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»االمام احلسني)عليه السالم(«

اعلموا أن حوائج الناس
 إليكم من نعم اهلل عليكم فال متلوا النعم 

فتحور نقماً

ص3النازيون اجلدد يكثفون هجامهتم ضد العراقيني يف أملانيا

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4ترامب.. »خليفة« يف السعودية ومنبوذ يف واشنطن

أردوغـان يستـولـي عـلـى مـزيـد مـن السلطـات ويـعـود رئـيـسـا حلـزب الـعـدالـة 

اجليش السوري معلقا عىل حترك األردن العسكري: هيدف لعزل سوريا عن العراق

نفود »داعش« يتقلص إىل »10« مناطق فقط
     المستقبل العراقي / عادل الالمي

وزعتت القتوات األمنيتة املشتركة، 
أمس األحتد، خريطة مصتورة ملا تبقى 
متن عمليات تحريتر الجانب االيمن من 
مدينتة املوصل، وهتي توضح ان عرشة 
احيتاء فقط منه ما تزال بقبضة تنظيم 

“داعش”.
وتبتن الخريطتة ان متا تبقتى من 
ستيطرة  تحتت  الخاضعتة  املناطتق 
“داعتش” هتي 10 احيتاء ستكنية يف 
املدينة القديمة للموصل سيتم تحريرها 
خالل االيام القليلة املقبلة واعالن املدينة 

خالية من التنظيم تماماً.
واالحيتاء هتي الشتفاء والزنجيتي 
االوىل وبتاب ستنجار وراس  والصحتة 
الكتور وامليتدان والفاروق، وقستم من 
أحيتاء باب الطتوب وباب جديتد وباب 
البيتض، كما قالت خلية االعالم الحربي 
بيان تلقت »املستتقبل العراقي« نسخة 
منه.وختالل الثمتان واالربعتن ستاعة 
املاضية حتررت قوات مكافحة االرهاب 
حي الربيع يف الساحل االيمن من املدينة، 
ورفعت العلتم العراقي فوق مبانيه كما 
اكملت قتوات الرشطتة االتحادية والرد 
الرسيتع تحرير منطقة 17 تموز يف هذا 

الجانب بالكامتل ورفعت العلم العراقي 
فوق مبانيها.

جهتاز  قتوات  قائتد  قتال  بتدوره، 
مكافحتة اإلرهتاب الفريتق الركن عبد 
الوهتاب الستاعدي أن جهتاز مكافحة 
اإلرهتاب استتطاع تحريتر 47 حياً من 
أصتل 74 حياً ستنكياً يف الجانب األيمن 
ملدينة املوصل.وأضاف الساعدي »خالل 
معاركنا يف الجانب األيمن ملدينة املوصل، 
ُقتتل املئات من مستلحي تنظيم داعش 

عىل يد قوات مكافحة اإلرهاب.

اللتفاصيل ص3

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

حتررت قوات الحشتد الشتعبي، أمس 
األحد، سبع قرى في ناحية القيروان غرب 
الموصتل، وهي اليتوم العاشتر لعمليات 
محمد رسول الله الثانية التي انطلقت من 

محورين شمالي وجنوبي.
بعمليتات  الشتعبي  الحشتد  وانطلتق 

واستعة من المحور الجنوبي حيث تمكن 
متن تحرير اربع قرى شتملت قرية )ثري 
االويستط( تتم تحريرهتا بالكامتل متن 
سيطرة »داعش« جنوب ناحية القيروان، 
بعتد تكبيد العدو خستائر كبيرة باألرواح 
والمعتدات، وتقدمتت القتوات نحو قرية 
غترب  القيتروان  جنتوب  “المستبس” 

الموصل وتمكنت من تحريرها ايضا.

كما تمكن الحشتد الشعبي من تحرير 
قريتة النيلية بالكامل من ستيطرة داعش 
جنوب ناحية القيروان بعد اقل من ساعة 

من تحرير قرية ثري االويسط.
وتقدمت قوات الحشد نحو قرية سادة 

زوبع وتمكنت من تحريرها أيضا.

اللتفاصيل ص3

اخلارجية اإليرانية: 
مستعدون إلهداء السالم 

إىل املنطقة

أطباء بال حدود: 
»الكولريا« يف اليمن قد 

خيرج عن السيطرة

القوات األمنية حتبط 
هجومـًا وكمينـًا لـ »داعـش« 

عىل حدود االردن

هـل يكـتـب
 الدوري األورويب النهاية 

املثالية لروين؟

احلشد الشعبي يذيق »داعش« الويالت يف القريوان:
 استعادة »7« قرى بعمليات خاطفة

مكافحة اإلرهاب حيرر »47« حيا يف أمين للموصل.. ومقتل والي الشؤون اإلدارية يف التنظيم اإلرهابي
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اتفاق عىل إطالق »البطاقة الصحية االلكرتونية« للمشموالت بالرعاية االجتامعيةالبيشمركة للتحالف الدويل: اقرتبنا من »االستقالل« ونريد مروحيات
العبادي يبحث مع األمم املتحدة تقليل تأثري العواصف الرتابية وتكوين حزام أخرض احلكيم يدعو اىل تشكيل »جمالس تنفيذية« يف املحافظات لتكون بمثابة جملس الوزراء

عمليات الرافدين تستنفر قواهتـا يف أربـع 
حمافظـات ملالحقة سيارات مفخخة

وزير النقل يتحدث عن نواب يقفون ضد منح األرايض 
للموظفني ويوعز باستئناف العمل بميناء الفاو

سـمـك لـبـن تـمـر هـنـدي
القمة العربية اإلسالمية األمريكية..

        المستقبل العراقي / خاص

أقصتي العتراق من إلقتاء كلمة فتي القمة 
العربيتة اإلستالمية األميركيتة التتي رعتهتا 
الستعودية في العاصمة الرياض، وفي الوقت 
الذي كانتت جّل الكلمات تتحتّدث عن محاربة 
اإلرهاب، فإن العراق الذي يقود حرب شرستة 
نيابة عن العالم ضد قوى الظالم، ظّل مستمعاً 
لكلمات الرؤستاء والملوك التتي ألقيت، والتي 
أقتّل ما يقتال عنها أنها تصدر عتن ترف، إذ أن 
هذه الدول لم تتلّظى بنار اإلرهاب مثلما تلوى 

بها العراق، ويحاول إطفائها إلى اليوم.

وقد كشتفت هتذه القمة عتدم جدّيتها في 
محاربة اإلرهاب، حيث لم تسعى إال إلى تثبيت 
أركان الملوك والرؤستاء الذين تهّز عروشتهم 
التظاهترات والنقتم الشتعبي، مثلمتا يحصل 
فتي الستعودية والبحرين على ستبيل المثال، 
فسارعوا إلى إرضاء الواليات المتحدة بالعقود 
الميلياريتة متن اجتل الحفاظ على ستلطتهم 

وحمياتها.
إن أي مستعى لمحاربتة اإلرهتاب ال يكون 
للعتراق فيه صوتتاً عالياً فهو غيتر جادة، وال 
يستعى ستوى إلى إلقاء الكلمات تلو الكلمات 

من أجل تكرارها على شاشات التلفزة.

علتى العتراق أن يعلن موقفته صراحة من 
هذا التجاهتل، خاصة وهو التذي حمى حدود 
التدول المجتاورة واإلقليميتة متن »داعش«، 
وقّدم شهداء وجرحى من أجل أن يكون العالم 

أكثر أمناً وأماناً.
قمتم مثل هتذه تقتال فيها الكلمتات على 
عجل، وال يكون فيها لصاحب الرأي رأياً، تكاد 
ال تعتدو أن تتجاوز المثل الشتائع: ستمك لبن 
تمر هندي، وهو الذي يشير إلى خلطة ال يمكن 
أن تتوافتق، وهو بالضبط متا حصل في هذه 
القمة التي جلس فيها رعاة اإلرهاب لمحاربة 

اإلرهاب!.
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احلكيم يدعو اىل تشكيل »جمالس تنفيذية« يف املحافظات لتكون بمثابة جملس الوزراء
       بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا رئيس املجل�س االعىل عم�ار الحكيم، أمس االحد، اىل تش�كيل 
مجال�س تنفيذي�ة يف املحافظات تك�ون بمثابة مجلس ال�وزراء، فيما 
ش�دد عىل رضورة تش�كيل هيأة ملراقبة توزيع الواردات االتحادية عىل 

املحافظات.
وق�ال الحكي�م يف كلمة له خ�ال احتفال بانجازات م�روع تقدم 
)gsp( ارث�ا لامركزية الذي اقي�م يف بغداد، انه »يج�ب إعطاء الفرصة 
للمحافظ�ات يف إنج�اح عملي�ة نقل الصاحي�ات وتثبي�ت الامركزية 
اإلداري�ة«، داعي�ا اىل »تش�كيل مجال�س تنفيذي�ة يف املحافظات تكون 
بمثاب�ة مجلس ال�وزراء يف الحكومة االتحادية، تض�م املحافظ ونائبيه 

ومدراء الدوائر يف تلك املحافظات«.
واض�اف الحكي�م ان »مهمة هذه املجالس التنفيذية هي التنس�يق 
بني الدوائر املختلفة يف املحافظة وتس�هيل اإلج�راءات التنفيذية ضمن 
القوان�ني واألنظم�ة النافذة«، مش�ددا ع�ىل رضورة »تش�كيل مجلس 
اعىل لتنش�يط االس�تثمار يف كل محافظة يرتأس�ه املحافظ، ويش�ارك 
يف عضويت�ه الدوائر ذات الصلة والعاقة بموضوعة االس�تثمار ويتوىل 
تحديد الف�رص والخطط االس�تثمارية املحافظة وتس�هيل اإلجراءات 
ومن�ح إجازات االس�تثمار لتخرج م�ن دوائر ضيقة ودهاليز مش�وبة 

بالفساد والتعطيل«.

واكد الحكيم عىل »اهمية تعديل قانون 21 املعدل ليحدد فيه بوضوح 
صاحي�ة واختص�اص رؤس�اء الوح�دات االداري�ة مجال�س االقضية 
والنواح�ي والذين ال توجد صاحية واضة لهم وفقدوا مس�ؤولياتهم«، 
حاثا »عىل تش�كيل مجل�س الخدمة املحيل ضمن ما اش�ار اليه قانون 
الخدم�ة االتحادي والذي اعطى فرصة للمحافظات واجاز لها تش�كيل 
مث�ل هذا املجل�س يف كل محافظ�ة لتنظيم الش�ؤون الوظيفية املحلية 
ووضع ضوابط ومح�ددات واليات محددة لش�غل الوظائف الحكومية 

ووضع ضوابط للرتقية«.
وتاب�ع ان�ه »يج�ب تش�كيل هيئ�ة مختص�ة ملراقبة اس�تحقاقات 
املحافظات واألقاليم ضمن الوظائ�ف االتحادية، كما نصت عليه املادة 
5 من الدس�تور العراقي الحكومة االتحادية بوزاراتها معنية بان توزع 
وتنظم التعيينات اإلدارية حسب النسب السكانية يف املحافظات«، الفتا 
اىل رضورة »تش�كيل هيئ�ة ملراقب�ة توزيع الواردات االتحادية اس�تناد 
اىل امل�ادة 6 من الدس�تور التي تحتم عىل الحكوم�ة االتحادية ان تنفق 

موازنتها بحسب النسب السكانية«.
ودعا الحكيم اىل »استكمال نقل الصاحيات املنصوص يف قانون 21 

والتي تحتاج اىل جهد كبري وعمل دءوب يف استكمال هذه الخطوات«.
يذك�ر ان الحكيم اكد يف وقت س�ابق، انه س�يدعم »بقوة« تخفيض 
عدد اعضاء مجالس املحافظات، عازيا ذلك اىل ان هذه املجالس خدمية 

وال تحتاج لهذا العدد الكبري من األعضاء.

         بغداد / المستقبل العراقي

يف  الل�واء  العس�كري  الخب�ري  ق�ال 
الجيش الس�وري محم�د عباس، أمس 
االح�د، إن أمري�كا تق�ول إنه�ا تكافح 
اإلرهاب لكنها يف الحقيقة تريد مواجهة 
الجيش الس�وري وقطع الطريق أمامه 
إلجراء أي تم�اس مع القوات العراقية، 
الفت�ًا أن تحري�ر مدينة دي�ر الزور هو 

هدف اسرتاتيجي للقوات السورية.
وقال عب�اس يف ترصيح صحفي ان 
»القوات املدعوم�ة أمريكياً تتجه رشقاً 
باتجاه دي�ر الزور ويب�دو أن املروع 
األمريك�ي يرمي إىل خل�ق كيان جغرايف 
أو ديمغ�رايف س�كاني يش�ّكل جغرافيا 
موالية ألمري�كا ويحظر فيه�ا الوجود 

الجوي والربي للقوات السورية«
وع�ن تعام�ل الجيش الس�وري مع 
تداعيات العدوان األمريك�ي، أّكد اللواء 
عب�اس أن »الق�وات الس�ورية ومعها 
القوات الحليفة والرديفة أدركت حجم 
املخطط وحجم الحشد اإلرهابي املوجود 
يف الش�مال األردني وبادرت مبارشة إىل 
التوجه رشقاً باتجاه البادية والش�مال 
الرق�ي  الجن�وب  وأيض�اً  الرق�ي 
وعززت م�ن قدرتها القتالي�ة وقدرتها 
عىل االشتباك مع املجموعات التي بدأت 

تدخل إىل البادية السورية«
واضافهذا التقدم للجيش الس�وري 
وأزع�ج م�ن وض�ع  األمريك�ي  أقل�ق 
مخطط »األس�د املتأه�ب«، املوجود يف 

األردن والذي يبدو أن مهمته األساسية 
حس�ب ما لدينا من معلومات تكمن يف 
الوصول إىل دي�ر الزور وعزل الجغرافيا 

العراقية عن الجغرافية السورية«
وأشار الخبري العسكري عباس إىل أن 
»القوات السورية تتقدم باتجاه الرق 
لتقط�ع ع�ىل األمريكي ه�ذا املخطط، 
وهن�اك هدف اس�رتاتيجي واضح أمام 
الق�وات الس�ورية وه�و الوص�ول إىل 
مدينة دير الزور وفك الحصار الداعيش 

عنها«
وح�ول االدع�اءات األمريكي�ة يف أن 
عمليته�ا العس�كرية ته�دف ملحارب�ة 
داعش يف املنطقة، قال عباس: »أمريكا 
تق�ول أنه�ا تكاف�ح اإلره�اب لكنه�ا 
الجي�ش  تري�د مواجه�ة  الحقيق�ة  يف 
الس�وري وقطع الطري�ق أمامه إلجراء 
أي تماس مع القوات العراقية« الفتاً أن 
»هناك تنسيق عايل املستوى بني القوات 
العراقي�ة والق�وات الس�ورية ونتطلع 
إىل االرتق�اء به�ذا التنس�يق ليص�ل إىل 
املضامني التي تلبي طموحات الشعبني 

السوري والعراقي«
واضاف: »أمريكا تريد أن تضع خطاً 
أحمر عىل أي شكل من أشكال املقاومة 
يف س�وريا، ولي�س م�ن مصلحته�ا أن 
يواَجه اإلره�اب أو يتم القض�اء عليه، 
وهي )أمري�كا( تقول دائم�اً أنها تريد 
ط�رد داعش من املوص�ل، ودير والزور 
والرقة، ولكن الس�ؤال هو؛ إىل أين تريد 

أن تطرد داعش؟«.

دمشق عززت قدراتها القتالية ملواجهة أي تدخل حمتمل

اجليش السوري معلقا عىل حترك األردن العسكري: هيدف لعزل سوريا عن العراق

       بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مدير عام دائرة حماية امل�رأة يف وزارة العمل 
والش�ؤون االجتماعي�ة عطور حس�ني املوس�وي ابرام 
اتفاق اويل إلط�اق كارت املراجع�ة الصحي االلكرتوني 
للمس�تفيدات املس�تمرات بأخ�ذ االعان�ة االجتماعي�ة 
والحامات لبطاقة الدائرة يف املس�تقبل القريب . وبينت 
بحسب بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه اليوم 
ان« دائ�رة حماية املرأة س�تزود وزارة الصحة بأس�ماء 
املس�تفيدات املس�تمرات بأخذ مبلغ االعانة االجتماعية 
الحامات لبطاقة الدائرة املسجات ضمن قاعدة بيانات 
الدائ�رة »، مضيفة ان » جميع الخدم�ات الصحية التي 
تقدمه�ا دوائ�ر الصحة س�تكون متاحة للمس�تفيدات 
مجان�ا للتخفيف عن كاهلهن ويمث�ل االجراء جزءاً من 
مظل�ة الحماي�ة االجتماعية التي تقدمه�ا وزارة العمل 
كما ستعطي قاعة البيانات ارقام عدد املراجعات لوزارة 
الصحة وتمث�ل قاعدة بيانات لل�وزارة تعطي مؤرشات 
وضعه�ن الصح�ي« ، مؤك�دة ان »امل�روع يمث�ل احد 
ركائ�ز التمكني االقتص�ادي واالجتماعي للم�رأة« . من 
جانب آخر، اكدت املوسوي ان » الدائرة مستمرة بتنفيذ 
برنام�ج }الدخ�ل الداعم{ وهو مفعل من�ذ عام ويجري 
تنفي�ذه بالتع�اون م�ع املنظم�ات الدولي�ة ومنظمات 
املجتم�ع املدن�ي املحلي�ة ويتضم�ن ترش�يح ع�دد من 
النس�اء املس�جات يف قاعدة بيانات دائ�رة حماية املرأة 
لغرض تدريبهن عىل مهنة يش�رتط ممارستها يف املنزل 
وتطل�ق دائ�رة الحماية اح�دث برنامج لها ي�وم االثنني 
2017/5/22 إذ تم االتفاق مع منظمة الصليب االحمر 
لتدري�ب 30 مس�تفيدة ارملة وال يوج�د معيل لهن عىل 
مهنت�ي }الخياطة والحاق�ة{. وبينت مدي�ر عام دائرة 
حماية املرأة ان » الدائرة مستمرة يف تنفيذ برامج الدعم 
النف�ي للنس�اء املعنفات وم�ن مختل�ف املحافظات ، 
فضا عن اس�تمرار عمليات املسح امليداني للمشموالت 
القديم�ات بعد تحديث بياناته�ن وتجاوز بعض عقبات 
العم�ل كتوف�ري الس�يولة النقدي�ة إذ انخفض�ت اعداد 
املستفيدات غري املحدثات عناوينهن اىل }39{ الفاً بعد ان 
كان }78{ الف مس�تفيدة بعد لقاء وزير العمل املهندس 
محمد شياع السوداني وطرح املشاكل واملعوقات امامه 
واس�تجابته الرسيع�ة يف توفري مبلغ للدعم اللوجس�تي 
إلنه�اء عمليات املس�ح امليداني للمس�تفيدات القدامى، 
داعية القديمات املس�تفيدات غري املحدث�ات عناوينهن 
اىل رسع�ة تحديها من اجل اتمام عملية املس�ح امليداني 
إلع�ادة اط�اق مبالغ اعاناته�ن »، مؤك�دة ان » الدائرة 
اقفل�ت بطاقات غري املحدثات بصورة مؤقتة واحرتازية 

لحني تحديث البيانات واجراء البحث امليداني لهن«.

اتفاق عىل إطالق »البطاقة الصحية االلكرتونية« 
للمشموالت بالرعاية االجتامعية

       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال مصدر أمن�ي عراقيان ق�وات حرس الح�دود العراقية 
احبطت هجوما لتنظيم »داعش« عىل جنود يف إجازة عىل طريق 

دويل يربط العراق واألردن، خال الساعات املاضية.
وق�ال ان ق�وات ح�رس الح�دود العراقي أحبط�ت هجوما 
وكمين�ا نصبه تنظيم »داع�ش« عىل الطري�ق الرسيع الدويل يف 

شمال قضاء الرطبة الحدود مع األردن، يف غربي األنبار.
يش�ار اىل يوم الثاثاء املايض ش�هد مقتل وإصابة أربعة من 
ق�وات حرس الح�دود العراقية إث�ر كمني لتنظي�م »داعش« يف 

منطقة حدودية بني األرايض العراقية واألردنية.
واس�تهدف تنظيم »داع�ش« املناطق الصحراوي�ة املحاذية 
لقضاء الرطبة الحدودي مع األردن، مرات عدة منها مس�تهدفا 
مقرا عسكريا لرسية تابعة للجيش العراقي، عىل طريق منطقة 
عكاش�ات الفاصلة بني القضاء والقائم الحدودي مع س�وريا، 
وأس�فرت احدى هذه الهجمات عن مقتل 10 جنود يف30 أبريل 

املايض.
والاف�ت أن القوات العراقية حررت قض�اء الرطبة بالكامل 
من س�يطرة تنظي�م »داعش«، يف أي�ار 2016، ضم�ن عمليات 
اس�تعادة كامل مدن األنبار التي تش�كل وحدها ثلث مس�احة 

العراق. 
يذكر أن مجلس الوزراء العراقي صوت يف جلس�ته املنعقدة، 
الثاث�اء 28 آذار املايض، ع�ىل تأمني الطريق ال�دويل الرابط من 
بغ�داد إىل الح�دود األردني�ة، بعد دراس�ة الج�دوى االقتصادية 
والفنية لبن�اء املنفذ الحدودي يف طريبي�ل كجزء متمم ملروع 

الطريق الدويل.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت رئاس�ة محكمة اس�تئناف كرك�وك االتحادية أمس 
االحد عن تش�كيل محكمة جديدة حملت اس�م )دار القضاء يف 

ناحية شوان(.
وقال رئيس االس�تئناف الق�ايض عبد الكريم خرض عزيز إن 
»كركوك ش�هدت تشكيل محكمة باس�م )دار القضاء يف ناحية 

شوان(«.
وتاب�ع أن »االفتت�اح حص�ل بحض�ور جم�ع م�ن القضاة 

واملسؤولني املحليني يف املحافظة«.
إىل »لق�اء جمعن�ا ع�ىل هام�ش االفتت�اح  وأش�ار عزي�ز 
بطاق�م املحكمة القضائ�ي واإلداري بغية االس�تماع إىل آرائهم 
ومقرتحاتهم وأوعزنا بتلبية طلباتهم وتس�وية معوقات العمل 

إن وجدت«.

القوات األمنية حتبط هجومًا وكمينًا 
لـ »داعش« عىل حدود االردن

تشكيل حمكمة جديدة يف كركوك

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف قائ�د عملي�ات الرافدين الل�واء عيل الدبع�ون، أمس 
األحد، عن استنفار جميع القوات االمنية ضمن قاطع العمليات 
يف املحافظات االربع: ذي قار، و ميس�ان، واملثنى، وواسط، عىل 
خلفية معلومات استخباراتية تفيد بوجود اربعة سيارت ملغمة 

تستهدف امن املحافظات الجنوبية.
وق�ال الدبعون ان »قي�ادة العمليات وجه�ت بتواجد جميع 
القي�ادات االمنية ضمن الس�يطرات الخارجي�ة واالرشاف عىل 
عمليات التفتيش الدقيق ونصب س�يطرات مفاجئة عىل جميع 
الطرق الخارجية، مش�ريا اىل ان انتش�ار امني كثيف يف شوارع 
املحافظات األربعة مع غلق جميع الطرق الخارجية ملنع دخول 

اي سيارة مشبوهة اىل داخل املدن«.
ولفت اىل ان »االجهزة االمنية ستشدد من اجراءات التفتيش 
يف جميع السيطرات الخارجية ومنع وقوف املركبات عىل جوانب 

الطرق يف اطار الخطة االمنية ملواجهة هذا التهديد«.
يش�ار اىل ان عجلتني ملغومتني يقودهما انتحاريني انفجرتا 
اليوم محافظة البرصة واسفرتا عن استشهاد واصابة عدد من 

االشخاص .

عمليات الرافدين تستنفر قواهتا يف أربع 
حمافظات ملالحقة سيارات مفخخة

       بغداد / المستقبل العراقي

تسلّم وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، أمس 
األح�د، نس�خة م�ن أوراق اعتماد س�فري تش�ييل 
الجديد غ�ري املقيم لدى العراق فرناندو س�االكيت 
سيبولبيدا، مبديا استعداد وزارة الخارجية لتقديم 

كل الدعم النجاح مهمة البعثة الدبلوماسية.
وذكر بيان لوزارة الخارجية، تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن »الجعفري تسلم اوراق 
اعتماد سفري تشييل الجديد غري املقيم لدى العراق 
فرناندو س�االكيت س�يبولبيدا يف مكتب�ه ببغداد«، 
مس�تكما »وج�رى خ�ال اللقاء بح�ث العاقات 
الثنائية بني بغداد وسانتياغو، وسبل تعزيزها بما 
يخ�دم مصالح الش�عبني الصديقني، واس�تعراض 

الجه�ود الت�ي يبذله�ا العراقي�ون يف حربه�م ضد 
عصابات داعش اإلرهابية«.

واعرب الجعفري لسفري تشييل، بحسب البيان، 
ع�ن »امنيات�ه باملوفقية، والنج�اح يف مهام عمله 
ببغداد«، مبديا »اس�تعداد وزارة الخارجية لتقديم 
كل الدعم إلنجاح مهمة البعثة الدبلوماسية، وفتح 
آفاق التعاون املشرتك«. واضاف، أن »العراق يحقق 
انتصارات متتالية يف حربه ضد اإلرهاب، وسيحرر 
كام�ل أراضيه من قبضة إرهابي�ي داعش، وهذه 
االنتص�ارات ليس�ت للعراق فق�ط، وإنم�ا للعالم 
أجمع«. وأك�د وزير الخارجية، أن »الدبلوماس�ية 
العراقي�ة تعمل ع�ىل تعزيز العاق�ات الثنائية مع 
بل�دان العال�م كاف�ة، وتفعيل املصالح املش�رتكة، 
ومواجه�ة املخاط�ر املش�رتكة«، مش�دداً ع�ىل أن 

»تب�ادل الزي�ارات بني مس�ؤويل البلدين س�يحقق 
زيادة حجم التنس�يق، والتعاون يف امللفات األمنية، 

واالقتصادية، والسياسية«.
م�ن جانبه أكد الس�فري التش�ييل، »دعم باده 
للعراق يف حربه ضد عصابات داعش اإلرهابية، وأن 
العاقات الثنائية ستش�هد تقدماً كب�رياً يف الفرتة 
املقبل�ة يف املجاالت املختلفة«، مباركا »االنتصارات 
الكب�رية الت�ي يحققه�ا العراق�يون، وال�ذي يمثل 
إرصار الش�عب العراقي عىل القضاء عىل اإلرهاب، 

والحفاظ عىل وحدته«.
وأش�ار إىل، أن »وفد من باده سيصل اليوم إىل 
بغداد يف إطار فتح آفاق جديدة للتعاون املش�رتك، 
واالس�تثمار يف العديد من القطاعات، وتوقيع عدد 

من االتفاقيات بني العراق وتشييل«.

اجلعفري يتسلم أوراق اعتامد سفري تشييل اجلديد: سنقدم الدعم لنجاحك

       بغداد / المستقبل العراقي

بحث رئي�س ال�وزراء حي�در العب�ادي ووكيل 
األمني العام لألمم املتحدة املدير التنفيذي لربنامج 
االم�م املتحدة للبيئة اريك س�ولهايم، األحد، تقليل 
تأثري العواص�ف الرتابية وتكوي�ن حزام أخرض يف 

عدد من املناطق العراقية.
وق�ال مكتب العبادي يف بيان تلقت »املس�تقبل 

العراق�ي« نس�خة منه، إن األخري اس�تقبل »وكيل 
األمني العام لألمم املتحدة املدير التنفيذي لربنامج 

األمم املتحدة للبيئة اريك سولهايم«.
وأضاف البي�ان، أنه »جرى خ�ال اللقاء بحث 
تعزي�ز التعاون م�ع األمم املتح�دة يف مجال البيئة 
وإزال�ة مخلفات الحروب وتقلي�ل تأثري العواصف 
الرتابي�ة وتكوين حزام أخ�رض يف عدد من املناطق 
األه�وار  إىل  إضاف�ة  العراقي�ة،  الق�درات  وبن�اء 

وتأهيلها«.وأك�د س�ولهايم، وفق�اً للبي�ان، »عىل 
دعم األمم املتحدة ملش�اريع األهوار والتخفيف من 
العواص�ف الرتابي�ة ضمن برنامج إقليمي يش�مل 

عدد من الدول بضمنها العراق«.
ويتعرض العراق منذ س�نوات لعواصف ترابية، 
بال�ذات يف فص�ل الصيف، ت�ؤدي إىل حدوث حاالت 
اختن�اق كثرية ب�ني املواطن�ني، الس�يما املصابني 

بأمراض الحساسية والربو.

العبادي يبحث مع األمم املتحدة تقليل تأثري العواصف الرتابية 
وتكوين حزام أخرض 

       بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن نائ�ب رئي�س أركان ق�وات 
البيشمركة ساالر محمد جباري، أمس 
األح�د، أن ق�وات البيش�مركة طالبت 
التحالف الدويل بقيادة الواليات املتحدة 
االمريكية بتزويدها بطائرات مروحية 
لغرض قتال اإلرهابيني واس�تخدامها 
يف نقل جرحى البيشمركة من جبهات 

القتال.
ترصيح�ات  يف  جب�اري  وق�ال 

صحفية، انه يف  املروع املشرتك الذي 
أعدته قوات التحالف الدويل بالتنسيق 
مع لجن�ة عليا يف وزارة البيش�مركة، 
طلبت الوزارة تزويد قوات البيشمركة 
بمروحي�ات قتالية وأخ�رى الغراض 
طبي�ة ونق�ل الجرح�ى م�ن جبهات 
القتال.واش�ار اىل أن م�ن املنتظ�ر أن 
يص�ادق الكونغ�رس األمريك�ي ع�ىل 
الطل�ب، الفتا اىل أن كردس�تان تميض 
نح�و اإلس�تقال ل�ذا اف�ان تقويتها 
أم�ر مه�م ورضوري، حس�ب قول�ه.

م�ن جهته ب�نّي األم�ني العام ل�وزارة 
البيش�مركة الفري�ق جبار ي�اور ، يف 
ترصيح صحفي ان الدعم اللوجس�تي  
يشكل قسما رئيسيا يف مروع إعادة 
تنظيم وزارة البيش�مركة الذي قدمه 
خرباء عس�كريون من وزارات الدفاع 
واالملاني�ة  والربيطاني�ة  االمريكي�ة 
البيش�مركة  وزارة  م�ع  بالتع�اون 
الغ�رض وم�ن  ان�ه له�ذا  ، مضيف�اً 
ضمن املروع تم�ت املطالبة بتوفري 
مروحي�ات لقوات البيش�مركة.وقدم 

فري�ق من املستش�ارين العس�كريني 
يف التحال�ف  ال�دويل يف 7 اي�ار الح�ايل 
مروع�ا إىل رئاس�ة حكوم�ة اإلقليم 
حول إعادة تنظيم القوات العس�كرية 
التابعة ل�وزارة البيش�مركة، ويتألف  
امل�روع م�ن 35 نقطة اله�دف منه 
بناء وتش�كيل قوة عسكرية متكاملة 
مهنية للبيشمركة يف املستقبل القريب. 
وصادق مجلس وزراء كردس�تان عىل 
املروع خال جلسته اإلعتيادية التي 

عقدها يف 14من الشهر ذاته.

البيشمركة للتحالف الدويل: اقرتبنا من »االستقالل« ونريد مروحيات
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     بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، أمس األحد، توفر منح دراسية من الجامعة األمريكية يف ارمينيا لنيل شهادتي 
البكالوريوس واملاجستري يف عدد من التخصصات العلمية واإلنسانية.

وقال املتحدث الرس�مي للوزارة حيدر العبودي يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن التخصصات املش�مولة 
لنيل ش�هادة البكالوريوس هي علوم الحاس�بات والتخصصات الهندس�ية وعلوم البيانات، فيما كانت التخصصات لنيل 
املاجس�تري صحة عامة، والهندس�ة الصناعية وادارة النظم، وعلوم الحاسبات واملعلومات، وعلوم االقتصاد، وعلوم اإلدارة 

اإلسرتاتيجية، وعلوم سياسية والشؤون الدولية، وتدريس اللغة االنكليزية كلغة أجنبية.
ودع�ا الراغب�ني بالتقدي�م عىل هذه املنح الدراس�ية من املوظف�ني يف الوزارات كاف�ة والجامعات كاف�ة والهيئتني، وكذلك 
غري املوظف�ني اىل زيارة الرابط�ني االلكرتوني�ني }newsroom.aua.am{ و}auroraprize.com{ أو زيارة الربيد االلكرتوني 

}azohrabian@aua.am{ لالطالع عىل التفاصيل الخاصة بهذه املنحة«.
وأش�ار العب�ادي اىل ان »التقديم س�يكون مبارشا للجامع�ة األمريكية يف ارمينيا عرب ملء االس�تمارة املوج�ودة يف الرابط 

االلكرتوني الخاص بدائرة البعثات والعالقات الثقافية يوم األحد املوافق 2017/6/4«.

التعليم تعلن عن منح دراسية من اجلامعة األمريكية يف أرمينيا للعراقيني

     المستقبل العراقي / عادل الالمي

وزعت الق�وات األمنية املش�رتكة، أمس 
األحد، خريطة مصورة ملا تبقى من عمليات 
تحرير الجان�ب االيمن من مدين�ة املوصل، 
وه�ي توضح ان ع�رة احياء فقط منه ما 

تزال بقبضة تنظيم “داعش”.
وتب�ني الخريطة ان ما تبقى من املناطق 
الخاضع�ة تحت س�يطرة “داعش” هي 10 
احياء س�كنية يف املدين�ة القديمة للموصل 
س�يتم تحريرها خالل االيام القليلة املقبلة 

واعالن املدينة خالية من التنظيم تماماً.
واالحياء هي الشفاء والزنجييل والصحة 
االوىل وب�اب س�نجار وراس الك�ور وامليدان 
والفاروق، وقسم من أحياء باب الطوب وباب 
جدي�د وباب البيض، كما قالت خلية االعالم 
الحربي بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه.وخالل الثمان واالربعني ساعة 
املاضية حررت قوات مكافحة االرهاب حي 
الربيع يف الساحل االيمن من املدينة، ورفعت 
العلم العراقي فوق مبانيه كما اكملت قوات 
الرط�ة االتحادي�ة والرد الرسي�ع تحرير 
منطق�ة 17 تم�وز يف هذا الجان�ب بالكامل 

ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها.
ب�دوره، قال قائد ق�وات جهاز مكافحة 
اإلرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي 
أن جهاز مكافحة اإلرهاب اس�تطاع تحرير 
47 حياً من أصل 74 حياً س�نكياً يف الجانب 
األيم�ن ملدين�ة املوصل.وأض�اف الس�اعدي 
»خ�الل معاركن�ا يف الجان�ب األيم�ن ملدينة 
املوص�ل، ُقت�ل املئ�ات من مس�لحي تنظيم 
داعش عىل يد قوات مكافحة اإلرهاب، ولكن 
مع انته�اء املعارك وتحرير املوصل بش�كل 
كام�ل، س�نعلن ع�ن حج�م األرضار وعدد 
مس�لحي داعش الذين ُقتلوا عىل يد قواتنا«، 
مش�رياً إىل أن »جهاز مكافحة اإلرهاب لديه 

استعداد كامل للمش�اركة يف جميع املعارك 
بالع�راق، وتلقي األوام�ر من القائ�د العام 

للقوات املسلحة«.
مكافح�ة  جه�از  ق�وات  قائ�د  وأردف 
اإلره�اب قائالً »نحن جن�ود، وكل ما نفعله 
ه�و تنفيذ األوامر، ولدينا اس�تعداد لتحرير 

جميع األرايض العراقية من داعش«.
من جانبها، أعلنت مديرية االستخبارات 
العس�كرية عن مقتل وايل الشؤون اإلدارية 
ملحافظ�ة نين�وى العراقي�ة ومدين�ة الرقة 
الس�ورية برضبة لطريان الجي�ش العراقي 
اس�تهدفته يف الجان�ب األيم�ن م�ن مدينة 
املوصل.وقالت االس�تخبارات يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، انها تؤكد 
مقت�ل االرهاب�ي القي�ادي يف تنظيم داعش 
)محمد مجبل الجواري ( مس�ؤول تنس�يق 
عمليات داعش ونصب مؤخراً وايل الشؤون 
االداري�ة لنين�وى والرق�ة برضب�ة لطريان 
الجيش يف منطقة الزنجييل يف الساحل األيمن 

من املوصل بناء عىل معلومات املديرية.
وعىل الصعيد اإلنساني، وصل النازحون 
الجدد الذين خرجوا م�ن مناطقهم املحررة 
يف الجانب األيمن من املوصل إىل أماكن أكثر 

أمناً واستقراراً بحثاً عن املأوى والغذاء.
وقال ع�دد من النازحني إن�ه »منذ بداية 
الح�رب ولحد ه�ذه اللحظة لم تص�ل إلينا 
إم�دادات أو مواد غذائية، ولي�س لدينا مال 
لراء تلك الحاجات، لهذا اضطررنا للنزوح 
من الجانب األيم�ن إىل األيرس ملدينة املوصل 

بحثاً عن الطعام والراب«.
فيما أوضح آخرون أنه »يف الجانب األيمن 
ال يوجد يشء يمكن أن نعتمد عليه، فكل ما 
لدينا قد َنفذ، وأس�عار املواد ارتفعت بشكل 
غري متوق�ع، حيث وص�ل س�عر كيلوغرام 
الس�كر إىل 70 أل�ف دين�ار، فكي�ف بامل�واد 

الغذائية، األوضاع مأساوية للغاية«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أثارت حادثة األلمان األربعة الَّذين 
اعت�دوا، ف�ي ش�هر أي�ار 2016، على 
عراقي مص�اب بمرض نفس�ي داخل 
س�وبر مارك�ت اهتماماً كبي�راً عندما 
وقع�ت قبل نح�و عام، ولك�ن الغريب 
حق�اً أن تعرف م�ا آلت إلي�ه القضّية، 
واألس�وأ أن تعلم مصير العراقي الذي 
ق�اده حظ�ه العاثر لهذا الم�كان بحثاً 

عن عالج نفسي.
القمص�ان  ذوو  األربع�ة  الرج�ال 
الس�وداء ش�دوا آنذاك وث�اق العراقي 
ال�ذي كان طالب�ا للج�وء وراء ظهره 
بسالسل حديدية، جاؤوا بها من متجر 
مقابل الش�ارع، ثم على مرأى نحو 20 
ش�خصاً م�ن العامة ربطوه بش�جرة 

قريبة، ثم جلسوا ينتظرون.
وأحد هؤالء األربعة نجار في مقتبل 
العمر، اس�مه ديتليف أولس�نر، تحدث 
إل�ى موقع »ديل�ي بيس�ت« األميركي 
اإلخباري قائالً: »أردنا مجيء الشرطة 

كي تقرر مصيره«.
آنغرم�ان، عم�دة  مارتين�ا  تق�ول 
للديل�ي  متحدث�ة  آرنس�دورف،  بل�دة 
اعت�ادوا عل�ى  »الن�اس هن�ا  بيس�ت 
القريب�ة  العي�ادة  تصرف�ات مرض�ى 
م�ا  وع�ادة  الس�وبرماركت  ف�ي 

يتجاهلونها«.
 Bürgerwehr كلم�ة  غ�دت  وق�د 
كابوس�اً  الش�عبي(  الجي�ش  )لج�ان 
مزعجاً وكلمة قذرة تضايق السلطات 
األلمانية، خاصة في أعقاب تحرشات 
رأس السنة الجديدة في مدينة كولون 
الع�ام الماض�ي، الت�ي أعقبتها موجة 
عارم�ة م�ن تألي�ب كراهي�ة الش�عب 
وانتداب بعض العامة أنفس�هم لتصيد 
بلطج�ة  عصاب�ات  ف�ي  المهاجري�ن 
مجيشة لحفظ أمن المدن والبلدات من 

هؤالء الدخالء، حسب الديلي بيست.
وكان وزير الع�دل األلماني هايكو 
ماس، قد قال محذراً: »ليس من ش�أن 
اللج�ان الش�عبية، وال م�ن اختصاص 

هواة لعبة عس�كر وحرامية أن يعينوا 
أنفس�هم للعب دور الشرطة«، موجهاً 
تحذي�ره بال�ذات إلى المش�اركين في 
حمالت »الحراسة الشعبية« المنظمة 
على الش�بكات االجتماعي�ة، أو أولئك 
الذين يجاهرون علناً بنيتهم الش�روع 
ف�ي إطالق نوب�ات حراس�ة ألحيائهم 
الس�كنية ليالً، في مهمة يرون على ما 
يب�دو أنها ل�«إرجاع النظام من جديد« 

إلى المدن الداخلية.
معظم تل�ك اإلعالنات انتهت بكالم 
كثي�ر لك�ن م�ع ذل�ك يب�دو أن عن�ف 
العصابات في أبسط أشكاله قد استلهم 
فكرة جديدة، فالخريف الماضي أقدمت 
عصابة من 4 أشخاص على ضرب أحد 
معارفه�م البال�غ من العم�ر 41 عاماً 
حتى الموت أمام مرقص ديس�كو في 

بل�دة فالدبرول الريفية، بعدما ش�رب 
أربعتهم حتى الثمالة ذات ليلة، ونزلوا 
في جول�ة بالبل�دة ممس�كين بعصي 
بيس�بول وفي رؤوس�هم نية غامضة 
غي�ر مختم�رة تمام�اً، ه�ي »تصي�د 
الالجئين«، وحينما ُطلِب من العصابة 
تبري�ر داف�ع فعلتهم أم�ام المحكمة، 
ادعى أحد المتهمين أنه كان يثأر لفتاة 
كانت قد تعرَّضت للتحرش.ولَم يقتصر 
األم�ر على ذل�ك، فقد ألقت الس�لطات 
األلماني�ة القبض على ضابط يبلغ من 
العمر 28 عاماً ف�ي والية بافاريا، في 
نيسان 2017، لالشتباه في تخطيطه 
لهجوم عنص�ري عل�ى الالجئين، بعد 
أن كان س�ّجل نفس�ه كذب�اً كالج�ئ 
س�وري، واعُتقل أيضاً من ُيش�تبه في 
أنه ش�ريكه في المؤامرة، وهو طالب 

عم�ره 24 عام�اً، بع�د العث�ور عل�ى 
متفجرات بحوزته.

وأشار تقرير الديلي بيست، إلى أنه 
في زمن مضى بالواليات المتحدة كان 
هن�اك ما يس�مى lynching أو اإلعدام 
محاكم�ة  ب�دون  بالش�نق،  الش�عبي 

ألسباب عنصرية بحتة قلما تختلف.
أما ألمانيا فليست الدولة األوروبية 
»ه�واة  م�ن  تعان�ي  الت�ي  الوحي�دة 
الذي�ن  والحرامي�ة«،  العس�كر  لعب�ة 
يبتدعون ألنفسهم وظيفة »متصيدي 
المهاجري�ن«، ففنلن�دا ه�ي األخ�رى 
أودي�ن«  »جن�ود  بعصاب�ات  عام�رة 
الذي�ن يجوب�ون الطرقات ف�ي نوبات 
المهاجري�ن؛  ض�د  طوعي�ة  حراس�ة 
وليس�ت بلغاريا بأس�لم منهم�ا، فقد 
ش�هدت حدودها الجنوبي�ة مع تركيا 

ح�وادث عديدة تورَّطت فيها عصابات 
الحراس�ة في القبض على المهاجرين 
وضربهم وإذاللهم.وهذه الس�نة رفع 
االدع�اء الع�ام البلغاري دع�وى باءت 
بالفش�ل لمحاكمة بيتر نظاموف )31 
عام�اً( وإدانت�ه ب�«اعتق�ال« 3 أفغان 
مهاجري�ن، حيث أقدم ه�و وعصابته 
التي تطلق على نفس�ها اسم »الكتائب 
المدني�ة لحماية النس�اء والدين« على 
محاصرة المس�افرين الثالثة، ثم نهب 
ما يحملونه، ومن ثمَّ سحلهم والصراخ 
في وجوههم بلغ�ة إنكليزية متلعثمة 

بأن يعودوا أدراجهم إلى تركيا.
آرنس�دورف  وبع�د حادث�ة مدينة 
الربيع الماضي، اتخذت قصة ش�باس 
منعطف�اً  العراق�ي،  الالج�ئ  س�يل 
مأساوياً، في ش�هر كانون الثاني من 

هذا الع�ام، حينما اختف�ى من مأواه، 
ث�م قبل أس�بوع م�ن محاكمت�ه التي 
كان سيش�هد فيه�ا وجد صي�اٌد جثته 
ف�ي الغاب�ات، وطبقاً لنتائج تش�ريح 
الجثة لمعرفة س�بب الوفاة فإن سيل 
د حت�ى الموت، ولم تكن هناك أي  تجمَّ
عالمات على إصابات خارجية حس�ب 

تقرير الطب الشرعي.
أم�ا ديتليف أولس�نر، الذي أش�بع 
الع�ام  وثاق�ه  وش�دَّ  ضرب�اً  س�يل، 
الماضي، فمن ضمن هواياته المحببة 
السياس�ة  غم�ار  يخ�وض  أن  أيض�اً 
المحلي�ة بالبلدة، فقبل عامين رش�ح 
آرنس�دورف  نفس�ه لمنص�ب عم�دة 
وخسر خسارة كبرى. ال يحب أولسنر 
تس�تخدم  الت�ي   vigilante لفظ�ة 
لوص�ف البلطجي�ة الذي�ن يتربص�ون 

بالمهاجري�ن لي�اًل، منتدبين أنفس�هم 
لحراسة الشوارع، فهذه اللفظة كثيراً 
م�ا تس�تخدم لوصف�ه هو ش�خصياً 
ف�ي الصحاف�ة، ويصر أولس�تر حتى 
اآلن عل�ى أن فعله ينم عن »الش�جاعة 

المدنية«.
وعن مص�رع العراقي س�يل يقول 
أولس�نر: »بالطب�ع ه�و أم�ر س�يئ«، 
ويق�ول إن�ه ورفاق�ه الثالث�ة كان�وا 
جالس�ين مع محاميهم حينما سمعوا 
بالخبر »وأصبن�ا بصدمة«، ثم يصمت 
هنيه�ة غريبة ليضي�ف: »أعني أننا لم 

نكن نعرفه شخصياً«.
وف�ي نيس�ان 2017، وقب�ل فت�رة 
وجي�زة من محاكمة عصاب�ة األربعة 
عل�ى ما فعل�وه، وصلت رس�الة بريد 
إلكتروني�ة إل�ى مكتب االدع�اء العام 
بالوالية، بها تهدي�د بإطالق رصاصة 
في رأس كل من يحضر قاعة المحكمة، 
وقد ذهل حضور الجلس�ة من مش�هد 
دخ�ول اثني�ن من االدع�اء الع�ام إلى 
قاعة المحكمة، مصحوبين عن اليمين 
والشمال بالحراس الشخصيين، حيث 
يقول أحُد سياسيي الحزب الخضر في 
والية ساكس�ونيا في وصف المش�هد 
للديلي بيست: »لم أَر شيئاً كهذا طوال 

30 عاماً من مزاولتي للمحاماة«.
أما مارتين�ا آنغرمان، عمدة البلدة، 
فأصيب�ت بخيب�ة أم�ل عندم�ا ألغ�ى 
القاضي الجلس�ة بعد 3 ساعات فقط 
م�ن انعقاده�ا، متعل�اًل بع�دم ك�ون 
إجراءاتها القضائية في الصالح العام، 
حيث إن الجلس�ة ما كان�ت لتتمخض 
س�وى عن غرامة صغيرة في أحس�ن 
األح�وال. أما خ�ارج قاع�ة المحكمة 
فاصط�ّف المحتج�ون المتظاه�رون 
حاملي�ن الفتات صفراء، عليها رس�م 
قط�ة مصاب�ة بالغثيان كتب أس�فلها 
»أي�ن المحاكمة« و«الس�هر التطوعي 

في حراسة األمن ليس جريمة«.
وختم�ت آنغرمان بالقول: »ال تزال 
بل�دة آندرس�دورف منقس�مة بش�أن 

القضية«.

مكافحة اإلرهاب حيرر »47« حيًا يف أمين للموصل.. ومقتل والي الشؤون اإلدارية يف التنظيم اإلرهابي

نفود »داعش« يتقلص إىل »10« مناطق فقط

جمموعات تشكل »جلان شعبية« وخترج لياًل لـ »اصطياد الالجئني«

النازيون اجلدد يكثفون هجامهتم ضد العراقيني يف أملانيا

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

حررت قوات الحش�د الش�عبي، أمس األحد، 
س�بع قرى في ناحية القيروان غرب الموصل، 
وه�ي الي�وم العاش�ر لعملي�ات محمد رس�ول 
الل�ه الثانية التي انطلقت من محورين ش�مالي 

وجنوبي.
وانطلق الحش�د الش�عبي بعمليات واس�عة 
م�ن المحور الجنوب�ي حيث تمكن م�ن تحرير 
ارب�ع قرى ش�ملت قري�ة )ثري االويس�ط( تم 
تحريرها بالكامل من س�يطرة »داعش« جنوب 
ناحية القيروان، بعد تكبيد العدو خسائر كبيرة 
باألرواح والمعدات، وتقدمت القوات نحو قرية 
“المس�بس” جنوب القي�روان غ�رب الموصل 

وتمكنت من تحريرها ايضا.
كما تمكن الحشد الش�عبي من تحرير قرية 
النيلية بالكامل من سيطرة داعش جنوب ناحية 

القي�روان بعد اقل من س�اعة م�ن تحرير قرية 
ثري االويسط.

وتقدمت قوات الحشد نحو قرية سادة زوبع 
وتمكنت من تحريرها أيضا.

وفي المحور الش�مالي نفذ الحش�د الشعبي 
عملي�ات عس�كرية ض�د »داع�ش«، حي�ث قام 
بتنفي�ذ عملي�ة نوعي�ة مباغت�ة ليل�ة نجح من 
خالله�ا بقطع طري�ق امداد داع�ش بين قريتي 

الحاتمية وتل قصب شمال القيروان.
وحرر الحش�د قرية »عين فتحي الشمالية« 
ش�مال ناحية القي�روان غرب الموص�ل بعد ان 
خاض اش�تباكا مع عناصر التنظيم االجرامي، 
واس�قط الحشد طائرة مس�يرة ل�«داعش« في 
محي�ط قرية الحاتمية ش�مال القي�روان غرب 

الموصل.
بعم�ق  الش�عبي  الحش�د  ألوي�ة  وتقدم�ت 
العدو حي�ث تمكنت من تحري�ر قرية تل قصب 

ش�مال القيروان وقتل 10 عناصر من »داعش« 
والعثور على عجلتي�ن مفخختين اثناء تقدمها 

في القرية.
كما استطاع الحش�د من تحرير قرية “عين 
غ�زال” ش�مال القي�روان و باش�رت عملي�ات 
تطهيرها من المفخخات والعبوات التي زرعها 

العدو.
وقد عثر الحشد الشعبي على سجن »داعش« 
االجرام�ي جنوب القيروان، فيم�ا وثق االعالم 
الحرب�ي أس�اليب وأدوات التعذي�ب الموجودة 

داخل السجن.
وتظه�ر الص�ور الموثق�ة، س�جن داع�ش 
ف�ي قري�ة “القاه�رة” المحررة جن�وب ناحية 

القيروان، غرب الموصل.
يشار الى ان الحشد الشعبي/ اللواء 11 عثر 
عل�ى الس�جن الذي يتك�ون من حج�ر صغيرة، 
تض�م مختل�ف أس�اليب التعذي�ب، بينه�ا قطع 

أصابع السجناء وأطرافهم، وكذلك جلد المدنيين 
بدعوى مخالفة التعاليم.

وقد أكد القيادي في الحش�د الشعبي األمين 
العام لمنظم�ة بدر هادي العام�ري عن تحرير 
مجمع سكني وست قرى غرب مدينة الموصل.

وق�ال العام�ري في بي�ان تلق�ت »المس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إنه »تم تحرير مجمع تل 
بنات السكني وقرى عين فتحي الجنوبي وعين 
غزال األولى وعين غزال الثانية وباشوك وخيلو 
وتل خان«.وأشار العامري إلى أن ذلك جاء، »بعد 
محاص�رة دامت تامة وعمليات ليلية اس�تمرت 

لعدة أيام أدت إلى انهيار وانكسار العدو«.
المش�تركة  العراقي�ة  الق�وات  وتخ�وض 
عملي�ات عس�كرية واس�عة النطاق الس�تعادة 
مدين�ة الموص�ل م�ن تنظي�م »داع�ش«، فيما 
يقوم الحشد الشعبي بواجبات بتحرير المحور 

الغربي للمدينة.

كشف أماكن »السجون السرية« اليت استعملها »داعش« ضد املدنيني

احلشد الشعبي يذيق »داعش« الويالت يف القريوان: استعادة »7« قرى بعمليات خاطفة
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         بغداد / المستقبل العراقي

تتزاي�د  متش�ابكة،  بخي�وط 
األمريك�ي  الرئي�س  ق�رار  أزم�ة 
دونال�د ترامب بإقال�ة مدير مكتب 
 »FBI»��التحقيق�ات الفيدرالي�ة ال
جيم�س كومي، وس�ط دع�وات لم 
تهدأ حدتها للمطالبة بعزل الرئيس 
بتهم�ة عرقل�ة س�ر  ومحاكمت�ه 
املعروف�ة  التحقيق�ات  يف  العدال�ة 
إعالمي�ًا ب�«اتصاالت الروس« والتي 
تبح�ث دور حملة ترامب االنتخابية 
وطبيع�ة اتصاالتها مع مس�ؤولني 
بالحكوم�ة الروس�ية خ�الل الفرتة 

السابقة لالنتخابات األخرة.
في�ه  يبح�ث  ال�ذي  الوق�ت  ويف 
الرئي�س دونالد ترام�ب عن انتصار 
س�يايس يف ظل سلسلة من االزمات 
التي تالحقه داخل واشنطن، وتبنى 
وس�ائل اإلع�الم األمريكي�ة نهج�اً 
معادياً إلدارته بخالف تبنيها وجهة 
نظر الح�زب الديمقراطي ودعواتها 
املتك�ررة للمدع�ى الع�ام األمريكي 
للتحقيق مع الرئي�س وربما عزله، 
اس�تطاع األخر انت�زاع صفقة من 
العي�ار الثقي�ل يف ثاني أي�ام زيارته 
للمملك�ة العربي�ة الس�عودية بع�د 
توقيع عقود تس�ليح بني والواليات 
ب��110  تق�در  واململك�ة  املتح�دة 
ملي�ار دوالر.ومع إب�رام العقود بني 
والتي ش�ملت  والرياض  واش�نطن 
اتفاقيات يف مج�االت أخرى بخالف 
صفقة ال�110 مليار دوالر الخاصة 

بالس�الح، يتوق�ع مراقب�ون تراج�ع ح�دة 
الهجوم الذي تتبناه وسائل اإلعالم األمريكية 
مل�ا ستس�فر عن�ه الصفق�ة م�ن انع�اش 
لالقتص�اد األمريكي الذي تكب�د خالل والية 
الرئيس السابق باراك أوباما خسائر فادحة 
بعدما تع�ذر أمام الوالي�ات املتحدة الخروج 

الس�لس من الحرب�ني العراقي�ة واألفغانية.
إال أن ه�ذا جميعه تكهن�ات بطبيعة الحال، 
فش�عبية ترامب تعان�ي انح�داراً كبراً عىل 
املس�توى الس�يايس والش�عبي، وه�و ب�دا 
واضحاً بتشكيل جبهات ضده، مثل الجبهة 
التي ش�كلتها هي�الري كلينتون، املرش�حة 
الرئاسية السابقة، من خالل دعم الجمعيات 

املدنية املناهضة لسياسات ترامب.ويف الوقت 
الذي وصلت فيه طائرة الرئيس األمريكي إىل 
الرياض، كان املدير املقال ملكتب التحقيقات 
الفيدرالية جيمس كومي يعلن موافقته عىل 
اإلدالء بش�هادته يف قضي�ة اتصاالت الروس 
وكواليس إقالته من منصبه، يف جلسة علنية 
أم�ام مجلس الش�يوخ األمريكي، األمر الذي 

تزامن مع ن�ر صحفاً أمريكي�ة ترسيبات 
قال�ت إنها نق�ال ع�ن مص�ادر مطلعة عىل 
اتصاالت جرت بني ترامب وكومي، كش�فت 
أن الرئي�س األمريكي حاول اس�تمالة مدير 
ال��«FBI« قب�ل إقالت�ه للتأث�ر ع�ىل س�ر 
التحقيقات.وبحس�ب م�ا نرت�ه صحيفة 
»نيوي�ورك تايمز« األمريكية يف تقرير تزامن 

م�ع ب�دء زي�ارة ترام�ب للس�عودية، حاول 
األخر التودد لجيمس كومي وسأله مبارشة 
مت�ى س�تعلن الس�لطات أن�ه )ترام�ب( ال 
يخضع للتحقيق ش�خصياً، وذلك وفق رواية 
ش�خصان كانا عىل عل�م بتفاصي�ل مكاملة 
هاتفي�ة دارت ب�ني الرئي�س ومدي�ر مكتب 
التحقيقات الفيدرالية املقال.وبحسب رواية 

الصحيف�ة األمريكي�ة، رد كوم�ي 
عىل ترامب قائالً إنه لو أراد التعرف 
ع�ىل تفاصي�ل تحقيق�ات املكتب 
الفيدرايل فال ينبغي عليه أن يطلب 
ذلك بش�كل مب�ارش أو ودي، وإنما 
عليه اتباع االجراءات الرسمية ومن 
بينها إرس�ال املستش�ار القانوني 
للبي�ت األبي�ض م�ا يري�د معرفته 
من استفس�ارات بشكل رسمي إىل 

وزارة العدل.
وبش�عور حقيقي بتهديد إقالة 
ترام�ب، بدأ محام�و البيت األبيض 
البح�ث يف إج�راءات مواجهة إقالة 
للتحض�ر  محاول�ة  يف  الرئي�س، 
والتجهي�ز مل�ا ق�د يواجهون�ه من 
قبل الديموقراطيني يف الكونغرس، 
فيما يعتقد البي�ت األبيض أنه من 

الصعوبة حدوث ذلك.
البي�ت  يف  مس�ؤولون  وق�ال 
األبيض إن الرئيس لديه دعم ووالء 
كبري�ن من حلفائ�ه الجمهوريني 
يش�كلون  الذي�ن  الكونغ�رس،  يف 
األغلبية.لك�ن محامي ترامب بدأوا 
باستش�ارة خ�راء ح�ول اإلقال�ة 
والقوان�ني والقواع�د لذل�ك، كم�ا 
بدأوا بجمع املعلومات حول كيفية 
عمل تل�ك اإلجراءات ومواجهتها يف 
حال حدوثها. ونفى البيت األبيض 
القاع�دة  أن  تماما.يذك�ر  ذل�ك 
الديموقراطية للحزب الديموقراطي 
ق�د ب�دأت باتخ�اذ لهج�ة مخففة 
ومرتاجع�ة ع�ن ترديده�ا إلقال�ة 
الرئي�س ترام�ب، بحج�ة أن ذل�ك 
سابق ألوانه.يف سياق آخر، طالب السيناتور 
الجمهوري عن والية كارولينا الجنوبية جون 
ماكني بطرد الس�فر الرتكي لدى واشنطن، 
مؤكدا أن ما قام ب�ه رجال األمن األتراك من 
تعامل وح�ي غر حضاري مع املتظاهرين 

خارج منزله.

هل تنقذ »مليارات اخلليج« الرئيس األمريكي من اإلقالة؟

ترامب.. »خليفة« يف السعودية ومنبوذ يف واشنطن

أطباء بال حدود: »الكولريا« يف اليمن قد خيرج عن السيطرة

        بغداد / المستقبل العراقي

كشفت وكالة رويرتز عن أن املخابرات الخارجية الكورية 
الشمالية تدير مجموعة خاصة بالهجمات االلكرتونية وأن 

هذه املجموعة قامت ببعض عمليات القرصنة.
وتنقل الوكالة عن بعض الخراء أن ما ُتسمى ب�«الوحدة 
180« باتت ُتستخدم بشكل خاص لتزويد نظام بيونغ يانغ 
بالعمل�ة الصعبة. ويف هذا الس�ياق يق�ول جيمس جويس، 
الخبر يف ش�ؤون كوريا الش�مالية، إن هذه اإلسرتاتيجية، 
الت�ي تنتهجها كوري�ا الش�مالية، أكثر نجاحاً م�ن تجارة 
املخ�درات وتزوي�ر العملية والتهريب، وه�و ما يؤكده كيم 
هيون�خ كوان�غ، األس�تاذ الجامعي الذي ه�رب نحو كوريا 

الجنوبية عام 2004.
ويق�ول كي�م: »الوح�دة 180 تهاجم املص�ارف وترسق 
األموال من حساباتها، وإن أعضاء هذه املجموعة يعملون 
انطالق�ًا م�ن الخارج أج�ل عدم ت�رك أي آثار ت�دل عليهم. 
وهناك تكهنات بأن أعض�اء هذه الوحدة الخاصة غالباً ما 
يتنكرون كموظفني يف رشكات تجارية أو يف فروع لركات 
كورية شمالية أو رشكات مشرتكة يف الصني ودول آسيوية 

أخرى.
ووجهت خالل السنوات الس�ابقة الكثر من االتهامات 
لكوريا الشمالية بش�ن هجمات قرصنة الكرتونية، وغالباً 
م�ا كان�ت أهدافه�ا ش�بكات مالي�ة يف الوالي�ات املتح�دة 
وكوريا الجنوبية. وبحس�ب الوكالة، فإن لدى خراء األمن 
املعلومات�ي أدل�ة ع�ىل أن حكوم�ة بيونغ يانغ تق�ف وراء 
الهجوم االلكرتوني الواسع الذي ُشن األسبوع املايض، األمر 

الذي تنفيه يبونغ يانغ.
وكان الهج�وم بفروس »واناكراي« قد اس�تهدف آالف 
ال�ركات واملؤسس�ات الحكومية وأصاب نح�و 300 ألف 
كمبيوت�ر يف 150 بل�داً. ولك�ن مكت�ب الرط�ة األوروبية 
»يوروب�ول« قال يف وقت س�ابق إن�ه »من املبك�ر« التكهن 

بمصدر الفروس، يف حني حذر آخرون من هجوم جديد.

        بغداد / المستقبل العراقي

قال شهود إن محتجني تونسيني أغلقوا محطة رئيسية 
لتجمي�ع وض�خ النفط يف صح�راء تطاوين بجن�وب البالد 
يف تصعي�د لالحتجاجات املس�تمرة منذ أس�ابيع للمطالبة 

بوظائف مما يوجه رضبة قوية لركات إنتاج النفط.
وهذه أول مرة يتمك�ن فيها املحتجون من غلق محطة 

ضخ النفط التي ينقل عرها الخام إىل ميناء الصخرة.
وجاء غلق املحطة »فانا« بمنطقة الكامور بعد أن أطلق 
الجيش أعرة نارية لتفريق املحتجني الذين رفضوا الرتاجع 
قبل أن يسمح لهم بالوصول إىل املحطة وإغالقها بمساعدة 
أحد املهندسني تجنبا لالشتباك معهم وفقا ملا ذكره الشهود.

وتمثل االحتجاجات يف والية تطاوين بجنوب تونس اختبارا 
لحكومة رئيس الوزراء يوس�ف الش�اهد وقد أجرت اثنتني 
م�ن رشكات الطاق�ة األجنبية بالفعل عىل وق�ف اإلنتاج أو 
نقل موظفني كإجراء احرتازي. ورفع املحتجون ش�عارات 
تطالب بف�رص العمل ونصيبهم من الث�روات النفطية من 
بينها »شغل حرية كرامة وطنية«. كانت الحكومة عرضت 
بالفعل 1500 وظيفة بركات الطاقة من بينها ألف وظيفة 
فورية و500 العام املقبل. وعرض املسؤولون ألفي وظيفة 
يف قط�اع الزراعة واملروعات البيئي�ة إىل جانب 20 مليون 
دوالر لتطوير مروعات باملنطقة وهو ما رفضه املحتجون 
قائلني إن�ه ال يكفي. واعتصم نحو ألف محتج ألس�ابيع يف 
الصحراء قرب خط أنابي�ب الغاز يف منطقة تعمل بها إيني 
اإليطالي�ة ورشك�ة »أو.ام.يف« النمس�اوية. لك�ن محاوالت 
الحكومة للتوصل إىل اتفاق من خالل عرض الوظائف باءت 
بالفش�ل حتى اآلن فنقل املحتج�ون اعتصامهم قبل يومني 
إىل أمام محط�ة الضخ. وتونس منتج صغر للنفط والغاز، 
إذ يبلغ إنتاجها نح�و 44 ألف برميل يوميا، لكن اقتصادها 
لم يكد يتعاىف من هجمات ش�نها إس�الميون مس�لحون يف 
2015 عىل س�ائحني أجانب أرضت كثرا بقطاع الس�ياحة 

الحيوي.

كوريا الشاملية تدير وحدة خاصة 
للقرصنة االلكرتونية

االحتجاجات تغلق املحطة الرئيسية 
لضخ النفط يف تونس        بغداد / المستقبل العراقي

أعاد ح�زب العدالة والتنمية الحاك�م يف تركيا، 
اختي�ار رج�ب طي�ب أردوغان، رئيس�ا ل�ه، الذي 

استقال منه عام 2014، بعد توليه رئاسة البالد.
وتس�مح التعديالت الدس�تورية األخ�رة، التي 
أقرها االستفتاء الشعبي، للرئيس أن يكون عضوا 

يف حزب سيايس.
واس�تقبل املش�اركون يف املؤتم�ر االس�تثنائي 
للعدال�ة والتنمي�ة أردوغ�ان بالرتحي�ب الحار، ثم 

انتخبوه خلفا لرئيس الوزراء، بن عيل يلدرم.
وظهرت يف العاصمة أنقرة وعىل مواقع التواصل 
االجتماعي صور أردوغان ومعها شعارات »اإلدارة 
الفوالذي�ة، وتركيا القوية«، و«إىل األمام مع القائد 

املؤسس«.
ويرف�ع املؤتم�ر االس�تثنائي ش�عار »مرحل�ة 
جديدة: ديمقراطية، وتغير وإصالح«، يف إشارة إىل 
التعديل الحكومي والتغير يف قيادة الحزب املرتقب 

يف األسابيع واألشهر املقبلة.
وتحدثت وس�ائل اإلعالم املوالي�ة للحكومة عن 

عودة أردوغ�ان للحزب وأنها »س�تنهي الخالفات 
الداخلي�ة، وس�رتفع هم�ة املناضلني واملس�ؤولني 
فيه«.وترش�ح أردوغ�ان وح�ده لرئاس�ة الحزب، 
وس�يخلف رئيس ال�وزراء الحايل، بن ع�يل يلدرم، 
ويتوق�ع أيض�ا أن يعل�ن تعديال حكوميا واس�عا، 

وتغيرا يف قيادة الحزب.
أقره�ا  الت�ي  الدس�تورية  التع�دالت  وتن�ص 
االس�تفتاء بنس�بة 51،4 يف املئة عىل إلغاء منصب 
رئي�س ال�وزراء، ولكنها لن تدخل حي�ز التنفيذ إال 

بداية من 3 ترين الثاني 2019.

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال وزي�ر الخارجي�ة اإليران�ي 
محم�د ج�واد ظريف يف مق�ال نر 
أم�س األح�د إن�ه ينبغ�ي أن يناقش 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب أثناء 
زيارته الحالي�ة للمملكة مع الجانب 
الس�عودي س�بل تفادي هجوم آخر 

عىل غرار هجمات 11 سبتمر.
وكت�ب ظري�ف يف مق�ال ن�ره 
املوق�ع اإللكرتون�ي لش�بكة العربي 
الجديد اإلخبارية ومقرها لندن يقول 
»علي�ه )ترامب( أن يدخ�ل يف الحوار 
معه�ا ح�ول الط�رق الكفيل�ة بمنع 
اإلرهابيني التكفريني من االستمرار 
يف تأجيج النار عىل مس�توی املنطقة 

وتكرار أمثال حادث 11 س�بتمر من 
قبل رعاياها يف الدول الغربية«.

وأش�ار ترام�ب نفس�ه ألنصاره 
ش�باط  يف  انتخاب�ي  حش�د  خ�الل 
2016 إىل أن اململك�ة ربما تقف وراء 

الهجمات.
وق�ال »س�تعرفون من ه�و الذي 
دمر مرك�ز التجارة العامل�ي يف واقع 

األم�ر ألن لديهم أوراقا رسية للغاية. 
ربما تعرفون أنهم السعوديون حسنا 

ولكنكم ستعرفون«.
لكن�ه توق�ف من�ذ انتخاب�ه عن 
ترصيحات�ه العلني�ة الح�ادة وع�ىل 
حسابه عىل تويرت بش�أن السعودية 
الحليف�ة املهم�ة للوالي�ات املتح�دة 

وأكر دولة مصدرة للنفط يف العالم.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزارة الخارجي�ة األملانية ليوم األحد )21 
مايو/أيار 2017( يف برلني، مقتل مواطنة أملانية يف 
العاصمة األفغانية كاب�ول، مؤكدة بذلك معلومات 
مماثل�ة أف�اد به�ا املتح�دث باس�م وزارة الداخلية 
األفغانية نجيب دانيش يف وقت سابق. وكان دانيش 

ق�د أوض�ح أيض�ا يف ترصيح�ات أدىل به�ا للوكالة 
األملانية )د ب أ( أنه »تّم اختطاف مواطنة فنلندية« 
يف حادث وقع أمام مقر إقامة السيدتني األجنبيتني 
يف كابول. وذكرت وسائل اإلعالم املحلية أن السيدتني 
كانتا تعمالن لحس�اب منظمة غر حكومية دولية 
يف كابول.وق�ال مدير منظمة »اوبريش�ن مريس« 
السويدية غر الحكومية، سكوت بريسلني، لوكالة 

تي.ت�ي الس�ويدية لألنب�اء، إن منظمت�ه دع�ت إىل 
اجتم�اع أزمة األح�د، معرتفاً بص�ورة ضمنية بأن 
واحداً عىل األقل من الضحايا كان يعمل لحس�ابها، 
معلناً بالقول: »نعرف أنها تعتر مفقودة«. وأش�ار 
دانيش إىل أنه تم إطالق أعرة نارية عىل حارس أمن 
تاب�ع لدار الضيافة. ولم يت�م اإلعالن عن الخلفيات 

املحددة للحادث حتى اآلن. 

أردوغان يستويل عىل مزيد من السلطات ويعود رئيسًا حلزب العدالة 

اخلارجية اإليرانية: مستعدون إلهداء السالم إىل املنطقة

برلني تؤكد مقتل مواطنة أملانية يف كابول

         بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذرت منظم�ة »أطب�اء بال ح�دود« م�ن أن تفي 
الكولرا يف اليمن قد يخرج عن الس�يطرة يف حال لم تكن 

هناك استجابة طارئة تتناسب مع حدة الوضع.
وأضاف�ت املنظم�ة يف بي�ان نرت�ه ع�ىل موقعه�ا 
اإللكرتون�ي أن »األع�داد املتزاي�دة من إصاب�ات الكولرا 
واإلس�هال املائ�ي الح�اد تش�كل مص�در قل�ق هائ�ل يف 

اليمن«.
وأش�ارت املنظمة إىل أنه »تم بالفعل تش�خيص أكثر 
من 17.000 حالة، وأن فرقها الطبية عالجت حتى اليوم 
أكثر م�ن 3000 مريض يف محافظات عم�ران والحديدة 

وحجة والضالع وتعز وإب«.
ولفتت إىل »أن تف�ي الكولرا يتزايد برسعة كبرة يف 
أنحاء اليمن وتم تش�خيصه بالفع�ل يف 18 محافظة من 

أصل 22 محافظة يمنية«.
وأش�ارت إىل أن »عدد الحاالت املش�تبه بها قد تخطى 
23500 حالة حت�ى يوم 19 مايو/أيار بحس�ب منظمة 

الصحة العاملية«.
وقال غس�ان أبو ش�عر، رئيس بعثة أطباء بال حدود 
يف اليمن »إن التفي الح����ايل وانتش�اره الرسيع يدق 
ناقوس الخط�ر«، مضيفا أن »النظ�ام الصحي يف اليمن 

يعاني من اإلرهاق«.
ودعا أبو شعر يف سياق البيان »لتسهيل استراد املواد 
الطبي�ة إىل البلد ألن املخزونات الحالية لن تكون كافية«، 
متوقعا »وصول ش�حنة تضم أكثر من 63 طناً من مواد 

عالج الكولرا إىل اليمن خالل األيام القادمة«.
وتوقع�ت منظمة الصحة العاملية، الجمعة، أن يرتفع 
عدد املصابني بمرض الكولرا يف اليمن إىل 300 ألف حالة 

إصابة، خالل الشهور الستة املقبلة.
وأعلن�ت املنظمة الجمعة عن ارتفاع حصيلة الوفيات 
الناجمة عن وباء الكولرا يف اليمن إىل 242 ش�خصا، منذ 

عودة املرض يف ال�27 من نيسان.
وب�دأ تف�ي امل�رض يف أكتوب�ر تري�ن األول 2016 
وتزايدت حاالت اإلصابة حتى ديسمر كانون األول. وقال 
زاجاري�ا إن االنتش�ار تراجع لكنه لم يخضع للس�يطرة 
التام�ة أبدا فيما ع�اد عدد الحاالت الجدي�دة لالرتفاع يف 
موس�م األمطار وزاد من س�وء الوضع انهيار النظامني 

االقتصادي والصحي.
ويعان�ي اليم�ن من ح�رب أهلي�ة عىل م�دى عامني 
تس�ببت يف حاج�ة 18.8 ملي�ون ش�خص للمس�اعدات 
اإلنس�انية والكثر منهم عىل حافة املجاعة فيما يقترص 
تقديم الخدمات الصحية حاليا عىل 45 باملئة من إجمايل 

املنشآت الصحية يف البالد.
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فقدان
فق�دت مني الهوية الصادرة من هيئة توزيع 
املتنتجات النفطي�ة / الفرات االوسط / فرع 
النجفاالرشف باسم )سماح جهاد عبد االئمة 
عودة( عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 910/ب2017/4

التاريخ 2017/4/5
اعالن

اىل املدعى عليه )عبد الله فارس لطيف (
اص�درت هذه املحكم�ة قرارها املرقم  910/

ب2017/4 بتاري�خ 2017/5/4 واملتضم�ن 
الحكم )بال�زام املدعى عليه عب�د الله فارس 
لطي�ف بتاديت�ه للمدعي صكر نواف حس�ن 
مبلغا قدره ) 12500$( اثنا عرش وخمسمائة 
دوالر امريكي والذي يمثل  بدل بيع الس�يارة 
ن�وع  خص�ويص  بغ�داد   105362 املرقم�ة 
مسيوبييش باجريو موديل 2007 اللون ابيض 
واملستلم  من قبل ملدعى عليه بموجب مقاول 
البي�ع املؤرخ�ة يف 2016/8/12 ( ولثب�وت 
مجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي  يف محكمة بداءة الكوفة و اش�عار 
مختار حي املتنب�ي /1 املختار رحمن مطلب 
النفاخ لذا تقرر تبليغك اعالنا بالقرار املذكور 
بصحيفتن محليتن يوميتن ولك حق الطعن  
عىل القرار املذكور خالل امل�دة املقررة بكافة 
طرق الطعن القانونية  وبعكس�ه سيكتسب 

القرار املذكور درجة البتات وفق االصول 
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 3278/ب2017/1

التاريخ 2017/5/21
اعالن

اىل املدع�ى علي�ه )تحس�ن عب�اس محم�د 
صالح(

اقام عليك املدعي )الس�يد مدير بلدية النجف 
اضاف�ة لوظيفته ( الدع�وى البدائية املرقمة 
اعاله والذي يطلب فيها الحكم بالزامك بدفع 
مبلغ الدي�ن البال�غ ثالثة مالي�ن واربعمائة 
واربعمائ�ة وثم�ان  ال�ف  واربع�ة وثمان�ن 
وست�ون دين�ار وذل�ك  عن بدل ايج�ار مخبز 
املس�تاجر من قبلك ولثب�وت  مجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح املبلغ القضائ�ي ثامر 
موىس عباس بتاريخ 2017/4/16 و اشعار 
مختار حي الغ�ري عليه قررت هذه املحكمة 
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتن يوميت�ن بموعد 
املرافعة املصادف يف يوم 2017/5/29  وعند 
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد 758/ش/2017
التاريخ 2017/5/21

اعالن
اىل املدعى عليه /امري عبد الحسن عبد الرضا

اقام�ت املدعي�ة رنا ماج�د عبد زي�د الدعوى 
املرقمة اعاله امام هذه املحكمة تطلب فيها 
تايي�د حضانة اوالده�ا لبنا وع�ي اوالد امري 
عبد الحسن وملجهولية محل اقامتك فقد قرر 
تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ن محليتن يوميتن 
للحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة 
التاسع�ة  الس�اعة   2017/5/29 املواف�ق 
صباحا وعند عدم حضورك او من ينوب عنك 
قاننا فس�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق القانون 
القايض
صفاء ناجي املوىل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

 محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد : فقدان /2017
التاريخ 2017/5/17

اىل املدعو مصطفى سمري شهيد
اعالن

ق�دم طالب حجة الفقدان سمري ش�هيد وليد 
طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه اصدار حجة 
فقدان بحقك كونك مفق�ود وملجهولية محل 
اقامت�ك قررت املحكم�ة تبليغ�ك يف الصحف 
املحلي�ة فعليك الحض�ور امامها خالل عرشة 
ايام م�ن تاريخ نرش االع�الن وبخالفه سيتم 

النظر بالطلب وفق القانون
القايض
حسن عباس سمن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 3499/ش2017/3

التاريخ 2017/5/21
اعالن

اىل املدعى عليه /غيث مرتىض نعيم
اقام�ت املدعي�ة بت�ول صال�ح نص�ار عليك  
ام�ام  3499/ش2017/3  بالع�دد  الدع�وى 
ه�ذه املحكم�ة  تطلب فيه�ا تايي�د حضانة 
الطفل�ة اي�ات وحيث ان�ك ارتحل�ت  اىل جهة 
مجهول�ة وغري معروفة حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ واش�عار مختار منطقة دور الهندية 
النج�ف وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك 
ق�ررت املحكم�ة تبليغك بخص�وص الدعوى 
وبموع�د املرافعة اعالن�ا بواسطة صحيفتن 
محليتن يوميتن  وعليك الحضور امام هذه 
املحكم�ة يف موعد املرافعة القادم املوافق يوم 
2017/5/28 الس�اعة التاسع�ة صباحا ويف 
حالة ع�دم حضورك او ارسال من ينوب عنك 
قانون�ا سوف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض عامر حسن حمزة

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
املسيب

العدد/بال
اعالن

)عب�د  املدع�و  الش�خص  فق�د 
بتاري�خ  عل�وان(  كري�م  الخال�ق 
2014/10/26بع�د دخ�ول الق�وات 
االمني�ة اىل ج�رف الن�ر ول�م يع�د 
لحد  االن وكان يرتدي تيرشت اصفر 
وبجامة صفراء وهوقصري القامة و 
حنط�ي  البرشة وخ�ايل من العالمات 
الفارقة فعىل من يعثر عليه مراجعة 
هذة املحكمة خ�الل ثالثون يوما من 
ثان�ي يوم الن�رش بالصح�ف املحلية 
ويف حال�ة العكس س�وف تقوم هذة 
املحكم�ة بتنصيب والدته       املدعوة 
)عنود نارصعايد ( قيما عليه لغرض 

ادارة شوؤنه واملحافظة عليه 
القايض
امري موىس حميد

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
املسيب

العدد/بال
اعالن

فق�د الش�خص املدع�و )ام�ري كريم 
عل�وان( بتاري�خ 2014/10/26بعد 
ج�رف  اىل  االمني�ة  الق�وات  دخ�ول 
النر ولم يعد لحد  االن وكان يرتدي 
دشداشةبيضاء وهو متوسط القامة 
وابي�ض البرشة وخايل م�ن العالمات 
الفارقة فعىل من يعثر عليه مراجعة 
هذة املحكمة خ�الل ثالثون يوما من 
ثان�ي يوم الن�رش بالصح�ف املحلية 
ويف حال�ة العكس س�وف تقوم هذة 
املحكم�ة بتنصي�ب والدت�ه املدع�وة 
)عنود نارص عايد( قيما عليه لغرض 

ادارة شوؤنه واملحافظة عليه 
القايض
امري موىس حميد

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
املرشوع

العدد/1087
اعالن

اىل املدعو/ محمد عباس عبدالله
قدم�ت والدت�ك )جميلة ج�ر عبيد(

طلب�ا ام�ام ه�ذة املحكم�ة لغ�رض 
تنصيبها قيمة عليك بس�بب فقدانك 
لذا عليك الحضور امام هذة املحكمة 
خالل )15( خمس�ة ع�رش يوما من 
تاري�خ الن�رش يف الجري�دة الرسمية 
وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك 
بواسط�ة الصحف املحلي�ة ويف حالة 
ع�دم حض�ورك س�وف يت�م اصدار 

الحجة حسب االصول
القايض
خالد عبيد عي املعموري

تعلن لجن�ة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية لتأجري 
االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة إىل بلدية )الحرية( وملدة )سنة واحدة( وفقا إلحكام 
قان�ون بي�ع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013. فعىل من يرغب باالش�راك باملزايدة 
مم�ن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  )الحري�ة( أو اللجنة خالل )30( يوما تبدأ 
من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التأمينات  القانونية  
البالغ�ة 200% م�ن القيمة املقدرة  باستثناء املس�تأجرين الش�اغلن للعق�ار الذين يرغبون  
بالدخ�ول إىل املزايدة يح�ق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيم�ة  املقدرة  بموجب صك 
مصدق  لحساب البلدية املذكورة  استنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا  وكتاب محافظة النجف/  
مكتب السيد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم األخري من  مدة 
اإلع�الن البالغة )30( يوم يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف دي�وان )بلدية الحرية( ويف 
حال�ة مصادفة يوم املزايدة عطل�ة رسمية ستكون املزايدة  يف اليوم ال�ذي يليه ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 � ع�ىل املس�تأجر جلب ص�ورة )هوية األحوال املدني�ة + بطاقة الس�كن أو مضبطة تأييد 

سكن+ شهادة الجنسية العراقية(
2 � ع�ىل املس�تأجر  مراجع�ة البلدية خالل م�دة )30( يوما من تاريخ تصدي�ق قرار اإلحالة  

لغرض تسديد بدل اإليجار والرسوم األخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.

4 � استنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف/ مكتب املحافظ  املرقم  10881 يف 2014/9/28 
يلزم أصحاب الحرف والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارسة املهنة عند 

الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.

فقدان
براءة الذمة الصادرة من الهيئة العامة 
للرضائ�ب ف�رع النج�ف واملعنون�ة إىل 
الهيئ�ة العامة للرضائب ف�رع ذي قار 
وذلك عن رشاء السيارة املرقمة 64476 
بغ�داد نوع كي�ا ببنجو مودي�ل 2007 

بأسم  )صالح طالب صالح (

اعالن دعوة دائنن 
ان�ي املصف�ي املحامية فاطم�ة زهري 
ش�اكر لرشكة نواة الع�راق للمقاوالت 
و الخدمات العامة محدودة املس�ؤولية 
ادعو كل من له حق او دين عىل الرشكة 
مراجعتي ع�ىل العنوان الت�ايل البرة 
منطقة الفريس مدخل شارعة الجزائر 
املحامية 
فاطمة زهري شاكر

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

الرصافة االتحادية 
محكمة بداءة مدينة الصدر 

العدد 1 / ب / 2017 
اعالن

املدعية / خميسة محمود سلمان .
املدعى عليهم / حاف�ظ عبادي حافظ 

وجماعته .
تنفيذا لقرار ه�ذه املحكمة املرقم 1 / 
ب / 2017 يف 5 / 2 / 2017 واملكتسب 
الدرج�ة القطعية تقرر االع�الن للمرة 
الثاني�ة ع�ن بي�ع العق�ار املرق�م 4 / 
61649 م 4 وزيري�ة باملزاي�دة العلنية 
وملدة خمس�ة ع�رش يوما اعتب�ارا من 
اليوم التايل للنرش فعىل الراغبن بالرشاء 
مراجعة ه�ذه املحكمة مس�تصحبن 
معهم التامين�ات القانونية البالغة 10 
% م�ن القيمة املقدرة للعقار والبالغة ) 
مائة وعرشون مليون ومائة وخمسون 
ال�ف دينار .( بصك مص�دق ان لم يكن 
رشيكا والبطاقة الش�خصية وش�هادة 
الجنس�ية العراقية وستج�ري املزايدة 
يف الساعة الثانية عرش ظهرا من اليوم 
االخ�ري للمدة املح�ددة يف االع�الن واذا 
صادف عطلة رسمية فاليوم الذي يليه 

يكون موعدا لذلك .
القايض االول
امري زين العابدين البياتي

االوصاف :
1 – العق�ار – عب�ارة ع�ن دار سك�ن 

مساحته 126 م2 .
2 – املش�تمالت / العق�ار عب�ارة ع�ن 
عقار سكن يتكون م�ن طابق واحد يف 
مقدمة الدار ساحة مكش�وفة مغطات 
بالشتايكر وبناء العقار عكادة ومكون 
م�ن غرف ن�وم ع�دد 2 يف نهاي�ة الدار 
وهول كب�ري وحم�ام وتواليت ومطبخ 
ويوجد م�وزع صغري 2 * 4 بن الغرف 
واملطبخ وارضية الدار كايش ملون قديم 
ودرج من الصبابة يؤدي اىل سطح الدار 
والس�طح مغط�ى بالش�تايكر القديم 

وتقع يف شارع فرعي يف قطاع 76 .

3 – الشواغل / خايل من الشواغل .

4 – درجة العمران / دون الوسط .

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
االسكندرية

العدد/706/ش/2017
اعالن

اىل املدعى عليه/ عباس منديل عبيد
اقام�ت املدعي�ة )من�ى عب�د محم�د( 
الدعوى املرقمة اعاله والتي تطلب فيها 
الحكم بالتفريق القضائي لعدم االنفاق 
والتي يصادف موعد املرافعه فيها يوم 
الثامنة والنصف  2017/5/29الساعه 
صباحا وملجهولية محل اقامتك حسب 
اش�عار مختار ورشح القائ�م بالتبليغ 
اقت�ىض تبليغ�ك بصحيفت�ن محليتن 
ويف حال�ة عدم حض�ورك سوف تجري 
املحاكم�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وفق 

القانون
القايض
عباس حميد كريم

مديرية تنفيذ املدحتية
رقم االضبارة/350/ت/2015

اعالن
اىل املنفذ عليه/ حميزة رحيم حمزة

لقد تحق�ق لهذة املديرية من التبليغات 
القضائية واشعار املختار حي الحسن 
ان�ك مجهول مح�ل االقام�ة وليس لك 
موطن دائ�م او مؤقت او مختار يمكن 
اج�راء التبليغ علي�ه واستن�ادا للمادة 
)27( م�ن قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك 
تنفي�ذ  مديري�ة  يف  بالحض�ور  اعالن�ا 
املدحتي�ة خ�الل خمس�ة ع�رش يوم�ا 
تب�دا من الي�وم الت�ايل للن�رش ملبارشة 
ويف  بحض�ورك  التنفيذي�ة  املعام�الت 
حال�ة ع�دم حض�ورك ستب�ارش هذة 
املديرية باجراءات التنفيذ الجري وفق 

القانون
املنفذ العدل

صايف حمزة رمضان 
اوصاف املحرر

7901يف  املرقم�ة  كمبيال�ة 
2014/9/1مبلغ 10/000/000عرشة 

مالين دينار
7898يف  املرقم�ة  كمبيال�ة 
2مبل�غ  0 1 4 /9 /1

10/000/000عرشةمالين دينار
7903يف  املرقم�ة  كميال�ة 
2مبل�غ  0 1 4 /9 /1

10/000/000عرشةمالين دينار
كمبيالة املرقمة 7898يف 2014/9/1م

بلغ10/000/000عرشةمالين دينار
اربع�ون  املجم�وع)40/000/000( 

مليون دينار

تنويه
املس�تقبل  جري�دة  يف  سه�وا  ورد 
2017/5/14اس�م  1439يف  بالع�دد 
املفقود)صدي�ق( خط�ا والصحيح هو 
)الصديق( الصادر من محكمة االحوال 
اقت�ىض  ل�ذا  املس�يب  يف  الش�خصية 

التنويه

مجلس القضاء األعىل 
رئاس�ة محكم�ة استئن�اف واس�ط 

االتحادية 
محكمة بداءة الزبيدية
العدد 294/ب /2017 

اىل املدعى عليه / تيسري طالب وحيد
اق�ام املدع�ي بش�ري عب�اس عطي�ة 
/294 املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى 

ب/2017 ال�ذي يطل�ب في�ه الزامك  
بتس�ديد مبلغ قدره خمس�ة مالين 
وثالثمائة وثالثة الف دينار عن قيمة 
رشاء مواد منزلية واجهزة كهربائية 
م�ن مح�ل العائ�د للمدع�ي ونظ�را 
ملجهولية محل اقامتك وتاييد املختار 
لذا ق�ررت املحكم�ة تبليغك بواسطه 
صحيفت�ن محليت�ن ويف ح�ال عدم 
حض�ورك  س�وف تج�ري املرافع�ة 
بحق�ك غيابيا وف�ق القانون علما ان 

موعد املرافعة يف 28 / 5 / 2017
القايض
غازي رحيم التميمي

مجلس القضاء األعىل 
رئاس�ة محكم�ة استئن�اف واس�ط 

االتحادية 
محكمة بداءة الكوت

العدد 949/ب /2017 
اىل املدعى علي�ه / عبدالرضا ابراهيم 

زوير
اقام�ت املدعيتان رسى عباس سامر 
و غيداء رمضان شناوة ضدك الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة اع�اله املدعيت�ان  
فيه�ا بانه�ن سب�ق وان توكلتا عنك 
بموج�ب وكالة جزائي�ة للدفاع عنك 
كونك متهم عىل ذم�ة مكتب تحقيق 
القضائ�ي الثان�ي يف الك�وت ولكونك 
ل�م تدفع اتع�اب املحاماة ل�ذا تطلبا  
دعوت�ك للمرافع�ة والحك�م بالزامك 
باتعاب املتفق عليها البالغة سبعمائة 
وتحميل�ك  دين�ار  ال�ف  وخمس�ون 
الرس�وم واملصاريف وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
واش�عار مخت�ار محلة ح�ي الجهاد 
واملرف�ق بكت�اب مرك�ز رشطة حي 
املرق�م 7767 يف 16 / 5 /  الجه�اد 
2017 علي�ه تق�رر تبليغ�ك بواسطه 
صحيفت�ن محليت�ن لحض�ورك او 
م�ن يمثلك قانونا امام هذه املحكمة 
يف موع�د املرافعة املص�ادف 1 / 6 / 
2017 الساعة التاسعة صباحا وعند 
ع�دم حض�ورك او ارسال م�ن ينوب  
س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض
فالح كريم ال جحيش

إعالن
قدم املواطن )خض�ري عباس هادي ( طلبا 
يروم فيه تسجيل لقبه وجعله )العيساوي( 
بدال من الفراغ واستنادأ اىل احكام املاده 24 
من قان�ون البطاقه الوطنيه رقم 3 لس�نه 
2016 املع�دل ولغرض ن�رش هذا االعالن يف 
الجريدة الرسميه فمن لديه حق االعراض 
مراجعة هذه املديرية خالل عرشة ايام من 

تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائي
مديرالجنسية العام

اعالن
ق�دم املواطن )عدنان ع�ي درويش ( طلبأ 
يروم فيه تس�جيل لقبه وجعله )العوادي( 
بدال م�ن الفراغ واستن�ادأ اىل احكام املاده 
24 من قانون البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 
2016 املع�دل ولغرض ن�رش هذا االعالن يف 
الجريدة الرسميه فمن لديه حق االعراض 
مراجعة هذه املديرية خالل عرشة ايام من 

تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائي
مديرالجنسية العام

اعالن 
قدم املواطن )عي فرحان رايض( طلبأ يروم 
فيه تس�جيل لقبه وجعل�ه )اليارسي( بدال 
من الفراغ واستنادأ اىل احكام املاده 24 من 
قانون البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 
املعدل ولغرض نرش هذا االعالن يف الجريدة 
الرسميه فمن لديه حق االعراض مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل ع�رشة ايام من تاريخ 

النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائي
مديرالجنسية العام

اعالن
وسلم�ى  سبه�ان  مدي�ره  الرشيك�ن  اىل 
حس�ون مزهر عليكم الحضور اىل صندوق 
االسك�ان ف�رع النجف خالل م�ده عرشه 
ايام  لغ�رض إتمام معامله القرض للعقار 
31422/3حي ميس�ان طالب االجازه زيد 

جميل اسد خان

فقدان
فقدت من�ي الهوية الص�ادرة من الرشكة 
العام�ة لتج�ارة امل�واد االنش�ائية بالرق�م 
0001617 عىل من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار

جنس ت
الموقعالمساحةرقم الملكالملك

السوق ذو الطابقين /الطابق االول16.5م10/32- 11/3- 12/3حوانيت 1

السوق العصري /الشارع الفرعي9م28/12حانوت2

الشارع العام/قرب كراج المهناوية/داخل السوق)7×4(م6/6-7/6-8/6حوانيت3

الشارع العام/مجاور دائرة البريد8.75م10/22كشك4

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

العدد : 84إعالن
التاريخ 2017/5/27



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

  المستقبل العراقي/ عادل الالمي

أعلنت ادارة مطار النارصية الدويل، أمس االحد، 
اقلاع اول رحلة جويةدولية باتجاه العاصمة 

االيرانية طهران.
»الرحللة  ان  الزاملي،  املطار حيدر  وقال مدير 
الدوليلة اقلعت يف السلاعة العلارشة من صباح 
األحلد باتجلاه طهلران وعلى متنهلا اكثر من 
50 مسلافرا«، الفتلا اىل ان »الرحللة ستعود اىل 

النارصية وعى متنها 30 مسافرا«. 
وأضلف ان »اسعار تذاكلر الطلران بلغلت 69 
للذهاب  دوالراً  و120  فقط  للذهاب  دوالرا 
واالياب بعلد التخفيض الذي اجرته الوزارة عى 

اسعار التذاكر«.
واكلد الزاملي، ان »ادارة املطلار وبالتعاون مع 
الحكومة املركزية ستسعى خال الفرتة املقبلة 
اىل زيلادة عدد الرحلات الدولية علر املطار اىل 
عدد من الدول العربية واالجنبية«، مشرا اىل ان 
»املطار حاليا بات يسلررّ ثاث رحات اسبوعيا 

اىل بغداد واربيل وطهران«.
وكلان وزير النقل أوعز بتخفيلض سعر تذكرة 
مطلار  ملن  املتوجهلة  األوىل  الطائلرة  رحللة 

النارصية إىل مطار طهران
اعام وزارة النقل 

وقال الحمامي »بعدملا نجحت سلطة الطران 
املدني من حلحلة العقبات التي واجهت تسلير 
الرحات الدولية إىل مطلار النارصية، ستنطلق 
اول رحللة دولية من مطلار النارصية الدويل اىل 
مطار طهران وبسعر مخفض للشخص الواحد 
يبللغ 120 دوالر مقطوعة ذهابا وإيابا شلاملة 

الرضائب«. 
واشلار الوزير إىل أن اللوزارة تبذل جهودها من 
أجلل أن يأخلذ مطلار النارصيلة دوره كأحلد 

املطارات العراقية مما سيسهم يف زيادة واردات 
املحافظلة، ويفتلح املجال أمام املطلار ليتطور 
شليئا فشليئا وبذللك تتوسلع خدماتله ويعزز 

مكانته دوليا.
كما اوعز الحماملي باستئناف العمل بمرشوع 

ميناء الفاو الكبر لدعم االقتصاد الوطني.
وقال الحمامي خلال كلمته يف مؤتمر التحالف 
الوطني، بحسب بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه، إن “الطاقات العراقية باستطاعتها 
تحقيلق رقلم من خلال مينلاء الفلاو والقناة 
الجافلة”، مشلرا اىل ان “مينلاء الفلاو اكتفى 
بحاجلز االملواج الرشقلي والغربلي وال توجد 

سيولة ودعم مايل له”.
واضلاف، “البد من التوجه نحلو القروض التي 
يفلرتض اخذها من البنوك واملصلارف العاملية، 

ولو اكتمل لحقق إيرادات هائلة للعراق”.
إىل ذلك، جدد وزير النقل كاظم فنجان الحمامي 
التأكيلد بوجود جبهة ضلد وزارة النقل ابطالها 
علدد ملن السلياسيني واغلبهم ملن محافظة 
التلي  االنجلازات  ان  الحماملي  البرصة.وقلال 
حققتهلا وزارة النقلل اغاضلت البعلض ملن 
السلياسيني وخاصة نلواب محافظلة البرصة 
وقاملوا بالوقوف ضد مشلاريعها وكان اخرها 
وقوفهلم ضلد منلح قطلع االرايض السلكنية 
على  املعيلب  ملن  ان  اىل  مشلرا  للموظفلني، 
السلياسيني ان يقفوا ضد مشلاريع تسلعى اىل 
خدمة اهايل البرصة من موظفي الرشكة العامة 
ملوانئ العراق.وأضاف الحمامي ان نواب البرصة 
هم ملن قاملوا بالتوقيع على استجوابه داخل 
قبلة الرمللان والذي سيضطلع بله رئيس لجنة 
الخدملات النيابية ناظلم السلاعدي، مؤكدا يف 
الوقت ذاته علن استعداده للمثول امام الرملان 

واإلجابة عى جميع اسئلة االستجواب.

انطالق أول »رحلة دولية« من مطار النارصية إىل طهران
وزير النقل يتحدث عن  نواب يقفون ضد منح األراضي للموظفني.. ويوعز باستئناف العمل مبيناء الفاو
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ذي قار تعمل عىل وضع خطة 
اسرتاتيجية مخسية للخدمات والتنمية

فرق الكهرباء »ختاطر باملوت« لتعيد خطًا رئيسيًا للطاقة يغذي الرمادي

االستثامرات تشهد »انتعاشة« منذ خفض إنتاج النفط

الزراعة: استالم الفالحني واملزارعني كامل مستحقاهتم عن حنطة املوسم احلايل

    بغداد / المستقبل العراقي

طاللب محافظ ذي قلار يحيى النارصي، 
أملس األحلد، فئلات املجتمع باملشلاركة 
بوضع الخطلة االسرتاتيجية الخمسلية٬ 
املحافظلة على توظيلف  مؤكلدا قلدرة 
امكانياتها االقتصاديلة لتجاوز تداعيات 
االزملة املاليلة الراهنة، وتنفيلذ خططها 
وبرامجهلا الخدميلة والتنمويلة ان تلم 

توظيفها بخطط اسرتاتيجية واضحة.
وقلال النلارصي خلال مشلاركته يف اعملال 
مؤتمر اعداد خطلة التنميلة املحلية والخطط 
االسرتاتيجية لخمسلة اعوام ملحافظة ذي قار٬ 
والذي عقلد عى قاعة املركز الثقايف بالنارصية 
ان »املؤتملر الذي ينظم يف ذي قلار للمرة االوىل 
خطلوة مهملة واساسيلة ألنه يبحلث واحده 
من أهم القضايا التنمويلة واالقتصادية، التي 
تتعلق بحارض ومسلتقبل ابنلاء محافظة ذي 
قار.وبلني أن »املؤتملر يهلدف اىل وضع خطط 
اسرتاتيجية ضمن اطار التوجهات االقتصادية 
الهادفلة لوضلع أولويلات للمشلاريع املحلية 
وإليجلاد معالجلات جوهرية تسلاعد يف ايجاد 
مصادر بديلة للتمويل تسلهم يف تايف تداعيات 
االزملة املاليلة الراهنة«. وأضلاف أن »ذي قار 
بما تمتلكه من مقوملات اقتصادية وسياحية 
وفلرص  طبيعيلة  وثلروات  اثاريلة  وكنلوز 
استثماريلة كبلرة، قادرة على تنويع مصادر 
التمويل وتجاوز االزمة املالية الراهنة ». واشار 
النلارصي اىل ان »تنفيذ الخطلط االسرتاتيجية 
اإلمكانيلات  توظيلف  على  تماملا  يعتملد 
االقتصاديلة والبرشية املتاحة بطلرق علمية، 
تبتكلر الطلرق املثلى، لبللوغ الرخلاء والنمو 
واالزدهلار ورفاهية االنسان«.وشلدد محافظ 
ذي قار على »رضورة تعاضد أبنلاء املحافظة 
ومؤسسلاتها يف القطاعلني العلام والخلاص، 
وتعاون مؤسسلاتها األكاديميلة والحكومية، 
ومنظومتهلا االجتماعيلة والسلياسية لوضع 
أسس الخطة االسرتاتيجية ملدة خمس سنوات 
ولتحقيلق التنميلة االقتصاديلة والبرشيلة يف 
املحافظة«.ونوه اىل ان »األزمة املالية التي ألقت 
بظالها عى جميع الجوانب الحياتية واملفاصل 
االداريلة واالقتصادية يف املحافظة، تسلتدعي 
البحث عن مصادر وبدائل اخرى للتمويل، تتيح 
للمؤسسات الحكومية مواصلة العمل يف تنفيذ 
خططها وبرامجها التنموية والخدمية، وُتمكن 
الرشكلات واملقاوللني ملن استئنلاف العمل يف 
املشلاريع الحكومية املتوقفة من جراء االزمة 
املالية«.وحرض املؤتمر الذي عقد تحت شلعار 
)الخطلة الخمسلية االسرتاتيجيلة دليل عمل 
لسلنواتنا القادملة( علدد من أعضلاء مجلس 
املحافظلة وملدراء الدوائر الخدميلة واألمنية٬ 

وعدد من شيوخ العشائر والوجهاء.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنلت وزارة الكهربلاء، أملس االحلد، اصلاح االبلراج 
املتلرضرة جلراء االعتلداءات االرهابيلة يف مناطلق هيت 
وحديثة باالنبار، واعادة الطاقة اليها، اال ان فرق الصيانة 
تعرضلت هي االخلرى العتلداء ارهابلي بأنفجلار عبوة 
ناسفلة مزروعة اسفل احد االبراج الناقلة للطاقة.وقالت 
الوزارة يف بيان تلقت »املسلتقبل العراقي«، نسلخة منه، 
ان »ماكاتهلا تمكنت من إصاح الرج األول )262( 132 
كي يف، والناقل للطاقة الكهربائية من سد حديثة باتجاه 
هيلت ومتنقات الرملادي، والذي ترضر نتيجلة االعتداء 

بعبوات ناسفة«.وأضافت ان »فلرق الوزارة توجهت بعد 
إصاح الرج األول يف هيت، إلصاح الرج الثاني يف منطقة 

اللوس يف حديثة«.واوضحت ان »الخلط ينقل الطاقة من 
حديثة باتجاه محطة هيت ومتنقات غرب الرمادي وهو 
مصدر رئيلي لتغذية مدينة الرمادي ومحيطها بالطاقة 
الكهربائية«.وأشلارت اىل ان »فرق الصيانة التي توجهت 
إلصاح اللرج تعرضت إلصابلات، نتيجة انفجلار عبوة 
ناسفة مزروعلة اسفل الرج، مملا أدى الصابة املاكات 
الفنيلة بجروح خطرة، نقلوا عى اثرها ملستشلفى هيت 
لتلقي العاج«.وتتعرض االبراج الناقلة للطاقة وخاصة يف 
محافظتي االنبار ودياىل العتداءات ارهابية متكررة، حيث 
اعلنلت الوزارة يف وقت سابق من الشلهر الجاري، ترضر 

ثاثة ابراج ناقلة للطاقة يف دياىل جراء تفجر ارهابي.

   بغداد / المستقبل العراقي
 

قلال ساملي األعرجلي، رئيلس الهيئلة 
الوطنيلة لاستثملار يف العلراق إن وترة 
استثمارات باده املحليلة، ارتفعت، منذ 
دخلول باده اتفاق خفلض إنتاج النفط 
الخام.ورغلم محاوالتله الستثنائله من 
قرار خفض اإلنتاج، دخل العراق االتفاق 
ملع دول أعضلاء يف »أوبلك«، و11 دولة 
مستقلة مطلع العام الجاري، وأعلن عن 
تقليص حجم اإلنتاج بل210 آالف برميل 
يومياً.وأضلاف األعرجلي، على هاملش 
مشلاركته يف أعمال املنتلدى االقتصادي 
العامللي يف منطقلة البحر امليلت باألردن، 
إن قلرار خفض إنتاج النفلط الخام، زاد 
من سعلر الرميل وحسلن ملن إيرادات 
البلاد، وبالتلايل االستثمارات.وللم يذكر 

التحسلن يف  العراقلي، نسلب  املسلؤول 
مداخيل البلاد بعد تنفيلذ اتفاق خفض 
اإلنتلاج، أو الزيلادة يف قيلم االستثمارات 
العراقيلة املحلية.وأعلنت منظمة »أوبك« 
نهاية ترشين الثاني املايض، أن أعضاءها 
توصلوا إىل اتفاق بشلأن تخفيض اإلنتاج 
الكي للمنظمة بمقدار 1.2 مليون برميل 
ابتداء ملن األول من كانلون ثاني 2017 
ملدة ستة أشلهر، ودخل االتفلاق بالفعل 
حيلز التنفيذ.ويهلدف القلرار إىل إعلادة 
االستقلرار ألسلواق النفلط العاملية، بعد 
موجة هبوط يف أسعارهلا خال العامني 
ونصلف العلام املاضيلة، نتيجلة ارتفاع 
املعروض يف السوق.ومنذ االتفاق، صعدت 
أسعار النفط الخام بنسلبة 15 باملئة، إىل 
حلدود 52 دوالرا يف الوقت الحايل، ارتفاعا 
ملن 45 دوالرا قبل االتفاق.وعانى العراق 

من الهبلوط الحاد ألسعلار النفط الخام 
منذ منتصف 2014، نزوالً من 120 دوالراً 
للرميلل إىل حلدود 27 دوالرا مطلع العام 
امللايض، قبل أن تعلاود االرتفاع إىل حدود 
سيلاق،  الحلايل.يف  الوقلت  يف  دوالر   52
متصلل، أكلد األعرجي أن بلاده واألردن 
بدأتا املرحللة النهائية ملن التخطيط ملد 
خلط أنبلوب لنقل النفط، »هناك شلقني 
ملن امللرشوع، األول البلرصة والنجلف، 
والثانلي ملن النجلف والعقبلة األردنية 
الجمعة، بشأن  )جنوب(«.وزاد »تباحثنا 
كيفيلة توزيلع العملل على األرض بلني 
األطلراف كافلة«. وأكد أن بلاده وصلت 
للمراحل القانونية والفنية األخرة إلعادة 
فتح معلر طريبيل العراقلي )غرب( مع 
األردن، والشلارع الرئيلي الرابلط بلني 
أمنية أمركية  البلدين«.وستتوىل رشكلة 

مهام تنظيلم العمل عى معلر طريبيل، 
والشلارع الرئيي وحمايته أمنياً من أية 
هجمات محتملة.والخميلس، بحث ملك 
األردن عبد الله الثانلي والرئيس العراقي 
فلؤاد معصوم، تأملني الطريق الدويل بني 
بلديهملا، ومرشوع مد خط أنبوب النفط 
من جنوب العراق إىل العقبة.ووقع األردن 
والعلراق يف التاسلع من نيسلان 2013، 
اتفاقية إطار ملد أنبوب يبلغ طوله 1700 
كلم لنقل النفط العراقي الخام من البرصة 
إىل مرافلئ التصديلر بالعقبلة، وبكلفلة 
تقلارب نحلو 18 مليلار دوالر وبسلعة 
مليلون برميلل يوميا.ويذكلر أن الطريق 
اللدويل الرسيع بني بغداد وعملان املار يف 
محافظلة األنبلار، تعرض للرضر كبر، 
نتيجة العمليلات العسلكرية واإلرهابية 

من قبل تنظيم الدولة اإلسامية.

   بغداد / المستقبل العراقي
 

أعلنت وزارة الزراعلة استام الفاحني واملزارعني كامل 
مسلتحقاتهم املاليلة لتسلويقهم محصلول الحنطلة 
ضمن الخطة الزراعية والتسلويقية املوضوعة للموسم 
الزراعلي الحلايل التي تسلاهم يف دعم وتعزيلز العملية 

الزراعية املستدامة.
وذكر بيان للوزارة تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
ان »مجلس اللوزراء وجه برضورة رصف املسلتحقات 
املاليلة للفاحلني واملزارعني ممن يسلوقوا محصولهم 
للمراكز والسايلوات املختصة خال فرتة اقصاها سبعة 
ايام من تاريخ اكمال عملية التسلويق للموسم الزراعي 
2017 وذللك التملام مسلتلزمات ومجلاالت   -  2016

العملية الزراعية املتنوعة للنهوض بالقطاع الزراعي«.

استلام  على  حريصلة  الزراعلة  »وزارة  ان  واضلاف 
املزارعني كامل مسلتحقاتهم املالية حلال انتهائهم من 
عمليلة التسلويق ملحصلويل الحنطلة والشلعر باتمام 
انجلاز عمليلة  التلي تسلهم بلاالرساع يف  االجلراءات 
استامهلم مسلتحقاتهم،« مبينا ان »عملية التسلويق 
ميرسة وتعمل بانسليابية عالية تتناسب تنفيذ الخطة 
الزراعية والتسلويقية املقررة من قبلل وزارتي الزراعة 

والتجارة«.
كاملل  بلرصف  متواصللة  الزراعلة  وزارة  ان  يذكلر 
املستحقات املالية للفاحني واملزارعني لاعوام السابقة 
حال اكملال انجلاز معاماتهم من قبل ديلوان الرقابة 
املالية االتحادي املتثل بدائلرة التدقيق للزراعة والتعمر 
يف الديلوان، حيلث اطلقلت وجبلات عديدة ملن قوائم 
باسماء الفاحلني واملزارعني ممن سوقلوا محصولهم 

ملراكلز رشكة ملا بني النهريلن العامة للبلذور وانجزت 
معاماتهم من قبل ديوان الرقابة.

سوق األوراق املالية:
تداول مخسة مليارات سهم

العراق يدعو السعودية اىل منح تأشريات 
احلجاج من سفارهتا يف بغداد

   بغداد / المستقبل العراقي

سجلل مؤرش سوق العراق لألوراق املالية تداول اسهم بحج بلغ خمسلة مليار 
سهم وبقيمة تجاوزت االربعة مليار دينار

وقال املدير التنفيذي للسلوق طه أحمد عبد السلام، يف بيان ورد لشلفق نيوز، 
ان سلوق العراق لألوراق املالية نظم خال االسبوع املنتهي يف الثامن عرش من 
ايار الحايل خمس جلسات للتداول يف السوق النظامي و )3( جلسات يف السوق 
الثاني حيث كان عدد الرشكات املدرجة يف السلوق )100( رشكة مساهمة بعد 
اكتمال اجراءات ادراج اسهم مرصف التنمية الدويل، منها )71( رشكة مدرجة 

يف السوق النظامي و)29( رشكة مدرجة يف السوق الثاني .
وبني أن عدد االسهم املتداولة لألسبوع املايض بلغ )5( مليار سهم مقابل  )20( 
مليلار سهم لألسبوع الذي قبله منخفضا بنسلبة )71.33%( فيما بلغت قيمة 
االسهلم املتداوللة لألسبوع املايض )4( مليلار دينار مقابلل )14( مليار دينار 

لألسبوع الذي قبله ومسجل ايضا انخفاضا بنسبة )%71.33(
اما عن عدد الصفقات املنفلذة لألسبوع املايض فبلغت )2171( صفقة مقابل 
)1745( صفقة لألسبوع الذي قبله لينخفض مؤرش السلوق ISX 60 بنسلبة 

)3.60%( عن اغاقه لألسبوع الذي قبله عندما اغلق عى )619.80( نقطة.

   بغداد / المستقبل العراقي

دعا رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة خالد العطية أمس االحد السلعودية اىل منح 
الحجلاج العراقيني تأشلرات الدخول من سفارتها يف بغلداد، فيما اعلن عن اجراء 
قرعلة تكميلية لعام 2018 من املتقدمني عى القرعة السلابقة.وقال رئيس الهيئة 
ان »السلطات السعودية قررت منح تأشرات الدخول اىل اململكة للحجاج الكرتونيا، 
بحيث ستكون التأشلرة منفصلة عن الجواز نفسه، وبهذه العملية سيكون منح 
هذه التأشلرات بصورة سهلة«.واضاف ان »مرجعية اصدار التأشلرات للحجاج 
العراقيني لم تحدد هل هي من السفارة السعودية يف بغداد او عمان، لكننا ندعو ان 
تكون تأشرات الدخول من السفارة السعودية يف بغداد، خاصة بعد تطور العاقات 
بلني البلدين«.واعللن الشليخ العطية ان »الهيئلة ستجري خلال االسابيع املقبلة 
قرعلة تكميلية ملوسم حج 2018 من املتقدمني عى قرعة الحج السلابقة الذين لم 
يحالفهم الحظ بالفوز بمقاعد الحج لعامي 2017 – 2018«.واكد ان »الزيادة التي 
حصلل عليها العلراق اعتبارا من العلام الحايل 2017 والبالغة نحلو8500 حاج تم 

توزيعها من الفائزين بقرعة 2018 بشكل قانوني وبعدالة«.

شهادة اجلودة الدولية لرشكة املشاريع 
»scop« النفطية

لحضورهللا   نظلرا 
امليدانللللي الفاعل 
وعطاؤهلا املميز يف 
اغلب مشاريعها من 
حيلث الكلم والنوع 
رشكة  حصلللللت 
النفطية  املشلاريع 
)scop( احلللللدى 
تلشلكليلات وزارة 
النفط عى شلهادة 
الدوليلة  الجلللودة 
 1so9001  :2008
قبللل رشكة  مللن 

.)vexil( فكسل

هيأة التفتيش يف رشكة توزيع املنتجات النفطية تضبط صهرجيًا حمماًل بالوقود معدًا للتهريب
    بغداد / المستقبل العراقي

قامت ماكلات هيلأة التفتيش التابعلة اىل رشكة 
توزيلع املنتجات النفطية وبالتنسليق مع الجهات 
املعنية ) رشطة نفط شلمال بغلداد / إستخبارات 
الطاقلة ( بضبط صهريجاً تبللغ سعته ) 36( ألف 
لرت محماً بمنتلوج النفط األبيض ومعداً للتهريب 
يف منطقلة التاجي شلمال بغداد. وقلال مدير عام 
رشكة توزيع املنتجات النفطية بإنه تمت مصادرة 

كميلة )12( ألف لرت من مادة النفط األبيض معدة 
للتهريب مؤكداً إن الرشكة تحرص عى إتمام عملها 
على أكمل وجله ، وهذا ال يتم إال ملن خال عملية 
املتابعلة و الرصد لعملية توزيع و تجهيز املنتجات 
النفطيلة و حفلظ هلذه املنتجات ملن الضياع و 
التهريلب و سهوللة وصولهلا للمواطلن بدون أي 
خللل ، و هذا ملن إختصاص هيلأة التفتيش التي 
تتلوزع مهامها عى العديد ملن املحاور منها رصد 
أوكار التهريب للمشلتقات النفطية بالتنسيق مع 

جهات أمنية و كذلك اإلرشاف عى وصول املنتجات 
النفطيلة اىل النازحني وكذللك الرقابة عى املولدات 
و محطات الكهرباء واألفلران و املخابز إضافًة اىل 
تلقي الباغات والشكاوى من املواطنني، ونشاطات 
أخرى كثرة.و رصح املوسوي بأنه تم رصد العديد 
من حاالت التهريب للمشلتقات النفطية منذ بداية 
علام /2016 لغاية اآلن و ذلك من خال التنسليق 
العلايل بني هيأة التفتيلش التابعة للرشكة و جهاز 
األملن الوطني/ قيادة رشطة الطاقة وهو نشلاط 

نوعي عى مسلتوى القطاع النفطيلة و له تبعات 
إيجابية عى امللف األمني والسليايس .ومن الجدير 
بالذكلر بأن الكلوادر التفتيشلية التابعة اىل رشكة 
التوزيع وبالتعاون مع رشطة الطاقة واستخبارات 
نفلط الوسلط قامت خال الفلرتة املاضية بضبط 
وكلراً معلداً لعمليلات تخزيلن وتهريلب املنتجات 
النفطية يف منطقة حلي سومر ببغداد ، اضافة اىل 
ضبلط خزانات مختلفة السلعات ومصادرة )45( 

ألف لرت من منتوج الخليط.
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تدع�و وزارة النق�ل / الرشك�ة العامة ملوان�ئ العراق / 
هيئة القرض الياباني .كاف�ة الرشكات اليابانية حرصا 
العامل�ة يف داخ�ل الع�راق وخارج�ه . ،ذات االختصاص 
بأعمال بناء وتوريد قطع بحرية متنوعة  ،اىل املش�اركة 
ضمن مرشوع PKG 3B احد مشاريع املرحلة الثانية من 
اعادة تأهيل قطاع املوانئ العراقية / اعادة تأهيل ميناء 
خ�ور الزبري )IQ-P20(،املمول من قبل الوكالة اليابانية 
للتع�اون الدويل )جايك�ا( ولغرض االط�اع عىل رشوط 
املناقص�ة وتفاصيلها يرج�ى زيارة املوق�ع االلكرتوني 
الخاص بوزارة النقل )www.motrans.gov.iq( او املوقع 

)www.scp.gov.iq( االلكرتوني الخاص بالرشكة

تعلن الرشك�ة العامة لتجارة الحبوب فرع / النجف ع�ن بيع املواد املدرجة 
ادناه يف املزايدة العلنية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 

2013 وستجري املزايدة الساعة العارشة من صباح يوم )2017/6/5(.
فعىل الراغبني بالرشاء الحضور باملكان والزمان املعينني مستصحبني معهم 
التأمينات املبينة ادناه بصك المر الرشكة وباسم املش�رتي حرصاً والبطاقة 
التموينية او بطاقة الس�كن وبراءة الذمة م�ن الرضيبة ويتحمل من ترسو 
عليه املزايدة  اجور خزن بنس�بة )2/1%( نصف من املئة من بدل البيع عن 
كل يوم تاخري وملدة )30(  ثاثون يوم  عىل ان يتحمل من ترسو عليه املزايدة 

اجور النرش واالعان واية مصاريف اخرى ورفع املواد خال املدة املحددة
 علما ان البيع خاضع لكرس القرار ملدة )5( خمس�ة ايام اعتبارا من تاريخ 

االحالة.

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 1510 / ش / 2017 

التاريخ 21 / 5 / 2017

اعالن
اىل املدعى عليه / شامل عيل حمود

اقام�ت املدعية ياسمني جاس�م لطيف الدعوى املرقمة اع�اه تطالبك فيها 
بالنفقة لها ولاطفال بلوره وابا الفضل وملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
القائ�م بالتبليغ ق�رر تبليغك اعاناً بصحيفتني محليت�ني يوميتني للحضور 
ام�ام ه�ذه املحكمة يف ي�وم 28 / 5 / 2017 ويف حالة عدم حضورك او من 

ينوب عنك قانوناً سوف تجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون

القايض / فارس شبيب الزم

محكمة االحوال الشخصية يف 
سامراء

العدد /4642
التاريخ/2017/4/30

اعان
قدم املستدعي عبد الرزاق خالد 
ياسني طل�ب اىل هذه املحكمة 
يطلب في�ه اصدار حجة حجر 
وقيمومة لوالده املفقود خالد 
ياسني ط�ه والذي فقد بتاريخ 
استن�ادا  2014/6/27 علي�ه 
القارصي�ن  رعاي�ة  لقان�ون 
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة ن�رش 
فقدانه يف صحيفتني محليتني 
يوميت�ني لغ�رض التثب�ت من 

حياة املفقود
القايض
قيرص عباس رشيد

اعان )ايجار او مساطحة ( 
تعلن نقابة املعلمني العراقيني 
ع�رض  ع�ن  دي�اىل  ف�رع 
نقاب�ة  ن�ادي  ارض  قطع�ة 
املعلم�ني  )سابق�ا ( لايج�ار 
وبمس�احة  املس�اطحة  او 
)3050م2( والواقع�ة مقاب�ل 
ن�ادي دار الضب�اط )سابقا ( 
فعىل الراغبني تقديم العروض 
الخاص�ة به�م اىل مق�ر نقابة 
املعلم�ني يف دياىل ق�رب ساحة 
الع�روض  وتس�لم  الفاح�ة 
بظرف مخت�وم مقاب�ل مبلغ 
)100000( مائة الف دينار اىل 
غري قابلة للرد يتم تسديدها اىل 
محاسب النقاب�ة ويكون اخر 
موعد لتقديم الع�روض لغاية 
نهاي�ة ال�دوام الرسم�ي ليوم 

االحد املصادف 2017/6/11

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية

العدد 277/حجج/2017
التاريخ 2017/5/26

اعان
قدم الس�يد عم�اد محمد محم�ود طلب�ا اىل هذه 
املحكمة  بتنصيب نفس�ه قيما عىل والده املفقود 
محمد محمود سهيل املفقود بتاريخ 2007/7/19 
وحس�ب االوراق التحقيقي�ة الص�ادرة من مركز 
او  لدي�ه االع�رتاض  رشط�ة )املقدادي�ة ( فم�ن 
معلومات عن فقدانه الحضور امام هذه املحكمة 
خال سبع�ة ايام من الي�وم التايل للن�رش لتقديم 
اعرتاضه واعامنا وبخاف�ه سوف تنظر املحكمة 

يف الطلب وفق القانون
القايض
تحسني حسني فزع العقابي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 1358/ب2017/3
التاريخ 2017/5/21

اعان
اىل املدع�ى علي�ه )وس�ام عب�د 
الكري�م ه�ادي الزبي�دي املدي�ر 
املفوض لرشكة الزبيدي للتجارة 
واملق�اوالت العام�ة املح�دودة /

اضافة لوظيفته(
اق�ام عليك املدعي )الس�يد مدير 
بلدي�ة النجف اضاف�ة لوظيفته 
املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى   )
وال�ذي  1358/ب2017/3  
حكم�ا  الزام�ك  فيه�ا  يطل�ب 
بتاديت�ك للمدع�ي مدي�ر بلدي�ة 
النج�ف اضافة لوظيفت�ه مبلغا 
ق�دره ) 1682967000( ملي�ار 
وستمائة واثنان وثمانون مليون 
وتس�عمائة وسبعة وستون الف 
دين�ار عن اج�ر املث�ل استغالك 
88294/3م4  املرق�م  للعق�ار 
جزي�رة نجف /حي النداء للفرتة 
م�ن 2015/7/1 ولغاي�ة تاريخ 
الدع�وى يف 2017/4/9  اقام�ة 
ولثب�وت مجهولية  محل اقامتك 
القضائ�ي  املبل�غ  حس�ب رشح 
يف محكمة ب�داءة الك�رادة عليه 
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك 
يوميت�ني  بصحيفت�ني  اعان�ا 
بموعد املرافع�ة املصادف يف يوم 
2017/6/5 وعند عدم حضورك 
او ارسال  م�ن ينوب عنك قانونا 
س�وف تج�ري املرافع�ة بحق�ك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة  

االتحادية
محكم�ة االحوال الش�خصية يف 

الزبري
العدد 902/ش/2017
التاريخ 2017/5/17

اعان
املدع�ى علي�ه ع�يل كري�دي  اىل 

جوده
اقامت املدعي�ة سعدية عبد عيل 
شاهني الدعوى الرشعية املرقمة 
اع�اه الت�ي تطل�ب فيه�ا تاييد 
املتولدي�ن  الوالده�ا  حضانته�ا 
له�ا من�ك وهم كل من  ) حس�ن 
وسيف وزه�راء وحوراء وحمزة 
( ول�دى تبليغ�ك بموج�ب كتاب 
مركز رشطة املربد بالعدد 3764 
يف 2017/4/30 تبني انك مرتحل 
اىل جه�ة مجهول�ة علي�ه قررت 
بصحيفت�ني  تبليغ�ك  املحكم�ة 
محليت�ني للحض�ور ام�ام هذه 
 2017/5/30 ي�وم  املحكم�ة 
الساعة العارشة صباحا ويف حال 
عدم الحضور ستج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا 
القايض
سعد نجم عبد

محكم�ة االحوال الش�خصية يف 
السماوة

العدد 1180/ش/2017
التاريخ 2017/5/14

اعان
اىل املدع�ى علي�ه : حس�ني ع�يل 

حسني
اقام املدعي�ة ابتهال عبد الكاظم 
شنان  امام هذه املحكمة الدعوى 
املرقمة 1180/ش/2017 والتي 
للمرافعة  يطل�ب فيه�ا دعوت�ك 
والحك�م له�ا بتايي�د حضانتها 
للطف�ل ي�ارس  وملجهولية محل 
اقامتك لذا ق�ررت هذه املحكمة 
تبليغك اعان�ا بواسطة صحيفة 
يومي�ة بموع�د املرافع�ة املوافق 
يف الس�اعة التاسعة م�ن صباح 
ي�وم 2017/5/29 وعن�د ع�دم 
حض�ورك باملوعد اعاه ستجري 
املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفقا 

لاصول
القايض
لطيف مهنة علو النرصاوي

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة : 2014/408

التاريخ 2017/5/17
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الس�ماوة 
فاه�م  سع�د  املدي�ن  سه�ام 
حس�وني بالعق�ار املرقم 4/28 
م5 ام التل�ول والجاجة   الواقع 
يف الس�ماوة  العائد للمدين سعد 
فاه�م حس�وني  املحج�وز لقاء 
و  صخ�ر  زكي�ة  الدائ�ن  طل�ب 
مشكلة صخر  البالغ 9065764 
دين�ار تس�عة ماي�ني وخمس�ة 
وستون ال�ف وسبعمائة واربعة 
وست�ون دين�ار  فع�ىل الراغ�ب 
بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية 
خال م�دة ثاثني يوم�ا تبدا من 
الي�وم الت�ايل للنرش مس�تصحبا 
معه التامين�ات القانونية عرشة 
م�ن املائ�ة م�ن القيم�ة املقدرة 
وشهادة الجنس�ية العراقية وان 
رس�م التس�جيل والداللي�ة عىل 

املشرتي
املنفذ العدل
جعفر حسني ال شرب

1-موقعه ورقمه : سماوة /قرب 
جرس االم�ام املهدي 4/28م5 ام 

التلول والجاجة
2-جنسه ونوعه : زراعية تسقي 
بالواسطة ح�ق الترصف للمدين 

سعد فاهم حسوني  
3-حدوده واوصافه : 

4-مش�تماته :زراعي�ة تس�قى 
ال�زرع  بالواسط�ة خالي�ة م�ن 

واملشيدات  وهي قريبة 
5-مساحته : 25 مرت مربع ، 12 

اولك ، 152 دونم 
6-درجة العمران : التوجد

7-الشاغل : اليوجد
8-القيم�ة املقدرة :مليون ومائة 
واثنان وخمس�ة دين�ار حصة  ) 
حصة املدين م�ن العقار اعاه ( 

1.100.052

محكم�ة االحوال الش�خصية يف 
الرميثة

العدد 308/ش/2017
التاريخ 2017/5/9

اىل املدع�ى علي�ه /نعم�ة ام�ري 
نعيم

اصدرت ه�ذه املحكم�ة قرارها 
يف  308/ش/2016  املرق�م 
2017/3/16 املتضم�ن الحك�م 
بالتفري�ق القضائ�ي بينك وبني 
صابري�ن   ( املدعي�ة  زوجت�ك 
عيدان هزهوز( ولكونك مجهول 
محل االقامة علي�ه تقرر تبليغك 
بالقرار املذكور عن طريق النرش 
يف جريدتني محليتني يوميتني ويف 
حال�ة ع�دم حض�ورك او ارسال 
مع�ذرة مرشوع�ة ف�ان الق�رار 
سوف يكتس�ب الدرجة القطعية 

وفق القانون
القايض
حيدر حميد عبد الحسني

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة : 2014/408

التاريخ 2017/5/17
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الس�ماوة 
فاه�م  سع�د  املدي�ن  سه�ام 
حس�وني بالعق�ار املرقم 6/28 
م5 ام التل�ول والجاجة   الواقع 
يف الس�ماوة  العائد للمدين سعد 
فاه�م حس�وني  املحج�وز لقاء 
و  صخ�ر  زكي�ة  الدائ�ن  طل�ب 
مشكلة صخر  البالغ 9065764 
دين�ار تس�عة ماي�ني وخمس�ة 
وستون ال�ف وسبعمائة واربعة 
وست�ون دين�ار  فع�ىل الراغ�ب 
بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية 
خال م�دة ثاثني يوم�ا تبدا من 
الي�وم الت�ايل للنرش مس�تصحبا 
معه التامين�ات القانونية عرشة 
م�ن املائ�ة م�ن القيم�ة املقدرة 
وشهادة الجنس�ية العراقية وان 
رس�م التس�جيل والداللي�ة عىل 

املشرتي
املنفذ العدل
جعفر حسني ال شرب

1-موقعه ورقمه : سماوة /قرب 
جرس االم�ام املهدي 6/28م5 ام 

التلول والجاجة
2-جنسه ونوعه : زراعية تسقي 
بالواسطة حق الترصف للمدين 

3-حدوده واوصافه : 
4-مشتماته :مغروسة باشجار 
ومش�يدة عليها عدة دور سكنية 
التوج�د مزروع�ات واليوجد دار 

سكنية للمدين 
5-مساحته : -.9. 94 دونم 

6-درجة العمران : التوجد
7-الشاغل : الرشكاء

 682500: املق�درة  8-القيم�ة 
ستمائ�ة واثن�ان وثمان�ون الف 
املدين  وخمس�مائة دينار حصة 

سعد فاهم حسوني

محكم�ة االحوال الش�خصية يف 
السماوة

العدد 40/ش/2017
التاريخ 2017/5/16

اعان
اىل املدع�ى علي�ه ش�اكر لطي�ف 

فاضل
اص�درت ه�ذه املحكم�ة ق�رار 
40/ش/2017  بالع�دد  الحك�م 
املتضم�ن   2017/3/27 يف 
الحكم بتصدي�ق الطاق الخلعي  
بين�ك وب�ني املدعي زين�ب جليل 
اقامتك  ه�ال وملجهولية مح�ل 
حس�ب كت�اب محكم�ة االحوال 
الشخصية يف الخرض املرقم 129 
ومرفق�ة   2017/5/9 وامل�ؤرخ 
اش�عار مختار منطق�ة الصوب 
الصغري ل�ذا تق�رر تبليغك اعانا 
بواسط�ة صحيفت�ني محليت�ني 
يوميتني لغ�رض اعرتاضك خال 
امل�دة القانونية وبعكس�ه سوف 

يكتسب قرار الدرجة القطعية 
القايض
حسني حبيب

تنويه 
نرش يف صحيفه املستقبل بالعدد 
1444 وصحيفة ال�رشق بالعدد 
2546 الخاص باعان التس�جيل 
العقاري الخ�اص بالقطاع 66/

املرشق ذك�ر اسم الراه�ن نادي 
خطأ والصحيح ناديه لذا اقتىض 

التنويه

مجلس القضاء االعىل
استئن�اف  محكم�ة  رئاس�ة 

القادسية االتحادية
محكمة بداءة القادسية
العدد 1087/ب/2017
التاريخ 2017/5/17

تبليغ
املدعية /سناء عبد الجليل نعمة 
اىل املدع�ى علي�ه /احم�د عب�د 

ظاهر حسني
اقام�ت املدعي�ة اع�اه الدعوى 
1087/ب/2017  املرقم�ة 
بتخلي�ة  الزام�ك  فيه�ا  تطل�ب 
املرق�م 10369/2 م23  العق�ار 
ابو الفضل وتس�ليمه  خاليا من 
اشواغل وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ يف 
مرك�ز رشط�ة االم�ام الحس�ني 
املح�يل  املجل�س  واش�عار   )ع( 
ملنطقة حي الفرات تقرر تبليغك 
صحيفت�ني  بواسط�ة  اعان�ا 
بالحض�ور  يوميت�ني  محليت�ني 
يف موع�د املرافعة املص�ادف يوم 
الثامن�ة  الس�اعة   2017/5/25
صباح�ا وعند ع�دم حضورك او 
من ين�وب عنك قانون�ا ستجري 
املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا 

وحسب االصول
القايض
مهدي صالح خضري

تنويه
ل�م يذك�ر يف صحيفة املس�تقبل 
العدد 1438 بتاريخ 2017/5/11 
يف اعان التس�جيل دائرة الكتاب 
الع�دول /دائ�رة الكاتب العدل يف 
املن�اذة الع�دد العموم�ي 1986 
بتاري�خ 2017/5/9 ل�م تذك�ر 
الفق�رة )غربي�ل صن�ع مح�يل 
الس�عر )300.000( ثاث�ة مائة 

الف دينار ( لذا اقتىض التنويه

تنويه
نرش يف صحيفة املستقبل العراقي 
 2017/5/16 يف   1441 بالع�دد 
االع�ان الخ�اص بمديرية تنفيذ 
النجف رقم االضبارة 2017/806 
والخاص ببيع العقار 3/14191 
مجم�ع بيتي الس�كني جاء فيه 
سعد جدوع املدير املفوض خطا 
والصحيح سعد جدوع عبد املدير 

املفوض
لذا اقتىض التنويه

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة 

االتحادية
املتخصص�ة  الب�داءة  محكم�ة 

بنظر 
الدعاوى التجارية يف البرصة 

العدد 70/ت/2017
التاريخ 2017/5/21

اعان
اىل املدع�ى علي�ه /عم�اد محمد 
حس�ن /املدير املف�وض لرشكة 
الحبوه للمقاوالت العامة اضافة 

لوظيفته
جامع�ة  رئي�س  املدع�ي  اق�ام 
البرصة اضافة لوظيفته الدعوى 
ض�دك  70/ت/2017  املرقم�ة 
يطلب فيها الزام�ك بتادية مبلغ 
قدره) 318.967.495( ثاثمائة 
وثمانية عرش مليون وتسعمائة 
وسبعة وستون ال�ف واربعمائة 
وخمسة وتسعون نتيجة اخالك 
بالعمل يف مرشوع انشاء االقسام 
الدراسي�ة يف كلي�ة الصيدلة مع 
الزامك بالفوائد القانونية ولحني 
التادية الفعلي�ة وتحميلك  كافة 
واتع�اب  والرس�وم  املصاري�ف 
مق�ر  ك�ون  ولثب�وت  املحام�اة 
رشكتك�م وهمي�ا علي�ه ق�ررت 
ه�ذه املحكمة تبليغ�ك اعانا يف 
يوميت�ني  محليت�ني  صحيفت�ني 
للحضور اىل هذه املحكمة صباح 
يوم املرافعة املوافق 2017/6/1 
او ارسال من ين�وب عنك قانونا 
املرافعة  وبعكس�ه سوف تجري 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض
محمد قاسم عبود

االربعاء

التأمينات مدة الرفع موقع المزايدة الكمية المادة ت

5200000 خمسة ماليين ومائتا 
الف دينار 15 يوم سايلو الكوفة 79.000 دكة رز ياسمين  1

5500000 خمسة ماليين 
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         قراءة ثامر جواد الخفاجي

قال تعالى في كتابه العزيز :
البق�رة “ – اآلي�ة : 269: ) ُيْؤِتي الِْحْكَمَة َمن 
َيَش�اُء َوَمن ُي�ْؤَت الِْحْكَم�َة َفَقْد أُوِت�َي َخْيًرا 

ُر إِلاَّ أُوُلو اْلَلَْباِب ( .  َكِثيًرا َوَما َيذاَّكاَّ
من صفات الوجود الدالة على التمتع بحقيقة 
اإلنسان هي الطبع الميال للكشف عن أسرار 
الكون ، واكتش�اف كل ما من شأنه أن يرفق 
الدلل�ة على معرفتها س�واء ف�ي ظواهرها 
المتجلي�ة ، أو المضمرة ف�ي نتاجها الكوني 
الت�ي تحيط ب�ه قضايا وجودي�ة محيرة. إناَّ 
مجم�ل ه�ذا البحث وه�ذه التس�اؤلت هي 
الطري�ق الطبيع�ي للوصول إلى الس�تكناه 
وتقديم أنماذج من التساؤلت ، ومن ثم يبدأ 
البحث عن الوس�يلة التي توصل ما استوعبه 
عقله وفس�رته غريزته التواقة بشدة للبحث 
في مكنون الش�ياء ثم إيجاد الوس�يلة التي 
تنق�ل معرفت�ه لآلخرين فتك�ون هي ضالته 
لتفس�ير وإيصال ما يريد تفس�يره وايصاله 
إل�ى المتلق�ي فيح�اول أن يلب�س لغته ثوب 
الحكم�ة الت�ي لبد منه�ا إلقن�اع اآلخر بما 

عرفه بدللة اللغة التي يجيدها. 
فاإلنس�ان هو باب من أبواب التمرد ، بل هو 
التمرد عينه على ما يكتنف واقعه من ظواهر 
بطبيعة تركيبته الس�ايكولوجية ، والفكرية 
الباحثة عن التغيير والتجديد لذلك فاإلنس�ان 
هو هدف س�عى إلي�ه المؤل�ف ليحيطه بكل 
ه�ذا الح�ب والتقديس ليجد في�ه ضالته من 

الحكمة .
قد تتقد في الذهن تس�اؤلت وأس�ئلة كثيرة 
يثيره�ا العنوان الذي اخت�اره بروية المؤلف 

محمد شنيشل فرع الربيعي .

مالمقصود بالحكمة ، ومن 
هو الحكيم ، وهل أن الحقبة 
الس�ومرية كانت موشومة 
به�ا  ليوش�ح  بالحكم�ة 
الشاعر عبد الجبار الفياض،  
وهل أن الحقبة الس�ومرية 
والش�عراء  بالش�عر  زاخرة 
حتى ننسب أو ينتسب إليها 

مبدعونا من الشعراء ؟ 
للحض�ارات  يك�ن  أل�م  ث�ماَّ 
اإلنس�انية الخ�رى نصيب�ا 
فيها قد يتج�اوز مفهومها 
الحقبة السومرية من حبث 
اإليضاح والتجلي ، وتحديدا 
الحض�ارة  الي�ه  آل�ت  م�ا 
اإلسالمية ، ورؤيتها لمعنى 
الحكم�ة ، وم�ا المقص�ود 
منها)الحكمة( بعد أن وردت 
ه�ذه الكلم�ة في أكث�ر من 
موضع ف�ي القرآن الكريم ، 
والس�نة النبوية ، من حيث 
المعرف�ة وإثب�ات الوج�ود 
من وجهت�ي )أنطولوجية ، 

وأبستمولوجية( 
ونتس�اءل : هل اللغة قادرة 

عل�ى التغيير ، والتجدي�د لتحاكي هذا التمرد 
في المعرفة اإلنس�انية التواقة دائما للتغيير 
والحداث�ة كما يقول عنه�ا )مارتن هيدجر( 

الفيلسوف اللماني :
إنها فلس�فة تبحث في الوجود اإلنس�اني أو 
في ال�ذات اإلنس�انية، إنطالقاً م�ن الكلمة ، 

والقول ، والشعر ، والتأويل . 
م�ن ه�ذه التس�اؤلت قد يتب�ادر إل�ى ذهن 

القاريء أكثر من مستش�كل لعن�وان كتابنا 
وه�و موض�وع البح�ث ، لكنن�ي أق�ول إن 
المؤلف محمد شنيش�ل فرع الربيعي ملتفتا 
بما فيه الكفاية ليختار هكذا عنوان وهو من 
يري�د أن يطلق عنان تفكي�ر المتلقي في كل 
اإلتجاه�ات إيمانا منه ب�أن التغيير حاصل ، 
والحداثة رغم تمردها لبد منها ، فهو القائل 
في مقدمة كتابه أكتب أيها اإلنس�ان فنصك 
محت�رم ، وأنت في عمق�ك حكيم(. أعتقد أن 

الس�تاذ محمد شنيش�ل الربيعي كان تواقا 
أن يثير حفيظة القاريء في هكذا تس�اؤلت 
التي س�نجد لها إجاب�ات بتواصلنا من خالل 
ق�راءة ه�ذا المؤلف الث�ري بحرك�ة التجديد 

والحداثة .
تس�اؤلت ف�ي البت�داء وه�ي ض�رورة من 
ض�رورات القي�ام بالبحث أو الق�راءة ، فهذا 
التأصي�ل الس�تفهامي يترتب علي�ه الالحق 
من القراءة .حينما يتشكل في ذهن القارىء 

بعدا معرفيا جديدا بعيدا عن 
بما  والس�تخفاف  التعن�ت 
يراه اآلخرون صائبا كان ام 
خاطئا ، إنما هو تجديد على 
مس�توى الفطرة ، والبحث 

عن تلك الحكمة الضالة . 
للحكم�ة بصم�ة  كان  لق�د 
واضحة م�ن قبل الش�عراء 
العص�ر  ف�ي  وخصوص�ا 
ل�م  أنه�ا  كم�ا   ، العباس�ي 
تغب عن الش�عر في العصر 
الجاهلي إل أنها كانت أبياتا 

متناثرة .
لق�د كان لموضوع الحكمة 
ب�الدب  وثيق�ا  ارتباط�ا 
الش�عراء  م�ع  وخاص�ة 
ليصبح الش�عر مع الحكمة 
أساس�ا لألدب وامت�دادا من 
الحقبة الس�ومرية التي أكد 
المؤرخ�ون والثري�ون في 
اس�تباقها الوجودي )راجع 
، عبد الجبار الفياض حكيم 
م�ن أوروك( وتقدير تاريخ 
نش�أتها ، ودراسة موطنها 

الصلي . 
ق�ال ع�ن الحكم�ة الس�ومرية رج�ل الدين 
المس�يحي س�هيل قاش�ا ف�ي ب�اب الحديث 
عن “فلس�فة الس�ومريين” ق�ال :)الحكمة 
الس�ومرية...حكمة عملي�ة تصل�ح لتكوين 
مجتمع هادئ رزين يدين باإلنسانية السلمية 
تس�وده المثل العليا وتسيره وهو بحق مثال 

حي للمجتمع اإلنساني الراقي . ( 
إن الحديث عن الحكمة والفلس�فة في شعر 

الفي�اض - إن ص�ح التعبي�ر   - أعتق�د ان 
الش�اعر اراد أن ينقل تجاربة ومعاناته بلغة 
جزيل�ة المعن�ى ممتلئة الرجح�ان بمفاهيم 
الفلسفة والحكمة عندها يستطيع  القاريء 
أن يس�تبصر به�ا كن�ه الن�ص والغوص في 
اعماقة لتكتمل عنده الصورة في فهم ما اراد 
الش�اعر الفياض أن يعبئ به�ا نصوصه من 
المعرف�ة التي تقود إلى الفلس�فة فالحكمة 
من خالل فهمه للطبيعة البش�رية من خالل 
التمعن والتفكير تصقلهما خبرته الطويله . 
فاستطاع المؤلف التعامل مع شعر الفياض 
بس�مو فكر وعم�ق إدراك لم�ا يكتنف النص 
م�ن مجهول الفك�رة والمعن�ى فكانت رؤاه 
التبصرية في اس�تنطاق النص بما استوحاه 
من حكمة ابصرها أو فلس�فة سعى وراءها 
لتكش�ف ل�ه الحقيق�ة بأدوات�ه المعرفي�ة 
واس�تدللته التي أحكم قبضته على مكامن 

قوتها .
اللغ�وي  المعن�ى  ف�ي  الخ�وض  أري�د  ل 
والصطالحي للحكمة لكنني أريد ان اقول أن 
شعر الفياض ، هذا الشاعر العراقي البصري 
بس�حنته الس�مراء والتي هي بشارة وجوه 
أبن�اء الجن�وب بصفة عامة المعف�رة بتراب 
وادي الرافدين ، قد يميل شعره إلى الفلسفة 
والتوثي�ق وهذا ل يعني أنه بعيد عن الحكمة 
إذا عرفن�ا أن الفلس�فة ه�ي باب م�ن أبواب 

الحكمة إذا انفصل العقل عن العاطفة.  
لق�د كان مؤل�ف الكت�اب ملتفت�ا بم�ا ي�راه 
مس�تقرا ف�ي ذه�ن الق�ارىء م�ن ش�حن ، 
وتوه�ج ، وانتاج ، وذلك بتنوع اختياراته لما 
كتب عن الش�اعر عبد الجبار الفياض وجعل 
منها مادة ثرية لطرح رؤاه وافكاره النقدية 

بطريقة حوارية أقرب منها لفرض.

قراءة يف كتاب »عبد اجلبار الفياض حكيم من أوروك« للكاتب حممد شنيشل فرع الربيعي

           سالم نوفل دوايمة

_ 1 _
حبيبت�ي : لتجزع�ي ول تتأس�في عل�ى غي�اب 
شمس�نا فقد جلس�ت هن�اك .. تصفف ش�عرها 
الذهبي بغب�اء .. يلعق الغيم ن�ور نهارنا .. تفقد 
الح�الم صورتها .. في غابة الحزان .. يتمرجح 
الحم�ام .. يص�رخ في فضاء لي�س بحجم آهاتنا 

.. التي تغتس�ل بضوء القمر .. تتربع على عرش 
الدموع .. تفترش السماء قطرات الندى .. تغوص 

أحالمنا في دهاليز الصدى ..
_ 2 _

من�ذ حلم و يزيد .. اختبأت شمس�نا وراء الغيوم 
.. تس�تلق على ظه�ر التخوم .. كان�ت العصافير 
تس�تحم بماء المط�ر .. تعانق اللم .. تس�تدرج 
النهار بالنغم .. تاهت النجوم .. ضاع صوتها في 

زحمة الغناء .. انتفضت الغربان .. تحلق بارتخاء 
.. انتصب�ت الفوضى .. وع�م النواح .. كان الحب 
يتل�وى بارتي�اع .. يعل�ن ف�ي الرض الضياع .. 

ينبئنا بحالة الصراع تعم الصقاع ..
_ 3 _

لم�اذا يحب�س ليلن�ا همس�نا ، والغي�وم تحتجز 
شمسنا .. تضج بالرنين في آذاننا .. تدعو البالبل 
إلخ�الء أعشاش�ها وإج�الء فراخه�ا .. لم�اذا ل 

تسافر أوجاعنا إلى عالم الضياء .. حيث الحالم 
المفعم�ة بالج�روح .. لم�اذا يس�توطن الح�زن 
عيونن�ا التي تن�زف م�ا اختزنته من ف�رح زمن 

فات.. 
أي�ن تمضي الفراش�ات صف�اء حزنه�ا ، وتعلن 
انبهاره�ا باآلمال التي نصبت في بحر الوهام .. 
دعوها تتسلق خيالتها .. لتختبئ في ضمائرنا .. 

تتيه في غبائنا ..

نصوص.. حافة اجلرح..
           نجاة الماجد

من بحِر جدة للفراِت أُسِطُر
شعراً وشعري بالمحبة يزخُر

ويصوُغ من  ِتْبِر الحجاز قالئداً
لتزيَن جيَد عريقٍة ل ُتْقَهُر

بغداُد هذي يافريدُة أحُرِفي
خجلى بما حمَل الشعوَر ُت�َعبُِّر

ريانٌة بال�ودِّ في أعطاِفها
شوٌق تذاُب له القلوُب وُتصهُر

فألنِت سيدُة المدائِن روضٌة
ُر    مابيَن دجلة والفراِت ُت�ع�طِّ

ولنِت أشعاٌر وفصُل روايٍة
ُحبلى بآثاٍر تموُج وُتْبهِ�ُر

ولنِت يامهُد الكراِم منارٌة
ولنِت للشهِم الصيِل المنبُر

في عينِك الُيمنى حضارُة بابٍل
وبعينك الُيسرى المدائُن ُتعَمُر

 هتفْت لك البطاُل َحياَّ على الُعال
وبكلِّ مضمار خيوُلِك تظفُر

بغداُد يابغداُد يامزن�اً همى
ُر  والشهُد والطياُب منك ُتقطِّ

انا في ُدجى عينيِك مثُل حمامٍة
ترنو إلى غصٍن رطيٍب ُيثمِ�ُر

ّ
أهواكِّ يابغداُد فيِك أحبٌة

في القلِب سكناُهم وعنُهم أخِبُر

قوم أولي فضل عريٍق أصُلُهْم
 فالثغُر بّساٌم ووجٌه ُمْسِفُر

أهواِك يابغداُد أنِت ثقافٌة
والفُن واآلداُب فيكِّ ُتَنّوُر

 يابقعًة في الرِض طاَب هواُؤها
وبدجلِة الُعّشاُق ليالً  تسُمُر

بغداُد يابغداُد ألُف تحيٍة
تمتُد مترعًة كغصٍن ُيزِهُر

           نوره حالب / لبنان

يا قلبي الذائب ابدا 
كقطعة من السكر 

ل تغضب ....
فليس غدرهم لك 

سوى خربشة 
على حريرك الخضر ...

ليسوا سوى اطفالك في الهوى 
ولست سوى راعيهم ..
انثر عليهم تبر غفرانك 
واياك عليهم ان تتكبر ..

قالدة حجـازيـة
 إىل بغداد األبية

يا قلبي الذائب ابدًا 

          بسمة عالء الدين

كتاب�ة رواي�ة تاريخي�ة ل تعن�ي تقي�د 
الروائ�ي بكل تفاصي�ل التاريخ بقدر ما 
تهتم بإضفاء حياة ومس�ارات س�ردية 
متشابكة تجعل من التاريخ مادة لكشف 
العم�ق اإلنس�اني، ف�ال تكتف�ي بنق�ل 
الح�داث، كما يفعل التأريخ، بل تضعها 
في مسارات متنوعة وتالحق تفاصيلها 
الرواي�ة  م�ن  يجع�ل  م�ا  وتأثيراته�ا، 
التاريخية الناف�ذة المثلى لإلطاللة على 

التاريخ.
“ل تق�ل إننا ل نملك ش�يئا” هي الرواية 
الثالث�ة للكاتب�ة الكندي�ة مادلي�ن ثي�ن 
الحائزة على جائزة الحاكم العام الدبية 
ع�ن الرواية عام 2016. والجدير بالذكر 
أن الرواية كانت ضمن الالئحة القصيرة 
لجائزة المان بوكر، وأيضاً ضمن لئحة 

جائزة سكوتيا بانك غيلر.
قدمت الكاتبة الحكاية بطريقة س�ردية 
دقيقة لتص�ور لنا ملحمة عائلة متعددة 
الجيال، عاشت في الصين خالل الثورة 
الثقافية لماوتس�ي تونغ ف�ي منتصف 
القرن العش�رين )ع�ام 1966(، وخالل 
الفت�رة التي أقر فيها الزعيم الش�يوعي 
الصيني م�ا أصبح يعرف باس�م الثورة 
الت�ي دع�ا فيه�ا إل�ى تطهي�ر المجتمع 
ينعته�ا  الت�ي  العناص�ر  م�ن  الصين�ي 
ب�”النجسة”، وإلى إحياء الروح الثورية 
التي أدت إلى النص�ر في الحرب الهلية 

وتشكيل جمهورية الصين الشعبية.
تتشابك القصة في نقاط زمنية مختلفة 
م�ع التركي�ز عل�ى فترات حاس�مة في 
التاري�خ الصين�ي لتق�دم ثالث�ة أحداث 
تاريخي�ة محورية: القف�زة الكبرى إلى 
المام )1961-1958(، والثورة الثقافية 
مي�دان  واحتجاج�ات   ،)1966-1976(

السالم الس�ماوي أو س�احة تيانانمين 
وقمعها الوحش�ي عام 1989 في بكين. 
وقد ظهرت الح�داث الثالثة في القصة 
تفاصيل مختلفة أهملها التأريخ العادي 
لتل�ك الفترة والتقطته�ا الرواية بحبكة 

وخيال سرديين.
كانت القفزة الكبرى إلى المام إشارات 
إلى المأس�اة الت�ي جاءت نتيجة س�وء 
إدارة عل�ى المس�توى الوطن�ي والت�ي 
أسفرت عن تجويع الماليين من الناس. 
كما تطرقت الرواية إلى تفاصيل وأهوال 
“الث�ورة الثقافية”، الت�ي وقعت خاللها 
ممارس�ة الضطهاد والتعذيب واإلعدام 
التعس�في وغير المبرر، على الكثيرين، 
لتتطرق الرواية وهي تتبع مس�يرة هذه 
العائلة إلى احتجاجات ميدان تيانانمين 
والقت�ل بالط�رق القاس�ية، لتحيلنا إلى 
مث�ل  الصيني�ة  الدبي�ة  الكالس�يكيات 
الالف�ت  الث�الث.  الممال�ك  رومانس�ية 
زمني�ة  إش�ارات  تتضم�ن  الرواي�ة  أن 
تحي�ل دائماً إل�ى زمن مرجعي يس�كن 
خل�ف الحكايات جميعا، ف�ي دللة على 
مرجعيتها الواقعية رغم أنها قائمة على 

الخيال.
تبدأ القصة من منظ�ور العصر الحديث 
م�ن خالل الراوي الرئيس�ي، ماري التي 
كان اس�مها الصين�ي ل�ي لين�غ، عالمة 
الرياضي�ات الكاديمي�ة ف�ي فانكوف�ر 
كولومبيا البريطاني�ة، التي أُجبرت هي 
ووالدته�ا عل�ى الهرب م�ن الصين، فى 
ع�ام 1989 عقب القمع الوحش�ي الذي 
انجر عن احتجاجات مي�دان تيانانمين. 
ونلف�ت هنا إل�ى أن مادلين ثي�ن أتقنت 
بناء شخصيات ل تنسى، شخصيات هي 
على التناوب متش�ددة وعني�دة، حالمة 
ورقيقة، حمقاء وحكيمة، وفي قصصها 

كلها ما يمكن وسمه بالملحمة.

تس�عى م�اري لم�لء الفج�وات الهائلة 
ف�ي معرفته�ا م�ن تاري�خ عائلتها في 
الصين، والدها الموسيقار الملحن كاي 
ال�ذي اختفى في ظ�روف غامضة وقال 
البعض إنه قتل نفس�ه في هونغ كونغ 
،عندما كان عمرها عشر سنوات، لتتبع 
القصة ذهاًبا وإياًبا عبر أكثر من س�بعة 
عقود م�ن التاريخ، لتجمع قصة والدها 
وبطريقة تسلسلية تستدرج القارئ إلى 
الحداث المحورية التاريخية التي تقوم 
عليها القصة، حيث تحاول رس�م ملمح 

لعائلتها في بحث دؤوب عن الجذور.
تلعب الموسيقى دوراً رئيسياً في الرواية 
مركزة على ثالثة موسيقيين موهوبين 
تأثرت حياتهم بعمق التحولت السياسية 
ف�ي الصين، مع اإلش�ارة إلى العديد من 
الملحنين والمؤلفات الكالس�يكية، ليتم 
ع�رض الح�داث الكارثي�ة م�ن وجهة 
نظ�ر الفن�ان، فن�رى تأثي�ر الصراعات 
السياس�ية على عملهم وحياتهم، وعلى 

الموسيقيين اآلخرين كذلك.
الرواية رغ�م أنه يمك�ن إدراجها ضمن 
ما يعرف بالرواية التاريخية فإن السرد 
ولي�د خيال الكاتبة. وه�و ما منح حياة 
لألح�داث التاريخي�ة التي يس�تند إليها 
ويح�اول كش�فها. فبق�در م�ا يقتبس 
الس�رد من وقائع التاريخ يقتبس كذلك 
من القص�ص الخيالية، من خالل ترابط 
الش�خصيات، والهدف م�ن ذلك تقديمه 
بحبكة ذات مستويات متعددة؛ فالرواية 
ل تعامل حينئ�ٍذ بوصفها مجرد حكاية 
بل بوصفها مص�دراً لمعطيات تمزجها 
المؤلفة لتن������س�ج التاريخ بمهارة 
وتجعله في صورة حية، أو يعيد مزجها 
بمعطيات أخرى في سلس�لة أو متوالية 
جدي�دة، ليدم�����ج ش�خصياتها ف�ي 

نسيج واحد.

»ال تقل إننا ال نملك شيئًا« رواية كندية عن تاريخ الصني

»انتصارات العشاق«
 أصدر الستاذ  عبد القادر البحري الفياللي أول رواية له والتي عنونها 
ب “انتص�ارات العش�اق.”  وق�د اعتمد المؤلف ف�ي تأليف وخلق هذه 
الرواية على الهجرات المتع�ددة، والنزوح المتكرر نحو بالد المغرب، 
وال�ذي ع�رف بهذه الخاصي�ة مند الق�دم، أو منذ وج�ود الدهر، نظرا 
لموقعه الس�تراتيجي المتميز . وقد استقبل هذا البلد  عددا كبيرا من 
الجن�اس والع�راق المختلفة الثقافات، س�واء من أج�ل التجارة، أو 
لعوامل سياسية دفعت جحافل من البشر للتوجه نحوه. لكن الخاصية 
الت�ي تميز هذا البل�د والتي خلقت في أحضانه من�ذ القدم، تتجلى في 
احترام ثقافة الغير دون العتبارات العرقية أو الدينية.  واعتمد المؤلف 
في هذه الرواية على سرد أحداث من الخيال خالل الهروب والمطاردة 
بين أعضاء أس�رتين آتيتين من الش�رق نحو ب�الد المغرب.أما عنوان 
الرواية “انتصارات العشاق” فقد انبثق هذا الختيار -حسب المؤلِّف- 
أول م�ن خالل انتص�ار الش�ابين المنتميين لألس�رتين المتصارعتين 
على سياسة الس�جان اتجاه سجينه، وثارا على هذا الوضع من خالل 

فرارهما وإنهاء عالقتهما العاطفية بعقد قران الزواج. 

“من بعي�د يأتي صوت الم�ؤذن.. يدعو إل�ى الصالة.. 
ص�وت عميق كأن�ه يأتي من عال�م غير ه�ذا العالم.. 
ش�دني الصوت.. كأنني غبت.. سافرت.. طرت بعيدا.. 
تحررت..  ل أعرف كم مر علي من الوقت لكن ما أعرفه 
أنني شعرت كأن نورا يتسلل إلى أعماقي.. ينتشر شيئا 
فش�يئا.. يفتح أبواب�ا كانت مغلقة.. يكس�ر زجاجا.. 
يحررني من س�جني..  بهذا السلوب السردي المحفز 
عل�ى الترق�ب لمعرفة ما س�يكون، وبسالس�ة ولغة 
س�ليمة، تعالج الكاتبة فاطم�ة عافي، في مجموعتها 
القصصي�ة الصادرة حديثا، مش�اكل وص�ورا حياتية 
يومية من صلب المجتمع المغربي. .تحمل المجموعة 
المطبوعة في شكل أنيق عنوانا دال “نقش على جدار 
الزمن”، ويضم الكتاب بين طياته ثمانية عشرة قصة 
قصيرة، يتص�دره إهداء مرهف الحس وعميق المعنى 

“إلى كل روح حائرة.. تائهة في دروب الحياة”. 

نقش عىل جدار الزمن..
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ما حقيقة اخلالف بني هيفاء وهبي ونجالء بدر؟
شائعات كثرية تتداول عن وجود خالفات بني املمثلة نجالئ 
بدر والفنانة هيفا وهب�ي، حيث كان يرتدد أن هيفا رفضت 
تس�جيل لق�اء تلفزيوني م�ع نجالء خ�الل عمله�ا بالعمل 

اإلعالمي.
نج�الء نفت ه�ذه الش�ائعات أكثر م�ن مرة، لكنه�ا عادت 
م�ن جدي�د اىل انتش�ار ويقال أن نج�الء رفض�ت العمل مع 
هيفا بمسلس�لها الجديد »الحرباية«، املقرر عرضه يف شهر 

رمضان
وكتب�ت نج�الء ع�ى مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي قائل�ة: 
»اعتذرت عن املشاركة يف بطولة مسلسل الحرباية النشغايل 
بتصوير مسلسلني، هما رمضان كريم و30 يوم، وترشحت 
لل�دور ب�دالً مني القم�ر دينا وم�ن املفرتض ان تق�دم دور 

شقيقة هيفا.«

النجوم العرب ينافسون املرصيني يف دراما رمضان

تشهد منافس�ات شاشة رمضان، التي 
تنطل�ق بع�د أس�ابيع قليلة، منافس�ة 
س�اخنة بني النجوم العرب واملرصيني، 
بعدم�ا حجز عدد م�ن النج�وم العرب 

املهمني أمكنتهم عى شاشة رمضان. 
رصد ن�ا كواليس تلك املنافس�ة، وأبرز 
النجوم الع�رب الذين س�يظهرون عى 

شاشة رمضان هذا العام.

هند صربي
النجم�ة التونس�ية هند ص�ربي دخلت 
باكراً تلك املنافس�ة، بمسلسلها الجديد 
»ح�الوة الدنيا«، الذي تع�ود من خالله 
غي�اب  بع�د  الرمضان�ي  الس�باق  إىل 
ثالث س�نوات، حيث كان آخ�ر أعمالها 
»إمرباطوري�ة  مسلس�ل  الرمضاني�ة 

مني« ع�ام 2014... واملسلس�ل الجديد 
اجتماع�ي، وت�دور أحداثه ح�ول فتاة 
مصابة برسطان الدم وتصارع املرض، 
ويش�ارك يف بطولت�ه النج�م التون�ي 

ظافر العابدين.

رغدة
كذلك حج�زت الفنانة الس�ورية رغدة 
لنفس�ها مكان�اً م�ن خ�الل مسلس�ل 
»الظاه�ر«، م�ع الفن�ان محم�د فؤاد، 
لك�ن من املحتمل أن يب�دأ عرض العمل 
قبل رمضان، وت�دور أحداثه حول فتاة 
يهودية م�ن أصول مرصي�ة؛ اضطرت 
للهج�رة م�ع عائلته�ا إىل فرنس�ا عام 
1948، وهن�اك أعّدت رس�الة دكتوراه 
ع�ن ال�رق األوس�ط، فألزمته�ا تلك 
الرس�الة بالعودة مرة أخرى إىل منزلها، 

الكائ�ن يف حي الظاهر يف مرص، وخالل 
يف  ضاب�ط  إىل  تتع�رف  إقامته�ا  م�دة 
الجي�ش املرصي، وي�ؤدي دوره محمد 
فؤاد، لكن بعد فرتة يكتش�ف حقيقتها 
الت�ي أخفته�ا ع�ن الجمي�ع وتتصاعد 

األحداث.

ركني سعد
من الوج�وه العربية الجديدة يف الدراما 
املرصي�ة، الفنانة األردنية ركني س�عد، 
التي تش�ارك يف بطولة مسلسل »واحة 
الغروب« مع مّنة شلبي وخالد النبوي، 
وكان�ت رك�ني ق�د ش�اركت أخ�رياً يف 
مسلسالت: »سمرقند« مع املخرج إياد 
الخ�زوز، »طوق اإلس�فلت« م�ع منذر 
رياحن�ة، و»عم�ر« ال�ذي قدم�ت فيه 

شخصية أسماء بنت أبي بكر.

كارمن لّبس
أم�ا الفنان�ة اللبناني�ة كارم�ن لّب�س، 
فبعدما شاركت العام املايض يف مسلسل 
»وعد« مع الفنانة مي عز الدين، تخوض 
املنافسة هذا العام من خالل مشاركتها 
يف املسلسل االستخباراتي »الزئبق«، مع 
النجمني كريم عبدالعزيز ورشيف منري، 
وتلع�ب كارم�ن دور »أولغا«، رئيس�ة 

جمعية املهاجرين العرب.

باسل خياط
م�ن النج�وم الع�رب الذي�ن يش�علون 
املنافس�ة هذا الع�ام، الفنان الس�وري 
باس�ل خي�اط، حيث يش�ارك يف بطولة 
مسلس�ل »30 ي�وم«، مع آرس ياس�ني، 
إنجى املقدم، نجالء بدر، وكان باسل قد 
شارك العام املايض يف مسلسل »امليزان« 

مع الفنانة غادة عادل.

يارس املرصي
اختي�ار النج�م األردني ي�ارس املرصي 
ألداء ش�خصية عبدالن�ارص يف الج�زء 

جريئة يف احلب واملوسيقى هبة طوجي: السياسة خارج حسابايت
مرقّية االنتماء، عاملّية الهوى، استطاعت 
بلغتها العربية أن تدخل إىل بيوت الفرنسّيني 
يف السنوات املاضية، وأن تثّبت صورتها يف 
أذهانه�م، يف أحد أش�هر األدوار املرسحية 
»إزمريالدا« يف مرسحي�ة »أحدب نوتردام« 
التي قّدمت منها حواىل الخمسني عرضاً يف 
فرنسا، وخمس�ة عر عرضاً يف تايوان... 
يف أعماله�ا ج�رأٌة تخال�ُط الش�غف فتولُّد 
إبداع�اً... هب�ة طوج�ي، تتحّدث بش�غٍف 
عن املوس�يقى، عن الحب، الفّن، املستقبل 
والعمل مع الرحابنة، والذي بات جزءاً من 

يومّياتها يف لقاٍء من القلب «.
- ه�ل ُيمكننا وص�ف هبة ب�»الس�ندبادة 

اللبنانية«؟ 
نع�م... ب�ني فرنس�ا وم_رسحي�ة »أحدب 
نوت�ردام«، واملش�اريع األخ�رى، أصبحت 

أعيش يف الطائرة!
- انت�رت أخرياً أخبار ع�ن إحيائك حفلة 
ضم�ن مهرجان�ات األرز 2017، هل لِك أن 

تخربينا بالتفاصيل؟ 
اش�تقُت كث�رياً إىل املرسح اللبنان�ي، الذي 
غب�ُت عنه بعد تقديم�ي يف الصيف الفائت 
مرسحية »مل�وك الطوائف«، فأش�تاق اىل 
الجمه�ور والعائل�ة والبلد نفس�ه، ولذلك 
سأكون ضمن فعاليات اختتام مهرجانات 
األرز الدولي�ة 2017 يف الخام�س من آب/

أغس�طس، وس�أقّدم حفالً ضخم�اً جّداً، 
منّوع الربنامج، ُيرافقني فيه كورس كبري، 
أوركس�رتا وراقصون محرتفون، وسأقّدم 
أغنيات قديمة وأخرى من ألبومي الجديد.

- ع�دِت أخ�رياً م�ن فرنس�ا حي�ث وقفت 
بطلًة يف مرسحي�ة »أحدب نوتردام«، كيف 

تلّخصني التجربة؟ 
يف  ج�داً  مهّم�ة  خط�وة  بالتأكي�د  ه�ذه 
مس�ريتي الفّنية، وأعترب ذلك بمثابة إنجاز 
يل، ألّن املرسحية ليس�ت غنائية فرنس�ية 
فق�ط، ولكّنه�ا من أكث�ر املرسحيات التي 
حظيت باالنتش�ار والنجاح ح�ول العالم، 
واألغنيات محفوظة م�ن جانب الجمهور 
من�ذ أكث�ر م�ن 20 عام�اً. ه�ذه البطولة 
النسائية خطوة مهّمة يل يف أوروبا والعالم، 

وأضاف�ت إيلّ الكثري ع�ى الصعيدين الفّني 
واإلنس�اني، ناهي�ك ع�ن دع�م الصحافة 
اإليجابية  األجنبي�ة والعربي�ة، واألص�داء 

التي حققتها.
- ه�ل تطمح�ني اىل دخول الس�ينما أم اىل 

عالم الدراما التلفزيونية؟ 
أحلم بالس�ينما طبع�اً، وبحكم دراس�تي 
فه�ذا  الس�ينمائي  واإلخ�راج  للتمثي�ل 
طموحي الذي أسعى اىل تحقيقه، ولكّنني 
أنتظر الفرصة املناس�بة. تلّقي�ُت عروضاً 
كثرية، ولكّنني لم أجد عرضاً بمس�توى ما 
قّدمته يف املرسح واألغنيات، لكن إذا الحت 
يل فرص�ة جميلة فلن أت�رّدد يف اقتناصها. 
فاملعادل�ة مختلف�ة،  التلفزي�ون،  يف  أّم�ا 
هن�اك أعم�ال جميل�ة وتس�تحّق املتابعة 
لكنه�ا قليلة، ناهي�ك عن أّن هن�اك عائقاً 
يف التصوي�ر بحي�ث يتطلّ�ب وقت�اً طويالً 
ويحت�اج اىل مالحقة ومتابع�ة، وأنا اليوم 

متفرّغة للغناء.
- ُيقال إّنك »الفنانة التي سحرت فرنسا«، 
و»فنان�ة  الرحبان�ي«،  امل�رسح  »نجم�ة 

النخبة«، أي لقب ُيشبهِك أكثر؟ 
اس�مي فقط... كّل األلق�اب تؤثر يفّ كثرياً، 
أحرتمه�ا وه�ي تع�رّب ع�ن محّب�ة الناس 
والجمه�ور وتقديره�م، ولكّنن�ي أفّض�ل 

اسمي وأاّل يسبقه أي لقب.
- هل يصح القول إّن هبة قبل »ذا فويس« 

مختلفة عن هبة بعده؟ 
هي ليس�ت مختلف�ة، ولك�ن »ذا فويس« 
اخترص مراح�ل عدة وس�نوات من التعب 
لتحقيق هذا الظهور املكّثف عى الشاشة، 

ما يؤّمن انتشاراً أكرب وأشمل.
- يف الحديث عن األلبومات، مربوك األلبوم 
أخربين�ا   ...»30 طوج�ي  »هب�ة  الجدي�د 

عنه... 
قرص�ني  يتضّم�ن  ألب�وم«،  »دوب�ل  ه�و 

مدمج�ني، األّول في�ه 15 أغني�ة جدي�دة، 
يف  قّدمته�ا  أغني�ة   15 يض�م  والثان�ي 
مرسحّيات يل يف الس�ابق، كما أعدنا توزيع 
أغنيت�ي »إنت عم�ري« للس�يدة أم كلثوم 
و»أه�و ده ال�ي ص�ار« لس�ّيد دروي�ش، 
وتقديمهما ضمن إطار أوركس�رتايل تحت 

إرشاف أسامة الرحباني.
- أدخلِت أغنية »ال بداية وال نهاية« باللغة 
العربية إىل فرنسا، أين ترين موضع األغنية 

العربية يف الغرب؟ 
األغنية العربية يف العالم مرتبطة بالنس�بة 
إىل الغربي�ني باملوس�يقى املغاربية والراي، 
وهن�اك كث�ٌر ُيفّك�رون ب�أّن ال�راي ه�و 
األغنية العربية، ولكّل بلد ثقافته املختلفة 
وأغنياته، ولكن مع اختالط املجتمعات بدأ 
االنفتاح املوس�يقي، أّما األغني�ة اللبنانية 
فهي مختلفة ع�ن باقي األغنيات العربية، 
ولها خصوصّيتها وال تش�به أي موسيقى 

أخرى.
- ح�واىل العر س�نوات مض�ت عى عمر 
هب�ة طوجي الفّني، ل�و أضفنا إليها عر 

سنوات أخرى... أين تجدين نفسِك؟ 
لنف�ي وملس�ريتي  االس�تمرارية  أتمّن�ى 

الفّنية عى مستوى أرفع ونطاق أوسع.
- ل�و لم تكن هناك محط�ة »ذا فويس« يف 
مس�ريتِك، هل كان�ت مكانتِك عن�د الناس 

هي نفسها؟ 
»ذا فوي�س« س�لّط الضوء ع�ى موهبتي 
وع�ى أعمايل، ولكن أعمايل هي التي كّونت 

قيمتي الفّنية.
- إذا أردن�ا وضع إطار لف�ّن هبة طوجي، 

كيف ترينه؟ 
ال أح�ب اإلطارات، ألّن ذل�ك يوقف اإلبداع، 
الخي�ال، الطم�وح والتفك�ري... أفّضل أن 

يبقى فّني حرّاً.
- مت�ى تتوّق�ف هبة ع�ن تقدي�م األعمال 

اإلنسانية والوطنية؟ 
عندما تتوّقف املشاكل يف العالم واملجتمعات 

املحيطة بنا.
- حت�ى أّنِك غّني�ت الحب بطريق�ة ثورية 
ومختلف�ة، ال س�ّيما يف »خل�ص«... أي�ن 

الحب يف حياتِك اليوم؟ 
تسأل عن الحب مع كّل هذا العمل؟! أشعر 
بأّن األغنيات التي أقّدمها »بتفّش الخلق«، 
وتمنحني االكتف�اء العاطفي. إن أردَت أن 
تقع يف الحب، علي�َك أن تتفّرغ لذلَك، وعى 
العم�وم أن�ا ش�خص ال ُيح�ّب كش�ف كل 

تفاصيل حياته عى السوشيال ميديا.
- كنِت بطلة امل�رسح الغنائي يف لبنان مع 
الرحابن�ة، هل هناك اخت�الف بني املرسح 

اللبناني، العربي والغربي؟ 
الثقاف�ة ه�ي م�رآة املجتم�ع، واخت�الف 
الثقاف�ات ينتج من اخت�الف الناس، ومن 
الطبيعي أن تتأثر الثقافة بالبيئة الحاضنة 
والش�عوب. كٌل م�ن املرسح�ني اللبنان�ي 
والغربي عى مستوى عاملي من االحرتافية 
والدّقة واإلتقان، عملُت يف املرسح اللبناني 
م�ع الرحابن�ة، فلديهم املقّوم�ات العاملية 

من الثقافة.

أهل العراق 
واالهتامم بالرتاث

حينما كنا يف الس�ابق نزور اربيل للس�ياحة واالس�تجمام كان هدفنا 
األول واألخ�ري التمت�ع بالطبيع�ة يف ش�مال الع�راق وتحدي�دا لزيارة 
مصائفه�ا الجميل�ة الخالبة  والتي تزدان بش�الالتها وعيونها العذبة  
ومياهها الرقراقة ..حتى ان كامرياتنا  كانت تلتقط كل تلك الجمالية 

باكثر من صورة للذكرى ..
ولكننا يف ذات الوقت نادرا ما نلتفت اىل )قلعة اربيل التاريخية (لكون 
االهتمام بها لم يكن بمس�توى ذاك ال�رصح الخالد ..ولكون االهتمام 
به كان مهمال ..والدليل ان تلك القلعة ال تشدك اليها سواء يف النهار او 
الليل ..حتى ي�كاد ان يكون ذلك الرصح األثري كانه جبل ..او مرتفع 

ليس اال ..ويف أحيان اخرى تكون مكانا مخيفا حينما يحل الظالم !!
والي�وم حينم�ا نرى قلع�ة اربي�ل نراها بوج�ه جديد م�يء زاخرا 
بالجمالية وذلك ع�ن طريق ما قامت به وما تقوم )هيئة احياء قلعة 
اربي�ل ( والتي يمتد تاريخها اىل )5( الف س�نه حتى ان تلك الهيئة قد 
توصل�ت وخالل ثالث س�نوات اىل إيجاد رس�ومات لس�ور قلعة اربيل 
..ومن ثم العثور عى ذلك السور والذي يمتد تاريخه إىل اكثر من ثالثة 

آالف سنة .
والجدي�د يف ام�ر قلع�ة اربيل األثرية ان ه�ذه القلعة س�يتم إدراجها 

وبالتعاون مع منظمة اليونسكو ضمن الئحة الرتاث العاملي ..
وألجل تحقيق ذلك االنضمام واإلدراج  باتت القلعة تحتوي عى تجربة 
رائ�دة ملتحف النس�يج الكردي ومتح�ف للصناع�ات اليدوية ومركز 
ملختلف النش�اطات واملناس�بات ..إضافة  إىل ان القلعة اليوم تش�هد 
زيارات مدرس�ية  ووفود س�ياحية أجنبية فضال عن تنظيم املعارض 
يف بل�دان عدة ومنها روما وباريس  ومدريد ..واىل جانب ذلك وحس�ب 
اتفاقي�ة  الرتاث العاملي هناك صندوق دويل  باإلمكان الرجوع اليه إذا 
م�ا تعرض�ت القلعة إىل تدم�ري ..او بحاجة إىل ترميم نظ�را للتأثريات 

الطبيعية .
وال�ذي أردت الوص�ول إليه : إن قلع�ة اربي الذا م�ا حصلت عى قرار 
اإلدراج ضم�ن الئح�ة ال�رتاث العاملي فإنها س�تعانق اه�وار الجنوب 
ضم�ن تل�ك الالئحة .. وعى املعني�ني أن يفهموا إن العال�م بات اليوم 

يهتم بالعراق ..وعى أهل العراق أن يهتموا أيضا بالعراق !

بقعة ضوء

سعدون شفيق سعيد 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد /439/ش2017/4

التاريخ 2017/5/16
فهم�ي  زين�ب   ( عليه�ا  املدع�ى  اىل 

مطر(
اعالن

بتاري�خ 2017/3/30 اص�درت ه�ذه 
املحكم�ة قراره�ا املرق�م اع�اله ب�ني 
املتداعي�ني )س�عيد فاض�ل نم�ر ( و ) 
زين�ب فهمي مط�ر ( وال�ذي يقي 
) بال�زام املدعى عليه�ا بتمكني املدعي 
م�ن مش�اهدة طفل�ه ( حكم�ا غيابيا 
حس�ب  اقامته�ا  مح�ل  وملجهولي�ة 
اش�عار القائ�م بالتبلي�غ ق�رر تبليغها 
اعالن�ا بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
يوميتني ولها حق االع�رتاض والتمييز 
خالل امل�دة القانونية وبعكس�ه يعترب 
القرار مكتس�ب الدرجة القطعية وفق 

القانون
القايض
راغب سلمان عيدان

فقدان
فق�دت من�ي هوي�ة نقابة املهندس�ني 
–البرصة رقم االنتس�اب 17119 بأسم 
)رياض عي وايل ( فعى من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت الهوي�ة الوزارية الص�ادرة من 
توزي�ع  –مديري�ة  الكهرب�اء  وزارة 
كهرباء ش�مال البرصة بأس�م ) عماد 
خلف غضب�ان ( فعى م�ن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

رئاسة جامعة املثنى
اعالن

تعلن رئاس�ة جامعة املثنى عن اجراء مزايدة علنية اليجار العقار املدرجة 
تفاصيل�ه بع�د الضم عى ب�دل املزايدة االخ�ري ادناه بموج�ب قانون بيع 

وايجار اموال الدولة رقم )21 لسنة 2013( وتعديالته وتدعو الراغبني:
1-بمراجعة رئاسة الجامعة /شعبة العقود الحكومية لغرض :-

*جلب وصل بعد ايداع تامينات قانونية يف قس�م الشؤون املالية بصك من 
مرصف الرش�يد قيمته التقل عن )20%( من مبلغ التثمني ويف حال رس�و 

املزايدة يعاد احتساب فرق التامينات.
*دفع اجور خدمة بنسبة )2%( غري قابلة للرد

*جلب املستمس�كات التالية ) هوية االحوال املدنية ، ش�هادة الجنس�ية ، 
بطاقة السكن ، البطاقة التموينية او مايعادلهم (

*جلب براءة ذمة مالية من دائرة الرضيبة.
*جل�ب مايؤيد عدم محكوميته من مكتب التس�جيل الجنائي كل حس�ب 

محافظته لدخوله املزايدة.
*تزويدنا  بتعهد من قس�م الش�ؤون القانونية بجلب عدم املحكومية من 
وزارة الداخلية يف بغداد يف حالة رس�و املزايدة عليه وعند عدم التاييد يعترب 

ناكل ويتحمل  كافة التبعات املنصوص عليها يف القانون اعاله.
*عند وجود اي نقص يف االوليات اعاله يهمل الطلب.

*تعد قائمة املزايدة مفتوحة ملدة )7(يوما تبدا من اليوم التايل لنر االعالن 
يف الصحيف�ة اليومية الرس�مية وتؤجل املزايدة لليوم الت�ايل يف حال وجود 

عطل رسمية
2-ويف حال رسو املزايدة :

*يتحمل اجور االعالن واملناداة واملصاريف القانونية االخرى.
*جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف بغداد

رئاسة جامعة املثنى
اعالن

تعلن رئاسة جامعة املثنى عن اجراء مزايدة علنية اليجار العقار املدرجة 
تفاصيل�ه بعد الضم عى ب�دل املزايدة االخري ادن�اه بموجب قانون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم )21 لسنة 2013( وتعديالته وتدعو الراغبني:

1-بمراجعة رئاسة الجامعة /شعبة العقود الحكومية لغرض :-
*جلب وصل بعد ايداع تامينات قانونية يف قس�م الش�ؤون املالية بصك 
من مرصف الرش�يد قيمته التقل ع�ن )20%( من مبلغ التثمني ويف حال 

رسو املزايدة يعاد احتساب فرق التامينات.
*دفع اجور خدمة بنسبة )2%( غري قابلة للرد

*جلب املستمس�كات التالية ) هوية االحوال املدنية ، شهادة الجنسية ، 
بطاقة السكن ، البطاقة التموينية او مايعادلهم (

*جلب براءة ذمة مالية من دائرة الرضيبة.
*جلب مايؤيد عدم محكوميته من مكتب التس�جيل الجنائي كل حسب 

محافظته لدخوله املزايدة.
*تزويدنا  بتعهد من قسم الشؤون القانونية بجلب عدم املحكومية من 
وزارة الداخلي�ة يف بغ�داد يف حالة رس�و املزايدة عليه وعن�د عدم التاييد 

يعترب ناكل ويتحمل  كافة التبعات املنصوص عليها يف القانون اعاله.
*عند وجود اي نقص يف االوليات اعاله يهمل الطلب.

*تع�د قائمة املزايدة مفتوحة مل�دة )7(يوما تبدا من الي�وم التايل لنر 
االعالن يف الصحيفة اليومية الرسمية وتؤجل املزايدة لليوم التايل يف حال 

وجود عطل رسمية
2-ويف حال رسو املزايدة :

*يتحمل اجور االعالن واملناداة واملصاريف القانونية االخرى.
*جلب عدم املحكومية من وزارة الداخلية يف بغداد

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكمة اس�تئناف البرصة  

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الزبري
العدد 993/ش/2017
التاريخ 2017/5/29

اعالن
اىل املدعى عليه عي حسني رحيم

اقام�ت املدعي�ة مريم عب�د املجيد 
املرقمة  الدعوى الرعي�ة  جاس�م 
اعاله التي تطلب فيها التفريق منك 
للهج�ر ولدى تبليغك بموجب كتاب 
مركز رشط�ة الزبري بالعد 4875 يف 
2017/4/25 تبني ان�ك مرتحل اىل 
جهة مجهولة عليه قررت املحكمة 
محليت�ني  بصحيفت�ني  تبليغ�ك 
للحض�ور امام ه�ذه  املحكمة يوم 
الع�ارشة  الس�اعة   2017/5/29
صباح�ا ويف ح�ال ع�دم الحض�ور 

ستجري املرافعة بحقك غيابيا 
القايض
سعد نجم عبد

فقدان
فق�د الص�ك الص�ادر م�ن مرصف 
لالس�تثمار  االس�المي   التع�اون 
 2011/11/4 يف   191 واملرق�م 
ومبلغ�ه 969 ال�ف دوالر بأس�م ) 
س�امي اس�ماعيل حس�ن ( فع�ى 
من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

مجلس القضاء االعى 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل 

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

بعقوبة
العدد 186/ش2017/2
التاريخ 2017/5/16

اىل املدع�ى عليه�ا /زين�ب فهم�ي 
مطر 

اعالن
اص�درت   2017/3/20 بتاري�خ 
هذه املحكم�ة قرارها املرقم اعاله 
وال�ذي يق�ي بالزام�ك بمطاوعة 
زوجك املدعي ) سعيد فاضل نمر ( 
حكما غيابيا وملجهولية حل اقامتك 
وحسب اشعار القائم بالتبليغ قرر 
تبليغ�ك نرا بواس�طة صحيفتني 
يوميتني ولك حق االعرتاض والتمييز 
خ�الل امل�دة القانوني�ة وبعكس�ه 
سوف يعترب القرار مكتسب الدرجة 

القطعية وفق القانون
القايض
احمد ازاد ادهم

فقدان
فق�د الص�ك الص�ادر ع�ن مرصف 
لالس�تثمار  االس�المية  التع�اون 
واملرقم بال يف 2011/8/18 ومبلغه 
700 ال�ف دين�ار عراق�ي بأس�م ) 
س�امي اس�ماعيل حس�ن ( فع�ى 
من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

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

االتحادية
محكمة البداءة املتخصصة بنظر 

الدعاوى التجارية يف البرصة 
العدد 71/ت/2017

التاريخ 2017/5/21
اعالن

اىل املدعى عليه /عماد محمد حس�ن 
الحب�وه  لرك�ة  املف�وض  /املدي�ر 

للمقاوالت العامة اضافة لوظيفته
اقام املدع�ي رئيس جامع�ة البرصة 
اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة 71/

ت/2017 ض�دك يطل�ب فيها الزامك 
بتادي�ة مبلغ ق�دره) 68.932.900( 
ثماني�ة وس�تون مليون وتس�عمائة 
واثنان وستون الف وتسعمائة دينار  
نتيج�ة اخالل�ك بالعم�ل يف مروع 
املدرج�ة  والقاع�ة  العم�ادة  انش�اء 
والن�ادي يف كلية الط�ب البيطري مع 
الزام�ك بالفوائ�د القانوني�ة ولح�ني 
الفعلي�ة وتحميل�ك  كاف�ة  التادي�ة 
املحاماة  املصاريف والرسوم واتعاب 
ولثبوت ك�ون مقر رشكتك�م وهميا 
عليه ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك 
اعالنا يف صحيفتني محليتني يوميتني 
للحضور اىل هذه املحكمة صباح يوم 
املرافعة املوافق 2017/6/1 او ارسال 
من ينوب عنك قانونا وبعكسه سوف 
تج�ري املرافع�ة بحقك غياب�ا وعلنا 

وفق القانون
القايض
محمد قاسم عبود

مبلغ التثمين الموقعالعقارت

كشك 1
)7.360.000( فقط سبعة ماليين وثالثمائة كلية الهندسةاستنساخ

وستون الف دينار عراقي الغير

كشك 2
استنساخ

كلية التربية 
للعلوم االنسانية

)7.475.000( فقط سبعة مليون واربعمائة 
وخمسة وسبعون الف دينار عراقي الغير 

أ.د حسن عودة زعال الغانمي
رئيس اجلامعة/وكالة

أ.د حسن عودة زعال الغانمي
رئيس اجلامعة/وكالة

مبلغ التثمين الموقعالعقارت

كشك 1
استنساخ

كلية التربية 
االساسية

)4.312.500( فقط اربعة مليون وثالثمائة واثنا 
عشر الف دينار عراقي الغير
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اليوم.. منتخبنا الوطني يواجه اليابان 
يف ربع هنائي كأس آسيا للشباب بكرة الصاالت

              بغداد/ المستقبل العراقي

يخوض منتخب الشباب العراقي لكرة الصاالت، 
يوم غد االثنني، مواجهة صعبة يف تمام الساعة 
الثالثة ظهرا بتوقيت بغداد، عندما يقابل نظريه 
اليابان�ي يف صالة »بانك�وك ارينا« يف الدور ربع 
النهائ�ي لبطول�ة كأس آسي�ا تح�ت 20 عاما، 
املقامة حاليا يف العاصمة التايالندية »بانكوك«، 
بع�د أن تصدر فرق مجموعته بالعالمة الكاملة 

.
م�درب املنتخب�ن العراقي، عيل طال�ب محمد، 
وصف مباراة الغد بمفرتق طرق، مؤكدا تركيزه 
عىل تحقيق الف�وز والحلم الكبري الذي ينتظره 
العراقيون بالتأهل إىل املباراة النهائية، وخطف 

إحدى بطاقات أوملبياد األرجنتني 2018 .
وق�ال طال�ب، يف املؤتم�ر الصحف�ي، إن الفرق 

الثمانية التي تأهلت للدور ربع النهائي تستحق 
التواجد فيه، واحصائيات تفوقها واضحة يف كل 
الجوانب ، وبرغ�م قرص املدة بني مباراة تايالند 
يف دوري املجموعات ومباراة اليغد أمام اليابان،  
فإنهم انتهج�وا االسرتاتيجية التي تمكنهم من 
تحقي�ق النتيج�ة الت�ي ينتظرها أم�ام الفريق 

الياباني.
وتابع: » لن يقلقنا أي يشء بما يف ذلك موضوع 
اللياق�ة البدني�ة، وفريقن�ا جاهز بدني�ا وفنيا 

وخططيا لخوض املباراة« .
وأكم�ل: » صعوبة وأهمية مب�اراة الغد وضعت 
العبين�ا يف جاهزي�ة تام�ة ويف وض�ع استنفار 
كب�ري مع سعي واضح لتقدي�م أقىص ما يمكن 
تقديم�ه إلنجاز املهمة وضمان التأهل إىل الدور 
نص�ف النهائي ومن ثم العب�ور إىل نهائي كأس 

آسيا وهو الهدف املنشود« . 

 إىل ذل�ك أعل�ن وزير الش�باب والرياض�ة، عبد 
الحسني عبطان، تكريم منتخب شباب العراقي 
لكرة الصاالت ،بعد تحقيقه فوز كبري ومستحق 
عىل تايالند وتأهله إىل ربع النهائي بطولة كأس 

آسيا.
جاء ذلك يف اتصال هاتفي جرى بني وزيرالشباب 
والرياضة ، ورئيس الوفد العراقي يحيى زغري ، 
الذي قدم ش�كر وامتنانه العميق له�ذا القرار،  
ودعمه املس�تمر للمنتخبات العراقية املشاركة 
يف البطوالت الخارجي�ة ، مبينا أن هذا االهتمام 
سيعط�ي حاف�زا معنويا لالعبني لعب�ور عقبة 
الياب�ان. م�ن ناحية أخ�رى تم االتف�اق خالل 
املؤتم�ر الفن�ي للمب�اراة، ع�ىل أل�وان مالب�س 
املنتخبني حيث يرتدي الع�راق املالبس البيضاء 
الكاملة ، ويرتدي الحارس األخرض، فيما يرتدي 

املنتخب الياباني اللون األزرق .

               المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف الالعب اإلسباني تش�ابي ألونس�و نجم 
خ�ط وس�ط ن�ادي باي�رن ميوني�خ األملان�ي 
 « ذا ص�ن   « نقلته�ا صحيف�ة  يف ترصيح�ات 
الربيطانية عن ثالث�ة أحالم ال يزال يتحرس عىل 
ع�دم تحقيقها خالل مس�ريته الكروي�ة، التي 
اقرتب�ت من نهايتها، بعدما قرر الالعب صاحب 
ال�� 35 عام�اً اعتزال اللعب مب�ارشة بعد نهاية 
منافس�ات املوس�م الجاري.ورغم ان ألونس�و 
يمتلك س�رية ذاتية مليئة باأللق�اب والبطوالت 
الت�ي نالها سواء داخ�ل إسبانيا أو خارجها مع 
األندي�ة التي ارتدى قمصانه�ا أو منتخب بالده 
عىل مختلف األصعدة، إال انه يبقى متحرساً عىل 

إضاعة ثالثة ألقاب.
وتأتي أوىل حرسات ألونسو بضياع لقب الدوري 
اإلسباني الذي كان سيكون األول يف مش�واره، 
وذا طعم خاص كونه بألوان فريقه األصيل ريال 
سوسيداد يف موسم )2002-2003( عندما ظل 
الفريق يتص�در الرتتيب العام للمس�ابقة حتى 
الرم�ق األخ�ري م�ن البطول�ة ، قب�ل ان يتمكن 
ريال مدريد كعادت�ه من خطف اللقب وحرمان 

ألونسو وريال سوسيداد منه .
اللق�ب الثاني الذي ال يزال يتحرس ألونس�و عىل 
عدم تحقيقه هو لقب الدوري اإلنكليزي املمتاز 
عندم�ا ك�ان يمث�ل ن�ادي ليفرب�ول يف موس�م 
)2009-2010 ( ، إذ اكتفى »الريدز« بالوصافة 
أمام تشيليس رغم أن أبناء »اآلنفيلد رود« كانوا 

األقرب لصعود منصة البطولة .
أم�ا اللقب الثالث فه�و دوري أبطال أوروبا مع 
نادي باي�رن ميونيخ، والذي فش�ل ألونس�و يف 
تحقيقه عىل م�دار ثالثة مواسم، تمكن خاللها 
فريقه من بلوغ املربع الذهبي قبل الخروج من 
البطولة يف ع�ام 2015 أمام برش�لونة، ثم عام 
2016 أم�ام نادي اتلتيكو مدريد، وأخرياً يف عام 

2017 عىل يد فريقه السابق ريال مدريد.
ونجح تش�ابي ألونس�و يف نيل لقب الدوري مع 
نادي ريال مدريد يف عام 2012 ومع نادي بايرن 
ميونيخ منذ عام 2015 ، فيما توج بلقب دوري 
أبط�ال أوروبا مع نادي ليفرب�ول يف عام 2005 
وم�ع ري�ال مدري�د يف ع�ام 2014 ، فض�اًل عن 
نيله لق�ب كأس العالم و كأس أم�م أوروبا مع 

املنتخب اإلسباني .هذا ودش�ن تش�ابي ألونسو 
مس�ريته الكروية مع نادي ري�ال سوسيداد، إذ 
لعب معه لغاية انتقاله إىل نادي ليفربول يف عام 
2004 ، ليبقى يف قلعة »اآلنفيلد رود« حتى عام 
2010 ، وه�و تاريخ عودت�ه إىل اسبانيا للدفاع 
عن قميص ري�ال مدريد ألربعة أع�وام، قبل أن 

يغ�ادره بإتجاه أملانيا بطل�ب من مواطنه بيب 
غوارديوال للعب يف صفوف بايرن ميونيخ، الذي 
سيعت�زل بألوانه، بعد خوض�ه آخر مباراة معه 
ضد ن�ادي فرايبورغ، التي ستقام يوم الس�بت 
املقبل يف الجولة األخرية من بطولة »البندسليغا« 

األملانية.

تشايب ألونسو يعتزل متحرسا عىل ثالثة 
أحالم لـم حيققها يف مسريته الكروية

نزار الشكييل يتوىل تدريب طائرة العراق
              بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن االتح�اد العراق�ي للك�رة الطائ�رة، التعاقد مع 
التونس�ي ن�زار الش�كيلي، الم�درب الس�ابق للترجي 
الرياضي، لإلشراف على منتخب أسود الرافدين، الذي 

يس�تعد للمش�اركة في بطولة أمم آسيا، التي ستقام 
في اندونيسيا.

وشرع نزار الشكيلي في مهمته الجديدة، بعد أن سمح 
له الترجي بخوض التجربة.

تجدر اإلشارة إلى أن المنتخب العراقي للطائرة، دخل 

في معس�كر تحضيري، تحت إش�راف المدرب نزار 
الشكيلي منذ 4 مايو/آيار الجاري.

يذك�ر أن ن�زار الش�كيلي ق�اد الترج�ي، للتتوي�ج 
بلق�ب الكاس هذا الموس�م، ودرع الدوري الموسم 

الماضي.

رانيريي ينفي تعاقده مع واتفورد

هل يكتب الدوري األورويب النهاية املثالية لروين؟
              المستقبل العراقي/ متابعة

ربما تمثل بطولة ال�دوري األوروبي 
الورقة األخيرة في رواية واين روني، 
قائد مانشس�تر يونايت�د اإلنجليزي، 
م�ع الش�ياطين الحم�ر، بع�د قص�ة 

طويلة من اإلنجازات الرائعة.
روني الذي ارتدى قميص مانشس�تر 
ال��13  الس�نوات  ط�وال  يونايت�د 
الماضية، بات قريًب�ا من الرحيل عن 

صف�وف الماني�و بعد 

نهاية هذا الموسم.
ويأم�ل روني، أن ينهي مس�يرته مع 
اليونايت�د بالتتوي�ج بلق�ب ال�دوري 
أياك�س  حس�اب  عل�ى  األوروب�ي، 
أمس�تردام الهولن�دي، عندم�ا يلتقى 
األربع�اء  النهائ�ي  ف�ي  الفريق�ان 

المقبل.

إنجازات الفتى الذهبي
يحظ�ى رون�ي بمس�يرة رائع�ة مع 
بلق�ب  ت�وج  إذ  يونايت�د  مانشس�تر 
مناسب�ات،   5 ف�ي  البريمييرلي�ج 
4 م�رات،  األندي�ة  وكأس رابط�ة 
وكأس الدرع الخيرية 5 مرات، كما 
فاز بدوري أبط�ال أوروبا، وكأس 
االتح�اد اإلنجلي�زي، وكأس العالم 

لألندية مرة واحدة.
وعل�ى مس�توى األلق�اب الفردية، 
جائ�زة  عل�ى  رون�ي  حص�ل 
األندية  موندي�ال  ه�داف 
كم�ا   ،2008 ع�ام 
العب  بجائ�زة  ت�وج 
ال�دوري  في  الع�ام 
موسم  اإلنجلي�زي 

.2009/10

أرقام قياسية
ورغم انخفاض مس�توى روني )31 
عاًم�ا( ف�ي الفت�رة األخي�رة، إال أنه 
حطم رقم بوبي تش�ارلتون، الهداف 
التاريخ�ي للمانيو وال�ذي سجل 249 

هدًفا للفريق.
ووصل روني إلى 253 هدًفا في 557 
مباراة لعبها حتى اآلن مع مانشستر 

يونايتد في جميع المسابقات.

تلميحات بالرحيل
ألم�ح البرتغال�ي جوزي�ه موريني�و، 
المدي�ر الفني لليونايت�د إلى أن روني 

يعيش أيامه األخيرة كالعب، قائالً: 
“إنه أمر صعب جًدا؛ ألنني عايشت 
مثل هذه الحاالت خالل مسيرتي، 
العبين مدهشين بتاريخ مدهش، 
في الفترة األخيرة من مسيرتهم 

المهنية، لقد عايش�ت ذل�ك في ريال 
وتشيلس�ي  مي�الن  وإنت�ر  مدري�د 

أيًضا”.
ف�ي  األول�ى  فترت�ي  “ف�ي  وتاب�ع: 
تشيلسي كان معي دروجبا والمبارد 
في أفضل حاالتهم خالل مس�يرتهم، 
وعندم�ا عدت م�رة ثاني�ة كانوا في 
الفت�رة األخي�رة من مس�يرتهم، كم 

كان األمر صعًبا”.
بع�ض  “ف�ي  وأت�ّم: 

األحي�ان مث�ل هؤالء 
يفهمون  الالعبي�ن 

بش�كل  الوض�ع 

جي�د، ولكن في بعض 
األحي�ان يعتقدون أنهم بعمر 24 

أو 25 عاًم�ا، وه�ذا يك�ون صعًب�ا 
للغاية”.

ولذل�ك ق�د يك�ون الف�وز بال�دوري 
األوروب�ي وداًعا مثالًي�ا لروني، إذ لم 
يس�بق لمانشس�تر يونايت�د أن حقق 

لقب هذه البطولة في تاريخه.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أص�ر اإليطال�ي كالودي�و رانيي�ري المدير 
الفني السابق لليس�تر سيتي أنه لم يحدث 
لتدري�ب  إدارة واتف�ورد  اتص�ال م�ع  أي 

الفريق.
كان�ت إدارة واتفورد ق�د أنهت التعاقد مع 
والترز ماتزراري بالتراضي بنهاية الموسم 
الحال�ي، لتبدأ اإلدارة ف�ي البحث عن مدير 
فني جديد.وق�ال رانييري ف�ي تصريحات 
صحفية: “لم يحدث أي اتصال مع واتفورد، 

وإن حدث فبالتأكيد لن اخبركم”.

وأضاف المدرب اإليطالي “أنا مندهش جداً لما 
حدث م�ع ماتزاري، الم�درب إيطالي ومالك 

الن�ادي إيطالي، لم أفهم ما حدث ولكنها 
كرة القدم”.وعن مستقبله بشكل عام، 
ق�ال رانيي�ري: “بعد تحقيق�ي للقب 
الدوري مع ليس�تر، يجب أن أفكر في 

األم�ور بهدوء قب�ل اختيار الن�ادي الذي 
سأدربه”.

كان رانيي�ري قد نجح ف�ي تحقيق لقب 
الدوري مع ليس�تر سيتي ف�ي مفاجئة 
كبي�رة، قب�ل أن تت�م إقالته ف�ي فبراير 

الماضي.

باالك يكشف رس اخلالف مع الم

صحيفة تؤكد هوية مدرب 
برشلونة اجلديد

إنرت يقدم عرضًا جمنونًا ألنطونيو كونتي

              بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف مايكل ب�االك، نج�م باي�رن ميونيخ 
والمنتخ�ب األلماني الس�ابق، س�ر خالفه مع 
فيلي�ب الم، قائ�د الفري�ق البافاري 
السابق والمعتزل حديًثا بعد 
خوضه المب�اراة األخيرة 
أم�ام  الس�بت  أم�س 
فرايبورج التي انتهت 
األخي�ر  بخس�ارة 

بنتيجة 4-1.
ب�االك،  وق�ال 

ف������ي 

تصريح�ات لقن�اة “سب�ورت1” األلماني�ة: “لق�د 
واجهت الوجه اآلخ�ر لفيليب الم، فأنا لم أكن أعلم 
أن الالعب الذي ارتدى ش�ارة القيادة مؤقًتا؛ بسبب 

إصابتي، طالب أن يرتديها بعدها”.
وأضاف نجم تشيلس�ي وباير ليفركوزن الس�ابق: 
“لقد كان هجوًما مباش�ًرا ضدي، ومن تلك اللحظة 
ل�م أع�ود للمنتخ�ب أب�ًدا، لم يك�ن أمام�ي فرصة 

لمواجهة ذلك”.
وأتم باالك تصريحاته: “الطريقة التي حصل بها الم 

على شارة قيادة المانشافت لم تكن صحيحة”.
وأنه�ى الم، مس�يرته الحافلة مع باي�رن ميونيخ، 
والت�ي فاز خاللها ب��21 لقًبا، باإلضاف�ة لتتويجه 

بكأس العالم عام 2014 مع المنتخب األلماني.

              بغداد/ المستقبل العراقي

وافق إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي أتلتيك بيلباو، تولي تدريب برشلونة الموسم 
المقبل، خلًفا للويس إنريكي الذي سيرحل عن الفريق الكتالوني، نهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن برش�لونة قد بالفعل عرًضا للمدرب فالفيردي 
لتولي إدارة الفريق الكتالوني، وهو ما وافق عليه المدرب الباسكي، ليتولى إدارة برشلونة 
بداي�ة من 30 يونيو/حزيران المقبل، على أن يكون اإلعالن الرسمي يوم 29 مايو/آيار 
الجاري.وكانت إذاعة “كوبيه”، قد ذكرت، في تقرير لها منذ 3 أيام، أن برشلونة فضلت 
فالفيردي، على عدة خيارات أخرى، مثل ماوريس�يو بوكيتينو، مدرب توتنهام، وخوان 
كارلوس أنزوي، المس�اعد الحالي إلنريكي.مدرب أتلتيك بيلباو الحالي، الذي ينتهي عقده 
ه�و اآلخر، م�ع الفريق الباسكي، بنهاي�ة الموسم الحالي”.ومن المق�رر إقامة حفل صغير 
للوي�س إنريكي عقب انتهاء الموس�م، تكريًما لما قدمه خالل فترته مع البلوجرانا، حتى لو لم 

يحقق البارسا أي بطولة الموسم الحالي.

              بغداد/ المستقبل العراقي

رف�ع ن�ادي إنترناسيونالي اإليطال�ي، عرضه المقدم 
للمدير الفني اإليطالي أنطونيو كونتي، من أجل تدريب 
الفريق ب�دًءا من الموسم المقبل، ليترك تدريب فريقه 
الحالي تشيلسي اإلنجليزي الذي يقضي معهم موسمه 
األول.وارتفعت رغبة اإلدارة المالكة للنادي اإليطالي، 
من أجل ضم كونت�ي المدبر الفني األسبق ليوفنتوس 
وسيينا، وحسبما أعلنت الصحف اإليطالية، فإن إدارة 
النيراتزوري ستقدم عرًضا بقيمة 15 مليون يورو.إال 
أن صحيفة صنداي أكس�بريس اإلنجليزية، أكدت على 
رفع إدارة إنتر للقيمة المقدمة سنوًيا لكونتي إلى 23 
ملي�ون يورو.وكان كونتي الحاصل على لقب الدوري 
اإلنجلي�زي الموس�م الحال�ي، م�ع البل�وز ق�د صرح 

لجري�دة “لوريبابليك�ا” اإليطالية عن ع�دم تأكده من 
البق�اء في لن�دن من عدمه. وق�ال كونتي: “هدف هو 
وضع األساس الذي يس�تفيد منه تشيلس�ي ويستمر 
في الفوز، أنهم نادي كبير بالفعل لكنه غير متس�ق”.

وأضاف: “ لقد فازوا بدوري أبطال أوروبا، ثم خرجوا 
م�ن دور المجموعات في الموسم التالي، فازوا بلقب 
ال�دوري اإلنجليزي الممت�از ثم أنه�ي الموسم التالي 
عاش�ًرا، تشيلس�ي يحتاج إل�ى إيجاد االستق�رار في 
األعلى”.وبس�ؤاله عن العودة إليطاليا من بوابة إنتر: 
“في يناي�ر الماضي قررت زوجت�ي االنتقال للدراسة 
في تورينو مع ابنتي، فإذا أردت البقاء وجاءوا للعيش 
معي سيكون أمًرا رائًعا، أنه من الجيد أن تعيش ابنتي 
وتدرس في بلد أجنبي، وأوكد في النهاية، أنني ال أريد 

أن أعيش وحدي في النهاية”.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن اإلمرباطور الصـيـني الذي قام ببناء سور 

الصني العظيم هو : هـوانج تي.
* هـل تعلـم أن عـدد بحور الشـعر هـو : سـتة عرش 

بحـراً.
* هـل تعلـم أن املذهبـات هـي املعلقـات أو القصائد 
القديمة يف الشعر الجاهيل و كانت تكتب بماء الذهب.

* هـل تعلم أن العرب قديماً كانوا يطلقون عىل الذهب 
اسم األصفر الرنان.

* هـل تعلم أن قارون اشـتهر يف التاريـخ القديم بأنه 
يحول الرتاب إىل ذهب.

املـاس  و  بالجـرام  يـوزن  الذهـب  أن  تعلـم  هـل   *
بالقرياط.

* هـل تعلـم أن الزمرد لـه اسم ثان هـو الزبرجد و أن 
الترب هو تراب الذهب.

* هـل تعلم أن الذبابة تهز جناحها حوايل )32( مرة يف 
الثانية الواحدة.

* هل تعلم أن الفيل يشم رائحة اإلنسان عىل بعد نصف 
كيلو مرت.

* هل تعلم أن النسـور ال تموت و لكنها تنتحر بسـبب 
املرض.

مهنيـاً: تنهي عمـًا جامعياً تنـال عىل أثره 
عامة عالية تستحق عليها تنويهاً وتهنئة.

عاطفياً: ال تكن مرتدداً يف ما يتعلق باالهتمام 
بالرشيـك، فهـو مـاذك األخـري يف امللّمـات 
واملصاعـب. صحيـاً: عليـك بمأبريلة بعض 

التمارين الرياضية لتحريك الدورة الدموية.

مهنيـاً: تبـدأ هـذا اليـوم بإجـراء تغيـريات 
إيجابية وتصحيحات مادية، وتسعى لتطوير 

معارفك العلمية.
عاطفيـاً: يحـاول الرشيـك إسعادك بشـتى 
الوسائل، وتظهر له بـدورك االهتمام الكايف، 

وتقدم له الكثري من الهدايا القيمة.

الواجهـة واظهـر  مهنيـاً: ضـع نفسـك يف 
لـكل املراقبني مـا أنت قادر عليـه حني تقرر 
النرص.عاطفيـًا قد تتلقـى دعماً من الحبيب 
أو تسـتفيد من وضع جيد له. يكون مزاجك 
رائقـاً وتبدو أكثر انفتاحـاً وقدرة عىل تبادل 

الرأي.

مهنياً: تسـتعيد حماستك وتخـّف الضغوط 
ويصبـح اللقـاء أسهـل من السـابق، تتمتع 
بثقـة عاليـة بالنفـس وتقرر إدخـال تعديل 
مناسـب عـىل حياتـك، فتتخذ هـذه األخرية 
طابعـاً مختلفـاً جميـًا ومميـزاً. عاطفياً: 

انقاب ملصلحتك

مهنيـاً: تبـرش األوضـاع بتحّسـن ملموس، 
ذلك لغياب املعاكسـات الرئيسـة، تفسح لك 
الظروف يف املجال إلنجاح مسـاعيك وإلثبات 

الحضور وتستعيد شهّيتك عىل الحياة.
عاطفيـاً: يدعوك الرشيـك إىل أن تتخىل قلياً 

عن موقفك العدائي تجاه بعض األمور

مهنيـاً: تتيح لـك الظروف التعبري بسـهولة 
وطاقة عـن مختلف آرائك ومـن دون حرج 
أوإرباك.عاطفياً: أفكـارك واضحة وأسلوبك 
مسـالم ال يخفـي تحديـات وال استفزازات، 
وهذا ما يثـري إعجاب الرشيك.صحياً: معظم 

اآلالم التي تعانيها تعود إىل أسباب نفسية

مهنيـاً: عـد إىل صوابـك يف ما يتعلـق ببعض 
األمـور املهنية، ال تفقـد اتزانك وال تحاول أن 
تفـرض هيمنتـك عـىل اآلخرين، كـن عاقاً، 
وادرس األمور بهدوء .عاطفياً: ال تزال النجم 
املحبـوب الذي يرغـب الجميـع يف أن يكونوا 

معه يف الحفات الحلوة .

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

واالصطدام بأحدهم .
عاطفيـاً: تنعـم بنهايـة يـوم سعيـد بعدما 
أمضيـت أوقاتـاً مسـلية برفقـة األصدقـاء 

والعائلة وأنستك مشاغلك لبعض الوقت

مهنياً: تجد نفسـك يف موقـع الرابح ويتضح 
لك أنـك حققت انتصارات متعـددة، وهذا ما 

يزيدك حماسة وثقة بالنفس .
عاطفياً: أنت قليل الصرب وقايس القلب وتميل 
إىل إثـارة العدائية والتوّتـر أينما حللت. وهذا 

ما يسبب إحراجاً للرشيك معظم األحيان .

مهنيـاً: قد تتـاح لك فرصـة استثنائية لقلب 
األمـور ملصلحتـك، فتبـدو الشـؤون املهنية 
مهمـة جداً.عاطفيـاً: يمنحـك الحـظ قدرة 
مهمة عىل تحقيق التقـارب مع الزوج، وإذا 
كنت عازباً يكون الحب يف مقدمة اهتماماتك 

وقد تقع يف شباكه بجنون .

املاحظـات  توجيـه  يف  تـرتّدد  لـن  مهنيـاً: 
الجارحة، تشـتّد الضغـوط ورّبما تضطر إىل 
إهمال عملـك واالهتمام بأحد أفـراد العائلة 
أوالقيام بورشة تصليحات مكلفة . عاطفياً: 
تركز عـىل العاقات االجتماعيـة وخصوصاً 

مع أشخاص من املحيط نفسه

مهنيـاً: بريـق أمـل يطـل من خلـف حجاب 
االنتظـار، كـن واثقـا بـأن ال يشء يقدر عىل 
الحط مـن املعنويـات املرتفعـة مهما حاول 

أصحاب النيات السيئة إيقاعك يف رشكهم .
عاطفيـاً: تحتاج إىل رضا الرشيك ال سيما أنك 

مرحلة حاسمة يف حياتك معه .

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
1 كوب دقيق متعدد األغراض

2 بيضتان
2/1 كوب لبن
2/1 كوب ماء

4/1 ملعقة صغرية ملح
2 ملعقة كبرية زبدة مذابة

طريقة التحضري:
يف بولـة كبرية الحجم ضعـي الدقيق و البيض و 

قلبي حتى تمام اإلختاط.
ضعـي اللبن و املاء تدريجيا عىل مزيج الدقيق و 

قلبي جيدا.
اضيفي امللح و الزبدة عىل مزيج الدقيق جيدا.

سخنـي القليل مـن الزيت يف مقـاة كبرية عىل 
نـار متوسطة ثم ضعـي 4/1 كـوب من مزيج 
الدقيق يف املقاة ثم قومي بتحريك املقاة بشكل 

دائري.
اتركي الكريـب عىل النار ملدة دقيقتني ثم اقلبيه 

عىل الوجة اآلخر حتى يتحمر.

الصني تنجح يف استخراج »الوقود اجلليدي«
أعلنـت الصني عن إجرائهـا تجربة ناجحـة الستخراجى »الوقود 
الجليـدي«، أو »هيـدرات الغـاز الطبيعـي« من قـاع بحر الصني 

الجنوبي.
ويف مقابلـة مـع قنـاة CCTV الصينيـة والتي بثـت مقاطعا من 
تجربـة االستخراج قـال ممثلو وزارة املـوارد الطبيعية يف الصني: 
»استخراجنـا لهيـدرات الغاز الطبيعي من أعمـاق البحر ألهداف 
تجاريـة يعنـي انتقالنا مسـتقبا لاعتماد عىل مصـادر الطاقة 

البديلة والنظيفة«.
مـن جانبه أكد املتحدث باسم وكالة املسـح الجيولوجي الصينية 
أن »عمليـات استخراج هيدرات الغاز، من عمق أكثر من كيلومرت 
واحـد، بدأت يف العارش من مايـو الجاري، حيث تم استخراج أكثر 

من 120 ألف مرت مكعب من الغاز منذ بدأ عمليات الحفر«.
ووفقـا ، لرئيس قسـم أبحاث الطاقـة التابـع لألكاديمية العلوم 
الروسيـة، فـإن »هذا اإلنجاز يعد خطوة مهمـة يف مجال الطاقة، 
لكن من السابق ألوانه الحديث عن ثورة حقيقية يف ذلك املجال«.

لوحة جمهولة تباع بأكثر من مئة مليون دوالر
بيعـت لوحة “بدون عنوان” للرسام الراحل جان ميشـال باسكيات مقابل 
110.5 مايـني دوالر يف نيويـورك، محققة رقما قياسيـا جديدا للوحة تباع 

يف مزاد.
وقالـت دار سوثبيز للمزادات إن اللوحـة املرسومة يف عام 1982 كانت غري 
معروفة تقريبا قبل الكشـف عنها منذ عدة أسابيع. وكان قد تم االحتفاظ 
بهـا يف مجموعة خاصة منذ عام 1984، عندما تـم رشاؤها مقابل 19 ألف 

دوالر.
واشـرتى رجل األعمال اليابانـي يوساكو مايزاوا اللوحـة يف مزاد الخميس 
وقال إنه سيعرضها يف النهاية يف متحف يف منزله يف مدينة تشـيبا وذلك بعد 

عرضها يف مؤسسات أخرى يف جميع أنحاء العالم.
وقـال مايـزاوا مؤسس رشكـة ستارت تـوداي العماقة يف مجـال التجارة 
اإللكرتونيـة “آمل أن تجلب الكثري من الفـرح لآلخرين، كما فعلت يل، هذه 
التحفـة التـي رسمها باسكيات عندمـا كان عمره 21 عامـا تلهم أجيالنا 

املستقبلية”.
ويعـّد باسكيات واحدا من أهم الفنانني األمريكيني يف العقود األخرية، وتويف 

جراء جرعة زائدة من الهريوين يف سن السابعة والعرشين عام 1988.

وداعًا لقص املعدة وشفط الدهون
طـور الخرباء جهازا جديدا عىل شـكل بالون يمكن 
ابتاعـه مع كوب مـن املاء، ليتضخـم يف املعدة من 
أجل املسـاعدة عـىل فقـدان الوزن خال 4 أشـهر 

فقط.
وقـال الباحثون إن البالون يجعل الذين يعانون من 
السمنة املفرطة، يشعرون باالمتاء، هذا وقد يصبح 
بديـا للعمليات الجراحيـة املعدية باهظـة الثمن.

ويعـد جهـاز »Elipse«، أول »بالـون معدة« يمكن 
إدخاله وإخراجه من جسم اإلنسان، دون استخدام 
املخدر أو الحاجة للجراحة.وأظهرت دراسة أجريت 
عـىل 42 مريضـا، ُقدمت يف املؤتمـر األوروبي حول 
السـمنة بالربتغـال، أن املـرىض الذيـن يعانون من 
السـمنة املفرطة، فقدوا مـا يقارب من ثلث وزنهم 
الزائـد، باستخـدام جهـاز Elipse. وستقوم هيئة 
الخدمـات الصحيـة الوطنيـة )NHS(، التي مولت 
تجربـة تكنولوجية مماثلـة، بتحليـل النتائج التي 

توصلت إليها جامعة Sapienza يف روما.

1آيل يعمـل عمل االنسـان يف الصناعة o خوف 
مريض 2عاصمة فنزويـا o للنفي 3أجادل يف 
 o عمل يجب القيام به 4معتِد o البيع والرشاء
جهاز لغزل النسيج 5جزيرة مرصية يف البحر 
األحمر 6تحول اليشء من مادة طرية إىل ألياف 

7حرف للداللة عىل املعنى o تاجر الفراء
9ملتقـى  للقحـة  توصـف  طبيـة  8عشـبة 
العصابة o تسبب بضعف السمع 10مجموعة 
عربات مرتبطة الستعماالت االنقل o مؤسسة 

صحافية

1يسـتعان به عىل ركوب الفـرس o حجر البناء 
2مجموعة مناطق مزروعة يف الصحراء o للنداء 
3مخلوقـات صغـرية مؤذية تقفـز 300 ضعفا 
مـن طولها o ثعبان ضخم هـارص 4ثاثة ارباع 
وارف o من أوراق اللعب )الكوتشـينة( 5تسدان 
ونسـتغني عـن اآلخريـن o حرفـان مـن نـور 
6خض 7اشكال وانماط مرسومة o هدم بشدة 
8حرفـان من صـاغ o نبات يشـبه الفجل 9بلد 
املليون شهيد o ثعبان شديد السمية 10حضارة 

ما بني النهرين o بنت الرسول األكرم

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..رشائح الكريب
فرضية األكوان املوازية تعود اىل الواجهةطب

انشـغل علماء الفلك، منذ أمد طويل، بتفسري 
بقعـة غامضـة ومظلمـة يف الكـون، لكـن 
الفرضيـة التـي برزت بقـوة مؤخـرا ترجح 
أن تكـون تلك البـؤرة املتبقية مـن االنفجار 
العظيـم، عبارة عـن كون مـواز للكون الذي 
توجد فيه مجموعتنا الشمسية.وبحسـب ما 
نقلت صحيفة »إندبندنـت« الربيطانية، فإن 
البقعـة البـاردة قد تكون مزيجـا من كونني 
اثنـني، وتبعـا لذلـك، فـإن النظريـة القائلة 
بوجود عدة أكوان، ستجد ما يؤكدها يف نهاية 
املطاف.واعتمـد علمـاء الفلـك، عـىل خلفية 
إشـعاع الكـون، يف رصد شـتى اإلشـعاعات، 

فوجدوا أنها تخضع لتوزيع متساو وحرارة ال 
تتغري، لكنهم الحظوا أيضا وجود بقعة باردة 

وبعيدة يف مكان آخر. ويرجح العلماء، إىل حد 
يومنا هـذا، أن تكون البقعة البـاردة ناجمة 
عما يسـمى بالفراغ الفائق، جـراء االنفجار 
العظيم، كما أن ثمة علماء يرجحون حصول 
تصـادم بـني كونـني أدى إىل بـروز البقعـة 
املحرية.وأوضح الباحـث يف جامعة دورهام، 
رواري ماكنزي، أن نماذج علم الفلك املتوفرة 
يف الوقت الحايل، ال تتيح إيجاد تفسري للبقعة 
الباردة.ويسـتبعد باحثون آخـرون أن تكون 
البقعة الباردة قد تشـكلت بشـكل عشوائي، 
مرجحـني أن يكون أمر غريب ما قد حصل يف 

الفضاء وأدى إىل تكونها.

علامء يدرسون تطور ترشيح احلرشات

قـام علمـاء األحيـاء يف جامعة 
موسكو الحكومية بدراسة مدى 
تأثـري تقلص أحجـام الحرشات 
عـىل أبعـاد أعضائهـا الداخليـة 
والخارجية.واتضـح أن األعضاء 
الداخليـة تتقلص بنفس نسـبة 
تقلص حجم الحرشات الكيل، عىل 
الرغم من زيـادة حجم أجهزتها 
العصبية.وقـد ركـز العلماء عىل 
عمليـة انخفـاض حجم جسـم 
املفصليـات إىل أدنـى حد ممكن، 
حتـى تصبـح قابلـة للمقارنـة 
بكائنات حية مجهرية. ولم تكن 
التغريات التي تطرأ عىل أعضائها 
الداخليـة معروفـة سابقا.وقام 
علماء األحيـاء ببناء 30 نموذجا 

كمبيوتريا ثاثي األبعاد، ألجسام 
22 نوعـا من الحـرشات، تنتمي 
إىل 11 أرسة و5 مجموعـات، من 
بينها الحـرشات صلبة األجنحة، 
وآكـات  األجنحـة،  وغشـائية 
حيـث  والرِتِبـس،  األعشـاب، 
اختلفـت أبعاد أجسـام أصغرها 
عـن أكربهـا بمقـدار يزيـد عن 
150 ألـف مرة.وأظهـر العلمـاء 
الداخليـة  األعضـاء  غالبيـة  أن 
أو  للتقلـص  قابلـة  للحـرشات 
التمـدد بنفس النسـب عند تغري 
أبعاد أجسامها.لكن اكتشفوا يف 
الوقت نفسه أن حجم الجهازين 
العصبي والتناسيل يزداد أضعافا 

عند تصغري أبعاد الجسم.
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اخلطأ الفاحش بني العقوبة والتنبيه احرتام القانون
القاضي حيدر علي نوريالقاضي عماد عبد الله

)2-2(
تناولنا في العدد السابق مفهوم الخطأ الفاحش والمعنى اللغوي والفقهي 
ل�ه، وكيفية اقترابه من التنبيه والتوجي�ه، من حيث المعنى واآلثار، وما اثير 
بخصوصهم�ا من تس�اؤالت تعلق�ت بالتكيي�ف القانوني للخط�أ الفاحش، 
وه�ل يمثل عقوبة م�ن عدم�ه.  وبغية االجابة عل�ى التس�اؤالت أنفة الذكر 
واكم�ال الموضوع الذي تناولناه س�ابقاً نرى أن الخط�اء الفاحش و)التنبيه 
والتوجي�ه(  ال يعد ايا منهم�ا عقوبة انضباطية،  لع�دم إمكانية الطعن بهما 
بالطرق المقررة قانونا ولعدم صدورهما  من الجهة المختصة قانونا بفرض 
العقوبة )لجنة شؤون القضاة وأعضاء االدعاء العام (،  ولعدم ذكرهما ضمن 
العقوب�ات االنضباطية المنصوص عليها على س�بيل الحصر في المادة )58( 
م�ن قانون التنظيم القضائ�ي التي أكدت ان لجنة ش�ؤون القضاة تصدر في 

الدعاوى االنضباطية احد العقوبات االنضباطية التالية:
 )1/ االن�ذار- ويترت�ب عليه تأخير ع�اوة القاضي وترفيعه لمدة س�تة 
أش�هر، 2/ تأخير الترفيع أو العاوة أو كليهما مدة ال تقل عن س�نة وال تزيد 
على ثاث سنوات من تأخير القرار اذا كان اكمل المدة القانونية للترفيع وإال 
من تاريخ أكمالهما، 3/ انهاء الخدمة وتفرض هذه العقوبة على القاضي اذا 
ص�در عليه حكم بات بعقوبة من محكمة مختصة عن فعل ال يأتلف وش�رف 
الوظيفة القضائية أو اذا ثبت عن محاكمة تجريها اللجنة عدم اهلية القاضي 
لاستمرار بالخدمة القضائية(،  والقول بخاف ذلك يعني هدر مبدأ ال جريمة 
وال عقوب�ة إال بنص ب�ا مبرر الوارد ذكره بالمادة )1( م�ن قانون العقوبات 
رق�م 111 لس�نة 1969 المع�دل، إال إن عرفا قضائيا اس�تقر عل�ى عد توجيه 
الخط�اء الفاحش أو التنبيه أو التوجيه من ش�أنه تأخير ترقية القاضي لمدة 
ال تقل عن س�تة أش�هر تطبيقا ألحكام المادة 46 / ثالثا م�ن قانون التنظيم 
القضائي وبداللة الم�ادة )45 / ثالثاً( منه، على أن يكون قرار تأخير الترقية 
مسببا اس�تنادا لتقييم كفاءة القاضي العلمية واإلدارية والشخصية ومقدار 
م�ا ب�ذل من جهد عن�د إص�داره للقرارات وم�ا تضمنته م�ن اجته�اد أو أراء 
فقهية يس�تدل من خالها عل�ى متابعته للجانب الفقه�ي والعلمي القانوني 
والقضائي من عدمه، وما رفع عنه من تقارير وما وجه له من عقوبة، وهذا 
م�ا اقره مجلس القضاء االعلى بجلس�ته المنعقدة بتاري�خ 20 / 3 / 2017، 
ول�ذا فان الخطاء الفاحش يترتب علية أثرا م�ن الناحية الواقعية، على الرغم 
م�ن تكييفه من الناحية القانونية تكييفا وس�طيا بي�ن العقوبة والتوجيه أو 
التنبيه، وباإلمكان إزالة ما يترتب علية من اثار إذ ما تم التماس السيد رئيس 
مجلس القضاء االعلى بعد أن يثبت أن القاضي أو نائب المدعي العام بقراراته 
المس�ببة الرصينة التي ال تخلو من االجتهاد والفقه وبتقييم رئيسه المباشر 
وبتقييم رئيس هيأة اإلشراف القضائي وبتقارير المشرفين القضائيين فيها، 
اس�تطاع النهوض بفكره القانوني الس�ليم الى أعلى مس�توى مستفيدا مما 
وجه إليه من تنبيه أو توجيه أو خطاء وصف بالفاحش، بغية تشجيع القضاة 
وأعض�اء االدعاء العام على تصحيح مس�يرتهم القضائية،  لتجاوز العقبات، 

وتطوير العمل القضائي.

بعد س�نين من عصور كانت شريعة الغاب هي السائدة فوجد االنسان انه 
الب�د من وجود قانون ينظ�م حياة افراد المجتمع مع بعضهم ومع الس�لطة 
الحاكمة وعلى مستوى الدول فيما بينها. ذلك ان االنسان فضله الله سبحانه 
وتعال�ى على بقي�ة المخلوقات بالعقل، مم�ا يقتضي معه ان يمتاز س�لوكه 
بالنظام عبر قوانين تنظم حياة المجتمعات كي ال  يس�تفرد القوي مس�تغاً 

قوته وتضيع حقوق الضعيف.
ولذل�ك نج�د ان القوانين كانت محف�ورة في ذاكرة االقوام التي س�بقتنا 
واصب�ح القانون هو االس�اس الذي ينظم حياة المجتمع�ات المختلفة بغض 
النظ�ر عن طبيعة تل�ك القوانين. ولك�ي تأتي القوانين ثمارها في اس�تقامة 

الحياة العامة للشعوب البد من احترامها.
 وان ما يرس�خ ثقافة احترام االنظمة  والقوانين ان تكون لدى االنس�ان 
القناعة الكاملة بان النظام هو اساس الحياة والذي يضبط سلوك الفرد  داخل 
المجتمع في كافة تصرفاته اليومية المختلفة وان احترام القانون يحتاج الى 
وعي كبير بضرورة االلتزام به وان تسود ثقافة احترام القانون  على مستوى 
االس�رة والمؤسس�ات التعليمة والتربوية والجهات التنفيذية المختلفة حتى 
تصبح حالة صحية تأخذ المجتمع الى بر االمان واالس�تقرار ذلك ان بتطبيق 
القانون س�وف يأخذ كل ذي حق حقه وتتحقق المس�اواة والعدالة بين افراد 
المجتم�ع ويجب ان يك�ون القانون مقنع�ا كي يحظى بالتطبي�ق واالحترام 
مراعي�ا االعراف االجتماعية وثقافة المواطني�ن المتمثلة بالعادات والتقاليد 
والدي�ن  والب�د ان تك�ون تل�ك القواني�ن عادلة الن احت�رام القواني�ن رهين 

عدالتها.
 وم�ع ذلك نج�د ان ايقاع المش�رع العقوبات المناس�بة ل�كل من يخالف 
القانون، له دور اساسي في اجبار البعض على احترام القانون، الن ذلك يمنعه 
م�ن الع�ودة مجددا الى مخالف�ة القانون ويردع غيره في ارت�كاب ما يخالف 
القانون.  الن الناس ليس�وا متس�اوين في التفكير والوعي بااللتزام بتطبيق 
القانون واحترامه فالبعض منهم ال يعرف سوى منطق القوة فيكون مكرهاً 
على تطبيق القانون لمصلحة المجتمع وكي تس�ود حالة من االس�تقرار في 
المجتم�ع وكما معروف فان الدول بمختلف انظمتها فيها مختصون يضعون 
القواني�ن وتتولى الجه�ات التنفيذية تطبي�ق القانون ام�ا دور القضاء يأتي 
عندما تثار مش�كلة يلجأ فيها الخصوم الى القضاء ليقول كلمته الفصل التي 
تحقق العدالة مراعي�ة تطبيق القوانين المختصة في مجال النزاع وبما يؤكد 
احترامه�ا للقانون والذي تفرضه على اطراف النزاع عبر احكام تراعي الدقة 

في تطبيق النصوص القانونية محققة للعدالة التي يبغيها الجميع.
ويأتي دور المؤسس�ات الحكومية في احترام القوانين من خال الجهات 
التي تنفذ القوانين بأن يمتاز المس�ؤولون فيها عن تطبيق القانون بالكفاءة 
والنزاهة حتى تطبق القوانين بصورة صحيحة وتنعكس بش�كل ايجابي على 
احت�رام القواني�ن واألنظمة. الن المس�ؤول ع�ن تطبيق القان�ون اذا لم يكن 
كفوءاً أونزيهاً س�وف يؤدي ذلك الى تطبيق القانون بش�كل غير صحيح مما 

يفقد القانون عدالته واحترامه لدى الغير.

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي
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احلشد الشعبي يواصل انتصاراته الساحقة يف املوصل

أفادت دراسة بريطانية حديثة بأن حصول اإلنسان 
على قس�ط كاف من النوم خال اللي�ل يزيد جمال 
الوج�ه وجاذبيت�ه، فيم�ا يجع�ل الن�وم لس�اعات 
قليلة الش�خص أقل جاذبية عند اآلخرين.الدراس�ة 
أجراه�ا باحث�ون بجامع�ة ليفرب�ول البريطانية، 
ونش�روا نتائجه�ا الخميس في دوري�ة “الجمعية 

للعلوم”  المفتوح�ة  الملكي�ة 
الباحثون  البريطانية.وأجرى 
تج�ارب النوم عل�ى 25 طالبا 
الذك�ور واإلناث،  جامعيا من 
وُطل�ب منهم محاول�ة النوم 

جيدا لمدة ليلتين متتاليتين.
وبع�د أس�بوع، ُطل�ب منه�م 
الن�وم ألرب�ع س�اعات فقط 
ف�ي الليلة الواح�دة على مدار 
ليلتين على التوالي، ثم التقط 
لوج�وه  ص�ورا  الباحث�ون 
الطاب دون وضع مس�احيق 
تجمي�ل بع�د جلس�ات الن�وم 
ذلك،  والس�يئة.وبعد  الجي�دة 
ُطل�ب م�ن 122 ش�خصا من 
النساء والرجال في العاصمة 
اإلسكتلندية ستوكهولم النظر 

إلى صور الطاب الذين أجريت عليهم الدراس�ة، ثم 
تصنيفها على أس�اس الجاذبية والصحة والنعاس 
والثقة، وسؤالهم “إلى أي درجة ترغب في التواصل 
مع الش�خص الذي في الصورة؟”.وقال المراقبون 
إن رغبته�م تقل في التواصل مع الطاب المتعبين، 

الذين وصفوهم أيضا بأنهم أقل صحة.

حقيبة بسيطة مربعة الش�كل وبيضاء اللون وضع 
فيها رواد س�فينة الفضاء أبول�و11- أول عينة من 
مواد من القمر خال رحلته�م إلى هناك عام 1969 
ربما يصل س�عرها إلى أربعة مايين دوالر في مزاد 
تقيم دار س�وذبيز للمزادات ف�ي نيويورك في يوليو 

المقبل..ويوج�د في الحقيبة، التي اس�تخدمها نيل 
أرمسترونج أول من نزل على سطح القمر، آثار من 
التراب على هذا الس�طح أخذت خ�ال رحلة أبولو-

11. واس�تخدمت الحقيب�ة لحم�ل حج�ارة وأتربة 
من منطقة على س�طح القمر معروفة باس�م بحر 
الهدوء..وق�ال جي�م ه�ول مدير 
إدارة  ف�ي  والتح�ف  المع�ارض 
األمريكي�ة  والفض�اء  الطي�ران 
عق�د  المق�رر  م�ن  إن  )ناس�ا( 
المزاد ي�وم 20 يوليو في الذكرى 
الثامنة واألربعين لهبوط س�فينة 
الفض�اء أبول�و11- عل�ى القمر.

وكان�ت أبول�و11- ب�دأت رحلتها 
في 16 يولي�و 1969 وعلى متنها 
ثاث�ة رواد فض�اء.. وبع�د أربعة 
أي�ام هب�ط أرمس�ترونج برفق�ة 
إدوي�ن ألدرين على س�طح القمر. 
وفي إط�ار المهمة جمع�ا عينات 
م�ن القمر..وذكرت دار س�وذبيز 
للم�زادات ف�ي بيان أرس�لته عبر 
البريد اإللكتروني أنها تتوقع بيع 
الحقيبة بمبلغ يتراوح بين مليوني 

وأربعة مايين دوالر أمريكي.

النوم لياًل يزيد الوجه مجاالً أصغر حافلة يف العالـمحقيبة أول رحلة إىل القمر تعرض للبيع

ابتك�ر بريطاني يناهز م�ن العمر 75 عاًما، أصغ�ر حافلة لنقل 
الركاب، حيث تمكن من تحويل »سكوتر« الخاص به إلى حافة 

صغيرة تسعى لشخص واحد.
ويوضح فيديو نش�رته »صحيفة الديلي ميل« البريطانية، قيام 
س�ائق حافل�ة بتغير ش�كل »س�كوتر« إلى أصغ�ر حافلة حول 
العال�م إليصال المواطنين كأحد وس�ائل المواص�ات الجديدة 

والملفتة.
وذكرت الصحيفة البريطانية، أن المسن كان يعمل سائق حافلة 
لمدة طويلة، وحين تقاعد ع�ن العمل، قام بابتكار تلك الحافلة 

تعويضا عن الحافات التي كان يقودها في الماضي.


