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»االمام احلسني)عليه السالم(«

اللهم انت ثقتي
 في كل كرب وانت رجائي

 في كل شدة

ص3التحقيق املركزية تنتزع »اعرتافات خطرية« عن طرق جديدة لتمويل »داعش«

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4واشنطن تسلح أكراد سوريا.. وانقرة ترد: »غري مقبول«

مـصـر تـلـغـي حـكـم بالـسـجـن »املـؤبـد« عـلـى مـرشـد اإلخـوان املـسـلـمـيـن

عمليات البرصة حتدد »مهلة جديدة« لتسليم األسلحة وهتدد بحمالت تفتيش

حترير 406 كم من املوصل
     المستقبل العراقي / عادل الالمي

اس�تعادت القوات العراقية السيطرة 
عل�ى منطقتي�ن جديدتي�ن ف�ي الجانب 
الغرب�ي م�ن مدين�ة الموص�ل م�ا م�ن 
ش�انه زي�ادة الضغ�وط عل�ى »داعش« 
المتحصني�ن في المدين�ة القديمة، فيما 
أطاح�ت بقي�ادات جدي�دة ف�ي التنظيم 
اإلرهابي الذي يعاني ش�قاقاً داخلياً إثر 

الهزائم الذي يتلقاها.
واعلن قائ�د عملية تحرير نينوى عن 
نتائج فعاليات الفرقة المدرعة التاسعة 
في المرحل�ة الثالثة م�ن معركة تحرير 

الجه�ة الغربي�ة للس�احل االيم�ن ف�ي 
الموصل.

وبحس�ب بي�ان تلق�ت »المس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ف�ان قطع�ات 
ش�رعت  التاس�عة  المدرع�ة  الفرق�ة 
بالويتها 34 و36 و37 بالتقدم من قرية 
عذب�ة باتجاه الجه�ة الغربية للس�احل 
االيم�ن يوم 19ش�باط وانته�اء واجبها 
بتحرير حي 30 تموز وادامة التماس مع 
17 تم�وز داخل الس�احل األيمن بتاريخ 

9ايار وقد استغرقت العملية 80 يوماً.
واضاف ان القوات تمكنت من تحرير 

55 مابين قرية ومنطقه وهدف وحي:

ا. الق�رى تم تحري�ر كل من )باخيرة 
- ام�ام حمزة-الحراقي�ات، الحس�ينية، 
تل كيصوم، االبراهيمية، الشيخ يونس، 
ح�ي  الس�حاجي،  اللزاك�ة،  الديباج�ة، 
الط�رب، العب�ور 1 و 2 و 3، ت�ل الرمان، 
خبيرات العطش�انه، الدامرجي السفلى، 
لب�ادوش،  الس�كنية  الش�قق  الثلج�ة، 
البيدرةوالعكيدات، الجماسة، الحميدات، 
ت�ل الري�س، ناحي�ة ب�ادوش، المنطقة 
الملوثه )المعامل(، الحويدرة، الدامرجي 
ارحيل�ة،  ياس�ين،  ال  جدي�دة،  العلي�ا، 

الصابونية، الريحانية القديمه.
التفاصيل ص3

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

انه�ى مجل�س الن�واب ف�ي جلس�ته 
االعتيادي�ة الثالثة والثالثي�ن التي عقدت 
برئاس�ة س�ليم الجبوري، وبحضور 174 
نائب�اً، أم�س االربع�اء، الق�راءة االول�ى 
والثانية ألربعة مشروعات قوانين.وذكر 
بي�ان للدائ�رة االعالمية لمجل�س النواب 

تلقت »المس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
ان�ه ف�ي مس�تهل الجلس�ة ق�ررت هيئة 
الرئاس�ة تأجيل التصويت على مش�روع 
قانون حرية التعبي�ر عن الرأي والتظاهر 
الس�لمي والمق�دم م�ن لج�ان القانونية 
وحقوق االنسان واالمن والدفاع والثقافة 
واالع�الم واالوق�اف والش�ؤون الديني�ة 
الى يوم االثنين المقب�ل لغرض انضاجه.

وانهى المجلس القراءة األولى لمش�روع 
قان�ون التعدي�ل األول لقانون الجنس�ية 
العراقي�ة رق�����م }26{ لس�ن��ة 2006 
والمق�دم من لجن�ة األمن والدف�اع الذي 
جاء نظرا لظهور مش�اكل ومعوقات عند 
التطبيق العملي الحكام قانون الجنس�ية 

العراقية رقم }26{ لسنة 2006.
التفاصيل ص3

املغرب يعزز
 نجاحه بمكافحة اإلرهاب 

بـ »العمليات االستباقية«

إيرلندا ترفع العلم
 الفلسطيني عىل مبنى بلديتني 

وتل أبيب »غاضبة«

فرنسا برئاسة ماكرون:
ملتزمون بمحاربة »داعش« 

يف العراق وسوريا

تـوتــي
يزيد الغمـوض حـول 

مستقبلـه

الربملان ينهي قراءة أربعة قوانني ختص اجلنسية 
والنقابات واتفاقية مع كوريا

تقدم كبري يف اجلانب الغربي من املدينة.. واإلطاحة بقادة من »داعش« بعمليات نوعية
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دياىل: حتذير من جلوء »داعش« إلحراق حقول احلنطة إليذاء الفالحنيوزيـر الـهـجـرة: أعـداد الـنـازحـيـن فـاقـت الـتـوقـعـات
واشنطن تبحث حظر احلواسيب عىل متن طائرات قادمة من أوربا رئيس اجلمهورية يصادق عىل قانون التعديل االول لقانون شبكة االعالم 

حكومة البرصة تقرر حل مجيع مكاتب 
 النزاعات العشائرية

وزير النقل يلتقي بموظفي الوزارة ويعد 
بشموهلم بقطع األرايض السكنية

احللف االطليس ينوي ارسال »بضعة آالف« جنود اىل افغانستان
        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن االمين العام لحلف شمال االطلسي ينس 
س�تولتنبرغ،أمس االربعاء، في لن�دن ان الحلف 
يدرس جدوى إرس�ال »بضع�ة آالف« من الجنود 
االضافيي�ن ال�ى أفغانس�تان لدعم ق�وات االمن 

المحلية في التصدي لمتمردي طالبان.
وق�ال في خت�ام لق�اء مع رئيس�ة ال�وزراء 
البريطاني�ة تيري�زا م�اي ف�ي داونينغ س�تريت 
»تلقين�ا طلبا م�ن س�لطاتنا العس�كرية بزيادة 
وجودنا العس�كري في أفغانس�تان ببضعة آالف 

رجل«.واض�اف »ن�درس ه�ذا الطل�ب. س�نتخذ 
الق�رارات حول مس�توى المهم�ة وأهدافها في 
االس�ابيع المقبل�ة«. وتابع »لكن االم�ر ال يعني 

العودة الى عملية قتالية في أفغانستان«.
واوضح »س�تكون مهمة تدريب ومس�اعدة 
واستش�ارة ألنني مقتنع تماما بان الرد االفضل 
ال�ذي يمك�ن ان نواج�ه ب�ه االره�اب، الس�الح 
االفض�ل ال�ذي نملكه ض�د االرهاب ه�و تدريب 

القوات المحلية للتصدي له«.
وقال ان مسألة التعزيزات ستكون على جدول 
اعمال مباحثات قمة االطلس�ي التي ستعقد في 

بروكس�ل في 25 ايار.وقال »كما س�نتطرق الى 
ما يمك�ن للحل�ف االطلس�ي القيام ب�ه لتكثيف 
جهوده في مكافحة االرهاب العالمي خصوصا 
م�ن خالل دعم التحالف المناهض لتنظيم الدولة 
االس�المية« الجهادي.ورس�ميا انهى االطلس�ي 
مهمته القتالية في افغانس�تان في نهاية 2014 
ولم يعد ينش�ر في هذا البلد س�وى ق�وة قوامها 
13300 رج�ل اكثر من نصفهم م�ن االميركيين، 
لتدريب قوات االمن االفغانية وتقديم النصح لها. 
لك�ن حركة طالب�ان كثفت هجماته�ا ما زاد من 

الخسائر في صفوف قوات االمن والمدنيين.
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فرنسا برئاسة ماكرون:ملتزمون بمحاربة »داعش« يف العراق وسوريا
       بغداد / المستقبل العراقي

رصح وزير الدف�اع الفرنيس جان 
اي�ف لودري�ان ان ب�اده س�تواصل 
التزامه�ا ض�د تنظي�م “داع�ش” يف 
سوريا والعراق يف عهد الرئيس الجديد 

ايمانويل ماكرون.
وق�ال لودري�ان “س�تكون هناك 
الفرن�يس  االلت�زام  يف  اس�تمرارية 
بالتحال�ف” ال�ذي تق�وده الوالي�ات 
املتح�دة كم�ا أكد الرئي�س املنتخب«، 
حسب مصادر يف محيط وزير الدفاع.

وبعي�د اعان فوزه، اك�د ماكرون ان 
فرنس�ا “س�تبقى يف الص�ف االول يف 
مكافح�ة االره�اب، ع�ى ارضها ويف 

التحرك الدويل عى حد سواء”.
وينت�ر حواىل اربع�ة آالف جندي 
فرن�يس يف منطقة الس�احل و1200 
آخري�ن يف ال�رق االوس�ط يف اط�ار 
مكافح�ة االرهاب.واض�اف املص�در 

نفسه أن وزراء الدفاع يف دول التحالف 
ضد التنظيم الجهادي ايضا مجتمعون 
يف كوبنهاغ�ن “اكدوا مج�ددا أولوية 
الرقة )معقل تنظيم الدولة االسامية 

يف سوريا( يف االسابيع املقبلة”.
وتاب�ع ان “املرحل�ة املقبل�ة ه�ي 
الس�يطرة عى الطبقة” التي استعاد 
تحال�ف م�ن مقاتل�ن ع�رب وكورد 

تسعن باملئة حتى اآلن.
س�وريا  ق�وات  مقاتل�و  وش�ن 
الديموقراطية يف ترين الثاني هجوما 
عى الرقة بدعم جوي ولوجس�تي من 
واشنطنس�يطروا منذ ذلك الحن عى 

مساحات واسعة من االرايض.
الدف�اع األمريك�ي  واعل�ن وزي�ر 
ان  كوبنهاغ�ن  يف  ماتي�س  جيم�س 
الوالي�ات املتح�دة س�ترك تركيا يف 
العمليات العس�كرية للس�يطرة عى 
معق�ل تنظي�م الدول�ة االس�امية يف 

سوريا.

         بغداد / المستقبل العراقي

املحلي�ة،  الب�رة  حكوم�ة  ق�ررت 
ام�س  األربع�اء، ح�ل جمي�ع مكات�ب حل 
النزاع�ات العش�ائرية، وفيما أك�د املحافظ 
ماج�د النراوي ع�ى إن هذا الق�رار أوكل 
تنفي�ذه إىل قي�ادة العملي�ات، وح�دد مهلة 
الدول�ة  اىل  اس�لحتهم  املواطن�ن  لتس�ليم 
لغاي�ة االثن�ن املقب�ل، أعلن يف الوق�ت ذاته 
بمكافح�ة  الخاص�ة  العلي�ا  اللجن�ة  إن 
املخ�درات س�تزور املحافظة للق�اء الدوائر 
 املعني�ة ورف�ع تقريرها إىل رئاس�ة الوزراء.
وقال النراوي يف مؤتمر صحفي مش�رك 
عق�د يف دي�وان املحافظة وحرضه مراس�ل 
املرب�د، إن الحكوم�ة املحلية تدع�و مكاتب 
ح�ل النزاعات يف مجل�س املحافظة ومكتب 
مجل�س الن�واب واملكات�ب التابع�ة لجهات 
قي�ادة  تنض�وي تح�ت  أن  أخ�رى  معين�ة 
العمليات من اجل حل املش�اكل العش�ائرية 
تحت قيادة واح�دة، فيما بن يف الوقت ذاته 
أن اللجنة العليا التي شكلت ببغداد والخاصة 
اجتماعاته�ا  س�تجري  املخ�درات  بمل�ف 
ح�ال وصوله�ا اىل الب�رة من اج�ل ادراج 
توصياته�ا ورفعها اىل القائ�د العام للقوات 
املس�لحة ومناقش�تها يف مجل�س ال�وزراء 
والخ�روج بق�رارات للقض�اء ع�ى ظاهرة 
 انتش�ار تج�ارة وتعاط�ي امل�واد املخ�درة.
م�ن جانب�ه ق�ال قائ�د عملي�ات الب�رة 
الفري�ق الرك�ن جميل الش�مري، ان قيادته 
امهل�ت املواطن�ن لتس�ليم م�ا بحوزته�م 
م�ن اس�لحة وبخاف�ه يت�م اعتب�ار حائ�ز 

اح�كام  وف�ق  مته�م  املتوس�ط  الس�اح 
قان�ون إزع�اج الس�لطات والقت�ل املبارش 
املحافظ�ة  ان  اىل  مش�را  للمواطن�ن، 
 ج�ادة بن�زع الس�اح وحره بي�د الدولة.
كما بن الش�مري ان االيام املقبلة ستش�هد 
مش�اركة ق�وات لوزارتي الدف�اع والداخلية 
فضا عن قوات الح�دود والبحرية بحمات 
امني�ة يف قضاء الف�او، للتفتيش عن تواجد 
امل�واد املخ�درة الت�ي ق�ال ان�ه يت�م إدخال 
 تل�ك املواد ع�ن طريق البحر بحس�ب قوله.
كما ن�وه الش�مري إىل إن حكوم�ة البرة 
بين�ت إنها س�تقوم براء عدد م�ن الكاب 
البوليس�ية املتخصص�ة لكش�ف املخ�درات 

وإدخالها إىل الخدمة.
عى صعيد متص�ل أعلنت قيادة عمليات 
الب�رة، أمس األربع�اء، عن تحدي�د مهلة 
تنتهي يوم االثنن املقبل لتس�ليم األس�لحة 
الثقيلة واملتوس�طة، وتوعدت بتنفيذ حملة 
تفتي�ش جديدة لنزع األس�لحة بع�د انتهاء 
املهلة، فيم�ا اعتربت الحكوم�ة املحلية تلك 
الحملة رضورية للحد من ظاهرة النزاعات 
العش�ائرية املس�لحة الت�ي أربك�ت الوضع 

األمني يف املحافظة. 
وقال قائد عمليات البرة الفريق الركن 
جميل الش�مري خال مؤتم�ر صحايف عقد 
يف دي�وان املحافظ�ة عق�ب اجتم�اع لخلية 
األزمة إن »االجتم�اع تناول قضية النزاعات 
العشائرية املسلحة، وقيادة العمليات جادة 
س�حب األس�لحة الثقيلة واملتوس�طة للحد 
م�ن تل�ك النزاع�ات«. ودع�ا الش�مري، من 
يمتلك ساحاً متوسطاً أو ثقياً اىل »االرساع 

بتس�ليمه خ�ال ف�رة تنتهي ي�وم االثنن 
املقبل، وبعد ذلك ستكون لدينا حملة تفتيش 
لنزع األسلحة املتوسطة والثقيلة، ومن يتم 
ضبط س�اح من هذا النوع بحوزته س�وف 

يتم القبض عليه ويحاسب وفق القانون«.
ولف�ت الش�مري اىل أن »أكث�ر م�ن فوج 
من قيادة العمليات س�وف يشارك يف حملة 
البحث عن األس�لحة، كما توجد قوة قادمة 
من خارج املحافظ�ة«، مضيفاً أن »أي نزاع 

عشائري مس�لح يف البرة ال يستمر ألكثر 
من ربع س�اعة«. ويف س�ياق متص�ل، دافع 
الشمري عن اسلوب قيادة العمليات بالتدخل 
يف تفاصي�ل اجتماعية ذات طابع عش�ائري 
يف تعامله�ا مع النزاعات العش�ائرية، وقال 
إن »قيادة العملي�ات ال تحتوي عى مضيف 
عش�ائري، وانما يت�م عق�د اجتماعات بعد 
ال�دوام الرس�مي ملعالجة تل�ك النزاعات من 
قب�ل لجن�ة مختص�ة، وظاه�رة النزاع�ات 

ليست جديدة عى البرة، ومن بن أسبابها 
مطالب�ات بأم�وال الربى، ومش�اكل تتعلق 
بتعويض�ات األرايض الت�ي كان�ت زراعي�ة 

وأصبحت نفطية«. 
وأكد الش�مري أن »مؤسس�ات حكومية 
م�ن ضمنه�ا الجي�ش والرط�ة والصحة 
والربية رفعت دعاوى ضد عش�ائر خاضت 
نزاعات عش�ائرية تسببت بأرضار«، معترباً 
أن »عمليات أمنية قوية س�تكون يف املناطق 

التي تكررت فيها النزاعات«.
م�ن جانبه، قال محاف�ظ البرة ماجد 
النراوي إن »اج�راءات رادعة تم اتخاذها 
ضد عشائر متنازعة، إذ بعد حدوث أي نزاع 
يتم القبض عى أش�خاص من الطرفن، وال 
يطلق رساح أي أحد منهم إال مقابل تس�ليم 
س�اح رش�اش من نوع )BKC(«، موضحاً 
أن »ه�ذا االج�راء قد ال يك�ون قانونياً لكننا 
نضطر اىل تطبيق مثل هك�ذا اجراءات للحد 
من ظاهرة النزاعات العش�ائرية املسلحة«. 
وأش�ار املحافظ اىل أن »النزاعات العشائرية 
املس�لحة ال تنته�ي بس�هولة ألن املجتم�ع 
مس�لح، كما هناك بطالة وت�أزم يف الوضع 
االقتصادي، ولذلك نحت�اج اىل وقت للقضاء 
عى ظاهرة النزاعات«، مضيفاً أن »العشائر 
تستخدم أس�اليب كثرة يف إخفاء األسلحة، 
يس�تغلون  واملنتس�بن  الضب�اط  وبع�ض 
صاحياتهم يف مس�اعدة عش�ائرهم يف هذا 

املجال«.
يذك�ر أن البرة يتمي�ز وضعها األمني 
باالستقرار النسبي مع انها شهدت املحافظة 
خال األش�هر القليلة املاضية حدوث العديد 
من النزاعات العش�ائرية املس�لحة، وكانت 
تلك النزاعات تحدث يف مناطق ريفية ضمن 
األقضية والنواحي، لكنها أصبحت تتكرر يف 
مناطق سكنية تقع ضمن مركز املحافظة، 
وأحدثها نزاع حدث قبل أيام قليلة يف منطقة 
التميمي�ة عندم�ا هاجمت إحدى العش�ائر 
عش�رة أخ�رى م�ن ثاث�ة محاور وس�ط 
تبادل كثيف إلطاق النار باستخدام أسلحة 

خفيفة ومتوسطة.

 حكومة البصرة تقرر حل مجيع مكاتب حل النزاعات العشائرية

عمليات البرصة حتدد »مهلة جديدة« لتسليم األسلحة وهتدد بحمالت تفتيش

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن رئيس لجنة النزاهة النيابية طال الزوبعي، 
أم�س االربع�اء، ع�ن اتف�اق الع�راق م�ع رومانيا 
عى اس�رداد االم�وال العراقي�ة وإع�ادة املطلوبن 

املتواجدين يف رومانيا.
وق�ال الزوبع�ي إن »الجان�ب العراق�ي الذي زار 
روماني�ا اتفق م�ع الجانب الروماني عى اس�رداد 

األموال واملطلوبن العراقين من رومانيا«.
وأضاف أن »الجانبن اتفقا عى تنشيط التعاون 
يف مكافح�ة الفس�اد ونقل الخربات فيم�ا بينهما«، 

الفتاً اىل أنه »تم مناقشة مناقشة اآلثار العراقية«.
وكان املكت�ب اإلعام�ي لرئيس مجل�س النواب 
س�ليم الجبوري أعلن عن مغادرة األخر إىل رومانيا 
يف زيارة رس�مية عى رأس وفد نيابي بينهم النائبن 

قتيبة الجبوري وطال الزوبعي.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية االس�تخبارات العس�كرية, أمس 
األربع�اء, تدمر ك�دس للعتاد تاب�ع لتنظيم داعش 
اإلرهاب�ي ش�مايل الرمادي, فيما أش�ارت إىل احتواء 
الك�دس ع�ى 44 ناس�فة.وذكرت القي�ادة يف بيان, 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه, أن »مفارز 
مديرية االس�تخبارات العسكرية يف الفرقة العارشة 
وبالتعاون مع كتيبة هندس�ة الفرقة, دمرت كدسا 
للعتاد يعود لعصابات داع�ش اإلرهابية من الخايا 
النائم�ة يف منطق�ة الب�و ذي�اب ش�مايل الرمادي«, 
مبين�ًة أن »الكدس احتوى عى )17( عبوة ناس�فة 
كبرة و)27( اخرى مختلفة األحجام«.وأضافت, أن 
»الك�دس احتوى أيضاً عى )13( قذيفة هاون 120 
ملم و )13( جلكانc4 س�عة 20 لر و )1( صاروخ 
كراد«.هذا ووجه القائد العام للقوات املسلحة حيدر 
العب�ادي, ي�وم الخميس املايض, بإرس�ال املزيد من 
التعزيزات لدح�ر اإلرهابين اىل الحدود العراقية مع 
س�وريا, فيما أكد ان القوات األمنية تواصل مطاردة 

تنظيم داعش غرب األنبار.

النزاهة الربملانية تعلن
 االتفاق مع رومانيا عىل اسرتداد االموال 

العراقية واعادة املطلوبني 

االستخبارات العسكرية تعثر عىل كدس 
للعتاد يضم 44 ناسفة يف األنبار

       ميسان / المستقبل العراقي

مفارز االس�تخبارات العس�كرية يف قيادة عمليات الرافدين 
وبالتع�اون مع الوكاالت االمنية يف القي�ادة وضمن عملية وثبة 
االس�د التي تنفذها تلقي القبض ع�ى احد االرهابين وبحوزته 
17 بندقي�ة كاش�نكوف14 لغما مضاد للدباب�ات 50 لغما ضد 
االش�خاص 11 لغم نوع فاملارا 12رمانة هجومية 15 كلغم من 
مادة ال c4 ش�ديدة االنفجار 10 قنابر هاون 60 ملم 28 مخزن 
عتاد بندقية ak 2 عبوة ناس�فة عى ش�كل جلكان 6 حش�وات 

رمانة قاذفة يف قضاء العمارة بمحافظة ميسان.

قيادة عمليات الرافدين
 تلقي القبض عىل احد االرهابيني بحوزته

 عدد من االسلحة

       بغداد / المستقبل العراقي

اعلن املكتب االعامي لرئاس�ة الجمهورية أمس االربعاء ان 
رئي�س الجمهورية ف�ؤاد معصوم صادق عى »قان�ون التعديل 
االول لقانون ش�بكة االعام العراقي« رقم ) 26( لس�نة 2015، 

الذي صوت عليه مجلس النواب يف وقت سابق.
واوضح املكتب، يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، ان هذا القانون رشع نظراً لصدور قرار املحكمة االتحادية 
107/99/اتحادي�ة/2015(  وموحداته�ا   90( املرق�م  العلي�ا 
بتاري�خ 2016/6/27 والحكم فيه بعدم دس�تورية العديد من 
نص�وص قانون ش�بكة االع�ام العراقي رقم 26 لس�نة 2015 
ولس�د الفراغ التريعي الذي أحدثه الحكم املذكور«، مشرا اىل 

ان هذا القان������ون ارسل للنر يف الجريدة الرسمية.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن النائ�ب عن دياىل ف�رات التميمي، أم�س األربعاء، عن 
مقتل اثنن من الفاحن بانفجار عبوة ناسفة يف حقل للحنطة 
رشق املحافظ�ة، فيما حذر من لجوء »داعش« اىل إحراق حقول 

الحنطة بهدف إيذاء الفاحن ودفعهم للنزوح. 
وقال التميمي إن »عبوة ناس�فة انفج�رت يف حقل للحنطة 
قرب منطقة الشمس�ية جن�وب قضاء بل�دروز، )30 كم رشق 
ب عقوب�ة(، م�ا أدى اىل مقتل فاح بالح�ال وإصابة آخر بجروح 

بليغة وفارق الحياة بعد وصوله اىل املستشفى«.
وأضاف التميمي، أن »اس�تهداف الفاحن يف مناطق جنوب 
بلدروز تكررت مؤخرا من خال نصب العبوات الناسفة«، مشرا 
اىل »تنامي خايا داعش يف مناطق واسعة ومرامية كانت تشكل 

بؤر ساخنة جدا للقاعدة بن أعوام 2006 – 2008«.
وح�ذر التميمي، من أن »داعش ربم�ا يلجأ اىل إحراق حقول 
الحنط�ة وهذا أمر غر مس�تبعد م�ن تنظيم إرهاب�ي إجرامي 
به�دف إي�ذاء الفاح�ن ودفعه�م للن�زوح وهذا ما نح�ذر منه 
بالوق�ت الراه�ن«، داعي�ا القي�ادات األمني�ة العلي�ا يف دياىل اىل 
»إعطاء مل�ف امن جنوب بلدروز أهمية اكرب ومتابعة أنش�طة 
الخايا اإلرهابية الن هناك حركة وعمليات اس�تهداف قد تؤدي 

اىل تداعيات خطرة باملرحلة القادمة«.
يذك�ر أن خاي�ا »داع�ش« تنش�ط يف مناطق جن�وب قضاء 

بلدروز واستهدفت األرس اآلمنة يف األشهر املاضية.

رئيس اجلمهورية يصادق عىل قانون 
التعديل االول لقانون شبكة االعالم 

دياىل: حتذير من جلوء »داعش« إلحراق 
حقول احلنطة إليذاء الفالحني

       بغداد / المستقبل العراقي

ناقشت وزارة املالية، أمس االربعاء، مع السفارة 
االمريكية تعويضات الكويت وس�بل تسويتها عن 
طري�ق االس�تثمار، مش�رة اىل انها عى اس�تعداد 
ال�وزارة الس�تكمال اجتماع�ات املراجع�ة الثانية 
لربنام�ج االس�تعداد االئتماني مع صن�دوق النقد 

الدويل. وقال وزير املالية يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه ان »الوزارة اجرت مناقشات 
مع نائب السفر االمريكي يف العراق والوفد املرافق 
له اليات استكمال برنامج االستعداد االئتماني مع 
صن�دوق النقد ال�دويل«، مؤكدا »اس�تعداد الوزارة 
الس�تكمال اجتماع�ات املراجعة الثاني�ة لربنامج 
االس�تعداد االئتماني م�ع صندوق النق�د الدويل«.

واضاف العيىس ان »املجتمعن ناقش�وا ايضا ملف 
التعويضات مع دولة الكويت وسبل تسويتها عرب 
نافذة االستثمار داخل العراق«. يذكر ان العراق ما 
زال يدفع تعويضات اىل الكويت جراء الغزو العراقي 
لها يف عام 1990، فيما وافقت الكويت عى تأجيل 
هذه التعويض�ات خال العام�ن املاضين بطلب 

من العراق نتيجة انخفاض اسعار النفط.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مدير الش�حن الج�وي، االربع�اء، ضبط 
س�بعة اطن�ان من »معس�ل االراكي�ل« مهرب من 
عم�ان اىل اربيل. وق�ال مدير ع������ام الش�حن 

الجوي شاكر محمود يف حديث ل� السومرية نيوز، 
إن�ه »تم ضبط س�بعة اطنان من معس�ل االراكيل 
امله�رب م�ن عم�ان اىل اربي�ل يف جمارك الش�حن 

الجوي هذا اليوم«.
وأك�د محم�������ود »ل�ن نس�مح الي منتج 

ي����دخل إىل الباد تهريباً«.
يذك�ر أن العراق يرتبط م�ع الدول املجاورة من 
خ�ال 13 منفذ حدودي، إضافة إىل خمس�ة منافذ 
جوي�ة وخمس�ة منافذ بحري�ة، اال ان بعض املواد 

والسلع تدخل اىل العراق ومن منافذ غر رسمية.

       بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن قائد عمليات دجل�ة الفريق 
الركن مزه�ر العزاوي، أمس االربعاء، 
عن انطاق عملية عس�كرية واس�عة 
ش�مال قضاء املقدادي�ة لتعقب خايا 

تنظي�م »داع�ش«، فيما اش�ار اىل ان 
العملية تجري وفق خطة استخبارية.

وق�ال الع�زاوي ان »تش�كيات امنية 
والجي�ش  الرط�ة  م�ن  مش�ركة 
مدعومة ب الحشد الشعبي والعشائري 
م�ن  عس�كرية  عملي�ة  يف  انطلق�ت 

مح�اورة متعددة لتعقب خايا داعش 
يف قرى شمال قضاء املقدادية )35كم 
ش�مال رشق ب عقوبة( خاصة حوض 
الزور واملناطق القريبة منه«. واضاف 
العزاوي، ان »العملية تجري وفق خطة 
استخبارية مدعومة بطران الجيش«، 

الفت�ا اىل ان »القي�ادة وضع�ت خطة 
ش�املة النهاء اي جيوب او مضافات 
للتنظي�م داخل مدن دياىل«. وش�هدت 
بعض ق�رى ش�مال قض�اء املقدادية 
خروقات امنية متكررة مؤخرا بسبب 

نشاط تنظيم »داعش«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزي�ر الهج�رة واملهجري�ن 
جاسم محمد الجاف، أمس االربعاء، 
أن أع�داد النازحن من املوصل فاقت 
كل التوقع�ات وتخطت 430 ألفا منذ 
بدء عملية اس�تعادة الس�يطرة عى 

نينوى.
وقال الج�اف يف حديث أجراه مع 
قناة »RT«،  إن »الحكومة تعمل مع 

رشكائنا يف حكومة اإلقليم و الجهات 
العسكرية، ومنظمات األمم املتحدة، 
واملنظم�ات غر الحكومية، يف عملية 
إغاثة وإي�واء النازحن«، مش�را إىل 
أن »املعركة اإلنس�انية ال تقل أهمية 
عن مس�ألة تحرير املدينة من تنظيم 

داعش«.
وأض�اف أن »املع�دل اليومي كان 
ح�وايل 6 آالف نازح لغاية األس�بوع 
امل�ايض، وأحيان�ا يصل الن�زوح من 

أيم�ن املوص�ل إىل 14-16 ألفا، فيما 
ينخفضالعدد إىل األلف نازح يف بعض 

األيام مثل يوم الثاثاء 9 آيار«.
»الع�دد  أن  إىل  الوزي�ر،  وأش�ار 
اإلجمايل للنازحن يف العراق بلغ خال 
الثاث س�نوات املاضي�ة 4.3 مليون 
ن�ازح، وأن ح�وايل 2 ملي�ون منه�م 
رجعوا، وبقي حت�ى اآلن 2.3 مليون 
نازح، منه�م حوايل  ملي�ون ونصف 

املليون من نينوى«.

أن  الهج�رة،  وزي�ر  وتاب�ع 
»الحكوم�ة العراقي�ة ال تملك أرقاما 
األرسى  دقيق�ة بخص�وص قضي�ة 
ل�دى تنظيم داع�ش م�ن اإليزيدين، 
لكن حس�ب معلوماتنا م�ن مصادر 
ايزيدية  فاألعداد بن 2900 اىل 3000 
آالف شخص ما يزالون بيد عصابات 
تنظي�م داع�ش«، مؤك�دا أن »أعدادا 
منه�م وصل�ت إىل س�وريا يف مناطق 

نفوذ التنظيم«.

املالية تناقش مع السفارة االمريكية تعويضات الكويت 
وسبل تسويتها عن طريق االستثامر

الشحن اجلوي تضبط سبعة اطنان من معسل االراكيل مهرب من عامن اىل اربيل

وزير اهلجرة: أعداد النازحني فاقت التوقعات

عمليات دجلة تطلق عملية عسكرية »واسعة«يف املقدادية لتعقب »داعش«
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     بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت وزارة الطاق�ة الجزائري�ة يف بي�ان، 
أم�س األربعاء، إن الجزائ�ر والعراق يؤيدان 
تمدي�د اتفاق أبرمته أوب�ك مع املنتجني من 
خ�ارج املنظم�ة بخص�وص خف�ض إنتاج 
النفط العاملي ح�ني تجتمع منظمة البلدان 
املصدرة للبرتول )أوب�ك( يف وقت الحق هذا 
الشهر يف فيينا. ويسعى تخفيض االنتاج إىل 
رفع أسعار النفط بعد أن واجهت انخفاضاً 
كب�راً أّدى إىل خلخلة اقتصاد الدول الريعية 
التي تعتمد عىل النفط بشكل أساس لتسير 

موازناتها.

اجلزائر والعراق يؤيدان »متديد« اتفاق »أوبك« مع املنتجني املستقلني

     المستقبل العراقي / عادل الالمي

العراقي�ة  الق�وات  اس�تعادت 
السيطرة على منطقتين جديدتين في 
الجان�ب الغربي من مدين�ة الموصل 
م�ا من ش�انه زي�ادة الضغ�وط على 
»داع�ش« المتحصني�ن ف�ي المدينة 
بقي�ادات  أطاح�ت  فيم�ا  القديم�ة، 
جدي�دة ف�ي التنظيم اإلرهاب�ي الذي 
يعاني شقاقاً داخلياً إثر الهزائم الذي 

يتلقاها.
واعل�ن قائد عملي�ة تحرير نينوى 
ع�ن نتائج فعالي�ات الفرقة المدرعة 
التاس�عة ف�ي المرحل�ة الثالث�ة من 
معركة تحرير الجهة الغربية للساحل 

االيمن في الموصل.
وبحس�ب بيان تلقت »المس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، ف�ان قطعات 
الفرق�ة المدرع�ة التاس�عة ش�رعت 
بالويته�ا 34 و36 و37 بالتق�دم م�ن 
قري�ة عذبة باتج�اه الجه�ة الغربية 
للساحل االيمن يوم 19شباط وانتهاء 
واجبها بتحرير حي 30 تموز وادامة 
التم�اس مع 17 تموز داخل الس�احل 
األيم�ن بتاريخ 9ايار وقد اس�تغرقت 

العملية 80 يوماً.
واض�اف ان الق�وات تمكن�ت من 
55 مابي�ن قري�ة ومنطق�ه  تحري�ر 

وهدف وحي:
م�ن  كل  تحري�ر  ت�م  الق�رى  ا. 
)باخي�رة - ام�ام حمزة-الحراقيات، 
الحس�ينية، تل كيصوم، االبراهيمية، 
الش�يخ يون�س، الديباج�ة، اللزاك�ة، 
السحاجي، حي الطرب، العبور 1 و 2 
و 3، تل الرمان، خبيرات العطش�انه، 
الدامرجي الس�فلى، الثلجة، الش�قق 
السكنية لبادوش، البيدرةوالعكيدات، 
الجماس�ة، الحمي�دات، ت�ل الري�س، 

ناحي�ة ب�ادوش، المنطق�ة الملوث�ه 
الدامرج�ي  الحوي�درة،  )المعام�ل(، 
العلي�ا، جدي�دة، ال ياس�ين، ارحيلة، 
القديم�ه،  الريحاني�ة  الصابوني�ة، 
الريحانية الجديدة، غرب لوة، شويتة، 
تل عصفور، حليلة( ويصبح العدد37 

قرية ومركز ناحية.
والبني�ة  الحيوي�ة  االه�داف  ب. 
التحتي�ة: تم تحري�ر كل من )محطة 
كهرب�اء اليرم�وك المغذي الرئيس�ي 
للموص�ل، سلس�لة جبال عطش�انة، 
قط�ع طريق موص�ل باتجاه تل عفر 
وع�زل الس�احل االيم�ن ع�ن تلعفر، 
س�جن بادوش، مش�روع م�اء غرب 
ب�ادوش، محط�ة  الموص�ل، جس�ر 
م�اء بادوش، معمل س�منت بادوش، 
س�د بادوش )س�نحاريب(، س�يطرة 
بوابة الش�ام المدخل الغربي للساحل 
االيمن، مجموع�ة الدوائر والمخازن 
للماء والكهرباء والزراعة والمجاري 
وش�ركة مابين النهرين والتجهيزات 
الكب�ار،  اص�اح  وس�جن  الزراعي�ة 
محط�ة م�اء حليل�ة، مش�روع م�اء 

مشيرفه( 13 هدفا حيويا.
ج. احياء الس�احل االيمن شرعت 
القطعات بالتقدم يوم 4ايار وتمكنت 
من تحرير كل من)مش�يرفه االولى، 
الثاني�ة، مش�يرفهالثالثه،  مش�يرفه 
الكنيس�ة ودير ميخائي�ل، 30 تموز( 

5احياء واكملت واجبها يوم 9 ايار.
المح�ررة  المس�احة  مجم�ل   .2
406كم23.ع�دد النازحي�ن الذي�ن تم 
اخائه�م 111750 ف�ردا ونقلهم الى 
مراكز اي�واء النازحين وت�م معالجة 
12835 حالة مرضية او اصابة نتيجة 
الصابتهم من قبل االرهابين وتحرير 
5عوائ�ل محاصرين م�ن قبل داعش 
وقت�ل االرهابيي�ن وانق�اذ ع�دد من 

المواطني�ن من تحت ال�دور المدمرة 
التي فجر االرهابين ه�ذه الدور عند 
تقدم قواتناإلى ذلك، اعلن قائد عملية 
تحرير نين�وى، عن مقتل قيادي بارز 

بتنظيم داعش في معارك بالموصل.
وق�ال قائ�د عبداالميريارالله، في 
بي�ان تلق�ت »المس�تقبل العراق�ي« 
مكافح�ة  ق�وات  ان  من�ه،  نس�خة 

االٍره�اب تقتل اإلرهاب�ي المدعو ابو 
ايوب الش�امي مايس�مى المس�ؤول 
العس�كري لح�ي اإلص�اح الزراعي 

وثاثة من معاونيه.

المجل�س  رئي�س  اف�اد  ب�دوره، 
المحلي لناحية العظيم ش�مال ديالى 
محم�د ضيفان العبي�دي بمقتل نحو 
14 ارهابي�ا واصابة 6 اخرين باقتتال 

داخلي نش�ب بي�ن عناصر داعش في 
قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك 
وعناصر تنظيم ديالى في احد القرى 
الحدودي�ة بين ديالى وص�اح الدين 
الهزائ�م  وتبع�ات  خاف�ات  بس�بب 
واالنكس�ارات الت�ي لحق�ت التنظيم 
العس�كرية األخيرة  العملي�ات  خال 

بالمنطقة المذكورة.
دواع�ش  ان  العبي�دي  وأوض�ح 
فارين من شرق صاح الدين واطراف 
الحويجة تصادموا في قرية البو بكر 
القريب�ة من صاح الدين مع دواعش 
اخري�ن فاري�ن م�ن مناط�ق ش�مال 
غرب العظيم بس�بب خافات وتبادل 
تهم خس�ائر المواقع والحواضن في 
مناطق مطيبيج�ة واالنتصارات التي 
حققتها قوات االمن والحشد الشعبي 

في معارك تحرير مطيبيجة.
العبي�دي ان خاف�ات  واس�تدرك 
الدواع�ش يجب اس�تغاله  واقتت�ال 
بمس�ك االرض المحررة وقطع طرق 
الع�ودة والتس�لل م�رة اخ�رى ال�ى 
مطيبيجة بعد عودة مجاميع ارهابية 
ال�ى مناط�ق مطيبيجة عب�ر النقاط 
الرخوة ف�ي مناطق الزرك�ة والعيث 
ش�رق ص�اح الدي�ن والمؤدي�ة الى 
اط�راف الحويجة مش�دد على اغاق 
طريق مطيبيجة »الميسمي« المؤدي 
ال�ى اطراف الحويج�ة وجنوب غرب 

كركوك.
و اكدت عمليات دجلة  خال الفترة 
الماضي�ة تطهير منطق�ة مطيبيجة 
والمناطق المحيطة بها  وبمش�اركة  
قي�ادات عملي�ات س�امراء وص�اح 
الدين ودجلة والمقر المس�يطر شرق 
دجل�ة والحش�د الش�عبي وقي�ادات 
شرطة ديالى وصاح الدين وبإسناد 

من طيران الجيش والقوة الجوية .

       بغداد / المستقبل العراقي

التحقي�ق  محكم�ة  كش�فت 
المركزي�ة عن القبض على مجموعة 
معني�ة بالملف المال�ي لإلرهاب في 
بغداد بع�د جهد تحقيقي بالتنس�يق 
أن  مؤك�دة  االمني�ة،  الق�وات  م�ع 
االعتراف�ات اظهرت أن تنظيم داعش 
االرهاب�ي ب�ات يعتمد عل�ى طريقة 
جدي�دة ف�ي التموي�ل بالتزام�ن مع 

خسارته مناطق نفوذه.
وبين قضاة المحكمة أن المتهمين 
تحدث�وا ع�ن اس�تقال مال�ي من�ح 
لوالي�ات التنظي�م تتلق�ى بموجبها 
أم�ا ع�ن طري�ق ح�واالت  المبال�غ 
خارجي�ة أو بضائع تدخ�ل إلى الباد 
وتب�اع في األس�واق بأثمان بخس�ة 
قسم منها يقدم للزبون تحت عنوان 

»عرض خاص«.
وقال قاضي تحقيق في المحكمة 
كان  اإلرهاب�ي  داع�ش  »تنظي�م  إن 
يعتمد في الس�ابق بعد سيطرته على 
المناطق وإع�ان خافته المزعومة 
ف�ي  المركزي�ة  عل�ى   ،2014 ع�ام 
التموي�ل ألنه تمتع حينه�ا بنوع من 
االستقرار االداري على اراض واسعة 

داخل العراق وخارجه«.
وتابع أن »االم�وال التي تصل إلى 
التنظي�م خال عام�ي 2014 و2015 
م�ن مص�ادره المتع�ددة داخلية أو 
خارجية كانت ترسل إلى ديوان المال 
ف�ي الموص�ل ومنه�ا يت�م توزيعها 
عل�ى الوالي�ات التابع�ة له بحس�ب 
احتياجاتها ووف�ق موازنات يضعها 

الوالة الماليون واالقتصاديون«.
الق�وات  أن »تق�دم  إل�ى  وأش�ار 
العسكرية في العام الحالي والماضي 
وتحريرها اغلب المناطق التي كانت 
خارج السيطرة وإزاء انكسار العدو، 
اضطر التنظي�م االرهابي إلى اعتماد 
اس�لوب جديد وه�و من�ح الواليات 

نوعا من االستقال المالي، من خاله 
ت�م اعط�اء صاحية تلق�ي الواردات 
وإنفاقها مباش�رة دون الع�ودة إلى 

مركز ما تسمى بالخافة«.
ولف�ت قاض�ي المحكم�ة إلى أن 
»الجه�د التحقيق�ي واألمني اس�فر 
عل�ى  القب�ض  ع�ن  الحال�ي  الع�ام 
مجموع�ة مهمته�ا توفي�ر مص�ادر 
تمويل والية بغداد، كشف افرادها في 
اقوالهم المصدقة قضائياً عن االليات 

الجديدة المعتمدة في العاصمة«.

وأوض�ح أن »االعتراف�ات افادت 
ب�أن التنظي�م االرهاب�ي يعتمد على 
أس�لوبين في ايجاد م�ورد مالي في 
بغداد وهما طريق مباشر، وآخر غير 
مباشر بعد خس�ارته مناطق نفوذه 

السيما في الموصل«.
وأس�تطرد القاض�ي أن »الطريق 
المباش�ر يك�ون عبر الح�واالت التي 
تص�ل إل�ى العاصمة من قب�ل اثرياء 
موجودين في دول الجوار يرس�لون 
مبالغ مالية«.وأورد أن »هذه المبالغ 

بعضه�ا يك�ون بكمي�ات كبي�رة ما 
يتطلب اتخاذ بع�ض االجراءات التي 
فرضها القانون العراقي كي يتسلمها 
المعني في بغداد من ش�ركة الحوالة 

ويعطيها إلى التنظيم االرهابي«.
وأردف أن »مس�تلم المبالغ، وهو 
تابع إلى تنظيم داعش، يعطي بعض 
أنه�ا ثم�ن  المعلوم�ات كأن يكت�ب 
لشراء عقار أو معمل أو عجلة ويدّون 

معلوماته الشخصية«.
ويع�رب القاض�ي عن اس�فه ألن 

»االجراءات الرسمية المفروضة على 
تسلم مبالغ تفوق 10 االف دوالر هي 
شكلية، كون المستلم ال يقدم وثيقة 
تدل فعلياً عل�ى أن ما تلقاه هو ثمن 
لش�يء يري�د أن يش�تريه، انم�ا يتم 

االكتفاء بمجرد االدعاء«.
وذهب إلى أكثر من ذلك بالقول إن 
»عمليات تحوي�ل مالي تجري خارج 
تلك االجراءات الشكلية، إنما بواسطة 
الهاتف النقال بين اصحاب ش�ركتين 
االول ف�ي بغ�داد واالخ�ر خارجه�ا 

يت�م االتفاق في ما بينه�م على منح 
مبلغ إلى ش�خص ما تابع للتنظيم«، 
مش�دداً على أن »ه�ذه الحالة تحدث 
مع اصحاب المكاتب المتواطئين مع 
داعش«.وأضاف القاضي ان »الطريق 
المباش�ر للتمويل في بغداد بحس�ب 
االعتراف�ات يت�م لمرة واح�دة فقط 
أو مرتي�ن ش�هريا وبمبال�غ وصلت 

أحداها إلى 27 ألف دوالر«.
أما عن المبال�غ الكبيرة جداً، ذكر 
نائب المدعي العام في المحكمة »أن 

اعترافات ه�ذه المجموعة اوضحت 
أن التنظي�م يلج�أ إل�ى الطري�ق غير 
المباش�ر من خ�ال ارس�ال بضائع 
يتلقاها صرافون تابعون له يقومون 

ببيعها إلى تجار«.
ويؤك�د أن »البضائ�ع تدخ�ل إلى 
الباد بش�كل رس�مي يمن�ح بعضها 
ال�ى تابعي�ن للتنظي�م دون مقاب�ل 
ويكون قسماً من الناقلين متعاونين 

ويعرفون حقيقتها«.
ونبه إل�ى أن »االس�واق العراقية 
شهدت مؤخراً وجود بعض البضائع 
تباع بثمن بخس جداً ال تتناس�ب مع 
اسعار مكوناتها أو خزنها، وتبين أن 
بدالتها النقدية تذهب إلى التنظيم من 
خال هؤالء الصرافي�ن والمتعهدين 

وشركات تجارية متواطئة معهم«.
وأردف أن »تحقيق�ات المحكم�ة 
توصلت إلى وجود شركات متعاطفة 
م�ع داع�ش تق�وم بمن�ح البضائ�ع 
التي يس�توجب عليه�م اتافها كون 
صاحيتها قريبة النفاد إلى صرافين 
تابعين إلى التنظيم دون مقابل مالي 
لك�ي يتم بيعها بأثمان رخيصة تحت 
عنوان بات معروفا في المتاجر وهو 
)ع�رض خاص( ف�ي اش�ارة تجذب 
الزبائن«.ودعا إلى »اس�تحداث جهاز 
جدي�د ومحت�رف تاب�ع لمؤسس�ات 
الدول�ة المعنية بالمل�ف االقتصادي 
يكون معنيا بمتابع�ة حركة االموال 
ورص�د أي ش�بهات حولها الس�يما 

الداخلة على شكل بضائع«.
وأكمل نائب المدعي العام بالقول 
إن »تنظيم داعش يقوم بإنفاق هذه 
الموارد على عملياته في بغداد وكذلك 
دفع المس�تحقات المالية المعروفة 
لديه باس�م )الكف�االت( إلى مقاتليه 
وذوي س�جنائه وموقوفي�ه وقتاه 
الذين سقطوا خال عمليات التحرير 
أو نتيجة جهد تحقيقي واستخباري 

اسفر عن القبض عليهم«.

تقدم كبري يف اجلانب الغربي من املدينة.. واإلطاحة بقادة من »داعش« بعمليات نوعية

حترير 406 كم من املوصل

أثرياء يف دول اجلوار أرسلوا أموال طائلة للتنظيم اإلرهابي

التحقيق املركزيةتنتزع »اعرتافات خطرية« عن طرق جديدة لتمويل »داعش«

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

انهى مجلس النواب في جلس�ته االعتيادية 
الثالث�ة والثاثي�ن التي عقدت برئاس�ة س�ليم 
الجبوري، وبحض�ور 174 نائباً، أمس االربعاء، 
الق�راءة االول�ى والثاني�ة ألربعة مش�روعات 
قوانين.وذك�ر بيان للدائ�رة االعامية لمجلس 
النواب تلقت »المس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
انه في مس�تهل الجلس�ة قررت هيئة الرئاس�ة 
تأجي�ل التصوي�ت على مش�روع قان�ون حرية 
التعبير ع�ن الرأي والتظاهر الس�لمي والمقدم 
م�ن لج�ان القانونية وحقوق االنس�ان واالمن 
والدفاع والثقافة واالعام واالوقاف والشؤون 
الدينية الى يوم االثنين المقبل لغرض انضاجه.
وانه�ى المجلس الق�راءة األولى لمش�روع 
قانون التعديل األول لقانون الجنس�ية العراقية 
رق�����م }26{ لس�ن��ة 2006 والمق�دم م�ن 
لجن�ة األم�ن والدفاع ال�ذي جاء نظ�را لظهور 
مشاكل ومعوقات عند التطبيق العملي الحكام 
قانون الجنسية العراقية رقم }26{ لسنة 2006 
ولوض�ع المعالج�ة القانوني�ة لتلك المش�اكل 

والمعوقات وتسهيل االجراءات للمواطن ولمنع 
ازدواجي�ة الجنس�ية لغي�ر العراق�ي الحاص�ل 
على الجنس�ية العراقية والنصاف ش�ريحة من 
المستحقين للجنسية العراقية المتضررين في 

ظل النظام السابق.
وأت�م المجل�س الق�راءة األول�ى لمش�روع 
قان�ون النقابات واالتح�ادات المهنية والمقدم 
من لجنة مؤسس�ات المجتم�ع المدني لغرض 
تنظي�م االط�ار القانون�ي لتأس�يس النقاب�ات 
واالتحادات المهنية وكفالة الدولة لها وضمان 
حقوق ذوي المهن والحرف واكتساب العضوية 
فيه�ا وتحقيقا إلس�هام النقاب�ات واالتحادات 
في عملية االس�تثمار والتنمية ودعم االقتصاد 

العراقي.
وأنج�ز المجلس الق�راءة األولى لمش�روع 
قان�ون تصدي�ق إتفاقية تس�ريع التع�اون في 
بي�ن  الطاق�ة  وش�ؤون  األقتص�ادي  المج�ال 
حكومة جمهوري�ة العراق وحكومة جمهورية 
كوري�ا الجنوبي�ة والمقدم من لج�ان العاقات 
الخارجية والنفط والطاقة والثروات الطبيعية 
المس�اهمة  اج�ل  واالقتصادواالس�تثمار م�ن 

في التنمي�ة االقتصادية ف�ي جمهورية العراق 
وجمهورية كوريا من خال التعاون في مجالي 
الدع�م االقتصادي ودع�م الطاقة على اس�اس 
مبادئ المعاملة بالمثل والمساواة وللمصادقة 

على االتفاقية .
وأرج�أ المجلس ق�راءة وتقرير ومناقش�ة 
مش�روع قانون االحص�اء والمقدم م�ن لجنة 
االقتص�اد واالس�تثمار ال�ى حي�ن دمج�ه م�ع 

مشروع قانون اخر .
وأكم�ل المجل�س ق�راءة تقرير ومناقش�ة 
مش�روع قان�ون انضم�ام جمهوري�ة الع�راق 
ال�ى البروتوك�ول الثاني التفاقي�ة الهاي لعام 
1954الخاص�ة بحماي�ة الممتل�كات الثقافي�ة 
ف�ي حالة الن�زاع المس�لح والمقدم م�ن لجان 
العاقات الخارجية الثقافة واالعام والسياحة 

واالثار واالمن والدفاع.
وفي مداخات الن�واب، طالب النائب رياض 
االتفاقي�ة  عل�ى  التصوي�ت  بض�رورة  غري�ب 

ألهميتها بالنسبة للعراق.
وأستفس�ر النائب عمار طعمة عن اس�باب 
تجاه�ل االتفاقي�ة ف�ي مضمونه�ا لالتزامات 

ف�ي  المرتبط�ة  غي�ر  ال�دول  عل�ى  المترتب�ة 
االتفاقية.

وتس�اءلت النائب�ة نجيب�ة نجي�ب ع�ن آلية 
اس�تعادة الممتل�كات الت�ي س�رقت أو التي تم 

تهريبها.
ولفت النائب سالم المسلماوي الى ان لجانا 
معينة دونت االثار المس�روقة في فترة دخول 

القوات االمريكية الى العراق.
وف�ي رده�ا على المداخ�ات أك�دت اللجنة 
المختص�ة االخ�ذ بنظ�ر االعتب�ار المقترحات 
المطروح�ة من أج�ل التصويت عل�ى االتفاقية 

بهدف الحفاظ على التراث الوطني.
من جان�ب اخر دعا رئي�س المجلس اللجان 
النيابية ال�ى التركيز في المرحل�ة الحالية على 
انجاز التش�ريعات الجاهزة للتصويت عليها مع 
االخذ بنظر االعتبار التوقيتات الزمنية الخاصة 
االس�تجوابات  ومواعي�د  الش�فهي  بالس�ؤال 
المحددة مش�يرا ال�ى تخصيص ي�وم الخميس 

والسبت المقبل لعمل اللجان النيابية.
بعده�ا تق�رر رفع الجلس�ة الى ي�وم االحد 

المقبل 2017/5/14.

أّجل قراءة تقرير مشروع قانون االحصاء

الربملان ينهي قراءة أربعة قوانني ختص اجلنسية والنقابات واتفاقية مع كوريا
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         بغداد / المستقبل العراقي

انتق�دت تركيا، أمس األربع�اء، إعالن الواليات 
املتحدة نيتها تزوي�د األكراد الذين يقاتلون تنظيم 
»داعش« يف سوريا بالس�الح واملعدات العسكرية، 
معتربة انه »غري مقبول«.وقال نور الدين جانيكيل 
نائ�ب رئيس ال�وزراء الرتكي إن ب�الده تأمل يف أن 
تنه�ي الواليات املتحدة سياس�تها لدع�م وحدات 
حماية الشعب الكردية يف سوريا، مضيفا أن أنقرة 

ال يمكن أن تقبل بالدعم األمريكي لهذا الفصيل.
وتعت�رب أنقرة وحدات حماية الش�عب الكردية 
امتدادا س�وريا لح�زب العمال الكردس�تاني الذي 
تعت�ربه تركيا والواليات املتح�دة وأوروبا منظمة 
إرهابي�ة. وأقر الرئي�س األمريك�ي دونالد ترامب 
إمداد وحدات حماية الش�عب باألسلحة ملساندتها 

يف قتال تنظيم »داعش« يف سوريا.
وق�ال جاني�كيل يف مقابل�ة م�ع قن�اة خ�رب 
التلفزيوني�ة الرتكي�ة »ال يمكنن�ا قب�ول وج�ود 
منظمات إرهابية بإمكانها تهديد مستقبل الدولة 
الرتكية... نأم�ل أن تتوق�ف اإلدارة األمريكية عن 
هذا الخط�أ وتعود عن�ه. مثل هذه السياس�ة لن 
تك�ون مفي�دة. ال يمكن أن نكون يف نفس الس�لة 

مع املنظمات اإلرهابية«
ومن جانبها أكدت قوات سوريا الديموقراطية، 
ائت�الف الفصائ�ل الكردي�ة العربي�ة املدعوم من 
واش�نطن، االربع�اء ان القرار االمريكي بتس�ليح 
املقاتل�ن االك�راد، س�يؤدي اىل »ترسي�ع عجل�ة 
القضاء« ع�ى الجهادين يف س�وريا، موضحة ان 

االسلحة ستصل تباعاً.
وقال املتحدث الرس�مي باس�م قوات س�وريا 
الديموقراطي�ة طالل س�لو إن »الق�رار االمريكي 
االخري بتسليح الوحدات الكردية كمكون رئييس يف 
قوات س�وريا الديموقراطية هو قرار مهم وياتي 

يف إطار ترسيع عجلة القضاء عى اإلرهاب«.
واعلن�ت واش�نطن مس�اء الثالثاء عى لس�ان 
مس�ؤول امريك�ي رفض الكش�ف عن اس�مه ان 
تمويل »الدعم لوحدات حماية الشعب الكردية قد 
تم اقراره«، موضحا ان هذه املوافقة »ترسي مع 
مفعول ف�وري، لكن تحديد جدول زمني لتس�ليم 

االس�لحة ال يزال يتطلب وضع اللمس�ات االخرية 
عليه«.

وأثبتت قوات س�وريا الديموقراطية وعمودها 
الفقري وح�دات حماية الش�عب الكردية فعالية 
كربى يف قتال الجهادين يف ش�مال وش�مال رشق 
س�وريا. وه�ي تحظ�ى بدع�م عس�كري مبارش 
م�ن التحالف ال�دويل بقي�ادة امريكي�ة من خالل 
الغط�اء الج�وي لعملياتها ض�د الجهادين ونرش 

مستشارين عى االرض.
واعترب س�لو أن اعالن واش�نطن »رسمياً عن 
ه�ذا الدع�م ه�و نتيج�ة الفعالي�ة الكب�رية التي 
تبديه�ا الوح�دات الكردي�ة وكافة قوات س�وريا 

الديموقراطية يف املعارك ضد اإلرهاب«.
وأوض�ح ان »إدارة الرئي�س االمريك�ي دونالد 
ترام�ب ومن�ذ بداية تس�لمها الحك�م، رفعت من 

مستوى دعمها لقواتنا«.
ولم تحدد واش�نطن نوع األس�لحة التي سيتم 
توفريه�ا لالكراد، لكن س�لو قال انه�م »قدموا يف 
وق�ت س�ابق قائم�ة اىل االدارة االمريكية تتضمن 
صواري�خ مضادة لل�دروع ودباب�ات ومدرعات«، 
مضيفا »حن وصول االس�لحة، س�نرى ان كانت 

تمت تلبية كل طلباتنا أم جزء منها«.
وم�ن املق�رر، وف�ق س�لو ان تصل االس�لحة 
»بش�كل متتاب�ع، وسيس�تفاد منها الس�تكمال 
التحض�ريات ملعرك�ة الرقة التي س�يعلن عنها يف 

الوقت املناسب«.
ومن�ذ ب�دء العملي�ة، تمكن�ت ق�وات س�وريا 
الديموقراطية من إحراز تقدم نحو الرقة وقطعت 
ط�رق االمداد الرئيس�ية للجهادين م�ن الجهات 

الشمالية والغربية والرشقية.
وتعد الرقة معقل تنظيم »داعش« يف س�وريا، 
وهي تش�كل هدفاً لعملية »غض�ب الفرات« التي 
بدأته�ا ق�وات س�وريا الديموقراطي�ة، بدعم من 

التحالف الدويل يف ترشين الثاني/نوفمرب
وتصن�ف تركي�ا وح�دات حماية الش�عب مع 
جناحها الس�يايس ح�زب االتح�اد الديموقراطي 
منظمة »ارهابية« وتعتربها امتدادا لحزب العمال 
الكردستاني الذي يقود تمردا ضدها منذ ثمانينات 

القرن املايض عى األرايض الرتكية.

تضارب املصاحل قد يعزل تركيا عن أمريكا وأوربا

واشنطن تسلح أكراد سوريا.. وانقرة ترد: »غري مقبول«

عـيـن حـيـاتــنــا

        بغداد / المستقبل العراقي

صّوت مجلس�ا بلدية دبلن ومدينة ساليغو لصالح رفع 
العل�م الفلس�طيني ع�ى مبن�ى البلديتن بمناس�بة ذكرى 

النكبة ومرور 50 عاما عى االحتالل االرسائييل.
وتم تمرير اقرتاح رفع العلم الفلسطيني عى مبنى بلدية 
دبلن خ�الل عقد املجلس البلدي يف العاصمة دبلن - إيرلندا، 
وتم التصويت عى القرار نفسه لرفع العلم عى مبنى بلدية 
مدينة ساليغو يف شمال غرب إيرلندا. وسريفع العلم إلحياء 
ذك�رى النكبة يف 14 أي�ار وحتى 15 أيار، وكذلك بمناس�بة 
ذك�رى النكس�ة يف الخام�س م�ن يونيو/حزي�ران والت�ي 
تص�ادف 50 عاما من االحتالل اإلرسائييل املس�تمر للضفة 
الغربي�ة والق�دس وقطاع غ�زة. وقال ج�ون ليون صاحب 
االقرتاح وعضو مجلس بلدية دبل�ن، إن قرار البلدية رمزي 
لجذب اهتم�ام املواطنن اإليرلندين ملعاناة الفلس�طينين 
اليومي�ة يف ظ�ل االحتالل اإلرسائييل. كما ش�كرت الس�يدة 
فاتن التميمي رئيسة لجنة التضامن اإليرلندي الفلسطيني، 
بعد حضورها الجلسة، أعضاء املجلسن يف دبلن ومقاطعة 
س�اليغو للتصويت عى ه�ذه االقرتاحات الرمزي�ة الهامة 
والتي هي تعرب عن تضامن الش�عب االيرلندي مع الش�عب 
الفلس�طيني ال�رازح تح�ت االحت�الل. وبحس�ب صحيفة 
»يديع�وت أحرون�وت« العربية، ف�إن االقرتاح ق�د تقدم به 
عض�و املجلس البل�دي، جون ليونز، الذي س�بق أن بادر إىل 

تنظيم مظاهرة تضامن مع فلسطن يف إيرلندا.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعتقل�ت الس�لطات األمني�ة املغربية بمدين�ة طنجة، أقىص 
شمايل البالد، شخًصا يشتبه يف صلته بمخططات إرهابية.

وقامت عنارص من املكتب املركزي لألبحاث القضائية، التابع 
للمديرية العامة ملراقبة الرتاب الوطني )املخابرات الداخلية(، يف 
حي »بني مكادة« الشعبي بطنجة، باعتقال أحد األشخاص الذي 
كان يس�تعمله كمنزل آمن عى ما يبدو. وت�م العثور عى حزام 
ناس�ف يف ح�وزة املذكور، وبعض األدوات األخرى املس�تعملة يف 
إنتاج مواد متفجرة. ودأبت وزارة الداخلية املغربية، عى اإلعالن 
م�ن وقت آلخر عن تفكيك خاليا إرهابية أو توقيف أش�خاص يف 
هذا اإلطار. ويرى مراقبون أن نجاح املغرب محليا يف ابعاد خطر 
التطرف جعل من سياس�تها محل ثقة عى املس�توين االقليمي 
والدويل، نظرا لالشادة الدولية الكبرية التي حظيت بها املغرب يف 

مجال مكافحة اإلرهاب. 
وأنش�أت الرباط منظوم�ة أمنية قوية حصن�ت اململكة من 
التهدي�دات االرهابية التي تش�كلها تنظيم�ات متطرفة مثل ما 
يعرف بتنظيم القاعدة يف بالد املغرب االسالمي وتنظيم »داعش« 
وغريه�ا م�ن الجماعات املتش�ددة املرتبط�ة بالتنظيم�ن التي 
تنت�رش عى الح�دود يف دول املغ�رب العربي وأفريقيا. وحس�ب 
بيانات رس�مية، كش�ف عنها عبد الحق الخي�ام، رئيس املكتب 
املرك�زي ل�«املخاب�رات«، يف فرباير/ش�باط امل�ايض، ف�إن عدد 
الخاليا اإلرهابية، التي تم تفكيكها خالل عام 2016، بلغت 199 

خلية، ترتبط معظمها بتنظيم »داعش«. 

إيرلندا ترفع العلم الفلسطيني عىل مبنى 
بلديتني وتل أبيب »غاضبة«

املغرب يعزز نجاحه بمكافحة اإلرهاب 
بـ »العمليات االستباقية«        بغداد / المستقبل العراقي

قض�ت محكمة النقض املرصي�ة، وهي الهيئة 
القضائي�ة األعى يف البالد، بإلغاء األحكام الصادرة 
عى 47 شخصا من قادة وأعضاء جماعة اإلخوان 
املس�لمن، ويف مقدمتهم املرش�د الع�ام للجماعة، 
محم�د بديع.وتراوح�ت األح�كام امللغ�اة م�ا بن 
السجن املشدد ملدة 10 س�نوات والسجن املؤبد، يف 
قضية عرفت باسم أحداث “قسم رشطة العرب“، 
واتهم�وا فيه�ا بارت�كاب أح�داث عن�ف وقت�ل يف 

محافظة بورسعيد رشقي البالد يف آب 2013.
وأمرت محكمة النقض يف حكمها اليوم بإعادة 
محاكم�ة املتهمن م�رة أخرى أمام إح�دى دوائر 
الجناي�ات غ�ري الت�ي س�بق أن أص�درت حكمه�ا 

باإلدانة عليهم.
وكانت محكمة جنايات بورس�عيد قد أصدرت 
يف ش�هر آب 2015 حكم�ا بمعاقب�ة محم�د بديع 
وقادة اإلخوان محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، 
و16 ش�خصا آخر، بالس�جن املؤبد مل�دة 25 عاما 
حضوري�ا، ومعاقبة 76 متهما آخ�ر من الهاربن 
بالعقوب�ة نفس�ها غيابي�ا، ومعاقب�ة 28 آخرين 

حضوريا بالسجن املشدد ملدة 10 سنوات، وبرباءة 
68 متهما مما نسب إليهم من اتهامات.

ويس�مح النظام القضائي املرصي للمدانن يف 
قضايا الجنايات بالطعن بالنقض ملرتن متتاليتن 
قب�ل أن يص�در حك�م نهائ�ي عليه�م، أو تتصدى 
محكمة النقض بنفس�ها ملوضوع الدعوى للفصل 
النهائ�ي فيها، وتس�تغرق هذه ال�دورة القضائية 

من خمسة إىل ستة أعوام.
وكان�ت محكم�ة جنايات مرصية ق�د أصدرت 
االثنن حكما بالس�جن املؤبد، 25 عاما، عى بديع 
وعضوي�ن آخري�ن م�ن مكت�ب إرش�اد الجماعة 

يف القضي�ة املعروف�ة إعالمي�ا ب�“غرف�ة عمليات 
رابعة“.

وقضت املحكمة بالس�جن املش�دد ملدة خمس 
س�نوات عى 15 متهما، من بينه�م الداعية صالح 
س�لطان، وبراءة 21 آخرين، م�ن بينهم عمر نجل 
رجل األعمال “حسن مالك“، وعضو مجلس النواب 

السابق “سعد الحسينى“، واثنن من الصحفين.
ودان�ت املحكمة املتهمن بارتكاب جرائم إعداد 
وتنفي�ذ مخط�ط إرهابي يقوم عى ح�رق وتدمري 
منش�آت الدول�ة واملصال�ح الحكومي�ة واملراف�ق 
واملؤسسات العامة، مثل مقار الرشطة والكنائس، 
ومحاولة خطف بعض الشخصيات العامة يف إطار 
مخطط عام إلش�اعة الفوىض ىف البالد عقب فض 
اعتص�ام أنص�ار الرئيس املع�زول محمد مريس يف 

ميداني رابعة العدوية والنهضة.
وقض�ت محكمة النق�ض يف كان�ون األول من 
العام املايض، بقبول طعن 37 متهًما، من بن 51، 
ىف القضي�ة عى األح�كام الصادرة عليه�م، والتى 
تراوح�ت ما بن اإلعدام والس�جن املؤب�د، وقررت 
إع�ادة محاكم�ة املتهم�ن يف القضية أم�ام دائرة 

جديدة.

        بغداد / المستقبل العراقي

األمريكي�ة  الس�لطات  ت�درس 
حظر أجهزة الحاس�وب يف مقصورة 
الركاب عى متن الطائ�رات القادمة 
من أوروبا، لتوسع بذلك اإلجراء الذي 
تطبقه عى الرحالت القادمة من عدد 

من بلدان الرشق األوسط وأفريقيا.
وقال ديفيد البان، املتحدث باسم 

وزارة األم�ن الداخ�يل، يف ترصيح له 
الليلة املاضية، إن الوزارة توشك عى 
اتخاذ قرار توس�يع ذل�ك الحظر مع 
اق�رتاب العطل�ة الصيفي�ة، مضيفاً 
أنه تم تحذي�ر رشكات الطريان التي 
تس�ري رحالت بن أوروب�ا والواليات 
املتح�دة م�ن إمكانية تنفي�ذ خطوة 

حظر أجهزة الكمبيوتر.
ق�د  املتح�دة،  الوالي�ات  وكان�ت 

أعلن�ت يف مارس املايض حظر إدخال 
أجهزة الحواسيب املحمولة واأللواح 
واأللع�اب اإللكرتونية إىل مقصورات 
ال�ركاب للرح�الت الجوي�ة املبارشة 
القادمة من عدد من الدول، مش�رية 
إىل خطر وقوع اعتداءات »إرهابية«.

يف س�ياق متصل، ب�دأت املنظمة 
»إي�كاو«  املدن�ي  للط�ريان  الدولي�ة 
مس�اعي لبل�ورة توجيهات ش�املة 

الحواس�يب  باس�تخدام  خاص�ة 
األجه�زة  م�ن  وع�دد  الش�خصية 
مقص�ورات  داخ�ل  اإللكرتوني�ة 

املسافرين أثناء الرحالت الجوية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن طبقت 
الوالي�ات املتح�دة وبريطاني�ا منع�اً 
انتقائي�اً لتل�ك األجه�زة يف الرحالت 
القادمة من دول محددة، اس�تجابة 

لتهديدات أمنية.

مرص تلغي حكم بالسجن »املؤبد« عىل مرشد اإلخوان املسلمني

واشنطن تبحث حظر احلواسيب عىل متن طائرات قادمة من أوربا

         بقلم / أبو تراب كرار العاملي

 إن�ه النصف من ش�عبان، يتجدد يف كل ع�ام، حامالً معه 
الذك�رى املبارك�ة لل�والدة العظيم�ة ملنق�ذ البرشي�ة، نارص 
املستضعفن وُمبيد الظلم وداِحر اإلضطهاد وناسف اإلستبداد 
وُمَجيّل القهر ومزيل القمع ورافع التس�لط وقامع الجور. إنه 
الش�مس املرشقة الذي ينتظر إرشاقَتها ُكلُّ رشيف وُحّر وأَِبّي، 
إنه القمر الس�اطع الذي يرتّقب إطاللََت�ُه ُكّل املوالن واملحبن 
والعاش�قن، إنه الفجر ال�ذي ينتظر بزوَغ�ه كل املنتظرين يف 
محراب العش�ق واملُْصَطّفن يف صفوف املع�ارج اإلرتقائية يف 
هم يف َرحالتهم العروجية وَيُس�دُّ ما  أوق�ات الصلوات لعله َيُؤمُّ
يتخللها من ثغرات وتشويش�ات عى هامش الحياة املُش�ِغلة. 
إنه الوعد اإللهي إلحقاق الحق وبس�ط العدل وتعويم السيادة 
الرباني�ة وتطبيق حكم الله يف األرض. إنه ُمْثلُِج قلوب املَُتيَّمن 
فن الذين اش�تعلت يف نفوس�هم حرارة  وُمَه�دُِّئ أفئ�دة املَُتلَهِّ
لعة الغرّاء التي ُتْخِم�ُد َهَيجان بركان  اإلنتظار، يرتقب�ون الطَّ
أرواحه�م، َفَتفوح رائحُة الفرج عى مائدة املَُتَولِّهن لنظرٍة اىل 
معشوٍق طال انتظاره، وإماٍم امتدَّ أََمُد غيبِته، َفَحوَّل بواطَنهم 
اىل بساتن ُمكتظة بكافة أنواع أشجار املحبة، والتي أينعت ما 
هبَّ ودبَّ من ثمار الصرب وفواكه اإلحتس�اب عند الله، وورود 
بن س�اعة املش�يئة اإللهية إلطالق  األمل وأزهار الدعاء، ُمرَتَقِّ
رساح صاحب هذه البس�اتن كي َيُحطَّ ِرحالَه فيها ويسقيها 
ْيه ورهن  بيديه املباركَتْن تمهيداً لقطفها، فتغدو جنوداً بن َكفَّ
ُهها كيفما ش�اء لِتنتج عس�اًل يف شهده، يرمي  إش�ارته، ُيوَجِّ

ِبحالوته عى س�ائر أصق�اع األرض فتأتيه طوعاً رافعًة رايات 
اإلنقياد وصادح�ًة بحناجر التلبية: »لبيك يا صاحب الزمان«.

 

 ويف ظالل هذه املناسبة املباركة، والدة إمامنا »املهدي« املنتظر 
)عجل الله تعاىل فرجه( ]15 شعبان[، ال بأس بأن نحوَم قليالً 
ح�ول عبارة رائعة يف زيارة صاحب الزمان )عليه الس�الم( يف 
يومه وهو يوم الجمعة، حيث نس�لم عليه )عليه السالم( - يف 
الزيارة املذكورة - بعبارة »الس�الم علي�ك يا عن الحياة«. من 
املعلوم يف عالم العشاق وتعابري املحبن، أن ُيناَدى الحبيب بما 
ه�و عزيز وغايل عى قلب املُناِدي، فت�ارًة ُيعربِّ عنه ِب«قلبي«، 
وأخرى ِب«عيوني«، »ُعمري«، »حياتي«، وكلها تشرتك يف أنها 
عنارص غالية وعوامل ثمينة يحرص أحدنا عى عدم التفريط 
بها والحفاظ عليها وتأمن الحماية الالزمة لها. ومن الواضح، 
أن عن�رص »الحياة« هو عامل جوهري وركن أس�ايس لوجود 
اإلنس�ان، فلو س�لبه الله عز وجل هذه الهب�ة، ينعدم الوجود 
الظاهري لإلنسان، ويتبعه ذلك انعدام باقي الجوارح الحسية 
األخ�رى. وعلي�ه، أن يصف أحدنا طرف�اً آخر بأن�ه »حياُته«، 
فه�ذا إن َدلَّ ع�ى يشء، فإنه ُيظِهر املكان�ة العظيمة واملرتبة 
الس�امية للموصوف عند الواصف، بحيث يصبح وجود األخري 
ُمناط�اً بحضور املعش�وق وتواجده وعدم غياب�ه، ألنَّ غيابه 
رِه. س�يؤدي - ُحْكم�اً - الضمحالل العاش�ق وَذَوبان�ه وَتَبخُّ

 

 وباالبتع�اد عن مغردات الحب، نقتحم مي�دان اللغة، لَِنِجد أنَّ 
»َعْنَ« اليشء هو »ذاُته ونفُسه«. فتارًة، مثالً، تخاطب الطرف 
اآلخ�ر بقولك »أن�ت الش�جاعة«، وأخرى تخاطب�ه »أنت عن 
الش�جاعة«، ومن الواضح أنَّ التعبريَْين يش�رتكان ليس فقط 

يف إظهار صفة الش�جاعة يف املُخاَطب، بل باإلضاءة أيضاً عى 
مس�توى عايل ج�داً لهذه الصفة يف الش�خص املعني، بل وإنه 
يف قم�ة تحليه بهذه الصفة، وأنه وصل ألرقى مرتبة انتحالية 
ممكن أن يصل إليها أيُّ ساٍع يف هذا املضمار. إال أنه ال يخفى عى 
أي متأمل، أنَّ التوصيف الثاني »أكثُر فخاَمًة«، و«أعمُق تعبرياً« 
و«أْصوَُب توجيهاً« و«أَدقُّ  صابًة« يف التسليط عى ِعَظم املنزلة 
 التي يتمتع بها املوصوف بالنس�بة للصف�ة املعنية يف التعبري.

 بعد ه�ذا التغريد الَحوَماِنّي، نعود ونهب�ط عى مركب التأمل 
ة يف  �الم املذه�ل، والكيفية الرائع�ة والصيغ�ة املُعربِّ به�ذا السَّ
خطابنا إلمام زماننا، »الس�الم عليك يا ع�ن الحياة«، َوْيَكأنَّ 
ِق�وام الحي�اة هو بالوجود املب�ارك لإلمام، وأن ال اس�تمرارية 
للحي�اة وال ديموم�ة لش�تى مكوناته�ا ومختلف تش�عباتها 
دون حض�وره الرشي�ف. فق�د ورد يف حدي�ث ع�ن اإلم�ام 
الباق�ر )عليه الس�الم(: )لو أّن اإلمام ُرفع من األرض س�اعة 
ملاج�ت بأهلها، كما يم�وج البحر بأهل�ه( ]ُيراَج�ع »الكايف« 
)كت�اب الحج�ة([. وروي عنه )عليه الس�الم( أّنه ق�ال: )لو 
بقي�ت األرض يوم�اً واحد بال إم�ام لس�اخت األرض بأهلها، 
ولعّذبهم الله بأش�ّد عذاب�ه.. إّن الله تبارك وتعاىل جعلنا حّجة 
يف أرض�ه وأمان�اً يف األرض أله�ل األرض، لن يزال�وا بأمان من 
أن تس�يخ به�م األرض م�ا دمنا ب�ن أظهرهم، ف�إذا أراد الله 
أن يهلكه�م ث�ّم ال يمهله�م وال ينظرهم، ذهب بن�ا من بينهم 
ورفعن�ا إليه، ثّم يفعل الله تعاىل بهم ما ش�اء وأحّب( ]ُيراَجع 
 »كمال الدي�ن وتمام النعم�ة« / الباب الح�ادي والعرشون[.

ولإلنس�ان املؤم�ن والعاش�ق امل�وايل إنغم�اٌس خ�اص يف هذا 

املعن�ى الوج�ودي، فعلي�ه اإلهتم�ام به�ذا الحب�ل الحيات�ي 
ال�ذي يربط�ه بإم�ام زمان�ه، وُيضف�ي ع�ى ه�ذه العالق�ة 
نكه�ًة خاص�ًة، وُيَكلُِّله�ا برون�ٍق نوع�ّي، بل ينبغ�ي املحاولة 
للوص�ول اىل مرحل�ة »ديموم�ة االتص�ال« بصاح�ب العرص 
غ�ري  اس�تحضار  الَب�ْن  يف  ونس�تطيع  )ع�ج(.  والزم�ان 
إش�ارٍة لتقوي�ة العالق�ة وتمت�ن االرتب�اط بإم�ام زمانن�ا:  

 

 أوالً، وكمقدم�ة تمهيدية لتوطي�د العالقة مع اإلمام واقتحام 
الباح�ة املهدوي�ة، علين�ا اإللتزام بأوام�ر الله تع�اىل وتعاليم 
 رشيعته، واملتمثل بالقيام بالواجبات واإلنتهاء عن املحرمات.

ثاني�اً، إه�داء ث�واب أعم�ال مس�تحبة اىل إمامنا )ع�ج(، من 
صل�واٍت وصي�اٍم وتص�دٍق وغريه�ا. كم�ا والقيام به�ا بنية 
 تعجي�ل فرج�ه الرشي�ف وتفري�ج همومه وتنفي�س كروبه.

القي�ام بأعم�ال مس�تحبة، ال س�يما زي�ارات أه�ل  ثالث�اً، 
الل�ه  عب�د  أب�ي  امل�وىل  وزي�ارة  الس�الم(  )عليه�م  البي�ت 
الحس�ن )علي�ه الس�الم(، نياب�ًة ع�ن إم�ام زمانن�ا )عج(.

 

رابع�اً، زيارت�ه )علي�ه الس�الم( يف يوم�ه وهو ي�وم الجمعة 
الجن�ان  مفاتي�ح  كت�اب  )ُيراَج�ع  املخصوص�ة  بالزي�ارة 
لتحصيله�ا(، وزيارت�ه - بش�كل يوم�ي إن أمك�ن - بالزيارة 
املعروف�ة بزي�ارة »آل ي�س« وت�الوة الدع�اء ال�ذي بعده�ا 
لتحصيلهم�ا(.  - آنف�اً  املذك�ور   - املص�در  نف�س  )ُيراَج�ع 

 

ة  خامساً، االس�تحضار الدائم أننا يف زمن الغيبة، يف زمن الُغمَّ
املتمثل بغيابه )عليه الس�الم(، وأن املش�هد يبقى ناقصاً دون 
 حض�وره املبارك، ول�ن تكتمل األمور قبل ظه�وره الرشيف.

سادس�اً، الدعاء املكث�ف لظهوره، ولكي ُنجَع�ل من أنصاره 

وأعوان�ه والذاّب�ن عنه واملستش�هدين بن يدي�ه الطاهرَتْن. 
واس�تغالل - له�ذا الغ�رض - كل محط�ة دعائي�ة ومواضع 
ترضعي�ة ووقف�ات تأملية )أعق�اب الفرائ�ض اليومية، بعد 
مجالس الع�زاء وعموم مجال�س ذكر الله تع�اىل وأهل البيت 
 )عليه�م الس�الم(، قب�ل اإلفط�ار يف ح�ال الص�وم وغريها(.

دع�اء  ي�وم،  كل  صبيح�ة  العه�د  دع�اء  ق�راءة  س�ابعاً، 
عي�د  الجمع�ة،  )ي�وم  األربع�ة  األعي�اد  صبيح�ة  الندب�ة 
زم�ن  ودع�اء  الغدي�ر(،  وعي�د  األضح�ى  عي�د  الفط�ر، 
لتحصيله�ا(. الجن�ان  مفاتي�ح  كت�اب  )ُيراج�ع  الغيب�ة 

 

ثامناً، التكلم مع اإلمام )عليه السالم( ومخاطبته والفضفضة 
الكالمي�ة له عن�د الضيق وامل�رور بأوقات عصيب�ة، وإن كان 
غائب�اً عن أبصارنا الظاهرية، إال أنه )س�الم الل�ه عليه( َحيٌّ 
ح�ارٌض يس�مع كالَمنا وتصله ش�كوانا إن ش�اء الل�ه تعاىل.

 

ويف الخت�ام، ُمب�ارك لجميع املس�لمن هذه ال�والدة امليمونة 
لصاحب العرص والزمان )روحي وأرواح العاملن لرتاب مقدمه 
الف�داء(، ونس�أل الل�ه تعاىل بلس�ان إمام زمانن�ا )عج(، هذا 
اللس�ان املبارك الذي لم يعيص الل�ه تعاىل، واملعصوم عن الزلل 
ل يف ظهوره الرشيف، وأن يجعلنا من أنصاره  والخطأ، أن ُيعجِّ
واملستش�هدين بن يديه. فظهوره املب�ارك هو فرٌج للجميع، 
وتنفي�س لُِكرَب جميع مس�تضعفي العالم، فهل َس�َيُمنُّ الله 
ل أعيننا بطلعت�ه الغرّاء؟ وقبل ذل�ك، هل أعددنا  علين�ا وُنَكحِّ
 أنفسنا وأصبحنا مؤهلن لهذا اللقاء املهدوي الفريد والنوعي؟

»ولقد كتبن�ا يف الزبور من بعد الذك�ر أن األرض يرثها عبادي 
الصالحون« .
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اس�تناداً لق�رار مجل�س الوزراء املرق�م )210( لس�نة 2016 وكتاب قس�م التخطيط 
واملتابعة يف محافظة  البرصة املرقم )372 يف 2017/2/5 ( .

تدعو )محافظة البرصة / العقود الحكومية ( إىل عطاءات مغلقة من مقدمي عطاءات 
ذوي أهلي�ة ومؤهل�ن لتنفيذ مرشوع )تجهيز مواد احتياطي�ة ملتنقالت عامة ملديرية 

نقل الطاقة الكهربائية  (
- الكلفة التخمينية )2،445،000،000( ملياران واربعمائة وخمس�ة واربعون  مليون  

دينار عراقي ضمن برنامج 
البرتو دوالر لعام 2017 .

- مدة التجهيز )240 يوم ( .
- الدرج�ة والصن�ف املطلوب�ة : الدرج�ة / السادس�ة  والصنف / كهرب�اء / رشكات 

متخصصة يف هذا املجال / التبويب )20،5،12،2،16،43،3 ( ) بعرض فني (  .
أوالً-  س�يتم تنفي�ذ العطاء من خ�الل إجراءات العط�اءات التنافس�ية الوطنية التي 
حددته�ا تعليم�ات تنفيذ العقود العامة والصادرة م�ن وزارة التخطيط رقم )2( لعام 

2014 ، ومفتوح لجميع املتناقصن.
ثانياً- يمك�ن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من 
)العقود الحكومية    / التعاقدات / االعالن( يف العنوان أدناه وذلك من  الس�اعة 8:00 

صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل ملحافظة البرصة .
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل ) عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي(  

ما ييل :
1- القدرة املالية:

ع�ىل مقدم العط�اء أن يقدم أدل�ة موثقة تثبت قدرته ع�ىل القيام باملتطلب�ات املالية 
اآلتية:

أ -الحس�ابات الختامية معدل ربح الخر س�نتن متتاليت�ن مصادقة ومدققة من قبل 
محاسب قانوني معتمد.

ب -مع�دل االي�راد الس�نوي ع�ىل م�دى اخ�ر خم�س س�نوات يج�ب ان ال يق�ل ع�ن 
)4,890,000,000(  اربعة مليار وثمانمائة وتسعون مليون دينار عراقي. 

2- الخربة والقدرة الفنية:
ع�ىل مقدم العط�اء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته ع�ىل تلبية متطلبات الخربة 

الفنية املدرجة أدناه:
املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات)5( 
الخمس�ة الس�ابقة وبمبلغ اليقل ع�ن  )1,467,000,000( مليار واربعمائة وس�بعة  

وس�تون مليون دينار عراق�ي لتنفيذ عقود مماثل�ه ألعمال هذا العق�د و تم أنجازها 
بنج�اح  بالكام�ل. و يعنى باملماثل�ة  حجم العمل ، تعقيداته ، االس�اليب والتكنلوجيا 

املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(.
رابعاً- يمك�ن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن 
الراغبن يف العنوان أدناه* ودفع رس�م غري مس�رتد  )150,000( مائة وخمسون الف 

دينار عراقي  اعتبارا من يوم الخميس  املصادف 2017/5/11 .
خامساً- يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االربعاء املصادف 2017/5/31 الساعة 
2:00 ظهرا حس�ب التوقي�ت املحيل ملدينة البرصة . العطاءات اإللكرتونية )ال يس�مح 
بها(. العطاءات املتأخرة س�يتم رفضها. س�يتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن 

عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل:
الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2017/5/31.
العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة فتح العطاءات.

سادساً- يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )24،450،000( اربعة 
وع�رشون مليون واربعمائة وخمس�ون الف  دينار عراقي عىل ش�كل صك مصدق او 

سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات
سابعاً- مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

ثامناً- يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
تاس�عاً- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام 

الرسمي الذي ييل يوم العطلة .
ع�ارشاً- للدائرة الحق يف الغ�اء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم 
اجراء املفاضلة وحس�ب مقتضي�ات املصلحة العامة واليح�ق للمرشكن يف املناقصة 

املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك .
 احدى عرش-  العنوان املشار إليه أعاله*: جمهورية العراق/ محافظة البرصة/ ديوان 

محافظة البرصة/ العقود الحكومية/ التعاقدات/ لجنة بيع التنادر 
 اثنى عرش – اس�باب االعالن الثاني : * عدم توازن اس�عار اغلب فقرات الكش�ف الفني *لم 
يقدم حس�ابات ختامية  لسنة 2016*لم يس�عر فقرات التندر او اغلب فقرات التندر كتابتاً  

*تقديم كتاب الهيئة العامة للرضائب نافذ لغاية 2016/12/31.

حمافظة البرصة / مديرية العقود احلكومية/ قسم التعاقدات
Basra Governorate Directorate of Government Contracts Dept Announcement

)مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاين (
)جتهيز مواد احتياطية ملتنقالت عامة ملديرية نقل الطاقة الكهربائية  (

مناقصة )5/ كهرباء /نقل طاقة /2017 (

احلقوقي 
جعفر مجيل هادي 

مدير العقود احلكومية

العدد: 2212
التاريخ: 2017/5/10

إعالن
اىل الرشيكة كاظمية فتحي جرب 

بلدي����ة  اىل  ح�ض���ورك  اقتض��ى 
التاج�ي الس�تخ���راج اج���ازة بناء 

للعقاراملرقم15343سبع البور.
 الرشيك سالم طعمه خضري

تنويه
ورد يف االع�الن املنش�ور يف جريدتك�م 
بالعدد 1418 يف 9 / 4 / 2017 الصادر 
م�ن محكم�ة االح�وال الش�خصية يف 
الكاظمية بالعدد 4924 يف 2017/4/6 
والخ�اص باملفقود صال�ح محمد كايد 
وزوجت�ه القيم�ة علي�ه خال�ده عب�د 
الرحم�ن احمد حي�ث جاء في�ه تاريخ 
خط�أ   )  2014  /  1  /  8  ( الفق�دان 
والصحي�ح ) 18 / 1 / 2014 ( . ل�ذا 

اقتىض التنويه مع التقدير   

تنويه 
اش�ارة اىل االع�الن املنش�ور يف جري�دة 
املس�تقبل الع�دد 1398 يف 2017/3/9 
ورد س�هوا اس�م الرشي�ك احمد جعفر 
نادر خطأ والصحيح احمد جعفر قادر 

يف اعالن اسكان دياىل .

محكمة جنح البرصة 
العدد: 246/ج2 /2017

التاريخ:2017/5/3
إعالن 

اىل املته�م اله�ارب/ طال�ب عبدالرزاق 
صعيرب 

حيث تبن إنك مجهول اإلقامة والعنوان، 
وكون�ك مطلوب أمام ه�ذه املحكمة يف 
القضي�ة الجزائي�ة املرقم�ة 246/ج2 
/2017 وف�ق أح�كام امل�ادة )457 من 
قانون العقوبات(. فق�د اقتىض تبلغك 
بصحيفتن محليت�ن وبالحضور أمام 
ه�ذه املحكم�ة صب�اح ي�وم املحاكمة 
ع�ن  لتجي�ب   2017/6/20 املواف�ق 
التهم�ة املوجهة إليك وبخالفه س�وف 

تجرى محاكمتك غياباً وفقاً للقانون.
القايض / آيات عباس لفته 

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ السماوة

رقم االضبارة 2016/1214
التاريخ 2017/5/9

اىل املنفذ عليه
املدين احمد حميد جرب

لق�د تحقق لهذه املديري�ة من مركز رشطة 
الش�عب  314 يف 2017/2/21  و مخت�ار 
املنطقة  انك مجهول محل االقامة وليس لك 
موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء 
التبلي�غ علي�ه واس�تنادا للم�ادة )27( من 
قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديري�ة تنفي�ذ الس�ماوة خالل خمس�ة 
عرش يوما تبدا من اليوم التايل للنرش ملبارشة 
املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
جعفر حسن ال شرب

اوصاف املحرر :
الزامك بالتسديد نفقة شهرية للدائنة ايمان 
ف�رج عبد ال�رزاق مبلغ خمس�ة وس�بعون 
الف دينار اعتبارا م�ن 2016/8/29 والزام 
املدين احمد حميد جرب نفقة شهرية لالوالد 
بش�ار وكرار  وعيل وزينب  مبلغ خمس�ون 
الف دينار اعتبارا من 2016/8/29 وحسب 
قرار محكمة االحوال الشخصية يف السماوة 

برقم 2250/ش/2016 يف 2016/9/29

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الزبري
العدد 389/ش/2017
التاريخ 2017/5/7

اعالن
اىل املدعى عليه مصطفى محمد مجيد

اصدرت ه�ذه املحكمة بحقك ق�رار الحكم 
 2017/4/24 يف  389/ش/2017  بالع�دد 
املتضم�ن الحك�م بالتفري�ق للهج�ر بين�ك 
وبن زوجتك املدعية ملي�س عبد الخالق عبد 
الل�ه ولدى تبليغك تب�ن انك مرتحل اىل جهة 
حس�ب كتاب  مركز رشطة الرب�اط بالعدد 
5041 يف 2017/5/2 ل�ذا ق�ررت املحكم�ة 
تبليغ�ك بصحيفتن محليت�ن ويف حال عدم 
اعرتاضك عىل الحكم الغيابي سوف يكتسب 

الحكم الدرجة القطعية
القايض
فاضل حسن خضري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد 371/ج/2017
التاريخ 2017/5/8

اىل املتهم الهارب/ اسماعيل عيل عباس هاشم
اعالن 

حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة 371/
ج/2017  املش�تكية فيها ندوة حس�ن جاسم  
وف�ق امل�ادة 457 عقوب�ات  وملجهولي�ة محل 
اقامتك تق�رر تبليغك بموع�د املحاكمة املوافق 
2017/6/12 ويف حال�ة ع�دم حضورك تجري 

محاكمتك غيابيا وفق القانون
القايض
رائد عبد هاشم املوسوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد 351/ج/2017
التاريخ 2017/5/8

اىل املتهم الهارب/ حسن مخيف مرهون
اعالن 

حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة 351/
ج/2017  املش�تكي فيها مثن�ى احمد عموش 
وفق املادة 1/456/أ عقوبات  وملجهولية محل 
اقامتك تق�رر تبليغك بموع�د املحاكمة املوافق 
2017/6/12 ويف حال�ة ع�دم حضورك تجري 

محاكمتك غيابيا وفق القانون
القايض
رائد عبد هاشم املوسوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف املثنى االتحادية

محكمة جنح الرميثة
العدد 520/ج/2016
التاريخ 2017/5/7

اىل املتهم الهارب /اسامة مؤيد وديع
تبليغ

بالنظ�ر لتع�ذر تبليغك بواس�طة مركز رشطة 
النجم�ي وملجهولية محل اقامت�ك عليه قررت 
املحكم�ة تبليغك بواس�طة النرش يف صحيفتن 
محليت�ن يوميت�ن واالع�الن املح�يل يف لوح�ة 
اعالنات هذه املحكم�ة ومركز رشطة النجمي 
ومديري�ة رشط�ة الرميث�ة بموع�د املحاكم�ة 
املصادف 2017/6/12 ويف حالة عدم حضورك 
س�وف تجري املحاكمة بحقك غيابا وعلنا وفق 

االصول القانونية
القايض
فراس احمد حسن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة الخالص 
العدد 17 / ب / 2017 

م / اعالن
املدعي / احمد صادق حسن وجماعته .

املدعى عليهم / 1 – انتصار عبد الجبار صادق .
2 – عامرة عبد الجبار صادق .

3 – هناء عبد الجبار صادق .
اقام�ت املدعية ) احمد صادق حس�ن وجماعته ( 
الدع�وى البدائية املرقم�ة 17 / ب / 2017 والتي 
طلب�وا بموجبه�ا ازال�ة ش�يوع العق�ار 5 / 12 
عليبات وقد اعيدت تباليغكم حس�ب كتاب مركز 
رشط�ة الخالص بالعدد 2397 يف 19 / 2 / 2017 
واش�عار املختار املؤرخ 28 / 3 / 2017 مرشوحا 
عليه�ا مجهولي�ة مح�ل اقامتك�م – علي�ه تقرر 
تبليغكم بواس�طة صحيفتن رسميتن محليتن 
اعالن�ا بموعد املرافعة املص�ادف 24 / 5 / 2017 
الس�اعة التاسعة صباحا ويف حال عدم حضوركم 
او ارسال من ينوب عنكم قانونا ستجري املرافعة 

بحقكم غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض عدنان حسن عيل 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية

محكمة بداءة الفلوجة
العدد 161 / ب / 2017 

إىل املدعى عليه / عمر حمد حسن 
م / اعالن

اق�ام املدعي الدعوى البدائية املرقمة اعاله يطلب 
فيه�ا دعوت�ك للمرافع�ة والحك�م باع�ادة الحال 
إىل م�اكان علي�ه قبل تاريخ بي�ع القطعة املرقمة 
51 / 547 مقاطع�ة 16 مصالح�ة والبو عكاش 
وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك اعالنا بالنرش 
فيصحيفتن رسميتن بالحضور إىل هذه املحكمة 
يوم املرافعة 21 / 5 / 2017 وبعكس�ه س�تجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفقا للقانون.
القايض

مجلس القضاء االعىل
الك�رخ   / بغ�داد  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة البياع

العدد 1287 / ب / 2017 
اعالن

إىل املدعى عليه ) حيدر اكرم غفوري ( 
اق�ام املدع�ي ) ش�وان مصطف�ى س�عيد املدي�ر 
املفوض لرشكة دلتا لخدمات االتصاالت / اضافة 
لوظيفت�ه ( الدع�وى اع�اله بتادي�ة املبل�غ الذي 
بذمتك قدره 6500 $ ستة االف وخمسمائة دوالر 
امريك�ي وملجهولية مح�ل اقامتك حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي بانتقالك إىل 
جهة مجهولة تق�رر تبليغك بصحيفتن محليتن 
يوميتن بموعد املرافع�ة املوافق 16 / 5 / 2017 
الس�اعة الثامنة والنصف صباح�ا ويف حالة عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا ستجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول .
القايض اياد مطرش شالل

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 

العدد2520/ش2017/6
التاريخ 2017/5/9

اىل املدع�ى عليه /فالح عب�د الزهرة عبد 
الحسن

اقام�ت املدعية ) نداء دلي�ح كرم ( عليك  
2520/ش2017/6  املرقم�ة  الدع�وى 
ام�ام هذه املحكمة تطل�ب فيها تصديق 
طالق خلعي وعند اجراء تبليغك بنس�خة 
عريض�ة الدع�وى وموع�د املرافعة تبن 
انك ارتحلت اىل جهة غري معلومة حس�ب 
اش�عار مختار حي املراشده/الحرية  لذا 
تقرر تبليغ�ك بمضمون الدعوى وبموعد 
املرافعة املوافق  يوم 2017/5/16 اعالن 
بصحيفتن محليتن يوميتن رس�ميتن 
وعليك الحضور يف املوعد املذكور ويف حال 
عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 
قانونا فس�تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون 
القايض
عامر طعمة الحار

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 953 /ش2017/2
التاريخ 2017/5/9

اعالن
اىل /املدع�ى علي�ه )احم�د عب�د الحمزة 

لفته(
اصدرت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا  املرقم 
 2017/4/12 يف   953/ش2017/2 
وال�ذي يتضمن تفريق للهجر من املدعية 
)وفاء كريم قاسم ( ونظرا ملجهولية محل 
اقامت�ك وحس�ب رشح املبل�غ القضائي  
واش�عار مختار حي الغدير /النجف  لذا 
تقرر تبليغك بواسطة صحيفتن يوميتن 
محليت�ن ولك حق االع�رتاض عىل القرار 
املذكور خ�الل املدة القانونية وبعكس�ه 
س�وف يكتس�ب القرار الدرجة القطعية 

وفق االصول
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بيجي
العدد : 77/ش/2017
التاريخ 2017/5/8

اعالن
اىل املدعى عليه /قاسم مرشف عفتان

بتاري�خ 2017/4/26 اص�درت محكمة االحوال 
الش�خصية  يف بيجي بحقك حكم�ا غيابيا يقيض 
بتصدي�ق الطالق الواق�ع بتاري�خ 2014/8/18 
بينك وبن زوجتك املدعية انتظار ناجي اس�عد لذا 
تقرر تبليغك بصحيفت�ن محليتن ويف حالة عدم 
حض�ورك اىل ه�ذه املحكمة او ارس�ال  من ينوب 
عن�ك قانون�ا  لالع�رتاض او التميي�ز خ�الل مدة 
اصاه�ا ثالثون يوما م�ن تاريخ النرش يف الصحف 
يعت�رب قرار الحكم نافذا بحقك ومكتس�اب درجة 

البتات 
القايض مهند عيل عبد الله

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل يف املناذرة

العدد العمومي 1986
السجل/11

التاريخ 2017/5/9
اعالن تسجيل 

بناء عىل الطلب املقدم لهذه  الدائرة من قبل السيد 
)محم�د ع�ودة كاظ�م( وامل�ؤرخ يف 2017/5/3 
واملتضم�ن طلب تس�جيل معم�ل مجرش�ة النبا 
العظيم  والعائدة له واملنصوبة حاليا عىل القطعة 
املرقم�ة 9/1 مقاطع�ة 2بح�ر النج�ف واملدرجة 
اوصافه�ا ادناه فعىل من له عالق�ة بها وادواتها 
املنصوب�ة ان يراج�ع الط�رق القانوني�ة الثب�ات 
ذل�ك وابراز استش�هاد لهذه الدائ�رة بغية ايقاف 
التس�جيل خالل مدة خمس�ة عرش يوم من اليوم 
التايل لتاريخ النرش ويعترب التسجيل متاخر لحن 
حسم الدعوى واالعرتاض ملدة سبعة ايام وبعكس 
س�يتم تس�جيل معمل مجرش�ة )النب�ا العظيم( 
وادواتها بأسم طالب التسجيل وفق كتاب العدول 
رقم 22 لسنة 1998 وتعطى له شهادة التسجيل
كاتب العدل
كرار مجيد صاحب

االوصاف :
1-جاروش�ة  رول صنع صيني العدد )4( الس�عر 
لكل ماكنة )350.000( ثالثة مائة وخمسون الف 

دينار 
2-هباشة صنع صيني العدد 3 السعر لكل ماكنة 

400.000 اربعمائة الف دينار 
3-ع�زال صن�ع صين�ي  ع�رشة طبقات الس�عر 

500.000 خمسمائة الف دينار
4-ع�زال صنع صيني خمس�ة طبقات الس�عر ) 

250.000( مائتان وخمسون الف دينار
5-غربيل صنع محيل السعر 300.000 ثالثة مائة 

الف دينار
6-رافعة  صنع محيل العدد 5 الس�عر لكل ماكنة 

350.000 ثالثة مائة وخمسون الف دينار
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

  المستقبل العراقي/ عادل الالمي

التق�ى وزي�ر النق�ل كاظ�م فنج�ان 
الحمام�ي يف القاع�ة املركزية للوزارة 
بجمع من املوظف�ن بحضور الوكيل 
اإلداري أحمد املوسوي واملفتش العام 
قيرص أحمد وعدد من مدراء األقس�ام 

والشعب«.
ويف الب�دء اش�اد الحمام�ي »بجه�ود 
املوظف�ن مل�ا يقدم�وه م�ن عط�اء 
ونشاط ملموس عرب الخطط والربامج 

التي تهدف إىل تطوير واقع العمل«.
وأضاف الحمامي ان »لكل موظف حقاً 
علينا س�واء يف الوزارة او تشكيالتها، 
وان تملي�ك األرايض لي�س منة بل هو 
ح�ق، مبين�ا ان »ال�وزارة ماضي�ة يف 
توزي�ع قط�ع األرايض الس�كنية عىل 
مرك�ز  موظف�ي  الس�يما  املوظف�ن 

الوزارة«.
ووعد الحمام�ي »الجميع بالعمل عىل 
تحقيق طموحاتهم البس�يطة إضافة 
إىل كونه حق كفله الدس�تور ولضمان 
العي�ش الرغيد و االس�تقرار األرسي، 
متس�ائال: كيف يفن�ي املوظف عمره 
يف الوظيف�ة وال يمل�ك يف بل�ده م�را 

واحدا«.
فيما انتقد الحمامي محاوالت البعض 
لتعكري فرح�ة املوظفن باس�تالمهم 
قطع األرايض، مؤكدا عزمه عىل إتمام 
ه�ذه املهم�ة الجليل�ة خ�الل الفرة 

القادمة«.
وكا وزي�ر النق�ل ق�د وزع املئات من 
قط�ع االرايض ع�ىل موظف�ي املوانئ 

جم�ع  وج�ه  فيم�ا  وجب�ات  بارب�ع 
تش�كيالت ال�وزارة ب�االرساع يف انهاء 
كل املتعلقات الخاصة بتوزيع االرايض 

وفرزها لتوزيعها عىل املوظفن«.
م�ن جان�ب آخ�ر وبتوجيه م�ن وزير 
النق�ل ت�رأس الوكي�ل اإلداري للوزارة 

األستاذ أحمد املوسوي غرفة عمليات 
بالزي�ارة  الخاص�ة  الزائري�ن  نق�ل 

الشعبانية املقبلة ».

حيث حش�دت ال�وزارة وتش�كيالتها 
املعني�ة بنق�ل زائري س�يد الش�هداء 
اإلمام الحس�ن عليه السالم يف مدينة 

كرب�الء املقدس�ة كل إمكاناته�ا م�ن 
آليات وكوادر .

وأعلنت الرشكة العامة للسكك الحديد 

ع�ن تهي�أت 14 قط�ارا حديث�اً لنقل 
الزائرين عىل محوري ) بغداد – كربالء 
املقدس�ة ( و) بغ�داد – املحافظ�ات 
الجنوبية ( وحس�ب الخطة التالية : ) 
أربع�ة قطارات من بغ�داد واىل كربالء 
املقدس�ة ذهاب�اً وإياب�اً ، قطاران من 
س�وق الش�يوخ والنارصية – كربالء 
املقدس�ة ذهاباً وإياب�اً ، وقطاران من 
الديوانية ذهاباً وإياباً ، وستة قطارات 
من الب�رصة ذهاباً وإياب�اً ، باإلضافة 
اىل عدة قطارات إحتياطية تنطلق عند 
الحاج�ة اليها ، وقطارات املس�افرين 

اإلعتيادية بن بغداد والبرصة («.
كم�ا أعلن�ت الرشك�ة العام�ة لنق�ل 
املس�افرين والوف�ود ع�ن تخصي�ص 
أكثر من 150 باص ذو الطابقن لنقل 
الزائري�ن ، و الرشك�ة العام�ة إلدارة 
النق�ل الخاص ع�ن تخصيص 3000 
ب�اص مؤم�ّ�نة ومّعرف�ة أمنياً تعمل 
داخل املدينة املقدس�ة بإتجاه محاور 
النق�ل األخ�رى ورفدته�ا بأكث�ر من 
3500 مركبة مختلفة الس�عات تعمل 
ع�ىل املحاور األخ�رى و 4000 مركبة 
أخ�رى تعم�ل ع�ىل مح�اور الهندي�ة 

والنجف األرشف ».
نتيج�ة  اإلس�تعدادات  ه�ذه  وتأت�ي 
إجتماع�ات عدي�دة ق�ام به�ا الوكيل 
اإلداري وم�دراء التش�كيالت يف بغداد 
األمني�ة  الجه�ات  واملحافظ�ات م�ع 
والخدمي�ة من أج�ل الوصول اىل رؤية 
مش�ركة إلدارة الخدم�ات يف الزي�ارة 
الش�عبانية املبارك�ة خدم�ة للزائرين 

الكرام.

وزير النقل يلتقي بموظفي الوزارة ويعد بشموهلم بقطع األرايض السكنية
الوكيل االداري يرتأس غرفة العمليات للزيارة الشعبانية
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الزراعة تؤكد اطالق مستحقات 
حماصيل بذور احلنطة  والشعري 

والذرة الصفراء ملسوقيها

حمافظ البرصة يعلن املبارشة بتنفيذ إكساء شوارع منطقة »حي احلسني«

بلدية كربالء  تبارش بتنفيذ خطتها اخلدمية لزيارة النصف من شعبان

هيئة احلج حتدد آخر موعد الستالم طلبات احلج للموسم احلايل

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزارة الزراع�ة وم�ن خ�الل رشكة ما 
ب�ن النهري�ن العام�ة للب�ذور ع�ىل »رصف 
املس�تحقات املالية للفالحن واملزارعن ممن 
س�وقوا محصوله�م ملراكز ومواق�ع ومعامل 
االس�تالم التابعة للرشكة واملنترشة يف مناطق 
عدي�دة يف بغ�داد واملحافظ�ات ، كم�ا اك�دت 
ال�وزارة حرصه�ا الت�ام ع�ىل اس�تالم كامل 
مس�تحقاتهم الس�تدامة العملي�ة الزراعي�ة 
فضالً عن سعيها املتواصل بتوفري املستلزمات 
الزراعي�ة الالزم�ة إلنج�اح املوس�م الزراع�ي 
والنه�وض بالقط�اع الزراعي ». وذكر قس�م 
العالقات واإلعالم والتعاون الدويل يف بيان ورد 
ل�«املستقبل العراقي« ، أن »وزارة الزراعة قد 
أطلقت مس�تحقات محاصيل ) بذور الحنطة 
والش�عري وال�ذرة الصف�راء ( ملس�وقيها من 
الفالحن واملزارعن والذين أنجزت معامالتهم 
بع�د تدقيقها من قب�ل ديوان الرقاب�ة املالية 
االتحادي وتطابق نتائج دائرة تدقيق نش�اط 
الزراعة والتعمري مع كش�وفات رشكة ما بن 
النهري�ن العام�ة للبذور«.واك�د عىل »رصف 
املس�تحقات بنس�بة 100 % ولألعوام ) 2014 
� 2015 � 20166 ( ، كما تهيب رشكة ما بن 
النهرين العام�ة للبذور الفالح�ن واملزارعن 
ممن س�وقوا محصولهم عىل مراجعة املراكز 
الس�تالم مس�تحقاتهم املالي�ة ».وب�ن ان » 
املواقع التي حددتها الرشك�ة ليتم مراجعتها 
م�ن قب�ل املزارع�ن الس�تالم مس�تحقاتهم 
ه�ي ) معمل الذرة الصف�راء يف الكوت رصف 
مس�تحقات الذرة الصفراء للموس�م 2014 � 
2015 ، موق�ع تنقية وتعف�ري البذور يف جرف 
الن�داف )بغ�داد ( الس�تالم مس�تحقات بذور 
الحنطة لس�نة 2016 ، معم�ل الذرة الصفراء 
يف العزيزية رصف مس�تحقات الذرة الصفراء 
ملوس�م 2016 � 2017 ، موق�ع تنقية وتعفري 
البذور يف العزيزية الس�تالم مس�تحقات بذور 
الحنطة لس�نة 2016 ، موق�ع تنقية وتعفري 
الب�ذور يف األح�رار رصف مس�تحقات ب�ذور 

الحنطة لس�نة 2016 ( ».

    البصرة / المستقبل العراقي

أعل�ن محاف�ظ الب�رصة ماجد الن�رصاوي ع�ن املبارشة 
بتنفيذ اكس�اء ش�وارع منطقة »حي الحس�ن ) وس�ط 
املحافظ�ة (.واوض�ح محافظ البرصة يف جول�ة ميدانية 
ارشف م�ن خالله�ا ع�ىل اكس�اء املنطق�ة الثالثة ضمن 
احي�اء )حي الحس�ن(، ان »هذه املنطق�ة عانت عىل مر 
العقود املاضية من قلة الخدمات املقدمة اليها، االمر الذي 
عمدن�ا من خالله عىل تنفيذ خطة تتضمن تش�ييد البنى 
التحتية للمنطقة الثالثة وحي املس�تطيل التي ش�ارفت 
اىل االكتمال من املاء واملجاري واكس�اء الش�وارع وربط 
الدور بش�كل كامل«.واكد النرصاوي، عىل »البدء بعملية 
تبليط الشوارع بعد اكمال املقرنص، اذ اطلعنا اليوم عىل 
العم�ل وهو يس�ري بوترية رسيعة ودقة عالية وس�نعمل 
عىل اكمال منطقة حي الحس�ن بش�كل كامل من البنى 

التحية قبل عيد رمضان القادم«، مبيناً ان »شارع القائم 
س�تبارش به رشك�ة النفط، ع�ىل ان يربط مب�ارشة مع 

منطقة حي املس�تطيل، اما ش�ارع التأميم مازال العمل 
به قائماً عىل امل ان ينجز خالل ش�هر من االن«.وكشف 
النرصاوي، عن »وجود مش�اكل يف )حي الشعلة(، بسبب 
الرشك�ة املنفذة الت�ي تلكئت يف تنفيذ امل�رشوع، وبالتايل 
س�يتم احال�ة امل�رشوع اىل رشك�ة اخرى تك�ون رصينة 
وذات مواصفات فني�ة عالية«.بدوره قال مدير املرشوع 
طاهر جبار، ان »منطقة املستطيل كانت مستعصية عىل 
الرشكات الس�ابقة ملا فيها من معوقات عمل منها مياه 
املجاري«، مش�رياً اىل ان »الرشكة استطاعت ان تتخلص 
من املياه الس�طحية وتبليط اكثر من 25% من الشوارع 
خالل فرة خمسة ايام، ومن املؤمل ان تنجز كافة اعمال 
ش�ارع املستطيل يوم 2017/5/15«، موضحاً ان »طول 
الشارع يصل اىل حوايل 130مر اما عدد الشوارع يصل اىل 
67 ش�ارع، بكلفة اجمالية ملرشوع البنى التحية وتبليط 

شوارع )حي الحسن( تجاوزت ال� 50 مليار دينار.

   المستقبل العراقي/ محمد الموسوي

ب�دأت مديرية بلدية كربالء املقدس�ة ، بتنفيذ 
خطته�ا الخدمي�ة خ�الل زي�ارة النصف من 
ش�عبان للع�ام 2017 ». وب�ن مدي�ر بلدي�ة 
كربالء املقدسة أنمار صالح إبراهيم الرفيعي 
ان »الب�دء بتنفيذ الخطة الخدمي�ة للمديرية 
خ�الل الزيارة حيث بارشت األقس�ام العاملة 
يف التنظي�ف أعماله�ا ضم�ن مرك�ز املدين�ة 
واألط�راف املحيط�ة به�ا واإليع�از إىل كاف�ة 
األقس�ام البلدي�ة بتش�غيل العم�ل املس�ائي 
واللي�ي ضم�ن الخطة املعدة من قبل ش�عبة 

البيئة واملتضمنة تش�غيل 500 عامل تنظيف 
إضايف بعد إس�تحصال موافق�ة املحافظ عىل 
تش�غيلهم ».واش�ار اىل »وجود نقص كبري يف 
تلك األعداد مقارنة بالس�نوات الس�ابقة كما 
تم اإليعاز إىل شعبة الحدائق واملتنزهات بدعم 
األقس�ام البلدية من خ�الل زج العاملن فيها 
للعم�ل م�ع أقس�ام البلدية و تعزي�ز اآلليات 
التنظي�ف م�ن خ�الل  املش�اركة يف عملي�ة 
مفاتح�ة مديري�ة البلدي�ات العام�ة لتزوي�د 
املديرية بما يقارب 92 آلية تخصصية متنوعة 
كالكابس�ات والكانس�ات والقالب�ات وصلت 
منه�ا 60 آلي�ة لح�د اآلن وبانتظ�ار وص�ول 

األع�داد األخرى«.واض�اف »كم�ا ت�م تجهيز 
160 حاوية فلزية س�عة 1100 لر لألقس�ام 
البلدية ووضعها يف الش�وارع العامة واملداخل 
الرئيس�ية للمدين�ة كذل�ك تجهيز م�ا يقارب 
180 أل�ف كيس تس�تخدم من قب�ل العاملن 
يف جمع النفايات ومنه�ا قناني املاء الفارغة 
وغريها ».داعي�ًا الزائرين الكرام إىل »رضورة 
مس�اعدة الك�وادر البلدية للقي�ام بواجباتها 
املطلوبة من أج�ل الحفاظ عىل نظافة مدينة 
كرب�الء املقدس�ة متمني�اً لهم طي�ب اإلقامة 
يف مدينة س�يد الش�هداء أبا عبد الله الحسن 
 َ )ع( وتقب�ل األعم�ال« .م�ن جانب آخ�ر َبننَّ

ماجد ناج�ي مدير إعالم املديرية إن »املديرية 
وبقي�ة  املحافظ�ة  إع�الم  م�ع  وبالتنس�يق 
وس�ائل اإلعالم األخرى أعدت حمالت للتوعية 
والتثقيف س�بقت تلك الزيارة من خالل كافة 
الوس�ائل اإلعالمي�ة املتاح�ة لح�ث الزائرين 
عىل الحفاظ عىل النظافة إضافة إىل تش�غيل 
للمديري�ة  التابع�ة  األلكروني�ة  الشاش�ات 
لعرض اإلرشادات الخاصة بالنظافة مع طبع 
البوسرات التوعوية والحفاظ عىل املمتلكات 
العامة داعياً املواطنن الكرام من أهايل املدينة 
والزائري�ن إىل رضورة التع�اون الجاد واملثمر 

من أجل أن تكون كربالء نظيفة .

   بغداد / المستقبل العراقي

ح�ددت الهيئ�ة العليا للح�ج والعمرة، ي�وم الخميس آخر 
موعد الس�تالم طلب�ات املواطنن الخاص�ة بأمور الحج«.

وقال املتحدث الرسمي باسم الهيأة حسن فهد الكناني، يف 
بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان »الهيأة حددت نهاية 
الدوام الرس�مي ليوم الخميس املقبل اخر موعد الس�تالم 
طلب�ات املواطن�ن الخاصة بأمور الحج عن طريق قس�م 

شؤون املواطنن يف الهيأة«.واشار اىل ان »مكاتب الهيأة يف 
بغداد واملحافظات ما تزال مستمرة باستالم الدفعة الثانية 
من تكلفة الحج للموس�م املقبل 2017 لحجاج الرب والجو 

والتي يتم دفعها عرب فروع املرصف العراقي للتجارة.

الصناعة تبحث مع السفارة املرصية توسيع 
اتفاقات التعاون بني العراق مرص

    بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وكي�ل وزارة الصناع�ة واملعادن ع�ادل كريم خالل لقائ�ه رئيس املكتب 
التج�اري يف الس�فارة املرصية هش�ام محمد حس�ام الدين والوف�د املرافق له 
توس�يع فرص االستثمار وتفعيل اتفاقات الرشاكة املربمة بن رشكات الوزارة 
وال�رشكات املرصي�ة وامكاني�ة الدخ�ول يف رشاكات جديدة كما تم مناقش�ة 
االم�ور واملواضي�ع املتعلقة بزيارة وزي�ر الصناعة والتج�ارة املرصي املرتقبة 
والوف�د املرافق لغرض ط�رح امللفات التي يمك�ن بحثها خ�الل الزيارة«.وأكد 
الوكي�ل خالل اللقاء الذي حرضه مستش�ار الوزارة للتنمي�ة عباس نرص الله 
ومدير عام الدائرة االقتصادية س�فيان املالح  بحس�ب بيان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، »رغبة ال�وزارة وحرصها عىل انجاح عملية االس�تثمار وتقديم كل 
التس�هيالت املمكن�ة من قب�ل الدوائر املعني�ة يف الوزارة ، مش�ريا اىل ان »هناك 
حاج�ة فعلية لتعزيز التع�اون الصناعي بن العراق وم�رص لتطوير الرشكات 
الصناعية العراقية من خالل املش�اركة م�ع رشكات مرصية متميزة وعمالقة 
يف مج�االت صناعية متنوعة واالس�تفادة من الخ�ربات والتكنولوجيا املتقدمة 
التي تمتلكها ».واكد عىل »عمق العالقات العراقية املرصية والس�عي لتوطيدها 
بمافي�ه مصلح�ة البلدين الش�قيقن ».من جانب�ه ابدى الوف�د املرصي رغبة 
ب�الده بتطوير وتوس�يع آفاق التعاون املش�ركة يف ش�تى املجاالت وس�عيها 
النج�از وانجاح املش�اريع التي  يمكن ان تنفذها ال�رشكات املرصية يف العراق 
، مش�ددا عىل »اهمية تكرار مثل هذه اللقاءات  واالس�تعداد املتواصل لحضور 
االجتماع�ات القادمة للوقوف عىل اخر املس�تجدات الحاصلة وملتابعة القضايا 

التي تم طرحها خالل اللقاء .

اغالق »8« مراكز للمساج يف املنصور ببغداد

 مرصف الرشيد ينفي ايقاف سلفة الـ»10«
 رواتب واستبداهلا بـ »5« ماليني

   بغداد / المستقبل العراقي

اغلق�ت دائرة صحة بغداد/ الك�رخ، » ثمانية مراكز للمس�اج يف منطقة املنصور 
يف بغ�داد، لع�دم حصولها ع�ىل االجازة الصحية ملمارس�ة العمل.وق�ال مدير عام 
الدائرة جاس�ب لطيف الحجامي يف بيان، تلقت »املس�تقبل العراقي«، نسخه منه، 
ان »مالكات شعبة الرقابة الصحية التابعة للدائرة وبالتعاون مع الرقابة الصحية 
يف قط�اع الك�رخ، قامت بحمل�ة رقابية صحي�ة يف منطقة املنص�ور وعىل مراكز 
املس�اج«.وأضاف ان »الحملة اس�فرت عن غلق وتغريم 8 مراكز للمس�اج، وذلك 
لكونه�ا تمارس العمل دون الحصول ع�ىل األجازة، واملوافقات الصحية األصولية، 
حيث تم الغلق حس�ب قانون الصحة العامة رقم 80 لس�نة 1981«.وأش�ار اىل ان 
»مالكات شعب الرقابة الصحية تواصل عملها الرقابي لجميع االنشطة التجارية، 
امل�واد الغذائية، واملطاع�م واملعامل واملراك�ز الصحية يف جانب الك�رخ من مدينة 
بغداد، وذلك لضمان س�المة وصحة املواطن«.وكانت دائ�رة صحة بغداد/ الكرخ 
ق�د اغلقت يف نيس�ان املنرصم، عددا من املختربات األهلي�ة يف مناطق متفرقة من 

العاصمة بغداد، مؤكدًة أن سبب اإلغالق لعدم حصولها عىل املوافقات األصولية.

   بغداد / المستقبل العراقي

نفى مرصف الرش�يد، إيقاف س�لفة ال�10 رواتب اس�مية واس�تبدالها ب�5 مالين.
وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»مرصف الرشيد وجه يف وقت سابق، فروعه باستالم طلبات الدوائر الراغبة بتسليف 
موظفيها س�لفة ال�10 رواتب اس�مية«.وأضاف البي�ان، أن »املدير العام للمرصف 
نفى خرب اصدار تعليمات جديدة بخصوص ال�5 مالين دينار عراقي وإلغاء س�لفة 

ال�10 رواتب اسمية«، مؤكدا أن »املرصف مستمر بتنفيذ تعليماته التي اصدرها.

رشكة توزيع املنتجات النفطية تشارك يف معرض صفاقس الدويل للطاقة يف تونس ضمن تشكيالت وزارة النفط ورشكات عاملية وعربية
    بغداد / المستقبل العراقي

انطقل�ت فعالي�ات الصال�ون الخامس 
للخدمات البرولي�ة والطاقة املقام عىل 
هامش معرض صفاقس الدويل واملنعقد 
يف تون�س للفرة م�ن 2017/5/12-9 
النف�ط  وزارة  وبمش�اركة  تش�كيالت 
وم�ن بينه�ا رشك�ة توزي�ع املنتج�ات 
النفطية ملناقش�ة واقع الطاقة وافاقها 

املستقبلية
وش�هد جناح وزارة النف�ط زيارات  من 
قبل رشكات عاملية رصينة واخرى عربية 
يف مج�ال الصناع�ات البروكيمياوي�ة 
كث�رية  اخ�رى  ومج�االت  والزي�وت 
واطلعوا بدورهم عىل واقع عمل الوزارة 
ورشكاتها وابدوا استعدادهم لفتح افاق 
التعاون بن الرشكات لتحقيق املصلحة 
العامة. واوضح مدير عام رشكة توزيع 
املنتج�ات النفطي�ة املهن�دس عي عبد 
الكريم املوسوي اهمية مشاركة الرشكة 
يف ه�ذا املع�رض الدويل للتعري�ف بواقع 

حرك�ة املنتج�ات  النفطي�ة يف الع�راق 
وواق�ع الطاق�ة وحج�م التط�ور الذي 
ش�هده هذا القط�اع يف الع�راق وافاقه 
املس�تقبلية مش�ريا اىل ان تبادل االفكار 
واستثمارها من اهم اهداف املشاركة يف 

املحافل االقليمية والدولية.
الوفد املشارك يف املعرض والتابع لرشكة 

توزيع املنتجات النفطية من جهته بن 
ان�ه تم اللقاء مع ممثي رشكات وطنية 
تونس�ية عدي�دة م�ن خ�الل الزي�ارات 
املتبادل�ة لالجنح�ة فيم�ا بينه�ا لبحث  
التعاون املش�رك بن الطرفن يف مجال 
تط�ور الصناع�ات النفطي�ة وم�ن بن 
تلك ال�رشكات leblanc-karonisova و  

smart EH solutions
.borni transport و  agil lubrifiant و
ون�وه املوس�وي اىل ان الرشكة تحرص 
عىل تنظي�م املعارض واملؤتمرات وكذلك 
املش�اركة به�ا حي�ث عق�دت يف بداي�ة 
شهر ايار مؤتمرا عامليا الستثمار تقنية 
النان�و تكنولوج�ي يف صناع�ة النف�ط 
والغاز تقدم به بحوث علمية من خرباء 
عاملين لتوظيف هذه التقنية يف عمليات 
الخ�زن والتجهي�ز فضال ع�ن التعريف 
ب�دور الرشكة يف توفري الوق�ود بانواعه 
وتس�ويق منتجات الزيوت التي تنتجها 
املص�ايف العراقي�ة يف ظ�رف اس�تثنائي 
كال�ذي يمر ب�ه العراق  حي�ث مواجهة 
االرهاب ودعم القطعات االمنية وتحمل 
االعباء االنس�انية املرتبة كالنزوح وما 
ش�ابه واعم�ار البنى التحتي�ة الخاصة 

برشكة التوزيع يف املناطق املحررة.
وم�ن الجدي�ر بالذكر ان رشك�ة توزيع 
املنتج�ات النفطي�ة تش�ارك يف معرض  
صفاقس الدويل التون�ي للطاقة تلبية 

لدعوة وجهت من الجمهورية التونسية 
وبمعي�ة مجموع�ة م�ن رشكات وزارة 
النفط ه�ي رشكة نفط الجنوب ومعهد 
التدري�ب النفط�ي يف الب�رصة بتمثي�ل 

مشرك لوزارة النفط العراقية.
كما تجدر االشارة اىل ان رشكة التوزيع 
سجلت حضورا واسعا يف اغلب معارض 
النف�ط والطاق�ة املحلي�ة م�ن خ�الل 
تنظيمه�ا  واس�عا م�ن خ�الل عرضها 
يف  املتحقق�ة  وانجازاته�ا  لنش�اطاتها 
مجال عملها الرئيي والس�اندة ومنها 
معرض بغ�داد الدويل ومعرض واس�ط 
الطاق�ة  ومع�رض ميس�ان ومع�رض 
ال�ذي اقي�م ع�ىل ارض مع�رض بغ�داد 
الدويل اضاف�ة اىل تنظيمها ملؤتمر النانو 
تكنولوجي كاول مؤتمر عاملي وعلمي يف 
مجال ادخال تقنية النانو تكنولوجي يف 
تطور الصناعة النفطية وبالتعاون مع 
الجامعة التكنولوجية ش�هر ايار الحايل 
كما تس�تعد للمشاركة يف معرض اربيل 

للطاقة خالل شهر ايار الحايل.
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مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد/

الكرخ االتحادية
محكمة بداءة البياع

العدد 1526/ب/2017
التاريخ 2017/5/4

اعالن
املدع�ى علي�ه /احم�د عب�د  اىل 
ز/27  م/306  كري�م  الحمي�د 
د/11 – علي�وي خل�ف طوبرش 

م/620 ز/35 د/6
اقام املدعي )ام�ن بغداد اضافة 
لوظيفته ( الدعوى اعاله يطالبك 
فيها ) ابطال قيد التسجيل ملكية 
م18   9031/5( املرق�م  العق�ار 

عامرية ( 
وملجهولية  محل اقامتك حس�ب 
وتايي�د  بالتبلي�غ  القائ�م  رشح 
املجلس البلدي بانتقالك اىل جهة 
مجهولة تقرر تبليغك بصحيفتن 
محليتن يوميتن بموعد املرافعة 
الس�اعة   2017/5/15 املواف�ق 
الثامن�ة صباح�ا ويف حال�ة عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك 
قانون�ا س�تجري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا ووفق االصول.

تعلن الرشكة العامة للسكك الحديد العراقية احدى تشكيالت وزارة النقل  عن 
اج�راء املزايدة العلني�ة  وفق قانون بي�ع وتاجري اموال الدولة رقم 21 لس�نة 
2013 النافذ لتاجري العقار املدرج  تفاصيله ادناه مساطحة والعائدة لرشكتنا  
والتي س�تجري املزايدة عليها يف محطة بغداد املركزية يف اليوم )الس�ابع ( من 
الي�وم الت�ايل لنرش االعالن يف الصحيفة يف تمام الس�اعة الع�ارشة صباحا واذا 
وافق يوم املزايدة عطلة رس�مية فتكون املزاي�دة يف اليوم الذي يليه من الدوام 
الرسمي فعىل الراغبن باالشرتاك يف املزايدة الحضور يف الزمان واملكان املعنين 
مس�تصحبن معهم التامينات القانونية البالغة 35%  من القيمة املقدرة بصك 
مص�دق معنون المر الرشكة العامة للس�كك الحديد او نقدا عىل ان تس�تكمل 
باقي التامينات  بالس�عر الذي ترس�و عليه املزايدة وعىل املزايد استقدام براءة 
ذمتة الرضيبية وجلب املستمس�كات املطلوبة ) هوية االحوال املدنية وشهادة 
الجنسية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية االصلية واملصورة ( ويتحمل من 
ترسو عليه املزايدة اجور االعالن والخدمة البالغة 2% من قيمة االيجار السنوي 
ويتم تس�ديد بدل االيجار الس�نوي دفعة واحدة عن�د االحالة القطعية ويمكن 
االطالع عىل العقار قبل موعد املزايدة  وعىل من ترسو عليه املزايدة تسديد بدل 
االيج�ار خالل )30( يوم من تاريخ املصادقة وبعكس�ه يعت�ر ناكال ويتحمل 
جميع االجراءات القانونية املرتتبة عليه وعىل من ترسو عليه املزايدة مراجعة 

شعبة االمالك والعقارات يف مقر الرشكة لغرض تبليغه باالحالة القطعية.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد 833/ب/2015

التاريخ 2017/5/1

اعالن
تبي�ع محكمة بداءة الب�رصة العقار تسلس�ل 495/2071 
الرباط الكبري مساحته 429.85م2 تقع يف منطقة الجمعيات 
ضم�ن منطق�ة س�كنية وعىل ش�ارعن فرعي�ن  مبلطن 
ومش�يد عليه دار سكن مؤلفة من طابقني االول تتالف من 
اس�تقبال وثالث غرف نوم ومطب�خ وحمام ومرافق صحي 
وان الدار مبنية من الطابوق ومسقفة بالكونكريت  املسلح 
وارضيتها مبلطة بالكايش املوزائيك وانها مشغولة من قبل 
املدع�ى عليه ف�ارس عبد اللطيف احمد واف�راد عائلته وانه 
يرغب بالبقاء كمستاجر بعد البيع اما الطابق الثاني مؤلفة 
من غرفتن نوم ومطبخ ومرفق صحي وحمام مشرتك وانه 
مبني من الطابوق  ومسقف بالكونكريت  املسلح وارضيته 
مبلطة بالكايش املوزائيك وانه مشغول من قبل املدعى عليه 
عرفان عبد اللطيف احمد وافراد  عائلته وانه يرغب بالبقاء 
بصفة مس�تاجر  بعد البيع فمن  كانت ل�ه الرغبة بالرشاء 
مراجعة هذه ودف�ع التامينات القانوني�ة البالغة 10% من 
القيمة املقدرة للعقار والبالغة خمسمائة وثمانية وخمسون 
مليون وخمسمائة وخمسون الف دينار وبصك مصدق المر 
ه�ذه املحكمة من مرصف حكومي وس�وف تجري املزايدة 
يف الس�اعة الثانية عرش من ظهر الي�وم الثالثن التايل لنرش 

االعالن وتحميل املشرتي اجور املناداة 
القايض
علوان بربوت البزوني

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل يف املناذرة

العدد العمومي 1988
السجل/11

التاريخ 2017/5/9
اعالن تسجيل 

بن�اء عىل الطل�ب املقدم له�ذه  الدائ�رة من قبل الس�يد )محمد ع�ودة كاظم( 
واملؤرخ يف 2017/5/27 واملتضمن طلب تس�جيل معمل مجرشة النبا والعائدة 
ل�ه واملنصوبة حاليا عىل القطعة املرقم�ة 9/1 مقاطعة 2بحر النجف واملدرجة 
اوصافه�ا ادن�اه فعىل من له عالق�ة بها وادواته�ا املنصوب�ة ان يراجع الطرق 
القانونية الثبات ذلك وابراز استش�هاد لهذه الدائرة بغية ايقاف التسجيل خالل 
مدة خمس�ة ع�رش يوم من اليوم الت�ايل لتاريخ النرش ويعتر التس�جيل متاخر 
لحن حس�م الدعوى واالعرتاض ملدة س�بعة ايام وبعكس سيتم تسجيل معمل 
مجرشة )النبا( وادواتها بأسم طالب التسجيل وفق كتاب العدول رقم 22 لسنة 

1998 وتعطى له شهادة التسجيل
كاتب العدل
ك�رار مجي�د صاح�ب

االوصاف :
1-عزال ش�لب صنع صين�ي عرشة طبقات الس�عر 500.000 خمس�مائة الف 

دينار
2-عزل ش�لب صنع صيني خمس�ة طبق�ات 250.000 مائتان وخمس�ون الف 

دينار
3-رافعات عدد )6( الس�عر لكل ماكنة )350.000( ثالثة مائة وخمس�ون الف 

دينار
4-غربيل خشب صنع محيل السعر 350.000 ثالثة مائة وخمسون الف دينار
5-غربيل خشب صنع محيل السعر 350.000 ثالثة مائة وخمسون الف دينار 

6-هباش�ة صن�ع صيني العدد 3 الس�عر لكل ماكنة 500.000 خمس�مائة الف 
دينار

7- جاروش�ة رول صنع صيني العدد 3 السعر لكل ماكنة 500.000 خمسمائة 
الف دينار

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل يف املناذرة

العدد العمومي 1992
السجل/11

التاريخ 2017/5/9
اعالن تسجيل 

بناء عىل الطلب املقدم لهذه  الدائرة من 
قبل الس�يد )عيل حبثور فردي( واملؤرخ 
طل�ب  واملتضم�ن   2017/4/27 يف 
تسجيل معمل مجرشة الديار  والعائدة 
له واملنصوبة حاليا عىل القطعة املرقمة 
9/1 مقاطع�ة 2بحر النج�ف واملدرجة 
اوصافها ادناه فعىل م�ن له عالقة بها 
وادواته�ا املنصوب�ة ان يراج�ع الطرق 
القانونية الثبات ذلك وابراز استش�هاد 
له�ذه الدائ�رة بغي�ة ايقاف التس�جيل 
خالل مدة خمس�ة عرش ي�وم من اليوم 
الت�ايل لتاري�خ النرش ويعتر التس�جيل 
متاخر لحن حس�م الدعوى واالعرتاض 
ملدة س�بعة ايام وبعكس سيتم تسجيل 
معمل مجرش�ة )برج الدي�ار( وادواتها 
بأس�م طال�ب التس�جيل وف�ق كت�اب 
العدول رقم 22 لسنة 1998 وتعطى له 

شهادة التسجيل
كاتب العدل
كرار مجيد صاحب

االوصاف :
1-غربيل صنع محيل السعر 500.000 

خمسمائة الف دينار
2- غربيل صنع محيل السعر 500.000 

خمسمائة الف دينار
3- ع�زال صنع صيني خمس�ة طبقات 
عدد 3 الس�عر ل�كل  ماكن�ة 750.000 

سبعمائة وخمسون الف دينار
4-جاروش�ة رول صن�ع صيني العدد 3 
السعر لكل  ماكنة 350.000 ثالثة مائة 

وخمسون
5-هباش�ة صنع صيني العدد 3 السعر 
ل�كل واح�دة 400.000 اربعمائ�ة الف 

دينار
6-رافع�ة صن�ع محيل العدد 5 الس�عر 
لكل واح�دة 300.000 ثالث�ة مائة الف 

دينار

فقدان مستند اصدار وقود
 D 00250769 فقدت مني مستند املرقم
بتاريخ 2017/5/9 املنتوج نفط اسود 
كمي�ة )32000( ل�رت بأس�م 62259/ 
ع�يل  مصطف�ى  الدي�ن  به�اء  ده�وك 
بالس�يارة املرقمة الص�ادرة من رشكة 
منتجات نفطي�ة فرع املثنى الس�ماوة 
فعىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

فقدان
فق�دت الوثيقة املدرس�ية للطالبة )نور 
خل�ف خال�د ( الص�ادرة م�ن اعدادي�ة  
مؤتة للبنات املرحلة االعدادية التابعة /

مديرية تربية محافظة نينوى فعىل من 
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

اعالن
اىل الرشيك /هنادي عيل ابراهيم 
وثامر قاس�م محم�د وفاطمة 

عبد الواحد عبد
اقتىض حضورك�م اىل صندوق 
الكائ�ن يف  العراق�ي  االس�كان 
)الب�رصة :- ك�وت الحج�اج /
مجمع وزارة االعمار واالسكان 
/ تقاطع حي الرس�الة ( وذلك 
لتثبي�ت اق�رارك باملوافقة عىل 
قيام الرشيك )عزيز رحيم شياع 
لعيب�ي ( بالبن�اء ع�ىل حصته 
املرقم�ة  القطع�ة  املش�اعة يف 
)3265/259( مقاطعة الرباط 
الكب�ري لغرض تس�ليفه قرض 
االس�كان  وخالل مدة اقصاها 
)15( يوما داخل العراق وشهرا 
خ�ارج العراق م�ن تاريخ نرش 
االعالن وبعكسه سوف يسقط 

حقك يف االعرتاض مستقبال

مجلس القضاء االعىل
الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الش�خصية يف 

البرصة
العدد 2412/ش/2016

التاريخ 2017/5/8
اعالن

للمدع�ى عليها/ذكرى حس�ن 
عبد الرضا

اق�ام املدع�ي امن عب�د الرضا 
الرشعي�ة  الدع�وى  عي�ى 
2412/ش/2017  املرقم�ة 
دعوت�ك  فيه�ا  يطل�ب  والت�ي 
لتصديق الط�الق الواقع خارج 
املحكمة  بتاري�خ 2017/4/8 
وملجهولية محل اقامتك  حسب 
م�اورد برشح القائ�م بالتبليغ 
البلدي ملنطقة  املجل�س  وتاييد 
ح�ي الجه�اد لذا تق�رر تبليغك 
اعالن�ا يف صحيفت�ن محليتن 
يوميتن مش�هورتن للحضور 
امام ه�ذه املحكمة صباح يوم 
2017/5/23 وبعكس�ه سوف 
تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابا 

وعلنا وفق القانون
القايض

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

النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد 347/ج/2017
التاريخ 2017/5/8

اىل املته�م اله�ارب/ صالح عبد 
املهدي صايف

اعالن 
حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى 
347/ج/2017   املرقم�ة 
واملشتكي فيها عباس زرع الله 
ابراهي�م   وف�ق امل�ادة 1/459 
مح�ل  وملجهولي�ة  عقوب�ات  
اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك بموعد 
املحاكمة املوافق 2017/6/12 
ويف حال�ة عدم حضورك تجري 
محاكمتك غيابيا وفق القانون

هاش�م  عب�د  رائ�د  الق�ايض 
املوسوي

محكمة االحوال الش�خصية يف 
بني سعد

العدد 2372
التاريخ 2017/5/8

اىل املفق�ود قيرص عامر نوار /
مجهول االقامة

اعالن
قدم�ت زوجت�ك املدع�وة )االء 
رسحان مصطاف ( طلبا اىل هذه 
املحكم�ة تطلب نصبه�ا قيمة 
علي�ك وع�ىل اوالدك القارصين 
ذل�ك  ولثب�وت  ش�ؤونك  الدارة 
ب�االوراق التحقيقية املس�جلة 
يف مرك�ز رشط�ة بن�ي س�عد 
والبينه الش�خصية املس�تعمة 
م�ن قب�ل ه�ذا املحكم�ة تقرر 
تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ن 
محليتن وعند عدم حضورك او 
اعرتاضك خ�الل 15 يوم تصدر 
حجة الحجر والقيمومة حسب 

االصول
القايض
منذر خالد خضري

محكمة االحوال الش�خصية يف 
بني سعد

العدد 2379
التاريخ 2017/5/8

اىل املفقود عام�ر نوار طالك /
مجهول االقامة

اعالن
قدمت زوجت�ك املدعوة )خريية 
ع�يل ط�الك ( طلب�ا اىل ه�ذه 
املحكم�ة تطلب نصبه�ا قيمة 
عليك الدارة شؤونك ولثبوت ذلك 
ب�االوراق التحقيقية املس�جلة 
يف مرك�ز رشط�ة بن�ي س�عد 
والبينه الش�خصية املس�تعمة 
م�ن قب�ل ه�ذا املحكم�ة تقرر 
تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ن 
محليتن وعند عدم حضورك او 
اعرتاضك خ�الل 15 يوم تصدر 
حجة الحجر والقيمومة حسب 

االصول
القايض
منذر خالد خضري

فقدان هوية
الطال�ب  فق�دت من�ي هوي�ة 
)محمد قاسم جابر ( الصادرة 
من املعهد التقني برصة –قسم 
املكائ�ن واملعدات فرع التكييف 
والتري�د فعىل م�ن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان هوية
الطال�ب  فق�دت من�ي هوي�ة 
 ) خض�ري   ص�ادق  )عب�اس 
الص�ادرة م�ن املعه�د التقن�ي 
برصة –قس�م املكائن واملعدات 
فرع التكييف والتريد فعىل من 
يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد 158/ب/2015

اىل املدعى عليها /جمانة طاهر عبد 
الحسن

اب�ي  ب�داءة  محكم�ة  اص�درت 
الخصيب قرارها يف الدعوى البدائية  
بتاري�خ  158/ب/2015  املرقم�ة 
2016/7/24غيابي�ا بحق�ك والذي 
قىض بابط�ال قيد العقار تسلس�ل 
البل�د  حم�دان   45 مقاطع�ة   474
الف�رج والجزيرة واملس�جل  وكوت 
باس�م املدع�ى علي�ه االول حبي�ب 
عبود ه�الل وبالقي�د 36/س االول 
/2006 مجل�د 207 وابط�ال القيد 
 221 مجل�د  64/ش�باط/2009 
واملسجل باس�م املدعى عليه الثاني 
عبد الرزاق احمد عب�د الله واملدعى 
علي�ه الثال�ث حي�در باق�ر عي�ى 
واملدعى عليه الرابع خلدون محمود 
عبد الكري�م واملدعى عليه الخامس 
عب�د الحميد عب�د الكريم عب�د الله 
وابط�ال القيد 81/نيس�ان/2009 
مجلد 224 واملس�جل باس�م املدعى 
السادس�ة س�لمى عب�اس  عليه�ا 
ج�ر واملدع�ى عليه الس�ابع  عماد 
ش�هاب احمد املدعى علي�ه الثامن 
عباس حس�ن مطر واملدع�ى عليه 
التاسع رايض طعمة سعيد واملدعى 
علي�ه الع�ارش صب�اح باق�ر عيى 
وابطال القيد 61/ك2012/1 مجلد 
249 واملس�جل باس�م املدعى عليه 
الح�ادي عرش ص�الح قاس�م نجم 
واملدع�ى عليه الثان�ي عرش صبيح 
خضري حس�ن وابط�ال القيد 17/

واملس�جل   257 مجل�د  اب/2013 
باس�م املدع�ى عليه�ا الثالثة عرش 
جمانة طاهر عبد الحس�ن واعادة 
تسجيل العقار باالعتماد عىل القيد 
1/مايس /1973 مجلد 2 واملسجل 
بأس�م عبد املحس�ن ابراهي�م  عيل 
ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك 
وحسب رشح القائم بالتبليغ وتاييد 
مختار منطقة حمدان تقرر تبليغك 
نرشا بواس�طة صحيفتن محليتن 
ويحق ل�ك مراجع�ة ط�رق الطعن 
املقرر قانونا وخالل املدة القانونية 
الحكم  وبعكس�ه س�وف يكتس�ب 

درجة البتات وفق القانون
القايض

جمهورية العراق / مجلس القضاء 
االعىل

رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغداد/
الكرخ االتحادية

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
الكاظمية

العدد 965 / ش / 2017
التاريخ 10 / 5 / 2017

اعالن
املدعية / صفا فاضل عباس

املدعى عليه / عيل منذر عبد املنعم
اصدرت محكمة االحوال الشخصية 
يف الكاظمي�ة حكماً غيابي�اً بحقك 
بالرق�م 965 / ش / 2017 ال�ذي 
يقيض بالتفري�ق القضائي الغيابي 
وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك 
بالنرش يف صحيفتن محليتن وعدم 
اعرتاضك عىل القرار الصادر بحقك 
ضمن املدة القانونية البالغة ثالثون 
يوم اعتباراً من تاريخ النرش فسوف 
يكتسب القرار الدرجة القطعية مع 

التقدير .
القايض / محمد عبد الرضا حطاب

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ البرصة

رقم االضبارة 2017/875
التاريخ 2017/5/7

اىل املدي�ن /محم�د ماج�د عبد 
االمري

لق�د تحقق له�ذه املديرية من 
رشح القائم بالتبليغ ومسؤول 
املجل�س البل�دي ملنطقة قضاء 
مح�ل  مجه�ول  ان�ك  القرن�ة 
االقامة وليس ل�ك موطن دائم 
يمك�ن  مخت�ار  او  مؤق�ت  او 
اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا 
للم�ادة 27 من قان�ون التنفيذ 
تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور 
يف مديري�ة تنفيذ البرصة خالل 
خمسة عرش يوما تبدا من اليوم 
التايل للن�رش ملبارشة املعامالت  
التنفيذية بحض�ورك ويف حالة 
ع�دم حضورك س�تبارش هذه 
التنفي�ذ  باج�راءات  املديري�ة 
الجري وفق القانون علما انك 
مدين اىل الدائن خالد س�ند عبد 
الكريم مبل�غ قدره 8400000 
فقط ثمانية مالين واربعمائة 

الف دينار الغريها
املنفذ العدل

فردوس حسن شاوي 

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل يف املناذرة

العدد العمومي 1990
السجل/11

التاريخ 2017/5/9
اعالن تسجيل 

بناء عىل الطلب املقدم لهذه  الدائرة 
من قبل الس�يد )عيل حبثور فردي( 
واملؤرخ يف 2017/4/27 واملتضمن 
طلب تس�جيل معمل مجرشة برج 
االحس�ان  والعائ�دة ل�ه واملنصوبة 
حالي�ا عىل القطع�ة املرقم�ة 9/1 
مقاطع�ة 2بح�ر النج�ف واملدرجة 
اوصافها ادناه فع�ىل من له عالقة 
به�ا وادواته�ا املنصوب�ة ان يراجع 
الط�رق القانونية الثبات ذلك وابراز 
استشهاد لهذه الدائرة بغية ايقاف 
التس�جيل خالل مدة خمس�ة عرش 
يوم م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ النرش 
لح�ن  متاخ�ر  التس�جيل  ويعت�ر 
الدع�وى واالع�رتاض مل�دة  حس�م 
س�بعة ايام وبعكس سيتم تسجيل 
معم�ل مجرش�ة )برج االحس�ان( 
وادواتها بأسم طالب التسجيل وفق 
كتاب العدول رقم 22 لس�نة 1998 

وتعطى له شهادة التسجيل
كاتب العدل
كرار مجيد صاحب

االوصاف :
الع�دد  صين�ي  صن�ع  1-هباش�ة 
 500.000 ماكن�ة  ل�كل  الس�عر   2

خمسمائة الف دينار
وطن�ي  صن�ع  رول   2-جاروش�ة 
عدد3 لس�عر لكل ماكنة 750.000 

سبعمائة وخمسون الف دينار
3-رافعة صنع  العدد 2 الس�عر لكل 
ماكن�ة 300.000 ثالث�ة مائ�ة الف 

دينار
الس�عر  صين�ي  صن�ع  4-ع�زال 

500.000 خمسمائة الف دينار
خمس�ة  صين�ي  صن�ع  5-ع�زال 
طبق�ات الس�عر 250.000 مائتان 

وخمسون الف دينار

تاميناتمدة االيجارنوع االستغاللالمشيداتالتفاصيلت

1
قطعة ارض جزء من القطعة المرقمة 
601و14/616 حي السالم بمساحة 

)100م2(
كشك لبيع ----

630.000ثالث سنواتالصحف

وزارة النقل
الرشكة العامة للسكك احلديد العراقية

جلنة البيع والتاجري املركزية

املدير العام 
للرشكة العامة للسكك احلديد العراقية

اعالن مزايدة
ملحق البيان رقم )1( لسنة 1994 صادر عن وزير الزراعة

وفق احكام القانون رقم 42 لسنة 1987
استنادا الحكام الفقرة )ثالثا ( من املادة  الثانية من قانون اعادة تنظيم 
امللكية الزراعية يف مش�اريع االستصالح رقم 42 لسنة 1987 والحكام 

الفقرة )1( من املادة الرابعة من التعليمات رقم )119( لسنة 1987
تقرر ش�مول القط�ع املوصوف�ة ادن�اه والداخلة ضمن م�رشوع ري 

اليوسفية  يف محافظة بغداد باحكام القانون انف الذكر وتعتر مستوىل 
عليه�ا من تاريخ اول نرش لهذا البيان يف الجريدة اليومية عمال باحكام 

املادة الرابعة من القانون املذكور.

املهندس 
فالح حسن زيدان

وزير الزراعة

رقم 
القطعة

رقم 
المقاطعة

رقم 
القطعة

رقم 
المقاطعة

رقم 
القطعة

رقم 
المقاطعة

رقم 
القطعة

رقم 
المقاطعة

1

14/ابو 
حصوة

18/13

14/ابو 
حصوة

25/18

14/ابو 
حصوة

25/58

14/ابو 
حصوة

218/1425/2425/59
4/119/125/2525/70

4/2219/225/2625/74
18/420/125/2725/79
18/520/225/2825/81
18/621/125/2925/83
18/721/325/4625/88
18/81/425/4725/89
18/92/325/5018

18/102425/5131/1
18/1125/1625/5231/2
18/1225/1725/5732
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         بقلم الدكتور ناظم حمد السويداوي 
         ناقد وباحث – السليمانية 

حين وقع بين يدي ديوان الش�اعرة 
العراقي�ة س�هى الطائ�ي ��� هدية 
منها ��� تذّكرت الف�رزدق وقولته 
المش�هورة ف�ي امرأة قالت ش�عرا 
: اذا صاح�ت الم�رأة صي�اح الدي�ك 
لزام�ا  ، كان  .. عندئ�ذ  فاذبحوه�ا 
عليَّ ان اقول شيئا بهذا الكون الذي 
يض�رب بج�ذره البعيد ف�ي اعماق 
الذات االنس�انية ، وه�ي تتنوع في 
مرب�ع الش�عر والكلم�ة ، فقصيدة 
) س�هى ( هي تكوي�ن متحول لألنا 
اتجاه االخر ، وهي ذاتها التي تمنح 
الش�كل بعدا خياليا واس�عا ، وهي 
الق�ادرة عل�ى التولي�د والتش�كيل 
والتأوي�ل ، وهذا الخزي�ن المعرفي 
م�اكان ليك�ون ل�وال االخ�ر ، الذي 
القصائ�د بحكاي�ات  يتداف�ع ب�كل 
متعددة ، ورم�وز مكتنزة في الذات 
. فه�ي م�ن يحت�رف الحل�م احيانا 
، لتص�ل ال�ى الحقيق�ة ، وه�ي من 
تنادي على احتماالتها المس�تحيلة 
اذ   ، االكتم�ال  لتن�ال   ، البعي�دة  او 
تغدو اللغة القلبية ارأف بالنص من 

صاحب النص .
ويتب�دى لي وانا اق�رأ اول نصوص 
سهى الطائي ، انها تستحضر االخر 
وال تري�ده حلم�ا زائف�ا ، النها على 
مايب�دو ملّ�ت االح�ام ، ومثل هذه 
الص�ورة ص�ادرة ع�ن ذه�ن يتقن 
المهارة في استدعاء االخر ، ويقدم 

له مغريات الحضور . 
وهذه قدرة على التجس�يد والتأثير 
الق�ارئ  م�ع  ال�ذات  تتفاع�ل  اذ   ،
وتش�ركه ف�ي تصوراته�ا اآلني�ة . 
فمن ش�دة تراكم االح�ام في عالم 
الذات الش�اعرة ، راح�ت تفتش عن 

يقين يشّدها الى الحبيب ، ولو ببعد 
تخييلي يرغم الذات على العناق :

الأريدك حلما
تعال وعانقني

إقسو عليَّ بالعناق
وشد بعهودك حبل الوثاق

وسأكون انا انفاسك
سأكون انا نبضك

انا قلبك
انا روحك

انا فلكك … ومدارك
انا وطنك

هن�ا ن�درك ال�م الفقد ال�ذي تعانيه 
الذات ، وما لفظ ) تعال ( اال استدعاء 
ممنه�ج بتدلي�ل رم�زي ، يس�تقيم 
مش�هده الطاغ�ي عل�ى احتم�االت 
واش�ارات وعام�ات الحص�ر لها ، 
مش�حونة بالعاطفة ، وفيها اشارة 
يم�ارس  ال�ذي   ، االحتي�اج  عل�ى 
صاحيته بكل طاقة ، ) اقسو علّي 
( تمهيدا لنق�ل ) االنا ( الى ال ) هو 
( وهذه هي داللة القهر واالضطهاد 
الذي يمارسه االخر باسلوب يمازج 

بينهما في الصورة والمعنى .
لق�د ظل ) االخر ( في ش�عر س�هى 
الطائي مهيمنا على اغلب نصوصها 
، فالتجرب�ة تدخل داخ�ل اطار هذه 
المقاربة ، والقراءة فيها تكون من 
زوايا نظ�ر مختلفة ، تضيء مفاتن 

النص ، 
التوري�ط  عل�ى  قابليته�ا  وت�وزع 
واالغ�واء باس�لوبية رائعة ، تصنع 
فيها الجم�ال العصي عل�ى االدراك 
داخ�ل فضاء النص . وتح�اول ) انا 
( الش�اعرة ان تتم�وج ام�ام االخر 
إلخف�اء الوانه�ا واس�تدراجه بم�ا 
يناس�ب الح�ال ، ليك�ون ظهورها 
الطاغ�ي مبررا ، وقابا لاس�تفزاز 
، وه�ذا التموي�ه من ش�أنه ان يثير 

االس�ئلة عن�د االخ�ر ، م�ن خ�ال 
التحوالت الت�ي ترتكز على حوارية 
مفعم�ة بداللة االش�تراك والتمثيل 

داخل اطار الصورة الواحدة :
قال : انت متيمة

قلت نعم .. دعوني وشأني 
فلي في الحب صوالت وجوالت

قال : هنيئا لك بحبك
فعشقك غير عادي

قلت : قل تبارك الله
ف�ي ه�ذه الحوارية اس�تنطاق في 
منطقة االخ�ر القري�ب ، الذي يثير 
ال�ذات ويس�تدرجها ال�ى مقاص�د 
تتائ�م وطبيعة التجربة ، بالش�كل 
ال�ذي يعّم�ق حضوري�ة االحتم�ال 
القائ�م على التصدي�ق . وما تفاعل 
االس�ئلة وتراكمه�ا ، اال عبارة عن 
اثراء لغ�وي القصدية من�ه ، تبرير 
المش�هد  ح�دود  ضم�ن  الس�ؤال 
المنفتح على التوقع المحتمل داخل 

الخطاب الشعري .
على هذا االس�اس ، تخ�رج قصيدة 
س�هى الطائ�ي م�ن اط�ار اش�باع 
الحاج�ة ال�ى الق�درة الامتناهي�ة 
على الخل�ق واالب�داع ، فهي التريد 
ان تغ�ادر ) االخ�ر ( كونه�ا تمتلك 
االقن�اع  م�ن  المح�دودة  طاق�ات 
المبني على فكرة االنتماء ، واعان 
المس�ؤولية الكامل�ة ع�ن ح�االت 
الذات في اوضاعه�ا المختلفة التي 
تعبر عن فلسفة مكثفة ، تعيد انتاج 
ال�ذات انتاجا ابداعيا ، وهي في ذات 
الوق�ت ، تريد ان ُتخض�ع االخر لها 
، وتدفع به ال�ى اعترافات ، لتضعه 

امام تفسير مناوئ .
 وه�ذه مناورة ش�عرية تق�وم بها 
الش�اعرة ، لتع�رف مصيره�ا ف�ي 
مش�هدية ضبابي�ة مجهول�ة تقود 
ال�ى ابت�كار االس�ئلة المؤدي�ة الى 

استحضار كل مامن شأنه ان يبقى 
عالقا في منطقة التصور الذهني . 

وتتع�زز فاعلي�ة الرؤي�ة الحكائية 
اكثرواكثر في الجملة الشعرية عند 
الش�اعرة ، فه�ي التري�د ان تحقق 
فعل المغادرة بوجود فاعل ش�عري 
مغادر ال ) هو ( وما تركه من دوال 
تفصيلية تدل علي�ه ، فهو المرموز 
دائما من قبل ) االنا ( فأغلب قصائد 
80 قصي�دة (  البالغ�ة )  الش�اعرة 
ماهي اال استكش�اف لسطوة االخر 
، واكتش�اف حقيق�ي ل�ه . ويقينا ، 
ان الش�اعرة كان�ت مش�كلة ينبغي 
وان   ، يس�توعبها  ان  االخ�ر  عل�ى 
يقّدم له�ا حلوال ُمرضي�ة للوصول 
ال�ى اقناعه�ا ، وما الحاحه�ا عليه 
اال ش�رط الزم من ش�روط وفائها 
ل�ه . انها ش�ظايا المعنى المقصود 
، والدالل�ة المتفجرة ف�ي قصائد ) 
الطائي ( المليئة بتراكمات الش�وق 
والش�اعرية . فب�دت انه�ا خط�اب 
موج�ه ) من ���� ال�ى ( وهي نوع 
م�ن التح�دي كان عل�ى االخ�ر ان 

يستسلم له في نهاية المطاف :
تناديك

تناجيك أضلعي
ويحن بغيابك مضجعي

فليس عندي بغيابك صبر 
أق�ول : هنيئا لنا ب ) س�هى ( فهي 
ليس�ت االولى وضوحا في شاش�ة 
الت�ي  االول�ى  لكنه�ا   ، التجرب�ة 
تتمظه�ر بااليهام ال�ذي تقّريه من 
الحقيقة في فضاء الحلم والتصور، 
وه�ذه اولى محطات االب�داع ، وقد 
استوقفتنا بها ، وسألتنا الف سؤال 
، وهي تس�تظهر قوتها في المضي 
قدما نحو الحياة . وال ش�ك ، انها لم 
تدخل م�ن االب�واب المفتوحة ، بل 

فتحت االبواب المغلقة ..

           محمد شنيشل فرع الربيعي

أزِمن�ُة الَصخِر نحت�ْت وجَه أزمنِتَك م�ن التقاِء 
صخرتيْن باضتا في عيِن سارْق .

خلُت�َك ل�م تفلْقُهم�ا عل�ى موائ�ِد م�وِت المدِن 
المغادرِة ش�طآُنها فانكس�رَت على وجِه الماِء 

ثوراً فقَد جناحيْه .
إي�ٍه أّيه�ا الباح�ث عِن ل�ذِة الصب�ِر ف�ي موِتَك 

المكروِر بالوعوِد .
أيها العطاُر تقاطعت دكاكين الموت مشيمٌة في 

نهِر ميْت .هْل أفس�َد الغرُب رجولتي ؟لنستفتي 
حضيرَتنا ؟

هل حيُض فراش�ٍة القْت على ظلِّ نب�اِح الذباِب 
جائزة عرفاً في مسالَِك الشرِق ...؟ 

هل أضحْت صورُة االرِض ُتغربُل الرصاصَة في 
فِم المآِذْن؟

هل ناَم شيوُخ الليِل على تعويذة الشجِر ؟
بعدم�ا علق�وه كبش�اً ي�زر عي�َن ظ�اٍم عل�ى 

مسالِخهم،وضعُت جسدي في طريِق الحفاْة
هْل من مس�ّوِغ أن يط�ارَد وزٌغ خدعَة ليٍل على 

بقاي�ا الظ�لِّ منتصب�اً قبال�َة حائٍط يفترش�ني 
حشراٍت على طوِل إنقضاِض الموْت !؟

من أدلى برأِس�ك ألمري�كا ، ال يع�رُف أن العدَل 
مسلْة .

من دحرَجه شرقاً في األوسِط ،لم ينجْب سنبلًة 
من بيِت الِتبْن 

أع�رف أن إلها في س�قِف العه�ِد المكتوِب على 
رقع�ِة معبدِه قد غادَر يش�كوا زحمَة راياٍت في 

الظِل . 
أعرُف من قبِح الفعِل البوِل على القبلْة ..لكن ما 

تفس�يُر من استدبَرها في السرِّ يضاجُع أمريكا 
،أو أصدَر صوتا من دبرْه ، ضرَب الصوُت جدارا 

للكوِن .
سقطْت كلُّ رؤوِس الحنطْة في بركِة رمٍل . 

ليَس كم�ا ُيّدعى : إنفاٌق على مس�توى ترميِم 
صحِة )القول(: .

)الكثيروَن ممْن ُهُم ُدعاُة إدراِك القوِل ال ُيحسنوا 
َتفسيَر اللذْة( 

أكن�َت المزي�ُد ال�ذي أترقب�ُ�ُه ينفُش ف�ي ريِح 
القطيِع هذا التوجْه ؟

          علي لفته سعيد 

النق�اش الثقافي معرف�ة.. والنقاش 
وع�ي.. ال نق�اش ب�ا هدف وس�بيل 
وغاي�ة.. النقاش إع�ان الحاجة إلى 
المزيد م�ن المعرفة أو إيصال معرفة 
وفك�رة ورأي وموض�وع إلى اآلخر.. 
والنقاش في أحد أوجهه جدال معرفيا 
أيض�ا.. والمجادل�ة الت�ي تفضي إلى 
التعّن�ت تبتع�د ع�ن الثقاف�ة ويكون 
المجادل خارج حزمة الوعي ويتحّول 
النقاش إلى جدل عقيم وصف من قبل 
الرس�ول األعظم محمد )ص( بقوله 

)الجدل يقلّل العمل(.
والج�دل يختل�ف ع�ن النق�اش الذي 
هو روح لديموم�ة التواصل وتحريك 
المكن�ون  وإخ�راج  التفكي�ر،  ذّرات 
م�ن الق�راءة والمعرف�ة ف�ي العق�ل 
لكي تك�ون مفيدة.. الق�راءة تواصل 
والنقاش استلهام والعكس صحيح.. 
س�بيل  والمعرف�ة  ه�دف  والنق�اش 
والعك�س صحي�ح.. والح�وار نقاش 
ه�ادف في بعض أوجهه.. النقاش إذا 
تح�ّول إلى تعّنت وهدفه إيصال فكرة 
ما بالقّوة أو القبول بها عنوة وتحديا 
ال تتّحول تلك الفكرة إلى ش�يء فاعل 
أو ثقاف�ة واعية بل إلى تصلّب العقل، 
ألن ال�ذي آمن ب�ه ال عقل له.. فهو قد 
اجترحه�ا خال نقاش وه�و ال يملك 
أو  مث�ا  لرفضه�ا  واإلرادة  الوع�ي 

مناقشة نواقصها..

والنق�اش ال�ذي يخ�رج ع�ن ح�دود 
المعقول وارتف�اع الصوت والتصلّب 
يك�ون  ال  والتقاط�ع  الط�رح  ف�ي 
نقاشا، بل يتحّول إلى مشكلة ثقافية 
وتنعكس على العاقات االجتماعية.. 
بع�ض الح�وارات تج�ري ب�ا معنى 
النق�اش بالضع�ف فتكون  فيص�اب 
النتائ�ج هزيلة إن لم تكن ذات مردود 
عكسي.. والنقاش ال يعني الحوار في 
بعض مفاصله ألن الحوار يجري بين 
شخصين يكون بينهما موضوع معّين 
يري�د كّل ش�خص توضي�ح م�ا عنده 
من فك�رة الموض�وع إلى الش�خص 
اآلخر للوصول إلى تطابق في اإلقناع 

م�ن خال م�ا يمكن أن يك�ون عاما 
مشتركا بين الش�خصين وهو العقل 
بعيدا عن التعّصب للفكرة.. والنقاش 
قد يكون بين مجموعة تروم التوّصل 
إل�ى إثباتي�ة ل�كل طرف م�ن طرفي 
النق�اش.. والح�وار ت�داول لفكرة ال 
يك�ون فيها االس�تئثار وتك�ون روح 

وأعصاب المتحاورين هادئة.
أم�ا النق�اش فه�و محاول�ة معرفة 
أخط�اء اآلخر من خال اس�تقصائها 
الحتس�ابها لتكون كّميتها حجة في 
مواصل�ة النق�اش.. والنق�اش يكون 
معرفي�ا إذا لم يخرج عن جاّدة التلّقي 
الوع�ي والمعرفة والتوعية  وإضافة 

حلق�ة  ف�ي  المش�اركين  لآلخري�ن 
النق�اش حتى لو كانت خال أمس�ية 
ثقافية أو ندوة تلفزيونية أو مؤتمر له 
محاور عديدة ترتبط بالعنوان المراد 
مناقش�ته للوص�ول إل�ى توصيات.. 
ف�ي حين تكمن مش�كلة الج�دال في 
التنّص�ل من فك�رة التس�ليم بأهمية 
النق�اش وتوصيات�ه.. والتزّمت برأي 
واحد ألح�د الطرفين كأن�ه الحقيقة 
المطلق�ة وال إمكانية لحلحلة الفكرة 
والتفاهم، خاصة إذا ما تحّول التعّنت 
إل�ى إن�كار اآلخ�ر، وربما تص�ل إلى 
تصفيته من خال طرح سلبياته على 
أنها خارجة عن المألوف وتنفذ أفكارا 
لجهات أخ�رى ولها أجن�دات لتفتيت 
المجتم�ع أو المقّدس أو الس�لطة أو 

حتى األعراف..
لذا يكون الجدال خارج توصيف ثقافة 
النقاش وهو كثيرا م�ا ينتهي إلى ذّم 
اآلخ�ر ويتحّول إلى سفس�طة آلية ال 
تمت إل�ى الفكر المتّنور بش�يء رغم 
أن ل�كّل جهة فك�رة ولكنها متعصبة 
ال يقبل أي ط�رف زحزحتها لمنطقة 
النق�اش. ف�ي حي�ن تتطلّ�ب ثقاف�ة 
النق�اش فهما للوعي وتقّب�ل الحوار 
واحت�رام رأي�ه حتى ل�و كان مخالفا 
لرأي المناَقش اآلخر ويبقى المناِقش 

يبحث عن نقطة التواصل.
إن ثقاف�ة الح�وار فاضح�ة لثقاف�ة 
المجتمع وهي الت�ي تقود إلى تحّول 
الح�وار إل�ى نق�اش ه�ادف أو جدل 

عقيم.. وكثيرا ما ننتقد أنفس�نا، ألن 
حواراتنا ونقاش�اتنا تتحّول إلى جدل 
بيزنط�ي أي التعّنت ف�ي الفكرة ألننا 
أبن�اء تربية قروي�ة.. لذا ف�إن ثقافة 
الح�وار والمناقش�ة هي ابن�ة البيئة 
الت�ي تعل�م النق�اش.. وحي�ن يكون 
النقاش مفيدا يكون التلّقي أكثر فائدة 
والنقاش البّناء يسمح بوجود الخطأ 
عل�ى أنه مؤش�ر كونه خط�أ من أحد 
الطرفين ويتم قبوله واستحس�انه.. 
والنق�اش يحتاج إلى ه�دوء والهدوء 

درجة من درجات الوعي والثقافة..
ول�ذا حي�ن يك�ون المثّق�ف منفلت�ا 
ألعصابه يتحّول إل�ى مجادل للفكرة 
المتعصب�ة ولي�س المج�ادل بالت�ي 
أحس�ن التي تريد الوصول إلى قناعة 
الفكرة لدى الطرفين.. من جهة ثانية 
فإن النقاش يحتاج إلى ثقافة إنصات 
أيض�ا لتكتم�ل الفك�رة ويك�ون الرّد 
بالمقابل على م�ا كان من حوار لدى 
الط�رف اآلخر وما حمل م�ن أفكار.. 
ولذلك كثيرا ما تكون نقاشاتنا عبارة 
ع�ن إظه�ار الثقاف�ة والخ�روج عن 
فكرة المناقش�ة ليس بهدف الوصول 
إل�ى معنى النق�اش بل لتبي�ان كمّية 
الثقاف�ة ل�دى المناق�ش أو المتداخل 
ف�ي الح�وار م�ن أج�ل المناقش�ة.. 
وبتعريف بس�يط نق�ول.. إن النقاش 
وعي وثقافة وأس�اس بناء الحضارة 
العميق�ة ألّي أّم�ة تري�د التغلّب على 

العصبّية المرافقة للجدل.

نصوص.. عطار أزمنة

ثـقـافـة الـنـقـاش

إضاءة نقدية لديوان »تراتيل بأسم احلب« للشاعرة العراقية سهى الطائي

السحر األغرب..
ه�ذا الكت�اب ال�ذي ألفت�ه الكاتب�ة 
البريطانية مارين�ا وورنر، ونقلته 
الفلسطينية  المترجمة  العربية  إلى 
عبل�ة عودة، يمث�ل إضافة حقيقية 
ونوعية للمكتب�ة العربية، ومرجعا 
للباحثي�ن  عن�ه  غن�ى  ال  مفي�دا 
األدب  حق�ول  ف�ي  والدارس�ين 
والخراف�ة وعلم اإلنس�ان واآلداب 
المقارن�ة. كم�ا ُيعي�د ه�ذا الكتاب 
تقدي�م حكايات ألف ليلة وليلة التي 
ُظلم�ت كثيراً ف�ي ديارها على نحو 
يس�لط الض�وء عل�ى أهمي�ة هذه 
الحكاي�ات والدور ال�ذي لعبته في 
نق�ل الثقافة الش�رقية إلى أبعد من 

حدودها الجغرافية.

مريم راشد، )دار مداد اإلماراتية(: 
ألن للخيان�ة طعما يش�عر به من 
ُيْق�ِدم عليه�ا، وألن م�ن يرتكبها 
يك�ون قد انج�ذب للطع�م وأكله 
ووقع ف�ي مصيدة الخطيئة وفخ 
الفع�ل اآلثم، فهو َطع�م وُطعم.. 
كت�اب المؤلف�ة اإلماراتية مريم 
راش�د، ورغ�م مامس�ته للواقع 
ال  فإن�ه  المعي�ش،  االجتماع�ي 
رغ�م  مري�م  م�ن  ش�يئاً  يحم�ل 
واقعيت�ه، وأكثر ما يش�بهها فيه 
هو “مريمي�ات في الحب”، وهي 
أق�وال تكتبه�ا تعبي�را عن بعض 
المس�ائل الحياتية وهموم البشر 

في الواقع.

»طعم اخليانة«

           عبد الحسين الشيخ علي 

أما يحدوني ، ال ادري بالضبط
فكيف وكيف اعبر الوان المسافات

لتكوني بين كفي؟..............
هيا اطلقي صوت قلبك من ثغرك المتعب

واجهشي بالغناء امل اللقاء
فان اشيائي كلها بانتظارك

هيا ال تسرحي في ازقة الزمن المتهالك 
وامنحي لقلبك االمل 

في بحبوحته المتبقية
اني اسمع صوت النداء 
وفي الخفاء كانه بكاء 

يجوب في مقلتي عشقك يمنحني سبب البقاء
هل تنقلين الخطو وتتركين االمس الحزين

وترسمين من جديد في الهواء 
صورة لعاشقين

ونذوب في وسع السماء 
ونهيم . انا وانت 

في عين النسيم
نطل من شرفة االثير 

بريقا  حب رشيق 
كأننا برجان من ضياء 

وابتسامات ليس لها 
انقضاء ....

           نوره حالب / لبنان

دارت الكؤوس 
وانِت الكأس المنظور 

 العيوُن ترصد 
 إمتاء حنانِك 

وفيضِك ... كيف 
بين ظمأ الشفاه 
يتبختر ويدور ...

وانا النازُح
من نهنهِة التعب 

من صحراء العطش
منذوراً ألرتوائك ...

انتحي زاوية األمل 
ُمسَبل الُمقل..

طالباً اللجوء
الى ركِن عينيِك ....

أمــاًل 

نازح لقلبك
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دّرة تكشف سبب تغّيبها عن الدراما الرمضانية هلذا العام
تتمّي�ز الفنان�ة التونس�ية دّرة بتنّوع 
والرومان�ي  األكش�ن  ب�ن  أدوراه�ا 
واالجتماع�ي، وق�د ع�وّدت جمهورها 
ع�ى الحضور كل ع�ام بعم�ل درامي 
جدي�د وأحياناً بعمل�ن، إال أنها تتغّيب 

هذا العام عن جمهورها. 

السبب وراء تغّيبها

ويف ترصيح خاّص أوضحت درة سبب 
تغّيبه�ا هذا الع�ام عن الدرام�ا قائلة: 
»ل�م يكن ه�ذا الغي�اب محس�وباً وقد 
تعاقدت بالفعل عى مسلسل »الشارع 
اليل ورانا« ولكن تأّجل املسلس�ل للعام 
املقب�ل وكن�ت ق�د رفض�ت العديد من 
األعمال الدرامي�ة املعروضة عيّل ألنني 
كن�ت أريد التف�ّرغ لعمل واح�د، وعى 

الرغ�م م�ن أنني حزين�ة قلي�ًا ألنني 
س�أتغّيب عن جمه�وري فإنها فرصة 
جيدة كي يشتاقوا إيلّ، غري أنني سأطّل 
عليه�م بفيلم�ن يف عي�د الفط�ر هما 
»تصب�ح عيل خ�ري« مع تامر حس�ني 
و«عن�رة ابن ابن ش�داد« م�ع محمد 
هني�دي، وأتمن�ى أن ين�ال الفيلم�ان 

إعجاب جمهوري«.

سالف فواخرجي إىل العاملية من بوابة »تدمر«
س�افرت النجمة السورية س�اف فواخرجي إىل روسيا 
حيث وّقعت عقد إنتاج فيلم س�ينمائي س�وري-رويس 
مش�رك بعنوان »تدمر«.وتشارك ساف يف إنتاج العمل 
من خال رشكة »ش�غف« التي تملكها، وذلك بمشاركة 
املنتج أندريه سيغليه صاحب رشكة اإلنتاج السينمائية 
الروس�ية »بروالين« وبرعاية خاصة م�ن وزير الثقافة 
الرويس فاديمري ميدينسكي، حيث تمت مراسم توقيع 
العق�د بحضوره يف مق�ر الوزارة بالعاصمة الروس�ية، 
وبحض�ور مخرج الفيل�م إيفان بولوتينكوف ووس�ائل 
إعام روسية أولت اهتماما خاصا بالحدث.وتدور أحداث 
الفيل�م املنتظر حول طبيب من داغس�تان تتغري حياته 

عندما تهرب زوجته وبناته رسا إىل س�وريا فيسارع إىل 
إنقاذهم دون التفكري يف العواقب.يذكر أن س�اف سبق 
لها أن فازت الس�نة املاضية بجائزة األكاديمية الدولية 
للفن�ون التلفزيوني�ة يف نيوي�ورك “إيم�ي أوورد” ع�ن 
مش�اركتها يف مسلسل “بانتظار الياس�من” وهو أول 
مسلس�ل س�وري وثاني مسلسل عى مس�توى الوطن 
العربي يرش�ح لهذه الجائزة التي ش�ارك يف املنافس�ة 
عليه�ا أكثر م�ن س�بعن دول�ة يف العالم.وتعترب جائزة 
“إيم�ى أوورد” قمة االع�راف يف التميز يف مجال الدراما 
التلفزيوني�ة عى املس�توى العاملي، وه�ي جائزة عاملية 

وتعد املقابل لجائزة األوسكار.

كواليس »ألعىل سعر« تشهد معركة بني نيليل كريم وزينة!
اعتادت الفنانة نيليل كريم منذ س�نوات أن تكون نجمة 
رشكة العدل جروب، واستطاعت خال السنوات املاضية 
أن تصبح م�ن نجمات الص�ف األول يف الدراما. وبعد أن 
تعاقدت عى مسلس�لها الجديد »ألعى س�عر«، فوجئت 
نيل�يل بأن الرشك�ة تعاق�دت بعدها م�ع الفنان�ة زينة 
لتتقاس�م معها البطولة، فيما تأّجل مسلسل زينة الذي 

كانت تحاول من خاله أن تصبح بطلته األوىل.

رصاع عى التر
علمن�ا م�ن مصدر داخ�ل العم�ل أن زينة اش�رطت أن 
يوضع اس�مها وصورتها بجوار نيليل كريم، خاصًة أنها 
ونيليل سبق أن تقاسمتا قبل سنوات طويلة بطولة فيلم 
»واحد صفر« وقدمتا املس�احة نفسها تقريباً. وبالرغم 
من محاوالت إقناع زينة بأن يكون اسمها بوضع متمّيز، 
خاص�ًة أن بطلة العمل هي نيليل كريم، أرّصت زينة عى 

رشطها بوضع اس�مها بجوار نيليل يف أول التر وهذا ما 
أّدى إىل رصاع خف�ّي داخل كواليس العمل. وحتى اآلن لم 
ُينجز البوس�ر الدعائي للعمل حت�ى ُتحّل األزمة خاصًة 

أن زينة تشارك بدور رئيس ومحوري يف املسلسل.

هل تضع نيليل الرشكة يف مأزق
أوض�ح مقرّب�ون من نيل�يل كريم أنها لن تقب�ل، بعد أن 
بات�ت نجم�ة أوىل خ�ال الس�نوات املاضي�ة، أن يوضع 
اس�مها بجوار أّي فنانة أخرى، خاصًة أنها البطلة األوىل 
للعم�ل، وأّك�دوا أنها لم توافق حتى الس�اعة عى اقراح 
زينة بوضع اس�ميهما معاً وهذا ما وضع رشكة اإلنتاج 
يف م�أزق.  من ناحي�ة أخرى، ال تزال نيل�يل كريم تصّور 
املش�اهد الخاصة باالس�تعراضات يف العمل الذي يحوي 
مجموع�ة من رقص�ات الباليه التي تدّرب�ت عليها نيليل 

عى أيدي متخّصصن.

هل يفصل القضاء بني هتمة نادين الرايس واملجهول؟
انترشت قبل يومن ص�ور عى إحدى صفحات ومواقع 
التواص�ل االجتماعي تجم�ع بن املمثل�ة نادين الرايس 
وطبيب األس�نان اللبناني رائد لطوف، واملعروف أن ثّمة 
عاقة صداقة متينة تربط بن الطبيب والرايس وزوجة 
الطبيب، لك�ن الصور أظهرت عك�س الصداقة وأوحت 

بأن قصة حب تجمع بن الرايس ولطوف!
 

لطوف يتقّدم بدعوى
وفيما التزمت نادين الرايس الصمت تجاه هذه املسألة، 
تقّدم الدكتور رائد لطوف وزوجته بدعوى قضائية ضد 
كل من يظهره التحقيق مذنباً ومفتعاً لجرم التش�هري 
واختاق جرائم عرب نرش تلك الصور مع املمثلة اللبنانية 
نادي�ن ال�رايس. وق�د أحيل�ت الش�كوى أم�ام املباحث 

الجنائي�ة واملعلوماتية للتحقي�ق ومعرفة هوية الفاعل 
وتوقيف�ه. كم�ا تق�ّدم لطوف باس�تدعاء أم�ام قايض 
األمور املس�تعجلة يف جبل لبن�ان بمنع نرش أّي صور له 
أو ت�داول أّي خ�رب يخّصه تحت طائل�ة غرامة اكراهية 
تبلغ 50 مليون لرية لبنانية لكل مخالفة عى أي وسيلة 

إعامية مكتوبة أو مسموعة!

نادين منفصلة عن زوجها منذ سنتن
ُيذك�ر أن املمثل�ة نادي�ن ال�رايس انفصلت ع�ن زوجها 
من�ذ نحو س�نتن وتعي�ش حالياً م�ع أوالده�ا الثاثة، 
واتجه زوجها الس�باق جيس�كار أبي ن�ادر إىل التمثيل 
بعد انفصاله عن الرايس وقام ببطولة مسلس�ل لبناني 

بعنوان »زوجتي أنا« من إنتاج مروى غروب.

إمهال عال غانم قد يؤدي إىل استبعادها من املاراثون الرمضاين
بالرغ�م م�ن تعاق�د الفنان�ة ع�ا غان�م 
ع�ى مسلس�ل »لعبة الصم�ت« قبل فرة 
وتصويرها بعض املشاهد، فإنها تسببت 

يف اآلونة األخرية بأزمة للمسلسل.

تغّيبت عن التصوير
فقد علمنا بأن ع�ا أبلِغت بموعد تصوير 
مش�هد خاص بالعمل إال أنه�ا لم تأِت إىل 
التصوي�ر يف املوع�د املح�ّدد بالرغ�م م�ن 

إباغها قبل عرشة أيام من التصوير.
وقد علمنا من مص�در داخل العمل بأنهم 
حاول�وا االتص�ال به�ا غري أنه�ا لم تجب 
عى االتص�ال وطلبت من مس�اعدتها أن 

تخربهم بانشغالها بمسلسل آخر بعنوان 
»طعم الحياة«.

تغيبت عن مشهد دفن
أم�ا املش�هد ال�ذي تطلّ�ب حض�ور ع�ا 
وتغّيبت عن تصويره حينها فهو مش�هد 
دف�ن عائلة حارس الرئيس، الذين اغتيلوا 
بالخطأ بدالً من الضابط يحيى، وقد يدفع 
غيابه�ا املنتج ريم�ون مقار لاس�تعانة 
بفنانة أخرى أو االستغناء عن الشخصية 

التي تقّدمها واستبعاد عا من العمل.
»لعبة الصمت« يناقش الحياة السياسية 
يف مرص يف فرات س�ابقة لثورة 25 يناير، 

حيث تدور أحداثه داخل كواليس الرئاسة، 
ويقوم ببطولته يارس جال، محمود عبد 
املغن�ي، هنا ش�يحا، دينا ف�ؤاد، عزت أبو 
ع�وف، مرييهان حس�ن وغريه�م، قصة 
ريم�ون مق�ار، س�يناريو وح�وار محمد 
إسماعيل أمن وإخراج أحمد سمري فرج.
يذك�ر أن هذا العمل ه�و البطولة املطلقة 
األوىل للفن�ان يارس جال يف الدراما، وذلك 
بعدما وثق به املنتج ريمون مقار وأس�ند 
إلي�ه بطول�ة العم�ل ال�ذي من املق�رر أن 
ُيعرض يف املاراثون الرمضاني املقبل فيما 
كان من املقّرر أن تؤدي البطولة النسائية 

أمامه عا غانم.

مايا دياب واجلنسية الفرنسية

 عندما تجالس لبنانّياً من الجيل القديم، 
م�ن زم�ن فونوغ�راف األناق�ة أو م�ن 
س�بعينات الجن�ون وثمانين�ات الثورة، 
تش�عر بإختاٍف كبري ليس فقط بثقافة 
العيش وإنم�ا يصل اإلخت�اف إىل حدود 
اللهج�ة واللغة. فالجي�ل القديم هو من 
تربى عى غرام أديت بياف و »شببلكّية« 
أنريكو ماس�ياس. الجيل القديم هو من 
حاف�ظ ع�ى فراكوفوني�ة اإلرث ، بوفاء 
اإلمتي�از. لك�ن بعد إنتص�ار العوملة عى 
كل ما ع�ى هذه األرض، وبعد أن نرشت 
أم�ريكا ب�ذكاٍء وحنكة لغته�ا، أصبحت 
أش�به  أو  م�رّشدة،  الفرنس�ية  اللغ�ة 
بقطعة نادرة نتأمله�ا يف بعض متاحف 
أطلق�ت  قليل�ة  أي�اٍم  الصالونات.من�ذ 
الفنانةمايا دياب، أغنية جديدة تبّث عرب 
اإلذاع�ات اللبنانية، للوهلة األوىل تش�عر 
كأن فنانًة فرنسية تدخل عرب صوتها إىل 
املسامع اللبنانية، إىل أن تنتبه إىل الصوت 
، نع�م هو صوت مايا دياب . األغنية هي 
أغنيته�ا املعروف�ة »ي�ا ني�ايل« التي هي 

من كلم�ات أحمد م�ايض وألح�ان زياد 
برج�ي، لكن إعادة طرح األغنية من قبل 
مايا دياب جاء بطريقة املزج املوس�يقي 
 ma مع أغنية فرنس�ية ش�هرية fusion
بطريق�ة  ه�و  وامل�زج   ،  philosophie
األكوس�تيك، األغنية الت�ي غّنتها الفنانة 
الفرنس�ية Amal bent ، دمجته�ا ماي�ا 
بال�روح اللبنانية.جميل�ة ج�داً األغنية، 
واألجم�ل ه�ي الفكرة الخاّق�ة يف إعادة 
توزيع أغنية »يا نيايل« و دمجها باألغنية 
الفرنس�ية. و للعم�ل أهمي�ة م�ن ع�دة 
نواحي. الناحي�ة األوىل، هي إعادة إحياء 
هذه اللغة التي ترتبط بذاكرتنا، بتاريخنا 
الفخور، بأيام عزنا، بثقافتنا، بمقاعدنا 
املدرس�ّية، بالحنن الراكن تحت س�قف 
الزمن املايض. إن كنت فرانكوفونياً أم ال، 
يف الحالتن سوف تس�تمع إىل مايا وهي 
تغّن�ي بأكثر اللغ�ات إرتباطاً باملش�اعر 
والحب، س�تعيش حالًة باريسّية الروعة 
واألناق�ة. الناحية الثاني�ة يف هذا العمل، 
ه�ي التن�ّوع، فالغن�اء الفرن�ي ال�ذي 

كان الس�ائد يف امل�ايض، أصب�ح الن�ادر 
يف الح�ارض، وق�د مللن�ا إدخ�ال اللغ�ة 
األمريكية )ولي�س اإلنجليزية( يف الكثري 
م�ن األغاني املدموج�ة، فنجحت مايا يف 
لف�ت أنظار كل من يبحث عن جديد. أما 
الناحية الثالثة واألهم فتكمن يف إمتهان 
مايا للهجة الفرنسية الرسمية، هي التي 
غّنت اللبناني و املغربي، أسمعتنا لكنتها 
اإلنجليزية يف أغنيتها مع إبنتها وها هي 
اليوم تس�تعرض للناس قدراتها اللغوية 
يف الفرنس�ّية.ذكّية ه�ي ماي�ا دي�اب، ال 
تناف�س إال نفس�ها، يف كل م�رة تط�رح 
عماً جدي�داً وتصمت، لك�ي ترك للرأي 
الع�ام التح�دث عن م�ا قّدمت�ه لهم من 
ف�ن، فالفن ليس مجرد كلم�ات وألحان 
جميلة، إنم�ا الفن هو يف اإلبداع بالفكرة 
العام�ة املقّدم�ة، أي يف معن�ى األغني�ة 
أو مضمونه�ا. م�ن خال ه�ذه األغنية 
أعادت مايا دياب اللغة الفرنسية إىل أثري 
إذاعاتنا اللبنانية الت�ي إهرأت من أغاٍن 
بكلماٍت ال عربية وال لبنانية حتى، أغاٍن 
م�ن كلمات الش�ارع ومخي�ات الجنس 
 ma وهلوس�ات فس�اد الع�رص. أغني�ة
philosophie هي بحّد نفس�ها وس�لية 
تمرّد عى واق�ٍع مرير، إلمرأة تطمح من 
دون أن تتعب، تحلم من دون أن تكرسها 
خيبة، تقول يف األغنية أنا س�مراء اللون 
لكنني لس�ت بش�هيدة، أين أغاني هذه 
األي�ام م�ن معان�ي الكف�اح و الحرّية؟ 
أي�ن أغان�ي ه�ذه األي�ام م�ن الطموح 
واإلنتف�اض عى األل�م؟ ال يشء؟ فالفن 
اليوم عى عكس زمن الفرنكوفونية هو 
فقط للحب بالنكهة الجس�دية، بالغرية 
بطعم اإلنتقام، والس�هر بم�ذاق العيب.

ماي�ا دياب »لعبتها ص�ّح« قدمت جديداً 
مطّعماً بالقدي�م الرائع، إنه زمنها، زمن 
الذكاء الخ�ارق يف الفن، زمن مايا دياب.

إشارة اىل أّن »ميكس« الفنانة مايا دياب 
ألغنيته�ا »ني�ايل في�ك« باللغ�ة العربية 

والفرنسية رواجاً كبرياً.

هنا شيحة: خصوصيتي خط أمحر بوجه بعض املتطفلني
هي خريجة املعهد العايل للفنون املرسحية وولدت يف 
عائلة فنية وإختارت خطاً خاصاً بها يف التمثيل حتى 
تمي�زت ويصفها البعض أنها ممثلة األدوار الصعبة، 
فه�ي ُمتمردة عى مامحه�ا وال تقف أمام ذلك األمر 
بل قدمت الرش والرومانس�ية والش�خصية املس�املة 
والرومانس�ية حتى حققت ذاتها م�ن خال أدوارها 
واعمالها الفنية.. هي الفنانةهنا شيحةالتي تتحدث 
عن مشاركتها بمسلسلن هذا العام وهما »الطوفان« 
و »ظل الرئيس« ورؤيتها للدراما النس�ائية وتكشف 

الكثري من األشياء يف اللقاء اآلتي:
يف البداي�ة.. م�ا ال�ذي جذبك للمش�اركة ه�ذا العام 
بمسلسلن ملوسم رمضان املقبل وهما »الطوفان« و 

»ظل الرئيس«؟
عوام�ل كث�رية جذبتني لهذين العمل�ن وكل عمل له 
عوامله وظروفه، كما أنني س�بق وش�اركت بعملن 
يف موس�م واحد من قبل واألمر ليس جديداً عيل، فأنا 
أُطل عى الجمهور يف رمضان بوجهن مختلفن ففي 
»الطوف�ان« أُق�دم ش�خصية فتاة دلوع�ة أما يف ظل 
الرئيس« ش�خصية ج�ادة ومختلفة ع�ن األخرى، ال 
سيما أن الس�يناريو والفكرة الخاصة بكل عمل عى 
النقي�ض تماما من غريها، وأنا س�عيدة باملش�اركة 

فيهما وأتمنى أن ُيحققا النجاح يف رمضان.
لكن التنقل بن تصوير مسلس�لن يف وقت واحد أمر 

صعب، فهل ملست ذلك اليشء؟
العمل عى مسلس�ات رمضان يكون لشهور معينة 
من العام ومن ثم الحصول عى إجازة وراحة ألوقات 
طويلة م�ن العام، كم�ا أن هناك توازن�اً وترتيباً بن 
مواعي�د تصوي�ر العمل�ن وال أنكر أن هن�اك إرهاقاً 
بسبب طيلة ساعات التصوير لكنني قمت باألمر من 

قبل وتعودت عليه.
وكيف ترين األعمال النس�ائية التي ب�دت يف الظهور 

للنور منذ أعوام قليلة؟
التنوع مطلوب يف الدراما والس�ينما وال بد من وجود 
إخت�اف يف نوعيات األعم�ال املُقدم�ة للجمهور كي 
ال يك�ون هناك تك�رار، وأرى أن البطوالت النس�ائية 
موج�ودة بالفعل وله�ا تأثري يف الوقت الح�ايل مروراً 
بالكثري من األعمال الت�ي تم تقديمها، لكن يف الوقت 
نفس�ه أرفض املقارنة بن نوعي�ات الدراما وبعضها 
البعض ألن املقارنة ال بد أن تكون عى أُسس ومعايري 
معين�ة أهمه�ا أن تكون األعم�ال التي تت�م املقارنة 

بينها وبن بعضها البعض من نفس النوعية.
•نجح�ت يف تقديم أدوار الرش ولم ُتكرريها بعد ذلك.. 

فما السبب؟
ال أحب التكرار يف الش�خصيات وال بد أن يكون هناك 
تن�وع فيم�ا أٌقدمه وهذا م�ا أبحث عن�ه، لكن هذا ال 
ينف�ي أنني ل�ن أُق�دم أدوار الرش من جدي�د لكن ما 
الت�ي  هوخصوصيةالش�خصيات  األم�ر  يف  يتحك�م 
ُتع�رض عيل وال ب�د أن تك�ون خاصة وله�ا طابعها 
الذي يميزها عن غريها ويجعلها مختلفة، ولو توافر 
ذلك ف�ا مانع لدي من تقدي�م أدوار الرش من جديد، 
ولكن هذه النوعية م�ن األعمال تكون صعبة للغاية 
وتحتاج ملؤلفن مميزين لكتابتها وصياغتها بالشكل 
الصحي�ح ألنني أرفض الرش املطلق الذي ال يحمل أي 
أس�باب، فكل إنس�ان بداخله الخري وال�رش وال بد أن 

يك�ون لكل يشء أس�بابه ك�ي نصل ملرحل�ة الصدق 
والواقعية

•وكي�ف تري�ن س�يطرة البط�والت الجماعي�ة ع�ى 
الس�احة ووجود ُنخبة من األبطال تحت سقف عمل 

فني واحد؟
أرى أن ه�ذا األمر مفيد للغاية س�واء للمش�اهد كي 
ال يش�عر بامللل أو للفنان نفس�ه، واألمر يجعل هناك 
تناف�س وإنس�جام من أج�ل الوصول ألفضل ش�كل 
ممكن، والفكرة نفس�ها تكون من الناحية اإلنتاجية 
الت�ي تتبني تجميع كم كبري م�ن األبطال داخل عمل 

فني واحد.
•وماذا تعني لِك كلمة »منافسة«؟

ال تعني يل ش�يئاً وأراها سطحية وغري مفيدة للفنان 
بل إنن�ي أضع أنظاري عى تطوي�ر موهبتي وتقديم 
أعم�ال ممي�زة ُتحقق يل اإلخت�اف عم�ا قدمته من 

قبل.
•بالنس�بة لحياتك الش�خصية.. هل تفرضن سياجاً 

عليها؟
بالتأكي�د.. هن�اك أس�ياج عليها وليس ألي أس�باب 
س�وى الحف�اظ ع�ى خصوصيتي ألن هن�اك بعض 
املتطفلن وأنا كم�ا أحرم خصوصية اآلخرين فا بد 
م�ن إحرام خصوصيتي، لذا فاألمر بالنس�بة يل خط 
أحمر، والحقيقة أنني إنس�انة عادية مثل اآلخرين ال 

أمتلك أرساراً وال أحب أن يتدخل أحد بحياتي.

العائدون من الغربة 
بحاجة للحنان

م�ن املع�روف ان العراق قد جب�ل عى اإلبداع .. لك�ن الذي حدث 
ان الكث�ري من الفنانن والفنين العاملن يف األوس�اط املرسحية 
والسينمائية والتلفزيونية قد فضلوا العمل او الضياع يف الخارج 
خوف�ا من ع�ودة الظروف الصعب�ة التي تحول دون االس�تقرار 

واستتباب األمن .
لك�ن ال�ذي يعنيننا ه�و ذلك الفن�ان العراقي األصي�ل الذي وجد 
يف الغرب�ة موضعا لقتل ش�خصيته وموضع�ه االعتباري ومحو 

موهبته وضياع انجازه ..
بينما الحقيقة تقول لنا ان ذلك الفنان الذي التجأ للغربة قد فقد 
أيضا إبداعه واحرامه هناك ..ولذلك إننا اليوم نحتاج اىل ان نلفت 
أنظار املعنين كافة ومن مختلف املس�تويات بان الفنان واملبدع 
الذي يعود لوطنه بعد كل تلك الغربة القاتلة انه بحاجة اىل العمل 

لتجديد نشاطه وإبداعه .
وله�ذا البد م�ن ان تتوفر ف�رص العمل ل�كل العائدي�ن عى حد 
س�واء ..ويف مقدمتهم بالطبع املبدعن ..اذ ليس من املعقول إننا 
ندعو لعودتهم ويف ذات الوقت نركهم دون عمل يوفر لهم لقمة 

العيش ..
والذي وددت قوله :

ان العائدي�ن باألم�س والي�وم وغدا من الغرب�ة بحاجة اىل حنان 
وطني ورعاية كي النركه�م يواجهون الفاقة والحاجة وانعدام 
ف�رص تقدي�م إبداعاته�م يف بادهم بع�د كل ذلك الضي�اع الذي 
عانوه ..اىل جانب ) املهانة ( التي كانوا عندها  لكونهم قد تركوا 
أوطانه�م ولجاوا اىل بل�د غريب وحتى لو كان ذل�ك البلد هو بلد 

عربي او شقيق .
ويبقى القول :

ان الغرب�ة لكل إنس�ان التعني إال كونها حال�ة اضطرارية ..وان 
الهارب�ن من تلك الغربة والعودة للوطن األم يعني الكثري ..ولهذا 
علين�ا  ان نمد لهم األي�ادي ونفتح لهم األحضان لكونهم بحاجة 

للحنان !!

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد
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النوارس والقيثارة يتقاسامن نقاط ديريب العاصمة

       المستقبل العراقي/ عادل الالمي

أقيمت مساء أمس األربعاء، سبع مباريات 
ضم�ن منافس�ات ال�دوري العراق�ي الممتاز 

لكرة القدم 2016-2017 “.
وكان م�ن اب�رز ه�ذه المباري�ات ديرب�ي 
العاصمة بغ�داد بين الكبيري�ن فريق الزوراء 
جمعهم�ا  ال�ذي  اللق�اء  الش�رطة  وفري�ق 
عل�ى ارض ملع�ب الش�عب الدول�ي وس�ط 
حض�ور جماهي�ري مميز من قبل مش�جعي 

العريقين”. 
كش�فت المباراة عن حيثياتها منذ انطالق 
صفارة البداية حيث لم يمهل فريق الش�رطة 
الزورائيي�ن كثي�را وف�ي الثوان�ي االولى من 

عمر المباراة وتحديدا في الثانية )40( تمكن 
الع�ب القيث�ارة ) امجد وليد ( من هز ش�باك 
الن�وارس بتس�ديدة قوية التص�د والترد من 
خارج منطقة الجزاء معلنا إشعال اللقاء على 

أقصى درجة من البداية “.
لم يهتز العبو الزوراء كما اهتزت شباكهم 
وحافظ�وا عل�ى رباطة جأش�هم وتنظيمهم 
اللعب بش�كل جميل وقادوا الهجمات الدراك 
التعادل وكاد )ع�الء مهاوي ( ان يعدل الكفة 
ف�ي الدقيق�ة الثالثة لكن تس�ديدته س�كنت 

أحضان الحارس القيثاري بدل الشباك”.
كما لم يتوقف العبو الش�رطة عند الهدف 
وتواصل�ت  بآخ�ر  تعزي�زه  وحاول�وا  االول 

الهجمات والكرات الضائعة”.

تب�ادل الفريقان الهجم�ات التي كانت في 
اغلبه�ا خطيرة وكان للقيث�ارة األفضلية في 

الربع ساعة األولى من اللقاء”.
وف�ي الدقيق�ة )19( تمكن الن�وارس من 
تعدي�ل النتيج�ة ع�ن طري�ق الالع�ب ) عالء 
عبد الزه�رة ( بعد تلقيه ك�رة عرضية عالية 
لعبها من ركلة ركني�ة )نديم الصباغ( ارتقى 
لها ببراعة واس�كنها الش�باك بحرفية عالية 
ليعلن تعديل الكفة وعودة المباراة إلى نقطة 

البداية”.
لم تهدأ المب�اراة ولم يهدأ العبو الفريقين 
وحاولوا جاهدي�ن ان يعززوا موقفهم بهدف 

مع افضلية هذه المرة للزوراء”.
اضاع الفريقين الكثير من الفرص الخطيرة 

الت�ي كان من ش�أنها ان تثق�ل النتيجة، وفي 
الدقيق�ة )34( تمكن القيث�ارة من مضاعفة 
النتيجة وهذه المرة بهدف من توقيع العبه ) 
وليد سالم( عن طريق ركلة جزاء قوية حاول 
ان يتصدى لها الح�ارس ) عالء كاطع ( لكنه 
لم يفلح ،احتس�بها للقيثارة الحكم ) يوسف 
س�عيد ( بعد تدخل مدافع الزوراء بشكل غير 

شرعي لتعود كفة الشرطة الى الترجيح”.
اندف�ع الزورائي�ون بق�وة بع�د تأخره�م 
للمرة الثانية كما لم يهدأ الشرطاويون ولكن 

بتحفظ”.
والك�رات  الهجم�ات  مسلس�ل  اس�تمر 
الضائع�ة حت�ى الدقيق�ة ) 43( حي�ث تمكن 
النوارس م�ن تعديل النتيجة م�رة اخرى عن 

طري�ق العبه ) علي رحي�م ( بهدف قد يكون 
االجمل في ال�دوري العراقي هدف من الزمن 
الجمي�ل بضرب�ة مقصي�ة رائع�ة ومتقنة لم 
يتمكن حارس الش�رطة ) احمد باس�م ( من 

التصدي لها وسكنت شباكه بقوة”.
ل�م يتبق�ى الكثير من زمن الش�وط االول 
لك�ن ل�م تتوق�ف المح�اوالت اال ان�ه انتهى 

بالتعادل “.
وفي الش�وط الثاني اس�تمر الضغط بين 
الفريقين واستمرت المباراة جميلة بكل شيء 
وحاول العب�و الفريقين بهجم�ات متواصلة 
وك�رات كثيرة لكنه�ا لم تع�رف طريقها الى 
المرمى وكان الشوط الثاني تكتيكيا بامتياز 
نج�ح فيه مدربو الفريقين م�ن الحفاظ على 

مس�تواهم وش�باكهم ليطلق حكم المباراة ) 
يوس�ف س�عيد ( صفارته معلنا نهاية ديربي 
العاصم�ة بين القيث�ارة والن�وارس بالتعادل 

االيجابي “.
اما عن نتائج المباريات االخرى فقد تمكن 
فريق النجف من التغلب على فريق كربالء في 
ديربي الفرات االوس�ط باربعة اهداف مقابل 
هدخ�ف واح�د كما تمك�ن زاخو م�ن خطف 
النق�اط الثالثة من ام�ام البحري بع�د تغلبه 

عليه بهدفين لهدف”.
وأثخن فريق السماوة جراح الكرخ باربعة 
اهداف مقابل هدف واحد وتقاسم فريقا نفط 
الجن�وب وأمانة بغداد نق�اط لقائهما بعد ان 
انتهت المباراة بينهما بالتعادل صفر لصفر. 

يف حوار الكبار

عبطان: سنجتهد إلنجاح املباريات واقناع العالـم بحق العراق يف اللعب بأراضيه
              بغداد/ المستقبل العراقي

والرياض�ة  الش�باب  وزي�ر  ق�ال 
عبدالحس�ين عبط�ان، ان الع�راق 
سيس�تثمر الفت�رة الت�ي حدده�ا 
االتحاد الدولي لكرة القدم وانجاح 

المباريات بدرجة عالية.
وذكر عبطان، ان “العراق سيستثمر 
االتح�اد  حدده�ا  الت�ي  الفت�رة 

 ، ل�ي و لد تجريبي ا بش�كل 
ع�دد  لتنظي�م 
المباري�ات  م�ن 
الدولية التجريبية، 
إلنجاح  وسنجتهد 
المباري�ات  كل 
وبدرج�ة عالي�ة م�ن 

أج�ل إقن�اع العال�م ب�أن الع�راق 
يس�تحق أن يلعب على أرضه وبين 

جماهيره”.
وش�كر الوزير، “االتحادين الدولي 
بن�ا،  ثقتهم�ا  عل�ى  واآلس�يوي 
للجماهي�ر  المنص�ف  وقرارهم�ا 
العراقي�ة، فض�ال ع�ن االتح�ادات 
واألخ�رى  الش�قيقة  العربي�ة 
الصديق�ة الت�ي وقفت إل�ى جانب 

العراق”.
وقدم ش�كره للك�وادر الهندس�ية 
الت�ي س�ابقت الزم�ن ف�ي س�بيل 
إكمال المشاريع الرياضية”، مثنيا 
“دور اللجن�ة األولمبي�ة، واتح�اد 
الك�رة، ونج�وم الكرة الس�ابقين، 
ووس�ائل اإلع�الم العراقي�ة عل�ى 

تحملها المسؤولية للمساهمة في 
قرار رف�ع الحظر”.واعلن االتحاد 
الدول�ي لك�رة القدم رس�يماً رفع 
الحظر عن اقامة المباريات الودية 
بثالثة مدن عراقية وهي }كربالء، 
والبصرة، واربيل{. يش�ار الى ان، 
االتحاد االسيوي لكرة القدم، وافق 
االحد الماضي على اقامة كالسيكو 
العراق بين فريق�ا الزوراء والقوة 
الجوية ضمن بطولة كأس االتحاد 
االس�يوي، ف�ي محافظ�ة اربي�ل، 
م�ن جانب�ه اع�رب وزير الش�باب 
والرياض�ة عن تحفظ�ه على محل 
اقامة المباراتين مطالبا بإقامتهما 
ف�ي محافظتي البص�رة وكربالء.
ووافق االتحاد األردني لكرة القدم، 

الي�وم بش�كل رس�مي عل�ى نق�ل 
المب�اراة التجريبي�ة الدولية التي 
تجمع بين األردن والعراق، والتي 
كان�ت مق�ررة ف�ي عم�ان، إلى 
ملعب جذع النخلة بالعراق، فيما 
اعلن االتح�اد الكوري الجنوبي 

عن موافقت�ه “مبدئياً” على 
اقام�ة مب�اراة ودية 

ام����ام  لفريقه 
الع�راق ف���ي 

فظ���ة  محا
ك����ربالء 

المقدس�ة 
لش��هر  ا

المقبل.

نجم يوفنتوس عىل أعتاب التاريخ
وتكرار إنجاز إيتو

تويت يزيد الغموض حول مستقبله

              المستقبل العراقي/ متابعة

نج�ح البرازيل�ي دان�ي ألفيس، ف�ي قيادة 
فريقه يوفنتوس اإليطال�ي، إلى العبور 
لنهائي دوري أبطال أوروبا، بعد صناعته 
لهدفين وتس�جيل آخر أمام موناكو في 

مباراتي نصف نهائي البطولة.
ورحل داني ألفيس، عن صفوف برش�لونة 
ف�ي 2016 بالمج�ان، إلى يوفنت�وس بعد تحقيق 
لق�ب دوري أبط�ال أوروب�ا ثالث م�رات والدوري 

اإلسباني 6 مرات.
وذك�رت صحيف�ة “س�بورت”، أن دان�ي ألفي�س 
يقترب من تكرار إنج�از الكاميروني صامويل إيتو 

التاريخ�ي، إذ وص�ل يوفنت�وس لنهائي كأس 
إيطاليا ويتصدر الدوري المحلي بجانب نهائي 
دوري أبطال أوروبا، وفي حالة تتويج السيدة 

العج�وز بالبطوالت الثالثة، يصبح ألفيس ثاني 
الع�ب يحق�ق الثالثية م�ع فريقي�ن مختلفين.

وس�بق وحقق إيتو الثالثية مع برشلونة موسم 
2009-2008، قب�ل أن ينتق�ل إل�ى إنت�ر مي�الن 

اإليطالي ليكرر الثالثية موس�م 2010-2009، إال 
أّنه في حال حقق ألفيس الثالثية سيكون أول العب 

في التاريخ يحصدها 3 مرات مع فريقين مختلفين، 
وث�الث مدربي�ن وه�م اإلس�بانيين بي�ب جوارديوال 

)2009( ولويس إنريكي )2015( واإليطالي ماس�يمو 
أليجري )2017(.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أثار قائد روما اإليطالي، فرانشيس�كو 
توتي، الغم�وض حول اعتزال�ه بنهاية 
الموس�م الكروي الحالي، رغم أن عقده 
مع فريقه ينتهي آخر الموسم، وقد اتفق 
عل�ى االس�تمرار م�ع النادي ف�ي منصب 

إداري.
وخالل فعالي�ة أقامها اتحاد رياضي لذوي 

االحتياجات الخاصة، س�أل أح�د األطفال 
توت�ي ح�ول اعتزاله لك�رة الق�دم بنهاية 
الموس�م، ورد الالعب البالغ من العمر 40 

عاًما قائاًل: “ال أعلم”.
لروم�ا،  الجدي�د  الرياض�ي  المدي�ر  وكان 
رام�ون رودريج�ز “مونش�ي”، ق�د صرح 
األس�بوع الماض�ي خالل مؤتم�ر صحفي 
بأن توتي سيتولى منصًبا إدارًيا في النادي 
اعتباًرا من الموسم المقبل.وقبل 3 جوالت 

اإليطال�ي،  ال�دوري  انته�اء  عل�ى 
ي�رى كثيرون ف�ي إيطالي�ا أن توتي 

سيعتزل اللعبة وسيتولى منصًبا إدارًيا 
في روما، رغم عدم وجود تأكيد رسمي 

حتى اآلن.
وأثير الحديث عن اعتزال توتي الموسم 
الماض�ي، ولك�ن انتهى األم�ر بتجديد 
تعاق�د الالع�ب لموس�م إضاف�ي، بعد 

تألقه مع الفريق.

تأجيل انتخابات احتاد التايكواندو
اىل اشعار آخر

ليفربول يلجأ لنجمي الفراعنة مع قرب رحيل كوتينيو

ثورة يف تعاقدات ريال مدريد الصيفية

              بغداد/ المستقبل العراقي

أرج�أت اللجنة المش�رفة على انتخاب�ات اتحاد 
التايكواندو المركزي انتخابات االتحاد المصادف 
يوم الس�بت المقبل الموافق الثالث عشر 

من شهر ايار الجاري الى اشعارا اخر .
وقال�ت اللجن�ة المش�رفة عل�ى االنتخاب�ات ان 
ق�رار التأجي�ل جاء بس�بب عدم اكتم�ال االمور 
االدارية ، حيث س�يتم االعالن ع�ن موعدا جديد 

لالنتخابات.

              المستقبل العراقي/ متابعة

وضع ن�ادي ليفربول اإلنجليزي، الثنائي المصري رمضان صبحي، صانع ألعاب س�توك 
س�يتي، ومحمد صالح، العب روما اإليطالي، بين قائمة بدالء للبرازيلي فيليب كوتينيو، 
المتوق�ع رحيله لصفوف برش�لونة الصي�ف المقبل.وانضم رمض�ان صبحي لصفوف 
س�توك س�يتي، مطلع الموس�م الجاري قادًما م�ن األهلي المص�ري، بصفقة بلغت 5 
ماليي�ن ي�ورو، فيما انضم محمد صالح لروما قادًما من تشيلس�ي اإلنجليزي بصفقة 
بلغت 12 مليون يورو.ووفًقا لما أوردته مجلة “بليتشر ريبورت”، فإن ليفربول يراقب 
رمضان صبحي ويس�عى الس�تغالل قلة مش�اركاته مع البوت�رز، القناعه باالنضمام 
لقلع�ة “أنفيلد” خاصًة وأن الالعب أتم 20 عاًما فق�ط في يناير/كانون ثان الماضي 
وس�يكون مفيًدا لمستقبل النادي اإلنجليزي.فيما ذكر موقع “روما نيوز” نقاًل عن 
“كالتش�يو ميركاتو”، أن محمد صالح، صاحب ال� 25 عاًما، على رادار ليفربول 
أيًضا، في ظل تألق الالعب في الوقت الحالي مع الجيالروسي وتسجيله 17 هدًفا 

هذا الموسم واعتباره أحد أبرز نجوم الفريق في الوقت الراهن.

              المستقبل العراقي/ متابعة

ب�دأت حمى التعاق�دات مبكرا في نادي ريال مدريد اإلس�باني، رغم أن الموس�م لم ينته بالنس�بة للفريق 
الملكي يأمل في حصد ثنائية الليجا ودوري أبطال أوروبا.وذكرت صحيفة “أس” األس�بانية أن ريال مدريد 
أنهى صفقة انضمام الالعب الفرنس�ي ثيو هيرنانديز لالنضمام للمرينجي الصيف المقبل، كما ضمن التعاقد 
مع الالعب البرازيلي فينسيوس جونيور.وأشارت الصحيفة إلى أن الالعبين المذكورين ليس هما الوحيدان، 
اللذان يستعد ريال مدريد لضمهما لصفوفه في موسم االنتقاالت الصيفية.وعلى جانب آخر، يستعد النادي 
الملكي الس�تعادة العبه خيس�وس بييخو، الذي لم يحالفه الحظ في ارتداء قميص الفريق في المباريات 
الرسمية وتمت إعارته لعامين لناديي سرقسطة األسباني وآينتراخت فرانكفورت األلماني.ومن المقرر 
أن يح�ل بييخو في مرك�ز قلب الدفاع بديال للبرتغالي بيبي المصاب، بي�د أن معانته من بعض اإلصابات 
العضلية قد تعرقل خطط النادي اإلس�باني في هذا الش�أن.ولكن ببيخو يبدو في طريقه للتماثل للشفاء 
في الوقت المحدد س�لفا في برنامج التعافي، للمش�اركة مع المنتخب اإلسباني في بطولة أوروبا تحت 
21 عام�ا، المقرر إقامتها في بولن�دا في الفترة ما بين يومي 16 و30 يونيو/ حزيران المقبل.يأتي هذا 
باإلضافة إلى انتهاء إعارة ماركوس يورينتي لنادي أالفيس، حيث من المنتظر أن يعود العب 
وسط الميدان للعب تحت إمرة المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، 
الذي دربه في قطاع الناش�ئين.ويهدف ريال مدريد في موس�م االنتقاالت المقبل 
إلى حس�م ملف حراس�ة المرمى المعلق من الموسم الماضي بإتمام التعاقد مع 
الحارس اإلس�باني دافيد دي خيا، العب مانشستر يونايتد اإلنجليزي، باإلضافة 
إل�ى إنهاء صفقة النجم الفرنس�ي الصاعد كيليان مبابي، نج�م هجوم موناكو 

وأحد أفضل الالعبين في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
ه�ل تعلم أّن يوم الجمعة س�ّمي بذلك ألّنه ُجمع فيه 

خلق آدم، وقيل الجتماعه فيه مع حواء يف األرض.
ه�ل تعلم أّن أّول من كتب بس�م الله الرحمن الرحيم 

هو سليمان عليه الّسالم.
هل تعلم أّن صوت األّم من أّول األصوات التي يستطيع 

الّطفل تمييزها عن باقي األصوات.
ه�ل تعل�م أّن عضلة الفّك هي أقوى عضلة يف جس�م 

اإلنسان.
ه�ل تعلم أّن عضلة األلوية الكربى هي أكرب عضلة يف 

جسم اإلنسان.
هل ت�علم ان ...الحصان اذا ُقطع ذيله..مات.

ه�ل ت�عل�م ان ...العق�رب اذا أُحي�ط بالن�ار يلس�ع 
نفسه،ويموت.

هل ت�علم ان ...األفيال تبكي عندما تكون حزينة.
ه�ل ت�علم ان ...الطفل ال يمكن�ه البكاء حقيقة قبل 
مرور خمس�ة أسابيع عىل األقل بعد الوالدة . . إذ تبدأ 

حينئٍذ فقط القنوات الدمعية يف عملها.
ه�ل ت�علم ان ... املخ الب�رشى يتكون من أثنى عرش 
مليون خلية تسيطر عىل العضالت واألعصاب وأجهزة 

الجسم املختلفة.

بره�ن عن ليون�ة ودماثة أخ�الق، وال تذهب 
نحو أفكار وأعم�ال غري آمنة، فواقع وضعك 
املهني غري مريح. يحمل إليك هذا اليوم وضعاً 
عاطفي�اً مرضياً، فتس�يطر ع�ىل انفعاالتك 
وتب�دو واثقاً بنفس�ك. مهما تكاث�رت عليك 

األعمال

أح�داث متتالي�ة تدفع�ك إىل إع�ادة النظر يف 
عدة أمور، وهذا س�يمنحك مزيداً من التطور 
والتقدم يف العمل. التع�اون الجدّي واملخلص 
والنابع من القلب مع الرشيك سيعزز العالقة 
بينكم�ا، فتصبح الصورة أكث�ر وضوحاً من 
السابق. خذ األمور هذا اليوم بروية وحكمة،

فرح�ة كبرية وتق�دم غري متوق�ع يف العمل، 
بسبب مواقفك من دعم مرشوعاً طرحه أحد 
الزمالء أخ�رياً. حب فجائي وغ�رام ولقاءات 
رومنس�ية ودعوات تح�اول تلبي�ة أكرب قدر 
منه�ا، لكنك تتخ�وف من التط�ّرق اىل بعض 

املوضوعات الحساسة مع الرشيك.

تجّن�ب كل أش�كال التوتر، ه�ذا اليوم يحمل 
إلي�ك بع�ض املتاع�ب. ق�د تس�وء األوض�اع 
وتجعلك مستاء أو حزيناً. ال تتوتر، بل حاول 
أن تم�ي أوقاتاً مريحة. عامل الثقة مفقود 
بين�ك وبني الرشي�ك، وهذا ما يبق�ي االجواء 

مضطربة بعض اليشء

األناني�ة غالب�اً م�ا ت�ؤّدي إىل صدام�ات مع 
محيط�ك، وهذا قد ي�ؤّدي إىل عواقب وخيمة 
وغري متوقع�ة مع الزم�الء يف العمل وخارج 
العم�ل. الح�ذر واج�ب يف العالق�ة بالرشيك، 
وخصوص�اً أّن س�وء التفاه�م إذا تك�ّرر قد 

يعوق تطور العالقة بينكما.

تط�ال  مهّم�ة  وانفراج�ات  س�اّرة  أخب�ار 
الوض�ع املهن�ي يف الدرجة األوىل. كما تش�هد 
حياتك االجتماعية تقدم�ًا وارتياجاً كبريين. 
تتحّمس لكل ما هو جديد وجريء. ترّصفاتك 
استفزازية، بحيث ال تعجبك إطالًقا تحركات 

الحبيب وال تقتنع باألعذار التي ُيقّدمها

إذا رغبت يف الحفاظ عىل موقعك ومكتسباتك، 
عليك أن تكون أكثر جدّية من الس�ابق، فهذا 
أفض�ل. علي�ك أن تواج�ه الوقائ�ع كما هي، 
فالحقيقة غالباً ما تكون ممراً إلزامياً. حاول 
أن تتنقل س�رياً ع�ىل األقدام حت�ى لو كانت 

املسافة بني منزلك واملكان الذي تقصده 

ال تغام�ر يف املكاس�ب التي حققته�ا أخرياً، 
فاألم�ور قد تنعكس عليك س�لباً فتدفع ثمن 
اندفاعك غري املربَّر. تقديم املس�اعدة للرشيك 
س�يكون مهماً ج�داً، وس�يخلق ارتياحاً بني 
املحيط�ني بكما. س�يطر ع�ىل حب�ك لتناول 

الطعام أكثر من ثالث مرات يومياً

ال تك�ن متذمراً مهما س�عى بعضهم للضغط 
عليك، فقدرتك فائقة ملعالجة أي عثرة تعرتض 
طريق�ك. تعامل مع الرشي�ك بحكمة وهدوء، 
فهو حّس�اس أكثر من الل�زوم، لكّنه يف الوقت 
نفسه ليس س�هالً كما تتصّور. بني املحافظة 

عىل صحة سليمة وخسارتها خيط رفيع

ال تس�تعجل األمور للوص�ول إىل األهداف التي 
حّددتها لنفس�ك، فقد يخلق ذلك بعض املتاعب 
غري املتوقعة. خفف من اندفاعك تجاه الرشيك، 
ألن ذلك قد يخل�ق عنده بعض األنانية. ال تكن 
لجوج�اً لكي تفقد البدانة ب�ني ليلة وضحاها. 

كن صبوراً وواظب عىل اتباع الحمية.

ق�د تعاني مصاعب، أو تمّر بحالة من اليأس 
والتخاذل والتعب النفيس. إبتعد عن التعاطي 
املب�ارش م�ع املش�كالت، والس�فر وتأجي�ل 
الحل�ول فتكون ق�د فعلت الص�واب. تعيش 
أج�واء صاخب�ة أو صمت�اً مطبق�اً، فتلتبس 

عليك األمور وتشعر بالضياع

يحم�ل ه�ذا الي�وم وع�وداً كث�رية وحظوظاً 
الش�خصية  املج�االت  ش�تى  يف  اس�تثنائية 
واملهني�ة. يق�وى النش�اط كم�ا الديناميكية 
وتقبل ع�ىل الحي�اة واثق�اً بنفس�ك. يطوف 
األصدقاء حول�ك، وتنطلق حياتك االجتماعية 

عىل نحو صاخب يعجبك.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
1 ثمرة بطاطس كبرية الحجم

1 ملعقة كبرية زيت زيتون
2/1 ملعقة صغرية بابريكا

2/1 ملعقة صغرية بودرة ثوم
2/1 ملعقة صغرية شطة

2/1 ملعقة صغرية بودرة بصل
طريقة التحضري:

س�خنى الف�رن عىل درج�ة ح�رارة 200 درجة 
مئوية.

قومى بتقطيع البطاطس اىل اصابع ثم اغسليها 
باملاء جيدا.

ىف بولة متوس�طة الحجم ضعى زيت الزيتون و 
البابريكا و بودرة الثوم.

اضيفي الش�طة و بودرة البصل اىل مزيج الزيت 
و قلبى.

ضع�ى البطاط�س عىل مزي�ج زي�ت الزيتون و 
التوابل و قلبيها برفق حتى تتبل بالكامل.

ضعى البطاطس ىف صينية قابلة لالس�تخدام ىف 
الفرن.

ضعى الصينية ىف الفرن ملدة 45 دقيقة.
و  اللح�م  ش�اورما  م�ع  البطاط�س  قدم�ى 

الكاتشب.

جهاز للعثور عىل املفقودين
تحم�ل رشكة أمني�ة يابانية كبرية خط�ة طموحة تهدف 
لتعق�ب املس�نني املصابني بالخ�رف، عرب جه�از محمول 
بحجم اإلبه�ام، أمال يف العثور عليه�م وإعادتهم إىل املنزل 

يف حال فقدانهم.
وقامت رشكة »Sohgo Security Services«، والتي تعرف 
 Mimamori« بتس�ليم ألفي جهاز ،»Alsok« أيضا باس�م
Tag« إىل نح�و 10 م�دن ياباني�ة، لتتم تجربته�ا عىل كبار 
الس�ن، حيث يعمل الجهاز مع تطبيق مصاحب عن طريق 
البلوتوث، مما يس�مح بإرس�ال بيانات موقع املس�تخدم 

لطاقم التمريض املنزيل أو ألفراد األرسة.
كما أطلق�ت الرشكة أيضا جه�از »tabletop« الذي يدعم 
عمل النظام، وتقول الرشكة إنه من خالل التجارب وجدت 
بأن الجهاز خفض بش�كل كبري الوقت املستغرق يف العثور 
عىل الش�خص املفقود.ومن املتوقع أن يساعد هذا النظام 

يف حماية املصابني بالخرف.

فائدة جديدة للشوكوالتة الداكنة
أك�د عدد من علم�اء الصحة األمريكيني أن تناول الش�وكوالتة الداكنة 
ب�ني الحني واآلخ�ر مفيد للصحة..ففي حني يؤك�د الكثريون أن تناول 
بع�ض أنواع الش�وكوالتة ل�ه تأثريات س�لبية عىل صحة اإلنس�ان ملا 
فيه�ا من كميات كبرية من الس�عرات الحرارية، أكد ع�دد من العلماء 
األمريكيني أن تناول الشوكوالتة الداكنة مفيد جدا، فالتجارب األخرية 
التي أجروها عىل الفرئان بينت أن مادة الكاكاو، والتي تشكل العنرص 
األس�ايس يف تركيبه�ا، تحتوي عىل م�واد مضادة لألكس�دة ومحاربة 

للشيخوخة.
وأش�اروا إىل أن عن�ارص أخ�رى موجودة يف تل�ك امل�ادة الغذائية تعمل 
بش�كل فعال عىل تخفيض ما يسمى باإلجهاد التأكسدي، الذي يرسع 
م�ن عملية الش�يخوخة ويح�ارب تج�دد الخاليا يف الجس�م..يذكر أن 
العديد من الدراس�ات الطبية الس�ابقة أكدت س�ابقا، أن الشوكوالتة 
الداكن�ة لها دوٌر مفيد يف املحافظة ع�ىل صحة القلب والرشايني، وعىل 
ضغط دم معتدل، وتس�اعد أيضا يف الوقاية من أمراض الرسطان. كما 
أّنها تساهم يف تحسني املزاج من خالل تعزيز معدل هورمون السعادة 

»السريوتونني« املوجود يف الدماغ.

ابتكار للتخلص من إزعاج الزمالء أثناء العمل
غالبا ما يش�تكي بعض املوظف�ني من كثرة الضوضاء 
والضجيج التي تحيط بمكتبهم، وهو اليشء الذي يؤثر 
ع�ىل طريقة عملهم، ذلك ما فكر في�ه عالم الكمبيوتر 
الدكت�ور توم�اس فريتز، حي�ث اخرتع ابت�كارا جديدا 

للتخلص من إزعاج الزمالء أثناء الدوام.
ووفق م�ا ذكرته صحيفة »تلغ�راف« الربيطانية، فإن 
الدكت�ور توم�اس فريتز ابتك�ر طريقة جدي�دة إلبعاد 
الزم�الء عنك أثناء تركيزك عىل مهم�ة ما، حيث يتعلق 
األمر بضوء أحمر وآخر أخرض يظهر عىل لوحة مفاتيح 
حاس�وبك..وتظهر ه�ذه األضواء عىل لوح�ة الفاتيح، 
وتتفاعل مع حالة »الفأرة« و«الكيبورد«. يف حال كنت 
تحرك الفأرة وتكتب بشكل مستمر عىل لوحة املفاتيح، 
فإنه سيش�تعل الضوء األحمر حتى يعرف زمالؤك أنك 
غ�ري متاح، ويف ح�ال لم تحرك الفأرة ولم تكتب ش�يئا 
عىل لوح�ة املفاتيح ملدة طويلة، فإن الضوء س�يصبح 
أخرضا.وقال فريتز، من جامع�ة كولومبيا الربيطانية 
يف كندا »عندما يقاطعك أحد ما أثناء عملك يلزمك وقت 
طويل حتى تس�تعيد تركيزك«.وتاب�ع »األضواء تظهر 
مثل حالتك عىل برنامج )س�كايب(، تخ�رب زمالءك إذا 
كنت متفرغا للدردش�ة معهم أم ال، ب�دون الحاجة إىل 

سؤالك«.

1آيل يعم�ل عمل االنس�ان يف الصناعة o خوف 
مريض 2عاصمة فنزويال o للنفي

3أجادل يف البيع والرشاء o عمل يجب القيام به 
معتِد o جهاز لغزل النسيج 5جزيرة مرصية يف 
البحر األحمر 6تحول اليشء من مادة طرية إىل 
ألياف 7حرف للداللة عىل املعنى o تاجر الفراء 

8عشبة طبية توصف للقحة
9ملتقى العصابة o تسبب بضعف السمع

10مجموع�ة عرب�ات مرتبط�ة الس�تعماالت 
االنقل o مؤسسة صحافية

1يس�تعان به عىل ركوب الف�رس o حجر البناء 
2مجموعة مناطق مزروعة يف الصحراء o للنداء 
3مخلوق�ات صغ�رية مؤذية تقف�ز 300 ضعفا 
م�ن طولها o ثعبان ضخم ه�ارص 4ثالثة ارباع 
وارف o من أوراق اللعب )الكوتش�ينة( 5تسدان 
ونس�تغني ع�ن اآلخري�ن o حرف�ان م�ن ن�ور 
6خض 7اشكال وانماط مرسومة o هدم بشدة 
8حرف�ان من ص�اغ o نبات يش�به الفجل 9بلد 
املليون شهيد o ثعبان شديد السمية 10حضارة 

ما بني النهرين o بنت الرسول األكرم

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..أصابع البطاطس يف الفرن
الرقاقة املبهرة..طب

ابتكرت رشكة أمريكية رقاقة صغرية 
العث�ور ع�ىل  الش�خص يف  تس�اعد 
األغراض الثمينة، التي قد يفقدها أو 

ينىس مكان وجودها.
“مش�ابل”  موق�ع  أورد  وحس�بما 
األمريكي، فإن ه�ذه الرقاقة تتكون 
ويمك�ن  متس�اويني،  جزئ�ني  م�ن 
وضعها مثال يف املحفظة أو الحقيبة 

وحت�ى ج�واز الس�فر، وتك�ون عىل 
شكل الصقة.

ومن خالل تطبيق عىل الهاتف الذكي 
يمكن للش�خص تتبع م�كان وجود 
أغراضه التي نسيها أو فقدها..ومما 
يرفع كفاءة هذه األداة الحديثة، أنها 
تحتوى ع�ىل بطارية تس�تمر ملدة 3 

أشهر.

العالج باألعشاب.. هل يفيد األطفال؟

ق�د يميل الكث�ري من اآلب�اء الذين 
يعان�ي أطفاله�م م�ن مش�كالت 
معوي�ة مزعج�ة إىل تجربة العالج 
باألعش�اب منزليا، بسبب اإلحباط 
م�ن عدم تواف�ر خي�ارات عالجية 
تقليدية جيدة، لكن دراسة جديدة 
تش�ري إىل أن عليهم توخ�ي الحذر 

لدى استخدامها.
 14 بيان�ات  باحث�ون  وفح�ص 
دراس�ة ن�رشت م�ن قبل ش�ملت 
1927 طفال يعانون من مشكالت 
يف الجهاز الهضمي مثل اإلس�هال 
والجفاف واملغص واإلمساك وآالم 
البطن ومتالزم�ة القولون املتهيج 
أو م�ا يعرف بالقول�ون العصبي..

ولم يجد الباحثون بيانات كافية يف 
النتائج اإلجمالي�ة تثبت أن العالج 
باألعش�اب قد يفي�د يف أي من تلك 

املشكالت الصحية.
لك�ن بع�ض الدراس�ات الصغرية 
بع�ض  أن  إىل  بالفع�ل  أش�ارت 
العالج�ات العش�بية ق�د تفي�د يف 
تخفيف حدة اإلسهال وآالم البطن 
واملغ�ص، ول�م تخلص الدراس�ات 
إىل وج�ود أي آث�ار جانبية خطرية 

لتناولها.
وق�ال الطبي�ب دني�س أنهاير من 
أملانيا  جامعة دوسبورغ-إس�ن يف 
وه�و كب�ري الباحثني يف الدراس�ة 
لروي�رتز هيل�ث »نق�ص األبحاث 
الت�ي تخل�ص إىل نتائج حاس�مة 
مش�كلة عام�ة لألس�ف يف مجال 
طب األطف�ال، لكن املش�كلة التي 
تخص الع�الج باألعش�اب هي أن 
الكثري من تل�ك العالجات ليس لها 

منتجات موحدة ومرخصة«.
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عيد املناشفمخس نساء يعشقهن الرجال
الحبيب األسودريم قيس كبة 

تس�توقفني أحياناً عناوين مثيرة لمقاالت باللغة العربية أو اإلنكليزية 
عل�ى ش�بكة اإلنترنت.. عناوي�ن من مثل “7 أش�ياء يكرهه�ا الرجال في 
المرأة”.. “5 أس�رار تجعل المرأة تقع في غرامك”.. “4 أشياء تجعل المرأة 
تفتق�دك”.. “6 أخط�اء تقعي�ن فيها حين تحاولين اس�تعادة الش�ريك”.. 
“10 إج�راءات تتخذينها حين يجرحك اآلخر”.. وس�واها المئات أو اآلالف 
من المقاالت المش�ابهة أو التس�جيالت عل�ى قنوات اليوتي�وب.. يقدمها 
مختصون أو هواة.. تحكي الكثير من التفاصيل على أنها حقائق دامغة أو 
لكأنها قوانين ال جدال فيها.. وال ش�ك أن لبعضها فوائد أو أنها تقدم ربما 
إمتاع�ا.. بيد أن البعض اآلخر يبدو وكأنه تحري�ض على التمثيل والتصّنع 
وافتع�ال المش�اعر والتصرفات.. وإذ نهّم بقراءة أو س�ماع أو مش�اهدة 
البعض منها يتراءى من اللحظات األولى كم االختالف الذي يشهر وجوده 
بين الش�عوب.. فمما ال ش�ك فيه مثالً أن ما يجده الرجل الغربي مثيرا جدا 
ف�ي المرأة ق�د ال يجده كذلك الرجل الش�رقي.. وما تتمناه الم�رأة العربية 
م�ن فتى أحالمها ال يمكن أن يش�به ما تتمناه الم�رأة الصينية.. والعكس 
صحيح تماما.. حين شاء القدر أن أحيا بضع سنوات مع أسرتي الصغيرة 
ف�ي مصر.. )أن�ا العراقية الهارب�ة من جحيم الموت بحث�ا عن وطن بديل 
آم�ن(.. كان إحساس�ي باأللفة والمحبة ال مثيل ل�ه.. إال أنني فوجئت بأن 
الكثير من المفاهيم اإلنس�انية والعادات والتقاليد والتصرفات والمواقف 
ف�ي القاه�رة اختلف�ت جدا عم�ا خبرته طوال عم�ري في بغ�داد.. فكيف 
يمكن ان يكون رد فعل الرجل المصري مش�ابها ل�رد فعل الرجل العراقي 
أو التونس�ي أو الفرنس�ي أو األلماني أو الهندي؟.. ناهيك عن االختالفات 
الفردي�ة.. الت�ي تظهر بوض�وح من رجل آلخ�ر أو من ام�رأة ألخرى في 
المجتم�ع الواحد.. بل وفي األس�رة الواحدة.. فالتربي�ة والبيئة والعادات 
واألخالقي�ات الموروث�ة والفئة العمرية )وربما حت�ى تاريخ الميالد( كل 
ذل�ك يجعلنا مختلفين.. على الرغم من وجود مش�تركات ربما أو خطوط 
عامة.. لكن ما يمكن أن يكون س�اريا على امرأة ال يمكن أن يكون س�اريا 
على س�واها..ولطالما انزعجت وشعرت باالستفزاز وربما اإلهانة حينما 
أس�مع رجال يحدثني بلغة الجمع قائالً “أنتن يا نساء كذا وكذا..” ولطالما 
كنت أرّد بالقول “ومن تعني بقولك أنتّن؟.. أنا ال أش�به أحدا!”.. وقد أغالي 
فأرّد بخبث “أنتم هكذا دائما يا معش�ر الرجال!”.. بيد أن حوارات من هذا 
الن�وع قد توقعنا في فخ االنجرار إلى المفاهيم الجاهزة والصور النمطية 
التي ما إن تكبر قليال حتى تقف على أولى درجات التفرقة العنصرية على 
أس�اس الجنس والعرق والدين والمذهب، إلخ.. وهو من أسوأ ما يمكن أن 

يقع فيه المرء..
وعل�ى أية ح�ال.. قد تكون تلك ه�ي وجهة نظري الت�ي كنت ومازلت 
أرف�ض تغييره�ا.. ألنن�ي أج�د االختالف س�مة تمي�ز الفرد مهم�ا كانت 
انتماءات�ه ومعتقدات�ه.. وألنن�ي أجد الص�دق أحلى صفة يمك�ن أن تميز 
اإلنس�ان منا.. فمهما فعلت المرأة ومهما فعل الرجل لن يكون في النهاية 
س�وى نفس�ه.. وأجد أن م�ا أحس به وم�ا تمليه علّي مش�اعري بتلقائية 
اللحظة هو أفضل من أفضل النصائح للتعبير عن النفس.. وتبقى تجاربنا 

الشخصية وضمائرنا هي الفيصل في كل المواقف..صباحكم صدق..

ضروري�ة ولكنها منس�ية من ذاك�رة التقدير، نس�تعملها ثم 
نرميها دون أن نس�أل ع�ن مصيرها، وعندم�ا نلتقيها من جديد 
نعيد معها نفس المعاملة، نقسو عليها، وال نريد منها إال أن تكون 
في منتهى الليونة، أتحدث عن المنش�فة وتسمى كذلك بالبشكير 
والفوط�ة، تل�ك التي يحتف�ي بها اإلنكليز س�نويا ف�ي الخامس 
والعش�رين من مايو، تخليدا لذكرى وف�اة أديبهم دوغالس آدمز 
ال�ذي تط�وي غدا عامها الس�ادس عش�ر، ويجدون من يش�ترك 
معهم باالحتفال في دول أوروبية عدة كالنمسا والسويد وألمانيا 

وفرنسا ورومانيا.
أما س�بب هذا االحتفال، فيعود إلى رواية “دليل المسافر إلى 
المجرة” حيث خصص آدمز الجزء األول إلبراز “عظمة المناشف” 
ولتمجيد دورها في حياة الناس والس�تعماالتها المختلفة، حيث 
بإمكانك مثال أن تس�تلقي عليها في ش�واطئ “سانتراجينوس” 

المرمرية بينما أنت تستنشق هواء البحر العليل.
كما يمكنك استعمالها غطاء عند نومك تحت النجوم الحمراء 
الس�اطعة لعال�م “كاكرافون الصح�راوي”، وتس�تخدمها أيضا 
كش�راع أثن�اء إبحارك في نه�ر “ماوث” الثقي�ل البطيء. وكذلك 
إذا رطبته�ا يمكنك اس�تخدامها ف�ي القتال الي�دوي، أو أن تلفها 
حول رأس�ك ل�درء األبخرة الس�امة أو أن تتجن�ب نظرات وحش 

“بوجبالتر” المفترس.
وبإمكانك التلويح بها كنداء اس�تغاثة وقت الخطر. وبالطبع 
اس�تخدمها لتجفي�ف جس�دك إن كانت ال ت�زال نظيف�ة بما فيه 
الكفاية، إضافة إلى احتياجك لها عند السفر، واحتياج الرياضيين 

لها في المالعب والبطوالت.
تمت ترجم�ة الرواية إلى أكثر من 30 لغة، وقدمت مس�رحّيا 
وتليفزيونيا وس�ينمائيا لتحقق نجاحا باهرا وانتش�ارا واس�عا، 
كما لفتت انتباه الماليين من البشر إلى دور المناشف في حياتنا، 
ذل�ك الدور ال�ذي ال نهتم به عادة رغم أهميت�ه القصوى، وعندما 
يحاول أحدنا أن يس�أل في محيطنا العربي عن إمكانية االحتفاء 
بالمنش�فة، س�يكون الرد ال�ذي نتلقاه، هو الضحك الس�اخر، أو 
الس�خرية المقهقهة، فأغلبيتنا الس�احقة تستعمل المناشف وال 
تقّدرها حق قدرها، كأش�ياء كثيرة نس�تعملها وال نهتم بها، وال 
نعطيه�ا وزن�ا إال إذا فقدناها، أو إذا احتجنا إليها واكتش�فنا أنها 
ضاعت مّنا في مكان ما.س�تبقى المنشفة ذات رسالة خالدة في 
الحياة خصوصا مع إطاللة الصي�ف الواعد بحرارة غير عادية… 
وربما أس�عد المناش�ف هي تلك التي تغنى به�ا الفنان المصري 
ماه�ر العطار: إفرش منديلك ع الرملة وإجي وأحكي لك ع الرملة 
وأس�مع مواويلك ع الرملة.فالرجاء احترام المناش�ف، ربما ألنه 

يقودنا الحترام أشياء كثيرة في حياتنا.

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

احلشد الشعبي يواصل انتصاراته الساحقة يف املوصل

يعمل الش�اي على تثبيت ألوان الش�عر المختلفة، 
وذل�ك الحتوائ�ه عل�ى مواد تق�وم بتعزي�ز إفراز 
هرمون “الميالنين” الموجود أس�فل الش�عيرات 
حي�ث يحاف�ظ على ل�ون الش�عر الطبيع�ي، لذلك 
يعتب�ره خب�راء التجمي�ل م�ن أهم المش�روبات 

الت�ي يج�ب عل�ى الم�رأة تناولها 
مكون�ات  ضم�ن  اس�تخدامها  أو 
الصبغات أو الشامبوهات للحفاظ 
على لون ش�عرها.وتقول بس�مة 
التجمي�ل، عن  المص�ري، خبي�رة 
الش�اي وقدرته على منع اإلصابة 
الش�عر  أل�وان  وتثبي�ت  بالش�يب 
المختلفة “يقضي الش�اي بالفعل 
على المشكلة الجمالية التي تؤرق 
جمي�ع الس�يدات والرج�ال، حيث 
يؤثر على ش�كل وجمال الجنسين 
وال سيما المرأة، باعتبارها األكثر 
اهتماما بالمظاهر مقارنة بالرجل، 
ويفقد الش�عر جاذبيت�ه ورونقه، 
ويظه�ر الش�عر األبي�ض نتيج�ة 
توقف الجس�م عن إف�راز هرمون 
الميالنين الذي يمنح الش�عر لونه 
ليع�زز  الش�اي  الطبيعي”.ويأت�ي 

إفراز ه�ذا الهرمون من خ�الل احتوائه على مواد 
تق�وم بذلك، وم�ن ث�م يس�تطيع المحافظة على 
لون الش�عر ويؤخر الش�يب، من خالل استخدامه 
في خلطات العناية بالش�عر، أو بتناوله دائما لكن 

بصورة منتظمة وغير مفرطة.

تقّدم سلس�لة مطاعم في والية بورصة شمال غربي 
تركي�ا، تجربة فري�دة من نوعها تتمث�ل في بيتزا مع 
رقائق ذهب 24 قيراطا، قابلة لألكل، في خطوة الفتة 

لألنظار.
وق�ال عرفان يالجي�ن، الذي يمتل�ك 10 مطاعم بيتزا 
ف�ي بورصة، إنه يح�ب االطالع على آخ�ر الصيحات 

حول العالم، في مجاله، فاكتش�ف أن هناك مأكوالت 
كثيرة منتش�رة تق�ّدم مع الذهب ل�“نخب�ة المجتمع 
الراقي�ة جدا”..وعق�ب ذلك أخ�ذ يالجين ف�ي البحث 
عن سبل اس�تيراد هذا النوع من الذهب القابل لألكل، 
فوج�د ش�ركة متخصصة في هذا المج�ال بالواليات 
المتحدة. وذكر أنه بعد التواصل مع الش�ركة، رأى أن 
س�عر الرقائ�ق ليس مرتفع�ا جدا، 
وأّنه بوس�ع الجميع تن�اول البيتزا 
مع الذه�ب، وال يقتصر األمر على 
النخب كم�ا يعتقد.وأض�اف “قلت 
لنفسي طالما الفرنسيون واإلنكليز 
واألميركي�ون يتناولون�ه، فلم�اذا 
ال يتناول�ه مواطنون�ا األت�راك؟”. 
وبعدها ق�رر يالجين إضافة البيتزا 
الذهبية إلى قائم�ة المأكوالت في 

مطاعمه، المنتشرة في بورصة.
ووفقا لما نش�رته صحيفة “ديلي 
مي�ل” البريطاني�ة، تتك�ون البيتزا 
من كب�د األوز والكم�أة والكافيار 
م�ن  ورقائ�ق  قزوي�ن  بح�ر  م�ن 
الذه�ب عيار 24 قيراط�ا، ولطلبها 
يجب االنتظار 48 س�اعة حتى يتّم 

إعدادها بشكل جيد.

الشاي مادة فعالة ملنع الشيب عراقي حيول حافلة إىل مطعم متحرك بطابقنيمطاعم تقدم بيتزا بالذهب قابلة لألكل

وج�د العراق�ي أبوماجد حال لمش�كلة عدم عث�وره على مكان 
مناس�ب لفت�ح مطع�م للمش�اوي، إذ ح�ّول حافلة إل�ى مطعم 
بطابقي�ن، جاذب�ا الزبائن الراغبي�ن في تجرب�ة مختلفة. وعن 
قصة نش�وء فكرة الحافلة المطع�م، قال أبوماجد إنه لم يتمكن 
من إيجاد مكان مناس�ب لتأجير محل يفتت�ح به مطعمه، وفي 
الوقت نفس�ه الحظ حافل�ة قديمة مهملة منذ خمس س�نوات، 
موضحا أن الفكرة استلهمها من هنا.وأضاف أنه عمل فيما بعد 
على شراء الحافلة من صاحبها، وقام بطالئها وتزيينها برسوم 
جاذب�ة ومبهجة، كما أعّد س�طحها ليكون بمثاب�ة دور علوي، 
لتتس�ع للمزيد من الزبائن.وأشار أبوماجد إلى أن فكرة المطعم 
الحافلة اس�تهوت الكثيرين، وهكذا أصبح الزبائن يتوافدون من 
بغداد وخارجها، على الحافلة التي تقف في أحد شوارع الكرادة 
ف�ي العاصمة العراقية، مؤكدا أنها “تقّدم ألّذ المش�اوي للزبائن 
يوميا من الس�ابعة مس�اء وحت�ى منتص�ف الليل”..ويخّصص 
أبوماج�د القس�م الداخل�ي م�ن الحافل�ة للعائ�الت، ف�ي حين 

يستضيف الزبائن الشباب في الطابق العلوي. 

أتقدم بوافر الش�كر والتقدير الى الدكتور ) عمار قحطان رحيم( مس�ؤول وحدة 
الديل�زة وام�راض الكل�ى في مستش�فى االم�ام عل�ي )ع( وذل�ك لتقديمه افضل 

المس�اعدة واج�راء الفحوصات الطبي�ة المتكامل�ة وتذليله كاف�ة الصعوبات امام 
المراجعين متمنياً له دوام النجاح والموفقية.

شكر وتقدير 

سلمان الشرع
المستشار  االعالمي لمؤسسة المستقبل العراقي


