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»االمام احلسني)عليه السالم(«

ثالثة من مكارم الدنيا و اآلخرة
 أن تعفو عمن ظلمك و تصل من قطعك 

و حتلم إذا جهل عليك

ص3ثالثة أحزاب كردية تطالب بغداد بإيقاف »نزيف النفط« يف كردستان

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4السعودية وقطر تبلغان مرحلة »القطيعة«

تـركيـا ترفـع إجـراءاهتـا القمعيـة بحـق املعارضـة إلـى »إسقـاط اجلنسيـة«

أمري قطر لرئيس الربملان: نحرص عىل اقامة عالقات مميزة مع العراق

تقدم من »الزنجييل« إىل »الشفاء« إلعالن النرص
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اك�د رئي�س مجل�س ال�وزراء حي�در 
العب�ادي، أم�س االثن�ن، أن العراقي�ن 
توح�دوا يف محارب�ة االره�اب ونجح�وا، 
فيم�ا واصلت القوات األمني�ة تقدمها يف 
ح�ي الزنجي�ي يف أيمن املوص�ل، وقتلت 
ع�دداً م�ن ق�ادة التنظي�م اإلرهاب�ي يف 
عملي�ة نوعية بدون خس�ائر. واس�تقبل 
رئيس الوزراء حي�در العبادي بمجموعة 
م�ن رج�ال الدين م�ن الوقفن الش�يعي 
والسني وش�خصيات دينية اخرى، حيث 
بارك بحلول شهر رمضان الفضيل شهر 

الرحم�ة الذي قال أن�ه »تتعزز من خالله 
الوحدة بع�د ان قطع العراقيون ش�وطا 
كبريا م�ن االنتص�ارات وهم ع�ى ابواب 
الن�ر النهائي«.واضاف العبادي ان »ما 
يحز قلوبنا ان يتم اختطاف دين الرحمة 
من قبل هؤالء االرهابين الذين يشوهون 
ص�ورة االس�الم واالس�الم منهم ب�راء«، 
مبين�ا ان »العراقي�ن ل�ن يس�محوا لهم 
وانن�ا يف طريقن�ا للقض�اء عليهم وليس 
احتواءهم«. وش�دد القائ�د العام للقوات 
املس�لحة عى اهمية ان يك�ون للمبلغن 
والخطباء دور كبري يف التوعية من مخاطر 
التطرف والفك�ر االرهابي.وذكر العبادي 

»اننا ال نريد لقواتنا وابنائنا ان يش�اركوا 
بالقتال خ�ارج الح�دود وال نريد زعزعة 
أمن الدول، فدس�تورنا ال يس�مح بذلك«، 
الفت�ًا إىل ان العراق حري�ص عى التعاون 
م�ع اآلخرين من اجل محارب�ة االرهاب. 
وق�ال رئي�س ال�وزراء »انن�ا قضينا عى 
االرهاب عسكريا، ويبقى التحدي االمني 
والفكري والعم�ي الواقعي«.بدوره، قال 
مصدر أمن�ي ان القوات العراقية واصلت 
تقدمها يف حي الزنجيي بالساحل األيمن 
ملدينة املوصل، بينما فتحت جبهة جديدة 

باتجاه حي الشفاء.
التفاصيل ص3

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

أعل�ن مس�ؤول محل�ي ف�ي محافظة 
االنب�ار عن وصول وزير الداخلية قاس�م 
االعرج�ي ال�ى مدين�ة الفلوجة، مش�يرا 
ال�ى أن الزي�ارة ج�اءت لمتابع�ة الوضع 
األمن�ي واحتياجات ش�رطة المحافظة. 
وقال عضو مجلس قضاء الفلوجة سالم 

الحلبوس�ي إن »وزي�ر الداخلي�ة قاس�م 
االعرج�ي وص�ل ال�ى مدين�ة الفلوج�ة، 
الرمادي(«.وأض�اف  ش�رق  40ك�م   (
الزي�ارة  م�ن  »اله�دف  أن  الحلبوس�ي، 
واحتياج�ات  األمن�ي  الوض�ع  لمتابع�ة 
ش�رطة األنبار«.وتأتي الزي�ارة بالتزامن 
ش�ن طائ�رات التحال�ف الدول�ي غارات 
جوية على مواقع لتنظيم »داعش« غربي 

محافظة االنب�ار، وجنوب غرب كركوك.
وقالت الخلية في بيان تلقت »المس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، انها بالتنس�يق 
م�ع الخلية الجوي�ة في قي�ادة العمليات 
المش�تركة الق�وة الجوية توج�ه ضربة 
جوية موفقة اس�تهدفت تحشدات كبيرة 

تابعة لعصابات داعش االرهابية.
التفاصيل ص3

»داعــش«
يـمـنـع إجـالء املـدنـيـيـن 

يف مراوي الفيليبينية

تظاهرات يف البحرين 
وفـاءا للشـهـداء ودفـاعـا 

عن آية اهلل عيسى قاسم

املحكمة االحتادية تؤجل 
النظر يف دعاوى الطعن باملوازنة 

واستجواب وزير الزراعة

فينجر يبدأ 
الـتـحـرك القـتـنـاص 

جوهرة فرنسية

عملية نوعية تطيح بقيادات »داعش« يف أمين املوصل.. ورئيس الوزراء: انتصرنا عسكريا
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ذي قار تتحدث عن »خاليا نائمة« يف البادية اجلنوبية وتدعو إىل اليقظةإعالن مبكر عن »حتالف سني« يستهدف إبعاد »دعاة التظاهر« الذين تسببوا بـ »اخلراب«
الداخليـة توجـه منتسبيهـا بعدم االشرتاك يف »املقالـب« التلفـزيـونيـة الـحـكـيـم يلتقـي االميـر الكـويتـي صـبـاح االحـمـد الصـبـاح

حمافظة بغداد تعلن تفاصيل جباية أجور املاء وتؤكد: 
ال تتجاوز مخسة االف دينار

وزير النقل يكشف عن إيرادات ميناء أم قرص 
لشهر واحد: أكثر من 6 مليارات دينار 

انقرة وبرلني تفشالن بتخطي اخلالف بشأن »انجرليك«
        بغداد / المستقبل العراقي

فش�لت تركي�ا والماني�ا، أم�س االثنين، في 
التوص�ل ال�ى اتف�اق حول زي�ارة مس�ؤولين 
سياس�يين المان ال�ى قاعدة انجرلي�ك الجوية 
لتفقد قوات تنش�رها برلين في س�ياق الحملة 
ضد تنظيم »داعش« في س�وريا، بعدما اصرت 

انقرة على منع هذه الزيارات.
الترك�ي مول�ود  الخارجي�ة  وأعل�ن وزي�ر 
تش�اوش اوغلو بعد اس�تقباله نظيره االلماني 
س�يغمار غابري�ال في أنق�رة »حالي�ا يمكنهم 
)االلمان( زيارة قاعدة حلف ش�مال االطلس�ي 

في قونية )وسط( وليس في انجرليك«.
ورد الوزي�ر األلمان�ي أن برلي�ن ستباش�ر 

بالتالي البحث عن قاعدة جديدة »هذا األس�بوع 
أو األس�بوع المقبل« مضيف�ا للصحافيين بعد 
اللقاء »أعتقد أنه ال يمكن تسوية هذه المشكلة 

مع تركيا في الوقت الحاضر«.
وأجج هذا المل�ف التوتر بين أنقرة وبرلين، 
تده�ورت  بعدم�ا  األطلس�يتين،  الحليفتي�ن 
العالق�ات الثنائي�ة ف�ي األش�هر الماضية، وال 

سيما بعد محاولة االنقالب في 15 تموز.
وحظ�رت أنق�رة ف�ي منتص�ف أي�ار عل�ى 
برلمانيي�ن ألمان زي�ارة إنجرلي�ك لتفقد القوة 
األلمانية المنتش�رة فيها وعديدها حوالي 270 

عسكريا.
وب�ررت تركي�ا حظرها آخ�ذة عل�ى برلين 
منح اللجوء السياس�ي لمواطنين أتراك، بينهم 

عسكريين يتهمهم الرئيس رجب طيب اردوغان 
بالضلوع في محاولة االنقالب.

وتس�تخدم قاع�دة انجرلي�ك الواقع�ة ف�ي 
جن�وب تركي�ا لعملي�ات التحال�ف الدولي ضد 

تنظيم »داعش«.
وكانت المستش�ارة األلمانية أنغيال ميركل 
تحدث�ت الش�هر الماض�ي ع�ن »حل�ول بديلة« 

ممكنة عن قاعدة إنجرليك، مثل األردن.
وبع�د لقائ�ه م�ع تش�اوش أوغل�و، التقى 
غابري�ال الرئيس إردوغان. غي�ر أن تركيا ألغت 
اجتماع�ا كان مق�ررا م�ع رئي�س ال�وزراء بن 
علي يلديريم بس�بب »ج�دول األعم�ال الحافل 
بالمواعي�د« كم�ا قال مس�ؤول ترك�ي لوكالة 

فرانس برس. 
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الطريان احلريب يمشط معاقل »داعش« يف االنبار واحلوجية 
واحلشد ينظف دياىل من بقايا التنظيم

ً ً
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مرصد يطالب القضاء بكردستان بإطالق رساح صحفي »فورا«
        بغداد / المستقبل العراقي

الصحفي�ة  الحري�ات  مرص�د  دع�ا 
املحاكم القضائية يف اقليم كردس�تان اىل 
»التعام�ل بروح القان�ون والحفاظ عىل 
حرية الصحافة والتعبري احرتاما للنظام 
الديمقراط�ي«، مطالب�ا محكمة تحقيق 
كالر اىل الرتاج�ع ع�ن قراره�ا الق�ايض 
بتوقي�ف مدير قن�اة تلفزيوني�ة واطالق 
رساح�ه »فوراً«.ويف وقت س�ابق أوقفت 
الس�لطات القضائية يف اقليم كردستان، 
مدي�ر قناة NRT الناطقة باللغة الكردية 
أوات عيل، بعد اخالء سبيل مراسل القناة 
آرام بختي�ار، ال�ذي احتج�زه القض�اء 
ملدة اس�بوعني، عىل خلفي�ة تقرير اعده 
عن ش�خص ق�ام برسقة حلي�ب اطفال 
املحكم�ة  علي�ه  وحكم�ت  وحفاظ�ات 
بالس�جن 11 عاما.وق�ال محام�ي قناة 
NRT ان ق�ايض تحقي�ق محكم�ة كالر 
اصدر حكما بتوقيف الصحفي أوات عيل 

وف�ق قان�ون تنظيم العم�ل الصحفي يف 
االقليم.واوضح املحام�ي ريباز محمود، 
ملرص�د الحري�ات الصحفي�ة، ان قايض 
التحقي�ق يف محكم�ة كالر اصدر حكمه 
بتوقي�ف أوات ع�يل مس�تندا بذل�ك عىل 
قانون تنظي�م العمل الصحفي يف االقليم 
وفق املادة التاسعة من القانون وتحديدا 
الفق�رة السادس�ة منه.وين�ص قان�ون 
تنظي�م العم�ل الصحف�ي ال�ذي اصدره 

اقليم كردس�تان الع�راق يف عام 2007 يف 
مادته التاس�عة عىل ان »يغرم الصحفي 
ورئي�س التحري�ر بمبل�غ ال يق�ل ع�ن 
)1.000.000( مليون دينار وال يزيد عىل 
)5.000.000( خمس�ة ماليني دينار عند 
نرشه يف وس�ائل اإلعالم »، »كل ما يرض 
اذا  إال  التحقي�ق واملحاكم�ة  باج�راءات 
أج�ازت املحكمة نرشه�ا«. وفقاً للفقرة 

السادسة من ذات املادة.

واش�ار ريباز محم�ود، وهو محامي 
متخص�ص بحري�ة الصحاف�ة والتعبري، 
آوات  احتج�از  ق�ررت  املحكم�ة  ان  اىل 
ع�يل، لغاية يوم 7 من حزي�ران الجاري، 
للتحقيق معه ع�ن التقرير الذي بث عىل 
شاش�ة القن�اة حي�ث اعت�رت املحكمة 
التقرير تدخ�ال يف مجريات القضية التي 
حكمت عىل اثرها بالس�جن عىل س�ارق 
من احدى املحالت بناحية كفري التابعة 

لقضاء كالر.
وابدى مدير مركز مي�رتو للدفاع عن 
الصحفيني استغرابه من الحكم القضائي 
الصادر بحق الصحف�ي أوات عيل، وقال 
رحم�ن غريب ان قوانني العمل الصحفي 
يف كردس�تان »تمن�ح املش�تكي حصانة 
كاملة بينم�ا تنتهك حق الصحفي املتهم 

بقضية النرش«.
ودع�ا غري�ب، املحاك�م القضائية يف 
اقلي�م كردس�تان »بعدم توجي�ه عقوبة 
الس�جن واالحتجاز بحق الصحفيني الن 

نقل املعلومات للمجتمع وممارسة حرية 
التعبري ليست جريمة«.

ووف�ق املرصد ف�إن الصحف�ي أوات 
عيل عم�ل يف مجال الدفاع ع�ن الحريات 
الصحفية وش�غل منصب عضو مجلس 
ادارة مرص�د الحري�ات الصحفي�ة ع�ام 
2010 وبعده�ا س�اهم بتاس�يس مركز 
مي�رتو للدفاع ع�ن الصحفي�ني يف اقليم 
كردس�تان الع�راق، وه�و من مؤس�ي 

مجموعة ناليا لالعالم.
ودعا املرصد قايض محكمة التحقيق 
يف كالر اىل االف�راج »الف�وري« ع�ن أوات 
عيل، مبديا »قلقه الش�ديد م�ن القضايا 
واملحاكم�ات التي تج�رى بعيدا عن روح 
القوان�ني واملعاي�ري الدولي�ة املخصص�ة 
لضمان حري�ة الصحافة والتعبري، والتي 
م�ن ش�أنها ان تضع الع�راق وخصوصا 
البل�دان  اقلي�م كردس�تان م�ن ضم�ن 
الت�ي تتع�رض له�ا الصحاف�ة للرتهيب 

واملضايقات املنظمة«.

         بغداد / المستقبل العراقي

بحث رئيس الرملان سليم الجبوري 
الذي يزور قطر حالي�اً، مع امري قطر 
تميم بن حمد آل ثاني ووزير خارجيته 
محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، تعزيز 
العالقات الثنائية بني البلدين والقضايا 
االقليمية والدولية، فيما أكد أمري قطر 
حرصه ع�ىل اقامة عالقات مميزة مع 

العراق. 
وقال مكتب الجبوري يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»رئيس مجلس النواب سليم الجبوري 
التقى الش�يخ تميم بن حم�د آل ثاني 
أمري دولة قط�ر يف العاصمة القطرية 
الدوحة«، مبينا أنه »جرى خالل اللقاء 
بح�ث تعزي�ز العالق�ات الثنائي�ة بني 
البلدي�ن ومجمل االوض�اع يف املنطقة 
العربي�ة واالقليمي�ة، وس�بل تنس�يق 
الجه�ود ملواجهة التحدي�ات واالزمات 

وانهاء املشاكل والخالفات«.
واكد الجبوري، بحس�ب البيان، ان 
»العراق مهتم بتوس�يع آفاق التعاون 
مع محيطه العربي ويسعى اىل تحقيق 
التواص�ل الدائ�م واملثمر مع اش�قائه 
خصوصا وان�ه اقرتب من انهاء وجود 
)داعش( االرهابي عىل ارضه«، مشريا 
اىل ان »املرحل�ة املقبلة س�تتيح الكثري 
من فرص االستقرار والتعاون يف كافة 
املجاالت«.من جانب�ه، اكد امري قطر، 
وف�ق البيان، ع�ىل »اهمي�ة العراق يف 

املنطق�ة ورضورة توطي�د العالق�ات 
الش�قيقني«،  البلدي�ن  الثنائي�ة ب�ني 
مشريا اىل ان »قطر تحرص عىل اقامة 

عالقات مميزة بينها وبني العراق«.
ويف بي�ان اخ�ر ص�در ع�ن مكتب 
»رئي�س  أن  في�ه  ج�اء  الجب�وري، 
الجب�وري  س�ليم  الن�واب  مجل�س 
التقى يف العاصم�ة القطرية الدوحة، 
وزي�ر الخارجي�ة القط�ري محمد بن 
أن�ه  مبين�ا  ثان�ي«،  آل  عبدالرحم�ن 
»ج�رى خ�الل اللقاء مناقش�ة س�بل 
فت�ح آفاق التعاون الثنائي بني العراق 
ودولة قطر واهمية اس�تثمار الفرص 

من اجل تحقيق املصالح الثنائية«.
واك�د رئي�س الرمل�ان ان »العراق 
يتطلع اىل مرحلة جديدة من العالقات 
بع�د انه�اء وج�ود داع�ش االرهابي 
ع�ىل ارضه، ويرحب بكل دور يس�هم 
يف تحقيق االم�ن واالس�تقرار للعراق 
واملنطقة«، مش�ريا اىل »اهمية س�عي 
دول املنطقة اىل ايجاد مناخ مناس�ب 
يمك�ن م�ن خالل�ه تحقي�ق تع�اون 
اقتص�ادي وتجاري وانهاء الرصاعات 

وتداعياتها الخطرية«.
من جانب�ه، ثمن وزي�ر الخارجية 
القط�ري، بحس�ب البي�ان، »جه�ود 
مكافح�ة  يف  وتضحيات�ه  الع�راق 
االره�اب وتحقيق الس�لم«، مؤكدا ان 
»دولة قطر حريصة عىل توسيع اطار 
العالق�ات مع الع�راق والتع�اون عىل 

مختلف االصعدة«. 

اجلبوري يف الدوحة إلجراء عدة لقاءات مع مسؤولني قطريني

أمري قطر لرئيس الربملان: نحرص عىل اقامة عالقات مميزة مع العراق

       بغداد / المستقبل العراقي

كشف رئيس كتلة الحل النيابية محمد الكربويل، 
عن تفاهمات لتحال�ف حركة الحل مع حزب اتحاد 
الق�وى الوطنية، ال�ذي أعلن عنه يف نيس�ان املايض 
برئاس�ة رئي�س مجل�س الن�واب س�ليم الجبوري، 

استعداداً لالنتخابات املقبلة.
وق�ال الكربويل يف برنامج }زقاق س�يايس{ »لحد 
ه�ذه اللحظة ل�م نتحالف مع أحد ولك�ن الجبوري 
ه�و األق�رب ولدينا تفاهم�ات قد تص�ل اىل مرحلة 
التوقيع عىل االتفاق« مش�ري اىل »أننا سنعمل سوية 
عىل تحالف ليرايل يرفض إنش�اء االقاليم وتقس�يم 

العراق«.
وأض�اف ان »من قاد التظاه�رات يف املحافظات 
الغربية س�ابقاً ومن صنع املوج�ة وركبها هم وراء 
الخراب ال�ذي يحصل حالياً« مش�ريا اىل »دور رافع 
العيساوي وخميس الخنجر وأحمد أبوريشة يف قيادة 

هذه التظاهرات وكانت هناك جهات تمولها«.
وأك�د ان »خمي�س الخنج�ر ليس لدي�ه أي دور 
س�يايس داخل العراق ومن يمتلك القرار هو بداخل 

العملية السياسية وريض هو بذلك أم ال«.
وكش�ف الكربويل ع�ن افراج الس�لطات األردنية 
عن ش�قيقه رئيس حركة الحل جمال الكربويل بعد 
إلق�اء القبض عليه يف عمان بمذكرة توقيف صادرة 

من القضاء األردني بقضية تشهري.
واوضح ان »الفنان مكي عواد بعد ان أتهم صالح 
املطلك بالفس�اد ورسقة تريلي�ون دينار عندما كان 
رئيس اللجن�ة العليا الغاثة النازح�ني عر فضائية 
يملكه�ا جم�ال الكربويل، رف�ع املطل�ك دعوى ضد 
ش�قيقي يف عمان ولكن القض�اء االردني أفرج عنه 

مؤخراً بكفالة«.
وعن اس�تجوابات الرملان وص�ف النائب محمد 
الكربويل بانها »أكثر مهنية عن الس�ابق التي كانت 
تأخذ طابع االس�تهداف الس�يايس ويبق�ى للقضاء 

البت فيها«.
واس�تدرك بالقول »لكن املشكلة اليوم ان الوزير 
او املس�ؤول املس�تجوب يذه�ب للجهة السياس�ية 
املنتم�ي لها للحماية بها وتحص�ل صفقات ويوجد 
أحيان�اً نواب يحصلون عىل تعيينات ويصوتون ضد 
االقالة خاصة من يريد ان يبقى بالعمل السيايس«.

وبشأن اس�تقالل اقليم كردستان، قال الكربويل 
»الدول�ة الكردية حلم كل ك�ردي لكن طرحها حاليا 
تكون أحياناً إلش�غال املواطن الكردي عن أزمات يف 

اقليم كردستان«.

إعالن مبكر عن »حتالف سني« يستهدف إبعاد 
»دعاة التظاهر« الذين تسببوا بـ »اخلراب«

       بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مكتب رئيس التحال�ف الوطني عم�ار الحكيم، أمس 
االثنني، ان االخري التقى باالمري الكويتي صباح االحمد الصباح. 
وقال املكتب يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ان 
»رئي�س التحالف الوطن�ي التقى فور وصول�ه الكويت باالمري 
صباح االحمد الصباح«. واضاف املكتب ان »الجانبني سيبحثان 
العالق�ات الثنائي�ة ب�ني البلدي�ن وتط�ور االح�داث يف املنطقة 
والح�رب ع�ىل داعش«. واكد النائ�ب عن ائتالف دول�ة القانون 
جاس�م محمد جعفر، يف 31 ايار ان وفدا م�ن التحالف الوطني 
س�يزور عددا من دول الخليج، حيث س�تكون هذه الزيارة هي 
جزء من زي�ارات متعددة لنقل الص�ورة الحقيقية عن العملية 
السياس�ية بالعراق وانهاء »الصورة املش�وهة« التي نقلت عن 

املكون الشيعي بالبلد.

       بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزارة الع�دل، أمس االثنني، رضورة متابعة الس�لوك 
الوظيف�ي ضم�ان لدق�ة اإلج�راءات وتقديم أفض�ل الخدمات، 
فيما أبدت اس�تغرابها م�ن بعض الترصيحات »غ�ري الدقيقة« 
الت�ي تهدف اىل إثارة الفوىض بناًء عىل ادعاءات بعض املوظفني 
املترضري�ن م�ن اإلج�راءات اإلدارية.  وقال�ت ال�وزارة يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن »اله�دف الرئيي 
ل�كل مفاصل الوزارة هو تطبيق أحكام القانون من اجل تقديم 
أفضل الخدمات للمواطنني والذي يمثل الهدف األسمى للوزارة«، 
مؤكدة »رضورة متابعة السلوك الوظيفي ضمان لدقة اإلجراءات 
وتقديم أفضل الخدمات«.  وأضافت الوزارة أن »مجلس شورى 
الدول�ة هو م�ن املفاصل اإلدارية لوزارة العدل، ومنتس�بيه عىل 
مختل�ف درجاته�م الوظيفية ه�م موظف�ون يف وزارة العدل«، 
مؤك�دة أنه�ا »حريصة عىل تنظي�م ومتابعة إج�راءات عملهم 
بما يوافق القانون والحيادية لتقديم الخدمة ملؤسس�ات الدولة 
واملواطن�ني عىل اتم وجه وبأرسع وقت«.  وأوضحت الوزارة، أن 
»أعض�اء مجلس ش�ورى الدولة الذين يكلفون إداريا بتش�كيل 
املحكم�ة اإلدارية ومحكم�ة قضاء املوظفني ه�م موظفون يف 
وزارة العدل ويخضعون لقانونه�ا ونظامها، والوزارة حريصة 
عىل إس�نادهم ومتابعتهم إلنجاح عملهم حيث اثبتوا جدارتهم 
يف العدي�د من املهام التي تم تكليفهم بها من قبل الوزارة محلياً 
ودولياً«، مبدية اس�تغرابها »من ظهور بعض الترصيحات غري 
الدقيق�ة الت�ي تهدف إلث�ارة الفوىض بناًء ع�ىل ادعاءات بعض 
املوظف�ني املترضرين من اإلج�راءات اإلدارية والتنظيمية داخل 
ال�وزارة والذين لم يس�لكوا الطريق الصحيح وس�لكوا أس�لوبا 
مخالفاً للقانون«.  ودعت وزارة الراغبني ب�«اإلدالء بالترصيحات 
لش�تى األسباب اىل التثبت والتحقق بش�كل دقيق عما سيدلون 
به والس�ماع من أطراف املوض�وع بحيادية وموضوعية لكي ال 
يك�ون الترصيح مجانباً للحق وانجراراً أله�داف من يريد إثارة 
الف�وىض والنزاعات وع�دم اس�تقرار العمل الوظيف�ي وإرباك 

مؤسسات الدولة يف هذا الظرف الحرج«.

       بغداد / المستقبل العراقي

اص�در وزي�ر الداخلية قاس�م االعرجي، أمس االثن�ني، امراً 
يق�ي بعدم مش�اركة منتس�بي ال�وزارة يف برام�ج »املقالب« 
التلفزيوني�ة الت�ي تع�رض ع�ىل بع�ض القن�وات التلفزيونية 

بالتزامن مع حلول شهر رمضان لغرض الرتفيه.
وذك�ر املكت�ب اإلعالم�ي للوزي�ر يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، ان »االعرجي امر بتوجيه منتسبي الوزارة 
كافة بعدم املش�اركة يف )برام�ج املقالب( التي تحمل يف طياتها 

اساءة للمواطن او للمؤسسة االمنية يف وزارة الداخلية«.
وأوض�ح البي�ان ان »امر الوزي�ر جاء بناء ع�ىل ظهور احد 
منتس�بي مديري�ة املرور يف احدى هذه الرام�ج«، منوها اىل ان 

الوزير »بتوجيه عقوبة لهذا املنتسب«.

احلكيم يلتقي االمري الكويتي 
صباح االمحد الصباح

العدل مستغربة من ترصحيات »غري دقيقة« 
هتدف لـ »إثارة الفوضى«

الداخلية توجه منتسبيها بعدم االشرتاك 
يف »املقالب« التلفزيونية

       بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب محافظ ذي قار يحي�ى النارصي، أمس 
االثن�ني، االجه�زة األمني�ة واملواطن�ني باليقظ�ة 
والحذر واالس�تعداد ملرحلة م�ا بعد داعش، محذرا 
من نشاط »الخاليا النائمة« التي تسعى الستهداف 

املواطنني يف جنوب العراق.
وق�ال يحيى الن�ارصي خالل اس�تطالع جوي 

مش�رتك مع قائد عمليات الرافدين وقائد الرشطة 
وقي�ادات امنية لتفق�د مناطق البادي�ة الجنوبية 
املتاخمة للحدود السعودية ان »ذي قار وبالتنسيق 
م�ع القي�ادات املختصة اتخ�ذت إج�راءات امنية 
للتعامل مع التهديدات املحتملة بعد ورود معلومات 
اس�تخبارية٬ ونتيجة الستهداف محافظة البرصة 
مؤخرا«.وأض�اف أن »هن�اك توقعات باس�تهداف 
املناط�ق الجنوبي�ة ع�ن طري�ق الخالي�ا النائم�ة 

وع�ىل االجهزة األمنية واملواطن�ني اليقظة والحذر 
واالستعداد ملرحلة مابعد داعش«.

وب�ني محاف�ظ ذي ق�ار ان »االوض�اع كان�ت 
مطمئن�ة يف املنطق�ة وه�ذا س�يحفزنا اكث�ر عىل 
متابع�ة اداء الق�وات االمني�ة ورفده�ا باملزيد من 
التعزي�زات املطلوب�ة لتفعي�ل اداءها واس�تكمال 
جاهزيتها القتالية ألفش�ال اي محاولة تستهدف 

امن واستقرار املحافظة«.

ذي قار تتحدث عن »خاليا نائمة« يف البادية اجلنوبية وتدعو إىل اليقظة

       بغداد / المستقبل العراقي

زار وزي�ر النقل كاظم فنج�ان الحمامي، أمس 
االثنني، مجلس محافظة كربالء املقدس�ة والتقى 

برئيس املجلس السيد نصيف الخطابي 
والنائب األول للمحافظ الس�يد جاس�م 
الفت�الوي، وج�رى بح�ث ع�دة أم�ور 
منها انش�اء قطار مونوريل بني املدينة 
املقدس�ة ومحافظ�ة النج�ف االرشف، 
وكذل�ك تواص�ل العمل يف مط�ار كربالء 

الدويل. 
وقال الحمامي »يف إطار استعدادات 
الوزارة ملواس�م الزي�ارات املليونية ومن 
أج�ل االرتق�اء بالخدم�ات الت�ي تقدم 
للزائري�ن رشع�ت ال�وزارة بالبحث عن 

س�بل أخرى للتخفيف ع�ن الزائرين منها انش�اء 
قط�ار املونوري�ل ال�ذي س�ريبط مدينت�ي كربالء 
والنجف املقدس�تني إضافة إىل اس�تعراض آخر ما 

وصل إليه العمل يف مطار كربالء املدني. 

وأش�اد الوزير بموقف حكوم�ة كربالء املحلية 
الداعم لكافة الخطوات التطويرية والتنسيق العايل 
فيما بينها وبني تش�كيالت الوزارة من أجل تقديم 

أفضل الخدمات للزائرين. 
من جانبه أش�ار الخطاب�ي ألهمية 
زي�ارة وزير النق�ل واعتباره�ا خطوة 
كب�رية خصوصا وأنه يحم�ل يف جعبته 
ع�دة مش�اريع تخ�دم أبن�اء املحافظة 
وزائ�ري العتب�ات املقدس�ة بالعم�وم، 
مبينا أن مجلس املحافظة س�يقدم كل 
ما من ش�أنه اس�تكمال هذه املشاريع 

وبالرسعة املمكنة. 
يذك�ر ان هن�اك رشك�ة إيراني�ة تم 
التعاق�د معه�ا إلقامة م�رشوع قطار 

املونوريل يف مدينة كربالء املقدسة.

وزير النقل يبحث مع رئيس جملس حمافظة كربالء انشاء قطار املونوريل

       بغداد / المستقبل العراقي

عقدت املحكم�ة االتحادية العليا 
أمس االثن�ني جلس�تها، فيما قررت 
النظ�ر يف دعوي�ني للطع�ن  تأجي�ل 
ببع�ض م�واد املوازنة العامة لس�نة 
2017 ودع�وى الطع�ن باس�تجواب 
بي�ان ص�ادر  الزراعة.وذك�ر  وزي�ر 
للمحكم�ة  اإلعالم�ي  املكت�ب  ع�ن 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، إن »املحكمة االتحادي�ة العليا 
عقدت اليوم جلس�تها ونظرت عددا 
م�ن الدع�اوى املدرج�ة ع�ىل جدول 

البي�ان ان »الدعوى  أعمالها«.وتابع 
األوىل أقامه�ا رئي�س مجلس الوزراء 
إضافة لوظيفت�ه عىل رئيس مجلس 
الن�واب إضاف�ة إىل وظيفت�ه للطعن 
بثالث وعرشين مادة من مواد قانون 

املوازنة للعام الحايل«.
وأوض�ح البي�ان ان »املدع�ي قام 
بتسديد أجور الخراء الذين انتدبتهم 
املحكم�ة لغ�رض الب�ت يف الجوانب 

الفنية ملوضوع الطعن«.
»املحكم�ة  أن  البي�ان  وأردف 
وافقت ع�ىل طلب رئي�س املفوضية 
املستقلة لالنتخابات بدخوله شخصاً 

ثالث�اً يف الدع�وى كون�ه طعن بطعن 
رئيس مجلس الوزراء بش�أن رواتب 
ومخصص�ات املفوضي�ة ال�واردة يف 

املادة )50( من املوازنة«.
وأش�ار البي�ان »تأجي�ل الدعوى 
إىل ي�وم 13 م�ن الش�هر الحايل ألجل 
دعوة الخ�راء وتكليفه�م بمهامهم 
البيان  وتحليفه�م القانوني«.وأف�اد 
أن »املحكم�ة نظ�رت دع�وى أخرى 
للطعن بامل�ادة )9/د/4( من قانون 
املوازنة وقررت إدخال رئيس مجلس 
طرف�اً  لوظيفت�ه  إضاف�ة  ال�وزراء 
ثالث�اً لالس�تيضاح من�ه عّم�ا يل�زم 

لحس�م الدعوى كونه املس�ؤول عن 
تنفي�ذ املوازن�ة، وتق�رر تأجيل هذه 
الدع�وى إىل 12 م�ن الش�هر املقب�ل 
لغرض تبليغ رئي�س مجلس الوزراء 
إضاف�ة إىل وظيفته«.ونوه البيان أن 
»دع�وى ثالثة نظرته�ا املحكمة من 
وزي�ر الزراع�ة إضاف�ة إىل وظيفت�ه 
للطعن بقرار اس�تجوابه الصادر من 
مجل�س النواب«.ومىض البيان إىل أن 
»املحكم�ة قررت تأجي�ل الدعوى إىل 
يوم 12 من الشهر املقبل وذلك لحني 
انته�اء العطل�ة الترشيعي�ة ملجلس 

النواب«.

املحكمة االحتادية تؤجل النظر يف دعاوى الطعن باملوازنة واستجواب وزير الزراعة
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     بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مرصف الرافدي�ن، أمس االثنني، ع�ن تحديد مبلغ الدفع�ات ملنح قروض 
سكنية تصل اىل 50 مليون دينار.

وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن »املرصف حدد مبلغ الدفعات التي سيتم بموجبه منح قروض ألغراض البناء 
ل�كل مواط�ن يمتلك قطعة أرض س�كنية ال تقل مس�احتها عن خمس�ني مرتا 

مربعا«.
وأض�اف املكتب، أن »املرصف ح�دد الدفعة االوىل والبالغ�ة 25 مليون دينار عند 
اكمال الرباط أما الدفعة الثانية فقد بلغت 15 مليون دينار عند إكمال التسقيف 

والثالثة وصلت اىل 10 مليون دينار عند تسليم املفتاح«.
وأوض�ح، انه »اليجوز نق�ل ملكية العقار او إجراء اية ترصفات قانونية، اال بعد 

تسديد كافة االلتزامات تجاه املرصف او حصول املوافقة عىل ذلك.

الرافدين يعلن حتديد مبلغ الدفعات ملنح قروض سكنية بقيمة )50( مليون دينار

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، 
يف  توح�دوا  العراقي�ني  أن  االثن�ني،  أم�س 
محارب�ة االره�اب ونجح�وا، فيم�ا واصلت 
الق�وات األمنية تقدمها يف ح�ي الزنجييل يف 
أيمن املوصل، وقتلت عدداً من قادة التنظيم 

اإلرهابي يف عملية نوعية بدون خسائر.
واس�تقبل رئيس الوزراء حي�در العبادي 
بمجموع�ة م�ن رج�ال الدين م�ن الوقفني 
الشيعي والسني وش�خصيات دينية اخرى، 
حي�ث بارك بحلول ش�هر رمض�ان الفضيل 
ش�هر الرحم�ة ال�ذي ق�ال أنه »تتع�زز من 
خالله الوحدة بعد ان قطع العراقيون شوطا 
كبريا من االنتصارات وهم عىل ابواب النرص 
النهائي«.واضاف العبادي ان »ما يحز قلوبنا 
ان يت�م اختطاف دين الرحمة من قبل هؤالء 
االرهابيني الذين يش�وهون صورة االس�الم 
واالس�الم منهم براء«، مبين�ا ان »العراقيني 
لن يس�محوا له�م واننا يف طريقن�ا للقضاء 

عليهم وليس احتواءهم«.
وش�دد القائد العام للقوات املسلحة عىل 
اهمي�ة ان يك�ون للمبلغ�ني والخطباء دور 
كبري يف التوعية من مخاطر التطرف والفكر 
االرهابي.وذكر العبادي »اننا ال نريد لقواتنا 
وابنائنا ان يش�اركوا بالقتال خارج الحدود 
وال نري�د زعزعة أم�ن الدول، فدس�تورنا ال 
يس�مح بذل�ك«، الفتاً إىل ان الع�راق حريص 
ع�ىل التعاون مع اآلخرين م�ن اجل محاربة 

االرهاب.
وق�ال رئي�س ال�وزراء »انن�ا قضينا عىل 
االره�اب عس�كريا، ويبقى التح�دي االمني 

والفكري والعميل الواقعي«.
ب�دوره، ق�ال مص�در أمن�ي ان القوات 
العراقي�ة واصل�ت تقدمها يف ح�ي الزنجييل 
بالساحل األيمن ملدينة املوصل، بينما فتحت 

جبهة جديدة باتجاه حي الشفاء.
وأوض�ح املص�در أن »الق�وات العراقي�ة 
تواص�ل تقدمها يف منطق�ة الزنجييل غربي 
املوص�ل وس�يطرت ع�ىل مرب�ع يف املنطقة 

باتجاه دورة الزنجييل«.
وأض�اف أن »الق�وات تتقدم م�ن محور 
جديد من منطقة الزنجيل تجاه حي الشفاء 
واملجم�ع الطبي ش�مال غرب�ي املوصل من 
أج�ل االلتف�اف ع�ىل الح�ي واملجم�ع بع�د 

صعوبة اقتحامه من قبل القوة القادمة من 
حي النجار«.

فيما أفاد مصدر أمني بأن قوات الجيش 
عثرت عىل خمس جثث ملدنيني يف منزل كان 
تنظيم »داعش« يستخدمه لتعذيب املعتقلني 

بالساحل األيمن ملدينة املوصل.

وقال املص�در إن »ق�وات الفرقة املدرعة 
التاس�عة عثرت عىل 5 جث�ث ملدنيني بمنزل 
يف منطقة 17 تموز بالس�احل األيمن ملدينة 

املوصل )املحور الشمال الغربي(«.
وأض�اف ان »تنظي�م داع�ش اإلرهاب�ي 
كان يتخ�ذ املنزل لتعذي�ب ضحاياه وانتزاع 

االعرتافات منهم بالقوة«.
وأشار املصدر إىل أن »القوات نقلت الجثث 
اىل مقر املش�فى امليدان�ي يف منطقة املأمون 
غرب�ي املوص�ل التخ�اذ اإلج�راءات الالزمة 
به�ذا الش�أن«.يف الغض�ون، اف�اد ضابط يف 
قوات جهاز الرد الرسي�ع ان القوات األمنية 

ق�د نفذت عملية »نوعي�ة« يف احدى االحياء 
التي التزال تخضع لسيطرة تنظيم »داعش« 
يف الجان�ب األيمن من مدينة املوصل، منوها 
اىل مقت�ل م�ا ال يق�ل ع�ن 21 عن�رصا من 
تنظي�م داعش يف تل�ك العملية.وقال النقيب 
يف جه�از ال�رد الرسي�ع »قوة تابع�ة لوزارة 

الداخلية« عبد الودود العنربي يف ترصيح أن 
قوات الفرقة املدرعة التاسعة والرد الرسيع 
تمكن�ت م�ن قتل 21 مس�لحا فج�ر االثنني 
بينه�م 5 يختصون بتنفي�ذ عمليات القنص 
عىل تخوم مدينة طب املوصل بحي الش�فاء 

يف الساحل األيمن ملدينة املوصل.
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حذرت ثالثة اح�زاب كردية، أمس 
االثنني، من الفش�ل املتكرر والرتاكمي 
من�ذ ب�دء حكوم�ة اقليم كردس�تان 
بتصدي�ر النف�ط بص�ورة مس�تقلة، 
فيما طالب الحكوم�ة املركزية بوقف 
»النزي�ف النفط�ي وامل�ايل« لالقلي�م.

وقالت كتل التغيري واالتحاد االسالمي 
والجماعة االس�المية يف بيان مشرتك 
تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة 
من�ه، ان�ه »يف الوق�ت ال�ذي يعان�ي 
مواطن�ي اقليم كردس�تان من فش�ل 
سياس�ة حكوم�ة االقليم ع�ىل جميع 
االصعدة وبالتحديد السياسة النفطية 
واملالي�ة ويدفعون يومي�ا رضيبة هذا 
الفش�ل املتكرر والرتاكمي خاصة منذ 
ان ب�دأت حكومة كردس�تان بتصدير 
النف�ط بص�ورة مس�تقلة وبع�د ذلك 
قيام الحزب الديمقراطي الكردستاني 
بتعطي�ل برملان االقليم، لكي يتس�نى 
للسياس�يني املتاجرين بثروات االقليم 
اجنداته�م  تمري�ر  الش�عب،  وق�وت 
والش�خصية  الحزبي�ة  وصفقاته�م 
املش�بوهة بعي�دا عن الش�فافية واي 
جهة رقابية، خاصة ما يتعلق بالعقود 
املربمة مع رشكة )دانة غاز( االماراتية 
و اخ�ريا توقيع اتفاقية خارسة اخرى 
م�ع رشك�ة )روس-نفط( الروس�ية 
قبل ايام«.وحذرت الكتل الكردستانية 
االس�تمرار  مغب�ة  »م�ن  الربمل�ان  يف 
عىل ه�ذا النه�ج التطفيل ال�ال وطني 
وتوقيع وتمرير ه�ذه الصفقات غري 
الش�فافة والتي ادت اىل اغراق االقليم 

بعرشات املليارات من الدوالرات و بيع 
نفط االقلي�م وكركوك وحتى حصص 
الحكومة لبعض هذه الحقول النفطية 
باسعار رخيصة«، مشرية اىل ان »ذلك 
يصب فقط يف مصلحة فئة سياس�ية 

متاج�رة بالوط�ن وثروات�ه واملترضر 
االكرب منها هو شعب اقليم كردستان 
ال�ذي  امل�زري  االقتص�ادي  والواق�ع 
نعيش�ه االن، هو خري دليل عىل ذلك«. 
وح�ذرت الكت�ل ايضا من »اس�تمرار 

ه�ذا الواق�ع الذي س�يؤدي اىل عواقب 
اقتصادية وسياسية وخيمة وخطرية 
ع�ىل االقلي�م و الع�راق ككل ايض�ا«، 
السياس�ية  الق�وى  »جمي�ع  داعي�ة 
الكردستانية والعراقية الخرية والدول 

واملنظمات الدولي�ة الصديقة املطالبة 
بالديمقراطي�ة والش�فافية والنزاهة 
وحق�وق االنس�ان اىل »ان يك�ون لهم 
وقفة ودور يف وضع حد لهذا التطاول 
املربم�ج عىل حي�اة وق�وت املواطنني 

وذلك ع�ن طريق تفعيل برمل�ان اقليم 
كردس�تان لكي يكون الجهة الرقابية 
الرشعي�ة الت�ي تراق�ب وتدقق جميع 
العقود والصفقات وتكون عني املواطن 
الس�اهر عىل مصالحه�م وقطع دابر 

الفاسدين واملتالعبني بحياة الشعب«. 
وطالب�ت الكت�ل الحكوم�ة االتحادية 
الدستورية  ب�«ان تقوم بمس�ؤلياتها 
واالخالقية لوقف هذا النزيف النفطي 
واملايل القليم كردس�تان العراق وعدم 
الوق�وف متفرجا عىل حي�اة اكثر من 
خمس�ة ماليني مواطن عراقي وجره 
من قبل فئة سياسية فاشلة وفاسدة 

نحو الهاوية«. 
يذك�ر ان النائب عن كتل�ة التغيري 
كاوة محمد اكد أن بيع نفط كردستان 
بش�كل مس�تقل »فش�ل« وتسبب يف 
»تدم�ري« اإلقلي�م. إىل ذل�ك، اس�تقبل 
رئيس إقليم كردستان املنتهية واليته 
مسعود بارزاني وفداً رفيعاً من حزب 
»للع�راق متحدون« املك�ون من نائب 
رئي�س الجمهوري�ة وزعي�م الح�زب 
أس�امة النجيف�ي وع�دد م�ن أعضاء 

املكتب السيايس للحزب. 
وح�رض اللق�اء س�كرتري املكت�ب 
الديمقراط�ي  للح�زب  الس�يايس 
الكردس�تاني فاض�ل مرياني، وعضوا 
وازاد  ش�اويس،  ن�وري  روز  املكت�ب 
برواري. وذكر بيان صادر عن رئاسة 
اإلقليم، ان املجتمع�ني تبادال وجهات 
النظر بشأن الوضع السيايس واالمني 
يف الع�راق، والحرب ضد تنظيم داعش 
يف املوص�ل، ومرحل�ة ما بع�د القضاء 
عليه. واضاف البيان ان االجتماع سلط 
الضوء عىل املستقبل السيايس للعراق، 
واالنتخاب�ات املقبل�ة، واملخ�اوف من 
انع�دام التوافق والرشاكة، والتحديات 
األخرى التي ستواجه العراق واملنطقة 

يف املرحلة املقبلة.

عملية نوعية تطيح بقيادات »داعش« يف أمين املوصل.. ورئيس الوزراء: انتصرنا عسكريًا

تقدم من »الزنجييل« إىل »الشفاء« إلعالن النرص

أدانت سياسة بارزاني يف اإلقليم وأكدت أنها تؤدي إىل »عواقب خطرية«

ثالثة أحزاب كردية تطالب بغداد بإيقاف »نزيف النفط« يف كردستان
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أعلن مس�ؤول محلي ف�ي محافظة االنبار 
عن وصول وزير الداخلية قاسم االعرجي الى 
مدينة الفلوجة، مش�يرا الى أن الزيارة جاءت 
لمتابعة الوض�ع األمني واحتياجات ش�رطة 

المحافظة. 
وقال عضو مجلس قضاء الفلوجة س�الم 
الحلبوسي إن »وزير الداخلية قاسم االعرجي 
وص�ل ال�ى مدين�ة الفلوج�ة، ) 40كم ش�رق 

الرمادي(«.
وأضاف الحلبوسي، أن »الهدف من الزيارة 
لمتابعة الوض�ع األمني واحتياجات ش�رطة 

األنبار«.
وتأت�ي الزي�ارة بالتزام�ن ش�ن طائ�رات 
التحال�ف الدول�ي غ�ارات جوية عل�ى مواقع 
لتنظي�م »داع�ش« غرب�ي محافظ�ة االنب�ار، 

وجنوب غرب كركوك.
وقال�ت الخلية في بيان تلقت »المس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، انه�ا بالتنس�يق مع 

الخلية الجوية في قيادة العمليات المش�تركة 
الق�وة الجوي�ة توج�ه ضربة جوي�ة موفقة 
اس�تهدفت تحش�دات كبيرة تابع�ة لعصابات 
داعش االرهابية كانت تنوي شن هجوم على 
الق�وات األمنية وقتل اع�داد كبيرة منهم  في 

منطقة الوطا شمال بحيرة القادسية.
وأضاف البي�ان ان طائرات الق�وة الجوية 
وجهت عدة ضربات جوية اسفرت عن تدمير 
مقر ووكر تاب�ع لعصابات داع�ش االرهابية 

وتقتل العشرات من اإلرهابيين.
كم�ا تم تدمي�ر مخزن لالس�لحة واالعتدة 
واعطابه�ا بالكام�ل ف�ي الحويج�ة، حس�ب 
البيان.كم�ا أعلن�ت خلية االع�الم الحربي عن 
بدء قوات مشتركة بعمليات تمشيط بحثا عن 

تنظيم داعش في محافظتي ديالى واالنبار.
وقال�ت الخلية في بيان تلقت »المس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، ان قطعات قيادة عمليات 
دجل�ة المتمثل�ة بفرق�ة المش�اة الخامس�ة 
ومديري�ة ش�رطة ديال�ى ول�واء من الحش�د 
الش�عبي والحشد المناطقي باش�روا بعملية 

تفتيش مناطق )الحديد - األس�ود- بس�اتين 
الحدي�د - ح�ي االم�الك- الكساس�بة( إللقاء 

القبض على االرهابيين وتدمير أوكارهم.
وأضافت الخلية ان قطعات عمليات األنبار 
من خالل فرقة المش�اة االولى ولواء مغاوير 
القيادة باش�رت بواجب تفتيش المناطق التي 
تقع ضمن شمال الخط السريع بمسافة )50( 
كم.إل�ى ذلك، اعلن آمر ف�وج صقور الصحراء 
الش�يخ  باألنب�ار  العش�ائر  لمقاتل�ي  التاب�ع 
ش�اكر ابو ريش�ة عن احباط هجوم انتحاري 
ل�«داع�ش« على منف�ذ الوليد الح�دودي مع 

سوريا غربي المحافظة.
وق�ال الريش�اوي ان »تنظيم داعش ش�ن 
هج�وم انتح�اري على منف�ذ الولي�د الحدود 
مع س�وريا ف�ي ناحية الولي�د التابعة لقضاء 
الرطب�ة، غربي محافظ�ة األنب�ار«، مبينا أن 

»الهجوم نفذ بسيارتين مفخختين«.
وأض�اف الريش�اوي أن »طي�ران التحالف 
الدول�ي تمكن م�ن احب�اط الهج�وم وتدمير 
المفخختين قبل اقترابهما من المنفذ«، مشيرا 

ال�ى أن »الهج�وم كان قادم�ا م�ن الصح�راء 
الشرقية لمنفذ الوليد باألنبار«.

يذكر ان فوج صق�ور الصحراء حرر منفذ 
الوليد الحدودي مع سوريا بعد منتصف العام 
الماض�ي من تنظيم »داعش«، فيما تحبط تلك 
القوات هجمات ل�«داعش« بين الحين واألخر 

على المنفذ.
في غضون ذلك، أعلن رئيس عائلة البو عبد 
النبي في عش�يرة الطرابل�ة بمحافظة األنبار 
حافظ عبد النبي الطربولي براءته من كل فرد 

في العشيرة له صلة ب�«اإلرهاب«.
وقال الطربولي  »اعلن امام الجميع براءتي 
من كل فرد ينتمي الى فخذ البو عبد النبي وله 
صل�ة باإلره�اب او أي فع�ل يخ�ل باألمن في 

قضاء حديثة خاصة والعراق عامة«.
يذك�ر أن ع�ددا كبيرا من ش�يوخ عش�ائر 
االنبار أعلن�وا براءتهم من بع�ض االفراد في 
عش�ائرهم ممن انخرطوا في صفوف تنظيم 
»داع�ش« عندما دخ�ل ال�ى المحافظة مطلع 

عام 2014.

وزير الداخلية زار الفلوجة ملتابعة الوضع األمين واحتياجات القوات األمنية

الطريان احلريب يمشط معاقل »داعش« يف االنبار واحلوجية.. واحلشد ينظف دياىل من بقايا التنظيم
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واالم�ارات  الس�عودية وم�ر  قطع�ت 
والبحرين وجزر املالديف، يف خطوة مشرتكة 
ومنس�قة، عالقاته�ا م�ع قط�ر بس�بب ما 
س�موه دعم قط�ر لالره�اب، واغلقت هذه 
ال�دول منافذها الجوي�ة والربية يف وجه هذا 
البل�د وانهت مش�اركة الدوح�ة يف التحالف 
الذي تقوده السعودية يف العدوان عىل انصار 

الله واليمن.
وعق�ب قطع ه�ذه الدول، تدخ�ل االزمة 
السياس�ية يف العالق�ات م�ع قط�ر مرحل�ة 
االع�الم  ألن  خط�رة  وخط�رة،  حساس�ة 
الس�عودي، اعلن بعد اس�بوع من الهجمات 
االعالمية ضد قطر والت�ي اتهمت فيها امر 
ه�ذا البل�د بزعزع�ة ال�دول العربية بس�بب 
تريحات�ه ح�ول دع�م املقاوم�ة اللبنانية 
وحم�اس وايران ايضا، اعلن بش�كل واضح 
ورصيح عن حدوث انقالب سادس  وشيك يف 

قطر واالطاحة باالمر تميم.
وتؤكد تريحات الرئيس اليمني السابق 
عيل عبدالله صالح لقناة »اليمن اليوم« هكذا 
تحركات وسيناريوهات حول حدوث انقالب 
يف قطر، حينما قال، إن اليمن كشف مؤامرة 
لالنق�الب ع�ىل أمر قط�ر الس�ابق حمد بن 
خليف�ة آل ثاني من قب�ل قطريني مدعومني 

من السعودية.
واضاف صالح »أس�همت اليمن يف كشف 
املؤام�رة الت�ي كان�ت تح�اك ض�د النظ�ام 
القط�ري بقيادة حمد بن خليفة آل ثاني من 
قبل عنارص قطرية كانت تريد اإلنقالب عىل 

األمر، وُيقال إنها مدعومة سعوديا«.
ويأت�ي التهدي�د بحدوث انق�الب يف قطر 
يف الوق�ت ال�ذي كانت قد ب�دأت فيه الكويت 
بتحركاتها الدبلوماس�ية للوساطة من اجل 

تسوية الخالفات مع هذا البلد.
ويش�ر االع�الن عن ه�ذا االمر م�ن قبل 
والهجم�ات  الس�عودية  االع�الم  وس�ائل 
االعالمي�ة االماراتية املكثفة عىل قطر، إىل أن 

هذه الدول ال ترغب بخلق هدوء واستقرار يف 
العالقات السياسية مع قطر وتسعى عرب أي 
وس�يلة اجبار قطر عىل الخضوع لطلباتهم 
ويف املقابل يفش�لون عرب ه�ذه الخطوة اي 

تحرك دبلومايس النهاء وتسوية الخالفات.
ه�ذا يف الوق�ت ال�ذي اعلن�ت في�ه قطر 
من�ذ البداي�ة ان وكالتها الرس�مية تعرضت 
لالخرتاق والتريحات املنس�وبة المر قطر 
ليست صحيحة ولكن موقف قطر لم يتمكن 
من جلب ثقة السعودية واالمارات فاستمرت 
تلك ال�دول بهجماته�ا االعالمي�ة والدعائية 

ضد قط�ر اىل ان ادى االمر اىل قطع العالقات 
الدبلوماس�ية م�ع قطر واغالق ه�ذه الدول 
منافذها الربية والبحرية يف وجه القطريني.

الخارجي�ة  وزارة  اعت�ربت  املقاب�ل،  ويف 
القطري�ة يف بي�ان له�ا تلك الخط�وات »غر 
م�ربرة« معرب�ة ع�ن اس�فها حي�ال تل�ك 
الترف�ات. وذكر بي�ان الخارجية القطرية 
»أن ه�ذه اإلجراءات التي اتخ�ذت ضد دولة 
قط�ر لن تؤث�ر عىل س�ر الحي�اة الطبيعية 
للمواطنني واملقيمني يف الدولة وأن الحكومة 
القطري�ة س�تتخذ كل االج�راءات الالزم�ة 

لضم�ان ذل�ك، وإلفش�ال مح�اوالت التأثر 
عىل املجتمع واالقتصاد القطريني واملس�اس 
بهما«. وتحدث هذه االزمة السياس�ية التي 
وصفه�ا املحلل�ون السياس�يون ب�«الزلزال 
الدبلومايس« يف عالقات هذه الدول مع قطر، 
بع�د 15 يوماً من زيارة الرئيس االمريكي اىل 
املنطقة، حيث طالب خاللها الدول االسالمية 
بالوق�وف بش�كل عم�يل يف وجه م�ا اعتربه 
»تطرف طائفي«. إقليمياً، اكد املتحدث باسم 
وزارة الخارجية االيرانية بهرام قاس�مي ان 
تصعي�د التوت�ر بني بع�ض بل�دان الجوار يف 

جنوب الخليج ال يصب يف مصالحهم ورفض 
استخدام الحظر والعقوبات، داعيا اىل ضبط 
النف�س والعمل ع�ىل خفض التوت�ر واعادة 

الهدوء.
واش�ار قاس�مي اىل التوتر الناش�ب بني 
بع�ض بل�دان الج�وار الجنوبي�ة يف الخليج، 
االس�المية  الجمهوري�ة  قل�ق  ع�ن  معرب�اً 
االيرانية حيال التطورات االخرة يف العالقات 
ب�ني بلدان الجوار الجنوبي�ة يف الخليج وعرب 
ع�ن امل�ه يف ذات الوقت بايج�اد حلول عرب 
التأكي�د عىل املواقف املبدأي�ة، والتي لخصها 

بتصعيد التوتر يف العالقات بني بلدان الجوار 
يف ظ�روف تعاني فيها املنطق�ة والعالم من 
نتائ�ج ازمة االره�اب والتطرف واس�تمرار 
احتالل فلس�طني من قبل الكيان الصهيوني 
ال يصب يف مصالح اي من الدول والش�عوب 
يف املنطقة وتوجه تهديدات ملصالح الجميع، 
الفت�ا إىل ان الجمهورية االس�المية االيرانية 
تدعو جميع بلدان الجوار املتنازعة يف جنوب 
الخلي�ج اىل اكتس�اب الع�رب وال�دروس م�ن 
التج�ارب املري�رة يف املنطق�ة واالبتع�اد عن  
العواط�ف والع�ودة إىل العقالني�ة والحكمة 
وضبط النفس اىل اق�ى حد ممكن والعمل 

عىل خفض التوتر والعودة اىل الهدوء.
بدوره�ا، دعت تركي�ا اىل الح�وار وأبدت 
اس�تعدادها للمس�اهمة يف ح�ل الخالف بني 
قطر ودول خليجية ومر قطعت عالقاتها 

مع الدوحة التهامها بدعم “االرهاب”.
وق�ال وزي�ر الخارجي�ة الرتك�ي مول�ود 
تشاوش اوغلو خالل مؤتمر صحايف يف انقرة 
»يمكن ان تحصل مش�اكل ب�ني الدول، لكن 
يجب ان يتواصل الحوار« مضيفا »بالتاكيد، 
سنقدم اي شكل من اشكال الدعم لكي يعود 

الوضع اىل طبيعته«.
دولي�اً، ق�ال الكرمل�ني إن م�ن مصلحة 
روس�يا أن يكون الوضع يف الخليج »مستقرا 

وسلميا«.
وقال ديمرتي بيس�كوف املتحدث باس�م 
الكرمل�ني يف مؤتم�ر صحف�ي ع�رب الهاتف 
إن موس�كو تأم�ل أيض�ا أال يؤث�ر الخ�الف 
الدبلوم�ايس الحايل مع الخلي�ج عىل “العزم 

املشرتك” يف الحرب عىل “اإلرهاب الدويل”.
ويف الوقت نفسه رفض بيسكوف التعليق 
عىل س�ؤال حول مدى صحة االتهامات التي 
توجهه�ا الس�عودية واإلم�ارات والبحري�ن 
وم�ر إىل الدوحة.كم�ا طرح ع�ىل الناطق 
الصحفي باس�م الرئيس الرويس سؤال آخر 
حول الدعم الرويس املحتمل لقطر يف مأزقها 
الحايل، لكن بيسكوف رفض اإلجابة، معتربا 

أن هذا السؤال  يف غر محله.

ست دول سحبت سفرائها وقطعت عالقاتها بالدوحة

السعودية وقطر تبلغان مرحلة »القطيعة«

تركيا ترفع إجراءاهتا القمعية بحق املعارضة إىل »إسقاط اجلنسية«

        بغداد / المستقبل العراقي

اعتقلت الرشطة 12 شخصا يف مداهمات يف حي باركينغ 
برشق لندن عىل صلة باالعتداء، فيما ذكرت ش�بكة سكاي 

نيوز أن الرشطة دهمت عقارا يعود ألحد القتلة. 
ويف ثالث هجوم ارهابي دموي تش�هده بريطانيا خالل 
ثالثة ش�هور قام ثالثة مهاجمني عىل متن شاحنة صغرة 
بده�س املش�اة عىل ج�ر لندن بري�دج ثم هاجم�وا املارة 

بالسكاكني موقعني سبعة قتىل، قبل ان تقتلهم الرشطة.
وقالت الرشطة انها تتعامل مع هذه الهجمات الجديدة 
التي تأتي قبل خمسة ايام فقط عىل االنتخابات الترشيعية 

يف بريطانيا، عىل انها »اعمال ارهابية«.
ورصحت ماي ان االعداء هو »نتاج أيديولوجية التطرف 

اإلسالمي الرشيرة«.
ودانت م�اي االعتداء وقالت ان بريطاني�ا تواجه تهديدا 
جديدا يقوم فيه املهاجمون »بتقليد بعضهم« وأن االعتداءات 
األخرة وان لم تكن جزءا من املكيدة نفسها، فإنها متصلة 
يف م�ا بينه�ا ألنه�ا »نت�اج أيديولوجية التطرف اإلس�المي 
الرشيرة نفس�ها«. وأضاف�ت أن »اإلرهاب يغ�ذي االرهاب 
وان مرتكبي�ه ال يترف�ون بموج�ب مكائد مع�دة بعناية 
وإنما هم مهاجمون معزولون يقلدون بعضهم باستخدام 
الوس�ائل األكثر فظاع�ة«. وعقب الهج�وم اعلنت االحزاب 
السياس�ية تعلي�ق حمالتها االنتخابية لنه�ار االحد عىل ان 
تستأنف االثنني، بينما أكدت ماي أن االنتخابات الترشيعية 
ستجري كما هو مقرر الخميس 8 حزيران. عاش املوقعان 
الس�ياحيان اللذان ش�هدا االعتداء يف قلب لندن كابوسا ليل 
الس�بت االحد، إذ اغلقت محطات مرتو األنفاق والش�وارع 
املحيط�ة فاضطر الناس للبقاء يف املطاعم والحانات، بينما 
كان�ت تس�مع صفارات س�يارات الرشطة املرع�ة. وقال 
الس�اندرو لشبكة بي بي يس »رأيت شاحنة صغرة تتحرك 
برع�ة يمينا ويس�ارا لتصدم اكرب عدد م�ن الناس، وكان 

الناس يركضون ملحاولة الهرب منها«.

        بغداد / المستقبل العراقي

تواص�ل انعق�اد مجل�س فاتح�ة الش�هداء الفدائي�ني 
الخمس�ة يف مأتم س�ار، وش�ارك املواطنون وعلم�اء الدين 
والش�خصيات السياس�ية يف مجالس الفاتحة، وذلك يف ظل 
اس�تمرار االحتجاجات الش�عبية والفعالي�ات الثورية التي 
أكدت عىل الوفاء للش�هداء واالستمرار يف موقف الدفاع عن 
آية الله الش�يخ عيىس قاس�م الذي ال تزال القوات الخليفية 
تفرض اإلقامة الجربية عليه يف منزله ببلدة الدراز منذ مايو 
2٣ املايض.وقد ش�وهدت اآلليات واملدرعات الخليفية وهي 
تحارص منزل الش�يخ قاس�م وتتمركز يف ثكنات عس�كرية 
ملن�ع املواطنني واأله�ايل من االقرتاب من املن�زل، إضافة إىل 

انتشار عسكري يف أحياء مختلفة من البلدة.
وانطلق�ت املناط�ق يف الب�الد احتجاج�ات غاضبة، كما 
اندلعت اش�تباكات مع القوات وآلياته�ا يف عدد من املحاور 
والبل�دات، ومنها بلدة نويدرات التي تظاهر فيها املواطنون 
مؤكدين عىل الوفاء للش�هداء، وواج�ه املتظاهرون القوات 
الخليفية وآلياتها وقطعوا الطريق القريبة من مدخل البلدة 
باإلط�ارات املش�تعلة إلعاق�ة اقتح�ام القوات للبل�دة. وقد 
ارتفع�ت أعمدة الدخان يف مناطق ك�رزكان، توبيل، عذاري، 
الجفر، وغرها.وسارت تظاهرات تأبني الشهداء يف مناطق 
أبوصيب�ع والش�اخورة، الديه، باربار، الس�نابس، وغرها، 
حيث أُشعلت شموع الشهادة إحياء لذكراهم وللتأكيد عىل 

التمسك بحق القصاص من القتلة الخليفيني.

الرشطة الربيطانية تعتقل 12 شخصًا 
عىل صلة باعتداء لندن

تظاهرات يف البحرين وفاءًا للشهداء 
       بغداد / المستقبل العراقيودفاعًا عن آية اهلل عيسى قاسم

فشلت الجهود إلنقاذ نحو الفي مدني عالقني يف 
مناطق يس�تمر فيها القتال بني القوات الحكومية 
ومس�لحني ارهابي�ني تابعني لداع�ش الوحيش يف 
مدينة مراوي يف جنوب الفيليبني، بعد فش�ل خطة 
لوقف إطالق النار. وعلق املدنيون يف وس�ط مدينة 
مراوي قي جزيرة مينداناو حيث يقاوم مسلحون 

تابعون لداعش الوحيش حملة أمنية للجيش.
الفيلبيني�ة س�قوط 178  الحكوم�ة  وأعلن�ت 

شخصا يف هذه املواجهات حتى اآلن.
وأعلنت السلطات أنها تتفاوض للوصول لوقف 
إطالق نار للس�ماح بخ�روج املدني�ني العالقني يف 
مناطق القتال، إال أن استمرار القتال طوال الصباح 
أظهر أن وقف إطالق النار لم يدخل حيز التنفيذ كما 
كان مأموال. وقالت السلطات املحلية إن مسؤولني 
حكومي�ني، يعملون عرب وس�طاء، توصلوا التفاق 
مع املسلحني لوقف إطالق نار األحد ألربع ساعات 

يس�مح بإجالء املدني�ني العالقني.لكن املس�ؤولني 
فشلوا يف تأمني موافقة الجيش الفيليبيني من أجل 
الهدن�ة، وفق ما قال ضياء الونت�و أديونج الناطق 
باس�م لجنة إدارة األزم�ة اإلقليمية لوكالة فرانس 
برس.وأوض�ح أديون�ج أن الجيش س�مح لطواقم 
االنق�اذ بدخول األماك�ن املتاخم�ة للمناطق التي 
يسيطر عليها املس�لحون االرهابيون، فيما منعوا 

من دخول االماكن التي تعرضت للقصف.
ونتيج�ة لذل�ك، تمك�ن 170 مدني�ا فق�ط من 
الخ�روج، بحس�ب أرق�ام أوردها الجي�ش. وقال 
أديونج »نش�عر باإلحب�اط والخيانة. نحن نتحدث 
عن أرواح برش«. وأوضح أن »هناك 2000 شخص 
يحتاجون ملساعدة فورية )بعد( 1٣ يوما من دون 
طع�ام«. وأج�رب أطالق الن�ار والتفج�رات، بينها 
قصف مدفعي، املنقذين عىل االنس�حاب، بحس�ب 
ما ش�اهد صحافي�ون م�ن وكالة فران�س برس. 

وتضاربت التقارير حول جهة إطالق النران.
وق�ال ارنس�تو ابي�ال الناط�ق باس�م الرئيس 

الفيلبيني رودريغو دوترتي يف بيان إن »الجيش ... 
رفض دخول األماكن الخطرة جدا لتفادي تعريض 
طواقم اإلغاثة للخطر وأي إمكان لتعقيد الوضع«. 
وأوضح روبرتو برتونيو رئيس وفد اللجنة الدولية 
للصي�ب األحمر يف جن�وب الفيليبني لفرانس برس 
أن اولئ�ك الذين تم انقاذه�م معظمهم من الرجال 

الذين بدوا يف صحة جيدة نسبيا.
يف املقابل، فأن 14 من نحو 200 ش�خص جرى 
انقاذهم الس�بت تم نقلهم للمستشفيات، بحسب 
برتوني�و. وأضاف »كان معظمه�م أطفاال يعانون 
م�ن اإلس�هال وس�وء التغذي�ة«.  وتش�ن القوات 
الحكومي�ة رضبات جوية يف م�راوي حيث تجري 
حرب شوارع رشسة مع مئات من املسلحني الذين 
اعلن�وا مبايع�ة داعش الوح�يش رافع�ني الرايات 
الس�وداء لداعش الوحيش يف مناطق سكنية. وقتل 
120 مس�لحا بينه�م ثماني�ة مس�لحني أجان�ب، 
اضافة اىل ٣8 جنديا ورشطيا، و20 مدنيا، بحسب 

حصيلة ملسؤولني.

        بغداد / المستقبل العراقي

أطلق ناش�طون فلس�طينيون يف 
الذك�رى ال��50 لنكس�ة 1967 التي 
الق�دس  ارسائي�ل  خالله�ا  احتل�ت 
الرشقي�ة والضف�ة الغربي�ة وقطاع 
غ�زة، حمل�ة ع�ىل وس�ائل التواصل 
االجتماعي بعنوان »#االحتالل_هو«، 
وذلك به�دف اتاحة املج�ال امام كل 
فلس�طيني، اينم�ا وج�د، ألن يروي 

تجربته الشخصية مع االحتالل.

وقال�ت الناطق�ة باس�م الحملة 
ن�ور عودة »نحن مجموعة من فريق 
عمل من املتطوعني الدبلوماسيني يف 
جميع انحاء العالم، ونعمل منذ اكثر 
من س�نة للتحض�ر له�ذه الحملة، 
وغره�ا يف الع�ام 2017«.واوضحت 
ان الحمل�ة اطلق�ت بمختلف اللغات 
يف  الفلس�طينيني  كل  وتس�تهدف 
العالم.واضاف�ت  انح�اء  مختل�ف 
عودة »يف اط�ار الحمل�ة اطلقنا هذا 
الهاشتاغ لكي يشارك كل فلسطيني 

بروايته الش�خصية وكيف يؤثر عليه 
االحتالل«.وتدع�م الدائرة الثقافية يف 
منظم�ة التحرير الفلس�طينية هذه 
الحملة وتساندها، غر ان عودة اكدت 
ان الحملة »ليست رسمية باملطلق«.

وعن سبب اختيار هذه الفكرة قالت 
ع�ودة »وجدن�ا ان إرشاك الناس عرب 
الحديث عن تجاربهم الشخصية عما 
يعنيه االحتالل، هو الخيار االنسب يف 
ذك�رى مرور 50 عاما عىل النكس�ة، 
خاصة وان الفلس�طينيني مش�تتون 

يف مختل�ف انحاء العال�م، واالنرتنت 
م�ن اهم الوس�ائل التي يس�تخدمها 
او  اليوم«.والنكس�ة  الفلس�طينيون 
حرب 1967 او حرب االيام الستة كما 
تسميها ارسائيل اندلعت يف 5 حزيران 
وانته�ت يف الع�ارش من�ه بانتص�ار 
الدولة العربية وهزيمة مر واالردن 
وسوريا، وقد احتلت ارسائيل خاللها 
كال م�ن الق�دس الرشقي�ة والضفة 
الغربية وقطاع غزة وصحراء سيناء 

املرية وهضبة الجوالن السورية.

»داعش« يمنع إجالء املدنيني يف مراوي الفيليبينية

يف ذكرى النكسة.. محلة الكرتونية جلمع شتات الفلسطينيني 
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أعلن�ت الس�لطات الرتكية عن ب�دء اإلج�راءات املتعلقة 
بس�حب الجنس�ية من 1٣0 ش�خصا وفتح ملفات تحقيق 
بحقهم، بينهم رجل الدين املعارض الداعية الرتكي فتح الله 
غولن، ونائبني يف حزب الش�عوب الديمقراطي املوايل لألكراد 

فيصل ساريلدز، وتوغبا هزر.
وأوضحت وزارة الداخلية الرتكية، يف بيان، أن عدم عودة 
هؤالء األش�خاص ال��1٣0 إىل تركيا خالل ٣ أش�هر، اعتبارا 

من االثنني ، سيرتتب عليه سحب الجنسية الرتكية منهم.
وتنف�ذ تركي�ا حمل�ة اعتق�االت واس�عة من�ذ االنقالب 
الفاش�ل اس�تهدفت مختل�ف القطاع�ات وطال�ت اآلالف، 
ويرج�ح املراقبون أن تؤدي الس�لطات الجديدة التي منحت 
الردوغان بعد نجاحه يف عملية االستفتاء، واستمرار تطبيق 
حالة الطوارئ إىل حمالت جديدة تستهدف كل األصوات التي 

ستعارض الرئيس الرتكي تمهيدا لدكتاتورية صارمة.
ومن�ذ االنقالب الفاش�ل، أوقف حوايل 50 ألف ش�خص، 
وفص�ل أكث�ر م�ن 100 ألف م�ن وظائفه�م أو منع�وا من 
ممارس�تها. واس�تهدفت عملي�ات التطهر ه�ذه يف املقام 
األول ق�وى األمن واملدرس�ني والقض�اة وجميعهم متهمني 
باملش�اركة يف االنقالب أو االنتماء لش�بكة غولن املتهم لدى 

السلطات الرتكية بالوقوف وراء االنقالب الفاشل.

وتتهم أنقرة غولن برتؤس »منظمة إرهابية« تغلغلت يف 
املؤسسات لتشكيل »دولة موازية«، وبشن حملة منذ عقود 
لتقويض الدولة عن طريق التسلل داخل املؤسسات الرتكية 

خاصة الجيش والرشطة والقضاء.
وينف�ي غول�ن، الحليف الس�ابق ألردوغ�ان، واملنفي يف 
الوالي�ات املتحدة منذ نهاية التس�عينيات، نفي�ا قاطعا أي 
تورط يف االنقالب الفاشل الذي أسفر عن حوايل 150 قتيال.

وس�بق أن أدانت دول أوروبية حملة االعتقاالت، معتربة 
أن أهدافها سياسية وطالبت أنقرة بمراجعة قانون اإلرهاب 
باعتب�ار أنه يتضمن تعريفا فضفاضا لإلرهاب ويس�تخدم 

عىل األرجح يف إزاحة الخصوم السياسيني.
لكن الرئيس الرتكي رد بعن�ف عىل االنتقادات األوروبية 

واتهم أوروبا بتوفر مالذ آمن لإلرهاب.
ويتوق�ع املتابع�ون للش�أن الرتك�ي أن تتصاع�د وترة 
اإلج�راءات التعس�فية يف تتم�ة لخط�وات س�ابقة بدأه�ا 
اردوغ�ان الذي بادر منذ أش�هر يف تنفيذ اعتقاالت موس�عة 
طالت معارضيه س�واء عىل الساحة السياسية أو يف املشهد 

اإلعالمي الرتكي.
وتخ�ى املعارضة كم�ا دول غربية م�ن أن تتجه تركيا 
إىل املزيد من االس�تبداد يف ظل النزعة الس�لطوية إلردوغان 
خاص�ة بعد تمري�ر التعدي�الت الدس�تورية الت�ي تتيح له 

صالحيات تنفيذية واسعة.



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1456( الثالثاء  6  حزيران  2017 اعالنات5

 

 
 

Gazprom Neft Badra B.V. 
بي في ةغازبروم نفت بدر  

 
 المناقصة عن عالنإلا

 عن  لنتع انبدرة  حقلوإنتاج   تطويرلعقد   ذالمنف المقاول، فينفت بدرة بي  ازبرومغ تدعوشركة

 معالجة المياه المنتجة منظومة تجهيز -2017/874مناقصة رقم ال

 األفقي وحدة االحتراق تجهيز -2017/875المناقصة رقم 

 FM200و  F & G تجهيز منظوماتشراء و -2017/906مناقصة ال 

 F&G  الدفعة1    الكشف  تجهيز منظومةشراء  -

FM200 -  اخدماد الحريق تجهيز منظومةشراء  الدفعة 2 

 
جمهورية  قوانين،  لها  سمحت والتيبطبيعتها   مماثلةالفي تنفيذ المشاريع والمناقصات  خبرةالالشركات العراقية واألجنبية التي لديها  على

 .في جمهورية العراق المشاركة في المناقصة الاعمالبلدهم من التسجيل ، وأداء  قوانينالعراق و / أو 
 

 :بناء على المعايير التالية عروضسوف تقوم شركة غازبروم نفت بدرة بي.في بتقدير ال
 
 تجاري؛ عرض- 

 .لاعمألجدول تنفيذ ا  -
 ؛و الصرف شروط الدفع -
 ؛جهيزشروط الت -

 .خبرة في تصميم األنظمة في المنشآت الصناعيةال  -
 المعروفة؛ ات االنتاجمع شرك الخبرة في القيام بالوكالة   -
 .توافر الكوادر الفنية القادرة على تصميم األنظمة والعمل مع وثائق المشروع  -
 .سنوات الماضية 3لمدة  براءة الذمة القدرة على تقديم  - 
 ؛2017/906 ناقصةللم 1 دفعةلل و ذلك(خمسين ألف دوالر)  50.000قل عن يبمبلغ ال تقديم التأمينات االولية القدرة على   -
 ؛2017/906للمناقصة  3دفعة لل(خمسين ألف دوالر) و ذلك  50.000القدرة على تقديم التأمينات االولية بمبلغ ال يقل عن   -
 ؛2017/874 و ذلك للمناقصة ألف دوالر) ة(مائ 100.000ال يقل عن   بمبلغ  القدرة على تقديم التأمينات االولية -
 .2017/875للمناقصة  و ذلك  الف دوالر) خمسين ( 50.000بمبلغ ال يقل عن القدرة على تقديم التأمينات االولية  -
 
 

العطاءات مع الشروط  المطلوبة  في العطاء. المقاول له الحق في قبول أو رفض أي عطاء، إلغاء عملية العطاءات ينبغي أن تتوافق 
 ورفض جميع العطاءات، في أي وقت قبل منح العقد، دون تحمل أي مسؤولية في ابالغ مقدمي العطاءات بذلك  .

الحصول على مجموعة كاملة من وثائق المناقصة بعد تقديم طلب خطي  هايمكنالشركات المهتمة بالمشاركة في المناقصة المذكورة أعاله 
على ورق موقع من قبل الشخص المفوض) والتي  قدميمع معلومات كافية تؤكد أن الشركة تلبي الحد األدنى من المعايير المبينة أعاله (

، االسم الكامل لشخص االتصال وعنوان بريده  ، وعنوان البريد اإللكتروني ، الهاتف ، الفاكس كاملال لشركةتحتوي على اسم ا
-Tendersقسم المشتريات عن طريق البريد اإللكتروني. - فينفت بدرة بي  ازبرومغ شركةاإللكتروني. وترسل هذه الطلبات إلى 

Materials@gazpromneft-badra.com،  ي / مساءا (بالتوقيت العالم 1في الساعة   الساعة اقصاه موعد في  تستلموالتي
 فقدانال. وترسل وثائق المناقصة عن طريق البريد االلكتروني من دون أية مسؤولية عن 2017حزيران  13) 3:00بتوقيت جرينتش +

 بعد تقديم طلب خطي كما ذكر أعاله. رخيتأالأو 
 

 ).3:00(بالتوقيت العالمي / بتوقيت جرينتش + رابعةال الساعة، 2017تموز 03 أعاله لمناقصةلالنهائي لتقديم العطاءات المقدمة  الموعد
 العقود والمشتريات قسم فينفت بدرة بي  ازبرومغ شركة

 
 

Gazprom Neft Badra B.V. 
بي في ةغازبروم نفت بدر  

 
Tender announcement 

 
Gazprom Neft Badra B.V., the Operator of the Contract for Development and Production Service Contract for 

the Badra Contract Area, announces  
 

Tender # 874/2017 - SUPPLY OF PRODUCED WATER TREATMENT SYSTEM 
Tender # 875/2017 - SUPPLY OF HORISONTAL COMBUSTION UNIT 

 
Tender 906/2017 – PURCHASE AND SUPPLY OF THE F&G AND FM200 SYSTEM 

Lot 1 - purchase and supply of the F&G detection system   
Lot 3 - purchase and supply of the FM200 fire suppression system  

 
Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of implementation of similar by nature 
to the subject of the Tender projects and which are allowed, by the legislation of the Republic of Iraq and/or by 
their country of registration, to perform works in the Republic of Iraq may participate in the Tender. 
 
Gazprom Neft Badra B.V. will estimate the proposals based on the following criteria: 

- Commercial proposal; 
- Work execution Schedule; 
- Payment Terms; 
- Delivery terms; 
- Experience in design of the systems at Industrial plants; 
- Dealership with well-known systems’ manufacturer; 
- Availability of the technical personnel capable to design the systems and work with project 

documentation; 
- Ability to provide financial statements for the last 3 years of operation; 
- Ability to obtain required Bid Bond of not less than $50.000 (fifty thousand) US dollars for Lot 1 of 

Tender 906/2017; 
- Ability to obtain required Bid Bond of not less than $50.000 (fifty thousand) US dollars for Lot 3 of 

Tender 906/2017; 
- Ability to obtain required Bid Bond of not less than $100.000 (one hundred thousand) US dollars 

for Tender 874/2017; 
- Ability to obtain required Bid Bond of not less than $50.000 (fifty thousand) US dollars for Tender 

875/2017; 
Bids should conform to the requirements of the Bid documents. The Operator reserves the right to accept or 
reject any bid, and to annul the bidding process and reject all bids, at any time prior to award of contract, 
without thereby incurring any liability to the affected bidder or bidders or any obligations to inform the affected 
bidder or bidders of the ground for the Operator’s action. 
 
Companies interested in participating in above mentioned tender may obtain full set of Tender Documentation 
after submission of a written application together with sufficient information confirming that the company 
meets the minimum criteria set out above (submitted on the letterhead signed by an authorized person) and 
containing full name of company, mail address, phone, fax, e-mail address, full name of contact person and 
his e-mail address. Such applications shall be sent to Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement 
Department by email to Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com, and received by 1 PM (UTC/GMT+3:00) 
on June 13th, 2017. The Tender Documentation shall be sent by e-mail without any responsibility for loss or 
late arrival after submission of a written application as noted above. 
 
Deadline for bids submissions for above-mentioned tender is July 03rd, 2017, 4 PM (UTC/GMT+3:00). 
Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department. 

 

محكمة جنح الكرادة 
العدد/ 284 / ج / 2017

اىل/ املحكوم / عيل حسني محسن
م/إعالن 

اصدرت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرقم 284 / 
ج / 2017 بتاري�خ  30 / 5 / 2017 بالحك�م 
الغياب�ي علي�ك اوالً الحب�س ملدة س�نة واحدة 
استناداً الحكام املادة 292 من قانون العقوبات 
وثانياً الحبس ملدة س�تة اشهر استناداً الحكام 
امل�ادة 298 من قانون العقوب�ات عىل ان تنفذ 
العقوب�ة الواردة يف الفقرة اوالً بحقك ولتحقق 
مجهولي�ة محل اقامت�ك تقرر تبليغ�ك اعالناً 
بصحيفت�ني محليت�ني للحض�ور ام�ام ه�ذه 
املحكم�ة ومراجع�ة ط�رق الطع�ن القانونية 
اعتب�اراً م�ن الي�وم الت�ايل للنرش  وعن�د عدم 
حض�ورك او م�ن ين�وب عن�ك قانوناً س�وف 
يكتس�ب الحكم بحقك الدرج�ة القطعية وفق 

القانون.
القاضية/ ذكرى جاسم

محكمة بداءة الكرادة
العدد / 350 / ب / 2017

اعالن
اىل املدعى عليه / سيل باسل متي

بتاريخ 18 / 5 / 2017 اصدرت هذه املحكمة 
ق�رار حكمها الغيابي بالدع�وى املرقمة اعاله 
املتضمن الزامك بتسديدك مبلغ قدره تسعون 
ال�ف دوالر امريك�ي اىل املدع�ي عقيل حس�ني 
عل�وان وتحميل�ك الرس�وم واملصاريف ومبلغ 
خمس�مائة الف دين�ار اتعاب محام�اة وكيل 
املدع�ي وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ تقرر تبليغك اعالناً بصحيفتني 
يوميت�ني وعن�د ع�دم مراجعتك ط�رق الطعن 
القانوني�ة سيكتس�ب ق�رار الحك�م الدرج�ة 

القطعية وفق االصول.
القايض/ كريم موحي جرب

محكمة بداءة الكرادة
العدد / 14 / مواد / 2017

اعالن
اىل املدعى عليها: لينا اندو اثنائيل

اق�ام املدع�ي )كري�م يوس�ف تيل�و( الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة اع�اله امام ه�ذه املحكمة 
يطلب فيه�ا تصديق زواجكم الكن�ي الواقع 
بتاريخ 28 / 1 / 1983 بموجب شهادة الزواج 
الكني املرقمة )330 ب( الصادر من كنيس�ة 
مارايلي�ا الح�ري التابع�ة اىل بطريركية بابل 
الكلداني�ة وملجهولية محل اقامتك قرر تبليغك 
اعالناً بصحيفت�ني محليتني يوميتني للحضور 
امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 12 
/ 6 / 2017 لذا وعند عدم حضورك او حضور 
من ينوب عنك قانوناً س�تجري املرافعة بحقك 

غيابياً وعلناً وفق االصول.
القايض/ عمار محمد الدرزي

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف املحمودية
اعالن تبليغ مدين مجهول محل االقامة

اىل الراهن/ زيد خليف بدري
نوع التبليغ: اول

التسلسل ورقم القطعة: 1 / 4758
املحلة او رقم واسم املقاطعة: 5 اللطيفية 

الجنس: ارايض زراعية
الدي�ن: )821.200.000( ثمنمائة  مقدار 
وواح�د وع�رشون ملي�ون ومائت�ان الف 

دينار 
اس�م الدائ�ن املرته�ن: م�رف التعاون 

االسالمي
تاريخ االستحقاق: مستحق االداء

بن�اءاً ع�ىل اس�تحقاق الدين املب�ني اعاله 
وطل�ب الدائ�ن تحصيل�ه وبالنظ�ر لعدم 
اقامت�ك يف املح�ل املبني بالعق�د وانه ليس 
ل�ك محل اقامة معلوم غ�ره فتعترب بذلك 
مجهول محل االقامة فعليه قررنا تبليغك 
بل�زوم دفع الدين وتوابع�ه خالل 15 يوماً 
اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ نرش اإلعالن 
اع�اله  املوص�وف  عق�ارك  فس�يباع  واال 

باملزايدة وفقاً للقانون. 
يف  العق�اري  التس�جيل  دائ�رة  مدي�ر 
املحمودية

فقدان
يف   7440 املرق�م  الص�ك  من�ي  فق�د 

2017/4/16
بمبلغ)900232( تس�عمائة الف ومائتان 
واثن�ان وثالث�ون ال�ف دينار الص�ادر من 
رشك�ة توزيع املنتج�ات النفطي�ة /فرع 

دياىل باسم/  عقيل  خليل اسماعيل .

اعالن
اىل الرشيك / هاشم مهدي صالح

اقتىض حض�ورك اىل بلدية التاجي لغرض 
اس�تخراج اج�ازة بن�اء للقطع�ة املرقمة 

5568 / 1 سبع البور .
الرشيك
حيدر جالل اسماعيل

تنويه
ن�رشيف جري�دة ال�رشق بالع�دد 2549 – 
االربع�اء 24 / 5 / 2017 – اع�الن ق�رار 
تصفي�ة رشكة محدودة  - رشكة الوطنية 
الحديثة النتاج االلبان والعصائر املحدودة 
حيثذكر قرار الهيئة العامة املؤرخ يف 10 / 
2 / 2017 خط�أ والصحيح هو 25 / 2 / 

2017 لذا اقتىض التنويه .

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الرصافة الثانية
اعالن بيع عقار

التسلسل ورقم القطعة: 3 / 2563 
املحل�ة او رق�م واس�م املقاطع�ة: 14 وزيرية 

وغزالية
الجنس: بناية بثالث طوابق

النوع : ملك رصف
محلة: 735

زقاق: 32
مبنى: 131

املساحة: 2.40  أولك
املش�تمالت: االريض / ف�رن صمون وقيرية 
بداخله�ا عي�ادات وصيدلية وس�لم ي�ؤدي اىل 
متخ�ذة  وجميعه�ا  والثان�ي  االول  الطاب�ق 
عي�ادات طبية وقس�م منها مس�تغلة والبناء 
مسلح وسط ودرجة العمران جيدة وتقع عىل 
ش�ارع تجاري يف منطقة االمني الثانية مقابل 

)محمود لالستوديو(
الشاغل: مستأجرون

مقدار املبيع : تمام السهام
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري الرصافة 
الثانية باملزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله 
العائ�د للراهن عبد الكريم حس�ني محمد لقاء 
طلب الدائن املرتهن )مرف التعاون االسالمي 
لالس�تثمار( والبال�غ )360.000.000( دينار 
ثلثمائ�ة وس�تون ملي�ون دينار فع�ىل الراغب 
يف االش�راك فيها مراجعة ه�ذه الدائرة خالل 
)30( يوماً اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ نرش 
االعالن مستصحباً معه تأمينات قانونية نقدية 
او كفالة مرفي�ة التقل عن 10% من القيمة 
املقدرة للمبيع البالغة )900.000.000( دينار 
تسعمائة مليون دينار وان املزايدة ستجري يف 

الساعة )12( ظهراً من اليوم االخر .
مدي�ر دائ�رة التس�جيل العق�اري يف الرصافة 

الثانية

اعالن 
اىل الرشيك�ني/ وفاء مظهر عريبي و فرح عبد 

السالم وهيب
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان العراقي 
/ف�رع الك�رخ – ك�رادة مري�م /بناي�ة وزارة 
االعمار واالسكان القديمة وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافق�ة ع�ىل قي�ام الرشيك الس�يد )س�حر 
هاش�م محم�د صال�ح( بالبن�اء ع�ىل حصته 
املشاعة رقم القطعه)/2074/2( مقاطعه) / 
18/العامريه( لغرض تسليفه قرض االسكان 
. وخالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم داخل 
العراق وش�هر خارج العراق من تاريخ العراق 
وش�هر خارج العراق من تاري�خ نرش االعالن 
وبعكس�ه س�وف يس�قط حق�ك يف االعراض 

مستقبال . 
وزارة االعمار واالسكان 
صندوق االسكان العراقي

فقدان 
فقدت هوي�ات نقابة املهندس�ني العراقيني 
باالس�ماء التالية فمن يعثر عليها تسليمها 

اىل مقر نقابة املهندسني يف املنصور .
1 احمد عبد املحسن ناجي محسني 

2 حسنية شربط ابراهيم 
3 لطيف عوديش هرمز 

4 هدى صباح محمد امني 
5 هيثم ظافر عبد الله 

6 جاسم كاظم عيل 
7 حميد مجيد رشيد 

8 فاطمة حسن منهل
9 مهند عبد كريم حسني مطر 

10 رويح محيسن فرعون

فقدان
فق�دت هوي�ة تس�جيل خاص�ة بالرشكات 
املقاول�ة رق�م الهوي�ة 1279 اس�م الرشكة 
للمق�اوالت  الوطني�ة  الص�ادق  مجموع�ة 
العامة االختص�اص االنش�ائي والكهربائي 
وامليكانيك�ي الدرج�ة الخامس�ة أ الثالثة ك 

الثالثة م .

قرار تبديل مصفي رشكة محدودة
الحاق�ا بقرارنا امل�ؤرخ يف 18 / 12 / 2005 
وبن�اءا ع�ىل ماج�اء بق�رار الهيئ�ة العامة 
لرشكة النوفل لخدمات الس�يارات املحدودة 
املتخذ بتاريخ 7 / 8 / 2016 املتضمن تعيني 
املحام�ي هاش�م رس�ول الرشق�ي مصفيا 
للرشك�ة ب�دال من املصف�ي املحامي الس�يد 

حيدر محمد مجيد .
اني مس�جل الرشكات صادقت ع�ىل القرار 
املذك�ور اع�اله ع�ىل ان يت�م ن�رشه طبقا 
الحكام املادة 160 من قانون الرشكات رقم 

21 لسنة 1997 املعدل .
كت�ب ببغ�داد يف الي�وم الخامس من ش�هر 

رمضان لسنة 1438 ه� - 
املواف�ق للي�وم الحادي والثالثون من ش�هر 

ايار لسنة 2017 م .
عبد العزيز جبار عبد العزيز
مسجل الرشكات / وكالة

فقدان
فقدت هوية اتحاد املقاولني العراقيني بأسم 
رشكة س�ديم الربكة للمقاوالت العامة فمن 

يعثر عليها تسليمها إىل جهة االصدار .

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة م�ن نقابة 
املهندس�ني بأس�م / عبد كن�اص عبيد فمن 

يعثر عليها تسليمها إىل جهة االصدار .

اعالن 
اىل الرشيك / كيالن جاسم محمد

اقت�ىض حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان 
العراق�ي /فرع الك�رخ – ك�رادة مريم /

بناي�ة وزارة االعم�ار واالس�كان القديمة 
وذلك لتثبي�ت اقرارك باملوافق�ة عىل قيام 
الرشي�ك الس�يد )خلي�ل حس�ني عباس( 
بالبناء عىل حصته املش�اعة رقم القطعة  
)6664 /21( مقاطعة  )10 / هور الباشا 
( لغرض تسليفه قرض االسكان . وخالل 
م�دة اقصاه�ا خمس�ة ع�رش ي�وم داخل 
العراق وش�هر خ�ارج العراق م�ن تاريخ 
العراق وش�هر خ�ارج العراق م�ن تاريخ 
نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك 

يف االعراض مستقبال . 
وزارة االعمار واالسكان 
صندوق االسكان العراقي 

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدين 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 

العدد 468 
م / نرش فقدان

ق�ررت هذه املحكم�ة نرشفق�دان املدعو 
) هش�ام فاض�ل لطي�ف ( ال�ذي فق�د يف 
محافظ�ة صالح الدين بتاري�خ 10 / 7 / 
2015 ول�م يعرف يشء ع�ن مصره لحد 
االن وع�ىل م�ن يعثر علي�ه وتتوف�ر لديه 
معلوم�ات عنه االتصال بذويه الس�اكنني 
او مرك�ز رشط�ة  يف ناحي�ة االس�حاقي 
االس�حاقي خالل ش�هر م�ن الي�وم التايل 

لنرشاالعالن .
القايض

حردان خليفة جاسم 

فقدان
فقد ب�اج دخ�ول لرشك�ة اسياس�يل مع 
ب�اج ع�رشة عم�ر بأس�م / وس�يم عامر 
انطوان فمن يعثر عليه تس�ليمها إىل جهة 

االصدار.

فقدان
فق�دت من�ي الهوية الص�ادرة م�ن كلية 
االداب – جامع�ة بغ�داد – عل�م النف�س  
بأسم / اس�تربق محمد سلوم  فمن يعثر 

عليه تسليمها إىل جهة االصدار .

اعالن 
ق�دم املواط�ن )حس�ني ه�ادي مهدي ( 
طلب�أ ي�روم فيه تس�جيل لقب�ه وجعله 
)املوس�وي( بدال من الفراغ واستنادأ اىل 
اح�كام املاده 24 م�ن قان�ون البطاقه 
الوطني�ه رق�م 3 لس�نه 2016 املع�دل 
ولغ�رض نرش ه�ذا االع�الن يف الجريدة 
الرس�ميه فم�ن لدي�ه ح�ق االع�راض 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل عرشة ايام 

من تاريخ النرش. 
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام

تنويه
ورد سهو يف اعالن مديريه بلديات ميسان 
 10/5/2016 يف  امل�ؤرخ    164 الع�دد 
التاري�خ والصحي�ح 10/5/2017 كما 
س�قط س�هوا يف نف�س اإلع�الن حق�ل 
تسلس�ل )35( م�ن القائم�ه واملتضمن 
التايل رقم القطعه واملقاطعه 2426/69 
م�ق15 ابو س�بع والعرشات واملس�احة 
250م وبيع مزاد علني وبس�عر 88000 
ثماني�ه وثمانون الف دينار للمر الواحد 
أثن�ان   22000000 اجم�ايل   وبمبل�غ 

وعرشون مليون دينار 
اقت�ىض التنوي�ه  لجن�ه البي�ع واإليجار 

بلديات ميسان

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

االتحادية
محكمة بداءة عفك

العدد 283/ب/2017
التاريخ 2017/5/30

اىل /املدع�ى عليها )ش�ذى عب�د الحمزة 
عبد (
اعالن

املدعي�ة س�حر كاظ�م ج�الب  اقام�ت 
الدع�وى املرقم�ة 283/ب/2017 امام 
ه�ذه املحكمة وملجهولية محل اقامتكم 
صحيفت�ني  بواس�طة  تبليغ�ك  تق�رر 
يوميت�ني محليتني من الصحف واس�عة 
االنتشار للحضور امام هذه املحكمة يف 
موعد املرافعة املوافق 2017/6/12 ويف 
حال عدم حضورك سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض ناظم عبد خنجر



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

فنج�ان  كاظ�م  النق�ل  وزي�ر  أعلن�ت 
الحمامي عن »ارتف�اع ايرادات ميناء ام 
قرص الجنوبي، خالل ش�هر أيار املايض 

ألكثر من 6 مليارات دينار.
ام ق�رص  ان »مين�اء  الحمام�ي  وق�ال 
الجنوب�ي حق�ق اي�رادات مالي�ة تق�در 
بأكث�ر من س�تة مليارات دين�ار عراقي 
لش�هر أي�ار امل�ايض، اي بنس�بة زيادة 
قدره�ا ثالثة ملي�ارات دينار عن ش�هر 
نيس�ان املايض نتيجة الجهود املتواصلة 

للعاملني يف امليناء«.
وأوض�ح ان »حصيل�ة االي�رادات جاءت 
م�ن عملي�ات التفريغ والش�حن وإيراد 
الربقي�ات  واج�ور  البحري�ة  الوح�دات 
اآلجل�ة  االي�رادات  وكذل�ك  التجاري�ة، 

باإلضافة إىل ايراد مبيت السيارات«.
واثنى الحمامي، عىل »جهود العاملني يف 
املين�اء والتي أدت اىل تق�دم وترية العمل 
واالرتف�اع امللح�وظ ملع�دل االي�راد املايل 

للميناء مقارنة باألشهر السابقة«. 
ه�ذه  »اع�الن  ان  اىل  البي�ان  ولف�ت 
ق�رص  ام  ملين�اء  املالي�ة  اإلحصائي�ات 
الجنوبي يتزامن مع زيارة وزير النقل له 
وتفقده سري العمل فيه وايعازه بتشكيل 
الفريق املركزي للتشغيل املشرتك من اجل 
تنظي�م وإدارة العمل في�ه«.وكان وزير 
النق�ل قد  أجرى ، األح�د، جولة تفقدية 
ملين�اء ام قرص الجنوبي، اطلع فيها عىل 
أعم�ال الرشكات العاملة يف امليناء. وقال 
بع�د اطالعه ع�ىل ارصف�ة املين�اء: اننا 
نتطلع لتكون موانئ قبلة للرشكات من 

خ�الل تقديم جميع التس�هيالت الالزمة 
امامه�ا واذاب�ة املعوقات كاف�ة، إضافة 
الخدم�ات. وتاب�ع  إىل االرتق�اء بواق�ع 
العامل�ة بقص�د  ال�رشكات  » مش�اكل 
تس�هيل حركة عملها، حاثا العاملني إىل 
رضورة بذل أق�ى الجهود من االرتقاء 
بعم�ل املوان�ئ العراقية. وراف�ق الوزير 
يف جولت�ه امليداني�ة مدير ع�ام الرشكة 
العام�ة ملوان�ئ الع�راق رياض س�وادي 
ومدير ميناء ام ق�رص الجنوبي الكابتن 
س�الم جبار حس�ني«.كما التق�ى وزير 
النقل كاظم فنج�ان الحمامي برشكات 
التش�غيل املش�رتك العامل�ة يف ميناء ام 

قرص الجنوبي. 
واوع�ز إىل »تش�كيل غرف�ة عملي�ات يف 
كل مين�اء تتك�ون من املوانئ والس�كك 
والكمارك تتاب�ع عمل الحموالت، مؤكدا 
وأن�واع  كمي�ات  إرس�ال  رضورة  ع�ىل 
الحم�والت بكت�ب رس�مية ع�ن طريق 
رشكة املوانئ، مش�ددا أن »سلطة امليناء 
تح�دد من قب�ل مدي�ر املين�اء، داعيا إىل 
رضورة تكثيف االجتماعات األس�بوعية 
املش�رتك  للتش�غيل  املرك�زي  للفري�ق 
وبرئاس�ة مدير امليناء املختص.واش�ار 
الحمام�ي اىل أن »الغاية من هذا الفريق 
تأكي�د الحق�وق والواجب�ات بم�ا فيها 
حرك�ة املالح�ة البحرية خ�ارج امليناء، 
حي�ث يجري الفريق مناقش�ات معمقة 
»أهمي�ة  إىل  املواضيع«.الفت�ا  ملجم�ل 
أن يرف�ع تقري�ر بمضم�ون االجتم�اع 
والتوصيات إىل مدير عام الرشكة العامة 
للموان�ئ العراقية ودائرة التخطيط ليتم 

معالجة املشاكل ووضع الحلول.

وزير النقل يكشف عن إيرادات ميناء أم قرص لشهر واحد: أكثر من »6« مليارات دينار
اوعز بتشكيل الفريق املركزي للتشغيل املشرتك
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الزراعة تبحث مع اليونسكو 
التعاون املشرتك ودعم 

القطاع الزراعي

حمافظة بغداد تعلن تفاصيل جباية أجور املاء وتؤكد: ال تتجاوز »5« االف دينار

ذي قار تؤكد تسويق »84« الف طن من احلنطة

التجارة تبحث آلية نقل الطحني من املطاحن اىل الوكالء بواسطة متعهدي النقل

التعليم تعلن متديد التقديم للدراسات العليا اىل اجلمعة املقبل

    بغداد / المستقبل العراقي

أس�تقبل الوكي�ل الفن�ي ل�وزارة الزراعة 
مهدي ضمد القييس يف مكتبه الرس�مي يف 
ال�وزارة ممث�ل منظمة اليونس�كو ومدير 
مرشوع التعلي�م التقني واملهني يف العراق 
روري روربريش�ن لبحث التعاون املشرتك 
لفك�رة تنفي�ذ م�رشوع أص�الح التعلي�م 
التقني ومناقشة السبل التعليمية واملهنية 
يف  للعامل�ني  الفني�ة  الق�درات  لتطوي�ر 
القطاع الزراعي ، بحضور مدير عام دائرة 
التخطيط واملتابعة يف الوزارة قتيبة محمد 
حسن و مدير عام دائرة البحوث الزراعية 
فراس مزاح�م ومدير عام دائرة اإلرش�اد 
والتدري�ب الزراع�ي صب�اح درع و مدي�ر 
مركز التدري�ب وال�تأهيل الزراعي«.وذكر 
قسم العالقات واإلعالم والتعاون الدويل يف 
الوزارة يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، 
أن القي�يس أك�د ع�ىل »أهمي�ة دور وزارة 
الزراع�ة يف تنفيذ فكرة م�رشوع املنظمة 
الدولية لليونس�كو ملرشوع التعليم التقني 
واملهني لتطوير العملية الزراعية ، مضيفاً 
أن القط�اع الزراعي يعد املحور األس�ايس 
يف االقتصاد الوطن�ي العراقي والقطاعات 
األخرى مثل القط�اع الصناعي والتجاري 
واالجتماع�ي ، مبيناً أن »أي تطور يحصل 
للقطاع الزراعي يس�اعد عىل تطوير هذه 
القطاعات«.ودع�ا اىل »تقدي�م الدعم املايل 
وتنظيم الدورات التدريبية من قبل منظمة 
اليونس�كو يف مرك�ز التدري�ب والتأهي�ل 
الزراعي�ة  االرش�ادية  واملراك�ز  الزراع�ي 
املختصة يف بغ�داد واملحافظات للمرشفني 
الزراعي�ني والفني�ني م�ن أج�ل اكتس�اب 
الخ�ربات واملعلومات الت�ي تنمي قدراتهم 
تح�ت مظل�ة ه�ذا الربنام�ج وخصوص�اً 
رشيحة الفالحني والشباب والنشئ الريفي 
وكافة العاملني يف العمل الوظيفي الزراعي 
باإلضاف�ة لتطوير مهارات امل�رأة الريفية 
ملختلف املجاالت والنشاطات التي تختص 
يف املج�ال النباتي والحيوان�ي والبيطري«.

من جانب�ه، أبدى اهتمام�ه بالتعاون مع 
املنظمة بغي�ة تطوير القطاع الزراعي من 
خالل دعم نش�اطات الوزارة التي تس�هم 
يف تطوي�ر وتنمية القدرات الفنية واملهنية 

للعاملني يف القطاع الزراعي .

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت محافظ�ة بغ�داد، ع�ن تفاصي�ل جباي�ة أجور 
امل�اء، مؤكدة انه�ا »ال تتجاوز 5 االف دين�ار فقط لكل 
ش�هرين«. وق�ال املحافظ عط�وان العطوان�ي، يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان »تلك االموال 
املجباة يتم رصفها ألعمال التأهيل واصالح التكرسات يف 
بعض الشبكات الناقلة للماء لضمان استمرار ضخ املاء 

للعوائ�ل دون انقطاع اىل جانب االس�تفادة منها لنصب 
محط�ات التصفي�ة ورشاء املواد االولية التي تس�تخدم 
يف عملي�ة التصفي�ة، فض�ال عن نصب ش�بكات جديدة 
لبع�ض املناطق غري املخدوم�ة أو رشاء وقود للمولدات 
وتش�غيل العج�الت الخدمية والحوضي�ة«. وأضاف، ان 
»الجباي�ة تصنف اىل ثالثة اقس�ام االول هو الس�كني اذ 
ت�م تحديد مبلغ 12دينار للمرت املكعب أي ما يعادل الف 
لرت، اما الن�وع الثاني التجاري بس�عر 150 دينار للمرت 

املكعب الواحد وبحس�ب حجم االنب�وب، والنوع الثالث 
ه�و الحكومي 120 دينار للمرت املكعب وبحس�ب حجم 
االنبوب أيضا«. واكد ان »ال صحة ملا ورد من زيادة لتلك 
االجور«. واهاب املحافظ باملواطنني اىل »مراجعة مراكز 
املاء القريبة منه�م وفتح اش�رتاكات أصولية واالبتعاد 
عن التجاوز عىل ش�بكات املاء والخط�وط الناقلة للماء 
خدمة للصالح الع�ام ولضمان ديمومة توفري املاء دون 

انقطاع.

    ذي قار / المستقبل العراقي

اكد النائ�ب االول ملحاف�ظ ذي قار عادل 
الدخي�ي »تس�ويق 84 ال�ف ط�ن م�ن 
م�ن  ط�ن  و4300  الحنط�ة  محص�ول 
النارصي�ة  العلف�ي اىل س�ايلو  الش�عري 
والرفاعي ، متابعاً مع املختصني بالشأن 
الزراعي تنفيذ الخطة الزراعية الصيفية 

لهذا العام« .
وافاد مصدر اعالمي يف مكتبه ل�«املستقبل 
العراق�ي«، إن الدخيي  ذكر أن »الكميات 
املسوقة ملحصول الحنطة بلغت نحو 84 

ال�ف طن فيما تم تجهي�ز4300 طن من 
محصول الشعري العلفي ».

واض�اف ان » رئي�س اللجن�ة الزراعي�ة 
العلي�ا يف ذي قار ناق�ش يف اجتماع عقد 
بمبنى دي�وان املحافظة موقف تس�ويق 
محص�ول الحنط�ة وأهم املش�اكل التي 
تواج�ه املزارع�ني وتس�ليمها م�ن قب�ل 
النارصي�ة وقض�اء  الس�ايلو يف  م�دراء 
الرفاع�ي و تنفيذ الخط�ة الصيفية وفق 
م�ا مخطط لها » .وش�دد عىل » رضورة 
التج�ارة  وزارة  م�ع  بالوع�ود  اإليف�اء 
وتحقي�ق النس�ب املقررة م�ن قبلها مع 

تحدي�د كميات من املحاصي�ل املرفوضة 
التي تحتوي عىل ش�وائب وتهيئة الطاقة 

الخزنية الالزمة للمحاصيل ».
وتابع الدخيي مع عدد من مدراء الدوائر 
املعنية موق�ف الحصة املائية ومش�اكل 
الحصاد واملساحات الزراعية .وكان نائب 
محافظ ذي قار ورئيس اللجنة الزراعية 
العليا يف املحافظة عادل الدخيي قد أعلن 
يف وقت سابق زيادة املساحات املخصصة 
لزراعة محصول الش�لب من 3000 دونم 
اىل 4500 دونم يتم توزيعها عىل الش�عب 

الزراعية يف عموم املحافظة .

    بغداد / المستقبل العراقي

بحثت الرشك�ة العامة لتصني�ع الحبوب 
يف وزارة التج�ارة »الية نق�ل الطحني من 
املطاح�ن اىل ال�وكالء بواس�طة متعهدي 
املعتم�د  املناقص�ات  وباس�لوب  النق�ل 
يف عق�ود النق�ل ».واض�اف مدي�ر ع�ام 
الرشكة طه ياس�ني عباس خالل اجتماع 

هيئ�ة املديري�ن يف بيان تلقته »املس�تقبل 
الي�ة  ان  »االجتم�اع ناق�ش  العراق�ي«، 
تطوير عملية نق�ل الطحني املوزع ضمن 
الحص�ة التمويني�ة كون�ه م�ن االوليات 
فضالع�ن التاكيد عىل اعتم�اد املطابقات 
الش�هرية يف الجرد الس�نوي للحس�ابات 
عملي�ة  يف  االخت�الف  لت�اليف  املخزني�ة 
املطابقة باالضافة اىل مناقش�ة موضوع 

اعادة هيكل�ة الرشكات اململوك�ة للدولة 
واحالة املوضوع اىل القس�م القانوني من 
اجل اعداد االجابة املوحدة بخصوص ذلك 
».من جانب اخر اشار ياسني اىل  ان »فرع 
الرشكة يف صالح الدين قام باجراء تجربة 
طحن كمية 50 طن من الحنطة املسوقة 
للموس�م الحايل م�ن صومع�ة تكريت يف 
مطحن�ة االخ�اء حي�ث اضه�رت النتائج 

االولية نجاح التجربة ومطابقة تلك املادة 
للمواصف�ات املطلوب�ة« .ويف س�ياق اخر 
اضاف ياسني ان »عضو مجلس محافظة 
باب�ل حمزة عبيد تفقد ع�دد من مطاحن 
املحافظ�ة لالطالع عىل طبيع�ة الخدمات 
التي تقدمه�ا الرشكة فضالع�ن الوقوف 
ع�ىل نوعي�ة الطح�ني املنت�ج واملخصص 

ضمن مفردات البطاقة التموينية .

   بغداد / المستقبل العراقي
 

أعلن�ت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، عن »تمديد 
ف�رتة التقديم ع�ىل الدراس�ات العلي�ا اىل ي�وم الجمعة 
املقبل.وذكر بيان للوزارة، تلقت »املكس�تقبل العراقي«، 
نسخة منه، »اس�تجابة ملناش�دات الراغبني باستكمال 
يف  ال�وزارات  ملنتس�بي  ومراع�اة  العلم�ي  مش�وارهم 

الحصول عىل ع�دم املمانعة وتقدي�را لخصوصية هذه 
االيام من شهر رمضان املبارك تعلن وزارة التعليم العايل 
والبحث العلمي تمديد التقديم االلكرتوني اىل الدراس�ات 
العليا للعام الدرايس 2017 /2018 حتى الساعة الثانية 
ع�رشة ليال من ي�وم الجمعة املقبل املوافق التاس�ع من 
حزي�ران الحايل«.وأكدت الوزارة »بق�اء موعد االمتحان 

التنافيس ضمن موعده املقرر يف 22 من حزيران«.

وأوضح�ت للمتقدم�ني ع�رب النافذة االلكرتوني�ة اىل أن 
»باب اس�تالم امللفات الورقية سيغلق مع انتهاء الدوام 

الرسمي من يوم االحد املقبل املوافق 11حزيران«.
وكان م�ن املق�رر ان يك�ون ام�س االول االح�د، آخ�ر 
موع�د للتقديم عىل الدراس�ات العليا للس�نة الدراس�ية 
2017/2018.بحس�ب م�ا أعلنت عنه ال�وزارة يف وقت 

سابق.

صحة الكرخ: اتالف مواد منتهية الصالحية 
واغالق حمالت خمالفة يف املحمودية

وزير الصناعة يوجه بعدم استالم السيارات 
املرقنة قيودها يف مواقع جتميع السكراب

   بغداد / المستقبل العراقي

نف�ذت ش�عبة الرقابة الصحي�ة يف قطاع املحمودي�ة للرعاي�ة الصحية االولية 
و ضم�ن خطة العمل خالل ش�هر رمض�ان املبارك حملة صحي�ة منفردة عىل 
املح�الت العامة الواقعة يف قض�اء املحمودية ضمن الرقع�ة الجغرافية التابعة 
لقط�اع املحمودي�ة ».وذكر مدير ش�عبة الرقابة الصحية يف قط�اع املحمودية 
معاون وقائي ليث خضري س�ليمان ان » فرقنا الصحية قامت بجوالت ميدانية 
خالل شهر رمضان املبارك ملتابعة مدى التزام أصحاب املحالت العامة بالرشوط 
الصحي�ة املطلوبة وموقفهم من اإلج�ازات الصحية و متابعة نظافة و اجزات 
الفحص الطبي الخاصة بالعمال و التأكيد عىل رضورة حصولهم عىل بطاقات 
الفحص الطبي و شهادات الرتبية الصحية و التدقيق عىل املواد الغذائية تاريخ 
االنتاج و النفاذ«. واضاف انه »تم اتالف كمية من رقائق عجني البقالوة تركي 
املنشأ و تم االتالف بمحرض رسمي بحضور صاحب العالقة و اتخاذ اإلجراءات 
القانونية بحق املحالت املخالفة للرشوط الصحية و املتجاوزة و حس�ب قانون 

الصحة العامة املرقم 89 لسنة 1981 و تعديالته .

   بغداد / المستقبل العراقي

وجه وزير الصناعة واملعادن محمد ش�ياع الس�وداني بعدم اس�تالم السيارات 
املرقنة قيودها من قبل مديريات املرور العامة يف كافة مواقع تجميع السكراب 

التابعة إىل الرشكة العامة لالسناد الهنديس التابعة للوزارة«   .            
وق�ال مدير اإلع�الم والعالق�ات العامة لؤي الوائ�ي يف بيان ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي«، أن »توجيه الوزير جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم )42( لسنة 
2017 واملتخذ بجلسته االعتيادية الثامنة املنعقدة بتاريخ 2017/2/14 الفقرة 
)1( والتي تنص عىل )إطالق بيع جميع انواع السكراب املوجود يف دوائر الدولة 
بش�كل تجاري وفقا ألحكام قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم )21( لس�نة 
2013 املعدل ( وبس�بب اس�تمرار قيام املواطنني بتسليم السيارات الشخصية 
واملرقن�ة قيوده�ا من قبل مديريات امل�رور العامة إىل الرشكة العامة لالس�ناد 

الهنديس« .    
الفت�ا إىل أن » الوزير س�بق وان ص�ادق عىل توصيات لجن�ة التضمني املركزية 
القاضي�ة بتضمني وتغريم كل من مدير عام الرشكة العامة لالس�ناد الهنديس 
والرشك�ة العامة للصناع�ات الفوالذية )رشكة الصمود العامة س�ابقا( مبلغا 
وق�دره )21( ملي�ار و )645( ملي�ون دينار ع�ن قيم�ة أالرضار الناجمة عن 
فقدان س�كراب حديد بكمية )77398( طن يف موقع تل الطاس�ة يف الطارمية 
حفاظا منه عىل املال العام ومكافحة الفس�اد ومعاقبة املفس�دين ، مشريا إىل 
»وزارة الصناعة سبق وأن أعلنت عن نتائج التحري والتحقيق بشأن مخالفات 
نقل الس�كراب وبيع األملنيوم يف الرشكة العامة لالس�ناد الهنديس والتي جاءت 
بتوجي�ه من الس�يد الوزي�ر وتنفيذا لخطط�ه االصالحي�ة والتصحيحية لعمل 

الوزارة ورشكاتها ».
واوض�ح بان »نتائج التحقيق  أثبتت وجود مخالفات يف عملية نقل الس�كراب 
إىل مواق�ع تجميع مخلفات الحديد يف الب�رصة وان الوزير صادق عىل توصيات 
اللجن�ة بتوجي�ه عقوب�ات انضباطي�ة إىل مدير ع�ام الرشكة العامة لالس�ناد 
الهنديس السابق واملوظفني املقرصين ورئيس وأعضاء لجان التسليم ملخلفات 

السكراب لتقصريهم يف أداء واجباتهم الوظيفية .  
وأكد الوائي عىل أن » الوزير ماض بخططه اإلصالحية وكشف شبهات الفساد 
التي شابت عقود وملفات الوزارة ورشكاتها خالل السنوات املاضية ومحاسبة 

الفاسدين واملفسدين خدمة للصالح العام .

مدير عام رشكة توزيع املنتجات النفطية يتفقد منافذ التوزيع يف حمافظة البرصة الفيحاء
    بغداد / المستقبل العراقي

تفقد مدير ع�ام رشكة توزيع املنتجات 
النفطي�ة املهن�دس ع�ي عب�د الكري�م 
املوس�وي مناف�ذ التوزي�ع يف محافظة 
الب�رصة الفيحاء، حيث زار هيأة توزيع 
الجنوب وفرع البرصة والتقى بمدرائها 
املنتج�ات  واق�ع تجهي�ز  اىل  واس�تمع 

النفطية يف املحافظة.
افض�ل  تقدي�م  ع�ىل  ش�دد  املوس�وي 
الخدم�ات اىل املواطن الب�رصي الكريم، 
حاث�ا م�الكات رشكة توزي�ع املنتجات 
النفطي�ة اىل ب�ذل مزي�د م�ن الجه�د يف 

اىل  الرف�اه  التوزي�ع، لتحقي�ق  مناف�ذ 
الب�رصة خاص�ة يف فص�ل الصيف الذي 
يس�جل اع�ىل مع�دالت درج�ات حرارة 
يف الع�راق مما يولد ضغط�ا عىل منافذ 
التوزي�ع، مش�ريا اىل ان اختيار البرصة 
عاصم�ة العراق االقتصادية من النقاط 
املهم�ة له�ذه املحافظة والت�ي تحتاج 
اىل خطط طموحة تواكب اس�تحقاقات 
ورئ�ة  اقتصادي�ة  كعاصم�ة  املدين�ة 
اك�د  العراق.املوس�وي  منه�ا  يتنف�س 
أهمية زيارة املسوؤلني اىل مواقع العمل 
ومتابعة االعم�ال ميدانيا واالطالع عىل 
االحتياجات ومعوقات التجهيز وتذليلها 

بالرسعة املمكنة، مش�ددا عىل التكامل 
والتنس�يق الع�ايل بني م�الكات الرشكة 
وباقي املؤسسات الحكومية يف محافظة 
الب�رصة وحكومتها املحلي�ة مما َيْصب 

أوال وأخريا يف مصلحة املواطن . 
توزي�ع  مدي�ر ع�ام رشك�ة  ان  يذك�ر 
املنتج�ات النفطي�ة دأب ع�ىل تكثي�ف 
الزيارات امليدانية اىل محافظات الفرات 
الغربية  األوس�ط والجن�وب واملنطق�ة 
ومحافظ�ة املوص�ل لالطالع ع�ىل واقع 
العمل ميداني�ا ومتابعة التحديات وحل 
املش�اكل، ملا لقطاع التوزيع من تماس 

مبارش مع حركة املواطنني اليومية.
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وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة

اعادة اعالن مناقصات  
تعلن املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة  احدى تش�كيالت وزارة  الكهرباء عن اعادة 
اع�الن املناقصة كما يف الجدول ادناه وذلك حس�ب الرشوط واملواصف�ات الفنية التي يمكن الحصول 
عليها من مقر املديرية العامة/ قسم الشؤون التجارية الكائن يف محافظة البرصة / تقاطع الطويسة 
فعىل اصحاب الرشكات واملكاتب االختصاصية املس�جلني بصورة رسمية والراغبني باملشاركة تقديم 
عطائهم  عىل ان يكون العطاء يف ظرفني منفصلني مختومني ومؤرش عليهما رقم املناقصة وعنوانها 
واس�م الرشكة واملكتب والعنوان الكامل مع ذكر  الربيد االلكرتوني عىل ان تكتب محتويات كل عرض 

عىل االغلفة وكما ييل :
الظرف االول : يتضمن العرض الفني والذي يحتوي عىل املواصفات املبينة يف رشوط ووثائق املناقصة 

مؤيدة بختم الرشكة او املكتب مع  مستمسكات الرشكة املذكورة يف وثائق املناقصة
الظرف الثاني : يتضمن العرض التجاري شامال سعر املواد مع  التامينات االولية عىل شكل صك مصدق 
او خطاب ضمان صادر من مرصف عراقي معتمد بمبلغ )7.597.000(  س�بعة ماليني وخمس�مائة 
وس�بعة وتس�عون الف دينار عىل ان تس�تكمل اىل )5%( عند االحالة وقبل توقيع العقد وسوف يهمل 
العط�اء غري املس�تويف للرشوط ولن يتم اس�تالم اي عطاء بعد تاريخ غلق املناقص�ة املثبت يف الجدول 
ادناه ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االعالن علما بان املديرية غري ملزمة بقبول اوطا 

العطاءات .
  www.moelc.gov.iq   وملعرفة التفاصيل يمكنكم زيارة املوقع االلكرتوني لوزارة الكهرباء

ولالجابة عىل االستفسارات مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني

لحص�ول نكول وبناءا ع�ىل ماجاء بكت�اب مديرية بلدية ع�يل الغربي املرقم 
3226 يف 2017/5/18  تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان 
عن تاجري املدرجة مواصفاتها ادناه العائدة اىل مديرية البلدية املذكورة وملدة 
س�نة واحد باملزايدة العلنية اس�تنادا لقانون بيع وايج�ار اموال الدولة املرقم 
)21( لسنة 2013. فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية 
بلديات ميس�ان – س�كرتري اللجنة وخ�الل مدة 15يوما تبدأ م�ن اليوم التايل 
لنرش االعالن مس�تصحبا معه تأمينات قانوني�ة ال تقل عن 25 % من القيمة 
املقدرة لبدل االيجار لكامل مدته وس�تجري املزايدة خالل الدوام الرسمي من 
اليوم االخري من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية عيل 
الغربي ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة اجور النرش واجور اللجنة واية اجور 

قانونية اخرى.

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح الدين 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بيجي

العدد : 203/ش/2017
التاريخ 2017/6/5

اعالن
اىل املدعى عليه /احمد فرحان حمود

قدم�ت املدعي�ة )منى س�وادي حمود( 
دعوى )اثبات نسب واثبات الزواج ( لدى 
هذه املحكمة  وملجهولية  محل اقامتك 
تقرر تبليغك بصحيفتني رس�ميتني ويف 
ح�ال عدم حضورك ل�دى هذه املحكمة 
او ارسال من ينوب عنك قانونا يف املوعد 
املح�دد يوم 2017/6/18 س�يتم اجراء 

املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا 
القايض مهند عيل عبد الله

اعالن جريدة
اىل /الرشي�ك عامر زيدان خلف/ حبيب 

حسني خليوي
صن�دوق  اىل  حض�ورك  اقت�ى... 
االس�كان العراق�ي الكائ�ن قرب رشكة 
اش�ور للمق�اوالت /ش�ارع خريس�ان 
وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك باملوافق�ة ع�ىل 
قي�ام رشي�كك الس�يد ) رائ�د جاس�م 
ش�نني ( بالبناء عىل حصته املش�اعة يف 
القطع�ة املرقم�ة )185/5( مقاطع�ة 
)3الحميدي�ة(  لغرض تس�ليفه قرض 
االس�كان وخالل مدة اقصاها خمس�ة 
ع�رش يوم داخ�ل العراق وش�هر خارج 
العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه 
االع�رتاض  يف  حق�ك  يس�قط  س�وف 

مستقبال 
هاشم عبد الكريم عبد الله
مدير فرع دياىل

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح الدين 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بيجي

العدد /2017/1914
التاريخ 2017/6/5

اىل املفقود /يوسف اكرم جاسم
اعالن

بتاريخ 2017/6/4 ق�دم والده املدعو 
اك�رم جاس�م محم�د طلب�ا اىل ه�ذه 
املحكم�ة ت�روم في�ه نصب�ه قيما عىل 
املدعو يوس�ف اكرم جاس�م ولفقدانك 
بتاري�خ 2014/12/8 وملجهولية محل 
اقامتك عرض االمر عىل قايض محكمة 
االحوال الشخصية يف بيجي وقرر تبليغك 
بصحيفتني رسميتني للحضور اىل هذه 
املحكم�ة خالل ع�رشة ايام م�ن تاريخ 
الن�رش وبعكس�ه تس�تمر  االج�راءات 

القانونية حسب االصول
القايض مهند عيل عبد الله

محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية
العدد 319/حجج/2017

التاري 2017/6/5
اعالن فقدان

قدم الس�يد تحسني بريس�م مالح طلبا 
اىل هذه املحكمة بتنصيب نفس�ه قيما 
ع�ىل ابنه املفقود عيل تحس�ني بريس�م  
واملفقود بتاريخ 2016/8/20 وحسب 
االوراق التحقيقي�ة الص�ادرة من مركز 
رشطة امام وي�س فمن لديه االعرتاض 
الحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة خالل 
سبعة ايام من اليوم التايل للنرش لتقديم 
اعرتاضه واعالمنا وبخالفه سوف تنظر  

املحكمة يف الطلب وفق القانون
القايض

دائرة رعاية القارصين
العدد/2213

التاريخ 2017/6/4
اعالن

رعاي�ة  دائ�رة  كت�اب  ع�ىل  عطف�ا 
يف   1834 بالع�دد  القارصي�ن 

2017/5/14
تعل�ن مديري�ة رعاي�ة القارصي�ن يف 
املثن�ى عن رغبتها ع�ن تاجري العقار 
املرق�م 46/1م6 ابو محل  عن طريق 
املزاي�دة العلني�ة مل�دة س�نة اعتب�ارا 
م�ن اليوم الت�ايل لرس�و املزايدة فعىل 
ه�ذه  مراجع�ة  بااليج�ار  الراغب�ني 
املديري�ة بع�د م�رور 30 يوم�ا م�ن 
تاري�خ االع�الن والن�رش ي الصحف 
املحلية وذلك يف الس�اعة الثانية عرش 
ظهرا مس�تصحبني  معهم التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن القيمة 
املق�درة والبالغ�ة 9000000 تس�عة 
ماليني دين�ار علما ان الدفع نقدا وان 
اج�ور املزايدة عىل املزاي�د االخري واذا 
ص�ادف ي�وم املزايدة عطلة رس�مية 
فيعترب اليوم الذي يليه موعدا للمزايدة 
وع�ىل ان يتحم�ل املس�تاجر تكاليف 

النرش واالعالن
يقضان حميد خضري

مدير رعاية القارصين يف املثنى
االوصاف :

العق�ار عبارة عن عرص�ة خالية من 
املشيدات تبلغ مساحتها 801.15م2 
نوع املل�ك /ملك رصف بأس�م وزارة 
القارصي�ن  رعاي�ة  /دائ�رة  الع�دل 
ن�وع االيجار املطلوب/ك�راج لوقوف 

السيارات

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

االتحادية
محكمة جنح كربالء

العدد 1179/ج/2016
التاريخ 2016

اعالن
اىل املته�م الهارب /احمد ع�ادل كامل 

املشايخ 
اسم االم /زهرة حسن

تاريخ التولد /1982
بالنظر ملجهولية مح�ل اقامتك وتعذر 
تنفي�ذ ام�ر القب�ض الص�ادر بحق�ك 
وفق�ا الح�كام امل�ادة )456( عقوبات 
يف القضي�ة املقام�ة ض�دك م�ن قب�ل 
املش�تكي )ذلف�اء محمد ه�اد( قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني 
محليتني للحض�ور امام هذه املحكمة 
الس�اعة   2017/5/25 ي�وم  صب�اح 
التاسعة صباحا  وبخالفه سيتم اجراء 

محاكمتك  غيابيا وفق القانون
القايض
خري الله عبد السجاد مهدي

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البرصة

مكتب البحث االجتماعي
رقم البحث /1204/بحث /2017

التاريخ 2017/6/5
اعالن

اىل املدع�ى عليه /عصام عبد الحس�ن 
عيل

اقام�ت املدعي�ة )اراء جاس�م محمد ( 
الدعوى املرقم�ة 1204/بحث /2017 
ض�دك تطل�ب فيه�ا الحك�م )تنصيب 
ويص ( وق�د لوحظ  من الرشح الواردة 
م�ن املجل�س البلدي ملنطق�ة )منطقة 
الزهور ( انك مرتحل اىل جهة مجهولة 
وغري معلومة عليه تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني يوميتني بالحض�ور امام 
هذه املحكمة صباح يوم 2017/6/12 
ام�ام مكتب الباح�ث االجتماعي وعند 
ع�دم حض�ورك او م�ن يمثل�ك قانونا 
س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وفق القانون
القايض

مجلس القضاء االعىل
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

املنصورية
العدد 148/ش/2017
التاريخ 2017/5/31

اىل املدعى عليه /رياض اكرم علوان
قدم�ت مطلقت�ك املدع�وة رش�ا طالل 
/148 املرقم�ة  الدع�وى  نصي�ف 

ش/2017 والت�ي طلب�ت فيه�ا اثبات 
حضانة بالنظر ملجهولية  محل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار 
مخت�ار منصوري�ة الجبل علي�ه تقرر 
تبليغك بصحيفتني محليتيني بالحضور 
ام�ام محكم�ة االحوال الش�خصية يف 
املنصوري�ة بموع�د املرافع�ة الس�اعة 
التاس�عة م�ن ي�وم 2017/6/15 ويف 
حال عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عن�ك قانون�ا س�تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وحسب القانون
القايض
ثامر حسني وهاب

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

االتحادية
محكمة بداءة املعقل
العدد 628/ب/2017
التاريخ 2017/6/4

اعالن
اىل املدع�ى عليه )احم�د داخل عودة /

املدي�ر املف�وض لرشك�ة كم�ال البدر 
للمق�اوالت /اضافة لوظيفت�ه ( اقام 
الدع�وى  ع�يل  حس�ني  ع�يل  املدع�ي 
البدائية املرقم�ة 628/ب/2017 لدى 
ه�ذه املحكم�ة يطالبك فيها بتس�ديد 
مبلغ مقداره مائة واثني عرش مليون 
دينار عن الصك املرقم 199632882 يف 
2012/2/26 والصك املرقم 7272178 
والص�ك املرق�م 72721284 وق�د عني 
ي�وم 2017/6/14 موع�دا للمرافع�ة 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ وتايي�د املجلس البلدي 
يف منطق�ة النجيبية انتقال�ك اىل جهة 
مجهول�ة ق�رر تبليغك�م بصحيفت�ني 
محليتني يوميتني رس�ميتني ويف حالة 
عدم حضورك اىل املرافعة فانه س�وف 
يتم اجراء املرافع�ة بحقك غيابيا وفق 

القانون
القايض

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
املقدادية

العدد 419/ش/2017
اىل املدعى عليه /نعمان فؤاد حسن 

اعالن
اقام�ت املدعية وس�ناء مه�دي صالح 
الدعوى املرقمة 419/ش/2017 امام 
محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية 
وعند ارس�ال الدعواتيه للتبليغ اعيدت 
مرشوح�ا عليه�ا ان�ك مجه�ول محل 
االقامة لذا اقتى  تبليغك  بصحيفتني  
محليت�ني عىل موع�د املرافع�ة املوافق 
ه�ذه  ام�ام  للحض�ور   2017/6/19
املحكمة بنفس�ك او ارسال وكيال عنك 
وبعكسه ستجري املرافعة بحقك غيابا 

وعلنا وحسب االصول
القايض تحسني حسني فزع العقابي

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

االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد  1407/ب/2017
التاريخ 2017/6/1

اعالن
اىل املدعى عليه عمار فاضل  عباس 

اق�ام املدعي مدي�ر م�رصف الرافدين 
البدائي�ة  الدع�وى  لوظيفت�ه  اضاف�ة 
ض�دك  1407/ب/2017  املرقم�ة 
واملتضمن الزام املدعى عليهم بالتكافل 
والتضامن بتاديته للمدعي مبلغ قدره 
)32189444( اثن�ان وثالث�ون مليون 
ومائة  وتسعة وثمانون الف واربعمائئة 
واربعة واربعون دينار الذي يمثل املبلغ 
املتبق�ي م�ن اص�ل مبلغ الق�رض مع 
الفوائد  االتفاقية لغاية 2017/3/31 
ولتع�ذر تبليغك�م حس�ب رشح مبلغ 
مرك�ز رشط�ة ش�ط الع�رب املحكمة 
واملجل�س البلدي ملنطقة ش�ط العرب 
عليه تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني 
محليتني يوميتني بالحضور امام هذه 
املحكم�ة صب�اح يوم املرافع�ة املوافق 
2017/6/12 وعند ع�دم حضورك او 
ارسال من ينوب عنكم قانونا وبعكسه 
س�وف تجري املرافعة بحقك�م غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد 1370/ش2017/3

التاريخ 2017/6/4
اعالن

اىل املدع�ى عليه /اركان صف�اء الدين 
فاضل

اقامت املدعي�ة نوال عيل عبود الدعوى 
املرقم�ة 1370/ش2017/3 وطلب�ت 
فيها التفريق للهجر منك امام محكمة 
االحوال الش�خصية يف بعقوبة ولكونك 
مجهول�ة مح�ل االقامة تق�رر تبليغك 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني ع�ىل 
موع�د املرافعة املواف�ق 2017/6/14 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة 
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 
قانونا س�تجري املرافع�ة بحقك غيابا 

وعلنا وفق االصول
القايض
غازي جليل عبد

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس 2015/825

اس�م املحكم�ة : محكمة ق�وى االمن 
الداخيل الخامسة بالبرصة

اس�م املتهم ورتبته ووحدته : الرشطي   
ثائ�ر جمع�ة ج�الو حس�ني/مديرية 

رشطة محافظة البرصة
رقم الدعوى وتاريخها : 2012/1785

تاريخ ارتكاب الجريمة :2009/1/1
تاريخ الحكم : 2015/6/3

امل�ادة القانونية : 5 من ق.ع.د رقم 14 
لسنة 2008

خالصة الحكم
حكم�ت محكم�ة قوى االم�ن الداخيل 
للمنطقة الخامس�ة عىل املدان الغائب 
)الرشط�ي ثائر جمعة جالو حس�ني( 

باسم الشعب بما ييل :-
1-بالحبس البس�يط ملدة ) ستة اشهر 
( وفق املادة 5/ ق.ع.د رقم 14 لس�نة 
2008 وبداللة 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 تاريخ 

2009/1/1 ولحد االن .
العمومي�ني  املوظف�ني  اعط�اء   -2
صالحي�ة القب�ض علي�ه اينم�ا وج�د 
لتنفيذ الحكم الصادر 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 محل 
اختفاء املحكوم اعاله استنادا الحكام 
املادة 69/ثالثا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 

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

ق.أ.د  رقم 17 لسنة 2008
5-اخراجه من الخدمة استنادا للمادة 
42/ثانيا/أ من  ق.ع.د رقم 14 لس�نة 

.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
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء قابال 
لالعرتاض اس�تنادا الحكام املادة 61/

اوال من ق.أ.د وافهم علنا 
اللواء الحقوقي 
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف البرصة 

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الزبري
 العدد 706/ش/2017

التاريخ 2017/6/1
اعالن

اىل املدع�ى علي�ه /ه�ارون احم�د 
يوسف

اصدرت ه�ذه املحكمة بحقك قرار 
706/ش/2017  بالع�دد  الحك�م 
يف 2017/4/25 املتضم�ن الحك�م 
بتايي�د حضانة املدعية مها صيوان 
روان  القارصي�ن  البنته�ا  مطن�ي 
واعطائه�ا الحق بمراجع�ة الدوائر 
ول�دا  الرس�مية  وش�به  الرس�مية 
تبليغ�ك تب�ني انك مرتح�ل اىل جهة 
حس�ب كتاب مرك�ز رشطة العرب 
بالع�دد 4843 يف 2017/5/16 لذا 
ق�ررت املحكمة تبليغك بصحيفتني 
محليت�ني ويف حال ع�دم اعرتاضك 
عىل الحكم الغيابي س�وف يكتسب 

الحكم الدرجة القطعية 
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف البرصة 

االتحادية
محكمة بداءة املعقل
العدد 210/ب/2017
التاريخ 2017/5/31

اعالن
تبيع محكمة بداءة املعقل باملزايدة 
العلنية العقار املرقم 1056/2092 
الرب�اط الكب�ري وان جن�س العقار 
دار م�ع ابنيته�ا نوع�ه ملك رصف 
مس�احته 149.48م2 وه�و عبارة 
عن دار سكن تقع عىل شارع فرعي 
مبلط يف منطقة الكزيزة يتالف من 
طابق�ني الطاب�ق االريض  يحت�وي 
عىل طارمة امامية مبلطة بالكايش 
الجانب�ني   م�ن  ومم�ر  املوزائي�ك 
احدهما مبل�ط بالكرانيت ومرافق 
خارجي و استقبال وهول وغرفتي 
منام وه�ول داخيل االرضية مبلطة 
بالكايش املوزائيك  والطابقة الثاني  
يحتوي عىل ثالث�ة غرف نوم البناء 
من الطابوق ومسقف بالكونكريت 
املسلح الدرجة  العمرانية متوسطة 
فمن ل�ه رغب�ة بال�رشاء الحضور 
امام هذه املحكم�ة يف بناية  قرص 
العدال�ة  يف تم�ام الس�اعة 12 من 
ظه�ر الي�وم الثالثون الت�ايل لنرش 
ه�ذا االع�الن مس�تصحبني معهم 
التامين�ات القانوني�ة البالغة %10 
م�ن قيمة العق�ار املق�درة البالغة 
واربع�ون  مائ�ة   140.792.000
مليون وسبعمائة واثنان وتسعون 

الف دينار
القايض

مرصف االستثامر العراقي  ش.م.خ
اعالن

دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة للسنة املنتهية يف 31 / كانون االول / 2016
حرضات السيدات والسادة ماهمي مرصف االستثمار العراقي ش.م.خ املحرتمني

نهديكم اطيب تحياتنا
اس�تناداً الحكام املواد 86 / 87 / 89 / 90  من قانون الرشكات رقم )21( لس�نة 1997 
املعدل ، وتنفيذاً لقرار مجلس االدارة املرقم )3( بجلس�ته املنعقدة بتاريخ 2 / 4 / 2017 
يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد يف فندق بغداد الكائن 
يف يغداد ش�ارع السعدون ، يف الس�اعة العارشة من صباح يوم الخميس املوافق 22 / 6 / 
2017 ويف حال�ة ع�دم اكتمال النصاب القانوني يؤج�ل اىل يوم الخميس املوافق 29 / 6 / 

2017 يف نفس الزمان واملكان املعينني للنظر يف جدول االعمال االتي:
1- االس�تماع اىل تقرير مجلس االدارة حول نش�اط املرصف للسنة املنتهية يف 31 / 12 / 

2016 ومناقشته واتخاذ القرارات الالزمة بشأنه.
2- مناقش�ة تقري�ر مراق�ب الحس�ابات ، واتخ�اذ القرارات الالزمة بش�أنه ، ومناقش�ة 

الحسابات الختامية للسنة املنتهية يف 31 / 12 / 2016 واملصادقة عليهما.
3- تعيني مراقبي الحسابات لسنة 2017 ، وتحديد اجورهما .

4- مناقشة توزيع مقسوم االرباح لسنة 2016.
5- اب�راء ذم�ة رئيس واعضاء مجلس االدارة ، وتحديد مكافأتهم للس�نة املنتهية يف 31 / 

.2016 / 12
6- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات استناداً لقانون املصارف العراقي ، والنظر يف 

اعادة تعيينها.
نرج�و تفضلكم بالحضور اصاف�ة او انابة الغري من املس�اهمني او توكيل الغري بموجب 
وكالة مصدقة من الكاتب العدل وابراز ش�هادة االسهم االصلية وايداع االنابات والوكاالت 

قبل ثالثة ايام من موعد االجتماع وفق الفقرة اوالً من املادة )91( من قانون الرشكات.
حسني صالح رشيفشاكرين حسن تعاونكم .. مع التقدير.

رئيس جملس االدارة

اسم الموادرقم المناقصة ت
مبلغ التندرالمالحظاتالمبلغ التخمينيتاريخ الغلقالمحطة

15/2017
تجهيز 

قطع غيار 
لوحدة توليد 
الهيدروجين

الهارثة 
5/7/2017الحرارية

253.260.000

 مائتان وثالثة 
وخمسون مليون 
ومائتان وستون  

الف دينار

100.000 مائة اعادة اعالن
الف دينار

حتسني زكي سالـم
املدير  العام وكالة

12_trad.dept.mgr@moelc.gov.iq

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اعالن
العدد: 191 

التاريخ: 2017/6/1

القيمة التقديرية رقمه وموقعهنوع العقارت
402000 اربعمائة الف والفان دينار1152/1دكان1
402000 اربعمائة الف والفان دينار1149/1دكان2
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         عماد الدين موسى

تدخ�ل قصيدة الش�اعر األردني/الفلس�طيني 
عمر ش�بانة إلى الحّي�ز الحميم م�ن الطبيعة، 
حيُث البراءة والعفوّية على أش�ّدهما؛ الطبيعُة 
ال بوحشتها ووحشيتها، بل ببساطة عوالمها 
وألفة كائناتها اللطيفة، الكائنات الخياليَّة التي 
تنمو داخل الشعور، لتغدو “الغابة” و”الريح” 
و”الغروب” و”زهور اللوز”- على سبيل المثال 
ال الحصر-؛ عناوين رئيس�ية لجّل قصائده.في 
مجموعت�ه الِش�عرّية الجدي�دة “س�يرٌة ألبناء 
ال�َورْد”، الص�ادرة ع�ن دار األهلّي�ة )عّم�ان- 
2017(، ينهل الشاعر عمر شبانة من تلك اللغة 
الهادئة في تناوله لمشاهد من الحياة اليومّية، 
تل�ك المش�اهد التي تغ�دو عاديَّة حي�ن النظر 
والقراءة المس�تعجلة لها، لك�ن ثّمة ما يمكن 
القول عن أّنها التقاطات شعريَّة مهّمة، سواء 
من حيث دفق األحاسيس ورّقتها، أو من جهة 
اإللمام بباقي األمور والتفاصيل العابرة. ومن 
ثّم يضفي عليها شيئاً من الغنائّية الخافتة، لغًة 
وإيقاعاً؛ “أمش�ي وراَء اسمي،/ أعلُّمُه الكتابَة 
والغناَء،/ وخلفُه أمش�ي،/ ُيعّل مني الحياْة”. 
تذخ�ر المجموع�ة وأجواؤه�ا بمقاطع مثيلة 
تعطي البعد الشاس�ع للكتاب�ة التفصيليَّة، تلك 
الكتابة التي تمنح الهدوء والّس�كينة المتأتيَّة 

من نج�اح المعجم المفرداتّي المس�تخَدم في 
عمق النصوص، باإلضافة إلى االّتكاء المستمّر 
على الطبيعة داخل الجمل برّمتها في نصوص 

المجموعة.
الِشعر المقطعي

إل�ى جان�ب الغنائّية؛ يب�دو الجان�ب التأّملي/
الوصف�ي جلّي�اً ل�دى الش�اعر ش�بانة، ذل�ك 
باالنتق�ال بالقصيدة من كونه�ا “مدّونة” إلى 
الصيغة “المشهدّية” أو ما يسّمى ب�”التشكيل 
البصرّي”. وهو ما نجده في معظم قصائد هذه 
المجموع�ة، البصريَُّة إناًء طافح�اً باللحظات 
المخلَّدة كتابيَّاً؛ فنجد مشاهد الطبيعة الصامتة 
كص�وٍر فوتوغرافيَّ�ة متتالية تأت�ي وفق جوٍّ 
د، إلى جانب مشاهد تأملّية أخرى؛ تعتمد  موحَّ
جميعه�ا تقنية الس�رد الدرامي وذل�ك بتتالي 
القصي�دة  )االسكيتش�ات( ضم�ن  المقاط�ع 
الواح�دة، وه�و م�ا اصطل�ح عل�ى تس�ميته 
“الِشعر المقطعي” )syllabic poetry( كما في 
قصيدة )اس�مي الذي يليُق ب�ي(، وفيها يقول 
الش�اعر: “على َص�دري/ تناُم الّش�مُس/ منُذ 
الَفجر/ َتزَحُف كلُّ أشجاري/ وترقُد في سرير 
القلِب/ تدخُل حوَض أسراري/ أسّميها المدى 
ؤي�ا/ ُتَس�ّميني ُس�يوَف الضوِء  المفت�وح للرُّ
والن�اِر”. ما نجده في ه�ذه القصيدة/المقطع 
من سالس�ٍة ومرون�ٍة يكاد يك�ون صورة عن 

الجوِّ العام للقصائد، باإلضافة إلى تلك الدفقات 
الشعوريَّة الواضحة ضمن النصوص بأكملها، 
الدفقات التذكريَّة التي يعتمدها الشاعر كنوع 
م�ن االّت�كاء الجمالي إن ج�از التعبي�ر، حيث 
الذكرياُت تموج ولكن بأسلوبيٍَّة ال يمكن العبث 
معها أو تأويلها بسهولة: “َبيتي أنا في َثوبها/ 
ُخذني إليِه/ أش�مُّ خابَيًة، ُهن�ا/ وأبوُس/ بئراً 
للمياه/ وأعُبُط األش�جاَر والنَّواَر/ والغَنماِت/ 

والُدنيا...هناك”.
تقنّية العنونة

قليل�ة ه�ي النص�وص الت�ي تعتم�د العنواَن 
قصي�دًة بح�دِّ ذاته، وديوان الش�اعر ش�بانة 
ه�و من أحد تل�ك الدواوي�ن القليل�ة، إذ نرى 
أّن العن�وان كبني�اٍن قائ�ٍم بذات�ه ه�و مدخٌل 
لقراءة نٍص غن�ّي، فالعناوين ُمختارة بعنايِة 
ِة شاعٍر متمرِّس في الخبرات الشعوريَّة  ورقَّ
“ِع�ْرَق  نس�ّميه:  أن  يمك�ن  م�ا  والتق�اط 
القصي�دة”، الج�ذُر مثبت�اً في عم�ق األرض 
ومرويَّاً على الدوام! “اس�مي الذي يليُق بي” 
و”َنه�ُر الحي�اة” و”والدات لقلب العاش�ق” 
والكثير غيرها فيها التكثيف الكفيل بمعاملة 
العنوان كمقطٍع من نصٍّ مؤجل الكتابة! على 
الرغم م�ن النجاح الباه�ر للقصيدة التي تلي 
العنوان، لكن ما يِثُب إلى الشعور لدى القارئ 
هو أّن قصيدًة أجمل س�تأتي ولكن ليس اآلن، 

ربّم�ا في زم�ٍن آخ�ر، زمن تصب�ح القصيدة 
فيه�ا خب�َز األرض وماَء الش�عور البش�رّي.

تقنيَّة العنوان لدى شبانة تجَنح إلى استخدام 
مف�ردات مديدة األث�ر، أو ربّما لنق�ل إّن تلك 
الحالة الش�عوريَّة في العناوي�ن تعطي البعد 
األوس�ع لنظرية الَعنَونة في الش�عر العربّي، 
النظريُة ممارس�ًة فعليَّ�ة وخارجة عن طور 
التنظير، الفعل الحقيقي الذي يتجلَّى حقيقة 
ويبدو واضحاً جدَّاً، كّل العناصر الجماليَّة في 
مفاجأة العنوان وأثره الفعلّي متوّفرة ضمن 

تلك العناوين.
أناشيد الفجر

مجموعة “سيرٌة ألبناء الَورْد”، والتي جاءت 
ف�ي 148 صفح�ة م�ن القط�ع المتوس�ط، 
يمكننا أن ننعته�ا بمعجم الطبيعة والخوض 
في تفصيل�ة العنوان، لما فيها م�ن أثٍر جلّي 
لمفردات تخّص الطبيعة وحدها. الِش�عُر هنا 
أشبه بأُنشودة طائٍر عند الفجر، يمكن تسجيل 
تل�ك األنش�ودة في الذاك�رة واس�تحضارها 
ف�ي أّي وقٍت قادم؛ “ويك�وُن وجُهِك ِقبلتي/ 
وعالم�ًة للَفج�ِر/ َتفت�ُح ل�ي النه�اَر/ على 
نهاي�اِت الجن�وِن/ فأق�وُل يا أح�الُم كوني/ 
وأق�وُل/ هذا اأُلن�ُس صوُتِك/ حي�ن َيفَجأني 
رنيُن غنائ�ِه فجراً،/ وَيحمُلن�ي على ألواِنه/ 

طيفاً َيطيُر على جناَحْي زهرٍة”.

»سرية ألبناء الورد«: الطبيعة بوصفها قصيدة

           نوره حالب/ لبنان

هاُت قلبَك العليل 
ودع بركة أناملي 

تتواله في 
 اعادة التشكيل ....

هاِته وال تتردد 
وال تقل لي 

انَك باألمس اجريَت له 
اختبارا في التمييل ...

وان الطبيب 
حين جّس نبضه 
طقطَق اصابعه 
وتال المعوذتين 
خشية  الحسد 
لقلب األسد ...
هاته وال تقلق 
فلن اجري له 

سوى بعض التأهيل ...
ادلّك العضلة 

ليرشح الحنان 
واجرف تصلّب الغرور 

من الشريان 
والّقنه كيف يسمو
حين يود لو يحقد

وكيف يحُضن 
حين يشتهي ان يصَفع ...

هاِت قلبك 
وال تتردد 

اخاف عليَك
 ان ينتهي العمر 
وتقف بين يديه 

وحسابك العسير 
على ما اقترفُه

 من خطايا 
ذاك القلب العليل ...

           خديجة حراق

مختلف هذا المساء
جاء االثير يحمل اصواتا

غريبة الوقع هزتني
ركبت صوت  مذيعة من هناك

اجنحة معاناة وصراخ
حطت على كتفي

اطفال. ,,شابوا قبل االوان
نساء...نسين الكحل والدالل

رجال ..جلسوا على كراسي اليأس 
الى اين تحملنا الريح ؟ 

ماذا لو كانت 
تصب زيتا على قناديلهم الباكية

لنشعل لهيبا ال يخبو...كما كان دائما
صفحات دمنا تتراقص .. 

والصفحة االخيرة .. يرسو عليها القلم
هناك ...بغداد...سطور من بابل  والهور

ترسم الحياة
دمشق ...تعصر قطر الياسمين

تطيب به االنفاس
القدس.  ....صفحة المحجة البيضاء

شريان الروح ., تجمع اطراف االجساد
متى نعود....

ونزيح  ظلمات  سود 
فسر خالقنا

امتداد  لما عهدناه ..,
نخيل سامق وياسمين وزيتون......

هات قلبك

خمتلف هذا املساء

          عبد الرحمن عناد وناس 

استحق مكانته كواحد من أعظم شعراء امريكا 
الالتيني�ة والعال�م ، اعتب�ر ان الش�عر س�الحه 
في مس�يرته الفكري�ة واألدبية ، دخ�ل معترك 
العمل السياس�ي مبكرا ورش�ح لرئاس�ة بالده 
، كان يش�ترك ف�ي المظاه�رات الثورية مطلع 
عش�رينيات الق�رن الماضي ، تعك�س قصائده 
الح�زن واألس�ى والحنين الى الوط�ن والدعوة 

للثورة والدفاع عن الحق . 
بابلو نيرودا ١٩٠٤- ١٩٧٣ 

اليس�ير نيفتال�ي  الحقيق�ي ري�كاردو  اس�مه 
باسوالتا  شاعر ، سياسي ، دبلوماسي تشيلي 

ول�د ف�ي مدين�ة ب�ارال الب يعمل في الس�كك 
الحديدي�ة ، وق�د توفي�ت والدته بعد ش�هر من 

والدته ألصابتها بالتدرن 
أكمل الدراسة الثانوية عام ١٩٢١ 

س�افر ال�ى العاصمة س�انتياغو لدراس�ة اللغة 
الفرنسية لكنه درس االدب فيها الحقا 

بدأ يكتب أش�عاره وهو في الخامسة عشرة من 
عمره ، ونشر اول قصائده وهو في العشرين 

عم�ل في الس�لك الدبلوماس�ي ، وتولى منصب 
سفير في إسبانيا ، األرجنتين ، المكسيك 

دفعت�ه الحرب األهلية اإلس�بانية لالنخراط في 
العمل السياسي ، وكان خائفا ان تتعرض بالده 

الى ذات التجربة 
انضم الى الحزب الش�يوعي التش�يلي ، واصبح 

عضوا في اللجنة المركزية 

انتخب لعضوية مجلس الشيوخ 
فر ال�ى األرجنتين بع�د منع الحزب الش�يوعي 
من العمل ،وانتقل منها الى المكسيك ثم فرنسا 

فأيطاليا 
عاد عام ١٩٥٣الى بالده 

رشح نفسه لرئاسة الجمهورية ، لكنه انسحب 
لصالح سلفادور الندي 

ظهرت موهبته الشعرية في العشرين من عمره 

، واختار لنفسه اسم بابلو نيرودا عام ١٩٢٠ 
ش�كلت المرحل�ة الت�ي قضاه�ا في إس�بانيا ، 
ومقتل صديقه الشاعر لوركا تحوال في توجهه 
الش�عري ، ودفعت�ه للتخفي�ف م�ن الرمزي�ة ، 

والتوجه نحو اللغة المباشرة 
حص�ل على جائزة نوبل في ع�ام ١٩٧١ ، وكان 
حصل قبلها على جوائز الس�الم الدولية ، لينين 
للس�الم ، س�تالين للس�الم ، الجائ�زة الوطنية 

لالدب في تشيلي 
ذك�ر في بي�ان منحه جائ�زة نوبل أنها بس�بب 
) أش�عاره الممزوج�ة بالق�وة الوطني�ة والتي 

تستحضر األحالم والمصائر الحية (
س�جل س�يرته الذاتية في كتاب عنوانه ) اشهد 

أنني عشت (  أطلق عليه لقب شاعر الشعب 
ترجمت أشعاره الى لغات كثيرة ومنها العربية 
عثر قبل س�نوات على اكثر من عشرين قصيدة 

له لم تنشر من قبل 
وصف�ه الروائ�ي الكولومبي غابرييل غارس�يا 
ماركيز بأنه من افضل ش�عراء القرن العشرين 

في جميع لغات العالم 
ق�ال عنه الناق�د االدبي هارولد بل�وم : ال يمكن 
مقارنة أي من ش�عراء الغرب بهذا الشاعر الذي 
س�بق عص�ره  توفي ف�ي ظ�روف غامضة بعد 
انقالب بينوشيت ، وقيل رسميا ان وفاته كانت 
بس�بب إصابته بالسرطان ، ولكن تردد انه زرق 
بإبرة سم  من مؤلفاته : عشرون قصيدة حب ، 
مختارة نفايات ورقية ، إسبانيا في القلب ، مائة 

قصيدة حب ، أحجار السماء ، القلب األصفر 
م�ن أقواله : يموت ببطئ من ال يس�افر ، من ال 
يق�رأ ، من ال يس�مع الموس�يقى ، من ال يعرف 

كيف يجد شيئا بفضل عينيه 
قاتم هو ليل العالم من دونك انت 

ابحثوا في كل مكان من بيتي ، ولن تجدوا عندي 
غير القصائد ان الشعر هو سالحي الوحيد 

ان كان ال ش�يئ س�ينقذنا من الموت ، فلينقذنا 
الحب من الحياة على األقل.

           بقلم / غاده عبد الستار عواد

أحم�د )24 عام�اً ( في اح�دى الجامعات 
العراقي�ة / بغ�داد ،كان يش�تري غ�رام 
الهيرويي�ن الواح�د ب�� )30 دوالراً ( من 
أحد الشباب المختص بترويج “ البضاعة 
“ وال عجباً ،ان تباع في االسواق التجارية 
المتخفي�ة وراء واجهات بي�ع الحلويات 
والمكس�رات او الصرافة او بيع المالبس 
الرجالية ... وغيرها ،ولم يكن )أحمد ( هو 
الوحيد ضحية تجار المخدرات فقد أكدت 
إحصائية وزارية تابعة لوزارة الصحة ان 
هناك أكثر م�ن ) 3000 ( ُمدمن بين عمر 
)25-14 ( س�نة و)7000( حال�ة إدم�ان 
لبقية اآلعمار االخرى في العاصمة بغداد 
فقط ومن خالل هذه اإلحصائية المخيفة 
ال نس�تغرب من ق�رار وزارة الصحة في 
إس�تبانة طبيب او أثنين لكل مستش�فى 
لمعالج�ة حاالت اإلدم�ان .      إن الُمخدر 
م�ادة كيميائية تعيق الجهاز العصبي عن 
العمل والنشاط المعتاد ،وتسبب النعاس 
أو الن�وم أو الغياب عن الوعي المصحوب 
بتسكين اآللم . واألدمان على هذا المخدر 
معن�اه التعود على الش�يء م�ع صعوبة 
التخل�ص من�ه ،لك�ن فس�يلوجياً يكون 
هناك داللة على ان كيمياء الجس�م حدث 
بها تغيرات معينة بي�ن دفعات معينة قد 
تص�ل الى الموت . وم�ن أمثلة المخدرات 

،والكوكايين  األفي�ون ومس�تحضراته   :
،واق�راص  ،والكح�ول  ،والهيرويي�ن 
الباريتي�ورات المنوم�ة وه�ي ممنوع�ة 
االس�تخدام اال بوج�ود موافقة طبيب او 

لالغراض الطبية فقط . 
   تع�د المرحل�ة الجامعي�ة م�ن المرحل 
المهمة التي تمكن الطالب للحصول على 
ش�هادة البكالوري�وس ،ومن ث�م تؤهله 
لسوق العمل أو ش�غل المناصب والمهن 
 . وتخصصاته�ا  مس�توياتها  بمختل�ف 
وله�ذه المرحل�ة خصائ�ص مهم�ة بعد 
الثان�وي  التعلي�م  م�ن  الطال�ب  انتق�ال 
)المراهقة ( الى مرحلة الش�باب فيكون 
التغير فيه�ا وفق المس�توى االجتماعي 
والفك�ري والثقافي والنفس�ي والعائلي 
فيتمتع الش�اب بنوع من حرية التصرف 

و ط�رح اآلراء و زي�ادة الثق�ة بالنف�س 
ايض�ا، فيك�ون متطلع�اً نح�و مغري�ات 
الحي�اة ولذاتها ومجازف�اً بتجربة مايمر 
في حياتِه، لكن من المؤكد نفسياً وعليماً 
ان هذه المرحلة لم تتحقق بالنمو العقلي 
بالش�كل العميق و المتكامل ،فهو يكون 
مع�رض لمخاط�ر عدي�دة وم�ن ضمنها 
المخ�درات وأصدقاء  الس�وء و كثير من 

المشاكل . 
       تعد االنش�طة الطالبية الجامعية من 
الميادين المهمة الموجودة في الجامعات 
وكافة االختصاصات العلمية واإلنسانية 
والت�ي يم�ارس فيه�ا الطالب اإلنش�طة 
الح�رة إلثبات ذاته�م وهوياتهم و تنمية 
الح�س النفس�ي اإليجاب�ي ال�ى جان�ب 
دراس�تهم االكاديمية . والبد من المعرفة 

بإهمية هذه النشاطات وعالقتها بالوعي 
والثقافة العامة و بتطوير الذات وتحقيق 
الطموح لهذه الشريحة المهمة والواعية 
من اجل العمل على تنشئة مواطن مسلح 
بالعلم والوعي المنطقي لمواجهة الحياة 
و الوع�ي الجمالي والثقاف�ي وفتح افاق 
المعرف�ة امام�ه ف�ال تق�ف ثقافت�ه عند 
ح�د مغلق داخل التخص�ص فقط، فتمتد 
الى اوس�ع مايكون لمختل�ف المعطيات 
.ويش�مل  والفني�ة  واالدبي�ة  الثقافي�ة 
النش�اط الطالبي الجامعي ع�دة محاور 
س�اعية الى تحقيق غاياتها ومن ضمنها 
النش�اط الثقافي والنشاط االجتماعي و 
الفن�ي والرياضي جميعه�ا تدخل ضمن 
الن�دوات والجلس�ات الحواري�ة واقام�ة 
المعارض التشكيلية )الرسم (ومعارض 
الخ�ط العرب�ي والمس�رحيات و بع�ض 
ط�الب  بي�ن  التش�جيعية  المس�ابقات 

الجامعة .
     إن المس�رح بشكل عام هو أبو الفنون 
والمس�رح الجامعي من اهم النش�اطات 
المس�اهمة في تحقيق غاي�ات الثقافة و 
تحقيق اطر اجتماعية متنوعة فهو مهم 
ايضا لتحقي�ق الحاجات الذاتي�ة للطالب 
م�ن خالل المعرفة بمح�ددات الذات التي 
ج�اء بها علماء النف�س فهو يوعي الفرد 
باتجاهاته وقدرات�ه والتحكم بما يحدث 
ف�ي حيات�ه م�ن اش�ياء مما تجع�ل من 

خياراته وأفعالي�ه متحررة من التأثيرات 
الخارجي�ة ، فح�ددت الذاتي�ة لالنس�ان 
م�ن خالل اربع خصائص اساس�ية هي : 
أن يتصرف الفرد بش�كل مس�تقل ضمن 
حدود الحرية الطبيعة والسلوك ان يكون 
منظما ذاتياً والسلوك يكون متجاوباً مع 
االحداث من حوله بش�كل يتس�م بالقوة 
الس�يكولوجية .وبالتال�ي يعتب�ر تطوير 
ال�ذات لهذه المرحلة وم�ن اهم الحاجات 
النفس�ية المهمة للس�عي ال�ى تحقيقها 

منها االستقاللية واالنتماء والكفاءة .
     له�ذا م�ن واج�ب الجه�ات التابع�ة 
التعلي�م  الجامعي�ة)وزارة  للنش�اطات 
العالي(  العمل على إعادة تنشيط المسرح 
الجامع�ي واهميت�ه للح�د م�ن ظاه�رة 
تعاط�ي المخدرات وتجس�يد مثال قصة 
)أحم�د( التي ذكرناها ف�ي بداية الحديث 
،وتقديم القصة بشكل مسرحية ،وماهي 
مجريتها و صوال ال�ى تعاطي المخدرات 
واالدم�ان عليها وماظه�رت على) احمد 
( من مش�اكل اجتماعية وعائلية ومالية 
بش�كل  صحي�ة  ايض�اً  و  ومس�تقبلية 
ويقدم داخل الحرم الجامعي وبمس�اعدة 
الطالب واألساتذه االختصاص في مجال 
االختصاص�ات الجامعي�ة أو بمش�اركة 
طالب كلي�ة الفنون الجميل�ة والنهوض 
بمثل ه�ذا المش�روع المه�م والتوعوي 

للشاب العراقي بالتحديد .

ادباء يف الذاكرة .. بابلو نريودا ١٩٠٤- ١٩٧٣ 

أمهية املرسح اجلامعي للحد من ظاهرة إدمان املخدرات

يف أثر غيمة
صدر مؤخًرا عن دار الس�اقي رواية »في أثر غيمة« للروائي اللبناني 

حسن داود.
»جئ�ُت من أج�ل الباخرة«، إجابٌة عابرٌة أطلقها س�الم وهو يش�رح 
سبب قدومه إلى رحلة قصيرة عبر النهر، قّرر أن يكتب فيها ويقرأ.

كل الذين أتوا كانوا أزواجاً، ورجعوا كذلك، اثنين اثنين، سوى فريال 
الت�ي »انتقمت« م�ن األمل األخي�ر لتميم، فنزلت فج�أة من الباص. 
س�الم فقط أتى وحيداً، وعاد وحيداً، دون أن يدري هل كان يجب أن 

يفعل شيئاً لمن الحقت خياله دون شهوته، لمى!
لق�د خانته التفاصيل، الت�ي لم تغب عنه أصغرها، لكنه لم يجد إال أن 
يقنع نفس�ه بما س�معه من تميم: في الرحالت، ال شيء مما يحدث 

يحدث حقيقة، تماماً كما األحالم.
حس�ن داود كاتب وروائي لبنان�ي. ترجمت رواياته إل�ى اإلنكليزية 
والفرنسية واأللمانية واإليطالية. صدر له عن دار الساقي »ال طريق 
إلى الجنة«، »مئة وثمانون غروباً« )جائزة المتوّسط لألدب 2009(، 

»فيزيك«، »غناء البطريق«، »أيام زائدة«، »نّقل فؤادك«.

صدر حديثا عن المؤسس�ة العربية للدراسات والنشر كتاب »سيدة 
بمعط�ف من صب�ر« للمؤلف الس�عودي محمد أحمد مش�اط. وعن 

كتابه الجديد يقول:
»في هذا الكتاب أحاديث عن س�يدة واحدة، وعدة رجال. وفيه كذلك 
ذكر ألماكن محفورة في الذاكرة. فأما البش�ر فهم أناس حقيقّيون 
عرفتهم - إّما عن قرب أو بعد - إال واحداً. بعضهم صّرحُت باس�مه، 
وآخرون لم أجد ضرورة في ذلك. وكلهم إما أنني تأّثرت بهم قليالً أو 

كثيراً. وربما أّثرُت في بعضهم قليالً، أو ربما لم أؤثر. 
وبي�ن التلّقي منهم، والعط�اء مني؛ منظومة من الح�ب، أو الحذر، 
أو اإلعج�اب، أو التأّمل. وليس بيني وبي�ن أي واحد منهم أي مقدار 

لبغض، أو احتقار، أو حسد، أو عداوة. 
أم�ا األماكن فه�ي واضحة بأس�مائها. وهي مثل الذي�ن عرفُت من 
األشخاص. تأثرُت بها إما قليالً أو كثيراً، وال أظن أبداً أنني أّثرُت فيها 
قليالً أو كثيراً، ولكنها بكل تأكيد أّثرت في نفس�ي، وأْثرْت وجداني، 

وتفكيري، وذاكرتي«.

سيدة بمعطف من صرب

ثقافية
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شهراإلخالص والتزكية
بقلم الدكتور محمود أحمد الزين

بسم الله الرحمن الرحيم
رمض�ان ش�هر أك�رم الله تع�اىل به هذه 
األمة أمة اإلسالم شهر يدع املؤمن شهوته 
وطعام�ه ورشابه من أجل الل�ه تعاىل فال 
يفعل منها شيئاً إال عىل الوجه الذي أمره 
الل�ه به ، وهذا هو معن�ى اإلخالص  وهو 
من تزكية النفس الت�ي بعث ألجلها نبينا 
محمد صىل الله عليه وس�لم كما ذكر الله 
تعاىل يف قول�ه : ) هو الذي بعث يف األميني 
رس�والً منهم يتلو عليه�م آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من 

قبل لفي ضالل مبني(.
وإنما كانت التزكية غاية بعثته صىل الله 
عليه وس�لم - م�ع أن اآلية ذك�رت معها 
تالوة اآلي�ات وتعليم الكت�اب والحكمة - 
ألنهم�ا يقصدان للعم�ل ، والعمل ال ينفع 
إال باإلخالص لله تعاىل ، والتزكية ال تكون 
بهذا اإلخالص يف أمر أو اثنني أو ثالثة إنما 
تكون بتهذيب النفس حتى يصري اإلخالص 
لوج�ه الل�ه تعاىل خلق�اً ثابتاً له�ا وملكة 
راس�خة فيها ثابت�ة أم�ام كل الصوارف 
من أنواع الش�هوات ، والصوم هو تدريب 
النفس عىل مقاومة إغراء الشهوات حتى 
يتمكن اإلنس�ان من ترصيف نفسه فيها 
عىل الوجه الذي رشع�ه الله تعاىل أياً كان 
ويف أي مج�ال كان ، وبه�ذا يك�ون كمال 
اإليمان الذي قال عنه رسول الله صىل الله 
عليه وسلم : » ال يؤمن أحدكم حتى يكون 
ه�واه تبعاً مل�ا جئت به » وحينئذ يس�هل 
العمل بأوامره صىل الله عليه وس�لم ألن 
عمل اإلنسان بما يهواه يطيب له وتتمتع 

النف�س حني تق�وم به . وألهمي�ة تزكية 
النفس - وهي كمال اإلخالص - يمكن أن 
يالحظ اإلنس�ان تضمن األح�كام اإللهية 
القصد إليه حيثما نظر منها ففي الصالة 
- وهي تذلل وانكسار - تطهري من التكرب 

والتذكري باالفتقار املتأصل إىل الله يف كيان 
كل إنسان أي إن اإلنسان حني يصيل بقلب 
حارض يدع رداء التك�رب واالغرتار بالغنى 
كما يدع الصائم شهوته وطعامه ورشابه 
لوجه الله تعاىل ، ويف الزكاة تطهري من حب 

املال وتنمية لشعور الرحمة والعطف عىل 
اآلخري�ن فهي تزكية تنظي�ف وبناء ، ويف 
الح�ج رحلة من الوطن الذي يألفه الناس 
طبعاً إىل بلد الله الحرام حيث يؤدي أعماالً 
كله�ا إخ�الص لله تع�اىل ويتذك�ر أن هذا 

البلد أنشأه الُخلَُّص املخلصون من أحباب 
الل�ه أبو األنبياء إبراهيم وابنه إس�ماعيل 
وأمه الس�يدة هاجر عليهم السالم ، وهذا 
الحال الروحي يكتمل بخلع الثياب املميزة 
بني الفقراء واألغنياء والس�وقة واألمراء ، 

يتجرد اإلنس�ان من هذه الش�هوات كلها 
لوج�ه الله تعاىل وح�ده ال رشيك له ، وال 
يفقد اإلنسان هذا املراد الرباني حيث نظر 
من أح�كام الرشيعة اإلس�المية وهذا ما 
بعث ألجله رس�ول اإلس�الم سيدنا محمد 
عليه الصالة والس�الم كم�ا قال الله تعاىل 
: ) هو الذي بعث يف األميني رس�والً منهم 
يتل�و عليه�م آيات�ه ويزكيه�م ويعلمهم 
الكت�اب والحكم�ة وإن كان��وا م�ن قبل 

لفي ضالل مبني ( .
وقد كل�ل الله تعاىل جه�ود نبيه صىل الله 
عليه وسلم بالنجاح فكان أصحابه ريض 
الله عنهم بس�بب ذلك » خري أمة أخرجت 
للناس » بشهادة الله تعاىل : منهم الخلفاء 
الزاه�دون ومنه�م الق�ادة املتواضع�ون 
ومنهم األمراء الفقراء والقضاة العادلون 
األمناء ومنهم العلماء العاملون الباذلون 
العلم بال عطاء وال أجر ، وكم سمع الناس 
من أخب�ار الخلفاء الراش�دين التقش�ف 
وضي�ق املعيش�ة مع أنه كان�ت يف أيديهم 
خزائ�ن األم�وال ، وكم س�معوا من أخبار 
الق�ادة مثل كلم�ة خالد ب�ن الوليد ريض 
الله عن�ه : » إنما أقاتل لله ال لعمر ، والله 
لو وىل عيل امرأة لس�معت وأطعت » وهل 
س�مع الن�اس بأمري يقدم اس�مه إىل أمري 
املؤمنني ضمن قائمة الفقراء فقراً مدقعاً 
كما سمعوا بأمري حمص يف عهد عمر بن 
الخط�اب ريض الل�ه عنه أو هل س�معوا 
بالقض�اة الذي�ن كان�وا يقض�ون بأش�د 
األحكام ع�ىل األمراء حتى يردوا ش�هادة 
بعضه�م أو عن الرج�ال الذي�ن يكرههم 
يحبس�ونهم  أو  القض�اء  ع�ىل  األم�راء 
إلرصارهم عىل رد وظيفة القايض ، وليس 

أقل م�ن هذا أن يبذل العال�م ماله لطالبه 
بدل أن يأخ�ذ عىل التعليم أج�راً كما فعل 
أب�و حنيف�ة ريض الل�ه عن�ه وكم�ا فعل 
اللي�ث بن س�عد ريض الله عن�ه وعن كل 
علمائن�ا وأئمتنا الذين مل�ؤوا الدنيا بنور 
العل�م ونور األخالق ، وهل كان ذلك منهم 
إال بعد تزكية نفوس�هم حتى كان هواها 
فيما جاء به رس�ول الله ص�ىل الله عليه 
وسلم .إن الصيام بداية الدروس يف الرتفع 
عن الش�هوات التي هي أظهر الش�هوات 
وأكثره�ا تعلق�اً بحياة اإلنس�ان وأقواها 
س�يطرة عليه وقهرها ه�و بداية الطريق 
وع�ون عىل امل�ي فيه ، وعىل املس�لم أن 
يس�ري يف كل ما أمر الله به سري اإلخالص 
ال�ذي أم�ر الله ب�ه يف الصي�ام وأثنى عىل 
أهل�ه ووعده�م جزاًء ال يح�ده إال جوده 
ال�ذي ال حدود له فقال س�بحانه وتعاىل : 
» يدع ش�هوته وطعامه ورشابه من أجيل 

فالصوم يل وأنا أجزي به  » .
وقد ب�دأ الله تعاىل آي�ات الصيام بآية بني 
فيه�ا امل�راد من�ه والس�بب والحكمة من 
مرشوعيته والثمرة التي يجنيها منه فقال 
سبحانه وتعاىل : » يا أيها الذين آمنوا كتب 
عليك�م الصي�ام كما كتب ع�ىل الذين من 
قبلك�م لعلكم تتقون » فإذا كانت التقوى 
هي العمل بما ي�ريض الله تعاىل ومباعدة 
ماال يرضي�ه فإن التقوى ال تتحقق بدون 
أن تك�ون مبنية عىل اإلخ�الص لوجه الله 
تعاىل ، وال يبلغ العبد كمال التقوى - وهي 
الغاية من الصي�ام - إال إذا كان اإلخالص 
س�جية لها وذلك بتزكي�ة النفس قال الله 
تع�اىل : » قد أفلح م�ن زكاه��ا وقد خاب 

من دساها«.

رمضان كريم فجودوا عباد اهلل
د.محمد سّرار اليامي

ال يكم�ل للعبد حظه من العقل حتى يكمل له حظه من 
م�كارم األخالق فإذا أكمل خلق�ه تحمل عقله وإذا كمل 
عقله أطمئنت نفسه، وأنس ولو كان يف دار غربة وغنى 

ولو كان ال مال له.
ثم إن للمكارم مواس�م خص�ب، وأزمنة فاضلة، تتقرب 
فيه�ا النف�وس عىل م�كارم األخ�الق ومن أرفها ش�هر 

رمضان.
يا س�ادة: الرب س�بحانه كري�م، والك�رم صفاته، ومن 
آثار كرمه س�بحانه عفوه عن امليس وبره به، وتكفريه 

لخطاياه، ورفعته لدرجة ع�ربة يف الدارين ويف الحديث: 
»إن الله كريم يحب الكرم، ويحب معايل األخالق...«

ومن أدب العبد يا س�ادة أن يتأدب بمعاني صفات الرب 
الت�ي هي معدن الكمال، بل هي أس�ه ولب�ه، ولو تأدبنا 

بيشء من ذلك لم نجد يف مجتمعاتنا أزمة أخالق.
ث�م إن العناي�ة بالنف�ي واإلثبات، والتقس�يم والس�ري، 
وضبط النص�وص، وصيانته�ا من أ‘م�ال العقول فيها 
منهج أو طريق�ة مرضية، غري أن الت�أدب بها والتخلق 

من آثار اإليمان بها، فالتوازن مطلوب من املؤمن.
يا سادة:الكريم حبيب الله..

حبيب الناس..

قريب من الله..
قريب من الناس.

حراس لعرضه بكرمه، مخرس كل ذام بصلته، وقد قيل: 
باملعروف يشرتي األحرار.

الكريم يا س�ادة ال يكون حقوداً ع�ىل غريها، وال ينتقم 
لنفس�ه، وال يحس�د م�ن حباهم الل�ه نعماً، ب�ل يعيش 

اإليثار يف حياته تطبيقاً عملياً.
الكري�م كريم الخلق، فال يفجر إن خاصم، وال يخون إن 

وضعت لديه أمانة.
ولق�د كان النبي صىل الله عليه وس�لم أك�رم خلق الله، 
وكان أك�رم ما يك�ون يف رمضان، حتى ق�ال الصحابي 

–ريض الل�ه عنه- كان أجود بالخري من الريح املرس�لة، 
ولكم تتأملوا كلمة الريح املرسلة، فهي ريح وأرسلت.

وهو الذي علمن�ا عليه الصالة والس�الم دعاء الرب جل 
وعز ب� اللهم أهدني لصال�ح األعمال، واألخالق، فإنه ال 

يهدي لصالحها إال أنت.
وإن س�أتم يا س�ادة، عن وس�ائل تنمية هذه الصفة يف 

القلوب قبل الجوارح فهي كما ييل:
أوالً: التهم�م يف التكرم: وذلك برف�ع الهمة يف هذا الباب، 
ف�إن النف�س إذا رغبته�ا يف الخ�ري رغب�ت، وإن أملتها 
همل�ت، فطالع قص�ص أهل الكرم والب�ذل تجد العجب 
العجاب، فهذا أس�عد بن عب�ادة-ريض الله عنه- يرجع 

كل ليل�ة إىل منزل�ه بثمان�ني من أهل الصفة يعش�يهم، 
وه�ذا عجيب وهذا قيس بن س�عد بن عبادة –ريض الله 
عنه وعن أبيه- يمرض فيقل عواده، فيس�أل زوجه عن 
الس�بب فتخربه أن أصحابه طواقته�م الديون له، وهم 

يستحيون منه.
فيأم�ر بالصك�وك أن تكت�ب بالعفو ع�ن كل مدين له، 
ويقول: اللهم ارزقني ماالً، وفعاالً، فإنه ال تصلح الفعال 

إال باملال، كما ذكر الذهبي يف السري.
ثانياً: مصاحبة القوم، والتأيس بهم، والنظر يف صفحات 
حياته�م املطوية، إن الق�دوة تحيطه األنظار، وأن العني 
ترتب�ى بأخ�الق الكب�ار، وف بالحديث، الرج�ل عن دين 

خليله، والطبع ترساق، فمن اس�تعان بالله ثم بصاحب 
كرم عىل تعدل طبعه، وتهذيب نفسه، أفلح صدق.

ثالث�ا: العل�م بالتعلم، والحل�م بالتحلم، وه�ذا يف عموم 
الرتبية عىل علو الهمة والهمة بالتهمم.

رابع�اً: معرف�ة فض�ل ه�ذا الخل�ق ومنزلت�ه، وقيمت�ه 
االجتماعي�ة، وثم�اره يف الداري�ن وكذا معرف�ة ضده، 
وبضدها تتميز األش�ياء، وهو البخل الذي لو كان وجهاً 
لكان مشوهاً، ولو كان يداً لكانت شالء، ولو كان ثوباً ملا 

لبس، أو طعاماً ما ملس.
ي�ا س�ادة هلم�وا إىل الكرم يف ش�هر الكرم حس�اً ومعناً 

والسالم.

كيف تستغل شهر رمضان
محمد مروان 

كيف أقي وقتي يف شهر رمضان
 ش�هر رمض�ان املب�ارك ه�و من أفض�ل أيام الس�نة عىل 
اإلط�الق، مل�ا يحتويه هذا الش�هر عىل الخ�ري الكثري، فكل 
ثاني�ة من ثواني هذا الش�هر الكريم هي ذات أهمية بالغة 
نظراً لخريية هذا الش�هر وكافة األوقات خالل هذا الشهر 
الفضيل، ومن هنا فإن ش�هر رمضان هو كنز من الكنوز، 
فاألج�ور في�ه مضاعفة، والربكة تحل ع�ىل كل عمل وكل 

قول وكل فعل أيضاً.
 لكل هذه األمور يتوجب أن يتم قضاء أوقات هذا الش�هر 
املختلف�ة بكل ما هو حس�ن ومفي�د وصالح م�ن األمور 
واس�تغالل كاف�ة لحظات�ه املبارك�ة والت�ي ال يمك�ن أن 
تعوض، فكل دقيق�ة تمي هي كنز من الكنوز وكل خري 
يحصل هو ثروة لإلنسان يف آخرته بال أدنى شك أو ارتياب 

يف ذلك. 
هناك أعمال كثرية يمكن أن يؤديها اإلنسان حتى يستطيع 
أن ينجح يف ويفوز يف نهاية هذا الش�هر الفضيل منها أوالً 
العم�ل ع�ىل تهذيب النفس والس�لوك ومقاوم�ة الرغبات 
والشهوات والغرائز الثالث، الرشب واألكل والجنس، فهذه 
األم�ور هي التي منعت عن اإلنس�ان خالل ش�هر رمضان 

املب�ارك، لضب�ط إيقاع الجس�د والنف�س، ولتعزيز ظهور 
ال�روح الت�ي قد يكون ظهوره�ا قد قّل خالل أيام الس�نة 
كلها، ومن هنا فإن املس�لم يتوج�ب عليه ان يكثر من كل 
ما من شأنه ان يقوي تأثري الروح فينا، فالروح هي امليزة 
الت�ي ميزت اإلنس�ان عن غريه م�ن الكائن�ات وهي التي 
تعمل بالعق�ل، ومن هنا فكل يشء يقوي العقل يجب عىل 
املس�لم فعله يف رمض�ان ويف غريه أيض�ًا، فيفضل – عىل 
س�بيل املثال – أن يكث�ر من قراءة الق�رآن الكريم والتدبر 
يف آيات الله س�واء الكونية أو القرآنية، كما ويتوجب عليه 
أن يعم�ل عىل أن كث�ر التس�بيح والذكر والص�الة، فهذه 
االم�ور مما يزيد من قوة الروح لدى اإلنس�ان ومما يعمل 
عىل زيادة األثر الذب ترتكه يف حياتنا، وعىل املسلم أيضاً أن 
يكثر من عمل الفضائل من االمور كمساعدة الغري والتربع 
للفق�راء وزيارة األرح�ام وب�ر الوالدين وتقوية وش�ائج 
الصل�ة وعرى املحبة بينه وبني الناس عىل اختالف ألوانهم 
وأش�كالهم وأديانه�م ومعتقداتهم وأفكاره�م وأعراقهم، 
فاملس�لم يتوجب عليه أن يكون إنساناً عاملياً غري متقوقع 
عىل نفس�ه او منطٍو عليها فقط، ب�ل يجب عليه أن يحب 
الجميع ويعمل لخري الجميع وأن ال يتأثر بكل ما هو باطل 
من أقوال وأفعال وأن يزن كل ما يتلقاه خالل اليوم والليلة 

وعىل مدار أيام حياته كلها بميزان العقل والحكمة.

وزارة الزراعة
مديرية  الزراعة يف حمافظة بغداد/ الكرخ

اعالن رقم 96 لسنة  2017
تعل�ن مديري�ة الزراعة يف محافظ�ة بغداد / لجنة تاج�ري االرايض الزراعية 
باملزايدة العلنية عن اعالن تاجري املس�احات املبينة اوصافها ادناه باملزايدة 
العلني�ة  وفق قان�ون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل 
والقانون 35 لس�نة 1983 يف اليوم الثالثني م�ن اليوم التايل لنرش االعالن يف 
الصحيف�ة او يوم العم�ل الذي يليه  يف حال مصادفة املوعد عطلة رس�مية 
وس�تكون املزاي�دة يف الس�اعة العارشة صباح�ا يف مقر  ش�عبة زراعة ابي 
غري�ب ... للتفاصي�ل مراجعة مقر مديريتنا لالط�الع عىل الرشوط وتقديم 
املستمس�كات املطلوبة ودفع التامينات القانوني�ة البالغة 20% من القيمة 
التقديرية من بدل االيجار املقدر ويتحمل من ترسو عليه  املزايدة اجور نرش 

االعالن 

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد /الكرخ

رقم 
المساحة رقم المقاطعةالقطعة

المشيدات المواصفاتبالدونم
والمغروسات

بدل االيجار السنوي المقدر 
للدونم الواحد /دينار عراقي

7200 دينارخاليةمستصلحة924/عياشية215/1

اعادة اعالن
تعل�ن جامع�ة املثنى /كلي�ة العلوم عن اجراء مزايدة علنية لبيع املواد املش�طوبة يف مخازنه�ا واملدرجة يف القائمة ادناه وف�ق قانون بيع وايجار 
ام�وال الدول�ة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل الراغبني بالرشاء املراجع�ة ودفع تامينات التقل ع�ن 20% من القيمة املقدرة للم�ال والبالغ 1503000 
مليون وخمسمائة وثالثة االف دينار عراقي بعد )15( يوم من اليوم التايل للنرش ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن واملصاريف 

القانونية االخرى علما ان املزايدة ستجري يف الساعة الثانية عرش ظهرا يف بناية الكلية
أ.م.د . حسني جابر عبد احلسني

العميد /وكالة
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تأشرية اإلمارات متنع العبني من االنضامم للمنتخب الوطني
        بغداد/ المستقبل العراقي

قال املدير اإلداري للمنتخب الوطني بكرة 
القدم ، باس�ل كوركيس، إن عيل عدنان، 
الع�ب أودينيزي اإليط�ايل، وعيل حصني، 
الع�ب العرب�ي الكويتي، ل�م يتمكنا من 
االلتحاق ببعث�ة املنتخب يف رأس الخيمة 

ألسباب إدارية«.
وأوض�ح كوركي�س، يف ترصي�ح اطلعت 
عليه »املس�تقبل العراقي«، أن »الالعبني 
لم يحصال حتى اآلن عىل تأشرية الدخول 
لألرايض اإلماراتية، واتحاد الكرة يس�عى 
إىل تأمينه�ا لهم�ا يف أرسع وق�ت، ع�ر 
اتص�االت مع نظ�ريه اإلماراتي، لضمان 
انضمامهم�ا للمنتخب قبل مباراة كوريا 

الجنوبية«.
وأش�ار كوركي�س إىل أن » ب�روا ن�وري، 
العب إوسرتس�وند الس�ويدي، قد التحق 
صباح الي�وم باملنتخب، وم�ن املؤمل أن 
يصل مساًء ريبني سوالقا، العب إيلفريوم 

النرويجي، لتكتمل صفوف املنتخب«.
ووصل املنتخب العراقي إىل رأس الخيمة، 
وخ�اض حص�ة تدريبية يف ملع�ب نادي 
اإلم�ارات، تح�ت إرشاف امل�درب باس�م 
قاسم.وكانت بعثة املنتخب العراقي لكرة 
القدم قد غادرت يف الس�اعة العارشة من 
صباح األحد ، إىل إمارة رأس الخيمة بدولة 
اإلم�ارات العربي�ة ، اس�تعدادا ملواجه�ة 
كوريا الجنوبية ودي�ا، يوم غد األربعاء ، 
يف إطار التحضري ملباراة اليابان، يف الثالث 
ع�ر من الش�هر الج�اري، يف العاصمة 

اإليرانية طهران.

واخت�ار املدير الفن�ي للمنتخب الوطني، 
باسم قاسم، 24 العبا للمواجهتني هم » 
محمد كاصد ، جالل حسن ، فهد طالب، 
أحم�د إبراهيم ، س�عد ناطق ، مصطفى 
ناظ�م ، هم�ام ط�ارق ، عيل فائ�ز ، عيل 
عدن�ان ، وليد س�الم ، أحم�د عبد الرضا 
، عالء عبد الزهرة ، أيمن حس�ني، س�عد 
عب�د األمري، أمجد عطوان ، مهدي كامل، 
أحمد ياس�ني ، عيل حصني ، بشار رسن 
، مهن�د عبد الرحيم ، حمادي أحمد ، عيل 

بهجت ، ريبني سوالقا وبروا نوري« .
وقال باسم قاسم، يف ترصيح صحفي إن 
» صفوف الفريق س�تكتمل يف اإلمارات، 
بالتح�اق كل م�ن ريب�ني س�والقا وبروا 
نوري ، وستكون مباراة كوريا الجنوبية 
الروف�ة األخرية للمنتخ�ب قبل مواجهة 
الفري�ق اليابان�ي ، الفت�ا إىل أنه يس�عى 
لوضع التكتيك املناس�ب ملب�اراة اليابان 
من خالل اللقاء الودي لتش�ابه أس�لوب 

الفريقني«.
وأب�دى قاس�م، تفاؤل�ه إلع�ادة ترتي�ب 
أوراق املنتخب، والظهور بش�كل إيجابي 
يف املباريات املتبقي�ة للعراق يف تصفيات 

كأس العالم«.
فيما وافق نادي اإلمارات عىل استضافة 
املب�اراة الودي�ة ب�ني منتخب�ي الع�راق 
وكوريا الجنوبية، غ�دا األربعاء، يف إطار 
تحضري العراق ملباراتها مع اليابان، يوم 
13 يونيو/حزي�ران الح�ايل، يف العاصمة 
التصفي�ات  ضم�ن  طه�ران،  اإليراني�ة 
اآلسيوية املؤهلة إىل نهائيات كأس العالم 

بروسيا 2018.

حتديد ملعب مباراة العراق وكوريا اجلنوبية

اختاذ عدة قرارات حول هنائي دوري الصاالت وتقسيم األندية ملجموعتني
              بغداد/ المستقبل العراقي

اتخ�ذ اتح�اد الكرة، ع�دة قرارات بش�أن نهائي 
ال�دوري الممت�از لك�رة الصاالت”.وذك�ر بيان 
التحاد الكرة، تلقت “المستقبل العراقي” نسخة 

منه، “تمخض عن المؤتمر الفني ألندية الدوري 
الممت�از والمتأهلة إلى نهائي�ات كرة الصاالت، 
ال�ذي عق�د الي�وم ف�ي مق�ر اإلتح�اد العراقي 
المركزي لكرة القدم عدة قرارات أهمها: ان تقام 
األدوار النهائية األولى في العاصمة بغداد، حيث 

تحتضن قاع�ة نادي الكرخ مباريات المجموعة 
األول�ى ومباريات المجموع�ة الثانية في قاعة 
الش�باب “.وأش�ار الى ان “األندية قس�مت الى 
مجموعتي�ن حي�ث ضم�ت المجموع�ة األولى 
أندية }نفط الوس�ط، مصافي الجنوب، الميناء، 

والخال�دون، مصاف�ي الوس�ط {، فيم�ا ضمت 
والمجموع�ة الثانية }نفط الجنوب، الش�رطة، 
غاز الشمال، غاز الجنوب، و الجنوب{”.وأوضح 
ان “مباريات البطولة ستنطلق يوم 11 حزيران 

الجاري.

الفيفا يصدر بياًنا بشأن قطر

باريس سان جريمان حيسم صفقة العب املرينغي

              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال االتحاد الدول�ي لكرة الق�دم )الفيف�ا( إنه على 
“اتص�ال مس�تمر” باللجن�ة المنظمة ل�كأس العالم 
2022 في قطر، رغم أنه لم يعلق مباشرًة على األزمة 
الدبلوماس�ية الحالية.وأوضح الفيف�ا، في بيان عبر 
البريد اإللكتروني، أنه “على اتصال مس�تمر باللجنة 
المنظم�ة المحلية 
العالم  ل�كأس 

2022، واللجنة العليا للمش�اريع واإلرث المس�ؤولة 
البطول�ة”، وأض�اف: “ال يوج�د أي تعليق�ات  ع�ن 
إضافية في الوقت الحالي”.ورفضت اللجنة المنظمة 
المحلي�ة ف�ي قط�ر واالتحاد اآلس�يوي لك�رة القدم 
التعلي�ق. وما زال منتخب قطر يش�ارك في تصفيات 
كأس العال�م 2018، ويتذيل مجموعت�ه بأربع نقاط 
من س�بع مباريات، وتتبقى له مواجهات ضد كوريا 
الجنوبي�ة وس�وريا والصين.ومن الممك�ن أن يحتل 
المنتخ�ب القط�ري المرك�ز الثالث ف�ي المجموعة، 

صاح�ب ويتأه�ل لمواجهة  ض�د  فاصل�ة 
الثال�ث  األخرى المرك�ز  المجموع�ة  ف�ي 

بالتصفي�ات اآلس�يوية، وق�د تك�ون الس�عودية 
واإلمارات ضمن المنافسين المحتملين.

              المستقبل العراقي/ متابعة

حس�م نادي باريس س�ان جيرمان الفرنسي، صفقة 
انتقال البرتغالي بيب�ي، مدافع ريال مدريد 
اإلس�باني، لم�دة موس�مين، رغ�م 
اقتراب إنتر مي�الن اإليطالي من 

التوقيع معه.
وينته�ي عقد بيبي مع الملكي 
يونيو/حزي�ران   30 ف�ي 
الالع�ب  وكان  الج�اري، 
متقدم�ة  مفاوض�ات  ف�ي 
م�ع اإلنت�ر، خ�الل األش�هر 
المنصرمة، إال أّنه بات قريًبا 

من “حديقة األمراء”.
“ماركا”  صحيف�ة  وذكرت 
اإلسبانية أن أوناي إيمري، 
س�ان  باري�س  م�درب 
جيرم�ان، تفاوض مع 

وكي�ل أعمال مداف�ع المنتخب البرتغال�ي، مينديز، 
وتوص�ل الطرف�ان التف�اق نهائي للحص�ول على 

خدمات بيبي.
وأش�ارت الصحيفة إلى أّن االتفاق النهائي تم في 
كارديف، حيث مب�اراة نهائي دوري أبطال أوروبا 

أمام يوفنتوس اإليطالي.
والتق�ى ناص�ر الخليف�ي، رئيس ن�ادي العاصمة 
الفرنسي، في ويلز، مع وكيل أعمال بيبي، لالتفاق 
على جميع ش�روط انضمام الالعب ويتبقى فقط 

توقيع العقد.
وانض�م بيبي، صاح�ب ال� 34 عاًم�ا، لنادي ريال 
مدريد قادًما من بورتو البرتغالي بمبلغ 30 مليون 
يورو، ونجح في حصد جميع البطوالت مع الملكي 

خالل هذه الفترة.
وخ�رج بيبي من حس�ابات زيدان هذا الموس�م في 
بعض المباريات بس�بب تك�رار اإلصابات، وتفضيل 
الفرنس�ي لمواطن�ه ف�اران ليك�ون أساس�ًيا م�ع 

الملكي.

وزير الشباب يشدد عىل تأهيل املنشآت 
الرياضية إلمتام رفع احلظر

              بغداد/ المستقبل العراقي

شدد وزير الش�باب والرياضة عبدالحسين عبطان، 
على ض�رورة تأهي�ل المنش�آت الرياضي�ة إلتمام 
مل�ف رفع الحظر ع�ن المالع�ب العراقية.ونقل 
بيان لمكتب الوزير، تلقت “المس�تقبل العراقي” 
نس�خة منه عن عبطان خ�الل اجتماع مع الكادر 
المتق�دم في ال�وزارة، ان “المرحلة القادمة تتطلب 

تقدي�م الدع�م الكام�ل لألندي�ة م�ن خ�الل تجاوز 
ازماتها والصعوب�ات التي تمر بها”.وأضاف، “على 
االندي�ة التقلي�ل من نفق�ات التعاق�دات واالهتمام 
بمالعبها خالل المواس�م القادمة ألن ذلك يصب في 
خدمة الرياضة العراقية”.واكد عبطان، ان “الوزارة 
مس�تمرة ف�ي تأهي�ل المالع�ب واكمال المنش�آت 
الرياضية من اجل االستمرار بتحقيق الحلم العراقي 

ورفع الحظر بشكل تام عن المالعب العراقية.

فينجر يبدأ التحرك القتناص
جوهرة فرنسية

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت صحيف�ة “مي�رور” البريطانية، وجود أرس�ين فينجر، 
المدي�ر الفني لنادي أرس�نال اإلنجلي�زي، في فرنس�ا رفقة إيفان 

كازديفيز، المدير التنفيذي للفريق، من أجل التفاوض مع كيليان مبابي، 
العب موناكو.وس�بق وقدم أرس�نال عرًضا ضخًما لن�ادي موناكو، ُيقدر 

بمبلغ 100 مليون يورو للظفر بخدمات مبابي، في ظل خطة الفرنسي فينجر 
لبناء فريق جديد، بعد تمديد عقده لموسمين، إال أّن فريق اإلمارة الفرنسية رفض 
بيع الالعب.وأش�ارت الصحيفة، إلى أّن فينجر ال يمكن أن يتواجد في فرنس�ا م�ن أجل قضاء العطلة، وذلك 
ألن المدي�ر التنفي�ذي في الفريق برفقت�ه، كما أّن مدرب الجانرز يعرف جيًدا طريق�ة التوقيع مع المواهب 
الشابة، ولذلك سيحاول إقناع مبابي.وأوضحت الصحيفة أّن أرسنال قّدم عرًضا لضم مبابي، المطلوب من 

أندية ريال مدريد اإلس�باني ومانشس�تر يونايتد اإلنجليزي، وقد يكون س�فر فينجر ألرسنال للدخول في 
مفاوضات متقدمة.

»يويفا« يعلن التشكيلة املثالية
لدوري األبطال

مييس حياول إقناع زميله
باالنضامم للبلوجرانا

         المستقبل العراقي/ متابعة

تواجد 8 العبين من ريال مدريد، و3 من يوفنتوس اإليطالي، ومثلهم من أتلتيكو مدريد 
والعب وحيد من برشلونة، ليونيل ميسي، في تشكيلة الفريق المثالي لدوري أبطال أوروبا 

لموسم 2016-2017.
واختار المراقبون الفنيون التابعون لالتحاد األوروبي لكرة القدم، قائمة الفريق المثالي لدوري 

األبطال هذا الموسم، وهي كاآلتي:
حراسة المرمي: جيانلويجي بوفون )يوفنتوس(، ويان أوبالك )أتلتيكو مدريد(.

خ�ط الدف�اع: داني كارفاخ�ال )ريال مدري�د(، وليوناردو بونوتش�ي )يوفنتوس(، وس�رجيو 
راموس )ريال مدريد(، ومارسيلو )ريال مدريد(، ودييجو جودين )أتلتيكو مدريد(

خط الوس�ط: كاس�يميرو )ريال مدريد(، وتوني كروس )ريال مدريد(، ولوكا مودريتش )ريال 
مدريد(، وإيسكو )ريال مدريد(، وميراليم بيانيتش )يوفنتوس(، وتيموي باكايوكو )موناكو(

خط الهجوم: كريس�تيانو رونالدو )ريال مدريد(، وليونيل ميسي )برشلونة(، وأنطوان جريزمان 
)أتلتيكو مدريد(، وكيليان مبابي )موناكو(، وروبرت ليفاندوفسكي )بايرن ميونيخ(.

المستقبل العراقي/ متابعة         

يس�عى األرجنتيني ليونيل ميس�ي، العب برش�لونة، إلقن�اع مواطنه أنخيل دي 
ماريا، العب باريس س�ان جيرمان الفرنس�ي، باالنضم�ام للقلعة الكتالونية 

خالل فترة االنتقاالت الصيفية.
وذكرت صحيفة “سبورت” اإلسبانية، نقاًل عن “لو باريسيان” الفرنسية، 
أّن ميس�ي يس�تغل تواجده في معس�كر المنتخب األرجنتين�ي، ليحاول 
إقن�اع دي ماري�ا بالموافق�ة عل�ى العرض المق�دم له م�ن البلوجرانا، 

اقترابه  ف�ي ظ�ل 
م�ن الرحي�ل ع�ن 

“حديقة األمراء”.
وانض�م دي ماري�ا لصف�وف باريس س�ان جيرمان 
مقابل 63 مليون يورو، في صيف 2015، بعدما قضى 
موسًما غير ناجح مع مانشستر يونايتد اإلنجليزي، 
وس�ينتهي عقده الحالي في صي�ف 2019.وكان دي 
ماريا بي�ن كتيبة اإليطالي كارلو أنش�يلوتي، مدرب 
ري�ال مدريد األس�بق، الذي حقق لق�ب دوري أبطال 
أوروبا في 2014، وقّدم الالعب األرجنتيني موس�ًما 
مميًزا حينها.وقّدم برش�لونة عرًضا لضم دي ماريا 
مقاب�ل 50 ملي�ون ي�ورو، في ظل رغب�ة إنتر ميالن 

اإليطالي أيًضا في الحصول على خدمات الالعب.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م أن القط�ط غني�ة بألبانه�ا و لبنه�ا مغ�ذ و يالئ�م جميع 

الثدييات.
هل تعلم أن جزيرة تايوان أو الصني الوطنية أطلق عليها املستكشفون 

الربتغاليون عام 1580 م اسم ) فورموزا ( أي الجميلة.
أن املخلفات الناتجة عن هضم أوراق الشجر التي تأكلها الديدان تعترب 
س�ماداً جيداً للرتبة و أن الديدان تستطيع أن تغطي األرض بطبقة من 
السماد خالل ثالثة أشهر من األوراق التي التهمتها خالل عام تقريباً.

أن أطول الحرشات عمراً من فصيلة الخنافس تحمل اسم � الخنفساء 
الرائع�ة � إذ أن تحوله�ا من طور الريقة إىل ط�ور العذراء فقط يحتاج 

إىل 47 سنة كاملة.
أن أكث�ر املعلن�ني يف الصحف ثباتاً � متجر ) ج�وس بيل ( لبيع املالبس 
الجاه�زة يف جوري�ا بأمريكا إذ ين�رش إعالناً يومي�ًا يف الزاوية اليرسى 
العلوي�ة يف الصفحة الثانية من جريدة ) ماك�ون تلغراف ( منذ الثاني 

من فرباير عام 1889 م وحتى اليوم.
ه�ل تعل�م أن أقدم جي�ش نظامي أورب�ي هو الحرس الس�ويرسي يف 

الفاتيكان إذ يعود تاريخ تأسيسه إىل عام 1400م.
ه�ل تعلم أن أكرب عدد حروف يف لغ�ة هي حروف اللغة الكمبودية التي 

يبلغ عدد حروفها 72 حرف.
أن أع�ى س�عر لحيوان هو م�ا دفعه املليون�ري األمريك�ي ) بري مونت 
مورج�ان ( ثمن�اً لكلب رب�ح جائزة مب�اراة ) جرم�ال ( للكالب حيث 

عرض املليونري 865000 جنيه ثمناً للكلب
أن املرجان يس�تخرج من البحر املتوس�ط أما البح�ر األحمر فهو أكثر 
البحار امتالء بالش�عب املرجانية و يوجد م�ن املرجان ثالثة أنواع هي 

األحمر و األسود و األصفر.
ه�ل تعلم أن ياق�وت الحموي هو عالم عربي قديم م�ن علماء اللغة و 

األدب.

ُتعريك النج�وم قليالً من إرشاقه�ا و ملعانها ، 
لَي�س ألّنك تحتاجه . فأنت ُترشُق بدون توّقف 
. الي�وم ه�و يوم األعم�ال الكب�رية التي كنت 
تؤجلها باس�تمرار عليك ان تبادر اىل املبارشة 
بها قبل ان تقع ضحية االرهاق . عاطفيا عليك 

ان تكون اكثر ايجابية يف استعاب الحبيب .

الجمي�ع يش�تهي أن تع�ريه انتباهك س�واء 
العائلة، أو األصدقاء أو أكثر من األصدقاء. ال 
تحتاج ألن يع�رف الجميع بما تفكر به ، فال 
تنفجر عندم�ا تخطر ببالك فكرة أو مرشوع 
. و ال تكثر بالحديث عن نفس�ك . هنالك خرب 

جديد من العمل يجعلك تشعر بالفرح

الصورة الجزئي�ة قد تقودك اىل حلول خاطئة 
ألقي نظرة عى مجم�ل الصورة الكلية و ابدأ 
برتتيب م�ا يجب عليك عمله لتص�ل اىل الحل 
االمث�ل الذي كن�ت تبحث عن�ه . عاطفيا انت 
شخص لديك الكثري من االندفاع نحو اإلفصاح 

عن مشاعرك عليك كبح هذا االندفاع.

االنطوائي�ة مش�كلة معقدة يج�ب ان تقوم 
بحله�ا ع�رب التواصل مع رشي�ك حياتك عى 
االقل ، عليك ان تعرب عن مش�اعرك او غضبك 
او حبك ألن املش�اعر الدفينة م�ن املمكن ان 
تؤذي صاحبها كثريا ، لديك أمال جديدة لعمل 

يف خارج البالد عليك اال تترسع .

ما كل ما يلمع ذهب ، هذه هي الحقيقة التي يجب 
ان تفكر به�ا اليوم عندما تط�رح االكار الجديدة 
امامك. ليس هناك س�بب ألن تنس�اق مع التيار ، 
لكن اعمل بحذر األش�ياَء التي َتْش�عر بأنها هامة 
و التي تحتاجها ،عاطفيا انت منزعج من ترصف 

سابق للحبيب عليك ان تتجاوزه و تنساه.

س�تتمّتع بالطاق�ة الطبيعية املمت�ازة، لديك 
همة و نش�اط كبريين أقب�ل عى عملك بقوة 
و تفاؤل .صحيا لدي�ك بعض االالم يف تارأس 
تزول لوحدها ، عاطفيا الحبيب يطلب بعض 
املال عليك مس�اعدته ق�در امكان�ك النجوم 

تنصحك باالبتعاد عن الغرباء حاليا .

دلّ�ل نفس�ك اليوم.املحبة يف صالح�ك اليوم ، 
يمكنك بس�هولة الي�وم أن تن�ال أهدافك مع 
رشيك أو مجموعة. النجوم تحرس�ك اليوم و 
تعطي�ك البصرية لرتى م�ا ال يمكن لألخرين 
رؤيت�ه ، يمكن�ك أن تخطو خطوات واس�عة 

عظيمة أيضاً. انتبه من أعني الحّساد.

زمالئ�ك يف العم�ل يري�دون من�ك للمج�يء 
بال�يء غري متوّق�ع ، فكن مس�تعداً لفجري 
طاقاتك الدفينة . أنت تشعر باالرتياح وتبدو 
عظيم�اً، و هناك أم�ور يمكن أن تصبح أكثر 
جماالً هذه اللّيلة. العاطفة ستؤجج نريانها 

يف قلبك فال تحاول اخمادها.

أنت ميلء بالعاطفة والرومانس�ية اليوم، لذا 
انطل�ق قدماً.تخى من طبع�ك املزاجي اليوم 
ألنه س�يضيع عليك الكثري من الفرص ، وقد 
تب�دو ترصفات�ك جنون�اً . خذ بع�ض الوقت 
لرتتي�ب أف�كارك . عاطفي�ا هنال�ك فرص�ة 

ممتازة للفوز بحب حقيقي .

تعقلك س�يخدمك كثرياً. كل م�ا تحتاجه هو 
وض�ع خط�ة منطقي�ة. اس�تخدم طريقتك 
يف البح�ث وط�ّور خطتك إىل م�دى أبعد ، هذا 
ينطبق عى مس�اعي العمل وأمور القلب عى 
حد س�واء.عاطفيا الرشيك يعطيك كل الحب 

فال تبخل انت ببعضه.

ك�ن صبوراً وال تستس�لم لإلغ�راء. ال تكن رسيعاً 
ج�داً يف القف�ز إىل تس�لّق األعايل. اآلخ�رون لديهم 
الح�ق يف آرائهم، وإذا أتقنت االس�تماع بدالً من أن 
تنهمر بالوصايا عى من حولك ، فقد تسمع بعض 
الحكم املفيدة جداً . عاطفيا القلب يريد منك امور 

ال يطيعها عقلك اترك لقلبك االختيار اليوم .

الجدي�ة املفرط�ة تره�ق االعص�اب عليك ان 
تتمت�ع ببع�ض امل�رح ، كّل ش�خص يحّبك ، 
لكن كّل ش�خص يحّب ما لدي�ك أيضاَ. ترّقب 
غ�رية ممن حولك. حان الوقت لبعض الجّدية 
اليوم ، برهن بأّن�ك يمكن أن تتغلّب عى حب 

االمتالك. أبعد الغرية ودّقق توّقعاتك.

احلمل
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العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
مل�ح , حس�ب الرغب�ة – دجاج�ة - لب�ن زبادي - 
ملعقة صغرية ماس�اال ) بهارات هندى( - ملعقة 
صغ�رية زنجبي�ل م�ربوش - لعق�ة صغ�رية ث�وم 
مدق�وق - ملعق�ة صغ�رية فلفل ح�ار مطحون - 
ملعق�ة صغرية كرك�م - ملعقة صغ�رية كزبرة - 

ليمون عصري - زيت ذرة - صبغة طعام حمراء
طريقة التحضري:

تقطع الدجاجة اىل 8 قطع.
تثق�ب قط�ع الدج�اج بالس�كني يف كل ج�زء من 

الدجاج بشكل طويل.
يخل�ط اللبن واملاس�اال والزنجبي�ل والفلفل الحار 
والثوم والكركم والكزبرة الناشفة وعصري الليمون 
واملل�ح والل�ون األحم�ر والزيت و ي�رب جيداً يف 

الخالط حتى تمتزج جميع املكونات.
يتب�ل الدج�اج باملزي�ج الس�ابق و ي�رتك مل�دة 3 

ساعات.
يسخن الفرن إىل 240 درجة مئوية.

ويوضع الدجاج يف صينية الفرن و يخبز ملدة ساعة 
كاملة حتى ينضج الدجاج و يحمر من األعى.

يخرج الدجاج من الفرن و يوضع يف طبق التقديم 
مع طبٍق من األرز أو الخضار املسلوقة .

امريكا  تكشف عن أكرب طائرة نقل يف العالـم
كش�فت رشك�ة Stratolaunch األمريكي�ة ع�ن طائرتها الجدي�دة التي 
صنفه�ا الخرباء كأكرب طائ�رة نقل يف العالم..ويف مقط�ع فيديو تداولته 
مواق�ع اإلنرتنت ظهرت تل�ك الطائرة وهي تخرج م�ن عنربها الخاص ، 

حيث لفتت انتباه املختصني بتصميمها الغريب وحجمها الهائل.
ووفقا للمعلومات فإن املس�افة بني طريف جناحيها تبلغ 117 مرتا، فيما 
يصل وزنها إىل 230 طنا، أما ارتفاعها عن األرض فيبلغ 15 مرتا. يف حني 
يؤك�د الخرباء ع�ى أن هذه الطائرة املزودة ب�� 28 عجلة قادرة عى نقل 

حموالت تصل إىل 250 طنا.
ت�م تصميم طائرة Stratolaunch الجديدة لتس�تخدم يف إطالق صواريخ 
Pegasus XL يف الفضاء، حيث س�تقوم بنقل تل�ك الصواريخ إىل املدارات 

الفضائية القريبة من األرض.
ومن املخطط أن تقوم تلك الطائرة يف أول رحالت إطالق لها بنقل صاروخ 
واحد، وبعد نجاح تلك العمليات من املتوقع أن تنقل صاروخني أو ثالثة.

من جانبها قالت »جينا فلويدا« مديرة الرشكة املصممة للطائرة لوسائل 
اإلعالم: »يف أقرب وقت س�تقوم الرشكة باختبار تلك الطائرة عى األرض، 

يف حني ستكون أول عملية إطالق لها عام 2019«..

KEYone إطالق هاتف
بلوحة مفاتيح مميزة

أصدرت بالك بريي رسميا هاتف KEYone املميز بلوحة املفاتيح »كويرتي« مع شاشة 
تعمل باللمس، ليكون س�هل االس�تخدام ومنافس�ا يف س�وق الهوات�ف الذكية.وُطرح 
 TCL« الهات�ف اآلن بنموذجني »غ�ري مقفلني« للعم�الء يف الواليات املتح�دة، وأطلقت
 ،KEYone وه�ي رشكة تصنيع الهوات�ف الذكية يف الصني، هاتف ،»Communication
بموجب اتفاقية ترخيص العالمة التجارية املوقعة مع بالك بريي، يف ديس�مرب املايض.

وقال ستيف سيستويل، الرئيس واملدير العام للرشكة يف أمريكا الشمالية: »هذا الهاتف 
ع�ى عكس أي هات�ف ذكي آخر متاح للمس�تهلكني اليوم، حيث يق�دم تجربة اتصال 
متميزة، م�ع عمر بطارية أطول وميزات رائعة«.يتميز KEYone بملمس ناعم وإطار 
من األملنيوم، ما يجعله متني وقوي، كما يضم شاشة تعمل باللمس قياسها 4.5 إنش، 
إىل جانب لوحة مفاتيح »كويرتي«، باإلضافة إىل كامريا خلفية قياسها 12 ميغابكسل، 
وأخ�رى أمامي�ة 8 ميغابكس�ل. ويأتي هاتف بالك ب�ريي الجديد مع ع�دد من امليزات 
الجديدة والتحسينات األمنية، ويضم نظام أندرويد 7.1 ما يتيح للمستخدمني الدخول 

إىل متجر غوغل بالي، كما سيتلقى التحديثات األمنية الشهرية العادية.

مرشوع هايرب لوب الثوري يقرتب من الواقع
يقطع مرشوع إيلون موس�ك للنقل »هاي�رب لوب« خطوة جديدة نحو 
الواقع، حيث سينقل الركاب فوق األرض برسعة 1220 كم يف الساعة.

وكش�ف الفريق الهولن�دي الذي فاز يف املس�ابقة، التي أقامتها رشكة 
س�بيس إكس، لتطوي�ر تكنولوجيا النق�ل فائق الرسع�ة، عن املركز 
 ،Hardt Global Mobility الكام�ل الختب�ار هايرب لوب.وذك�ر فري�ق
أن هدف�ه يتمث�ل يف تطبيق اس�تخدم نظ�ام هايرب ل�وب تجاريا، بني 
أمس�رتدام وباريس بحلول عام 2021، حيث ستستغرق الرحلة آنذاك 
 Hardt ح�وايل 30 دقيقة.وق�ال تيم هوتر، املؤس�س املش�ارك لرشكة
Global Mobility، التي أُنشئت لتسويق تكنولوجيا الفريق الهولندي: 
»لق�د القت فكرة إيلون موس�ك املتعلقة بتطبيق نظ�ام النقل الرسيع 
بني سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس، اهتماما كبريا«.وتفوق الفريق 
الهولندي من جامعة ديلف�ت للتكنولوجيا )TU Delft(، عى فرق من 
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة التكنولوجيا يف ميونيخ، 
كما حصد جائزة التصميم والبناء يف يناير املايض.وس�يقوم الباحثون 
باختب�ار جمي�ع األنظم�ة، بم�ا يف ذلك نظ�ام الدفع وجمي�ع أنظمة 

السالمة، وذلك يف إطار مركز االختبار الكامل.

1أطول نهر يف العالم o إناث 2جزيرة اسرتالية 
o نزل الطائر عى الغصن 3كاتب فرنيس ساهم 
 o أدبه يف قيام الثورة الفرنس�ية 4قواعد اللغة
رشبن�ا حتى االرتواء 5خض o بس�ط o ضمري 
مؤنث 6متشابهان o اس�م أمر بمعنى أسكت 
o سائل حيوي أحمر 7هف الهواء عى الشواء 
 o عاصمة أوروبي�ة 8يراقب انتظارا لفرصة o
 o مح�ب ومحب�وب 9من دول الخلي�ج العربي
آلة نفخ موس�يقية 10فاكه�ة لذيذة ذكرت يف 

القرآن الكريم o مقدار صغري من الطعام

1م�ا يضعه املل�ك للتميز )مبعثرة( o وس�ائل وأدوات 
محدثة إلنجاز العمل بكفاءة 2لغة o يضع سالحه عى 
وسطه )معكوسة( 3نعطيه ما يستعني به عى قضاء 
أمر مهم o نظ�ر بود وحب وعطف 4منطقة يف األردن 
ش�مال رشق عمان o يابسة 5يخصنا o طني 6يحتفل 
بهن يف حقل تكري�م o ثلثا تقي 7مادة متفجرة o من 
نغمات السلم املوس�يقي 8نعم )بالفرنسية( o اللعب 
ع�ى أوتار الع�ود 9أفضلهم o نصف واح�ة 10مدينة 
 o مغربية وردت يف ش�عر من كلمات فخري البارودي

سحابة من الكواكب والنجوم

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..الدجاج املحمر بالبهارات اهلندي
مزهرية من القرن الثامن عرش بـ »18« مليون دوالرطب

بيع�ت مزهري�ة من الخ�زف تع�ود لحقبة 
اإلمرباطور الصيني “تشيان لونغ” يف إحدى 
م�زادات هون�غ كون�غ مقاب�ل 18 ملي�ون 

دوالر.
“ل�م  للم�زادات:   Christie’s ل�دار  ووفق�ا 
ي�رصح القائم�ون ع�ى امل�زاد ع�ن اس�م 
املشرتي، لكنهم نوهوا إىل أن سعر املزهرية 
يعترب رقما قياس�يا بالنس�بة ألسعار قطع 
الخ�زف الصيني أحادية الل�ون التي تباع يف 

املزادات”.
وأش�ار الخرباء إىل أن “التحف�ة التي بيعت 
بس�عر مرتف�ع عب�ارة ع�ن مزهري�ة من 

الخزف، مطلي�ة بطبقة المعة لونها أخر 
فات�ح، يبل�غ ارتف�اع املزهرية 51.8 س�م، 

وم�زودة عى جانبيه�ا بقبضت�ني أفقيتني 
مزخرفتني عى شكل تنني، فيما يشبه عنق 

املزهرية ساق نبات الخيزران”.
من جانبها قالت بوال أنتيبي، مديرة قس�م 
الفنون يف دار كريس�تي الصيني للمزادات: 
“هذه التحفة الجميلة تعد واحدة من روائع 
التح�ف الخزفي�ة التي تعود لعرص س�اللة 
أباطرة تش�ينغ الذين حكموا الصني”.ونوه 
الخ�رباء إىل أن القطع�ة بيعت عام 2004 يف 
إحدى امل�زادات يف مدينة هونك كونغ بمبلغ 
2.2 ملي�ون دوالر، حي�ث اعترب ه�ذا املبلغ 

حينها رقما قياسيا.

الدماغ حيوي منظومة خاصة لتحديد املواقع

لجامع�ة  تابع�ون  علم�اء  أك�د 
أمس�رتدام الهولندية أنهم توصلوا 
لنتائج تبني أن الدماغ يحتوي عى 
منظوم�ة خاصة لتحدي�د املواقع 
املالحة  تش�به بعمله�ا منظوم�ة 

اإللكرتونية.
تس�تطيع العدي�د م�ن الكائن�ات 
ومنها اإلنس�ان تحديد وجهتها يف 
الكث�ري م�ن األماكن أينم�ا وجدت 
بش�كل حري العلماء لفرتة طويلة، 
حتى أنهم س�عوا لس�نوات ملعرفة 
رس تلك »البوصلة الطبيعية« التي 
توج�ه املخلوق�ات.ويف مقابلة مع 
موقع MedicalXpress، قال علماء 
الهولندية:  من جامعة أمس�رتدام 
»قمنا عى مدار الس�نوات األخرية 
بالعديد من التجارب الكتشاف رس 
تل�ك الظاهرة، تبني لن�ا مؤخرا أن 

منطق�ة الحص�ني يف الدماغ والتي 
تلعب دورا مهما يف الذاكرة طويلة 
األمد، تس�اعدنا أيضا ع�ى تحديد 
وجهتن�ا، فخالياها تزي�د أو تقلل 
من نش�اطها الكهربائ�ي اعتمادا 
عى وجهتنا، لتنبهن�ا فيما إذا كنا 
نتح�رك باالتج�اه الصحي�ح، ويف 
حال كن�ا نتحرك بمس�ار معروف 
تس�اعدنا  فه�ي  مس�بقا،  لدين�ا 
ع�ى تذكر أه�م املعالم الرئيس�ية 
للطريق«.وتأكيدا لنتائج دراساتهم 
أوضحوا أن العديد من األش�خاص 
يتعرض�ون لحوادث تت�رر فيها 
مناطق م�ن الدماغ، ولكن منطقة 
الحصني تبقى سليمة، لذلك وحتى 
بع�د الحادثة يبق�ون قادرين عى 
تحديد وجهت�م يف املدينة أو املكان 

الذي يعيشون فيه.
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اصحاب صناديق الربيد يف بغداد 
حياتنا املثالية بداية احلكم الوطني

نهى الصراف طارق حرب

ينتابن�ا الكثير م�ن الحزن واإلحباط وربما الغض�ب عندما نمّر بحادث 
س�يء أو عندم�ا ال تح�دث األش�ياء كما كن�ا نتوقعه�ا أو بالطريق�ة التي 
ترضينا. هذه المش�اعر وغيرها، تنبع في الغالب من طريقتنا في التعاطي 
مع القواعد التي تحكم حياتنا وتوقعاتنا التي نرس�مها ضمن إطار محكم 
يتخ�ذ قالبا مثاليا تدور ف�ي محوره هذه التوقعات. وله�ذا فإن أي خلل أو 
ش�رخ بس�يط يطرأ على حالة الثبات هذه يعد اختراقا لحدود القالب، وهو 
اختراق قد نقف أمامه مكتوفي األيدي مس�لوبي اإلرادة مش�دودين بقيود 
الحيرة والتساؤالت واللوم؛ نلوم أنفسنا واآلخرين، فإذا أعيتنا الحيلة نلوم 
األق�دار. يحدث هذا، ليجّنبن�ا عبء مواجهة الحقيق�ة الصعبة؛ بأن األمور 
ال يمك�ن أن تس�تمر به�ذه الصورة المثالي�ة على ال�دوام، وإن مفهوم من 
مثل الحياة الكاملة، المثالية والس�عيدة، مجرد صور وكلمات ال عالقة لها 
بالواقع الذي يؤكد مع كل أحداثه ومفاجآته أن دوام الحال من المحال وإن 
ما يحزننا ويصيبنا باإلحباط ما هو إال غاية وأمنية لغيرنا من الناس الذين 

تدير لهم الحياة ظهرها على الدوام.
على المستوى الشخصي، نحن نشعر بأمان وثقة كبيرين عندما ننجح 
ف�ي الحصول على عالقات ناجحة ومتينة مع اآلخرين خاصة األش�خاص 
ضم�ن محيطن�ا االجتماع�ي الضيق، ونش�عر بالرضا عندم�ا نحصل على 
كفايتنا من األمان المادي كما نش�عر باالستقرار النفسي لتمتعنا بالصحة 
النفس�ية والجسدية. هذه هي الحالة اإلنس�انية المتكاملة من وجهة نظر 
المنطق أو القالب المثالي الذي تس�ير عليه حياتنا وحياة اآلخرين، فيصبح 
كل م�ا يصب ف�ي اتجاهات بعيدة عن هذه األساس�ات المتينة جزءا ثانويا 
مكّمال له�ا، ولعل ش�عورنا باألمان لتوف�ر العناصر الرئيس�ية في حياتنا 
كضمان دائم، كما قد نعتقد، هو الذي يجعلنا نتأثر بشّدة وحساسية إزاء أي 

طارئ ثانوي أو تغيير بسيط في ترتيب وحدات هذه المنظومة المثالية.
نتأم�ل قلي�ال، لنج�د أن أح�داث الحياة نفس�ها هي مجرد سلس�لة من 
المفارقات وهي أبعد من أن تكون بالسالس�ة التي نراها أو ننش�دها فيها؛ 
ه�ذه المفارقات هي المحّكات التي تجبرنا عل�ى تغيير طريقتنا في النظر 
إلى األمور، وما كان أساس�يا ومهّما في مرحلة ما سيبدو هشا وباهتا في 

مرحلة أخرى، تبعا لتبّدل نظرتنا وعمق تجاربنا.
فضال عن ذلك، فإن الش�عور بالخذالن واالنكس�ار بس�بب فشل تجربة 
أو ضي�اع غاية أو أمل هو نهاية لمرحلة وبداية لمرحلة أخرى في سلس�لة 
المفارقات هذه، ومهما كانت طبيعة المشاعر المرافقة لها؛ حزن، إحباط، 
غضب، انكس�ار، فهذا في ح�د ذاته يعني أننا مازلنا عل�ى قيد الحياة، على 
متن رحلة ُقدر لها أن تس�تمر بأي شكل من األش�كال، فالمهّم أنها تستمر 

وهذه غاية أخرى ال تقل أهمية عن غيرها.
الحياة المثالية تعني البحث المستمر عما يكمل النقص ويداوي الجرح 
ويحول الفشل إلى نجاح، وهو خيار صعب وطويل األمد يحتاج إلى حكمة 
وصب�ر وإيمان وثقة في النف�س، وقد يكون الحلم ف�ي نهاية هذا الطريق 

وقد ال يكون.

في سلس�لة تراثيات بغدادية وفي باب وقائع بغدادية كانت لنا 
محاض�رة عن  صناديق البريد ف�ي بغداد والجه�ات التي تعود لها 
س�واء أكانت تلك الجهات دوائ�ر  حكومية  كديوان مجلس الوزراء 
او ادارة السجون او دار معلمين او شركة كشركة نفط الرافدين او 
شركة السباق او جهات اجنبية كالقنصليات او جرائد كجريدة البالد 
او تجار او ش�خصيات او غير ذلك مما يعني ان صناديق البريد هذه 
كانت تمثل النش�اطات الحكومية والمالية واالقتصادية والثقافية 
والتجارية والشخصيات البغدادية المهمة وعيون بغداد ووجهائها 
والتي كانت س�ائدة في بغداد قبل س�نة ١٩٣٦ تاريخ صدور الدليل 
الرس�مي للمملك�ة العراقية حيث اثب�ت الدليل١٨٠ صن�دوق بريد 
وف�ي الجزء الذي خصص�ه الدليل الى مديرية الب�رق والبريد  حدد 
اجرة صندوق البريد الس�نوية بمبلغ ١٨٠٠ فلس اي  بحدود سبعة 
دوالرات وان اجرة استرجاع مواد بريد الرسائل من جانب المرسل 
ه�ي٧٥ فلس واذا رجعنا الى القائمة التي تحدد رقم صندوق البريد 
واس�م صاحبه وعلى الش�كل التالي الرقم )١( يع�ود الى رودولف 
موزل٢ رحمين سلمان ٣ محل داود ساسون ٤ المصرف العثماني٥ 
المحف�ل البهائ�ي ف�ي الع�راق ٦ ش�ركة نقليات نيرن ٧ ساس�ون 
وعزرة ٨ ش�ركة بروك بوند٩ ابراهيم الش�ابندر١٠ حس�قيل مراد 
١١ مائير حس�قيل١٢ توماس كوك١٣ زلوف وشركاؤه١٤ يعقوب 
مكم�ل ١٥ وكالة بلود س�توك١٦ عزرا مير١٧  الش�ركة االفريقية 
١٨ م ايت�ا ١٩ جري�دة العالم٢٠ ش�ركة ما بين النهرين ٢١ ش�ركة 
الحقول ٢٢ دواير٢٣ جورج ريختر ٢٤ دانيال عيس�ى٢٥ فرنك سي 
ستريك٢٦ اورور دي باك٢٧ روفائيل عائد ٢٨ شماس ٢٩ المصرف 
الش�رقي٣٠ افرايم ش�معوو٣١ دانيال ش�معون٣٢ ديوان مجلس 
ال�وزرا ء ٣٣ فريتر بوتمان ٣٤ الغرف�ة التجارية البريطانية ٣٥ اچ 
دبليو س�توك ٣٦ مديرية الش�رطة العامة ٣٧ عب�ود قطان وجابر 
الطحان ٣٨ مغازة فينس٣٩ اف بروكس٤٠ چارلس ايدي٤٢ حبيب 
مغرين�ي٤٢ چارلس س�وفير٤٣ الخواج�ات بيرج مار ٤٤ ش�ركة 
الصناع�ات الكيمياوية ٤٥ گرجي مائير٤٦ فكتور حكيم٤٧ جريدة 
صوت الش�عب ٤٨ عزرا الياهو٤٩ مئير ش�معون٥٠ مئير نسيم٥١ 
اندرو وير٥٢  فاولر وش�ركاؤه  ٥٣ ابراهيم يوس�ف٥٤ اردات ريما 
بندر٥٥ نسيم داود٥٦ القنصلية الفرنسية ٥٧ اسماعيل كرنديان٥٨ 
ه�اء س�ين ه�و خوش�تر٥٩ ش�ركة الفيح�اء٦٠ وزارة الدفاع ٦١ 
ش�ركة النف�ط العراقية٦٢ ج�ورج عبديني٦٣ جمعي�ة الموظفين 
المص�رف  داود٦٦  س  ي  الش�رقي٦٥  المعه�د   ٦٤ البريطانيي�ن 
االيراني٦٧ عزرا نس�يم٦٨ ابراهيم وش�فيق ع�دس٦٩ نوح نعمان 
٧٠ القنصلية التركية٧١ أم أل ديلوز ٧٢ هارون حسقيل ٧٣ ريموند 
وابراهيم بديديا ٧٤ ادارّة الس�جون ٧٥ الدليل العراقي الرسمي ٧٦ 
شركة س�بينيز ٧٧ شركة الس�باق  العراقية ٧٨ س�لمان حييم ٧٩ 
نادي الس�باق العراق�ي ٨٠ فيلكس بدروني٨١ كيش�جند حيلير٨٢ 
المفوضي�ة االيرانية٨٣ الكم�ارك والمكوس٨٤ رحمين نس�يم٨٥ 
داود عزرا٨٦ ش�ركة التعاون ٨٩ يعقوب وخصوري الوي٩٠ داود 
حس�قيل ٩١ س�ليم ش�اؤول٩٢ ب ك بيلي ٩٣ دبليو جي كوكر ٩٤ 
لوتي هاتجر٩٥ اس�كندر اس�طيفان ٩٦ هواكيم بابازيان ٩٧ اشير 
يوس�ف٩٨ ش�ركة معامل حامض الكربونيك ٩٩ كمرك بغداد ١٠٠ 
ش�ركة تجهيز االلب�ان ١٠١ مئير ش�اؤول١٠٢ ج�ي اف زلود١٠٣ 
ش�ركة نف�ط الرافدي�ن١٠٤ ام يوزانياك١٠٥ اس�رائيل نس�يم١٠٦ 
داود كرج�ي١٠٧ منش�ي حس�قيل١٠٨ ش�ركة ويني م�وري١٠٩ 
عزرا يوس�ف ١١٠ ش�ركة خياطة س�نجر١١١ عزرا حس�قيل١١٢ 
انط�وان وادورد عري�ي١١٣ اچ مراد١١٤ إي ك  اوش�انا ١١٥ عزرا 
ش�ميل١١٦ المدرس�ة الثانوية المركزية ١١٧ جري�دة الطريق١١٨ 
نس�يم ه�ارون١١٩ ش�ركة التج�ارة الوطني�ة ١٢٠ حيي�م توفيق 
١٢١ دلي�ل التج�ارة البريطانية ١٢٢ ش�ركة همفريز١٢٣     مخزن 
التجهي�زات١٢٤ امي�ن وش�ركاؤه١٢٥ الس�يد عبدالجب�ار الس�يد 
مه�دي١٢٦ جري�دة الب�ال د١٢٧ ه�ارون الياهو١٢٨ محم�د امين 
الهادي١٢٩ مئير طويق ويوسف موشي ١٣٠ ساسون والياس١٣١ 
دار المعلمي�ن العالية١٣٢ دار المعلمين الريفية ١٣٣ م ابرفايا ١٣٤ 
أ س�توباك١٣٥ اش�ير رحمين١٣٦ نعيم عزرا١٣٧ يوس�ف ابرهميا 
ن ١٣٨ چارل�س بيخ�ور١٤٠ ابراهيم ش�اؤول وهك�ذا فان جميع 
الفعاليات واالنش�طة واالعمال الحكومية وغير الحكومية اتخذت 
م�ن صناديق البريد اساس�ا لعنوانها والمراس�الت الص�ادرة منها 
بحي�ث اليمكن االس�تغناء عنه�ا وال زلنا نتدكر الصن�دوق الصغير 
الذي يكتب  عليه صندوق البريد ومفتاحه لدى اصحابه حيث يلقى 

البريد الوارد الى العنوان فيه لكى يأخذه اصحاب البريد .

ام�ضاءاتمنمنمات بغدادية

كـاريكـاتـير

احلشد الشعبي يواصل انتصاراته الساحقة يف املوصل

عل�ى قرع الطبول احتش�د فلس�طينيون، الخميس، 
ف�ي مدينة القدس القديمة من أج�ل إضاءة فانوس 
ضخم خاص بشهر رمضان. ويبلغ ارتفاع الفانوس 
الرمضاني التقليدي عشرة أمتار مما يجعله األضخم 
في المدينة المقدسة.وقال أسامة أبوعرفة مسؤول 

البرام�ج ف�ي مؤسس�ة رؤي�ا وه�و أح�د منظمي 
ه�ذا الح�دث إن اله�دف منه ه�و جمع الن�اس معا 
لالحتف�ال بش�هر رمضان.وأضاف “ه�ذه الفعالية 
هي األكثر ثقافي�ة لتعزيز الهوية الفلس�طينية في 
مدينة القدس”.واصطفت حشود واسعة من أهالي 
مدينت�ي رام الل�ه والبي�رة لتردي�د 
نش�يد »طلع البدر علينا« والمدائح 
النبوية مع فرق تراثية ترتدي الزي 
الش�عبي الفلس�طيني، والتقط�وا 
صور )س�يلفي( ألطفالهم بجانب 
ق�ررت  ال�ذي  الضخ�م  الفان�وس 
محافظ�ة رام الله والبي�رة اعتماد 
إضاءت�ه كاحتفالي�ة س�نوية م�ع 
حل�ول ش�هر رمضان..كم�ا تخلل 
حف�ل إض�اءة الفان�وس مس�يرة 
لفرق�ة مجموعة الرازم لالناش�يد 
الديني�ة ف�ي مس�يرة إنطلقت من 
ب�اب حطة اح�د اب�واب المس�جد 

االقصى.”.
يذك�ر أن الفواني�س ترتب�ط بعبق 
الب����ل�دة القدي������مة خاصة 
المس�جد اأٌلقص�ى بقناديل�ه من�ذ 

عشرات السنين.

تس�مح األجهزة المتوف�رة لدى علم�اء الفلك حاليا 
باكتش�اف األجرام الفضائية واإلن�ذار عن األخطار 
المحتملة الناجمة عن إمكانية اصطدامها باألرض.

حيث جاء في تقرير أعده الخبراء في معهد البحوث 
العلمي�ة التابع لوزارة الطوارئ الروس�ية، أنه ال بد 

من نش�ر أنظم�ة إنذار ف�ي الفضاء 
للح�د من األضرار الت�ي من الممكن 
أن تلحق باألرض..وقد جمع العلماء 
حالي�ا معلوم�ات ع�ن 15 ألف جرم 
فضائي يمكن أن تقترب من األرض، 
وقد تشكل %11 منها خطورة على 
كوكبن�ا. كما ق�ام الخب�راء بتحديد 
قائم�ة  ف�ي  وإدراجه�ا  مس�اراتها 
خاص�ة، لك�ن كلم�ا تق�ل أبعاده�ا 
يق�ل احتمال اكتش�افها ف�ي الوقت 
المطل�وب، ويقوم علم�اء الفلك من 
وق�ت إلى آخر بإخبارن�ا عن اقتراب 

كويكب أو نيزك من األرض.
وقال العلماء إن م�دى تعامل أحدث 
المراصد األرضي�ة مع هذه األجرام 
أل�ف   20 ع�ن  يزي�د  ال  الفضائي�ة 
كيلومتر، يقطعه�ا النيزك خالل 20 
دقيقة.لذل�ك يجب العم�ل على الحد 

من األضرار المحتملة الناتجة عن مثل هذه األجرام 
الفضائية، عن طريق إتاحة الفرصة للعلماء لإلنذار 
عنه�ا قب�ل اصطدامه�ا ب�األرض بس�اعات، وذل�ك 
بتصني�ع وإطالق األجه�زة الفضائية الق�ادرة على 

اكتشاف النيازك والكويكبات بمختلف أحجامها.

»15« ألف كويكب تقرتب من كوكبنا فانوس ضخم ييضء ليايل القدس القديمة 


