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»االمام احلسني)عليه السالم(«

اصبر على ما تكره فيما 
يلزمك احلق، واصبر عما حتب فيما يدعوك 

إليه الهوى

ص3احلشد الشعبي يسلم »كوجو« املحررة إىل األيزيديني

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4قضايا روسيا وسوريا تسيطر عىل قمة الدول السبع

أسـرة آل الـشـيـخ والـنـظـام الـسـعـودي: أمـيـر قـطـر ال يـمـلـك نسـب »الـوهـابـيـة«

مرصد عراقي يتحدث عن أوضاع سكان احلوجية: يواجهون كارثة

»داعش« حمارص يف »حي واحد« بأيمن املوصل
     المستقبل العراقي / عادل الالمي

نلرت خلية االعلام الحربي، أمس 
االحد، آخر تحديث عىل خريطة العمليات 
العسكرية التي تخوضها القوات األمنية 
العراقية ضد تنظيم »داعش« يف املوصل، 
واظهلرت الخريطة انه لم يتبق للتنظيم 
اإلرهابي سلوى منطقة واحدة تخضع 
لسليطرته بشلكل تام يف الجانب األيمن 
ملن مدينة املوصلل. بدوره، قلال قائد 
جهاز مكافحة اإلرهلاب، الفريق الركن 
عبد الغني األسدي، يف ترصيح صحفي، 
إّن »القلوات األمنية بلارشت يف املرحلة 

السلاحل  لتحريلر  والنهائّيلة  األخلرة 
األيملن للموصلل، وإّن وضلع »داعش« 
بات متدهورا جّدا«، مؤكدا أّن »التنظيم 
سليطرد نهائّيلا خلال األّيلام القليللة 
املقبلة«.وأوضلح األسلدي أّن »معركلة 
املرحلة األخلرة بدأت من ثاثة محاور؛ 
وهي أحياء الشفاء والزنجييل والصحة، 
وأّن قوات مكافحة اإلرهاب هدفها حي 
الصحة، وأّنها تحرز تقّدما بشكل جيد«، 
مؤكلدا أّن »القلوات األمنيلة مسلتمرّة 
يف تطهلر املناطلق التي ملا زالت تحت 
سليطرة )داعش(«. وأكلد أّن »التنظيم 
يف وضع ال يحسلد عليه، وأّنه سليطرد، 

وسليتم تسليم املسلؤولية إىل السلطات 
املحلية، سلواء قيادة عمليات املوصل أو 
الرطة املحلية، أو الحشد العشائري أو 

الحشد الشعبي«. 
وأمس األحد، واصلت القوات األمنية 
تقدمهلا يف ما تبقى من أحيلاء الجانب 
األيملن ملن املوصلل السلتعادتها ملن 
سليطرة تنظيم »داعش«. وقال مصادر 
العراقلي  الجيلش  طلران  إن  أمنيلة، 
قصف موقعني لتنظيم »داعش« يف حي 

الزنجييل بالجانب األيمن من املدينة.

التفاصيل ص3

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

واالسلكان  االعملار  وزيلر  عقلدت 
أوسلي  نافلع  آن  العاملة  والبلديلات 
اجتماعا مع اللجنة المختصة الستثمار 
طريلق المرور السلريع رقلم )1( او ما 
يسلمى الطريق الدولي السلريع الرابط 
بيلن العلراق واألردن وسلوريا.وقالت 

الوزيلرة فلي بيلان تلقلت »المسلتقبل 
العراقي« نسلخة منه، خال االجتماع، 
ان »اللجنلة املام مهمة وطنيلة كبيرة 
في اختيار الجهة المنفذة التي سلتقوم 
وتشلغيل  وادارة  الطريلق  باسلتثمار 
منفذ طربيل الحلدودي مما يتطلب منا 
الدقة والسلرعة في إنجازه«.واضافت 
انه »بنلاء على تكليفنا برئاسلة اللجنة 

العقد االسلتثماري  بإعلداد  المختصلة 
الخلاص بإعلادة تأهيل وتأميلن طريق 
المرور السلريع حسلب االمر الديواني 
الصلادر ملن االمانلة العاملة لمجللس 
الوزراء فقد تم مناقشة متطلبات اعداد 

فقرات العقد الستثمار .

التفاصيل ص3

بيونغ يانغ تقرتب
من نرش نظام أسلحة جديد 

يف أنحاء البالد

تـرامـب
يـهـاجـــم األلـمــان: 

سيئون للغاية!

دياىل تنرش 7 آالف مقاتل 
خالل رمضان وتعلن اعتقال 

عصابة تنتمي لـ »داعش«

برشلونة حيتفظ بالكأس لألبد
 ورئيس احلكومة اإلسبانية يدعوهم 

ملواصلة صناعة التاريخ

القوات األمنية حشرت التنظيم يف »املنطقة األخرية« وتتقدم ببطيء خوفا على حياة 20 ألف مدني
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ايـران تـسـتـعــد إلطـالق ثـالثة اقـمـار صنـاعـيـة »مـصنـعـة« مـحـلـيـااحلكيم: حفظ حقوق املجتمع بال متييز ضامن لوحدة املجتمع
املالية تعلن احباط عملية استيالء عىل عقار بقيمة 30 مليار دينار يف النجف رئيس اجلمهورية يؤكد أمهية تطوير العالقات بني العراق وتشييل

حمافظ البرصة واحتاد املقاولني وجها لوجه: 
االستحقاقات املالية يف طريقها إىل احلل

النقل ترد عىل نائب يف النزاهة الربملانية: 
حديثك بعيد عن احلقيقة

أملانيا تقرتب من إقرار سحب قواهتا من قاعدة إنجرليك الرتكية
        بغداد / المستقبل العراقي

السياسلة  شلؤون  باسلم  المتحلدث  قلال 
الخارجية بالكتلة البرلمانية لاتحاد المسيحي 
يورغن هارت، إنه ما زال يتعين على األوسلاط 
الدبلوماسية القيام بدورها خال األربعة عشر 

يوما القادمة.
وقال »إذا لم تتلق إشلارات واضحة وال لبس 
فيها من أنقلرة، فيما يتعلق بالحق في الزيارة، 
في غضلون 14 يوما، فابلد أن تنقل الحكومة 

االتحادية طائرات تورنادو )من إنجرليك(«.
ويذكلر أن أنقلرة رفضلت زيلارة وفلد من 

لجنة الدفاع بالبرلملان األلماني لجنود الجيش 
األلمانلي المتمركزيلن فلي القاعلدة التابعلة 
لحلف شلمال األطلسلي »ناتلو«؛ ألن الحكومة 
االتحاديلة منحلت حلق اللجلوء لجنلود أتراك 
سلابقين، تتهمهم الحكومة في أنقرة بالتورط 
في محاولة االنقاب العسكري بتركيا في شهر 

تموز من العام الماضي.
وتجلدر اإلشلارة إللى أن الجيلش األلماني 
يشلارك في المهملة الدولية لمكافحلة تنظيم 
»داعش« فلي سلوريا والعراق بسلت طائرات 
اسلتطاع من طراز »تورنلادو« وطائرة تزويد 
بالوقلود، انطاقا من قاعدة »إنجرليك« التابعة 

لحلف شمال األطلسي »ناتو«. ويوجد بالقاعدة 
نحو 260 جنديا ألمانيا.

وبحسلب تقرير مجلة »شلبيغل« األلمانية، 
كان قد تم تحديد مهلة األسلبوعين الجمعة من 
جانب الحكومة االتحادية. وقال هارت لل »لدي 

أمل أن يكون هناك حل«. 
يذكلر أن الحكوملة التركيلة منحلت ضوء 
أخضلر بالفعل لزيارة نلواب برلمانيين لقاعدة 
قونية التركية التابعة لحلف األطلسي. وتعتزم 
لجنة الدفلاع بالبرلمان األلماني »بوندسلتاغ« 
التشاور بشأن تحديد موعد لهذه الزيارة خال 

جلستهم األربعاء القادم.
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اإلعامر تكشف تفاصيل عقد استثامر »الطريق الدويل« 
وتقسيم العمل بني الرشكة املنفذة والوزارة

ً
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دياىل تنرش 7 آالف مقاتل خالل رمضان وتعلن اعتقال عصابة تنتمي لـ »داعش«
سقوط 18 شهيدًا وجرحيًا بتفجري انتحاري استهدف حاجزًا أمنيًا

        بغداد / المستقبل العراقي

استهدف انتحاري يرتدي حزاما ناسفا، أمس األحد، حاجزا 
أمني�ا، قرب مبنى محافظة دياىل )ش�مال رشق�ي بغداد(، ما 
أسفر عن سقوط قتىل وجرحى، بينهم مدنيون، فيما سارعت 
الق�وات األمنية إىل غلق أغلب ش�وارع املدينة، تحس�با لوقوع 

أعمال عنف أخرى.
وق�ال مص�در مح�ّ� إّن »انتحاري�ا يرتدي حزاما ناس�فا 
فّجر نفس�ه داخ�ل حاجز أمن�ي قريب من مبن�ى املحافظة، 
وسط مدينة بعقوبة، مستغّل االزدحام الكبري فيه، ما تسبب 
يف مقت�ل نحو س�بعة أش�خاص وإصاب�ة 11 آخري�ن، بينهم 
مدني�ون، فضل عن إح�راق وترضر عدد من الس�يارات التي 

كانت داخل الحاجز«.
وأوض�ح املصدر أّن »قوات أمني�ة طوّقت منطقة التفجري، 
ونقلت الجرحى إىل مستش�فى بعقوبة الع�ام، بينما انترشت 
يف أغلب ش�وارع املدينة وأغلقت العديد منها، تحس�با لوقوع 
تفج�ريات أخ�رى«، مش�ريا إىل أّن »قط�ع الط�رق تس�بب يف 
اضط�راب كبري يف حركة الس�ري واملرور«.وتعّد محافظة دياىل 

من املحافظ�ات التي تش�هد اضطرابا أمنيا، وتس�جل أعمال 
عنف بشكل شبه مستمر.

بدوره�ا، أعلنت قيادة رشطة دي�اىل عن وضع خطة أمنية 
خلل ش�هر رمض�ان تتضمن نرش 7 آالف مقاتل، مش�رية إىل 

إلقاء القبض عىل عصابة تنتمي لداعش.
وق�ال املتح�دث باس�م الرشطة العقي�د غال�ب العطية إن 
»رشط�ة املحافظة أع�دت بالتعاون مع قي�ادة عمليات دجلة 
والفرق�ة الخامس�ة وال�وكاالت األمنية واإلس�تخبارية خطة 
أمنية خاصة بش�هر رمض�ان، لتوفري الحماي�ة للمواطنني«، 
الفتا إىل أن »الخطة تضمنت نرش 7 آالف مقاتل بمختلف انحاء 
املحافظة«.وأض�اف العطية، أن »الق�وات تمكنت من القبض 
عىل انتحاري وثلثة إرهابيني يش�كلون عصابة تابعة لتنظيم 

»داعش«، كانت تنوي تنفيذ هجمات داخل املحافظة«.
وأش�ار العقي�د، إىل أن »املحافظ�ة ش�هدت الي�وم، بقيام 
انتحاري تفجري نفس�ه خارج س�يطرة املجم�ع الحكومي يف 
بعقوبة كان ينوي الدخول للمجمع الذي يضم مبان حكومية 
ومحاك�م ودوائ�ر رس�مية«، مبين�ا أن »التفج�ري اس�فر عن  

استشهاد أربعة مدنيني وإصابة 10 آخرين«.

         بغداد / المستقبل العراقي

قال املرصد العراقي لحقوق االنس�ان، أمس االحد، إن س�كان قضاء 
الحويج�ة والق�رى التابع�ة لها جنوب غ�رب كركوك يواجه�ون كارثة 
انس�انية تح�ت حكم تنظي�م »داعش« من�ذ 2014، وس�ط تجاهل تام 
للحكومة العراقية. وقد وثقت ش�بكة الرصد يف املرصد العراقي لحقوق 
اإلنس�ان خلل الع�رشة ايام الس�ابقة، قيام تنظيم داع�ش بإعدام 10 
اش�خاص عىل االقل من س�كان قض�اء الحويجة، بته�م مختلفة منها 

التخابر مع القوات االمنية.
وق�ال املرص�د إن »أكثر من 150 ألف مدني يعيش�ون تحت س�طوة 
تنظي�م داع�ش يف قضاء الحويج�ة الذي لم تب�دأ العمليات العس�كرية 
لتحريره حتى اللحظة، رغم أنه يعيش تحت س�يطرة التنظيم منذ ثلث 

سنوات تقريباً«.
وقاب�ل املرص�د العراقي لحقوق االنس�ان ع�ددا م�ن نازحي قضاء 
الحويج�ة الذين تحدثوا للمرصد عن معاناتهم قبل هروبهم من مناطق 
س�يطرة »داعش«. ونق�ل املرصد عن فاطم�ة قولها انها »اس�تطاعت 
الهرب مع عائلتي قبل يومني من الحويجة، الظروف س�يئة جدا يرتكب 
التنظيم بحقنا ابش�ع الجرائ�م، كل يوم تقريبا يق�وم عنارص التنظيم 
بإعدام املواطنني. هذا االس�بوع اعدم 7 اشخاص، وكذلك يقوم بمعاقبة 
العوائل التي تحاول الهرب، عقوبة الرجال االعدام او تكسري األقدام اما 

النساء فيتم جلدهن«.
قال�ت أيضا »هناك حصار مفروض ع�ىل الحويجة منذ تموز 2016 
ويعان�ي األهايل من قلة توفر امل�واد الغذائية، حيث يعتمدون عىل حليب 

االبقار والحنطة لسد الجوع الذي يعانون منه«.
وقال اخر رفض الكش�ف عن اس�مه حفاظاً عىل حي�اة عائلته التي 
م�ا زال�ت يف الحويجة  »جرائم داعش مس�تمرة، اخرها عملية تكس�ري 
أقدام تس�عة أش�خاص يف ثلث مناطق يف الحويج�ة، احداها عند قرية 
املصنعة، حيث قاموا بتكس�ري اقدام ش�خصني، اضاف�ة اىل انهم قاموا 
بعمليات إعدام  لستة اشخاص عىل االقل يف اماكن مختلفة عىل ضفاف 

نهر الزاب ومكان قريب من جبل مكحول ومكان يف غابة الحويجة«.
اب�و عدنان وه�و من اهايل الحويج�ة قال خلل مقابل�ة مع املرصد 

العراقي لحقوق اإلنس�ان »ما يحدث يف الحويجة كارثة إنسانية مرعبة 
نتيج�ة الحصار املفروض عليها من الحكومة منذ ما يقارب العام فهي 

لم تحررها وال تسمح بدخول املواد الغذائية والدواء لها«.
وأض�اف أن »تنظيم داعش يقوم بإعدامات مس�تمرة وهذا متوقع، 
لك�ن ما هي م�ررات الحكومة يف منع الغذاء وال�دواء عن مجموعة من 
الناس باستخدام التجويع وترك االمراض تفتك بهم نتيجة انعدام الدواء 

وترك االطفال بدون لقاحات منذ ثلث سنوات«.
بدوره، قال عماد الجبوري وهو ناشط إغاثي ومن نازحي الحويجة 
»شهدت االش�هر االخرية موجة نزوح كبرية من قضاء الحويجة، حيث 
يعاني س�كان املنطقة م�ن ظلم وقتل وادعاءات كاذب�ة عىل االهايل من 
قبل عنارص التنظيم«. وقال أيضاً »تواجه العائلت الجوع بسبب نقص 
امل�واد الغذائية وارتفاع أس�عارها، ه�ذا أن وجدت. اغلب ه�ذه العوائل 
غ�ري قادرة ع�ىل رشائها«. أض�اف أن »الذين هربوا م�ن الظلم والجوع 
فه�م حققوا ش�يئاً واح�داً، هو الخلص م�ن بطش »داع�ش«، لكنهم 
ل�م يتخلص�وا من معاناتهم، بس�بب عدم وجود م�ن يغيثهم، وال يوجد 
م�كان إليوائهم، كم�ا  التوجد منظمات تقدم لهم املس�اعدات«. اضاف 
عم�اد الجب�وري وهو عامل إغاث�ة من »الوضع يف الحويج�ة كارثي. ال 
يوج�د غ�ذاء وال دواء وحصار خانق من�ذ 2016/7/6، يصلنا اىل مركز 
اس�تقبال النازحني يف الرشقاط اعداد كبرية من نازحي الحويجة«. قال 
أيض�اً قبل يومني تحدثت مع نازحة قالت يل لم نأكل الرز منذ 6 اش�هر، 
وجاءتنا حالة بنت عمرها 17 سنة تعرضت للدغة افعى افقدها برصها 
وع�دم إس�تطاعتها تحريك يدها اليمن�ى لعدم توفر األدوي�ة«. وطالب 
املرصد العراقي لحقوق اإلنس�ان يف تقريره السابق الذي نرشه بتاريخ 
2017/5/16 الحكوم�ة العراقي�ة واملنظمات الدولية ب�رضورة إيجاد 
حل ملا يحدث من كارثة إنس�انية يعيش�ها س�كان الحويجة و الساحل 
االيرس من قضاء الرشقاط. وقال املرصد »بقاء س�كان قضاء الحويجة 
وجزء من قضاء الرشقاط تحت س�يطرة تنظي�م داعش حتى اللحظة، 
ال يمكن تريره، فالس�كان هناك يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة، وال 
يقدرون عىل فعل أي يشء«. وأش�ار املرصد العراقي لحقوق االنسان إن 
»السلطات العراقية انهاء معاناة سكان الحويجة والسماح للمنظمات 

اإلنسانية بالوصول إىل املدنيني وتقديم املواد اإلغاثية لهم«.

150 ألف مدني يتخذهم »داعش« دروعًا بشرية

مرصد عراقي يتحدث عن أوضاع سكان احلوجية: يواجهون كارثة

       بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مكتب املفتش الع�ام يف وزارة املالية، أمس 
االحد، عن تمكنه من احب�اط عملية تلعب بملكية 
عقار عائ�د للوزارة/دائرة عق�ارات الدولة الغرض 
منها محاولة تضليل القضاء بكتب مزورة للستيلء 
ع�ىل عقار يف محافظة النج�ف االرشف تبلغ قيمته 

اكثر من ثلثني مليار دينار.
وأوض�ح مكت�ب مفتش ال�وزارة يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، انه »عىل اثر ذلك 
اتخذ املكتب االجراءات اللزمة فورياً  بحق املقرصين 
وايق�اف جميع االجراءات املتعلق�ة بالعقار املذكور 
حفاظا عىل املال العام، منوها اىل سحب يد املوظفني 

املخالفني من الوظيفة واحالتهم للتحقيق«.

       بغداد / المستقبل العراقي

يف  الس�ابعة  بالفرق�ة  اف�اد مص�در عس�كري 
الجيش بمحافظ�ة األنبار، أمس االحد، بأن عرشات 
اإلرهابي�ني قتل�وا بقص�ف للتحالف ال�دويل يف وادي 

حوران غربي األنبار.
وق�ال املصدر إن »ط�ريان التحالف الدويل قصف 
خنادق ومخازن أس�لحة واعت�دة لتنظيم داعش يف 
وادي ح�وران غرب مدين�ة الرطب�ة )310كم غرب 

الرمادي(«.
وأض�اف املص�در الذي طل�ب عدم الكش�ف عن 
اس�مه، أن »القص�ف اس�فر ع�ن تدم�ري الخنادق 
واملخازن وقتل عرشات اإلرهابيني من تنظيم داعش 

فيها«.
يذكر أن ط�ريان التحالف ال�دويل والقوة الجوية 
يواص�لن قصف اهداف لتنظيم »داعش« يف املناطق 
التي يس�يطر عليه�ا التنظيم وخاص�ة عنه وراوه 

والقائم والصحراء الغربية من الرطبة أيضا.

املالية تعلن 
احباط عملية استيالء عىل عقار بقيمة

 30 مليار دينار يف النجف

مقتل عرشات اإلرهابيني
 بـقـصـف فـي وادي حــوران

 غريب األنبار

       بغداد / المستقبل العراقي

كشف مسؤول مح� يف محافظة نينوى أمس االحد عن الغاء 
مجلس الوزراء جميع مواقع الدوائر البديلة التابعة للمحافظة 

سواء داخلها ام خارجها.
وكان�ت الحكومة املحلية يف نينوى ق�د اضطرت بعد اجتياح 
تنظي�م داع�ش ملدينة املوصل يف أواس�ط ع�ام 2014 اىل افتتاح 

مواقع بديلة لدوائرها لغرض تمشية أمور السكان.
وقال املصدر لشفق نيوز، ان مجلس الوزراء قد الغى مواقع 
الدوائ�ر التابعة ملحافظة نينوى البديل�ة كافة و أوقف نفقاتها 

املالية اعتبارا من االحد 28 /5/ 2014.
وأض�اف املص�در ان مجل�س الوزراء ش�كل لجن�ة »كبرية« 

ملتابعة عودة تلك الدوائر فورا اىل مدينة املوصل.

       بغداد / المستقبل العراقي

فني  اعلنت هيئة النزاهة، أمس االحد، عن ضبطها شبكة ُموظَّ
ُمتلبِّس�ني بنقل ملكيَّة عدٍد كبرٍي من العقارات العائدة للدولة إىل 
أش�خاٍص آخرين مقابل مبالغ ماليَّ�ٍة يف ذي قار، مبينة ان ذلك 

يتم عن طريق التلعب والتزوير باملستمسكات الرسميَّة.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه 
ان »مكت�ُب تحقيق الهيئة يف ذي قار أفصح عن تفاصيل عمليَّة 
الضب�ط التي قادت إىل اإليقاع بالش�بكة املؤلف�ة من مجموعة 
ف�ني يف دائرة التس�جيل العق�اريِّ باملحافظة وأحد أعضاء  ُموظَّ

مجلس القضاء األعىل فيها«.
واضافت الهيئة ان »ملكات املكتب تمكن من ضبط عنارص 
الش�بكة ُمتلبِّس�ني بالجرم املشهود خلل ممارس�تهم عمليَّات 
التلع�ب والتزوي�ر باالتِّ�ف�اق مع ع�دٍد من مكات�ب العقارات 
)الداللية( لنقل ملكيَّة عدٍد كبرٍي من العقارات التابعة ملنتس�بي 
جه�از املخاب�رات الس�ابق إىل أش�خاٍص آخرين مقاب�ل مبالغ 

ماليٍَّة«.
ُيش�اُر إىل أنَّ الهيئ�ة النزاه�ة أعلنت أواخ�ر آذار املايض، عن 
�نه�ا بالتعاون مع مكت�ب املُفتِّ�ش العامِّ ل�وزارة البلديَّات  تمكُّ
ة من إحباط محاولٍة لنقل ملكيَّة أكثر من ألف  واألش�غال العامَّ
دونٍم تابعٍة ألحد أزالم النظام الس�ابق يف محافظة صلح الدين، 

ملخالفة إجراءات نقل امللكيَّة للتعليمات القانونيَّة.

جملس الوزراء يلغي مواقع الدوائر البديلة 
ملحافظة نينوى ويوقف نفقتها املالية

ذي قار: ضبط شبكة إجرامية متارس عمليات 
التزوير لنقل ملكية عقارات 

       بغداد / المستقبل العراقي

وجه�ت وزارة الداخلي�ة بتقلي�ص الدوام الرس�مي يف كافة 
تشكيلتها ساعة واحدة بمناسبة شهر رمضان.

وقال وزير الداخلية، قاس�م االعرجي، يف بيان للوزارة تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إنه »تم إصدار أمر بتقليص 
الدوام الرسمي س�اعة واحدة يف كافة تشكيلت ودوائر الوزارة 
بمناسبة حلول شهر رمضان بحيث تكون نهاية الدوام الساعة 

الثانية بعد الظهر«.
وكان�ت األمانة العام�ة ملجلس ال�وزراء أعلن�ت، الخميس، 
تقلي�ص س�اعات ال�دوام الرس�مي لدوائر الدولة واملؤسس�ات 
الحكومة كافة، ساعة واحدة، خلل شهر رمضان، عىل أن يرتك 

للدائرة املعنية تحديد ساعة بدء الدوام.

الداخلية تغري وقت الدوام الرسمي 
لكافة تشكيالهتا

       بغداد / المستقبل العراقي

اختت�م وزي�ر الخارجي�ة إبراهي�م الجعفري، 
أمس االحد، زيارته إىل العاصمة اإلسبانية مدريد، 
حيث التقى ابن�اء الجالية العراقية هناك، وإطلع 

عىل أوضاعهم.
وذكر بيان ملكتب الجعفري، تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، إن »الجعفري اختتم زيارته 
للعاصمة اإلس�بانية مدريد بلقائ�ه أبناء الجالية 
العراقي�ة يف مدريد، واطلع ع�ىل أوضاعهم، وأبرز 

التحديات التي تواجههم، والسبل الكفيلة بتذليل 
العقب�ات أمام تقديم الخدمات من قبل الس�فارة 

يف مدريد«.
واض�اف ان »الجعفري بحث م�ع كادر البعثة 
الدبلوماس�ية يف مدريد الجه�ود املبذولة يف مجال 
تقديم الدعم ألبناء الجالية العراقية، والتأكيد عىل 
رضورة العم�ل والتنس�يق مع الجانب اإلس�باني 
لفت�ح آف�اق جديدة للتعاون املش�رتك ب�ني بغداد 

ومدريد«.
واش�ار البي�ان اىل ان »الجعف�ري كان قد زار 

معه�د الكانو امللك�ي للدراس�ات الس�رتاتيجية، 
والقى محارضة بعنوان )الجهود الدبلوماسية يف 
دحر اإلرهاب، ومستقبل العراق ما بعد داعش(«، 
الفت�ا اىل »حض�وره ن�دوة يف البي�ت العرب�ي يف 
مدري�د بعن�وان )الع�راق الي�وم وفرص الس�لم 

واالستقرار(«.
وكان الجعف�ري ق�د وص�ل اىل مدريد عاصمة 
إسبانيا، االثنني املايض، بعد دعوة رسمية وجهت 
له لتمثي�ل العراق يف املؤتمر الدويل لضحايا العنف 
الطائفي والعرقي بمشاركة عدد من دول العالم.

اجلعفري خيتتم زيارته إىل مدريد بلقاء اجلالية ويناقش معهم 
»التحديات« التي تواجههم

       بغداد / المستقبل العراقي

تسلم رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم 
أم�س األحد يف قرص الس�لم ببغ�داد أوراق اعتماد 
الس�فري التش�ي� الجدي�د ل�دى الع�راق فرنان�دو 

زالكيت.
وذكر بي�ان رئايس تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه ان« معصوم رحب بالس�فري، وأش�ار 
إىل أهمية تطوي�ر العلقات بني العراق وجمهورية 
تش�ي� ورضورة تعزيزه�ا وبم�ا يخ�دم املصالح 

العليا للبلدين الصديقني«.
وأك�د معصوم بحس�ب البي�ان » دعمه الكامل 

لجهود الس�فري زالكيت عىل طريق توس�يع رقعة 
التع�اون الثنائ�ي البن�اء ال�ذي يحق�ق طموحات 
ش�عبي البلدين يف التقدم والرفاه، محملً السفري 
زالكيت تحياته لرئيس�ة جمهورية تشي� ميشال 

باشليت.
من جانبه نقل السفري التشي� تحيات الرئيس 
ميش�ال باش�ليت ملعصوم، مؤكداً » رغبة بلده يف 
توثي�ق العلق�ات الثنائي�ة مع الع�راق يف املجاالت 
كافة«.واوض�ح الس�فري الجدي�د » حرص�ه ع�ىل 
العمل من أجل تطوير هذه العلقات«، مش�رياً إىل 
» دعم بلده الكامل للع�راق يف حربه ضد اإلرهاب 

وتمنياته للعراق باالستقرار والسلم والتقدم«.

رئيس اجلمهورية يؤكد أمهية تطوير العالقات
 بني العراق وتشييل

       بغداد / المستقبل العراقي

ش�دد رئي�س التحال�ف الوطن�ي 
العراقي عمار الحكي�م، أمس األحد، 
عىل حف�ظ حقوق املجتم�ع لضمان 

األمس�ية  يف  الحكي�م  وحدته.وأك�د 
الرمضانية االوىل الت�ي تقام بمكتبه 
يف بغداد س�نوياً خلل شهر رمضان 
»ع�ىل ان حفظ حقوق أبناء املجتمع 
دون تميي�ز او تبعي�ض ه�و ضمان 

لوحدة املجتمع وتماسكه«.
وب�ني ان »حفظ حق�وق الجميع 
دون تميي�ز يجع�ل املواط�ن من�دكا 

بوطنه وحريص عىل مصالحه«.
كما اوضح الس�يد عمار الحكيم، 

النظ�ام  يف  الحق�وق  »منظوم�ة  ان 
االس�لمي تنس�جم تماما مع املنهج 
االنس�اني« داعي�ا اىل »االبتع�اد عن 
الصي�ام الفقهي والتمس�ك بالصيام 

االخلقي املتمثل بصيام الجوارح«.

احلكيم: حفظ حقوق املجتمع بال متييز ضامن لوحدة املجتمع
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     بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مرصف الرافدين، أم�س األحد، عن 
رصف روات�ب موظف�ي مديري�ات تربية 
االوىل  والك�رخ  والثاني�ة  االوىل  الرصاف�ة 

والثالثة يف بغداد« .
وقال املكت�ب االعالمي للم�رصف يف بيان 
تلقت » املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
ان امل�رصف ق�ام بدف�ع روات�ب موظفي 
مديري�ات الرتبي�ة بع�د وص�ول الصكوك 

الخاصة بهم«.
 واشار اىل ان »الرصف تم عن طريق احدى 

ادوات الدفع االلكرتوني.

مرصف الرافدين يعلن رصف رواتب موظفي مديريات الرتبية

     المستقبل العراقي / عادل الالمي

ن�رت خلي�ة االع�الم الحرب�ي، أم�س 
االحد، آخ�ر تحديث عىل خريط�ة العمليات 
العس�كرية الت�ي تخوضها الق�وات األمنية 
العراقي�ة ض�د تنظيم »داع�ش« يف املوصل، 
واظه�رت الخريط�ة ان�ه لم يتب�ق للتنظيم 
اإلرهاب�ي س�وى منطق�ة واح�دة تخض�ع 
لس�يطرته بش�كل تام يف الجانب األيمن من 
مدين�ة املوص�ل. ب�دوره، قال قائ�د جهاز 
مكافحة اإلرهاب، الفريق الركن عبد الغني 
األس�دي، يف ترصي�ح صحف�ي، إّن »القوات 
األمني�ة بارشت يف املرحلة األخرية والنهائّية 
لتحرير الساحل األيمن للموصل، وإّن وضع 
»داع�ش« ب�ات متده�ورا جّدا«، مؤك�دا أّن 
»التنظيم سيطرد نهائّيا خالل األّيام القليلة 

املقبلة«.
وأوض�ح األس�دي أّن »معرك�ة املرحل�ة 
األخ�رية بدأت من ثالثة محاور؛ وهي أحياء 
الش�فاء والزنجي�ي والصح�ة، وأّن ق�وات 
مكافحة اإلرهاب هدفها حي الصحة، وأّنها 
تحرز تقّدما بشكل جيد«، مؤكدا أّن »القوات 
األمنية مس�تمرّة يف تطهري املناطق التي ما 

زالت تحت سيطرة )داعش(«. 
وأكد أّن »التنظيم يف وضع ال يحسد عليه، 
وأّنه س�يطرد، وس�يتم تس�ليم املس�ؤولية 
إىل الس�لطات املحلية، س�واء قيادة عمليات 
الحش�د  أو  املحلي�ة،  الرط�ة  أو  املوص�ل 

العشائري أو الحشد الشعبي«. 
وأم�س األحد، واصل�ت الق�وات األمنية 
تقدمها يف ما تبقى من أحياء الجانب األيمن 
من املوصل الس�تعادتها من سيطرة تنظيم 
»داع�ش«. وق�ال مصادر أمني�ة، إن طريان 
الجي�ش العراقي قص�ف موقع�ن لتنظيم 
»داع�ش« يف حي الزنجي�ي بالجانب األيمن 
من املدين�ة. وتابع أن املعارك ال تزال جارية 
ب�ن الق�وات العراقي�ة ومس�لحي داع�ش 
يف حي�ي الصح�ة والزنجيي م�ع محارصة 
عنارص التنظيم يف منطقة املوصل القديمة، 
مشرياً إىل أن قطعات جهاز مكافحة اإلرهاب 

استعادت أكثر من 70% من حي الصحة.
وأض�اف أن مس�لحي داع�ش يواصلون 
استخدام الس�يارات املفخخة لعرقلة تقدم 
الق�وات العراقي�ة، حي�ث اس�تهدفوا تل�ك 
القوات بس�بع س�يارات مفخخ�ة، إال أنها 

هذه املفخخات تم السيطرة عىل أغلبها.
بدوره، كش�ف عضو مجل�س محافظة 
نينوى حس�ام العبار ع�ن حصار “داعش” 
أكثر من 20 الف ش�خص يف املدينة القديمة 

باملوصل. وقال العب�ار إنه »بعد تحرير حي 
الصحة الذي وصلت نسب التحرير اىل مراحل 
متقدم�ة تتجاوز ال�70% س�تتوجه بوصلة 
الق�وات األمنية بمختلف صنوفها إىل املدينة 
القديم�ة التي تحت�اج اىل تكتي�كات قتالية 
خاصة بعد تحصن اغلب املقاتلن الدواعش 

فيها«، مش�ريا اىل »وجود اكث�ر من 20 الف 
شخص محارص يف املدينة القديمة«.

واض�اف العب�ار أن »املناط�ق املح�ررة 
يف الس�احل االيم�ن للموص�ل تش�هد عودة 
الس�كان والحياة الطبيعية اليها رغم وجود 
املعوق�ات الخدمية«، الفتا اىل ان »مش�كلة 

االه�ايل الكربى يف الس�احل االيمن تتمثل يف 
انعدام مياه الرب اىل االن وهنالك تنس�يق 
فيم�ا بيننا والق�وات االمنية لتوف�ري املياه 

وتسهيل دخول الجهات الخدمية«.
إىل ذل�ك، أفاد مصدر مح�ي يف محافظة 
»داع�ش«  تنظي�م  عن�ارص  ب�أن  نين�وى 

اإلجرامي أعدموا سبعة مدنين يف املستشفى 
العام وس�ط أيمن املوصل. وقال املصدر إن 
»عنارص مجامي�ع داعش اإلجرامية أقدموا 
عىل إعدام س�بعة ش�باب كان�وا محتجزين 
لديه يف إحدى غرف املستش�فى العام وسط 
الس�احل األيمن ملدينة املوص�ل قبل هروب 

التنظيم اإلجرامي من املستشفى«.
وأضاف املصدر الذي فّضل عدم الكش�ف 
ع�ن أس�مه, أن “الق�وات األمني�ة ال زال�ت 
تخوض معارك متقطعة مع مجرمي داعش 
يف مستش�فى الجمه�وري والوالدة وس�ط  

الساحل األيمن للموصل”.

       المستقبل العراقي /  فرح حمادي

تح�ت ش�عار »ش�هداء س�نجار« 
شقت المرحلة الثانية لعمليات محمد 
رسول الله الثانية طريقها نحو قرية 
»كوجو« االيزيدية المنكوبة )جنوب 
سنجار ب���3 كم( التي شهدت ابشع 
ابادة عرقي�ة في العصر الحديث على 
ايدي مجرم�ي »داعش«، بع�د اكمال 
تحرير قرى مهمة مثل تل قصب وتل 

بنات شمال القيروان.
الق�رى  اب�رز  “كوج�و”  وتع�د 
ألقس�ى  تعرض�ت  الت�ي  االيزيدي�ة 
ان�واع االج�رام عل�ى اي�دي داع�ش، 
ويبل�غ عدد س�كانها 1700 ش�خصا 
جميعه�م تعرض�وا لالب�ادة بنف�س 
طريق�ة اعدامات س�بايكر و بادوش 
و البونمر، ابان سيطرة التنظيم على 
المنطقة ف�ي 3 اب 2014، الذي اقدم 
على سبي نسائهم وأختطاف االطفال 

وارسالهم الى خارج الحدود.
وحقق الحشد اهدافا استراتيجية 
ف�ي طريقه نح�و “كوجو” اس�تعاد 
خالله�ا ق�رى )الحاتمية وت�ل بنات 
باش�تراك  االيزيدي�ة،  قص�ب(  وت�ل 
مقاتلي ف�وج اللش االيزي�دي بإمرة 
“خال علي” التابع الى لواء الحس�ين 
53 في الحش�د الش�عبي، الذي مسك 
األرض ف�ي تل�ك الق�رى المح�ررة. 
وقد اش�اد قائ�د عملي�ات قادمون يا 

نين�وى القري�ق الرك�ن عب�د االمي�ر 
الش�عبي  الحش�د  بجه�ود  يارالل�ه 
بتحري�ر قري�ة “كوج�و” االيزيدية، 
مشيرا الى تخصيص قطعات خاصة 
لحف�ظ االمن ف�ي القرية.وق�ال يار 
الله، خ�الل تواجده برفقة ابو مهدي 

الش�عبي  الحش�د  المهن�دس/ قيادة 
في قرية “كوج�و”، ان “القرية تمثل 
رمزا للصم�ود والتضحية لاليزيديين 
الش�عبي عل�ى  الحش�د  الت�ي عم�ل 
تحريرها من عصابات داعش”، مبينا 
ان “الحش�د س�لم القري�ة لالهال�ي 

والمقاتلين االيزديي�ن”. واضاف يار 
الله ان “جهود الحشد الشعبي تكللت 
بتحري�ر قري�ة “كوج�و”، وعمليات 
قادمون يانينوى ستخصص قطعات 
لحف�ظ االمن ف�ي القري�ة”. بدوره، 
اعل�ن ابو مه�دي المهن�دس / قيادة 

الحشد الشعبي تسليم قرية »كوجو« 
االيزيدية المحررة )جنوب س�نجار( 
ال�ى االيزيديي�ن، فيم�ا اش�ار الى ان 
الحش�د س�يبقى يم�د لهم ي�د العون 
والحماي�ة لمن�ع تك�رار مأس�اتهم. 
وقال المهن�دس، خالل تواجده برقة 

قائ�د عملي�ات قادم�ون ي�ا نين�وى 
القريق الركن عب�د االمير يارالله في 
قرية )كوجو(، »نش�عر بفرح وحزن 
لتحري�ر ه�ذه القرية الت�ي تعرضت 
اي�دي  عل�ى  ابناءه�ا  جمي�ع  لقت�ل 
داعش”، مبينا ان “الحش�د تمكن من 

تحري�ر القري�ة بمس�اندة المقاتلين 
االيزيديي�ن«. واض�اف المهن�دس ان 
االمنية وباس�ناد  “الحش�د والقوات 
وطي�ران  الجوي�ة  القف�وة  طي�ران 
الجيش حرر قرى تل قصب وتل بنات 
وبعض القرى االيزيدية وان )كوجو( 

هي رمز المأساة االيزيدية”.
“ق�وات  ان  المهن�دس،  وتاب�ع 
الحش�د س�لمت رس�ميا الي�وم قرية 
كوجو االيزيدية الى االيزيديين وهي 
بحامية مقاتليهم، والحش�د س�يوفر 
له�م الحماية مت�ى يحتاجونها لمنع 

تكرار مأساتهم في المستقبل”.
االوس�اط  عب�رت  جهته�ا،  م�ن 
االيزيدي�ة ع�ن ش�كرها لتضحي�ات 
الحش�د ومواقفهم االنسانية بتحرير 
واع�ادة االيزيديي�ن ال�ى مناطقهم، 
فيما عدت سفيرة النوايا الحسنة لدى 
االمم المتحدة االيزيدية “نادية مراد” 
“اس�تعادة الحش�د الش�عبي لكوجو 
انتص�ارا لالنس�انية”. ب�دوره، نفى 
رئيس ح�زب الحري�ة والديمقراطية 
االيزي�دي قحطان س�نجاري، وجود 
“مخاوف لدى االيزيديين المتواجدين 
ف�ي س�نجار من الحش�د”، كم�ا بين 
ممث�ل المك�ون االيزي�دي بمجل�س 
نين�وى خديدا عيدو ان “الحش�د اول 
من قدم ي�د الع�ون لاليزيدين بعد ان 
تركتهم جميع االطراف لقمة سائغة 

لداعش”.

القوات األمنية حشرت التنظيم يف »املنطقة األخرية« وتتقدم ببطيء خوفًا على حياة 20 ألف مدني

»داعش« حمارص يف »حي واحد« بأيمن املوصل

سفرية سالم االمم املتحدة عدت تطهري املدينة من »داعش« انتصارًا لإلنسانية

احلشد الشعبي يسلم »كوجو« املحررة إىل األيزيديني

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

عقدت وزير االعمار واالس�كان والبلديات 
العام�ة آن نافع أوس�ي اجتماعا م�ع اللجنة 
المختصة الس�تثمار طريق المرور الس�ريع 
رقم )1( او ما يسمى الطريق الدولي السريع 

الرابط بين العراق واألردن وسوريا.
وقالت الوزيرة في بيان تلقت »المستقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، خالل االجتم�اع، ان 
»اللجنة امام مهم�ة وطنية كبيرة في اختيار 
الجهة المنفذة التي ستقوم باستثمار الطريق 
وادارة وتش�غيل منفذ طربي�ل الحدودي مما 

يتطلب منا الدقة والسرعة في إنجازه«.
واضافت ان�ه »بناء على تكليفنا برئاس�ة 
اللجن�ة المختصة بإعداد العقد االس�تثماري 

الخاص بإعادة تأهي�ل وتأمين طريق المرور 
الص�ادر  الديوان�ي  االم�ر  حس�ب  الس�ريع 
م�ن االمان�ة العام�ة لمجل�س ال�وزراء فقد 
ت�م مناقش�ة متطلبات اع�داد فق�رات العقد 
الس�تثمار وتأمين الطريق الدولي الرابط بين 
بغ�داد والحدود األردنية م�ن النواحي الفنية 

واألمنية واالقتصادية«.
وأوضحت الوزير أن »الشركة المستثمرة 
س�تتولى إع�ادة تأهي�ل الطري�ق والجس�ور 
المقام�ة علي�ه وصيانته على نح�و متواصل 
وإص�الح التخس�فات الحاصلة في�ه وإنارته 
وإقامة محطات اس�تراحة وس�احات وقوف 
للعج�الت وورش صيان�ة للمركب�ات المارة 
عليه ومحطات وقود، فضالً عن إقامة السياج 
العازل على جانبي الطريق لضمان عدم عبور 

الحيوان�ات والعرب�ات بش�كل يتع�ارض مع 
نظام الس�ير فيه ويتسبب بالحوادث، أما عن 
الجان�ب األمني فس�يتولى المس�تثمر تأمين 
جانبي الطريق بعمق خمس�ة كيلومترات من 
كل جهة«.وتابع�ت االوس�ي ان »االج�راءات 
اعاله س�تتم بإش�راف اللجن�ة المختصة من 
وزارة االعمار واإلس�كان والبلدي�ات العامة 
في الجان�ب الفني ووزارة الدف�اع والداخلية 
ف�ي الجانب األمن�ي والم�روري«، مؤكدة أن 
»هذا المشروع سيشكل نقلة مهمة في مجال 
تنش�يط التب�ادل التجاري بين الع�راق ودول 
العال�م، فضال عن إع�ادة قط�اع النقل البري 
للبضائ�ع والمس�افرين عبر الطري�ق الدولي 

الرابط مع األردن وسوريا«.
واش�ارت ال�ى ان “المش�روع س�يتضمن 

كذلك تطوير البنى التحتي�ة للمنفذ الحدودي 
ف�ي طريبيل بما يس�هل تقدي�م خدمة أفضل 
للعاملين فيه والمسافرين وسواق الشاحنات 
الماري�ن عبره ويوفر انس�يابية ف�ي حركة 
المركب�ات عب�ر المنف�ذ مما يس�هم في فتح 
أب�واب االس�تثمار وتنش�يط الش�راكة بي�ن 
القط�اع الع�ام والخ�اص ف�ي إع�ادة اعمار 
المناط�ق المح�ررة وتأهي�ل البن�ى التحتية 
الالزم�ة لتحفي�ز النش�اط االقتص�ادي ف�ي 
الع�راق بم�ا يخفف العب�ئ عن كاه�ل الدولة 

ويضمن توفير فرص عمل جديدة”.
وعقد االجتماع برئاس�ة االوسي في مقر 
ال�وزارة، وبحض�ور وكي�ل الوزارة اس�تبرق 
الش�وك وممثل�ي ع�ن وزارت�ي )الداخلي�ة، 

التخطيط( وهيئة االستثمار.

تشرف عليه »4« وزارات بينها أمنية.. ويهدف إىل تطوير املنافذ احلدودية

اإلعامر تكشف تفاصيل عقد استثامر »الطريق الدويل« وتقسيم العمل بني الرشكة املنفذة والوزارة
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         بغداد / المستقبل العراقي

الس�بع  ال�دول  مجموع�ة  ق�ادة  أك�د 
لف�رض  اس�تعدادهم  الك�رى  الصناعي�ة 
عقوبات جديدة عىل روس�يا؛ بس�بب دورها 
يف األزم�ة األوكراني�ة، وباملقاب�ل أعربوا عن 
»اس�تعدادهم للعمل« معه�ا للتوصل إىل حل 

سيايس للنزاع السوري.
وجاء هذا يف خت�ام أعمال قمة مجموعة 
ال�دول الس�بع التي تض�م كالً م�ن »أمريكا 
وأملانيا وبريطانيا وفرنس�ا وكن�دا وإيطاليا 
واليابان«، والتي انطلقت، الجمعة، يف مدينة 
تاورمينا، واستمرت يومني برئاسة إيطاليا، 

خلفاً لليابان التي رأستها يف عام 2016.
الس�بع  الصناعي�ة  ال�دول  ومجموع�ة 
)املعروف�ة أيض�اً باس�م مجموع�ة الس�بع 
املالي�ة م�ن  الكب�ار(، ه�و اجتم�اع وزراء 
مجموعة ال�دول الصناعية الكرى الس�بع، 
وقد ش�كلت يف ع�ام 1976، عندم�ا انضمت 
كن�دا إىل مجموع�ة من س�ت دول: فرنس�ا، 
وأملانيا، وإيطاليا، واليابان، واململكة املتحدة، 

والواليات املتحدة األمريكية.
وبمب�ادرة م�ن رئي�س الوالي�ات املتحدة 
)األس�بق( بي�ل كلينت�ون، انضمت روس�يا 
رسمياً إىل املجموعة يف عام 1997، وأصبحت 
تدخ�ل  لك�ن  الثمان�ي،  بمجموع�ة  تدع�ى 
روس�يا يف القرم يف عام 2014 أدى إىل تعليق 
عضويتها م�ن جانب باقي ال�دول األعضاء 

وحتى اآلن.
ويف بيان ش�ديد اللهجة، قال قادة القمة: 
إن »العقوب�ات يمك�ن أن ترف�ع عندما تنفذ 
روس�يا التزاماتها. لكننا مس�تعدون التخاذ 
إجراءات تقييدية إضافية ضد روسيا إذا لزم 

األمر«.
لكن مجموعة الس�بع ك�ررت اتهاماتها 
ملوسكو بشكل واضح، وأورد البيان الختامي: 
»نؤكد مس�ؤولية روسيا االتحادية يف النزاع، 
وال�دور الذي ينبغي أن تؤديه إلعادة الس�الم 
واالس�تقرار«، مجدداً تندي�ده ب�«الضم غري 

القانون�ي للقرم«. وذكرت مجموعة الس�بع 
ب�أن رفع العقوب�ات مرتبط بتنفيذ روس�يا 
التفاق�ات مينس�ك للس�الم الت�ي وقعت يف 
2015. وباملقاب�ل أعرب�ت مجموع�ة الدول 
السبع عن »اس�تعدادها للعمل« مع روسيا، 
الحليفة األساسية للنظام السوري، للتوصل 
إىل ح�ل س�يايس للن�زاع الس�وري، يف ح�ال 
كانت موس�كو »جاهزة الس�تخدام نفوذها 
بش�كل إيجابي«. وجاء يف البي�ان الختامي: 
»نعتق�د أن هناك فرصة إلنه�اء هذه األزمة 
املأس�اوية، ول�ن نأل�و جه�داً« إلنه�اء هذا 
النزاع، مع التش�ديد عىل التمسك ب�«العملية 

السياس�ية تح�ت إرشاف األم�م املتح�دة«. 
وتاب�ع بيان القم�ة: »يف حال كانت روس�يا 
جاهزة الس�تخدام نفوذها بش�كل إيجابي، 
فسنكون مستعدين للعمل معها لحل النزاع 

عر تسوية سياسية«.
مس�تعدون  »نح�ن  البي�ان:  وأض�اف 
للمس�اهمة يف إع�ادة اإلعم�ار بع�د إط�الق 

عملية انتقال سياسية ذات مصداقية«.
وتشارك روسيا، حليفة النظام السوري، 
م�ع تركي�ا الداعم�ة لفصائ�ل املس�لحة، يف 
اإلرشاف ع�ىل وق�ف إلطالق النار يف س�وريا 
ال تش�ارك في�ه ال�دول الغربي�ة. ويف موازاة 

ذلك تجري مفاوضات سياس�ية بني أطراف 
األم�م  إرشاف  تح�ت  جني�ف  يف  س�وريني 

املتحدة.
ودعت قمة مجموعة الس�بع إىل »االلتزام 
بوقف فع�ي إلطالق النار، ووقف اس�تخدام 
األس�لحة الكيميائية، وإفس�اح املجال فوراً 
إليصال املساعدات اإلنسانية، وإطالق رساح 
تعس�في،  بش�كل  املحتجزي�ن  األش�خاص 
إضاف�ة إىل التمك�ن من الدخول إىل س�جون 

النظام«.
من جهة أخرى، أكد القادة يف بيان القمة 
تعهدهم بمحاربة الحمائية التجارية، وإلزام 

الجمي�ع بنظام تج�اري دويل مؤس�س عىل 
قواعد، وهو ما اعتر خطوة لألمام بالنسبة 
للرنام�ج االقتص�ادي للرئي�س األمريك�ي 

دونالد ترامب.
باملقاب�ل ظه�رت خالف�ات ح�ول اتفاق 
باريس للمناخ، ورفض ترامب التصديق عىل 
اتف�اق باريس للمناخ املوق�ع يف 2015 للحد 
م�ن انبعاث�ات الكرب�ون، وقال إنه س�يتخذ 

قراراً بشأنه األسبوع املقبل.
مواجه�ة  يف  ترام�ب  القم�ة  ووضع�ت 
قادة دول مجموعة الس�بع، بش�أن عدد من 
القضايا، مما تس�بب يف شعور دبلوماسيني 

أوروبيني باإلحب�اط؛ الضطرارهم إىل العودة 
إىل قضايا كانوا يأملون أن تكون قد حسمت 

منذ مدة طويلة.
وخرج�ت ه�ذه القم�ة بارتياح نس�بي، 
وقال قادة دول املجموع�ة يف بيانهم: »نكرر 
التزامنا بإبقاء أسواقنا مفتوحة، ومكافحة 
حي�ال  حازم�ني  البق�اء  م�ع  الحمائي�ة، 

املمارسات التجارية السيئة«.
وجدي�ر بالذك�ر أن الحمائي�ة التجارية، 
هي سياسة تجارية تهدف إىل حماية اإلنتاج 
الوطن�ي م�ن املنافس�ة األجنبية، وتس�تند 
إىل مجموع�ة م�ن األدوات الت�ي تح�د م�ن 
االس�ترياد، وُتعيق ولوج الس�لع األجنبية إىل 

األسواق الداخلية.
وكان�ت إيطالي�ا تأمل يف أن ترك�ز القمة 
عىل أزم�ة الهج�رة يف أوروبا واملش�كالت يف 

أفريقيا املجاورة.
دول  ب�ني  الداخلي�ة  االنقس�امات  لك�ن 
املجموعة والتفجري الذي استهدف مانشسرت 
يف بريطانيا االثنني، وقتل 22 شخصاً جعلت 
موضوعات أخرى تطغى عىل جدول األعمال 
اإليط�ايل. وانضم قادة خم�س دول أفريقية 

للقادة العامليني ملناقشة إمكانيات قارتهم.
وح�ث محم�د إيس�وفو، رئي�س النيجر، 
املجموعة ع�ىل اتخاذ إج�راءات عاجلة لحل 
األزم�ة يف ليبي�ا، وهي نقطة انط�الق مئات 
اآلالف من املهاجرين الطامحني لحياة أفضل 
يف أوروبا. وانتقد أيض�ًا القادة لعدم وفائهم 
بتعه�دات بتقديم مس�اعدات ملحاربة الفقر 
يف مناطق الغرب األفريقي. وقال: »بالتنمية 

فقط سنمنع الهجرة غري الرشعية«.
وج�اء البيان الختامي يف س�ت صفحات 
فقط، مقارنة ببيان العام املايض، الذي جاء 
يف 32 صفحة، إذ قال دبلوماسيون إن القادة 
أرادوا وثيقة مبسطة ملساعدتهم يف الوصول 

إىل عدد أكر من الناس.
وقال دبلوماس�يون إن توافقاً أكر ظهر 
ب�ني ق�ادة املجموع�ة بش�أن قضاي�ا دولية 

أخرى مثل كوريا الشمالية.

ترامب حقق مراميه االقتصادية وعرقل اتفاقية املناخ

قضايا روسيا وسوريا تسيطر عىل قمة الدول السبع

أرسة آل الشيخ والنظام السعودي: أمري قطر ال يملك نسب »الوهابية«

        بغداد / المستقبل العراقي

اش�تكى الرئيس األمريكي دونالد ترامب أثناء اجتماعه 
م�ع قادة االتحاد األوروبي يف بروكس�ل من سياس�ة أملانيا 
التجاري�ة، بحس�ب م�ا نقلت�ه مجل�ة »Der Spiegel« عن 

مشاركني يف القمة.
وذكر مصدر مطلع للمجلة أن ترامب قال يف هذا الصدد: 
»األملان سيئون، سيئون للغاية. أنظروا إىل ماليني السيارات 
الت�ي يبيعونها يف الوالي�ات املتحدة. رهيب. نحن س�نوقف 
 süddeutsche« ذل�ك«. كم�ا رصح�ت مص�ادر لصحيف�ة
zeitung« ب�أن الجانب�ني لم يتوصال لتفاهم�ات متبادلة يف 
املس�ائل االقتصادية. لكن اتفقا ع�ىل محاولة إيجاد نقاط 
مصال�ح مش�رتكة. وكان الرئيس األمريك�ي دونالد ترامب 
وج�ه يف وقت س�ابق انتقادات الس�ترياد بالده للس�يارات 
األملانية، وقال يف حوار أجرته معه صحيفة »Bild » يف يناير 
املايض: »أود أن أقول ل� BMW، إن هم أرادوا بناء مصنع يف 
املكس�يك وبيع الس�يارات يف الواليات املتحدة من دون %35 

من الرضائب، فاألحسن أن ينسوا ذلك.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الجيش الس�وري اس�تعادته بالتعاون مع القوات 
الرديفة، األمن واالستقرار إىل عدة قرى وإحكامه السيطرة 
عىل مواقع جديدة بريف حلب الرشقي بعد أن كبد »داعش« 

خسائر كبرية باألفراد والعتاد.
وأكد مصدر عس�كري، أن »وحدات م�ن الجيش أعادت 
األمن إىل قرى يف ريف حلب الرشقي، كما فرضت سيطرتها 
عىل مط�ار الجراح«، مش�ريا إىل أن القوات كب�دت التنظيم 
الوح�ي خس�ائر ب�األرواح قدرت ب�� 3 آالف مس�لح بني 
قتيل ومصاب. ويف س�ياق متصل، أكدت مصادر عس�كرية 
اس�تعادة الجي�ش والق�وى املتحالفة معه الس�يطرة عىل 
منطقة وقري�ة العليانية بريف حم�ص الجنوبي الرشقي، 
كما أحكمت س�يطرتها عىل سلس�لة جب�ال األبرت ومناجم 

الصوانة وصوال إىل طريق دمشق تدمر.
م�ا يف محافظ�ة دير ال�زور، فق�د اش�تبكت وحدة من 
الجي�ش، خالل العملي�ات العس�كرية املتواصل�ة الجتثاث 
اإلره�اب م�ن املدينة م�ع مجموعة م�ن مس�لحي تنظيم 
»داع�ش« الوح�ي وأوقع�ت كام�ل أفرادها قت�ىل ودمرت 

أسلحتهم غرب تلة الصنوف يف املدينة.
وأف�اد مص�در عس�كري ب�أن الجي�ش الحكوم�ي دمر 
نفق�ا بط�ول 60 مرتا يف ح�ي املوظف�ني، كان املس�لحون 
يس�تخدمونه، وعددا من أوكار وآليات »داعش« التكفريي، 

وسيارة تحمل مدفعا عيار 57 مم يف منطقة الثردة.
إىل ذلك نفذت وحدات عس�كرية عملية نوعية ضد تحرك 
ملجموعة من املسلحني االرهابيني يف ريف السويداء الشمايل 
الرشق�ي. وأفاد مصدر عس�كري بأن »الرضب�ات املحكمة 
عىل املجموعة املس�لحة، أس�فرت عن إحكام السيطرة عىل 
الطري�ق الواصل بني بلدتي رجم الدول�ة وصرة عليا بريف 
السويداء الشمايل الرشقي«. وأضاف املصدر، أن »الرضبات 
أس�فرت ع�ن مقتل 6 إرهابي�ني، وتدمري 3 دراج�ات نارية 

وكمية من األسلحة والذخرية كانت بحوزة املسلحني«.

ترامب هياجم األملان: 
سيئون للغاية!

اجليش السوري يعيد األمن إىل قرى 
بريف حلب الرشقي        بغداد / المستقبل العراقي

قالت وكالة األنباء الكورية الشمالية الرسمية 
األح�د إن الزعيم الكوري الش�مايل كيم جونغ أون 
أرشف ع�ىل اختب�ار نظ�ام أس�لحة جدي�د مضاد 
للطائ�رات، وأمر بإنتاجه بش�كل ضخم ونرشه يف 
كل أنح�اء البالد، وذلك بعد أس�ابيع م�ن التجارب 
الصاروخية الباليس�تية الت�ي أجرتها بيونغ يانغ.

ولم توضح وكال�ة األنباء املركزية الكورية طبيعة 
السالح عىل وجه الدقة أو موعد التجربة التي قالت 
إن أكاديمي�ة علوم الدفاع الوطن�ي نظمتها، وهي 

هيئة يعتقد أنها تطور صواريخ وأس�لحة نووية. 
وتحاول كوريا الش�مالية، منذ أوائل العام املايض، 
تطوير مجموعة كبرية من أنظمة األسلحة، بوترية 
غري مس�بوقة من بينها صاروخ بعي�د املدى قادر 
عىل الوصول إىل أمريكا.وقامت يف األسابيع األخرية 
باختبار صاروخ باليس�تي متوسط املدى محققة 
بعض التقدم الفني. وتف�رض األمم املتحدة ودول 
أخ�رى من جان�ب واحد عقوبات ض�د بيونغ يانغ 
بس�بب برنامجيها الن�ووي والصاروخ�ي. وقالت 
وكال�ة األنباء الكوري�ة الش�مالية إن »كيم جونغ 
أون.. شاهد اختبار نوع جديد من أنظمة األسلحة 

املوجهة املض�ادة للطائرات نظمته أكاديمية علوم 
الدف�اع الوطن�ي«. وأضافت »ال ب�د وأن يتم إنتاج 
نظام األس�لحة ه�ذا، والذي تم التأك�د بعناية من 
قدرت�ه يف العملي�ات، بش�كل ضخم لن�رشه يف كل 
أنح�اء البالد«. وطل�ب الرئيس دونال�د ترامب من 
نظ�ريه الصيني، خ�الل القمة الت�ي جمعتهما يف 
مق�ر األول بفلوريدا، القيام بالضغ�ط عىل بيونغ 
يان�غ لتوق�ف برنامجيه�ا الن�ووي والصاروخي. 
وح�ذر ترامب من أن واش�نطن س�تتخذ إجراءات 
أحادية إزاء التهديد النووي لكوريا الشمالية إذا لم 

تضغط الصني عليها.

        بغداد / المستقبل العراقي

عث�رت الس�لطات ع�ىل جثث من 
يبدو أنهم مدنيون تم إعدامهم يف واد 
ضيق خارج مدينة فلبينية محارصة 
أمس األحد فيما يمثل منعطفا جديدا 
الحت�الل تكفريي�ني ارهابيني تابعني 
لداعش الوحي املدينة منذ ستة أيام 

للتصدي لهجوم عسكري.

وقالت الرشط�ة إن جثث الرجال 
الثمانية، الذي�ن أطلق الرصاص عىل 
معظمهم يف الرأس وبعضهم مقيدي 
األيدي إىل الخلف، هي لعمال أوقفهم 
تكفرييون لهم صلة بداعش الوحي 
ع�ىل أط�راف مدين�ة م�اراوي أثناء 

محاولة الفرار من االشتباكات.
ويؤكد هذا الكشف تكهنات تدور 
منذ أيام بأن تكفرييي داعش الوحي 

قتلوا مدنيني أثناء استيالئهم الدموي 
عىل مدينة ماراوي .

ونرش الجيش قوات برية إضافية 
يف مطلع األس�بوع وأرس�ل طائرات 
هليكوبرت لتنفيذ رضبات صاروخية 
ع�ىل مواقع داع�ش الوح�ي حيث 
اس�توىل االرهابيون عىل مبان وجرس 
يف عمق املدينة بقي بها عدد قليل من 
املدنيني.وقال الجيش إن 41 تكفرييا 

و13 م�ن رج�ال الجيش ع�ىل األقل 
قتلوا حتى يوم السبت فيما لم يعرف 

عدد القتىل من املدنيني.
وقال ضاب�ط رشط�ة يف ماراوي 
مانجادن�ج  يس.  جماي�ل  يدع�ى 
لروي�رتز إن القت�ىل الثماني�ة كان�وا 
نجارين ضمن قافلة نازحني أوقفهم 
التكفريي�ون يف وق�ت متأخ�ر ي�وم 

السبت.

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال رئيس مركز ابح�اث الفضاء يف ايران حس�ن 
حدادب�ور ان ثالث�ة اقم�ار صناعي�ة مصنع�ة محليا 
ه�ي قمر دوس�تي )الصداقة( االيران�ي وقمر ناهيد 1 
مدرجان عىل دور االطالق كما س�يتم اطالق قمر سحا 

خ�الل العام املقبل )االيراني يب�دأ يف 21 آذار/مارس(. 
واشار حدادبور، يف ترصيح، اىل اهداف الخطة التنموية 
السادسة يف املجال الفضائي، مؤكدا عىل تطوير مختر 
لالقم�ار ذات االوزان الثقيلة بطن واح�د واكثر بهدف 
اج�راء تجارب واختب�ارات كافية عليه�ا. ولفت اىل ان 
الخط�ة التنموي�ة السادس�ة تتضم�ن انت�اج واطالق 

اقمار صناعية الغراض االستشعار والخطط العملية، 
موضح�ا ان الحاج�ة تدع�و اىل االرتق�اء بالخدم�ات 
املخترية يف هذا املضم�ار. ونوه اىل ان مختر االبحاث 
الفضائية يس�تطيع اس�تيعاب اقم�ار صناعية بوزن 
250 كيلوغراما، مؤكدا عىل رضورة تطويره الستيعاب 

اقمار صناعية بوزن طن واحد واكثر.

بيونغ يانغ تقرتب من نرش نظام أسلحة جديد يف أنحاء البالد

الفلبني: العثور عىل جثث ملدنيني قتلهم »داعش«

ايران تستعد إلطالق ثالثة اقامر صناعية »مصنعة« حمليًا 

         بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت أرسة آل الش�يخ يف الس�عودية أم�س األح�د بش�دة 
ادع�اءات الش�يخ تميم بن حمد بانتس�اب العائلة الحاكمة يف 
قطر ملؤس�س الحركة الوهابية الش�يخ محمد بن عبدالوهاب 

واعترتها »باطلة وكاذبة ومختلقة«.
واتهم�ت أرسة آل الش�يخ أم�ري قط�ر، دون االش�ارة اليه 
مبارشة، بالس�عي اىل ش�ق اللحمة الوطنية يف السعودية عر 
»إثارة النعرات القبلية«، وذلك يف بيان تداولته شبكات التواصل 
ووقعت�ه اكث�ر من 200 ش�خصية م�ن األرسة بينه�م مفتي 
الس�عودية عبدالعزيز آل الش�يخ ووزير الش�ؤون اإلس�المية 
الس�عودي صال�ح بن عبدالعزي�ز آل الش�يخ، ورئيس مجلس 

الشورى عبدالله بن محمد آل الشيخ.
وقال�ت ارسة ال الش�يخ ان »محم�د ب�ن عبدالوه�اب بن 
س�ليمان بن ع�ي بن محمد من آل مرشف م�ن وهبة من بني 

تميم. له 4 أوالد أنجبوا فقط«.
وأضاف�ت »م�ن ه�ؤالء األبن�اء األربع�ة فق�ط وأبنائه�م 
وأحفاده�م تنح�رص ذرية الش�يخ. أما م�ن يّدعي أن�ه يعود 
بنس�به إىل الش�يخ من غري هؤالء األبناء األربعة داخل اململكة 
أو خارجه�ا، فهي دع�وى باطلة وكاذب�ة ومختلقة، وال تمت 
للحقيق�ة بأية صل�ة، كأمري إحدى ال�دول الخليجية الذي قام 
ببناء مس�جد باس�م الش�يخ محمد بن عبدالوه�اب يف بلده، 

مدعياً أنه جده«. وطالبت األرسة بتغيري اس�م املسجد لكونه 
»ال يحمل منهج الشيخ محمد بن عبدالوهاب، لعدم التزام من 

يتوىل اإلمامة والخطابة فيه بمنهجه السلفي الوسطي«.
وعاش محمد بن عبدالوهاب يف القرن الثامن عرش وتبنت 
الدولة السعودية األوىل حركته التي تستند اىل املذهب الحنبي، 
ويعتره مؤيدوه مصلحا دينيا سعى اىل تخليص املسلمني من 
الب�دع والخرافات ونبذ الرشك، غري أنه أش�اع الفكر اإلرهابي 

جراء تشدده الديني.
وذكرت االرسة ايضا »ال بد من اإلشارة هنا إىل أننا اضطررنا 
إىل إصدار هذا البيان ال تفاخرا باألنس�اب والعياذ بالله، ولكن 
ردا ع�ىل بعض من ادعى بانتهاء نس�به إىل الش�يخ محمد بن 
عبدالوهاب لغرض يف نفس يعقوب، كما ذكر أحدهم يف بعض 
التس�جيالت املرسبة ل�ه لتوظيفها يف ش�ق اللحم�ة الوطنية 

بإثارة النعرات القبلية«.
واضاف�ت »لذل�ك فنحن نقول هن�ا ونؤكد أنن�ا مواطنون 
س�عوديون أوال وأخريا، ننتمي إىل هذا الوطن، وندين بالطاعة 
ل�والة أمرن�ا، وانتماؤنا الوطن�ي ال يمكن أن يتق�دم عليه أي 

انتماء قبي أو غري قبي«.
واث�ار البي�ان جدال ع�ىل تويرت وج�اء بعد اي�ام قليلة من 
ترصيح�ات ألمري قطر هاجم فيها الس�عودية ودوال خليجية 
اخرى قب�ل ان تنفيها الدوح�ة بدعوى تع�رض وكالة االنباء 

الرسمية اىل »اخرتاق«.
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تعلن لجنتنا عن ايجار العقار املدون ادناه والعائدة ملديرية بلدية الس�ماوة وذلك باملزايدة 
العلني�ة وفق تعليمات  قانون ) 21(لس�نة 2013 املعدل فعىل الراغبني االش�راك باملزايدة 
مراجع�ة املديرية اع�اله خالل 15 يوم�ا تبدا من الي�وم التايل للنرش مس�تصحبني معهم 
التامينات القانونية البالغة 20% من القيمة املقدرة وستجري املزايدة الساعة بعد العارشة 
صباحا من اليوم االخري من مدة االعالن املنش�ور فعىل الراغبني االش�راك باملزايدة العلنية 
مراجع�ة البلدي�ة لدف�ع التامين�ات القانونية البالغة 20% م�ن القيمة املق�درة  ويف حالة  
مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية تؤجل املزايدة اىل اليوم التايل عىل ان يتحمل املس�تاجر 
اجور نرش االعالن واجور اللجان واملصاريف االخرى املرتبة عىل ذلك والبالغة 2% من بدل 

االيجار

الرشوط  االيجار:
1-مدة العقد سنة واحدة فقط.

2-اليجوز ايجار العقار من الباطن.
3-كل مايضاف للمنشا يعود ملك للبلدية رشط ان تكون هذه االضافة بموافقة البلدية.

4-عىل املستاجر اخالء العقار عن حاجة البلدية اليه.
5-تسديد االيجار كامال خالل شهر تاريخ االحالة.

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

7-عىل املزايد دفع تامينات 20% من القيمة املقدرة
8- يتحم�ل من يرس�و عليه املزايدة اجور النرش واالع�الن والداللية واجور لجنتي التقدير 

والتثمني والبيع وااليجار
9-عىل املستاجر تشيد املحالت وفق مخطط معد من قبل البلدية

اىل / مسامهي رشكة املنافع للتحويل املايل املسامهة اخلاصة املحرتمني
اعالن دعوة

نهديكم اطيب تحياتنا
استنادا الحكام املادة 87 من قانون الرشكات املرقم 21 لسنة 1997 املعدل وبناءا عىل ماجاء يف قرار 
مجل�س االدارة امل�ؤرخ يف 5 / 3 / 2017 يرجى حضورك�م او من ينوب عنكم قانونا الجتماع الهيئة 
العام�ة املزم�ع عقده يف الس�اعة العارشة من صب�اح يوم الخمي�س 6 / 7 / 2017 يف مقر الرشكة 
الكائن يف منطقة العلوية / ساحة الواثق / مجاور فندق اليرس وذلك ملناقشة جدول االعمال التايل:

1 – مناقشة تقرير مجلس االدارة لنشاط الرشكة للسنة 2016 واتخاذ القرار املناسب بشانه. 
2 – مناقشة تقرير مراقب الحسابات للرشكة للسنة 2016 واملصادقة عليه .

3 – مناقشة الحسابات الختامية للرشكة للسنة 2016 واملصادقة عليها .
4 – مناقشة فقرة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة .

5 – تعيني مراقب حسابات للرشكة للسنة 2017 وتحديد اجوره .
6 – مناقش�ة زيادة راس�مال الرشكة م�ن 45000000000 دين�ار اىل 100000000000 دينار وفقا 
الحكام املادة 55 أوال من قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 املعدل وتعديل املادة الرابعة من عقد 

التاسيس واتخاذ القرار املناسب بشانها .
7 – مناقش�ة تعدي�ل املادة االوىل من عقد تاس�يس الرشكة بتغيري اس�م الرشك�ة اىل رشكة مرصف 

املنافع االسالمي لالستثمار والتمويل / مساهمة خاصة واملصادقة عليها .
8 – مناقشة تعديل املادة الثالثة من عقد التاسيس واملتضمن نشاط الرشكة واملصادقة عليها .

9 – مناقشة فقرة انتخاب خمسة اعضاء اصليني وخمسة اعضاء احتياط ملجلس ادارة الرشكة.
راج�ني الحضور اصالة وانابة احد املس�اهمني بموجب س�ند االنابة او توكيل الغ�ري بموجب وكالة 
مصدق�ة من الكات�ب عدل ومراعاة احكام امل�ادة 91 من ق ش رقم 21 لس�نة 1997 املعدل وتقديم 
االنابات والوكاالت قبل ثالثة ايام من تاريخ االجتماع اىل مقر الرشكة ويف حالة عدم حصول النصاب 
القانون�ي يؤجل االجتماع اىل نفس اليوم من االس�بوع الذي يلي�ه ويف نفس املكان والزمان وذلك يوم 

الخميس 13 / 7 / 2017 .

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

الدين االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الرشقاط
الرقم 2017/3898

التاريخ 2017/5/23
اعالن

اىل املفقود عبد محمد يوسف
قدمت املستدعية نزهة احمد عباس 
طلبا لدى هذه املحكمة لنصبه قيمة 
عليك وملجهولية  محل اقامتك تقرر 
تبليغ�ك به�ذه الصحيف�ة ويف حال 
عدم حضورك لدى هذه املحكمة او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا سيتم 
حج�رك وتنصيب املس�تدعية قيما 

عليك
القايض
فالح حسن محمد الجبوري

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

الدين االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الرشقاط
الرقم 2017/3929

التاريخ 2017/5/24
اعالن

اىل املفقود رعد صالح شكطي
قدمت املس�تدعية )عدل�ة عبد الله 
س�عيد (طلب�ا ل�دى ه�ذه املحكمة 
وملجهولي�ة   علي�ك  قيم�ة  لنصب�ه 
مح�ل اقامتك تق�رر تبليغ�ك بهذه 
الصحيف�ة ويف حال ع�دم حضورك 
ل�دى ه�ذه املحكمة او ارس�ال من 
ين�وب عن�ك قانون�ا س�يتم حجرك 

وتنصيب املستدعية قيما عليك
القايض
فالح حسن محمد الجبوري

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف البرصة 

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

البرصة
مكتب البحث االجتماعي

رقم البحث /1089/بحث2799/ش 
2017/
اعالن

اىل املدعى عليه /قيص محمد عيل
مؤي�د  )زه�راء  املدعي�ة  اقام�ت 
علي�وي  ( الدع�وى املرقمة 1089/

ض�دك   2017/ بح�ث2799/ش 
)بالتفري�ق  الحك�م  فيه�ا  تطل�ب 
القضائ�ي  للهجر( وق�د لوحظ من 
ال�رشح الواردة م�ن املجلس البلدي 
ان�ك  االوىل(  )االنتفاضي�ة  ملنطق�ة 
مرتح�ل اىل جه�ة  مجهول�ة وغ�ري 
معلومة علي�ه تقرر تبليغ�ك اعالنا 
بالحض�ور  يوميت�ني  بصحيفت�ني 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة صب�اح يوم 
2017/6/18 ام�ام مكتب الباحث 
االجتماع�ي وعن�د ع�دم حض�ورك 
او م�ن يمثلك قانونا س�وف تجري 
املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون
القايض

فقدان
فق�دت الهوي�ة الوزاري�ة الصادرة 
من وزارة الكهرب�اء مديرية توزيع 
كهرب�اء الجن�وب بأس�م )عب�اس 
فاضل رس�ن ( فعىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اس�تئناف صالح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف الدجيل

محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل
العدد / بال / 2017 

م / اعالن
قدمت املس�تدعية ) نغم خالد حس�ن ( 
طلبا اىل محكمة االحوال الش�خصية يف 
الدجي�ل تطل�ب فيه نصبه�ا قيمة عىل 
زوجها املفقود لقمان جاد الله محمود 
وذل�ك كون�ه قد فقد بتاري�خ 26 / 7 / 
2014 وانقطع�ت اخب�اره فع�ىل م�ن 
لديه اعراض عىل صدور الحجة تقديم 
اعراضه خ�الل ثالثون يوما من تاريخ 

االعالن .
القايض جاسم محمد داود 

تنويه
الس�ماوة  تنفي�ذ  اع�الن  يف  وردس�هوا 
التاري�خ   2016/1099 االضب�ارة  رق�م 
2017/5/25 املنشور يف جريدة املستقبل 
العراق�ي بالع�دد 1449 يف 2017/5/28 
ورد اس�م  الدائ�ن فرح�ان عري�ان خطأ 
والصحي�ح ه�و فرحان عري�ان بطي لذا 

اقتىض التنويه

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اس�تئناف صالح الدين 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف تكريت

العدد 613/ش/2017
التاريخ 2017/5/28

اعالن
اىل املدع�ي علي�ه / عب�د الس�الم نعمة 

محمد
اقام�ت املدعي�ة ش�يماء عب�د الرحمن 
محم�ود امام ه�ذه املحكم�ة الدعوى 
املرقم�ة 613/ش/2017 تطل�ب فيها 
الحكم بالتفريق للهجر وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
وتاييد املختار لذا قررت املحكمة تبليغك 
بموع�د املرافعة املواف�ق 2017/6/12 
بالن�رش بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
ويف حال�ة ع�دم حض�ورك او من ينوب 
عن�ك قانون�ا فس�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض
خري الله خليل كلش

ق�ايض محكمة االحوال الش�خصية يف 
تكريت

اعالن دعوة دائنني 
ان�ي املصفي�ة املحامية رغد س�عد 
ياس�ني  لرشك�ة الق�وس الفظ�ي 
للمق�اوالت العامة املح�دودة ادعو 
كل م�ن له احق او دين عىل الرشكة 
اع�ىل مراجعتي عىل العن�وان التايل 

بغداد الدورة م 822 ز 12 د 8 
املصفية املحامية 
رغد سعيد ياسني

مجلس القضاء األعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف واس�ط 

االتحادية 
محكمة بداءة الزبيدية
العدد 294/ب /2017 

اىل املدع�ى علي�ه / تيس�ري طال�ب 
وحيد

اق�ام املدع�ي بش�ري عب�اس عطية 
/294 املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى 

ب/2017 ال�ذي يطلب في�ه الزامك  
بتس�ديد مبلغ قدره خمسة ماليني 
وثالثمائ�ة وثالث�ة ال�ف دين�ار عن 
قيم�ة رشاء م�واد منزلي�ة واجهزة 
كهربائية من مح�ل العائد للمدعي 
ونظرا ملجهولية محل اقامتك وتاييد 
املختار ل�ذا قررت املحكم�ة تبليغك 
بواس�طه صحيفت�ني محليتني ويف 
حال ع�دم حضورك  س�وف تجري 
املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون 
علم�ا ان موع�د املرافع�ة يف 5/ 6/ 

2017
القايض
غازي رحيم التميمي

فقدان
 66775 املرقم�ة  الهوي�ة  فق�دت 
العام�ة  املديري�ة  م�ن  والص�ادرة 
للتنمي�ة الصناعية ملعمل كرس�تال 
للمياه الصحية عىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .

تنويه
سبق وان تم نرش أعالن غلق االكتتاب 
الع�ام لرشك�ة النخب�ة للتأم�ني / 
مساهمة خاصة يف مرصف التنمية 
يف  والتموي�ل  لالس�تثمار  ال�دويل 
بالعدد  العراقي  صحيفة املس�تقبل 
)1443( يف )2017/5/18( ولم يتم 
اإلشارة بأنه لم يتم االكتتاب يف فرع 
امل�رصف يف املنص�ور... ل�ذا أقتىض 

التنويه.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل

رئاس�ة محكمة اس�تئناف البرصة 
االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد : 1359 / ب / 2017
التأريخ : 25 / 5 / 2017

إعالن
إىل / املدع�ى عليه حي�در عبداالمري 

محمد
اق�ام املدعي حس�ني كاظ�م موىس 
الدع�وى البدائية املرقم�ة 1359 / 
ب / 2017 ضدك والذي يطلب فيها 
إعادة السيارة املرقمة ) 132705 ( 
برصة خصويص نوع شريي موديل 
2013 اللون أحم�ر ماروني ولتعذر 
تبليغ�ك حس�ب رشح مبلغ رشطة 
شط العرب واملجلس البلدي ملنطقة 
نهر حس�ن االوىل عليه تقرر تبليغك 
اعالناً بصحيفتني محليتني  يوميتني 
بالحضور  امام هذه املحكمة صباح 
ي�وم املرافعة املوافق 5 / 6 / 2017 
وعن�د عدم حضورك أو ارس�ال من 
ينوب عنك قانوناً وبعكس�ه س�وف 
تجري املرافعة بحق�ك غيابياً وعلناً 

وفق االصول .
القايض
مؤيد شمخي جرب الشاوي

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

االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد 1657/ب/2017
التاريخ 2017/5/25

اعالن
املدع�ي /ثام�ر احري�ز ج�رب /وكيل�ه 

املحامي صفاء الوجيه 
املدعى عليهم /1- حس�ن عبد الرحمن 

حسن 
/وكيل�ه  كوركي�س  داود  2-روب�رت 

املحامي اياد العواد
3-اندريوس داود كوركيس

تبي�ع محكم�ة ب�داءة الب�رصة العقار 
تسلس�ل 16/126 الفريس ومس�احته 
منطق�ة  يف  يق�ع  س�م  و37  678م2 
الفريس عىل ش�ارع عريض متفرع من 
ش�ارع مستش�فى ابن غ�زوان مقابل 
عمارة مكس�مول وهو ش�ارع سكني 
تجاري وانه متكون من حديقة امامية 
وكراج وهول واستقبال وغرفتني منام 
وطارم�ة وحم�ام البناء م�ن الطابوق 
املس�لح درجة  بالكونكريت  ومس�قف 
عمران�ه قديمة  فمن ل�ه رغبة بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة ودفع التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن القيم�ة 
ملياري�ن  والبالغ�ة  للعق�ار  املق�درة 
وخمسة وثمانون مليون ومائة وعرشة 
ال�ف دين�ار بص�ك مص�دق الم�ر هذه 
املحكم�ة وس�تجري املزاي�دة الس�اعة 
الثانية عرش من ظهر اليوم التايل للنرش 

واجور املناداة عىل املشري
القايض 
علوان بربوت البزوني

اعالن جريدة
اىل /الرشيك ساكن ناظم مايض

اقتىض... حضورك اىل صندوق االسكان 
العراق�ي الكائ�ن ق�رب رشك�ة اش�ور 
للمق�اوالت /ش�ارع خريس�ان وذل�ك 
لتثبي�ت اق�رارك باملوافق�ة ع�ىل قي�ام 
رشي�كك الس�يد ) 57 علي�ات ( بالبناء 
عىل حصته املشاعة يف القطعة املرقمة 
لغ�رض  )تكي�ة(   مقاطع�ة   )25/3(
تس�ليفه قرض االس�كان وخ�الل مدة 
اقصاها خمسة عرش يوم داخل العراق 
وش�هر خ�ارج العراق م�ن تاريخ نرش 
االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف 

االعراض مستقبال 
هاشم عبد الكريم عبد الله
مدير فرع دياىل

اخطار
اس�م املتهم الغائب العريف عبد الهادي  
غازي حس�ني بردان الكيم املنسوب اىل 

قيادة ح ح م /4
 ملا كنت متهما وف�ق املادة )5و32 اوال 
وثاني�ا (  م�ن ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 
2008 لغايب�ك ع�ن مق�ر عمل�ك م�ن 
تاري�خ 2015/7/6 ولحد االن وبما ان 
اختفائ�ك مجهول اقت�ىض تبليغك بهذا 
االع�الن ع�ىل ان تحرض ام�ام محكمة 
قوى االمن الداخيل الخامس�ة بالبرصة 
خ�الل ثالثون يوم�ا من تاري�خ تعليق 
ه�ذا االع�الن  يف محل اقامت�ك وتجيب 
عن التهم�ة املوجهة ض�دك وعند عدم 
حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا 
وتحجز اموال�ك املنقولة والغري منقولة 
ويطلب م�ن املوظفني العموميني القاء 
القبض عليك اينما وجدت وتسليمك اىل 
اقرب س�لطة حكومية وال�زام االهليني 
الذين يعلمون بمح�ل اختفائك باخبار 
الجهات املختص�ة اس�تنادا للمادة 69 
اوال وثاني�ا وثالث�ا ورابعا وف�ق قانون 
اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008
عبد الهادي غازي حسني
بردان الكيم

محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة
رقم القضية 2014/618
تاريخ القرار 2014/9/8

تش�كلت محكم�ة قوى االم�ن الداخيل 
املص�ادف  االثن�ني  ي�وم  الخامس�ة 
2014/9/8 برئاس�ة عمي�د  الرشط�ة 
الحقوق�ي  وعضوي�ة كل م�ن العمي�د 
الحقوق�ي خضري عويف ه�الل والعميد 
الحقوق�ي جرب عتي�وي معله واصدرت 

بأسم الشعب حكمها االتي :
حكم�ت محكمة ق�وى االم�ن الداخيل 
الخامس�ة بأس�م الش�عب ع�ىل املدان 
الغائ�ب )الرشط�ي عص�ام كاظم الزم 

داغر ( غيابيا  بما ييل :
1-بالحبس البس�يط ملدة ) ستة اشهر 
( وف�ق املادة 5/ ق.ع.د رقم 14 لس�نة 
2008 وبدالل�ة املادتني 61/اوال و 69/

اوال  م�ن ق.أ.د رق�م 17 لس�نة 2008 
لغياب�ه ع�ن مق�ر عمل�ه م�ن تاري�خ 

2013/11/30 ولحد االن .
العمومي�ني  املوظف�ني  اعط�اء   -2
صالحية القبض عليه اينما وجد لتنفيذ 
الحكم الصادر يف حقه اس�تنادا الحكام 
املادة 69/ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 

2008
3- ال�زام املواطن�ني االخب�ار عن محل 
اختفاء املحكوم اعاله اس�تنادا الحكام 
املادة 69/ثالثا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 

2008
4- حجز اموال�ه املنقولة وغري املنقولة  
اس�تنادا الح�كام امل�ادة 69/رابعا من 

ق.أ.د 17 لسنة 2008
5- اخراج�ه من الخدم�ة يف قوى االمن 
الداخيل استنادا للمادة 42/ثانيا/أ من  

ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008.
6- تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي 
املنت�دب ماج�د ه�ادي    مبل�غ ق�دره 
ع�رشون  ال�ف دين�ار ترصف ل�ه بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية
االراء  باتف�اق  حكم�ا غيابي�ا ص�ادرا 
اس�تنادا الح�كام امل�ادة 61/اوال م�ن 

ق.أ.د وافهم علنا
رئيس املحكمة

محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة
رقم القضية 2014/939

تاريخ القرار 2014/9/18
تش�كلت محكم�ة قوى االم�ن الداخيل 
املص�ادف  الخمي�س  ي�وم  الخامس�ة 
2014/9/18 برئاس�ة عميد  الرشطة 
الحقوق�ي  وعضوي�ة كل م�ن العمي�د 
الحقوق�ي خضري عويف ه�الل والعميد 
الحقوق�ي جرب عتي�وي معله واصدرت 

بأسم الشعب حكمها االتي :
حكم�ت محكمة ق�وى االم�ن الداخيل 
الخامس�ة بأس�م الش�عب ع�ىل املدان 
الغائ�ب )الرشط�ي وع�د مجب�ل حرب 

سبتي ( غيابيا  بما ييل :
1-بالحبس البس�يط ملدة ) ستة اشهر 
( وف�ق املادة 5/ ق.ع.د رقم 14 لس�نة 
2008 وبدالل�ة املادتني 61/اوال و 69/

اوال  م�ن ق.أ.د رق�م 17 لس�نة 2008 
لغياب�ه ع�ن مق�ر عمل�ه م�ن تاري�خ 

2013/10/5 ولحد االن .
العمومي�ني  املوظف�ني  اعط�اء   -2
صالحية القبض عليه اينما وجد لتنفيذ 
الحكم الصادر يف حقه اس�تنادا الحكام 
املادة 69/ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 

2008
3- ال�زام املواطن�ني االخب�ار عن محل 
اختفاء املحكوم اعاله اس�تنادا الحكام 
املادة 69/ثالثا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 

2008
4- حجز اموال�ه املنقولة وغري املنقولة  
اس�تنادا الح�كام امل�ادة 69/رابعا من 

ق.أ.د 17 لسنة 2008
5- اخراج�ه من الخدم�ة يف قوى االمن 
الداخيل استنادا للمادة 42/ثانيا/أ من  

ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008.
6- تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي 
املنت�دب جبار عاتي ج�رب    مبلغ قدره 
ع�رشون  ال�ف دين�ار ترصف ل�ه بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية
االراء  باتف�اق  حكم�ا غيابي�ا ص�ادرا 
اس�تنادا الح�كام امل�ادة 61/اوال م�ن 

ق.أ.د وافهم علنا
رئيس املحكمة

الداخ�يل  االم�ن  ق�وى  محكم�ة 
الخامسة

رقم القضية 2014/1254
تاريخ القرار 2014/12/29

االم�ن  ق�وى  محكم�ة  تش�كلت 
االح�د  ي�وم  الخامس�ة  الداخ�يل 
برئاسة   2014/12/28 املصادف 
عميد  الرشطة الحقوقي  وعضوية 
كل م�ن العمي�د الحقوقي خضري 
ع�ويف ه�الل والعمي�د الحقوق�ي 
جرب عتيوي معله واصدرت بأسم 

الشعب حكمها االتي :
االم�ن  ق�وى  محكم�ة  حكم�ت 
الداخيل الخامس�ة بأس�م الشعب 
عىل املدان الغائب )الرشطي احمد 
حثال�ة كريم حبي�ب( غيابيا  بما 

ييل :
1-بالحبس البس�يط ملدة ) س�تة 
اشهر ( وفق املادة 5/ ق.ع.د رقم 
14 لس�نة 2008 وبدالل�ة املادتني 
61/اوال و 69/اوال  من ق.أ.د رقم 
17 لس�نة 2008 لغياب�ه عن مقر 
عمل�ه م�ن تاري�خ 2010/8/29 

ولحد االن .
2- اعط�اء املوظف�ني العموميني 
صالحية القب�ض عليه اينما وجد 
لتنفي�ذ الحك�م الص�ادر يف حقه 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/ثانيا 

من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008
3- ال�زام املواطن�ني االخب�ار عن 
اع�اله  املحك�وم  اختف�اء  مح�ل 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/ثالثا 

من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008
4- حج�ز اموال�ه املنقول�ة وغري 
املنقول�ة  اس�تنادا الح�كام املادة 
69/رابع�ا م�ن ق.أ.د 17 لس�نة 

2008
5- اخراج�ه من الخدم�ة يف قوى 
االمن الداخيل استنادا للمادة 42/

ثانيا/أ من  ق.ع.د رقم 14 لس�نة 
.2008

6- تحديد اتعاب محاماة للمحامي 
املنتدب ماجد هادي جخيم    مبلغ 
ق�دره عرشون  الف دينار ترصف 
ل�ه بعد اكتس�اب الحك�م الدرجة 

القطعية
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء 
استنادا الحكام املادة 61/اوال من 

ق.أ.د وافهم علنا
رئيس املحكمة

الداخ�يل  االم�ن  ق�وى  محكم�ة 
الخامسة

رقم القضية 2015/961
تاريخ القرار 2015/7/29

االم�ن  ق�وى  محكم�ة  تش�كلت 
الداخ�يل الخامس�ة ي�وم االربعاء 
املص�ادف 2015/7/29 برئاس�ة 
عميد  الرشطة الحقوقي  وعضوية 
كل م�ن العمي�د الحقوقي خضري 
ع�ويف ه�الل والعمي�د الحقوق�ي 
جرب عتيوي معله واصدرت بأسم 

الشعب حكمها االتي :
االم�ن  ق�وى  محكم�ة  حكم�ت 
الداخيل الخامس�ة بأس�م الشعب 
)الرشط�ي   الغائ�ب  امل�دان  ع�ىل 
حس�ني ماجد بدن رك�ن ( غيابيا  

بما ييل :
1-بالحبس البس�يط ملدة ) س�تة 
اشهر ( وفق املادة 5/ ق.ع.د رقم 
14 لس�نة 2008 وبدالل�ة املادتني 
61/اوال و 69/اوال  من ق.أ.د رقم 
17 لس�نة 2008 لغياب�ه عن مقر 
عمل�ه م�ن تاري�خ 2013/11/1 

ولحد االن .
2- اعط�اء املوظف�ني العموميني 
صالحية القب�ض عليه اينما وجد 
لتنفي�ذ الحك�م الص�ادر يف حقه 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/ثانيا 

من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008
3- ال�زام املواطن�ني االخب�ار عن 
اع�اله  املحك�وم  اختف�اء  مح�ل 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/ثالثا 

من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008
4- حج�ز اموال�ه املنقول�ة وغري 
املنقول�ة  اس�تنادا الح�كام املادة 
69/رابع�ا م�ن ق.أ.د 17 لس�نة 

2008
5- اخراج�ه من الخدم�ة يف قوى 
االمن الداخيل استنادا للمادة 42/

ثانيا/أ من  ق.ع.د رقم 14 لس�نة 
.2008

محام�اة  اتع�اب  تحدي�د   -6
للمحامي املنتدب جبار عاتي جرب    
مبلغ ق�دره عرشون  ال�ف دينار 
ت�رصف له بع�د اكتس�اب الحكم 

الدرجة القطعية
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء 
استنادا الحكام املادة 61/اوال من 

ق.أ.د وافهم علنا
رئيس املحكمة

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 1376 / ش / 2017 

التاريخ 28 / 5 / 2017
اعالن
اىل املدعى عليه / عيل قاسم محمد امني

اقام�ت املدعية س�ها عصام س�الم الدعوى املرقمة اع�اله تطالبك فيها 
التفريق للهجر وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ قرر 
تبليغك اعالناً بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة 
يف ي�وم 11 / 6 / 2017 ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك قانوناً 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون

القايض / فارس شبيب الزم

مروان عبد الرحيم غالب
رئيس جملس االدارة

حمافظة املثنى 
مديرية بلدية الساموة

جلنة البيع واالجيار االوىل

ر. مهندسني 
امحد رزاق امحد

مدير بلدية الساموة وكالة

اعادة اعالن
العدد/87

التاريخ 2017/5/28

غرض االستعمالمبلغ االيجار املوقع اسم العقارت

1
متنزه على جزء من 

القطعة املرقمة 
388/11م5 ام التلول

الواقعة في شارع 
النادي الرياضي حي 

املعلمني الثانية

 12000000
فقط اثنى عشر 

مليون دينار
ترفيهي



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

  المستقبل العراقي/ عادل الالمي

بش�أن  بيان�اً  النق�ل  وزارة  اص�درت 
اتهامات املتحدث باس�م لجنة النزاهة 
النيابي�ة النائ�ب عادل ن�وري للوزارة، 
مؤك�دة أن االخ�ر س�يتحمل جمي�ع 

األرضار التي لحقت بالوزارة.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه، ان�ه »يف الوقت 
الذي نهيب بالجمي�ع إىل الوقوف بقوة 
أمام كافة أش�كال الفس�اد ويأخذ كل 
دوره يف مكافح�ة هذه اآلفة الخطرة 
الت�ي تفت�ك بق�وت املواط�ن العراقي 
وم�وارده، ن�ود أن نش�ر إىل أن العديد 
ووس�ائل  والن�واب  املس�ؤولني  م�ن 
اإلعالم ال تفرق بني عمل دوائر وزارتنا 
وارتباطته�ا والدوائر األخ�رى العاملة 

معها يف املطارات واملوانئ وغرها«.
واضافت أن »ما تحدث به النائب عادل 
ن�وري بعي�د كل البع�د ع�ن الحقيقة 
التي ينش�دها الجميع ب�ل هو محض 
ادع�اءات ال طائ�ل منها س�وى إيقاف 
عجل�ة النج�اح والتقدم ال�ذي تنجزه 
الخطوط الجوية العراقية بإرشاف من 
الوزي�ر الح�ايل عىل قرص مدة تس�نمه 

ملنصبه«.
وتابع�ت النقل أن »األدوية مس�توردة 
م�ن قب�ل القط�اع الخاص وه�ي اآلن 
بحوزة مرك�ز جمارك املطار وليس�ت 
بحوزة الخط�وط الجوي�ة«، مبينة أن 
»موضوعها يعود لعام ٢٠١٥، أي ليس 

يف زمن الوزير الحايل«.
وأوضحت أن »فح�ص األدوية والتأكد 

من صالحيتها من اختصاص مختربات 
وزارة الصح�ة وليس�ت وزارة النقل«، 
مش�رة اىل أن »األدوي�ة ت�م نقلها عىل 
مت�ن طائ�رات أجنبية وعربي�ة، ونقل 

القليل منها عىل طائرات عراقية«.
الجوي�ة  »الخط�وط  أن  اىل  واش�ارت 
العراقي�ة غ�ر معنية بن�وع البضاعة 
ال  مس�ؤوليتها  أن  ب�ل  وصالحيته�ا، 
تتع�دى نق�ل البضائع واألش�خاص«، 
مش�رة اىل أن »املزاع�م التي س�طرها 
النائ�ب ع�ادل ن�وري بوج�ود مئ�ات 
األطن�ان م�ن املخ�درات كان�ت معدة 
للتهري�ب م�ن مط�ار بغ�داد اىل مطار 
اربي�ل والس�ليمانية تس�بب يف إلحاق 
بالخط�وط واملطارات  أرضار فادح�ة 

العراقية«.
واش�ارت الوزارة اىل أن »مط�ار بغداد 
األمني�ة  الجه�ات  لع�رات  خاض�ع 
األم�ن  بواجب�ات  املكلف�ة  والرقابي�ة 
والسالمة«، مشرة اىل أن »قرية الشحن 
الجوي يف مط�ار بغداد م�ن املحرمات 
الجمركي�ة، فالجمارك هي املس�ؤولة 
عن بيان صحة وثائق استراد البضائع 

من عدمها«.
جمي�ع  يتحم�ل  »النائ�ب  أن  وأك�دت 
وس�تلحق  لحق�ت  الت�ي  األرضار 
نتيج�ة  النق�ل  وزارة  بتش�كيالت 
لترصيحاته غ�ر الدقيق�ة، وإرصاره 
عىل نرها وتوزيعها باللغات العربية 
أن  مبين�ة  واإلنجليزي�ة«،  والكردي�ة 
انتظ�ار  علي�ه  يتع�ني  كان  »النائ�ب 
نتيجة التحقيق قب�ل االندفاع والتهور 

واإلساءة لسمعة العراق.

النقل ترد عىل نائب يف النزاهة الربملانية: حديثك بعيد عن احلقيقة
شرحت تفاصيل شحنة األدوية يف مطار بغداد ومسؤولية الدوائر األخرى يف فحصها
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احصائية ملجلس القضاء: 
نينوى األعىل زواجا 
وبغداد األكثر طالقا

الكهرباء تبحث سبل التعاون املشرتك يف جمال الطاقة مع تركيا

صحة الكرخ: محالت رقابية عىل املطاعم و افران الصمون يف قضاء التاجي

التجارة: انجاز مناقلة احلنطة املحلية من سايلو الصويرة اىل سايلوات بغداد

استخدام املتفجرات يف مقالع السمنت ألول مرة بعد 2003

    بغداد / المستقبل العراقي

ن�ر مجلس القض�اء االع�ىل إحصائيته 
الشهرية لعدد حاالت الزواج والطالق التي 
س�جلتها محاكم�ه يف عم�وم محافظات 

العراق خالل شهر نيسان املايض.
وأشارت االحصائية التي تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منها ، اىل أن »عدد حاالت 
الط�الق يف عم�وم الع�راق له�ذا الش�هر 
تج�اوزت حاالت ال�زواج وان كان الفارق 

بني الحالتني ليس كبراً.
وبل�غ ع�دد ح�االت الطالق ب�ني الزوجني 
خ�الل نيس�ان يف الدعاوى الت�ي تقدم اىل 
املحكم�ة 469١ حالة بينم�ا كانت حاالت 

الزواج 4٢٢6 حالة.
ف�أن  االحصائي�ة  والالف�ت وف�ق ه�ذه 
محافظة نينوى التي تشارف عىل التحرير 
من عصابات داعش االرهابية كانت األكثر 
عدداً يف حاالت الزواج ب� 96٢ حالة قابلها 

٢١6 حالة طالق.
أم�ا بغ�داد بجانبيه�ا الرصاف�ة والكرخ 
فكان�ت أع�ىل محافظ�ة بح�االت الطالق 
بالدع�اوى الت�ي تق�دم اىل املحكمة خالل 
ه�ذا الش�هر حي�ث بلغ�ت ١٥6١ حال�ة، 

يقابلها 8٠6 حاالت زواج.
وجاءت واس�ط كأق�ل محافظة يف الزواج 
ب� 8٠ حالة، بينما سجلت محافظة صالح 

الدين أقل حاالت الطالق ب� ١٠8 حاالت.
وكان�ت إحصائي�ة حكومية، كش�فت أن 
44% من نس�ب حاالت الطالق بني األزواج 

يف العراق بسبب أزمة السكن.
وق�ال وزير العمل والش�ؤون األجتماعية 
محمد شياع الس�وداني يف الثالث من آيار 
الج�اري، ان »وزارة العمل أعدت دراس�ة 
ح�ول ه�ذه الظاه�رة وتبني م�ن خاللها 
بأن نس�بة ترتواح بني 3٥ اىل أكثر من 44 
% من نس�ب الط�الق كانت بس�بب ازمة 
السكن،« مش�ددا عىل رضورة االنتباه اىل 
مش�اكل املوظفني ويف مقدمتها مش�كلة 
الس�كن كونها حق طبيعي وللموازنة بني 
حقوق املوظ�ف والواجبات التي تقع عىل 

عاتقه«.
ووصف�ت املرجعي�ة الديني�ة الُعليا بوقت 
سابق ارتفاع حاالت الطالق باألمر املخيف 
واملقلق الذي يهدد بناء املجتمع العراقي« 
مشرة اىل أن »من أس�باب هذه الظاهرة 
ه�و التس�اهل من قب�ل الزوج�ني وأفراد 
االرسة يف أم�ر الطالق« داعية اىل »رضورة 
معالجة هذه الحالة للحفاظ عىل املجتمع 

من التفكك واالنهيار.

    بغداد/ المستقبل العراقي

بح�ث وزي�ر الكهرباء قاس�م محمد الفه�داوي، مع 
الس�فر الرتكي فات�ح يلدز، س�بل التعاون املش�رتك 
يف مج�ال الطاق�ة الكهربائية بني جمهوري�ة العراق 
ورد  لل�وزارة  بي�ان  تركيا«.وذك�ر  وجمهوري�ة 
ل�«املس�تقبل العراقي«، ان » ذلك جاء خالل استقبال 
الفهداوي الس�فر الرتك�ي بمكتبه يف مق�ر الوزارة« 
.واض�اف البي�ان ان » الوزير تحدث خ�الل إلقاء عن 
واق�ع منظومة الكهرب�اء الوطني�ة، والتحديات التي 
تواج�ه عم�ل الوزارة«.واك�د ع�ىل »ق�وة العالقة بني 

الحكوم�ة العراقية والحكومة الرتكي�ة، وحجم التعاون 

املشرتك بني البلدين يف مجال الطاقة الكهربائية، متمنياً، 
إن يتوس�ع حجم التعامل مع الركات الرتكية املختصة 

يف مج�ال الطاقة من اجل الرقي بهذه الخدمة املهمة, 
إىل جانب تحقيق رشاكة وترابط بني الركات الرتكية 
والعراقية والقطاع الخاص للخروج بالنتائج املخطط 
لها«.واشار اللبيان اىل انه »كان برفقة السفر الرتكي 
ممثل رشكة كاركي الرتكية التي كانت تجهز منظومة 
الكهرب�اء الوطني�ة ب� )4٠٠ مي�كاواط( من بأرجات 
الطاقة التي كانت راسية يف موانئ محافظة البرصة, 
وتم التحدث عن مستحقات الركة التي رصف جزء 
منها، وس�وف يرصف الجزء األخر يف الفرتة املقبلة«.

من جهته, ش�كر الس�فر الرتكي, الوزير الفهداوي، 
لحفاوة االس�تقبال واعداً إياه بالتعاون املش�رتك بني 

البلدين يف مجال الطاقة الكهربائية.

   بغداد / المستقبل العراقي
 

اعلن�ت دائ�رة صح�ة بغداد الك�رخ ان » 
ش�عبة الرقابة الصحية يف قطاع التاجي 
للرعاية الصحي�ة االولية نظمت حمالت 
رقابي�ة ع�ىل املطاعم و مح�الن اعداد و 
تحض�ر االطعمة و املروب�ات و افران 
الصم�ون يف قضاء التاج�ي ملتابعة مدى 

تطبيقهم للروط الصحية ».
 وذك�ر مدي�ر قط�اع التاج�ي للرعاي�ة 
الصحية االولية )محمد جاس�م( يف بيان 
تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، ان » الفرق 
الصحي�ة التابعة لوحدة الرقابة الصحية 
قام�ت بحم�الت رقابي�ة صحي�ة ع�ىل 
املطاعم يف قضاء التاجي ملتابعة الروط 
الصحية و تطبيقها و اجراء الفحوصات 

عىل االدوات املستخدمة و نظافة العمال 
و تبليغ صاحب العالقة بإرس�ال العمال 
للفح�ص الطبي للحصول ع�ىل البطاقة 
الصحي�ة  الرتبي�ة  ش�هادة  و  الصحي�ة 
».واض�اف » كذلك ش�ملت الحملة افران 
الصم�ون الحجري و التاكيد عىل االلتزام 
باس�تخدام النف�ط االبي�ض يف الف�رن و 
متابعة الروط الصحية يف هذه االفران 

و رضورة استخدام امللح الغذائي و امللح 
املدعم باليوم و تبلي�غ اصحاب املحاالت 
املتجاوزة و الغر مجازة ملراجعة الشعبة 
للحصول ع�ىل االجازة الصحية ملحالتهم 
بع�د اكم�ال ال�روط الصحي�ة الواجب 
توفره�ا يف املح�الت العام�ة إس�تنادآ اىل 
تعليمات قانون الصح�ة العامة رقم 89 

لسنة ١98١ .

   بغداد / المستقبل العراقي
 

اعلنت الرك�ة العامة لتجارة الحبوب يف وزارة التجارة 
عن »اتمام اس�طول النقل التابع للرك�ة مناقلة مادة 
الحنطة املحلية من س�ايلو الصويره اىل سايلوات بغداد 
.واضاف مدير عام الركة رئيس اللجنة العليا للتسويق 
هيثم جميل الخش�ايل يف بيان للوزارة تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان » قس�م النقل والورش�ة يف الركة وعرب 
اسطول نقله انجز مناقلة الحنطة املحلية املستلمه من 
سايو الصويرة اىل سايلوات بغداد لغرض تامني طاقات 
خزنية للكميات للمتوقع تس�ويقها اىل سايلو الصويرة 

خ�الل ف�رتة املناقل�ة  و لتام�ني خزين يكف�ي لتجهيز 
مطاح�ن بغ�داد بالحبوب النتاج الطح�ني املوزع ضمن 
مف�ردات الحصة التمويني�ة« .واوضح ب�ان »الكميات 
التي تمت مناقلته�ا بلغت  )٥٠٠٠( طن من الحنطة اىل 
سايلو التاجي و) ٥٠٠٠ ( طن اىل سايلو خان بني سعد 
و) ٥٠٠٠ ( طن اىل س�ايلو ال�دوره باالضافة اىل مناقلة 
3٢٥٠ طن اىل خان ضاري من مجموع ٥٠٠٠ طن سيتم 
مناقلتها« .واش�ار الخش�ايل اىل »مناقلة م�ادة الحنطة 
املحلي�ة م�ن مواقع ف�رع الديوانية بمركزيه�ا االمني و 
الشامية اىل البرصه حيث تم مناقلة 89٠٠ الف طن من 

اصل كمية ١٠٠٠٠ االف طن .

   بغداد / المستقبل العراقي
 

أعلنت الركة العامة للس�منت العراقية 
إح�دى رشكات وزارة الصناعة واملعادن 
ع�ن »اس�تخدام معم�ل س�منت كربالء 
التاب�ع لها متفج�رات لالغ�راض املدنية 
لغ�رض قل�ع الصخ�ور وإنت�اج حج�ر 
.٢٠٠3 ع�ام  بع�د  م�رة  وألول  الكل�س 

وق�ال مدي�ر إعالم ال�وزارة ل�ؤي الوائيل 
يف بي�ان تلقته«املس�تقبل العراق�ي«، ان 
العملية »بدع�م ومتابعة م�ن قبل وزير 
الصناعة واملعادن محمد شياع السوداني 
وب�إرشاف م�ن وزارة الدفاع«.وب�ني أن 
»الرك�ة وبعد جهود كب�رة ومتواصلة 
م�ن إدارته�ا تمكن�ت م�ن اس�تحصال 
املوافقات الرس�مية األصولية الس�تراد 

متفجرات من م�ادة )االنف�و( املتفجرة 
واس�تخدامها يف عملي�ات التفجر لقلع 
الصخور بدال من الكسارات وإنتاج حجر 
الكلس م�ن املقلع ملعمل س�منت كربالء 
التابع للركة واملستثمر من قبل رشكة 
الفارج الفرنسية«.ولفت إىل أن »استخدام 
خمس�ة أطنان م�ن مادة )االنف�و( نتج 
عنه 3٠ الف طن م�ن مادة حجر الكلس 

وبالت�ايل مضاعفة إنت�اج املقلع مقارنة 
باس�تخدام الكسارات إذ أن استخدام ١٠ 
كس�ارات بالي�وم الواحد اليزي�د إنتاجها 
عن خمس�ة آالف طن من حجر الكلس«.

وأكد الوائيل أن »هذه العملية انعكس�ت 
بش�كل إيجاب�ي وملموس ع�ىل إنتاجية 
املعم�ل املذكور وبش�كل كبر ومضاعف 

النتاج مادة السمنت.

حمافظ البرصة واحتاد املقاولني وجها لوجه: 
االستحقاقات املالية يف طريقها إىل احلل

االعامر تبحث مع البنك الدويل اعادة احلياة 
إىل املناطق املحررة

   البصرة / المستقبل العراقي

أك�د محافظ الب�رصة ماجد مهدي الن�رصاوي، أن »هناك تقص�ر واضح من 
بع�ض الجهات املعني�ة يف الحكوم�ة االتحادية، بش�أن االس�تحقاقات املالية 
لبعض ال�ركات املحلية«.وافاد بيان ملكتبه تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان » 
ذلك جاء خالل اجتماع موسع ترأسه النرصاوي وضم إىل جانبه رئيس وأعضاء 
اتحاد املقاولني يف البرصة، إضافة إىل عدد من مقاويل الركات املعنية، وتناول 
االجتم�اع مناقش�ة االس�تحقاقات املالي�ة املرتتبة لع�دد من الجه�ات املنفذة 
للمش�اريع يف البرصة«.وقال النرصاوي بحس�ب البيان »إذا كان هناك تأخر يف 
دف�ع مس�تحقاتكم فهذا ليس تقصر من�ا كحكومة تنفيذي�ة، فالجهات ذات 
العالق�ة يف ديوان املحافظة قامت باس�تكمال كل اإلجراءات القانونية الخاصة 
بالس�ندات واألمانات الخاصة بمس�تحقاتكم املالية، ولك�ن هناك  خلل واضح 
يف عم�ل اللجان االقتصادية ملجلس الوزراء ووزارة التخطيط«. وأضاف، هنالك 
من يحاول خلط األوراق ويحملنا املسؤولية، متناسيا اننا نعمل وفق الضوابط 
واألولوية يف العمل من اختصاصنا ولن نسمح ألحد بالتدخل يف شؤون عملنا«.

ويف ختام حديثه طمنئ النرصاوي،  املقاولني الحضور ببذل قصارى جهده من 
أجل الحصول عىل مستحقات الركات املحلية من قبل الحكومة االتحادية.

   بغداد / المستقبل العراقي

بحث�ت وزي�ر االعم�ار واالس�كان والبلديات العام�ة آن نافع أويس م�ع املدير 
اإلقليمي للبنك الدويل اعادة اعمار املناطق املحررة وتعزيز التعاون املشرتك«.

واف�اد بيان العالم الوزارة تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان »أويس التقت يف مقر 
ال�وزارة املدير اإلقليمي للبنك الدويل يف الرق األوس�ط س�اروج كومار ومدير 
مكت�ب العراق للبنك الدويل« .وذكرت أويس بحس�ب البيان انه »تم خالل اللقاء 
بح�ث تعزيز وتطوي�ر افاق التعاون املش�رتك بني الوزارة والبن�ك الدويل بهدف 
انجاز املش�اريع املمولة منه وف�ق املواصفات الفنية والتوقيت�ات املحددة لها، 
فضال عن مناقش�ة واس�تعراض مراحل العمل يف مش�اريع الطرق والجس�ور 
وخاصة يف املناطق املحررة، وامكانية تعزيز الدعم املقدم من البنك يف استكمال 
م�روع طريق املرور الرسيع رقم )٢( م�ن بغداد اىل الحدود الرتكية ومروع 
طريق املرورالرسيع املق�رتح رقم )3( من بغداد اىل الحدود االيرانية واحالتهما 
بطريقة االس�تثمار وفق�ا لنظ�ام )B.O.T. ( ملا يحققه من م�وارد اقتصادية 
للبلد«.واضاف�ت انه »تم كذلك دعوة البنك ال�دويل لتعزيز القرض املقدم للعراق 
ليشمل تمويل قطاع االس�كان وهو من اهم مسؤوليات الوزارة والذي توقفت 
تخصيصاته بس�بب االزمة املالية التي يمر بها البل�د ولم يتحقق من الربنامج 
املعد له من قبل الوزارة اال الجزء اليس�ر، اضافة اىل قطاعي الطرق والجس�ور 
والبن�ى التحتية االساس�ية.وبحثت أويس مع البنك ال�دويل امكانية تخصيص 
االم�وال الالزم�ة ألس�تكمال املش�اريع املتوقف�ة يف قطاعي امل�اء واملجاري يف 
املناط�ق املح�ررة وباقي املحافظات ملا لها من اهمية ك�ربى كونها عىل تماس 
مبارش مع حياة املواطنني من جهة ، وان توقفها س�يؤثر عىل الفقرات املنجزة 
منها س�لباً من جهة اخرى«.من جانبه قدم املدير اإلقليمي للبنك الدويل شكره 
وامتنان�ه للوزير عىل حرصه�ا وتعاونها مع البنك يف متابعة وتنفيذ املش�اريع 
واعادة االستقراريف املناطق املحررة لتسهيل عودة النازحني اليها ورفع مستوى 
الخدمات يف تلك املناطق من خالل إيجاد تمويل ملشاريع البنى التحتية وإكمالها 
، مبدياً استعداد البنك لتقديم الدعم الكامل للوزارة يف تنفيذ مشاريعها وخاصة 

يف إعادة إعمار املناطق املحررة.

رشكة توزيع املنتجات النفطية تفتتح حمطة تعبئة وقود جديدة يف حماظة النجف األرشف
    بغداد / المستقبل العراقي

إفتتح�ت م�الكات رشك�ة توزي�ع 
محافظ�ة  يف  النفطي�ة  املنتج�ات 
تعبئ�ة  محط�ة  األرشف  النج�ف 
وقود الكوف�ة الجدي�دة الحكومية 
األرشف  النجف  وبحضورمحاف�ظ 
ومدير هيأة توزيع الفرات األوسط 

ومدي�ر ف�رع النج�ف وع�دد م�ن 
أعضاء الحكومة املحليةالذين أبدوا 
إعجابه�م بالجه�ود الت�ي تبذله�ا 
رشك�ة التوزيع خدم�ًة للمواطنني 
الك�رام . مدي�ر عام رشك�ة توزيع 
املنتج�ات النفطي�ة ب�ني إن موقع 
أبن�اء  س�يخدم  املحط�ة  ه�ذه 
املحافظة كونها تحتوي عىل منافذ 

للتجهي�ز الزراع�ي من وق�ود زيت 
الغاز )الكاز( وأن املنطقة املحيطة 
فيه�ا ه�ي م�ن املناط�ق الزراعية 
باإلضافة اىل موقعها االس�رتاتيجي 
الذي يربط النجف االرشف من جهة 
قضاء الكوفة املقدسة باملحافظات 
الش�مالية بابل وبغ�داد وان عملها 
للمحافظة  سيكون مستمر خدمة 

والوافدي�ن اليه�ا .م�ن جانب�ه أكد 
محافظ النجف ان الحكومة املحلية 
والتريع�ي  التنفي�ذي  بش�قيها 
تعم�الن س�وياً م�ع وزارة النف�ط 
ضم�ن خططه�ا الرامي�ة لتطوير 
الخدم�ات املقدم�ة للمواطنني عرب 
قطاع التوزيع مشيداً بالجهود التي 
تبذلها كوادر رشكة التوزيع يف دعم 

هذه املشاريع التي تهدف إىل خدمة 
املحافظ�ة من خ�الل توف�ر أنواع 
املش�تقات النفطي�ة .  املواطن�ون 
بدورهم أشادوا بالخدمات امللموسة 
الت�ي تقدمها رشكة التوزيع ضمن 
حملتها املس�تمرة الفتتاح وتأهيل 
املحطات يف املحافظات والتي تهدف 

أوالً وأخراً خدمة الصالح العام.



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
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طارق حرب 

يف سلس�لة بغدادي�ات ويف ب�اب 
شخصيات نسوية بغدادية كانت 
لن�ا محارضة يف اح�دى املجالس 
تل�ك  ع�ن  البغدادي�ة  الثقافي�ة 
النس�وة منذ تاس�يس بغداد عام 
145ه� بدءا ممن ظهرن يف بداية 
التاس�يس وه�ن الس�يدة ريطة 
بنت الخليفة العب�ايس االول ابي 
العب�اس الس�فاح الت�ي تزوجها 
اب�ن عمه�ا الخليف�ة امله�دي يف 
حي�اة ابيه اب�ي جعف�ر املنصور 
وتوفي�ت قبله�م وتعترب الس�يدة 
ريطة اول ق�ريش يدفن يف مقابر 
قريش اي مق�ربة الكاظمية فقد 
تم دفنها قب�ل وفاة عمها جعفر 
االكرب اب�ن الخليفة املنصور عام 
150ه� لذل�ك فان ه�ذه املقربة 
كانت تس�مى بمقربة ريطة وتم 
تس�ميتها الحق�ا بمقابر قريش 
والس�يدة  الكاظمي�ة  ومق�ربة 
البغدادي�ة الثانية التي اش�تهرت 
يف بداية التاس�يس ه�ي البانوقة 
والت�ي  امله�دي  الخليف�ة  بن�ت 
توفيت ايضا بعد م�دة قليلة جدا 
من البدء ببناء بغ�داد حال حياة 
الخليفة امله�دي ودفنت  والده�ا 
يف مق�ربة االعظمي�ة حيث كانت 
مق�ربة  تس�مى  املق�ربة  ه�ذه 
البانوقة ولحني دفن الخيزران ام 
هارون الرش�يد فسميت بمقربة 
الخيزران وسميت بمقربة االمام 
االعظ�م ومق�ربة االعظمية لذلك 
فان مقابر قريش او مقربة ريطة 
كانت يف محلة الحربية وليس كما 

يطل�ق عليها خطأ التبانة او باب 
التبن او قطر بل نس�بة اىل حرب 
ب�ن عب�د املل�ك قائد رشط�ة ابو 
جعفر املنص�ور والبانوقة دفنت 
يف محل�ة الرصافة الت�ي تحولت 
فيما بع�د اىل منطق�ة االعظمية 
وكان�ت البانوقة اث�رة جدا لدى 
جده�ا املنص�ور وابيه�ا امله�دي 
فه�ي االخ�ت الك�ربى للخليف�ة 
الهادي والخليفة الرش�يد ولعلية 
والعباسة وس�ليمة وقد وصفها 
احد املؤرخ�ني فقال رايت املهدي 
قد دخل الب�رة وابنته البانوقة 
بينه وبني صاحب الرشطة عليها 
قباء اس�ود متقلدة سيفا ترتدي 
نطاق الغلم�ان ورايت يف صدرها 
شيئا من ثدييها وقد رفع قباؤها 
نهودها وق�د جزع املهدي والدها 
عن�د وفاته�ا جزع�ا لم يس�مع 
بمثله .وكانت دوندي الس�لطانة 
الجالئري  السلطان حس�ني  بنت 
الس�يدة البغدادي�ة الوحيدة التي 
ع�ام  لوحده�ا  بغ�داد  حكم�ت 
813ه� وكان�ت عظيمة الجمال 
تزوجت م�ن امللك الظاهر برقوق 
الذي ارس�ل معها جيش�ا العادة 
عمه�ا لحك�م بغ�داد وق�د تولت 
قتل الكثري�ن من ابن�اء العائلة 
حك�م  اىل  للوص�ول  الجالئري�ة 
بغ�داد ع�ام 813 ودع�ي له�ا يف 
املناب�ر ورضبت العملة باس�مها 
واس�تمرت يف الحكم اىل ان ماتت 

موتة طبيعية عام 819ه�
واول ممثل�ة يف بغداد هي مديحة 
سعيد احدى عضوات فرقة حقي 
املش�كلة س�نة  للتمثيل  الش�بيل 

الفرق�ة  1927 وبعده�ا دخل�ت 
اثنت�ان من النس�اء ه�ن جميلة 
وحوري�ة وم�ن مثقف�ات بغداد 
رزوق  ونزه�ت  مل�ك  االخت�ان 
غنام الصحفي املش�هور صاحب 
جريدة ومطبع�ة جورنال العراق 
املؤسسة سنة 1929 ودخلت ملك 
كلي�ة الطب س�نة 1932 وكانت 
اول طالب�ة بغدادية تدخل الكلية 
. وكان�ت البغدادي�ة زبي�دة بنت 
جعفر االك�رب بنت املنص�ور االم 
البغدادي�ة الوحيدة الت�ي انجبت 
خليف�ة وه�و الخليف�ة الوحي�د 
م�ن بني 37 خليف�ة عبايس الذي 
كانت ام�ه بغدادية وهو الخليفة 
االمني ابن هارون الرشيد وجميع 
الخلف�اء االخرين ول�دوا المهات 
غر بغداد. وش�هدت بغداد وجود 
ثالث�ة ملكات ه�ن امللكة حزيمة 
زوج�ة امللك فيص�ل االول وامللكة 
نفيس�ة زوجة امللك ع�يل وامللكة 
عالي�ة ابنة امللك عيل وزوجة امللك 

غازي وام امللك فيصل الثاني .
وهن�اك ثالثة خاتون�ات يف بغداد 
هن زم�رد خاتون زوجة الخيلفة 
املس�تيضء وام الخليف�ة النارص 
صاحبة القرب املش�هور يف مقربة 
الكرخ والت�ي دفن معها يف املقرب 
الس�يدة عائش�ة زوجة احد والة 
بغداد العثمانيني لذلك غنى اطفال 
بغداد طلعت الشميس�ة عىل قرب 
عيشة .. عيشة بنت الباشة تلعب 
بالخرخاش�ة والخاتون�ة الثانية 
هي س�ارة خاتون ابنة احد والة 
التي عش�قها  العثمانيني  بغ�داد 
ال�وايل ناظ�م باش�ا ولحقه�ا اىل 

الهند حي�ث كانت صاحبة امالك 
كثرة منها املل�ك العقاري الكبر 
جنوب بغداد وقبل س�دة معسكر 
الرشيد والثالثة املس بيل خاتون 
االنكلي�زي  الحاك�م  مستش�ارة 
الذي كان لها العراقي ناجي رضا 
جادر مكانة معين�ة والتي لقبت 

فيما بعد ملكة الصحراء .
وهنال�ك ثالث�ة ام�رات يف بغداد 
ه�ن االم�رة هيام زوج�ة االمر 
عبد االله وش�قيقة شيخ عشرة 
ربيعة وعزة وراجحة اخوات امللك  
غازي واالوىل استبدلت اسمها اىل 
اسم انستاس�يا والثانية تزوجت 
من شخص من اهل الفضل اسمه 
عبد الجب�ار محم�ود كان طيارا 
واصح فيما بع�د تاجرا لالدوية . 
وهنالك ثالثة مغنيات مشهورات 
ه�ن علية اخ�ت هارون الرش�يد 
التي عش�قت اململوك واسمه طل 
وغ�رت االي�ة )ف�ان ل�م يصبها 
الرش�يد  نهاه�ا  عندم�ا  فط�ل( 
عن ذكر اس�مه واملغني�ة الثانية 

عري�ب الت�ي ع�ارصت املام�ون 
والخلف�اء بعده واملغني�ة عبيدة 
الطنبورية التي اتقنت املوسيقى 
ع�ىل الطنبور وال�ذي يقرتب من 
الكيتار واج�ادت الغناء .وهنالك 
ثالثة قهرمان�ات يف بغداد هن ام 
موىس صاحب�ة ديوان الرس�ائل 
والت�ي بلغ�ت ثروته�ا ال�ف الف 
دينار والقهرمانة ثمل التي كانت 
تجل�س يف املظال�م والقهرمان�ة 
زيدان التي كان لها سجن خاص 
تس�جن فيه كبار موظفي الدولة 
العباس�ية زمن الخليف�ة املقتدر 
.وهنالك اربع س�يدات بغداديات 
كانت اسماؤهن من اوائل االسماء 
التي تطلق عىل املدارس االبتدائية 
يف بغداد وهن السيدة لورا صالح 
خض�وري 1893 زوج�ة الس�ر 
اي�يل خض�وري والس�يدة راحيل 
التي بنى لها ابوها مدرس�ة سنة 
لذكراه�ا وهنالك  1909 تخلي�دا 
الس�يدة مسعودة سليمان 1939 
ومسعودة يوسف 1947 وهنالك 
سيدة بغدادية وحيدة تم تاسيس 
السيدة  مستشفى باس�مها هي 
ريمة خضوري والدة السيد عزرا 
صالح خض�وري الذي كان زوجا 
للس�يدة ل�ورا وال�ذي يعت�رب من 
اصحاب املال يف العالم وحصل عىل 
منصب ل�ورد يف مجلس اللوردات 
الربيطان�ي وهنال�ك العدي�د من 
الجواري التي كن امهات الخلفاء 
الرشيد  ام  العباسيني كالخيزران 
ومراج�ل ام املام�ون وش�غب ام 
املس�تعني  ام  ومخ�ارق  املقت�در 

وشجاع وقراطيس ام الواثق .

بغدادي�ات  ثالث�ة  هنال�ك  وكان 
حكم�ن بغ�داد م�ن وراء الحاكم 
ام  الخي�زران  وه�ن  الرس�مي 
الهادي والرشيد وشغب  الخليفة 

ام املقت�در وعادل�ة خات�ون .
وهنالك ثالثة شقاوات من النساء 
البغداديات هن فطومة ام خنجر 
وس�عاد نافورة وصبيحة كرسى 
وخديج�ة دي�دي ومن الس�يدات 
البغدادي�ات الالتي ورد اس�مهن 
اململك�ة  يف  الرس�مي  الدلي�ل  يف 
العراقية لسنة 1936 امت سعيد 
مدي�رة التعلي�م النس�وي ورباب 
املحس�ن  عب�د  ابن�ة  الكاظم�ي 
الكاظمي وخري�ة توفيق مديرة 
الفن�ون البيتية ورفيعة الخطيب 
دار  مدي�رة  تحس�ني  ومديح�ة 
املعلم�ات ونضل�ة الحكيم مديرة 
ال�دار س�نة 1933 . وكان�ت اول 
للطالب�ات  الخ�ارج  اىل  بعث�ة 
البغداديات س�نة 1934 اىل لبنان 
ضمت ارب�ع طالبات ه�ن مائدة 
الحيدري وزكي�ة قصرة ونزهت 
غن�ام وقم�ر مظفر وم�ن اوائل 
املثقف�ات البغدادي�ات يف الق�رن 
العرشين اس�ماء الزهاوي رئيس 
النادي النس�وي وبوليان حسون 
صاحبة اول مجلة نس�وية سنة 
1924 باسم مجلة )ليىل( وخرية 
ن�وري رئيس�ة ن�ادي املعلم�ات 
وم�اري وزي�ر س�كرترة ن�ادي 
النهض�ة . وهنالك ث�الث ماليات 
مش�هورات يف بغ�داد ه�ن املالية 
قنب�ورة يف الحيدر خان�ة واملالية 
اس�ماء يف ب�اب الش�يخ واملالي�ة 
بهي�ة يف الصدري�ة وكانت هنالك 

ثالث نساء ش�يخات البن النجار 
578ه� مؤرخ بغداد هن عائشة 
الواعظ وفرجة الظفري وصفية 
خطاط�ات  وهنال�ك  الحران�ي 
بغدادي�ات ه�ن حافظ�ة خاتون 
1910 وصالحة خاتون النقش�يل 
1877 وهنال�ك ث�الث ش�اعرات 
مش�هورات بغدادي�ات هن علية 
اخت الرشيد وعنان الجارية زمن 
الرش�يد وفضيل�ة زم�ن املتوكل 
وهنالك واقفات بغداديات اوقفن 
امالكه�ن للخ�ر منه�ن صفي�ة 
خاتون وعائش�ة خاتون وحسنة 
الح�اج حس�ني ووضح�ة  بن�ت 
خاتون ورازقي�ة خاتون وعطية 
خاتون واس�يا خاتون يف نهايات 
الدول�ة العثماني�ة وهنالك ثالثة 
ام  ه�ن  بغدادي�ات  متصوف�ات 
زين�ب البغدادي�ة وفاطم�ة بنت 
عب�اس ومري�م بن�ت عب�د الل�ه 
وهنالك بغداديات انشان مدارس 
منهن بنفش�ة التي بنت مدرسة 
يف باب االزج وهي جارية الخليفة 
املستيضء ومدرسة زمرد خاتون 
والدة الخليفة النارص واملدرس�ة 
البش�رية الت�ي بنته�ا  حظي�ة 
املس�تعصم واملدرس�ة  الخليف�ة 
العصمتي�ة الت�ي بنته�ا ش�مس 
الضحى زوج�ة الجويني وهنالك 
املس�تظهرية  خات�ون  مدرس�ة 
ومدرس�ة نائلة خاتون ومدرسة 
نازن�دة خات�ون ومدرس�ة نابي 
خات�ون  س�ارة  وال�دة  خات�ون 
وزوج�ة س�ليمان باش�ا الكبر. 
وال�كالم يف الس�يدات البغداديات 

يط�ول .

املوضوع /اعالن )للمرة االوىل ( املناقصة املرقمة )و/1(
أ-وصف العمل :

نقل منتوج زيت الوقود من مس�تودع ال�دورة اىل محطة كهرباء 
دي�زالت حديثة وبكمي�ة )250م3/يوم( مائتان وخمس�ون مرت 
مكعب يوميا قابلة للزيادة والنقصان حسب توفر املنتوج وطلب 
الجهة املستفيدة وبكمية اجمالية )10000م3( عرشة االف مرت 
مكعب ومل�دة )40( اربعون يوم اعتبارا م�ن تاريخ توقيع العقد 
او بداي�ة التحميل الفعيل وبمبل�غ تخميني قدره )40000 دينار 
/م3( اربع�ون الف دينار عراقي لكل واح�د مرت مكعب  وبمبلغ 
اجمايل الكيل )400.000.000( اربعمائة مليون دينار عراقي عىل 

حساب ) 35/321( للموازنة التشغيلية لعام 2017 
فع�ىل الراغبني م�ن الرشكات واملكاتب املس�جلة رس�ميا تقديم 
عطاءاتهم عىل املناقصة املذكورة اعاله التي يمكن الحصول عىل 
كمياته�ا ومواصفاته�ا ورشوطها )التندر ( من قس�م العالقات 
واالعالم يف مقر املديرية الكائن يف الباب الرشقي س�احة غرناطة 
محل�ة )109( ش�ارع )19( بناي�ة )15( ص.ب) 1085( لق�اء 
مبلغ قدره )250.000( مائتان وخمس�ون الف دينار فقط غر 
قاب�ل لل�رد يس�لم اىل امانة الصن�دوق عىل ان يق�دم العطاء مع 
املستمس�كات املطلوبة املدرجة ادناه وتوضع داخل ظرف مغلق 
ومخت�وم ومؤرش علي�ه رقم املناقص�ة وموعد الغل�ق يوضع يف 
صن�دوق  املناقصات علما ان اخر موعد لغلق املناقصة س�يكون 
الس�اعة الثانية عرش ظهرا بتوقيت بغداد ليوم الخميس املوافق 
2017/6/15 وس�يهمل كل عطاء غر مس�تويف للرشوط او يرد 

بعد تاريخ غلق املناقصة 

املدير العام

وزارة الزراعة
مديرية  الزراعة يف حمافظة بغداد الكرخ

اعالن رقم 94 لسنة  2017
تعل�ن مديرية الزراعة يف محافظة بغداد الك�رخ / لجنة تاجر االرايض الزراعية باملزايدة العلنية عن 
اع�الن تاجر املس�احة املبينة اوصافها ادناه باملزايدة العلنية  وف�ق قانون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم 21 لسنة 2013 املعدل والقانون 35 لسنة 1983 يف اليوم الثالثني من اليوم التايل لنرش االعالن يف 
الصحيفة او يوم العمل الذي يليه  يف حال مصادفة املوعد عطلة رسمية وستكون املزايدة يف الساعة 
الع�ارشة صباحا يف مقر  ش�عبة زراعة الرش�يد ... للتفاصي�ل مراجعة مقر مديريتن�ا لالطالع عىل 
الرشوط وتقديم املستمسكات املطلوبة ودفع التامينات القانونية البالغة 20% من القيمة التقديرية 

من بدل االيجار املقدر ويتحمل من ترسو عليه  املزايدة اجور نرش االعالن 

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد /الكرخ

اعالن
رقم االخطار :2017/50

الخامس�ة  الداخ�يل  االم�ن  ق�وى  من/محكم�ة 
بالبرة

اىل /املتهم الهارب ) الرشطي رمزي محمود حسني 
عيل( املنسوب اىل قيادة حدود املنطقة الرابعة 

مل�ا كنت متهم�ا وفق املادة /5 م�ن ق.ع.د رقم 14 
لس�نة 2008  لغياب�ك عن مق�ر عملك م�ن تاريخ 

2013/5/19 ولحد االن 
وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا 
االعالن ع�ىل ان تحرض ام�ام محكمة ق�وى االمن 
الداخيل الخامس�ة بالبرة خالل مدة ثالثون يوما 
من تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك وتجيب  
عن التهمة  املوجة ضدك وعند عدم حضورك سوف 
تج�ري محاكمتك غيابي�ا وتحجز اموال�ك املنقولة 
والغ�ر املنقول�ة ويطلب من املوظف�ني العموميني 
القاء القبض عليك اينما وجدت وتسليمك اىل اقرب 
س�لطة حكومية وال�زام املواطنني الذي�ن يعلمون 
بمح�ل اختفائك باخبار الجهات املختصة اس�تنادا 
للم�ادة 69/اوال وثاني�ا وثالث�ا ورابعا م�ن قانون 
اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 

17 لسنة 2008

اعالن
رقم االخطار :2017/51

الخامس�ة  الداخ�يل  االم�ن  ق�وى  من/محكم�ة 
بالبرة

اىل /املته�م الهارب ) املفوض عيل هاش�م رش�يج 
رشيد( املنسوب اىل قيادة حدود املنطقة الرابعة 

مل�ا كنت متهم�ا وفق املادة /5 م�ن ق.ع.د رقم 14 
لس�نة 2008  لغياب�ك عن مق�ر عملك م�ن تاريخ 

2015/5/6 ولحد االن 
وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا 
االعالن ع�ىل ان تحرض ام�ام محكمة ق�وى االمن 
الداخيل الخامس�ة بالبرة خالل مدة ثالثون يوما 
من تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك وتجيب  
عن التهمة  املوجة ضدك وعند عدم حضورك سوف 
تج�ري محاكمتك غيابي�ا وتحجز اموال�ك املنقولة 
والغ�ر املنقول�ة ويطلب من املوظف�ني العموميني 
القاء القبض عليك اينما وجدت وتسليمك اىل اقرب 
س�لطة حكومية وال�زام املواطنني الذي�ن يعلمون 
بمح�ل اختفائك باخبار الجهات املختصة اس�تنادا 
للم�ادة 69/اوال وثاني�ا وثالث�ا ورابعا م�ن قانون 
اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 

17 لسنة 2008

مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة املقدادية
العدد 134/ب/2017
التاريخ 2017/5/28

اىل املدعى عليها : سهاد صالح عبد القادر
اق�ام املدعي عمار س�عد وهيب امام هذه 
املحكمة الدع�وى املرقمة 134/ب/2017 
والت�ي يطلب فيه�ا بالزام�ك بمبلغ 5000 
وملجهولي�ة  دوالر  االف  خمس�ة  دوالر 
مخت�ار  اش�عار  حس�ب  اقامت�ك  مح�ل 
القائ�م  ورشح  فلس�طني  ح�ي  منطق�ة 
بالتبلي�غ وكت�اب مركز رشط�ة املقدادية 
املرق�م 238 يف 2017/5/7 وكت�اب دائرة 
الهج�رة واملهجرين فرع دي�اىل املرقم 966 
ن�رشا  تبليغ�ك  ق�ررت   2017/5/14 يف 
بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور يف 
موعد املرافعة املوافق 2017/6/8 الساعة  
التاس�عة صباحا ويف حال�ة عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

رقم 
المشيدات  المواصفاتالمساحة بالدونمرقم المقاطعةالقطعة

والمغروسات
بدل االيجار السنوي المقدر 
للدونم الواحد /دينار عراقي

25/صخريجة 1/29
زراعية مستصلحة 13/15الشرقيه

جزئيا
دار سكن 

عدد/2

4800 دينار خط شروع 
للمزايدة

200.000 بدل منفعه

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية

املنطقة الوسطى

املناقصة : و/1
تارخيها :   /2017/5



شاعرات حتررن بالقصيدة..
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         شريف الشافعى 
 

حينما تعق�د الذات العزم، على االس�تجابة 
لليقظ�ة، فلن يثنيها ع�ن إقدامها المثير أن 

تجد العالم من حولها قد رحل.
ف�ى مجموعته�ا الش�عرية “أمش�ى عل�ى 
ح�روف ميت�ة”، الص�ادرة أخيًرا ع�ن بيت 
الش�اعر  الش�عر ف�ى فلس�طين بترجم�ة 
والكاتب الفلسطينى محمد حلمى الريشة، 
تتحدى الش�اعرة اإليرانية ساناز داودزاده 
ف�ر فك�رة البق�اء وحدها فى فض�اء خاٍل، 
وتتح�رر،  تتم�رد،  أن  دوًم�ا  بإمكانه�ا  إذ 
وتثور، فلو أن صفحة الموت هى الس�ائدة، 
باس�ودادها أو حت�ى ببياضه�ا، فإن معنى 
آخر م�ن معانى الحي�اة أن تكتب على هذه 

الصفحة شيًئا: 
؛ “الموُت ورقٌة بيضاُء لِنصٍّ

يجُب أَن َنكُتَب علَْيها شيًئا
إِن كاَن ُممكًنا،

فأَنا ُمستعدٌَّة أَن أَكُتَب ُسطوَرَك”. 
من خالل عن�وان المجموعة “أمش�ى على 
حروف ميتة”، تقدم الشاعرة مفارقة أولية، 
فهناك ما هو اس�تاتيكى “الموت”، وهناك 
ل  م�ا هو دينامى “فعل المش�ي”. أما التحوُّ
المالح�ظ، أو التمرد على األمر القائم، فإنه 
يس�تنهض “الح�روف”، فتنبع�ث طليق�ة 
بطاقة طائر الفيني�ق، الذى له جناح تراثى 
من التاريخ وعبق الش�رق األقصى، وجناح 
حداثى لطائ�رة نفاثة من هذا العصر، وتلك 

معادلة تعكس وعيها بالزمن وبالمكان.
 ه�ى تحمل طائرة ورقية ف�ى يدها الحرة، 
وتراوغ الموت الجلى بين زهوره المنثورة، 
فلديه�ا ب�ذور تنم�و بس�رعة تف�وق نم�و 
الموت، وحصاده. كيف يس�كن القبوَر َمْن 
هم أحياٌء؟ وكيف ينام على األس�ّرة َمن هم 
موتى؟ تعيد الذات تشكيل الحياة من جديد، 
كى  تتالءم معه�ا، منطلقة من مبدأ “أكون 
أو ال أك�ون”، فى وقت يردد فيه كثيرون أن 

“المسألة خطأ كبير”.

 الرغب�ة ملّح�ة ف�ى تج�اوز ه�ذا الخط�أ، 
الثواب�ت. إن  القي�ود، وخلخل�ة  وتحطي�م 
هذه ال�ذات، التى تعترف بأن العالم دخاني، 
والخط المس�تقيم الذى يص�ل بين نقطتى 
البداي�ة والنهاية أقصر من س�يجارة “أَدوُر 
داخَل ُدخاِن س�يجارِتَك الَّتى أَشعلَتها، ومَع 
آخِر رش�فٍة ِمنه�ا َيبَقى َعقُبها، والَ ش�يَء 
َيبَق�ى منِّي”، ه�ى أيًضا ال�ذات المحتفظة 
وإكس�ير  الوج�ود،  بس�ر  مكنونه�ا  ف�ى 
الخل�ود. بمؤث�ر حيات�ى بس�يط، مباش�ر، 
يمكن دعك الفانوس السحري، ليخرج منه 
الم�ارد. جوانيات الكائن اإلنس�انى العريق 
مس�كونة دائًم�ا بهب�ات التاري�خ، والروح 
ذات الظ�الل المجيدة من�ذ األزل قادرة على 
 ، صنع المعجزات: “عنَدما أَشمُّ رائحَة الحبِّ
الَ تس�تطيُع مروح�ُة أَى مصن�ٍع، أَن تكوَن 
منافس�ًة لِي/ مزِّقونى كَبَتالٍت، وأَرِسُلونى 
“ُجوليي�َت”،  واْدُعون�ى  “باري�َس”،  إِل�ى 
س�أَكوُن العطَر األَكثَر بيًعا”. ال شيء يمكن 
أن يأس�ر تل�ك ال�ذات، المتس�لحة بقلمه�ا 

الرصاص ضد رصاصات العالم المهلكة. 
ه�ى صواريخ الدفاع الخاصة، ضد موجات 
القصف. هى الحركة فى مواجهة الكمون. 
هى رغبة الذات اإلنس�انية فى الخروج من 
قمقمها، لتحقيق مرادها بكل الس�بل، وإن 
ل�م يك�ن هن�اك درب، فمن الممك�ن خلقه 
خلًقا بفعل اإلرادة، والسخرية من كل خطل 

جليل، ولو كان بلون الموت:
“ولدُت علَى أَزيِز الرَّصاِص،
والقذيفُة جزٌء ِمن عاِئلتي،

ريُر والسَّ
مكاِنى وَزوجى والقصُف،

وَكفني
خُة لعمليَّاٍت اْنتحاريٍَّة؛ ستَرتى المفخَّ

غيرُة”  الموُت هَو ُلعبتى الصَّ
هذه الذات الش�اعرة الرحبة، حين يتساقط 
الوق�ت مثَل قطرات، فإن حدودها هى “كلُّ 
األَوراِق الخض�راء”، وعبوره�ا ومروره�ا 
بحجم المجرة. فى تجربتها الخصبة، تدرك 

الذات الشاعرة أن خالصتها “كاليعسوب”، 
إذ بأق�ل القليل يمك�ن منح الحي�اة الكثير. 
أما الموت، ذلك الكائ�ن المنهزم دائًما أمام 
طاقة إيجابي�ة تفجيرية كهذه التى تحملها 
القصي�دة، فإنه يش�ارك ال�ذات رحلتها مع 
الح�روف، من�ذ كلم�ة “ك�ن” ف�ى البداية، 
حت�ى الكلمة األخيرة، التى ال يدرى أحد من 

سيقولها، وبأية لغة: 
“حيَن يأْتى الموُت

يكوُن الكلُّ ِفى إِجازٍة.. إاِلَّ أَنِت
وسيكوُن عليِك أَن َتمشى معُه

والَ تعلِميَن َمن منُكما
َسيقوُل الكلمَة األَخيرَة؟!”. 

ه�ذه ال�ذات الش�اعرة، والعاش�قة، يمكن 
لنصفه�ا اآلخ�ر، الحاضر أحياًن�ا، والغائب 

ف�ى أوق�ات أخ�رى، أن يس�تطلع عنها من 
العصافي�ر، الق�ادرة على الغن�اء والطيران 
فى أحل�ك الظروف وأقس�اها، فقواعد لغة 
العصافي�ر دائًما فى نظراته�ا األنثوية. إن 
ه�ذا الح�ب، ال�ذى يمنحها الق�درة على أن 
تكون “األكثر مبيًع�ا” بمعايير العصر، هو 
الذى يحميها من الهاوية، وإن نالها سقوٌط 
لحظ�ى ما، فى م�كان ما، ستس�قط وهى 
ترقص، بل إن الرقصة س�تتحول إلى نقش 

فذ على حجر، يبلى الزمان وال يتبدد هو: 
“قْد أَسقُط ِفى مكاٍن َما، 

لْم ُتولَُد الحروُف فيِه بعُد، 
وال يوجُد تدقيٌق بأَى تفكيٍر 

هناَك بثياٍب مَن الزُّهوِر، 
ُرَك سأَرقُص وأَنا أَتذكَّ

وسأَنقٌش َرقصتى ِفى َحجٍر
وحتَّى بعَد بليوِن سنٍة

سيكوُن الحبُّ معَنى هذِه الرَّقصِة”. 
وفى حي�ن يبدو الوقت مفق�وًدا فى أجواء 
االرتب�اك واالضط�راب والكوابيس التى قد 
تح�ل بغتة أو تس�ود، ف�إن قصيدة س�اناز 
ال تتخل�ى لحظاته�ا الحياتي�ة وتفاصيلها 
العاب�رة ع�ن االنفت�اح عادة عل�ى أكثر من 
ُعمق، منه�ا الرافد المعرفي، واالس�تنباط 
والفلس�فة،  األج�داد،  وحكم�ة  الذهن�ي، 
وأيًضا ذل�ك المدد التراثى التاريخى الزاخم، 
فش�اعرة إي�ران المعاصرة ه�ى فى الوقت 
ذات�ه ابنة حضارة ف�ارس، ومن ث�م فإنها 
تمّهد للديوان )قبل أولى قصائده( بإشارات 
التمس�ك بالجذور، فرحي�ل األجداد ال يعنى 

اّمح�اء أثره�م، تقول: “َرحل ج�دِّي، وبقى 
لطفُه ُهنا/  لوُن اللُّطِف أَخضُر/  وأَن تكوَن 
�عُر  األَخض�َر، َفهذا جريم�ٌة الَ ُتغَتفُر/ الشِّ
يبَقى أَخضَر أَيًضا، حتَّى بعَد تنفيِذ الجريمِة 
في�ِه”. التجرب�ة الش�عرية هن�ا مفتوح�ة 
النواف�ذ عل�ى االتجاه�ات كلها، ش�رط أال 
تقتلع الرياُح الش�جرة م�ن منبتها، بتعبير 
غان�دي، والهدف الغائى دائًما: الوصول إلى 

عبارة تشبه البشر:
اولِة؛ “جميُع الخياراِت مطروحٌة علَى الطَّ

باَح علَى كلماِتَك. أَن ترُسَم الصَّ
أَن أَرُكَض بجانِب غياِبَك.

أَن نصَل الى جملة تشبه  اليدين، الشفتين
أَنَت لْم َتزْل

مَت ِفى الكأس  َتصبُّ الصَّ
وأَنا أَشرُب  خيالك” 

ه�ذا العمق اإلنس�اني، يوازي�ه أيًضا تاريخ 
األلم “أَلمى َمحفوٌر ِفى جَس�دي، بالُحروِف 
ِف�ى  أَلم�ى  سُتش�اهدوَن  المس�ماريَِّة، 
المتح�ِف”. إن هذه الذات الت�ى ُولدْت وهى 
تبك�ي، وعاش�ت وهى تصرخ، تع�رف أنها 
دائًما فى طريقها إلى الرحيل، لكنها تتمنى 
بلوغ التالشى الموعود فى أثناء احتفاظها 
بابتسامة محددة، هى ابتسامة الموناليزا، 
إذ ه�ى وق�ود الماضي، وفاكه�ة الحاضر، 
والمفت�اح الس�رى إل�ى مس�تقبل غامض، 
يتشكك البعض فيه، لكن ال مناص من الدنّو 
منه. وف�ى النهاية، هناك دائًم�ا وقت آخر، 

لكلمات أخرى، وأخيرة: 
“فى جيِب الكلماِت المثقوِبِة

كلُّ الحُروِف 
َمفقودٌة..

لكْن هناَك وقٌت؛
أَرِسْل آخَر الكلماِت إِلى لساِنَك”

معزول�ة  جزي�رة  ف�ر،  داودزاده  س�اناز 
لك�ن مأهولة، وأش�جار تتنف�س بصعوبة، 
وقدم�ان حافيت�ان تتح�ركان بثق�ل بالغ، 
لكنهم�ا قادرتان عل�ى أن تعي�دا النماء إلى 

أعشاب ميتة.

ساناز داودزاده فر.. نقوش احلياة عىل ورقة املوت

           عبد الحسين الشيخ علي

وجهي المحتشد الما
ما زال في مملكة التتر

يلتفت حزنا
كانه سقط في قسماته المستحيل

وكلما اقتربت من قمة الخالص
تخرج يد من الفراغ

تسقيني كأسا من انتظار
وحنين

فيزداد وجهي احتشاءا بالاللم
وانا الساكن في عنق االنتظار

في قمة االنتظار
مذ كنت في صلب االرواح

ذرة تهيم في وحدانية الرب
حين اعلنت الوالء والهيام

بسر الملكوت
ال ...والف ال

لن اتدحرج حتى وان استقر
في وجهي االنتظار

فانا لست محض لفافة
تلوكها افواه الطارئين

ولست ممن يرجوا سلما 
ليبلغ القمم. ...

           مرام عطيه

َك اآلن يامطْر عرفُت سرَّ
حيَن تعتَّقْت آالمي 

وِح والجسِد في دناِن الرُّ
وساَل منها المطْر

أنا مثُلَك 
سالَل الورِد أحِمُل 

لكلِّ الَبَشر 
البحُر فيَّ استتْر

والملُح ذاب في جراحي 
وأحالمي بالشفاء 

أدماهاالغجْر
غابْت أفراحي 

ونعى أبنائي صباحي 
وليلي اآلن بال قمْر

واليوَم أحتاُجَك 
َمْر دماً ألطفالي من كلِّ الزُّ

أنا مثُلَك
مْذ بحٍر وسنيَن 

على أدراِج األثيِر صعدُت
ماِء انسكبُت نقيًة ِمَن السَّ

وُكلَّما رأيُت وجها باكيا
بحبي غسلُته

وكلَّما طال غيابي 
على أحباِبي 

ثلوجاً على أرضهم نثرُت
ابَق لحني أيُّها المطْر

غبُت عنهُم أو َحَضرُت
تحجرْت دموعي أو انهمرُت

وجهي املحتشد

اغسلني يامطر

          المترجم: جابر طاحون

أميرك�ي  ش�اعر  آش�بيري  ج�ون 
البوليت�زر وجائ�زة  حاص�ل عل�ى 
بعق�ل  ش�اعر  الوطن�ي.  الكت�اب 
مش�عوذ، يوظف في شعره خبرته 
التي اكتس�بها من كل شيء مارسه 
ف�ي حياته. عقل�ه أرش�يف مملوء 
بكمي�ات هائل�ة م�ن المعلوم�ات: 
الكارت�ون،  الس�ينما،  الفلس�فة، 
إعالن�ات التلفزي�ون، عل�م اآلث�ار، 
وغير الشعر طبًعا. وهو يستغل كل 

ذلك لصالح ألعابه اللغوية.
الناقد دانيال بريتشارد كتب مرة عن 
آش�بيري “في كل أشعاره ركز على 
ثالث�ة مفاهي�م، الزم�ن والحقيقة 
والذات. وهو يراقب حدود الظواهر 
ليصل الى ل�ب التجربة مس�تخدما 

الكوالج وتكنيك اللغة”.
كانت إقامته في فرنس�ا تحواًل في 
حياته، حي�ث أصبح أكث�ر انفتاًحا 
وتعاطًي�ا م�ع المنجزات الش�عرية 
ف�ي فرنس�ا وأوروب�ا. ومثلما تأثر 
بإقامته في فرنسا أّثر كذلك. يقول 

األميركي هاري ماثيوز بخصوصه: 
“أظن أن حياتي الكتابية بدأت حين 
قابلت�ه. كان قد نش�ر كتابه األول، 
لكن�ه ال يتح�دث أب�ًدا بالكثي�ر عن 
الش�عر. كان منضبًط�ا ج�ًدا، رغم 
الحي�اة الت�ي يعيش�ها ف�ي اللي�ل؛ 
مخم�وًرا ومحم�واًل. أخبرن�ي عن 
المعاصرين  الفرنس�يين  الش�عراء 
مثل بيير ريفيردي وهنري ميش�و، 
ل�م أك�ن قد ق�رأت أًي�ا منه�م. بعد 
أس�بوعين، أعطيته قصي�دة، قرأها 
وق�ال: أرى أنك قرأت كل الش�عراء 
الذين رشحتهم لك. لكني لم أكن قد 
فعلت. ِذكره لهم، والوصف الوجيز، 
كانا كافيين لتبديل كتابتي. وهناك 
أمر آخ�ر مهم فعله؛ عندما س�ألته 
هل مقبول أن أفع�ل هذا أو ذاك في 
قصيدة؟ أخبرني أنه يمكنني فعل أي 
شيء أريده. وكان ذلك وداًعا لنماذج 
نيوي�ورك أو أية نم�اذج أخرى. في 
حياتي كان هذا تحواًل جذرًيا. كنت 
دائًم�ا حريًصا على أن تكون األمور 

في نصابها الصحيح”.
أس�س آش�بيري وماثي�وز وكينيث 

ك�وش وجيمس ش�وكيولر، مجلة 
“لوك�س س�ولز”، الت�ي اس�تمرت 

ألربعة أعداد فقط.
وقت عودته إل�ى الواليات المتحدة 
كان�ت الحياة قد ب�دأت في التحول؛ 
ث�ورات الطالب وثقاف�ة المخدرات 
وال�روك. ويق�ول عن ذل�ك: “كانت 
قي�د  بأكمله�ا  تقليدي�ة  حض�ارة 
االنهي�ار، ولربم�ا كان�ت اللحظ�ة 
مواتية بالنسبة إلّي لتقديم شعري”. 
أخذ آش�بيري مكانة مماثلة إلليوت 

في الش�عر األميرك�ي، وتأثيره ذو 
باع واسع. ال ترتبط قصيدته بزمان 
أو م�كان مح�دد. وأصدر آش�بيري 
ش�عرية  مجموع�ة   20 حوال�ى 
أش�هرها: “ص�ورة ذاتية ف�ي مرآة 
محدب�ة” و”خريط�ة س�ير العمل” 

و”مالحظات من الهواء”.
نماذج من شعره

صدى متأخر
وحدنا مع جنوننا وزهرتنا األِثيرة

نرى أنه فعاًل لم يتبّق شيٌء للكتابة. 

أو باألح�رى، علين�ا أن نكت�ب ع�ن 
األشياء القديمة ذاتها

بنف�س الطريق�ة، مكرري�ن نفس 
األشياء مرًة تلو أخرى

لكي يستمر الحب وعلى مهٍل يصبح 
شيًئا مختلًفا.

خاليا النح�ل والنمل ال بد من إعادة 
تفحصها بصورة دائمة

ولون هذا اليوم مدغم
مئ�ات الم�رات متبادلة بي�ن صيٍف 

وشتاٍء
��ف من جماح س�رعته  ك�ي ُيَخ�فَّ

وصواًل الى تلك الوتيرة البطيئة
لرقصة “الس�ربندة” فيبقى هناك، 

متقًدا وساكًنا.
وقتها فقط يمكن للغفلة المزمنة

لحياتن�ا أن تلتف حولنا كالكس�وة، 
متصالحًة معنا

وبعي�ٍن واح�دٍة عل�ى تل�ك الظ�الل 
المترفة السمراء والطويلة

الت�ي تتح�دث بعم�ٍق إل�ى المعرفة 
المرتبكة لدينا

اآلالت  ه�ي  الت�ي  أنفس�نا،  ح�ول 
الناطقة لحاضرنا.

                فاضل عبد علي جواد

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

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

قال:الوقت كالسيف
      ان لم تقطعه , قطعك ..

وقع طرف�ه عل�ى زميلته الت�ي نقلت 
ال�ى مكتبه قبل دقائ�ق ؛ أضاف بعد أن 

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

الخفي ؛ في
    وجه هذا المالك الساحر ,الذي هبط 
علي فج�أة ,وأنا في غفلة عنه كل هذا 

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

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

في 
لجج بحارها العميقة,أبحث عن الآللئ 
والجواه�ر الت�ي تزخر به�ا , ثم أنتقل 

لخصالت 
ش�عرها المنسدل فوق كتيفيها ألغفو 

فيه ,وسيكون لي وحدي ليالن ,ال ليل 
واحد؛ ليل 

شعرها أألس�ود ,وليل دنيانا المألوف 
؛مثلما يقول الشعراء ..  

ثم أقطع بعضا آخ�ر منه ؛وال أظن أنه 
س�يبقى ؛ متنقال من روض الى روض 

؛ بين 
جنان وجناتها الزاهية ,ألشم الرياحين 

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

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

شعور مني ؟

وأض�اف بع�د نظ�رة تأم�ل , بص�وت 
خاشع مرتعش :

          - ث�م أح�اول قط�ع ماتبقى منه 
,للغوص في أعماق روحها ،ألن جمال 

الروح
فوق كل جمال .

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

وشهادتها ,
        الت�ي إطلع�ت عليها في إضبارتها 

قبل قليل ؟  
 إعتدل في كرسيه :- وأالن لنبدأ الرحلة 
؛ ونح�اول األبح�ار فوق مي�اه عينيها 
الزرق�اء            بس�فينتا المضطرب�ة 

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

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

على صوت 
ع�ذب ينبه�ه :-  أس�تاذ ..لق�د إنته�ى 

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

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

جون آشبريي: الشعر كل يشء متارسه يف احلياة

قصة قصرية.. عىل الضفاف 

ايامنا احللوة بالعربية
ع�ن سلس�لة الجوائ�ز التي تص�در عن هيئ�ة الكت�اب، صدرت 
الترجمة العربية لرواية األديب المغربي الذي يكتب بالفرنسية، 
موحا صواك، بعنوان »أيامنا الحل�وة« وقد ترجمها إلى العربية 

فريد الزاهي.
الرواية تركز على مفه�وم االضطهاد في بعض البلدان العربية، 
ال س�يما اضطهاد المرأة والنظر إليها عل�ى أنها في مرتبة تالية 
للرج�ل، وي�دور جزء م�ن أحداث الرواي�ة في قط�ار، كما تلقي 
الضوء على عدد من المدن المغربية، مثل الدار البيضاء، الرباط، 
وتص�ور الرواية حالة العش�ق لص�وت عبدالحلي�م حافظ، التي 
تنتاب واحدة من ش�خصيات الرواي�ة، وهي فضيلة، التي تتمنى 
ذات ي�وم أن ت�زور قبره، وه�ي التي بكته حين توف�ي أكثر مما 

بكت على رحيل أبيها «.
رواي�ة »أيامنا الحل�وة« للكاتب المغربي موح�ا صواك، حصلت 
عل�ى جائزة »األطلس الكبير« ع�ام 2014، وهي جائزة تمنحها 

السفارة الفرنسية في المغرب بالتعاون مع المكتبة الوطنية.

عن الدار المصرية- اللبنانية، صدر كتاب »اآلثار... شفرة 
الماضي... اللغز والحل« للدكتور خالد عزب، وفيه يقدم 
تأريخاً لعلم اآلثار وارتباطه بصناعة التاريخ البش�ري، 
مبيناً في مقدمت�ه أن هذا العلم يهدف إلى الحفاظ على 
المكتش�فات التي تع�ود الى الماضي الس�حيق، وكذلك 
الماضي القريب بالكش�ف عنها وحفظها، لكن حدوده 
ال تق�ف عند ذلك، بل تتجاوزه إلى محاولة فهم المعرفة 
اإلنس�انية وتطوره�ا، فالمواد التي يعث�ر عليها علماء 
اآلثار ال تخبرنا بمفردها بكل ش�يء، وعالم اآلثار يضع 
افتراضات وتس�اؤالت ليصل إلى رؤية لما تم الكش�ف 
عن�ه. من هنا تأتي اإلثارة الناتجة من هذا العلم... كيف 
كن�ا؟ وكي�ف أصبحنا؟ بين هذين التس�اؤلين مس�احة 
واسعة، س�واء من حيث الزمن، أو المعرفة، أو التطور 
الذي عرفته اإلنس�انية، ويكمن دور علم اآلثار في س�د 

الفجوة بين التساؤلين السابقين.

اآلثار.. شفرة املايض ..اللغز واحلل 
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الوقفة الرابعة: التخيل ثم التحيل
وقفات على أعتاب شهر النفحات

محمود إبراهيم بن محمود الصباغ

والتخ�ي هو تخلية النف�س من عقباتها 
وعثراته�ا وتطهريه�ا من كل م�ا يعوق 
الطري�ق اىل الل�ه ع�ز وج�ل والعقبات يف 
الطريق اىل الله عز وجل جمعها بن القيم 
رحمه الله يف قوله » » ولكي يصل املرء اىل 
مطلوب�ه ال بد له من هجر العوائد وازالة 

العوائق وقطع العالئق » فهي ثالث
1: العوائ�د وه�ي اعتي�اد الن�اس لفع�ل 
اشياء معينة فزادت عن حدها مثل كثرة 
النوم وفضول الكالم وفضول االس�تماع 
والواج�ب عىل االنس�ان قب�ل رمضانان 

يهجر هذه العوائد
2: العالئ�ق الت�ي تعلق القل�ب بها وهي 
ح�ب القل�ب الش�ياء دون الله ورس�وله 
والله عز وجل يقول » قل ان كان آباؤكم 
وابناؤكم .............« االية فالواجب عىل 
االنسان قطع هذه العالئق من قلبه وان 

يقدم حب الله عىل كل حب.
3: العوائق التي تعوق الطريق وهي رشك 
وعالج�ه تجريد النف�س للتوحيد وبدعة 
وعالجها تحقيق الس�نة وتجريد النفس 
التوب�ة  وعالجه�ا  ومعصي�ة  للمتابع�ة 

النصوح
فواج�ب ع�ىل االنس�ان ان يهجرالعوائد 

ويزيل العوائق ويقطع العالئق
وأود أن أرك�ز جيدا عىل هذه الثالث فهي 

األهم
أوال : التوبة الصادقة

واجب عىل امل�رء أن يت�وب توبة صادقة 
لل�ه ع�ز وجل م�ن كل الذن�وب صغريها 
وكبريها فالتوبة العالج الحقيقي للذنوب 
واملعايص قال الله عز وجل وتوبوا اىل الله 
جميع�ا اي�ه املؤمنون لعلك�م تفلحون » 

)31( النور
وللتوبة رشوط أجمعها لك فيما يي لعل 

الله ان ينفعني واياك بها 

1: االخ�الص ..فالله عز وجل ال يقبل من 
االعمال اال ما كان خالصا له وحده ليس 

الحد معه شئ
2: االق�الع عن الذن�ب .. ويحتاج منك اىل 
جه�د جهيد وقرار ش�جاع فمجرد علمك 
بتحريم الذن�ب وجب علي�ك االقالع عنه 
من قورك فهاه�م الصحابة رضوان الله 

عليهم ملا نزل�ت آية تحريم الخمر اذ بهم 
يس�كبوها م�ن افواهه�م حت�ى صارت 

شوارع املدينة انهارا من خمور
3: الن�دم ع�ىل ما ف�ات .. وه�ذا يحتاج 
من�ك اىل عزيمة قوي�ة وان تعمل االعمال 
الصالح�ة النافعة عوضا عن ما فات من 
ذنوب وآث�ام وهاهي املرأة التي زنت عىل 

عه�د النبي صىل الله عليه وس�لم حملها 
ندمها عىل املعصية أن ترص عىل موقفها 

حتى يقام عليها الحد
4: رد املظالم ألهله�ا فان كانت لله فتب 
وارجع واعلم انه يفرح بتوبتك س�بحانه 
وتع�اىل وان كان�ت لعب�د ف�رد الحق�وق 

الهلها

5: الع�زم عىل عدم الع�ودة اىل الذنب مرة 
أخ�رى وبذل الجه�د يف ذلك واالس�تعانة 
بالله عىل هذا األمر واحس�ان الظن بالله 

تبارك وتعاىل مع صدق النية معه.
6: أن تك�ون التوب�ة يف زم�ن تقب�ل فيه 
التوب�ة قب�ل الغرغرة قب�ل أن يأتيك ملك 
املوت فال تس�وف وال تؤجل بادر وارسع 

فال يعلم املرء ما يك�ون غدا أو حتى بعد 
دقائق فاح�ذر ان ياتي علي�ك يوم تقول 
في�ه » رب لوال أخرتن�ي إىل أجل قريب » 
وعنده�ا ال ينفع األمل وال تنفع األمنيات 
فتقول يا ليتن�ي وعندها لن تجد لك فئة 
تنرصك من دون الله . رزقني الله واياكم 
التوبة الصالحة النافعة العازمة النادمة 
الش�املة الكاملة الصادقة الخالصة انه 

ويل ذلك ومواله .
ثانيا : تجريد النفس لتوحيد الله عز وجل 
ف�ال تظن نفعا وال رضرا اال به س�بحانه 
وتع�اىل وان تقدم حبه ع�ىل كل حب وان 

تعلم انه وحده الرازق واملدبر
ثالثا: تجريد النفس للمتابعة : فال تفعل 
اال م�ا وافق كتاب الله وس�نة نبيه صىل 

الله عليه وسلم
التخ�ي علي�ك بتحلي�ة الطري�ق  وبع�د 
باالعمال الصالحة فضع خطة لرمضان 
واستعد من االن بالصالة والصيام وقراءة 
القران حتى تس�تقبل رمض�ان نقيا من 
العقبات والعثرات وتحقق الغاية املرجوة 
من الصوم وهي التق�وى كما قال الله » 
يا ايه�ا الذين آمنوا كت�ب عليكم الصيام 
كم�ا كتب عىل الذي�ن من قبلك�م لعلكم 

تتقون »
أخي ال وق�ت للتضييع .. قم من اآلن ابدأ 
م�ن اآلن انطل�ق ... فلتق�م لتكتب بقلم 
همتك ع�ىل صفحات قلب�ك بمداد دموع 

توبتك خطتك من اآلن 
قب�ل رمضان .. اختم ختمتني من القرآن 
عىل األق�ل ... اجعل وردا م�ن قيام الليل 
ولو نصف س�اعة كل ليل�ة ... تعلم فقه 
الصي�ام ... اق�را كتاب�ا في�ه .. حاول ان 
تس�مع كل يوم مح�ارضة او خطبة عن 
رمض�ان وعن الني�ة منه وع�ن وظائف 
رمض�ان وعن فضله وثم�رات صيامه .. 
حاول ان ال تدخل رمضان اال وقد تعلمت 
أدب الصيام وفقهه مع شيخ أو صديق .. 

اقرأ أحوال الس�لف يف رمضان فبهم تعلو 
الهم�م وبذكره�م تحيا القل�وب ... الزم 
صحب�ة خري ورفاق�ا صالح�ني من اآلن 
.. حاول ان تعود نفس�ك ع�ىل الصيام .. 
اجعل لك وردا من تفسري القرآن تتدبر به 
هذا الكتاب وتفك�ر فيه ... الزم مجالس 

العلم ...
زادك  وليجه�ز  همت�ك  فلتعل�و  أخ�ي 

وعدتك»
وتزودوا فإن خري الزاد التقوى »

أخ�ي فليزمج�ر ح�داؤك وليكث�ر ذكرك 
ودعاؤك وليكن حالك

أنا إن عش�ت لس�ت أعدم خبزا وإن مت 
لست أعدم قربا

همت�ي همة امللوك وقلب�ي قلب حر يرى 
املذلة كفرا .

حدد هدفك من رمضان ؟؟؟ اكتب هدفك 
عىل لوحة وعلقها باب غرفتك ...

فلتعزم عىل ختم القرآن أكثر من مرة ويا 
حبذا لو صحبها تدبر املعاني والكلمات

فلتعزم عىل ان يتغري س�لوكك يف رمضان 
ولتكن االنطالقة ملا بعده فليتغري سلوكك 

مع الله ليصلحه الله مع الناس
اس�ال الله التوفيق يف تحقي�ق الهدف ... 

استعن بالله عليه
اجعل لنفسك وقتا تجلس فيه مع نفسك 

.. تحاسبها .. تربيها
اجعل لنفس�ك ج�دول محاس�بة .. الزم 
نفس�ك به .. عاقب نفس�ك عند التقصري 

فيه
اجل�س م�ع نفس�ك .. اع�رص ذهن�ك .. 
فالعزل�ة مملك�ة االف�كار .. وال�دواء يف 
صيدلي�ة األذكار .. اب�دع يف خطتك ورتب 

برنامجك واستعن بالله تبارك وتعاىل .
وفقني الله واياكم ملا فيه الخري والرشاد 
واس�اله س�بحانه ان يس�لمنا لرمضان 
وان يس�لم رمضان لنا وان يتس�لمه منا 

متقبال انه ويل ذلك والقادر عليه.

رمضان يف اجلزائر.. ضيف عزيز واستقبال حافل
هناء رشاد

يتميز الجزائريون وهم يس�تقبلون ش�هر 
رمض�ان املبارك بحفاظهم ع�ىل ما وِرثوه 
م�ن ع�ادات وتقالي�د ضارب�ة يف الِق�َدم، 
بُحك�ِم تكوينهم االجتماع�ي املتعدِّد القيم 
تجمعه�م  والت�ي  واملناط�ق،  والثقاف�ات 
أوارص قوي�ة ورواب�ط راس�خة، تك�ون يف 
أبهى صورها عند َبدء شهر رمضان؛ حيث 
التالح�م واملحبَّ�ة وروح العائل�ة الواح�دة 

الكبرية.
 

استعدادات كبرية:
تجتهد النس�اء يف الجزائر قبل دخول شهر 
رمضان بأي�ام عديدة، فتقوم باالس�تعداد 
الكبري للش�هر الكريم بغسل حوائط البيت 
كل�ه وتطه�ريه، وتجهيز املطب�خ باألواني 
الجدي�دة، واقتن�اء امل�واد الغذائية بكميات 
كب�رية؛ حيث تش�تهر ربات البي�وت هناك 
بإعداد وجبات رمضاني�ة وموائد متميزة، 
، وكل ما ورْثَنه عن  يقدِّمَن فيها كل فنونهنَّ
الجدات من األكالت الشعبية التي يشتهرَن 
به�ا؛ مثل طب�ق »الحري�رة«، وه�و عبارة 
طبق من الحساء »الشوربة«، املضاف إليه 
التوابل الخاصة، إىل جانب »البوراك«، وهي 
لفائف م�ن العجني الرقي�ق الجاف ُتحىش 

بطحني البطاطا واللحم املفروم.

ر: إقبال عىل التطهُّ
كم�ا تش�هد الحمام�ات إقب�االً كب�رًيا من 
حي�ث  ش�عبان؛  ش�هر  أواخ�ر  العائ�الت 
ر الكامل؛ اس�تعداًدا  يحرصون ع�ىل التطهُّ
لص�الة الرتاوي�ح وعبادات التهج�د وتالوة 
الق�رآن، كذل�ك َيحرِص�ون ع�ىل تنظي�ف 
الش�هر  الس�تقبال  وتجهيزه�ا  املس�اجد 

الكريم.
 

أكالت رمضانية:

باإلضاف�ة اىل طبق الحريرة والبوراك والتي 
تتصدَّر مائدة الجزائريني الرمضانية، فيكاد 
ال تخل�و مائ�دة إفطار جزائري�ة من طبق 
»اللح�م الحلو«، وهو طب�ق من »الربقوق« 
ف، ُيضاف إليه الزَّبيب  أو »املش�مش« املجفَّ
والل�وز، ويضي�ف إلي�ه البع�ُض التف�اح، 

وُيطَبخ مع اللحم وقليل من السكر.
 أم�ا ع�ن الحلوي�ات، ف�«الزالبي�ة« تع�دُّ 
أهمَّ الحلويات وأش�هرها ع�ىل مائدة ليايل 
رمض�ان بالجزائ�ر، والت�ي يفضلونها عىل 
حلوي�ات أخ�رى تقليدي�ة؛ مث�ل: )إصب�ع 
العروس(، و)قلب الل�وز(، والزالبية ُيطلَق 
عليها: )زالبية بوفاريك(؛ نسبة إىل منطقة 
»بوفاريك« التي اش�َتهرت بها، والتي َتبُعد 
عن العاصمة الجزائرية 50كيلو مرتًا غرًبا.

 
احتفال مميز للصغار الصائمني:

أم�ا ع�ن الصغ�ار الذي�ن يصوم�ون ألول 
م�رة، فيهت�م به�م اآلب�اء اهتماًم�ا كبريًا؛ 
لَتشجعيهم عىل الصيام، فرُيافقونهم طيلة 
ساعات الصيام، وعند اإلفطار يقربونهم يف 
املجلس؛ ليكونوا عىل مائدة الكبار ُمحتفني 
به�م. ويقدم�ون له�م الجوائ�ز؛ ليمل�ؤوا 
عوهم عىل  قلوبه�م بح�ب الصيام، ويش�جِّ
ل�ه، أما األمه�ات، فتطهو له�م طبًقا  تحمُّ
�ا »الخف�اف«، وهو نوع م�ن فطائر  خاصًّ

ن«. العجني املقي يف الزيت، أو »املسمَّ
الصائ�م ألول م�رة  للطف�ل  كم�ا ُيصَن�ع 
مرشوب حلو ُيدعى »الرشبات«، وهو مزيج 
من املاء والس�كر وم�اء الزهر، يضاف إليه 
عن�د البعض عصري الليمون، وهو مرشوب 
له الصغ�ار، وتعتقد األمه�ات أن هذا  يفضِّ
امل�رشوب الحل�و يجع�ل الصغ�ري الصائم 

ُمقبالً عىل الصيام مرًة أخرى.

صالة الرتوايح:
أركان  أه�مِّ  الرتاوي�ح أح�د  وتع�دُّ ص�الة 
ي�وم الصائ�م، فَيتنافس املس�لمون هناك 

يتش�ابهون يف ذلك مع املس�لمني يف معظم 
ال�دول العربي�ة واإلس�المية خ�الل ش�هر 
رمض�ان - ع�ىل تأِْدي�ة الش�عائر الدينية؛ 
باإلكثار من الصل�وات، وتالوة القرآن أثناء 
اللي�ل وأط�راف النهار، فيملؤون املس�اجد 
�ق  ُيرقِّ الس�احات يف مش�هد  وَيفرتِش�ون 

القلوب ويفتح أبواب السماء.
 

عادات وموروثات:
وع�ن الع�ادات واملوروث�ات الت�ي يحرص 
عليه�ا الجزائريون، يحكي أ/ عبدالرش�يد 

طوينه، فيقول:

بالنسبة للعادات والتقاليد يف الجزائر يف شهر 
رمضان الكريم، يتجىل معظمها يف الشعائر 
الديني�ة باإلكث�ار م�ن الذك�ر الجماع�ي، 
وقراءة القرآن، وغريها من الطاعات؛ سواء 
عىل مس�توى البيوت، أو املساجد، والتفنُّن 
س�يما  ال  واملأك�والت،  األطب�اق  إع�داد  يف 
التقليديَّة منها: )الزالبية، الرشبة، الحريرة، 
املطلوع، الطني الحلو(، ومختلف الحلويات 
التي تتوارثها األمه�ات من الجدات.  وأبرز 
م�ا يميِّز ه�ذه العادات: الت�زاور بني األهل 
الس�هرات  بع�ض  وحض�ور  واألصدق�اء، 
الدينيَّة، ومن جمل�ة العادات التي أصبحت 

ع�ادًة اجتماعية راس�خًة ومنت�رشًة، هي 
إع�داد مطاعم خاصة إلفطار ذوي الحاجة 
وعابري الس�بيل من ل�دن ذوي الخري، كما 
تح�رص العائالت الجزائرية عىل لمِّ ش�ْمل 
أفرادها عىل مائدة اإلفطار بش�كل جماعي 
ى )العرضة(.  وكذلك من أهم  أو بما يس�مَّ
املظاهر يف هذا الشهر الفضيل: اتجاه اآلباء 
إىل ختان األطفال؛ تربًُّكا بالش�هر الفضيل، 
كذل�ك إعداد والئم لألطفال الذين يصومون 
ألول م�رة، وك�ذا حَفَظة الق�رآن، كما تعدُّ 
هن�اك مس�ابقات رمضانية عىل مس�توى 

املساجد والجمعيات الخريية.

نفحات من وصايا 
الرسول االعظم

يف االفياء الرمضانية لهذا اليوم نكون عند :
»نفح�ات من وصايا الرس�ول االعظم » حي�ث كان صلوات الله 

عليه وسالمه كلما يسال عن الوصية التي يويص بها يقول :
» اوصيك بتقوى الله فانه راس االمر كله » 

ث�م يويص علي�ه افضل الصالة وازكى الس�الم قائ�ال : »اتق الله 
حيثما كنت »

 وملا س�اله الناس وهو يخطب فيهم خطبة وجلت منها القلوب 
..وذرفت منه�ا العيون ..ان يوصيهم فقال ص�ىل الله علية واله 

وسلم :
» اوصيكم بتقوى الله »

ويف الدعاء قال عليه افضل الصالة وازكى السالم :
» الدعاء هو العبادة »

كم�ا اعلن صل�وات الل�ه عليه وس�المه عمن تس�تجاب دعوته 
بقوله:س�بحانه وتع�اىل يف ه�ذا الش�هر املب�ارك الصي�ام ع�ىل 

املسلمني.
وكذلك جاء قولهم :

» الص�وم من حيث كان حربا عىل الش�هوات وهو اقوى االس�با 
يف توه�ني التعلق بالرغائ�ب ..وتحطيم الحواج�ز مابني االرواح 
البرشي�ة .وبني الش�ياطني  الذين يحومون ح�ول قلوب بني ادم 

الغوائهم ».
وبالطبع تك�ون الغلبة لتلك االرواح البرشي�ة من خالل التزامها 

واداء فرائض الصوم عىل اكمل وجه .
ويبقى القول : 

» ان الصيام يف نهاره نفيا لفضول املنام .. وكان االنس بالله فيه 
والخلوة به نفيا لفضول الكالم » .

وان صي�ام النه�ار، وقيام اللي�ل ،واعتزال الن�اس  ،واالنس برب 
الن�اس .. ه�ي خصائص االعت�كاف  الذي رشعه الله س�بحانه 

للمسلمني ..ووقاية من هذه الفضول الثالثة .

افياء رمضانية

سعدون شفيق سعيد 

الشيخ أحمد علوان

الحمد لله ويل التوفيق، وهادي َمن استهداه ألقوم الطريق، 
والص�الة والس�الم عىل س�يدنا محمد س�يد الداعني وإمام 
الهادي�ن، وريض الل�ه ع�ن أصحاب�ه الغر امليامني وس�لم 

تسليًما، وبعد:
فإدراك رمضان نعمة من املنعم س�بحانه وتعاىل عىل املنَعم 
علي�ه، فك�م من أن�اس كانوا معن�ا رمضان امل�ايض، لكن 
س�بق القدر، فكانوا يف عالم آخر غري عاملنا، فاستشِعْر تلك 
النعمة، وكن ممن أحس�ن الصيام والقيام، واسأل نفسك: 
ه�ل أنا يف هذا العام كالعام املايض أم أفضل؟ هل أحس�نت 
هذا العام واجتهدت أم أسأت وقرصت؟ هل يا ترى سيكون 
ل ما وعدني به رسول الله  إدراكي لرمضان سبًبا يف أن أحصِّ

صىل الله عليه وسلم.
 فقد وعد رس�ول الل�ه صىل الله عليه وس�لم بأن من صىل 
الصل�وات الخمس، وأدى ال�زكاة، وصام رمض�ان وقامه، 
س�يكون م�ع الصديق�ني والش�هداء؛ ع�ن عمرو ب�ن مرة 
الجهن�ي، ق�ال: جاء رج�ٌل إىل النبي صىل الله عليه وس�لم، 
فق�ال: يا رس�ول الله، أرأيت إن ش�هدت أن ال إل�ه إال الله، 
وأنك رس�ول الله، وصليت الصلوات الخمس، وأديت الزكاة، 

دِّيقني  وصمت رمضان، وقمته، فممن أنا؟، قال: ))من الصِّ
والشهداء((]1[.

 كما أن من أدرك رمضان قد يس�بق درجة الشهيد يف سبيل 
الله، بفضل صيامه وقيامه، وصالته وسجوده؛ عن طلحة 
ب�ن عبيدالله: أن رجلني من َبِيٍّ قِدما عىل رس�ول الله صىل 
الله عليه وس�لم، وكان إس�المهما جميًع�ا، فكان أحدهما 
أش�د اجتهاًدا من اآلخر، فغ�زا املجتهد منهما فاسُتش�هد، 
ث�م مكث اآلخر بعده س�نًة، ثم تويف، ق�ال طلحة: فرأيت يف 
املنام: بينا أنا عند باب الجنة، إذا أنا بهما، فخرج خارٌج من 
الجن�ة، فأذن للذي تويف اآلِخ�َر منهما، ثم خرج، فأذن للذي 
استش�هد، ثم رجع إيل، فقال: ارجع؛ فإنك ل�م يأِن لك بعُد، 
فأصب�ح طلحة يح�دث به الناس، فعجب�وا لذلك، فبلغ ذلك 
رس�وَل الله صىل الله عليه وسلم، وحدثوه الحديث، فقال: 
))م�ن أي ذلك تعجبون؟(( فقالوا: يا رس�ول الله، هذا كان 
أش�د الرجلني اجتهاًدا، ثم استشهد، ودخل هذا اآلِخُر الجنة 
قبل�ه، فقال رس�ول الله صىل الله عليه وس�لم: ))أليس قد 
مكث هذا بعده سنًة؟((، قالوا: بىل، قال: ))وأدرك رمضان 
فصام، وصىل كذا وكذا من س�جدٍة يف السنة؟((، قالوا: بىل، 
قال رس�ول الله صىل الله عليه وس�لم: ))فم�ا بينهما أبعد 

مما بني السماء واألرض((]2[.

 ف�إدراك رمض�ان منَّ�ٌة كربى، ونعم�ٌة عظم�ى، فبإدراكه 
وصيام نهاره وقيام ليله، تسبق الشهداَء يف سبيل الله.

وقال بعض السلف: إذا حرض الرجَل املوُت، يقال للملك: َشمَّ 
رأسه، قال: أجد يف رأسه القرآن، قال: َشمَّ قلبه، قال: أجد يف 
قلبه الصيام، قال: َش�مَّ قدمي�ه، قال: أجد يف قدميه القيام، 

قال: حِفظ نفسه، فحفظه الله]4[.
 ث�م احذر أن تك�ون مم�ن أدرك رمضان فلم يغف�ر لك، أو 
أن تك�ون ممن أدرك رمضان، فانس�لخ ولم تكتب من أهل 
الجن�ة، أو أدرك رمضان فم�ى ولم تعتق رقبتك من النار، 
فهؤالء يصدق فيهم قول رس�ول الله صىل الله عليه وسلم: 
، ورغم أنف  ))رِغ�م أنف رجٍل ُذك�رت عنده فلم يصلِّ ع�يَّ
رجٍل دخل عليه رمضان ثم انس�لخ قبل أن يغفر له، ورغم 

أنف رجٍل أدرك عنده أبواه الِكرَبَ فلم ُيدِخاله الجنة((]5[.
 ق�ال املن�اوي: »أي: رِغ�م أنف َم�ن علم أنه لو كف نفس�ه 
عن الش�هوات ش�هرًا يف كل س�نة، وأتى بما وظ�ف له فيه 
م�ن صيام وقيام، غفر له ما س�لف من الذنوب فقرص ولم 
يفعل حتى انسلخ الشهر ومى، فمن وجد فرصة عظيمة 
بأن قام فيه إيماًنا واحتس�اًبا عظمه الله، ومن لم يعظمه 

حقره الله وأهانه«]6[.
 فتلك بشارة عظيمة، وهي أنك لو صمت رمضان، يغفر الله 

ل�ك ما فعلته من ذنوب وصغائ�ر منذ رمضان املايض، فهل 
بع�د هذا كرم؟! وهل بعد ذلك فض�ل؟! فال تضيع الفرصة، 

وال تحرم نفسك؛ فإن من ُحرِم هذا الخري فقد ُحرِم.
قطف الثمرات يف شهر الخريات:

نة ش�جرٌة، والشهور فروعها،  قال الرسي الس�قطي: »السَّ
واألي�ام أغصانه�ا، والس�اعات أوراقه�ا، وأنف�اس العباد 
ثمرتها، فشهر رجٍب أيام توريقها، وشعبان أيام تفريعها، 
ورمض�ان أيام قطفه�ا، واملؤمنون قطافها،هذه األش�هر 
الثالث املعظمة كالجمرات الثالث، فرجٌب كأول جمرٍة تحمى 
به�ا العزائم، وش�عبان كالثانية تذوب فيه�ا مياه العيون، 
ورمض�ان كالثالثة ت�ورق فيها أش�جار املجاه�دات، وأي 
شجرٍة لم تورق يف الربيع قطعت للحطب! فيا من قد ذهبت 

عنه هذه األشهر وما تغري، أحَسن الله عزاءك!«]8[.
أيها الصائم..

• ك�ن وال تكن..ك�ن مم�ن ط�ال عمرهم وحس�ن عملهم؛ 
فهؤالء من خيار الناس.

• وال تك�ن مم�ن طال عمرهم وس�اء عمله�م، وهؤالء من 
رشار الناس.

• ك�ن وال تكن..كن حريًصا عىل أن تعت�ق رقبتك من النار، 
وتكتب من أهل الجنان.

• وال تكن ممن لم َيش�َغله العتق من الن�ريان، وعدم الفوز 
بمنازل يف الجنان.

• كن وال تكن..كن ممن قاموا الرتاويح، ولم ينرصفوا حتى 
ينرصف إمامه، فُكتب له قيام ليلة.

• وال تكن ممن صىل ركعتني أو أربًعا ثم انرصف، فلم يكتب 
له إال ما صىل.

• ك�ن وال تكن..ك�ن م�ن الصائم�ني القائمني املحتس�بني 
دين املجتهدين املتصدِّقني الذاكرين. املتهجِّ

• وال تك�ن من الصائمني النائمني املفرِّطني املمس�كني عن 
الصدقة وذكر رب العاملني.

رمض�ان فرصٌة ال تعوض..فهنيًئا ملن أدركه، وأَْمرَه إىل الله 
فوَّض...

]1[ صحيح ابن حبان )3438(، وقال األرناؤوط: إس�ناده 
صحيح عىل رشط الشيخني.

]2[ سنن ابن ماجه )3925(، وصححه األلباني.
 ]4[ جامع العلوم والحكم، البن رجب، )ج2، ص468(.

 ]5[ أحم�د )7444(، والرتم�ذي )3545(، وق�ال األلباني: 
حسن صحيح.

]6[ فيض القدير، )ج4، ص34(.
 ]8[ التبرصة، البن الجوزي )ج2، ص78(.

فضل من أدرك رمضان
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برشلونة حيتفظ بالكأس لألبد ورئيس احلكومة اإلسبانية يدعوهم ملواصلة صناعة التاريخ
        المستقبل العراقي / متابعة

احتفظ نادي برش�لونة اإلس�باني، ب�كأس امللك، 
لألب�د بعدم�ا نج�ح يف الف�وز باللقب 3 مواس�م 
متتالي�ة، ليحافظ ع�ى صدارته للف�رق الفائزة 
بالكوب�ا برصي�د 29 مرة.وس�جل ليوني�ل مييس 
ونيم�ار وباك�و ألكاس�ر لربش�لونة، فيما أحرز 
ثي�و هرناندي�ز هدف أالفي�س الوحي�د، لتنتهي 
املباراة النهائية يف كأس ملك إس�بانيا، عى ملعب 
“فيس�نتي كالديرون” يف مدريد بفوز البلوجرانا 
بنتيجة 3-1.وذكرت صحيفة “ماركا” اإلسبانية، 
أّنه وفًقا لالئحة االتحاد، يحق لربشلونة االحتفاظ 
بال�كأس لألبد، إذ تنص عى أن الفريق يس�تطيع 
الحف�اظ بالبطول�ة يف ح�ال الف�وز بالبطول�ة 3 
مرات ع�ى الت�وايل أو 5 أعوام متفرق�ة، وهو ما 
نج�ح فيه النادي الكتالوني رفقة لويس إنريكي.

وحص�ل البارس�ا عى لقب ال�كأس يف 2015 عى 
ملع�ب “كام�ب نو” بالتغل�ب عى أتليت�ك بيلباو 
بنتيجة 3-1 بأقدام مييس ونيمار، ثم انترص عى 
إش�بيلية العام املايض بهدفني من توقيع جوردي 
ألب�ا ونيم�ار، عى ملع�ب “فيس�نتي كالديرون” 
، قب�ل أن يحققه�ا ه�ذا العام للم�رة الثالثة عى 
أم�ام أالفيس.ويتف�وق برش�لونة ع�ى  الت�وايل 
أتليتك�و مدريد وريال مدري�د يف عدد مرات الفوز 
باللق�ب، إذ حقق�ه البلوجران�ا 29 م�رة، بينم�ا 
حصل عليه�ا أتلتيك بيلباو 23 م�رة، ولم يتمكن 
امللكي م�ن الفوز باللقب س�وى 19 م�رة فقط.

ولم يحدث أن حق�ق النادي الكتالوني هذا اللقب 
3 أع�وام متتالي�ة س�وى يف خمس�ينيات الق�رن 
امل�ايض، ليس�جل إنريك�ي رقًم�ا قياس�ًيا جديًدا 
قبل رحيله.وحص�ل نجم برش�لونة، األرجنتيني 
ليونيل مييس، ومدربه لوي�س إنريكي عى القدر 
األكرب من اهتمام الصحف اإلس�بانية عقب فوز 
الفريق الكتالوني “.وتحت عنوان “كأس مييس”، 
أب�رزت صحيف�ة )آس( أن الربغ�وث األرجنتيني 
“س�جل هدفا وصن�ع الهدفني األخرين ليحس�م 
النهائي أم�ام أالفيس”.كما أب�رزت الصحيفة يف 
ملخص ترصي�ح إنريكي حني قال: “كنت أحتاج 
للرحيل والفريق أيضا كان يحتاج ذلك”، مضيفة 
يف تقري�ر ع�ن النهائ�ي أن التتويج به�ذا الكأس 

كان بمثاب�ة “عزاء ملييس” عقب خس�ارة الليجا 
وتودي�ع التش�امبيونز ليج من رب�ع النهائي.من 
جانبها، اخت�ارت صحيفة )ماركا( صورة للنجم 
األرجنتيني وه�و يحمل كأس املل�ك بجانب قائد 
الفريق أندريس إنييس�تا وعنونتها “مييس يدعو 
لتناول كأس آخر”، فيما عنونت سلسلة تقاريرها 
الرئيس�ية “كأس آخر للملك مييس”.أما بالنسبة 

لصحيفت�ي )مون�دو ديبورتيف�و( و)س�بورت( 
الكتالونيت�ني، ف�كان اهتمامهما بفوز البارس�ا 
مضاعفا.وعنون�ت صحيفة )موندو ديبورتيفو( 
صفحتها الرئيس�ية: “كأس ليو ولوتشو )لويس 
إنريكي(” مضيف�ة أن “مييس دمر جدار أالفيس 
يف شوط أول ال ينىس حسم النهائي وسجل هدفه 
رق�م 54 هذا املوس�م”.كما أب�رزت الصحيفة أن 

بال�كأس  ت�وج  “الربس�ا 
للم�رة ال��29 يف تاريخ�ه 
ولويس إنريكي حقق لقبه 
التاس�ع خ�الل الس�نوات 
الت�ي ت�وىل فيه�ا  الث�الث 

اإلدارة الفنية للفريق”.ويف سلسلة تقاريرها عن 
الح�دث، اخت�ارت الصحيفة عن�وان “ليو يهدي 

جوه�رة للوي�س إنريكي”.م�ن جانبه�ا، منحت 
)سبورت( االهتمام األكرب ملدرب البارسا بصورة 
كبرة له وهو يرفع الكأس تحت عنوان “شكرا” 

مضيفة يف ملخصها “لويس إنريكي يودع الفريق 
بلقب تاس�ع”.كما أبرزت الصحيفة أن البارس�ا 
ه�و “ملك الك�ؤوس” حيث ت�وج أم�ام أالفيس 
ب�”الكأس ال��29”، وعنونت سلس�لة تقاريرها 
الرئيس�ية: “ال يوج�د س�وى مل�ك واحد”.م�ن 
جانبه بع�ث رئيس الحكومة اإلس�بانية ماريانو 
راخ�وي، بربقية تهنئ�ة لرئيس نادي برش�لونة، 
جوس�يب ماري�ا بارتومي�و، عق�ب ف�وز النادي 
الكتالون�ي بكأس ملك إس�بانيا، وأكد من خاللها 
أن البارس�ا مدعو ملواصلة صناعة التاريخ كأحد 
أهم ف�رق ك�رة الق�دم يف العال�م.وكان راخوي، 
ق�د بع�ث الليل�ة املاضي�ة بالتهنئ�ة للبالوجرانا 
ول�”كافة مش�جعيه” يف تغريدة عرب حسابه عى 
موقع “تويرت” للتواصل االجتماعي، لكن رئاس�ة 
الحكوم�ة أعلنت اليوم عن الربقية التي بعثت بها 
إىل رئي�س الن�ادي بارتوميو، وذك�رت فيها أيضا 
جه�ود الخص�م ديبورتيف�و أالفي�س الذي خرس 
نهائ�ي الكأس أمس )3-1( عى ملعب فيس�نتي 
كالديرون.وقال رئي�س الحكومة يف نص الربقية 
لبارتومي�و: “أود أن تنقل ل�كل أرسة البالوجرانا 
أص�دق التهان�ي بالفوز ع�ى ديبورتيفو أالفيس 
الذي توج بموجبه برش�لونة بكأس ملك إسبانيا 
للم�رة ال�29”.وأثنى راخوي 
يف نفس الرس�الة عى جودة 
وق�درة الفري�ق يف اللع�ب ، 
بش�كل ق�اد رج�ال لوي�س 
إنريكي نح�و التتويج للمرة 
به�ذا  الت�وايل  ع�ى  الثالث�ة 
اللق�ب أم�ام أالفي�س الذي 
ل�م يستس�لم ط�وال اللقاء.

وأض�اف: “البارس�ا مدع�و 
التاري�خ  صناع�ة  ملواصل�ة 
كواح�د م�ن أهم ف�رق كرة 
القدم يف العالم، واالس�تمرار 
لكاف�ة  الفرح�ة  من�ح  يف 
الن�ادي  ه�ذا  يف  مش�جعيه 
رئي�س  العظيم”.وأع�رب 
ع�ن  اإلس�بانية  الحكوم�ة 
أطيب تنمياته للفريق خالل املنافس�ات القادمة،  

وختم بعبارة “مربوك يا أبطال”.

ميسي وانريكي يناالن االهتمام االكرب

نفط الوسط يعسكر يف القاهرة استعدادا لبطولة األندية العربية
              بغداد/ المستقبل العراقي

ح�ددت الهيئة اإلداري�ة لنادي نفط الوس�ط، 
العاش�ر من شهر يوليو المقبل، موعدا إلقامة 

المعس�كر التدريب�ي للفري�ق ف�ي العاصم�ة 
المصرية القاهرة، والتي ستس�تضيف بطولة 
األندي�ة العربي�ة للفترة م�ن 22 يوليو وحتى 

الخامس من أغسطس المقبلين.
وقال عضو الهيئة اإلدارية فراس بحر العلوم، 
ف�ي تصريحات خاصة ل�”  “ إن األدارة حددت 
موعد إقامة المعسكر التدريبي في مصر ، الفتا 
إلى أن المعس�كر ضروري جدا للفريق للتطبع 
على األج�واء وخ�وض مباراتي�ن تجريبيتين 

عل�ى أقل تقدير، من أجل إعداد الفريق بش�كل 
مثالي قبل الشروع في منافسات البطولة.

وأش�ار إلى أن اإلدارة فتحت قنوات التفاوض 
مع عدد م�ن الالعبي�ن المحترفين بمس�توى 
مميز، ليكونوا إضافة نوعية للفريق ، الفتا إلى 
أن المفاوضات مع أحد الالعبين األفارقة وهو 
هداف من الطراز الرفيع شارفت على االنتهاء، 

وقد يضاف للفريق قيل انطالق المعسكر.
وأوضح أن إدارة الن�ادي تنتظر اجتماع اتحاد 

الكرة فيم�ا يخص روزنام�ة مباريات الفريق 
ف�ي ال�دوري المحلي أثن�اء مش�اركة الفريق 
ف�ي البطولة العربية ، حي�ث أن هناك مقترحا 
بتقديم مباراتي فريقي الحسين والبحري من 
أج�ل منح الفرصة للفريق لخوض منافس�ات 
بطول�ة األندي�ة العربية.يش�ار إل�ى أن نف�ط 
الوس�ط وقع في المجموعة الثالث�ة للبطولة 
العربي�ة، إل�ى جانب أندي�ة الهالل الس�عودي 

والمريخ السوداني والترجي التونسي.

رئيس أتلتيكو مدريد ينهي اجلدل بشأن رحيل جريزمان

روما يصارع مانشسرت يونايتد عىل ضم موهبة بنفيكا

حتديد مدة غياب ماسكريانو لإلصابة

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف رئي�س ن�ادي أتلتيك�و مدريد، 
مهاج�م  أن  س�يريزو  إنريك�ي 
جريزمان،  أنط�وان  الروخيبالنكوس، 
سيس�تمر مع الفريق الموسم المقبل، 
مؤكدا أن الالعب الفرنسي سيكون في 
الملعب الجديد، “واندا متروبوليتانو”.

وعقب مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا 
الت�ي أقيم�ت عل�ى ملع�ب “فيس�نتي 
كالديرون” بين برش�لونة وديبورتيفو 

أالفي�س وانته�ت بتتوي�ج البارس�ا، أكد 
س�يريزو أن جريزمان س�يلعب الموس�م 
المقب�ل على أرض ملع�ب األتلتي الجديد.

وردا على س�ؤاله حول الالعب الفرنسي، 
ق�ال رئيس النادي: “لن يك�ون هنا )على 
ملعب فيس�نتي كالديرون(، بل س�يكون 
في االستاد الجديد، واندا متروبوليتانو”.

كما أبدى س�يريزو تقديره للق�اء األخير 
ال�ذي ش�هده ملع�ب فيس�نتي كالديرون 
وأب�رز أن نهائ�ي كأس المل�ك كان وداعا 
رائع�ا لمعق�ل األتلتي.وأك�د أن الملع�ب 

ش�هد أيضا “نهاية رائعة لليجا بالنس�بة 
لألتلت�ي واليوم أيض�ا كان رائع�ا، وقال: 

اس�تقبال  س�وى  يب�ق  “ل�م 
القدام�ى غدا )في  العبينا 

مباراة اس�تعراضية( ثم 
إن�ه  الس�تار.  سيس�دل 
أمر محزن لك�ن الحياة 
التطور  ويجب  تس�تمر 
أتلتيك�و  ومس�تقبل 
عل�ى  س�يكون  مدري�د 

ملعب المستقبل”.

              المستقبل العراقي/ متابعة

واجه نادي مانشس�تر يونايتد اإلنجليزي تحدًيا أمام روما 
اإليطال�ي، في س�باق الف�وز بخدمات الس�ويدي فيكتور 
لينديل�وف، الع�ب بنفي�كا البرتغالي.وبحس�ب صحيفة 
“مي�رور” البريطانية، ف�إّن روما ق�ّدم عرًضا لصاحب 
ال�� 22 عاًم�ا يصل إل�ى 30 مليون جنيه إس�ترليني، 
في الوقت ال�ذي يرغب الش�ياطين الحمر في 
دفع 25 مليون إس�ترليني فقط للحصول 
أن  الصحيف�ة  عل�ى خدماته.وأوضح�ت 
مانشس�تر يونايتد، طلب ضم الالعب في 

يناي�ر الماضي، ووافق بطل ال�دوري البرتغالي 
على بيعه بشرط دفع مبلغ 35 مليون إسترليني، 
وهو ما رفضه البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير 
الفني للشياطين الحمر.وأشارت الصحيفة إلى 
أّن منافس�ة روما األخيرة على الالعب قد ترفع 
سعره، خاصًة أن الجيالروسي تعاقد مع رامون 

رودريجيز “مونش�ي” للعمل مدي�ًرا رياضًيا في 
الفري�ق ألجل إعادة بناء الذئاب، ولذلك س�يحاول 
ض�م أكثر من العب في س�وق االنتقاالت المقبلة.

ويمتلك المدافع السويدي عقًدا مع بنفيكا ينتهي في 
يونيو/حزيران 2021.

           المستقبل العراقي/متابعة

أعلن نادي برشلونة اإلسباني إصابة األرجنتيني خافيير ماسكيرانو، مدافع الفريق، في الركبة اليمنى وغيابه عن 
المالعب لمدة 6 أسابيع بعد إجرائه للفحوصات الطبية “.وخرج ماسكيرانو في الدقائق العشر األولى من مباراة 

ديبورتيفو أالفيس في نهائي كأس الملك ليحل البرتغالي أندريه جوميز بدال منه، بعد تجدد اإلصابة التي تعرض لها 
في تدريبات الفريق الكتالوني قبل مباراة الس بالماس في الجولة 37 من الدوري اإلس�باني.ولن يتمكن ماس�كيرانو من 
المشاركة في المباراتين الوديتين لمنتخب األرجنتين أمام البرازيل في 9 يونيو/حزيران في أستراليا وضد سنغافورا يوم 
13 يونيو/حزيران في بيونس آريس باألرجنتين.وس�جل ليونيل ميس�ي ونيمار وباكو ألكاس�ير لبرشلونة، فيما أحرز ثيو 
هيرنانديز هدف أالفيس الوحيد، لتنتهي المباراة النهائية في كأس ملك إس�بانيا على ملعب “فيس�نتي كالديرون” في مدريد 

بفوز البلوجرانا بنتيجة 1-3 ويحصل النادي الكتالوني على لقب الكوبا للمرة الثالثة على التوالي وال� 29 في تاريخه.

طاقم حتكيم بحريني يقود مواجهة 
العراق واألردن

ريال مدريد يداعب احللم الغائب
منذ 59 عامًا

              بغداد/ المستقبل العراقي

وافق االتحاد البحريني لكرة القدم على ترشيح 
ثالثة ح�كام دوليي�ن لقي�ادة مب�اراة منتخبنا 
الوطني ونظي�ره االردني الدولي�ة الودية التي 
س�تجري عل�ى ملع�ب المدين�ة الرياضي�ة في 

البصرة يوم الخميس المقبل.
وق�ال رئي�س لجن�ة الحكام ف�ي اتح�اد الكرة 
طارق احمد في بيان اطلعت عليه “المس�تقبل 
العراقي”، ان “االتحاد البحريني ارس�ل اش�عار 

ال�ى االتحاد المركزي وافق فيه مش�كورا على 
ترش�يح ثالث�ة حكام دوليي�ن لقي�ادة المباراة 
بي�ن  التع�اون  اتفاقي�ة  اط�ار  ف�ي  المذك�ور 

االتحادين.
واضاف ان “الطاقم التحكيمي يتالف من الحكم 
الدولي علي حسن الس�ماهيجي حكما للوسط 
يساعده الحكم المساعد الدولي ابراهيم مبارك 
س�بت والحك�م المس�اعد الدولي فيصل ش�بر 
علوي ، فيما س�مت لجنة الحكام الدولي سالم 

عامر حكما رابعا.

              المستقبل العراقي/متابعة

بعد م�رور 59 عاًما عل�ى آخر ثنائي�ة حققها ريال 
مدري�د عندم�ا ت�وج بلق�ب الدوري اإلس�باني 
ودوري أبطال أوروبا بنس�خته القديمة 
يع�ود   )1957-1958( موس�م  ف�ي 
المرينج�ي م�رة أخ�رى لمحاولة 

تكرار هذا اإلنجاز مرة أخرى.
ونج�ح ري�ال مدري�د ه�ذا 

التتويج  ف���ي  الموس�م 
بال��دوري اإلس���باني 
الغائب عن خزائن نادي 
 ،2012 الملكي منذ عام 
ويطمح لتحقيق دوري 
عندما  أوروب�ا  أبط�ال 

اإليطالي  يوفنت����وس 
بالعاصم���ة الويلزي���ة 

ك��ارديف ف���ي المب��اراة 
إقام��تها يوم  المقرر  النهائية 

السبت المقبل.
في موس�م )1958-1957(، تمك�ن ريال مدريد م�ن تحقيق لقب 
دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي في النسخة القديمة، 
حين تغلب على ميالن اإليطالي في المباراة النهائية بنتيجة 3-2، 

على ملعب الملك بودوان في العاصمة البلجيكية بروكسل
وفي نفس الع�ام حقق الفريق الملكي لقب الدوري اإلس�باني 
للموسم الثاني على التوالي، بعد منافسة شرسة مع الوصيف 
جاره أتلتيكو مدريد، علما بأنها آخر مرة اس�تطاع المرينجي 

التتويج بالثنائية )الدوري ودوري أبطال أوروبا(.
يذكر أن الملكي حقق هذا الموسم لقب الدوري اإلسباني بعد 
أن غاب عنه لمدة 5 مواس�م، وذلك بعد منافس�ة شرس�ة مع 
غريمه التقليدي برش�لونة حيث أنهى الريال الدوري برصيد 93 
نقطة بفارق ثالث نقاط عن الفريق الكتالوني الوصيف، وال يزال 

يطمح لخطف لقب دوري األبطال لتحقيق الثنائية هذا الموسم.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
ـ أن القلب يخفق يف اليوم أكثر من 103 خفقة.

ـ أن عملـة ) اليـورو( هـي العملة املوحدة بـن كل دول 
أروبا .

ـ أن أكـر لؤلـؤة يف العالم هـي التي عثـر عليها صيادو 
اللؤلؤ أمام سواحل كاليفورنيا عام 1960 ، وتزن 349?5 
قرياط ، وقد عرضت للبيع ، وإشرتاها ثري يوناني بمبلغ 

3 مليون دوالر .
ـ أن الصينيـون هم الذيـن إخرتعوا البوصلـة ، ونقلوها 
بعـد ذلك إىل البحارة العرب ، الذين كانوا يجوبون شـمال 
املحيـط األطليس وقد قام أهـل البندوقية بجلب البوصلة 

بعد أسفارهم التجارية إىل بالد املرشق .
ـ أن نافـورة املـاء التـي تدفـع مـن رأس الحـوت فـوق 

جمجمته يصل إرتفاعها أحيانا إىل 9 أمتار .
ـ أن الحوت األزرق هو أكر حيوان عىل الكرة األرضية .

ـ أن الحيتان الزرقاء تستطيع التخاطب بواسطة غنائها 
عىل مسافة850 كم .

ـ أن طول أطول ذيل فستان زفاف يف العالم هو 80 مرتا . 
وقد إرتدته إحدى املمثالت يف أحداألفالم األجنبية .

ـ أن وزن الفيـل يصل إىل 5 أطنان ومع ذلك تصل رسعته 
إىل 40 كم / الساعة .

ـ هـل تعرف أن امليـاه يمكن أن تسـتخدم كأداة قطع و 
تكون أفضل من أي سالح حاد .

أصحاب بـرج الحمل حظـك لليوم:املرأة من 
بـرج الحمـل مهنياً:الكثري مـن الضغوطات 
التـى يجـب أن تتحمليها خالل هـذه الفرتة 
ولكنـك تتخطينهـا عاطفياً:إنهـي املواضيع 
العالقـة مع الحبيـب وال ترتكيها دون إيجاد 

حلول لها.

أصحاب برج الثور حظك لليوم:املرأة من برج 
الثـور مهنياً:عليكـي أن تحتفـي بنجاحاتك 
وإنجازاتك خالل هذه الفرتة عاطفياً:عليكي 
أن تعريف كيف تتخطن الصعاب مع الحبيب.

الرجل من بـرج الثور:مهنياً:كن أكثر حرصاً 
عىل سمعة ومصلحة العمل

أصحاب برج الجـوزاء حظك لليوم:املرأة من 
برج الجوزاء مهنياً:كوني حذره من حسادك 
فهو يزدادون يوماً بعـد يوم عاطفياً:تلتقن 
بشـخص تشعرين أنه سـيكون توأم روحك.

الرجـل مـن بـرج الجوزاء:مهنياً:تمـر بيوم 
روتيني عادي فال توجد أحداث جديدة 

أصحاب برج الرسطان حظك لليوم:املرأة من 
برج الرسطـان مهنياً:عليكي أن تكوني أكثر 
حذراً خالل هذه الفـرتة عىل األوضاع املادية 
عاطفياً:الحبيب يبـدي إهتمامه بك والرغبة 

يف التقرب منك أكثر.

أصحـاب برج األسـد حظـك لليوم:املرأة من 
بـرج األسـد مهنياً:تعتمـدي إسـلوب جديد 
يف العمل تشـعري أنه سـيكون أكثـر فاعلية 
عاطفياً:عليكـي أن تدعمـي طموح الحبيب 

وأن تشاركيه إهتماماته.

أصحـاب برج العذراء حظـك لليوم:املرأة من 
بـرج العـذراء مهنياً:تسـتطيعن أخـرياً أن 
تجدي حلول ملشكلة كانت تشكل عليك عبء 
عاطفياً:إفتحـي قلبـك للحبيب واعـريف رأيه 

فقد يساعدك يف حل مشاكلك.

أصحاب بـرج امليزان حظـك لليوم:املرأة من 
برج امليزان مهنيـًا:ال تقومي بعداوة أحد من 
زمـالء العمـل وحاويل أن تكسـبي تعاطفهم 
عاطفيـاً:ال تتـريف بسـطحية وابحثي عن 

جوهر الحبيب.

أصحاب برج العقرب حظـك لليوم:املرأة من 
بـرج العقـرب مهنيـاً:ال تخطي أيـة خطوة 
قبـل أن تفكـري جيـداً بمسـتقبلك املهنـي 
عاطفياً:عليكـي أن تدري أن الحب من طرف 

واحد لن يصمد.

أصحـاب بـرج القـوس حظـك لليوم:املـرأة 
من بـرج القـوس مهنياً:ال توافقـي عىل كل 
القـرارات قبل أن تتأكدي من أنها يف مصلحة 
العمل عاطفياً:الحب يسيطر عليك وال تعريف 

كيف تفكري يف عقلك.

أصحـاب بـرج الجـدي حظـك لليوم:املـرأة 
مـن بـرج الجـدي مهنياً:بـارشي يف العمـل 
عىل امللفـات الطارئة واسـتفيدي من الوقت 
عاطفياً:ثقـي أكثر بالحبيـب و أعطيه املزيد 
من الحرية. الرجل من برج الجدي:مهنياً:تبدأ 
أعمالك بنشاط وتشعر بالحماسة إلنجازها 

أصحاب بـرج الدلو حظـك لليوم:املرأة من برج 
الدلو مهنياً:تلتقي بشـخص يساعدك ويدعمك 
عـىل تنفيذ مـرشوع مهـم عاطفياً:مشـاعرك 
أن  تقـدر وتفكـري كيـف يمكـن  للحبيـب ال 
تسـعديه.الرجل مـن بـرج الدلو:مهنياً:تشـهد 
اليوم الكثري من اإلنتصارات و اإلنجازات املهمة

أصحاب بـرج الحوت حظـك لليوم:املرأة من 
برج الحـوت مهنياً:ال تتذمري مـن التغريات 
لصالحـك  تجـري  فاألمـور  تحـدث  التـى 
عاطفياً:الحبيـب يمـر بظـرف صعـب فهو 

يشغل بالك و تريدين دعمه.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
1 ديك رومي

للنقع:
3 معلقـة كبـرية ملـح - 1 معلقة كبـرية فلفل 
أسـود - 2 معلقـة كبرية روز مـاري - 1 معلقة 

كبرية قرفة - 1 كوب خل - 6 لرت ماء
التتبيلة:

1 معلقـة كبـرية ملح - 1 معلقـة صغرية فلفل 
أسـود - 1 معلقـة كبرية روز مـاري طازج - 2 

حبة بصل مفروم - ربع كوب عصري ليمون
الحشو:

1 حبة بصل كبرية مقطعة - 1 رأس ثوم مقرشة 
- 2 عود روزماري أخرض - 2 عود قرفة 

طريقة التحضري:
يغسل الديك الرومي جيداً باملاء وامللح والخل.

يـذاب امللـح والفلفـل االسـود والقرفـة والخل 
والروز ماري يف مـاء النقع، ويوضع فيها الديك 

الرومي ملدة ليلة كاملة.
يوضـع البصل املفـروم يف وعاء، ويضـاف إليه 
امللـح والفلفل االسـود والـروز مـاري وعصري 

الليمون، ويقلب جيداً.
يدعك الديك الرومي بالتتبيلة، مع مراعاة إدخال 

التتبيلة بن اللحم والجلد.
يوضـع البصـل املقطـع يف وعاء، ويضـاف إليه 

الثوم والروز ماري والقرفة، ويخلط جيداً.
يحىش الديك الرومي بالخليط، ويربط من طرف 

الدبوس.
يسخن الفرن عىل درجة حرارة 140 مئوية.

يوضـع الديك الرومـي يف الفرن ملدة 4 سـاعات 
وحتى ينضج.

يخرج من الفرن، ويوضع يف طبق التقديم.
يقدم فوراً مع األرز البسمتي.

كويكب قيمته« 10 آالف مليون مليار«
كشفت وكالة »ناسـا« األمريكية عن كويكب جديد فريد من 
نوعه، يقع بن املريخ واملشـرتي، ويبعد الكويكب عن األرض 

حوايل 370 مليون كيلومرت.
وأطلقـت »ناسـا« عىل الكويكـب اسـم »Psyche«، ويتكون 
الكويكب من معـادن مختلفة أبرزها الحديـد والنيكل وعدد 
مـن املعادن النـادرة األخـرى، بما يف ذلـك الذهـب والبالتن 
والنحاس.وقـدرت الوكالـة قيمة املعادن التي يتشـكل منها 
الكويكـب بحـوايل 10 آالف كوادريليـون دوالر )كوادريليون: 

عدد يساوي مليون مليار تقريبا(.
واعتر الخراء أنه يف حال تم بيع الكويكب باملبلغ املقدر، فإن 
ذلك سيتسبب بانهيار االقتصاد العاملي بقيمة 73.7 تريليون 
دوالر، وفقـا ملـا ذكرت وكالة »سـبونتيك« الروسـية.وكانت 
الوكالـة قـد خططت يف وقت سـابق إرسـال بعثة لدراسـته 
بحلـول عـام 2022، لكـن تراجعت الوكالة عن ذلك لدراسـة 

الكويكب بشكل دقيق ومعمق قبل االنطالق إىل الكويكب..

أكثر البلدان التي يعاين سكاهنا 
من السمنة

نـرش عدد من علماء الصحة إحصائيات تبن أكثر البلدان التي يعاني سـكانها من 
السـمنة املفرطة يف السـنوات األخرية.ووفقا للعلماء فإن اإلحصائيات التي أجريت 
عام 2015، بينت أن أكثر البلدان التي يعاني مواطنوها، الذين تتجاوز أعمارهم 15 
عاما، من السـمنة املفرطة هي الواليات املتحدة، حيث بلغت نسبتهم )38.2%( من 
عدد املواطنن يف البالد، تلتها املكسيك بنسبة وصلت إىل )32.4%(، أما املرتبة الثالثة 
فقد احتلتها نيوزيلندا بـ)30.7%(، حيث تشري التوقعات إىل أن تلك النسب قد تصل 
إىل )46%( يف الواليـات املتحدة، و)39%( يف املكسـيك مع حلول 2030.أما بالنسـبة 
لروسيا فتدل اإلحصائيات عىل أن نسبة املواطنن الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما، 
والذين يعانون من السـمنة املفرطة تصل إىل 19،6%، حيث تالحظ معدالت السمنة 
عند النساء بنسب أكر مما هي عليه عند الرجال، يف حن تشري الدراسات إىل أن أقل 
بالد يعاني سكانها من السمنة هي اليابان بنسبة )3.7%(، وكوريا بمعدل )%5.3(، 
وإيطاليـا بنسـبة )9.8%(.ووفقا للخـراء يف معهد »ماكينزي غلوبـال« فإن حجم 

الرضر االقتصادي الدويل املتعلق بمشاكل السمنة يصل إىل تريليوني دوالر.

مرتو األنفاق »واعظًا دينيًا« خالل شهر رمضان
عقـد مجمع البحوث اإلسـالمية )التابع لألزهـر( بروتوكول 
تعاون مع هيئة مرتو األنفاق يف مر، لتقديم برامج دعوية 
يلقيهـا وعاظ األزهـر من خـالل إذاعة املرتو بشـكل يومي 
للـركاب. وقـال محيـي الدين عفيفـي، األمن العـام ملجمع 
البحوث اإلسـالمية إن هذا الروتوكول يأتي استكماالً لخطة 
املجمـع للوصـول إىل النـاس يف أماكـن تواجدهـم املختلفـة 
من خـالل طرح املفاهيـم الصحيحة لإلسـالم والرتكيز عىل 
الرتبيـة الدينيـة والجانـب األخالقـي. وأضـاف يف بيـان، أن 
الرنامـج الدعـوي تبدأ فعالياته مع أول يـوم رمضان )يحل 
خـالل أيام( وُيعرض بشـكل يومي يف قطـارات الخط الثاني 
للمرتو )الرابط بن شـمايل القاهـرة وغربها( لوجود اإلذاعة 
املركزيـة فيـه. وتابع: »يف حـن أن الخـط األول )الرابط بن 
شمايل العاصمة وجنوبها( يقوم الرنامج عىل اللقاء املبارش 
مع املواطنن يف املحطات نفسـها وقبل ركوب املرتو ».وتأتي 
فكـرة الوعاظ الدينين يف مرتو األنفاق بعد شـهور من فكرة 
»وعـاظ يف املقاهـي الثقافية« ضمـن خطة األزهـر لتجديد 
الجانب الدعوي وتنويع أشـكال التواصل بن شـيوخ األزهر 

والجماهري يف مواجهة األفكار املتطرفة، وفق املصدر ذاته.

1أشهر كاتب قصص خرافية لألطفال يف الغرب 
2يتكلم o انهض 3روائـي مري راحل حائز 
جائـزة نوبل. 4الشـاعر كاتـب قصيدة »أخي 
جـاوز الظاملـون املدى« 5نصـف دادا o نصف 
شـومر o تفيـد تفسـري املعنى واالسرتسـال. 
6قـى وقتـا o غطـى وحجب. 7يسـهر عىل 
الحماية من الخطر أو الرسقة o أديب وروائي 
انجليـزي كتب رواية ديفيـد كوبرفيلد. 8وقت 
مغيب الشمس o نصف خروب 9بحر o سهولة 

o تكلفة 10أديب وفيلسوف انجليزي ساخر.

1ملكي o ممثل مري يقوم غالبا بدور األب الحنون. 
2الصفا )معكوسـة( o بناء أو مـكان واجبة حرمته. 
3جبـل يابانـي o حجـر ابيـض صلب ناعـم امللمس. 
4أشهر أديب انجليزي عىل مستوى العالم. 5دراسات 
وتمحيص o ما يبلغه االنسان من عمره. 6توضأ دون 
ماء o مدينة فلسطينية جنوب غرب الخليل. 7أجهزة 
وبرمجيات الكمبيوتر. 8قدمت الثمن فداء لك o حاجز 
 o دق وقرع o مائـي. 9ما تعطاه العروس يوم زفافها
بيت العصفور. 10الشكل الخارجي o بطل اسطوري 

اسباني انتجت قصصه سينمائيا وتلفزيونيا.

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..ديك رومي يف الفرن
الضفادع تنقذ عجوزا من املوت جوعا!طب

عثرت فرق اإلنقاذ عىل عجوز ضاع يف األدغال 
املاليزيـة بعد سـبعة أيام مـن فقدانه هناك، 
واسـتطاع البقاء عىل قيد الحياة حيث تغذى 

عىل الضفادع طيلة هذه الفرتة..
وقـد كتبت صحيفـة Star املاليزية خرا جاء 
فيه أن “تان” البالغ من العمر 62 عاما، ضاع 
يف أدغـال محافظة سـاراواك، وعثـرت عليه 
طواقـم اإلنقاذ، يوم الخميس 25 مايو، حيث 
وجـدوه هزيال وقـد نقص وزنـه كثريا خالل 

األسبوع الذي أمضاه يف الغابة.

اكتشاف أجسام مضادة قادرة عىل حماربة الرسطان

أكد علماء أمريكيون أنهم توصلوا 
الكتشـاف أجسـام مضادة قادرة 
الخبيثـة  األورام  محاربـة  عـىل 
االكتشـاف  الجسـم.وعن هـذا  يف 
قـال العالم، هـوارد واينـر، التابع 
األمريكيـة:  هارفـارد  لجامعـة 
»كعالم أعصـاب لم أتوقع أبدا أني 
سأنرش مقالة طبية تتعلق بمرض 
الرسطان، لقد توصلنا لتلك النتائج 
مصادفة، عندما كنـا ندرس نوعا 
خاصـا مـن الخاليـا التائيـة التي 
كان من املفـرتض أنها قادرة عىل 
محاربة األمـراض املتعلقة بنقص 
املناعـة، وهنـا راودتنـا الفكـرة، 
فإذا كان الرسطان أحد املسـببات 
املهمـة لنقص املناعة يف الجسـم، 
فلمـاذا ال نسـتغله يف دراسـة آلية 
عمل تلك الخاليا«.وأضاف: »يعتقد 
علماء األورام أن النظام املناعي يف 

الجسـم غالبا ما يتعامـل بفعالية 
مراحـل  يف  الخبيثـة  األورام  مـع 
أن  بعـد  ولكـن  األوليـة،  تكونهـا 
تبـدأ الخاليـا الرسطانيـة بالتمدد 
واالنتقال داخل الجسـم، فغالبا ما 
يكون الجهاز املناعي غري قادر عىل 
رؤية أو استشـعار الخاليا املنتقلة 
أو محاربتها، وباإلضافة لذلك من 
النادر يف تلك املرحلـة قيام الخاليا 
املناعيـة بالتعمـق داخل النسـيج 
الخاليـا  عـىل  للقضـاء  الخلـوي 
أثـارت  الظاهـرة  تلـك  املريضـة، 
جـدال بن األطبـاء، يعتقـد الكثري 
من العلمـاء أن الخاليا الرسطانية 
قادرة عىل إنتاج إشـارات كميائية 
خاصـة قـادرة عىل تعطيـل عمل 
الخاليـا التائية التي تعـد العنر 
األكثـر فعاليـة يف الجهـاز املناعي 

للجسم«.
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عن املحكمة االحتادية العليا »األساس القانوين« صناعة الترشيع القضائي
إياس الساموكالقاضي ناصر عمران

الحلقة الثانية

بعد أن انتهينا في المقال السابق من التعريف باختصاصات 
المحكمة االتحادية العليا، وأكدنا أنها الهيئة القضائية االعلى 
الت�ي تمارس مهاما ابرزها الرقابة على دس�تورية القوانين 
والتشريعات والقرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية، وقد 
يسأل البعض ما هو األساس القانوني لوجود هذه المحكمة 
بهيئتها الحالية، الس�يما وأن بعض االصوات قد ظهرت عن 
دون دراية وتقول بان وجود القضاة الحاليين ال يس�تند إلى 

قانون.
إن االساس الدس�توري لوجودها هو القانون رقم )30( 
لس�نة 2005، حي�ث نصت الم�ادة األولى منه على تأس�يس 
محكمة اتحادية عليا يكون مقرها في بغداد تمارس مهامها 
بش�كل مس�تقل ال س�لطان عليها لغي�ر القان�ون، في حين 
ش�ددت المادة الثانية على استقالليتها من الناحيتين المالية 

واإلدارية.
أما الم�ادة الثالثة من القانون، فقد فّصلت تكوينها بأنها 
تتأل�ف من رئيس وثمانية أعضاء يجري تعيينهم من مجلس 
الرئاس�ة )رئاس�ة الجمهوري�ة حالي�اً(  بن�اء على ترش�يح 
مجلس القضاء األعلى وبالتش�اور م�ع المجالس القضائية 

في األقاليم.
وكان مجلس القضاء االعلى وبناًء على االليات المرسومة 
عقد جلسة بتاريخ 21/7/2004 وفي اقتراع سري بترشيح 
ثالث�ة أضعاف العدد المطلوب من كبار القضاة المس�تمرين 
ف�ي الخدم�ة )أي 27 مرش�حاً( مراعي�ا الخب�رة والكف�اءة 

والتأريخ الوظيفي.
وأرس�ل مجلس القضاء االعلى قائمة بأسماء المرشحين 
واألص�وات التي حص�ل عليها كل منه�م والتاريخ الوظيفي 
للمرش�حين، وبعد م�داوالت وتش�اور بين أعض�اء مجلس 
الرئاس�ة والمعنيين صدر المرس�وم الجمه�وري رقم )67( 
في 30/3/2005 بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة االتحادية 

العليا.
واس�تكماالً لالج�راءات ص�در الق�رار الجمه�وري رقم 
)2( ف�ي 1/6/2005 بتصدي�ق قرار تعيي�ن رئيس وأعضاء 
المحكمة االتحادية العليا الواردة أس�ماؤهم في المرس�وم 
الجمه�وري رق�م )67( لس�نة 30/3/2005 بع�د تش�كيل 

الحكومة الوطنية.
لكن، وبع�د إحالة احد أعضاء المحكم�ة االتحادية العليا 
على التقاعد ألسباب صحية فقد صدر المرسوم الجمهوري 

رقم )3( في 19/2/2007 بتعيين قاٍض  بديال عنه.
أما عن كيفية انعقاد المحكمة وفق قانونها النافذ، فأنها 
بموج�ب الفق�رة االول�ى من الم�ادة )5( تك�ون بدعوة من 
رئي�س المحكمة إلى اعضائها لالنعق�اد قبل الموعد المحدد 
بوقت كاف ويرف�ق بكتاب الدعوة جدول االعمال وما يتعلق 

به من وثائق.
وال يك�ون انعق�اد المحكمة صحيح�ا اال بحضور جميع 
اعضائها، اما القرارات واالحكام فتصدر باالغلبية البسيطة 
ع�دا االحكام والق�رارات الخاص�ة بالفصل ف�ي المنازعات 
الحاصل�ة بي�ن الحكوم�ة االتحادي�ة وحكوم�ات االقالي�م 
والمحافظات والبلدي�ات واالدارات المحلية فيلزم ان تصدر 

بأغلبية الثلثين.
ومن هذا المنطلق ولتآمين حسن سير العمل في المحكمة 
وع�دم تعطل أعمالها عند غياب اح�د أعضائها أو عند وجود 
س�بب قانوني يحول دون اش�تراكه في نظ�ر دعوى معينة، 
صدر األمر الجمهوري رقم )61( في 26/5/2009 بتس�مية 
اثني�ن من قض�اة محكمة التميي�ز االتحادي�ة ليكونا عضوا 
احتياط في المحكمة االتحادية العليا إضافة إلى عملهما في 

محكمة التمييز االتحادية.
إن س�رد هذه التفصيالت بات ضرورياً اليوم ليطلع الرأي 
العام على األس�اس القانوني لتش�كيل المحكم�ة االتحادية 
العلي�ا بهيئته�ا الحالي�ة، والي�ة ترش�يح قضاته�ا وكيفية 
تعيينهم، وأن السند الدستوري باستمرارها باداء مهامها هو 
حكم المادة )130( من الدس�تور ونصها )تبقى التشريعات 
الناف�ذة معم�والً بها، ما لم تل�غ أو تعدل وفق�اً الحكام هذا 

الدستور(.

يشكل االمر رقم )35( في 18 / 9 / 2003 والذي تم بموجبه  )أعادة 
تش�كيل مجل�س القضاء ( مفصال مهم�ا في المنظوم�ة التغييرية التي 
ابتدأت بعد تاريخ 9/4/2003  وأرس�ت _ عل�ى الرغم من كل التداعيات 
الت�ي رافقته�ا _ بناء الكيان األول لدولة المؤسس�ات فقد حقق القضاء 
اس�تقالليته عن السلطة التنفيذية ورسمت الس�لطات المكونة لهرمية 
الدولة تجذرات س�لطاتها المختصة والتي اس�تقرت  بعد ذلك في صلب 
الوثيق�ة  الدس�تورية التي صوت عليها الش�عب العراقي  في عام 2005 
والذي على أساس�ه تم تقسيم الس�لطات االتحادية المكونة للدولة الى 
سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية تمارس سلطاتها وفقاً لمبدأ الفصل 
بين الس�لطات حس�ب الم�ادة )47( من الدس�تور الدائم  ومب�دأ الفصل 
بين الس�لطات هو: أحد المبادئ الدس�تورية األساسية التي تقوم عليها 

األنظمة الديمقراطية.
 وارتبط هذا المبدأ باسم الفيلسوف السياسي الفرنسي “مونتيسكيو” 
ال�ذي كان ل�ه الفض�ل في إب�رازه كمب�دأ أساس�ي لتنظي�م العالقة بين 
الس�لطات العام�ة في الدولة وه�ذا المبدأ يعني: توزي�ع وظائف الحكم 
الرئيس�ية على هيئات ثالث هي الس�لطة التشريعية والسلطة التنفيذية 

والسلطة القضائية، حيث تستقل كل منها في مباشرة وظيفتها.
 فالس�لطة التش�ريعية تش�ّرع  القوانين والس�لطة التنفيذية تتولى 
الحك�م واإلدارة وتس�يير أم�ور الدول�ة ضم�ن ح�دود تل�ك القواني�ن، 
أماالس�لطة القضائية فتهدف إلى تحقيق العدل تبع�اً للقانون. لكن هذا 
الفص�ل اليعني الفص�ل التام بين الس�لطات إنما البد م�ن وجود توازن 
وتعاون بين هذه السلطات واحترام كل سلطة لالختصاصات الوظيفية 
المنوطة بالس�لطة األخرى وم�ن الضروري وجود رقاب�ة متبادلة بين 

السلطات الثالث بما يحقق حماية لحقوق وحريات األفراد.
اال ان المالح�ظ م�ن خ�الل التش�ريعات المنظم�ة لعم�ل الس�لطة 
القضائية ان هناك مش�كال حقيقيا في صناعة التشريع القضائي، فمنذ 
صدور االمر القضائي في عام 2003 واس�تقاللية القضاء عن الس�لطة 
التنفيذية  لم يصدر اي قانون ينظم عمل الس�لطة القضائية حتى صدور 
قان�ون مجلس القضاء االعلى رق�م 112 لس�نة 2012 والذي تم نقضه 
من قبل المحكم�ة االتحادية لمخالفته الدس�تور وبخاصة المادة )60( 
منه وف�ي عام 2016 اقر مجلس النواب قانون االش�راف القضائي رقم  
)29(لسنة 2016 والذي تعرض للنقض أيضاً في بعض مواده القانونية 

لمخالفتها للدستور.
 ول�م يك�ن قان�ون مجلس القض�اء االعل�ى رقم )45( لس�نة 2017 
بأحس�ن حال من س�ابقه فقد تعرضت بعض م�واده القانونية للنقض 
وربم�ا ال يبتعد قانون االدعاء العام الجديد عن ذات المصير وهو يواجه 
طلب النقض امام المحكمة االتحادية  في حين لما يزل  قانون المحكمة 
االتحادية العليا حبيس اروق�ة مجلس النواب العراقي بالرغم من مرور 

فترة زمنية طويلة.
 ان ذل�ك يؤك�د وجود إش�كالية و تعثر في اآلليات وال�رؤى المنتجة 
للتش�ريع القضائي وبخاصة ان مجلس القضاء االعلى اعد مش�روعات 
القواني�ن المنظمة لعمل الس�لطة القضائية والتي س�ايرت االتجاهات 
الحديثة في توحيد القوانين المنظمة وعدم تجزئتها اطلق عليه )مدونة 
قوانين السلطة القضائية ( لكنها اصطدمت بعقبة التغييرات الجوهرية 
م�ن قبل الس�لطتين التنفيذية والتش�ريعية عند احالته�ا اليهما تطبيقاً 
للم�ادة )60 /اوال ( م�ن الدس�تور وهو الطريق الدس�توري ف�ي إقرار 
القواني�ن مم�ا افقد القواني�ن  الكثير م�ن رؤى االختص�اص القضائي 
وبالتال�ي  جعلها عرضه للنق�ض من المحكمة االتحادي�ة  والتي اكدت 
عل�ى ان مش�روعات قواني�ن الس�لطة القضائي�ة يتم إعداده�ا من قبل 
الس�لطة المختصة وهي القضاء، وهو ما تضمن�ه قرارها  المرقم 22/

اتحادي�ة /2017 ف�ي تاريخ 11/4 / 2017 والذي رس�م بش�كل واضح 
االلي�ات الحقيقية للتش�ريع القضائ�ي وبخاصة في مرحل�ة االعداد بل 
زاد م�ن ذلك ف�ي تأكيده على االس�تقاللية القضائية الفاعل�ة عبر ابرام 
االتفاقي�ات القضائي�ة من قبل مجل�س القضاء االعل�ى كونها تعبر عن 
اس�تقاللية القضاء معززة بالتفاعل االيجابي مع السلطة التنفيذية عبر 

التنسيق مع وزارة العدل.
 ان االعداد الس�ليم للقوانين التنظيمية المعدة من ذوي االختصاص 
والمتالقحة مع الرؤى الفاعلة في تطوير العمل وضمن مسارات جديدة 
تعتم�د عل�ى آليات إنت�اج ورش العم�ل  وترجمة ذلك بصياغ�ة وقوالب 
قانونية س�تكون بالتأكيد صناعة لقوانين سليمة محققة الهدافها التي 
ش�رعت م�ن اجلها، وكلنا امل ان يك�ون التفاعل االيجاب�ي بين القضاء 
والس�لطات االخرى اكثر فاعلية في صناعة تش�ريعات قضائية سليمة 
لها اثاره�ا االيجابية في التطبيق العملي وه�و الميدان الحقيقي للعمل 

القضائي .

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

احلشد الشعبي يواصل انتصاراته الساحقة يف املوصل

أك�دت مص�ادر مقرب�ة م�ن وكال�ة الفض�اء 
الروس�ية »روسكوس�موس« أن الوكال�ة بص�دد 
تطوير تقنيات مخصصة لمراقبة حركة الطائرات 

دون طيار في روسيا.
ووفقا للخبير الروس�ي، ميخائيل كيرتش�كو، 
فإن »ستفرض تلك التقنيات على جميع الطائرات 
ب�دون طيار الموجودة ف�ي البالد، والت�ي تتراوح 
أوزانه�ا بي�ن 250 غ�رام و30 ك�غ، تل�ك المعدات 
ضرورية لتعق�ب موقع تلك الطائ�رات وحركتها، 
ونق�ل المعلوم�ات إل�ى المرك�ز الروس�ي لتعقب 

حركة الطيران«.
وأض�اف كيرتش�كو: »كل طائرة تش�ملها تلك 
الشروط س�تزود بأجهزة تعقب موصولة بأنظمة 

مالح�ة، تعمل عبر األقمار الصناعية، تلك األجهزة 
س�تقوم بإرس�ال جميع المعلوم�ات الالزمة عن 

موقع الطائرة وحركتها إلى مركز التحكم«.
وأوض�ح أن أغلبي�ة الطائ�رات الحديث�ة بدون 
طي�ار، والتي يش�تريها اله�واة في وقتن�ا الحالي 
م�زودة بتقنيات مماثلة، لك�ن الغاية من التقنيات 
الجديدة هي توحيد المعايير ووضع آليات مبسطة 

في البالد للتحكم بطيران تلك الطائرات.
ويش�ير الخبراء إلى أن تلك المعدات مهمة جدا 
لتجنب ح�وادث اصطدام الدرونات م�ع الطائرات 
المدني�ة أو العس�كرية، ومهمة لمن�ع طيران تلك 
الطائ�رات الصغيرة ف�وق المنش�آت أو المطارات 

العسكرية، .

اتقدم بازكى التهاني والتبريكات الى الغالية )فاطمة جسام 
احمد االبيض( بمناسبة نجاحها متمنيا لها دوام الموفقية 

والنجاح في حياتها..

تـهـنـئـة

تقنيات جديدة  ملراقبة حركة الطائرات بال طيار
ابو طيبة


