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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

احذر اللئيم
 إذا أكرمته، والرذل إذا قدمته، 

والسفيه إذا رفعته

ص3دبلوماسيون عرب وأجانب سيحرضون »مؤمتر السنة« لتشكيل »مرجعية سياسية« للمكون

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4حرب »العضالت« تنطلق رسميا بني واشنطن وبيونيانغ

األمم املتحدة تؤرش وجود »أدلة دامغة«: أسلحة »داعـش« إرسائيلية الصنـع

أمريكا تتحدث عن خطة لعام 2018 تدعم مكافحة اإلرهاب باآلليات والسالح

زج »القناصة« إلهناء معركة املوصل القديمة
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

فيم�ا اعلن�ت الق�وات األمني�ة، أمس 
األربعاء، انها عىل وشك استعادة ما تبقى 
م�ن مناطق املوصل القديمة، فيما اش�ار 
املتح�دث باس�مها اىل ان اغل�ب عن�ارص 
داعش املتواجدين يف هذه املناطق هم من 
جنس�يات اجنبية وعربية، اضافة اىل عدد 
قلي�ل من املحليني، ويقل عددهم عن 100 

ارهاب�ي يعيقون اكمال القوات ملهمتها يف 
تحرير املدين�ة بالكامل.واكد الفريق رائد 
شاكر جودت قائد قوات الرشطة االتحادية 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، قت�ل 61 عن�ًرا لتنظي�م داع�ش 
وتدم�ر مقاره�م خ�ال العملي�ات التي 
اس�تمرت لتطهر م�ا تبقى م�ن مناطق 
املدين�ة القديم�ة بايم�ن املوص�ل تح�ت 
التنظيم.وقال جودت  س�يطرة مس�لحي 

إن ق�وات الرشط�ة االتحادية »مس�تمرة 
بتطهر آخر ما تبقى م�ن مناطق املدينة 
القديمة للقضاء ع�ىل العنارص االرهابية 
املختبئة يف االنفاق واس�تثمار الفوز الذي 
حققت�ه قطع�ات قي�ادة ق�وات الرشطة 
االتحادية مس�ندة بالناق�ات والطائرات 

املسرة واملدفعية«.

التفاصيل ص3

       المستقبل العراقي/ خاص

ق�دم رئيس مؤسس�ة املس�تقبل العراقي 
للصحافة والنرش االس�تاذ عيل الدراجي درع 

االب�داع والتميي�ز اىل الس�يد مدير 
عام املنافذ الحدودية اللواء سامي 

السوداني.
الدراجي خ�ال زيارته  وق�ال 
يوم ام�س مق�ر املديري�ة العامة 
للمنافذ الحدودية، ان تكريم اللواء 
سامي السوداني مدير عام املنافذ 
املتمي�ز  ل�دوره  الحدودي�ة ج�اء 
والكبر يف دع�م االقتصاد الوطني 
االقتصادية  الجريم�ة  ومكافح�ة 
بكل اش�كالها ، مؤك�دا بان رجال 
الحدودية كان�وا ومازالوا  املناف�ذ 
كب�رة  وطني�ة  مهم�ة  ي�ؤدون 
تس�هم يف تفعي�ل عجل�ة التنمية  

االقتصادية يف الباد.
م�ن جانبه أكد اللواء س�امي الس�وداني 
مدي�ر عام املناف�ذ الحدودية ع�ىل دور وزارة 
الداخلية وبكاف�ة صنوفها يف املعركة الكربى 

ض�د االرهاب وخاص�ة املنازل�ة الوطنية مع 
تنظيم�ات داع�ش االجرامي�ة، مش�يدا بدور 
وزي�ر الداخلي�ة االس�تاذ قاس�م االعرجي يف 
قيادت�ه ملفاصل ال�وزارة ودعم�ه الامحدود 
ملديرية املناف�ذ الحدودية من اجل 
اداء واجباته�ا بش�كل متميز من 

شمال الوطن اىل جنوبه.
املناف�ذ  ع�ام  مدي�ر  وش�كر 
الحدودية اللواء س�امي السوداني 
االس�تاذ عيل الدراج�ي، معربا عن 
اعتزازه ب�دور الصحافة الوطنية 
يف دعم عمل الوزارات ومؤسسات 
الدولة ،مؤكدا ان تكريم الصحافة 
للمسؤولني يعطيهم حافزا اضافيا 
وتحقي�ق  الواج�ب  اداء  ملواصل�ة 
تطلع�ات وآم�ال الش�عب النجاز 
ض�د  املعرك�ة  يف  الكب�ر  الن�ر 

االرهاب والفساد واملفسدين.

املحمود يستقبل وفدًا نسويًا 
ويؤكد دعم القضاء الدستوري 

حلقوق املرأة والطفل

احلشد الشعبي يثمن
حتركات وزارة اخلارجية يف املحافل 

الدولية للدفاع عن العراق

خالل لقاءه مدير املرصف العقاري 
حمافظ بغداد يؤكد امهية دخول املحافظة 

يف املشاريع االستثامرية

برشلونة جيدد 
عقد مييس ورقم فلكي ملن 

يرغب برشائه

القوات األمنية حتاصر آخر »100« عنصر من »داعش« وتقتل 61 وتدمر مقرات التنظيم اإلرهابي
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بعد استهداف النظام للنساء.. البحرينيون يتظاهرون بشعار »غضب الغيارى« 
الزراعة الربملانية حتمل احلكومة و »البيت الترشيعي« مسؤولية ارتفاع درجات احلرارة

حمافظ البرصة يعلن موافقة املالية املبدئية عىل اطالق 
بعض املستحقات املالية للمحافظة

وزير النقل يفتتح نصب بـوابـة عشتـار 
يف صالة بابل بمطار بغداد

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الحرس الثوري االيران�ي، أمس االربعاء، 
عن قصف اماكن يتواجد فيها »ارهابيون« شمال 
العراق.وق�ال قائد الق�وة الربية للح�رس الثوري 
العميد محمد باكبور، بحسب وكالة انباء »فارس«، 
إن »ه�ذه القوات قصفت باملدفعية اماكن يتواجد 

فيها ارهابيون مناوئون للثورة اإلسامية يهدفون 
اىل زعزعة االمن يف مناطق غرب ايران الحدودية«.

وأض�اف أنه »منذ نح�و 10 ايام مضت تم القضاء 
تماما من قبل قوات مقر حمزة التابع للقوة الربية 
للح�رس الثوري عىل خلي�ة ارهابي�ة كانت تنوي 
القي�ام باعمال تخريب خال مراس�م يوم القدس 
العاملي يف مدينة سنندج )مركز محافظة كردستان 

غرب ايران(، قبل ان تق�وم باي اجراء، وهو االمر 
ال�ذي اقر ب�ه يف اعرتافاته قائد ه�ذه الخلية الذي 
كان ق�د اصي�ب بجراح«.وتاب�ع أن�ه »قبل يومني 
جرى بقصف مدفعي لش�مال العراق، اس�تهداف 
ذات املناطق التي تسللت منها الخلية االرهابية اىل 
داخل حدودنا وكان هنال�ك ايضا عنارص ارهابية 

اخرى تتهيأ لزعزعة امن حدودنا«.
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رئيس مؤسسة املستقبل العراقي يكرم مدير عام 
املنافذ احلدودية اللواء سامي السوداين

لدوره الكبري يف دعم االقتصاد الوطين وردع املفسدين

احلرس الثوري اإليراين يعلن قصف اماكن يتواجد
 فيها ارهابيون شامل العراق
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الزراعة الربملانية حتمل احلكومة و »البيت الترشيعي« مسؤولية ارتفاع درجات احلرارة
        بغداد / المستقبل العراقي

حمل عضو يف لجنة الزراعة واملياه واالهوار النيابية، أمس 
االربعاء، الحكومة ومجلس النواب مسؤولية االرتفاع الواضح 
بدرج�ات الح�رارة وموجات العواص�ف الرتابي�ة التي تجتاح 
مناطق العراق عىل مدار الس�نة، مش�را اىل ان مجلس النواب 
ل�م يرشع اي قان�ون لتطوير القط�اع الزراعي طيل�ة الدورة 
الترشيعي�ة الحالي�ة، فيما ح�ذر من مرشوع واس�ع لتحويل 

البالد اىل منطقة بيضاء . 
ونقل�ت وكال�ة »الس�ومرية نيوز« ع�ن البدي�ري قوله، ن 
»االرتفاع امللحوظ بدرجات الحرارة يف العراق مقارنة بمحيطه 
االقليمي وحتى باقي دول العالم جاء نتيجة حتمية لسياس�ة 
تجريف االرايض التي اعتمدت طيلة السنوات السابقة«، مشراً 
يف الوقت ذاته إىل »االهمال الواضح يف انشاء مناطق او احزمة 
خرضاء تعمل عىل تلطيف الجو او مصدات رياح تمنع االتربة«.

واض�اف البديري ان »الحكومة جعلت م�ن املناطق الخرضاء 
مناطق اس�تثمارية ضم�ن خرائط تبيي�ض للمحافظات، ما 
دفع اصح�اب االرايض الخرضاء اىل بيعها خش�ية مصادرتها 
من الحكومة النش�اء موالت او منشات صناعية او عسكرية 
عليها«، معتربا ان »مجلس النواب بصفته السلطة الترشيعية 

كان له دور كبر يف انجاح مشاريع تجريف االرايض والتصحر 
نتيج�ة اهمال�ه ترشيع او مناقش�ة اي قان�ون يدعم القطاع 
الزراع�ي او يمن�ع تجري�ف االرايض الخ�رضاء طيل�ة الدورة 
الترشيعية الحالية«.واشار البديري، اىل ان »جميع دول العالم 
وحت�ى الفق�رة منها تعمل عىل تأس�يس محمي�ات طبيعية 
ومناطق خرضاء واس�عة، يف وقت نجد العراق يعمل عىل ازالة 
جميع املناطق الخرضاء ويحولها اىل مشاريع استثمارية، ما 
تس�بب يف اضعاف خصوبة الرتبة من جه�ة وثباتها من جهة 

وارتفاع درجات الحرارة من جهة اخرى«.
واك�د البديري ان »هن�اك عمليات تجريف مس�تمرة حتى 
اللحظة لجميع االرايض الزراعية بمحيط العاصمة«، مش�را 
اىل ان »املنطق�ة الخ�رضاء الوحي�دة يف العاصم�ة هي متنزه 
ال�زوراء، وهناك ايضا خطة لتحويلها اىل مرشوع اس�تثماري 
ضمن مرشوع واس�ع لتحويل الع�راق اىل منطقة بيضاء يتم 
اعادة رس�م خارطتها من الصفر عىل واقع ابنية ومجتمعات 
سكنية وموالت ومنشات استثمارية وصناعية دون وجود اي 
مناطق خرضاء فيها«.وكان�ت هيئة االنواء الجوية قد اعلنت 
أن درج�ات الحرارة خالل اليومني املاضيني هي االعىل منذ 30 
عام�ا، متوقعة ان ترتفع خالل االس�بوع الحايل الكثر من 50 

درة مئوية.

         بغداد / المستقبل العراقي

طل�ب وزي�ر الخارجي�ة إبراهي�م 
النمس�اوية  الس�لطات  الجعف�ري 
باالفراج عن مهاجرين عراقيني اثنني 

كانا بالحشد الشعبي، فيما 
اش�ادت هيئ�ة الحش�د الش�عبي 
بجهود وزي�ر الخارجية، معتربة اياه 
الوزي�ر الداع�م واملدافع عن الحش�د 

والعراق يف كل املحافل. 
واج�رى وزير الخارجي�ة إبراهيم 
رس�مية  لق�اءات  جول�ة  الجعف�ري 
الخارجي�ة  وزي�ر  م�ع  النمس�اء  يف 
سيبس�تيان كورتس ووزير الداخلية 
العاصم�ة  يف  س�وبوتكا  فولفان�ج 
فيين�ا، لبحث س�بل تعزي�ز العالقات 
بني البلدين وجه�ود محاربة االرهاب 
املح�ررة،  املناط�ق  اعم�ار  واع�ادة 
فضال عن مناقش�ة قضي�ة املواِطَنني 

العراِقينينَّ املعتقلني يف النمسا.
»املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  ونق�ل 
العراقي« نس�خة منه ع�ن الجعفري 
خالل لقائه نظره النمس�اوي، قوله 
ان العراق يتطل�ع اىل تعزيز العالقات 
مع النمسا س�يما وانه خط املواجهة 
االول يف محارب�ة االره�اب الذي يهدد 
العالم، وقدم خس�ائر باهظة برشية 
ومادية يف س�بيل دحر االرهاب نيابة 
ع�ن العال�م، وق�د حقق�ت الق�وات 
العراقية بجميع صنوفها وتشكيالتها 
عصاب�ات  ع�ىل  كب�رة  انتص�ارات 

»داع�ش« يف مدين�ة املوص�ل، مؤك�د 
ان قوات الحشد الش�عبي هي الوجه 
املض�اد لداع�ش االرهاب�ي فهي جزء 
من القوات املس�لحة العراقية وتضم 
جميع مكونات الش�عب العراقي وقد 
اعطت الكثر من الشهداء والجرحى.

وأض�اف البيان ان الجعفري بحث 
مع الوزير قضية املواِطَنني العراِقينينَّ 
)م�رض العبادي وعيل االم�ني( اللذان 
كان�ا م�ن مقاتيل الحش�د الش�عبي، 
ارهابي�ني  اىل »انهم�ا ليس�ا  مش�را 
ب�ل هما م�ن ضحايا االره�اب، ومن 
الرضوري االخذ بنظ�ر االعتبار هذه 
املس�ألة يف التعام�ل م�ع قضيتهم�ا 
فالعراقي�ون هم من يقات�ل االرهاب 
والتط�رف وال يمكن الحك�م عليهما 

بهذه التهمة«.
الخارجي�ة  وزي�ر  ق�ال  ب�دوره، 
كورت�س:  سيبس�تيان  النمس�اوي 
انن�ا نتفه�م وجه�ة نظ�ر الع�راق يف 
هذه القضية وس�أنقلها شخصيا اىل 
القضاء النمساوي، معربا عن تفهمه 

لحساسية القضية واهميتها.
ويف س�ياق اخر، التق�ى الجعفري 
وزي�ر الداخلي�ة النمس�اوي يف مق�ر 
الوزارة بالعاصم�ة فيينا، واكد خالل 
اللق�اء ان عصاب�ات داع�ش ارتبكت 
العراقي�ني  ض�د  فضيع�ة  جرائ�م 
بم�ا فيه�ا  العراقي�ة  الق�وات  ان  اال 
الجيش والرشطة والحش�د الش�عبي 
والبيش�مركة الحق�ت به�ا الهزيم�ة 

بدعم من التحالف الدويل.
وبشأن قضية املواِطَنني العراِقينينَّ 
)م�رض العبادي وعيل االمني(، ناش�د 
الجعف�ري وزير الداخلية النمس�اوي 
واط�الق  قضيتهم�ا  يف  للتدخ�ل 
رساحهم�ا كونهما »قدم�ا تضحيات 
كبرة للعراق وش�اركا يف الحرب عىل 
»الحش�د  ان  اىل  مش�را  اإلره�اب«، 
الش�عبي لي�س ميليش�يا وانم�ا هو 
مؤسسة قانونية تضم جميع اطياف 

الش�عب العراقي ويدافع ع�ن العالم 
ب�أرسه، وان هناك ش�عورا باالحراج 
بس�بب احتجاز السلطات النمساوية 
لهذي�ن املواطنيني بالرغ�م من انهما 
قدم�ا تضحي�ات الج�ل الن�ر عىل 
اإلره�اب«. من جانبه وع�د فولفانج 
س�وبوتكا بمتابعة القضية شخصيا 

مع وزارة العدل واملحكمة املختصة.
إىل ذل�ك، اش�ادت هيئ�ة الحش�د 
الش�عبي، االربعاء بجهود الجعفري، 

وقال املتحدث الرس�مي باس�م هيئة 
الحشد الشعبي احمد االسدي يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، إن »وزي�ر الخارجي�ة ابراهيم 
الجعفري وزيرا داعما للحشد ومدافعا 
عنه وعن العراق ممثالً بحشده يف كل 
املحافل الدولية«، مبينا ان »الجعفري 
دعم الحشد وش�مر عن ساعد الهمة 
ناق�اًل رس�الة الحش�د اىل العالم بانه 
املؤسس�ة الرس�مية التي انبثقت من 

رحم االمة وبفت�وى املرجعية يف قمة 
التح�دي الوج�ودي ال�ذي تع�رض له 
العراق«.واضاف االسدي أن الجعفري 
»تعام�ل مع الحش�د عىل ان�ه الوليد 
الذي كانت االم�ة بانتظاره ليعيد لها 
مجدها ويحفظ له�ا كرامتها فوقف 
داعم�اً ل�ه مدافعاً عنه راس�ماً اجمل 
ص�ورة لحش�د العراقي�ني دفاعا عن 

كرامتهم«.
الخارجي�ة  »وزي�ر  أن  وأوض�ح 
يتحرك اليوم يف خطوة كريمة من اجل 
قضية مواطنني عراقيني حكما ظلماً 
يف فيينا تحت عن�وان االنتماء ألحدى 
تش�كيالت الحشد الش�عبي«، مشرا 
اىل أنه »يعلم ان هذا الحكم مع شدته 
عليهما ولكنهما لم يكونا املقصودين 
ب�ه وإنم�ا املقص�ود هو حش�د االمة 
ومس�تقبل وج�وده ف�أرسع باتخاذ 
ق�رار الحض�ور بنفس�ه بع�د ان ل�م 
تفلح محاوالت وجهود السفارة التي 
بذلتها مشكورة اللغاء الحكم واثبات 
بطالنه«.واعترب أن�ه »كان ثقيالً عىل 
البعثيني والدواع�ش املقيمني يف أوربا 
والقابعني ب�ني ظهرانينن�ا ان يجدوا 
وزي�ر خارجي�ة العراق يح�رض امام 
مس�ؤويل دول�ة أوروبي�ة ليدافع عن 
ش�خصني كانا من منتس�بي الحشد 
الت�رشف  مج�رد  ان  ليعل�ن  س�ابقا 
باالنتماء لهذه املؤسس�ة يوجب عىل 
الدول�ة الدف�اع عنهم�ا، وه�و اعالن 
غر مبارش ان الحش�د الشعبي ليس 

مؤسسة رس�مية عراقية فقط وإنما 
مؤسس�ة ارتبط�ت بوج�دان وكرامة 
العراقيني واملس�اس بها ولو من بعيد 
يضغ�ط عىل اكث�ر االوتار حساس�ية 
ل�دى الش�عب والحكوم�ة املمثل�ة له 
وه�و اعالن تتعامل معه جميع الدول 

بواقعية واليمكن تجاوزه«.
وتاب�ع أن »كل ه�ذا وغ�ره دفع 
او  البع�ض مم�ن اليخف�ى عنوان�ه 
دوافع�ه اىل مهاجم�ة الوزير املتطوع 
بدور املحامي عن ابناء شعبه وأرادوا 
من خالل هذا الهجوم، افش�ال املهمة 
وإظهارها كأنها دفاع عن ارهابيني او 
خارج�ني عن القانون وذلك من خالل 
التالعب بااللفاظ والكلمات، ومعاقبة 
الوزي�ر ع�ىل دفاعه عن الحش�د لكي 
اليتكرر هذا املش�هد من نفس الوزير 
او من وزراء ومس�ؤولني اخرين مما 
يعن�ي تح�ول الحش�د والدف�اع عنه 
واالفتخ�ار ب�ه اىل ظاه�رة عراقية يف 

جميع املحافل الدولية«.
ع�ىل  »هجومه�م  أن  اىل  ولف�ت 
الجعف�ري تحول اىل ش�هادة انتصار 
ونجاح يف الواج�ب واملهمة واىل اعالن 
رس�مي ان الحش�د اصب�ح يمثل احد 
عناوين الفخر للدبلوماسية العراقية 
خصوصاً بعدما تكللت زيارة الجعفري 
بلق�اء اهم املس�ؤوليني النمس�اويني 
الذي�ن بحث معهم موضوع الش�ابني 
العراقيني واس�تطاع تأجيل املحاكمة 

وإعادة النظر فيها«.

بعد أن طالب اجلعفري السلطات النمساوية االفراج عن عنصرين يف فصائل املقاومة

احلشد الشعبي يثمن حتركات وزارة اخلارجية يف املحافل الدولية للدفاع عن العراق

       بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر جه�از مكافحة اإلره�اب، أم�س األربعاء، 
م�ن بعض ضعاف النفوس الذي�ن قاموا بنرش أرقام 
مزيف�ة عىل أنه�ا عائدة للجه�از لجل�ب املتطوعني، 
كاشفا عن املس�تلزمات املطلوبة للتطوع.وذكر بيان 
للجه�از تلق�ت »الغد برس« نس�خة منه، إن�ه »قام 
بع�ض ضعاف النف�وس بنرش ارق�ام هواتف مزيفة 
يّدعون انه�ا عائدة لجهاز مكافحة االرهاب يف بعض 
مواقع التواصل االجتماعي من اجل القيام بأعمالهم 
االرهابية بطلب تجمع املتطوعني يف بعض املناطق«.

واض�اف، إن »هذين الرقم�ني 0751***4121، 
0780***7034، فق�ط ه�ي االرق�ام الت�ي س�يتم 
االتصال منه�ا وتوجيه املتطوعني مل�ا مطلوب منهم 
ان ال يس�تجيبوا ألي رق�م غ�ر  املتطوع�ني  وع�ىل 
هذي�ن الرقمني«.واوض�ح البي�ان، إنه »ع�ىل كل من 
يت�م االتص�ال به جل�ب مع�ه املس�تلزمات التالية«.

املس�تلزمات كم�ا وردت يف بي�ان جه�از مكافح�ة 
اإلره�اب: مالب�س رياضية. صور ع�دد 4. »فايالت« 
ع�دد 4 .. يحت�وي كل واحد منها عىل املستمس�كات 
األربع م�ع وثيقة التخرج األصلية مصدقة من وزارة 

التعليم أو وزارة الرتبية.

       بغداد / المستقبل العراقي

أكد الناطق باس�م وزارة الداخلية ا لعميد س�عد 
مع�ن، أم�س االربع�اء، ان إقامة مؤتمرعش�ائري 
بحضور العبادي مع عدد من ش�يوخ العشائر خرب 
»ملفق« من بع�ض الجهات املغرض�ة التي تحاول 
بث اخبار كاذبة حول عرب وسائل االعالم والتواصل 
االجتماعي محاولة التأثر عىل االنتصارات امللموسة 
لدى الش�عب العراقي التي تحققه�ا القوات االمنية 
».وق�ال مع�ن يف بيان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، ان »يِف ظل هذه االنتص�ارات الكبرة 
التي يلمسها الشعب العراقي، انربت بعض الجهات 
املغرض�ة الت�ي تح�اول عاج�زة التأثر ع�ىل هذه 
االنتصارات من خالل بث اخبار كاذبة وملفقة عرب 
وس�ائل االعالم ومواقع التواصل االجتماعي، حول 
إقامة مؤتمر عش�ائري بحضور حيدر العبادي مع 

عدد من شيوخ العشائر«.

الداخلية تنفي إقامة »مؤمتر عشائري« 
بحضور رئيس الوزراء

جهاز مكافحة اإلرهاب حيـذر 
من هواتف »مزيفة« للتطوع 

       بغداد / المستقبل العراقي

كشف عضو هيئة رئاس�ة مجلس النواب آرام شيخ محمد، 
أم�س االربع�اء، ع�ن وج�ود ضعف يف التنس�يق م�ع الحكومة 
بم�ا يخص القوان�ني التي فيها جنبات مالية، مش�را إىل أن كل 
مش�اريع القوانني املرس�لة من قب�ل الحكومة ت�م تحويلها إىل 

اللجان النيابية املعنية.
وق�ال وكال�ة »الغد برس«، إنه »خالل اجتماع هيئة رئاس�ة 
مجلس النواب مع رؤس�اء اللج�ان والكتل النيابية، أكد ش�يخ 
محمد أن كل مش�اريع القوانني املرس�لة من قب�ل الحكومة تم 

تحويلها جميعها إىل اللجان املعنية«.
واضاف ش�يخ محم�د، بأن »هن�اك ضعف يف التنس�يق مع 
الحكوم�ة بم�ا يخص القوان�ني التي فيه�ا جنبة مالي�ة تعيق 

الترشيع«، مشرا إىل »وجود بعض القوانني املختلف عليها«.
وش�دد عىل »رضورة التواصل ب�ني اللجان والكت�ل النيابية 
م�ن أجل امل�ي يف الس�ياقات الترشيعي�ة لتجن�ب العراقيل أو 
التقاطعات التي تحصل بني اللجان والكتل السياسية يف الربملان، 

خالل عملية اقرار الترشيعات والقوانني«.

       بغداد / المستقبل العراقي

دعا رئيس هيأة النزاهة حس�ن اليارسي مؤسس�ات الدولة 
كافة للتعاون مع الهيأة يف إيقاع عملينَّ�ات ضبط كبار الفاسدين 

بالجرم املشهود، مهما كانت مواقعهم ومناصبهم الرسمينَّ�ة.
وأش�ار اليارسي بحس�ب بي�ان للهيئ�ة تلتقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إىل عدم وج�ود خطوط حم�ر ألَيٍّ من 
هؤالء املس�ؤولني.وأعرب اليارسي عن »اس�تعداد الهيأة لتوفر 
الضمان�ات كاف�ة للمتعاون�ني معها والتعام�ل بأقىص درجات 
الرسينَّ��ة فيما يتعلق بمصادر املعلومات التي س�رتدها« مؤكدا 
يف الوقت ذاته اس�تمرار تنفيذ الهي�أة لعملينَّ�ات الضبط بالجرم 

املشهود يف القضايا األخرى بالتعاون مع املواطنني كافة«.
وأم�س األربع�اء، قض�ت محكمة جناي�ات النزاه�ة حكماً 
بالسجن سبع سنوات ضد مديرين عامني اثنني يف هيئة النزاهة 

بتهمة اإلرضار باملال العام.
وقال القايض عبد الس�تار برقدار املتحدث الرسمي ملجلس 
القضاء األعىل ان »محكمة جنايات النزاهة يف الرصافة أصدرت 
حكم�ا ضد اثنني من املدراء العامني الس�ابقني يف هيئة النزاهة 

بالسجن سبع سنوات«.
وأضاف أن »املحكمة أصدرت قرارها استنادا إىل أحكام املادة 
340 من قان�ون العقوبات العراقي ع�ن جريمة اإلرضار باملال 

العام«.
ولف�ت برق�دار إىل ان »الحك�م غيابي كونهم�ا هاربني وقد 
ص�درت أوامر القب�ض بحقهما وهو خاض�ع للطعن التمييزي 

بحسب قانون أصول املحاكمات الجزائية«.

رئاسة الربملان تكشف عن »ضعف التنسيق« 
مع احلكومة بشأن القوانني »املالية«

بعد سجن مديرين عامني.. النزاهة تدعو مؤسسات 
الدولة للتعاون لضبط كبار الفاسدين

       بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئيس املحكم�ة االتحادية العليا 
الق�ايض مدح�ت املحم�ود يف مكتب�ه، أم�س 
األربع�اء، وفداً نس�وياً يمثل ش�بكة النس�اء 
العراقيات برئاسة السيدة هناء أدورد. وجرى 
خ�الل اللقاء البح�ث يف حقوق امل�راة الواردة 
يف الدس�تور، فيم�ا أكد املحم�ود أن »املحكمة 
االتحادي�ة العليا تدعم حقوق امل�رأة والطفل 
املنصوص عليها يف الدستور العراقي واملواثيق 
الدولية«.من جانبه، أبدى الوفد تقديره العايل 
بتوجهات القضاء الدستوري ممثالً باملحكمة 
االتحادية العليا الس�يما ق�راره بالرقم )13/

ت/2007( ال�ذي حف�ظ نس�بة )الكوت�ا( يف 
مجال�س املحافظ�ات وجعله�ا اس�وة بالحد 
االدنى للتمثيل النسوي يف مجلس النواب البالغ 

)25%( اتس�اقاً م�ع غايات امل�رشع العراقي.
وأفادت السيدة هناء أدورد بأن »شبكة النساء 
العراقي�ات تق�در العالقة الطيب�ة التي تربط 
املحكمة االتحادية العلي�ا بمنظمات املجتمع 
املدن�ي، ودور القض�اء الدس�توري يف تعميق 
ثقاف�ة حق�وق االنس�ان والن�وع االجتماعي 
وترس�يخ اس�تقالل القض�اء وس�يادة حكم 
القان�ون يف العراق«.بدوره�ا، أعلنت املحكمة 
االتحادية العليا نظرها 41 دعوى دس�تورية 
من�ذ مطلع الع�ام الحايل، الفتة إىل حس�م 38 
منها خالل امل�دة ذاتها.ونقل املكتب اإلعالمي 
للمحكمة عن مدير قس�م الدع�اوى قوله، إن 
»املحكم�ة نظرت منذ مطل�ع العام الحايل 41 
دعوى دس�تورية«.وتابع أن »جميع الدعاوى 
تم حس�مها باس�تثناء ث�الث ت�م تأجيلها إىل 
املرافعة القادمة يف منتصف الشهر الجاري«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن حاكم مدينة رسدش�ت شمال غرب ايران 
نجاد جهاني انه بعد يومني من ملء سد رسدشت 
بامل�اء عىل نهر زاب الحدودي م�ع العراق، حصلت 
مشاكل يف توفر مياه الرشب والزراعة ملدينة قلعة 
ديزة باقليم كردستان العراق، لذلك تم اطالق مياه 

هذا الس�د.وقال نجاد جهان�ي يف تريح صحفي 
ان »مشكلة توفر املياه يف هذه املدينة بكردستان 
الع�راق نقل�ت اىل مس�ؤويل املحافظة ع�ن طريق 
القنصلي�ة االيراني�ة يف اربيل«.واوض�ح ان »س�د 
رسدشت اقيم وفقا للقوانني الدولية لكن وبجانب 
ذلك، فان املسؤولني االيرانيني يهتمون بجد بتوفر 

مياه الرشب والزراعة القليم كردستان العراق«.

واضاف ان البعض فرس ملء السد باملياه بانها 
قضي�ة سياس�ية لكن ه�ذه القضية هي مس�ألة 
فنية«، واكد املس�ؤول االيران�ي انه ال توجد اي نية 
سياسية وراء هذا املوضوع« مضيفا ان«املسؤولني 
يف الب�الد يهتمون بقدر مس�ؤويل اقليم كردس�تان 
العراق باملوضوعات االنسانية الداخلية ويف الجانب 

االخر من الحدود«.

املحمود يستقبل وفدًا نسويًا ويؤكد دعم القضاء الدستوري 
حلقوق املرأة والطفل

االحتادية حسمت مجيع الدعاوى الدستورية يف 2017 باستثناء ثالث مؤجلة

        بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب عضو هي�أة رئاس�ة مجلس الن�واب الش�يخ همام 
حمودي وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ورؤساء الجامعات 
بتوس�عة مقاعد الدراس�ات العلي�ا لطلبة الدبلوم واملاجس�تر 
والدكت�وراه. واك�د حمودي يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه ان »الع�راق يف مرحل�ة م�ا بعد عصاب�ات داعش 
االرهابية بأمس الحاجة للرشائ�ح العلمية االكاديمية الكفوءة 
بمختلف االختصاصات التي تس�اهم يف االرتقاء الوظيفي باداء 
املؤسسات والوزارات والكوادر املوجودة يف الجامعات والكليات 
واملعاهد فضال لدورهم يف بناء مجتمع متميز« .  وأعرب الشيخ 
حمودي عن »س�عيه لبذل املزيد م�ن الجهود لتحقيق ما يطمح 
الي�ه الطال�ب وبما يضم�ن تحقيق اله�دف االمثل نح�و حياة 

وظيفية ومهنية واجتماعية واكاديمية مميزة ورائدة لهم«.

محودي يطالب التعليم بتوسعة 
مقاعد الدراسات العليا للطلبة

       بغداد / المستقبل العراقي

العراق�ي ف�ؤاد  الرئي�س  كش�ف 
معصوم عن وج�ود االموال القطرية 
عراقي�ة  الط�راف  س�لمت  الت�ي 
مقاب�ل اطالق صيادي�ن عراقيني، يف 
البن�ك املرك�زي النها اصبح�ت ملكا 

للعراقيني.وق�ال معص�وم، يف ح�وار 
الس�عودية،  ع�كاظ  صحيف�ة  م�ع 
بشأن تسليم قطر 500 مليون دوالر 
إلط�الق مختطفني قطري�ني، “هذه 
املرك�زي،  البن�ك  أدخل�ت يف  املبال�غ 
وس�تكون للع�راق، فه�ؤالء دخل�وا 
الع�راق دون إذن”.وأفرج�ت الجه�ة 

الخاطفة ع�ن الصيادي�ن القطريني 
ال��26 املحتجزين يف الع�راق منذ 16 
شهرا، وتسلمهم )21 نيسان 2017( 

وفد قطري يزور بغداد.
ول�م تعل�ن أي جهة مس�ؤوليتها 
ط�وال الفرتة املاضية ع�ن اختطاف 

الصيادين الذي جنوب العراق.

وكانت مجموعة م�ن الصيادين، 
يعتق�د بوج�ود واحد أو أكث�ر بينهم 
من أف�راد العائل�ة الحاكمة يف قطر، 
تعرضت لعملية خط�ف خالل رحلة 
قن�ص منتصف كان�ون األول 2015 
يف الصح�راء بالق�رب م�ن الح�دود 

السعودية.

رئيس اجلمهورية: االموال القطرية اصبحت ملكًا للعراقيني

إيران تعيد إطالق املياه لكردستان وتنفي قطعه السباب سياسية
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     بغداد / المستقبل العراقي

اكد مرصف الرافدين، أمس األربعاء، ان التقديم عىل س�لفة 5 ماليني دينار 
ملوظفي دوائر الدولة تكون عرب طريقتني.

وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، ان«عملية املنح تكون عن طريق صالحي�ة دائرة املوظف الذي يروم 
الحصول عىل الس�لفة وذلك عرب قيام مدير حساباتها بتقديم كتاب مرفق 
معCD  نظام رواتب موظفي الدائرة اىل فرع املرصف املخول بمنح السلفة 
الس�تكمال اإلج�راءات ورصفها بف�رة قصرية جدا دون صح�ة صدور أو 

تأييد استمرار بالخدمة أو الراتب«.
واضاف البيان ان »املرصف ال يكتفي فقط بالتقديم عىل املوقع االلكروني 
وانم�ا يكون التقديم عن طريق دائرة املوظف ليتم توطني راتبه عند الفرع 

املعني بمنح السلفة.

الرافدين حيدد وسيلة التقديم عىل سلفة اخلمسة ماليني

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

فيما اعلنت القوات األمنية، أمس األربعاء، انها 
عىل وش�ك اس�تعادة ما تبقى من مناطق املوصل 
القديمة، فيما اشار املتحدث باسمها اىل ان اغلب 
عنارص داعش املتواجدين يف هذه املناطق هم من 
جنسيات اجنبية وعربية، اضافة اىل عدد قليل من 
املحلي�ني، ويقل عددهم عن 100 ارهابي يعيقون 

اكمال القوات ملهمتها يف تحرير املدينة بالكامل.
واك�د الفري�ق رائد ش�اكر ج�ودت قائد قوات 
الرشط�ة االتحادي�ة يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، قتل 61 عن�رًصا لتنظيم 
داع�ش وتدم�ري مقارهم خ�الل العملي�ات التي 
اس�تمرت لتطه�ري ما تبق�ى من مناط�ق املدينة 
القديم�ة بايمن املوصل تحت س�يطرة مس�لحي 
التنظيم.وقال جودت إن قوات الرشطة االتحادية 
»مستمرة بتطهري آخر ما تبقى من مناطق املدينة 
القديم�ة للقضاء عىل العنارص االرهابية املختبئة 
يف االنفاق واس�تثمار الفوز الذي حققته قطعات 
قيادة قوات الرشطة االتحادية مس�ندة بالناقالت 

والطائرات املسرية واملدفعية«.
واض�اف الفري�ق ج�ودت ان�ه خ�الل عملية 
التطه�ري تمكن�ت قواته من قتل 57 داعش�ياً و4 
قناصني وتدمري مضافة والعث�ور عىل 17 حزاماً 
ناس�فاً وتفجري عجل�ة مفخخة والعث�ور عىل 5 
صواري�خ قاذف�ة و3 قواعد صواري�خ وتفكيك 3 
دور مفخخ�ة وتدم�ري دراجة ناري�ة وتفكيك 31 
عب�وة ناس�فة، والعث�ور عىل مضافت�ني لداعش 

واسلحة مختلفة.
واشار اىل ان قواته سيطرت عىل عمارة مهمة 
وس�ط منطقة النجف�ي، وهي عمارة الش�واف، 
ونرشت قناصني عىل س�طح املبن�ى لتأمني تقدم 
القطعات العس�كرية وس�ط املنطقة، آخر معقل 
للجماعات االرهابية يف محور الرشطة االتحادية.

بدوره، اعل�ن قائد عمليات »قادم�ون يانينوى« 

الفريق قوات خاصة الركن عبد االمري رش�يد يار 
الله تحرير س�احة باب الط�وب وكراجها متعدد 
الطواب�ق ودورة االجهزة الدقيق�ة وجامع خزام 
والس�يطرة عىل طريق خالد ب�ن الوليد يف املدينة 

القديمة.
وعرص األربعاء، فرضت قوات جهاز مكافحة 
االره�اب س�يطرتها ع�ىل منطقت�ي الش�عارين 
ودكة بركة يف املوصل القديمة وس�ط اشتباكات 
رشس�ة اسفرت عن مقتل 20 داعش�ًيا، بينهم 7 
انتحاريني والعثور عىل كميات كبرية من االسلحة 

واالعتدة.
وق�د فتح�ت القوات مم�رات آمن�ة واخرجت 
جميع العوائل التي كانت عالقة داخل منازلها اىل 
مناطق آمنة.إىل ذلك، قال املتحدث الرسمي باسم 
قي�ادة العمليات املش�ركة العميد يحيى رس�ول 
إن القوات املش�ركة مس�تمرة بالتقدم والتوغل 
م�ن جميع املحاور لتحرير باق�ي االجزاء القليلة 
املتبقي�ة م�ن املدين�ة القديم�ة يف ايم�ن املوصل 
بيد داعش.واض�اف ان قطعات جه�از مكافحة 
االرهاب بارشت بتحرير منطقة امليدان، واكملت 
مهمتها بنجاح، كما ان قطعات الجيش مستمرة 
بالتوغ�ل وتضييق الخناق عىل عنارص داعش من 
الجهتني الشمالية والش�مالية الغربية، موضحاً 
انه يف املحور الجنوبي قطعات الرشطة االتحادية 
تتوغ�ل يف املناطق املتبقية، بعد ان س�يطرت عىل 

منطقتي باب الطوب والباب الزراعي.
الق�وات  ان  اىل  العس�كري  املتح�دث  واش�ار 
االرض،  لتحري�ر  مس�تعجلة  ليس�ت  املش�ركة 
الن الغاي�ة ه�ي املحافظ�ة ع�ىل ارواح املقاتلني 
واملواطن�ني، مبين�ًا ان »اغل�ب عن�ارص داع�ش 
املتواجدي�ن حالياً يف االج�زاء القليلة من مناطق 
املدينة القديمة هم من جنسيات اجنبية وعربية، 
اضاف�ة اىل ع�دد قليل م�ن املحليني، وه�م فلول 
يق�در عددهم بالعرشات واقل من 100 ارهابي«، 

بحسب قوله.

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت مص�ادر مطلع�ة، ألول 
مرة، عن حجم منح قدمتها الواليات 
املتحدة كمساعدات للقوات العراقية 
منفص�ل،  بش�كل  والبيش�مركة 
ألربع�ة أعوام، مش�رية اىل أنها أموال 
طائل�ة غ�ري معلن�ة س�ابقاً قدم�ت 
عىل ش�كل أس�لحة ومعدات خصص 
جزء »أعظم« منه�ا لقوات مكافحة 

اإلرهاب. 
ونقلت وكالة »الس�ومرية نيوز« 
ع�ن املص�ادر قوله�ا، إن »الوالي�ات 
املتحدة األمريكية منحت مس�اعدات 
مالية للعراق تزيد عن أربعة مليارات 
دينار ضمن برنامج )صندوق العراق 
للتدري�ب والتعبئ�ة(«، موضح�ة أن 
»األموال منحت حسب قانون 1236 
من قانون تفويض الدفاع الوطني«.

وأفصح�ت املصادر، أن »الربنامج 
ب�دأ بدع�م الع�راق ملواجه�ة تنظيم 
داع�ش ويخصص له مبلغا س�نويا، 
وإذا لم تقم الحكومة العراقية بتقديم 
طلب قبل شهر حزيران من كل سنة 
يع�ود املبل�غ اىل صن�دوق التحالف«، 
مبين�ة أن »تل�ك املبال�غ مخصص�ة 
للدعم اللوجستي واللوازم والخدمات 
والروات�ب وإص�الح البني�ة التحتية 
للق�وات العس�كرية وق�وات األم�ن 
األخرى التابعة للحكومة العراقية او 
املرتبط�ة بها بم�ا يف ذلك قوات األمن 
الكردي�ة والعش�ائرية وق�وات األمن 

املحلية مع بعثة أمنية وطنية«.
وأوضح�ت املص�ادر، أن »املبال�غ 
الس�نوات  خ�الل  خصص�ت  الت�ي 
الس�ابقة، ه�ي ملي�ار و200 مليون 
دوالر للق�وات العراقية س�نة 2015، 
ملي�ون   350 البيش�مركة  وق�وات 
دوالر تقريبا يف ذات العام«، مبينة أن 
»الق�وات العراقية خصص لها س�نة 
2016 مبل�غ 715 ملي�ون دوالر، ويف 
عام 2017 مليار و170 مليون دوالر 
تقريبا، يف حني خصص للبيش�مركة 
ع�ام 2017 مبل�غ 300 مليون دوالر 

تقريبا«.
واش�ارت املصادر اىل أن »الواليات 
املتحدة خصصت نح�و مليار و260 
مليون دوالر تقريبا للقوات العراقية 

عام 2018«. 
ويتلخص عمل الربنامج، بحسب 
املصادر، بقيام املختصني بملف األمن 
يف مكتب التنسيق األمني يف السفارة 
األمريكي�ة املكلف�ني م�ن الحكوم�ة 
العراقي�ة واملس�ؤولني ع�ن برنامج 
)FMS , FMF(، بتقدي�م احتياجات 
اىل  والبيش�مركة  العراقي�ة  الق�وات 
التحالف الدويل، فضال عن قيام بعض 
املسؤولني األمنيني والعشائر بتقديم 
منس�قي  اىل  العس�كرية  طلباته�م 

التحالف.
وثم�ة معلوم�ات جدي�دة ح�ول 
املنح�ة األمريكي�ة للجي�ش العراقي 
و التي س�يتم تس�ليمها عام 2018، 

إذ تلف�ت املص�ادر أن وزارة الدف�اع 
وافق�ت  »البنتاغ�ون«  األمريكي�ة 
للع�راق وس�تتكفل  ع�ىل تس�ليمها 
بدف�ع  األمريكي�ة  الخارجي�ة  وزارة 

مستحقاتها للرشكات األمريكية.
وبه�ذا الش�أن كش�فت املصادر، 
أن املنح�ة س�تتضمن تدري�ب قوات 
الجي�ش بقيم�ة 445 ملي�ون دينار 
الرضوري�ة،  باملع�دات  وتجهيزه�ا 
وهي بن�ادق 1500 بندقية من طراز 
خرط�وش  بندقي�ة  و100   ،)m16(
 ،)Sniper Rifle M14( وبنادق قنص
فضال ع�ن 86 رش�اش آيل من طراز 
)B-M240 (، و200 بندقية رشاشة 

.)SAW M249( من طراز
وتوضح املصادر، أن »املس�اعدات 
العراقي�ة ع�ام  للق�وات  األمريكي�ة 
2018، ستتضمن كذلك 1500 مدفع 
ه�اون عي�ار 60 ملم، فض�ال 1300 

تليس�كوب رؤي�ة، و10 آالف وح�دة 
إس�عاف أويل، و10 آالف خ�وذة م�ن 
أن  مبين�ني   ،»)2000-Mich( ن�وع 
»املنحة ش�املة وتتضم�ن أيضا 13 
ألف قن�اع حماية من الغ�ازات طراز 
)كف�الر(،  درع  آالف  و10   ،)M50(

و1300 ناظور لييل«. 
وال تقترص مساعدات عام 2018 
ع�ىل األس�لحة فق�ط، حي�ث تلف�ت 
املص�ادر اىل أنها »تتضمن 250 دورة 
إلزال�ة األلغام، و250 أداة ش�خصية 
بوصل�ة«،  املتفج�رات و700  لرف�ع 
مش�ريين اىل أن »الوالي�ات املتح�دة 
س�توفر 350 جهاز اتص�ال باألقمار 
الصناعية، و100 عدة طبية ميدانية 
وحماالت جرح�ى، فضال عن 9 آالف 
حقيبة عسكرية، و14 ألف جعبة مع 

حافظات ماء«. 
أيض�ا  املس�اعدات  وس�تتضمن 

منح الق�وات العراقية 9 آالف حاملة 
قنابل يدوية، و16 ألف صفيحة درع 
)كفالر(، اىل جانب 250 جهاز مالحة 

)جي بي أس( من رشكة روكويل. 
الج�زء  أن  اىل  املص�ادر  وتش�ري 
اآلخر من املنحة سينفق عىل املعدات 
واملركب�ات العس�كرية بقيم�ة 329 
مليون دوالر، وهي 7 ش�احنات نقل 
 ،)HET M1070P1( ثقي�ل من طراز
و43 ش�احنة نق�ل خفيف�ة متعددة 
االستخدامات، موضحة أن املساعدات 
تتضمن أيضا 5 شاحنات استعداد من 
طراز )MTV Wrecker M1089(، و 
 M1151( 200 عرب�ة هامفي ط�راز
HMMWV(، و52 أخ�رى م�ن طراز 
 80 م�ع   ،)HMMWV  M1152(
صهريج لنقل املياه، وست شاحنات 
صيانة ط�راز )M1113(، و30 عربة 

إسعاف، و22 شاحنة وقود«.

وبحسب املصادر، سيتم تخصيص 
الجانب األعظم م�ن الصفقة لقوات 
مكافح�ة اإلره�اب، موضح�ني أنها 
س�تكون بواق�ع 6 آالف بندقي�ة من 
ط�راز )M4 كارب�ن(، و400 بندقية 
آلي�ة م�ن ط�راز )M249B(، فض�ال 
ع�ن 200 رشاش�ة آلي�ة م�ن ط�راز 
)M240B(، مبين�ني أن حصة قوات 
مكافحة اإلرهاب تتضمن أيضا 450 
 50. M2( رش�اش ثقيل م�ن ط�راز
 ،)19 MK( و400 قاذف قنابل ،)cal
و3 آالف ناظور لييل و3 آالف مسدس 

عيار 9 ملم«. 
وتؤكد املصادر، أن جهاز مكافحة 
ب��300  أيض�ا  س�يجهز  اإلره�اب 
 Gauge-12( بندقية خرطوش طراز
Shotgun(، و5 آالف درع و12 أل�ف 
قناع غ�از )M50(، اىل جانب 5 آالف 
خوذة و3 آالف راب�ط لوقف النزيف، 

فض�ال ع�ن 10 آالف صفيحة حماية 
ع�دة  آالف  و6  الحج�م،  متوس�طة 
أداة  و40  ش�خصيه،  أويل  إس�عاف 

صيانة، و10 مولدات كهرباء«. 
مكافح�ة  جه�از  أن  وتابع�ت، 
عرب�ة  ب��375  س�يجهز  اإلره�اب 
 ،)HMMWV M1151( هامفي طراز
 M1152( ط�راز  م�ن  أخ�رى  و30 
ش�احنة   20 م�ع   ،)HMMWV
اس�تعادة، و30 ش�احنة نقل وحمل 
 ،)5T M1084A  Truck Cargo(
و15 بل�دوزر )D7G(، و15 جراف�ة، 
موضحني أن قوات الجهاز س�تجهز 
كذلك ب��10 مركبات إس�عاف، و20 
عرب�ة ناقله للوق�ود، و10 بلدوزرات 
 )Armored Dozer D7( م�ن ط�راز
املدرع إلزالة األلغام، مع 80 مركبات 
مدرعة أخرى، و25 شاحنة اوشكوش 

التكتيكية«. 
فيه�ا  العس�كرية،  املس�اعدات 
أيضا معدات غري قاتله كمسدس�ات 
الصعق والرصاص املطاطي والقنابل 
واله�راوات  الفلف�ل  ورذاذ  املضيئ�ة 
ومتفجرات مطاطية و مدافع مائية 

وقنابل غازية وغريها.
باإلضافة اىل مئ�ات الطلقات من 
عي�ارات مختلف�ة ومع�دات أخ�رى، 
أك�دت املص�ادر، أنه�ا تمن�ح مجانا 
للتموي�ل   ،)FMF( برنام�ج  ضم�ن 
العس�كري الخارجي األمريكي الذي 
تس�تفيد منه أكثر من 72 دولة حول 
العالم من ضمنه�ا عرش دول عربية 

بينها العراق.
جدي�ر بالذك�ر أن رئي�س الوزراء 
حي�در العب�ادي والرئي�س األمريكي 
دونال�د ترامب اتفقا، ف��ي )20 آذار 
2017(، عىل أن تس�تمر الرشاكة بني 
الع�راق والواليات املتح�دة عىل املدى 
البعيد الس�تئصال جذور »اإلرهاب« 
املج�ال  يف  الع�راق  ق�وّة  ولتعزي�ز 
العس�كري واملجاالت املهمة األخرى، 
فيما أكد ترامب للعبادي التزام بالده 
برشاكة ش�املة م�ع الع�راق بضوء 

االتفاقية اإلسراتيجية.

القوات األمنية حتاصر آخر »100« عنصر من »داعش« وتقتل 61 وتدمر مقرات التنظيم اإلرهابي

زج »القناصة« إلهناء معركة املوصل القديمة

ضمن برنامج صندوق العراق للتدريب والتعبئة

أمريكا تتحدث عن خطة لعام 2018 تدعم مكافحة اإلرهاب باآلليات والسالح

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

كشغت مصادر سياس�ية، أمس األربعاء، 
أن ش�خصيات سياس�ية عراقي�ة وعربي�ة، 
س�تحرض ما ب�ات يعرف ب�«مؤتمر الس�نة« 
املق�رر عق�ده يف منتص�ف الش�هر الج�اري 
ببغداد وأربيل، الفتة إىل أن هذه الش�خصيات 
س�تضغط من أجل تشكيل مرجعية سياسية 

»لسنة العراق«.
وقالت املصادر، من داخل تحالف القوى إن 
دبلوماس�يني عربا وأجانب وممثيل منظمات 
دولي�ة س�يحرضون مؤتمرا موس�عا تعقده 
كيانات سياسية سنية، برعاية رئيس الربملان 

العراقي سليم الجبوري.
وأك�دت املصادر أن »الس�فري األمريكي يف 
العراق دوغالس سيليمان، سيكون عىل رأس 

الحارضي�ن يف املؤتمر«، الفتة إىل أن »س�فراء 
دول عربية وأجنبية )لم تسمها( سيحرضون 
املؤتم�ر ببغ�داد، كم�ا أن ممثل األم�ني العام 
لألم�م املتح�دة ي�ان كوبيتش، س�يكون من 

ضمن الحارضين«.
وأوضح�ت املص�ادر أن »عق�د املؤتم�ر يف 
بغ�داد وأربيل يف آن واحد، س�ببه عدم مقدرة 
بعض الش�خصيات السياس�ية عىل الحضور 
إىل بغ�داد لوج�ود دع�اوى قضائي�ة بحقهم، 

ومن أبرزهم رافع العيساوي«.
وأش�ارت املص�ادر إىل أن »رئي�س الربملان 
س�ليم الجب�وري، عق�د الثالث�اء، اجتماعات 
مطول�ة مع ع�دد من ش�خصيات سياس�ية 
املؤتم�ر  عق�د  عارض�ت  س�نية،  وبرملاني�ة 

ورفضت املشاركة فيه«.
ولفت�ت إىل أن »الجب�وري يس�عى إىل ضم 

جميع الشخصيات السياسية السنية للمؤتمر، 
لتشكيل مرجعية سياسية واسعة«.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي 
يف مؤتم�ره الصحفي األس�بوعي رفضه عقد 
أي مؤتم�ر س�يايس خ�ارج الع�راق برعاي�ة 

مخابرات دول أجنبية.
وقال العبادي »ال نس�مح بتشكيل جبهات 
انتخابي�ة خ�ارج الب�الد وال نريد الع�ودة إىل 
طريقة املكونات فالعراقيون ضحوا بدمائهم 
كي نتوح�د. وإذا كان هناك أمر قضائي بحق 
ش�خص م�ا ويأتي للع�راق فيجب أن يس�لم 

نفسه للسلطات«.
وأض�اف رئي�س الحكوم�ة: »عربن�ا ع�ن 
رفضنا ألي مؤتمر سيايس يعقد خارج العراق 
برعاية مخابرات دولة أجنبية. عقد مؤتمرات 
بطريق�ة املكون�ات س�نية كانت أم ش�يعية 

هو أمر متخلف«.وكان رئيس الربملان س�ليم 
الجبوري قد أعلن، األسبوع املايض، يف مؤتمر 
صحفي أن األطراف السياسية توصلت التفاق 
بعقد مؤتمر شامل يف العاصمة بغداد تحرضه 

شخصيات سنية مطلوبة إىل القضاء.
يذكر أن اجتماعات مطولة عقدتها أطراف 
سياسية سنية بارزة ورجال أعمال عراقيون، 
يف مدينة إسطنبول ملدة يومني، يف آذار املايض، 
أفض�ت عن انبثاق تحالف س�يايس جديد يعد 
بمنزل�ة مرجعي�ة سياس�ية للس�نة، برعاية 

أطراف دولية وعربية.
وقالت املص�ادر التي حرضت االجتماعات 
إن »رؤي�ة مش�ركة لركي�ا وقط�ر واألردن 
واإلم�ارات والس�عودية، إضاف�ة إىل أمري�كا 
واالتح�اد األوروب�ي، تس�عى لرتي�ب البي�ت 

السني يف العراق«.

اتفاق أخري على التواصل مع املطلوبني قضائيًا من أربيل

دبلوماسيون عرب وأجانب سيحرضون »مؤمتر السنة« لتشكيل »مرجعية سياسية« للمكون
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         بغداد / المستقبل العراقي

االمريكي�ة  الق�وات  أطلق�ت 
والكوري�ة الجنوبية، أم�س االربعاء، 
صواري�خ بالس�تية خ�ال من�اورات 
تحاكي هجوما عىل كوريا الشمالية، 
يف »رس�الة تحذير قوي�ة« اىل النظام 
الش�يوعي الذي اطلق صاروخا عابرا 

يف أول تجربة من نوعها.
الزعي�م الك�وري الش�مايل  وأك�د 
كيم جون�غ أون ان التجربة الناجحة 
الثاث�اء يوم العي�د الوطني االمريكي 

»هدية لاوغاد االمريكيني«.
ويش�كل امتاك كوريا الش�مالية 
للق�ارات  عاب�را  بالس�تيا  صاروخ�ا 
يمكن تزويده ب�رأس نووية منعطفا 
مهم�ا للنظام الش�يوعي الذي اجرى 
خمس تجارب نووية ويمتلك ترسانة 

صغرية من القنابل الذرية.
وكان الرئي�س االمريك�ي دونال�د 
ترام�ب تعه�د يف كان�ون الثان�ي بان 
ذلك »ل�ن يحص�ل«. اال ان العديد من 
الخرباء قالوا ان صاروخ هواس�ونغ-

14 يمكنه بلوغ االسكا.
ال�ذي  النج�اح  ه�ذا  وس�يفرض 
حققت�ه بيون�غ يانغ ويش�كل تحديا 
جيوسياس�يا لواشنطن، اعادة تقييم 
للتهديد الذي يمثله أحد أكثر االنظمة 

انعزالية يف العالم.
وتؤك�د بيون�غ يان�غ الت�ي قامت 
بخم�س تج�ارب نووي�ة حت�ى االن 
ولديها مخ�زون صغريها من القنابل 
الذري�ة، ان الص�اروخ الجدي�د يمكن 

تزويده ب�«رأس نووي كبري«.
بعد أقل من 24 ساعة عىل التجربة 
الت�ي أث�ارت تندي�دا من قب�ل االرسة 
الدولي�ة، قام�ت الق�وات االمريكي�ة 
بإط�اق ع�دة  الجنوبي�ة  والكوري�ة 
صواريخ قصرية املدى سقطت يف بحر 

اليابان.
الكورية  وتحدثت وكالة يونه�اب 
الجنوبية عن توجيه »رس�الة تحذير 
قوي�ة«، م�ن خ�ال املن�اورات بينما 
الق�وات  اركان  رئاس�ة  أوضح�ت 
التدريب�ات  ان  الجنوبي�ة  الكوري�ة 
»اثبت�ت الق�درة ع�ىل توجي�ه رضبة 
محددة بدقة إىل القيادة العامة للعدو 

يف حال الطوارئ«.
من جهته، أعل�ن الرئيس الكوري 
املؤي�د  ان  ج�اي  م�ون  الجنوب�ي 
الس�تئناف الح�وار م�ع الش�مال ان 

»االس�تفزاز الخطري من قبل الشمال 
يتطلب منا ردا أكثر من مجرد بيان«.

ورصح قائ�د الق�وات االمريكية يف 
كوري�ا الجنوبي�ة الجن�رال االمريكي 
فينس�نت بروك�س أن »ضبط النفس 
خي�ار وهو يفصل بني الهدنة واطاق 

النار«.
وح�ذر بروكس »اط�اق صواريخ 
بالذخ�رية الحية دليل عىل قدرتنا عىل 
تعديل خيارنا بحس�ب اوام�ر القادة 

املحليني للتحالف«.
الجنوبي�ة  كوري�ا  ب�ني  وترب�ط 

والوالي�ات املتح�دة اتفاقي�ة تع�اون 
عس�كرية كم�ا ينترش نح�و 28 الف 
عس�كري امريكي يف القسم الجنوبي 

من شبه الجزيرة الكورية.
ومن املتوقع ان تثري هذه املناورات 
غض�ب الش�مال الذي يش�دد عىل انه 
مضط�ر لتطوي�ر برام�ج عس�كرية 
وبالستية ملواجهة التهديد الذي يمثله 
االنتش�ار العسكري االمريكي الكثيف 

يف الجنوب.
وكان مجل�س االمن ال�دويل اصدر 
عدة ق�رارات مرفق�ة بعقوبات بحق 

بيون�غ يان�غ لحثها عىل الع�دول عن 
برامجها الصاروخية والنووية.

ومن املقرر ان يعقد مجلس االمن 
اجتماع�ا طارئ�ا للتباح�ث يف املل�ف 
الك�وري الش�مايل، وكان االمني العام 
لام�م املتح�دة انطوني�و غوتريي�ش 
علق الثاثاء بان التجربة الصاروخية 
الكوري�ة الش�مالية »تصعيد خطري« 
و«انته�اك ص�ارخ لق�رارات مجلس 

االمن الدويل.
وأث�ارت تجرب�ة الش�مال رد فعل 
قوي�ا م�ن ترام�ب الذي طال�ب بكني 

الحلي�ف ال�دويل االب�رز لبيون�غ يانغ 
ب�«وضع حد نهائي لهذه العبثية.

ودعا الرئيس الصيني يش جينبينغ 
ال�ذي يق�وم بزي�ارة اىل موس�كو مع 
بوت�ني  فاديم�ري  ال�رويس  نظ�ريه 
بيون�غ يانغ اىل وقف تجاربها النووية 
والبالس�تية وواشنطن اىل العدول عن 
املناورات العسكرية عىل نطاق واسع 

مع حليفتها الكورية الجنوبية.
واف�ادت وكال�ة االنب�اء الكوري�ة 
الش�مالية ان الزعيم كيم جونغ اونغ 
ال�ذي أرشف ش�خصيا ع�ىل عملي�ة 

اط�اق الص�اروخ »ق�ال إن االوغ�اد 
االمريكيني لن يكونوا مرسورين كثريا 
به�ذه الهدي�ة التي ارس�لت يف ذكرى 

الرابع من تموز«.
وتابعت ان كيم أعرب لدى معاينته 
صاروخ هواسونغ-14 عن »الرضا«، 
وق�ال ان الص�اروخ »كطف�ل جميل 

ومكتمل«.
وال ت�زال هن�اك تس�اؤالت ح�ول 
مواصف�ات الص�اروخ وق�درة بيونغ 
يانغ عىل تصغ�ري رأس نووي لتثبيته 
عىل صاروخ وم�دى امتاكها لتقنية 

دخول الصواريخ يف املجال الجوي.
واك�دت وكال�ة االنب�اء الكوري�ة 
الش�مالية ان عملية االطاق استوفت 
»كل املعاي�ري التكنولوجي�ة بما فيها 
مقاوم�ة الح�رارة والثب�ات الهي�كيل 
للص�اروخ« وه�ي عوام�ل رضورية 
لضمان عودته عرب الغاف الجوي دون 
ارضار. واضاف�ت ان رأس الص�اروخ 

مصنوع من الياف الكربون.
ظ�روف  »يف  الوكال�ة  وأوضح�ت 
صعب�ة م�ن بينه�ا درج�ات ح�رارة 
تقارب االالف والضغط واالرتجاجات 
ظلت الح�رارة داخ�ل رأس الصاروخ 
مستقرة وتراوحت بني 25 و45 درجة 
مئوية«، وأشارت اىل ان الصاروخ كان 
له مسار »ممتاز« وبلغ هدفه بدقة«.

ولم يعرب الصاروخ س�وى مسافة 
تقل عن ألف كلم لكن العلو الذي بلغه 
)أكث�ر من 2800 كلم بحس�ب بيونغ 
يانغ( دليل عىل انه قادر عىل التحليق 

ملسافات أطول.
م�ن جهت�ه، أش�ار وزي�ر الدفاع 
الك�وري الجنوب�ي ه�ان م�ني كو اىل 
ام�كان ان ي�راوح م�دى الص�اروخ 
بني 7 و8 االف كلم، ما س�يتيح بلوغ 
القي�ادة االمريكية يف املحي�ط الهادئ 

ومقرها هاواي بسهولة.

كوريا الشمالية تصف األمريكيني بـ »األوغاد«.. وأمريكا ترد برسالة »حتذير قوية«

حرب »العضالت« تنطلق رسميا بني واشنطن وبيونيانغ

بوتفليقة يطالب فرنسا باالعرتاف بـ »جرائمها االستعامرية« يف اجلزائر

        بغداد / المستقبل العراقي

تبنت لجنة الراث العاملي التابعة ملنظمة »اليونيس�كو« 
قرارا يؤكد عدم وجود س�يادة إرسائيلية عىل القدس ويدين 
أعم�ال الحف�ر، الت�ي تقوم به�ا دائ�رة اآلث�ار اإلرسائيلية 
باملدين�ة املحتلة.وجاء هذا القرار خال ختام أعمال اللجنة 
يف دورتها الحادية واألربعني، التي انعقدت بمدينة كراكوفا 
يف بولن�دا، وت�م إعداد القرار بش�أن »بلدة الق�دس القديمة 
وأس�وارها« من قبل األردن وفلس�طني، وقدمته املجموعة 

العربية، حسب وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية )وفا(.
وقالت الوكال�ة إن القرار، الذي أيدته 10 دول وعارضته 
3، جاء »رغم الضغوط الهائلة، التي مارستها إرسائيل عىل 
الدول األعضاء ويونس�كو إلفش�ال القرار، الذي أكد اعتماد 
12 قرارا س�ابقا للمجلس التنفيذي لليونسكو، و7 قرارات 

سابقة للجنة الراث العاملي«.
وأش�ارت إىل أن جمي�ع الق�رارات ال�واردة تنص عىل أن 
تعري�ف الوض�ع التاريخي القائ�م يف القدس، ه�و ما كان 
عليه تراث املدينة املقدس�ة قبل احتاله�ا من قبل إرسائيل 
عام 1967.ويف املقابل، أش�اد مجلس وإدارة أوقاف القدس 
ومفت�ي القدس والهيئة اإلس�امية العلي�ا يف بيان بموقف 

لجنة الراث العاملي التابعة لليونسكو.
ونصت بنود القرار عىل »إدانة شديدة ومطالبة للسلطات 
اإلرسائيلي�ة بالوقف الفوري لجمي�ع أعمال الحفريات غري 
القانوني�ة، باعتباره�ا تدخات صارخة ض�د تراث القدس 

واألماكن املقدسة«، وفق الوكالة.
ولف�ت إىل »بط�ان االنته�اكات والنص�وص القانوني�ة 
الت�ي بنيت عىل ما يس�مى )القانون األس�اس(، الذي أقره 
الكنيست اإلرسائييل لتوحيد القدس كعاصمة دولة إرسائيل 
ع�ام 1980«.واعت�رب أن »جمي�ع ه�ذه اإلج�راءات باطلة 
والغي�ة وأن إرسائي�ل مطالب�ة بإلغائها وملزم�ة بالراجع 
عنها حسب قرارات مجلس األمن واألمم املتحدة وخصوصا 

قرار مجلس األمن األخري 2334 )2016(«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ذكرت وكالة “س�بوتنيك” الروس�ية، إن مركز تنس�يق 
املصالحة يف س�وريا أعلن وجود أدلة دامغة عىل اس�تخدام 
مقاتيل تنظيمي “داعش” و”جبهة النرصة” أسلحة غربية 
الصن�ع، وأكد أن إمدادات األس�لحة إىل تنظيم�ات اإلرهاب 

تأتي من مصادر شتى منها إرسائيل وأوكرانيا.
وج�اء يف تقرير األم�م املتحدة إن إرسائي�ل تقوم بإمداد 
املقاتل�ني يف مرتفعات الجوالن باألموال واألس�لحة بش�كل 

منتظم.
وقال مركز تنس�يق املصالحة يف سوريا بحسب الوكالة، 
إن وزارة الداخلية الكويتية اكتش�فت أن موردي األس�لحة 
يش�رون أس�لحة وذخ�رية أنظم�ة املدفعي�ة يف أوكراني�ا 

وينقلونها إىل تنظيم داعش عرب تركيا. 

اليونسكو تعارض »سيادة«
 إرسائيل عىل القدس

األمم املتحدة تؤرش
 وجود »أدلة دامغة«: أسلحة »داعش« 

إرسائيلية الصنع

       بغداد / المستقبل العراقي

واالرش�اد  الثقاف�ة  وزي�ر  أك�د 
االس�امي االيران�ي رض�ا صالح�ي 
ام�ريي ب�ان الس�عودية وافقت عىل 
رشوط اي�ران للحج، معلن�ا بان اول 

قافلة للحج�اج االيرانيني س�تتوجه 
للديار املقدسة يوم 31 تموز الجاري.

للصحفي�ني  ب�ه  ادىل  ترصي�ح  ويف 
الحكوم�ة،  اجتم�اع  هام�ش  ع�ىل 
ق�ال صالحي ام�ريي، ان السياس�ة 
الرسمية للباد تتمثل يف اقامة مراسم 

حج مفعمة بالعزة يتم فيها الحفاظ 
ع�ىل امن الحجاج ومن اجل ذلك فقد 
مضينا يف كل املس�ارات املمكنة وقبل 
الجان�ب الس�عودي ب�رشوط اي�ران 
وبصورة خطية.واضاف، ان تسجيل 
االسماء للتفويج للحج قد انجز كما 

ان جمي�ع االج�راءات واالمكاني�ات 
التموينية الازمة قيد االعداد حاليا.

اول  ان  ام�ريي،  وق�ال صالح�ي 
قافلة حجاج ستتوجه يوم 31 تموز 
الجاري، وان قرار النظام هو تفويج 
الحجاج وفق برنامج محدد مسبقا.

وزير ايراين: السعودية وافقت عىل رشوطنا للحج 

         بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال الرئيس الجزائ�ري عب�د العزيز بوتفليقة إن ش�عبه 
م�ا زال مرصا عىل اعراف فرنس�ا بجرائمها االس�تعمارية يف 
ب�اده، مؤكدا أن هذه الخطوة س�يزيد الرشاكة معها صفاء، 

ويكون نافعة لكا الطرفني.
وأك�د بوتفليق�ة يف رس�الة للجزائريني بمناس�بة الذكرى 
55 الس�تقال الباد يف الخامس من تموز 1962، أن »فرنس�ا 
التي بارشت معها الجزائر املس�تقلة بناء رشاكة اس�تثنائية، 
يج�ب أن تكون نافعة لكا الطرف�ني، وهي رشاكة لن يزيدها 

االعراف بحقائق التاريخ إال صفاء وتوثبا«.
وأوض�ح الرئي�س الجزائري أن ه�ذا »التذك�ري باملايض ال 
يتضمن أي دعوة للبغضاء والكراهية، حتى وإن ظل الش�عب 
الجزائري مرصا عىل مطالبة مس�تعمر األمس باالعراف بما 

اقرفه يف حقه«. 
وش�دد بوتفليق�ة ع�ىل أن اس�تذكار املايض وم�ا تكبدته 
الجزائ�ر م�ن خس�ائر، وما عاش�ته م�ن مآس تح�ت وطأة 
االحتال الفرن�ي، هو حفظ للذاكرة ووفاء لألس�اف الذين 
قاوموا من أجل استقال دولة املليون شهيد.وتطالب الجزائر 
منذ االس�تقال باعراف فرني رسمي عن جرائم االستعمار 
ب�ني 1830 و1962، لك�ن باري�س تؤكد يف كل م�رة أن األبناء 
»ال يمك�ن أن يعتذروا عما اقرفه اآلباء«، وتدعو إىل طي امللف 

والتطلع للمستقبل املشرك.
وتزامن الطلب الجزائري باالعراف بجرائم االستعمار مع 
وصل الرئيس الفرني الجديد إيمانويل ماكرون للحكم، وهو 
ال�ذي أصبح يع�رف بمواقفه الجريئة فيم�ا يتعلق بامللف، بل 
وينتظ�ر بعض املتابعني يف الجزائر أن تقوم فرنس�ا باالعتذار 

عن حقبة االستعمار. 
وس�بق وأثار ماكرون غض�ب بعض التيارات السياس�ية 
الفرنس�ية عندما رصح يف حواره له م�ع صحيفة لو فيغارو 
»إن 132 عاما من االستعمار الفرني للجزائر شهدت جرائم 
وأفع�اال بربري�ة التي س�تصنف الي�وم بوصفه�ا جرائم ضد 

اإلنسانية«.
كما دعا يف زيارته للجزائر يف ش�باط فرنس�ا لاعتذار عن 
جرائم املايض، ال س�يما تلك التي ارتكبت إبان حرب استقال 

الجزائر التي انتهت يف عام 1962.
وق�د أثارت تعليق�ات ماك�رون ردود فع�ل غاضبة من يف 
سباق انتخابات الرئاسة آنذاك وخاصة زعيمة اليمني املتطرف 
مارين لوبن، وفيون الذي ش�جب هذه الترصيحات ووصفها 
بأنه�ا تن�م ع�ن »كراهي�ة لتاريخن�ا«، ولكنها الق�ت ترحيبا 
واسعا يف الجزائر.ولم يكن ماكرون الوحيد الذي طرح مسألة 
االس�تعمار أثن�اء ه�ذه الحملة فف�ي نهاي�ة آب 2016، أثار 
فرنس�وا فيون مرش�ح اليمني جدال حني اعترب أن »فرنسا لم 
تكن مذنبة حني أرادت مشاركة ثقافتها مع شعوب أفريقيا.

       بغداد / المستقبل العراقي

خرجت يف البحرين، ليل الثاثاء، تظاهرات دعا 
إليه�ا تيار الوفاء اإلس�امي تحت ش�عار “غضب 
الغي�ارى“ تندي�داً باس�تهداف النظ�ام الخليف�ي 
للنس�اء وتعريضهن لاعت�داء والتعذيب واإلخفاء 

القرسي.
وانطل�ق األهايل يف بل�دة الس�نابس يف تظاهرة 
غاضب�ة ُرفع�ت فيه�ا ش�عارات النرصة للنس�اء 
الناش�طة  وآخره�ن  البحري�ن،  يف  املعتق�ات 
الحقوقي�ة ابتس�ام الصائ�غ الت�ي الزال مصريها 
مجه�وال بعد اختطافها مس�اء االثنني من مثلمني 
مس�لحني، فيما تواردت أنباء عن تعذيبها وعزلها 
يف س�جن إنفرادي.وواصل األهايل يف بلدة املعامرية 
تظاهراتهم اليومية وسط البلدة، ونددوا بالجرائم 
الخليفي�ة املتواصل�ة ض�د النس�اء، فيم�ا انتهت 
التظاهرة باندالع اش�تباكات شديدة بني املحتجني 

والقوات الخليفية ومركباته�ا التي تحارص البلدة 
وتتعمد قمع التظاهرات وماحقة املشاركني فيها.

ويف منطقة س�رة، بلدة وادي�ان، هاجمت القوات 
املتظاهرين الذين ش�قوا طرق�ات البلدة، وأطلقت 
القوات الغازات الس�امة بكثافة نحو املتظاهرين، 
فيما تاق�ت الغازات مع الهتافات املس�تمرة التي 
دّوت بإس�قاط النظام الخليفي والوفاء للش�هداء 

واملعتقلني واملعتقات.
ون�رصًة للنس�اء وتلبي�ة لنداء املعتق�ات؛ نفذ 
محتجون غاضبون سلسلًة من العمليات امليدانية 
يف ع�دد م�ن الش�وارع واملح�اور يف الب�اد، ومنها 
عملية عند الشارع الرئيي قرب بلدة الديه، حيث 
تم إغاق الش�ارع باإلط�ارات املش�تعلة يف عملية 
حملت شعار “غضب الغيارى”، كما ُنفذت عملية 
مماثلة يف شارع البديع بالقرب من بلدتي أبوصيبع 
والش�اخورة. وعىل املنوال نفسه؛ تصاعدت أعمدة 
الغض�ب يف بل�دة املالكية بعد خ�روج محتجني إىل 

الش�ارع وإش�عال الن�ار يف اإلط�ارات تعب�ريا عن 
الغض�ب مل�ا تتع�رض ل�ه النس�اء املعتق�ات من 

انتهاكات وتعديات.
ويف بلدة بني جمرة، شنت مجموعة ثورية فجر 
الثاثاء عملية غاضبة استهدفت مركبة عسكرية 
ن�رصة للمعتق�ات وتندي�دا بما يتعرض�ن له من 

استهداف ممنهج.
وقد دع�ت القوى الثورية املعارضة الس�تمرار 
االحتج�اج الغاض�ب والضغ�ط م�ن أج�ل رف�ع 
االنته�اكات داخ�ل الس�جون الخليفية، والس�يما 

بحق النساء البحرانيات.
وقالت الهيئة النسوية التابعة إلئتاف 14 فرباير 
بأن اس�تهداف النساء، وآخره الهجوم “الوحيش” 
عىل منزل الناش�طة الصائغ، يمثل “عما إجراميا 
ش�نيعا”، يف الوقت الذي أكدت عىل أن ذلك يكش�ف 
“مجددا عن مس�توى س�قوط النظام”، ورضورة 

امليض يف الثورة حتى إسقاطه.

بعد استهداف النظام للنساء.. البحرينيون يتظاهرون 
بشعار »غضب الغيارى« 
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امانة بغداد /دائرة املشاريع
)2017/5(

يبر )امانة بغداد/دائرة املشباريع ( دعوة جميع الراغبني من ذوي الخبرة  واالختصاص لتقديم عطاءاتهم الخاصة 
بمناقصة القيام بتنفيذ )اعمال تاهيل شارع دمشق ( حيث تتوفر التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية )املوازنة 
التشبغيلية /التبويب : 3312/ عىل حسباب الخامات  واملبواد االولية ( وبكلفة تخمينية مقدارهبا 1.445.250.000 
مليار واربعمائة وخمسبة واربعون مليون ومائتان وخمسبون الف دينار عراقي فقط وبامكان الراغبني برشاء وثائق 
املناقصة مراجعة مقر ديوان امانة بغداد /الطابق االول /قسبم العقود العامة الكائن قرب سباحة الخالني يف اوقات 
الدوام الرسمي لغرض الحصول عىل وثائق املناقصة بعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسرتدة والبالغة 200.000 مئتا 

الف دينار مع مراعاة ماييل :
1-يلتبزم املتقبدم  بان يتضمن عطاءه تامينات اولية عىل شبكل خطاب ضمان او صبك مصدق بمبلغ  28.905.000 
ثمانية وعرشون مليون وتسعمائة وخمسة الف دينار عراقي فقط والذي يشكل نسبة 2% من مبلغ الكلفة التخمينية 

للمناقصة
2-تقديم هوية تصنيف املقاولني /انشائية /الدرجة الثامنة

3-تقديم براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للرضائب قسم الرشكات نافذة ومجددة وحسب النموذج املعتمد
4-سبيتم عقد مؤتمر  خاص باالجابة عن استفسبارات املشباركني يف املناقصة عند السباعة العارشة من صباح يوم 

االثنني 2017/7/24 يف مقر دائرة املشاريع
5-تسلم العطاءات داخل ظرف مغلق ومختوم نسخة اصلية موقعة ومختومة من قبل مقدم العطاء واخرى مصورة 
مثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة يف املوعد املحدد لغلق املناقصة يف 
تمام الساعة الواحدة ظهرا وحسب التوقيت املحيل ملدينة بغداد واملوافق يوم االثنني 2017/7/31 ويف حالة  مصادفة 
يبوم الفتبح عطلة رسبمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه وسبرتفض العطباءات املتاخرة عىل ان يتحمل من ترسبو عليه 

املناقصة اجور النرش واالعالن
6-يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور عىل العنوان املبني يف اعاله يف الزمان 

والتاريخ املذكور
7-يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطاءاه وفق ماتتطلبه  الوثيقة القياسبية بكافة اقسبامها بعد دراستها واالطالع عىل 
تعليمات مقدمي العطاءات املبينة  فيها وبخالفه سبيتم اسبتبعاد عطاءه مع مراعاة  ملئ القسبم الرابع من الوثيقة 
وجدول الكميات وتقديمها ورقيا بعد ختمها بالختم الحي الخاص بمقدم العطاء مع الوثائق املكونة لعطاءه وحسب 

قرص ال ) CD( الذي يتم استالمه 
8-تقديم نسبخة من املستمسبكات الخاصة باملدير املفوض )بطاقة السكن –هوية االحوال املدنية –شهادة الجنسية 

العراقية (
9-تقديم عقد مشاركة يف حال تقديم العطاء من قبل رشكتني او اكثر مصدق اصوليا عند قطع التندر 

10-وصل رشاء املناقصة بالنسخة االصلية

والية استفسارات تتم املراسلة عىل عنوان الريد االلكرتوني لدائرة املشاريع وقسم العقود العامة : 
E-mail:mashareaa@amanatbaghdad.gov.iq

E-mail:aukud@amanatbaghdad.gov.iq

بناءا عىل ماجاء بكتاب مديرية بلدية الكوفة املرقم 6610/415 يف 2017/6/22 واسبتنادا  الحكام 
قانبون  بيع وايجار اموال الدولة  رقم 21 لسبنة 2013 تعلن لجنة البيبع وااليجار الثانية  ملحافظة 
النجبف االرشف عبن اجراء  املزايدة العلنيبة لتاجري امللك  املبني تفاصيله يف ادنباه والعائدة اىل بلدية 
الكوفة النشاء فرن صمون عليه عن طريق  املساطحة وفق القانون 1521 لسنة 1981  فعىل كافة 
الراغبني باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيهم الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل 
فرتة 30 يوما تبدء من اليوم  التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مستصحبا معه التأمينات  
القانونية  البالغة 200% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا اىل 
ماجباء بالقانون انفا وكتاب محافظة النجف / مكتب السبيد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 
وسبتجري املزايبدة يف اليوم األخبري من  مدة اإلعالن البالغبة )30( يوما يف السباعة )الحادية عرشة 
صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسبمية سبتكون املزايدة  يف 

اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1-مدة املساطحة )13سنة(

2-تؤول كافة املشبيدات وبدون بدل للبلدية بعد انتهاء مدة العقد اسبتنادا اىل املادة 16/أ من قانون 
بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013

3- يتم استيفاء بدل املساطخة سنويا عىل ان يتم مراجعة البلدي كل خمسة سنوات من تاريخ ابرام 
عقد املساطحة استنادا اىل املادة 16/ب من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 

4-يلبزم املسباطح بتنفيذ كشبف البلديبة الخاص بانشباء فرن صمون عبىل امللبك والبالغة قيمته 
73.877.500 دينبار وبارشاف البلدية مع االلتزام بمدة التشبييد البالغة 3 ثالثة اشبهر اسبتنادا اىل 

املادة 16/ج من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013
5-يقدم املساطحمبلغ ضمان للتشييد يعادل بدل املساطحة استنادا اىل املادة 16/ج من قانون بيع 

وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013
6-يلزم املسباطح بتسديد البدل السبنوي يف موعده وبعكسه يتم تطبيق املادة 16/د من قانون بيع 

وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 بحقه
7-عىل املسبتاجر تقديم براءة ذمة وجلب صورة هوية االحوال املدنية +بطاقة السبكن او مضبطة 

تاييد سكن +شهادة الجنسية العراقية 
8-عىل املسبتاجر مراجعة البلدية خالل مدة 30 يوما من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسبديد 

بدل االيجار املتبقي والرسوم االخرى 
9-عىل املستاجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

10- استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف مكتب السيد املحافظ  املرقم 10881 يف 2014/9/28 
يلزم اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتاييد شبهادة ممارسة املهنة عند الدخول 

باملزايدة

تعلبن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية لتأجري االمالك 
املدرجبة تفاصيلها ادناه والعائدة إىل بلدية )الكوفة( وملدة )ثالث سبنوات(وفقا الحكام قانون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط 
املطلوبة مراجعة بلدية  )الكوفة( أو اللجنة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى 
الصحف املحلية مسبتصحبا معه التأمينات  القانونية  البالغة 200% من القيمة املقدرة  باسبتثناء 
املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون  بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن %50 
من القيمة  املقدرة  بموجب صك مصدق  لحساب البلدية املذكورة  استنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا  
وكتاب محافظة النجف/  مكتب السبيد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وسبتجري املزايدة يف 
اليوم األخري من  مدة اإلعالن البالغة )30( يوما يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية 
الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسبمية سبتكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل 

من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 ب عبىل املسبتأجر جلب صبورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة السبكن أو مضبطة تأييد سبكن+ 

شهادة الجنسية العراقية(
2 ب عبىل املسبتأجر  مراجعة البلدية خالل مبدة )30( يوما من تاريخ تصديق قبرار اإلحالة  لغرض 

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

4 ب اسبتنادا إىل كتباب محافظة النجبف االرشف/ مكتب املحافظ  املرقبم  10881 يف 2014/9/28 
يلزم أصحاب الحرف والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد شبهادة ممارسة املهنة عند الدخول 

باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.
5-يلزم مسبتاجري االمالك الواردة يف االعالن بتنفيذ كشبف البلدية الذي يتم االطالع عليه بمراجعة 

البلدية

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة اسبتئناف االنبار 
االتحادية

محكمبة االحبوال الشبخصية يف 
حديثة

املدعية / ضحى عثمان ياسني 
املدعى عليه/ رعد حسني هالل

االحبوال  محكمبة  اصبدرت 
بحقبك  حديثبة  يف  الشبخصية 
/111 املرقبم  الغياببي  حكمهبا 

ش/2017 واملورخ 2017/6/12 
والقبايض بالتفريبق بينبك وبني 
املدعيبة وملجهولية محبل اقامتك 
وحسبب رشح املبلبغ القضائبي 
وتاييبد املجلبس املحبيل لقضباء 
حديثة فقد قررت املحكمة تبليغك 
صحيفتبني  يف  اعالنبا  بالحكبم 
محليتني يوميتني ولك حق الطعن 
بالحكبم ضمبن املبدة القانونيبة 
وبعكسبة سوف يكتسبب الحكم 

الدرجة القطعية وفقا لالصول
القايض
احمد مطر خليفة

عالن
قبدم املواطبن )عبداالمبري جبر 
حسبني( طلبأ يروم فيه تسبجيل 
لقبه وجعله )الحسبني( بدال من 
الفراغ واسبتنادأ اىل احكام املاده 
24 مبن قانون البطاقبه الوطنيه 
رقم 3 لسنه 2016 املعدل ولغرض 
الجريبدة  يف  االعبالن  هبذا  نبرش 
الرسميه فمن لديه حق االعرتاض 
املديريبة خبالل  مراجعبة هبذه 

عرشة ايام من تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام

اعالن
قبدم املواطن )عالء حسبني عيل( 
طلببأ يبروم فيبه تسبجيل لقبه 
وجعلبه )الجليحباوي( ببدال من 
الفراغ واسبتنادأ اىل احكام املاده 
24 مبن قانون البطاقبة الوطنية 
رقم 3 لسنه 2016 املعدل ولغرض 
الجريبدة  يف  االعبالن  هبذا  نبرش 
الرسميه فمن لديه حق االعرتاض 
املديريبة خبالل  مراجعبة هبذه 

عرشة ايام من تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام

اعالن 
رسبول  عبداللبه  الرشيبك  اىل 
نبوري اقتىض حضبورك اىل بلديه 
التاجبي السبتخراج اجبازة بناء 
للعقبار 4528سببع البورالرشيك 

حيدرعمران ظاهر

ففدان هويه
ففبدت منبي الهويه الصبادره من 
وزاره الثقافبه والسبياحه واألثبار 

بأسم
تحسبني عيل فرحان من يعثر عليها  

تسليمها اىل جهه األصدار .

اعالن
بنباء عبىل الدعبوة املقامة مبن قبل 
املدعي هشام انور عبد الهادي  الذي 
يطلبب تغيري لقبه مبن ) الفراغ ( اىل 
)الراوي ( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية مدة اقصاهاعرشة ايام 
وبعكسه سبوف تنظر هذه املديرية 
يف الدعوى وفق احبكام املادة24من 
قانون البطاقة الوطنية رقم 3لسنة 

. 2016
اللواء   
مهدي نعمه الوائيل 
 مديرالجنسيةالعام/وكاله

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الهندية 
رقم االضبارة 408 / 2013 

اعالن 
تبيبع مديرية تنفيذ الهندية سبهام 
 10 م   48 تسلسبل  العقبار  املديبن 
الباشبية الواقع يف الكراكشة العائد 
للمدين عالوي عبد الحسني املحجوز 
لقاء طلب الدائن غنية لوالح حمادي 
البالبغ اربعة وثالثون مليون واربعة 
وثمانبون الف وسببعمائة وسبتون 
دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة 
هبذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما 
تبدا من اليوم التايل للنرش مستصحبا 
معبه التامينات القانونية عرشة من 
املائبة مبن القيمة املقدرة وشبهادة 
رسبم  وان  العراقفيبة  الجنسبية 

التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل 

املواصفات : 
 10 م   48  : ورقمبه  موقعبه   –  1
الباشية يقع يف ناحية عدول الغربي 

الكراكشة
2 – جنسبه ونوعه : بسبتان يسقى 

سيحا مملوك للدولة .
3 – حدوده واوصافه : كما مؤرش يف 

خارطة الكادشدر .
4 – مشبتمالته : تحتبوي عىل ثالث 
بمسباحات مختلفبة  دور سبكنية 

وتحتوي عىل 159 نخلة مثمرة .
5 – مسباحته : 25 مرت 10 أولك  20 

دونم . 
6 – درجة العمران -: جيدة .

7 – الشاغل : عدة رشكاء .
8 – القيمبة املقبدرة : سبهام الدين 
واربعبون  واحبد   )  41711538  (
مليون وسببعمائة واحبد عرش الف 
وخمسمائة وثمانية وثالثون – علما 
ان قيمة سبهام الدين الباعة البالغة 
40 سبهم مبن اصبل االنجباز الكيل 
104 سهم علما ان سهام الدين عىل 

الشيوع

وزارة العدل 
العقباري  التسبجيل  مديريبة 

العامة 
يف  العقباري  التسبجيل  دائبرة 

الخالص 
اعالن

قرار عائدية عقار مجددا 
بنباء عىل صبدور تثبيبت التمام 
العقبار 445 مقاطعبة عليببات 
باسبم الطالب التسجيل املجدد ) 
عيل حسبني عبيل ( بموجب قرار 
تثبيبت العائدة املبؤرخ يف 14 / 5 
/ 2017 الصادر من لجنة تثبيت 
امللكية واستناد الحكام املادة 49 
مبن قانبون التسبجيل العقاري 
نعلن هذا القبرار مدة ثالثني يوم 
وعبىل مبن لديبه اعبرتاض عبىل 
القبرار املذكور الطعبن فيه لدى 
رئاسة محكمة استئناف اعتبارا 
مبن اليوم التايل لنرش هذا االعالن 
وعنبد انتهباء املبدة وعبدم ورود 
اشبعار من رئاسبة االسبتئناف 
بوقوع الطعن عبىل القرار لديها 
خالل املدة املذكورة سنبارش هذه 
الدائبرة بالتسبجيل وفقبا لقرار 
تثبيت العائدية واعالن هذا القرار 
ملبدة ثالثني يومبا وفقبا الحكام 

املادة 49 من القانون املذكور .
القايض 
عدنان حسني عيل 

جمهورية العراق
وزارة الداخلية 

النجبف  قضباء  رشطبة  قسبم 
االرشف الشمايل 
شعبة املفقودات 
العدد ج / د / 4 

اىل / مديريبة رشطبة محافظبة 
النجف االرشف – قسم الحركات 

– ج مفقودات 
املوضوع / فقدان مستمسكات 
كتباب مركز رشطبة ) املجتبى ( 
املرقم ) 1441 ( يف 5 / 3 / 2017 

املتضمن .
1 – احبال قبايض التحقيبق اىل 
املركز اعاله طلب املخر ) قاسم 
حمبزه عببد اللبه ( الذييدعيفيه 

فقدان املستمسكات ادناه : 
الهويبة العائبدة للمخبر اعباله 

والصادرة من وزارة التخطيط .
2 – بتاريخ 28 / 2 / 2017 قرر 
القايض تعميم االوصاف واشعار 

جهة االصدار مع التقدير .
العميد 

سالم عيل عبد الرضا 
مدير قسبم رشطة قضاءالنجف 
الشمايل – وكالة

مجلس القضاء األعىل
رئاسبة محكمة اسبتئناف واسبط 

االتحادية
محكمة بداءة  الكوت

العدد  1195/ ب/ 2017
اىل املدعى عليه  / حسني عيل عجيل

اقام املدعي حيدر عزيز محمد  ضدك 
انت واملدعى عليه امني سبلمان غايل 
الدعوى البدائية املرقمة اعاله مدعيا 
فيهبا بانبه سببق وان اشبرتى منك 
السبيارة املرقمة 22296 خصويص 
بيضاء اللون نوع اوبرتا بمبلغ ثالثة 
عبرش البف دوالر امريكبي لكونبك 
لم تقم بتسبجيل السبيارة باسبمه 
يف دائبرة املبرور املختصة لبذا طلب 
بالزامك  للمرافعة والحكبم  دعوتبك 
باعادة الحبال اىل ما كانت عليه قبل 
التعاقد والزامك باعادة املبلغ املستلم 
من قبلبك والبالبغ ثالثة عبرش الف 
الرسبوم  دوالر امريكبي وتحميلكم 
إقامتك  واملصاريف وملجهولية محل 
حسبب رشح القائم بالتبليغ  إشعار  
مختار محلبة داموك حي الشبهداء 
الثانيبة واملرفق بكتاب مركز رشطة 
املبؤرخ   9094 املرقبم  الشبهداء 

 2017/7/1
 عليه تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليتبني لحضبورك او مبن يمثلك 
قانونبا إمام هبذه املحكمة يف موعد 
  2017/7/13 املصبادف  املرافعبة 
الساعة التاسبعة صباحا وعند عدم 
حضورك أو ارسبال مبن ينوب عنك 
سبوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وفق  القانون  
القايض 
فالح كريم ال جحيش

جمهوريبة العراق / مجلس القضاء 
االعىل

رئاسبة محكمبة اسبتئناف بغداد/
الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشبخصية يف ذات 
السالسل 

العدد 6732 / 2017 
التاريخ 2 / 7 / 2017 

اعالن
قدمبت املواطنبة رجاء عبيل حمود 
طلبهبا املتضمبن نصبهبا قيمة عىل 
زوجها املفقود يعقوب طارق جاسم 
واملفقبود حاليباً وامللصقبة صورته 
اعباله وقبد تقبرر نبرش فقدانبه يف 
صحيفتبني محليتبني يوميتني وعىل 
مبن لديه اعبرتاض او معلومات عن 
املفقود مراجعة هذه املحكمة خالل 
مدة سببعة ايبام من تاريبخ النرش 
علمباً ان تاريبخ الفقبدان 1 / 2 / 

 2015
القايض / عباس محسن مشجل

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

حمسن محزة عطية
مدير عام دائرة املشاريع

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالن

إعالن

العدد : 122
التاريخ 2017/7/4

العدد : 121
التاريخ 2017/7/4

مدة المساطحةالمساحةرقم القطعة جنس الملكت

مساحة من االرض النشاء 1
13سنة250م2القطعة المرقمة 3/68386 حي ميسانفرن صمون عليها 

الموقعالمساحةرقم الملك )رقم القطعة(رقم البلوكجنس الملكت
خلف ملعب الكوفة72م142-17-8-12البلوك العاشرقطعة صناعية1
خلف ملعب الكوفة78م152-2-3البلوك العاشرقطعة صناعية2
خلف ملعب الكوفة77م12-7البلوك العاشرقطعة صناعية3
خلف ملعب الكوفة66م52البلوك العاشرقطعة صناعية4
خلف ملعب الكوفة78م52-15-4-8-14البلوك الحادي العشرقطعة صناعية5
خلف ملعب الكوفة77م72البلوك الحادي العشرقطعة صناعية6
خلف ملعب الكوفة72م172البلوك الحادي العشرقطعة صناعية7

البلوك االولقطعة صناعية8
-31-30-28-27-26-25-24-23
-15-8-7-3-1-35-34-33-32

22-21-20-19-16
خلف ملعب الكوفة90م

خلف ملعب الكوفة90م22-20البلوك الثاني عشرقطعة صناعية9
خلف ملعب الكوفة90م12-2-3-4البلوك الثالث عشرقطعة صناعية10

ساحة لوقوف 11
خلف ملعب الكوفة4800م2بالبالالسيارات



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

  المستقبل العراقي/ عادل الالمي

افتت�ح وزي�ر النقل كاظ�م فنجان 
الحمامي ، بوابة عش�ار عند مدخل 
صال�ة بابل يف مط�ار بغ�داد الدويل 
بحضور الوكيل االداري احمد كريم 
عبد ايوب ومدير عام الطريان املدني 
حسني محسن ومدير عام الخطوط 
الجوي�ة العراقية س�امر كبة وعدد 

من املسؤولني يف املطار«. 
وبني الحمامي بع�د افتتاح البوابة: 
ان مجموعة من االعمال والخدمات 
الت�ي  تقوم بها الوزارة ال س�يما يف 
مطار بغ�داد الدويل بهدف تجس�يد 
حضارة بالد الرافدين املمتدة لعقود 
طويلة من الزمن والتي سيشاهدها 
املس�افر اثن�اء م�روره إىل ص�االت 
املط�ار، مبين�ا انه »س�يتم يف االيام 
القادم�ة نص�ب الثور املجن�ح عند 
مدخ�ل صال�ة نين�وى بع�د وض�ع 

اللمسات االخرية له«. 
وأش�اد »بواقع الخدمات املقدمة يف 
مط�ار بغداد الدويل بع�د عدة اعمال 
ومش�اريع نفذتها ال�وزارة من اجل 
النهوض بواق�ع البنى التحتية الذي 
يع�د م�ن املقوم�ات االساس�ية يف 

تطوير وتحسني األداء. 
االداري  الوكي�ل  اك�د  جانب�ة  م�ن 
لل�وزارة: ان متابع�ة الوزي�ر ملعظم 
ال�وزارة  يف  املنف�ذة  املش�اريع 
وتش�كيالتها باالضاف�ة اىل اعتم�اد 
ادارته�ا كان  املهني�ة والكف�اءة يف 
لها دور مه�م يف تقدم العمل وواقع 

الخدمات للمواطنني.
من جان�ب آخر حرض الوكيل الفني 

ل�وزارة النقل عب�اس عمران موىس 
بالتجارة  الخ�اص  املؤتم�ر  وقائ�ع 

واالس�تثمار يف العاصمة الربيطانية 
لن�دن وال�ذي أقيم برعاي�ة وتنظيم 

من ل�ّدن الس�فارة العراقية يف لندن 
وغرفة التجارة العراقية الربيطانية 

كب�ار  وحض�ور  وبمش�اركة 
الش�خصيات الحكومية والصناعية 
من الع�راق منه�ا وزي�ر الخارجية 
والتعلي�م الع�ايل والنف�ط والتجارة 
االس�تثمار  وهيئ�ة  والتخطي�ط 
واخري�ن« . وتطرق الوكيل يف كلمته 
باملؤتمر بحسب بيان العالم الوزارة 
تلقته »املس�تقبل العراقي«، إىل اهم 
املش�اريع الت�ي ترغ�ب وزارة النقل 
بتنفيذه�ا م�ن خ�الل التعاق�د مع 
كربى الرشكات التخصصية وأهمها 
م�رشوع مد خطة س�كك حديد عىل 
ط�ول الع�راق وبالوالدي�ن تصل إىل 
3000 كم يضاف اىل السكة املوجودة 

حاليا والبالغة 2000 كم«. 
وأوضح »تفاصيل مرشوع استثمار 
ميناء الفاو ومد خط سكة حديد بني 
ميناء الفاو وميناء الالذقية وميناء 
العقب�ة يف اململك�ة االردني�ة ورابط 
ب�ني مين�اء الف�او والخ�ط الرسيع 
ال�دويل، مش�ريا إىل »رضورة تفعيل 
خط الحرير من خالل مد خط سكة 
برصة بغداد وبرلني«. ولفت عمران 
اىل أن »وزارة النق�ل ترغب بانش�اء 
ع�دة مط�ارات يف كاف�ة محافظات 
العراق بالنظر لجدواها االقتصادية 
وف�ق  انش�ائها  يك�ون  ان  رشط 
املعايري الدولية املعمول بموجبها يف 
كافة دول العالم« . وشارك  بالعديد 
من املناقشات الجانبية التي حدثت 
ع�ىل هام�ش املؤتم�ر م�ع رشكات 
متخصصة  اس�تثمارية  بريطاني�ة 
اهتم�ت بمضم�ون املش�اريع التي 

النق�ل.  وزارة  قب�ل  م�ن  طرح�ت 
يش�ار إىل أن ه�ذا املؤتم�ر بع�د من 
اهم املؤتم�رات التي ُتعنى بإرس�اء 
دعائم االستقرار والتنمية يف العراق 
وذل�ك م�ن خالل ج�ذب ال�رشكات 
يف  للعم�ل  األجنبي�ة  االس�تثمارية 
الع�راق من اجل اعادة انش�اء البنى 
التحتي�ة لهذا البلد الذي ش�هد فرتة 
طويلة م�ن التحدي�ات االقتصادية 
واألمني�ة .من جهته�ا أعلنت وزارة 
النق�ل ان« واردات اص�دار باج�ات 
دخول مطار بغداد الدويل للفرتة من 
١٥/2/20١٧ ولغاي�ة 20١٧/٧/2 
بلغت ١2١،8١0،000 دينار عراقي، 
و32٥,000 دوالر، وان تلك الواردات 
ت�ودع لحس�اب الخط�وط الجوي�ة 
العراقي�ة«. وأضاف�ت مديرة قس�م 
إص�دار باج�ات املطار اله�ام كامل 
ان »االهتم�ام املتواص�ل م�ن قب�ل 
وزير النق�ل كاظم فنجان الحمامي 
بعم�ل اص�دار الباج�ات م�ن خالل 
تعضي�د ومباركة جمي�ع  العاملني 
الذين يقدمون جهود مضنية وكذلك 
تقدي�م جمي�ع التس�هيالت املمكنة 
اثمر ذل�ك عن  انجاز تل�ك االيرادات 
املالي�ة يف اصدار تل�ك الباجات وفق 
ان  املح�ددة«.  واك�دت  التوقيت�ات 
»هن�اك اضاف�ة واقعي�ة للعمل من 
التقني�ات الحديث�ة  خ�الل ادخ�ال 
واعتم�اد اس�لوب يكون اكث�ر امنا 
وحصانة للحد له ساهم بشكل كبري 
يف تطور العمل وإصدار تلك الباجات 

يف وقت قيايس.

وزير النقل يفتتح نصب بوابة عشتار يف صالة بابل بمطار بغداد
الوكيل الفين حتدث عن مشاريع الوزارة االسرتاتيجية يف لندن .. و »500« الف دوالر واردت اصدار باجات املطار
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املنتوجات الغذائية
تنفذ اعامل صيانة وتأهيل 

يف مصنع سكر ميسان

حمافظ البرصة يعلن موافقة املالية املبدئية عىل اطالق بعض املستحقات املالية للمحافظة

خالل لقاءه مدير املرصف العقاري حمافظ بغداد يؤكد امهية دخول املحافظة 
يف املشاريع االستثامرية

ناقش يف مبنى األمانة أزمة التجاوزات احلاصلة على االراضي

   بغداد / المستقبل العراقي

للمنتوج�ات  العام�ة  الرشك�ة  ب�ارشت 
الغذائي�ة اح�دى رشكات وزارة الصناعة 
واملع�ادن بتنفي�ذ اعمال صيان�ة وتأهيل 
س�كر  مصن�ع  يف  االنتاجي�ة  للخط�وط 
ميسان« .وقال مصدر مخول يف الرشكة يف 
بيان للوزارة ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، 
ان »اعم�ال الصيان�ة والتأهي�ل ش�ملت 
قس�م طب�خ الس�كر وقس�م املرش�حات 
الضغطي�ة وقس�م الن�وارج وقس�م فرن 
الفحم وقس�م اعمدة قرص اللون وقس�م 
مجفف الس�كر مؤكدا عىل وضع برنامج 
وخطة عمل دقيقة التمام اعمال الصيانة 
والتأهيل ضم�ن الج�داول الزمنية املعدة 
له�ذا الغ�رض ».وم�ن جان�ب اخ�ر ذكر 
املص�در بأن »الرشكة حرصت عىل تطوير 
االليات الخاصة بقس�م الزراعه يف املصنع 
من خالل اس�ترياد اليات جدي�دة للحراثة 
والحفر والحصد فضال عن اليات االسمدة 
ونقل االحم�ال وفتح املبازل ونقل املنتج« 
.وعىل صعيد ذي صلة كش�ف املصدر عن 
ان »اللجن�ة املش�كلة م�ن قبل منتس�بي 
معمل الس�كر والخمرية يف املوصل قامت 
بزيارة ميدانية اىل املصنع لتقييم االرضار 
الناجمة عن تعرض املصنع للقصف جراء 
العمليات العس�كرية وتنسيق الجهود مع 
منتس�بي القوات االمني�ة وخاصة الجهد 
العسكري لرفع وتفكيك العبوات الناسفة 
وتأم�ني الطري�ق امل�ؤدي اىل املصنع حيث 
اع�دت اللجنة تقريرا اوليا حول مس�توى 
الخ�راب واالرضار الذي طال جميع ارجاء 
املعمل لغرض استنفار الطاقات والجهود 
الفنية والهندس�ية لغرض اعادة اعماره 

واعادته للعمل مرة اخرى .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن محاف�ظ البرصة ماج�د النرصاوي ع�ن حصول 
موافق�ة مبدئية من قب�ل وزارة املالية عىل اطالق بعض 
املس�تحقات املالية الخاصة باملقاولني يف املحافظة ومن 
ضمنه�ا االمانات، فضالً ع�ن املوافقة عىل اكمال العمل 
باملشاريع التي تبلغ نسبة انجازها 2٥ باملائة، وعدد من 

املستشفيات قيد التنفيذ«.
وق�ال محاف�ظ الب�رصة يف ترصي�ح تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »لق�اًء جمعه مع وكيل وزي�ر التخطيط 
ووزي�ر املالي�ة وكالة ماه�ر حامد جوه�ان وتم خالله 
مناقشة عدد من املواضيع الخاصة بمشاريع املحافظة 
ومس�تحقات املقاول�ني، مش�ريا اىل »حص�ول املوافقة 

بص�ورة مبدئي�ة م�ن قب�ل ال�وزارة ع�ىل اط�الق تل�ك 
املستحقات باقرب وقت ممكن بما فيها االمانات واجبة 

الدفع بعد ايفاء املق�اول بااللتزامات التي من اجلها تم 
استقطاع تلك االمانات من مس�تحقاته، ومنها امانات 

االستالم االويل للمرشوع واالستالم النهائي وغريها«.
وأضاف النرصاوي انه »ناقش مع جوهان ايضا عدد من 
مشاريع محافظة البرصة ومن ابرزها مشاريع مجاري 
القرن�ة والزب�ري وياس�ني خريب�ط ورضورة االرساع يف 
اجراءات ادراجها ضمن الق�رض الربيطاني، فضال عن 
مناقش�ة احالة املشاريع التكميلية ملركز مدينة البرصة 
ذات نسبة انجاز 2٥ باملئة ومن ضمنها مرشوع مجاري 

القبلة املتكامل«.
وكش�ف املحافظ عن اس�تحصال موافقة وزارة املالية 
ع�ىل اكم�ال العمل بمستش�فات الزبري وأب�و الخصيب 

والهارثة فضال عن مستشفى كلية الطب الجامعي.

  المستقبل العراقي/ حامد ضاحي 

اك�د محاف�ظ بغ�داد عط�وان العطواني 
عىل »اهمية دخول املحافظة يف املشاريع 
االستثمارية التي من شأنها تقديم افضل 
الخدم�ات للمواطن�ني ج�اء ذل�ك خالل 
لق�اءه مدير امل�رصف العق�اري خضري 

عباس ريوان والوفد املرافق له. »
فت�ح  »رضورة  اىل  املحاف�ظ  واش�ار 
قنوات التنس�يق والتع�اون بني املرصف 
واملحافظة، الفتا اىل ان »العمل سيتوسع 
مع امل�رصف العقاري بع�د االتفاق الذي 
جرى اليوم بمايسهم يف تفعيل الخدمات 
للعاصم�ة بش�كل ايجاب�ي وتقدي�م كل 
مامن شأنه تسهيل االمور املالية وانجاز 
معام�الت املواطن�ني الخاص�ة بقروض 

البناء والرتميم واضافة البناء«.
م�ن جه�ة اخ�رى ناق�ش العطوان�ي » 

أزم�ة التج�اوزات بحض�ور رئيس لجنة 
االم�ن والدفاع حاكم الزام�ي والقيادات 
االمني�ة املعني�ة وأمني بغ���داد ورئيس 
الوقف الس�ني وقائ�د العمليات ورشطة 

بغ��داد«.
ان   « االعالم�ي  للمكت��ب  بي�ان  وذك�ر 
محافظ بغ��داد حرض اجتماعاً يف مبنى 
األمانة لبحث ازمة التجاوزات عىل ارايض 
الدولة وخط�وط الطاقة املغذية ملحطات 
املي�اه ولغرض اخ�ذه الق�رارات املهمة 
التي من ش�أنها الحد م�ن عمليات خرق 

القانون يف املحافظة«.
واضاف البيان ان »محافظ بغ��داد طرح 
العديد من املقرتح�ات التي تتعلق بالحد 
من عمليات التجاوز واالعتداء عىل أرايض 
الدولة ، مؤكداً ان »املجتمعون أتفقو عىل 
دع�م الق�وات االمني�ة لل�رضب بيد من 

حديد عىل كل من يخرق القانون.

الكهرباء : مالكات توزيع الصدر تواصل 
أعامل لنصب املحوالت ورفع التجاوزات

التجارة تعلن املبارشة بتوزيع البطاقة 
التموينية اجلديدة لعامي 2017/2018

  المستقبل العراقي/ الغانم

ت�رأس محافظ واس�ط مال�ك خل�ف وادي الدريع�ي اجتماعا لخليت�ي األزمة 
والطاقة يف املحافظة ملناقش�ة واقع الكهرباء يف املحافظة وكيفية تامني التيار 

الكهربائي وانسيابية العمل يف محطات الكهرباء . 
وذكر مصدر اعالمي يف املحافظة ل�«املستقبل العراقي«، ان »الدريعي أكد خالل 
االجتم�اع ان« عىل الجميع من املعنيني يف املحافظة والجهات األمنية ويف جانب 
الطاق�ة أن يتعاون�وا وتتظافر جهودهم ألجل اإلس�هام الج�اد يف خلق األجواء 
املالئمة لعمل مؤسسات الطاقة الكهربائية والتوازن يف عملية تجهيز املواطنني 
يف الكهرباء واس�تيعاب مطالبه�م املرشوعة والتعامل بمهنية معهم ».وش�دد 
املحافظ عىل »رضورة تكثيف الجهود يف التوعية عىل ترشيد الطاقة الكهربائية 
والتثقي�ف حول أهمية إدامة اس�تمراريتها والحفاظ عىل هذه الثروة الوطنية 
والتأكيد عىل تكليف الكوادر الحريصة واملهنية يف إدارة املحطات لضمان الدقة 
والحي�اد يف العمل« .وأوضح بان »املحافظة تس�عى لتام�ني كمية إضافية من 

الطاقة الكهربائية تالفياً لالنقطاعات التي تحصل يف الوقت الحارض.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الكهرباء ان » مالكات توزيع الصدر تواصل أعمال لنصب املحوالت 
ورفع التجاوزات لتحس�ني الش�بكة الكهربائية وتقليل نسبة االعطال«. وقال 
املتحدث الرس�مي باس�م وزارة الكهرباء مصعب رسي امل�درس يف بيخان ورد 
ل�«املستقبل العراقي«، انه »بارشاف ومتابعة من قبل مدير عام توزيع كهرباء 
الصدر ويف محمد املياحي, تواصل املالكات الهندسية والفنية يف املديرية العامة 
املذك�ورة  أعمالها لنصب املحوالت ورفع التجاوزات وفك االختناقات لتحس�ني 
الش�بكة الكهربائية وايصال التيار الكهربائي بانس�يابية عالية وتقليل نسبة 
األعط�ال الحاصل�ة عليها«.وب�ني ان »االعم�ال تضمن�ت نص�ب )3( محوالت 
س�عة 400 ك.ف يف املح�الت )32٧ و3١٧و329( ضم�ن ف�رع توزي�ع كهرباء 
الص�در الش�مايل, اىل جان�ب اضاف�ة )4( مح�والت س�عة 400 ك.ف للمحالت 
)346,33٥,33٧( ضمن قطاع الش�عب ومحولة واحدة ضمن قطاع الراشدية, 
اضاف�ة اىل رفع التجاوزات ملصابي�ح الهايلوجني بع�دد )200( مصباح ضمن 
قطاع الش�عب, وتب�ادل التغذية من قبل قط�اع البنوك ملنطق�ة دور الطاقة«.

واوض�ح »اما اعمال ف�رع  الصدر الجنوبي فقد  تضمن�ت نصب )٥( محوالت 
للمح�الت) ٧6١  و 6٥١ ومحل�ة ٧6٥ ( ضم�ن قط�اع االم�ني, ونصب محولة 
للمحل�ة  ٧99  ضمن قط�اع العبيدي, فضالً عن نص�ب )3( محوالت للمحالت 

)٧32و٧28( ضمن قطاع البلديات.

   بغداد / المستقبل العراقي

ب�ارشت دائرة التخطي�ط واملتابع�ه يف وزارة التجارة بتوزيع البطاق�ة التموينية 
الجديدة لعامي 20١٧/20١8 ». اكدت ذلك ابتهال هاشم صابط مدير عام الدائرة 
خ�الل ارشافها ع�ىل عملية التوزيع يف فرع تموين الش�عب يرافقها معاون مدير 
عام الرقابه التجاريه واملاليه واضافت يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، بانه »تم 
توجيه اللجان املش�كله من دائرة التخطيط واملتابع�ه والفرع التمويني باالرساع 
بعملية تدقيق املستمسكات عن طريق وكيل التموينية والتي يتم تسليمه بطاقات 
تلك العوائل بعد تدقيق مستمسكاتهم واستيفاء مبلغ ١000 دينار عن كل بطاقه 
بموجب وصل رسمي«.واشارت اىل »رضورة االبالغ عن املخالفني لتعليمات الوزارة 
وان عملي�ة التوزيع جارية يف جميع الف�روع التي انجزت طباعة بطاقاتها«.هذا 
ودعت صابط املواطنني اىل التعاون وتسليم املستمسكات املطلوبة لوكالء التموين 
يف مناطقهم لغرض تزويدهم ببطاقاتهم التموينية واالبالغ عن اي حالة خرق او 
مخالفة يف هذا املوضوع او اي موضوع يخص تجهيز مفردات البطاقة التموينية 

من خالل خطوطها الساخنة )0٧8١٥9١494١ / 0٧٧١٥0٧٥92(.

يف زيارة ميدانية تفقدية اىل حمافظة بابل.. مدير عام رشكة توزيع املنتجات النفطية يكشف عن زيادة حصص املحافظات من زيت الغاز للمولدات السكنية
    بغداد / المستقبل العراقي

توج�ه مدير عام رشكة توزيع املنتجات 
النفطي�ة املهن�دس ع�ي عب�د الكري�م 
املوس�وي برفق�ة مدير هي�أة التفتيش 
األس�تاذ حسني شمخي وبعض الكوادر 
املتقدم�ة يف رشك�ة التوزي�ع يف جول�ة 
تفقدي�ة اىل محافظ�ة باب�ل م�ن أج�ل 
اإلطالع عىل واقع الخدمات يف املحافظة 
ظ�ل  يف  النفطي�ة  املنتج�ات  وتوف�ري 
أج�واء الصيف الالهبة وذل�ك من خالل 
التوجيه�ات املس�تمرة م�ن قب�ل معايل 
وزير النفط املهندس جبار اللعيبي حيث 
ق�ررت رشكة التوزي�ع بزي�ادة الكمية 
املجهزة للمولدات الس�كنية يف محافظة 
بابل بمق�دار )٥( لرت لكل KVA لتصبح 
الكمية املجهزة )20( لرت بدالً من )١٥( 
لرت لكل KVA  .وإلتقى املوس�وي خالل 
زيارت�ه بمحاف�ظ بابل الس�يد )صادق 
مدلول( ورئي�س مجلس محافظة بابل 
الس�يد ) رعد عب�ود الجب�وري( ونائب 
رئي�س مجلس املحافظ�ة ورئيس هيأة 

الحش�د الشعبي الس�يد )حسن فدعم( 
وناق�ش معهم واقع الخدم�ات املقدمة 
للمواطنني يف املحافظة والسبل الكفيلة 
بمعالجتها ورضورة تكثيف التعاون بني 
الرشك�ة ومجالس املحافظ�ات لتقديم 
خدم�ات أفض�ل مبيناً ح�رص الرشكة 
عىل توف�ري املنتجات النفطية والس�يما 
مادة الكاز لتش�غيل املولدات الس�كنية 

لتع�وض النق�ص يف الكهرب�اء الوطنية 
لتوف�ري أجواء أفض�ل للمواطنني الكرام 
املس�ؤولني  الس�ادة  أش�اد  .وبدوره�م 
تبذله�ا  الت�ي  بالجه�ود  املحافظ�ة  يف 
وزارة النف�ط واملتمثلة برشك�ة توزيع 
املنتج�ات النفطي�ة يف توف�ري املنتجات 
النفطي�ة للمواطنني واملناط�ق املحررة 
والنازح�ني والق�وات األمنية والحش�د 

الش�عبي وأعربوا عن تعاونهم املستمر 
مع الرشكة لتذلي�ل الصعوبات التي قد 
تواج�ه العم�ل وذلك حرص�اً عىل توفري 
أفضل الخدمات للمواطنني .  املوس�وي 
وخ�الل جولت�ه التفقدي�ة أوع�ز لفرع 
توزي�ع املنتجات النفطي�ة يف محافظة 
باب�ل  بتكثي�ف الجه�ود لخدم�ة أبن�اء 
املحافظة كما ش�دد عىل زيادة التعاون 
ب�ني الفرع ومجل�س املحافظ�ة لتذليل 
أفض�ل  خدم�ات  وتقدي�م  الصعوب�ات 
املول�دات  تجهي�ز  إج�راءات  بتس�هيل 
الس�كنية بحصصها املق�ررة من مادة 
زيت الغاز ، عالوًة عىل توجيهه برضورة 
إظهار املناف�ذ التوزيعية بأفضل صورة 
من خالل تجهيز املواطنني باملش�تقات 
النفطي�ة . و ق�د ق�ررت رشك�ة توزيع 
املنتجات النفطية وبتوجيه معايل وزير 
النفط بزيادة حصص املولدات السكنية 
من م�ادة زي�ت الغ�از نتيج�ة إلرتفاع 
درجات الحرارة وزيادة حاجة املواطنني 
للطاقة الكهربائية ، حيث أوعزت رشكة 
التوزيع بتجهيز املولدات السكنية بزيت 

الغ�از ملحافظ�ات ) كرب�الء  املقدس�ة 
وص�الح الدي�ن بكمية 20 ل�رت لكل كي 
ڤ�ي  ومحافظ�ات ) املثن�ى ، النج�ف ، 
الديواني�ة ، باب�ل ، الب�رصة ،  ميس�ان، 
دياىل ، كرك�وك ، بكمية ١٥ لرت لكل كي 
ڤ�ي أما فيم�ا يتعلق باملناط�ق املحررة 
فقد كشف املوسوي بتجهيز زيت الغاز 
اىل مخيم�ات النازح�ني يف محافظ�ات 
إقليم كردستان ومحافظة نينوى بواقع 
)١40( ألف لرت ش�هريا ألغراض تجهيز 
املول�دات م�ن حس�ابات اللجن�ة العليا 
إلغاثة النازحني بعد إجراء الكش�وفات 
 ، الضواب�ط  وحس�ب  املول�دات  ع�ىل 
مضيفا إنه تقرر أيض�ا تجهيز املولدات 
الس�كنية يف األقضية والنواحي املحررة 
يف محافظة األنبار بكمية )30( لرت لكل 
kva للمناط�ق الت�ي ال تجهز بالكهرباء 
 kva الوطني�ة ، وبكمية )١٥( ل�رت لكل
للمناطق التي تجهز بمعدل ١٥ س�اعة 
ل�رت   )٥( وبكمي�ة   ، وطني�ة  كهرب�اء 
للمناطق التي تجهز بمعدل )20( ساعة 

كهرباء وطنية .

حمافظ واسط يرتأس اجتامعًا خلليتي 
األزمة والطاقة ملناقشة واقع الكهرباء
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اعالن
تعلن الرشكة العامة لتسويق 
االدوية واملس�تلزمات الطبية 
ع�ن اع�ان ملحق رق�م ) 3( 
 Med2-2017-A للمناقص�ة 
وال�ذي يتضم�ن تمدي�د غلق 
املناقصة ليكون 2017/7/12 
ب�دال م�ن 2017/7/2 ع�ى 

www.kimadia.iq موقعنا

تعل�ن الرشكة العامة للس�كك الحديد العراقية احدى تش�كيات وزارة النقل  
عن اجراء املزايدة العلنية  وفق قانون بيع وتاجري اموال الدولة رقم 21 لسنة 
2013 النافذ لتاجري العقارات املدرجة  تفاصيلها ادناه والعائد لرشكتنا  والتي 
س�تجري املزايدة عليه يف محطة قطار البرصة يف اليوم )30( من اليوم التايل 
لن�رش االعان يف الصحيفة يف تمام الس�اعة العارشة صباح�ا واذا وافق يوم 
املزايدة عطلة رس�مية فتكون املزايدة يف اليوم الذي يليه من الدوام الرس�مي 
فع�ى الراغب�ني باالش�راك يف املزاي�دة الحض�ور يف الزمان وامل�كان املعنيني 
مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 20%  من القيمة املقدرة بصك 
مصدق معنون المر الرشكة العامة للس�كك الحديد او نقدا عى ان تس�تكمل 
باقي التامينات  بالسعر الذي ترسو عليه املزايدة وعى املزايد استقدام براءة 
ذمة رضيبية وجلب املستمس�كات املطلوبة ) هوية االحوال املدنية وشهادة 
الجنسية وبطاقة الس�كن والبطاقة التموينية االصلية واملصورة ( ويتحمل 
من ترس�و عليه املزايدة اجور االع�ان والخدمة البالغة 2% من قيمة االيجار 
السنوي ويتم تسديد بدل االيجار السنوي دفعة واحدة عند االحالة القطعية 
ويمك�ن االطاع عى العقار قبل موعد املزايدة  وعى من ترس�و عليه املزايدة 
تسديد بدل االيجار خال )30( يوم من تاريخ املصادقة وبعكسه يعترب ناكا 
ويتحمل جميع االجراءات القانونية املرتبة عليه وعى من ترسو عليه املزايدة 
مراجعة ش�عبة االماك والعق�ارات يف مقر الرشكة لغ�رض تبليغه باالحالة 

القطعية

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة : 2017/767

التاريخ 2017/6/21
اعان

تبي�ع مديرية تنفيذ الس�ماوة س�هام 
املدي�ن ماج�د مره�ج مطل�ك  العقار 
تسلسل  135م8 ابو جويانة  الواقع يف 
الس�ماوة/ابو جويانة  العائد للمدين 
ماجد مرهج مطلك  املحجوز لقاء طلب 
الدائن محمد محسن نايف البالغ  مائة 
املحاماة  وخمس�ون ملي�ون +اتع�اب 
دين�ار  فعى الراغب بال�رشاء مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خال م�دة ثاثني يوما 
تبدا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا 
مع�ه التامين�ات القانوني�ة عرشة من 
املائ�ة م�ن القيم�ة املق�درة وش�هادة 
الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عى املشري
املنفذ العدل
جعفر حسني ال شرب

املواصفات:
1-موقعه ورقمه : 135م8 ابو جويانة 

–منطقة ابوجويانة
: زراعي�ة تس�قى  2-جنس�ه ونوع�ه 
للدولة/ح�ق  ممل�وك  بالواس�طة 

الترصف  
3-حدوده واوصافه : 

4-مش�تماته : ارض زراعي�ة تس�قى 
بالواس�طة والقس�م منه�ا قريبة من 
وداري�ن  قليل�ة  نخي�ل  وفيه�ا  النه�ر 

للرشكاء ويخرقها طريق عام  
5-مساحته :1 اولك 96.21 دونم 

6-درجة العمران :
املدي�ن  حص�ة  فارغ�ة   : 7-الش�اغل 
فارغة التوجد دار سكنية والمزروعات 

للمدين
8-القيم�ة املق�درة :تس�عون ملي�ون 
وسبعمائة وس�تة وثمانون الف دينار 

حصة املدين فقط

تنويه 
ن�رش يف صحيفه ال�رشق بالعدد 2572 
وصحيفه املس�تقبل بالع�دد 1ق71 يف 
4/7/2017 اع�ان ب�داءة التجف ذكر 
اس�م املدع�ى عليها جميل�ه كريم عبد 
الحس�ن خطا والصحي�ح جميله كريم 

عبد الحسني لذا اقتىض التنويه

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة : 1099/ 2016

التاريخ 2017/5/25
نظ�را لع�دم بلوغ ب�دل املزايدة ل�رشاء الش�قة العقار 
الواق�ع يف  التل�ول والجاج�ة  ام  تسلس�ل 684/5م5 
السماوة /العمارات السكنية /االسكان  العائد للمدين 
س�هام جاس�م كاظم  لقاء طلب الدائن فرحان عريان 
بطي  البالغ اربعة مايني مع الرس�وم واتعاب املحاماة 
80% م�ن القيمة املقدرة ل�ذا تقرر تمدي�د املزايدة ملدة 
خمس�ة عرش يوما من اليوم التايل للنرش   فعى الراغب 
يف ال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية خال امل�دة املذكورة 
مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة عرشة من 
املائ�ة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية 
وان رسم التسجيل والداللية عى املشري وذلك استنادا 

للمادة 98 من قانون التنفيذ
املنفذ العدل
جعفر حسني ال شرب

الس�كنية  س�ماوة/العمارات   : ورقم�ه  1-موقع�ه 
–االسكان 684/5م5 ام التلول والجاجة

2-جنسه ونوعه : شقة سكنية )ملك رصف( 
3-حدوده واوصافه : 

4-مشتماته : يتكون من غرفتني نوم وصالة ومرافق 
صحية وحمام ومطبخ ومن الحديد املسلح والطابوق

5-مساحته : 95/06 مر مربع
6-درجة العمران : دون متوسط

7-الشاغل : فارغة
8-القيمة املقدرة : خمسة وعرشون مليون دينار

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية

دار القضاء يف سامراء
محكمة االحوال الشخصية يف سامراء

العدد 2017/4975
التاريخ 2017/5/11

اعان
قدمت املس�تدعي )مطر لطيف س�الم ( طلب اىل هذه 
املحكم�ة يطل�ب فيه اص�دار حج�ة حج�ر وقيمومة  
االبن�ه املفقود )هذال مطر لطي�ف (والذي فقد بتاريخ 
2014/9/20 عليه اس�تنادا لقانون رعاية القارصين 
قررت هذه املحكمة نرشه بصحيفتني محليتني لغرض 

التثبيت من حياة املفقود
القايض
قيرص عباس رشيد

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

اعان بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعة : 309/30

املحلة او رقم واسم املقاطعة : م/2 املشخاب
الجنس : دار 

النوع : ملك رصف 
املساحة:  200م

املش�تمات غرفتني ن�وم وصالة ومطب�خ وصحيات 
الطابق االريض والعلوي غرفتني نوم وصالة ومطبخ

الشاغل : عباس عبد املنعم حبيب
مقدار املبيع :  80.000.000 ثمانون مليون

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف املناذرة باملزايدة 
العلنية العق�ار املوصوف  اعاه العائد للراهن عباس 
عب�د املنعم حبيب   لقاء طلب الدائن املرصف الزراعي 
يف ابو صخري املس�تحق البالغ 8800000  دينار  فعى 
الراغب يف االش�راك فيها مراجعة هذه الدائرة خال   
يوما اعتبارا من الي�وم التايل لتاريخ نرش هذا االعان 
مس�تصحبا معه تامين�ات قانونية نقدي�ة او كفالة 
مرصفي�ة التقل عن 10% من القيم�ة املقدرة للمبيع 
البالغة 80.000.000   دينار وان املزايدة س�تجري يف 
الس�اعة 12 ظهرا من اليوم االخ�ري للمزايدة لذا قرر 
تغ�ري املزايدة مفتوحة ملدة س�تة اش�هر م�ن تاريخ 

النرش
مدير التسجيل العقاري يف املناذرة

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة بداءة املسيب
العدد 174/ب/2017
التاريخ 2017/7/3

اعان
تنفي�ذا لقرار ه�ذه املحكم�ة املتضمن ازالة ش�يوع 
العقار املرقم 361/18 مقاطعة 9 هور حس�ني بيعا 
والنته�اء مرحل�ة وضع الي�د تقرر االع�ان عن بيع 
العق�ار اعاه باملزاي�دة العلنية ملدة ثاث�ون يوم تبدا 
م�ن اليوم التايل لنرش االعان فع�ى الراغبني بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة يف الس�اعة الثانية عرش ظهرا 
اليوم املحدد باالعان ويف حالة مصادفة موعد املزايدة 
عطلة رس�مية فتكون املزايدة يف يوم العمل الرسمي 
ال�ذي ييل العطل�ة وف�ق العط�ل الرس�مية الخاصة 
بمجلس القضاء االعى مستصحبني معهم التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن قيم�ة العق�ار علما ان 

رسوم التسجيل والداللية عى املشري
القايض
محمد كريم رزوقي كربل

االوصاف :
العقار عبارة عن عرصة خالية من املشيدات

تق�ع يف املس�يب /الحي العس�كري  وتقع يف ش�ارع 
فرعي  وان مس�احة العقار 240م2 وان قيمة العقار 
مبل�غ مق�داره )17.000.000( س�بعة عرش مليون 

دينار فقط

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ السماوة

رقم االضبارة : 2017/951
التاريخ 2017/7/4

اىل املنفذ عليه
اىل املدين /عكيب مايح فياض

لق�د تحقق له�ذه املديرية  من كت�اب مركز 
رشطة الس�ماوة املرقم 4188 يف 2017/7/2 
واش�عار مخت�ار املنطقة  ان�ك مجهول محل 
االقام�ة وليس ل�ك موطن دائ�م او مؤقت او 
مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا  
للم�ادة 27 من قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك 
اعان�ا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ الس�ماوة 
خال خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم التايل 
للن�رش ملبارشة املعامات التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
جعفر حسني ال شرب

اوصاف املحرر :
الحك�م تس�ليم الس�يارة 36228 أ ذي ق�ار 
خصويص هونداي سوناتا احمر موديل 2013 
اىل الدائن كرار مجبل وتحميل الرسوم واتعاب 
املحام�اة )500.000( خمس�مائة الف دينار 
حس�ب قرار الحك�م املرق�م 765/ب/2017 
يف 2017/5/7 والص�ادر م�ن محكمة بداءة 

السماوة 

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 2018/ب2017/3

التاريخ 2017/7/5
اىل املدعى عليه )حيدر صرب كاظم (

اق�ام علي�ك املدعى )يع�رب كن�اوي حمزة ( 
الدع�وى البدائية املرقمة اع�اه ضدك والذي 
يطلب الحكم بالزامك بتاديتك له مبلغا مقداره 
مائت�ان مليون دينار  ولثبوت مجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار 
مختار ح�ي الغري /1 املدعو كريم حس�ون 
الجنابي  علي�ه قررت ه�ذه املحكمة تبليغك 
اعان�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني بموعد 
املرافعة املص�ادف يف يوم 2017/7/12 وعند 
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا  
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض
خالد جابر عبيد

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

اعان بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعة : 63/26

املحل�ة او رقم واس�م املقاطع�ة : م18 
املشخاب

الجنس : دار 
النوع : ملك رصف 

املساحة:  200م
املش�تمات غرفتني نوم وصالة ومطبخ 

واستقبال ومرافق صحية
مقدار املبيع :  70.000.000

س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف 
املناذرة باملزايدة العلنية العقار املوصوف  
اع�اه العائد للراهن حس�ني عبد هادي 
ش�ناوة   لق�اء طل�ب الدائ�ن املرته�ن 
املرصف الزراعي يف ابو صخري املستحق 
البال�غ 9850000  دين�ار  فعى الراغب 
يف االش�راك فيها مراجع�ة هذه الدائرة 
خ�ال 30  يوما اعتبارا م�ن اليوم التايل 
لتاري�خ نرش ه�ذا االعان مس�تصحبا 
مع�ه تامينات قانوني�ة نقدية او كفالة 
مرصفي�ة التقل ع�ن 10% م�ن القيمة 
املق�درة للمبي�ع البالغ�ة 70.000.000   
دينار وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة 
12 ظه�را من اليوم االخ�ري للمزايدة لذا 
ق�رر تغ�ري املزاي�دة مفتوحة ملدة س�تة 

اشهر من تاريخ النرش
مدير التسجيل العقاري يف املناذرة

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صاح الدين 

االتحادية
دار القضاء يف سامراء

محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد 5878

التاريخ 2017/7/2
اعان

صال�ح  )صبح�ة  املس�تدعية  قدم�ت 
محم�ود ( طلب اىل هذه املحكمة تطلب 
فيه اصدار حجة حجر وقيمومة  لولدها 
املفقود )حميد رسحان ضبعان (والذي 
فقد بتاريخ 2015/3/11 عليه استنادا 
لقان�ون رعاية القارصي�ن قررت هذه 
املحكم�ة ن�رشه بصحيفت�ني محليتني 

لغرض التثبيت من حياة املفقود
القايض
مثنى احمد مصطفى

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف نينوى االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف القيارة
العدد /با

التاريخ 2017/7/4

اىل املدعو)عب�د العزيز عبد الله نايف ( قدمت 
زوجت�ك املدعوه )امل حم�د ثلج( طلب تروم 
في�ه حجرك ونصبها قيم�ا عليك وعى اوالدك 
وريت�اج  وروان  امن�ه  م�ن  كل  القارصي�ن 
وياس�ني وياس�مني عبد العزيز عب�د الله ويف 
حال عدم حضورك س�وف يت�م نصبها عليك 

وابنتها القارصين 
القايض
عبد العزيز عطا الله محمد

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املسيب 

العدد/با
التاريخ 2017/7/4

اعان

فقد الش�خص املدعو ياس�ني محم�د هايس 
املبينة صورته اعاه بتاريخ 2006/6/3 بعد 
مغادرت�ه داره الكائن�ة يف منطقة املس�يب/

جرف الصخر /الحي العس�كري ولم يعد لحد 
االن واك�ن يرت�دي دشداش�ة بيض�اء وغره 
بيض�اء  وهو طوي�ل القامة واس�مر البرشة 
وخايل م�ن العام�ات الفارقة ع�ى من يعثر 
علي�ه مراجعة ه�ذه املحكمة خ�ال ثاثون 
يوما من ثان�ي يوم الن�رش بالصحف املحلية 
ويف حالة العكس س�وف تقوم هذه املحكمة 
بتنصيب ولده املدعو طه ياس�ني محمد قيما 

عليه لغرض ادارة شؤونه واملحافظة عليها 
القايض
امري موىس حميد

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة االتحادية

الهيئة االستئنافية االوىل
العدد 633/س2017/1

التاريخ 2017/6/22
اىل املستانف عليها /ابتسام احمد محمد عيل

اعالن
للطعن االس�تئناف املقدم من قبل املس�تانف /امني بغداد-اضافة لوظيفته عى قرار 
الحك�م الصادر من محكمة بداءة الرصافة بالعدد 847/ب/2016 يف 2016/12/29 
الق�ايض بالزام املدعى عليها ابتس�ام احمد محمد عيل بتاديته�ا  للمدعي امني بغداد 
اضاف�ة لوظيفت�ه مبلغ قدره 565.390.000 خمس�مائة وخمس�ة وس�تون مليون 
وثاثمائة وتسعون الف دينار عما اصاب دائرة املدعي من رضر ورد الدعوى بالزيادة 
وتحمي�ل الطرفني  املصاريف القضائية وتحميل املدعى عليها اتعاب محاماة وكيات 
املدع�ي اعاه وملجهولي�ة محل اقامتك تق�رر  تبليغك بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
للحضور امام هذه املحكمة يف يوم املرافعة املوافق 2017/7/9 ويف حال عدم حضورك 

او ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك وفقا الحكام القانون

القايض
شهاب امحد ياسني
رئيس اهليئة االوىل

مدة نوع االستخدامالمشيداتالتفاصيلت
االيجار

التامينات 
االيجار السنوي 

جزء من العقار المرقم )1( المقاطعة قصبة الزبير /1
كراج وقوف ----البصرة بمساحة )2دونم(وبابعادها )250×20م(

السيارات
سنة 
2.000.000واحدة

جزء من العقار المرقم )3( المقاطعة )17( الهدامة 2
كراج وقوف ----الزبير  بمساحة )10دونم(وبابعاد )416×60م(

السيارات
خمسة 
8.000.000سنوات

3
جزء من العقار المرقم )652( مقاطعة )7( ام 

قصر/الزبير بمساحة دونم و 2450م2 وبابعاد  
)110×45م2(

كراج وقوف ----
السيارات

ثالث 
2.000.000سنوات

وزارة النقل
الرشكة العامة للسكك احلديد العراقية

جلنة البيع والتاجري املركزية

املدير العام 
للرشكة العامة للسكك احلديد العراقية

م/اعالن مزايدة
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»دعوة خاصة من صديقي سيوران«
بع�د ديواَن�ي »أجلس أحص�ي المتناثر س�هواً من عم�ري« )2013( 
و»خّب�أت الحياة وال أعرف كيف أجدها«، تأتي المجموعة الش�عرية 
الثالثة للش�اعر اللبناني الش�اب جورج كميل شلهوب »دعوة خاصة 
من صديقي سيوران« )الدار العربية للعلوم-ناشرون(، وفيها ُيكمل 
تأمالته في حياٍة صادمة بعبثيتها وقسوتها المتمثلة بالحروب تارًة 
والغي�اب طوراً. لكنه يبدو أكثر مباش�رًة في تعبيره عن »أغلق الباب 
وراءك/ قبل أن ترحل/ أقفل تعبك على مهل/ فالعالم ال يزال نائماً/ 
جّثة تح�ّوم فوقها/ ذبابة مش�حونة./ ال ضوء/ القت�ل هنا.«. بين 
الذات الشاعرة )الحاضرة( والصديق الغائب )سيوران(، يبني الشاعر 
عالم�ه المتأرجح بي�ن الداخل والخ�ارج، بين االنع�زال واالنطالق، 
الخيبة والحلم. »ماذا تفع�ل حقاً في هذه الغرفة؟ / الحياة مقفلة/ 
وينبغي لك أن تخرج«. ال يقّس�م شلهوب ديوانه الى قصائد مستقلة 
أو منفصلة، بل إنه يكتبها كطلقة واحدة وإن كانت كل عبارة ُتصيب 
معن�ًى مختلفاً. »ترك�وك في صرخة بال فضاء./ه�واؤك معلٌق على 

صراخ يسيل/ وحلبتك مفتوحٌة على قتلى ينهضون«.

عن دار أكت س�ود الباريس�ية، نش�رت مؤخ�ًرا الترجمة 
الفرنس�ية لرواية الكاتب المغربي يوسف فاضل، »طائر 
أزرق ن�ادر يحل�ق معي« التي كان س�بق له�ا أن وصلت 
القائم�ة القصي�رة للجائ�زة العالمي�ة للرواي�ة العربية 
)البوكر( عام 2014. وقد أنج�ز الترجمة فيليب فيغرو..

يتاب�ع يوس�ف فاض�ل هن�ا س�بره للس�لطة المغربية، 
ه�ذه الم�رة م�ن خ�الل االمتحان�ات الرهيبة للس�جناء 
السياسيين خالل »س�نوات الرصاص«..ستة رواة، اثنان 
منهم رئيس�ان؛ عزي�ز وزينة، يتناوبان على س�رد قصة 
ذاك الطي�ار الذي اعتقل صبيحة زواجه � إذ وجد نفس�ه 
متورًطا ع�ام 1972، رغًم�ا عنه، في محاول�ة االنقالب 

العسكرية ضّد الملك الحسن الثاني.
..يس�تلهم يوس�ف فاض�ل اللغ�ة الس�ينمائية خفيًة في 
كتابته..وقد حصلت رواية »طائر أزرق نادر يحلق معي« 

على أرفع الجوائز المغربية؛ جائزة المغرب للكتاب.

طائر ازرق نادر حيلق معي

          غاده عبد الستار عواد

     مهما عاش المرء الجد والمنطق والعقالنية 
،فه�و يبح�ث دائم�ا ع�ن االصال�ة الهزلي�ة 
المنبثق�ة من الحي�اة الواقعي�ة والتي تقترب 
من الفن بش�كل كبير فنسميها )الفن والحياة 
( . فالحي�اة من خالل الضح�ك والهزل تحقق 
انش�راح الص�دور وارتي�اح النف�وس ورف�ع 
الهم�وم ومش�قات الحي�اة الرتيب�ة . الضحك 
إنفعالي�ة وملك�ة إنس�انية  حال�ة وجداني�ة 
يمتاز بها اإلنس�ان ويكشف من خاللُه االبعاد 
الش�خصية والقيم االخالقية للفرد والجماعة 

بحسب رده الفعل إتجاه الموقف .
    دخ�ل الضحك في االدب والفلس�فة بش�كل 
عام على مر الُعصور لش�عوب العالم ،وعرَف 
الع�رب الفكاهة والضحك كم�ا عرفتها االمم 
االخ�رى بإعتباره�ا الته�دف فق�ط إضحاك 
المرس�ل الي�ِه ،ب�ل ان له�ا في ح�االت كثيرة 
رس�الة نقدية إصالحية ،تصريح�اً او تلميحاً 
هادفاً . ومن أهم كًتاب الفكاهة والضحك هو 
) ابو عثمان عمروا بن بحر الجاحظ ( الذي مأل 
الدنيا وش�غلها بفكاهتِه الالذعة ، حيث يقول 
: )م�ن كان في�ِه دعابة فقد برئ م�ن الكبر( . 
ام�ا الفالس�فة فكثي�را منهم م�ن ارتكز على 
مبدأ الضحك وفي مقدمتهم )فريدريك نيتشه 
و هن�ري برجس�ون ( ،فالضحك عند نيتش�ة 
ض�روري وحركة دائمة ُتنق�ل الى العقل رغم 
انها نقيض العق�ل والمنطق وخالف المناهج 
المتع�ارف عليها اال ان الفيلس�وف عًد أهمية 
الضحك وجعل�ُه أحد تعاليم�ِه وعنصر تًحدي 
مع الفالس�فة اآلخرين وأفكاره�م وقد كتب 
ذلك في كتابه ) هكذا تكلم زرادشت ( ،بالرغم 
من إعتماده على الضحك وهدم أهمية الضحك 
م�ن ناحي�ة نفس�ية وإجتماعي�ة وأخالقي�ة 
فإن الهدف االساس�ي لنيتش�ة هو إستحضار 
مفاهي�م الضح�ك والم�رح لتكون هدف�اً في 
هدم االخالق والقيم االفالطونية المس�يطرة 

على العقول ،وعمل الفيلس�وف على تجس�يد 
ضرب�ات المطرق�ة عل�ى مس�توى فعلي من 
اج�ل ع�الج الفلس�فات المتش�ائمة وف�رط 
الحساس�ية الذي يعتبر ب�ؤس الوقت الحاضر 
،وان الحي�اة ينبغ�ي ان تكون مرح�اً طفولياً 
ض�داً على ش�يخوخة الكاه�ن العجوز ويجب 
ان تتص�ف الحي�اة بالجمال ضداً عل�ى القبح 
الس�قراطي وتكون الحياة فرحاً ديوزونس�ياً 
خالفاً لتش�اؤم الفيلسوف ش�وبنهاور .وفي 
غياب هذه المكون�ات الجوهرية تغدو الحياة 
مرضاً قبيحاً مثل مرض الش�يخوخة المبكرة 
. ام�ا طروح�ات )هن�ري برجس�ون ( ركزت 
عل�ى الفك�ر والمتح�رك والعم�ل عل�ى تنفيذ 
القي�م الت�ي اطاحه�ا المذه�ب الم�ادي ومن 
يتغير ينضج ومن ينضج هو ان يخلق لنفس�ِه 
بإس�تمرار وأعتمد على آلية إشتغالية للضحك 
وتطبيق�ه ف�ي الفع�ل المس�رحي الكوميدي 
،يعتب�ر برجس�ون الفيلس�وف الوحي�د الذي 
درس الضحك وطرح عدة نقاط مهمة وكيفية 
تحقيق االثر على المش�اهد عب�ر آلية وضعها 
في كتاب )الضح�ك (. وعرفُه على أنُه نقيض 
فردي اوإجماعي يستدعي التصحيح المباشر 
فه�و ينت�ج بوج�ود ش�خصين او اكث�ر على 
االقل ويكون االثر واالس�تجابة على حد قول 
برجس�ون “اليمكن ان نت�ذوق النكتة ) الهزل 
( إن ش�عرنا أننا لوحدن�ا فالضحك يحتاج الى 
الصدى “. ان برجسون يرى الضحك حالة من 
التصلب وان كل شيء عكس ماهو ميكانيكي 
ه�و مدعاة للضح�ك والتصلب ه�و التردد في 
النط�ق او عدم االنتقال م�ن حركة الى اخرى 
بآلي�ة عالي�ة او التعثر او الس�قطة وهو عدم 

اآللية او الميكانيكة المنسابة . 
   ان الع�رض المس�رحي الضاحك هو فن من 
فن�ون المس�رح يه�دف ال�ى تحقي�ق االمتاع 
وهو ش�كل مس�رحي عميق تاريخي�اً وتطور 
ه�ذا النوع م�ن العروض لض�رورة أجتماعية 
وإنس�انية ووس�يلة فنية وجمالية تعمل على 

تفري�غ ش�حنات الغضب والح�زن والتنفيس 
عن المأس�اة والكوارث وكل مايمر باإلنسان 
م�ن اضطهادات والتاكيد على مبدأ الحرية من 
أجل تغير الواق�ع نحو االفضل وخلق نوع من 
التوازن بي�ن المرء والبيئ�ة المحيطة بِه. لقد 
م�ر تاريخ الضح�ك والهزل بمراح�ل مختلفة 
وكلم�ا تقدم الزم�ن كلما زاد اس�تخدام آليات 
ومواضي�ع جدي�دة ومتط�ورة للضحك ،ففي 
العصر الوسيط مثالً كانت اغلب الموضوعات 
ه�ي اجتماعي�ة تدور ح�ول ال�زوج والزوجة 

و الحم�اة .أم�ا العص�ر االليزابيث�ي أك�د على 
ان الضح�ك والهزل البد ان يرتك�ز على الذات 
اإلنس�انية والبح�ث ع�ن موضوع�ات تم�س 
ضعف اإلنس�ان وعرضها بشكل كوميدي من 
اجل انتباة اإلنس�ان لنقص معي�ن في الحياة 

يتطلب المعالجة . 
يختلف مسرح الطفل عن باقي انواع المسارح 
لكون�ه يعتم�د عل�ى اهمي�ة وج�ود جمي�ع 
العناص�ر الخاص�ة بالعرض المس�رحي ومن 
بينه�ا الش�خصية الدرامي�ة بوصفه�ا حاملة 

رس�الة وهذا االمر ليس باالمر الميسور النها 
تتطلب دراس�ة ودراية مابين التكوين العقلي 
للطفل والتكوين النفس�ي ، وكثيراً ماينجذب 
الطفل نحو الش�خصية التي تق�دم الكوميديا 
والفكاهة وبنفس الوقت تكون حاملة لرسالة 
فيها حكمة خاصة فأن هذه الكوميديا الجادة 
البس�يطة قريب�ة م�ن عق�ل الطف�ل وواقعِه 
وم�ن الس�هل أن يلتقطها من غي�ر أطالة في 
التفكي�ر فكثي�ر من الكَتاب بش�كل عام أكدوا 
أن�ُه ليس م�ن الس�هل وضع قواع�د للفكاهة 

والضحك فأما أن يمتلكها الكاتب أو اليمتلكها 
كرس�م ش�خ��صي�����ة                 ج����حا 
البغ����دادي مثالً . و ان مسرح الطفل يتطلب 
التن�وع مابين الن�ص او القصة والش�خصية 
والديكور واالزياء وعملية االخراج كلها ممكن 
ان توظف كعناصر إلضحاك الطفل وخصوصاً 
تنوع الش�خصيات مابي�ن االدمية والحيوانية 
والنباتي�ة والفنتازي�ة الخيالي�ة وخل�ق عالم 
خاص مليء بالفرح والضحك والهزل فعندما 
تتح�دث الش�جرة او يتح�دث ويرقص االرنب 
ف�ان ه�ذا منافي للواق�ع لكن افعال�ه تقترب 
من الواق�ع لتكون اكثر امتاع�اً للطفل .و من 
المهم جدا عدم نس�يان باق�ي عناصر العرض 
المس�رحي من أزياء وديكورات وإضاءة فهي 
تعتبر وس�ائل مس�اعدة مع مجريات العرض 
المس�رحي فكلما كانت االل�وان زاهية قريبة 
م�ن نفس�ية الطف�ل او مخالفة للواق�ع كلما 
اس�همت في تلقي المعن�ى الحقيقي للفكاهة 
الضاحك�ة . ان المتع�ة النفس�ية والتروي�ح 
النفسي يمكن الحصول عليها من خالل إدخال 
الكلمات الش�عبية او المفردة الش�عبية وسط 
اللغ�ة الفصحى فهي في االغل�ب عملية اثارة 
للضح�ك وخصوصا تل�ك المف�ردة المتداولة 
في واق�ع الطفل المعاش . وم�ن خالل تكرار 
نهاي�ات الجمل وفع�ل المعاكس�ة ومناقضة 
الش�كل م�ع المضم�ون وحاالت ع�دم الفهم 
أو التص�رف بغب�اء وس�وء الفه�م جميعه�ا 
عوامل مثي�رة للضحك . باالضافة الى التأخير 
والتقديم في الحروف او الكلمات يولد ضحكاً 
عقلياً مستدعياً العقل الى البحث عن الكلمات 
االصلي�ة ،والننس�ى الصم�ت ووقف�ة االداء 
وااليم�اءة لها اث�ارة للضح�ك وبنفس الوقت 
تنمي الخيال  .فااله�داف التي يجنيها  الطفل 
من خالل الضحك بعد نهاية العرض المسرحي 
س�تزيد من تفكيره الفعال وتس�هم في تنمية 
الحس الجمالي وتنمية الذوق الفني ، وكل هذا 

موجود في عروض مسرح الطفل . 

الضحك يف عروض مرسح الطفل

           لينا شكور/سوريا

ه�ذا  عل�ى  “اقبض�وا 
المتسلل”

صرخ القاضي.
“اعدموا هذا المتسلل”

صرخ الشعب.
كان دجلة يجري عاريا 

بين الحقول،
على جسده المنهك

بقايا رغبة.
“كيف تعاشر امرأتين “

صرخ القاضي..
ياسيدي القاضي:
وضعوني حارسا

على جسد النساء.
اعذرني ياسيدي..

ففي بالدكم
تباع النساء.

تسبى النساء.
اعدموني ياسيدي.

فانا احمل في جسدي
بقايا تاريخكم.

أفرغوا علي
امعاء طائراتكم.

انا ما اعدمت نبيا،
وال اغويت فتيا.

وال شربت من ينابيع
السواد.

كل ما فعلته
اني قطفت قمرا،

اغويت به امراتين،
ومارست الحب

في العراء.

إيل ومع الكثري 

ليلة القبض عىل دجلة

            سهى الطائي

وإذ أنَت مقتلُع النبِض قبَل الباب ..

 افتح شّباَك القلِب .. في خضمِّ الصمِت

ودون مفاتيح استئذاِن ..ادخل

فبيَن الثنايا تختبُئ الحاء والباء

لتتقاطَر من لساِن الصدِق.. كذبُة الكرِه

المغلّفِة باالفتراْء !

وإذ  تهبُط  ابتهاالُت اللهفِة بفردوِس الروِح

أيُّ حيرٍة تباغُت ناظريَك ؟

وأيُّ أيِّ دهشٍة ؛؛؛ لعيوِن القمِر المتلّهفْة

يا لَْهَفَتاُه قلبي..

على سرير اليقظة ..نائما كنت

يقترُب الصبُح بهدوِء الحيارى

لُيلقي شروَق السماِء على مقلتيَك

وتتناغُم زقزقُة العصافيِر.. نوتًة  تتراقُص

أنغاُمها بخشوٍع حذٍر !

أكتفت بقولها: 

إنك سعفٌة هّزتها ريحي..

 لتساقط َعليَّ رطَب االشتهاُء.

          أمينة حسين

عندما أعلن عن صدور كتاب “ش�هرزاد 
م�ا زالت ت�روي- مق�االت ف�ي المرأة 
واإلبداع النسائي”، للكاتب الفلسطيني 
ف�راس ح�ج محم�د ع�ن دار الرقمي�ة 
للنش�ر والتوزي�ع ف�ي الق�دس، لف�ت 
نظري عن�وان الكت�اب، فتوقفت عنده 
ملّيا بتمعن، فالمرأة، بطبعها الفطري، 
ش�ديدة الحساس�ية لم�ا ُينش�ر وُيقال 
عنه�ا.وألن ش�خصية ش�هرزاد، كم�ا 
نعل�م، انبثقت م�ن كت�اب عنوانه “ألف 
ليل�ة وليلة”، فقد أرتأي�ُت المقارنة بين 
العنوانين الس�تنباط المغزى الحقيقي 
من وراء التس�مية لكتاب “ش�هرزاد ما 

زالت تروي” في عصرنا الحالي.
إن عنوان الكتاب )ألف ليلة وليلة( عنوان 
ع�ددي يدّل عل�ى فضاء مفت�وح وزمن 
ممتد بين ليلة وليل�ة، وصوالً إلى الليلة 
م�ا بعد األل�ف، وعلى الق�ارئ أن يدلف 
إلى مضمون الكتاب ليستخرج األحداث 
واألشخاص المرتبطين بالليالي المشار 
إليها في العنوان، فيقوم القارئ بعملية 
تأثي�ث الزمن الممتد بين حدث مس�بب 
)المل�ك  تاريخي�ة  أس�طورة  لظه�ور 
ش�هريار(، والنتيج�ة الت�ي انبثقت من 
التأثر بالحدث المسبب )شهرزاد راوية 
الحكاي�ات الليلي�ة(، لتصب�ح ش�هرزاد 
هن�ا ط�رف ف�ي المعادل�ة، لتتس�اوى 
م�ع الط�رف اآلخ�ر )الملك ش�هريار(، 

والمح�ور له�ذه المعادل�ة ه�و عق�دة 
ش�هريار، وال غلبة ألحدهم على اآلخر، 
ألن العن�وان لم يرفع لش�هرزاد مكانة، 
ولم ُيخلّد لش�هريار ذك�رى، ولكنه خلّد 
الزمن الطويل الذي مّر بحكايات تروى، 
ولم ينس�ب الفضل لشهرزاد في مداواة 
وش�فاء ش�هريار، إنم�ا الزم�ن الممتد 
ه�و ال�ذي رّوض�ه واطفأ ن�ار غضبه، 
وكان�ت الحكاي�ات لقت�ل المل�ل فق�ط 
وال�ذي صاح�ب اللي�ل الطوي�ل، وكما 
الجراح”.بالنس�بة  يداوي  “الزمن  ُيقال 
لعنوان )ش�هرزاد مازالت تروي(، بعيدا 
ع�ن حيثياته المتضمن�ة، وألن العنوان 
هو المدخل لم�ا يحتويه الكتاب، وال بد 
من تعالق بين العنوان والمضمون، وأن 

يكون مخلص�ا للفك�رة المطروحة، أو 
ج�زءا منه، أو عتبة لفتح ب�اب التفكير 
والس�ؤال عّما في المضمون. والفكرة 
ف�ي عنوان الكت�اب )ش�هرزاد ما زالت 
تروي( فكرة مصيرية تعيشها شهرزاد 
ه�ذا العص�ر، والس�ياق الع�ام للعنوان 
يقودن�ا إل�ى الق�ول إّن ه�ذا )الوج�ود 
األنث�وي( تح�ّول -عملي�اً- إل�ى وجود 
فعلي، وتبدو مالمح هذا المصير ظاهراً 
لدى الكاتب فراس حج محمد، وهو يقّيم 
أعمال مجموعة من النس�اء المبدعات. 
بفع�ل العمل الفكري، وق�د قّدم الكاتب 
فراس ح�ج محمد، من خ�الل العنوان، 
الثقافي�ة  الس�ياقات  رؤي�ة تس�تنطق 
النس�وية، ليص�ل إل�ى صمي�م العم�ل 

الفن�ي لكل مبدعة، ويش�ير في خطابه 
الخارجي للمرأة )شهرزاد(، بينما ينتقد 
في خطاب�ه المبطن- المجتمع الحالي، 
المبن�ي عل�ى نظ�ام ال يحق�ق للم�رأة 
)ش�هرزاد( تلك األحالم الت�ي تراودها، 
وبالتالي اس�تطاع أن ُيظه�ر لنا الكاتب 
من خالل اسم )ش�هرزاد( في العنوان، 
تحق�ق براعته�ا ف�ي رس�م السياس�ة 
الذاتي�ة، متمثلة في التكوي�ن المعرفي 
والتفت�ح الفك�ري والذهن�ي، متحدية 
الظروف الموضوعية، فالمرأة اقتحمت 
الفن اإلبداع�ي بإحساس�ها بالمجتمع 
ال�ذي تنتمي إليه، والزمت أحاسيس�ها 
أفكاره�ا  ع�ن  وعب�رت  الفّياض�ة 
ومش�اعرها كف�رد ف�ي قال�ب اإلبداع 
الفكري، فهي دائم�ة البحث عن ينبوع 

يسع الماضي والحاضر والمستقبل.
لق�د اس�تطاع العن�وان أن يعك�س لنا 
المتغي�رات اإليجابي�ة  مجموع�ة م�ن 
صورتي�ن  عل�ى  القائم�ة  والرهان�ات 
ف�ي  لش�خصية ش�هرزاد،  متقابلتي�ن 
كتاب ألف ليلة وليلة، وكتاب )ش�هرزاد 
م�ا زال�ت ت�روي(، يؤطرهم�ا اإلبداع، 
وتحدد اختالفهما المفارقة بين ما كان 
وما ينبغي أن يك�ون وبين ما هو كائن 
)ش�هرزاد(  ارتكزت  وس�يكون.وحيث 
العصر الحال�ي على التصورات الجديدة 
بالعودة إل�ى المكان/ األرض، إلى عالم 
األش�ياء، لتصب�ح َملَك�ة الخي�ال لديها 
أكث�ر فاعلية من َملَك�ة التصور وصوال 

جم�ود  كس�ر  واس�تطاعت  ل�إدراك، 
الروتي�ن، واس�تردت ذاتها ف�ي محيط 
الوج�ود، وتحررت من رؤية العالم لها، 
وبدون هذه الرؤية الفلسفية اإلبداعية، 
ستبقى في قالب البدائية، ويكون نضج 
العقل بطيئاً، ومحدود الفهم والتأثير.ان 
عنوان كتاب )ش�هرزاد ما زالت تروي( 
ضمن المركزية لش�خصية )شهرزاد(، 
كونها المرأة الت�ي ملكت أدوات القص 
والس�رد لزمن طويل، وبتع�دد صوتها 
ف�ي الحكاي�ات، تألق قوس�ها القزحي 
بأل�وان زاهي�ة زاخ�رة ، تده�ش العين 
والس�مع والف�ؤاد، ولك�ي أتأك�د م�ن 
مركزيته�ا حس�ب ما جاء ف�ي العنوان 
ال�ذي اخت�اره الكاتب ف�راس، فوجدُت 
أس�ماء كوكبة من األديبات اللواتي مّر 
الكات�ب فراس عل�ى إبداعاتهن، وقرأت 
تلونا في االختيارات، في الش�عر والنثر 
والقص والسرد. وعند الربط بشخصية 
جم�ع  العن�وان  أن  أدرك�ُت  ش�هرزاد، 
األدوات اإلبداعي�ة، والمواه�ب الفني�ة 
في أسماء متعددة، ألن الكمال ال يكون 
الس�م واح�د، وال لجنس كتاب�ي أوحد، 
ولك�ن يمك�ن جمعه�ن ف�ي منظوم�ة 
مركزي�ة تجمعه�ن في س�ماء صافية، 
)سماء شهرزاد المبدعة( في حكاياتها. 
لقد خلّد الكاتب )ش�هرزاد( في عنوانه 
المبتكر أكث�ر مما خلدها عن�وان )ألف 
ليل�ة وليل�ة(، وحف�ظ للم�رأة مكان�ة 

سامية بهذه المركزية الساطعة.

         د. حمد حاجي /تونس 

1 - ايقاع المستنقع
غير بعيد يقترب األيتام والحزانى 

يبوحون له بهمومهم، 
أس�مع البع�ض يق�ول، ل�و أني 
غرقت م�ا أحلى أن أك�ون جثة، 

أي سعادة أن نسافر..!
وآخ�رون يكتف�ون بكت�ل م�ن 
التراب يرمونها ليلونوا سطحه.. 

ويتالشون...
وقف�ُت أمام�ه، قل�ت ل�ن أكون 
مثله�م، أعطيه قصائدي، حبري 

ليجع�ل منه�ا  الوق�ت  وبع�ض 
جثة، 

يأخ�ذ أوراقي الس�اقطة تتعفن 
شيئاً فش�يئاً.. وال يلح في طلب 
القصائ�د الت�ي ال ت�زال عالق�ة 
بالذاكرة..ثم يرميها على ضفافه 

ثم ينفخها بالهواء متناثرة.. 
رأي�ُت  أجمعه�ا  أن  أردت  �ا  لمَّ
البحر ينهض، ويمضي ، منحنياً 
كضفدع ضخم منهك، وش�امخا 
كصومعة..تاركاً حفرته واسعة 

وعميقة..
البحر هنا في حفرته..كنُت أحلم 

لم يفارق بحر الشعر.. !
2 - امرأة الضابط

الكالب التي تتب�ّول حالمًة، عند 
أس�فل بيت الضاب�ط، جعلتني ، 

حين خروجي من فراشها؛ 
ى وأضع الس�يجارة بشفتي  أتلهَّ

عير عابئ..
م�ن بي�ن أصابعي أمس�ك العود 
المدب�ب، أم�رِّره ف�وق الجس�د 
المرق�ط ذي المس�ارب، يتم�دد 
يئ�ن..  أحرك�ه  يطاوعن�ي،  وال 
آخذ آخريتكس�ر .. أفك�ر بنيران 
رصاصة الضابط تخترق جس�د 

امرأته الخائن !
كنُت أحك عود الثقاب على خشين 

من شريط علبة الكبريت..!
3 - ظفيرة القاموس

من ش�عرها، يمس�ك بها، بينما 
ن  تتخبط محاولة أن تتمنع ، تتلوَّ
.. ح�ركات باألس�فل ، ورجعات 
باألعل�ى و تنزل�ق رغم�اً عن�ه، 
تن�زل على الورقة م�دادا وتغدو 
كالعلقة ، وتحفر دهش�تها على 

الصفحة ..
ثقبت قصته القصيرة جدا ذاكرة 

النص.

شهرزاد من سجن االنفعال إىل حميط اإلبداع الفكري

ثالثة رابعهم كاتب
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نانيس عجرم تتفوق بأغنية مش إنت عىل أجدد اإلصدارات
عجرمتحقي�ق  ألبومنان�ي  يواص�ل 
النجاح�ات املتتالي�ة، حي�ث تص�ّدرت 
أغني�ة »مش إنت« التي صدرت يف ألبوم 
ناني الجديد »حاس�ة بيك« اس�تفتاء 
إذاع�ة لبن�ان الثق�ايف، واحتل�ت املرتبة 
األوىل بع�د أس�ابيع عدي�دة م�ن إطالق 
العمل يف األسواق، وتمكنت من التفّوق 

عىل أجدد اإلصدارات.
أغني�ة »مش إنَت« م�ن كلمات منري بو 
عس�اف، ألحان هش�ام بولس وتوزيع 

باسم رزق.
نان�ي  فاج�أت  آخ�ر،  صعي�د  ع�ىل 
الخاص�ة  صفحته�ا  ع�ر  جمهوره�ا 
عىل اح�د مواقع التواص�ل االجتماعي، 

بص�ورة جديدة له�ا ظه�رت فيها من 
دون ماكياج.وب�دت نان�ي يف الصورة 
جميل�ة وعفوية وعىل طبيعتها، لتنهال 
عليه�ا التعليق�ات املش�يدة بعفويته�ا 
ونعومتها.وعلّق�ت عىل الصورة، قائلة: 
»إذا ال تملك ضحكة، س�أعطيك واحدة 

من ضحكاتي«.

سمر مريس واثقة من نجاح »هذا املساء«
القاهرة: أكدت الفنانة سمر مريس أنها كانت تتوقع منذ البداية 
نجاح مسلس�ل »هذا املساء« الذي شاركت يف بطولته، مضيفة: 
»كنت متأكدة من أن املسلسل سيكون رقم 1 يف السباق الدرامي 
يف رمض�ان، ألنه عم�ل يخرجه تامر محس�ن ويت�وىل اإلرشاف 
عىل ورش�ة الس�يناريو في�ه محمد فري�د بجانب فري�ق العمل 
املتمي�ز، وهذا كان كافياً لنجاح العمل وجذب انتباه الجمهور«، 
مش�ددة عىل أن ما يمّيز العمل هو أن شخصياته حقيقية تشبه 
مجتمعن�ا؛ وتجم�ع ب�ن الخ�ري والرش.وأش�ارت يف ترصيحات 
صحفي�ة إىل أن قصة »هند« التي تجس�دها ضمن أحداث العمل 
تشبه كثرياً قصة صديقة لها تعرّضت لنفس املواقف، ولفتت إىل 
أنها لم تستِعن بالشكل الخارجي أو طريقة صديقتها يف معالجة 
األمر، لكنها اس�تعانت بها ملعرف�ة رد فعلها وفهم التجربة التي 
مرت بها.وأوضحت أن هذه الش�خصية من أصعب الشخصيات 

الت�ي قدمتها ألنه�ا جاءت من طبقة إجتماعي�ة مختلفة عنها، 
وقال�ت: »هي م�ن أكثر الش�خصيات الت�ي أحببتها ع�ىل مدار 
مش�واري، وكانت تصعب عيّل، وكنت أتمن�ى وقت التصوير أن 
أحضنها، لكن يف النهاية هي من ظلمت نفس�ها«.وعن التعامل 
مع املخرج للمرِة الثانية بعد مسلس�ل »تحت الس�يطرة«، قالت 
أنه�ا من ضم�ن الفنانات القالئ�ل املحظوظ�ات، لتعاونها معه 
ثانية، وأردفت: »دائما أتعلم من�ه الفن املحرتم والهادف«.ُيذكر 
أن مسلس�ل »هذا املس�اء« من بطولة إياد نص�ار، أروى جودة، 
س�مر مريس، أحمد داود، محمد فراج، حن�ان مطاوع، وإخراج 
تامر محسن الذي كتب قصة املسلسل ايضاً بالتعاون مع ورشة 
عمل للكتابة، وتجس�د »مريس« فيه دور »هند« شقيقة »أكرم« 
بطل العمل، الذي يجسد دوره إياد نصار، يف عمل له خط درامي 

واضح ومختلف يناقش قضية.

ديانا حداد تصور »نايمة بالعسل« يف جورجيا
ب�ريوت: كش�فت الفنان�ة ديان�ا ح�داد تعاونه�ا مع 
املوس�يقار »طالل« من خالل ع�رض الصور األوىل من 
كوالي�س الفيديو كلي�ب لألغنية الجدي�دة التي تحمل 
املختلف�ة  بالعس�ل«، يف حس�اباتها  »نايم�ة  عن�وان 

وسائل التواصل اإلجتماعي وحسابات »طالل«، والتي 
صورتها يف مناطق متعددة بجورجيا مع املخرجة نهلة 

الفهد.
هذا وس�يتم عرض الكليب يف جمي�ع القنوات الغنائية 

العربية، بعد اإلنتهاء من عملية املونتاج كامالً واأللوان، 
حيث يحم�ل مفاجآت متعددة يف إط�الالت ديانا حداد 
املختلف�ة اىل جانب عدد كبري من املش�اركن يف عملية 

التصوير لتنفيذ سيناريو وقصة األغنية.

نتاشا شوفاين: هناك جزء ثان لـ »بلحظة«
وإشتقت للعمل مع سمري حبيش

ليس من الس�هل أن تك�ون ممثال محرتفا، 
فه�ذا يتطلّ�ب الكث�ري، كاملوهب�ة والقدرة 
والجرأة... وليس من الس�هل أبدا أن تدخل 
إىل قل�وب املش�اهدين عندم�ا تلع�ب دور 
الرشير يف حن أن قس�ما كبريا من نجاحك 
يتطلّ�ب كرهاً من املش�اهدين للش�خصية 
الرّشيرة التي تلعبها.نتاش�ا شوفانيأحّبها 
املشاهد بقدر ما بغض »دوليل« يف مسلسل 
»اخ�رتب الح�ي« الذي كان الخط�وة األوىل 
املهّمة يف رحلة األلف ميل، كما ش�اركت يف 
العديد من األعمال الفنية كبنت الشبهندر، 
أبرياء ولكن، دوائ�ر حب، وكان لها بصمة 
يف بعض األف�الم القصرية كفيل�م مفقود، 
وأنا مش ش�هيد.... فماذا قالت نتاش�ا عن 
املسلسالتالتي تشارك فيها وعن أدوارها؟.  

أخرينا عن كواليس مسلسل بلحظة
مسلسل »بلحظة« هو أحد أنجح املسلسالت 
اللبنانية الرمضاني�ة هذا العام، ووراء هذا 
النجاح فريق عمل كبري ومتجانس. ونحن 
نص�ّور الي�وم الج�زء الثاني من املسلس�ل 

الذي سيعرض الحقا. 
من هي »جنى«؟

»جن�ى« ه�ي الّش�خصّية الت�ي ألعبه�ا يف 
مسلس�ل »بلحظ�ة« والت�ي أحرتمها كثريا 
ألنه�ا تضّح�ي كثرياً من أج�ل الحب، وهي 
تعلم جّيدا كي�ف تعطي أبعادا لحّبها، فهي 
تس�عى إىل س�عادة حبيبها، أي »س�يف«، 
ولو حتى عىل حساب مش�اعرها. »جنى« 
مثال للتضحية والوف�اء لكن حالة الضياع 
الت�ي تتمل�ك عقله�ا تدفعه�ا إىل التق�رب 

من »م�روان« لكنها تبقى غ�ري واثقة من 
خطواتها تجاهه، ليكون قرارها النهائي يف 

نهاية املسلسل. 
م�ا ال�ذي يمّي�ز دور »جن�ى« ع�ن باق�ي 

األدوار؟
هذه املرة األوىل التي أشعر فيها أن بإمكاني 
اللّعب يف ملعب أوسع من املالعب التي كنت 
ألعب فيها بالّس�ابق، ففي األدوار الّسابقة 
كنت أشعر أنني جاهزة وقادرة عىل العطاء 
أكثر لك�ن األدوار كانت محدودة. أعتقد أن 
دور »جن�ى« س�يحقق يل النقلة النوعية يف 

حياتي املهنية.
هل أنت راضية عىل نتيجة املسلس�ل؟ وهل 

هذا ما كنت تتوقعينه؟
برصاحة، لم أتوقع شيئاً ألن هذه التجربة 
هي األوىل مع أس�امة الحمد ونادين جابرو 
تك�ون  ل�ن  لكنه�ا   Assada Production
األخ�رية أب�دا ألنني أحبب�ت العم�ل معهم 
وطريقة عملهم رائعة. أّما النتيجة ممتازة 
و«الرايتن�غ« خ�ري دليل، وذل�ك بالرغم من 
انقطاع قناة »الجديد« يف العديد من املناطق 
اللبنانية ولألس�ف لألس�باب املعروفة. أما 
أرقام »يوتي�وب« فهي لصالحن�ا من دون 

منازع واألرقام تتزايد.
يف حن أنك تلعبن دورا أساسيا يف مسلسل 
»بلحظة« ملاذا قبلت أن تلعبي دورا صغريا 

فيمسلسل ورد جوري؟
للمخ�رج  اش�تقت  يشء  كل  وقب�ل  أوال، 
س�مري حب�ي )تضحك( »وم�ا يف حدا ما 
بيش�تقلو«. ثاني�ا، عندم�ا ق�رأت النص 

أعجبن�ي، فاملوض�وع ال�ذي يتناوله مهم 
ج�دا فهو يتناول قضّي�ة إجتماعية يجب 
معالجتها يف مجتمعنا ومن الرضوري أن 
تقر قوانن تحمياملرأة، لذلك ش�عرت بأن 
من واجبي أن أكون جزءاً من عمل يتناول 
موضوعا إنسانيا حّساسا كهذا املوضوع. 
وكان�ت تجرب�ة رائعة م�ع مجموعة من 

املمثلن الرّائدين.
ش�بابيك  فيمسلس�ل  أيض�ا  تش�اركن 
وحلقاته منفصلة عن بعضها وكل واحدة 
منها تحمل فكرة مختلف�ة عن األخرى..

وكان من املفرتض أن يعرض يف رمضان. 
ما ع�دد الحلقات التي تش�اركن بها وما 

هي املواضيع؟
ش�اركت يف حلقتن من املسلسل وهو من 
إخراجس�امر الرق�اوي، لكن ت�م تأجيل 
عرض املسلس�ل. يف واح�دة منهما لعبت 
دور »الّدرة« مع املمثلةأنجو ريحانوعالقة 
الّش�خصّيتن ببعضهم�ا كان�ت نوعاً من 
الكوميدي�ا الس�وداء. أما الثاني�ة فلعبت 
دور الزوج�ة مع املمثلوس�ام حنا، وهذه 
الحلق�ة تظهر مدى عطاء امل�رأة لزوجها 

بمجرّد أن يعطيها القليل.
كان تصوير مسلسل »شبابيك« يف سوريا، 

فكيف كانت تجربتك األوىل هناك؟
كان�ت تجربة جميلة جدا، فكانت معاملة 
أهل الّش�ام وطرط�وس معامل�ة لطيفة 
جدا، فش�عرت أنني بن أهيل وأصدقائي. 
لكنن�ي ص�ورت مش�هدا يف طرط�وس يف 

شهر شباط تحت املاء )مبتسمة(.

فنانون يبينون لـ »                             « أسباب تراجع الفن يف العراق
أهمها .. العالقات وقلة اإلنتاج وتهميش الفنانني

المستقبل العراقي/ علي إبراهيم

أجرت املستقبل العراقي حوارات 
مخترصة ورسيعة ح�ول تراجع 
مس�توى الفن العراقي وأس�بابه 
م�ع بعض نجوم الفن يف كواليس 
إحدى العروض املرسحية يف بغداد 

.«
حيث ق�ال الفنان الكبري جاس�م 
رشف يف حديث�ه م�ع »املس�تقبل 
العراق�ي« ، ان »الدرام�ا العراقية 
ول�م  وبائس�ة  ضعيف�ة  كان�ت 
تك�ن باملس�توى املطلط�وب هذا 
الع�ام يف ش�هر رمض�ان املبارك  
اذ اس�تحوذت الدرام�ا الس�ورية 
والخليجية واملرصية عىل اهتمام 
املش�اهد ومتابعته ولم يكن لدينا 
سوى برنامج ناجح وجميل واحد 

هو برنامج زرق ورق ».
وعن عدم تواجده يف أعمال درامية 
عراقية يف شهر رمضان لهذا العام 
قال الفنان الكبري جاس�م  رشف 
»ل�م يفاتح م�ن أي قناة فضائية 
او رشكة إنتاج إلس�ناد له دور أو 
برنام�ج أو أي عمل فني أخر يتم 
عرضه يف رمض�ان ،مضيفا انه » 
ظروفه الصحية تمنعه من القيام 
ب�دور البطول�ة يف اي عم�ل فني 
وخصوصا عىل املرسح ملا يتطلبه 
الدور من جهد وتع�ب وتدريبات 
مضني�ة، مؤك�دا ان »مايقوم به 
من اعم�ال مرسحي�ة حاليا هي 
غ�ري مقنع�ة والتناس�ب اس�مه 
وتاريخ�ه الفن�ي لكن�ه مضظ�ر 
للعمل يف املرسح الجماهريي النه 

فنان اوال واليستطيع ان ستغني 
عن الفن ولسد احتياجاته املالية 

ثانيا  ». 
الجه�ات  م�ن  رشف  وطال�ب 
الثقاف�ة والف�ن  املس�ؤولة ع�ن 
العراق�ي دع�م الفن�ان العراق�ي 
الدرام�ا  وترتق�ي  يرتق�ي  ك�ي 

العراقية«.
من جانبه قال الفنان نزار علوان 
إن »هناك تهميش للفنان العراقي 
وتس�قيط للدراما العراقية طاملا 
هن�اك تش�جيع للدرام�ا الرتكية 
واإليراني�ة والعربي�ة وغريها عىل 

حساب الدراما العراقية لذلك نرى 
ان وض�ع الفن�ان العراق�ي يسء 

جدا ».
وأض�اف عل�وان يف حديث�ه م�ع 
»املستقبل العراقي« نحن كفانن 
نعان�ي من البطالة منذ 3 س�نن 
وأصب�ح لدينا إحباط ، مبينا ان » 
الذي يديرون دفة مهمة الفن اما 
ان يكون�وا عىل غري دراية بالعمل  
او غري كفوؤين باإلدارة مؤكدا ان 
»هنالك عملية مقصودة لتهميش 

الفنان العراقي وتس�قيطه ».
بدوره�ا أوضحت الفنانة املتألقة 

داليا نعي�م ان »من اهم معوقات 
الفن العراقي حاليا ومع األس�ف 
قل�ة اإلنتاج واملنتجن و الفنانات 
والفنان�ن أصب�ح عدده�م قليل 

ايضا«.
وبين�ت ان »اج�ور الفنان�ن من 
اج�ور  أع�ىل م�ن  الذك�ور ه�ي 
الفنانات حيث إن الفنانة  ال تأخذ 
اج�ور كب�رية قياس�ا بالفنان�ن 
وان طالب�ت بحقها ورفع أجرها 
يس�تغنون ع�ن خدماته�ا ع�ىل 
الرغم إن الفنانة هي جزء أسايس 

يف نجاح العمل ». 

وأضافت إن »هنالك سبب رئيي 
يف تراج�ع مس�توى الف�ن وه�و 
العالقات وتقديمها عىل املضمون 

الفني والنوعي ».
وع�ن ابتعادها ع�ن اإلعالم قالت 
دالي�ا ان »الغرية هي من منعتني 
م�ن الع�ودة إىل اإلع�الم وتقدي�م 
الرام�ج  فق�د تم�ت مفاتحت�ي 
م�ن  أكثر من قن�اة فضائية لكن 
الغرية والحسد ونجاحي هي من 
أبعدتني و فضلت العمل باملرسح 
فقط مؤجلة اإلعالم حاليا وليس 

تركه.

دراما العنف تدمر ذوق 
الناس أهيا الرقيب

بات واضحا يف ظل اس�تمرار عرض حلقات املسلسالت الدرامية والتي 
يتخللها فقرات إعالنية كثرية عن أفالم عيد الفطر الجديدة تزايد حجم 
الظواه�ر الس�يئة يف طرق الحدي�ث واأللفاظ الس�وقية واملناظر التي 
تخ�دش الحياء فيه�ا إال أن اليء الذي زاد عيل ح�ده هو العنف الذي 
زادت جرعات�ه خصوص�ا يف دراما هذا العام، وكل ه�ذا بالطبع يهبط 
بذوق املواطنن من خالل اللغة الهابطة وتقديم رس�ائل سلبية تنتقل 
للن�اس وتجعله�م يقلدون م�ا يرونه عيل شاش�ة الفضائيات حتي يف 
جرائ�م القتل، وبالت�ايل يظهر ضحايا كثريون نتيج�ة ذلك دون وجود 
أي إحساس بالضمري خاصة أن الدراما تقدم جرائم ربما تحدث ألتفه 
األس�باب، فهناك من يقت�ل بدافع الحصول عيل ثم�ن وآخر للحصول 
عيل املواد املخدرة ومن يقتل بدافع االنتقام.. الغريب أن كتيبة صناعة 
الدرام�ا من مؤلفن ومخرجن ومنتجن يرددون أن أعمالهم الدرامية 
تق�دم صورة املجتمع بش�كل حقيقي بعيداً عن أي تجمل.. واس�تناداً 
لليء املعروف أن الدراما ما هي إال مرآة للواقع.. فال يجب أن تجسده 
بش�كل غليظ يرض بقيم املجتمع ويعطي للنماذج الس�لبية مساحات 
أكر يف الدراما املعروضة مثلما يحدث يف الكثري من املسلس�الت وأفالم 
عيد الفطر، ولكن من منطلق أنني وغريي عاش�قون لالرتقاء بالوطن 
ل�ذا نرفض »مقول�ة« إن الدراما تعرض العنف ألن�ه واقع يف املجتمع، 
فالف�ن ليس فق�ط من أجل املوجود.. بل هو رس�الة لرقي املجتمعات 
ومس�اعدة الناس م�ن أجل تغيري واقعهم ويف النهاي�ة البد من التأكيد 
ع�يل أن اإلع�الم وباألخص الدراما عليها دور كب�ري يف توعية املواطنن 
بخط�ورة تلك الظاهرة.. والبد من إعطاء مس�احة واس�عة للمبدعن 
الكب�ار من الكتاب وليس م�ن الجدد الذين يقدمون دراما س�اذجة ال 
تحمل أي رس�الة س�وي البحث عن األعمال التجاري�ة التي تدر الربح 
عيل حس�اب املضم�ون خاص�ًة أن املجتمع به عدد كب�ري من األمين، 
والدرام�ا تلعب معهم دورا مهما س�واء يف تنوير عقولهم لو تم تقديم 
أعم�ال هادفة له�م أو تدمريها لو تم العك�س ونتمني أن يكون هناك 
دور فعال للرقابة بدالً من قول مس�ئويل الرقاب�ة إن املنتجن غالبا ما 
يقوم�ون بتغيري النص�وص وتصوير األعمال وتس�ويقها دون عرض 
األعمال كاملة عيل الرقابة فهل تنايس مسئولو الرقابة عيل املصنفات 
الفنية أنها املس�ئول األول عن عرض األعمال عيل شاش�ة التليفزيون 

والفضائيات!.

علي نار هادئة

رضــا الشناوي

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

محكمة بداءة الكاظمية
العدد 934 / ب / 2017 
التاريخ 5 / 7 / 2017  

اعالن
اىل / املدعى عليه / جواد محمد مهدي الخاليص

اق�ام املدعي االمن الع�ام للعتبة الكاظمية املقدس�ة اضافة 
لوظيفت�ه الدعوى البدائية املرقمة اع�اله يطلب فيها تأديتك 
مبلغ خمس�مائة مليون دينار اجر مثل ع�ن الحجرة املرقمة 
27 الواقعة داخ�ل الصحن الكاظمي وملجهولية محل اقامتك 
حسب رشح املبلغ القائم بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي عليه 
تقرر تبليغك اعالن�ًا بصحيفتن محليتن للحضور امام هذه 
املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة املص�ادف ي�وم 12 / 7 / 2017 
الس�اعة التاس�عة صباحاً وعند عدم حض�ورك او من ينوب 
عنك قانوناً س�وف تج�ري املرافعة بحقك غيابي�اً وعلناً وفق 

القانون 

القايض / عيسى فتاح عيسى

وزارة العدل 
دائرة التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية 

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 2 / 7 / 2017 
لتسجيل تمام العقار تسلسل 600 مقاطعة التل بإسم االمانة 
العام�ة للعتبة الكاظمية املقدس�ة مجدداً باعتب�ار حائزاً له 
بصفة املالك للم�دة القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة 
تمهيداً للتسجيل وفق احكام قانون التسجيل العقاري رقم ) 
43 ( لس�نة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب فعىل كل من يدعي 
بوجود عالقة او حقوق معينة عىل هذا العقار تقديم ما لديه 
م�ن بينات اىل هذه الدائرة خالل م�دة ثالثن يوماً اعتباراً من 
اليوم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار 
يف الس�اعة العارشة صباحاً من اليوم الت�ايل النتهاء مدة هذا 
االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعياً يف الكشف الذي سيجري 

يف اليوم املذكور لهذا الغرض

دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية

وزارة العدل 
دائرة التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية 

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 2 / 7 / 2017 
لتس�جيل تمام العقار تسلس�ل 575 مقاطعة قطانة بإس�م 
االمانة العامة للعتبة الكاظمية املقدسة مجدداً باعتبار حائزاً 
له بصفة املالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة 
تمهيداً للتسجيل وفق احكام قانون التسجيل العقاري رقم ) 
43 ( لس�نة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب فعىل كل من يدعي 
بوجود عالقة او حقوق معينة عىل هذا العقار تقديم ما لديه 
م�ن بينات اىل هذه الدائرة خالل م�دة ثالثن يوماً اعتباراً من 
اليوم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار 
يف الس�اعة العارشة صباحاً من اليوم الت�ايل النتهاء مدة هذا 
االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعياً يف الكشف الذي سيجري 

يف اليوم املذكور لهذا الغرض

دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية
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وزارة الشباب تطالب احتاد الكرة بمفاحتة فيفا الرسال جلنة لتفقد ملعب ميسان
       المستقبل العراقي/محمد حمدي

       تصوير – ابراهيم خالد

طالبت وزارة الشباب والرياضة بكتاب رسمي، 
االتح�اد العراقي لك�رة القدم لغ�رض مفاتحة 
االتحاد ال�دويل لكرة القد )فيفا( الرس�ال لجنة 
متخصص�ة لتفق�د محافظة ميس�ان وملعبها 
ال�دويل الذي س�يفتتح يف ال�20 من ش�هر تموز 

الجاري«.
واك�دت ال�وزارة يف بي�ان لها تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »ملع�ب ميس�ان ب�ات جاه�زا 
الس�تقبال املباريات الرس�مية وفق مواصفات 
)فيف�ا( تمهي�دا الضاف�ة محافظة ميس�ان اىل 
املحافظ�ات الث�اث كرب�اء املقدس�ة والبرصة 
واربي�ل املش�مولة برف�ع الحظ�ر الجزئ�ي عن 

املاعب العراقية«.
واضاف�ت ان »ال�وزارة س�تهيء كل الظ�روف 
م�ن اجل انجاح مهمة وف�د االتحاد الدويل لكرة 

القدم«.
من جانب آخ�ر بحث وزير الش�باب والرياضة 
عب�د الحس�ن عبطان »مل�ف الج�دول الزمني 
الكام�ل مللع�ب ال�زوراء الريايض ومل�ف زيادة 
ع�دد املقاعد للمتفرجن اىل اكرب عدد ممكن مع 
الركة املنفذة للم�روع واطلع عىل تفاصيل 
العم�ل اليومية خ�ال زيارته االخ�رة للملعب 
االس�بوع الحايل مش�يدا بالهمة العالية وسباق 
الزم�ن للوصول اىل اعىل نس�بة انج�از من قبل 
الكادر الفني لركة بلند باية ومكتب املهندس 

املقيم لوزارة الشباب والرياضة«.
وبينت مدير مكتب املهندس املقيم عاتكة محمد 
حس�ن خال زي�ارة لقس�م االع�ام واالتصال 
الحكومي اىل املروع ان »الزيارات االس�بوعية 
للوزير اس�همت اىل حدود بعيدة يف تذليل جميع 
الصع�اب الت�ي تواجهن�ا يف الجانب�ن االداري 

والفن�ي، االم�ر ال�ذي اعط�ى جمي�ع العاملن 
الحافز بزيادة وتائر العمل نحو االنجاز بالنسب 

املطلوبة وفق املواقيت املعلنة، مشرة اىل ان احد 
اهم امللفات تم تجاوزه برسعة كبرة ويكمن يف 

تام�ن املنح واالقامات االصولية للكوادر الفنية 
من الركة املنفذة مع رسعة ادخال التجهيزات 

واملواد املطلوبة لديمومة العمل اليومي«.
واكدت »اكتمال صب وتس�ليح الهيكل بنس�بة 

93% ه�و تق�دم كب�ر يف العمل برغ�م االحوال 
الجوية الصعبة وارتف�اع درجة الحرارة يضاف 
له�ا االنته�اء تماما م�ن انجاز جمي�ع املداخل 
بالجماه�ر وعدده�ا 12  الخاص�ة  والس�الم 

مدخا مع جميع الركائز الساندة«. 
اضافات مهمة

واوضح املهندسان املقيمان جاسم جفال ونبيل 
عيل ان »اعمال مهمة يف جانب االضافة الجديدة 
جرى االنتهاء منه�ا وخصوصا يف منطقة كبار 
الضي�وف النجاز الحيز االكرب و اس�تيعاب اكرب 
عدد م�ن الجمهور ومضاعفة النس�بة حس�ب 
توجيه�ات الس�يد الوزير، كما ت�م االنتهاء من 
اعم�ال الص�ب للج�زء االول املس�توى الثال�ث 
وتنصي�ب مدرج�ات الج�زء الثالث م�ن امللعب 
بالكام�ل والروع باعمال التنصيب يف الجزئن 
الثان�ي والرابع وصب الجزء الس�ابع وتس�ليح 
املستوى الثاني من الجزء الخامس بعد االنتهاء 
من الجزء الخامس، واكدا ان »الوصول اىل هذه 
النس�ب املتقدمة يعطي الشعور باالرتياح اىل ان 
النس�بة االكرب م�ن العمل قد ت�م االنتهاء منها 
بنجاح وش�هادات موثقة ملخترب االرشاف الفني 
التابع للجامع�ة التكنولوجية ويجعلنا واثقون 
م�ن ان التوقيت�ات املعل�ن عنها تس�ر بصورة 

طبيعية«.
اىل ذلك يس�تقبل املوقع الخاص بملعب الزوراء 
ال�دويل العرات م�ن طلبة كليات الهندس�ة يف 
جامعات بغ�داد والرافدين ودجلة واوروك الجل 
التطبي�ق واملمارس�ة العملي�ة ضم�ن مروع 
تطبي�ق الذي ترف عليه دائرة الرعاية العلمية 
حيث تقام هناك يف موقع العمل دورات تدريبية 
للطلبة بارشاف مهندس�ن مختصن من دائرة 
مكت�ب املهن�دس املقي�م كم�ا تم فت�ح االبواب 
ام�ام الطلبة الخريجن لكليات الهندس�ة الجل 
التطبي�ق وزيادة الخربة منذ مطلع ش�هر تموز 

الحايل.

اجناز 93% من اهليكل الكونكرييت مللعب الزوراء واكمال مجيع الركائز

االوملبية الدولية متنح موافقتها الرسمية عىل مشاركة االمني املايل للجنة 
)MEMOS( االوملبية الوطنية العراقية يف برنامج

»3« العبني يمثلون ألعاب قوى العراق
يف بطولة العامل للناشئني

ريال مدريد يستعد إلعالن صفقة جديدة

            المستقبل العراقي/ مؤنس عبد الله

منح�ت اللجن�ة االولمبي�ة الدولي�ة موافقتها 
الرس�مية على مش�اركة االمين المالي للجنة 
االولمبية الوطنية العراقية الس�يد سرمد عبد 
االله في برنامج )MEMOS( بنسخته الحادية 
والعش�رون وال�ذي س�يقام عل�ى م�دار عام 
كام�ل في مدن ل�وزان السويس�رية )مرتين( 
وكولورادو س�برينغس في الواليات المتحدة 
االمريكية وليوبليانا في سلوفينيا”.وابلغ مدير 
برنام�ج )MWMOS( البروفس�يور البلجيكي 
ثيري زينتز اللجنة االولمبية الوطنية العراقية 
بكتاب رس�مي موافقة 
االولمبي�ة  اللجن�ة 

الدولية على مش�اركة السيد س�رمد عبد االله 
من بين 99 ش�خصا تم ترشيحهم من مختلف 
دول العال�م، ليت�م في نهاية االم�ر اختيار 25 

شخصا فقط من ضمنهم االمين المالي للجنة 
االولمبي�ة كون ان المعايي�ر التي تم اعتمادها 
في قبول الترش�يحات تنطبق على االشخاص 
ال�� 25 الذي�ن ت�م اختيارهم بش�كل رس�مي 
م�ن قبل اللجن�ة االولمبية الدولية”.وس�يقام 
الفص�ل الدراس�ي االول س�يقام ف�ي مدين�ة 
ل�وزان السويس�رية خ�ال المدة من الس�ابع 
والعش�رين من ش�هر اب ولغاية السادس من 
ش�هر ايلول المقبلي�ن من الع�ام الحالي فيما 
س�يقام الفص�ل الدراس�ي الثان�ي ف�ي مدينة 
وكول�ورادو س�برينغس بالوالي�ات المتح�دة 
االمريكية خال المدة من الرابع عش�ر ولغاية 
الرابع والعش�رين من ش�هر كانون الثاني من 
العام المقب�ل، ويقام الفصل الدراس�ي الثالث 

في مدينة ليوبليانا بسلوفينيا ما بين العشرين 
وحتى الثاثين من ش�هر ايار من العام المقبل 
على ان يقام الفصل الدراس�ي الرابع واالخير 
في مدينة لوزان السويس�رية خال المدة من 
الحادي عش�ر ولغاية الخامس عشر من شهر 

ايلول من العام المقبل”. 
للجن�ة  التنفي�ذي  “المكت�ب  ان  ال�ى  يش�ار 
االولمبية رش�ح االمين المالي الس�يد س�رمد 
عب�د االله للمش�اركة ف�ي البرنامج الس�نوي 
ال�ذي تنظمه اللجن�ة االولمبي�ة الدولية وذلك 
من اجل الحصول على ش�هادة الماجستير في 
االدارة الرياضية وهي اعلى ش�هادة تمنح في 
ادارة المنظم�ات الرياضية عل�ى صعيد العالم 

من قبل اللجنة االولمبية الدولية.

برشلونة جيدد عقد مييس ورقم فلكي ملن يرغب برشائه
            المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن ن�ادي برش�لونة اإلس�باني 
تجدي�د عقد العب�ه األرجنتيني 
الفري�ق  م�ع  ميس�ي  ليوني�ل 
ألربع سنوات جديدة، في بيان 

رسمي “.
وكانت تقاري�ر صحفية قد أكدت 

قب�ل فترة توص�ل كا الطرفي�ن التفاق 
بع�د سلس�لة طويل�ة م�ن المفاوضات 
رحيل�ه  احتمالي�ة  ع�ن  وش�ائعات 

لمانشستر سيتي.
أبدى برش�لونة س�عادته بتجديد تعاقد 
ميسي، الاعب األفضل في التاريخ على 
حس�ب وصف الن�ادي، بع�د أن لعب كل 
مس�يرته االحترافية في الن�ادي وقاده 

لفت�رة ذهبية حق�ق خاله�ا الكثير من 
األلقاب.س�يبقى ميس�ي مع برش�لونة 
حتى صي�ف عام 2021، م�ع رفع قيمة 

الشرط الجزائي إلى 300 مليون 
ي�ورو، س�يتم توقي�ع العقود 
بعد عودة ميس�ي مع األجازة 
المعس�كر  ف�ي  للتواج�د 

اإلعداداي للفريق.

             بغداد/ المستقبل العراقي

يغ�ادر وف�د منتخ�ب الع�راق أللع�اب الق�وى إلى 
العاصم�ة الكيني�ة نيروب�ي ي�وم 10 يوليو/تموز 
للمش�اركة في بطولة العالم للناشئين التي ستقام 

خال الفترة من 12 وحتى 17 من الشهر الجاري.
وق�ال األمي�ن المال�ي لاتح�اد زي�دون ج�واد في 
تصريحات خاصة ل�موق�ع كورة الرياضي اطلعت 
عليها “المستقبل العراقي” إن ثاثة العبين تأهلوا 
بش�كل رس�مي إلى بطول�ة العالم للناش�ئين التي 

ستقام منافساتها في العاصمة الكينية نيروبي.
وأش�ار إلى أن الوفد يتألف من زيدون جواد رئيسا 

للوف�د والمدرب حي�در المنص�وري والعبين اثنين 
هما حس�ن س�عد الذي يشارك في س�باق 2000م 
موانع والرياضي حسين علي كرم الذي يشارك في 
سباق العش�رية المركبة، والعبة واحدة هي مريم 

عبد الحميد لسباق الوثب العالي.
ولف�ت إل�ى أن تأه�ل الاعبي�ن الث�اث ج�اء وفق 
اإلنجازات التي تحققت في بطولة آسيا التي جرت 
مؤخ�را ف�ي تايان�د، مؤك�دا أن االتح�اد العراقي 
في الس�نوات الث�اث الماضية تمكن م�ن االرتقاء 
بمس�توى ألعاب القوى.يش�ار إلى أن العراق أحرز 
المركز الس�ابع ف�ي الترتي�ب العام لبطولة آس�يا 

للناشئين التي أقيمت مؤخرا في تاياند.

            المستقبل العراقي/ متابعة

ذكرت تقارير صحفية “ أن نادي ريال مدريد اإلس�باني حس�م صفقة انضمام داني س�يبايوس، 
العب ريال بيتيس، على أن يتم اإلعان الرسمي خال 48 ساعة بحد أقصى”.

ووفًقا لما ذكرته صحيفة “آس” اإلس�بانية، فإن الاعب طلب في وقت س�ابق من الملكي منحه 
يومين أو ثاثة للتفكير، وبعدها جلس مع وكيل أعماله لمناقشة الخيارات المتاحة له.

وأضافت الصحيفة أن س�يبايوس اجتمع بعد ذلك مع رئيس بيتيس ليعلن رغبته في الرحيل عن 
الفريق األندلسي ويعرف العروض المقدمة رسمًيا للنادي من أجل ضمه، إذ يرغب ريال 
مدريد وأتلتيكو مدريد وبرش�لونة من إسبانيا باإلضافة إلى يوفنتوس اإليطالي في 

الحصول على خدماته.
وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد حسم الصفقة بعدما قدم 20 مليون يورو، 
أي أكثر من قيمة فس�خ عق�د الاعب التي تصل إلى 15 ملي�ون يورو، كما أن 
س�يبايوس س�يكون جاهًزا لانضمام لبعث�ة الفريق الملكي المس�افرة 

للواليات المتحدة األمريكية في 21 يوليو/تموز المقبل.
وأوضحت أن بيتيس طلب من الملكي الحصول على خدمات ماركوس 
لورنتي ليكون بديًا لس�يبايوس، إال أن الفرنس�ي زين الدين زيدان، 

ي���ر  لمد ا
الفن�ي للميرنج�ي، 
الع��رض،  رف�ض 
الفري���ق  ليطل�ب 
األندلس����ي التعاقد 
م�ع المهاج�م بورخا 
مايورال، لكن زيزو لم 

يقرر بعد.
أن س�يبايوس  ٌيذك��ر 
يبل�غ م����ن العم�ر 20 
عام�ا ويلع�ب ف�����ي 
خ�ط الوس�ط، وخاض 
 30 الماض�ي  الموس�م 
مباراة م�ع ريال بيتيس 
س�جل فيه���ا هدفي�ن 
وصن�ع هدفي�ن آخرين، 
وتلق�ى 8 بطاقات صفراء، 
كم�ا حصل على جائ�زة أفضل العب 
ف�ي بطول�ة أوروب�ا تح�ت 21 عاًما 
والتي خسرها المنتخب اإلسباني في 

المباراة النهائية أمام ألمانيا.

مانشسرت يونايتد ال يعرف اليأس يف صفقة فابينهو

حتديد موعد كالسيكو السوبر اإلسباين

          المستقبل العراقي/ متابعة

يونايت�د  مانشس�تر  ن�ادي  جه�ز 
اإلنجلي�زي عرًضا جديًدا للتعاقد مع 
البرازيلي فابيو هنريكي “فابينهو”، 
الع�ب موناك�و الفرنس�ي، لتعزي�ز 

دفاعات الفريق.
وذكرت صحيفة “ديلي إكس�بريس” البريطانية، أّن مانشس�تر 
يونايتد يس�تعد لتقديم عرض آخ�ر لفابينهو، بعد 10 أيام فقط 

من رفض موناكو العرض األول للتعاقد مع الاعب.
وأش�ارت الصحيفة إلى أن الاع�ب يرغب في العمل تحت قيادة 
البرتغال�ي، جوزيه موريني�و، المدير الفني للش�ياطين الحمر، 

ولذلك رفض االنضمام لصفوف برش�لونة، كما أّن موناكو 
ال يرغب ف�ي بيع الاعب لباريس س�ان جيرمان، المنافس 
المحلي مباشر.وس�اهم فابينهو في فوز فريقه بالدوري 
الفرنس�ي بعد غياب 18 عاًما، بمش�اركته في 55 مباراة 
مس�جًا 12 هدًفا، كما صنع 6 أهداف أخرى، وكان قريًبا 
م�ن اللعب لصالح أتلتيكو مدريد اإلس�باني، إال أّن عقوبة 
الحرمان من التعاقدات لهذا الصيف ألغت الصفقة.وسبق 
وتحدث الاعب للتلفزيون البرازيلي عن عرض مانشستر 
يونايت�د، بقول�ه: “إّن�ه ع�رض مغ�ري، س�أتحدث مع 
وكيل أعمالي ون�ادي موناكو لبحث القرار المناس�ب، 
مانشس�تر يونايت�د فريق عظي�م، ولذلك س�أفكر بجد 

بشأن االنضمام لهم”.

          المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن تلفزيون ريال مدريد، موعد مباراة السوبر 
المحلي بي�ن الملك�ي، بطل الدوري للموس�م 
الماض�ي، وبرش�لونة، بط�ل كأس المل�ك، 
والمقرر إقامتها في أغسطس/آب 

المقبل.
ونقل�ت صحيفة “س�بورت”، أن 

ريال مدريد سيواجه برشلونة على ملعب “الكامب 
ن�و” ف�ي ذه�اب الس�وبر اإلس�باني ي�وم الجمعة 
11 أغس�طس/آب المقب�ل، وذلك بع�د 3 أيام فقط 
م�ن مباراتهم مع مانشس�تر يونايتد في الس�وبر 

األوروبي يوم 8 من نفس الشهر.
وأوضحت الصحيفة أن مباراة العودة ستكون يوم 
اإلثنين 14 أغس�طس/آب على ملعب “س�انتياجو 
برنابي�و”، قب�ل انط�اق ال�دوري بأي�ام قليلة، إال 

أّن ه�ذه المواعيد لم تعلن رس�مًيا م�ن قبل االتحاد 
اإلسباني إال أّنها األقرب للحدوث.

وس�يقام الكاس�يكو الودي يوم 29 يوليو/تموز 
المقب�ل في مدين�ة ميامي األمريكي�ة، في إطار 

جولة الفريقين الودية في الواليات المتحدة.
وش�هدت آخر مب�اراة بي�ن الفريقي�ن انتصار 
برش�لونة بنتيجة 2-3 على ملعب “سانتياجو 

برنابيو”.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
أن الس�لطان محم�د عيل ال�ذي حكم مرص قد أل�ف فرقة من 

الجنود املشاة تضم فقط جنودا بعني واحدة.
أن الحي�وان املس�مى ) بثعل�ب املاء ( يغطس يف امل�اء بهدوء ، 

حتى أنه يغوص دون أن يتناثر منه املاء.
ان الفيل هو الحيوان الوحيد الذي له أربع ركب.

أن الحرشة املس�ماة ) بخنفس�اء الس�جادة ( ق�د وضعت يف 
زجاجة مغلقة ، وبقيت فيها حية دون طعام . إذ كانت تقتات 

يف هذه املدة عىل جلدها الذي كانت تبدله من حني آلخر.
أن الحرشة املعروفة باس�م ) بعوضة أي�ار ( ال تعيش إال عدة 

ساعات فقط بعد ان تفقس من بيضتها.
ان الطائر املعروف باس�م القرطس ، وه�و طائر بحري كبري 
، يس�تطيع الط�ريان ط�وال الي�وم دون ان يحت�اج إىل رفرفة 

جناحيه ولو ملرة واحدة.
ان املياه الغازية ال تحتوي عىل الصودا.

أن م�ا يحفظ�ه املرء من ذخ�رية مفردات اللغة يع�ادل حوايل 
3000 كلمة . وانه يس�تطيع أن يتكل�م 120 كلمه يف الدقيقة 
. وه�و بالتايل قادر عىل التفوه بجمل ذخ�رية باملفردات التي 

يعرفها خالل نصف ساعة فقط.
ان الزه�ر املعروف بزهر الربيع يدعى أيضا بعيون النهار ألنه 

يذكر الناس بالشمس.
أن طائ�ر الكيوي يضع بيوضه . التي ت�زن الواحدة منها ربع 

وزن الطائر نفسه .

قد تتوصل اىل عقد معاهدات وتوقيع اتفاقات 
جيدة رشط التحيل باملنطق. بانتظارك نتائج 
إيجابي�ة. إذا كن�ت عىل خالف م�ع الحبيب، 
توق�ع مصالح�ة، إذ تكثر املس�اعي والنّيات 
اإليجابية لجمع شملكما. حاول أن تختار كل 

ما تشعر أنه يناسبك صحياً من املأكوالت

ق�د تطرأ مس�اعدة م�ا تفتح أمام�ك بعض 
األبواب املغلقة، وت�ؤازرك لتخطي املصاعب، 
واله�دوء  بالدبلوماس�ية  تتح�ىل  أن  رشط 
وحسن التخطيط والربمجة واتخاذ القرارات 
املناس�بة يف الوقت املناسب. قد تعرف بعض 

الضغوط والخيارات العاطفية الصعبة

أنص�ح ل�ك الرتوي وع�دم اتخ�اذ الق�رارات 
إىل  التط�رق  أو  واالنفعالي�ة،  املترسع�ة 
موضوعات ش�ائكة، والتهور ب�كالم قد يرتد 
علي�ك س�لباً، وإال فقد يكون الثم�ن باهظاً. 
أجواء س�احرة عىل الصعي�د االجتماعي كما 

الشخيص. تلتقي أشخاصاً مميزين

علي�ك أن تمنح نفس�ك بع�ض الراحة، فهي 
رضورية لتتمّكن من تحديد خياراتك املقبلة. 
التخطيط للمش�اريع املستقبلية قد ال يجدي 
نفعاً إذا لم يكن مقرتناً بالنيات الصافية. قد 
تخوض معارك بس�يطة مع الرشيك إلقناعه 

بالتخيل عن أنانيته

ربما تقوم بسفر أو تفاوض وتحاور وتنافس 
بعض الجهات عىل موقع أو منصب، وتطرح 
تحدي�ات جدي�دة. تنتظر مب�ادرة ال تأتي أو 
يصع�ب عليك قب�ول بعض الجم�ود من قبل 
الرشي�ك. تعيش ازدواجي�ة ربما، وتناقضات 

تثقل كاهلك.

تق�وم باملس�اعي الحمي�دة من أج�ل توقيع 
عق�د، أو التوص�ل إىل تفاهم واتف�اق، أو من 
أجل س�فر يبدو مهماً. تتغلب عىل املصاعب، 
رشط أن ال تكون متورطاً يف مسألة قضائية، 
إال أن أعمال�ك املزده�رة وحس�ن تعاملك مع 

املستجدات يواسيانك يف بعض املصاعب

تكل�ف بمهم�ة صعب�ة، ويف ح�ال نجحت يف 
مهمتك س�تقطف ثمار جهودك قريباً وتعّزز 
موقعك يف العمل. تس�يطر األجواء الس�عيدة 
ع�ىل عالقت�ك بالرشي�ك، وه�ذا س�تكون له 
أج�ل  م�ن  ومريح�ة  إيجابي�ة  انعكاس�ات 

مستقبل أفضل.

أقفل باب الرصاعات وال ترتك احداً يس�تفزك 
او يورط�ك يف املتاه�ات، اذ قد تط�رأ عقبات 
تحريك او اوضاع ال تجد لها تفس�رياً منطقياً 
تف�رض نفس�ها. كل ذل�ك يب�دو ل�ك معقداً 
وغري قابل للفهم واالس�تيعاب. قد ال تش�عر 

بحماسة كبرية

وتعل�ن  قدي�م  تس�وية خ�الف  إىل  تتوص�ل 
املصالح�ة مع أح�د االصحاب. ل�ن تتعرّض 
لضغ�وط صعب�ة، لك�ن الحماس�ة الزائ�دة 
س�رتهقك وربما ستؤدي اىل طريق غري نافذ. 
يوم جميل تظهر في�ه العواطف النبيلة التي 

تهّيىء لالستقرار واالرتباط.

تهت�م برتتي�ب روتين�ك املأل�وف وترغ�ب يف 
تحسينه وإعادة تنظيمه، أمالً منك بالحصول 
عىل نتائ�ج أفض�ل ويف مهلة أقرص. تش�كو 
بعض القلق وربما بس�بب ترصفات الحبيب 

الغريبة. تستاء من مالحظاته القاسية

علي�ك االكتفاء باألعمال البس�يطة والهادئة 
وبالعمل الروتيني والبسيط، وال تعّقد حياتك. 
عالج األمور الطارئة بهدوء وبصرب طويل وال 
تستعجل يف اتخاذ قرار أو خيار معنّي. تتفهم 
األوضاع أكثر من الس�ابق، وقد تعرف أوقاتاً 

سعيدة أو لقاء مع حبيب مميز

يقّدر اآلخرون جه�ودك ويعرتفون بكفاءتك، 
وقد تس�اهم يف انجاح ورش�ة عمل او مؤتمر 
او حوار او نقاش. من املمكن ان تقوم بسفر 
م�ن اجل انجاح بعض الخط�وات واملبادرات. 
تمي�ل اىل ال�ربودة فيتهمك الرشي�ك بالجفاء، 

وقد يصعب عليك مناقشة املوضوع.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
2 كوب دقيق - 1 كوب حليب - نصف كوب سمن - 
1 معلقة صغرية سكر - 1 معلقة صغرية ملح - 1 

معلقة كبرية خمرية - زيت للقيل 
طريقة التحضري:

يذاب السكر والخمرية يف الحليب، ويوضع جانباً.
يوضع الدقيق يف وعاء، ويضاف إليه امللح والسمن، 

ويخلط جيدا.
يض�اف خليط الخم�رية إىل الدقي�ق، ويخلط جيدا 

حتى تتجانس املكونات.
يغطى، ويرتك فيمطان دافئ حتى يختمر.

تقس�م العجني إىل كرات متوس�طة الحجم، وتفرد 
بالنش�ابة عىل س�طح مرش�وش بالدقيق، وترتك 

لرتتاح.
تفرد مرة أخرى بالنشابة لتصبح دائرية رقيقة.

يوض�ع الزي�ت يف مقالة ع�ىل نار متوس�طة حتى 
يسخن.

تق�ىل الفطرية يف الزيت، وتقلب عىل الجانبني حتى 
تكتسب اللون الذهبي.

ترفع ورق مطبخ لتتخلص من الزيت الزائد.
ت�رص يف األطب�اق، وتق�دم م�ع الجبن�ة أو املربى 

حسب الرغبة.

األلعاب اإللكرتونية غريت حياة البرش
تع�د األلع�اب اإللكرتوني�ة وجه�ا م�ن ب�ني الوج�وه العدي�دة للحياة 
التكنولوجي�ة التي تطل من نوافذ الحداث�ة التقنية عىل الواقع البرشي، 
وأصبح�ت تحك�م الس�يطرة عىل األف�راد كب�ارا وصغارا، وق�د أظهرت 
مجموع�ة من أحدث الدراس�ات العلمي�ة أن لهذه األلع�اب اإللكرتونية 

فوائد عىل الرغم من مضارها.
ل�م تعد األلع�اب بفض�ل اعتالئها املنص�ات اإللكرتوني�ة مقترصة عىل 
األطف�ال وعامله�م الطف�ويل فحس�ب، بل ش�هدت يف الس�نوات األخرية 
إقباال ملموس�ا من قبل البالغني والراش�دين مما صب�غ الروتني اليومي 
بلمس�ة ترفيهية إلكرتونية، حيث باتت األلعاب اإللكرتونية تسيطر عىل 
عقول أغلب البرش من البالغني والصغار، وتس�تحوذ عىل جزء كبري من 
أوقاتهم.وأكد حض�ور األلعاب اإللكرتونية الق�وي يف حياة البرش، وفق 
مجموع�ة من أح�دث الدراس�ات، أن ذلك يعود بفوائ�د جمة عىل البرش 
عكس ما هو متداول.أثبتت الدراس�ات العلمية أن ألعاب الفيديو ليست 
ممتعة فحس�ب، بل إنها تنط�وي أيضا عىل العديد م�ن الفوائد العلمية 
الت�ي تتنوع ما بني تخفيف األل�م إىل زيادة القدرة ع�ىل الرتكيز وتنمية 

املهارات الذهنية.

اجلليد مصدرًا لطاقة املستقبل
تكثف الصني عمليات الحفر يف قاع البحار بحثا عن »جليد قابل للحرق«، 
وه�و مصدر طاقة أحفوري�ة يوفر غاز امليثان، غ�ري أن االنتفاع منه قد 

يستغرق 10 سنوات عىل األقل عىل الصعيد العاملي.
وهذا الجليد مؤلف يف الواقع من جزيئات ميثان محبوسة داخل جزيئات 
ماء مجمدة. ويمكن العثور عليه يف قاع املحيط أو يف الرتبة الصقيعية يف 

املناطق القطبية، غري أن عملية استخراجه صعبة ومكلفة جدا.
وتعد الصني من البلدان القليلة التي تنوي االنتفاع من هذا املصدر لتلبية 
الطلب املتزايد ع�ىل الطاقة.وقد أعلنت بكني مؤخرا عن »تقدم تاريخي« 
إثر عمليات حفر ناجحة يف بحر الصني الجنوبي، بعد أبحاث اس�تغرقت 
عقدين من الزمن تقريبا.ويف خالل ستة أسابيع، استخرجت الصني أكثر 
م�ن 235 أل�ف مرت مكعب من »م�اء امليثان« وقال ي�ي جيانلونغ رئيس 
قسم الجيولوجيا البحرية يف مدينة غوانغجو )الجنوب( الذي يرشف عىل 
أعم�ال الحفر إن »الصني تخطت التوقع�ات يف تجارب البحث عن الجليد 
القابل للحرق بفضل استخدام ابتكارات وطنية يف مجال التكنولوجيا«..

وبرأي خرباء صينيني يف الجليد القابل للحرق، قد يدر مصدر الطاقة هذا 
األرباح اعتبارا من »2030 تقريبا«.

عربات مغناطيسية لتنظيف الفضاء
 يق�رتح علماء من االتحاد األوروبي اس�تخدام قاطرات مغناطيس�ية 
لجمع النفايات الفضائية الناتجة عن نشاط البرش والتي تعيق حركة 
املركب�ات الفضائية.وتعمل القاطرة املغناطيس�ية عىل إزاحة مس�ار 
النفاي�ات وجمعه�ا يف حيز محدود يف الفضاء ث�م إنزالها من مدارها..

ويخط العلماء أن تتضمن القاط�رة قطعا من املغناطيس الكهربائي، 
تربد حتى أدنى درجة حرارة ممكنة، وتتصف بقدرة فائقة عىل إيصال 
التيار الكهربائي وس�يتم توجيه هذه القاطرة الفضائية عىل أس�اس 
املج�ال املغناطي�ي لألرض..وكان مس�ؤول رفيع املس�توى يف وكالة 
الفضاء األوروبية دعا الحكومات إىل نرش ما لديها من معلومات حول 
مئ�ات اآلالف من قطع ركام املركبات الفضائية واألقمار االصطناعية 

التي تشكل قنبلة موقوتة تهدد املهمات الفضائية اآللية واملأهولة.
وقال: »يف هذا الوقت، نقّدر عدد القطع بس�بع مئة وخمسني ألفاً يزيد 

طول الواحدة منها عن سنتيمرت واحد« وهي تدور يف مدار األرض.
وإضاف�ة إىل القطع الصغ�رية من الركام، يوجد يف م�دار األرض »عدد 
م�ن الصواري�خ الفضائي�ة« وآالف األقمار االصطناعي�ة التي خرجت 
م�ن الخدمة واملهجورة يف الفضاء.ويؤدي هذا الركام مع وجود 1500 
قم�ر اصطناعي ومركبة عاملة يف م�دار األرض، منها محطة الفضاء 

الدولية، إىل تعقيد األمور يف جوار األرض.

1مادة طبيعية عطرة الرائحة o كتاب رشح 
الكلمات )جمع( 2عاصمة الربتغال

3موسيقى جزائرية مغاربية o خراب
4املادة يف النبات تصنع الغذاء

5آلة موس�يقية وترية تركية o حمام ينقل 
الرسائل قديما 6أداة نصب يف اللغة

 o ظل 8منتجع س�ياحي مرصي o 7يرك�ب
متحج�رات ملونة يف البح�ر 9فلوس o أنس 
وتس�لية مع االهل واالصدقاء 10نبات جف 
o ممثل سوري جسد شخصية ملك مرصي

1مخرتع الراديو o طرق
2للتعريف o نثر املاء

3ملكة مرصية قديمة
4تقويم سنوي )فارسية األصل(

5برقوق )مبعثرة( o اكتمل )معكوسة(
6متشابهان

7جب�ال يف أم�ريكا الجنوبية o فيه يرس�م 
الرسامون 8زبالة o هاج وعىص

9خّيال كريم الخلق
10اضخم ما بناه إنسان يف التاريخ

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..فطري مقيل
مخسون دوالر مقابل تناول الفطور مع الفئران ؟!طب

افتت�ح خالل عطلة نهاية األس�بوع املايض 
مقه�ى جديد يف س�ان فرانسيس�كو يحمل 

اسم رات كافيه )مقهى الجرذان(.
وهو يوف�ر للزبائ�ن إمكانية تن�اول طعام 
فطور تقليدي مع معجنات وقهوة وش�اي، 
فض�ال عن اللع�ب مع حفنة م�ن الجرذان. 
وجاءت فكرة املقهى من وباء الطاعون الذي 
رضب املدينة يف مطلع القرن العرشين ويتم 
التط�رق إليه يف إطار هذا املجمع. وقال أحد 

املس�ؤولني يف املجمع “نروي قصة الطاعون 
الدبيل الذي رضب س�ان فرانسيسكو وأردنا 
أن نق�وم بيشء مميز به�ذا الخصوص خالل 

الصيف”..وأوضح “فكرنا يف إحياء الذكرى 
بتوف�ري فرصة للضيوف لالق�رتاب من هذه 

الجرذان.. 
الخالي�ة م�ن الطاع�ون بطبيع�ة الحال”. 
ويكل�ف طعام الفطور يف املقهى 50 دوالرا، 
علم�ا وأن العرشات من األش�خاص حجزوا 
أماكنهم يف وجبتي فطور يمكنهم خاللهما 
التفاع�ل مع س�تة إىل ثمانية ج�رذان وهم 
يتناول�ون الطع�ام. وم�ن املق�رر تنظي�م 

وجبات فطور أخرى مماثلة يف املستقبل.

رضيرة ترى كل يشء بـ »الرؤية العمياء«؟!

قالت امرأة أسكتلندية عمياء إنها 
تمتل�ك واح�دة من أكث�ر الحواس 
إث�ارة لالهتم�ام يف العال�م، وتع�د 
هذه الحالة من بني أغرب الحاالت 
يف عل�م األعص�اب اإلدراك�ي ع�ىل 
اإلط�الق. وهن�اك ع�دد قلي�ل جدا 
م�ن الن�اس يف ه�ذا العال�م لديهم 
ه�ذه الحاس�ة التي تعرف باس�م 

“باليندسايت” )الرؤية العمياء(.
وتع�رف ه�ذه الحالة أيض�ا بأنها 
القدرة ع�ىل االس�تجابة للمثريات 
بش�كل  رؤيته�ا  دون  البرصي�ة 
الحال�ة  به�ذه  فاملصاب�ون  واع، 
بالعم�ى، لكن  يعت�ربون مصابني 
م�ا يع�رف بالدم�اغ غ�ري الواعي 
لديهم ال ي�زال بإمكانه أن يش�عر 
باألش�ياء املوجودة م�ن حولهم..

ووف�ق ما نرش يف موقع بي بي يس 
الربيطاني، فإن الفتاة األسكتلندية 
ميلين�ا كوننغ فقدت برصها وهي 
يف العرشينات من العمر، ثم أدركت 
يف وقت الحق أن لديها هذه القدرة 
الخاصة التي تعرف باس�م الرؤية 

العمياء. 
وأك�دت أنه�ا تس�تطيع أن تس�ري 
ح�ول منزلها بس�هولة، وأن ترتب 
أغراضه�ا بنفس�ها، رغ�م أنها ال 
تس�تطيع أن تراها. وقالت كوننغ 
“عق�يل يخربن�ي بذل�ك، ويح�دث 
نف�س األم�ر عندم�ا ي�رتك أف�راد 
عائلت�ي بع�ض األش�ياء مبعث�رة 
وأقول له�م عليكم أن تضعوا هذه 
األشياء يف أماكنها حتى ال أصطدم 

بها”.
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تأثري تطور جماالت االتصاالت يف طلب تسليم 
واسرتداد املجرمني والتعاون الدويل  دكاكني التواصل االجتامعي

فتحي الجواري طاهر علوان 
)القسم الثالث( واألخير 

مقتطفات م�ن االتفاقية المتعلقة بالجريم�ة االلكترونية المبرمة بين 
دول مجلس اوربا في بودابست بتاريخ 23/11/2001 :

أهداف االتفاقية 
من أهم أهداف هذه االتفاقية :

1 - ادراكا لمخاط�ر امكانية اس�تخدام ش�بكة الحاس�وب والمعلومات 
االلكتروني�ة في ارت�كاب جرائم جزائي�ة وكون االدلة المتعلق�ة بمثل هذه 

الجرائم يمكن تخزينها ونقلها عبر هذه الشبكات. 
-2 الحاجة الى التعاون بين الدول والكيانات الخاصة بمكافحة الجريمة 

االلكترونية.
3 - الحاجة لجعل نصوص القوانين الجزائية المحلية أكثر قربا بعضها 
من البعض اآلخر، والتمكين من استخدام الوسائل الفعالة للتحقيق والبحث 

في مثل هذه الجرائم. 
التعاون الدولي وتسليم المجرمين 

1 - تلت�زم ال�دول األطراف في ه�ذه االتفاقية بالتع�اون فيما بينها من 
خالل تطبي�ق االتفاقي�ات الدولية الخاص�ة بالتعاون الدولي في الش�ؤون 
الجزائية لغرض اجراء التحقيق في جرائم نظم الحاس�وب وبياناته ، أو من 

أجل جمع أدلة الجريمة االلكترونية .
2 - تطبق حاالت تس�ليم المجرمين بين االطراف بش�رط ان تكون هذه 
الجرائ�م معاقبا عليها بموجب قواني�ن كال الطرفين بعقوبة مقيدة للحرية 

مدة سنة على االقل او بعقوبة أشد .
3 - تعد هذه الجرائم مدرجة بصفتها واجبة التسليم ، ويتعهد االطراف 
بادراجها على انها جرائم يتم فيها التس�ليم ، في اي اتفاقية بش�أن تس�ليم 

المجرمين يتم ابرامها فيما بينهم .
4 - يخضع تس�ليم المجرمين للش�روط التي ينص عليها قانون الدولة 

المطلوب منها التسليم ، أو إلتفاقيات تسليم المجرمين واجبة التطبيق .
5 - في حالة رفض التسليم يقوم الطرف المطلوب منه التسليم باحالة 
القضي�ة الى س�لطاته القضائية المختص�ة لمحاكمة الش�خص المطلوب 
تس�ليمه ، ثم يقوم بابالغ النتيجة النهائية للطرف طالب التسليم في الوقت 

المناسب . من أجل ان يقوم ذلك الطرف باتخاذ اجراءاته الخاصة به.
6 - يق�وم كل ط�رف وق�ت التوقيع على ه�ذه االتفاقي�ة ، او عند إيداع 
وثيق�ة التصدي�ق او القبول او الموافقة او االنضم�ام باخطار االمين العام 
لمجلس اوربا باس�م كل دولة مسؤولة عن تلقي طلبات التسليم وعنوانها ، 
او كونها مس�ؤولة عن اصدار اوامر الضبط التحفظي في حالة عدم وجود 

اتفاقية .
7 - يق�وم االمي�ن العام لمجلس اوربا بمس�ك س�جل خاص بالس�لطة 
المس�ؤولة عن اص�دار اوامر الضب�ط التحفظ�ي التي يحدده�ا االطراف ، 

وتحديثه كلما دعت الحاجة لذلك.
المساعدة المتبادلة 

1 - يق�وم االط�راف بتقديم المس�اعدات المتبادلة بعضه�م لبعض الى 
أقصى حد ممكن، وذل�ك ألغراض التحقيق او اإلجراءات المتعلقة بالجرائم 
ذات العالق�ة بنظ�م الحاس�وب وبيانات�ه او بجم�ع ادل�ة الجريمة بش�كل 

ألكتروني. 
2 - يج�وز لكل طرف ف�ي الظروف العاجل�ة، تقديم الطلب�ات الخاصة 
بتبادل المساعدات، أو االتصاالت المتعلقة بذلك، عن طريق وسائل االتصال 
العاجل�ة، بما ف�ي ذلك عن طريق )الفاكس(، او البري�د االلكتروني ، - وبما 

ذلك استخدام التشفير عند الضرورة - ، وإلحاق ذلك بتأكيد رسمي .
3 - ال يج�وز للطرف المطلوب منه المس�اعدة رفض تقديمها ، اذا كان 

طلب المساعدة يتعلق بجريمة الكترونية مالية . 
4 - يجوز ألي طرف – وفي حدود قانونه الوطني- ودون طلب مس�بق 
ان ي�زود الطرف اآلخ�ر بأية معلومات حص�ل عليها في اط�ار تحقيقاته ، 
أذا رأى ان تلك المعلومات تس�اعد الطرف المتلق�ي لتلك المعلومات ان يبدأ 

التحقيق او االجراءات التي تتعلق بجرائم تنص عليها هذه االتفاقية . 
5 - يج�وز للطرف الذي يقدم المعلوم�ات ان يطلب من الطرف المتلقي 

المحافظة على سرية هذه المعلومات قبل تقديمها له . 
أخي�را فالوالي�ة القضائية عل�ى هذه الجرائ�م مازالت مش�كلة محلية 
ودولي�ة ، ويكمن جوهر المش�كلة ف�ي أن الجريمة المرتكبة عبر ش�بكات 
االتص�ال االلكتروني�ة التعرف الح�دود الجغرافية ، فالجان�ي قد يكون في 
دولة اوربية ، ومحل الجريمة في دولة آس�يوية ، او أفريقية ، كما في حالة 
اخت�راق الش�بكات بقصد التجس�س المعلوماتي ، او التجس�س الذي يهدد 
األمن الوطني ، أو س�رقة بيانات االئتم�ان االلكترونية عبر االنترنيت ، كما 
ان بعض هذه االفعال قد يكون مجرما في بلد الجاني ، دون البلدان االخرى 
، لذل�ك فمن األهمي�ة ان تتوفر له�ذه الجرائم المزيد من اج�راءات التعاون 

الدولي لمكافحتها، والحد منها. 

ينشغل مستخدمو وس�ائل التواصل االجتماعي بالحوارات في ما بينهم 
ولص�ق الصور واس�ترجاع الذكري�ات والحوار م�ع األصدق�اء والصديقات 
وتقّصي أخبارهم. هكذا ببس�اطة تمنح وس�ائل التواصل مس�تخدميها جوا 
حميميا وتديم صلتهم بأعزائهم وتختصر المس�افات في ما بينهم فضال عن 

التعّرف على أصدقاء جدد.
منذ أطلق الش�اب مارك زوكربيرغ منصته التفاعلية فيس�بوك في العام 
2004 وه�و يحصد من جراء ذلك لي�س المزيد من الجمهور الذي يتمتع بتلك 
الخاصّي�ات التفاعلي�ة االجتماعي�ة بل بالمزي�د من رأس الم�ال والمزيد من 
الدكاكين التفاعلية.أكثر من ملياري مش�ترك في فيس�بوك لوحدها دونا عن 
باقي وس�ائل التواصل االجتماعي األخرى، لنّتخذها عينة لقراءة الحالة، كل 
مش�ترك يعني دراهما تغذي ماكنة الوس�يلة التفاعلية ويزيد من رأس�مالها 
إل�ى درج�ة مّكنت القائمين على فيس�بوك من ش�راء إنس�تغرام عام 2012 
مقابل مليار دوالر ثم ش�راء واتساب عام 2014 مقابل 19 مليار دوالر بينما 
تكون حصيلة ما جنته دكاكين فيس�بوك وس�وقها اإلعالني واس�تثماراتها 
األخرى ف�ي ذلك الفضاء األزرق قرابة 7 مليار دوالر العام الماضي. وتش�ير 
اإلحصائي�ات أن�ه ف�ي ذل�ك العام مث�ال وق�ع قرابة ملي�اري اتص�ال ما بين 
مس�تخدمي فيسبوك وبين ش�ركات ومؤسس�ات مختلفة تبيع بضاعتها أو 
تقّدم عروضا عبر فيس�بوك مترافقة مع 15 ملي�ون تعليق تفاعلي. دكاكين 
الفيس�بوك لوحده�ا عالم م�واٍز ال يتنّبه له كثير من الناس المنش�غلين بتلك 
المس�احة االجتماعية الحميمية التي يوفرها الحوار والتفاعل مع األصدقاء 
واألقربين.اقتصادي�ات وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي وّفرت س�وقا رقمية 
هائلة وما زالت في اتس�اع وهي سوق بديلة عن أّي أسواق أخرى فالدكاكين 
االتصالي�ة المتنّوع�ة الت�ي توّفرها تلك المس�احات اإلعالنية ق�د اختصرت 
على جمهور تلكم الوس�ائل ما يبحثون عنه وينش�دونه: إعالنات الوظائف، 
الرح�الت، القروض الدراس�ية، األزي�اء، األجه�زة اإللكترونية، الس�يارات، 
الهواي�ات النادرة وغيرها كثير صارت له�ا دكاكينها المتخصصة المفتوحة 
على مدار الس�اعة وتج�د ازدهارها من خالل وس�ائل التواصل االجتماعي..

دكاكين التواصل االجتماعي ال تنام وإجراءاتها في البيع والشراء واالستالم 
والتس�ليم مبّس�طة ومريحة، ولهذا وجد الماليين من المستخدمين ضالّتهم 
فيها فضال عن أن أرباب األعمال ومن يرغبون في تس�ويق بضائعهم وجدوا 
ف�ي الموظفي�ن الرقميي�ن ضالّته�م أيضا.الموظ�ف الرقمي يق�ّدم عروضا 
متنّوعة في إطار تلك الدكاكين الرقمية االفتراضية فباس�تطاعته أن يوّفر لك 
وبكل أريحية الجمهور المستهدف بحسب األعمار والجندر وبحسب الدول..

وبذل�ك يذهب اإلع�الن التجاري إلى الجمه�ور المتوّقع ب�كل دّقة بل ويمكن 
للخوارزمي�ات أن تق�ّدم خدم�ات إضافية، أن تنتق�ي الزبائ�ن االفتراضيين 
بحسب مس�توياتهم الدراسية والتعليمية وبحس�ب هواياتهم وتفضيالتهم 
وبذلك تكاملت صورة جمهور اس�تهالكي ودكاكي�ن رقمية افتراضية يكّمل 
بعضها البعض وكّل ذلك والجمهور مش�غول بالتشات والتعارف أو التواصل 
مع األصدقاء بينما الماليين من الدوالرات تذهب وتجيء من فوق وتحت ذلك 
الجمهور المليوني الممتد عبر القارات والذي يشبه “كومبارسا” رقميا رهن 

إشارة الوسائل االتصالية والعروض المغرية لدكاكينها.

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

»أم املقاتلني« وداد حاتم مع االبطال يف خندق العز تزف اخيها شهيدًا
ه�ن الصاب�رات ، المضحي�ات ، الصام�دات ، النقي�ات ، الرائع�ات  
اخوات وامهات وزوجات وحبيبات يعشن هموم الوطن فيتخندقن 
بالصبر ويدفعن بفلذات اكبادهن لس�واتر العز والشموخ مقاتلين 
صناديد لقبر االرهاب وكنس�ه من المحتل من اراضينا ..وبعضهن 
تبرعن بمصاغهن واخريات س�يرن قوافل من الدعم وتقدمن لشد 
ازر المقاتلي�ن ف�ي الموصل كما في مناطق اخرى  ليش�كلن بذلك 
اروع ص�ور االس�ناد والدعم وش�د العزائ�م ومن تل�ك الصفحات 
الرائع�ة للم�راة العراقي�ة اخت الرج�ال الرج�ال صافحتنا صورة 
اصيل�ة عميقة معب�رة جس�دت قمة في ال�روح الوطني�ة مثلتها 
الس�ت وداد الحس�ناوي عضو مجلس محافظة الديوانية الس�ابق 
حي�ث لقبت  )ب�ام المقاتلين (، لتواجدها ف�ي الموصل مع موكب 
للدعم اللوجس�تي منذ انطالق عمليات التحرير وحتى االن ، اليوم 
و على مقربة منها ارتقى ش�قيقها المالزم اول هاشم الحسناوي 
اثناء اش�تباكات مع فلول العصابة االرهابية فوقفت على جثمانه 
صابرة محتس�بة قوية صلبة لم تضعف ولم تهن لم تفعل اي ش�ئ 

سوى انها سارعت الى تغطيته بعلم العراق ..
هذه العراقية الش�امخة من أهلنا بالديوانية  تستبش�ر باستشهاد 

شقيقها بالقرب منها وهي بالموصل ! ..
حيث ش�اء الق�در ان تكون وداد حاتم  في س�احات القتال لتقديم 
المساعدات للجيش العراقي البطل والحشد الشعبي في نفس وقت  
استش�هاد »اخوها« الم�الزم اول هاش�م حاتم  ...م�ع ذلك كانت 
صبوره تبارك جس�د اخيها الطاهر بعلم العراق وهي تتلو س�ورة 

الفاتحة 

جاءت تس�مية الع�ود من اللغ�ة العربي�ة، وهو كل 
خش�بة، دقيقة كانت أو غليظة، ورطبة أو يابس�ة، 
وللع�رب دور كبير في تطوير آل�ة العود.. وقد أبدع 
العدي�د من الصن�اع والحرفيين في صن�ع آلة العود 

ومنهم الدمش�قي والبغ�دادي والمصري وغيرهم..
ومن خالل دراس�ة مقارنة لمجموعة من آثار العود 
التي اكتش�فت في المواقع األثرية المختلفة ثبت أن 
أول ظه�ور آللة العود كان في ب�الد ما بين النهرين 
و)الجزيرة السورية( وذلك في العصر 

األكادي. 
ويمت�از الع�ود األول بصغ�ر صندوقه 
وط�ول رقبته ،واس�تمرت هيئته على 
ش�كل الكمثرى، وكان صغي�ر الحجم 
حت�ى العص�ور المتأخ�رة، وكان ف�ي 
البداي�ة خاليا من المفاتي�ح وبدأ بوتر 
واح�د ثم بوترين فثالث�ة وأربعة حتى 
أض�اف إليه زري�اب الوت�ر الخامس..

وقد كانت طريقة مسك العازف للعود 
تختلف عن الطريق�ة الحالية فقد كان 
يمس�ك بصورة مائلة إلى األعلى وفي 
العصر الهيلينستي أصبح العود يمسك 
إل�ى األس�فل..ويعتبر  بص�ورة مائلة 
العود من أهم اآلالت الشرقية والعربية 
على اإلطالق فهو كما قيل فيه “سلطان 
اآلالت ومجل�ب المس�رات” ويكفي أن 
وسيطرته على جميع اآلالت الشرقية 

عموما والعربية خصوصا.

سكان بالد النهرين صنعوا العود ليرتنم بأحزاهنم
عندما تكتش�ف مواهبك الدفينة س�تصبح أكثر قدرة 
على االنس�جام بين ثنايا الحياة، ربم�ا تتخذ موهبة 
منهم مصدراً للرزق وبالتالي س�يصبح عملك مصدر 
للمال والس�عادة في آن واحد ولن تش�عر بشئ يثقل 

كاهلك تجاه العمل أبداً.
هناك مقولة تقول »المواهب البش�رية 
مث�ل المص�ادر الطبيعية ل�أرض، في 
كثير من األحيان مدفونة تحت السطح 

وعليك أن تبذل جهًدا الكتشافها .
الخطوة األولى ثق في إمكانياتك ..فحل 
المش�كالت بعقالنية دون وقع خسائر 
من المواهب العظيمة في هذه الحياة..

المقربي�ن.و  الثانيةاستش�ر  الخط�وة 
الثالث�ة أفه�م نفس�ك ف�ال تعتم�د على 
تحديد اآلخرين لمواهبك، عليك الجلوس 
وح�دك وتتعم�ق في التفكي�ر في ذاتك 
وما تملك من مواهب وقدرات كي تصل 
لمواهب�ك ومهارات الدفينة التي تميزك 

عن غيرك. 
الخط�وة الرابع�ة أكتب هدف�ك وحلمك 
الت�ي ترغ�ب بالوص�ول إلي�ة بع�د 10 
س�نوات م�ن اآلن. .الخطوة الخامس�ة 
ه�ي أن ال تتوق�ف أب�داً، كي�ف يمكن�ك 

أن تع�رف أن�ك موهوب الكتاب�ة ام ال إن لم تجرب أن 
تمسك القلم وتكتب شيئاً ما، ال تترك باب إال وطرقته 
وجربت ما ورائه كي تصل لمواهبك الدفينة فستمتع 

بالحياة التي رزقك الله إياها كي تحياها.

طرق تكتشف هبا مواهبك الدفينة

الشهيد هاشم حاتم


