات الاعب الذي اظهر االداء 
الكبير والمتطور لاعب، إال ان التقارير الجديدة التي صدر خال االس�ابيع الماضية تتحدث عن 
اتم�ام عملية انتقال الاعب إلى نادي مانشيس�تر يونايتد والذي كان ابرز المهتمين في الاعب 

رغبه منهم في تحسن الخط الهجومي.
ويب�دو أن الاعب الفرنس�ي قرر الرحيل عن قلعة أتلتيكو مدريد بس�بب النتائج الس�لبية التي 
يقدمه�ا فريق�ه باالضافة إلى ع�دم تحقيق االلقاب العديدة في الس�نوات االخي�رة االمر الذي 

سيؤثر على بطولته وتفوقه، كما أن الاعب يرغب في اجراء تجربة جديدة.

              بغداد/المستقبل العراقي

س�حبت ف�ي القاهرة قرع�ة البطولة العربي�ة لألندية في كرة 
القدم التي تس�تضيفها مصر من 21 تموز - يوليو إلى 5 آب 

- أغسطس ، وأسفرت عن ثاث مجموعات نارية .
وأوقعت القرع�ة األهلي المصري في المجموعة األولى 
م�ع الوح�دة اإلمارات�ي ونص�ر حس�ين داي الجزائري 

والفيصل�ي األردني، بينما جاء الزمال�ك في المجموعة 
الثانية مع النصر الس�عودي والفت�ح الرباطي المغربي 

والعه�د اللبنان�ي ، وضم�ت المجموع�ة الثالث�ة اله�ال 
الس�عودي والمريخ الس�وداني والترجي الرياضي التونسي 

ونفط الوسط العراقي .
وستقام منافسات المجموعتين االولى والثانية في القاهرة 

، فيما تقام منافسات المجموعة الثالثة في االسكندرية .

              المستقبل العراقي/ متابعة

يب�دو أن الفري�ق الكتالوني يس�عى إلى القيام 
بع�دد م�ن الصفق�ات المختلف�ة وذل�ك ضم�ن 
مراك�ز يعاني منها الفريق الكتالوني في مختلف 
المباري�ات وخصوص�ا في ظل تواج�د النقص 
الع�ددي به�ذه المراك�ز، وتناول�ت التقاري�ر 
االعامية الحديث عن قيام مارك أوفيرمارس 
المدي�ر الرياض�ي لنادي أياك�س بالتفاوض 
م�ع الفريق الكتالوني م�ن أجل اتمام عملية 

انتقال وبيع نجم الدفاع  دافنس�ون سانشيز مينا 
لهم.

ولقد جاء المدافع إلى نادي أياكس خال الموس�م 
الماضي ق�ادم من أتلتيكو ناس�يونال الكولومبي 
مقابل 5 مليون يورو، وعمل على التوقيع مع عقد 
يمتد لخمسة سنوات، حيث أن أياكس يرغب بمبلغ 
يت�راوح بين 20 إلى 25 ملي�ون يورو وذلك مقابل 
قي�ام الن�ادي بالتنازل ع�ن الاعب الش�اب والذي 
يقوم الفريق الكتالون�ي بالعمل على مراقبته منذ 

فترة طويلة.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
هل تعلم أنه ىف سويرسا ممنوع تماماً سحب السيفون 
الخاص بالخالء بعد الساعة العارشة مساءاً، ويعترب 

ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
هل تعلم أنه ىف س�نغافورة ممنوع منع�اً باتاً بيع أو 

مضغ اللبان بمختلف أنواعه.
هل تعلم أنه مل 60 ثانية يموت 101 ش�خصاً ويولد 

216 طفالً حول العالم .
ه�ل تعل�م أنه إن كتب�ت رق�م 241543903 ىف خانة 
بحث جوجل فس�وف يظه�ر لك أش�خاص يضعون 

رأسهم ىف الثالجة .
ه�ل تعلم أن حواء س�ميت بهذا األس�م ألنه�ا أم كل 

حي.
هل تعلم أن أقيص عمر للذبابة هو 14 يوماً فقط .

ه�ل تعلم أن الزرافة ال تنام يومياً غري 9 دقائق فقط 
ع�ي ثالث�ة مراح�ل، أى كل مرحلة بمع�دل 3 دقائق 

فقط .
هل تعلم أن األسد يخيش صوت الديك .

هل تعلم أن النملة تصاب باإلغماء عندما تعطس .
هل تعل�م أن كلمة أها باللغة البنغالديش�ية معناها 

أحبك .

مهني�اً: تنهي عم�اًل جامعياً تن�ال عىل أثره 
عالمة عالية تستحق عليها تنويهاً وتهنئة.

عاطفياً: ال تكن مرتدداً يف ما يتعلق باالهتمام 
بالرشي�ك، فه�و م�الذك األخ�ري يف امللّم�ات 
واملصاعب.صحي�ًا: علي�ك بمأبريل�ة بع�ض 

التمارين الرياضية لتحريك الدورة الدموية.

مهني�اً: تب�دأ ه�ذا الي�وم بإج�راء تغي�ريات 
إيجابية وتصحيحات مادية، وتسعى لتطوير 

معارفك العلمية.
عاطفي�اً: يح�اول الرشيك إس�عادك بش�تى 
الوس�ائل، وتظهر له بدورك االهتمام الكايف، 

وتقدم له الكثري من الهدايا القيمة.

الواجه�ة واظه�ر  مهني�اً: ض�ع نفس�ك يف 
ل�كل املراقبني م�ا أنت قادر علي�ه حني تقرر 
النرص.عاطفي�ًا قد تتلق�ى دعماً من الحبيب 
أو تس�تفيد من وضع جيد له. يكون مزاجك 
رائق�اً وتبدو أكثر انفتاح�اً وقدرة عىل تبادل 

الرأي.

مهنياً: تس�تعيد حماس�تك وتخّف الضغوط 
ويصب�ح اللق�اء أس�هل من الس�ابق، تتمتع 
بثق�ة عالي�ة بالنف�س وتقرر إدخ�ال تعديل 
مناس�ب ع�ىل حيات�ك، فتتخذ ه�ذه األخرية 
ومميزاً.عاطفي�اً:  جمي�اًل  مختلف�اً  طابع�اً 

انقالب ملصلحتك

مهني�اً: تب�رش األوض�اع بتحّس�ن ملموس، 
ذلك لغياب املعاكس�ات الرئيس�ة، تفسح لك 
الظروف يف املجال إلنجاح مس�اعيك وإلثبات 
الحض�ور وتس�تعيد ش�هّيتك ع�ىل الحي�اة. 
عاطفي�اً: يدعوك الرشي�ك إىل أن تتخىل قليالً 

عن موقفك العدائي تجاه بعض األمور

 مهني�اً: تتيح ل�ك الظروف التعبري بس�هولة 
وطالقة ع�ن مختلف آرائك وم�ن دون حرج 

أوإرباك.
عاطفياً: أفكارك واضحة وأسلوبك مسالم ال 
يخفي تحديات وال استفزازات، وهذا ما يثري 

إعجاب الرشيك.

مهني�اً: ع�د إىل صواب�ك يف ما يتعل�ق ببعض 
األم�ور املهنية، ال تفق�د اتزانك وال تحاول أن 
تف�رض هيمنت�ك ع�ىل اآلخرين، ك�ن عاقالً، 
وادرس األمور بهدوء .عاطفياً: ال تزال النجم 
املحب�وب الذي يرغ�ب الجمي�ع يف أن يكونوا 

معه يف الحفالت الحلوة .

مهنياً: خّفف النمط وال تبادر اىل يشء وانتبه 
من حرق املراح�ل أو من خيبة وتراجع، إّياك 

واالصطدام بأحدهم .
عاطفي�اً: تنع�م بنهاي�ة ي�وم س�عيد بعدما 
أمضي�ت أوقات�اً مس�لية برفق�ة األصدق�اء 

والعائلة وأنستك مشاغلك لبعض الوقت

مهنياً: تجد نفس�ك يف موق�ع الرابح ويتضح 
لك أن�ك حققت انتصارات متع�ددة، وهذا ما 

يزيدك حماسة وثقة بالنفس .
عاطفياً: أنت قليل الصرب وقايس القلب وتميل 
إىل إث�ارة العدائية والتوّت�ر أينما حللت. وهذا 

ما يسبب إحراجاً للرشيك معظم األحيان .

مهني�اً: قد تت�اح لك فرصة اس�تثنائية لقلب 
األم�ور ملصلحت�ك، فتب�دو الش�ؤون املهنية 
مهم�ة جداً.عاطفي�اً: يمنح�ك الح�ظ قدرة 
مهمة عىل تحقيق التق�ارب مع الزوج، وإذا 
كنت عازباً يكون الحب يف مقدمة اهتماماتك 

وقد تقع يف شباكه بجنون .

املالحظ�ات  توجي�ه  يف  ت�رتّدد  ل�ن  مهني�اً: 
الجارحة، تش�تّد الضغ�وط ورّبما تضطر إىل 
إهمال عمل�ك واالهتمام بأحد أف�راد العائلة 
أوالقيام بورشة تصليحات مكلفة .عاطفياً: 
تركز ع�ىل العالقات االجتماعي�ة وخصوصاً 

مع أشخاص من املحيط نفسه

مهني�اً: بري�ق أم�ل يط�ل من خل�ف حجاب 
االنتظ�ار، ك�ن واثق�ا ب�أن ال يشء يقدر عىل 
الحط م�ن املعنوي�ات املرتفع�ة مهما حاول 

أصحاب النيات السيئة إيقاعك يف رشكهم .
عاطفياً: تحتاج إىل رضا الرشيك ال س�يما أنك 

مرحلة حاسمة يف حياتك معه .

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
600 جرام سمك فيليه مخي مقطعة مكعبات

12 جمربي مقرش
12 قطعة سبيط مقطعة

12 سيخ خشب منقوع يف ماء
 مقادير تتبيلة الليمون والكزبرة :

3/1 كوب عصري ليمون طازج
3/1 حزمة كزبرة تغسل وتجفف

2 ملعقة كبرية صوص سويت تشيي
1 ملعقة كبرية صوص سمك

1 ملعقة كبرية زيت فول سوداني
2 ملعقة شاي سكر بني

طريقة التحضري:
يوضع الجمربي و الس�مك و السبيط عىل األسياخ 

و ترص يف طبق .
و يسكب عليها 4/3 كوب تتبيلة و يقلب ليغطي و 

يربد يف الثالجة عىل األقل 1 ساعة   .
نزيل األس�ياخ من التتبيلة و تس�خن الشواية عىل 
نار عالية ثم نخفض الحرارة ملتوس�طة  و يشوى 
عليها األسياخ مع دهنها بالتتبيلة من آن آلخر ملدة 
1-2 دقيقة ل�كل جانب  أو حتى ينضج و يحمر و 

يقدم  .
طريق�ة التتبيلة : يقل�ب العصري م�ع الصوصات 
والزيت والسكر يف طبق و تضاف الكزبرة املفرومة 
و تخل�ط جي�داً و تغط�ي و ت�ربد يف الثالجة لحني 

الحاجة.

طريقة مكسيكية مبتكرة لتهريب املخدرات
تشهد الحدود املكسيكية األمريكية حوادث غريبة من حني إىل آخر، 
حيث يكتشف بعض املواطنني أحيانا استخدام سياراتهم لتهريب 
املخدرات.ولكن تج�ار املخدرات طوروا أس�اليبهم، وبدأوا بتوريد 
دفعات كبرية من املخدرات مبارشة من مصنع لتجميع س�يارات 
رشكة فورد.واس�تخدمت إحدى الرشكات املكسيكية املتخصصة 
يف تهري�ب املخدرات س�يارات جديدة من مودي�ل »فيوجن« لنقل 
املاريجوان�ا، حي�ث قام�ت بتخزي�ن املخ�در يف تجويف مخصص 
للعجل�ة االحتياطية يف مصنع فورد يف املكس�يك، ثم وصلت هذه 

السيارات إىل والية مينيسوتا عن طريق السكة الحديدية.
ووفق�ا ملعطي�ات الرشط�ة فقد ت�م نقل أكث�ر م�ن 0.5 طن من 
املخ�درات، بس�عر يبلغ 1.4 مليون دوالر، يف الف�رتة من فرباير إىل 
مارس عام 2017.وكشفت الرشطة هذه الطريقة املميزة لتهريب 
املخدرات، يف أثناء فحص الس�يارات إلع�ادة تحميلها من القطار 
إىل عرب�ات النقل، يف فرباير املايض، علما بأن الكش�ف عن عملية 
التهريب هذه جاء متأخرا، بعد أن دخلت 15 س�يارة »محش�وة« 

باملخدرات إىل أرايض الواليات املتحدة.

»50« لعبة جديدة ملستخدمي »ماسنجر«
أعلن�ت رشك�ة »فايس�بوك« ع�ن تواف�ر 50 لعبة ع�ىل تطبيق 
املحادثة »ماس�نجر«، يس�تطيع من خالله جميع مستخدميه 
البال�غ عدده�م 1.2 مليار مس�تخدم حول العال�م التمتع بها. 
وس�يكون بإمكان املس�تخدمني التمتع بهذه األلعاب الجديدة 
واملثرية سواء باملشاركة مع األصدقاء، أو لعبها عىل انفراد أثناء 
الوج�ود باملنزل أو خالل التنقل.ووفق ما ذكرت صحيفة »دايي 
مايل« يمكن للمس�تخدمني الوص�ول لأللعاب عرب الضغط عىل 
زر »+«، ومن ثم اختيار Games من القائمة وبعدها اختيار أي 
لعبة يراد لعبها. كما يمكن ألي مستخدم الوصول برسعة آلخر 
األلع�اب التي لعبه�ا مع أي من أصدقائه.وأضاف »فايس�بوك« 
مجموع�ة من األلع�اب يف التطبيق تس�تطيع أن تثري مش�اعر 
الحنني إىل املايض، وألعاب أخرى ملحبي التنافس، وأخرى ملحبي 

األلعاب التي تعتمد عىل البطاقات. 
وتش�مل تلك األلعاب لعبة غزو الفض�اء، والبولينغ، والبلياردو 
عىل أن يس�تطع كل املس�تخدمني التمتع باأللع�اب عىل تطبيق 

»ماسنجر«، ومن خالل املوقع أيًضا.

املغرب يسعى إلنقاذ املكاك الرببري
يواجه املكاك الرببري أو “زعطوط األطلس” كما يطلق عليه املغاربة 
باألمازيغي�ة، خطر االندثار يف هذا البل�د يف حال عدم التحرك لحماية 
هذا النوع من القردة الذي كان منترشا يف ما مىض يف شمال أفريقيا.
ويق�ول أحمد ح�راض رئيس جمعي�ة “بارباري م�اكا أويرنيس أند 
كونسريفيشن” برضورة حماية هذا النوع “يف حال عدم بذل الجهود 

سيختفي هذا النوع يف غضون عرش سنوات”.
واملكاك الرببري الذي يرتاوح وزنه بني 15 و20 كيلوغراما هو الوحيد 
م�ن هذا النوع من الق�ردة الذي له وجود خارج آس�يا، واختفى من 
تونس منذ العام 1900 ولم يعد له وجود إال يف املغرب يف مناطق الريف 
الجبلية )شمال( واألطلس املتوسط، فضال عن الجزائر وخصوصا يف 
جب�ال منطق�ة القبائل. ويف جب�ل طارق أيضا، ح�وايل 230 قردا من 
فصيلة املكاك الرببري أدخلت إليه من ش�مال أفريقيا، وهي تش�كل 
نقط�ة ج�ذب س�ياحي كبرية..يعيش الي�وم املكاك الربب�ري بأعداد 
مح�دودة يف األطلس والريف، وموطنه املناط�ق الصخرية والخرضة 
غ�ري املأهول�ة بالزراعة كغاب�ات األرز والبلوط، وه�و حيوان نهاري 
يقس�م وقته بالتس�اوي بني الش�جر وع�ىل األرض، وبس�بب ذكائه 
وقدرته عىل التعلم الرسيع وتقليد س�لوك اإلنسان أصبح “زعطوط” 

سيد الحلقة يف جامع الفنا بمراكش.

1نهاي�ات أبي�ات الش�عر o مل�س 2منتس�ب 
للصح�راء o عصا تدق يف األرض لتثبيت يشء 
3مسابقات o نصف عامل 4فرقة موسيقية 
غربية س�ويدية كانت نش�طة يف السبعينات 
 o ضجي�ج 5«إىل...« م�ع ضم�ري الغائ�ب o
اس�م علم يش�به اس�م بلد 6حار o عاصمة 
حرضموت يف اليمن 7مرتفع o عكس اشرتى 

8نصف موعد o ذنوب o نصف داخل
9ثالثة حروف من أديب o ثلثا ثوب o كالم

10متقدم يف العمر o واسع

1ال يسمع o أغرى وقرب 2من أفالم عبد الحليم 
وشادية

3اضحيات o بحر واسع
4وىف بما وعده o نصف باهر

5م�ن قبائ�ل الع�رب يف املدينة املنورة o س�باق 
طويل

6يفيض خريه وكرمه o أظهر عيوبا
7تراءت له أشياء لم توجد

8معاناة يف الحياة o صاف وأصي
9متوازن o صوت مرتفع يصم اآلذان

10إما كذا أو كذا o أعىل قمم أوروبا

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..أسياخ فواكه البحر
مسافر حيمل عرشات األفاعي يف حقيبتهطب

أوقف�ت الس�لطات الهولندية رج�اًل رويس 
الجنس�ية عث�رت يف حقائ�ب س�فره ع�ىل 
ع�رشات األفاع�ي والضف�ادع والرصاصري 
والس�حايل الحي�ة، وفق ما كش�فت الهيئة 
الهولندية املعني�ة باألمن الغذائي والصحي 
الرج�ل  أن  ايه(.وُيش�تبه يف  دبلي�و  )ان يف 
الذي كان يعرب الثالثاء يف مطار أمسرتدام- 
س�كيبهول خالل رحلة له م�ن الربازيل إىل 
روس�يا كان ين�وي االتجار يف ه�ذه األنواع، 
وفق البيان الصادر ع�ن هيئة »ان يف دبليو 

ايه« التي تعن�ى أيضاً بحماية الحيوانات.و 
كان ينقل يف املجم�وع 26 أفعى من أفاعي 
رأس الحرب�ة و33 رصصوراً و11 س�حلية 
10 س�امة، يف  و16 ضفدع�اً، م�ن بينه�ا 
أوعية بالستيكية داخل حقيبة يحملها عىل 

ظهره.
وأوضحت الهيئة أن »أغلبية هذه الحيوانات 
س�امة، حتى أن س�م البعض منه�ا قاتل. 
وهي ليست من األنواع املحمية لكن ُيحظر 

نقلها بهذه الطريقة«.

توتر الوالدين وامتحانات االبناء!

امتح�ان  اجتي�از  ف�رتة  تش�كل 
بالغ�ة  صعوب�ات  الباكالوري�ا 
بالنس�بة إىل كاف�ة األرس، نظرا ملا 
يكتس�يه هذا االمتحان من أهمية 
بالنس�بة إىل األولي�اء الذين يرونه 
خط�وة أساس�ية لالطمئن�ان عىل 

مستقبل أبنائهم.
ويعي�ش األبن�اء بدوره�م مرحلة 
ضغ�وط  عليه�ا  تطغ�ى  صعب�ة 
املراجعة وتكّدس الدروس وضغوط 
فرتة االمتحانات، وتتضاعف هذه 
الضغ�وط بس�بب مش�اعر القلق 
والتوت�ر الت�ي يعيش�ها األولياء يف 
ه�ذه الف�رتة والت�ي له�ا تأثريات 
سلبية عىل األبناء الذين يحتاجون 
اله�دوء والس�كينة م�ن قب�ل  إىل 
املحيطني بهم.ويقول احد، أستاذة 

لغ�ة عربي�ة “ف�رتة االمتحان�ات 
املدرسية وما قبلها تفرز جملة من 
التفاعالت العميقة عىل املستويني 
 - امل�ادي واملعن�وي، فج�ل األرس 
العربي�ة تش�هد تغ�رّيا ملحوظا يف 
نظام حياته�ا اليومي، حيث يعمد 
اآلباء واألمهات إىل البحث عن سبل 
الراح�ة املس�اعدة ملنظوريهم عىل 
فهم واس�تيعاب الك�م الهائل من 
الدروس واملعادالت واألفكار، منها 
ما يتطلب تنش�يطا للذاكرة ومنها 
م�ا ال يتم إال بدقة التميش وصواب 
التخمني”.وأك�د أن كل ما يقوم به 
األولياء بوعي أو من دونه يس�لط 
ضغوطا كب�رية عىل األبناء، فيزداد 
توتره�م وق�د ينعك�س كل ذل�ك 

بالسلب عىل النتائج املدرسية.
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عندما ختون الذاكرةتأهيل العمل االداري لتحقيق نمو اقتصادي
نهى الصرافماجد الحسناوي

ان مشكلة االرباك التي يعانيها االقتصاد العراقي تتمثل بالخلل في 
المفص�ل االداري الذي يكم�ن دوره الفاعل في تنظي�م العمل وتدوير 
عجلة االنتاج في جميع القطاعات دون استثناء واهمية توفير الموارد 
البشرية التي تملك الخبرات العلمية المتطورة في مجال االدارة واغلب 
المؤسسات ال تمتلك نظاما علميا الذي يمثل خط الشروع الذي يرسم 
طريق المؤسس�ة واهمية اختيار قيادات تتمتع بكفاءة عالية لجميع 
المؤسس�ات واالرتق�اء ب�األداء لمفاصل المؤسس�ة ووض�ع الهيكل 
التنظيمي وتحديد الصالحيات لتحقيق نمو اقتصادي والحد من الفساد 
االداري والمال�ي وابعاد العناصر التي تخش�ى من الكف�اءات العلمية 
والفنية ويجب بناء قاعدة مؤسساتية تختص بتأهيل الكوادر وتدريبها 
واعداده�ا اداري�ا واالس�تفادة من المنظم�ات العالمي�ة المتخصصة 
بالش�أن االداري ويجب تبن�ي انظمة متطورة خالل الفت�رة القادمة. 
فالقفزات في ميدان التكنولوجي�ا والعلوم جعلت االهتمام واالعتناء 
بتخطي�ط القوى العالمي�ة والتدريب الفن�ي واالداري والقيام بحملة 
لنش�ر الوعي الفني حتى عند االطفال لترسيخ ثقافة العلم والمعرفة 
والتس�لح بهم�ا على اس�س متط�ورة وهذا دلي�ل التق�دم والنهوض 
بالواق�ع فاالس�تغالل االمث�ل للموارد البش�رية والمادي�ة مما يحقق 
كفاءة اداء عالية وعدم الس�ماح بتش�ابك وازدواجي�ة االختصاصات 
والصالحيات واالعمال بي�ن مختلف الوحدات التنظيمية مع مالحظة 
امكانية العاملين ومؤهالتهم وتقويم منجزاتهم وتوزيعهم مع العمل 
ان التخطي�ط في ال�دول النامية للمؤسس�ات مهن�دس واحد لكل 20 
فن�ي واداري ع�دد 2 وخدمي واحد واالهم توصي�ف الوظائف خطوة 
متقدمة يمكن عدها من الركائز لمعايير االشخاص المناسبين ومدى 
تأهيلهم وتقويم منجزاته�م واعادة توزيعهم وهذا ما يؤدي الى خلق 
نمو اقتصادي في انتاج المؤسس�ة وه�ذا ينعكس على المنتوج العام 
وما احوجنا الى قيادات ادارية مؤمنة ومخلصة تحت جناحها ينطوي 
النم�و واالزده�ار وتك�رس االخالص واالداري الفاس�د ال�ذي يتولى 
المس�ؤولية يصبح جهل�ة قانون ورأيه ق�رار واداة لهدم المؤسس�ة 
وانهياره�ا وم�ن اولويات بناء المؤسس�ات تطهيرها من التماس�يح 
البش�رية التي تعش�عش فيه�ا لتلته�م االوراق النقدي�ة الخضراء وال 
ته�وى البحار واصبح ف�ي كل دائرة ومصنع لغة خاصة للفس�اد وال 
يوجد نمو اقتصادي اال بوضع خطط مدروس�ة لمحاصرة فايروسات 
الفس�اد وتصحير روافده للحد من مخاطرة ولغرض بناء جهاز اداري 
فاع�ل مش�اركة الموظفين في عالج مش�اكل مؤسس�ته والمعروفة 
بالمخطط والبرامج والمشروعات التي تنفذها االدارة ليصبح مشارك 
ف�ي القرار وليس متفرج مما يزيد من انتمائه لمؤسس�ته لخلق حالة 

من النمو واالرتقاء فيها. 

أكث�ر من ث�الث مرات خانتني الذاك�رة وجعلتني أنس�ى موعدي مع طبيب 
األس�نان، في الم�رة الرابع�ة كان علّي أن أدفع غرامة مالية ألباش�ر تس�جيل 
بيانات�ي وأحجز لموعد جديد، أما في المرة الخامس�ة فق�د اعتذرت الممرضة 
عن اس�تقبالي مجدداً في العيادة، بس�بب إهدار وقت الطبيب والمرضى وعدم 
احترام�ي للمواعيد المقدس�ة. الذاكرة، هي الكائن الوحي�د الذي يخوننا ورغم 
ذل�ك نضطر إل�ى مواصلة العيش معه صاغرين، خوفاً من قضاء بقية س�نوات 
العمر في التس�كع في ش�وارع النسيان. منذ خمس س�نوات، بدأ العد التنازلي 
ألداء ذاكرتي بالهبوط التدريجي إلى مستويات متدنية جداً، حتى أصبحت أنسى 
تقريباً كل أنواع المواعي�د والذكريات، فإذا تذكرت أحداثاً قديمة مثالً فاليمكن 
أن أتذك�ر التفاصيل، وإذا تذكرت موعداً لفحص النظر فال يمكن أن أتذكر الرقم 
السّري لبريدي اإللكتروني! وهكذا، تكفلت ابنتي في اآلونة األخيرة بمحاوالت 
فاش�لة لتنش�يط ذاكرتي إلنقاذ ما يمكن إنقاذه من قائمة المواعيد المهدورة؛ 
حيث تتنقل بخفة فراشة من مكان آلخر في المنزل لتوزع الملصقات الصغيرة 
الملون�ة التي تحمل تواريخ المواعيد على س�طح الثالجة، على ورقة التقويم، 
على المرايا، زوايا رفوف المكتبة، ثم تنقلها على ش�كل نغمات وأصوات تنبيه 
مزعج�ة إل�ى هاتفي النّق�ال لتوقظني ف�ي الصباحات الباكرة.وع�دا المواقف 
المحرجة التي تضعني فيها ذاكرتي الهش�ة مع الناس، فإن النسيان يبدو نعمة 
يحسدني عليها بعض األعداء والكثير من األصدقاء، وأنا أتفق معهم تماماً؛ فلوال 
نعمة النس�يان لمات الناس كمداً، لكن الذاكرة المثقوبة تعمل في العادة مثلما 
تعمل مصفاة تحضير الطعام، حيث ال تخرج من ثقوبها إال الش�وائب البسيطة 
غير المرغوب فيها، وأما المكّون الرئيس للطبخة فيبقى مستقراً ومتشبثاً في 
قعرها، وهكذا تبدو الذكريات التي تسقط من ثقوب الذاكرة الضعيفة؛ شوائب 
بسيطة تكاد ال تذكر وأما الذكريات العنيدة التي تأخذ وقتها في مراجل الذاكرة 
تغلي ثم تتابع نضوجها على نار هادئة، فإنها نادراً ما تمنح نفس�ها للنس�يان، 

الذكريات العنيدة هي إنكساراتنا وخسائرنا وأحالمنا الموءودة.
تتغير الذاكرة مع التقدم في العمر وازدحام األفكار وتعدد المهام التي ندعي 
إمكانية إنجازها في وقت واحد، وحين تبدو ملكة تعدد المهام كاالسفنجة التي 
تمتص كل ما يصل للدماغ من وقود “جلوكوز”، فلن يتبقى شيء لذاكرة عجوز 
س�رعان ما تتدهور وتضعف لطول صومها. أما األفكار، فيعتقد بعض العلماء 
بأن حصتنا منها تقارب الس�بعين ألف فك�رة يمكن أن تتبادر إلى الذهن يومياً! 
وعندما تكون هذه األفكار معقدة ومتش�ابكة، فحتى وقود الديزل الذي يشغل 
أعتى أنواع المحركات، ال يستطيع أن يفك اشتباكها. لكن، حين يحلو لي أحياناً 
أن أم�ارس هوايت�ي المفضلة في جمع المعلومات عن كل ش�يء وأي ش�يء، 
أس�تعين بذاكرة الكمبيوتر لحفظ بعض المالحظات والومضات المهمة ألعود 
إليه�ا في وقت الحق، حتى أخذت الملف�ات تتراكم يوماً بعد يوم بعد أن قطعت 
درباً طويلة من ذاكرتي إلى ذاكرة الكمبيوتر، فأصبح من الصعب اس�ترجاعها 
من أماكن تخزينها المتش�عبة إلى سطح المكتب. مازلت أسيرة أبدية للنسيان، 
وكلما عاتبت ذاكرتي صفعتني بذكرى حزينة من إنكسارات الماضي. هل يعقل 
ه�ذا؟ طبعاً ال يمكنكم تصديق كل هذا الهراء، وق�د يتهمني بعضكم بالمبالغة. 
س�اعترف لكم، قبل أن أنهي هذا المقال: كنت س�أكتب عن موضوع آخر، لكني 

تعرضت قبل قليل للخيانة؛ فنسيت أين وضعت الملف الخاص به!

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

احلشد الشعبي يواصل انتصاراته الساحقة يف املوصل

البصرة / مهدي السبهان
  

 دأب النح�ت العراق�ي عب�ر مس�اره الزمن�ي 
ب�أداء يميزه عن االخر بس�بب الكم الهائل من  
الم�وروث الرافدين�ي وتجذر تل�ك العالق بين 

الفنان المبدع والمرج�ع وان كانت المعاصرة 
له�ا الحضور المميز في ه�ذا الجنس اإلبداعي 
من خ�الل المنجزات الفنية وم�ا يقدمه فنانو 
مدين�ة البص�رة اس�تكماالً وتواص�اًل لرحل�ة 
االبداع العراقي حيث تم افتتاح معرض النحت 

البص�ري الثالث ف�ي الثان�ي من أي�ار برعاية 
أكاديمية الفنون الجميلة وإشراف قسم الفنون 
التش�كيلية و بمشاركة تسعة عش�ر فناناً من 
مدينة البصرة  تميزت أعمالهم بتعدد األساليب 
المنج�ز  ف�ي  المس�تخدمة  الخام�ة  وتن�وع 

واخت�الف المبن�ى التكويني. ل�كل عمل نحتي 
 بحس�ب خصوصية التجربة للفنان المش�ارك 
فا لحرفية العالية تبث رسالتها للمتلقي  بمهارة 
األداء وخطابه�ا المش�فر فيم�ا ن�رى بع�ض 
المنجزات التي اس�تخدم فيه�ا الفنان خامات 

اخرى بأداء احترافي وتنفيذ متقن انسجم فيه 
الش�كل مع المضمون وذلك االخت�زال المبهر 
ال�ذي ترك للش�كل حرية الخط�اب فيما كانت 
بع�ض االعم�ال تحتاج ال�ى فعل تقن�ي دقيق 
الم�راس في المنج�ز قيد العرض والش�ك بان 

المع�ارض تق�دم مثل هذا التن�وع في االعمال 
الفنية وان ماقدم في هذا المعرض يحسب الى 
نحات�ي مدين�ة البصرة وتواصله�م مع حركة 
النح�ت المعاص�ر واش�تغاالتهم الفكري�ة في 

إيصال الخطاب  عبر رسالة الفن السامية.

 مـعـرض الـنـحـت الـمـشـتـرك فـي الـبـصـرة الـفـيـحـاء

عمل النحات بهاء عبد الحسينعمل النحات نوري ناصر

نخبة من النحاتين المشاركين في المعرض

عمل النحات محسن علي


